
 

 

 

 

 1#پارت

  می_مری#برا

 #فصل_اول

 ... دیخندیرا م هیمن گر زن

 ... دیجنگیرا م مشت

 !*دیفهمیرا م عشق

 

 #مرمر

 

را  اشینیتمام سنگ ال،یاز در و رونیخان ب یسیع

انداخته و منتظر آمدن فرهاد بود. به  شیعصا یرو

از روبرو  ینیماش چیه نکهیجاده چشم دوخته و با ا

  ییایدر یبود. عل رهیهمچنان به مقابلش خ آمدینم

فرهاد  یپا ریز دیکه با یآوردن گوسفند یبرا یوقت



 یسیکه شک داشت ع یاآمد، با خنده شدیم یقربان

 گفت: دیایخان از آن خوشش ب

لنگه پا  هیانگار!  زترنیعز ایخان! ته تغار یسیها ع-

 فرهادت برگشته، چشمات روشن! !یستادیوا

انگشتش را به داخل دهانش برد و به شکل  بعد

 گفت: ینامفهوم

 دهیدرد کنه، غذا رو جو یلیخ یدو تا دندون آخر نیا-

 یچ نمیبه پسرت نشون بدم بب دم،یقورت م دهیو نجو

 شه؟یم یزیچ هینخوره  یترش گفتمیم ادتهی! گهیم

تا به درخت نارون  دیو دنبال گوسفند دو دیو بعد خند 

 شهیخان مثل هم یسیببندد. از صورت ع الیکنار در و

را حدس زد؛ فقط سرش را  اشیغم و ناراحت شدینم

 تکان داد. ییایدر یعل یبرا

 یمن بود! درست مثل من عاشق جاده بیرق رمردیپ 

و به جاده زل زده  ستادهینار در اک نییبود. او پا الیو

! او منتظر فرهادش بود، من الیبود، من از تراس و

جاده را خود  نی. اسم اخوردمیها را محسرت گذشته

 کیگذاشته بودند، چون  الیو یجاده اکالیمردم ک

که نسل به  ییالیبا تنها و بود لیدراز و طو یجاده

 بود. دهیخان رس یسیو به ع دهینسل چرخ



 ی  بود که از ابتدا تا انتها یبار نیآخر شیسال پ هشت

تا برسم  دمیدویمبودم؛  دهیدو وقفهیرا ب الیو یجاده

 یمهرآذر ... ول یبزرگ و درندشت خانواده یالیبه و

 لیلذتم تبد دنیبود. با رس دنیتمام لذتش به همان دو

پشت سرم و  یحسرت بار به جاده یبه نگاه شدیم

 ستادهیا الیو یخان که کجا یسیع کردن دایبعد پ

 است.

تا در را بستم و جلوتر از  -شیهشت سال پ-روز آن

 مامان وارد خانه شدم رو به من گفت:

! ایتو، بعد تو پشت سرش ب ادیبذار اول مادرت ب-

 یرو هم بکش جلو مرمر جان! تو نوه تیروسر

 ! یستین یکم کس !یدختر حاج احمد !یخان یسیع

را به من بدهکار بود،  یادیز یهاخان سال یسیع

 یدختر عاد کیکه نتوانسته بودم مثل  ییهاسال

 نیکه من احساس ا زدیحرف م یطور شهیباشم. هم

قدر آن گرانیدختر خاصم و د کیرا داشتم که 

سالم  یحت قیال دیآیم شیهستند  که کم پ یمعمول

 کردن من باشند.

به مامان نگاه  مانیو پش دمیرا جلو کش امیروسر

خان  یسیمقابل ع اشیکردم که باعث سرشکستگ



بزند به  یحرف کهنیخان بدون ا یسیشده بودم. ع

 مامان فهماند که بماند. مامان رو به من گفت:

 .آمیبرو تو مرمر، االن م-

باز گذاشتم تا بشنوم  مهیداخل رفتم، اما در را ن من

خاطر کار خان چطور قرار است مامان را به  یسیع

 کند: خیمن توب

تو خونه عروس! دخترت ماشاهللا  میپسر عزب دار-

و  دنیاز وقت دو گهیاستخوان ترکانده! د ده،یقد کش

 گذشته!  دنشیبلند خند

 دمیاز قدم برنداشتم. شانزده سالم بود که فهم قدم

خان چه در سر دارد و چرا از پسر عزب و  یسیع

و محدود . آن روز جززندیحرف م میرج طانیش

 خیخان هم مامان را توب یسیبود که ع ییروزها

اش من و پسر عزب در خانه دنیهم از قد کش کرد،یم

را بدون  اهو هم لبخند بر لب داشت! آن حرف گفتیم

حفظ کردم و هر سال  امنهیدر س میبگو یکه به کسآن

 متفاوت با آن برخورد کردم. یبه شکل

 ال،یو ی! جادهیساحل یمن، آن روستا یبایز یاکالیک 

من شد که در خواب و  یبعد از آن روز معشوق پنهان

و  دمیدوی. مکردمیم یبا آن عشق باز میهاالیخ



نبود که بزرگ شدنم را به  یخان یسیو ع دمیخندیم

شود. به انبوه درختان در هم فرو رفته  ادآوریمامان 

فقط  کردمیآسمان را گرفته که نگاه م یو جلو

 دمیدیو شاخ و برگ درختان را م دمیشنیم ریجریج

. کردیها حجم گوش و چشمانم را پر مکه تا ساعت

تر خاص یکی نیها نداشت، اما اجاده نیکم از ا اکالیک

آذر. مهر یمباهات خانواده یهیشان بود و مااز همه

تا  کهنی. از ابردندیخود لذت م یاشراف ییاز تنها

سرشار از  شدینم دهید یاخانه چیه کردیچشم کار م

عصا  خانیسیبودم که ع دهی. بارها دشدندیغرور م

و با  ستادهیا شیالیبه دست وسط چهارچوب در و

. من زدیجاده زل م یها و انتهاغرور به دور دست

 یسیرخ ع میو  به ن خوردمیتاب م اطیح یگوشه

 گمانی. بخواندمیم او فکرش ر کردمیخان نگاه م

اجداد خود سربلند است که ملک  شیکه پ کردیفکر م

 و کاست حفظ کرده است. کمیرا ب شانیاشراف

از دور ساختمان  ینخواستم که بدوم. وقت گریها دبعد 

 دنیدو بیعج لیبا م دمیدیرا م الیمنحصر به فرد و

 ها عادت کردهسال گریقدر که د. آنکردمیمقابله م

 ادمیردارم. هر وقت به قدم ب نیبودم موقر و مت

به  دمیدویاز اول تا آخر جاده را م یکه روز افتادیم



بوده است.  شیسال پ هزارکه  آمدینظرم م

 دنید کیها بود و نزدگذشته دنیشدن دور دبزرگ

 میخان را در خلوت برا یسیع یها. مامان اخمندهیآ

دارد، اما  یرا هر دختر یسبکسر نکهیکرد، ا یمعن

 .ردیها را درز بگآن دیمادرش با

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 یمانیسل بای*شعر از ز

 

 

 

را  یبود و کس شانیملک پدر الیاطراف و یهانیزم

 انی. در طول سالدادندیبه ملک و امالک خود راه نم

و مال  دهیجاده را خر یاز ابتدا تا انتها یهانیدور زم

خود کرده بودند. جانشان به آن بسته بود، فرهاد 

ماندن  یاز دو برادر بزرگش به اختصاص شتریب

تعصب داشت. روح  الیاطراف و یهانیزم

 در او حلول کرده بود. جاکیطلب اجدادش انحصار

عروس بزرگ خانواده مهرآذر بود، عروس  مادرم

شده  یحاج شیپسر بزرگشان حاج احمد. دو سال پ



اسمش!  یخانم، البته منها هیبود! مادر من هم حاج

 ی. مامان سنتآمدیجور در نم دیخانم مهش هیحاج

گرفته بود. چادر به سرش  ادیخانواده  نیشدن را در ا

 شیهانیت. آسدبلند بودن شیاما مانتوها گذاشت،ینم

که مچ  گفتیمامان م مایمچ دستش! س یهم تا انتها

 ییبای. زندیبب یهر کس دیزن حاج احمد را نبا دیسف

 مایرا هم س نیا داد،یمامان کفاف دو تا زن را هم م

خان به حرفش  یسیکه ع یتنها کس گفت؛یمامان م

 .دادیگوش م

 مامان در گوشم بود: یها صدابعد سال هنوز

 . شهیخان ناراحت م یسیمرمر ندو! عمرمر، -

حق  یکس رفتیم ادمی. کردیرا کر م میهاباد گوش و

 زیچ چیخان را ندارد. من ه یسیناراحت کردن ع

. دستانم را از هم باز دمیدویو فقط م دمیشنینم

 گرفتمیها را به خود ممهرآذر یو خلق و خو کردمیم

تحت  زیکه همه چ بردمیم یوصف رقابلیو لذت غ

. میصاحب هست ییاجاده را به تنه کیکنترل است و 

 یغالب بر همه یحس خودخواه دنیموقع دو

نبودم  که  یآدم گریو من د شدیم گرمید یهاحس



ها گله آذرمهر یبه مامان از اخالق خان مآبانه یپنهان

 .کردیم

 یجاده کی یدر انتها اکالیک نینش انیاع یروستا

که  ییبود، که دو طرفش سرتاسر تا جا کیتنگ و بار

برنج پر کرده بود.  یرا کشتزارها کردیچشم کار م

بود. هر آن امکان داشت  یجاده خاک شیهشت سال پ

 شی. هشت سال پیفتیکند و ب ریگ یبه سنگ تیپا

من  شیپ سالبود. هشت  تریهم آب اکالیآسمان ک

با او حرف  توانستمیها مداشتم که ساعت یدوست

... که مثل  الیپشت و دیمو سپ یاچهیبزنم، همان در

بودن، دور بود.  کینزد نیمن در ع یخاطرات گذشته

خود  یاز سر جا زیدفعه همه چ کی شیهشت سال پ

 برداشته شد.

 

 

 

 2#پارت_

 میر_می#برا

 



به سمتم هجوم آورد باعث شد  دفعهکیکه  یزییپا باد

 یسیتراس دور شوم. ع یبه عقب بروم و از لبه یکم

و بعد  دیچرخ شیکار را کرد. با عصا نیخان هم  هم

مامان  مایبه جاده داخل آمد. س گرینگاه  د کیاز 

دفعه در  کی دیبسته شدن در را شن یصدا یوقت

خان که با  یسیظاهر شد. به ع نییپا یتراس طبقه

نگاه کرد.  داشتیمابروان درهم به سمت تخت قدم بر

 آمد و گفت: نییآرام آرام از پله پا

 گهیعروس م شه،یم دایپ گهیهر جا باشه االنا د-

 از اونا راه افتاده. رترید یفرهاد دو ساعت

 یمامان انداخت تا حرف مایبه س یخان نگاه یسیع

 یمنصرف شد. عل دیرا د ییایدر یعل یبزند، اما وقت

خم شد تا فرم  یبا لبخند جلو آمد. کم ییایدر

مامان که  مایباشد. رو به س میتعظ هیشب ستادنشیا

 کرد و گفت: آمدیم نییرا پا الیو یپله نیآخر

ندار احوال دمیسالم حاج خانوم! خدا بد نده، شن-

 االن؟ نی! بهترنیبود

 مامان جواب سالمش را داد: مایس

آره خدا رو شکر بهترم امروز، مادرت چطوره، -

 خوبه؟



 یو هزار درد! راست یریحاج خانوم؟! پ ینه چه خوب-

به بعد ازم  نیاز ا گهیحاج خانوم، چشمت روشن، د

 نباشه. یفرهادت خال یجا یشنوینم

زد و با اشاره به  شیبه رو یمامان لبخند مایس

 گوسفند گفت:

 !ستایدار نگوسفندت جون بارنیا یعل-

به سر و  یبه سمت گوسفند رفت و دست ییایدر یعل

 :دیکش شیرو

زبر و  هینگاه نکن،  شافهینه حاج خانوم، به ق-

 !هیزرنگ

 تکان داد: شیبرا یمامان سر مایس

 .ستیپروار ن خوره؛یبه چه درد م شیزبر و زرنگ-

 به چهره آورد: یاخم ییایدر یعل

 به همه برسه. کنمیم میتقس یجور هیمثل اون دفعه -

 ینشست و به پشت اشیتخت چوب یخان رو یسیع

 داد: هیتک

 یتو ینشه که دو پاره استخون بنداز یجور هی-

 .دیکردم و به همه رس میتقس یمشما و بعد بگ



تخت! کارم رو بلدم، هر چند  التیخان، خ یسینه ع-

 که! ستین یریاسمش روشه، شکم س یقربون

 را باز کرد و گفت: الیدر و بعد

شه که آقا فرهاد  زیسوهان بکشم ت هیبرم چاقوم رو -

 .میمعطل نش دیرس

پارک بود. در را باز کرد و  الیکنار در و وانتش

 خانیسیمامان کنار ع مایرفت. با رفتنش س رونیب

 تخت نشست و گفت: یرو

 شه،یسرد شده، فردا سردتر هم م یلیهوا امروز خ-

 یداره، زمستون سرد یشتریامسال سرما سوز ب

 تهران!  می! با فرهاد برگردمیدار

 یرا کنار تخت به صورت عمود شیخان عصا یسیع

 گذاشت و گفت:

 نیخرده بش هیفرهاد اومد دورش که خلوت شد -

 کن. حتشینص

بروم و با مامان  نییپا یبرداشته بودم تا به طبقه قدم

مادربزرگ حرف بزنم؛ اما با  یدر مورد رفتن به خانه

 یخان فقط جلو یسی. عستادمیخان ا یسیحرف ع نیا

 .کردیگله م شیهامامان از بچه مایس



 و گفت: دیکش شیبه زانوها یمامان دست مایس

ماه اون  نیا ی! هیبرگرده نذاشت خواستهیساله م هی-

بکنم؟ فرهاد  یحتیچه نص ومدهی! االن نیماه کرد

احمد و رفته! مثل حاج امرزتیخداب یاخالقش به بابا

کلمه جوابت رو  کیو  یکه تو ده تا بگ ستین نیاسی

 ندن!

خان چه  یسیسرم را خم کردم تا بهتر بشنوم ع یکم

هر  نکهیترس ا ی. حتدهدیمامان م مایبه س یجواب

را به جان  نندیلحظه سرشان را بلند کنند و من را بب

 .دمیخر

 اومدیمگه خوشم م !ادیبه نفع خودش بود که ن- 

 شد،یم ریدرگ نیبا شاه اومدیبمانه؟ م بیمملکت غر

 شدیکمتر ظاهر م ییسراملک یچشم پسرا یجلو

 بهتر بود.

. کردیمامان در فکر فرو رفته و نگاهش م مایس

 گفت: شیبه روبرو رهیخان خ یسیع

نباشه و بره  جانیاالن هم اگه موافقت کردم اله 

بار حرفش رفتم  ریفکر نکن ز نه،یهم یتهران برا

به دو  یکیو  ستین نیاسیاحمد و چون مثل حاج

 ستین نایبرادر ا ایتره، ! مگه خون فرهاد سرخکنهیم



! تنگ ؟یدیجدا بافته! شلوارش رو د یکه بشه تافته

! فُکلشم که نگم. عطرشم زودتر از خودش یو قرت

 ی! براخونهیداره با خودش آهنگ م ممیدا رسه،یم

برادر  هیکه  شهیکن، نم حتشینص گمیم نایا

 هیاز اومدنشه!  نمیفرهاد که! ا یکیاحمد باشه، حاج

و  میبهش شام مهمون دار یمگه نگفت م،یساعته معطل

 اد؟یزود ب

ژاکت  یهاآمد. دکمه نییمامان از تخت پا مایس

 را بست و گفت: اشیمشک

حرفات  یمعطل شده، همه دهیرو د یراه ک یتو نیبب-

بذار!  گرتیخرده دندون رو ج هی زنم،یرو بهش م

 نگو! یچیعروسات ه یجلو

 

 

 

 3#پارت

 می_مری#برا

 



مامان سرش را به سمت  مایس دم،یرا عقب کش خودم

 چینوک پا آهسته راه رفتم تا ه یباال گرفته بود. رو

نشود. از تراس به داخل سالن بزرگ  جادیا ییصدا

اول راه  یبه طبقه چیمارپ یارفتم که با پله الیو

اول سرد  یاز طبقه شتریدوم ب یطبقه شهیداشت. هم

از  رونیب یهوا نیب یقدر سرد که انگار فرقبود؛ آن

 یصدا. از داخل آشپزخانه سروستیخانه با درون ن

که به شکوه خانم  آمدیحرف زدن مامان با زن عمو م

ترش است و فرهاد دوست فسنجانش کم گفتندیم

. دیها مامان من را دآمدن از پله نییپا نیندارد. ح

به هم نگاه  یاهی. چشم در چشم ثاندانستیدردم را م

 دمیکه رس نییو مامان زود چشم گرفت. به پا میدکر

 ت و با لبخند نگاهم کرد:عمو به طرفم برگشزن

ما؟  شیپ یستیچرا ن ،یزاریمرمر از مرگ ما ب-

 فرهاد هم ازت گله داشت! شبید

که هنوز نگاه  ی. در حالدیهم به حرفش خند خودش

برسد رو به  ادمیو به فر دیایتا ب خواستمیمامان را م

 عمو لبخند زدم و گفتم:زن

رو  ایتو آشپزخونه! رفتم باال در شهینفسم تنگ م-

 .نمشیرفت، از دور بب شهیکه نم کشینزد نم،یبب



 ! تابستون انشاهللا.ستین ایاالن که وقت در-

بار دوم هم نگاهم کرد. دستم را  یباالخره برا مامان

پله برداشتم و به سمت اتاق رفتم. در  ینرده یاز رو

 قهی. به دقدیایب دیاالن با نیرا باز گذاشتم تا بداند هم

 در را پشت سرش بست و گفت: که آمد. دینکش

 رسهی! االن فرهادم میبر یکه تا اومد شهیخب نم-

 تو خونه! شنیو مهمونا جمع م

 دونهیبزرگ م. مامانگردمیمامان تا موقع شام برم-

 ! شهیم الینرم واو دم،یکه تا االن رس

 را از دستش درآورد و گفت: دستکش

سر بزنه  آدیم نیست! شاهباشه برو؛ فقط پنجشنبه-

خوب  یبزرگت، اگه تا قبل اومدنش برگردبه مامان

متلک بارت کنه؛  یکل خوادیو گر نه م شه،یم

اومد  نیهم اگه با شاه هی. سمشهیاعصابت خرد م

 هیتو رو بکشونه  ستین دیمحلش نذار! ازش بع

 گوشه و از فرهاد بپرسه.

 اخم گفتم: با



ان؟ مام یآریحرف درم چارهیاون ب یچرا برا-

 خواستیبه فرهاد داره، اگه فرهاد رو م کاریچ

 ... موندیم

 دهانم گذاشت: یجلو آمد و دستش را رو مامان

. ده بار شنوهیم رونهیعموت ب! زنترواشی! سیه-

و فرهاد که  هیخواست حرف رو بکشونه سمت سم

مامان دماغش رو  مایبارم س هیتوجه نکردم بهش، 

 سرت که ... یرو یسوزوند، بعد تو صدات رو انداخت

اش هم وحشت داشت، از کامل کردن جمله یحت

 حرفش را عوض کرد:

 ینرو، برو همون شال رو بذار رو یروسر نیبا ا-

بزن به لبت!  کمیمات هی ،یدیسرت که تازه خر

 یرفت یطورنیا نهیاالن بب آد،یمادربزرگت خوشش م

و  یمن رو برد ینوه یکه آ رهیبهونه بگ خوادیباز م

 .نیگیبهش زور م

را از سرم برداشتم و از داخل چمدان شالم را  یروسر

سرم  یو شال را رو ستادهیا نهیآوردم. مقابل آ رونیب

 و گفت: ستادیکه مامان پشت سرم ا کردمیمرتب م

 نهیبب اط،یخان نشسته تو ح یسیع برو؛ یاز در پشت-

 حرفا! نیبگه االن نرو و ا خوادیاونجا م یریم یدار



 .گهیرفتم د فهمهیمامان، تهش م یآخرش که چ-

دلم  یایو ب یو خالص! تا تو بر یستین گهیبفهمه د-

 .رهیهزار راه م

 :دمیخند شیرو به

 یاونجا، خونه رمیشمال م آمیتا م شهیچرا؟ من هم-

 مامان بزرگمه!

هست، خودتم نگران دفعات قبل فرهاد نبود، االن -

 .یبود

براندازم کرد و  دیسرم د یبرگشتم و شال را رو یوقت

 با لبخند گفت:

 نهیخان بب یسیرو ع نی! االن اآدیشال چه بهت م-

 نیبگه:" دختر حاج احمد و ا خوادیسرت م یرو

 "ایباز یقرت

 :دمیخند زیر

فرهاد  نیکه شلوار ج گفتیم نییاتفاقاً االن داشت پا-

به  خونه،یو آهنگ م زنهیچرا عطر م است،یمال قرت

 داد. ریفکلشم گ

 گفت: یجد مامان



 هیبق ینداره، جلو یبیفرهاد ع یگیمن م شیحاال پ-

 بگو عمو فرهاد.
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رنگ را از  یصورت کیمامان نشستم تا مات فیک کنار

که  گشتیم فشی. چشمم داخل کاورمیب رونیب فشیک

 گفتم:

 حواسم هست!-

کرد که  افتیاز لحنم در ییمامان چه معنا دانستمینم

 گفت:

و  گهیراست م یشده، ک یور چاون میدونیما که نم-

 دروغ! تو احترامش رو نگه دار! یک

 کردم و از جا بلند شدم: دایرا پ کیمات

 کردم؟ یاحترامیمگه من بهش ب-



 لیکه نشان بدهد اصالً ما یلب طور ریآرام و ز مامان

 گفت: ستیمورد ن نیحرف زدن در ا یبه ادامه

اومد سر حرف رو باهات باز  یهر چ شبینه، اما پر-

 ییخودشون فکرا شی! همه پیش ساکت بودکنه همه

 فت االن؟گ یعموت چزن یدیکردن. ند

 را به سمت لبم بردم: کیبرگشتم و مات نهیطرف آ به

ندارم  ینداشتم! چند ساله نبود، حرف یمن منظور-

 یزیچ هی یکن یعمو هم عادتشه، هر کارباهاش! زن

 !آرهیاز توش درم

 میرفت. با هم هماهنگ بود رونیزودتر از من ب مامان

عمو زن. مامان و میعمو چطور حرف بزنکه مقابل زن

خان به  یسیکه اغلب ع یایمیقد ی  مبل سلطنت یرو

نشسته بودند که من از  نشستیآن م یرو ییتنها

 رفتم. رو به مامان گفتم: رونیاتاق ب

 !گردمیمن زود برم-

 زن عمو دخالت کرد: میزدیکه حدس م طورهمان

 مرمر جان؟ یریکجا م-

 زدم: شیبه رو یلبخند

 م بزنم.به مامان بزرگ یسر رمیم-



 :دیرا باال داد و پرس شیابرو

 نیاسیعمو  ایاالن؟ خب صبر کن شب بابات -

 ببرنت. شونیکی

 :دیبه دادم رس مامان

. کننیوقت نم مینه االن بره بهتره، شب مهمون دار-

 دو قدم راهه. خواد،ینم نیماش

عمو را بست؛ اما فقط حرف مامان، دهان زن نیا

 یحرف داشت؛ مخصوصاً وقت یدهانش را، نگاهش کل

. نماندم تا رومیم رونیب الیو یاز در پشت دیکه د

پشت  یایدوباره در زدیم یاگر هم حرف د،یبگو یزیچ

هم بهانه نبود. من  یلیکه خ کردمیرا بهانه م الیو

دراز و پر  یبودم. چه مقابلش و آن جاده الیعاشق و

در  .شیروبرو یاچهیاز دار و درخت، چه پشت و در

لنگه بود و دو نفر  کیبرعکس در جلو،  الیو یپشت

 رنگیب ایاز آن رد شوند. در توانستندیهمزمان نم

 ستادمی. اآمدیم ییایمرغان در یآلود! صدابود و مه

. آمدیم شانیو دنبالشان گشتم. محو بودند و فقط صدا

و  رفتمیم ای. اگر به سمت درکردندیسستم م داشتند

 کردمیتماشا م ایدر موج یمرغان رو یدر ساحل باز

مادربزرگ  دنید یبرا ینگران د؟یفهمیم یچه کس



 یتا ساحل الیمنحرف شوند. از و میهانگذاشت قدم

قدم برداشتم تا  اطیفاصله بود. با احت یچند متر یشن

. خط ممتد ردیخود بگ هرا ب یکمتر یکفشم گل و ال

 یدهکردم تا برسم به جا یط شهیساحل را مثل هم

از پل  دیبود که با ی. آن طرف جاده نهر بزرگیاصل

مادربزرگ  یو به سمت خانه گذشتمیم یچوب

کاپشنم فرو بردم و شالم  بی. دستانم را در جرفتمیم

. سرما خودش را به دمیچیتر پرا دور گردنم محکم

مشت شد.  بمیهم رساند. دستم داخل ج بمیداخل ج

صورتم  کردمیبود و حس م ادیبخار و رطوبت هوا ز

ساعت چهار عصر بود، اما  نکهیاست. با ا سیخ

خشک تمشک، شبنم  یهاها و بوتهعلف یهمه یرو

از ترس چند  دمیکه رس یاصل ینشسته بود. به جاده

 شدندیم ترکیو نزد کیکه هر لحظه نزد یتا گاو

. در دمیرس یو به پل چوب دمیرا دو ادهعرض ج

 یرنگ دیسف نیجود گاو و مه، ماشدوردست جاده با و

سمت  نیو به ا دیچیپیجاده م جیکه از پ دمیرا د

. از پل رد شدم و خودم را به آن طرف رساندم. آمدیم

بود و به  تیکم جمع اکالیبود. ک دهینرس نیهنوز ماش

بار  کی هیثان د. هر چنگذشتیاز آن م ینیندرت ماش

 نیماش نمیتا بب کردمیبه پشت سرم و جاده نگاه م



نه.  ای  کندیختم م الیو یبه جاده تیراهش را در نها

 دیسف نیفاصله گرفته بودم که ماش یلیخ یاز پل چوب

ها رد تا آن ستادیو ا دیبه چند تا گاو وسط جاده رس

 یچنان سرعت دفعهکیشوند. گاوها که کنار رفتند 

به  نمیتا بب ستادمیکه کامل به عقب برگشتم و ا فتگر

نه! اما دوباره مجبور شد  ای  کندیسالمت گذر م

. دیچیپ الیو یسرعتش را کم کند چون به سمت جاده

 یبرق مغرورانه توانستمیفرهاد آمده بود و من نم

 مایس یهاخان و چشم چشم کردن یسیچشمان ع

فرهادش نگاه  بهکه چطور  نمیبب هیبق نیمامان را ب

 .کنندیم

 وقتچیمامان ه مایخان و س یسیبود که ع نیا قتیحق

پشت فرهاد بود را باور  شیکه از دو سال پ یتهمت

در خلوت هم راجع به آن حرف  ینکردند و حت

عمو  یحاج احمد هم باور نکرده بود و حت زدند،ینم

را پاره پاره  دیمامان ترد یها! اما من در چشمنیاسی

نبود! من مانده بودم وسط!  یبود، گاه ی. گاهدمیدیم

 یهامامان! اعتماد حاج احمد! حرف یدهایوسط ترد

 ،یزکیتا نباشد چ دیبگو خواستیعمو که مزن یرلبیز

فرهاد  گفتیکه م هی! و سمزهایچ ندیمردم نگو

 شیدر ستا ییها! کتابخواندیم یمشکوک یهاکتاب



هم به  ییایدر ی! علستیکمون یخلق و حت نیمجاهد

 دیرسیخان که م یسیاما به ع شت،شک دافرهاد 

 .گفتیبرعکسش را م

تمام شده بود و من  شیمن فرهاد هشت سال پ یبرا

تا  نیکه زم یرا شروع کردم. فرهاد گریفرهاد د کی

من  یتفاوت داشت و تنها دلخوش یآسمان با فرهاد قبل

و  دنیخبر نداشت. بر یزیبود که خودش از چ نیا

 بود! دهیکه به تن کردن نرس یدوختن
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تا  گشتمیبه عقب برم داشتمیکه برم یچند قدم هر

گرفته و  نیاسیخان از عمو  یسیکه ع ینیماش نمیبب

را رفته  الیو یجاده یموقتاً به فرهاد داده بود، تا کجا

 شیرا کم و ب نیدرختان ماش یالاست. از البه



. سرعتش کم و کمتر شده بود. فرهاد داشت دمیدیم

 شیو فرصت تماشا راندی. آرام مکردیم یرفع دلتنگ

 بود. شتریب

را جادو  هایبعض الیو یجاده کردمیفکر م یگاه

خان، فرهاد و مادربزرگم که از  یسیمن، ع کند؛یم

اما هنوز  آمد،یخان بدش م یسیو تبار ع لیتمام ا

قدم بزند و از  الیو یدر جاده خواستیدلش م

خان  یسیع یپدر یکه به خانه گفتیم شیهایجوان

 داشت. هاطرهجاده خا نیو از ا کردیوآمد مرفت

 اطیرا تندتر کردم. ح میهاقدم دمیباز خانه را که د در

بود،  خانیسیع یالیتر از وپدربزرگم کوچک یخانه

جا. دروازه بود از آن شتریب یلیخ اطشیاما درختان ح

که از چهار طرف خانه را محاصره  ییهاو بعد درخت

درختان  یانهیاز م کیبار ریمس کیکرده بودند. 

از  یکه پشت انبوه یاخانه به دیرسیو م گذشتیم

 ادیبه خاطر درختان ز اطی. حدرختان پنهان شده بود

از شاخه و  دیایبود و نور آفتاب تا ب کیتار شهیهم

 بیتا نص ماندیاز آن نم یزیبرگ درختان بگذرد، چ

 اکالیرا در ک اطیح نیترکیکه تار یافضا شود. خانه

 داشت! 



که دستش  دمیخانم را د دیکه در را کنار زدم س نیهم

که دور کمرش بسته فرو کرده بود و  یرا در چادرشب

جان  یلبش به لبخند دی. تا من را دآمدیبه سمتم م

 گرفت:

تَر؟! مامان بزرگت پا نموند  یمرمر؟ کجا بود- تو د 

 نهیدر تا بب نیو زل به ا ستادیسر پا وا قدرنیبراش ا

 کردم بره باال.  شیبه زور راض ،یآیم یک

 : میکرد یهم روبوس را گرفت و با میهاآمد و شانه جلو

د خانوم من که گفتم هر وقت بتونم م- چرا  آم،یس 

 اط؟یتو ح ادیب یگذاشت

 را کج کرد: سرش

 یمرمر جان؟! هر چ دهیمگه به حرف من گوش م-

تو اتاق نرفت. صبح  شهیبره بن میمن و بابابزرگت گفت

برم حمام، منم براش  خوامیگفت م یآیتو م دیتا فهم

 حمام رو آماده کردم. 

 به اطراف کرد: یارا دراز کرد و اشاره دستش

خانوم، برو باال ماه یبهش گفتم تازه جانت رو شست-

اما نرفت که نرفت، خدا  ،یخوریباد سرما م نیا یتو

 نشه! ضیکنه مر



سد خانوم، شما باال  ششیمن برم پ !یوا یا-

 ن؟یآینم

هام رو از برم خونه، بچه گهیمن د سر،ینه بالم-

اخم و  دیصبح سپردم دست زن عموشون، االن برم با

 تخم اونم تحمل کنم.

خودم  عیسر یهاو من با قدم میکرد یهم خداحافظ از

جوراب به پا داشتم، اما  کهنیرا به پله رساندم. با ا

بود که  سرما به  خیقدر سرد و کف پله آن کییموزا

خانه  وانیها باال رفتم و از ااز پله .دیرس میپوست پا

هم بود که اتاق آخر  یگذاشتم. سه تا اتاق در راستا

و پدربزرگ بود. در را که باز کردم  رگمادربز یبرا

تند نفت به مشامم خورد. در را تا آخر باز  یبو

مبل کنار  یگذاشتم و وارد اتاق شدم. مادربزرگ رو

 یکیر تارطاقچه گذاشته و د یپنجره دستش را رو

نگاه  رونینشسته بود. پرده را کنار زده و به ب

که در  ی. به کشتزار پشت پنجره و مردکردیم

 خشک و له یهاساقه نیبا سگش در ب ردستدو

برنج مشغول شکار پرنده بود. تنها نور اتاق  یشده

بود که به  ی. دوسالآمدیهم از همان پنجره به داخل م

به طرف  کهنیاز ابرق آمده بود. قبل  اکالیک

 یمن از رو دنیبرق را زدم. با د دیمادربزرگ بروم کل



 ریز شیبرا بزرگباباکه  یامبل کهنه و زوار در رفته

را تماشا کند بلند  رونیتر بپنجره گذاشته بود تا راحت

 شد و گفت:

 ناز  دتر؟ یکرد رید ؟چرایاومد مرمر!-

در آغوشم  یسمتش رفتم و بغلش کردم. به راحت به

الغر و الغرتر  کردمیجا شد و من هر بار حس م

دارد. صورت پر از  ادیاو جا ز یو آغوشم برا شودیم

 و گفتم: دمیو چروکش را بوس نیچ

 یبا بو یکیاتاق، تو تار دهینفت م یبو قدرنیچرا ا-

 ؟ینفت چرا نشست

 مبلش نشست: یو رو دیرا دوباره بوس صورتم

 ست،ین کیتار ده،ینفت نم یخان بو یسیع یخونه-

 ؟یآینم نجایا نیهم یبرا

خانم  دیس شهیرفتم و فرق سرش را که مثل هم جلو

 :دمیکج گرفته بود بوس

! تا آماده دمیمامان بزرگ، تازه رس هیچه حرف نیا-

 .دیطول کش امیبشم و ب

 :دیکش یآه



جون مادرش رو  دیبا ره،یگیخدا اوالد آدم رو که م-

من رو بعد پسرم زنده نگه داشته واسه  ره،یهم بگ

 نی! عگهیجهنمه د ست،ین نمیزنده بمونم و بب ؟یچ

عمرم  یک نمیپنجره تا بب نیپشت ا نمیشیشالواغ* م

 یهم حوصله من رو نداره، حت کسچی! هرسهیسر م

تا  نه،یشیم رباندکان ق رهیبابابزرگت! صبح م

 خونه! آدینم فتهیشکمش به قار و قور ن

 انداختم و گفتم: ینگاه ینفت یطرف بخار به 

عجله  یبخار یتو ختنیباز بابابزرگ موقع نفت ر-

 خته؟یفرش هم ر یکرده و رو

 کنارش را نشان داد: 

برام حرف بزن، چشم و چال  نجایا نیبش ایب-

 کار خودش رو کرده! گهیبابابزرگت د

را  اشیو کنارش نشستم. تا دست بردم روسر رفتم

 :دیمرتب کنم پرس

 خان چه خبر؟ یسیع یاز خونه-

 فقط عمو فرهاد... ،یچیه-

و با اخم  دیمبل کوب یدستش را به دسته دفعهکی

 گفت:



فرامرزه،  نه،یتو شاه ی! عموستیتو ن یفرهاد عمو-

 ست!ساسانه، مهران مادر مرده

 سر داد. هیگر و
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 اش انداختم و گفتم:را دور شانه دستم

 گمینم گهینکن. د هیتو رو خدا مامان بزرگ گر-

 بهش عمو!

 را باال گرفت و گفت: سرش

 یتا وقت گهیمن نبر، د شیپسره رو پ نیاسم ا گهید-

 یبر یخانه تو حق ندار یسیع یکه فرهاد خونه

 که بوده؟ یااون خراب شده گردهیبرم یک نینجا! ااو

مثل دفعات قبل دو  ایبود که برگردد،  امدهین فرهاد

فرهاد  بارنیبماند و بعد برود. آمدن ا یماه کی هفته



را  نیزود ا ای ریبزرگ دبود و مامان یشگیهم

 دنشیو دروغ گفتن من فقط اوضاع بعد فهم دیفهمیم

 :کردیرا بدتر م

 خوادیبرگرده، کاراش رو کرده م گهید ستینقرار -

 تهران مطب بزنه.

که فرهاد برگشته  شدینگاهم کرد. باورش نم مبهوت

 نییاش پاشانه تا بماند، آن هم بدون عمو مهران!

 افتاد، اما رساتر از قبل گفت:

خان کار خودش رو کرد. پسرش رو  یسیپس ع-

 ییکه پسرش چه بال ستین الشمیخ نیبرگردوند! ع

بلده چطور  مایهنوزم مثل قد سر مهران من آورده!

سگیپشت پسراش باشه پ مهران منم  دی! االن بار 

مگه با فرهاد نرفته بود؟ مرمر تو حق  اومد،یم

 اون ... یخونه یپات رو بذار یندار

خورد و بابابزرگ پا به  ییصدا بارهکیاتاق به  در

 داخل گذاشت:

چرا هر وقت  خونه! نیا یخبره تو یزن، چ ترواشی-

سرش  یداد و قال دار یهر چ جانیا آدیبچه م نیا

 ! ؟یکنیم یخال



احترامش بلند شدم و به سمتش رفتم. صورتش با  به

و بابابزرگ هم سرم  دمیرا بوس دشیسف یهاشیآن ر

 را:

 ؟یزک، تازه بَرس   یخوب-

 .شهیم یدو ساعت یکیآره بابابزرگ! -

 خبر! کن تهران چه فیتعر شیبن-

 بزرگ خودش را ننو وار تکان داد: مامان

مردکه  نیبُکن، اصالً ا فیآره براش از تهران تعر-

 شیبن ایکه مهران گم و گور شده! ب هین الشیخ نیع

 خان بگو. یسیبراش از فرهاد بگو، از ع

 گفت: ظیبا غ بابابزرگ

 یخونه ،یکنیزک رو ول نم نیتو رو؟ چرا ا هیچ-

داد و  میتو که دا شیپ ادیخان نره کجا بره، ب یسیع

خودش مادر داره، پدر داره! من و تو  ،یکنیقال م

دختر  نیحاج احمد ع م؟یبکن میتونیکار م یبراش چ

سرش شد، آدم که همه  یهیخودش بزرگش کرد، سا

 یکنار، حاج احمد چ به! فرهاد نهیبیچشم نم هیرو به 

 کار کرده؟

 برگشت: بزرگ به طرفش مامان



که  یحرفا رو زد نیو هم یتو، تو خرم کرد نیهم-

 یسیع یخونه یمن، تو یاالن زن  پسر من، نوه

 خانن!

 اشاره کرد: یمن نگاه کرد و به طرف بخار به

نشست،  یکنار بخار جا،نیخان اومد هم یسیع-

 ییسرامن و ملک انداخت و گفت:" نییسرش رو پا

ناموس اون ناموس  م،یهم یخوردهنمک م،یقیرف

 هیبابابزرگت الم تا کام  نیگفت، ا یگفت ه یمنه." ه

با هم حرف زدن و  شیپ شیکلمه حرف نزد، نگو پ

من رو  انیقرار و مدارشونم گذاشتن، فقط مونده ب

 نهیکنن. اون روضه خوند، بابابزرگتم براش س یراض

مرد  هیعروست جوونه،  کهنیبه ا دیزد. تهش رس

بهتر احمد  یش باشه. کخودش و بچهباال سر  دیبا

. منم گفتم خورنیمحل سرش قسم م هیمن، که 

رو باال بره  یاشده البد، پسر عزبش که هر پله وانهید

دختر  هیعروس من که  هچه ب دنیبا سر بهش زن م

خوشش  ده،یده ساله داره، نگو احمد مامانت رو د

خان حقه باز دم از ناموس  یسی! عرهیاومده، دلش گ

 یمنت هیو  سهیتا فقط پشت پسرش وا زنهیم قیو رف

پسراش همه  یآدم همون آدمه، برا نیسر ما بذاره. ا

که! اما  ستین عاری! مثل بابا بزرگ تو بکنهیم یکار



بده، اون تو  یفرهاد رو فرار یبلده چطور نیهشا

بگه چه  دیبا ست،ی! ول کن فرهاد نرتهیگردنش غ

 تونهیسر مهران آورده که اون از ترسش نم ییالب

 ازش خبر نداره! کسمچیبرگرده و ه گهید

داره،  یادهیحرفا االن چه فا نیوا بده زن، آخه ا-

 یپا رینکرد، رفت نشست ز یهم که کم کار نیشاه

خورده فرهاد  ینیریکه ش دیو به ماه نکش هیپدر سم

 ،یبه پا کن یشر هی یخوایشد زن خودش! حتماً م

 ؟یشیبزنه فرهاد رو بکشه راحت م نیشاه

 را با تاسف نگاه کرد: شیبزرگ سر تا پا مامان

! داغ به دل نیخوب کرد شاه ؟یتو چرا ناراحت ه،یچ

 !میداغم ما به دل اونا بذار هیما گذاشتن، 

 زد و گفت: اشنهیس به

تاوان  دیها بامن خنک شد! فرهاد حاال حاال لید نیا-

و  شیتو فقط بن ست،ین یزیکه چ هی! سمپس بده

 .ارنیسرش ب ییو فرامرز چه بال نیتماشا کن شاه
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 یهابه بحث صدایطرف من که خاموش و ب به

 برگشت و گفت: دادمیگوش م شانیتکرار

 کارت دارم. شیمرمر بن-

 دو زانو نشستم که گفت: شیروبرو

 ،یرو بدون یهمه چ دیبا ؛یستیبچه ن گهیتو که د- 

 ریبهش بگه بم ادیخان ب یسیبابابزرگت االن ع نیهم

که تازه فرهاد و مهران حرف  شی! چند سال پرهیمیم

روز دست من رو گرفت و برد  هیرفتنشون بود، 

خان! گفت شام ما رو دعوت کرده،  یسیع یخونه

سگیپ دهاونجا هنوز پال خورده و نخور میرفت  ر 

خجالت نکش برگشت گفت:" مرمر و فرهاد هر دو 

 یو شوخ ذارنیسر هم مسربه ادیبزرگ شدن، ز

حلقه  هی نیباش ینداره! اگه شما راض تیخوب کنن،یم

 ختنیر خیفرهاد" انگار آب  یبرا میدست مرمر کن

بابابزرگت نه، سرش رو باز  نیاما ا سرم، یرو



گولم زدن،  ییتاتا سر مادرت که دو نییانداخت پا

خان  یسیخودشون خرم کنن، تا ع الیبه خ بارمنیا

دهان باز کرد جوابش رو دادم. گفتم کار نداره که، 

م پسرت و نوه یهایو شوخ یناراحت محرم نامحرم

! یکه تو ناراحت نباش برمیم رو مخب من نوه ،یهست

 رو بشناس. نایمرمر، ا نیآدم نیهمچ نایا

بردم  نییببرم، پا نییپا توانستمیکه م ییرا تا جا سرم

من  کردی. مامان بزرگ فکر مختمیاشک ر صدایو ب

که من قبل از او  یدر صورت دانم،یموضوع را نم نیا

بودم. بابابزرگ به طرفش  دهیخودم شن یهابا گوش

 رفت:

 یچ یکنیم اهیبچه رو س نی! دل ایاوانهیو بُخدا دت-

خان به حرف  یسینه، اما مگه ع یبشه؟ آره تو گفت

و گفت  ستادیپدرش وا یکنار؟ حاج احمد جلو دیتو کش

پاش رو  گهیبزنه د یحرف نیهمچ گهیبار د هیاگه 

شرط کرد فرهادم نفهمه،  یحت ذاره،یش نمخونه یتو

 ینیریرو ش هیرفتن سم دهیبعدم که به دو سال نکش

 فرهاد. یخوردن برا

رو بدونه. حاج  نایا دیخوب کردم گفتم، مرمر با-

دختر مال  ست،ین یابه بعد کاره نیاز ا گهیاحمدم د



به پسر  یچ یازدواجشم دست ما، برا یماست، اجازه

ما  دیشا م،یجواب رد دادن؟ مگه ما مرد یدکتر رحمت

 بهتر اونا؟ یبهشون، ک میدختر بد میخواستیم

مرمر و  یتو کار پدر و دختر یبخدا ماه خانوم بخوا-

و تو، حساب حاج  دونمیمن م یحاج احمد دخالت کن

دختره، به  نیاحمد با فرهاد سواست، اون صاحب ا

 نده. ایدخترش رو بده و  تونهیهم بخواد م یهر ک

رفت و من را با مامان  رونیاز اتاق ب تیعصبان با

بزرگ تنها گذاشت. سرم را بلند کردم و به مامان 

طاقچه گذاشته و  یبزرگ که دوباره دستش را رو

بود،  یگرید یو حواسش جا کردیرا نگاه م رونیب

 بود گفت: رونیطور که نگاهش به بزل زدم. همان

آمپول من رو بزنه،  ادیب خوادیم نیزودتر برو، شاه-

برو  ،یبر ذارهیخانه نم یسیع ید خونهبفهمه فرها

 .ومدهیتا ن

 یبلند شدم و به سمتش رفتم. دستم را رو میجا از

 طاقچه گذاشتم و به طرفش خم شدم:

 شیامشب پ مونمی. مرمینرو من نم یاگه شما بگ-

 شما!

 دستم گذاشت: یرا رو دستش



 ایها بمانه تو بحاالنه برو، فقط اگه فرهاد قراره حاال-

 .نجایفردا ا

ازظهر اما من و مامان فردا بعد دونم،یفرهاد رو نم-

 تهران. میگردیبرم

 غم نگاهم کرد: با

 شد،یوقت درد من نصف مکاش بابات زنده بود، اون-

طرف، درد  هیدرد مهران، اما االن بابات  شدیفقط م

رفت و آمد  یتو که مجبور یطرف، غصه هیمهران 

 یطرف. اگه شوهر کن هیهم  خان یسیع یخونه یکن

 .شهیراحت م المیمن خ یو بر

من رو نخور مامان بزرگ! من تا آخر سال  یغصه-

درس  مدرسه یتو نجایا آمیو م شهیکارم درست م

 خان هم که تهرانن. یسیبدم. فرهاد و ع

و او هم صورتم را. از اتاق  دمیفرق سرش را بوس 

پله نشسته  یکه رو دمیآمدم بابابزرگ را د رونیکه ب

 زیرا در دستش گرفته بود و تم اشیو تفنگ باد

 گفت: دی. تا من را دکردیم

 ییجا هیمن تا  ایب یداد که بر تیزنکه رضا نیاگه ا-

 وقته.  رید آم،یباهات م



 . آمیباشه بابابزرگ االن م-

شدم.  یبه عقب قدم برداشتم و وارد اتاق وسط عیسر

در آن  ماندمیم جانیها ابکه هر وقت ش یهمان اتاق

 دهیخر میبرا ی. بابابزرگ صندوق کوچکدمیخوابیم

. در را گذاشتمیرا داخل آن م لمیبود که کتاب و وسا

داخل آن بود  یبستم و به طرف صندوقم رفتم. عکس

. شدمیآن خالص م شرهر چه زودتر از  دیکه با

به او بله  هیسم یکه خانواده یعکس فرهاد در شب

عمو دست زن شیپ یکه چند وقت یداده بودند. عکس

 نیباعث شده با هم سرسنگ نیبودم و ا دهید هیسم

! همان لحظه که عکس را در یو از هم فرار میشو

 چیگذاشت و رفت. ه میعکس را برا دمیدستش د

عکس را برداشتم و در  همهم نزد. من  یگریحرف د

 ام گذاشتم.صندوقچه

دفتر  یباز کردم و عکس را از الرا  صندوقچه

آوردم. عکس پشت و رو دستم بود.  رونیخاطراتم ب

 هیعکس گناه سم نیا د،یلرزیچرا دستم م دانستمینم

بود، نه من؛ آرام آن را برگرداندم. فرهاد با لبخند به 

رنگ با  یزل زده بود. کت و شلوار مشک نیدورب

 یلیعکس خ نیبه تن داشت. در ا یدیسف راهنیپ

جسور و جذاب  شیدرست مثل حاال یتر بود، ولجوان



 یخنده ریاس هیهنوز سم کهنی. فکر اکردینگاه م

از بودن  شدیعکس باشد باعث م نیجذاب فرهاد در ا

باشم، تا  یحضور دارد فرار هیکه سم ییدر هر جا

 آشکار شود. میبرا قتیحق نیمبادا ا
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بردم تا عکس را از وسط پاره کنم، اما نشد.  دست

 زیتا ت خواستیسوهان م ییایدر یدستم مثل کارد عل

تر پاره کند. مشتم را از هم باز کردم و شود و راحت

اما پاره نشد!  د،یافتاد. به مو رس نیزم یعکس رو

بود و  نییافتاده بود. سرم پا میپا ریبلند شدم. عکس ز

 .کردمینگاهش م

 زک!  شهیم رید ایمرمر جان، ب-

 بابابزرگ! آمیاالن م-



عکس گذاشتم تا  یو کف هر دو دستم را رو نشستم

کف دستم را از هم فاصله دادم  یصاف شود. وقت

 کیلبخند فرهاد بود. فرهاد  دمیکه د یزیچ نیاول

با من مهربان و  شهیبزرگ داشت، هم یلیخ رادیا

تر از ! مهرباننیتر از عمو شاهخوب یلیخوب بود، خ

! نتر از عمو ساساخندهعمو فرامرز، خوش

 یطوالن ییهامن سال یتر از عمو مهران. براپرحرف

قبول کنم که  توانستمیعمو فقط او بود! سخت م

عمو  توانندیمرز، ساسان و مهران هم مفرا ن،یشاه

بعد برعکسش را  یهاکه سال یباشند. درست کار

و فرامرز و ساسان و مهران را  نیانجام دادم، شاه

به چشم عمو  شدینم گریو او را د دانستمیم میعمو

خان به  یسیع یهایاز بدهکار گرید یکی نی. انمیبب

 من بود!

به  یکار یبرگرداندم. کس شیرا به سر جا عکس

خودم بودم که هر وقت  نیصندوقم نداشت و انگار ا

 عکس داشتم. نیبا ا یکار آمدمیم نجایبه ا

. هوا رو میزد رونیبه دوش بابابزرگ از خانه ب دوش

تا  آمدیراه م واشیرفته و بابابزرگ  یکیبه تار

و  میاز راه را رفت ینصف ی. وقتندیرا بب ریبتواند مس

 رو به بابابزرگ گفتم: دمیرا از دور د یپل چوب



. هوا رمیرو خودم م شهیشما برگرد بابابزرگ، بق-

 .یندار دیبشه د کیتار

 را کج کرد: سرش

تا  مونمیهمره، بعدشم سر جاده م یت آمینه م-

 با اون برگردم خانه. ادیب نیشاه

 لب زدم: آرام

خرده  هی کنه،یم تیخودش رو اذ یلیمامان بزرگ خ-

 .نیایباهاش راه ب

! فکر کرده شهینم شیکار بکنم زک؟ حرف حال یچ-

پسر منم  خوادیمن نم لید ستم،یمن ناراحت پسرم ن

 !کردم؟یو همه رو خبردار م اومدیم

دستش را گرفتم و با هم از  میدیکه رس یپل چوب به

 .میپل رد شد یرو

دست خودمان باشد به سمت  کهنیدو بدون ا هر

 یحت د؛یدرخشیم الی. ومیخان نگاه کرد یسیع یالیو

ه یکیتار نیاز ب که توامان دست به دست هم  یو م 

من داشتم  یشود. وقت یدنیناد زیداده بودند تا همه چ

 ینوران زیهمه چ قدرنیخبرها نبود، ا نیاز ا آمدمیم

حسرت در دم و  گشتم،نبود! به طرف بابابزرگ بر



 رونیسش را سخت ببازدمش جا خوش کرده بود. نف

 یبرا نیچننیخان حق نداشت ا یسی. عدادیم

شد،  نی. اگر بابابزرگ وضعش اردیفرهادش جشن بگ

اگر عمو  ای افتاد،یم یبه چه حال دیدیمامان بزرگ م

 یجلو خواستیم یچه کس دیرسیسر م نیشاه

غرق در نور  یالیو دنیکه با د یحرص و خشم

گفتم بابابزرگ . هر چه ردیرا بگ شدیم بشینص

را با من  الیو یاز جاده یبرگردد، برنگشت. تا نصف

و نگاهم کرد تا من  ستادیرا ا ریمس یهیآمد و بق

 برسم. 

بلندشان  یهاحرف زدن و خنده یصدا الیداخل و از

بسته  سهیتا آن سرش را ر الیسر در و نی. از اآمدیم

شده بود و از  ختهیر نیزم یبودند. خون گوسفند رو

. هنوز دودش در هوا پراکنده آمدیاسپند م یداخل بو

بابابزرگ را  شدینم گریبود. به عقب برگشتم و د

کفش زنانه و مردانه  فیشدم. چند رد اطی. وارد حدید

شده بود. شکوه  دهیمرتب چ فیپله در چند رد ریز

غذا نشسته بود.  یهاگیکنار د الیو اط  یخانم آن سر ح

 یو همزمان به عل کردیم ادیها را کم و زآن ریآتش ز

 :کردیعمو را مزن تیشکا ییایدر



شله پال دوست ندارن انگار  ایتهران گهیم یجور هی-

دختر  ،یسی. بابا مگه تو کانیجد اندر جدش تهران

فرهاد  گهیم زنمی! تا حرف مگهید یگردن کج میابراه

همه غذا  نی! اخورهیاون رو نم خوره،یرو م نیا

 گرفت؟ رادیفرهاد بهم ا یدرست کردم ک

کنارش نشست و دستش را به سمت آتش  ییایدر یعل

 برد تا گرم شود: گید ریز

! خب امشب یاوووه شکوه خانم، چه قدر  غرغر کن-

 مهمان دارن، حساس ببو! 

بودم و جز گوش  ستادهیپله ا یروبرو اطیح وسط

 یگریار دو شکوه خانم ک ییایدر یکردن به بحث عل

خان چه کار  یسیع اطیبکنم، من وسط ح توانستمینم

که رفتن فرهاد و عمو مهران با  یآن هم وقت کردم؟یم

و شکوه خانم هر  ییایدر یهم بود و آمدنشان نه! عل

 بلند شد: عیسر ییایدر ی. علدندیدو نفر من را د

 ییملک سرا یآقا ؟یستیبه مرمر دختر! خوب ابه-

 چطوره، خوبه؟

 باال. دییممنونم. سالم دارن! بفرما-

 غذا را نشان داد: یهاگید



جا کنم، شکوه خانم رو جابه هاگید نیموندم ا-

 .تونهینم

تکان دادم و کفشم را درآوردم و از  شیبرا یسر

 ها باال رفتم.پله
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 یآهنگ یتا پله مانده بود به در برسم که صدا چند

مامان را زودتر  الیباز  و ی. از پنجرهدیچیپ الیداخل و

و هر دو  ستادهیعمو سر پا ا. کنار زندمیاز همه د

بسته بودند. در را که باز  یشکل کیساتن  یروسر

به  یکردم همه به طرفم برگشتند. با لبخند سالم کل

آهنگ گم شد. گرما  یدر صدا مسالم یهمه دادم. صدا

 دانستمیغذا و اسپند به استقبالم آمد. نم یهمراه با بو

به سمتم برگشتند  یانگاه آن همه آدم که لحظه انیم

 ،خانیسیبدوزم. ع  ینگاه به نگاه چه کس



احمد، مامان و اما انتخاب من فرهاد حاج مامان،مایس

و با  هداد هیتک یخان به پشت یسیع یشد که روبرو

معلوم باشند  شیهادندان فیرد نکهیلبخند، بدون ا

که  یرا از آن حالت فکل شی. موهاکردینگاهم م

کوتاهش  یدرآورده و کم آمدیخان بدش م یسیع

تنگ نبود. امشب همه  نیکرده بود. شلوارش هم ج

به او  یخان راه آمده بود. لبخند یسیجوره به دل ع

شکل گرفته  اوزدم، چون مجلس به افتخار حضور 

آمد و کنار  نیاسیکه عمو  یلبخند تا وقت نیبود و ا

فرهاد نشست همراهم بود. از وسط سالن گذشتم و بار 

بودمشان  دهیورودم ند یکه در ابتدا هیبه بق گرید

کنار ضبط صوت نشسته  نیاسیسالم کردم. پسر عمو 

شان ضبط را کدام کهنیر سر ابود و رضا هم کنار او ب

 دمیراه انداخته بودند. به اتاق که رس کللک رندیبگ

 ی. تمام بار مجلس انگار رودمیکش ینفس راحت

چرا  دانمی. نمآمدیهمهمه م یمن بود. صدا یهاشانه

 یبزرگ یاز دست خودم ناراحت بودم. انگار خطا

کنار هم در اتاق  وهیم یهامرتکب شده باشم. ظرف

داخل  عموشده بود. چمدانم را که باز کردم زن دهیچ

 گفت: هاوهیآمد و با اشاره به م



دور  هیبا من  یایب گهیمامان م مایمرمر جان س-

 . میبچرخون وهیم

 لباس بپوشم. نیعمو، بذارچشم زن-

زانو بود و دور  ریتا ز اشیرا که بلند یآب راهنیپ

 یقهیسل دم،یداشت پوش یبراق یکمرش هم کمربند

رفتم.  رونیب وهیم یهااز ظرف یکیمامان بود. با 

شد و بعد  امرهیخ یالحظه دیمامان تا من را د مایس

 نی. ادادیلباسم نظر م یبرا ادیلبخند زد. معموالً ز

لبش نشان  یبود، اما لبخند رو دهیرا ند راهنیپ

ها عمو طرف مخالف من به مهمانبود. زن تشیرضا

شروع  گریمن هم از طرف د .کردیتعارف م وهیم

خان تعارف کردم. به  یسیکردم. اول از همه به ع

گوشم  ریسمتش که خم شدم خودش هم جلو آمد و ز

 زمزمه کرد:

بزرگ و بابابزرگت به مامان یرفت یکرد یکار خوب-

 !یسر زد

را به حاج احمد  وهیتکان دادم و ظرف م شیبرا یسر

 خانیسیکه ع یو کنار مبل نیزم یتعارف کردم که رو

زده بود. تا ظرف  هیاش را تکنشسته، شانه شیرو

 را جلوش گرفتم گفت: وهیم



 دخترم. خورمیدستت طال! من نم-

 از آن سر مجلس داد زد: رضا

 زرد دوست ندارم، قرمز بده. بیمرمر من س یآبج-

از غفلتش استفاده کرد و  -یعل- نیاسیعمو  پسر

ضبط را برگرداند. ضبط را به بغلش برد و نوار داخل 

برقصد. ناخودآگاه  کردیکه آدم را وادار م یآهنگ

خوردن را فراموش  وهیلبم آمد. رضا م یرو یاخنده

 داد؛یکرده بود و نشسته خودش را تکان م

بردن از  بها که هنوز حساعضو مهرآذر نیترکوچک

را وسط  وهینگرفته بود. ظرف م ادیرا  خانیسیع

دادم. رضا بلند  هیتک واریبه د عموگذاشتم و کنار زن

خان به او نگاه  یسیشده و به وسط آمده بود. ع

و رد نگاهش به سمت فرهاد بود. نگاه  کردینم

خان را دنبال کردم و به انگشتان فرهاد که  یسیع

که  ی. با آهنگدمیرسفرش ضرب گرفته بود  یرو

و چشمش  رفتیم نییدستش هم باال و پا شدیپخش م

 یلبخند چیهیو ب یخان جد یسیبود. عهم به رضا 

 ینی. فرهاد سنگکردیفرهاد نگاه م یهافقط به انگشت

خان را حس کرد و با هم چشم در چشم  یسینگاه ع

انگشتانش کم نشد،  وارتمیاز حرکت ر یزیشدند. چ



 شیپا کیفقط به همان حالت انگشتانش را تا نزد

 یخان موش و گربه باز یسیداشت با ع د،یعقب کش

هنوز  دیباال کش شیپا یدستش را تا رو ی. وقتکردیم

. شیپا یرو بارنیاما ا زد،یانگشتانش داشت ضرب م

خان نگاه گرفت  یسیخان زد که ع یسیبه ع یلبخند

و  دیبه سمت من چرخ دفعهکیو کم آورد. سرش 

 لبخندش از بار قبل جاندارتر بود. بارنیا
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 یهم جواب لبخندش را دادم، فارغ از همه من

 یدر خانه شیدو ساعت پ یکیکه  ییهاحرف

 یو گفته بودم؛ و فارغ از همه دهیمادربزرگم شن

که  شیها پ! همان مرمر سالریاتفاقات چند سال اخ

 یو تمام خانواده زدیو حرف م دیخندیم فکریب

و  دانستیخودش م یخان را مثل خانواده یسیع



با لبخند زدن به  کردمیشان داشت. حس مدوست

 انتیمامان بزرگ خ یپرغصه ییفرهاد، به تنها

 یبزرگ! سردرگمو پنهان بابا دایبه حسرت پ کنم،یم

ناخواسته و از سر  یزندگ کیوسط  نیعمو شاه

ناراحت بودن گنک داخل اتاق از  لیدلانتقام! حال 

 .کردمیخودم را هم درک م

جا موقع شام به آشپزخانه رفتم و خودم را آن تا

همه رفتند  یکار کردم. وقت هیبق یپابهمشغول کردم. پا

کنند حاج احمد به آشپزخانه  فیشام را رد یتا سفره

 سیسرخ شده را در د یهایآمد. کنار من که ماه

 نشست. تا برگشتم و نگاهش کردم آرام گفت: دمیچیم

 رو بهت بگم! یزیچ هیرفت  ادمیمرمر جان تهران -

گذاشتم و کامل به طرفش  نیزم یرا رو سید

 :دمیچرخ

 بابا؟ یچ-

که به در انداخت  ینگاه میگفتن معذب بود، اما ن یبرا

 فرصت ندارد: یلیباعث شد بفهمد خ

 یوقت هیاگه  راجع به فرهاده! سر فرهاد پر باده!-

وقت ازت خواست  هی ای د،یپرس هیاز سم یزیچ

به من  عیسر ایب ،یزیهر چ ای یبهش برسون یغامیپ



چرا  دونمینم یول کنه،یکار رو نم نیبگو، البته ا

 فکرم مشغوله! 

 کرد و گفت: یمکث

 !ریبگ دهیاصالً ولش کن، نشن-

ام بلند شد و من را در آرام به شانه یزدن ضربه با

 گذاشت. یکه گفته بود باق یحرف رتیح

وسط آن  دانستینگاه مامان پر از سوال بود، نم 

که  یحرف ایمادربزرگ بپرسد،  یاز خانه تیهمه جمع

حاج احمد در آشپزخانه به من گفت. موقع شام 

خوردم و خودم را به اتاق رساندم.  هیاز بق ترعیسر

در بدنم ولوله راه انداخته بود. رفتم تا با گرما 

بخورم. در را هم  اهو یجا کمآن یبازکردن پنجره

 دیایمان خواست داخل بباز گذاشتم تا اگر ما مهین

 یو سوالش را بپرسد. گره روسر دیایبتواند راحت ب

 یتاقچه ی. آن را رودمیرا باز کردم و از سرم کش

و دست را  ستادمینوک پا ا یکنار پنجره گذاشتم. رو

باال بردم تا پنجره را باز کنم. متوجه شدم در اتاق 

تا قبل از باز کردن پنجره  خواستمیرفت، اما نم رکنا

را که از حفاظش  یآهن یرهیبه پشت برگردم. دستگ

. فرصت دمیرد کردم، پنجره را به طرف خودم کش



 تادهسیکه پشتم ا ی. کسندازمیکردم تا به پشتم نگاه ب

شده و  کیبود مامان نبود و فرهاد بود. نزد

. فرصت کنددر باز کردن پنجره کمکم  خواستیم

که نگاهم از جا  دانستمینکردم از جا بپرم، اما م

 است. دهیپر

 ؟یستیجا ن چیچرا ه م،یگل مر -

. گفتیم می! فقط فرهاد بود که به من گل مرمیمر گل

اما  آمد،یحاج احمد خوشش نم گفتیهر وقت هم م

" نیخان از هم یسیهم ع دی. شازدیهم نم یحرف

باطل به سرش  الیفرهاد بود که خ یها" گفتنمیمرگل

بزنند، نه  میصدا میهمه گل مر خواستیزد. من دلم م

از مرمر دوست داشتم،  شتریرا ب میفقط فرهاد! گل مر

زد. همان  میصدا میبار هم فرهاد بود که گل مر نیاول

است.  میاسمم در شناسنامه مر دیکه فهمبود  یروز

را بردارم.  یتاقچه بردم تا روسر یرو عیدستم را سر

را خواستم بکشم، دست فرهاد هم  یکه روسر نیهم

نشست و آن را به سمت خودش  امیآن سر روسر

داشتن  یاز من بود. تقابل ما برا شتریب رش. زودیکش

من  تی. در نهادیکوتاه طول کش یاهیچند ثان یروسر

. فرهاد دمیشدم و آن را به فرهاد بخش میبودم که تسل



تاقچه هل داد و  یرا به عقب و انتها امیهم روسر

 گذاشت. شیدستش را رو

 ؟یستیچرا ن ،ی! نگفتجانیا ستین بهیغر-

 گفتم: دستپاچه

االن از دست من بشقاب غذات رو  نی! همستم؟یمن ن-

 .یو خورد یگرفت

 را نشان داد: شیگلو انگشت اشاره، با

کرد تو گلوم،  ریاستخونش گ یکه برام آورد یماه-

 نه؟ ینبود یراض

 یغیمن هم ت یخنده در گلو نیو انگار با هم دمیخند

 برداشت: یروسر ینشسته است. دستش را از رو

اما من بتونم از دستت  ،یممکنه نباش ییوقتا هیخب -

باهات حرف بزنم و  یحت ای رم،یبشقاب غذام رو بگ

 !میگل مر ستگهیجور نبودن د هیبخندم، منظور من 

 یاچهیمثل در م،یتلخ شوم، تند بگو خواستیم دلم

 کرد،یم ادیداد و فر دیدیکه زمستان را م الیپشت و

 میبه من گل مر گریکنم که د دیداد بزنم، به فرهاد تاک

اما الل  م،یحاج احمد بگو امدنیاز خوش ن د،ینگو

باد  دفعهکیدم و نتوانستم. فقط نگاهش کردم که ش



سرم به سمت  یجلو یموهاپنجره را حرکت داد. 

باز  یچشمم آمد. فرهاد پنجره را هل داد تا فقط کم

 باشد.

 نگه داشتن خونه هنوز باهاته؟ خیعادت  نیمرمر ا-

 باشد. دهیبود که التماس درونم را شن نیا مثل

 گرم بود! یلیخونه خ-

 بارنیشد. باد پنجره را ا ادیز رونیوزش باد ب شدت

که فرهاد کالفه  یبه سمت ما هل داد، طور تریمدع

 شد و به کل پنجره را بست.

 را برداشت و به دستم داد: یروسر

 .میزنیبعداً حرف م رون،یب میبر-

* * * 
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 جنگل بود کیمن مادر  زن

 برگ صنوبر عاشق

 بود ...!* لوفرین گل

 

 می#مر

 

در کوتاه به  یبود که دو لنگه ادیز یباد به قدر شدت

 یصدا بارکی هیو هر چند ثان کردندیهم برخورد م

. صورتم را دیرسیبه هم خوردنشان به گوش م زیر

 یکاهگل واریداخل د ینصب شده ی شهیش کینزد

انداختم.  یتربم نگاه یدور باغچه یهابردم و به چپر

تا  زدیقدر زور م. آندیچیپیدورشان م رحمانهیباد ب

بگذارند و بعد  نیزم یتربچه سر رو یهاتمام برگ

ها هم بالفاصله بعد از آرام . تربچهگرفتیآرام م

 یباز نیو ا داشتندیبرم نیگرفتن باد سر از زم

و تاب  چی. باد دورتا دور خانه پشدیدوباره تکرار م

و به هر  زدیم واریو خودش را به در د خوردیم

 یهیو کشدار گر زیر ی. صداانداختیچنگ م یزیچ

من را به خودم آورد. دستمال را پشت گردنم  الیل

مغلوب  طنتشیمحکم گره زدم و به طرفش برگشتم. ش



شده بود.  سوختیم یخل بخارکه دا یزمیترس از ه

 را سرخ کرده بود. دشیسف یهاگونه یبخار یگرما

بده که آدم تا زور باال سرش نباشه دست و  یلیخ-

حتما  ؟یبترس   ه؟یخانُم! چ الیل کنهیپاش رو جمع نم

 سر جات؟  یشیتا بن یبسوز دیبا

در  دفعهکی هیبلندتر از بق یسوختن چوب یصدا

 هیو با گر دیاز جا پر الیل .دیچیکوچک اتاق پ یفضا

چهار دست و پا خودش را به من رساند. خندان دست 

 جلو بردم و بغلش کردم:

 الکو!  د  یمو؟ سف اهیس یدیترس-

جوابم  شیهاهیچسبانده و با گر امنهیرا به س خودش

زده و سوخته  یدستانش را به بخار بارکیرا داد. 

وحشت  آمدیم یاز بخار ییبود و هر بار که صدا

و تا  دمیسرش کش ی. نشستم و کاله را روکردیم

عمو داد زدن زن یآوردم. صدا نییگوشش پا کینزد

. دیرسیم وشمگرفته و به گ یشیباد پ یهواز هو

 خودم نگه داشتم: یرا روبرو الیصورت ل

من  مارجانته، اومده باز با آقاجان یصدا ؟یشنویم-

 و درختا خال نشدن! لهیچ اطیدعوا کنه؛ که چرا ح



 یبه حرف من نداشت و تمام حواسش پ یتوجه چیه

ترس  نیاما ا د،یترسیم یسوختن چوب بود. از بخار

به آن دست بردارد. هر  رهیکه از نگاه خ شدیمانع نم

عمو و آقاجان زن یگوش کردم سروصدا شتریچه ب

به آغوشم گرفتم و  عیرا سر الیاوج گرفت. ل شتریهم ب

اش باز شد. پشت لنگه وبه در دادم که هر د یبا پا هل

جان . آقانندیتا من را نب ستادمیتالر ا ی  چوب یپله

و زن  بردیُکندج م ریچوب را به ز یشکسته یهاتکه

که به کمرش بسته به دنبالش بود.  یعمو هم با چادر

 :زدیبلند داد م

 ه؟یچ بشیع م،یها کر ه،یبرار من چ بیع-

 یهیبق یرو یداخل دستش را عصب یهازمیه جانآقا

پرت کرد. سرعت پرت کردنش باعث شد نظم  هازمیه

 .زندیهم بخورد و فرو برشده بر دهیچ یهازمیه یهیبق

داره؟  رادیو ا بیهللا اکبر! مگه من گفتم برارت ع-

خودت رو  یبشو به پخت و پزت برس، نه کارا

 من به کارم برسم. یذارینه م ،یکرد

دستانش  آمدیکه م ییبه سوز سرما توجهیب عموزن

 رونیبود ب که دور کمرش بسته یرا از داخل چادر

 آورد و گفت:



 غامیبه رحمان پ ؟یپشت برارم نگفت م،یکر ینگفت-

  ستم؟یعفت دختر بده ن یفهیو طا ریکه به ت ینداد

. دنبال تبرش بود. گشتیدور خودش م جانآقا

 کیعمو عفت را دهد. تبر نزدجواب زن خواستینم

 توانستمیچوب افتاده بود و من نم یدو کنده نیچاه، ب

تالر  یبه آقاجان بکنم. مجبور بودم پشت پله یکمک

با  دیجان را دآقا یمحلیب یپنهان بمانم. زن عمو وقت

 شیهاکردن چکمه ریشد. گ ردتند از کنارش  ییهاقدم

نه ما و خودشان باعث خا اطیح نیب یگل و ال یرو

 و بلند داد بزند: ستدیشد با

دوش  یو خونه افتاده رو نیزم نیا یکارا یهمه-

سرش سوار  یرو هیباشه بق زبونیرحمان. آدم که ب

برارت هوس  ی! حقم دارن. اگه زبون داشتشنیم

 نیبه سرش. ا زدینم سایشدن و جنگ با انگل یجنگل

کس جز رحمان  چیو ه شهیداره چاله م اطیوسط ح

ل ب ستین  و پرش کنه. ارهیتا گ 

عمو از جواب از چاله، گل و پر کردن نبود؛ زن حرف

 الیبار ناراحت بود. ل نیچندم یرد آقاجان آن هم برا

و در آغوشم به تکاپو افتاده بود. با  دهیمادرش را د

 دیکه با دیانگشت داخل اتاق را نشانش دادم. فهم



 ید داخل اتاق با صداساکت بماند تا  مجبور نشو

 یگریهللا اکبر " د" جانآقاسوختن چوب تنها بماند. 

 گفت و بلند داد زد:

و چند ماه  نجامینکن عفت! من اگه دو روز ا یبینانج-

رحمان  سالهی یدو روز به اندازه نیهم یجنگل، تو

اردکاته.  ریچال شده؟ خب تقص اطیکار ُکنم. وسط ح

جا  هیکردن،  لیرو چ اطیح آنیو م رنیم قدرنیا

 براشون درست کن.

تر قدم محکم بارنیراه آمده را برگشت و ا عموزن

به  دهیگل نمانند. نرس یال شیهابرداشت تا چکمه

 جان گفت:آقا

 یشونیپ شهیتو؟ تا حرف برار من م ایمنم  بینانج-

و  یکنیاخم م ش،ینیبب ادیبار ب هی گمیم. یدیم نیچ

 نیو تبار زنت فقط زم لیا یگیبه رحمان م

 یدی. تو دستی. حساب و کتابشونم درست نشناسنیم

 ،یدیبار هم برار من رو ند هیتو  ؟ینزیکه تهمت م

 !؟یارچطور از حساب و کتابش خبر د

پشت به زن عمو خم شد و تبرش را برداشت،  جانآقا

 گفت: ستادیتا راست ا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



 یمانیسل بای*شعر از ز
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برار تو دختر ندارم،  یعفت من برا یهللا اعلم؛ ول-

آخه ما . ستگهید یکی یخورده ینیریش میفکر کن مر

تو.  دارنیرو چه به دودمان زم یجنگل یدر  دهات

 یخودشون کس یبرارت و عموهات تو رانکوه برا

دختر به  نینشیدهات ی  جنگل یقباال هیهستن، من 

 !دمیپرست نم نیجماعت زم

رفت و سرش را جلوتر از بدنش  ترکینزد عموزن

 نگه داشت و گفت:

برار من  رو بگو! عمو و نیاز اول هم میخو کر-

ندارن  هایبا جنگل یسرشون تو کار خودشونه و کار

 ؟یآدمن، خجالت نَکشن هایناراحتت کرده. فقط جنگل

نماز و  یها با صدازن رحمان شدم صبح یاز وقت



تهمت  ینترَسن شم،یم داریقرآن خوندن تو از خواب ب

! صدات تا قرآنبه کمرت بزنه اون  یا   ؟یزنیم

 تیمسلمان یاندازه ره،یم ورترتا خونه اونهفت

 قدره؟نیهم

هم مثل من مات به  الیتر کرد. لرا بلند شیصدا

 .کردیعمو نگاه مزن

دست من نمک نداره. زنت که  ست،یتو ن ریتقص- 

بمرده، هفتم و چهلمش رو گرفته نگرفته خواهرت زل 

زد تو چشمت و گفت:" خودم هفت هشتا از آب و گل 

"  راحت کرد خودش رو، من  گردن دارم ومدهیدرن

رو از تو  مارتیب یبرسر اومدم بچهخاک یشکسته

رو من تر و خشک کردم،  میبغلت گرفتم و بردم. مر

بعد  ،یتا چند ماه عزا گرفته بود م؟یکر یتو کجا بود

! جاریب ای یباغت بود یتو ای یهم که از عزا دراومد

 یکرد اهیس شیر مهیاالن هم که وقت شوهر دادن مر

 !یو ُدم درآورد یشد یو جنگل

در  یعمو دور شد، دستاز بحث با زن یفرار جانآقا

 هوا تکان داد و با داد گفت:

بدم به برار تو؟  دیبا یرو بزرگ کرد میچون تو مر-

دختر قنبر  نیع خوامیَمرد بدم. م خوامیرو نم میمر



 تفهیو طا ری. وا بده! تمکنم نگه دارم تو خونه رشیپ

 !یشدینم یاگه خوب بودن که تو ازشون فرار

 عمو بلند داد زد: زن

تو سرته،  یچ دونمیآهان! به من که نگو، من که م-

 یکیبه  یبد ممیمر یخوایم ،یکن رشیپ یخواینم

 ذارمیمن نم ،یحرومش کن یخوایخودت. م نیع

 !نی. حاال صبر کن و ببمیکر

را  شیهاشیبار ر دست برد و چند یعصبان جاآقا

عمو به زن یمرتب کرد. به طرف اسبش رفت و جواب

 نیزم یرا رو شیآقاجان پاها دنینداد. اسب با د

حرکت  نیعمو از اسر داد. زن یبلند یههیو ش دیکوب

کنان به سمت برگرداند. غرغر یاسب اخم کرد و رو

 ما قدم برداشت: یخانه

 یبار م هی انصافیگوش اسبشم ورد بُخونده! ب تو-

رو  یو بعد ردش بُکن. خدا لعنت کنه اون نیبراره بب

که  ی! از وقتایبا جنگل یپات نشست که بر ریکه ز

 ! یقبل نشد میکر گهید یرفت

آمدم.  رونیجان من هم از پشت پله بدور شدن آقا با

 :دیزن عمو سرش را باال گرفت و من را د

 بدم.  رشیرم شبب خوامیم اریرو ب الیل م،یمر میمر-



داده به  هیسفت کردم و تک الیبغل ل ریرا ز دستم

 گفتم: یچوب ینرده

عمو، کارات مونده، خودم بده زن رشیباال ش ایب-

 .دارمینگهش م

 یقهیپله نشست و با نگاه به اطراف  نیآخر یرو 

 رونیو پستانش را ب دیکش نییبلندش را پا راهنیپ

 انداخت: شیدستمالش را رو یآورد. گوشه

جا  نیهم آمیشده، باال نم نیپره سنگ منهیس ارشیب-

 !دمیم رشیش

که انگشت  الیرفتم و ل نییها پااز پله اطیو با احت آرام

 ریشستش را تا به انتها به دهانش فرو برده به ز

باالتر  یپله یعمو گذاشتم. پشت سرش روزن ینهیس

 و گفتم: دمینشستم. چشم دزد

 عمو! زن یرو تنگ کردخلق آقاجانم -

. با دیجا کرد و به سمتم چرخرا در آغوشش جابه الیل

 شیهااز پستان الیکوتاه ل یااخم نگاهم کرد. لحظه

دور ماند، اما بالفاصله دهانش را باز کرد و با 

تا جبران مافات  دیاز قبل مک ترعیجنباندن فکش سر

 الیرا نگه داشت تا ل اشنهیشود. زن عمو با دست س

 :فتگ یلب ریراحت باشد. ز



هاش با رحمان پچ! از پچمیمر ترسمیجانت ماز آقا-

سمت اسبش  رهی!  هر وقت که عموت مترسمیم

 نیهم ع نینکنه االن ا گمی. مرهیجون از تن منم م

 ترسمی. مرزایکنه و بره با م نیجانت اسبش رو زآقا

رحمان و اونم من رو با سه  یپا ریز شهیآقاجانت بن

عموت  یهاشیر یدیقد بذاره بره. د میدختر  قد و ن

همه  نیا گمیوقته کوتاهشون نکرده. م یلیرو؟ خ

 انگار الل دونه بُخورده! ته،یچ یبرا شیر

حرف  یکه برا گفتیجان آقاجان بود. خودش م رزایم

 رزایکه م گفتیندارد. م یهم باک ردیبم رزایو مرام م

حفظ مال و  یبرا ستند،یمثل حکومت ن هایگلو جن

 .دهندیناموس مردم سر و جان م

 ستیپچ آقا جانم با عمو رحمان سر بردنش نپچ-

 ادیز ننیبیعمو، نترس! دو تا برارن، کم هم رو مزن

، َمرده یلیخ رزایم گهیجان محرف دارن با هم. آقا

. شهیم ایسیها و انگلروس فیکارش رو بلده، حر

 !لونیاز گ بُرهیپاشون رو م

به عقب  یو کالهش را کم دیکش الیبه سر ل یدست

 راند:



فقط بخونم و  شم،یجا بن هیکوکو* نیع خوادیدلم م -

 بنالم.

 افتاده باشد سر چرخاند: ادشی یزیانگار چ دفعهکی

 ـــــــــــــــــــــــــــ

 یکوکوسانان که صدا یاز راسته یا*پرنده

 ارد.د یزیانگغم
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ت بُخونده، آقاجانت؟ آره  یحرفا رو ک نیا- به گوش 

حرفان!  نیاونه؛ و گرنه تو رو چه به ا ریتقص گه،ید

 حرفانیمرغ و اردک که از ا یتو باغ و باغچه و لونه

پشت نداره، چهارتا مثل  رزای! میریبگ ادی زننینم

از  یکار یو کوپال! چ الییآقاجانت باهاشن، ب

با  دارنیو زم اربابکدوم  آد؟یدستشون برم

 رزاست؟یم



 دوشش گذاشتم: یرو دست

بهتر از  یک رزان،یگفته پشت نداره، مردم پشت م یک-

 جاریب یرفتیم ستین ادتیمردم؟ همه دوستش دارن، 

و  رزایم یدرباره یگرفته بود ادیچه قدر شعر 

 ؟یخوندیبرامون م

 *یخسته نبوست ،یملت واس ،یچه قدر جنگال خوس"

 ادتی" یکوچک خانا رزایترا گوما، م ،یجاناجانیم

ش رو که من همه یخوند قدرنیعمو؟ ازن ستین

 بلدم.

را نوازش داد. لب  الیل یشانیآرام پآرام دستانش

شعر را بخواند. ناالن مثل همان  یادامهجنباند تا 

 باشد خواند: هشیکه دوست داشت شب ییکوکو

 "خدا دانه که من، نتانم خفتن، از ترس دشمن

 "یکوچک خانا رزایترا گوما، م ،یزانایآو لیدیم

خودش را  از پستان مادرش جدا کرد و به  الیل

 شتریشد. خواندن مادرش به مذاقش ب رهیصورتش خ

عمو خواندنش را خوش آمده بود. زن ریاز خوردن ش

 برد و گفت: الیدهان ل کیقطع کرد و پستانش را نزد



من  یتا عمو! سهستنین رزایها با مزادهبزرگ-

 یی" راه به جا گنی. مگنیرو م رزایش بد مهمه

 ."نیزم خورهیدشمنه، م رزایحکومت با م بره،ینم

 و گفت: دیلب گز 

رو جدا  لونیگ خوادیم رزایم گهیه معمو بزرگم ک-

 . رانیکنه از ا

 دستم زدم: یرو

 رزایعمو! مزن ایآقاجانم نزن یحرف رو جلو نیا-

 نیمگه هم ران؟یرو جدا کنه از ا لونیگ خوادیم

که مردم گوشت ُمردار  ینبودن که زمان قحط ایجنگل

خروار خروار برنج فرستادن تهران؟ همه  خوردن،یم

حمله  ایاجنب ی!  وقتلونیبودن اال گ یقحط یتو

رو  صولشونمردم و مح جاریبه باغ و ب کردنیم

 رزایبلند شد و دستشون رو کوتاه کرد؟ م یک بردنیم

. میشدیجلوشون خم و راست م دینبود که االن همه با

گفته  یکجاست؟ ک ست،ین ادتی یپسر مشت

 هگیجان معمو؟ آقازن ستنین رزایها با مزادهبزرگ

. ارزهیآدمن که سرشون به تنشون م یکل ایجنگل یتو

!  سواد دارن. آنیاز تهران م ان،یابزرگن، کاره

 خودشون روزنامه دارن. یبرا



 زیچ یبزرگا هم باهاش باشن، فکر کرد میریحاال گ-

که بزارتت و بره، همه  یآدم کوچک و ناحساب ه،یخوب

بوده، به درک که رفته! اما اگه  یخب ناحساب گنیم

شده که  یچ گنیولت کنه همه م یآدم بزرگ و حساب

بوده، بزرگا  یچ رزایم رادیو ا بیرفته، مگه ع

 هاشونم بزرگتره الکو جان!ضربه

که از دورها و از جنگل آمد  یتفنگ کیشل یصدا با

 الیرا بلند کرد. کاله ل الیرا باال داد و ل اشقهی عیسر

 و گفت: دیکش نییپا اشیشانیرا تا پ

 ؟یدادیمن و آقاجانت گوش م یبه حرفا یداشت-

باهاش  آدیناهار که م یگفتم؟ برا یبهش چ یدیشن

شونزده سالته،  ،یستین حرف بزن، تو که بچه

وسط تا فردا  آدیکه م ایو جنگل رزایماشاهللا اسم م

تکون به خودت  هیگفتن، پس  یبرا یصبح گپ دار

 هیبده و با آقاجانت هم صحبت کن. سن تو که بودم 

اومده بود و بهار رو هم تو شکمم  ایم بُمرده دنبچه

دست  ریدرسته ز اد،یداشتم. بگو بذاره برار من ب

و  رزایکج اخالق من بزرگ شده، درسته م یهاعمو

جانت کم از آقا شیاما قد مردونگ شناسه،ینم یجنگل

 نکنه.  خودی. بهش بگو که لج بستین ایو جنگل



را از دستش گرفتم و بلند شدم. در حال باال رفتن  الیل

 ها گفتم:از پله

نزن  گهی. شمام دزنمیحرفا نم نیجانم از امن با آقا-

 عمو.زن

 تا ساکتم کند:  دیها کوبرا به پله دستش

و نشناخته   دهیاما تو نذار بابات ند شم،یباشه الل م-

 نیع ششیبرار من رو رد کنه، نذار بگه چون ر

. اصالً تو ستیپس آدمم ن ستین شنهیتو س ایجنگل

! اگه به دلت ننشست، تف بکن نشیبار بب هیخودت 

 تو صورتم.
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 ی*می*خسته نبوستیواس* ملت یجنگل خوس چقدر

 خانا کیکوچ رزایجان جانانا*تره گمه م

 

چقدر درجنگل ها بخاطر مردم گشت وگذار  

 میجان جانان من*با تو هست ی*ا؟ی*خسته نشدیزنیم

 خان کیکوچ رزایم



 

 

دل  یخدا دانه که من *نتانم خفتن*از ترس دشمن*م 

 خانا کیکوچ رزای*تره گمه مزانایآو

 

توانم بخوابم*از ترس  یدونه که من*نم یخدا م 

 می)نگران( *با تو هستزانیآو شهیدشمنان*دلم هم

 خان کیکوچ رزایم

 

 

 النی* گیی*تنها بنایی*تندتر ناییزودتر نا چرا

 خانا کیکوچ رزای*تره گمه مرانایو

 

 النی*گی* تنها گذاشتیای*تند تر نمییایچرا زود تر نم 

 خان کیچکو رزایم میرا *با تو هست رانیو

 

 



 یجان*ت یام یفرمان*بر یت میسیجغالن* ا یاما رشت 

 خانا کیکوچ رزایقربان*تره گمه م ریپاج

 

جان  یبر ی*ممی*فرمان بردار توا یما جوانان رشت 

تو*با تو  یتو(*قربان قد وباال یمارا)جان ما فدا

 خان کیکوچ رزایم میهست

 

 

 ی*می*خسته نبوستی* ملت واسیچقدر جنگل خوس 

 خانا کیکوچ رزایجانان جانان*تره گمه م

 

چقدر درجنگل ها بخاطر مردم گشت وگذار  

 میجان جانان من*با تو هست ی*ا؟ی*خسته نشدیزنیم

 خان کیکوچ رزایم

 

 

دل  یدانه که من *نتانم خفتن*از ترس دشمن *م خدا

 خانا کیکوچ رزای*تره گمه مزانیآو



 

توانم بخوابم*از ترس  یدونه که من*نم یخدا م 

 می)نگران( *با تو هستزانیآو شهیدشمنان*دلم هم

 خان کیکوچ رزایم

 

 

 النی* گیی*تنها بنایی*تندتر ناییزود ترنا چرا

 خانا کیکوچ رزای*تره گمه مرانیو

 

 النی*گی* تنها گذاشتیای*تند تر نمییایزود تر نم چرا

 خان کیکوچ رزایم می* با تو هسترانیو

 

 

 یجان*ت یام یفرمان*بر یت میسیجغالن* ا یاما رشت 

 خانا کیکوچ رزایقربانا*تره گمه م یپاچ

 



جان  یبر ی*ممی*فرمان بردار توا یما جوانان رشت 

تو*با تو  یتو(*قربان قد وباال یمارا)جان ما فدا

 خان کیکوچ رزایم میهست

 

 

 ی*می*خسته نبوستی* ملت واسیچقدر جنگل خوس 

 خانا کیکوچ رزایجان جانانا*تره گمه م

 

چقدر درجنگل ها بخاطر مردم گشت وگذار  

 میجان جانان من*با تو هست ی*ا؟ی*خسته نشدیزنیم

 خان کیکوچ رزایم
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 ️❤شیهم شعر و معن نیا
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از آن باال  دیکه با ییهابود و پله الیحواسم به ل فقط

 عمو دست بردار نبود:. زنرفتمیم

من  یهابرار من رو ده تا دهات آدم قبول دارن، عمو-

 با اون دبدبه و کبکبه چشمشون به دهن برار منه. 

زن عمو هم  رفتمیم باال یشتریب یچه که پله هر

 :کردیتر مرا بلند شیصدا

سه بار استخاره گرفتم، هر سه بارش  میبُخدا مر-

! ناهار که آقاجانت آمد ن؟یبهتر از ا یخوب اومد. چ

استخاره  هی گمیخانه باهاش حرف بزن. اصالً بهش م

 !رهیرو هم خودش بگ

ام گذاشتم شانه یرا رو الی. سر لستادمیا وانیا یرو 

 و او را آرام تکان تکان دادم تا بخوابد.

 تر رفت و سرش را باالتر گرفت:عمو عقب زن

 ،یدیو جواب من رو نم نییپا یسرت رو انداخت-

من رو آدم حساب  ای یخجالت کشن یبگ یخوایم

 ؟یکنینم



 تر گرفتم:را محکم الیل

چه  نیا ،یمار من یعمو، جازن یخدا من رو بُکش-

من  اریصاحب اخت گمیمن فقط م ؟یزنیم هیحرف

حرفش  یاون بگه من حرف رو یآقاجانمه، هر چ

 .آرمینم

. ده بار زنمیباز هم با آقاجانت حرف م رمیباشه، م-

 .رمیهم م گهیرفتم، صد بار د

 وانیقدر بلند داد زد که بهار دست از جارو زدن ا آن

که رو به  وانشانیسمت ا نیشان برداشت و به اخانه

 ما بود آمد و گفت: یخانه

 . شنونیجان، مردم صدات رو ممار ترواشی-

 نیرا محکم بر زم شیکه پاها یعمو در حال زن

ها جدا کند اش را از آنچکمه  یتا گل و ال دیکوبیم

 گفت:

. از میگیم یما چ یگوش واستاد ای یزنیتو جارو م-

کارت  ینکرد صبح اون جارو دستته و هنوز تموم

 رو. فس فس!

شان خانه یروبرو یهادستش را به سمت درخت بهار

 گرفت و گفت:



دوباره باد  یه زنم،یجارو م یکار بُکنم، ه یمن چ-

 .آرهیآت و آشغال با خودش م یکل آدیم

 کرد: یعمو اخم زن

 گهید خوادیسر به پال و خورش بزن، نم هیبرو -

 .یجارو بزن

 من تکان داد. پشت کرد و گفت: یسرش را برا بهار

! سریاز عمو بالم یریدختر بگ شهیکه نم یزورک-

 امرزیخداب ر  یمنمگه نگفت تا سال مش ییبعد هم آقا دا

 !نینزن ششیحرف زن پ

عمو برگشت تا چند تا حرف درشت بار بهار کند  زن

به من کرد و  ینگاه میو در رفته بود. ن دهیاما او فهم

را  چارهیبهار ب یتا موها رودیم که دانستمیرفت. م

 بکشد. 

دستم  یآوردم و رو نییام پاشانه یرا از رو الیل

 الیصورت ل یدستمالم را رو یخواباندم. گوشه

راه رفتم تا خوابش  وانیا یانداختم و آرام آرام رو

و  ستادمیشود. بعد از چند دور رفتن و آمدن، ا نیسنگ

را  دیبود که خورش ی* نگاه کردم. چند روزداریبه ل

آفتاب را به  برگشیب یهاهبودم تا از پس شاخ دهیند

 داریل نیپشت هم دیبدهد. قرار من و خورش وانیا



و دنبال  شدمینزده بلند م دهیبود. هر روز صبح سپ

نورش را  دی. خورشگشتمیدرخت م نیپشت ا دیخورش

ما و عمو  یخانه وانیبا ا داریل یهاشاخه نیاز ب

 تشرو داخل اتاق بردم و آ الی. لکردیم میتقس رحمان

را   وانیشد نترسد. ا داریرا کم کردم تا اگر ب یبخار

انداختم تا  یدوباره جارو زدم و سفره را کنار بخار

دهد و غذا به  هیتک یآقاجان آمد به بالش کنار بخار

 یدهانش مزه کند. آقاجان سرما ترس بود. همه

تا به  کردمیرا کم م یکه نبود من آتش بخار ییهاشب

 آقاجان باشم. ادی

سرم جلو  یاسب که آمد دستمال را رو یههیش یصدا

 داشت،یرفتم. آقاجان از چاه آب برم رونیو ب دمیکش

عمو نبود. از زن یدور و بر را نگاه کردم. خبر

 .آمدینم شیپ یخوشحال شدم که دوباره حرف

انگشتانش را چند بار  یالبود. البه یفکر آقاجان

. متوجه نبود چند بار دستانش ختیو آب ر دیدست کش

اسب او را از فکر و  دنیپا کوب یرا شسته است. صدا

. سطل آب را برداشت و در تشت دیکش رونیب الیخ

و  دیاسب کش الیبه  یکرد. دست یاسب خال یروبرو

 گفت:



اما چاره  ست،یبخور. آبش، آب کوه و چشمه ن ایب-

پاهات  دیکرد. با یزندگ شهیو دون که نم آبیب ه؟یچ

. رزایم یپ میریم میافتی! فردا شب راه مرنیقوت بگ

 خوانیشدن، م قیهمه نارف قایتنها بمونسه، رف رزایم

 و بخورن. رزاینونشون رو بزنن تو خون م

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 همان درخت نارون است. داریل
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تر محکم یرا تا کمر اسب برد و با ضربه دستش

 گفت:

وفا کردن  یو آدماش به ک ای! دنوانیآبت رو بخور ح-

 بکنن! رزایکه به م



برد  نییلحظه هم درنگ نکرد و سرش را پا کی اسب

 آقاجان بود. یو آبش را خورد، منتظر اجازه

را  شیها پابه پله دهیبه سمت خانه آمد. نرس آقاجان

را از پا درآورد. نگاهش به  ۱کج کرد تا چموشش*

 من افتاد که با لبخند منتظرش بودم:

 ! ناهارت به راهه؟یخندیدتَر؟ م سهیها چ-

 وقته! سفره هم انداختم. یلیآره آقاجان، خ-

را در  شیهاشیر د،یرا د الیرا که باز کرد و ل در

 دستش مشت کرد و گفت:

عموت هم رفته. زن یچه خواب م،یمهمان هم که دار-

 رو؟ الیشم قهره، چرا نبرده لبا ما قهره، با بچه

 خواب بود من ندادم ببره!-

بر  یانشست. خم شد و بوسه الیسر ل یباال

زد و خودش را به سر سفره کشاند و در  اشیشانیپ

آماده کرده بودم نشست و "  شیکه برا ییجا

پلو را به دستش دادم. گرفت  یگفت. کاسه ی"شیآخ

 و جلوش گذاشت:

مارته، احترامش بهت واجبه!  یزن عمو عفت جا-

 که در مورد برارش ... یباشه هر حرف ادتیاما 



 فت:گ الیبه ل ینگاه میکرد و بعد از ن سکوت

و حرف  ریز یبه گوشت خوند سرت رو بنداز- 

 !یعوض کن

انداختم. پلو را از کاسه برداشتم و در  نییرا پا سرم

شد به  داریب الیدستم مشت کردم و حالت دادم تا اگر ل

 دستش دهم تا بخورد. 

 یکیداره، بخواد از  یعفت زبون چرب و نرم- 

 براش! ذارهیکنه کم نم فیتعر

 ییبود. آقا جان با تن صدا نییهمچنان سرم پا من

 تر گفت:بلند

 دتر؟ گمیم یچ یشنویم-

 را باال گرفتم: سرم

 .شنومیبله آقاجان! م-

 را باال برد و به سرش اشاره کرد: دستش

 ۲عفت فقط چموش و چاروقشون* لیفک و فام-

! جاشونهنیاصل ا کنه،یکه با ما فرق م ستین

 نایا انیفرق کنه! تو جر یلیو خبا من و ت جاشوننیا

 مو دونُم. ،یدونیرو نم



 یاز ماه یارا که زد برنج پخته شده را با تکه حرفش

شور برداشت و به سمت دهانش برد و آرام آرام 

 نزد. یغذا خوردن حرف انیمشغول خوردن شد و تا پا

 گفت: مقدمهیب کردمیرا  که جمع م سفره

شون پسر ندارن، دومک چیعفت سه تا عمو داره که ه-

عمو بزرگش دو تا هم زن گرفته و باز پسر نداره، 

که  نهیدوست ندارن مال و منال بدن دست داماد. ا

کردن بهش! پدر  لهیبرار عفته و پ یپ دشونیچشم ام

بزرگتر داره.  یو مادر نداره برار عفت، اما تا بخوا

 فتهیعفت راه ب ذارنینم ۳*مارشلهیسه تا عمو و پ

! اونا یجنگل هی! دختر یکه، اونم ک رهیبراش زن بگ

نخواسته بره  یبه دل دارن، چون جنگل نهیک ایاز جنگل

 آدم خودشه! دار،نیزم وغی ریز

 زیت شیچوب انار را که برا زیر یاز شاخه یاتکه

بودم به  دهیچیتاقچه پ یرو یکرده و داخل دستمال

 نییکند. سرش را پا زیدستش دادم تا دندانش را تم

 آورد و به صورتم نگاه کرد:

من اگه پسر  ؟یدتر! حرف من رو به دل گرفت-

 گرفتم،یزن م رفتمیکه بعد مرگ مارت م خواستمیم



. به خاک مادرت یارزیمن تو قد ده تا پسر م یبرا

 قسم!

. فکر رمیگیبه دل نم یآقاجان من از شما حرف-

 ریبگ آرمیعمو عفت نباش، بالش مزن یحرفا

من  ریبم نیسرت رو بذار زم یبخواب! شما بگ

 .آرمیرو حرف شما که حرف نم رم،یمیم

به  یاشد و بوسه زیخ میدو طرف سرم را گرفت. ن 

 زد: امیشانیپ

رو دست تو  میکه از تو جمع نبود خونه و زندگ المیخ-

عفت عقلت رو بدزده. تو  خوامیفقط نم سپردم،ینم

دست  یبه موقعش دستت رو تو ؛یمن ۴کاس چوشم*

خودش، اسب و  یباشه برا یکه پهلوان ذارمیم یکی

تفنگ بشناسه، وجب به وجب جنگل رو بلد باشه. آقا 

تو رو نشون کنه  خوادیو نوکر خودش باشه. عفت م

! ششینشون بده پ یخود هیبتونه  دیبرارش شا یبرا

پر و بال برارش رو  ریکه عموهاش ز آدیخوشش نم

 نیهم ی. براادیدور و برش ب ذارنیگرفتن و نم

 تو رو نشونش بده ... خوادیم

 لب غرغرکنان ادامه داد: ریز ترآرام

 کنه!  رشیخودش دلش رو ببره و پاگ الیو به خ-



 تر گفت:گرفتم. آقا جان بلند دهینشن

 عفت هم نوبره! یالیخزن به خوش-

 شیو رفتم برا دمیوسمرتبش را ب یهاشیر یرو

سر  یکه از جا بلند شد. باال اورمیبالش و لحافش را ب

 نگاهش کرد: رهیو خ ستادیا الیل

! دهیچه خوش خواب نیرو بب الیلخواب راحت نعمته! -

هر  ،یپشت نامرد یندارن. نامرد غمیخواب ب ایجنگل

 رزایاز م ایک ی! اگه بدونشهیم ترکسیب رزایروز م

کردن. دردمون دشمن  انتیَکندن و رفتن و بهش خ

و  آدیدوست  دشمن شده است! دشمن جلو م ست،ین

دوست خائن خونت  ماو راحت! ا زهیریخونت رو م

 یبا نگاه هاج و واج جلو ذارهیم مکه،یرو م

جونت  یکجا ینامرد غیت یو نفهم یچشماش جون بد

 !شتهیبن

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .النیدر گ یمیو قد یسنت یهااز پاپوش یکی :چموش

که از چرم ساخته  یمیپاپوش قد ی: نوعچاروق

 .شدیم

 : مادربزرگمارلهیپ



 سبز ای یچوشم: زاغ، چشم آب کاس
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 گذاشتم و گفتم: الیرا کنار بالش ل بالشش

هم نداره.  یآقاجان؛ تموم ادهیز تیحرف و شکا-

ها رو بزن، منم برم کاسه یچرت هی الیکنار ل ایعجالتاً ب

 سر  باغ. رمیسر هم م هیبشورم. 

. دستمالم را باز کردم و دمیهم چ یرا رو هاکاسه

 که خواستم دوباره ببندم، آقاجان گفت: نیهم

 هیبه عفت بگو  م،یدراز ببو مر یلیموهات خ-

از پشت  ،یذاریمقراض* بهشون بزنه. دستمال که م

 .رونیب آدیموهات م

 چشم آقاجان.-



بود به  یرفتم. کاف رونیرا جمع کرده و ب هاکاسه

 م،یبگو میموها یعمو عفت از مقراض و کوتاهزن

بار  ریکه حرف آقاجان است و ز دیفهمیم عیسر

مو کوتاه کنم. شستن  آمدی. خوشش نمرفتینم

 یباال الیها که تمام شد به داخل خانه برگشتم. لکاسه

 یباز شسر یرو یسر آقاجان نشسته و با موها

و به آقاجان نگاه کردم.  ستادمیجا ا. همانکردیم

فرو رفته  یقیباز مانده و به خواب عم یدهانش کم

 ریبه ز یفقط وقت گفتیکه خودش م یبود. خواب

از خانه  رونیب شود،یم قیعم رسدیخانه م نیسقف ا

 بخوابند. دیباز با یهابا چشم

 الیخودشان بردم. بهار ل یرا بغل گرفتم و به خانه الیل

که خواستم بروم مچ دستم  نیرا از دستم گرفت و هم

 را نگه داشت و گفت:

با  یحساب یدعوا هیآقاجانم سر ناهار  م،یمر یوا-

 مارم گرفت.

 چرا دعوا؟-

 را در آغوش خود جا داد و گفت: الیل

چرا داره؟ باز حرف تو رو زد، آقاجان هم داد و -

 کرد. االن هم قهر کرده رفته باغ. ادیفر



 پشتم اشاره کردم و گفتم: به

 باغ ما؟ نیهم-

اصالً خبر نداره  ییداآره، البته آقاجان حق داره، آقا-

 مارلهیبعد هم پ ده،یبراش د یکه مارجان چه خواب

زنش بدم.  خوامیکه سلمان رو خودم م گهیم شهیهم

 گهیخودش بده، م یهابه نوه شهینم یراض یحت

 رنگ و رو ندارن!

 میبگو خواستمینم دم،یکش رونیرا از دستش ب دستم

ام، اما بهار همسن و سال خودم از حرفش مکدر شده

 :میحرفم را به او بگو راحت توانستمیبود، م

 اردارمیتو که! من اخت ییمنتظر آقادا میشتیما هم نن-

و  نیزم شهیتو م ییآقاجانمه، که اونم تا حرف آقادا

 . دوزهیزمان رو به هم م

 الیشکم ل یدستم را رو عیپله نشاند. سر یرا رو الیل

 گفتم: یگذاشتم و با بدخلق

 .نییپا فتهیهنوز کمرش سفت نشده، م-

خودش را به من رساند. دستش را پشتم گذاشت و  

 گفت:



! ی! نگفتم که ناراحت بشیسر! ناراحت شد یخاک م-

 ییزن آقادا یتو بش خوادیمنم طرف مارجانمم، دلم م

 هیاونجا، بهش گفتم  میکه رفت دیپارسال ع یمن، حت

 ندانه. کسچیدانه ه یعمو دارم چوشمدختر

 عقب برگشتم و گفتم: به

آدم که حرف چوشم و چال  ،یباه بودتو اشت-

رو  الیل ای! بزنهیدخترعموش رو به مرد نامحرم نم

 برم سر باغ.  خوامیم ریبگ

 انداخت و او را در آغوش گرفت: الیدور ل دست

 نهیراه افتاده بب دهیتا شن ییخب بابا! انگار حاال آقادا-

سر داره هزار سودا! همون  هینه، اون  ایراست گونم 

 گفتم. یخودش نذاشت من چ یموقع هم برا

 چه بهتر!-

 یاز چاله یبلندم را جمع کردم تا وقت راهنیطرف پ دو

نشود. به طرف باغ  فیاش کثلبه گذرمیم یگل و ال

ادامه  طورنیکه تا باغ هم یکیبار یبیرفتم. از سراش

 یچپرها .دمیداشت باال رفتم و زن عمو را وسط باغ د

را باد از سر و شکل  یدور باغ کچل شده بود. نصف

که به آن  ییهارا گاوها با ضربه یانداخته بود و نصف

خشک  عمو چوبزده بودند تا وارد باغ شوند. زن



تا  بردیرا دوباره در گل فرو م نیزم یافتاده رو

 یکه رو یدرخت ی. از تنهرندیبگ یچپرها سروسامان

 اطیتا به آن طرف باغ بروند با احتنهر گذاشته بودند 

عبور کردم. پرشم به داخل باغ باعث شد زن عمو من 

 وبه طرفم برگردد: ندیرا بب

 ؟یکار کرد یرو چ الیل-

 یشگیآن ضرباهنگ هم شیقرمز بود و صدا صورتش

 را نداشت. قدم تند کردم و جلوتر رفتم:

 عمو؟زن یبود هیدادم دست بهار، گر-

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 یچی*ق
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چپرا رو بده بزنم دور باغ،  نیا ایب ه؟یگر یچینه، چ-

 ترب رو له کردن. یبرگا یگاوا همه

و  ستادمیرا که گفت انجام دادم. کنارش ا یکار همان

خشک را  یهاهم چوب به دستش دادم و هم چوب

فرو کردم.  نیزم یبه هم دور باغ رو دهیو چسب فیرد

. دستش را دو ستادیباغ که تمام شد راست ا طرفکی

 گذاشت و به آسمان نگاه کرد: شیطرف پهلو

 !یبب یاالن طوفان ایفکر کنم در-

داخل  داریدست خودم نبود، مثل ل آمدیکه م ایدر اسم

 :زدمیدر فصل بهار جوانه م اطیح

بشن اسب و  روزیکه پ ایو جنگل رزایم گهیآقاجان م-

من  ش،یباال سر زندگ آدیو م ذارهیتفنگ رو کنار م

از  یحت ایدر گهی. منمیرو بب ایتا در برهیرو م

 مامزاده هم بزرگتره!پشت ا یرودخونه

کمرش برداشت و به طرفم  یرا از رو دستش

 برگشت:

من  شیحرف رو پ نیا ادیبارده، ب ریآقاجانتم تو رو گ-

. تو چه ساده دمیچطور جوابش رو م نهیبزنه بب

که عادت بکنه چموش شکاره به پاش  ی! کسیستیا

 نتشیبیم یباشه و تفنگ پشت کمرش، اسبشم وقت



محاله  گهیسوار من شو، د ایبکشه که ب ههیبراش ش

و  رزایبا م رهیبشه، امروز م شیمرد خونه و زندگ

 ُکنه. دایرو پ گهید یکیفردا نباشه  ا،یجنگل

 گفت: یلب ریز

تا دور از جانشون سرشون رو به باد ندن دست -

 .ستنیبردار ن

دوست داشتم  م،یها بزنحرف نیاز ا خواستمینم

 :میبگو ایدر یدرباره

. نمیرو ب   ایبار هم در هیشده  یحت خوادیدلم م یلیخ-

از رودخونه هم بزرگتره با خودم  گهیآقاجان م یوقت

 !میمگه از رودخونه بزرگترم دار گمیم

خندان و  ی. آن هم با لبستادیعمو آمد و مقابلم ا زن

مدت  یشدن طوالنخم یاثر خستگ گریکه د یصورت

 صورتش نبود: یرو

فقط دو قدم  است،یدر کیبرار من نزد یخونه میمر-

هر چهار فصل  یتونیجا تو مفاصله داره. اون ایبا در

آرومه، چه  ایکه بهاره و در یچه وقت ،ینیرو بب ایدر

 ایتن به آب زد،  شهیوقت تابستون که گرمه و م

زمستون که داد و  ایکه انگار با آدم دعوا داره،  زییپا

داره،  وونیبرارم از دو طرف ا یونه. خکشهیم ادیفر



. تابستونا اطیسمت ح یکی است،یسمت در وونشیا هی

باد خنک  ایست تا درهمه کاراشون پشت خونه

 یبو یشی. صبحا که از خواب بلند مارهیبراشون ب

شم خانه ورنی! اشهیآدم باز م ی. اشتهاآدیم ایدر

درخت پرتقاله.  یکل شمیکشت کرده، تو باغ چا یچا

سه تاش مال عموهامه،  اطه،یح یر تا خونه توچها

 مال ما!  هیآخر

 کرد: یاصورتش به اطراف اشاره با

. ستگهید زیچ هیقشنگه، اما اونجا، دهات ما،  نجایا-

 .دنیگل م یبو شهیجا قشنگن، هماون یهاجاده

! ایدر یبو ا،یعمو فاصله گرفتم. درقدم از زن کی

 زیداشته باشد، چه قدر همه چ وانیکه دو ا یاخانه

نگفته بود.  ایدر یوقت از بو چیقشنگ بود. آقاجان ه

 کیکه نزد یانه خانه ،یبودم، نه باغ چا دهید اینه در

 زدیحرف م یاعمو از خانهباشد، اما انگار زن ایدر

 یبو کردمیحس م یبودم. حت دهید راکه من بارها آن 

 یباران بهار نیولکه ا یمثل وقت یی. بودیآیم ایدر

. زن نشستیام مدور باغچه یمحمد یرزها یرو

 پا گذاشت: ایمن و در یایرو یزد و رو میعمو صدا

 ؟یبا آقاجانت حرف بَزَ -



 زل زدم و نگاهش کردم. فقط

 ؟یحرف بز م،یبا توام مر-

 .تونمیعمو! گفتم که نمنه زن-

کارمان را  یبه دستش دادم تا ادامه یشدم و چوب خم

چوب را با غضب از دستم گرفت و با  م،یریسر بگ

 فرو کرد: نیدر زم تیعصبان

مثل خودش  یجنگل هینگو، صبر کن  یچیباشه ه-

تو  رزا،یکنه، بعد اونم مثل بابات بره دنبال م دایپ

 !یبراهو چشم یبمون

 به سمتم برگشت: دفعهکی

تو رو شناسنم، برارمم  زنم،یحرف نم یمن که الک-

 .دیخوریبه درد هم م شناسم،یم

 گفت: ترواشیزد و  یلبخند

 شینیداره! تو بب یاافهیقد و ق هیبرار من -

! فقط هم در فکر باغ و یشیخاطرخواهش م

 نداره! رزایو م یکار به جنگل جارشه،یب

بود  نییکه سرم پا یرا به دستش دادم و در حال چوب

 گفتم:



که همه در فکر  ستین جاریکه فقط باغ و ب لونیگ-

که  نهی، اآدماشن، عزتشونه لونیاون باشن، اصل گ

نه  ،یسینه انگل م،یباش لونیگ یخودمون کنار هم تو

 ! یشورو

 کرد و گفت: اخم

همه  گه،ید نهی! همیگون یتو چ گم،یم یمن چ-

باغ و  دیتو کار هم سرک بکشن، مردم با خوانیم

رو نگه دارن و نگران محصولشون باشن،  جارشونیب

 ست،گهید یکیکار  یکار اوناست؛ مملکت دار نیا

مثل بابات تفنگ رو  ییمملکت که آدما هین صاحابیب

 بغلشون و برن بجنگن. ریبزنن ز

کار خودش رو  دیعمو، هر کس بازن یراست گون-

 ه،ین الشیخ نیحکومت ع گهیبکنه، اما آقاجان م

هم نباشه که سرمون  رزایمثل م یکیخوابش برده، 

 یمملکت رو دو دست ای م،یریو بم نیزم میبذار دیرو با

 بره. میبد
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نگاهم کرد که  یحرف طور نیا دنیبعد از شن عموزن

بودم. آرام خم شد و  دهینگاه را از او ند نیا وقتچیه

 بلند شد   گفت: یبرداشت و وقت یچوب حواسیب

ن یحرفون نیتو با اون آقاجانت و ا- به درد  یکه ز 

دراز من زن  زبون یفهیو طا لی! ایخوریبرار من نم

بلدن که من آواره  شونن،یرو خوب بلدن سر جاش بن

دوست دارم، هم  بُکنم که هم تو رو یبَبوم؛ اما چ

هم  نیتونی! میتو زنش بش خوادیمن م لیبرارُم. د

 !نیرو سر براه بُکن

را کردم که آقاجان از من خواسته بود.  یکار همان

هر وقت زن عمو عفت حرف برارش را زد  نکهیا

به  یو حرف عوض کنم. چوب ندازمیب نییسرم را پا

 دستش دادم و گفتم:

 بره. مینشده تموم کن کیتا هوا تار-

 نیزم یگرفت و رو عیرا از دست من سر چوب

 انداخت:



رو ۱برو خونه به بهار بگو َکله* ،یتو بمون خوادینم-

رو نگه  الیدرست کنم. ل ۲*نون خلفه امیروشن کنه ب

 دار براش!

 .رمیباشه م-

و  دمیچیلحاف را دورم پ دندیکه شد و همه خواب شب

عمو  ینشستم و به خانه وانیا یها روتا ساعت

 گریمطمئن شوم که د خواستمیرحمان زل زدم. هم م

و هم غم رفتن  کنندینم یعمو و عمو رحمان بحثزن

 گذاشتیو نم کردیم ینیدلم سنگ یآقاجان رو

فردا که روز شود،  دانستمیچشمانم بسته شوند. م

اسبش  یکاه جلو کند،یم زیآقاجان تفنگش را تم

هوا  یکیو بعد از تار دیشویچموشش را م گذارد،یم

عمو رحمان وسط  یو من فردا شب در خانه رودیم

 ی. آقاجان موقع رفتن حرفخوابمیبهار و پروانه م

 یو همه کردینداشت که به من بزند، سکوت م

. زدیم امیشانیپ یوآخرش ر یحرفش را با بوسه

 یو حرف لیدل چیه ییوقت جدا دانستیخودش م

 ییرفتنش قانع کند؛ نه تنها یکه من را برا ستین

و  النیو نه گ رزایم یخودش برا یتابینه ب رزا،یم

 از سرش رفع شود. دیکه با ییبال



و  خوردیدور خانه تکان م یچوب یهانرده زد،یم باد

بود. دلم  کیعمو رحمان تار ی. خانهدادیصدا م

 یبا کس تواندینم گریبخوابد د یقرص شد آدم وقت

 میدعوا کند. سرما از لحاف گذشته و به دست و پا

افاقه  کردمیبود و هر چه خودم را جمع م دهیرس

و مثل  دمیچیخودم پ ور. بلند شدم و لحاف را دکردینم

 خواستیبه راه افتادم. دلم م وانیا یرو یشبح

 الیکه با خ ندیرا بب یمیفردا آقاجان همان مر یدهیسپ

 .سپردیرا به او م اشیراحت خانه و زندگ

که  یتمام مدت دانست،یوقت رفتن آقاجان را م عموزن

عمو زن دادیسنگ سوهان م یآقاجان داسش را رو

مشغول  اطی. همه در حکردیرا م شیپشت به او کارها

فقط هر  م،یکه به هم بزن مینداشت یحرف چیو ه میبود

 ۳*لی. پروانه که زنبافتادیمان به هم منگاه یاز گاه

ما  نیسکوت ب ندیآن بنش یانداخت تا رو نیزم یرو

که  دیعمو تا د. زندیشکست و آقاجان از جا پر

 نشسته، داد زد: لیزنب یپروانه رو

 ۴!*یبریَمرد نم وقتچیه لیزنب یرو شینن-

را که تا خورده  لیزنب عیاز جا بلند شد و سر پروانه

چپ به بود درست کرد و کنار پله گذاشت. آقاجان چپ



پروانه نگاه کرد و دوباره نشست و مشغول کارش 

 لب گفت: ریشد و آرام ز کمیبه بغل نزد الیشد. بهار ل

 ۴مار جان همه رو خسته بوده، صبح داشتم مرغانه*-

نمک بزنه  ادیکه ز یدختر گهیبهم م زدمینمک م رو

 .خوادیدلش َمرد م به غذا

که با  کردمیرا جمع م اطیخشک ح یهابرگ داشتم

و دور  زیر ییو دوتا میحرف بهار به هم نگاه کرد نیا

. فقط آقاجان متوجه شد و به میدیعمو خنداز چشم زن

عمو  اورد،یدوام ن یلیما نگاه کرد. سکوت ما خ

گاو و گوساله آمد. طناب  کیرحمان سروصدا کنان با 

به زور نگه داشته و به کفل گوساله هم ضربه  گاو را

 ییحنا ی. پروانه تا گوسالهدیایشان بتا همراه زدیم

هم در آغوش بهار  الیو ل دیبه طرفش دو دیرنگ را د

هر دو دستش را به طرف گاو گرفت و از خودش 

من و  یبلند شد، حت شیصدا درآورد. آقاجان از جا

عمو فقط اما زن م،یبهار هم به طرف گوساله رفت

به گاو انداخت و بعد هم مشغول شستن  ینگاهمین

که پشت  یشد. عمو رحمان با لبخند الیل یهاکهنه

 عمو گفت:جا خوش کرده بود رو به زن شیهاشیر



به بعد  نیاز ا گهیباردم عفت، د یبرات چ نیبیب ایب-

. خودت ینکشن ریماست و ش یرو برا مارهیمنت رق

 !یدار و ماست ریش گهید

برد و دور گوساله گشت و  نییسرش را پا پروانه

حرف عمو رحمان  نیعمو با ا. زندیپشتش را بوس

 کهنه را داخل تشت پرت کرد و گفت:

غاز و اردک و مرغ  نیدانم؟ به هم یمن وقت گاودار-

برسم، فردا پس فردا هم  تونمیو خروس هم نم

و  یخودت دون رم،یمن طرفشون نم جارکاره،یب

 گاوت!

به آقاجان انداخت و رو به عمو رحمان  ینگاهمین بعد

 را کرد: تشیشکا

 اطیح گهیرو درآورده، م میکر یاردکا هم صدا نیهم-

 شون کنم بره.آواره خوامیکردن، م لیرو چ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .شودیم هیکه در کف اتاق تعب یاجاق گل کله:۱*

کدو  یکه با پوره النیگ یخلفه: نان محل نان۲*

ومخلوط آرد گندم و برنج  لهیپودر تخم شنبل ،ییحلوا

 .شودیم هیته



 .شودیساخته م یکه از ن ی: سبدلیزنب۳*

 یکه اعتقاد دارد نشستن دختر رو یباور بوم۴*

نتواند شوهر کند و اگر زن  شودیباعث م لیزنب

 .ردیمیباشد شوهر م یمتاهل

 مرغمرغانه:تخم۵*
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 حرف بلند شد و گفت: نیا دنیآقا جان با شن-

 هی! یستیا یانهیک قدرنیتو چره ا یآخه زن حساب-

حرف من! تو دعوا هم که حلوا  هی ،یحرف تو بز

معلومم  رم،یو م ذارمیمن امشب م کنن،ینم راتیخ

نعشم، چه کار به اردک و گاو  ایخودم برگردم  ستین

 تو دارم آخه؟ 

 با اخم به طرفش برگشت: عموزن



 !ریزبان گاز بگ یخدا نکنه، ت-

 خواستیگاو در دست عمو رحمان شل شد، م طناب

کنند،  یعمو عفت آشتکند تا آقاجان و زن یانیپادرم

عمو خودش نرم شده است طناب گاو زن دید یاما وقت

به  یعمو نگاهتر گرفت و جلوتر آمد. زنرا محکم

 گاو انداخت و گفت: یسرتاپا

 دارتر نداشت؟الغره، جون قدرنیچره ا نیا-

 به گاو انداخت و گفت: یرحمان نگاه عمو

کولو* بهت  کینکن، هر سال  یالغر نینگاه به ا-

 دار بنه!نسلش خوبه، تند تند شکم نی! ادهیم

 و گفت: دیبه سر گوساله کش یدست عموزن

 ! یبُگم وهللا، تو بهتر دون یچ-

اما عمو  د،یاش کشخودش را به طرف گوساله گاو

رحمان طناب او را گرفت و به طرف آقاجان برد. 

 تر بود، اما آقاجان الغرتر بود.قدش از آقاجان کوتاه

 ؟یگون یتو چ سته،یا یها برار گاو خوب-

 به گاو انداخت: ینگاه آقاجان

ماده گاو کارش گوساله آوردنه، اگه خوب کولو ُکنه -

 !هیمهم ن شیو چاق یالغر گهید



درخت صنوبر بست.  یرحمان گاو را به تنه عمو

 ریبه طرفش رفت و سرش را به ز عیگوساله سر

. زدیدست م شیبرا الیپر گاو برد. ل یهاپستان

پر  یهاعمو از پستانزن گشت،یدنبال اسم م پروانه

گاو خوشش آمده بود؛ اما من دور از همه  ریش

چند  تا دیکه با کردمیو به آقاجان نگاه م ستادهیا

 .رفتیم گریساعت د

 یو قبا رو دیکه شد، آقاجان چموش پوش غروب

 ههیپشت سر هم ش دیدوش گذاشت. اسب تا او را د

عمو هر کرد. زن زیو گوشش را ت دیپا کوب د،یکش

و به  کردیرو ترش م دیدیحالت اسب را م نیوقت ا

خواندم  یالکرستیرفتم و آ نیی. پارفتیداخل خانه م

ناهار  ردنو پشت آقاجان فوت کردم. ظهر موقع خو

 یرا کرده بودم. آقاجان دستش را به نرده میهاهیگر

 دیایب رونیعمو عفت بتا زن دیعمو رحمان کوب یخانه

عمو دستمالش را تا مقابل کند. زن یو با او خداحافظ

 یآقاجان حرف نکهیچشمانش جلو آورده بود، بدون ا

 بزند گفت:

 .همرهیبشو برا خدا ت-

 زد و گفت: یهم لبخند آقاجان



 !میمر یجان تو و جان م-

به آقا جان داد و  یاسهیآمد و ک نییاز پله پا عموزن

 گفت:

! تخم کدو یرو بُکن میبه من سفارش مر خوادیتو نم-

برات تفت دادم با گردو و کشمش. چند تا هم نون 

 خلفه و مرغانه برات گذاشتم، تو راه بخور.

 رحمان هم دست در گردن آقاجان انداخت گفت: عمو

سالم هم بهش  یهوا بدار، م رزایبکن برا! م اطیاحت-

بگو ما هم ناراحت  م،یگوشبرسان؛ بگو ما دعا

 !هیتنها ن م،یهللا خانخالو قربان و احسان یمردنا

! جلو تیعمو عفت پر بود از اخم و عصبانزن یچهره

 عمو را گرفت و گفت: یرفت و بازو

 رزایهمه رو به م نیبشو کنار بسه، چطور ا ایب-

 بگه؟!

دل بکند، من هم  توانستیرحمان نم عمو

 عمو سطل آب را به دستش گرفت تا. زنتوانستمینم

را بغل کرد و  الی. آقاجان لزدیپشت آقاجان آب بر

 . سر پروانه را در بغلش گرفت و به بهار گفت:دیبوس

تر کار ندان-  ؟یبهار د 



 را پاک کرد و گفت: شیهابا دستش اشک بهار

 .همرهیجان، بشو خدا ت نه عمو-

 یآقاجان را بغل کنم و سر رو دمیکشیم خجالت

. دیبگذارم. خودش جلو آمد و سرم را بوس اشنهیس

اسبش نشست من و عمو رحمان دنبالش  یرو یوقت

 یهاو دنبال اسبش راه افتادم. قدم ختمی. اشک رمیرفت

به خودم آمدم نه  یاسبش تندتر از من بود و وقت

که  دمید برگشتم! به خانه که یبود و نه اسب یآقاجان

ها پله یهم روکنار  فیبه رد فیها ردعمو و بچهزن

 :دی. عمو رحمان توپکنندیاند و به من نگاه منشسته

 یدفعه ن؟یپله نشست یرو ۲زاکون* ماریب نیچرا ع-

 نیشام آماده کن نی. برآدیو م رهیکه م ستیاولش ن

 .میامشب مهمون دار

 من نگاه کرد و گفت: به

 نُکن!  هیبشو زک گر-

آمد. به سمت من قدم برداشت و  نییاز پله پا عموزن

 گفت:

 فتیگونم به دست و پاش ب یزدن نداره، وقت ۳ونگ*-

! حاال بکش. شهیم یچ لونیپس گ یگینذار بره، م



 یرو گذاشتن رفتن پ رزایتر از آقاجانت مگردن کلفت

 !ستهیا یکار خودشون، ندونم بابات دنبال چ

عمو دست از سرزنش من عمو رحمان نبود زن اگر

 . داشتیبرنم

بالش گذاشتم و دم  ی. فقط سر روبردیخوابم نم شب

پهلو  نینکنم. از ا خوابینزدم تا پروانه و بهار را ب

خودمان بود. آن  یخانه شیبه آن پهلو شدم و دلم پ

بزرگتر از رفتن آقاجان و  یدرد کردمیموقع فکر م

 یاما وقت ست،یعمو رحمان ن یمن در خانه دنیخواب

 هیگر یهنوز هوا روشن نشده بود و با صداصبح که 

خدا  دیبا شهیکه هم دمیعمو بلند شدم فهمزن ادیو فر

 بود. یرا شکر کرد و راض

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 کولو: گوساله۱*

 مادریب یهازاکون:بچه ماریب۲*

 هیونگ:گر۳*
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که فقط  یو با دستمال تهیهراسان و بدون شل عموزن

سرش انداخته بود و آن را به هم گره نزده دور  یرو

 :زدیم شیو به پا گشتیم خانه

رحمان بشو، رحمان دنبال  ست،یخدا اسبش ن یوا-

 خدا منو بُکش!  ی! ارزایم یبشو پ میکر

 هیشب یتیبا وضع وانیا یمن و بهار را رو یوقت

 گفت: دیخودش د

. رفت ستیببو، باباتون رفت، اسبش ن یچ نیدید-

 تا بهش برسه. میدنبال کر

 را به من دوخت و گفت: مشینگاه مستق بعد

عمو رحمانت همون رحمان  نیچه قدر بهت گفتم ا-

گوشش  ریچه قدر گفتم آقاجانت ز ست،ین یشگیهم

 !یگوش نکرد ،یگوش نکرد کنه،یپچ مپچ

عمو رفت و زن نییاما بهار پا کردم،ینگاهش م مات

 را گرفت و نگه داشت:

 میبش ایب ؟یُکن یزیمار، چره آبرور یگون یچ-

 آدیم ییناشتا ی! آقاجانم هر جا رفته باشه برا۱جور*

 خونه! 

 به بهار زد و گفت: یاتنه



همه  ست،یتفنگش ن ست،یچموشش ن ست،یاسبش ن-

خونه؟  آدیآماده کرده و رفته، م یرو نصف شب

 یاموقع رفتن عموت، چه روضه یدیند روزید

 خوند؟یم رزایم ییتنها یدرباره

 فیحر یرفتم تا به بهار کمک کنم، اما دو نفر نییپا

اسب به آن  دیتا شا گشتی. دور خانه ممیعمو نبودزن

آمده  ونریشان بها از النهکند. خروس دایرا پ یبزرگ

 یفهیعمو وظ. زندندیپریطرف مو آن طرفنیو به ا

عمو به اطراف نگاه ها را انجام داده بود! زنآن

با  دفعهکی. ندیبیاسب را نم شدیو باورش نم کردیم

زد. نعمت هر روز صبح زود با  شینعمت صدا دنید

 دیمردم خر یو برا رفتیباال م یهااسبش به دهات

شد.  ادهیو از اسب پ دیعمو را شنزن ی. صداکردیم

 عمو گفت:رو به زن

مرغ و  ،یچره ُکن ادیشده بهارمار؟ داد و فر یچ-

 دن؟یاردکت رو دزد

که دستمال دور گردنش گره  یعمو با همان سر زن

 :دینخورده بود به سمتش دو

 رزا،یم یرفته پ ست،ینعمت بدبخت شدم، رحمان ن-

 داشیدهات برارم، پ یاگه بر دمیتا اردک بهت م پنج



مار و عموجانم بهش  لهیو دور از چوشم پ یکنیم

اگه دلت  ،یدار رتیکه عفت گفته اگه غ یگیم

 ادیبگو ب نجا،یا ایب ینیمن رو بب گهیبار د هی خوادیم

بلند کرده و  شیر انرحمان رو برگردونه! بگو رحم

 و من رو با چهارتا الکو ول کرده! ایرفته دنبال جنگل

 به من و بهار انداخت و گفت: ینگاه نعمت

 رم،ی، باشه چشم م۲*یخواخور یوهللا تو هم مثل م-

رو به  غامیپ نیوقت بذارم تا برم و ا دیروز با هیاما 

برارت برسانم، پنج تا اردک کمه، دو تا غاز هم بذار 

 روش.

 به گوساله کرد و گفت: یاشاره عموزن

 بهت! دمیگوساله رو اصالً م نیتو بشو، من ا-

 عمو را گرفت:زن یجلو رفت و بازو بهار

بهش! آقاجان هر جا  میرو گوساله رو بد یچیچ-

 !رهیبه ما نگفته که نم شه،یم داشیباشه پ

من بود.  دییبه من نگاه کرد، دنبال تا عموزن

چرا عمو  دمیفهمیکه حق با اوست، حاال م دانستمیم

و ماست  ریرحمان گاو و گوساله آورده و نگران ش

عمو را زن غامیبود. نعمت پ شیهاعمو و بچهزن



. دیو رفت تا به برارش بگو دیشن گرید بارکی

 عمو به سمت ما برگشت و گفت:زن

همه  گهیو بره، د ریحص ریفکر کرده پول بذاره ز-

برش  گمیم اد،یصبر کن سلمان ب شه،یتموم م یچ

 گردونه.

نگاه کرد و  شدیبه نعمت که دور و دورتر م بهار

 گفت:

 خوشا نکن. لید یت خودی. بآدینم ورانیا ییداآقا-

 برداشت و دنبالش کرد: یعمو خم شد چوب زن

 شما! نیش ماریب یاله-

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 جور:باال۱*

 خواخور:خواهر۲*
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آرام و ساکت  ی. گاهشدیعمو شب نمزن یبرا روز

به سر  یهم طور یگاه زد،یزل م الیو به ل نشستیم

به  یزیچ کردمیکه فکر م کوفتیم شیو پا

 دنشید یبرا هاهینمانده است. همسا اشیوانگید

اما در انتها حرف  گفت،یم یزیآمدند، هر کس چ

 کهنیعمو و ازن یبه دلدار شدیشان ختم مهمه

"زنده باد  ادیفر رزایدوش مبودن و دوشا یجنگل

که بهار را  ی" سر دادن افتخار است. حرفرانیا

 کرد و گفت: یعصبان

 نیفرستیاگه افتخاره چره َمرد و برار خودتون رو نم-

 رزا؟یبرن با م

موقع رفتن با  مارهیرد. رقک رونیرا هم از خانه ب همه

 اخم به او گفت:

 سته،یچه قدر ساکت و خانوم ا نیبب ریبگ ادی میاز مر-

ت م یرو باال بر یهر ک یتو پله  فرستنیفرداش پَس 

 آقاجانت. یخونه

حرف  نیا دنیعمو با شنبود زن یگریموقع د هر

نگاه کرد و  مارهیاما فقط به رق کرد،یجنجال به پا م



در صورت او عمو رحمان را  کردمیمن فکر م

نداشت به  ریعمو شزن کرد،یم یتابیب الی. لندیبیم

دادن داشته  رینخورده بود که جان ش یزیاو بدهد، چ

بود. بلند شد و به  یرارادیغ شیباشد. تمام کارها

برنج  یاالهیپله رفت و پ ریبرنج ز یسهیطرف ک

و  مرغ یکه خواست برا نیبرداشت و هم دانهمین

 پروانه رو به او گفت: زدیها برخروس

تا االن،  یختیمار جان دو بار براشون دون ر-

 !آن؟یطرفت نم گهید ینیبینم

کرد و با نگاه به  یخال سهیبرنج را داخل ک عموزن

 آسمان گفت:

 رحمان بشو؟ یراست راست ایخدا-

. رمیرا از دستش بگ الیبه سمت بهار رفتم تا ل 

را از دستش  الیرا آرام نگه دارد. تا ل الیل توانستینم

 گرفتم گفت:

باشه طرف  ری! شکمشون سنیمرغ و خروسا رو بب-

دورت  یجور هیمحتاجن،  یاما وقت آن،یآدم نم

 هستنا! یجورنیکه خدا دونه، آدمام هم گردنیم

برداشت و به طرفشان پرت کرد. مرغ  یشد سنگ خم

 دند. ها از ترس به اطراف فرار کرو خروس



 اش زدم:به شانه یاضربه

 یبرا ریش هیبرو  ؟یدان کاریها چزبون بسته نیبا ا-

 داغ بُکن! الیل

از وقت شام هم  یشد، حت ترکیو تار کیتار هوا

عمو در گذشت و سرما هم استخوان سوز بود. زن

و منتظر آمدن نعمت بود. من و  رفتیرژه م اطیح

که دست و  ینشسته و در حال وانیا یبهار هم رو

از سرما کرخت شده بود جرأت اعتراض  مانیپا

 کیها از دور و نزدواق واق سگ ی. صدامینداشت

اما در  شد،یعمو از راه رفتن خسته نم. زنآمدیم

 دی. شاشدیم دهید یعمر زندگ هی ینگاهش خستگ

 شیکه برا یمجنون یزادهبا همان ارباب کردیآرزو م

در  طورنیاج کرده و ادر نظر گرفته بودند ازدو

 . رو به ما گفت:شدیدر نمدربه یراه زندگ یانهیم

 کرده؟ رید قدرنینعمت چرا ا-

 ای! بنجایا آدیاول م یعمو هر جا باشه تا برسزن-

 ذره گرم شو! هیداخل خانه 

 بلند شد: شیاز جا بهار



وهللا! نعمت واسه اردک و  میزد خیجان، آره مار-

 داریغازشم شده نصف شبم برسه ما رو از خواب ب

 . کنهیم

 دستش را باال آورد: عموزن

 . آدیاسب م یپا یصدا ن،یسیوا-

را در دستش نگه داشت و جلوتر رفت. دست و  چراغ

 نییها پاو از پله میما قوت گرفت و از جا بلند شد یپا

گرفت تا بهتر بتواند عمو چراغ را باال . زنمیرفت

 داینعمت با اسبش پ ی. وقتندیآمدن نعمت را بب ریمس

شد  ادهی. نعمت که از اسبش پدیایتا او ب ستادیشد ا

 و گفت: تعمو به طرفش رفزن

 ؟یکرد رید قدرنی، چرا اشده نعمت یچ-

 به خودش اشاره کرد: نعمت

 . ادیبذار برسم بهارمار، نفسم باال ب-

 پله را به او نشان داد: عموزن

 رید قدرنیشد. چره ا یحاال بگو چ ش،یبشو بن ایب-

 ؟یاومد

 کرد: یپله خوددار یاز نشستن رو نعمت



گفتن آقا سلمان با عموش رفته  دمیوهللا اولش که رس-

دور  یکردم، کل داشیزور پشکار؛ رفتم سراغش و به

 .ارمیب رشیخلوت گ یجا هیو برش گشتم تا 

 ش را باال برد:دست عموزن

 ینعمت؟ بگو گفت یدیحرف رو درازه م قدرنیچره ا-

 !ینگفت ای

تا بهتر  ستادیبه جلو برداشت و مقابل من ا یقدم بهار

 جواب نعمت را بشنود:

کالم  هیمو به مو به برارت گفتم، نه  یگفت یهر چ-

کالم پس! اونم برگشت در جواب من  هینه  ش،یپ

نشده برگرد دهاتت تا گرگا خودت  کیگفت:" هوا تار

 نکردن" پارهکهیو اسبت رو ت

به من  یقدم به عقب آمد. نگاه معنادار کی بهار

افتاد.  نییعمو که به کمرش بود پاانداخت. دست زن

 پله اشاره کرد: ریبه ز

 ن، بردار و ببر.پله ریاردک و غازت ز-

 پله انداخت: ریبه ز ینگاه مین نعمت

 .خوامیغاز نم برم،ی! اردکا رو فقط مرهیانشاهللا خ-



عمو که از کنارم عمو سوخته بود. زنبه حال زن دلش

 بهار را گرفتم و گفتم: یگذشت، شانه

 تا فردا خودش رو رسوند. دینشده، شا یزیحاال که چ-

 نگاهم کرد: ناراحت

چه جواب  یدی. نشناومدیبود با نعمت م یاومدن-

 نعمت رو داد؟

 تررحمیبشه گرگا هم ب کیهوا تار خب بد نگفته،-

 !شنیم

 کرد: زمزمه

زودتر برو که  یبود که هر چ نیا ییاما منظور آقادا-

 .نمتیبب خوامینم
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عمو راه ها باال رفتم و دنبال زنسالنه از پله سالنه

 یبه خانه یافتادم. قبل از داخل شدن به اتاق نگاه

تمام خانه را بغل گرفته بود،  یکیخودمان انداختم. تار

که  ییهاو خواندن کتاب ینشستن کنار بخار یدلم برا

نوشته بود  یخاطرات کوتاه اشهیآقاجان در حاش



و  دیشام خوردن دراز کش بدونعمو تنگ شد. زن

به  دنیسرش انداخت. قبل از خواب یلحاف را رو

 ییسروصدا نیترکه حق ندارد کوچک دیپروانه توپ

کردم و همه کنار هم  ادیرا ز یبکند. آتش بخار

عمو را من انجام زن ی. صبح تمام کارهامیدیخواب

کار  نیکه از ا یگاو را با وجود وحشت ریدادم. ش

درست کردم و کله را  یفرن الیل یبرادم، یداشتم دوش

 یبه ظهر نمانده بود که به خانه یزیهم گرم کردم. چ

بود و نبودن  کیخودمان رفتم. اتاق سرد و تار

 هیکه آقاجان به آن تک ی. بالشکردیم اههیآقاجان را س

را  هازمیداشت. ه یوسطش هنوز فرورفتگ دادیم

ا هر چه ت دمکر ادیداخل اجاق گذاشتم و آتش را ز

طاقچه افتاد  یزودتر گرم شود. چشمم به دستمال رو

آقاجان درست کرده  یکه برا یانار زیر یهاو چوب

 بودم. جلو رفتم و دستمال را برداشتم:

رو بهت بدم. آقاجان کاش  نیرفت ا ادمیآقاجان  یدید-

بهش تا  یتشر بر یجور هی یدیکه عمو رحمان رو د

 اگه ... کنهیعمو عفت دق مبرگرده! زن

 یباعث شد دستمال را رو یاسب یههیش یصدا

طاقچه پرت کنم و از جا بپرم. به گمان برگشت عمو 

 یدر را باز کردم، هر چند که صدا یلنگه کیرحمان 



اسب عمو  یآشنا یههیش یاسب، صدا یههیش

که کمر بلند  یرنگ یاسب مشک دنیرحمان نبود. با د

 نیا که دمیفهم عیداشت سر یو چابک اریو نگاه هوش

دهات ما باشد. در  یاز آن است که برا تربهیاسب غر

که بتوانم  یاروزنه کی یرا جلو بردم و به اندازه

را تماشا کنم و بفهم چه خبر است باز گذاشتم.  رونیب

اسب تنها بود و طنابش را به درخت بسته بودند. 

داشت و زرنگ و چاالک به نظر  یمتناسب یوپا دست

را به  اشیو مو داشت و جوان رک. پوستش کآمدیم

 توانستیاسب م نیکه ا ی. تنها صاحبدیکشیرخ م

او  یعمو، نعمت را پزنبود که  یداشته باشد همان

 نیآمد. ب نییآرام از در پافرستاده بود. دستم آرام

 یبستن و نبستنش مانده بودم. چشمانم از روزنه

با  یبود. مرد اطیتمام ح دنید یکوچک، در پ

در دست داشت  یاچرم و براق بلند، ترکه یهامهچک

قدرش  نی. فقط همزدیاش مو مرتب آن را به چکمه

 دیچرخ ینداشتم. وقت یدیاش دو  به باالتنه دمیدیرا م

 هیکنارش تک واریتا قدم بردارد در را رها کردم و به د

. فقط ندیگویکردم تا بشنوم چه م زیت دادم. گوش

 کردیم فیکه تعر آمدیم وعمحرف زدن زن یاصد

چه شده است و جواب برارش فقط  روزیصبح د



. آمدیاز او درنم ییصدا چیسکوت بود وسکوت! ه

کرده  دایکه وقت پ آمدیم یقارقار کالغ یفقط صدا

همه سکوت مبهم عرض اندام کند.  نیا انیبود م

در را ببندم و خودم را تا رفتنش داخل  خواستمیم

در گذاشتم  یتا دستم را رو امااتاق محبوس کنم، 

 طلسم سکوتش شکست:

 هی یدرد و گرفتار نیتربزرگ کردمیتا االن فکر م-

دار حفاظت از ناموسش باشه؛ اما نگو مرد زن و بچه

 ما وا کرد! یبرا یااشتباه بود، آقا رحمان در تازه

 

*  *  * 
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 بود نیلبخند زم یمن معن زن



  ،یمشتش کرد تو

 سبز ختن بود یآهو

 !یگرگش کرد تو

 

 ی#مار

 

در گوشم بود  یقارقار کالغ طور یو صدا دمیدویم

 یراحت ییام نشسته است. دمپاشانه یکه انگار رو

رفتم. دو پله  نییها پاو از پله دمیمادرجون را پوش

آن ُسر  یرو یبرف انباشته شده اط،یمانده به ح

خوردم و افتادم.  زیرفت. ل ییخورد و به داخل دمپا

ام شانه یتا رو سرماها فرو رفت و برف نیدستم ب

کم  شیز سرماباال آمد. آن را در هوا تکان دادم تا ا

گرفتم و از  دهیرا ناد میو درد مچ پا ستادمیشود. ا

 اطیو برگ داخل ح شاخیدرختان بلند و ب یالالبه

 :آمدیقارقارش نم یصدا گریگشتم که د یدنبال کالغ

چرا  ؟یکنیباغ گم نم نیچرا گورت رو از ا ؟ییکجا-

 ؟یریمینم



و من هم چشمم به دنبال  گشتندیدور من م هادرخت

زبان  زاد،یبا آدم ینیبود که انگار بعد از همنش یکالغ

و خودش را از من پنهان نگه داشته  دهیها را فهمآن

. سرم ستادمیبود. از گشتن دور خودم خسته شدم و ا

درخت باغ  نیقد و باالتر را باال گرفتم و به خوش

 نیترو محکم نیبلندتر یرونگاه کردم که کالغ 

بهار بود و  یاش النه ساخته بود. تا وقتشاخه

 دیدیاش را نمالنه یها پر از شاخ و برگ کسدرخت

 یایاهیو س انداختیاش ماما زمستان پرده از النه

 ی. وقتشدیم دهیدرخت د یرو ییکالف کاموا هیشب

 دمیدیکه م یزیچ نیاول کردمیاتاقم را باز م یپنجره

 درخت بود: یشاخه یرو چیدر پ چیکالف پ نیا

درخت رو  نیا دمی! من میشد میاون تو قا یرفت-

بار  هی! فقط کنمیت مباغ آواره نیقطع کنن! من از ا

 دوست دارم صدات رو بشنوم. گهید

 داد زدم: بلند

 ؟ییکجا-

 زد: میصدا ونیهما  

 تو؛ ولش کن! ایب یمار-



درخت به آن درخت نگاه  نینکردم و از ا یتوجه

 را گرفت: میبازو ونیکردم که هما

 ؟یتو! چته اول صبح میبر ایب-

 به دستم نگاه کرد و گفت: دفعهکی

تو! هنوز خوب  میبر ای! بوونهید ؛یلرزیم یدار-

تو برف دنبال کالغ  یاومد یی. با دمپاینشد

 !؟یگردیم

تنش را  اهیس راهنیو با خودش برد. پ دیرا کش دستم

و دستم را به سمت صورتم برد و زار زدم. به  دمید

 طرفم برگشت و دستش را دور کمرم حلقه کرد:

 ستیهفته ن هیکن.  تیخرده رعا هیمادرجون  یجلو-

 مرخص شده. مامانم تازه خوابش برده. مارستانیاز ب

 و غرغرکنان ادامه داد: دیرا به دنبال خودش کش من

 .یکنیم ادیداد و فر اطیوسط ح یاومد- 

 گفتم: میرفتیها باال ماز پله میداشت یوقت 

دو  یکیکنن. زیها رو تمپله یبگو برف رو ونیهما-

 .نیزم خورنیم آن؛یمردم م گهیساعت د

ها و بعد به سقف نگاه کرد که پله یبه برف رو فقط

ها پله یبرف به رو یروشینتوانسته بود مانع از پ



 ییدمپا ندیشود و بعد تا خود سالن غرغر پوش

 شده بود.  سیکه خ میمادرجون را کرد و پا

که در مرز افتادن از صورتش  ینکیبا ع مادرجون

. همزمان خواندیمبل نشسته و  قرآن م یبود، رو

 یو پالک طال ری. زنجدادیهم گوش م ویداشت راد

. دیدرخشیم اشیمشک راهنیپ یداخل گردنش رو

جلد  هیکه شب ییبسازند؛ پالک طال شیداده بود برا

 گفتیم هکه عمه به هم ییقرآن بود. همان پالک طال

و سوغات مکه  دهیاز اجدادشان به مادرش ارث رس

حرفش وادار به سکوت  نیما را هم با ا یاست. همه

 یکم ی. عمه با فاصلهکردیدر دروغش م یو همراه

از دستش  حی. تسبزدیکنارش نشسته و چرت م

. مادرجون تا من فتدیبود ب بود و هر آن ممکن زانیآو

 :تبلند گف دیرا د سمیخ یو پا

 !اریب یمار یبرا ریش وانیل هیسرور! سرور -

تر را محکم حیعمه باز شد و راست نشست. تسب چشم

در دستش گرفت و به ذکر گفتنش ادامه داد و انگار 

و  دادیاست. خودش را تکان م زدهینه انگار چرت م

 .کردیمن را نگاه م



رفت و کنارش دو زانو  نهیبه سمت شوم ونیهما 

 که پشتش به من بود گفت: ینشست. در حال

 .یگرم ش نیبش جانیا ایب-

تک نفره را بلند  یو سلطنت ییزحمت مبل دسته طال به

 جا داد. نهیکرد و کنار شوم

 رو به من گفت: مادرجون

 یچ اطیتو ح ؛یباال تو اتاقت بخواب یفرستادمت بر-

 ؟یکردیکار م

قار، قار ی. هکنهیکالغه ول نم نی. ادارمیمن از پنج ب-

! دوشنبه صبح هم که بابا ترکهیقارقار. سرم داره م

تا بابا بره  یجورنیهم رفتیم رونیداشت از خونه ب

 برنگشت.   گهیقارقار کرد. بابام د

 کردم. هیبلند گر و

 تر گفت:و آرام دیخودش را به جلو کش جونمادر

 نیا یایجان برو و ب یاما مار میما داغدار یهمه-

با دار  اطیح یاول صبح تو ننی. تو رو ببادهیخونه ز

حرف پشتت  کیهزار و  یو درخت دعوا دار

سر و شکل خودمون  دیما هم با ی. عزادارآرنیمدر

 باشه؛ جان دل!



. دستم را دیکه وارد سالن شد مادرجون لب گز سرور

را گرفتم.  ریش وانیو لبرداشتم  امیشانیپ یاز رو

. به نظرم کردیچشمم به عمه افتاد که با دقت نگاهم م

 یبود و حت ونیاز لباس هما تراهیرنگ لباسش س

 از لباس مادرجون. با سرزنش گفت: تراهیس

 یبهش بگ دیبا کنهیکالغ قارقار م یعمه جان وقت-

ما؛ خبر بدت رو ببر بنداز  یبرا اریخبر خوبت رو ب

 .یبه دو کن یکیباهاش  یبر کهنی! نه اایتو آب در

و برنده عمه را  زیت یکه با چشمان ونیطرف هما به

 برگشت و گفت: کردینگاه م

 .افتهیم یاز شوم دیرو بگ نی. اگمی! راست مه؟یچ-

 

[18.06.21 21:47] 

 

 22#پارت

  می_مری#برا

 



به عمه  یخودش را کنترل کرد تا حرف ونیهما

 دینگاه پر از اخم مادرجون را د ینزند،اما وقت

 کرد: دایجسارت گفتن حرفش را پ

دل به  یکم حساس شده، شما هم ه یعمه جان! مار-

 دلش بده.

 :دیتوپ عمه

 یچ یمار ینیبیخرافاته؟ مگه نم یبگ یخوایم-

که اومده بود تو  ادمهیهم من  یروز عقد مار گه؟یم

 باغ و زل زده بود به خونه.

 جمع شد: هیصورتش از گر بعد

 آش و الش شد. نشیبرادرم جوون مرگ شد. ماش-

نشان  دیکه کش یرا با نفس بلند اشیکالفگ ونیهما

جون که برخاست. من ماندم با مادر شیداد و از جا

اشکش  یچشمه شبیزل زده و از د یافقط به گوشه

جمع  نیماش دنیبود و عمه که بعد از د دهیخشک

 اشیمشک یموها انیم دیسف یهابابا تار یشده

 یروز گرید. مطمئن بودم آمدیبه چشمم م شتریب

 اشییبایبروم و از ز زابتینخواهد آمد که به بلوار ال

را باز کنم تا هوا  میلذت ببرم. قدم بزنم و موها

 ی. خونمیرده بودک دایجا پبابا را آن نیبخورند. ماش



 شهیهم یبود برا نشیو فرمان ماش یصندل یکه رو

هم کل تهران  دیخورده بود. شا وندیپ زابتیبا بلوار ال

 .شدیم کیتنگ و تار میبرا

 شبیدادم و چشمم را بستم. د هیرا به عقب تک سرم

بابا! تنم  نیماش ریبودم. سرم پر بود از تصو دهینخواب

را  یهم افتادن ناگوار یکه گرم شد، چشمانم رو

 یبرا یو عزادار دنینخواب نیکرد. مرز بتجربه 

 ریناگز ازیو پاسخ دادن به ن دنینبودن بابا و خواب

 کردیاال کلنگ م یبازجسم. خواب داشت با چشمانم 

و به دنبالش  دیرس میبه پا ییدفعه سوز سرما کیکه 

وقت عادت نداشت در را  چیبلند سرور که ه یصدا

 ش ببندد:پشت سر

جان؛ بلند شو! برو کت و دامنت  یجان! مار یمار-

 .رسنیهم م هیت اومده. االن بقرو بپوش! خاله

داخل مبل فرو رفتم و حاال با تمام وجود دلم  تررمقیب

 بخوابم. خواستیم

بزند  یبلند شد. تا آمد حرف شیاخم کنان از جا عمه

 مادرجون گفت:

من  ؛یبکن یاحترامیب ؛یبهش بزن یبهنوش حرف-

 و تو!  دونمیم



به سمت اتاق بابا پا تند کرد. دستش را از پشت  عمه

 مادرجون تکان داد و گفت: یبرا

چشمم  خوامی. نمآمینم رونیمن ب جاستنیا یتا وقت-

 به چشمشون بخوره.

نماند تا مادرجون جوابش را بدهد. رفت و در را  

 پشت سرش بست.

 :بلند شد یبه سخت مادرجون

کن؛ بگو خواهرش  داریجان مامانت رو ب یبرو مار -

برو کت و دامنت  گهیاومده. خودتم سرور راست م

مادر شوهرت  گهیرو بپوش. موهاتم رو شونه کن. د

. مونهیت مباشه تا آخر عمر خاله یاما هر چ ست،ین

سر  غمبریبه اون چه که پسرش با شاه و خدا و پ

 جنگ داره؟

را که مادرجون گفت انجام  یشدم و همان کار بلند

. شاه، خدا و دمیها باال کشدادم. خودم را از پله

چند  یکه مادرجون گفت من را برد به مهمان یغمبریپ

به  ،ی. به باغ چاجانیدار الهگنده و کارخانهتا کله

شان، به نارنج، به مجموعه هتل، تراس بلند خانه

هم در  یبود با همکار رارکه ق یینویکاباره و کاز

داشته  النیو به اسم نارنج در شرق گ کینزد یاندهیآ



شان ها را به کابارهخواننده نیباشند. مشهورتر

 شیقدر پآن یحت ه؛ی. گوگوش، مرجان، مرضاورندیب

کاباره هم قرار شد  هیافتتاح یرفته بودند که برا

 شانیستارگان برا یتا غوغا اورندیب وندینور نیپرو

الس وگاس  ینوهایهم به سبک کاز ونیبخواند. در کاز

شان را گم زمان هایساعت و پنجره نگذارند تا مشتر

پول خرج  فکریگذر زمان ب یاهویهکنند و بدون 

دور  ینارنج، همگ یبرا ختنیکنند. بعد از برنامه ر

 شاننیریش یایرو یهم جمع شده و به سالمت

به هم چسبانده  بارهشان را دو. جام مشروبدندینوش

که بنوشند!  یبار دوم به سالمت یبرا دانستندیو نم

از هم  ی. کمدندیزد. به توافق نرس یهر کس حرف

 یشان. هر کسفاصله گرفتند؛ هم خودشان و هم جام

بلند  ی. همه نوبتدینوش شیآرزو یبه سالمت

 ... دیرا تکرار کردند، اما ام شانیآرزو

را بلند نگفت.  شیفاصله گرفت؛ هم آرزو شتریب هم

کرد، دستش را دور کمرم  کیجام را به لبش نزد

 انداخت و زمزمه کرد:

 ... یآزاد یبه سالمت-



! یآزاد یلب تکرار کردم. به سالمت ریرا ز شیآرزو

 یآزاد میو تا سر بلند کردم بگو یآزاد یبه سالمت

 جیناسالمت است؛ سر خم کرد و آرام و گ شیکجا

 دانستمیکه نم یازد. بوسهبه لبم  یاسهکننده بو

 یمست آرزو ایبود  اکیکن السیگ دنیمست از نوش

 !یآزاد

داشت! وسط  یآزاد یآرزو ،یآزاد انیوسط مدع او

به  اشخانهیشهر مسجد و م خواستندیکه م یکسان

 نیاز ا یکیراه باشد و هر کس آزاد باشد به انتخاب 

 دو.
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کردم  یرد شدم. سع ونیو خسته از کنار هما نامتعادل

را از او پنهان نگه دارم. با  حالمیو ب یصورت ناراض

اما  د؛یایدنبالم ب توانستیو نم زدیتلفن حرف م



من بود. در اتاقم را باز کردم و خودم را  ینگاهش رو

دو  نیافتادم. در ا شیبه تخت رساندم و طاقباز رو

چند  نیبودم، اما در ا دهیبار د دورا  ایسال خاله ثر

روز مجبور بودم هر روز با او چشم در چشم شوم و 

 دیراجع به ام ینیریش یهاکه چه حرف دیایب ادمی

 دیام یم که از کارهاباور نکرد وقتچیاست. ه زدهیم

شده  ادیز اطیداخل ح یبوده باشد. سروصدا خبریب

خانه  دفعهکی ریبود. مثل تمام پنج شش روز اخ

. بلند شدم و به طرف پنجره رفتم. چشم شدیشلوغ م

 تیریکه داشت مراسم را مد دمیرا د ییچرخاندم و دا

 وقفهیو از سرور شروع کرده بود. چشمانم ب کردیم

 . دانستیبود که خودش هم نم یزیو دنبال چ گشتیم

 خواستمیبودم که نم یدنبال چه بودم؟ دنبال آدم من

تا او  دمیدیبود که همه جا را م نیا بیو عج نمشیبب

! شش روز بود که بابا مرده بود و قرار نبود نمیرا نب

ها اضافه شود. هر کس قرار آدم نیبه ا یدیآدم جد

 آمده بود. د،یایبود ب

بود و  ادیز به سمت در خانه رفت. فاصله گاهمن

درست من به در  دیدرخت مانع از د یهاشاخه

پشت به من  یبا کاپشن مشک ی. مرد قد بلندشدندیم

بود. دو دستم به پنجره  ستادهیدر چهارچوب در ا



چشمانم شد.  دیو چهارچوب در، مرکز د دیچسب

از  کی چیه خواستمیدر اتاقم را باز کرد. نم ونیهما

بود از دست بدهم.  ستادهیرا که دم در ا یحرکات مرد

 :ستادیکنارم ا ونیهما

 ای. تو هم بشهیکردم. داره آماده م داریمامان رو ب-

با مادرجون نشسته؛ زشته  یی. خاله تنهانییبرو پا

 خب!

به خودش داد و با نوک کفشش به  یتکان مرد

ام را به زد. انگشت اشارهضربه  شیپا ریز یهابرف

 آن سمت گرفتم و گفتم:

 اومده. دیام-

 سمتش برگشتم: به

 رسونده. دیخاله رو ام-

که اشاره  ییبه سمت جا یتفاوتینگاه ب مین ونیهما

 کردم انداخت و گفت:

 آورده. ری. خاله رو هم امرهیکجا بود؟ ام دیام-

 با سرم به آن سمت اشاره کردم: دوباره

 !نیجا رو بب. اونستین ریام ده؛ینگاه کن! امخوب -

 را گرفت و از زورش استفاده کرد: میبازو



 ست؛یاصالً تهران ن دی. امنییپا میلباس بپوش بر ایب-

 ! جانهیاله

تخت که نشستم هنوز شک داشتم که مرد کنار  یرو

 :ستادیمقابلم ا ونیباشد. هما ریدر ام

 یدونیمگه نم نجا؟یا آدیم شهیبلند م دیچته تو؟ ام-

 یفرستاده که حق نداره پاش رو بذاره تو غامیعمه پ

 .اومدینم گفتیاگه عمه هم نم یخونه؟ حت نیا

 یرو ونیکت و دامنم گذاشتم و از هما یرو دست

 برگرداندم:

. من واقعاً نییبرو به مامان بگو حاضر بشه بره پا-

برم سر  سرهکی نجایاز ا دمیم حیحوصله ندارم. ترج

و تشکر کردن  دنیشن تیخاک بابا . حوصله تسل

 ندارم.

 برخالف انتظارم کنارم نشست: ونیهما

 ؟یگیسوال ازت بپرسم راستش رو م هی! یمار-

خواهد  دیباشد مربوط به ام یسوالش هر چ دانستمیم

 بود:

 لباس عوض کنم. خوامیبرو م-

 گفت: دیکه شن یزیبه چ توجهیب



. فکر یبه مراسم بابا ناراحت دیام ومدنیتو از ن-

 کرده ؟ یاحترامیبهمون ب ومدنشیبا ن یکنیم

 شدم و کتم را برداشتم: بلند

 !ومدهیکرده که ن یکار خوب دونمیفقط م-

 نکرد: باور

من بهت  یعنی. یهم حق دار یخب اگه ناراحت باش-

لحظه  هیساعت!  هی. شده اومدیم دی. اون بادمیحق م

به  هیفاتحه خوندن! بق هیسر خاک بابا! در حد 

ما  یاما انتظار همه یتا ناراحت نش آرنیروشون نم

و  ستیخانواده ن نیداماد ا گهی. اگه دادیبود که ب نیا

اما االن بابا  م،یرابطه کن طعق شهیهم یقرار بود برا

رو  شنهیمرده و وضع فرق کرده. بهتر بود ک

 کنار! ذاشتیم

را  امیتوجهیتا ب کردمیم کتم نگاه یقهیبه  مداشت

 دنینشان دهم، اما با شن ونیهما یهانسبت به حرف

ام که چانه یبه سمتش برگشتم و در حال نهیک یکلمه

 گفتم: دیلرزیاز خشم م

 داره؟ نهی! اون از ما کنه؟یک-



ام را باال آوردم و مقابل چشمان اشاره انگشت

 متعجبش نگه داشتم:

کلمه رو  نیا ییهم با خودت تنها یوقت یحت گهید -

که  ی. اونمییکاره ماکه طلب ی! اونونینگو؛ هما

 هیکه شده  یکه آبروش رفته؛ اون یبدبخت شده؛ اون

 هم باشه مال ماست.  یانهیبدبخت؛ منم. ک یزن مطلقه

 تر شدم:تا ادامه بدهم. آرام کردینم یارینفسم  گرید

آدم  واری! از در و دونیسر ما کاله رفته؛ هما-

مون رو با لباس تموم یهمه چ یو پسرخاله زهیریم

! گنجشک رنگ کردن برنیبا فضاحت م آنیم یداماد

 انداختن بهمون. یقنار یجا
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 اورمیب رونیدست بردم تا بلوزم را از تنم ب یوقت

و  دمیتکان داد و رفت. کت و دامنم را پوش یسر



 میموها ی. شانه را برداشتم و روستادمیا نهیمقابل آ

که  یدختر یمو کردیم دیتاک شهیهم ای. خاله ثردمیکش

کوتاه باشد و نه بلند،  دیدر شرف ازدواج است نه با

ً به اندازه باشد؛  دیبا که اگر قرار باشد  مخصوصا

 نیبه ا دیآن وقت با -دیزن  پسرش ام -عروس او شود

هم دقت کند. فرق باز کردم و  شتریب هایکارزهیر

رفتم. خاله پا  رونیشانه رها کردم و ب یرا رو میموها

مامان بود و به  یپا یپا انداخته و دستش رو یرو

من  دمآمیم نییکه پا . از پلهدادیگوش م شیهاحرف

تکان داد. با نگاه به  یزد و سر ی. لبخند موقردیرا د

 یمادر جون به طرفش رفتم. بلند شد و با هم روبوس

 :میکرد

 !یاصالً حال نداشت روزیجان؟ د یمار یبهتر-

 بهترم، ممنون!-

به حکم نگاه  یسرد و خشک بودنم را حت توانستمینم

. آمدیاز من برنم نیاز ا شتریمادرجون کنترل کنم. ب

 .زدیو دم نم دیفهمیخاله هم م

 به لباسم نگاه کرد و گفت: مامان

 امروز حتماً پالتو بپوش!-



 یهم سرور را صدا زد، اما در باز شد و به جا بعد

وجوشش را جنب توانستیسرور، آذر داخل آمد. نم

کنار بگذارد. تا داخل شد دستکشش را از دستش 

که به  ینشاخ گوز یآورد و کالهش را رو رونیب

 نصب بود گذاشت و گفت: وارید

به خودم بگو، بابا سرور رو  یجانم عمه، کار دار-

 ور گرفته به کار! اون

خم شد صورت مامان و خاله  دیایجلو ب کهنیاز ا قبل

 یلیخ شیسبک رفتارها نی. خاله از ادیرا بوس

اش تر از مامان جواب بوسهاما گرم آمد،یخوشش نم

 نداشت. یل و حواس درسترا داد، مامان حا

 با سرور؟ یکار داشت یخب عمه جان چ-

 به من کرد: ینگاه مامان

 .ارهیرو ب یمار یبگم بره باال پالتو خواستمیم-

 مقابل مامان خم شد: آذر

خودم در خدمتشم، پالتو آوردن که سهله، تنش هم -

 . کنمیم

به  یچپها رفت و من هم نگاه چپبه سمت پله زود

 مامان انداختم و به دنبالش رفتم:



 .آرمیآذر، خودم م سایوا-

باال رفته  عیها گذاشته و سرنرده یدستش را رو اما

 بود. 

را به  شینقاب برداشت و آن رو میدر اتاق تنها شد تا

 یمن نشان داد. دستش را به پشت سرش برد و رو

 تخت نشست: یو رو دیکوتاه پشتش کش یموها

چه خبره هر روز  ها،ادهیروش ز یلیم خه ایعمه ثر-

بابا خجالتم خوب  نجا،یا آدیم شهیهر روز بلند م

 !هیزیچ

 کمدم اشاره کردم: به

 بلند شو پالتوم رو بده.-

 کرد: یاخم

نگاه  ریبد کردم از ز ،یدینوکر شکل من تا حاال د-

 نجاتت دادم؟ ایعمه ثر نیسنگ

. دمیکش رونیطرف کمدم رفتم و پالتو را از آن ب به

شد.  کمیدستم گذاشتم آذر نزد یکه پالتو را رو نیهم

 صورتم گذاشت: یانگشتش را رو

 ! یچه پوست نرم-



 زیبرد و چشمانش را ر میرا به طرف موها دستش

 کرد:

 نشد؟ داشیچه خبر، پ لهیقب سیاز پسر رئ-

 و گفتم: دمیرا عقب کش سرم

با  یکل شیپ قهیچند دق نیآذر حوصله ندارم، هم-

 ول کن! گهیبحث کردم! تو د ونیهما

 کج کرد: یرا کم گردنش

دقت کن کار مهم،  ،یکار مهم گهیبابا جان ما که م-

اومده که  شیپ جانیبراش تو اله ا،یکار الک نینه از ا

 یخالهنتونسته تو مراسم پدرزن سابق و شوهر

بگه از  تونهیشه، نمباشه، باالخره خواهرزاده مشیدا

خان  اسیکه، اصالً تو بگو، به پسر ال ومدهیلجش ن

 بکنه؟ پیچ یکارا نیاکه از  خورهیبزرگ م

 را از هم باز کرد: دستانش

اصل و نسب دارند،  ن،یبزرگ یآخه اونا از خانواده-

شون را نام برد که چه نشست پشت اندر پشت شهیم

تو  یو مردمش کردن. من جا النیگ یبرا یخدمات

و  ایعمه ثر یجلو نشستمیم و نییپا رفتمیبودم م

تازه چه خبر! پسرت، وارث  زم،یعز ی:"خالهگفتمیم



 یآزاد شدن؟ ک ندوناز ز تون،لهیاصل و نسب و قب

 " یسرسالمت یبرا میایب

اش مال امروز و و خانواده ایثر آذر از خاله ینهیک

 ریبه خاطر ام اشنهیک کردندینبود. همه فکر م روزید

ازدواج با  یاست که هر چه کردند نتوانستند او را برا

آذر به کل از  دانستمیکنند، اما من م یآذر راض

 شانیاجتماع گاهیو جا ایشوهر  خاله ثر یخانواده

 هیکه داشت، بارها عل یتفکرات یرا. بدیآیبدش م

"رهسپار" مطلب نوشته بود. از  یها در روزنامهآن

رها در روستاها داشتند و ساالکه خان یازاتیامت

مطالب  لیبه تفص یدولت یهانفوذشان در دستگاه

 نوشته بود. یانتقاد

 در چشمانش گفتم: رهیخ

منه، اون  یاز زندگ یبخش دینداره؛ ام یتیبرام اهم-

فراموش بشه. به نظرم  خوامیو تلخش، م اهیبخش س

 نیاز ا ست،یزدن به خاله در شان من ن هیطعنه و کنا

 .آدیهم خوشم نم ثایحرفا و حد

 کف زد: میبرا

 یبزرگ منش نیابهت و ا نیالحق و االنصاف تو با ا-

بهتر از تو!  ی! کیبود لهیقب سیپسر رئ یهمسر قیال



و خون خانزاده  بردیتون اراده رو از تو ارث مبچه

! نشد که شدیم یاچه اعجوبه ش،یهم تو رگ و پ  

 بشه!

. دلخور نگاهش کردم گفتیم هیها را به کناحرف نیا

 عیناراحت شدم سر دید یو به طرف در رفتم. وقت

 اشقهیشق یراهم را سد کرد، دستش را باال برد و رو

 گذاشت:
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 تونمیدرد دارم! م ،یسرم پر از حرفه مار یتو-

 دیو باز حرفام تموم نشه، ام سمیو بنو نمیها بشسال

شخص اول  هیعل تیشد؟ فعال ریدستگ یبه چه اتهام

که جزو سردمدارن  نهیجرمش ا نیمملکت! کوچکتر

 رانیمقابل سفارت ا کایشاه در آمر هیتظاهرات عل

ماه از زندان آزاد  جدهیشد، بعد از ه یبود، اما چ

نزاع  کیانگار سر  ؟یفهمیماه! م جدهیه شه،یم

به ناموس  ایرو لت و پار کرده،  یکیزده  یابونیخ

 یهیاون نشر یچپ نگاه کرده! من و دوستام تو یکی

اتاقمون  وارید یاگه قاب عکس شاه که رو یکوفت



 یذره کج بشه سه سال شکنجه و زندون هینصبه 

 یشده؟ ارتباطات قو ینطوریشد که ا ی. چمیدار

 ییساواک؟ وکال یگلو خیا بخان؟ نفوذشون ت اسیال

 دیو جرم ام سازنیکه مثل آب خوردن از کوه کاه م

داشته از بغل  ده؛ینفهم دی"ببخش شهیم تیدر نها

بود که  ییزهایمتهم به چ دی"؟ امشدهیسفارت رد م

 یبرا یرفتیو م یگرفتیرو م شونیکیاگه سرنخ فقط 

و  یلیسب ریاما حرف از ز موند،یاون تو م دیابد با

به بعد  نیکارام از ا ی! من همهلهیچرب کردن سب

 یتیهر گونه فعال کهنی! انیهم شهیروزنامه م یتو

به اشد  دیشخص اول مملکت جرمه و مجرم با هیعل

 یهم نداره اون دانشجو یمجازات برسه، فرق

 ای زنه،یچارقاب م بشیباشه که شپش تو ج یایزپرت

 فروشه،یم زیچ هی شیکه هر بار تو گار یدستفروش

از  یکی یتخم و ترکه -خان اسیپسر ال -دیام ای

 !النیگ نیخوان نیترسرشناس

 زد و گفت: امنهیس به

تو هم حساب کردم.  یرو ،یکمکم کن دیتو هم با-

 هدف. یرو نهیشی! مهیزهر کالمتم عال ،یزرنگ

 زد: یچشمک



 .نییپا میبر ایحاال ب شه،یدلتم خنک م-
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که آذر  ییجا گذاشتم، همان امنهیس یرا رو دستم

رفتار و حرکات آذر، مثل  تیانگشتش را زد. جد

ها بود. آرام از پله یواقع یمبارزه کیدعوت به 

به عقب  یاو لحظه ستادیرفت، در پاگرد ا نییپا

 برگشت و گفت:

 .میبابا بر نیبا ماش ایب-

که تمام حواسم به  یسرش راه افتادم. در حال پشت

کتش را  یقهینشست و  ایحرکاتش بود. مقابل خاله ثر

 درست کرد و گفت:

 حاال شد عمه جون!-



مامان  یتر رفت و موشکافانه به سرتاپاعقب یکم

 نگاه کرد:

 حله! یوهات بکشدست به م هیشما هم -

 کردیکه آذر داشت اجرا م یشیاز نما خبریب مامان

 گفت:

 !نیحوصله داره، خوبه هم یک-

مامان را  یآذر خودش دست به کار شد و موها و

بود که  یحالت داد. آذر در ذهنش، پشت نقابش، کس

را پشت سر  تا همه دیدویم د؛یدویبا سرعت تمام م

 هیرا به بق یذهنش، خود یایاز دن رونیبگذارد، اما ب

و  داشتیقدم برم یتفاوتیب تیکه در نها دادینشان م

با سرعت از او  هیبق درمهم نبود که چه ق شیبرا

 هیاصالً شب ای. رفتارش با خاله ثررندیگیفاصله م

 دینبود که در اتاقم آن طور تلخ و تند راجع به ام یکس

 . گفتیم

هنوز کنار در  ریام .رفتمیقدم با آذر به سمت در م هم

به  یااش ضربهبا شانه ریام دنیبود. آذر با د ستادهیا

 من زد:



قسم بخورم که از تموم  تونمیتو! م ادیب آدیعارش م-

 شهیخبر داشته! از حالت هم دیو پوک ام کیج

 کارش متنفرم! طلب

 ریرا تندتر برداشت و رفت. ام شیهارا گفت و قدم نیا

آذر که با  دنیکوتاه به عقب برگشت و با د یالحظه

از چهارچوب در خودش را  آمدیسرعت به طرفش م

گرفتند. دستانم  دهیوجود هم را ناد اعتنای. بدیکنار کش

تکان داد و  میبرا یام گذاشتم. سرپالتو بیرا در ج

با من و  ریکوتاه تفاوت رفتار ام نسر تکان داد نیهم

مربوط  ریمن و ام یبرخورد جد نیآذر بود. آخر

 ی! زماندیاز ام امییقبل از جدا ساعتکیبه  شدیم

به بابا  توجهیسر راهم سبز شد و ب دفعهکیکه 

 نیبرد و گفت:"ا یا. من را به گوشهدیرا کش میبازو

" از شهیزود آزاد م دیداداش، امکار رو نکن زن

! از ماندیدر بند نم یلیخ دیام دانستیهمان اول م

اش خبر داشت. نه خان و ارتباطات پشت پرده اسیال

که گفت دلم را به رحم آورد و نه فکر  یداداش"زن "

تمام مشکل من مدت زمان  کهنیاشتباهش راجع به ا

 است. دیدر حبس ماندن ام



شده بود. پنجره را باز و  ییدا نیسوار ماش آذر

آورده و رو به آسمان گرفته  رونیدستش را از آن ب

 را باز کردم گفت: نیدر ماشبود. تا 

 کجا مونده؟ اد،یبابا ب یگفتیم-

 االن، همه کارا افتاده رو دوشش. آدیم-

 به پشتش کرد: یااشاره

 بهت نگفت؟ یزیچ-

 یصندل یگفتم و سرم را به پشت یلب" نه "ا ریز

 دادم: هیتک

از ما  یلیخ میکنیکه فکر م ییهامعموالً نسبت به آدم-

خودمون  ای. میبهتر و باالترن، دو حس متفاوت دار

که داشته  میخوایو م میکنیم کیرو بهشون نزد

 دنشیو تحمل د آدیهم ازشون بدمون م ای مشون،یباش

و هم  نیبا سر بخورن زم خوادی. دلمون ممیرو ندار

 قد ما بشن.

 :دیگذاشت و به طرفم چرخ یصندل یرا رو دستش

در مورد من  یت زهره، بگو نه! دارتو کالم گمیم-

 ؟یزنیحرف م



بود به  نیماش یپشت یطور که رورا همان سرم

 طرفش چرخاندم:

و  زنم؛یدست بردار! دارم در مورد خودم حرف م-

از من بهتره! از هر طرف  یلیخ کردمی! حس مدیام

که  ینداشت. زمان یایکم و کسر کردمیکه نگاه م

 میتصم ششیوقت پ یلیمن خ ،یاومدن خواستگار

گرفته بودم که داشته باشمش! "بله" رو از قبل به 

 یتگارخودش هم  شب خواس یخودم داده بودم. حت

از  یکه دست خال دینگاهش به من افتاد، فهم یوقت

 ! رهینم رونیمون بخونه

 ام گذاشت:شانه یدستش را رو آذر

 کف دستش! یاما تو با طالقت خوب حقش رو گذاشت-

 د:کر یاخم

 . گذرمیم متمینامال یاز طعنه-

 !یاچه طعنه-

 اشیراست نشست و من را غرق در چشمان عسل 

 کرد:

که  ینیخودبرترب نیتو ا نمیدو حس متفاوت! بب نیهم-

 دن؟یبه ند یخودت رو زد ای ،ینیبیدارن واقعاً نم



 به پشت کرد و گفت: ینگاه مین

از من  کنمیچون فکر م آد،یبدم م ریمن از ام- 

 یاما مار گه؟ید یبگ یخواستیرو م نیباالتره، هم

جوش  ریزخمام د ستم،یزخم نمن مثل تو خوش 

که  یوقت ادمه،ی امونمیبچگ ی. من حتخورهیم

 دیسف راهنی! دو تا برادر پایثر عمه یخونه میرفتیم

 نشستنیم کردن،یمو آب و شونه م دن،یپوشیم

چرا؟  یدونی. مزدنیجلومون و الم تا کام حرف نم

چون از همون موقع داشتن تو گوششون وزوز 

حرف که  ه،یمتیکه شماها سر تا پاتون ق کردنیم

! پس اون گاله رو تا رونیب زهیریدر و گوهر م دیبزن

 !نیبسته نگه دار نیتونیم

تکان داد.  یو سر دیعقب کش دید نهیرا که از آ ییدا

که  یزیچ وقتچیخاطرات من مثل آذر قدمت نداشت. ه

 من مهم نبود. یآن همه موجب آزار آذر شد، برا

نگاه  شیاست که به هر جا نیگورستان ا تیخاص

 نیترمقصد مرگ است. انگار مرگ را با درشت ،یکن

 اند، و هرکرده یکاردرختانش کنده یحروف رو
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توهم  نیباشد، ا زتریاز دست رفته عز زیچه عز 

که با هر قدم  ییها. برفرسدیهم به نظر م تریواقع

 یادآوریو مرگ را  یستیمن در حال له شدن بودند ن

 ییو قبرها دیباریاز آسمان هم مرگ م یحت کردند،یم

از  اطیتبگذارم و با اح شانیکه وحشت داشتم پا رو

دور و  یهابرف ونیهما و یی. داگذشتمیم شاننیب

تا هر کس آمد  کردندیم زیقبر بابا را تم یرو

تا  زدندیفاتحه بخواند. تمام مدت  که پارو م یراحتبه

 هیآذر گر یهاشانه یرا کنار بزنند من رو برف

درد نبودنش  گذشتیکه م شتری. هر چه بکردمیم

من سرد  یخاک قرار نبود برا نیا شد؛یتر متازه

گذاشته بود تا مامان، مادرجون  یموکت ونیماشود. ه

 ایخاله ثر یاما من جا را برا م،ینیو من کنار قبر بنش

 قبر کنار نشستم. گریکردم و در طرف د یخال

سر قبر بابا بود، مادر جون کنارش قاب  یباال مامان

عکس بابا را به دست داشت و عمه دو دستش را 



. چشمم زدیخاک مزار بابا گذاشته بود و زار م یرو

دستش  یباران رو زیر یقطره نیبه عمه بود که اول

 نیینم پاها به نوبت نمکه قطره دینکش ی. طولدمید

. مینکرده بود ینیبشیپ راباران  نیا کدامچیآمدند. ه

تر بلند شد و از مامان و عمه خواست جمع ییدا

که به  یکسان یشود و همه یخال یاتا گوشه ندیبنش

و  ندیایجلو ب اند،ستادهیاحترام ما آمده و دور قبر ا

 یشتریفاتحه بخوانند. باران داشت هر لحظه شدت ب

 کنماشاره  ونی. سرم را بلند کردم تا به هماگرفتیم

تا مادرجون و مامان را  اوردیرا جلوتر ب نشیماش

حرف  ییو با دا ستادهیا ونیسوار کند و ببرد. هما

 یاهپوشیمرد بلند قد س شانیپاها نی. از فاصله بزدیم

 چیبه رنگ لباسش به سمت ما آمد. ه یبا چتر

از صورتش نداشتم، اما حالت راه رفتنش  یریتصو

از  رترید یوقت یحت ؛آرام و بدون شتاب یها... قدم

ها برف یباران داشت به رو یوقت یهمه آمده بود، حت

سرعت بدهد. به  شیهابه قدم خواستینم د،یباریم

 خاناسیرا کنار ال ریقبر برگشتم و ام یطرف انتها

است.  دیو مطمئن شدم مرد چتر به دست ام دمید

و  کی. نزدرمیرا با او اشتباه بگ ریمحال بود ام بارنیا

 یدارکوتاه با کفش ساق یی. پالتوشدیم ترکینزد



باران در  ما فقط او از نیبود. مجهز آمده و ب دهیپوش

من بودند به عقب  یکه روبرو یامان بود. تمام کسان

 دیبود که ام یآذر هم نگاهش به سمت یبرگشتند، حت

انداختم و به قبر بابا زل  نیی. سرم را پاآمدیداشت م

 کهنیقبر متفرق شدند. قبل ا طرافاز ا تیزدم. جمع

برسد عمه بلند شد و کمک کرد تا مادرجون را  دیام

پر کرد. به  دیاو را ام یکنار رفت و جا ونیببرد. هما

بود. خودم  نییگفت. سرم همچنان پا تیمادرجون تسل

ما همان شب عقد بود که  دارید نیرا باخته بودم، آخر

او را گرفتند  یکلیسه چهار نفر مامور پالتو پوش و ه

سر باال  توانستمیکشان با خود بردند. نمو کشان

بود که کمک  گرمید یهاحواس نم،یو او را بب رمیبگ

 تیو تسل هیبفهمم او در حال دست دادن با بق کردیم

گفتن است. باران باعث شد فقط چند نفر از ما کنار 

من و آذر نشست و رو به  یروبرو دی. اممیقبر باش

 :فتمامان گ

 خاله، غم آخرتون باشه. گمیم تیتسل-

 داد. نییپا یجوابش را سرد و با سر مامان

نگاهش کنم،  یچشم ریحرفش باعث شد ز نیا

بند  کی یکه اندازه شیبرخالف دو سال پ شیموها



بلند  گذشت،یانگشت بود و اکثر اوقات کاله لبه دار م

در  یادیز راتییدو سال تغتر شده بود. حالتو خوش 

پرتر از  یاو بوجود آورده بود. کم یصورت استخوان

به هر چه کمتر  لیروزها، اما نگاهش هنوز آن م آن

به من کرد  ینگاه میحرف زدن و سکوت را داشت. ن

 که به قبر بابا زل زده بود، گفت: یو در حال

 .گمیم تیتسل-

نگفتم و تا توانستم خودم را به قبر بابا  زیچ چیه

 خواستمینم نم،یاو را بب خواستمیکردم. نم کینزد

 دهامیهمه روز ن نیچرا آمده بود، ا نم،یرا بب کسچیه

 ی. طورخواستمیم یی. تنهاآمدیبود و هفتم بابا هم نم

 را: کسچیو جز او ه نمیرا بب ونیبرگشتم که فقط هما

داداش مامان رو بردار ببر، بارون تندتر  ونیهما-

 شده.

 ونیحرف من هشدار به همه بود، که بروند. هما نیا

 یهاقدم یبه حرفم گوش داد و به دنبال رفتن او صدا

بود، تا حرفم  دی. حواسم به امدمیرا هم شن هیرفتن بق

از جا بلند شد. به سمت پدرش و  دیرا شن ونیبه هما

حرف زد و در  اسیکوتاه با ال یهیرفت. چند ثان ریام

. دورم خلوت شده بود، دو سه نفر دبا هم رفتن تینها



از  یکم ینمانده بودند. صورتم را در فاصله شتریب

 قبر بابا نگه داشتم:

برف  نیا ریبابا، ز یی! کجاایبه خوابم بابا، ب ایب-

 !یآریچطور طاقت م

 اهیقبر برداشتم چتر س یکه سرم را از رو نیهم

را  ری. سرم را کامل باال بردم و امدمیرا مقابلم د یرنگ

 :دمید

 دخترخاله! ریبگ-

آورده بود  دیکه ام ینگاهش کردم. چتر رهیو خ کوتاه

 به من بدهد. سر تکان دادم: خواستیرا م

 .ستیممنونم، الزم ن-

 کنارم گذاشت و رفت. حرفیرا ب چتر

برگشتم و به آذر نگاه کردم. به چتر اشاره  بالفاصله

 کرد و گفت:

و فالک در کارند، تا ما  دیابرو و باد و مه و خورش-

 دیبرش دار، ام نا؛یا یهیسا ریز میبر شهیهمیجور هی

 رنجه کردن اومدن.ه. باالخره قدمفرستاد شکشیخان پ
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کنار قبر بابا بلند شدم. چتر را برداشتم و مقابل  از

 چشمان متعجب آذر آن را بستم و در دستم گرفتم:

 ! شهیسا ریز میرینم گهید-

. باران مییایتندتر راه ب کردیاشاره م ییراه افتادم. دا 

آذر در  نمیبود. برگشتم تا بب دهیرس امیشانیاز سر به پ

کالهش را بر سر  دمیقرار دارد که د یتیچه وضع

به من و چتر در دستم نگاه  انیدر م یکیو  دهیکش

و  دیبود، از ام ریام نیپشت ماش ییدا نی. ماشکندیم

 کینزد ریام نینبود. به ماش یخبر همخان  اسیال

گذاشتم.  نیشدم و در را باز کردم چتر را داخل ماش

بود من  دیو بع زدیحرف م ییبا دا نیپشت ماش ریام

نشستم آذر از  ییدا نیعقب ماش یباشد. وقت دهیرا ند

جلو به طرفم برگشت و با لبخند به من زل زد.  یصندل

بود و  گورستان کردیرو برگرداندم، تا چشم کار م

. ردیشکوه مرگ را از آن بگ توانستینم یبرف چیه

به شب  ش،یفکر کردم. به دو سال پ دیبه آمدن ام



شود که  نیتا سوار ماش آمدیداشت م ییعقدمان!  دا

 خسته شدم و به طرف آذر برگشتم:

 به من؟ یزل زد هیچ-

! عاشق یمار برمیدارم از نگاه کردن بهت لذت م-

 .اتمیلجباز

 به سمتم گرفت: یدستمال

 رو. تیشونیپاک کن پ-

 ییدا. زنمیاز مراسم، عصر به خانه برگشت بعد

دختر  ریزن روز را برداشته و  تصو یمجله

جلدش بود به همه نشان  یرا که رو رانیا یستهیشا

. دادیاطالعات م هیاش به بقدرباره جانیو با ه دادیم

ها نگاه به آن یچپاز جا بلند شد. چپ دفعهکیعمه 

به من اشاره  مادرجونکرد و به سمت اتاق بابا رفت. 

کرد بلند شوم و به سراغش بروم. از رفتن سرباز 

بگذارد عمه به حال  یعنیزدم و سر باال انداختم که 

 یکس شدینم آمد؛یکوتاه م دیخودش باشد. عمه هم با

کند. هر  یغم ما تا ابد عزادار یرا مجبور کرد که برا

حس عمه را درک کردم،  شترینشستم، ب شتریکه بچه 

سالن را فرا  یاگل انداخته بود و همهمه شانحثب

گرفته بود که فراتر از طاقت من بود. بلند شدم. گرما 



ها رفتم. به سمت پله یرا بهانه کردم و با عذرخواه

. دیایبه آذر انداختم تا به دنبالم ب ینگاهمیقبل رفتن ن

ها باال بروم خودش را به من از پله کهنیقبل از ا

را هم در دست گرفته و  فشیکه ک یالرساند، در ح

 قصد رفتن داشت:

 ؟یندار یکار رم،یمنم دارم م-

. در پاگرد دمیدستش را گرفتم و با خودم باال کش مچ

نداشت خودش را به  دیبه ما د یکس گرید یها وقتپله

ا به و از من جدا شد. دستش ر دیکش واریطرف د

پاگرد  یتلفن بلند گوشه زیم یلبه یعقب برد و رو

 گذاشت و گفت:

 درد گرفت دستم، چته؟-

 باال اشاره کردم و گفتم: یطبقه به

 باال کارت دارم. ایب-

 برم. دیبا-

 جلو رفتم و دستش را گرفتم: دوباره

من ساکت موندم، چون حال و  یگفت یصبح هر چ-

 دیبهم بگو منظورت از با ایحوصله نداشتم، اما االن ب

 بود! یحرفا چ نیبهت کمک کنم و دلم خنک بشه و ا



صبح آذر را فراموش  یهاحرف دمیدیرا نم دیام اگر

کرده  داریروح سرکش من را ب دیام دنیاما د کردم،یم

 بود.

االن وقتش  گم،یبعداً م ؟یمطمئن ،یساکت موند-

 !یمار ستین

 انداختم: نییبه پا یها نگاهشدم و از نرده خم

 اتفاقاً االن وقتشه.-

که در ابتدا  یلی. برخالف عدم تمامیداخل اتاقم رفت به

 دیآمدن به اتاقم ندارد، تا رس یبرا کردیوانمود م

 تخت نشست: یکتش را باز کرد و رو یدکمه

 بگم؟ یخب چ-

 را به عقب راندم: میموها کالفه

منظورت رو واضح  ؟یباز کرد یمن چه حساب یرو-

 بگو.

رفت. ادکلنم را برداشت و با  زمیشد و به سمت م بلند

باشد ادکلن  یهمراه با لوند کردیم یکه سع یحرکات

کارش  یکرد. وقت یرا به دو طرف گردن خود اسپر

 تمام شد با قدم موزون به سمتم آمد. با لبخند گفتم:



 ایباهاش برو و ب تییاون رقاصه که دا ادیمن رو -

 !یندازیداشت م

کند، صورتش  یو اخم ستدیحرف باعث شد با نیهم

 را منزجر نشان داد و گفت:

رقاصه باشه فاحشه بود.  کهنیاز ا شترینورا ب-

من حرف  یخانوادگ یآخرت باشه از رازها یدفعه

 نکن از گفتنشون.  مونمی! پشایزنیم

 ام گذاشت:را دو طرف شانه دستش

خرده  هیباز کردم؟  یتو چه حساب یخب بگم رو-

 هستا! یطوالن

 نداره، تو حرفت رو بزن. یبیع-

 میو من را نشاند. خودش هم روبرو دیرا کش دستم

هم  یاش را روزده کیکوچک و مات یهانشست. لب

 و آرام گفت: دیکش

خبر هم تا دلت  اده،یز هینشر یروزا کارم تو نیا-

 مردم عوض شده. یقهی. منتها سلشهیم دایبخواد پ

تو  ی. حتاستنیتظاهرات و س یدنبال خبرا همه

. داستان هم استنیاز س یهم دنبال رد یحوادث عاد



 استیس یپا دیبا ،یکن فیبراشون تعر یخوایکه م

 وسط. یرو بکشون

 مشکوکم را به صورتش دوختم: نگاه

 بکنم؟ تونمیم یو من چه کمک-

داستان  یسر کیتا  یبهم کمک کن خوامیمن م-

 ی. که هم واقعمیکن فیدنباله دار جذاب براشون تعر

داشته  ی! هم سند و مدرک محکمیاسیباشه، هم س

 باشه.
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 :دمیزدم و با تمسخر پرس یلبخند 

 اسیال یاستان جذاب تخم و ترکهد نیا یهاتیشخص-

 د؟یداستان هم ام ی  آدم بده ستن؟یخان ن



 مهارت و ناز گردنش را به دو طرف حرکت داد: با

 ؟یهست نه،یفکر کن هم-

 از او فاصله گرفتم: یکم

! من سندهیبس کن آذر! من نه روزنامه نگارم، نه نو-

 شیفقط اون موقع چند تا جمله خود تو رو پس و پ

 !کردمیم

 را تا توانست به سمت من کش آورد: سرش

کردن چند تا  شی! اگه در حد پس و پطوره؟نیا  ا-

عروس  یخواستیم یمن بود، پس چرا وقت یجمله

از اون  کسچیکه به ه یبهم گفت یخاله جانت بش

 د؟ینزنم، مخصوصاً ام یها حرفنوشته

مشترک رو باهاش شروع  یزندگ هیچون من داشتم -

فکر کنه با تموم اون  خواستمیمو ن کردمیم

من رو به  خواستمیموافقم. م زیتند و ت یهانوشته

از  یاطبقه هیکه عل ینه کس نه،یحقوقدان بب کیچشم 

از  یکه خودش جزو سهینویو م زنهیجامعه حرف م

 میمسق ریغو  میمستق ازاتشونیاوناست و از امت

 بهرمنده! 

 اخم گفت: با



بله  ؛یرو بگم، که خودت بهتر گفت نیهم خواستمیم-

رو به اون رو  نیاز ا رانیبه ا دیتو بعد از برگشتن ام

 ینخواست گهید ،یرو خراب کرد یهمه چ ،یشد

آدم کامالً موجه از  کی یخواستی! به جاش میسیبنو

 چه خبره!  یفکر کرد ،ینشون بد دیخودت به ام

کنم دستم را  رونیاو را از اتاقم ب یآمدم عصب تا

 ام را گرفت:خواند و دوباره شانه

 یخواستیها گذشته. تو منشده، گذشته ریحاال هم د-

اما اون با  ،یبدون دردسر باهاش شروع کن یزندگ هی

 ازت سوءاستفاده کنه! خواستیتو صادق نبود و م

 گذاشتم و آرام هلش دادم: اشنهیس یرا رو دستم

 ؟یاادهچه سوءاستف نم،یبب نیدرست بش-

چرا اومده  دیام یفکر کرد نیتا حاال به ا-

 و چرا تو روانتخاب کرده؟ تیخواستگار

 را کنترل کردم: لبخندم

احمقم  هیرو بگو، فکر کن من  لشیجالب شد! تو دل-

 !دونمینم یچیکه ه

 شک نگاهم کرد: با

 !یاز صداقت من ناراحت نش یدیقول م-



 میریقول بگ یاز کس میتونیقبالً بهت گفتم که ما نم-

 ستیما ناراحت نشه، دست خودش ن یکه از حرفا

 باشم. یمنطق دمیتو بگو، قول م یکه! ول

 شیبه ساعت اتاقم انداخت و با دراز کردن پا ینگاه

 تر نشست:راحت

رو  دیمثل ام یکه بتونه مرد یندار یخاص ییبایتو ز-

محوت بشه و  رانیا دهیو هنوز نرس ارهیدرب یاز پا

راه بندازه، اما به جاش  یدار دودور عروسدا

کم  نی! ایدانشگاه پر سروصدا بود کی یدانشجو

که در سرش  یبا هدف دیمثل ام یکس یبرا یازیامت

 .ستیداره ن

 را باال آوردم: دستم

 م،یاومد خواستگار دیام یبگ یخوایم نم،یکن بب صبر

به  یدانشگاه تهران بودم؟ چه فرق یچون من دانشجو

 کرد؟یحالش م

 هیرو به عنوان  نیبگم ا خوامینبود، م نیتمامش ا-

عضو مورد  کیمهم تو در نظر داشت. داشتن  ازیامت

 نیا ی! شما توستین یزیاعتماد در دانشگاه کم چ

 یتو یلکه ننگ چیکه ه نیآروم یخانواده هیاوضاع 

جامعه.  یهای! آروم و دور از شلوغنیبلبشو ندار نیا



 نی! انیندار یابرده دهخر چیه !هیحاشیکامالً ب

که  کیچر دونمیمبارز، چه م کی یبرا طیشرا

مبارزه کنه جزو  سروصدایآروم و ب خوادیم

 واجبه! یهاتیاولو

 گفتم: یچشم ریز کردم،یفکر م شیهابه حرف داشتم

چرا همون  ،یگیبهم م یرو چرا االن دار نایخب ا-

 ؟ینگفت شدمیموقع که من داشتم جدا م

افتاده بود،  ریگ دمیام ،یشدیجدا م یخب تو داشت-

تقاص پس بده به خاطر کاراش، تو هم  دیقرار بود ام

 زمینداشت نمک بر یلیدل ،یشدیخالص م یداشت

تقاص پس نداده و همه  نمیبیزخمت! اما حاال م یرو

 خوامیمن م نیهم یراحت تموم شد! برا یلیخ یچ

بعد هم مگه  .یروشن بشه و تو کمکم کن زیهمه چ

مگه  ؟یدونستیخودت مگه نم گم؟یم یبیعج زیمن چ

چند ماهه  میدیفهم دیشدن ام ریرفته ما بعد دستگ ادتی

 یهاطبق دروغ و دغل یول ت،یو مشغول فعال رانهیا

 دیتازه برگشته. تموم مدت بودن ام میکردیعمه فکر م

 یپنهون کرده بودن. مگه بابا لیرو از کل فام

دروغشون نبود که اصرار  نیهم رس امرزتیخداب

 !یریداشت طالق بگ



 :دیدفعه خند کی

 میبگ کیتبر میمسخره رو بگو، رفت یاون مهمون-

 یبرامون باز یلمیبازگشت پرافتخارش رو، چه ف

و خسته  دهیپنجشنبه صبح رس نیخان هم دیکردن؛ ام

اگه بابام  ستیمعلوم ن رانه،یاست! نگو آقا چند ماه ا

بدن  شینما خواستنیم گهیچه قدر د دتش،یدینم

 .کاستیهنوز آمر

 را در صورتم گرداند: نگاهش

با  یطورنیبخواد ا یکی زهیآم ریتحق یلیخ دونمیم-

 یما پرده از رو یآدم رفتار کنه، اما اگه تو کمک کن

که  ییبه جا میفرستیو اون رو م میداریبرم دیام

 .قشهیال

کوتاه  یهاو سوال کردمیسکوت م شتریب یچ هر

و از هوشش  دادیآذر بهتر جواب م دمیپرسیم

 .کردیاستفاده نم

 کجاست؟ قشهیال دیکه ام ییجا-
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 گفت: قاطع

رو  یاسیس یهایزندان یهیکه بق ییهمون جا-

 !ندازهیم یکه عرب ن ییجاهمون فرستن،یم

از من و تو چه  م،یکار رو بکن نیا میتونیم یچطور-

و با کمک نفوذ  یاون به سادگ یگیخودت م آد؟یبرم

خان  اسیخان آزاد شده، از کجا معلوم دوباره ال اسیال

 به دادش نرسه.

 را تکان داد: سرش

 یکار هی دیما با ،یتو کمکم کن گمیم نیهم یبرا-

 درزش نره. یکه مو ال میبکن

 یپشت در است نگاه یکه مطمئن باشد کس یکس مثل

 وار گفت:پچبه آن کرد و بعد پچ

 ای د،یام تیو شخص طیبا شرا یآدم ،یمار نیبب-

اگه بشه شک نکن  ای شه،ینم یالتیتشک چیعضو ه

من مطمئنم جزو اون باال  ست،یجزو اون خرده پاها ن



که مغز متفکرن، برنامه و  ییاز اونا هاست،ییباال

 ادیعمر  هی نایکنن. ا کاریو کجا چ یک زنیرینقشه م

 دیپس ام دن،گرفتن در راس باشن و دستور ب

خان ازش  اسیباشه که دم و دستگاه ال یاون تونهینم

خورده که چون از  بیمفلوک بدبخت فر هیساختن! 

از  خواستنیخان ساالراست خرابکارا م یخانواده

به نفع خودشون سوءاستفاده کنن  تشیثروت و موقع

که من فکر  یاگه اون دیبشن. ام شیو باعث بدنام

نقش  نیبه ا یلیتونه خیباشه، پس نم کنمیم

ش ادامه بده و سکوت کنه، اون به عنوان مسخره

بشه، اونوقته که  اتیوسط و وارد عمل ادیب دیطراح با

نگاه به االنش نکن که رفته  م،یشیما دست به کار م

 یزودرو بگذرونه، به شیتا دوران سربراه جانیاله

 دستمون. دهیآتو م هی

 حرفش را من ادامه دادم: یهیبق

 م؟یاریداستان جذاب ازش در ب کیو ما -

 گفت: متفکر

که  شدیپخش م یالیسر هی میکه رفته بود کایآمر-

-شیاصل تیروباه! شخص یعنیاسمش زورو بود، 

بود  یدست و پاچلفت بینج یاشراف زاده هی -زورو



ظاهر  نیرو نداشت، اما ا یکارچیه یکه عرضه

آدم کامالً واقف و  هیبود، در باطن اون  هیقض

 یماهر بود که مجبور بود نقاب بزنه تا کس رزنیشمش

اون  ادیمن رو  دیرو نشناسه. ام شیقیخود حق

که  هیعمولقدر م نیفکر کنم هم تونمی! نمندازهیم

ش است، همه دهیآدم آموزش د هی! مثل دهینشون م

ضربه کلک  هیبا  توننیکه م هییاز اونا کنمیفکر م

 نایهم داره، ا یادهیرو بکنن! بدن ورز یهر کس

 !باشههمه از سر تصادف  تونهینم

 :دیپرس دفعهکی

 یتو شیکه دو سال پ همون ادته،یکالهدار رو  زیپرو-

 رو ترور کرد؟  یقاض هی نیورام

. تونهیخوندم تو نشر ادیازش مطلب ز ادمه،یآره -

 بود! پیچه قدرم خوشت

 کرد: زیر چشم

تنه ده نفر رو  هیداشت؟  ییهاییتوانا چه یدونیم-

 ،یابود، توده ایجزو ک دینفهم کسچیآخرشم ه زد،یم

کلمه  هی! هی! اصالً اعتقادش چگرایمل ن،یمجاهد

مدت زبانزد همه بود!  هی شیاعتراف نکرد! سرسخت

نم پس نداد. خب  دوننیساواک گرفتش، اما همه م



نشده! حتماً روشون  دهیآفرآدم که مادرزاد توانا  نیا

! شنیم ادیدارن ز یمثل چ ستن،یکار شده، کم هم ن

آب  نی! کار با اسلحه براشون عنیوضع کشور رو بب

 وادخیدلم م یلیهم ندارن از کشتن. خ ییخوردنه، ابا

 تونهیچطور م دیام نمیبزن باشه و بببزن تیموقع هی

 از خودش دفاع کنه.

 بلند شدم: میجا از

که ثابت  دیدنبال ام میوفتیما از فردا راه ب یعنیاالن -

 م؟یکاریب ؟یخرابکاره و بعدش چ میکن

 را جمع کرد و بلند شد: شیپا

من بهتر  ار،یرو در ن الیخیب یآدما یمن ادا یبرا-

 یاالن تو دلت چ دونمی! مشناسمتیم یاز هر کس

 !یاما تو مرد عمل زنم،یم ادیمن حرف ز گذره،یم

هر کس  ای ست،یکالهدار ن زیپرو دیام یآره، ول-

و  غیکه از مجازات و اعدامش دست و ج ،یاگهید

 !لمونهیبد فام ایاون خوب  م،یهورا بکش

 گفت: ینرم به

 میما فقط قراره بفهم م،یستیما که ساواک ن زمیعز-

که تهش نشه  یگوشمال هیبعد هم در حد  ست،کارهیچ



اون تو من  فتهیپنج سال هم ب هیاعدام و مجازات. 

 تمیقسر در رفتنش بدجور داره اذ نیاما ا م،یراض

به نفع مردم  یآدما رو راحت بذار جورنیا کنه،یم

اونوقت تو  ،یکن وتو سک یچون اگه بدون ست،ین

رو که شما  نی! اکننیکه م یهست ییهاتیمسئول جنا

 خانم حقوقدان! یبهتر بدون دیبا

 ستادمیا شیرا که از تنم در آورد و با تاپ جلو کتم

به  یبراندازم کرد و مثل همان زن رقاصه تکان

 :دیکش یاش داد و سوتشانه

 نه؟ ای یتو هست-

 تکان دادم: دییرا به تا سرم

هر  ،ینکن یمن کار یکه بدون اجازه یبه شرط-

. بهم دستور میریبا هم بگ دیبا میریکه بگ یمیتصم

. بعد هم اگه میکیحس کنم آدم  آدیمن خوشم نم ،یند

رو  زیچ چیمستقل باشم! ه دیبا سمیبنو یقراره مطلب

 !نیبهش اضافه نکن ایازش کم  یاگهیهر کس د ایتو 

قتش را اعالم با در آغوش گرفتن من مواف خواستیم

کند که عمه بدون در زدن وارد اتاق شد. در را بست 

 در صورت من گفت: رهیبه آذر خ ینگاه میو با ن

 اومده بود بعد شش هفت روز؟ یچ یبرا دیام-



 تخت پرت کردم: یرا رو کتم

 بدونم؟ دیمنم مثل شما عمه، از کجا با-

 کرد و با خشم گفت: یاخم

 یانگشت بذاره رو دمیاصالً فاتحه نخوند، ند نیدید-

 خاک بابات!

ابرو باال انداخت و رو به عمه  یاانهیبا لبخند موذ آذر

 بهنوش گفت:

عمه جان! بچه رو که هنوز پشت  دمیمنم ند قتشیحق-

 که! شهینم نیاونور بهتر از ا یلبش سبز نشه بفرست
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 یمشترک یحرف زدن با هم به نقطه یو عمه برا آذر

بودند! سکوت کرده و فقط  گوش  دهیرس دیبه نام ام

 یحرف دیام یدرباره یبود که کس ی. چند وقتدادمیم



اما  گفت،یاش نمتازه اتیخبر از کشف یکس زد،ینم

بعد عقد که هر  یدوباره برگشته بودم به همان روزها

دارد که  تیمامور کردیم رتصو دیرسیکس از راه م

 ریو من ز  د؛یبه من بگو یزیچ دیحتماً درباره ام

بودم که هر چه تالش  یااطالعات تازه یمنگنه

ورز نداده  ریها را کنار هم بگذارم، مثل خمآن کردمیم

 . رفتیوا م

 یپردهکنارشان بلند شدم و به سمت پنجره رفتم.  از

کالغ رفت،  یرا کنار زدم و نگاهم به سمت النه یتور

 به نوک درخت!

در ساخت  یخلل چینتوانست ه دیشدن ام ریدستگ 

 اسی. الاوردینارنج بوجود ب یحیتفر یهامجموعه

مصرتر از آن بودند که مشکالت  شیهاکیخان و شر

کار و تجارتشان کنند؛  یرا وارد محدوده شانیشخص

بود! بعد از دو سال فقط  نیهم شانتیرمز موفق دیشا

 ییهایبودند گران رمانده بود که افتتاحش کنند. منتظ

را وارد  یشدت گرفته و تظاهرات مردم بارهکیکه 

 تشانیکرده بود کنترل شود و بعد فعال تریجد یمرحله

 را شروع کنند. 



در  یکه حت شانیپرسروصدا یروز بعد مهمان صبح

 دیهم از آن حرف زدند من و ام یمحل یهاروزنامه

 رونیب دی. زودتر از اممیبه تهران برگرد میقرار گذاشت

گذاشتم. صبح زود بود، هنوز شبنم  اطیآمدم و پا به ح

بودند. نوک قله  سیخ اطیح یهازهیربود و تمام سنگ

بود که به آن نگاه  یریتصو نیکه هر روز اول

پنهان شده بود.  ظیغل یمه انیدر م کردمیم

بهار سر  یو آلوچه اخم داشتند، برا بیس یهاشکوفه

 شانتیصبح اذ یشبنم زده یآورده و سرما رونیب

شده به  دهیپوش زهیرکه با سنگ یری. از مسکردیم

ل  نیکه با اول یسمت باغ راه کج کردم. اعتراضم به گ 

همان  یرو میرا با کوباندن پا دیچسب کفشمقدم به کف 

ل نیزم کردم.  ترنینشان دادم و فقط کفشم را سنگ یگ 

راه افتادم و سرم را باال گرفتم. دور تا دورم  توجهیب

 ینیریبود. اسارت ش یو صورت دیسف یفقط شکوفه

آن همه درخت که  انیبود. به راه رفتن ادامه دادم. م

 یتک درخت نارنج نندیبنشمنتظر بودند بهار به بار 

مانده بود، آن  یباق شیبود که هنوز چند تا نارنج رو

باال.  یکه دسترس باشد، دور و باال ییهم نه در جا

درخت گذاشتم تا شده  فینح یتنه یدو دستم را رو



اما با همان تکان اول  فتد،یها باز نارنج یکی یحت

 :دمیرا شن دیام یتذکر جد

 نکن! یمار-

 به سمتش برگشتم ادامه داد: یوقت

 ! شهیسست م ششهیر-

نارنج را رها کردم و به سمتش رفتم.  درخت

 شیهاکفش یپا به داخل باغ بگذارد، برا خواستینم

و  ستادمیاز من قائل بود. مقابلش ا یشتریارزش ب

 گفتم:

 !خوامینارنج م هیمن  یول-

 !شیدورتر از اونه که تو بخوا یلیکه خ ینیبیم-

 ش؟یَکنیتو برام نم-

 یکه تو اداش کرد یتقاضا، اونم به حالت نیبه ا-

 نه گفت؟ شهیم

 زهیرسنگ ریمس نیکه مرز ب یسنگ یرا از لبه شیپا

از  یو باغ بود رد کرد و وارد باغ شد. خم شد و چوب

و  سرش را باال  ستادیبرداشت، دورتر ا نیزم یرو

به  بارهکیها نگاه کرد. چوب را گرفت و به نارنج

ها بخورد. از نارنج یکیتا به سمت درخت پرت کرد 



حالت  نیست و به اا یرچه کا نیا میتا آمدم بگو

 دیام یاز درخت نخواهد افتاد، نارنج کنار پا ینارنج

افتاد. خم شد و نارنج را برداشت، آن را  نیزم یرو

به طرفم گرفت. جلو رفتم و بدون  یبند میبا لبخند ن

به گرفتن آن داشته باشم فقط دست  یاصرار کهنیا

شان به سمت خانه ینگاه مینارنج گذاشتم. ن یرو

آورد و به طرف  یو بعد به کمرم فشار انداخت

 :دمیدر چشمانش پرس رهی. خدیخودش کش

 هنوز فکرم مشغوله؟ د،یام یکرد یکار هی شبید-

 یاگهیمن جز گناه بوسه گناه د شبیکار کردم؟ د یچ-

 انجام دادم؟

 زد! یشخندین و

با  یجور هی! یخورد یآزاد یمشروبت رو به سالمت-

 !یتحت فشار یلیو خ شیکه انگار ندار یحسرت گفت

 را در دستم گذاشت: نارنج

باالها نشسته، نارنجه، اون باال نیخب ندارم! مثل هم-

هم با  ای! شینیبچ یو بر یبد یبه خودت سخت دیبا

 یفتیروز که م هی یو بگ یحسرت بهش زل بزن

 دهیگند ن،ییپا فتهیکه خودش ب یخب روز یول ن،ییپا

 ست!



دور  هدفیعقب برگشتم، آذر و عمه رفته بودند. ب به

لباسم را درآوردم و  یهی. بقستادمیتختم گشتم، خسته ا

 تخت افتادم. یرو

 

کرد، چشمان منگم را  دارمیب ونیبودم که هما خواب

 دمیخوابیروزها کم م نیقدر ابه صورتش دوختم. آن

دوست نداشت  کسچیه رفتمیبه خواب م یکه وقت

ام را در دستش گرفته بود و پالتو ونیکند. هما دارمیب

 زور بلند شدم:اصرار داشت آن را بپوشم. به

 ون؟یشده هما یچ-

 یاز دوستا گهیکارت داره، م یکیدم در -

 دانشگاهته!

 تو؟ ادیب یگفت-

 دم در! یاصرار کرد تو بر یآره، ول-

 را کنار زدم و گفتم: ونیهما دست

 .آمیباشه برو لباس بپوشم االن م-

 یپارا کنار گذاشتم و بافتم را به همراه شلوار دم پالتو

 رفتم. رونیو ب دمیپوش یگشاد



 زشیبابا را در دست داشت و تم پیجون پ مادر

ها را با اشک دستمال عمه هم  قاب عکس کرد،یم

 گفت: دید. تا من را دیکشیم
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 به تنت. زنهینرو، سرما م رونیب یاونطور-

 رونیپله ب ریشال بافت بلندش را از کمد ز ونیهما

 و گفت: دیکش

 !رشیبگ-

بخواهم  کهنیشال را از دستش گرفتم و بدون ا عیسر

و رفتم.  دمیچیمرتب به نظر برسم شال را دور گردنم پ

بود  امدهین شیپ وقتچیشتابم به خاطر تعجبم بود، ه

به خانه مراجعه  یخاطر کارکه دوستان دانشگاهم به

 وانیا یبود. مامان رو یتماس تلفن شهیکنند، هم



پشت در  یکه چه کس ندیبب کردیم یو سع ستادهیا

 گفت: دیاست، تا من را د

 بت بپوش. یمار-

 .دمیراه افتادم و به سمت در دو دهیو نپوش دهیپوش 

با کاله و کاپشن کوتاهش دم  یالغر اندام قد بلند دختر

کدام از دوستان دانشگاهم نبود.  چیدر منتظرم بود. ه

 کرد: یدستشیبه من زد و پ یلبخند جسور

نامه از طرف  هیثابت!  مجبور شدم دروغ بگم خانوم-

مطمئن بشه به  خواستیبراتون آوردم که م یکس

 ! رسهیدست شخص خودتون م

به صورتش برداشتم و نامه  رهیاز نگاه کردن خ دست

 را از دستش گرفتم:

 ه؟یاز طرف ک-

 نامه هست. نیا یتو یهمه چ-

کرد و رفت، رفتنش به همان  یخداحافظ عیسر یلیخ 

که به پا  یآمدنش بود.  با چکمه پاشنه بلند یبیعج

جلوتر که  رفت،یها راه مبرف یداشت با مهارت رو

 شیموها نیرفت کالهش را برداشت و دستش را ب

 برد.



 یرا بستم و بالفاصله نامه را باز کردم. مامان رو در

جا شدم تا . جابهکردیبود و نگاهم م ستادهیا وانیا

کاغذ را باز کردم. هر چه  یمشغول خواندنم. تا ندینب

 : شدیتر مناتوان میپاها خواندمیم شتریکه ب

تر از نوشتن راحت کردمیگمان م زم؛یعز می" مر

 یجهینامه نت نی! استین طورنیحرف زدن باشد، اما ا

انتخاب کردم که  تیمن است و در نها یریروزها درگ

! رتریروز د کی یامروز! و نه حت نیحرف بزنم، هم

که از جانب من به تو  یایتمام تلخ یبرا خواهمیم

 یحیو توض اورمیب جابه  یشد رسم عذرخواه لیتحم

 نیبار گناهم را سبک کند و تو را آرام. ا یکم دیکه شا

ها ! من ساعتریفرصت را نه از من، از خودت نگ

 اموند،یجا به انتظار تو خواهم نشست. کافه دآن

 عالءالدوله، ساعت سه امروز."

بار نامه را خواندم و هر بار انگار بار اول است  چند

وجود داشت که من را  ایدر دن یحی. توضخوانمیکه م

که داشتم خالص  یآرام کند، که از دست حس حقارت

بودم؛  دهیدو سال من خودم را کم د نیشوم؟ در تمام ا

مهم نبود تا او از  دیام یها هم در زندگقدرکه آن

 چیقدر احمق که هآن ایو  ندزحرف ب شیهاتیفعال

سرش  یکه اگر توپ هم باال یاست. دختر دهینفهم



نخواهد شد. من محتاج  داریب یبترکد از خواب نادان

 بودم!  حیتوض نیا

رفتم درست سر  یوقت ایهرگز نروم،  ای خواستمیم

آمدن  یفکر کند برا دیام خواستمیساعت سه باشد؛ نم

من رنگ  ماتیبفهمد تصم خواستمیداشتم، م دیترد

 .رندیپذینم دیترد

که  یشلوغ اطیشلوغ نبود، از آن ح اموندید کافه

رزرو  یو حت دایپ یخال زیمکیهرگز نتوانسته بودم 

 یکه کم یپر بود و مرد و زن زشیم کیکنم فقط 

 اطی. نگاهم را در سرتاسر حآمدندیمست به نظر م

ود. نبود و ساعت هم درست سه ب دیگرداندم. ام

با  هایدلو صن زیکرده و م زیرا تم اطیح یهابرف

بود. آرام به سمت  ییرایپذ یایوجود سرما کامالً مه

هم مثل من تقابل گرما و  دیرفتم، ام هازیاز م یکی

روز  کیگرم وسط  یدنیسرما را دوست داست، نوش

کنار  زیم یسرد! کاله از سرم برداشتم و رو یزمستان

به  یدرآوردن دستکشم نگاه نیگذاشتم. در ح فمیک

من را  توانستیاگر داخل بود م دیاطراف انداختم، ام

و من را  ستادهیا ییبود که جا نیو حس من ا ندیبب

نشد.  ینشستم و خبر یاقهی. پنج دقکندینگاه م

را رد کردم. دستم  ردیکه آمد سفارش بگ یخدمتشیپ



استم پالتوام خو نیرا باال آوردم و با کنار زدن آست

از عقب  یکه گل رز قرمز ندازمیبه ساعت ب ینگاه

 آمد و مقابل چشمم گرفته شد:

 میمر یریپذیگل را از من م نیا یبه رسم عذرخواه-

 !زم؟یعز

افتاد و با سرعت به عقب برگشتم.  زیم یرو دستم

گل را نگه  یآذر به سمت من خم شده و با لبخند

و  دمیداشته بود. گل را  با خشونت از دستش کش

 گفتم:

 ؟یکار رو کرد نیچرا ا-

 :ستادیا راست

 زنهیم دفعهکیکه  یبه تو ثابت کنم اون کهنیا یبرا-

نه من! متاسفم که  ییتو ست،یو صادق ن یهمه چ ریز

آرومت کنم. هر چند با  حمیتا بتونم با توض ستمین دیام

 خواستیواقعاً دلم م یکه به خودت گرفت یاافهیق نیا

 باشم.

نشست. دست دراز کرد و  میرا دور زد و روبرو زیم

 گل را برداشت و بو کرد:



 ستی* نکلیه نیحسن یهافقط نوشته دمیفهم شبید-

! خوندن گذرهیم ینفهمم زمان چجور شهیکه باعث م

من  یرو رو ریتاث نیرمان عاشقانه هم هم هی

 !ذارهیم

اگه بلند شم  دونمیام آذر که نم یعصبان قدرنیا-

 نه! ایگوشت  ریخودم رو کنترل کنم که نزنم ز ونمتیم

 کرد و رو به من گفت: خدمتشیبه پ یااشاره

به  یاعتقاد دیام یواقعاً فکر کرد ،یچرا اومد-

از تو  هالومتریاز تو داره؟ اون االن ک یعذرخواه

 !سریبالم یت خورهیقاتوق مدوره و داره باقال

 لب زمزمه کردم: ریز

بود که شک نکردم  نیبه خاطر ا"! زمیعز می"مر-

 باشه! تونهیهم م دیبه جز ام یاگهیکس د

 _فصل_اولانی#پا
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رضا را کالفه کرده و مرتب در  اطیداخل ح یهمهمه

 دهیغر زدن خواب یبا کل شبی. دزدیغلت م شیجا

. آماده دهدینا م یبالش و تشکش بو گفتیبود، م

مادربزرگم  یناهار به خانه یبرا خواستمیشده و م

و به تهران  میکن یبروم. بعد از آن هم خداحافظ

انداختم و پتو را  نهیبه آ ی. قبل از رفتن نگاهمیبرگرد

که آمدم  رونی. بدمیگردن رضا باال کش کیهم تا نزد

افتاد و متوجه  یراهرو یچشمم به سمت اتاق انتها

در   شهیکه هم یدر جا مانده است. اتاق یرو دیشدم کل

به  نیا دیرا داشت، کل الیو یآن قفل بود و حکم انبار

را  فمیهم فقط دست فرهاد بود! ک یظاهر انبار

 یمطمئن شوم کس کهنیا یرها کردم و برا جاانهم



به  یبه تراس رفتم. خم شدم و نگاه ستیباال ن یطبقه

تخت نشسته بود و  یخان رو یسیانداختم. ع اطیح

 یزیحسابش چ نیحاج احمد هم کنارش با دفتر و ماش

 بشی. فرهاد هم دست در جدادیم حیتوض شیرا برا

بودن فرهاد . تو گوش به حرفشان داش ستادهیسرپا ا

بود به عقب برگردم. به سمت اتاق  یکاف اطیدر ح

داخل شدم  عیراهرو رفتم در را باز کردم. سر یانتها

 یکهنگ یو در را بستم. با همان نگاه اول متوجه

هم سوار بودند  یرو یکه به شکل نامرتب یلیوسا

چراغ  ،یمیقد یزمیه یکهنه، بخار یهاشدم.  پرده

خاک و نا! سرد بود و  وطمخل یو بو نیءالدعال

 نور.کم

 یهالهیوس نیا دمیفهمیبه جلو برداشتم و نم یقدم 

 شانیدارند که فرهاد آن همه رو یکهنه چه ارزش

 یگوشه یکهنه یزدهزنگ ی  حساس است. کمد فلز

توجهم را جلب کرد. کنارش  هیاز بق شتریاتاق ب

بودند.  دهیکش یدیسف یپارچه شیبود که رو ییتابلو

تابلو کنار  یرو ازپارچه را  اطیجلو رفتم و با احت

چشمانم بود باعث شد از  یرو شیکه پ یریزدم. تصو

 ینقاش یکه داشتم َکنده شوم. تابلو یاطیترس و احت

باد  ریسبز  بلند که در مس راهنیبود با پ یاز زن



از ساق  یبه عقب رفته و بخش راهنشیبود. پ ستادهیا

بود. دستش را باال برده و  انیماتراشش نخوش یپا

 یهم رو سوانشیاز سر برداشته بود. گ اکالهش ر

 دیسف یراهنیبا پ شیهم روبرو یشانه رها بودند. مرد

گذاشته و  شیتا زده، دست دو طرف پهلو نیو آست

 یریرفتن به سمت گردن زن را داشت. ولع س لیم

شده  یطراح رخشمیتصاحب زن در ن یمرد برا ریناپذ

. دمیکش نییتابلو پا یبود. پارچه را کامل از رو

 اشنهیاز س یداشت و بخش یباز یقهیزن  راهنیپ

 چیه یرو شدیتابلو را نم نیافتاده بود. ا رونیب

هرگز  واریآن د شد،ینصب کرد، که اگر هم م یوارید

جا  نیخان باشد. هم یسیع یالیو وارید توانستینم

صورت  یرو شتریچه که ب. هر ماندیپنهان م دیبا

 توانمیبه طور قطع نم گرید دمیشدم فهم قیمرد دق

 شتریگردن زن را دارد. ب دنیکه او قصد بوس میبگو

 زن را بوسه ینهیخط س خواهدیم دیرسینظر م به

صورت زن  یدستم را جلو بردم و رو باران کند.

 یهاشهیمثل هنرپ ینازک ی  هالل ی. ابروهادمیکش

لبش زنده بود، باعث شد  یت. لبخند روداش یمیقد

. دستم را  حرکت دیایلبم ب یبه رو لبخند یاراد ریغ

 خواستیمرد بردم. دلم م رخمیدادم و به سمت ن



بکند؛ اما زن  خواهدیکه م یمنعش کنم از کار

به افتخار و  یبود! حت میتسل میشد! تسلمقابلش مانعم 

احترام حل شدن در وجود مرد کاله هم از سرش 

 شتریب یبود که هر چ ییبرداشته بود. از آن تابلوها

داستان بسازم.  توانستمیم شتریب کردمیبه آن نگاه م

زن  ینهیس یمرد را راحت گذاشتم و دستم را تا رو

به مرد  یآوردم و به کل آن را پوشاندم، نگاه نییپا

کم نشد، او مصر بود کارش را  اقشیاز اشتانداختم، 

 لب گفتم: ریبه او کردم و ز یبه اتمام برساند. اخم

 !یکن تشیاذ یحق ندار-

 ریمن با مرد را ز یلب زن تمام دعوا یلبخند رو 

بود.  اشوانهیو مرد د دیخندیبرد. او مستانه مسوال 

فرهاد بود پس  یمورد عالقه ینیچن نیا ییاگر تابلو

 یمرد روبرو نیهم یباشد به بد یمرد توانستیاو م

به  هالهیوس یاز باال یکنف یاسهیافتادن ک یزن! صدا

. در دیکش رونیتابلو ب یاز جادو اکنار کمد، من ر

 یرا رو یپارچه کردمیکه هنوز به زن نگاه م یحال

 نیا گریرفتم. محال بود د رونیو ب دمیتابلو کش

را در دست گرفتم و  فمیرا فراموش کنم. ک ریتصو

عمو به همراه شدم. مامان و زن نییپا یطبقه یراه

. زدندیمامان داخل آشپزخانه نشسته و حرف م مایس



کنم، از  یها با مامان خداحافظآن یدوست نداشتم جلو

 خواستمیمامان خبر داشتم و نم یحالت چهره رییتغ

 یکه مامان با هر بار رفتن من به خانه ندیها ببآن

منتظر  اطی. در حافتدیم یمادربزرگ به چه حال

.  در را که باز کردم و پا دیایتا خودش ب ماندمیم

 یشدم که چرا از در پشت مانیشپله گذاشتم پ یرو

پله نشسته و  یباز رو یبا دهان ییایدر ینرفتم. عل

فرهاد هم به سمتش خم بود و به داخل دهانش نگاه 

ز کردم سرش را باال . همان اول که در را باکردیم

و  ستادیراست ا عیسر یلیگرفت و نگاهم کرد، بعد خ

 گفت: ییایدر یرو به عل

 برات. کنمیشده، درست م یکامل خال ینوریا یدوتا-

فرهاد  یتا زده نیتابلو در سرم جان گرفت. آست نقش

 .آوردیم ادمیتابلو را به  صیمرد حر
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پله بلند شد. خودش را به فرهاد  یاز رو ییایدر یعل

 بود رساند و انگشت داخل دهانش کرد: دهیکه چرخ



درد  یلیخ هینوریندارن، ا میآقا فرهاد اون دو تا کار-

 درست بکن. زحمتیرو االن ب نیکنه، ا

 سر تکان داد: فرهاد

 درست کرد! شهیمکه ن جانیا-

 گفت: یعاد یلیخ ییایدر یعل

 ما درست کن! یخونه میبش ایخب ب-

 با لبخند جواب داد: فرهاد

و  نجایشما؟! ا یخونه میبزنم بر خوامیمگه آمپول م-

! شما میکه ندار خوادیم لهیوس یسر هیاونجا نداره، 

تهران روبراه  یخرده تحمل کن، من کارام که تو هی

راه  نجایدرمونگاه ا یتو یپزشکاتاق دندون هیشد، 

 نفر کار تو رو راه بندازم. نیاول دمیو قول م ندازمیم

خان دستش را باال  یسیدور از چشم ع ییایدر یعل

 برد و گفت:

کمبزه با  آد،یبهار م ریاوووووه آقا فرهاد! بزک نم-

! یستیا یجور ُدکتورچه گهیتو د! آدیم اریخ

د  نیا ؟یدوا درمون بُکن ضیمر یتونینم لهیوسیب س 

تو  شه،یآدم خوب م ی  ضینگاه کنه درد و مر هیخانوم 

 ؟ینتُون لهیوسیب یدرس بُخوند ایاون سر دن یرفت



 ستادهیآمدم. فرهاد پشت به من ا نییآرام از پله پا آرام

ساعت  یدستش بود. صفحه یبیبود. ساعت عج

هم بود. شلوارش  یکوچک و بندش پهن و مشک

مامان  مایخان به س یسیبود که ع یتنگ نیهمان ج

 نیکه داشت آست ینینپوشد. ح گریسفارش کرده بود د

 ییایدر یلبه سمت ع یکم آوردیم نییرا پا راهنشیپ

 شد و خندان زمزمه کرد: لیمتما

 یسد خانوم شما چه جور نگاه دونمیوهللا من که نم-

 شه،یخوب م تیضیکه تموم درد و مر ندازهیبهت م

 بهش سر بزن!  شتریب ه؛یاما حتماً خوب نگاه

 آقا فرهاد، مرد و زک داره! بهیعَ -
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که  ی. طوردیبلند خند ییایدر یبه جواب عل فرهاد

حاج احمد حواسش پرت شد و به سمتش برگشت. 



سکوت  ییایدریبعد از تذکر  عل دیبا د؛یخندیم دینبا

 یایشوخ نیخانم شوهر داشت و چن دی. سکردیم

. با کردیم اشیهم همراه ییایدر یدرست نبود. عل

 و گفت: دهمان حالت خنده هم جواب سالمم را دا

 بو! یزک خوب یلیخ امرزه،یخدا مرحوم پدرت رو ب-

هر ده  د،یدیده بار من را م یکردم. اگر روز تشکر

 ری. کفشم را از زکردیحرف را تکرار م نیبار هم

 یمحکم برا یهاو پشت هم ستون فیخانه که رد

به  کردمیداشت برداشتم. حس م الیداشتن ونگه

حساس  دیچه که بااز آن شتریفرهاد ب یرفتارها یهمه

و نه  ینه آن نقاش افتادیام و اگر اتفاقات قبل نمشده

 .آمدیبه نظرم مهم نم ییایدر یبا عل اشیشوخ

 حاج احمد گفت: دمیکه کفشم را پوش نیهم

 .رسونمتیصبر کن خودم م قهیپنج دق هیمرمر جان -

 مخالفت کردم و به سمتشان قدم برداشتم: عیسر

 . رمیبابا! خودم م خوادینم-

از بابا خسروام دوست داشتم  شتریحاج احمد را ب نم

مانده بود.  یاز او در ذهنم باق یگنگ ریکه فقط تصو



 یهابه پله یکه منته نییپا یمامان از تراس طبقه

 بود گفت: الیو

کارت رو تموم کن  ره؛یاحمد، خودش م خوادینم-

 .میوفتیراه ب دیبعد از ناهار زود با

دور تراس گذاشته بود  یآهن یهالهیم یرا رو دستش

که  شدی. تا مطمئن نمکردیو به حاج احمد نگاه م

مامان  یلی. حاج احمد خداشتیدست برنم رومیتنها م

 را منتظر نگذاشت:

راه  میخورد د،یباشه، شما ناهار رو آماده کن-

 . میافتیم

 کردمیشان مبودم و نگاه ستادهیبه من که ا خانیسیع

 گفت:

بمون  ششونیچند ساعت پ هیجان! برو  برو مرمر-

 . انیدرب ییاز تنها

هم به مامان انداختم. با  ینگاه میکردم و ن یخداحافظ

دست دست نکنم و هر چه  یعنیسر به در اشاره کرد. 

را  اطیح یجاتنها بود. همه ییایدریبروم. عل ترعیسر

. فقط به باغ کنار دمیاز نظر گذراندم و فرهاد را ند

 زندیدرختانش قدم م نیکه ب نمینداشتم تا بب دمید الیو

که چشم از اطراف گرفتم و خواستم  نینه. هم ایو 



که فرهاد  دمیبه در کنم د دنیتوجهم را معطوف رس

من هم آن را باز کرد. با  دنیو با د ستادهیمقابل در ا

به  میلبخند تشکر کردم. با تکان سر و نگاه مستق

که خواستم در را خودم  نیصورتم جوابم را داد. هم

آمد. در  رونیب منو همراه  دیببندم آن را به عقب کش

تابلو دست از سرم  ریرا هم پشت سرمان بست. تصو

بود. از سکو  ستادهیا میفرهاد روبرو داشت،یبرنم

 آمدم و گفتم: نییپا

 خداحافظ! -

 نه، بمون کارت دارم.-

 و به عقب برگشتم: ستادمیا

 شده! رمید-

 !ستین یطوالن یلیخ-

بهتر  ی. از هر کسمیماند رهیبه هم خ هیحد چند ثان در

مثل قبل نخواهد شد؛  زیچ چیه گرید میدانستیم

اما  م،یآوریاست که اگر چه بر زبان نم ییهاحرف

گذاشته  یادیز ریخصوص من تاثرفتار ما و به یرو

. باد دیایو فرهاد ن هینبود که به چشم بق یرییاست. تغ

. دو خوردیسر فرهاد تکان م یجلو یموها .آمدیم

را گرفتم و نگه داشتم. فرهاد  امیروسر یگوشه



تا من  در برابر  ستادیزد و پشت به جهت باد ا یچرخ

 باد در امان بمانم: یهجوم و شوق صبحگاه

 تیداداش به زور راضها افتادم که زناون موقع ادی-

 بابابزرگت! یکه ببرتت خونه کردیم

 را رها کردم: یروسر

و  گهینکرده! باز مامان زور م یفرق یلیاالن هم خ-

من مجبورم گوش بدم. فقط شکلش عوض شده! اون 

 آرهیزور ماونجا، االن به بردیزور منو مموقع به

 !نجایا

 طورنیشد. البته که ا کیفرهاد به هم نزد یابروها

 لیاز سمت مامان به من تحم ینبود، زور و اجبار

فرهاد عذاب بکشد. تمام  خواستمیاما من م ،شدینم

 مایخان و س یسینگه داشتن احترام ع ها،یخوددارآن

اختالفات  کهنینزدن، وانمود کردن به ا یمامان و حرف

من  یرو -هم نبود یکوچک فکه اختال-دو خانواده 

بزرگ، که چرا مامان یهانگذاشته است، حرف یریتاث

وآمد رفت یخان یسیع یدر خانه دیها باآن ینوه

داشته باشد که پسرش  مسبب هرگز برنگشتن عمو 

 ن،یشاه عمو یهااست، طعنه رانیمهران به ا

و پنهان عموفرامرز، روبرگرداندن  دایپ یهادیتهد



 خواستندیعمو ساسان، همه و همه سربرآورده وم

آن همه  یکه باعث و بان یتنها  آدم یرا رو اشیتالف

 .  اورندیاتفاق بود درب

کالم تند و زننده را از من نداشت، اما  نیا تصور

خودش بود، من به سکوتم مومن مانده بودم،  ریتقص

اما  م،یسر هم نگذارو سربه میبگذر صدایکه آرام و ب

 نیدوم نیتا به االن ا شبیخودش نخواست و از د

 امیالیخیب ی  بدل یایبه دن خواستیبود که م یبار

 دستبرد بزند. 

بهت زور  یذاریاالن چرا م ،یاون موقع بچه بود-

 بگه؟

 شیخودم را برا یحرف را زده بود که من همه نیا

 نیا دانستیم یو گر نه بهتر از هر کس زم،یبر رونیب

 سوال دهانم را نخواهد بست:

بهم زور بگه،  ذارمیناراحتش کنم، م خوامیچون نم-

چون نه اون مقصره، نه من، نه بابا و نه کس 

 ...  یاگهید

اما من کوتاه  شد،یداشت از همه باز م شیهااخم

 :امدمین



ندارم، با  یمشکل کسچیبا ه جانیاومدن به ا یبرا-

 جانیکه چرا! بودنم ا یتو! فکر کنم  بدون ریهمه غ

 یشده درد و عذاب خانواده ،یکه تو هست یوقت

 !میپدر
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فقط حفظ  نیا دانستمیباال انداخت، اما من م شانه

 ظاهر است.

رو انتخاب کرد.  ریمس نیمرمر مهران خودش ا-

چند تا  تیباشه که  حما یعضو سازمان خواستیم

 ارشیامکانات در اخت یکل کردیکشور داره. فکر م

 که دلش خواست برسه! ییتا بتونه به هر جا ذارنیم

که ندونه شما  هیک کنه؟یحرف رو باور م نیا یک-

تا اون رو همفکر و  نیکرد یکه همه کار نیبود

که  متونیت ینخبه ی! دانشجونیهمراه خودتون کن



و استعدادش  ییتوانا یمه چشمشون پهمون اول ه

 یبشه هم صدا یآدم نیاگه چن شدیبوده! چه خوب م

 یدید  مخودت، بعد ه هیشب یآدم ساخت هیشما! ازش 

از  خبرتریکنار، اما عمو مهران ب یدیهوا پسه کش

اون بود که بفهمه اوضاع از چه قراره! عمو مهران 

 ادمونیاما  مش،یدیبود؟ درسته ما چهار ساله ند یک

که  دردسریآدم ساکت و ب  هی! هینرفته چه طور آدم

نداشت. تو  شرفتیاز درس خوندن و پ ریغ یهدف چیه

بود. حاال بهم  یاسیمسائل س یتوسرت  میکه دا یبود

و  یاسیس یفرقه چیاون که اهل ه شهیبگو چطور م

شده و شما نه؟ چطور  نینبوده، جذب مجاهد یریدرگ

 یکه چشم بسته قبولت داشت و هر جا رفت یکس

برگرده، اما تو  تونهیدنبالت اومد، شده منافق و نم

راه رو تا به  هیشده که دو نفر آدم  ی! چ؟یینجایا

رفتن، اما مقصدشون متفاوت شده؟! چند نفر  انتها

و  یکن زیشده گوش ت وقتچیشدن فرهاد؟ ه یقربان

 کنن،یچ مپپشتت پچ یچ اکالیک نیهم یتو ینیبب

! یشما اون رو لو داد گنی! م؟یبشنو یدوست دار

 با عمو مهرانم فرهاد؟ یکار کرد یچ

بار  نیبود که انگار اول یبه من، نگاه آدم نگاهش

 نیکه از قضا ا ندیبیو نشناخته را م دهیآدم ند کی



که  گشتیم یا. دنبال گمشدهزندیها را به او محرف

 کند. شیدایپ توانستینم

و سرگردان اسم  جیگ یجواب حرف من با نگاه در

 خودش را گفت.

 فرهاد! -

 ادا کرد: تریبار دوم را طوالن و

 فرهااااااااد!-

 گفت: دینگاه متعجبم را د یوقت

 جانیکه افتاده، قرار بود به ا یاتفاقات نیاگه تموم ا-

عمو رو  آدیختم بشه که من بفهمم چه قدر خوشم م

و فقط بشم فرهاد، از االن تا ابد  یاز کنار اسمم بردار

 ندارم. یاگله گهیعواقبش هستم و د یپا

برداشته و   یرا مثل فرش الیو یجاده یانگار کس 

تکانده است. تمام درختانش از جا درآمده و وارونه 

اند و همه به سمتم با سرعت در حرکتند. فرهاد شده

تا من به راهم  دیحرفش را زده و خودش را کنار کش

چه گفته بود؟ چرا  کردم،یدامه دهم. من نگاهش ما

عمو نداشت خوشش  شوندیپ گریکه د یاز فرهاد دیبا

 گسسته هاوندیپ یبداند همه خواستمیمن م آمد،یم



برگردم. حاج  خواستمیاست و او تنها فرهاد است. م

احمد را صدا کنم، تک به تک حرف فرهاد را به او 

 کمکم کند. اشیتا در درک معن میبگو

قرار دادن و جنجال  انیرفتن، حاج احمد را در جر نیا

. به جلو قدم آمدیجور در نم امهیبه پا کردن با روح

چسباندم و تند تند قدم  نهیرا به س فمیبرداشتم و ک

 برداشتم.

را که دور  دمیسف راهنی. پبافتیرا م میموها مامان

 یونیداشت و با پاپ یرنگ یکمرش روبان ساتن صورت

را  میها. ناخنکردیبه تنم م شدیپشت کمرم بسته م

نتواند به او  دیمادربزرگ من را د یتا وقت گرفتیم

 صدای. من برسدیاش خوب نمکه به نوه ردیبگ رادیا

جا را دوست بروم. آن خواستمی. نمختمیریاشک م

تر " و محکمیبر دی:" باگفتیکلمه م کینداشتم. 

 خواهمیم گفتمی. مگرفتیدستانش م نیرا ب میموها

من  نیاسیمامان آش  ترش بپزد، عمو  مایبمانم تا س

دوستش کند، عمو فرهاد با  یرا سوار موتور گاز

سوت بسازد.  میبرا دیدرخت ب ینازک و تازه یشاخه

 یدر او اثر نداشت. وقت آوردمیکه م یابهانه ره

هاد زل به فر امیمستاصل از همه جا با چشمان اشک



داشت  یکند بمانم، هر کار یتا مامان را راض زدمیم

 :گفتیو به مامان م آمدی. به طرف ما مکردیرها م

 دادش بده من مرمر رو ببرم!زن-

 یکار را به جا نیفرهاد ا دادیاجازه م یهم گاه مامان

و من را  گرفتیاو بکند. فرهاد دستم را در دستش م

. بردیمادربرزرگم م یبه سمت خانه الیو یاز جاده

را از سرم  یبدوم، بلند بخندم و روسر دادیاجازه م

 گرفتیشدت م  امهیهم که گر ییهابردارم. وقت

جا بروم، دوست ندارم به آن راکه چ کردیم خمیتوب

همه من را دوست دارند و منتظر آمدنم  نیکه ا یوقت

 دانستمیع نمنداشتم بدهم. در واق یجواب چیهستند. ه

کم  یایدن شیهاجا آدماست که آن نیا لشیدل

داشتند، در سکوت خود محدود شده بودند،  یاهوتریه

اگر هم بودند بر زبان  ایکمتر نگران هم بودند، 

بد  انیپا شیهاقصه شهیبزرگ هم. مامانآوردندینم

. دیخندیبود و کم م دهیداشت، تلخ بود! داغ د

. شدیبا مادر بزرگش بحثش م انیدر م یکیبابابزرگ 

عمو فرامرز، عمو ساسان و عمو  ن،یعمو شاه

 خواندندیم یقطور یهامهران در کنج اتاقشان کتاب

 دانستندیکدام هم نم چی. هشدیوقت تمام نم چیکه ه



سوت ساخت و با هر  دینازک ب یبا شاخه شودیم

 .دیآن خند یصدا
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تابستان سخت آفتاب را  یهم وسط چله اطشانیح یحت

 .رفتیپذیبه حضور خود م

فرهاد و مهران  یدوست یها مقدمهآمدورفت نیهم

دور از هم، چنان  یایشد. دو آدم متفاوت، از دو دن

 میها تصمشکل گرفت که بعد شاننیب یایدوست

 بروند. رانیدرس خواندن از ا یگرفتند با هم برا

ها و فکر که من، بهانه نیخودم را با ا یگاه 

مسبب عوض شدن سرنوشت عمو مهران  میهاهیگر

هر بار همراه  بهانهی. اگر بدادمیعذاب م میهست

فرهاد و مهران با هم آشنا  وقتچیه رفتمیمامان م

فرهاد  ریتاث . مهران به مرور کامالً تحتشدندینم

 شیهاکتاب ،کرد رییتغ دنشیقرار گرفت. لباس پوش

 یرشته داد. اظهار نظرها رییعوض شد. تغ

از فرهاد بود.  یاش اکثر اوقات نقل قولروشنفکرانه

با  ادیکه ز کردیبه او اعتراض م یمدت نیعمو شاه



پردردسر هستند  یفرهاد دمخور نشود، چون خانوادگ

و سر خود را به باد  و بودههم مثل ا شیعموهاو پسر

کرد و عمو مهران را به  یریگنارهاند، اما بعد کداده

عاقبت  دانستیاگر م دیحال خودش گذاشت. شا

 ستادیایآن موقع تمام قد مقابلش م شودیم نیمهران ا

 !کردیبسنده نم گاهیو به تذکرات گاه و ب

 دیخبر رس نکهیمن نسبت به فرهاد، بعد از ا احساس

شده و به قرارگاه اشرف  نیعمو مهران جذب منافق

 یمنف تینهایمثبت، به سمت ب تینهایاز برفته است، 

 حرکت کرد.

 دیازدواج کرد، عمو فرامرز تهد هیبا سم نیشاه عمو

که دارد حساب فرهاد را  یبه کمک دوستان کردیم

او  یعمو ساسان به خودش قول داد که روز رسد،یم

بابابزرگ به  کرد،یم نشیبزرگ نفررا بُکشد، مامان

در مورد فرهاد و مهران حرف  هیو با بق رفتیدکان م

 دایخود پ یبرا یموقتهر چند  یهمه مرهم زد،یم

 دیدو خانواده بودم و فقط با انیکردند، اما من مرتب م

 .نشستمیم شانیهاحرف یوپا کردمیسکوت م
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به عقب برنگشتم و  دمینرس یکه به پل چوب یزمان تا

که از پل گذشتم تمام  نیپشتم را نگاه نکردم. هم

نگاه  کیکه کش آمده بود با  یرا از راه امیخستگ

دادم. رد متفاوت  رونیب الیو یکوتاه به جاده

از  شتریب دادینشان م نیزم یرو نیماش یهاکیالست

. جلوتر که رفتم استاز کوچه عبور کرده  نیماش کی

از  شتریب ک،یهم بود که در اثر فشار الست یاچاله

 دیکه با دانستمیم دهیداشت. ند یشب قبل فرورفتگ

عمو ساسان آمده باشد، فقط او بود که هر وقت 

با  نیعمو شاه! کردیم جادیا یاچاله نیچن آمدیم

 کهنی. قبل از اکردیرا منحرف م رشیحوصله مس

بلند  راهنی. پدمیخانه د اطیاز ح رونیرا ب هیبرسم سم

و  دیهم مانتو پوش شیبه تن داشت. رو یگلگل

و  زدیرا باز گذاشته بود. آرام آرام قدم م شیهادکمه

 طورنیاو را ا نی. اگر عمو شاهدیکشیم قینفس عم

شکمش نسبت به  ی. برجستگشدیم یعصبان دیدیم



و به  شدهبودم بزرگتر  دهیکه او را د شیدوماه پ

 کیو  ستادیا دی. تا من را دآوردیفشار م راهنشیپ

فشرد. صورتش گل انداخته  شیدستش را به پهلو

بود، پوست صورتش شفاف شده وتپل و گردتر به 

که بچه پسر باشد  گفتیخانم م دی. سدیرسینظر م

 شدیکه باعث م یا. اشارهکندیادرش را خوشگل مم

 یهالیبه سب یدست د،در خلوت لبخند بزن نیعمو شاه

:" مار من چهارتا دیبگو هیپرپشتش بکشد و به سم

!" خوامیآورده، منم چهارتا پسر م ریبه ش ریپسر ش

 دندیوقت است همه فهم یلیکه خ کردیهم اخم م هیسم

نداشت، اما  یزیتند و ت ! زبانستیهنر ن یلیخ دنییزا

که عمو  ی. توقعدادیبه موقعش کوبنده جواب م

که فرهاد  ییبا آرزوها یداشت را وقت هیسم زا نیشاه

 کردم،یم سهیمقا پروراندیهمسرش در سر م یبرا

 شدیتر مخوشبخت دیبا فرهاد شا هیفکر که سم نیا

. فرهاد حرف از پسر و داشتیدست از سرم برنم

درس  هیسم خواستی. او مزدینمدختر و بچه 

که  دادیم شنهادیپ نیاسیبخواند. هنوز هم به عمو 

عمو اما زن رد،یرا بگ پلمشیعمو را بفرستد دزن

با شوهر و بچه  گفتیو م گرفتیلبش را به دندان م

 چه وقت درس خواندن است.



 را تندتر برداشتم و جلو رفتم: میهاقدم

 عمو؟ صورتت...حالت خوبه زن-

 شکمش گذاشت: یرا جلو آورد و رو دستش

 !اومدیقدم زدم بهتر شدم، نفسم باال نم-

 به شکمش اشاره کردم: 

! شهیو بارت سبک م گذرهیماه هم م هی نیانشاهللا ا-

 .ستیخوب ن ادمیتو استراحت کن! قدم زدن ز میبر ایب

 ام گذاشت:شانه یرا رو دستش

تخمش رو  تو برو! عمو ساسانت اومده باز اخم و-

شونم اومدن! من آورده واسه ما؛ کارت دارن، همه

 نباشم بهتره!

بودم باعث شد تعجب نکنم از  دهیکه در راه د یاچاله 

. دیای! اصرار هم نکردم او بهیآمدن عمو ساسان و بق

بهتر بود که نباشد. در  اتاق مادربزرگ بسته بود، اما 

که  . در راآمدیهم م اطیحرف زدن تا ح یسروصدا

 باز کردم با لبخند گفتم:

 ن؟یخوایمهمون نم-

 زودتر از همه واکنش نشان داد: ماددربزرگ



 !یتاج سر ،یستیتو دتَر! تو مهمون ن ایب-

سرحال بود. بابابزرگ و  یلیامروز خ روزید برعکس

داده  هیتک ینشسته و به پشت شیروبرو نیعمو شاه

بودند. عمو فرامرز و عمو ساسان هم کنار هم  

به مبل مادربزرگ نشسته بودند. خم شدم عمو  کیزدن

لبش  یهر چند محو رو ی. لبخنددمیرا بوس نیشاه

فرامرز  عموو به طرف  دمیبود. بابابزرگ را هم بوس

 رفتم:

 نجایا یزک؟ از ک یکرد ریمرمر جان! چرا د یخوب-

 !مینشست

آزار دهنده نبود، اما عمو ساسان ساکت  اشگله

هم او را  یوقت یت داشت. حتنشسته و اخم بر صور

نشان نداد، فقط صورتش را  یواکنش متقابل دمیبوس

و  اوردمیخودم ن یطرف برد. به روو آن طرفنیا

مادر بزرگ نشستم. زل زده بود به من،  یکنار پا

 گذاشتم و گفتم: شیپا یدستم را رو

 !ایبهتر یلی! امروز خیکنینگاهم م یجورنیچرا ا-

 نگاهم کرد: یفتگیزد و با ش یلبخند

دستمال هم  نی! ایتر بنقشنگ گذرهیم یتو هم هر چ-

 چوشمت نزنن! آد،یبهت م یلیخ



 مالش دادم: شیپا یرا رو دستم

 !گهیبه شما رفتم د-

 نیو رو به عمو شاه دیساسان وسط حرف ما پر عمو

 گفت:

برم!  دیمارم،* زود بازن یمن ناهار دعوتم خونه-

 نمونه! یزیبه مرمر که نگفته چ میحرفمون رو بزن

 :بزرگ برگشتم و با تعجب گفتمطرف بابا به

 شده؟ یزیچ-

 با اخم به مادربزرگ اشاره کرد: بابابزرگ

َزنَکه نتونسته زبونش رو بداره! همه رو  نیا-

 خبردار کرده!

 به طرف بابابزرگ برگشت: نیشاه عمو

 همه رو خبردار کرده؟! مگه ما یچیآخه پدر من چ-

حرف فقط  گهیمرمر ناموس ماست، د م؟یابهیغر

نگه  یخواستیکرد گفت. م یخوب کار ست،یمهران ن

 نیرو بنداز تونیرتیغیتا مردم بهمون بگن کاله ب

 باالتر!

که حرف مهران  تنها بود  یاز تنم رفت. تا زمان جان

شان  را کنترل کنند و منتظر بودند خشم توانستندینم



از  شتریب نیمافات کنند! ا فرهاد جبران یبرا

 توانستمیشان بود. به مادربزرگ نگاه کردم، نمتحمل

به شوق آمده  نیعمو شاه یسرزنشش کنم. ازطرفدار

 کرد: یگریانجیبود. بابابزرگ م

 ـــــــــــــــــــــــــــ

 : مادرزنمارزن

 

[18.06.21 21:47] 

 

 36#پارت

  می_مری#برا

 

هشت،  خانیسیع یحرف هینکرد.  یناموسیب یکس- 

 میگذاشت، گفت ونیبا ما در م یواشکی شینه سال پ

نه؛ تمام شد و رفت. کهنه سوراخ رو توش باقال 

 ۱!*ندازنینم

 برخاست: شیساسان از جا عمو

 !دنیبه گور پدرشون خند-



من  یامروز جلو نیفرهاد هم دندیفهمیکه اگر م یوا

 کنار اسمش گفته! یرا گرفته و از نبودن عمو

 :دیتوپ بابابزرگ

 سر جات! پشت ُمرده حرف نزن!  شیبن-

و کامل رو  دیچرخ نیساسان نشست و عمو شاه عمو

 به بابابزرگ نشست:

 میپدر من؟! دست رو دست بذار یگون یاالن تو چ-

 ده؟ فرهاد راست راست بگر نیا میتماشا کن

 ادامه داد: یلب ریز

بهش، به  میکه کرده بد یمرمر رو هم دستخوش کار-

 و شاد شن؟ ریهم پ یپا

 فرامرز به حرف آمد: عمو

نشسته و  نجای! مرمر ان؟یشما با هم دار هییچه دعوا-

 نه بابا! د،یاون حرف بزن دیبا

 به سمتم برگشت: دفعهکیساسان  عمو

، دعوا- مرمر  م،یبا هم ندار ییخب فرامرز راست  گون 

 هی رسهیکنه! از تهران که م یما باز رتیبا غ دینبا

از زن من دو  ست،یکه ن کیکوچ نجا،یا ادیراست ب

خان  یسیچه در سر ع دونهیسال بزرگتره! حاال که م



و تبار  لیکنه، مهران عموشه! ا تیرعا دیبو با

 بفروشه! انخ یسیبه ع دیخودش رو نبا

 جوابش گفتم: در

 یو تبار خودم رو به کس لیو ساسان من اعم-

کرده باشم که با  ینفروختم، تا االن هم فکر نکنم کار

 هیطرف قض هیشده باشه! اما  یباز یکس رتیغ

من کم  یبرا یچیه یمامانمه، حاج احمده که از پدر

 کردم؟یکار م یهم! چ هیخان وبق یسینذاشته! ع

 در جواب گفت: نیشاه عمو

 یسیع یخونه یتو ستیبه صالح ن گهیمرمر جان د-

! فرهاد برار گن؟یم یمردم چ ،یوآمد کنخان رفت

 انیحاج احمده، با حاج احمد حرف بزن بگو که جر

! فتهیچوشمت به چوشم فرهاد ب یخوایو تو نم هیچ

 جانیاله ایب ،یبرات سخته بمون اکالیک یآیهر وقت م

من ! اصالً به ماسر  یقدمت باال ه،یمن و سم شیپ

 شد؟ یچ تیبگو کار انتقال

 گفتم: متفکر

 !کشهیطول م یسالهیگفتن -



 ندازمیآموزش پرورش؛ رو م یمن آشنا دارم تو-

 .کنمیکارت رو درست م

 به طرف عمو فرامرز برگشت: بعد

زن برارت بکن و مشکل  نیبا ا یصحبت هیتو هم -

وسط سال  نیهم تونهیم نیمرمر رو بگو بهش! بب

 کنه. کارش رو درست

 گفت: نیحرف عمو شاه دنیبعد از شن مادربزرگ

طال بشه، خدا  یبزن یدست به هر چ نیشاه یاله-

 رو دو تا بکنه.  تیکی

 بغض ادامه داد: با

. رمیبم تونمیمن نم رهیبُخدا تا مرمر سروسامون نگ-

کوتاه بشه و  ایدست من از دن دینذار ن،یشما عموهاش

برارتونه،  ادگاریمرمرم خوشبخت شده! مرمر  نمینب

 !هین الشیخ نیبابات که ع

گفت و بلند شد. رو به  یهللا"اله اال " ال بابابزرگ

 :ستادیا نیعمو شاه

فقط فتنه به پا  ن،یبکن ن،یکنیم نیدار یهر کار-

 نشه!

 :دیبه طرف عمو ساسان چرخ بعد



ر! آدم کنا یرو بَن یمن الت و لوت باز یخونه یآیم-

 بَبو!

نزد، اما تا بابابزرگ در را پشت  یساسان حرف عمو

 سرش بست گفت:

قبول  رتمیهم از پدر ما! من  الت و لوت غ نیا-

دختر برارم رفت و آمد داشته باشه به  کنهینم

 ست،کارهیچ ستیکه فرهاد توشه! معلوم ن یاخونه

 هیگرفته، بزنه  ادیرو  یهشت ساله اونور هر غلط

 ۲*لید لهی! من مثل شما پیچ ارهیسرش ب ییبال

 .ستمین

 فرامرز دستش را به سمتش حواله کرد: عمو

 ببند دهنت رو بابا!-

رفت مادربزرگ خودش را از  رونیساسان که ب  عمو

 و گفت: دیمبل جلوتر کش یرو

 ... یوقت هیمرمر قشنگه،  گه؛یبد که نم-

 کرد: یاخم نیشاه عمو

 شیتو فقط بن م،یدنبال کاروا بده مار! من و فرامرز -

مملکت آواره  نیو تماشا بکن چطور فرهاد رو از ا

 !میکن



 اطیبزرگ و ساسان از حبابا یبگو مگو یصدا

و  کردیم ی. بابابزرگ از حاج احمد طرفدارآمدیم

که  گفتیو عمو ساسان م دانستیحساب او را سوا م

حرف را پس  نیسگ زرد برادر شغال است. قلبم ا

رفتم، حاج احمد  رونیبلند شدم و از اتاق ب زد،یم

 طورنیا اناز آن بود که عمو ساس تریدوست داشتن

شده  کی. از من دور شده و به در نزددیبه او بگو

به  یبزنم، فقط با چشمان اشک یبود. نتوانستم حرف

 بزرگ زل زدم.بابا

احمد شدم تا به سمت حاج نیکه سوار ماش یموقع

 د،یمادربزرگ پرس یامان از خانهم میتهران حرکت کن

جلو  ینهیتا گفتم که همه جمع بودند، حاج احمد از آ

ها جمع شدن آن نیکه ا دیفهمیبه من نگاه کرد، م

 ربط دارد به فرهاد و تحت فشار قرار دادن من!

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 هااز تکرار نکردن گذشته هیکنا۱*

 دل گنده :لیدلهیپ۲*
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 شودیم ضیاوضاع مر نیسکوت درمان ا دانستمینم

دهد؛  جهینه؛ فقط انتخابش کرده  و منتظر بودم نت ایو 

نسبت  ی! چون محبت پدرواراطیهمراه با احت یسکوت

 یشوق یعنی. پدروار دمیدیبه فرهاد در حاج احمد م

خان بود، در رفتار حاج احمد هم  یسیکه در چشم ع

من، ناراحت  یبرا ایدن ارک نیو منفورتر د؛ید شدیم

 کردن حاج احمد بود! 

هفته مامان با خودش در تقال بود که چه وقت و  تمام

و سه مان دعوت کند. تا دفرهاد را به خانه یچه شب

منتظر بود خود فرهاد  اکالیروز اول بعد برگشت از ک

 یلیبه ما سر بزند، اما فرهاد مشغول بود. مشغول دل

سراغ فرهاد را از او  هیبق یمامان وقت مایبود که س

فرهاد عوض شده  دانستندی. همه مگفتیم گرفتندیم

که  یتمام عمر آن فرهاد یفرهاد به اندازه نیاست، ا

که برگشت  یداشت! فرهاد یمشغولدل میشناختیما م

 الیو ی. من خودم آن شب از پنجرهدیکشیهم م گاریس



رفت  یپشت اطیبه ح دندیهمه خواب یبودم که وقت دهید

کرد.  دود گاریو پشت هم س ستادیا ایو رو به در

 یااز دو تا بود! تنها قصه شتریچند تا، اما ب دانمینم

 گاریس ا،یرو به در یکیکه در تار یمرد یکه من برا

 نیبود که ا نیا سمیبنو کردیروشن م گاریرا با س

و آن  طرفنیرا با خود به ا یاهیس یمرد رازها

 .کشدیطرف م

 یبا خودش کنار آمد و شب جمعه را برا مامان

 یاز سرما شهیانتخاب کرد. هم اشیمهمان

کم عرض قلهک پا  یهاابانیکه به خ یزودهنگام

 کهنیا یگله داشت، اما از صبح برا گذاشتیم

نحو برگزار شود و فرهاد مثل  نیبه بهتر اشیمهمان

 یواشکیکند و  فیپختش تعربا لبخند از دست شهیهم

" یمامان بلند شد مایداداش رو دست س" زندیگوب

به حاج احمد هم غرغر  یرفت و حت رونیب یچند بار

کردن را فراموش کرده است و  دیکه چرا خر کردیم

آن شب   یکه مهمان یزی. اما چخردیجنس بنجل م

 ایمامان را خراب کرد، جنس بنجل حاج احمد 

 !ودشور شده است نب یکم کردیکه فکر م یفسنجان



 نیاسیمامان با عمو  مایخان و س یسیع یوقت غروب

حاج احمد هر چه چشم چشم کرد فرهاد  یآمدند، وقت

 :دیمامان پرس مایاز س دیرا ند

 کو فرهاد؟-

به حاج احمد نگاه  میمستق کهنیمامان بدون ا مایس

 کند گفت:

 !آدیم رتریخرده د هیکار داشت، گفت -

خودم را در آشپزخانه حبس کنم، بعد از  خواستمیم

به من گفته بود  الیو یکه در جاده یآن حرف

 یهااما فرهاد ساعت م،یروبرو شو ادیز خواستمینم

کرد که  یزنگ زد و عذرخواه شیبه جا امدیبعد هم ن

الزم  گری. من هم ددیایب تواندیآمده و نم شیپ یکار

 یماندن در آشپزخانه کار بتراشم. وقت ینبود برا

به شدت خودش  دیآیکه فرهاد نم دیخان فهم یسیع

مامان رو  مایس ینزد. فقط برا یرا کنترل کرد تا حرف

خان تودار نبود،  یسیمثل ععمو  ، اما زنترش کرد

 انداخت و گفت: یبه مامان نگاه

 اومدیاومد؟ خب م شیبراش پ هویبود که  یچه کار-

 !رفتیبعد م خوردیلقمه شام م هی



مامان  مایدل مامان هم بود، منتها نگاه س حرف

عمو دهد. حاج به زن یاز آن بود که جواب ترنیسنگ

 عمو را ساکت کرد:احمد زن

 رو سفره!  دیی. شما بفرماآدیم گهیشب د هیانشاهللا -

خان نشستم تمام  یسیع یکنار رضا و روبرو یوقت

حواسم به او بود. قاشق در دستش جفت و جور 

که خورد  یکم د،یغذا کش شیبرا نیاسی. عمو شدینم

است و زود  دهیغذا کش ادیز شیبهانه آورد که برا

شان ت و به خانهکنار رفت. به سمت تلفن قدم برداش

باال رفت و  شیابروها هیزنگ زد، اما بعد از چند ثان

گذاشت. عادت داشت  شیسر جا یحرف چیهیتلفن را ب

 شیبخورد. بلند شدم و برا یبالفاصله بعد از غذا چا

را مقابلش نگه داشتم از  یچا ینیس یبردم. وقت یچا

 لیمیآمد و سرش را بلند کرد و ب رونیب الیفکر و خ

تمام مدت بعد  داخل  کهنیرا برداشت. با ا یچا

بودم،  ییرایجمع و جور کردن و پذ شغولآشپزخانه م

 یهاحالت دنید یبه هوا بارکی قهیاما هر چند دق

. هر دو گشتمیخان به سالن برم یسیو ع مامامانیس

را جلو  یزود هم خستگ یلیساکت بودند و در فکر! خ

عمو هم به و زن نیاسیانداختند و بلند شدند. عمو 

 کردند. شانیاجبار همراه



که رفتند پرده  رونیها رفتم. بدر خانه با آن کینزد تا

که  اطیکردم. به ح شانیرا کنار زدم و از پنجره تماشا

راه رفت. حاج  هیتر از بقخان آرام یسیپا گذاشتند ع

مامان هم به  مایس ستاد،یاحمد متوجه شد و کنارش ا

و مامان و زن عمو که  نیاسی . عمودیطرفشان چرخ

بردند که سه نفر پشت سرشان  یپ ودندب دهیبه در رس

رفتند.  رونیدارند و با هم ب یخصوص یهاحرف

و با  دهیکش مایسخان خودش را به سمت مامان یسیع

مامان  مایکه س دانمیاما نم زد؛یاخم، تند تند حرف م

 دیخان شد. به درخت ب یسیبر آتش ع یچه گفت که آب

دو  هرداد و به حاج احمد نگاه کرد. حاال  هیتک

 یحاج احمد داشتند. وقت یهاو گوش به حرف ستادهیا

خان گذاشت تا به  یسیع یحاج احمد دستش را بازو

او در راه رفتن کمک کند پرده را رها کردم و به 

 آشپزخانه برگشتم.

را  یازودتر از همه به داخل آمد، تا آمد ترانه رضا

خان و  یسیع یمزمه کرد که فرهاد وقتلب ز ریز

 :کردیاحمد اطرافش نبودند زمزمه محاج
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 نداشته باشم چیاگه ه نم،یبش ری"اگه رو حص

 من تمیبا تو در نها ا،یتو من مالک دن با

 تو انگار تو بهشتم، با تو پر سعادتم من. با

 عاشق شهامتم من" ترسم،یاز مرگ نم گهید

رها کردم و از  نکیکه دستم بود را داخل س یبشقاب

 رفتم. رونیآشپزخانه ب

و  زدیرا به هم م شیو پاها دهیدراز کش نیزم یرو

 :ستادمیسرش ا ی. باالخواندیم

 !نمیبرو بخواب بب ؟یخونیم هیچ-

فرش غلت زد تا از دسترس من دور شود. دستم  یرو

 را باال آوردم و گفتم:

 نه. ای یزنیاونم چهچه م شیپ نمیبب ادیبذار بابا ب-

 ساکت شد و گفت: عیسر

 تا آخر بلدم.-



 .دیبه اتاق دو عیهم بلند شد و سر بعد

 یمتفکر به آشپزخانه آمد تا کمک کند، اما نصف مامان

 گفت: حالیکه باز کارها هنوز مانده بود 

 مرمر ول کن بذار بمونه فردا صبح! -

 طرفش که برگشتم تا بپرسم چه شده است که گفت: به

 از صبح سرپا موندم خسته شدم.-

 لبخند گفتم: با

صبح  یبه قول شکوه خانوم ظرف شب رو بذار-

 خاخور! رهیبرکت از خونه م یبشور

از لحن شکوه خانم بود  یدیمن که با تقل حرف

 کم کند. ادامه دادم: اشیاز کالفگ یاست ذرهنتوان

شما صبح  کنم،یبرو بخواب، من جمع و جور م-

 جا کن.جابه

که با حاج  دمیشنیرفت. م رونیتکان داد و ب یسر

وگو گفت زیرزیر قدرنیاما ا زند،یاحمد حرف م

هم بلند شدند و  تی. در نهادمیفهمیکه نم کردندیم

 رفتند بخوابند.

سالن را خاموش  ییمن هم که تمام شد روشنا کار

من را دور خودش  یکردم و به اتاقم رفتم. رضا پتو



 ریز یو وسط اتاق خوابش برده بود. بالش دهیچیپ

رفتم  زمیسرش گذاشتم و کورمال کورمال به سمت م

را باز کردم.  میو چراغ مطالعه را روشن کردم. کشو

قبل  یهاسال که مربوط به روزنامه کیچند صفحه از 

 لی. در وسادمیکش رونیاز انقالب بود را از داخل آن ب

نظرم را از  یتریکرده بودم. ت دایحاج احمد پ یمیقد

 اشیمتن اصل آمدمیقبل جلب کرده بود که هر وقت م

درک کنم  تریرا از ت سندهیرا بخوانم تا منظور نو

 گریرا بار د تری. تتوانستمیو نم آمدیم شیپ یکار

رم زده ییها:" نارنجواندمخ وقت نارنج  چیاند." هکه ک 

من را  قدرنیا تریت نیا شهیبودم. هم دهیکرم خورده ند

و  رمیکه سخت بود چشم بگ کردیبه خودش مشغول م

 اشسندهیرفتم تا نو نییبه سراغ متن بروم. از متن پا

کنم. اسمش به اختصار نوشته شده بود.  دایرا پ

سال  ستیمربوط به ب روزنامهچاپ  خی"م.ر" تار

 بود، سال پنجاه و چهار! شیپ

آمدم خود متن را بخوانم مامان در را باز کرد و  تا

 سرش را داخل آورد:

 ؟یداریمرمر ب-



 یاما حالت ادا دمش،یدیاتاق خوب نم یکیتار در

بود.  یاضطراب درون کیبه  کینزد یلیسوالش خ

 تر گفت:آرام

 مامان، رضا خوابه! ترواشی دارم،یآره ب-

 را زد. دینکرد و کل یتوجه

 یتا کردم و کنار گذاشتم. نگاه اطیرا با احت روزنامه

افتاده بود کردم.  نییبه رضا که سرش از بالش پا

 تیفیک یرو یریتاث چیاتاق ه یدفعهکیروشن شدن 

لخت و  ینگذاشته بود. مامان با سرشانه دنشیخواب

که  آمدیم شیود. کمتر پباز به اتاقم آمده ب ییموها

 تیرعا دیبزند، شا رونیب اناز اتاق خوابش طورنیا

 یامسئله کهنیا یعنیوضعش  نیا کرد؛یحال من را م

تر فکرش را احاطه کرده است. دست من را گرفت مهم

 . مینشست نیزم یو هر دو رو

 شده مامان؟ یچ-

 گفت: عیسر

تو  نمیبهم راستش رو بگو، بب پرسمیازت م زیچ هی-

 یابه احمد گله جانیدر مورد فرهاد و اومدنش به ا

 ؟یکرد



 :دمیکش رونیرا از دستش ب دستم

 ؟یانه مامان، چه گله-

 گفت: مشکوک

 گه؟ید یگیراست م-

 شده؟ یخدا. مگه چآره به-

 راحت شد و گفت: الشیخ

 !نداره یخب پس به ما ربط-

 شدم: زیخ میرفتم و ن جلوتر

 شده مامان؟ یمگه چ-

 دل به من نگاه کرد و گفت: دو

 گفتیاحمد م ا؛یآریخودت نم یاحمد به رو شیپ-

 دهیمامان توپ مایبه س اطیح یخان دم رفتن تو یسیع

 یاحترامیو به همه ب ومدهیکه چرا فرهاد امشب ن

بعد شامم زنگ زده خونه خود فرهاد  کهنیکرده! مثل ا

خبر  مامانم مجبور شد بهش بگه که مایجواب داده. س

 مون!خونه ومدهین وخاطر تو به آدیداشته نم

 گرفتم و گفتم: امنهیرا به سمت س دستم

 من؟-



آخر گفته به  یمامان لحظه مایبه س کهنی، مثل اآره-

 .آمیخاطر مرمر نم

 کردم: اخم

 !آم؟یخاطر مرمر نمبه یچ یعنی-

 دستانش را از هم باز کردم: مامان

گفته اونم به دل  یزیچ هیاحمد  دی! شادونمیچه م-

گرفته، اگه هم احمد نگفته باشه البد نشسته با خودش 

 جانیبرسه که ا نیفکر کرده ممکنه به گوش شاه

 . رنیداره بهت سخت بگ ایبروب

به ذهن  توانستینم وقتچیکه ه یبعد ینهیگز و

 جانی! امیبود میهامامان خطور کند خود من و حرف

هر چه زودتر از  دی، من بابرادر فرهاد بود یخانه

 .رفتمیتهران م

 خواستیم نیکه عمو شاه یکار یمامان درباره به

هر چه زودتر منتقل شدنم به شمال بکند گفته  یبرا

که  یو خبرداشتن از حرف شانیهابودم، اما از حرف

 نگفتم. چیزده ه شیخان چند سال پ یسیع

از بسته شدنش  یبه در انداختم و وقت ینگاه مین

 مطمئن شدم رو به مامان گفتم:



حاال امشب که گذشت، اما من در کل دوست ندارم -

 .ادیفرهاد ب نجامیا یوقت
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 لیباز به من زل زده و منتظر تکم یبا چشمان مامان

 ود:ام بطعانهحرف قا

خاطر عمو به من نگاه نکن مامان، فقط به ینجوریا-

 خان رفته ... یسیمن خبر دارم قبالً ع ست،یمهران ن

 لب ادامه دادم: ریز

 با بابا بزرگ راجع به من و فرهاد حرف زده!-

 گفت. ی"نیه دهنش را گرفت و " یجلو

زن، گفته که  نیمامان بزرگت بهت گفته، عقل نداره ا-

 بشه؟ یچ

 !دمینگفته، خودم فهم یچیه چارهیمامان، اون بنه -

گفته؟ از کجا  ینکن، اون نگفته ک یطرفدار خودیب-

مامان،  مایخان و س یسیمن، بابات، ع ریغ ؟یدیفهم

 !دونستنیفقط بابابزرگ و مامان بزرگت م



پشت  دیکه شما با نهیبهم گفته؟ مهم ا یاالن مهمه ک-

 داشته باشم!   یبا فرهاد برخورد یو نذار یمن باش

بود که همون موقع تموم شد،  یحرف هیمرمر  نیبب-

فرهاد رو  یدیداد! بعد هم که د شصلهیاحمد ف یعنی

 ه،یسم یکشوندن بردن خواستگار ایاز اون سر دن

تو سر  یکه چ دینفهم وقتچیاصالً خود فرهاد ه

 خان بوده.  یسیع

 :دمیشک پرس با

 ده؟یوقت نفهم چیکه ه نیمطمئن-

بلند شوم که مامان دستم را گرفت و نگه  خواستمیم

 داشت:

 نگفت! یزیبهش چ یکس ده،ینه نفهم-

االنم خبر  ،یاالن چ دونست،یخب اون موقع نم-

 نداره؟

زده؟  یگفته، آره حرف یزیمگه بهت چ نم،یبب سایوا-

 اگه زده بگو بگم احمد چنان ادبش کنه که ...

شده  شتریببود لحظه به لحظه  شیکه در صدا یحرص

نداشت. به رضا  یتسلط شیکنترل صدا یو رو

 کردم و گفتم: یااشاره



 بهم نگفته. یچیمامان، نه ه ترواشی-

 ؟یکن وونهیمن رو د یخوایم ،یگیم یخب پس چ-

منظور  توانستمیگفتم، در واقع خودم هنوز نم دروغ

که به من زد را درک کنم، ذهنم  یفرهاد از حرف

کار فرهاد  یو برا کردیعمل م یقو یلیخ بارکی

داشت را  شیها پخان سال یسیکه ع یهمان منظور

. زدیخطش م تریقو یلیو بعد خ کردیم یگذارنشانه

را به اتفاق  شب قبل  الیهم اتفاق مقابل در  و یگاه

طاقچه  یرا به انتها امیکه روسر یوقت زد؛یم وندیپ

 یابهیغر میکه من و او هست یهل داد و گفت در اتاق

 وجود ندارد. 

 هیمامان!  نهیسنگ یلینگفته، اما نگاهش خ یچیه-

 .کنمیکه دست و پام رو گم م کنهینگاه م یجور

 :دیاخم بلند شد و توپ با

 ! یحساس شد خودیفرصت کرده بهت نگاه کنه، ب یک-

 برود گفت: رونیاز در ب کهنیاز ا قبل

 !یرسیبه خودت م ادی! زگهیتو هم هست د ریتقص-

که مامان  دمیپوشیرا م یباز ماند، من همان دهانم

 .گفتیم
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 یسر سفره دیایحاج احمد ب کهنیزود قبل از ا صبح

بعد از  خواستمیرفتم. نم رونیصبحانه از خانه ب

 امدنشین یمامان برا مایکه س یلیفرهاد و دل امدنین

 کیدو روز در  یاآورده بود با او روبرو شوم. هفته

درس  یاضیر یشهر ر کیمحروم نزد یمدرسه

 یبرا آموزانشانشکه سن اغلب د یا. مدرسهدادمیم

بود. من  شتریب خواندندیکه در آن درس م یمقطع

داشتم که وسط سال  ییآموز سال اول راهنمادانش

داشتند و  یسخت تی. وضعآمدیو نم کردیشوهر م

. کردندیم هیته یشان را هم به سختروپوش مدرسه

 یبرا یحاج احمد چند بار به کمک دوستانش پول

سرپا مانده بود. سوار  همدرسه جمع کرده و مدرس

 یبود که آهن پاره نیا هیشب شتریکه ب یبوسینیم

 شدمیباشند م کرده کیارتا السترا سوار چه یاکهنه



را  بوسینیم نی. همرساندمیو خودم را به مدرسه م

مداوم حاج احمد در آموزش و پرورش  یریگیهم با پ

ظهر که برگردم حاج  کردمی. فکر ممیمنطقه داشت

فرصت دارم تا  یو من هم تا شب کل ستیخانه ن مداح

را که باز  اطینشد. در ح طورنیکنم، اما ا دایخودم را پ

که به سمت خانه انداختم  ینگاه نیکردم با همان اول

 کیبار وانیو در ا دهیپوش یکه بافت دمیحاج احمد را د

شده بود. دستم را  رهیو به من خ ستادهیو دراز خانه ا

 تکان دادم. لبخند زد و گفت: شیباال بردم و برا

 باال کارت دارم.  ایمرمر ب-

داخل خانه نروم و از  بود که به یمعن نیبه ا نیا

ساختمان خودم را به او برسانم.  یکنار یهاپله

به  یخانه و منته یهابه سمت پله میکه مستق یریمس

رفتم.  را رها کردم و به سمت باغچه شدیسالن ختم م

و با کمک  دهیکه در هم تن یدرخت تاک ریاز ز

به شکل تونل درآمده بود گذشتم و خودم را  ییهالهیم

 یسنگ یپله نیاول یرا رو میله رساندم. هنوز پابه پ

 خوردم. حاج احمد بلند گفت: زینگذاشته بودم که ل

 عجله نکن.-



 زیر یباال رفتم و حاج احمد هم جلو آمد. صدا 

 ترواشیرا با  وانیسنگ کف ا یکفشم رو یپاشنه

که حاج احمد  یصندل یقدم برداشتن کم کردم و رو

قد هم وانیا یبود نشستم. از رو دهیکنار کش میبرا

اش تا شده بودم. شاخه اطیداخل ح یدرخت خرمالو

 یوهیها آمده بود و رضا بارها توانسته منرده کینزد

 نارسش را ب کند.

 یزی. چختیمن ر یبرا ییاحمد از فالسک چا حاج

است و  دو نفره یجلسه کی نیا دانستمیم دم،ینپرس

 .با من دارد یحتماً کار مهم

هم گرسنه! اما من رو  ،یاهم خسته دونمیم-

 که، کم صبرم! یشناسیم

 را از دستش گرفتم: یچا کیبار کمر استکان

 شده بابا؟ یچ-

که به  یگذاشت و با نگران زیم یدو دستش را رو هر

 بود گفت: صیدر چشمانش قابل تشخ یخوب

 گفتیصبح زنگ زده بود دفتر؛ م نتیعمو شاه-

ساعت هشت صبح پس فردا آموزش و  دیمرمر با

باشه، مدارکش رو ببره نشون بده تا  جانیپرورش اله

... 



 مانیجا خورد بود. پش نیاحمد از کار عمو شاه حاج

 نگاهش کردم و حرفش را قطع کردم:

زودتر در موردش باهاتون  خواستمیم بابا! دیببخش-

زود  قدرنیا نیعمو شاه کردمیحرف بزنم. فکر نم

 کنه! یکار

 را تکان داد: سرش

بپرسم مگه قرار نبود  خوامی. مستین نینه مسئله ا-

 همه عجله؟! نیسال بعد، چرا ا یبرا فتهیب

و با  شدیمسئله راز دار نم نیمامان استثناً سر ا کاش

از  شدیتا من امروز شرمم نم زدیحاج احمد حرف م

 دادن به او! حیتوض

گفت آشنا داره  نیآره قرار بود، اما عمو شاه-

 زودتر کارم رو درست کنه! تونهیم

 :دیاش کشچانه ریاحمد دستش را به ز حاج

 خاطر فرهاده؟به-

ش دوست که من همه دیدونینه بابا! خب شما م-

 درس بدم. اکالیک یکه تو مدرسه ادیروز ب هیداشتم 

 برخودار نبود: یاعتبار چیحاج احمد از ه یبرا لمیدل



 تونمیمرمر جان اگه مشکل فرهاده من م نیبب-

 یحت ش؛ینیکنترل کنم که اصالً نب یجور هیاوضاع رو 

ً یدق شبشید ومدنیست! نخود فرهادم متوجه  قا

 یبرا ستیحال تو بود. پس الزم ن تیخاطر رعابه

 !یرفتن عجله کن

کنه که من  یبا ما زندگ ستیعمو فرهاد که قرار ن-

حاال که  خوامیخاطرش عجله کنم، من فقط مبه

درس بدم که از اول به  ییاومده برم جا شیپ یفرصت

معلم شدم. برم  تیترب یوارد دانشسرا تیهمون ن

که پدرم درس خونده، همون فضا، همون  ییهمون جا

 حس و حال!

 گفت: یاحمد با لحن نرم حاج

. پس فردا ستین ی! باشه؛ حرفامرزهیخدا پدرت رو ب-

 . میریبا هم م یظهر که از مدرسه برگشت

چه قدر سرتون تو دفتر شلوغه و  دونمینه بابا! م-

خودم  رمیگیم تیبل ،ییرفتن به جا یبرا وقتهیاالن ب

 ! رمیم

 نگاهش کردم: رهیخ

 ضیبزرگ مربارم که مامان! من اونگهید دیقبول کن-

 .ستیبود تنها رفتم، بار اولم که ن



 زد: لبخند

باشه تو  ادتی ی! ولشهیم یچ نمیباشه تا فردا بب-

 .یدختر حاج احمد ،یاخونه نیاول و آخر دختر ا

باهاش پز  یکل شهیکه من هم هیزیدختر شما بودن چ-

 دادم.

را  یخوب یعاطف ریمن و حاج احمد مس یهاحرف

 میدانستیبود، اما هم من و هم حاج احمد م مودهیپ

ما از هم  یجدا شدن راه زندگ نیتریو جد نیاول نیا

 است.

 

[18.06.21 21:47] 

 

 40#پارت

  می_مری#برا

 

بزرگ  د،یترسیمامان از آن م شهیکه هم یزیآن چ 

دخالت در  یبرا میشدن من؛ و تب و تاب عموها

 سرنوشتم.



 یطورجدا شدن آن دمیازه فهمت دیرفتن که رس وقت

که فقط  رفتمیمن م ست،یراحت ن کردمیکه هم فکر م

بدهم و  جانیآموزش و پرورش اله لیمدارکم را تحو

 دهند،یبعد برگردم و منتظر بمانم چه وقت جواب م

کردن  یدردناک بود. زندگ میمقدمه هم برا نیاما هم

 لومترهایاحمد، رضا! آن هم کبدون مامان، حاج

 یکدام از امکانات خانه چیکه ه یادورتر؛ در خانه

 اشیسرگرم نیکه بزرگتر یرزنیتهران را نداشت. پ

آدم بود  کیکردن  دایها بود و پزل زدن به دوردست

که  ی. پدربزرگندیرا به تماشا بنش شیهایتا روزمرگ

که باغ  یخانم دیاز همه بود، س ترقیبا تفنگش رف

که بلد بود  یامردانه یکارهاو به تمام  زدیمشخم 

که قرار بود خانم  ی. به دختر و پسرانکردیافتخار م

قبل از آمدن به  میمعلمشان باشم و صبح به صبح بگو

 یو بعد غصه ندیمدرسه دست و صورتشان را بشو

 یبرا ی* را بخورم که اصالً پاپوش مناسبییهاگالش

 نبود.  یباران شهیهم یروزها

به  نیغمگ یافهیق دادین تذکر ماحمد به ماما حاج

و وانمود  دیکشیرضا جور او را م رد،یخودش نگ

حال است. حاج احمد خوش اریاز رفتن من بس کردیم

هوا  یوقت خواستینگذاشت به مدرسه بروم. نم



رساند  نالیشد برسم. صبح زود من را به ترم کیتار

که  یالحظه نیو تازمان حرکت اتوبوس نرفت. تا آخر

تکان دادم. ساعت  شیدستم را برا نمشیبب توانستمیم

که  نی. همدمیرس جانیازظهر بود که به الهبعد کی

رفتم. دوست  یفروششدم به سمت دکان برنج ادهیپ

 جانیبه اله یخان بود و اکثر اوقات وقت یسیع یمیقد

و با  میکردیاز  تلفن داخل دکانش استفاده م میآمدیم

داشت، تا من  یمشتر رمردی. پمیگرفتیتهران تماس م

که بر چهره داشت به صورت من  یبا اخم دیرا د

 شد و به محض شناختنم گفت: رهیخ

االن مادرت زنگ زد  نیسالم مرمر خانوم! هم-

 زنگ بزن بهش دتر! ایسراغت رو گرفت، ب

خانه را  یکردم و به سمت تلفن رفتم و شماره تشکر

 گرفتم. رضا تلفن را برداشت.  

 بهش بگم. ادیبگو مامان ب دم،یرضا، من رس الو-

 تند تند گفت: رضا

بابا اومده شمال، مامانم اعصابش  اطه،یمامان تو ح-

 خرده. 



و  زدیبرنج چانه م متیسر ق یایبا مشتر رمردیپ

و  ستادمیها ا. پشت به آنآمدیرضا واضح نم یصدا

 گفتم:

رو  یرضا؟ گوش یگیم یشمال، چ ادیب دیبابا چرا با-

 بده مامان!

 عمو فرهاد رو کتک زدن ...-

. دو بار الو الو گفتم و رضا را صدا امدین ییصدا گرید

 زدم که مامان آمد:

 مرمر؟ یدیسالم، رس-

 یبابا چرا اومده شمال، ک گه،یم یمامان رضا چ-

 فرهاد رو کتک زده؟

 ریبر سر رضا زد تا ز یادیاز پشت تلفن فر مامان

 گوشش حرف نزند و بعد خطاب به من گفت:

 یزینگران نباش، چ کنه؛یم مرضا داره کالفه نیا-

 نشده!

 گفتم: مصرانه

مامان تو رو خدا حرف بزن، من دارم از تلفن مردم -

 شده! یوقت ندارم، بگو چ کنم،یاستفاده م



زنگ زد به بابات خبر داد که فرهاد  ییایدر یوهللا عل-

 اکالیک اومدهیداشته م نشیا ماششماله و صبح که ب

رو نگه داشتن و  نشیچند نفر قلچماق  ناشناس ماش

زدنش که کارش به  یجور هیسرش!  ختنیر

راه افتاده  شی. باباتم دو سه ساعت پدهیکش مارستانیب

 اونجا. ادیب

 مارستان؟یکدوم ب مارستانه،یب یعنیچرا زدنش؟ االن -

برنج فروش و هم  رمردیبلند گفتم که هم پ قدرآن

به سمت من برگشتند. با خجالت چشم  اشیمشتر

 گرفتم. مامان جواب داد:

زنگ زد مرخص  ییایدر یاالن نه، اون موقع که عل-

 ! الیبرگردن و خواستنیشده بودن م

 تهران مگه نبود؟ کرد،یکار م یچ اکالیفرهاد ک-

برم  خوامیگفته م هوی روزیصبح د گهیمامان م مایس-

شده. فقط من و  یل کار دارم. اونا  خبر ندارن چشما

سفارش کرده  ییایدر ی. باباتم به علمیدونیبابات م

 نهیبب ادیخان! خودش راه افتاده ب یسیزنگ نزنه ع

 چه خبره!

 مامان؟ هیکار ک دنینفهم-



 :دیغر مامان

که  نهیباشه؟ کار، کار عموهاته! شاه تونهیم یکار ک-

 کنه. ریعادت داره آدم اج

 گفتم: نیدفاع از عمو شاه به

سر وضع خودش و  دیمامان؟ شا یدونیاز کجا م-

ازش  یزیچ هیکردن  بشیتعق دنیرو د نشیماش

 بدزدن!

 غرغرکنان گفت: مامان

اتفاقا افتاده؟ اگه  نیاز ا یمگه اونجا دزد بازاره، ک-

خبر  یباشه بابابزرگ و مامان بزرگتم حتم نیکار شاه

به من زنگ  ایب جانیاله یکه اومددارن. فردا صبح 

 بزن بگو چه خبر شده!

 یابر یدر هوا یکه دم ظهر یرمردیبا پ حواسیب

و دلش  گشتیصحبت مشمال دلش گرفته و دنبال هم 

 یخوب بنالد خداحافظ یاز نبود مشتر خواستیم

 کردم. 

 گفتیکه بابا م ییکوچه و همان جا یبه طرف انتها 

 رمیدربست بگ نیماش اکالیک یجا برااز آن توانمیم

 یمامان اشتباه کرده باشد و پا خواستیرفتم. دلم م



بود که  نیکننده ا دینباشد، اما ناام انیدر م میعموها

که سر فرهاد آمده  ییبال زدمیخودم هم حدس م

 شتریب ن،یمنتها نه عمو شاه ست،یها نبا آن ارتباطیب

 .آمدیکار از او برم نیبه عمو ساسان شک داشتم. ا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

کفش آن  نیترارزان یکیکفش پالست ای*گالش: گالش 

 .شدیدرست م بلیاتوم وبیت کیزمان بود که با الست
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 ریکه با فلش مس یازنگ زده یتابلو یوقت راننده

به من نگاه کرد.  دید دادیرا نشان م اکالیک یجاده

درست است. مرتب سر  ریکردم که مس دییتا

هر  یبرا اکالی. ککردیو به اطراف نگاه م چرخاندیم

 یاداشت. جاده یتازگ دیدیبار آن را م نیکه اول یکس

از سکنه باشد  یخال آمدیکه در ابتدا به نظر م کیبار



که در  آمدیبه نظر م یستیتور یجنگل هیشب شتریو ب

زد،  یشد مرد لبخند دایکه پ ایباشد. در ایمجاورت در

 بود که گفتم: ایدر دنیمست د

 .نینگه دار یپل چوب نیکنار ا زحمتیآقا ب-

جهت نگاهش به سمت  بارنیپل نگه داشت و ا کنار

 یکه خانه یان سمتبرگشت. به هم  ایمخالف در

کوتاه و بلند درختان  یهابابابزرگ از پس شاخه

 ستیرا که دادم اسکناس ب اشهیمعلوم بود. کرا

 را پس داد و گفت: یتومان

 خانوم. ستهیا ادیز نیا-

زل  الیو به و ستادمیپل ا یدور زد و رفت رو یوقت

حاج  دانستمیمعلوم نبود. نم یزیفاصله چ نیزدم. از ا

ً یاحمد دق  یتا بتوانم به بهانه رسدیم یچه ساعت قا

است.  یتیاو بروم و بفهمم فرهاد در چه وضع دنید

مثل  بارنیا ناچار راه افتادم و حرکت کردم. در خانه

بابابزرگ را  ی. در که زدم صدانبودباز  مهین شهیهم

 :گفتیکه م دمیاز دور شن

 اومدم، اومدم.  بله بله!-

عجب نگاهم کرد و بعد انگار اول با ت دیرا که د من

 افتاده ادشی یزیچ



 گفت: باشد

تو  ایب ،ی! خوش اومدیآیگفته بود م نیآهان شاه-

اوقاتش  ومدهیخانوم ن دیمامان بزرگت س نیتو، ا ایب

 .شهیخوشحال م نهیتلخه، تو رو بب

را از دستم گرفت و جلوتر از من راه افتاد.  ساک

 یکه برا یاز اتفاق ایکه آ کردمیداشتم با خودم فکر م

پله  ینه که تا ساکم را رو ایفرهاد افتاده خبر دارد 

 گذاشت به سمتم برگشت و گفت:

فرهاد رو سر سه  گفتنیدکان مردم م یمرمر، تو-

سمت  ادیب چهیبپ خواستهیم یحسن کال وقت یراه

 کردن و زدنش! ادهیپ نیگرفتن از ماش اکالیک

 شدم: ترکیو نزد دمیکش یقیعم نفس

زنگ  جانیاله دمیرس یآره خبر دارم بابابزرگ. وقت-

 .ادیزدم تهران مامان گفت، حاج احمدم راه افتاده ب

 :دیپرس ینگران با

 سه؟یمامانت خبر نداشت کار ک-

 نیعمو شاه ایکه نفهمد منظورم عمو ساسان  یطور

 است، در جوابش گفتم:



 ،یناشناس بودن. شما چ گفتینه خبر نداشت، م-

 بابابزرگ؟ هیکار ک نیدونینم

 کرد و گفت: اخم

 نیا ای نه،یکار شاه ایباشه،  یخواستیم یکار ک-

 خوانیما رو م یساسان جوون مرگ شده! آبرو

 ببرن تو محل!

 را با عجله برداشت و گفت: ساکم

بخور  ای. بمیناهار رو بخور، ما خورد یباال ت ایب ایب-

خبر  هیحال فرهاد چطوره،  نیبب الیسر و هیبعد برو 

 !اریمن ب یبرا

که مادربزرگ  دمیدر اتاق مادر بزرگ را باز کرد د تا

. دست دهیمبل گذاشته و خواب یسرش را گوشه

 بابابزرگ را گرفتم تا سروصدا نکند:

 . خورمیاتاق ناهار م نینکن، من ا دارشیبابابزرگ ب-

غذا رو از اتاق مادربزرگ به اتاق  یقابلمه خودش

 کنارم نشست گفتم: یهن کرد. وقتمن آورد و سفره پ

 دیبذار حاج احمد که رس الست،یاالن فرهاد تنها تو و-

 . رمیگیم یخبر هی رمیمن م

 دفعه بلند شد: کی



 امیب دیپس مو بُشوم سر جاده هر وقت حاج احمد رس-

 بهت بگم.

 را دراز کردم: دستم

االن زوده! حاج احمد االن  ن،ینه بابابزرگ بش-

برسه، اون موقع  دیشا گهیدو ساعت د رسه،ینم

 برو.

بعد اورکت سبز  قهیحرفم گوش نکرد و چند دق به

و به آن کاپشن  دهیخر شیبرا نیکه عمو شاه یرنگ

 یو رفت. ساعت چهار وقت دیپوش گفتندیم ییکایآمر

 رونیخانم مامان بزرگ را از حمام ب دیبه همراه س

و  دیرس لباسش را بپوشد سر میکردیآورده و کمک م

 پشت هم من را صدا زد:

 کارت دارم. مرمر! ایمرمر، دتر، مرمر ب-

 گفت: یشاک بزرگمامان

 مگه؟ یچه خبره، سر بارد-

رفتم. بابابزرگ  رونیخانم دادم و ب دیرا به س شانه

 گفت: دیبود. تا من را د ستادهیها اپله نییپا

 !الیبشو و ایب د،یاالن رس نیحاج احمد هم ایب-



تر صحبت کند گرفتم تا آهسته امینیب یرا جلو انگشتم

 و مادربزرگ نشنود.

 .آمیم پوشمیبزرگ، االن لباس مبابا ترواشی-

به  یبابابزرگ هم سر دمیپوشیمن لباس م یوقت

تا  رودیبزرگ زد و به او گفت به همراه من ممامان

 به خواهرش بزند.  یسر

بعد رفت. را با من آمد و  الیو یاز جاده یمین تا

به او بدهم. قبل  یاصرار کرد که زود برگردم و خبر

باز کرد.  میدر را برا ییایدر یبرسم عل کهنیاز ا

به دو طرف  یبود. سر دهیاحتماالً من را از دور د

 تکان داد:

زک رو بزن. به  یخدا رحم بوده مرمر جان! بدجور-

نفر دو نفر هم نبودن که،  از خدا  هیقصد ُکشت بزن. 

 بزن. ینامرد خبرونیب

 :شدمیتر منگران گفتیم شتریچه که ب هر

 االن حالش چطوره؟-

 را از هم باز کرد: دستانش

 ! هین یفیوهللا تعر-

 بابام کجاست؟-



 !شتهیآقا فرهاد پهلو ن-
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 زیر یها باال رفتم. با باز کردن در صداتند از پله تند

حرف زدن حاج احمد آرامم کرد. به سمت سالن 

و دستش  دهیآشپزخانه رفتم. فرهاد دراز کش یروبرو

گذاشته بود و حاج احمد هم  اشیشانیپ یرا رو

کنارش نشسته بود. حاج احمد با لبخند به طرفم 

 برگشت و گفت:

شد خودم  گفتم من برسونمتا، االن قسمت ا،یب-

 برگردونمت تهران. 

شده و دنبال  زیخ میفقط به فرهاد بود که ن حواسم

 .گشتیم راهنشیپ

به تن  یرنگ دیسف یبه من بود و فقط رکاب پشتش

کف دست کبود  کیبه اندازه  شیبازو یداشت. رو

 راهنیبود. حاج احمد تازه حواسش جمع شد و پ

مبل برداشت و کمک کرد تنش کند.  یفرهاد را از رو

را بپوشد. بعد از  راهنشیمن هم مکث کردم تا فرهاد پ



داد و  هیتک لجلو رفتم. فرهاد به مب راهنیپ دنیپوش

گوش تا  ریکرد نگاهم کند. صورتش از ز یسع

داشت. مقابلش نشستم  یو کبود یگردنش خون مردگ

سالم گفتم. جواب سالمم را با تکان سر  یلب ریو ز

 جورنیاصالً ا ای. میچه بگو گرید دانستمیداد. نم

نگاه  میگفت. فرهاد هم جز همان ن دیها چه باموقع

سرش  ریدستش را ز  ونگاهم نکرد  گریاول د

گذاشت و به حاج احمد زل زد. حاج احمد جور هر 

. از گذاشتیسر فرهاد مو سربه دهیما را کش یدو

 شیفرهاد چشمم به دور پهلو راهنیباز پ یهادکمه

 یقرمز رنگ یو لکه دهیچیدور کمرش پ یافتاد. باند

. فرهاد متوجه نگاهم شد و به شدیم دهیآن د یهم رو

را  راهنشیدستش را حرکت داد و دو طرف پ یسخت

کرد. حاج احمد بلند شد و رو به فرهاد  کیبه هم نزد

 گفت:

 . ادیحالت جا ب کنمیکمپوت برات باز م هیاالن -

آشپزخانه را باز کرد و به داخل آن رفت. جرات  در

کار را کرده است نداشتم،  نیا یچه کس نکهیا دنیپرس

مبل راحت  ی. گردن فرهاد رودمیترسیاز جوابش م

نبود. خم شدم و بالشش را برداشتم. بلند شدم و به 

 کنارش رفتم و گفتم:



 . گردنت ریکم سرت رو بلند کن، بالش رو بذارم ز هی-

کمک دستش پشت گردنش را گرفت و از مبل  به

آرام  گذاشتمیمبل م یبالش را رو یفاصله داد. وقت

 زمزمه کرد:

هر وقت دو  کردیم فیتعر امرزمیمامان بزرگ خداب-

بابابزرگم بهش  شدهیطرف صورتش قرمز م

بود که مثل  نی" منظورش ای:" سرخ  گل مونگفتهیم

 ! یگل رز  سرخ قشنگ شد

سرش  یبالش گذاشت و من باال یرا رو سرش

سر  صشیفهم و تشخ یقوه یخشکم زده بود. همه

افتاده  ییگو انیبه هذ میبگو توانستمیبود و نم شیجا

آمد  رونیبه دست ب ینیاست. بابا که از آشپزخانه س

 یشهیمانتوام ش نیبه داخل اتاق رفتم. با آست

کردم و  اکطاقچه بود را پ یکه رو یانهیآ یشکسته

 بعد به خودم نگاه کردم. دو طرف صورتم قرمز بود.
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بابابزرگ که برگشتم بعد از خوردن شام  یخانه به

چراغ گردسوز را برداشتم و به اتاقم رفتم. اتاق من 

به  ینداشت و بابابزرگ قول داده بود فردا فکر یالمپ

را به طرف شکم جمع کردم و  میحالش بکند. زانوها

 دادم.  هیبه بالش پشت سرم تک

بابابزرگ  ینشستم که صدا یکیدر تار ییقدر تنها آن

نشست  گریاتاقم شد. طرف د یکیدرآمد و مهمان تار

 ادیچراغ برد و آن را ز چیو دستش را به طرف پ

 کرد:

 شعله کمه! نهیچره ا-

. زل زده دمیرا که باال آورد صورتش را بهتر د لهیفت

 بود به من:

 اشتباه بوده برگشته!  یلیخ-

فرهاد خبر  گری! و از اشتباهات دگفتیرا م فرهاد

 یها! حرفاشیواشکی یلیخ یهانداشت. از زمزمه

نگه  دیکه با یبه حرمت اشییاعتنای! بشیچند پهلو

دختر حاج احمد بودم؛ و به نظر  ! منداشتیم



 یاعتبار چیه گریاو د یبرا قتیحق نیا دیرسیم

 ی. حتکردیم گاهرا ن قتیحق نیا ییاعتنایندارد، با ب

از او به حاج احمد گله کنم، چون خودم  توانستمینم

 هم در کار فرهاد مانده بودم!

 بزرگ سرش را جلوتر آورد: بابا

 شک دارن؟ یبه ک ای بو یکالم هم نگفتن کار ک هی-

 کرد،ینه بابابزرگ! خود فرهاد که داشت استراحت م-

 نگفت! یچیحاج احمد هم ه

 ییبوها هی یعنینگفتن  یچیتو ه شیکه پ نیهم-

 بردن!

 شهیم یزیچ هینکن بابابزرگ، باالخره  یخودخور-

 ! برو بخواب.گهید

 تعلل بلند شد: با

رو هم ! روزگار تو یتو فکر یکه برگشت یاز وقت-

هم  نیشاه گشتیتلخ کردن. اگه فرهاد برنم

. ستمیسر جاش، اما االن منم جلودارش ن نشستیم

 که بوده! ییبرگرده همون جا دیفرهاد با

! بعد الیباز اسم فرهاد را آورد و من را برگرداند به و 

نتوانستم با او روبرو  گریکه فرهاد زد د یاز حرف



شام درست کردم  شانیشوم. به آشپزخانه رفتم و برا

بابابزرگ برگشتم.  یبا او به خانه یو بدون خداحافظ

 یحرف از خواستگار نیکه عمو شاه شیچند وقت پ

مورد با حاج  نیگفتم در ا منزد و  یپسر دکتر رحمت

که  دیاز من پرس هیاحمد و مامانم صحبت کند سم

نه؛  بعد از  چند  ایهستم و  یخودم خاطرخواه کس

 یا. ضربهدمینگاهش کردم بلند خند رهیکه خ یاهیثان

من که  ؟یخندیم یچ یزد و گفت:"برا میبه پا

 یداشتم برا ایبرو وب یش تو خونه بودم کلهمه

 ایباشه  ومدهیخوشت ن یتو از کس شهیم هخودم، مگ

 از تو!" یکس

اصرار بود و از من انکار. اصرارش باعث  هیسم از

که به  یروز جمعه از پسر کیکه ظهر  میشد بگو

 ندیمان آمده بود تا خانه را ببهمراه حاج احمد به خانه

که مامان سفارش داده بود را هم قد و  یو فرش و مبل

خوشم آمد، اما دو ساعت بعد  اورد،یخانه درب یقواره

از او متنفر شدم، چون به  ودبر خواستیکه م یوقت

 یبرا یشی"احمد" بدون پس و پ گفتیحاج احمد م

عمر خوش آمدنم  نیتریدو ساعت طوالن نیاسمش! ا

و خوش آمدن را اگر  یخواهمرد بود. خاطر کیاز 



بود که من بارها در  یفرهاد تنها مرد گذاشتمیکنار م

 فکر کردن به او قرار گرفته بودم. تیموقع

که  یابار بعد از بله نیاول یبرا هیآن موقع که سم از

خان او  یسیپا گذاشت و ع الیداد به و یبه خواستگار

!  روز دوم گذشتیرا عروس صدا کرد شش سال م

خواست  ییایدر یمامان از عل مایبود. س نیفرورد

 یکند. هر چه عل یعروسش گوسفند قربان یپا ریز

که هنوز به عقد  یعروس یگفت بهتر است برا ییایدر

مامان  ماینکند س هایولخرج نیاز ا امدهیپسرش در ن

هم بودند. همان  هیبار نرفت. پدر و مادر سم ریز

بابابزرگ و مامان بزرگ را با  ن،یموقع هم عمو شاه

بود رساند و  دهیکه تازه خر یمدل جوانان کانیپ

ماندگار شد.  یخودش هم به زور حاج احمد در مهمان

من را صدا زد تا بروم و از کنار  هادآن روز فر

ده بود را که عمو مهران فرستا یاچمدانش بسته

بدهد. من را به اسم  لیتحو نیتا به عمو شاه اورمیب

مامان بالفاصله  مایگفت! س میمرمر صدا نزد، گل مر

مامان به  مایبرگشت و با اخم نگاهش کرد. اخم س

فکر  فرهادشد که من تمام آن روز به  یافرهاد مقدمه

کنم. به سر و شکلش، لباسش، حرف زدنش، راه 

خواست کنار  هیاز سم نیاسیو عم یوقت یرفتنش! حت



فقط  رندیبگ یادگاریها عکس تا از آن ستدیفرهاد با

 یماجرا هم متوجه نیا ریماندم. تقص رهیبه فرهاد خ

خان بود! او بود که نگاه من را به فرهاد  یسیع

داشت و با  دنمیاز دو هعوض کرد؛ آن روز که گل

لبخند به مامان گفت دوست دارد مرمر عروسش 

را  هیخان باعث شد آن روز هر کس سم یسیشود! ع

عروس صدا کند، من سر بچرخانم و دنبال صاحب 

خان را  یسیتر عهم خوش انصاف یصدا بگردم. گاه

. دانستمیخودم م یو او را منج کردمیقضاوت م

نه  رم،یرا در مشتم بگ مخان باعث شد من قلب یسیع

 قدر اخم! آنیگریهر مرد د یفرهاد، برا یفقط برا

گران آمده بود که به مامان از اخم  میمامان برا مایس

 مایس یهااخم هیشب یمامان گفتم. مامان هم اخم مایس

 مامان به صورت آورد:
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تازه عروسش گل و  یآدم جلو گه،یخب راست م-

 !گهینم گهید یکیسنبلش رو به 

 

بردن  ادیاز  یبود برا یفرهاد کمک بزرگ نبودن

 دهیخان شن یسیکه از پشت در و از دهان ع یحرف

 یگریبودم، اما حاال فرهاد خودش بود که طور د

 با من تا کند. خواستیم

به دنبالم فرستاد  نیکه عمو شاه ینیزود با ماش صبح

کارم در آموزش و  کهنیرفتم. بعد از ا نجایبه اله

به  نیحرف زدن با عمو شاه یپرورش تمام شد برا

که مطبش در آن بود رفتم.  یسمت ساختمان پزشکان

 زییپا یهابه جدول قدم برداشتم و از برگ دهیچسب

لذت  کردیم ردکه با سر و صورتم برخو یازده

تند  بیو با ش کیبار یهااز پله ی. وقتبردمیم

برگشتم و به عقب  یاساختمان باال رفتم لحظه یهاپله

 نیا توانستیبود چطور م ضیکه مر ینگاه کردم. کس

 !د؟یایهمه پله را باال ب

هستم دو مرد و  ییسرادکتر ملک یگفتم برادرزاده تا

که در سالن بودند سرشان را بلند و نگاهم  یزن کی



بود بلند  نشسته زیاز مردها که پشت م یکیکردند. 

 شد و گفت:

 دکتور هم تازه برسه! یتو، آقا دییبفرما-

 زانیداشت کتش را آو نیدر زدم عمو شاه یوقت

به سر  ی. با لبخند نگاهم کرد، اما بعد از نگاهکردیم

من لبخندش جمع شد. روپوشش را دستش  یتا پا

 گرفت و جلو آمد:

 آموزش پرورش؟ یرفت یطورنیمرمر ا-

 به خودم انداختم و گفتم: ینگاه

 عمو؟ هیآره، مگه چ-

 گر نگاهم کرد:مالمت یکوتاه با نگاه یهیثان چند

که  جانیا ،یکردیچادر سرت م هیمن  زیخب عز-

آموزش  یرفت حجابیب یبلند شد ستیتهران ن

کردم، خب االن هزارتا  فیازت تعر یپرورش! من کل

 پات. یجلو ندازنیسنگ م

 م:را تکان داد سرم

 هیاز چادر نزدن، مدارکم رو گرفتن و  یعمو حرف-

 خوامیاز تهران م دیهم اونجا بود که تا فهم  ییآقا

 هم خوشش اومد. یلیروستا درس بدم خ یتو امیب



 را باال انداخت: دستش

که با  یفکر نیخوشش اومد رو وا بده! اونا االن اول-

چادر سرش  یمعلم هیکه اگه  نهیا کننیخودشون م

 یمردم کار درست یهاسر بچه ینباشه، بذارن باال

 نه. ایهست 

. نمیکرد تا من بنش شیروبرو یبه صندل یااشاره

نشست  زشیو پشت م دیخودش هم روپوشش را پوش

 و گفت:

چادر بنداز سرت،  هی یکه گفتم بر گهید یدفعه-

 ت رو هم بکش جلوتر.مقنعه

 !ینجوریا ستیعمو! درست ن تونمیمن نم-

. گمیکه م دونمیم یزیچ هیحرف من رو گوش بده، -

دادن، سنگ  ریگ یکی یو خوشگل یدیبه سف دمیمن د

 نجایقالب کردن تو که مثل آب خوردنه. حاال هم ا

 !رسونمتیبمون من خودم موقع ناهار که شد م

وگو گفت ینشستم. برا یصندل ینکردم و رو بحث

کارم در آموزش و پرورش نبود که آمده  یدرباره

 گذاشتم و گفتم: زشیم یبودم.دستم را رو



! فقط شمیمزاحمت نم ادیعمو، من ز یکار دار-

فرهاد رو از  نیبپرسم که شما خبر دار خواستمیم

 کردن و کتکش زدن؟ ادهیبه زور پ نشیماش

 و مشکوک نگاهم کرد: رهیخ

 .دمیشن ییزایچ هیآره -

 کردم: زمزمه

 ن؟یکار شماست عمو شاه-

 زد: لبخند

 یکتک کار هیکه با  نهیاز ا شتریکار من با فرهاد ب-

 حل بشه! یسرراه

 ه؟یپس کار ک-

 شد: شتریب لبخندش

نگو، کار ساسانه! هر چند من به  یچیبه بابابزرگ ه-

 هیاز کارش.  ومدیخودش رو نشون ندادم، اما بدم ن

 کرد. یالزم بود. تو محل آبرودار ینجوریا یگوشمال

 خودم اشاره کردم: به

. همه دونهینگم؟ بابابزرگ خودش م یچیمن ه-

 آخه؟ یکار شماست! چه آبرو دار دنیفهم



 باال انداخت: یاشانه

ما  یقهی انیب توننیم دنیخب بفهمن، مگه با فهم-

 رو بچسبن! مدرک دارن؟

اکت خان که س یسیع شه،یکه نم یطورنیعمو ا-

 !نهیشینم

 بلند شد: شیاز جا یعصبان 

 یخان و ارباب بود! االن لبه یروز هیخان  یسیع-

 نشسته.  غیت

. گذرهیبدونه نم دونه،ینم یچیخان هنوز ه یسیع-

 تموم بشه! یهمه چ جانیبهتره هم

 زد: زیبه م یاضربه

من  یفکر کرد ،یآریحرف تو حرف م قدرنیچرا ا-

 ترسم؟یخان م یسیاز ع

 را نشنود گفت: شیصدا یکه کس یبه طور ترآرام

! باهاشون راجع به مهران و فرهاد حرف تهیرفتم کم-

سوال جوابم کردن. گفتم کل محل  یلیزدم. خ

! برادر من سرش تو کار خودش بود، شناسنشیم

هم اگه بود  یبا حرفاش گولش زد. گفتم انحراف نیا



وسط فرهاد  نیا شهیمهران نبوده، نم یفقط برا

 .ستحرفا نیاز ا شتریب یزیچ هیباشه،  کارهچیه

حرفاست؟! خب فرهاد  نیاز ا شتریب یچ یعنی-

 نیبرگشته و عمو مهران نه، رفته قرارگاه اشرف، ا

 .کنهیفرهاد رو تبرئه م

آدم  نینترس! من کارم رو بلدم. از کجا معلوم ا-

واسه  رویجذب ن یسازمان نباشه برا دریخودش ل

اه اشرف، اصالً چرا نباشه؟ هم سوادش رو داره قرارگ

 یهم خانوادگ ست،افهینگه، هم خوش ق یبگه چ یچ

 کردن.  ادیکارا ز نیاز ا

 میدونی! ما هنوز نمشهیکه نم یطور نیعمو ا-

 اونور واقعاً ...

 کرد: اخم

 گهید یکی دیفرهاد مشکوکه، حتماً با نیچرا نشه؟ ا-

. رفتن من میایمثل مهران گرفتار بشه تا به خودمون ب

ما هم خوب شد، برادر ما شده منافق،  یبرا تهیبه کم

 .میبکن یکار هی دی. باستیکم که ن

که در مخالفت با او بزنم  یبودم حرف بعد مطمئن

 بکشد. ادیبر سرم فر کهنیبه ا شودیمنجر م
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قدم زدن به اطراف بروم  یاو اجازه خواستم تا برا از

. از میبرو اکالیو موقع ناهار برگردم و با هم به ک

آمدم  رونیب ریهمان اول که از ساختمان تنگ و دلگ

 یرفتن به سمت هتل نار را داشتم. معمار یهوا

 رونیساختمان واحد بود، اما از ب کیداشت.  یخاص

 هی. دو طرفش شبآمدیمسه ساختمان کنار هم به نظر 

کوه  طانیتر بود. شبلند و وسط ساختمان کوتاه یگنبد

از قسمت وسط و کوتاه سر برافراشته و انگار 

کوه را از دو سو در آغوش  طانیساختمان هتل، ش

 گرفته است.

کاء خواست سهمش را از شر یکی یوقت شیسال پ 

 یبه سبب تعصب نیاسیبرود، عمو  رانیبفروشد و از ا

خان مخالف  یسی. عدیهتل داشت آن را خر نیکه به ا



بود؛ حکم کرد که از آن هتل و هر چه که مربوط به 

ندارد، اما  دیحق خر نیاسیاست و عمو  زاریآن بوده ب

 یسیبار نرفت و به دور از چشم ع ریز نیاسیعمو 

 . دیاش رسخان به خواسته

 نیدر سردتر یداشت. حت یبزرگ یاطیباغ و ح هتل

روز و ماه سال هم سبز بود و گل داشت. دور تا دور 

دو متر از  یداشت که به فاصله یپَست یهتل حصارها

 ینصب کرده بودند که در شب جلوه ییهاهم چراغ

آرام آرام دور تا دور هتل   خواستمیداشت. م یبیعج

 یاخواندن ترانه یام بزنم و بعد بروم، اما صدقد

را تند کنم و به صاحب صدا برسم.  میهاباعث شد قدم

خشک را از  یهاداخل باغ هتل بود و برگ یرمردیپ

. پشت کردیم زیبزرگ درخت کاج تم یهادور گلدان

 :کردیزمزمه م یابه هتل با خودش ترانه

 "برف و باران بو 

 و طوفان بو باد

 خان بو یکوچ رزایخان بو ، م یکوچ ارزیم

ه مرد  گ ی! کل رضایرضا یرضا ر   النایتو چ 

  یرضا یبوکوشت



هید ی، م یرضا رهیمیمار ب یت یالهیا  رهیگیقرار ب ل ک 

 "یرضا

 یبوکوشت النایتو چره سردار گ ،یرضا یرضا

 !"یرضا رهیمار بم یت یالهیا ،یرضا

که با  رمردیو به پ دمیبه حصار چسب هیبه بق توجهیب

ها از گلدان یکینگاه کردم.  خواندیم ینیلحن غمگ

کند که من  زیحصار بود. جلو آمد تا آن را تم کینزد

 :ستادیو از خواندن باز ا دیرا د

 !نیخونیقشنگ م یلی! خنیخسته نباش-

 ! یمانده نباش-

باز بخواند و  خواستیمشغول کارش شد. دلم م و

 حرف بزند.

 د؟یباغبون هتل-

از سرما قرمز شده بود.  اشیاستخوان صورت

 دستکش دستش هم دو انگشتش سوراخ بود.

 هتل پشت سرش اشاره کرد: به

کار  جانیهتل رو ساختن من ا نیاز همون روز که ا-

 اول باغبون نبودم، دربون بودم.  کنم،یم

 !ادتونهیدر موردش  زایچ یلیپس خ-



ره زد و به ساختمان سمت راستش اشا یچرخ مین

 کرد:

قبل انقالب کاباره بو، من دربون  ؟ینیبیاونجا رو م-

کوفت  یچه خبر بو! نجاست یدونیکاباره بودم. نم

نبو! راست و  یحال شونیا یچیه گهید کردنیم

َگرَسن* ب رفتنیم میمستق . رونیتو، کج و معوج و 

! گفتن نداره، اما به زن و گرفتنیبعدشم دعوا م

 !کردنیناموس هم رحم نم

ادامه  دهمیگوش م شیهابا دقت به حرف دیکه د یوقت

 داد:

نکرده! مثل من و تو که  یفرق یلیالبته االنم خ-

 م،یهتل، صحبت پوله که باز ما ندار انیب توننینم

منتها زناشون دستمال  آن،یاونا دارن. بازم همونا م

جا  هیرو  شونیکردن سرشون، مرداشونم نجاست

 !زننیم نجایا آرنیرو مآروغش  خورن،یم گهید

 شون؟یشناسیم ن،یک نجایا یصاحبا-

 به حرفم گفت: توجهیب

 امرزیمار خداب یاسمشم نار نبود، نارنج بود. م-

 پول من نجسه!  گفتیم کرد،یم نمینفر شهیهم



 دور شد و باز خواند: یکم

 یبوکوشت النای! تو چره سردار گیرضا ی"رضا

 "یرضا رهیمار بم یت یالهیا ،یرضا

 

* *  * 

 ـــــــــــــــــــــ

 گشتنی: برموگرسن
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 میرح یصدا گرفتم،یچه که از امام زاده فاصله م هر

 گشتیدور امام زاده م دم،یشنیتر مرا هم سخت یعل

و من هم همراهش زمزمه  خواندیم رزایم یو برا

 .کردمیم



دل  ی"خدا دانه که من نتانم خفتن، از ترس دشمن، م

 خانا کیکوچ رزایتره گمه م زانایآو

 رانا،یو النیگ ،ییتنها بنا ،ییتندتر نا ،ییزودتر نا چرا

 خانا" کیکوچ رزایتره گمه م

 یدور و نامرد النیاز گ یو آوارگ یقحط کردیم دعا

 یصدا گریباشد. د یفرار رزایدوستان و مرگ از م

شرشر  یصدا شیو به جا دمیشنیخواندنش را نم

تازه  شهی. درختان دور رودخانه همآمدیرودخانه م

 یداخل آب و نصف شانشهیاز ر ینفس بودند. نصف

کهنه درختانش هم طراوت  یبود. حت رونیب گرید

 انیجر ریداشت. در مسباغ ما  یهااز نهال یشتریب

ُسر نخورم و به  کردمیم اطیرودخانه راه رفتم و احت

 نکهیا یبرا شهیداخل آب پرت نشوم. عمو رحمان هم

از  میایکمتر بهار را بردارم و به کنار رودخانه ب

که مثل ما به رودخانه رفتند  گفتیم یکوچک و بزرگ

ها را قورت آب آن گفتی. مگشتندهرگز برن گریو د

 ایدر دمیکه از بابا پرس یداده است. بعد از آن روز

 د،یپشت امام زاده و او خند یرودخانه ایبزرگتر است 

 شدیباورم نم گریدر نظرم رودخانه کوچک شد، د

 آمدمیرودخانه م دنیرا قورت دهد. به د یبتواند کس

عفت  عموکه زن ی. همانرمیرا بگ ایدر یتا نشان



. که دیآن را د شودیشان مخانه وانیاز پشت ا فتگیم

 ایدر یتن مردمش هم بو یدارد، که حت یباغ چا

 . دهدیم

ها رودخانه نگاه کردم. پشت آن یدرختان آن سو به

ها جنگل و ها، پشت خانهکوه بود، پشت کوه خانه کی

قدر راه بود، سخت و  نی! همایپشت جنگل در

 یبه کنده میداشتم که پا! چشم به درختان یطوالن

 نهیبا س یمرز رودخانه و خشک نیکرد و ب ریگ یدرخت

فرو رفت.  یو ال لگ نیفرود آمدم. دستم ب نیزم یرو

 نیاز زم عیو سر دمیکش رونیب یآن را از گل و ال

از  راهنمینگاه کردم،  پ راهنمیپ یبلند شدم. به جلو

ل میساق پا کیتا نزد نهیس رفتم  جلو یشده بود. کم یگ 

 عیو دستانم را داخل آب بردم. از شدت سرما سر

گفتم. خراش کف دستم در  یو " آخ" دمیکش رونیب

رفتن از  ی. به جاسوختیشده و م تابیبآب  یسرما

پر دار و درخت را ادامه دادم؛ دلم  ریجاده همان مس

. از ندیسر و وضع من را بب نیبا ا یکس خواستینم

تا هر چه زودتر برسم. به نفس  دمیدرختان دو نیب

و  ستادمیا دمیمان را که دنفس افتاده بودم. سقف خانه

به  عیسر دمیند اطیرا داخل ح یکس یگرفتم. وقت ینفس

عمو از دفعه زن کیخانه پا تند کردم که  یسمت پله



شد.  شیدایآمد و بهار هم از تالر پ رونیخانه ب ریز

. زن عمو دندکرینگاه م راهنمیپ یهر دو به جلو

را پرت کرد. دستش را به کمرش گرفت و به  لیزنب

 سمتم آمد:

ت تا عمه یخونه یتو؟ هان؟رفت یبُشو یکدوم گور-

 گوشت رو پر کنه، آره؟ 

 تعجب نگاهش کردم: با

 عمو؟کار دانم برم زن یعمه چ یخونه-

 آمد و گفت: جلوتر

که  یو تند تند خوابوند یرو گربه شور بود الیپس ل-

 ؟یکجا بر

 زاده!بُخدا رفته بودم امام-

 زد: ادیشد و فر تریعصبان

انشاهللا، امام زاده چه خبره  یآخر  امام زاده رفتنت بب-

وعده  یاونجا، با ک یریم یکنیکه هر روز نو نوار م

  ؟یدان

 آمدیم نییتالر پا یهابه بهار که از پله ینگاه مین

دست خودم باشد اشک از  کهنیکردم و بدون ا



شد. زن عمو دستش را باال  ریچشمم سراز یگوشه

 آورد:

و  ورنیا یبر یمن بلند بش یاجازهیب گهیبار د هی-

 رمیگیموهات رو م نیُکنم. اور قلم پات رو خرد اون

. عمه و خاله گردونمیتو دستم و دور خودم و خونه م

 یت االن که سر از تخم درآوردعمه ست،ین میهم حال

برارزاده دانه، اون موقع که قد کف دستم  دهیفهم

 کجا بود؟ آدم شده واسه من! یبود

 به عمه دارد! یرفتنم به امام زاده چه ربط دانستمینم

 رساند: وانیخودش را به ا بهار

لب رودخونه، تو  رهیعمه نشو، م یمار جان خونه-

 !یدونکه 

 را باال گرفت:سرش  عموزن

 !نیبدتر یکیاز  یکیتو الل  بَبو! -

زد، انگار که  ادیتر فربرداشتم تا بروم که بلند قدم

 مردم بشنوند: یبخواهد همه

 نیاالن نب َمرد منم برد؛ ،یچیآقاجانت خودش رفت ه-

 نیاول ادیسرت ب ییتو رو رها کرده به حال خودت، بال

خونه  شیبنبر سره! بشو که مقصره عفت خاک ینفر



 یراض نیاول نگاه بکن بب یخوریآبم م یو دار

 نه، بعد بخور! ای ستمیا

 نیدر نبودن من چه شده که او را تا بد  دانستمینم

که آرام  دمیبهار را شن یکرده است. صدا یحد عصبان

 عمو گفت:به زن

 امام زاده سر خاک مادرش!  رهیگناه داره! م-

و  راهنیبقچه را باز کردم. پ عیاتاق که رفتم سر به

 ی. با گوشهدمیآوردم و پوش رونیدستمالم را ب

دستمال اشک چشمم را پاک کردم و دستم را دور 

گرفتم تا هر چه زودتر گرم شوم. فکر  یبخار

 یو گرما یعمو باعث شد از بخارزن تیعصبان

 رونیو آرام در را باز کنم و ب رمیمطبوعش فاصله بگ

عمو زن ی. وقتدمیسرک کش اطیح یبروم. به همه جا

در را پشت سرم با سروصدا بستم تا بهار که  دمیرا ند

. تا به سمتم برگشت ندیمن را بب دیکشیاز چاه آب م

. دیایما ب یاشاره کردم کارش را رها کند و به خانه

 تکان داد. یواشکی دییتأ  یسرش را به نشانه
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اتاق برگشتم. چراغ روشن کردم و منتظر آمدنش  به

 گفت: دیکه در را باز کرد و من را د نیماندم. هم

اووه چه خبره، صورتت چه سرخ ببو! مارجان -

 !ستین یچیزبان تلخه، تو قلبش ه ن  ی! اگهید نهیهم

باز کرد  یو مثل من دستانش را دور بخار آمد عیسر

 :دمیتا گرم شود. پرس

 ببو؟ یقدر اوقاتش تلخه، چ نیچره ا-

 را تکان داد: سرش

 !گهید هیعمه تاج ریتقص-

 ؟یعمه تاج-

 .نجایاومد ا یزاده عمه تاجامام یتو که بشو-

 . ندیتا بهار هم بنش نشستم

 ؟یخواست عمه تاج یچ-

 بهار درهم رفت: یهااخم



رو  مایقد یکه نخواست، اول کهنه و تازه یزیچ-

و بار مارجان کرد، بعد هم حرف انداخت  دیکش رونیب

 !جانیچره اومده بوده ا ییداکه آقا

 چسباند: میرا به پا شیپا یشد و زانو ترکینزد

 ستیمعلوم ن ه،یبدبختم مقصر ن ی  راستش عمه تاج-

اومده بود دهات  ییدابه آقاجانت خبر برده که آقا یک

و  یعمه تاج یما! عمو هم آدم روانه کرده خونه

ش تو سروکله ییداداده که هر وقت آقا غامیبهش پ

 شیخودت! نذاره پ یرو ببر خونه میشد مر دایدهات پ

کرد،  هیگر یلیشد. خ راحت! مار جان هم نایما بمون

 !یعمه تاج یخونه یفکر کرد رفت ،یتو هم نبود

 لب گفت: ریبرد و ز نییرا پا سرش

 ه،یکه آدمخور ن ییدابوده! آقا یبد کار میکرعمو-

ما!  شیخوردنم نموند پ ییچا هیکه قد  یدیخودت د

کار و  ییداآقا فتاد،یاصالً چشمتون به چشم هم ن

 .نجایا ادیب یکه ه هین کاریب اده،یبارش ز

 بهار گذاشتم و گفتم: یپا یرا رو دستم

 به آقاجانم خبر داده؟ یآخه ک-



ندارن،  جاریمردم باغ و ب شهیو زمستان که م زییپا-

 !کننیفتنه به پا م رنیم

 شد و گفت: بلند

رو وسط  الیل یکهنه نهیمن برم؛ مار جان االن بب-

 من رو! ُکشهیرها کردم، م اطیح

 رونیاز در ب کهنیهمراه بهار بلند شدم و قبل از ا به

 خواستیچند روز دلم م نیتمام اکه در  یبرود، سوال

 :دمیرا باالخره پرس دمیکشیبپرسم و خجالت م

کار  یاومد، قرار شد چ تییدابهار اونروز که آقا-

 گردونه؟یبُکنه، گفت عمو رحمان رو برم

 که در را باز کرده بود بست و به سمتم برگشت: بهار

نگفت، با مار جان دعوا کرد که  یطورنیاولش که ا-

 برمیخود و دخترات رو م نجا،یا یبمون یخوایچرا م

ما  رفتیبار نم ری. زنیپشت کوه خالص بش نیتا از ا

 !نجایا میبمون

. از گفتیم اشییآقا دا یهابا غرور از حرف بهار

بال و پر خودش  ریها را زاست تا آن یکس کهنیا

عفت  گفتیکه آقاجان م یارباب ی  . همان قلدرردیبگ



بود. شانه باال  دهیه بهار هم ارث رسدارد، حاال ب

 انداخت و گفت: 

 ایگفت جنگل کنهیم یو زار هیمار جان گر دید یوقت-

جا دست راست برم همون هیکه من  ستنیجا وانم هی

! شیسر خونه و زندگ ارمشیو ب رمیرحمان رو بگ

 گردونمشیبفهمم کجاست، برم کنمیم ریآدم اج یول

 خونه!

 رو برگردونه! خدا کنه عمو رحمان-

عمو واقعاً دوست داشتم عمو رحمان برگردد، زن من

بود، اما نه به  یرا نداشت، زن مقاوم اشیتحمل دور

عمو رحمان. بهار در را باز کرد.  یشگیقدر نبودن هم

 و گفت: ستادیدر ا رونیب

بهش گفت  رفتیداشت م ییآقا دا یمار جان وقت-

جانت کدوم ور آقا یدونیم ننیاز تو بپرسن بب انیب

مونده  نشینذاشت، گفت هم ییکه آقا دا رهیم لونیگ

راه و  ۱الکو* هیپشت کوه و  ادیب ایکه از اون سر دن

 چاه رو نشونش بده!

 . با اخم جواب دادم:دیخند زیر و



برگشت عمو رحمان وسط نبود، هر روز  یاگه پا-

 نیهم تییداآقا بستمیم لیزاده دخامام رفتمیصبح م

 پشت کوه ما گم بشه!

 :دیها رفت و با خنده پرسسمت پله به

هم گم شد محتاج تو بشه راه و چاه نشونش  یوقت-

 !؟یبد

مورد  نیرا بستم تا هر چه زودتر برود و در ا در

 باز نشود. میبه رو شیرو

 ست،ین یعمه تاج ریتقص دانستمیهم مثل بهار م من

شت، مخصوص به خودش را دا یهاتیآقاجان حساس

عمو زن لیفک و فام یهاتیحساس نیاز هم یکی

 چیها خوشحال بود که هسال نیعفت بود. در تمام ا

 .ندیآینم دنشید یعمو عفت برازن لیکدام از فام

رفتم و  رونینشستن در اتاق خسته شده بودم، ب  از

 وانیا یبه انتها یبخار یچوب آوردن برا یبه بهانه

دستش گرفته و برگ و  ییرفتم. زن عمو جارو

 خواستیکه جمع کرده بود را با زحمت م ییهاشاخه

 :کردیببرد. با خودش هم غرغر م اطیبه پشت ح

من رو  نجایَزنَکه ناهار نُخورده بُخورده اومده ا-

 ۲بُکنه، به تو چه آخه چوچار!* حتینص



اسم گذاشته  ییتا به امروز چند تا یعمه تاج یبرا

 بود! نشیتربود و چوچار پر استفاده

 رونیکه رفت رو به بهار که از پشت خانه ب جلوتر

 آمد گفت:

 ت؟ عمه گفتیچه م یدیشن-

عمو هم دهانش را کج با لبخند نگاهش کرد و زن بهار

! رجهیرا درآورد:" پسره اسم ا یعمه تاج یکرد و ادا

پسند بوده  میو خوش قد و قامت! فکر کنم کر یکلیه

راه به راه حرف  گهینداره تو د تیخوب م،یمر یبرا

 وسط!"  یبرارت رو بنداز

که داشت درآورد و  یارا از حالت مسخره دهانش

 ادامه داد:

 میدختر بد دیرو گاوم داره، با کلیآخه بگو َزنَکه ه-

 بهش؟!

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الکو: دختر۱*

 کچوچار:مارمول۲*
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شده بود  دهیهم چ یکه رو ییهابه چوب ینگاه

 یها دست بزنم، رواز آن یکیبود به  یانداختم. کاف

. آن وقت من افتادندیم یکی یکیو  خوردندیهم غل م

ام عمو که چرا عادت کردهزن دادیبماندم و داد و 

گوش دهم. به اتاقم برگشتم  شانیهابه حرف یواشکی

 ییهاعمو حرف. زنستمنش یدور از بخار بارنیو ا

به من نگفته بود. من  یزیکه بهار از آن چ زدیم

مردها را دوست نداشتم، جز آقاجان و عمو رحمان! 

نم، فکر ک امدهیکه شن ییهابه حرف خواستمینم

برود که اسم  ادمیحواسم پرت شود و  خواستمیم

 یرو وارید یکه گوشه یلی! زنبامدهیرا شن رجیا

داخل آن را  یرا برداشتم و گردوها ودب زانیآو یخیم

 ی  کی یکیو با سنگ  ختمیر یریحص یسفره یرو

کارم تمام شد، پوست گردوها  یها را شکستم. وقتآن

باغ کنار  یتا ببرم گوشه ختمیر لیرا داخل همان زنب

کنم. دستمال را پشت گردنم گره  یها خالآشغال یهیبق



از قبل شده  ترکیتار یرفتم. هوا کم اطیزدم و به ح

را کنار چپرها کج کردم  لیبود. خانه را دور زدم و زنب

 میمر یبا صدا دفعهکیکه  زمیتا پوست گردوها را بر

و به اطراف نگاه سر بلند کردم  یوارپچگفتن پچ میمر

و انگشتش را  ستادهیطرف باغ اآن یکردم. عمه تاج

به سمت دهانش گرفته بود تا آرام حرف بزنم. مات 

 کردم و گفتم: اهشنگ

 ؟یستادیببو عمه، چره اونجا وا یچ-

 جوابم گفت: در

عفت بفهمه دوباره  خوامینم ست؟ین یکس اطیتو ح-

 اومدم!

 ینبود و نور اطیداخل ح یبه پشتم کردم. کس ینگاه

. شدیم دهیعمو رحمان د یخانه وانیا یسو روکم

برگشتم و  یهمه داخل اتاق بودند. به سمت عمه تاج

 گفتم:

 عمه؟ یکنیکار م یچ نجایا ست،ین کسچیه-

 گفت: آرام

 خونه، بهت گونم. می! برترواشی-

 به پشتم انداختم و گفتم: یگرید نگاه



! هر جا اینبال من بشما هم د رم،یمن آروم آروم م-

 شمام بمون. ستادمیوا

سر تکان داد. گره دستمالش را باز کرد و  یتاج عمه

عمو عفت زن کردیدهانش گرفت. فکر م یآن را جلو

نخواهد شناخت. من راه افتادم  ندیبب طورنیاگر او را ا

 یصدا آمدیکه م ییو عمه هم دنبالم آمد. تنها صدا

 یها که براقد مرغ و خروسعمه بود و قد یچکمه

 ستادمیعجله داشتند. کنار پله ا نشارفتن به داخل النه

 نیهم در ا یعمو! عمه تاج یو زل زدم به خانه

اش را درآورد. در دستش گرفت و از فاصله چکمه

 راهنمیها باال رفت. در اتاق را که باز کرد من هم پپله

و  ستادهیا یبخار یلورا جمع کردم و رفتم. عمه ج

 لرز داشت:

تموم بشه راحت  ۱چله* لهیپ نجا؛یکردم تا ا خی-

 . میشیم

داخل آن  یرا باز کردم و چوب یانبر در بخار با

 یرو یو رو کردم. عمه تاج ریانداختم. آتش را ز

 نشست و گفت: نیزم



شاهللا ما یکرد زانیآو وونیا یکه تو ییکدوها نیا-

بزرگ  یطورنیمن ا یچه بزرگن، ندونم چره کدوها

 .شنینم

 کردم و گفتم: نگاهش

از اون بزرگاش رو بردار و ببر،  یکی یریم یدار-

چرا  جا،نیا یاومد یطورنیببو که ا یاالن بگو چ

 !؟یشده بود میپشت چپرا قا

 کرد و گفت: یاخم

داشت. برار  الیواو دیدی! اگه من رو مهیعفت کول-

طرف ول بوده، رفت و اون طرفنیمنم ده تا محل ا

از ما  ،یدختر گرفت، اونم ک جونیاون سر اله

 بهترون! 

 نیجا نداشت از ا گریصورتم زل زد، اخمش د به

 شود: شتریب

بهار گفت  ،یتو نبود جا؟نیعفت بهت نگفت اومدم ا-

 !یستین دمیزاده، اونجا هم رفتم دامام یرفت

من  یدیند نیهم یجنگل برگشتم خونه، برا از راه-

نگفت، اما بهار گفت که آقاجان  یچیعمو هرو! زن

 داده!  غامیپ یشما و چ یآدم فرستاده خونه



 :دیتوپ

مگه جنگل  ۲الکو زک* ؟یبُشو یچ یجنگل برا-

 ! گهید یدست عفت بزرگ شد ری! زرهیم

 انداختم ادامه داد: نییرا که پا سرم

اما حرف  د،یشنیعفت م دیبود که با یغامیاون پ-

 آقاجانت فقط با عفت نبود، با تو هم بود.

 را باال گرفتم و با لبخند گفتم: سرم

 جانم؟گفته آقا یچ-

 یخونه یایداد بگم هر وقت برار عفت اومد ب غامیپ-

 !یبرگرد یما، تا اون نرفته هم حق ندار

 گذاشت: میزانو یرا رو دستش

 !نهیبرار عفت تو رو بب خوادیدل  آقاجانت نم-

 نازک کرد: میبرا یتعجب نگاهش کردم که چشم با

ش همه تچارهی! آقاجان بایسربه هوا هست یلیتو خ-

 تو رو داره! یناراحت

 لب گفتم: ریز



اون دفعه هم که اومد  ؟یکار کردم عمه تاج یمن چ-

 د،ینرفتم. اصالً نه اون من رو د رونیمن از خونه ب

 ! زود سوار اسبش شد رفت.نه من اون رو

 بلند گفت: عمه

که اومده بوده  یبهم بگ یومدیچرا ن ی! ولنیآفر-

که برار عفت  دمیشنیم مارهیاز رق دیمن با !نجایا

 !نجاست؟یا

 بهتون خبر بدم. دیبا دونستمینم-

 ایخانن! مال و ناموس دهات نایا ،یمواظب باش دیبا-

مردم باردن، ! بال بر سر دوننیرو حق خودشون م

آواره شد و  سراریچرا از ج یدونیم یعلمیرح نیهم

  کنه؟یم یزاده زندگکنار امام یاومد با زنش تو خرابه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماه تا دهم بهمن  یبزرگ. از اول د یچله:چلهلهیپ۱*

تا بزرگ و از دهم بهمن  یکه هوا سردتر است را چله

کوچک  یرا چله شودیاسفند که هوا گرمتر م لیاوا

 .ندیگویم

 دختر بچه الکو زاک:۲*
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 گفت: آهسته

به  گنیاز دست ارباب محلشون فرار کرد، مردم م-

 زنش نظر بد داشته!

ترس نگاهش کردم که سرش را به دو طرف تکان  با

 داد و گفت:

! یستیتو خوشگل الکو ا نه،ینذار برار عفت تو رو بب-

به خون  ستن،یخوب ن رزای! اربابا با مهیباباتم جنگل

 ن!تشنه ایو جنگل رزایم

 بلند شد و گفت: بعد

رو ببند ت شد، بقچه داشیپ ییهوی گهیبار د هیاگه -

 ما تا بره. یخونه ایب

اصالً  نجایاز ا اد،یب گهیفکر نکنم د یعمه تاج-

 خونه! ارهی! رفته عمو رحمان رو بآدیخوشش نم



را به سمت باال برد و  به حالت دعا نگه  دستش

 داشت:

! مگه االیبرنگرده انشاهللا! چه فکر و خ گهیبره د-

ارباب  هیبرگردونه رحمان رو؟! اگه قرار بود  تونهیم

! بره یچیه گهیکنه که د دایرو پ ایجنگل یزک جا

 ریز یایدهات ای! جنگلزنیریسمتشون خونش رو م

 بترسن!  نیکه از ا ستنیدستش ن

 را به سمتم گرفت: دستش

 ه،یهم حرف من  تنها ن نایرو گفتم، ا یگفتن میمر-

من برم خونه،  ن،یرو بب اطیح ایحرف آقاجانته! حاال ب

 َزکون* شام ندارن!

 و گفتم: ستادمیا شیدر را باز کنم روبرو نکهیا قبل

آقاجان کدوم ور  دنیاز من پرس یبار هیعمه اگه -

 بگم؟ یمن چ رهیجنگل م

 :دیتعجب پرس با

 آقاجانت کو وره؟ یدونمگه تو -

 نه، ندونم.-

ازت بپرسه، برارت عفت؟ مگه من  خوادیم یک-

 داشیباهاش، تا پ یاالن نگفتم چشم تو چشم نش نیهم



 هیما که کار به سوال و جواب نرسه.  یخونه ایشد ب

نَن!   حرف رو که ده بار نَز 

 انداخت و ادامه داد: میبه سرتاپا ینگاه

ما، هر دو  یجانت دو نفر رو فرستاده بود خونهآقا-

َجوون آدم بو، آقاجانت  شونیکیبودن.  یجنگل

 .یوبال عفت بمون ادیز ذارهیره، نمدا ییفکرا

 رونیدستمال را پشتم انداختم و با خجالت ب یگوشه

درخت داشت سرک  یهارفتم. هالل ماه از پشت شاخه

در آسمان  شدیم زییپا یها وقت. ستارهدیکشیم

 یتا تابستان برا دیو با کردندیکوهستان راه گم م

اشاره کردم تا  ی. به عمه تاجمیکردیصبر م شاندنید

 نییکه داشت کدو را پا یبرود. با دست و بال بلند

 یو دستمال را تا رو دیاش را پوش. چکمهدیکش

 باال آورد و رفت. اشینیب

عمو عمو رفتم. زن یشد به خانه کیکه کامل تار هوا

 یوقت ی. حتزدیم یو نه حرف کردینه نگاهم م

را به دست آن  زد،یبر یمن فرن یدر کاسه خواستیم

حرکاتش  یهمه یچشم ریپروانه داد تا به من بدهد. ز

. منتظر بودم هر آن بلند شود و رو کردمیرا دنبال م

به  یواشکیچه  یبرا یتاج عمهبپرسد  ادیبه من با فر



داشته است. بعد از شام  یکار یما آمده و چ یخانه

نشستم و فقط چشمم به چراغ بود تا  وارید یگوشه

 نی:" جا بندازدیدهد و بگو نییرا پا اشلهیتیف

که از آمدن  شدیراحت م المی" آن وقت من خنیبخواب

. باد و بوران داندینم یزیچ شیهاو حرف یعمه تاج

شدت گرفته بود، آن قدر که به نوبت سقف و در را 

را که  الیل ی. کهنهشدیبلند م ییو صدا لرزاندیم

 عوض کرد رو به بهار گفت:

 رو بخوابونم. الیلبالش بده -

 الیرا هم انداخت. ل هیبق یداد و جا الیبه ل یبالش بهار

و  گرشیپروانه هم طرف د د،یخوابیکنار زن عمو م

شد پروانه آرام و  نیکه سنگ الیبعد بهار و من. پلک ل

 عمو زد گفت:زن یبه پا یبا ترس دست

 براش؟! میپتو ببر هیمار جان ناز خانوم سردشه، -

گرفت و  الیعمو چشم از لحرف پروانه زن نیا با

 گفت:

تو جونش،  رهیخانوم پوستش کلفته! سرما نمناز-

 ! تو هم بخواب!دهیخواب یاالن کنار گاو



. به من هم دیچراغ را کم کرد و دراز کش یلهیتیف بهار

اشاره کرد دستمالم را باز کنم و بخوابم. پروانه 

 زن عمو زد و گفت: یدوباره به پا

 قصه بگو! هیر جان ما-

 نگاهش کرد و گفت: عموزن

 بگم. چوشمت رو ببند من قصه-

عمو عفت زد، زن یبه سمت من برگشت و لبخند بهار

مهربان شده بود. دستمالم را باز کردم و کنار بهار 

 ی. طاق باز به سقف زل زدم و به قصهدمیدراز کش

 عمو گوش دادم. زن

بدجنس  یادرنام هیبودن که  یبرادر و خواهر-

روز  هی نیکرد که ا تیرو اذ نایا نقدریداشتن. ا

رو  نایا ینشستن و دعا کردن که خدا از شر نامادر

 خالص کنه.

کرد. چشم از سقف گرفتم و به سمتش برگشتم.  مکث

پروانه  یپروانه را کنار زد و وقت یشانیپ یرو یموها

 عمو گفت:قصه را بشنود زن یچشم باز کرد تا ادامه

 ـــــــــــــــــــ

 !هابچه ��*زکون:جمع زک 
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رو برآورده کرد، برادره شد ماه،  نایا یخدا هم دعا-

شبا  اومد،یدرم دی. روزها خورشدیخواهره خورش

قشنگ بو، گفت من اگه روزا  یلیخ دیماه. خورش

ماه بهش گفت تو نور  نن،یبینامحرما من رو م امیدرب

نتونه  کسچیکن که ه یکار هیبا نورت  ،یدار

 ،یکنیکار م یگفت تو چ دیخورش نه،یصورتت رو بب

از باال سر  یخوایکه م یتو آسمون، وقت ییشبا تنها

ماه گفت من که تنها  ؟یترسینم یقبرستونا بگذر

 تونهینم یکه کس نهیهم یها با منن. برا. ستارهتمسین

با ستاره  شهیماه هم هم نه،یرو بب دیصورت خورش

 .آدیم

شدم و  زیخ میشان برده بود. نبهار و پروانه خواب 

را از  الیعمو نگاه کردم. قصه تمام شده بود. لبه زن

 گذاشت و رو به من گفت: نیزم شیپا یرو

موهات رو باز  یبخواب یخوایچند بار بگم شبا که م-

 کن نفس بکشن؟! پشت کن برات بازش کنم. 



شدم و پشت به او نشستم. خوشحال بودم که  بلند

را بافته  میباالخره با من حرف زد. خودش صبح موها

را در دشتش گرفت و آرام آرام آن را از  میبود. موها

 لب گفت: ریهم باز کرد و ز

 .  ارمیب شونه سایوا-

طاقچه برداشت و  یرا از رو یچوب یو شانهشد  بلند

فرو  میسرم در موها یپشتم نشست. شانه را از باال

شانه به پشت کمرم  ی. چند باردیکش نییبرد و تا پا

گفتم که شانه را کنار  ی"آخ" یخورد. بار آخر

 گذاشت و با دستش آن را صاف کرد:

 ۱که سبوج* یکمرته! تا وقت ریدراز شده! تا ز یلیخ-

 فهیو قشنگه، ح اهی. سیکوتاه کن ذارمینم فتادهین

 بخوره.۲مقراض*

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

 سبوج: شپش۱*

 یچیمقراض: ق۲*
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و تاب داد که  چیپ میموها نیقدر دستش را در ب آن

. دمیبالش گذاشتم و خواب یشد. سر  رو نیپلکم سنگ

درهم و برهم چند شب  یراحت و آسوده؛ بدون فکرها

 یبود که بهار من را برا کیقبل! هوا روشن و تار

را تکان داد و گفت که کم  میهاکرد. شانه دارینماز ب

شب موقع خواب سطل  عمومانده نمازم قضا شود. زن

تا صبح  گذاشتیم یو کنار بخار کردیم را از آب پر

حال باز  نینماز گرفتن گرم باشد؛ اما با ادست یبرا

و آب را به سر و  ستادمیایم وانیا یرو یهم وقت

. چادر نماز گشتمیلرزان به اتاق برم زدمیصورتم م

 الیسر ل یاو باال یعمو گرفتم و در جارا از زن

و نماز خواندم. بهار زودتر از من خوانده و  نشستم

عمو لحاف به زن ریلحاف رفته بود. از ز ریبه ز

 گفت:

 ریاز ز خوادیسرده، آدم دلش نم یلیمار جان خ-

 م،یکرد روزیکارامون رو د ی. همهادیب رونیلحاف ب



 م،یبخواب آدیبذار تا آفتاب درم م،یندار یکار چیه

 .ایسروصدا نکن

 اشنهیو نوک س دیکش الیرا به سمت لخودش  عموزن

 را در دهان او گذاشت:

 .نیبخواب نیریندانم، بگ یکار -

لحاف رفتم و به بهار  ریبه ز عیکه تمام شد سر نمازم

 خودش را از من دور کرد: ی. کمدمیچسب

من رو  یشد داریب سته،یچقدر دست و پات سرد ا-

 نکنا! داریب

 !گهیبخوابم د خوامیبشه، منم م داریب خوادیم یک- 

لحاف گرم  ریرا جمع کردم و چشمانم را بستم. ز خودم

 زود خوابم برد. یلیشدم و خ

لحاف به بدنم دادم  ریکه ز یکش و قوس نیدر اول 

سرم کنار  یباعث شد لحاف را از رو یحس خفگ

بلندم را از دورم  یبکشم. موها نییبزنم و تا کمرم پا

زدم و متوجه  ی. غلتبالش بردم یکنار زدم و به باال

غرق  الیاما پروانه و ل ده،یشدم بهار کنارم نخواب

خواب بودند. سر بلند کردم و به دورم نگاه انداختم. 

کوچک اتاق خبر  یداخل اتاق نبود و پنجره کسچیه



منت بر سر ما گذاشته  یکه آفتاب تازه جان دادیم

 می. نآمدیم ییاست. از سقف که اتاق تالر بود صدا

شدم و نشستم. سرم را باال گرفتم و به سقف زل  زیخ

عمو اتاق در حال قدم زدن بود. زن یزدم. انگار کس

 دادیگذاشته بود و اجازه نم شیهامهمان یرا برا تالر

 دمیکش نییرا پا راهنیها به آنجا برود. پاز بچه یکس

در را باز کردم تا بفهمم چرا  یلنگه کیو بلند شدم. 

شده و زن عمو کجاست.  داریمن ب بهار زودتر از

تا سد راه سرما شود و پروانه و  ستادمیمقابل در ا

دنبال بهار بگردم  نکهی. قبل از اندنک تیرا اذ الیل

تالر نگاه من را به سمت خودش  یسقف چوب یصدا

 کی. نه زدیتالر قدم م وانیا یداشت رو یکشاند. کس

و بعد  کندیرا انگار از جا م شیپاها ،یقدم زدن معمول

 ی. سقف چوبکوباندیچوب م یدوباره محکم رو

 اشتمگذ رونیرا ب میپا کی. خوردینامحسوس تکان م

 و بلند گفتم:

 !؟یکار ُکن یباال چ ،ییبهار، بهار تو-

از پشت خانه  دفعهکی. امدیبهار از باال ن یصدا اما

شد. لبخند هم بر لب داشت. تا  داشینان به دست پ

اش را باال بزنم، با لبخند انگشت اشاره یآمدم حرف

 آورد و آرام گفت:



 تو. آمیبشو تو اتاق دارم م س،یه-

 ریبه تالر انداختم. سقف همچنان داشت ز ینگاه مین

 زیاعتراض آم ینفر از خودش صداها کی یهاقدم

. ناچار به داخل اتاق برگشتم.  تا بهار در آوردیدرم

 را پشت سرش بست گفتم:

 اومده، عمو رحمان برگشته؟مهمون -

 با لبخند گفت: بهار

 میما که خواب بود سته،یا ییآقاجان کجا بود؟! آقادا -

برسه، مارجان هم اتاق تالر رو براش آماده کرد، 

 .ییآقادا یتازه بدوشه برا ریخودشم رفته ش

 :دمیکه حرفش را تمام کرد هول و دستپاچه پرس بهار

 االن باالئه؟ تییداآقا-

 :رمینان را به سمتم گرفت تا از دستش بگ بهار

 شده. داریزد، اونم تازه ب یچرت هیآره، -

آقا  کهنیهر چه زودتر بروم، قبل از ا خواستمیم 

. دیایب نییتالر پا یهاکند از پله دایفرصت پ اشییدا

. عقب عقب رفتم تا دستمالم را شدیآقاجان ناراحت م

کرد،  ریگ میپا سرم بگذارم. لحاف به یبردارم و رو

خودم را کنترل کردم. دستمالم  فتمیب کهنیقبل از ا



آن را  ینبود. به دور تا دور اتاق نگاه کردم. وقت

 رو به بهار گفتم: دمیند

 مون!برم خونه دیدستمالم کجاست؟ من با-

 گذاشت: یخم شد و نان را کنار بخار بهار

 . آدیاتاق نم یتو ییبخور، آقا دا ییناشتا شیبن-

 :دمیاز حد معمول دوباره پرس بلندتر

 دستمالم کجاست؟-

بلند شد و طاقچه را نشانم  شیبا تعجب از جا بهار

 داد:

چوشم خوب باز  یمار جان تا کرده گذاشته اونجا، ت-

 بکن.
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سرم  یطاقچه برداشتم و رو یدستمال را از رو 

 شیکه در ذهن من کز کرده، از جا یانداختم. آقاجان

هر چه زودتر بروم.  کردیبرخاسته بود و امر م

را به پشت سرم بردم؛ فرصت بستن و جمع  میموها

قدم زدن در سرم بدون مکث  یکردنشان نبود. صدا

سرم  شت. به سمت در رفتم، بهار هم پشدیتکرار م

 نییجمع شد که پا المینبود، خ وانیدر ا یآمد. کس

 نمیاست. جرات نداشتم سرم را بلند کنم و بب امدهین

نه.  ایو  رودیتالر قدم رو م وانیا یرو یهنوز کس

بود و  نییها رفتم. سرم کامالً پابه طرف پله میمستق

 نییپا عی. سرکردمینگاه نم گرید یجا چیبه ه میجز پا

پله شکسته شده و تا  یاز رو ،یآدم یهیرفتم. سا

درخت نارون امتداد داشت. مطمئن  ریچند قدم بعد و ز

و با  دمیسرم را بلند کنم. کفشم را پوش دیشدم که نبا

تند به سمت خانه مان رفتم. زن عمو با سطل  ییهاقدم

 می. نستادیآمد و مقابلم ا رونیخانه ب ریاز ز ریش

کرد  یانداخت و سع مبه من و بعد پشت سر ینگاه

 پنهان کند که چه قدر خوشحال است. 

 !؟یرینون تازه پختم، کجا م-

 خونه کار دانم!-



مان رساندم. کنارش فرار کردم و خودم را به خانه از

 می. موهادمیکش یدر اتاق را که باز کردم نفس راحت

ام رها بود. دستم را به پشت دو طرف شانه یرو

و به  دمیها را کشبود. آن رونیب میموها یبردم. همه

 شدیو همه را نم شدیدست جا نم کیجلو آوردم. در 

عمو  یخانه یهاتر شد. پلهم تندیهابه جلو آورد. نفس

را  ریآمده بودم. تمام مس نییپا یاطیاحت چیرا بدون ه

کوتاه راهم را سد  یلیعمو خکه زن یجز وقت دم،یدو

 چیآمده ه اشییادکرد. آن موقع که بهار گفت آقا

 رونیشان باز خانه ترعیهر چه سر کهنیجز ا یفکر

 نیکار را هم نیآن موقع بهتر د،یبه نظرم نرس میایب

بهتر بود! آقا  یلیدر اتاق ماندن خ دی. شادانستمیم

بلند شده بود،  ادیز میموها گفت،یجان راست م

 جان کجا بود؟ . آقازدیحرف درست را م شهیهم

گل انداخته بود که بهار در اتاق را  یآتش بخار تازه

داخل آمد. چپ چپ نگاهم  ریباز کرد و با نان و ش

 یرا برا شیهالب یقراریب توانستیکرد، اما نم

اتاق چمباتمه زده بودم  یکه گوشه یبه من دنیخند

 پنهان کند:

 !چسبهیناشتا خوردن نم نجایچقدر سرده اتاق، ا-



آن را از  یهاکه گره یو در حال ام رفتمطرف بقچه به

 گفتم: کردمیهم باز م

 رو روشن کردم. یتازه بخار-

 :ستادیآمد و باال سرم ا جلو

منه  ریبه من، مگه تقص یحاال چرا پشتت رو کرد-

 اومده؟ ییداآقا

 ۱پ ر و مار* ته؛ییداآقا ه؟یکس ریمگه من گفتم تقص-

 شی! پششیداره که اومده پ ایخواخور تو دن هیندانه، 

! یعمه تاج یخونه رمیبره! من م یک شیپ ادیاون ن

 .گردمیهر وقت که رفت برم

ام بقچه یکنارم نشست و دستش را سفت رو بهار

 گذاشت:

بره  خوادیکه بمونه، م ومدهین ییدا! آقا؟یکجا بر-

 زود!

 را کنار زدم: دستش

 خونه. آمیباشه، هر وقت که رفت، من م-

 :دیدستم کش ریبقچه را از ز بهار



امروز مار جان  هی. مونهینم ره،یناهار نخورده م-

عمه  یخونه یحال خوشه، نذار ناخوش بشه. بر

 !کنهیبُخدا شر به پا م یتاج

که پا به داخل اتاقم گذاشته  یبار از وقت نیاول یبرا

 نگاهش کردم: میبود مستق

بهار امروز رو بمونم و نرم، فردا پس فردا بازم آقا -

 !؟یو بخواد چند روز بمونه چ ادیب تییدا

به  یمرض هیمارجان چند وقته ناخوشه!  یعمو- 

جانش افتاده که گوشت تنس رو بُخورده و شده 

ببرتش رشت شفاخانه،  دیبا ییداپوست استخون. آقا

سال طول  هیتا  دی. شاگردهیگفت تا عالج نشه برنم

 دایبتونه ب گهید یک ستیبکشه. اومده بگه معلوم ن

آقاجان که  یپ هنفر رو هم فرستاد هیبهمون سر بزنه. 

داده که  غامیپ یچ  دونمیببره.حاال من نم غامیبراش پ

 !شیسر خونه و زندگ گردهیآقاجان برم کنهیفکر م

 در صورتش گفتم: رهیخ

 ره؟یاالن م یعنی-

 :دیو نان را جلو کش ریش ینیکرد و س یاخم

 آره، نَُکش خودت رو!-



ام به شانه یرا به طرفم گرفت و با نگاه ریش استکان

 گفت:

ما بهتر نبو، حاال خوب ببو که  یخونه یموندیم-

 !دیشلخته پلخته تو رو د یطورنیا ییداآقا

داغ را از دستش  رینکردم و استکان ش یتوجه

 بود: ریتر از شکه زد داغ یگرفتم، حرف

طرف و  نیموهات ا یطورنیهم یدیدوئیم یداشت-

 ریدل  س هیخونه  یتا برس یی. آقا دارفتیاون طرف م

اون وقت  د،یکه صورتت رو ند فینگاهت کرد، فقط ح

 !یشدیدماغ سوخته م کردم،یم فیک شتریمن ب

 :دمیرا باال گرفتم و توپ سرم

دل  هیخودش  نیع یکیکه  آدیخوشش م تییآقا دا-

 به ناموسش نگاه کنه؟!  ریس

 باال داد: ییابرو

 ستادهیکار داشت؟ باال وا یبه تو چ ه،یاون چ ریتقص-

وسط و داره  دهیجن بو داده پر نیع یکی دیبود د

مون نگاه یجور هی نییهم اومد پا ی. وقتدوئهیم

 نیگفتیرو م ۲تور الکو* نیا گفتیکه انگار م کردیم

 ! رمیمن بگ



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 پدر و مادر*پر و مار: ۱

 ��وانهیتور الکو: دختر د۲*
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من هم دلخور  یمحلینزدم، از ب یبا بهار حرف گرید

 یچشم ریبار ز کی قهینبود، برعکس هر چند دق

که داشت  ی. وقتدیخندیم زیر زیو ر کردینگاهم م

 دستش را گرفتم: رفتیم رونیب

 بره؟ خوادیاالن م تییداکه آقا گهید یراست گفت-

 :دیکش رونیرا از دستم ب دستش

 یخوای! ممایافتاد یریدروغ دانم به تو بگم؟ عجب گ-

 یتو و عمه تاج الیخ میقطع رابطه کن مییدابا آقا

 راحت بشه؟



 ؟یرو حرف آقاجانت حرف بزن یتونیبهار تو م-

 را به دو طرف تکان داد و گفت: سرش

 نه!-

جانم دوست نداره پشتش حرف منم مثل توام، آقا-

داره و  یدارا سر و سر نیباشه که با ارباب و زم

 ایدارا با جنگل نیش رفت و آمد دارن. زماونا به خونه

رو به مار جانت بگم، اما  نیا تونمینم ستن،یخوب ن

عمه  یمن برم خونه نجایا آدیم تییداآقا یه وقتبهتر

نباشم  جانیبسته بمونه. من که ا متا دهان مرد ،یتاج

اومده به خواخورش سر بزنه، واقعاً هم  گنیم

به  گنیمن باشم م یول آد،یم نیهم یبرا تییداآقا

 میحرف بنداز ی. خب چرا الکآدیم میدختر کر یهوا

 یتو دهن مردم، مارجانت همه جا گفته که چه فکر

 دانه!

 با اخم گفت: بهار

دونم، حواسم هست! رو  زایچ نیمن بهتر از تو ا-

 یبر خوادیبره، اما تو  دلت م خوادیم مییداآقا

 برو! یعمه تاج یخونه

رفت. بهار را ناراحت کرده  عیسر یلیرا گفت و خ نیا

کنم، اما بلد نبودم  تیرا اذ یکس خواستمیبودم. نم



 یبخار یکار را بکنم. گرما نیا توانمیطور مچه

پنجره  ریرا بستم و ز می. موهاکردیام مداشت کالفه

قبل  یمثل دفعه خواستمیخنک شوم. م ینشستم تا کم

تا برار زن عمو عفت برود.  مانمقدر داخل اتاق بآن

ا بسته کجا آن ر بارنیا دانمیبودم. نم دهیاسبش را ند

آمد. دستم  اطیاز ح ییکه سروصدا دینکش یبود. طول

پروانه  یکردم. صدا زیو گوش ت دمیچیرا دور خودم پ

تصور  توانستمی. مخواندیناز خانم شعر م یبود، برا

گوساله  ورو د زندیکنم که مثل هر روز دست م

اش بزرگ شود، گوساله کندیو آرزو م گرددیم

خواندن  یو ماست دهد. صدا ریعروس شود، ش

در  شتریگم شد. ب هیبق یسروصدا یاهویپروانه در ه

 واریبود، دور د واریخودم فرو رفتم. دورتادور من د

و تنها  انیعر یاهم خانه؛ اما خودم را وسط مهلکه

بار بود  نیاول ی. براآمدیو سخت نفسم درم دمیدیم

 نیاول یکه در دلم به آقاجان و نبودنش گله کردم، برا

 شیو پ رفتیاگر نم دم،یپرسیبار داشتم از خودم م

 ماند،یم نیزم یرو ایکدام کار خوب دن ماندیمن م

بود!  مادرشیتر از ماندن کنار دختر بکدام کار مهم

 تگاهکه مواظب پر کردیعمو به برارش سفارش مزن

وسط راه باشد، اگر از راه جنگل برود راهش دور 



تر از پرتگاه و جاده است. نفسم آرام اما امن شود،یم

من  یعنیعمو تر زد. رفتن برار زنگرفت و قلبم آرام

داشته باشم.  توانستمیاز آقاجان نم یاگله چیه گرید

و  گفتیم ییداهم نداشتم، بهار پشت هم آقا یسوال

 :کردیم هیعمو گر. زنرفتیم اشقربان صدقه

کون تنها نذار، جز تو که من و زَ  ا،یسلمان بازم ب-

 دانم؟

. دمیخودم را باال کش یبزند، کم یبودم حرف منتظر

که بهار و پروانه و  یبه خودم آمدم. تمام مدت دفعهکی

کرده بودم  زیمن گوش ت زدندیعمو عفت حرف مزن

 :دیگویتا فقط بشنوم او چه م

روز هم وقت تلف  هیباشد! از رشت که برگشتم، -

 نَکنُم، خوبه؟

 عمو در جوابش گفت: زن

! تو هم شهر یانشاهللا عموجان درد زود دوا بب-

 !ینمون ریو اب ریاس بیغر

 در جواب گفت: برارش

 که! ستیچره؟ رشته، تهران ن ریو اب ریاس-



عمو برار زن یسکوت کردند که دوباره صدا همه

 آمد:

السلطنه رو از جنگل دیبر ن،یایدنبالم ب خوادینم-

 بخوره! ییهوا هی رونیب نیاریب عمارتش یاندرون
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سرم را  یگذاشتم و کم وارید یهر دو دستم را رو کف

 نمیبب خواستمی. مدمیپنجره رس یباال گرفتم تا به لبه

که لحنش درست مثل بار قبل تند، مطمئن و  یمرد

باشد. من  تواندیم یوار بود، چه شکلطعنه یکم

حرف زدن  یبودم که برا دهیرا ند یهرگز مرد

. ردیراحت بگ دشبه خو قدرنیدختر ا کی یدرباره

از  دیدیهر وقت من و بهار را م یعلمیپسر رح

 نییو سرش را پا کردیخجالت راهش را کج م



و  ستادهیا فیرد کیها در عمو و بچه. زناختاندیم

ها پشت اسب نشسته و به دو مرد هم جلوتر از آن

که  ییجایبودم. تعلل ب دهیرس ری. درفتندیتاخت م

ها هر لحظه اسب دمیدیکه م یباعث خشمم شد وقت

 دنید یبرا ی. وقتشدندیسرعت گرفته و دورتر م

عمو ناکام ماندم تالش کردم بفهمم برار زن یچهره

برارش  توانندیاز دو مرد سوار بر اسب م کیکدام 

 یچند قدم جلوتر بود و مرد دوم یباشند. مرد اول

چاالک  یمصمم بود که با سرعت و به قوت پاها

 چیپنجره نشسته بودم ه ریز یاسبش به او برسد. وقت

پس برار  امد،ین یگرید یبهیاز مرد غر ییسروصدا

عمو باشد که با زن یمرد عقب توانستیعمو مزن

که به همراهش برسد، اما  رفتیکرده و م یخداحافظ

که من را مطمئن کرد او همان است که به  یزیچ

قبل  عهبلندش بود؛ دف یهستم، قد و قواره شیجستجو

بودم و مرد جلو  دهیدر د یبلندش را از روزنه یپاها

 سلمان باشد. توانستیافتاده با آن قد کوتاه هرگز نم

برگشتند، اما  اطیعمو به حو پروانه زودتر از زن بهار

را به صورتش چسبانده و به  الیعمو صورت لزن

مانده بود.  رهیخ شیروبرو یوالو گل کیبار ریمس

و به طرف در رفتم. تا دستم به سمت  ستادمیراست ا



بمانم  شتریب یگرفتم قدر میشدم. تصم مانیپش در رفت

عمو فکر نکند منتظر بودم برارش برود و تا زن

 گریعمو د. باز به سمت پنجره رفتم. زنمیایب رونیب

 نبود.  دمید ریدر مس

 مینگذشته است، اما برا یزمان کوتاه دانستمیم

رفتم. زن  رونیگذشت و در را باز کردم و ب یطوالن

که به  یکولش گذاشته و با چادر یورا ر الیعمو ل

دور کمرش بسته بود او را پشتش سفت نگه داشته 

 گرشیرا گرفته و با دست د الیدستش ل کیبود. با 

کندوج  ریزتا به  دیکشیرا م یخشک درخت یتنه

. چشمش به من افتاد دیکشیببرد. بهار از چاه آب م

درخت  یبودم. زن عمو که تنه ستادهیا وانیا یکه رو

کندوج انداخته بود برگشت. نگاه او و بهار به  ریرا ز

لبخند زدند. بهار لبخندش  یلب ریهم افتاد و هر دو ز

 را خورد و گفت:

 اومد! رونیجنگل السلطنه ب-

 به من کرد: ینگاه مین عموزن

کمرم خسته  ریرو بگ الیل ای! ب؟یبب یچ یستادیباال وا-

 ببو!



تشر زد و کم  اشیشوخ یبه بهار برا بیترت نیبه ا و

را در  الیبودم و ل نییکه پا یکرد؛ اما تمام مدت یمحل

شان به هم آغوشم داشتم، مادر و دختر هر وقت نگاه

از  نکهیا ی. برازدندیمعنادار به هم لبخند م افتادیم

شان حرفنگاه کردن به هم دست بردارند و سکوت پر

 پله نشستم و گفتم: یرورا تمام کنم 

 گهید ن،یامروز موهام رو کوتاه کن زحمتیعمو بزن-

 نزنه! رونیاز دستمالم ب

دفعه دست از کارشان  کیعمو بهار و هم زن هم

 کرد: یعمو اخمو به طرفم برگشتند. زن دندیکش

 یهر ک روزیتا د یتو نبود ،یستیهللا! خوب ابسم-

 !؟یکردیموهات رو کوتاه بُکن، رم م گفتیم

که  یوقت -یثل سر عمه تاجسرش را م بهار

و  هر چه حرف دارد  ندازدیرا وسط ب یکی خواستیم

 نگه داشت و گفت: -بار او کند

ببو موهات  داینفر پ هی دیخرده دست بَدار، شا هیحاال -

و بگه  رهیما رو بگ یقهی ادیچشمش رو گرفت، بعد ب

 م؟یجواب بد یموهاش کو، چ نیا

بلند شدم و  میاز جا دفعهکینگاهش کردم و  چپچپ

 عمو رحمان را باال رفتم: یخانه یهاپله



 رو بخوابونم. الیجور* ل رمیم-

 یدر اتاق را کامل باز نکرده بودم که صدا هنوز

 میپا یرا رو الیبرداشتم و ل یآمد. بالش شاندنیخند

گذاشتم و آرام آرام تکان دادم. به صورتم زل زده و 

و با  دادیحرکت م رارقیرا ب شی. پاکردینگاهم م

بخوانم. با لبخند  ییالال شیبرا گفتیم یزبانیزبان ب

دار مطمئن شد خواندنم ادامه یتخواندم و وق شیبرا

کرد و  لیاست دلش قرص شد و سرش را به چپ متما

در  یکیچه راز تار دانمیهم افتاد. نم یرو شیهاپلک

تمام  شدیبود که تا چشمانش بسته م الیل دنیخواب

بدشگون مرگ  یکه بو یبه سمت کردیفکرم سفر م

 الیشدن ل پدریب ی:"براگفتیم زیچ کیو تنها  دادیم

نگرفته بود آقاجانش را صدا  ادیزود است." او هنوز 

لبخند به  دیپدرش را د یکه وقت دانستیبزند. تنها م

 لشیو هر دو دستش را به جلو بکشد و تما اوردیلب ب

هم از  نیه آغوش او نشان بدهد؛ و ارفتن ب یرا برا

عمو رحمان  یاو گرفته شده بود. معلوم نبود وقت

او  یاو را بشناسد و پدرش برا دبتوان الیبرگردد ل

 داشته باشد. یگریهر مرد د ایبا نعمت  یتفاوت

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ



 *جور: باال

 

[18.06.21 21:49] 

 

گذاشتم. لحاف  نیزم یغرق خواب را رو یالیل

 وانیا یرفتم. به پروانه که رو رونیو ب دمیکش شیرو

 نیو تمر دهیسنگ چ شیهادست نشسته و پشت

ها را به هوا پرت کند که تعداد چطور آن کردیم

 گفتم: فتدیدر کف دستش ب یادتریز

 داریب الیحواست باشه اگه ل ا،ینپروان سروصدا نک-

بالشش رو آروم  یتو و گوشه یشد و ونگ زد بر

 تا دوباره بخوابه. یتکون بد

 سرش را تکان داد و گفت: عانهیمط

 باشه. -

عمو مانعم بروم زن نییاز پله پا خواستمیکه م نیهم

 شد:

 نییبزن. پا وانیجارو به اتاق و ا هیبشو تالر،  میمر-

 !میندان یباهات کار



زدم و به عقب  یگرفتم، چرخ یرا به ستون چوب دستم

تالر برداشتم و از  یپله ریبرگشتم. جارو را از ز

و اتاق تالر تازه  وانیا یرهایها باال رفتم. حصپله

 یرهایحص زییبه پا زییعمو پابافته شده بود. زن

آنجا دوباره  یو برا آوردیم نییتالر را به پا یکهنه

داشت.  یبیمهارت و سرعت عج رکا نیدر ا. بافتیم

زن عمو  بافت،یم ریدر هفته پنج تا حص مارهیاگر رق

زودتر از  یلی. خآمدیاش برماز عهده نیدو برابر ا

بخور و  یمردم انتظار داشتند به زندگ هیآنچه که بق

 عمو رحمان خو گرفته بود! رینم

آمد که برار  ادمی دمیباز بود، تا آن را د مهیاتاق ن در

هم زده  یاتاق چرت نیباال بوده و در ا نیعمو ازن

فکر کردم  یانگاه کردم. لحظه اطیاست. از باال به ح

باشد، اما  یفرستادن من به تالر موضوع نیپشت ا

عمو خاطر فکر بدم خودم را مالمت کردم؛ زنزود به

کار  فرستاد،یتالر من را م کردنجارو  یبرا شهیهم

 بول نداشت.بهار را ق

متفاوت  ییرا هول دادم و داخل رفتم، همان اول بو در

و نم به مشامم  رینو بودن حص ی  شگیهم یبا بو

! در را پشت  فیو لط ناآشنا، اما خوش یی. بودیرس

افتاد. پشت هم  نیزم یسرم بستم و جارو از دستم رو



اتاق کام گرفتم و تا به انتها رفتم. بالش و  یاز هوا

 یعمو که فقط برازن یهو دست نخورد دیلحاف سف

اتاق تا شده بود. آن قدر بو  یمهمان بود، گوشه

بو  کشمینفس هم نم یوقت یکه حس کردم حت دمیکش

که آقاجان  یوقت هیبود شب یی. بوکنمیرا احساس م

 گذاشتیم یبخار یرا رو دهیپوست پرتقال هنوز نرس

 هیشب ییوتا عطر پرتقال نوبرانه اتاق را پر کند، ب

زغال شدن به جلز و  یکه برا یاچوب تازه سوخته

 . افتادیولز م

که مرتب شده بود چشم گرفتم و به طرف  یلحاف از

بود که به  یشکل یالوله زیتاقچه چ یتاقچه رفتم. رو

ً یتقر یبند انگشتم بود. رنگ کی یاندازه  ینارنج با

داشت و سرش سوخته بود. آن را برداشتم و به 

داشت  انیکه در اتاق جر یکردم. بو کینزد ماینیب

چوب   یهمان بو د،بو بو نیگرفته از ا ریتاث یکم

دست زده باشد آن  یبد زیکه به چ یسوخته. مثل کس

تاقچه پرت کردم و عقب رفتم و به در  یرا رو

امامزاده  کیبودم که چند مرد نزد دهید بارکی. دمیرس

شان دارند و آن را شکل در دست یالوله زیچ نیاز ا

مثل  دهند،یم رونیو دود ب رندیگیم شانیهالب نیب

 رونیب دیکشیم انیقل یکه عمو رحمان وقت یدود



ما نبودند و  یروستا یکه برا یی. مردهادادیم

که دور  ستیپخته عصرانه ن ینیزمبیس دانستندینم

و از خوردنش لذت  ندازندیهم جمع شوند و در آتش ب

 شام ماست.  ییغذا یببرند، وعده

عمو مثل ما بود بفهمم برار زن یبو و عطر کاف نیهم

 دی:"شاگفتیکه آقاجان م ییهااز همان ست؛ین

 . " ستندیهموطن ما باشند، اما همدرد ما ن

 یمردم را سرنوشت یکه ندار یداراننیو زم ارباب

به آدم  یکه آدم یکه خدا خواسته، نه ظلم دانستندیم

 .داردیروا م گرید

 

*  *  * 

 

[18.06.21 21:49] 

 

 53#پارت

  می_مری#برا

 ی#مار



 

 هیساالرها شوال" اربابان و خان تریبه سر ت ینگاه 

کنم که  میبه خودم تفه گرید بارکی" انداختم تا ستندین

 یتریت نیا یبرا انیپا نیمقاله درخورتر انیپا دیبا

را به  میدادم و پاها هیباشد که نوشتم. به تاج تخت تک

بار چندم  یگذاشتم. برا میپا یجلو آوردم. دفتر را رو

مصمم بودم  بارنیآخر متن را خط زدم و ا رافپاراگ

 بار آخر باشد: 

 د،یبردارشهر  یرا از رو شمیابر نینرم ی" پارچه

 یرا قدر اهشیس یاگر نشود برداشت، آن گوشه یحت

معتقد به  ی  لوط یهاآدمک د،یگوش بده د؛یکنار بزن

مردم  ی  سر گور  ندار ،یبدون مرز طبقات یجامعه

گوش  نند،یبیدست و پا دارند، م زنند؛ینقاره م

دارند!   یراد کوچکیاما ا روند،یراه م دهند،یم

ل گرفته  یزبان نامفهوم و الکن ایاند، دهانشان را گ 

به  ارزدیم شهیهم شی! نماستیمهم ن یلیدارند. خ

کنار  شتری!  بباتریتر، زعمل! حرف هم هر چه مفت

بدون ماده و  نی. اربابان قوانندیرا بب رتریآن ز د،یبزن

 هب لیاشد مجازات خود را تبد کنند،یتبصره وضع م

 ایاند. اشد مجازات، سازه کردهدست یبدل یهامجازات

ندارد، در کانون  شانیبرا یفرق چیمجازات اشد، ه



و منتظرند  قرار گرفته ییروستا یجامعه نیوضع قوان

را بشنوند که  یخبریجماعت  ب دستکی یصدا

 !"یی: "حکم آنچه تو فرماندیگویم

 یکلمه کیخودم هم نتوانم  یرا بستم تا حت دفتر

و تند است،  میمستق دانستمیبدهم. م رییرا تغ گرشید

 نیکه خواهد گرفت ا یرادیا نیو آذر اگر بخواند اول

که  دانستیاما خودش م رم؛یاست که زهرش را بگ

است که  یشرط اول و آخرم، نوشتن بدون پسماند

سه سال قبل با  کهرا  یدست  ذهنم بماند. کار یرو

تمام کرده بودم،  دیام دنیبا د بارهکیآذر شروع و 

که  یبار با خود نیدوباره شروع کنم. ا خواستمیم

 یاسم نیهم ی!  برایبه هر آدم یرها بود از وابستگ

م.ر بود،  سمیبنو میهامقاله انیکه انتخاب کردم در پا

 رها!" میمخفف "مر

سر برداشتم و به طرف پنجره نگاه کردم هوا  یوقت

شب تا صبح  کی شدیروشن بود. باورم نم مهین

 بیس نکهیمقاله را تمام کنم بدون ا نیام تا انشسته

را  یبشر عتیطب هازهیام کند. انگخواب وسوسه

 .کنندیم ریتحق



. افتادیمن و آذر فاصله نم نیبود ب امدهین دیام اگر

بود که چرا حضور  بیخودم هم عج یهنوز برا

طور طلسم شوم و باعث شد آن امیناغافلش در زندگ

دست بکشم. چه با من کرده بود که در  زیاز همه چ

چطور شد ظرف مدت  دندیپرسیکه م یوقت هیجواب بق

 زیچ چیه یافتهبه ازدواج با او گر میتصم ماهکی

فقط  دانم؟یخودم هم نم یحت کهنیجز ا مینداشتم بگو

به  یایگرفت، مهمان یمهمان ایبود که خاله ثر ادمی

! هر چند بعدها زشیمناسبت برگشتن تازه مسافر عز

 رانیا یاز چند ماه است که پنهان شتریب دیام میدیفهم

نفر  نیآخر دیکه ام میحضور دارد. همه در سالن بود

 یافق ینرده ی. دستش را رووستیکه به ما پ دبو

آمد.  نییشان گذاشت و آرام آرام پاخانه چیمارپ یپله

و او  میبود نییسرها به طرفش برگشت، ما پا یهمه

باال ماندن را دوست داشت که تا  نیقدر اباال! آن

 نکهیبدون ا یآمدنش را طول داد. لبخند نییتوانست پا

لبش بود. آن  یمعلوم باشد رو شیهادندان فیرد

کمتر شده بود  ینوجوان یهادر سال ریشباهتش با ام

قابل  یهاتفاوت ریماو ا نیب شدیاز قبل م شتریو ب

که جذابش کرده بود، حداقل  ییها. تفاوتدیرا د یلمس

 لیرا تبد المیخیقدر جذاب بود که شب  بمن آن یبرا



در  راتوجه به او  رانگر  یو یکرد که نطفه یبه شب

جا و که من همان گفتمیم یوجودم کاشت. اگر به کس

خوشم آمده  دیآمدن ام نییاز همان شکل پا

 هاحرفنیاز ا شتریو من خودم را ب دند،یخندیم

من  میبگو ایحرف بزنم.  یدوست داشتم که به کس

 نیاول ایشدم که گفت،  یادخترخاله نیجذب اول یحت

 یمحترمانه رکا کی دیکه از سمت ام یدست دادن

 یبود و برا شیهاخوشامد به مهمان یبرا یتکرار

سن مرد تا به آن  کیکه با  یاتفاق نیترمن خاص

که در  یوقت یشب موقع خداحافظ ایافتاده بود.  میبرا

ام شانه به شانه ن،یریآن موقع ش یبرا ،یتصادف

برگ در  گاریکند، س یها خداحافظتا با مهمان ستادیا

 یبه من سپرد تا نگه دارم. وقت یادستش را لحظه

با لبخند  ردیکارش تمام شد و خواست آن را پس بگ

 گفت:

 نداره!البته قابل -

 یتعارف را با لبخند نیبودم ا یشگیهم یمار اگر

اما  رفتم؛یم هیو پشت سر بق گذاشتمیم جوابیب

 کرده بودم: رییتغ ینبودم و به سادگ



 رسونهیم بیکه بهم آس ییزایممنون! معموالً با چ-

 کنمیم هیندارم، به شما هم توص یخوب یرابطه

 !دینکش

 یلبانش ببرد و پک نیرا ب گاریس نکهیقبل از ا دیام

 گفت: رد،یبگ

 ! نهیدرستشم هم ،یحق دار-

گرفت و دودش را  گارشیکه از س یقیکام عم یول

. بعد گفتیداد خالفش را م رونیصورتم ب کینزد

شدم. جواهر خانم کارگر  ریکرد که غافلگ یکار

را به دست او داد و  گارشیشان را صدا زد و سخانه

 گفت:

 دور!  نیرو بنداز نیا-

 که فراموش کردنش سخت باشد. کردیبا آدم م یکار

را بخواند جز  میهاآن شب که آذر آمد تا نوشته یفردا

 رید یلینکرد؛ خ دایپ یزیخرد شده چ یهاپارهکاغذ

با او  توانمیام و نمکرده یگریکه من انتخاب د دیفهم

 باشم.
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 یزیو بلند شدم. شب از ذوق چ دمیخواب یساعت کی

و صبح از شوق  بردیخوابم نم سمیبنو خواستمیکه م

 باالخره بعد از دو سال نوشته بودم. نکهیا

را  شینشسته و پا ونیزیرفتم. مامان مقابل تلو نییپا

زن و مرد، در دو  یتا خواننده. چند دادیآرام تکان م

 یلگیک یانشسته بودند و ترانه نییباال و پا فیرد

خواندنشان با هم  نی. بخواندندیاو را م یمورد عالقه

ادامه  تمیو دوباره با ر گفتندیم کیسال نو را تبر

 :دادندیم

جور  نهی"د  گوته من ِّم ، شو خوته من ِّم، آفتابه سنگ

 منَم"*  تهیگ

:" آها بگو" مامان هم با گفتندیم یوقت نییپا فیرد

 . کردیها تکرار مآن

و با عذاب  ستادهیخانم هم باال سر مامان ا سرور

از  بردی. هم لذت مکردینگاه م ونیزیوجدان به تلو



 یآلودهم حس گناه نشست،یکه به گوشش م یاترانه

به  دنمیو نگاه کند. با د ستدیبا دیداشت که چرا با

فرستاده تا از مقابل  یانشانه شیخدا برا نکهیگمان ا

سرعت به سمت آشپزخانه  باکنار برود  ونیزیتلو

 رفت و گفت:

 برات.  آرمیم ییاالن چا-

 ی  عطر بهار دنیشستن دست و صورتم و بو کش یبرا

به دست و صورتم زدم و  یصبح به تراس رفتم.  آب

درختان را در آغوش  یبه باغ نگاه کردم. سرسبز

 یسرد بود. صدا روزیگرفته بود و هوا کمتر از د

 هم نبود. یو کالغ آمد،یپرندگان م کیج کیج

 کی یگذاشت ط میرا جلو یخانم که استکان چا سرور

بود  رونیب ی  بهار یهوا ریتاث دیکه شا یآن میتصم

 گفتم:

 رشت؟ میمامان بر-

انش به سمت ده خواستیرا که م یالقمه مامان

 آورد و گفت: نییببرد، پا

گذشت گفتم  دیمن که دو روز ع هو؟یشد  یرشت؟! چ-

امسال  نیگفت ونی! تو و همایننه پور شیپ نیبر

 خونه! میو بمون میو عزادار میدار دیعشیپ



خب االن هم نظرم برگشته، هم چند روز گذشته و هر -

 اومده! شمونیپ ادیقرار بود ب یک

 لقمه را به داخل دهانش برد و سر تکان داد: مامان

 کار داره! ونیهما شه،ینم-

باز فرصت داره بره مسافرت، من درس و  ونیهما-

و  میریدو روزه م یی. دوتاذارهیدانشگاهم نم

 . میگردیبرم

 انی! بگردنیبرم نیفردا بهنوش و مادرجون از قزو-

 بده! میستیخونه ن ننیبب

 کردم: یاخم

 یکلمه بگو نه! چرا ه هی م،یبر خوادیدلت نم-

خودش  چارهیمامان؟ مادرجون ب یآریم یالک یبهانه

 !یور هیدو سه روز  دیده بار گفت بر

 گذاشت: زیم یرا رو شیچا استکان

 دمیام ن،یپور ننه یخونه شبیها از دو بچه ایثر-

 برم ساکمون رو ببندم. ،یخوایهست. حاال اگه م

 گرفتم: چشم

 نکرده. الزم-



 :دیتوپ

 یچ هینه، البد  گهیآدم م یوقت گه،ید نهیخب هم-

 سر به مامانم بزنم؟ هی آدی! و گر نه من بدم مدونهیم

 جان؟یچرا اونجان، مگه نرفته بودن اله-

خان  اسیو ال دیخبرا رو هنوز آذر بهت نداده؟ ام-

 ،یننه پور یاومد خونه دیداشتن! ام یبحث هیانگار 

 انگار! ششیاومدن پ رمیو ام ایثر

حرف مامان نشستم و  نیبلند شوم، اما با ا خواستمیم

 :دمیپرس

کاره کرده  یچ دیکه عاشق و معشوق بودن، ام نایا-

 خان مکدر شده؟ اسیکه خاطر ال

 چشم گرفت: مامان

عادت نداشت از  وقتچیه ای. ثردونمیمن چه م-

خان  اسیبدونه! ال یزیچ یکس نشونهیکه ب ییهاحرف

بار  یطورنیشم همبود! زن و بچه طورنیخودش ا

 آورد.

 را از مقابلش برداشتم و گفتم: قند

 یحرف یخوایو م یدونیم ییزایچ هی دونمیمن که م-

 واقعاً برام.  ستیمهم ن یول ،ینزن



 بزند: یکرد تا حرف قیحرفم مامان را تشو نیهم

رش و براد انیبا هرمز ک خوادینم دیام نکهیمثل ا-

 باشن!  کیشر

 دیام ادمهیکه من  ییداره؟ تا جا یچه ربط دیبه ام-

باشه،  نویفقط قرار بود طراح و نقشه کش هتل و کاز

 براش مهم باشه؟  گهیمسائل د دیچرا با

به نظرم بچگانه بود،  دیشده بودم. کار ام یعصبان

 :دمیپرس نانیاطم یبرا

هتل با  یسر پروژه انیچون بابا واسطه شده هرمز ک-

 مخالفه آره؟ دیبشه ام کیشر هیو بق خاناسیال

 سرش را به دو طرف تکان داد: مامان

هست که ما  گهید یزایچ هیباشه،  نیفکر نکنم ا-

 .میدونینم

 کردم: زیر چشم

مامان به نظرت بابا اون روز صبح زود رفته بود -

 کار کنه؟ یچ هاییبها یمحله

 مامان با تعجب گفت:-

 ! حتماً با هرمز کار داشته! خب معلومه-



 یباال بروم و برا نکهیبلند شدم و قبل از ا میجا از

 رفتن آماده شوم گفتم:

 یکه کس اومدیکه بابا خوشش نم یدونیخودت م-

باهاش  ی! هر وقت کارهییبها انیبفهمه هرمز ک

شد  یحاال چ کرد،یم اطیاحت اد،یاون ب گفتیداشت م

 !بهیگرفت بره اونجا عج میتصم هویکه 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بخوابم، آفتابه  تونمیبگم، شب نم تونمینم گهی*د

 هیقیعم میمفاه �😂�بلندش کنم تونمینم نهیسنگ

 زهیسه جمله رو بگه جا نیربط ا یواقعاً، هر ک

که کامل شعر با ترجمه در  نهیهم ا اشزهیجا ��داره

 .رهیگیقرار م ارشیاخت
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به  یبرگشتم مامان نگاه نییآماده شدم و به پا یوقت

 انداخت: میسرتاپا

رشت موهاش رو کوتاه کرد که  رفتیآذر داشت م-

 موهات رو! یکردیذره کوتاه م هیمد روز بشه، 



 زدم: میموهابه  یدست

 مو بلندش قشنگه، دامن کوتاهش!-

 زد و گفت: یلبخند

 رو!  یموس امرزهیخداب-

 یادآوریرا  گفتیم یبابا به شوخ شهیکه هم یحرف

 کرده بودم.

اما قبول  م،یبزن یتا دور دیایاز او خواستم همراهم ب 

حرفم راجع به  دیرسینکرد. در فکر بود، به نظر م

کرده  ریاو را درگ انیهرمز ک یرفتن بابا به خانه

 است.

 لمیو ف میبرو ونیرفتم، قرار بود با هما نمایبه س تنها

 ونیرفتن با هما نمایاما من از س نم،یرا بب نیفرد دیجد

که  ییهالمیف آمدیبودم. خوشم نم یفرار شهیهم

که معشوق آدم باشد، با  دیطلبیرا م یهمراه دنشانید

جوانمرد را  لمیرفتم و  ف کیآتالنت نمای. به سنمیاو بب

 انیاما با پا ختم،ی* اشک هم رریو ام هیآس یرا. بدمید

ها قدر خوب شد که بعد از مدتحالم آن لمیخوش ف

باشد که به آغوشش بروم و او هم  یهوس کردم مرد

. صبح که ستدیتمام مشکالتم با یجوانمردانه به پا

به  تنومند او یهایبازو یکه رو نمیچشم باز کنم بب



 نمایبا من از س هک یخواب رفته بودم. به همراهان

زده بودند نگاه کردم. همه حالشان خوب بود.  رونیب

 نیخود فرد هیشب یادو مرد هم که قد و قواره یکی

او چند قدم دورتر  یبلندتر از موها ییداشتند با موها

 یا. صحنهآوردندیرا درم نیفرد یبودند و ادا ستادهیا

 یباز ستادنیاو را به همان لحن و حالت ا یاز باز

:" به ُحسنت نناز  گفتندیاو را م الوگیو د کردندیم

شب  کیتب بنده، به پولت هم نناز چون به  هیکه به 

 بنده"

قدر محکم دست کف زدم. آن شانیبرا هیهمراه بق به

زدم که همه برگشتند و به من نگاه کردند. به خودم 

چند مرد  نیدر ب ستادهیا زن اکه آمدم متوجه شدم تنه

چند نفر در سکوت با  زدند،یمنم. چند نفر لبخند م

 کردندیکوتاهم نگاهم م راهنیلخت و پ یاخم به پاها

گل کرده بود و دوست داشتند  طنشانیو چند نفر هم ش

 سربه سرم بگذارند:

ما هم  کنه؟یچه قشنگ بغل م نیفرد یدید یآبج-

 !مایبلد



به دو کنم، رو به عقب قدم  یکینبود که  شیجا

و با  دیخند یکیشان جدا شدم. برداشتم و از جمع

 بلند گفت: یصدا

 البد بغل ُکن داشت که محل نداد! -

 جوابش را داد: یخش دار یبا صدا یمرد 

 بغلش! بیتو ج ذاشتیرو م هیناکس آس-

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جوانمرد هستند  لمیف یاصل تیدو شخص هیو آس ری*ام

 اند.کرده یو مرجان باز نیها را فردکه نقش آن
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دور  یکم کهنینبودند؛ به محض ا یسمج یهامزاحم

در دستم  دانهیقیرا ب فمیلبخند زدم. ک اریاختیشدم، ب



 یپهلو ابانیقدم زدن در خ الیگرفتم و تکان دادم. خ

آفتاب  قهیچند دق یو به فاصله دفعهکیرا داشتم، اما 

شد و باران گرفت.  اهیرفت و آسمان س ییو روشنا

و با  رمیرا به سرم بگ فیک مکه مجبور شد یطور

 شوم. یعجله بروم و سوار تاکس

تازه به خانه باز کرد. خودش  میدر را برا ونیهما

از  دیکه د یتنش بود. وقت رونیبود و لباس ب دهیرس

کتش  کندیگردنم شره م یو تا رو چکدیآب م میموها

 را درآورد و به سمتم گرفت:

 یاگه هم بر ،یریچه وضعشه، تو هم به مکتب نم-

 رفتن بود؟ رونیامروز وقت ب ،یریجمعه م

سرم  یرا بدون تعارف از دستش گرفتم و رو کت

در تا خانه را بدوم و  ریمس نکهیگرفتم و قبل از ا

 بروم گفتم:

سطل  هیبا خودم  دیهم برم با ایاز بس بدشانسم! در-

 نبود که! ینطوریا رفتمیم یآب داشته باشم. وقت

ها باال رفتم. کفشم را درآوردم و قبل از و از پله دمیدو

ز را ا میرا برداشتم و پا لنگیرفتن به داخل خانه ش

 و گفت:  دیرس ونیشستم. هما نییزانو به پا

 برو تو! وونه؟ید یکنیکار م یچ-



سرش را  رمیآب را به سمتش بگ لنگیخواستم ش تا

و زودتر از من وارد خانه شد. سرور خانم  دیدزد

. بافتیم یداده و بافتن هیپشت در آشپزخانه تک

 سرش گذاشت:سربه ونیهما

که  گفتیبهنوش بود مسرور خانوم اگه االن عمه -

دستش  رهیبگ یبافتن لیم نیدوازدهم فرورد یهر ک

 گردنت. نداختیبارون رو م نیو ا آدیاونروز باران م

 یرا برا طی. او که شرامیدیو سرور خانم خند من

 گفت: دیاز عمه مناسب د بتیغ

بهم گفت تا  نیقزو رفتیجان داشت م ونیوهللا هما-

خونه رو جارو نکنم،  دن،یمطمئن نشدم که نرس

خونه جارو بشه!  دهیشگون نداره مسافر نرس گفتیم

چطور  اومد،یو م رفتیخونه مهمون م نیآخه تو ا

 جارو نکنم؟

من که به سمت  یو حوله را برا دیبلند خند ونیهما

از سالن  یایرفته بودم پرت کرد. بعد هم پشت یبخار

آورد.  نییمهمان بود برداشت و پا یهال که برا یباال

هر چه سرور خانم گفت الزم ندارد پشت او گذاشت تا 

که به  ونیرا ببافد. هما اشیدهد و راحت بافتن هیتک



لختم  یبه پاها یخانم نگاه رورباال رفت س یطبقه

 انداخت و گفت:

شلوار هم بپوش گرم  هیبرو لباست رو عوض کن، -

 نکن!  داری. مامانتم بیش

 یبه پاها یرادیر خانم ابودم که سرو یتنها کس من

آمده بود که آذر هم مثل  شی. بارها پگرفتیلختم نم

. دادیو سرور خانم به او تذکر م دیپوشیمن لباس م

 ییگوینم یزیچ یچرا به مار گفتیهم آذر م یوقت

نداشت. حرفش را گوش کردم و لباسم را  یجواب

و سرور خانم  ونیماکه برگشتم ه نییعوض کردم.  پا

 گفتیحرف زدن بودند. سرور خانم از آذر م مشغول

 :دیپرس ونیکه زنگ زده است و هما

 گردن؟یبرم ینگفت ک-

را  شیو کاموا لیبلند شد. م شیخانم از جا سرور

 گذاشت و در آشپزخانه را باز کرد: یکنار پشت

امشبم رفتن رامسر،  گردن،یبرم گهیگفتن دو روز د-

 دعوت بودن. یمهمون

 گفت: ونیبه هم افتاد. هما ونیمن و هما نگاه



 رهیگیم یهر جا مهمون ای! تازگانهیهرمز ک یمهمون-

 !کنهیرو هم دعوت م ییآذر و دا

 باال انداختم: یاشانه

 ! گهیبه ما چه؟! رفتن شمال خوش بگذرونن د-

خود آذر بعدها از  دانستمیهم کنجکاو بودم، اما م من

 خواهد کفت. میبرا یمهمان نیا

 کردنش گفتم: تیاذ یبرا

 یکه آذر کجا رفته و نرفته و ک ینیا یپ یتو چرا ه-

بگو من برات  یدار یو گرفتار ریاگه گ گرده؟یبرم

 کنه؟ دایحلش کنم، آذر بهتر از تو کجا پ

 را لوچ  و صورتش را هم کج کرد: چشمانش

 رسه،یکه به ما نم رتینه دست شما درد نکنه، خ-

 شر مرسان.

 گفتم:وار  دیو تهد دمیخند

 گمیبذار آذر پاش برسه به تهران، به خدا بهش م-

 ! یراجع بهش دار یچه نظر

 گفت: یجد



هم  رینه من! ام خوره،یم ریمثل ام یکیآذر به درد -

 چشمش دنبال آذره!

 باال بردم: ییابرو

کمکت کرده؟  یکس ایرو  نیا یدیفهم ییخودت تنها-

بره  ایثر چشمش دنبال آذر بود و نذاشت خاله ریام

 ش؟یخواستگار

. گوش کن. گمیبود، من بهت م یلجباز یاون از رو-

طور تند رهسپار و اون یآذر رفته روزنامه دید ریام

 خواست فعالً دست نگه دارن.  سهینویم زیو ت

 کردم: یاخم

آذر رو  شهیبودم، چطور م دهیرو ند شیجورنیا-

 لیبرخورد کنه که همه تو فام یبخواد، اما  طور

 کردن از آذر بوده؟ یمن مخالف خواستگاربفه

 باال انداخت: یدست ونیهما

 دردسریکه ب خوامیزن م هیمن به من چه بابا! -

مو  نیهام رو بزرگ کنه! آذر و اتو خونه بچه نهیبش

 .خورنیابرو کمون به درد من نم یهاکوتاه



 یهات رو بزرگ کنه، اما تو بتونبچه نهیآره اون بش-

ابرو کمون خوش  یهاخونه با مو کوتاه رونیب

 !یبگذرون

 جلو داد: نهیس

 رونیباشم؟ منم ب خوامیم یگذرونخوش یگفته پ یک-

هام راحت باشن، تا خودش و بچه کنمیخونه کار م

 نوکرشم هستم.

 نازک کردم: یلبخند پشت چشم با

! رمیبم یمن از حسود یکنیم یکار هیآخرشم -

 ذره مرد باش! هی ه،ینوکرشم هستم چ
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ما را  یهاخانم که معلوم نبود چه قدر از حرف سرور

آمد  رونیو چه قدرش را نه، قاشق به دست ب دهیشن

 :دیو پرس

 ون؟یهما یبرا یگیآذر رو م-

 من لبخند زدم سرش را برگرداند: یوقت

هم  ریآذر رو با قفل و زنج ست؟ین ونیهما فیح-

 کنترل کرد! شهینم

 میکه از جا دیقدر خندبه حرف سرور خانم آن ونیهما

 شان رفتم:بلند شدم و به طرف

 .گمیهمه رو من به آذر م-

به دانشگاه  دیبود که با یروز نیاول نیفرورد هجدهم

شاهرضا  ابانیهمان اول که پا به خ. از رفتمیم

 ابانیخ نیامروز در ا زیچ چیگذاشتم حس کردم ه

ماه  نیقبل در فرورد یها. برخالف سالستین یعاد

آن هم هشت صبح  یادیز انیجوشلوغ بود و دانش

از  یکی ایورود به دانشگاه را داشتند.  یاهویه

 یکه بواسطه بایز یهنرها یدانشکده یدانشجوها

دانشگاه  یاو آشنا شده بودم مقابل سر در اصل آذر با

بود که به همراه چند نفر  یفعال یقرار داشتم. دانشجو

 یهادانشکده انیدانشجو یهماهنگ تیمسئول گرید



که در  یخاص اناتیجر ییگردهما یمختلف را برا

 گفتیبر عهده داشت. آذر م آمدیم شیدانشکده پ

.  هنوز رمیکمک بگ میهامقاله میاز او هم برا توانمیم

 میبه ساعت قرارمان مانده بود که تصم یربع کی

 یاصل تریبزنم و سر ت یدور ابانیگرفتم درخ

صلح  مانی. اکثر خبرها مربوط به پنمیها را ببروزنامه

مربوط به  یبود. خبرها زیو حزب رستاخ زیالجزا

از آن  ادیز یمردم که به طور شفاه یتیارضان

به  ای شدیاصال پرداخته نم ایها در روزنامه میدیشنیم

 نییبا ذره دیبود که با یخلوت یهاقول آذر در ستون

. قصد داشتم به سمت محل قرارم میگشتیشان مدنبال

باعث شد  هایاز کتابفروش یکیمقابل  یبروم که تجمع

 ستادهیا یایگرد کتابفروش تاگرد  یا. عدهستمیبا

به داخل بود. به  یشان با کنجکاوبودند و نگاه

بلندتر از  یکه قد یطرفشان رفتم و رو به پسر جوان

 ند،یرا بب زیبهتر همه چ توانیداشت و م هیبق

 :دمیپرس

 شده، چرا شلوغه؟ یچ-

گذرا به صورتم انداخت و  ینگاه میقد بلند ن پسر

 عیسر یلینگاهش را به مقابل در داد، اخ توجهیب

 ند:ما رهیدوباره برگشت و به صورتم خ



 !نیتو، انگار ساواک ختنیممنوعه داشته، ر یهاکتاب-

 کیبودند و  ستادهیا میکه روبرو یبا تجمع گفتنش

به عقب آمدند همزمان شد. دو مرد کت و  یدفعه همگ

مرد  یدو طرف بازو دهیمرتب و اتو کش ،یشلوار

را گرفته بودند. کشان کشان او را به سمت  یالغر

 چیپارک بود بردند. ه ابانیکه کنار خ یشورلت نیماش

نبود.  اندامدر صورت مرد الغر  یترس و نگران

نگاه  تفاوتیداشت و به اطرافش ب یچشمان جسور

کردند  نیکه به زور او را سوار ماش یا. لحظهکردیم

انداخت که دو  اشیبه کتابفروش یبرگشت و نگاه

 یبه کمک هم داشتند کرکره گرید یمرد کت و شلوار

که راه افتاد چند تا از  نی. ماشدندیکشیم نییآن را پا

 دو مرد شدند و گفتند: کینزد اطراففروشندگان 

به  یبود جناب، همه جور آدم خالف یچپ اروی-

 وآمد داشت.رفت شیفروشکتاب

شوم.  ترکیکنم و نزد جادیا یدراز کردم تا سپر دست

نسبت  توانندیم یراحت نیسخت بود باورم کنم به هم

فروششان نه تنها کتاب یهیبه سرنوشت همسا

بزنند.  اشهیهم عل ییهاباشند بلکه حرف تفاوتیب

 ابانیاز خ دفعهکیافتاد و  تیداخل جمع یاهمهمه



 یهیاز همسا هک یاز مردان یکیبه سمت  یسنگ

به جان  یاپرت شد و ولوله گفتیکتابفروشش بد م

م که نتوانستم. همان بگذر تیمردم افتاد. آمدم از جمع

دستم را گرفت و با خودش از  عیپسر قد بلند سر

 گفت: میدور شد  یقدر ی. وقتدیکش رونیب تیجمع

بودن ممکنه به ضرر آدم  یجاها تماشاچ جورنیا-

 تموم بشه! 

 امنهیس یو رو دمیکش رونیرا از دستش ب دستم

به  یقیتندم را کنترل کنم. نگاه دق یهاگذاشتم تا نفس

 یاهیو س وستهیبه هم پ یصورتش انداختم. ابروها

را هم به صورت کج  اشیشانیاز پ یداشت که بخش

هم بلند بود. راست  شیپوشانده بود. پشت موها

 و در جوابش گفتم: ستادمیا

 !نیکردیکار من رو م نیهم نیفکر کنم شمام داشت-

 گفت: یجد

به موقعش فلنگ رو  تونمیمن کارم رو بلدم، م-

به دادت برسه. درس  یکی یدار ازیکه ن ییببندم؛ تو

 نشه. ریو مشقت د

دانشگاه تهران است  انیآمدم بپرسم از دانشجو تا

دور شد. تا آخر به دور شدنش نگاه کردم و بعد  عیسر



از  یبه سمت سردر دانشگاه رفتم. هر چه ماندم خبر

 یبه ضلع غرب خواستمینوا دوست آذر نشد. م

 دنیبا د دفعهکیحقوق بروم که  یدانشگاه و دانشکده

دانشگاه  یروبرو نشیداده به ماش هیکه تک ریام

. به اطراف ندیبود، عقب رفتم تا من را نب ستادهیا

 ی. حتدیرسیمضطرب به نظر م یو کم کردینگاه م

 نشیدارد. درماش دیرفتن و نرفتن ترد نیحس کردم ب

را  داخل  شیپا کیرا باز کرد تا سوار شود، اما 

ماند.  رهیخ شیطور به روبروگذاشت و همان نیماش

دست  دمیپشتش رس یرفتم و وقت طرفشآرام به آرام

و  دیاش زدم. از جا پربه شانه یادراز کردم و ضربه

به سمتم برگشت. لبخندم را با فرو بردن لبم به داخل 

 به خودم گرفتم: یساختگ تریکنترل کردم و حالت ح

 ؟یهست یمنتظر کس-

 یاکرد که جوابش را با تکان سرم دادم. اشاره سالم

 کرد و دستپاچه گفت: نشیبه ماش
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 منتظرت بودم. سوار شو بگم!-

باعث شد واقعاً تعجب کنم. هنوز نگاهش  حرفش

 با من کار داشته! کردیو ادعا م دییپایاطراف را م

 خونه؟ یومدیچرا ن-

 بهتره! نجایا !شدیخونه نم-

 :دمیبه شکم ببرد پرس یکه پ یلحن با

که امروز  یاونوقت کف دستت رو بو کرده بود-

 شم؟یرد م نجایکالس دارم و حتماً هم از ا

 باز کرد: شتریرا ب شنیماش در

 .میبر نیلطفاً بش گه،یبود د یکیتو تار یریت-

که نشستم به  نیرا دور زدم و سوار شدم. هم نیماش

 طرفش برگشتم:

 بود؟ کیتار گهید یلیخ یکنیفکر نم-

 یخلوت یرا روشن کرد و چند قدم جلوتر جا نشیماش

فرمان  یکه دستش را از رو نیپارک کرد. هم

 برداشت و به طرفم برگشت گفتم: نشیماش



با من  یخوایو چرا م یکار دار یچ یبگ کهنیقبل ا-

به  ادیبگم که خودت رو ز یزیچ هی ،یحرف بزن

و  دیاگه کارت با من در مورد ام ،یزحمت ننداز

 کنمیحرفاست خواهش م نجوریبرگشتن به هم و ا

 نگو ... یچیه

 به طرف برگشت. با اخم گفت: کامل

 تونهیباز هم م دیبا خودت، که ام یکرد یفکر یچ-

آدم  دیدخترخاله، نه ام ستین طورنیتو رو بخواد؟ ا

 یبرا یلیتما نیترکه کوچک میبرگشتنه، نه من کس

که  یداشته باشم. تو همون روز دیبرگشتنت به ام

 .یبراش تموم شد یازش طالق گرفت

لحظه هم  کی یحت خواستمینگاهش کردم. نم رهیخ

 د حرفش  ناراحتم کرده است:فکر کن

! پس زودتر کارت رو بگو، کالس دارم هیعال نیا-

 !شهیم رمید

 گفت: یمکث چیه بدون

خواسته که اونا  دیدستته، ام دیام یچند تا نامه هی-

 .رمیرو ازت پس بگ



را به هم  نیشوم و در ماش ادهیگرفتم پ میآن تصم کی

 چرا!  دانستمیشده بودم و نم یبکوبم. عصبان

هاش رو هنوز دارم، چرا فکر کرده نامه دیام-

 انداختمشون دور، همون موقع!

 مطمئن گفت: یلیخ

 ش؟یواقعاً ندار-

 گفتم: محکم

 آره، پاره کردم انداختم دور!-

و  یاهیدر پس آن س کیکه از نزد اشرهیت چشمان

را به  شدیم دهیاز رنگ سبز د ییهارگه اش،یرگیت

 من دوخت:

هرگز هم  ش،یدور انداخته باش یتونینم ش؛یتو دار-

توئه!  هیتنب نیو ا ،یرو فراموش کن دیام یتونینم

. حاال رمیها رو بگدر خونه نامه آمیفردا صبح م

 دخترخاله! یو به کالست برس یبر یتونیم

به هم  خواستیطور که دلم مشدم و در را همان ادهیپ

 .دمیکوب

هم به  یها به کالس رفتم و نشستم. وقتفکر نامه با

لباس عوض کردم و ماندم تا پا  نییخانه رفتم همان پا



به اتاق خودم نگذارم. آخر شب بود که با اعتراض 

عمه بهنوش که چرا وسط هال خوابم برده و کمرم 

تخت دراز  یبلند شدم و به اتاقم رفتم. رو ردیگیدرد م

ساعت بعد بلند  کیاما  م؛ابکردم بخو یو سع دمیکش

آخر آن را باز  یشدم و به سمت کمدم رفتم. کشو

درست  میکه سرور آن را برا یاپارچه فیکردم و ک

 رونیبود را ب دیاول اسم من و ام اشیکرده و گلدوز

از عقدمان  شیشب پ یها برااز نامه یکی. دمیکش

  یهیبق نیکه در ب یاروزهیف یبه رنگ آب یبود. کاغذ

 کرد. شیدایپ شدیراحت م دیسف یکاغذها

گرم شده بود، از اتاق  امیشانیجا بلند شدم. پ از

از مقابل  نیپاورچ نیبه دست پاورچ فیرفتم. ک رونیب

وارد تراس  کیتار یگذشتم و از راهرو ونیاتاق هما

کوب کم نور را روشن  واریبرق را زدم و د دیشدم. کل

نور  ریسرد ز نیزم یرو واریداده به د هیکردم. تک

آوردم.  رونیرنگ را ب یاروزهینشستم و کاغذ ف

کرده بودم.  لیتحم دیعادت نامه نوشتن را من به ام

 اشیکه به خواستگار یابار بعد از بله نیاول یوقت

مناسب که  یشان رفتم، در فرصتداده بودم به خانه

را از  یحواسش پرت بود به اتاقش رفتم و کاغذ

جدا کردم و ده بار پشت هم  زشیم یرو یهابرگه



تنوشتم "د  ینیبی:" مدمیدارم" در آخر هم پرس وس 

 دوستت دارم؟" ادیچه قدر ز

باعث  شهیهم دیام یبایکاغذ را باز کردم. خط ز یتا

که به  ییبایز یانحنا ریقبل خواندن نامه درگ شدیم

طور شروع  نینامه را ا دیشوم. ام دادیحروف م

 نیرا که در ا زیمن فردا شب هر چ یبایکرده بود:" ز

گوشت زمزمه خواهم کرد، در  ریز یخوانینامه م

و  حالیو ب یگذاشت میبازوها یکه سرت را رو یحال

 "یخندیم زیر زیر

بود، من  امدهین گفتیم دیکه ام یهرگز فردا شب و

 زینگذاشته بودم و ر دیام یبازو یسرم را هرگز رو

نامه را بخوانم.  هیبق بودم. نتوانستم دهینخند زیر

کردم.  هیصورتم گذاشتم و بلند بلند گر یدستم را رو

چه  دانستمینم یحواسم به زمان و مکان نبود، حت

که در تراس باز شد  یزماناست، فقط  دهیقدر طول کش

 چی. هستادمیبلند شدم و ا دمیو سرور را باال سرم د

صورتم را پاک کنم.  یهانکردم تا اشک یتالش

 طلبکار گفتم:

 سرور؟ یداریچرا ب-

 گفت: یآمد و با دلسوز جلو



 کردمیتو تراس داشتم به مادرجون کمک م نییپا-

 تو اومد.  یهیگر یدفعه صدا هی ره،یوضو بگ

 ؟یچ یوضو برا-

 گفت: حواسیب. کردینگاهم م رهیخ رهیخ

سکته نکرد  چارهیب رزنینذر نماز شب داره، پ-

 چته. نمی! من رو فرستاد باال ببهیلیخ

که در دستم بود.  یفیبه ک دیرسینگاهش م یدنباله

 گذاشتم: شیبازو یدستم را رو

 .کنهیخرده سرش درد م هیبرو بهش بگو -

 :دمیکه توپ کردینگاهم م نامطمئن

 سرور جان. گهیبرو د-

 را باز کرد و غرغر کرد: در

 !کنهیباور نم زنن،یآخه واسه سردرد مگه زار م-

 

[18.06.21 21:49] 

 

 58#پارت

 می_مری#برا



 

 یطور که خودش گفته بود براآن ریفردا ام صبح

. تا ظهر صبر کردم، اما بعد از آن امدیها نگرفتن نامه

 یها را به سرور دادم تا خودش به خانهنامه یهمه

 دیکردم که حتماً به دست خود ام دیببرد. تاک ایخاله ثر

خبر  انیجر نیجز من و سرور هم از ا یبدهد. کس

 نگفته بودم.  همبه آذر  ینداشت، حت

بود که به خاطر  بهشتیهفته بعد اواسط ارد سه

به  رتریسردرد مزمن مامان مجبور شدم دو ساعت د

از در   خواستمیچند کتاب م دیخر یدانشگاه بروم. برا

نبود وارد دانشگاه  رمیکه معموالً مس یضلع شمال

به اطراف انداختم و  ینگاه شهیشوم. به عادت هم

را کنار  ریکه ام کردمیعبور م ابانیداشتم از عرض خ

 یهم رو یایدود نکیکه ع یدر حال دم؛ید نشیماش

چشم به دانشگاه داشت.  شیچشمش بود. مثل بار پ

 یریبار هم ت نیبه طرفش بروم و بپرسم ا خواستمیم

 دواریام یرها کرده و مقابل در ضلع شمال یکیدر تار

. اگر ستادمیاما چند قدم نرفته ا ند،یاست که من را بب

 شیپ یدفعه ری. امدمیشنیجز دروغ نم یزیچ رفتمیم

تواند دروغ به هم ببافد.  یثابت کرده بود استادانه م

. به خاطر ستادمیداده به درخت ا هیدورتر تک ییجا



 یاپاشنهتا عصر کالس داشتم کفش بدون  نکهیا

ماند  ریتا هر وقت که ام توانستمیبودم. م دهیپوش

به دانشگاه  مشکوکشوآمد رفت نیا نمیبمانم و بب

آوردم  نییصورتم پا ی. کاله را روستیچ یتهران برا

با نگاه به دو طرفش آرام  ریه او چشم دوختم. امو ب

که من پشتش  کردی. فکرش را هم نمزدیآرام قدم م

بود و هر چند  قراریام. بنظرش گرفته ریو ز ستادهیا

. نگاهم به داخل زدیبه ساعتش زل م بارکی قهیدق

تکان داد.  یاز دور دست یمرد دمیبود که د انشگاهد

. دیایب ترعیکه اشاره کرد سر دمیرا د ریبه دنبالش ام

 ریکه ام یآمدم تا بهتر مرد رونیاز پشت درخت ب

که  یآخر وقت ی. لحظهنمیمنتظرش بود را بب

بشود کتاب داخل دستش را  نشیسوار ماش خواستیم

بود. حدس زدم که  یدرباره طب سنت یباال آورد. کتاب

و  ریباشد. ام یپزشک یدانشکده انیاز دانشجو یکی

که دور شدند من هم به طرف دانشگاه رفتم و مرد 

 .نمیمصر بودم هر طور شده امروز نوا را بب

دانشگاه قرار داشتم. نوا با  یبعد با نوا در بوفه روز

شده بود به سراغم آمد.  یچادر یدوستش که به تازگ

که  یصندل ی. روامدهیدوستش را قبالً د کردمیحس م



 کیبه اطراف سرش را نزد ینشستند نوا با نگاه

 گوش دوستش برد و با اشاره به من زمزمه کرد:

روزنامه  یهمون دوستم م.ر که مطلبش رو تو نمیا-

 !یخوند

تکان داد. چادر را  یبا لبخند سر اشیچادر دوست

. دیکش نییاش را پاصورتش مرتب کرد و لبه یرو

کتم انداخت و  یسیانگل یقهیبه صورت و بعد  ینگاه

 :گفت

 یدانشجو گفتی. اگه نوا نمیسینویم پروایب یلیخ-

 کردمیفکر م ینوشتن داشت ی هم سابقه ً و قبال یحقوق

بلند شده و نوشته،  اکیبساط تر یاز پا سندهینو

 چاپ! ریهمونم رفته ز

اما  د؛یخندیکردم. م یبه نوا نگاه یچشم ریز

 :دادیدوستش هنوز داشت ادامه م

چند  هی! یآریدووم نم ینطوری! ایکرد یروادهیز-

اما به جاش اون  ،یشیو بعد تموم م یهست یصباح

 خانوم ...

را که  یبه نوا کرد تا کمکش کند. اسم کس ینگاه

 :دینبود. نوا به دادش رس ادشیببرد  خواستیم



 ؟یگیآذر رو م-

 سر تکان داد و گفت: دیتاک با

. هیعواق ستیژورنال هی! یآره آره آذر! آذر نورآباد-

 یبه نعل! روزنامه نگار یکی زنه،یم خیبه م یکی

 .نیهم یعنی

به  یجواب چیفقط نگاهش کردم و ه یبند میلبخند ن با

. نوا امدهیبودم او را کجا د دهیحرفش ندادم. تازه فهم

نگفتم  یزیچ یبزنم. وقت یمنتظر بود من هم حرف

 بلند شد و گفت: شیاز جا کبارهیدوستش 

 برم! دیکار دارم، با ییجا هیمن -

 با تعجب نگاهش کرد: نوا

 .میریبمون با هم م-

را کنار زد. قبل از  یقبول نکرد و صندل دوستش

 برود گفتم: نکهیا

 .نیایشما هم ب کنمیبعد حتماً خبرتون م یدفعه-

 با تعجب به سمتم برگشت: 

 ام؟یکجا ب-

 خنده گفتم: با



 ! اکیبساط منقل و تر یپا-

 تکان داد: یسر

 یبعدش منم دختر  شجاع دیشا کنم،یامتحانش م-

 شدم.

 دور شد نوا به طرفم برگشت: یوقت

 یخواستیباهاش، خب تو مگه نم یکرد نیچرا همچ-

ت نظر چند تا آدم که سرشون تو کاره راجع به مقاله

 بدن؟

 در هوا تکان دادم: یدست

بگه؟ تو  یچ گهید یخواستیم گه؛ینظر داد د-

 ؟یاکیتر سندهیبهت بگن نو آدیخوشت م

 لحنش تند بود، اما ...-

 :دمیحرف نوا پر انیم به

 یراستش از لحن و حرفش ناراحت نشدم. من حافظه-

من تازه  زدیدارم. دوستت که داشت حرف م یایقو

دانشگاه  یها. پارسال با بچهدمشیافتاد کجا د ادمی

 نیکه هم میبود یپارک پهلو. مینیتئاتر بب میرفته بود

 ونیاف نیکه "د کردیم یدوستت  سخنران

کرد، بعد االن که یم ییانسان گرا غیست*" تبلجامعه



شدم.  یجور هی دمشیبسته د رهیگ یقهیبا چادر و 

 نون رو بلده به نرخ روز بخوره!

 دستش را باال آورد: نوا

 یاز سر مذهب یچادر سر  پر ،یکنیخب تو اشتباه م-

نسبت به  ینیبی! نمهیحرکت اعتراض هی ست؛یودن نب

 یتو یحت م؛یدار یچادر یقبل چه قدر دانشجو

 !دیجد یهایورود

_____ 

 لسوف،یف سنده،یاز کارل مارکس نو یا*جمله

 یشناس و اقتصاددان آلمانجامعه
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شون هم همه دم؛یند یمن دور و برم کم آدم مذهب-

که دارن  یچادر رو به چشم عمل کردن به اعتقاد



 قتشیرو حق دهیجماعت تازه از راه رس نیا نن؛یبیم

 روز درک کردم.  هی دیشا فهمم؛ینم

 و گفتم: دمیخودم را جلو کش یکم

االن من  م؛یبحث رو کن نیا میتونیهم م گهیروز د هی-

 کار مهم باهات دارم.  هی

 گفته بودم نظرش جلب شد: واشیآرام و  چون

 ؟یچه کار-

. سرش را که جلو آورد دیایب ترکیکردم نزد اشاره

 گفتم:

تو دانشگاه  ایبفهم که ک نمیمن دنبال ا نیبب-

شاه دارن؛ اصالً چه  هیعل یاسیس یهاتیفعال

 شن،یم تی، از کجا هدادارن ی. چه مذهبنییهاگروه

 خارج. ایداخل دانشگاه 

 :دیخند بالفاصله

وهللا از تو چه پنهون اتفاقاً ساواک هم دنبالشونه؛ -

 کنم به اونا؟ تیمعرف

 کردم: اخم

 نوا!  گمیم یجد-



 ین که برمگه اهل مصاحبه خوره؟یبه چه دردت م-

 !؟یریو اطالعات بگ یباهاشون حرف بزن

 را باال آوردم: دستم

 هیبه روزنامه و نوشتن نداره.  یاصالً ربط-

 !هیشخص یکنجکاو

 را تکان داد: سرش

 .ارزهینم ه،یخودیب یکنجکاو-

 :دمیکش یقیعم نفس

 خوامیو م رشهیدرگ کانمیاز نزد یکیفکر کن -

 کمکش کنم.

ً یتو دق-   ؟یمار یخوایم یچ قا

بدونم ممکنه  کهنینوا؛ فقط ا خوامینم یادیز زیچ-

 هی یکنه برا یزیاز دانشگاه برنامه ر رونیب یکس

 یابخواد جلسه ای ییدانشجو یتجمعات اعتراض یسر

 بذاره و خط بده. یزیچ

 را از هم باز کرد: دستانش

 انیاز دانشجو یلیآره هست. خ نه؛یاگه سوالت ا-

 . شنیم تیاز دانشگاه هدا رونیب



 ؟کار کنم یچ دیو اگه من بخوام برم تو جمعشون با-

 به اطراف از جا بلند شد: یبا نگاه نوا

و  یمونده خالص ش گهیزده به سرت؟ دوسال د-

 .یگردیدنبال دردسر م ،یبر

 فمیبخورم ک یزیداشته باشم چ یاصرار نکهیا بدون

را برداشتم و همراهش رفتم. راهش را سد کردم و 

 گفتم:

 نیبه آذر نگو، ب گمیبهت م یزیچ هینوا  نیبب-

دو بار دم  یکیرو  ییآشنا هیخودمون بمونه. من 

مشکوکه  نجایخرده اومدنش به ا هی. دمیدانشگاه د

حد  نیهم داره. فقط در ا یابرام، مخصوصاً که سابقه

 نیبه ا یربط تونهیآدم م نیبفهمم که ا خوامیم

 نه! ایداخل دانشگاه داشته باشه  ی  اعتراض اناتیجر

 :ستادیمتفکر ا نوا

 یجمال عل هیبکنم برات؛ اما  تونمینم یمن که کار-

 یاز دانشجوها ؛یجمال بنگ گنیکه بهش م نژاده

تو هر  یجور هیدستشه؛  ایلیو درشت خ زیتئاتره. ر

هم بدقلقه؛  یلیرفت و آمد داره. خ یاجمع و فرقه

 نه. ای دهیبهت م یاطالعات دونمینم



 رفتم و گفتم: جلو

 کنم؟ داشیپ تونمیکجا م ه،یعال نیهم-

 فاصله گرفت: یکم نوا

 یساعت سه بر یتونیفردا م شه؛یاالن که نم-

 ادیباهاش ب کنمیدارکوب؟ هماهنگ م ی  کتابفروش

 اونجا.

 چرا نتونم! تونم،یآره م-

 ره؛یگی! اول پول مرهیگیپول م آدا؛ینم یفقط مفت-

 .آدیبعد م

 به تعجب باال انداختم: ییابرو

 کنه؟ شیکه خرج حش-

 ؟یدی. پول مستیبه ما مربوط ن گهیاونش د-

 و گفتم: دمیرا به جلو کش فمیک

 یبنگ نیکه ا ییبه حرفا شهیباشه قبوله؛ فقط م-

 اعتماد کرد؟  زنهیم

 زد: یلبخند نوا



مرده رو با گور؛ اما اگه  خورهیخر رو با خور م-

 یمطمئن باش توش غلط یاریبه حرفش ب یتونست

 .ستیبا مرامه! دروغ و دونگ تو کارش ن ست؛ین

 یتئاتر بنگ یدانشجو کینکرده بودم؛ فقط با  یکار

 یمهم یهاگذاشته بودم که معلوم نبود حرف یقرار

داشتم  نانیبودم و اطم نیخوشب تینهایبزند؛ اما ب

وجودم را  یتیاطالعات خوب خواهم گرفت. رضا

ر د اشیهمراه یبه آذر هم برا یفراگرفت که حت

بعد از  بودپنجشنبه شب  یباغ قلهک که برا یمهمان

جواب مثبت دادم.  کردیکه مدام التماس م یاهفته کی

که  میشویآشنا م ییهاجا با آدمآن گفتیآذر م

از خودمان در  تیحما یشان را براتوجه میتوانیم

 .میروزنامه جلب کن

 

[18.06.21 21:49] 

 

 60#پارت

  می_مری#برا

 



 

که نوا گفته بود به  یزودتر از ساعت یساعت مین

 نیو ب کیبار یدارکوب رفتم. در راهرو یکتابفروش

 ینگاه مین یو هراز گاه زدمیکتاب قدم م یهاقفسه

 ی. ناخودآگاه منتظر آدم الغر اندامانداختمیبه در م

 شد. بودم که نشئه با

تا کتاب برداشتم و به طرف صندوق رفتم تا حساب  دو

بگذارم  فمیها را داخل ککتاب خواستمیم یکنم، وقت

 و گفت: ستادیا میروبرو یپسر قد کوتاه

 ؟ییشما میمادموازل مر-

 یبه تنگ یاتکان دادم و سالم کردم. اشاره یسر

 راهرو کرد و گفت:

 رونیب میبر یراه رفت، اگر موافق باش شهینم نجایا-

 .میقدم بزن

چشمان درشتش  ینشئه بود؛ نه الغر اندام. فقط کم نه

تئاتر  انیمثل اکثر دانشجو شی. موهازدیم یبه قرمز

و بلند. در  ختهیبه هم ر یبود؛ کم وشیدار یمدل مو

بود که  یایبنگ یدانشجو نیچندم نیا سالکیطول 

 چیه گفتیو همان طور که استاد ستوده م دمیدیم



 قدرنیدانشگاه تهران ا انینبوده که دانشجو یوقت

 افکار و لباس داشته باشند. ده،یتنوع عق

داشت نگاهم  رهیخ رهیرفتم. خ رونیب همراهش

 :دمی. با لبخند پرسکردیم

 شده؟ یطور-

 گفت: خونسردانه

 !یبا من کار داشته باش آدیبهت نم-

 ینشان دهم متوجه حرفش نشدم اخم نکهیا یبرا

 کردم:

 چطور؟-

 !ییحرفا نیاز ا تریآدم حساب-

 زدم: لبخند

 ؟کار دارم یباهات چ یدونیمگه م یممنون؛ ول یلیخ

هنوز نگاه به صورتم  یباال انداخت؛ در حال یاشانه

 داشت:

از  رونیکه دنبال بنگن ب ییمعموالً دانشجوها-

اکثرشون هم مثل شما  ذارن،یدانشگاه با من قرار م

 !بنیدست به ج



به بنگ نداره  یربط چیاگه من بگم کارم با تو هو -

 ؟یچ

 بار لبخند زد: نیاول یرا سد کرد و برا راهم

آدم  گمیبه حرف من که م میرسیاونوقت تازه م-

. مثالً دنبال یسراغ مورد بعد رمیو م نیهست یحساب

هم  یخوب ختیصحنه. سر و ر یبرا ینقش گرفتن

 !یدار

 هم به آن نداشتم: یاطفره رفتن نبودم و عالقه اهل

. فهممیم یزیچ یگریمن نه دنبال بنگم؛ نه از باز-

ازت  تونمیاطالعاتم که نوا گفت م یسر هیدنبال 

 . رمیبگ

 انداخت: اشیشانیبه پ ینیچ

 ؟یچه اطالعات-

 یبهت پول بدم؛ تو تونمیباز هم م یاگه بهم کمک کن-

 م.بخشنده یلیمورد خ نیا

 کرد: زیدرشتش را ر یهاچشم

 ؟یبدون یخوایم یچ-

ام چشم از او جلوه دادن خواسته تیاهمیب یبرا

 گرفتم:



آدمم که تجمعات  یسر هی. دنبال خوامینم یادیز زیچ-

. مخصوصاً کننیم یدانشگاه رو رهبر زیاعتراض آم

 یتو ییهااز دانشگاهن و رابط رونیکه ب ییاونا

و به  نیرابطا ک نیبدونم ا خوامین. مدانشگاه دار

 کجاها وصلن.

 را جلو آورد: اشیشانیمات نگاهم کرد و بعد پ اول

 هینوشته، نوشته  یمن چ ینجایا میمادموازل مر-

 آدم فروش؟  ی  بنگ

و در جهت مخالفم رفت. به دنبالش رفتم و  دیچرخ

 راه رفتم: کنارش

که اسم کارت رو  ستمین یتیمن که مامور امن-

که بهت قول  هیمورد شخص هی! یآدم فروش یذاریم

هم  ی! پول خوبفهمهیکس جز من نم چیه دمیم

 حاضرم بدم. 

 منحرف کرد: ابانیرا به سمت خ راهش

دوبرابر بشه. دنبال  نهیآ یبرو پولت رو بذار جلو-

 !آدینم رتیگ یزیکه چ ایمنم ن

تماشا کردم.  هانیماش نیو رفتنش را از ب ستادمیا

پول  کباریکه  یمحال بود دست از سرش بردارم؛ کس



باز هم ممکن بود  شتریپول ب یگرفته و آمده بود برا

. در هر صورت من دست از سرش وسوسه شود

 .داشتمیبرنم
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 یایشدم. بعد از مدت طوالن داریصبح  زود ب پنجشنبه

را  یمهمان نینگذاشته بودم، ا یمهمان چیکه پا به ه

کم به غم از روحم که داشت کم یبخش میبه چشم ترم

خوب بود؛  زی. همه چدمیدیم گرفتیخو م ییو تنها

 ایکه مامان از مزون مادام گلور یدیسف یهاکفش

 یو همه شودیمد م یودزبه گفتیگرفته بود و م

آن را  ارزدیکه سرشان به تنشان م تختیدختران پا

 یی. منتظر نشستم تا آذر و دادمیپوش د،یخواهند خر

همه  ونیو به همراهشان بروم؛ اما با آمدن هما ندیایب

به آمدن  یاکه خودش عالقه ونیخراب شد. هما زیچ



 ربراد یمهمان زبانینداشت خبر داد که م یبه مهمان

 شیخان و پسرها اسیاست و ال -شهرام- انیهرمز ک

 را هم دعوت کرده است. 

 یادرآورده و به گوشه میلحظه کفش را از پا همان

 ونیبروم؛ هما کردیپرت کردم. مامان التماس م

کفش  گفتیکرده بود و عمه بهنوش م شهیسکوت پ

بروم  یمهمان نیاگر به ا یآمد دارد و من حت دیسف

و  دیدر انتظارم نخواهد بود. آذر که رس یبد شامدیپ

 اشیشگیهم یشیآن متانت نما د،یرا فهم امدنمین لیدل

 را کنار گذاشت و گفت:

خودت رو  یخوایم ی! تا ک؟یمار آمینم یچ یعنی-

باالخره  ؟یآخرش که چ ،یکن یخونه زندون یتو

 .ینیرو بب دیام گهید یجا هینه  نجایا یمجبور

من که از او رو گرفته بودم  یپا ریو دو زانو ز آمد

 نشست و گفت:

که  ینیبیاما م ده؛یهم باشه مال ام ییاگه رسوا-

 ی! مهمونگذرهیو بهش هم بد نم رهیرو م شیمهمون

 یآیتو م ستیو اصالً براش مهم ن آدیامشب رو هم م

 رو بکن.  تینه! تو هم مثل اون باش! زندگ ای



 حشیکه تا به االن ساکت بود و با تسب مادرجون

 گفت: فرستادیمرتب صلوات م

که! برو به  یبش میتا ابد قا شهینم گه؛یآذر راست م-

 که شده! هی. کارریخودت سخت نگ

را  راهنمیرفتم. کمربند دور پ نهیشدم و به طرف آ بلند

 می. ندیایبه چشم ب شتریکمرم ب یکیتر کردم تا بارسفت

 تیانداختم؛ برعکس مامان که رضا ونیبه هما ینگاه

بروم؛ در صورت  یمهمان نیکامل داشت تا به ا

 لشینبود، اما برخالف م تیاز رضا یاثر چیه ونیهما

 لبخند زد و گفت:

دختر اون  نیترکن! امشب تو قشنگ فیبرو ک-

 .دونمیمن م ؛یهست یمهمون

زد و رو  نهیمقابل آ یچرخ می. نستادیآمد و کنارم ا آذر

 گفت: ونیه هماب

بعد  یمار ز؛یعز یپسر عمه یکنیکه اشتباه م نویا-

 !هیدختر اون مهمون نیتراز من قشنگ

. اگر  کردیچپ به آذر نگاه مبهنوش چپ عمه

حرف آذر ساکت  نیخاطر مامان نبود در مقابل ابه

 گفت: یجد ونی. همانشستینم



 !ستین کسچیقشنگه که ه یجور هی یمار-

 ونیآمد و آذر را به جلو هل داد تا جواب هما مامان

ام. جلو نشده مانیتا من پش میرا ندهد و زودتر برو

انداختم و  ونیرفتم و دستم را دور گردن هما

 یرابطه دیاز ام امیی. بعد از جدادمیصورتشم را بوس

شده بود.  یمیبرابر گذشته صم نیچند ونیمن و هما

هم زد و بر ریبا امرا  اشنهیرید یآن دوست ونیهما

 .ستادیهمه جا پشتم ا

 ریمقابل در منتظرم بود تا به او برسم. چشمگ آذر

و  دیسف یبه پا داشت و پا یشده بود. دامن کوتاه

. بلوز دیدرخشیم اشیدامن مشک ریفرمش زخوش 

 آمدیدامنش م یبود که تا رو یبلوز کوتاه دش،یسف

را  اشنهیس یکوچک و برجسته یگرد اشیو تنگ

به  ریناگز کردیقاب گرفته بود که مجبورت م یطور

اول آن را هم باز  ی. دو دکمهینیها بنشآن یتماشا

. حق آمدیبلندتر به چشم م فشیگذاشته و گردن ظر

طور با اعتماد به نفس حرف بزند و با داشت که آن

 یپاشنه بلندش دلبرانه قدم بردارد. هنرها یهاکفش

هم ماهر بود. مادرجون  دنیر رقصبود؛ د ادیآذر ز

 برقصد.  شیآذر برا شتدوست دا شهیهم



 نیبه سمت ماش ترعیآذر سر دمیمقابل در که رس به

که  یباز کرد و موقع میرفت. در را برا ییدا

 سوار شود زمزمه کرد: خواستیم

 !یخوشگل شد یلیخ-

کردم و سوار شدم. آذر هم عقب کنارم نشست و  یاخم

 گفت: کردیکه نگاهش م ییرو به دا نهیاز آ

 نمی. ببنمیشیم یمار شیمن پ یمستر نورآباد-

 یبه مهمون دنیاخماش رو تا قبل از رس نیا تونمیم

 نه! ایبدم باال 

 را روشن و به من نگاه کرد: نیماش ییدا

 اخم چرا؟! -

 گفتم: ییبه دا رو

 هم هستن. نایکه خاله ا گفتیبهم م دیبا-

 کرد: شتریاخمش را ب ییدا

 هان!هم مگه هست؟ فقط بچه ایثر-

 تکان دادم: یسر

 ها منظورمه!همون بچه-

 ؟یقراره تا آخر عمر فرار کن ،ییخب باشن دا-



 :دیرا به هم کوب شیهادست آذر

 .    گمیرو م نیوهللا بابا منم هم-

 طرف من برگشت: به

 ؟یگیم یچ گهید ت؛ییاز دا نمیا-

 میرا رفت ریاز مس یکم یفتم. وقتاخم نگاه گر با

 گذاشت و گفت: میپا یدستش را رو
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 خبر خوش بهت بدم. هیقهر نکن -

 تعلل به طرفش سر چرخاندم: با

 ؟یچه خبر-

 حرفش را بشنود: ییدا خواستیشد؛ نم کمینزد



که  گفتیم روزیصبح رفته بودم دفتر روزنامه! آقا ف-

تو  یخاطر مقالهزنگ زدن دفتر و به یدو سه نفر

 یهانفر هم گفته که حرف کی یتشکر کردن. حت

ها از اون یاربابا داره و کل نیاز ا یدست اول و خوب

 اهیکه االن به خاک س ی. چه اونشناسهیرو م

و  ادیب تونهیشده. م  رتگندهکه  کله ینشسته؛ چه اون

 بذاره. ارمونیدر اخت

 تکان دادم و گفتم: یسر

 چه خوب! -

 باال داد: ییابرو

 ن؟ی! همیکنیچه قدر وحشتناک ابراز احساسات م-

 چه خوب؟!

 نیدونه هم از ا هیدر سال ما  یدونیتو اصالً م-

 ت گل کرد؟مقاله نیا هویو  میتشکر نداشت یهازنگ

 را خوردم: امخنده

 چه خوب!-

 به صورتش انداخت و گفت: ینگاه نهیاز آ آذر

 یتونینم گهیرو د نیخبر هم دارم که ا گهیدونه د هی-

 !یکردنش در بر یشاد ریاز ز



 ؟یچ-

 را به دو طرف تکان داد: سرش

 مژده بده بگم.-

را بالفاصله به سمت مخالف چرخاندم که باعث  سرم

رانم کنار بزند و  یرا از رو راهنمیشد آذر پ

 :ردیبگ میاز پا یشگونیو

 .نمیبرگرد بب-

 کنار زدم و گفتم: میپا یرا از رو دستش

 دفعه بگو. هیخب همه رو -

تشکر و  یهم سبد گل برات فرستاده. برا یکی-

. هیشوال یانتقاد یمقاله یسندهیاز م.ر نو یقدردان

که قابل  میو بگ میکرد حتماً به دستت برسون دیتاک

 !ینیتحس

 تعجب نگاهش کردم: با

 بود؟ یک-

 !ارهیب یکیگل رو داد  م؛یدیخودش رو که ند-

برگشتم و  م؛یمن و آذر به هم نگاه کرد یاهیثان چند

 :دمینگاه کردم و بعد پرس نیماش یجلو یبه صندل



 سبد گل کو؟-

 .دیرا گفتم آذر فاصله گرفت و خند نیا تا

 تعجب گفتم: با

همون  یعمه کرد میکه با احترام تقد ینگو اون گل-

 بوده؟

 :دیخند بلند

 یلیخ ارم؛یتو گل ب یعمه یبرا دیآخه من چرا با-

خونه  یمعلومه همون بوده؛ رفت آد؟یازش خوشم م

 .دیش کناستفاده یکیشر

گل چه  امدین ادمیکردم و هر چه فکر کردم  سکوت

که دست عمه  دمیلحظه د کیبوده است. فقط  یشکل

 یبرگه فشیبود. آذر از داخل ک یبهنوش سبد گل

برگه  نیرا به سمتم گرفت. تا خواستم بپرسم ا یکوچک

 کرد: یدستشیخودش پ ستیچ گرید

 سبد گل چسبونده بودنش! یرو-

 شما" یرا از دستش گرفتم: " برا برگه

دو کلمه را  نیساده بود؛ اما من ده بار هم یکلمه دو

 یسادگ نیهر بار متوجه شدم در عمرور کردم و 

دارد که از درک آن عاجزم! ساکت و  یایدگیچیپ



به  یکار گریشده و د دیتر شدم. آذر هم ناامساکت

 کارم نداشت. 

هل دادم و  فمیبرگه را به داخل ک دمیکه رس یزمان

کشاند و  یقبل از رفتن من را به کنار ییشدم. دا ادهیپ

 یباشم و طور شهیمثل هم دمیرا د دیگفت که اگر ام

 ییاست. به دا فتادهین یاتفاف چیرفتار کنم که انگار ه

که  دانستیم  یچشم گفتم؛ اما خودش بهتر از هر کس

حرمت دوست داشتن  دیمن و ام نی. بشودینم

 تیکه محرم شکسته شده بود؛ نه حرمت چند تا کلمه

 کرد. نیما را تضم

انتها باز بود.  بزرگ باغ از دو طرف تا به ی  آهن در

 ستادهیوشلوار دو طرف در ابا کت کلیه یدو مرد قو

ها به مهمان ییگوخوشامد تیبودند و به ظاهر مسئول

وارد  میرا بر  عهده داشتند. از کنارشان که گذشت

 اطیداخل ح ییهایو صندل زی. ممیبزرگ باغ شد یفضا

و  ینیریش زیهر م یو رو شده دهیکم چ یبا فاصله

خلوت بود و جز  اطیبود. ح یدیگلدان گل رز سف وهیم

 ینشسته بودند، کس یصندل یچند مرد و زن که رو

انگار داخل ساختمان دو  یاصل ینبود. ماجرا یگرید

از داخل سالن  یقیموس یبود. صدا انیطبقه در جر

بودند  اطیکه داخل ح ییهااندک آدم ی. آذر براآمدیم



من را هم  کرد؛یم یپرسو احوال دادیتکان م سر

. قبل از خوانمیداشت حقوق م دیو تاک کردیم یمعرف

دوم  یبه تراس طبقه یپا به سالن بگذارم نگاه کهنیا

. کردندیدود م گاریجا سانداختم. چند تا مرد آن

هم معلوم نبود. همه جا غرق  شانکدامچیصورت ه

 جا!نور بود؛ جز همان

به افتخار مهمانان انداخته  یسالن فرش قرمز یورود

همه  نیبه آذر اعتراض کنم ا نکهیبودند؛ قبل از ا

 فتد،یب یو قرار است چه اتفاق مهم ستیچ یتجمل برا

 یمهمان کی دمی. فهمدمیها را دچند تن از مهمان

 یمهمان نیکه گفت در ا یو آذر زمان ستین یمعمول

 میندلخوش ک شانتیحما به میتوانیکه م اندییهاآدم

 نیمع دمیکه د یکس نینکرده است. اول یاغراق چیه

بود که  ایپوشاک و برند گاتور یکارخانه سیرئ این

و ترک  ییایتالیشلوار چند برند اوهمزمان واردات کت

 ستادهیا شیخان روبرو اسیرا هم بر عهده داشت. ال

را  دی. کل سالن را نگاه کردم و امزدیو با او حرف م

جهان ورزش  یمجله ریو سردب ازیامت. صاحب دمیند

که نصف ساختمان،  یهم بود؛ کس یهم بودند. ارفع

و اصفهان را  رازیتهران، ش کیش یهاهتل و کاباره

 نیاو ا خواستیخان م اسیکرده بود. ال یاو طراح



 یکارخانه سیخودش هم بکند. رئ استان یکار را برا

 سیرئو  جانیاله یشهردار یو دو نفر از اعضا یچا

هم آنجا  حضور داشتند. اسم شان را  مارستانیب

 بودم. دهیها را دخان آن اسیال یبواسطه دانستم؛ینم
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هم بودند که آشنا نبودند، اما به خاطر  گرینفر د چند

 گذاشتندیها مکه به آن یزینوع احترام اغراق آم

 توانندینم هیبفهمم که در مقام کمتر از بق توانستمیم

نبود و  یخبر نییپا یباشند. از مردان جوان در طبقه

 سالانیراهشان را از مردان م دیرسیبه نظر م

باال بزم راه  یطبقهاند و جدا کرده نییپا یطبقه

 اند. انداخته

تک تک یاحترام برا یبه نشانه یو آذر سر من

تکان دادن سر همزمان شد با  م؛یها تکان دادمهمان



. شانرهیها به سمت ما و نگاه کشدار و خبرگشتن آن

خان که چشم در چشم  اسیها نبود. با الهمراه آن یزن

زد و جلوتر آمد. با من و آذر دست داد و  یشدم لبخند

 گفت:

 یطبقه دیبر کنهیم تونییراهنما آدیاالن شهرام م-

 ها اونجان!باال! بچه

ً یکه دق نگفت  است. یها چه کسمنظورش از بچه قا

حرفش دوباره به من نگاه کرد و دستش را  نیاز ا بعد

 پشتم گذاشت و گفت:

 خانوم ما چطوره؟ یمار-

 ممنون؛ خوبم! یلیخ-

جمالت او پا گذاشته بود  انیبه م ی"ما" از وقت نیا

بعد از طالق هم از  یکه عروسش شده بودم و حت

ما  دیها دپله یشهرام را رو یبرداشته نشد. وقت میرو

 یاخان آذر تنه اسی. با رفتن الرا تنها گذاشت و رفت

ما  یکه روبرو یبه من زد و با اشاره به مردان

خودشان بودند  یبرا یقطب مبودند و هر کدا ستادهیا

 :دیپرس

 ه؟یچ نایا یکار اصل یدونیم-



 کرده و زمزمه کردم: کیرا به گوشش نزد سرم

 مملکت! یتو دنیسرپا شاش-

 و گفت: دیخند زیر زیبرد. ر نییسرش را پا آذر

 که بهتره! دنیاز ر-

خوشامد گفتن دستانش را از هم  یشهرام از دور برا 

گرم با آذر دست داد و  دیبه ما رس یباز کرده بود. وقت

 نظر داد: اشییبایز یهم جسورانه درباره یلیخ

 آذر! کردمیاگر زن نداشتم به تو فکر م-

 هم همان دم جوابش را داد: آذر

 ی! من از مرداانیجناب ک نیدیشنیقطعاً جواب رد م-

 .آدیکچل خوشم نم

 و مزخرف گفت: دیهم خند شهرام

 کچال شانس دارن آذر جان!-

 با من دست داد و گفت: بعد

تر از آذر تر و کم حرفشما آروم آدیبه نظر م-

 !نیباش

 گفتم: یخشک و رسم یلیخ

 نظر لطف شماست!-



 یهابرداشت و ما را به سمت پله یاز حراف دست

آذر  میکه تنها شد یکرد. موقع ییدوم راهنما یطبقه

 کمرم را گرفت و نگه داشت:

باالست؛ اخم و تخم رو بذار کنار! بخند. بخند تا  دیام-

 افهیق نیبا ا یطورنی. استیمهم ن یچیبدونه برات ه

 باال! میرینم

ام را داخل دهانم بردم و لبانم شست و اشاره انگشت

 را از هم باز کردم:

 خوبه! ینجوریا-

 زد: به پشتم یانخندد. ضربه نتوانست

چه  ریمن با ام نیبب ؛یکن یکار خوادیبابا. نم میبر-

کن  یخرده دستکار هیتو هم همون رو  کنم،یم

 بده. دیام لیتحو

که ما پا به  نیبود. هم کیتار مهیباال ن یطبقه سالن

همه جا غرق نور شد. چند دختر  کدفعهی میآن گذاشت

بودند با خنده و  ستادهیا فیبه رد فیو پسر که رد

تر آمد و از پسرها جلو یکیما کف زدند.  یبرا غیج

 گفت:



کار رو با  نیخانوما! ما ا دینگاه نکن یطوراون-

 .میدیو بهشون خند میتازه واردا کرد یهمه

از  یبیکم گل بود و ترک یسالن با فاصله یجا یجا

. با آمدیمتفاوت همان اول به استقبال آدم م یعطرها

هم  یلیآذر خ دمیکوتاه به دخترها فهم ینگاه

به تن دارد. هر چهار طرف ما  دهیپوش یهالباس

که  یچرخ نیبا اول دیبودند. شا یدختران و پسران

زودتر از من  ذر. آدمیدیرا م ریو ام دیام زدمیم

که پشت سر من  یکس یبرا یو با لبخند سر  دیچرخ

نداشتم؛  دنیبود تکان داد. جرات برگشتن و چرخ

که در  یو تمام آن اعتماد به نفس بود دهیتوانم ته کش

مادرجون گرفته بودم دود شد. آذر  یهاخانه از حرف

 ریو ام دیدستم را گرفت و من سرم را بلند کردم و ام

. در دست دمیدر تراس د کیسالن، نزد یرا گوشه

به ما کرد و زود  ینگاه مین دیبود. ام یشان جامهمه

بود گرم حرف زدن  ستادهیا شیکه روبرو یهم با پسر

شان که به سمت ییهانگاهش به ما بود. قدم ریشد. ام

ها کم و ما با آن یبود که فاصله نیگواه ا میداشتیبرم

 نیبا هر قدم از ا کردمیاما من حس م شود؛یکمتر م

 یخانه و قلهک دور شده و به خانه نیسالن، ا

ام. با او نشسته ونیخودمان برگشتم و کنار  هما



که مربوط به حقوق  یاماده و تبصره نیآخر یبارهدر

. دو قدم جلوتر آمد ری. امزنمیزن و مرد است حرف م

هم دست از صحبت کردن برداشته و منتظر  دیام

. کردندیم یآبرو دار هابهیغر انی. مبود ام دنیرس

وسط  دادیاجازه نم شانیو ارباب یاشراف یخلق و خو

 ی. مطمئن بودم هر جارندیگب دهیناآشناها ما را ناد

اول  ری. امشدیشامل حال ما نم لطف نیبود ا یگرید

لبش بود  یهم رو یبا آذر دست داد و بعد من. لبخند

 یو دخترخاله ییدا خترو رو به دوستانش ما را د

رفت  دیکرد! آذر خودش به سمت ام یخود معرف زیعز

بعد از آذر دستش را به سمت  دیو با او دست داد. ام

 یرا همه نیاش بودم و امن گرفت. من دخترخاله

 .دانستندیهم م هابهیغر
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دستم را به سمتش بردم؛ نه به خاطر عدم  یسخت به

بخواهم فکرم به  نکهیکار؛ بلکه  بدون ا نیبه ا لمیتما

رفت که دست من را گرفت و به زور به پشت  یشب

بار من  نیاول یبرد و برا اکالیدر ک شانیمیقد یالیو



 دمیکشیها خجالت مکه تا ساعت دیبوس یرا طور

 میگذاشتم مستق دستشنگاهش کنم. دستم را که در 

که  کردیطور به من نگاه مهمان دینگاهش کردم. ام

که  کندیفکر م ینکند به همان نکهیمن به او! ترس ا

 به عقب بکشم.  عیمن، باعث شد دستم را سر

 دخترخاله! یخوب-

 یوقت کردمینگاه م شیهاتراس و گلدان وار،یدر، د به

 که گفتم:

 ممنونم!-

بود؛ متفاوت با  دهیپوش یرنگ یوشلوار خردل کت

و را هم به سمت باال هل داده  شیهمه! موها

روزها همه  نیکه ا یلیصورتش آراسته بود و از سب

 یحرکت چیهینبود. من ساکت و ب یداشتند خبر

و  زدیحرف م ریبودم و آذر با ام ستادهیکنارشان ا

 یدنیما نوش ی. خدمتکار آمد و به همهدیخندیم

 دادیبهار نارنج را م یکه بو یتعارف کرد. من شربت

 یبرداشتم و به سمت تراس آمدم که تنها نورش همان

کوتاه  بعد  یقهی. آذر هم چند دقآمدیبود که از سالن م

داد. رو به سالن  هیها تکبه طرفم آمد و به نرده

 و گفت: ستادیا



 !ینیبب یتونیهمه رو م نجایبده؛ ا هیتک ایب-

 دادم.  هیها تکو به نرده ستادمیا کنارش

از پسرا از  یکیو بهم بگو کدوم خوب نگاه بکن -

 !تره؟پیو خوشت ترافهیقهمه خوش

بود که با آذر  یمیقد یباز کی نیزدم. ا یلبخند

 !گریمردان د نیاز ب ستهی. انتخاب مرد شامیداشت

 بغلم بردم و گفتم: ریرا به ز دستانم

 خوب نگاه کنم سرورم. دیسرور من؛ بذار گمیم االن

 دیام یدر کل سالن گرداندم. رو یشینگاهم را نما و

بار دوم به او  یکه برا یمشروب السیمکث کردم. گ

 یتعارف شده بود را رد و با لبخند تشکر کرد. رو

به آذر  نکهیپا انداخت. بدون ا یمبل نشست و پا رو

 نگاه کنم گفتم:

 شون بهتره.از همه دی! امدیام-

 شد:ها گرفت و به سمتم خم را از نرده اشهیتک آذر

 ؟یگیکه نم یجد-

 هی دیام دمینگاه کردم و د طرفانهی! بمیکامالً جد-

 .ستین یاگهیکه کس د نهیو مت نیسنگ یجور



 ادامه محکم گفتم:  در

 سرورم!-

 غرغر کرد: آذر

 !یقضاوت کن طرفانهیصحن دادگاهه که ب نجایا مگه
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 به سالن انداخت و گفت: یقیدق نگاه

 ! بازم نگاه کن.یخوب نگاه نکرد-

را آرام و موزون  شیهاو شانه دیبه گردنش کش یدست

که در کنار هم  ییتکان داد و به دختر و پسرها

بلند شد و به  شیهم از جا دی. اموستیپ دندیرقصیم

کنار رفتند  یکنندگان رفت. چند نفرطرف جمع رقص

داشت،  یبلند یموها هیهم که برعکس بق یو دختر

را  دیتا دست ام ردبه استقبالش آمد. دستش را دراز ک



کمر دختر گذاشت و با  یدست رو دیاما ام رد،یبگ

چه قدر  دانستیجز من نم کسچیه دیکه شا یلبخند

، دعوت رقص را رد کرد. از است یپوچ و توخال

باز شده بود به  دنیرقص یبه هوا شیکه برا یریمس

او را با  زیآمنیکار توه ریها حرکت کرد؛ امطرف پله

با فاصله کنار  یجبران کرد. کم معرفتن به طرف ج

هم به  یو تکان زدیاو کف م یو برا ستادهیآذر ا

به من پشت کرد، دستم  ریکه ام نی. همدادیم شیپاها

به دنبال  اطیتراس گذاشتم و در ح یهانرده یرا رو

. قصد دمیگشتم. هر چه چشم گرداندم او را ند دیام

 یستادم و وقتیا یاقهیرا نداشت. چند دق اطیآمدن به ح

از تراس به داخل سالن برگشتم. چند نفر  دمیاو را ند

سالن به  اط،یو مرد و زن ح نییپا یاز مردان طبقه

از همان مردان  یکی یباال آمده بودند. آذر روبرو

 هیبود. برعکس بق ستادهیکه باال آمده، ا نییپا یطبقه

زدنشان با و حرف دندیخندیو م دندیرقصیکه راحت م

 یجد یلیخ شیبلند بود، آذر و مرد روبرو یاصد

 دفعهکینبود.  یو از رقص هم خبر کردندیصحبت م

به آذر گفت و هر دو به  یزیبه سمتم برگشتند. مرد چ

با  دیقدم برداشتند و به طرفم آمدند. مرد تا رس یآرام

 گفت: یلبخند



من اشتباه فکر  ای نیکنیم یشما از جمع دور-

 کنم؟یم

 زدم در چشمانش: زل

 !دیکنیشما اشتباه فکر م-

 مرد گذاشت: یبازو یدست رو آذر

ز وزرات فرهنگ امشب معمار ا یجان آقا یمار-

 هستن. نجایمهمون ا

 م؛یگرفتیم لشیتحو دی. بادمیجا منظور آذر را فهم در

 قدم اول لبخندم را بازتر کردم: یبرا

ً یدق ،یچرا زودتر نگفت-  کنن؟یم یچه کار قا

 به سرش داد: ی. تابدیخودش را جلو کش یکم مرد

 !  کارهچیه یهمه کاره گنیدر واقع به ما م-

 ؟یچ یعنی-

 به آذر کرد و گفت: ینگاهمیو ن دیخند

مت چیبه ظاهر ه یعنی-  ی  اما پشت صندل م،یندار یس 

مت یهمه  .میها حضور دارس 

دولت  ییجورا هیباشه.  یکار سخت دیچه جالب! با-

 .نیپنهان هست



بود  نیا اشیاز پشت مرد ابرو باال انداخت؛ معن آذر

 .میایکه کوتاه ب

 کرد: بشیدست در ج مرد

 کنم! یاعتراف هی دیبا-

 .دییبفرما-

 سرش را عقب برد و گفت: یکرد و بعد کم یو من من

 دستیبه نظرم دختر ب دم،یراستش اول که شما رو د-

ً یدق تونمیاما االن م ن،یاومد ییو پا بفهمم که کلمه  قا

تو رهسپار رو فقط  یجنجال یاون مقاله یبه کلمه

 اشه.نوشته ب تونهیمثل تو م یکی

بهت به طرف آذر برگشتم. آذر جلو آمد و با  با

 یآذر حرف نکهیسرزنش به مرد نگاه کرد. قبل از ا

 زد: اشیشانیبه پ یابزند، مرد با دست ضربه

 نوشته؟ یکه خبر دارم ک دادمیلو م دینبا یوا یا-

 را در هم قفل کرد و مقابل آذر گرفت: دستانش

 پوزش آذر!-

 با اخم رو برگرداند طرف من: آذر

 معمار با ماست، نگران نباش! یآقا-



 هم از خودش دفاع کرد: معمار

و  ستکارهیچ یمن از خودتونم؛ در واقع تا ندونم ک-

بشم و کاراش رو  شهیسا تونمیکه نم سهینویم یچ

 راه بندازم.

 جلوتر رفتم: یکم

 ن؟یمن فرستاد یگل رو هم شما برا-

 تعجب نگاهم کرد و لبخند زد: با

آخر کار گل بفرستم؛ حاال  دمیم حیگل؟! نه من ترج-

 گل فرستادن. یزوده برا

 به آذر زد و گفت: یچشمک

تا اگه خانم م.ر خواست دعوات کنه، راحت  رمیمن م-

 باشه.

 رو به من ادامه داد: بعد

صدا  تونیکه شما رو به اسم اصل دیالبته ببخش-

هر هنرمند رو با همون  تونمیط ممن فق زنم،ینم

 یطورنیاثرش ثبت کرده، ا ریصدا کنم که ز یاسم

سروکار  یمهم یهاکه با چه آدم شهیفقط باورم م

ازش استفاده  ییدارم، اما حواسم هست که هر جا

 اقوام شوهر سابق! ینکنم، مخصوصاً جلو



 یو کم ستادیتا برود، اما هنوز قدم برنداشته ا دیچرخ 

به من  میمستق یکرد. با نگاه لیبدنش را به چپ متما

 گفت:

اما  د،یازتون درخواست کنم با من برقص خواستمیم-

 غذا رو آوردن، شکم نقطه ضعف منه متاسفانه!

 یبه شکل واضح راهنیپ یضعفش از رو نقطه

شام،  زیبود. م داینگفته هم پ کرد،یم ییخودنما

توسط  یتاسرسر یپنجره یسالن و روبرو یانتها

 بود. دنیخدمت آقا و خانم در حال چ شیچند پ

 دور شد رو به آذر گفتم: یوقت

من رو  ازیتا پ ریبود که س یکاله خان ککج نیا-

 دونست؟یم

 مطمئن گفت:  آذر

نه فقط  ازیو پ ریارزشمند. س یلیارزشمند؛ خ اری هی-

 .دونهیتو، منم م

 گذاشت: میرا دور بازو دستش

 یاز آدما یچند تا از رازهات رو به بعض دیبا یگاه-

مهم بودن و جز  یلیخ یلیخ ی. وانمود کنیمهم بگ

 .یبگ یبه کس یاون حاضر نبود
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که  دهیبهشون دست م یاحساس قدرت هی ینطوریا 

 نیا کنه،یخر کردنشون آماده م یرو برا نهیزم

ور و کجه! دست و  هیش کاله خان فقط لب و لوچهکج

به  ایلی. خآدیکارا ازش برم یلیپاش راسته! خ

 کیهم با  ایلیخ سن،ینویم درسریش بپشتوانه

 .سنیبنو توننیهرگز نم گریش داشاره

 ریاممن نگاهم به پشت و به  دادیم حیکه توض آذر

 بود. آذر برگشت و به پشتش نگاه کرد:

 ؟یکنینگاه م یبه چ-

 کاره. چیه یکاره همه نیرفته تو کوک ا ر؛یام-

 زد: یلبخند آذر



کار  شیتا زرنگ ارمیب رونشیپس من برم از کوک ب-

 دستمون نداده.

شام  زیسالن خلوت شده و همه به طرف م وسط

ها رفتم. قبل . از کنارشان گذشتم و به طرف پلهرفتند

انداختم. آذر  ریبه ام ینگاه یاراد ریغ رفتننییاز پا

بودند و او با ژست  اش کردهدوره گریدختر د کیو 

به  انداخت،یم دیام ادیکه من را به  یتفاوتیب

که آذر از آن  یژست ن. همادادیشان گوش محرف

و سر باال؛ چشمشان هم  بیدر ج متنفر بود. دست

 .دیدویبدون مقصد م

پله گذاشتم و با نگاه به سالن، با  یهانرده یرو دست

را به خاطر رنگ خاص  دیرفتم. ام نییمکث پا

خان  اسیکردم. کنار ال دایوشلوارش راحت پکت

و برادرش  انیهرمز ک یهانشسته بود و به صحبت

انگار  کرد؛یم. متفکرانه به او نگاه دادیگوش م

اما  ق،یعم یبه مغزش رسوخ کند. نگاه خواستیم

 خواستیدلم م یلی. خندهیبه گو نانیبدون اطم

شام  زی. مندیگویچه م دمیشنیکنارشان بودم و م

. به بود دنیهم توسط چند نفر در حال چ نییپا یطبقه

 السیها با چند گاز مستخدم یکی دمیپاگرد که رس

که به همه  یفاوت از مشروبمت یمشروب، با رنگ



قرمز و براق و  فت؛به طرفشان ر شد،یتعارف م

باشد.  ترنیو سنگ ژهیو دیرسیکم. به نظر م یلیخ

و  دیخان تعارف کرد و بعد ام اسیاول از همه به ال

که  نیبودند. هم شانیبعد به دو برادر که روبرو

را به طرف دهانشان بردند و  هاالسیمستخدم رفت، گ

دستش را دور جام محکم کرد.  دیفقط ام دند،ینوش

کردن بودند که او جام را به دهانش تمام الدر ح هیبق

 ی. وقتدیکردن نوشکرد و در حد مزه کینزد

سرش را  یعاد یلیخ اورد،یب نییجام را پا خواستیم

که کامل  دید یتیبه راست کج کرد. من را در وضع

 خواستمینم.  کردمیم شیچشم به او داشتم و تماشا

را  ودمخ نیاز ا شترینگاهم، ب ریکردن مسبا عوض

 یپا رو کردمیطور که نگاهش ممسخره کنم. همان

 یآورد و رو نییرا پا السشیگذاشتم. گ یبعد یپله

به جمع زد  یگذاشت. سرش را جلو برد و حرف شیپا

 نییهم پا گرید یپله کیبه دست بلند شد.  السیو گ

 نیب ی. فاصلهستادیبلند شد و رو به من ا دیرفتم. ام

را رفت و آمد افراد داخل  اصلهف نیبود. ا ادیما ز

کراوات  ی. دستش را روکردیتر هم مسالن سخت

از خودش دور کرد.  یگذاشت و جام را کم اشیمشک

بود که رو به عقب برود و بعد با قدرت به  نیمثل ا



را بنوشد؛  همه دفعهکی خواستیبردارد. م زیجلو خ

 اطیکه رو به ح یااما نگاه گرفت و به سمت پنجره

. جام را به طرز ستادیرفت و پشت به من ا شدیم ازب

از مقابلش به سمت راستش آورد و باال  یبیعج

. با انگشت نمیخوب آن را بب خواستیگرفت. م

جام از مقابل چشمم  دفعهکیبه جامش زد.  یاضربه

 چی. بدون هدمید دیرفت و بعد آن را مقابل دهان ام

را برگشتم و  دهفاصله راه آم نی. در ادیسر کش یتعلل

بود!  دهیمن نوش یباال رفتم. به سالمت یبه طبقه

 ده،ینوش دیکه ام یخودم را به آذر چسباندم تا مشروب

 دامن من را گرفته بود، از سرم بپرد. اشیاما مست

بشقاب  د،یکه از سرم پر ی. مستدیشام کش میآذر برا

 زیم یاز آن نخورده بودم را رو زیچ چیکه ه ییغذا

نگاهم در  هدفیو به تراس پناه بردم. ب ردمرها ک

اما  نم؛یبب اطیرا در ح دی. انتظار نداشتم امدیچرخ اطیح

بود و  ستادهیها با چند نفر ااز چراغ یکینور  ریز

و شلوارش باعث شد رنگ کت  . فقطزدیحرف م

و  ستادنشیشق و رق ا دیاست و شا دیبفهمم ام

 بارنیبود. ا بشیها داخل جاز آن یکیکه  ییهادست

مشروب را پس زد و نخواست. حرکت کرد و 

زد به سالن برگشتم  می. آذر که صدادمیرا د رخشمین



 گریحرف زدم تا د زد،یکه او حرف م یو با هر کس

. دمیرقص ینکنم. با آذر حت دیهه با امدر مواج یخبط

رفت و در  نییهمان اول که شامش را خورد پا ریام

 دنیاز رقص یناش ی. گرمابودمتر نبود او من راحت

 مبل یو رو رمیاز جمع فاصله بگ یباعث شد کم

گردنم گذاشتم و  ی. دو سه بار دستم را رونمیبنش

خنک شوم، اما  یرا از گردنم جدا کردم تا کم میموها

و  شدیداشت خراب م میمو نداشت. هم مدل یادهیفا

تر شده بودم. به طرف تراس رفتم. چند دختر هم گرم

 دنی. با ددندیکشیم گاریو س ستادهیا یاپسر گوشه و

 یگردنم برداشتم و به گوشه یها دستم را از روآن

ها رفتم. با همان نگاه دور از جمع آن ییتراس، جا

. دستم را باال آوردم و دمید یقبل یرا سر جا دیماول ا

بود که  ساعتکیاز  شتریبه ساعتم انداختم. ب ینگاه

که من به  یاهم در فاصله دیبود. شا ستادهیآنجا ا دیام

سالن رفته بودم او رفته و بعد برگشته بود. 

و به همراهانش نگاه کنم، اما  رمیچشم بگ خواستمیم

 شهیگرفتنش مثل همجام دست و دیام ستادنیا یوهیش

 نبود.
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به حرکاتش ماندم تا برگردد و مطمئن شوم  رهیخ 

خودش است. هر چه نگاه کردم برنگشت، اما 

. شدیدور و دورتر م دیاز ام دنشیحرکاتش و نوش

 یبازو ی. با جام درون دستش رودیخندیخم شده و م

که به دو طرف  ی. بعد با سرزدیم اشیمرد کنار

گفت و یم یزیچ اشیطرف نیبه مرد ا داد،یتکان م

بود.  بیدستانش از هم باز بود. تمام حرکاتش عج

بود در  دهیرا که زودتر از همه نوش یجام خال یوقت

پخش  اطیدر ح یایقیموس دفعهکیگذاست،  ینیس

 ستادهیا شیبه کمرش داد و در جا یحرکت دیشد. ام

 چیباشد، ه دیام توانستینم نی. اخوردیتکان م

بکشد.  رونیرا از قالبش ب دیام توانستینم یمشروب

. جامش گذاشتینم یدوش کس یدستانش را رو دیام

 نینه از باال با دو انگشت! ا گرفت،یم نییرا از پا



 رونیاز تراس ب عیباشد. سر دی، محال بود امنبود دیام

 آمدم و تند تند قدم برداشتم. آذر راهم را سد کرد:

 ؟ییدووی. چرا مترواشیزشته؛ -

 گوش آذر گفتم: ریز

 برو کنار. ترکم،یدارم م-

 لب گفت: ریلبخند کنار رفت و ز با

 خاک تو سرت کنن.-

اما  دم،یها را دوتا پله ،هیبه نگاه آذر و بق توجهیب

. به سالن نگاه کردم تا ستادمیا دم،یبه پله رس کهنیهم

تر قدم برداشتم و باال آمده، اما نبود. آرام دیام نمیبب

ها بدون آدم نیاز ب دیرفتم. سالن شلوغ بود و با نییپا

هم به  یرفتن نگاهراه نی. حشدمیجلب توجه رد م

در . چند قدم مانده به دمیرا ند دیکردم و ام اطراف

دوباره شتاب گرفتم، اما درست در چهارچوب در با 

که  دمیرا د ریبرخورد کردم. عقب که رفتم ام یکس

 و راهم را سد کرده بود. با لبخند گفت: ستادهیا

 ؟یکنیمواظب باش! به کجا نگاه م-

گفتم تا از مقابل در کنار  ی"دی"ببخش عیسر یلیخ

رد  عیو من هم سر دیبرود. با تعلل خودش را کنار کش



خانه تا به  یبزرگ و بلند جلو یسکو یشدم. از رو

باشم که مرد  ییبه جا کینزد خواستمیانتها رفتم. م

بود، اما دوستانش بودند و او  ستادهیا دیام هیشب

بود. به اطراف  ینور چراغ، خال ریز شینبود؛ جا

کنم، اما نبود که نبود.  شیداینگاه کردم تا پ

 دایرا پ یسکو بپرم و بگردم مرد یرواز  خواستمیم

 دیام توانستیاما نم ده،یلباس پوش دیام هیکنم که شب

را از  دیام یآماده شدم، صدا دنیپر یباشد. تا برا

 :دمیپشت سرم شن

 دخترخاله؟ یگردیم یدنبال کس-

منعطف،  یبا لحن دمیو به طرفش چرخ ستادمیا یوقت

 :دیپرس رانهیگاما مچ

 ؟یگشتیدنبال من م-

باال  یکه از تراس طبقه یالوات دیبه ام یشباهت چیه

 بودم نداشت. دهیاو را د

 که دنبالت بگردم؟ یگم شده بود-

را دادم، اما نگاهم به پشت سرش بود و  جوابش

ثابت شود که  میکه برا گشتمیم یمرد یهنوز در پ

 نبوده است. دیام



 دو قدم به جلو آمد: دیام

! بگو، زدیدنبال من دو دو مش چشمت امشب همه-

 .شنومیهست م یاگه حرف

 نمونده.  یاحرفا قبالً زده شده! ناگفته-

بود. چشمانش از  بشیدستش در ج کیآمد.  جلوتر

 باال آمد: یرفت و به سخت نییمن پا یرو

 .یدیو معقول لباس پوش بایز شهیمثل هم-

 جزو معقوالته. دنمیلباس پوش دونستمینم-

 زد: لبخند

همه  دفعههی یکیخوردن هم جزو معقوالته! آب یحت-

 یلباس هی یکیذره ذره!  یکی کشه،یجا سر م هیرو 

مرز  هی شادهیو نپوش دهیپوش نیکه ب پوشهیم

زانو  یدار تا رومدل راهنیپ هیهم  یکی که،یبار

هم  شقهیکوتاه داره و  نیآست هیکه  پوشهیم

کشف  یرو برا دمو آ رونهیست، فقط ساق پاش ببسته

 .کنهیمخودش کنجکاو  یهیبق

 .کردیم فیمن را توص راهنیپ داشت

 دنینوش ادیآب کرد، من را  دنیکه از نوش یفیتعر

 خودش انداخت، ذره ذره!



 به کنارم انداخت: ینگاه مین

 ؟یچرا دنبال من ،ینگفت-

 گفتم: رمش،یبگ یکه سختم بود به باز یلبخند با

 وقت من دنبال تو بودم؟!اون ،یپشت سر من تو

 :دیکش رونیب بشیرا از ج دستش

فکر کن که من دنبال تو  کنهیخب اگه خوشحالت م-

 بودم. 

 ی  را گم کرده بودم، مثل همان مار میدست و پا کامالً 

 یهاانیجر یبار گرفتار همه نیکه اول یاچارهیب

 از او فاصله گرفتم: یشد. کم دیاطراف ام ینامرئ

که مربوط به تو باشه  یزیهر چ کنه،یاراحتم منه؛ ن-

که  یمهمان کیحضور در  ی. حتدیام کنهیناراحتم م

 .میصد نفر آدم باش نیقراره ب

 به حرفم گفت: توجهیب

 ای یتو زنم باش کنهینم یبرام فرق یلیمن خ نیبب-

 دیام هیتو  یتو هر دو حالتش برا تونمیم ،ینباش

 واحد باشم. اگه دلت ...

 ادامه داد: دیتأک با



ندارم مثل دو  یمنه؛ من مشکل یو چشمت، هنوز پ-

 هی. اگه از طرف خاله و بقمیراحت باش شمونیسال پ

هم  یپنهان یرابطه هیبا  یریگیتحت فشار قرار م

 م،یمن آدم راحت ؛یکه تو بخوا یندارم. هر چ یمشکل

 باور کن!

 :دمیبار واقعاً خند نیا

شد،  یبنده، فقط دستم خال پسر خاله االن که دستم-

 کنم؟  داتیکجا پ

 .شهیم دامیتو اراده کن، من پ-

 تکان داد و خواست برود، اما بلند گفتم: یسر

 ستادهیاون چراغ ا ریز شیپ قهیمثل تو، چند دق یکی-

 هیشب زشیو شلوار و کفش و همه چ بود! رنگ کت

 تو بود. 

نگاهم کرد. از چشمانش فقط تعجبش را  ستاد؛یا

که اشاره کرده بودم  یی. سرش را به جادمیفهم

 برگرداند:
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خودم اونجا بودم، نه  یگیکه م یشیپ قهیچند دق نیا-

 یو شلوار هم محاله کسکت  نی. از ایاگهیکس د

برند  هیجز من داشته باشه!  یمهمون نیا یتو

 هنوز وارد بازار نشده. ه،یواردات

 را به تمسخر تکان دادم: سرم

ست، اونم فقط مال شماست، من از دونه هیپس -

نزدم، من گفتم رنگش، رنگش  یجنس و برندش حرف

 مثل مال تو بود.

 وشلوارش اشاره کرد:کت به

جز من امشب  یکس ست،ین یایگشم رنگ معمولرن-

 بود. دهینپوش یرنگ نیا

 چشمانش نگاه کردم و دروغ گفتم: در

 حتماً من اشتباه کردم.-

در  یدور خواستمیکه به داخل رفت، آذر آمد. م دیام

پشت خانه به سالن راه دارد و  نمیبزنم و بب اطیح



لمان دنبا ییپشت به داخل رفت، اما دا اطیاز ح شودیم

 آمد و من نتوانستم به مقصودم برسم.

 یصندل یپشت یکه نشستم سرم را رو نیماش داخل

در سکوت فکر کنم. در کمال  خواستمیگذاشتم. م

راست  دی. امکردیتعجب آذر هم ساکت بود و فکر م

همرنگ  یوشلوار کسکت یامشب در مهمان گفت،یم

نبود. چند بار آن  دیاو نبود، اما آن مرد هم ام

مرور  دمبودم را با خو دهیتراس د یکه رو یاصحنه

 ریکه اول ز یبرگشتم. کس یخال کردم و هر بار دست

را داشت و  دیام یهانشانه یبودم همه دهینور چراغ د

 گریبه سالن رفتم و برگشتم د یخودش بود، اما وقت

 یبا لباس دیام یبود هم قد و قواره ینبود، شبح دیام

گذاشت، با ترس  میپا ی. آذر دست رودیلباس ام هیشب

به  نهیاز آ یو نگاهش کردم. نگاه برگشتم دفعهکی

 کرد و گفت: ییدا

 چه ترسوئه!-

شد. دست آذر را  یلبخند زد و مشغول رانندگ ییدا

 گرفتم:

 بهت بگم. یزیچ هی خوامیآذر م-

 شد: زیر چشمانش



 ؟یچ-

 صورتش بردم: کیرا نزد سرم

 کی ساعت،کیحدود  یزیچ دیامشب ام نیبب-

 نبود! یمهمون یجا چیه میونساعت

 :دیپرس الیخیب آذر

 رون؟یپس کجا بود، رفته بود ب-

خودش  یرو جا یکیکه  دونمیفقط م دونم،ینم

 .دیرس یزد و آخر مهمون بشیگذاشت و بعد غ

 :دیخند زیر زیدهنش گرفت و ر یدستش را جلو آذر

هم  یتردست باره،یهزارتا هنر مپس از هر انگشتش -

 بلده!

 من اصالً حوصله ندارم. ،ینخند شهیم-

 :دیتوپ آذر

... دی... امدی... امدی! امیمنم حوصله ندارم مار-

مدام تو  دی. امشب امدیما رو با ام یخسته کرد

که  ییتو نینزد، ا بشیجا هم غ چیبود و ه یمهمون

 ونیهما میدیرس ی. هفتم بابات هم وقتیکرد یقاط

 دیبوده با ام ستادهیدر وا یرو که جلو ریام گفتیم

 !یبس کن مار ،یاشتباه گرفت



ام، اما بله آن روز اشتباه کرده میبگو خواستمیم

آرام و بدون  دیادامه ندادم. فقط با یامشب نه؛ ول

. به ستیچ انیجر نیپشت ا دمیفهمیسروصدا خودم م

دست داده  . فرصت را ازگفتمینم زیچ چیآذر هم ه

 یشد و برا ادهیآذر همراهم پ میدیرس یبود. وقت

برود  کهنیدر با من آمد. قبل از ا کیتا نزد ییدلجو

 و گفتم: ستادمیا شیروبرو

 دونم،یرو م نیحواست جمعه و من ا یلیآذر تو خ-

 یدرست ماتیمعموالً تصم یدار جانیکه ه یاما وقت

 ! یریگینم

 شد: اطیآمد و وارد ح جلوتر

 کار کردم االن؟ یچ-

 یخونه یآورد یسبد گل رو برداشت یچ یامروز برا-

که اون رو  یکه ممکنه کس یدرصد فکر نکرد هیما؟ 

 .رسهیم یبفهمه به دست ک خواستهیفرستاده م

 گفت: دفعهکیسکوت نگاهم کرد و  در

خب من با گل از دفتر زدم  یول ،یگیآره، راست م-

 یزینوشتم، باز چمن  کننیاومدم. فکر م رونیب

 .ستیمتوجه تو ن



 ؟یچ نجایا یباشن که آورد دهیاگه د-

از  نیا د،یام شدنبیامشب چته تو؟ اون از غ یمار-

بوده که نشسته دم  کاریب نقدریطرف ا یگیم کهنیا

 بمیبعد تعق رونیدفتر روزنامه تا من با سبد گل بزنم ب

مون و اونجا سه چهار ساعت منتظر کرده تا خونه

 ایسبد گل رو آ نهیو بب رونیب امیمونده تا من دوباره ب

 ه؟یمنطق ناینه، ا ای برمیم ییبه جا

 گذاشتم و به عقب هلش دادم: اشنهیس یرو دست

 چمه! دونمیباشه برو، حق با توئه، امشب نم-

م و نگاهم کرد و رفت. در را پشت سرش بست کالفه

و از  دمیکش رونیکردم. برگه را ب فمیدست داخل ک

سالن خاموش بود، اما نور  یهاها باال رفتم. چراغپله

را روشن  یی. روشناآمدیم نییاز باال به پا ییسوکم

مبل خوابش برده بود از  یکردم، سرور خانم که رو

 کرد: اهمآلود نگو خواب دیجا پر

 ؟یکرد ریچه قدر د ،یاومد-

 یسیگرفتم و ه امینیب کیام را نزداشاره انگشت

 گفتم:

 ؟یدیچرا خواب نجایبرو تو اتاق بخواب سرور، ا-



 جا بلند شد و گفت: از

 منتظرت بودم.-

طرف سبد گل رفتم. چند مدل گل، حفاظ دور  به

 نییقرمز وسط سبد شده بودند. سرم را پا یرزها

 .دیها را بو کردم. خواب را از سرم پرانبردم و گل

. یابو کرده یبهار یهااز گل یانگار بهار را در دشت

شدم.  ینیریدوباره و چند باره بو کردم و دچار حس ش

داشتم از  نیداخل ماش دهیکه از سبد گل ند یآن ترس

به حسم اعتماد کنم و به خودم  توانستمیرفت، م نیب

باشد.  یآدم بد تواندیها نمگل نیا یفرستنده میبگو

بود. برگه را باال  یاشده چسب کنده یکنار سبد جا

آوردم و به پشتش نگاه کردم. چسب پشت برگه مانده 

چسباندم و سبد گل را با  شیبود. برگه را سر جا

 خودم باال بردم.

 حال از خواب بلند شدم و به باغ رفتم.سر صبح
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ها دنبال کالغ گشتم. درخت یالو از البه دمینرم دو نرم

به تراس آمد و بلند داد  دیمن را د یعمه بهنوش وقت

 زد:

 شیدر پ یامسال سال خوب ،یکالغ از باغ رفته مار-

 .میدار

و در فکر بود.  آمدیم نییها پاداشت از پله ونیهما

 چیپ اهیآن کالف  س کردم،یکالغ نگاه م یمن به النه

. آمدیبه نظرم م یکالف سردرگم هیشب چ،یدر پ

 :ستادیکنارم ا ونیهما

 .انیهرمز ک یدزد زده به خونه شبید-

 پرت شدم: نییکالغ به پا یاز النه دفعهکی

 گفته؟ یدزد، ک-

 زنگ زد گفت. ییدا-

 بردن؟ ایچ-

طال و پولشون سر جاشه، محض رد  گفتیکه م ییدا-

 هیبرداشتن، اما هدفشون  زیچند تا خرده ر یگم کن

اسناد و مدارک مهم بوده که همه رو جارو  یسر

 کردن.



در ادامه گفت،  ونیکه هما یاما با حرف رفتم،یم داشتم

 خشک شدم: میسر جا

 شبید انیآشناست، خبر داشته هرمز ک هیهر ک-

 بوده! یمهمون

 :کردیبهنوش تکرار م عمه

رو  ونیانشاهلل زن هما شه،یم یامسال سال خوب-

 بره! میرو شوهر بد یتو خونه، مار میاریب

 

 _فصل_دومانی#پا
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 الیو یبورش را باز گذاشته و در جاده یموها

 :زدیو داد م دیدویم

 !هیداداش یهم برا یکیگرفتم، دو تا گرفتم،   یدیع-

 ها بدود و بزرگ نشود.حاالحاال توانستیم کاش

را  ییایدر یعل یبایز یخان با لبخند رفتن نوه یسیع

پله و رو به  یمامان که رو مای. رو به سکردینگاه م

 گفت: دیکشیرا شانه م شیآفتاب نشسته و موها

 شهیاز هم شتری! درختا بهیامسال سال پربرکت-

 شکوفه دادن.

پشتش کم یمامان شانه را کنار گذاشت و موها مایس

 اش جلو آورد تا خودش آن را ببافد:شانه یرا تا رو

 نه؟ ای آدینگفت م ،یندار یاز فرهاد خبر-

رفت و شمرده و  رونیخان از چهارچوب در ب یسیع

 قاطع گفت:

نداشت؛ اگه  یاونم حرف ادیگفتم ن ؟یپرسیچند بار م-

 !یتو بذار

گذاشت و در  نیزم یرا جلوتر از خودش رو شیعصا

 حرفش گفت: یدنباله

 .ایتو هم ب یخوایقدم بزنم، م رمیم- 



گذاشتم و تمام حواسم را از  نیزم یرا رو مداد

به  نمیمامان دادم تا بب مایتراس به س یهانرده یالالبه

نه. با عجله  ایو  شودیخان روانه م یسیدنبال ع

کت  یرا به هم بافت و بلند شد. لبه شیموها

و  دیبه دامنش کش یرا مرتب کرد و دست اشیمشک

 خان راه افتاد.  یسیپشت ع

رضا را با خودش به تراس  یصبحانه ینیس مامان

شود که  بیاو ترغ دیآورد تا در آفتاب آن شا

مامان اثر کرد و رضا  یاش را تمام کند. حقهصبحانه

که در تراس پهن کرده بودم نشست  یموکت یتا رو

 .دیرا برداشت و تا آخر نوش رشیش وانیل

 شدندیکه دور م مامانمایخان و س یسیبه ع مامان

سر  امینداشت از نقاش یزل زده بود و اصرار

اما رضا دو بار حالت نشستنش را عوض  اورد؛یدرب

 نیزم یرا رو اهیمداد س. کشمیچه م ندیکرد تا بب

کج نشستم تا  یگذاشتم و مداد قرمز را برداشتم. کم

که به دور  طورهمان. مامان ندیرا بب امینتواند نقاش

 گفت: کردیها نگاه مدست

 .ادیب نمیاسیامروز تا عصر فکر کنم عمو -

 خبر به جنب وجوش افتاد: نیاز ا رضا



 داد! یدیبهم ع نیاسیاز عمو  شتریعمو فرهاد ب-

 :دیبا اخم توپ مامان

 ،یرو بهش گفت نیا یدیتو هم هر کس رو که د-

 نشنوما! گهی! دیفرستاد غامیهم پ یدیند

که دوباره  دیطول نکش یلیساکت شد، اما خ رضا

 گفت:

 کشه؟یم گاریعمو فرهاد س یدونیمامان م-

زود چشم گرفتم  یلی. خمیو مامان به هم نگاه کرد من

کردم رد خون را  یانداختن با مداد قرمز سع هیو با سا

حرف  نیکنم. مامان از ا یتداع یدر تمام خطوط نقاش

 قیرو ترش نکرد و رضا تشو یقبل یرضا به اندازه

 شد و ادامه داد:

بابا  یخونه میکه رفت لی. سال تحودمشیخودم د-

 گاریس نشیبزرگ، عمو فرهاد اومد نشست تو ماش

 و بعد رفت. دیکش

 مامان را انجام دادم: یفهیوظ من

 زنه،یور نمو اون ورنیآدم که حرف عموش رو ا-

 .یستیبچه ن گهیزشته! تو که د



که دلش از من پر بود، بلند شد و رو به رضا  مامان

 گفت:

کلمه نه از  کیاومده  یباش، از وقت تیآره مثل آبج-

 بزرگ و بابابزرگش!عموهاش گفته، نه از مامان

صبحانه را  ینیو س ردیبگ ظشیشد غباعث  امخنده

 بردارد و ببرد:

همه اومدن دو روز  لیبگم مامان! سال تحو یچ-

و سر  آدیم نیموندن و بعدم رفتن، فقط عمو شاه

ش به بچه اکالیآب ک گهی! مهیبدون سم زنه،یم

 .شهیبدنش زخم م سازهینم

 :دیکه رفت رضا پرس مامان

 دادن؟ یدیعموهات چه قدر بهت ع-

 به خودم گرفتم: یناراحت نگاه

 سه تاشون با هم قد عمو فرهاد تو!-

 با اخم گفت: رضا

 چه کم!-

 لبخند گفتم: با



 شیعمو فرهاد تو حساب و کتاب حال ست،یکم ن-

 .شهینم

 یبه تو!  اگه بود دمیعمو فرهاد رو م یدینصف ع-

 .دادیم یدیبه تو هم ع

 لبخند نگاهش کردم: با

منم  یخوایاالن م ،یگرفت یدیتو خودت از من ع-

 ؟یکن تیدیع کیشر

. کمرش را خم کرد و ستادیشد و آمد پشتم ا بلند

 متعجب گفت: یکرد و با لحن امیبه نقاش ینگاه

 خوردن؟ ریت-

 لب گفتم: ریز

 آره!-

 خورده؟ ریاول کدومشون ت-

که جلوتر بود گذاشتم و  یمرد یرا رو دستم

 یبهیغر یه براک یزمان ییایدریطور که از علهمان

 بودم، گفتم: دهیشن کردیم فیبرنج فروش تعر

که زدن به  کردیخورده؛ داشت فرار م ریت نیاول ا-

تا  دهیهم دنبالش دو ی! دومزاریکمرش و افتاد تو شال

 خورد و افتاد. ریخودش رو بهش برسونه که اونم ت



 کنارم نشست: رضا

 خوردن و مردن؟ ریجفتشون ت-

 چند روز بعد! یهمون روز، دوم یآره، اول-

 آمد: ادمیبه مرد  ییایدر یحرف عل و

بنده خداهام هر دو جوون بودن، مفت مفت خوشون -

 جان از دست دادن.

که در حال  یمرد نیکمر خون یدستش را رو رضا

 بود گذاشت و گفت: زاریافتادن به شال

 کار کرده بودن، صدام زدتشون؟ یمگه چ-

 :دمیکش یقیفس عمرا بلند کردم و ن سرم

تره. اون موقع هنوز جنگ نشده بود. قبل ینه، برا-

 کنن. یمردم بهتر زندگ خواستنیم نایا

 بلند شد و گفت: شینگاهم کرد و از جا نامفهوم

که بهم نرسن.  کردمیفرار م یجور هیمن اگه بودم -

 که گمم کنن. دمیدوئیتند م قدرنیا
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 یهاکه از حرف یکنار من بلند شد و رفت. شور از

که کنار  یخال یهاخودش گرفته بود را سر گلدان

ها گل در آن خواستیها بود و شکوه خانم منرده

 یتمام شد  برگه امینقاش یکرد. وقت یبکارد، خال

رضا هم  نم،یکار را بب تیرا باال آوردم تا بهتر کلکاغذ 

. جلو آمد و با دیکش یالیخ یاهدست از مبارزه با آدم

 که در حال افتادن بود گفت: یاشاره به مرد

همون روز مرد،  نیهم یخورده، برا ریدو تا ت نیا-

 چون خونش زودتر تموم شده.

 ینگاه کردم. عل ترقیرنگ قرمز دور کمر مرد دق به

 ادیکه خورده باز فر یریبا وجود دو ت گفتیم ییایدر

که  کردهیتر از خودش التماس مو به مرد عقب زدیم

 .دیایدنبالش ن

که از چشمم در  یرا به همراه اشک امرهینگاه خ یوقت

 :دیپرس د،یشده بود د زیحال لبر

 شمان؟ یالیفام-



ام گرفت. رضا هر بار به حرفش وسط اشک خنده با

 یجدا داشتن من را به باز لیفام نیا یابطور جذ

 آوردم و گفتم: نیی. کاغذ را پاگرفتیم

 شمان! یالینه، فام-

 یهیرفتم و نماندم تا به بق رونیتراس ب از

 فمیرا کنار ک یجواب بدهم. کاغذ نقاش شیهاسوال

کمک  یگذاشتم تا موقع رفتن آن را با خودم ببرم. برا

همان  دنمیبه مامان وارد آشپزخانه شدم. مامان با د

داشت به خودش گرفت.  شبیدلخور را که از د یافهیق

 اش گذاشتم:شانه یجلو رفتم و دست رو

 ،یهست شمیدو سه روز پ نیخانوم، هم دیوا بده مهش-

 .اینیبیها من رو نمحاالحاال

 طرفم برگشت: به

 تهران؟ یایب دو سه روزم شده یخواینم یعنی-

تموم بشه،  دینمونده ع یزیچ گهیمامان؟ د امیکجا ب-

 ول کنم! تونمیها رو که نممدرسه و بچه

 گفت: حالت گله به

 ،یایب خوادیت! تو دلت نمهم شده بهونه مدرسه-

شما  یتهران گفت ایسر ب هیگفتم  یشد لیاسفند که تعط



االن  ام؛یمن ب هیچه کار ن،یآیم گهیچند روز د نیدار

 !یطورنیهم که ا

 . به دستش دادم و گفتم:گشتینمک م دنبال

 مزه کن شور نشده باشه بعد بزن. هی-

 :دیاز آب مرغ را مزه کرد و پرس یقاشق کم با

 ؟یمادربزرگت حکم کرده که بر ای ،یمونیناهار م-

 گفتم: آرام

 .مونمیم ستی! االن که نشهیفرهاد باشه ناراحت م-

 غرغر کرد: مامان

و به  ییالبد االن که اومدن فرهاد رو بردن بازجو-

فکر  نی. شاهنیهم عصبان شتریب دنینرس ییجا

 .کننیفرهاد رو اعدام م کردیم

وسط مامان؟ شما  یکشیرو م نیعمو شاه یچرا پا-

 .کننیهم تکرار م هیبق یکه بگ

 به خودش اشاره کرد: مامان

 یسی. عدوننیمرو  نیوسط؟! کل محل ا دمیمن کش-

بار که رفته اون ادشی یکنیفکر م دونه،یخان هم م



افتادن به جون فرهاد؟ از اون کتک زدنم بگذره از 

 .گذرهیافترا نم نیا

 :دمیحرف مامان پر انیم به

 البته اگه افترا باشه.-

 آرامش خودش را از دست داد: مامان

 وسط؟ یبه تو چه مرمر، تو چرا خودت رو انداخت-

 تونمیکار کنم، خودم رو بزنم به اون راه؟ نم یچ-

 مامان، مهران عموم بود.

مونده که  یچ گهید ،یبراشون کرد یتو که همه کار-

درس  نجایا یاومد یاز تهران بلند شد ؟ینکرده باش

 ! یدیم

 و گفت: ستادیبه پشت به من و رو به گاز ا بعد

خان و  یسیع یاگه خاطر من و تو برا یفکر کرد-

تا االن  نشستن؟یساکت م ینجورینبود ا زیعز هیبق

حال  تینزدن واسه رعا ینکردن و حرف یهم که کار

 !آرهیخودش نم یفرهاد هم به رو یتوئه! حت

 لب گفتم: ریز

 !آرهیخودش نم یچه کار کرده به رو دونهیحتماً م-



 :دیتوپ مامان

 ما؟ میمگه خبر دار ؟یدیشن ،یدید ،یجا بودتو اون-

 یاگهید زیهر چ ایو  ییاز بازجو یترس دیپس نبا-

 ینداره، عموها یناراحت گناههیداشته باشه، اگه ب

 یبفهمن اونجا چ خوانیفقط م نه،یمنن دردشون هم

برگشتن و عمو مهران  یرفتن، تک ییشده که دوتا

 رفت با منافقا!

 ادامه دادم: یناراحت با

 ستیپسرشون برنگشته! معلوم ن ست،یکه ن یشوخ-

خان  یسیمامان! خود ع ستیکه ن یکجاست، کم درد

از  یخبریتحمل کنن ب تونستنیمامان بودن م مایو س

 هم ششونیفرهاد رو؟ به خدا که نه! من اومدم پ

حالشون خوب شده،  یبزرگ و هم بابا بزرگ کلمامان

! نجایدور از شما ا میمن راض یترن! فکر کردآروم

خرده حال من رو  هیروم فشاره مامان، تو  یلیخ

 بفهم.

نداشت  یگریحرف د کرد،ینگاه م یبا درماندگ مامان

 مایخان و س یسیع گفت،یکه بزند؛ اما راست م

 نیدر ا یخاص یزدن بلد نبودند. خوددار شیمامان ن

 نیترمحترمانه بود. اگر کوچک یلیمورد داشتند که خ



 گرید زدندیم یحرف میو از عموها کردندیم یااشاره

 یو درست مثل نوه مکنارشان باش توانستمینم

 شان و دختر حاج احمد رفتار کنم. بزرگ

نگفت، اما  یزیاز بردن من به تهران چ گرید مامان

حاج احمد شب قبل از رفتن به تهران از من خواست 

بمانم و بعد از آن  یشان بروم و دو روزهمراه

 تمتوانسیحرفش نم ی. روگرداندیخودش من را برم

مامان  مایخان و س یسیبزنم و قبول کردم. ع یحرف

بعد  گفتیرفتند، رضا م نیاسیزودتر از همه با عمو 

 نیبفهمم که ا توانستمی. مدیآیاز رفتن ما فرهاد م

خان خواهد بود، اما فرهاد در  یسیع لیآمدن خالف م

که آمده، بارها ثابت کرده بود که کار  یچند ماه نیا

 رد.خودش را خواهد ک
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رفتم. در  ایاز همه آماده شدم و به سمت در زودتر

و از نگاه کردن به آن لذت  ستادمیا الیساحل رو به و

بخش به بخش لذت لیتبد الیبردم، دوست داشتن و

شده بود. انگار که به من تعلق دارد، فقط  امیزندگ



کارم در مدرسه تمام  یزمستان وقت یمن! تمام روزها

به سمت  ادیز یسرما وداز سمت ساحل با وج شدیم

هم  و خسته نمیتا آن را بب کردمیحرکت م الیو

داخل و اطرافش شکوفه داده  یها. درختشدمینم

بودند.  فتهدر بر گر زیعز یرا چون جان الیبودند و و

 یشلوارم را کم یبرگشتم و کفشم را درآوردم. پاچه

به اطراف به سمت آب رفتم.  یباال دادم و با نگاه

 دمی. دور خودم چرخمیتنها بود ایو من و در ودظهر ب

لذت بردم.  میپا یمطبوع آب رو یو از حس سرما

چشمانم را بستم و دستانم را از هم باز کردم. حس 

داشتم، دوست داشتم مثل فرهاد آدم  یو سبک یآزاد

داشتم، غوطه خوردن در  یسرکش یخودم باشم، هوا

ا! داشتن یدر آغوش شدن با امواج. همقیحس عم کی

که  ه؛ی! مثل سماهیس یکم یراز عاشقانه حت کی

خودش، فرهاد را  یدر دلش، برا کردمیهنوز فکر م

 دوست دارد. 

را از هم  میرا به پشت سرم بردم و کش موها دستم

که  یام رها شوند. با همان لباسشانه یباز کردم تا رو

بودم تا به تهران بروم آرام آرام دو زانو در   دهیپوش

 یهانفس زدنآب را با نفس ادیز یآب نشستم. سرما

کمر شلوارم  کیتند و مداوم تحمل کردم. آب تا نزد



آب شناور شد. کف دستم  یرو میهاباال آمد و نوک مو

از  دفعهکیرضا  یو با سروصدا دمیآب کش یرا رو

را به جلو آوردم و با فشردن  میبلند شدم. موها میجا

حاج احمد را  نیاز آبش را گرفتم. ماش یآن کم یانتها

تا مامان من  دمیدو الیبه طرف پشت و عیسر دمیکه د

بودم  هخودم درست کرد یکه برا یرا با سر و وضع

که بازش گذاشته بودم خودم را  الی. از در پشت وندینب

 یهارا شستم و از پله میبه داخل رساندم. دست و پا

باال رفتم تا ساکم را که کنار اتاق  عیسر الیپشت و

گذاشته بودم بردارم و لباسم را عوض کنم. تا وارد 

هم به  یرا از سرم برداشتم و دست یسالن شدم روسر

شوند. دم تا از هم باز و زودتر خشک یکش میموها

آبش از  دنیجوش یکه صدا یآب یسالن و کتر یفضا

 میرفتیم میباعث تعجبم شد. ما داشت آمدیآشپزخانه م

تترون  یبود و نه پارچه دهیها را کشو مامان نه پرده

 نمیها گذاشته بود. به طرف در رفتم تا ببمبل یرا رو

را در دستم  میکه موها نیاست. هم اطیح یمامان کجا

. به گمان ستادمیافتاد و من ا یاهیدر سا رونیگرفتم، ب

در با لبخند منتظر باز شدن آن  یبودن  مامان روبرو

را رها کردم.  میدر باز شد موها یماندم، اما وقت

اما امروز آمده بود.  د،یایفرهاد بود. فردا قرار بود ب



 یروز زبودم. درست ا دهیبود که او را ند یسه ماه

و  رهیطور خل سرخم. همانگ کی هیکه گفته بود شب

که  یلبخند، مثل کس یبا کم کرد،یمشتاق نگاهم م

 تنگ شده باشد: یلیدلش خ

 یکی یرو به خاطر راحت دیع یفکر کن تموم روزها-

 ،یمطلق باش ییتنها یو تو یریبه خودت سخت بگ

اون رو در  یدیناام یلیخ یدفعه وقت هیاما 

 !ینیب یحالت خودش م نیترقشنگ

 : امدیرا بست. تازه سردم شده بود. کوتاه ن در

به درد  ی! تموم اون روزاشهیم یچ دونمیبعدشم م-

 یاز اون شتریانگار خدا ب ره،یم ادمیاز  جاکینخور 

 من رو دوست داره. کننیفکر م هیکه بق
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 یطور شد،یوقت در مورد فرهاد با مامان حرفم م هر

مامان  شهیکه هم کردمیقاطعانه فرهاد را متهم م

زبانم  دم،یرسیاما به خود فرهاد که م آمد،یکوتاه م

را، که  اشییپروایب نیا یجلو دی. باآوردیرا بند م

اما تنها  گرفتم؛یم شد،یم شتریو ب شتریهر بار ب

گرفتن و سکوت بود. چشم شرم، کردمیکه م یکار

خودم  یهنوز شک داشتم درست باشد که به رو

که  د،یگویکه چه م فهمندیبند وجودم مبند اورمیب

تنم  کنمیتک کلماتش فکر متک یبه معنا یوقت

واقعاً منظورش را  کردمیهم فکر م ی. گاهلرزدیم

. من دمیترسیها هم مآدم هیبق دنی. از فهمفهممینم

 .کردمیتنها حلش م خودم دیبا

خاطر من به خودت سخت  به یمتأسفم که مجبور شد-

 خونه! یتو یو بمون یریبگ

 !کنهیاز من دوا نم یفقط متأسف شدنت که درد-

منگ و  ج،ی! شکل ُمردنم هم نگاه  گمردمیداشتم م من

 شان کنم.تا مشت دیرسیبود که زورم نم یدستان

 را بدتر هم کرد:  تمیوضع فرهاد

 !یهر کار کنم؛یم یواسه خاطر تو هر کار-



که پشت  یاآن عقبه یجمله را اگر از فرهاد، منها نیا

 می. تسلشدمیم مشیتسل دم؛یشنیسر خود داشت، م

که  یاجاذبه میجمله بود، تسل نیکه پشت سر ا یحس

. با خودم مبارزه کنم خواستمیداشت، اما االن فقط م

بود  یاعتراف سخت نیبود! و ا یداشتنفرهاد دوست

که  ی. طورکردمیخودم م هداشتم ب طیکه در آن شرا

محال بود که  گریچشمانش دور شدم، د یمن از جلو

 ام.  نفهمد خط به خط منظورش را درک کرده

 رونیب یدو زانو کنار ساکم نشستم تا لباس یرو

 زیو همه چ گشتیداخل ساک م هودهیبکشم. دستم ب

که داشتم اگر تا  یسامان. با حال نابهزدیرا به هم م

 . کردمینم دایپ یزیچ گشتمیفردا صبح هم م

 یامنظره خواستمیبود. نم ستادهیپشت سرم ا فرهاد

 شیرا برا یمعن نیو سکوتم، ا ندیبیکه از من م

ندارم. اصالً من  شیهابا حرف یداشته باشد که مشکل

، داشت گذاشتن جوابیب نیده بودم؟ اچرا سکوت کر

ساک را رها  دفعهکی. زدیفرهاد دامن م یروادهیبه ز

و در  دمی. به طرفش چرخشدمبلند  میکردم و از جا

 زانیبه صورتش گر میکردن مستقکه از نگاه یحال

 بودم، گفتم:



 یزی! اگه ساکتم و چیچ یعنیحرفا  نیا فهممیمن نم-

به  یفتنه و جنجال خوامیکه نم نهیواسه ا گمینم

احمد و عموهام برسه و همه به گوش حاج ایپاشه، 

بشه، فکر  که هست، خراب ینیاز ا شتریب زیچ

رو  زایچ یلیخ نجایاومدنم از تهران به ا کردمیم

 ت روشن کرده باشه.واسه

 آمدیکه به نظر م کردیو نگاهم م ستادهیا یطور

 شیبرا میاحمد و عموهاتر از آن است که حاجمطمئن

 باشند.  یمانع

من چشمام کور بود!  ای! یقشنگ نبود قدرنیکاش ا-

من رو از  یطورنیا یشدیوقت االن مجبور نماون

 !یحاج احمد و عموهات بترسون

. خم شدم، آمدمیزدن برنمپسش حداقل با حرف از

بردن به اتاق و ناهپ ام،یساکم را برداشتم و قصد بعد

کار را به  نیا کهنیکردن لباسم بود. قبل از اعوض

 سرانجام برسانم، فرهاد حرف آخرش را هم زد:

:" شهیم ؛یچ یعنی یدونیهم که نم ییحرفا یمعن-

ت ... دارم ...  من ... دوس 

 یعمد یاآخرش را در سه کلمه و با فاصله یجمله

 گفت.



خودم هم با لباس  را وسط اتاق پرت کردم و ساکم

ها نشستم. چه گفته بود! از کنار آن سمیخ مهین

! و غم  یراحت نیداشتن حرف زده بود؛ به همدوست

فرهاد را  ی  رو نیدلم کرده بود. ا یعالم را روانه

 ادیبه  توانستمی. فقط منمیبب کردمیفکر نم وقتچیه

که  یبار نیاست. اول شدهو از کجا شروع  یک اورمیب

چند وقت بعد از  ست؛ین یشگیحس کردم او فرهاد هم

احمد حاج یبود. آن موقع حت نیو عمو شاه هیعقد سم

صبور هم تحملش را از دست داده بود و ابراز  شهیهم

که به نظر همه بازنده  یاما کس کرد،یم یناراحت

 امامان ب ی. وقتکردیها رفتار نمشکل بازنده آمد،یم

 یلیکه کرده بود حرف زد، خ یو کار هیاو از سم

هم  یبرا یمناسب یهاآدم هیگفته بود من و سم یعاد

و آرامش  یخوشبخت یاو آرزو یبرا ی. حتمینبود

 هیسم یاز خودش برا شتریب نیشاه نکهیکرده بود و ا

 خوب بوده است.

بود که فرهاد  هیبعد از عقد سم یاز همان روزها یکی

شان را بپرسد خان زنگ زد تا احوال یسیع یبه خانه

شان کند؛ برعکس شده بود. انتظار نداشت من و آرام

 میصدا یشان باشم و جواب تلفن را بدهم؛ اما وقتخانه

خوشحال شد. آن موقع  یبیجور عج کی دیرا شن



که به  دانستمیمهران نم واز او و عم یقدرهنوز آن

چون  یحت و سرخورده باشم. ریقدر امروز از او دلگ

 یبرا شتریعقد کرده بود، ب نیبا عمو شاه هیسم

 تا مهران. سوزاندمیفرهاد دل م
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را به  نیخوشحال شدم و ا شیصدا دنیهم از شن من

زمان از دستمان در رفته . میحرف زد یلیاو گفتم. خ

 مامامانیکند و س یبا من خداحافظ کهنیبود! قبل از ا

 یلحنش عوض شد و مثل گناهکار رد،یرا بگ یگوش

حرف بزند، گفت:" همه رو  نشیریگناه ش یکه درباره

به  یاما وقت رسم،یو به دادشون م کنمیمن آروم م

 یکار رو برا نیا یتونیکه م ییفقط تو رسمیخودم م

 !" یکنیو م یمن بکن



 توانستمیها از او دور بودم، چطور مکه فرسنگ من

داشته باشم که از  یدر آرامش ینقش پررنگ قدرنیا

نگاه کردم. او  مامامانی. بالفاصله به سگفتیآن م

 نیترس من از ا ده،یبود، مطمئن بودم که نشن دهینشن

فرهاد که در سرم  تکرار  یبود که انعکاس صدا

 را بشنود! شدیم

به حرف فرهاد، باز  ادیروز با وجود فکرکردن  ز آن

ام و پشت حساس شده هودهیب میهم جا داشت که بگو

نبوده، اما امروز  یمنظور چیلحن کالم و حرفش ه

 نگذاشته بود. یباق یشک چیه یجا گرید

 رونیکه بسته بودم، ب یو شلوارم را از ساک مانتو

اق ماندم که رضا به قدر در ات. آندمیو پوش دمیکش

 المیو خ میرفت رونیکرد. با هم ب میدنبالم آمد و صدا

 یاحرف تازه تواندیاو نم یجمع بود که فرهاد جلو

 رفتم،یم نییها که پاسالن نبود. از پله یجا چیبزند. ه

و با او  ستادهیدر ا رونیاحمد، بحاج نیکنار ماش دمید

منتظرم بود، تا من را  اطی. مامان در حزندیحرف م

 :دیکرد و با تعجب پرس میهابه لباس ینگاه دید

 ؟یچرا لباسات رو عوض کرد-

 شدن. سیخ ایرفتم لب در-



 مرمر؟ یابچه-

 زدم: یلبخند

 شده حاال؟ یمگه چ-

احمد و فرهاد پشت در بودند؛ صالح باز بود و حاج در

 نیاز ا شتریها بشنوند، بآن زدیحدس م یوقت دیدینم

که راه داشت اخمش را  ییکند، فقط تا جا میدعوا

 آورد.  نییپا

 رونینفر ب نیمن آخر م،یهم به سمت در حرکت کرد با

 ی. وقتنمیفرهاد را بب رتریهر چه د خواستمیرفتم، م

هر چه زودتر داخل  خواستمیرفتم، م رونیهم که ب

. فرهاد با میبا هم روبرو نشو گریتا د نمیبنش نیماش

. قدش به کردندیبحث م یابر سر مسئله احمدحاج

من  یبلندتر بود. وقت احمدحاجانگشت از  کی یاندازه

دستش را به سمت  د،یو مامان را پشت سر خودش د

 احمد گرفت و گفت:حاج

 تعارفم نکن. گهید نیبرو بش رش،یبگ-

را  نیماش چیکه سوئ دمیدست دراز کرد و د احمدحاج

 داد: حیاز او گرفت و رو به مامان توض



توش  گهیم م،یاون بر نیفرهاد اصرار داره با ماش-

 .نیترراحت

 جلو رفت و گفت: مامان

تو  نیخودمون هست. ماش نینه فرهاد جان، ماش-

دلشوره  دیبا یطورنیهم میدستمون باشه تا برس

 داشته باشم.

 را باال برد و گفت: شیهاجفت دست فرهاد

احمد چونه ساعته دارم با حاج هیداداش من االن نز-

ها هم بچه ن،یتر. باهاش راحتایشما کوتاه ب زنم،یم

 .شنیم تیاذ ریمس یکمتر تو

 دهیخر یبود که به تازگ یرنگ دیسف یپژو نشیماش

اما  م،یفرهاد بشو نینداشتم سوار ماش یلیبود. تما

را از  شیهالهیو وس احمد چمداندست من نبود، حاج

رضا باال  داد؛یفرهاد انتقال م یخودش به پژو کانیپ

 یصندل یمامان هم آماده بود رو د،یپریم نییو پا

 ریرا به ز شیهاتر دستعقب ی. فرهاد کمندیجلو بنش

بود. ساکم را برداشتم و  ستادهیبغل برده و به تماشا ا

احمد دادم و از کنارش رد شدم. ساک را به دست حاج

را نفس  ییرا باز کردم و تا سوار شدم، بو نیدر  ماش

که بعد  دمیفهم یرا وقت نیفرهاد بود؛ ا یکه بو دمیکش



آمد و در سمت من را باز  یصندل یاز نشستنم رو

بار  نیا نیخوش ماش یکرد. به داخل خم شد و بو

. با لبخند به پشتم دیاز تنش به مشامم رس واسطهیب

 کرد و گفت: ینگاه

بهم  ستین یمن پشتته، اگه زحمت فیمرمر جان ک-

را برداشتم و به دستش  فشیکنار رفتم، ک یبده. کم

به تن  یرنگ یکوتاه الجورد نیآست راهنیدادم. پ

و رفتنش را طول داد که  فیقدر گرفتن کداشت. آن

 ینگاهش کنم. با جسارت چشمک میمجبور شدم مستق

 زد و گفت:

 خداحافظ.-

 یازین گریداد که د رسا و بلند یجوابش را طور رضا

فاصله فرصت کردم تا  نیبزنم. در ا ینباشد من حرف

حاج  یباشم. وقت یخودم را آرام نگه دارم و عاد یکم

 کهنینشست، به گمان ا نیاحمد پشت فرمان ماش

 یراحت صندل یپشت یام، سرم را روراحت شده

مامان  م،یافتاد هرا که روشن کرد و را نیگذاشتم! ماش

فرهاد را  نیماش دیض کرد که نبابه او اعترا

که حواسش به  یاحمد هم در حالحاج گرفته؛یم

 بود، گفت: الیو کیبار یجاده



و دو  رمی. تا گفتم مومدمیکه، از پسش برن یدید-

دست  گهید گردم،یخاطر مرمر برمروز بعد به

 نیا یشتاب نداره و مرمر تو نتیبرنداشت. گفت ماش

 .شهیوآمد خسته مرفت

قرار نبود من از فکرکردن به فرهاد خالص  یعنی نیا

دو  یو حت شدیشوم. تا خود تهران با من همراه م

به پل  یباز همراهم بود. وقت گشتم،یروز بعد که برم

از آمدن به  میدهان باز کردم که بگو دم،یرس یچوب

فرهاد واقعاً شتاب داشت؛  نی! اما ماشمانمیتهران پش

 گذشت. یچوب پلاز مقابل  یک دمینفهم
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 یبودم، اما صبح با صدا یآفتاب یتهران دنید منتظر

 یباران چشم باز کردم و قطرات آن را پشت پنجره

 میگذشت زمان برا کهنی. بلند شدم و بدون ادمیاتاق د



باران را تماشا کردم.  دنیبار یطوالن قیمهم باشد دقا

آن  یکه از عهده یتنها کار شبیو د روزیمثل تمام د

بود از  که  ییهابه حرف ردنخوب برآمدم فکر ک

بود،  انتیدعوت به خ شیهابودم. حرف دهیفرهاد شن

 نی. اگر عمو شاهمیپدر یبه خانواده انتیخ

که چه در سر فرهاد  بردیم ییبو نیترکوچک

در سرش او را  یهمان فکرها یبرا گذرد،یم

قدر را آن شیپا دیفهمیم کهنیچه برسد به ا کشت،یم

ت دارم گفتن به  رونیب مشیاز گل گذاشته که تا دوس 

 است. دهیمن هم رس

 میصبحانه خوردن صدا یرضا را فرستاد تا برا مامان

همه  یحظاتل یبرا میصبحانه که نشست زیبزند. دور م

 یرضا درباره یهارا فراموش کردم و به حرف زیچ

بکند گوش دادم و  اشیدیبا ع خواستیکه م ییکارها

 . دمیخند

بروم که مامان  خواستمیرفتن رضا من هم م با

با من  خواهدیچون که حاج احمد م نم،یخواست بنش

حرف بزند. نشستم و با لبخند به  یاراجع به مسئله

که از درون نگران  یاه کردم، در حالحاج احمد نگ

 چیبودم که چه قرار است بشنوم. حاج احمد بدون ه

 گفت: یامقدمه



خاطر عموت تو از فرهاد به گهیمرمر جان مامانت م-

 ! یو بر یباعث شده کالً ما رو بذار نمیهم ،ینیدلچرک

 خجالت نگاهش کردم و گفتم: با

 هیبرم، مامان  خواستمینه بابا، من که از اولشم م-

 خرده حساس شده.

 گذاشت: زیم یجلو آمد و دستش را رو مامان

 ،یبر یخواستیحساس شدم؟! باشه تو از اولشم م-

 ؟یما چ شیپ ومدنتین نیاما ا

 احمد رو به مامان گفت: حاج

تو به کارت برس، من خودم باهاش حرف  دیمهش-

 .زنمیم

 را به طرف من برگرداند و گفت: شیرو

 نیاز فرهاد دلچرک یمرمر جان تو حق دار نیبب-

که اون چند جلسه  ریدر نظر بگ نمیاما ا ،یباش

و بعدش رو هم که  دنیشده، حرفاش رو شن ییبازجو

ما مهمه که تو باور  یشده. برا یچ یخودت خبر دار

 .گناههیفرهاد ب یکن

آمده و  رونیسربلند ب اشییاز جلسات بازجو فرهاد

 نیبه منافق ینبود که ثابت کند او ربط یمدرک چیه



 میساکن پادگان اشرف دارد. رفتن مهران هم تصم

دوستان  یهیخودش بوده که از بق یشخص

را عالوه بر  نیپنهان نگه داشته است؛ ا شیدانشجو

که با او و مهران  یرانیا گرید یفرهاد چند دانشجو

 .گذاشتندیبودند صحه م

داد.  هیتک اشیصندلعقب رفت و به  یاحمد کم حاج

 شده بودم که گفت: رهیخ زیدر سکوت به م

 گنیخورده، فرهاد و دوستاش م بیمهران فر-

براشون  گهیپوشش د هیتحت  نیسازمان مجاهد

 یکارآمد برا یروین یسر هیتا  ذاشتنیجلسه م

 یهاگاه اشرف جذب کنن؛ به خصوص دانشجوقرار

 ی. توخواستنیاشرف م مارستانیب یکه برا یپزشک

که اگه جذب   کردنیم قیها را تشوها اونجلسه نیا

. رنیگیاروپا رو م میبشن براشون اقامت دا ازمانس

بودن را  لیبهشون ما شتریکه ب یانیبعد دانشجو

ها توسط با اون گرانیو به دور از چشم د ییشناسا

. فرهاد کردندیرابط سازمان ارتباط برقرار م یروین

  شهیم متوجه یلسات اول وقتهمون ج گهیم

کرده مهران به یفکرشم نم کشه،یکنار م سروصدایب

 یدور از چشمش با اونا در ارتباط باشه. چند دانشجو

 گفتن. یزیچ نیهمراهشون هم چن



بزنم،  یاحمد به من زل زده بود تا حرف حاج

 نیمن را در ا کهنیخاطر امامان را به خواستمیم

 نبود. شیقرار داده بود مالمت کنم، اما جا تیموقع

 یمنم از کس طوره،نیحتماً هم نیگیاگه شما م-

فقط ناراحت عمو مهرانم، مثل همه!  ستم،ین نیدلچرک

بزرگ و مامان شیپ شتریب کنمیم یسع نمیواسه هم

 بابا بزرگم ِّباشم.

 احمد بلند شد و با لبخند گفت: حاج

. اگه باهات کنهیگش مبزر یمامانت الک دونم،یمن م-

خاطر مامانت نبود، خود فرهادم حرف زدم فقط به

خواست که باهات حرف بزنم و بگم براش مهمه که 

 نداشته. یریتقص یباور کن

رفتم تا بعد از  رونیحاج احمد از آشپزخانه ب همراه

 .ردیرفتنش مامان به حرفم نگ

کرده بود تا فرهاد  یزنیبا او را نیکه عمو شاه یآدم 

 یرو یبکشاند هم آب پاک ییبازجو زیم یرا به پا

 هیعل یمدرک چیبود. گفته بود که ه ختهیدستش ر

فرهاد جز شرکت در چند جلسه که در ابتدا با هدف 

 خواهیآزاد یهاتیو آشنا شدن با شخص یآزاد

 یمعرف انینشجوگوارا*  به دامثل چه نیالت یکایآمر



 رویجذب ن یخص شده که برامش تیشده و در نها

و عمو  نی. عمو شاهستیسازمان بوده، ن یبرا

بود که  نیهم ا شانلیدل رفتند،یبار نم ریساسان ز

محال  ده،یاگر فرهاد از شرکت در جلسات پا پس کش

 کرده باشد. نیاز ا ریغ یبوده که مهران کار

 

________________ 

 نیاهل آرژانت استمداریو س کی: پزشک، چرگواراچه

قهرمان انقالب کوبا بود.  یهاتیاز شخص یکیکه 

 .نیالت یکاینماد مبارزه با فقر و استثمار در آمر
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فرهاد مهم  یکه چرا برا دانستیحاج احمد م کاش

را باور کنم، کاش من جرات  اشیگناهیه من باست ک

فرهاد را به او داشتم و  یهاحرف یگفتن مو به مو



دو برادر به هم  یممکن است رابطه کهنیاز ا یترس

 یبگیخانه احساس غر واریبخورد نداشتم. با در و د

 نیانگار من نبودم که چهارده سال از بهتر کردم،یم

بودم.  خانه گذرانده نیرا در ا امیزندگ یروزها

حاج احمد بود و  یعمو یبه خانه کیکه نزد یاخانه

متروک چرا  یبا آن خانه یکینزد نیا دمیفهمینم

 یحاج احمد ارزشمند است که راض یبرا قدرنیا

 خانه دل ب کند. نیاز ا شدینم

 شیمامان از من خواست با هم به بازار تجر عصر

را رد کردم و تمام  اش. خواستهمیکن دیو خر میبرو

به کارم نداشت و  یمدت در اتاقم ماندم. مامان هم کار

اما آخر شب که حاج احمد و  شد،یباعث تعجبم م نیا

 یتحملش تمام شد و من را به هوا دندیرضا خواب

و تا در را بست  دیکردن به آشپزخانه کشان زیتم

 کرد: یرا بر سرم خال تشیعصبان یهمه

 ،یزنیکلمه حرف باهامون نم هیمرمر تو چته؟ چرا -

و خودت  یکه چشمت رو بست نیتو ماش روزیاون از د

از امروز که تموم مدت  نمیبه خواب، ا یرو زد

 یاتاق و غذا هم درست و حساب یتو ینشست

شده به  یزیاگه چ ؟یبود ینجوریا ی. تو کینخورد

 من بگو.



خودم  گرید روزیمن از د گفت،یراست م مامان

 حق داشت.  گفتینبودم، هر چه م

 کردم حواسش را پرت کنم: یلبخند سع با

به من،  یداد ریو سرت خلوت شد گ دیباز رضا خواب-

شام  یمن که حت ؟یباش خبریمثالً شده که ازش ب یچ

. منم نگم گمیرو هم بهت م خورمیم یو ناهار چ

 !یرو بفهم یکه همه چ یزرنگ هست قدرنیخودت ا

 گفت: مطمئن

 ینگو، ول یچیباشه ه ،یمن رو خر کن خوادینم-

 گهیروز د هی ذارمینم گهیها که تموم شد دمدرسه

 .یبمون اکالیک

 پشت به من با خودش غرغر کرد: بعد

خودم رو که دارم، هر کدوم از  یبچه اریاخت-

و اونا. من از زخم  دونمیعموهاتم  حرف بزنن من م

 .گنیبهت م ایچ ستیوم نزبونشون خبر دارم. معل

و  ستادمیحرفش ا نیبروم که با ا رونیب خواستمیم

 گفتم:



که من  یدونیخودتم م ،یکار به اونا دار یمامان چ-

و  خورمی. من شام نماکالیخودم دلم خواست برم ک

 به اونا داره؟ یاتاقمم چه ربط یتو

 کوتاهش را به پشت گوشش فرستاد و گفت: یموها

اتاقت و  یتو یکز کرد ،یزنیکلمه حرف با آدم نم هی-

. به شمونیپ یانگار نه انگار بعد از دو سه ماه اومد

 کردیزور آوردمت تهران، اگه بابات اصرار نم

 . ما رو از چشمت انداختن.یاومدینم

را که گفت به طرفش رفتم و دست دور گردنش  نیا

 انداختم:

تو رو از چشمم  تونهیم یک ست،ین طورنیبه خدا ا-

من از شما و بابا  شیجرات نداره پ یبندازه؟ اصالً کس

 م؟بد بگه. مگه من بچه

 گفت: مستاصل

 ؟یخودت یتو قدرنیپس چته، چرا ا-

 نگاهش کردم: یناراحت با

از  ،یتکرار یحرفا دنیم، از شنخرده فقط خسته هی-

اونجا  شنوم،یاز فرهاد و مهران م آمیم نجایا نکهیا

 .شنومیم نایباز از ا رمیبابابزرگ م یخونه



اند، مامان گرفته یحرف من، انگار رمق را از پا با

 نشست و گفت: یناهار خور یصندل یرو

که اگه  یبدون خوادیاحمد فقط م م،ینزد یما که حرف-

 .گذشتیفرهاد مقصر بود خودشم ازش نم

 امیواقع لینگاهم کرد. از دل یرا گفت و با ناراحت نیا

نزده و دروغ  یحرف چیفرهاد بود ه یکه ابراز عالقه

راز  نیا خواستمیگفته بودم. از خودم متنفر بودم که م

دروغ گفتن به مامان و ناراحت کردن  متیبه ق یرا حت

 خودم حفظ کنم.  یاو برا

شده بودم که  یبدتر از آن آدم یاتاق که برگشتم حت به

 یصدا خواستمینم یحت گریمامان از او گله داشت. د

خودش داشت. دلم  یکه جا زادیباران را بشنوم، آدم

 چیسرم بکشم. ه یپتو بردارم و رو کی خواستیم

 یکس حرف چینزند، من هم با ه یکس با من حرف

نزنم. عالوه بر مامان من هم از خودم سوال داشتم که 

 نیزده و من قدرت ا یچه مرگم شده است. فرهاد حرف

رد کنم و از او بخواهم  هیکه او را مثل بق را داشتم

ماجرا  نیاش را تکرار نکند و به اخواسته گرید

 ینداشت. چه لذت یریگو گوشه یخاتمه دهم، ناراحت



دل  کردمیعذاب بود که من خودم را مجبور م نیدر ا

 او را مرور کنم؟ یها و رفتارهاببرم و حرف همهاز 
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همراه حاج احمد به  خواستمیکه م یموقع مامان

حاج احمد  تیکرد که در نها هیقدر گربرگردم آن اکالیک

 یهاهیمجبور شد به او تشر بزند. رضا هم که گر

؛ تا قبل برنگردم اکالیاز من خواست به ک دیمامان را د

 هیمامان گر یمن خودم را کنترل کرده و وقت نیاز ا

گذاشتم، اما با حرف رضا من یسرش مبهسر کردیم

 یبه  جا بارنیافتادم و حاج احمد هم ا هیهم به گر

. به مامان قول دادم تمام دیمان خندتشر زدن به جفت

را حق  نیباشم، اما خوشحال نشد؛ ا ششیتابستان پ

من  یشگیاش دل کندن همخواسته ت،دانسیخودش م

 بود.  اکالیاز ک



 یبو یکننده یفرهاد که تداع نیداخل ماش یبو

بود. به خودم قول  دهیپر نیماش یخودش بود از فضا

به او فکر نکنم، اما نشستن داخل  گریداده بودم که د

من راه  کهنیا یعنیو دنبال آن بو گشتن  نیماش

 داشتم. شیدر پ یدراز

 یاز فرهاد حرف گریبرگشت د ریاحمد در مس حاج

هم  ینبود که مامان از او خواسته باشد. وقت دینزد، بع

و من  مینرو الیو از او خواستم به و میدیرس اکالیبه ک

نگه دارد بالفاصله قبول کرد.  یرا مقابل پل چوب

پارک کرد و ساکم را به  یرا کنار پل چوب نیماش

کرد.  امیهمراه زرگباببا یدست گرفت و تا خانه

دور باغ ما را  یهانیعمو ساسان که از پشت پرچ

آمد و ساک را از دست حاج احمد  رونیبود ب دهید

سرد با او برخورد کرد. با رفتن حاج  یلیگرفت و خ

 یهاهیو کنا شیاحمد من انتظار داشتم آن ن

در را  یرا بزند، اما در کمال تعجبم وقت اشیشگیهم

 :گفتپشت سرش بست 

 کنمیثبت نامت م یکالس رانندگ هی جانیاله برمتیم-

هم  گهی. دیایو ب یو خودت بر یریرو بگ قتیتا تصد

 . ینباش هیمحتاج بق



 زدم و گفتم: لبخند

دستت درد نکنه عمو، انشاهللا تابستون که برگشتم -

 رفت و آمد سخته. نجایا کنم،ینام مثبت رمیتهران م

 شاره کرد:و به خودش ا ستادیا مقابلم

دنبالت  آمیمگه من ُمردم؟! خودم م ،یرفت و آمد چ-

 .آرمتیو م برمتیم

بخرم، هر وقت تونستم بخرم  نیحاال کو تا ماش-

 با شما. نامهیگواه یزحمت بردن و آوردنم برا

که  نمیبزرگ را ببزودتر بروم و مامان خواستمیم

 را گرفت و نگهم داشت: میبازو

 یمقدار هیهر کدوم  ،یدارالکو تو سه تا عمو -

تابستونم  نیهم م،یخریم نیو برات ماش میذاریم

 .میخریم

و لحن منعطف حرف زدن  شیهاکه از حرف یحال در

 گفتم: آوردمیو اصرارش سر در نم

که گرفتم  نامهیبهش ندارم، حاال گواه یازیفعالً که ن-

که به  ینیاز مدل ماش . تا مقابل پلهمیزنیبعداً حرف م

و هر کدام چه قدر پول  متشیو ق خوردیدرد من م



آن را بخرند حرف زد. به پله که  توانندیبگذارند م

 گذاشت و گفت: شیساکم را رو میدیرس

 خوامیم دمتیاما حاال که د رفتم،یداشتم م گهیمن د-

 بهت بزنم. یحرف مهم هی

 درآوردم و به طرفش برگشتم: میرا از پا کفشم

 عمو؟ یچه حرف-

 گفت: یاز مکث بعد

که فرهاد مقصره، اما دست  یدونیمرمر تو م نیبب-

 .که هست میتا ثابت کن ستیجا بند ن چیما به ه

که  ییهایشروع شده بود! همان رجزخوان دوباره

به بحث من و او و  شودیسرانجام ختم م دانستمیم

عمو  یبرا یناراحت چیمن ه کهنیمتهم شدن به ا

نگران ناراحت نشدن حاج  شهیمهران ندارم و هم

 خواستمیخان هستم. م یسیع یاحمد و خانواده

 در صلح با  عمو ساسان حرف بزنم: بارنیا

 گهید ست،یجا بند ن چیدست ما ه دیگیخودتون هم م-

 یکه همه کار نیعمو شاه م؟یبکن میتونیکار م یما چ

 فرهاد نبود. هیعل یمدرک چیکه ه یدیکرد، د

 کرد: کینزدرا به صورتم  سرش



 .ادهیز شهیمدرک عل ،یتو اگه کمکم کن-

 را به عالمت سوال تکان دادم: سرم

 ؟یمن کمک کنم، چه کمک-

به  یحق ندار یخودمون بمونه، حت نیب دیفقط با-

 !یهم حرف بزن نیعمو شاه

 شده بود.  یبیطور عج چشمانش

بعد راجع بهش  ه،یبدونم چه کمک دیعمو اول با-

 و قول بدم. میحرف بزن

 یمطمئن شد کس یانداخت و وقت وانیبه ا ینگاه مین

 گفت: ستیجا نآن

 یهم به خونه ،یرفت و آمد دار الیتو هم به و-

دسترس  لشیخان. به اتاق فرهاد و وسا یسیتهران ع

 ! یدار

 یالیوآمد من به خانه و ورفت نیا دانستمینم هنوز

 مان دارد:به اصل حرف یخان چه ارتباط یسیع

 یطور بوده، اونا من رو به چشم نوه نیهم شهیهم-

 .ننیبیشون مبزرگ

 خوامیکه من م یخوبه، مرمر تو اگه کار یلیخ نیا-

 .رمیگیسر تا پات رو طال م ،یبکن



 :دمیترس پرس با

 عمو؟ هیچه کار-

اتاق  یذاریتو م دم،یمرمر، من بهت م فهیک هی-

 یاتاق طبقه هیبار گفته بود که  هی ییایدر یفرهاد. عل

. تو دهیرو اونجا راه نم کسچیداره که ه الیو یباال

 یاتاقش نور عل یتو یبذار یرو ببر فیک نیاگه ا

 .شهینور م

 توانستم حرف بزنم: یسخت به

 فیاون ک یاتاق فرهاد؟! تو یببرم بذارم تو فیک-

 ه؟یچ

 باال انداخت: یسر الیخیساسان ب عمو
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 یفقط ببر و بذار تو ه،ینباشه که توش چ تیتو کار-

 که! ستیسخت ن یلیخ ن؛یاتاقش، هم

 ه؟یچ فیک یتو ،یگیم یعموساسان؟!چ-

 را باال آورد و گفت: دستش



 فیک ی!  توشهیم داریبابا. االن بابابزرگ ب ترواشی-

 نیفرهاد همچ کنهیست، که ثابت مچند تا کاغذ پاره

 .ستیهم ن خبریب خبریب

 آمدم: نییکه باال رفته بودم پا یاپله کی از

براش  یخوایم ،یثابت کن یخوایم یجورنیا-

 زهیمنم بهت کمک کنم بعدشم جا ؟یپاپوش بدوز

 رم؟یبگ نیماش

 دستم را باال آوردم: دفعهکی

راجع بهش با من  گهیبار د هیا عمو ساسان خدبه-

بلکه به  گم،یم نینه تنها به عمو شاه یحرف بزن

 . دمیحاج احمد هم خبر م

االن برو بگو! به درک که  نیآره برو خبر بده، هم-

 .گردهیمهران گرفتار شده و فرهاد راست راست م

 کنم گفتم: اشادهیپ طانیاز خر ش کهنیا یبرا

زد  هاییرو تو بازجو یفرهاد همون حرفآخه عمو، -

که همراهشون رفتن. چرا فکر  ییدانشجوها یهیکه بق

عمو  یاز کارها یخبر چیراست گفته و ه یکنینم

 مهران نداشته. 

 آرامش گفت: با



 نایطور که او  همون یگیکه تو درست م میریگ-

مهران از کانادا رفته  دنیصبح بلند شدن د هی گنیم

از  یخبر هیهم عراق! چرا  هیاز ترک ه،یترک

 یخبریما تو ب ذارهیچرا م ره،یگیش نمخانواده

 م؟یبمون

 گهیبره پادگان اشرف د یهر ک گهیحاج احمد م-

همون اول  گهیارتباط داشته باشه، م هیبا بق ذارنینم

به خانواده  یدرصدم دلبستگ هی دینبا گنیبهشون م

 شرطشونه. ن؛یداشته باش

 خواستیاز من م کهنیب رفت و برخالف اعق عقب

 بلند حرف نزنم، بلند گفت:

 یرو نگه چ نیحاج احمد حاج احمد! حاج احمد ا-

بابا! من پرس و جو کردم،  یبکن یکار خوادیبگه! نم

ببرن پادگان  رنیگیرو دستشو نم کسچیه یالک

از خودشون معرفش باشه، فرهاد از  یکی دیاشرف، با

 خودشونه، معرف مهرانم خودش بوده.

بذارم  فیمن ک یخوایپس چرا م یمطمئن قدرنیاگه ا-

 تو اتاقش، خب برو از راه درستش ثابت کن!

 یآب خوش از گلو ذارمینم کنم،یکار رو م نیا-

 بره. نییفرهاد پا



و رفت. رفتنش را از پشت  دیرا محکم به هم کوب در

ها باال رفتم دور شد از پله ینگاه کردم. وقت هانیپرچ

. چه قدر سرسبز شده بود، نمیرا بب الیو یتا جاده

همه قد بکشند؟  نیفرصت کرده بودند ا یدرختانش ک

 نیاز ا توانستمیم یحت د،یدرخشیدر امتدادش م ایدر

 ش را بشنوم. یموجها یفاصله صدا

* * * 
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که چند  یزرد یهانهر پر شده بود از زنبق دور

از  یفرنگنخود یهاگل داده بودند. بوته شدیم یروز

و  دهیاطراف باغ خودشان را باال کش یچپرها

پژمرده شده بودند تا  ها،وهیم یدر انتها شیهاشکوفه

 رندینخود جان بگ یهاها، دانهدادن آندر عوض جان

مسطح راه  یزارهایشال یو درشت شوند. آب رو



 یهایو تمام شال کردیم جادیا یموج آرام رفت،یم

 . آوردیتازه نفس را به رقص در م

کنار باغ  یگل   یتپه یو رو دهیپوش یبلند راهنیپ

 ییبایهمه ز نیاز ا شتریب یزیبودم. انتظار چ ستادهیا

 دستکی یزارهایاز شال شتریب دم؛یکشیرا م

 یرو هاسرخنهیاز س یادسته دنید ایسبزپوش! 

از هر سال  شتریکه امسال ب یزرد یهازنبق ایشاخه! 

و  خواستمیرا م ایرکرده بودند؛ د یگل افشان یگرید

تمام  شیجا براآن تگفیعمو مکه زن یاخانه دنید

 شیهاگل دارد و بلبل شیاست. همه جا ایدن

 اطیهر روز صبح در ح مارشلهیآوازترند. پخوش

و  نیو وقت برگشتن به داخل خانه، چ زندیم یچرخ

باز  دهیکه د یپوستش از آن همه طراوت یهاچروک

کرده بود و گرنه من  امییهواعمو عفت . زنشودیم

 یقدرش راض نیو به هم ستمیتپه با یبلد بودم رو

 یزهایاز چ ینخواهم. طور یشتریب زیباشم و چ

 ایکه آدم "خدا زدیداشت حرف م شدیکه م یبهتر

. دست خودش نبود؛ دیبگو رفتیم ادشیشکرت" را 

 یزیاز هر چ یبزرگ بود و روز دارنیزم کیدختر 

 یاز همه اشیو به خاطر سرکش اشترا د نشیبهتر

 ها محروم شده بود.آن



را نگه دارد و من به  الینوبت بهار بود که ل امروز

و  یدارباغ برسم. هر چه بهار خانه یکارها

در باغ و  زانیبد بود؛ من به همان م اشیداربچه

آن قدر سرگرم  د،یاینه که بدم ب زدم؛یآن لنگ م نیوج

 . آوردمیوقت کم م شهیکه هم شدمیاطراف م دنید

و ظهر  رفتیم زاریکار به شال یاز صبح برا وعمزن

و  دادیم ریش الی. به لگشتیناهار برم یبرا

. بعد از آن هول و دیخوابیت الر م وانیدر ا یساعتکی

. رفتیو م دیپوشیهراسان دوباره لباس کارش را م

 زارینداشت که مجبور بود هم به کار شال یتیشکا

و دو دختر بزرگش  یتاجخودش برسد و هم ما! عمه

خودش و  زاریبه کمکش آمده بودند و حاال که کار شال

ها را پس بدهد. که قرض آن رفتیما تمام شده بود، م

او و  نیب یناخواسته صلح آمد،یبهار و تابستان که م

و زمستان که  زی. دوباره پائآمدیبوجود م یتاجعمه

 یشب. چند گرفتندیرا از سر م شانیهااختالف شد،یم

و  نشستمیبود که از درد پا گله داشت. کنارش م

نرود؛ اما  زاریبه شال یدو سه روز کردمیاصرار م

در دهات  یگریزودتر از هر زن د شدیصبح که م

 زاریو پابرهنه به سمت شال بستیچادر به کمرش م

 .رفتیم



عمو رحمان آمده بود.  د،یروز مانده به ع چند

عمو آمدن کار برار زن نیکه ا دانستینم کسچیه

 شیهاشیخود عمو رحمان. ر یهوس و دلتنگ ایبود، 

محل  یاز قبل بلند شده و الغر شده بود. همه شتریب

که  ستین میکه رحمان مثل برادرش کر دانستندیم

با نصف  ندازد،یراه ب دادیو داد و ب اوردیزود جوش ب

مردم حرف نزند و اسم اخم و تخمش را بگذارد 

نداشتن؛ اما  هیبه بق یو کار کردنیزندگ داسروصیب

که آمد، ثابت کرد  یعمو رحمان در همان دو سه روز

با  تواندیبلد است و م یشقدو تا آقاجان کله یاندازه

عمو  تیعصبان لیشود. دل قهیشان دست به تکتک

بود که از مردم، دوست  ییهاپچو پچ زمهرحمان، زم

ها قدرت قزاق گفتیکه م ییها. زمزمهدیشنیو آشنا م

 یزود تمام است. حت ای رید رزایاند و کار مگرفته

اطراف و  یهاکه به دهات گرینعمت و چند نفر د

ها که قزاق آوردندیوآمد داشتند، خبر مدورتر رفت

 النیگ ی. والگردندیم هایدهات به دهات دنبال جنگل

را در  رزایو آمده که طومار م ستادهیها اآن هم پشت

و  ریکلفت با ت. هر دهات چند تا قزاق گردنچدیهم بپ

 ریرا تقص نیو ا شان آرامش را از مردم گرفتهتفنگ

 نی. ادانستندیم اشیجنگل ارانیو  رزایم یریتدبیب



که داس از  کردیها چنان عمو را ناراحت محرف

و  رفتیو به سمت امامزاده م دیکشیدرخت م یُکنده

:" گفتیم شیهابردن داس در دست نییابا باال و پ

رو  زیباشه زود همه چ شهیو ر رگیآدم که ب

روز  هی سته،یا یورنیروز ا هیفراموش ُکنه، 

مقابل  دیبا شیوقت پ یلینبو خ رزای! اگه میوراون

". شب هم که به نیکردیو روس کمر خم م سیانگل

به  گذاشت،یدستش را بر سرش م گشتیخانه برم

و با خودش حرف  کردینگاه م الیل کردنیتاتیتات

و  لیسب ه،ین یحال سی:" مردم که روس و انگلزدیم

کارش رو کرده،  یو وافور یاکیگردن  کلفت  قزاق  تر

رو  مانشونیا شهیمن برنج م هی! با دنیهمه ترس

 " دیخر

و پوک پدر و  کیج یمن و نه بهار که از همه نه

چه شد و چه  میدینفهم تیمادرش خبر داشت، در نها

عمو عفت آمد و چه با عمو رحمان گفتند و بر سر زن

 یهاکه بعد از آن همه عجز و البه، با دست دندیشن

را  شیعمو رحمان را بست، موها لیخودش بار و بند

و آرام رفتن  یراضکرد و  نیمقراض زد، اسبش را ز

 به تماشا نشست. اشیاو را به کنار دوستان جنگل
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که تمام شد، به خانه  ازیهرز دور پ یهاعلف کندن

بسته،  شیعمو براکه زن یتاب یبرگشتم. پروانه رو

تاب بلند شد و به  یمن از رو دنینشسته بود. با د

 :دیطرفم دو

 شیناز خانوم پ ذارهیمارجان اومده نم ایب میمر-

 .لهیتو طو ییباشه؛ خسته ببو تنها یگاو

َکنده و دسته کرده بودم به  شیکه سر راه برا ییهاگل

 دستش دادم:

 رشیتموم ش یگاو شیپ آدیناز خانوم بزرگ شده؛ م-

 . خورهیم یادفعههیرو 

 مارجان خودشه! ریش ،یخب بخور-

 و گفتم: دمیحرفش خند از



 میبد میما هر روز نهار ماست ندار گهیوقت داون-

 که! یتو بخور الهیپ الهیپ

. دادیم ریش الیپله نشسته و به ل یعفت رو عموزن

 با اخم گفت: دیمن را که د

 ایب شتهیتا آفتاب نن م،یذره زودتر برگرد خونه مر هی-

 خونه.

و دست و صورتم را شستم. به  دمیچاه آب کش از

 طرفش رفتم و کنارش نشستم:

 ؟یتموم ببو به سالمت یتاج کار عمه-

 را تکان داد و گفت: سرش

 رمیبگ یقرض مارهیکمک رق میریآره، فردا هم با م-

 خودمون. یبرا

 نیبا هم شیها. دو طرف گونهستادمیشدم و ا بلند

 د. آفتاب نه چندان داغ ماه دوم بهار سوخته بو

خرده  هینشدن،  ینیما وج یهایحاال که شال-

 عمو.استراحت بکن زن

 و به دستم داد: دیکش اشنهیس ریرا از ز الیل

. کشنیو قد م شنیدو روز آفتاب بخورن سبز م-

 .شمیخونه و کمر راست کنم، تنبل م شمیبن



عمه  یکم از دخترا ی. چامیهمره ب یپس بذار منم ت-

 .نیهم وج رم،یگیم ادیدارم؟ دو روزه هم نشا  یتاج

 :دیکش نییرا پا راهنشیو پ ستادیرا که گفتم ا نیا

مردم  زاریسر شال یبر فرستادیآقاجانت تو رو نم-

 یتو رو بفرستم. هر دفعه ه تونمیمنم نم ،یکار کن

 نگو. نهیا

 به صورتم نگاه کرد و ادامه داد: انهیموذ

 یطورنیفتاب بخوره، همبه صورتت آ فهیبعد هم ح-

بدم، بعد اون دونه و  یکی لیتحو دیقشنگ تو رو با

 تو.

ها باال رفتم. از او برگرداندم و از پله یخجالت رو با

گوش  مانیهابود و به حرف ستادهیا وانیبهار که در ا

 عمو را گرفت:حرف زن یدنباله داد،یم

خانوم! که  ۱*یتیت یجورنیقشنگ! هم یجورنیهم-

نگه:"عفت؛  یدهنش وا بمونه. ه دید یوقت مارلهیپ

!" با اخم خورهیکه گول نم شیسلمان نن یپا ریز

عمو طور ادامه داد. زنعمو هم ساکت نشد و همانزن

پروانه شد. نازخانم  میرفت و تسل لهیهم به طرف طو

 لهیاز طو رونیکه ب ادرشتا به کنار م دیکش رونیرا ب

 بسته شده بود، برود.



راه  وانیا یخودش رو یرا رها کردم تا برا الیل

خانم راهش را به سمت پله کج ناز دنیبرود؛ اما با د

 .خوردیم نیبا سر به زم گرفتمیکرد و اگر او را نم

باز است. نور  یدر اتاق کم دمیشب بود که د یهامهین

آمده  الیو تا صورت ل دهیبه درازا کش رونیمهتاب از ب

 شیعمو سر جاصورتش خط انداخته بود. زن یو رو

بلند شدم و به طرف در رفتم. آن را به  عینبود؛ سر

  وانیا یعمو روزن دمید یهل دادم و وقت رونیب

 آرام گفتم: کرده،را دراز  شینشسته و پاها

 عمو؟باز پات درد کنه زن-

 را تکان داد و گفت: سرش

 .آمیبشو بخواب، منم االن م ؟یشد داریچره ب-

 مارهیکه رق یتاقچه ضماد یاتاق برگشتم و از رو به

دوباره من  یرفتم. وقت رونیداده بود را برداشتم و ب

 گفت: دیرا د

 بشو بخواب. -

گرفته است. کنارش نشستم و  شیشدم صدا متوجه

بردم و نگاهش کردم. داشت  نیپاب یسرم را کم

 . نگران گفتم:ختیریآرام اشک مآرام



. گوش به زاریچند روز نرو شال گمیدرد کنه؟ م یلیخ-

 یول مالم؛ی! من االن برات ضماد میدیحرف آدم نم

دست سبکه  نهیبرات بماله. ا مارهیفردا برو خود رق

 . یشیخوب م عیسر

 شیپاها یاز ضماد را کف دستم گذاشتم و رو یکم

که نشان از درد باشد،  یالعملعکس چی. هدمیمال

 یدرخت که رو یهاشاخه یهیه سانداشت. فقط ب

زل زده بود. هر بار  که  یپرتافتاده با حواس وانیا

تا  دیبگو یمنتظر بودم " آخ" دادمیرا فشار م شیپا

 شیپا ینبود. دستم را از رو یتر بمالم؛ اما خبرآرام

 برداشتم و گفتم:

 ؟یُکن هیگر یچ یعمو؛ براشده زن یچ-

 برگشت و گفت: آرام

ازش ندانم؛  یخبر چیماهه که سلمان رفته و هچهار -

به ما  آدیم شهیبه بعد هم نیخوش بو که از ا لید یم

 گردمیبرم زاری. هر روز که دارم از شالزنهیسر م

 .نمیسم اسبش رو بب ینگاه ُکنم تا جا نیخونه به زم

 یبرارش با او حرف یدوست نداشتم درباره کهنیا با

 گفتم: اشیناراحتکردن کم یبزنم؛ اما برا



رشت دنبال دوا و  رهیبار نگفت م نیمگه آخر-

 سر بزنه. ادیدرمان عموش؛ البد هنوز برنگشته که ب

 مخالفت با حرف من تکان داد: یرا به نشانه سرش

رشت! االن بهاره، وقت کاره؛  مونهیچهار ماه که نم-

 .زنهیم ناشیو زم زاریسر به شال هی آدیحتماً م

 را جمع کرد: شیو پاها دیکش ینفس

خاطر من رحمان رو برگردونه؛ به ادیبهش گفتم ب- 

 دهیرو کرد. حتماً تا االن به گوشش رس کارنیاومد و ا

هرگز پاش رو  گهیکردم. د یکه خودم رحمان رو راه

پشم  ششیپ گهی! بد لجه! کاله منم دنجایا ذارهینم

 ۲نداره*

________________ 

 شکوفه.۱*

 بودن. اعتباریباز  هیکنا۲*
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را  دیچیپیم شیبعد از ضماد به پا شهیکه هم یاپارچه

 شیدور پا نییپا یکه با سر یبرداشتم و در حال

 گفتم: بستمیم

موقع کار  رفت،یعمو رحمان م یذاشتیم دینبا-

 .کردیو کمک م موندیم

داد تا  هیتک واریرا جمع کرد و دستش را به د شیپاها

 و بلند شود: ردیبگ

 لشیبو، د نجایبود که بمونه! خودش ا ومدهیعموت ن-

حرف مردم دق  یاز غصه رفتی! اگه نمگهید یجا هی

 . خودم گفتم بره، اما ...کردیم

 برد و قلبش را نشان داد: اشنهیرا به سمت س دستش

 .سوزهیبسوزه، داره م دیکه با ییجا-

گرفتم و نگاهم را به ماه  یرا به ستون چوب دستم

 یی  داهم که شده، آقا بارکی یدوختم. آرزو کردم برا

 ییآرزو نم؛ینب دیناام قدرنیعمو را اتا زن دیایبهار ب



آن را با خدا در  یگریطور د شیکه تا چند وقت پ

 . گذاشتمیم انیم

هر  خواستمیخودم را گرفته بودم. م میتصم صبح

و کمک  رمیبگ ادیعمو بروم، کار طور شده همراه زن

عمو را کار خود زن یهااز لباس یکیدستش باشم. 

ل یو جلوتر در جاده دمیپوش تا  ستادمیمنتظرش ا یگ 

. آمدی. چادرش را دور کمرش بسته و به سمتم مدیایب

 میبه سر تا پا ینگاه و ستادیا دیکه من را د نیهم

 کرد:

 تون؟!خونه یمگه نرفته بود ،یستادیچره وا نجایا-

 فاصله گرفتم و گفتم: شتریب یکم

 .زاریسر شال امیهمره ب یت خوامیم-

 خانه گفت: ریو با اشاره به مس ستادیا کج

 اوقات تلخ نکن. یبشو خونه، اول صبح م ایب-

 کردم: اصرار

 .امیبذار ب رم،یگیم ادیعمو! زود تو رو خدا زن-

 یاز رو عیو سر دیرا گفتم دور خودش چرخ نیا تا

 برداشت و به سمتم پا تند کرد: یچوب نیزم

 به جونت. فتادمین نیبشو خونه تا با هم ایب-



 زیزد و خ میچوب را به بازو یضربه نیاول یوقت

و بلند  دمیرا بزند، به سمت خانه دو یبرداشت دوم

 گفتم:

 .کنهیپات درد م ،یکن یکار شهیکه نم ییتنها-

 را بلندتر از من داد: جوابم

 کوت!* لهیپ قدرنیبه تو چه آخه؟! الکو زک ا-

ها نرده یبود. جارو را رو ستادهیا وانیا یرو بهار

 آلود گفت:گذاشته و خواب

خودت.  شیرو ببر پ الیل ایب کار؟یچ زاریشال یبر-

 یچیمارجان ه شیخرده داغه؛ پ هی یشونیپ نهیا

 نگفتم.

 چرا داغه؟-

 حتماً سرما بُخورده.-

 باز کردم و گفتم: میاز دور پا عیشلوار کار را سر بند

 نیدیدستتون م رسهیم یوسط بهار و سرما؟ هر چ-

 زک بخوره.

 الیل یشانیپ یباال رفتم و دستم را رو عیرا سر هاپله

سرش را  حالیداغ نبود، اما ب یلیگذاشتم. خ

و  دیخندیم د،یدیبرگرداند. برخالف قبل که تا من را م



ناله  یبا دست و پا و صدا شد،یآغوشم م زانیآو

من را  کردیم یسع آورد،یمکه از خودش در یمانند

بردم. از  وانیپس بزند. به زور بغلش کردم و به ا

 شیبه دست و پا یتا آب اوردیبهار خواستم تشت را ب

 .میبزن

 الیعمو به خانه برگشت، همان اول که لکه زن ظهر

به من و بهار کرد  یاست. نگاه ضیمر دیفهم د،یرا د

 :دیو پرس

 ضه؟یچره سرخه، مر الیصورت ل-

 تر گرفتم و گفتم:را در آغوشم سفت الیل

 ایخرده تب داره، شما ب هیعمو، زن ستین یزیچ-

 ناهارت رو بخور و استراحت بُکن.

ل یرا که گوشه دستمالش رها  اطیبود، وسط ح یآن گ 

 ها آمد:کرد و به طرف پله

ناهار بخورم؟! درد بخورم بهتره! دست و پاش رو -

 ن؟یآب زد

 .میو بهار همزمان سر تکان داد من

 اشیشانیپ یرا از دستم گرفت و دست رو الیل

 به من و بهار نگاه کرد و گفت: یگذاشت. با ناراحت



دور  نیدار نبست! چرا پارچه نمستهیداغ ا یلیخ نکهیا-

 قوزک پاش؟

 اشاره کرد و گفت: واریبه د بهار

بهش  شیبن ای. بمیمارجان، تازه باز کرد میبسته بود-

 نخورده. یچیبده، از صبح ه ریش

 ریرا از ز اشنهیداد و س هیتک واریبه د عموزن

آن را به  یحالیبا ب الی. لدیکش رونیب راهنشیپ

 ریخوردن ش یبرا اشیحالی. بدیدهانش گرفت و مک

به سمت من، بهار و  یعمو نگاه نگرانباعث شد زن

 :ندازدیب میبود ستادهیپروانه که دورش ا

 بخوره. ریحال ندانه ش یحت-

عمو جا در آغوش زنخورد و همان ریآرام شآرام الیل

اد د هیتک واریعمو هم سرش را به دخوابش برد. زن

تا  مینکرد دارشیناهار ب یو چشمانش را بست. برا

 میدیکش رونیرا از آغوشش ب الیاستراحت کند. ل یکم

تا هر دو کنار هم بخوابند. وقت  میآورد یو بالش

و نشست.  دیپر واباز خ دفعهکیرفتنش که شد 

انداخت. دستش  الیمات به اطرافش و سپس ل ینگاه

 گذاشت و رو به من گفت: الیل یشانیپ یرا دوباره رو



برم. تو حواست  دیشده؛ با رمیکم خنک ببو، منم د هی-

. سر باغ یبُکن یکار چیه خوادیباشه، نم الیفقط به ل

 هم بهار بره. تا خوب نشده تو بمون خونه.

 یزودتر از من" باشه" گفت و رفت که برا بهار

سرپا ناهارش را خورد . سرپاعمو ناهار آماده کندزن

 زد رفت. الیل یهاکه به کف دست یاا بوسهو ب

_______ 

 یدراز. معنا: حاضر جواب. فضول. زبانکوتلهی*پ

 فضول. نقدریدختر بچه ا شهیمتن م یکل
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عمو به که  زن یتب داشت. تمام مدت الیدو روز ل تا

دور  یاو لحظه دیچسبیبه من م رفت،یم زاریشال

و من و بهار به نوبت  دیخوابیها هم نم. شبشدینم

. میگرداندیم وانیو در ا میگرفتیاو را در آغوش م



خانه برسد و هم باغ.  یهابهار مجبور بود هم به کار

 یشب تا سر رو و آوردیمان نمیرا به رو اشیخستگ

 الی. روز سوم حال لبردیخوابش م گذاشتیبالش م

برگشت.  شیآمد و اشتها نییبهتر شد، تبش پا یکم

را جارو زدم تا بهار  وانیخودم ناهار درست کردم و ا

عمو به خانه آمد گفت استراحت کند. ناهار هم که زن

 انه. من خمیکدام از ما به باغ نرو چیکه امروز ه

 یرا نگه دارم، پروانه و بهار هم به خانه الیبمانم و ل

مردم با  یکوه بود و برا یکه باال لیاسماع یکوه

بروند و آرد  کردیبرنج آرد م اشیسنگ ابیآس

را داخل تشت نشاندم و سر  الیها ل. با رفتن آنرندیبگ

و  کردیم یتابیو تنش را شستم. تب نداشت، اما ب

 دادم و گفتم:. تاب را نشانش گرفتیبهانه م

موهات رو شونه ُکنم،  پوشونمت،یم رهنیاالن پ-

 . میشیتاب بن یرو ییدوتا میبر

به تاب نگاه کرد. دستش را به  اشیچشمان اشک با

طرفش گرفت و  تاب تاب را نامفهوم تکرار کرد. 

را شانه زدم. بعد از  شیرا تنش کردم و موها راهنیپ

خودم را هم شانه زده و فرق باز کردم.  یاو موها

سرم انداختم و شال دور گردنم بستم.  یدستمال را رو

باران آمد.  یآفتاب یاپله گذاشتم وسط هو یتا پا رو



اما  م،یبرو نییکه پا کشتیداشت خودش را م الیل

چون تازه حمام کرده و حالش خوب شده بود، 

ه داخل اتاق ببرم. ناچار ب اطیاو را به ح توانستمینم

 شیکه عمو رحمان برا ییهابرگشتم و با تکه چوب

نخ بسته بود، او را سرگرم کردم. در اتاق  کیدور 

و آفتاب به  شدیداشت کم و کمتر م ارانباز بود. ب

به  یرفتم و نگاه رونیخودش بازگشته بود. ب یجا

سمت کوه، آسمان را  یکماننیآسمان انداختم. رنگ

 الیبه عقب برگشتم و ل یخوشحال کرده بود. با نیرنگ

 را که به دنبالم آمده بود بغل گرفتم و گفتم:

و  مینیبب کموننیرنگ میحاال بش ستاد،یبارون وا یدید-

 . میشیتاب بن

چه، فقط به تاب  یعنی کماننیرنگ دیفهمینم اصالً 

برداشتم و  یاکهنه ی. پارچهکردیم شینگاه و صدا

 شیشده بود، پاک کردم. رو سیچوب تاب را که خ

آرام تاب نشاندم و آرام میپا یرا هم رو الینشستم و ل

را باال  الیدست ل کمان،نی. با نگاه به رنگمیخورد

 را لمس کند: دشسر خو یآوردم تا موها



نگاه بُکن، به موهاتم دست بزن. اگه  کموننیبه رنگ-

. سه شهیموهات دراز و پرپشت م ،یکار رو بکن نیا

 ر هم صلوات بفرست. با

سه بار صلوات فرستادم و دستش را هم  الیل یجا به

بلند بلند  م،یگرفتیآوردم. هر بار که سرعت م نییپا

 می. داشتچسباندیم امنهیو سرش را به س دیخندیم

ها از قدقد مرغ و خروس یکه صدا میخوردیتاب م

پشت خانه آمد. طناب تاب را سفت گرفتم و نگه 

شود، اما هر چه که  مک شانیداشتم. منتظر ماندم صدا

با هم  یبلندتر شد. همگ شانیماندم صدا شتریب

بود که شغال  نیمثل ا شانیدرآمده بود. صدا شانیصدا

 نییدنبالشان کرده باشد. از تاب پا یگرید وانیح ای

 یکه عمو رحمان برا یچوب یرا در کلبه الیل آمدم.

 یخودش باز یپروانه درست کرده بود تا داخل آن برا

پروانه  یرنگ یهاپارچه یکهنه یسهیکند، گذاشتم. ک

کند. در کلبه را  یها بازتا با آن ختمیر شیرا جلو

خانه رفتم. مرغ و  محکم بستم و به سمت پشت

 کیکج و  یردنها دور هم جمع شده و با گخروس

 ی. چوبکردندیبه درختان پشت خانه نگاه م یچشم

نبود.  یزیچ مبرداشتم و جلوتر رفتم. هر چه نگاه کرد

ها هم قطع شده بود. با همان مرغ و خروس یصدا



 اطیح یکه دستم بود همه را به سمت جلو یچوب

کردم تا مقابل چشمم باشند. چوب را که انداختم  تیهدا

را هم  الی. در باز بود و لدمیبه سمت کلبه چرخ

را پشت هم صدا  الیو ل دمی. به طرفش دودمیدینم

 رونیاز ب کهنینشستم و با ا بهزدم. دو زانو کنار کل

تمام کلبه را نگاه  ست،یداخلش ن یمعلوم بود کس

 کهنیبلند شدم و به گمان ا یکردم. با ترس و نگران

راه  یمهیخاطر باران از نبهار و پروانه به دیشا

که از  یابرگشته باشند، به طرف خانه رفتم و با چانه

 ها را صدا کردم:آن دیلرزیترس م

 نیایب ن،یرو کجا برد الیل ن؟یبهار، پروانه، برگشت-

دارم زهره ترک  رونیب نیای. بنینش میقا رونیب

 .شمیم

 یکردم کس شانیو صدا ستادمیخانه ا یچه روبرو هر

ها که قدم برداشتم، جوابم را نداد. به سمت پله

 از پشت سرم گفت: ییصدا دفعهکی

 منه! شیپ الیل-

را  الیکه ل نیمرد بود! مهم نبود، هم کی یصدا صدا،

تا برگردم و  دیبود. طول کش یبا خودش داشت کاف

بود که دو بار و  یمرد یصدا ش،ینگاهش کنم. صدا



. هنوز کامل به بودم دهیآن هم از پشت پنجره شن

 سمتش برنگشته بودم که گفت:

رو ولش  الیل یطورنی! همستهیا یزیعقلم خوب چ-

 !؟یرفت یدر کلبه رو هم بست ،یکرد

بود که آدم  هرگز  یحکم و دستور شیلحن صدا در

 .کردیگناه نکرده هم احساس گناه م
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به آغوش  یکه اعتراض دیدیرا م الیفقط ل میهاچشم

بود و نگاهش به  ستادهینداشت. ساکت ا بهیغر

بود. با دستانم دو  اشدهیتازه از راه رس   ییصورت دا

 کیاز  شتریب یزیرا در مشت گرفتم. چ راهنمیطرف پ

 یمردوسوسه من را مجبور کرد تا نگاه به نگاه 

بود. من با خجالت، او  ستادهیا میبدوزم که روبرو

 ال،ی. نه تنها لمیکردیمبه هم نگاه  ،یخجالت چیبدون ه

 کردمیرا فراموش کرده بودم. فکر م زیبلکه همه چ

و دور  رمیندارد نگاه بگ یخواب است و لزوم نیا

عمو عفت و پنهان بمانم. زن وارهایشوم و پشت د

 یتر از همهبهار از او کم گفته بودند، برازنده



از  ینصف کردمیفکر م شهیبود که هم ییهافیتعر

 یپهن یراست باشد. بلند قامت بود و شانه دیها شاآن

 دهیپوش دیسف یراهنیپ یرو یمشک یاقهیداشت. جل

نداشت،  شینبود. چموش به پا هایبود. شکل جنگل

گردن و  یتا رو شیصورتش نبود. موها یرو یشیر

و  اشتد یمرتب لیسب شیبود. به جا امدهیگوشش ن

 کردمیفکر م شهیکوتاه و رو به باال بود. هم شیموها

باشند،  یو جنگل ندیایاز جنگل ب دیخوب با یمردها

نگاهم  رهیرا در بغل گرفته بود و خ الیکه ل یاما مرد

 نمیتر از اقبل یبود. فکرها امدهیاز جنگل ن کردیم

باشد. داشت  تواندینم یکه پس مرد خوب کردیامر م

دستمال از  یگوشه کی. داشتیبه سمت من قدم برم

افتاد. هر چه که  امنهیس یدور گردنم شل شد و رو

تر شد. سخت میگرفتن هم براآمد، نگاه کینزد شتریب

صورت  بود که تا قبل از او به ستادهیمقابلم ا یمرد

که  یهمه نگاه نکرده بودم. مرد نیا یمرد چیه

از آغوشش  را الیهم بود. ل دارنیزاده و زمارباب

 دارمیدستانش گرفت. از خواب ب نیآورد و ب نییپا

را به سمتم گرفته بود، اما دستان چفت  الیکرد. فقط ل

او را به  خواستیکه نم یعنی الیاش دور کمر لشده

 بارنیو ا رمیرا بگ الیمن بسپارد. آغوش باز کردم تا ل



او را  نکهیخواستم که نگاهش کنم. قبل از ا یداریدر ب

 گفت: واشیمن بدهد آرام و  به

 یو به چشمات دست زد یکمون نگاه کرد نیبه رنگ-

 قدر قشنگ شده؟ نیکه ا یو صلوات فرستاد
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اما من را هم کر  واش،ی یلیگفته بود، خ واشیو  آرام

هم مکث نکردم؛  یاهیثان یو هم الل کرده بود. حت

برود که اصالً  ادشیپلک زدم و نگاه گرفتم تا  عیسر

تاب نشسته  یرو یوقت نیقبل از ا ایو  دهید یچشم

انداختم. دست و  نییاست. سرم را پا دهیبودم چه شن

باور  تازه از  کی وارید تشل شده و ترسم پش میپا

هرگز  گرید نکهیپنهان شده بود؛ باور ا دهیراه رس

خاطر قدر آسوده نیکه مثل او ا دیرا نخواهم د یمرد

نبودن  یحت د؛یبگو چشمانم یو از قشنگ ستدیبا



در دهات  یپسر چیقدر بُرش داشت که هجان هم آنآقا

 .ندازدیمن هم نگاه ب یهیبه سا یجرات نکند حت

قدم به  کیمن و او مانده بود گرفتم و  نیرا که ب الیل

 عقب برداشتم. با اخم گفتم:

 !ستیکس خونه ن چیه-

زد و  نیبلندش به زم یهاکه با چکمه یآرام یضربه

طور همان ینینشو عقب رییتغ یاذرهکه بدون  ینگاه

 یمتوجه دیبود که بگو نیا یمن بود؛ برا یرو

کردن من شده است. با سرش بحث عوض انهیناش

 به اطرافش کرد: یااشاره

 کجا رفتن؟ نم؛یبیدارم م-

 نشیسخت شده بود؛ تحمل وزن سنگ الیل داشتننگه

 را نداشتم.

چشمش فرار کنم  یهر چه زودتر از جلو خواستمیم

به عقب  دانستمیرا گم کرده بودم. نم ریو بروم. مس

 ایعمو رحمان بروم،  یرفتنم ادامه دهم و به خانه

 خودمان. تند تند گفتم: یبچرخم و به سمت خانه



غروب  آد؛یها نمحاال حاال زار،یعمو بشو شالزن-

کوه آرد  ی. بهار و پروانه هم رفتن باالگردهیبرم

 ازه رفتن!ت رن؛یبگ

من را نگاه  یتاپاو او سر زدمیداشتم حرف م من

که من  یااز همه صورتم. با هر کلمه شتریو ب کردیم

 تیو در نها شدیاز هم باز م شتریلبانش ب گفتمیم

 یداشت درباره یوقت یلبش آمد، حت یرو یلبخند

 بود و اخم داشت. یجد گفتیو چشمم م کماننیرنگ

کار  سخت  ،یبُکن یسوارخونه تابتو رو هم گذاشتن -

 رو دادن به تو؟! 

 یینبود. هم آقادا زیزدن با او جاماندن و حرف گرید

نداشت و  ییابا زیچ چیبود که انگار از ه یبهار مرد

و به  ندیرد شود و ما را بب یهم ممکن بود هر آن کس

 :برساند یتاجگوش عمه

عمو هم تا اون موقع زن د؛یایو غروب ب دیبش -

 برسه!

خودمان بروم که  یتا به سمت خانه دمیچرخ عیسر 

 گفت: 

عفت غروب  یگفت نیهم یبرا ام؟یبشوم و غروب ب-

 که من برم؟ گرده،یبرم



 گفتم: نییپا یزدم. با سر یچرخمیو ن ستادمیا

 ! گفتم که.ستیکس خونه ن چیه-

بزند. از  یگرینماندم تا حرف د گریرا گفتم و د نیا

به شدت خودش را به عقب  الیل رفتمیها که باال مپله

باال برود و از دور  خواستیافتاد. نم هیو به گر دیکش

به تاب نگاه کند. دستم را دور کمرش محکم کردم و 

را  اشهیاتاق گر یکیهر طور شده به اتاق بردم. تار

 دنشیبا د کردمیکه فکر م یزیکرد. هر چ شتریب

ود، دم دستش گذاشتم تا ساکتش کنم. خوشحال ش

برداشتم و  ی. بالشدادینشان نم کدامچیبه ه یاعالقه

آن خواباندم و تکانش  یرا رو الیانداختم. ل میپا یرو

و  دیکم دست از مقاومت کشدادم تا بخوابد. کم

ن یهم افتاد. خوابش که داشت سنگ یرو شیهاپلک

 یخبریب که در عالم یمن هم به تمام مدت شد،یم

حرف  الیل یو برا دمیخندیو م خوردمیخودم تاب م

عمو به برار زن یفکر کردم. فکر کردنم وقت زدم،یم

 د،یرا در آغوشش داشت رس الیکه ل یاو لحظه

و در  دمیکش رونیآرام ب الیل ریرا از ز میپا دفعهکی

که زمزمه کرد و نگاهش  یخودم جمع شدم. به حرف

 جهیقدر فکر کردم که داشتم به سرگموقع گفتنش، آن

دوباره رفتن و برگشتن به  نیتکرار؛ ا نی. اافتادمیم



حس  چیحرف را زده بود، ه نیکه ا ییجاهمان

من نداشت و فقط با هر بار  یبرا یندیناخوشا

تکرارش دست  یتر، براو ناآرام قراریمرورش من ب

.  بلند شدم، دستمالم را دور گردنم محکم مزدیو پا م

از هم  یدر را کم یکردم و به سمت در رفتم. دو لنگه

نبود. در را تا آخر از هم  اطیداخل ح یباز کردم. کس

ها نرده یپا گذاشتم. دست رو وانیفاصله دادم و به ا

. نمیرا خوب بب اطیگذاشتم و خم شدم تا دو طرف ح

بلندش را هم  یچکمهآن  ینبود. حت اطیداخل ح یکس

عمو رحمان  یکه نشان دهد رفته خانه دمیپله ند ریز

 دانستمینبود. رفته بود و نم جاچیتا استراحت کند. ه

و  دمیزدم؛ ند اطیهم در ح یرفتم. چرخ نییبه کجا. پا

" من، او را کجا روانه ستیکس خانه ن چینبود. "ه

 یبراطور فکر کنم که  نیکرده بود؟ دوست داشتم ا

 یدوست داشتن دنباله نیتنها نماندمان رفته است. ا

کم داشت به داخل اتاق بود که کم یهاالیآن فکر و خ

 !کردیدرز م رونیب
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ام، تا آن را از کجا آورده دانستمیکه نم یجرأت با

ها عمو رحمان رفتم. مرغ و خروس یخانه کینزد

از آسمان محو شده  کماننیآرام گرفته بودند؛ رنگ

بود  یطور زیهمه چ خورد،یتکان نم گریبود، تاب د

من  الیازظهر، خواب و خبعد نیاتفاقات ا ییکه گو

چشمم به آن افتاد  دفعهکیکه  یزیبوده است. تنها چ

بوده، رد  یواقع زیچو باعث شد بفهمم همه

بود و  داریتر از تاب، پشت لعقب یکه کم ییهاچکمه

 یهاحرف یو همه ستادهیکه پشت آن ا یمرد ادآوری

 بود. دهیرا شن الیمن با ل

که هر وقت آمده،  یمهمان داشت؛ مهمان عموزن

 آمد،یسنگ تمام گذاشته بود. اگر به خانه م شیبرا

 شبمهیو شده تا ن کردیلحظه هم استراحت نم کی

 یبرا تواند،یکه م ییغذا نیتا بهتر ماندیکنار آتش م

به  یزیدرشتش که چبرارش درست کند. برنج دانه

 یها، روعمو از ترس موشاتمامش نمانده بود و زن

 نییکرده بود را  پا زانیکوچک آو یاسهیستون، در ک



منتظر  دیکردم. با سیر خشش نف یو به اندازه دمیکش

را نگه دارد تا من بروم  الیتا بهار برسد و ل ماندمیم

امامزاده بود،  کیکه در گودال نزد یاو از ُخمره

 به ی. نگاهشدیم رید دیایگوشت بردارم. تا بهار ب

 کردند،یدنبال هم م اطیکه در ح ییهامرغ و خروس

ها از آن یکیحتماً سراغ  آمد،یعمو اگر مانداختم. زن

 رونیب عمو را از گنجهزن یها. استکانرفتیم

تالر  ی. به اتاق باالدمیچ یمس ینیآوردم و داخل س

طناب خشک شده  یکه رو ییهارفتم و از کشمش

ها گذاشتم. آتش استکان اربرداشتم و کن یبود، مقدار

 یآرام دم بکشد. کترَکله را کم کردم تا برنج آرام ریز

 الیل یبنوشند. غذا یرا هم کنار گذاشتم تا آمدند، چا

 یغروب که شد به طرف خانه کیرا دادم و نزد

 یتاجعمه یبستم تا  شب به خانه خودمان رفتم. بقچه

هوا،  دد؛برگر توانستیعمو امشب نمبروم. برار زن

 باد و باران بود.  یهوا

م که بود ستادهیا وانیا یرا در بغل گرفته و رو الیل

به طرف  یو شاد ادی. با فردمیپروانه را از دور د

 :زدیو اسمم را صدا م آمدیخانه م

اومده. من رو سوار اسبش کرد.  ییآقا دا میمر م،یمر-

 .آدیکردم. با مارجانه! االن م یسواراسب



 وانیا یمن رو آمد،یچه که پروانه جلوتر م هر

که با . پشت سر پروانه بهار بود رفتمیتر معقب

آرد در  یسهیو ک آمدیم اشیگلیبلند گل راهنیپ

 دستش بود. از دور با لبخند نگاهم کرد و گفت:

گفتم  دمیمن همون لحظه که د ؟یدیرو د کموننیرنگ-

مارجان از امشب  ی. بُخدا پاادیب ییآقا دا شهیم ایخدا

 .رهیگیدرد نم گهید

نگ به . مات و ممیچه کار کنم و چه بگو دانستمینم 

را سال تا  میهاو خاله ییها زل زده بودم. داآن یشاد

من عمو رحمان و زن و  یهالی. فامدمیدیسال نم

بود  ینگاه به من کاف کیبودند.  یتاجاش و عمهبچه

 یهمان آرزو شانیبرا ییداتا بهار بفهمد اگر آمدن آقا

من جز ترس و  یشده، برا مکناست که م یمحال

حال خوشش را خراب  کهنیا یندارد. برا یزیدلهره چ

 نکنم گفتم:

گذاشتم؛ پال هم پختم سر  ییچشمات روشن! چا-

مهمان رو هم از گنجه آوردم  یهاست. استکانکله

 .رونیب

 تعجب نگاهم کرد: با

 آد؟یم ییآقا دا یدونستیمگه م-



 گرفتم و گفتم: چشم

 ! جانیاول اومده بود ا-

اش خنده ی. صدانمینباش را کردم تا خنده پشت

 :آمدیم

 میرفت ی! تو بهش گفتن؟یدیرو د گریخدا همد یا  -

نگفت!  یچیه ییداپس چرا آقا م؟یریکوه آرد بگ یباال

 هیخوب بود. حاال کو تا  کماننیرنگ نیچه قدر ا

 .ادیب گهید کماننیرنگ

بار دوم به اتاق آوردم، طاقتش را از  یرا که برا الیل

بار دستش را دراز کرد و چند بار بر  نیدست داد و ا

 یسرم زد. او را هنوز در بغلم نگرفته بودم که صدا

. عادتش بود تا گفتیم میمر می. مردمیزن عمو را شن

 ریو ش ردیکه او را بگ گشتیم الیدنبال ل آمدیم

رفتم. قبل  رونیو ب دمیبدهد. دستمالم را جلو کش

که پشت به  دمیبرارش را د نم،یعمو را ببزن کهنیا

 داریبود و طناب اسبش را دور ل ستادهیمن ا

عمو با لبخند زن دمیها که رس. به نردهبستیم

 بود: ستادهیمنتظرم ا

 بدم.  ریش اریرو ب الیل-

 حرف به عقب اشاره کرد و گفت: نیدنبال ا به



 ریرو ش الیل سایامشب مهمان دانم؛ سلمان اومده. وا-

به کارا  میبدم تو ببر نگهش دار، من و بهار هم بر

 .میبرس

عمو با چشم و به سمت من برگشت و زن برارش

 به من اشاره کرد و گفت: شیابرو

 سلمان، دختر برار رحمان! مهیمر نمیا-

 دهیکه من را د اوردیخودش ن یاصالً به رو برارش

عمو زن یبرا یهستم. سر یاست و خبر دارد چه کس

 داد و رو به من گفت:تکان 

 سالم.-
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در جواب سالم  ندیبه طرفم برگشت تا بب عموزن

 توانستیرا نم اشی. خوشحالمیگویبرارش چه م



به  ینگاهمین دادم،یرا که به دستش م الیپنهان کند. ل

آرام  یلیسمت برارش انداختم و جواب سالمش را خ

 دادم.

 کرد: شیرسوا بهار

بهش گفته که  میمر نجا؛یاول اومده ا ییمارجان آقا دا-

 ییما چا یبرا میباال؛ مر میبر نیای. حاال هم بمیستیما ن

 دم بوده و پال هم درست کرده. 

 به طرف برارش برگشت: عموزن

 نجا؟یا یاومد آهان سلمان، اول-

 تکان داد: یدر جوابش دست سلمان

. نجایراست اومدم ا هیمنم  گه؛یتوئه د یخونه نجایا-

 !رفتم؟یم دیبا یاگهید یجا

 به بهار ادامه داد: رو

 ن،یستیچند بار گفت  که ن دیدخترعموت زحمت کش-

 .زیبر ییمنم اومدم دنبالتون. حاال برو چا

 گفت: چشمش گذاشت و یدستش را رو بهار

 ! سریمچشم بال یم یبه رو-



بدهد،  ریش الیپله نشست تا به ل یکه رو عموزن

عمو نشستم برارش هم پشت سر بهار رفت. کنار زن

 و گفتم:

 یخونه رمیعمو؛ منم مزن یامشب مهمان دان-

 . یتاجعمه

و  دیکش رونیب الیرا از دهان ل اشنهیرا گفتم س نیا تا

 گفت:

ها با تو کار ندانه. امشب من و بچه یکس ؟یکجا بر-

ما. فردا  یسلمان هم خونه م؛یخوابیتو م شیپ

 .شهیم یصبح هم راه یدهیسپ

 انداختم: نییرا پا سرم

 ... یبرم خونه یآقاجان گفته هر وقت مهمان دار-

را بلند کرد و رو به من  الیرا گفتم به کل ل نیا تا

 :دیچرخ

که  شهینم م؟یخبریبجانت کو؟ چند ماهه ازش آقا-

بعد  م؛یبه من بگه جون تو و جون مر رهیداره م

ت، بفرسته اگه مهمون سرزده اومد در خونه غامیپ

 ای ن شمیمن ام ای. یتاج یرو بفرست خونه میمر

 شیو پ ینش جاچیه دیبا گمیاگه هستم، من م ستم؛ین



 شهیهم یبرا دیبا سپ ،یاگه هم امشب بش ؛یما بمون

دخترش رو به عفت سپرده. عفتم دختر شب . یبر

عمه!  ریغ ایعمه باشه  خوادی. مفرستهینم ییجا

موقع سرت شد، اون یهیآقاجانت هر وقت اومد سا

 و تو! دونهیخودش م

 بلند شد و گفت: شیجا از

 رمیهم نبو! من فردا خودم م یتاجناراحت عمه-

 خوامیم ریرو بگ الیل ای. حاال بزنمیباهاش حرف م

 برم.

مرغ و  ی. همهکندیم دانستمیرا کرد که م یکارهمان

 جاکی یشان برد و وقتها را به طرف النهخروس

که تازه پر  یجمع شدند، دست انداخت و جوجه خروس

 و دمش دراز شده بود را گرفت و با خودش برد. 

عمو  یشان از خانهزدن و خندهحرف یو صدا سر

موقع شام آمد و با هم شام . بهار آمدیرحمان م

بفهمد من و  کردیم ی. تمام مدت شام هم سعمیخورد

 ییهاو چه حرف چطور با هم روبرو شده اشییداآقا

هنوز زبان باز  الیکه ل کردمی. خدا را شکر ممیازده

زبانش  ریرا از ز زیچ مهنکرده بود؛ وگرنه بهار ه



 زنم،ینم یساکتم و حرف دیکه د ی. وقتدیکشیم رونیب

 ام زد و گفت:به شانه یاضربه

بزن. آقا  یحرف هیخب  ؟یستیا یطورنیتو چره ا-

خوشت  سته؟یخوب ا ؟یمن رو خوب برانداز بود ییدا

دفعه  نی! اما اشینیبب یومدیقبل که ن یاومد؟ دفعه

 !شایدیخوب د

 جوابش گفتم: در

 ندانه. یایخدا براتون نگه داره، بد-

که  هیخوشت اومده! ک دونمیکه م معلومه ندانه. من-

  اد؟یو خوشش ن نهیمن رو بب ییآقادا

 رونیجان از تنم ب گفت،یکه بهار م یاهر کلمه با

 .گشتیو دوباره برم رفتیم

شان بزند و بعد به خانه یسر رفتیداشت م یوقت

 ما برگردد، گفت: یخانهعمو به موقع خواب با زن

 یایب خواستیصدات زد. م یامروز مارجان از قصد-

دونست  یچ چارهی. بنهیتو رو خوب بب ییداو آقا نییپا

چه قدر خوشحال بو؛ فردا  ی! ندوننیدیرو د گریدهم

آباد  ییتنها ،یکوه رو بهش بدباال یزارایاگه تمام شال



تو حرف  یدرباره ییداُکنه. االن هم فکر ُکنم با آقا

 !یبزن

 وانیرا برداشتم و به ارفتن بهار، چراغ گردسوز  با

عمو رحمان زل  یدادم و به خانه هیتک واریرفتم. به د

. رفتینم رونیبهار از سرم ب ییداآقا یهازدم. نگاه

پشت  یانگار رودخانه کردم،یفکر م هر بار که به آن

زاده امشب آمده بود که از دل من بگذرد. نگاهم امام

 یرو یکس دمیعمو رحمان بود که د یخانه وانیبه ا

 یخانه وانیکه به ا دیآیم یو به سمت رودیآن راه م

دارد. چراغ گردسوز را برداشتم و زود بلند  دیما د

ها جا انداختم خودم و بچه یشدم و به اتاق رفتم. برا

 چیکه ه یی. با سر و صداندیایو منتظر نشستم تا ب

بودم، به اتاق  دهیدها نموقع شب از آن نیوقت ا

تشکش افتاد و رو به  یبهار زودتر از همه روآمدند. 

 و گفت: دیسقف دراز کش

 خانومیتیت نیما رو زود فرستادا؛ گفت بش ییداآقا-

 .نیرو تنها نذار

 و گفت: دیدستمال از سرش کش پروانه

مردم دتر* رو  نینگفت؛ گفت زودتر بر خانومیتیت-

 منه! ییحنا خانوم جوجه یتی. تنیتنها نذار



شان تشر عمو به جفتو زن دیبه حرفش بلند خند بهار

 گذاشت، رو به من گفت: شیپا یرا رو الیل ی. وقتزد

 موهات رو ببافم. ایب-

 و گفتم: دمیبهار دراز کش کنار

 عمو!زن خوادینم-

 گوشم گفت: ریآرام ز بهار

دو روز روزه  د،یموهات رو د ییدادفعه که آقا اون-

 دفعهنیقضاست. ا یروزه یو به مارجان گفت یگرفت

! ؟یریروزه بگ یخوایمچند روز  ده،یکه خودت رو د

 .هیلیامشب خوابش ببره خ د،یتو رو د

 

________ 

 *دختر مردم
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ماندم تا نشان دهم خوابم  حرکتیاو پشت کردم و ب به

 یبار از وقت نیاول یشب برا یکیبرده است. در تار

بودم، به خودم راستش را گفتم؛ دلم  دهیکه سلمان را د

طور که بهار گفت، خواب به همان خواستیم

 حرام شود! اشییداآقا

بالش گذاشتند،  یچهار نفرشان تا سر رو هر

هم که خوابم  یماندم. وقت داریخوابشان برد؛ فقط من ب

هوا بودم. از  ی. روتاب بود یبرد، مثل نشستن رو

. خواب نبود؛ با چشمان رفتمیسر به آن سر م نیا

 !کردن بود یتابیبسته ب

 الیپروانه و ل ینبود؛ حت کسچیشدم ه داریکه ب صبح

. نمازم قضا شدندیاز همه از خواب بلند م رتریکه د

. تا در را دمیرا پوش راهنمیو پ شده بود. دستمال بستم

بسته  داریبه ل روزیگشتم که د یباز کردم، دنبال اسب

و  دادیشده بود. اسب گردنش را به دو طرف تکان م

. مهمان کردیرا از خودش دور م اهقلدرانه مگس

که بهار را قرآن به  نیعمو هنوز نرفته بود. همزن

تاق به داخل ا دم،یشان دخانه وانیا یدست رو

باز هم از پشت پنجره رفتن  خواستمیبرگشتم. م



با  دانستمیکه م یسلمان را تماشا کنم. تماشا کردن

 یقبل فرق دارد. هر چه به پنجره زل زدم کس یدفعه

 رونیب یزد. وقت میعمو صدازن شیو به جا امدین

 شیها. اسب هم سر جارفتم فقط خودش بود و بچه

زده بود که شک  عمو زل یبه خانه یبود و طور

نگاه  نیچن تواندینم کسچیاز صاحبش ه رینداشتم غ

 عمو را دادم:او را به دنبال خودش بکشد. جواب زن

 عمو جان؟بله زن-

 .ریرا بگ الیل نییپا ایب-

. به بهار رمیرا بگ الیبروم و ل نیینبود حتماً پا یازین

هم ظاهر شده  اشیینگاه کردم تا به دادم برسد. آقا دا

. دیکشیو دست به گردنش م ستادهیبود. کنار اسب ا

 بهار چشم از من گرفت و گفت:

 . میریم ییداما تا سر جاده با آقا ر؛یرو بگ الیل ایب-

بودم که  دهیرفتم و هنوز به بهار نرس نییها پاپله از

سلمان به طرفم برگشت. زودتر سالم کردم تا مثل 

م را همراه با تکان سرش نشود. جواب سالم روزید

به باال  خواستمیرا از آغوش بهار گرفتم و م الیداد. ل

 بروم که سلمان گفت:

 صبر بُکن.-



با کس  ایصبر کنم  شیبرا دیمن با نمیتا بب برگشتم

که به  ییهابوده است. جوابم را زود از قدم یگرید

گرفتم. تا نگاهش کردم  شدیسمت من برداشته م

 گفت:

 .مینکرد یخداحافظبا هم -

عمو و بهار آب شوم که بود از شرم مقابل زن کینزد

 راحتم کرد:

 برم. شهیکه نم الیبا ل یخداحافظیب-

که  یو وقت دیرا از آغوشم گرفت و او را بوس الیل

به  روزیاو را به دستم بدهد، درست مثل د خواستیم

 چشمانم زل زد و زمزمه کرد:

 خداحافظ!-

بزنم.  یرا کردم که حرف می. تمام سعدشیدهانم باز نم 

 نگاش کردم و گفتم: رهیخ

 به سالمت.-

 عمو برگشت و گفت:زد، به طرف زن لبخند

 نیایب نیخوایخونه. تا سر جاده م دیشمام بمون-

 کاظم باهامه. ستم،یتنها که ن کار؟یچ

 به من انداخت و گفت: ینگاه مین عموزن



تا  زمیریو پشت سرت آب م آمیتا اونجا باهات م-

زود  یلیخ دونمی. هر چند که من میایبازم ب

 !یبرگردن

 دو تا باال رفتم. کاش آقاجان بود! یکیرا  هاپله

را از من گرفت.  الیعمو برگشت و لزودتر از زن بهار

جا قدر آنحرف نزنم. آن یبه تالر رفتم تا با کس

 ییصدا نشستم که آفتاب آمد  و تالر را روشن کرد.

و  رمیبگ واریاز د هیها آمد باعث شد تککه از پله

 بهار است؛ اما کردمی. فکر مدیآیباال م یچه کس نمیبب

ام با داده هیتک واریکه به د دیرا د منعمو بود. تا زن

 :دیپرس ینگران

قاعده  ؟یشکم درد دار ،یتنها نشست نجایچره ا-

 ؟یشد

 :ستادمیشدم و ا بلند

 اومدم تالر رو جارو کنم!عمو، نه زن-

 به دورم انداخت و گفت: ینگاه

 کو جاروت؟-

 .آرمیاالن م نه؛ییپا-

 ها بروم گفت:به طرف پله خواستمیم تا



 . شیبن ایکارت دارم. ب سایوا-

. دستش ستادمیکه اشاره کرده بود ا ییو در جا رفتم

 نشست و گفت: نرده یرا به ستون گرفت و رو

 به دلت نشست!  ؟یدیسلمان رو د-

 بلند کردم و گفتم: سر

 نگو! یطورنیعمو ازن-

آمد. با  نییرا از ستون برداشت و از نرده پا دستش

 لبخند گفت:

که  یکی. یبب یکیکه آدم خاطرخواه  هیچرا نگم؟ بد ن-

گناه  یخواهدانه؟ خاطر یبیچه ع یارزیسر به تنش ب

راحت به سلمان فکر  الیو با خ جانیا نی! بشهین

. نگران آقاجانتم نباش، ادیبُکن. روزات رو بُشمار تا ب

. اگه دل کنمیم شیو راض افتمیم فتم،یشده به پاش ب

 نباش.  ،یسلمان و ناراحت آقاجانت یخودت رفته برا

بردم. قبل از  نییپا توانستمیکه م ییرا تا جا سرم

 و گفت: ستادیها ارفتن، کنار پله نییپا

 نیتا آخر ا دیبا خوادیه سلمانم گفتم اگه تو رو مب-

براش دختر نگه  یطورنیفقط ا اد،یب گهیبار د هیماه 

تو اومده و  ی. اگه اومد ب دون که برادارمیم



وگرنه به من توپ و تشر رفت که چون  خوادت؛یم

که پاش  هیبار نیآخر نیرحمان رو فرستادم رفت، ا

 !نجایرو گذاشته ا

*  *  * 
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 یرا تا رو دیآرام جلو رفتم. مادرجون چادر سف آرام

و دستانش را به طرف آسمان  دهیکش نییصورتش پا

و خودش را به دو  کردیدعا م هیدراز کرده بود. با گر

او و  نیبود که ب ی. دو روزدادیم طرف تاب

 دیشان از خربهنوش شکراب شده بود. بحثعمه

 ایثراتاق عمه شروع و به خاله یفرش دستباف برا

که دعوا  میبود دهیختم شده بود. من و مامان هم نفهم

ش آمده است؛  ایثرفرش، چطور تا خاله دیبر سر خر ک 

 هیهمون ایبهنوش با گفتن: "ثرآخر عمه یفقط لحظه



خوب  عالم و  دیکه ام یمار یپا ریکه اومد نشست ز

افتاده وسط و تا تو رو  نیآدمه، آسمون سوراخ شده ا

 میماه کار رو تموم کن نیرو گرفته، هم مشچش دهید

آمد و  رونیشد"، از اتاق ب یچ یدیبره، آخرشم که د

 رفت.  اطیبه ح

مادرجون گذاشتم، چادرش را کنار  یپا یدست رو تا

 و رو به من گفت: زد

 به حرف بهنوش محل نده! ؟یچرا با مامانت نرفت-

چشمش  ریرا جلو بردم و انگشت شستم را ز دستم

بهنوش که پنجره را باز . با لبخند به عمهدمیکش

بود، اشاره کردم و  دهیخواب میگذاشته و رو به نس

 گفتم:

برم  دیمن کار دارم، با ست،یخاطر حرف عمه نبه-

 .ییجا

 گردنش انداخت: یرا از سرش برداشت و رو چادر

 .یدادیکارت رو بعداً انجام م-

 االن برم. دیواجبه، با شد،ینم-

نکردن به من آن با نگاه کردیم یکه سع یایدلخور با

 را نشان دهد، گفت:



ت ! سه روزه خالهض؟یمر ادتیتر از عواجب-

بعد اون هم به کارت  ،یرفتی! با مامانت مهیبستر

 .یدیرسیم

 شدم و گفتم: بلند

 ونیفردا با هما. کارم مهمه؛ فردا، پسشدیم رمید-

 مالقاتش. میریم

 و گفت: دیرا به صورتش مال دستش

 من که از کارت خبر ندارم! ،یدونیخودت م-

. بعد از دو هفته به هر دمیشدم و صورتش را بوس خم

کرده بودم تا  یرا راض یکه بود جمال بنگ یبیترت

داشت که  یخاص یها. عادتمیو با هم حرف بزن دیایب

سردواندن من باشد.  یبرا دیشا کردمیشک م یگاه

هنر دنبالش بگردم، کافه  یحق نداشتم در دانشکده

و  ختیریبه هم م ااعصابش ر یکتابفروش آمد،ینم

اش پارک فرح بود. آدرس دادنش مکان مورد عالقه

قواره تا قد و  یهم حرف نداشت، از رنگ صندل

را هم  ندیبنش اشهیسا ریکه قرار بود ز یدرخت

 یلیکه داده بود، خ یخاطر آدرس سرراست. بهگفتیم

کردم. دستانش را از هم باز کرده و دو  دایزود او را پ

زده و  یدود نکیبود. ع اشتهگذ یطرف صندل



که کنارش نشستم،  ینگاهش به روبرو بود. تا زمان

را باز  فمیک پیز ینشان نداد. وقت یالعملعکس چیه

 برگشت و گفت: دفعهکیکردم 

  م؟یمادموازل مر آدیتو خوشم م ی  از چ یدونیم-

و به سمتش  دمیکش رونیب فمیپول را از ک یبسته

 گرفتم:

 شیپشیآره، سرم تو حساب و کتابه، دستمزد رو پ-

 . دمیم

چشمش برداشت و  یرا از رو نکشیرا گفتم ع نیا تا

 :دیدخن

امروز اومدم قشنگ  نیهم یخال، برا یتو یزد-

 و به حرفت گوش بدم. نمیبش

 :دمیپول را به عقب کش یبسته

و به  ینیکه قشنگ بش ستین نیپول واسه ا نیا-

اتفاقاً برعکس، من اومدم به  ؛یحرفم گوش بد

 قشنگ تو گوش بدم.  یهاحرف

 را وسط گذاشتم و گفتم: پول

 نکهی! فکر ایکه حرف بزن یمال توئه، به شرط نایا-

 کن.  رونیرو هم از سرت ب یاریدرب یبازقالتاق



 نگه داشت: میرا باال برد و به عالمت تسل دستانش

 ؟یبدون یخوایم یخب چ کنم،یمعامله م زیمن تم-

 دفعه بهت گفتم.اون-

 گفت: عیسر

 منم جوابت رو دادم.-

 :دمیگذاشتم و به طرفش چرخ میپا یرا رو فمیک

! من یهر چ ای یکن یفروشتو آدم خوامیمنم نم نیبب-

 رو بفهمم. یزیچ هی خوامیفقط م

 کرد: یاخم

که  یهست یدنبال چ ه،یشخص یدفعه هم گفتاون-

 ؟یخوب پول خرج کن قدرنیبراش ا یحاضر

 به چشمانش نگاه کردم: میمستق

 یهاانیبه جر یبفهمم شوهر سابقم ربط خوامیم-

نه! اگه  ایخل دانشگاه داره دا ی  و ضد حکومت یاسیس

 بکنن. خوانیم کاریدر ارتباطه و چ ایآره، با ک

 تعجب لب زد: با

 شوهر سابق؟-

 آره.-



 چرا سابق؟-

 .میطالق گرفت ست؛یشوهرم ن گهیسابق چون االن د-

به خودش  یعاد یافهیکرد ق یباال داد و سع ییابرو

 :ردیبگ

 ن؟یچرا طالق گرفت-

 گفتم: یجد

 .کردیو کبودم م اهیس زدیداشت! مدست بزن -

 لبخند چشمانش را در کل صورتم گرداند و گفت: با

 دستش بشکنه! -

 :دیپرس یاز مکث بعد

 ن؟ی! چرا طالق گرفتینگفت-

 را درشت کردم: چشمانم

 نگفتم؟-

دوبار از بابام  یام هفتهننه م؛یمادموازل مر نیبب-

 شهیبلند م رزنیش هیهر بار هم مثل  خوره،یکتک م

تون ! کتک رو که همهرهیو قربون ضرب  دستشم م

 بود؟ یچ یطالقت برا ن،یخوریاول و آخرش م
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 یو گر نه درباره هیاگهید زیکه کار من با تو چ فیح-

 طالقم ... لیها داشتم، اما دلحرف یلیدن خخورکتک

 بشیها را برداشته و داخل جکه آن ییهااسکناس به

 گذاشته بود اشاره کردم و گفتم:

پول  ،یراجع بهش بدون خوادیدلت م یلیاگه خ-

 .زنمیحرف م رمیگیم

کرد.  بشیمات شد و بعد با لبخند دست داخل ج اول

 یهااز اسکناس یکیآورد و  رونیپول را ب یبسته

را از آن جدا کرد و به طرفم گرفت. پول  یالیپنجاه ر

 را از دستش گرفتم و گفتم:

تو خونه. گرفتنش و  ختیشب عقدمون ساواک ر-

افتاد زندان، منم رفتم طالقم رو  یافتاد زندان. وقت

 گرفتم. 

 بود؟ یجرمش چ-



 .گهیبود د یاسیس-

ً یدق-  ؟یایاسیچه جور جرم س قا

 جالب شده بود. سرم را تکان دادم: شیبرا ماجرا

 .گمیکه نم یمفتک ؛یسکه بنداز دیبا شهیبق یبرا-

 بارنی. ادیکش رونیرا ب یگرید ی  الیپنجاه ر اسکناس

 :دینگاهم کرد و پرس یجد

 ؟یگیدروغ که نم-

انداختم تا  فمیرا از دستش گرفتم و داخل ک اسکناس

 :رمیگیاز او پول م یفکر نکند محض شوخ

 .کنمیمعامله م زینه، تم-

 شد: ترقیو لبخندش عم دیکش شیبه موها یدست

 ش؟خب ادامه-

و  یشلوغ هی یشد که سردسته ریاتهام دستگ نیبا ا-

 بوده. کایآمر یتو رانیشورش مقابل سفارت ا

 را از شدت تعجب تکان داد و گفت: سرش

دردسر بوده! بعدش پر ۱*یهااهیسپس از اون کله-

 شد؟ یچ



 تیسردسته بوده و هدا نکهیدو سال زندان بود، اما ا-

رو به عهده داشته و نقشه و برنامه  یاون شلوغ

 ثابت نشد. ده،یچ

 کرد: زیرا ر چشمانش

بوده و االن که  کارهنیکه اون ا یکنیو تو فکر م-

 کنه؟یم ییکارا هیآزاد شده داره 

در موردش  خوامیکه م هیزیهمون چ نیآره، ا-

 م.مطمئن بش

  ؟یرشیهنوز گ ای ،یریحالشو بگ یخوایچرا؟! م-

 ! کدومچیه-

به  کاریبرس! چ تیپس برو به زندگ کدومه،چیاگه ه-

بکنه. بهت  خوادیدلش م یبذار هر کار ،یکارش دار

 !یباش ۲انداز*خاله خاک آدینم

 یکار لمیبه دل ،یکن حتمیکه نص یتو پول نگرفت-

رو بهت  لشیدل یدوست دار یلینداشته باش. اگه خ

 بگم، از پولت خرج کن.

 گذاشت و گفت: بشیاسکناس را داخل ج یبسته

 .ایستیول کن ن ،یریرو از من نگ نیتو تا تموم ا-



که بخوام حداقل  هیعیماهم رو دادم بهت! طب هیخرج -

 نه؟ ای یکمکم کن یتونیش رو برگردونم. مخرده هی

 جواب داد: دیبا ترد 

 ؟یچ یعنیکردن اما کمک تونم،یتونستنش رو که م-

 هیاطالعات بدم و  یسر هیبهت  تونمیمن فقط م

 کنم،ینم یاگهید کارچیکنم، ه یرو بهت معرف ییآدما

 !یبفهمم که براش تله مله نذاشت دیقبلش هم با

 ؟یچ یتله-

 اون تو! شیکه دوباره بنداز-

 مه!ندارم، پسر خاله یقصد نیمطمئن باش چن-

 کرد: نگاهم نامطمئن

 ! ه؟یآدم پیچه ت-

  ه؟یچ پیمنظورت از ت-

 کرد: کیرا به هم نزد دستانش

 ه؟یمثالً آدم مذهب نیبب-

 را تکان دادم: سرم

 .ستین ینه، مذهب-

 خرده سخت شد. هیآخ آخ! -



 چرا سخت؟-

 جلو آورد: یرا کم سرش

تره، مشخصن، نماز راحت داکردنشونیپ ایمذهب-

 یدارن، و کل یلباس و سر و شکل خاص خونن،یم

بگن  یهم ندارن که علن یترس چی! هگهید یهانشونه

 شهیندارن. م یکاربا شاه و حکومت مخالفن. پنهان

کرد. در گفتن  داشونیپ یاتو هر مسجد و روضه

 خرابن.روراست و کله شوندهیعق

 دارن. ییهانشونه هیها هم دسته یهیخب بق-

 :دیپرس متفکر

 خلق؟ نیمجاهد ای هیاتوده-

 فکر نکنم باشه. کدومچینه، ه-

 کرد: یاخم

 تو؟ یدونیازش م یزیاست، اصالً چ کارهیپس چ-

 رانیچند سال ا دونم،یخوب در موردش نم یلیخ-

داره، نه  یمذهب دینه عقا دونمینبود، اما م

داره،  ییهاتیشاه فعال هیمطمئنم عل یول ؛یستیکمون

. از نهیگود بش رونیبلبشو ب نیا یکه تو ستین یآدم

 .زدیحرف م ادیو انقالب ز ییگرایمل ،یمصدق، آزاد



 شد و گفت: زیخمین

 م؟یخرده راه بر هی-

 قهیشدم و کنارش راه افتادم. بعد از چند دق بلند

 سکوت لب باز کرد:

نفر  هیدنبال  شیکه چند وقت پ شناسمینفر رو م هی-

 هیاستادا اعالم نیتا بهشون کمک کنه ب گشتیم

نه  ه،ینه مذهب ،یگیکه تو م هیمدل نیپخش کنن. هم

خرده  هیبه کجا وصله،  یبفهم یخوایاگه م ،یاتوده

 .یکن سکیر دیبا

 را سد کردم و گفتم: راهش

 ؟یکارچه  سکیر-

 نیمن تو رو به ا ،یبراشون بکن یکارنیریش هی دیبا-

رو  خوادیکه م یتو هم کار کنم،یم یمعرف اروی

به داخلشون نفوذ  یبتون دیبراشون بکن، اونوقت شا

روزا  نینه، ا ایشوهر سابقت باهاشونه  یو بفهم یکن

راحت اعتماد  شن،یم ادیروز مخالفا زچون روزبه

 رشتیبهتر هم پذ یاشمخصوصاً اگه زن ب کنن،یم

به  ارزهیبهت بگم که در کل نم نمیالبته ا کنن،یم

 خطرش.



 یگیکه م یخطرناک یکارنیریش نیخب فکر کن من ا-

هم کردن، اگه تهش  نانیرو براشون کردم و بهم اطم

 ... دمید

 حرف من را گرفت: یدنباله

 یبه من ربط گهیبه شوهر سابقت د دیاگه تهش نرس-

 اقبال! ایشانس و  اینداره، 

________ 

به  کا،یکه در اروپا و آمر ی: اصطالحاهیسکله۱*

اشاره به نژاد دارد، چون . ندیگویم هاییایآس

 دارند. یابور و قهوه یموها هاییاروپا

 از آدم فضول. هیانداز: کناخاله خاک۲*
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که رفت، تا غروب در پارک فرح ماندم.  یبنگ جمال

و پخش آن در  هیکه نبود، صحبت از اعالم یکار کم

که مثل دانشجوها نبودند  یدیبود؛ اسات دیاسات انیم

 یادهیکه مطمئن باشم به وقت لزوم فارغ از هر عق

نسبت به  یترناشناخته یایهم را دارند. دن یهوا

 دانشجوها داشتند.

که وارد دانشگاه تهران شده بودم، از  یمدت نیا تمام

به مبارزه و  شدیکه منجر م ییوهر تجمع دانشج

 ی. همهکردمیم یشخص اول مملکت، دور هیاقدام عل

فقط در رهسپار بود.  طه،یح نیمن در ا تیفعال

از   گفتینبود که مرتب م ریتأثیبابا هم ب یهاحرف

 ست،یو فردا ن ستکه امروز ه ییدانشجو یهاَجو

 کردم،ینم یندارند. کار یحذر کنم چون سرانجام

 خواستیکه دلش م یایبودم، اما تماشاچ یاشاچتم

که  یزیزور مردم بچربد به حکومت و سرانجام به چ

 یپنهان  درون لیم نیبرسند و حاال هم خواهندیم

که  یراه نی. برگشتن از همآوردیم رونیداشت سر ب

 .کردمیبود که به آن فکر م یزیآمده بودم هم چ

که مادرجون حرف   مینشسته بود زیهمه دور م شب

دوباره با  نکهیا یرا زد. برا ایثراز خاله ادتیع

 گفتم: عیمگو نکنند، سربهنوش بگوعمه



 مالقاتش!  مارستانیب رمیمادرجون فردا م-

 نشسته بود، سر بلند کرد و گفت: میروبرو مامان

 خونه! رهیم شهیالزم نکرده، فردا صبح مرخص م-

 ردیبگ شینگاهش را از غذا نکهیبدون ا ونیهما

 گفت:

من رفتم، شمام  رفت؟یم یمار دیمامان حاال حتماً با-

 .یرفت

 قاشق را در بشقابش رها کرد: بهنوشعمه

 نیخرده آدم سرسنگ هی! نهیوهللا تموم حرف منم هم-

 .ستیباشه بد ن

 چرخاندم و گفتم: شاننیگرم را بمالمت نگاه

 نرم. ایبرم  دیبا دونمینشستما، خودم م نجایمن ا-

 ادامه دادم: یلب ریز

امروزم  ده،یام ی  من سوا یهم برا ایثرحساب خاله-

 واقعاً کار داشتم که نرفتم.

 همه با حرف من ساکت شدند، مادرجون گفت: یوقت



 شه،یمرخص م مارستانیحاال که فردا صبح از ب-

نرفت، اونم مرخص  ی. مارنیبه هم نپر یه گهید

 .نیفردا. شامتون رو بخور شهیم

 منظورش به عمه بهنوش بود! شتریب

به  ینگاهمیرنگ که قبل از آن، با نکم یبا اخم مامان

 بهنوش همراه بود، گفت:عمه

 ایش حالش رو بپرسم. ثرخونه رمیسر م هیمن فردا -

 یو گرفتار ریکه باشه خواهرمه، هر وقت گ یهر چ

هم سفارش  یپورننه. دهیداشتم، نفر اول به دادم رس

رو  رزنیحرف اون پ خوامی. نمایکرده سر بزنم به ثر

 بندازم. نیزم

را به جلو برد و دور دهانش  شیبشقاب غذا مادرجون

 را پاک کرد و گفت:

انجام بده. حق  یدونیخودت صالح م یهر کار-

 خواهرته! ،یدار

. اگر مامان فردا دیبگو یزیجرأت نکرد چ گرید یکس

بود که  یبار نیاول نیا رفت،یم ایثرخاله یبه خانه

 .گذاشتیها پا مآن یبه خانه دیمن و ام ییبعد از جدا



 روزیروزنامه رفتم. آقاف یهیریفردا به دفتر تحر صبح

شب زنگ زده و از من خواسته بود که حتماً صبح 

بخش  ریبه او بزنم. سردب یزود سر

 تیرهسپار و جزو هئ ینامههفته ی_اقتصادیاسیس

هم  گرید یاقتصاد یدو مجله و روزنامه یهیریتحر

 بود.

بود که من و آذر به  ی"دوربرگردان"، ستون ستون

 ه،یاز نشر . هر شمارهمینوشتیمطلب م شینوبت برا

و به  شدیمطبوعات م یایهر هفته وارد دن یشنبه

 گاهیخودش جا یآن، برا یاهویپره یایدر دن یتازگ

ستون  یکه برا یمطلب نیکرده بود. آخر دایپ یمناسب

 یبود. متن شیپ زدوربرگردان نوشته بودم، دو رو

 یهایدیراجع به افول و سقوط  زودهنگام  تول یانتقاد

بزرگان له  یرانت و باندباز یپا ریتازه پاگرفته که ز

 یخاطرش کسنبود که به یبودند. مطلب شده

سروصدا  هیوالش یمثل مقاله ایبازخواست شود و 

وارد دفتر شدم و در  یحال وقت نیکند، اما با ا

شک کردم که  دمیرا ند یکس دیبه جز آقاجمش هیریتحر

مو را  چشیپ هیام و بقنکند باز من حرف از مو زده

 .انددهید



داشت با تلفن صحبت  روزیورودم به اتاق، آقاف هنگام

لب تشکر  ری. زنمی. با دست اشاره کرد بنشکردیم

 نشستم.  اهیس ی  فلز یدسته یصندل یکردم رو

 زدنش که تمام شد رو به من گفت: حرف

 امروز؟ یخب خانوم ثابت چه خبرا، کالس که نداشت-

 لبخند گفتم: با

ها کالس ترم دوشنبه نیشماست، ا شیخبرا که پ-

 ندارم.

وارد شد، ساکت شدم و  یچا ینیبا س دیآقاجمش یوقت

. میایدفتر ب من خواسته صبح زود بهچرا از  دمینپرس

دستش را در هم حلقه کرد  روزیآقاف دیبا رفتن آقاجمش

 گذاشت و گفت: زشیم یو رو

 م،یرفتیم میداشت گهیساعت دو که د یطرفا روزید-

با من راجع به مطلب  خوادیزنگ زد و گفت م یکی

 نیا دمیتو صحبت کنه، تا شروع کرد، از صداش فهم

گل زنگ زد بارم بعد از فرستادن دستهکه اون هیهمون

نه و بعد  ای نیداد لیبود گل رو به م.ر تحو ریگیو پ

 زنگ زد. یاون هم چند بار

 ادامه داد: روزیدر هم رفت. آقاف میهااخم



خرده مشکوکه، تا شروع کرد به  هیآدم  نیراستش ا-

اومده و  شیبرام پ یصحبت، بهانه آوردم که کار مهم

کردم امروز ساعت نه زنگ بزنه که  دیم و تأکبر دیبا

 تره.سرم خلوت

نگاهش  رهیطور که خرا گفت و ساکت ماند. همان نیا

 :دمیپرس کردمیم

 شده االن؟ یخب چ-

 کرد و گفت: اشاره وارید یساعت رو به

 کم مونده ساعت نه بشه.-

 تر گفت:شمرده روزیساعت نگاه کردم. آقا ف به
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و گوش  یباش نجایزنگ زد تو هم ا یوقت خواستمیم-

کلک من نشده  یالبته اگه متوجه گه؛یم یچ یبد

 باشه و زنگ بزنه.

دوباره به ساعت نگاه کردم.  روزیحرف آقاف نیا با

مانده بود  یکه باق یقیتک دقاد تکمهم شده بو میبرا

 زشیتا ساعت نه بشود. از جا بلند شدم و به طرف م

 رفتم:

 داشت من باشم و گوش بدم؟ یچه لزوم-

 .شیبشناس دیکه مشکوکه، شا گمیم-

 با لبخند گفت: 

 .نایگل و ا-

 نشستم: یصندل یرفتم و رو عقب

سر  نیطور که ازش خواستهمون ستیمعلوم ن-

 ساعت نه زنگ بزنه.

 تا زنگ بزنه. مینیشیم قدرنیما ا-

از نه گذشته بود که از نشستن کالفه  قهیده دق ساعت

اتاقش را باز کرد.  یشد و از جا برخاست. پنجره

و  دیکش اشیمدل پروفسور یهاشیبه  ر یدست

 گفت: دفعهکی



که به مطالب خانم  نهیا بهیکه برام عج یزیچ-

نداره، تو و اون هر دو تند  یواکنش نیهمچ ینورآباد

 .نیسینویم

بزند تلفن اتاقش زنگ خورد. به  یگریآمد حرف د تا

گذاشت  اشیگوش یرفت و دستش را رو زشیسمت م

 شوم: کشیو از من خواست نزد

 برات آشنا باشه. دیگوش کن به صداش، شا-

را برداشت  ی. گوشستادمیرا دور زدم و کنارش ا زیم 

صورت من و صورت خودش نگه داشت و  نیو ب

 ییمحکم "الو" گفت. طرف  مشکوک  مقابلش با صدا

 مردانه و آرام جوابش را داد:

 رستگار. یآقا ریخصبحتون به-

که نگاهش به من بود، جوابش را  یدر حال روزیآقاف

 داد:

 !نیمن رو شناخت عیجالبه که سر-

 پشت خط گفت: مرد

 نشناخت شما رو! هشینم ن،یدار یخاص یشما صدا-



را به  یجلوتر آورد. گوش زیم یتلفن را رو روزیآقاف

مرد بهتر گوش  یکرد تا به صدا ترکیگوش من نزد

 دهم و همزمان او را به حرف گرفت:

طعنه و  ای فهیتعر دونهیخاص، آدم نم نیگیم یوقت-

 .ستهیکنا

 پشت خط کوتاه گفت: مرد

 !فهیحتماً تعر-

عقب بردم و با تکانش اشاره کردم که او  یرا کم سرم

 در جوابش گفت: روزی. آقافشناسمیرا نم

 .دییخب من در خدمتتونم، امرتون رو بفرما-

 مکث گفت: یاپشت خط بدون لحظه مرد

هر چند من  م،یحرف بزن نیفرصت نداشت روزید-

 . شمیمزاحمتون نم ادیحرفم کوتاهه؛ ز

مرد متعجب  یدهو کوبن ریکه از لحن متغ روزیآقاف

 شده بود گفت:

 .دییبفرما-

 هم بالفاصله گفت: مرد



 ینفر، برا کی غامیرستگار من حامل پ یآقا دینیبب-

از  نیشخص شما هستم. گفت بهتون بگم اگر بخوا

خانم م.ر در جهت مقاصدتون استفاده  یهانوشته

و سر  دیریو پر و بال بگ دیتا اسم و رسم در کن د،یکن

 د،یکن یرو قربان شونیا ن،یکرد ریبزنگاه هم اگه گ

سرتون خراب  یرو با دم و دستگاهش رو هینشر

 ! شکنهیو گردن خود شما رو هم م کنهیم

مرد با  میمتعجب به هم نگاه کرد روزیمن و آقاف تا

 یاتمام حجته، روز خوب ست،ین دیتهد نایگفتن:" ا

رستگار" تلفنش را قطع کرد. کم  یآقا نیداشته باش

 یرا جلو بکشم و خودم رو روزیآقاف یمانده بود صندل

 یبدتر از من بود. گوش روزیآقاف تی. وضعنمیآن بنش

تلفن گذاشت و متفکر  یوهاج و واج ر یرا با نگاه

 گفت:

و پشت هم از شجاعتت تشکر  فرستهیروز گل م هی-

بشکونه. گردن من رو  خوادیروز هم م هی کنه،یم

 بگه. تونستیم روزمیرو د نایا

 گذاشتم و گفتم: زشیم یرا رو دستم

 شما شده باشه. یحقه یمتوجه دمیاحتمال م-

 در صورتم گفت: رهیخ روزیآقاف



سر جاش بود.  دشیچه متوجه شده باشه چه نه، تهد-

 صداش برات آشنا نبود؟

 .کردینگاهم م مشکوک

 اصالً آشنا نبود. روز،ینه آقاف-

تماس  گهید یکیراست بگه که از طرف  دمیشا-

خبر داشتن  یاون طرف آشنات باشه، حت دیگرفته، شا

 م.ر خانومه!

 :دمیرا فهم منظورش

ندارم که  یاعاشق دلخسته چیمن ه روزیآقاف دینیبب-

 اد،یبرام گل بفرسته و تا شکستن گردن شما هم جلو ب

. شدمیبود خودم اول از همه خبردار م یآدم نیاگه چن

مانع بتراشه که  هیخود نشر یبرا خوادیفقط م دیشا

 دست مطالب چاپ نکنه. نیاز ا

 را لمس کرد: شیهاشیهم ر باز

در موردش هم با  دیرو گفت که من با یانکته هیاما -

حرف بزنم. ما از  یتو و هم با خانم نورآباد

تا باهاش  میکنیپرشورتون بله استفاده م یهانوشته

طور که خودتون همان م،یاریسرها درب یتو یسر



تا  خوره،یسانسورها هم بهش م نیکمتر نیخوایم

 .میکنیهم م تیکه راه بده حما ییجا

 کرد و ادامه داد: زیرا ر چشمانش

خانوم  میکنیکار رو م نیکه راه بده ا ییاما فقط تا جا-

 ثابت.
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که زد همراه با  تحکم بود.  یمثل حرف روزیآقا ف نگاه

مرد پشت خط  یکه نتوانسته بود برا یخط و نشان

بگذارد. تصور  شیمن به نما یبرا خواستیبکشد، م

او را از پشت  یگریمنم که در قالب آدم د نیا کردیم

 دیاو را تهد یخبر دارم چه کس ایام و کرده دیتلفن تهد

 در جوابش گفتم: یتفاوتیب دکرده است. با لبخن



مثل تازه به نون و  یطورنیکه ا ستیدر شان شما ن-

ها رو هم وزن کنن و که اومدن  کلمه ییهادهینوا رس

 . نیقد طال بفروشنش رفتار کنبعد هم

ادامه  پرواتریحالت تعحب به خود گرفت. ب چشمانش

 دادم:

سن آقا ف دیها هم بانوشته- ! کال کال روزیب ر 

نکرده. پس اگه  یخدا دیکنیدل مرو دشونیبخور

من سانسور بشه،  یهاکه نوشته نیدیالزم د ییجا

تو حلقتون  دیدست بکن نیتا مجبور نش نیسانسور کن

اما من  دونم،یرو نم ی. خانوم نورآباددشیاریو باال ب

 یکار سمینویهم م یتو وق سم،ینویهام ماز دغدغه

 یتر از شمارهمن چند تا اضافه یندارم با نوشته

 ایدرست برعکس شما؛ پس  ره،یفروش م هینشر

. نیسیمرد و مردونه پاش وا دیکنیم ای د،یچاپ نکن

و  نیریکه به دندون بگ ستنیمن سکه ن یهانوشته

 .دیو اصل بودنش رو امتحان کن یتقلب

که سر  یایبا پا به صندل یاحرف، ضربه نیگفتن ا با

جا را ترک کردم. راهم قرار گرفته بود زدم و آن

و هم از  روزیبودم، هم از آذر، هم از آقاف یعصبان

جور نکرده بودم تا اول صبح  یاخودم که چرا بهانه



نشستم به حرف عمه  یداخل تاکس ی. وقتمیایبه دفتر ن

راستش را  دیهم نبا شهیکرد همیم دیفکر کردم که تاک

ها گفته بودم دوشنبه روزیفبه مردم گفت. چرا به آقا

که من کل امروز  دانستیاو م دیکالس ندارم، چرا با

 وقتم آزاد است؟

باشم و  یاز او عصبان دیبا کردمیکه فکر م یکس تنها

دردسرها  نینبودم همان مرد پشت خط بود که تمام ا

چند  شیهاحرف را درست کرده بود. فکر کردن به

که آن را  یخوش یلبخند بر لبم آورده بود، حالت یبار

 کرده بودم! یمخف  روزیدر اتاق آقا ف

! به من حس نیریش یلیشده بود، خ ینیریش یباز

و  یتکرار یگرفتن از روزها فاصله داد،یم یسرزندگ

و  شدیکه سخت شب م ییبد، روزها یسخت! روزها

از خانه  میهاکه تعداد قدم ییتر روز! روزهاشب سخت

 یکاریو ب یعاریب نیو ا شمردمیتا دانشگاه را م

که مال من نبود، که  یمنشم شده بود؛ دو سال با عادت

کرده بودم؛ و حاال  یزندگ شدیمن جا نم یدر رگ و پ

 میرو شیپ یاتازه یعوض شده بود. مرحله زیهمه چ

سرک  ب،یعج یهاآن، آدم یپرده بود. نوشتن، پشت

 راتییتغ جادیشان اکه هدف ییهادر  کار گروه دنیکش

 :گفتیم شانیرا شعارها نیو بزرگ بود. ا یخیتار



 "میکشیها شاه تو را م"به همت توده

در خفا واهمه  یشعار حت نیاز تکرار ا هایلیخ  

 شانیهابدون ترس مشت یاکه عده یداشتند، در حال

 واریو بر در و د زدندیم ادیرا فر نیرا گره کرده و ا

 .نوشتندیم

تنها  یهم که از دموکراس یبازارمردم کوچه یحت

فقط شاه و  استیبودند و از س دهیاش را شنکلمه

مخصوص به   یشعارها شناختندیرا م رشیوزنخست

 خودشان را داشتند:

 "هیمردن شاه حتم ه،ی"امروز هوا ابر

هم  یبود، فرق نیاول و آخر تمام مخالف یآرزو مرگ

 زانیباشند و چه م ینداشت جزو چه دسته و گروه

 دارند. یسواد و فرهنگ

 یتا پا میتک آرزوهاتک یبرا خواستیدلم م کبارهی

 گری. انگار دگرانید یآرزوها یجان بجنگم، و حت

که از  یترس یوجود نداشت از آن بترسم، حت یزیچ

خودش را از دست داده بود.  تیساواک داشتم هم اهم

و  دهیرا از کنارم کش دیکه با لباس عروس ام یوقت

شده بودم و هنوز  حالیبرده بودند، از ترس ب

 .میایب رونیچطور توانستم از آن شوک ب دانستمینم



مهم به نظر  میبرا گرید امیاجتماع یهاتنها ترس نه

هم  یو شخص یخانوادگ یبلکه خط قرمزها آمد؛ینم

عصر  یخودش را از دست داده بود. وقت تیماه

بزند زودتر از  یسر ایمامان خواست که به خاله ثر

 یااو به اتاقم رفتم تا آماده شوم و همراه او به خانه

هرگز پا به آن  گریبروم که به خودم قول داده بودم د

بپوشم  توانستمیکه م یلباس نیترنگذارم. قشنگ

 میهاکوتاه. به لب یبا دامن نی. بلوز بدون آستدمیپوش

ام رها را باز دور شانه میقرمز زدم. موها کیمات

دوست داشت و  ایطور که خاله ثرکردم، همان

 ... دیطور که امهمان

ها فکر بود که خودش گفته بود. تا مدت یزیچ نیا

داشت و از آن  یکه به آزاد یبعد از عشق کردمیم

که از او  باشد یدرست زیچ نیدوم نیا گفتیم

که  نیینداشتم. پا یو در راست بودنش شک دانستمیم

. گشتیم یزیبه دنبال چ فشیرفتم مامان داخل ک

 و گفت: ردرا نگاه ک میسر تا پا دیمن را د یوقت

 ؟یریم ییجا-

 .امیباهات ب خوامیم-



داخل دستش  یساعت کوک ریدست از تعم ونیهما

گذاشت و برگشت. سرور از  زیم یو آن را رو دیکش

را که  ییآمد. عمه بهنوش تاس حنا رونیآشپزخانه ب

مادر جون  یموها یرو خواستیباال برده و م

اش گرفته ریآورد و مادرجون سر به ز نییبگذارد، پا

 را بلند کرد.
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و تاک  باز  کیهم از ت وارید یساعت رو یحت

بود. مامان زودتر از همه به خودش آمد و  ستادهیا

 گفت:

 ؟یچه کار کن یایخونه ب ،ینرفت مارستانیب-

در  یبلند ادیبودند که چه فر دهیاز من همه فهم ریغ

 که مامان گفته، خفه شده است. یتک کلماتتک



 شتریبهنوش بهنوز به من زل زده بودند و عمه هیبق

 یجواب چی. هکردیاز همه به دامن کوتاهم نگاه م

که در صورتشان بود نداشتم. من خودم  یسؤال یبرا

قدر آراسته به  نیا خواهمیچرا م دانستمیهم نم

بود  یها طوربروم، فقط نگاهم به آن ایثرخاله یخانه

شکل  نیباتریبا ز هم نآ م،حق دارم که برو میکه بگو

 خودم.

را  راهنشیپ نیبود. آست ستادهیآن سر سالن ا ونیهما

 باال داد و به طرفم آمد:

 !؟یگیکه نم یجد-

 باال انداختم: یاشانه

 با مامان برم. خوامیگفتم، م یجد-

 :دیتوپ بهنوشعمه

 یبگ یسرت! بر یرو یذاشتیهم م یتاج اشراف هی-

 چند َمنه؟

اگه  ادتش؛یبرم ع خوامیم ضه،یمر ایثرخاله-

. در نیریخب بگ ن،یریبه زور جلوم رو بگ نیخوایم

اگه هم نه،  ن،یقلم پام رو خرد کن دیبزن د،یرو قفل کن

 با مامان. رمیمن م



 گفت: ونیهما

 میریخودمون هم م م،یرسونیمامان رو م میریم-

 زار.الله

 ندارم. یزار کارالله-

و مقابل مادرجون  دیخودش را جلو کش بهنوشعمه

 نشست:

 یلیبهش بگو، حرف ما که خ یزیچ هیمادر من -

 نداره. داریخر یمار یوقته برا

 :دیکش شیبه دو طرف موها یدست مادرجون

بگم نره،  یکه به مار دمیند ایاز ثر یایمن بد-

 سواست. ایهم گفتم حساب پسرش از ثر شهیهم

 مبل نشست: یبه پشتش کرد و رفت رو ینگاه مامان

خونه، من  نیا یدعوا و مرافعه هست تو شهیهم-

 یبره خونه ییخودش تنها یمار رم،یجا نم چیه

 ش.خاله

 را فقط محدود به مامان نگه داشتم و گفتم: نگاهم

 .رمیباشه تنها م-



بود راهش را کج  ستادهیکه ا ییاز همان جا ونیهما

 طورنیا یوقت شهیرفت. همها کرد و به سمت پله

که  یبه کار شدمیم یو راض رفتمیدنبالش م کردیم

هم که  بارکی یقانون را برا نیدوست داشت، اما ا

برداشتم  یبشکنم. کفشم را از جاکفش خواستمیشده م

 و بلند گفتم:

 . آمیزود م-

برنداشته بودم که مامان از  اطیدر ح شتریقدم ب چند

 زد: میپشت سر صدا

دختر مثل خودت قسمتت بشه تا درد من  هیانشاءهللا -

نکردم. تا مقابل  ی. توجهامیمنم ب سایوا ،یرو بفهم

در را باز کردم به  کهنیرفتم و بعد از ا کلهکیدر 

 چی. نگاهم هنگاهش کردم یسمتش برگشتم و جد

 میخاله برس یکه به خانه یدر او نکرد، تا زمان یاثر

گرداند، اما چند قدم مانده یبرم یسکوت کرده و رو

که من در  یبه مقصد، دست از قهر برداشت و در حال

است،  یراض امیقدر از آراستگکه چه دمیدیچشمش م

 گفت:

 ؟یخونه باشه چ دیام-



همان فکرکردن آن  یفکر کرده بودم، اما در ط نیا به

گرفته بودم. با سؤال مامان  دهیرا کنار گذاشته و ناد

 گرفت. دهیناد شودیرا نم دیکه بودن امبردم  یتازه پ

 متفکر نگاهش کردم و گفتم: 

 .میندار دیبه ام ینباشه کار ایباشه -

 اش را باال آورد:اشاره انگشت

 یبرا میبر دیبا گمیمن م میربع که نشست هی-

تو  م؛یتونیبشه هوا نم کیتار میریمادرجون دارو بگ

 شام. یتا اصرار نکنن برا یکنیم دییهم تأ

 سر تکان دادم: عانهیمط

 دعوا نکن، چشم.-

 و گفت: دیرا کش میبازو

 لبت رو، چه خبره؟ یرو کیبخور مات-

زنگ در گذاشتم تا فرار  یرفتم و دستم را رو جلوتر

که از من خواسته بود. منتظر  یکنم از انجام کار

اف جواب دهد، اما جواهرخانم از پشت اف میبود

و مامان از او  دمیآمد. من کنار کش ریام یصدا

 یاخواست در را باز کند. با بازشدن در، لحظه



تکرار  رمبهنوش در سعمه یواشکیآخر و  یزمزمه

 شد:

دشمنشم  شیپ دیآدم با ،یکنیخودت رو سبک م ی"بر

 ارج و قرب داشته باشه"

گذاشتم. اول از همه  اطینبود. پا به ح یبرگشت راه

افتاد که  اطیو بزرگ وسط ح ینگاهم به تاب فلز

سالمان هم  ستیکم بکه کم یوقت یحت-با آذر  شهیهم

و خودمان را تکان  مینشستیآن م یرو -شدیم

سرسبز  شهیهم یهابا آن دار و درخت اطی. حمیدادیم

بهار را از تمام  گارتازه جوانه زده، ان یهاو شاخه

ام و تم دهد؛یها مذره به آنمردم شهر گرفته و ذره

 یکمال همه را به انحصار خود درآورده بود. رو

 فتادهیبرگ هم ن کی یحت اط،یکف ح یهازهیسنگر

 یگلدان یهاها و درختچهبود. گل زیبود، مرتب و تم

شده بودند.  دهیخانه چ یجلو یدور تا دور محوطه

و  کردیهاشان چکه مها و برگقطرات آب از شاخه

 شده بودند. یاری. تازه آبختیریم نیزم یرو

 یرو به خانه دو قسمت بود. چند تا پله یهاپله

و سپس سه  رفتیکه به باال م داربیعرض و شکم

 ساختمان.  یپله تا در اصل



در خانه باز  م،یباال رفت داربیش یهاکه از پله نیهم

 خواستمیآمد. م رونیب خاناسیبه همراه ال ریشد و ام

و  نندیبیمن را م کهیتصورتشان را وق اتیجزئ یهمه

اما همه را از  نم،یبب شوند،یاز حضورم متعجب م

آمد و در  زیر زیآمد. ر یآهنگ یدست دادم. صدا

 .دمیو نه شن دمید یزیمن چ هن گریگوشم نشست و د
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 یبه سمت راست ساختمان انداختم. پنجره ینگاهمین

 رونیاتاقش را ب یهابود. باد پرده بازمهین دیاتاق ام

و  خاناسیال یبه چهره ی. وقتدادیآورده و تکان م

نگاه انداختم که کار از کار گذشته و واکنش  ریام

و به  ستادهیرا از دست داده بودم. عقب ا شانهیاول

شدن . با بستهمیداخل شو کردندیم فمن و مامان تعار

من  دنی. جواهرخانم از دامدیآهنگ ن یصدا گریدر، د

را با  خوردنشکهیجا خورد و  یبه طور واضح

 نکهیو گفتن ا ایثربرگشتن به سالن و صداکردن خاله

تر بود. از او مسلط ریاند، کامل کرد. امآمده یچه کسان

افتاد.  راه رما را به داخل دعوت کرد و خودش جلوت



و به کمک  دهیدراز کش کاناپه یرو ایثرخاله

هم به  ری. امندیبلند شود و بنش خواستیجواهرخانم م

را برداشت و  یمبل کنار یو کوسن رو وستیها پآن

گذاشت. من و مامان هر دو به سمت  ایثرپشت خاله

و دعا کرد هر  دی. مامان از دردش پرسمیرفت ایثرخاله

حواسش  یهمه ایثراما خاله چه زودتر خوب شود،

 صورتش گفتم: دنیمن بود. بعد از بوس شیپ

 مارستانیب امیب خواستمیم روزیخاله، د دیببخش-

 اومد، نتونستم. شیپ یکار ادتتون،یع

 را تکان داد و گفت: سرش

کمردرد رفته  نیا گهیبه زحمت انداختم همه رو، د -

 شهینم ست،یهم ن یشدنتو پوست و استخونم، خوب

 .نیایهمه ب مارستانیهر وقت برم ب

 ری. اممیخان تعارف کرد نشست اسیکه ال یمبل یرو 

به جواهرخانم انداخت و بعد از آن، او  یدارنگاه معنا

بعد،  یانهیبه پشت سرمان رفت و ثا عیسر یلیخ

. رفتیها باال مآمد که از پله شیهاقدم یصدا

پا انداخت و با لبخند به من و  یپا رو خاناسیال

 مامان نگاه کرد و گفت:



تموم  ایثر الخانوم،یسه نیآورد فیتشر نیخوب کرد-

 هیگفتن  یها هم هر چبود، بچه حوصلهیامروز ب

 قبول نکرد. اطیح یخرده ببرنش تو

ما گذاشته و  یرا جلو وهیو م ینیریظرف ش ریام 

گفتن  "سالم" یتازه کنار خاله نشسته بود که صدا

از پشت سرمان آمد. مامان به طرفش برگشت،  دیام

سه نفر نشسته بودند که با دقت تمام به من  میروبرو

من نبود تا به عقب  یبرا ی. فرصتکردندینگاه م

جواب سالمش  فقطجلو آمده بود.  دیبرگردم، خود ام

دادم. مقابل مامان خم شد و  یلب ریرا بعد از مامان ز

. مامان هم جواب دیبوس هر دو طرف صورتش را

 اقیها که با اشتاش را داد؛ نه مثل گذشتهبوسه

 دیام ی. وقتکردیحلقه م دیدستش را دور گردن ام

به طور  بارنیو به من نگاه کرد، ا ستادیراست ا

 دیام توانستمیشدم. من نم مانیپش نماز آمد یتریواقع

باشم.  تفاوتیو ب نمیبه خود بب کینزد قدرنیرا ا

خوشامد  یجد یلیبا تکان سرش خ یوقت توانستمینم

 زیچ چینشان ندهم و فکر کنم ه یواکنش د،یگویم

نه تمام و کمال،  یاست و او روز امدهین شیپ یمهم

از او دور بودم  یاما به من تعلق داشته است. تا وقت

 شدیاما فاصله که کم م رفت،یم شیخوب پ زیهمه چ



که من از  یام و نه مردپسرخالهنه  دیام کردمیحس م

است که من  یام، بلکه کسجدا شده شیاو دو سال پ

امروز  نیام و همکرده دایو پ دهیامروز او را د نیهم

ها داشته باشم، از گذشته یتیذهن چیه کهنیبدون ا

سهل و ساده به خودم اجازه دهم که  یلیخ توانمیم

 شوم. اشفتهیش

به هم  دیبا نگاه من و ام ارتباطیسالن، ب سکوت

مبل دونفره نشست و حال  یکنار پدرش رو دینبود. ام

ها به سمت حواس یهمه ی. وقتدیمادرش را پرس

که دکتر گفته بود، رفت،  ییهاو تکرار حرف ایثرخاله

زودتر  یلیمن چشم چرخاندم تا دوباره نگاهش کنم، خ

م بار دوم چشم در چش یابر کردم،یکه فکر م یاز آن

از  یراحت و به حالت خونسرد یلیخ بارنیو ا میشد

کردن و تا دامن کوتاهم صورتم شروع کرد به نگاه

آمد. نگاه گرفتم و احساس سرما کردم. دامنم را  نییپا

. دستم را دو امدیو ن دیایب میزانو یتا رو دمیکش نییپا

 بلند گفت: دیگذاشتم. ام میطرف بازو

 سرده!جواهرجان پنجره رو ببند، -

 

[18.06.21 21:49] 



 

 89#پارت

  می_مری#برا

 

 شیاز جا ریبکند، ام یجواهرخانم حرکت نکهیاز ا قبل

 دیهمراه با لبخند رو به ام یبلند شد. "چشم" بلند

سالن که به پشت خانه و  یگفت و به طرف پنجره

داشت، رفت و  دید ایثرخاله یدهیسرپوش یهباغچ

از  شترینکرده و من ب رییتغ یزیپنجره را بست. چ

 یرو یهاسردم شده بود؛ نشانه ش،یپ هیچند ثان

موضوع بود. منشاء سرما  نیپوست  دستم هم گواه ا

را  اشچهیبود که در یباز سالن نبود، قلب یپنجره

 دهیرا ناد دیرا کردم که ام میبسته بودم. تمام سع

و  ایثرو نگاهش نکنم؛ فقط به مامان و خاله رمیبگ

. مامان آن کردمینگاه م خاناسیهم ال یگاه

تر با به خانه را نداشت و راحت ورود نیبودن حمعذب

قرار گذاشتند به محض  یحت زد؛یحرف م ایثرخاله

 یشدن کمردرد خاله، با هم به رشت بروند و سرخوب

هم قول داد اگر هرمز  خاناسید. البزنن یپوربه ننه

ها ها را کنسل کند خودش آنآخر هفته یجلسه انیک



کار  نیاز پسرها ا یکیاگر هم نتوانست  رساند،یرا م

خان زد باعث شد  اسیکه ال یرا خواهند کرد. حرف

 مامان به طرف او برگردد و بپرسد:

دزد سند و  انیباالخره هرمز ک خان،اسیال یراست-

 کرد؟ دایمدارکش رو پ

دزد  داکردنیپ نکهیصورتش را به عالمت ا خاناسیال

 در هم کرد و گفت: ست،ین یشدن

 داشونیپ یسادگ نیبه ا شهی! مگه مالخانمینه سه-

 کرد؟!

بود، با حرکت آرام  خاناسیکه نگاهم به ال طورهمان

نگاه کردم. دست دراز کرده و  دیچشمم به ام

 :دیبرداشت. مامان دوباره پرس یاینیریش

 ییدزده از سندا گفتیچرا نکرد؟ صادق م تیشکا-

هرمز  یکار یکایشر ینسخه به همه هیکه برده 

داره  یداده که چطور حیفرستاده و بهشون توض انیک

نسخه هم  هی گفتی. مشهیاستفاده مازشون سوء

نسخه هم از هتل و  هیخودش فرستادن،  یبرا

و  اشم یبرا اشونیکه کردن و کالهبردار ییهاخرج

 رسواشون کردن.



که به  یرا از دزد انینکردن هرمز ک یریگیپ لیدل آذر

 ییکه دا یلیگفته بود. دل میاش دستبرد زده، براخانه

بود. هرمز  دهیها شنآن کینزد انیاز اطراف یپنهان

کند و به روش  دایخودش دزد را پ خواستیم انیک

ها به آن دیشا ایو  ردیا انتقام بگهخاص خود از آن

واهمه داشت که اسناد و مدارک  تباج دهد. او به شد

منسوب  ییهادست گروه ایها و دست رسانه ،یسرقت

 کردیمدارک و اسناد، ثابت م نی. افتدیب ونیبه انقالب

مملکت،  ترنییو البته چند درجه پا یاصل یکه در بدنه

صورت  سروصدایب ییهایچه چپاول و غارتگر

که  یرک! مداهایبه حال آن باالدست یو وا ردیگیم

 یهاکیو برادرش به شر انیهرمز ک دادینشان م

که حکومت  یاند و از منابعکرده انتیخود خ یتجار

مردم  ازیها قرار داده تا در جهت رفع نآن اریدر اخت

اند؛ به نام مردم و به کرده یشخص یباشد، استفاده

 در!کام دو برا

 :دیآرام خند یلیخ خاناسیال

نذاشته. فعالً که هرمز  یبرادرزن ما هم نگفته باق نیا-

 یشما مدرک و سند یدزدا برا ده،ینرس یاجهیبه نت

 نفرستادن؟



 خاناسیبا تعجب به من و سپس ال ینگاهمین مامان

 :دیانداخت و پرس

 نه، ما چرا؟-

 پا گذاشت و گفت: یپا رو خاناسیال

 درصدیس ن،یبا هرمز دار یبده بستون هیشما هم -

باهاش محصوالت  امرزیخداب یکه آقاموس یاهیسرما

 بود. انیوارد کرد، مال هرمز ک یشیآرا

 گفت: دیبا ترد مامان

 ... ومدهین یزیدم خونه که چ-

 شک به طرفم برگشت: با

از من  یو مار ونیاومده باشه و هما نکهیمگه ا-

 پنهونش کرده باشن.

 زدم تا مامان آرام شود: یربطیب لبخند

نفرستادن، حساب و کتاب  یزیما چ ینه مامان، برا-

تر از اونه که بخواد سر ما سرراست انیما با هرمز ک

 .میرو کاله بذاره و نفهم

 نگذاشت و گفت: شیرو یریتأث نیترمن کوچک حرف

 به ما نگفته. ونیفرستادن و هما دیشا-



که  یه، طوررا باال دادم و شمرد میابروها

 دهنده باشد، گفتم:هشدار

 یلیدل فرستادن،یبرامون م یزیمطمئن باش اگه چ-

 .گفتیبه ما نگه، حتماً به من م ونینداشت که هما

در دم ساکت شد. هر چه کناره گرفته بودم بس  مامان

 :دمیپرس خاناسیبود، رو به ال

 ایبوده  یاون شب، قبل مهمون یکه دزد دنینفهم-

 بعدش؟

 آمد،یم یاکه سؤالم به نظرش سؤال ساده خاناسیال

 گفت:

بوده که  یکه نبوده، همون ساعت ینه، بعد  مهمون-

هرمز هم  یسرشون گرم بوده و خونه یمهمون یتو

 !یخال

من  یهاحرف کردیکه وانمود م ریبه ام ینگاهمین

کردن که خودش را با مرتب دیو به ام ستیمهم ن

 ده بود، انداختم و گفتم:کوسن پشت خاله سرگرم کر

 یشب بوده، وقت میو ن ازدهیساعت ده تا  نیاحتماالً ب-

 تیموقع نیبودن، دزد از ا یمهمون جیهمه مست و گ



 انیک یاستفاده کرده و زود خودش رو به خونه

 بوده. یمهمون یخودش هم تو دیرسونده. شا

داشته  توانستیکه چشمانم م یچرخش نیترعیسر

نگاه کردم. نگاهش  ریباشد را انجام دادم و به ام

 یکه در شب مهمان یکامالً عوض شده بود، مثل وقت

 رتریرا گرفته بود تا معطلم کند و د میو مقابل در جلو

 بروم. اطیبه ح

نگاهش با  رینگاه کردم، برخالف ام دیاز او به ام بعد

لبانش، که در چشمش بود، به  یکه نه رو یلبخند

 یشک نداشتم که آن شب برا گریاستقبالم آمد. د

زده و دست پر  رونیب یخالدست یاز مهمان یساعت

 زده بود! خونیشب ان،یبرگشته است! به عمارت ک
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 کرد: با اخم نگاهم مامان



بوده، انگار  ازدهیساعت ده تا  نیب یگیم یجور هی-

 !یدزد یخودت رفت

 و گفت: دیخند خاناسیال

ساعتا دو  نیگفته حدود هم هاهیاز همسا یکیاتفاقاً -

انداختن و رفتن داخل  دیراحت کل یلیکه خ دهینفر رو د

بوده،  ایخونه. چون سر و وضعشون مثل آدم حساب

 شک نکرده که دزد باشن.

 زد: شیآرام به پا یاگفت و ضربه ی"ی"وا مامان

 یشده. خونه یاداشتن؟ چه دوره و زمونه دیکل یعنی-

 یایو قفل درست و حساب دیما رو بگو، اصالً کل

 نداره.

کامالً آرامش خودش را از دست داده بود. مرتب  ریام

 رییو حالت نشستنش را تغ خوردیتکان م شیدر جا

 ش؛یهاوجوشاز تمام جنب بردمیو من لذت م دادیم

تر بود. راحت نشسته بود و هر وقت زرنگ دیاما ام

 گرفت،یم یشتریجان ب شیهاچشم کردم،ینگاهش م

که از نگاه به  یلذت و دادیتمام نگاهش را به من م

حواسم را همان  شد،یم زیمن، از تمام وجناتش سرر

به  کنندهجیآور و گشوک یاو ضربه گرفتیحظه مل

هر چه مربوط به  شدیکه باعث م یا. ضربهزدیآن م



ذهن  ریگسخت یو دزد است، از حافظه یشب، مهمان

 میکه باعث شد از جا یمن رخت بربندد و برود. نگاه

داخل  یهاقفس پرنده دنید یبلند شوم. به بهانه

. رمیبگ یاوالنهعج میبروم و تصم رونیب اط،یح

 یبه سالن برگشتم. به بهانه دهیو ند دهیها را دپرنده

 یرو یاز دفترچه یکاغذ ،یبهداشت سیرفتن به سرو

تلفن برداشتم و به همراه خودکار کنارش به  زیم

گذاشتم و  رسطح د یرفتم. کاغذ را رو ییدستشو

دارم که نشون  ینوشتم:" من مدارک شیرو عیسر

 ه،یکار چه کسائ انیهرمز ک یخونه یدزد دهیم

کامالً  توانستیم نی" ا؟یدزد رو بشناس یدوست دار

و تار و پود آن آرامش و  زدیرا به هم بر دیام

که به خود گرفته بود را از هم  یپوشال یخونسرد

 ب َدرد.

 ییرا تا کردم و در دستم مشت کردم. از دستشو کاغذ

ل از سالن رفتم. جواهرخانم را صدا زدم. با تعل رونیب

به من برسد، با لبخند  نکهیبه سمت من آمد. قبل از ا

 :دمیپرس

 کجاست؟ نیدیها مکه به پرنده ییهاارزن نیا-



بزند او را به سمت  یشد و آمد که حرف کینزد تا

بردم  امینیب کیام را نزدو انگشت اشاره دمیخودم کش

 گفتم: واشیو 

 !یبرام بکن یکار هی دیجواهرخانم، با خوامیارزن نم-

 تعجب گفت: با

 دخترم؟ یچه کار-

باز کردم و کاغذ تا خورده را نشانش  شیرا برا مشتم

 دادم:

 یببر یتونینوشتم، م دیام یست، برانامه هی نیا-

 زش؟یم یاتاق رو یتو یبذار

باز شد و لبخند زد. دستش را آرام به  صورتش

 دهانش زد:

 ن؟یکن یآشت دخانیبا ام نیخوای! میوا-

 تکان دادم و گفتم: دییرا به تا سرم

 کنم باهاش!  یآشت خوامیآره اگه خدا بخواد م-

باور کرد و کاغذ  کردمیاز آنچه که فکرش را م زودتر

را از دستم چنگ زد. مچ دستش را آرام گرفتم و 

 گفتم:



کار  نیاز ا یکه به کس یبهم قول بد دیجواهرخانم با-

بهش  دیه را دنام دیام یفقط وقت ،ینزن یمن حرف

و نه  ریم، نه امکه من بهت دادم. نه خاله یگیم

 بفهمن. یچیه دینبا خاناسیال

 گرد کرد: یرا با شاد چشمانش

 . گمینم چکسیبه جان ناصرم به ه-

زود رفت  یلی. خدیطرفم خم شد و صورتم را بوس به

 اطیرا که از او خواستم انجام دهد. به ح یتا کار

ها که دور از پرنده کنار قفس یاقهیبرگشتم و چند دق

و بعد به سالن  ستادمیبود، ا اطیح یخانه و انتها

 و گفتم: ستادمیسر مامان ا یبرگشتم. باال

 کیتا تار م،یریمادرجون دارو بگ یبرا دیمامان با-

 .مینشده بر

که قرار بود خودش بکند را من انجام دادم.  یکار 

 یلیب برگشت و خاش گرم شده بود. به عقتازه چانه

 گفت: انهیمبتد

 !میبر یگیآره راست م-

 خواستمیاما نم کردم،ینگاه همه را حس م ینیسنگ

به  ایثرو خاله خاناسیشان نگاه کنم. الکدام چیبه ه



 یشام بماند، اما داروها کردندیمامان اصرار م

 ادیشان را زها خواستهنبود که آن یامادرجون بهانه

نشسته بودم  شیکه رو یتکرار کنند. به طرف مبل

بود مخالف  دهیکه فهم ری. اممرا برداشت فمیرفتم و ک

 من هستم، جلو آمد و گفت: یاصل

 دیو شما بمون رمیمن برم داروهاش رو بگ یخوایم-

 مامان. شیپ

 تشکر باشد گفتم: یکه نشانه یلبخند با

 . میبر دینه ممنون، با-

 یآرزو شیو برا دمیرا بوس ایثرخاله گرید بار

با هم رفتن به رشت   یکردم. مامان هم وعده یسالمت

 کرد. یرا داد و با او خداحافظ

نشسته بود،  دینگاه کردم که ام ییبه جا ناخودآگاه

شدن در نشان باز و بسته ی. صدادمیاو را ند یول

گذاشتم،  اطیپا به ح یرفته است. وقت رونیکه ب دادیم

گشتم،  دیچشمانم گذراندم و دنبال ام ریتمام آن را از ز

 من بود؛ یجستجو خارج از اراده نیا
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خودم را سرزنش کنم که چرا جلوتر از  نکهیا بدون

منتظر  دارمیکه برم یمام و با هر قدراه افتاده همه

 !دمیام دنید

را مقابلم با دست گرفتم و به دو طرفم نگاه  فیک 

شده بود، مطمئن بودم  شتریب هیام با بقکردم. فاصله

فکر  نیبرود. ا گذاردیاز ما نم یبدون خداحافظ دیام

آمد و  رونیب یاز پشت درخت دیکه در ذهنم باز شد، ام

پوشانده شده بود  زهیرکه با سنگ یریتا به مس

شلوارش  بیداخل ج دستش. هر دو ستادیا د،یرس

برداشتن من را باال زده و به قدم راهنشیپ نیبود، آست

 یمانده بود. نگاهش کردم و گام برداشتم. وقت رهیخ

 و خواستم از کنارش بگذرم گفت: دمیرس

 !شمینم ریکردن بهت سمن از نگاه-

بست.  خیشد و  نیماند، سنگ یخشک بر جا میهاقدم

به  یبرداشتن قدم بعد یفقط مات نگاهش کردم و برا

که به ثمر نشست.  یخودم التماس کردم؛ التماس

 . میو رفت دیمامان رس

مبل  یحرف نزدم و فقط رو یشام نخوردم. با کس 

ناسازگار  د،یحالم را د یوقت ونیچمباتمه زدم. هما



رفتن به  یجهیبود، ناسازگارتر شد. حال من را نت

بهنوش هم آتش خشمش و عمه دانستیخاله م یخانه

 یور شود. زود براشعله شتریتا ب کردیرا فوت م

. دمیپوش یبا تاپ راخواب آماده شدم. شلوارک کوتاهم 

تخت طاقباز  یپنجره را تا به آخر باز گذاشتم و رو

باال  امنهیس ینازک را تا رو یو ملحفه دمیدراز کش

عاقل  دیهر طور شده بخوابم تا شا استمخوی. مدمیکش

خاله  یبود که از خانه یزیو جنون چ یوانگیشوم، د

 سوغات آورده بودم.

ها بود که به جز سکوت و بستم. خانه ساعت چشم

کم داشت نداشت. چشمانم کم یگرید نیهمنش یکیتار

که در اتاقم باز شد.  کردیرخوت خواب را تجربه م

بستم. قد بلند  عیکردم و سر چشمانم را باز یالحظه

. دمید یکیبود که در تار یزیچ نیاول ونیهما

هم او حال  بح،با او حرف بزنم، فردا ص خواستمینم

داشت و هم من. چشمانم بسته بود، اما گوشم  یبهتر

بزند  یحرف ونیکه در بسته شد. منتظر بودم هما دیشن

 یحرف ونیو جوابش را ندهم تا گمان کند خوابم. هما

تختم  یرو ونینزد. دوباره چشمانم را باز کردم. هما

 یآلودگو خواب یکیتار دم؛یدینشست. صورتش را نم



 یقهی. دمیگردنم باال کش ی. ملحفه را تا رودمانع بو

 آلود گفتم:باز بود. خواب امنهیخط س کیتاپم تا نزد

 ! ونیهما رونیبرو ب-

صورتم  . به طرفستادیسرم ا یبلند شد و باال ونیهما

که مدل  ییکه خم شد، اول عطر تنش و بعد موها

 یبه باال ینبود باعث شد خودم را کم ونیهما یموها

 امیصورت مرد مقابلم تمام انرژ دنیتخت بکشم. با د

زود  یلیبکشم، اما دستش را خ غیرا جمع کردم که ج

 یناله کی یدهانم چفت کرد و اجازه نداد حت یرو

را باال آوردم تا  می. پاهادیایب رونیکوتاه از آن ب

 یمحکم به شکمش بزنم که تنش را رو یاضربه

را قفل  میجفت پاها ش،یپا کیتخت جلو آورد و با 

را  دنیکشجز تندتند نفس یتوان هر حرکت یکرد. وقت

به  توانستیکه م ییاز من گرفت، سرش را تا جا

 و زمزمه کرد: کرد کیصورتم نزد

درست و  دیون قفل و کلتخونه گه،یخاله راست م-

 نداره! یحساب

 :دیکرد و بو کش کیبه گردنم نزد یرا کم اشینیب

اومدم دزد رو  زم،یعز ینامه فرستاده بوددعوت- 

 !؟یاز من دار ییرایپذ یبرا یبشناسم! چ
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با  دمید یدر گذاشتم و وقت یرهیدستگ یرا رو دستم

خودم را به  افتد،ینم یاتفاق چیرفتنش ه نییباال و پا

عقب  یتنم آن را هل بدهم. کم ینیدر فشردم تا با سنگ

کرد. فرش  ریدر به فرش داخل اتاق گ نییرفت و پا

شده بود، خودم را به  جادیکه ا یاجمع شد. از فاصله

 اط،یکه در ح یدادم. از همان وقت جازور داخل اتاق 

افتاد، من را به طرف  اتاق نیا یچشمم به پنجره

 ریاتاق و من تمام مس نیخودش کشاند. کل خانه شد ا

 دهیکه د یابودن پشت پنجره یبه هوا اطیرا از ح



را  یمیقد یهاکاغذ  کتاب یبرداشتم. اتاق بو بودم، گام

 یداخل کتابخانه و زیم یرو یادیز یها. کتابدادیم

 یهاشده بود. از کتاب دهیچ وارید یرو نصب شده

 قطور و بزرگ. یهاتا کتاب یبیج

 یکه از پس پرده یقرمز فرش، به خاطر آفتاب رنگ

درآمده  یبه رنگ آجر د،یتابیبه آن م نازک پنجره

جدا شده و  لهیآن از م یو انتها نیبود. پرده، چرک

 نیزم یافتاده بود و هر آن امکان داشت کامل رو

جذب  شتریب داشتم،یکه به داخل برم ی. هر قدمفتدیب

 یزینگاه اول چ درکه  ی. در صورتشدمیاتاق م

که از  یایکهنگ دینداشت که آدم را جذب کند و شا

 .شدیباعث دافعه هم م د،یباریاتاق م یسر تا پا

 لیمستط کی یبه اندازه وارید یخودم گشتم. رو دور

 دادیافتاده بود که نشان م یرد اد،یبا طول و عرض ز

 یآن برداشته شده است. گرامافون یاز رو ییتابلو

پنجره بود. به طرفش رفتم و  کیکنج اتاق نزد

 دستکی. انگشتم دمیکش شیام را روانگشت اشاره

کار را  نیا بارهرا بر هم زد. دو شیبودن غبار رو

 یپدریگرامافون، با حرکت پ نییتکرار کردم. قسمت پا

جفت  کیکرده بود.  دایپ یبهتر یانگشتانم جلوه

گرامافون بود  زیم ریرنگش زهم فیکفش مردانه و ک



 لی. وسافیاز همان ک یگریتخت هم رنگ د یو رو

 ت بود.تخ یرو فیهم کنار ک یکشنقشه

را باز کردم و پرده را کنار زدم. حاج احمد، هم  پنجره

شلوارش را باال زده بود و  یو هم پاچه نیآست

ها باال رفته و که از درخت یسالانیباغبان م یپابهپا

کار  زد،یدرختان تنومند را م یخشک شده یهاشاخه

 یت گرشیو در دست د لنگیدستش ش کی. در کردیم

 بود. یدسته بلند

جفت  کیانداختم.  زیم یرو یآمدم و نگاه عقب

بود. به طرف  زیم یرو یکیدستکش زنانه کنار مات

و  دادنچیپ نیرا برداشتم و در ح کیرفتم و مات زیم

 یخودم داستان عاشقانه ساختم. زن یبازکردنش، برا

به اتاق مرد محبوبش آمد، موقع  یوقت شب،مهیدر ن

را همراه خود  کشیرفت دستکش و مات ادشیرفتن 

ام را داستان عاشقانه ک،یببرد. رنگ قرمز مات

 گریتر کرد. آن را بو کردم. برعکس درنگخوش

 یمدل امروز کیاتاق، دستکش و مات یهالهیوس

که  ییباشند. تا جا یمیقد آمدیها نمداشتند و به آن

بودم به  دهیها دسال نیکه ا یتنها مرد دانستمیمن م

حاج احمد بود. داستان  ند،وآمد کخانه رفت نیا

ها به اتاق بعد از سال یام را عوض کردم. زنعاشقانه



او را جادو کرد  نجایقدر امرد محبوبش بازگشت و آن

 ایو دستکشش را جا گذاشت و  کیکه موقع رفتن مات

قدر عاشق او را فراموشکار کردند. آن هایدلتنگ دیشا

از  یاهتک شیاق مرد، براات یجایبود که هنوز جا

عشقش  ی. از اندازهآمدیوجود خود مرد به حساب م

 یگاه ران،یح یگاه شد،یکالفه م یبه مرد، گاه

 یبرا کردیم هیگر یو گاه زدیپس م یگاه ف،یتکلیب

او را دوست داشته  توانستیکه م ییروزها یهمه

که  یقلب ینداشت و برا اشیباشد و با خودخواه

 ی. براشدیآن روزها فشرده م یادآوریهنوز با 

و لبانش را  ختیرینگفته اشک م یهاحرف یهمه

رنگ بود.  نیچون مرد عاشق ا دیشا کرد،یقرمز م

 یبه دستان فتدیتا چشمش ن د،یپوشیم اهیدستکش س

تن مرد را با لذت لمس کند و  یذرهذره توانستیکه م

 ایدن یاگر از همه یبود، حت زاریب ایاز دن دینکرد. شا

 .ختیانگیتنفر او را برم ایاز دن یدست کم بخش ،نه

داشتن را دوست نیرا دوست داشت، گذر زمان ا مرد

. گفتیقرمزش م کیرا مات نیهم کرده بود. ا شتریب

هم ارزش قائل  ستیکه در اتاقش ن یمرد یبرا یحت

. او کردیخوش آب و رنگ م شیبود و خود را برا

کردن بلد بود، بهتر از هر زن  یدلبر یزنبهتر از هر 



را  یمرد صاحب اتاق چطور زن دانستیم یگرید

 افتاد،یدوست دارد. هر بار که نگاهش به تخت مرد م

ها، مدار ها، دوستتزمزمه ها،یآغوشلذت تمام هم

ناتمام، با  یهادنیبلند و بوس یهاگرم، خنده یهالمس

و او را از خود  گشتیسرعت به روح و تنش برم

 ! و مرد ...کردیم خودیب

. در اتاق به دنبال ستادمیو ا دمیاز فکرکردن کش دست

 یو دستکش که برا کیمثل مات یامرد گشتم، نشانه

 دمیداستان عاشقانه مناسب باشد. گشتم و گشتم تا رس

باشد  یمرد یبرا توانستیکه م یای. صندلیبه صندل

 یف چرم صندلبود، دو طر ضیعر شیهاکه شانه

را داشت  یکس یهاهاز شان یشده بود و رد دهیپوس

را نگاه  زیم ری. خم شدم و زدادیم هیکه به آن تک

هم داشت. تصورم راجع به  یبلند یکردم. مرد پاها

 یجلوتر برود. به سمت صندل نیاز ا توانستیمرد نم

 .دمیرفتم. آن را به عقب کش
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بود، آرنجم را  زیم یکه رو ینسبت به غبار الیخیب

زل زدم. تمام تصور من  یآن گذاشتم و به صندل یرو

از صورت مرد شکل گرفت و شد شکل فرهاد! من 

که با لبخند نگاهم  دمیدیم یصندل یفرهاد را رو

که  یاز فرهاد یفقط کم شیمدل موها کرد،یم

بودم، اما  زدهبودم، بلندتر بود. وحشت دهید بارنیآخر

 ی. دستم را از رودمیکردن به او نکشدست از نگاه

هم  هیشب ایها آذرعقب رفتم، مهر یبرداشتم و کم زیم

 .گفتیمامان م مایس زنند،یبشوند مو نم ای شوند،ینم

 یاحمد، فرهاد  نشسته رو"مرمر" گفتن حاج یصدا

را با خودش برد. هر چه گشتم جز خودم در  یصندل

رفته بود را  رونیکه ب یا. پردهدمیند یگریاتاق کس د

 :دمیسرک کش رونیبه داخل آوردم و به ب اطیبا احت

 بله بابا؟!-

 داد و گفت: نییرا پا نشیآست احمدحاج

مامانت دراومده که  یمرمرجان. تا االن صدا میبر ایب-

 یدخترم دو روزه اومده و من درست و حساب

 .دمشیند



 .آمیباشه بابا، االن م-

به کل اتاق رو به  یگریرا بستم و با نگاه د پنجره

 رونیعقب قدم برداشتم و با تعلل دل از اتاق کندم و ب

گذشتم و به سالن  یو طوالن چیمارپ یهارفتم. از پله

ها را و پنجره دهیا ملحفه کشهتمام مبل ی. رودمیرس

پوشانده بودند. روز بود، اما نور  یمیضخ یهابا پرده

او را  قتیحق یکیو تار دیایحق نداشت به داخل ب

. منفذها دانستیحرام م میروز را حر کرد؛یکتمان م

به داخل  توانستندیکه با خود م یبه جرم غبار

لن از تمام سا ییمحکوم شده و لذت روشنا اورند،یب

 شهیما هم زدندیم ادیسالن فر یایشده بود. اش غیدر

نور  یکم م؛یستیاز آن ن یجدا م،یاغبار بوده نیهمنش

. از سالن دور شدم و به دیایتا به داخل ب دیهل بده

 فیکرد و ک بشیاحمد دست در جپناه بردم. حاج اطیح

. چند اسکناس برداشت و به دیکش رونیپولش را ب

ها را از دستش گرفت. مرد اسکناسطرف مرد باغبان 

 گفت: اشیشانیآن و زدن به پ دنیبرداشت و با بوس

 خدا بده برکت.-

 تکان داد: یزد و سر یلبخند احمدحاج



درختا حاال  نیباش. ا نجاینره، ساعت نه ا ادتیفردا -

 ها کار دارن تا رو پا بشن.حاال

احمد هم به سمتم گفت و رفت. حاج ی"چشم"  مرد

 :برگشت

کامل  یداخل خونه رو، کنجکاو یدیخب خانم معلم، د-

 رفع و رجوع شد؟!

بند از  کیدادن سمتش قدم برداشتم و با نشان به

 ام گفتم:انگشت اشاره

 * مونده!یسکال  یکالس ا یهابه قول بچه-

 و گفت: دیخند

کن که  شیو مامانت! خودت راض یدونیتو م گهید-

 .یایفردا هم ب

 اشاره کرد و ادامه داد: ریمس به

 م؟یبر-

 گفتم: دهیکش

 بله!-

شدم.  مانیکه برداشتم از موافقتم پش یچند قدم اما

ها بود که از درخت یکی ریز یازدهزنگ ی  تاب فلز



احمد سوارش شوم. رو به حاج خواستیدلم م

 گفتم: حواسیب

 اونجا تابه.-

 احمد زمزمه کرد:حاج-

رش شد. تو باد و سوا شهیزوارش در رفته! نم-

 بارون مونده.

 میهابه در، نگاهم به عقب و تاب بود و قدم دنیرس تا

و  میرفت رونیاحمد برو به جلو. از در به همراه حاج

 نیکه ماش میاز آن فاصله نگرفته بود یهنوز چند قدم

احمد ترمز کرد. قبل از حاج یپا یجلو یدرنگیسف

 دمیفهم نشیاز ماش نم،یفرهاد را پشت فرمان بب کهنیا

 میاتفاق داخل اتاق، بر جا ریأثتخودش است. تحت

تصور، بلکه  کینه  نیو او را تماشا کردم. ا ستادمیا

بود! لبخند داشت، بالفاصله تا در را  یواقع یریتصو

 د  یسف راهنیباز کرد، به من نگاه انداخت. پ

 شیهابود، شانه دهیپوش یو شلوار ل کوتاهنیآست

 دم،بود. سالم کر زیپشت م یآن صندل یهدرست انداز

بمانم. جواب سالمم را  اشرهیزود، تا کمتر خ یلیخ

صبر کن، وقتش  دیبود که بگو نیهوا داد، مثل ا یرو

 .ستین



 چپ نگاهش کرد:چپ احمدحاج

 ؟یمطب باش دیفرهاد؟! االن نبا یکنیکار م یچ نجایا-

 و گفت: دیکش شیبه موها یدست

 رکاب شما باشم؟ بده اومدم که در-

 مونه.دو قدم تا خونه ،یرکاب چ-

 و گفت: دیخند فرهاد

. رمیپس بذار راستش رو بگم، اومدم پولم رو بگ-

 یپول یمطب دندونت رو روبراه کردم، ول یاومد

 .دمیند

 غرغر کرد: احمدحاج

 .یریگیهر وقت کارت تموم شد، پولتم م-

 !؟یشد ادهیچرا پ م،یبر نیبرو بش حاالم

در عقب  ندیبرود و جلو بنش کهنیاحمد قبل از ا حاج

باز کرد. صبر کردم تا سوار  میفرهاد را برا نیماش

تا  دمیشود و بعد از او من هم نشستم. به در چسب

چون مطمئن بودم  ند،یمن را بب نهیفرهاد نتواند از آ

. تمام لحظات کندیم کارنیانجام ا یرا برا شیتمام سع

در  نش،یتا نشستن داخل ماش تنداشکوتاه  از قدم بر

 نگاه  من بود. کیانتظار 



به سمت من  ینگاهمینشست، ن نیتا داخل ماش فرهاد

 گفت: دفعهکیانداخت و 

ت دارم که م نقدریا- بهشت رو  یجام تو تونمیدوس 

 بدم به تو!

احمد بدون متعجب به طرفش برگشتم و حاج من

 تعجب:

 .هستم یممنون، من به جهنم خودم راض-

 گفت: فرهاد

 ! ذکرمه، شده ورد زبونم.یبا تو نبودم حاج-

و با  نمیتاب بنش یشوم، ب دوم و رو ادهیپ شدیم کاش

 خودم زمزمه کنم: یخوردن براهر بار تکان

 به تو! دمیجام رو تو بهشت م-

__________ 

 ذره کی ،ی: کمیسکالی*ا
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 یانی! به پاانیمانده بود که تمام کنم؛ برسم به پا کم

آن  یدر ابتدا -فرهاد سرکش و نترس-که فرهاد 

 یهابه اتاق توانستیم یکه حت یبود. فرهاد ستادهیا

 یهالحظه خوش، به یهادربسته پا بگذارد؛ به خواب

که  یفیناآرامم. اقتدار لط یهاالیو فکر و خ یخبریب

تا در مقابل فرهاد  بردمیآن پناه م هداشتم و ب شهیهم

کنم با هربار  جادیخودم و او فاصله ا نیو ب ستمیبا

 .شدیبرخورد، کم و کمتر م

همراه نشدن دل، فکر و عقل با فرهاد حاال آن کار  

رفتن از  و ی! دوردادمیانجام م دیبود که با یسخت

را  هانیا یسخت نبود؛ من همه گریتهران و نماندن د

 امتحان کرده و جواب نگرفته بودم.

بود و  یدنیرنگ داشت؛ د اشیبود که تلخ یقتیحق

که من و  ییهاتمام آدم  یلمسش کرد. اگر برا شدیم

 میکردیم فیقصه را تعر نیا شناختندیفرهاد را م

 یکار شدن نینفر هم نبود که شهادت دهد ا کی یحت

تاب، دستکش  یسوار شدن رو یبه جا دیاست. با



و  کردمیمبودم را به دستم  دهیکه د یاهیس

 ادگاریبه  یکس یبرا ییجا ،یرا روز میهاحسرت

عشق  توانستندیبودند که م یادیز یها. آدمگذاشتمیم

و حسرت و  ییبگذارند و جور جدا عهیرا به ود

تا باشد و  دیکشیبر دوش م یکس دیها را هم بانشدن

هشدار دور  یزیمن هر چ یبه عشق اعتبار دهد. برا

که  نیاز دختر  عمو شاه داد؛یشدن از فرهاد را م

تا  ،ینیبیم اشیرا در چند ماهگ هیانگار سم

خودش  هایکه در مهمان یمامان وقت مایس یهانگاه

فرهاد  یچشم ریدخترها و مادرها ز یهیبق یپابههم پا

دود  شیبه خانه اسفند برا دهیو نرس دییپایرا م

 .کردیم

و حاج احمد هم  گذاشتیسر حاج احمد مسربه فرهاد

حاج احمد حساب و  ی.  براآمدیمقابلش کوتاه نم

دندانش شده  میترم ینهیکه چه قدر هز کردیکتاب م

 تیاد، حساساست. چند بار رو در رو شدن من و فره

که  یمامان بعد از هر بار گریهمه را کم کرده بود. د

 امیو دلدار دیایب دیکرد بایفکر نم میدیدیفرهاد را م

حاج احمد که با آمدن تابستان و برگشتن من  ایبدهد؛ 

راحت شده و فکرش به  الشیبه تهران،خ اکالیاز ک

 یخاطر فرهاد فرارکه به رفتیسمت و سو نم نیا



 میام و از بودن او معذبم. مامان بزرگ و عموهاشده

 دندیرسیم نیبه ا کردندیهم هر جور حساب و کتاب م

بمانم،  اکالیقرار است نه ماه از سال را در ک یکه وقت

 یام در تهران و کنار مامان اشکالماههماندن سه

به  یاطرافم تا حدود زیندارد و حق اوست. همه چ

فرهاد برگشته بود؛ جز خودم که از آمدن  شیدوران پ

فرهاد  دنیکه هر بار با د ی. آدمکردمیم رییهر روز تغ

 یکه معن گرید ینشان کیانتظار  د،یکشیانتظار م

بود  دهیرا فهم نیدوست داشتن بدهد؛ و انگار فرهاد ا

و موافق از من  یرونیب یالعملعکس کهنیکه بدون ا

. گفتینگاه انتظارم را پاسخ م کیشده با  یحت ندیبب

 نکهیبده بستان عاشقانه داشت، بدون ا یبا من پنهان

 کنم. فایدر آن ا یخودم نقش

 ریرا که مقابل خانه نگه داشت " ممنونم" ز نیماش

احمد حاج دمیترسیشدم. م ادهیپ عیگفتم و سر یلب

شود و من بمانم و فرهاد. فرهاد  ادهیزودتر از من پ

من حرف حاج احمد را قطع کرد و به  در جواب تشکر

 طرفم برگشت:

 به سالمت!-



 نییرا باز کرده و قصد پا نیفقط در ماش احمدحاج

آمدن از آن را نداشت. با فرهاد مشغول حرف زدن 

خانه  دیشان هم تازه شروع شده بود. کلبود و بحث

. حاج ستادمیدستش بود و من پشت در منتظرش ا

. به در دادیبا دقت گوش مو فرهاد  زدیاحمد حرف م

و به حاج احمد  دمن ش یدادم فرهاد متوجه هیکه تک

گفت. حاج احمد هم به طرف من برگشت. دست  یزیچ

 آورد و با لبخند گفت: رونیرا ب دیکرد. کل بشیدر ج

 رو بدم بهت؟! حواسم نبود. دیکل یگیچرا نم-

 را از دستش گرفتم و گفتم: دیرفتم و کل جلو

تو  نیآینم ن،یبش ادهیپ نیخوایشما هم مفکر کردم -

 بابا؟

 .آمیچرا؛ برو منم االن م-

به فرهاد نگاه کنم به  نکهیتکان دادم و بدون ا یسر

طرف در رفتم و آن را باز کردم. با پا گذاشتن به 

 ریو کمتر تحت تاث دمیکش ینفس راحت اطیداخل ح

 شده بود.  شکشیبودم که به من پ یبهشت

به نظر  ریخانه دلگ شهیهم شدیعث مرضا با نبودن

از پله برعکس  ادیز یبا فاصله اشییبرسد. دمپا

 افتاده بود.
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کنار پله  یا طبقه  یجاکفش یآن را برداشتم و رو 

جفت کردم. لباسم را عوض کردم و به آشپزخانه رفتم 

خودم و حاج احمد و هم مامان و رضا  یتا هم برا

از بازار برگشتند بنوشند.  یشربت درست کنم تا وقت

را به سالن  هاوانیل ینیبه ساعت انداختم و س ینگاه

هم  نیاسیعمو دم تا اگر زنیمرتب چ زیم یبردم و رو

به  خواستمیمرتب باشد. م زیبود همه چ همراه مامان

 اطیداخل ح یسروصدا یآشپزخانه برگردم که متوجه

در خانه باز بود،  نکهیحاج احمد بود. با ا یشدم. صدا

احمد جز حاج یاما به طرف پنجره رفتم تا اگر کس

زدم  کنارپرده را  ی. گوشهندیبود من را نب اطیداخل ح

تخت  ی. رودمیو به محض کنار زدن فرهاد را د



 کرد؛یبه حاج احمد نگاه م یجد یلینشسته بود و خ

وقت به من نداشت. نگاهش  چیکه ه ییهااز آن نگاه

 نیتربه من؛ فقط مال من بود. با لبخند و بدون کوچک

و عقب بروم اما با  ندازمیپرده را ب خواستمی! میاخم

 ستادم:یحرف حاج احمد ا

به  یاون ک ؛یپخت نیاسی یکه تو برا هیآش نیا-

 بکنه؟ یکار نیدور از چشم بابا همچ دیرسیفکرش م

. دمیکه من آن را نشن یجوابش را داد؛ جواب فرهاد

را  یپرده را آرام انداختم تا تکان خوردنش توجه  کس

که رضا  ییهالباس ریجلب نکند. به اتاقم رفتم و از ز

 یو رو دمیکش رونیتختم انداخته بود شالم را ب یرو

 خچالینداختم. پارچ شربت آلبالو را هم از سرم ا

و با نگاه به بلوز  ختمیر وانیآوردم و در دو ل رونیب

را برداشتم و به سمت در رفتم. حاج  ینیو شلوارم س

پله شربت به دست  یاحمد و فرهاد که من را رو

. آمده خواستمیرا نم نیهر دو ساکت شدند؛ ا دندید

چه کرده که  نیاسیبودم تا بفهمم که فرهاد با عمو 

هم  هادحاج احمد او را به باد سرزنش گرفته بود و فر

. شربت را که به سمت دادیحق به جانب جوابش را م

 شربتش را برداشت و گفت: وانیحاج احمد گرفتم ل



 !چسبهیم نیدستت درد نکنه؛ االن فقط ا یآ-

 ینیگفتم و به طرف فرهاد رفتم. س ی" نوش جان" 

هم به  ینگاه میرفتم همزمان نرا که به سمتش گ

 یبود و اخم کمرنگ یصورتش انداختم. هنوز جد

داشت. دست دراز کرد و شربت را برداشت و تشکر 

که  یزیچ یکرد. اگر قرار بود حاج احمد او را برا

 شیدر پ یقانع کند؛ کار سخت ستیچ دانستمینم

 داشت. به طرف حاج احمد برگشتم و گفتم:

 ت بابا؟رو تخ ینیشیچرا نم-

شربتش را به سمتم گرفت و  یخال وانیاحمد ل حاج

 گفت:

 دستت درد نکنه.-

 نداد.  ندینشیتخت نم یچرا رو نکهیبه ا یجواب و

 ارم؟یب گهید وانیل هی-

تکان داد و رو به فرهاد  یمنف یرا به نشانه سرش

 گفت:

 نیاسیبابا و  نیب ؟یکار کن یچ یخوایاالن م-

 فته؟یاختالف ب یخوایم



شربتش بود  وانیکه نگاهش به ل یدر حال فرهاد

 گفت:

 یاون هتل! اما برا تهیاهمیچرا برات ب دونمیمن نم-

هم گفتم که هر وقت بابا  نیاسی. به ستین طورنیمن ا

بگه که من گفتم تا سهم هتل رو بخره. من بودم  دیفهم

قرار مدار  ارویتلفن پشت تلفن زدم و با  یکه ه

گذاشتم؛ اون فقط رفت امضا زد تا موقتاً سند بخوره 

 گهیچند ماه د هیکه من برگردم.  یبه اسمش تا زمان

 بهش. دمیو م کنمیکه داد رو جور م یهم اون پول

بودم تا فرهاد شربتش را بنوشد و  ستادهیا منتظر

به  دادمیبود که نشان م یزیچ نیا یعنیبروم، 

 یاما در واقع منتظر ادامه ؛امستادهیا شیهوا

از هتل  نیاسیشان بودم. همان موقع که عمو بحث

 یمن جا یبرا دیسهمش را خر یو پنهان گفتیم

و  خانیسیع تواندیتعجب داشت که چطور م

کار  نیبودم که ا دهینفهم رد؛یبگ دهیرا ناد اشواستهخ

ماجراها  نیسر فرهاد باشد و پشت ا ریز تواندیفقط م

بار  نیبود. جلو رفتم و ا دهیاوست! شربتش را نوش

را به سمتش گرفتم و  ینیس وانیپس گرفتن ل یبرا

 آرام گفتم:



 براتون؟ ارمیبازم ب-

که به  حاج احمد  یمن تعارف بود؛ از همان مدل حرف

گذاشت.  ینیرا در س وانیگفته بودم. فرهاد با تعلل ل

ش کشدار شد و به همزمان به من هم نگاه کرد. نگاه

با خم شدن به طرف آن  میام رفت که موهاسمت شانه

شده  بود که تازه متوجه نیآمده بودند. نگاهش مثل ا

از دست  دهیرا که نوش یربتباشد من هم هستم و ش

 من گرفته است. در جوابم گفت:

 !زمینه عز-

را سفت گرفتم و به سمت خانه قدم برداشتم.  ینیس

نداشت.  یتیجذاب جیه گریبحث د گوش دادن به ادامه

از  یکی نیاسیکه در هتل نار عمو  کردیم یچه فرق

 برادر کوچکش  بیفقط نا ایشرکا باشد و 

آن هم  کند؛یخان بفهمد چه م یسیاگر ع ایفرهاد؟  

از جانب فرهاد به  یزیچ نیترکه من با کوچک یوقت

از  یکه حرف آمدینم یهرگز زمان گری. دختمیریهم م

 میو خطاب به من باشد و برا دیایب رونیدهان فرهاد ب

 زینداشته باشد. فرهاد نظم همه چ یمعن کیهزار و 

" از زمی" عز تواستمیبود. من نم ختهیرا به هم  ر



همان"  یرا همپا گفتیکه او به همه م یسر عادت

 به من گفته بود. شیپ یاکه لحظه نمیبب ی"زمیعز
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که به من  یزیچ یکردن به فرهاد و به همه فکر

نداشت و مربوط به او بود تا زمان آمدن حاج  یربط

 احمد با من بود.

احمد که به داخل خانه آمد ناخودآگاه به پشت  حاج

قدر نگاه کردم که مطمئن شدم سرش نگاه کردم. آن

. شال را آرام از اوردهیتنهاست و فرهاد را با خودش ن

بردم و به  شیبرا یگریشربت د وانیو ل دمیسرم کش

 دنیمبل نشسته و در فکر بود. با د یدستش دادم. رو

 ز فکر کردن بکشد:ا تشربت، مجبور شد دس وانیل

 دستت درد نکنه.-



بود  دواریام شدیاگر مامان در خانه حضور داشت م 

با فرهاد را به داخل خانه هم  شیهاحرف یکه ادامه

خانه هم به  فونیفکر که از سرم گذشت آ نی. ااوردیب

مامان  یرا زدم و در را برا فونیآ یصدا درآمد. دکمه

   زن زدمیطور که حدس مو رضا باز کردم. همان

خودشان آورده بودند. از  شانهرا هم همرا نیاسیعمو

شان را از دست دیخر یهاسهیرفتم تا ک نییها پاپله

داخل  یهاسهی. مامان جلوتر از همه بود و کرمیبگ

 :دیدستش را به من داد و پرس

 چه خبر؟-

نگاهش کردم  رهیکردم و خرا گفت سرم را بلند  نیا تا

 و گفتم:

 !یچیه-

 دمیترسیکردم. م زیاز چشم در چشم شدن با او پره و

را  یگری. تا آمد سوال دندیدر چشم من فرهاد را بب

 یهیو مامان بق دیبپرسد حاج احمد هم سر رس

را به دست حاج  هاسهی. کدیرا از او پرس شیهاسوال

او  یهادیکردم و خر یعمو  روبوساحمد دادم و با زن

 ی. وقتدیایکردم باال ب عارفرا هم از دستش گرفتم و ت

زنگ  نیاسیمبل نشست مامان به عمو یباال آمد و رو



. هر چه میو دور هم باش دیایما ب یزد تا شام به خانه

نکرد. هر بار  یعمو مخالفت کرد مامان توجههم زن

ا عمو خم و راست شدم بزن یجلو ییرایپذ یکه برا

 یحاج احمد برا ینگاهش براندازم کرد و  وقت

 نمازش به اتاق رفت رو به مامان گفت: خواندن

خب  ،ینیدلچرک اکالیتو که از رفتن مرمر به ک دیمهش-

 بشه. ریپاگ جانیشوهرش بده تا هم یتابستون نیهم

رضا  یدنبال حرفش به من نگاه کرد که داشتم برا به

دادم سرم را  حیترج. َکندمیپوست م وهیش مو پسر

 نگه دارم. نییطور پاهمان

 در جوابش گفت: مامان

 !شهیکه نم یاعجله کنه،یبه وقتش شوهر هم م-

 :امدیکوتاه ن عموزن

مامان  مایازش هم گذشته! س یوقتشه! حت گهید-

 ... ل  یفام نیراجع به ا

عمو سکوت کرد و مامان چه کار کرد که زن دانمینم

ورد. بلند شدم و به آشپزخانه حرفش را خ یادامه

رفتم. حاج احمد هم به دنبالم آمد و در  آشپزخانه را 



پشت سر خود بست. با تعجب نگاهش کردم که 

 زد و به طرف تلفن رفت: یلبخند

 زنش بگم. یجلو خوامیکار دارم نم نیاسیبا -

 نتیدر کاب تکان دادم تا راحت باشد. آرام شیبرا یسر

حاج احمد با  یوگون به گفترا باز کردم و همزما

 یگوش دادم. حاج احمد از او خواست وقت نیاسیعمو 

تا  اوردیفرهاد را هم با خودش ب دیآیما م یبه خانه

حرف بزنند؛ اما عمو  خانیسیبه دور از چشم ع

. فرهاد دیآیتنها آمد و گفت که فرهاد خودش م نیاسی

از همه . زودتر میدیچیرا م زیم میکه داشت دیرس یوقت

بود که  نیاش هم او بهانه دیرا عقب کش اشیصندل

 مینشست زیدور م یهمگ یاش است. وقتگرسنه یلیخ

از همه  ترکیتلفن خانه به صدا درآمد. مامان که نزد

 وبرداشت  یبود به سمتش رفت تا جواب دهد، وقت

تک ما نگاه کرد و دور به صورت تک کی"الو" گفت 

 ادامه داد:

 ! نیسالم شاه-

که  یما در هر حالت یباعث شد همه نیعمو شاه اسم

 .میبه طرفش برگرد میهست



و در  شدیصورت مامان در هم م شتریلحظه ب هر

 :دیپرس نیجواب " چه شد " ما فقط از عمو شاه

 شد، االن حالش چطوره؟ ینجوریا یک-

بلند شوم و به طرفش  عیسوالش باعث شد سر نیا

 بروم:

 شده مامان؟  یچ-

را باال آورد و رو به من نگه داشت و باز  دستش

 را داد: نیجواب عمو شاه

گذشته، فردا  گهیامشب که د جاست؛نیمرمرم هم-

 .فتهیراه ب گمیصبح م

از  یرا کم یخواستم دوباره بپرسم چه شده گوش تا

 گوشش فاصله داد و گفت:

 کردن. شیمامان بزرگت تپش قلب داشته بستر-

از دستش گرفتم و بدون سالم و  یرا با نگران تلفن

 :دمیپرس نیاز عمو شاه ،یپرساحوال

 که خوب بود! اومدمیشده عمو؟ من م یچ-

 در جواب گفت: نیشاه عمو



دفعه از بعدازظهر  هیکجا خوب بود عمو؟! بعدشم -

. رهیگیت رو مبهونه سرههیشد. االن هم  یطورنیا

 گهیم مارستان،یبمونه ب دیبا یچند روز هیبهش گفتم 

فردا  یتونیبمونه. م شمیپ نیاریاال و بال مرمر رو ب

 ؟یایب یفتیصبح زود راه ب

 از مامان که به من زل زده بود گرفتم و گفتم: چشم

 .افتمیامشب راه م نیچرا فردا صبح، هم-
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 نکهیبه ا توجهیحرفم باعث شد مامان اخم کند. ب نیا

 نندیبیپشت سرش هستند و حرکاتش را م یچه کسان

 گفت: یدستانش را باال آورد و به تند

 !یدو روز نشده که اومد ؟یکجا بر-



 شیرا سر جا یکردم و گوش یخداحافظ نیعمو شاه با

به  شهیتا مثل همگذاشتم. به حاج احمد نگاه کردم 

 واشی دیدینم یلزوم گریدادم برسد. مامان که د

 :دیحرف بزند پرس

 شهیم یذره دو ذره راهه که هر چ هیمرمر مگه -

 ا؟یب ایب زننیزنگ م یه

 گفتم: شمرده

 .ضهیبزرگ مرمامان، مامان ستیکه ن یهر چ-

 احمد جلو آمد و گفت: حاج

که ! شب یریهمون فردا صبح م یگفتیکاش م-

 .شهینم

 به سمتش برگشت: مامان

بره  ستین یامشب و فردا نداره، مگه جز مرمر کس-

 بزرگش بمونه؟ سه تا عروساش هستن.مامان شیپ

 احمد در جوابش گفت: حاج

احواله،  ضیکدوم عروس؟ زن فرامرز که خودش مر-

برو  مارستانیمعلومه، ب فشیزن ساسانم که تکل

نبوده  ی. البد کسکهیش کوچهم که بچه هی. سمستین

 زنمیزنگ زده. فقط من االن زنگ م نیکه شاه



 یهمون فردا صبح مرمر رو راه گمیم نیشاه

 .میکنیم

 رینزد. من ز یحرف یکس گریآمد د هیاسم سم تا

 دهیبه فرهاد نگاه کردم که به طرف ما چرخ یچشم

 بود. در جواب حاج احمد گفت:

 کنم،یامشب حرکت م نیمرمر گفته هم یوقت گهید-

شامت رو بخور من  ایحرفش رو دو تا نکن. ب

 .نالیترم رسونمتونیم

عمو کرد، اما زن دییحرف فرهاد را تا نیاسی عمو

 گفت:

 کجا بره آخه. روز بهتره! ییشب تنها-

 جواب او را داد: فرهاد

 شب و روز نداره زنداداش، تو اتوبوس نشسته. -

 نکهیا ی. براکردیدرمانده به من نگاه م مامان

 نشود گفتم: مانیپش

 آماده بشم.  رمیمن م-

به همراه  خواستمیرا که م ییهالهیاتاقم رفتم و وس به

طور داشت غر . مامان هماندمیلباس در ساک چ

 یداشت آرامش کند. وقت یو حاج احمد سع زدیم



چپ به چپ یرفتم نگاه رونیو آماده ب دمیمانتو پوش

 من انداخت و گفت:

سه ساعت طول  م،یجا بر هی دیبا گفتمیم حاال اگه من-

 شامت رو بخور. نیبش ایب ،یتا آماده بش دیکشیم

خودم عذا  یو برا دمیرا عقب کش اشیکنار یصندل

به خوردنش نداشتم و فقط به خاطر  یلی. مدمیکش

خوردم. حاج احمد بعد از خوردن  یامامان چند لقمه

ه بلند شد. فرهاد هم ب اشیصندل یشام از رو

 کوتاه بعد از او برخاست و گفت: یقهیچند دق یفاصله

 .شهیم رید گه،ید میبرو لباس بپوش بر-

 داشت گفت: دیکه هنوز ترد یاحمد در حال حاج

 بهتر بود! رفتیهمون فردا صبح م-

 به من کرد: یااشاره فرهاد

 هم آماده شده، هم قول داده!-

تو هم لباس بپوش  ن،یماش یتو نییپا رمیم من

 . ایب عیسر

 نییرا رها کرد و پا شیرفتنش رضا هم بشقاب غذا با

به مامان به سمت اتاقش  یرفت. حاج احمد  با نگاه

کردم  یو زنش خداحافظ نیاسیقدم برداشت. از عمو 



منتظر ماندم تا حاج احمد و مامان هم  اطیو در ح

ها ز پلها خواهندیکه م دمیهر دو نفر را د ی. وقتندیایب

رفتم. فرهاد  رونیبرداشتم و ب اساکم ر ندیایب نییپا

 نینشسته و رضا هم دور ماش نشیپشت فرمان ماش

را که باز کردم تا  نی. در ماشدیپریم نییباال و پا

ساکم را بگذارم فرهاد به عقب برگشت. نگاهش کردم 

 و گفتم:

 فردا صبح! یاحمد بندازه براحاج نیممنون که نذاشت-

 باال انداخت و با لبخند گفت: ییابرو

االن  نیهم یتو دوست داشت یوقت ذاشتمیمعلومه نم-

 ! امشب من رو خدا برات رسوند.یبر

نگاه و لبخندش  یباز تشکر کنم، اما وقت خواستمیم

شدم و سرم  مانیپش یگریاز گفتن هر حرف د دمیرا د

. حاج احمد آمد و جلو کنار فرهاد دمیکش رونیرا ب

که مامان  دیایهمراه ما ب خواستیضا منشست. ر

 نکهیبا من و سفارش ا ینگذاشت و بعد از خداحافظ

او را به  ردم،به محض خوب شدن مامان بزرگ برگ

 .میبرد و ما هم راه افتاد اطیداخل ح

فرهاد زودتر از حاج احمد  میدیرس نالیبه ترم یوقت

را که گرفت خودش  تی. بلردیبگ تیبل میرفت تا برا



کرد و بعد به سراغ ما آمد. ساکم  دایهم اتوبوسش را پ

که اتوبوس بود  ییرا برداشت و ما را به طرف جا

از  یکیبرد. من سوار شدم و حاج احمد هم داخل 

شد. فرهاد داشت با  نالیبزرگ داخل ترم یهامغازه

. از پنجره کردیو سفارش من را م زدیراننده حرف م

حاج  دنیرس ریو نگران د کردمینگاه م رونیبه ب

 یشهیفرهاد را در ش ریتصو دفعهکیاحمد بودم که 

 یدستش را رو کی. به طرفش برگشتم. دمیپنجره د

کنار  یصندل یرا رو گرشیو دست د ییجلو یصندل

 خم شد و گفت: طرفممن گذاشت. به 

و راحت  نهینش یگرفتم که کنارت کس تیدو تا بل-

 .یباش

نگاهش کنم تشکر کردم. خودش  میمستق نکهیا بدون

به صورتم  کینزد دفعهکیو  دیجلو کش شتریب یرا کم

 گفت:

که فکر  شهیباور کن نگاه نکردن به من باعث نم-

 یتو هم همون حس دونمی! من میکنم تو دوستم ندار

 که من به تو! یرو به من دار
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را باالتر و با تعجب نگاهش کردم. هنوز از   سرم

 نیجدا نشده بودم که ا اشبارهکیشدن  کینزد ریتاث

 لب گفتم: ری. ززدیحرف را م

 .ستین یزیچ نیچن-

 کرد: زمزمه

 . نمشیبیچرا هست، من م-

را با  اشیکیبه پنجره انداخت و بالفاصله نزد ینگاه

 من کم کرد، اما نرفت. 

 در صورتم گفت: رهیخ

و  ستمیایدورتر از حاج احمد م ی. کمنییپا رمیمن م-

و من رو  یگردیکه اتوبوس حرکت کرد، م نیتو هم

هست و به  یعنی یکار رو کرد نی! اگه ایکنیم دایپ

 ییاگه هم نه، جز حاج احمد به جا شه،یخودتم ثابت م

 .یو تو راست گفت ستین یعنی ینگاه نکرد

نکرد و  دیماندن ترد یهم برا یاهیرا گفت ثان نیا تا

بفهمد که  خواستمیدنبالش نگردم، م خواستمیرفت. م

و دعا  زدی. قلبم تند تند مستین یزیچ چیه ست،ین

 خواستمی. مفتدیاتوبوس هر چه زودتر راه ب کردمیم



 ایاش خالص شوم و کنندهکالفه یدود و گرما یاز بو

بود.  ختهیمن را کامالً به هم ر هک یاز فرهاد دیشا

جز  یینگاهم را فقط به جلو نگه داشته بودم تا جا

را  ییهای. حاج احمد باال آمد و خوراکنمیمقابلم را نب

بود به دستم داد و بعد از سفارش پشت  دهیکه خر

به  کیرفت. نزد نییسفارش با تذکر شاگرد راننده پا

کردن فقط به  اهنگ یو کارم را برا دستایمن ا یپنجره

خودش راحت کرد. در اتوبوس بسته شد. دستم را باال 

فاصله گرفته بود  یحاج احمد که کم یآوردم و برا

و  رفتندیها متکان دادم. اطراف حاج احمد، آدم

و در مشتم  کردیخطا نم یااما چشمم لحظه آمدند؛یم

هللا" گفت. من هم همراهش بود. راننده بلند "بسم

و اتوبوس راه افتاد. نگاهم به سمت  متکرار کرد

خواست که از حاج احمد  دفعهکیپنجره بود، چشمم 

که  ییبگذرد و چند قدم به پشت سرش برود، تا جا

 ی. اتوبوس کمدیرا د یکس شدینم گریبود و د کیتار

و  اطینه با احت رگیسرعت گرفت. چشمم د

. گشتیآهسته، بلکه همه جا را دنبال فرهاد مآهسته

هر طور شده او را  ز،یفارغ از هر چ خواستمیم

محو شده بود، اما  دمید ی. حاج احمد از نقطهنمیبب

 خواستمیکه م یزیو سرانجام به چ گشتمیمن هنوز م



نسبت به حاج  یترخلوت ی. فرهاد جادمیرس نمیبب

را به عقب برده و به  شیپا کیبود.  ادهستیاحمد ا

 یسرش را کم کردمداده بود. تا نگاهش  هیجدول تک

کج کرد و لبخند زد. دستش را باال آورد و به من 

اشاره کرد. بعد عقب برد و خودش را نشان داد و در 

 گفتیم دیرا که با یزیآخر با بردن به سمت سرش چ

 !"یکنیبا زبان اشاره رساند." تو به من فکر م

ها، بوق اتوبوس یکر کننده یگرما و صدا دود،

که فرهاد من را به آن  یدر جهان کوچک کدامچیه

 یصندل ینداشت. سرم را رو ییدعوت کرده بود جا

گذاشتم. چشمانم را بستم و به خودم قول دادم تا 

 یبود که برا یهیبه مقصد بازش نکنم، تنب دنیرس

 خودم در نظر گرفته بودم.
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بود که چشمانم را باز کردم. سر  شیگرگ و م هوا

 یصندل یبه دستم انداختم که رو یچرخاندم و نگاه

که تا صبح  دیدیکنارم گذاشته بودم. اگر فرهاد م یخال

گذاشتم که به من  یایخال یجا یمن دست رو

به درخواست خودش و  دیکرده بود، شا شکشیپ

در  نالیکه در ترم ییهاتمام آدم نیب داکردنشیپ

و به سمت  دمی. دستم را کشدیخندیآمد بودند، مورفت

شده و درختانش  داریمخالف برگشتم. جنگل سراوان ب

 چیپ یجاده یو برا زدندیرا کنار م یکیآرام تارآرام

کنار  یها. از فروشندهکردندیسپر م نهیس چیدر پ

به  فیها را ردو تمشک فروختندیجاده که آلوچه م

 یخبر گذاشتند،یخود م یچوب یسکو یرو فیرد

 د؛یباریجنگل م یاز سر و رو ینبود. برکت و روز

با دست پر  زدند،یکه اول صبح به دل آن م ییهاآدم

مسافران  یرا برا شانیهاو تحفه گشتندیبرم

 .آوردندیم

نگه داشت  جانیاز شهر اله رونیکه اتوبوس ب نیهم

بلند شدم و  شود،یکرد که وارد شهر نم دیو تأک

گرفتم تا از  یتاکس نیعموشاه یخانه ی. براستادمیا

و همراه با او به  نمینزده او را بب رونیخانه ب

ده ش ادهیمسجد چهارپادشاه پ کی. نزدبروم مارستانیب



مطبوع  میقدم زدم. نس رااش تا خانه ریمس یهیو بق

 یگرما میضخ یااول صبح، چون پوسته ی  تابستان

 چیپ یسوزان را در خودش حبس کرده بود. بو

بود، با  زانیها آوخانه شتریکه از حصار ب الدولهنیام

 نیعموشاه یبه خانه دنیشده و تا رس بیترک مینس

 یزنگ در را بزنم، صدا نکهیهمراهم بود. قبل از ا

آمد. لبخند زدم و دستم  نیدختر عموشاه یهیگر زیر

بله گفتن  یگذاشتم. صدا فونیآ یدکمه یرا رو

دخترش  یهیاز گر یترواضح یبا صدا نیعموشاه

 آمد.

 منم عمو ...-

شدم.  اطیباز شد، آن را کنار زدم و وارد ح میبرا در

که بر باعث شد شو نیعموشاه یخانه اطیح دنید

 اطیبمانم و به اطراف نگاه کنم. دور تا دور ح یجا

 یو قرمز؛ رزها یصورت یهااش پر بود از گلخانه

آمد و  رونیاز داخل خانه ب نیو سرخ. عموشاه دیسف

 گفت:

و  میست، بخورصبحانه آماده ایمرمر عمو بجنب. ب-

 .میبر



 یسنگ یهابه سمت پله اط،ینگاه به دو طرف ح با

ها پله یاش رفتم. گلدان بزرگ کاج مطبق باالخانه

 نیقد عموشاهکه کم مانده بود هم دهیچنان قد کش

 و با اشاره به داخل گفتم: دمیشود. صورتش را بوس

 عمو؟ کنهیم هیچرا گر یشاد-

 خانه را به عقب راند و گفت: در

نداره،  ریش هیسم م،یبخواب ذارهیبچه نم نیدو شبه ا-

 .زنهیو هم پس مر ریششهیش

 ؟یبزرگ خبر داراز حال مامان-

 را تکان داد و گفت: سرش

 !ششیپ میرینه؛ م گهیتا االن د شبیاز د-

بچه به بغل،  هیبود و سم کیداخل رفتم. سالن تار به

را به داخل  اشنهیس کردیم یو سع کردیم نیفنیف

 ببرد: یدهان شاد

 عمو.سالم زن-

بلند کرد و جواب سالمم را داد.  یارا لحظه سرش

. نمیرا نب انشیتا چشمان گر دیهم چشم دزد عیسر

 یساکم را کنار در گذاشتم و به طرفش رفتم و با شوخ

 گفتم:



کل کوچه  ی! توتیدختر کول نیداره ا ییچه صدا-

 غیج ینجوریشکمش ا ی. آخه آدم برااومدیصداش م

 زنه؟یم

به  یشد. با تعجب نگاه شتریب اشهیرا گفتم گر نیا تا

 انداختم و گفتم: نیاو و عموشاه

 کردم. یبابا شوخ-

زدن به را که بعد از چند مک یدراز کردم و شاد دست

از دستش  کردیم هیبه عقب برگشته و گر اش،نهیس

 گرفتم و گفتم:

 نهیکه س ستیش نشاهللا چه تپل شده! خب گرسنهما-

 .رهیگیرو نم

 کی. بزرگتر از دمیرا بوس یصورت گرد و تپل شاد و

که بلند شدم  نی. همدیرسیماهه به نظر مپنج یبچه

قبل از  نیبند آمد. عموشاه اشهیآرام گرفت و گر

 به داخل آشپزخانه برود گفت: نکهیا

خشک  ریش ست،یبسش ن هیسم ریبزرگ شده، ش-

 بخوره بهتره.

مطمئن  یبه پشت سرش انداخت و وقت ینگاه هیسم 

 آرام گفت: شنودیحرفش را نم نیشد عموشاه



 رو دوست نداره. رمیش یشاد یدارم، ول ریمن ش-

 کردم: یاخم

 مادرش رو دوست نداشته باشه؟ ریبچه ش یدید یک-

به طرفش خم  یرا باال آورد و اشاره کرد کم دستش

 گذاشتم و به طرفش یکمر شاد یشوم. دستم را رو

 و گفت: دیجلو کش یخم شدم. خودش را کم

 یبدمزه شده، شاد رمیم مرمر! شامن  دوباره حامله-

 بخوره. تونهینم

به شکمش کردم.  یو با تعجب نگاه دمیکنار کش یکم

در ظاهرش نبود. سرم را باال  یاز حاملگ یاثر چیه

 :دمیگرفتم و با سرزنش پرس

ت به خودت ؟یزود نیحامله؟! به ا-  اومدینم! َرحم 

 . االن چه وقت ...اومدیبچه م نیبه ا

 به داخل آشپزخانه کرد و گفت: یااشاره

دختر و  قدرنیعموته؛ ا ریمگه من خواستم؟ تقص-

خسته شدم  شاهیو کنا شیاز ن گهیپسر کرد که د

پسر بشه راحت بشم  ارمیب گهیدونه د هیمرمر. گفتم 

 از دست حرفاش.

 فتم:را به خودم فشردم و گ یشاد



دختر شد  نمی. ایرفتیبار م ریز دیخب بگه، نبا-

ماه نشده دوباره پنج یخوای! میکار کن یچ یخوایم

 ؟یاریب گهید یکی

ام را بخورم. زد تا بروم و صبحانه میصدا نیعموشاه

بلند  شیتکان داد و از جا یبا ناراحت یهم سر هیسم

 را از من گرفت. یشد و شاد

نشستم اشاره به  نشیکنار عمو داخل ماش یوقت

 کرد و گفت: امیروسر

 جلوتر دستمالت رو عمو!  اریب-

 یرا رو امیبه سمتش انداختم و روسر ینگاهمین

 .دمیسرم جلوتر کش
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و  کنمینه نگاهش م دیرفت و د را ریاز مس یکم یوقت

 گفت: زنمیم ینه حرف

نصف دکترا و پرستارا من رو  مارستانیتو ب-

 نمیا خوامینم ست،ی. کم حرف پشتمون نشناسنیم

 ییدکتر ملک سرا یاضافه بشه که برادرزاده

 .شهیشه و حجاب سرشون نمدستمالش وسط کله

 حرف به طرفش برگشتم و گفتم: نیا با

 عمو که حرف پشتمونه؟ میکار کرد یمگه ما چ-

را که به داخل دهانش برده بود،  لشیسب یگوشه

 داد و گفت: رونیب

 یدونیمنافق م ؟یدونیبه تو بگم؟ نم دیهر بار با-

سر مهران  یدونیعموت! م گن؛یبه مهران م ه؟یچ

طرف جد و آبادش رو  دم؟یباج دادم و م ایبه ک

وقت اون آد،ینمپنج کالس سواد ازشون در یبچلون

 هیو بلده  شهیم یصورتش  نوران ذارهیم شیچون ر

بخونه که دل سنگ آب بشه، به خودش  هیمرث یجور

از من بپرسه پدر و مادرت اهل نماز و  دهیاجازه م

موهات معلوم نباشه،  گمینه! حاال من م ایروزه بودن 

 تو قهر بُکن رو برگردون.

 گرفتم و گفتم: نگاه



که رو برگردوندم، به خاطر  ستین نیبه خاطر ا-

 !ستهیسم

 برگشت و نگاهم کرد: عیسر

شروع کرد به  دیرو د یکی نی! باز ا؟یچ هیسم-

 خوندن؟ روضه

 یحرف گریبود تا د یش کافارفتار و نگاه کوبنده نیهم

به پا کند که  یممکن بود آتش گفتمینزنم. هر چه م

در  یکه گاه ی... حسرت هی. سمردیرا بگ هیدامن سم

از خودم هم متنفر  یمن را حت دمیدیچشمانش م

 کنمیفکر م یچرا من به فرهاد نکهیتنفر از ا کرد؛یم

بود، نه  ارداریخودش اخت هیسم راگ دیکه او هم ... شا

. کردیعوض نم نیپدرش، هرگز فرهاد را با عموشاه

را جلو  امیروسر گرید بارکی مارستانیدم  در ب

او  ییقرص شود. با راهنما نیعموشاهآوردم تا دل 

و  دهیتختش دراز کش ی. رومیبزرگ رفتبه اتاق مامان

بود ساعت را  ستادهیکه کنارش ا یاز پرستار

مهم نبود  شیبرا گرید دیمن را د ی. وقتدیپرسیم

بدنش کرد و  گاههیدستش را تک کیساعت چند است. 

بلند شد و نشست. هر چه کردم تا بلند نشود  شیاز جا

موفق نشدم. دست دور گردنم انداخت و صورتم را 



خوشحال شد که پرستارش به  دنمیقدر از د. آندیبوس

 برگشت و گفت: نیسمت عموشاه

نباشه مادرتون  یازین گهیدکتر فکر کنم د یآقا-

 باشن.  یبستر

 زد و گفت: یلبخند نیعموشاه

 مار داره! یما مهره یبرادرزاده نیا-

 یبرا یالحظه یحت نکهیسه روز تمام، بدون ا 

 یاستراحت به خانه بروم، کنار مادربزرگ ماندم. وقت

از من قول گرفت که چند روز  شدیهم که مرخص م

من  نکهیبمانم و به تهران برنگردم. قبل از ا اکالیک

بزنم عموساسان جواب داد که مرمر قرار  یحرف

رساند،  اکالیما را به ک نیود. عموشاهبر ییجا ستین

برود از  خواستیم یتا شب هم ماند و وقت

برگردند اما  جانیعموساسان خواست که با هم به اله

رفت،  نیعموشاه یبار نرفت و وقت ریعموساسان ز

پله نشست و  یو رو دیبزرگ را پوشبابا یهاچکمه

بزرگ بود و . موقع دادن دارو به ماماندیکش گاریس

پله  نیآخر یچکمه رو اکنم چرا ب ینشد کنجکاو

! مگر نگفته بود خسته است کشدیم گارینشسته و س

 نرود؟ نیتا با عموشاه



بزرگ از مامان یکم یتشکش را با فاصله بابابزرگ

 واشی. آمدیم دنشیکشآرام نفس یپهن کرده و صدا

مبلش  یبزرگ که روقدم برداشتم و به طرف مامان

به  یآب وانیرا با ل شیهام. قرصنشسته بود رفت

 دستش دادم و گفتم:

چشم بابابزرگ رو  م،یبخور تا المپ رو خاموش کن-

 .کنهیم تیاذ

 آب را از دستم گرفت و گفت: وانیل

اون  یتو قدرنیا دیترک لمید ا،یخاموش نکن-

برق رو  خوردنیتا تکون م مارستانیشده بخراب

 .نیبخواب گفتنیو م کردنیخاموش م

تاقچه گذاشت و به کنارش اشاره کرد.  یرا رو وانیل

به سر و صورتم  یمبل نشستم نگاه یرو یوقت

 انداخت و گفت:

 ی. رفته بودایرو بدجور گرفت یچوشم زن  دکتر رحمت-

برگشت  ره،یفشارم رو بگ ادیب یپرستار رو صدا بزن

 .یخواستگار میایب نیوقت به ما بد هیبه من گفت 

را باز کردم و آن را از  شایسفت روسر یگره

 :دمیسرش کش



 بخواب. ریبزرگ، بگمامان ادهیحرفا ز نیا یوقت برا-

 کرد: یاخم

وقت  یرو زدم، تو گفت نایهر وقت من حرف ا-

احمد ! ندونم مشکل حاجشون؟یبهتر از ا ی. کارهیبس

من و  یرو جواب ُکنه. تا وقت نایا یکه ه هیچ

ست؟ سرمون رو کاره یاون چ میستیا بابابزرگت زنده

 عموهات هستن. م،یمرد نیزم میهم اگه گذاشت

مبل  یشدم و دستش را گرفتم و او را از رو بلند

 آوردم. تشکش را مرتب کردم و گفتم: نییپا

 بزرگ، فردا صبح هم روز خداست.بخواب مامان ایب-

دو  ی. وقتنمیو از من خواست کنارش بنش دیکش دراز

 :دیزانو کنارش نشستم پرس

 ؟یدیخواب بابات رو ند ایتازگ-
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 و گفتم: دمیبه سرش کش یدست

 .دمیوقته که ند یلینه! خ-



که اگر  نم؛یبیتوست که خوابش را نم رینگفتم تقص و

 تیبودم برا دهیرا که از او د یخواب یوقت شیها پسال

را  خانیسیاگر احمد پسر ع یگفتیکردم، نم فیتعر

خوابش  گرید یاز پدر خودت دوست داشته باش شتریب

و  نمیباز هم خوابش را بب توانستمیمن م ،ینیبیرا نم

 یکه گاه یاز مرد شتریرا ب احمدجنترسم که چرا حا

 میدوست دارم. آن روز دعوا دیآیم میهافقط به خواب

به  هیاحمد را دوست دارم. با گرکرد که چرا گفتم حاج

را  امهیگر لیدل خانیسیبرگشتم. ع خانیسیع یخانه

گفت که باعث شده  یخوردننیو مامان از زم دیپرس

نداشتم تا  رداز د ینشان چیو ه ردیدرد بگ میپا

سؤال  ایباشد،  خانیسینگاه پر از شک ع یگوجواب

 ام!خورده نیکه کجا زم مامانمایس

هم افتاد،  یشد و رو نیبزرگ که سنگمامان یهاپلک

رفتم. عمو ساسان نبود، نه  رونیاز جا بلند شدم و ب

تنها  هارکیرجیج یو نه خانه. صدا اطیداخل ح

 ینرده نشستم و همه ی. روآمدیبود که م ییصدا

ها چنگ ام آوردم. به آنطرف شانه کیرا به  میموها

برگشته بودم،  الیوبه  هیکه با گر یزدم. آن روز

 ندیرا طول داده بودم تا فرهاد من را بب امهیقدر گرآن

است و به مامان  یو دلش بسوزد که چشمانم اشک



 یمن را به خانه گرید میهست اکالیکه ک یتا وقت دیبگو

 ،ی:"تو قشنگدیبگو شهیمثل هم ایمادربزرگم نبرد و 

 !"یکن هیاگه گر یقشنگ، حت یلیخ

و از  دمیکه از پشت سرم آمد، ترس ییسروصدا با

 اطینرده بلند شدم. عموساسان به حالت دو به ح یرو

ل شیهاآمد. چکمه  شیهاکه داخل چکمه یبود و آب یگ 

 شیکند قدم بردارد و هم سروصدا شدیبود هم باعث م

 و گفت: ستادیا دفعهکی دیمن را د یباشد. وقت ادیز

 ؟یداریتو چرا ب-

اش و سر که هنوز نگاهم به حالت دستپاچه یحال در

 بود، گفتم: سشیو خ فیو وضع کث

ل سیعمو، چرا سر تاپات خ یکجا رفته بود-  ه؟یو گ 

 از من گرفت و گفت: چشم

 بکشم افتادم تو چاله.  گاریرفته بودم س-

افتاده است  یانداد بپرسم چطور و در کدام چاله اجازه

ده است. به ش سیکل تن و لباسش خ طورنیکه ا

 شیبابابزرگ را از پا یهاطرف چاه آب رفت و چکمه

درآورد و کنار آن انداخت. سطل آب را برداشت و 

 :دیبه من کرد و توپ ینگاهمین



 !گهیبخواب د ریبرو بگ-
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عقب رفتم و به شدم. عقب ریکه زد غافلگ یتشر با

 یا. تا لحظهدمیاتاق برگشتم و کنار بابابزرگ دراز کش

زدن عموساسان را قدم یبودم، صدا داریکه ب

 یرا از صدا اشیقراریو ب یخوابیو ب دمیشنیم

. صبح هم تا هوا کردمیحس م وانیدر ا شیهاقدم

و بعد از  دگ آمروشن شد به سراغ مادربزر یکم

و فقط جهت رفع  حواسیکه کامالً ب یدنیپرساحوال

بزرگ رفت. هر چه بابا عیسر یلیبود، خ فیتکل

و دور هم  مینیبنش وانیا یخواست بماند و رو

 قبول نکرد. م،یصبحانه بخور

که بابابزرگ  یاز خوردن صبحانه، آن هم به شکل بعد

 یجز آقا یدوست داشت، به مدرسه رفتم. کس



صدا  ۱پسر*مدرسه او را عمو یهاکه بچه یرمضان

 یآقا یرو میاسم از قد نیدر مدرسه نبود. ا زدند،یم

آموزان چند تا از دانش یمانده بود، پسرعمو یرمضان

شد در طول  عثموضوع با نیمدرسه بود و ا یمیقد

مدرسه بود همه و از جمله خود  داریکه سرا ییهاسال

 !میبزن اسم صدا نیمن او را به ا

را از داخل گنجه برداشت. چون  یاستکان دیمن را د تا

که کنار  یمن خبر داشت با تنگ آب تیاز حساس

و استکان را باال آورد و  دیدستش بود آن را آب کش

 گفت:

 گهیهم د ۲برق افتاده، گرزه* ییسراخانوم ملک نیبب-

 زم؟یبر ییتو مدرسه خدا رو شکر، چا میندان

 تکان دادم و گفتم: شیبرا یسر

 .زیدستت درد نکنه، بر-

آورده بود،  میرا که برا یینشستم تا چا یصندل یرو

 یمدرسه چا یهامعلم یبود که برا نیبنوشم. عاشق ا

را  اکالیک ییابتدا یمدرسه یهامعلم بتیو بعد غ زدیبر

 بکند.

به جاده  یاز پنجره نگاه دادیرا به دستم م یچا یوقت

 انداخت و گفت:



دار بشن ، اگه خبر۳ها، مخصوصاً الکوزاکون*بچه-

دادم  غامی. پآنیهر جا باشن بدو بدو م یینجایا

 .نیبهشون که شما اومد

 دهانم بردم و گفتم: کیرا نزد یچا

 دفعههیوقتا صبح  یبراشون تنگ شده! گاه یلیدلم خ-

خواب موندم و  کنمیو فکر م پرمیاز خواب م

 شده. ریم دمدرسه

 را تکان داد: سرش

! یباال سرشون نجایا یکه اومد امرزهیخدا پدرت رو ب-

زاکون معرفت نَدانن و پشت  نیهر چند پدر و مادر ا

نن.  سرت حرف ز 

 به دست بلند شدم و به طرفش رفتم: یچا

 گن؟یم یچ گن؟یپشت سر من م-

 گفت: دستپاچه

وا بده خانم معلم، ناراحت نبو. حرف مردم، با آدم -

 .رهیم ایبا آدمم از دن آد،یم ایدن

از  یاکردم و جرعه کیرا به دهانم نزد یچا استکان

 و گفتم: دمیآن نوش



 یبدونم چ خوامیپسر، فقط معمو ستمیناراحت ن-

 .گنیم

 را باال برد و گفت: دستش

دکان که حرفت رو زدن من ساکت  یتو نیحسبه امام-

 ننشستم و جوابشون رو دادم.

که شما ساکت  گنیم یعموپسر، مگه چقسم نخور -

 ؟یننشست

 .ستمیبدهم ناراحت ن نانیهم زدم تا به او اطم یلبخند

 گرفت و گفت: چشم

مقنعه رو  نیشما تو کالس به الکو زاکون گفت گنیم-

و  نیاز سرشون بردارن. خودتون هم برداشت

و چشم و  نیحرف زد ۴َمرد بردن* یباهاشون درباره

 .نیگوششون رو باز کرد

که  ییهااز حرف دانستمیتعجب نگاهش کردم. نم با

 کنم. با همان تعجب گفتم: هیگر ایبخندم،  امدهیشن

ورزش کرده بودن و گرمشون شده  اطیح یها توبچه-

 نن،یکالس بش یاز شدت گرما تو تونستنیبود، نم

شون رو مقنعه توننیعرق کرده بودن، من گفتم م

کار  نیا یخرده خنک بشن، کجا هیبزنن کنار تا 



 میاشکال داره؟ مگه مرد بود تو کالس؟ خودمون بود

 ای کنمیو خودمون! من چشم و گوششون رو باز م

ساله چهارده زدهیپدر و مادرهاشون که به دختر س

مدرسه و بعدش  یریکه م هیامسال سال آخر گنیم

 آدیآموزم مدانش یانتظار دارن وقت ؟یشوهر کن دیبا

رد بشم و بهشون  تفاوتیب گه،یحرف رو م نیهم اب

و  نمیشیبدم؟ معلومه که م ادی کالیتوان، جذر و راد

تا  گم،ی. باز هم مگمیو نبردن م بردندر مورد َمرد 

 یوقت گم،یکه اونا بگن، منم ضدش رو م یوقت

دار بچه دیدادن خرج بچه رو ندارن، چرا با ییتوانا

درمونگاه  نیبر گمیشون مبه مادرا یبشن؟ چرا وقت

  کنن؟یرو ترش م دیو بخور دیریقرص بگ

 دو دستش را باال آورد و گفت: هر

کردم بهت  یاعصاب خرد نکن دتر، چه اشتباه یت-

 گفتم!

 دهانش زد و گفت: به

حرف رو  نیشد من ا یانشاءهللا الل ببوم، اصالً چ-

 زدم؟ 

 را برداشتم و گفتم: فمیک



ها اومدن و سراغم رو بچه! اگه الیو رمیمن م-

 اونجا. انیگرفتن بگو ب

 آمد و گفت: اطیسرم تا ح پشت

بشو مشهد،  ییایدر یعل ست،ین یکس الیاالن که و-

 .آنیها هم االن مبچه جانی! بمون همیندان دیکل

 یهادر نبود بچه شیهاکه چمن اط،یتند از ح تند

را گرفته بود، گذشتم و  اطیمدرسه رشد کرده و تمام ح

نه  الست،یو یپسر نگفتم که منظورم جادهبه عمو

 !الیخود و

 دمیکه رس نیبا سرعت رفتم، اما هم الیو یجاده تا

 دهیرا درون خودم به بند کش یآرام شدم. اشک و بغض

کنم، به قدر چند  شانیبودم که مطمئن بودم اگر رها

 .کنندیم تیکفا الیو یبار رفت و برگشت در جاده

________ 

 *پسر عمو۱

 *موش۲

 ها*دختر بچه۳

 ️☺* شوهر کردن۴



مهم  خیشوهر کردن در طول تار یمقوله نکهیا مثل

 بوده.
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اجازه  گرید د،یشنیها را محرف نیمامان ا اگر

رفتن در درس بدهم. راه اکالیک یدر مدرسه دادینم

 یپر از غم بود، حت یهمراه با دل ال،یو یجاده

و  دانستمیکه هنوز علتش را نم ناشناخته ییهاغم

که پشت سرم  یامنصفانهریغ یهاخاطر حرففقط به

که  یمثل عروس بود؛ یصاحبینبود. غم ب زدند،یم

 شترید و خودش هنوز نه. هر چه بجهازش آمده باش

در تخم  الیو نکهیا یشدم، به جا کینزد الیبه و

. دیفرهاد آمد و خودش را به رخم کش ند،یچشمانم بنش

تنگ شده بود؛ تنگ شده بود و من  شیدلم برا

 یلذتش از همه یگناه نابخشودن نیا دانستمیم



قرار است بکنم هم  ندهیدر آ یحت وام که کرده یگناهان

 است. شتریب

که پشت سرم آمد به عقب برگشتم.  ییسروصداها با

و "خانم معلم  آمدندیم الیو یدخترها به طرف جاده

باعث شد لبخند بزنم،  دنشانی. دوگفتندیخانم معلم" م

 یحت ند،یگویمهم نبود پدر و مادرشان چه م گرید

به  یوقت توانستمیمشکل فرهاد را هم حل کردم، م

که خودش  ییهاخلوت ماناز ه یکیتهران برگشتم در 

: "تنها میو بگو ندازمیب ریمن او را گ انداخت،یم رمیگ

و  نمیبنش شیشرط حاضرم تا آخر عمرم به پا کیبه 

است و رفتن  گناهیاست که ثابت کند ب نیآن ا

شدنش،  نیعمومهران به قرارگاه اشرف و جذب منافق

 به او ندارد." یارتباط چیه

 بارکیها بعد از سال دم،یها دوهم به طرف بچه من

مثل  یزن یو احساس کردم روز دمی. دودمیدو گرید

مثل من  یدور و دراز و حت یمن، پر از آرزوها

و  دهیجاده را دو نینشدن، ا ایشدن عاشق تاب  یب

از سرش سر  یروسر دنشینداده در دو یتیاهم

 افتاده است.گردنش  یخورده و به رو



 قراریشده بودم، ب قراریاز برگشت به تهران ب بعد

قدر باال رفته بود که فرهاد. توقعاتم از او آن دنید

که نبودم، هر طور  یاهفته کیانتظار داشتم بعد از 

روز کامل از  کی. هنوز ندیتا من را بب دیایشده ب

و با  بیعج یانتظار با قدرت نیآمدنم نگذشته بود که ا

. در من شکل گرفت قیعم یانهیبه ک شدنلیتبد تیقابل

 کیو  دیایب خواستمیعجله داشتم، م زیهمه چ یبرا

داشتنش بکند و به دوست میکوتاه و نه مستق یاشاره

حاال ثابت کند که در مورد  نیمن از او بخواهم هم

روز کامل شده بود و  کیاست.  ریتقصیعمومهران ب

خودم را  بلدمهر طور که  کردمیم ی. سعامدیفرهاد ن

آمدن ندارد  تیبزنم و درک نکنم که او موقع یبه نفهم

 کند.  دایدرخور پ یابهانه دیو با

که  یروز کی نیاز من بود و در ا قرارتریب مامان

آمدن من هم  یآمده بودم دو بار بحثمان شده بود. حت

احمد را دور نکرده بود و تا چشم حاج یاو را راض

 کنمیرفتار م یکه چرا طور کردیبازخواستم م دیدیم

قدر  نیو مادربزرگ ا نیتا باعث شود عموشاه

و چرا در مقابل  شنداز من داشته با یبیتوقعات عج

آمدم و  شیپا. پابهدهمینرمش به خرج م قدرنیها اآن

 یرزنیدل پ توانمیآوردم که نم لیپشت دل لیدل شیبرا



خودم  یرا بشکنم و به رومن هستم  دشیکه تمام ام

. کندیم دایپ یقدر حال بهترمن چه دنیکه با د اورمین

که دلم  یاراههیبه ب شدم،یهر چند با خودم که تنها م

 ریروزها با سرعت در مس نیانتخابش کرده بود و ا

وقت جواب مامان را و آن کردمیآن بود فکر م مودنیپ

که کدام نرمش و کدام توقع، من  دادمیخودم م شیپ

که اگر مامان  کنمیم یدارم دور از چشم همه کار

 یبه چه حال داندیببرد، فقط خدا م ییبزرگ از آن بو

 خواهد افتاد.

 یهاحرف میشدم، هم تسل میآخر من بودم که تسل در

 یهااو جواب درخواست لیبه م خواستیمامان که م

خودم  میم و هم تسلبزرگ را بدهو مامان نیعموشاه

صبح دو روز  یفرهاد. وقت دنید یبرا شدنقدمشیو پ

بعد از آمدنم به تهران، مامان گفت که ظهر بعد از 

گرفتم  میتصم رود،یم خانیسیع یناهار به خانه

ناهار به خانه  ی. فرهاد ظهر براهمراهش بروم

و عصر ساعت چهار دوباره به مطب  گشتیبرم

 یقدر طول داد که وقترفتنمان را آن. مامان رفتیم

که خودش  یدو ساعت از آن ساعت میرفتیم میداشت

 دی. بعمیجا باشد، فاصله گرفته بودکرده بود آن نییتع

هم  یاعتراض چیو ه نمیفرهاد را بب توانمب دانستمیم



به  دیوقت بارفتنمان  بکنم. آن وقتیبه ب توانستمینم

اعت دو رفتن با چهار که س دادمیمامان جواب پس م

 دارد. میبرا یرفتنمان چه فرق

رضا  میدیرس یبود که وقت اریشانس با من  دیشا

و به  دیجلوتر از در خانه د یفرهاد را کم نیماش

زنگ  میخواستی. من و مامان هم که مدیسمتش دو

 نیدر ماش خانیسی. عمیدیعقب کش م،یرا بزن فونیآ

 دنیفرهاد را باز کرده و قصد سوارشدن داشت که با د

راننده باز و  متبعد هم در س یاهیرضا برگشت. ثان

 یرا از رو نکشیشد. ع ادهیپ نشیفرهاد از ماش

به ما نگاه کرد. مامان به  میچشمش برداشت و مستق

 یسخت بود. سر میبرداشتن براشان رفت. قدمطرف

 .لب سالم گفتم ریتکان دادم و ز
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مامان، پشت سرش  یهاکندتر از قدم یلیخ ییهاقدم با

 دانستیعصا نداشت و مامان م خانیسیراه افتادم. ع

. از ستدیبا تواندینم یلیکه عصا ندارد خ یوقت

و مانع فرهاد  ندیبنش نیخواست داخل ماش خانیسیع



. تا توانست تند دیایبه سمت ما ب خواستیشد که م

به  یابرداشتن اضافه قدم رراه رفت و فرهاد را از ه

 نیرا هم داخل ماش خانیسیسمت ما بازداشت و ع

طور نگاه و همان ستادمیا یفرستاد. من هم بر جا

ر تما را کوتاه و کوتاه داریطور دکه مامان چه کردمیم

چشمش  کیچشمش به من بود و  کی. فرهاد کندیم

 گشتیهم به مامان که داشت راه رفته را به عقب برم

 نیدر ا توانستیکه فرهاد م یکار نیتریعیرطبیو غ

بکند آمدن به سمت من و ننشستن پشت فرمان  طیشرا

 بود. نشیماش

مامان را صدا زد، من هم  ندیدر را باز کرد که بنش تا

 ن نگاهش کردم.همراه ماما

 ... دیداداش شام بمونزن-

بودم که با مکث ادامه  اشرهیخ یامالحظه چیه یب

 داد:

چه خوب شد خودتون  نمتون،یبب امیشب ب خواستمیم-

 !نیاومد

اش را مصادره به جمله یرفت من کلمه به کلمه یوقت

مطلوب کردم. آن را از حالت جمع درآوردم و خطاب 



چه خوب  نمت،یبب امیشب ب خواستمیبه خودم گفتم:"م

 !"یشد خودت اومد

 نیهم خواستمیرا گرفته بودم؛ م امیینها میتصم

که از من  یزیدر قبال چ میامشب به فرهاد بگو

 بپردازد ... ینیسنگ یچه بها دیبا خواهدیم

 نشد ... اما

 مهیسراس نیاسیعمو رفت،یم یکیکه رو به تار هوا

برد و هر چه  ورشیبه خانه آمد. به اتاق فرهاد 

چه شده است و در اتاق  دیپرساز او  مامامانیس

 چیه گردد،یدنبال چه م شیهاکتاب یالفرهاد و البه

 رونیمادرش را ب خواستیو فقط م زدینم یحرف

 ریدرگ نیاسیبا عمو مامامانیبفرستد؛ مامان و س

لب،  ریزبودند که پسرش به طرف من برگشت و 

 که فقط من بشنوم، گفت: یطور

مطبش و  یگرفتن، رفتن تو سایعموفرهاد رو پل-

 جا رو گشتن و بعد بردنش.همه

 

* * * 
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و به عقب  دمیکش نییسرم پا یرا از رو چادرنمازم

عمو عفت به داخل اتاق رفته بود. قبل از برگشتم. زن

تشهد و سالم نمازم را بخوانم کنارم نشست و  نکهیا

 گفت: واشی

 دیو قشنگ دعا نکن! ونگ نزن، شا شینَن نقدریا-

 میحاجتت رو ازت قا یخدا عاشق دعاکردنت بشه و ه

 یو زار هیش و گردر خونه یبر شتریکنه، تا تو ب

 .  یکن

رفت. سرم را به سمت باال گرفتم و آرام  عیبعد سر و

 زمزمه کردم:

تو! اما من دلم داره  یباشه به رضا یراض دیآدم با-

 بگم! تونمیجز تو هم نم یو به کس ترکهیم



بلند شدم و چادرنمازم را تا کردم. مهر را از  میجا از

عمو به برداشتم و به طرف اتاق رفتم. زن نیزم یرو

دستش  کی. با دادیم ریش الیداده و به ل هیتک وارید

تا خنک شود. پروانه هم  زدیهم صورت او را باد م

. خوردیغلت م شیاز شدت گرما کالفه شده و در جا

 عمو گفتم:و رو به زن شتمگذا بازمهیدر را ن

! ریروزه نگ گهید ای ر،یبگ ریرو از ش الیل ایعمو زن-

 ! یالغر شد یلیخ

 اشینیب یاش را باال آورد و جلوارهاش انگشت

 گرفت:

! من ؟یبگ دیرو با نی! تو هر روز وقت سحر اسیه-

 م رو بده؟نماز و روزه یپسر دارم که اگه ُمردم، قضا

 به طرفش برگشت: بهار

 ریبگ ایب ،یمارجان خدا هزارسال بهت عمر بد-

رفتنت  جاریاما ب ،یریبگ دیواجبه با بخواب، روزه

سر برو، صبح برو،  هیاونم واجبه؟! حداقل  ه،یچ

 ازظهر بمون خونه.بعد

 تکان داد: یسر عموزن



نرم فردا روز خودم کار دارم  شه،ینم تیتو که حال-

 .رسهیبه دادم نم یکس

 پشت به او کرد و گفت: بهار

خدا عالمه! هر  ،یشد دندههی قدرنیا یرفت یبه ک-

 همون رو بکن. ،یدون یکار

عمو چشم به زن یواشکیو  دمیبهار دراز کش کنار

دوختم. دستش را باال آورده و با انگشتانش حساب و 

بود که  نیچشمم را بستم، دنبال ا عی. سرکردیکتاب م

عمو به دور از چند روز مانده تا آخر ماه شود. زن

و بهار آشکارا کنارم  کردیچشم من حساب م

 یالعملعکس یت. وقشمردیو روزها را م نشستیم

 :دیپرسیو م شدیبه طرفم خم م د،یدیاز من نم

 اد؟یتا ب یهست ییتو هم منتظر آقا دا-

و  شدمیاز کنارش بلند م دادم؛یرا تکان م سرم

 :گفتمیم

سروسامون  رزایمنتظرم م اد،یمن منتظرم آقاجانم ب-

 ادیجرأت نکنه ب یکس گهیوقت درو، اون لونیبده گ

 کنه. یکشگردن ستیال خودش نکه م یآب و خاک یتو

 :گفتیهم در جوابم م بهار



! مو که ینشد ۱*کایخدا به ما رحم کرد که تو ر-

 یتو باغ چ روزیپر سته،یچه خبر ا لتیدونم تو د

که  ،یهر دو سر ب یمهربان یچه خوش ب ؟یخوندیم

 یگفتیرو م یی، آقا دا۲*یدردسر ب یسر مهربان کی

تا محتاج  یرو دار یاگهی! و گرنه مگه کس دگهید

 !یاون باش یمهربان

 میمن بگو نکهیبه فکر مارجانش بود؛ به فکر ا بهار

از طرف من جمع  الشیتا خ دمیرا پسند اشییداآقا

تا  گذشتیبود که با سرعت م ییشود. به فکر روزها

 دیایب اشییکه اگر آقا دا دانستیبه آخر ماه برسد. م

طور که همان یجنگل میدختر کر دیآمده که بگو یعنی

خوش آمده، به دل او هم  -خواهرش-به چشم عفت 

عمو زن یتمام غم و غصه توانستیم نینشسته و ا

. هر کردیعمو هم قشنگ دعا مرا از دلش ببرد. زن

با خدا حرف  کنانهیو گر بردیدو دستش را باال م

که  کردیبرارش دعا م یکه برا دمیشن بارکی. زدیم

 یهاگیدرختان و ر یهاتمام برگ یازهخدا به اند

 به پول و مال او برکت دهد. حلسا

عمو آمده و رفته بود، من آواره که برار زن یوقت از

 راهنمیپ ی! لبهالیو آن خ الیخ نیا یشده بودم. آواره

را  الیعمو را شکستم، لدوغ زن یرا سوزاندم، کوزه



 امیداریزمان ب یآشفتگ هانیو ا ندازمیبود ب کینزد

 دمیخوابیهم که م یبود. وقت

فاصله دارم و  ایکه چند قدم با در دمیدیخواب م یگاه

وسط  یو گاه ستیکوه نهستم که اسمش باال ییدر جا

 گذارم،یم لینخود را در زنب یهاکه دانه یباغ در حال

تا  یهانیبا آست یهستم تا مرد چشم به راه جاده

 کمان دارد. نیو آسمان هم رنگ دیایاش به سمتم بزده

________ 

 :پسرکایر۱*

 شعر از بابا طاهر.۲*
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من برعکس  یدراز بود و شب کوتاه! اما برا روز

وقت  گفتند،یاذان مغرب را م آمدمیبود! تا به خودم م

عمو از و زن مینشستیو دور سفره م شدیافطار م

 گریو بعد از آن د گفتیم یفرن اد  یبودن ز نیریش

و  گرفتمیبود که روزه م یسال نی. اولگذشتیزمان نم

 مغرب. نهمشتاق اذان صبح بودم، 

را با چادر به کمرم  الیعمو، لبعد از رفتن زن صبح

 ستادهیا وانیا یرا جارو زدم. بهار رو اطیبستم و ح

کرده بود من چه با  زی. گوش تکردیبود و نگاهم م

اش بسپارد و به حافظه عیتا سر کنمیخودم زمزمه م

 کردیم یکند! هر کار دایپ اشییبعد ربطش را به آقادا

. از زدمیبزنم و من نم یحرف اشییداتا من از آقا

و جلوتر از من با  دیآمد و از چاه آب کش نییها پاپله

 و گفت: دیآب پاش نیزم یدستش رو

ذره آب بپاش و بعد  هیهوا بشو؟!  ینیبیخاک رو نم-

 !هاشهیت باطل مجارو بُکن! روزه

عمو زن گریکه سلمان آمده و رفته بود، د یوقت از

که به من  دمیدیم یبه کار من نداشت، فقط گاه یکار

دنبالم بود و مدام در  شهیاما بهار همزل زده است، 

 و کالفه بود.  دیکشیسرک م میکارها



 رفتم و جارو را به سمتش گرفتم: جلو

کولت  یهم رو الیجارو بُکن، ل ایب یتونیتو بهتر م-

 که سختت باشه! ستین

 الیگذاشت و به پشت سرم رفت. ل نیآب را زم سطل

 و گفت: دیرا با زور به طرف باال کش

 ره،یراه م نیبذارش زم ،یکنیرو کول م الیلخودت -

 !ستیچالغ که ن

را به طرف پله برد و پروانه را صدا زد تا کفش  الیل

و دور خانه  ردیکند و دستش را بگ شیرا به پا الیل

 بگرداند.

گاو و  یرفت تا برا لهیهم به طرف طو خودش

 آب بگذارد. گوساله

عمو به خانه آمد، نفس نداشت حرف زن یوقت ظهر

با سرعت به طرفش رفت تا  دیاو را د یوقت الیبزند. ل

که دنبالش  ستین ریش نیا دیفهمیبخورد. نم ریش

 یعمو روجان مادرش است. زن یرهیاست، بلکه ش

دست  الیواگذار کرد. ل الیپله نشست و خودش را به ل

بر  هیداد و با تک نییرا پا راهنشیپ یقهیانداخت و 

نشده  ریخورد. هنوز کامل س ریعمو شزن  ینهیس

 بود که بهار با نگاه به جاده گفت:



 آدینفر داره م هیرو بده باال،  تقهیمارجان -

 کولش داره.  یهم رو سهیک هی طرف،نیا

ها را پله بلند شد و به من که لباس یاز رو عموزن

 گفت: کردمیطناب پهن م یرو

 .هیک نیا نمیشو عقب، ببب ایب-

تفنگ بر  یبه پشت سرم نگاه کردم. مرد ناخودآگاه

. هر آمدیکولش به طرف ما م یرو یاسهیدوش با ک

صورتش را  توانستمیبهتر م شد،یم ترکیچه نزد

آقاجان و  یهاشیر یداشت اما نه به بلند شی. رنمیبب

 م،یدیاو را د یبار وقت نیکه آخر یعمورحمان

شده بود؛  تراز آقاجان هم پرپشت یحت شیهاشیر

با هم بسته بودند،  هایبود که جنگل یعهد

که  یمگر وقت کردند،یرا اصالح نم شانیهاشیر

 و مردمش در آرامش باشند. النیگ

 یکم شیبود، چهارشانه و بلند باال. موها یجوان مرد

 اطیکامل به داخل ح دادیاجازه نم شیایداشت و ح چیپ

 یرا رو اشسهیسالم کرد و ک نییپا یر. با سدیایب

لب با خودش گفت:  ریعمو زگذاشت. زن نیزم

 خبر بارده!"  میاز رحمان و کر ی"حتم



 ستادهیبه سمت مرد رفت، من و بهار منتظر ا عموزن

. دیبه او بگو خواهدیمرد چه م مینیتا بب میبود

 و گفت: ستادیا اشیعمو در دو قدمزن

 ؟یو رحمان خبر دان میجان از کرزک-

 سرش را تکان داد و گفت: مرد

مار  یکنارم؛ اومده بودم به مبله، من مال دهات کوه-

 سر هم به شما بزنم.  هیگفتن  میسر بزنم که آقاکر

 کرد و ادامه داد: سهیبه ک یاشد و اشاره خم

 شما فرستادن. یبرا ۱هم آغوزه،* نیا-

 گفت: یبا ناراحت عموزن

 یبُکنم زک، نگفتن خودشون ک یچ خوامیآغوز م-

 آن؟یم

 غم تکان داد: یسرش را به نشانه مرد

 !نی! دعا بُکنادهیمشکالت ز ۲خواخور* هیمعلوم ن-

بود.  نییسرش پا زد،یکه حرف م یتمام مدت در

 ایو حجب و ح کندیمرد نگاهش نم دید یعمو وقتزن

 :دیدارد پرس



 یپسر ک رم،یم ادیز جاریمن اونجا ب ؟یکنارمال کوه-

 ؟یهست

 جواب داد: مرد

 !یعلپسر گل رجم،یمن ا-

 یکه خودش را معرف یالل شد. مات به مرد عموزن

کرده بود، زل زد. من به بهار نگاه کردم و بهار به 

 رجیعمو باعث شد ازن یمن. سکوت طوالن

عقب آمد، عمو عقبکند و برود. زن یخداحافظ

به طرفش رفت و  جا ماند و بهارآغوز همان یسهیک

 گفت:

بعد  اد،یروزا ب نیهم ییدامارجان نذر کردم اگه آقا-

 .رمیتر روزه بگهفته اضافه کی دیع

________ 

 گردو۱*

 خواهر۲*
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با همان نگاه مات و مبهمش برگشت و به  عموزن

زده  یبهار نگاه کرد. بهار به گمان خودش حرف خوب

عمو شکل که در سر زن یبود، اما با حرفش فقط شک

 ستادهیکه ا ییجاکرد. از همان دییگرفته بود را تا

 یراهم را کج کردم و به سمت خانه صدایبودم، ب

 یپا رو که نیمو ه اوردمیخودمان رفتم. طاقت ن

راه  نیعمو در حگذاشتم به عقب برگشتم. زن وانیا

ل را از  اشیرفتن دست به پشت کمرش برده و چادر گ 

انداخت. بهار که از  نیزم یدور کمرش باز کرد و رو

چادر را برداشت و دنبالش راه  آمدیپشت سرش م

 گریو د کردیهم ماتم زده به مادرش نگاه م الیافتاد. ل

 دادینشان م ارشینبود. با نگاه هش ریش وردندنبال خ

مادرش را کامالً حس کرده است. دو  یکه غم ناگهان

که اشتباه  میعمو بگوقدم به عقب برگشتم تا به زن

آوردن آغوز  یفقط برا ده،یکه د ی. مردکندیفکر م

که گذشته  یزمان کوتاه نیآمده و من هم در هم



 یفکر چیاو ه درفته است و در مور ادمیاش از چهره

نگاه به بهار  ستادم،یدر سرم ندارم؛ اما مکث کردم، ا

دوختم و بعد به دورترها و جاده! حرف که از دهانم 

 یباق یفقط حرف خشک و خال گرید آمدیم رونیب

عمو زن یبرا کرد،یم دایو معناها پ یمعن ماند،ینم

است  یدل من به برارش راض  نکهیسند! سند ا شدیم

بوده  صدایب یتیچند وقت، اعالم رضا نیاو سکوت 

عمو و آقاجانم زن نیاست. رفتن و نرفتن، انتخاب ب

که در  یزیبود. کوتاه آمدم، به عقب برگشتم؛ اما چ

او را  رفت،یراه خودش را م گذشتیدلم م

از حرکت کردن باز دارم. دلم چشم به  توانستمینم

ب ن شیکه آخر یمانده داشت، به امشب یباق یروزها

بود که بهار  کیقدر نزدو آخر ماه آن آمدیقدر هم م

نذر دوباره روزه گرفتن کند.  د،یروز بعد از ع یبرا

ها بزند؛ که قرار بود با آمدنش، حرف یبه مرد

 مهم! یهاحرف

فکر کردم که در  یزیبه سمت اتاق رفتم، به چ تند

قبل به آن فکر نکرده بودم؛ فقط به خودم و  یروزها

اگر سلمان  کهنیبودم، و هرگز به ا دهیشیدلم اند

 دیفهمیجان اگر منه! آقا شدیبعد از آن چه م آمدیم



. اسبش را گرفتیچه خبرها شده آرام و قرار نم

 .کردیم نیز انهبرگشتن به خ یبرا بارنیا

حس ماندن در  نیعمو و بهار بود و همزن شیپ دلم

آمدم. بهار  رونیمشکل کرد. از اتاق ب میاتاق را برا

چادر و شلوار کار مادرش را شسته و در آفتاب 

 شانیدایعمو پو زن الیتا خشک شود. ل کردیم زانیآو

قبل، کنار  یروزها یبودم مثل همه دوارمینبود و ام

و  یاز زور گرسنگ عمونهم خوابشان برده باشد، ز

 شکم! یریجمع و س ال  یاز خ الیو ل ،یخستگ

 یسهیبه ک ینگاهمیبعد نبه طرفم برگشت و  بهار

 یسهیآغوز انداخت. با اکراه به آن سمت رفت و ک

و سرش  دیما کش یپله کیآغوز را با خودش تا نزد

 را بلند کرد و با اخم گفت:

! گناه داره با زبان ترکهیداره م لیمارجان د یم-

 حرص و جوش بخوره! قدرنیروزه ا

حرفش جرات کردم دهان باز کنم و من هم  نیا با

 :میبگو یزیچ

 طورنیخوشحالم ا یکار بُکنم، فکر کن یخب من چ-

 ببو؟!

 :ستادمیا شیرفتم و روبرو نییها پاپله از



 یکار یبشه، ول تیمنم ناراحتم! دوست ندانم اذ-

 بکنم. تونمینم

 را گرفت و گفت: دستم

 ل تیبه د ییداکالم بگو آقا هی. یتونیم ،یچرا نتون-

خوشحال  قدرنی! بُخدا ایگیرو هم نم نی! همشتهیبن

 .شهیم

 انداختم: نییرا پا سرم

 دارم آقاجانمه؟! اریچند بار بگم که اخت-

 میاما فکر بُکن عمو کر ،یباشه؛ تو درست گون-

رو دوست  ییآقادا ه،یتو نظرت چ سته،یا یراض

 بهش؟ یستیا یراض ؟یدار

 در چشمانش گفتم: رهیرا باال بردم و خ سرم

مگه  ومده،یهنوز ن تییدامگه فقط به گفتن منه، آقا-

 اد؟یقرار نبود ب

و دست  دی! خنددیبا تعجب نگاهم کرد و بعد خند بهار

و  دیدور گردنم انداخت و من را به طرف خودش کش

 گفت:



 شهی*، مگه مسریمبال آدی! مرمیمن برات بم یاله-

. آدیچند روز مونده هنوز! صبر بُکن، حتماً م هی! ادین

 باش! یتو فقط راض

را از دور گردنم جدا کردم.  عقب رفت و  دستش

 آغوز زد و گفت: یسهیبه ک یلگد

 هی آمیو م گردمی! خودم برمایزنینم نیدست به ا-

 . کنمیم شیکار

 یبلندش را گرفت و به طرف خانه راهنیطرف پ دو

از خودش حرف  میند تا بگو. نمادیخودشان دو

 یسهی. از کردیبگ دهیو حرف من هم را نشن اوردیدرن

خاطر حرف بهار، دل خودم آغوز فاصله گرفتم، نه به

 به آن دست بزنم. خواستینم

___________ 

  ��*بالت به سرم، همون درد و بالت به جونمه.

 کسچیه ��میزنیقشنگ گپ م ایقدر ما شمال چه

 یلیمثل ما گپ بزنه، تازه غذاهامونم خ تونهینم

 .ستهیخوشمزه ا
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شد،  داریاز خواب ب گرید یزودتر از روزها عموزن

آمد و چادرش را دور کمرش بست و مثل  نییپا

دار بودنش گله کرد. بند شلوار از نم قبل یروزها

و به سمت من که  دیچیمحکم پ شیکارش را دور پا

 ختمیریشکسته آب م یهاها در تکه کوزهجوجه یبرا

 و گفت: ستادیسرم ا یآمد. باال

خونه؛ سر باغ هم نشو!  یمونیم ا،یریجا نم چیه-

 بشو باال!  ا،یهم ن اطیزاده هم نرو، تو حامام

 ستادیقدر اچه گفت سر تکان دادم و چشم گفتم. آن هر

 ها باال بروم و بعد خودش رفت. تا من از پله

 زاریکار در شال یماه رمضان به خاطر خستگ یهاشب

فرق داشت. با  شیقدر برااما شب رفت،یبه مسجد نم

مسجد  یبا ما راه خوردیتا افطار م یوجود خستگ

 ایتا اذان صبح اح شتگیهم به خانه برم ی. وقتشدیم



به دست و  یآب آمدی. هر بار که چرتش مگرفتیم

نشست. من کلمه به یو سر سجاده م زدیصورتش م

برگشتن عمو  دانستم؛یرا م شیهاحاجت یکلمه

! شیرحمان، آمدن برارش، سروسامان گرفتن دخترها

نفس تازه کنند و  زارهایباران، تا شال دنیبار

 دیبعدش تا ع یروزها یها خوشه دهند. همهشلتوک

 فطر، جز آمدن باران، منتظر آمدن برارش هم بود. 

است و ماه رمضان  دیسحر که نعمت جار زد ع دم

فکرش  یتمام شده، هوا گرم بود و آسمان صاف! کس

. باردیباران هم م د،یایب ییروشنا یکه وقت کردیرا نم

شد. همه خوشحال بودند،  ادیکم زو کم دیربا زیر زیر

کنند و  لیروز کارشان را تعط کی توانستندیهم م

راحت شد که امسال هم  الشانیاستراحت کنند، هم خ

خواهند داشت.  یبه موقع باران آمده و محصول خوب

و با خرما  میفطر به مسجد رفت دیخواندن نماز ع یبرا

که  ییهاان خلفهعمو ن. زنمیمان را افطار کردروزه

درست کرده را در مسجد پخش کرد. بعد از خواندن 

تا به او کمک   مینماز با هم به سمت خانه حرکت کرد

نانش را بپزد و  یهیدوباره َکله را گرم کند و بق میکن

 امدهیاز راه را ن یدر محل پخش کند.  هنوز نصف



. دیآیمار تندتند به سمت ما م هیرق میدیکه د میبود

 عمو گفت:به زن دی. تا رسزدینفس منفس

برارت اومده،  ایب ن؟یکرد ریچرا د ن،یکجا بود-

مسجد نماز  نیچوشمات روشن! من بهش گفتم رفت

 .نیبخون

به طرف ما برگشت. چشم گرفتم؛  عیسر عموزن

 یواشکیو صورتم گرم شد. در دلم  دمیخجالت کش

هار عمو! بخودم و بعد زن یکردم، اول برا یخوشحال

 به طرفش رفت:

 قدر گفتم!! چهآدیگفتم م یدیمارجان، د یدید-

 ادامه داد: مارهیرو به رق و

 دست شما درد نکنه.-

 مارهیرق یهم در جواب بهار لبخند زد و برا عموزن

 گفت: یسر تکان داد و با خوشحال

 انشاهللا.  یَزکون عروس ی! تیخبر ببخوش-

و  دیآمده است تند تند دو اشییکه دا دیتا شن پروانه

 ینخورد توجه زیتر برود تا لعمو گفت آرامهر چه زن

 عمو به من و بهار گفت:به او نکرد. زن

 سلمان تنها مونده. ن،یایتندتر راه ب-



 همراه ما قدم برداشت و گفت: مارهیرق

 زار،ینعمت بردتش سر شال دی! تا رسنیعجله نکن-

رو از مردم  کنه محصول امسال شیراض خوادیم

هم  اد،یخوب بده هم خدا رو خوش ب متیق هیبخره. 

 خدا رو! یبنده

که  یبه حرف یقدر خوشحال بود که توجهآن عموزن

که نعمت از برارش داشت  یازد و خواسته مارهیرق

 کیما حرکت کرد و رفت. نزد ینکرد. تندتر از همه

خودشان رفت و  یبه طرف خانه مارهیرق یخانه وقت

. منتظر ماند ستادیعمو هم ااهش از ما جدا شد، زنر

راه من را سد کرد و  میدیسکه ر نی. هممیتا به او برس

 به صورتم انداخت و گفت: ینگاه

 ! ایدستمالت رو درست کن، شق و رق راه ب-

کرد و آرام به لبش  کیدستش را به دهانش نزد بهار

 زد و گفت:

پسند  دیکه با یحرفا گذشته مار جان، اون نیکار از ا-

 یتیت ،یبکش لیاالن ک دیبا ده؛یکنه، بدجور پسند

من!  ییآقا دا ،یکرده، اونم ک دایخانوم خاطرخواه پ

پاش  گهیکه بره د دیکشیبرات شاخ و شونه م ادتهی



 نجایشد، چرا اومد؟! ا یپس چ ذاره،یرو باالکوه نم

  خواد؟یم یچ

 یاما اخم د،یخندیاگر چه تمام صورتش م عموزن

 به بهار زد: یکرد و تشر

 .شنونیحرف بزن، مردم م ترواشی-

عمو راه به زن توجهیراه کرد. ببه شدیرا نم بهار

 افتاد و گفت:

 دی! اول و آخر که بامیترسیخب بشنون، مگه م-

به بعد دونه به  نیاز ا گهید اکالیبفهمن ارباب ک

! آخه رهخیباال م متیبرنجشون رو اونم به ق یدونه

 بخره! ینخره، از ک نایزن ببره! از ا نجایاز ا خوادیم
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 نیقدر ابهار را به حال خودش گذاشت. آن عموزن

او را  آمدیآخر سخت گذشته بود که دلش نم یروزها

و رفت.  دیتحت فشار بگذارد. بهار تندتر از ما دو

که از  یعمو به طرف من برگشت. با لبخند و نگاهزن

 بود، گفت: میسر تا به پا

 !میبَش ایب-

طور که قدم برداشتم. شق و رق؛ همان واشیو  آرام

عمو خواسته بود. سرم را آرام باال گرفتم و به زن

آمده  یخبرقاصد خوشآسمان نگاه کردم. باران چون 

آسمان، باال  یو رفته بود! هوا صاف شده و رنگ  آب

 یهابال و پر خودش گرفته بود. برگ ریکوه را ز

 دنیکشنفس یصدا شدیدرختان شسته شده بود و م

عمو هر وقت که . برار زندیرا شن نیآرام زمآرام

. آسمان به شدیو زمان دگرگون م نیزم آمد،یم

 بارکی گرفت؛یو رنگ م فتادایجوش موجنب

کوه که باال یآب ن  یتر! قشنگیآب بارکیو  یکماننیرنگ

 بود!  دهیبه خود د

 اطیداخل ح یجز بهار و پروانه کس میدیرس یوقت

 یرا که دفعه یگرداندم و اسب اطینبود. نگاهم را در ح

. اسب دمیبود، د اوردهین اطیقبل سلمان با خودش به ح



ابهت  ادآوری اش،یرکیو ز یکه با چاالک یجوان

و پروانه از دور به او نگاه  الیصاحبش بود. ل

به اسب را  شدنکیزدجرأت ن کدامچیو ه کردندیم

اسب دست و  نیکجا و ا عینداشتند؛ نازخانم آرام و مط

 کجا!  رکیز یپا بلند با نگاه

با  اطیپله رها کرده بود و در ح یچادرش را رو بهار

. شاخ و خوردیبلند و قرمزش چرخ م هنرایپ

 ریو ز کردیجمع م نیزم یرا از رو یاضاف یهابرگ

عموعفت را . تا من و زنخواندیخودش م یلب برا

 داد زد: د،ید

 کنمیگوشت کباب م ییآقادا یناهار برا خوامیم-

 ب بُر با داس! اناریمارجان، چند تا ترکه

تکان داد و من هم از کنارشان  شیبرا یسر عموزن

خودمان بروم که بهار رو  یرد شدم تا به سمت خانه

 به من گفت:

 یآب رهنیپ یکمک من. ت ایتو هم بشو نونوار بُکن ب-

 بپوش. ُسرخ دستمالت رو هم ببند.

 عموعفت با اخم جوابش را داد:را گفت زن نیا تا

 !ادین رونمیتو خونه ب شهیبره بن میمر اد؟یکجا ب-



 به طرفش برگشت و گفت: بهار

 ... ادیجان بذار بمار-

 گفت: یبلند یبا صدا عموعفتزن

 که گفتم. نیکار برس! هم یحرف نزن، ت-

عمو با بهار موافق هم بود، من گوش به زن اگر

. بهار رفتمیو به داخل اتاق م دادمیحرفش نم

 عمو گفت:غرغرکنان به زن

 رهینم دهیانگار؟! ند یرو ندار ییداخبر اخالق آقا-

 گفتن بود! ها! از من

 گفت: یلب ریتر از او زآرام عموزن

از  دن؟ی! مگه چند بار نشون مگهینشونش دادم د-

ماه عوض که نشده؛ همون آدمه. حاال  نیاون ماه تا ا

 سته،یروده دراز ا قدرنی. نعمت اادیصبر بُکن ب

 ها مگه ولش کنه.حاالحاال

 گفت: یبه حال سرخوش بهار

 جان! مار خوادیم یرقاص لید یم قدرنیا-

پرت کند و  شیتا برا گشتیم یزیدنبال چ عموزن

به  توانستینم گرید کردیهم م دای. پکردینم دایپ



عمو اطرافش را که زن یابهار برسد. بهار در فاصله

 تا توانسته دور شده بود. کرد،ینگاه م

از باران و نم به مشامم  ییاتاق را که باز کردم بو در

 دیع نیبود؛ بهتر دیلبم آورد. ع یرو یخورد و لبخند

را در خودش  ییکه داشتم. اتاق کوچک ما بو یفطر

فضا از  یآمدن باران همه یکرده بود که ابتدا رهیذخ

 یآن پر شده بود. چادرم را تا کردم و کنار چند بالش

بودند، گذاشتم. دستمال را از  هشدهم سوار  یکه رو

به  یرا باز کردم. نگاه میسرم برداشتم و موها

انداختم و بعد به طرف بقچه رفتم. دو زانو  راهنمیپ

را  شیهااز گره یکیکه  نینشستم و هم نیزم یرو

قشنگ  راهنی. پدمیشده و عقب کش مانیباز کردم، پش

را  یراهنیبهار همان پ دم؟یپوشیم دیبا یک یرا برا

به تنم کرده  یتاجدختر عمه یکه در عروس گفتیم

با آن  گفتیعموعفت مکه زن یراهنیپ بودم. همان

 یگاه پوشمیآن را م یو چشمانم وقت شومیمثل ماه م

 خواستمیم ی. ماه  چه کسیآب یگاه شود،یسبز م

اول  یآقاجانم نبود؟! بازکردن گره یبشوم آن هم وقت

بقچه را بستم و آن را کنار . دینرس یبقچه به دوم

 یگذاشتم. آقاجانم مرد جنگل بود. باد و بوران وقت

از شاخ و برگ درختان  ییهاسرپناهش کومه آمدیم



را  اشیکیکم نبودند.  شیهای. سختشدیم

و اجازه  آمدیخودش م دیدو تا کنم. با توانستمینم

آقاجانم هم مثل  دیقشنگ بپوشم. شا راهنیمن پ دادیم

بهتر از او  دیفهمیم دیدیعمو را مبرار زن یمن وقت

که برنج مردم باالکوه را به  دیدی. اگر مستین یکس

 سهیمقا شیاو را با عموها گرید خردیخوب م متیق

 ردیگیتفنگ بر دوش م گفتینم شهی. مگر همکردینم

چون  جنگد،یو با همه م رودیهمه جا م رزایو با م

کنند؟ مردم  یآرامش زندگ ومردم با عزت  خواهدیم

 متیآن هم با ق شانیهاباالکوه بدون فروختن برنج

کنند!  یبا عزت زندگ توانستندیمناسب، هرگز نم

 یاز دشمن اجنب ترکینزد یلیخ یو ندار یپولیب

نه دشنه.  خواستیبود که نه تفنگ م یبود.دشمن

باال  چارهیو از سر و جان مردم ب کردیحمله م صدایب

و تا  شدیعزت و اعتبارشان م زانیو آو رفتیم

. بلند شدم و در اتاق راه رفتم. رفتیم شیسقوط آن پ

نعمت  یپرچانگ یبرا گرید گذشت،یهر چه زمان م

عمو را برار زن خواستمیناراحت نبودم و فقط م

 کند تا برنج مردم را بخرد. یراض
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پروانه،  غیآمد و ج اطیاز ح دفعهکیکه  ییسروصدا

باعث شد تحمل تنها ماندن در اتاق سخت شود. 

پروانه  یگذاشتم. صدا امنهیس یو دستم را رو ستادمیا

 ریبشنوم، تحت تأث توانستمیرا که م ییصداها یهیبق

سرم گذاشتم و به  یخود قرار داده بود. دستمال را رو

. دمیشنیخودم را م دنیکشنفس یطرف در رفتم. صدا

فکر کردم که  نیدر گذاشتم، به ا یدستم را که رو

 بهیعمو چه دارد و چه کرده که با وجود غربرار زن

 تابیمشتاق و ب طورنیا اد،یز یهابودنش و فاصله

با دوباره  خواستمیاو هستم؟ جوابم را م دنید نظرکی

من که  داز دسترس محدو کهنیقبل از ا رم؛یبگ دنشید

در بود، دور شود و برود.  یکوچک دو لنگه یروزنه

 دم،یکه د یزیچ نیاز هم باز کردم و اول یدر را کم

که  یخود  خودش بود. دست در دست پروانه کنار آتش

 ستادهیبرپا کرده ، ا اطیکباب، وسط ح یعمو برازن

ضربه  نیآرام به زمبراقش آرام یهابود و با کفش



 شیزانو کیکه تا نزد یبلند دارهدکم ی. قبازدیم

 دهیپوش یدیسف راهنیپ شیقبا ریبود، بر تن داشت. ز

 ریتا ز یکیدراز و بار یهم پارچه راهنشیپ یو جلو

 کردم،یهش منگا شتریبود. هرچه ب زانیآو اشنهیس

در را  ی. دو لنگهشدمیم ترصیحر دنشیبهتر د یبرا

نم اما پروانه یبه دو طرف فشار دادم تا او را بهتر بب

 به کجا!  دانمیو برد. برد و نم دیدستش را کش

تادور که دور دمیدیم مارهیرق یرا شکل باغچه اتاق

بود و گل گوشواره! در را بستم.  یاطلس شیهانیپرچ

من تنها  شهیو مثل هم دیایمنتظر بهار نشستم تا ب

 یکل آمد؛ینم یدست خال آمدیناهار نخورم. که اگر م

قدر مست آن کردمیحرف و خبر داشت. فقط خداخدا م

 ببرد. ادینشود که من را از  اشییداآقا دنید

تمام  دود کباب! کارشان شتریو ب آمدیکباب م یبو

سفره هم  شانییداآقا یبرا دیشده بود و تا االن با

اگر  یانداخته باشند. کم مانده بود بهار برسد. حت

آوردن ناهار  یبرا م،یتا ناهار را با هم بخور ماندینم

 کوچک من بود. یدلخوش نیو ا آمدیم

به عقب  عیباعث شد سر آمدیکه از پله م ییپا یصدا

بدهم. نخ و سوزن را برداشتم  هیبروم و به بالش تک



پروانه شدم. بهار  یقهیبغل جل ریو مشغول دوختن ز

 دیدر را باز کرد و تا من را د شیبه دست با پا ینیس

 تکان داد و با لبخند داخل آمد: یسر

 داغ مزه داره!داغ ایاون رو ول کن. ب-

که پهن باشد با سرزنش رو به من  دیند یاسفره یوقت

 گفت:

 ت دوخت و دوزه؟! بلند شو سفره بنداز.االن وق-

را وسط اتاق پهن کردم.  یریحص یشدم و سفره بلند

پلو و کباب را که در  سیطرف سفره نشست و دآن

نگاهم  یچشم ریبود وسط سفره گذاشت. ز ینیس

و با نگفتنش  گفتینم یزی. چزدیو لبخند م کردیم

 . نگاهش کردم و گفتم:کردیداشت من را کالفه م

  سته؟یدار اخنده یچ-

 بلند شد و گفت: دفعهکی

گفته.  یچ ییدا! طاقت ندانم بهت نگم آقامی! مرمیمر-

 امرزتیخوبه. کاش مارجان خداب رمینم یاز خوشحال

خاطرخواهت شده  یک دیدیزنده بود. اگه زنده بو و م

! کاش عمرش به کردیکارا که نم یچ گه،یم یو چ

 بو. ایدن



قدر تندتند و کنارم نشست، قلبم آنآمد و دوزان یوقت

سخت کرده بود. بهار دست  میکه نشستن را برا زدیم

 گذاشت: میزانو یرو

سر سفره و ناهارش رو  شهیبن نکهیقبل ا ییداآقا-

من و پروانه به مارجان گفت که تا دو  یبخوره جلو

* و کارش تمام شد، دیکه برنجاش رو بُر گهیسه ماه د

 یخواستگار نجایا آدیو عموجان بزرگش م مارلهیبا پ

 .برهیو با خودش م کنهیو تو رو عقد م

و از رنگ صورتم خبر  کردمیفقط نگاهش م من

بود به کمرم و من  دهیچسب راهنمینداشتم. پشت پ

بهار  یهازدنعاشق حرف طورنیو ا قدرنیهرگز ا

 نبودم!

 خودش اشاره کرد و ادامه داد: به

شفته و وا رفته گفتا! نه  یجورنیمن افکر نکن مثل -

چوشمون مارجان و گفت:" دو سه  یبُخدا! زل زد تو

 هیگنج،  هیبُکن عفت. فکر بکن  یماه خوب امانتدار

بکن و  یبلد یتوئه. هر کار شیاز من پ یمتیق زیچ

ببرمش!  دردسریو ب امیحواست بهش باشه تا من ب

 ییهوامن رو  لید دینبا ای! یشیوقت خالص ماون



نه  گمیم یهر چ دیبا یحاال که کرد ای یکردیم

 بشه!" دیکار با نی. ایارین

 و من را در آغوشش گرفت و گفت: دی. بلند خنددیخند

به  اهیگرفتارت شده و گر نه صدسال س ییآقادا میمر-

 .زدیجان حرف نمبا مار ینجوریالکو ا هیخاطر 

را  ینیس نییپا یرا از خودم دور کردم. با سر بهار

 لب گفتم: ریو ز دمیجلو کش

 کرد. خیکباب -

 کرد! خی سریت یفدا-

کباب سرد شده را تندتند و با اشتها خورد. من  بهار

که  ی. به رفتن همراه کسکردمیبه سه ماه بعد فکر م

خودش است و  یکه برا دانستیم یمتیق یمن را گنج

 نیریمن را ش یفکر داشت لحظه به لحظه نیا

 .کردیم

_______ 

 برنج منظور همان درو کردن است. دنی*بر
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کردن، از جمع نیرا جمع کرد و ح سیو د ینیس بهار

ها شب اشییگفت. گفت که اگر آقادا اشییدارفتن آقا

مردم است. به  یهابه خاطر من و حرف ماندینم

 یدوباره برگشت. وقت عیخودشان رفت و سر یخانه

بغلش  ریدر دستش بود و به ز یادر را باز کرد بقچه

جلو آمدن  الیکرد و نه خیگرفته بود. به من نگاه م

از خودش جدا کند. با  خواستیداشت و نه بقچه را م

 اش گفتم:اشاره به بقچه

 بهار؟ هیچ نیا-

 آورد: رونیبغلش ب ریرا از ز آمد و بقچه جلو

 .اریارواح مارجانت نه ن خوام،یازت م یزیچ هی-

 لبخند گفتم: با

 بگو! ه؟یچ-

 کیاش را باز کرد. نشست و بقچه نیزم یرو

شده از داخل آن  یدوزدستمال و سربند  بنفش پولک

دور سربند باعث شد  ی  رنگ یها. پولکدیکش رونیب

 :رمیش بگو از دست نمیبنش

 بهار!  ستهیقدر قشنگ اچه نیا-



 را هم به سمتم گرفت: دستمال

دستمال و  نیا ای. بستاین ییهر جا نایقشنگه! ا یلیخ-

 !یبن یچطور نمیو ببند؛ بب ریسربند رو بگ

 مال توئه؟-

 را تکان داد: سرش

 نه، مال توئه!-

به دستمال بلند و سرخ داخل دستش که  ینگاه

 بود انداختم و گفتم: متیقگران

 ش؟یمال من؟! از کجا آورد-

 نگاهم کرد: دیترد با

 تو بارده! یبرا ییداآقا-

 اش گذاشتم و گفتم:بقچه یرا گفت سربند را رو نیا تا

 بردار ببر بهار!-

 التماس گفت: با

رو ببند.  نیا ایقسمت دادم به خاک مارجانت. ب-

تو بهش  دیبا اکالیبرگرده ک نکهیگفته قبل ا ییداآقا

. حرف ما رو نه که قبول نداشته یجواب بله رو بد



که به  ینشونه بهش بد هیتو  خوادیباشه، فقط م

 .ادیتا ب ینیشیپاش م

 کردم: اخم

اون بگه، منم  ی. هر چدهیجانم مجواب رو که آقا-

 بگو. تییرو به آقادا نیندارم. برو ا یحرف

بهش گفت اما رو ده بار  نیوهللا باهلل مارجانم هم-

 یپ رمیبهم بله نگه، نم میگفت تا خود مر ییداآقا

جانش. گفت خودش بله داد، من هر طور ببو آقا

 ُکنم. یآقاجانش رو راض

 و باهاش حرف بزنم. امیب تونمیمن نم-

 را به طرفم گرفت و گفت: سربند

سربند و دستمال رو اگه  نی! ایبزن یحرف خوادینم-

بهش بله  یعنی وان،یسر ا یایلحظه ب هیو  یببند

 !اکالیک گردهیجمع برم الیو اونم با خ یگفت
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 ! تونمیبهار! نم -

 .میکردیدو به هم التماس م هر

 :دیرا به طرفم کش خودش

. منم یچینه ه یزنیندانه. نه حرف م یرخدا کابه-

ماست. بغل  اطیح یور توهم اون یی. آقاداآمیباهات م

ت ن که برات  یدستمال نهیکه بب نیکه؛ هم ستیگوش 

 تمومه! ؛یگرفته سرت کرد

بچرخم و به او پشت کنم که سربند را  خواستمیم

 را گرفت و مانع شد: میهاگذاشت و شانه نیزم یرو

 وان،یا یرو ینر ،یبُخدا اگه نبند ینبند. ولباشه -

. صبرش ینشناسن نهیها! تو که ا رهینم ییداآقا

 برسه. لشیتا به مراد د مونهیده روزم شده م اده؛یز

 و سردرگم نگاهش کردم. لبخند زد: کالفه

نکن.  تیسر! پاشو دستمال رو ببند؛ اذ یمبال یت-

چه شاخ   نگاه بُکن گهیبار د هیاصالً تو خودت 

 !ایشیم مونیپش شینی! اگه بره و نبستهیا یشمشاد



 شیاز جا عیام، سردو دل شده یکه حس کرد کم نیهم

 و گفت: دیبلند شد. دستمالم را از سرم کش

آورده سر  ییداکه آقا یرو بردار. قشنگ  دستمال نیا-

هم  ره،یتو آرام بگ لیتا هم د وانیا یبُکن. بشو رو

 !یاون بنده خدا! من که دونم تو هم دوستش دان لید

 شدم: رهیرا باال گرفتم و به صورتش خ سرم

 کجاست؟ تییدااالن آقا-

 به طرفم خم شد: یکم

! مثالً اومده رونیب یایتا تو ب ستادهیما وا اطیتو ح-

! تو هم اکالیبزنه؛ بعد هم بره ک اطیح یتو یدور هی

 !یکار هی یبه هوا وانیا یرو یریم

 نیزم یآورده بود را از رو اشییداکه آقا یدستمال

 برداشت و با لبخند ادامه داد:  

نگران اون نبو! فقط  ه،یبه چ یمارجان خبر نداره چ- 

ذره خوش انصاف  هی! تو هم ییمن دونم و تو و آقادا

تماشات بُکنه.  ریس ییداببو و کارت رو طول بده تا آقا

تو  یزیحداقل بذار چ همه راه اومده. نیگناه داره ا

 نمونه. لشید



برداشتم و در دستم گرفتم.  نیزم یرا از رو سربند

 شمرده، آرام و با اخم گفتم:

! پام برسه یمن درست کرد یبرا یچه گرفتار نیبب-

 .میتو. طول دادن ندان آمیم گردمیبرم عیسر وانیبه ا

مرتب  امیشانیپ ی. آن را روسربند را به سرم بستم 

 که بهار گفت: کردمیم

! تو فقط دستمال رو ببند و یطول بد خوادیباشه نم-

من رو  یعلف سبز ببو. بُکشت ییداآقا یپا ریبرو. ز

 تو! 

 سربندم انداخت و گفت: یداخل دستش را رو دستمال

 !نی! برو خودت رو ببیقشنگ شد قدرنیا-

 نگاهش کردم و گفتم: دلخور

 عمو بفهمه ناراحت نشه؟زن-

 کرد: یاخم

ت شده مارجان آقاجان، از االن بهونه یگفتیتا االن م-

 من؟! 

صورتم مرتب  یرا جلو آورد و دستمال را رو دستش

 کرد:



 یپا بَنه، الکو به قشنگ ریکل رشت رو هم ز ییداآقا-

 ییدابُکنه. ناراحت مارجان نباش! آقا دایپ تونهیتو نم

و  مدیکه رفت خودم دستمال و سربند رو نشونش م

 تو بارده. یکه اون برا گمیم

که  ییآن را تا جا یطرف در رفت و دو لنگه به

 کردیو راه داشت از هم فاصله داد. فکر م توانستیم

. بنددیهر گونه مخالفت من م یراه را برا یطورنیا

 داد و گفت: هیبه در تک

 . گهید ایب-

به دستمال و سربند  یسمتش قدم برداشتم. دست به

ترس  دمیکه به در رس نیرفت. هم رونیبهار ب .دمیکش

تا  دادیاز ترس هلم م تریقو ییرویبه دلم افتاد، اما ن

همان دستمال و  یبگذارم. قدم اصل وانیا یپا رو

بود که به سرم بسته بودم. کار را از قبل  یسربند

بود. به بهار نگاه کردم که  هودهیب دمیتمام کرده و ترد

که من پشت  دید ید. وقتبو شاناطینگاهش به ح

ها رساند تا سرش هستم جلو رفت و خودش را به پله

 نیینباشد. سرم را پا اشییدامن و آقا نیب یمانع

نگاه  میپا گذاشتم. فقط به روبرو وانیا یانداختم و رو

کنم تا  یخال گیگرفتم سطل آب را در د میکردم و تصم



 وانیباشد. به وسط ا وانیا یآمدنم رو یبرا یابهانه

ممکن  یجا نیمطمئنم بودم در بهتر دمیکه رس

عمو رحمان بود به  اطیکه در ح ی! هر کسامستادهیا

 شی. بهار به آرزوندیمن را بب توانستیم یخوب

آقا  شکش  یمن را از اتاقم با دستمال و سربند  پ د؛یرس

رفتن به سمت  یبود. به جا هآورد رونیاش ب ییدا

عمورحمان نگاه  اطیکردن آب آن، به ح یسطل و خال

 یبدون آن قبا گشتم،یرا که به دنبالش م یکردم. کس

 کینظر و  کی. دمید اطیوسط ح ب،یبلند، دست در ج

 یکه بهار برا یکوچک یهااسیآن مق ینگاه و همه

هم  هکرده بود، تمام شد. ادامه دادن، ب نییما تع دارید

بود که در  یمیشدن، تصم رهینگاه کردن و مات و خ

خوب  خواستمی. ممیهمان لحظه من و سلمان گرفت

. دستش ندیسرم بود، بب یرا که رو یسربند و دستمال

نگاهش اضافه  یرگیآورد. به خ رونیب بشیرا از ج

. نندیمن را بب توانستندیفقط م شیهاکرد و انگار چشم

حرکت  یبرداشتم و حت قبقدم به ع کیناخودآگاه 

ن به دستمال و مرتب کردن آن من، دست زد یبعد

بود. نگاهش لحظه به لحظه  یرارادیسرم هم غ یرو

 .شدیم ندتریخوشا
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به جلو گذاشت و  یقدم ردینگاه از من بگ نکهیا بدون

 یکوتاه قدم دوم را هم برداشت. سرتاپا یابه فاصله

 نیفرا گرفته بود که دوست نداشت ا یاقیمن را اشت

 یخوب ینگاه از راه دور را تمام کند. سطل آب بهانه

ماندنم را  شتریب یو کم رفتمیبه طرفش م دیبود. با

سطل آب را داخل  ریز. سربهدادمیطول م وانیدر ا

شد باز سربلند کردم کردم و کارم که تمام  یخال گید

وقت تلف کنم و دنبال سلمان  نکهیبدون ا بارنیو ا

ً یبگردم، دق  دانستمینگاه کردم که م ییبه جا قا

جلوتر هم آمده و فاصله کمتر شده  یجاست. کمآن

بمانم و نگاهش کنم،  توانستمینم نیاز ا شتریبود. ب

قبل از  د،یرا فهم تمین گشتم،یبه داخل اتاق برم دیبا

به سمت  یفرصت را از دست بدهد سرش را کم نکهیا

را باال برد. از  شیاش کج کرد و ابروهاچپ شانه



همزمان  شیحالت کج کردن سرش و باال بردن ابروها

. نگاه گرفتم و دمیهم غرق لذت شدم و هم خجالت کش

 که بهار گفت: داشتمیقدم برم ق. به سمت اتادمیچرخ

 ! یشتیبن ییآقادا لید یتو یجورنیاقبال بلنده که ا یت-

مزه را مزه ینیریکدام ش دانستمیاتاق که برگشتم نم به

 گفتیحرف بهار که م اینگاه سلمان و  ی  نیریکنم، ش

ام. دستمال و سربند را جا گرفته اشییدامن در دل آقا

. کردمیام پنهانش مدر بقچه دیاز سرم برداشتم. با

کار را بکنم. چندبار تا کردم و داخل  نینتوانستم ا

آوردم و به آن نگاه  رونیو دوباره ب شتمبقچه گذا

و فکر و  دمیسربند دست کش یهاپولک یکردم. به رو

با سر  وان،یا یرفت که رو یذهنم به سمت سلمان

 زتریکردن دستمال و سربند به او بله داده بودم. عز

او را  شیپ ماهکیکه  یاز وقت زتریشده بود، عز

 شیماه  پ کیاز  شتریبودم. ب دهید اطیناغافل در ح

را داشتم که هر روز به او فکر کنم و  نیا یآمادگ

 یگل و درخت ،یمیمنتظر آمدنش باشم. با هر باد و نس

له فتمیاو ب ادیبه  یاو پرنده و چرنده از  میهاو گ 

به گوشش  دیتا شا میها بگورا به آن دنشیو ند یدور

 برسانند.



 ییشد. سروصدا ادیدوباره ز اطیداخل ح یسروصدا

سلمان بود. دستمال و سربند  یرفتن و بدرقه یکه برا

در  یرا داخل بقچه گذاشتم و بلند شدم. از روزنه

جا . به سمت پنجره رفتم. از آننمیاو را بب توانستمینم

کدام  چی. نه پنجره و نه در هدمیهم سلمان را ند

. دست از تالش برنداشتم تا دسلمان را نشانم ندادن

که سروصداها کامل قطع شد. زانو به بغل  یزمان

دادم. به دستمال که نگاه  هیتک وارینشستم و به د

به سمتش  خواستمیلبم آمد، م یبه رو یکردم لبخند

زد. دستمال خودم را که وسط  میبروم که بهار صدا

 رونیسرم انداختم و ب یاتاق افتاده بود برداشتم. رو

 .رفتم

 بله بهار؟-

شان خانه وانیا یعمو که روبه زن ینگاه مین

 بود کرد و گفت: ستادهیا

 زاده نذر دارم.امام میبا هم بش ایب-

عمو اش بدهم زنبه خواسته یمن جواب کهنیا بدون

 گفت:

 صبر بُکن فردا بشو. وقته،رید گهیامروز د-

 در هوا تکان داد: یکرد و دست یاخم بهار



نذرش  دیزنده مارجان؟! آدم با یمرده ک یک تا فردا-

افتاد روش بشه از خدا  ریگ گهیبار د هیرو زود بده تا 

 بخواد.  یزیچ

 گفت: انهیبه طرف من برگشت و موذ بعد

بگو صبح باران بو  گه،یبگو د یزیچ هیتو هم -

 شتری. االن بمیسر خاک مارجانت بمان یلیخ مینتونست

! یرو کردن اساس ها، سفارشتداره داریحرفت خر

 !ییکه، تاج سر ما یستین میمر گهیاالن تو د

عمو نگاه کنم تا چه کردم نتوانستم به صورت زن هر

 خودش گفت: نکهیا

کنار رودخونه  نی. بموننیایفقط زود ب ن،یباشه بش-

 و شماها! دونمیبه حرف زدن من م

عمو اشاره کرد و دستش را باال برد. به زن بهار

 گفت:

 .میآیزود م م،یندان یمن قربونت بُشوم. کار یاله-

 یراهم را سد کرد. نگاه میاز خانه دور شد یکم یوقت

 به دستمالم انداخت و گفت:

 ؟یفرستاد رو نبست ییداکه آقا یچره دستمال-

 زدم و جلوتر از او راه افتادم: کنارش



 گفتم؟یم یوقت به مارجانت چاون-

 :دیخند

صدات کنم به  امیب کهنیامن قبل  یول ،یراست گون-

 شده! یمارجانم گفتم که چ

 تعجب نگاهش کردم که گفت: با

دستمال گرفته و تو  ییندونه که آقادا اومدینم لمید-

من رو دعوا کرد، اما بعدش  یلیاول خ ،یهم سر کرد

 .زدیبا خودش حرف م یخوشحال ببو، ه قدرنیا

 :ستادمیراه ا وسط

 !کشمیخجالت م حاال من چطور برگردم خونه؟-

 آمد و دستم را گرفت: عقب

خجالت  م؛یایببو. مارجان گفت زود ب رید میبش ایب-

 ندانه.
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زاده رفتم. و همراهش به سمت امام دمیرا کش دستم

 نییامامزاده پا یهاتمام شد و از پله ارتیز یوقت

من انداخت. با  یبه سرتاپا یبهار نگاه میآمد

" زودتر ازمن قدم برداشت و به یقشنگ یلیگفتن:"خ

باال گرفتم و  یرا کم راهنمی. پدیسمت قبر مارجانم دو

 خواستمیرا دور زدم و م دهزادنبالش راه افتادم. امام

 نیارجانم بود بروم. همبه پشت آن امامزاده که قبر م

مقابلم قرار گرفت  یدفعه کس کیکه راهم را کج کردم 

از  نمیسر بلند کنم و صورتش را بب نکهیکه بدون ا

است. سرم را که  یچه کس دمیبراقش فهم یهاکفش

اما  دمش،یدیباال گرفتم لبخند زد و بعد سالم گفت. م

 گفتیو م آمدیم دیبا یکیباور نداشتم خودش باشد، 

اتاق  یدر و پنجره یو اگر از روزنه نمیبیدرست م

او  دنیحکمتش د نم،ینتوانستم او را قبل از رفتنش بب

کنار امامزاده بوده است. ترس،  یمانع یچیبدون ه

به جز ما، قدرت  یگریشدن کس د دایدلهره و پ

 یدرست فکر کردن را از من گرفته بود. تمام قلبم برا

گشتم. کنار قبر مارجانم  . به دنبال بهارزدیاو م

بکنم،  توانستمینم ی. حرکتکردیمان مو نگاه ستادهیا

نه بهار را دعوا کنم، نه به عقب برگردم و نه به جلو 



سالم گفتن  یبهار صدا ییبروم. شک داشتم که آقادا

گاه  کیجکیجآب رودخانه و  یمن را با وجود صدا

ز به باشد. نگاه من هنو دهیها شنگنجشک گاهیو ب

 بهار بود که گفت:

کار رو بُکنه! فقط  نیمن خواستم ا ره؛یتقصیبهار ب-

تو از زبان خود من  اکالیقبل رفتن به ک نکهیا یبرا

تا سر  ،یشیمن بن یسه ماه به پا دیکه با یبشنو

 کنم.  کسرهیو کار رو  امیموقع ب

و نه موقع حرف زدن کلماتش از  دیکشیخجالت م نه

. رک و راست حرفش را شدندیم شیشرم پس و پ

. جرات کردم و چشم گفتیاش را مو خواسته زدیم

 به چشمش دوختم:

عمو گفتم که آقاجانم من هم به بهار و هم به زن-

 .زنهیحرف اول و آخر رو م

حرف اول و  ینباش یتو راض م،یرسیبه آقاجانتم م-

 !خوره؟یآخر آقاجانت به چه دردم م

 اون بگه! یهر چحرف من حرف آقاجانمه! -

 قدم به طرفم آمد و زمزمه کرد: کی

  ستم؟یا یمن راض یبرات سخته بگ-



 کردم: انیدر م یکیکردن به صورتش را  نگاه

به  ادیمردم ز د،یجوابم رو دادم! حاالم بش وانیا یرو-

 وآمد ُکنن.زاده رفتامام

تر به با آن قشنگ شیهالیشد و سب ترقیعم لبخندش

 نظر آمد:

روز  هیسه ماه  ذارمی. نمامیمنتظر بمون تا بپس -

 خونه. دیحاال هم با بهار بش ،یور ببو اون ورنیا

 و بهار را صدا زد: برگشت

 !ایبهار ب-

با سوالم وادارش کردم به  دیایبهار ب کهنیاز ا قبل

 سمت من برگردد:

 ن؟یخریبرنج مردم باالکوه رو م-

 :دینگاهم کرد و پرس رهیخ برگشت،

 بخرم؟ یدوست دارتو -

نبودم و  یاز نگاه کردن به صورتش فرار گرید

 برعکس فقط دوست داشتم نگاهش کنم.

برنج ندانن؛ که اونم مجبورن  نیجز هم یدرآمد چیه-

 .یهر سال مفت مفت بدن بش به خاطر قرض و قوله



 خوب. متیق هیاونم نه مفت مفت، به  خرم،یباشه م-

هر چه حرف خوب بلدم به  خواستمیرا که گفت م نیا

صورت  یاز رو یااما نگاهش که لحظه م،یاو بگو

 :میباعث شد فقط بگو شدیمن برداشته نم

 به سالمت! دیبش-

 گفت: دفعهکیتکان نخورد و  شیاز جا 

که تو رو با سرخ دستمالت  ادیروز ب هی خوامیم-

 ! نمیخودم بب یخونه وانیا یرو

*  *  * 
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شده  یبودم! همه را به هر نحو دهیام رسخواسته به

 یتیاحساس رضا چیبا خودم همراه کردم، اما ه



 یهاحرف یبرا ینداشتم. شده بودم مثال واضح

کتابات  یحرف تو :"گفتیم دیخان که به ام اسیال

رو ول کن، آدم هر چه کمتر بدونه و تجربه داشته 

 باشه،بدونه و تجربه داشته  یباشه بهتره؛ وقت

!" لنگهیورش م هیهم بکنه  خوادیهم م یخوشحال

 وقتچیهم با لبخند در جوابش گفته بود حاضرم ه دیام

لذت نبرم، اما نفهم نباشم. من هم مخالفتم با  میاز زندگ

داده بودم؛ اما  دیکرده و به ام یخان را، لبخند اسیال

 دنیکه گذر زمان اگر همراه با سرک کش دمیدیحاال م

و  دنیدر دنبال فهمدربه ،یو چون زندگ ددر چن

 شدی. مآوردیسر آدم م ییدانستن باشد، چه بال

 دمیبه مقصودم رس یها قبل وقتمثل سال گرید بارکی

احساس غرور و  رم؟یبا خود و اتاقم جشن دو نفره بگ

ام تن به را مجبور کرده گرانیشعف کنم که د

 میبرا حاالکه  یاساده یهایام دهند؟ دلخوشخواسته

 مهم شده بود!

ها آمد باعث شد  بلند شوم و در که از پله ییپا یصدا

بود ببندم. کل روز با مامان، عمه  بازمهیاتاقم را که ن

دوست  گریسروکله زده بودم و د ونیبعد هماو 

چند  یها را دوباره بشنوم؛ ولنداشتم همان حرف

که  یدر حال ونیبعد در اتاقم زده شد و هما یهیثان



 ینگاهمیداخل آمد. ن کردیم زرا با راهنشیپ یدکمه

تر در دستم به سمتش انداختم. خودکار را محکم

 نیدادم. افشردم و خودم را مشغول نوشتن نشان 

 یبه جا ونیرفتارم برعکس عمل کرد و باعث شد هما

 ی. کمندیتخت کنارم بنش یو رو دیایدور شدن، ب

 :دیخودش را به سمتم کش

 !ن؟یندار یاگهیاطاعت شد قربان! امر د-

 لبخند گفتم: با

ازت خواستما، از صبح  یزیچ هی یحاال بعد عمر-

خونه رو هم  نی. تازه ادمیدارم بهتون جواب پس م

ارث کرد و داد  میکه عمه بهنوش از طرف همه تقس

 یانگار برا ،یخونه بکن نیا یبرا یبه تو! پس هر چ

 !یخودت کرد

 نیترظیبا غل یکرد، حت کیرا به چشمش نزد شیابرو

 :کردینم دایپ یخشن یها هم چهرهاخم

شدم روز  داری! از صبح که ب؟یاز من خواست زیچ هی-

خونه  یننشستم. تموم درز و دورزا قهیدق هی یلیتعط

 ادیکه موش هم اگه خواست ب یکرد یرو گرفتم، کار

 تو خونه نتونه!

 تخت انداختم و به طرفش برگشتم: یرا رو خودکار



نداشت، االن  یو قفل درست و حساب دیما کل یخونه-

خونه  شیچند وقت پ نیراحته. هم المونیخ گهید

 ه؟!رفت ادتیرو دزد زد،  انیهرمز ک

 تخت گذاشت: یرا به عقب برد و رو دستانش

 یارو دزد زد، اونم خونه انیک یخونه یگیخودت م-

و حفاظ داره،  ریما قفل و زنج یکه ده برابر خونه

 یکارش رو بلده، کار زنه؛یپس دزد بخواد بزنه، م

از  یکرد رمونیما نداره که اس یخونه دیبه قفل و کل

 صبح!

! گفتیراست م ونیهما کردمیکه نگاه م منصفانه

با آن  انیهرمزک یخانه یاز درها توانستیهم م دیام

ما که  یها بگذرد و هم خانهآن تیهمه توجه و حساس

 نداشت. یحفاظت یهاستمیس انیک یدرصد خانه کی

 :دمیبه طرفش چرخ کامل

 ییهااز اون نامه یکی یجور هی یتونیتو نم ونیهما-

 ریفرستاد برام گ انیرمز که یکه دزده به شرکا

 ما نفرستادن؟ یاصالً چرا برا ،یاریب

 گفت: یشوخ به



بردار،  یکیتو رو سر جدمون قسم دست از سر من -

پره؛ امشب  دسازیکل نیا یمن هنوز سرم از حرفا

حر و  ه،یلیخوابم ببره خ تموم مدت از جن و مار س 

 جادو حرف زد.

 داد:چپ نگاهم کرد و ادامه . چپدمیخند آرام

نکن، مخصوصاً اگه  یهر کفش یدوماً پات رو تو-

 یزیچ ی! اگه بخواانهیاون کفش، کفش هرمز ک

به سبک به در  یحت ،یسیبنو تونهیتو نشر شهیعل

سر تو و آذر  یرو رو هیبشنوه، اون نشر واریبگو د

 . کنهیخراب م

 باال دادم: ییابرو

 یاز دور خوشه! رفتن تو انیدهل هرمزک یصدا-

مدرک و سند  یاتاق خوابش کل یش و از توخونه

 تمیجرات شکا ینتونسته بکنه، حت یکارچیبردن ه

 نداشت!

 شد: یجد ونیهما

باهاشون  خوادیو نم شناسهیش رو مالبد دزد  خونه-

 سهیسرشاخ بشه، تو چرا خودت رو با اون دزده مقا

باج بده که  یبه هر کس خواستیهرمز اگه م ،یکنیم

رو نداشت، هوا برت نداره که  تیموقع نیاالن ا



و اون  یبکن یو هر کار یسیبنو یهر چ یتونیم

 .ادینتونه جلوت در ب

 زدم: شیبه پا یادست ضربه با

 ی! چرا دزده برایخب بابا! کمتر حرص بخور، نگفت-

 نفرستاده؟ یاما نامه

 :ستادیکنارم بلند شد و مقابلم ا از

و  ییو دا خاناسیال خب معلومه چرا! نامه رو واسه-

که اراده کنن  فرستنیم گهید یگندهچهارتا کله

بنشونن، من و  اهیرو به خاک س یکیشبه  هی توننیم

 نینه مال ا م،یدست هرمز دار یریگدندون زیتو نه چ

 !مییحرفا

 :دمیحرفش پر انیم به

کنه،  ریما رو درگ خواستیهم دزده دلش نم دیشا-

 اتفاقا دور نگه داره. نیما رو از ا خواستهیم

 و با تمسخر گفت: دیخند ونیهما

دوستمون داره دزده! خوش  یلی! خنهیآره واسه هم-

 دلمون تکون بخوره! ینداره آب تو

 نانمیرا زده بودم که از اطم یناخودآگاه حرف من

 انیهرمز ک یاز خانه دیآن شب ام یدزد یدرباره



را کامالً آگاهانه با خودم  ونیاما حرف هما آمد،یم

 دوستمون داره دزده" یلیمزه کردم:" خمزه
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ام زد بلند به شانه ونیکه هما یارا با ضربه سرم

 کردم. نگاهش که کردم به طرفم خم شد:

 !یشد یجور هیدو سه روزه  هی! ؟یچته مار-

متوجه  هیو بق ونیهما کردمیبود که فکر م اشتباه

 دارم. یمن چه حال شوندینم

 م؟یمثالً چه جور-

 لیآذر رو تحو ،یرینم هینشر ،یریدانشگاه نم-

هم با زبون  یبزن ،یزنیبا ما حرف نم ،یریگینم

 .ستیخوش ن



تخت افتاده بود اشاره کرد  یسر به خودکارم که رو با

 و گفت:

 نیهم شت،یاتاقت و هر وقت اومدم پ یتو ینشست-

 !ینوشتیهم نم یچیخودکار دستت بود و ه

از باال به  یوقت کردمی. فکر مستادمیشدم و ا بلند

 ایدروغ و  یبهتر متوجه یلیمن را نگاه کند، خ نییپا

 راست بودن حرفم شود:

 ینطوریهم ا ییوقتا هی !ستیکه آدم سرحال ن شهیهم-

 .شهیم

 گفت: آرام

 دیبعد از عقدت و گرفتن  ام یروزها ادیمن رو -

 و طالقت! یندازیم

 را تکان دادم: سرم

که به  ادیب یروز گهیفکر نکنم د ون؛ینه هما-

اون  ادی خودیها حالم بد باشه؛ باون موقع یاندازه

 .ستیاون روزا ن هیاالن من شب ی  چیه ،یروزا افتاد

خطاکار و پردردسرش نگاه  یکه به بچه یپدر مثل

 نگاهم کرد و گفت: کند،یم



 ایخاله ثر یخونه یرفتیم دیچرا با دمیهنوزم نفهم-

! گهید یدیپرسیحالش رو م یتلفن هی ادتش،یع

 میکن رتیقفل و زنج دیخونه، تو رو با نیعوض ا

 .یشیبدتر م یدار گذرهی! هر روز هم که میمار

 جوابش گفتم: در

! قفل و یشیعوضش تو هر روز بهتر و بهتر م-

 !یخوایهم نم ریزنج

 باز کردن آن گفت: نیو به طرف در رفت. ح دیخند

هم  یاسیس هیکه حقوق خونده و روح ینگارروزنامه-

دو تا  ،یدو پا دار دیانبار باروته! با نیکرده ع دایپ

! برم تا خر  یو ازش دور بش یهم قرض کن گهید

 حرفات نشدم.

که قبل از رفتن سرش را داخل  کردمینگاهش م داشتم

 آورد و گفت:

 ییدا یرو که برا یااون نامه یخوایچرا از آذر نم-

اون اگه نصف تو هم فضول  اره،یفرستادن برات ب

باشه تا حاال ده بار اون نامه رو خونده و خط به 

 از کمک من! نمیخطش رو حفظه؛ ا



آن  توانستیدر را بست. آذر اگر مزدم و او هم  لبخند

 یدر نشان دادنش به من شک اوردیب رینامه را گ

در آن نامه از چه حرف  دانستمیم نکهی. با اکردینم

و  نمیزده شده، اما دوست داشتم خودم آن نامه را بب

در  گرانیممکن است د کردمیبخوانم، فکر م

اتاق باشند. از  انداختهرا جا  یزیچ شانیهاوقولنقل

رفتم تا به آذر زنگ بزنم از او بخواهم به  رونیب

صحبت کردن در مورد نامه،  ی. هم برادیایما ب یخانه

که در ذهنم داشتم و تنها با  یاز سواالت یلیخ یهم برا

 آن حرف بزنم. یدرباره توانستمیآذر م

از نبودن آذر در  ییداشان که زنگ زدم زنخانه به

 دیرا به آذر برساند و بگو غاممیخانه گفت. خواستم پ

ما بزند. عمه  یهم به خانه یهر وقت که آمد سر

تا  دادیحرف زدن من گوش م یبهنوش که به تلفن

 تلفن را قطع کردم گفت:

 نی! است؟یکه خونه ن یاآذر کجا رفته روز جمعه-

 !کنهیرو نامدار م تییدختر آخرش دا

حرفش را  عیقدر سرآن دیمامان را که شن یپا یصدا

 .رمیلبخند زدنم را بگ یتمام کرد که من نتوانستم جلو



رفتم تا لذت  اطیساعت بعد آمد. به داخل ح کی آذر

پشت سر  هم  یهوا را بعد از چند روز  گرما یخنک

بچشم. آذر هم از نرفتن به داخل خانه استقبال کرد و 

نشست. ظرف  اطیداخل ح یصندل یزودتر از من رو

گذاشتم.  زیم یان آورده بود را روکه مام یاوهیم

م آذر نشستم و با یو روبرو دمیرا عقب کش یصندل

 تکان سرم گفتم:

از من نزد؟ پشت سرم  یحرف روزیفخب چه خبر، آقا-

 نگفت؟ یزیچ

! به کردیآذر اصالً حواسش نبود. به من نگاه م اما

 دیخودش را جلو کش دفعهکیام. چانه ریمن نه، به ز

 ام گذاشت:چانه ریو دستش را به سمتم دراز کرد و ز

مرده چرا خون نجاتی! ا؟یگرفت شگونیخودت رو ن-

 شده!
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العمل نشان دادم. دستش را پس زدم و عکس عیسر

 گفتم:

 !ستین یزیچ-

 ریبرد تا بهتر ز نییپا ی. سرش را کمامدیکوتاه ن 

قصدش شدم سرم را  یمتوجه ی. وقتندیام را ببچانه

. با لبخند سر ندیبب یزیدادم که نتواند چ هیزاو یطور

 بلند کرد و گفت:

 دایوآمد پغم* رفت یبا ساکنان محله ایگازت گرفتن -

 ؟یکرد

 بارهنیزدن در ااز حرف گرید بارکیبود فقط  یکاف

 یامسئله یکه پا شدیفرار کنم؛ آن موقع مطمئن م

 است! انیدر م یجد

عاشقانه در  دارید هیاز  ی! فکر کن ردکدومچیه-

 با محبوب باشه! شبمهین

 چیرا دور انگشتش گرفت و پ شیحلقه از موها کی

 داد:

نداشتم  یاغصه گهیکه من د یبود کارهنیآخه اگه ا-

 برات.



 زدم: شیبه رو یلبخند

بهت  امیب دیمگه هر دفعه با ستم،ین یدونیاز کجا م-

 بگم؟

داد. هنوز  هیتک اشیرا رها کرد و به صندل شیموها

و  دیاش کشچانه ریلبخند بر لب داشت. دستش را به ز

 گفت:

خوبه! تخصصش  شینوردطرفتم انگار صخره-

 العبوره!صعب یردگذاشتن تو جاها

من را  اشیاز سر شوخ یهابا حرف دانستینم آذر

. داشت تمام اتفاقات سه شب بردیبه کجاها که نم

 یتا به عنوان نفر سوم کنارم رو آوردیرا م شیپ

 راهنمیپ یدستم را رو یرارادی. غندیبنش یصندل

من  یجلو دیانگار ام دم؛یکش ترنییگذاشتم و آن را پا

 یو تکرار یشگینشسته است و نه آذر. حرکات هم

 جدا شوم: شیآذر کمکم کرد خطا نکنم و از سه شب پ

 نمیبسه، بگو بب ،یحرف عوض کرد یهر چ-

 نه؟ ایبهت زد  یحرف روزیآقاف

 کرد: یاخم



به  روزیدفتر آقاف یمن همون روز اول، تو نیبب-

 ییجفتتون گفتم که هر وقت با هم اختالف و دعوا

ر؛ من رو کنا کشمیمن خودم رو م ن،یداشته باش

خودتون مشکلتون  د،یبحث و دعواهاتون نکن یقاط

 !نیرو با هم حل کن

 گذاشتم: زیم یرا در هم گره زدم و رو دستانم

 یحرف گمیکن، م یبرو ازم طرفدار ایمن که نگفتم ب-

 نه. ایبهت زد 

 من دستانش را از هم فاصله داد: برعکس  

 گفت.  ییزایچ هی شه،ینگفته که نم-

 گفت؟ یچ-

 :دیایرا گرد کرد تا مرموزتر به نظر ب چشمانش

 ؟یشیبگم؟! ناراحت نم-

 گفت: عیکه نگاهش کردم، سر کالفه

 هیجاش تو نشر یلیگفت به خانوم ثابت بگو اگه خ-

بگه چه کنم  شونیمن و ا زیپشت م نهیبش ادیتنگه، ب

بلدند  شونیو فقط ا میکنیم اهیو چه نکنم. ما ورق س

 !سنیبنو یچ

 هشدار تکان داد: یاش را به نشانهاشاره انگشت



 ! یخرده تند رفت هی-

 کردم: اخم

بار حرف  ریز یدونیخودش شروع کرد، منم که م-

 راهیبهش بد و ب زنهیزنگ م گهید یکی. رمیزور نم

 .کنهیم یسر من خال آدیم نیا گه،یم

تا  کردیرا مجاب م هیآن نگاه حق به جانبش که بق با

حق با اوست، چشمانش را به من  شهیفکر کنند هم

من،  یفقط رو کردمیکه فکر م یدوخت. نگاه

 ندارد. یریتأث ونیبهنوش و هماعمه

که  یاون یکنیتو چرا فکر م یمار فهممیمن نم-

گفته، فقط مشکل   راهیبد و ب روزیزنگ زده به آقاف

باهاش! خب خنگ خدا، اون  یو چپ افتاد روزهیآقاف

تو  یزدناست، اول از همه برازنگ نیکه پشت ا آدم

ذره  هی! مشکل توئه؛ هیو نشر روزیخطرناکه، بعد آقاف

 ت رو کار بنداز.کله

 کج کردم: یرا کم سرم

. کنمیفکر نم طورنیخطرناک؟ نه؛ من اصالً ا-

کرده، نه من رو! نگفته بهت  دیرو تهد روزیآقاف

 کنن؟ کاریبا گردنش چ خوانیم



راست  روزی، آقافشت اومدهخو یلیخ کهنیمثل ا-

 چاریزنگ زده چهارتا ل یکی یکه تو فکر کرد گفتیم

بذار من بهت  یول ه،یاز تو گفته حتماً خبر تیدر حما

 دیتوئه. با دیتهد یبرا یامقدمه روزیآقاف دیبگم که تهد

فقط  روزیآقاف یکه برا یاتا شاخ و شونه یمنتظر باش

و روت اجرا کنن. تو  انیب دن؛اداش رو درآور

 ادیاتفاقا ز نیعالم مطبوعات از ا یفعل تیوضع

 .افتهیم

فقط باعث  ،یگرید زیهر چ ایترساندن من بود  هدفش

 :اورمیحرصش را درب رمیبگ میشد تصم

باشه، اما من حسم نسبت به  بیبرات عج دیشا نیبب-

خوبه که مطمئنم  قدرنیا اناتهیجر نیکه پشت ا یآدم

که با گل شروع کرده،  یمن نداره. کس یبرا یخطر

 .کنهیحتماً هم با گل تمومش م

 را با تمسخر در حدقه گرداند: چشمانش

 .هیقو قدرنیا لتیتخ یقوه دونستمینم-

که از شدت عشق و  یرا به حالت کس صورتم

است  کینزد گریآدم د کیداشتن، نسبت به دوست

 طاقت از کف دهد و غش کند، درآوردم و گفتم:



خوب که من  یلیمرد خ هیمرد جذابه!  هیبه نظرم -

بود  یکه نامرئ یو مثل وقت نمشیبیم یروز هیحتماً 

هم عاشقش  شتریب داشدنشیو عاشقش بودم، با پ

مدت من  نیکه در تمام ا گمیو حتماً بهش م شمیم

 بهش داشتم! یقیعم یکیچه احساس نزد

 :دیبا لبخند پرس آذر

  کنه؟یم کاریوقت اون چاون-

 :ستادمیبلند شدم و مقابلش ا یصندل یرو از

 رهیگیو من رو م کنهیدستش رو دور کمرم حلقه م-

که تموم مدت منتظر بوده تا  گهیتو آغوشش و م

 قدر دوستم داره. عاشقانه بغلم کنه و بگه که چه

 

   _______________ 

 ها،یروسپ یهمان محله ای*به ساکنان شهر نو، 

محل در زمان  نی. اگفتندیغم هم م یحلهساکنان م

معروف و بعد از انقالب، توسط  ۱۳۳۲مرداد  یکودتا

 شد! دهیبه آتش کش ونیانقالب
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 :دیخندیبلند مداشت بلند آذر

 رمردیپ هی ایزنه،  دیمرده؟ شا یدونیاز کجا محاال -

 .آدیحلواش م یکه بو

هم که زنگ زده  یمرد جوون! اون هینه مرده، اونم -

زن  هیآدم  تونستیمرد بود و نم روزیبود به آقا ف

و گوش  یرو برسونه. کاش بود غامشیباشه و پ

 روزیو به آقا ف کردیچه قدر قشنگ نطق م یدادیم

 !دادینم فرصت حرف زدن

 روشن! نیچشممون به ا دیبعد ام-

بلند شود، نشستم و دستم را به  خواستیکه م نیهم

 طرفش دراز کردم تا منصرفش کنم:

 کارم هنوز تموم نشده! نیبش-

 به خانه اشاره کرد:-



سر عمه خرده سربه هیمن  میبابا! بر نجایگرمه ا-

 بهنوشت بذارم.

 آذر. یبرام بکن خوامیم یکار هیاالن،  یریم-

 :دینال

 یکار هی یخوایش از من مخدا! تو هم همه یا-

 باز؟ یخوایم یبرات بکنم! چ

 نگاهش کردم: مظلومانه

 یبرا انیک یرو که دزد خونه یااون نامه خوامیم-

 برام. یاریفرستاده ب ییدا

 نگاهم کرد: متفکر

 کار؟ چه یخوایم-

 بخونمش!-

اش را گذاشت و باال تنه زیم یدو دستش را رو هر

که من دوست داشتم،  یکرد. همان حالت زیسوار م

و افکارش را  شدیم یمواقع کامالً جد نیچون در ا

را  میهاکه مقاله یدرست مثل وقت کرد؛یمتمرکز م

 :خواندیم

 گفتن. ایمن که بهت گفتم چ-



! ؟یزنیحرف رو م نیچرا ا ینگارروزنامه هیتو که -

نوشته رو فقط  کیراز و رمز  یتر بدونبه دیتو که با

و  هیو حاش ترینه سرت د،یتو خود متنش د دیبا

 قول!نقل  

 کرد: دییتکان سر حرفم را تا با

 ی! دنبال چیخب فکر کن برات آوردم و تو هم خوند-

در موردش  ای شیبرات داره بخون یریچه توف ،یهست

 ؟یبشنو

هتل و  یپروژه نیا م؟یبود یمن و تو دنبال چ-

خان هم  اسیو ال دیبه ام ییجورا هی انیک یکالهبردار

 ربط داره.

را از آذر پنهان نگه داشته بودم!  یمهم قتیحق

 رم؛یبدون عنوان کردن آن از آذر کمک بگ خواستمیم

 یبوده که آن شب برا دیبداند که ام خواستمینم

 گرفته است. انیرا از هرمز ک الیآرامش خ شهیهم

 دادم: ادامه

 دهیها کشخب اونا دوست ندارن کار به روزنامه-

کامل  میتونیم م؟یکن شونیهمراه دیبشه، ما چرا با

و  میرو به سبک خودمون بازش کن انیجر نیا

 .میپوشش بد



 کرد: کیرا به من نزد سرش

از  ای یافتیبوم م ورنیاز ا ایکه  نهیتو ا رادیا-

تا  ای ،یکنیرو ول م یوسط راه همه چ ایور. اون

. یبر یخوایبرسر شدن مو خاک یبدبخت یانتها

که من روز  یزی! چزمیخانوم ثابت، عز م،یمر ،یمار

دماغ شدن بود، اما تو  یاول ازت خواستم مو

 یتونینم یطورنی! ایدماغ رو بشکون یبزن یخوایم

. ما به هتل و یخودت سالم بمون یانتظار داشته باش

 یکار انیکه ربط داره به هرمز ک یودستگاههر دم

مثل آب  کنن،یتر از مان، لهمون مگنده م،یندار

 خوردن.

 شمرده گفتم: شمرده

خان و پسراش مگه زورشون کمتر  اسیوقت الاون-

 شیپ ریو ام دیافتادن ام ریتا گ یخوایاز ماست که م

 !؟یبر

 بلند شد: شیجا از

مونه که منتها تفاوت ه ان،یبدتر  ک یکینه، اونام -

. شترینه ب کنم،یدماغ شدن فکر م یگفتم، من به مو

 .ستمیخطر کردنا ن نی! آدم اترسمیجلوتر از اون رو م

 را که کنار زد به طرفم برگشت: یصندل



بابا  دونمی! نمارمشیکه برات ب ستین یانامه-

 کرده. کارشیچ

 راه رفتن گفت: نیطرف خانه رفت و ح به

 .رونیب ایاز فکرش ب-

آذر آن  میکردیغلط بود که فکر م ونیمن و هما حدس

 دانستیاگر آذر م دیدستم خواهد رساند. شانامه را به

است  یطراح هتل  بزرگ و معروف نارنج، همان کس

پروژه  گذارنهیاز سرما یکی ان،یک یکه به خانه

او را  یدستبرد زده و مدارک و اسناد سوءاستفاده

 .آمدیمپخش کرده بهتر با من راه 

 شیهارفتارها و حرف ش،یکارها د،یکردن به ام فکر

. چطور آوردیدرم یمن را از پا کردیم دایاگر ادامه پ

زده بود  یدست به فاش کردن اسرار یو با چه فکر

منافع خودش و پدرش ضرر داشت؟! اگر  یکه برا

هنوز اطرافش که  یحیتفر یهاهتل نارنج و آن مکان

 یراه از ادامه یانهیمکار داشتند تا کامل شوند؛ در 

 اسیال شدند،یمتوقف م یبه علت فساد مال تیفعال

اما در هر  ان،یکمتر از ک دیشا شد؛یخان هم متضرر م

 .گرفتیآتش دامن او را هم م نیحال ا



کنار حصار خانه رفتم.  یمحمد یهاطرف گل به

از گل  فتدیبود ب  کیها را که نزداز آن یکیگلبرگ 

که  یحفاظ یهالهیم دنیَکندم. سرم را باال گرفتم و با د

لب با خودم  ریزدم. ز یلبخند خوردند،یرنگ م دیبا

 گفتم:

 یاز رو حصار بپر یخوایبار چطور م نیا نمیبب-

 !نییپا

. هنوز بعد دمیام کشچانه ریرا باال آوردم و به ز دستم

را حس  دیام یبواز دو بار حمام رفتن از تنم 

. انگار روحش را در جسم من جا گذاشته! از کردمیم

دو قدم فاصله گرفتم، به جبران آن  یها به اندازهگل

در اتاقم نتوانسته بودم از  شیکه سه شب پ یافاصله

 و عاجز مانده بودم. رمیبگ دیام
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تر دست و با طعنه از شناختن دزد گفت سخت یوقت

به سمتش هجوم ببرند کنترل  خواستندیرا که م میپا

. با دیکرد. سرش را در گردنم به زور جا داد و بوس

کردم تکان بخورم و هر طور  یاولش سع یبوسه



دوم فقط  یدستم را آزاد کنم. با بوسه کیشده حداقل 

سومش  یبه دو طرف تکان دادم و بوسهسرم را 

کامالً من را فلج کرد و از تقال انداخت. انگار کوه را 

تخت بودم و  یرو میجا کرده باشم! خسته و تسلجابه

خودش شده بود.  یهاهم انگار مسخ بوسه دیام

اتاق با ما  یکیاز گردنم فاصله داد. تار یسرش را کم

. به هم نمیرا بب گریهمد میتوانستیراه آمده و بهتر م

در  یادیفر چیو ه زدمینفس م. فقط نفسمیماند رهیخ

فشار دست  دیرا خبردار کنم. ام یام نبود تا کسحنجره

 کیبار دوم نزد یرا کم کرد. سرش را برا شیو پا

به سمت دهان  میصورتم آورد. دم و بازدمش مستق

 من راه گرفتند:

 دخترخاله! یمن رو گرفتار خودت کرد-

کردن خودش به من،  ترکیکرد و بعد از نزد یمکث

 گوشم زمزمه کرد: ریز

صدات کنم آره، هنوزم از  یدوست داشت یجورنیا-

 آد؟یمن خوشت م یدخترخاله گفتنا

حرف آن شب در اتاقم بود به  نیحرفش که آخر نیا با

را  میننشست؛ دست و پا کاریهم ب دیتقال افتادم و ام

را کرد که آذر  یدوباره محکم گرفت و همان کار



 یابا بوسه ی! وقتینورداسمش را گذاشته بود صخره

از من فاصله گرفت و  امنهیسخت و محکم به جناغ س

باالتر  ینداشتم؛ حت یچ کاریه یبرا یینا چیبلند شد ه

 یوقت یرفته بود، حت نییکه پا یاآوردن ملحفه

از اتاقم  یتکان دست عقب قدم برداشت و باعقب

از تخت بلند نشدم تا رفتنش را تماشا  رفتیم رونیب

 .زندیم رونیاز در خانه چگونه ب نمیکنم و بب

با او  گرید ی  آغوشهم کیاز تصور  شدیم چطور

کامالً  یاش حسوحشت داشته باشم، اما با تجربه

که آن اتفاق افتاده  یالحظه یمتفاوت تجربه کنم؛ برا

و به آن مشتاق باشم؛ تنم از  رمیبم اشیرادآویو 

کند؟!  ریدرون بلرزد و لذت از نوک  پا تا سرم را تسخ

 یاش به کسشبانه یدرازاز دست شدیچطور م

 خودم نگه دارم؟ ینکنم و آن را فقط برا تیشکا
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 هیرفتن به داخل خانه و نشستن کنار آذر و بق یبرا

 نیو تاب خوردن ب چینداشتم! پ یلیتما نیترکوچک

حال نه چندان متعادل، سرگردان و  نیها با همگل

به رفتن داخل  دادمیم حیرا ترج الیغرق در فکر و خ

 یوقت .شدمیم مشیتسل دیبود که با یخانه؛ اما اجبار

کنار آذر نشستم، فقط در سکوت به حرفشان گوش 

 یاعتراض یشرکت نکردم. کس یبحث چیدادم و در ه

به من نگاه  بارکی قهیهر چند دق ونینداشت اما هما

که سخت از جمع کناره  یو متوجه بود از آدم کردیم

 یرا رو شیام. پاهاشده یبه چه آدم لیتبد رد،یگیم

 یبود که مرتب جا قراریقدر بهم سوار کرده و آن

هم آذر بلند شد و  ی. وقتکردیرا با هم عوض م اهآن

که تازه گرفته  یو دامن کت دنید یبه همراه مامان برا

کنارم نشست و با سوالش  ونیبود رفت، هما

 کرد: رمیغافلگ

 دیباز هم از ام ش،یبه دو سال پ یاگه برگرد یمار-

 ؟یشیجدا م

 یزیاو چ نمیبهنوش نگاه کردم تا بببه عمه عیسر

نه. نگاهش به اتاق مامان بود و به  ایاست  دهیشن



آذر و  ریقدر درگ. آنکردیم ییهامادرجون اشاره

 یهمه ادیبا فر ونیاگر هما یمامان بود که حت

 .شدیباز هم متوجه نم زدیرا م شیهاحرف

 ! ونیهما ایتو هم حال دار-

را به  ونیهما یزیحدس بزنم چه چ توانستمیم

برداشتم تا بلند  زیسوال رسانده است. خ نیا دنیپرس

شوم که دستش را جلو آورد و من را آرام به عقب 

را کرده بود،  کارنیا یکامالً به نرم نکهیهل داد. با ا

مبل افتادم.  یرا نداشتم رو اشیچون من آمادگ

 گفت: ونیمادرجون رو به هما

 !؟یدیش مهل یچ یبرا-

 به طرفش برگشت: ونیهما

 نداشتم، خودش افتاد! شیکار-

 گفت: یبا اخم مادرجون

 !نهیدستت سنگ-

و من هم از  زدندیحرف م ونیو هما مادرجون

مبل بلند شدم تا به  یفرصت استفاده کردم و از رو

 یدستم را خواند و وقت ونیاتاق مامان بروم. هما



 یرهیبود برسم و دستگ کیها را دور زدم و نزدمبل

 راهم را گرفت: یدر اتاق مامان را باز کنم جلو

 !؟یکردیم کاری! واقعاً چیمار دمیپرس یجد-

گذاشتم تا کنارش بزنم که  اشنهیس یرا رو دستم

 و با لبخند گفت: ستادیا شیتر در جامحکم

مگه جوابش  ،یکنیو فرار م یدیخب چرا جواب نم-

 ؟ ستکلمه هیاز  شتریب

که در  یدیو به دنبال آن، شک و ترد اصرارش

شوم و جوابش را  اشرهیچشمانش بود، باعث شد خ

 بدهم:

 !کردمیم کاریچ دونمی! نمونیهما دونم؛ینم-

تعجب  یرا به نشانه شیهارا باال داد و لب شیابروها

 جلو داد و گفت: یکم

اگه ده بار هم برگردم  یحت یبگ عیسر کردمیفکر م-

 بهیندونستن عج نی. اشمیبه عقب باز هم ازش جدا م

 برام!

 گفتم: طلبکارانه

 ! ؟یحاال که چ-



دادم اما قبل از  نییدر را پا یرهیزدم! دستگ کنارش

 و گفتم: دمیچرخ ونیرفتن به داخل اتاق به طرف هما

گرفتن از من نباش! بذار احترام خواهر دنبال مچ-

سر جاش بمونه و گر نه به جرم اخالل در  نمویبرادر

 یتو دنیبه سه روز خواب کنمیکارام، محکومت م

 بهنوش!اتاق عمه

 به تاسف تکان داد: یسر

 لیو وک یتا بر میکه برات کرد یاون همه خرج فیح-

رجب تنبل*  یخونه! تو فقط به درد کار تو قهوهیبش

 . یخوریم

جوابش را دادم و به داخل اتاق مامان رفتم تا  عیسر

 از دستش فرار کنم.

 فرغون شدن که بهتره!  یاز راننده-

قاب عکس بزرگ بابا به  دنیحرف و د نیا گفتن

 یرا که چند وقت بود در شلوغ اشیخال یجا وار،ید

پررنگ کرد. بابا  آمد،یکمتر به چشم م میروزها

ام که بلندپروازانه یهاخاطر خواسته من را به شهیهم

را  ونیو هما کردیم شیخودش بود، ستا هیشب

 یاش رانندهیکودک یآرزو یکه منتها یمالمت؛ وقت

 گرید پلمیفرغون شدن بود و بعدها هم با گرفتن د



که  یبه آرامش یبدهد. گاه لیتحص یحاضر نشد ادامه

 یبرا آمدیم شی. کم پخوردمیداشت غبطه م ونیهما

نبود.  من  یسکیر چیتاوان دهد چون اهل ه یکار

از او داشتم؛ چون قبول کرده  یشتریب یدردها شهیهم

خورد و  نیزم یبلند پرواز یابر دیبودم که با

 ها بود! از آن یکی دی.خواستن و داشتن امخوردمیم

___ 

تهران که در  یهاخانهقهوه نیتریمیاز قد یکی*

 قرار داشت. یمولو
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و دامن، تا خورده و مرتب، وسط آذر و مامان  کت

بود. با ورود من به اتاق هر دو ساکت شدند و به من 

 یبارهکیکردن نگاه کردند. حالت صورت و قطع

 یموضوع مهم یکه درباره دادیشان نشان محرف



. مامان نگاه از من گرفت و رو به آذر زدندیحرف م

 گفت:

 نگفت؟ یزیبه من چ ایپس چرا ثر-

 باال انداخت و گفت: یاشانه آذر

 یمهمون هیبا  خوانیبگه عمه! فکر کنم م یچ-

به بابام  خاناسیرو افتتاح کنند! ال نویکاز مردونه

 .ایگفته فقط خودت ب

 چپ نگاهش کرد:چپ مامان

 ایمگه من گفتم چرا من رو دعوت نکردن؟ من و ثر-

 شیرشت پ میفرصت با هم بر نیقرار بود در اول

 یزیچرا به من چ رنی. خب اگه دارن میپورننه

 عیشون بودم! سرخونه شیچند روز پ نینگفتن؟ هم

خرده  نیآن هم با هم - شدیکه م یا جهینت یتر

 را گرفتم. -بودم  دمیکه شن یاطالعات

در  دیمردانه و بودن ام یمهمان نو،یافتتاح کاز از

 . دمیرس جانیبه سمت اله شدنیآنجا، به جواب  راه

 مامان نشستم و گفتم: کنار

. یپورننه شیشمال پ برمتیفردا م نیمن خودم هم-

 م؟ینر یک م،یبر یبگه ک ایثرخاله دیمگه حتماً با



دانشگاهم گفتند و  یهاو مامان با هم از کالس آذر

در جواب  رفتن به شمال نداشتم. یکه برا یفرصت

 به هر دو انداختم و گفتم: ینگاهمین

روزش رو فقط  هی. میآیو م میریدوسه روزه م-

 .ستیکالس دارم که اونم مهم ن

بودم حساب  دواریمامان گذاشتم و ام یپا یرو دست

من  یتازکهیخط نزند؛ هر چند چوبو کتابم را به هم 

 خانه پر شده بود. نیدر ا

 .میریجمع و جور کن فردا با هم م-

 کرد: اخم

 دیو مادرجون با ونی. به همامیریرو فردا م یچیچ-

 .گنیم یاونا چ مینیبب میبگ

 گفت: یامندانهباال آورد و به حالت گله یرا کم دستش

 خود داره! یبهنوشم که جا-

برم به مامانم سر بزنم،  خوامیم یشما بگآخه -

 یمادرجون و عمه مگه حرف ون،یچندماهه نرفتم؛ هما

 رو بگو بهشون! نی! همزنن؟یم

 ضعفش استفاده کردم:آمد مخالفت کند از نقطه تا



 ایثر! خاله؟یسر نزد یپورچندماهه به ننه یدونیم-

 .رهیکمش م دو بار رو کم   یماه

 زد و گفت: یمامان لبخند میتسل یافهیق دنیبا د آذر

کارش کاله گذاشتنه. اگه دو  نیعمه بلند شو؛ برو! ا-

االن ساک  نیهم کنهیقانعت م ینیبش نجایا گهید قهیدق

 !یو چمدونت رو ببند

 متفکر و ناراحت جوابش را داد: یبا نگاه مامان

 زنمیزنگ م یپور. هر وقت به ننهگهیراست م-

 . ایب گهیم

برداشتم تا خودم آن را  نیزم یو دامنش را از رو کت

 رونیدر کمدش بگذارم. هر چه زودتر از اتاق ب

. شدیم شتریما هم به شمال ب احتمال رفتن رفت،یم

 قبل از بازکردن در  کمد گفتم:

فردا آماده بشه  یبگو برا ونیاالن به هما نیبرو هم-

 .میریم ییمن و تو دوتا تونهی. اگه هم نممیبر

 .میبر ییدوتا شهینم یراض-

 میکمد را با دستم محکم نگه داشتم و مستق در

 نگاهش کردم:



. االن که میریمن و تو م ادیب تونهیگفتم که! اگه نم-

شمال. اگه  میبر دیبهش بگو فردا با رونیب یرفت

نگو که  یجور هی! آرهینه نم یبگ یدرست و حساب

 انگار حق انتخاب داره.

رفت. با  رونیآذر تکان داد و ب یبرا یسر مامان

 شد و گفت: کیرفتنش آذر به من نزد

از  ییهویهمه خباثت رو  نیبود! تو ا رکانهیز یلیخ-

 ؟یآریکجا م

 نشان دادم: خبریرا ب خودم

 نه،یرو بب یپوربردن مامان به شمال تا ننه ؟یچ-

 ذره شده. هیخباثته؟ اصالً خودمم دلم براش 

ست! فوقش ها که بهونهحرف نیا خانوممیمر-

 .یها مامانت رو گول بزنحرف نیبا ا یتونیم

آذر  یدادم. روبرو هیکمد را بستم و به آن تک در

 :دمیو پرس ستادمیا

 شیاصل لیدل یبگ شهیست، مها بهونهحرف نیاگه ا-

 ه؟یچ

 سوالم را با سوالش واضح داد: جواب



دردمون  که به هیخبر هیافتتاح نیا یتو یکنیفکر م-

 شونگهید یمهمون کیمثل هزار و  ایبخوره؟! 

 انیک یخونه یشده که بعد از دزد یاصالً چ ه؟یمعمول

شون قمارخونه خوانیم هوی یریویریه نیا یو تو

رو  نایتا جواب ا جانیاله یریرو افتتاح کنن؟ تو م

 !یزنیم یپوربه ننه هتهم سر را یسر هی ؛یکن دایپ
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نبود که آذر مطرحش  یخانوادگ یوگوگفت کی نیا

 کیباشد! آذر در جلد  لیاحوال فام ریگیکند و پ

 اهو،یهمه ه نیا انینگار فرورفته بود و مروزنامه

تا بتواند در رهسپار و  گشتیم یزیدنبال چ نانهیزبیت

 کی ینندهیو آفر سدیخاصه در ستون دوربرگردان بنو

بود  یزیچ نیترمهم نیباشد؛ ا یسلسله مطلب جنجال

که  دمیفهمیاما من مثل او نبودم! م خواست،یکه م



 گریشده که د یقدر شخصآن زیمن همه چ یبرا

 میهاتیاش جزو اولورهسپار و ستون پرخواننده

ام گذاشت تا من را شانه یآذر دست رو ی. وقتستین

ام را وادار کند به سؤاالتش جواب دهم، انگشت اشاره

 باال آوردم و در را نشانش دادم:

 !ادهیزدن زحرف یمنتظر مان، وقت برا-

 :دیرا کنار کش خودش

در  هیدر رو بست و  شیکه ش ینش یوقت نمک هی-

 رو نبست!

 ییکه گو یتمیرا به دو طرف تکان داد و با ر سرش

 کرده بود، خواند: نیتمر شیها براماه

 !ینمک یدر رو نبست هی ،ینمک یدر رو بست شیش-

 اش را فشردم:را جلو بردم و گونه دستم

 کنمیسر م وهید مدت با آقا هیبشم که خوبه،  ینمک-

و پسر پادشاه عاشقم  شمیم ریخاما آخرش عاقبت به

 . شهیم

 گفت: وارهیکنا



کدوم  وه،یکه کدوم د یبد صیتشخ یاگه بتونالبته -

به  ویها داالن از پادشاه کهنیپسر پادشاه! و بدتر ا

 .آدیعمل م

نترس! منم اگه اشتباه کنم، باالخره خودش من رو -

باال نشونه  اریداره! ع یتیکه چه ماه کنهیمتوجه م

 داره!

کمرش گذاشتم و با تمام قدرتم او را به  یرا رو دستم

 از اتاق هل دادم. رونیب

و  ونیبا هما کردمیکه فکر م یزودتر از آن مامان

 ونیمادرجون در مورد رفتن به رشت حرف زد. هما

  تیسرش؛ اما در نها یاولش از کارش گفت و شلوغ

شد،  یکه راض یا. از همان لحظهدیایقبول کرد که ب

در قفس   یهاپرنده یصدا میهااحساس کردم گوش

 ای. شنوندیم رارشت  یرسرایگذر پ یهایفروشپرنده

در  دیدیتا ما را م یپورکه ننه یفسنجان یبو یحت

 آمده بود. کینزد زی. همه چگذاشتیَگَمج* بار م

خواب فرستاد تا  یرا به زور برا ونیمامان هما شب

ما هم  یبتواند فردا صبح سرحال باشد. از همه

که فردا صبح به رشت  میینگو ایثرخواست به خاله

شب تا  کیکه  گفتیم ونی. هر چه هم همامیرویم



و از  مینیرا بب ایثرصبح چطور ممکن است ما خاله

. میدید دیکه شا گفتیم یجد یلی. خمییمان بگورفتن

رفت. شلنگ را  اطیبلند شد و به ح ونیصبح زود هما

 یرا شست و بعد با سروصدا لشیبرداشت و اتومب

و  دهیبخوابد. مامان به هدفش رس ینگذاشت کس ادیز

 میصبحانه نشست زیدور م یاو کامالً سرحال بود. وقت

بهنوش و عمه کردیم یاهیهر بار که مادرجون توص

 گفت،یما به رشت م خبریو ب موقعیاز رفتن ب

بداند که  خواستی. دلم نمکردیبه من نگاه م ونیهما

ً یمن مستق  شیهانگاه یداشتم ول رفتن نقش نیدر ا ما

اصرار از سمت  دیفهمی. اگر مگفتیم یگرید زیچ

 یو در همه گذاشتیمن بوده، در رشت راحتم نم

 .دیکشیسرک م میکارها

بلند شدم و با برداشتن  یصندل یاز همه از رو زودتر

نشستم. مامان که از در  لیداخل اتومب میهالهیوس

زدم و  یهم پشت سرش، لبخند ونیزد و هما رونیب

 گفتم:

 !گهید نییبدو-



 یکس هیو اصالً شب داشتیآرام قدم برمآرام ونیهما

رفتن داشته  یبرا یانبود که ذوق و شوق و عجله

 :ستادیبه من ا دهیباشد. نرس

 برو تلفن کارت داره! ایقشنگ رفته نشسته! ب چه

خودم را  یتر در آغوش گرفتم تا جلورا سفت فمیک

 :رمیبگ شدنادهیپ یابر

 !ستین نیگفتیبود؟ م یک-

 را به سمت خانه گرفت: دستش

دروغ  میتونستیبرو جواب بده! ناشتا نخورده نم ایب-

 اول صبح! میبخور

 نیماش یصندل یرا از خودم جدا کردم و رو فمیک

 :دمیتمام به جلو کش یلیمیگذاشتم. خودم را با ب

 کار داره؟ یو چ هینگفت ک-

 که پشت سرش بود، جواب داد: مامان

 کار مهم باهات داره! هینوائه؛  گهیم-

 ___________ 

 یبرا النیاست که مردم گ یسفال ی*گمج ظرف

خصوص فسنجان و کردن خورشت، بهدرست



از آن  ستیالنیمحبوب گ یقاتوق که دو غذاباقال

آرام  نکهیا لی. غذا در گمج به دلکنندیاستفاده م

 دارد. یبهتر یطعم و مزه ت،یفیک پزدیم
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دروغ  ونینوا باعث شد خوشحال باشم که هما اسم

شدم و با وجود کفش  ادهیپ لینگفته. از اتومب

. دمیکه به پا داشتم به طرف خانه دو یبلندپاشنه

دنبال کشف  شانرهیو مامان هم با نگاه خ ونیهما

دادن به تلفن و بعد اولم در جواب یلیمیب نیب یرابطه

روزها  نیام به سمت خانه بودند. نوا اشتابانه دنیدو

بودم. جزو  دهید بارنیبود که اول یآن آدم هیکمتر شب

از شاه و  یبود که علن شده انیاز دانشجو یادسته

ها و و مرتب حرف کردندیحکومتش انتقاد م



 ی. بوکردندیرا تکرار م ینیو خم یعتیشر یهاهینظر

! زیو رو شدن همه چ ریو ز آمدیم رییتغ

 ییو عار شده بود و هر دانشجو ننگ ماندن،طرفیب

باشد و  یدسته و گروه کیبود که عضو  نیدنبال ا

در آن گروه  تیعضو یدر مورد آن حرف بزند و حت

چنان از  یگاه یمباهات خود بداند. حت یهیرا ما

که کار به  کردندیدسته و گروه خود دفاع م یهاآرمان

 .دیکشیزد و خورد م

 کردم: کیتلفن را برداشتم و به گوشم نزد یگوش

 الو نوا؟!-

 زنمیت زنگ مبه یفروشکتاب هیاز تلفن  نیسالم؛ بب-

 ایصحبت کنم. امروز هر طور شده ب تونمینم یلیو خ

 دانشگاه.

از  خواستیآمد که م ونیهما نیبوق ماش یصدا

 برود. رونیب اطیح

 ه؟ی.  کارت چستمینوا؛ تا سه روز تهران ن تونمینم-

جواب حرف من را بدهد و اصرار  میمستق نکهیا بدون

 کند که به دانشگاه بروم گفت:

 دست جمال، اون باهات کار داره! دمیرو م یگوش-



 !؟یجمال بنگ-

 از پشت تلفن گفت: ییصدا

هر آن ممکنه ما رو  یفروشآره خودمم! صاحب کتاب-

. گمیم یچ نیپس خوب گوش کن بب رون؛یبندازه ب

جوره؛ اونا االن ازت  یکه ازم خواسته بود یکار

 یبرا ؛یریکار رو بگ یگوشه هیو  یایکه ب خوانیم

سخت  یاول کار نیو بهت هم یراحت باش نکهیا

 یرو تو هاهیشروع اعالم یخواستن که برا رن،ینگ

خودتون پخش  یاستادا نیو ب یکه هست یادانشکده

 ! یکن

نشستم و  یصندل یتعجب کردم. رو شیهاحرف از

 گفتم:

خودت؟ کدوم کار؟  یبرا یگیم ی! چنمیصبر کن بب-

و قرار بود  یته بودکار رو که تو از من خواس نیا

 یجور هینه!  ای دمیمنم بهت جواب بدم که انجامش م

و  یکنیبهم لطف م یکه انگار دار یزنیحرف م

 !یخوایازم م یچه کار خطرناک یفهمینم

کار خطرناک رو  نیواسطه؟ ا هیجز  امکارهیمن چ -

امر شما رفتم.  یو من هم پ یشما بهش مشتاق بود

ً یدق  ی! شما حتخانوممیمر کنمیدارم بهت لطف م قا



با من!  یکرد حسابمهیتسو شیپشیلطف پ نیبابت ا

رفته ازم  ادتیحرف نزن که انگار  یجور هیپس االن 

 ! یدنبالم بود ردو چطور دربه یخواست یچ

 گفتمیو نه من و گر نه بهت م یاالن نه تو وقت دار-

قدر از  انجامش بدم چه یخوایکه تو م یزیچ

 که ازت داشتم دوره. یاخواسته

 :دیحرفم پر انیم به

. یتکرارش نکن یکنم تا ه حیبذار حرفت رو تصح-

 هیفقط نقش  ؛یبرام بکن یمن ازت نخواستم کار

 یطور یندار یلیواسطه رو دارم. حاال هم اگه تما

. اونا هم آدمش رو یتونیکه نم گمیم رمی. مستین

 دارن تا بذارن جات.

 کند،یم کمیکه فقط دارد تحر دمیفهمیو م دانستمیم

را با  آمدهشیچون فرصت پ اوردم؛ین شیاما به رو

 از دست بدهم: خواستمیوجود تمام خطراتش نم

منتظر  دی. باتونمی. فقط االن نمآمیباشه قبول؛ م-

 باشن برم رشت و برگردم.

 چه قدر منتظر باشن؟-

 سه روز!-



. نمتیبیساعت سه پارک فرح م گهیچهار روز د-

بده  حیتا برات توض آرمیرو هم با خودم م یکی

هم  شهیرابطتت با گروه. بق شهیو اون م یکن کاریچ

تا بهت  یداره که چه کار کن یخودت بستگ یبه زرنگ

 بسته اعتماد کنن.چشم

فکر نکند  کهنیا یگفتم؛ اما در ادامه برا یا"باشه"

 ادامه دادم:از مرحله پرتم  یلیخ

نشون  یکه دار هیتر از اونمطمئنم نقشت مهم-

 ه؟یوسط چ نیتو ا ی! دغدغهیدیم

من  ی! دغدغهخانوممیفکرت رو حروم من نکن مر-

بزرگ نشدم  وارزادهبیپول و فقط پوله! مثل شما نج

از پولم هست که  یترمهم یزهایچ رمیبگ ادیکه 

 ؛یدونیبزنم. م شیخاطرش خودم رو به آب و آتبه

نذاشته که مثل آدم بفهمم!  یندار یعنینفهمم! 

و آوردن  شاه نیسرنوشت کشور و بردن ا ردادنییتغ

که  کنمیرو با افتخار به شماها واگذار م گهید یکی

 درست بشه!  یزیوآمدها چرفت نیبا ا نیدواریام

فکر نکنم  نیبه ا توانستمیقطع کرد! نم یخداحافظیب

 یزیت است. با رفت و آمدها چه چکه حرفش درس

 یهااز گروه کدامچیکه هنوز ه یوقت شدیدرست م



موضوع را درک نکرده  نیمخالف حکومت شاه، ا

محصول و  کتاتور،یبودند که حکومت مستبد و د

که ناآگاه هستند و پر از  ستیمردم یزاده

ها و از عادت شوندیسخت حاضر م ضعف؟نقطه

دنبال  دنیو درد دو رندیه بگشان فاصلغلط یباورها

 نی. چننندیرا بب یگرید یجا گذاردینان، هرگز نم

 کیرشد و پرورش  یبه طور بالقوه بذر آماده یمردم

و مفسد را در خودشان دارند.  کتاتوریحکومت د

 یکتاتورید دامو ک آمدندیاز دل مردم م کتاتورهاید

 یبه مردم آگاه حکومت کند؟ برا توانستیم

 یفکر و سطح زندگ یرو دیکردن اوضاع بادرست

و آرام آرام  شدیشروع م نیی. از پاشدیمردم کار م

 .دیرسیبه باال م
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بود. باران  ی، ابر۱*داریب شهیرشت، شهر هم آسمان

با آب  یبگیبا هر شکل غر یاما هر مسافر د؛یبارینم

 یماه بودن ابرهاپابه توانستیشهر م نیا یو هوا

آبستن باران را حس کند. رهگذران با خودشان چتر 

اجناس  رسرا،یگذر پ یدست عیصنا یهاداشتند. دکان

داخل قفس  یهاخود را به داخل برده بودند. پرنده

در خود جمع شده، عالوه برقفس  اهیفروشپرنده

افتاده بودند! قفس  ریساخت  آدمها، در قفس خود هم گ

 در قفس!

. مامان سکوت کرده کردیم یآرام رانندگآرام ونیهما

که با  کردینگاه م ییهاکوچهو به کوچه و پس

 در آن بزرگ شده بود. صادقییو دا ایثرخاله

باغ انهو بزرگ خ یکه شد به طرف در چوب ادهیپ

کرده و به . چنان دستانش را مشتدیپر کش یپورننه

 با لبخند گفت: ونیکه هما دیکوبیدر م

بهت  یزیچ هی آدیشعبان ممامان! االن َکل ترواشی-

. نهیبینم ی. چشماشم درست و حسابهاگهیم

 .دهیآبدارش بهت م یاز اون فحشا شناستت؛ینم

 شعبان آمد:َکل یصدا

 .۳*دیامسلمون؛ چه خبره! مردم خوفته ۲زواله*-



او را  د،یدر را باز کرد و مامان را د یوقت اما

 لبانش آمد: یرو یبالفاصله شناخت و لبخند

! ییاچره مره خبر فانده ؟یسیجان تو ا یزا ال؛یسه-

 ۴!*هین خا یچیاز خدا ده ه نه،یدیتره ب یننه پور

کند. وارد  داریرا ب یپورشعبان ننهنگذاشت کل مامان

 ونیشد و به او کمک کرد در را باز کند تا هما اطیح

را  هالهیشعبان وس. با کمک کلدیایداخل ب لشیبا اتومب

وسط هال خوابش برده بود.  یپور. ننهمیباال برد

سرش  ریرا بافته و دستش را هم ز دشیسف یموها

خم شد تا سرش را  ونی. هماودب دهیگذاشته و خواب

راه دستش را گرفتم و انگشت  یهمیببوسد که ن

نگه داشتم. او را به عقب  امینیب یام را رواشاره

 و گفتم: دمیکش

 دارشیبخوابه؛ االن هم ب تونهینکن!"شبا نم دارشیب-

 !یچیه گهیکه د یکن

. کردیو نگاهش م ستادهیا یپورسر ننه یباال مامان

به طرف  ونیاشک در چشمانش جمع شده بود. با هما

که  ونی. همامیو او را تنها گذاشت میباال رفت یطبقه

شعبان خواست تا جا کرد از کلرا جابه شیهالهیوس

 دهیسالن باال کش یهااو گرم کند. پرده یحمام را برا



 کردیکمک م رونیدار بو نم یابر یشده بود. هوا

به نظر برسد و فضا آدم را وسوسه کند  کیسالن تار

که رو  یپورننه یمیقد ینتمبل سلط یتا بخوابد. رو

نم  ی. بودمیسالن بود، دراز کش یسراسر یبه پنجره

رنگ شده بود؛ اما کم یکم اشیی! رنگ آلبالودادیم

نقص  نیا دادیاجازه نم اشییو طال یچوب یهادسته

 ی. چشمانم خود به خود بسته شد. صدادیایبه چشم ب

 نی. ابرها بارشان را زمدمیشنیشرشر باران را م

بازکردن  یقدر خسته بودم که ناگذاشته بودند؛ اما آن

 چشمانم را نداشتم. 

تر شده بود. انگار که چشم باز کردم، هوا روشن یوقت

 ی! بلند شدم. پردهگذشتیزمان برعکس م سراریدر پ

را کنار زدم. آسمان بغضش را  رشیو تترون ز یتور

 تر شدنروشن لیداشت. دل یرها کرده و حال بهتر

به  یبردم تا نگاه رونیبود. سرم را ب نیهوا هم هم

 یشعبان که در گوشهارتفاع و کوچک کلکم یخانه

.  ندازمیباغ بود ب یباغ و جلوتر از ساختمان اصل

اش خانه وانیاز ا یمین د،یباریکه باران م شهیهم

گله داشت. قبل  شهیباران هم دنی. از بارشدیم سیخ

خودش  دنیدو نم،یاش را ببهفرصت کنم خان نکهیاز ا

را  ماش نظرجان، در جهت مخالف خانهکم یبا آن پاها



به دنبال چه   نمیجلب کرد. سرم را جلوتر بردم تا بب

هم در دست   یبود. چوب بازمهین اطی. در حدودیم

گذاشت  رشیآن را ز دیشعبان بود که تا به در رسکل

 آمدیطرف و آن طرف برد. باران که م نیو به ا

. شدیو باز نم کردیم ریگ نیدر به زم ییقسمت انتها

از همان  دفعهکیکه  کردمیم اهداشتم به تالشش نگ

آدم  کیواردشدن  یدر که فقط به اندازه یورود

 اطیپا به درون ح یاالغراندام باز بود، کفش مردانه

. دیگذاشت و تنش را هم با کشمکش فراوان داخل کش

بود. همان لحظه که  دیتم. امقدم به عقب رف کی

به  توجهیو ب ستادیافتاد ا ونیهما لیچشمش به اتومب

شعبان به آن نگاه کرد. در که پشت سرش تکان کل

شد او را به خودش آورد. خورد و باعث سروصدا 

شعبان گرفت. آن را بار برگشت و چوب را از دست کل

ا محکم در را از ج یدر جا داد و با حرکت ریز گرید

انداخت و در را به طرف  نیبلند کرد. چوب را به زم

  در بود. رونیب لشی. اتومبدیخودش کش

____ 

 فیشهر رشت شد، توص یکه برا یفیتوص نی* ا1

از شهر رشت  یمار تیاستنباط شخص ایو  سندهینو

 عنوان معروفه. نیبلکه شهر رشت به ا ست؛ین



 

 * دم ظهر و زمان استراحت مردم2

 

 دنی* خواب3

 

. ننه یبچه جان چرا خبر نداد ؟ییجان تو الی* سه4

 .خوادینم یچیاز خدا ه گهید نهیتو رو بب یپور
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کامل پشت پنجره جا  یکنار زدم. وقت شتریرا ب پرده

گرفتم، آن را رها کردم تا من و پنجره را با هم 

به پشت  یگریبه عقب برگشت و نگاه د دیبپوشاند. ام

که تنش  یایل انداخت. کت ونیهما لیسرش و اتومب

شعبان گرفت. بود را درآورد و آن را به سمت کل



ها ترکه قبل یکار کرد؛دستش  زانیشعبان آن را آوکل

تفاوت که  نیانجام داده بودم، با ا دیام یر براچندبا

 نی. اندازمیام ببودم که آن را دور شانه نیمن عاشق ا

شعبان کل یوحشتناک بود که من دوست داشتم جا

 یدر وجودم باق ییزهای؛ ترسناک بود که هنوز چباشم

 بندیپا دیمانده بود که سرسختانه به خاطرات با ام

ها آن یو مکان یزمان طیراش نیمانده بود و در بدتر

که از  یتو هست نی:" اگفتیو م دیکشیرا به رخم م

!". از نیخودت را خوب بب ،یبریلذت م شانیادآوری

به دست  دی" که در ارتباط با امی"خودشناس نیا

 نبودم! یراض یلیآورده بودم، خ

 تی. در نهادادیگوش م دیو ام زدیشعبان حرف مکل 

. پشت فرمان اوردیرا داخل ب لشیرفت تا اتومب رونیب

شعبان کل ییو راهنما اطینشست و با احت لشیاتومب

او را  توانستمینم گریقدر جلو رفت که دداخل آمد. آن

 وانیآمدم و به سمت ا رونی. از پشت پنجره بنمیبب

چه  نمیبب توانستمیجا بهتر مآن زکوچک خانه رفتم. ا

گذاشتم،  وانیا یکه رو یقدم نی. با همان اولکندیم

 یدر و رو یکه جلو یاشد. فرش کهنه سیجورابم خ

پهن بود، باران را به خودش جذب کرده بود.  وانیا

دادم تا در برگشت به سالن  نییپا میجورابم را تا مچ پا



 یهانرده ر. خم شدم و کنااورمیکامل آن را درب

 لشیاز اتومب دی. امندیمن را نب دیزده نشستم تا امزنگ

 نی. حرفتیها مشده بود و به طرف پله دهایپ

 یرا باز کرد. شلوار ل راهنشیپ یهابرداشتن دکمهقدم

داشت و از آن  یبود، رنگ روشن دهیپوش یمتفاوت

نبود.  د،یپوشیم ونیکه هما ییو دمپا رهیت مدل رنگ

 ستادهیها اپله یرو ونی. همادمیخودم را باال کش یکم

او را از داخل  یگرید زیهر چ ایبود، سر و صدا و 

بچرخد و برود که  خواستیبود. م دهیکش رونیخانه ب

نگاه کرد که به نظر  دیو به ام ستادیا دفعهکی

قدم تند کرد و به او  دیکرده است. ام شیصدا دیرسیم

 دی! اماعتنایب اام کردینگاهش م ونی. همادیرس

ها را آن ونیآورده و هما رونیب بشیدستش را از ج

دهان باز کرد و  دیقفل کرده بود. ام بشیل جداخ

از  ونیهما یهاکه دست دینکش هیگفت. به ثان یزیچ

رفت.  نییرا پا ماندهیباق یآمد و دو پله رونیب بشیج

جار و جنجال  ایاهل دعوا  ونیاز جا بلند شدم. هما

داشته و با نگه دیسر ام کیسرش را نزد امانبود 

کم  یقدرشان بهفاصله .گفتیم یزیبه او چ تیعصبان

بود و انتظار  شانیهابود که من حواسم فقط به دست

بود،  یعصب ونی. هر چه همادمیکشیرا م یزیهر چ



آرام بود. دستش را باال  شتریبه همان اندازه و ب دیام

 دیام دمیبزنم که د صدارا  ونیهما خواستمیآورد، م

 ونیکنارزدن هما یاش را فقط براآوردهدست باال

که داخل رفت،  دیاستفاده کرد و از کنارش رد شد. ام

ام شد، اخم کردم و با متوجه ونیاز جا بلند شدم. هما

. با کندیجا چه متکان دست و سرم اشاره کردم آن

جوابم را داد و به داخل برگشت.  یتراخم پررنگ

بکند و از  یکار توانستینم یپوربا وجود ننه جاآن

 راحت بود. المیجهت خ نیا

را درآوردم و کنار در انداختم و به  سمیخ جوراب

بدش  یپورننه دانستمیم نکهیداخل رفتم. با وجود ا

سر و صدا  نییلخت باشند. از پا میکه پاها دیآیم

 شیهاشده و با دختر و نوه داریب یپور. ننهآمدیم

 نییپا خواستمیکه م نی. همزدندیبا هم حرف م یهمگ

 دیباال آمد. تا من را د ونیهما وندمیها بپبروم و به آن

 گفت: یو عصبان ستادیا

 کنه؟یم کاریچ نجایا نیا-

 تعجب نگاهش کردم: با

 ! مگه من آوردمش؟؟یپرسیاز من م-



طرفش رفتم. فرصت ندادم تا از اول مرور کند و  به

 یبه ظاهر تصادف دارید نیبفهمد مقصر اول و آخر ا

 من هستم:

و  هیعاد یچهمه میبگ میکنیم یسع میتو چته؟ ما دار-

وقت تو دم پله تا مرز و نرفته! اون ومدهین یخان

 نجای! حواست هست ا؟یرفت شیپ دیبا ام رشدنیدرگ

حاال که بعد چندماه  یو حق ندار هیپورننه یخونه

 ؟یرو زهرمارش کن یچهمه شش،یپ میاومد

 به خودش گرفت: یمانیدر جا حالت پش نگاهش

 گفت. یبه من چ دیتا رس یدونیآخه تو که نم-

را  یپوربروم و هر چه زودتر ننه نییپا خواستمیم

 اما قدم از قدم برنداشتم: نم،یبب

 گفت؟ یچ-

سکوت کند تا من رد  ای دیکرد! مطمئن نبود بگو مکث

 کنمیام و نگاهش مزده زل دید یشوم و بروم. وقت

 گفت: واشیآرام و 

هم  می: "مرپرسهیبه من م دهیکه رس نیهم-

 باهاتونه"!

 از من گرفت: چشم



جوابش رو  یرو ثابت کنه؟ وقت یکه چ میمر گهیم-

داشتم تو رو  تیلبخند زد انگار مأمور یجورهیندادم 

که  هیکنم، حاال هم راض مشیو تقد نجایا ارمیب

 .میرو خوب انجام داد مونفهیوظ

 .دیکشیم رونیاش برا به زور از ته حنجره کالمش
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 یاش را براعالقه قیعم یهیالریآن ز طورنیا یوقت

ترس  بارهکیچرا به  دانمینم کرد،یم انیمن نما

را نداشته باشم  ونیکه هما دیایب روزکی دیشا نکهیا

 :انداختیبه دلم چنگ م

 اش گذاشتم:شانه یرا رو دستم

کنه،  تتیگفته که اذ ؟یهست یغلط کرده! تو نگران چ-

  ه؟یآدم مرموز یگفتینم شهیمگه خودت هم



حالش خوب است تکان  نکهیا یرا به نشانه سرش

 را خوردم: بشیدهد. فر بمیفر خواستیداد، اما فقط م

 !نییپا ایهم که نرفته ن یمبل، تا وقت یرو نیبرو بش-

 زد: میبروم که صدا نییپا خواستمیم

 !یمار-

 را گول بزند: یکس توانستیکردم. نم نگاهش

 !دیپرس یجد یلیمن نبود، خ کردنتیاذ یبرا-

 گفتم: کالفه

 !ستیکه بود، هر جور که گفت، مهم ن یهر چ-

 شد: کیبه من نزد یکم

 براش زده و افتاده زندان! یکه ک دهیفهم دیام-

با حرف  ونیبروم، هما گرفتمیم میهر بار که تصم 

 :کردیم رمیغافلگ اشیبعد

 براش زده؟ ی! ک؟یچ یعنی-

 دهیفقط مطمئنم که به اون آدم رس ه،یک دونمیمن نم-

حاال  دونه،یبکنه باهاش خدا م خوادیم یو چه کار

خودش! به  یرو برگردونه سر جا یچهمه خوادیم

راست تو چشمام نگاه راست یقبل زندان رفتنش! وقت



 یهست ییتو هم جزو اونا یعنی م،یمر گهیو م کنهیم

دلت چه  یتو دونمیبرش گردونه! من نم خوادیکه م

 یتو و بابا همه یکه وقت یدونیرو هم م نیخبره! ا

من دوست  ،یجدا بش دیتا از ام نیزدیزورتون رو م

اگه  گمیاما االن دارم بهت م ؛یرو بکن کارنینداشتم ا

دلت تکون  یکه آب تو یخوایم دردسریب یزندگ هی

 بزرگهات رو کنار شوهرت و بچه ینینخوره و بش

 هی! برو دنبال ریفاصله بگ دیاز ام یتونیتا م ،یکن

 که سر و تهش معلوم باشه. یآدم

را  شنهادیپ نیا یمتوجه نبود به چه کس ونیهما

 یعروسک یبرا خانه ی! من در کدام گوشهدهدیم

ختم  میآرزو یهمه کردیکرده بودم که فکر م یمادر

را  میهاو بچه نمیکنار شوهرم بنش نکهیبه ا شودیم

 بزرگ کنم؟ 

 یکن که نذاره آب تو دایبابا شمل* برام پ هیپس تو -

 دلم تکون بخوره.

 زد و گفت: میصدا مامان

که  یپور! ننهگهید نییپا ایب ،یشد داریب یمار-

 اون باال! ادیب تونهینم

 اومدم مامان!-



 ونیهما یهافراموش کردم به حرف یپورننه دنید با

کرده و به او  شیدایپ دیام گفتیرا که م یو کس

نفر  کیشک من فقط به  یفکر کنم. همه ده،یرس

را در آغوشم فشردم و صورتش  یپور. ننهدیرسیم

 یدلم برا دیچسب امنهیسرش به س ی. وقتدمیا بوسر

گرفت، تنگ یکه سر من در آغوشش جا م ییروزها

 یام زد، کمکه به گونه یادوباره یشد. بعد از بوسه

 گفت: راهنمیعقب رفت و با نگاه به پ

پروپاچه  سهیدکون، چ رهنیجان! بلند پ یمار نیآفر-

 !رهیخدا قهر گ رون،یب یتاود

را  یپورمامان بخندم و بعد ننه یپانکردم هم فرصت

که درست پشت سر ننه  ی. دررمیدوباره بغل بگ

آمد که  رونیقدر برازنده بآن دیبود، باز شد. ام یپور

با  دهیوشلوار پوشمامان هم محوش بود. کت یحت

بر سر  ییسرعت چه بال نیبه ا دانستمیکه نم ییموها

شده بودند، از اتاق  لتحاشها آورده که براق و خوآن

و خجالت  کردیفقط نگاهش م یپورفاصله گرفت. ننه

لباس او بدهد و  یهم درباره یما نظر یجلو دیکشیم

اش برود. صدقهقربان یلکیو گ یفارس کردنیبا قاط

را  راهنشیپ نیسرآست یکه دکمه یدر حال دیام

 :دیبه من سالم گفت و پرس بستیم



 دخترخاله؟ یخوب-

دادم و تشکر کردم. در  یلب ریسالمش را ز جواب

و مامان راهم را به سرعت به  یپورمقابل چشمان ننه

قبل  نکهیا یرفتم؛ فقط برا رونیطرف در کج کردم و ب

. به میرا بگو یو حرف رمیرا بگ شیاز رفتن جلو

دادم و به در زل زدم تا  هیها تکستون کنار نرده

جا جابه میشد در جا از. در که به داخل بدیایب رونیب

با  دی. اممیایتر به نظر بتا قاطع ستادمیشدم و راست ا

رفتن به  یبود. به جا ریدرگ نشیآست یکیآن  یدکمه

ها، به سمت من قدم برداشت. دستم را عقب سمت پله

 گفت: دیگذاشتم. تا به من رس نرده یبردم و رو

اما  ره،یخدا قهرش بگ دیکوتاه بپوش! شا رهنیپ-

 !آدیخوشش م یلیخدا خ یبنده

. افتادمیم نیزم یستون نبود حتماً از پشت به رو اگر

 هر چه زودتر برود: خواستمیم

و نه  جاستنینکن، نه االن که ا تیرو اذ ونیهما-

 ! گهید وقتچیه

 :دیپرس

  ون؟یهما-



 یخواستیمگه نم ؟یهست ی! دنبال چونیآره هما-

 شد؟ یپس چ! یفراموشم کن شهیهم یبرا

 یخالص شده بود. بو نشیآست یبستن دکمه از

 نکهی. بدون اکردیم ییعطرش تازه داشت خودنما

 :دیبردارد خودش را به طرف من کش یقدم

_______ 

 بهادربزن ،ی*لوط
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 نمت،یبیم یکار رو بکنم اما وقت نیهم خواستمیم-

 ست؛یمن ن ریش هم تقص! همهشهیداستان عوض م

که پرقدرت من رو به داشتن خودت دعوت  یتو هست

دونه که داشتم دونه ی! وقتشی. مثل چند شب پیکنیم

تون برم، منتظر تا از خونه رفتمیم نییها رو پاپله

اما تو  رون،یب زنیهمه بر ات یکن ادیبودم تو داد و فر

از  دردسریتا من ب ینکرد یکارچیو ه یساکت موند

طول دادم رفتنم رو  یلی. خرونیتون برم باتاق و خونه



اگه  نینبود. خب ا یچیازت بشنوم اما ه ییصدا هیتا 

 !ه؟یپس چ ست؛یاسمش دعوت ن

 لختم کرد: یبه بازوها یازد و اشاره یلبخند

دعوت  هی ایدون شده! سردته؟ پوست بازوت دون-

 ست؟گهید

 ادامه داد: ترشمرده

 !ستیبعد؛ االن وقتش ن یاگه هست، بذارش برا-

ام چانه ریو چشمش به ز کردیکتش را مرتب م یقهی

به او پشت کردم و سرم را چرخاندم.  عیبود. سر

قبل  یقیبود که من دقا ستادهیا ییجاهمان  ونیهما

بودم.  دهیرا د دیو رودررو شدن او با ام ستادهیا

 رونیب اطیکه از ح دیام لیبود. اتومب دهیرا د زیچهمه

 :دز میشعبان صدارفت، کل

جان، اَ نارنج  دار نگاه بُکن، خوره  یزا ؛یمار-

ه!*  بوکوشته امسال، تا بتانسته نارنج فاد 

___________ 

جان، به درخت نارنج نگاه کن، امسال بچه ،ی*مار

 ج داده!خودش رو کشته، تا تونسته نارن

 



[18.06.21 21:54] 

 

 121#پارت

  می_مری#برا

 

شعبان بروم که کدام کار را بکنم! دنبال کل دانستمینم

که با  یذوق داشت هر چه زودتر درخت نارنج

 ایخودش کاشته بود را به من نشان دهد و  یهادست

 یرگیهنوز از بهت و خ دیکه با رفتن ام ونیسراغ هما

با ترس عوض شده بود!  اشینگران یو جا امدهیدرن

را  زیهمه چ خواهدیم دینبود که ام نینگران ا گرید

! دیترسیاولش برگرداند، بلکه از من م یبه سر جا

 شتریجز ب د،یام یکه در تمام مدت سخنران یاز من

انجام نداده  یگرید دیبه ستون، حرکت مف دنیچسب

 انتظار داشت. نیاز ا شتریب ونیبودم و هما

کارزار  کیحالم خوب نبود که خودم را وارد  قدرآن

کنم. دنبال کل شعبان رفتم. تا من  ونیبا هما جهینتیب

 :دیاز درخت نارنج را جلو کش یاشاخه دیرا د

 اَ شاخه چه قدر نارنج بارده! نیدیب-



خودش  گفتمیگفتم. اگر نم یزدم و "ماشاهللا" لبخند

شاخه،  ی. چند نارنج رومیکه بگو کردیدرخواست م

اما کل شعبان دوست  آمد،یم یعیبه نظر تعدادشان طب

تر از خوب یزیداشت حاصل دسترنج خودش را چ

و او حرف  میگشتیخوب نشان دهد. دور باغش م

را که  رزش هشاخ نی. آخردادمیو من گوش م زدیم

که در  یباران کج کرده بود از جا بلند کرد و به چوب

تا  دیداد. دستانش را به هم مال هیفرو کرده تک نیزم

ل بود را از کف آن جدا کند. رو به  دهیکه چسب ییهاگ 

 من گفت:

. فردا آدیخان که شوونده بو، گفت امشب نم دیام-

 اد،یکه ن دیکار داره. خوبه اَن عقل رس یلیخ جانیاله

مه روبرو شدن! تیمعص  داره ش 

ل به  نیو بر زم شدندیکه از دستش لوله م ییهاگ 

 کردم و خودم را به آن راه زدم: ینگاه افتادندیم

  ه؟یچ جانیاله یکارش تو-

 :دیکرد و چشمش را دزد اخم

 !دیبازا کون دیخراب شده رو خواه ی  اون قمارخانه-

 طرفنیبه ا را شست و با چند بار تکان دادن دستش

 طرف گفت:و آن



 !سهیبوشوم خونه، ناصر مار تنها ا گهید-

 ماندهیهنوز با آب باق رفت،یاش که مسمت خانه به

لب غرغر  ریو ز رفتیکلنجار م شیهابا دست

 :کردیم

برسه! خواخور* اگه خوب بو ، خدا  دیفکر با ایثر-

 !یدانه داشت تایواسه خودش ا

رفتم. کف  ونیهما نیماش کیرفتن کل شعبان تا نزد با

از قطرات  فیرد کیو  دمیدستم را به سقف آن کش

هل دادم. همزمان به  نییباران را به پا یمانده یباق

را کجا  لشیاتومب چیسوئ ونیفکر کردم که هما نیا

 !گذاردیم

 یتا عمل گذشتیفکر کردن به آنچه که در سرم م از

. دیساعت طول کش وچهارستیکردنش، کمتر از ب

 یکه من فارغ از همه گاه یو چهار ساعت ستیب

 قیکه در سرم بود تشو یانجام کار یخودم را برا

و  دمیچیهم تمام جوانب را کنار هم م یو گاه کردمیم

دور  نیا رسم؟ب خواهمیبه کجا م تیدر نها گفتمیم

 باطل مگر مقصد هم داشت؟

شلوارش برداشتم. خودش  بیرا از ج ونیهما چیسوئ

 ریتعم یبرا ییبه همراه کل شعبان رفته بود تا با بنا



و مامان هم خواب  یپورصحبت کند. ننه وانیسقف ا

نشستم و تا توانستم  لیبودند. پشت فرمان اتومب

 زیچ کیبرسم. هدفم فقط  جانیکردم تا به اله اطیاحت

و از دور باشد  کردینم یفرق ه؛یافتتاح یبود، تماشا

تازه رد شدم و با  یکلوچه ی! از بومهینصفه و ن

مجبور  یگشتن در بازار مقابله کردم. وقت یوسوسه

 یهاتوقف کنم، به طرف فروشنده یلیشدم پشت اتومب

تر از همه بلند یسر چرخاندم. مرد ابانیکنار خ

 را در سرش انداخته بود: شیصدا

 !تونیغذا ز یمزه تون،یغذا ز یمزه-

چپ چپ فروختیتازه م ریکه س اشیکنار مرد

 یدو رو نیتر از اهم عقب ی. زنکردینگاهش م

ساکت نشسته و مقابلش ماست  اشیریحص اندازریز

زل زده و  ابانیخ یبود. به انتها یمرغ محلو تخم

از  کدامچیچون ه د،یکشیتازه را م انیانتظار مشتر

و  مرغتخم داریخر گذشتندیکه از کنارش م ینیعابر

 ماستش نبودند.

را مقابلش  یادیز تیجمع دم،یبه هتل نارنج رس یوقت

 کیافتتاح  یهمه استقبال را برا نی. انتظار ادمید

کوچک که اکثر مردمانش  یقمارخانه آن هم در شهر



خود بودند، نداشتم.  یگذشته یهاسنت ریبه قطع پاگ

که  دمیرا که پارک کردم و جلوتر رفتم. فهم لیاتومب

آن  یبرانداز یبلکه برا ه،یافتتاح ینه برا تیجمع

 یخان جنگلکوچک رزایاند. در دستشان عکس مآمده

 نینماد یو به شکل ستادهیجلو ا یبود. چند نفر

درآورده  هایجنگل لیخودشان را به شکل و شما

 :گفتندیم صداکیبودند و 

 "میشکن هست"ما بت

 

_____________________ 

 *خواهر
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آوردم  رونیب فمیرا از ک نیرفتم. دورب یپشت درخت به

دادن به  هیام انداختم. با تکرا دور شانه فیو بند ک

کردم در  ینامتعادل، سع یدرخت، آن هم در حالت

بلند جلوتر از  یهاشیکه با ر یاز مردان هیزاو نیبهتر

. داشتم پشت هم رمیبودند، عکس بگ ستادهیهمه ا



پشت  یمرژاندار لیاتومب تاکه چند  گرفتمیعکس م

شدند. دست  کینزد تیبه جمع فیبه رد فیهم و رد

 لیبه دست تا خود اتومب نیو دورب دمیاز کار کش

گذاشتم و با عجله به  یصندل ریرا ز نی. دوربدمیدو

به ضرب و زور  تیسمت هتل نارنج برگشتم. جمع

 یابا چهره یکه مرد شدیداشت متفرق م یمرژاندار

بلند که  یبا قد و موها ی. مرددمید تیجمع نیآشنا ب

 کردینم یاری. ذهنم دییپایاطرافش را م یچهارچشم

فکر کردن  شتریب یهم برا ی. فرصتاورمیب ادشیتا به 

جدا کرده و به سمت  تیتم. راهم را از جمعنداش

 یکه با کمک چند مرد قو نویکاز یمحوطه یورود

 هیافتتاحکج کردم.  شد،یبه شدت مراقبت م کلیه

طور که ادعا کرده بودند مردانه نبود به همراه هر آن

ها دست بردم و کش به آن دهیهم بود. نرس یمرد، زن

از  یکی. زندیبر امشانه یرا باز کردم تا رو میموها

به  یها با دقت به سر و وضعم نگاه کرد. لبخندآن

را به طرف جلو  میزدم و چند تار از موها شیرو

ها خواست از آن اشیبه دو نفر کنار ارهآوردم. با اش

با سر و  زدیشان راهنما متا عقب بروند. چشم

جزو تظاهرکنندگان داخل  توانمیکه دارم، نم یوضع

حرکت کردم و به  نویباشم. به طرف کاز ابانیخ



گوش  نویکاز یمرد و زن اطراف محوطه یهاپچپچ

 دادم:

. شدیتظاهرات نم نجایا وقتچیکرده، ه یدشمن یکی-

خبرا  نیماجراهاست. تو رامسر از ا نیپشت ا یکی

 نبود!

 نویکاز یاصل یبه ورود دنیتا رس ریمس یهیو بق 

 نیا بارهکیبودن  بیحرف بود و عج نیتکرار ا

. آمدیآهنگ و ساز م یتظاهرات. از داخل صدا

مانده بودند تا  رونیها بو ترسو نویها داخل کازنترس

نشد  تیموفق به پراکنده کردن جمع یاگر ژاندارمر

باز کرد.  میبرا هبانفرار کنند. در را نگ عیبتوانند سر

روشن و  یاالکل آمد. فضا لحظه یبه محض ورود بو

در سالن پخش  گنیو ی. صداشدیخاموش م یالحظه

به  دنیرس ی. برادندیرقصیبود. مرد و زن کنار هم م

را بر هم زده  یچند نفر یمرکز سالن رقص دو نفره

 یعرصه را خال دیشا اینبود و  ییآشنا چیبودم. ه

 لیو تحل هیبسته تجز یتا در پشت درها دکرده بودن

 دیو چطور با شان چه کنندکنند که با مشکل تازه

سالن  ی. در انتهارندیرا بگ یتظاهرات بعد یجلو

 یشرتیدست که ت کی یاز دختران با لباس یگروه

 ی. رودندیرقصیبود م یکوتاه ی  و دامن  مشک دیسف



 منارنج بود. داشت یحیآرم مجموعه تفر شرتشانیت

را  دیکه درست پشت سرشان ام کردمیشان منگاه

. دستش را یمست کامل و واقع کیمست بود!  دم؛ید

 .فتدیگرفته بود تا ن واریبه د
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 هیداشتم تا دستم را به آن تک یواریمن هم د کاش

 د  یام ت،یهمه جمع نیا انیچشمانم م ای! فتمیدهم و ن

. دختران رقاصه در دیدیرا نم یجیو گ یغرق در مست

تمام و کمال  دنیبودند و د ستادهیکنار هم ا فیرد کی

که به  ی. با چرخشکردندیمشکل م میرا برا دیام

 یرا برا دیافتاد و ام فاصله شاننیکمرشان دادند، ب

! تکرار خوردیتلو م. تلودمید یگریکوتاه  د یلحظه

. نمیرا بب دیام انیدر م یکید شان باعث شحرکت

! دیخندیبلند مبلند اشیبا مرد مست کنار بارنیا



هم از  راهنشیاز پ یمیو ن ختهیرهمبه شیموها

شلوارش درآمده بود! نگاهم به دستش بود که از 

نتوانست تعادلش را حفظ کند،  یبرداشت و وقت وارید

 نیداد. با وجود ا هیتک واریآن را دوباره به د

بود که  یآشکار باز مورد توجه دختران ی  گریالابال

شلوغ  یدورش به قدر آنکی. دندیرقصیاطرافش م

کنم.  شیداینتوانستم پ دمیشد که هر چه سرک کش

که سر راهم  یکمر زنان و مردان یدست رو توجهیب

و او را  برسم دیبودند گذاشتم و کنارشان زدم تا به ام

مهم نبود اگر دوست و آشنا  میبرا یببر. حت نجایاز ا

زنان  یهاچه خواهند گفت! به اخم و تخم نندیمن را بب

 کردیکه دستم کمرشان را لمس م یمردان یهاو لبخند

 ی. همهدمینکردم و به دختران رقاص رس یتوجه

بلد بود  هیها که بهتر از بقاز آن یکیرا سر  صمحر

در  یاستخوان ییحرکت دهد که گو یکمرش را طور

را  دیکردم. کنارش زدم تا ام یبدن ندارد، خال

 شاننی. نگاهم را بنبود یدیکنم، اما ام دایشان پوسط

شان گذشتم. طلبکارانه تکچرخاندم و با مکث از تک

را برداشته  دیها امآن زا یکیشان کردم؛ انگار نگاه

نبود! هر چه نگاه کردم به پشت، به  دیباشد. ام

نکردم. دختران دست  شیدایو چپ؛ پمقابلم، به راست 



 دن،یرقص ینه برا بارنیبه دست هم داده بودند و ا

و حرکاتشان  تمیمن را که مزاحم ر خواستندیبلکه م

 ییشده بودم از خودشان دور کنند. نگاهم به راهرو

دور کرده  هیخودش را از چشم بق ،یکیکه در تار ودب

برادر  دنیبه آن سمت بروم که با د خواستمیبود. م

. پشت کردم تا ستادمیا واریرو به د عیسر انیهرمز ک

 یاز کنارم رد شود. دستانم را به بغل زدم و به تابلو

 زیت یهادندان یزل زدم. نگاهم رو میروبرو

چفت شده بود.  ییآهو نگرد یماند که رو یپلنگوزی

هر  دمیکشیقدر زنده بود که انتظار متابلو آن ریتصو

شود و خون به سر و  دهیآن گردن آهو از هم در

به راست انداختم.  ینگاه یرچشمیصورتم بپاشد. ز

گوش  ریو ز ستادهیراه ا یانهیم انیبرادر هرمز ک

 دییپایاطرافش را م یکه چهارچشم یوشلوارمرد کت

گفت و بعد حرکت  یزیبود، چ ستادهیا نهیس هو دست ب

 یرا که با لحن شیصدا شدیاز کنارم رد م یکرد. وقت

 :دمیشن شد،یادا م زیتمسخرآم

 تا خرخره خورده مردک! -

عقد  یبود که سر سفره یبهتر از وقت یفقط کم حالم

کرده و برده بودند!  ریرا دستگ دیبله داده و نداده، ام



بود که مثل همان روز، در صورت  نیبدتر از همه ا

 !گشتمیبرم دیو ناام دمیدیرا م دیها امتک آدمتک

از  دیاتفاق افتاده و ام یاطرف راهرو رفتم. شعبده به

 ییراهرو تنها جا شکینظر همه پنهان شده بود. ب

کرد. با  دایجا پرا آن شدهینامرئ دیام شدیبود که م

 یو به پاها رفتمیمسست به طرف راهرو  ییهاقدم

 نیزم یرو یکیتمیکه کنارم، نقش و نگار ر یزنان

 یو به جا داشتمی. قدم برمکردمیحسادت م زدند،یم

مکان ممکن و  نیخاطر حضورم در بدتربه کهنیا

 یشده از خودم عصبانآدم تمام کی یبرا دنیدردکش

با خودم بودم.  یگریتر از هر وقت دباشم، مهربان

 دایهرگز قدرت پ م،ینبود مانیهااگر عاشق ضعف

که  شدندیم سوکم یور شوند. نورشعله کردندینم

 یهاضعف نی! اشدیشان مسرنوشت محتوم ،افول

داشتند من را به سمت  یدو دست یداشتندوست

نبود، تا به  میروشیکه اگر مرد پ دادندیهل م یریمس

 ریز انیک که برادر هرمز ی. مردرفتمیآن را م یانتها

گوشش وزوز کرده بود دستش را جلو آورد و مانعم 

 شد:

 ممنوعه. ورنیعقب، ا دیبرگرد کجا خانوم؟!-



من  یکه برا رفتیم ییجا شهیهم دی! امممنوع؟

ورودممنوع نصب شده بود. برگشتم به عقب؛  یتابلو

به عقب  لمیاتومب کیتر از آن مرد. تا نزدنه عقب

قدر با سرعت به طرف رشت راندم که برگشتم. آن

بستم.  جانیچشمانم را از شدت ه ر،یدر مس یبارچند

نبود،  کشیبار یهاو کوچه رسرایپ یایحجب و حاگر 

سرعتم را کم  یاذره یپورننه یتا خود خانه

 .کردمینم

و خودم را  دمیکش رونیب یصندل ریرا از ز نیدورب

 یابهانه چیروبرو شوم! ه ونیکردم تا با هما آماده

 یبردن بدون اجازه یدست و پا نکرده بودم که برا

با  شهیشعبان مثل همزدم کل . در کهاورمیب لشیاتومب

 شیدر پ یگرید یهیغرغر آمد و با بازکردن در رو

 گرفت. لبخند زد:

 یاَ زا ؟یکجا برد نایماش ون  یهما ؟یجان تو یمار-

 !رونیآخرشم از خانه بشو ب شته،ین شیانگار رو آت

داخل  دیام لیاتومب دنیبا د دیرا که به عقب کش در

 ادیرا از  یگرید زیچو هر  لشیاتومب ون،یهما اط،یح

 شعبان برگشتم:بردم و به طرف کل

 نجاست؟یا ریام-



 پشت سرش برگشت: به

 خانه! دینه، ام ریام-

 نگاهش کردم: ناباورانه

 !رهیکجا بود؟ ام دیام-

 تعجب نگاهم کرد: با
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 دیام م،ییَ من، کور که ن ای یجان، تو بهتر دان یزا-

 !سهیخان ا

بزنم و  یتا حرف شدینگاهش کردم. دهانم باز نم مات

تا خود  خواستمی. فقط مکندیحتماً اشتباه م میبگو

شعبان چشمان کل ی  خانه پرواز کرده و ثابت کنم، سو

و کل شعبان غرغر  دمیدویکم شده است. من م یلیخ

 :کردیم



 کوَدن! یآخه زنانه چه به رانندگ-

ها باال رفتم. ها گذاشتم و از پلهنرده یرا رو دستم

هم با  دیشا ای دم؛یشنیشعبان را نمکل یصدا گرید

 دنیآن هم بالفاصله بعد از شن -به سمت خانه دنمیدو

زبانش بند آمده  -ریهست که آمده و نه ام دیام نکهیا

از آن همه شتاب و  دم،یبه سالن رس یوقتبود! 

 ینمانده بود. زمزمه یاقدر من ب زیچ چیسرعت ه

را  فمی. کآمدیاز باال م یپورحرف زدن مامان و ننه

به سمت همان  نیپاورچ نیمبل گذاشته و پاورچ یرو

آراسته و مرتب از آن  دیام روزیرفتم که د یاتاق

آوردم و در  نییپا عیرا سر رهیآمده بود. دستگ رونیب

د بودم، یام ریغ یهر کس ایو  ریرا باز کردم. دنبال ام

و مبهوت نگاهش کردم.  جی. گدمیدیرا م دیاما ام

 ینشان چیکه ه یهم با وضع باشد! آن جانیمحال بود ا

 نینداشت. چطور به ا نویاز آن آدم نامتعادل  کاز

بود و  ستادهیا نهیآ یسرعت خودش را رساند؟ جلو

شانه خورده و  شی. موهاکردیکتش را مرتب م یقهی

 رونیب خواهدیآماده شده و م زهبود که تا یمثل کس

باال  ییخونسرد به طرفم برگشت، ابرو دنمیبرود! با د

 داد:



! ممکن بود در زم؟یعز یزدیدر م دیبا یکنیفکر نم-

 شیپ قهینباشم، مثالً اگه پنج دق یخوب یلیخ تیوضع

شلوار پام بود،  هیداخل من فقط  یاومدیم یطورنیا

 !زنمینم یحرف گهیقبلش که د قهیاز ده دق

کجا بوده  کردیاگر اعتراف نم داد،یم امیباز داشت

جز آنکه  یزیچون ذهنم توان درک چ شدم،یم وانهید

 ادیفر خواستینداشت. دلم م کردیبود و فکر م دهید

من تو :" میو بگو رمیرا بگ اشقهیبزنم، جلو بروم و 

 کیوشلوار شکت یو به جا یکه کجا بود دمیرو د

تنت بود و  دهیچروک دیسف راهنیپ هی ا،یبرند گاتور

 "یخوردیم واریبه در و د وانهیمست و د

دو تا  شدمیاگر خود او نبود، پس من مطمئن م نیا

جنتلمن و  ،یآدم حساب یکیوجود دارد.  ایدر دن دیام

در را پشت سرم  !بندباریمست و ب یکیعطر زده، 

که  یبستم و آرامش خودم را حفظ کردم. تنها کار

 :میایکرد تا از پس او برب شدیم

 واروونهی! من دنجا؟یا یتند برگشت قدرنیا یچطور-

کله  هی نجایکردم، چشمام رو بستم و تا خود ا یرانندگ

که از من جلوتر  یکرد یروندم. تو چطور رانندگ

 ؟یدیو کت و شلوارت رو هم پوش یینجایا



زد و گردنش را کج کرد، دستش  یمتعجب لبخند

 :شدیکنارش باز و بسته م قراریب

 از کجا برگشتم؟ ،یگیم یچ-

 :دمیدستم را  به عقب بردم و به در کوب کف

به اون راه، چون  یزنیکه خودت رو م ستیمهم ن-

رو! ! خود تو دمید نویکاز یمن مطمئنم که تو رو تو

الحال معلوم یزنا یبه رقص دسته جمع دونستمینم

 !یلخت عالقه دار مهین

 شیرا به رو اشیاول مست نکهیا یچرا به جا 

 کیرا فقط به  لشیدورش گفتم؛ دل یهااز زن اورم،یب

 یمخف یربط دهم، به حسادت توانستمیناجور م زیچ

 مانده!

 یبه خودش انداخت. به موها نهیدر آ یگرینگاه د مین

اش چند بار مداوم دست زد و با چند قدم شده مرتب

 نیترکوچک کهنیکوتاه از آن فاصله گرفت؛ بدون ا

 من داشته باشد، گفت: یهاحرف دنیاز شن ینگران

لخت!  مهیلخت دارم، نه ن یبه زنا یامن نه عالقه-

 ارمیو ب رمیکه دستش رو بگ پسندمیرو م یمن زن

 رمیبگ میاتاق خودم، در رو هم ببندم و بعد تصم یتو

 لختش. مهین ایتره، که لختش قشنگ



 کرد و ادامه داد: یمکث

 ادتیفکر نکنم هنوز  ،یدونیرو بهتر م نیتو که ا-

دوست  یها چطورموقع شتریرفته باشه که تو رو ب

داشتم! هر چند که زمانش کوتاه بود و من نتونستم 

 از خودم رو برات به اجرا بذارم. یریدلپذ شینما

 میرو شیاز گذشته را پ یریحرفش، تصاو هر

امروز دور  یو من را از اتفاقات افتاده آوردیم

 .کردیم

به دور خودش  یفرض یارهیدا انگشت اشاره با

 :دیکش

 قرار مهم دارم. هیچطورم، خوبم؟ -

من  ماننیب یکردن فاصلهکم یرا برا یبعد یهاقدم

طور که خواسته بود نگاهش کردم و شتم. همانبردا

 گفتم:

 !یندار یرادیو ا بیع-

 شدم و ادامه دادم: رهیچشمانش خ در

کار و قرار مهمت مست و ملنگ از  نیواسه هم- 

دنبالت نگرده و نگه که  یتا کس رونیب یزد نویکاز

از شرکا شب  یکیخان، طراح هتل، پسر  دیچرا ام



 ننیبب دیکه با ییچون اونا ست؟ین نویکاز یهیافتتاح

 هی! رون؟یب یاز اونجا زد یبه چه حال افتضاح دنید

نبودن  بهتر از  لومهآدم مست که عقلش تباه شده، مع

 ؟یبکن یخوایامشب م یبودنشه! چه خرابکار

 یهم خونسرد نبود، البته که هنوز رو یلیخ گرید

 یلبش، لبخند داشت! اما چشمش به کلمه به کلمه

متفاوت نشان داد. از آرامش، تا  ینشحرفم واک

 پشت سر گذاشت: دفعهکیرا  یناآرام

نرم سر قرارم و امشب کنار تو باشم، تا  یخوایم-

اگه هم  قراره  کنم؟ینم یخرابکار یمطمئن بش

 بکنم با تو باشه؟ یخرابکار

پرت کردن حواسم در  یحرفش را فقط و فقط برا نیا

 ادامه دادم: توجهینظر گرفتم و ب
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اون  یزود نیبه ا دمید نویکاز یکه من تو یدیام-

فکر کنم   نکهیاز سرش بپره، جز ا تونستهینم یمست

 اصالً از اول مست نبوده!

ً یدق شجاعانه،  ییارویکه  قدرت رو یزیچ دانستمیم قا

دچارش شده  نویدر کاز دنشید نیکه ح ییبدون دردها

 راز بوده است. نیبودم را به من داده، کشف هم

بود من عقب  نیقدر که عاقالنه اآمد، آن جلوتر

و اجازه دادم ناعاقالنه رفتار  دمیاما نکش دم،یکشیم

 کنم.

معلومه اشتباه هم  ،یگردیدنبالم م یکیتو تار یوقت-

 یکنیو ادعا م ینیبیبار من رو م هی! یکنیم ادیز

 یگیتو م یول ستم،یبار هم من ن هیبوده،  گهید یکی

 هستم، اونم مست و ملنگ!

 گفتم: شمرده

 یو هر دو بارش من اشتباه نکردم، اون شب مهمون-

بود! اما  گهید یکی ،یتو نبود انیهرمز ک یخونه

که درست  یدونیم ،یخودت بود نویامروز تو کاز

 یبگو، ول یبگ یخوایم یهر دروغ هیبه بق دم،یفهم

 !ینکن همون دروغا رو به منم بگ یسع



به سمت در، دستش را به طرفم آورد.  ینگاه مین با

باز هم عقب نرفتم و فقط بزاق دهانم را با شدت 

گذاشت و  میپهلو یقورت دادم. دستش را رو یشتریب

آرام و منظم قلبم، نفسم  تمیر یشت براکه دا یبا لحن

 گفت: د،یکشیتنم خط و نشان م یو همه

رو  لشیدلم؟! دل ز  یعز یناراحت یاالن تو از چ-

و االن  رونیمست از اونجا زدم ب نکهی! از افهممینم

 یسر هیدورم  نکهیا ایقرار امشبم؟  ای ستم؟یمست ن

 دن؟یرقصیلخت م مهیزن  ن

آورد و در  نییبدهم، سرش را پا ینداد جواب فرصت

 صورتش مماس با صورتم بود زمزمه کرد:  یحال

! من فقط رونیب ایاز فکرش ب ناست،یا تیاگه نگران-

 یدوست داشته باشم، برا تونمیم ایزن رو در دن کی

 وجود نداره!  یدوم ما هرگز زن

من  نکهیمن اعتراف بود، اعتراف به ا یبرا حرفش

چشمانش زمزمه  کیفشار نزد ریاشتباه نکردم. ز

 کردم:

 ؟یپس تو بود-

 را به دو طرف تکان داد: سرش



 نجایباشم و هم ا نویکاز یهم مست تو تونمیچطور م-

! اصالً خود تو ؟یزیچ نیاتاق؟! ممکنه چن نیا یتو

  ؟یکردیم کاریاونجا چ

برداشت، فاصله گرفت. به سمت  میرا از پهلو دستش

رفتن کامل به طرفم  رونیدر رفت، اما قبل از ب

 :دیچرخ

 یپور! اگه مامانت و ننه؟یایب رونیب ییخواینم-

 میبد حیبراشون توض یما رو اون وقت هر چ ننیبب

اتاق دربسته فقط با هم حرف  نیا یتو میکه داشت

 ادیمورد ز نیکه، در ا یدونی! مکننیباور نم میزدیم

 !ستنین نیهم بهم خوشب

را  میهاحرف در را باز کرد. قدم نیبعد از ا فاصلهبال

 گفت: شدمیاز کنارش رد م یاز جا َکندم وقت

 چیکه نبودم، ه یاون هم وقت ت،ییمن جدا یبرا-

نکرده و تو  رییتغ یچینداره! از نظر من ه ییمعنا

 !یما و زن من یهنوز عروس خانواده

و  یپورحرف زدن ننه یگذاشته بودم، صدا رونیب پا

به  یهر جواب یشده بوده بود. به جا ترکیمامان نزد

و  یپورفقط توانستم با تعجب نگاهش کنم؛ ننه د،یام

 شده بود.  شانیدایمامان پ



کم کنار هم،  یدر سالن و به فاصله دیمن و ام دنید

خودش  یبه رو یپورتعجب داشت، ننه یجا شانیبرا

 :دیو پرس اوردین

اجازه  هی ؟یبُبرد ی  رو کو ونیهما نیماش ،یمار-

 ! یزا ریبگ

 شیدر سالن برا دیمامان حضور با هم من و ام اما

جلو  دیبود. ام نیماش یتر از بردن بدون اجازهمهم

کرد.  یها خداحافظهر دو با آن دنیرفت و با بوس

 اریهنوز سخت بود باور کنم که او را سرحال و هوش

 یفکر کنم زمان نیبه ا توانستمی. تنها منمیبیم نجایا

تا  زدمیبا اطرافم سروکله م نویمن داشتم در کاز که

او از وقتش استفاده کرده و  ابم،یشده را ب بیغ دیام

از من به  شتریب یشده و با سرعت لشیسوار اتومب

از او  یلیوشلوار هم خکت دنیرشت آمده است. پوش

 شتریب یرا کم اشی! با من خداحافظگرفتیوقت نم

. تمام توجهش دیطول داد. بدون عجله به سمتم چرخ

 را معطوف من کرد و گفت:

 ابوناشیکن! نه خ یرانندگ اطیبا احت نجایخداحافظ! ا-

 هواش! و تهرانه، نه آب هیشب



سر زدن به فسنجانش  یبه بهانه یپوررفت ننه یوقت

من و مامان  دیشنیقلش را فقط خودش مقل یکه صدا

از کجا شروع کند،  دانستیمامان نمرا تنها گذاشت. 

 من کارش را راحت کردم:

طرفا  نیا یدور هیرو برده بودم تا  ونیهما نیماش-

 بزنم.

من کنترلش را از دست داد و با تکان  حیتوض با

 سرش گفت:

کالم  هیخب  ،یزدیسه چهار ساعت دور؟ کجا دور م-

رو  نیدزد ماش می! فکر کردمیاومدیما هم م یگفتیم

 دیرو خودت با ونیجواب هما دونم،یبرده، من نم

 .یبد

سکوت و  ،یناراحت یکه آمد، وقت ونیهما

همه را گذاشت به  د،یشام د زیرا سر م امییاشتهایب

شده بود و  لشیکه با من سر بردن اتومب ییدعوا یپا

آخر شب قول داد تا من را  ینگفت، حت یزیخودش چ

بفهمند، به  ریو ام دیام ایخان و  اسیال نکهیبدون ا

جا را دوست و آن ایقدر درچه دانستیببرد، م اکالیک

جا را دو سال است که آن د،یاز ام امییدارم و با جدا

 .دمیهم ند
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منتظرش  اطیفردا به قولش وفا کرد! در ح صبح

 یناتمام کل شعبان درباره یهاو به حرف ستادهیا

او سازگار  یهاخانه فقط با دست نیا اهیگل و گ نکهیا

ها دست بزند از خودش به آن ریغ یهستند و اگر کس

خالص شدن  ون،یگوش دادم. آمدن هما کنند،یقهر م

و گر نه مجبور ! دمحترمانه از دست کل شعبان بو

کنم.  اشیو همراه ستمیتا ظهر سرپا با شدمیم

به طرفش  میرفت رونیکه بوق زد و از در ب ونیهما

 برگشتم:

ست! چه قدر کل شعبان پرچونه ونیهما ی! واشیآخ-

 !؟یکرد رید قدرنیتو چرا ا

 و گفت: دیخند



اما تو  کنم،یاز دستش فرار م ونیدر م یکیمن که -

 هیبودم، داشتم تو رو از دست ن کاریخونه هم ب

که کم از کل شعبان نداره نجات  گهید یپرچونه

 .دادمیم

 داد: حینگاهش کردم که توض یسوال

منم گفتم  گرفت،یآذر زنگ زده بود و سراغ تو رو م-

 !رونیب یرفت

 داره؟! کارینگفت چ-

 تکان داد: یسر ونیهما

 یکه تموم خبرا یدونیچرا بابا! فکر کن نگه! م-

تو  روزیبعد به ما! د رسه،یعالم اول به اون م

 انگار مردم جمع شدن و شلوغ نو،یکاز یهیافتتاح

 انیهم به کل جر انیککردن و شعار دادن! هرمز

مشکوکه و دنبال اون آدماست که از کجا اومده بودن! 

به درد  کههم چند نفر رو گرفته  یژاندارمر

 آذر آرزو داره فرار کردن. حاال ایاصل کار خورن،ینم

شکار  هیافتتاح یتو نشیکاش خودش بوده و با دورب

جا  چیه ایاز شلوغ یریتصو چی! هکردیها ملحظه

 !انیتا برسه به ک ستین



شهر  هیمردم تو  هیعیکه مشکوکه؟ خب طب یچ یعنی-

و کاباره باشن و واکنش  نویمخالف کاز کیکوچ

و  یهیکه همه روح یاوضاع ینشون بدن، اونم تو

 .رنیگیم ادیکردن و دارن از هم  دایقدرت مخالفت پ

بحث  نیبه ا یافقط شانه باال انداخت، عالقه ونیهما

 نداشت.

که گذاشته بودم تا برسم به  ییهاوینگات نم،یدورب

که از خط مقدم  ییهاتهران و ظاهرشان کنم، عکس

قدر مهم شده بود که دوست گرفته بودم، آن یشلوغ

را  نمیدورب یترامن یبرگردم و جا داشتم به خانه

 پنهان کنم. 

پر و  یفکرها یاز دور باعث شد من همه اکالیک دنید

 یشب مهمان یام راجع به شباهت دزدبال گرفته

آن هم در روز  نویمقابل کاز ی  و شلوغ انیکهرمز

را موقتاً کنار  دیها به امآن یو ربط هر دو هیافتتاح

ها بگذارم و در تهران، همراه با ظاهر کردن عکس

 رم.یاش را بگدنباله یجد یلیخ

را هم وادار  ونیهما یحت اکالیسرسبز ک یزارهایشال

نگاه  رونیبه ب شتریو ب راندیتر مبه واکنش کرد. آرام

داخل  ونیسمت هما یشهیآرام از ش می! نسکردیم



را به  میو موها رفتیم نرویو از سمت من ب آمدیم

نگه  الیکنار جاده و ونی. هماآوردیسمت صورتم م

جلوتر  نیاز ا میبود ردهعادت نک وقتچیداشت. ه

 انیجاده به پا نیکنار هم اکالیمقصد ما به ک م،یبرو

هم دنبال  ونیشدم و هما ادهی. من زودتر پدیرسیم

جا پارک کند. را آن لشیگشت تا اتومب یاهیسا یجا

ل ریکفشم را از پا درآوردم و از مس  نیب کیو بار یگ 

 برگشتمبه عقب  یقدر جلو رفتم که وقتآن زاریدو شال

دور و کوچک شده بودند.  لشیو اتومب ونیهما

حرکت  دفعهکی میبزرگ شده با هر نس یهایشال

 یپدر یالی. به وخوردندیم میو به پاها کردندیم

. دمیشده بودم. به طرفش چرخ ترکینزدخان  اسیال

 یبود. روسر ستادهیا وانیا یرو دیمادربزرگ ام

ال را احاطه یکه و یهمه سرسبز آن نیقرمزش در ب

بر  بارکیکه  یقرمز ی. روسردیدرخشیکرده بود، م

 گفت: دیمن را با آن د یسرم گذاشته بودم و وقت

 الیو وانیا یبا سرخ دستمال رو آدیخوشش م دیام-

 !یچرخ بزن

* *  * 

 _فصل_چهارمانی#پا
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شدم. چند  رهیها خرا از هم باز کردم و به آن دستانم

 یایهمراه چیتوقع ه گریها دبود که از آن یساعت

که  ییهاکرده بودند! دست انتینداشتم. به من خ

فرهاد را گشتند و  یخانهکتاب نیاسیعمو یپابهپا

ها را به مشکوکش را کارتن زدند تا عمو آن یهاکتاب

 ی. پنهان کردن تابلوهاخانه ببرد زدور ا یآبادناکجا

شده و  یها نقاشآن یرو ونانی یهاکه الهه یکوچک

بود که  یزنان یناب و نوبرانه یهاکریپها اطراف آن

 ردیرو بگ کردیشان آدم را وادار مو خم چیپ اتیجزئ

که  یزیها نگاه کند. هر چبه آن تواندیتا م ایو 

 شتریب یرا با تعصب بودبه دور  ایاز حجب و ح یاذره



جمع و از اتاق فرهاد دور  مامامانیو س نیاسیاز عمو

از  ییهاکاست ن،یدورب ن،یکردم. ادکلن، شلوار ج

و ضبط صوتش؛ همه را من از  یخوانان طاغوتآواز

فقط با  نیاسیگوشه و کنار اتاقش برداشتم. عمو

. در اتاقش چرخ زدیفرهاد سروکله م یهاکتاب

 یرادیو ا بیع نیترکه کوچک یزیچ رو ه خوردمیم

ها و آن کردیداشت، دستانم مثل چنگال عقاب عمل م

 نی.. من ... با هم. من .دیکشیود مرا به کام خ

ماندن فرهاد  گناهیب یکارم براکوچک گناه یهادست

عشق در  کردمی! داشتم باور مدمیجنگیبا اتاقش م

که  یرذالت اشد؛رذالت ب ینوع تواندیم گر،ید ییمعنا

و شرافت  دهندیاحساس و تن، با شراکت هم انجام م

هم طناب دار ندارد!  یکی. قتل شررسانندیرا به قتل م

در تمام آن لحظات فراموش کرده بودم که دارم با 

که ممکن است  کنمیرا پاک م یدست خود مدارک

مهران را فرهاد به آن عمو نکهیشدن ابرسد به ثابت

 کرده است. تیهدا یستیجهان ن یسو

 دهیرا از غروب چندبار شن نیرا گرفته بودند؛ ا فرهاد

نداشت تا حرف بزند و  ینفس نیاسیبودم. عمو

تام  اریو به ما اخت دیجمع کن گفتیدهد. فقط م حیتوض

داده بود تا هر چه دلمان خواست از اتاق فرهاد 



 نیآخر خواستیم ی. وقتمیو نابودش کن میبردار

بردارد، عکس من  اشهخانفرهاد را از کتاب یهاکتاب

. افتاد مامامانیس یپا ریآمد و ز رونیب یاز داخل کتاب

شان زده بود اما خشک نیاسیمامان و عمو

خم شد و آن را برداشت و در  عیسر مامامانیس

کارش تصور مات و  نیدستش پنهان کرد. با ا

بود را  نیاسیکه در ذهن مامان و عمو یرنگیب

عکسم  ییکه رسوا هم یآن وقت یپررنگ کرد. من حت

باز از گشتنم در اتاق فرهاد دست برنداشتم؛  دم،یرا د

باور کردم که فرهاد دوستم دارد.  شتریب یفقط کم

 یبار وقت نیبود که آخر یعکسم همان عکس

آمد از من گرفته بود. بعد از  رانیعمومهران به ا

 یدر خانه گریعکس بود که مامان د نیا دنید

رد؛ ما را گرفت و به خانه آو ستنماند و د خانیسیع

شدنش  ریدستگ لینماند تا از سرنوشت فرهاد و دل

شوک هم به  نیدوم میآمد به خانه ی. وقتمیباخبر شو

احمد خانه بود، ساک به دست مامان وارد شد، حاج

برود. هر چه  اکالیبه ک خواستیو م ستادهیپله ا یرو

از  احمددر و آن در زد، حاج نیمامان خودش را به ا

نگفت و همه را به  زیچ چیه اکالیرفتنش به ک بارهکی



نشست  نشیبرگشتش موکول کرد. پشت فرمان ماش

 به مامان انداخت و گفت: ینگاهمیموقع رفتن ن

ما رو هم بگردن،  یخونه انیممکنه ب دیمهش-

 !نینترس

 زد: ادیفر مامان

 کاریبگردن، مگه چ یواسه چ دیما رو با یخونه-

 یونت رو گرفتسال جتو سه دوننیمگه نم م؟یکرد

! فرهاد چه کار کرده، ؟یدیجنگ یکف دستت و رفت

تاوان  دیما چرا با ،یگینم یچیچرا گرفتنش، چرا ه

 م؟یفرهاد رو بد یکارها

 خواستیفقط م د،یشنیمامان را نم یصدا احمدحاج

برود. با حرف مامان بود که من به خودم آمدم و اول 

 یبه ذهنم هجوم آورد. برا دفعهکیو آخر فرهاد 

 ادشیکه  یاحمدبزرگ و حاجخودم، مامان، مامان

ببرد،  رونیرا از در ب نیماش دیرفته بود چطور با

 .ختمیراشک  صدایب

 اطیپله بلند شدم و به سمت مامان رفتم. در ح یرو از

 دفعهکیزدن و . از قدمآمدیبود و به خانه نم ستادهیا

بفهمم عکسم در صدر  توانستمیم ستادنشیا

 دم،یمال میاو قرار دارد. دستانم را به پاها یهاینگران



تا خسته شوم از فکرکردن به  دمی... مالدمیمال

 ها.آنبودن ناپاک

 مامان را صدا زدم: آرام

 باال مامان! میبر-

صورتم شد؛ سرش را آرام  یرهیبه طرفم برگشت. خ 

 :دیتکان داد و پرس

! فرهاد رو اکال؟یشده که احمد رفته ک یچ یعنی-

! چه کردیم شیکار هیو  نجایا موندیم دیگرفتن، با

 شده مگه؟  یرفتن بود آخه؟ چ کالایوقت ک

 ام را گرفت:انداخت و شانه دست

زنگ بزن  هیو  ریرو بگ بچه یبرو بهونه ایب-

 یچ مینیبب اکالی! حرف رو بکشون به کنتیعموشاه

 !گهیم

 :دمیعقب کشرا  خودم

 خانیسیشده باشه؟ حتماً ع اکالیک دیبا یچه خبر-

 بره، بابا رو فرستاده. تونستهیداشته خودش نم یکار

 ها هل داد:من را به طرف پله 

 یپا خانیسیبرو زنگ بزن بحث نکن با من! ع-

وقت ! اوندهیبراش بو م ایفرهاد که وسط باشه دن



 یزیچ هیتو فکر کارش باشه؛ حتماً  ادیوسط ب نیا

برو زنگ بزن  رفته،یاحمد م دیشده که با

 .دونهیاون م نتیعموشاه

 داره، نیبه عموشاه یمامان چه ربط-
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رفته  هویه حاج احمد چرا بدونه ک دیچرا با اون

 اکال؟یک

 !گهیزنگه د هیبرو مرمر! -

را به سمتم گرفت.  یجلوتر از من راه افتاد و گوش 

گرفتن را آرام به طرفش رفتم و تا توانستم شمارهآرام

شود. شماره را که گرفتم،  مانیپش دیطول دادم شا

مامان دستش را با تعلل جلو آورد و تماس را قطع 

داده بود ُسر خورد  هیتک واریطور که به دکرد. همان

 . زمزمه کرد:تتلفن نشس زیو کنار م



 اکالیک ی! تا بپرسکنهیپشه رو تو هوا نعل م نیشاه-

 شهیم ریگیپ رهی. ندونه هم مکنهیچه خبره، شک م

 یزیچ ینخواد کس دی! احمدم شاهیبه چ یچ تا بفهمه

 .میزنگ بزن شهیبفهمه، ناراحت م

 اش گذاشتم:شانه ینشستم و دستم را رو کنارش

 مامان! یشام نخورد-

حرکت داد تا من را نگاه کند. با  وارید یرا رو سرش

 :دیخودش را جلو کش یصورتم کم دنید

 ؟یکرد هیچرا گر-

. ندیتا صورتم را بب. خم شد دیکش یدست از باز رضا

 به مامان باشد گفتم: مینگاهم مستق کهنیبدون ا

 ! ستین یچیه-

 را به جلو دراز کرد: شینکرد، اما پاها باور

مرمر؟!  کردیکار م یکتاب فرهاد چ یعکس تو تو-

کرد؟  نیچرا همچ دیتا عکس تو رو د مامامانیس

 خواستنیرو کجا برد! م مامانمایبعدش س نیاسی

 حرف بزنن؟!؟ یچ یدرباره

گفتن داشته باشم، اما  یبرا یحرف بارنیا خواستمیم

ادامه داد، متوجه شدم به دنبال  شتریهر چه که ب



خودش  یو اتفاقات را دارد فقط برا ستیجواب ن

مشخص  شیاز پ شیو جواب برا جهی. نتکندیمرور م

انداخت؛  شیها پسال ادیمن را  صالشیبود. حالت است

 یحجابیخاطر بکه تازه انقالب شده بود! به یزمان

 شدندینم یرا گرفتند و راض نمانیماش یمامان جلو

مامان  یها. به التماسمیادامه بده رمانیبه مس

ترور  یدرباره یبیبودند و از او سواالت عج توجهیب

اتفاق افتاده بود،  مانیکیچند پاسدار که در نزد

من که به  دنیها با داز آن یکی. در آخر دندیپرسیم

جلو  کردم،یهق مو هق دهیچسب نیعقب ماش یدلصن

و بعد  دیآمد و از مامان خواست تا مرگ بر شاه بگو

 یشهیو چسباندنش به ش ینیخمبا دادن عکس امام

 .میاجازه داد برو نیماش

را زد  فونیآ ی. دکمهدیرا که زدند مامان از جا پر در

 یرفتم؛ اما وقت . دنبالشدیدو اطیو به طرف ح

راه  یمهیاز ن عیکه داخل آمده است سر دیعمو را دزن

 ها به سمتم برگشت:پله

 ! در رو هم ببند.نییپا یایب خوادیتو برو نم-

 و نگاهش کردم: ستادمیا 



 یخبر شده، فرهاد رو برا یچ نمیبب امیب خوامیخب م-

 گرفتن! یچ

 زد: امنهیبه س یارفته را باال آمد. ضربه راه

که دست فرهاده  تیمن هنوز اون عکس بدون روسر-

 صبر کن کارت دادم. گم؛ینم یچیه نیها؛ نبنرفته ادمی

 شدم: مات

 من چه بدونم اون عکس ...-

عمو اجازه نداد حرفم را تمام کنم. زن شدنکینزد

طور که مامان خواسته بود به عقب برگشتم و همان

تا  روندیتخت مبه سمت  دمید یوارد خانه شدم. وقت

خوشحال شدم و به اتاق مامان و  نند،یآن بنش یرو

و به  نمیاش بنشپنجره ریز توانستمیاحمد رفتم. محاج

پنجره بود. آرام  ریز ختگوش بدهم. ت شانیهاحرف

 شانیهاآن را باز کردم و با جلوبردن سرم به حرف

 عمو گفت:کنان به زنگوش دادم. مامان سرزنش

 یعنی! یمرض یز پا درازتر برگشتتو که دست ا-

و  خانیسی! عاکال؟یچرا احمد رفته ک یدینفهم

 نیاسیاز  زدن،یحرف نم یدرست و حساب مامانمایس

 !یبپرس یتونستیکه م



 در جوابش گفت: عموزن

خب. فقط  زدنیمن حرف نم شی! پدیمهلت بده مهش-

کردن! خدا بهمون  دایاز فرهاد پ ییزایچ هی دمیفهم

همون  دمیکه من سرک کش طورنیرحم کنه، اما ا

به منافقا! چند تا مدرک و سند که  شهیمربوط م

 کرده! ییکارا هیفرهاد تو آلمان  دهینشون م

نشستم.  واریو پشت به د دمیدادن کشاز گوش دست

بار دوم  یباال آوردم و برا میزانوها یدستانم را از رو

کار ها را گناهقدر آنگاه کردم، هر چهها نبه کف آن

. خوردمیقلبم غصه م تیبه حال  معصوم دانستم،یم

 ایدن یهایبد یهمه یکه امروز ورا یتیمعصوم

شرط و شروط  نیو اول ندیبفرهاد را ب خواستیم

 !ردیاش را با او بگذارد و قول عاشقانه بگعاشقانه

 :دیبا ترس پرس مامان

 کردن؟ دایپ یگیرو که م یینایتو مطبش ا یعنی-

 در جوابش گفت: عموزن

 زد،ینم یحرف خانیسیوهللا، من بودم ع دونمیمن نم-

تر مهم یلیخ زیچ هی دیاما مهش اط؛یمنم اومدم تو ح

 .ریبگ دهیبهت بگم، فقط از من نشن خوامیم



عمو با . از رمق افتاده بود. زندمیمامان را نشن جواب

 داد:آب و تاب ادامه 

رو فرستادم باال تا گوش بده  یکه بودم عل اطیح یتو-

اگه  گفتنیم ایچ دمی! بعد که ازش پرسگنیم یچ نهیبب

 !گفتیم یبچه چ یبدون

 مامان دوباره آمد: یگرفتهجان یصدا

طول و  یه ؟یمرض یکنیچرا آدم رو جون به لب م-

 شده. یکلمه بگو چ هی ،یدیم لیتفص

 نکرد: یدیترد چیه گریحرف مامان د نیبا ا عموزن

بوده. به  مامامانیعکس مرمر دست س گفتیم یعل-

که من بهت  میرینشونش داده و گفته: "گ خانیسیع

 یتونستیکار مفرهاد هالک مرمره؛ تو چه گفتمیم

هر وقت  ،یریبگ یتونیجلوش رو اگه م ،یبکن

 !"ریخالص شد برو بگ
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فاصله  ماننیب وارید کیخوشحال بودم که  یلیخ

که چطور  دمیدی. نمدمیدیانداخته بود و مامان را نم

صورتش به  یو تمام اجزا شوندیچشمانش درشت م

! یکنیم یکه بگو شوخ کنندیعمو التماس مزن

که مامان راجع به  ینیعمو همان اندک خوشبزن

بودن آن داشت، از  یعکسم در کتاب فرهاد و اتفاق

 ساکت نماند: یلیبرد. مامان خ نیب

مرمر  ی! فرهاد غلط کرده هالک مرمره! عموها؟یچ-

نره؛  ادشینشونش بدن که تا عمر داره  یهالک هی

! ننکیآب م ریسرش رو ز کالایک یایهمون در یتو

 کنه؛یش مآواره رانیاونا هم ولش کنن احمد از ا

داده  ادشیکه  یاشدهبره همون خراب فرستهیم

جلوش رو  خانیسیع ستیالزم ن گهیباشه! د ایحیب

 نشسته! دشیبه ام مامانمایکه س رهیبگ

 کردمیو فکر م دمیلرزیمن م د؛یلرزیم میو پا دست

مامان به شکل من  تیعمو هم از شدت عصبانزن

 دانستمیاما نم د؛ینگو زیچچیه گریدرآمده باشد و د

و با حرارت  امدیکه کوتاه ن دیچه در صورت مامان د

 ادامه داد: یشتریب



 یخرده شک کرده بودم! اما به رو هیمن  دیمهش-

. کردیمرمر م مرمر یلی. فرهاد خآوردمیخودم نم

کشوند به حرف رو  بارهیهم  ییایدریعل یدونیم

 یفرهاد و درددل کرد برام. بهم گفت که مرمر وقت

حواسش  خواستهیازش م میبوده فرهاد دا اکالیک

که کم  ریسراغ مرمر رو بگ گفتهیبهش باشه؛ بهش م

 مایس ری! تقصنا؟یا یچ یعنیو کسر نداشته باشه! خب 

 چیکه ه دونستهیم یاز ک ستیمامانم هست، معلوم ن

که اگه  ذارهیمنت م خانیسینکرده؛ تازه سر ع یکار

! خب تو یبکن یتونستیم کاریچ یدونستیتو م

دست  ی! از دست روگهید شدیم یطور هی یگفتیم

 !ودگذاشتن که بهتر ب

 میسر جا توانستمینم گریها را که زد دحرف نیا

. از دیعمو هر چه خواست به مامان بگوتا زن نمیبنش

 دنمیاگر مامان با د یرفتم. حت رونیب جا بلند شدم و

هم مهم نبود! در را که باز  انداختیداد و هوار راه م

داشت به  یکه سع دمید اطیکردم مامان را وسط ح

راهش را سد کرده و  عموزنو  دیایها بطرف پله

 :گفتیم



 خانیسیبه ع یبر یخوایاالن م د،یصبر کن مهش-

من بد  یبرا ؟یدیتو از کجا فهم گهینم ،یبگ یچ

 !شهیم

عمو شد و زن فیمامان حر شاننیکشمکش ب در

ها توانست او را جا بگذارد. با سرعت به طرف پله

 عمو هم پشت سرش راه افتاد:آمد و زن

 کردم گفتم!  یخدا چه غلط یا-

 رو به من گفت: بعد

 !خانیسیع یمرمر نذار مامانت زنگ بزنه خونه-

دستانم را از هم باز  دانستمیرا م انیتمام جر نکهیا با

 :دمیو پرس ستادمیکردم، مقابل مامان ا

  ؟یزنگ بزن یخوایشده مامان، چرا م یچ-

دستش را جلو آورد و با شدت کنارم زد و  مامان

به حرفم داخل شد. دنبالش رفتم و زودتر از  توجهیب

 زیم یاو خودم را به تلفن رساندم و آن را از رو

 .پشت سرم بردم برداشتم و به

. ستادیبه کمکم آمد و کنارم ا  عیسر یلیهم خ عموزن

 :کردیمامان آتش بود و فقط به سوزاندن فکر م

 !نییپا نیتلفن رو بده به من مرمر! خودتم با رضا بر-



. آماده بود کردیبلند شده و نگاهش م شیاز جا رضا

 تر گرفتم:برود. تلفن را سفت نییکه پا

برگشت با اون  اکالیمامان! بذار بابا از ک دمینم-

 حرف بزن اول!

 ییبار با صدا نیاش را اگفت و خواسته ی"هللا اکبر"

 تکرار کرد: تریبلند و عصبان

مونده رو  صاحابیتلفن ب نیو ا رونیبرو ب گمیم-

 بده من!

بلند مامان شوم خم  یصدا میتسل دیترسیکه م عموزن

تلفن را هم از دستم گرفت و  .دیتلفن را کش زیشد و پر

 گفت:

 ارمیاونجا بمونم و برات خبر ب یتو بهم گفت دیمهش-

با  یخوایکه م هیکار یچ نینشده! حاال ا یشده چ یچ

 خانیسیبه ع یزنگ بزن یخوای! االن م؟یمن بکن

 برات خبر آوردم؟ ایمن چ یبگ ،یبگ یچ

 دو دستش را باال آورد: مامان

عکس مرمر تو کتاب فرهاد  دمیامروز من خودم د-

ازش بپرسم  خوامیبه حرف تو ندارم، م یبود! کار

اگه باد به  دونهیم کنه؛یداره م یکه پسرش چه غلط



! خون به شهیم یبرسونه چ نیشاه ایگوش ساسان 

 .رمیشر رو بگ هی یجلو خوامی. مشهیپا م

گذاشت. دو قدم به طرف  زیم یتلفن را رو عموزن

 مامان برداشت:

 یش جلوسر خونه هیرو بذار فردا برو  نیخب ا-

امشب رو دندون سر  هیبهش بگو!  مامانمایس

 بذار.  گرتیج

 یبرا یاکوتاه و لحظه دیترد نینگاه گرفت؛ هم مامان

. رو به ردیبود که خودش هم آرام بگ یعمو کافزن

 من گفت:

 !اریمامانت ب یآب برا وانیل هیمرمر برو -

مبل انداخت  یبه مامان که خودش را رو ینگاهمین

 یآب وانیل عیکردم و به طرف آشپزخونه رفتم. سر

عمو کنار مامان برداشتم و به سالن برگشتم. زن

را که خراب کرده بود  یزیهر چ خواستینشست. م

 -زدنحرف محابایب- اشیشگیهم رادیدرست کند. ا

 یپاها یبود کار دستش بدهد. دستش را رو کینزد

 امان گذاشت و گفت:م

 !نیاحمد که اومد با هم برحاج یصبر کن یتونیم ای-



 قاطع گفت: مامان

که زد  دهیاحمد بمونم. سپمنتظر حاج تونمینم گهید-

مشکل من رو حل  دی! اول باخانمیسیع یمن خونه

فرهاد! چون اگه نکنه و فرهاد  یکارا یکنه؛ بعد بره پ

رو  نی! پس تا اکشنشیمرمر م یعموها رونیب ادیب

 یلیکه هست بمونه، خ ییحل نکرده فرهاد همون جا

 براش بهتره!
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نزدن مامان راحت شد، به از زنگ الشیکه خ عموزن

 اشرهیطرف من برگشت و نگاهم کرد! از نگاه خ

بفهمد چه در سرش  توانستیم رضا هم یحت

 نیکه تمام ا دیدیم ی. من را به چشم کسگذردیم

 یسر اوست! دست بردم تا به بهانه ریدردسرها ز

مامان فرار کنم و بروم اما  یشدهیخال وان  یبرداشتن ل

 تر از من بود:عمو زرنگزن

نکرد  یکار ایبه تو نگفته بود؟  یچیمرمر فرهاد ه-

 که مثالً ...



اش را تمام کند، "نه" بلند و جمله نکهیاز ا قبل

جواب  نیا یگفتم و از جا بلند شدم. حت یمحکم

اش کند و باعث من هم نتوانست آزرده یاکلمهتک

مورد بردارد. سؤالش را  نیشود دست از دخالت در ا

خودم جوابش را  دیکه بگو دیپرس یطور بارنیا

 : دانمیم

تو  ؟ینشده باش یزیچ یتو متوجه شهیمگه م-

! چطور تهیاز ما حال شتریب ،یاکرده لیماشاهللا تحص

 ؟یدیاما تو نفهم میدیما فهم

به  ایمهم نبود که احترامش را نگه دارم؛  میبرا گرید

 شیهاهیکنا یخاطر احترام وانمود کنم که متوجه

. ناراحت نگاهش کردم و از نمیو کنارش بنش شومینم

جا ماندم تا قدر آنرفتم. آن جا بلند شدم و به اتاقم

 یبه دنبالش آمد و او را برد. مامان هم رو نیاسیعمو

و هر چه گفتم برود و سر  دیکش درازهمان مبل سالن 

به من نگاه هم  یبخوابد جوابم را نداد؛ حت شیجا

 شیکه مامان رو ینکرد. من و رضا کنار همان مبل

ود . رضا زمیبالش گذاشت کی یبود سر رو دهیخواب

ماندم. دلم  داریصبح ب کیخوابش برد، اما من تا نزد

 یکی! رفتیبه سمت فرهاد م یکیهزارپاره شده بود! 

بزرگ به مامان نیشرمگ یکیمامان نگران بود،  یبرا



کند!  یاحمد کاربود حاج دواریام یکی کرد،ینگاه م

که قرار بود خوب بگذرد و بد  یدردم، درد شب گرید

 یاز اندازه شیب بودنیرعادینبود! غ د،یرس انیبه پا

کردن بود. تجربه دهیاوضاع، توانم را به صفر رسان

آن هم  -را  اشینیتا غم سنگ یبخواب دیفقط با نکهیا

بود.  ایدن یتجربه نیقلبت بردارد؛ بدتر یاز رو -دیشا

ام چشم شانه یدست مامان رو یهابا تکان دهینخواب

 :دمیسر خود د یان باالباز کردم. او را هول و هراس

 نیبب ایزنگ زده با تو کار داره؛ ب نیمرمر پاشو شاه-

 شده! یزیچ هیحتماً  گه،یم یچ
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به مامان  رهیصورتم کنار زدم و خ یرا از رو میموها

نگاه کردم. نگاه گنگ من باعث شد دوباره حرفش را 

 تکرار کند:



 با تو کار داره! گهیپشت خطه، پاشو م نیپاشو شاه-

به  یخبریب یایزدن از دنپلک نیزدم و با هم یپلک

 :ستادمیبلند شدم و ا عیپرت شدم. سر رونیب

 بزرگ ...کار داره، حال مامان یچ-

نگه  یگوش یبه طرف تلفن رفت. دستش را رو مامان

 داشت و آن را به سمتم گرفت:

بود بهم  نیبزرگت خوبه! اگه کارش احال مامان-

رو بده  یکه گوش نداختیباد تو گلو نم گفت،یم

 مرمر!

زدم تا از من  یرا از دستش گرفتم و چرخ یگوش

اما مامان خودش را به من چسباند و با  ردیفاصله بگ

 یکه در صورتش داشت راه را بر هر مخالفت یاخم

 بست. 

 الو ... عمو!-

آمدنم اعتراض  ریبه د دیرا شن میتا صدا نیعموشاه

 کرد:

برم مطب! گفتم به مامانت که  خوامی! م؟یکجا بود-

 عجله دارم.



 وارید یبا مشت کردن دستش و گذاشتن آن رو مامان

 العمل نشان داد:عکس نیبه حرف عمو شاه

 بزرگ خوبه؟ه عمو، مامانشد یچ-

که  یبزرگم خوبه؛ البته تا وقتمامان م،یما خوب-

 .میناراحت و نگران تو نباش

باال  یی. ابرومیو مامان با تعجب به هم نگاه کرد من

 :دمیدادم و پرس

 من عمو؟! چرا ناراحت من؟-

 گفت: یلب ریفاصله گرفت و ز یکم مامان

 باز شروع شد!-

 در جوابم گفت: یبعد از مکث کوتاه نیعموشاه

بمون و نذار تن و  شمونیپ ایب میگیبهت م یوقت-

بدنمون بلرزه که ناموسمون تو تهران االن در چه 

 روزاست.  نیهم یبرا ه،یحال

 شده االن؟ یمگه چ-

بار  یآمد. سرش را برا به مذاق مامان خوش سؤالم

 کرد. کینزد یدوم به گوش



 نیع شبیو د روزید ؟یرسپیشده؟! از من م یچ-

! وجب به وجب اکالیتو ک ختیمور و ملخ، مأمور ر

و  ییایدر یاز عل یرو گشتن! حت خانیسیع یالیو

 .دنینسخ کش شکوه

که  یآمد و خطاب به کس نییپا شیتن صدا دفعهکی

باشد،  هیعمو سمزن توانستیفقط م تیموقع در آن

 گفت:

 خط اتوش چرا کجه! نیا-

که ترس و  یو مامان با نگاه به هم، در حال من

 یباال آمده بود، منتظر و تشنه مانیگلو خیتا ب ینگران

 ادامه داد: نی. عموشاهمیحرفش بود یادامه

 خانیسیع یکه فرهاد رو گرفتن و خونه میخبر دار-

 ومدنیشما رو نگشتن، اونجا ن یرو هم گشتن. خونه

 هنوز؟

 یگردن عمو؟ خونهما رو ب یخونه دیچرا با-

 نگشت! یرو هم کس خانیسیع

شما هم  یرو گشتن؛ خونه اکالشونیک یالیتا و یوقت-

تو دسته  بارنی! فرهاد چندبار جسته! اآنیحتماً م

تو اون  ستیبشه؛ معلوم ن تونهی! خالص نمگهید

مدرک  هی. حتماً کردهیم کاریچ شیمطب کوفت



 یالیآوردن که از تهران تا و ریازش گ یوحسابدرست

شما هم حتماً  یو رو کردن. خونه ریرو ز اکالیک

از در و  یوقت خوامی! نمکننیمگه ولتون م آن،یم

تو خونه،  زهیریاحمد مأمور محاج یخونه وارید

 فرستمی. جمع و جور کن فرامرز رو میاونجا باش

 دنبالت! 

 شبیاز د تریمامان عصبان گشت؛یدور سرم م خانه

که اول  یشده بود و به دو نفر زیخمیبود. رضا ن

که  ییهاذره با حرفهر چه توان داشتند ذره ،یصبح

نگاه  دادند،یاز دست م دند،یشنیاز پشت تلفن م

 .کردیم

 نی. همآمیدنبالم؛ من نم نیعموفرامرز رو نفرست-

 یچ دونهینم کسچیفرهاد رو گرفتن؛ هنوز ه روزید

هم  یمأمور چی. هنیدیحکم بر شیپشیشده که شما پ

 !ستیما ن یخونه واریدر و د یرو

 زد: ادیفر

! همه دوننیشده؟! همه م یچ دونهینم کسچیه-

باعث آزار  نای. تا بوده اآدی. نترس مأمورم مدنیفهم

خودش و جد و آبادش  خانیسیبودن. ع کالایمردم ک

تو  خوامیما! من نم یداشتن برا یجز دردسر چ



و  خانیسیع یسر سفره گهید خوامی! نمیاونجا باش

دنبال  شهیهم یو گرفتار ی! نکبتینیپسرش بش

خاندان،  نیوصل بشه به ا ذرههیهم  یهر ک ناست؛یا

! سرنوشت مهران که ستیاز شرشون در امان ن

 .نشیچشمته؛ بب یجلو

را از  یرا بدهم مامان گوش نیشاهآمدم جواب عمو تا

 یادیکه ز گفتیدستم گرفت. حالت گرفتن و نگاهش م

 واریصبر کرده و به عمو فرصت داده است! به د

 نییتند باال و پاتند اشنهیکه س یداد و در حال هیتک

 گفت: رفتیم

بشه قورباغه  کالنتریشهر که ب گنیوهللا راست م-

 ی! دهنت رو آب بکش بعد دربارهشهیم رکشیتهفت

مد و خاندانش حرف بزن. اون زمان که تو کل اححاج

دکتر شدنت و دوزار  رتریها و ددانشگاه یلیدردت تعط

هر  خانیسیو تبار ع لیشدنت بود؛ ازودتر کاسب

 یکین مملکت دادن. یا یبرا یکه فکر کن یتاوان

 یکیرو؛  تموم مال و منالش یکیجونش رو داد؛ 

آواره شد! رو داد و  شیزندگ یهمه یکیآبروش رو، 

که امروز  روز از شر  مهرآذرها  یکرد یتو چه غلط

و  دیاحمد رفت جنگکه حاج ی! اون وقتیزنیحرف م

 کاریچ یجونش رو گرفت کف دستش تو داشت



که االن  یزد اکالیبه سر مردم ک ی! چه ُگل؟یکردیم

 هیتا بق نینشست هیتو سا شهیزبونت درازه. هم

 بشن! مرگتونشیپ

 نیعموشاه دمیشنیمامان فاصله گرفته بودم و نم از

 تر کرد:چه در جواب مامان گفت که او را آشفته
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رو نگه داشتم؛  کتونیعمر احترام بزرگ و کوچ هی-

که زن احمد  یوقت یحت اوردم،ینه ن نیگفت یهر چ

بسمه! دست از سر مرمر بردار؛ مرمر  گهیشدم! د

از در  زهیاحمده، اگه قراره مأمور بردختر من و حاج

و  مونهیم نجایاحمد، اونم احاج یخونه واریو د

 شه! یدرد و غم پدر و مادرش م کیشر

آن را  عیسر یلیرا از گوشش دور کرد و خ یگوش

 .دیکوبتلفن  یرو



 یها و کارهافقط عادت رود،یم شیبد پ زیچهمه یوقت

 یاساده یبه داد آدم برسند. کارها توانندیروزمره م

 زیکه دم کردم، م ییباشند. مثل چا یناج توانندیکه م

لقمه کردم و به  ریکه با پن یو نان دمیکه چ یاصبحانه

بد عهد بسته بودند که با هم  یرضا دادم؛ اما خبرها

بودم بلند  ختهیکه ر ییبخار داغ از چا هنوز ند؛یایب

که زنگ تلفن خانه دوباره به صدا درآمد.  شدیم

عمو بلند شد. زن یصندل یمامان ننشسته رو

 یاز رفتن مأمورها به خانه شیبرا مقدمهیب

گشتن آنجا گفت. سق  یشان براو حکم خانیسیع

 دانست،یخوب م ییشگویپ ایبود  اهیس نیعموشاه

 میبود مانیمن و مامان پش کرد؛ینم یفرق یلیخ گرید

صبحانه  زی. ممینگرفت یرا جد شیهاکه حرف

ماند و من و مامان ناخودآگاه در  ینخورده باقدست

در زدند و  دفعهکیکه اگر  میو چادر بود یروسر یپ

 واری. از در و دمیخواستند خانه را بگردند آماده باش

خانه شک  یهااتاق وها . به کشومیدیترسیمان مخانه

را در خود جا داده باشند که  یزیکه نکند چ میداشت

نقض آرامش!  ت،ینقض قانون باشد؛ نقض امن

در  بارنیو ا دیایاحمد  مهربان هم نبود که بحاج

و با دوست بجنگد و نه دشمن!  ردیاش سنگر بگخانه



خودش را از دست داده بود که ما  یخوب و بد معنا

 .میداشت کخودمان هم ش به

از من  شیهابا حرف نیکه عموشاه یزدنحرف جرأت

زدنش به ما عمو با زنگو مامان گرفته بود؛ زن

بود، به  ستادهیکه مامان پشت پنجره ا یبرگرداند. وقت

دستم را باال آوردم و  ستادم،یطرفش رفتم، کنارش ا

 پنجره گذاشتم: یآن را رو

 ون؟زنگ نزد بهم هیچرا بابا -

 نگاهش را به سمتم برگرداند: فیو ضع سست

زدن به ماست؟! مگه اوضاع وقت زنگ نیا یتو-

 رو گشتن! الیگفت، رفتن و یعموت چ یدینشن

 زمزمه کردم: آرام

 !وقتچی... ه گشتیکاش فرهاد برنم-

خودم بود، نه بحث با مامان و  هیتنب میهاحرف یادامه

 کردنش!زدن با او و قانعحرف

که باهاش  ی! فرهاد هر کگهیراست م نیعموشاه-

! حتماً ذارهیبابا نم ی! آبرو براکنهیباشه رو گرفتار م

کرده که دارن وجب به وجب خونه و امالک  یکار هی

 یکه سر صبح ی. الکگردنیرو م خانیسیع



مردم! عمومهران االن کجاست  یخونه زنیرینم

ذره هم تو  هی اداگه فره کنه؛یم کاریمامان؟! داره چ

 سرنوشتش نقش داشته باشه من ...

 یمامان به سمتم برگشت. نگاهش به اندازه دفعهکی

 بود: یعصبان نیزدن با عموشاهموقع حرف

دونه دونه یکه نشست روزیمرمر؟ نه به د هیچ-

 زیچ هیکه مبادا  یاتاق فرهاد رو تکوند یهالهیوس

کاش راه اون وسط باشه! نه به االن که کاش یناحساب

افتاد،  رونیعکست از کتاب فرهاد ب ی! وقتیانداخت

تو کتابش؛  هیچ نیهاج و واج که ا میما موند یهمه

! حاال چته که یدیرس کارتاما تو انگار نه انگار! به 

 ادتی روزی! دیرو دار ومدنشیهرگز ن یکالً آرزو

مهران پخته  ید براآش رو فرها نینبود که ممکنه ا

خودت رو  فتیتکل ؟یافتاده همه چ ادتیباشه، االن 

 انگار! یدونینم

. دونمیخودم رو نم فیتکل قتشیمامان! حق دونمینم-

احمد حاج یمثل شما باشم که برا خوادیدلم م بارهی

 یو هر کار یپرستیو بعد خدا اون رو م یریمیم

رو دوست دارم  یکیاگه  خوادی! دلم میکنیبراش م

بزرگ رو براش بکنم! اما بعدش که مامان یهمه کار



که  یمهرانرو! مهران شیتابیحالش رو، ب نم،یبیم

 گهید زیچ هیمثل اون و دلم  شمیوقت ماون گه،یم

 مامان! خوادیم

و اگر  ستیکه چشمانم حالشان خوب ن دمیفهمیم

 میهاکردن به مامان بردارم؛ اشکنگاه رهیدست از خ

 !ندیآیم یگریپس از د یکی

در کار نبود. اصل حرفم را به  ییایحجب و ح چیه

سخت  شیبرا دیشا کردمیمامان زده بودم. فکر م

 کند: دایرا پ میهاباشد ربط حرف

 زیچچیکه پشت فرهاده نبود؛ ه ییحرفا نیاگه ا-

وادارم  ای رهیدوست داشتنم رو بگ یجلو تونستینم

حرف  یکنه دست از دوست داشتنش بردارم، اما کل

 دونمی! و منم نمبرنشیو م رنیگیم آنیپشتشه! م

جاش رو تو  خواستیکه م یبکنم. کس دیبا یچه غلط

چه  یتو نهیببکه  ستین یبهشت بده بهم؛ حاال حت

 !زنمیدست و پا م یجهنم
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که قرار باشد  دیایب یاگر روز کردمیفکر م شهیهم

 میداشتن بگو مامان از فرهاد، خودم و دوست یبرا

که دوست  شومیقدر شرمنده محتماً بعد از آن، آن

 طورنیدهان باز کند و من را ببلعد. اما ا نیدارم زم

منتظر  صانهینداشتم و حر یایشرمندگ چیهنشد! 

و  دیایبود درب دهیشن هآنچه ک یجیبودم مامان از گ

 یقد از خودم، احساسم و حتبزند تا من تمام یحرف

وجودم  یوالیدفاع کنم. انگار ه میهایدوگانگ

که به نگاه مامان داشتم،  یسربرآورده بود. تنها حس

زور از  لب اسمم را به ریکه ز یحس ترحم بود! وقت

 داد: رونیب شیهالب نیب

 مر...مر!-

 کرد: دایکلمه خودش را پ نیبا هم و

 یجورنیخدا! من رو بُکش؛ ا یخدا! وا یمرمر! وا-

 . ریذره جونم رو نگذره



آمد. دستانش را به طرفم گرفت. تا توانست  جلو

تا حرفش را  دیکلماتش را با خشم ادا کرد و طول کش

 :تمام کند

 ت،نهیرو ... س ذارهیم بُرهی... سرت رو م نیشاه-

دلم! مهران رو هم  یرو ذارهیخدا! داغت رو مبه

که زنش و فرهاد  رهینم ادشیفراموش کنه؛ هرگز 

 داشتن!  ایب ایک

 امنهیتا دستانش به س دمیخودم را عقب کش یوقت

شدن به من نکرد. درجا  کینزد یبرا ینخورد تالش

 کرد: دمیتهد پروایتند و ب بارنیو ا ستادیا

 کنمی! تا عمر دارم لعنتت مآرمیمرمر اسمت رو نم-

و من رو  یاحمدم بگ شیحرفا رو پ نیاگه ا

مرمر!  گم؛ی! به جان رضا راست میش کنشرمنده

 جانیهم یکه زد یحرف نیا ؟یدی! فهمیگینم یچیه

 .شهیمن و تو چال م نیب

رداشتم و فاصله گرفتم و به قدم رو به عقب گام ب قدم

 بردار نبود:. مامان دستختمیاشک ر

تو که  ؟یشد ییهوا یطورنیکرده که ا کاریفرهاد چ-

زدن نگاهشم . موقع حرفیرو نداشت دنشیچشم د

تو  ی. چاکالیک یرفت ی. ازش فرار کردیکردینم



ت خونده فرهاد؟ تو و اون اصالً همد رو  گریگوش 

 گه؟یبهشت و جهنم از کجا دراومده د نیا ن؛یدیدینم

دوستش  یبگ وتو چشمم  یزل بزن دیآخه تو چرا با

 ! یفیتکلیو ب یدار

 زد: داد

بزن! فرهاد و تو کجا  یحرف هی ؟یگرفت یچرا اللمون-

تو  یخاک هیبگو تا  ن؟یگفت ایچ ن؟یبا هم حرف زد

 گهیشر د هیفردا آزاد شد، که اگه فردا پس زمیسرم بر

سال اون تو خدا کاش هزار یا میبه پا نشه که بگ

 !اومدینم رونیو ب موندیم

 لب زمزمه کردم: ریز

 !گمیرو م یچمامان تو رو خدا! بذار بعداً بهت همه-

! ی! معلمیدرس خوند ی! مرمر تو کل؟یگیبعداً م-

 ؟یکنیم کاریچ یکه دار یبار فکر نکرد هیآخه 

و قرار و  یحرف زد ؛یدل به دل فرهاد داد ینشست

 ؛یزدیعمو صداش م روزی! تو تا د؟یمدار گذاشت

 مرمر!

در اتاقم  یرهیدستگ یرا به پشت بردم و رو دستم

 یادهیفا چیلحظه ه نیدر ا زدمیم یگذاشتم. هر حرف



بود که  دهیرا از دهان من شن ینداشت. مامان حرف

 قانعش کرد: شدینم یهیو توج حیتوض چیبا ه گرید

نبود. من اصالً حرف نزدم  یقرار و مدار چیخدا هبه-

 باهاش.

جلوم  تونهینم کسچیاگه نبود پس دوستش دارم و ه-

 بهت زده؟ یفرهاد حرف ؟یگیکه م هیچ رهیرو بگ

 نبود؛ مامان! شتریچند کلمه حرف ساده ب-

 کرد: زیرا ر چشمانش

ازت خواست؟ بگو تا برم با  یبهت گفت؟ چ یچ-

نشده  ری. تا دبکنه یکار هیحرف بزنم  خانیسیع

 ! رهیپسرش رو بگ یجلو

 .دمینبود. من از رفتاراش فهم یچیه-

 هیکه بهت  یبه من دروغ نگو،مرمر! خودت گفت -

با ما و  کنهیداره م کاریداده. فرهاد چ ییهاوعده

 د؟یدیخودش؟! دور از چشم ما کجا تو رو م

داشتن دوست نیمامان تمام بار گناه ا خواستیدلم م 

 امییایحیدوش من بگذارد؛ داد بزند؛ از ب یرا رو

 :دیاما به فرهاد بد نگو د؛یبگو



 ست؛ین یکنیکه تو فکر م یطورخدا اونمامان به-

اون به من  م؛یبا هم قرار و مدار بذار یواشکی نکهیا

و  یو چطور یک دونمیوعده بده! االن من خودمم نم

به دوست داشتنش. اگه  دمیبا کدوم حرف فرهاد رس

 جاهیمورد بهم گفته  نیکه فرهاد در ا ییتموم حرفا

بار و  هی! همه رو هم شهیچند جمله هم نم یجمع کن

 وقتچیش گفت و هروز نگفته! فقط از عالقه هی

 !نزد یاگهیحرف د

 یستیبگه؟ تو دختر من ن یچ یخواستیم گهید-

 دیتو دهنش! با یزدیم دیبا یودمرمر! اگه ب

کنه.  اهیتا روزگارش رو س یگفتیبه احمد م یاومدیم

حرفاش؟  ش؟افهیقد و ق ؟یفرهاد رو خورد ی  گول چ

طور که که بود فراموش کن و گر نه همون یهر چ

 ؛یمونیما م شیپ جانیگفتم هم نیاالن به شاه

ببرتت و هر  ادیب گمیو م زنمیزنگ م طورمنیهم

تهران بزنه قلم پات رو خرد  یبرگرد یوقت خواست

 کنه.
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به  یمکث نیتردادم و بدون کوچک نییرا پا رهیدستگ

دادم و به  هیدر تک یروبرو واریداخل اتاق رفتم. به د

 یهاو حرف دیایمنتظر بودم مامان داخل ب .آن زل زدم

 یکه من راض دیو بگو دیقدر بگو. آندیبگو یبدتر

ها را همان خواهدیرا بزنم که دلش م ییهاشوم حرف

. کنمیفراموش م شهیهم یرا برا رهادف می. بگوبشنود

قلبم  شیهاکه با حرف دخمیاجازه نم وقتچیه گرید

 زنمیبه او زل نم وقتچیه گری. دردیرا در مشتش بگ

از او  یترکه هرگز مرد جذاب کنمیفکر نم نیو به ا

 نیزم ی. سر خوردم و رودیو نخواهم د امدهیند

حس  که بیقدر عجداشتم؛ آن یبینشستم. حال عج

اند. ذهن من و فرهاد را عوض کرده یجا کردمیم

و ترسناک  کیاتاق تار کیفرهاد شده بودم و در کنج 

بود و نه  یادکلنم خبر یه نه از آن بوک یدر حال

 کیکه تنها  یام، زل زده بودم به درآراسته یموها

هم با چند تا  کوچک داشت و همان روزنه یروزنه

شده بود! فقط به  میتقس ترکوچک یهابه بخش لهیم

دارد! به  یچه حال نکهیو ا کردمیمرمر فکر م

قلب خودم  یو صدا زدمیم شیصدا میکه مر ییهاوقت

را  شیهاو رنگ قرمز گونه دمیشنیو او را همزمان م

 نیسوار ماش نکهی. به نگاه آخرش قبل از ادمیدیم



که در صورتش بود و  یابشوم و به انتظار محجوبانه

انتظار را تمام کنم. نگاه سراسر  نیبودم ا وانستهنت

که  یزیو هر چ یدئولوژیآخرش، از هر اعتقاد، ا دیام

 شدمیم زاری. بکردیم زارمیداشت ب تاسیرنگ س

ارزش آن را نداشت که عشق را  یزیچ چیچون ه

که تمام  دیارزیکنم! بودن در کنارش م شیفدا

ها فقط آدم ات خوانندیکه به گوشمان م ییهامصلحت

را محدود و محدودتر کنند، را فراموش کنم و همرنگ 

و  نیسنگ یوارهایجماعت شوم. چشمانم را بستم تا د

نقش صورت  طورنیو هم نمیاطرافم را نب نیسهمگ

 در ذهنم بود. یشتریب یمرمر را که خواهان جا

 المیبرداشتم. ذهن و خ میزانوها یرا که از رو سرم

رفتم.  زمیمال خودم شد. از جا برخاستم و به طرف م

مامان قصد آمدن به اتاق را نداشت. سکوت خانه 

 یتا کم کردیمن یرضا هم کار یآور بود. حتعذاب

 ینشستم. کشو یصندل یباشد. رو یعیاوضاع طب

که از  یاهروزنام ی. گوشهدمیکش رونیرا ب زمیم

کرده بود.  ریاحمد برداشته بودم به کشو گحاج لیوسا

گذاشتم. به  زیم یآوردم و رو رونیآن را ب اطیبا احت

 یتریدنبال ت شهیسمتش خم شدم و نگاهم مثل هم

کرده بود و باعث شد  خکوبمیبار اول م یگشت که برا



حاج  یهالهیوس نیبه خودم اجازه بدهم آن را از ب

 احمد بردارم.

که کرم  ییها" نارنجتریاز ت عیسر یلیبار خ نیا

 اند" گذشتم و متن را خواندم:زده

پشت  -طانیش یهاخندهدور از کج -دور ی"در شهر

وش هم آغ تابیکه آب و خاک مداوم ب ییها، جاکوه

 یبهارنارنج برا یهاشکوفه نیاز اول یمرد شوند،یم

آن گردنبند،  منیساخت و به  یمحبوبش گردنبند

 . دیلب معشوق د یرا رو یالبخند دلبرانه

بود که تمام سال را صبر  یناب یمعشوق تحفه لبخند

 ادگاریبه  یگریو گردنبند د دیایب یگریکرد تا بهار د

 یمحبوب بسازد. بهار آمد اما هرگز شکوفه یبرا

به جان درخت افتاده بود که  ی. مرضدیند یبهار نارنج

آلوده، بلکه  یهاکردن سرشاخهاش نه هرسچاره

 درخت بود!" کردنکنشهیر

خوردم. چه زود از  یتکان دمیمتن که رس ینجایا به

درخت  کردنکنشهیگردنبند دور گردن محبوب به ر

در کار نبود!  ی! لطافتحیتند و صر بود. دهیرس

دور گردن  بایگردنبند ز کی ی  نداد تا قشنگ یفرصت

آن را  یشود. به گمانم زن نینشدر ذهن ته باتریز یزن



به  اشیتا بدبخت یخوشبخت ینوشته بود که فاصله

 سو به آن سو بود! نیچرخاندن از اسر یاندازه
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مطلبش را  یو ادامه دمیروزنامه کش یرا رو انگشتم

 که در بند دوم مقاله بود خواندم:

و  دیایکه امروز ب ستیدو روزه ن یکی"فساد آفت 

با تکاندن،  میکه دلخوش شو ستین یفردا برود. درخت

که سرش  یاوهیو آن م افتندیپاسش مناس یهاوهیم

رم طمع در حالماندیم یباق یسالمت است بر جا  ی. ک 

 یکه شهوت قدرت کورش کرده، از تار و پود همه

 نیکرده است. اگر ا نهگذشته و در قلب آن ال هاوهیم

برگ،  نیزدن کدام شهیدرخت از جا کنده نشود، از ر

 ساقه و شاخه عالج درد است؟! 



چپاول  ،یعدالتیشدن ب کنشهیترسان از ر یهاآدم ما

 یتا کس میزنیلگد م مانیپا ریز یو ظلم خود به صندل

 رانهیحق یتیزودتر از ما به آن لگد نزند! ما در رضا

 یطانیو حداکثرها را ش میکنیم یها زندگبا حداقل

. ما ردیروحمان را بگ یکه آمده پاک مینیبیم

 یهاکه قرار است از رنج یزی! به هر چمیالشکمیدا

. میکنینگاه م دیترد یدهیما کم کند با د یجمعدسته

. روندیاما به هوا نم شوند؛یما فقط مشت م یهادست

 ."میورغوطه یگررانیدر عجز و

 دفعهکیبا حرکت آرام دستم   زیم یکه از رو یمداد

 رمیافتاد باعث شد از متن روزنامه چشم بگ نیبر زم

 یرو خیآن را متوقف کنم. به تار یو خواندن ادامه

 لب تکرار کردم: ریخودم ز یروزنامه نگاه و برا

اما به هوا  شوند،یما فقط مشت م یها"دست

 !"روندینم

 یا" جملهمیالشکمی" ما دا یدر دنباله خواستیم دلم

جهنم  م،یاضافه کنم:" ما وسط بهشت هم که باش گرید

 ."میدار باور شتریرا ب

 یروز و ماه و سال که در گوشه یرو بارنیرا ا دستم

 :دمیسمت راست روزنامه بود کش



_ شماره ۱۳۵۴بهمن ماه  ۳"رهسپار _ شنبه  

 "لایر ۱۵_ ۱۹۸

 نیبرداشتم. چن نیزم یشدم و مداد را از رو خم

اش دست از جان و که انگار نگارنده ییهانوشته

در تفکر مردم داشت؟ چند  یریجهانش شسته چه تاث

چپ نگاه خود چپ یهانفر با خواندن آن به دست

 شیکردند و تا مشت کردن و به هوا فرستادن آن پ

 رفتند؟

و پنجاه و چهار  صدیجا بلند شدم. سال هزار س از

قدر منقلب شده بودم که خودم را در نبود، اما من آن

 دمیدیبه انقالب م کینزد یهاکوران حوادث آن سال

 یکردن هر ظلم کنشهیر یبودم که برا نیا یو آماده

مطلب کجا بود؟  نیا یسندهیبزنم. نو یبه دل هر خطر

 گاهید محبوب امروز شده و جایبا روز،یآن مغضوب د

 دی. بادمیپرسیاحمد ماز حاج دیداشت. با یم  یو مقام

هاست؟ اصالً نوشته نیهنوز در سرش شور ا دمیدیم

هدفش مبارزه با فساد بوده  یکه روز دیآیم ادشی

را دارد که هر  نیا تیقدرت خاص داندیاست؟ اصالً م

آفت کند و  ررا دچا یاوهیاو هر م ریبه تعب ایو  یآدم

 ست؟یها نآدم نیب یفرق انیم نیدر ا



قدر بلند بود که با عجله زنگ تلفن خانه آن یصدا

 کیدرا به داخل کشو هل دادم و به در نز یروزنامه

زنگ زده است. طاقت  یشدم تا گوش دهم چه کس

 انیدر م یکیرفتن نداشتم. از داخل اتاق هم  رونیب

 .آمدیحرف زدن مامان م یصدا

 دهیکه سپ ییهاآن دمیفهم شیهااز مجموع حرف فقط

 دایپ زیچ چیآمدند، ه خانیسیع ینزده به خانه

 المیبرگشتند. خ ینکردند. دست پر آمدند و دست خال

 آرام گرفت. یکم

که موقع  دمیدیبود که به چشم خودم م یبار نیاول

برنج سوخته  یپهن نشد. تنها بو یاناهار سفره

بعد خودش را  یکم یرفتیخانه م یکه هر جا آمدیم

 .دادیهوا جا م یهامولکول انیم

 لیمیمبل نشسته بود و ب یبشقاب به دست رو رضا

را  اشیو روسر دهی. مامان دراز کشخوردیغذا م

سر و صورتش انداخته بود و حاج احمد  یکامل رو

و اتاقم قدم  اطی. تمام روز در سالن، حزدیهم زنگ نم

مان زنگ زد. به خانه نیاسیزدم تا غروب شد و عمو 

 یو شب را در خانه میبرو یاز مامان خواست همگ

چون خودش و  م؛یبمان مامانمایکنار س خانیسیع



بروند. اگر از رفتن به  کالایبه ک خواهندیم خانیسیع

جا به آن شدیمامان هرگز حاضر نم گفتینم اکالیک

 ینرفتنش اعتراض کردیخودش فکر م شیبرود. پ

افتاده  رونیکه از کتاب فرهاد ب ستیکوبنده به عکس

سوال  یمن جا یاو، که برا ینه تنها برا ااست؛ ام

 ریه فرهاد گک بیعج تیوضع نیدر ا دیداشت. چرا با

 یبروند و حت اکالیافتاده و در بند بود پدر و پسر به ک

احمد را به آنجا بفرستند. فرهاد قبل از رفتن خود حاج

 اکالیافتاده بود. قرار بود با رفتن به ک ریدر تهران گ

جا شود؟حتماً با رفتن به آن لاز او ح یچه مشکل

 یبرا خانیسیکه ع شدیاز کار فرهاد باز م یاگره

زمان ممکن را انتخاب  نیتروقتیب اکالیرفتن به ک

 کرده بود.
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خان  یسیع یبه همراه مامان و رضا به خانه یوقت

 انینه عاوضاع خا یاز همان دم ورود آشفتگ م؛یرفت

 یهر دو دستش را رو اطیوسط ح خانیسیبود. ع

بود.  نیاسیگذاشته و منتظر عمو  شیعصا

! نگاه یشگیهم خانیسیمتفاوت با ع یخانیسیع

 اهویبار غم   تازه آمده از ه ریز نشیمقتدر و سنگ

محکم باشد.  شهیمثل هم خواستمیافتاده بود. من م

فرهاد وسط بود از هر وقت  یحداقل حاال که پا

به نظر برسد. حفظ ظاهر کند و با  تریقو یگرید

درستش  ست؛ین ی:" طوردیتکان آرام سرش بگو

او،  دنی". ترس به دل خود راه ندهد که ترسکنمیم

گرفت.  و غصه خوردن من بود. سرش را باال دنیترس

تفاوت  نیاول به من نگاه کرد و بعد مامان. مامان ا

س کرد. آنچه که همزمان در چشم و نگاه را ح

بود. او طاقت  بیغر شیبرا دید خانیسیصورت ع

که  یمن را به چشم دختر خانیسیکه ع ندینداشت بب

خشم  نی. همکندیفرهاد او را دوست دارد نگاه م

دادن  یدر جهت دلدار یزیچ چیساکتش کرده بود و ه

از ما  خانیسیع ی. وقتگفتینم خانیسیبه ع

 :دیمامان هم به خودش آمد و پرس میخواست باال برو



حاج احمد،  شبید اکال؟یک دیریشده که م یبابا چ-

 شده؟ یامشب شما! خبر

 سر تکان داد: خانیسیع

 زد تا بعد. شهینم یحرف چیبرو باال عروس! فعالً ه-

 دست بردار نبود: مامان

 هی. شمیو زنده م رمیمیآخه بابا تا بعد که من م-

آخه! خب حق هم دارم. فرهاد رو  نیکلمه به ما هم بگ

وقت حاج احمد گرفتاره؛ اون نجایمطبش گرفتن؛ ا یتو

 !کالایک نیریو شماها م

 برداشت: شیعصا یدستش را از رو کی خانیسیع

 نیدوم نیبشه که ا یگذاشتم پسرام پشتشون خال یک-

 هی. ستیبه فرهاد ن ربطیبارم باشه؟! رفتن ما هم ب

 خرده حوصله کن ...

اش آمد جمله یکه کرد به نظر م یکه با مکث یحال در

کوتاه به سرش داد و  یتمام شده باشد؛ اما چرخش

 حرفش را با نگاه به من گفت: یادامه

و  نیفرهاد گرفتار بمونه. شده زم ذارمیمگه من م-

 .آرمیم رونشیبه زمان بدوزم ب



بودم. نگاه گرفتن از جا نگاهم را گرفتم. گرم شده  در

فرهاد  یسخت بود. داشت به من قول آزاد خانیسیع

 کردمیکه هر چه نگاهش م یبه من! به من داد،یرا م

که فکر  دهیمن د رانیکه چه در نگاه ح دمیفهمینم

باشد که به من  یاوعده نیترقشنگ تواندیم نیکرد ا

من و  کردیاو هم مثل مامان تصور م دیدهد. شا یم

 یادیز ی و عاشقانه یپنهان یفرهاد قرار و مدارها

 .میداشت

تند مامان به سمت خانه محرک رفتن من هم  یهاقدم

تنها بمانم؛  خانیسیبا ع توانستمیبه آن سمت شد. نم

 یقدر پدر جسور و خودخواهاو آن ماندمیکه اگر م

حاال  به فکر برآورده کردن  نیفرهاد بود که هم یبرا

از  شتریفرهاد باشد و از من بخواهد که ب یآرزو

غم و  دمیفهمی. تازه مارمخودش فرهاد را دوست بد

 تیدر حما یخلل تواندیهرگز نم اشیناراحت

 .اوردیاش از فرهاد بوجود بجانبههمه

 رونیب اطیاز ح دیرا د نیاسیعمو  یوقت خانیسیع

مطمئن  خانیسیاز دور شدن ع یرفت. مامان هم وقت

را گرفت و  نیاسی یعمو یها جلوپله یانهیشد در م

با باز کردن دستانش مانع از رد شدن او شد.  قبل از 

 گفت: عیسر برسد تند و سر مامانمایس کهنیا



کلمه بگو  هیتو رو به جون مرتضات فقط  نیاسی-

 اکال؟یک نیبر نیخوایاونم االن همه با هم م یچ یبرا

 ر کرد:به د یااشاره عمو

 بهتون. بذار االن برم؛ بابا رفته. میگیزنداداش م-

 :امدیکوتاه ن مامان

 !نیاسیتو رو جون مرتضات؛ -

 قسم نده زنداداش! -

 شده؟ یکلمه فقط بگو چ هیخب تو -

 کالفه سرش را تکان داد: نیاسی عمو

شده  یچ مینیکه بب م،یریم میدار نیهم یخب برا-

 اونجا!

 به سمت مامان خم کرد: یرا کم سرش

که فرهاد قفلش  یهمون اتاق ال،یو ییاز اتاق باال- 

مدارک و کوفت و زهرمار  یبا کل فیک هیکرده بود، 

ضبط و  نیفرهاد با منافق دهیکردن که نشون م دایپ

 ختنیر ییهوی. اصالً به خاطر همون داشته یربط

 یچ مینیکه بب میریم میمطب و گرفتنش. االن هم دار

 بوده! یبه چ



 

* * * 
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اطراف کوه  یهاتا زودتر از بهار به تمشک دمیدویم 

بود.  دنشیوقت چ هاموقعنیبرسم که هر سال هم

نگفته  یز کسشانه رها کردم. هرگ یدستمالم را رو

بود که درختان و پرندگان نامحرمند! نفس که کم 

 یتنه یآوردم، سرعتم را کم کردم و دستم را رو

برگشتم،  قبگذاشتم تا متوقف شوم. به ع یدرخت

از  شتریب یلیبهار که خ دنیو با د زدمینفس منفس

از من عقب افتاده بود،  کردمیکه فکرش را م یآن

لبم جفت و جور  یبزنم رو خواستمیکه م یلبخند



بود  یکوه سرعتش را گرفته و فرصت خوب بینشد. ش

طور که کنم و دوباره بدوم. همان یتا استراحت کوتاه

دورش زدم. سرم را به  یدستم بند درخت بود چرخ

کوه از گردن  یخنک باال میدو طرف تکان دادم تا نس

زدن که خسته بگذرد و خنک شوم. از چرخ میو موها

. دمیبه پشت سر انداختم و بهار را ند ینگاهشدم 

 شیزده بود. از درخت فاصله گرفتم و صدا بشیغ

 زدم:

 بهار... بهار!-

راه آمده را بازگشتم. بهار  دمینشن ییکه صدا یوقت

نشسته و هر دو  یدرخت یکنار کنده نیزم یرو

بود. سرش را هم به سمت  شیزانو یدستش رو

سرعت دادم و در  میاهخم کرده بود. به قدم نییپا

تعادلم را حفظ کنم و به طرف  کردمیم یکه سع یحال

 ُسر نخورم، به طرفش رفتم: نییپا

 پات درد گرفت؟ ن،یزم یببو، بخورد یچ-

 را باال گرفت و نگاهم کرد: سرش

 !رهیتقص یش ت! همهیدیقدر تند دو نیچره ا-



به سمت  یآمده از دستمالش طور رونیب یموها

چشم و لبش  کیصورتش هجوم آورده بودند که فقط 

 و گفتم: دمیمعلوم بود. خند

 !نیزم یافتیراه به راه م ی! ه؟یشفته پال بخورد-

 را باال زد و گفت: اشتهیرا دراز کرد. شل شیپاها

 درد ُکنه!-

 چیانداختم. ه شیبه زانو ینشستم و نگاه کنارش

 آن نبود: یرو خوردننیاز زم یاثر

فکر کردم  نیزم یشتیبن یجور هینبو!  یزیچ کهنیا-

 پات بشکسته!

 کرد و گفت: یاخم

 یچیبگو ه ایچوشم کبود ببو؛ بگاو یفردا که قد  ت-

 نشده!

چشمان  نیوقت حالش خوش بود، چشمانم بهتر هر

 کردم،یم اشیو هر وقت که عصبان شدیم ایدن

 !شمردیگاو برم چشم فیردچشمانم را هم

 هیکه قد  نهیچوشم آدم قد چوشم گاو باشه بهتر از ا-

 نخود باشه.

 کنم ادامه دادم: تشیاذ شتریب نکهیا یبرا



 !هیتاجچوشم عمه نیچوشمت ع-

مشت شد و هر  نیزم یدستش رو یهر جواب یجا به

چه خاک و علف بود با هم در دستش گرفت و به 

طرفم پرت کرد. سرم را خم کردم و خودم را به 

. محکم به سرم زد دیایتا دلش به رحم ب دمیطرفش کش

 و گفت:

 !ستمیمن به مارجانم رفتم؛ مثل اون خوشگل ا-

به صورتش نگاه کردم.  رهیرا باال گرفتم و خ سرم

 رفتیبود که هر جا م دیسفقدر پوست صورتش آن

که از شدت  دشی. با لبخند به صورت سفدیدرخشیم

 گل انداخته بود نگاه کردم: دنیدو

 رحمانن.هم مثل عمو الیپروانه و ل ،یتو مثل مارجانت-

 را کج کرد و گفت: سرش

 ه؟یاون مثل ک ،یچ ییداآقا-

 یکردم. رو گرفتم! بهار بهتر از هر کس یاخم

اسمش  اش،ییدازدن با آقااز حرف که بعد دانستیم

. دار و درخت را کنمیهزارتا رنگ عوض م دیآیکه م

حرف  یها با کسو تا ساعت نمیبیم گرید جورکی

هم فرصت بدهم تا سرخ  بارنیا خواستمی. نمزنمینم



 شیبه پا یآرام ی. ضربهندیشدن من را بب دیو سف

 زدم:

 رفته! من چه بدونم الکو، البد به مارجانش-

 باال برد و گفت: ییابرو

جان به آقا ییداآقا گهی! مارجانم میاشتباه بود-

 قد و باالئه!طور خوش. همونرفته امرزشونیبخدا

را که گفت دستش را به طرف روبرو دراز کرد و  نیا

 گفت:

 اون جاده رو نگاه بُکن. میمر-

که  یو خم چیپرپ یاز او گرفتم و به جاده چشم

 وه بود نگاه کردم.ک یروبرو

 گفت: کنمیبه همان سمت نگاه م دیکه د یوقت بهار

تو رو حتماً از اون طرف  ییآقادا یعروس که شد-

کنار رودخونه  ی! از جنگل و جادهاکالیک برهیم

بهت سخت بگذره. برات درشکه  ذارهی. نمبرهینم

 !یخسته نش آرهیم

برنجش را درو  گریکه تا چند وقت د ییارهازیاز شال 

. تنها همان راه بود دمیگذشتم و به جاده رس کردندیم

از جا بلند  دفعهکیبا درشکه از آن رد شد.  شدیکه م



که قرار  یا. جادهنمیبهتر جاده را بب خواستمیشدم. م

 یو دست خال دیایسلمان از آن باال ب یبود درشکه

با  و بهار هم کردمینرود. من به جاده نگاه م نییپا

که  دمیبرگشتم د ی. وقتکردیم امیسکوتش همراه

. دستم را به طرفش گرفتم تا کندینگاهم م رهیخرهیخ

بلند شود. دستم را گرفت و از  شیکمک کنم از جا

 :ستادیا میبلند شد. روبرو نیزم یرو

تر قشنگ یلیاومده و رفته خ ییداآقا یاز وقت میمر-

جون گرفته و تر شده، صورتت ! چوشمات درشتایشد

 ! هیالغر ن گهید

ام نگه تنهباال یآورد و رو نییرا از صورتم پا نگاهش

را  با دو انگشت گرفت و به طرف  راهنمی. پداشت

 :دیخودش کش

چه  نیبودن؟ اال بب زونیبهت آو رهناتیپ ادتهی-

 بهت! دنیچسب

که به تنم  یراهنیآوردم و به خودم و پ نییرا پا سرم

 ه کردم. بهار زمزمه کرد:جذب شده بود نگا
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! تو دنیگردتر شدن. انگار رس ن؛یرو بب هاتنهیس-

بهت  یطورنیهم رهناتمیپ یهیچوشمن! فکر کنم بق

. میمر یبدوز رهنیتازه پ دیتنگ شده باشن! با

شاخ  رهنتیبه پ هاتنهیس یطورنیا نهیبب ییآقادا

سر و  آدیخوشش م ی! کشهیم فیخونش کث زننیم

 ناموسش تو چوشم باشه؟ ینهیس

نگه  میهانهیس یباال آوردم و جلو عیرا سر دستم

 داشتم:

آدم  ینهیس ی! اندازهیزنیحرف م یطورنیا بهیعَ -

 !هیکه دست خودش ن

کردم و پشت به او به طرف باال راه  یظیغل اخم

 گفت: دیبه من رس یافتادم. دنبالم آمد و وقت

 مییدابگم نگاه آقا خواستمیبابا ناراحت نبو! فقط م-

 ! یتر ببوبهت افتاده! قشنگ

خودم و او فاصله  نیرا تندتر برداشتم تا ب میهاقدم

 :ندازمیب



آب  قدرنیقبالً ا یگیآبم بخورم تو م خوامیمن م-

آب  شتریب یحرف زد مییدابا آقا ؛یخوردینم

 !یخوریم

 :دیخند بلند

! خب راست گم؟یقسم دروغ م لیتو رو به جد آسدخل-

 گهیمارجان م اوردم؛یده! از خودم که در ن گمیم

مرد بهشون  هی یالکو زاکون تا دست و پنجه یبعض

 !ترکوننینخوره، استخون نم

 نیاز هم یکی هیکردم و شب. نگاهش ستادمیا دفعهکی

درجا خشکم  میشدیرد م شیالکه از البه ییهادرخت

 زد:

 نیزده به سرت؟! اگه ا ی! کوه اومدسریخاک م-

که من بدبختم. دست و  یبگ گهید جاهیحرف رو 

 کدوم مرد ... یپنجه

 :دیحرفم پر انیتعجب نگاهم کرد و به م با

اصالً تو  بهت خورده! یکس ینگفتم که دست و پنجه-

ش یتونیمن رو نم یچره امروز حرفا  ییدا! آقا؟یب چ 

رو  ییدابگم آقا خواستمی! فقط مهین شرفیکه ب

تر خدا هم بهت نظر کرده خوشگل ؛یدوست دار

 !یببو
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از  گریکنم که د یکار شهیهم یبرا بارکی نکهیا یبرا

ها نزند در جهت مخالفش راه افتادم تا به حرف نیا

 بودم: یجد یلیخ ممیسمت خانه برگردم و در تصم

 گردمیکار دانم برم خوام؛ینم ۱من اصالً بولوش*-

 خونه.

برداشتم تا بتوانم با  نیزم یاز رو یشدم و چوب خم

را باال  راهنمیبروم. پ نییکمک آن زودتر از کوه پا

فرو کردم تا سرعتم را  نیگرفتم و چوب را  در زم

 آمد،یاز بهار درنم ییصدا چیمتعادل نگه دارم. ه

واقعاً بخواهم جا بگذارمش و بروم.  کردیباور نم

دادم  هیتک یرا به درخت مفاصله گرفتم دست یکم یوقت

 گریبه روبرو انداختم. جاده را د ی. نگاهستادمیا و

و دار و درخت، پنهان شده  زاری. پشت شالدمیدینم



به عقب برگشتم. بهار باالتر از من،  یواشکیبود. 

که او را تنها گذاشته بودم، دست به کمر  ییجاهمان

ام مهیو منتظر نگاهم بود. تا نگاه نصفه و ن ستادهیا

 داد زد: د،یرا د

بهت  خواستمیم یچ یاگه بدون ا؛یغمزه ن قدرنیا-

 !گمیاصالً نم گهیحاال د ه،ییداآقا یبگم! درباره

 دادم: هیبه سمتس برگشتم و به درخت تک خندان

اگه  ،ینگه دار یزیچ لتید یتو یتونیتو مگه م-

 .یبار گفته بودتا االن ده یدونس یچهی

راه افتادم.  نییدادم و به سمت پا یرا چرخ چوب

داد بهار را  یصدا داشتمیکه برم یبا هر قدم بارنیا

 :دمیشنیم

 همرهیبخوام ت گهیبار د هیخدا من رو بُکشه اگه -

 !آمینم ی! بُخدا پرپرم بزن۲*ینیچبولوش امیب

 خنده چوب را باال بردم و داد زدم: با

 نخور! کفاره دانه! یقسم الک-

 یتا به من برسد. به جاده داشتمیقدم برم آرامآرام

کوه که  نییدرختان پا انیگرفته در م یو جا کیبار

ماه دوم  ی. از گرمادیایمنتظرش ماندم تا ب دم،یرس



 مینبود. خنک بود و نس یکوه خبر یتابستان در باال

. دیرقصیبا هر چه که سر راهش بود مهربانانه م

که  یزدم. با کمک باد دنمسوز پشت گربه عرق یدست

 خوردیو به آن م شدیرد م میموها انیاز م

چپ چپ دیشده و کمتر درد داشت. بهار که رسخشک

نگاهم کرد. دستمالش را در دستش گرفته بود. 

اش را تکان داد و زدهکوتاه و تازه مقراض یموها

 انداخت و با اشاره به من گفت: شیدستمال را رو

ردمه! و آمد م رفت ریمس نجایدستمالت رو ببند، ا-

 .دیما رو د یکی دیشا

ام که با او کرده یاز کار یراحت نیبه ا دانستمیم

در سر نداشت تا جبران کار  یزیاما فعالً چ گذردینم

. بود ادیز شهیهم کردنیتالف یمن باشد. صبرش برا

آوازخواندن  یبه سمت چپ راه افتاد. صدا حرفیب

 باعث شد من که دوقدم هم پشت سر بهار ۳*یپاپو

دادن و با نشان ستمیبا مبرداشته بودم تا همراهش شو

 :میپشت سرم بگو یجاده

 گهید وقتهیلیخونه! خ میاز سمت جنگل بر ایبهار ب-

 !رزایکه آقاجانت رفت با م یاز وقت م؛یجنگل نرفت

 ام؟یب همرهیجا تهمه فتمیکه راه ب یسفرخوش یلیخ-



 را کج کردم و گفتم: گردنم

. عمه آدیباشن؛ به تو نم یانهیک ادیب ایدن یبه همه-

 نبو! یتاج

دستمالش را شل کرد. لبخند زدم؛ راه  سمت  یگره

. دستم را ندیرا بب مانینداشت که موها یجنگل نامحرم

به سمتش دراز کردم. آن را پس زد و جلوتر از من 

جنگل راه افتاد. پشت سرش رفتم و  یبه سمت جاده

 فتم:و گ ستادمیبه او ا کینزد

 !یبه من بگ یخواستیم یچ تییداآقا یخب درباره-

 به طرفم برگشت: تند

خاطر تو ! فکر نکن االن بهگمینم یچیهم ه یریبم-

جانم تنگ آقا یبرا لمی. دمیبر یطرف نیاومدم که از ا

 شده!

مان ادامه به راه حرفیجانم" را با بغض گفت. ب"آقا

و از خواندن خسته  خواندیآواز م یپاپو .میداد

و  کردندیم ییصدابا او هم هارکیرجی. جشدینم

بودند. سرم را باال گرفتم  یدرختان در سکوت تماشاچ

درختان  یدهیتنشاخ و برگ درهم نیرا از ب یتا پاپو

نکردم.  داشیپ گرداندمکنم. هر چه سر  دایپ

 ینیغمگ یلیحتماً آدم خ یپاپو گفتیعموعفت مزن



آواز سوزناک بخواند.  کسرهیده شده تا بوده که پرن

درختان  یتنه یاندازه میرفتیهر چه که جلوتر م

قدر قطور بودند که آن شانیهای. بعضشدیقطورتر م

جنگل  ی. هوامیشدیمن و بهار با هم پشتشان جا م

 یمتفاوت یبو نی. با اولدادیدرخت و علف تازه م یبو

 :دیو پرس ستادیبهار هم ا. ستادمیخورد ا امینیکه به ب

 آد؟یدود از کجا م یبو نیا-

و دور  دمیبو کش قیاز او قدم برداشتم و عم جلوتر

 :دمیخودم چرخ

درست کرده و حتماً  شیآت یکیدود کبابه.  یبو-

 .کنهیرو داره روش کباب م یزیچ یاپرنده

 به طرفم آمد: بهار

 کباب درست کنه وسط روز! آدینم طرفانیا یکس-

از  ی. حس کردم قسمتدمیچرخیهنوز دور خودم م من

آن زالل و  یهیدرختان به نسبت بق نیبآسمان ما

 .ستیشفاف ن

 

______ 

 تمشک۱*



 دنیتمشک چ۲*

تاالب و  یهیآواز که در حاشخوش یاکو، پرندهکو۳*

 .کندیم یو مازندران زندگ النیگ یزارهایشال
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 را باال گرفتم و گفتم: دستم

 میبش ایبهار! دود از اون طرفه. ب نیاونجا رو بب-

 چه خبره. مینیبب

و  مینشانه کرد رفتیرا که به سمت آسمان م یدود

 م،یشدیم کینزد شتری. هر چه که بمیبه سمتش رفت

 ی. همراه آن صداشدیم دهیتر ددود هم واضح

. بهار آمدیچندتا مرد هم م یزدن و خندهحرف

 ام را گرفت و نگهم داشت:شانه دفعهکی

 !؟یریبسه کجا م-



 و با اخم نگاهش کردم که گفت: برگشتم

آدم درست  دی. شانیک هیخونه! معلوم ن میبرگرد ایب- 

 نباشن! یو حساب

اعث شد از جا بپرد و خودش ب یاسب یههیش یصدا

 را به من بچسباند. دستش را گرفتم و گفتم:

جرأت  ی. نترس! کسمیری! بعد زود منیک میبفهم دیبا-

 داشته باشه! یکوه الکوزاکون کارندانه به باال

 :دیرا به طرف خودش کش من

 حتماً! نبهی! غرنیآخه به ما چه که ک-

 گرفتم و گفتم: امینیب کیام را نزداشاره انگشت

باال  نی! از اشتنیکنار رودخانه ن نیی! اون پاسیه-

 طرفشون! میری. نممیریو م میکنینگاه م هیفقط 

 شد و زمزمه کرد: یبه من راض رهیخ ینگاه با

 !مایبعدش زود بر ن؛یک مینیبب میفقط نگاه کن-

 ریتکان دادم و دست در دست طرف مس دییبه تأ یسر

 بهار گفت: دفعهکی. میرودخانه رفت

 چهار نفرن!-



 ده،یبه طرفش برگشتم تا بپرسم از کجا فهم یوقت

و من هم به همان سمت نگاه  دمیجهت نگاهش را د

از رودخانه، هر  ادیز یکردم. چهارتا اسب با فاصله

 یهاعلف دنیبسته شده و مشغول چر یکدام به درخت

 ها بلندتر شده بود. با همخنده یتازه بودند. صدا

. دود اطراف را زدندیو با هم حرف م دندیخندیم

 رونیو دستش را از دستم ب دیگرفته بود. بهار ترس

 :دیکش

 !میمر میبش ایب-

 ترنییپا یمترکردم و درخت مقابل را که سه شیرها

 از ما بود نشانش دادم و گفتم:

 !نیک مینیبب میتونیم میتا اونجا بش-

 .میبش ای. بستنین ورانیمال ا ن،یاسباشون رو بب-

به درخت  دهیرفتم. نرس نییبه حرف بهار پا توجهیب

 شستیکه دستانش را م دمیرا د یکنار رودخانه، مرد

. لباسش قبا، شلوار و کردیو به دو طرفش نگاه م

که  یراهنیرنگ پ هیرنگ بود؛ شب یآب دستکیکاله 

شب  گفتیعموعفت تازه دوخته بود و مزن

. پشت دآن را بپوش خواهدیمن م خورانینیریش

 گریتر بردم. سه مرد دو سرم را جلو ستادمیدرخت ا



که مثل همان مرد کنار رودخانه لباس به تن داشتند، 

 یهاداخل دستشان تکه خینشسته و از س یکنار آتش

. بردندیو به سمت دهانشان م دهیکش رونیگوشت را ب

و با  دندیکشیترسناک آن را به دندان م یبا ولع

. بهار کنارم پشت درخت دادندیمقورتش  ادیز یسرعت

 و کنار گوشم زمزمه کرد: ستادیا

نخوردن؟  یچیچند روزه ه خورن،یم یطورنیچره ا-

! میمر ترسمیمن م سته؟یا یطورنیچرا ا الشونیسب

 !مایکرد یچه کار

نفر کنار رودخانه به طرفشان آمد. حاال چهار مرد

 ییطال یپارچه به هم! تکه هیکامالً شب یبودند با لباس

و به  رمیها بگسردوششان باعث شد نگاه از آن یرو

 طرف بهار برگردم:

. نی! لباساشون رو ببایقزاقن، دشمن جنگل نایبهار ا-

 دم،ید یطورنیکنار امامزاده دو نفر رو ا گهید بارهی

 قزاق! گفتینعمت بهشون م

 بهار از شدت وحشت درشت شد: چشمان

 خوانن؟یدانن؟ چ کاریوسط جنگل باال کوه چ نایا-

 !ایخدا

 دهانش گرفتم و گفتم: یرا جلو دستم



 حرف بزن. ترواشی-

 را گرفت و ملتمسانه گفت: دستم

 !میبش-

 سوخت. به طرف باال هلش دادم: شیدلم برا 

 !ننیبینترس! ما رو نم م،یبش-

 خواستمیکه م نیو من هم به طرف باال رفت بهار

ها از قزاق یکیبلند  یبا صدا فتمیدنبالش راه ب

 :ستادمیا

 رزایم یبا هم فاتحه ایب ش،یدور آت ایب خانهللانیع-

 !میرو بخون

. اسم دندی. همراهانش هم خندوقفهیبلند و ب د؛یخند و

 خواستیکه م یکنار اسم آقاجانم بود. کس رزایم

 یقبل از آن حتماً فاتحه دیرا بخواند، با رزایم یفاتحه

 شیصدا هللانیکه ع ی. مردخواندیرا م رزایم ارانی

 کردیزده بودند به طرفشان آمد. بهار از باال اشاره م

به سمت درخت برگشتم و پشتش  باره. دومیایب

نداشتند  یرمونیو به مردان دور آتش که س ستادمیا

 نگاه کردم. 



را جلوتر از  شیپاکیمرش داد و به ک یتاب هللانیع

 :دیگذاشت و دور آتش چرخ گرشید یپا

. میخونیرو هم م رزایم یصبر بکن! فاتحه-

جعلق! رضا  وث  ی! دبتهیدار بو پشم شیر یکهیمرت

اومده؛ تا شاه  نجای! تا اریرو دست کم نگ ۱*ریتشصت

 نیکه شاه ا بندمیتا اسب شرط م! دهرهیشدنم م

 ! من مرده و شما زنده!شهیمملکت هم م

 و ناآشنا بود. بیحالت اداکردن کلماتش عج 

 ی: "شماها که حتمیداد بزنم و بگو خواستیم دلم

ها فقط نرفته و مثل شغال زادیغذاخوردنتون هم به آدم

از  ؛ندهیرا چه به مملکت و شاه آ دیبلد کردنپارهکهیت

 یهشان را هم لقمکجا معلوم که فردا مردم و اموال

و از هم  کردنکهیتکهیکه در ت دینینب یچرب و نرم

 ."دیریبگ یشیپ ماز ه دنشانیدر

رفتن نداشتم.  یاما پا کرد؛یپچ ماسمم را پچ بهار

را  خانهللانیها بلند شد و در رقص عناز آ گرید یکی

 کرد و با خنده گفت: یهمراه

! اگه ریکم نگرو دست سیو انگل ۲ها*زادهفئودال-

رو تار و مار  ایجنگل میتونستیاونا نبودن که ما نم

 .میکن



____ 

 لقب رضاخان۱*

 نیمالک دارن،نیزم۲*
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جز  وقتچیدرخت مشت شد. ه یدو دستم رو هر

با  یمردبودن را نکرده بودم. مرد یلحظه آرزوآن

حلقه  یمحکم که اگر آن را دور گردن هر کس یدستان

در انتظار آن  یگریکند؛ جز شکسته شدن عاقبت د

 گردن نباشد.

ها که نشسته بود از بغل کمربند پهن دور از آن یکی

و با به هوا بردن آن  دیکش رونیرا ب یادشنه ش،یقبا

اش با آدم حرف هبلند شد. دور خودش گشت. دشن

. مرد امدهیتمام عمرم فقط شاهرگ بر گفتی. مزدیم

 و گفت: دیاش را به سمت لبش برد. آن را بوسدشنه

موش تو انبار گندمه! تله  نیجماعت ع یشورش-

! با رهیگیدار و ندارت رو ازت م ش؛یریبگ ینذار

رو از بدنشون جدا  ایخنجر سر تموم جنگل نیهم



. زمیریشون خونشون رو مبچهزن و  ی. جلوکنمیم

 ی. من درجهکنمیرحم نم یمرد و زن جنگل چیبه ه

 یض! به کمترم راخوامیها رو مقزاق یسرهنگ

 .ستمین

آمدم. دستانم از شدت  رونیپشت درخت ب از

. دیشدن کبود شده بود. لرز از دستم به قلبم رسمشت

 گشتندیها برم. قزاقدیلرزیم نهیدر س د؛یتپیقلبم نم

. بهار بلندتر اسمم را صدا نندیمن را بب توانستندیم

 توانستمیبروم؛ اما من نم کردی. التماس مزدیم

تن جداکردن زن و مرد  ازچهارتا مرد که خواب سر 

 به حال خود بگذارم. دند،یدیرا م هایجنگل

 نییآرام پاافتاده بود و داشت آرام هیبه گر بهار

 و گفت: دی. دستم را کشآمدیم

رو  تیخوشگل نای. امیبش ایارواح خاک مارجانت ب-

 !یشیم عصمتی. بکننیولت نم ننیبب

قدر در سرم تکرار شد که " آنیشیم عصمتی" ب

 یدستم را به دست بهار دادم و همراهش باال رفتم. پا

 وسط آمده بود! یترمهم زیچ

بهار  م،یها دور شدو از دسترس قزاق میکه رفت باال

 ام گذاشت و گفت:شانه یدو دستش را رو



 به هم؟ گفتنیم یچ م،یمر یچره لرزن-

نبودم که  رحمیقدر بچشمانش نگاه کردم. آن به

 . امدهیکنم چه شن فیتعر شیبرا

 !یچیه-

 کرد: یادستم اشاره به

 !؟یلرزیپس چره م-

 دهیرس یبه قرمز یرا باال آوردم. از کبود دستانم

را محکم گرفتم  راهنمیها پشدن لرز آنکم یبودند. برا

 م،یدیخودمان که رس یآشنا یو راه افتادم. به جاده

. لرزش دستانم تمام شده بود. میتر قدم برداشتآهسته

 :دمیدر چشمانش پرس رهی. خکردیبهار به من نگاه م

 م؟یبا خودمون دشنه ندان وقتچیچرا ما زنا ه-

 تکان داد: یسر بهار

 چیه میتونینم گهیکه د میداشته باش اگه دشنه -

 ! میرو رام کن یمرد

 هیهم الزمه  یمردا رو رام کرد؛ گاه دیکه نبا شهیهم-

وسط قلبشون تا الل ببوبن  یباشه که فرو کن یادشنه

 شدن!رام یبه جا
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محکم دستم را گرفت. هنوز مطمئن نبود که به  بهار

! من را به همراه گردمیپشت همان درخت برنم

چشمم  شیکوه پباال یهاخانه ی. وقتدیخودش کش

 ها اشاره کردم و گفتم:شد، به آن انینما

ندارن  یشون مثل ما مرد! کدومنیها رو ببخونه نیا-

گرفتن که  ادیشون مثل ما شه؟ کدومسرشون با که باال

خونه با چهارتا الکو زک، مرد  هی جار،یکار ب ،یکیتار

 نیا نی! چره بخواد؟یپرجرأت م لید هیو  خوادینم

! رزا؟یهمه خونه و آدم فقط آقاجان من و تو رفتن با م

ست؛ ناموسه، خب مال همه نه،یزم که،اگه حرف خا

 چره همه نرفتن؟ 

 کیباالکوه نگاه کردم. هر خانه را اگر  یهاخانه به

 یقزاق چیه گریوقت دآن کردم؛یمرد حساب م

و بر خنجرش بوسه  دیایگوشمان ب خیتا ب توانستینم



کوه باال یهابزند. بهار رد دستانم را گرفت و به خانه

 نگاه کرد:

 رنیگیبو! چندنفر به خودشون سخت م نیتا بو هم-

 یجان من و تو رو هم کسراحت باشن. آقا هیکه بق

آدم ُمرده  شهیمجبور نکرده بود برن! مردمم هم هم

فردا اگه خبر بارن که  نیدوست دانن. هم شتریرو ب

چند تا  نیبب ایرو دور از جونش کشتن، ب رزایم

 . شهیبه پا م یاداره و چه غلغله زننهیس

 کردم: زمزمه

 ادرسیفر گهیو د دردسرهیآدم ُمرده ب نکهیا یبرا-

 . خوادینم

قدر بهار بود که ب دود و نه من! آن یدر پا یجان نه

 یاز رو دیما را د یعمو وقتکه زن میکرده بود رید

 پله بلند شد و گفت:

 نیآیکه نم نی! گفتم بُُمردادیخبر مرگ شومو ب-

 ن؟یخونه! کجا بود

 گفت: واشیانداخت و  نییسرش را پا بهار

 گهی. دمیدیبه مارجان نگو که تو راه قزاقا رو د میمر-

 !میبر جاچیه ذارهینم



 .میعمو رفت"باشه" گفتم و به طرف زن آرام

 یو منتظر بود حرف ستادهیا شیبه کمر در جا دست

 :گفتی. بهار بهتر از من دروغ ممیبزن

 یخونه؛ اما برگشتن میایزودتر ب میخواستیمارجان م-

 ... میدی* دلومیچهارتا م

 را باال برد و گرد کرد: دستش

هم  ی. هدادنی! آدم رو درسته قورت میکلفت نیبه ا-

 تا برن! میستادیقدر وا. اونکردنیفش مفش

 را باال برد: شیبا ترس ابروها عموزن

جنگل، پُره  نیگرم  روز نش گمیم ی! هسریخاک م-

 نیشیبن نی! خوب ببو! تا شما باشلومهیمار و م

 یصدا شونیا ن،یریبگ ادیمردم الکو زاکون خونه. از 

وقت شومو دوتا ! اوندهینشن کسچیزدن هحرف

 !نینمونده که نرفته باش یی. جانیباالکوه رو آباد کرد

ما  یهر چه در دلش بود گفت، به سمت خانه یوقت

 یهاکه دسته کرده بود را به نرده ییهاریرفت تا س

 شستی. کنار بهار که دستش را مکند زانیتالر آو

 نشستم و گفتم:



به مارجانت دروغ  قدرنیکه ا یشیآخرش الل م-

 !یگیم

بود به  ستادهیکه کنار سطل آب ا یبه همان حالت بهار

 :دیطرفم چرخ

وهللا از  میدیکه ما د ییکجا دروغ گفتم؟! اون چهارتا-

 بدتر بودن! لومیم

ل سطل گذاشتم و مرتب بلند شد و رفت. دستم را داخ 

که  یمرد یطرف تکان دادم. چهرهو آن طرفنیبه ا

به خنجرش بوسه زده بود و از کشتن زن و مرد 

 یها. تکاندمیدیرا در سطل آب م گفتیم یجنگل

، تنم کردم. سرم درد گرفت شتریو ب شتریدستم را ب

تالر  یاز باال عموو زن کردیداغ شد، کالغ قارقار م

 که: زدیداد م

 نه؟  ای یدست بشور یکه ت یریگیاستخاره م-

 :ستادمیعمو اکنار سطل آب بلند شدم و رو به زن از

 ن؟یها کزادهعمو فئودالزن-

 آورد و گفت: رونیب ریس یرا از پشت دسته صورتش

 سته؟یحال خوب ا ی! ت؟یگون یچ ،یهللا! کبسم-

 زدم. دیکارش شد و من هم اطراف را د مشغول



قبل، وسط بهار و  یهاشب یبرعکس همه شب،

و در  وارید کینفر، نزد نی. بهار آخردمیپروانه خواب

عمو زن هوا گرم بود، اما به نکهی. با ادیمن خواب یجا

التماس کرده بودم که در را ببندد و چفتش کند. همه 

موقع  دفعهکیکه  ییمارها یرا گذاشته بود به پا

 بودند. هبرگشت سر راهمان سبز شد

که خنجرش را از کمربندش  یمرد دمیخواب یوقت

. خنجر به دمیمان دخانه اطیآورده بود، در ح رونیب

 :زدیو داد م گشتیدست دور خانه م

 ! ؟؟یشد میکجا قا یجنگلمیکجاست؛ کر یجنگلمیکر-

 یچشمش به خانه یو وقت دیچکیخنجرش خون م از

. وارد دیدو زد و به آن سمت یعمورحمان افتاد لبخند

رحمان شد و در را پشت سرش قفل کرد. اتاق عمو

 غیشده و فقط ج بودم، خم ستادهیا اطیمن وسط ح

از قدم  شده بود. قدم انگار قفل می. پاهازدمیم

 :زدمیم ادیبردارم و فر توانستمینم

 جانم رو کشت!جانم رو کشت، آقاآقا-

______ 

 *مار
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شدم، خدا را شکر کردم  داریاز خواب ب دفعهکی یوقت

مان با خنجر دور خانه یقزاق چیکه فقط خواب بود و ه

راه رفتم و به هر دو طرف  وانیا ی. روگشتینم

و بهار دنبالم  عموعمورحمان نگاه کردم. زن یخانه

 یجواب چیچه شده، ه دندیآمدند و هر چه پرس

. ستادیو مقابلم ا ردعمو راهم را سد ک. زندندینشن

 را سفت گرفت و گفت: میهاشانه

 ؟یدیببو! خواب بد د یجون چ... زکمیمر-

 کردم و گفتم: نگاهش

 عمو آقاجانم ...زن-

 را گفتم و مقابلش سست شدم و افتادم. نیا



 گفت و کنارم نشست: ی"ی"وا

 ؟یدی! خوابش رو د؟یآقاجانت چ-

 نگاهش کردم. سرش را تکان داد و گفت: حالیب

! یزک زهرمار بود نیبه خودت و ا یتو زندگ میکر-

 !یو بشو یبُشست یساله دست از همه چشش

ام برداشت و به سمت صورتم شانه یرا از رو دستش

 آورد:

 ؟یصورت چره داغه، تب دان یت-

و دست تو  ستیصورت من گرم ن میبگو استمخویم

 یآورد و رو ترنییدستش را پا یسرد است اما وقت

نکردم.  یاعتراض گریگردنم گذاشت و لرز گرفتم، د

 مشکل از من بود!

 یبه شانه یادستش را دراز کرد و ضربه عموزن

به من نگاه  یبهار که کنارمان نشسته و با نگران

 زد و گفت: کرد،یم

! االن مو دهیش ترکزهر دهید لومیبهار! م یریبگدرد -

 بُکن. سیپارچه خ هیکار بُکنم. بدو بشو  یچ

انداختند و من  راندازیبالش و ز وانیا یرو جاهمان

که صبح به بلندشدن ختم  یدنی. درازکشدمیدراز کش



تکان بخورم. فقط  میاز جا توانستمینشد. نم

حس  میو پا یشانیپ یپارچه را رو یخنک یگاهازهر

موقع  یو بعد خواب و فقط خواب! گاه کردمیم

و کمک  گرفتیام را معمو شانهزن ،ییغذا یهاوعده

و  نشستمیبخورم. فقط م یزیتا بلند شوم و چ کردیم

توان بازکردن دهانم  دادم،یم هیتک واریسرم را به د

 کردمیرا نداشتم. دوست داشتم بخوابم و التماس م

بالش بگذارم. پتو را که سرم  یبگذارند سرم را رو

که از  نیو هم شدمیتنم کالفه م یاز گرما دم،یکشیم

 .گرفتمیلرز م کردمیدور م مخود

. نشستیکنارم م دیدیعمو را که دور مچشم زن بهار

و آرام  گذاشتیدست گرمم م یدست سردش را رو

 :دیپرسیم

تو تب  یگفتن که دار یها چقزاق سر؛یم بال میمر-

 ؟یسوزیم

که برود و سؤال  دادمیسرم را به دو طرف تکان م 

از دستم در رفته بود،  زیچنپرسد. حساب و کتاب همه

حال  نیروز است که به ادو شبانه نکهیاز ا ریغ

 ام. افتاده



 یعمو باز کنارم نشست. صداروز سوم زن صبح

 یش را رو. دستکردیپچ مپچ وقفهیپچش آمد. بپچ

چشمانم را باز و نگاهش کردم  یا. لحظهدیصورتم کش

 :دمیرا شن شیو دوباره بستم. صدا

 !هیتن داغ ن نهیخدا رو شکر تب ندانه. ا-

از روز قبل دلم  شتری. بهتر شده بودم. بگفتیم راست

چشمانم را باز کنم. سرم را به طرف  خواستیم

بود. راست چرخاندم. هوا هنوز روشن  روشن نشده 

پروانه و بهار کنار  ال،یسرم ل یباال کردمیاحساس م

و  رمیسرم را باال بگ توانستمیاما نم اند؛ستادهیهم ا

ام گذاشت شانه یدستش را رو وعم. زنشان کنمنگاه

 و من را به طرف خودش برگرداند:

 ینزد یچیدو روزه لب به ه ؟یخون یجون چ میمر-

 ؟یباَرم؟ نون تازه بپختم، باَرم بخور ییزک! چا

خشک. تنها  میباز کردم. دهانم تلخ بود و گلو لب

بود. بزاق تلخ  ریکه دوست داشتم بخورم ش یزیچ

 دهانم را قورت دادم و گفتم:

 عمو!زن ریاستکان ش هی-

سرم  یو نگاهش را به باال دیخودش را عقب کش یکم

 دوخت:



بوُشم تو  یا روشن ببصبر بُکنم هو دیبا م،یندان ریش-

 .رمیبگ یکیمحل از 

بدهد، اما  یچا وانیل کی شیبه جا میبگو خواستمیم

قدر سرم بود جلو آمد؛ آن یکه باال یکیهمان لحظه 

ستون  گریو د دمیجلو که من قامت بلندش را مقابلم د

در کار نبود. نگاهش  یا. بهار و پروانهدمیخانه را ند

عمو را که داشت جواب زن یمن بود وقت یرهیخ

 :دادیم

با اسبش بره و تو محل  گمیم ونسیتو چره، االن به -

 !رهیبگ

 ستمیاطرافم ن یباز تب دارم، باز متوجه کردمیم فکر

 می. موهانمیبرداشتم تا بنش زی. خنمیبیو باز خواب م

 یسرم نبود. سر رو یبه سمت گردنم آمد. دستمال رو

عمو پتو پنهان کنم. زن ریز بالش گذاشتم تا خودم را

گذاشت. عقب  امنهیس یدستش را جلو آورد و رو

بالش  یفکر کند که سر رو موعو گذاشتم زن دمیکش

بوده است.  امنهیس یفشار دستانش رو یگذاشتنم برا

 دستش را برداشت و گفت:

سلمان  یو استراحت بُکن یدراز بکش؛ تو دراز بکش-

 !ترهیراض



 تیو واقع نمیبیخواب نم گریمطمئنم کرد که د عموزن

را از  اشرهیو خ یچشمم است. سلمان نگاه جد شیپ

را صدا زد و  ونسیها رفت. من گرفت و به سمت پله

رفت. دوباره تالش کردم تا بلند شوم.  نییها پااز پله

. دستمالم را ردیرا بگ میعمو نتوانست جلوزن بارنیا

. دمیکش واریو خودم را تا د رداشتماز کنار بالش ب

دستمال را تا کنم بهار به کمکم آمد.  خواستمیم یوقت

 دستانش را پس زدم و گفتم:

 !تونمیخودم م-
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 یعمو به هم نگاه کردند و متوجهو زن بهار

عمو انداخت و به زن ینگاهمی. بهار نشدند امیناراحت

 بعد به طرف من برگشت:

! اصالً هم به موهات نگاه دیبُخدا نصف شب رس-

از  یتب ندان گهینکرد، فقط االن که مارجان گفت د

 !رونیاتاق اومد ب



کرد.  کیزد و خودش را به من نزد یلبخند عموزن

 دستمال را پشت گردنم محکم کرد و گفت: گره

 یکه باش ضمیتو مر دونهیاراحت نبو، االن سلمان من-

 ! یرو دان تیقشنگ

 کنارم بلند شد و گفت: از

 !ای. بلند نشنییپا رمینون خشک ببو، من م ریخم-

 ها که رفت، گفتم:پله کینزد تا

 عمو!مون زنبرم خونه خوامیم-

برارش که از  دنیتا جوابم را بدهد؛ اما با د برگشت

 حرفش را خورد و رو به بهار گفت: آمدیها باال مپله

 صبح سوز دانه! میپا بپوشون. نس میمر-

. نمیسرم را بلند کنم و سلمان را بب دمیکشیم خجالت

 یرو میروبرو ی. وقتشدیم ترکیبه لحظه نزدلحظه 

ها نشست سرم را بلند کردم و هول و دستپاچه نرده

 گفتم:

 سالم!-

نرده ننشسته بلند شد و  یمکث لبخند زد. از رو با

 یهابود و دکمه دهیپوش دیسف راهنی. پستادیا

انداخت  اطیبه ح یرا باز گذاشته بود. نگاه اشقهیجل



را  یگرید زیقدر که جز خودش چو جلو آمد. آن

 :دمیدینم

 ردهیتا گاو شمن ده ؛یبخوا ریاستکان ش هیتو اگه -

 برات! بندمیم فیبه رد فیو رد اطیح نیا یتو آرمیم

تر! تر! گرم! سوزندهیگریبه تنم برگشت. تب د تب

 امیشانیپ یدستش را رو گرید بارکیعمو اگر زن

نبودن تنم پس  حرفش را در مورد داغ گذاشتیم

و سلمان دو زانو کنارم  دیخند زیزری. بهار رگرفتیم

عموعفت نشسته که زن ییجانشست؛ درست همان

خوش و  یوبه طرفم کج کرد. ب یبود. سرش را کم

اتاق تالر انداخت. شرم داشتم اما  ادیمن را  شیآشنا

کردنش هم در سرم بود. تا با او چشم در  هوس نگاه

 چشم شدم گفت:

 !یسرخ ُگل مون-
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بودم و بدنم  ضیفقط نگاهش کردم. من هنوز مر 

اش را را نداشت. انگار جمله جانیهمه ه نیکشش ا

کدام  چیبدنم گفته باشد؛ ه یتک اعضاگوش تک ریز

 گریبود، د کینزد قدرنیا یآرام و قرار نداشتند. وقت

خوب و بد نبود.  کردننیسبک و سنگ یبرا ییجا

 کردمیفکر م منتکان بخورم.  میاز جا توانستمینم

ها  قشنگند. که گل فهممیو م دانمیفقط خودم م

 ییبایباشد که ز ایدر دن تواندیهم م یمرد دانستمینم

. اوردیب ادشیگل  سرخ را به  کی ییبایدختر، ز کی

 وقتچیانگار ه کرد؛یبه چشمانم نگاه م میمستق

. میشناسیرا م گریهاست که همدو سال مینبود بهیغر

افتاده از هم نبود؛ که اگر نگاه دو آدم دور ،نگاه ما

رحمان کنار من عمو یخانه وانیدر ا توانستیبود نم

من  یبرا تواندیکه م یشتریب یو از کارها ندیبنش

. دیکه آمد عقب کش الیل یهیگر ی. صدادیبکند بگو

دستم را باال بردم و دستمالم را جلوتر آوردم. رو به 

 گفت:بهار 

 بََرس!  میباال رو تالر؛ تو به مر رمیمن م-



که بلند شد و قد راست کرد من هم دستم را  نیهم

گذاشتم و همراهش بلند شدم. با تعجب  نیزم یرو

بزنم. رو به بهار  ینگاهم کرد و منتظر ماند تا حرف

 گفتم:

 !خونه رمیم گهید-

را  الیتا ل رفتیکه به داخل اتاق م یدر حال بهار

 گفت: انهیموذ اوردیب رونیب

و  یخورد یبارن، وقت سایوا ؟ینخواست ریمگه ش-

 بعد برو... یجون گرفت

 به سمتم خم کرد و گفت: یسرش را کم سلمان

 یدور هیتو محل  رمیباال. م رمیقهر نُکن! خب نم-

 تو بمون و ناشتات رو بخور، بعد برو ... زنم؛یم

 گفتم: عیسر

 قهر نکردم! رم،یمن م ،یستیا نه؛ خسته-

 زد و گفت: یلبخند

و زنا واسه  ستهیا وارونه ایاگه تو باالکوه کار دن-

ما مرام  اکالیتو ک کنن؛یم یمرداشون همه کار

 سر شینشنوما! حاالم بشو بن گهی. دمیدان یاگهید



شدن راه تا خوب یلیجات استراحت بُکن. هنوز خ

 !یدان

اگر ادامه دهم و با رفتنش مخالفت کنم  دانستمیم

هم  یما روبرو ستادنیحرف بزند و ا شودیمجبور م

ها انداختم  تا برود. از پله نیی. سر پاکشدیبه درازا م

کدام  نمیها رفتم تا ببرفت به سمت نرده نییکه پا

 ستادهیعمو ازن ی. پشت به من، روبرورودیم یطرف

 یعمو وقت. زندادیگوش م وا یهابود و به حرف

چشمش به من افتاد سکوت کرد. سکوتش باعث شد 

کردنش را  قدر نگاه. آنندیسلمان برگردد و من را بب

ابرو باال برد که برگشتم و  تیطول داد و در نها

که گفته بود نشستم تا استراحت کنم. از  ییجاهمان

 از. خسته بود! تازه دمیها رفتنش را دنرده یالالبه

خواب بود؛ اما رفت.  تابیبود، چشمانش ب دهیراه رس

دورشدن از  یکه برا یرفت و من حس کردم هر قدم

در واقع در عمق دلم  دارد؛یعمورحمان برم یخانه

. حاال جرأت داشتم با خودم زمزمه کنم دواندیم شهیر

بهار و  یزهدوستش دارم. نه اندا یلیکه من خ

طاقت رفتن  گرید !ایدن یهاز هم شتریب یلیعمو؛ خزن

و منتظر ماندن تا فصل درو را نداشتم؛ سخت 



:" حوصله کن گفتیجان بود و م. کاش آقاگذشتیم

 به وقتش!" یزیَدتَر، هر چ

خودش  یپا یآورد. رو رونیرا از اتاق ب الیل بهار

 زد و گفت: شیمچ پا یقرمز ینشاند و دست رو

 سر؟یمبزه بال شیرو ن نجایپشه ا-

سر تکان داد و به من  یا چشمان اشکب شیبرا الیل

به  خواستیدو سه روز هر وقت م نینگاه کرد. در ا

. بهار دستش را دور گرفتندیرا م شیجلو د،یایطرفم ب

 یامهیاو حلقه کرد و رو به من با لبخند نصف و ن

 گفت:

  ؟یببو یراض یآواره بود یرو سر صبح مییآقادا-

 نداشتم؛ خودش بشو!  شیبُخدا من کار -

آتش  لیخودش بشو آدم د یگون یجور هیخب حاال، -

 ! رهیگیم

 من نشاند: یپا یرا جلو آورد و رو الیل

دهان تَفت*  یصورتتم جلوش نبر ت ا؛یبوسش نکن-

 ! من برم خونه رو جمع و جور بُکنم.یبهش نخور

نرفت، سرم  یرا گرفته و منتظرم بودم برود. وقت الیل

 .کندیو نگاهم م ستادهیبا لبخند ا دمیرا باال گرفتم و د



 !سه؟یچ-

 ! ؟یگفت، سرخ گل مون یچ ییآقادا-

بزنم که به داخل اتاق  شیبه پا یاخم شدم تا ضربه 

 فرار کرد. 

 ونسیرا هم که سلمان،  یری. شدیدر آغوشم خواب الیل

. دیآن فرستاده بود، رس یرا پ -مرد همراهش-

را جوش آورد و داخل  آن َکله یعمو روزن

. ختیبود ر دهیچ یمس ینیکه بهار در س ییهااستکان

من پهن کرد و خودش  یرا جلو یریحص یسفره

 را به دستم داد و گفت: ریاستکان ش

 بُخور! ستهیتا گرم ا-

غرق خواب دوخته  یالیفکر بود و نگاهش را به ل در

ام شد با سر به توجهم یشدم. وقت رهیبود. به بهاره خ

عمو برگشت و عمو اشاره کردم. به طرف زنزن

 گذاشت و گفت: شیپا یدستش را رو

 ببو مارجان؟! یچ-

 بهار به من نگاه کرد: یجابه عموزن

 اومد؟ یچ یسلمان برا یدون-

 به دو طرف تکان دادم. بهار گفت: یرا با نگران سرم



 ببو؟ یچ ،یاز کجا بدون میمر-

 نگاه کرد: الیبه ل گریبار د عموزن

از تهران آدم  گهی. سلمان ممیخبر ندان یچیما از ه-

در دنبال . همه هم دربهالنیپشت آدم روانه بُودن گ

ها دهات به دهات . قزاقستنیا ایو جنگل رزایم

 گهیبُکنن. سلمان م دایرو پ هایتا جنگل گردنیم

 انه!. زک به خاطر ما نگرمیبمون نجایخطرناکه ا

___ 

 *دم و بازدم دهان
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سفره گذاشتم. بهار به من نگاه  یرا رو رمیش استکان

که در  کندیفکر م ییهابه قزاق دانستمیو م کردیم

 .میبود دهیجنگل د



شماست؛  یو زندگ خطرناکم باشه خونه عموزن-

 !یبر یکن لشیو یتونینم

 گفت: تند

 یاگه خبر میکنه بره؟! رحمان و کر لیخواست و یک-

 ! گنیو به ما م آنیباشه خودشون م

 گفت: ترآرام

کرد،  یخرده اوقات تلخ هیرو گفتم!  نیبه سلمانم هم-

حق با منه! دونه که تو  دونهیاما خودش بهتر م

. میببر میجا که خواستهر میتونیو نم یدست ما امانت

 .انیرحمان ب ای میتا کر میصبر بُکن دیبا

 به اتاق انداخت و گفت: یحرف نگاه نیاز ا بعد

 .دینخواب شبید ن،ینکن داریپروانه رو ب-

سفره گذاشت  یرا که جدا کرده بود رو یتکه نان بهار

 :دیعمو پرسو از زن

 انینتونن ب جورهچیو آقاجان ه میمارجان اگه عموکر-

که با ترس و  ینشد زندگ کهنیا ؟یبه ما خبر بدن چ

ها ! قزاقآنینم ای آنیم ایکه آ میسیلرز منتظر وا

  ؟یچ انیزودتر ب

 کرد: یاخم عموزن



 شونیکیجانت آقا ای میکر ای! حتماً ریزبان گاز بگ یت-

 !ستنیآدم ن ال  یخی. بآنیم

 یناهار سلمان به خانه برگشت. من هم رو موقع

خودمان منتظر نشستم تا هروقت قرار  یخانه وانیا

و با او  نمشیبرگردد، هرطور شده بب اکالیشد به ک

 ستین یجانم آدمکه آقا گفتمیبه او م دیحرف بزنم. با

و اسب بسنجد و  نیها را با پول، زمآدم اریکه ع

مهم است؛ اگر من  هامو منش آد دهیفکر، عق شیبرا

 کند. یاو را راض دیبا خواهدیرا م

 نییناهار را داخل تشت گذاشت و پا یهاکه ظرف بهار

. بار اول متوجه نشد، بار دوم زدم شیآورد، آرام صدا

 یزدم. از جا بلند شد و به طرف خانه شیبلندتر صدا

 ما آمد:

 ؟یچره کن سیو پ سیف یه یسر ظهر سه؟یچ-

اش را آمد. شانه ترکیرفتم. بهار نزد نییها پاپله از

 گرفتم و گفتم:

 ؟یبرام بکن یتونیم یکار هیبهار -

 شک گفت: با



 یبر ی! تو هم بخواستماین ای! جنگل ب؟یچه کار-

 .گمیبه مارجانم م یطرفاون

 گفتم: کالفه

هست. اول بگو  گهیکار د هی! کار؟یچ خوامیجنگل م-

 ره؟یم یک تییداآقا

 را بد متوجه شد: منظورم

گرما  نیا یتو تونهیاالن که نم ،یبابا تو رسوا بود-

. خسته بو! هر وقت دهیتالر خواب وونیا ی! رویبش

 .نجایا مونهی. نترس امشب نمرهیبشه م داریب

کرده  یهم خوب کار یلیمن کار با رفتنش ندارم. خ-

اش از طرف من بر غامیپ هی خوامی. فقط مدهیکه خواب

 ؟یتونیم ،یببر

 به لبخند وا شد: دفعهکی لبش

 یغامیپ ی! حاال چایستیچره نتونم؟ تو هم خوب بال ا-

 براش ببرم؟ دیبا

پله نشستم.  یاش برداشتم و روشانه یاز رو دست

 زد: میبه بازو یاخم شد و ضربه

براش  یغامیخب بگو چه پ ؟یحرف چره بخورد یت-

 ببرم؟



سرم را به طرف  تیاما در نها دم،یکشیم خجالت

 مان چرخاندم و گفتم:خانه وانیا

شد بهش بگو من تو امامزاده  داریکه ب یوقت-

 ادیسر ب هیمنتظرشم و باهاش کار دارم. قبل رفتنش 

 اونجا!

 و با خجالت نگاهش کردم. با اخم گفت: برگشتم

پشت  گهیو د رهیرو بهش بگم که م نیاگه من برم ا-

 ۱*یکوتلهیپ نیالکو به ا گهی! نمکنهیسرشم نگاه نم

 شور. ای ۲*یَسز ای. تو هم کاریچ خوامیرو م

 گفتم: آرام

پشت سرشم  گهیو د رهیم ای آد،یم ایتو بهش بگو! -

 ؟یکنیکار رو م نی. فقط اکنهینگاه نم

 را از هم باز کرد: دستانش

! فعالً که تازه گهید گمیم رمیم سه،یچاره چ-

 !رمیشد م داری. بدهیخواب

 یعوض شد، بهار از رو اطیدر ح هاهیسا یجا یوقت

شده  داریب اشییداشان اشاره کرد که آقاخانه وانیا

و دم  عمو که پرپله بلند شده و به زن یاست. از رو



تا نپرد و به داخل باغش نرود  َکندیخروسش را م

 گفتم:

 عمو؟ آفتابم که رفت.زاده زنبرم امام تونمیحاال م-

 طرفم برگشت: به

 کنار رودخانه به فکر کردنا! ینی! نشایبرو زود ب-

 ارتیز ی. وقتدمیزاده دوزدم و تا خود امام یلبخند

کردم و سر خاک مارجانم فاتحه خواندم رو به جاده 

شد  داشیها نشستم تا اگر سلمان از دور پچمن یرو

سرم مرتب کردم و  یمالم را مدام رو. دستنمیاو را بب

نگاه کردم.  راهنمیچند بار بلند شدم و به خودم و پ

 .زدمیم دیکه با ییهاو حرف دمفقط به آمدنش فکر کر

جلوتر بروم و بهتر جاده را  یجا بلند شدم تا کم از

 ییاز پشت سرم صدا ستادمیکه ا نیاما هم نم،یبب

 :دمیشن

که تو  امیب یمنم از همون راه شدیپشتتم! نم-

 !یاومد

طرفش برگشتم. دستانم را در هم حلقه کردم و  به

 انداختم: نییسرم را پا



 یتا برس یخودت هزارجور فکر کرده باش شیپ دیشا-

 یالکو، الکو نیا یبا خودت گفته باش ای. نجایبه ا

طور که همون ایکنه!  نیی! قرار و مدار تعهین یخوب

! یو هرگز پشت سرتم نگاه نکن اکالیک یبهار گفته بر

هر طور  دیمهمه! با یلیدانم که خ ییحرفا هیاما من 

 شده بهت بگم.

سرم را باال گرفتم. دو  دیگوینم زیچ چیه دمید یوقت

 قدم به طرفم برداشت و گفت:

که چرا از  یدعواش بود یبار حساب هی گهیبهار م-

حرف  ره،یتقصیچشمات به من گفته! بهار ب یقشنگ

 نزد! شهیچشما رو نم یبعض

___ 

 درازفضول و زبان ۱

 نمکیب ۲
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بدنم از کنترلم خارج شده بود؛  یو اراد یعیطب حرکات

کردن به عموعفت از شدت فکرکه زن ییهاوقت مثل

را از  اشهیومینماز  یرحمان، ذکرهاسرنوشت عمو

. پلک ستادیایو مبهوت م جیو وسط نماز گ بردیم ادی

کنم.  یاش کارتکرار دوباره یبرا توانستمیزدم و نم

همه حرف و بند آمده بود. آن دهزبان در دهانم قفل ش

که ضعف و  یهمه ترس و نگرانکجا رفته بود؟ از آن

زاده آمده، خودش به امام یزده و با پارا پس یماریب

ناحساب  الیها خنمانده بود. انگار قزاق یباق زیچچیه

و آقاجان دروغ و  هایمن بودند؛ در خطر بودن جنگل

هم مثل مردم  هاو خان وهم! ارباب هایسیانگل

 .گذراندندیو روزگار م دندیپوشیم خوردند،یم

کاشت و بعد برداشت کرد،  شدیداشتن را مدوست اگر

جا . همهشدینم دایپ ایدن یجاچیه یریبا نیزم چیه

زبان  م،یبه هم نگاه کرد شتری. هرچه که بشدیآباد م

 من هم به کار افتاد و با من مدارا کرد:

رو دعوا کردم که از من به  یموقع من بهاراون-

گفته بود! با بهار امروز که  شبهیغر یی  داآقا

 ندانم! ییدعوا ست،ین بهیغر گهید شییداآقا



کوه وجب پاش رو از باال هی یکی شهیچطور م-

شده جواب آدم  حساب قدرنینذاشته باشه، اما ا رونیب

 رو بده؟!

 ماند: نییطور نگاهم به پاپلک زدم و همان گرید بار

 نَزم! یمن که هنوز حرف-

 کرد: زمزمه

 !مونهینم نیهات رو بگو... بگو زمحرف یهمه-

شده به درختان پشت سرش که در  قرص یدل با

 سرسبز بود نگاه کردم: یزارهایها شالامتداد آن

 کم مونده تا برنجا بَرسن!-

 گفت: عیسر

دست مردم باالکوه نموندنه؛  یبرنج هم رو دونههی-

 !خرمیخوب م متیهمه رو به وقتش با ق

به  نگاه یگرفتم. برا زارهایاز درختان و شال نگاه

 بودم: تابیکردن منظورم به او ب صورتش و متوجه

 هی یشون با هم توآب وقتچیو اربابا ه هایجنگل-

 یجنگل میجوب نرفته. دشمنن با هم! منم دختر کر

 !ستمیا



 چیمن ه یبرا ،یهم ب خانرزاکوچکیتو دختر خود م-

 !خواستمیتو رو م قدرنیباز هم هم کرد؛ینم یفرق

بار بود که چشم در چشمش، در  نیدم. اولز لبخند

بود، نگاهش  شیهاکه قلبم غرق لذت ناب حرف یحال

 زشی. سلمان هم با نگاه تزدمیو لبخند م کردمیم

 . کردیلبخندم را وجب م

جان تره تا آقاراحت رزایباور بُکن دختر گرفتن از م-

از خان و اربابا ندانه.  یخوش لید چیجانم همن! آقا

 !یدار شیدر پ یکار سخت

قدم به سمتم جلو آمد  کیمان نگاه کرد. دو طرف به

 و سرش را به سمتم خم کرد:

 بردن از تو بود! لیکار سخت من د-

 میهاشده پشت چشم بردم تا اشک جمع نییرا پا سرم

 :ندیرا نب

اً نکردم و بعد یجانم تا االن کارآقا تیمن بدون رضا-

 وسط باشه! لمید یاگه پا ی! حتکنمیهم نم

و نگاهم کرد.  ستادیا کینزد یدر همان فاصله ساکت،

به  یرحمیرا با ب میهایداشتم تمام نگران نکهیاز ا



و  دیکش یقیدر عذاب بودم. نفس عم ختم،یریجانش م

 گفت:

مشکل آقاجانت با  سته،ینگران آقاجانت ا یلیعفتم خ-

 !دهیند وقتچیکه ه یاونم با آدم سه؟یمن چ

شده اسب و چموش  زشیچ ساله همه جانم ششآقا-

رو مثل کف دستش  لونیگ یهاو تفنگش! تموم جنگل

. رزائهیساله که شب و روز همراه م . شششناسهیم

 یلیدوست داره! سر از خ شتریرو از جانشم ب رزایم

اول  زه؛بایداره م رزایم گهیش م! همهآرهیمدر زایچ

 و دوم ... مروتیب ق  یبه زخم نارف

 :دیپرس دیرا که د مکثم

 و دوم؟-

 شهیها که همزاده و اربابخان ی  پرستنیو دوم به زم-

بَداشتن و عوضش دست به  یرو خال رزایپشت م

 دادن! رزایدست دشمن م

 میحرف سرم را بلند کردم و مستق نیاز گفتن ا بعد

 باال داد و شمرده گفت: یینگاهش کردم. ابرو

هم که مو دونم خدا  ییآدمه! تا جا ه؛یکه خدا ن رزایم-

نه!   یکیقبولش دانه،  یکینه آدم رو!  پرستنیرو م



 یهفت ساله هر چ ایکه جنگل ستیها نخان ریتقص

 !رسنیجا نم چیبه ه دواَنیم

 ی! واسه راحتجنگهیم لونیداره واسه مردم گ رزایم-

 دیباال سرشون. چرا با انین یو روس یسیاونا که انگل

 ینه وقت ایباشه  رزایشک داشته باشه که با م یکی

نه؟ نهیرو به س لونیسنگ تموم مردم گ رزایکه م  ز 

که اشک دو دو  ییجاداخل چشمانم بود. همان نگاهش

شد.  مانیبزند اما درجا پش یحرف خواستی. مزدیم

 ادامه دادم:

پُره از اربابا! قد  لشیجانم دآقا زایچ نیهم یبرا-

زد،  یعمو حرفداره! هر وقت زن نهیها از اونا کقزاق

 جانم خلقش تنگ شد. آقا

اربابا و  یتقاص کرده و نکرده خوادیجانت مآقا-

  ره؟یها رو از من بگقزاق

 ی. آدم ندونه از خودهیدو تا ن یکیگناهشون که -

 ! مردم گناه دانن!گانهیب ایبناله 

 و مال و منال دانن! نیراحتن، زم کالایمردم تو ک-

کوه امروز تو باال ه؛ین کالایکه ک لونیگ یهمه جا-

با خودم  یگاه ؟یدیمردم رو د یوضع زندگ ،یگشت



 میاگه دان م؛یکوه دانندارتر از مردم باال کنمیفکر م

 کنن؟یم یاونا چطور زندگ
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به سمت  ینگاهمیرا از چشمانم گرفت و با ن نگاهش

 زاده گفت:امام

فکرش رو بکنه! من  گهید یکی دیرو با نیا-

دور و برم ببوم تا  یهاکه به فکر آدم قدرنیهم

باال و  نیسرشون سالمت باشه برام بسه. وسط ا

فقط تو  ه،یبا بق ایجنگل نیو تفنگ ب ریرفتن ت نییپا

 !خوامیرو م

 :نمشیباال گرفتم تا بهتر بب یرا کم سرم

 باشه. ارشمیبه فکر د دیآدم با-



خودشون  ارید یهم برن برا هی! بقییمن تو ارید-

 بجنگن!

 گفتم: آرام

خدا به  دیفقط با یجانم حرف بزنبا آقا یجورنیا-

 !یدادت برس

به دو طرف صورتش کش  شتریب بارنیرا ا لبخندش

 آورد:

نم؛ نترس!-  با هر کس به زبان خودش حرف ز 

. زبان ستین یزبان آقاجان من، زبان راحت-

 .استیجنگل

به سمتم خم  یکرد و سرش را کم بشیدر ج دست

 کرد:

و  آمیبرنج م یفقط مرگه که چاره ندانه! وقت درو-

 داشینبود هم پ زنم،یجانت اگه بود حرف مبا آقا

 سته؟یا یباز هم حرف کنم؛یم

 دست درد نکنه!  یت-

 :دیخند

 !یکه نگفت لتهید یبازم حرف تو کنمیمن فکر م یول-



ندونم  گهیکه د یعالمه ترس و نگران هیهست! -

 یندانن، وقت یحال و روز خوب ایچطور بُگم. جنگل

. هیجانمم خوب ناونا حال و روزشون خوب نباشه، آقا

 ترسناکن! یلیها خقزاق

چشمم تا  ریرا باال بردم و انگشتانم را از ز دستم

 . سرش را آرام تکان داد:دمیام کشچانه کینزد

! حاال میُکنم مر یتو همه کار ینُکن! من برا هیگر-

! یهم بشو خونه. بهار گفته بود خواندن و نوشتن بلد

و با من  یهست نجایبهار بگه ا نکهینامه قبل از ا هی

که تو  یاالن همون تونمیدادم دستش. م ،یکار دار

نامه نوشتم رو بهت بگم؛ اما برو خونه و همون نامه 

 رو بخون.

 کردم و بدون خجالت گفتم: نگاهش

 رفتن! یدارم، نه پا کردنیخداحافظ لینه د-

 دانه مال تو! یهر ک-

عقب رفتم و به سلمان که هر دو چند قدم را عقب تا

بود، نگاه  ستادهیگذاشته و ا بشیرا در ج دستانش

ها پنهان شده چمن ریکه ز یبه سنگ میپا یکردم. وقت

برگشتم و پشت به  فتم،یبود ب کیکرد و نزد ریبود گ

دستمالم را از هم باز  یاو راهم را ادامه دادم. گره



جلو نرفته بودم که  یلی. خآوردمکردم و به سمت جلو 

 نیترو به پشتم نگاه کردم. سلمان کوچک ستادمیا

نخورده بود. دستم را باال آوردم و  شیاز جا یتکان

تکان دادم. دستش را از  صدایب یاهیبا گر شیبرا

تکان داد. تندتر تکان  میو برا دیکش رونیب بشیج

کم کرد!  امیاز شدت دلتنگ طورنیا شدیدادم، انگار م

 جاچیه گریان دمثل سلم گفت،یعمو راست مزن

قامت بلند  دنیدوباره د یکنم. دلم برا دایپ توانستمینم

خوبش و  یهاحرف دنیشن نش،یدلنش یو چهره

 یروزها ش،یپروایب یهااز نگاه دنیکشخجالت

چشم  هایکه به شال ییداشت. روزها شیدر پ یسخت

هر چه زودتر دست از  کردیو التماسشان م دوختیم

 بردارند و زرد شوند و خوشه دهند. یسبز نیا

. دمیدو نفسکیتا خانه  دمیسلمان را ند گرید یوقت

 بلند شد: دیپله نشسته بود. من را که د یبهار رو

غصه  قدرنیا چارهی! مارجان بیچه عجب بود-

بهش  ی. هرمیگفت دارم م ییآقادا یبخورده وقت

 یباهاش خداحافظ ادیب میصبر بُکن تا مر گفتیم

 .نیزاده با هم وعده دانندونست که امام چارهین. ببک

 اطراف نگاه کردم: به



 !شنوهی! مارجانت مترواشی-

 کرد: یاخم

 خونه! یتاجبشو عمه ست؛ین-

 دستانش نگاه کردم و گفتم: به

 من کو؟ ینامه-

 زد و گفت: لبخند

 !؟ینما ببوخواب سه،ینامه ده چ-

 کردم: التماس

نکن. سلمان گفت بهت نامه داده تا  تیبده بهار! اذ-

 به من. یبد

تا منم نامه رو بدم  ن،یبا هم زد ییحرفا یاول بگو چ-

 بهت.

 اول نامه رو بده!  گم،یبُخدا همه رو م-

 نیخانه خم شد و از فاصله ب ریز یهاطرف نرده به

را  یابودند، کاغذ تا شده دهیدو ستون که به هم چسب

 داد:و به دست من  دیکش رونیب

 بَنوشته! یچ نمیبُخون بب-



خودمان  یو به سمت خانه دمیرا از دستش قاپ نامه

تند باال رفتم، در اتاق را باز کردم ها را تند. پلهدمیدو

نامه  ی  و داخل شدم. در را بستم و پشت آن نشستم. تا

آرام باز کردم و کاغذ را مقابل چشمانم گرفتم. را آرام

دور از اول تا آخر نامه را با چشم مرور کردم و  کی

 برگشتم و آن را کلمه به کلمه خواندم: لبه او

 یمن هستند. هر وقت هم کار ریبگ آدم مواجب یکل"

سرشان گذاشتند و انجام دادند.  یدستشان دادم، باال

شما  یرا بگذارم تا چشم از خانه یکی خواستمیم

به  دی! تو را اول بایتهمه هس یبرندارد، اما تو سوا

 یچشم از خودت برندار دی. باهیخودت بسپرم و بعد بق

کار  نیبه خودت باشد و ا یلیکه حواست خ یو بفهم

. من زود یبکن میبرا خواهمیاست که م یسخت

! پس یشو اکالیتا عروس ک برمیو تو را م گردمیبرم

 سرت بگذار." یحرف من را رو

قلبم گذاشتم و  یآن را رورا مثل اولش تا کردم.  نامه

 زمزمه کردم:

 !اکالیعروس  ک-
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حرفش را  دیبا کردمیبود که فکر م یآقاجانم تنها کس 

 نیا خواستیم یگریسرم بگذارم و حاال مرد د یباال

 ی  که خودش باعث و بان یبکنم. مرد شیکار را برا

آقاجانم  یهاو حرف خاطرش سفارش به بود که نیا

جانم هر وقت او آقا کهنیبه ا دیبا ام رم؛یبگ دهیرا ناد

 نیها و مالکزادهارباب یفهمد که با همهیم ندیرا بب

که من تا به امروز  ییهافرق دارد. اصالً با تمام آدم

 ودم فرق داشت.ب دهید

ام رفتم. آن را از هم جا بلند شدم و به طرف بقچه از

آورده بود  میکه سلمان برا یباز کردم و دستمال سرخ

را برداشتم. دستمال خودم را از سر برداشتم و 

تا شده را در  یدستمال سرخ سلمان را بستم. نامه

آن را  یروبرو یدو گوشه خواستمیبقچه گذاشتم و م

کردم. دست بردم  شیرها مانیبه هم گره بزنم که پش

 کیو نامه را برداشتم. آن را باال آوردم. به لبم نزد

 ی. توجهدیتپیو قلبم خبردارتر م دیلرزیکردم. دستم م



لبم گذاشتم و آرام آن را  ینکردم و نامه را رو

 یو سوم یاول سخت بود. دوم ی! فقط بوسهدمیبوس

ترس و احساس  چیهم، بدون هپشت سر  یو بعد

که کف دستم  عرق  دمیقدر بوساتفاق افتاد. آن یگناه

!  کنمیکار مچه دینبود که به من بگو کسچیکرد. ه

 راهنمیاز خودم جدا کردم و وسط پ یلیمینامه را با ب

 یهاو گوشه کردمیداخل بقچه گذاشتم. نگاهش م

زد به  میعمو که صدادر دستم بود. زن هدفیبقچه ب

بقچه را به هم گره زدم  یاهگوشه عیخودم آمدم و سر

 و کنار صندوق گذاشتم. در را باز کردم و گفتم: 

 عمو!بله زن-

پله  یها جلو رفتم. رونرده کینبود. تا نزد اطیح داخل

که  الیتا به ل دادیم نییرا پا راهنشیپ یقهینشسته و 

 الیل یبدهد. وقت ریبود ش ستادهیمقابلش سرپا ا

عمو سر بلند کرد و من را به دهان گرفت زن اشنهیس

را به من بزند که  یبا اخم حرف خواستی. مدیرا د

کرد. اخم از صورتش  ریگ لمدستما ینگاهش رو

 رفت:

 یک یبرا یدستمال رو بست نیاالن که سلمان بشو ا-

و  یبستیم دیکه با یوقتمن؟ اون ،یایغمزه ب



زاده! امام یرفت یکردیم یباهاش خداحافظ یاومدیم

داشت بلند  کالایکه ک یهمه کارراه با اون همهنیزک ا

 ! رهیشد اومد از ما خبر بگ

 نرده نشستم: یرو

 با هم! میکرد یکه نرفت، خداحافظ یخداحافظیب-

 را کامل باال گرفت: سرش

زاده سلمان خواب امام یرفتیم یکجا؟! تو که داشت-

 بو!

 :نرده بلند شدم یرو از

 زاده.امام ادیکه شد ب داریدادم ب غامیمن بهش پ-

را گرفت و  الیدو طرف سر ل دیرا شن نیتا ا عموزن

 بلند شد و گفت: شیجدا کرد. از جا اشنهیاز س

 ؟یداد غامیپ ،یچ-

 شان داد زد:خانه وانیا یاز رو بهار

 بُکنه. تتیاذ خوادیکنه! م یهمره شوخ یمارجان ت-

از  یبودم و نشان اشرهیبه نگاه من که خ عموزن

. از حرف بهار اعتماد داشت شتریهم نداشت ب یشوخ



ها بلند را از نرده شیکه پا نیها باال آمد و هماز پله

 گذاشت گفت: وانیا یکرد و رو

 رو براش برد؟ غامتیپ یک-

 ینگاهمیبهار که تمام  صورتش قرمز شده بود ن به

 کردم و گفتم:

. زدمیباهاش حرف م دیعمو، باداشتم زن من کارش-

 .میزاده حرف بزنامام ادیگفتم ب

 امیشانیبه پ یابه طرفم قدم برداشت و ضربه عیسر

 زد:

عقل  ،یذاریمن؟! قرار و مدار م یبرا یتو آدم ببو-

 دهینفر شما رو د هیاگه  ؟یستیمگه زک ا م؟یمر یندان

مشت آدمو بخورده؟  هیسلمان چره گول تو  ؟یباشه چ

 تو با سلمان؟ یداشت یآخه چه حرف

 به عقب رفتم و گفتم: دوقدم

و با اربابا  ستین یجانم راضکه آقا گفتمیبهش م دیبا-

 قدر بده!چه

 را در هوا تکان داد: دستش

بهش  دیخودش ندونه، اال بال تو با یفکر کن-

 حرف رو بهش زدم. نیا شتریبار بده ؟یگفتیم



 گرفتم: چشم

 گفتن شما با من فرق داره!-

 ریز یصورتش عوض شد و با اشاره به جارو حالت

 تالر گفت: یپله

به جونت و  افتمیم دارمیجارو رو برم نیبُخدا ا-

باالکوه هم جمع بشن  یکه اگه همه زنمتیم قدرنیا

 .رنینتونن من رو بگ

 خودش حرفش رو بزنه!   دیعمو هرکس بازن-

که الل   ماریت ؟یستیا ایحیب قدرنیا یبشو یتو به ک-

 بو! زبونیب

 داد زد: بهار

 بشو! یتاجمارجان به عمه-

 :دیغر عموزن

 غلط بکنه بدبخت!  یتاجعمه-

 :دیطرف بهار چرخ به

من قاصد  یبرا َکنم،یخونه قبر تو رو من م امیب-

 !؟یشد

 فاصله گرفت: وانیا یهااز نرده بهار



دو نفر حرف داشتن با  نیجان؟ ابُکنم مار کاریمن چ-

تا براشون  کردنیم دایرو پ گهید یکیهم. من نه، 

 ! ارهیخبر ببره و ب

تالر نشست بهار جرأت  یپله یکه با اخم رو عموزن

 کرد و گفت: دایپ

! ایرو بد ییداجواب آقا دیبعداً با یدعوا بُکن میبا مر-

 کسچیه یکم هم که سفارشش رو نکرد. برارت برا

 چه کار کرد! میمر غامیپ هیکه با  یدی*، دذارهیَکله نم

مکث نکرد. تمام  گریشد، بهار د زیخمیکه ن عموزن

 .دمیاو را ند گریکه د یتا وقت دیرا دو وانیا

___ 

 ی. گوش به حرف کسستیبراش مهم ن ی*حرف کس

 .دهینم
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قدر خوب بوده حضورش چه دمیرفتن بهار تازه فهم با

 ینگاه نیو با همان اول ستادمیعمو ااست. مقابل زن

 بردم. غر زد: نییکه به من انداخت، سرم را پا

تر مظلوم کنهیفکر م نهیتو رو بب نییکس سر  پاهر-

 ی. تو چه سر نترسستین نیزملونیگ یتو هگیاز تو د

 الکو؟ یدان

 نشستم و گفتم: شیپا ریز

آروم و  لمید زدمیو باهاش حرف نم رفتمیاگه نم-

جان بدونه که آقا دیعمو. سلمان بازن گرفتیقرار نم

 .گذرهیسرش م یتو یو چ ستهیا یجنگل هیمن 

 شیکه برد یشناسیقدر سلمان رو متو مگه چه-

تو  رفتیم طانی! اگه شن؟یتا با هم گپ بزن یخلوت

 یتو یخواستیم یچه خاک زد،یجلدش و بهت دست م

 .یبُکن یتونستیهم نم ادیداد و فر ؟یزیسرت بر

حرفاست؛  نیعمو، مردتر از ازن هیآدم ن طورنیا-

 پاکه! لیچوشم و د



 یزبونمن بلبل یجلو شتهیدستمال بسته ندرد؛ سرخ-

رو  یچهمه شناسه،یمرد و نامرد نم ییزایچ هیُکنه! 

 بهت بگم. تونمیکه نم

پروانه  یجوابش را ندادم و سکوت کردم. صدا گرید

را به جلو دراز کرد و  شیآمد، پاها اطیکه از ح الیو ل

 گفت:

تا بهش بگم خبر داره  تیتاجعمه یرفته بودم خونه-

 ایو جنگل گردنیم ایها دارن دنبال جنگلکه قزاق

و  دونهینم یچیه دمی. دشنیونه دارن آواره مددونه

 توننینم یکه قزاقا غلط کشهیفقط شاخ و شونه م

نمونده،  ایجنگل یبرا کسچیه گمیم یبکنن. هرچ

رو آب ببره،  ایخدا باهاشونه چه غم دارن! دن گهیم

با دست  رزایم کنهی. فکر مبرهیرو خواب م یتاج

 خوشلید نهیلشکر قزاق بجنگه! ا هیبا  تونهیم یخال

 اشتباه گرفته. یرو با حضرت موس رزای. مستهیا

 در چشمانم گفت: رهیخ

از آقاجانت و  یو خبر میاگه برنج رو درو کرد-

ها رحم . قزاقمیاز باالکوه بر دیرحمان نشد، با

 گم،ی. من واسه خودم نمایبه زن و زک جنگل کننینم

 ناراحت شمام.



. انیتا ب میصبر بکن دیعمو! بازن میکجا بش-

 .کننینم لیکه ما رو و یطورنیهم

 نکهیبلند شد و قبل از ا شیرا تکان داد. از جا سرش

 برود گفت: نییها پااز پله

که بذاره سلمان تو  افتمیبه پاش م ادیجانت که بآقا-

که  نجای. اکالایک میرو عقد کنه و همه باهاش بر

 سر ما! یباال انیها بروز قزاق هیتا  میبمون میتونینم

 نییها پاسالنه از پلهشدم و به او که داشت سالنه بلند

 گفتم: رفتیم

 یطورنیهم دیعمو، تا آخر عمر بازن یخودشون چ-

 باشن؟

 را باال گرفت: سرش

رو  رزایسرنوشت ماست. م نمیکرد؟ ا شهیم کاریچ-

 رزایم یایدور و بر ی. کاش همهذارنیکه تنها نم

 مثل آقاجانت بودن!

. مردم باالکوه دیاز رفتن سلمان دو روز باران بار بعد

:" گفتیم مارهی. رقکردندیبا اخم به آسمان نگاه م

وقت سال که برنجا خوشه زدن  نیباران رحمته، اما ا



و دستش را  شدیم مانیپش عی!" بعد سرهیآسمان یبال

 ."یریقهرت نگ ای:" خداگفتیو م گرفتیباال م

خودم فکر  شیبودم. پ نیبباران خوش نیبه ا من

باران آمده که اخطار آخرش را به  نیا کردمیم

زرد  دیبا یهنوز سبز بدهد که با آفتاب بعد یهابرنج

 دنیچ یباران بند آمد به بهانه یشوند و ب رسند. وقت

که ممکن بود به خاطر باران از  ییهاو گوجه اریخ

افتاده باشند، به  نیزم یوجدا شده و ر شانیهابوته

شده و با من مثل  ریگسخت یلیعمو خباغ رفتم. زن

 یحت ییکه حق نداشت تنها کردیرفتار م یعروستازه

 نفس بکشد.

بودند و  سیها خگوجه د،یچکیآب م اریخ یهابوته از

تا در باغ راحت  دادیاجازه نم نیزم یرو یگل و ال

لقدم بردارم. خم شدم ت ام به کف چکمه دهیچسب یهاا گ 

و  آمدیکه از پشت سرم م ییرا جدا کنم که با صدا

و نگاهم را به جاده  ستادمیراست ا گفت،یم میمرمیمر

و دستش را در  دیدویدوختم. پروانه به سمت باغ م

را وسط باغ رها کردم. از پل  لی. زنبدادیهوا تکان م

گذشتم و به آن سمت باغ رفتم. پروانه دستش  یچوب

 زنان گفت:نفسگذاشت و نفس اشنهیس یرا رو



 ... م اومده. یعمو ک ...ر ... -

برداشت و با فاصله دو  نهیس یرا از رو دستانش

 طرف صورتش نگه داشت:

 داره! شیر قدرهنیا-

 آرام جلو رفتم:نگاهش کردم و آرام مات

خدا  ین من اومده؟ دروغ بگجاآقا ،یگون یپروانه چ-

 !هارهیگینازخانم رو ازت م

 اومده.  میبُخدا راسته گونم، عموکر-

ها قدم با آن شدیکه نم ییهانماندم. با چکمه گرید

وقفه  یابرداشت تمام جاده را تا خانه بدون لحظه

پشت به من،  اطیآقاجان وسط ح دمیرس ی. وقتدمیدو

اش را به انگشت اشاره. بود ستادهیعمو ازن یروبرو

 :گفتیطرفش گرفته بود و م

نزن! تو اگه  میمر یبرا یحرف از مادر گهیتو د-

نبودم برار  گردن  یوقت یدادیاجازه نم یبلد ب یمادر

 من!  یخانه و زندگ یتو ادیکلفتت ب

 

*  *  * 
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تعادل آن را  دانستیبغلش گرفته و نم ریرا ز تنبک

 یشانیپ یرا از رو اهشیبلند  س یموها ایحفظ کند و 

 یخاطر بودن طوالنو گردنش کنار بزند. پوستش به

 یرگیت نیا زانیشده بود، اما م رهیمدت در آفتاب ت

را  اشدهیچشمان مورب و کش ییبایز توانستینم

اش که مثل خود دختر، یپنهان کند. پسر کنار دست

دستانش را از هم باز  آمد،یسن و سال به نظر مکم

 :خواندیکرده و مردم را به طرف خود م

صدا،  ی، بانو۲، بلبل شرق*۱امروز از آفته* یترانه-

 !یبازارکوچه یهاترانه یملکه

 میایگرفتم تا جلوتر ب یاز صندل را امهیزدم و تک لبخند

را  یچه القاب دهان پرکن گریو بهتر بشنوم که د

 به آفت بچسباند. خواهدیم



بار  نیانداخت و ا ینگاه اشیدختر کنار دست به

آفت را پشت سر هم نام برد:  یهابلندتر از قبل آهنگ

پاچه، کرم، کلهبابا کم،یعلسالم خوام،یتو رو م

بانو، کدوم رو س بده گلبو هیفراموش کن، 

 ن؟یخوایم

ترانه را  کیکه دورش بودند هر کدام اسم  یچندنفر

 گرفت: میخودش تصم تیبردند، اما پسر در نها

 !کنمیپاچه شروع مبا کله-

تنبکش زد و کمرش  یرا گفت دختر کنارش رو نیا تا

تنبکش، در جا  تمیرا هم با ر شیرا تکان داد و پاها

و  گرفتیم قیدم عم بارکی هیتکان داد. هر چندثان

 راهنیسرحال نبود! پ یلی. خزدیم اشیشانیدست به پ

بود  شیزانو یتا رو اشیکه بلند یارنگ و رو رفته

بود که با حرکت  راهنشیپبه تن داشت. نگاهم به 

. دمیشکمش را د یکه به کمرش داد، برجستگ یتند

 یهیتوج چیه یبرجستگ نیا کشیکمر بار یبرا

بلند  یصندل یحامله باشد. از رو نکهینداشت مگر ا

به ساعتم انداختم و کالفه به دوطرف  یشدم. نگاه

. نمیو دوستش را بب یبنگنگاه کردم تا جمال

شوم اما  کیبه دختر و پسر آوازخوان نزد خواستمیم



و من را  ندیایها برا داشتم که اگر بروم آن نیترس ا

 ینکنند. ناچار دوقدم به جلو برداشتم و از فاصله دایپ

که دور دختر و پسر را گرفته بودند به  ییهاآدم نیب

ها نگاه کردم. دختر تنبک زد و گردنش را تکان آن

شدند.  کندهدر اطراف صورتش پرا شیداد. موها

به طرف پسر خم  یو خودش را کم ستادیا دفعهکی

دنش را کج نگه داشت و گر هاشهیکرد. به سبک هنرپ

 نازکش گفت: یبا عشوه و صدا

 ؟یآغالم کله دار-

 ضربه به تنبکش زد و منتظر جواب پسر ماند. دو

 دارم. پاک کرده یبله دارم ... کله-

 :دیباال داد و پرس ییابرو

 ؟یآغالم پاچه دار-

 دارم. پاک کرده یبله دارم ... پاچه-

لب گفتم:"نکن  ریبه کمرش داد، آهسته ز یقر

 گفت: وارتمی" ریطورنیا

 ؟یزبون بره دار-

 دورش زد و گفت: یچرخ پسر

 بله دارم!-



 ؟یچشم و گوش و سر دار-

 بله دارم، بله دارم، بله دارم ... -

 پشت هم تنبک زد و پسر هم گفت: دختر

 دو تا چشم برات گذاشتم.-

 !زهیآغالم، چشم تو ه خوامیمن نم-

 گذاشتم.دو تا گوش برات -

 :ستادیپسر ا یگشت و روبرو تیزد و دور جمع تنبک

 .زهیگوش تو ت خوامیآغالم نوکرتم، من نم-

برگشتم.  دفعهکیام خورد که به شانه یاضربه با

لبش را  طرفکی شتریکه ب یبا لبخند یبنگجمال

 :کردیکرده بود به من نگاه م ریدرگ

! هر یکرد طیما رو خ یتو که حساب میمر مادموازل-

که به عمرمون دختر  میکرد فیاز شما تعر میجا نشست

رو ول  فتیوقت شما کاون م،یدیشما ند یبه زرنگ

دوتا بچه رو  ی  بازمسخره یرفت ،یصندل یرو یکرد

  ؟یکنیتماشا م

 گفت: ترآهسته



 خوادیملنگ چطور م نیا گهینم قمونیرف نیاالن ا-

 ببره دانشگاه! هیاعالم

 شیرو فمیکه ک یبرگشتم و به صندل ق،یگفت رف تا

 یپشت صندل یبود نگاه کردم. پسر جوان قد کوتاه

 ریز شیهاو به من زل زده بود. گوش ستادهیا

پشت  یو نازک زیتم لیپنهان شده و سب شیهامو

به طرفش قدم  خواستمیکه م نیداشت. هم شیهالب

 یامانهیدستش را به شکل صم یبنگبردارم جمال

و به سمتش  ستادمیکمرم گذاشت. از رفتن باز ا یرو

 در چشمش گفتم: رهیبرگشتم و خ

 . آدیبه من دست نزن! خوشم نم-

 دستش را برداشت و با تعجب نگاهم کرد: عیسر

برگرده و  هوی ینجوریا تونهیفقط م یافع ماده هی-

 بپره به آدم.

 کردندیبرخورد کرده بودم که فکر م یبه مردان بارها

اند و طبق مد روز لباس که دانشگاه رفته یاندختر

و اصول و  قاعدهیب ت  یمیبا صم یمشکل پوشندیم

 کردیها فکر نممثل آن یبنگ دیندارند. شا یتماس بدن

 کنم. یریشگیپ خواستمیاما من در هر حال م



قدم برداشتم  زدیرا دور م یکه صندل یبه طرف مرد 

 :کردیهم با خودش غرغر م یو بنگ

به داد  دیمثل شما فقط خدا با ییالیتعط با مخ-

 برسه! مهرایشاهنشاه آر

هم را  یزمان سرتاپا کیهر دو در  دمیمرد که رس به

 کی ینبود، حت زیچ چی. در دستش همیبرانداز کرد

تا به طور  اوردیب هیچندتا اعالم  می. قرار بود برافیک

از  آنکیچند استاد پخش کنم.  نیو محدود ب یشیآزما

 یآسان نیلوحانه فکر کرده بودم به اساده نکهیا

 رند،یپذیدر جمع خود م راو من  کنندیاعتماد م

. سالم کرد و اوردمیخودم ن یشدم اما به رو یعصب

 :دیجوابش را دادم. بالفاصله پرس

 

__ 

از خوانندگان  یکیآفت،  یآغوز با نام هنرملوک۱

 چهل بود. یدهه یبازارمعروف کوچه

 ب آفت، بلبل  شرق تئاتر و کافه و کاباره بود.لق ۲
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 ؟یستیکه ن یشهرستان ،یترم چند-

ها خودش را معلوم کرده بود، از باال به آدم فیتکل

 .کردینگاه م

را  فمینشستم. ک یصندل یبه سؤالش رو توجهیب

گذاشتم. به طرفم برگشت و  میپا یبرداشتم و رو

 تکان دادم و گفتم: شیبرا ینگاهم کرد. سر یسؤال

از خودمون اطالعات  دیکه نبا یبدون کردمیفکر م-

ممکنه با اعترافش  فتهیب ریگ مونیکیبه هم!  میبد

 میم بدونکمتر از ه یبندازه. هرچ ریرو هم گ یکیاون 

 یدانشکده یدانشجو یدونیکه م قدرمنیبهتره! هم

 زیچ نیاز ا ریحقوقم خودش ترسناکه. نوا گفت غ

 !ینازم بدو ستیقرار ن یاگهید

 و به مرد گفت: دیبلند خند یبنگجمال

 ست!کاره نیگفتم ا یدید-

 نگاه کرد: شیکنارم نشست. به روبرو با فاصله مرد



وجود داشته باشه، اطالعاتت  دیاستثناء با هی شهیهم-

 من محفوظه! شیپ

را  زیچژست گرفته بودم و گر نه حاضر بودم همه فقط

شان سر تا از کار و رشته میخودم بگو یدرباره

 .اورمیدرب

 َکند و به من نگاه کرد: شیاز روبرو دل

از تو نگران لو رفتن اطالعات  شتریبعد هم ما ب-

 یفتیهم ب ری! گیتو هنوز اول راه م،یهست مونیشخص

 ُدزدکه!آب کیجرمت در حد 

 دزدکم، شما ببر بنگال؟من آب-

 باشد: ییدلجو یکرد، به نظرم آمد برا یاخم

که  یریرو به دل بگ یچهمه یبخوا یطورنیا-

که  ییبا تموم آدما یاالن بدون نیاز هم دی. باشهینم

رو  شونیو دارن زندگ گذرنیم یچاز همه تفاوتیب

تو با چشم باز انتخاب  ؛یفرق بزرگ دار هی کنن،یم

بعدها بتونن تو  هیوسط جهنم تا بق یایکه ب یکرد

 کنند!  یبهشت زندگ

 زدم: یلبخند



جهنم و از  میآدما رو؟ بر دیکنیخر م یطورنیپس ا-

 د؟یمعجزه بکن نیخوای! ممیاریتوش بهشت درب

 :دیبه طرفم چرخ کامل

  ؟یمبارزه کن یخوایچرا م نه،یاگه تفکرت ا-

تا آدما به  رمیکار رو بگ یگوشههی خوامیمن فقط م-

دارن، بهتر  ی! بفهمن چه حق و حقوقانیخودشون ب

نباشن.  یراض ستادنیکه ا یی! به جاهیو بدتر چ

 یبا چ نیخوایمن مبارزه با جهله، شما م یمبارزه

 ن؟یمبارزه کن

 داد: هیزاو نیرا به حالت تحس سرش

طرفم. هدفمون  اریعآدم  آگاه تمام کی با نکهیمثل ا-

با هم  میکنیمون رو ارائه مکه هدف یفقط زبان ه،یکی

 فرق داره.

 دفعهکیکه تا به االن سکوت کرده بود،  یبنگجمال

 گفت:

! اون هاستییکایکه قرن، قرن آمر دیفراموش نکن-

 . شماخورهیتکون نم ایدن یکجا چینخواد آب از آب ه

 آد،یقدر کار مگه از دستتون برمچه دانشجوهاجوجه

 شتره؟یب حضرتیکردن اعلناهار کوفت هیدر حد 



 یلی. مرد به من نگاه کرد و خمینکرد یتوجه کدامچیه

 گفت: یجد

 میصدا بزن! رابطت منم. منم تو رو مر یمن رو مهد-

! ییو اهل کجا یهم ندارم ترم چند یکار زنم،یصدا م

 نیب هیحده! پخش اعالم نیکار ما با تو فعالً در هم

 .دیاسات

 باال بردم: ییابرو

حرف نزن که فکر کنم  یجور هی ست،ین یحد کم-

 . کنمیم یارزشیدارم کار ب

 یآدم ارزشمند یعنی یینجایکه ا نیبهت که گفتم، هم-

 ستین رید یعنیحده،  نی! اگه گفتم فعالً در همیهست

قدر چه مینیاول بب دیکه سرت شلوغ بشه! با یروز

 . آدیکار از دستت برم

 .ستمین ی! به کم راضمایمن آدم بلندپرواز-

 بلند شد: شیزد و از جا لبخند

 یجنجال یهایاز سخنران یکی. ستهیبرگه اعالمده-

 ،یبرسون دیتا استاد با! به دست دههینیخم هللاتیآ

و  رونیب فته،یاتفاق ب نیمهمه داخل دانشگاه ا یلیخ

داخل  دینداره، با یارزش چیو دم خونه ه نیتو ماش



 میذاریم نیکار انجام بشه. فرض رو بر ا نیدانشگاه ا

و صداش  کننیترسشون سکوت م ازتا استاد که پنج

اما  کنن،یرو هم نابود م هیو اعالم آرنینمرو در

خبردار  هیدارن که بق یواکنش هیحتماً  گهید یتاپنج

تا فردا صداش رو  میبشن و مثل بمب بترکه. ما منتظر

 !یاریدر ب

 مکث کرد و گفت: کوتاه

 من برم! یندار یاگه سؤال- 

 :دمیتعجب پرس با

 !ها؟هیکو اعالم-

 کرد: فمیبه ک یااشاره یلبخند زد، مهد یبنگجمال

کرد، ما هم بهش اعتماد تام  دتیی! نوا تأفتهیتو ک-

 .میدار

 بلند شدم: میجا از

مورد  هیفردا! پس یبرا مونهیفردا کالس ندارم، م-

پخش  یحقوق برا یهم هست! من تو دانشکده گهید

 خردههی گهید یهاندارم، اما دانشکده یمشکل هیاعالم

کمکم کنه؟ مثالً من فکر  ستین یسخته؛ کس ییتنها



بازخورد  یلیخ یهنر و پزشک یدانشکده کنمیم

 شه؟یم منهمراه  یداشته باشه، اونجا کس

 .میکنیم یفکر هیموقع تا اون-

روز بود که آن یبه مرد دنیمنظور من رس تمام

مربوط به  یبودم و در دستش کتاب دهید ریهمراه ام

 بود! یپزشک

پاکت  کیرا باز کردم.  فمیک پیکه دور شدند، ز نیهم

کت را از سر آرام داخلش بود. دست بردم و پا یاقهوه

 دیسف ی. چند برگهدمیباال کش یپاره کردم و کم

پاکت  عیها، سربه آن یگریوسطش بود. بدون نگاه د

را بستم. خوب شد  پشیانداختم و ز فیرا به داخل ک

همان  خواستمی! من مبودند دهیرفته و ترس من را ند

به خاطرش به زندان افتاده  دیرا بکنم که ام یکار

 کشور! تیشخص اول مملکت و امن هیبود، اقدام عل
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بلند شوم. انگار تمام  میاز جا توانستمینم یقیدقا تا

رختان هم من را تحت د یداخل پارک و حت یهاآدم

 شیترسم کمتر شد و عقلم سر جا ینظر داشتند. وقت

دوشم  یرا که رو فمیبلند شدم. ک یصندل یآمد از رو

شده است و  ترنیگذاشتم، حس کردم چند برابر سنگ

 یرا ندارند؛ حت شدهاضافهجرم  نیطاقت ا میهاشانه

 فیبرداشتن هم سخت و همراه با ترس شده بود. کقدم

آرام گرفتم. به  یبه خودم چسباندم و قدر شدیرا تا م

نگاه کردم.  خواندندیکه دختر و پسر م ییهمان جا

هم متفرق شده بود. به  تیها نبود و جمعاز آن یخبر

 :دمیپرس دم،یکه د یمرد نیطرف رفتم و از اولهمان 

 کجان؟ خوندنیکه داشتن م یدونفر نیا-

 بارهکی کهنی. از ارا در صورتم چرخاند نگاهش

 یحوصلگیراهش را سد کرده بودم، متعجب بود. با ب

 گفت:

ور کاسب نبودن، رفتن اون نجایا یحتم دونم،ینم-

 پارک.

را دراز  شیها نشسته و پاچمن یکه رو یگرید مرد

 کرده بود گفت:



  ؟یگیو شوهر رو م خانم اون زن-

 کردم: نگاهش

 گم،یرو م خوندنیکه داشتن م یهمون دختر و پسر-

 زن و شوهر بودن؟

 تر نشست:و مؤدبانه دیرا به جلو کش خودش

! االن هم هیو شوهرن. پاتوقشون پارک پهلوآره زن -

 .زابتیرفتن سمت بلوار ال

که  دیدر نگاهم چه د دانمینگاهش کردم، نم دانهیناام

. با ستادمیا رمقیرا هم جمع کرد. ب شیپا

 نیبود، جرأت رفتن از ا فمیکه داخل ک ییهاهیاعالم

به  یپارک به آن بلوار را نداشتم. به خانه برگشتم. حت

بار دوم سفارش کنم  یهم نرفتم تا برا یعکاس

در تراس  جونادرها را زودتر ظاهر کند. معکس

. تا کردینشسته و به روبرو نگاه م اشیصندل یرو

دستش را باال گرفت و تکان داد. جوابش  دیمن را د

عجوالنه دادم و به سمتش راه افتادم. هرچه که را 

که سرش را آرام باال و  دمیدیم شدمیم ترکینزد

کردم و  یسرسر ی. سالمزندیو لبخند م بردیم نییپا

مامان و سرور  نکهیپا به سالن گذاشتم قبل از ا یوقت

 رند،یو وقتم را بگ ندیایب رونیخانم از آشپزخانه ب



تخت انداختم و  یرا رو فمیها باال رفتم. کاز پله عیسر

. کنار تخت نشستم و سرم دمیکش رونیپاکت را از آن ب

لرزش  یرو یکه کنترل یرا خم کردم. پاکت را در حال

ر تخت هل دادم. چند بار آن را به یدستانم نداشتم به ز

 دایجا پ شیطرف و آن طرف بردم تا بتوانم برا نیا

. وسواس گرفته اورمیلباسم را درب کنم. بلند شدم تا

نبود. نشستم و  یخوب یتخت جا ریبودم، به نظرم ز

تخت بردم و پاکت را  ریزور به زکف دستم را به

و هر  مانداخت یبرداشتم. به دور تا دور اتاقم نگاه

 هیبه ثان کردمیانتخاب م میهارا که با چشم ییجا

زد مجبور  می. مامان که صداشدمیم مانیپش دهینکش

 . رمیبگ میشدم زود تصم

آوردم و پاکت را با چسب به  رونیکمدم را ب یکشو

به آن  هیچسباندم و کشو را بستم. تا چند ثان رشیز

 یکه آن را پنهان کرده، راض ییماندم. از جا رهیخ

 کردن:که رفتم مامان شروع کرد به گله نییپا بودم.

باال  یریم یآیهم م یوقت ای ،یستیخونه ن ای یمار-

خونه  نیا یو انگار نه انگار به جز تو بازم آدم تو

 هست!

 کردم تا از خودم دفاع کنم: یاخم



 ؟یپورمامان شیمدت بمون پ هیجان من نگفتم مامان-

 شش،یپ یموندی! خب مونیهم من گفتم، هم هما

 که من سرم شلوغه! یدونیم

او هم  دمیبهنوش به من انداخت فهمکه عمه یبا نگاه 

 یموضوع توافق دارد و فقط جا نیبا مامان راجع به ا

 .زدینم یتعجب داشت که حرف

سمت تلفن که رفتم تا به نوا زنگ بزنم و دوباره  به

 یزیمن ابداً چ یکارها یکنم به آذر درباره دیتأک

 عمه بهنوش هم به حرف آمد: د،ینگو

 ؟یگرفت ادی* رو از آذر دنیگربه مال گه نیا-

برگرداندم.  شیبه سر جا اوردهیتلفن را باال ن یگوش

 بهنوش را داد:مامان قبل از من جواب عمه

به آذر  یانگ هی یآیراست م یریبهنوش چپ م-

به تو  ی. آخه سر و وضع آذر چه دخلیچسبونیم

 داره؟ 

 چپ نگاهش کرد:چپ بهنوشعمه

چوبش  یوصلت کن التیبا فام یبار خواست هی الیسه-

 ونی! به همایرو بدبخت کرد یو مار یرو خورد

 نیجلوش آذرآذر نگو... عروس ا قدرنیرحم کن و ا



 دیچپ  باباش پر باشه، خودشم با دیخونه که فقط نبا

 ست،یتن ما ن ی! آذر وصلهارزهیسرش به تنش ب

 مثل آذره! دهیپرور هیاز  شتریب یلیخ اقتشیل ونیهما

 با تعجب نگاهش کرد: مامان

 یک ؟یره بهنوش! از کجا به کجا رفتقدر دلت پچه-

چشمش به  ای! ثرونیهما یبرا رهیخواست آذر رو بگ

پا کنم تو کفش  رمیمن که نم ر،یام یآذره برا

 خواهرم. 

 اخم کرد: بهنوشعمه

 یلیهم خخب چرا نشستن؟ برن با هم وصلت کنن، به-

 !آنیم

تکان داد و رو به سرورخانوم که  شیبرا یدست مامان

 داده بود گفت: هیبه چارچوب در آشپزخانه تک

رو فقط مادرجون  نیا آم،یبرنم نیمن از پس ا-

 ! فهیحر

 را گرفت: اشهیتک سرورخانم

 گهیتا د ریزن بگ ونیهما یخوب برا الجانیسه-

 هرساعت حرف آذر رو نزنه. قه،یبهنوشم هردق

 گفت: رفتیآشپزخانه مکه به سمت  یدر حال مامان



دارم تو خونه، تا اون  ونیمن دختر بزرگتر از هما-

 .رمیگیزن نم ونیهما یشوهر نکنه، برا

نزد،  یحرف گریبا نگاه به من قانع شد و د سرورخانم

 بهنوش داد زد:اما عمه

 

_________ 

 کردنشیاز آرا هی*کنا
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 یوقت منتظراون ،یدخترت رو از سکه انداخت-

 انیخونه صف بکشن و ب نیخواستگارا دم در ا

دخترت قدر و منزلت قبل رو  گهیببرنش! نه خانوم! د

 امرزمیخداب یتا چو افتاد که بابا ن؛ینداره. من رو بب

کودتا* تموم دار و ندارش رو از و ببند  ریبگ یتو



ما رو بزنه!  یهدر خون ومدین یکس گهیدست داده، د

به پسر   یبار شوهر داد هیتو که دخترت رو 

تنها باهاش  یجا هم فرستادالحال خواهرت، همهمعلوم

 معلومه! فتیتکل گهیبره که د

 ه،یشد، اعالم تیاهمیب میبرا زیچهمه آنکی

درس،  د،یجد یایدن کیکردنش، واردشدن به پنهان

 کردم،یرا درست م ایدن ینوشتن، کار ... اگر همه

بهنوش نشسته که در ذهن عمه ینفهم گردان  شینما

بود!  ریناپذاصالح کرد،یم یبازشبمهیبود و با او خ

 رد؟به راه آو شدیاو را چطور م

 به او گفتم: رو

به مامانم عمه،  یزنیم شینبا حرفات  قدرنیچرا ا-

 گفتن؟ همه تلخ نیهم داره ا یادهیفا

 ش را باال برد:ااشاره انگشت

که به خودش  گمیم یطورنی! تو حرف نزن، اسیه-

 ،یکنیزود شوهر م ای رینخور، د! تو هم غصهادیب

 یعمونذرکردم برات چندجا! بخت من رو زن

 بست! امرزمیخدان

 !شدمیتر مالل گفتیم شتریب هرچه



جاکردن آشپزخانه که رفتم سرورخانم دست از جابه به

 به من و سپس مامان گفت: یو با نگاه دیها کشقابلمه

زدن من ! حرفیجان تو خودت عاقله آدم الیسه-

بهنوش چون  ه،یچ یدونیم ی! ولهیفضول شتریب

 یخودش نتونسته شوهر کنه هر دختر آب و رنگ دار

 هیجلوش  یمار آد،یبه جوش م خونش نهیبیکه م

 خرده به خودش کمتر برسه خوبه!

 ی. برامیدیو هر دو خند میو مامان به هم نگاه کرد من

 یسرورخانم زود دو استکان چا یهافرار از حرف

را مقابل  ینیو به تراس رفتم. خم شدم و س ختمیر

 داشتم و گفتم:مادرجون نگه

 برم عوض کنم؟ ایما خوبه،  یجان رنگ چاباالم-

 به من کرد و گفت: ینگاهمین

سالم  هیخونه؟  یتو یبدوبدو رفت یچرا اومد-

 هی یشیم یطورنی! هروقت ایهم نگفت یحسابدرست

 !هییخبرا

گذاشتم و دستم را دور گردنش  زیم یرا رو یچا

 انداختم:



که هنوز  مایاون قد یشما مطمئن نمیبهم بگو بب-

چند واحد  تتونیتو وال ،یموشگل بودخوشگل

 ؟یپاس نکرد یروانشناس

 ی. جددمیو عقب کش دمیرا محکم بوس اشقهیشق کنار

 گفت:

ت صدقهقربون یطورنیهم یاومدیراه م یداشت-

 ! یخودم، محلم نذاشت یبرا رفتمیم

 گفتم: دهیو کش بلند

 !یاله رمیبم-

 گفت: آرام

 ش؟یدیهم بود، د ایشمال پسر ثر یخدا نکنه! رفت-

 کن مادر جون!ول -

مشغول  حرفیرا برداشت و ب شیچا استکان

 شد. زمزمه کردم: دنشینوش

 !دمشیآره بود! منم د-

که به اتاقم رفتم تا بخوابم، در سرم پر از سر و  شب

ام، شده یآدم مهم کردمیحس م بارکیصدا بود. 

مبارزه با سلطنت شاه  یاز بدنه یقدر مهم که بخشآن

 یگفتن دارم و احساس ارزشمند یبرا یام و حرفشده



 یاز همه قدمکیکه  دمیدیم ی. خودم را آدمکردمیم

 زیچهمه یکوتاه یبه فاصله عدها جلوتر است. بآدم

که در  دمیدیم یو من خودم را کس شدیعوض م

 یباشد. برا تواندینم شتریب یاچهیحالت باز نیبهتر

ا باز به سمت کشو رفتم. آن ر یاز شر هر فکر ییرها

و  دمیکش رونیب رشیرا از ز هیکردم و پاکت اعالم

 ختت یرا از داخلش برداشتم و رو هاهیاز اعالم یکی

 نشستم.

" شروع شده بود. میالرحمن الرح با "بسم هللا هیاعالم

 هللامتن، روح یهیتر از بقپررنگ هیدر آخر اعالم

به عدد  یو شمس یقمر خیو تار ینیالخم یالموسو

نوشته شده بود. کاغذ را تا مقابل چشمانم باال آوردم 

 را خواندم: هیو متن اعالم

به امر "ملوکانه"  ۲*یکه حزب ستیتنها کشور رانی"ا

کرده و ملت مجبور است وارد آن شود و هر  سیتأس

حبس و  ایامر تخلف کند سرنوشت او  نیکس از ا

شدن محروم یاز حقوق اجتماع ایو  دیشکنجه و تبع

است. مردم محروم کشور مجبورند موافقت خود را با 

ملت را  یهست که یاعالم کنند، نظام ینظام شاهنشاه

را از او سلب کرده  هایبه باد فنا داده و تمام آزاد

که طبقات جوان روشنفکر را در  یاست. نظام



ساقط نموده و باز  یاز هست هاگاهدیها و تبعزندان

و  هایبر قربان ،یاجبار یبازبحز نیبا ا خواهدیم

مجبورند  رانی. مردم مسلمان ادیفزایخود ب یهایزندان

که دستش تا  اورندیفرود ب میسر تسل یشاه برابردر 

اسالم و مردم مسلمان آغشته  یمرفق به خون علما

 نیآخر نفت ا یتا قطره خواهدیکه م یاست. شاه

مختلف به  نیکشور را بفروشد و پولش را به عناو

و به آن افتخار  دینما میو چپاولگران تقد دارانهیسرما

 کند.

 نیا لیطبقات بدانند که  تشک ریاعالم و سا یعلما

و نگذارند که  ستیاریبس یهایبدبخت یحزب مقدمه

 شود. مالیپا رانیحقوق ملت مسلمان ا

و  نیمحترم و محصل یطبقات خصوصاً خطبا ریسا بر

و طبقات کارگر و زارع و  یجوان دانشگاه یطبقه

و  ریگیپ یتجار و اصناف است که با مبارزه

حزب را  نیخود، اساس ا یجانبه و مقاومت منفهمه

در حال  میکنند و مطمئن باشند که رژ رانیو

 ازملت  دیهاست، بابا آن یروزیاست و پ ختنیفرور

 پوچ دستگاه اغفال نشود.  غاتیتبل

______________ 



 است. ۱۳۳۲مرداد سال  ۲۸ یمنظور کودتا۱

 است. زیمنظور حزب رستاخ۲
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حال که مخالفت خود را با اسالم و  نیدر ع هانیا

لوحان، اغفال ساده یبرا کنند،یاحکام آن روزافزون م

و  لیکم یخواندن دعا مراسم یغاتیدر دستگاه تبل

احکام قرآن را  کنند،یپخش م یرزنیو زنج یزننهیس

در  نجانبی. اکنندینقض و خود آن را چاپ و منتشر م

 یرنج م رانیملت ا باراسفکنج غربت از وضع  نیا

حساس در  طیشرا نیبرم و چقدر خوب بود که در ا

مبارزات مقدس، جهت نجات  نیآنها بودم و در ا انیم

. از کردمیم یبا آنان همکار کیاز نزد رانیاسالم و ا

ها را اجانب و عمال آن یادیقطع ا یخداوند تعال

 خواهانم.*"

. دمیتخت دراز کش یرا کنارم گذاشتم و رو هیاعالم

 شانیهایاز شاه و مردم و بدبخت دیام یاغلب وقت

حساب  یاروزمره یهامن جزء حرف یبرا گفت،یم

 یتمام شوند برا یاصل یهاحرف یکه وقت شدیم



 یجد وقتچی. هندیگویپرکردن وقت از آن م

و  گذاشتمیسرش مهم سربه یگاه گرفتم،ینم

 یهاکه آدم دادمیم لشیرا تحو خاناسیال یهارفح

 دیخطرناک! ام یلیخیلیخ ایخطرناکند  ایبخوان کتاب

و نظرات او را  گفتیاز مصدق م شیهادر حرف

کردن . محکومکردیحکومت و مردم تکرار م یدرباره

. دانستیدوم م یپهلو ییمصدق را رسوا دیو تبع

شد. آخر بحثشان  ثشبح دیشد خاناسیهم با ال بارکی

پا  یمقابل پدرش که پا رو دیکه ام یزمان دم،یرس

قرص و محکم  زد،یگذاشته بود و به او لبخند م

و  یشکل بردگ نی: "بابا بدترگفتیبود و م ستادهیا

و  یکه خود طرف واقف به بردگ نهیا یسرسپردگ

با مردم  شهیبدتر م نینباشه. کار از ا شیسرسپردگ

 انهیخاورم یهاحکومت یداردمشکل مر نیکرد؟ ا

با اعمال شاقه؛  لهیاونم تو طو ه،یگاودار هیشب شتریب

 میتسل شهیمردم هم هی! ستیهم از علف تازه ن یخبر

 ." چارهیو ب

تو دستشون بعد  یکرد: "گه بذار دشییهم تأ ریام

 !"ییبه عجب حلوابگن به

بالفاصله لبخند زد.  دیکه برگشت و من را د دیام

کمرم گذاشت و من را به  یخونسردانه دستش را رو



 شیپ هی. انگار نه انگار تا چند ثاندیطرف خودش کش

 بوده است: یقدر عصبچه

 !؟یاومد یتو ک زمیعز-

 من گفت: حیقبل از توض خاناسیال

به مارجانم رفته!  دینگاهش نکن! ام یاونجور یمار-

 ایاز مردم طلبکاره،  ایدرد مردم رو داره،  شهیهم

 بهشون بدهکار!

را در بالش فرو بردم و چشمانم را بستم. چطور  سرم

نبود،  نفرکیمردم را درست کرد، مردم که  شدیم

جماعت آدم با هزار جور  کی، مردم، مردم بودند

 !دیافکار و عقا

________ 

در پاسخ به استفتاء  ینیخمامام یهیاز اعالم ی*بخش

، ۵۳در سال  زیحزب رستاخ یاز مردم درباره یگروه

 .زیحزب رستاخ لیبعد از تشک ماهکی
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زدم. هر چه  رونیتمام از خانه ب یبا دستپاچگ صبح

 یدر خانه و خطر هاهیاز بودن اعالم گذشت،یکه م

شود،  هیو بق ونیمامان، هما ریگبانیکه ممکن بود گر

 ی. براکردمیو خودم را سرزنش م دمیترسیم شتریب

 خواستمیمعجله داشتم.  یها از عکاسگرفتن عکس

از تظاهرات  یادنبال نشانه انیبفهمم چرا هرمز ک

 یهانیاست و از صاحبان دورب نویروز مقابل کازآن

آمده  نویثبت لحظات افتتاح کاز یکه برا ،یعکاس

تجمع مردم و تظاهرات از  دنیبودند و سر بزنگاه با د

اند، نگرفته یعکس چیاند و هترسشان فرار کرده

 کرده است. خیها را توبناراحت شده و آن

 زن،کیو  مردکیکه شدم، دو نفر،  یعکاس داخل

نشسته و  یصندل یعکاس، رو رمردیپ زیکنار م

را داخل پاکت بگذارد و  شانیهامنتظر بودند او عکس

عمل هم به سرعت یاعتراض جیشان بدهد. هبه دست

جا آن آمدینداشتند. انگار خوششان م رمردیکم پ

 کدامچیه دمید یگر کار او باشند. وقتو نظاره نندیبنش



خالص شوند رو به  تیوضع نیاز ا خواهندینم

 گفتم: رمردیپ

 . ذارمیخودم داخل پاکت م ن،یمن رو بد یعکسا-

گذاشت.  زیم یها را روو عکس دیاز کار کش دست

که بر   ینکیآورد تا بدون ع نییپا یسرش را کم

 :ندیچشمش داشت من را  بب

سال عمر از خدا دخترجان تا به امروز که شصت-

 یعمرم روز یهیگرفتم، جز اون دو سال اول، بق

برام انجام داده باشه.  یاگهینبوده که کارام رو کس د

 یو اوقات خودت و من رو اول صبح نیسر جات بش

 تلخ نکن.

 زدم و گفتم: لبخند

 کمکت کنم. خواستمیکه، م می! دعوا نداریچشم مشت-

 رساند،یکمک نخواستم را م امیکه واضح پ ینگاه با

آن  یکارش شد. وقت یچشم گرفت و مشغول ادامه

دونفر را راه انداخت، من از جا بلند شدم و به سمتش 

ها به من و عکس یدادن سرسررفتم. بعد از نشان

خل پاکت مخصوصش ها را داشمردن تعدادشان آن

 گذاشت و به دستم داد و گفت:



 .طانهیبفرما! عجله کار ش-

 فمیها را از دستش گرفتم و داخل کعکس پاکت

 امیکاخ و کنجکاو ابانیخلوت خ یروادهیگذاشتم. پ

 رونیها را بها باعث شد عکسعکس دنید یبرا

عکس لبخند بر لبم آورد. از  نی. همان اولاورمیب

 یجلو فیگان ردکنندتجمع یبود که تمام یاهیزاو

هم که  را یچهار نفرتظاهرات، در عکس بودند. سه

 یلیبودند، خ ستادهیحکم محافظ داشتند و در دوطرف ا

همان عکس اول  ی. عکس بعددادیخوب نشان م

جلو گذشته  فیتارتر. عکس سوم از رد یبود، اما کم

شان ها را نپشت آن یخوردهدرهم گره تیو جمع

از دوسه  کینزد یلیخ ینما ی. عکس بعددادیم

و  ستادهیا گانکنندبود که در سمت راست تجمع یمرد

به کنار  روادهی. از وسط پکردندیم تیها را حماآن

از مردها همان مرد  یکیدادم.  هیتک واریرفتم و به د

 طیبود که به چشمم آشنا آمده و در آن شرا یقدبلند

. اورمیب ادینتوانسته بودم او را به  اهویشلوغ و پره

 در رشیبه عکسش نگاه کردم، تصو شتریهر چه که ب

 ابانیکه در خ یبه روز دیذهنم جاندارتر شد و رس

جمع شده  یفروشکتاب کیشاهرضا، مردم مقابل 

خبر است و چه نمیبودند. من هم جلو رفته بودم تا بب



انم من را مرد جوابم را داده و بعد با گرفتن دست نیهم

چطور امکان داشت؟  نیاز معرکه دور کرده بود؛ اما ا

که من را  یبود و مرد جانیمرد داخل عکس در اله

 بود، در تهران. جور در دهیکش رونیب تیجمع نیاز ب

 دایپ ی. هرچه به عکس نگاه کردم تا تفاوتآمدینم

سر و  یمرد بود با همان فرم موکنم، نکردم. همان

 ه!همان قد و قوار

 نیآمدن ماش یاز لحظه ماندهیباق یهااز عکس دوتا

. فکرم یهم تکرار گرید یبود و دوتا یژاندارمر

حضور  نیب یکامل مشغول شده بود و دنبال رابطه

و حضورش در تظاهرات  یفروشمرد، مقابل کتاب

 یریگیپ لیتر دلو از همه مهم گشتیم نویمقابل کاز

روز آن تظاهراتاز  یریداشتن تصاو یبرا انیکهرمز

... 

باز کرد.  در  میدر را برا ونیهما دمیخانه که رس به

به  ینگاه  دمیرس یتراس منتظرم ماند تا برسم و وقت

 اشدهیژول یبه موها یسر و وضع من انداخت و دست

 و گفت: دیکش

 هیچرا شب ه؟یاز چ توندهندهلیتو و آذر مواد تشک-

تون از تو که مرد خونه نی! ان؟یستیمردم ن یدخترا



و  رونیب یتو رفت یشده ول داریتازه از خواب ب

خونه، اون از آذر که  یو حاال برگشت یکارهاتم کرد

 یراجع به مقاله دیبا گهیو م نجایسحر اومده ا یکله

 حرف بزنم. یبا مار ،یتفالن ستون کوف ی  کوفت

 کردم: اخم

 یو سخنران یگیچرا زودتر نم نجاست؟یآذر ا-

 ؟یکنیم

 سمت خانه که پا تند کردم غرغر کرد: به

 .میبدهکار خانمم شد-

صبحانه در کنار مامان و  زیدور م یصندل یرو آذر

بهنوش هم از عمه یمادرجون نشسته بود و خبر

هر سه به سمتم برگشتند و  دندیمن را د ینبود. وقت

 آذر زودتر از همه گفت:

 ؟یباشه! اول صبح کجا رفته بود ریخ-

انداخت که  شیدو روز پ ادیمن را  اشیسؤال حنل

بالفاصله بعد از برگشتم از رشت به خانه زنگ زد و 

 :دیپرس

و  یرفتیکاش م نو؟یکاز یهیافتتاح یتو چرا نرفت-

 !یگرفتیچندتا عکس توپ م ،یبردیم نتمیدورب



 را از آذر پنهان نگه داشته بودم! رفتنم
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که  یتوپ یهاتلفن گذاشتم. عکس زیرا کنار م فمیک

در  یکم یگرفت، با فاصله یآذر سراغشان را م

. به طرفشان رفتم گفتمیدسترسش بود اگر من به او م

مقابلش بود  یکه استکان چا یایصندل یو رو

 نشستم. رو به آذر گفتم:

 سر رفتم تا دانشگاه، کار داشتم. هیبابا!  یچیه-

را از مقابلم  یدست دراز کرد و استکان چا مامان

خودش کرد. با حرکت  یبرداشت و من را متوجه

: "کمتر دروغ بگو" استکان گفتیچشمانش م

 مقابلم گذاشت و گفت: یگرید

 بود! گذاشته بود سرد بشه! ونیاون مال هما-



 تکان دادم و با نگاه به مادرجون و آذر گفتم: یسر

عوض   ونیمن و هما ی! حاال اگه جان؟ینیبیم-

. داشتیعمراً استکان رو از جلوش برم شد،یم

و  دینوشیم یجون لبخند زد، اما آذر متفکر چامادر

 .کردیمشکوکانه نگاهم م

ند و دورمان را شان را خوردهمه صبحانه یوقت

آذر  م،یخلوت کردند تا با هم راجع به مقاله حرف بزن

 زیم یآورد و رو رونیب فشیاز ک یکاغذ و خودکار

 گذاشت:

 ؟ینوشت یزیچ نمیخب بگو بب-

قدر از داشت پنهان کند که چه یشدت سع به

 است. زاریب رفتنهیحاش

 را تکان دادم: سرم

 یخوان دوباره هی دی. باستیهنوز کامل ن یآره، ول-

 کنم.

 زد: لبخند

 ه؟یمشتاقم بخونمش! موضوعش چ یلیخ هللا،کیبار-

 شانیانجام کارها یو سرورخانم داخل سالن برا مامان

 .آمدندیو م رفتندیم



 :دمیرا به جلو کش خودم

 !هالمیو خاصه نقش زنان در ف نمایس لم،یف یدرباره-

 باال داد: ییابرو

 لم؟یف-

 در چشمش گفتم: رهیخ

 ای ،یدقت کرد لمای! تا حاال به نقش زنا تو فلمیآره ف-

بهشون  گهید یلیفاحشه و خ ایرقاصه،  ایدارن، خونه

 فیحرفنمرد همه هیمفلوکن که  پناه  یب هیلطف بشه 

 کشهیم یرو از بدبختها و اون آدیاز اون دورها م

 . رونیب

اش گذاشت و چانه ریبار دست زتأسف یبا نگاه آذر

 منتظر ماند ادامه بدهم.

زنا و در واقع تنها هنرشون  نیوجه مشترک ا-

 یرو خوب بلدن و چشما یلوند نکهیا ه؟یچ یدونیم

. مرده کنهیرو آب م چارهیب یصاحبشون دل مرداسگ

 ... گهیموارد م نیا یهم تو

 گذاشتم: زیم ینشستم و دستم را رو کج

مون نکن، بذار به درد نگاه یده المذهب اونجور-

زن دانشجو، محصل، دکتر  هی. چرا ما میریخودمون بم



از  ریغ یزیکه به چ میندار لمامونیف یو معلم تو

 شنیخسته م یشکمش فکر کنه؟ ک ریشکم مرد و ز

زن  هیبار هم  هیمظلوم!  یهاو زن یمنج یاز مردها

 بشه! یو منج ادیب

و من  داشتیبرنم هشیاندرسفدست از نگاه عاقل آذر

 آمدن نداشتم:هم قصد کوتاه

که  رنیبگ ادی دیمملکت از کجا با نیا یهاپس زن-

زنه  دم،یکه خود من د یلمیف نیبابا اونام آدمن! آخر

بود، مرده اومد  دنیکه داشت رقص یاتنها عرضه

و زنه رو از  دیدستش رو گرفت و به دادش رس

که  یمن یرو لمیف نیا ری. تأثرونیب دیفالکت کش

خدا برم  یا   کهبود  نیدانشگاه رفتم و درس خوندم ا

کنم و عاشقش  دایخودم پ یمرد برا هیهر چه زودتر 

 نه،یبب سوادیزن ب هیرو  لمیف نیبشم، حاال فکر کن ا

زن  نشیهدف از آفر کنهیداره! اونوقت فکر م الیواو

کار رو  نیکه ا نیکه در خدمت مردش باشه و هم نهیا

رو کرده و  شیهنر زندگ نیخوب انجام بده بزرگتر

 ده،یم ادینداره. به دخترشم  یتیمسئول چیه گهید

 دخترشم به دخترش. غلط اندر غلط اندر غلط!

 چانه برداشت: ریدستش را از ز آذر



و تاجه و  سیپرسپول یدرباره تمیبعد یالبد مقاله-

 !یجنجال ی* در بازییسرطال ونیخاصه نقش هما

 زدم: لبخند

 !آدیبدمم نم-

 گفت: شمردهشمرده

 هی! یخالق یسندهینو کیتو  ،یمار هیچ یدونیم-

کجا  کنهیکه بهت کمک م یخوب دار صیقدرت تشخ

رو بذار  یرو نه! پس شوخ یچ ،یرو بگ یچ یو ک

 د،یتنگ آ هیکه چون قاف یمن مثل کس یکنار و برا

 حرف نزن! د،یشاعر به جفنگ آ

 منه آذر. یمقاله نیهم یول-

به دورش انداخت و خودش را تا  ینگاه زیو ت تند

کرد و آهسته  زی. چشمانش را ردیتوانست به جلو کش

 گفت:

  ؟یتموم کن جانیگفتن به من رو همدروغ شهیم-

 دروغ؟-

که اون  دونمیدارش! من مآره، اونم از نوع شاخ-

 نیبا ماش یپورمامان یاز خونه هوی هیروز افتتاح

چندساعت بعد  یریو م زنهیم بتیغ ونیهما



 یکه داشت جانیاز هم دونمیم ،یگردیبرم

 یرو هم کول کرد نتیرشت، دورب یبر یافتادیمراه

با  یاریب فیتشر نکهیقبل ا نوی! ایو با خودت برد

کردن. تو از اون روز  دییحرف زدم و همه هم تأ هیبق

که  یدار ،یشنداشته با یو اون تظاهرات محاله عکس

 .یگیمدل به مدل بهم دروغ م

 زدم: لبخند

بودم که  انیمن از قبل در جر یدونیآره دارم، آخه م-

 متیقراره اونجا تظاهرات بشه، بعد هم فرصت رو غن

 هیرفتم محل حادثه و پشت  نمیشمردم و با دورب

چندتا  هیشدم و تا تونستم عکس گرفتم.  میدرخت قا

تک اول تا به آخر! تک فیعکس خوب، از همون رد

کرد. االن هم تو  ییتو عکسا شناسا شهیآدما رو م

 متیق هیبه  میتونی! برو برش دار. اصالً مفمهیک

 !مشیبفروش میکه خواست یبه هر ک یگزاف

 بلند شد: یصندل یرو از

_ 

در سال  سیپرسپول میمهاجم ت ،یبهزاد ونی*هما

 ۱۳۵۴تا  ۱۳۵۲
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بهت  خواستمی! من هم ماریدرب یبازباشه مسخره-

 ایباز نیتظاهرات و ا نیا کنهیفکر م انیبگم هرمز ک

دنبال اون  یچ یاست و برا لهیقب سیپسر رئ ریتقص

برات بود  یفرصت نی. اگمینم گهید یعکساست، ول

 !یدیمفت از دستش ممفت یکه دار

 یرا از رو فشیو ک دیکش نییرا پا درنگشیسف بلوز

 برداشت: زیم

مهم!  یجا هی یایب دیبذار، با یفردا عصرت رو خال-

و خوب فکر کن، اون عکسا به  نیامشبم بش

 ! یکنیهستن که تو فکر م یدردبخورتر از اون

کردم و دستانم را از  لیرا به طرف گردنم متما سرم

 هم باز کردم:

 که ندارم! فیکاش داشتم، ح-

 به حرفم گفت: توجهیب 



صاف  دیحسابت رو با ام جاکیباهاش  یبتون دیشا-

 !یکن

 و بلند گفت: دیطرف آشپزخانه چرخ به

 .رمیعمه من دارم م-

 داد: بلندتر ادامه و

 امروز! دمیجون رو که اصالً ندبهنوش-

 آمد: رونیاز آشپزخانه ب مامان

 بمون ناهارت رو بخور بعدش برو ...-

 دوشش انداخت: یرا رو فشیک آذر

 برم. دیکار دارم عمه! با-

 باال انداخت: یاشانه مامان

 بود آخه؟ یچه اومدن و رفتت نیا-

 خواستیکه م ی. موقعمیسرش راه افتاد پشت

و  دیمامان را بوس یبکند و برود گونه یخداحافظ

 گفت:

 .رمیبرو به غذات برس عمه، خودم م-

 دور شد گفت: یکه کم مامان

 باهات کار داره.  یکینره،  ادتیفردا -



و به  نییها پااز پله عیبپرسم. سر ینداد سؤال اجازه

 سمت در رفت.

تلفن برداشتم  زیرا از کنار م فمیداخل برگشتم و ک به

و با  ستادهیدر پاگرد ا ونیها باال رفتم. هماو از پله

حرف  یپورداده و با ننه هیتک واریتلفن به د یگوش

 گفت: دیمن را د ی. وقتدیخندیو م زدیم

باهاش حرف  ایب ،یپورش اومد ننهاخود شلخته-

 بزن.

 را به سمتم گرفت: یکرد و گوش یخداحافظ

 هی دیشمال تو با میریباز، هر وقت م یجا گذاشت یچ-

 ؟یجا بذار یزیچ

 را از دستش گرفتم: یگوش

 جا گذاشتم من؟ یچ ؟یخوب یپور... ننهالو-

ها سر و دستش را با هم تکان داد و از پله ونیهما

 از پشت تلفن گفت: یپورباال رفت. ننه

 ؟یحساب کتاب وسائله نار یمگه ت جانیزا یمار-

 ؟ییجا بَنا یچ یُچطور نان

 و گفتم: دمیخند



شد  سیباشه با جورابم که خ هیفکر کنم اون بلوز آب-

 و تو بالکن گذاشتمش!

 یلبم خندان بود که صدا یپوراز سؤال ننه هنوز

 گفت: یامردانه

 یچهمه کردمیرنگ! فکر مسرخ  خوش کیمات هیو -

 !یگذریقلم جنس نم هی نیاز ا یرو جا بذار

 یانداختم. باالتر از من، روبرو ونیبه هما ینگاه

بود و سرش  ستادهیا واریه دشده بنصب یقد ینهیآ

. آرام و کردیاش نگاه مچانه ریرا باال گرفته و به ز

 یکه به راحت یرا دادم، در حال دیوار جواب امزمزمه

 همان لحظه تلفن را قطع کنم: توانستمیم

 جا نذاشتم! یکیمات-

باال و  یه شبی! از ده؟یدست منه چ کهنیپس ا-

 .کنمیم نشییپا

 دادن گفت وگو بود:طول یکه دادم فقط برا یجواب

 کدومه! آدینم ادمی-

تو  زیچ هیآشناست،  یلیمن خ یرنگش برا یول-

بعد از برگشتنم به  یکه وقت یهمون رنگ یهاهیما

لبت بود! همون  یرو دمت،ید بارنیاول یبرا رانیا



 کسچیمون. هخونه یاومد خبریکه ب یروز

بمونم. مامان  یلینبود خ . چون قراررانمیا دونستینم

باال داشتم بهت  از! نییپا امین یگفت برم باال و تا نرفت

برم تو اتاقم، اما  خواستمی. اولش مکردمینگاه م

بهت که  دمیرس یشدم و برگشتم. درست وقت مونیپش

چشمت به  ،ینیکدوم مبل بش یرو نکهیانتخاب ا یتو

 کردمیروش! حس م یمن خورد و نشست یصندل

 هی. کینزد ک  یمن. نزد یپاها یدرست رو ینشست

 بود! بیحس عج

مقابل  ونیهما شد،یتر مهر لحظه آرام و آرام شیصدا

 یبرا یلیمشغول بود و من هم کماکان م نهیآ

 از خودم نداشتم. یدورکردن گوش

 ی! پاهاتم که رویبود دهیکوتاه پوش یلیدامن خ هی- 

 قراری! بیکردیجاشون ممرتب جابه یهم انداخته بود

خونه که  یجا هیمن از  یدونستیانگار م ؛یبود

. تموم اون زنمیم دتیکجاست، دارم د یدونینم

پله  یهابه نرده ،یکه اونجا نشسته بود یساعتهی

 هیاون  یتونم بگم تویدادم و نگاهت کردم. م هیتک

چند بار دستت  ،یساعت چند بار دست تو موهات برد

 تونمیم یو حت یدیات کشپ یو رو یآورد نییرو پا

 یرو کتیتا مات یخورد یچا یبگم با چه وسواس



 نیروز همکه هست بمونه. اون یلبت به همون قشنگ

من اومدم و نشستم  رون،یب یکه پات رو از در گذاشت

روش مونده بود. اصالً به خاطر  رماتگ م،یصندل یرو

شده  یتنت رو حت یکه گرما ن،ییاومده بودم پا نیهم

ما دور و  یاز خونه یلمس کنم. تو داشت میمستق ریغ

 زدمیاما من داشتم با خودم حرف م ،یشدیدورتر م

... مال  دی... با میشده مر یمتی: "به هر قگفتمیو م

 ... تو ... بشه!"

را  دیآرام ام یهازمزمه ون،یتا با وجود هما َکندمجان

رشت،  یگرفتهنم یدر هوا شیکه انگار تن صدا

نزنم،  یار شده بود، بشنوم. سکوت کنم و حرفدخش

 باشم و مدام تکان نخورم!  حرکتیب

اضافه را داده  حاتیتوض نیتمام ا دیام کردمیم حس

تلفن  یپا شتریحرف بزند و من را ب شتریکه فقط ب

 دارد. نگه

له کنم، در صورت خواستیدلم م بارنیاول یبرا که  یگ 

ضعف  ینشانه شهیتا قبل از آن گله و سرزنش را هم

 :پنداشتمیبازگشت دوباره م یراه برا یو نوع
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 هی نیکه ع یی! همون روزا؟یگیکدوم روزا رو م-

و جز اون  یکردیم یزندگ یواشکیکارکشته  کیچر

 برات مهم نبود؟ یچیه

. ستمین یگیکه تو م طورنیباشم، ا کیاگه هم چر-

از عشق و  یترقشنگ زیهرگز چ یکه زندگ دونمیم

 دنیهم با بوس یلذت چیو ه دهیداشتن به آدم نمدوست

مخصوصاً که  کنه،ینم یبرابر یکه دوستش دار یزن

 لبش بزنه. یرو کایمات نیاز ا

کلمات را  نیا دارجانیه یقدر با حس و صداآن 

را دارد به  هانیمن کنارش هستم و ا ییکه گو گفتیم

 لومترهایکه در آغوشش است و نه ک دیگویم یزن

و به  نشستمیجا منبود همان ونیدورتر! اگر هما

نبود تندتر نفس  ونیاگر هما دادم،یم هیتک وارید

تا  گرفتمیرا بغل م منبود خود ونی. اگر همادمیکشیم

 از من هدر نرود. آرام گفتم: یایانرژ چیه

که اومدم شمال  یبعد یدفعه ،یپوربده دست ننه-

 .رمیگیازش م

امروز  آرم؛یخودم برات م ،یپورچرا بدم به ننه-

 خوبه؟ شت؛یپ آمیم دمیو رس کنمیغروب حرکت م



 !خورمیگولت رو نم وقتچیه گهیمن د-

 گفت: محکم

بر  چشمهی یتو دمیم. قولزنمی... گولت ... م من-

 ،یزنیرو بکنم. تو فقط سخت حرف م کارنیهم زدن ا

 !یریگیاما سخت نم

تلفن گذاشتم. اگر  یآوردم و رو نییرا پا یگوش

 یگوش دمیشنیو من م گفتیم گرید کلمهکی

 . افتادیم نییخود از دستم پابهخود

فرا گرفته بود؛  یبدون منبع یتا دور تنم را گرما دور

و  دیام یهابه جز حرف توانستمیکه م یزیتنها چ

 فمیداخل ک یهاها به آن فکر کنم، عکسمرورکردن آن

 بود.
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بود که  نیحرف بزنم، قصدم ا دیبا ام نکهیاز ا قبل

بکوبم و بعد به اتاقم  ونیهما یبر شانه یمشت محکم

من را از تب و تاب  دیزدن با امبروم؛ اما حرف

در را باز  یاز کنارش رد شدم. وقت صدایانداخت و ب

. واکنشم باعث شد دمیکرد. از جا پر میکردم، صدا

 ییهاتعجب به من و شانه با یبزند. نگاه ینتواند حرف

 بودند انداخت و گفت: باال رفته یادیز دفعهکیکه 

 چته، فقط صدات کردم!-

 خودم مسلط شدم و با لبخند به طرفش برگشتم: به

 جانم؟-

 یجورهیبگم آذر صبح که اومد  خواستمیم یچیه-

 کرد که خودش خسته شد. چمونیپ سؤال نقدریبود، ا

حرف  نیرا تا به آخر باز کرده بودم اما با ا در

 و به در پشت کردم: دمیبه طرفش چرخ ونیهما

 د؟یپرس یمثالً چ-

 متفکر گفت: ونیهما

و  نیدیرو د یشد و ک یو چ نیاز شمال و کجا رفت-

 حرفا ... نیاومد و از ا یکجا رفت و با ک یمار

 ؟یگفت یتو چ-



 .میبا هم رفت میگفتم هر جا رفت-

به آذر  یحرف یعکاس نیبپرسم از دورب خواستمیم

 یهوشآدم کم ونیشدم. هما مانینه که پش ایزده است 

که  دیفهمیم دم،یپرسیم نیدورب ینبود، اگر درباره

 میخودمان دار نیب یمن و آذر موضوع مشترک مهم

 .میکنیپنهانش م هیزمان هم از خود و هم از بقکه هم

 زدم و گفتم: یچشمک

 .دیرس دیحساب آدم فضول رو با ،یخوب گفت یلیخ-

 داشت، گفت: دیخاص که نشان از شک و ترد یلحن با

 د،یبا دروغ رس دیحساب آدم فضول رو با یبهتره بگ-

 چون من که راستش رو نگفتم! 

ها نشستن کرده بودم، عادت ساعت دایپ یدیجد عادت

 یهازدن به درختتاقچه و تاکردن پاها و زل یرو

 همه یخسته شدن. شب وقت یابدون ذره اط،یح

تاقچه  یتخت، رو یرو دنیخواب یبه جا دندیخوابیم

. اما امشب دوختمیم اطیو نگاهم را به ح نشستمیم

و  کردمیم نگاهفرق کرده بود، فقط به در  زیچهمه

 دانستمیکه نم یارعاقالنهیانتظار غ دم؛یکشیانتظار م

انتظار را ابتدا به شب ربط  نینه! ا ای دیآیبه سر م

و بعد  کندیم قیدادم که ناخودآگاه احساس آدم را رق



را،  امیخوابیمملو از ب یهاکه با حرفش، شب دیبه ام

 دنید گفتیم شهیبهنوش همبلندتر کرده بود. عمه

اسمش خونش را به جوش  دنیشن یو حت دیام

بهنوش داشتم، با مثل عمه یطیمن هم شرا آورد؛یم

خون، احساسم به جوش  یتفاوت که به جا نیا

 . آمدیم

گذاشتم.  وارید یشد، سرم را رو نیکه سنگ پلکم

 دفعهکیها بخوابم. در همان حالت آرزو داشتم ساعت

که قرار بود انجام  ینامتعارف یفردا و تمام کارها

تا  نکهی. با ادمیبدهم، به ذهنم هجوم آورد و از جا پر

تا مانده بود، اما لباسم را آماده کردم، پنج یلیصبح خ

 یرا برا هیداخل پاکت گذاشتم و بق ار هاهیاز اعالم

که قصد انجامش را داشتم کنار گذاشتم.  یکار

گذاشتم. خودکار  یگریها را داخل پاکت دعکس

 اورمیب ادیکردم به  یزدن به آن سعبرداشتم و با زل

 قلهک چند است. یپالک خانه

 رونیکه داشتم از خانه ب یسخت یمرور کارها با صبح

رفتم. قبل از رفتن با آذر حرف زدم تا بدانم عصر او 

قرار  یکه برا ی. محلنمیبب دیبا یرا کجا و چه ساعت

 ییجا سی! رستوران هتل سوئبود بیکرد، عج نییتع

 برد،یجا مرا به آن اشیکار یهابود که بابا مهمان



که در  یی! کارهاانیهرمز ک یهیآن هم بنا بر توص

 یداشتم، اجازه نداد به آذر فکر کنم. کتابفروش شیپ

 ی. وقترفتمیم دیبود که با ییجانیدانشگاه اول کینزد

 رونیب فمیرا از ک یروسر دمیرس اشیبه چند قدم

 دمی" را خرریبادگیهایآوردم و سر کردم. کتاب "بلند

همراه  ها را داخلش گذاشتم. آدرس را بهو عکس

 دیها به مرد فروشنده دادم و تأکعکس یکتاب حاو

 یامروز و قبل از ظهر آن را به دست کس نیکردم هم

 که اسمش کنار آدرس است، برساند.

 یکه پا به دانشگاه گذاشتم تا به دانشکده یااز لحظه 

 یو چندبار گرم و سرد شدم. گاه نیحقوق برسم، چند

بلوزم به پشتم  کردمیاز شدت گرما و عرق حس م

 یترگرم زیکاش چ گفتمیهم م یاست و گاه دهیچسب

 هیحقوق که شدم، شب یبودم. وارد دانشکده دهیپوش

چطور  یدیفهمیکه نم یخلوت یهابود، صبح شهیهم

 ینیاستاد راه یها. تمام حرفشودیشلوغ م دفعهکی

 ،یفرشناسیو ک یشناسحقوق جزا و جرم یدرباره

 یازیکه ن یگذشت رقابلیغ میها در جراماده و تبصره

 یرمردیندارد، از سرم گذشت. پ یخصوص یبه شاک

. دینازیم ادشیقطور و ز یهاکه به پرونده

و  کردیم فیتعر شیهادادگاه ازکه  ییهاتجربه



به ما آموخت که چطور در  یبهتر از هر درس گفتیم

برنده را  یچطور پرونده ای م،یپرونده برنده باش کی

از  کیچیکه در ه ییها! تجربهمیده صیتشخ شیاز پ

وسط  فش،یدر ک هیکه با اعالم یها دخترآن

 شود،یم ریحقوق دانشگاه تهران دستگ یدانشکده

 ! ودنب

از  دی. باآمدیبه نظر ساده م کردمیم دیکه با یکار

و  کردمیها استفاده مصبح زود کالس یخلوت

به در  یاما وقت گذاشتم،یم زیم یرا رو هاهیاعالم

رنگ باخت و  بارهکی زیچشدم، همه کیها نزدکالس

دادم  هیکار قد علم کرد. به چهارچوب در تک یدشوار

 .مراهرو چشم دوخت یو به انتها
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. اگر شدندیتک و توک وارد دانشکده م انیدانشجو

شدن با شلوغ دادم،یاالن کارم را انجام نم نیهم

انجامش نداشتم. دست  یبرا یفرصت گریدانشکده، د

به داخل  ه،یاعالم دنیکشرونیب نیکردم و ح فمیدر ک

استاد  زیم یورو رورا پشت هیکالس رفتم. اعالم

به  انیدانشجو از کیچیبودم ه دواریو امگذاشتم 

استاد  زیم یکه رو یدیسف ت  یخاصیبه ظاهر ب یبرگه

 نکنند. یبود، توجه

شده و چهار  اول را که گذاشتم، شجاع یهیاعالم 

 زیم یرو قهیدقرا در کمتر از پنج گرید یهیاعالم

 کردمیبود، قرار دادم. دعا م رمیکه در مس ییهاکالس

 یسر و صدا کنند تا مهد هاهیاعالم نیحداقل دوتا از ا

ام و و دوستانش بفهمند من کارم را درست انجام داده

که پنهان کرده  یاهیاعالم یبرگه تاپنج یمتوجه

 بودم، نشوند.

داشتم تا آخر وقت در دانشکده بمانم تا  میتصم

اول از  یقهیدقاما همان ده نم،یکارم را بب یجهینت

زدم. نه فقط از  رونیسردرد ب یکالس فلسفه به بهانه

در  زیچآمدم. همه رونیکالس، از دانشگاه هم ب

من  بودنیعیطب نیبود و ا یعیدانشکده طب یهاراهرو



 هاهیجار و جنجال و اعالم از یخبرچی. هترساندیرا م

 نشده بود.

 یاطراف دانشکده را قدم زدم و وقت یهاابانیخ تمام

بروم  نییبه خانه برگشتم هر چه مامان اصرار کرد پا

نداشتم و تصور  ییاشتها چیو ناهار بخورم، نرفتم. ه

است که به  یقدر قوشاه آن یتیدستگاه امن کردمیم

 ستیکار ک هاهیبفهمد پخش آن اعالم تواندیم یسادگ

چند نفر از در و  دفعهکی قد،و درست مثل روز ع

به اتاقم هجوم  اجازهیو ب ندیآیمبه داخل خانه  وارید

دوش آب  یکرده بود و حت خی می. دست و پاآورندیم

آرامش را به من برگرداند.  یاگرم هم نتوانست ذره

تصور  یرا نداشتم. حت سیقصد رفتن به هتل سوئ

اما  ،از خانه ناممکن بود رفتنرونیب گرید بارکی

لباس  بارنیرفت. ا میهادیساعت که پنج شد، ترد

 یکوتاه یآب راهنیرفتم. پ رونیو ب دمیپوش یترراحت

مثل هتل  یطیداشت و مناسب مح یدیکه کمربند سف

 بود. سیسوئ

که آذر گفته  یرأس ساعت شش، همان ساعت درست

 خدمت  شیپ یی. با راهنمادمیبود، به هتل رس

 دایپ یخلق، آذر را در حالشلوارپوش و خوشکت

نشسته و مشغول خواندن  یصندل یکردم که تنها رو



بود. خوشحال بودم که تنهاست  شیروبرو یروزنامه

 اوبه  نکهی. قبل از استیهمراهش ن یگرید یو کس

. روزنامه را کنار دیبرسم سر بلند کرد و من را د

گذاشت و دستش را به سمتم دراز کرد. نگاه 

 را به من دوخت و گفت: زشیآمنیتحس

 !شدیبهتر نم نیاز ا-

را در دستش گذاشتم و کنارش نشستم. با لبخند  دستم

 بود: روزیتر از دمهربان یلیخ د،یبه طرفم چرخ

 کردم؟یفکر م یداشتم به چ یدونیم-

 کنارم گذاشتم و گفتم: یصندل یرا رو فمیک

مگه موقع خوندن  ،یخوندیروزنامه م یداشت-

 ؟یکنیاز اون هم فکر م ریغ یزیروزنامه به چ

 نگاه کرد و گفت:ام گوشواره به

شده  ی! چه عروس قشنگکردمیبه روز عقدت فکر م-

و  یزدیلبخند م ،یکردی! بهمون نگاه میمار یبود

! یکردیتر حلقه مسفت دیام یدستت رو دور بازو

که قراره فقط دو  کردیفکرش رو م یموقع کاون

 یتنت بمونه و بعد بش یساعت لباس عروس تو

 !یکردن مار رونی! تو رو وداماد؟یعروس ب



 یبه صورتش زل زدم. وقت حرفیو ب برگشتم

 گفت: د،یاز اندازه طول کش شیکردنم بنگاه

  ه؟یچ-

به  یکه برس هیاحرفت مقدمه نیفقط اگه ا ،یچیه-

 گهیقدر بدبختم، دمن چه نکهیو ا لهیقب سیپسر  رئ

 .دمیو من هم شن یادامه نده! بارها گفت

 نشست: راست

حرف حساب تو گوشت  وقتچیه ه،یچ یدونیم-

خرده  هیتا  نجایا آدیم یکیامروز  نیهم یبرا ره،ینم

 به گوشت رفت. دیباهات حرف بزنه، شا تریجد

انداخت و  یحرف به پشتش نگاه نیاز گفتن ا بعد

 گفت:

 !دیرس-

 انیشهرام ک دنیانداختم و با د یپشت سرم نگاه به

 برگشتم و گفتم: عیسر

 آذر! کنهیم کاریچ نجایا کهیمرت نیا-

 لب گفت: ریبلندشدن ز نیبلند شد و ح شیاز جا 

قدر به درد چه کهیمرت نیا یفهمینم یتو خر-

 !سای. بلند شو واستمیبخوره، من که مثل تو ن



 نم،یخودم بب یکه او را روبرو یبلندشدن را تا زمان 

تر از که کرده بودم، عقب یکار یطول دادم. به تالف

به  یدادن با او قدردست یو من برا ستادیا یصندل

طرفش خم شدم. هر چه که من نکردم، آذر کرد و تا 

 خدمت،شیاز پ شتریگرفت و ب لیتوانست او را تحو

 دنیکه منتظر رس یاکرد. در فاصله یخدمتخوش

مداوم حواسش به من  انیشهرام ک م،یبود کیاست

در بحث با آذر غرق  دیرسیبه نظر م یوقت یبود، حت

 و رو به من گفت: اوردیشده است! سرانجام طاقت ن

که موهاتون رو  نیفکر کرد نیتا حاال به ا خانممیمر-

 ن؟یکوتاه کن

از حد  شیقصد داشت خودش را ب ایبود  گستاخ

 ینشان بدهد، در هر دو صورت حرفش برا یمیصم

 من جالب نبود.

 !دیصدام کن یمار-

 زد: طنتیاز سر ش یلبخند

 صداتون کنن؟ میاز ما بهترون مر نیدوست دار-
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 سر تمسخر لبخند زدم: از

 !طورهنیهم دیشا-

 و گفت: دیرا نوش اشیدنیاز نوش یکم

 !جانیمار یسؤالم در رفت ریاز ز-

 کردنشون فکر نکردم.به کوتاه وقتچیه-

از خودش دور کرد، انگار که آن را  یرا کم وانیل

 پس بزند:

قراره  ی! وقتیرو بکن کارنیا کنمیم هیبهت توص-

که تو  یکار بکن ییبزرگتر، کنار مردها یایدن هی یتو

کمتر  یهرچ دن،یخواستن رس یبه هر چ یزندگ

 !به نفع خودته یخوشگل باش

که من ازتون بخوام  نهیشما درست مثل ا یخواسته-

چون هرچه کمتر حواستون به  دیچشماتون رو کور کن

 !دیبزرگ بکن یهاکار دیتونیتر مخوشگال باشه راحت



که انگار از کنترلش  یدنی. خنددیناخودآگاه خند آذر

و رو به آذر  دیهم خند انیخارج شده بود. شهرام ک

 گفت:

 !یگفتیکه تو م هیتر از اونشقکله خردههیانگار -

به جانش  هازدهیرا که آوردند من مثل قحط کیاست

. خوردیدر آرامش کامل م انیافتادم، اما شهرام ک

سر بلند کرده و نگاهش کردم، کارد و  یالحظه یوقت

 چنگالش را در بشقاب گذاشت و گفت:

 ینگاراون روزنامه یجا یدوست داشت وقتچیه-

و ازش در مورد  حضرتیاعل یجلو نهیشیمکه  یباش

با  رهیکه م یاون یجا ای پرسه،یژاندارم منطقه م

آدم  ونیلیهامو ده کنهیمصاحبه م ریوزنخست

 ننش؟یبیم

که  یرا که در دهانم بود قورت دادم، در حال ییغذا

است  یخروس نیترمحلیب انیشهرام ک کردمیفکر م

 ام، گفتم:که تا به امروز با آن برخورد داشته

 بهش فکر نکردم! وقتچیه-

 :دیپرس دوباره



در شروع کارش،  دیکه اون آدم شا یدونیرو م نیا-

 ،یستادیکه االن تو ا ییاز جا ترنییپا یلیخ یتو رده

 ییبه جا شیطلببوده و با پشتکار و فرصت ستادهیا

 ده؟یکه االن داره رس

نشان  یبه خوب گشتیو چنگالم که در بشقاب م کارد

دارد  تیاهم میکه برا یزیکه فعالً تنها چ دادیم

 اما مجبور بودم جوابش را بدهم: ست،یچ

 خواستنیکه م یزیخب بله، همه که همون اول به چ-

 . براش تالش کردن!دنینرس

را از من به طرف آذر برد و دوباره به من  نگاهش

 شد: رهیخ

من  یعنی. دیرو دار ییهاییتوانا نیهمچ هیتو و آذر -

از  ارتریهش کمهی دی. فقط بانمیبیشما دو نفر م یتو

 !نیامروزتون باش

 و چنگال را رها کردم: کارد

 م؟یکن کاریچ دیبا یعنی-

 :دیرا به جلو کش خودش



 یصدا مدتهی ها،ییبه اون باال دیدمتون رو وصل کن-

و دشمنانشون رو  دیسیاونا بنو. به نفع دیاونا باش

 !دیرسوا کن

 ن؟یهست هاییاز اون باال یشما هم بخش-

 زد: لبخند

 آد؟یبهمون نم-

 ن؟یو دشمنانتون ک-

به او  انی. شهرام کدیجلو کش یخودش را کم آذر

 انداخت و گفت: ینگاهمین

هستن  ییاونا نشونیتراما خطرناک ستن،ین دوتایکی-

تر حرف قع ضد ما! سرراستکه کنارمونن، اما در وا

 بزنم، همسر سابقتون!

 بود گفتم: یهم ساختگ یکه قدر یتعجب با

شما  یو از اختالفات کار امیب دییفرمایشما م یعنی-

 ما؟ میکنیم یباز. خالهسمیم بنودر مقاله

 باال داد: ییابرو

 یبا مقاله بارهی! تو یدینگو که منظور من رو نفهم-

 یو ضربه ایب بارنیا ،یرو کرد کارنیا هیشوال

 یتونیکه م یدرخشان یندهیبزن. به آ یترهولناک



 بتیکه نص ییهاتیفکر کن، به موقع یداشته باش

 پرسوده. ی  گذارهیسرما هیکمک کن به ما،  شه،یم

بزنم به ساعتش نگاه کرد و بلند  یحرف نکهیاز ا قبل

 شد:

شام  یباشم، اما فردا برا ییجا گهید ساعتمیتا ن دیبا-

موقع ادامه حرفامون رو اون میتونیوقتم آزاده، م

 .میبد

انداختم و  نییمن و آذر دست داد و رفت. سرم را پا با

را به دست  دانیشدم. آذر م کیبا است یمشغول باز

 گرفت:

 هی! یرو برس دیکه حساب ام یفرصته مار نیبهتر-

 بده بهشون!  ایب یها رو دار! اگه عکسیعال تیموقع

 نگاهش کردم: زیرا بلند کردم و تند و ت سرم

 وجود نداره؟ یچندبار بگم که عکس-

 را باال آورد: دستش

با  ایب آدیخوشت نم انیآروم باش! باشه از شهرام ک-

 دیام یبرا یاون هر کار م،یمعامله کن خاناسیخود ال

 میبخوا یهم بفهمه تو خطره هر باج یوقت کنه،یم

 جا نفوذ داره!هم همه انیمثل هرمز ک !دهیم



را برداشتم. آذر هم همراهم  فمیجا بلند شدم و ک از

من را از رفتن  تواندیکه نم دانستی. مبلند شد

را  امشانه م،یرفت رونیکه از هتل ب یمنصرف کند. وقت

 گرفت و گفت:

مگه ما از اولش قرار  ؟یکنیم یطورنیچرا ا یمار-

 م؟یاشپشت هم ب مینذاشت

 زدم: داد

و به  یاز من حرف بزن انیبا شهرام ک یبر نکهیا-

 شیآنچنان یهاشنهادیبا پ ادیخودت اون ب الیخ

م کنه، پشت من بودنه؟ من خودم رو به وسوسه

 نالم؟یازش م میبفروشم که دا یستمیهمون س

 :کردیم میدور شدم. آذر صدا عیسر ییهاقدم با

 !ستم؟یکدوم فروختن؟ کدوم س یمار-

زدن و گرفتم و فرصت حرف یاز آذر تاکس زودتر

 دادن را از او گرفتم. حیتوض
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به خانه خلوت  یمنته ابانیشدم. خ ادهیخانه پ کینزد

را در دست گرفته و  فمیبود. ک کیو هوا کامال تار

. شودیم دهیکش نیبه زم یاز گاهمتوجه بودم که هر 

 نکهیخودم مطمئن شده بودم، ا یدرباره زیچکیاز 

انجام بدهم. آدمش  دیام هیعل یکار توانمیمن نم

و نسبت  ایثربه خاطر خاله کردمیفکر م ینبودم، روز

ما بزنم، ا دیبه ام یاضربه توانمیهرگز نم مانیلیفام

که از آذر و کارش به دل  یانهیو ک تیعصبان زانیم

 یحت یبود. وقت یگرید قتیحق یایگرفته بودم، گو

را  نمیبچ سهیدس دیام یبرا نکهیا دنیتحمل شن

 بود،مانع  یلیفام فراتر از نسبت یزیچ یعنینداشتم، 

 !گذاشتیبود که نم دیخود ام

خانه  دیرا باالتر آوردم و کل فیرا باال گرفتم. ک سرم

که دستم را جلو  نی. همدمیکش رونیرا از داخلش ب

از پشت دستش را  یرا در قفل کنم، کس دیبردم تا کل

که به کمرم  یمچ دستم گذاشت و با  فشار آرام یرو

 فیمن را به طرف خودش برگرداند. آمدم ک عیداد سر

که  دیصورت ام دنیکه با د بزنم غیو ج اورمیرا باال ب

تالش کردم  شی. به جاد، خفه شدمصورتم بو کینزد

درخت کنار  ریتا خودم را از او جدا کنم که من را به ز

 حصار کشاند. 



 و خفه گفتم: آرام

 نزدم. غیولم کن، ولم کن ... تا ج-

اما دو دستم را  دم،یچسب واریرا رها کرد. به د کمرم

کم  یبا فاصله میسخت و محکم گرفت و روبرو

 :ستادیا

 ،یطورنیاالن چه وقت خونه اومدنه؟ اونم ا یمار-

 !یکیتار یتک و تنها، تو

 یآشنا بود! مثل تمام روزها تینهایب گرشخیتوب لحن

. فقط نگاهش کردم و با میکه کنار هم بود یکوتاه

 ادیدراز را به  یروزها یهایخستگ واریبه د هیتک

. دمیکشنفس  یگریتر از هر وقت دآوردم و آرام

 دیکه به ام یکس نیا دانستمیو م کردمینگاهش م

از  یابه اندازه د،یبگوندارد که  چیو ه کندینگاه م

قدر خسته " دور است که حد ندارد. چهیواقع ی  "مار

را رها کرد. دستش را  میهااز دست یکی دیبودم! ام

که به آن داد من را به  یبه پشت کمرم برد. با فشار

 تیموقع نیبودم! ا. در آغوشش دیسمت خودش کش

بدون  یهارا باور نداشتم، مطمئن بودم از آن خواب

 است! ریتعب
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نگاهم  تابانهیکه چطور ب دمیرا باال گرفتم و د سرم

را  نیشکل انتظار ابه چه  شیهاو چشم کندیم

 بهیما با هم غر اورمیب ادیکه دوباره به  کشندیم

 یهاآن دست اورمیب ادی. به میشویو نم میستین

پر از خط و  یهاروز عقدمان را و نگاه یشدهحلقه

که در  یشب مشترک نیاول یعاشقانه، برا یهانشان

که قرار بود تا چشم  یصبح نیاول یبرا م،یداشت شیپ

که قرار بود با  یو قسم مینیرا بب گریهمد م،یکنیمباز 

 یزارهایعسلمان، کنار شالروز ماه نیهم در اول

. میبخور رودخانه کینزد یزادهسرسبز، پشت امام

وفادار  دیمن قسم بخورم که تا آخر عمرم به ام

همه  مشیمر یقسم بخورد که برا دیو ام مانمیم

 یاگذاشتم. لحظه اشنهیس ی. دستم را روکندیم یکار

خورد، خواست که دستش را  ی. تکانامدینفسش درن

 اشنهیس یآن را رو عیدستم بگذارد. سر یرو



که آخر  ی. آرام و مثل کسدمیجا کردم و عقب کشجابه

 باشد گفتم: دهیخط رس

! یکرد کاریو باهام چ یچه به روزم آورد نیفقط بب-

ه خاطر ب تونمینم وقتچیه د،یام یکرد تمیاذ یلیخ

 ببخشمت! یکه با من کرد یکار

 نییوار باال و پارا پشت کمرم به حالت نوازش دستش

 برد:

 یطوراون وقتچیدست من بود، ه زیچاگه همه-

 ! شدینم

  ؟یبگ یرو دار نی! فقط ان؟یهم-

دستانش را باال آورد و دو طرف صورتم  دفعهکی

 گذاشت:

تموم  ،یو کدوم حرف یبگم؟ با چه کار یخوایم یچ-

بگو من همون کار رو  شه؟یدرد و رنجت تموم م

و  مونمیم نجایاگه تا صبح طول بکشه ا یبکنم، حت

 .دمیگوش م

کار از کار گذشته، تا صبح که سهله، اگه تموم -

 درست کرد. شهیرو نم یزیچ گهید یعمرتم بمون

 آورد: ترنییرا پا سرش



اگه  یت! حشهیتموم نم وقتچیکار من و تو با هم ه-

که  میچشم  پشتمون دار هی م،یپشتمون رو به هم کن

 من و توئه. دنید یفقط برا

ام به گونه یاداد و بوسه هیرا به صورتم تک صورتش

! تمام مدت ری! گرم و نفسگیزد؛ آرام، اما طوالن

 یفرصت نه گفتن داشتم و نگفتم. غلط و درست بعض

به کنکاش نداشت!  یازیمعلوم بود! ن شیاز پ زهایچ

بوسه  نیبود که بمانم و لذت ا نیتنم ا یاما خواسته

را به جان  خود بخرم و من هم جلودارش نبودم. من 

! شیهم رو نیکه هر شب با خودم در جدال بودم، ا

طور ها! همانگذشته هی! شبدیبوسیخوب م دیام

. لبانش را از کنندهکیطور تحرو همان یداشتندوست

که از  ینیریو من حس ش داشتیام برنمگونه یرو

 آمدینوک پا شروع شده و با سرعت به سمت باال م

 نیی. دستانش پاکردمیوجودم احساس م بندرا با بند

برد و  ترنییآمد و دور کمرم سفت شد، سرش را پا

فقط  قیقا کیو من مثل بادبان  دیام را بوسسرشانه

. وصلش شدمیجدا نم قیاز قا خوردم،یم وتابچیپ

لبانش را از  نکهی. بدون اشدمیبودم و از جا َکنده نم

 دی. امدیبوسیرفت و میآن راه م یام بردارد، روشانه

شب تا صبح تمام  کی تواندیچطور م نکهیراه حل ا



کرده بود،  دایپ اوردیدرد و غم گذشته را از دلم درب

را بر هم  شیهاو برنامه ختمیریاگر من اشک نم

 یاذره ختمیریکه اشک هم م یزمان ی. حتمزدینم

شده بود، مثل  ریاما د خواستم،یرا نم دیدورشدن ام

تا  دیآمده بود. ام شیشه! و من هم عقلم سر جایهم

. اسمم را با نگاه به دمیسربلند کرد، من کنار کش

 زمزمه کرد: میهااشک

 !یمار-

 سرم را تکان دادم: 

اسم و رسم داره. برو ... من به درک! تو بابات -

 ادتی تینشستن پات تا آداب و ترب ی! کلیازادهخان

رو از دم در خونشون  یکیکه  ستیبدن، برات خوب ن

نور ماه  ریدرخت و بعد باهاش ز ریز یبکشون

 !یکن یعشقباز

 خوادیکه دلم م یطوراون یذارینم وقتچیچرا ه-

که خودم خسته بشم و بکشم  یطورببوسمت! اون

 کنار!

سرم را به  یجلو یبه حرفش نکردم. موها یتوجه

کمربندم گذاشتم تا  یعقب هل دادم و دست رو

 یقهیدستش را جلو آورد و  دیسگکش وسط باشد. ام



تا  دیگردنم کش کیام تا به نزدشانه یرا از رو راهنمیپ

 کردن آن به من کمک کند:در مرتب

که  یو هر چ یازادهخان یایبروب نیتموم ا یمار-

مربوط به اونه، حاضرم مفت بدم بره، عوضش تو 

چه قدر برام  یدونستیکاش م ی. ایکنارم باش

 !یکه گفت ییزهایچ یهمه تنیاهمیب

 ملتمسانه نگاهش کردم: بارنیا

 گفتم برو... -

در قفل  دردسریب بارنیرا ا دیطرف در رفتم. کل به

کردن هبدون نگا توانستمیانداختم و آن را باز کردم. م

تا  دمیبستن در چرخ نیدر را ببندم، اما ح دیبه ام

 . نمیاو را بب گرید بارکی

 ؟یها رو برام فرستادتو اون عکس یمار-
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 شدم. اشرهیو خ ستادمیا

 ؟یمار یتو فرستاد-



قرارم با خودم  نی. ا"نه" گفتم و در را بستم بلند

نبود. قرار بود اگر شک کند که کار من است، محکم 

بلدم بکنم تا  یو کتمان کنم! هر کار ستمیبا شیجلو

. ستادمیجا ا. همانستیمطمئن شود که کار من ن

. شدیم کیکه به در نزد دمیشنیرا م دیام یپا یصدا

ر هستم و د شتپ دانستیکه انگار م یطور

 گفت: شنوم،یرا م شیهاحرف

 یهایکتاب بلند یال ی. گذاشتشونیتو فرستاد-

! عکسا رو  هم خودت ی! امروز صبح فرستادریبادگ

که  یمن، اونم وقت یبرا ی! چرا فرستادیگرفت

 دنبالشن.  ایکه ک یدونیداشت؟ و م یبهتر یایمشتر

 را بلند کردم: میصدا یکم

 چی. من هآدیداره م ونی! همانجایبرو، نمون ا-

 برات نفرستادم. یعکس

 .امدین یجواب

 عقب رفتم و به در نگاه کردم.  یکم

 چی! و گر نه باور کن هرمیخاطر تو م فقط به یمار-

 .رهیمن رو بگ یجلو تونهینم یدر و حصار و آدم



آن  یتا صدا دمی. پا کوبدمیو به سمت خانه دو برگشتم

که تمام  یدمبرنج تازه یرا بشنود. تازه داشتم از بو

 ونیکه هما بردمیسالن را گرفته بود، لذت م یفضا

 به سمتم گرفت: یکاغذ

کرد  دیتأک یلیزنگ بزن، خ هیشماره  نیبرو به ا ایب-

. کاغذ را از یزنگ بزن هیحتماً بهش  یکه اومد یوقت

. با دمیرا از سرشانه باال کش راهنمیگرفتم و پ ونیهما

بود، اما  دهیفشار بوس یاآرام و بدون ذره دیام نکهیا

 مانده باشد. یام باقشانه یرو یترس داشتم رد

 نکرد؟ یخودش رو معرف-

 چرا گفت رستگاره!-

 کردم: تکرار

 رستگار؟-

جواب نماندم و به سمت تلفن رفتم. تا بوق  منتظر

 یجوابم را داد. بعد از سالم سرد روزیخورد خود آقاف

 گفت:

 شهیو مثل هم خورهیگه بهتون برنمخانوم ثابت ا-

 نیبه حال ا یفکر هیو  نیایلطفاً ب ن،یستیطلبکار ن

در تمام  د،یبکن شهیم هیریکه به دفتر تحر ییهاتلفن



 نقدریا وقتچیفضا کار کردم، ه نیا یکه تو یمدت

 دو ماهه شدم! یکی نینشده بودم که ا دیتهد

 پشت کردم و گفتم: ونیهما به

 مگه باز زنگ زدن؟  روز،یشده آقاف یچ-

 بله خانوم، زنگ زدن.-

 ه؟یحرف حسابشون چ-

فقط باهاشون  ه،یحرف حسابشون چ دونمیمن نم-

دفتر و اگه حرف  ارمتونیقول و قرار گذاشتم که ب

دارن به خود شما بگن و دست از سر ما  یحساب

 بردارن!

 

 _فصل_پنجمانی#پا

 

[18.06.21 21:57] 

 

  155#پارت

  می_مری#برا

 #فصل_ششم



 #مرمر

 

دادم. پوست  هیتک واریرا به پشت بردم و به د دستم

تمام  کردمیخشک بود. احساس م صورتم خشک  

به  میکه داخل اتوبوس، با برگرداندن رو ییهااشک

. با استدیبودم، در صورتم پ ختهیر شهیسمت ش

هستم و  ییسراملکدکتر یگفته بودم برادرزاده نکهیا

 نکهیاما حس ا کردند،یهمه با احترام با من برخورد م

. داشتیشان هستم دست از سرم برنممزاحم

با لبخند نگاهم  شدندیکه از کنارم رد م ییپرستارها

تعجب پشت نگاه خود را  توانستندیو نم کردندیم

پنهان کنند. ساعت نه صبح بود و من قبل از 

حضور داشتم. با آمدن  مارستانیدر ب نیشاهعمو

گرفتم و به سمتش  واریرا از د امهیتک نیشاهعمو

آن را،  شدیلبش بود که کمتر م یرو یرفتم. لبخند

. به طرفش که دیو مطبش د مارستانیاز ب ریغ ییجا

برخورد کند و  نیشتم با من سرسنگرفتم انتظار دا

را شروع کند،  خمیتوب دهیرفتارش سرد باشد و نرس

 یاما دستش را دور کمرم انداخت و به پرستار خانم

 بود گفت: ستادهیا رشکه کنا



 !دهیدرس م اکالیما خانوم معلمه، تو ک م  یمر نیا-

 انداخت گفت: میبه سرتاپا ینگاه پرستار

بالً که از تهران اومدن و تو ق نیماشاهللا، گفته بود-

 .دنیروستا درس م

تکان دادم و به همراه  شیبه تشکر برا یسر

 ی. لبخندش تا زمانمیبه سمت اتاقش رفت نیشاهعمو

در  یلبش بود، اما وقت یکه در اتاقش را باز کرد رو

که  یو با اخم و همان سرد ستادیجا ارا بست همان

 انتظارش را داشتم گفت: 

! من ذارمیم ابونیسر به کوه و ب آخرش من-

بهم زنگ  دیسحر با یندارم که صبح کله یزندگخونه

ت منتظرته؟! که برادرزاده مارستانیب ایبزنن زودتر ب

 کار بُکنم! ها چهاز دست شما دونمینم گهید

 گرفتم و انگار که مچش را گرفته باشم گفتم: چشم

که  کرده یهم کار یاگهیاز من کس  د ریمگه غ-

 شیپ خواستمیخونه، چون نم ومدمیشماها؟ ن دیگیم

و گر نه کجا بهتر از خونه، تازه  م،یعمو حرف بزنزن

 و خسته هم هستم. دمیرس



رفت.  زشیرا تکان داد و به طرف م سرش

 قیمورد را به تعو نیزدن در احرف خواستیم

 :ندازدیب

بهش که دو روز تو رو  میزنیمامانت تا ما زنگ م-

داره،  تیبهونه و شکا یکل ،یما بمون شیبفرسته پ

 یایب یفتیگذاشته راه ب یشب یشده که نصف یاالن چ

 شمال؟

انداخت و  زیم یرا رو فشیطرفش رفتم. ک به

 یحواسیبا ب زیآورخت یروپوشش را از رو

 من نداشت. م  یکردن مستقبه نگاه یلیم چیبرداشت. ه

روغ بهش گفتم، بهش گفتم حال چون هزارتا د-

حتماً برم شمال! به همه  دیبا ستیبزرگ خوب نمامان

و حرف راست  جانیدروغ گفتم تا فقط پام برسه اله

 رو از شما بشنوم.

 دستانش را از هم باز کرد:-

 ؟یحرف راست  چ-

زندانه،  یفرهاد چندروزه که تو ن،یعموشاه-

 هیبره باهاش حرف بزنه.  ذارنیرو هم نم کسچیه

و نرفتن  نجانیا خانیسیاحمد و عست حاجهفته

 گفتیاحمد با مامان حرف زد، محاج روزیتهران، د



فرهاد پاپوش درست کرده، مطمئن بود! رد  یبرا یکی

هم  خانیسیکردن. ع دایهم انگار پ ییهاو نشونه

 سفت و سخت دنبال ثابت کردنشه.

 :رفتیدر هم م شتریب نیهشاعمو یهااخم لحظه هر

 یکه گفت یینایجا جاشه! ابه درک که زندانه، همون-

 یاومد یبه من داره که از تهران کوبوند یچه ربط

مامانت رو سر  یو منت دروغ سر هم کردن برا نجایا

 !؟یذاریمن م

 گذاشتم: زشیم یلبه یرا رو دستم

 باشه؟ تونهیم یکار ک دیدونیشما نم یعنیعمو ... -

 را بلند کرد: شیصدا

 دهیکرده؟! د دایراه چاره پ خانیسیالبد کار منه! ع-

کنه،  یمالپسرش رو ماست یکارگه یکی نیا تونهینم

 !گهید یکیگفته بندازم گردن 

حرفم را به او بزنم، اما  توانمیراحت م کردمیم فکر

 :میاز کجا شروع کنم و چطور بگو دانستمینم

 خانیسیکه ع میدونیهتر معمو هم من و هم شما ب-

 .کنهینم ییو ادعا زنهیحرف نم خودیب



البد  ست،ین یکم آدم خانیسیچرا نکنه؟ ع-

دادن که بگه  ادیبهش  شناستشونیکه م ییهاگندهکله

مدارک  خانیسیع یالیو یپاپوشه! تو هی نیا

 نیمنافق یهافرهاد رو با چندتا از سردسته یدستهم

 خانیسیع ؟یچه رد و نشون ،یکردن، چه پاپوش دایپ

تو  ستهفته هیرو نداره،  الشیکه حق رفتن به و

 دایوقت از کجا رد و نشون پ! اونهییایدریعل یخونه

 کرده؟

 گفتم: آرام

 نیباش یبهتره منطق دیسر من داد بزن نکهیا یبه جا-

 .گمیم یچ دیو گوش کن

که کامالً  ینشست؛ در حال شزیپشت م ،یصندل یرو

 نشستم و گفتم: شیناآرام بود. من هم روبرو

 دایسؤال دارم، چرا اون مدارک تهران پ هیازتون -

 داشونیپ نجایمطب فرهاد، چرا ا یتو یحت اینشده، 

 ذاشتیبود که نم کارهنیفرهاد اگه ا ال؟یو یکردن، تو

 بمونه! الیو یمدارک تو

 را باال داد و حق به جانب گفت: شیابرو

 الی! به خالیگذاشته تو و ستکارهنیفاقاً چون اات-

 .کنهیشک نم نجایبه ا یخودش کس



 تکان دادم: شیرا برا سرم

 نیدار ی. از چنمیبیمن ترستون رو م نیشاهعمو-

که کار عموساسانه،  نیدونیشما هم م ن،یکنیفرار م

 که ... دمیمن خودم د
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بلند شد، چشمانش درشت شده و  شیاز جا دفعهکی

و  دیکوب زیم ی. دستش را محکم رودیلرزیدستانش م

 گفت:

 مرمر ب بُر صدات رو!-

عقب رفتم و نگاهش بلند شدم. عقب میو از جا دمیترس

اش آمد و انگشت اشاره رونیب زشیکردم. از پشت م

 را به طرفم گرفت:



 ؟یهم گفت یاگهیرو به کس د یگیکه م یفیاراج نیا-

 گفتم: دیلرزیام مکه چانه یحال در

از تهران اومدم  نینگفتم، واسه هم کسچینه، به ه-

. اومدم با هم ومدمیخونه هم ن یشما و حت شیپ نجایا

 .میبکن یفکر هیو  میحرف بزن

 ادا کرد: دهیو کلماتش را کش دیغر

 ؟یفکر چ م،یفکر کن-

 لرزان ییکار خودش را کرد، با صدا میدر گلو بغض  

 گفتم:

 فی. اون کمیبراش بکن یکارهی دیبا گناهه،یفرهاد ب-

. من خانیسیع یالیو یرو عموساسان گذاشته تو

بهم  فیک هیمطمئنم، خودش قبالً بهم گفته بود که 

تا بذارم تو اتاق فرهاد، من همون موقع بهش  دهیم

شد و  ضیبزرگ مردفعه که ماماناما اون دم،یتوپ

 یهاآخر شب چکمه نساساکه عمو دمیموندم د ششیپ

و نصف شب برگشت خونه!  دیبزرگ رو پوشبابا

 بود. ختهیهم به هم ر یلیخ

 زیم یاز تنش درآورد و رو دهیرا نپوش روپوشش

 وباره برداشت و گفت:را د فشیانداخت. ک



احمد و به حاج یبر یخوایاالن م ؟یکه چ-

ازش  یبهت گفته و  چ یکه ساسان چ یبگ خانیسیع

ساسان رو  شه؟یم یچ یاگه بگ یدونیم ؟یدید

خاطر داشتن نه فقط به  کنن،یو اعدامش م رنیگیم

به  خان،یسیع یالیاون مدارک و گذاشتنش تو و

کنه  بتثا تونهیبرادر مهرانه، هرگزم نم نکهیخاطر ا

نداره، اتهام پشت اتهام  یارتباط چیکه با مهران ه

. زننیبراش و سر سال نشده دارش م کننیم فیرد

مون ! همهکنن؟یکار م یبا منافقا چ یدونیتو م

 .میشیبدبخت م

. کردمیم هیگر صدایبمن  زدیکه حرف م یمدت تمام

بزرگ و بزرگ و باباخاطر مامان خاطر فرهاد، بهبه 

در صورت  نکهیاز ا دمیکشیخودم. درد م یچارگیب

 ریتقص زیچاعتراف کردم همه نکهیبعد از ا نیشاهعمو

 :دمیند یتعجب چیساسان است ه

که کار عموساسانه، مگه نه؟  نیدونستیعمو شما م-

 که من گفتم ... یوقت نیاصالً جا نخورد

 مد:برداشت و جلو آ یدستمال

 مارستانیاز ب ایآبروم رو نبر. ب نجا،ینکن ا هیگر-

 ساسان نگو!هم ساسان قدرنیا رون،یب میبر



برد. قبل  رونیرا گرفت و من را  با خودش ب میبازو

از  یکیبپرسد، رو به  یزیاز او چ یکس نکهیاز ا

و  رودیرساندن من م یداد که برا حیپرستاران توض

 .گرددیبرم گریساعت ددوسه

را کنار گذاشت و  یخوددار م،یشد اطیوارد ح یوقت

در را  ی. وقتدیکش نشیمن را با خودش به طرف ماش

نشستم و بدون ترس  نشیماش یصندل یباز کرد، رو

و به شدت  دیجویرا م شیهالیبه طرفش برگشتم. سب

نشست. تا  نشیپشت فرمان ماش عینگران بود. سر

از او دور  تا دمیخودم را به عقب کش شدیکه م ییجا

 باشم.

رو برده  فیساسان اون ککه عمو نیدونستیشما م-

 کارنیا گهیبا همد دمیکار اونه، شا نیخبر داشت ال،یو

 .نیرو کرد

ساسان داشتم کتمان کند که خبر داشته کار عمو دیام

 است.

 زد: ادیطرفم برگشت. فر به

 مرمر خفه شو.-

بودم و خودم را به در چسبانده  دهیکرد. من ترس مکث

 :آرام شد یقدر دیگرفتن من را که دبودم. فاصله



 ؟یگیم یدار یچ یدونیتو چه مرگته مرمر، اصالً م-

بزرگ خون  مامان ادیسر ساسان ب ییبال یدونیم

من و فرامرز رو  رنیگردنت؟ ساسان رو بگ افتهیم

 ییتنها یحرف رو تو نیا گهید کنن،یمگه ول م

خودت هم تکرار نکن، من خبر از کار ساسان نداشتم. 

گفت چه  هماومد ب شیبرسرش دوروز پخود خاک

ش داره اخونه یکرده، االن هم نشسته تو یغلط

ل کن! با جانیحرف رو هم نیاز ترس، ا رهیمیم  دیگ 

 تا بو نبرن کار ساسانه.  میبُکن شهیکه م یهر کار

 گفتم: هیو با گر دمینال

 گناه یبه پا میبذار یطورنیهم ؟یپس چ فرهاد-

 آد؟یسر اون م یی؟ چه بالنکرده بسوزه

 سفت شد: نشیدور فرمان ماش دستش

که با مهران  یکدوم گناه نکرده؟ اون داره تاوان کار-

. به خاطر اون مجازات نشده، حاال دهیکرده رو پس م

 ی. فرهاد به ما ربطشهیکار نکرده م هیداره به خاطر 

دلت  ،ییره، تو از گوشت و پوست و استخوون ماندا

 دار؟ یساسان سرش بره باال خوادیم
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 نگاهش کردم: هاچارهیب مثل

ساسان سر عمو ییبال خوادیعمو چون من دلم نم-

 دار؟ یبشم که سر فرهاد بره باال یراض دیبا اد،یب

که دو  راندیمقدر با سرعت را از جا کند. آن نشیماش

 رهیبند کردم، اما دست از نگاه خ یدستم را به صندل

 میدور شد مارستانیاز ب یکم یبه او برنداشتم. وقت

 گفت:

کار کنم، برم بگم کار ساسانه تا چه یگیخب تو م-

مرمر بفهم؛ ما  م؟یگرفتار بش مون باهاشهمه

خدا منتظر مون خرابه، بههم پرونده یطورنیهم

خاطر مهران به صالبه مون رو بهتکن تکبهانه

ککش  یکس ارنیهم سرمون ب ییبکشن. هر بال

لشکر  هی یجلو انی. اگه بگزهیوهللا باهلل نم گزه،ینم

 آدینفر هم نم کیکنن تو مغزمون،  یآدم گلوله خال

 هیرو با  فیچون تکل ن،یکار رو کرد نیبگه چرا ا



 ی  منافقن و تمام، نشون گنیم کنن،یکلمه معلوم م

بودن ما هم مهرانه! مگه کم آدم تا االن  منافق

آب  ریرو ز ایلیشدن؟ به جرم نکرده سر خ ربارونیت

 با ما که اصالً تعارف ندارن! گهیکردن، د

 شهیشگذاشتم و به طرف  یصندل یرا رو سرم

 وانهیمن د آمد،یسر فرهاد م یی. اگر بالدمیچرخ

! شدمیم یشک چیهی. بشومیکه م دانستمیم شدم،یم

قلبم  خاموشمهیخاکستر ن گذشت،یکه م یاهیهر ثان

فرهاد به  گفتیکه م ییهاهی. ثانشدیتر مو داغ داغ

مکان ممکن، با زمانش  نیجرم نکرده، در بدتر

 ابانیو رها شود. خ اوردیتا شانس ب کندیم یبازتاس

از دور معلوم شد.  رفتیم اکالیکه به سمت ک یفرع

با  دفعهکیقرار داشت؛  یپاسگاه ابانیخ یابتدا

سرعت گرفت و  نیسر بلند کردم، عموشاه دنشید

مثل برق از کنار آن گذشت. سرم را به پشت بردم و 

 یراهنگاهش کردم. دو د،یرا د شد آنیکه م یتا زمان

 بود!  ختیریکرده بودم، چه بدقواره و ب ریکه در آن گ

ناخودآگاه  اکالیک یجاده یابتدا یزارهایشال دنید با

 گفتم:

 شه؟یم یفرهاد چ ن،یشاهعمو-



تر از من جوابم را نداد نگاهش کردم، مستأصل یوقت

 یرا محکم رو شیپاها د،یکشیتند نفس مبود. تند

فرض  یو دستش دنده را دشمن گذاشتیکالچ و گاز م

 گردنش را بشکند! دیکه با کردیم

نگو مرمر! اون فقط  یچیبزرگت همامان شیپ-

خوشحاله، خبر نداره  یفرهاد رو گرفتن و کل دونهیم

 دونه،ینم یچیکرده! بابا هم ه یکه ساسان چه غلط

 .میانیفقط من و فرامرز در جر

 گرفتم: یرا از صندل امهیتک

 عمو ... ؟یدر نداره؟ از حال اون خبر دارفرهاد ما -

 زد: داد

رو  نایا یمرمر دو روزه که من روزگار ندارم، همه-

 یلی. فرهادم خآدیاز دستم برنم یاما کار دونم،یم

 ننشسته اون تو! خودیب

 ادامه داد: ترآرام

 زیتم قدرنیساسان کارش رو ا میدعا کن دیفعالً با-

! من هر یچیانجام داده باشه که شک نکنن به ه

که فقط نفهمن کار ساسانه، کار به فرهاد  کنمیم یکار



 رینفر اس آدم گرفتار بمونه بهتره تا ده نفرهیندارم، 

 شن. 

 به سمتم انداخت: ینگاه

داره،  ادیز یزرنگه، تو دم و دستگاه پارت خانیسیع-

 .ارنیسر فرهاد ب ییبال ذارهینم

! من ؟یکه دل من رو خوش کن یزنیحرف رو م نیا-

 هیکه هست،  ییحقشه جا نیگیبار م هیخرم عمو؟ 

زرنگه! از کجا معلوم بتونه  خانیسیع نیگیبارم م

سر منافقا  نیگیفرهاد بکنه؟؟ مگه شما نم یبرا یکار

اون  یتو گفتیم نیاسیتعارف ندارن؟ عمو یبا کس

 دهیکه نشون م کردن دایپ ییهامدارک و نامه فیک

فرهاد با اونا بده بستون داشته. نقشه و راپورت 

 توش بوده! ینظام یچندتا منطقه

که کامالً منعطف  یرا به شدت تکان داد. با لحن سرش

 شده بود، گفت:

بند نباشه.  جاچیدستشون ه ستنیاونا که مثل ما ن-

 یاونا پاکه. برادرزاده یپرونده اهه،یما س یپرونده

شد، هنوز که هنوزه  دیشه اکالیک نیهم خانیسیع

طالب دلش  دونن؛یرو مقدس م زاریمردم اون شال

پا بذاره و برنج بکاره!  نیاون زم یتو آدینم



و ترکش جنگ تو  ریتو حاضره؛  یاحمد هم که ححاج

 بکنن! خوانیم یرحم نکنن به ک نایتنشه، به ا

 تر حرف بزنم:کردم آرام باشم و مهربان یهم سع من

بکنه؟  ینتونست کار خانیسیاگه ع ،یاگه نشد چ-

 ؟یکنیم یوقت شما کاراون

 اخم گفت: با

 یاآقازاده نیبرار خودم رو لو بدم مرمر؟ برم بگم ا-

 نیریساسان ما رو بگ نیایست، ب کارهچیه نیکه گرفت

پدرم بشه؟  خوادیم ایچشم مامانمه و تازگ یکه سو

 یشیم یما به درک، تو خودت راض یاصالً همه

 زندان؟ خون تو سمت کدوم فتهیفرهاد ساسان ب یجا

که  ینیبب یتونیم ،ییما یتو برادرزاده کشه،یور م

 اد؟یسرش ب ییساسان بال

 سرعتش را کم کرد: د،یرا د یپل چوب یوقت

اون  کنه،یم کاریچ خانیسیع ینیصبر بکن تا بب-

فعالً  کنه،یم دایپ یراه هیحرفاست،  نیتر از ادغل

 ساسان مهمه.

و که سوت  ییالیو من به و زدیحرف م نیعموشاه

فاصله هم معلوم بود نگاه  نیکور بودنش از هم



 دنید ی. دلم براختمیریاشک م صدایو ب کردمیم

 !احمد لک زده بودحاج
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زودتر  یدر  خانه بوق زد تا کس کینزد نیعموشاه

را به داخل  نشیباز کند و ماش شیو در را برا دیایب

بود که چرا  یو عصب زدیببرد. پشت هم بوق م اطیح

را نداشتم که به کارش  نیتوان ا ی. حتدیآینم یکس

بابابزرگ سخت است  یبرا میاعتراض کنم و بگو

که خواست  نیهمخودش را با سرعت او همگام کند. 

بزند، در باز شد. عموفرامرز خم شد و در را  یحرف

و با تعجب به من که حال و  دیبه طرف خودش کش

 دانستیبود نگاه کرد. نم دایروز بدم از صورتم پ

در خانه  یو جلو اکالیظاهر شدنم در ک دفعهکی یبرا

از کنارش  یصورتم. وقت یرو یهااشک ایتعجب کند 

 برد و گفت: رونیسرش را ب نیشاهعمو میشدیرد م

فرامرز؟ چره سر   یچه کار ُکن نجایصبح ا وقتنیا-

 ؟یکار نشو



که مات من  یسرش را تکان داد. در حال عموفرامرز

 وار گفت:بود، به صورت رمز

رو  یچامان و بابا همهبکاشته! به م دیساسان ُگل  جد-

 تونهی! رو پاش نمنیشاه هیگفته! مامان حال خوب ن

 !سهیوا

 وارید یحرف، عموساسان از باال نیبعد از ا بالفاصله

 شد. دایپله پ یبتون

وسط راه قصد داشت  نیکه هم یدر حال نیعموشاه

 او گفت: دنیرا پارک کند، با د نشیماش

 نیساسان رو من ب َکنم انشاهلل! به خدا من ا نیقبر ا-

 ! ُکشمیرو م

 شدم، عموفرامرز به سمتم آمد: ادهیپ نیاز ماش عیسر

 ؟یکنیم کاریچ نجایمرمر ا-

ها رفتم تا با تأسف نگاهش کردم و به سمت پله فقط

من  یبه جا نیبزرگ برسم. عموشاهزودتر به مامان

 جواب داد:

خودش  نکهیه، آقا قبل اخبر دار یچمرمر از همه-

 خان،یسیع یالیرو ببره بذاره و فیزحمت بکشه ک

 نذاشته ساسان! دهیبه مرمر گفته بود ببره، تپه نر



عقب رفت. با اخم عقب دیکه من را د عموساسان

به طرفش  دفعهکیکه  نینگاهش کردم. عموشاه

او هم با سرعت به سمت باغ رفت و پشت  د،یدو

 یکه سع یدر حال نیشاهها پناه گرفت. عمودرخت

 را باال نبرد گفت: شیصدا کردیم

! اگه یجمع کن دیَگند رو خودت با نیساسان ا-

 .دارمیقدم هم برات برنم هیمن  رنتیبگ

به سمتش  عی. سرآمدیبزرگ ممامان یهیگر یصدا 

 :دیکوب شیکم و پشت هم به پامح دیرفتم. من را که د

 نیببو! آخرش ا یچ یدیجون، د مرمر زک-

 !رهیگیدونه دونه پسرام رو ازم م خانیسیع

داده بود بلند  دستانش جا نیسرش را که ب بزرگبابا

 یکرد. نگاهش را به من دوخت و سرش را با ناراحت

 تکان داد. 

 بزرگ گفت:رو به مامان نیعموشاه

بفهمن، تو که همه  هیدر و همسا دیمار! نبا ترواشی-

 !یخبردار بود

 خودش را تاب داد: بزرگمامان



پسره  ینیتحمل نداشت بب ه،یرتیساسان غ یم-

 راست گردنه!راست

 بزرگ گفت:به حال بد مامان توجهیب عموفرامرز

خوب  یلیاالن خ رت،یغیما ب هیرتیآره مار، اون غ-

دم و  یمأمور با کل نیکرد؟ هر روز دو ماش یکار

 ریدارن، غ کاریچ الیخب با و ال،یو آنیدستگاه م

 ه؟یاگهیکردن کار کس دکه شک نهیا

 گفت: نیشاهبا التماس به عمو بزرگمامان

سگم  ی. تیکمک بکن نویا دیتو با دونم،یمن نم- 

کار ساسانه.  ینفهم کسچیبکن ه یکار هی! نیشاه

من خودم رو  ادیسر ساسان ب ییاگه بال نیبُخدا شاه

بودن زنده نیا گهی. دنییپا کنمیها پرت مپله نیاز هم

 عذابه!

فقط به من  داد،یاصالً گوش به حرفش نم بابابزرگ

 .کردمیم هیکه آرام گر کردینگاه م

ها بلند شود. بار پله یکرد از رو یسع بزرگمامان

 بزرگ گذاشتبابا یپا یاول نتوانست. دستش را رو

که به جلو  نیکند و بلند شود؛ اما هم گاههیتا آن را تک

تعادلش را از دست داد و  دفعهکیبرداشت،  زیخ

. من کمرش را میدینفر ما به سمتش دوافتاد. هر سه



را به جلو دراز کرد و  شیپا نیگرفتم و عموشاه

بزرگ دستم را بزرگ دستش را نگه داشت. مامانبابا

 گرفت و محکم فشرد:

بلند شم و راه  تونمینم گهیفلج شدم مرمر، د یدید-

 برم. کمرم شکست. صبح خوب بودم!

 انداخت: نیشاهدوش عمو یآزادش را رو دست

کرد من و ساسان  گریبابات خون به ج نیا نیشاه-

رفته تو  یک فهمهیم خانیسیزود ع ای ریرو، گفت د

جون من  نینذار ن،یساسان جون منه شاه الش،یو

 !رنیرو ازم بگ
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بغل  ریز ییما را کنار زد و خود به تنها نیشاهعمو

 بزرگ را گرفت و بلندش کرد:مامان



. کنمیم یکار هیمار؟ من که نمردم،  یگون یچ-

 نکن! یو زار هیگر قدرنیا

بزرگ را باال برد و از ما فاصله که مامان نیعموشاه

کرد. رو به  دایزدن پبزرگ هم جرأت حرفگرفتند، بابا

 بزرگ سرزنشگرانه گفت:مامان

تا  یگفت قدرنیا ،یگفت قدرنی! ا؟یرو خواست نیهم-

 ببو! االن بکش که حقته! وونهیساسان د

 در جوابش گفت: بزرگمامان

 تو حرف نزن!-

 و گفت: دیچرخ نیآغوش عموشاه در

 اد،یحق نداره سر قبر منم ب نیمن بُمردم ا نیشاه-

 !نیراهش ند

نشاند و با اخم  واریبزرگ را کنار دمامان نیشاهعمو

 بزرگ گفت:رو به بابا

 ینیبیم م؛یشد یپدر من! چه گرفتار گهیوا بده د-

! اصالً شال و هینداره، کوتاه ب یحال  درست و حساب

فرامرز، تا من کار رو  یه بکن امشب بشو خونهکال

 .اینکردم ن فیرد

 :دیتوپ بزرگبابا



. مونمیخودم م یتو خونه جانی. همرمینم جاچیه-

 ؟یبُکن فیرد یخوایکار رو چطور م

کشدارشان گوش دادم.  یهاماندم و به بحث یلحظات تا

نداشت. هر  یتازگ میبود و برا شهیکه هم ییهابحث

. باال رفتم و در شدیتر مبار هم مسئله بزرگ و بزرگ

 نیکنم. ا دایپ یحلبتوانم راه دیکنج اتاقم نشستم تا شا

 بود. شانیدعوا یاز ماندن و تماشا دتریکار مف

فرامرز، با هم خوب ساسان و عمو، عمو نیشاهعمو

اما در کنار آن،  کردند،یهم م یکارها برا یلیبودند؛ خ

بحث و جدل هم داشتند. از  شهیهم ،یه طور موازب

و فرهاد  نیاسیاحمد، عموحاج نیب تیمیاحترام و صم

که اتاق  یدر تمام مدت نیاسینبود. عمو یخبر شاننیب

 ایک کلمه هم ناسزا به او نگفت، ی گشتیفرهاد را م

 اکالیقرار شد شبانه حرکت کند و به ک یاحمد وقتحاج

هم  یتیشکا ینکرد، حت یگریجز سکوت کار د ادیب

 نداشت.

در باز شد و  دفعهکیبالش گذاشتم  یرا که رو سرم

 بزرگ داخل آمد. بلند شدم و نشستم:بابا

 .یاخسته یبخواب زک، از راه اومد-

 و رو به من گفت: دیرا پوش کتش



 فکر و ذکر نکن، خدا بزرگه!-

بزرگ بود که بابا یبزرگتر از آن یلیخ دیبا خدا

 ! شدیمسئله حل م نیتا ا گفت،یم

 کتش نگاه کردم و گفتم: به

 بزرگ؟عمو بابا یخونه یریم-

 را در هوا انداخت: دستش

! تو هم گنیم یمردم چ نمیدکون بب رمینه بابا! م-

 وقته! یلیبخواب تا ناهار خ

بالش گذاشتم و چشمانم را بستم.  یرا رو سرم

بزرگ با عموها زدن مامانحرف یسروصدا

از خواب و  یشود. در حالت نیخوابم سنگ گذاشتینم

سر  یهمه دفعهکیکه  زدمیدست و پا م یداریب

فرهاد در ذهنم شکل  ریتصو شیوصداها رفت و به جا

 سرماز جا بلند شدم و نشستم.  بارنیدوم یگرفت. برا

و  قتیبا دانستن حق کهنیبردم. از ا نییرا پا

از خودم  دم،دایتن به سکوت م دیبا ش،یگناهیب

: "جام تو گفتیبودم. کاش هرگز به من نم دیناام

به تو". کاش من درست مثل  دمیبهشت رو م

ام رنگ  تنفر گرفته یایاول آمدنش، در دن یروزها

مجازات  نیداشتم و ا یوقت حتماً حال بهتربودم؛ آن



مثل  ن،یشاه! مثل عمودانستمیرا حقش م

دار  ایدن گفتمیو م کردمیسپر م نهیبزرگ! سمامان

 !گرید لیمکافات است و هزار دل

به  ماندمیرفتم، اگر م رونیشدم و از اتاقم ب بلند

 یو بعد عکس فرهاد ... کار رفتمیسراغ صندوقم م

را  یواشکیحکم گناه  میبرا گریتر دقبل یلیکه از خ

 نداشت.

 هیتک واریبزرگ سرش را به دنبودند و مامان عموها

 :زدیدش حرف مداده و با خو

د ای- ت نذر کنم تا دور بقعه یپرده براسبز هیناصر، آس 

 !یدفع بب پسریبال از سر م نیا

د نیشاهعمو از ناصر پناه برده بود و به او به آس 

 . دادیم تازه یپرده یوعده

عموفرامرز و  ن،یها رفتم. عموشاهسمت نرده به

شده و آرام با هم جمع اطیساسان مقابل در حعمو

 نیشاهبودند. عمو ی. هر سه هم جدزدندیحرف م

برگشت و به من نگاه کرد و سپس دوباره  یالحظه

ساسان هم با عمو ییزدن شد. دعوامشغول حرف

 دییتأ یساسان به نشانهعمو گفتینداشت، هر چه م

ها نشستم تا نرده یقدر رو. آندادیسر تکان م



شان تمام شد و به سمت خانه آمدند. زدنباالخره حرف

 یبه صورت هر سه نگاه کردم، انگار حال بهتر

کرده بودند.  دایپ یحلشان راهمشکل یداشتند و برا

 یبزرگ نشست و دست روکنار مامان نیشاهعمو

 دوشش گذاشت. با گفتن:

 یبا ساسان کار  ذارمیخرد نکن مار! نم اعصابیت-

نن به ساسان، من اگه شکم ک یداشته باشن، حت

 .میمون راحت بشکنم که همه کاریچ دونمیم

 کرد! نیقیبه  کیرا نزد شکم

 با لبخند گفت: بزرگمامان

 بگو وهللا؟-

ساسان فاصله گرفته بود و . عمودیخند نیعموشاه و

فرامرز کنارم نشست و با اما عمو آمد؛یمن نم کینزد

 رو به من گفت: نیشاهبه عمو ینگاهمین

 جان؟مرمر یزنیاحمد نمسر به حاج هی-

که داشت نگاهش کردم،  یتعجب به خاطر درخواست با

 که گفت:



حتماً هم خبر داره تو  نجاست،یست که اهفته هیاالن -

. برو تا میما نذاشت کنهیفکر م شینیبب ینر ،یاومد

 ما پال بپز! یبرا ایو بعد ب نشیسر بب هیناهار نشده 

به او تشر برود و  نیشاهبودم عمو منتظر

اما هر دو  ندازد،یراه ب ادیبزرگ داد و فرمامان

 بودند و انگار موافق! تفاوتیب
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 فتد،یب میبرا توانستیکه امروز م یاتفاق خوب تنها

بلند شدم تا به اتاقم  یاحمد! وقتحاج دنیبود، د نیهم

بروم و مانتو بپوشم عموفرامرز هم همراهم بلند شد 

 و گفت:

بهش  دمیرو د ییایدریسر جاده اگه عل رمیمن م-

 گهی. تو دیورنیا ادیاحمد رو خبر کنه بتا حاج گمیم

 ش!خونه ینر جاریاز وسط باغ و ب



و  دمیم. مانتوام را پوشتکان دادم و به اتاقم رفت یسر

در  هیاز گر یاثر چیبه سر و صورتم زدم تا ه یبعد آب

کارم تمام شد و به طرف در  یصورتم نماند. وقت

 زد: میبزرگ صدارفتم، مامان

 !ایمرمر، زک زود ب-

 هیرا به نرده تک شانیساسان پاهاو عمو نیشاهعمو

 الیخ کدامچی. هکردندیداده و هر دو رفتنم را تماشا م

کنند،  انیب دارید نینداشتند تا انزجارشان را از ا

چون  دیاند، شاچرا ترک کرده دمیفهمیکه نم یعادت

 ترمیمال دیبا کردندیفرهاد گرفتار شده بود، فکر م

 باشند.

 !آمیبزرگ، زود مباشه مامان-

در  یکه با چوب دمیاحمد را دحاج یچوببه پل  دهینرس

نگاهش به سمت  ریاما مس آمدیم دست به سمت پل

 که حق رفتن به داخلش را نداشت. ییالیبود؛ و الیو

 شیهابه قدم دیپل د ینگاه گرفت و من را رو یوقت

هم  یشده و لبخند شتریب شیهاشیسرعت داد. ر

 لبش داشت. کم مانده بود که به من برسد گفت: یرو

دم  اومدمیسر جاده، داشتم م یجان چرا اومدمرمر-

 بزرگت.بابا یدر خونه



نبود،  یعاد یمن آدم یاحمد برابودم، حاج دلتنگش

 شهیمن هم ینبود، شوهر مامانم نبود، برا یناپدر

که  کردمیفراموش م یقدر بابا که گاهفقط بابا بود، آن

 .میبا هم ندار ینسبت خون چیکه من و او ه ست،ین

تش دس نی. دستم را برا به طرفش دراز کردم دستم

 گفتمیبه او م جانیرا هم زیچگرفت و فشرد. اگر همه

 کرد،یاز نجات فرهاد نم ریغ یکار شد؟یم یچ

عمر راه و کار درست را انتخاب کرده  کیاحمد حاج

من هم  یسخت نبود، حت صشیبود. کار درست تشخ

نجات  هماندهم کار درست  صیتشخ توانستمیم

اما خوب  م،یبود ستادهیپل ا یفرهاد است. رو

ور پل است با فرهاد، و که در واقع او آن دانستمیم

 .میپل با عموها ورنیمن ا

 :دیرا رها نکرد و پرس دستم

 شاءهللا؟بزرگت بهتره انحال مامان-

 یماریب یافتاد به بهانه ادمینگاهش کردم و  منگ

 ام:آمده اکالیبزرگ، هول و هراسان به کمامان

 ال نداره.! احوستیخوب ن یلینه خ-



من مثل  یگوها خوب است، برادروغ یبرا دروغ

ام را کردن خاکستر داغ بود، از زبان تا حنجرهقرقره

 .سوزاندیداشت م

 خدا شفا بده!-

 از عموفرهاد چه خبر؟-

 یگفتم، انگار که گرفتار یکردم، با شرمندگ زمزمه

فرهاد،  یبه جا دفعهکیفرهاد کار من باشد. چرا 

ثابت کنم،  خواستمیرا م زیفرهاد گفتم. چه چعمو

من فرهاد عمو است  یاحمد بفهمانم برابه حاج کهنیا

 !گریدروغ د کیو بس؟! 

خبر ندارم، اما خب بابا رفته  یلیاز فرهاد که خ-

 .گردهیشاءهللا با خبر خوش برمتهران و ان

 زدم: لبخند

 خبر خوش؟-

 زد: لبخند

از پشت  یکیکردن،  دایپ ییهانشونه هی الیآره، تو و-

اتاق فرهاد  یرو برده تو فیاومده داخل و ک الیو

تا باال ردش هست.  نییگذاشته. قشنگ هم از همون پا

کرده.  دییکارشناسم آوردن تأ اده،یز حشیحاال توض



 یکیشده. انگار  یکاراتاق فرهاد هم دست یرهیدستگ

 یمالروش و بعد ماست دهکوبون یزیچ ،یبا چکش

 دایپ الیو یرو تو فیکرده رفته! همون روز اول که ک

 جورهی نیکردن، خودشون مشکوک بودن که ا

 نهیرفته تا بب لشیفرهاد. بابا هم با وک یپاپوشه برا

مدرک فعالً فرهاد رو از  نیبا توجه به ا تونهیم

 .ارهیب رونیبازداشت ب

 شد: ترقیعم لبخندم

 بابا؟ شهیم یعنی-

 .هیمدارک محکم میکه ما دار یچرا نشه، مدارک-

احمد . حاجدیطول نکش یلیاما خ دم،یکش یراحت نفس

 داد:بابابزرگم ادامه یبا نگاه به خانه

 شهی. نممیآریم ریرو کرده رو هم گ کارنیکه ا یاون-

به  یچیمردم دردسر درست کرد و بعد ه یکه برا

و  نجایا آنیبابا م! فرهاد که آزاد بشه، با یچیه

 .کننیم تیشکا

نزد، اما نگاهش به سمت  ی! حرفیچه کس نگفت

 میتنظ نیاگر در ح کهنیا یعنیبزرگ، بابا یخانه

 یاو بپرسد به چه کس ای خانیسیاز ع یکس تیشکا



برادران مهران است،  شاننهیشک دارند، تنها گز

 من! یعموها
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بود من را به لکنت  کیکه نزد یترس، ترس با

 :دمیپرس ندازد،یب

 ه؟ی... که، که کار ک دیدونیم-

 را از هم باز کرد: دستانش

 یچ ادیبابا ب نمی. ببدونمیبگم افترائه! نم یهر چ-

 .گهیم

ها آدم ی. همهدیرا نگو قتیحق تواستیهم م احمدحاج

حرف را  نیا ی. من مطمئن بودم وقتتوانستندیم

 میاز عموها یکیبه  ش،یآرام صدا یپوسته ریز زدیم

 .کردیفکر م



 را نشانش دادم: الیو

 ال؟یو میبر شهینم-

 را به آن سمت انداخت: نگاهش

 .میبر میتونیفعالً نم-

 شد! فیح یلیخ-

. ستین فیح گهید یچیکه فرهاد آزاد نشه ه یتا وقت-

 گردمینشد برم کنه،یکار م یبابا چ نمیمنتظرم بب

 تهران. 

 دستپاچه گفتم: دمیرا شن نیا تا

 بابا.  آمیتهران؟ منم باهاتون م نیریم یک-

 تعجب گفت: با

بزرگت تا حالش مامان شیپ جانیبمون هم ،یایکجا ب-

 !ایبهتر بشه. خوب که شد بعد ب

 یسر بهش بزنم، شما هر وقت دار هیفقط اومدم -

 .گردمیمنم برم یریم

 گفت: دیرا که د اصرارم

 میبا هم برگرد کنمیباشه اگه قرار شد برم خبرت م-

 بزرگت. مامان شیتهران، حاالم برو پ



کار را بکنم، اما  نیهم خواهمیکردم که م وانمود

و  تادمسیکه دور شد دوباره برگشتم. وسط پل ا نیهم

 ادیآب ز کهیآرام و زالل آب زل زدم. وقت انیبه جر

را از تن  راهنشانیپ اکالیک یهابچهپسر شد،یم

پل  ی. روکردندیو در آن شنا م آوردندیدرم

که  یکار زدند؛یم رجهیو به داخل آب ش ستادندیایم

ها نآ کردند،ینم میعموها وقتچیه گفتیمامان م

 یحت دانستند،یو مردمش جدا م اکالیخودشان را از ک

به داخل  خواستی. دلم مرفتندیبه سمت ساحل هم نم

 یآن فرو ببرم و برا ریبزنم، سرم را به ز رجهیآب ش

از نفس  ریغ یاکوتاه از هر دغدغه ییهاهیثان

 رها شوم. اوردنینکم

 د  یپل کنار رفتم. ناام یعقب قدم برداشتم و از رو به

 یهایخوش کردمیکه فکر م یبودم. طور دیناام

تمام  میلحظه که از پل دور شوم برا نیاز هم یزندگ

که  یمیو تمام هم شده بود! من هر تصم شودیم

آن  یجاچیرا در ه یآرامش و خوشبخت گرفتم،یم

 کنم.   دایپ توانستمینم

"مرمر مرمر" گفتن بابابزرگ به عقب برگشتم.  با

دستش را به  دیرس یتا به من برسد. وقت ستادمیا

 پشت سرش برد و گفت:



 ش؟یدید الست،یو یاحمد تو جادهحاج-

 تکان دادم: دییرا به تأ سرم

 با هم. میحرف زد دمش،یآره د-

 آورد: نییاخمش را پا 

 خب چه خبر داشت؟-

 قدم به جلو برداشتم: کیو  دمیچرخ

فرهاد  یبرا یکی دوننیبزرگ! خب مبگم بابا یچ-

 ! الیرو برده گذاشته و فیپاپوش درست کرده و اون ک

 ام راه آمد و گفت:به شانه شانه بابابزرگ

! ادهینون سواره باشه، ساسان پ شهیشاءهللا همان-

 خانیسیع گفتنیبوده! مردم تو دکان م کاریچ نیبب

 یو برا الشیو یکه رفته تو یاز کس گذرهیگفته نم

 خانیسیع گن،یه. راستم مپسرش دردسر درست کرد

برسر با ساسان قسر در بره، خاک ذارهیمگه م

 کرده! کاریچ نیخودش بب

 دو رگه شده بود: شیصدا

 گهیروزم د هیمادربزرگت  اد،یب ییساسان سر بال-

پسره  نیبکنم من؟ از دست ا کاریمونه! چ یزنده نم

 کجا پناه ببرم؟ 



 را گرفتم: شیبازو

استراحت بکن، حرص و  می. بربزرگخونه بابا میبر-

 جوش نخور.

را  شیهاچشم ریکتش ز نیرا باال برد و با آست دستش

 پاک کرد.

که کار  بردیم ییبو نیتراگر کوچک خانیسیع

. بعد از کردیبه او رحم نم یاساسان است، ذره

مادربزرگ و  یحالیب دنیکشمکش با خودم، د

 یباق میراه برا کیرگ، تنها بزبابا یپنهان یهااشک

فرهاد را خالص  توانستیکه هم م یمانده بود! راه

 ساسان را! کند و هم عمو

. میباز کرد و داخل شد مانیدر خانه را برا فرامرزعمو

گذشت  اطیتند از حتند شیبه پسرها توجهیبزرگ ببابا

 پله نشست. یو رو

هم  نیشاهبه من زل زده بود. عمو ساسانعمو

 درخت برداشت و به طرفم آمد: یرا از رو اشهیتک

از ما که  یحرف ؟یدیاحمد رو دخب مرمرجان، حاج-

 نزد، زد؟



که  یرا به حالت تعجب باال دادم و با لحن میابروها

 پرخاشگرانه نباشد، گفتم: کردمیم یسع

 یکنم، برا یکشکه برم براتون خبر نیمن رو فرستاد-

 ن؟ینکرد یاعتراض چیه تمرفیداشتم م یوقت نیهم

 تنش را تکان داد: کالفه

 نه؟ ایاز ما زد  یزک؟ حرف هیچ یخبرکش-

 ساسان انداختم و گفتم:با اخم به عمو ینگاهمین

فرهاد  یبرا میدونینزد، فقط گفت ما م یحرف از کس-

 م،یکن داشیبه حالش اگه پ یپاپوش درست کردن، وا

ما همه  یالیداخل و که اومده یکس یهارد و نشونه

 حتماً.  میآریم رشیجا هست، گ

 پله بلند شد: یاز رو بزرگبابا

گفته تموم دار  خانیسیع گفتنیدکان هم مردم م سر

کنم. مردم رو برده  دایتا طرف رو پ دمیو ندارم رو م

ل یجا الش،یپشت و حصار رو  یکه مونده رو یگ 

 نشونشون داده. 

 مه داد:به ساسان ادا رو

اونجا کارش رو بهتر  گهیاالن هم رفته تهران! م-

 تو ... دیوقت با... اون کننیم یریگیپ



بزرگ حرفش را تمام کند. به نگذاشت بابا نیشاهعمو

 طرف ساسان رفت:

کار درست  هیساسان،  یستیقدر تو خر اآخه چه-

از  یکه هر ک هینشونه و رد چ نیا ؟یبکن یتونینم

 .زنهیازش حرف م رسهیراه م

 فاصله گرفت: یکم ساسان

رد و نشونه  گن،یم یچ دونمیبُخدا برار منم نم-

 مواظب بودم. یلینذاشتم! شب بو، اما خ
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 طرفش رفتم: به

 یرفت الیاز پشت و دنیعمو؟ پس از کجا فهم ینذاشت-

 ؟یباز کرد یداخلش؟ در اتاق فرهاد رو با چ

رد و نشونه  نایدرش چرا کوبونده شده؟ ا یرهیدستگ

 یگل یکه با چکمه یهمون شب ه؟یپس چ ستین

 اونجا، مگه نه؟  یخونه رفته بود یبرگشت



قبل از تمام شدن حرفم و قبل از آن که  نیشاهعمو

فرامرز بتواند و عمو دیایان به خودش بعموساس

 یلیو س دیمانعش شود، ناغافل به طرفش چرخ

فرامرز او را ساسان زد. عموبه صورت عمو یمحکم

فرامرز که عمو یهادست انیاز م نیگرفت، عموشاه

 :دیبا قدرت او را گرفته بود غر

 قدرنیخدا دونه! آدم ا یستیتو چطور زنده ا-

گم ببو و دور و بر  جاهیفهم! بشو ن قدرنیا عرضه؟یب

دست  نکهیشاهده قبل از ا نشو که خدا یمن آفتاب

گردنت رو  زنمیبهت برسه خودم م خانیسیع

 .شکونمیم

 و قلدرانه گفت: اوردیکم ن عموساسان

رفته  یکیمن دستکش دستم بود، به فرض که بگن -

 خوانیرو گذاشته، از کجا م فیک الشونیداخل و

 حاشا بلنده! واریبفهمن من بودم؟ د

 داد زد: عموفرامرز

رفته داخل  نفرهیآخه جاکش! اگه قرار ببو بفهمن که -

 گهینداره، د یرو گذاشته و به فرهاد ربط فیک الیو

ما رو  ینجوریو ا یبذار فیک یچه الزم بو تو بر

 یکار هیبفهمن؟!  خوانیاز کجا م ؟یگرفتار کن



از  یبخورد ماریت ینهیکه از س یریش کننیم

کار نکرده  هزارتااونوقت به  رون،یناخونت بزنه ب

 !یکنیاعتراف م

 گریبزرگ رفتم. دکردم و به طرف بابا شانیرها

 نییباال و پا شیهاشانه خت،یریاشک نم یواشکی

آوردم و خودم را مشغول  شیبرا یآب وانی. لرفتیم

ود و در بزرگ خواب بکردن نهار کردم. مامانآماده

 وانیا یو رو دمیکش شیرو یی. پتوکردیخواب ناله م

نبود. من،  انساساز عمو یسفره انداختم. خبر

 یبرا ییاشتها چیه نیشاهبزرگ و عموبابا

سر  شیفقط عموفرامرز اشتها م،یغذاخوردن نداشت

 یبود. بعد از ناهار سفره را جمع کردم و رو شیجا

 یکشاورز یلرهاینرده نشستم. به جاده نگاه کردم و ت

اطراف مسافر  یهافصل از دهات نیکه در ا دمیرا د

. زن و مرد اورندیب اکالیک احلتا به س کردندیسوار م

کنار هم  لریبه ت دهیچسب یباربر یپشت بدنه

 یلکیگ یو آوازها زدندی. دست منشستندیم

 یشیپ لریت یدهیراشنخ ی. آوازشان از صداخواندندیم

 :دیرسیو به گوش م گرفتیم

 یآواره بُود ،یَما آخر الکو تو



 یچاره بُود یب گا،ین یَما با ت تو

 کاغذ هادام، افسوس افسوس ت به

 ینوشَت پاره بُود یم نوخونده

 الکو جون ،یکاس  چشم موبور تو

 الکو جون ،یماه پر نور یم تو

 ورجه یشُو م هی هیب یاری یم تو

 جون* یالکو یدور یج یم یکون چره

ها آشنا شده و ها بود که با آنسال اکالیمردم ک 

 راحت بود. الشانیقدر خ. چهکردندیوصلت هم م

 جادینرده ا یرو گرید نفرکیکه از نشستن  ییصدا

کنارم  نیشاه. عمورمیبگ لریشد، باعث شد چشم از ت

و  یبه نگاه جد یشباهت چینشسته بود. نگاهش، ه

شدن با من کار صبح نداشت، از چشم در چشمطلب

 رفتن هم نبود:اما اهل طفره کرد،یم یدور

کرده  یکار هیمرمر ساسان بدجور افتاده تو هچل! -

فکر کنم، به  یجمعش کرد. هر چ شهینم جورهچیه

 نیهم کنه،یمنم مجا نرسنم. نگاه نکن منم چیه

وشش چک بخوابونه تو گ هی ادیهم ب خانیسیع

و  یکار به کالنتر گهی! دگهیرو بهش م یچهمه



 ادیب یسک میبذار دی. نباکشهیدادگاه و پاسگاه نم

 ییجا فرستهیساسان رو م خانیسیطرفش. بخدا ع

داشته  یکار تونهیبندازه، اما با تو نم یکه عرب ن

 !ذارهیاحمد نمکنه حاج یباشه، بخوادم کار

 دخانمیکه س ییلبخندها لبخند زدم، از همان یرارادیغ

 است. خندهغصه گفتیو م زدیم

با من کار داشته باشه عمو، که  دیبا خانیسیچرا ع-

 نذاره؟ ایاحمد بذاره حاج

 نیاز زبان عموشاه خواستمینبودم، فقط م کندذهن

 :خواهدیبشنوم که چه م

 ست،ین یاچاره گهیاما د م،یتمرمر ما شرمنده-

 یبچگ یبگ یبُخدا، اگه تو بر کنهیول نم خانیسیع

 هی یخواستیفقط م ه،یجرمش چ یدونستینم ،یکرد

 یتو یرو گذاشت فیکه ک یبه فرهاد بد یگوشمال

 .آنیبهت ندارن، کوتاه م یاتاقش، کار

رو از کجا  فیک گنینم کنن؟یمن عمو؟! باور م-

 رو دارم؟! ینظام یجاها یمن نقشه ،یآورد

 باشد: ترکیتا به من نزد دیخودش را به جلو کش 



گرفته،  ایرو از ک فیکه اون ک دمیمن از ساسان پرس-

که باور بکنن.  یجور هی ،یبگ یکه چ دمیم ادتی

 ایچ فیاون ک یتو یدونستیبگو گولت زدن، نم

 هست!

به هم  یشباهت چیاگرچه در ظاهر ه نیو عموشاه من

داشت و  ادیرا به  یمان نسبت خوناما ذهن م،ینداشت

راه حل  نیبه هم از آب درآمد. ا هیشب مانیهاحلراه

ساحل  ینزده، در خشک ایبود که آدم تن به در نیمثل ا

 غرق شود!

 

__________ 

 ی*دختر تو آخر منو آواره کرد

 یکرد چارهینگاهت منو ب کیبا  تو

 نامه فرستادم  افسوس، افسوس برات

 یم رو پاره کردنامه نخونده

 دختر جان یو موبور یچشم رنگ تو

 دختر جان یپرنورمثل ماه تو

 من شیشب پ کی ایب ،یمن اری تو



 دختر جان یکنیم یاز من دور چرا
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 آمد،ینم یلکیو خواندن آواز گ لریت یصدا گرید

 ستادهیا حرکتیها بهم! برگ هارکیرجیج یصدا

برگردانده بود.  ایرا به سمت در شیبودند و آفتاب رو

ساسان، فرهاد ...  ن،یشاهبه عمو شدیختم م زیچهمه

 تیاز وضع دیبودم با دهیکه فهم یو من ... من

 کنم: ادهبه نفع فرهاد استف آمدهشیپ

رو بردم گذاشتم  فیاگه باور کنن من بودم که اون ک-

 شه؟یم یاتاق فرهاد، بعدش چ یتو

 !؟یریتو م-

که  شومیم یدارم راض یسادگ نینداشت به ا باور

 قبول کنم!



من رفتم و گفتم، اونا هم باور کردن کار  دیفکر کن-

 منه.

 را قاطعانه به دو طرف تکان داد: سرش

ببره.  ییبو یکس ذارنینم اد،یسرت ب ییبال ذارنینم-

! منم کننیم یفکر هیاحمد هست، مامانت هست، حاج

 هستم. 

 نرده بلند شدم: یرو از

. اگه قراره من برم شهینم یطورنینه عمو، ا-

خودم  یشهیبردارم و به ر شهیت یطور هیو  ششونیپ

 نیا دیپس با نن،یهرگز نخوان من رو بب گهیبزنم که د

فرهاد داشته باشه، نه  یبرا ینفع هیوسط کار من 

فقط عموساسان. من برم بگم کار من بوده، صداش 

بمونه اون تو؟  طورنیو فرهاد هم هم دیاریرو درن

 که بعدش فرهادم آزاد بشه. نهیشرط من ا

آرامش از  تیشود، اما در نها یعصب کردمیم فکر

 اش را با من کم کرد:بلند شد و فاصله شیجا

 یو بر یکارت رو درست انجام بد یدتو اگه قول ب-

که کار تو بوده، منم  یاحمد بگو حاج خانیسیبه ع

 فرهاد آزاد بشه. کنمیم یکار



 سرم را تکان دادم: صالیسر است از

بچه هم  ن؛یشاهعمو خورهیحرف به درد من نم-

 ؟یرو بکن کارنیا یتونیم ی! شما چطورستمین

 لب گفت: ریز

و کجا  ایرو از ک فیاون کساسان بهم گفته که -

 گرفته!

رو  فیاون ک نکهیبه فرهاد بکنه ا تونهیم یچه کمک-

 گرفته و کجا گرفته!  ایساسان از کعمو

 کرد: زمزمه

 یاما بعدش چرا! دونفر کنه؛ینم یکمک نجاشیتا ا-

 الیو هی یرو دادن به ساسان، چندروز تو فیکه ک

 رانیا چمخاله بودن، اما االن هر دوشون از کینزد

هم به عراق! همون دو  هی. البد از سورهیرفتن سور

کرده، رفتم  کاریکه ساسان بهم گفت چ شیروز پ

شهادت بدن  توننیهم م ایرفتن. محل دمی. فهمقیتحق

 هیبودن و بعد  الیچند روز تو و بهیدو نفر غر نیکه ا

 زده. بشونیدفعه غ

 را باال بردم: میابروها



 گهیکه د یبا دو نفر شهیچطور م فهممیبازم نم-

 زده به فرهاد کمک کرد؟ بشونیو غ ستنین

رو برامون  تیموقع نیبهتر ستنیمرمر چون ن-

. میطرفشون بر میتونستیدرست کردن، بودن که نم

با کمک  دی. االن باافتادیم ریساسان نفر اول گ

 نیکه فکر کنن اون دو نفر ا میکن یکار ایشهادت محل

دن ...  در اصل هم کار اوناست، کار رو با فرهاد کر

 یالیتو و ذاشترو از اونا گرفت برد گ فیساسان ک

 !خانیسیع

را گرفت و به طرف اتاقم برد. در را باز کرد و  میبازو

از قبل  ترایآن را بست. گو عیسر میداخل شد یوقت

 گفت:

که  یاحمد بگو حاج خانیسیبه ع یتو بر هیاالن کاف-

فرامرز  اینبرن. من  ییاز ما جا یکار توئه، تا اسم

دوزار به ساسان اعتماد  م،یبگ یچ میرو ببرن بلد

مأمور، دو تا سؤال ازش  یجلو نهیندارم، بره بش

. حرفات رو که هیلیبپرسن شاش نکنه تو شلوارش خ

 ایاحمد به حاج قطرو بسپر به من. ف هیبق ،یزد

وقت به کارتم. اون انیمنم در جر یگیمامانت م

که از تو بگذرن،  گمیو م زنمیاحمد زنگ محاج



دارم. از  یرهاشدن فرهاد راه یعوضش من برا

حرفات بهشون  یکه تو تو گمیم یدو نفر نیهم

. مجبوره که قبول یرو ازشون گرفت فیکه ک یگیم

خاطر تو دنبال اونا. به میتا با هم بر نجایا ادیکنه و ب

بکنن  یدر کنار من همه کار نکهینداره جز ا یاچاره

که فکر مأمورا بره سمت اون دو نفر! خوبه؟ حاال 

 ؟یبگ یریم

 :دمیکش میهاچشم ریرا باال بردم و به ز دستانم

قول  کنم،یم نیرو که گفت ییکارها نیا یمن همه-

 یول شه،یم یچ نمیبب مونمی. بعدشم ساکت مدمیم

که فرهاد آزاد بشه، نشه  کنمیصبر م یفقط تا وقت

تا راحت بشم از  کنمیم یخودم رو معرف رمیعمو م

 دست همه!

 گذاشت و گفت: میرا دور بازو دستانش

دتر، اگه  یستین زیتو کمتر از ساسان که برام عز-

از ساسانه،  شتریت بچون هم عرضه یبگ یبر گمیم

اما از ساسان نه. حاال  گذره،یاز تو م خانیسیهم ع

بهش  یتا بر آدیم خانیسیع یک مینیبمون ببهم 

 .یبگ

 احمد برگرده تهران.حاج اد،یقرار شد اگه تا فردا ن-



 زد: لبخند

 چه بهتر! تو هم باهاش برو.-

اشاره کرد و  نیتکان دادم. به زم دییرا که تأ سرم

 گفت:

قشنگ بهت  ارمیتا من برم ساسان رو ب نیحاال بش-

در مورد اون دو نفر، تا حرفات جور  یبگ یبگه که چ

 .ادیدرب

و ترسان حرف  تمرکزیساسان بکه عمو یمدت تمام

و از اول  گشتیو دوباره و چند باره برم زدیم

نگاه نکردم،  شیهاهم به چشم بارکی داد،یم حیتوض

انداختم و اتاق  نیی. سرم را پافقط خوب گوش دادم

که از آن  یاتیئفرهاد را با تمام جز یمتروک و سر

 گفتیساسان مکه عمو یقآوردم. اتا ادیبودم به  دهید

را از قصد در  فیو ک دهیاش شندرباره ییایدر یاز عل

 آن اتاق گذاشته است.
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رفتن به تهران  یاحمد هم براو حاج امدین خانیسیع

طور که گفته بود به سراغم آمد تا آماده شد. همان



 کردیاصرار م کند،یخبرم کند بعد از ناهار حرکت م

نبرد؛  ییبمانم، اما راه به جا ضمیکنار مادربزرگ مر

 همراهش شوم.  دیکه من با دانستینم

نشسته بودم و عکس فرهاد را در  امصندوقچه کنار

دوق را هم نبسته بودم تا عکس دستم داشتم. در صن

را به داخل آن بازگردانم. عکس را باال آوردم و به آن 

 لب گفتم: ریو ز دمیدست کش شینگاه کردم. رو

کردم؛  کاریباور کنن که من چ دیفرهاد همه با-

 یبهتره! ول یطورنیمامانم! ا خان،یسیاحمد، عحاج

رو  کار نیکه من ا یباور نکن وقتچیفرهاد کاش تو ه

که کار منه،  یفکر کرد نیبا تو کردم و هر وقت به ا

 قدرنی. استیبزنه که ن ادیذهنت فر یبلند تو یزیچهی

 کنه! تبزنه تا قانع ادیفر

 را جلوتر آوردم و به قلبم چسباندم: عکس

 یوقت کنه؛یکه دل من رو آروم م زهیچهیتنها -

که  دونمیم شکنه،یکه کار منه و قلبت م یشنویم

از تو درد و رنج تحمل کردم و بعدشم هم  شتریقبلش ب

زهرمارم بشه. فرهاد من  یاز تو قراره زندگ شتریب

بهتر  یلیحال تو خ دونمیاما م کنم،یم ییوفایدارم ب

خودم نبودم.  یتو بودم و جا یاز منه! کاش من جا



ت دارم! ا یلیاما من خ ،یدونیفرهاد تو نم رو  نیدوس 

بهتر از قبل دارم  یلیخ یستیکه ن ییاروزه نیا یتو

 .کنمیاحساس م

به داخل صندوق برگردانم.  توانستمیرا نم عکس

که  ییدر روزها ینگاهش کردم. حت گرید بارکی

ممکن نسبت به  یجا نیخاطر عمومهران در بدتربه

به  نکهیبودم، باز هم عاجز بودم از ا ستادهیفرهاد ا

است که  یمرد نیترخود اعتراف نکنم فرهاد جذاب

 بردم. یبا خودم م دی. عکس را باامدهیمن د

بزرگ از من خواست بمانم و بابا گذشتمیکه م اطیاز ح

چه  دانستیدارم. نم اش را روشن نگهچراغ خانه

سکوت کرده بود، اما  نیشاهخبر است! عمو

 فرامرز دخالت کرد و گفت:عمو

که وقت  ستهیر اپل منتظ احمد دمجان االن که حاجبابا-

 . هیحرفا ن نیا

احمد حاج نیو به سمت ماش دمیبابابزرگ را بوس فقط

در فکر بود، نه من  ریاحمد تمام طول مسرفتم. حاج

به  یلیتوقف کند، نه خودش تما ییدوست داشتم جا

. میکه فقط برس میداشت کار داشت. هر دو عجله نیا

 خانیسیع یو به خانه میدیغروب به تهران رس



خودمان نرفته و کنار  ی. مامان به خانهمیرفت

 دمیمانده بود. از همان دم در که او را د مامانمایس

به سمت او  میکردن مستقلرز به تنم افتاد و از نگاه

فکر همه را کرده  کردم؟یطفره رفتم. مامان را چه م

 شیاو ... دلم برا یبودم اال آبرو و سرشکستگ

 نیهم به ا یالحظه یحتمامان که  یبرا سوخت،یم

ممکن  ییمن چه بال یهابودم که حرف هفکر نکرد

سالن سرش  یگوشه خانیسی. عاوردیاست سرش ب

احمد زل زده بود. مبل گذاشته و به حاج یرا رو

در حضور ما به  توانستندیداشتند که نم ییهاحرف

که  گفتیم یاز درد کمر مامانمایهم بزنند. س

 لی. رضا چشم به موباش شده بودجان یبال دفعهکی

 بود.  دهیخر یداشت که  تازگ خانیسیع

 کینشست و از من خواست  مامانمایکنار س مامان

و  ستادمی. وسط سالن ااورمیب شانیبرا یچا ینیس

را  ییچا یوقت خواستمیانداختم. نم نییسرم را پا

 یام، بشنوند چه کارآورده شانیکه من برا نوشندیم

 ام.با فرهادشان کرده

 بلندتر گفت: مامان

 !اریب زیبر یمرمر گفتم چندتا چا-



 شان نگاه کردم:به همه دورکیرا باال گرفتم و  سرم

 بهتون بگم. دیکردم که با یکارهیمن -
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زودتر از همه واکنش نشان داد. دستش را از  مامان

برداشت و راست نشست.  مامانمایس یشانه یرو

قدم  خانیسیبه سمت ع خواستیاحمد هم که محاج

 یو به سمت من رو ستادیا شیبردارد در جا

خودشان را دور  مامانمایو س خانیسیبرگرداند. ع

 یکارها بدانند من چنگه داشتند. کنجکاو نبودند ت

خودم  یها را متوجهآن نکهیا یام. براانجام داده

به  یام را باز کردم. قدمخوردهبکنم، دستان در هم گره

 جلو برداشتم:

 !مامانمایس-



خودم  میرا کامالً بلند کرد. چشم در چشم که شد سرش

که  میبگو یاز کار شیکه برا دمیتر از آن درا ناتوان

. با مادرها رمیاسان قرار بود گردن بگسعمو یبه جا

به  گری. دشدم مانیکنار آمد؛ پش شدیمگر م

 عیاحمد سرهم نگاه نکردم و رو به حاج خانیسیع

 گفتم:

اتاق فرهااااد  یتو الیرو من گذاشتم و فیبابا اون ک-

... 

به زور باال آمد تا توانستم کامل اسم فرهاد را  نفسم

خانه هم  وارینفس  در و د یحت کردمیادا کنم. حس م

. "عمو" را به اسم فرهاد نچسبانده بودم و دیآیدر نم

از عمد نبود. همه ساکت بودند. مامان را  نیا

نشسته بود  شیکه رو یمبل یاما سروصدا دم،یدینم

 را در هم کرد: شیهااخم احمد. حاجخوردیبه گوشم م

 جان؟مرمر هیچ فیک-

ا سخت کرد! احمد کارم رکردم. حاج سکوت

را  یاز صفر شروع کنم و دوباره کلمات خواستیم

کنار هم بگذارم که همان بار اول هم سخت کنار هم 

 حیلب باز کنم و  توض خواستیداده بودم. م شانیجا

شده فرهاد االن است که باعث یفیبدهم منظورم ک



 یگریها نباشد. جرأت نداشتم به کس  دآن شیپ نجایا

باشند  دهیها فهمآن دمیترسیاحمد نگاه کنم، مجز حاج

. گردانندی! انگار آتش دورم ممیگویرا م فیکدام ک

 کسچیو ه سوختمیچشمش بود، من م شیجهنم پ

 نیا میهاحرف دنیچون حتماً بعد از شن داد؛ینجاتم نم

 ی. با درماندگدانستندیمجازاتم م نیترسوختن را کم

 نگاهش کردم:

کردن، من  داشیاتاق فرهاد پ یکه تو فین کاو-

 اتاقش! یگذاشته بودم تو

احمد حرفم کامل تمام نشده بود که صورت حاج هنوز

 یگریرو به قرمزشدن رفت. محال بود بتوانم حرف د

احمد جلو . حاجمیرا هم مرده بودم تا بگو نیبزنم. هم

گرفتن بلند شد، بدون کمک شیاز جا خانیسیآمد. ع

 :آمدیمامان م ی! صداشیاز عصا

 مرمر؟! یگیم یچ-

 دانمیاحمد را داشتم. نمکردن به حاجطاقت نگاه فقط

 را گرفت: میجلو آمد و بازو یک

بود، تو چرا  یتوش چ فیاون ک یدونیمرمرجان م-

 اتاق فرهاد؟ یتو یرو بذار یفیک نیهمچ دیبا

 تکرار کردم: واریطوط



 رهاد!اتاق ف یرو تو فیمن گذاشتم اون ک-

 را جلو آورد: سرش

 کجا، تو کجا؟! فیمرمرجان؟ اون ک یگیم یچ-

قول داده بودم  نیشاهبه عمو گفتم،یداشتم بد م من

 که حتماً باورشان شود. میبگو یطور

احمد درهم آمد و کنار حاج یاهم با چهره مامان

 یفیک ف،ی. هنوز منتظر بود منظور من از کستادیا

 و ناشناس باشد. بهیغر یو از فرهاد، فرهاد گرید

 رمردیشد. پ شیدایاحمد پاز پشت حاج خانیسیع

رنگ به صورتش نداشت. حرف از دهانش در 

: "مرمرجان تو دیبگو توانستینم گری. دآمدینم

 الیو یتو جاده ،یاحمد! دختر حاجیخانیسیع ینوه

، جان معلم هم خوبه، اما برو دکتر بشوندو! مرمر

 نیادکتر باشه، مرمرجان  دیبا خانیسیع ینوه

 هیسرت نذار،  یرو گهیرو د یروسر

دختر!"  هیاحمده و حاج هی ر،یترش رو بگرنگخوش

. جرم دیبگو توانستیرا نم هانیاز ا کدامچیه گرید

 یروسر کیبلند،  گذاشتن  یخنده کی بارنیمن ا

قدر نبود؛ جرم من آن یعشق به معلم ایو  متیقارزان

 یهر نسبت کرمن توانستیم خانیسیبزرگ بود که ع



که فرهاد را  ییو ببرد جا ردیبا من شده و دستم را بگ

 اند.حبس کرده

را رها کردم. بغضم را در گلو نگه داشتم و  نفسم

 گفتم:

 نمیطاقت نداشتم بب گهیمن گذاشتم. چون د-

که  کردیم هیبزرگم عذاب بکشه. هر روز گرمامان

وقت خودش راست بگرده و اونراست دیچرا فرهاد با

. گذاشتم تا دل نهیهرگز نتونه پسرش رو بب گهید

 .رهیبزرگم آروم بگمامان

 ام زد:به شانه یاضربه دفعهکی مامان

 حرف نزن؟ یمرمر الک-

او را گرفت.  عیرا رها کرد و سر میاحمد بازوحاج 

 زد: ادیمامان در آغوشش فر

 .گهیدروغ م گه،یچرت و پرت م نید به خدا ااحم-

 برگشت: مامانمایسمت س به

کجا بود  فشی. کگهیم ونیمرمر داره هذ مامانمایس-

 تهران بود.  نیکردن ا دایرو پ فیک یآخه. وقت

احمد به وسط سالن خشکش زده بود. حاج مامانمایس

 من نگاه و حرف مامان را تکرار کرد:



اتاق فرهاد؟  یتو یرو گذاشت فیاون ک یتو چطور-

 !یتو که تهران بود

 ششیشد و رفتم پ ضیبزرگم مرقبل که مامان یدفعه-

 کرد،یم یتابیب یلیبزرگ خموقع مامان. اونگذاشتم

بره که دل  جاهیفرهاد  مدتهی خواستمیمنم م

 !رهیبزرگم آروم بگمامان

ها طور که ساعتگفتم، همان هیرا با گر هانیا یهمه

عکس فرهاد را در دست  یگفتنش با خودم وقت یبرا

کرده بودم. آنقدر خوب گفتم که داشت  نیداشتم، تمر

 ام، نه عموساسان!کار را کرده نیمن ا شدیباورم م
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دم  کینفس  کوتاه و  کی. دمیکشینفس م پلهپله

تمام بدنم با هم به  کردمیرا نم کارنی. اگر اقیعم

احمد الل شده بود، مامان ماتش . حاجآمدیلرزش درم



که  زدیم ییهابا اشک حرف مامامانیبرده بود و س

چون  دم،یشنیها فقط "فرهاد من" را ممن از آن

تر از همه مسلط خانیسیبود. ع خانیسیچشمم به ع

به من  هیاز بق ترکی. آمد و نزدکردیمان منگاه

 :ستادیا

 یگذاشت اکالیک یقبل که رفت یرو دفعه فیتو اون ک-

 اتاق فرهاد؟ یتو

نبود حرف بزنم. فقط سرم را  یازیبود. ن یراحت سؤال

 تکان دادم.  دییبه تأ

 :دیپرس

 کدوم اتاق؟-

 انداختم: نییرا پا سرم

 کسچیدست فرهاده و ه دشیکه کل ییاتاق باالهمون -

 توش! رهینم

 نبود: ایکوتاه ب مامان

کجا بود ببره  فشیک گه،یداره دروغ م نیجان ابابا-

هم چشمش به  بارهیبذاره اتاق فرهاد. اصالً تا حاال 

 دم،ی! منم تا حاال اون اتاق رو ندفتادهیاتاق فرهاد ن

 ده؟یاز کجا د نیا



 زیچاالن همه نیهم خواستمیبودم. مخسته شده  گرید

زده غم یهاصورت گریرا باور کنند، تا من بروم و د

 :نمیشان را نبو متعجب ، ناراحت

 فیروز که ک خبر نداره، من همون یچیمامان از ه-

 هی. دمیاون اتاق رو هم د ال،یرو بردم تا بذارم تو و

 هیو  یزمیه یبخار هیبود تو اتاق با  نیچراغ عالءالد

هم  ینقاش یتابلو هی! گهید یکهنه لیعالمه وسا

 .دمیاونجا د

 خانیسیهم به طرفمان آمد. نه مثل ع مانمامایس

احمد مات و مبهوت بود. داشت و نه مثل حاج یشک

 را باور کرده بود: میهازودتر از همه حرف

ما بزرگ  یبا فرهاد؟ سر سفره یکرد کاریتو چ-

نمک به حروم از آب  قدرنیپس چرا ا ،یشد

 ؟یدراومد

تشر زد  مامانمایبه س خانیسیافتاد. ع هیبه گر مامان

 خانیسیبه ع هیبا گر مامانمایتا به عقب برود. س

 گفت:

هم مگه مونده، اون  یبشه، حرف یبرم کنار که چ-

خبر  کسمچی. هالیتابلو رو خود فرهاد برد گذاشت و

فرهاد  گه؟یم یاون اتاقه. نگاه کن چ ینداشت تو



تا ده گفت،یم مرمرهی. مردینشناس منمک نیا یبرا

 دونمی. من اصالً نماومدیممرمر از دهنش در

من رو  یدست بچه نیبرفردا  د،یکن کاریچ نیخوایم

 !رونیب دیاریب دیریبگ

که تمام نورش را  یبودم، لوستر ستادهیلوستر ا ریز

پخش کرده بود. هر آن احساس  هیصورت بق یرو

و  شودیسرم خراب م یو رو دیآیاز جا در م کردمیم

 بودم! یاتفاق راض نیقدر به امن چه

و در مقابل  میگویدروغ م گفتیکماکان م مامان

 .کردیاز من دفاع م مامانمایس یهاحرف

احمد دستانش را باال آورد تا مادرش را آرام نگه حاج 

 شمرده و محکم گفت: نخایسیدارد. ع

 ... مایس نیبرو بش-

نگاهم نکرده  وقتچینگاهم کرد که ه یبعد طور و

 دم،ینترس مامانمایدشمن! از س کیبود! مثل نگاه به 

 اموحشت کرده بودم. چانه خانیسیاما از نگاه ع

احمد دور نماند، اما . لرزشم از نگاه حاجدیلرزیم

سخت و محکم  خانیسی. عآمدیاز دستش برنم یکار

 یهابود که حرف نیا لبود و دنبا ستادهیمقابلم ا

 بزنم. یشتریب



 اتاق بود؟ یکجا یگیتابلو که م نیا-

و  ستمیبا توانستمی. من مکردیم هودهیتالش ب داشت

از آن اتاق، تابلو و  قیدق یهاها با نشانهساعت

 :میبگو اتشیجزئ

هم روش  دیسف یپارچههیزده. کنار اون کمد زنگ-

و مرد که  زنهی ه،یمیقد تابلوهیشده بود.  دهیکش

و زن کالهش رو برداشته و  ستادنیهم ا یروبرو

 دستش گرفته!  یتو

که عصا ندارد. به  آمدیم ادشیتازه داشت  خانیسیع

 زور تعادل خود را حفظ کرد:

 فیکهیخاطر مادربزرگت به یگیم یتو دار یعنی-

راست راست گهیتا د یاتاق فرهاد گذاشت یتو یبرد

 ازیتا پ ریبود، س ایچ یدونیم فیاون ک ینگرده. تو

فرهاد قصد داشته اونا رو  گنیتا دانشجو بود که مده

تا مکان که حق ده یکنه، نقشه نیهم جذب منافق

 ی. کپینگاهشون کن قهیدودق یسیکنارشون وا یندار

 ستنین رانیا شترهیب چندسال چندتا آدم که یشناسنامه

 یدار ایبرو و ب ایکجان، تو مگه با ک ستیو معلوم ن

تو اتاق فرهاد؟ مگه  یبذار یتونیم یفیک نیکه همچ

 دست همه باشه؟  هیالک زایچ نیا



به  دانمیکه نم یااحمد برگشت و با طعنهطرف حاج به

 :دیاحمد، پرسخود حاج ایبه مامان و  ایمن بود، 

کالهتون رو  گه؟یداره م یدخترت چاحمد! حاج-

رو بهش داده؟ اصالً  فیاون ک یباالتر! ک نیبذار

اگه ثابت نشه  دونهیکرده با فرهاد؟ م کاریچ فهمهیم

فرهاد  یدوباره دنید ست،یمال فرهاد ن فیاون ک

 .ایبه اون دن افتهیم

 کرد. هیبلند گر مامانمایحرف، س نیا با

 یتو دونستمینم شه؛یم یطورنیا دونستمیمن نم-

 !زایچ نیاز ا آوردمی. سر درنمزاستیچ نیا فیاون ک

کمتر  آوردم،یم لیدل شتریمامان بود که هرچه ب فقط

 بارکی توانستی. حق هم داشت، نمشدیباورش م

و زنده شود  ردیداشتن فرهاد از تعجب بمدوست یبرا

داشتنش بردارم و و بعد التماس کند تا دست از دوست

 یفیقدر از فرهاد تنفر دارم که کباور کند که آن بارکی

 او داخل اتاقش بگذارم.  هیمدارک عل یبا کل

 نی. چند بار بگم  اگهیخدا داره دروغ مبه خانیسیع-

 نیمال ا فی. کرهینم جاچیه شناسه،یرو نم کسچیه

بزرگش و عموهاش مامان یهم وقت شهی. همستین

 زدن طرف شما رو گرفته. یحرف



 سمت من برگشت: به
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 انیب خوانیم یدیشن یکه وقت یمرمر مگه تو نبود-

ما  یزودتر از همه یو خونه رو برگردن رفت نجایا

حرفا  نیپس االن ا ،یوجور کرداتاق فرهاد رو جمع

 ؟یزنیکه م هیچ

گردم بر خواستمیشده بودم، م مونیموقع پشاون-

 یک دونمیرو بردارم از اتاقش، نم فیشمال و اون ک

 لو داد.

 دستانش را باال آورد: مامان

 فرهاد رو ... یمرمر تو به من گفت-



زخم  وانستتیحرفش را نگه داشت، نم جانیهم

رو به  خانیسیبزند. ع مامانمایبه دل س یگرید

 مامان گفت:

دروغ حرف مرمر رو ول کن، االن  ایعروس راست -

کردن! دخترت  دایاتاق فرهاد پ یکه تو فهیک هیحرف 

موقع هم که اون ده؛یرو درست م هایداره تموم نشون

با  فیک یازش بپرس دیرفت شمال، االن با سرهی

 گهیهمه کاغذ و اسناد رو از کجا آورده، چرا ماون

لو  یخورده؟ ک گول شه،یم یطورنیا دونستمینم

تو اتاق فرهاده، مگه چندنفر  فیداده اون ک

 نی! همالیبرده گذاشته تو و فیمرمر ک دونستنیم

رو  فیمعلوم بشه تا من فردا تکل یچهمه دیاالن با

رو ببره بذاره  فیکروشن کنم. اون عموهاش گفتن 

 رمیکار رو کرده. فردا م نیا گه،یدروغ نم ال،یو

 !اکالیک

به  یکه ربط دادمینشان م یکردم. هر واکنش سکوت

 .دادیعکس م یجهیندارد، نت میعموها

 :دیرا به عقب کش خانیسیع احمدحاج

تو  برمی. من االن خودم مرمر رو منیبابا تو برو بش-

رو ازش  نایا یو همه زنمیباهاش حرف م اطیح



 نیگرفته، شما بش ی. از کجا آورده، از کپرسمیم

 . کنمیآروم باش، من درستش م

 گفت: ریدادن مسو با نشان ستادیجلوتر از من ا یکم

 !نییپا میبر-

 :دیاحمد توپکه حاج ادیهمراهمان ب خواستیم مامان

 .دیبمون مهش جانیتو هم-

بلند  مامانمایس رفتم،یم رونیاحمد بهمراه حاج یوقت

 گفت:

 !ایبود خدا نمونیمار تو آست-

تا  زدیم خانیسیرا که به ع شیهاحرف یهیبق و

شدن به  ترکیبا نزد اورد،یب رونیزودتر فرهاد را ب

احمد به رضا که . حاجدمیتر شنمحو و محو اطیح

 گفت: زد،یتوپ را به دار و درخت م اطیوسط ح

 برو باال.رضا توپ رو ول کن -

 کار را بکند، گفت: نیا دیچرا با دیفهمیکه نم رضا

 . کنمیم یدارم باز-



احمد . حاجدیها دواحمد به سمت پلهبا داد حاج اما

نشست و از من هم خواست  خانیسیع یصندل یرو

 :دی. تا نشستم پرسنمیبنش شیروبرو

 تو اتاق فرهاد؟ یگذاشت یرو تو برد فیمرمر اون ک-

 آره!-

 ؟یکجا آورد از-

بار پاک کردم.  نیچندم یرا برا میهاچشم ریز اشک

که دنبال  ییساسان گفته بود در همان روزهاعمو

تا  گشتهیدوستان مشترک عمومهران و فرهاد م

که چمخاله  یهمان دومرد رد،یاز مهران بگ یخبر

 .   دهندیرا به او م فیو ک ندیآیبودند، به سراغش م

اومدن  شناختمشونینفر که نمشمال که بودم دو-

 رو دادن بهم. فیسراغم و ک

 شد: رهیرا جلو آورد و در چشمم خ سرش

سر راهت سبز شدن و گفتن  هوی یجورنیدونفر هم-

و ببر بذار تو اتاق فرهاد؟ تو  ریرو بگ فیک نیا ایب

 چرا؟ یو نگفت یهم گرفت

رو  فیک نیبهم گفتن از مهران خبر دارن، گفتن اگه ا-

اتاق فرهاد، از حال و روز مهران  یببرم و بذارم تو



 یگوشمالهی فیک نی. گفتن با ادنیبهمون خبر م

 فیاون ک دونستمیبه فرهاد بدن. من نم خوانیم

 .شهیدردسر م قدرنیا

 توانمیبود نم دهیبلند شد. فهم شیاز جا احمدحاج

 از آن تریو موضوع جد میرا دروغ بگو هانیا یهمه

 :کندیاست که فکر م

با فرهاد  یمشکل یعنیبدن،  یفرهاد رو گوشمال-

 داشتن؟ نگفتن چرا؟

ساسان را باال گرفتم و نگاهش کردم. عمو سرم

ها با فرهاد نگفته مشکل آن لیدل یدرباره زیچچیه

 بود:

 نگفتن! -

آورد و  نییدستانش را باال برد و محکم پا احمدحاج

 زد: شیبه پا

 یچیاونا نگفتن تو هم ه ؟یگیم یدار یمرمر تو چ-

 یبرد یازشون گرفت فیکهی یطورنیهم ؟یدینپرس

 اتاق فرهاد یتو یگذاشت

مدارک توش مهمن.  قدرنیا دونستمیگفتم که، نم-

دارن چون فکر  یبا فرهاد چه مشکل دمیازشون نپرس



که فرهاد  یبه همون زمان شهیمربوط م کردمیم

 باهاشون کرده. یرکا هیخارج بوده و حتماً 

 فیعموهات نبودن؟ اونا ک یگیکه م یدونفر نیا- 

 تو اتاق فرهاد؟ یرو دادن بهت که بذار

 بلند شدم: میجا از

کجا بود.  فشونیهام نبودن، اونا کخدا عمونه به-

 تونستهینم فیداخل اون ک لیوسا دیگیخودتونم م

برم شمال به  کهنیباشه. قبل از ا یدست هر کس

کردم، اونم رفته  کاریزنگ زدم گفتم که چ نیشاهعمو

تماس  خوادیدنبال اون دونفر، خبر داره کجان. م

با  یبگم کار بهتونبا شما حرف بزنه. گفت  رهیبگ

تا فرهاد رو آزاد  کنهیاونم کمک م ن،یمن نداشته باش

و هر جا شما  کنمیم دیشما بگ ی. من هر کاردیکن

 .گمیحرفا رو م نیو هم مآیم نیبگ

 شتریاحمد لحظه به لحظه بو حاج زدمیحرف م من

 سؤال: کیکه ختم شد به  ی. تأسفشدیمتأسف م

 نهیازش ک همهنیکرده بود که ا کاریمگه فرهاد چ-

 ؟یداشت

بابا! گفتم که فردا هر  نینپرس یچیه گهیتو رو خدا د-

 . آمیمن م نیجا بگ



 بود. راحتش کردم: ستادهیمنتظر ا هنوز

 ییدرد من فقط عمومهران نبود، فرهاد چندبار حرفا-

دور از چشم  خواستیدوستم داره، م گفتیبهم زد. م

 .میارتباط داشته باش هیبق
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. دیکش شیموها یدستش را باال برد و رو احمدحاج

 از حد معمول بلندتر کرد و گفت: یرا کم شیصدا

فرهاد  یگفتیم کالمهی یاومدیمگه من مرده بودم؟ م-

. کردمیخودت چپ و راستش م ی. جلوگهیم یبهت چ

 کاریاالن من چ ؟یهمه رو گرفتار کرد یطورنیچرا ا

نکن تا  یکارچیگم هبگم؟ ب یکنم با تو، برم به بابام چ

ان و  یک ستیکه معلوم ن یدوتا آدم ینشون نیشاه

نه رو به ما بده و  ایهستن  یآدما نیاصالً همچ

 کمکمون کنه؟



 .نیبپرس نیهم اومدن! شما بر اکالیاون دونفر تا ک-

 ستادهیپنجره کنار رفت. مامان پشت پنجره ا یپرده

 به آن سمت انداخت و گفت: ینگاهمیاحمد نبود. حاج

 میریخونه! فردا م میبر ارمیبرم مامانت رو ب نیبش-

 !اکالیک

. آمدیشان مزدنحرف ی. صدادیطول کش یلیخ آمدنش

کرد  یرا راض خانیسیو ع مامانمایس شدیمگر م

 یاحمد کار سختصبر کنند. فرهادشان زندان بود، حاج

 چیه چمباتمه زده و یصندل یداشت. رو شیدر پ

 زیچ. همهندیگویتا گوش بدهم چه م کردمینم یتالش

 دیرا که با ییهارفح یمن تمام شده بود. همه یبرا

نمانده بود بکنم؛ جز  یکار گریزده بودم. د زدم،یم

 گریکه د ییهااصرار به کار نکرده و تکرار حرف

 یگوشهشان! به گوشهسخت نبود بر زبان آوردن

 توانمیکه م دمیپرسیو از خودم م کردمینگاه م اطیح

چه  ؟فرهاد ...  ایرا  الیو ای نمیرا بب اطیح نیدوباره ا

 کرد؟یم فیفرهاد تعر یاتفاقات امشب را برا یکس

به  و کلمه کردیکاش رحم م گفت؟یرا م زیچهمه

حتماً به  مامانمای. سگفتیرا نم میهاحرف یکلمه



 یچه کس یبرا نیبب ایکه: "ب زدیفرهاد طعنه م

 !"یمردیم

آمدند. مامان با  نییپا هابا مامان از پله احمدحاج

 :دیاحمد به دادم رسسرعت تمام به طرفم آمد که حاج

تا خونه!  یگینم یچی. هنیتو ماش نیبرو بش دیمهش-

 برات! رمیجدا بگ نیماش یتونیاگه نم

 نیاحمد نشستم. رضا آن سر ماشحاج نیماش عقب

. سخت کردیفقط من را نگاه م شه،یبه ش دهیچسب

 یبداخالق ن،یماش بینبود که بفهمد سکوت عج

مان به خانه رفتن بارهکیاحمد با مامان و او و حاج

 ادهیزودتر از همه پ میدیرس یسر من است. وقت ریز

را گرفت و  امهتند پشت سرم آمد. شانشدم. مامان تند

 نگهم داشت:

و اون  یکه دروغ گفت یگیاحمد ماالن به حاج نیهم-

! بگو الیتو و یبذار یداده تا ببر نیرو شاه فیک

. بهش یکار رو بکن نیا یشد یگفته تا راض ایبهت چ

 !یفرهاد رو دوست دار یخونه بهم گفت نیبگو تو هم

را  فیمن ک کردیرا باور کرده بود. فکر م یبخش

 لیام، اما نه به مام و در اتاق فرهاد گذاشتهبرده

 شدندیهم جمع م ای. دننیشاهعمو یهابا فشار خودم،



کار را با فرهاد  نیکنند تا ا امیراض توانستندیمگر م

 کسچیشانس بود؛ هقدر خوشساسان چهبکنم. عمو

 .کردیباز نم یحساب شینداشت و رو یبا او کار

رو بهم  فیاون ک نیشاهمامان به خاک بابا قسم عمو-

 خدا نداد. نداد. به

شده بود و به من نگاه  ادهیپ نیاز ماش احمدحاج

بود که قسم خاک پدرم  دهیاز من نشن وقتچی. هکردیم

 را بخورم. 

 گرفتم.  بهیرو من از دونفر غر فیاون ک-

 ینشناساحمد بود و من همان نمکحاج یخانه خانه،

و پا  گرفتمیاز او اجازه م دی. باگفتیم مامانمایکه س

اما فقط نگاهش کردم و به  گذاشتم؛یاش مبه خانه

باال رفتم و بدون  عیها سرسمت خانه رفتم. از پله

نشستم و منتظر  واریلباسم را عوض کنم کنج د نکهیا

و خانه در سکوت بود  کیتار اتاقصبح فردا ماندم. 

 قرار نبود تا صبح در اتاقم را بزند. کسچیو ه

. تا روشن کرد خانیسیما را ع یچراغ خانه صبح

روشن شد و نور از  کیرا زد، سالن تار فونیزنگ آ

در به اتاقم آمد. از جا بلند شدم. منتظر ماندم تا  ریز



باز شد. مامان با اخم و  دفعهکیکنند. در  میصدا

 قرمز مانده بود، گفت: شبیکه هنوز از د یصورت

 احمد کارش داره! ریرو بگ نیشاه یشماره ایب-

تلفن  زیاحمد دفترچه به دست کنار مرفتم. حاج رونیب

 ینبود. شماره یهم خبر خانیسیبود. از ع ستادهیا

را برداشت،  یرا که گرفتم و گوش نیشاهعمو یخانه

 احمد آن را از من گرفت و گفت: حاج

 !کالایک میوجور کن بربرو جمع-

وجور کردنم واضح بود جمع نکهیاتاقم برگشتم. با ا به

وجورکردن ساده جمع کی دینبا کال،ایرفتن به ک یبرا

را  یروز باشد، اما من فقط همان ساک دویکی یو برا

 آورده بودم. اکالیاز ک روزیبرداشتم که با خودم د

احمد با آخر حاج یهابردم و به حرف رونیرا ب ساکم

 :دمیرس نیشاهعمو

 موقع اونجا باش!. همونمییاکالی" ککی" تیما نها-

 :گشتیاحمد مبه من نداشت. دور حاج یکار مامان

 خانیسیبگم، اما با ع یبهت چ دونمیاحمد من نم-

 ! یکنیحرف بزن!بهش بگو صبر کنه؛ تو درستش م



 شیبرا یکتش را از دستش گرفت و سر احمدحاج

 شده بود. نیتکان داد. با مامان هم سرسنگ
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 یجلو یصندل یرو خانیسیرفتم. ع رونیب زودتر

 نیاحمد ماشحاج یاحمد نشسته بود. وقتحاج نیماش

و  ستادیا میرا روشن کرد رضا به طرفم آمد. روبرو

 :دیپرس

 خوش به حالت! اکال؟یک یریبازم م-

 ستادهیتا به مامان نگاه کنم. پشت به من ا برگشتم

 یصندل یمان داشت. رفتم و روبود. گوش به حرف

آخر منتظر بودم  ینشستم. تا لحظه  نیعقب ماش

در پشت سرمان  یمامان نگاهم بکند و نکرد. وقت

باور کنم مامان دل از من  توانستمیبسته شد نم

در و  نیقلب من بود که مامان آن را ب نیست! اَکنده

 شان کرد.چهارچوبش گذاشته و با قدرت به هم چفت

هزاربار رفته  ریکش آمده بود. مس اکالیتهران تا ک راه

با سرعت  قدرنیاحمد ا. حاجآمدیبه نظرم ناشناخته م



. میدیرس کالایبه ک کیزودتر از  ساعتمیراند که ن

 را نگه داشت و به عقب برگشت: نیمقابل پل ماش

 ،یرینم جاچیخودتم ه اد،یب نیبرو بگو شاه-

مادربزرگت تا دوباره حرف  یتو خونه یمونیم

 .میبزن

 نیشاهشدم. عمو ادهیپ نیرا برداشتم و از ماش ساکم

و تا دم در آمده بود. تا من  دهیاحمد را دحاج نیماش

 به طرفم قدم برداشت: عیسر دیرا د

. صبح بهش کنمیرو خودم حلش م هیمرمر، بق نیآفر-

من  اکالیک نیایب ن،یفتم کار به مرمر نداشته باشگ

 اون دونفر کجان. گمیم

کتش را گرفتم و نگهش  یبرود که گوشه خواستیم

 داشتم:

اون دونفر چه  دیاحمد از من پرسحاج شبیعمو د-

دادن دست تو، من  فیبا فرهاد داشتن که ک یایدشمن

. االن شما به من بگو، اون دونفر دونمیگفتم نم

 یطورنیچرا دنبالشن و ا ه؟یمشکلشون با فرهاد چ

 ساسان حتماً بهتون گفته.عمو زنن؟یبراش م

کتش را از دستم  یبه جاده انداخت و گوشه ینگاه

 خارج کرد:



باهاش  یشخص حسابهیتسو هیالبد  دونم،یمن چه م-

 کردن باهاش. یطورنیدارن که ا

ش دارن؟ مگه شماها همه یشخص حسابهیتسو-

شد که اونا  یاالن چ نه،یفرهاد با منافق نیگفتیمن

 دارن؟ یشخص حسابهیباهاش تسو

کردن، البد باهاشون  یاونور چه غلط دونمیمن نم-

 .رشیبوده، بعد زده ز

باشه  یطورنینخواسته که باشه. ا وقتچیه دمیشا-

 !ارنیسرش ب ییبال هیتا  کنن،یولش نم وقتچیکه ه

 :دیغر

رو اون  فیک نیتا ثابت بشه ا کنمیمن گفتم کمک م-

به  شهیبق گهیگذاشتن تو اتاق فرهاد، د بهیدونفر غر

 نکرده! کاریکرده، چ کاریکه چ ستیمن مربوط ن

 کامالً دور شود به سمت من برگشت: کهنیاز ا قبل

که  یپسر اون دونفررفت بهت بگم، عمو ادمی-

 !دهید الیتو جاده و بارهیرو  گهیساسان م

*  *  * 
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جان بعد از چندماه برگشته ! آقادیترکیداشت م دلم

 کی یبه بزرگ ی! زخمدهیکشو درد دهیبود. ژول

 ششیر کیتا نزد شیهااز چشم ترنییپا یانگشت، کم

صورتش  کیدستم را نزد یدنباله داشت. نگذاشت حت

جان؛ وسط دشت، کوه، جنگل و : "آقامیببرم و بگو

 نیا تیهاشیر کهسرت آمده  ییدار و درخت، چه بال

دل و درد نمیاند." نگذاشت کنارش بنششده دیهمه سف

 کیپس چرا رنج  ،یندار یکنم که: "آقاجان تو که سن

جا  تیهادور چشم وچروکنیدر چ یعمر زندگ

رو  یا: "آقاجان حاال که آمدهمیگرفته؟" نگذاشت بگو

 ."رمیمیکه م ریاز من نگ

خودش بسته بود.  یاتاق رفته و در را رو داخل

آقاجان شجاع من، قبل از رفتن به داخل اتاق، وسط 

عمو، بهار و پروانه و رو به من، زن ستادهیا اطیح

رو خوش کنه، از  لشید یبه ک گهیگفته بود: "آدم د



! از ما چندنفر که دیترسی." از ما مترسمیها مشما

. فقط میرا نداشت یگریجز خودش و خدا، کس د

صورتش نبود که زخم داشت؛ شجاعت و اعتماد 

و  کرده بودند! و او با ترس یآقاجان را هم زخم

 ما برگشته بود. شیپ شیهاشک

فردا شود و من صبر کنم تا  کیهوا تار خواستمینم

 کی. نزدنمیاو را خوب بب یصبح دوباره صورت زخم

 به آن زدم: یادر شدم و ضربه

بهار و پروانه گناه دانن،  یول ،یچیجان من هآقا-

خبر از عمورحمان بهشون  هیتا  اطینشستن وسط ح

 !یبد

. در را آرام باز کردم. سرم را داخل امدین ییصدا چیه

نشسته و قرآن . رو به قبله دمیبردم و آقاجان را د

دستش بود. پا که به داخل اتاق گذاشتم قرآن را بست. 

جلو  نکهی. قبل از ادیزد و بوس اشیشانیآن را به پ

خودش بلند شد و آن را  رم،یبروم تا از دستش بگ

 طاقچه گذاشت. یرو

 !استیرحمان تالش کنار جنگل-

راه  اطیکه وسط ح یشده بود. از داد و قال ترآرام

 زدم: شینبود. جلوتر رفتم. صدا ی، خبرانداخته بود



 جان؟آقا-

بردم و  نیی. براندازم کرد، سرم را پادیبه طرفم چرخ 

 ی. دستش را جلو آورد و ضربهدمیاش را بوسشانه

 زد: میبه بازو یآرام

 !یدیقدت بلند شده دتر، به من رس-

 ینیرینگذاشت ش الیعمو، بهار، پروانه و لزن فکر

 را بچشم: فشیتعر

 سر بزنه؟ هی ومدیرحمان نچرا عمو-

 را تکان داد: سرش

از  لیکه د یی! حساب و کتاب آدماادیب تونستینم-

 یتو رزایَکندن و رفتن از دست ما در رفته. م رزایم

ها همه رو در به در ! قزاقستهیتنها اتالش دست

 ینهیداره هز ایتالش یهاست که سفرهکردن. ماه

 . دهیرو م ایقشون جنگل

 کرد. سرش را به سمت قرآن چرخاند و گفت: مکث

که از پوست و گوشت  یقرآن  خدا قسم؛ اون نیبه هم-

کمر نهضت  ا،یخود نیبود، هم ایجنگل یو رگ و پ

 جنگل رو شکستن.

 اومده؟ ایبه سر جنگل یچ-



محرم اسرارش باشم. من  شهیمثل هم خواستمیم

بغض، . اشک و دیبگو هایاز جنگل میبپرسم و او برا

 گرفت: یلحنش را به باز یمردانگ

. بارهیداره م ایسر جنگل یبارون ببو و رو نیبال ع-

! یپولیو ب یامروز ندار ،یشرفیو ب انتیخ روزیتا د

ها هم اسلحه دست شدن. فئودالهم سیقزاقا با انگل

. فردا هم ستادنیگرفتن دستشون و پشت قزاقا وا

به خونه رو که خونه  دنیمعلومه؛ حکم م فشیتکل

رو مباح  ایو هفت پشت جنگل ایبگردن و خون جنگل

 .کننیم

 ییهاقزاق دنیرقص ادیکه گفت من را به  ییهافئودال

 بودم انداخت. دهیکوه د یکه باال

 آقاجان؟ نیها کفئودال-

 در هم شد: شیهااخم

که تا  نایها، همخدانشناس نی. همدارهانیزم نیهم-

گفت حق انبارکردن برنج  رزایم یوقت یتو قحط روزید

رو ندانن تا به همه برسه، به خونش تشنه شدن، اما 

ها تا نهضت جنگل رو قزاق دنیم یاالن راحت خرج

 سرنگون کنن!



نحس و  یکلمه نیا خواستمیفئودال بود! نم سلمان

قبول  خواستمی. نمرا کنار اسم او بگذارم شدهنینفر

 یها را بالجان آناست که آقا ییهاکنم او جزو آدم

از  دم،یها را د. آن روز که قزاقداندیم هایجان جنگل

هستند،  یچه کسان دانستمینم یکه حت ییهافئودال

 که باعث شده بودند به چشم نیهم فتم،به دل گر نهیک

که  یبد یهاحس یهمه یبرا ند،یایها خوش بقزاق

بود، اما امروز آقاجان  یدر دلم جا گرفته، کاف

 .گفتیها مآن یهم درباره یبدتر یزهایچ

 به سرش گرفت: یدستش را با ناراحت جانآقا

 رو انگار آب برده!  نایو شرف ا رتیآخ خدا! غ-

 را در هم کرد: شیهااز من فاصله گرفت. اخم 

باز کردن، ترس  لونیرو به گ یاجنب یپا نایهم-

خدا هم نبود،  ین وقتمردم که بگ لیانداختن تو د

پا  نایکه ا ینیزم گمیمن م نیهم یبود! برا سیانگل

 یبذارن، نجسه! نفسشون نجسه، عفت حق نداشت پا

 یرو باز کنه به باالکوه، چه برسه به خونه نایا

 و برارش رحمان!   یجنگلمیکر

 گفتم: دفعهکی

 جان برار عفت فرق داره!آقا-



 سرخ شد، انگار که کفر گفته باشم: صورتش

وطن و خاک و آبرو و  رته،یغیکمتر ب سه؟یفرقش چ-

نه، هنوز دستش اسلحه  ای شه؟یناموس سرش م

و تفنگش رو تو  زهیرو بر یجنگل هینگرفته تا خون 

 ؟ بزنه سیرو ل شیهوا تاب بده و انگشت خون

بزنم من را کنار زد و به سمت در رفت.  یآمدم حرف تا

 به سمتم برگشت: یاحظهل

 یبار! براچند بار،کینه  دم،یرو د نایبه چشمم ا-

 .میشوریکه خون رو با خون م نهیهم
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دستش را به ستون گرفت و  ستاد،یا وانیا یرو

 عفت را صدا زد:عموزن

داده؛ من رو  غامیرحمان برات پ ایعفت؟! ب ییکجا-

 فرستاده شما رو سروسامون بدم.

دادم و به آقاجانم نگاه کردم.  هیچهارچوب در تک به

کوچک و بزرگ،  یهاها، زخمدادنانگار از دست

برده  ادشیاز  هایجنگل یو آوارگ هاقینارف انتیخ



. ت کندرا لعن طانیش اهیدل  س دیبا یگاهبود که هراز

ببوسم و التماس  رم،یدستانش را بگ خواستیدلم م

سخت  شیباشد که صدا یشگیکنم که آن آقاجان هم

خاطر به دینبود. با ادیز قدرنیا شیهاو غم شدیبلند م

 یدستانش رو کردم؟یرا لعنت م یچه کسان هایجنگل

 ستون مشت شد:

 .رونیب ای! بهیعفت االن وقت قهرکردن ن-

ما آرام  یپله بلند شد و به سمت خانه یبهار از رو 

 یخانه وانیجان نگاهش را به سمت اقدم برداشت. آقا

 رحمان برد و گفت:عمو

برگرده، اما من بهت  تونهیها نمحاالرحمان گفت حاال-

. گفت بهت بگم ستهیکه برگشتنش با خدا ا گمیم

برار و  شیپ اکال،یک یو بر یزاکون رو بردارالکو

 دوروزهیکی. یها در امان؛ اونجا از شر قزاقعموهات

 ادی! تا خود رحمان بنیو با نعمت بر دیوجور بکنجمع

 بکنه! دایپ راتونجا و مکان ب هیو 

فاصله ترس داخل  نیبه من نگاه کرد، از هم بهار

 .دمیدیرا م شیهاچشم

ستون برداشت و به سمت  یدستش را از رو آقاجان

 ها گفت:از پله رفتننییپا نیها رفت. حپله



اونجا  یرحمان باالست، رفت یمردانگ اریعفت، ع-

بهش بد بگه و تو رو  ی! نذار کسریسرت را باال بگ

و  نییقراره سرش رو بندازه پا یخوار کنه. اگه کس

. عفت کار بکن، ستنین هایخجالت بکشه، اون جنگل

 دراز بشه که ... یاهات تو سفرهنذار دست تو و بچه

پشت سر  تیدر اتاق را باز و با عصبان عموعفتزن

 خود رها کرد: 

برم؟! کجا برم؟ خونه و  م؟یکر یخونیچه روضه م-

قد  نجایرحمان تا ا یمردانگ اریع شه؟یم یچ میزندگ

 یهیبرارم؟ بق شیبرم پ یداد که تو رو بفرسته بگ

 رو کجا داده رفته؟ شیمردونگ

 :دیپله به سمتش چرخ یاز رو جانآقا

 رزایم یقدر آدم برادستت رو بشمر، همون یانگشتا-

 یتو حساب باز کرده، تو رو سوا یمونده! رحمان رو

تو رو  هیراض لشید ی. فکر کرددونهیت مخانواده

! ترس جانتون رو داره، هیچاره ن اکال،یبفرسته ک

 دارن! یبیو نانج صیها چوشم حرقزاق

ها عقب رفت و راهش را به از کنار نرده عموزن

 ها کج کرد:سمت پله



من قدم از قدم  میبُکنم؟ بدون مر کاریرو چ میمر-

 !َکنمینم

 یخب براش مادر ؟یمیمثل مار مر یگیمگه نم-

رو بخورن،  شینیریش آنیازظهر مبکن! فردا بعد

 بکنه! دیبا کاریبده چ ادشیخواستگار داره، 
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افتاد. من قبل از  نییچهارچوب در پا یاز رو دستم

که با   یعمو، زمانزن یخانه وانیجان، در اآمدن آقا

خودم  ینیریش دم،یدار، سلمان را دتب یتن و چشمان

و به  ستادیا اطیو او را خورده بودم! بهار وسط ح

 نیا دنیتا حالش را بعد از شن دیعمو چرخسمت زن

برداشتن جا ماند  از قدم همعموعفت زن ند؛یحرف بب

و فقط به آقاجان نگاه کرد. آقاجان سطل آب را 

کند. نگاه هر  یبرداشت تا در تشت مقابل اسبش خال



چهارچوب در فاصله گرفتم و ما به او بود. از  یسه

عقب آمد تا رفتم. بهار عقب وانیا یهابه سمت نرده

را که  یعمو چادر. زنردیاز آقاجان فاصله بگ

پله رها کرد و به  یخواست دور کمرش ببندد رویم

سمت آقاجان رفت. راهش را سد کرد. خم شد و سطل 

 :ختیرا از دستش گرفت و خودش داخل تشت آب ر

چهار ساله دانه، اما هر دفعه و که سهخواستگار ر-

 و همه ی! تو هم قبول داشتفهیح میمن گفتم نه، مر

 به من! یرو واگذار کرد زیچ

را نخورد. تند و  شیصدا یآرامش ظاهر بیفر آقاجان

 گفت: زیت

! هم وقت َمرد بُردنش داره هین فیح گهیاالن د-

 !ستهیا یهم خواستگارش زک خوب گذره،یم

عموعفت کامالً به خودم را خواندم اما زن یفاتحه من

داشت. دستم را از  دیخودش مسلط بود و هنوز ام

عمو سطل ها برداشتم و دوزانو نشستم. زننرده یرو

 :ستادیرا  رها کرد و مقابل آقاجان ا

 ادیهم دانه، بذار اونم ب یاگهیخواستگار د میمر-

 بو! یزک بهتر دیحرفاش رو بشنو، شا ش،ینیبب

 کمرش را راست کرد: جانآقا



 خواستگارش؟ هیک-

 یرهیبهار برگشت و به من نگاه کرد. از نگاه خ 

دست عمو دستبود. زن دهیآقاجان به مادرش ترس

 کرد:

 شناسم،یداد و قال راه ننداز، هم من تو رو م یالک-

سفره  هیهاست دور . سالیهم تو من رو شناسن

. االن اگه میهم کنار اومد ادیو با کم و ز مینشست

مردم به ما  م،یدو کلوم با هم حرف بزن مینتون

 ! خندنیم

 گفت: حوصلهیب آقاجان

 ه؟یو اونور نرو عفت، خواستگارش ک ورنیا-

 متیمر یبه پا یرو هم بخوا ایبرارم سلمان! دن-

 ! زهیریم

به اطرافش انداخت.  ی. نگاهدیاز جا پر جانآقا

 یزد و با اشاره به سنگ چارهیب ببه کمر اس یاضربه

 گفت: کرد،یم زیآن ت یکه خنجرش را رو

سنگ، گوش تا  نیهم یرو ذارمیرو م میسر مر-

 . دمیاما به برار تو نم بُرم،یگوش م

 اش را باال آورد:شدهمشت دستان



 ،یبش عزتیب یخوایاگه نم ،یو آبرو دار ایاگه ح-

 یپا یبود یخودت زرنگ الیدهنت رو ببند. به خ

رو بدون من  نیاما ا ،یبرارت رو به باالکوه باز کرد

رو هم  شونیکیصدتا دختر کور و کچل هم داشتم، 

 یدخترمم رو یتو، جنازه یزادهبه برار خان دادمینم

 ! ذارمیدوشش نم

بذار باهات حرف  ن،یبرارم رو بب بارهیتو فقط  میکر-

چره ردش  دهیقبول! آخه ند یتو گفت یبعد هر چ ،یبزن

 ؟یکنیم

رنگ  گهید ذارمینم ،یبراربرار بُکن گهید بارهی-

حرف  خود  یسر جات و ب شیعفت! بن ینیرو بب میمر

 میمر آنیم شییبا مار و دا رجینزن. فردا بعدازظهر ا

آماده  میمر یرخت برابخورن. برو تازه ینیریرو ش

 !میصدتا بهتر از مر اده،یبرار تو ز یبکن. زن برا

 ریت یصورتم در کف دو دستم جا شد و بعد صدا تمام

 :دمیعموعفت به آقاجان زد را شنکه زن یخالص

تو هم اون رو  میمر خواد،یرو م میاما اون مر-

 ! خوادیم

که آن  یکیصورتم برداشتم. از تار یرا از رو دستم

نبود. زمان هم در  یهمه نگران آمدنش بودم، خبر



عمو متوقف شده بود. تقابل آقاجان و زن انیانتظار پا

که دور  یمگس مزاحم یجا روشن بود و من حتهمه

تمام  طورنیو هم دمیدیرا م گشتیسر آقاجان م

عمو تا شد. زن دایکه در صورتش پ یتعجب و اندوه

 ادیحرف را نزند. فر نیلحظات تحمل کرد که ا نیآخر

 را درآورد: الیل یهیجان گرآقا

ر کرد میگوش مر ریز ینشست یچ- رو  که  یدختر ؛یو 

 سپردم بهت خواستن بلد بود؟

 با التماس گفت: عموزن

 ی! خاطرخواهمیکر ریدوتا قرار نگ نیا لیوسط د-

بزرگ  مادریالکو ب ی. تگهید لهی. دخوادینم یبلد

 !ریرو ازش نگ یدلخوش نیببو! ا

طور نشسته برگشت و به من نگاه کرد. همان جانآقا

. دمیبهار را د یبه عقب رفتم و تازه صورت اشک

 گفت: ادزدنیو بدون فر دیآقاجان هم د

هات چونهووسط مجلس و چک ینیشیم یآیفردا م-

 ! ادیب یتاج گمیم یتونینم ،یزنیم ماررجیرو با ا

 دیتهد یحالش را نکرد. تا پا تیرعا گرید عموزن

 رفت: شیآقاجان پ



! سلمان نه یچوشمت کور شده! عقلتم از دست داد-

رو  مینه دشمنشون! فقط مر است،یدوست جنگل

کارا از دستش  یلینذار بشه دشمنت که خ خواد،یم

تو  زهیریآدم م یاشاره بکنه شبونه کل آد،یبرم

! حواست هست برهیو م دارهیرو برم میت و مرخونه

 ؟یکشیخط و نشون م یدار یک یبرا

 نبود. به خودش اشاره کرد: یعصبان گرید آقاجان
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وقته حواسمون جمع شده،  یلیجماعت خ تیما رع-

به  ینداره، اما وا یبیباشه ع یمغز توش خال میدیفهم

 یباشه، اونوقته که تو یکه دستت خال یحال روز

ها کم شالق نزدن به ما ! اربابیبیوطن خودت هم غر

! یترسونیمن رو از اخم ابروشون م یکه تو دار

من باال، تا  یخونه یهااز پله ادیبرارت جسارت کنه ب



منم جسارت خنجرم رو نشونش بدم! عفت نذار احترام 

 دود بشه و بره هوا!ما  نیب

به سطل زد و به سمت خانه آمد. از جا بلند  یلگد

با آقاجان  خواستمیتالر باال رفتم، نم یهاشدم. از پله

 چشم شوم. در چشم

زده است  یبود که مادرش حرف بد دهیهم فهم بهار

نازخانم  طور؛نینشست. پروانه هم هم اطیکه وسط ح

مات به آقاجان نگاه که  الیل یرا رها کرده بود! و حت

 یهازخم یعمو حق نداشت نمک رو! زنکردیم

 آقاجانم بپاشد.

اتاق تالر  واریشد. کنج د کیهمان لحظه تار هوا

از من  ریغ یکس کهنینشستم و منتظر ماندم. منتظر ا

 یبرا یاز من کار ریغ یبا آقاجان حرف بزند و کس

از سکوت اتاق  امهیگر ی. هر بار که صداخودم بکند

تا  گذاشتمیدهانم م یدستم را رو گرفت،یم یشیپ

ها آمد پله یکه از رو ییپا ی. صدارمیآن را بگ یجلو

جان در را هل داد و . آقاستمیباعث شد بلند شوم و با

داخل آمد. چراغ در دستش را باال گرفت تا صورت من 

 نیزم ی. صورتم را از او پنهان کردم. روندیرا بب

 و چراغ را هم کنارش گذاشت:نشست 



 !میمر شیبن-

 . از کنترلدمینشستم و دماغم را باال کش شیروبرو

 کردن خودم ناتوان بودم. سرش را کامل باال گرفت:

رو  نیبه من نبود، ا یراض لشید امرزتیمادر خداب-

 یمادرت صدا نی! اما همدمیفهم دمشیهمون اول که د

 ادیب خواستیتند مفکر کرد من اومدم، تند دیاسب شن

 . نییافتاد پا ۱استقبالم، عجله کرد از کندوج*

 نبود: یعاد شیاما صدا دم،یدیرا نم صورتش

من بود که آخر سر جونش رو  یدلبسته یطورهی-

 لید کننی! همه فکر میدلبستگ نیگذاشت سر ا

 ؛ستین طورنیرنگ داره، اما ا هیرو و  هی زادیآدم

کل  یرو من اندازه رجی! اکنهیصدجور رنگ عوض م

زود بهش خو  یلیکوه قبول دارم. تو هم خباال یآدما

 !یریگیم

 گفتم: هیگر با

 عموعفت ...جان برار زنآقا-

 قطع کرد: ییرا با ترشرو حرفم

بار ننگ وصلت با  ریز گهیاز االن تا هزارسال د- 

من سرشکسته  یخوای! تو مرمیزاده نمخان و خان



گناهشون  ا؟یکردن با جنگل کاریچ نایا یدونیباشم؟ م

کردن!  هاانتیخ ست،ین اینکردن با جنگل یفقط همراه

عفت تو رشت کل ملک و امالکشون رو  یعموها

و  شنیهم مست م نارها! کقزاق اریگذاشتن در اخت

خوبش  یعفت جاها ذارن،یهم م یشونه یسر رو

 بدش خبر ندانه!  یاز جاها کرده، فیرو برات تعر

 خوامی. نمبه حال خودم باشم دیباشه آقاجان، اما بذار-

 َمرد ببرم!

 گذاشت: میپا یآمد و دستش را رو جلو

! آخر و عاقبت ستادهیمن چهار َورم مرگ وا میمر-

. ها پشت سرشون هم چوشم داننمن معلومه. قزاق

که  یموقع خوادیم لمی! دآرنیم رمونیباالخره گ

کجا  ممیپشتم نلرزه که مر بندمیچوشمم رو دارم م

که نکردم، بذار با  یجمع زندگ الی. با خرهیو اب ریاس

 !رمیجمع بم الیخ

 گذرم،یو خودم م لمیآقاجان؟ من از د یریچرا بم-

بردار، با هم  یبا زندگ دنیشما هم دست از جنگ

 کنه! دامونینتونه پ کسچیکه ه ییجا هی میریم

 یمن ارزش یبرا کردنیزندگ یطورنیا یدفکر کر-

 داره، فرار کنم و برم؟



. سرم را جلو بردم دیچک نییاز چشمانش به پا اشک

آقاجانم را  یهااشک وقتچیگذاشتم. ه شیپا یو رو

سرم  ی. دستش را رونمیبب خواستمیبودم و نم دهیند

 گذاشت و گفت:

 میریم رجیشبانه با ا م،یخورد ینیریفردا که ش-

! یبه کس میبرسون دیرو با رزایم غامی؛ پ۲کسما*

. عقد نیکنیعقد م رجیو با ا میگردیچندروز بعد برم

 ۳کومله* برهیم دارهیتو و مادرش رو برم نیکه کرد

 ندارم. یغم گهیها بهتون نرسه. منم دتا دست قزاق

 را باال گرفتم: سرم

! فردا صبح یکه شما بگ کنمیرو م یهمون کار-

 !خورانینیریش یبرا کنمیرو آماده مخونه 

____________ 

کشور به  یشمال یهاکه در استان یچوب یاتاقک۱*

 یها را رواتاقک نیعنوان انبار برنج کاربرد داشت. ا

ها راه تا موش به درون آن ساختندیبلند م یهاهیپا

 نکند. دایپ

 نیترسرا که مهمدر شهرستان صومعه یدهستان۲*

 نیا گذاراناستیس گاهیو پا انیت جنگلمرکز مبارزا

 نهضت بوده است.



شهرستان  کیو نزد النیدر استان گ یشهر۳*

 لنگرود.
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آقاجان کم نشد. دست   ریاز نگاه خسته و دلگ یزیچ

 یآقاجان کار یاز آن بود که بتواند برا تریخال ایدن

دل  آقاجان رفته بود.  یخوشحال یکند، برکت از سفره

تلخ   یحادثه کی ایرفتن ساده نبود،  کیمرگ، نقل 

 کی ختنیچند روزه که زود تمام شود، مرگ فرور

هم نبود، که بشود دوباره از نو ساخت؛  وارید

آدم موم دست  از مرگ وجود نداشت و  تریشگیهم

 مرگ بود.

خوشحالش  دیتکرار کردم، تا شا یگریرا طور د حرفم

 کنم:



پشت خونه رو  یتازه یرایحص رمیاالن م نیهم-

 یهای. روبالشکنمیپهن م وانیا یرو نییپا برمیم

. بالشا رو، رونیب آرمیشده رو از صندوق م یگلدوز

 هی!  نمیچیم واریدور د وونیتو ا برمیو م کنمیرو م

خودمم  کنم،یهم برات آماده م زیتم رهنیقبا و پ

 یلی. خپوشمیم دم،یپَرُگل پوش یکه عروس یرهنیپ

رحمان از آقاجان! اون دستمال که عمو ستهیقشنگ ا

 رنگ  چوشممه! کنم،یاون رو هم سرم م د،یرشت خر

بودم که شب قبل  یدختر نیمن اول دیکوه شاباال در

و  زدیدر چشمان آقاجانش زل م خورانش،ینیریش

 ییهایاز دلبر ا،یو ح شرمیو پشت سر هم، ب زیرکی

 یهاو لباس زیتم یبا خانه توانستیکه م گفتیم

 خواستگارش بکند. یبرا شیبایز

 زدم،ینگفت. فقط من که حرف م زیچچیه جانآقا

اگر  یچراغ را کم کرد تا من حت ییدست برد و روشنا

جان . آقاندیاتاق نب ی  کیاون در تار ،دمیخجالت هم کش

عمر  یهاسال نیسال از بهتربود، هفت دهیادیدن

کرده بود که قرار بود  یامیخودش و من را وقف ق

 هاامی! با قاوردیب النیگمردم  یرا برا یبهتر یروزها

که من  یآب یو روسر راهنیپ دیفهمینبود و م گانهیب



خودم، دلم،  هیمن است عل امیق م،یگویم اشییبایاز ز

 ...  میآرزوها

پختن نان آماده شده بود،  یکه تازه برا یاَکله کنار

دو دستم حالت دادم و در  نینان را ب رینشستم. خم

. تمام دیچکیکله گذاشتم. عرق از سر و صورتم م

کرده بودم و فقط پختن نان مانده بود.  زیخانه را تم

 گرید یتر از ذکرها"اشهد" نماز آقاجان بلند یصدا

که  یریخم نیتازه با اول نان ی. بودیرسیبه گوش م

را  یبعد ریخم عیدر کله گذاشتم فضا را پر کرد. سر

 یهابهار آمد. سرش را به نرده زیر یبرداشتم. صدا

 :کردیپچ مپچچسبانده بود و  وانیا

 !ای... ب می... مر میمر-

 بلند شدم: میرا داخل کله گذاشتم و از جا ریخم

 ببو؟ یبله، چ-

 :دمیلبانش را د یشدم، لبخند رو ترکینزد یوقت

 رمینعمت. گفت م یمارجان با پروانه بشو خونه-

رو خبر کنه تا قبل از  ییداآقا کالایبگم آخر شب بره ک

 حرف بزنه! عمومیخواستگارت برسن و با کر



و چشم گرفتم. سر  دمیرا به هم مال امیریخم دستان

تاب نشسته بود و  یبودم، اما چشمم رو ستادهیا میجا

 .گشتیم کماننیآسمان، دنبال رنگ اهیدر دل س

 و باال آورد: دیها عقب کشنرده یرا از رو سرش

بکنه،  یرو راض عمومیبگه که کر یبلده چ ییداآقا-

 وپال گفت!پرت دفعههیکه  هیمثل مارجان ن

 به کله کردم و گفتم: یااشاره

چندتا  ایبعداً ب پزم،یشما هم نان م یبرا اده،یز ریخم-

 ببر!

 نگاهم کرد: رهیخ

تو رو  یکس ذارهی! مگه مآدیم ییداناراحت نبو؛ آقا-

از  ریجان بگو که غ! تو هم به عمورهیازش بگ

 !*کهیراهیاون س هیچ ،یخوایرو نم کسچیه ییداآقا

 شیبرا یرا بشنود. دست شیآقاجان صدا دمیترسیم

 وانیا یکارم را از سر گرفتم. رو یتکان دادم و ادامه

و به  دمیچیسفره انداختم و چندتا نان هم داخل پارچه پ

 بهار دادم.

عمو و جان آمد و دور سفره نشست، زنکه آقا یموقع

و با اخم  یچشمری. آقاجان زدندیپروانه هم رس



. دمیزمزمه کرد که نشن یزیلب چ رینگاهش کرد. ز

کردم تا واکنشش را نسبت به  ینگاهش م یگاهازهر

 نمیداده بودم بب هیتک واریکه با فاصله به د ییهابالش

جمع شده  وانیا یکه گوشه ییرهایحص طورنیو هم

ها انداخت و بعد از به آن یبود؛ اما نگاه سرسر

دادم و  هیها تکرفت. به نرده نییخوردن شامش پا

و در آسمان  دیچرخینگاهش کردم. دور خودش م

. متوجه من که شد به سمتم گشتیم یزیدنبال چ

 برگشت:

 .ادی! فکر کنم فردا بارون بهین دایآسمون پ یماه تو -

 یبود که سع یمن روز یکردم! فردا برا سکوت

 ی. روآمدیم الیل یبه آن فکر نکنم. صدا کردمیم

. گفتیخا نازخا" مبود و مرتب "ناز ستادهیا وانیا

 الیو به سمت ل دیکردن ماه کش دایاز پ آقاجان دست

خوب  یلیشان خخانه وانیا یکیبرگشت که در تار

 :دی. با لبخند از من پرسندیتوانست او را بب ینم

 ال؟یگونه ل یچ-

 نرده بلند شدم: یرو از

پروانه اسمش رو گذاشته  زنه،یگاو رو صدا م-

 خانم!ناز



 زمزمه کرد: آمدیکه به طرف خانه م یحال در

براش تنگ  یلیخ لیبزرگ شده. رحمان د یصلواتپدر-

آدم  یعفت با کاراش حال خوش برا نیببو! ا

من رو  یهر ک دمیتا پا گذاشتم باالکوه د ذاره،ینم

ها رو بچه یدرست حساب گه،یاز برارش م نهیبیم

 !دمیند

___ 

. سترهیکه رنگ پوستش ت نهی. منظورش ااهی*پسر س

نگه  نوی. اصال ادیرینگ یشما جد گه،یاز حرصش م

 .ذارهیم بیمردم ع یبگه! داره رو بچه یچ
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انداختم. خودم را به خواب  وانیا یآقاجان را رو یجا

نشود. فکر  میهاو اشک یدارزندهزدم تا  متوجه شب

بوده که انجامش  یراحت نیمن به هم شدنیکند راض



داده است. فردا را دوست نداشتم و دلتنگ تمام 

 بودم. روزهاید

که  ینفر نیجان نبود. اولشدم آقا داریب یوقت صبح

شان نشسته و به خانه یپله یعمو بود. روزن دمید

پله  یرو از دیمن را د یجاده چشم دوخته بود! وقت

 بلند شد:

هرگز  گهید رم،یکار  آقاجانت نم نیا یاگه از غصه-

 گذره؛یسلمان نم رج،یتو رو بده به ا می! مررمیمینم

 !کنهیخون به پا م

انداختم و به  نیدستم بود، زم یکه رو ییو پتو بالش

 سمت پله رفتم:

 یکردینم فیبرارت تعر یاز مردانگ شهیمگه هم-

شبونه  خوادیم ایکه  هیچه مردانگ نیعمو؟! ازن

؟ نقل و خون به پا کنه ادیهم ب ایکنه  یکشقشون

 رو! یمرد نیهمچ خوامیمن نم ست،یآقاجانم ن

بلند شد. با تعجب نگاهم کرد. دستمالش را  شیجا از

ناتوان دوپله را  ییها. با قدمدیسرش جلوتر کش یرو

 آمد: نییپا

تا  شبیدرد من نذار، بُخدا د یدرد رو گهیتو د میمر-

بار ده خواست،ی! سلمان مگه زن مدمیصبح نخواب



حرف تو رو زدم، هر بار نه آورد. من با هزار جور 

تا  نجایکوه، من آوردمش ادوز و کلک کشوندمش باال

من  ره،یم لشید نهیتو رو بب دونستمی. منهیتو رو بب

 یتباهبگم، بگم راهت رو اش یگرفتارش کردم. حاال چ

 م؟یبگم بهش مر یبرگرد برو؟! چ ،یاومد

 کردم: التماس

 چیآقاجان من نزن! ه شیحرفا رو پ نیعمو ازن-

نعمت رو  دیندانه، فکراش رو کرده، نبا دهیفا

 دنبال سلمان! یفرستادیم

عمو هم شد، زن شیدایکه با اسب از جاده پ آقاجان

 گفت: و آرام دیعقب کش

 !کنهیم یآقاجانت رو راض رسه،یتا ظهر م-

که  یهم عقب رفتم و به آسمان نگاه کردم؛ آسمان من

 شدیخودش را پوشانده بود که نم یرو یامروز طور

 .دیو او را دنبال کرد و به ظهر رس دایرا پ دیخورش

آمد.  میجان صبحانه خوردبا آقا کهنیبعد از ا یتاجعمه

 زد،یه مک یحرف کلمهکیهر  دیاز همان اول که رس

 ی. وقتانداختیعموعفت مزن یهم به خانه ینگاه

خانه جمع شد، از من خواست به  یزیاز تم الشیخ

برداشتن  نی. حمیپشت خانه بروم و سرم را بشو



او و آقاجان دادم.  حرفاز بقچه گوش به  میهالباس

" شوهرش را برد و با هربار عقوبیچندبار اسم "

 یتاجدر هم رفت. عمه شتریآقاجان ب یهاتکرار، اخم

آمده بود  سروصداینبود، ب یشگیهم یتاجهم آن عمه

 غم داشت. شتریو دلش انگار از ما هم ب

هم آمد.  یتاجرا که شستم و به اتاق رفتم، عمه سرم

 انداخت گفت: میبه موها ینگاه

 موهات رو ببافم! شیبن-

 بارهکیرا گفت، اشک در چشمانم جمع شد.  نیا تا

شده دوست ندارد! بافته یدم سلمان موهافکر کر

. اصالً زدیباز باشد و دورم بر میدوست دارد موها

و  دهیاو من را د گفتیکه م کردیعمو اشتباه مزن

گرفتار شد؛ همان روز که پشت  ده،یگرفتار شده، او ند

 یبه طرف خانه عموزن یخانه یهابه او از پله

السلطنه که جنگلخودمان فرار کرده بودم، همان روز 

 خطابم کرد و  بعد رفت!

را به  مینشستم. تمام موها نیزم یرو یتاجکنار عمه 

 پشت هل دادم و گفتم:

 بباف عمه!-

 .ندیرا بب میفکرها توانستیبود که آقاجان نم خوب



را گرفت و آرام به طرف خودش  میموها یتاجعمه

 لب گفت: ری. زدیکش

قدر بوده؟ چه میعفت خودش و زاکون رو کجا قا-

برار، مگه  یبه ت دهیدختر نم میبهش گفتم نکن، کر

 !یطورنیگوش کرد، حاال خوب ببو ا

چشمان  ی. وقتندیبه طرفم خم شد تا صورتم را بب یکم

 به کمرم زد و گفت: یآرام یضربه د،یرا د امیاشک

خودش مرد  لیبه م ی! ک؟یچره کن هیگر سه؟یچ-

برار  یگاه به سروکله! نیباش شیبُبُرده که تو دوم

و  بیهزارتا ع ه،ین یکه قشنگ زیچعفت نکن، همه

و سر سال پسر  یشدیزنش م یرفتیدانه، م رادیا

رو  نای! آقاجانت اگرفتیروت زن م ،یآوردینم

 که وحشت داره. دونهیم

 را بافت و رها کرد: میموها

گرفتم بردم  زد،یونگ م خورانشینیریپَرگلم روز ش-

قدر زدمش که اومد ساکت نشست سر تو اتاق تالر آن

نکنه،  ایاز من و آقاجانش ح ن،یجاش! االنش رو بب

 شوهرش! یپا یرو نهیشیم رهیم

 بلند شد و به سمت در رفت: شیجا از



رو من  رجیزک ا نیلباس رو بپوش، ا یبلند ببو ت-

. قد و ستهیا یزک سروساکت و خوب یلیخ دم،ید

 !هیکه بد ن شمافهیق

که  یمرد یافهیاز ق زیچچیشد، ه شتریب امهیمن گر و

نمانده بود؛ فقط سلمان  ادمیگردو آمده،  یسهیبا ک

 بود! و فقط منتظر ظهر بودم! ادمی

 لباس آقاجان را به طرفش گرفت و گفت: یتاجعمه
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. شما امیبرار ُجن، برم خونه ناهار زکون رو بدم و ب-

 .نیکه آماده باش دیهم زود کاراتون رو بکن

لباسش را از او گرفت و به داخل اتاق رفت.  آقاجان

آرام  شد،یکه داشت از کنارم رد م یزمان یتاجعمه

 گفت:

کجا رفته.  نمیبب عفت بدوبدو رفت سمت جاده! برم-

تو مجلس،  نهیبش ادیبره لباس بپوشه ب گمیبهش م

 دهن مردم رو بست. شهینم گهینباشه د



را گفت به جاده نگاه انداختم. منتظر آمدن اسب  نیا تا

بودم. از جاده به آسمان نگاه کردم که داشت  یمشک

 یزمان را وارونه ط خواستی. روز مشدیم کیتار

 کند!

 زد: میصدا جانآقا

 !اریمقراض رو ب نیا ایدتر ب-

به جاده کردم و به اتاق رفتم. مقراض را  یگرید نگاه

جان دادم. کنارش نشستم و برداشتم و به دست آقا

را که  شیهاشیر نیینگه داشتم تا پا شیپارچه را برا

از  رونیکند. گوشم ب دستکیکوتاه و بلند بود بزند و 

جان ! کار آقاییناآش یصدا دنیاتاق بود و منتظر شن

 چیرفتم. ه رونیتکاندن پارچه ب یکه تمام شد برا

 یها به بهانهرحمان نبود. از پلهعمو یاز خانه یخبر

رفتم. سطل آب را از چاه باال  نییبرداشتن از چاه پاآب

گشت و گشت. سطل آب را  قراریو چشمانم ب دمیکش

 زد: میجان از داخل اتاق صداگذاشتم. آقا نیزم یرو

 سفره رو انداختم. ایب میمر-

 داد زدم: بلند

 جان!اومدم آقا-



 رونیشان ببهار زده بودم تا از خانه یرا برا ادیفر

 نیزم ی. ظهر شده بود! آب داخل سطل را رودیایب

عمو . گالش زندمیو دوباره از چاه آب کش ختمیر

 یپله بود. سطل آب را باال آوردم و به خانه نییپا

شان خانه وانیا ینگاه کردم، بهار را رو رحمانعمو

سمت خانه رفتم. بهار تا  به. دمیکش ی. نفس راحتدمید

ما جلو آمد. صورتش گرفته  یخانه وانیا  کینزد

تا من را نگاه کند.  شدیکامل باز نم شیهابود. پلک

 من را نگاه کرد و گفت: حالی. بشدیسرش راست نم

 ... میمر-

رعد و برق باعث  یبزند! صدا یحرف گرینبود د الزم

. آسمان که سکوت میشد هر دونفر به آسمان نگاه کن

 کرد، بهار خبر بدش را گفت:

نبوده، رفته رشت تا  کالایک ییداآقا گهینعمت م-

خبر نداشته  کسمچیه خانه،ضیعموجانش رو ببره مر

 !گردهیبرم یکه ک

ت داش یبلندتر یصدا یافتاد. رعد و برق بعد هیگر به

 و هم من و هم بهار را از جا پراند:



 اکالیک تییدامارجانت، کار خدا بو که آقا شیبرو پ-

. با قسمت شدیم یمعلوم نبود چ اومدینبود، اگه م

 بهار! دیجنگ شهینم

باران  نیآسمان خودش را فشرد و تندتر دفعهکی

 یبر سر و رو رحمانهیو ب توجهیب ،یتابستان

با  یباران د؛یبرنج بار یزارهایدرختان و شال

 درشت و پرسروصدا! یهاقطره
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 بود! از آن یروز آفتاب کیپَرُگل  خورانینیریش

خوردن از وسط آسمان تکان الیخ دیروزها که خورش

روز قشنگ بود.  کی شهیهم خورانینیریرا ندارد. ش

از  دند،یپوشیم یرنگیرنگ یهاراهنیهمه پکه  یروز

 یهاپولک شانیرو یقهیو جل نندیکه پرچ ییهاآن



 ها و آوازپُرند. هلهله اهدارد. بقچه یادیز یاشرف

 لیفام انسال  یزنان م یرقاص ،یجمعخواندن دسته

شلوغ و پر از آدم،  وانیا کیعروس و داماد! 

دوخته و در خلوت  نییکه سرش را به پا یعروس

تنش  وندد،یبه او بپ خواهدیکه م یمرد ادیخود با 

تر! و روشن شیایو دن شودیتر ملحظه به لحظه گرم

که گردش  یبختدختران دم یواشکی یهاخنده

 !دخورنیاند و به حالش غبطه منشسته

بود؛ نه دلم  یگریطور د زیچمن همه یبرا یول

قرار بود  میایو نه دن ونددیبپ یبه مرد خواستیم

از آسمان را  یکوچک ی. پشت پنجره، گردروشن شود

سر  نفسکیکه هر چه در چنته داشت،  دمیدیم

کرده و در سکوت،  یدل برنج خالنازک یهاخوشه

از  یرخب وانیا یخود بود. رو ییگر هنرنماتماشا

داده  هیاش را به ستون تکنبود، آقاجان شانه یشلوغ

از  یتاجداماد بود و عمه یخانواده دنیو منتظر رس

جا به هم را جابه هیشب یهایپشت ،یکاریزور ب

بهتر شده  زیچهمه طورنیخودش ا الیو به خ کردیم

نبود تا به حال من غبطه بخورد! خود   ی. دختربود

 پشت سر گذاشته را یهاعروس حسرت روز

 .خوردیم



باز کند و به  بارهکیدر را  یتاجعمه کهنیاز ا قبل

و از  دمیمن در جاده دو مرد و دو زن را د د؛یایداخل ب

من را  یسرتاپا یتاجمقابل پنجره کنار رفتم. عمه

 برانداز کرد و گفت:

 میخوایتا خودشون بگن ما م جا؛نیهم شیبن-

دم در صدات  آمیاونوقت من م .مینیعروسمون رو بب

معطل بُکن بعد  ذرههی. تو هم رونیب یایکه ب کنمیم

 ینشست ی. وقترونیب ایو ب نییسرت رو بنداز پا

قدر قشنگ چه ننیتا بب ریسرت رو باال بگ نظرهی

 .ارنینه ن میفتگ یزبونشون کوتاه بشه، هر چ یستیا

 کردیم یرا داشت دشوارتر از آن زیچهمه یتاجعمه

که قرار  یناز و اداها وقت نیبه ا یکه بود! چه لزوم

هم  ند،یایب ۱*یخواهزن یروز هم برا کیبود در 

هم نشان بگذارند و هم قرار عقد!  رند،یبگ ۲صورت*

 شده بود!تمام زیهمه چ

 و گفت: دیبه دستمالم کش یدست

بَداشته  زیموهات تم ننیدستمالت رو نده جلو! بذار بب-

خودشون نگاه بکنن  یفهیو طا لیتو ا ی! هر چستهیا

 تو ندانن. یعروس به قشنگ



 ی. وقتکردم دییچه گفت سر تکان دادم و تأ هر

 برود دستش را گرفتم: خواستیم

 اد؟یب یعمو گفتبه زن یتاجعمه-

 کرد و با عجله گفت: اخم

هم  اد،یبذار برم اومدن، آره هم من بهش گفتم ب-

 خودش دونه! گهیآقاجانت، د

 رفت. رونیرا باز کرد و ب در

و صفا  دیخوش آمد ی. صدادمیشنیصداها را م فقط

را بلندتر از همه. کنج اتاق  یتاجعمه یو صدا دیآورد

 دنیداماد هوس د ینشستم و منتظر ماندم خانواده

سروصداها  یگرفتن دوبارهعروس را بکنند. با اوج

سالم مشغول  هیشدم. بق کیاز جا بلند شدم. به در نزد

سرآمد  شیکه صدا یتاجمهبودند و ع یپرسو احوال

 بود: هیبق

ماره!  میمر یزن  رحمان! جا سته،یبرارزن ا یم-

 کم نذاشته! میمر یبرا یاز مادر یچیه

گذاشتم و دوباره نشستم.  امیشانیپ یرا رو دستم

عفت، عمواز اتاق، آن هم با وجود زن رفتنرونیب

 یتاجامروز بود! عمه ندیتازه شروع اتفاقات ناخوشا



 کرد،یم فیعموعفت تعرطور داشت از زنهمان

را  زیچبه او دستخوش بدهد تا همه خواستیم

که  نیعمو خبر نداشت. همفراموش کند و از دل زن

و هراسان به در  دمیعقب کش عیباز شد، سر یدر کم

بود آن را  ریکه ناگز یبا لبخند یتاجنگاه کردم. عمه

 ته باشد گفت:لبش داش یرو

 ! رونیب ایُجن ب میمر-

گفته بود معطل کنم  یتاجبه عقب برداشتم! عمه یقدم

تا ابد  توانستمینروم و من م رونیلحظه ب و همان

. در را با دستش به عقب هل داد و در معطلشان کنم

 بود، گفت: ستادهیپشت به من ا کهیحال

 !هیعروس شما خجالت-

 ... دیخند و

خاطر به سمت من انداخت و من فقط به ینگاهمین

که پا به  نیقدم برداشتم. هم وانیآقاجان به سمت ا

گفته بود  یتاجکه عمه ییگذاشتم تمام کارها وانیا

چهارچوب در  یرفت. دستم را رو ادمیانجام بدهم، از 

بود به  دهیچسب نیرا که به زم میگذاشتم تا بتوانم پا

ول باال گرفتم و همان ا را. سرم اورمیحرکت درب

. سرش را دمیعموعفت را که دورتر از همه بود، دزن



 ینخواسته بود به پشت یبرگرداند و نگاهم کرد. حت

نگاهش  مینشسته بود. مستق وانیدهد و وسط ا هیتک

مهم نبود که عروس  میکردم و به طرفش رفتم، برا

. تا نمیممکن بنش یجا نیدر کورتر دیهستم و با

 یو پشت واریدستش را باال آورد و د نم،یخواستم بنش

 را نشانم داد:

 زک! شیاونجا بن-

 

___ 

 .یاول خواستگار یهمان مراسم جلسه۱

 کنندیم نییتع هیکه دو خانواده در آن مهر یاجلسه۲

 کند. ایعروس مه یبرا دیکه داماد با یو موارد
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جان را بنوشند. آقا شانیتعارف کرد چا یتاجعمه

به  یحرکت چیرا در هم گره زده بود و ه شیهادست

در پشت گردنم  دفعهکیکه  ی. درددادیها نمآن

جا شوم. جابه یکم میاحساس کردم باعث شد تا در جا

برده بودم. درد  نییزم بود سرم را پااز آنچه ال شیب

نگه  نهیبه س دهیچسبام را را تحمل کردم و چانه

بزرگتر را  یبا باالگرفتن سر، درد خواستمیداشتم. نم

 .کردمیتحمل کنم، به خودم رحم م

 ها به حرف آمد:از زن یکی

تا . من پنجآقامیما حرف  نگفته نمونده کر نیوهللا ب-

همه  یول ه،یشما فضول شیدانم، چهارتا الکو! پ کهیر

 یرو سروسامون دادم و رفتن سر خونه و زندگ

زکه! گفتن ندانه، اما  یتغارتهیم رجیخودشون. ا

کشه، زحمت یلیتکه! خ زکونیم نیب یغمبریخداپ

 دستش! یرو بد دتریبسته تچوشم یتونیم

 جان از هم باز شد:دستان آقا یگره

 یرو شناسم، دونم چطور زک رجیدوساله ا خانم  کبل -

 همه درسته! شیفرمای! تستهیا

مجلس  نیعمو به ابود آوردن زن یکار بد چه

! نگاهش کردم. سرش باال بود، اما خورانینیریش



نبود. به  وانیا یرو یهااز آدم کدامچیه یچشمش رو

را  میگلو ی! بغضزل زده بود وانیوسط ا یمس ینیس

 یهاپره سوخت،یمحکم در چنگش گرفت، چشمم م

 ینیگردنم سنگ یو سرم رو خوردیتکان م امینیب

 . کردیم

 جان گفت:در جواب آقا زن

و  ریکنار هم پ م،یدیشن ادیرو هم ز دتریت فیتعر-

مثل دتر  رجمیشاءهللا! اان یخوشبخت ببون با دلخوش

 نهیکه ا بزرگ ببو! تازه راه افتاده بود یمیتیشما 

 به بعدشون خوب بُکنه! نیآقاجان بُمرده. خدا از ا

از آن  نمیکردم نگاهش کنم تا بب یرا راض خودم

و  راست؟یگ شانیاست که دعا یمعصوم یهاآدم

به بعدم خوب  نیو از ا " برسمیبه "دلخوش توانمیم

ها و چروک نیداشت و چ یاجلوآمده یباشد؟ چانه

تر از جوان ییتمام صورتش را گرفته بودند. صدا

بود  زدهرونیدستش ب یرو یهااش داشت. رگچهره

دستش  یناتوان داد،یها را حرکت مو هربار که آن

پسرش  یشانه کی. سرش تا نزدآمدیبه نظر م شتریب

که کنارش نشسته و با خجالت سرش را  دیرسیم

نداشت و تنها  ییادعا چیه گرفته بود! انگار نییپا



دم و بازدمش  یدغدغهیآمد بورفت ایطلبش از دن

 یسهیبود که ک یاز روز ترمرتب شیهاشیبود. ر

کرده بود باال  یکه سع شیآغوز را آورد و موها

آمده بود. چشم  اشقهینگهشان دارد، به دو طرف شق

 بستم و نگاه گرفتم. 

دل آدم هزاررنگ به  نکهی! اگفت؟یچه م آقاجان

و چند رو دارد، پس چرا دل من  ردیگیخودش م

و  ردینگ یگریتا رنگ د کشتیداشت خودش را م

. اگر کردیرا سخت گرفته و رها نم روکیهمان 

 توانندیکوچک و کوتاه نم یها و نظرهالحظهتک

همان  دنیکنند، پس چرا د فیتکل ن  ییدل تع یبرا

 یکی نیبود و ا نیریان شسلم ی  الحظهکیو  نظرکی

به  یکم شدیکه باعث م یزیتلخ و دردآور! تنها چ

که کنار مادرش نشسته بود، فکر  یامرد چهارشانه

 همان ختیانگیکنم و احساسم را نسبت به او برم

بود که مادرش گفت؛ "تازه راه افتاده بود که  یحرف

 جانش مرد." آقا

داماد بود از مال  ییجان نشسته و داکه کنار آقا یمرد

و  کردیکنار رها مداماد در کوه دیگفت که با یو منال

. رفتیعروسش به کومله مبه همراه مادر و تازه

 قاطعانه گفت: یلیجان در جوابش خآقا



ُجن آدم  یپا یدانه وقت یمال و منال چه ارزش-

 جوونه، عرضه دانه، دوباره جمع کنه! رجیوسطه، ا

جان آدم نبود، آقا نیچننیاگر اوضاع ا یحت

را هم سبک گرفت  هینبود. مهر یگرفتن به کسسخت

 ینیرا از س ینیریشد و ش قدمشیپ نفرنیو اول

برداشت و در دهانش گذاشت. خم شد و به 

عموعفت هم تعارف کرد. مادر داماد بلند شد. آمد زن

 و کنارم نشست. رو به آقاجان با لبخند گفت:

 ... آقامیکر یبا اجازه-

را که در دست داشت  یزرکوب یاپارچه یسهیک یگره

و رو  دیکش رونیرا از داخل آن ب یباز کرد. انگشتر

بود. تا  دهیچسب میبه جمع نشان داد. دستم به پا

 رجیتر دستم را گرفتم. مادر اسفت دمیانگشتر را د

. دادیگرفته مخاک نم یزد. تنش بو یترلبخند پررنگ

آمده بود. خودش دست  شبه چشمش خو امیخوددار

دراز کرد و دستم را گرفت. انگشتر را در انگشتم کرد 

همه دست زدند و "مبارکه" گفتند.  دفعهکیو 

و قرمز  دیسف یهاجلو آمد و نقل و گلبرگ اشییدازن

 و بلند گفت: دی. من را بوسختیسرم ر یرا رو

 شاءهللا!نا نیخوشبخت بش-
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عموعفت . زندیهم جلو آمد و من را بوس یتاجعمه

تا صورتم را ببوسد، تمام  ستادیا میروبرو یوقت

سرم را  خواستیچشمش را اشک پر کرده بود. دلم م

من  میبگذارم و بلند زار بزنم و بگو شیهاشانه یرو

 شیجان را براتو هم نباش و حرف آقا ستم،یناراحت ن

زن بهتر از من  رتابرارت هزا یتکرار کنم: "برا

 هست"

به اتاق برگردم و انگشتر را از دستم  خواستمیم

 راهنمیبکشم و پ نییام پا. دستمال را تا چانهاورمیدرب

" را از ته ی"خوشبخت بشعمو . زنندازمیرا دور ب

 یکس یکه آدم برا بیغر یآرزو کیدلش گفت، مثل 

 او را ندارد! گریکه د کندیم



 دیکه با گفتی. مزدیحرف م رجیبا مادر ا آقاجان

 رزنیبه کسما بروند و بعد برگردند. پ یچندروز

 نیچ گفت،یکه آقاجان م یبا هر حرف چارهیب

 .  شدیجمع م شتریپوستش ب یهاوچروک

در صورتش را با پسر و برادرش که  یو نگران ترس

 گرید رجیکرد. سر ا میبودند تقس ستادهیدو طرفش ا

 نبود. رو به مادرش گفت: نییپا

 برگرد خونه. ییبا دا م،ی! کار دانمیواجبه بر-

 :دیبه طرفش چرخ مادرش

با ما برگرد کنارکوه،  ایخب ب ن؟یامشب بَش دیحتماً با-

 بهتره! ییروشنا ،نیفتیفردا صبح راه ب

 گردنش را کج کرد: یبرد، کم نییسرش را پا رجیا

 .میبر دیمار، شبانه با شهینم-

چندکلمه حرف، مادرش را ساکت کرد. به  نیهم و

 یخداحافظ یهمراه زن برادرش جلو آمدند و برا

سرشان راه  . آقاجان هم پشتدندیصورت من را بوس

 خواستیم یوقت رجی. اکند یها را همراهافتاد تا آن

کوتاه سرش را باال آورد و  یلیاز کنارم رد شود خ

 گفت:



 خداحافظ ...-

ها که از پله نیندادم. هم اشیبه خداحافظ یجواب

دنبالم  یتاجرفتند، به داخل اتاق برگشتم. عمه نییپا

 هیاش را به چهارچوب در تکعموعفت شانهآمد و زن

 داد و گفت:

 !بودن، مبارکه یخوب یآدما-

 :دیبه سمتش چرخ عیسر یتاجعمه 

جوون  رجیبودن. االن مثل ا آزاریخوب و ب ییخدا-

 رزا،یندانه که رفته با م یآدم کجا هست؟ سن و سال

 !ستهیا یرتیزک باغ

عفت عموزن د،یکه از چشمانم فرو چک یاشک نیاول با

 را از در گرفت و گفت: اشهیتک

 رجیگفت؟ با ا یچ میکر یدینشن ،یشتیچره ن یتاج-

 یو برا میریبگ ریآرد خم ایبرن، ب فتنیراه ب خوانیم

 ییغذا هیو  میتو راهشون چندتا نون درست بکن

 .مینیتدارک بب

را که تازه انگشتم را گرفته و  یتاجعمو، عمهزن 

از کارش منصرف کرد و  ندیانگشترم را بب خواستیم

م را تا رفتند در را بستم و دستمال یبا خودش برد. وقت



زدنشان دست ی. صدادمیکش نییصورتم پا یآخر رو

 یمرد رج،یآخر ا یلحظه یدر گوشم بود و خداحافظ

 یهادانستند، اما اشک چشمیم رتیکه همه او را با غ

 گرید رفتمیم رونیاتاق که ب نی! از اآمدیمن بند نم

فکر کنم، فکرکردن به  یازادهخانچیحق نداشتم به ه

 من حرام شده بود! یبرا رجیجز ا یهر مرد

از  شدند،یهمراه هم م یوقت یتاجو عمه عموعفتزن

غروب شود  نکهیتا قبل از ا آمدند،یبرم یپس هر کار

شوند، نانشان را پخته و  یو آقاجان راه رجیو ا

 کرده بودند.  انیآتش بر یشان را هم رومرغ

بود. را بسته  لشیجان بار و بندشده و آقا کیتار هوا

بود و گوش به  ستادهیچاه ا کیبا اسبش نزد رجیا

 یپله کیجان نزدداشت. آقا یتاجعمه یهاحرف

عمو . زنزدیعمو حرف مرحمان با زنعمو یخانه

 .دادیو سر تکان م کردیفقط گوش م رجیمثل ا

و خوشحال  ستادهیا وانیا ینقطه نیترکیدر تار من

حرف آقاجان که با . دیدیمن را نم یبودم که کس

خودمان آمد و من  یعمو تمام شد به سمت خانهزن

 رفتم. نییها پارا صدا زد. از پله

 و گفتم: دمیدوشش کش یرو یبه قبا یدست



 آقاجان! ایزود ب-

 پچ کرد:دستم را گرفت و پچ مچ

و راه  میکنیکارمون که تو کسما تموم بشه معطل نم-

 نیرو کردم، گفتم ا. به عفت سفارشت میآیم میافتیم

چند روز رو هم تحمل کنه  نیا م،یهمه سربارش بود

له ی. تاجیتا عقد کن  دهیترس کنه،یرو م عقوبی یگ 

با قزاقا سرشاخ بشه،  خوادیگفته نم یَمردکه! به تاج

 ...  جااون یبر یتونینم

 رساتر تکرار کرد: یکم

 ... میمر آمیزود م-

 یوعده وقتچیه ،یمدت، وقت خداحافظ نیتمام ا در

زودآمدن نداده بود. دستانم را دور گردنش حلقه کردم 

 کردم. هیو در آغوشش بلند گر

 !ایزود ب-

 آمد و من را به زور از آقاجان جدا کرد. بهار

 دیمهم نبود که با میبرا گریاسبش نشست د یرو یوقت

باشم. به طرفش رفتم و رو  رجیدور از چشم ا ییجا

 به هر دونفر گفتم:

 خدا همراهتون.  دیبش-



 گفت: عیسر جانآقا

 برو باال!-

بار  نیخداحافظ گفت، ا گرینگاهم کرد و بار د رجیا و

 تر! و بعد جلوتر از آقاجان راه افتاد.محکم

 یکیو من هم در تار شدندیدور و دورتر م هااسب

 . رفتمیم شیآرام پ

 داد زد: یتاجعمه

 ییجا دینبا وقتیب ،یابخورده ینیریتو تازه ش ایب-

 !یبر
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جلو رفتم که بهار را دنبالم فرستادند تا من را  قدرآن

 یو دست رو دیبه عقب برگرداند. بهار به سمتم دو

 ام گذاشت و گفت:شانه



 رفتن! گهید ،یریکجا م-

پله  یبرگشتم و رو دیخسته و ناام یتن و جان با

هم بلند نشدم تا او را  یتاجعمه یبرا ینشستم. حت

بار که  یاخانه یهاکنم. دل  باالرفتن از پله یهمراه

خودش کند،  میجان را بند  حرنتوانسته بود آقا گرید

باال رفت،  یحرف چیهیعموعفت که بنداشتم. زن

قدم برداشتند، از سکوت و  ما یبه سمت خانه هابچه

 !کردندیشان فرار مغم خانه

پله  یکنارم رو یماندهیکم باق یآمد و در فضا پروانه

 کرد و گفت: کینشست. خودش را به من نزد

 !؟یعروس شد-

 سرم را به سمتش کج کردم: یکم

 آره، عروس شدم!-

 و به چشمانم نگاه کرد: دیرا جلو کش خودش

 ؟ی! مگه اون رو نخواست؟یچ ییداآقاپس -

که باران  ییهاگل یبه ساقه اطیکه وسط ح بهار

مان گوش و به حرف بستیشان کرده بود چوب مخم

و رو به پروانه با اخم  ستادیراست ا دفعهکی داد،یم

 گفت:



 آواره ببو خونه! ایب-

گرفت و سرش را به  را میبا دو دستش بازو پروانه

 داد: هیتک آن

 .رمیباهاش م ،یبش میهر وقت مر-

 در جوابش گفت: بهار

 نکن. ییگوو الل ببو! پر شیبن سرجایپس ت-

شدم و دستم را به طرف  لیبه طرف پروانه متما یکم

 کرد،یبود و به بهار با اخم نگاه م دهیکه ترس الیل

 دراز کردم:

 !سریممن بال شیپ ایب-

طرفم قدم برداشت و کف دستش را باال آورد و  به

 گفت:

 بوف ... بوف!-

 :دمیرا گرفتم و او را جلوتر کش دستش

 ببو؟ یچ-

به  یبوف" را تکرار کرد. نگاه و او دوباره "بوف 

برداشته بود. با  یکف دستش انداختم، خراش کوچک

جان افتادم و زخم صورت آقا ادیخراش،  یقرمز دنید



بلند شدم. بهار و پروانه که از واکنش  از جا دفعهکی

من جا خورده بودند، هر دو متعجب نگاهم کردند. به 

 گفتم: یحالت ناالن

به آقاجان بدم تا  زیتم یرفت ضماد و پارچه ادمی-

زخمش بذاره! زخمش صبح سر باز کرده بود،  یرو

 کنه! تشیتو راه اذ

 انویکه پا به ا نیها را باال رفتم و همعجله پله با

 زد: میصدا عموگذاشتم زن

جانت دور شده، آقا گهیاالن د ،یکار بکنباال چه یرفت-

ها رو طرف رفته، بچه از کدوم ستیبعد هم معلوم ن

کنه  کاریجانت بلده با زخماش چخونه. آقا ایوردار ب

 ساکت بشن!

جان آقا یتالر برا یپله ریکه ز یو ضماد پارچه

لب با نگاه به سمت  ریگذاشته بودم، برداشتم. ز

 دایاز آن پ یزیمحو چ کیراه بار کیکه جز  یاجاده

 نبود، زمزمه کردم:

 !رم؟یبم دیتا آقاجان برگرده من چند بار با ایخدا-

کف دستش را گرفته و با  اطیداخل ح نییآن پا الیل

به  یکه فکر کردیم یادآوریتکان دادن مداوم آن 

بود با من به حال خراشش بکنم. پروانه هم منتظر 



آرام  دنیرفتم و با کش نییخودشان برگردد. پا یخانه

وانمود کردم ضماد به آن  ال،یکف دست ل یانگشتم رو

او را در آغوش گرفتم.  و دمی. خراشش را بوسزنمیم

 ی. گرد هم رومیشان رفتبا پروانه به سمت خانه

روز  کیتمام  یو در سکوت، برا میخانه نشست وانیا

 .میکرد یسخت گذشته، همدل

 یو پشت سر هم رو فیها را ردبچه یجا عموزن

مطمئن شد هر سه خوابشان  یانداخت و وقت وانیا

داده به  هیتک وانشان،یا یبرده به طرف من که انتها

خودمان بودم، آمد.  یخانه وانیا یرهیها، خنرده

ها کرد. سرم دستش را بند نرده کیکنارم نشست و 

 ا که به سمتش برگرداندم گفت:ر

 خسته شدم. م،یرو ندانم مر یچیتحمل ه گهید-

 شیپتو ریبهار که از ز ی. پادمیبه طرفش چرخ کامل

که  دمیخورد، فهم یزده بود، تکان کوچک رونیب

 خودش را به خواب زده است.

 یخستگ ،یحرف رو بزن نیا وقتچیه دیعمو نبازن-

امروز رو طاقت ! ستهیا هیمن و بق یتو، خستگ

و "مبارکه"  یکنارم نشست یآوردم، چون تو اومد

 !یگفت



و کنارش  دیکش نییسرش پا یرا از رو دستمالش

 انداخت:

دستت رو بشمر،  یانگشتا گهیجانت به من مآقا-

دستمالم  شدیقدر آدم مونده؛ کاش مهمون رزایم یبرا

بشمر از  ن،یسر من رو بب یرو بردارم و بگم موها

 ازش مونده! اهیحمان رفته چند تار سر یوقت

 یحواسش به موها کسچیه گفت،یم راست

 عمو نبود. زن یدشدهیسف

 را بست و زود باز کرد: چشمانش

 ! نمیرحمان رو نب گهید ترسمیم م،یمر ترسمیم-

 دستش گذاشتم: یرا رو دستم

 .آدیهللا زود مشاءعمو! اننگو زن-

با حرفم خودش را  توانستیرا تکان داد، نم سرش

قابل  ریدور و غ شیکند. آمدن عمورحمان برا دواریام

 آرزوکردن شده بود.  یحت

 !میبه تو بگم مر یزیچ هی دیبا-

 ؟یچ-

 داد: هیها تکو به آن دیها کشرا به طرف نرده خودش



 دنبال ... اکالینعمت رو که فرستادم ک-

در  یزیدهد. انگار چ حرفش را ادامه نتوانست

کرده باشد، دستش را به سمت گردنش  ریگ شیگلو

 جا نگه داشت:برد و همان

گذاشته که هر  غامیسلمان که نبوده، نعمت براش پ-

باالکوه  ادیاز شب و روز از رشت برگشت، ب یموقع

 دانم! یواجب یلیکه من باهاش کار خ
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سر خود کنار زد! دستم را از  یپتو را از رو بهار

. میچه بگو دانستمیعمو برداشتم، نمدست زن یرو

 در چشمم گفت: رهیبه بهار انداخت و خ ینگاهمین

چند روز  آد،یفردا م آد،یسلمان امشب م هیمعلوم ن-

 ادیل و هراسان بهر آن ممکنه هو یول رسه،یم گهید

 ! هیشده و کار واجب من چ یچ نهیتا بب نجایا



 بلند شد و نشست: بهار

 باالکوه! آدیجان اول و آخر که ممار-

 در جوابش گفت: عموزن

حرکت  دیکه هر وقت رس ذاشتینم غامیاگه نعمت پ-

 فشیتکل میموقع مراون اومد،یکنه، تا بعد از درو نم

 معلوم شده و رفته بود.

 گرفت و با بهار درددل کرد: دهیمن را ناد وجود

 یباهاش بکنم، چ کاریاگه اومد چ دونمیاما االن نم- 

 یرو کجا بفرستم بره که جلو میبگم بهش، مر

 یشر هیرو تازه نکنه و  لشیچوشمش نباشه و داغ د

وسط  نمیفردا صبح بلند شم بب نیبه پا نشه؟ اگه هم

  ؟یچ ستادهیوا اطیح

به من نگاه کرد که جز سکوت و  یرچشمیز بهار

. از آمدیاز دستم برنم یگریکار د چیکردن، ه نگاه

که بلند شدم تا بروم و کنار پروانه دراز بکشم،  میجا

 داد: عمو ادامهزن

توپ  عقوبیرو؛  میبفرستم مر تونمینم یتاج یخونه-

 یاریرو ب میدتر کر یکه حق ندان یو تشر بشو به تاج

 م.خونه



عمو رو به زن یبه کنارش اشاره کرد و با تند هارب

 گفت:

بخواب؛ نصف  اینکن، ب الیو فکر و خ شیمارجان نن-

هم دل ما  ،یکنیم اهیس یخودت رو دار لیشب هم د

 .آدیبرنج نم یتا بعد درو ییرو. آقادا

 یو پتو را تا رو دمیکنار پروانه دراز کش من

چشمانم را ببندم،  نکهیباال آوردم. قبل از ا امیشانیپ

 :دمیعمو را شنآرام زن یصدا

کار دانه، بره رشت موندگار  یلیخ اکالیسلمان تو ک-

اگر تا االن برنگشته باشه  گرده،یو زود برم شهینم

باالکوه فقط  یفردا چوشمم همه جا دونمیمن م ه،یلیخ

 !نهیبیسلمان رو م

 یزیچ گریعمو دزد و زن شیبه اعتراض صدا بهار

کرده بود و  دای. ترس او به دل من هم راه پنگفت

 ینشان چیه د،یایکه سلمان ب بارنیا کردمیاحساس م

و گفته  زاده چشم به چشمم دوختهکه در امام یاز مرد

 !نمیبینم کند،یم یکار من همه یبود برا

کرد!  تیبه من هم سرا گفتیعمو مکه زن یچشم درد  

جاده،  کردم،یصبح که بلند شدم به هر کجا که نگاه م

 ای دم،یدیسلمان را م ایکنار چاه و خانه  وان،یا اط،یح



 میبسته شده بود. غذا از گلو داریاسبش را که به ل

 رم،یدر دستم بگ توانستمیجارو را نم رفت،ینم نییپا

و در آخر  رفتیم نییو پا دیخراشیرا م میآب، گلو

 یظهر به اتاقم رفتم، چاره خواندن نماز یبرا یوقت

 یاکردم. نمازم را خواندم و بقچه دایشدن را پخالص

آوردم.  رونیپنهان کرده بودم ب یکه در صندوق چوب

اش در اتاق بود، دستمال سرخ سلمان و نامه یتا وقت

 ی. حتکنم داینجات پ شاز طلسم توانستمیهرگز نم

 ینامه را بخوانم، اماجلو گرید بارکی خواستمینم

. رمیبگ تواستمیرا نم شدیکه در سرم تکرار م یکلمات

اول به خودت  دیتو را با ،یهمه هست ی"تو سوا

 !" هیبسپرم و بعد بق

به دادم  توانستیزاده مپشت امام یرودخانه تنها

قدر که من دوستش داشتم و آن یابرسد. رودخانه

اما  زیعز یهایدگارای توانستمیمحرم بود که م

 ایعمو به زن نکهی. بدون اپردردم را به آن بسپارم

جز  کسچیبهار خبر بدهم به سمت رودخانه رفتم. ه

نبود و آفتاب اگر چه  دهزابه امام یمنته ریمن در مس

نکرده  غینداشت، اما نورش را در یاسوزنده یگرما

ام بقچه دم،یشرشر آب رودخانه را که شن یبود. صدا

 زم،یاشک بر خواستمیچسباندم. نم نهیبه س شتریرا ب



چه  گرید زدیاندوهش اشک نر یبرا یاما اگر آدم

خاطرش ارزش آن را دارد که چشمش را به یزیچ

و  ختمیکنار رودخانه نشستم. هم اشک ر کند؟دار نم

اش را از هم فاصله دادم. گره امنهیام را از سهم بقچه

 کیباز کردم و دستمال و نامه را در دستم گرفتم. در 

بود. هر دو را  نامه گرمیدستم دستمال و در دست د

شد و  سیآرام در آب رودخانه فرو بردم. کاغذ خآرام

که مشتم را باز کردم در آب رودخانه رها شد.  نیهم

سطح  یروآب گرفتم.  یدستمال را با دو انگشت رو

 یو رو رنگ نشیدلنش یآب شناور بود و با سرخ

داشت  یتند آب سع انیبه آب داده بود. جر یاتازه

از چنگ دو انگشتم  رحمانهیدستمال را ب یگوشه

که  نی. همآوردیو مرتب به دستم فشار م اوردیدرب

از هم جدا شد، دستمال هم از دستم رها  یکم نمانگشتا

آرام دور شد. دور و آرامخورد  نیآب چ یشد و رو

عقب  عی. سرآوردیشدنش داشت قلبم را از جا درم

 توجهیرودخانه را ب ریبرداشتم. مس یو چوب دمیکش

که ممکن بود  یترسناک یاطرافش و مارها یوالبه گل

تا بتوانم  دمیدو دکنارش در آفتاب چنبره زده باشن

 .رمیدستمال را با چوب بگ
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هم  یا، اما لحظهنفس افتادمکه به نفس دمیدو قدرآن

و من  بردیدرنگ نکردم. آب داشت دستمال را م

رودخانه برسم و قبل  چیزودتر بدوم و به پ خواستمیم

در آب وسط رودخانه، دستمال را  ادیعمق ز نکهیاز ا

 دمیرس چی. زودتر به پرمیخودش فرو ببرد، آن را بگ

آمدن  ری. چوب را در مستمو پا به داخل آب گذاش

چوب  عیکرد، سر ریبه آن گ کهنیدستمال گذاشتم و هم

آمدم و  یعقب به سمت خشکو عقب دمیرا باال کش

چوب  یرا از رو سینشستم. دستمال خ نیزم یرو

 برداشتم و گفتم:

 !یبدمت به آب بر تونمینم-
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انداختم و به دور و اطرافم نگاه  نیزم یرا رو چوب

باشد. دستمال  دهیمن را د یکس دمیترسیکردم؛ م

دستانم  نیکرده بود، آن را ب سیرا خ راهنمیپ یجلو

 فشردم و از جا بلند شدم.

راه  یرودخانه پر سروصداتر به سمت خشک آب

مثل دستمال  توانستمیبود و نم دهیگرفت. نامه را بلع

بکشم. دستمال را به  رونیب صشیآن را از شکم حر

من  یداشت که حت اهویقدر رودخانه هعقب بردم، آن

 به کام خودش بکشد. توانستیرا هم م

به خانه  توانستمینم سیو دستمال  خ راهنیپ با

و مکان  جایب یهابرگردم. بقچه به بغل، چون آواره

باال رفتم. آرام بودم،  زارهایشال ریرودخانه را تا مس

بود که  یدستمال نیهم قتیدروغ و حق زیهمه چ

 !رمیتوانستم آن را از رودخانه پس بگ

شان که کمر یبرنج یهاو ساقه زاریشال نیاول دنید با

 یهاخم شده بود و مثل رج نیتا آخر به سمت زم

را تندتر  میهابودند، قدم دهیدر هم تن ریمرتب حص

 نیچننیا زارهایشال یهیبق نکهیا دیبرداشتم! به ام

 یبرنج یهارفتم فقط ساقه شینباشند؛ اما هر چه که پ

بودند. دلم  که در آغوش هم به خواب رفته دمیرا د



شما را  میشان را صدا بزنم و بگوتکتک خواستیم

کوه قسم، بلند زنان باال یشدهدهیخم یبه تمام کمرها

از  رتریفق رند،یکوه فقمردم باال د،یو استوار باش دیشو

 .دینکن شاننیا

کار خودش را کرده و مردم باالکوه را  وقتیباران ب 

 ینبود تا غصه یمحصول گریراحت کرده بود. د

 یسالهیفقط س کردیبخورند. تا چشم کار مفروشش را 

که در  یکه در انتظار مردم بود. محصول دمیدیرا م

داشت!  دیبه نصف برداشتش ام شدیم طیشرا نیبهتر

 یباور کنم خستگ توانستمیو نم دمیچرخیدور خودم م

 یهااز زن یلیعموعفت و خدوش زن یامسال رو

سر  نیاز آن سر کوه  به ا یمیبماند. نس یکوه باقباال

 یهااز پس  به حرکت درآوردن ساقه یکوه آمد، ول

کردن دستمال و تنها هنرش خشک امد،یبرنج برن

 زاریدادن من به وسط واقعه بود. دور تا دورم شالهل

جلو  زارهایبود و من بدون آنکه حس کنم تا دل شال

 یکردم. دوربودن از جاده یرفته بودم. به عقب نگاه

از آن  شتریبه رودخانه به وحشتم انداخت و ب ینتهم

 نیقبل نبود. زمان را ب یبه روشن گریکه د یآفتاب

 گم کرده بودم. زارهایشال یدیناام



. دمیدو را داخل بقچه گذاشتم و به سمت جاده دستمال

بودند که من  دهیعموعفت و بهار تا االن فهمحتماً زن

 میبه پاها یشتریقوت ب ینگران نیهم ستم؛یدر خانه ن

 دم،یبه جاده رس ی. وقتدمینفس دو کیداد و 

داشتم  شیکه در پ یبه راه یزنان نگاهنفسنفس

 .دمیدو امنهیبه س بقچهانداختم و دوباره با فشردن 

دورش باعث شد  یشلوغ دم،یزاده رسبه امام یوقت

به همراه دو  مارهیتر قدم بردارم. رقو آرام ستمیبا

قبل از  مارهیو جلو آمدند. رق دندیدخترش من را د

اش را با من کم کند، با به من برسد و فاصله نکهیا

 گفت: یلبخند

 !نیو شاد بش ریهم پ یمبارکه زک، به پا-

 تکان دادم! شیبرا یسر

 شما! یدو تا الکو یشاءهللا براان-

 :ستادیا میروروبه

 قد و قامته!شاءهللا خوشما دم،یدوماد رو هم د-

 دخترانش رو به مادرش گفت: از یکی

 خودشم قشنگه! میجان مرمار-



کنم و  یخداحافظ خواستمیو با هم لبخند زدند. م 

 :دینشوم که پرس اشیپرچانگ ریبروم تا اس

 ؟یآیم یاز کجا دار ،یستیچره تنها ا-

 به پشتم کردم: یاام بود. اشارهچشمش به بقچه و

 !زاریرفته بودم سمت شال-

 در هم شد: شیهااخم

! بارون میسرمون اومد؟ بدبخت شد ییچه بال یدید-

مگه  گهیبرار دبرنجا رو چت* کرد! عفت یهمه

 نیع هایموقع که قول داده بود، شالاون خره،یم

 عروس بودن!

 ... عروس ... عروس

 مارهیبود! به رق یکلمه ک نیمن از ا یریدلگ شروع

گفتم، انگار که از دهانم  ینگاه کردم و خداحافظ رهیخ

سلمان عروس  گفت،ی! راست مرونیپرت شده باشد ب

 نه عجوزه! خواست،یم

کردم. شاخه  یتر طرا آهسته راه مانده تا خانه یهیبق

 خواستیم دنیدلم خواب خواندند،یم ییها الالو برگ

 آنجا غم نداشت! یکه کس ییایو رهاشدن در دن



عمو گرفتم. اگر زن کمبه خانه مح دهیرا نرس بقچه

ام و بقچه در آغوشم چه بداند کجا رفته خواستیم

. کردمیو آن را باز م نشستمیم نیزم یرو کند،یم

 نی: "رفتم اگفتمیو م گرفتمیدستمال را به سمتش م

دستمال   نیتو و ا نیرو بدم آب ببره، نتونستم، ا

 برارت!"

نه  کسچیا هنداشتم تا از او پنهان کنم، ام یزیچ گرید

ها از بچه یمنتظرم بود و نه سروصدا اطیداخل ح

 یریس یها. دستهدمیدو اطی. به سمت حآمدیخانه م

کرده، در  زانیتالر آو ینرده یهاعمو به ستونکه زن

و پخش شده بودند. سرم را باال  ختهیر اطیح یجلو

که  یانداختم. چند طناب یگاهها نگرفتم و به ستون

خشک برنج درست کرده و دور  یهاعمو با ساقهزن

بسته بود، پاره و از ستون جدا شده  شیو کدوها ریس

 بودند.

_______ 

 برنج دانه ندارند. یهاکه خوشه نهی*منظورش ا
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دستش را دورشان مشت کرده و با تمام  یکس ییگو

است. نگاهم را دور تا دور  دهیکش نییزورش به پا

 اطیح یجا یعمو جامرتب زن یهاریگرداندم. س اطیح

 نبود. با ترس بهار یاز کس یخبر چیافتاده بود. ه

 وانشانیبه ا یتر رفتم و نگاهصدا زدم. عقب را

خاک مرده  شیکه رو یاانداختم. فقط من بودم و خانه

 یبرا نکهیزدم. ترس ا شانیبودند. بلندتر صدا دهیپاش

من را تنها گذاشته باشند باعث شد به سمت  شهیهم

 ادیسر هم فرشان را پشتخودمان بدوم و اسم یخانه

 بزنم:

 عموبهار ... پروانه ... زن-

پله رها کردم  یا رو. بقچه ردادیجوابم را نم یکس و

زدم. بهار را که در جاده  شانیدوباره صدا هیو با گر

 یرا رو پله نشستم. دستم یعقب رفتم و رو دمید

را کنترل کنم. بهار  میهانفس یگذاشتم تا صدا امنهیس

را باال گرفته بود و به سمت خانه  راهنشیپ یهاپره

 . سرش را به دوستادیا دیکه رس اطی. به حدیدویم



که فقط رمق داشت کلمات  یطرف تکان داد و در حال

 تکه ادا کند، گفت:را با فاصله و تکه

 !می... مر یتو ... کجا ... رفته بود-

 ناخوشش باعث شد از جا بلند شوم: حال

 ها کجان؟عمو و بچهببو بهار، زن یچ-

 کرد: زمزمه

 اومده! ییداآقا-

م و نگاه کرد اطیرا گفت برگشتم و به ح نیا تا

 نبود. زانیآو یزیچ گرید شانیکه رو یخال یهاطناب

 جلو آمد: بهار

شده راه افتاد رفت سمت  یتا مارجان بهش گفت چ-

 رفتن دنبالش. الیجاده. مارجان با ل نییپا

 دراز کردم: اطشانیرا به طرف ح دستم

 کار ... نایا-

 را قطع کرد: حرفم

 ؟یتو کجا بود-

از آشنا  یچشمم به جاده بود تا نشان کیکه  یحال در

 گفتم: نم،یبب



 زاده.رفته بودم امام-

 کرد: اخم

زاده؟ دروغ نگو، پروانه رو فرستادم کدوم امام-

اما  ،یعمه تاج یخونه یزاده که بگم بردنبالت امام

 نکرد.  داتیپ

و به  ستادهیمن که مات و منگ ا یبه شانه یاضربه

 جاده زده بودم زد و گفت:

 باال، برو ...  برو

بقچه را برداشتم و باال  رانیو ح جیگرفتم و گ نگاه

رفتم. در اتاق را باز کردم و به سمت پنجره رفتم تا 

از  یاهیدرختان سا یال. از البهنمیجاده را دوباره بب

به  میمستق ی. با نگاهدمیسلمان و بعد خودش را د

از  ی. تنها بود، خبرداشتیبزرگ برم یهاجلو، قدم

 دنشید آمد،یم ترکیعمو نبود. هر چه که نزدزن

. چشم گرفتم و نشستم. دستانم را دور شدیتر مسخت

 یحلقه کردم. وقت فکر کردن به آرزوها میبازو

. فرار و کردمیم یکار دیبربادرفته و محال نبود. با

اش نبود که بتوانم ادامه یزیاتاق، چ ینشستن گوشه

. ستادمیو ا دمیاز شد، از جا پرب دفعهکیدهم. در که 

 در را بست: عیبهار داخل آمد و سر



 !اطیح یتو ستادهیوا ییداآقا میمر-

 داد: هیتک واریرا به د دستش

 تونهیشده! تحمل نم یباور کنه که چ تونهینم- 

کنه  شیراض ادیجا بمون تا مارجان ب نیبکنه، هم

 . کالایبرگرده ک

که تحفه آورده  یدیبه تاقچه افتاد و دستمال سف نگاهم

 نکهیا یبه نشانه دیگفته بود با یتاجبودند و عمه

سرم بگذارم. جلو  یهستم، رو یکس یخورده ینیریش

بهار، به  یرفتم و آن را برداشتم. مقابل نگاه درمانده

سرم گذاشتم. دلش  یسمت در رفتم و دستمال را رو

 لب گفت: ریز اما ،داد بزند خواستیم

 ...  میکار رو نکن مر نیا-

 را دور گردنم گره زدم: دستمال

پشت سرش رو نگاه  گهیبره و د یخوایمگه نم-

 نکنه؟

 نشو! دیبا دستمال سف-

در را به داخل  ینگاهش کنم، اما وقت خواستمینم

 یکه رو دمیتا باز شود، به طرفش برگشتم و د دمیکش



صورتش  ینشست و کف دستانش را رو نیزم

 گذاشت. 

درد و رنج  یهااز لحظه یلیخ کیمان شرخانه وانیا

 یبرا توانستیمن بود، اگر چشم داشت و زبان، م

به جلو قدم  شودیکند که چطور م فیهمه تعر

شد. سلمان  ترکیو نزد کیبرداشت، اما به عقب نزد

بود، به انتظار آمدنم زل زده بود به در.  اطیوسط ح

. فقط ستادیاید میبود، که با ادهستیا ییدرست جا

 دنیبا د شیهاقدم بردارم. اخم وانیتوانستم تا وسط ا

نگاهش به سمت دستمالم  یمن از هم باز شد و همه

را به  شیپا کی. امدین نییکرد و پا ریجا گرفت؛ آن

که خان بودن و  یبلند یهاعقب برد. چکمه

نون بودند، اک دهیبه رخم کش یروز کیرا  تشیاشراف

داشت که به چشمم  یفقط نشان از جالل و جبروت

آدم قدرتمند بود. حاال  کیاز  میترس نیتربانهیغر

قدر آن تواندیخانزاده هم م کی یهاکه چشم دمیدیم

حس کنم،  نم،یبب جاکیشود که من تمام آن را  نیغمگ

بزند و آهسته  ادیدرد چشمانم فر نیدرد بکشم و از ا

 پنداشتمیسکوت کرده بود که م ی. طورزدیاشک بر

که تا  میهانخواهد که حرف بزند. اشک وقتچیه گرید

و تشر  توپ یبه آخر  صورتم آمد، چشم گرفت. برا



. زمیفقط توانستم اشک بر دنشیآمده بودم، اما با د

جا به سمت برد و از آن اشیشانیدستش را به سمت پ

شد و  برد که سرش خم نیی! آن قدر آن را پاشیموها

. گردنش را سفت گرفت و دیرس نشدستش به گرد

و به من پشت کرد و  به سمت جاده  دیچرخ دفعهکی

بلند و محکم آمده  یهارا که با قدم یرفت، همان راه

 کوتاه و سست برگشت. ییهابود، با قدم
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. از دیاز جا پر دنمیداخل اتاق برگشتم. بهار با د به

" را پشت هم تکرار کرده ییدارفت و " آقا نییها پاپله

دور و  شیو صدا دی. دنبالش دوزدیو او را صدا م

 شد.دورتر 

و کنارم انداختم. جز  دمیرا از سرم کش دیسف دستمال

نبود که بخواهم آن را نشانش  یگریسلمان کس د

 هم!د

بهار زودتر از همه برگشت به سراغم آمد. در  یوقت

که  یکم ییهمان روشنا یو جلو ستادیچهارچوب در ا



کند، اما  خمیتوب خواستیرا گرفت. م آمدیبه داخل م

 :دیفقط توانست بگو

 مارجان!  چارهیب کال،ایبرگشت ک ،ییدارفت آقا-

 کردیرا م ییکارهاکاش همان رفت،ینم طورنیا کاش

را  شبیها تمام دعمو عفت با فکر کردن به آنکه زن

رفتنش باعث  طورنیگفته بود. ا انیو هذ دهینخواب

هرگز نتوانم فراموشش کنم. بد کرده بود،  شدیم

 وخمم،چیپر از کنج و پ ی  ابد در زندگ یخودش را برا

 جا داد.

دارم کتار رفت و  یاز خودش حال بدتر دید یوقت بهار

 . گذاشت میتنها

 د،یاز راه رس یکیواق سگ آمد و تارواق یصدا

ما ختم شد، آمد  یعمو برگشت. مقصدش به خانهزن

 اد،یز یهیگر یکه از رو ییهاو کنارم نشست. با چشم

 پف کرده بود، نگاهم کرد:

 یکه گذاشت رفت، چطور یبه سلمان گفت یچ-

 ؟یرو خاموش بود ششیآت

 را آرام به دو طرف تکان دادم: سرم

 نگفتم! یچیمن ه-



 را در خود خفه کرده بود گفت: یکه بغض ییصدا با

 سوار اسبش شد و رفت! سروصدایب-

نبود! فقط  سروصدایب گفتیطور هم که مآن رفتنش

کاش  ی. ادیشنینم یگریرا جز خودم کس د شیصدا

در  یرا به باد بسپارم تا وقت میهاحرف توانستمیم

در گوشش زمزمه کند و  رود،یم اکالیجاده به سمت ک

 :دیبگو

فقط  ست،یعهد شکستن ن نینبود، ا ییوفایب نیا-

! و من و تو خوانندیها م، کالغبلبل یبه جا یگاه

 !مینداشت م،یبه هم پشت کن نکهیاز ا ریغ یاچاره

 گرفت و از جا بلند شد: شیدست به پا عموزن

کار رو کرد  نیتو ا ینشه، برا یزیرفت تا آبرور-

 !میمر

* *  * 
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را  سشیخ یهاتا از در وارد اتاق شد، دست روزیآقاف

 و گفت: دیبه دو طرف شلوارش مال

 ایماست،  یکه دستتونه برا یگل نیخب خانوم ثابت ا-

 که قراره زنگ بزنه؟ هیزیمزاحم عز نیا یبرا

 در دستم فشردم و گفتم: رز  سرخ را محکم یساقه

 خودمه! یبرا کدوم،چیه-

نشست. دستش  اشیصندل یباال انداخت و رو ییابرو

 رهیخرهی. خدیگذاشت و به طرفم چرخ زشیم یرا رو

 گفت: عینگاهم کرد، معذب شده و چشم گرفتم. سر

که من  نیهست ییآدما ون دستهخانم ثابت شما جزو ا-

 پنجاه!پنجاه گمیبهشون م

 با تعجب از هم باز شد: میهالب

 ه؟یدسته از آدما چ نیا یهایژگیو-

 :دیخند



! هیستیهم ژورنال دنتونینوع سؤال پرس یحت-

 !دیبپرس دیبا یچ دیدونیم

 باال انداختم: شانه

به  دونمیکه ازتون دارم م یخاطر شناختخب من به-

 ی  آدما   یژگیدنبال و نیهم یبرا ن،یبرس نیخوایم یچ

 !نیکه منو توش جا داد میادسته

 گفت: متفکر

 ای رسن،یبه هدفشون م ایکه  نهیا تشونیخصوص-

پرخطر و جسور  قدرنی. اشنینابود م شهیهم یبرا

دست به خوانیرو که م یزیتهش چ ایجلو که  رنیم

 گهیکه د نیزم خورنیبا سر م یهم جور ای آرن،یم

 بلند بشن. توننیهرگز نم

 یاما من با لبخند سع زد،یحرف م یجد یلیخ داشت

 مان کم کنم:بحث تیکردم از جد

 یدسته نیکه با ا ییهانوایاون ب فیاونوقت تکل-

  ه؟یچ کننیپرخطر کار م

بلند شد. در  شیاز جا روزی. آقافزنگ خورد تلفن

ا هر چه زودتر چشمش به تلفن بود ت کیکه  یحال

 دست دراز کند و جواب بدهد گفت:



شما از موانع  دنیپر یزرنگن! من رو هانوایاون ب-

 شرط بستم.

که چرا  خوردمیتلفن را برداشت و من حرص م 

: "اسب خودت و هفت جد و میبگو توانمینم

 !"نیآبادت

کرد و بعد از "الو"  کیتلفن را به دهانش نزد یگوش

 گفت: زیمکث، تند و ت یبا کم ،یو "سالم" سرسرک

پارس  ادیکه ز یسگ م،یگرفت ادی حرفه نیما تو ا-

 !هیدر سا شهیهم یآقا رهیگیگاز نم کنه،یم

 نیبا ا دانستمیحرفش از جا بلند شدم. نم نیدنبال ا به

 ای ردیاز من زهر چشم بگ خواستیشروع کوبنده م

. با گفتن: خط و نشان بکشد هیدر سا یآقا یبرا

. از را به سمتم گرفت ی" گوشنجانی"خودشون ا

 یتا صدا ستادیتکان نخورد و در همان فاصله ا شیجا

و با  ستادمیاو ا بهمان را بشنود. پشت حرف زدن

 به صورتم گفتم: یکردن گوش ترکینزد

که شما ظاهراً به مطالبش  یاسندهیمن م.ر هستم. نو-

مزاحمت  هیقدر که هر لحظه اون ن،یعالقه دار یلیخ

 !نیکنیم جادیرهسپار ا یخودش و کل مجموعه یبرا

 ثابت؟ میحالتون چطوره خانم مر-



انداختم و در جواب مرد  روزیفبه آقا ینگاهمین

 ناشناس گفتم:

اون  یسندهیکه اسم نو دیبه رخم بکش ستیالزم ن-

اطالع  نجایقبل از اومدن به ا د،یدونیمطالب رو م

 ! دیوند یچهمه یلیداشتم که خ

 دادم: ادامه یمکث کوتاه با

اگه قراره  د،یمزاحم من و همکارم نش گهیلطفاً د-

برام دردسر درست کنه، اون آدم خودمم! چون  یکس

و  دیدار یتیخرابم! اگه قصد و نکله ینگیبگ کمهی

 دیبگ د،یگیچرا رک و راست نم د،یهست یزیدنبال چ

 !شنومیمن م

 شمرده گفت:آرامش شمرده تینها در

م واسطه هیباشم خانم ثابت؟! من در حد  کارهیمن چ-

 رو بهتون بگم. یاگهیکس د یهاکه حرف

 حرص گفتم: با

 .هیتا بدونم چ دی" رو بگگهی"کس  د نیا یهاحرف-

 معطل کرد و بعد گفت: یکم

نشه  یطور هیو  دیحواستون رو جمع کن خوانیم-

. دور نیرو پس بد گرانید یخواهادهیکه شما تاوان ز



از  خوانیهستن که م ییو اطرافتون متأسفانه آدما

 استفاده کنن! شده سوء یشما به هر نحو

 یهانه من کوزتم، نه بچه دییبهشون بفرما شهیم-

 هم هست؟ یاگهی! حرف دهیتنارد یخانواده هینشر

 گفت: قاطع

خانم ثابت، حرف از  ستیدر کار ن یوارژانژان-

 دوست داشتنه! 

گرفتم و با  دهیرا عامدانه ناد روزیآقاف حضور

 در جواب مرد ناشناس گفتم: یسرخوش

 نیا دیبهش بگ د،یکرد ارتشیهر وقت ز شهیم-

و  کنمیعاشقانه فکر م یرابطه کیبه  ادیروزها ز

 بذاره؟ شیبهتره هر چه زودتر پا پ

 یلیبرخالف قبل خ بارنیمعطل کرد و ا یهم کم باز

 آرام گفت:

حاال که  گنیم شنون،یکنارم هستن و صداتون رو م-

 ! کننیکار رو م نیزود ا یلیخ ن،یخوایشما م

را همان دم از من گرفت و  امیسرخوش اشیجد لحن

 به کل دور کرد.  هینشر یمن را از فضا

 زنن؟یچرا خودشون حرف نم-



 یو دربارهر یفرصت چیمناسب بود، ه طیاگه شرا-

 .دادنیشما از دست نم

 نامناسب؟ طیکدوم شرا-

 خانم ثابت! ریروزتون بخ-

 را تکرار کردم: سؤالم

 نامناسب؟ طیکدوم شرا-
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 ی. تلفن را قطع کرده بود. صدادمینشن یجواب چیه و

 یدیو ناام ینگذاشت به کالفگ روزیفآقا دنیبلند خند

شده بود فکر  بمیقطع ارتباط نص دنیکه به محض فهم

 کنترل کرد و گفت: یاش را کمکنم. خنده

 نیسؤاالت اصل یکه مقدمه یبه سؤاالت وقتچیه-

 رفت!  یطرف رو پر داد ن؟یفکر کرد

که  یاجمله نیلب و دهانم فقط کلمات آخر یرو هنوز

 روزیفآقا دمی. زود فهمآمدیبودم م دهیاز مرد پرس

 سؤالم جواب دهد! نیکمتر از آن است که به ا



 کردم و گفتم: نگاهش

 برم دانشگاه ... دیکالس دارم، با گهیمن دو ساعت د-

شوم! فکر  کشینزد یحت دمیترسیکه م یدانشگاه

 دیکه پا به داخل آن بگذارم اسات نیهم کردمیم

 یرو نیا ندیگویو  م رندیگیا به سمتم مر هیاعالم

است! با انگشت  کردهیم یها چه غلطآن زیم

 ادیو فر دهندیشان من را به هم نشان ماشاره

 :" کار، کارخودش است."زنندیم

دنبالم آمد و در را نگه  روزیف. آقاطرف در رفتم به

 داشت:

با هم،  ستیدو تا ژورنال یکار یخانوم ثابت رابطه-

گوشت هم رو بخورن، استخون  ه،یلیفام یمثل رابطه

 !ندازنیهم رو دور نم

 رفتم. رونیبه سمتش انداختم و ب ینگاهمین

کفشم  یپاشنه یتنها صدا ه،یخلوت نشر یکوچه در

تر برداشتم، را آرام میها. قدمدیرسیبود که به گوش م

 ساکت یدر فضا ییصدا کمتر شد؛ اما هنوز هم تنها

 طیاز "شرا یمرد وقت ی. در صداکردیکوچه سلطنت م

بود که شده بود  یزیچ کرد،یمناسب" صحبت م

صداقت و  ،یخالص یافکارم. نوع یهمه یمحور اصل



 شد،یم دهید انیپایب یدیبا سف ییروزها یانتظار برا

 یدرختانش کالغ یشاخه یکجاچیکه در ه ییروزها

شده بودم  ریقدر گرفتار و درگالنه نساخته باشد! آن

 طیشرا یبکنم تا همه یکه حاضر بودم هر کار

 طیبه شرا لیرا تبد زدیکه از آن حرف م ینامناسب

 دیبود که با یکار نیتراگر خطرناک یمناسب کنم. حت

 .دادمیانجام م
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برگشتم و به پشتم نگاه کردم!  ستادم،یا دفعهکی

که  یکس د،یآیقدم به قدمم م یکس کردمیاحساس م

چطور  داندیمثل من سروصدا ندارد و م شیهاکفش

کوچه  یحضورش را پنهان نگه دارد. تا انتها

با فاصله از  یکم یشورلت نینبود. فقط ماش کسچیه

که  بودنشسته  شیقدر خاک رومن پارک شده و آن



. گل از آن نگرفته است یسراغ یانگار روزهاست کس

 دادم. رز را باال آوردم و به راهم ادامه

خودم را  دیبا سپردمیم میراه را به پاها یادامه اگر

داده به  هی! تککردمیم دایپ ایخاله ثر یخانه یروبرو

 نیچگونه ا دمیفهمیشان! نمخانه یبرورو وارید

چون تمام  دیکرد، شا دایفکر به ذهنم راه پ نیا ا،یرو

که در  یو تحول رییو تغ امیو روان یروح یساماننابه

در  یبا آدم یبود، به نوع یریگشکل حالدرونم در 

 داخل آن خانه ربط داشت. 

 انیدر م یکی نیباالخره ا دانستمیخانه برگشتم و م به

. شودیدردسرساز م میدانشگاه برا یهارفتن به کالس

من هم  آمد،یبه دانشگاه م یاگر امروز جمال بنگ

کمکم کند، تا ده  توانستیتنها او بود که م رفتم؛یم

که  ییهااز بچه کدامچیبا ه شدینم اطیروز بخاطر احت

را به دستم رسانده بودند ارتباط برقرار کنم،  هیاعالم

 !ینه مهد نه نوا،

شدم.  اطیخودم باز کردم و وارد ح دیرا با کل در

متوجه آمدنم شود. مادرجون هم  یکس خواستمینم

و  ندیدر تراس خانه نبود تا من را بب شهیمثل هم

نشستم و به  یصندل یاشاره کند به سمتش بروم. رو



به  روزیفطور که آذر و آقادرختان زل زدم. آن

 ینداشتم. حت نمزاحم ناآشنا شک داشتند، م یهاتین

ً یفراتر نهاده و فکر و نظرم دق نیپا را از ا  ینقطه قا

 ها بود. به او کامالً اعتماد داشتم. مقابل آن

سر برگرداندم. آهسته، پشت  ونیآرام هما یصدا با

 یوقت دانستی. مکردیسر هم اسمم را زمزمه م

 اطیداخل ح یندلص یو رو میآیبه خانه م سروصدایب

بهتر است من را به حال خودم  نکهیا یعنی نم،ینشیم

 بگذارند.

 ؟یمگه دانشگاه کالس نداشت-

 را ندادم و فقط نگاهش کردم. جوابش

کتش را مرتب کرد و به سمتم قدم برداشت.  یقهی

به  یگذاشت و کم زیم یدستش را رو دیرس یوقت

 طرفم خم شد:

هم  یلیشلوغ شده! خ زیامروز دانشگاه تبر گنیم-

 !هیجد

 :دینگاهش کردم که خند چپچپ

و ساواک  ی! شهرباننیم رو نبوهللا شلوغ شده، خنده-

 دانشگاه. ختنیبا هم ر



. باالتر بردم و حالت دمیکش امیشانیپ یبه رو یدست

زل  ونیدر چشمان هما میرا برهم زدم و مستق میموها

 زدم و گفتم:

 زیبرانگ آدم ترحم هی وقتا به شدت یگاه کنمیم فکر

 !شمیم

 لبانش رفت: یاز رو خنده

 !ز؟یبرانگترحم-

راجع  یشیکه تو مجبور م زیانگقدر ترحمآره؛ اون-

بهشون  یاعالقه چیکه ه یحرف بزن ییزهایبه چ

 یمن رو از حال و هوا کهنیخاطر ا! فقط بهیندار

 !رونیب یکه دارم بکش یخودیب

 نشست: هایاز صندل یکی یو رو دیکش عقب

که  یخبرا بود نیدنبال ا قدرنیخانوم م.ر! ا رینخ-

که امروز تو  نمیدنبال ا شمیناخودآگاه منم صبح بلند م

 یسخنران یچ یمملکت چه خبره، کجا شلوغ شده، ک

 غلط. یک گهیداره درست م یکرده. ک

 آورد و زمزمه کرد: ترنییرا پا سرش

 کشنیدسته دسته دارن مردم رو م گنیکه م نیا-

 و سکوت ... تهیجنا هیدروغ که اگه راسته  ایراسته 



 دستش گذاشتم: یدستم را رو عیسر

 کن. یهم دور ری! از امونیبرو به کارت برس هما-

 اش را کنترل کرد:را باال داد و خنده شیابروها

 !ه؟یک ریام-

ت خونده  یکه تو هیهمون ریام-  یبشر تیجنا هیگوش 

و هر کس سکوت کنه  دهیگوش ما داره رخ م ریز

 !کهیشر تیجنا نیا یتو

 را رها کرد: اشخنده

ً یدق-  ؟یدونیرو گفت، تو از کجا م نیهم قا

 میبگو خواستمیرا که م یحرف یزدم تا تلخ یچشمک

 کم کند:

 ستم؟یداداشش نکه چرا االن زن یفراموش کرد-

 خورد: جا

 ؟یستیکه ن یناراحت-

 ؟یکنیم کاریآره چاگه بگم -

 بلند شد: یصندل یرو از

تا  مونمیبکنم؟ فقط منتظر م تونمیهم م یمگه کار-

 ! یریبگ یخوایباالخره م یمیچه تصم نمیبب



 یدر ادامه ستادیاز کنارم رد شد و پشتم ا یوقت

 گفت: شیهاحرف

 ترسونه،یمن تو رو م ی  درگوش یهاحرف یحت یوقت-

 شیریدستگ میدونیمون مکه همه یدیاونوقت از ام

  ؟یترسینبود و االن هم دست برنداشته، نم خودیب

به طرفش  دمیدور شدنش را شن یهاقدم یصدا یوقت

بودن به من، دور  کینزد نیدر ع ونیبرگشتم. هما

من بود! او، مامان و همه  ریتقص یدور نیبود! و ا

 یرگذشته سرگرم کرده بودم تا ما یهاماه یرا با مار

قول  کرد،یپخش م هیکه اعالم یمار نند،یرا نب دیجد

گر ساز مخالف زدنش یو د دادیم یشتریب یکارها

 دهید شتریب یبرا اشیدرون جاناتیه یهیتخل یبرا

 یترمنصفانه یهاشدن و برجسته بودن نبود، دغدغه

 !گرفتیدر او داشت شکل م

کردم. سوالش  تیکه در را بست، احساس امن ونیهما

جواب دهم، فراموش کردن  توانستمیتر مرا راحت

 من سخت بود. یبرا د،یام
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تعهد و  ینامرئ یهنور بندها ییاز دو سال جدا بعد

بود! از احساسات پرشور و  میبه دست و پا یوفادار

را  یمرد گرینبود، د یدخترانه خبر یهاطنتیش

که آذر  ییهایبه مهمان کردم،ینم نیسبک و سنگ

 دادیم بیترت میعوض کردن حال و هوا یبرا

 گرید یلمس  مرد نیتریبه معمول یحت رفتم؛ینم

 یاذره ینبود که حت یحساس شده بودم. مرد

قرار دهد و من در  ریتاثاحساسات من را تحت

 یحالت ممکن بودم. همه آدم بودند و فرق نیتریخنث

 بود! دیمرد فقط ام انیم نینبود، ا شانانیم

 یرفتن به کاباره باکارا و تماشا یآذر را برا دعوت

از فرانسه آمده بودند  یکه به تازگ یرقص گروه هنر

به خانه برگشت و  ونیهما یرد کردم، اما عصر وقت

در کاباره باکارا و صحبت  انیکاز قرارش با هرمز

ها داشت که بابا با آن ییهاحساب و کتاب یدرباره

به دعوت ظهر آذر حتماً  رقرا نیکه ا دمیگفت، فهم



به  کردمینگاه م انیجر نیکه به ا نانهیدارد. بدب یربط

ا از آذر خواسته ت انیکه هرمز ک دمیرسیم جهینت نیا

 ونیهما قیاز طر رفتمینپذ یمن را دعوت کند و وقت

اقدام کرده است؛ آن هم با گفتن از حساب و کتاب 

 ونیهما دانستندیکه با بابا داشتند، چون م یمشترک

 .گذارمیها تنها نمرا با آن

 یهارقصنده میدیبه کاباره رس یوقت ونیو هما من

کارشان را شروع کرده بودند، فقط لباس  یفرانسو

 شتریکه ب یریبر تن داشتند و شنل زرد رنگ حر ریز

 انیآذر در کنار هرمز ک دنیداشت. با د ینیتزئ یجنبه

 ریبه طرفم برگشت و ز ونیو برادرش شهرام، هما

 لب گفت:

 آذرم که هست!-

 نانهینگاه بدب کیصرفاً  گریکه کرده بودم د یشک 

 بود. میرو شیپ نیقینبود! 

مانده، به  یباق یهایبود و تعداد کم  صندل ادیز تیجمع

 رزرو شده باشد. دیرسینظر م

ها کامالً بود. رقصنده غیغرق سوت و ج سالن

ها آن یرهیمردان خ شتریو ب دندیرقصیهماهنگ م

 بودند.



 انیهرمز ک دیرا عقب نکش یصندل ونیکه هما یوقت تا

تمام  هیما نشدند. آذر هم مثل بق یو برادرش متوجه

بلند  شیاز جا عیرقص بود. سر یسکو یحواسش پ

مانعش  انیاما هرمز ک ند،یو کنار من بنش دیایشد تا ب

 شد:

 حرف بزنم.  یبا مار خوامیآذر جان، من م نیبش-

داد و کنار من نشست. آذر  ونیخودش را به هما یجا

من زد. برادرش  یبه رو یتکان داد و لبخند یهم سر

 گفت: ونیرو به من و هما

 سفارش بدم؟ نیخوریم یچ-

 باال انداخت: یاشانه ونیهما

 !یچیمن فعالً ه-

 میبگو یزیمنتظر بود من چ اشرهیبا نگاه خ شهرام

 گفتم: اعتنایکه ب

 ندارم. لیم یزیمنم فعالً چ-

گرفت باعث سالن را فرا دفعهکیکه  یجانیو ه ادیفر

در  شد سکوت کنند و به سمت سکو برگردند. رقصنده

را  شانیاز پاها یکیو  ستادهیپشت سر هم ا فیدو رد

پا و کفش  کیباال برده و با  شانیزانو کیتا نزد



و  ندیرقصیبودند هماهنگ م دهیکه پوش یبلند پاشنه

شان به کل باعث شد شنل هک ی. حرکتکردندیحرکت م

 دیشان در معرض دفرمخوش یهاقب برود و رانع

 .ردیقرار بگ

ها بود، آذر دستانش را به محو آن انیکهرمز برادر

طور چه دانستینم نیکرده و از شدت تحس کیهم نزد

 هیهم شب ونیهما ند،یبنش یصندل یرو حرکتیب

 کرده بود!  رینگاه کردن و نکردن گ نیمادرجون ب

 کرد و گفت: کیسرش را به گوشم نزد انیک هرمز

 تنها؟ شهیچرا هم-

 :دمیو با تعجب پرس دمیعقب کش یرا کم خودم

 تنها؟-

را بشنوم سرش را  شیصدا کهنیا یشد برا مجبور

 :اوردیباز هم جلو ب

که  ییطال یهاهم تو و هم آذر اگه االن از فرصت-

 .دیتونینم وقتچیه گهید ن،یاستفاده نکن نیدار

 کردم حرفش دو پهلوست: احساس

 ؟ییکدوم فرصت طال-

 را باال آورد: دستانش



آزاد بودن، لذت بردن  ،یتیمسئولیب ،یجوون نیهم-

 !تونییبایاز ز

 داد: کوتاه ادامه یمکث با

تموم  دیام د،یامتحان کن گهیمرد د هیشانستون رو با -

 شد و رفت!

به  قبل خودم را یهاهیمن بودم که برخالف ثان بارنیا

 :دمیطرفش کش

که من  دیدونیاتفاقاً چشم به راه شانسمم! منتها م-

 یلیبودم که از خ یبا مرد یروز هی اده،یم زتجربه

جهات سر بود، توقع من رو برد باال، پس بهم حق 

برم و  یینشم و تنها یکه به کمتر از اون راض دیبد

 !امیب

 یمانیاحساس پش یابود، اما ذره حانهیوق جوابم

گوشش کش که تا بنا ینداشتم. لبخند زد، لبخند

 داشت:

پسر باهوش و  هیست. برازنده یلیخ دی! امیحق دار-

تو  یفکرها یفقط کم رک؛یو ز پیخالق، خوشت

خطرناک که اگه کنترل  یهاسرش مشکل داره، فکر

 !آدیم شیپ یچ ستینشن معلوم ن



 نیبه کل از ب تیتر شد و در نهاکم و کم لبخندش

 یگاریس کرد،ینگاه م رهیکه به من خ ی. در حالرفت

 آتش زد و گفت:

 ریز یچک بزن هی یآره؟ حاضر یهنوز معطلش-

دست و پاش  یتو گهید یکیگوشش، اما به جاش 

 لهش نکنه؟

 چیو ه انیکهرمز یجز صدا دمیشنینم ییصدا چیه

 او! یهالب یجز حرکت آهسته دمیدینم یریتصو

 ؟یچ یعنی-

 را از لبانش دور کرد: گارشیس

کوچولو بهش  یضربه هی یریتو م نکهیا یعنی-

ها رو گندهکله یدماغ شدن برا یتا فرصت مو یزنیم

 بزرگتر رو نخوره! یو اون ضربه یریازش بگ

 حرف آخرش را زد: خونسرد

 نهیبهتر از ا یلیزندان خ فتهیهم ب گهیدو سه سال  د-

رو  یزیوسط هر چ آدیمرگ که م یکه اعدام بشه. پا

 معامله کرد، مگه نه؟! شهیم
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 کیبلند شوم، سرم را نزد میاز جا خواستمیم اولش

صورتش ببرم و بلند داد بزنم:" کمتر مزخرف بگو، 

و  یتا االن کرده بود یبکن یکار یتونستیاگه م

 بارکی" اما یتا با من معامله کن نجایا یاومدینم

. سرم را دیایب شینفس گرفتن باعث شد عقلم سر جا

 :مکج کردم تا بهتر نگاهش کن یکم

 شتریب یچرا هر چ ن،یزنیحرف م یچ یدرباره-

 فهمم؟یکمتر م ن،یگیم

 نهیطمان گرفت و دودش را با گارشیاز س یقیعم کام

 داد و مشکوک نگاهم کرد: رونیب

و گر نه من  ،یبفهم شتریب یخوایم ،یفهمیکمتر نم-

 ...  دهیسرراست حرف زدم! حرف ام

 ادا کرد: محکم

 تو! و-

 دلم آشوب بود، اما لبخند زدم: در



که همه  دیدونیم م؟یبه هم دار یو من چه ربط دیام-

 تموم شده! یچ

 شد و رو به من گفت: زیخمین شیجا در

 م؟یحرف بزن رونیب میبر-

در مقابل چشمان متعجبش  کرد؛یمان منگاه ونیهما

 گفتم: انیاز جا بلند شدم و رو به هرمز ک

 ... میبر-

 م،یکنیمهم نبود که چه م شانیو شهرام اصالً  برا آذر

 یاتفاق نیکرده بودند که چن ینیشبیانگار از قبل پ

و  زیم نیو از ب میقدم برداشت. در کنار هم افتدیم

که  ابانی. پا به خمیرفت رونیو ب میرد شد هایصندل

شلوارم کردم و  بیانگشت شستم را بند ج میگذاشت

راه افتادم. دلم  انیک مزقدم جلوتر از هر کی

سوال  ریز گرانید یتمام ابهتش را برا خواستیم

به  دنیببرم، بدود دنبالم تا حرفش را بزند. بدون دو

پا  ریانداخت و ز نیزم یرا رو گارشیس د،یمن رس

 له کرد:

به کاراش ادامه بده و ما  یجورنیبخواد هم دیاگه ام-

 میمنتظر بمون دیوقت بااون م،یریهم افسارش رو نگ

مثل  یی! حکومت با آدمامیحلواش رو بخور یکه ک



که طرف  کنهیهم نم ینداره، براش فرق یشوخ دیام

 هیاجدادش نسل اندر نسل خان و خانزاده بودن و 

 !النیدر گ یقدرتمند پهلو یبازو یروزگار

 کردم: شیبه سرتاپا ینگاه مین

 کتونیرو به شر نایچرا ا ن،یدیشما االن نگران ام-

داره به  ازیاز من ن شتریب یلیخان خ اسیال د؟یگینم

 ن،یرسیم جهیهشدار شما! باهاش حتماً به نت نیا

 .دیبا اون معامله کن دیبر

 گفت: عیسر

اگه اون  یخانه! فکر کرد اسیمشکل ما خود ال-

و با  میکردینبود تا االن ما صبر م دیام یبابا

  م؟یاومدیدرست کرده راه م دیکه ام ییدردسرها

را بردارم، چرخ خورد و  یقدم بعد کهنیاز ا قبل

 یهاآمد آدموبه رفت توجهی. بستادیمقابلم ا

 گذاشت و گفت: میبازو یمان، دستش را رواطراف

 میکن یکار هی ایخان بگم که ب اسیبرم به ال تونمینم-

 میدو سال بنداز یکیپسر شر و پر دردسرت رو 

بره،  رانیاز ا شهیهم یبرا میزندان و بعدشم بفرست

 ازیما ن نه،یبیرنگ پسرش رو نم گهید میکه اگه نکن

راحت  الیآروم، با خ یفضا کیاون در  میدار



استفاده  طقهمن یکنه، از نفوذش تو تمونیحما

 یپوشچشم دیام یکه از خطا نهیهم یبرا م،یکنیم

و سالم  حیصح دیبا دیخاطر پدرش! امبه م،یکنیم

کنارمون  یاخان هم فارغ از هر دغدغه اسیباشه تا ال

 باشه.

 زد: لبخند

 یشپوچشم دیام یهااز خطا یالبته فقط تا حد-

بشه  هیتاوان بده تا تنب دیدو سال رو با یکی م،یکنیم

 .یتو کمکمون کن میخوایو م

 دیبه من چه؟ بر د،یکن هشیمن کمکتون کنم که تنب-

 !دیبکن خوادیدلتون م یهر کار

 برداشت و کنار رفت: میبازو یرا از رو دستش

تو  کنمیحرف رو! برخالف آذر من فکر م نینگو ا-

و به  یایبا خودت کنار ب دیسر ام یهنوز نتونست

 ،یباش دهیاگه رس ی! حتیاز اون برس ییرها ینقطه

 یبش یبودنتون سر جاشه، فکر نکنم راض لیفام

تا آخر عمرش  اتیو خاله ثر فتهیبراش ب یاتفاق بد

 تنش باشه. یعزادار پاره

 سرعت به طرفش برگشتم: با



 نیخبر دار دیام یو پوک کارا کیج یاگه  از همه-

 .دیخودتون حلش کن ن؟یچرا محتاج کمک من

 را به دو طرف تکان داد: سرش

که  میدونیم دیاز ام ییزایکه ما چ نهیکار ا رادیآخه ا-

جونش به  میلب باز کن شه،یبا دو سه سال حل نم

 ! افتهیخطر م

 گفت: قاطع

هاست سال دیجان! ام یمار ستمیمن اهل بلوف زدن ن-

نشست و برخاست کرده  ییدمابا آ رانیکه خارج از ا

 یشاه بودن و فکر و ذکرشون برانداز هیکه عل

کردن،  نیخودشون مع یبرا ییها! هدفیپهلو

و االن هم جزو شبکه و گروه  دنیآموزش د

 ابتث خوانیها مکه با رد و نشونه نییفکراروشن

روز  هیکنن حق با اوناست و مردم رو هم قانع کنن، 

روز از فقر  هی گن،یکه به مصدق شده م یاز ظلم

! یروز فساد اخالق هی ،یروز از فساد مال هیمردم، 

 یکیکه  ستین رید کنن،یعلم م دیجد زیچ هیهر روز 

 ! دیبندازن که نبا رشیگ ییروزا جا نیاز هم

 بکنم؟ تونمیکار م یمن مثالً چ-
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. اگه دیام یاز کارا یستین خبریکارها! تو هم ب یلیخ-

مفت ببازه.  دیپس نذار که ام یکنیهنوز بهش فکر م

 یکشور چه اتفاق نیا یپنج سال بعد تو دونهینم یکس

بشه  یامروز عاد یو ببندا ریبگ یهمه دی! شاافتهیم

مردمم بفهمن که  ایاسمش جرم نباشه،  گهیو د

وقته سرجاشون، اون ننیو بنش ادبا شاه درافت شهینم

و  چیه یبرا دیکه امثال ام سوزهیدلش م یلیکه آدم خ

آزاد نفس بکشن.  یتا در هوا ستنین گهیپوچ د

و  میریتر جلوش رو بگسبک ینداره با جرم یرادیا

پر  یسر  کله خوامی. من نممیبش شیبعد یمانع کارها

 دم،خان رو از دست ب اسیمثل ال کیشر هیباد اون، 

 شمیکنه، مجبور م مونتیبخواد اذ ادیز دیاگه ام یول

از دستش  شهیهم یرو بزنم و برا ییزایچ هی دیق

 .خالص بشم

 نگاهش کردم که گفت: مات

م رو سر حرف زدن و سکوتت متاسفانه حوصله کوتاه

ال مونده، سو هیبرگردم تو! فقط  خوامیبرده، م

 هی یتونیم ،یدوستش دار ،یحاضر به معامله هست



دست و پاش بره تو پوست گردو  یچند وقت یکن یکار

شهرام  یو نتونه تکون بخوره؟ عوضش من هم جلو

که شهرام از  ییزایآخر! چ میتا نزنه به س رمیگیرو م

جونشه و شک نکن که شهرام  متیهم ق دونهیم دیام

دست  یتو قانعش کن کهنیمگه ا ست،ین ایکوتاه ب

 برداره.

 برگشت را نشان داد: ریمس

زود  یفکر کن، ول نیبرو بش خوام،یاالن جواب نم-

 بهم جواب بده! 

است  نیدچارش شود ا تواندیکه آدم م یدرد نیبدتر

 زیچچینتواند از ه گریکه د دیایب شیپ یطیکه شرا

د شو یاست لذت ببرد. دچار غم ستهیطور که شاآن

 فتاده،یکه هنوز به جان ن یمرض داست،یناپ لشیکه دل

با ولع  تی. جمعیرا تمام و کمال داشته باش مشیعال

زنان  دنیرقص یتماشا ازو  خوردندیو م دندینوشیم

نداشت  یتمام شانی. خوشحالشدندینم ریرقصنده س

از گروه رقص تشکر  وقفهیو با دست زدن ب

 . کردندیم

سر حرف زدم و با هم سربه شهیآذر مثل هم با

متوجه نشود که با  انیتا هرمز ک میگذاشت ونیهما



من گذاشته است، اما او  یرو یریچه تاث شیهاحرف

که  یخوردن نبود، بعد از شام موقع بیآدم فر

و آذر  ونیو با هما میها جدا شواز آن میخواستیم

 گوشم گفت: ریز م،یبرگرد

 یریبگ یمیهمه فکر کردن تصم نیبعد از ا دوارمیام-

که در  یزی! هر چارهیبه بار ن یمونیکه بعدش پش

دردش  یبگو، ممکنه همون دوا یدونیم دیمورد ام

 باشه!

شدم. از آذر  امیکه نشستم، خود واقع نیداخل ماش 

جور من  ونیزل زدم. هما یکیرو برگرداندم و به تار

با حرف کند  اشادهیکه پ یو او را تا زمان دیرا کش

 زدن مشغول نگه داشت. 

چشمانم را بستم و  یخستگ یبه بهانه  میدیرس یوقت

بود که سالن  ینفر نیآخر ونیمبل لم دادم. هما یرو

و سکوت سالن را  یکیرا ترک کرد و باال رفت. تا تار

 ی. گوشبه سمت تلفن رفتم نیبلند شدم و پاورچ دمید

را گرفتم.  ایثرخاله یخانه یرا برداشتم و شماره

برداشت  ریجواب دهد، اما ام انممنتظر بودم جواهر خ

 بارکی ریآوردم. ام نییرا پا یو " الو " گفت، گوش

" الو"، گفت، قصدم قطع کردن بود، اما دستانم  گرید



را تا توانست باال آورد و  یبرعکس عمل کرد و گوش

 کرد: کیبه لبم نزد

 هست؟ دیسالم، ام-

 یکرد معمول ینشان  تعجبش بود. سع ر،یام سکوت

 جوابم را بدهد:

 !رونهیب ست،ینه ن-

 خب خداحافظ!-

 گفت: عجوالنه

 ؟یبگم چه کارش داشت-

 من گفتم کارش داشتم؟-

 تمسخر جواب داد: با

 !یصداش رو بشنو یزنگ زده بود گمیپس م-

 قطع کنم که گفت: یگریبدون حرف د خواستمیم

 گمیخونه و م آدیم گهیساعت د هیتا  یداریاگه ب-

 بهت زنگ بزنه، اگه نه فردا منتظرش باش!

 " تلفن را قطع کردم.ستمین داریگفتن:" نه ب با
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ود و به ساعت انداختم، کم مانده بود که دو ش ینگاه

ساعت بعد  کیهنوز به خانه برنگشته بود! تا  دیام

 قرار بود که برگردد!

 ینبود؛ و هر کس یکردن عاد یزندگ کی نیا

کار  یجا کیمتوجه شود که  یبه سادگ توانستیم

بود تا بشود  ازین یزرنگ ی! فقط به کملنگدیم دیام

 یدر واقع کار سخت انیراحت به او ضربه زد. هرمز ک

بود و  ستادهیا دیاز من نخواست. دردسر پشت ام

 . کردیحرکت م اشهیبه سا هیسا

نه  بارنیا دم،یمبل برگشتم و دراز کش یرو گرید بار

خاطر فرار کردن بلکه به ه،یدادن بق یفرار یبه بهانه

که  شتریمخوف در سرم! هر چه ب یاز خودم و فکرها

بت او را هم آخر و عاق کردم،یفکر م دیام یبه کارها

شده بود از آن دسته  دی. امنمیبب توانستمیتر مشفاف

را  شانندهیاز آ یریها، تصو آن  که حال ییهاآدم

مورد وجود  نیدر ا ی!  قانون خاصکردیمنعکس م



 ری." دیکنیهمان را درو م ،یداشت: "هر چه بکار

او را از  یاوهیبه ش نکهیمگر ا شد،یزود گرفتار م ای

 مهلکه دور کرد!

پر  یروزها نیا گفت،یراست م انیهم هرمز ک دیشا

 یانی. قربانگذشتینم گرفت،ینم یتب و تاب تا قربان

تا طعم آرامش را  ستندین یروزیپ یکه در روزها

 یبچشند و اگر به شکست منجر شود مقصران اصل

از زنان بدکاره هم بدتر  شانتی. وضعشوندیقلمداد م

 زندیبر سر خود بر وبهآب ت توانستندیها مآن د،شیم

به  دیمثل ام ییهاکیچر یشوند، اما توبه دهیو بخش

 گرگ، مرگ بود.  یتوبه یمثابه

را  یها و کارمرور کردن حرف یکاباره باکارا حت در

و  دانستم،یم عیاز من خواسته بود، شن انیکه هرمز ک

چند ساعت داشتم به چند و چون  یاما به فاصله

 !کردمیانجامش فکر م

آشفته و سردرگم از خواب بلند شدم.  یبا حالت صبح

 یطلوع کرد؛ کم یهم طور متفاوت دیخورش یحت

تر از هر روز سر بلند کرده و نورش را هم عجوالنه

از  یکنج خانه هم فرستاده بود. بخش نیترکیبه تار

طلوع  نیو من ا تختم با آفتاب روشن شده بود



 یمعمول یروزها انیپا یبرا یازودرس را نشانه

 .دانستمیم امیزندگ

 یکرده بودم، برا شیو رها دهیکه نصفه نوش ییچا

 نینبود. دنبالم راه افتاد و تا آخر یمامان عالمت خوب

 آمد: نییپله پا

 ؟یهمه عجله دار نیشده، چرا ا یچ-

ببندم،  میرا باال آوردم تا بند کفشم را دور مچ پا میپا

 بودم، گفتم: ستادهیپا ا لنگهکیکه  یطورهمان

قبل از کالس برسم تا  دیکم دانشگاه کار دارم، با هی-

 کارم رو انجام بدم.

 صورتم بود، گفت: یرو میکه مستق ینگاه با

داشته  یخونچشمت گود افتاده، نکنه باز کم ریز-

 دکتر برو ... هی ،یباش

 .دمیخوب نخواب شبید ست،ین یزیچ-

فرار کنم، اما فقط  شیهاو جواب از سوال خواستمیم

 نگاهم کرد و با اخم گفت: تریکار را بدتر کردم. جد

 شده؟ یمگه چ ،یدینخواب شبیچرا د-

 پله برداشتم و گفتم: یاز رو عیرا سر فمیک



 برم. دیشده با رمید ست،ین یچیمامان ه یوا-

را  فی. قبل از باز کردن آن کدمیبه سمت در دو و

را به عقب هل دادم،  میدوشم انداختم و موها یرو

با مد روز نداشت و هر بار  یتناسب چیکه ه ییموها

را به من  نیا آورد،یکه به سمت صورتم هجوم م

 .کردیم یادآوری

 نیخارج شدن از خانه بود، هم یام فقط براعجله تمام

 رتریآرام قدم برداشتم تا دگذاشتم آرام بانایکه پا به خ

 به دانشگاه! رترید تیبرسم و در نها یبه تاکس

قدم  ابانیصبح استفاده کرده و وسط خ یخلوت از

که سر پشت سرم بدون آن نیبرداشتم. با بوق ماش

برگردانم راهم را به کنار کج کردم تا رد شود، اما نه 

تنها رد نشد، بلکه دست از بوق زدن هم برنداشت. به 

 ینیماش دنیطرفش برگشتم تا به او بتوپم، اما با د

ما شده بود  نیحائل ب دیشآشنا سکوت کردم. نور خور

 یو برا. دستم را باال بردم دمیدیو راننده را نم

 عیسر نیچشمانم چتر کردم، اما با باز شدن در ماش

که نگاهش به  یدر حال دیآوردم. ام نییدستم را پا

تعجب  دنشیشد. از د ادهیپ نشیجلو بود از ماش

دو راه مقابلم گذاشت، راه  ریام شبید ینکردم؛ وقت



نشستن  دیماندن و به انتظار زنگ زدن ام داریاول، ب

را باز گذاشت و به  نشیماش بودم. در رفتهیرا نپذ

به ما  ینگاه کردم، کس ابانیسمتم آمد. به دو طرف خ

روز  کینبود، دور از ما همه سرگرم شروع  کینزد

برسد،  دیتکان نخوردم تا ام میبودند. از جا گرید

ن کار را هر روز یمنتظرش بودم که انگار ا یطور

 یکرده است و طور رید یو امروز کم دهدیانجام م

 یبه جذاب وقتجیکه انگار ه کردمینگاهش م

 یبود، شلوار دهیپوش یامروزش نبوده است. شلوار ل

بپوشد، اما هر وقت  ونیهما آمدیکه من خوشم نم

 کمی. سرش را نزدشدینظرم عوض م دیپوشیم دیام

 گفت: یپرسسالم و احوال چیکرد و بدون ه

 نگه داشتن من داریشب تا صبح ب کیغرامت  دیبا-

 !یاالن بد نیرو هم
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 ابانیبه دو طرف خ یبا دستپاچگ بارنیو ا دوباره

 نگاه کردم و گفتم:

انصاف  ی! کمدمیمن دو ساله که دارم غرامت م-

! االن هم برو، یگذریم یکی نیاز ا یداشته باش

 که بره دفتر! شدیداشت آماده م ونیهما

دور  کیآمد و  نییصورتم پا یاز رو چشمش

 براندازم کرد:

دانشگاه، تو راه هم بهم بگو که  رسونمتیمن م ایب-

 !شبید یداشت کارمیچ

 ام کج کردم:را به سمت شانه سرم

 ... رمیخودم م خواد،ینم-

زدن من دستش را جلو آورد. تا خواست حرف وسط

کند، خودم را  تیکمرم بگذارد و به جلو هدا یرو

رفتم. قصد ردکردن  لشیو به سمت اتومب دمیعقب کش

بودم تا  یزیدرخواستش را نداشتم، فقط دنبال دستاو

هستم.  پشت سرم راه  کردنشینفهمد مشتاق همراه

تا داخلش  ردباز ک میرا برا لشیافتاد و در اتومب

کردن به او بردارم. دست از نگاه توانستمی. نمنمیبنش



من را در بر  خواستیدلم م یواروانهیبه شکل د

که داشت سستم  یو به خودش بفشارد. ولع ردیبگ

دستش بگذارم و  یتا جلو بروم و دست رو کردیم

عقب رفت تا من سوار شوم و تمام  یلمسش کنم. کم

را  نشیهم کنترل کرد. ماش رامن  یذهن یهایولنگار

 دور زد و پشت فرمان نشست و حرکت کرد. آرام

 نکهیبرگرداندم، بدون ا. به طرفش سرکردیم یرانندگ

 گفت: رد،یبگ شینگاهش را از روبرو

 هیمون؟ حتماً خونه یکه زنگ زد یداشت کارمیچ-

موقع شب بوده که تو رو وادار کرده اون یکار مهم

 !یزنگ بزن

 زد: میبرگرداندم. صدا یندادم، رو یجواب

 !میمر-

بستم. هر وقت که اسمم را  یارا لحظه چشمانم

و  دیچیپیدر مشامم م ایدر یبو زد،ی" صدا ممی"مر

 ،ییداشتم، آن هم نه در هر جا دنیحس پرواز و پر

درختان چندصدساله،  انی! مالیو یفقط در جاده

شدن در گم تیخورده! و در نهاباران یزارهایشال

 چشمان مادربزرگش! ع  یاندوه وس



تر به طرفش برگشتم، فارغ از تمام گله و منعطف آرام

 دو سال گذشته: ی  میقد یهانهیو ک

 موقعیب یشبانه یکنجکاو هینداشتم.  یکار مهم-

 بود! 

 ؟یچ یبرا یکنجکاو-

 !یکنیم کاریچ یازت بپرسم دار خواستمیم-

 لبخند نگاهم کرد: با

چه خبر، دارم  یتا بپرس یموقع شب زنگ زداون-

 کنم؟یم کاریچ

 نگاهش کردم: تند

 یبپرسم دار خواستمی! میگیکه تو م یطورنینه ا-

بابات و  ا،یثرخاله ت،یبا خودت، زندگ یکنیم کاریچ

بود،  ی! دو سال عذاب براشون کافتشونیثیآبرو و ح

 طاقتش رو ندارن! نیاز ا شتریب

 :دمیخودم را به طرفش کش یتعجب نگاهم کرد. کم با

تا کجا  ؟یبهش فکر کرد د،یراه کجاست ام نیته ا-

 ،یهست ی! تو اصالً کیو جلو بر یادامه بد یخوایم

و در موردت  شناسنیم گهیجور د هیچرا همه تو رو 

! چرا کیچر ،یاسیکار، آدم  سخراب زنن؟یحرف م



جازه نداد طرح که ا یهست یتو کس گهینم کسچیه

برنده بشه،  یبازیهتل نارنجش با دوز و کلک و پارت

 هیتا تو  گهیتا طرح ممتاز دصد نیبلکه فرستاد ب

 قدرنیا یکی شهیرقابت منصافانه برنده بشه؟ مگه م

 واجور بگذره؟جور یزهایتو سرش چ

 یرو یرا کم کرد، انگشتان طور نشیماش سرعت

را پس بزند  آن خواهدیم ییبود که گو نیفرمان ماش

دور  یروزها یو از خود دور کند. با همان لحن آشنا

 لحننیا کردمیکه فکر م ییهاگذشته، درست مثل وقت

همراه  یبا خشم و نامهربان توانندیهرگز نم صدانیو ا

 شوند، گفت:

قدر چه یتا بگ یپس تو نصف شب زنگ زده بود-

 یواستخیم ،یناراحت مامان و بابام و آبروشون

 نکنم؟ تشونیاذ گهیکه د یکن حتمینص

را  فمی. کدمینگاهش کردم و خودم را عقب کش کالفه

و  دمیچسب یدر آغوشم گرفتم و به صندل یدودست

 نگاهش نکردم. گرید

 یزهایسرش چ یتو یکیتعجب داره که  یبرات جا-

که از  گهیداره م یرو کس نیجورواجور بگذره؟ ا

و  رهیزبهسر یدانشجو هیو  خونهیحقوق م طرفهی



 ،یانتقاد یهسندینو کیدر نقش  گهیاز طرف د

 یکه اگه بخوا ییها! نوشتهسهینویم زیمطالب تند و ت

بر سر رو  ترچ ک  یچر هی یتونیم یبش زیتوشون ر

از جرم زبانه  شتریجرم قلم ب رون،یب یاز توش بکش

 خانم م.ر!

شکسته رو  یکشت ست،وستهیمن آهسته و پ یکارا-

 !ایتو در ندازنیکه نم
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 تکان داد: نیرا به تحس سرش

قدر چه ،ینیبیرو م یکشت نیا یپس تو هم شکستگ-

تر سخت یطورنی! فکر نکردن بهت ایفرق کرد

 !شهیم

 :دیکرد و پرس یکردن به جلو مکثنگاه با



که بهت گفته من  یحرف زد یدر مورد من با ک-

و  دونمیکه من م ییکارم؟ تا اونجاو خراب کیچر

که  ننیبیرو دو تا نفهم م ریهمه من و ام شنوم،یم

 میکنیها رو دود متموم دار و ندار مهرآذر تیدر نها

 بره هوا!

 شیمربوط به خودش و کارها یشدم. هر بحث یعصبان

تکرار  بارنیچندم یبرا کارنیا برد؛یم هیرا به حاش

 شده بود:

وقته که  یلیخ ست،یبه من گفته مهم ن یچ یک نکهیا-

! تو خودت بگو ستیتو سخت ن یسردرآوردن از کارا

 تا منم همون رو باور کنم. یهست یک

. به طرفش میشدیم کیکرد. به دانشگاه نزد سکوت

 خم شدم: یکم

که کارات  ستیاصالً برات مهم ن ،یزنیحرف نم-

 ! ارهیدور و برت ب یهاسر آدم ییچه بال تونهیم

 کردم: زمزمه

 !شنیم تیقدر اذکه چه یدونینم-

مقابلش انداخت.  ینهیبه آ یجواب حرف من، نگاه در

بودن پشت سرش مطمئن شد، از خلوت یوقت



که با  یبرد. در حال ابانیخ یرا به گوشه لشیاتومب

کردن به از نگاه کردیکه به جلو و عقب م یهر حرکت

 را پارک کرد. نشیماش شد،یمن غافل نم

 داد تا رو به من باشد: هیرا به در تک اششانه

 ... یول رم،یمن حاضرم نباشم، بم-

 یاولش اخم کردم؛ اما با ادامه یجمله یبرا

 رفت. نیاز ب امیشانیپ نیحالت چ شیهاحرف

 ...ینش تیتو اذ-

 کردم: یلجباز

 یتونینم یطیشرا چیبه تو ندارم. تحت ه یمن کار-

 ! یکن تمیاذ

 گرفت و سرش را جلو آورد: نیرا از در ماش اشهیتک

 میاز رشت با هم سوارش کرد بارهیکه  یرزنیاون پ- 

 ی! تودمشیهم د گهید بارهی ادته؟ی جانیاله میبرد

گل رز  قبرستونهی، کنار پر از آب یفلز سطلهی

برعکس بود. هر کس  اشی. کار مشترفروختیم

بره  خواستیو م شدیکارش تو قبرستون تموم م

 بهشون! اونم دیخریگل ازش م شاخههی رون،یب

 گورهی یبدون دار ،ی: "هر وقت عاشق شدگفتیم



و توش  یخودت بر یبا پا روزهیکه ممکنه  یکنیم

 !" یبخواب

 به چشمم دوخت: میرا مستق نگاهش

من  گفت،یم رزنهیباشه که پ ینیاگه عشق هم یحت-

گور بلند شم. فقط  نیا یالقمر کنم و از توشق تونمیم

اما  خواستم،یرو با هم م زیچتر همهخاطر تو! قبلبه

اصرار به داشتن  دونمی. من مشهیکه نم دونمیاالن م

 تو غلطه!

 دمیقدر کنار کشآن دم،یگرفتم و خودم را کنار کش چشم

 زدن دست برنداشت:از حرف دیاما ام دم،یتا به در رس

بهم بده  ریام یرو که داد یانامه نیاون آخر م،یمر-

و  بیش رو! چه کلمات عجاز حفظم! کلمه به کلمه

 نهیمثل ا خونمی! هر وقت که مینوشته بود یبیغر

با هم  نی: "ایگیبهم م و یستادیخود تو جلوم وا

 ارزدیبه لعنت خدا هم نم گرید ،یلیفام نیبودن، ا

پشت  یچه غربت یدونستیپسرخاله!" من مطمئنم م

به محض  یدونستی! مشیکه نوشت دهیکلمه خواب نیا

 شهیکه باشم، آوار م یهر سقف ریکلمه ز نیا دنید

قراره چه  دمیسرم. من همون موقع فهم یرو

! اما اجازه دادم مامان هییجدا تتیو ن یریبگ یمیتصم



دست کنن تا بهم بگن. ناراحت بودم، دست هیو بق

 خواستیگفتم، چون دلم م راهیبشدم، بد و  یعصبان

. شوکه بودم که یسیو پام وا یبهم وفادار باش

که  خوامی! اما االن نه، االن مینبود یطورنیا

کار که همه یروزها شدم آدم نیفراموش بشم، ا

 دادنانیکردن و پانکنه؛ از تمام یکارچیتا ه کنهیم

! مخصوصاً هیکار درست گهیوحشت دارم، اما عقلم م

 یایدن یتو هنوز نتونست دمیرس نیقی نیکه به ا النا

و تموم  یکن یخودت رو از من خال یو عاطف یاحساس

 دو ماه! یکیگره خورده به اون  تیزندگ

 گذاشتم و گفتم: لیاتومب یرهیدستگ یدستم را رو-

 ! متنفرم!دیمن ازت متنفرم ام-

دستش را به طرفم دراز کرد و  عیزد و سر لبخند

. فکر دیرا گرفت. من را به طرف خودش کش میبازو

تا من  ردیکمک بگ اشیبدن یاز قوا یلیخ دیبا کردیم

را در آغوشش داشته باشد، اما من با رها کردنم، 

 م گفت:گوش کیکارش را راحت کردم. نزد

 ادیدلت ن ،یاز من متنفر یوقت یحت کنمیمن فکر م-

 !یرو بهم ند دنیبوس نیکه فرصت آخر



 ینیرا به پشت کمرم برد و با انداختن سنگ دستش

من وادارم کرد سرم را به عقب خم کنم.  یتنش رو

من  کهنیگذاشت و قبل از ا میهالب یرا رو شیهالب

پشت  بارکیببوسد که  خواهدیم یطوربفهمم همان

زدنم داخل دهانش نفسبود، نفس دهیبوس اکالیک یالیو

 آرام گرفت.

 ی  سیخ ،یریمدت دوساعت  کالس استاد حر تمام

که آمده بود  کردمیحس م میهالب یرا رو یاناخوانده

بماند و هر بار که با دستانم پاکش  شهیهم یبرا

 .سیبود و خ سیباز خ کردم،یم

 !سوختیکه، چشمانم هم ممعر نیا وسط
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که وجودم را فرا  یهر سوزش و با هر احساس غم با

رساندن خودم به وسط  یام برااراده گرفت،یم

 . شدیم تریدر آن بود، قو دیکه ام یامهلکه

منتظر بودم کالس تمام شود و به سراغ  فقط

تا تمام  شدیم دایپ دیبا یکیبروم.  یبنگجمال

داده بودم، به من بدهد؛ از  دیرا که به ام ییهشدارها

 یندهیحرف بزند، از آ ونیمامان و هما یآبرو

و  دیداشته باشم بگو توانستمیکه با شغلم م یدرخشان

 لیتحم زانمیبه عز توانستمیکه م یوجدانم را با عذاب

 کنم، قلقلک دهد.

. دستش را دوبار گفتیاز حقوق بشر م یریحردکتر

دو  نیا د،ی" رسیبه "حق آزاد یزد و وقت زیم یرو

نگاهش کردم. مکث  رهیادا کرد. خ ترظیکلمه را غل

 یهمه نینگاهش را ب نکهیا یکرده بود و به جا

دوخته بود. کند، فقط به من چشم  میتقس انشیدانشجو

 یروین  شکممتا  نهیس یقفسه نیب یدر فاصله

. آوردیدر رفت و آمد بود و فشار م یدردناک

است که نگاه  ادیز یاز شدت دلهره دانستمینم

 کیصرفاً نگاه  ای نمیبیرا معنادار م یریحردکتر

حقوق  یدرباره شهیاست که هم ییاستاد به دانشجو

 ، کنجکاو است.بشر  خارج از مرز



معمول  ریکالس فقط به او زل زدم تا حرکت غ انیپا تا

 یکالس وقت انی. بعد از پادمیو ند نمیاز او بب یگرید

 دمیکش یرفت، نفس راحت رونیگفت و ب دینباش خسته

که داشتم  یاگونهخاطر افکار وسواسو خودم را به

 .شدمیم وانهید رفت،یم شیپ طورنیمالمت کردم. ا

استادها گذاشته بودم به  زیم یکه رو ییهاهیاعالم

صورت گسترده سروصدا نکرده بود، اما 

مشکوک به  ی  سازمان یهانیماش یمدهاوآرفت

مقامات  دادینشان م ریدانشگاه، ظرف دو روز اخ

 یبرا یمیاند اما تصمباالدست به هول و وال افتاده

 که افتاده ندارند. یآشکارکردن اتفاق

سالن تئاتر  یمقابل در  ورود ساعتمیاز ن شتریب

کرده بود  دی. تأکامدین رونیب یبنگو جمال ستادمیا

 گرانیبه داخل سالن نروم چون باز نیموقع تمر

به داخل  یابهیغر نیموقع تمر آمدیخوششان نم

آهسته به داخل  ییها. پرده را کنار زدم و با قدمدیایب

را در هم مشت  ستانشمقابل چندنفر د یمردرفتم. 

مرد  نیتری: "قوگفتیم زیانگغم یکرده بود و با لحن

 است که تنهاتر باشد"* یجهان کس



 ینبود از گوشه شیدایکه پ یبنگجمال دفعهکی

 آمد و گفت: رونیب یکیتار

 یطورنیا یستیکه طرف ن ندرالیس یبا نامادر-

 یالغمش رو البهتر بگو، ! محکمیگیم الوگید

 صدات پنهان کن!

زدم؛  شیکه صدا دیخودش بگو گرفتیژست م داشت

که  یدستم را باال بردم و ساعت را نشانش دادم. مرد

 بود، گفت: ستادهیا شیروروبه

 اومد! یبرو برات مشتر-

به من کرد و  یاخم یبنگو جمال دندیخند انشیاطراف

پرت کرد  زیم یرا که دستش بود، رو یدوبرگ کاغذ

 .و به سمتم آمد

 به من برسد گفت: کهنیاز ا قبل

خوردم بهت رو  ی! چه گوه؟یکنیم کاریچ جانیا-

 آم؟یم ازدهیدادما، مگه نگفتم تا 

 کردم و گفتم: یبه در خروج یااشاره

تا ابد اون  تونستمیدوازدهه! نم کیساعت نزد-

 من رو فیتکل دیاالن با نیمنتظرت بمونم. هم رونیب

 وقت ندارم. روزمهی گهید ،یروشن کن



. میرفت رونیرا گرفت و با هم ب میآمد و بازو جلو

 گفت: میاز سالن تئاتر فاصله گرفت یوقت

حرفم رو بشنوه.  خوادینم ارویاصالً  تونم،یآقا نم-

 کنهی! فکر مشهیبودن داره، نماحساس آس یلیخ

 نیا یهست، که اونم ننه یپزشک یدانشجو هیفقط 

 !دهییزا

زدم و با  اشنهیبه س یاضربه فمیرفتم و با ک جلو

 گفتم: بلند ییصدا

 یریپول بگ یخواستیکه م روزید ه؟یطورنیعجب! ا-

 شه؟ینم یگیاالن م ،یگفتیم گهید زیچهی

 را باال آورد و به طرف من دراز کرد: دستش

زدم تو  دفعههی یدیمن بلند نکن که د یصدات رو برا-

مون بلند زن تو خونه یصدا یتا! وقتکاسه و کوزه

خوردن باشه، دست و پا در حال کتک ریکه ز شهیم

و مخمون تاب  شهیم تیاون گوشمون اذ ریغ

 !دارهیبرم

زدم و پشت به  یگذاشتم. چرخ امیشانیپ یرا رو دستم

بست بن هم به نجای. طاقت نداشتم استادمیا یبنگجمال

 دیامروز سر از کار ام نیهم خواستمیبخورم. م

 .اورمیدرب



شده  را احساس کردم، آرام یبنگجمال شدنکینزد

 بود:

اعصاب من رو با مستراح تو  نیبابا اون تو سر تمر-

 یآیوسط م نیشون اشتباه گرفتن، تو هم اخونه

 خردههیانگار نوکرتم!  ،یدیساعتت رو بهم نشون م

 بذار خب! گریج یدندون رو

 و گفتم: ستادمیرق ا و شق طورهمان

 نیو ا آمیمونده باشه م یبه عمرم باق روزهیمن اگه -

 .کنمیتو رو ادب م یبابا

 :دیخند بلند

 هست! یادب چ دونهیمن اصالً نم یبابا-

شده به طرفش برگشتم که با  کنترل یاخم و لبخند با

 کرد: رمیحرفش غافلگ

شما  لیدکتر رو که با فام یآقا نیاز مخ ا یکم هی -

کردم که  یبراش باز یلمیف هیداره زدم،  ایبرو و ب

االن در به در دنبالمه تا تو رو بهش نشون بدم. 

 نیپخش کنه ب هیدختر اعالم هیکه  شدیباورش نم

 استادا!

 



__ 

 ملتدشمن  یشنامهیاز نما یبخش
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 او و خودم را محو کردم: نیب یرفتم و فاصله جلو

 یتو، بگو بهت چ یزنیحرف نم یحسابچرا درست-

 گفت؟

 تکان داد: یسر

آورد و در یبازخل یجورهیزرنگه! اولش  یلیخ-

 کردمیخودش رو زد به اون راه که داشتم باور م

که از  ییزهایا باالخره با چام ست،ین شتریب خرخونهی

تو و کارت بهش گفتم، طعمه رو قورت داد و افتاد تو 

 تله!

تمام  جاکی توانستیلبم آمد که م یرو یلبخند

 امروز را از من دور کند: شیتشو

 مشون؟یقبول کرد منم ببرن تو ت یعنی-

 نگاهم کرد: بارتأسف



 یچ شهیحال ارویمخش رو زدم، از جا نََکندمش که! -

تو دانشگاه  نی. گفتم هر وقت خواستهیبه چ

دوست من هست!  نیا د،یپخش کن یزیچ یاهیاعالم

 کارش درسته! ظاهراً که رفت تو فکر!

 دادم: رونیام را بکالفه نفس

 دیبدن من پخش کنم، اصالً شا یاهیحاال کو تا اعالم-

کار رو نکنن، خودشون آدمش رو داشته  نیهرگز ا

 باشن!

 داد:باال  ییابرو

به تو  یبه بعدش بستگ نجاینوچ، آدم کم دارن! ا-

و  ایب یکه ک ش رفت یاهیداره، با اون چندتا اعالم

وقت به مراد دلت نشون بده، اون یخود هی نیا یجلو

به  یربط هیدکتر  یآقا نیکه ا یاگه مطمئن ،یرسیم

... 

 زد: یچشمک

 بود؟ یاسم شوهر سابقت چ-

را که در  یسؤال شیبه حرفش نکردم و به جا یتوجه

 :دمیپرس خورد،یو تاب م چیذهنم پ



 یدانشگاه اصالً ربط یتو شونیاسیس تیفعال دیشا-

 یاگهید یکاراهیکردن نداشته باشه، پخش هیبه اعالم

 .کننیم

. دست در دیکوب نیرا بلند کرد و دوبار به زم کفشش

 کرد و متفکر گفت: شیهابیج

از  یکیشد،  ادیو ببند ز ریکه بگ شیچندوقت پ-

 داره تو عالم ... ایبرو ب نایتئاتر که با ا یهابچه

لبش گذاشت. لبانش را غنچه کرد و  یرا رو دستش

 را درآورد و گفت: دادنرونیدود ب یادا

 ،یبه شاه و دودمان پهلو تیبنگ و فحش و عصبان-

ممتاز دور هم  یاز دانشجوها یسرهیلو داد که با 

 یهینشر در قالب چند شماره خوانیجمع شدن و م

بزنن و با مدرک و سند  یدست به افشاگر ینیرزمیز

آدم معروف در چند تا  یسرهیمعتبر ثابت کنن 

. کنندیم مردمبه  ییهاانتیخونه، دارن چه خوزارت

 !یاز قاچاق مواد مخدر گرفته، تا فروش آثار باستان

را  شیبه سمت سالن تئاتر برود که بازو خواستیم

 گرفتم و نگهش داشتم:

 کار رو کردن؟!  نیا ش،هیخب بق-



! اما حس دمیتو دانشگاه ند یزیچ نیتا امروز من چن-

 نیا دیوقت باکارشون تموم شده و اون گهیششمم م

باشه براشون پخش کنه  یکیرو  یاسیس یهانامهشب

 نیسر ا یرو یاهمگه نه؟ من امروز شاخک گه،ید

 یریآروم بگ خردههی دی. حاال تو بادمیدکتر رو د یآقا

 .ادسراغت و ازت بخو ادیتا ب

 لبم را به دندان گرفتم: یگوشه

با خودم تا  آرمیرو م هاهیپس من فردا اون اعالم -

 بره. ادشیداره، به کل  یاگه شک

را به  یشانه یرو یرا جلو آورد و موها دستش

 پشت هل داد:

از  یکی یدونی! ممیمادموازل مر یافسار پاره کرد-

 سؤالیب شه؟یم یچ رنیها رو ازت بگنامهاون شب

 هفت نفر اسلحه. ششستونهیبه  بندنتیو جواب م

کنن و  ربارونتیتا ت کیبگه شل یکیبه دست منتظرن 

 چیست، همغزت رو بترکونن. تو هم چشمات بسته

 یمرگ رو باال یهیسا ؛ینیبینم یاهیجز س زیچ

! لبات لرزهی. دست و پات میکنیسرت حس م

که  یالتماس کن یتونینم یشده و حت رنگیب

 نکشنت.



 عقب راندمش: به

قرار  ری! تحت تأثایشیم یخوب یلیتو کارگردان خ-

 گرفتم.
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 یو کارها دیام م،یبه سرانجام کارها فکرکردن

 شیهاو آدم که داشتم، من را با خانه یاتلمبارشده

مادرجون و  یهابحث گریکرده بود. د گانهیب

قدر مهم نبودند که بلند شوم و بهنوش آنعمه

 یهاتا حرف کردمینم زیکنم. گوش ت یدارانیم

 لیفام نکهیرا راجع به ا یپورمامان با ننه یواشکی

 نیچند یبشنوم و حت ندیگویم دیمن و ام یچه درباره

قدر در خانه بابا چه یرفته بود جا ادمیروز بود که 

 یهانامهبه شب هانیتمام ا یاست. به جا یخال

که ممکن بود  کردمیفکر م ینیرزمیز سینودست



تا  زدمیم واریو د داشته باشد. به در دیبه ام یربط

آنچه  یو خودم را قانع کنم که  همه نمک دایپ یاروزنه

 هیقافهم دیام یتصادفاً با کارها گذرد،یدر ذهنم م

ممکن بوده  یپزشک یدرآمده است. مثالً آن دانشجو

را  دیهم به عمرش ام بارکیباشد و  ریدوست ام

 ینقطه چیاما ه شناسد،یرا م دیام ایباشد؛  دهیند

کنار هم  بخواهندندارند که  یاسیس دگاهیدر د یمشترک

 کنند. تیفعال

کرده بود و مامان نگران در  رید ونیهما یوقت شب

 رونیرا کنار گذاشتم و ب یگانگیب زد،یقدم م اطیح

 و داد زدم: ستادمیتراس ا یرفتم. رو

 آد؟یم رینگفت که د رفتیمامان داشت م-

 نگاهم کرد: کالفه

 !اطیتو ح امیداشتم ب ید االن چه مرضاگه گفته بو-

 .گهیکجا مونده د نیتو مامان، بب ایب-

 یچیو ه ادیب ریکه د ستین یفکریب یبچه ونیهما-

 !شهینگه، دلم داره از جا َکنده م



که داشت،  یو حرفش باعث شد تمام اضطراب لحن

رفتم و کنارش  نییها پا. از پلهفتدیبه جان من ب جاکی

 :ستادمیا

اون  نیدوستش، بب دیحم یزنگ بزن خونه هیبرو -

 نداره ازش. یخبر

 نزدم؟! زدم، خواب بود بچه ... یکنیفکر م-

 فاصله گرفت و غرغر کرد: یکم

! سرشون ستنیمن ن یهامردم که مثل بچه یهابچه-

به کار خودشونه. منم که از دست شما داره گوشت 

 .شهیتنم آب م

ندارد  یمنطق شیغرغرها نیا دانستمینگفتم. م یزیچ

 است که در آن قرار گرفته. یتیخاطر موقعو به

راحت شد که دست  المینشست، خ یصندل یرو یوقت

کجا  یعنی"ی  سؤال تکرار دنیرفتن و پرساز رژه

 رفته" برداشته است؛ اما ننشسته بلند شد و گفت:

 شده، به خدا شده!  یطورهیحتماً  یمار-

م برداشت. دنبالش رفتم. تندتند به سمت خانه قد و

 یبهنوش با صورتمادرجون داخل سالن نبود، اما عمه



مبل نشسته  یرو ختهیرهمبه ییآلود و موهاخواب

 کرد: یخودش همدرد یوهیبه ش دیبود. تا مامان را د

هزارتا صلوات فرستادم ! سهومد؟ین ال،یشد سه یچ-

 هر جا هست سالمت باشه و زود برگرده خونه. 

به سمت تلفن  دیرا د وارید یامان ساعت روم یوقت

بهنوش رو به عمه گرفتیکه شماره م ینیرفت. ح

 :دیپرس

خونه  رونیموقع ب نیبود تا ا یآدم ونیآخه هما-

 بمونه؟ 

 کردیداشت به گوشش چسباند. فکر م را تا جا تلفن

. جلو رفتم و دهندیزودتر جوابش را م یطورنیا

 گفتم:

 مامان؟ یزنیزنگ م یبه ک-

 چهارجا دنبالش! میبر ادیب ت،ییبه دا-

دادم.  هیتک زیکنار م واریتکان داده و به د یسر

 یلینداشت. خ یپرسسالم و احوال یمامان حوصله

 گفت: ییزود به زندا

موقع شب مزاحمت شدم،  نیا دیجان ببخش نینسر-

 به صادق؟ یدیرو م یگوش



 تند گفت:که مامان تند دیچه پرس ییدازن دانمینم و

 رو بده صادق! ینشده، حالم خوبه، گوش یچینه ه-

داد و  هیتک واریکه مثل من به د دیطول نکش یلیخ

 گفت:

 آد؟یم یکجا رفته، ک-

 یداد که کار خاص حیتوض ییدابه زن حوصلهیب 

 نداشته و تلفن را قطع کرد و مشغول گرفتن شماره

 شد. 

 ؟یزنیزنگ م یشد مامان، االن به ک یچ-

 صادق خونه نبود!-

 درجا گفت: بهنوشعمه

! مرد  زن و گهید رهیم شییزاده به داحالل یبچه-

ش بالش خونه یموقع شب سرش رو نیدار چرا ابچه

 ست؟ین

به او پشت کرد. چشم به دهانش دوخته بودم تا  مامان

 یبفهمم با ک د،یآیم رونیکه از آن ب یحرف نیبا اول

 تماس گرفته است.

 !ریبه ام یدیرو م یخاله، گوش دیام-



و با  میبهنوش همزمان به طرف هم برگشتو عمه من

 .میتعجب به هم نگاه کرد

 مامان سپردم: یهاحرف یهیبه بق گوش

کجاست، داشت  میکرده، خبر ندار رید ونیهما-

چهارجا  میبر ادیب رینگفت، گفتم ام یچیهم ه رفتیم

 .میدنبالش بگرد

گذاشت.  شیرا سر جا یبعد آرام تشکر کرد و گوش و

بهنوش در سکوت و با نگاهش مامان را مؤاخذه عمه

 یدرباره یحرف نیترکوچک دانستمیمن هم م کرد،یم

زنگ زده است، بزنم،  ایثرخاله یچرا به خانه نکهیا

 !شودیمامان منفجر م

 داد و گفت: رونیرا ب نفسش

 تو سرم کنم. دیبا یچه خاک نمیبب ادیب ریام-
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 یصندل یرو یوقت بارنیبرگشت و ا اطیبه ح دوباره

رفتن به کنار مامان و  نیتر بود. بنشست، آرام



 ریحتماً همراه ام دیدر تراس، مانده بودم. ام ستادنیا

 .ندیمن را منتظر بب خواستمیو نم آمدیم

زنده بود. سخت بود نگاه و  میصبح هنوز برا اتفاقات

به  یپ دینگه دارم که ام یقدر خنثحرکاتم را آن

 دهیرا ناد هادیترد نیا ینبرد. در آخر، همه امیآشفتگ

تر از بزرگ یرفتم؛ چون مشکل نییها پاگرفتم و از پله

 نبود. شیدایپ ونیت؛ هماوجود داش هانیا یهمه

افتاده بود. طاقت  هیکرده و مامان به گر رید ریام

ماندن کنارش را نداشتم، به طرف در رفتم و آن را 

چراغ روشن  دنیقدم جلو رفتم و با دباز کردم. دوسه

جرأت  آمد،یکوچه به سمتم م یکه از انتها ینیماش

 نیرا بدون ترس برداشتم. ماش یبعد یهاکردم و قدم

کردن نور . قصد خاموششدمانده به من متوقف  یکم

. زدیدر چشمانم م میچراغش را نداشت و نور مستق

باشد و من راهش  یابهیغر دیفکر کردم شا یالحظه

که  نیاما در ماش دم،یام؛ خودم را کنار کشرا سد کرده

. به ستادمیا میآمد، سر جا رونیاز آن ب دیباز شد و ام

. شودینم ادهیچرا پ ریام نمیا ببدر کنارش زل زدم ت

که من مان آمد. قبل از آندر را بست و به طرف دیام

مامان که خودش را رسانده بود، با  میبگو یزیچ

 :دیتعجب پرس



برو  ایبا ک ونیهما دونستی! اون بهتر مومد؟ین ریام-

 .رهیداره و کجاها م ایو ب

 دادن به مامان رو به من گفت:جواب یبه جا دیام

 برو تو! ؟یکنیم کاریوسط کوچه چ-

تا به من برسد  ستادمیتکان نخوردم. منتظر ا میجا از

را داشتم که در خفا به خاطر داشتنش  یو همان حس

قدر آن یکی نکهی. حس اکردمیخودم را مالمت م

 یباشد که بار تمام مشکالتت را رو یقو شیهاشانه

 .یکن هیو خودت فقط آهسته گر یدوشش بگذار

 .میبه طرف مامان رفت همراهش

 خونه نبود خاله! ریام-

سخت بوده و  شیجمله برا نیکردم اداکردن ا حس

 است. نیاز گفتنش شرمگ یکم

 عقب رفت و گفت:عقب مامان

  ست؟یخونه ن کسچیچرا امشب ه-

 شد و ادامه داد: رهیخ دیام به

اخالقا نداشت.  نیاز ا ونیعادت داره، اما هما ریام-

 .رمیمیبچه آخه! دارم م نیکجاست ا



 چهارچوب در گذاشت: یدستش را رو دیام

 تونمیم کاریچ نمیتا من برم بب نیشما آروم باش-

اگه اومده بود،  زنمیزنگ م گهید ساعتمینهیبکنم. 

برگشت  ری. تو خونه به مامان سپردم اگه امنیبهم بگ

 !نجایا ادیبهش بگه ب

 با مکث گفت: و

 فعالً خداحافظ!-

 سمتم برگشت: به

 برو تو در رو ببندم.-

از مقابلش دور شدم و به طرف  عیرا گفت سر نیا تا

 کرد و دنبالم آمد: یرفتم. اخم نشیماش

 تو رو با خودم ببرم! تونمینم-

و  ریام یبگم مطمئن خوامیفقط م ام،یب خوامینم-

 چند وقته ... هی ونیهما ستن؟یبا هم ن ونیهما

 را تا توانستم باال گرفتم: سرم

که با هم نباشن.  یخودتم شک دار یفکر کنم حت-

از اون بدتر. من  ریام ه،یاحساسات یلیخ ونیهما د،یام

کارا، مامان بفهمه  نیا یبشه تو دهیپاش کش خوامینم

 .کنهیدق م



 تمام نگاهم کرد: ی  همدرد با

کنم و مطمئن شم، اونوقت بهت قول  داشونیبذار پ-

نشه  دهیپاش کش ونیبکنم تا هما یهر کار دمیم

 !ییجا

خم شود و  کهنیرا باز کرد. قبل از ا نشیماش در

 گفت: ند،یبنش

 برو تو در رو ببند. منم برم!-

 کردم: زمزمه

 ام؟یب شهینم-

 !زمیبرو تو عز-
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کنم؛ اما  یتا آرام نشوم و سرکش کردمیم مقاومت

و در  اورمیکه گفت تاب ب یانتوانستم در مقابل جمله

برگشتم و  اطیهم شکستم! سربرگرداندم و به داخل ح

کردم که انگار تا ابد  یجمالت ریروح و جانم را درگ

 مصرف داشتند. خیتار

به خانه  ونیبعد معجزه شد و هما ساعتمیاز ن کمتر

را نداشتم، اما  میبلندشدن از جا یبرگشت. من نا

 یاز رو یقوت گرفت و به تند  ونیهما دنیمامان با د

که من رفتنش را  یابرخاست. از فاصله یصندل

 فیتعر ونیبه سمت در و هما بردنورشیجز  دمیدیم

 ونینداشتم. هما نکردن مامانوع حرکت یبرا یگرید

مامان در امان  یاحتمال یتا از حمله دیعقب کش عیسر

 دنیکشعقب یکرد. وقت رشیبماند؛ اما مامان غافلگ

 کوفت و گفت: شیدستانش را به پاها د،یرا د ونیهما

 یو چه غلط یکجا بود یاگه نگ ونیخدا همابه-

و  افتمیدنبالت راه م یاز فردا هر جا بر یکردیم

 .آمیم

 حق به جانب گفت: ،ینگران یابدون ذره ونیهما



کن.  دادیتو، بعد داد و ب امیخبره مامان؟ بذار بچه-

! مارستانیاز دوستام حالش خراب بود بردمش ب یکی

 .گهید افتهیم ریآدم گ وقتهی

 ونیشان بروم و هماپله بلند شدم تا به طرف یرو از

 دروغ بتواند نیرا متوجه کنم که اگر مامان را با ا

فاصله  شتری. هنوز چندقدم بتواندیقانع کند، من را نم

زد. نگاهش که  مینگرفته بودم که سرورخانم صدا

 کردم گفت:

شده، منم  یخبر دیزنگ زد پرس خاندیاالن ام نیهم-

 برگشته. ونیگفتم که هما

ندادم و به راهم ادامه دادم. مامان داشت  یجواب

که چرا به خانه زنگ نزده و خبر  کردیم خشیتوب

که  دمیفهم ونیهما دنیدزدنداده، اما من از طرز چشم

 یبودن حال دوستش، فقط دروغ و خراب مارستانیب

 نیبه خانه با خودش تمر دنیاست که در طول راه رس

 :دمیپرس اخممامان دهد. با  لیکرده تا تحو

 کدوم دوستت حالش خراب بود؟-

 جواب داد: یعاد یلیخ

 محمد!-



 نش؟یبرد مارستانیکدوم ب-

 .یپهلو-

 ش بود؟چه-

 کوره در رفت: از

خورده بود  یادیم! زحال ندارم خسته گه،یول کن د-

 بود به هم! دهیچیش پدل و روده

 یراحت نی. به همکردیچپ نگاهم مهم چپ مامان

را که از  یدردسر یخورده بود، اما من بو بیفر

. کردمیحس م د،یرسیبه مشامم م ونیهما

دست از سرش بردارم؛ اما در خانه را که  خواستمینم

مانده تا در را  یکوتاه باق ریکرد. مس دایزدند، نجات پ

 مامان گفت: گشت،یبه عقب که برم

من زنگ زدم اونا رو  یاومد ری! درهیفکر کنم ام-

 کردم. ریاس

شدت به آن مشکوک بودم که من به یبا حالت ونیهما

 ا باال برد و گفت:ر شیابروها

آدم رو  یم مگه من؟ آبروبچه ن،یچرا گفت ریبه ام-

 .نیبریم



جلو رفتم  یحرف در را باز کرد. کم نیاز گفتن ا بعد

در زده است. حدس مامان  یچه کس نمیتا بهتر بب

لبخند  دیرا د ونیپشت در بود. تا هما ریدرست بود، ام

 زد و گفت:

 دیباالخره؟! رفتم خونه مامان تا من رو د یا  اومد-

 که ... نجایا امیگفت ب

 :دیحرفش را بر ونیهما

 نجا؛یشلوغش کردن بابا! شما رو هم کشوندن ا یالک-

 بودم. مارستانیبا دوستم ب

در حال  کردمیچرا در تمام مدت حس م دانمیمن نم و

خودم را  توانستمیهستند! اصالً نم کردنینقش باز

که دارند وانمود  یصورت نیبه هم زیچنم همهقانع ک

 رفته است. شیپ کنند،یم

تشکر  ریاما ام د،یایخواست به داخل ب ریاز ام مامان

 کرد و گفت:

 .گهی. برم دامینه خاله نصف شب کجا ب-

جوابش را بدهد که سرورخانم  خواستیم مامان

 زد: شیصدا

 خان کارت داره!صادق ایب الجانیسه-



 داد و گفت: تکان ونیهما یبه تأسف برا یسر مامان

 !یو منتر خودت کرد امشب چه همه رو عنتر نیبب-

 ری. امدیهم رس دیبه سمت خانه رفت. با رفتنش ام و

 بشنود گفت: دیکه ام یاز مقابل در کنار رفت و طور

 .میاومده، بر ونینشو، هما ادهیپ گهید-

 یتوجه کند؛یچه م دیام نمیخم کردم تا بب یرا کم سرم

با حرکت دادن تنش نشان داد  ریشد. ام ادهینکرد و پ

 زدم: شیبرود که همان دم صدا  خواهدیکه م

 کارت دارم. سایوا لحظههی ریام-

را  شیپا دفعهکی ونیبه خودش مسلط بود؛ اما هما  

جفت کرد و نگاهش را به من دوخت. مطمئن شدم که 

 بوده است!شدن  دوستش دروغ  و بدحال مارستانیب

نگاه  ونیداشته باشم تا به هما یاصرار کهنیا بدون

در  دانم،یرا م زیچکنم و به او بفهمانم من همه

 :دمیپرس یامقدمه چیهیزل زدم و ب ریچشمان ام

 ن؟یکجا بود ونیبا هما-
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 توانستیم ریبود و ام دهیرس دیزد، ام یربطیب لبخند

شده بود، راحت  دیمن که حواسم پرت ام یبرا

 کند: ییسراداستان

ها، از بچه یکیباغ  میمن با دوستام رفته بود-

 نبود. ونیهما

که به نظر  بیغر یدر هم رفت و با حالت دیام ابروان

 :نگاه کرد ریبه ام آمد،یگر مو مالمت یمن شاک

 ها!باغ بچه اومدمیمنم م یگفتیم-

 آرام گفت: ریام

 بعد! یحاال دفعه-

 :ستادیا میزد و جلو یچرخ ونیهما

 .نمیبرو تو بب-

 گفتم: شمردهشمرده

 شتریب ی! هر چنیبا هم بود نیشما دوتا هر جا بود-

تر فقط احمق ن،یکه نبود نیتا نشون بد نیکنیتالش م

 .نیآیبه نظر م

 شد: یعصبان ونیهما



تا بهت ثابت  مارستانیب برمتیبرو تو. فردا م گمیم-

 بشه اونجا بودم.

 نبره ... یهر ک-

که کرد اجازه نداد حرفم را تمام کنم. در  یبا کار ریام

 باز کرد و گفت: دفعهکیخانه را 

 برم. دیخداحافظ! من با-

کند، اما من به  اشیهم دنبالش رفت تا راه ونیهما

 تواندینم کردمیو فکر م شناختمیکه م یحلتنها راه

چنگ انداختم. زودتر از  د،یبه من دروغ بگو گرید

دادم تا  هیو آن را بستم. به در تک دمیبه در رس دیام

 ونیهما یبرود. سروصدا رونیب اطینتواند از ح دیام

چرا در را به  دیپرسیزد و میم میکه مرتب صدا

 کینزد دیگرفتم و سرم را به ام دهیام نشنبسته شیرو

 کردم:

 !یبا هم بودن آره؟! تو حتماً خبر داشت-

 سرش! یرو ذارهیداره کوچه رو م ونیهما یمار-

 هرگز من ... گهید یاگه بهم راستش رو نگ دیام-

 من خبر نداشتم. یآره با هم بودن! ول-



بود.  دیدر  که رنگ التماس داشت، همراه با تهد لحنم

 توانستمیرا که م یحرف راست نیبدتر کهنیبا ا

و  دیام عیسر شدنمیبودم، اما تسل دهیبشنوم، شن

بود و  ندیکردن حرفم، خوشاتمام یندادنش برااجازه

که داد، کم کرد. من خودم هم  یخبر یاز تلخ

خواهم کامل کنم، فقط یام را چطور مجمله دانستمینم

خودم از او  کردنغیا درب خواهمیکه م دانستمیم

برداشتم و به  رهیدستگ یکنم. دستم را از رو دشیتهد

 سمتش رفتم:

 کار تو بود، مگه نه؟ انیهرمز ک یسندا دنیدزد-

 را به طرفم خم کرد: سرش

 من، مگه نه؟ یبرا یعکسا رو تو فرستاد-

 ؟یگیاگه راستش رو بگم، تو هم راستش رو م-

 تکان داد. محکم گفتم: دییسرش را به تأ عیسر

 !نه، من اون عکسا رو برات نفرستادم-

 من اون سندا رو برداشتم! یول-

را  شیدر رفت. بازو یرهیبه طرف دستگ دستش

 ستادهیگرفتم و نگذاشتم آن را باز کند. رخ به رخش ا

 بودم:



اون  ؟یطرف بش انیک با هرمز یخوایچطور م-

دست  زهیتا زهرش رو بهت نر ه،یزهرش َسم

 !؟یبکن یخوایم کاری. چدارهیبرنم

آن را داشته  اریتر اخترا رها کرد تا آزادانه دستش

 باشم:

بکنم فقط آرزو کردنه!  تونمیکه االن م یتنها کار-

 طورنیتا ابد عمرم به درازا بکشه و من باز ا نکهیا

 .نمیصورتت بب یرو تو ینگران

بلند اسمم را کنار گذاشته بود و بلند یخوددار ونیهما

 دیام یکم از دور بازوکمفشار دستم را . زدیرا صدا م

 شل کردم و گفتم:

 عکسا رو من فرستادم برات.-

 زد: لبخند

 !دونستمیم-

 ؟یدیپرسیم قدرنیپس چرا ا-

 نیرا جلو آورد. صورتم را کج کردم. از ا سرش

دعوتش کنم. آرام  دنمیبه بوس توانستمینم ترمیمستق

 گفت: دیام را بوسگونه

 داره. یاگهید یمزه هی دنیاز خودت شن-



 یهاوخطاباز عتاب کدامچیاز رفتنش من ه بعد

 .دمیفهمیو نم دمیشنیرا نم ونیهما
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ها را که تنها با هوش خودمان آن یناگوار  پنهان عیوقا

دارند که  دیرو به ام یاروزنه یتا زمان م،یکنیکشف م

نکند و فقط در قلب خودمان  دییها را تأآن یگریکس د

 بماند! یباق دهایترد انیو م

به همراه  میبرا یشتریب یهافقط رنج د،یام دییتأ

نمانده بود که هرمز  یباق یشک چیه گریداشت. د

 دیتا به او ضربه بزند و ام کندیرا م شیتمام سع انیک

 گریو برود و د دیایکه ب یگرفتار امواج بود، نه موج

به حال  یتا فکر چرخاندینشود! اگر سر م شیدایپ

 ی! پاشنهبردیبا خودش م ااو ر یخود بکند موج بعد

ز که هرم ییبود، جا اشیاسیمبارزات س دیام لیآش



راحت او را  توانستیآن م یگذاشتن روبا دست انیک

 نابود کند و از سر راهش بردارد.

 رانهیگیپ ر،یو ام ونیبه چشمان هما رهیخ یوقت

اند، در واقع دنبال اعتراف کنند با هم بوده خواستمیم

اند، که فکرم اشتباه بودم که قانعم کنند با هم نبوده نیا

 یشدن روزنهبسته د،یگفتن اماست، اما راست

 بود که آرام نگهم داشته بود. یکوچک

در اتاقم را باز  ونیتختم نشسته بودم که هما یرو

 کرد و سرش را به داخل آورد:

 بابا غلط کردم، اخم و تخمت رو بذار کنار!-

و  اورمیب شیآن لحظه دروغش را به رو توانستمیم

اند، اما کجا رفته ریبا ام دیوادارش کنم بگو

بدتر از  ونیگفتن هماراست دمیترسیم دم؛یترسیم

 کی. من به کردمیباشد که من به آن فکر م یکار

فکر و که در آن چندتا آدم  هم کردمیفکر م ینینششب

اند داشته یشان در رفته و سعزمان از دست ده،یعقهم

 ییهایرا باز کنند که چه ناعدالت ونیچشم و گوش هما

و  دهدیبودن ما دارد رخ ملبه صرف سکوت و منفع

است که چشم  و گوشش کور  یحکومت هانیمسبب ا

 و کر است.



 !ونیهما رونیبرو ب-

من  یت دارم. در رو روچه بداخالق! حاال واسه-

 ؟یبندیم

 یپا مشکل، افتادن به نیکردن اتمام یبرا گرید راه  

که  یکردن به او بود تا دست از کارو التماس ونیهما

 یاز ما برا نفرکیتازه شروعش کرده، بردارد. 

بود. فقط اعتماد  یپرخطر کاف ریمس نیپاگذاشتن در ا

 یبرا تیبود که باعث شد آن شب درنها دیبه حرف ام

چشمانم را ببندم و  ده،هم که ش یلحظات کوتاه

 بخوابم.

که در  یفیرفتم. ک رونیبه دست از خانه ب فیک صبح،

 نیظهر بار سنگ کیود. تا نزدب هیآن چندتا اعالم

 یو زمان هم همه دمیرا بر دوش کش هاهیاعالم

 یآور بگذرد. وقتزورش را زد تا کند، سخت و عذاب

عالمت داد با  یبنگکه جمال دمیکش ینفس راحت

دانشگاه رفتم.  نگیچه کنم. به طرف پارک هاهیاعالم

 یادور زدم تا توانستم لحظه هانیقدر اطراف ماشآن

 هاهیکنم که بدون مزاحم کارم را بکنم. اعالم دایرا پ

که  ینیبه در  پنج ماش بیدرآوردم و به ترت فمیرا از ک

ممکن به من قرار داشتند،  یجا نیترکیدر نزد



. ردمجا فرار ککه داشتم از آن یچسباندم و با تمام توان

قلبم از  یها. تپشگرفتیترس داشت جانم را م

 رفتم،یگرفته بود و هر چه راه م یشیپ دنمیکشنفس

دور  هانیو از ماش افتادینم یاتفاق چیه ییگو

شاهرضا،  ابانیدر خ یدرخت یهیسا ری. زشدمینم

قرار داشتم، باالخره آرام  یبنگکه با جمال ییجاهمان

حس کردم از حال  ییهاهیانث یگرفتم و نشستم. برا

. شومیاطرافم نم ریصداها و تصاو یام و متوجهرفته

 یدرست دیچشمانم را مدام باز و بسته کردم تا بتوانم د

دنبالم نبود و  کسچی. هاورمیبه دست ب میرواز روبه

. کف دستم را دیایحالم جا ب یبس بود تا کم نیهم

 ی. شدنومدرخت گذاشتم تا از جا بلند ش یتنه یرو

نبود و رمق از جان و تنم رفته بود. خودم را قانع 

و  ستمیو با زمیحتماً از جا برخ ستین یازیکردم که ن

حس   نیندارد. ا یتیاهم چیه گرانینگاه متعجب د

تر شد و من راحت شتریب یبنگجمال دنیبا د یتفاوتیب

را  شیهاقدم دنمیدادم. او با د هیسرم را به درخت تک

 و گفت: برداشتتندتر 

 ؟یتو چرا وا رفت-

آن  ینبود، اما من بنا را رو زیآمتمسخر سؤالش

 گذاشتم و مغرورانه از جا برخاستم:



دکتر  یآقا نیزدن ندارم، فقط بگو احرف یحوصله-

 د؟یمن رو د

 بود: یجد

انجامش  یغصه گهید ،یسپریرو که به من م یکار-

سرش سبز شد، هم  یهم شاخ رو د،یرو نخور! هم د

 فیتعر اشیواسه باالدست رهیم دهیبه عصر نکش

 کردم! دایپ یماهمن شاه دیکه چه نشست کنهیم

 لبخند زدم: ناخودآگاه

 !شهیم یبشه عال طورنیاگه ا-

 سرش را تکان داد: یبنگجمال

از امروز برات وجود نداره. در  گهید یعال ز  یچچیه-

ً یدق یپات رو گذاشت شیپ ساعتمیاصل تو از ن وسط  قا

هم هست که  گهید یزنده شاهدهیجهنم. حاال جز من 

 یمجرمهی! تو االن یکرد کاریچ دهیبا چشم خودش د

 نشده!  ریکه فقط دستگ

 :دیپرس متفکرانه

و در  یشورش هللا  تیآ هی یهیکه اعالم یحد  جرم کس-

دانشگاه  یاونم تو ه؟یچ کنهیرو پخش م دیتبع

 تهران!



 زدم: لبخند

با تکرارش  ؟یکنیحرف رو تکرار م نیا یچرا ه-

 !یریرو ازم بگ یروزیلذت پ یتونینم

که تو  یموقع یخودم، نه تو! برا یبرا کنمیتکرار م-

مردم و شاه گرفتن و من  تیامن هیرو به جرم اقدام عل

دانشگاه، عذاب وجدان  یتو ذارمیپا م یوقت خوامینم

 بارکیداشته باشم که چرا فقط به پولم فکر کردم و 

 تو چاه! یریبا سر م یبهت نگفتم دار
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تشک نشستم. در  یو هراسان بلند شدم و رو هول

هم  ییصدا چیه د،یدیرا نم ییچشمم جا یکیتار

بلند و  یاما مطمئن بودم که گوشم صدا آمد؛ینم

که فرمان از خواب برخاستن داده  دهیرا شن یوحشتناک

 است.

بودم که چرا  مانیرا دور خودم جمع کردم و پش پتو

بزرگم ندادم و رختخوابم را سوا گوش به حرف مامان

 بودم. دهیکرده و در اتاق خودم خواب

که  ییدا. صگشتیبود و دنبال صدا م زیهنوز ت گوشم

داشت خوابم را  تیاز آن نبود و فقط مأمور یاثر چیه

زده کند. دلتنگ رضا بودم و آن خراب و حالم را شب

و  گفتیدر خواب م یازگاهکه هر یکلمات نامفهوم

 ادشی زیچچیو صبح ه کردیم خوابیمن را ب

 شجاعم! یاریهوش وکرد  ارمیهوش ی. دلتنگآمدینم

را از خودم دور کردم و بلند شدم. دست دراز  پتو

نداشت باز  یرا که بود و نبودش فرق یکردم و قفل

روزش را نداشت. سرد  یمهربان شبمهین میکردم. نس

 یبود و موها یبود و غارتگر گرما. واکنش پوستم آن

بغل بردم و اطرافم را  ریشد. دستانم را به ز خیبدنم س

قدم برداشتم و با  نوایا ینگاه کردم. آهسته رو



و خانه را در برگرفته  اطیکه تمام باغ، ح یسکوت

 یخواب ناخوش ب،یمه یبود، مطمئن شدم، آن صدا

 . امدهیشن دن،ید یبوده که به جا

از  وقتچیکه قرار نبود ه یو طبق عادت شهیهم مثل

 شیکه در انتها دمیچرخ یریبه طرف مس فتدیسرم ب

کور و در خود فرو رفته بود. به نظر وبود؛ سوت الیو

به حضور خود  اکالیرا زودتر از تمام ک زییپا دیرسیم

 تنها و زرد بود. ن،یاست؛ غمگ رفتهیپذ

رضا بلد نبود درست حرف  زد،یبا من حرف نم مامان

حرف بزنم؛ در  شدینم میاحمد خودم روبزند و با حاج

 نی. داشتم بدترردمبیبه سر م یوحشتناک یخبریب

به مراتب  یاشکنجه کردم،یرا تحمل م نوع شکنجه

و  بافتیرا م میکه مامان به زور موها یبدتر از زمان

رفته و کنار  رونیب الیو زرا ا یساعات خواستیم

خودم باشم. ذهن  ی  پدربزرگ و مادربزرگ واقع

 دیبا ،یواقع ریو غ یواقع یحالج یمن در پ یکودکانه

را بد  یو ساعات شدیداشتنش مدل و دوست الیخیب

 !گذراندیم

از او گرفت،  یاطالعات شدیکه م یتنها کس 

به او هم  گریکه د ینیشاهبود. عمو نیعموشاه



 دنینداشتم، چون خسته شده بودم از شن یاعتماد

 نی!" و "همشهیروزا آزاد م نی: "همی  حرف تکرار

و  مدندآیپشت سر هم م گفتیکه م ییروزها"

و انتظار  یراهو من از عذاب چشم به رفتندیم

هوده، تاب و توان خودم را از دست داده بودم. یب

 کیهزار و  توانستمیاول نم یمثل روزها یحت گرید

ام و بدتر که من کار  درست را انجام داده اورمیب لیدل

پتو  دنیبودم! به اتاق برگشتم و با کش مانیاز آن پش

 ا مجبور کردم که بخوابم.بر سرم، خودم ر

پز شده را َکندم و مقابل آب یهامرغتخم پوست

 ختمیر یچا شانیبزرگ گذاشتم. برابزرگ و بابامامان

 یزیچ دید یبزرگ وقتو کنارشان نشستم. بابا

 اشیدستشیدر دستش را کنار پ یلقمه خورمینم

 گذاشت و گفت:

 دتر؟ یتو چره نخون-

 .خورمیم گهید دوساعتیکیاالن،  شهیدهنم باز نم-

گرفت و به سمتم  یادست به کار شد و لقمه عیسر

 دراز کرد:

د گهید دوساعتیکیبخور.  ریبگ- و  آدیخانم مس 

 !یو ناشتا بخور یشیتو بن ذارهینم گهید



به طرف دهانم  لیمیرا از دستش گرفتم و ب لقمه

 . بهکردینگاهم م رهیخرهیبزرگ خبردم. مامان

 کرد: تیبزرگ شکابابا

چه  نینخوره. رنگ و رو بب یچیچندوقته ه یُمشت-

 زرد ببو!

 با اخم گفت: بزرگمبابا

شده خودش مرگهاته! اون ساسان جوونبچه ریتقص-

خون خون و واالزک رو آال نیا ش،یسر زندگ شتهین

 بوده.

 دیبزرگ نگاه کردم تا ادامه ندهد، فهمبه بابا ملتمسانه

 ریشده بود، آتش ز ریکوت کرد؛ اما دو درجا س

 بزرگ را روشن کرده بود:خاکستر مامان

مرمره، تاج  یخونه نجایخون چره؟ اخون و واالآال-

کرده، تو  دایسر ماست، تازه جا و مکان خودش رو پ

 باشه خوبه؟ خانیسیع یو ترکه تخم یخونه

 از جا برخاست: بزرگبابا

 زادیخانم! حرف آدمماه ختنیتو گچ ر یکله یتو-

 .آمی. من از پس  تو برنمشهینم تیحال



همچنان غرغر  رفتیم نییها پااز پله هم یوقت

 :کردیم

 ببو! یرحم و انصاف چ یبداشت تآخه خدا-

دارشدن بحثشان پشت هم لقمه گرفتم و ترس ادامه از

 زور خوردم.به

ماندن از غم  سخت  ُکند گذشتن زمان، در امان یبرا

داشتند،  یتررا که وقت آزاد کالایک یهاچند نفر از زن

هوا به  یکیکرده بودم عصرها و قبل از تار یراض

 ادمیها خانه به آن اطیتا در ح ندیایبزرگ ببابا یخانه

 و بخوانند. سندیبدهم چطور بنو

ه بودم. از دور را باز گذاشته و منتظرشان نشست در

شد بلند شدم و اخم کردم. مقابل در که  شانیدایکه پ

 با لبخند نگاهم کردند: دند،یو اخمم را د دندیرس

 م؟یکرد ریببو، د ی. چکمیسالم عل-

 یبیها که از همان روز اول اصرار عجاز آن یکی 

 بدهم، گفت: ادشیداشت تا نوشتن اسم شوهرش را 

اخم  یالکو الک یقشنگ نیا هین فیاخم وا بکن! ح یت-

 ! هابرهیتو رو نم کسچیه ؟یو تخم بکن

 گذاشتم: یصندل یداخل دستم را رو کتاب



از  رتریاخم و تخم کردم؟ هر روز د یالک رخانومیمن-

 !نیآیم روزید

 پهن کرد و گفت: نشستند،یآن م یرا که رو یریحص
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! تو َمرد بَبَر، میکار داشت یبُخور سریمبال یت-

 !یتکون بخور یتونیاز جات م نیوقت بباون

 را گرفتم: اشیپرحرف یجلو

 .میدرس دار دینیزود بش-

نفرشان سرمشق گذاشته و اطرافشان هر شش یبرا

 کنم. شانییتا راهنما زدمیدور م

 یسرشان را از رو نیشاهعمو نیوق ماشب یصدا با

دفتر بلند کرده و به عقب برگشتند و به هم نگاه 

 گفت: رخانمیکردند. من

 م؟یمعلم، ما برمرمرجان، خانم-

بود.  امدهین کالایبود که به ک یروزسه نیشاهعمو

که  یآمدنش، حواسم را پرت کرد. در حال وسط هفته



با   گرفتم،یم نیشاهعمو نینگاه از ماش یبه سست

 گفتم: یتعجب ساختگ

 ن؟ینه چرا بر-

 جلو و عقب خود کرد و گفت: یهابه زن ینگاه

*! گردهیکه نم نیزم یرو نیعموشاهیآخه ت-

 یو افاده دانه که انگار نه انگار تو سیف قدرمنیا

چپ چپ خوادیبزرگ ببو! االن م کالایک نیهم

 تونمیرو نمزبونم  یجلو یمون کنه، منم که دوننگاه

 .رمیبگ

به  نیشاهگفت! عمو رخانمیشد که من یطورهمان و

شد، با نگاه  ادهیپ نیاز ماش نکهیمحض ا

جواب  آمدیزورش م یکه حت یدر حال ندشیناخوشا

ها را بدهد از کنارمان رد شد. زن گریسالم من و د

 اشیتینارضا امیصورتش داشت که پ یهم رو یاخم

 گفت: رخانمی. منرساندیرا واضح م

بگو صاف و صوف  میبرار؟ اگه بدهکار سهیچ-

 !میبکن

که دور  نیشاهعمو دنیبه عقب برگشتم و با د عیسر

 دهیرا نشن خانمریمن یهااز حرف کدامچیشده بود و ه

شان به مشق ی. نگاه سرسرکدمیکش یبود، نفس راحت



 ن،یشاهخاطر عموکردم و اجازه دادم بروند، نه به 

 گرید نیشاهودم که با آمدن نابهنگام عموخاطر خبه

 نداشتم. یتمرکز

. دمیها در را بستم و به سمت خانه دورفتن زن با

 یگیاز داخل د نیشاهبود و عمو دهیبزرگ خوابمامان

. داشتیخودش کدو برم یچراغ بود برا یکه رو

کدو  شیبشقاب را از دستش گرفتم و خودم برا

 :دمیپرس دادمیبشقاب را به دستش م یگذاشتم. وقت

 عمو؟  یاز تهران ندار یخبر-

بشقاب را از دستم گرفت. کدو را برداشت  نهیطمأن با

 به چشمانم گفت: میمستق یو با نگاه

 فرهاد رو صبح آزاد کردن.-

بلند بلند خواستمیبود، اما م یاراد ریلبم غ یرو لبخند

 ن داده بودند!را به م ایبدوم. دن وانیا یبخندم و رو

 

______ 

 مغروره. یلیخ نیکه شاه نهی*منظورش ا
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و  گذشتیکه در درونم م یآن شور و شعف تمام

بخواهم حرفش را  نیتا از عموشاه کردیالتماسم م

دوباره و دوباره تکرار کند، کنترل کردم. دوزانو 

 کنارش نشستم:

 عمو؟ یدیاز کجا فهم ،یآزاد شده؟ چطور-

بزرگ که خواب بود انداخت و به مامان ینگاهمین

 گفت:

 مامانت گفت، ظهر زنگ زده بود مطب!-

 ندارن؟ شیکار گهید یعنیآزاد شده،  یچطور-

 بلند شد: شیجا از

 !گهید کنهیبشه ول نم داریمامان ب وون،یا یرو ایب-

 اطیرا با احت شیدنبالش راه افتادم. بشقاب کدو عیسر

 داد: هینرده گذاشت و به ستون تک یرو



زدن، هم تو عراق!  هیرد اون دونفر رو هم تو ترک-

بودن و از اون طرف  النیگ یدوماهیکی دوننیم

که  ییهاشدن. با حرف دهید کالایهم تو ک یبارچند

کردن جور فرهاد بهشون گفته بود، پاپوش درست

 .اومدیدرم

 یکه سع ینرده گذاشتم و در حال یرا رو دستم

شدن فرهاد نلرزد، خالص جانیاز ه میصدا کردمیم

 :دمیپرس

 بهشون گفته؟ یمگه فرهاد چ-

را به همراه  گارشیس یصورتم شد. بسته یرهیخ

برداشت و  یگاریآورد. س رونیب بشیفندک از ج

کام را که گرفت، سؤالم را تکرار  نیروشنش کرد. اول

 کردم:

 گفته بود؟ یعمو مگه فرهاد بهشون چ-

نگاه کرد و  دادیم رونیکه از دهانش ب یدود به

 گفت:

که  یجلسات خصوص یهمون اول گفته بود تو-

 بیترت یرانیا یدانشجوها یخلق برا نیمجاهد

کردنش هدفدار  شرکت کرده. شرکت یچندبار دادنیم

 گذرهیم یجلسات چ نیا یتو نهیبب خواستهیبوده و م



 یالیمطالب سر یسرهی لشونیتا به کمک فام

بگه  یمغز یو شستشو بی. از فرسهیبنو شونهیعل

جلسات دنبالش بودن.  نیا یاندازبا راه نیمنافق هک

 یریحرفش نبود، تأث نیا یبرا یموقع چون مدرکاون

 هی یتو مقالههی یش نذاشت؛ اما به تازگپرونده یتو

گفته،  نیمنتشر شده و از منافق زبانیسیانگل یمجله

 مقاله هم اسم فرهاد خورده! یپا

 داد: زد و ادامه یپوزخند

 یمتوجه نیمنافق نیمدع لشمیفرهاد و وک-

 یشدن و دنبالش بودن تا به هر شکل اشیخرابکار

 !نریشده ازش انتقام بگ

 هنوز به لبخند از سر حرصش بود: نگاهم

. مگه عموساسان تهیواقع نیشدن؟! خب ا یمدع-

 یلیرو اون دونفر بهش دادن؟ پس دل فینگفت ک

 .ستیفرهاد ن یهارد حرف یبرا

پرت  اطیرا به داخل ح گارشیرا تکان داد. س سرش

 کرد:

ور به دادش ! از اونگهید میفهمینم میما خر-

 یاگهیکه کس د یاکردن. مقاله یزیر. برنامهدنیرس

 نوشته به اسم فرهاد دادن چاپ شه.



بگه،  یبزرگ نیبه ا یدروغ نجایفرهاد ا شهیعمو نم-

بدوئه دنبالش تا ثابت کنه  یکی ایسر دنبعد اون

اون  لشمیدروغش راسته. فرهاد دروغ نگفته! دل

هر  خواستنیاومدن و م اکالیهستن که تا ک یدونفر

 به دردسر بندازنش.طور شده 

 را از ستون برداشت: اشهیتک

فرهاد گفته،  نجایا ی. هر چشهیچرا نشه؟ خوبم م-

 نیو ا رونیبوده. انتقال داده ب انیدر جر لشیوک

بلده براش  یکارهست که همه یخانیسیعهی رونمیب

 ایباشه و بگه اون سر دن نجایا نکهیا ی. حتبکنه

به اسم پسرش چاپ بشه تا اعترافات پسرش  مقالههی

 .ادیدر ب درست

 گفتم: آرام

اشتباه  دیچون سختتونه بگ دیقبول کن دیخوایشما نم-

مهران که عمو یبا کار یارتباط چیو فرهاد ه نیکرد

حاال  ن،یگفت هیبه بق نویا شهیکرده نداره. چون هم

 زور داره که برعکسش ثابت بشه!

 ر هوا تکان داد:د تیرا با عصبان دستش

 گهیکه م یعمو! اگه فرهاد اون ینفهم یادیتو ز-

کرده باشه، اونا  نیمنافق هیکار عل همهنیباشه و ا



و براش دردسر  انیکه ب فرستادنیدونفر رو نم

کنه تو  یخال ریتهیکه  فرستادنیم جالدهیدرست کنن، 

 یموش و گربه باز نیبا خائن نیمغزش. منافق

 .آرنیدرنم

هدف  میدونیما چه م د؛یزنیکه شما م هیحرف نیا-

 بوده. یاونا چ

 یآورد. دستم را رو رونیب بشیاز ج گرید یگاریس

 دستش گذاشتم و مانع شدم:

تا فرهاد آزاد بشه و از  میخواستیمون نممگه همه-

االن آزاد شده؛ پس  م،یخالص بش یترس و نگران نیا

 ن؟یشما چرا ناراحت

 در هم کرد: اخم

ماست. حاال قانون  یآزادشدن فرهاد تازه اول بدبخت-

به اون دونفر  یک اکالیتا بفهمه تو خود ک نهیدنبال ا

 تونستنیتنها نمدست دوننیکمک کرده و خط داده. م

ترس باهامونه  نیبکنن. از االن تا آخر عمر ا یکار

 از ماها! یکی ایباال سر ساسان  انیکه هر لحظه ن
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خود  یکارها یجهیترس، نت نیا میبگو خواستمیم

که  دیکردینم ریساسان را ششماست. اگر هربار عمو

ما  یتو از همه ی  رگ برادردوست رتت،یخوشا به غ

 .زدینم یاکار احمقانه نیتر است، دست به چنکلفت

 گاریبزرگ، سبابا دنیو د ینگاه به سمت پل چوب با

 برگرداند و زمزمه کرد: بشیرا به داخل ج

 خانیسیع نجا،یا امیب فتمیراه ب نکهیقبل ا ساعتهی-

که به من مربوط بود،  ییتا جا گفتیزنگ زد. م

احمد و عروسم سکوت کردم و گذشتم، خاطر حاجبه

بعد رو  نیا از اام اد،یفرهاد رو هم قانع کردم کوتاه ب

 تون. و قانون و برادرزاده دیدونیشما م

حرکت کرد. به بشقاب کدو خورد و  هانرده یرو دستم

افتادنش بلند بود، اما  یافتاد. صدا اطیبشقاب داخل ح

 نیشاهمن نگاهش نکردم. فقط چشم به دهان عمو

 داشتم:

 رو ... فیبه فرهاد گفتن که من ک یعنی-

 گفت: حوصلهیب



نگفته باشن. حتماً همون  شهی! نم؟یکنیم کاریچ-

 اول گفتن!

 .دونهیکه فرهاد هم م نینگفت وقتچیشما ه-

 !گنیکه بهش م دهیمن نگم، تو عقلت نرس-

تا مقابلش خوددار باشم و وانمود  دمیدینم یلیدل گرید

واکنشم  شنوم،یکه از فرهاد م ییکنم در مقابل خبرها

 ستادهیکه ا ییجاست. هماننوع واکنش ا نیترنرمال

را بغل  میدادم و زانوها هیتک بودم نشستم. به نرده

خبر، چه کرده بود؟  نیا دنیگرفتم. فرهاد بعد از شن

 گفتندیو بعد به او م شدیدادند آزاد میکاش اجازه م

 .کردندیتر نمچه شده است! کاش زندانش را زندان

 ها رفت:به سمت پله نیشاهعمو

چندتا  هیچ ؟یراه انداخت یآموزنهضت سواد اطیتو ح-

 ادیچالق ! چپریرو دور خودت جمع کرد کاریزن ب

فکرشون عوض  یتو یزیچه چ سنیو بنو رنیبگ

 شه؟یم

 :دیبه او توپ دهیو نرس دهیرس بزرگبابا

که افتاد دستت،  زمیچبعد همه رم؛یصبر بُکن من بم-

 .ادین یک اطم،یح یتو ادیب یبکن ک فیو تکل نییتع



. دمیها گذاشتم و به سمتشان چرخنرده یرا رو دستم

کردن حواس خودم بود. اگر تنها چشمانم به پرت یبرا

قبل  یروزها یهمه تیحکا شدیم زد،یرو زل مروبه

 کردمی. آرزو مختمیریاشک م صدایکه آهسته و ب

طاقت رو در رو شدن با  نم؛یهرگز فرهاد را نب گرید

را باخته بودم؛ اما  زیچهمه هماو را نداشتم. تا االن 

ام را بود تا در چشمان فرهاد خود شکسته شده سخت

 .نمیبب

 در جواب بابابزرگ گفت: نیشاهعمو

تو  یبگم بزن زیچهیمن  یستیجان تو هم منتظر اآقا-

 یفردا برا کارنیدهنم! هزار مال و تو صاحب! هم

 !کنهیمر دردسر ممر

به  خواستیبه حرفش نکرد و م یتوجه بزرگبابا

و  ستادیمقابلش ا نیکه عموشاه دیایسمت خانه ب

 گفت:

 فرهاد آزاد ببو!-
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لبم  یلبخند رو دم،یخبر را شن نیکه ا یبار اول مثل

 نیشاهو به طرف عمو ستادیبزرگ در جا اآمد. بابا

 برگشت:

 ؟یراست گون-

بزرگ تکان داد. بابا دییسرش را به تأ نیشاهعمو

 دستانش را رو به آسمان گرفت:

هزار مرتبه شکر! ساسان خدا رو شکر، خدا رو صد-

 خبر دانه؟!

شادماندن به  یبرا یفرصت نیترکوچک نیشاهعمو

 بزرگ نداد:بابا

در هم خدا رو شکر ندانه پدر من!؟ االن دربه یلیخ-

باهاشون بوده. از  اکالیک یتو یتا بفهمن ک ننیدنبال ا

ما، شانس  یدم در خونه نیاین راستهیتهران 

 .میآورد

ما  یدم در خونه انیب گهیمگه فرهاد آزاد نبو، د-

 کار؟یچ



که در  یبزرگ نگاهش کرد و نگرانکه بابا یطور

فکش جا خوش کرده بود، دلم را به درد  دنیلرز

دراز ا  قصه را باور نداشت! نیآورد. سر 

من حرف زده  یحوصله براقدر که باآن نیشاهعمو

 بزرگ نداشت:بابا یبود، قصد تکرارش را برا

ه ب اکالیداخل ک یک یمعلوم بب دیفرهاد آزاد ببو، اما با-

. دم گهید مییما دمیسفیشانیاون دونفر خط داده. گاو پ

 ؟ییایدریعل یپس برن دم خونه ان،یما ن یخونه

بزرگ را مشغول فکر بابا نیاز ا شتریب خواستمینم

 کند:

احمد عمو! حاج ستین یگیهم که تو م یطورنیا-

 خونه! نیدم در ا ادیب یکس ذارهینم

حرف من را بدون جواب  خواستینه م نیشاهعمو

 بزرگ دامن بزند: بابا شتریبگذارد و نه به ترس ب

 احمده مگه؟دست حاج-

شروع کند به  شهیبزرگ مثل همبابا کردمیم فکر

ساسان، اما سکوت کرد و به طرف عمو کردننینفر

 د،یرا د نیمالم بشقاب یها وقتخانه آمد. مقابل پله

 :دیسرش را باال گرفت و پرس



 افتاده؟ ترک برداشته! نجایه چره اکاس-

 بزرگ.از دست من افتاد بابا-

 شد و بشقاب را برداشت: خم

 ندانه؛ رد بال بو! بیع-

 دواریام ایمن گفته است و  یدلخوش یبرا دانستمینم

که قرار است  ییبشقاب ترک برداشته، بال نیاست با ا

 یراهرا کج کند و از همان  رشیراه مس یمهین د،یایب

 یبود! مثل نذر تریقو یکه آمده، برگردد. احتمال دوم

وآمدش به کرده بود؛ خرج رفت خانمدیس یکه برا

را که  یافتنه شیهم به جا دامشهد را بدهد و خ

ساسان به پا کرده حل کند و فرهاد آزاد شود. نذرش 

 فرهاد آزاد شده بود.  کرد،یادا م دیرا با

ند و برود. ک یخداحافظ خواستیم نیشاهعمو

 زدم: شیصدا

 !جانیاله امیعمو منم باهات ب-

 طرفم برگشت: به

 یرو چ یکه به ُدمت بست یینایچه عجب! جواب ا-

خونه  هیسم گمی! من که هر دفعه بهت م؟یدیم



از من  یبمون، حاال دار ششیچندروز پ ایتنهاست ب

 .میوجور کن بشجمع ؟یریگیاجازه م

 با تعجب نگاهم کرد: بزرگبابا

آرومش  خوادیم یک یبب داریبزرگ بمامان یت-

 بکنه؟!

 وارد اتاقم بشوم گفتم: نکهیاز ا قبل

 گردمیبهش نگو، من خودم فردا برم یچیتو ه-

 .گمیرو بهش م یچهمه

 بعد! یرفت تا هفته کال؟ایک آدیفردا م نیمگه شاه-

داخل  نیاهشآمدم. عمو رونیو از اتاق ب دمیپوش لباس

بزرگ مقابل نشسته و منتظرم بود. بابا نشیماش

شدم  کشی. نزدکردیو نگاهم م ستادهیها اپله یورود

 و گفتم:

. برم آمیو م رمیگیم نیمن ماش ارهیخودشم ن-

 چه خبره. نمیتهران بب بزنم زنگهی

 تا من رد شوم: دیرا عقب کش خودش

حرفت رو  یدوباره دکتر رحمت جانیرفته بودم اله-

 انداخت وسط!



کفشم نشان دادم  دنیشدم و خودم را مشغول پوش خم

 ادامه ندهد: گریتا د

 بزرگ!بابا ستیحرفا ن نیاالن که وقت ا-

 ذارنیعموهات نم نیُجون! ااتفاقاً االن وقتشه زک-

! تهرانم که برات کردن جهنم! یبه حال خودت باش

تر سمتت! دک انیجرأت ندارن ب گهید یَمرد ببر

 .هین یکم آدم یرحمت

 داد: لب ادامه ریز

 وصلت. نیبه ا هیبا مامانتم حرف زدم، اونم راض-

 :ستادمیبند کفشم را رها کردم و راست ا بستن

 بزرگ؟بابا یحرف زد یبا مامان من ک-

 ی! بهش گفتم دکتر رحمتجانیهمون روز که رفتم اله-

پسرش، اونم قبول کرد،  یبرا کنهیم یپافشار یلیخ

 ندارم. یمن حرف ن،ییگفت صاحب دختر شما

 

[18.06.21 22:01] 

 



 گریاز مامان باعث شده بود د چندوقته یدور

که  ییو کارها زندیکه م ییهامنظورش را از حرف

بزرگ داده که به بابا یجواب دانستمینفهمم. نم کندیم

 طیشرا نیدر ا داندیصالح م ای ست؛یاز سر  دلخور

 یبهتر از پسر خانواده یمن ازدواج کنم و چه کس

 !یدکتر رحمت

 در موردش حرف نزن! کسچیبا ه گهیبزرگ دبابا-

 نیشاهعمو نیو به طرف ماش شدمیدور م یوقت

 گفت: رفتمیم

بزرگ ! مامانیبدون دیاون با ه،ین یکه هر کس ماریت-

 هنوز خبر ندانن. نیو شاه

نشستم، دلم به حال او هم  نیشاهکنار عمو یوقت

 یاز کار و زندگ نکهیروزها عالوه بر ا نیسوخت. ا

سخت دست و پا  یو اضطراب یافتاده بود؛ در نگران

نبرد؛  ییبو یرا کرده بود تا کس شی. تمام سعزدیم

. آب از سر من گذشته شدیم دتریاما هر روز ناام

 یه به آرامش برسند. حتیواقعاً بق خواستمیبود؛ اما م

 دیمثل عقا خانمدیکه س یتمام خرافات کردمیآرزو م

 یاست، درست باشند. وقت بندیها پابه آن اشیمذهب

 شمردم،یاز باغ را م فیردکی یتربچه یهابوته



 یها! روزشوندیکه نشمر، کم م زدیتوپ و تشر م

تا از  شمردمیو م گذاشتمیبدحالم را مدام نشانه م

 خانمدیس یها. خرافاتشدیکم شود و کم نم هانآ

اخالص داشته  دیبا گفتیم خورد،یبست مبه بن یوقت

 !یو شک نکن یباش

 نیکه ا یمن یبار بود؛ حداقل برااسف هیسم تیوضع

 یفیبودم، تعر دهیخوش به خودم ند یاچندروز، لحظه

 یمعمول یروزها یاگر مثل همه دینداشت! شا نیجز ا

در آغوش و  یاو او را با بچه آمدمیاز تهران م

و رو  رنگیکه برجسته شده و صورت ب یشکم

 ینیجن یبرا کردمیو ذوق م گرفتیام مخنده دم؛یدیم

که قلمروش را در شکم مامانش مشخص کرده و هر 

بچه  دیرا که د . منخواهدیاز آن م یشتریروز سهم ب

 را به دستم داد و گفت:

بداخالق شده. فکر  یلیونگ زده! خ زیرهیاز صبح -

 اسپند براش دود کنم. هیکنم چشمش زدن. 

دخترش گذاشت و  یشانیپ یبر رو یدست نیشاهعمو

 گفت:

 تنش داغ بود، االن بهتره. خردههیصبح -



در آغوش من  یشاد کرد،یاسپند دود م هیسم یوقت

آرامش دخترش را  نیا هیچشمانش را بست و سم

که دودش تمام  یزودهنگام اسپند ریتأث یگذاشت پا

خانه که  یخانه را گرفته بود و تا آخر شب هم هر جا

 .آمدیم شیبو گذاشتمیپا م

بخوابد و  یبه اتاقش رفت تا کنار شاد هیکه سم شب

 رونیاز خانه ب گاریس دنیکش یهم برا نیشاهعمو

رفتم.  به سمت تلفن رمیاجازه بگ نکهیرفت، بدون ا

برسد به  تیبود که در نها ییهادستم دنبال شماره

 خانیسیع یخانه یهامامان، اما ذهنم شماره یصدا

 یشماره ن،یو جز ا دیچیکنار هم م بیترترا به

گرفتم و  عیها را سرنداشت. شماره ادیبه  یگرید

 یلیآمد و بعد خ یشاد یهیگر یمنتظر ماندم. صدا

 ی. از پردهآمدیتلفن م بوق یزود ساکت شد. صدا

 یکه صدا کردمینگاه م اطیپنجره به ح یکنار رفته

 نیا ،کلمهکی نیهم دنی"الو" گفتن فرهاد آمد. از شن

و  ستادمیو راست ا دمیو لرز دمیترس آزار،یب یکلمه

 بارکی یرا به هم جفت کردم. فرهاد فقط برا میپاها

 یجواب ی" الو" گفتنش را تکرار کرد. وقت گرید

بود من را به  کیکه نزد یسکوت کرد. سکوت دینشن

 یکردن تماس، جلواما فرهاد با قطع ندازد؛یب هیگر



 یمعن کی توانستیوقوعش را گرفت! کار فرهاد م

او هم  زد،یحرف نم یداشته باشد، کس یو منطق ساده

 یبود که در روزها نیمن ا ریقطع کرد؛ اما تعب

را  یتر از آن شده تا گناه بزرگ کسطاقتاسارت کم

 ببخشد.  

شکسته از تذکرات مداوم که دل ییروزها یبرا دلم،

 خان،یسیدر سر  ع یها و فکرهامامان و حرف

 یو به صدا ستادمیایدور از همه م یاگوشه

 ییهاتنگ شد، وقت دادمیزدنشان با هم گوش محرف

نداشت،  ییما جا نیب یرابطه یکجاچیدر ه که سکوت

را به هم  مانیهابا سکوت هم حرف یمن و فرهاد حت

 دهد. امیدلدار توانستیو او م میزدیم
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درخت  یشاخه یالبسته باد را البه یپشت پنجره از

نشان  یخود یبرا زییغرش  پا نی. اولدمیدیروبرو م

 یخانه کیحکم  میدادن شروع شده بود. زمان برا

 یکرده بود؛ سقف و چهارچوب دایرا پ کریو پ دریب

 یدر روزها توانستمیرا نم یالحظه چینداشت! ه

روز و آن میبگو خودمکنم که به  دایپ امدهیهنوز ن

خودم را  توانمیو من م شودیتمام م زیچلحظه همهآن

 خالص کنم. میهااز تمام غم

 نیشاهاز عمو یرفتم. خبر رونیرا باز کردم و ب در

نبود؛ اما امشب،  یادرد تازه ینبود. دلتنگ اطیدر ح

 یسوزش داشت. دلم برا یگریاز هر شب د شتریب

تمام  تیدر نهاتنگ شده بود و  جاکیتهران  یهمه

گرد و  یاتاق ناآشنا، با بو کیجمع شد در  امیدلتنگ

که جا مانده بود!  یقرمز کیغبار  چند ساله! و مات

نبود، من  یگریقصه، زن د آن نیقهرمان  غمگ گرید

و  دمیخوابیم میبودم؛ من! من که شب کنار آرزوها

. من بودم شدمیم داریب میهاصبح در آغوش حسرت

من بودم  ختم،یرینگفته اشک م یهاحرف یکه برا

 توانستمیرا که م ییروزها ام،یکه با خودخواه

دوست بدارم از دست داده بودم و من بودم  رامحبوبم 



که از  یا! قصهشدمیم زاریب ایدن یکه داشتم از همه

 نبود. یافاصله چیه انش،یشروع تا پا ینقطه

 د،یها دپله یمن را نشسته رو آمد. تا نیشاهعمو

 و گفت: دیبه پشت گوشش کش یشد. دست کمینزد

کنم که خالص شه کالً،  کاریساسان چ یبرا دیحاال با-

 بهش بگم بذاره بره؟

 یمن برا یو غم شبانه یکرده بود سرگردان فکر

 ساسان است و نه خودم. عمو

 !شنیمشکوک م شتریکجا بره؟ االن هر جا بره ب-

 ها باال رفت و گفت:پله از

 !یگیراست م-

حرفم را  نیشاهقدر بزرگ شده بودم که عموآن یک از

 سرش! یباال گذاشتیم

 آورد: رونیسرش را از پنجره ب نیشاهعمو

 نهیبب ییروشنا یالمپ سالن رو خاموش کردم، شاد-

 تو سرده. ای. تو هم زود بخوابهینم گهید شهیم داریب

 نیپله روشن بود و من هم سقف ریالمپ ز تنها

 یی. زمان را تا آنجاخواستمیکم را هم نم ییروشنا

خوابش برده  نیشاهدنبال کردم که مطمئن شوم عمو



خودم را به  سروصدایاست و از جا بلند شدم. ب

تر ها قدرتمندچشم یکیتلفن رساندم؛ در تار یگوش

 یشماره عیرا برداشتم و سر ی. آرام گوششوندیم

 نیبا ا توانمینم دانستمیرا گرفتم. م خانیسیع یخانه

 دانستمیام را بشورم و متلفن زدن تمام گناهان گذشته

زنگ زدن  هوایب طورنیا ،یرسم دلبر یجا چیدر ه

. رمیخودم آرام بگ خواستمیندارد؛ اما من م ییجا

خودشان بود؛ در تخت و  یفرهاد امشب در خانه

به او  توانستمیو من هرگز نم خودشرختخواب 

 نیوتاب اخوشحالم. تب اشیآزاد یچه قدر برا میبگو

 تلفن کرده بود.  نینشنگفتن بود که من را هم

تلفن را  یاز قبل منتظر ماندم تا کس شتریب بارنیا

جواب  یو کس خوردیبوق م طورنیبردارد. هم

بوق صبر کنم و  نیآخر دنیتا شن خواستمی. مدادینم

برگردانم و بروم و بخوابم؛  شیرا سرجا یبعد گوش

فرهاد  شدمیم دیکه داشتم ناام یااما درست در لحظه

بود.  یعصب شیو صدا نلح بارنیرا برداشت. ا یگوش

 یحرف یکارانه بود. وقتکه گفت بلند و طلب یی"الو"

 گری"الو" گفتن را تکرار کرد و د گرید بارکینزدم 

 نه: ایو  دهمیمجواب  ندیصبر نکرد تا بب یلیخ



به  یبرگرد یخواینه من مقتول که م ،ینه تو قاتل-

و  یجرمت! کارت رو درست انجام نداد یصحنه

 !کشمیمتاسفانه من نفس م

من  دمیبرگرداندم و نفهم شیتلفن را به سرجا عیسر

 گرید یکلمه کی یاو ... حت ایزودتر قطع کردم 

 نبودم بشنوم. یراض

فرهاد نبود،  یگرفتار یساسان باعث و بانعمو اگر

آور وحشتناک و عذاب قدرنیا نکهیا یجاامشب به

. من به فرهاد گذشتیم الیخ نیتربگذرد با خوش

و  لیو به بهانه آدرس دادن وسا زدمیزنگ م

شان دستپاچه جمع نیاسیروز با عموکه آن ییتابلوها

کتابش  یالالبه عکسم را که گفتمیبه او م میکرده بود

که من هم  گفتمی! و مانددهیپنهان کرده بود همه د

تمام آن مدت دست خودم نبوده و در مقابل چشم 

و مامان خودم چه خارج از قاعده  شیمایمامان س

تالش کردم. من از  یپاک کردن هر اثر و رد یبرا

که نتوانست به  یاسمم قاتل کردم،یم فیخودم تعر

 شد.یمقصودش برسد نم



ام را صبح من را نجات داد. حافظه نیشاهعمو

. دست امستادهیا ایدن یام کرد کجابرگرداند و متوجه

 بود: ستادهیسرم ا یباال فیبه ک

زنگ بزن  هینرفته  رونیاحمد بتا حاج ایمرمر عمو ب-

 !گهیم یبه تو چ مینیتون ببخونه
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را داشت که سرما را  نیا تیکه فقط قابل ینازک یپتو

آن تا  دنیاز جسمم دور کند، کنار زدم. تمام شب با کش

روحم هم  یسرد یبسته بودم که برا لیچشمانم دخ

 بکند. یکار

را به دستم  یخودش شماره گرفت و گوش نیشاهعمو

فقط  م؛یچه بپرسم و چه بگو توانستمیداد. نم

حداقل مامان بردارد و از حال و  خواستمیم

اش ادامه یشروع کنم و برا یمعمول یپرساحوال

احمد برداشت. احمد بدهد؛ اما حاجرا به حاج یگوش

من  هب شیبا چشمان و ابروها نیشاهکه عمو یفشار

با  شبیکه د یسکوت یهینگذاشت همان رو آوردیم

 :رمیاحمد هم بگگرفته بودم با حاج شیفرهاد در پ



 سالم بابا!-

را با مکث جواب داد و او بود حرف زدن از  سالمم

 را شروع کرد: یمعمول یهایحال و احوالپرس

 مرمر؟  یخوب-

 ممنونم بابا!-

 ؟یعموت یخونه-

 ی.  نگاهدیشنیهم م نیشاهها را عموحرف نیا تمام

 احمد گفتم:به او کردم و در جواب حاج

 ! مامان و رضا کجان؟نمیشاهعمو یبله خونه-

 اونام هستن، حالشونم خوبه.-

را به مامان بدهد؛  یگوش مینداشتم بگو جرات

هر طور شده از فرهاد بپرسم و اگر تلفن  خواستمیم

 . گرداندیاحمد برنمبه حاج گرید دادیرا به مامان م

 عمو فرهاد آزاد شده! خوشحالم که-

 بود: یو سوال یناراض لحنش

! تو به درس دادنت روزیفرهاد؟ آره آزاد شده دعمو-

کار رو  نیا یتونیتر محاال راحت کنمیبرس و فکر م

به  یکه فرهاد ربط نیباش دهیفهم دوارمی. امیبکن



کار خطرناک و  هیمهران نداره و تو  یهابرنامه

 !یکرد دهینسنج

افتادم؛  هیبه گر نیشاهچشم عمو یجلو لحظه همان

 :دیحاج احمد مکث کرد، اما دست از حرف زدن نکش

 اومدیکه از دستم برم ییمن تا جا ن،ینگران هم نباش-

رو بندازم گردن اون دو نفر،  زیکردم همه چ یسع

 ما رو تکرار کرد! به عموتم بگو! یهافرهادم حرف

زنگ زدن  نیاز آنکه خودم به ا شتریبود که ب دهیفهم

 بوده است.  نیشاهمشتاق باشم، عمو

 بهتر بود: یکم اشیبعد حرف

. آخر هفته زنهی! حرف نمهیخرده عصبان هیمامانت -

 .اکالیک آرمشونیم

تر بودم. اتفاق سبک یکردم، کم یخداحافظ یوقت

تر بود. بود، اما من حالم خوب فتادهین یبهتر

به سمتم گرفت و  یدستمال هیسم که رفت، نیشاهعمو

 گفت:

کار رو  نیحرص نخور! ساسانم ا یالک ریبگ ایب-

 ریگ گهید زیچ هیسر  گهیفرهاد دو روز د کرد؛ینم

 . افتادیم



در  نکهیا یرا از دستش گرفتم و فقط برا دستمال

 :دمیزده باشم، پرس یجوابش حرف

 افتاد؟یم ریمثالً گ یسر چ-

 گفت: ینشست. آرام و جد کنارم

 یحرف هیروز  هی میموقع که تازه نامزد شده بوداون-

 بود بزنتش! کیاحمد زد که نزدبه حاج

 را رها کردم: دستمال

 ؟یچه حرف-

 کرد: زمزمه

همون  شدیجنگ رو م نیاحمد گفت ابرگشت به حاج-

تازه  یسر هیدو سه سال اول تموم کرد، اما انگار 

باهاش  شهیچطور م دنیخوششون اومده و فهم

 دن،یکرد. جون و خون رو مردم م یکاسب

 !نایهم مال  ا شیکشگردن

 گفت: دینگاه ماتم را د یوقت

کار دارن.  یبه همه چ ن؛یاسیشون سهمه نایبله! ا-

فرستادش بره؟! مال  خانیسیع یچ یبرا یفکر کرد

 !گهیحرفاش بود د نیهم
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حرکت کردم و سرم را  میکف دست و زانوها یرو

 بردم: کشینزد

 ؟یگفت نمیشاهحرف رو به عمو نیا-

 :دیکرد و خودش را عقب کش اخم

 ادیشدم؟ اسم فرهاد که از دهنم ب ریمگه از جونم س-

 !شکنهیگردنم رو م نیشاه رون،یب

اونوقت فکرش خراب  ا،یبهش نگ وقتچی! هنیآفر-

تو هنوز به  کنهیم الی! خگهیمرده د شه؛یم

در مورد  یچیه وقتچی! هیکنیها فکر مموقعاون

 فرهاد بهش نگو!

به  یفقط بترسانمش که حرف خواستمیم لحظهآن

به  اکالینزند؛ اما در راه برگشت به ک نیعموشاه

. کردمیحرف بود، فکر م نیکه پشت ا یلیدال

ها مشکالت حرف نیبا هم توانستیم نیشاهعمو



نبود  دیفرهاد درست کند. اصالً بع یبرا یاتازه

را  هیسم شودیبود تا م نیا اطیاستفاده کند. احتسوء

 جانیکه اله یآخر یرا تا لحظه کارنیبترسانم و ا

 بودم، انجام دادم.

که  ییهار سالاز فرهاد د یگنگ ریو تصاو هاحرف

 ادمیبرود به  رانیاز ا لیتحص یادامه یقرار بود برا

احمد با و حاج خانیسیداشتم که ع ادیمانده بود. به 

او مسئله داشتند و اکثر اوقات کارشان به مشاجره 

ها آن نیب ی  مشکل اصل دمیفهمیاما من نم د؛یکشیم

 .شودیختم م ینشدنتمام یاهکه به بحث ستیچ

 ی  شگیهم یبود؛ طرفدار ادمیخوب  زیچکی فقط

 یرا خال دانیم خانیسیع یاز فرهاد! وقت مامانمایس

رو به  مامامانیوقت سآن شد،یو دور م کردیم

فرهاد  یهایسرکش نی: "اگفتیم یاحمد با ناراحتحاج

 دیقدر عموت وعده و وع! چهندازهیم دیام ادیمن رو 

 !"رهداد تا دست از کاراش بردا

فکر  اکالیبه خود ک شدیتنها م اکال،یبه ک دنیرس با

آب را تا  زیقطرات ر ایدر آمد،یکه م زییکرد. پا

و  ختیریدرختان م یها. برگفرستادیجاده م کینزد

که انگار  آمدیبه نظر م ی. طورشدیآشکارتر م ایدر



از آب را  یمشت یتوانیم ،یاگر دست دراز کن

 !یبردار

ساعت  روز اول مهر، تنها چند ها، صبحاز مدت بعد

که پشت سر گذاشته  یبود که به اتفاقات بد یمداوم

 یتیها و مسئولبچه یاهویه دنیبودم، فکر نکردم. د

بعد، از  یدوشم بود، من را در روزها یکه رو

که به  ییهااز تمام عذاب دفعهکیدور کرد.  زیچهمه

بد  یخودم به کس جزرها شدم. من  دادمیخودم م

 ند؛یایرا بکشم تا کش ب میهانکرده بودم که بخواهم غم

خودم که  دانستینم یرا اگر کس قتیحق نیا

قرار گرفته بودم  امیاز زندگ یا. در مرحلهدانستمیم

 یماندنخوش یها را برافرصت نیترکه قدر کوچک

ها را پنجره ی. پردهبستمی. در کالس را مدانستمیم

ها و بچه دمیکشیرا از سر خودم م . مقنعهدمیشکیم

 یو اول دزدک کردندیکار را م نیاز من ا تیهم به تبع

و  ییبای. از زکردندیو بعد مشتاقانه به هم نگاه م

 یجزو کارها نیو ا کردندیم فیهم تعر یرنگ موها

 شده بود.  میمحبوب من و شاگردها

 یها قرار داشتم. دو روزبا آن یکنار پل چوب صبح

مدرسه مسابقه  اطیتا ح یبود که با هم از پل چوب



 تیجاده در اول صبح نها یو از خلوت میگذاشتیم

 . میکردیاستفاده را م

به طرف  دنیها برسم که دومانده بود به آن چندقدم

را سفت به  فمیکه ک یمدرسه را شروع کردند. در حال

 داد زدم: دم،یدویخودم چسبانده بودم و م

 .میخط باش هیهمه در  دی! باستیقبول ن یطورنیا-

تا  دمیگوش به حرفم نداد و من هم فقط دو یکس

که وسط راه نفسم به شماره  دمیقدر تند دوبرسم. آن

از  ینی. ماشدندیدویها کماکان م. بچهستادمیافتاد و ا

 بزنم: ادیمجبور شدم فر گری. بار دآمدیروبرو م

 !آدیم نیکنار داره ماش دیبر-

که حواسشان بود، به  یرا گوش کردند و در حال حرفم

 جاده رفتند.  یگوشه

ها جاده رفتم. خودم را به آن یهم به گوشه من

 بارهکیرساندم و تمام حواسم را به دخترها دادم تا 

با سرعت از کنارمان  نیبه وسط جاده نروند. ماش

دخترها  ن،یشدن ماشگذشت و بالفاصله بعد از رد 

آخر  ی. لحظهدندیرا رها کردند و دوباره دو گریدهم

 :دمیرا شن شانیکی یصدا



 بود! خانیسیپسر ع-
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به عقب  .ستادمیخودم حرفش را تکرار کردم و ا با

 یدر جاده رنگدیسف نی! ماشگفتیبرگشتم. راست م

 یکفش رو دنیبرداشتنم به شکل کش. قدمدیچیپ الیو

گله  شیپ یهاهیثان دن  یجاده بود. بدنم هنوز از تند دو

به آن وارد شد؛ فرهاد به  یگریداشت که شوک د

 الیو یبه جاده یکه وقت بودآمده بود! فقط او  کالایک

 ی. حتکردیسرعت حرکت م نیا کمترب د،یرسیم

 ک  ی! و راه نزدآمدیاز من برنم گریرفتن هم دراه

 جاتا آن رفتنادهیسخت بود که پ یریمدرسه، مس

 ممکن نبود. 



نداشت. کم مانده بود بر  یقلبم تمام امانیب هشدار

که فرهاد  امدهی:" من فهممیسرش داد بزنم و بگو

خودش را  یندارم کس یازین ام؛دهیرا د نشیآمده، ماش

به هم  زیچتوازن همه دیبکوبد و بگو امنهیبه س

 است." ختهیر

تر به سمت مدرسه قدم بردارم که توانستم راحت یوقت

 .دمیند الیو یدر جاده گریفرهاد را د

ها را و مبهوت بودم. درس ندادم و بچه جیکالس گ در

از تخته آوردم. بعد  یبه پا نیحل تمر یبه نوبت برا

 دیدرست است، با دندیپرسیاز من م یوقت نیحل تمر

تا درست و غلط را  زدمیبه تخته زل م ییهاهیثان

 دهم. صیتشخ

شد، در را بستم  یزنگ آخر خورد و کالس خال یوقت

گذاشتم.  زیم ینشستم. سرم را رو یصندل یو رو

اش در کالس را باز هر روزه یفهیپسر طبق وظعمو

با  دیمن را د یشود. وقتمطمئن بودنشیکرد تا از خال

 تعجب گفت:

حال و  ؟یتنها نشست نجایچره ا ییسراا  خانوم ملک-

 ه؟یاحوال خوب ن

 تکان سر انکار کردم و از جا بلند شدم: با



 خسته بودم فقط! کمهینه خوبم. -

 آورد: اشیشانیبه پ یاخم

اومد  شهی! مثل آدم نمستهیصبح ا ی  واسه بدوبدو-

 مدرسه؟

حرف  نکهیا دنیلبم آمد، با فهم یکه به رو یلبخند

 شد! تند گفت: یکینزده است،  یخوب

 گم؛یخاطر خودت مبه ،یستیتو هم مثل دخترم ا-

 رو نشناسه! یکس یکس هیتهران که ن

 مدرسه. آمیچشم! از فردا مثل آدم م-

 از کنارش رد شوم که گفت: خواستمیم

. االن نیستیا کالایبده که به فکر ک ریخدا شما رو خ-

درمونگاه  یبار از تهران برا نیماشهیفرهاد آقا دمید

و  بیدندونش ع یفردا هم کسپس . گفته فرداآورده

دانه بره درمونگاه پهلوش. تو بشو منم در   یرادیا

 مدرسه رو  قفل بزنم برم کمک!

تا به کارش  رفتمیمن م زد،یحرف را نم نیا اگر

که داد به عقب برگشتم. طول  یبرسد؛ اما با خبر

کالس را تا به آخر رفتم و پرده را کنار زدم. درمانگاه 

درمانگاه  اطیداخل ح یپشت مدرسه قرار داشت. وانت



 یداخلش را خال ینفر بارهاپارک بود و دوسه

 دایتا فرهاد را پ اندمجا گرد. چشمم را همهکردندیم

 ییایرد یدر  درمانگاه کنار عل کیکنم و کردم. نزد

. باز شورش کرده زدیبود و با او حرف م ستادهیا

بود.  دهیلباس پوش خانیسیع لیبود و مخالف م

 یبو کردمی. حس مکوتاهنیآست یراهنیو پ یشلوار ل

که  ییهافاصله یهمه یاز ورا اشیشگیهم یآشنا

 یترکامل یو من نما دی. چرخرسدیم اممهست به مش

بود، فرهاد تمام  شهیمثل هم زیچاز او داشتم. اگر همه

 داکردنیبه دنبال پ آمد،ینگاهش به سمت مدرسه م

 گری. دکردندیم یرا خال شیکه بارها یمن؛ نه وانت

 شیو تماشا ستمیتا ابد با توانستمیخسته نبودم! من م

قدم برداشت، هر  نگاهدرما اطیکنم. آرام به سمت ح

با آن  یهم مواز یقتیحق شد،یلحظه که فاصله کمتر م

من فرهاد را فقط دوست  گشت،یتر مروشن میبرا

 انینداشتم، من عاشقش شده بودم. گرما و جر

که کل بدنم را گرفته بود، هرگز  یآرام یُکشنده

داشتن ساده باشد. کاش دوست کی یبرا توانستینم

االن به مامان زنگ بزنم، التماسش  نیمبود تا ه یراه

م: "مامان چرا من کنم با من حرف بزند و بپرس

 صد سال دارم!" کنمیاحساس م



در جواب  نکهیقبل از ا د،یبه وانت رس یوقت فرهاد

به سمت  د،یبگو یزیچ زد،یکه با او حرف م یمرد

 .دمیمدرسه برگشت و من خودم را کنار کش

* * * 
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 دادههیتک زار،یرو به شال یجاده ریدر مس شوکتننه

که از  ینشسته بود. هر کس یبه درخت صنوبر

و به حرف  داشتیم او را نگه شد،یکنارش رد م

کوه خبر اتفاقات باال ی. پرچانه بود و از همهگرفتیم

ش رد شوم و انداختم تا از کنار نییداشت. سرم را پا

 دیبه جلو کش یتنش را کم هبه خانه برگردم ک ترعیسر

 نگاهم کرد: ترقیو دق

 ؟یستیزک تو ا می... مرمیمر-



 طرفش برگشتم: به

 شوکت، منم!آره ننه-

 انداخت: میبه سرتاپا ینگاه

کنار اومده بودن از کوه ،یدیپوش رهنی پ  چه قشنگ-

 برات آوردن؟ یخواهتون زنخونه

 را باال گرفتم: راهنمیپ دوطرف

 .پوشمیم شهیرو که من هم رهنیپ نیشوکت! انه ننه-

 انداخت و گفت: راهنمیبه پ یارهیخ نگاه

 ، کارتون تموم شد؟۱*نیدیبرنجتون رو بُر-

. دهیسبزه و هنوز نرس کمهیباغ  یآره ننه؛ فقط باال-

 تا ظهره! صبحهیکار 

 تکان داد: یسر

! زن  پسرام یوت بدعفت رو ق یخدا دست و پنجه-

گنده  کلیسست و تنبلن. فقط بخورن و بخوسن و ه

هاپ بودم تا بتونم از پله بُکنن. مثل سگ هاپ

 دیکارشون! کشاورز با یپ و برن نییبفرستمشون پا

 !یخون بلند ببصبح خروس

 !شهیهللا کار شما هم زود تموم مشاءان-



 را به طرف من گرفت: دستش

 کمک بکن بلند شم بُشوم خونه!  ایب-

. دستانش زدیشدم و دستش را گرفتم تا از جا برخ خم

آمد.  واشیواشیرا پشت کمرش حلقه زد و همراهم 

به پشت سرش انداخت  ینگاه میکه فاصله گرفت یکم

 و آرام گفت:

 ست؟یدور و بر ن نیزن  نعمت ا-

راحت شد و  الشینه تکان دادم. خ یرا به نشانه سرم

 ت:گف

 ! یب کن نیزم ینعمت رو از رو یشهیشاءهللا خدا ران-

 اخم گفتم: با

 کرده؟  کاریداره! چنگو ننه، زن و بچه-

 را با شدت به طرفم برگرداند: سرش

کنار نعمت کورشده نذاشت مباشر  ارباب  رود نیهم-

 یمشتر هیما رو بخره. بهش گفت ما امسال  یبرنجا

 ش،ی! کو مشترخرهیکه دست به نقده و خوب م میدان

چشم  یتو خوادینعمت چطور م ه؟ین یخبر چیچره ه

 ما نگاه بکنه؟

 گفتم: یناراحت با



 یمفت و مجان خواستیکنار ممباشر ارباب رود-

که  ی. پولزارمونیشال یبرا میدیبخره! ما زحمت کش

 یبرنج بده، ما پارسال برا لویواسه صدک خواستیم

 !هیخورحق نی. امیگرفت لویکستیب

 را باال برد و آرام بر سر خودش فرود آورد: دستش

روش! بمونه  نمیا خورن،یهمه دارن حق ما رو م-

 یرو دستمون خوبه؟ برنج امسال بارون بخورده، مال

با  آدی! چره مردم رو گول زد که برار عفت مهین

کو برار عفت، نکنه  داره،یخوب از ما ورم متیق

آخه عقل داره  ومده؟یرفته که هنوز ن ادشیقت درو و

برنج  آنیخان چندتا محلن، نم نایمردکه نعمت؟ ا نیا

 دردنخور ما رو بخرن که! به

زرد  یهااز خوشه یخال یزارهایاطراف و شال به

 برنج نگاه کردم و گفتم:

 آدیم اکالیارباب ک کردیندانه! فکر م یرینعمت تقص-

 !خرهیو م

 انداخت: یو دوباره به پشتش نگاه ستادیا دفعهکی

کنار ارباب رود ؟رهیتقص یپس ک هینعمت ن ریتقص-

دانه برنج از  هی ذارهینم گهید ؟یغرض بُکنه چ



بخوره!  ۲گرزه* میبد دی. اونوقت بانییکوه بره پاباال

 .میکه، بهش برنج نفروخت میکم کار نکرد

 خدا بزرگه!-

 گفت: بلند

 ! گهیداد د خدا به آدم عقلم-

شوکت به اما ننه رفتم،یم نییجاده را تا پا دیبا من

از هم جدا  دیبود و با دهیش رسابه خانه یمنته یجاده

 گری. دشدمی. خوشحال بودم که تنها ممیشدیم

. آشنا با فکر و ذهنم را بشنوم یهاحرف خواستمینم

گرفته بودم چطور  ادیکه  شدیم یروز چهارپنج

 گذارم،یبالش م ینکشم و تا سر رو یداریبشب

 خوابم ببرد!

 به من گفت: رو

 ما! یناهار خونه میبفرما بش-

 تکان دادم و گفتم: یسر

 برم خونه کار دانم. دیدستت درد نکنه ننه! با-

 .همرهیبشو خدا ت-

رو به  ینییاو فاصله گرفته بودم و با سرعت سرپا از

 ادیکه با فر رفتمیم نییباالکوه را پا یاصل یجاده



و به  ستمیبلندش باعث شد با یاسمم را صدا زد. صدا

 طرفش برگردم:

 ببو؟ یشوکت، چبله ننه-

 رم،یاحوال آقاجانت رو بگ خواستمیرفت زک! م ادمی-

که  گفتیم شیازش؟ عفت چندروز پ یخبر دان

 و عقدته! گردهیبرم گهید دوروزیکی

 تا برگرده! میندانم ننه! منتظر یاخبر  تازه-

 چند روزه بُشو؟-

روز و با نه ش،یجوابش مکث کردم. تا دوروز پ یبرا

رفته بود.  رجیکه آقاجان با ا شدیم یروزازدهیامروز 

 گفتم: رمقیبه انگشتان دستم نگاه کردم و ب

 روزه! ازدهی-

تا بشنوم  ستادمینه؛ نا ای دیشوکت شنننه دانستمینم

 .دمیدو ینییپافقط به سمت سر د،یگویدر جوابم چه م

__ 

 همان منظور درو کردن است. دنیبر۱

 موش۲
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 رمینبود که در مس و حواسم دمیدویسرعت م با

 راهنمیپ یلبه نگذارم. یزیهر چ یکنم و پا رو اطیاحت

خواستم آن را جدا  یکرد و وقت ریگ یخشک یبه شاخه

. سوراخ را باال گرفتم راهنمیکنم، پاره شد. نشستم و پ

 . شدیگم م راهنمیپ نیبود که در چ یکوچک

شوکت وحشت با ننه ییرواز روبه شهیهم مارهیرق

چشمش شور است و هر وقت از  گفتیداشت، م

 دمی! باز دودیبار صلوات بفرستکرد، سه فیتعر یزیچ

 یبه خانه صلوات فرستادم؛ نه برا دنیتا رس بارنیو ا

شوکت؛ که پاره شده بود و چشم شور ننه یراهنیپ

بشوند،  ادیز قدرنیکه قرار نبود ا ییروزها یبرا

 بود. ادیز یلیخ روزازدهی

. سطل آب را به دیهمراه با من رس عموعفتزن

 :دیا دست و صورتش را بشوطرفش گرفتم ت



 بوده؟ ریعمو آقاجانم چره دزن-

 کرد: لیبه سمتم متما یرا کم سرش

 بوده؟  ریکجا د-

 شده! روزازدهی-

خب باشه؛ به من گفت که اومدنش ممکنه دو تا -

 .یروز هم طول بکشهفت

 و با شک گفتم: آرام

 .آمیم گهیچندروز د گفتیش مگفت؟ همه یک-

 :دیتوپ-

 !گم؟یمن دروغ م سه،یاالن چ-

 عمو! من نگرانشم.نه زن-

بد  الیناهار رو بنداز فکر و خ یبشو باال سفره-

 دونهی. مشهیم دایاش پفردا سر و کلهنکن! فردا پس

 !هیما جامون امن ن

راه  اطیرفتن به خانه سرباز زدم و دنبالش در ح از

 افتادم:

 کال؟ایک نیریم یشما ک-

 با غضب به طرفم برگشت: دفعهکی



 تو معلوم نشه که من از جام فی! تا تکل؟یشد وانهید-

 .خورمیتکون نم

 خانه انداخت و گفت: وانیبه ا ینگاه مین

 ! بشو باال! سفره بنداز ضعف کردم!ایدنبال من راه ن-

 داشتمیبرم بشیدر جهت تعق گرید قدمکیفقط  اگر

به عقب برگشتم . ناچار شدیبلند م داشیداد و ب یصدا

 سفره انداختم. وانیا یو رو

 یبود و از درد شکم دهیسرش کش یپتو را رو بهار

 عمو تشر زد:. زندینالیکه از صبح شروع شده بود م

! نهیواسه هم نینخور یترش نیشیقاعده که م گمیم-

 .نیریگیدرد مشکم

عمو بشقاب غذا را به و زن میسفره نشست دور

مان داد. غذا را که در دهانم گذاشتم، حس کردم دست

نگاه  یعمو وقت. زندادنش را ندارم توان قورت

 :دیپرس د،یرا به بشقاب د امرهیخ

 ؟یُکن یبازیچره باز-

 امیکردن حرف اصل شیپوپس یحوصله شهیهم مثل

 را نداشتم:



خونه!  میا هم برگشتب دم؛یراه د یشوکت رو توننه-

 بخره! ستین یناراحت بو که برنج امسال ما رو کس

 :دیکش نییسرش پا یپتو را از رو بهار

ش نزد؟ اگه زد برم دم خونه یکه حرف ییداپشت آقا-

دستش درد  دیخر یهر ک ه،یگونه! زور که ن یچ نمیبب

 داره. هم خدا جونش رو سالم نگه دینکنه، نخر

نزد؛ فقط زل زده بود تا  یدر جواب بهار حرف عموزن

 منتظر نگهش نداشتم: ادی. زمیگویمن چه م ندیبب

نزد بنده خدا؛ از نعمت ناراحت  تییداپشت آقا یحرف-

بو که چرا نذاشته مباشر ارباب رودکنار برنج ما رو 

 بخره.

 گفت: یعصب یدر جواب قاطع و کم عموزن

 زهیبرنجش رو بر مفت بخره. آدم خواستیاون که م-

 بده. یجورنیآب رودخونه بهتره تا ا یتو

 نندیبب ینزدم. نگفتم مردم ندار یکردم و حرف سکوت

تا  افتندیارباب رودکنار م یوپاخودشان به دست

بردارد و همان  خواهدیکه م یمتیشان را با هر قبرنج

 .نکند غیها درغاز را هم از آنچندر



را به  یعلمیگرفتند رح میصمبعد بود که مردم ت دوروز

و  دیایرودکنار بفرستند تا با اربابش صحبت کند که ب

 خواهدیکه م یمتیباالکوه را با همان ق یهابرنج

 یعلمیغروب بود که رح کیبردارد و ببرد. نزد

مان را آورده بود که ارباب برنج غامیبرگشته و پ

از آن!  ترنییبلکه پا ؛یقبل متیاما نه با ق خرد؛یم

عموعفت لج کرده و به خانه برگشته بود. گفته زن

شرف دارد تا  زدیبرنجش را دور بر متیق نیبود با ا

 کنار!بدهد به ارباب رود

 هیمثل بق میکن اشیتا راض میو بهار کنارش نشست من

را  شیبرنجش را به ارباب بفروشد. بهار استکان چا

 گذاشت و گفت: شیجلو

شاخ و شونه بکشه  یهرچ چارهیجان آدم بمار-

 ندانه؛ بده بره.  بی. عشهیم ترچارهیب

 یزیکنم و من هم چ دییحرف بهار را تأ خواستمیم

که آمد مجبورم کرد  یاسب یپا یاما صدا م؛یبگو

 لب زمزمه کنم: ریشوم و به پشت برگردم و ز زیخمین

 آقاجانم ...-

 ادهیکه از اسبش پ دمیکه نگاه کردم نعمت را د خوب

مان نگاه کرد و اسبش را به . با لبخند به طرفشدیم



 نیرفت و در ح نییعمو از پله پادرخت بست. زن

 گفت: رفتننییپا

 شده؟ یها نعمت، چ-

 تکان داد: شیبرا یدستش را با شاد نعمت

 !یبهارمار خبر دانم چه خبر-

عمو لبش بود، اما نه من، نه زن یلبخند رو نکهیا با

 عمو در جوابش گفت:. زنمیبودو نه بهار آرام ن

 نعمت! یچه خبر-

 به من و بهار گفت: یبا نگاه نعمت

و آزارم کردن؛ حاال  تیچندروز اذ نیقدر مردم اچه-

 ستیالزم ن گهیکجان تا بهشون بگم برنجشون رو د

 مفت بدن ارباب رودکنار.

 بزند نعمت رو به او گفت: یعمو آمد حرفزن تا

که اول گفته  یمتیهمون قبرارت گفته برنج رو به -

 آدیم گهی. جمع و جور کنن چندروز دخرهیبود م

 .برهیم
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ها رفت. از کنارم با سرعت رد شد و به سمت پله بهار

ان بارعمو نعمت را سؤالزدم و زن هیمن به ستون تک

 کرد:

 آد؟یم یباالکوه، ک آدیخودش م نو،یگفته ا یک-

 با همان لبخند گفت: نعمت

رو بهم برسونن. تا  غامشیدونفر رو روانه کرده پ-

 به تو هم خبر بدم. نجایاومدم ا دمیرو شن غامشیپ

 :دیعمو پرسزن دوباره

 بره؟یبرنجا رو م آدیخودش م-

قول داده . گفت فرستهینه بهارمار! چندنفر رو م-

خوب بخره و  متیبرنج امسال باالکوه رو به ق

 قولش بمونه! یرو خوادیم
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اما هرگز تمام  شوند؛یها فقط شروع ماتفاق یبعض

 دن،یجنگ یها براسال ها وها و ماه! روزشوندینم

 شوند،یدرختان سبز م بندند؛یصف م شیروبرو

 شیهابرگ نند،ینشیبه بار م دهند،یشکوفه م

 رود،یستاندن از درخت جلو مسرما تا جان زند،یریم

. زمان، زدیریها به هم نماتفاق آن بیترتیاما روال ب

که بار بر دوش است نه  شودیم یخالخشاب یتفنگ

 دوش!هم اری

نعمت هم  یمن را نگاه کرد؛ بهار هم! حت عموزن

و کتاب چشمش را تا من باال آورده بود.  حسابیب

 شدیم ستاد؛یایجهان م آمدیاسم سلمان که م

و از  خوردیچشمانم تاب م شیو پ الیل یجغجغه

قهقهه بزنم و من  شیتا برا آوردیخودش صدا درم

 فقط زارزدن را خوب بلد بودم.

آدم  نیاز خاک و سرزم ترزیعز یوطن گفتیم جانقاآ

لباس  یگاههستند که گاه یغربت یوجود ندارد؛ باق

و  دیایجان بآقا خواستمی. مرندیگیم هیوطن را به عار

 یمن که در قلب خودم زندگ یبرا میباشد تا به او بگو



. من متعلق به ستیاز آن ن باتریز یوطن کنم،یم

کرده  مشیکه تقس ییجاآن ودم؛قلب خودم ب نیسرزم

 ال،یعفت، بهار، لعموبودم با خودش، عمورحمان، زن

 پروانه و سلمان ...

به عهد و  یوفا نینکرده بود! ا طورنیسلمان ا کاش

مرکز قلبم  میبود که مستق بیغ رینبود؛ ت مانیپ

 دیبگو خواستیبود. م امیکردن زندگنشست. جهنم

ا دم مرگ، آن لحظه که کنم که ت یکار توانمیمن م

 !یبرود، به من فکر کن یجانت را بده یخواهیم

را جشن گرفته بود؛ حق داشت! رو  اشیروزیپ نعمت

 عمو گفت:به زن

 امرزه،یب ماریکه برارت خورده حاللش! خدا ت یریش

 زک! نیداد به ا یریعجب ش

کمرش گذاشت و  یطرف اسبش رفت. دست رو به

 ینیسوار شد. اسب از سنگ شیزد و رو یجست

نعمت  یکرد و وقت ییدوپا پاکینعمت  یبارهکی

تا به تاخت  دیشد آرام گرفت و چرخ ریپشتش جاگ

که مردم  یی. جاگرید ی  نعمت را ببرد سمت خوشحال

 شان کوتاه شده است.باالکوه زبان



عموعفت نگاهم نکرد، در زن گریکه رفت، د نعمت

 ینهیوکوله شده! مثل آکه کج  دیدیمن، خودش را م

و  دادیشان که دماغ را کج نشان مخانه یطاقچه یرو

را باالتر از حد معمول کش  ییلب باال یگوشه

در  گفتیما بهار بود که آنچه دلش م نی. از بآوردیم

 :گشتیم یجارلبانش  یرو یزدنهمچشم بر

 !ییدابرات آقا رمیبم یاله-

تا آخر شب! آن هنگام که  امد؛یعمو درناز زن یکالم

 ینرده یچادرش را از دور کمرش باز کرد و رو

 گفت: دفعهکیخانه نشست. به آسمان نگاه کرد و 

ش کوه همه! باالم؟یببو که مهتاب نداشت یامسال چ-

 آسمون! ینبو تو دایبو و ستاره و ماه پ یابر

را  یاهیس ،یاهیخودش به آسمان نگاه کردم. س مثل

 :زدیسوسو نم ینور چیه بغل گرفته و

 عمو؟ فردا برگرده زن شهیجانم مآقا-

و زود  آمیجانت گفت زود مآقا یبشو بخواب؛ ک-

 بو! نیا شهیاومد؟ هم

گه.  یرو م نیبوده هم ریجانم دآقا گمیم یبه هر ک-

جان خبر دانه که فرق کنه، آقا بارنیعمو ازن یول



و پاشون به باالکوه  آنیقزاقا باالخره به دنبالش م

 یلیجان ختنها ول نکنه. آقا نجایپس ما رو ا رسه،یم

جمع  الشیدستپاچه بو که زودتر ما رو بفرسته و خ

 بشه.

 ها بلند شد:نرده یرو از

آدم جنگله؛ حرفشم حرف و  ه،یجانت آدم خودش نآقا-

 ییاز تنها شتریب یمرام جنگل! اون االن هزارتا نگران

 ما دانه.

 یبا تأسف تکان داد و دستش را رو را سرش

 چهارچوب در گذاشت:

بالش کنار سر عمورحمانت  یسرم رو رو شبهیاگه -

االن کجاست، فکر  بره،یخوابم نم گفتیم ذاشتم،ینم

رحمان  کردیفکر م یک خوابه؟یشبا نم گهید یکنیم

. نهیهم ایجُون دن میرو رها کنه و بره؟ مر زیچهمه

 * بُکن زک!لهیپ لید یدانه، ت ادیز یباز

پتو  ری. سرم را زدمیشدم و کنار بهار دراز کش بلند

برداشت و  میبردم و چشم بستم. بهار پتو را از رو

 :دیتوپ

 . دیخوابم پر م؛ینکن مر نیفنیف-



 .دیسرم کش یبعد پتو را تا باال و

روز  نیکوه بعد از اولمردم باال یبرا زاریدر شال کار

طول  زانیرتا موقع برگ و شدیسال نو شروع م

جان  شانیهایهمراه شال دیماه با. ششدیکشیم

فروش  یو بعد از آن برا زدندی. سگ دو مکندندیم

ها روزها و هفته زشیشان و دسترنج ناچمحصول

 یروز کافسه نهاسلمان ت یاما برا خوردند،یحسرت م

 یشان را معلوم کند، و برامحصول فیبود تا تکل

شان در دست یکند و پول نییوقت تع اکالیبردن به ک

شدن در ماه دوال و راستشش یبگذارد که خستگ

کوه دوششان بردارد و باال یرا از رو زاریشال یوالگل

خوشحال  یرو نیبه ا نیغمگ ی  را از آن رو

آدم فرستاده بود. از آن  کالایبرگرداند. سلمان از ک

شر ارباب دست به نقد که نه مثل مبا یهایحسابآدم

تا کنار شکمش جلو آمده بود و نه از هر دهرود

 بود.  راهیبدو ب اشهیو بق چاریل شیحرفش، چهارتا

 دهدیداده بود چند روز مهلت م غامیعمو هم پزن به

از آن  شیدارد جمع کند تا بعد برا ازیرا که ن یلیوسا

 کالایها، درشکه بفرستد و به زادگاهش کچرخچهار

 برگردد، با سه دخترش!



___ 

 *بزرگ
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رفتم.  اطیپابرهنه به سمت ح دمیرا که شن حرفنیا

 ییجا نیتردرخت نشستم و به دوردست یکنده یرو

 یحرفچیه گریزد، زل زدم. د دیدر جاده د شدیکه م

 رفتیم دیعموعفت باآرامم کند. زن توانستینم

کرده بود؛ موقع  ریبود، د امدهیو آقاجانم هنوز ن کالایک

 دهیدادن را داز دست رست شیهارفتن من در چشم

 توانستینم یمرام و َمنش جنگل چیکه ه یبودم. ترس

وقتش شود. و مانع از آمدن سر ردیآن را بگ یجلو

بود؛  یچارگیدرد، رنج و بقولش، قول برخاسته از 

رحمان نبود که عمو یشبانگاه یمثل حرف عاشقانه

گوش  ریز ا،یدن یهایتنگاز تمام چشم الیخیب

پچ کند تو که سرت کنار سرم نباشد پچ تعموعفزن

 ! بردیخوابم نم

عموعفت به عمو با هم به طرفم آمدند. زنو زن بهار

 نگاه کرد و گفت: دمید ریمس



 ؟یاه ُکننگ یبه چ-

 :دیبهار پرس و

 ؟یشتیچره ن نجایا-

را باال گرفتم و به زور توانستم دهان باز کنم و  سرم

 شوم و نامربوط حرف بزنم:

سرش  یی! بالآدیجانم نمببو که آقا یزیچهینکنه -

 باشه؟ ومدهین

 اخم کرد: عموعفتزن

 یگیم یآیم نییپا ،یریبلند ببو بشو خونه. باال م-

مرد  خو خانه و  وقتچیجانت هبوده. آقا ریجانم دآقا

 و برنگشت.  گردمینبو، هزاربار گفت زود برم یزندگ

 کنده بلند شدم: یرو از

قدر موقع رفتن که چه یعمو؛ خودتم دوننه زن-

 وقتجیه آم،ینگران بو. چندبار گفت زود مدل

 ریندونم چره د اومد،یم دی. باگفتینم یطورنیا

 بوده.

من چه کار بُکنم؟  آد،یآقاجانت م یشیبن نجایا االن تو-

! رفتن رهیکه نعمت رو بفرستم خبر بگ ستین کالایک

 ! لونیسر گکسما، اون



 :ستادیا میآمد و روبرو بهار

 .انیتا ب میصبر بکن دیبا م،یچاره ندان-
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 گفتم،یجان مآقا یبرا امیتنگکه از انتظار و دل هربار

که  کردمیو من هم قبول م زدندیم یچارگیحرف از ب

فرق  بارنیکوتاه آمد؛ اما ا دیبا ستین یاچاره یوقت

دل نبود؛ از سر  یمن از سر  نازک   ی. دلتنگکردیم

آقاجان بود.  دنیو ترس هرگز ند یدرد  دور ی  نیسنگ

 !دنشیند گری... ترس د اشیشگیترس نبودن هم

شدم. دست بهار را پس زدم و به آسمان نگاه  بلند

 گرید روزکیو  شدیم کیکردم. هوا داشت تار

 کردم،یتمام بشود. به هرجا که نگاه م خواستیم

 یو حت اطیآسمان، شاخه و برگ درختان، چاه  وسط ح

بود و من را نگاه  ستادهیه دورتر از همه اپروانه ک



که  کردندیم طمئنمم دادند،یحق را به من م کرد،یم

 ... نکهینبود. مگر ا یبدقول نیآقاجانم مرد  ا

 خودم گشتم: دور

جان اگه حالش خوب بود هرطور شده بُخدا آقا-

رو  رجیا اومدیخودشم نم رسوند،یخودش رو م

 ببو! یچ هیوهللا  فرستاد،یم

 زد: میبه بازو یآرام یضربه عموزن

 ادیبشو خونه داد و فر م؛ینشو مر یاستقبال نکبت-

 ستن،یکه ن نفرکینکن! مردم فکر کنن چه خبر ببو! 

شده  یزینکرده چ ینفرن، رحمانم هست؛ اگه خداسه

. بشون دادیو خبر م گشتیحتماً برم شونیکیبود، 

 ن برگردن! کسما اونجا دستشون بند شده نتونست

 سر تکان دادم: یهیو توج لیاز هر دل دهیو بر کالفه

عمو تو رو به خدا فردا بشو با نعمت حرف بزن. زن-

 رجیا یکنار خونهبُکن بره کوه شیراض یجورهی

چندتا برار دانن،  رجی. انه ایدانن  یاونا خبر نهیبب

تا  دمی. شارهیبگ یبره و خبر تونهیم شونیکیحتماً 

داشته باشن. اونام مثل ما  یاالن رفته باشه و خبر

 !رجنیو ا نجامنتظر برگشت آقا



به دار و درخت نگاه کرد  یفیتکلیاز شدت ب عموزن

. بهار تنش را به طرفش خم دیکش یقیو نفس عم

 کرد:

آروم  میمر لیهم د یطورنیراست گونه مارجان! ا-

حال خوش  هنیهم ما. برو به نعمت بگو، االن ا شهیم

کنار  باالخره اونا مرد حتماً قبول کنه. بره کوه ستهیا

 !آدیکار برم یلیدارن، از دستشون خ

عبور کرد و در  اطیح یکه از همه ییبا صدا عموزن

 را از جا پراند، گفت: الیخانه ل وانیا

نعمت  دیبُکنم؟ فکر بکن داینعمت رو االن کجا پ-

 م؟یبُکن یزندگ دیبُمرده، ما نبا

کردن به صورت من تمام کرد؛ اما را با نگاه حرفش

 تر گفت:شد و آرام مانیپش عیسر

 نمیش ببخونه رمیفردا صبح هوا روشن نشده م-

 خونه. نی. حاال بررهیم

وپا دلم بد آمده بود؛ آمده بود و هر چه که من دست به

بردار نبود. آن را از تن و جانم دور کنم؛ دست زدمیم

عمو هم و تشر زن و توپ ختمیریماشک  سرهکی

 ی.  داد زد که بخوابم، اما وقتکردیم شترشیفقط ب

 :زدیآتشم م جانشیب یپشت کرد؛ زمزمه



من رو  یبدبخت نیا یمسلمون یبنده چیه یخدا برا-

 قسمت نکنه.

سرش نشستم.  یزودتر از همه بلند شدم و باال صبح

عموعفت زن ینهیبه س دهیرا که چسب الیآرام ل

خورد و  یعمو تکانبود جدا کردم. زن دهیخواب

سرش  یمن باال دنیچشمانش را باز کرد. با د

کند؛  میبلند شد و نشست. منتظر بودم دعوا دفعهکی

 نییخورده بود پا نیرا که به سمت باال چ راهنشیاما پ

داد و پتو را کنار زد و بلند شد. چادرش را برداشت و 

 برود گفت: رونیرا باز کند و بدر  نکهیقبل از ا

نکن، بذار بخوابن.  دارینعمت، زکون ب یخونه رمیم-

 که! یُگل بزن یندار یتو هم بخواب؛ قال

گذشت و به طرف جاده رفت، پا به  اطیکه از ح نیهم

کردم تا با خبر  ازیگذاشتم. پشت هم نذر و ن وانیا

و  رفتینعمت برگردد. اگر نعمت نم کردنیراض

من خودم در   د،یرسیجانم تا شب نمم از آقاه یخبر

 نفرشانکیتا  زدمیکوه را مباال یهاتک خانهتک

 . ردیبگ یجانم خبربرود و از آقا

پله نشستم و هر  ینازک بود و هوا سرد. رو راهنمیپ

 ترنییپله پا کیمن هم  شد،یتر مچه که هوا روشن



صورت  یرو یشد، اخم شیدایعمو که پ. زنرفتمیم

 که از دهانش درآمد خبر  خوش بود: یداشت؛ اما حرف

* نعمت رو فرستادم کوه- کنار؛ فقط از زن  چوچار 

 نعمت حرف نخورده بودم که امروز بخوردم!

رفتم. دست دور گردنش انداختم و  نییپله پا از

 :دمیصورتش را پشت سر هم بوس

 دمای وقتچیم دعات ُکنم. هکه زنده یعمو تا روززن-

 !یکه نکرد ایدر حق من چه مادر رهینم

افتاد. تعجب نکردم. من تمام  هیرا گفتم به گر نیا تا

تلمبارشده را در چشمانش  یهاروزها بغض نیا

 و منتظر رها شدنشان بودم. دمیدیم

بتونم  یک گهید هیمعلوم ن م،یتو رو بَبره مر ادیب رجیا-

 یچه مار و دختر ادیب ادمونیکه  مینیهم رو بب

 !میداشت

 

_______ 

 *مارمولک
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 زد: مانیاز باال صدا بهار

 نیخوایساعتم م هی. البد میبخور ییباال چا نیایب-

 !دیونگ بزن دیشیبن

از خوردن صبحانه جارو دستم گرفتم و دور تا  بعد

تالر  وانیا یرهایدور خانه را جارو کردم. حص

شان را گرفتم تا عمو را تکاندم و خاکخودمان و زن

عمو گل باشد. زن یآقاجان که آمد خانه مثل دسته

 یترسانده بود من را! گفته بود منتظر اتفاق بد باش

زود به تو  راقدر که دور باشد خودش هر چه

نجوا با  یاست، حت زیاز بس ت شیها. گوشرساندیم

لنگ و  شیاما اتفاق خوب پا شنود؛یخودت را هم م

برو  یو زار هیگر یاست! به جا نیگوشش سنگ

 زاده دعا کن.امام

آقاجان را از  یزاده رفتم. سالمتاز ناهار به امام بعد

کس   یبرا بارنیخدا خواستم. رو به قبله نشستم و اول



عفت و عمورحمان، زنجان، عمواز آقا ریغ یگرید

و  دیایفقط قرار نبود ب رجیدعا کردم. ا شیهابچه

کند؛ قبل  یشگیمن گذاشته بود هم یرا که رو یاسم

مادرش بود. حق مادرش  یخانهاز آن چشم و چراغ 

 رجشیتر شود. او به اسخت نینبود روزگارش از ا

 که من به آقاجانم. دینازیقدر مهمان

. کنار قبر گشتمیبه خانه برنم کردیبهار اصرار نم اگر

تکان  میاز جا آمدیجانم نمو تا آقا نشستمیمارجانم م

زاده داشت درختان اطراف امام یعلمی. رحخوردمینم

جانم بلند داشتم از سر قبر مار ی. وقتکردیرا هرس م

 گفت: شدمیم

از ُمرده هم  تونهی! آدم مستهیا ترُمرده از زنده آگاه-

 !یبب یش بهشتحاجت بخواد؛ اگه مرده

 در جوابش داد زد و گفت: بهار

 دمیرو ند کسچیبو! ه یمن بهشت یعمومعلومه زن-

 رو ُکنن! فشیبگه بد بوده. همه تعر

گفت و غائله را  ی"امرزیبدر جوابش "خدا یعلمیرح

 خواباند.

 دهیهم رس یتاجکنار به گوش عمهنعمت به کوه رفتن

به  انیدر م کیعمورحمان آمد و  یبود. به خانه



گفت. خسته که شد رو به  راهیشوهرش بد و ب

 :دیعفت پرسعموزن

 کنار؟ که نعمت بشو کوه یدون نیقیعفت تو -

 با اخم گفت: عموزن

 یخونه. جلو نهیسحر بشوم ا یَکله یزن  حساب-

 چوشمم سوار اسب ببو، بشو!

 ؟یکار داشت یاگهید یجا دیشا-

 گفتیکالم م هی ینخواست بش ه؛یگو ننعمت دروغ-

 .رمینم

و  دیکش شیبه پا یبه من نگاه کرد. دست یتاجعمه

 گفت:

 !یبگم وهللا؛ تو بهتر دون یچ-

 با اخم جواب داد: عموزن

رو تکرار  حرفیمن بهتر دونم و باز ت یگیم یه-

 .شهیم داشیاالنا نعمت پ گهیکه د شی. بنیکن

 بلند شد و گفت: شیاز جا یتاجعمه

ترب  نمی. برم سر  باغ ببآدیباال م لمید شمیبن نجایا-

 جوونه زده. یکاشت



 استقبال کرد و گفت: عموزن

 .نیآره بشو بب-

رفت و  یتاجپله نشستم. بهار همراه عمه یرو من

 تکان شیپا یرا رو الیداد و ل هیتک واریعمو به دزن

اما شوهر  م؛یداد تا بخوابد. منتظر نعمت بود

به سمت باغ رفت.  راستکیو  دیاول رس یتاجعمه

عمو را بلند شدم و زن مینعمت هم دنبال او آمد. از جا

شوهرش  دنیبا د یتاج. عمهدیایصدا زدم تا ب

که  یکرد و به کارش مشغول شد؛ اما زمان ییاعتنایب

به طرفش  عیسر د،ید یکم ینعمت را هم به فاصله

. نه دندیها به هم رسدرخت حرکت کرد. پشت

از  عی. سرشدندیم دهیو نه خوب د آمدیم شانیصدا

را بدوم و به نعمت  اطیرفتم تا تمام ح نییها پاپله

 دمینرفته بودم که د شتریچاه ب ربرسم؛ تا کنا

ش گرفته بود؛ سر یکه رو یبا دو دست یتاجعمه

 عقب آمد.عقب
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 غی" گفت. جیوایو پشت هم "وا دیکش غیج بارهکی 

و  دیکش غیو بر سر و صورت خودش زد. ج دیکش

 ریتر است؟ زاز خنده بلند هیگر یکرد. چرا صدا هیگر

خم شدم. سر و  اش،هیو ترسناک گر بیمه یبار  صدا

 امنهیتا نفس از س دمیگردنم را به طرف باال کش

شد!  ادیصداها ز و. دستم را به چاه گرفتم دیایدرب

 می... کر میعمو و کرزن ادیبلند بهار... فر یهیگر

 !یتاجگفتن عمه

 چیوشم گذاشتم تا هگ یرا باال آوردم و رو دستانم

و نعمت  دمیکش نیزم یرا رو میرا نشنوم. پاها ییصدا

 کردم: دایدار و درخت پ نیرا ب

خونه  نیا اطینعمت ... نعمت! تو هر وقت پا به ح-

جانم خوبه نعمت! بگو آقا یخبر بقاصد خوش یگذاشت

 .آدیفردا مو فردا پس

صاف در چشمانم نگاه کرد و صاف دیلرز شیهاشانه

 .ختیو اشک ر

 زدم: ادیفر بلند



نعمت؟ حرف بزن  یبه من برسه ونگ زن یچره وقت-

 ... حرف بزن!

شام  یروضه شانیو انگار برا کردندینگاهم م همه

. نگاهشان کردندیم هیبلند گربلند خوانم،یم بانیغر

 افتادم: نینعمت دو زانو بر زم یپا رینکردم و ز

جانم فردا تو رو به خدا حرف بزن نعمت! بگو آقا-

 دیو چادر سف آدی. بگو منجاستینزده، ا دهیصبح، سپ

و  رهیگیسرم. خودش دستم رو م یرو ندازهیرو م

 بشم. یتا راه کنهیسوار اسبم م

ام گذاشت. با شانه یجلو آمد و دستش را رو بهار

 یتاجشدت پسش زدم و رو به نعمت و شوهر عمه

 گفتم:

 جانم کجاست؟آقا-

 تکرار کردم: هیهم با گر پشت

جانم کجاست ... کجا جانم کجاست؟ کجاست ... آقاآقا-

... 

جز خرخر از  ییباز کردم تا حرف بزنم، اما صدا دهان

 توانستمی. الل شده بودم و فقط مآمدینم رونیب میگلو

 نیزم یدهانم را باز و بسته کنم. داشتم با سر رو



من را از پشت گرفت. سرم را  یکه کس ادمافتیم

چسبانده و  اشنهیعموعفت سرم را به سچرخاندم. زن

گردنش افتاده بود. با  یرو. دستمالش کردیم ونیش

هوا را  گری. بار ددو دستش محکم من را گرفته بود

 بتوانم حرف بزنم: بارنیا دیتا شا دمیبلع

گردنش  یعموعفت را از رودست بردم و دستمال زن 

 :دمیباال کش

 دست ... ما ...لت ... -

 نفس گرفتم: گریبار د و

 ببو؟ یجانم چافتاده ... از ... سرت! آقا-

 دنیکه برگرداندم تا به نعمت التماس کنم، با د سر

دست دراز  آمدندیکوه که به سمت ما ممردم باال

داشتند به سمت من، با  هاتیافتاد. واقع نییپا امشده

و از دست  دندیدویم شانیپر یسر و روعجله و 

 یها. باد آمد. دور سر شاخهآمدیبرنم ینعمت هم کار

 نیزم یخودش را تا رو دفعهکیو  دیدرختان چرخ

و هر چه که سبک بود با خودش همراه کرد و  دیکش

و  ستادندیمردم برد. مردم ا تیبه سمت جمع

 دندیسر و چشم خود باال کش یرا تا رو شانیهادست

روانه کرده بود  شانیکه باد به سو یتا از گرد و غبار



. دیو چرخ دیو چرخ دیدر امان بمانند. باد دور ما چرخ

مردم  م؛یکردیم ونیهم چنبره زده و بلند ش وشدر آغ

 هم گرد ما حلقه زده بودند. 

آب آوردند. نعمت داشت  می. براکردمیم سکسکه

 فیتعر هیبق یبود برا دهیشن رجیاکه از برار یحرف

 . آب را پس زدم و از جا بلند شدم.کردیم

نبو، از پشت  فیحر نهیا یبزن، کس ینامرد نهیا-

 بزن!

 :دیپرس یعلمیرح

 نشو کسما؟ میچره کر-

 سرش را با تأسف تکان داد: نعمت

به کسما خبر برسه بهش که رحمان و  دهینرس-

 ریتالش گ کیکوه نزد نییپا یجنگل گهید یسرهی

رو تنها  رجیهم ا میشون کردن. کربودن و قزاقا دوره

روانه ُکنه کسما و خودش بشو سمت تالش. سر راه 

. دست تنها شهیبا چندتا قزاق کله به کله م

از پشت  نفرهینفرشون رو به درک واصل کنه، سه

کفتار  نیع یخنجر فرو کنه تو کمرش و چندنفر

بردن  ش رو هم با خودشونسرش! جنازه افتنیم

 رشت ...



 وسط حرفش افتاده بودم. همان

دو طرف سرم گذاشتم و  نیزم یدستم را رو کف

 از تمام مردم باالکوه بلندتر بود.  میصدا

. نعمت را مالمت دمیشنیمردم را م یهمهمه

 :کردندیم

 زک مراعات رو بکن!-

که  یجانم زده بودند. خنجراز پشت به آقا خنجر

خنجر دشمن نبود! خنجر  د،یترسیاز آن م شهیهم

و  ندیآدم بنش یپهلو یبود که ناغافل بر رو یدوست

که از پشت بر تن آقاجانم نشسته بود، به  یخنجر

کار ها بود؛ اما خنجر را دوستان نابهظاهر خنجر قزاق

من اما سرم  کردند،یم هیداده بودند. مردم گر سوهان

جانم را با اسبش خانه، آقا یرا بلند کرده و کنار پله

ل یچموشش رو ی. دنبال ردپادمیدیم  اطیح یهاگ 

اسبش را  یههیش یکردم تا صدا زیبودم. گوش ت

 شیقبا یبشنوم و دست تکان دادم تا خاک را از رو

 یکم دیباز هم بلند شده بود. با شیهاشیبتکانم. ر

. به من قول داده بود که زدیها را مقراض من آنییپا

و  امدهی... ن گرید بارکیفقط  د؛یایب گرید بارکی

 خودش را به من بدهکار کرده بود.
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 یمی؟ با مربا من چه کند خواستیجان مبعد از آقا ایدن

چرا  نکهیحسرت. حسرت ا کیکه جمع شده بود در 

باران جانش را بوسهآقا یسرتاپا بارنیآخر یبرا

نکرده بود، چرا هر چه او گفته بود، بدون چون و 

کوتاه،  روزکیچرا "چشم" نگفته بود، چرا در آن 

زدن هدر داده بود. من خدا را چانه یفرصت را برا

بدون او برگشته همراه او فرستاده بودم، چرا خدا 

 بود؟

 یآمدن او جارو زده بودم؛ به جا یخانه را برا تمام

 یهابودم، خواب دهیزاده چرخبار دور امامبار، دهسه

 کرده بودم، هر وقت کالغ فیچاه تعر یبدم را فقط برا

پس چرا  گرفتم؛یرا م میهامحکم گوش کرد،یقارقار م

 سم اسب یصدا گریکه د یبرنگشته بود. جنگل



و  آبیب نی! زمستیچد، جنگل نیآقاجانم در گوشش نپ

با خنجر  رت،یغکه از مردان با یعلف است. جنگل

 یادهیدرمردان دهان انیزود آش ای ریکند، د ییرایپذ

سبز شود، با  خواهدیکه سر  هر چه را که م شودیم

 قساوت تمام خواهند زد.

گورستان   یکه به تنم کرده بودند، بو ییهاپارچه اهیس

 .دادیهنگام شب را م

که  ییجاهمان شان؛یهارفتند، برگشتند به خانه همه

 فی! تعرهایوتاب جنگلبودند، فارغ از تب شهیهم

مردم باالکوه فقط  شتریب یوطن و خاک، برا

 شیو دخترها یتاج. عمهشان بودچهارچوب خانه

پله کنار شوهر  یمانده بودند با نعمت که رو

 :کردیپچ مشسته بود و پچن یتاجعمه

منم تا  ر،یاز رحمان بگ خبرهی! بشو ستهیا لیفام یت-

برارم بشو کسما از خو  رجیُکنم. ا تیهمراه ییجاهی

 !یریبگ یخبرهیبرار 

 بلند شد: شیاز جا یتاجعمه شوهر

تو  ستهیا یمن برم سرم رو بدم به باد قزاقا، چه حرف-

ن  نعمت؟ یز 



ها رفت. بلند شد و به طرف نرده شیاز جا عموزن

 کرد و گفت: یتاجبه شوهر عمه یااشاره

نعمت؟ اون چندسر عائله دانه،  یدان کاریچ عقوبیبا -

خودم آدم دانم بفرستم دنبال  ،میو کار ن کسیمن که ب

 کجاست. نمیرحمان بب

از عمورحمان آمده  یخبریب یافتاد. دلهره هیگر به

عمورحمان  یجانم. به دخترهاقابود کنار غم  مرگ آ

و  واریزده بودند به د هینگاه کردم. کنار هم تک

سر و گردن از  کیشان ، غمشان زده بودخشک

 خودشان بزرگتر بود.

 آورد: نییرا پا شیصدا یکم نعمت

باالکوه. تا  انیکه قزاقا ب ستهیخاخور امروز و فردا ا-

 دی. االن باهیلیکوهه خمال باال میباشن کر دهیاالن نفهم

خبرگرفتن از رحمان  ؛یزکون ُجن بب ینگران ت

 امن! یجا هی یکه برس یانشاهللا وقت

 حرف نعمت را گرفت: یدنباله یتاجعمه شوهر

فردا  نیببند لیا مشو بار و بند نیراست گونه؛ هم-

 و کمک ُکنه. مونهیهم م ی. تاجنیبش یراه



ها بود اش ساعتبه سمت چپ شانه یتاجعمه گردن

را  شیخوردن از جا. قدرت تکانکه کج افتاده بود

 لبریکرد و ز یبه من نگاه یتاجنداشت. شوهر عمه

 گفت:

رو معلوم  میمر فیو تکل ادیب نیخبر بکن مارمرجیا-

 !یبُکن

 بلندتر بود: بارنیعمو ااعتراض زن یصدا

االن خودش  ماررجیا عقوب؟ی یندان رتیتو مگه غ-

خونه! خبر ندانه خو زک بشو کسما خون و واالآال

 ایبفرستم ب غامیزنده، من براش پ ای ستهیمرده ا

عمو  میرو معلوم بُکن؟ خبر مرگ مر میمر فیتکل

رو هم خبر  ماررجیهر وقت اومد، ا ومده،یهنوز ن

سر جا دانه،  یم یباال میرو ببره! مر میمر ادیب میکن

 !آدیمهر جا برم با من 

 در جوابش گفت: یتاجعمه شوهر

 !هیکه ن بهیپسره؛ غر نهیا یبخورده ینیریش میمر-

تالر  یهابلند شدم. از پله شانیوسط بگو و مگو 

 هیجا تکباال رفتم. در اتاق تالر را باز کردم و همان

 هیداده به چهارچوب در نشستم و سرم را به در تک

 یبگیاتاق غر نیبا ا شهیجان هم. آقاستمیدادم و گر



را در  یشب چیبعد از مرگ مارجانم ه گفتیم کرد؛یم

 نیا کردمیفکر م یاتاق صبح نکرده است. گاه نیا

که با چشمان  ییهادوست دارد، اما وقت یلیاتاق را خ

. افتادمیبه شک م کرد،یاتاق را ترک م نیا یاشک

 عموها باال آمدند. دورم نشستند و زنعمو و بچهزن

 اشنهیسرم را در آغوش گرفت. تمام دردم را وسط س

 هق زدم:

کردم.  تشینبو! من اذ یجانم از من راضعمو آقازن-

و خاک از  قبرهینشد  یراض یناراحت بو که حت

آروم  لمیو د ششیخودش داشته باشه تا من برم پ

عمو. من زن اوردنیمن ن یشم براجنازه یحت ره،یبگ

 یدستم را کجا بذارم فاتحه بخونم؟ کدوم جنگل، کجا

بگم جنگل  جاست؛قبر آقاجانت ک دیپرس یکیجنگل؟ 

 جان منه؟قبر آقا
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هر  یبرا یگفتن داشت و جواب یبرا یحرف شهیهم

من فقط اشک  یوستهیسؤاالت پ یاما برا ؛یسؤال

و دستانش  دیچکیپشت اشک بود که از چشمانش م

 .فشردیرا به خودش م میهانهبود که شا

را به چهارچوب در گرفتم و از جا بلند شدم.  دستم

جزء به  آورد؛یهجوم م یگریها طور د آدم شب  درد

. جودیو پوست و گوشت آدم را م دیآیجزء جلو م

و به هر جا که  دمیدیشب شده بود و هر کس را که م

از  یاکه من تکه آوردیم ادمیبه  کردمینگاه م

ندارم. سرم را  گرید راوطنم، آقاجان  یجا نیترزیعز

 واریسکوت در و د یدادم و به صدا هیبه ستون تک

ر گوش  جان دآقا یهازمزمه گریخانه گوش سپردم. د

و  نیقدر خانه سنگ. آندیچیپیخانه نم نیا وارید

 نیاز ا شیپ یهاشب یشده بود که انگار همه روحیب

و  گذاشتهیخانه م نیبالش هم یجان سرش را روآقا

از قبا،  یخانه خال نیاست که ا یشب نیاول شبام

اسب و کفش و چاروقش است. به باغ نگاه  یههیش

دورش که به طرف هم خم شده  یهاکردم، به چپر



پرش کوتاه  کیها با و خروس بودند و مرغ

باغ  ستیبه داخل باغ بروند و هست و ن توانستندیم

و  اطیبه باد دهند. به حال ح شانیهارا با نوک

! اما شدندیم زدهزییپا یدرختانش غصه خوردم، بزود

 زییزرد پا یهابزرگتر از دست یبتیمص بارنیا

 !یصاحبیدرد ب فشرد؛یا مر شانیگلو

 دفعهکیرا باالتر بردم و به سقف چشم دوختم و  سرم

ها بار قول جان دهضجه زدم و دور خودم گشتم. آقا

تنش رو  آمدیسقف را داده بود و هر بار که م ریتعم

بازگشت  یجاده یبه ما بود و چشمش پشت به ما، پ

 به جنگل! 

 شیهاو دار و درخت اطیخانه و ح نیسقف و ا نیا

 یرو یدست یهرگز کس گریشده بودند. د میتیمثل من 

راحت  توانستندیم هاانهی. موردیکشیسرشان نم

 بتازند.

در کار  یاجنازه عیتش م،یجان نداشتآقا یبرا یقبر

چند روز و چند ساعت  میدانستینم ینبود و ما حت

خبر  نکهیاما سه روز بعد از ا ست؛ین گریاست که د

زاده جان را به ما داده بودند، به امامپرپرشدن آقا

. کنار رودخانه میآقاجان سوم گرفت یو برا میرفت



 فاتحه یتا رودخانه صدا میو فاتحه خواند مینشست

دوردست  یهاخواندن ما را با خودش به تمام جنگل

به  یجمعببرد. تمام باالکوه، چه تنها و چه دسته

و آشنا نداشت، هر کس  بهیما آمده بودند. غر یخانه

کوه از باال دیبرو گفتیعموعفت مبه زن دیرسیکه م

 را از تن اهیو دستمال س راهنی. پاندامدهیها نتا قزاق

و  گفتندیعمو مها به زن. آندیو برو دیاوریب رونیب

 نی. به من که هر وقت اکردیعمو به من نگاه مزن

و در آن  رفتمیبه داخل اتاق تالر م دمیشنیحرف را م

 . بستمیرا م

گشادتر و  دم؛یپوش یگرید اهیس راهنیبعد پ روز

بستم و سربندم را دور  یبزرگتر اه  یتر! دستمال سبلند

تر کردم و به سمت کوه راه محکم شهیاز هم امیشانیپ

و من التماس  دیایکه همراهم ب زدیافتادم. بهار داد م

 شدمیاز خانه دور م یکردم بگذارد تنها بروم. وقت

 :دمیرا شن شبلند ادیفر یصدا

 ای! زود هم بایباال نشاون باال یلیخ سریمبال میمر-

 تو کوه! آدیباد م خونه؛ وقت غروب، سرد  

کوه بروم و از  یسبک شوم. به باال یکم خواستمیم

فرار کنم. راه رفتم، بود  نیزم یکه رو یبتیغم و مص



درد گرفت.  میکه ساق پاها یتند و بدون وقفه؛ تا زمان

قدر باال رفته گوش به حرف بهار نداده بودم و آن

کوه مقابل چشمم بود. با فاصله از بودم که تمام باال

نشستم.  د،یرسیم زارهایلکه به شا یادره

و  دندیرسیم انتهایکه از باال به نظر ب ییزارهایشال

است. سر چرخاندم و به  زاریانگار تمام جهان شال

ها شده بود که سال یحال جنگل غبطه خوردم. جنگل

! نگاه به جنگل قلبم را از درد و جانآقا یاصل یخانه

و  شدیتر مسبک امنهیس ی. بار روکردیم یغم خال

به  یگریباال از هر وقت د نیا کردمیاحساس م

آرزو نداشتم که کاش پسر  رگی. دترمکیآقاجان نزد

بودم که جنگل به جنگل دنبال  یدشنه به دست

جانش را نمرده کفن کردند! که آقا گرددیم ییهاقزاق

چهار روز حسرتش را سه نیکه تمام ا یزیچ

 ! خوردمیم

به  دیاز دور آرام بود! فقط با شهیآرام بود؛ هم جنگل

 را یکه چه جوش و خروش یتا بفهم یزدیدل آن م

بود که  یدارزن  شکم هیبند خود پنهان دارد. شبدر بند

حس  یگریرا جز خودش کس د نشیحرکات جن

. دستم را باال گرفتم. دو انگشتم را رو به کندینم



لب فاتحه  ریز انمجآقا یجنگل نگه داشتم و برا

 خواندم.

. دستم را از جنگل گرفتم زدیم میپشت هم صدا یکس

بهار بود؛ اما خودش  یصدا و به پشت برگشتم. صدا،

. تمام شدیتر مواضح و واضح شی. صدادمیدیرا نم

او سکوت کرده بودند و  یپرندگان از ترس صدا

 .دادندیگفتن او را به سمت من هل م میمرمیمر

 جوابش گفتم: در

 باالتر! ایبهار. ب نجامیمن ا-
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 یرا کم راهنشی. پنمیدوختم تا او را بب نییبه پا چشم

 انیبا دو از م دیکه من را د نیباال گرفته بود و هم

. ستادیزنان کنارم سر پا انفسدرختان گذشت. نفس



 ی. دست رونمیسرم را بلند کردم تا او را بهتر بب

 گذاشت و گفت: اشنهیس

 ! ستهیا ریقدره دلگچه نجایا-

 و جنگل کردم و گفتم: زاریبه شال نگاه

 ما رو انداختن تو قفس! لید ه؛ین ریدلگ نجایا-

دستم گذاشت و  یرو عینشست و دستش را سر کنارم

دستش و از آن  یآن را محکم گرفت. چشمم افتاد رو

 َکنده نشد؛ سخت آن را گرفته بود:

 ... میمر-

تکان  یکلمه را گفت و سرش را با کالفگ کی نیهم

و به او  دمیکش رونیدستش ب ریداد. دستم را از ز

 شدم: ترکینزد

 ببو بهار؟ یچ-

 کنار بودن!ها امروز کوهقزاق-

. دیجنب هدفیابتدا ب میهاو لب دمیطرفش چرخ به

 ترس، صاحب روح و جانم شده بود:

 کردن؟ دایرو پ ماررجیا یکنار؟! خونهکوه-

 باال رفت: شیابروها



رفته بودن از  شیخدا رو شکر اونا دو روز پ-

 کنار!کوه

 راست بگو بهار!-

 دروغ که ندانم بگم! بُخدا رفتن. -

 ببو؟ یپس چ-

ندانن؛  نجایهم تا ا ی. راهموننینم ادیقزاقا اونجا ز-

 ومدنیباالکوه. تا االن هم که ن انیهر لحظه ممکنه ب

 .میبش دیبوده، با ییخدا

 بهار؟ میکجا بش-

 نگاه کرد: زاریگرفت و به طرف شال چشم

نعمت  یکوهه. خونهکه باال ستهیا یدو روز ییداآقا-

ما! دو روزه داره به  یتو خونه ادیمونده! نخواست ب

که ما رو با خودش ببره و  کنهیمارجان التماس م

 . دهیجان جوابش رو نممار

صورتش که انگار جرأت برگشتن به سمتم را  به

 نگاه کردم. آرام به طرفم برگشت: رهیخرهینداشت خ

هم اومد خونه؛ مارجان  ییداکوه، آقا یتو که اومد-

 میکف دستش! بهش گفت تا مر ختیرو ر یآب پاک

 !آمینم جاچیمن ه ادینشه باهام ب یراض



 کوه اشاره و زمزمه کرد: نییپا به

! یبا تو حرف بزن خوادیم ستاده؛یوا ترنییذره پا هی-

فرستاده تا ما  غامیبهش پ شیجانم چند روز پآقا گهیم

 کوه.رو ببره از باال

خم کردم که حال و روز   اشنهیس کیرا تا نزد سرم

تا رد  دمیکش نیزم ی. دست روندیرا نب متمیو ق قدریب

از چشمانم  یگریپس از د یکیرا که  ییهااشک

پاک کنم و بهار همه را  نیزم یاز رو افتادند،یم

 که گفت: دیدیم یخوببه

و باهاش  یسخته بر م؛یمر فهممیدرد رو م یت-

اومده  یهم از سر درماندگ یی! بُخدا آقادایحرف بزن

 یخودت بهتر دون ؛یهات حرف بزنبا خوادیباال و م

 !ستنیا یطور آدمها چهکه قزاق

 را باال گرفتم: سرم

! تو برو نیباهاش ندانم بهار! شما باهاش بر یحرف-

 .زنمیو با مارجانت حرف م آمیمن م ن،ییپا

 زدم: شیبه پا ی. دستکردیو واج نگاهم م هاج بهار

 برو بهش بگو ... برو منتظر نگهش ندار!-



 یگرفت و از جا بلند شد. به تند نیرا به زم دستش

به  زاریتمام رفت. نگاهم هنوز از شال یآمد؛ اما با کند

. بهار دمیپا شن یسمت جنگل نرفته بود که صدا

 اشییداتر از آقاتنها نبود! عقب بارنیبرگشته بود و ا

او داشت که به من  یهابود و چشم به قدم ستادهیا

به تن  اهیهم س اشییدا. آقاشدیم ترکیو نزد کینزد

بلند شدم.  میو از جا دمیداشت. دستمالم را جلوتر کش

 جیگ ستادنیا رخمیکامل برگشتن به سمت او و ن نیب

و  دمیسالم گفتنش را شن یمانده بودم که صدا

ماندم. منتظر  یباق یبرجا مهیطور نصف و نهمان

 جواب من نماند و گفت:

خدا آقاجانت رو رحمت بُکنه؛ داغ پ ر* و مار تا ابد -

و حال و احوالت  هین ی. دونم وقت خوبمونهیتازه م

 نیا یناجوره و هر آنه که تمام قزاقا طیتلخه؛ اما شرا

 دیکوه. تو االن بادور و اطراف کله بُکنن سمت باال

زکون فکر  نهیعفت و به ا یبه جا یریبگ میتصم

 ذاره،ینم رونی! عفت بدون تو پا از باالکوه بیبکن

اقل ع قدرنی. انجایاز ا میفردا نشده بر ییتا روشنا دیبا

هات عموعمو و دخترزن یخار به پا یکه نخوا یستیا

امشب  نی! فقط همکالایکمک بُکن ببرمشون ک ،یبش



 گهیفردا د ،یحرف آخر رو بزن یتا ت یرو فرصت دان

 !ستهیا رید یلیخ

به سمتش انداختم و بعد کامل به او پشت  ینگاهمین

آرامم  نیکردم. سر و چشمش سمت من نبود و ا

 نییرا به من سپرده و فرصت تع زیچهمه. کردیم

 نی! االیل یهاقهقهه یکرده بود. دلم تنگ شده بود برا

را  یگریطاقت داغ د یچندروز لبخند هم نزده بود! ک

 داشت؟

 یپ رمیجمع بشه، م المیو  من خ کالایک میدیرس-

 رحمان و ...

 :عیگرفتن  سرنفس کی یکرد؛ به اندازه مکث

ُکنم، خودشون هم دونن که  دایپرو  رجیرحمان و ا-

فرستاده بود  غامیدنبالتون بگردن؛ عموت پ دیکجا با

 !کالایها رو ببرم ککه عفت و بچه

بودم و باد  ستادهینسبت به او ا یباالتر یدر نقطه من

گرفته بود. دست بردم و دوطرف  یرا به باز راهنمیپ

زد و نه من!  یرا سفت گرفتم. نه او حرف راهنمیپ

 خواستمی. مرودیم حس کردم فاصله گرفته و عقب

 برگردم که دوباره به حرف آمد:



 ییروز گشنه و تشنه باشم، آب و غذااگه سه شبانه-

نگاه هم بهش  ست؛یرو بذارن جلوم که حق من ن

. تو ستهیا ییسوا تیحکا گهیکه د زادی! آدمکنمینم

نباشه به موندن،  لتمیم د،یاز هر نظر در امان کالایک

 خداحافظ! م،یکن یاگهیبعدش فکر د

____ 

 *پدر
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 ییصدا چیه گریرا بستم و منتظر ماندم تا د چشمانم

نشان نداده بودم،  یواکنش چینزده و ه ینشنونم. حرف

و  جوابینزده، سالم ب یهاآن حرف ی  نیاما سنگ

دلم نمانده بود؛ سلمان با  یرو طرفهکی یخداحافظ

 یمن گذاشت و وقت یهر مکثش انگار خودش را جا



و  هایسردرگمتک کرد، جواب تکدوباره شروع 

قدر دور احساس کردم آن یداد. وقتمن را  یهاینگران

را  امهیاز گر سیردم صورت خشده که اگر برگ

 ستادهیا شیبه پشت برگشتم. بهار سر جا ند،یبینم

به سمت صورت  میبود. لب فرو بسته و نگاهش مستق

 ییهارا جلو گذاشت و بعد با قدم شیپا کیمن بود. 

به من دستانش را  دنی. قبل از رسدبه طرفم آم عیسر

 یاز هم باز کرد و در آغوشم گرفت. سرم را رو

 اش گذاشتم و گفتم:شانه

بهار چه به سر ما اومده؟! بُخدا سخته باور  یوا-

ناغافل بشو. تا آخر عمر چشم  یطورنیجان ابُکنم آقا

که چند  یدیشن گوشیبه راهشم. بهار تو خودت با ت

ببو که  ی! پس چآمیمون گفت من زود مبار به همه

 م؟یشب دیکجا با یبهار ما آواره آد،یهرگز نم گهید

 .ختیفشرد و اشک ر اشنهیبه س شتریمرا ب بهار

. هر چه به میرفت نییدر دست هم به طرف پا دست

تر دستانمان محکم یگره م،یشدیم ترکیخانه نزد

 ینشسته بود. وقت خانه یپله یرو یتاج. عمهشدیم

عمو عفت انداخت به زن یبلند شد و نگاه دیما را د

 یعموعفت. زنکردیدور باغ را محکم م یهانیکه پرچ



حساب و  شیکارها وزاز صبح امر کردمیکه حس م

 یاست. فراموشکار یحواسیب یکتاب ندارد و از رو

است! صبح که  ستادهیا ایدن یکجا دانستیکه اصالً نم

مرغ  ریتا ز گشتیمرغ مبلند شده بود دنبال تخم

بعد  یکمبود.  دهیاش خوابکرچش بگذارد که در النه

دوستش داشت،  حدیدوغش را که ب یاز آن کوزه

خودش  یو برا دیایب یتاجتا عمه تگذاش یکنار

که  ییهاتک کاسه و بشقاببردارد! خسته نشد و تک

 !یتاجبه عمه دیخانه بود جمع کرد و بخش یهر جا

جلو  یتاجعموعفت بود که عمهمن و بهار به زن نگاه

 لب گفت: ریآمد و ز

وا بده و برو بار و بقچه ببند، محل  گمیم یهر چ-

 کردنه؟درست نی! االن وقت پرچدهینم

 عمو رفت:دستم را رها کرد و به سمت زن بهار

 میبش ایب جار،یول کن مارجان! گور پدر باغ و ب-

 خونه.

 و گفت: دیدست از کار نکش عموزن

 ادیباد و بارون ب گهیدرست بکنم؛ چندوقت د دیبا-

 !شهیبدتر م



 داد زد: یتاجعمه

 !کالایک یبش دیبا ؟یستیا یآخه تو مگه موندن-

که داشت اشک بهار را  یبا سماجت عموزن

 داد و گفت: به کارش ادامه آورد،یدرم

! زحمت بکشم براش، ستهیا یخانه و زندگ یم نجایا-

 .رمینم جامچیه

کرد و به طرف من آمد. دستم را  شیرها یتاجعمه

و من را با خودش باال برد. در اتاق را باز کرد  دیکش

 گفت: میداخل شد یو وقت

بردار. با  یالزم دان یت رو ببند و هر چبقچه ایب-

چند وقت با عفت و  هیعفت برار حرف زدم. گفت 

جمع ببو تو  الشونیقزاقا که خ اکال،یک یهاش بربچه

 شیپ گردونهیمدوباره تو رو بر ه،ین یکوه خبرباال

 هیو  اکالیک یرحمان زودتر از شما برس دمیشا ایا! م

باهاشون  یحاضر یبگ النبکنه. عفتم تو ا یفکر

 .دارهیبرم نیدست از باغ و پرچ کالایک یبر

 کیانداختم و از کنارش رد شدم. نزد نییرا پا سرم

 نشستم و گفتم: یتاجصندوق، پشت به عمه

 باهاشون کجا برم؟ خجالت َکشنم! سربارشونم!-



جلو آمد و در صندوقم را باز کرد. سرش را  یتاجعمه

 به سمتم خم کرد و گفت:

 آدیبهتره. رحمان  م نیباش جاکیهمه  سه؟یچاره چ-

 دارهیمبه حالتون ُکنه. شما رو بر یفکر هیاونجا و 

با عفت و  دی. االن تو باگهید یجا هی برهیبا خودش م

 !اکالیک یبرارش بش

را از داخل صندوق برداشت و در آغوشم  بقچه

 انداخت:

 جور بکن.جمع و ایب-

که گره بقچه را باز کردم از جا  نیبردم و هم دست

 بلند شد و گفت:

 ،یکنیت رو جمع مبقچه یبرم به عفت بگم تو دار-

. عفت کنمیبا تو کمک م آمیاونم به فکر باشه. بعد م

قبل از نماز  ،دیهمه رو جمع کن دیبرار گفت تا شب با

سر، دو تا درشکه  به جاده نیبرس نیفتیصبح راه ب

 اونجاست.

را که از صندوق برداشتم و داخل  یدستمال نیاول

 وانیا یرفت. رو رونیهم ب یتاجبقچه گذاشتم عمه

 و داد زد: ستادیا



تو هم برو کارت رو  بنده؛یداره بقچه م میعفت مر-

 *.نیبب

 

___ 

 کارت رو انجام بده. نکهیاز ا هی*کنا
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 آمد،یو به کارمان م میشب هر چه که دوست داشت تا

. میگذاشت فیبه رد فیها ردپله ریو ز میکرد چیپبقچه

 میطاقت نداشت کدامچیگرد هم نشسته و ه وانیا یرو

خانمش دور ناز اطی. پروانه در حمیتا به هم نگاه کن

اش او و گوساله کردیفکر م االنهیخو خوش گشتیم

! خبر نداشت آن را هم میبریم کالایرا هم با خود به ک

 واگذار کرده است. یتاجمارجانش به عمه



دو نفر را به همراه نعمت فرستاده بود که  سلمان

را تا جاده ببرند و داخل درشکه بگذارند؛  مانیهابقچه

زود خودمان  یلیبودم. خ دهیند گریخودش را هم د

 اکالیاز ما به ک ترعیکه سر ییهابدون بقچه م،یماند

 . دندیرسیم

. زدیچرت م واریبه د دادههیتک یتاجعمه شوهر

به اطرافش و  یو نگاه کردیسر بلند م یگاهازهر

در  یرا بسنجد. وقت تیتا موقع انداختیآسمان م

از خودش را نشان   یکم ییآسمان، روشنا یانتها

 یبود که بلند شد و با صدا یعمو نفر اولداد، زن

 نیکه ب همرا  هیبق وان،یا یبرداشتنش روقدم

 کرد. اریبودند، هش یداریبوخواب

سر داد.  هیرا در آغوشش گرفت گر الیدم که ل همان

 یتاجاش نگاه کرد و رو به عمههخان واریبه در و د

 گفت:

بشه، هر روز  رانهیو باغ برارت و نذار خونه یتاج-

 سر بزن!  هی ایب

سر تکان  هیو با گر گفتیخب" م"خب یتاجعمه

 .دادیم



تا  یکیقدم گذاشتم و در تار اطیاز همه به ح زودتر

بود که  یخودمان رفتم. چندماه یخانه کینزد

را با کاهگل رنگ و رو داده بودم،  شیوارهاید

نو بافته و دور تا دور خانه گل کاشته  یرهایحص

 نیا یهمه یشبمهین کردمیروزها چه فکر م بودم. آن

کاش خانه را  روم،یم یخالو دست گذارمیخانه را م

 جا داد و برد! یادر بقچه شدیهم م

مان کدام دانستیافتاده بود. نم ریما گ نیب یتاجعمه

و  داشتیرا به طرف جاده هل بدهد. پروانه قدم برنم

 :کردیم هیگر

تو  نیچره اونا رو برد ،یخانم و زکش چپس ناز-

 له؟یطو

 تشر زد: یتاججوابش را نداد و عمه کسچیه

 هیتو درشکه،  ادیبا شما ب تونهیخانم که نمناز-

! تو بشو، خوادیخودش م یبرا ییدرشکه تنها

 .میش رو هم دنبالت روانه کنگوسالهنازخانم و 

زور وادار به دست پروانه را گرفت و او را به بهار

و  گشتمیبرم رفتم،یرفتن کرد. هر چند قدم که م راه

که خانه در پشت  ییتا جا کردمیمان نگاه مبه خانه

نرفته خسته شده بودم.  ستادم؛یها گم شد. ادرخت



ها پشت سرمان بود و ما بدون آن مانیخانه و زندگ

کوه سخت بود؛ کندن از باالدل م؟یداشت از خود چه

کنار  شودیهرگز نم گریسخت بود که فکر کنم د

از  توانمیکنم. نم سیرا خ میو پا نمیاش بنشرودخانه

 هایپشت شال توانمیاش حاجت بخواهم، نمزادهامام

از سرم پنهان شوم و دور از چشم همه دستمال 

و  دیایرا تکان بدهم تا باد ب میبردارم و با لذت موها

ها باال بروم و بتوانم دور سر و گردنم بگردد. از تپه

دلتنگ  دانستمی. مدستم بپوشانم کیکوه را با تمام باال

 شومیباالکوه م یهازن نیو پرچ یرنگ یهالباس

 شانیهایگرفتن شالسبزشدن و جان یکه برا یوقت

که  ییها. دلتنگ عروسرقصندیو م رندیگیجشن م

داماد  یو هر چه به خانه نندینشیاسب م یرو

 !زنندیبا خجالت لبخند م شوندیم ترکینزد

 تیرفتن ما خسته شده بود و شکااز کند راه یتاجعمه

خاطر به گر،یخاطر همدخاطر او، به. بهکردیم

 یرگیتر از هر روز دکه امروز دستپاچه ییروشنا

. میدیرس که به درشکه یتا وقت میبود، تندتر راه رفت

جلو آمد  عیسر دیما را د یسلمان منتظرمان بود. وقت

و راه  دیکش رونیب عموعفترا از آغوش زن الیو ل

 :میباز کرد تا به سمت درشکه برو



کوه از باال ستهیا کیتا هوا تار دیبا ن؛یزود سوار بش-

 !رونیب میبش

بودم. مانده بود تا  ستادهیا هینفر آخر و پشت سر بق 

و بعد خودش دنبالمان  میهمه به سمت درشکه برو

لحظه از کنارش رد شدم. همان نییپا ی. با سردیایب

که به درشکه  یقدر ماند تا وقتآن امد،یپشت سرم ن

را رها کرده و با  شیهااشک گرید یتاج! عمهدمیرس

کمک کرد سوار درشکه  دست ما را گرفت و هیگر

عموعفت نرا به سمت ز الی. سلمان جلو آمد و لمیشو

 گرفت و گفت:

جلوتر از شما با اسب راه  ذرههیمن و تراب -

. نعمت هم با اسبش نیآی. شما هم دنبال ما ممیافتیم

 .دهیو خبره م آدیم نیداشت یهمراه شماست، کار

هم  یتاجداد و عمه تکان شیبرا یسر عموعفتزن

 و گفت: ستادیرو به او ا

برار زاکون؛ بعد از خدا  یسلمان، جان تو و جان م-

 رو به تو بسپردم. شونیا

 داد و گفت: تکان شیبرا یسر سلمان

ما  زیعز ستن؛یشما که ن زیجمع! فقط عز التونیخ-

 !ستنیهم ا



مان که ما پشت یبه درشکه زد و رو به کس یاضربه

 گفت: دمشیدیو بود و نمبه ا

 غفور! فتیراه ب-
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ما به هوا  یگفت و با حرکت یی"چشم آقا"  غفور

. درشکه راه افتاد مانیجاسر میو دوباره برگشت میرفت

 یتر شد؛ اما صداکوچک و کوچک یتاجو عمه

که هوا کامالً روشن شد و از  یتا زمان اشهیگر

 در گوشم بود.  میآمد رونیباالکوه ب

درشکه را نگه داشت و رو به  یبه پل دهینرس غفور

 نعمت گفت:

 عقب؟ گردهیسلمان چره داره برمآقا-

و سلمان  میحرفش باعث شد همه به پشت نگاه کن نیا

به  ادینه چندان ز یرا که سوار بر اسب با سرعت

به درشکه از اسبش  دهی. نرسمینیبب آمدیا مطرف م

به طرف ما آمد. دستانش را به  راستکیشد و  ادهیپ



ما،  ینگاه کوتاه به همه کیداد و با  هیدرشکه تک

 گفت:

 میبخور ریهوا روشن ببو؛ هر لحظه ممکنه تو مس-

باشه شما خواهر و  ادتونیها؛ فقط قبه قزا

 میریم میدار جارسرایاز ب د،یمن یهاخواهرزاده

! اگه سمت شما مونگهیخواهر د هی یتپه خونهخوش

 باشه؟ ن،یگیرو م نیهم دنیپرس یزیاومدن و چ

عموعفت در جوابش سر تکان دادند و با و زن بهار

گفتند. من  یجانمهین یبه سلمان " باشه" رهینگاه خ

 یاهم جواب "باشه" را با سر بلند کردن و لحظه

از درشکه فاصله  عیشدن دادم. سرچشم در چشم 

دستش را به  کیگرفت و به طرف نعمت رفت. بهار 

رها کرد  اهق آرامش ردرشکه گرفت و هق یوارهید

 شیرا به طرف دهانش گرفت تا صدا گرشیو دست د

جا کردم و جابه میپا ینرود. سر پروانه را رو رونیب

 :دمیخودم را به طرفش کش یکم

! قزاقا محرم ستنیا یو جنگلجان من و تبهار آقا-

 م،یستی. اگه تاج به سر نستنین ایناموس جنگل یاشکا

 هیاز ترسشون گر دیبهار! نبا میستیخاک بر سر هم ن

 !میبُکن



 

*** 
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 رونیکه از دانشگاه ب یانیدانشجو یاهویه وسط

 رهیو به چند قدم جلوتر از خودم خ ستادمیا آمدند،یم

 یزیو چ شدیعوض م عیداشت سر زیچماندم! همه

 یامروز به اتفاق کرد،یها را متعجب مآدم روزیکه تا د

را اگر امروز  روزیشده بود. آدم د لیتبد یمعمول

است؛ اما هرگز  دشخو یسخت بود بفهم ،یدیدیم

ها تا شدنو تحول و عوض رییتغ نیا کردمیفکر نم

قد بکشد که به آذر هم برسد! چادر بر سرس  ییجاآن

سر و بدنش در  یهیصورتش بق ی  انداخته و جز گرد

 یشده بود. چادر درست رو دهیچیپ یاهیچادر س



 یحالت دستانش طور یقامتش شکل گرفته بود. حت

ادر را گرفته بود، که انگار شده و چ فکش قفل ریز

 عمرش چادر به سر بوده است! یهمه

 یکه به من خورد، به کنارم نگاه کردم و برا یاتنه با

 یکه دستانش را باال گرفته و حالت عذرخواه یمرد

تکان دادم و همراه با او به جلو قدم  یداشت سر

 را باال بردم: میبرداشتم. ابروها

 سرته؟ یرو هیچ نیا-

شل  یچادرش را کم یدستش را حرکت داد و گره 

 کرد:

معلوم  گه؛یبهنوشته! چادره دعمه ی  گلگل رهنیپ-

 ست؟ین

 کنه؟یم کاریسر تو چ یچادره، رو دونمیم-

 :دیچادر دستش را جلو آورد و دستم را کش ریز از

با  شدیکه نم رفتمیم دیبا ییجا هیتا بهت بگم!  میبر-

 زانو رفت.  یوجب باال دو رهن  یپ

 ؟یمگه کجا رفت-



برداشته و قصد داشتم با  ابانیبه خ یرا که قدم من

عجله از عرضش بگذرم از پشت گرفت و به عقب 

 :دیکش

 .نیزم خورمیصبر کن شلوغه، من چادر سرمه م-

 به چادرش کردم: یااشاره

که تو چادر رو سرت  یطورنی. ادونمیم دیمن بع-

به  یشکم مادرت چادر یاز تو کنهیآدم فکر م ،یکرد

 !یاومد ایدن

 ش!خوردن بود همهچرخ نهیآ یجلو قهیکار دو دق-

طرف و با خودم تا آن دمیدستش را کش توجهیب

 . نگهش داشتم و گفتم:دمیکش ابانیخ یروادهیپ

 ؟یخب بهم بگو کجا رفت-

باز و  یقهیاز  یطرف چادرش را رها کرد. قسمت دو

 شد: دایو الغرش پ دیگردن سف

بابا رو آوردم.  نیماش م،یحرف بزن نیتو ماش میبر-

 خرده جلوتر گذاشتمش! هی

را به پشت برد و چادر را از کمر گرفت و از  دستش

. در میرفت نشی. با هم به طرف ماشدیسرش کش یرو

 یصندل یرا باز کرد و چادر را رو نیعقب ماش



که  ییهابه لباس یکنارم نشست نگاه یانداخت. وقت

که  یبلند نی. بلوز آستبود کردم دهیچادرش پوش ریز

شلوار  یرو نیدر قسمت کمر تنگ شده و پرچ

 افتاده بود.  اشیمشک

 و گفت: دید شیهالباس یمن را رو نگاه

قدر مردم چه یکه داشتم. بعض هیلباس نیترآبرومندانه-

 !کننایم یسخت زندگ

 آذر؟ یکجا رفته بود-

را روشن کرد و با نگاه به مقابلش و  نشیماش

 همزمان به عقب، گفت:

شرکت کنم. البته  یمذهب یجلسه هی یرفته بودم تو-

دستشون  حیها که چند نفر تسبجلسه نیتا! از اچند

 شتریب یکه هر چ شهیو بعد بهشون الهام م رنیگیم

و از اول، از سر شروع  نییبندازن پا حیتسب یدونه

 !شهیتموم م اشونیبختبد یکنن، همه

صورتش را  یرا به طرفش خم کردم تا همه سرم

 :نمیبب

 بشه؟ یکه چ یریم-



آورد و وارد  رونیب یفرع یرا از کوچه نیماش

 شاهرضا شد: ابانیخ

که فقط تو از پس ش  یادنبال سوژه بودم برات! سوژه-

 .یآیبرم

 ؟یاچه سوژه-

 داد: را به دو طرف تکان سرش

 !یاگه گفت-

تو رو با  نزدهرونی. تو بگو. از دانشگاه بدونمینم-

 یاستتار بوده تا بر یبرا فهممیم آمی! منمیبیچادر م

 !یاریب ریکه واسه من سوژه گ ایتو جمع مذهب

تا چشمش  شیابروها یکرد و فاصله زیرا ر چشمانش

 :دیحد ممکن رس نیتربه کم

ها آرمان جلسه نیا یتو یدونیتو م یمار-

 ه؟یچ شونشدهفیتعر

 لب زمزمه کرد: رینگاهش کردم. ز رهیاما خ حرف،یب

پسر بچه که هنوز  هی. فکر کن نیدنبال برانداز-

بعد از  یروزها یشاشش کف نکرده داره به خوشبخت

 ! که چه بکنه، چه نکنه!کنهیفکر م یبرانداز
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 به؟یعج نیا-

 به طرفم برگشت: یبه تند 

 هی دیچرا با ن؟یدنبال چ ست،یفاجعه ن ست،ین بیعج-

 یمجذوب قدرت و ثروت باشه که حت قدرنیبچه ا

 جونشم براش مهم نباشه؟

 کج کردم: یو سرم را کم دمیبه طرفش چرخ کامل

 با من؟ یکنیکه نم یشوخ-

 گفت: یجد

 ستیها که به زور ببچه نیکنم؟ ا یشوخ دیچرا با-

. قدرت شنیم والیبه ه لیفردا تبد شه،یشون مساله

! مطمئن باش بهش برسن تمام خوانیم

و مرتب تو  کنیرو چماق م هاشونیسرخوردگ

 ! زننیسرمون م

حرفان که به قدرت  نیتر از اساده نایبس کن آذر، ا-

 قیدق یمعنا دمیهت قول مو ثروت فکر کنن! من ب

 ی! معندوننیرو نم سنینویکه م ییاز شعارها یلیخ

که  ییهایسخنران شنون،یکه م ییهااز حرف یلیخ



هستن که  ییفضا ری. اکثر اوقات تحت تاثدنیگوش م

 ستن؛یدو سر ن یژدها. اآنیو م رنیم ادیتوش ز

 هی م؛ینداشت وقتچیهستن که ه یزیفقط دنبال چ

که  ییبه کسا یتونیکمتر! تو م یبهتر، بدبخت طیشرا

ولع قدرت  یباالتر از اونا هستن بگ یلیخ یدر مرتبه

 نه. نایدارن، اما ا

وجود نداره. تا  یامبارزه، ساده نیا ی. توزمینه عز-

بوده و دست طرف  یسر هیبوده ثروت و قدرت دست 

عوض  یباز نیزم خوانیم نای! االن ایمقابل خال

و ببرن سمت  رنیبگ فیو قدرت رو از حر شه! ثروت

 کیقدرت و ثروته، نه  ییجافقط جابه نیخودشون! ا

 طیجامعه و شرا نیریز یهاهیکه نفوذ کنه به ال رییتغ

 اونا رو بهتر کنه.

 باال دادم: ییابرو

 یهاهیکه نفوذ کنه به ال یرییپس تو با اصل تغ-

که االن  یشکل نیا یگیفقط م ،یجامعه موافق نیریز

و  یپس چرا نشست ست؟یدرست ن انهیدر جر

 !؟یکنینم یکارچیه

رها  دفعهکیکرد. لبش را به دندان گرفت و  سکوت

 :دیکرد و خند



تو  گمیم نیهم ی! برایشورت رو ببرن مارمرده-

دست و بال آدم  یچون بلد ،یسیراجع بهشون بنو دیبا

 .یرو ببند

 و شمرده گفتم: بلند

که در  ییتمام اونا ی. براسمینوینم یمن سفارش-

آباد رو دارن هم  یجا هیداشتن  یایسرشون رو

که شاششون کف کرده، چه  ییارزش قائلم. چه اونا

 نکرده!

که سر راهمون بود کردم و  یبه کتابفروش یااشاره

 گفتم:

 نگه دار چند تا کتاب الزم دارم. نجایا-

رو برسونم  نیماش دیبا گهیربع د هیتا  تونم،ینم-

 دست بابا!

 !ادهیز یخب تو برو، من کارم تو کتابفروش-

در  نکهینگه داشت و قبل از ا یفروشکتاب کنار

 :دیرا باز کنم پرس نیماش

 چه خبر؟ دیاز ام-

رفتم. به سمتش برگشتم و  رونیرا باز کردم و ب در

 گفتم:



 ندارم! یخبر-

 گفت: کشدار

 باور کنم؟-

 زدم: یچشمک

 نه نکن!-

 کردم: نشیعقب ماش یبه صندل یااشاره

اون جلسات هم  ی. توآدیچادر هم اصالً بهت نم-

فکر  طورنی! الاقل من ایکن دایمقصر پ یتونینم

دست  ؛سمیخالف باورم بنو یزیچ تونمیو نم کنمیم

 !ستیخودم ن
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به من راه افتاد.  یاغرهگرفتم و آذر هم با چشم فاصله

روزنامه، کنار  دنیخر یعقب رفتم و به بهانه یکم

و به  کندیتا مطمئن شوم آذر توقف نم ستادمیا یادکه

کامالً محو شد،  نشیماش ی. وقتدهدیادامه م رشیمس

که به  ینه آن کتابفروشرفتم،  یفروشبه سمت کتاب

 ترنییکه چند متر پا یکتابفروش بودم؛او نشانش داده 

 قرار داشتم. یبنگبود و آنجا با جمال

نبود؛ دو نفر  یخبر یبنگاز جمال یفروشکتاب داخل

بودند  ستادهیا شخانیپشت پ یفروشدر دو طرف کتاب

 شانیکی یوگو بودند. صداو سخت مشغول گفت

 تر بود:بلند

 لمایف ه؛یخوب چ لمیف یتا بفهم ینیها رو ببگوزن دیبا-

 ش شده قر و اطوار ...همه

. جلو آمد و دیزدن کشبا ورود من دست از حرف 

 گفت:

 خانوم! دییبفرما-

شان انداختم و تمام گوشه و کنار به جفت ینگاه

از  یخبر چیکردم. ه یرا بررس یفروشکتاب

 گونه تذکر داد:هشدار یکم بارنینبود. ا یبنگجمال

 ن؟یخوایم یخانوم چه کتاب-



جلو رفتم و پشت به آن  شخانیتا مقابل پ آرامآرام

کردن قصدش دک دیرسیبه نظر م شتریکه ب ینفر

باشد و لحنش هم چندان محترمانه نبود،  یمشتر

 گفتم: میروو به نفر روبه ستادمیا

 ومده؟یقرار داشتم! ن نجایمن با جمال ا-

 رفت: نیکه گرفته بود از ب یو گارد اخم

 منتظر شماست. نییپا د؛یخب زودتر بگ-

که  ینییپا یاز طبقه یاطرافم نگاه کردم. اثر به

خم شد و  شخانیپ یرو یو کم دی. فهمدمیند گفتیم

 را نشانم داد: یفروشکتاب رونیب

 ن؛ییپا رهیم خورهیپله م یفروشبغل کتاب نیهم-

 اونجاست.

بروم.  رونیتا ب دمیکردم و چرخ یپشت سرم نگاه به

 که گفت: دمیشن رفتنرونیب نیح

مملکت قر و اطوار تا دلت بخواد هوادار  نیا یتو-

 داره!

اشاره  دیرسیم نیزمریکه به ز یاپلهدر به راه مقابل

 :دمیکردم و پرس

 نه؟یا-



 تر بود، جواب داد:که منعطف همان

 .نییپا دییبله خانوم؛ بفرما-

هم  یتند بیبود. ش اهیو س فیکث ک،یبار هاپله

آخر برسم و پا به  یبه پله کهنیداشت. قبل از ا

" را صدا زدم. همان دم یبنگبگذارم "جمال نیرزمیز

 جوابم را داد:

کردن ! استاد معطلیکرد ریقدر دچه نجام،یا ایب-

 !یآدم

 یبردم و او را در انتها نییبه سمت پا یرا کم سرم

 ی. بوکردم دایها پکتاب یهاپشت کارتن ن،یمرزیز

 ییدرهم و برهم  ناآشنا یهمراه با بوها یکهنگ

 شانیکه رو ییپر بود از کاغذها نیزم ی. روآمدیم

 ی  چوب یها مانده بود. جمال صندلکفش یپا یجا

اش از وسط شکسته بود به طرفم که دسته یمیقد

 گرفت و گفت:

ً یاوونهیبابا تو د-  یمتوجه هست ؟یاومد ! واقعا

 !؟یکن کاریچ یخوایم

 گفتم: کالفه



سرم اومد  یی. هر بالدمیمنم شن گه،ید یصدبار گفت-

 نباشه. تیتو کار

سرش برد و پشت هم  یرا داخل موها دستش

 شان زد:چنگ

کم کمش  یفتیساواک ب ریدارم من؟ گ کاریبه تو چ-

که پشتتن؛ من  بدبخت از  یشناسیکلفت مچهارتا گردن

ازش  یدارم که اگه تو خمار یمافنگ یبابا هی ایدار  دن

زنم دخترزا بوده پسر  گهیم هیاسم پسرت چ یبپرس

زن نگرفتم هنوز!  گهیم یهم بپرس یندارم، تو نشئگ

 انداخت! یکه عرب ن یینجااو رمیم فتمیب ریگ

 را پس زدم: یصندل

بابات؟ خب  یلنگه یبش یخوایتو هم م نهیهم یبرا-

استعداد  همهنی! با ایرکیباهوش و ز ؛یفیتو ح

 ،یرو بساز یرانیا لمیف نیتریهنر یروز هی یتونیم

 که ... کنمی. من کمکت میسیرو بنو لمنامهیف نیبهتر

 باال آورد: عیرا سر دستش

 یاومد یچ یرفته برا ادتیاستوپ کن بابا! به کل -

قراره مملکت رو از قطارهات االن ! شما و همنجایا

اگه  د،یخالص کن زنهیوپا مکه توش دست یمنجالب

پروژه  شهیمملکت کسر شأنتون نم ی  بعد از آزاد



من در  نیایدستتون، ب دیریبگ کیکوچکیکوچ

 .دیریخدمتتونم! دست منم بگ

 نگاهش کردم: چپچپ

 م کرد.خفه نجایا یخب حرفت رو بزن، بو-

دستش را به شکم و دست  کیرا خم کرد و  کمرش

 را به سمت چپ دراز کرد و گفت: گرشید

 .قدرهنیوسع ما هم گهی! دمیمادموازل مر دیببخش-

 و لبخند زد: ستادیراست ا دیاخمم را د یوقت

 میبر دیشد، با کیتار مهیهوا نصفه و ن یغروب وقت-

 اونجا منتظرتن. اد؛یشه دونیم کینزد ییجا هی

 ؟یآیتو هم م م؟یبر-

 تکان داد: دییبه تأ یسر

 دنبالم. ایب نتیساعت زودتر با ماش هی گه؛یآره د-

هفته اصرار داشتم از  نیکه تمام ا یکار شدینم باورم

 شیو تمام خطراتش هم پ میآیانجامش برم یعهده

افتاده باشد در دامنم و  یزود نیبود؛ به ا چیچشمم ه

 باشد. دهیروز انجامش فرا رس



 دونیسمت م میدنبالت و بر امیامروز ب نیهم یعنی-

 اد؟یشه

 کرد: دیتأک

 دنبالم. یایب دیامروز با نیبله؛ هم-

 ام؟یکجا ب-

 !هایلوط یمحله-

بود که چند  یغروب یکه تمام حواسم پ یحال در

 :دمیپرس م،یساعت کوتاه با آن فاصله داشت

 حرف بزن! یدرست حساب-

تو  ؛یکجاست؟ البته حق دار یدونینم ایلوط یمحله-

 کجا! هیکجا، جواد
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 دونمیهم م هیجواد آم؛یآدرس سرراست بده م-

 کجاست!

سرش را به  یبنگحواسم جمع نشده بود. جمال هنوز

 دو طرف تکان داد:



ن و حب که دم از وط یزشته کس ؛یبدون دمیخب با-

 شهرشه!  یکجا هیندونه جواد زنه،یوطن م

 ی. به فاصلهزدیها محرف نیاز ا انیدر م یکی

شکل به  نیاکه با اکثر دوستانش داشت، به  یطبقات

 ی. حتکردیاعتراض م دردسریو ب یقول خودش خنث

شعار  گشود؛یم یستینظام کمون نیلب به تحس یگاه

کارگر  یاز مارکس بود: "طبقه یامعروفش هم جمله

و سود  زشاز ار یمولد ارزش است، اما سهم

ها هرگز خود را طرفدار حرف نیا ی!" با همهبردینم

 .دانستینم یو تفکر خاص ستمیس

 رفتن عجله داشتم، که گفت: یبرا

 هستم منتظرت! جانیهم ایکردم؛ ب یرو شوخ هیجواد-

. به زد میکه صدا پله نگذاشته بودم یرا رو میپا هنوز

لبش  یرو یعقب برگشتم و نگاهش کردم. لبخند

 بود: یداشت، اما نگاهش جد

در  یمغزم ولو شده بود جلو دمیخواب د شبید-

من  نیا زدمیو داد م گشتمیدانشگاه، منم دور خودم م

 .ستمین

 را جمع کردم: صورتم



 .نجامی! من رفتم و سر ساعت ان؟یا هیچه خواب-

 زیچ یلیدکتره خ نیا ا،یبش الیخیب یدارهنوزم وقت -

 شدن!قبول یازت خواست برا ینیسنگ

ها باال رفتم و تا خود از پله عیبه حرفش سر توجهیب

گشتم تا بتوانم  یبه درد بخور یخانه دنبال بهانه

 .رمیرا بگ ونیهما نیماش

را سوار کردم، انتظار داشتم  یبنگجمال یوقت غروب

نشست، غر بزند و از  نیماش یصندل یتا کنارم رو

 کیبکنم منصرفم کند، اما تا نزد خواستمیکه م یکار

از دور  دانیهم م یساکت ماند؛ وقت ادیشه دانیم

 :دیمعلوم شد به طرفم چرخ

 نیدارم! هم ریخرابم، نه دل شمن نه قد تو کله نیبب-

و  یدونیتو م رم،یکه اون دو نفر رو نشونت دادم م

 اونا!

 ه طرفش برگشتم و جوابش را دادم:ب رید یلیخ

 به تو ندارم من! یکار-

را  ابانیاشاره کرد خ میکه گذشت دانیاز کنار م 

. خودش هم تا قبل از میبرو شهرایبه سمت آر میمستق

ً یدق دانستیآن نم کجا  دیبا ادیشه دانیبعد از م قا



ما  دیکه از د دانیو عصر به او گفته بودند. م میبرو

 دور شد به سمت راستش اشاره کرد و گفت:

همون  یخونه ؟ینیبیرو م دهیاون ساختمون سف-

. ستادنیکه دکتره گفت. اونجا منتظرت وا هیساواک

 ور، اگه بودن منم برم.اون چیبپ

محکم گرفتم تا لرزش  نیرا دور فرمان ماش دستم

نترس و مغرور رفتار کرده  شهی. همندیدستانم را نب

که از خودم به او نشان  یزیآن چ خواستمینم بودم و

به  ی. نگاهزدیچشمانش فرو بر شیداده بودم پ

انداختم. مرد قدبلند و  گفتیکه م یاطراف ساختمان

شلوارش کرده و جلوتر از  بیدست در ج یالغر

آرام . آرامکردینگاه م ابانیساختمان به دو طرف خ

. دمینور چراغ رفت. صورتش را د ریقدم زد و تا ز

 یشهیلحظه به چشمم آشنا آمد. سرم را که از ش کی

 یبنگجمال نم؛یبردم تا او را خوب بب رونیب نیماش

 گفت:

 .ستادهیچراغ وا ریاونه که ز شونیکی-

حرفش با شناختن مرد همزمان شد. احمد  نیا گفتن

 عیبود! سر ستادهیا ابانیطرف خآن دیام یعموپسر

 برگشتم. یبنگو به طرف جمال دمیرا دزد سرم
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 208#پارت

 می_مری#برا

 

که هنوز فکر  یرا به پشت بردم و در حال دستم

 :دمیپرس ام،دهید یاحمد را به صورت اتفاق کردمیم

 !ستاده؟یچراغ وا ریپسر جوونه که ز نیهم-

کرد. دستش را  دییتکان داد و تأ یرا به آرام سرش

 گذاشت تا آن را باز کند: نیماش یرهیدستگ یرو

 طرف ساختمونه!هم فکر کنم اون یکیآره، اون -

را گرفتم و محکم نگهش داشتم.  راهنشیپ نیآست

 گفتم: رمقیب

 !ساینرو وا-

 نگاهم کرد: یطرفم برگشت و سؤال به

 پارک کن! جانیشده؛ تو هم هم رید-



انداختم  دیچرخیجا مبه احمد که سرش همه ینگاهمین

 زدن به او زمزمه کردم:و با زل

 !نییپا امیب تونمینم-

به صورتم  یقیبه طرفم خم شد و نگاه دق یکم

 یافتاده بود و سفت به صندل نییانداخت. دستم پا

 یبود تا بفهمد مشکل یحالتم کاف نیبودم؛ هم دهیچسب

 آمده است: شیپ

 !؟یدیشده، ترس یچ-

من رو  ده؛یام یپسرعمو ستادهیچراغ وا ریکه ز ینیا-

 ! شناسهیم

 یاباال رفت. با سر اشاره شیباز شد و ابروها دهانش

 به احمد کرد و گفت:

 شوهرته؟ یعموپسر اروی نیا-

جلوتر  گهیقدم د هی ذارهینم میآره؛ رو در رو بش-

 .دهیخبر م دیبرم! حتماً هم به ام

باالتر  یسرش کم یرا باال برد و کاله را رو دستش

 داد و پشت گوشش را خاراند:

 دیکارت با یپ یو بر یهم نش ادهیپ ،یپوچ آوردجفت-

 !یرو بزن نایا دیق



نداشتم تا در  یزیادامه دادم و چ امرهینگاه خ به

را خم و احمد . جمال سرش میمخالفت با حرفش بگو

 کرد و با لبخند گفت: یرا خوب بررس

برنامه داشتن تا فکر ساواک رو  یامشب کل یبرا- 

مقامات  یخونه وارید یرو یمنحرف کنن که شعارها

 !دیمال ی! همه چسهینویدختر م هیباال رو رده

 گفتم: محکم

 .میکن یفکر هی دینه، با-

 و با اخم گفت: دیرا عقب کش خودش

و  شناستتیجلو م یبر یگیم م؟یکن یچه فکر-

که  نهیکرد ا شهیکه م ی! تنها فکریکن یکار ذارهینم

. خدا برات خواسته میبر یرو روشن کن نتیماش

 یساواک هی یخونه وارید یرو یسینوبدبخت؛ شعار

فردا  رمیتو گلوت. منم م کنهیم ریگ ه،یدرشت یلقمه

 !یشد مونیپش گمیدکتره م نیبه ا

سرش  یدارش را از رولبه انداختم و کالهدست 

 برداشتم:

! اما یبهت بگم کمکم کن دینبا دونمیجمال من م نیبب-

رو  نایا ینقشه دیخرده با هیبده،  تمیاالن وضع



دارم. پولتم تو  ازیبه کمک تو ن م،یکن یدستکار

 داشبورد گذاشتم برات!

 باال انداخت: یدست

! من با جون ایکرد دایضعف من رو پتو هم نقطه-

 .کنمینم یخودم باز

 را گرفتم: دستش

 میبش ادهی. ما قرار بود پستین یاصالً کار سخت نیبب-

تا بعد  نایاز ا یکیدست  میرو بد نمیماش چیو سوئ

منتظر بمونه تا من  ادیشه دونیاتمام کار ببره م

طرفم من شعار رو که نوشتم سوار  نیبرسم. از ا

من رو  عیبشم تا سر ستادهیکه اون پشت وا ینیماش

 ... ادیببره شه

از من  ی! چه کاردونمیرو خودم م نایمن ا میمر-

 ؟یخوایم

 :دمیرا به طرفش کش خودم

 نیاون قراره ماش ن،یاحمد رو بب ؟یچ یعنی نایا نیبب-

و اگه نرم جلو و خودم رو  دونیمن رو ببره سمت م

اصالً صورت من رو! من  نهیبینشونش ندم نم

بعد از  قهیو پنج دق یپشت واریسمت د رمیم راستهی



 یکوچولو باز لمیف هیو  یشیم ادهیرفتم تو پ نکهیا

که من رفتم  یگیم احمد. هول و دستپاچه به یکنیم

و  ستهینا نجایاون پشت و کارم تموم شده و بهتره ا

 یبریبهش نده، بگو خودت م چمی. سوئبره عیسر

 .دونیسمت م

 گفت: با تمسخر جمال

! مگه خره؟ تا یشما بگ یچشم؛ هر چ گهیاونم م-

خر من رو  ،کنهیکه فرار نم ینوشت وارید یرو نهینب

 !چسبهیم

 شیو بترسون یهولش کن ینه اگه تو خوب بتون-

من نشستم تو شورلت  ادیاون پشت، تازه تا ب آدینم

 بره.  عیکه سر ترسونمیو رفتم. اونم خودم م یآب

 را به دهانش چسباند. التماسش کردم: دستش

 کار رو برام بکن! نیفقط هم-

پول را نشانش  یداشبورد را باز کردم و بسته در

 دادم:

پول رو هم  نیا ادیسمت شه یرو برد نیماش یوقت-

 .میکه توافق کرد هیاز اون شتریبردار. ب



دهانش دور کرد و با اشاره به  یرا از رو دستش

 مقابلش گفت:

 !نشیهم اومد، بب یکیاون -

. الزم نبود دمیرا کنار احمد د یو مرد قدبلند برگشتم

بودم. در  دهینگاهش کنم. عکسش را بارها د یلیخ

هم مقابل  بارکیو  نویتظاهرات مقابل کاز

ممنوعه داشت. احتمال  یهاکه کتاب یفروشکتاب

 دارشیبود. نگاه معن ادیاو هم من را بشناسد ز نکهیا

حکم  میبرا لحظه نیامروز و ا ،یفروشمقابل کتاب

که منتظر  یبنگزنگ خطر را داشت. در جواب جمال

 بزنم، گفتم: یبود حرف

رو  یهمون کار شهی. فقط مشناسهیمن رو م نمیا-

کنار  یاون کوچه یکیاز تار نکهیکرد که من گفتم. ا

ساختمون استفاده کنم و خودم رو برسونم اون پشت 

که  یکار یطرفشون و بگ یتو بر قهیدق پنجو بعد 

 رو انجام دادم. خواستنیم

 

[18.06.21 22:03] 

 



و تو  ادین یبدن تا کس کیکش دیبا نایا م،یمر شهینم-

 یمثل گاو بر یطورنی! هموارید یرو یسیبنو یبر

 قهیدقپنج ی. بعد هم از کجا معلوم تویافتیم ریجلو گ

 برم بگم؟ قهیبعد پنج دق یگیکارت تموم بشه که م

کار رو  نیا قهیدقنداره. کمتر از پنج یمن فرزم، کار-

 ستیکه الزم ن نای. اخورهیآبم از آب تکون نم کنم،یم

 یاون مغازه خوانیفقط م نن؛یخود من رو بب

 وارید یدختر داره رو هیکه  نهیساختمون بب یروبرو

رو براشون  کارنیخب منم هم سه،ینویشعار م

 .کنمیم

 خطرناکه! یلیخ-

 باال نرود. شیتا صدا دیکشیم زجر

را از مقابل داشبورد برداشتم و به  ونیهما نکیع

 چشمم زدم:

 یخطر چیکه من سرعت داشته باشم ه یتا زمان-

 شم؛یسوار شورلت م رمیبعد هم که م ست؛ین

 یچطور دونهیکاربلده و م یلیشونم که گفتن خنندهرا

 .مونهینم یمشکل گهی. ددر بره

 یدر اطرافش گرداند و با مکث یرا به کند نگاهش

 دستش را به طرفم آورد:



 .میکن یکیهامون رو با هم ساعت ایب-

 یاختالف دید یرا به سمت دستش بردم. وقت دستم

 وجود ندارد گفت:

 تموم بشه! یلعنت یقهیدقپنج نیحاال کو تا ا-

سرم  یرا باز کردم و کالهش را رو میموها کش

 گذاشتم:

 ؟یطورنیخوبم ا-

 از من گرفت و گفت: یرا با بدخلق نگاهش

 نتتیاالن مامانتم بب ؛یخوب استتار کرد یلیآره خ-

 تو رو! شناسهینم

احمد  یکبارهی دنیرا برداشتم. د یشدم و اسپر خم

سم را فراموش کرده و فقط به باعث شده بود تر

 رید یبنگجمال یفکر کنم که برا یاقهیدقپنج

من زود! به طرف جمال برگشتم و  یو برا گذشتیم

 یکه برا یدی. ترسش از تردمیشد رهیبه هم خ

زدم و  مبه ساعت یا. ضربهبود دایزدن داشت، پحرف

 گفتم:

 االن شروع شد! نیاز هم قهیدقپنج-

 گفت: محکم



 برو...-

. دمیکش نییشدم و کاله را تا چشمم پا ادهیپ نیماش از

استفاده  هانیو ماش ابانیخ یادفعهکی یاز شلوغ

رساندم. احمد  ابانیطرف خکردم و خودم را به آن

از پشتش رد شدم،  ینگاهش به روبرو بود و وقت

 یام نشد. چند قدم که دور شدم تا  کوچهمتوجه

به کوچه  یوقت دم؛یام دوکنار ساختمان آر کیتار

با  بارنیآوردم و ا رونیب بمیرا از ج یاسپر دمیرس

 ینگاه دمیبه مقابل ساختمان رس ی. وقتدمیسرعت دو

چند متر جلوتر  رنگیبه دو طرفم انداختم. شورلت آب

بود. کاله را تا  ستادهیا یدرخت ریو ز یکیدر تار

را از پشت به سمت  میآوردم و موها نییتوانستم پا

. دستش را از ندینب کسچیتا صورتم را ه دمجلو آور

آورد و تکان داد. خودش اصالً معلوم  رونیب نیماش

حرکت کرد تا جلوتر  میکه داشت ینبود. طبق قرار

گرفتن باشد. به سمت ساختمان سرعت یبرود و آماده

باال بردم و  دیرسیکه م ییبرگشتم و دستم را تا جا

درآوردم:  تبه حرک دشیسف وارید یرا رو یاسپر

 !"کتاتورهاستی"سلول، سرکوب، سانسور، ابزار د

که  وارید یبه شعار رو یاهیکه تمام شد فقط ثان کارم

 گریسمت د یکج نوشته بودم نگاه کردم. چند نفر



را در دستم  یشان جلب شده بود. اسپرتوجه ابانیخ

داده بود.  میبه پاها یبیعج ییمشت کردم. ترس توانا

که از من فاصله گرفته  یبا تمام توان به سمت شورلت

فقط  شد،یمن م دیبود، فرار کردم. کاله مانع از د

 بدوم. میمستق دیکه با دانستمیم

 یشورلت را لمس کرد صدا یدستم بدنه یوقت

قدر بلند بود که خودم وحشت کرده زدنم آننفسنفس

به  نکهیبدون ا دمیرا که کش نیماش رهیبودم. دستگ

انداختم و سرم  یصندل یراننده نگاه کنم، خودم را رو

 نیکه ماش زدمینفس مگذاشتم. هنوز نفس شیرا رو

 یکه از صدا دیچیپ نیدر ماش ییاز جا کنده شد. صدا

 گرفته بود و گفت: یشیزدنم پنفسنفس

 سرت رو بدزد. ترنیینم برو پاخا-

همراه با ترس و  یهالحظه نیکه در ا ییآشنا یصدا

از هر  ،یشدن پشت صندلزدن و پنهاننفسنفس

 بدتر بود! یاشکنجه
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و نگاهش کنم تا  رمیباال بگ ینشد سرم را کم فرصت

 دادنیلحظات قصد باز نیدر ا میهامطمئن شوم گوش

 اشیاند. هشدار بعدمن را ندارند و دچار اختالل نشده

 بود: میهااتمام حجت با گوش

 یور پرت نشو اون ورنیتا ا ریرو بگ یسفت صندل-

 بهت نخوره! یاو ضربه

 دم،یدویبه سمت شورلت م یپشت خطا! وقت خطا

به  شد،یجا مداشت جابه نهیکه قلبم در س یزمان

هرگز من  گریترس و دلهره د نیا کردمیاشتباه فکر م

آن  یهمتا یترس چیه گریرا ترک نخواهد کرد و د

نوشتن  نیکه ح یاهیس یهاتجربه نخواهم کرد و لکه

 خواهد ماند! یاقدستم مانده بود، تا ابد ب یشعار رو

التهابات  یبود تا همه یکاف دیچند کلمه حرف  ام تنها

سفت و  کیبرود و تنها  ادمیاز  شیپ ییهاهیثان



 یلک گریتا د کردیم تیکفا نیماش یگرفتن صندلسخت

 !نمیدستم نب یرو

 ادیبه فر لشیاتومب یتمام اجزا اد،یشدت سرعت ز از

درآمده و هر آن انتظار داشتم از هم جدا شوند و هر 

 پرت شوند! ییکدام به سو

را  لشیاتومب دفعهکیآور سرعت سرسام نیا وسط

برخورد  اشینگه داشت. سرم با شدت به پشت صندل

 از سرم افتاد. یبنگجمال کرد و کاله

 نییپا یبر شتریب یدار خودت رو، هر چسفت نگه-

 بهتره.

ور شد و در آن را با حمله نیبه سمت ماش یکس

بسته شدن در تا به سقف  یسرعت باز کرد. صدا

ا نشست . تبه خودش داد یو سقف تکان دیشورلت رس

 داد زد:

 زودتر برو ...-

: "برو کردیو مرتب تکرار م زدیبود که داد م ریام

 برو"

از  ل،ینگه داشتن اتومب نیداشتم تا ح یکوتاه فرصت

لعنت بفرستم،  امیبه بدشانس نکهیا یبه جا نییآن پا



به سمت راننده  ینگاه یدو صندل نیب یاز فاصله

فقط  نکهینه ا نمیرا بب دیخود ام بارنیو ا ندازمیب

 را بشنوم! شیصدا

او، وسط  دنیاوج گرفت. د دیام دنیبا د زدنمنفسنفس

که فقط در  یفرق داشت با زمان یلیخ یامعرکه نیچن

 .دمیشنیو م دانستمیم ییزهایمورد او چ

وارد قسمت  شهرایآر ابانیخ یهاییروشنا از

 دیام یصندل یدستش را رو ریکه ام میشد یترکیتار

خودش را به عقب خم کرد تا من را  یگذاشت و کم

 :ندیبب

 وارید یرو یچ میخانوم ما به شما گفته بود-

 ! ؟یسیبنو

زدنم را نفسنفس ی. باز هم صدابود یعصب لحنش

بود که مغزم را به کار انداخته  یمثل تلنگر دم؛یشنیم

زدنم را باالتر بردم تا نفسنفس یباشد. از عمد صدا

س دست از سرم بردارد و نخواهد که به گمان تر

 بردار نبود!دست ریجوابش را بدهم؛ اما ام

 یجالد است" شما چ ی: "ساواکسیبنو میگفت-

 ؟ینوشت

 دخالت کرد: دیکمتر شد و ام بارهکی نیماش سرعت



 نوشته؟ یمگه چ-

و  دایو در پ یصندل نیکه ب ینداشتم از کنج جرأت

فاصله  یاکرده بودم، لحظه یصورتم را در آن مخف

را نسبت به خودم بسنجم. فقط  ریام تیو موقع رمیبگ

 نیرا داد ا دیجواب ام ی؛ وقتاست کمینزد دانستمیم

 :دمیرا فهم

رفته سرخود نوشته: "سلول، سرکوب، سانسور، -

 !"کتاتورهاستیابزار د

از نوع به حرکت  توانستمیرا فقط م دیام العملعکس

به  یادرآوردن شورلت بفهمم. سرعت دوباره

 گفت: یاهیچندثان ی  داد و بعد از معطل لشیاتومب

 خوبه، پرمعنا و مفهوم! یلیخ کهنیا-

 یخوابیشعار فکر کرده و ب نیخاطر اشب تمام به سه

تمام آن  نکهیا یعنی دیام دییبودم و حاال تأ دهیکش

 فکرکردن، ارزشش را داشت.  یهاساعت

از  یکیهمه بفهمن  میخواستیما م ؟یگیم یچ-

 !هیساواک هیصاحابش  نجایا یهاخونه نیبهتر

 بلند بود: شیجوابش را داد. صدا عیسر دیام



که شعارها رو  دوننی. همه ممیاز دست نداد یزیچ-

به حکومت دارن  یکه ربط ییهاساختمون وارید یرو

 !سنینویم

بحث را ادامه نداد؛ اما دست از سر من هم  نیا ریام

 برنداشت. آرام زمزمه کرد:

 نی! انگی! دور بزن برو سمت پارکدونینرو سمت م-

رو نداده احمد، خودش برده! قرارمون  نیجمال ماش

 نبود! نیا

 هاورزنیآ ابانیخوش بود هر چه زودتر به خ دلم

فرار کنم، اما  شدنادهیآنجا به محض پ دیو شا میبرس

 مشکوک شده بود.  ریام

 .ستین یخطر گهیباال خانوم، د یایب یتونیحاال م-

با زبان اشاره با  دیرسیبود. به نظر م دیام یصدا

را گذاشته تا هر چه زودتر  شانیقرار و مدارها ریام

در امن و امان  زیو مطمئن شوند همه چ نندیمن را بب

 است!

و بازدمم صدا داده بودم که عامدانه به دم  یطورآن

از کنترل من خارج شده و واقعاً بلند شده  گریحاال د

گذاشتم و حالم اصالً  یصندل ی. کف دستم را روبود

 :دیتوپ دیبه پشت خم شده بود که ام ریبهتر نشد. ام



 !میزنیحرف م نگیپارک میریم ده،یولش کن. ترس-
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خودشان باشد  نیرمز ب کی دیرسیبه نظر م نگیپارک

! سرم را از کنج امنم هالیاتومب یبرا یو نه مکان

 یراه چیه گریباالتر آوردم. د یخالص کردم و کم

و  دیو ام میبرس نگیبه پارک ماندمیمنتظر م دینبود، با

در  لیشان هستم! از اتومبخالهکه من دختر نندیبب ریام

فرار کرد و تنها  شدینم ین سرعتیحال حرکت با چن

اتفاق  ییروروبه نیا تیراه منتظرماندن بود. در نها

 !افتادیم

 کندیکه هرگز فکر نم ییکارها یالآدم البه یهاترس

. آدم خود به خود شجاع زدیریانجامش دهد، م یروز

کارها فقط سخت به  یبعض فهمدیو تازه م شودیم

 کی یخانه وارید ی! من شعار رورسندینظر م

کردن پخش هینوشته بودم و اعالم یمأمور ساواک

و قرار بود تا  دیرسیکوچک به نظر م یلیآن خ شیپ

هم  نیروبرو شوم و ا دیبا ام گرید یچند لحظه

نبود. تازه داشتم  وارید ینوشتن روتر از شعارسخت



 دنی. به دکردمیاتفاق فکر م نیا بودنمنیبه خوش

 دانستمیو م ندیبیکه من را م یزمان دیالعمل امعکس

از دست بدهد! با  شیهااعتمادش را به چشم دیشا

 رفت: ترنییسرم پا خودآگاهنا دیحرف ام

تو  میریم میدار ،یگینم یچیخانم شما چرا ه-

 !یساکت بمون یتونی. اونجا نمنگیپارک

آمد.  رونیاز ب ییرا متوقف کرد. سروصدا نشیماش

و شورلت  کردیباز م شانیداشت در را برا یکس

شد.  کیتار یجا کیدوباره به حرکت درآمد و وارد 

و  ادیتر شد. فقط زروشن زیچهر چه جلوتر رفت، همه

که  ییاز جا زیچ چیکردم و ه یشدن نور را حس مکم

را نگه  لشید اتومبی. امدمیدینم میداخل آن شده بود

 کیشد و  ادهیزود پ ریداشت و آن را خاموش کرد. ام

 :دیشد. احمد بود که پرس کینزد نینفر به ماش

 اد؟یسمت شه نیرفت ن،یچرا زود برگشت-

من شد و  یدور کردم. متوجه یاز صندل یرا کم سرم

 خم کرد و گفت: نیماش یپنجره کیخودش را تا نزد

 ادیشه دونیجمال تو م ن؟یخانم رو چرا آورد نیا-

 منتظرشه.



 کدامشانچیبه ه ریشد و ام ادهیپ نیاز ماش دیام

که من در پناهش آرام گرفته بودم  یفرصت نداد و در

. دیباز کرد و به سمت خودش کش دفعهکیرا 

به سمتم هجوم آورد و مجبور شدم سرم را  ییروشنا

که من به  کردینگاه م ییجابه همان دیام  .رمیباال بگ

زبانش  ری. امنمیبب توانستمیمحض بلندکردن سرم م

 دیبند آمده و مات شد. دو قدم به عقب برداشت و ام

 !"ی: "ماردیجان َکند تا بگو

و دستش را بلند کرد و  دیبه سمت احمد چرخ دفعهکی

 او زد: ینهیبه تخت س

 احمد تو ...-

به  دنیاش را با چرخو به من نگاه کرد. جمله برگشت

 سمت احمد تمام کرد:

 !سهیبنو یمار ینگو شعار رو داد-

تا من  گشتیدنبالم م دیدادن به امجواب یبه جا احمد

صورتم  طرفکیکه از پشت به  یی. موهاندیرا بب

 شدم. ادهیپ نیآمده بودند را کنار زدم و از ماش
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به  یشباهت چیه میبود ستادهیکه در آن ا ییجا

 کریو پ دریبزرگ و ب یفضا کینداشت.  نگیپارک

بزرگ   یهامعلوم نبود. لوله شیبود که ابتدا و انتها

سر ما رد شده بودند  یاز باال یبه صورت افق یاهیس

. به نظر شدندیسقف بلند ساختمان م دنیو مانع از د

جلوتر از  ی. کممیهست هکارخان کیدر انبار  دیرسیم

پرده  مهینصفه و ن شانیبود که رو یآالتنیما ماش

 .شده بود دهیکش

دو  نیمن را شناخت، نگاهش ب یوقت احمد

ود و از همه ب ترجیسرگردان ماند. او گ شیعموپسر

 ! خبرتریب

که  یکار رو بکنم؟! شعار رو اون نیا دیمن چرا با-

جمال آوردتش نوشته! خودش اومد بهم گفت شعار 

که  نی. مگه شما سوارش نکردمینوشته شده، فرار کن

 ن؟یبد شیفرار



به  یعصب ریام د؛یگویاحمد چه م دمیفهمیمن م فقط

 :دیطرفش گردن کش

 ینوشته! جمال ک یاحمد؟ شعار رو مار یگیم یچ-

  ش؟یدیرو آورد؟ تو د

که به  دینکرد و رو به ام ریبه ام یتوجه احمد

 گفت: کرد،یدستم نگاه م یرو اهیس یهالکه

! اوری. نه من، نه دمیرو ند یمن جز جمال کس دیام-

. ما هم میفقط جمال با عجله اومد که بگه فرار کن

سمت  مینوشته شده، رفت وارید یشعار رو میدید یوقت

 مغازه!

 زد: ادیبر سرش فر دفعهکی دیام

 یاحمد پس من تو رو اونجا گذاشته بودم چه غلط-

مگه قرار نبود خودت  ؟یرفته بود یچ ی! برا؟یبکن

 وارید کیکه همراه جمال بود رو تا نزد یدختر

 شد جواب  من؟ دونستمیمن نم دم،یمن ند ش؟یاریب

سوارش رو  خانومیمار ؟یشما چ دم،یمن ند دیام-

 ن؟یرو سوار کرد یک نیدینفهم نیآورد نجایتا ا نیکرد



 اشیبود کوتاه دهیتازه به خودش آمده و فهم احمد

. دو قدم به ستین اشیمدع یعمواز دو پسر شتریب

 :ستادمیا دیجلو برداشتم و کنار ام

 مینداره! من به جمال گفتم نر یریاحمدآقا تقص-

 شناسه،یم نهیمن رو بب دونستمیسمتش. چون م

هم نشستم تو  یخودم تنها رفتم سمت خونه! وقت

 .دمیشما دو تا رو د نیماش

کامل به طرفم  دیرا باز کردم! ام کورشانیگره

برگشت. دستانش را جلو آورد و دستم را گرفت. 

را  وارید یکه شعار رو یبود کس دهیزودتر از همه د

باورش  خواستیاز همه م رترینوشته من بودم؛ اما د

ببرد و  اشنهیس کیدستانم را تا نزد خواستیکند. م

 را نکند: کارنیتا ا کردیخودش را کنترل م

ممکنه  یدرصد فکر نکرد هی ؟یکرد کاریچ یمار-

 کاریچ دیوقت من با! اونیو بدبختمون کن یفتیب ریگ

 توئه؟ یجا نجایا ؟گفتمیم یبه خاله چ کردم؟یم

 لیرو به تحل دیپرسیکه م یبا هر سؤال شیصدا تُن

. دستم را دیشن شدی. سؤال آخرش را سخت مرفتیم

 که داخل دستش بود به دو طرف حرکت دادم:



بار طعمش رو  هی! دیام فهممیحالت رو م نیا-

تفاوت که حال اون موقع  من از االن تو  نیبا ا دم؛یچش

 یو من موندم با کل یافتاد ریبدتر بود. تو گ یلیخیلیخ

کار  نیمن ا کنهیم یمهمون و لباس عروس! چه فرق

شما مگه  گه؟یدختر د هی ایرو انجام بدم 

 وارید یور یسیشعارنو دیبگ نیخواستینم

و  ستینفر دو نفر ن هی ریمهم، تقص یهاساختمان

 رو انجام بده؟ کارنیا تونهیدخترم م هی یحت

هر سه نفرشان چرخاندم و دستم را از  نیرا ب نگاهم

 بردم: امنهیو به سمت س دمیکش رونیب دیست امد

کار رو براتون انجام دادم! چرا فکر  نیخب من ا-

راحت  التونیخ دیبود با گهیدختر د هیاگه  دیکنیم

رو  یاون پدر و مادر نداره؟ اون مثل من کس شد؟یم

 رینداره که نگرانش باشه و بهش بگه اگر گ

و  کسیب کسچیه کردم؟یم کاریچ دیمن با یافتادیم

 !دیام ستیکار ن

که  ی. کسمیمثل خودمون طرف ییما با آدما یمار-

رو قبالً  حتایکارش رو بلده و انتخابش رو کرده. نص

 با تو فرق داره! یلی! خدهیرس نجایو به ا دهیشن

 زدم: لبخند



کردم؟ تا  یمگه من کارم رو بد انجام دادم؟! نابلد-

 حتی! نصمیمن ک دیدینفهم کدومتونچیه نجایخود ا

 !دمیشن ادیهم ز

 برگشتم: ریطرف ام به

 ادتهی ست؟یچرا رنگ به صورتت ن ر،یتو چته ام-

خب  ن؟یبشن به مبارز لیتبد نیمخالف دیبا یگفتیم

! نه تنها مخالف مبارز شده، افتهیاتفاق م نیداره ا

 یلیخ دیکردن. با رییمثل منم تغ یطرفیب ی  بلکه آدما

 !یخوشحال باش

 ریبرگردم که سؤال ام نیبه طرف ماش خواستمیم

 گفتم: ترواشیآمد.  ادمیکردن شعار عوض یدرباره

 یهمه ستیشعار رو هم عوض کردم چون درست ن-

! هیساواک هی یاون اطراف بفهمن اونجا خونه یهاآدم

شون تندروان! زن و بچه و خانواده یسر هی

 ! شدنیگرفتار م یطورنیا

 باال داد: ییابرو ریام

به  یخانواده دارن؟ ک ای! فقط ساواکشدن؟یگرفتار م-

دنبال  دیکجا با دوننیکه نم هییاونا یفکر خانواده

 یعنی یواقع یبفهمن گرفتار دیهاشون بگردن؟ بابچه

 !یچ
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هست  یازیچه ن میاگه قرار باشه ما هم مثل اونا باش-

 یگند و کثافت نیتو هم یهمه چ میبذار م؟یبکن یکار

باشه! ما  یاخالق دیمبارزه هم با یکه هست بمونه! حت

پس  میکن فیهامون خودمون رو تعربا تفاوت میایاگه ن

 یچیه میهامون برسهم که به خواسته یمطمئناً روز

دست از  دی. بامونهیم یطورنیو هم شهیض نمعو

 یترقیعم یو به مبارزه میبردار یظاهر یمبارزه

کردن فکر مردم عوض یکه برا یا. مبارزهمیفکر کن

زمان خاص  هیکه مختص  یجانیه انیجر هیباشه، نه 

 دیو بعدشم فروکش کنه! با کردنیباشه و دنبال تالف

 ورتشکه به ص یظالم رو با هر نقاب رنیبگ ادیمردم 

 .بدن صیزده تشخ

 داد زد: دیجوابم را بدهد که ام خواستیم ریام



 آدیکجاست، چرا نم اوری نیدست بردار. برو بب ریام-

 تو!

تا نشان دهد مثل  دیچرخ عیسر یحرف چیبدون ه ریام

دارد. احمد هم پشت سر  دیگوش به حرف ام شهیهم

برگشتم.  دیراه افتاد و دنبالش رفت. به طرف ام ریام

از سرزنش و  یاثر چیه گریمن بود. د ینگاهش رو

 شتریکه ب یو با انعطاف دمیدیدر صورتش نم یناراحت

کج  ی. سرم را کمکردیبود، نگاهم م دایدر چشمانش پ

 کردم:

 خونه؟ یرسونیمنو م-

و  یشانیپ یرا تا سرش باال برد و رو دستش

 ثابت نگه داشت: شیموها

 رو با من نکن! کارنیهرگز ا گهید-

 دنیبا دو اورد،یدستش را به سمت من ب خواستیم تا

و احمد،  ریام ستادنیانبار و ا یاز سمت ورود یکس

شان رفت. از حالت به سمت یشد و به آن مانیپش

که قرار بود با  یهمان پسر اور،ی دنینامتعادل  دو

معلوم بود  سم،یبدهند تا من شعار را بنو کیکش ریام

 توانستمیکه م یکار هاآمده است. تن شیپ یکه مشکل

 یالحظه دیتا رس اوریرفتن بود.  دیبکنم، دنبال ام



از آن خبر بدهد  خواستیکه م یمات من شد؛ اما اتفاق

من را نداد. رو به  یدرباره یبه او فرصت کنجکاو

 گفت: دیام

 ! ابوننیخدو نفر مشکوک تو -

 عیبه طرف در برود، سر خواستیرا که م احمد

 گرفت و نگه داشت:

باشن که  یهمون موتور ینایاحمد فکر کنم سرنش-

 یمون کرده بودن. دارن با نگهبان  شب کارخونهدنبال

 دهیما رو د اروی ستین دی. بعزننیحرف م رآالتیش

 بگه. یزیباشه و بخواد بهشون چ

 :دندیهر دو با هم پرس ریو ام دیام

 دنبالتون کرده بود؟  یچ یبرا یموتور-

به  یرارادیو دستپاچه به اطراف نگاه کردم و غ هول

 شدم. ترکینزد دیشان و امجمع

 برگشت: دیبه طرف ام احمد

باهامون بود.  ابونیتا سر خ اشهریموتور از آر هی-

مشکوک شده بودن. کوچه به کوچه  یبه چ دونمینم

 باشن! توننیاونا نم نایا م،یو گمشون کرد میرفت

 گفت: یعصب ریام



اگه  ن؟یمونده که نکرده باش یشما دو تا امشب غلط-

 دنبال شما راه افتادن؟ یچ ی! برا؟یاونا باشن چ

به  ینگاهمیدستش را به پشتش برد و با ن عیسر دیام

نگه داشت تا  شیآورد و کنار پهلو رونیرا ب یمن کلت

بودم، پنهان نگهش دارد؛  دهیآن را د بارکیاز من که 

دستش که کلت را  یاما چشمان من قفل شده بود رو

که هر روز با آن سروکار دارد،  یالهیوس کیمثل 

آورده بود. من با  رونیراحت از دور کمرش ب یلیخ

را کرده  شیجاکار طرف نبودم، فکر همهتازه یجمع

بودم.  دهیدرا امشب  گرید یریو ام دیبودند. من ام

 به باال کرد و گفت: یااشاره دیام

طرف رو نگاه چه خبره! هر چهار نیاحمد برو باال بب-

. اگه آره عالمت دهیما رو م کیکش یکس نیکن بب

تو هم برو دم در! اگه در زدن خودت رو  ریبده! ام

که  اریجلوشون باال ب یجور هی. یبزن به مست

و گورشون رو گم کنن، نکردن  یباورشون بشه مست

رو ببر  نیشتو هم برو ما اوریکن!  گهیکار د هی

 پشت!

داشت، نه  دیشان بود. نه تردتر از هر سهمسلط دیام

افتاده و هر  ریگ یتیموقع نیبارها در چن ییترس! گو



 دنیجان سالم به در برده بود. تنها د یریبار با تدب

افتاده  ریشت و گندا شیبرا یریمن بود که تدب یناگهان

 بود. 

و احمد  ریگوش داد و رفت. ام دیبه حرف ام اوری فقط

 دستم را گرفت: دیماندند و نگاهشان به من بود. ام

 نجایکه بشه تو رو از ا ی! من هر طورینترس مار-

 !رونیب برمیم

 و احمد تشر زد: ریبه ام سپس

 !گهید دیبر-

 به من کرد: یااشاره ریام

جمع  المیتا خ رونیب دیبر یپشت اطیاز ح یتو و مار-

بانک  یروبرو ابونیبابا تو خ نیبشه و برم. ماش

 پارکه!

 تر گرفت و گفت:دستم را سفت دیام

. خودش بره خونه؛ برمیبابا م نیرو تا ماش یمار-

 !شتونیپ گردمیزود برم

 :دمیکش رونیاز دستش ب عیرا سر دستم

 !دیام رمیمن تنها نم-



 کرد: دییتأ گرید یحرفم را به نوع احمد

هوا پسه با  میدی! دنجایبرو! برنگرد ا یبا مار دیام-

 اورمیو  ریتا ام کنمیمعطلشون م رونیب رمیموتور م

 از پشت فرار کنن.

 سرش را با تأسف تکان داد: دیام

 اصالً کار به اونجا بکشه!  دی! نبایگیم یاحمد چ-

 اوری! من و ارنیب ونرمیگ توننی! نمدیام کشهینم- 

بره دم در سرشون رو  شناسن؛یرو نم ریام دن،یرو د

 به طاق!  کوبهیم

هم دستش را به پشتش برد. هر آن منتظر بودم  ریام

اما دستش  اورد؛یب رونیب دیکلت ام هیشب یاو هم کلت

 را همان پشت نگه داشت و گفت:
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 ساعتمیرو بردار ببر. ن ی! مارمیوقت ندار دیام-

 غامیبه خونه و برات پ زنهیاز ما زنگ م یکی گهید

ساعت زنگ بزن به خونه و  می. تو بعد نذارهیم

هم برنگرد.  گهی. دمیبرات گذاشت یغامیبپرس چه پ

و امشب خونه هم  آدینم شیپ یمشکل چیشاءهللا هان

 .مینیبیرو م

تکان داد و از من جدا شد  دییبه تأ شیبرا یسر دیام

و فاصله گرفت. با دورشدنش حس کردم هر لحظه 

. زدیبر یآدم به داخل انبار واریممکن است از در و د

 نیبودم و ا دهیدر طول امشب ترس بارنیچندم یبرا

تپش قلبم،  بردننیی و پامداوم عالوه بر باال یهاترس

بود. دور خودم گشتم و  دهام کرحوصلهو کم یعصب

قدر از آن لحظهکیکردم.  یفرار را بررس یهاراه

شدم که آرزو کردم کاش  دیبه خانه ناام دنیرسسالم

مادرجون،  ون،یمامان، هما گرید بارکیبشود 

 ی. فکرهانمیمان را ببخانه اطیبهنوش و حعمه

 یو گرفتن دوباره دیو ترس با آمدن ام یناامن هوده،یب

شمرده شمرده دیپاره شد! امدستم شکل نگرفته، پاره

 و احمد گفت: ریبه ام

ما رو بده؛  کیکه کش ستین یساختمون کس یجلو-

به انبار  ردادنیو گ ستادنیتر دو نفر وااما عقب



 ساعتمی! تا نمییاونجا کننی! احتماالً فکر مکارهمهین

 خونه! دیو زنگ بزن رونیب دیهر طور شده بزن گهید

 چیمن را که بدون ه دیدو سر تکان دادند. ام هر

بودم و خشکم زده بود به  ستادهیا یحرکت و حرف

 طرف خودش برگرداند:

 قهیدقنباشه؛ تا ده ی. اگه سر راهمون کسیمار میبر-

 .مییبابا نیتو ماش گهید

 گفتم: آرام

 .میباشه بر-

. از میدیپشت دو اطیدر دست هم به سمت ح دست

مرموز به  زیچ. همهمیرفت اطیح یکیبه تار ییروشنا

 ییهالهیپر از وس اطی. گوشه و کنار حدیرسینظر م

پشتشان پنهان  توانستیم یآدم براحت کیبود که 

 د؛یدویو آرام م کردیمن را م یمالحظه دیشود. ام

کردن فرمان حرکت میهابه پا توانستمینم گریاما من د

 یفقط به خودم فکر کنم و سه مرد توانستمیبدهم. نم

بودند را به حال خودشان رها کنم!  یکه داخل انبار

 دفعهکی شودیتر مسرعتم کم و کم دید یوقت دیام

 یاستقبال کردم و دست رو کارشنی. از استادیا



ام را آرام خسته یهاکردم نفس یگذاشتم و سع امنهیس

 :دیرا به پشت سرم فرستاد و پرس میموها دی. امکنم

 !؟یحالت خوبه مار-

 کردن چشمانم جوابش را دادم و گفتم:باز و بسته با

 !میتنهاشون بذار شهینم دیام-

 را کالفه تکان داد: سرش

 نیبرسونمت به ماش می! برینمونده مار یتا در راه- 

 تنهاشون ششون؛یپ گردمیمنم برم ،یبابا. تو که بر

 .ذارمینم

 :دمیحرفش پر انیبه م عیسر

. تا اونجا هم دارمیبدون تو قدم از قدم برنم دیام-

 !آمیدنبالت م افتمیباز راه م میببر

 ام را گرفت:طرف شانه دو

 یالک ی. دارمیبر کنمینکن! خواهش م تمیاذ یمار-

 !یکنیوقتمون رو تلف م

 اوریاحمد و  ر،یکه ام ییسمت ساختمان، جا به

 بودند سربرگرداندم: ستادهیا



 نجایبا هم از ا دیتامون باتو! هر پنج میبر میبرگرد-

 تونمینم وقتچیه گهینشه د طورنی! اگه ارونیب میبر

 خودم رو ببخشم.

چه  دانستیانداخت. نم اطیبه دو طرف ح ینگاه 

 . کمکش کردم:ردیبگ یمیتصم

 یکارچه  یدونیشون متو، تو بهتر از همه میبر-

 تو! میتنها بمونن. بر ستیتره! صالح ندرست

 .کردینگاهم م رهیو خ ساکت

 ... دیام میبر-

گشت. کلتش را آمده را باز ریو مس دیچرخ یسخت به

نداشت آن را از  میتصم گریباال آورد و د پروایهم ب

 یبا نگاه میگذاشت یپا به انبار یمن پنهان کند. وقت

 به جلو بود، گفت: میکه مستق یجد

 که؛یاتاقک کوچ هی. باال یخوریاز کنار من جم نم-

 نیداره به تمام ا دیاون باال. قشنگ د میریم ییدوتا

بشه، زودتر از  کیبخواد به ما نزد یاطراف. اگه کس

 .میفهمیهمه م

 !میباشه بر-

 چپ نگاهم کرد:و چپ برگشت



ن و تو، م انی"باشه باشه" نگو! اگه بخوان ب عیسر-

. تا از اون باال میافتیم رشونیتو زودتر از همه گ

 بهمون! رسنیم نییپا میایب

 یاتفاق چیه یذاریمن بهت اعتماد دارم. تو نم-

 !فتهیبرامون ب

 وونهیخاله د یخونه نباش گهیساعت د هیتو اگه -

 !یمار یرفتیم دی. باشهیم

 !افتهینم یاتفاق چیه-

بود؛ لباسش را عوض کرده و  یداخل انبار ریام فقط

و پا شده بود.  سریآدم ب کی هیسروشکلش کامالً شب

را با  اشیو شلوار کتان مشک بلندنیآست راهنیپ

عوض کرده بود.  یو شلوار ل دیسف یپوشریز

سرش آورده  یکرده و به جلو سیرا هم خ شیموها

او  زهم ا یبنگجمال یحت تیوضع نی! در ابود

دستش را باال  دی. ما را که دآمدیتر به نظر مموجه

 گفت: تیانداخت و با عصبان

 شده؟ یچ ن،یچرا برگشت-

 باال انداخت و گفت: یبه طبقه ینگاه دیام
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 .میریبا هم م میمونیم-

 دستش را به سمت من گرفت: ریام

 !یبر دیباهامونه؛ با یمار-

 گفت: توجهیب دیام

. کنمیخبرتون م ورنیا انیباال اگه خواستن ب رمیم-

 یبمونن؛ تا لحظه اطیهم بگو تو ح اوریبه احمد و 

دو نفر شک کردن  نینشن! احتماالً هم ریآخر درگ

. اگه ستیباهاشون ن یبهشون و اومدن دنبالشون. کس

 آمیم عیمن سر یایباز پسشون بر یدر زدن و نتونست

که کارمون راحت  اطیح تو. فقط بکشونشون نییپا

 باشه!

بود و فقط خودشان منظور  یکل شانیهاحرف شتریب

با شلوار  ریام دانستمی. مثالً من نمدندیفهمیهم را م

دو نفر آدم  خواهدیاش چطور مکهنه رپوشیو ز یل



اند و دنبال احمد به چه شک کرده ستیرا که معلوم ن

از  ایبکشاند و  اطیاند به داخل حراه افتاده اوریو 

 را به طاق بکوبد.  رشانو س دیایپسشان برب

 کیو بار کیتار یراهروکیو از  میها باال رفتپله از

مرغ و  یاز النه یکه فقط کم میشد یوارد اتاقک

 یکوچک یشعبان بزرگتر بود. پنجرهکل یهاخروس

. دستش را چند به طرفش رفت دیتا رس دیداشت که ام

 واریاش را به دو شانه دیپنجره کش یشهیش یبار رو

 کیبه پنجره نزد یداد و سرش را کم هیکنارش تک

 به همان شکل ماند. یاقهیکرد و چند دق

. بزرگ و کوچک بود یهاپر از تخته چوباتاقک  کف

برداشتم و به  نیزم یها را از روتا از آنچند

و به  نمیبنش نیزم یانداختم تا بتوانم رو یاگوشه

سرش را به عقب آورد و  دیبدهم. ام هیتک وارید

برداشت و رو به من  وارید یرا از رو اشهیتک

 نیا میکه داشت یاتاقک، تنها شانس یکی. در تارستادیا

. به طرف مینیرا خوب بب گریدهم میتوانستیبود که م

 نشستن کنارم گفت: نیمن آمد و ح



فقط  د،یرو د رونیب شهیخوب نم یلیخ که؛یتار-

و معلوم  ستادنیوا گهیم اوریکه  یهمون دو نفر

 برن! شنینم که گم نیدنبال چ ستین

! واریداد و سرش را به د هیرا به من تک اششانه

 گذاشت: میپا یدستش را رو

اما  یکنیفرار م زیچ هیکه از  یاسم قانون دونمینم-

بهت  تیو در نها آدیاون با سرعت به طرفت م

 !هیچ رسهیم

 پچ کرد:را به طرفم حرکت داد و پچ سرش

 نیع میم با زندگرابطه یمن هرگز دوست نداشتم وقت- 

 زننیم اندازه که تمام زورشون رودو تا مچ یرابطه

باشم  یزنچیه یرو بخوابونن، وابسته گریتا مچ همد

رو وابسته به خودم کنم؛ اما نتونستم!  یزن ایو 

 وا دادم! کردمیکه فکرش رو نم ییدرست در جا

دادم  هیتک واریاز سرش به د یکم یرا در فاصله سرم

 و نگاهش کردم:

 ! ؟یمونیاالن پش-

با  یبزرگم چطورکه مامان یدیند وقتچیتو ه یمار-

 رهیگیرو م واری! در و دپرهیاسب از جاش م یههیش



 نهیو بب وونیتا خودش رو برسونه به ا شهیو بلند م

 بارنیا شهیم نهیآشناست! بب آدیکه صداش م یاسب

کرده و قول برگشتن داده،  یکه باهاش خداحافظ یمرد

که  یمرد یبرا ی! زندگبرگردهبه قولش وفا کنه و 

 ونیو ش بارکیبزرگم رو گذاشت و رفت، مرگ مامان

مرگ و  شهیبزرگم هممامان یبوده؛ اما برا بارکی

 ادیب یوقت هی خوامیمن واقعاً نم ی! مارونهیش شهیهم

 مادربزرگم! یروزها هیبشن شب تیزندگ یکه روزا

پشت کمرم رد کرد و در  واریدستانش را از د دفعهکی

 آورد و گفت: میموها کینزد . سرش رادیآغوشم کش

 مونییکه از جدا رمیخودم رو بگ یجلو تونمیاما نم-

! یمار تونمیناراحت نباشم و تو رو باز نخوام. نم

 دوستت نداشتم! قدرنیا وقتچیکاش ه

فاصله گرفتم. دو زانو  یو کم دمیآغوشش چرخ در

. دستانم را دور گردنش حلقه کردم و ستادمیمقابلش ا

 بود بردم: ترنییه سمت صورتش که پاصورتم را ب

مادربزرگت که بد نبوده،  یزندگ یروزها یهمه-

بزرگت با بابا ییهاروزا و لحظه هیبوده؟ من مطمئنم 

 یداشته که اگه هزار بار هم برگرده به عقب باز مرد

 بابابزرگته! کنهیرو که انتخاب م



 به کمرم آورد و زمزمه کرد: یفشار دیام

 داشتن؛ منم مطمئنم که داشتن!حتماً -

کامالً در آغوشم گرفت. دستانش را دور کمر  بارنیا  

آورد و پشت سر  نییام محکم کرد. سرش را پاو شانه

و بعد لبانم را  میهاکوتاه اول گونه یاهم و به فاصله

را جواب دادم که  شیهااز بوسه یکی. تنها دیبوس

زور باز کرد. اش را بهسرش را بلند و چشمان بسته

 کیگذاشت و چشمانش را بار ممشک یدستش را رو

 کرد:

 یدانشگاه؟ مار یتو یکنیپخش م هیتو اعالم یمار-

 شچارهیو ب آرمیم ریجمال رو امشب گ نیمن ا

 !کنمیم

و  نییپا یاتفاقات طبقه یهمه ش،یهامست بوسه من

برده بودم. سرم را بلند  ادیرا از  نیتر از اقبل یحت

حرکت و  یکه زودتر متوجه میایکردم تا به طرفش ب

که بتواند  ییام شد و من را تا جاخواسته تیدر نها

صورت گردنم را  یراحت ببوسد باال آورد. به جا

 و گفت: دیبوس وقفهیب

 آد؟یو قلقلکت م یهنوز هم حساس-



و لبانش ر نکهیرا خود بدنم داد. به محض ا جوابش

گردنم حرکت کرد، خودم را جمع کردم و دستم را 

که زورش  رمیگذاشتم تا فاصله بگ اشنهیس یرو

تر من را در آغوشش نگه داشت. و سخت دیچرب

 سرش را از گردنم جدا کرد و گفت:

مهلکه به  نی! وسط ایکنیکه تو با من م هیکار نیا-

 پشت پنجره باشم؛ کنار توام. نکهیا یجا

 

[18.06.21 22:03] 

 

 214#پارت

 می_مری#برا

 

 یآن رو زد؛یم که از آن حرف ییاینبودم از دن دور

متفاوت است!  زشیچ که همه یزندگ یسکه گرید

بود که هنوز احساس  یزیچ یبرا دنمیخند زیرزیر

. دستم را رودیآرام راه مگردنم آرام یرو کردمیم

آمدنش استفاده کنم و دور کمرش گذاشتم تا از کوتاه



کلتش!  ینشست رو رستاز جا بلند شوم؛ اما دستم د

 متوجه شد: دی. امدمیبا وحشت دستم را عقب کش

امشب مجبور بودم با  یبرا ست؛یباهام ن شهیهم-

 خودم داشته باشم!

 ! شه؟یم یچ یدونیم رنتیکلت بگ نیاگه با ا دیام-

بلند شد. از باال نگاهم  شیتکان داد و از جا یسر

 کرد:

 !ستیهمراهم ن شهیگفتم که هم-

به  عیانداخت و سر یبه سمت پنجره رفت. نگاه 

 طرفم برگشت و گفت:

 طرف ما! آنیراست م هیسوار موتور شدن دارن -

پنجره را رها کرد و  به طرف در اتاقک رفت. در آن  

 را باز کرد و گفت:

تا  یآینم نییکه شد پا یهر چ ،یمونیم جانیتو هم-

 خودم بهت بگم. 

 من... دیام-

 .امینگو! فقط بمون تا ب یچیه یمار-



را که پشت سرم بست به طرف پنجره رفتم.  در

تر از که کوتاه یبرقچراغ ریجز ت دمیدینم زیچچیه

اطرافش  یو رنگ و رو رفته کهنه یهاتمام ساختمان

دو  یکیاز تار ییکه با روشنا ابانیاز خ یبود. بخش

 یموتور چیبود و من ه دایطرفش جدا شده بود پ

را  کسچیو ه ماندمجا کنار پنجره . هماندمیدینم

 خواستمیو م دمی. ترسدمیهم نشن ییصدا یحت دم؛یند

با دو  یموتور دنیبروم که با د رونیباز اتاقک 

 شدند،یکه از کارخانه دور و دورتر م نیسرنش

 قهیپنجره سر خوردم و نشستم. چند دق ریجا زهمان

 د؛یبگو یزیچ نکهی. قبل از ادیهم رس دیبعد ام

 :دمیپرس

   د؟یرفتن ام-

 آره رفتن! -

 راه افتادن! اوریبودن؟ چرا دنبال احمد و  یک-

 دستش را به طرفم گرفت: دیام

 راحت بشه! المیببرمت خ نجایاز ا ایفعالً ب-

 نییها پااز پله یرا در دستش گذاشتم، وقت دستم

 گفت: میرفتیم



شون همون بودن انگار! خونه یمأمور شهربان -

 تیگفتن که دو نفر مشکوک به فعال ریاطرافه! به ام

 بیتعقدور و بر  نیتا هم شهرایمضر رو از آر یاسیس

بندازن... احتماالً فکر  رشونیکردن و نتونستن گ

خالصشون  رینوشتن! ام اوریکردن شعار رو احمد و 

 یداره و هر ک یها در پشتکارخونه نیکرد؛ گفت تمام ا

رو هم از در  اوریهم بوده تا االن در رفته! احمد و 

رو  نجایبهشون سند ا رمیبرن. ام میفرستاد یپشت

 نشون داد که به نام باباست، فعالً رفتن.

 ها منتظرمان بود:پله نییپا ریام

 یسر هیبهشون گفتم  مونم؛یم نجایمن تا صبح ا-

شبا  میرینگهبان بگ هیبرامون و تا  دهیرس آالتنیماش

. ممکنه تا صبح دوباره برگردن. شما جانیهم مونمیم

 !دیواقعاً بر گهید دفعهنیا

 ه پشتش زد و گفت:ب یدست دیام

 صبح خونه منتظرتم.-

پشت  یآخر، قبل از پاگذاشتن به محوطه یلحظه

که  ریام یبرا یساختمان، به عقب برگشتم و دست

تکان دادم. جوابم را با  کردیمان مو نگاه ستادهیا



زندان  دیکه ام یدر دو سال ایثرتکان دستش داد. خاله

 تر شده بود! ده سال شکسته یبود به اندازه

توقف و مکث با سرعت به سمت  یابدون لحظه دیام 

 همهنیا یبنگراند. شک داشتم جمال ادیشه دانیم

 ادهیرا نگه داشت پ نیماش دیمنتظر مانده باشد. تا ام

که با او قرار  ییرا در جا ونیهما نیشدم و ماش

 دیم. هر چه به اطراف نگاه کردم نبود. ادمیداشتم ند

 زد: میصدا

و نگرانت  دهیترس یخاله تا االن کل م،یبر ایب یمار-

هر جا  ونمیهما نیجمال رفته، ماش میکرد ریشده! د

 ونمی. همادهیدانشگاه بهت م آرهیبرده باشه فردا م

 !رهیدست ام نشیزد بگو ماش یاگه حرف

شدم.  لیبه اطرافم انداختم و سوار اتومب یگرید نگاه

بود  نیکه زد ا یساکت بود و تنها حرف دیتمام راه ام

در دانشگاه پخش نکنم.  یاهیاعالم چیه گریکه د

کرد و خواست تا دم در خانه  امادهیبه خانه پ دهینرس

. دوشادوش هم به سمت خانه حرکت دیایهمراهم ب

طرف صدا زد. هر دو به آن رااسمم  یکه کس میکردیم

به طرفمان  عی. سرمیدیو جمال را د میبرگشت ابانیخ

 رو به من گفت: تیآمد و با عصبان



 یاونجا، رفت یتو؟ دو ساعته من رو کاشت یکجا بود-

 خودت گردش؟! یبرا

 جوابش را داد: دیام

 کرد. ریدست خودش نبود؛ گ-

پارک بود  ابانیطرف خکه آن ونیهما نیماش به

 کردم و گفتم: ینگاهمین

 ؟یمون رو بلد بودتو خونه-

 را به سمتم گرفت: چیسوئ جمال

من!  کشمی. نمایهم سراغ من ن گهیالزم بود بدونم. د-

 پشتم بسه.من و هفت یامشب برا

 :ستادیا شیمن را کنار زد و روبرو دیام

هر  هی! کافیایسراغش ن گهیکه د نهیکار هم نیبهتر-

 !یاکارهچیبه اون راه که مثالً ه یخودت رو زد یچ

 خت و گفت:اندا شیبه سرتاپا ینگاه جمال

 ؟یجنابعال-

 دستم را گرفت و رو به او گفت: دیام

و هم  رسونمتیم آمیهم م یصبر کن قهیدقپنج هی-

 .کنمیم یبهت کامل خودم رو معرف



انداخت  ینگاه دیمن و ام یخوردهدست در هم گره به

و  گذردیکه چه در سرش م اوردیخودش ن یو به رو

از من کامالً  . بحث را با سؤالشزندیم یچه حدس

 منحرف کرد:

 ؟ینوشت وارید یباالخره شعار خودت رو رو-

 !سمشینویگفتم که م-

 متفکر نگاهش کرد: دیام

 ه؟یشعار تو چ-

 به خنده افتاد: یبنگجمال
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 یباشه؟ نان، مسکن، آزاد یشعارم چ خورهیبهم م-

 خوبه؟!

 باال انداخت: شانه دیام

 !هیچیبهتر از ه-



 هیبه  ایسوم! ما جهانهیچیه نیاتفاقاً شعار من هم-

تا راه و چاه رو  میدار ازیکلفت نسرپرست قلدر  گردن

 .دینزن یالک یوپانشونمون بده. دست

 زد: شیبه بازو یآرام یضربه دیام

 نمیماش شی! برو پخوادین ماون گوسفنده که چوپو-

 .آمیمنم االن م

 عقب رفت و قبل از دورشدن گفت:عقب جمال

 تو! نینره ببر ادتونیرو  نیماش-

 یدستش را رو دیشد؛ ام ادیاش با ما زفاصله یوقت

 گذاشت: میپهلو

تر از تو فکر کن که زرنگ نیبه ا شهیهم یمار-

! یفتیب ریگ یکنیکه فکرش رو نم یی! ممکنه جاادهیز

تا اون روز  م؛یبا هم مفصل حرف بزن دیما با

 نکن. یکارچیه

نداره. اون دلش  یاسیس اناتیبه جر یجمال کار-

 ها باشه.فضا نیتو ا خوادینم

 زد: لبخند

فضاها باشه چرا  نیا یتو خوادیآدم که دلش نم هی-

ست؟! همه رو هم پاش وسط معرکه شهیهم



هم سرش تو کاره، منتها جار  یلی! خشناسهیم

 !هیتو سرمه. آدم زرنگ یکه من چ زنهینم

دور شده بود نگاه  یلیکردم و به جمال که خ سکوت

 کردم. 

 !یبرو تو مار-

 ؟یرینم ییتو که امشب جا-

 زنمیم. آخر شب از خونه زنگ منه من امشب خونه-

 راحت بشه که هستم.  التیتا خ کنمیو قطع م

را  ونیهما یصدا یرا خودش زد و وقت فونیآ زنگ

کرد و دور شد.  یلب خداحافظ ریز دیشن اطیاز داخل ح

بود  یمن عصبان رکردنیقدر که از دهر چه ونیهما

و  دیکرد. تا به انتها آن را کش یخال اطیسر در ح

 کرد: شیرها دفعهکی

و  یبریرو م نیماش یداری! برم؟یمار یکجا بود-

خونه؟ برو تو خودت  یآیسه چهار ساعت بعد م

 یدیم نیچرا ماش گهیم یجواب مامان رو بده. ه

 بهش!

 را به طرفش گرفتم و گفتم: چیسوئ

 تو!  اریرو ب نیماش ون،یم همامن خسته-



 یاز همه رو شتریکه از آن حرف زده بودم ب یخستگ

حالم را کرد و  تیرعا ونی. هماگذاشته بود ریلحنم تأث

 نینشستم تا ماش اطیح یصندل یرا گرفت. رو چیسوئ

 ستادهیتراس خانه ا ی. مامان رواوردیرا به داخل ب

 :کردیم دادیبود و داد و ب

باباتون  ن؟یشیراحت م نیدقم بد ونیتو و هما یمار-

 نیایشب ب موقعنیا نیزنده بود کدومتون جرأت داشت

 خونه؟

 اشیشگیهم یرا داخل آورد و در جا نیماش ونیهما

پارک کرد. بلند شدم تا به سمتش بروم و همراه هم به 

رفتن به داخل خانه به  یکه به جا میداخل خانه برو

 را مقابلم گرفت و گفت: یپول یسمت من آمد. بسته

 بود! نیپول مال توئه؟ تو داشبورد ماش یبسته نیا-

 شدم: مانیپش عیاما سر ست؛یمال من ن میبگو آمدم

 آره مال منه! -

 !نبود که پولش را جا بگذارد یآدم فراموشکار جمال
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تا به سمت  دمیو چرخ دمیپول را از دستش کش یبسته

 را گرفت: میخانه بروم؛ اما بازو

 ه؟یچ یپول برا نیا-

 کیتکان دادم. امشب را فقط  حوصلهیبرا  سرم

 کند: ریختم به خ توانستیم قیخواب عم

 !گهیباشه؟! پولمه د یخواستیم یچ یبرا-

 ش؟یگذاشت نیچرا تو داشبورد ماش-

قرض بدم به  خوامیول کن تو رو خدا! م ونیهما-

فردا ببرم  خوامیم دمش؛یها! امشب نداز بچه یکی

 بهش بدم.

 ؟یبود دیبا ام ،یمار یتا االن کجا بود-

 طرفکیبه  یطرفش برگشتم. خودم را با حرکت به

 آوردم: رونیرا از دستش ب میو بازو دمیکش

 باشم؟  دیبا ام دیچرا با-

 گفت: دستپاچه



 !یحدس زدم با اون بود-

 رو سؤال کردم: جوابش

 با اون بودم؟ یحدس زد-

سرش  ی. وقتنمیبرد تا لبخندش را نب نییرا پا سرش

 لبش بود: یرا بلند کرد هنوز لبخند رو

 نه، اون حدس زد! ای یبا آذر نمیزنگ زدم بب-

خونه،  آمیم رید ای ستمیمن ن یوقت گهید ونیهما-

 بابا ... ی! ادیزنگ نزن جاچیزنگ نزن به آذر! به ه

 ادیخودم بماند، اما فر یتنها برا تمیکردم عصبان یسع

 لیکه دل یآخرم کار را خراب کرد. از همان روز

رفتنم به رشت را از آذر پنهان نگه داشته و با  ی  واقع

نگفته بودم که هدفم رفتن به  شیوجود اصرارها

 یبه من اعتماد گریاست، او د نویکاز یهیافتتاح

 یام. به روگفته روغنداشت؛ چون مطمئن بود من د

 یآذر به هر در تمدانسیاما من م م؛یآوردیهم نم

 یشک انیم نیکار من را بفهمد. ا نیا لیتا دل زندیم

که از گذشته تا به امروز نسبت به من و احساسم 

 داریفکر کند د شدیداشت، باعث م دینسبت به ام

کار خودش را  یپورننه یدر خانه دیکوتاه من و ام

 عیمط یو من دوباره همان دختر احساسات استکرده 



از موارد توانسته بودم  یلیام. در خشده دیدر مقابل ام

دور نگه دارم و  میماجرا و کارها یآذر را از متن اصل

 خواستمیهم م دیخودم و ام یدر مورد رابطه بارنیا

او هم مشغول  دانستمیکار را بکنم. هر چند م نیا

او  ی. رابطهخبرمیمن از آن ب کهاست  ییانجام کارها

. آذر ترساندیو برادرش من را م انیکبا هرمز

 انی. ککردینم یاو را راض یزیپرواز بود و هر چبلند

کرده بود. وعده  ییضعف آذر را خوب شناسانقطه نیا

او را به خطا وا  توانستیم انیهرمز ک یدهایو وع

 دارد.

طور که گفته بود زنگ زد و قطع همان دیشب ام آخر

آزار لعنت فرستاد؛ اما من بهنوش بر مردمکرد. عمه

 ی  جمع شد و به اتاقم رفتم تا ترس و خستگ المیخ

خواب رها را که پشت سر گذاشته بودم در تخت یشب

کامل بود،  یکیکه شب در تار یکنم و بخوابم. تا وقت

هستم،  دیام و کنار تاقکداخل همان ا کردمیم الیخ

چشم  یبارصبح، چند یو روشن هوا کیاما در تار

کنم و از خواب  دایمحض را پ ییباز کردم تا روشنا

خاله زنگ بزنم. هر بار با  یبلند شوم و به خانه

 زدم،یم یغلت دهیبه خانه نرس ریهنوز ام نکهیتصور ا

 دمیدی. خواب مبردیو خوابم م بستمیدوباره چشم م



و حالش خوب است و با تصور  دهیبه خانه رس ریما

از بازگشت او به  یداریام و در بخواب نبوده کهنیا

 امد،یکه آفتاب باال ن یتا وقت گریام، دخانه خبر گرفته

 میاز اتاقم صدا رونیبود که ب ونیچشم باز نکردم. هما

 کرد: دارمیزد و ب

 .آرمیتا ظهر برات م یرو الزم دار نیاگه ماش یمار-

تخت نشستم. به ساعت نگاه کردم و بعد به  یرو

ام و را گم کرده یداریمرز خواب و ب دمیشلوارکم! فهم

 نه! ایاست  دهیبه خانه رس ریام دانمیهنوز نم

را به دو طرف کش آوردم و از تخت بلند شدم.  دستانم

 یکه برا یقو بو آمدیم ونیهما نیماش یصدا

کنم  جادیا ییسروصدا نکهی. بدون ازدیم یخداحافظ

 یخانه یها رساندم و شمارهخودم را به پاگرد پله

 یرا برا یرا گرفتم. انتظار هر کس ایثرخاله

را  شی. صداریاز خود ام ریغ دم،یکشیدادن مجواب

 را پنهان نگه دارم: رشدنمینتوانستم غافلگ دم،یکه شن

 خونه؟!  یاومد ریام-

 سالم، آره اومدم.-

 :دمیا دادم و پرسسالمش ر جواب



 ومد؟ین شیکه برات پ یمشکل شبید-

 یحرف یخوب بود. فقط تو که به کس زیچنه، همه-

 ؟ینزد

 ؟یبه ک-

 خاله! ون،یهما-

به  یو نگاه دمیها کشرا با خودم تا سمت نرده یگوش

 انداختم: نییپا

 هست؟ دیبگم بهشون، ام دینه چرا با-

 کرد و گفت: یمکث

 !ستینه ن-

 کجا رفته؟-

 !اکالیرفته ک-

 :دمیتعجب پرس با

 کال؟ایک-

 رفتن! شیپ ساعتمیآره با احمد ن-

 :دمیپرس عیسر

 نگفت؟ یزیچرا به من چ-



هر جا رفت بهت بگه؟ اون مال قبلنا  نیقرار داشت-

 بود!

 بود؛ اما من ناراحت شدم. یشوخ لحنش
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از گوشم دور  شیجارا به قصد گذاشتن سر یگوش

 در صدد جبران حرفش برآمد: ریکردم که ام

رو بهت  لشیچرا رفته! حتماً خودش دل دونمیمنم نم-

 !گهیم

شد دلش  داریهم مثل من تا ب دیداشتم ام انتظار

 ! میبخواهد که با هم حرف بزن

 روزیفبود که آقا نیاتفاق ا نیخبر، بدتر نیاز ا بعد

به دفترش بروم. هر چه گفت  دیو بگو ردیتماس بگ

که در  یبار نرفتم و قول فردا را دادم؛ اما حرف ریز

 رفتن مشتاقم کرد: یآخر زد برا

که  اروی! همون این یخوایم ا،یب یخوایخانم ثابت م-

ما رو  جورهیو هر بار  زنهیزنگ م سشیاز طرف رئ

کار مهم باهاتون داره؛  هیگفته  کنه،یم ضیمستف



و کارش رو  زنهیساعت دوازده هم گفت زنگ م

 !یدان خود گه،یم

رساندم و  هیاز دوازده خودم را به دفتر نشر زودتر

منتظر ماندم. تلفن درست سر ساعت دوازده زنگ 

را بردارم که  یخورد. دست جلو بردم تا گوش

ز من برداشت و محکم "الو" گفت. زودتر ا روزیفآقا

دادن به گوش یبرا دیرسیکه به نظر م یبعد از مکث

 حرف طرف مقابلش باشد گفت:

مهم باشه و  نیبزن نیخوایکه م یبهتره واقعاً حرف-

بهتون  یدفتر کس نیا یکه تو هیبارنیآخر نیگر نه ا

 !دهیجواب م

را به دست من داد. از دستش گرفتم  یگوش بالفاصله

بود که  روزیفکردم. نگاهم به آقا کیو به گوشم نزد

 رییتغ یرا کم ستادنمیا یهیشده بود به من. زاو رهیخ

 نباشم: شیدادم تا روبرو

 د؟ییالو بفرما-

 د؟یسالم خانوم ثابت، خوب-

. زدیحرف م نهیاز حد معمول راحت و با طمأن شیب

 بود. یمرد قبل یصدا همان صدا



 د؟یزودتر حرفتون رو بزن شهی! ممن خوبم-

شما  میقبل که با هم حرف زد یدفعه ادمهی-

 .دیبا خود دوست من حرف بزن نیخواستیم

 ندارم! یااالن عالقه-

 یرا دور زد و سرش را به معنا زشیم روزیفآقا

 وضع تکان داد! نیاز ا یتینارضا

 شونیکه با خود ا دی! شما مشتاقستین طورنینه ا-

 امشب ساعت نه منتظرتونن.! دیصحبت کن

را به من  یگریحرف د یاجازه نکهیبعد بدون ا و

به  یاهیبه دست ثان یبدهد تلفن را قطع کرد. گوش

 نگاه کردم و گفتم: روزیفآقا

ساعت نه شب  گهی! مستیحالشون خوش ن-

 منتظرمن! 

 کجا؟-

 :شدیلبخند بزنم؛ اما نم خواستمیم

 ، اما جا رو نگفت!کرد نییگرفته؛ ساعت تع شیباز -
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به سمت چپ صورتش،  شیهابا کشاندن لب روزیآقاف

شخص پشت تلفن سر  یهااز حرف نکهیا یبه نشانه

 گفت: اورده،یدر ن

 گفته! یزیچ هی ست،یهم در کار ن یقرار-

حلقه شده  کیدو انگشتش که دور استکان کمربار اما

 گذشتی. آنچه در سرش مگفتیم یگرید زیبود، چ

 ینینشبود که بر زبان آورد. عقب یزیمتفاوت با چ

 حمله قرار دهد! تیکرد تا من را در موقع

همون  د،یزدن جوابشون رو ندزنگ گهید بارهیاگه -

 !میکنفت نش یطورنیتا ا دیلحظه قطع کن

بزنم تا سر از  نیاز ا ریغ یداشت حرف انتظار

ساعت قرار  شودیچطور م میدرآورد و بگو میفکرها

 اما مکان قرار را نه! ند؛یرا بگو

قدر نفهمد چه روزیفآقا نکهیخاطر اشدم به مجبور

بزنم،  رونیب هیعجله دارم تا هر چه زودتر از نشر



و  نمیبنش ساعتکیجا بمانم و بعد از آن ناهار را آن

رهسپار گوش  یندهیبه آراجع شیهایشیبه دوراند

از روال  بودنیبر ناراض یمبن تشیکنم؛ به گله و شکا

هم  یکس نکهیه و اینشر نیو مع یتکرار

 نیکه در اول ی. حرفردیگینم یرا جد شیهاهیتوص

: رفتینم ادمیاز  وقتچیهبه من گفته بود  دارمانید

 نند،یرا بب اتیهرگز صورت راض ردستانتی"نگذار ز

اند و درجا مؤثر واقع شده یلیخ کنندیوقت فکر مآن

 !"زنندیم

رهسپار با  یهینشر یسهیبه مقا دیحرف کش یوقت

 یبرا یاآمد تا بهانه شیپ یفرصت گارو،یف

بلند  امیصندل یکنم. از رو دایپ هیاز نشر رفتنرونیب

نشان  یباشم؛ عصبان یعصب نکهیشدم و خودم را نه ا

 دادم و گفتم:

سرتون کاله  یاندازه گهیم شهیمادرجون من هم-

! ما هنوز جرأت رانهیا نجایرستگار ا ی! آقانیبخر

که توش  یحکومت پادشاه ایآ میاز هم بپرس میندار

 زنهیحرف اول و آخر رو م بروبرگردینفر ب کی

 نه! ایداره  یرادیا

 :دیخند



که  میکل جهان بود یکشور تو نیخانوم ثابت ما اول -

! ما که گهینداره د یرادی! البد امیداشت ینظام پادشاه

 م؟یهست م؛یستیتر ناز اجدادمون باهوش

تر که از آن نقاب ساخته بودم را محکم یتیعصبان

 صورتم نگه داشتم: یرو

 هیتون بگم که ! فقط قبلش بهروزیفبرم آقا دیمن با-

 ستون دوربرگردان دارم.  یموضوع جالب برا

 رونیب زشیطرف در رفتم که به دنبالم از پشت م به

 آمد و گفت:

 ه؟یبه چراجع-

 را باز کردم و فقط سرم را به سمتش برگرداندم: در

 مراکز مهم!  یوارهاید یرو یسینوشعار-

 باال داد و گفت: ییابرو

تا در   یاز سر و ُدمش بزن یشیرو که مجبور م نیا-

ل نگ نجایا  !رنیرو گ 

 را به دو طرف تکان دادم: سرم

متفاوت بهش بپردازم؛ مثالً  یاهیاز زاو خوامیم-

 !سمیها بنوزن شدنسیشعارنو یدرباره



ً یاز هم باز شد؛ اما من تقر شیهااخم فرار کردم. اگر  با

در ستون دوربرگردان  توانستمیموضوع را م نیا

و آن اتاق فکرش که  دیبه ام یکمک بزرگ اورم،یب

 ! شدیدر رأسش هستند؛ م یچه کسان دانستمینم

اطرافم را  یهاآدم یهمهتا خانه،  هینشر ریمس تمام

که پشت تلفن  دمیدیم یدر نگاه اول قاصد آدرس

به خانه  یاز آن زده نشده بود؛ اما دست خال یحرف

 یدر خانه را پشت سرم بستم به اندازه یبرگشتم. وقت

 شبیتفاوت که د نیخسته و کسل بودم؛ با ا شبید

 حداقل سرخورده نبودم.

بلوزش را تا آرنج باال  نیتراس خانه آست یرو مامان

تر بزرگ یهاکوچک را به گلدان یهاداده و ُگل  گلدان

 :دادیانتقال م

اهار مامان من ن یبگ یزنگ بزن هی یفکر کرد یمار-

خونه  نیا یتمومه؟ فقط من که تو یهمه چ آمینم

 !زنهیت سر ناهار غرهاش رو به من معمه ستم،ین

رفتن به داخل خانه به طرفش رفتم. خم شدم  یجا به

 و گفتم: دمیو سرش را بوس

واسه  رمی! االن هم مهیمجبور شدم بمونم دفتر نشر-

 .آرمیم زمیریم ییدوتامون چا



 سکو گذاشت و گفت: یرا روگلدان در دستش -

تو  آمیم ز،یرو بر تییمن کارم تموم شده؛ تو برو چا-

 االن.

داخل خانه رفتم و بعد از درآوردن بلوزم و انداختن  به

 یمبل به آشپزخانه رفتم. سرورخانم رو یآن رو

داده و خوابش برده  هیتک واریسرش را به د یصندل

استکان را داخل  یرا برداشتم و چا یبود. تا قور

 :دیشد و پرس داریب ختمیر

 ساعت چنده؟-

سه نشده هنوز! برو تو سالن بخواب سرورخانم، -

 .ینجوریا رهیگیگردنت درد م

 ییظرفشو نکیبلند شد و به طرف س یصندل یرو از

 رفت:

 چرت زدم بسه!-

 زمیبر یاو هم چا یبرداشتم تا برا گریاستکان د کی

 که مانع شد و گفت:

 کار دارم االن. خورم،یمن نم -



به دست به سمت سالن رفتم و منتظر مامان  ینیس

سرورخانوم را هم صدا  خواستینشستم. تا آمد م

 بزند که گفتم:

 مامان! خورهینم-

را  شیداد و استکان چا نییبلوزش را پا نیآست

 :دیرا نوش شیبه من آهسته چا رهیبرداشت. خ

رو دانشگاهت  یکالسا ونیدر م یکیتو چرا  یمار-

 یکه همه یستین ی! مگه تو همون مار؟یریم

شده  ینکنه؟ حاال چ بتیتا غ کردیکاراش رو رها م

 که ...

 را باال آوردم و گفتم: دستانم
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خرده سرم  هی! دونمیرحم کن مامان، خودم م-

 شلوغه.

 گذاشت و گفت: نیزم یرا رو شیاستکان چا دفعهکی

 نامه برات آورد. هیظهر اومد  یکی یراست-

 من؟ ینامه برا-

 کرد: زیکرد و چشمش را ر یاخم

 آدرسه. هیخودش گفت نامه، اما فقط -

از جا  عیبود استکان از دستم رها شود. سر کینزد

 بلند شدم:

 مامان؟! یگیاالن مکجاست؟ چرا -

 تلفن را نشان داد: زیجا شد و ممبل جابه یرو

 گذاشتمش. ی! کنار گوشگهید یدیاالن رس نیهم-

حرفش را تمام کند من با همان نگاهش  نکهیاز ا قبل

بود که در  یکنار گوش یبه سمت تلفن رفته بودم. پاکت

داخل آن باعث شد  دنید یآن باز شده بود. شتابم برا

به مامان بکنم که  زیآمنگاه گله کیاز  شترینتوانم ب

را که داخل پاکت  یپاکت را باز کرده بود. کاغذ کوچک

دم. چندبار خواندم و آن را پشت و رو یکش رونیبود ب

 یگرید زیدر سوهانک چ یاکردم و جز آدرس کافه



نکردم. پاکت نامه را باالتر گرفتم و به مامان  دایپ

 نشانش دادم:

 مامان؟ بود نیفقط هم-

 به پاکت کرد و گفت: یبه من و نگاه ینگاه مامان

 نجا؟یآره فقط آدرس بود! کجاست ا-

 یجز دروغ زیچچیآوردم و ه نییرا آرام پا پاکت

 :میتا به مامان بگو دیرسیدار به فکرم نمشاخ

دانشگاه امشب تولدشه، دعوتم  یهااز بچه یکی-

 کرده!

 چپ به پاکت نگاه کرد:چپ مامان

 ایباز جنگولک نی! اکردنیمثل آدم دعوت مخب -

 ؟یبر یخوای! مه؟یچ

سؤال را  نیمات نگاهش کردم. جواب ا طورنیهم

 :دانستمیخودم هم نم

 !دونمینم-

 یرو یکافه کیدوباره کلمات به ظاهر فقط آدرس  

نشد.  رمیدستگ زیچچیکاغذ را خواندم و ه

ها با مامان را رها کردم و به سمت پله دنینوشیچا



و از  ستادمیاول گذاشتم ا یپله یکه پا رو نیرفتم. هم

 :دمیمامان که نگاهش هنوز دنبالم بود پرس

  ؟یحرف نزد ایثرمامان امروز با خاله-

 گفت: واشیبه دوطرفش کرد و  ینگاه

 شده مگه؟ یحرف زدم، چ-

 پله را رو به عقب آمدم: کی همان

 نزد؟ اکالیبه ک دیاز رفتن ام یحرف-

 فکر کرد و با شک نگاهم کرد: یکم مامان

 نشد! دیاصالً حرف ام-

. امروز خوب دمیدیها را مچشمانش قطار سؤال در

باال  دوتایکیها را گرفته بودم چطور فرار کنم، پله ادی

 را تازه رد کرده بودم که گفت: رفتم و پاگرد پله

 !گفتیبهم م ایثر کالایرفته بود ک دیاگه ام-

را از  یزیآخرم را گرفتم. من با رفتن چ میتصم غروب

 دنیفرصت فهم دیاما با نرفتن شا دادم؛یدست نم

شدن از دست . خالصدادمیرا از دست م زهایچ یلیخ

خوشش  راهنمیبهنوش که از رنگ قرمز پعمه

و مامان بود که  ونیتر از هماسخت آمد،ینم

 کردنشیراض ی. برابود یکیشان شب و تاربهانه



 یکه فقط کم دمیپوش یبلند ی  مشک نیجوراب پاراز

 ی. وقتاوردیب نییتوانست او را از موضعش پا

 من را برساند. ونیشد که قبول کردم هما تریراض

را به  میرا باال دادم تا باد موها هاشهیش نیماش داخل

 یازگاهدر فکر بود و هر ونی. همازدیهم نر

تا  زدمی. هر بار لبخند مکردیو نگاهم م گشتیبرم

وار درونم. و خوره انیپایباشد بر التهاب ب یپوشش

آسمان که محل قرارمان بود، نگه به کافه دهینرس

زمان  بودنیداشت. خواست منتظر بماند که طوالن

فه کا کی یجشن را بهانه کردم و او را فرستادم. فضا

 ناامن باشد. توانستینم

ساختمان  یسقف جلو آمده ریدر کافه که ز مقابل

پنهان شده بود، چندتا المپ روشن بود که المپ وسط 

 ی. وقتشدیجلب توجه روشن و خاموش م یبرا

 نییدر را پا یرهیرا دور زد، دستگ ابانیخ ونیهما

 دادم. 

که فقط  ییو رز همراه با گرما بیس هیشب یعطر یبو

زودتر از همه به  شد،یحس م رونیب یخاطر خنکبه

کوتاه داشت  یبزرگ و سقف یسالن . کافهاستقبالم آمد

 یهافضا یهیروشن بود و بق یالمپ زیهر م یو باال



 شتریاشغال شده و ب زهایاز م یی! چندتاکیتار یخال

که دو نفر  یشخانیسمت پ بهبود. آرام  یها خالآن

ها تا من را از آن یکیبودند، رفتم.  ستادهیپشت آن ا

داد و به  اشیدستمال داخل دستش را به مرد کنار دید

که  ییسمتم آمد. سرش را به طرفم خم کرد و با صدا

 :دیبود پرس یلحنش به شدت جد

 خانوم ثابت؟-

که حس  یبه اطرافم و دو زن و مرد ینگاهمین

 تمام حواسشان به من است انداختم و گفتم: کردمیم

 خودم هستم!-

 را نشانم داد: ییرا دراز کرد و راهرو دستش

راهرو که راه داره به  یانتها دییخانوم ثابت بفرما-

 یکس دیمنتظر بمون یاقهیمون. چند دقمجموعه اطیح

 !آدیکه دعوتتون کرده م

 ؟یپشت اطیبرم داخل ح-

زد و  یکند. لبخند ییقدم برداشته بود تا من راهنما دو

 :ستادیا

 اگه ممکنه بله!-



که  یدنج یو فضا هازیدور م یهابه آدم یگرید نگاه

شان فراهم شده بود انداختم و به سمت هر کدام یبرا

باز  میدر را که برا شخانیراهرو رفتم. مرد پشت پ

 کرد رو به من گفت:

تا  دیمنتظر بمون دیلطف کن یاقهیخانوم ثابت چند دق-

 برسن خدمتتون.

 .رفتم رونیتکان دادم و ب شیبرا یسر
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چهارگوش و کوچک کافه دور  اط  یکه در ح یخنک باد

را به  اطیتنها درخت ح یهاو شاخه و برگ زدیم

نگذاشت؛  بینصیمن را هم ب آورد،یحرکت درم

 طرفکیرا به  راهنمیپ یهارفت و لبه میموها یالالبه

سو و بود که کم اطیح یدر انتها یجمع کرد. نور

داده بود.  آنبه  یبودنش، ابهت ترسناک رمقیب

. امدین یماندم و کس یقیبود. دقا کیجاها تار یهیبق

بود که با دستان  یادم! مهلکهشده بو مانیاز آمدن پش

 یاچاره یمانی. ترس و پشافتاده بودم ریخودم در آن گ

نگذاشت؛ از  یباق میجز برگشتن به داخل ساختمان برا



از  یکه آمده بودم، برگشتم. وقت یهمان در  پشت

. ستادمیدر جا ا دم،یتنگ گذشتم و سالن را د یاهرور

که آن را ترک کرده  یشیپ قهیبا چند دق یشباهت چیه

 زیهر م یشده بودند. رو بیغ شیهابودم نداشت! آدم

دو برابر شده  اشییبود و روشنا یگل رز یشاخه

وجود نداشت. آن  گرید یکیتار ی  خال یبود. فضاها

. دور خودم گشتم. دلم دهم نبودن شخانیدو مرد پشت پ

که  ییبزنم و کمک بخواهم. از جا ادیفر خواستیم

راحت پا  توانستمینبود؛ م یتا در کافه راهمن بودم 

نشده  یمخف ییهاهم آدم زیم ریبه فرار بگذارم و ز

قرمز  یاما رزها رند؛یرا بگ میبودند که بتوانند جلو

 یهارفتنم را سست کردند! از پله یپا زهایم یرو

برداشتن و قدم یصدا شخانیپشت پ چیمارپ یچوب

رفتم  هازیاز م یکی. به پشت دمیرا شن یکس آمدننییپا

 مان  یکوتاه قرمزم پش راهنیپ دنی. از پوشرمیتا پناه بگ

 که فر کرده بودم. ییموها یبودم و حت مانیپش

 یزیچ نیاول آمد،یم نییها پاکه از پله یمرد یپاها

کامل او را  گذاشتینم شخانی. پدمیبود که از او د

بود که  یاز او کاف قدرنیو هم دمیرا د رخشمین نم؛یبب

 جانیو ه یریترسم گورش را گم کند. از شدت غافلگ

 رونیب زی. از پشت مدیچرخیزبانم نم یاسمش رو



روح و تنم  گریکه د یاقیبا اشت ستادم،یآمدم و منتظر ا

لبخند زدم. قدم آخر را  آوردیاز آن را تاب نم شتریب

و  زیم یآمد. به همه نییآخر را پا یبرداشت و پله

 ما بودند لعنت فرستادم: نیکه ب ییهایصندل

 ... د! یام-

را هر چند نامفهوم، اما باالخره صدا زدم.  اسمش

کوتاه  راهنیبه پ یاباال داد و اشاره ییلبخند زد. ابرو

 قرمزم کرد:

 ماه! کهیت هی! مثل یقدر قشنگ شدچه میمر-

را  اقمیو اشت دستم را به سمت صورتم بردم تا اشک 

 پنهان کنم:

 نمیخاطر اومدم که بب نیخدا من امروز فقط به ابه-

 یهمه اکال،یک ینرفت دونستمیمن م ،ییاون آدم تو

 یجون گهید ی! اگه نبودیتو باش خواستیوجودم م

 رو برگرده خونه. راههیب نیکه ا موندیتو من نم

 آمد. دستانش را از هم باز کرد: جلوتر

ن دخمه و تو او رافتادنیگ شب،ی! فکر دشمیپ ایب-

 صبر نذاشته برام. گهیکردنت دبغل



ندارم،  ختنیرو اشک ماندنرهیجز خ یحرکت دید یوقت

 به سمتم برداشت: یگریقدم د

بدون  یول شبم؛یهمون آدم د یکه من دنباله میمر ایب-

 هاش!ترس و دلهره

 لب زد: آرام

 ... ایب-
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نگه داشتم تا  هایو صندل زی. خودم را پشت منرفتم

 شتریرا بشنوم. ب شی" ای"ب یگونهنجوا یباز هم صدا

نگاه کنم و در  دیبه ام خواستیدلم م شهیاز هم

نبود تا من بفهمم  یآغوشش باشم؛ دو سال مدت کم

ببندم. تمام  یگریدل به کس  د دیبعد از ام توانمینم

از  بارهکیبودم که  ارطلبک یمدت من از مرد



تنها  بارهکیرفتنش و  یرفته بود! و من تالف امیزندگ

 از آنش را! شیپ یگذاشتنم را کرده بودم، نه کارها

 باش! زود-

کنار زدم. به طرفش  یحواسیمقابلم را با ب یصندل

در سالن  یگریکس د دیقدم برداشتم. اگر جز من و ام

حتماً تذکر  میهاتق" کفش"تق یصدا دنیبود، با شن

! و دمیپر کش دیکنم. من به سمت ام اطیکه احت دادیم

. دمیبه آغوشش رس کردمیزودتر از آنچه که فکر م

من  یمال من باشد؛ جا توانستیکه فقط م یآغوش

و دستان  دمیتنش را نفس کش میعطر مال یبوباشد! 

بود که اگر تا ابد هم  یاش دور کمرم حصارشدهحلقه

آن  کینداشتم. در  یاگله کرد،یم دایادامه پ

 کی گرید دی. اممیرا بلند و به هم نگاه کرد مانیسرها

با  یگریهر کس د ایطراح هتل نارنج و  ک،یچر

بود که من در نگاه  یخاص نبود؛ فقط مرد یهاعنوان

 یکه درست مثل شب مهمان دمیدیاو خود  عاشقم را م

 یهاحساب و کتاب ینگاه او همه کیبا  ایثرخاله

دور  دی! دستان امزدیریبه هم م اشیزندگ یمنطق

 تر شد:کمرم محکم



 ونیهما نیکه از ماش دمیاز اون باال د یوقت میمر-

گفتم  سمت کافه، به خودم یو اومد یشد ادهیپ

 ؟ینیبب یتونیرو هم م نیتر از اقشنگ یالحظه

را از دور کمرش باز کردم و دو طرف  دستانم

 صورتش گذاشتم:

 .مینیبیحتماً م م،ینیبب می! چرا نتوندیام یوا-

 نییپا دنمیکردم سرش را تا مرز بوس مجبورش

 گریکار را به خودش سپردم. همد یهیاما بق اورد؛یب

ها در فراق هم که سال یرا مثل دو آدم دلتنگ

. دو طرف دمیبوس شتری. من بمیدیبوس سوختندیم

 شترینبود، ب دیصورتش را اگر شرم از نگاه  خندان ام

 . دمیبوسیاز ده بار م

 یآوردم و بغلش کردم. سرم را رو نییرا آرام پا دستم

 یافاصله نیترکوچک خواستمیگذاشتم. نم اشنهیس

آورد و  نییسرش را پا دیمن و او باشد. ام نیب

 . زمزمه کرد:دیرا بوس امیشانیپ

! اون شب هم یشب عقدمون شد هیامشب شب میمر-

بلند،  قدرنیبود! موهاتم هم یرنگ نیهم کتیرنگ مات

 !یهم قشنگ شده بود قدرنیهم



دادم تا نگاهش کنم.  حرکت اشنهیس یرا رو سرم

 صورتم را نوازش کرد و گفت:

صبح کردم؛  یاون شب رو چطور دونمیخودمم نم-

که  یی. اون اشکارمیبم خواستیدلم م دونمیفقط م

 ... میمر یبود ختهیهمه آدم راون چشم یجلو

 گذاشتم: شیهالب یرا رو انگشتم

 ها رو نزن! ولش کن.موقعحرف اون-

اش چانه ریو ز دمیخودم را باال کش یکرد. کم سکوت

 :دمیرا بوس

صدام  میمر االن نیمثل هم ،یکنیم هر وقت بغلم دیام-

 شهیهم شیکن. اصالً دوباره عادت کن مثل دو سال پ

 شتریاسم رو ب نیخودت هم ا دونمی! میصدام کن میمر

 !یدوست دار

 به سرم زد و گفت: یآرام یضربه اشیشانیپ با

بهنوشت حواسم جمع باشه بگم عمه یجلو دیفقط با-

همه از من  نیچرا ا دمینفهمآخرشم من  ؛یمار

 !اومدیخوشش م

 :دمیخند زیر



 لیبا تموم فک و فام ،یستیمشکلش که فقط تو ن-

 داره. یمشکل هیمامان 

مان از . دستانمیفاصله گرفت یهم کم دنیبهتر د یبرا

 دور کمر هم شل شد.

 کرد: میموها شیو آرا راهنیبه پ یااشاره دیام

 دیاصالً چرا با ؟یخوشگل کرد قدرنیتو چرا امشب ا-

 نیا یدونیازش نم یچیکه ه یقرار با آدم یبرا

 ؟یرو بپوش رهنیپ

 لبم نشاندم: یهم رو یکردم و در کنارش لبخند یاخم

! خب ؟یکنیبه خودت حسادت م یتو االن دار دیام-

از  ری. غنمیتو رو بب تونمیفقط م نجایا دونستمیمن م

زنگ بزنه و  هیبه دفتر نشر تونستینم کسچیتو ه

 کنه. دیرو تهد روزیفآقا

 تر کردم:را کج و لحنم را هم نرم گردنم

 !دمیتو پوش یبرا-

دوباره در  دیگردنم راست نشده بود که ام هنوز

 آغوشم گرفت و من را از جا بلند کرد.
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و بعد از کنارزدن  دیچرخ زیم نیترکیطرف نزد به

 می. روبرونشاند زیم یمن را رو شیبا پا یصندل

 به سمتم خم شد: یو کم ستادیا

جورابت  گمیمن م ،یدیمن پوش یاگه برا-

 ست!اضافه

را که پشت لبان  یاگذاشتم و خنده میپا یرا رو دستم

 ام حبس شده بود رها کردم و گفتم:بسته

 بهنوشه!عمه یهیتوص-

 میبه پا یدستم گذاشت و فشار یدستش را رو دیام

 آورد:

به  هیشب هامونهیتوص وقتچیبهنوشت همن و عمه-

 هم نبود!

 گوشم زد و گفت: ریبه ز یابوسه



 یاریدست بمون رو بهدل هر دو نکهیا یبرا یتونیم-

دوباره  یریم یدار یوقت ،یاریاالن جورابت رو در ب

 !یبپوش

 اطراف نگاه کردم: به

 رفتن؟ یرو کجا فرستاد هیبق-

عقب نرفت و برعکس سرش را به صورتم  یاذره

 کرد: ترکینزد

 م؛یی! فقط من و تورونیراحت! همه رفتن ب التیخ-

 .میخوریم جانیشاممونم هم

بهم دروغ  ریچرا ام ! صبحیجاش رو کرد فکر همه- 

 ؟یگفت، تو ازش خواست

 را برداشت و گفت: دستش

 !اریطفره نرو! درب-

 زدم: لبخند

تکون  تونمیکه من نم یطورنی! اعقب یبر دیخب با-

 بخورم.

 یکه به تن داشت را درآورد و رو یعقب رفت کت تا

 میگذاشت. خم شدم و کفشم را از پا یصندل یپشت

درآوردن جورابم  یانداختم. برا نیزم یدرآوردم و رو



نگاه  یهم طور دی. امدادمیرا باال م راهنمیپ یکم دیبا

را هم از  یالحظه خواهدیکه مطمئن بودم نم کردیم

 دست بدهد. 

 رو نگاه کن! گهید یجا هی هیچند ثان هی-

 باال داد: ییابرو

جورابه،  هی ار،یرو درب رهنتیپ چرا؟ من که نگفتم-

 راحت باش!

اخم  ،یرا به پشت گوشم بردم و همراه لبخند میموها

کمک گرفتم تا  زیکرده و نگاهم را از او گرفتم. از م

 عیسر دیکار را بکنم؛ اما ام نیتر او راحت میایب نییپا

 می. روبرودیو خودش را به سمت من کش دیفهم

 و مانع شد: ستادیا

 که گفتم بکن! ی. کارنییپا یایفکرشم نکن که ب-

بردن صورتم به سمت صورتش او را  ترکیدنز با

 یمعطل نگه داشتم. تعادل نداشتم؛ اما توانستم بوسه

را باال آوردم و  میپاها یاش بزنم. کمبه چانه یعیسر

بردم و با  راهنمیپ ریبه ز میدستم را از دو طرف پاها

 نییپا میزانوها ریها را تا زآن میجوراها یگرفتن لبه

 یدست من را کنار زد. لبه متیبا مال دیبردم. ام

 عیسر یلی. خدیکش رونیب میها را گرفت و از پاجوراب



هر دو را مقابل چشمانم لوله کرد، در هم گره زد و 

 شلوارش گذاشت: بیداخل ج

بهنوشت بهت عمه شیپ یگردبر یهر وقت خواست-

 رهنیپ یاالن نما نمیبب نییپا ای! حاال بدمیپسشون م

 تو تنت چطوره!

 یدستش را رو میایب نییکمک کند تا پا کهنیا یجا به

و کف  میپاها یگذاشت. انگشتانش رو میزانوها

کوتاه  یارا لمس کرد. لحظه میهازانو یدستش لخت

را پشت به هم چسباندن  یآن دنیلرز نیو ا دمیلرز

عقب  یبه هم پنهان کردم. دستش را کم میپاها عیسر

جدا شود و کامل  راهنمیتا سرانگشتانش از پ دیکش

آن را گرفتم و نگه  عیکه سر ردیقرار بگ میپاها یرو

 یو آوا دمیبه سمت باال کش دفعهکیداشتم. خودم را 

 میاعتراض بود از گلو یکه برا ی" اینامفهوم "ه

 بلند بخندد: دیآمد، اما فقط باعث شد ام رونیب

 ندارم! تینترس کار-

ش خم شد. کنار زیم یرو م،یکه بود یبه همان حالت 

و به طرفم  دیکش رونیقرمز داخل گلدان را برز 

 گرفت:



 یکافه نیرو خودم برات گرفتم. ا نجایا یهاتموم گل-

 و احمده! ریخودمونه. مال من و ام

 !یکنیموضوع رو عوض م انهیناش یلیخ-

 میتونیم یو اجازه بد یخب تو اگه دستت رو بردار-

 ! میبپرداز یبه همون موضوع قبل

 زیرا برداشتم و گل را گرفتم. به طرف جلو خ دستم

 نیی. کمکم کرد تا پامیایب نییپا زیم یبرداشتم تا از رو

. مقابلش دیخندیرا بپوشم. هنوز م میهاو کفش میایب

 د،ینگاهش کردم. احساس تعلق شد رهیو خ ستادمیا

شدن با آغوشکردن و همبود که با هر بار لمس یاتفاق

تر رفت، سرش را به سمت افتاد. عقبیم میبرا دیام

 کرد و گفت: میبه پاها یخم و نگاه نییپا

 هی جانیشدنم، رفتم شمال! تو الهروز بعد از آزاد هی-

! فقط دوست دارم دمشیو خر دمید ینقاش یتابلو

مخصوصاً  هته،یقدر شبتابلو چه یدختر تو ینیبب

روز  هیاتاقمه!  یساق پاهاش! تو یلبخندش! حت

 .دمیو نشونت م برمتیم

 منه؟ هیشب-

 ! یلیخ-



 یاز دستم عصبان یلیروزا خاون دیبا کردمیفکر م-

تابلو  هی یبر نکهی! نه ایبزن ریرو با ت مهیسا ؛یباش

 منه. هیچون دختر توش شب یبخر

 نایا یبودم؛ دلخور، دلتنگ، اما با همه یعصبان-

 دوستت داشتم.

 اطرافم اشاره کردم و گفتم: به

 ره؟یمال تو و ام نجایا یگفت دیام-

تر حرفم تکان داد. آرام دییتأ یرا به معن سرش

 :دمیپرس

 پوشش کارهاتونه؟ یبرا-

 شد: بیلبش بود غ یکه رو یلبخند

بکنم و تو رو  یغلط نیهمچ دی! چرا من با؟یمار-

 همه ... نیخطرناک! اونم من که ا یجا هی ارمیب

 حرفش را تمام کند: نگذاشتم

هست که  زایچ یسر هیگفتم!  یطورنیهم دونم؛یم-

 درست فکر کنم! ذارهینم

 را گرفت و من را به خودش چسباند: کمرم

 ! من حواسم هست.؟ییزایچه چ-



 !دیام یتو کلت دار-

داشته  دی! باگهیخب چون حواسم هست کلت دارم د-

 باشم.

من  یگیراحت از لزوم داشتنش م طورنیا یوقت-

 .شمینگران م شتریب
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 :دمیرا پرس یبالفاصله سؤال بعد و

 دیرو تهد روزیفآقا ه،یدفتر نشر یزدیچرا زنگ م-

 ؟یکردیم

افتاد و سرش به من  نییاز دور کمرم پا دستش

 شد: ترکینزد

 !زدمیمن زنگ نم-

 اسمش را صدا زدم: زیآمهشدار



 !دیام-

رو  کارنیتو ا یزنگ بزنه! برا گفتمیبه احمد م-

ازت  خوامی. نمدمیو باز هم ادامه م کردمیم

 سوءاستفاده بشه.

 ادامه داد: یجد یلیچشمانم زل زد و خ در

که دلشون  یهر حرف توننیکه همه م یبدون دیتو با-

رو کجا  یچ ستیبلد ن یرو بزنن؛ اما هرکس خوادیم

برسه.  جهینت نیرو کجا نگه تا به بهتر یبگه و چ

و دم  مینزده خفه بش یهابهتره از زور حرف یگاه

 دینبا ی! مارمیاریاما به جاش فاجعه به بار ن م،ینزن

از مطالب باعث  یلیخ یپردهیشجاعتت در گفتن ب

روز  یبرا ینقربا هیبه تو به شکل  ایبشه که بعض

مبادا نگاه کنن. بذارن تو به جاشون حرفاشون رو 

! من رشیراحت بزنن ز رکردنیکه هر وقت گ یبزن

 نم؛یبیرو م نیرستگار هم کهیمرت نیا یچشما یتو

که اون جلو بوده رو فدا  یافتادم اون ریهر جا گ نکهیا

 کنم! و خودم قسر در برم. 

ً یکه دق یکنیمنع م یزیمن رو از چ یتو دار-  قا

و  یسادی! تو هم جلو وایدیانجامش م یخودت دار



شدت داره هلت  نیکه با ا هیاون پشت ک دونمیمن نم

 و ... یدرافتاد انیکه با هرمز ک ی. تو بوددهیم

 قطع کرد: مقدمهیرا ب حرفم

 شبیکه د یعوض شده؛ اون نکهیمن و تو مثل ا یجا-

 وارید یرو با اون لباس و شعار دنتیبود از د کینزد

 سکته کنه من بودم نه تو!

 کرد: یااشاره شخانیسر به پ با

هست، اونجا  یلژ خانوادگ هی شخانیپشت پ میبر ایب-

 یدعوات کنم؛ اما وقت خواستمی. امشب نممینیبش

 ندارم. یمنم حرف یخودت دوست دار

و خودش پشت  فتمیتا من زودتر از او راه ب دیچرخ

خم  عیسر یلیخ شدمیرد م. از کنارش که دیایسرم ب

آرام به کمرم  یاو ضربه دیشد و پشت گردنم را بوس

ذره از وقتت  هی! یخوشگل یزد و لب زد: "چه اخمو

 به من؟!" یدیرو امشب م

. جلوتر از او بودم. خودش را به من دیدیرا نم لبخندم

را نشانم  شخانیپشت پ یشدهپنهان یرساند و فضا

 یمخمل  آب ینفرهمبل سه کیو نفره . دو مبل تکداد

داخل کافه  یبا فاصله از تنها پنجره یهم کم یروبرو

بزرگ مبل به رنگ  یهاشده بودند. بالش دهیچ



 لیوسا وسط زیم ی. روودندب اشییطال یهادسته

 یکوچک ینییتز یو قور یشده بود. کتر دهیچ ییرایپذ

 یابرها هیبخار شب یکتر یبود و از دهانه زیم یرو

قرمز هم داخل رز  یا. دستهزدیم رونیپاره بپاره

رفتن به سمت مبل  یبود. تعللم برا یاشهیگلدان ش

و به آن سو ببرد. من  ردیدستم را بگ دیباعث شد ام

مبل نشاند و خودش  ینفره کنار دستهمبل سه یرا رو

 کنارم نشست: فاصلهیهم ب

پوشش  نجایا یبرعکس اونچه که فکر کرد یمار-

 میبه بهانه کافه ازش استفاده کن  میکه ما بخوا ستین

که  هییفضا هی. اتفاقاً برعکس میبکن یاگهیو کار د

ً یاگه اح نجا،یا یایم یوقت خواستمیمن م  یکس انا

. از رهیازت بگ ییسرک بکشه تو کارت، نتونه آتو

ست دنج و عاشقانه یاج هیراحت باشه.  التیخ نجایا

 .شهیعاشق رزرو م یهازوج یکه برا

 دیلبم آمد. ام یرو یندیحرف آخرش لبخند خوشا از

هم لبخند زد. با بردن دستش به پشت سرم و 

ام من را مجبور کرد کامل کردن آن دور شانهحلقه

 نگاهش کنم:



قدر دلت چه بذار من حرفم رو بزنم، بعدش تو هر-

 دعوام کن. خوادیم

 را به سرم زد و گفت: سرش

 بزن.حرفت رو -

 چشمانش نگاه کردم: به

 انیهرمز ک یکه اون شب از خونه یا مدارک-

 شدن؟  یچ یبرداشت

 باال داد: ییابرو

 جاشون امنه!-

 ؟یرو اون شب جات گذاشت یک-

 ها!از بچه یکی-

آن روزمان،  یهاحرف یادآوری یزدم و برا یچشمک

 گفتم:

و رنگ خاصش،  یوشلوار وارداتپس از اون کت-

 هم داشت؟ یاگهیکس د

 باال انداخت: شانه

آره کس  ی! ولستین یشک چیبودنش که هدر خاص-

 هم داشت. یاگهید



 دمت؛ید نویکاز یمن تو ؟یچ جانیاله یاون روز تو-

 !یمست هم نبود یرشت؟ حت یبرگشت یک

نگاه  میهابه سمت صورت من خم شد و به لب کامالً 

 کرد:

چون دست به فرمونم حرف نداره! مست نبودم، -

با  دیبا انیاصالً مشروب نخورده بودم. فقط ک

رو  یکه من از شدت مست دیدیخودش م یهاچشم

 .ستمیپاهام بند ن

ً یاون سند و مدرکا دق-  یخوایبودن، باهاشون م ایچ قا

 ؟یکن کاریچ

تک اسم تک میفعالً دار م؛یکن یم شیکار هی یزودبه-

د و به هم دارن یمهم یهاطرفاش رو، که اتفاقاً پست

 یکارهزار جورکثافت ،یقانون تیکار و فعال یهوا

 ی. وقتمیآریدرم دن،یجلوه م زیرو تم یاقتصاد

به مردم  انتیبه عنوان سند خ شهیم میکاملش کن

 منتشرش کرد!

 !دیدردسر داره ام یلیکار خ نیا-

 ینهیام بود من را به سمت سکه دور شانه یدست با

 یرا از رو میموها گرشیو با دست د دیخودش کش

 صورتم کنار زد و مرتب کرد:
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 یکه تو ییاز کارها نیمن رو ول کن! بش یدردسرها-

 دیشون؛ مو به مو! بابهم بگو. از همه یدانشگاه کرد

 یوحشتناک یکارهااز  یبشه و کس رید نکهیقبل از ا

که  نهیقدم ا نیکرد؛ اول یفکر هیبو ببره  یکه کرد

! جمال ینش دهیتو دانشگاه د یبنگهرگز با جمال گهید

جانبه رو همه انیچند جر ارهد میمستق ریبه طور غ

از اون  شتریب یلیخ یعنی. کنهیم تیدانشگاه هدا یتو

 !یکنیکه تو فکرش رو م هیزیچ

و  دیکج کردم، فهم دنینفهم یرا که به نشانه سرم

 داد: یشتریب حیتوض

بد  ییاما اونجا ست،یخود بد ن یبه خود نجاشیتا ا-

تا  کنهیامثال تو استفاده م جانیکه از شور و ه شهیم

 !ستیازش ن یجا رد چیکارهاش رو جلو ببره، اما ه

خواسته بکشم کنار! نترس! من خود جمال بارها -

 نبرده. ییبو کسچیشده کار کردم؛ هحساب

 ام آورد:به شانه یشد. با دستش فشار ترنرم



 هیکه من  هیهمون اشتباه نیدلم؛ ا زیجان، عز یمار-

جز خودم از کارام  کسچیبار کردم. مطمئن بودم ه

 ست.شدهحساب زیچخبر نداره و همه

باهات باشم، کنار  خوامیکمکتون کنم! م خوامیمنم م-

دانشگاهم  یتو یاز تموم کارها نمیشیتو! اونوقت م

 .گمیبهت م

 و گفت: دیلبم کش یرا رو شستش

کن! االن  فیرو! بعداً برام تعر یولش کن همه چ-

 من!  یپا یرو نیبش ایفقط بلند شو ب

از دم و  مرتبهکی. تمام تنم دیرا به گردنم کش اشینیب

تر رفت مبل عقب یگردنم جمع شد. رو یبازدمش رو

تا  دیجا شده بودم با خودش کشو من را هم که  جابه

به عقب لم داد.  ی. تا نشستم کمنمیبنش شیپا یرو

 کرد و گفت: میدست در موها

تو صورتت و  زهیموهات بر خوامی! مترکینزد ایب-

 بعد صورت من!

اش صدادار شده یبود، نفس کم زیانگوسوسه لحنش

 ی. دستش را براکردیم ترنیریوسوسه را ش نیهم ا

گذاشت و نوازش کرد.  میهاباالتر از زانو یبار دوم کم

در  د،یایدرب میقرار بود از گلو بارنیکه ا ییتمام صدا



بود که  میهانفس یام خفه کردم. فقط صداحنجره

 یتنم گرما یبکنم. همه جا یاربا آن ک توانستمینم

 یحت کردمیداشت جز صورتم که حس م یعاد

 دیهم برود و گرمش کند. دست ام دیتا قلب ام تواندیم

. سرم را خواستمیها را نمرا پس نزدم؛ جداشدن آن

اش گذاشتم و به صورتش بوسه زدم و در شانه یرو

تر شد و سکوت جواب گرفتم. نوازش دستش آرام

را  میهالب دنیدر بوس اطی! احتدتریشد شیهابوسه

چه  نکهیبعدش و ا کنار گذاشته بود و من هم به

 . کردمیخواهد افتاد فکر نم یاتفاق

باز کافه آمد.  یو پنجره رونیاز ب ینیبوق ماش یصدا

و به من نگاه کرد. به  دیسرش را عقب کش دیام

که  شیدستم را از دور بازو دنش،یکشمحض عقب

سخت آن را فشرده بودم،  حواس،یب دنیبوس نیح

اش گذاشتم تا شانه یرا هم رو امیشانیبرداشتم. پ

 :فتدینگاهش به نگاهم ن

 یطورنیهم شهی! قول بده همیخوب ی  چه دختر خجالت-

 باشم! سیمواقع من رئ طورنیا یو بذار یباش

 ... دیبرم خونه ام دیمن با-

 زوده! یلیحاال که خ-
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کس که حاجت داشت، گره زاده نداشت! هرامام کالایک

 گرفت؛یبزرگ دلش ممثل بابا ایو  افتادیبه کارش م

 یزادهتا در جوار امام رفتیکال مبه حسن ادهیپ یبا پا

 کند.  ارتیبماند و ز یآنجا لحظات

. دل من میکال رفته بودحسن یزادهبابابزرگ به امام با

کردم و  ارتیهم مثل دل او گرفته بود! اما زود ز

دل ب کند. دو  خواستیبزرگ نمآمدم. بابا رونیب

نماز خواند و بعد از نمازش دوباره دور  یرکعت



گذاشتم و از اتاقک  شیزاده گشت. تنهاامام

فقط از در  باز  ازاده که نورش رامام کیتارمهین

زاده پر بود از امام طرفکیآمدم.  رونیب گرفت،یم

 یروز همه کیدر  ییتناور! گو یاندازهکیدرختان 

بود و تفاوت  ادیبودند. شباهت ز ها را با هم کاشتهآن

 شانیالنه چندان سرد البه یقدم زدم. هوا شاننیکم! ب

و در آخر  دمیکش شانیرا قورت دادم، دست رو

 یدفعه هر چه بغض داشتم با سرگذاشتن به تنهکی

 ها، رها کردم!از آن یکی

احمد بود؛ حرف حاج امدهیهفته شده و مامان ن آخر

بود که  یمن کتاب قطور یهایتا شده بود! و دلتنگدو

شده بود.  ییجا یورق شده و هر ورقش آوارهورق

دلتنگ  وانش،یبودم، دلتنگ نشستن در ا الیدلتنگ و

 دنییپا اش،یرسم شهیهم یهابا آن لباس مامانامیس

 یبا آن لهجه ییایرد یعل یپرحرف خان،یسیع

. بردیرا به کار م یلکیکلمات گ نیترخاصش که ناب

 احمد و فرهاد ...مامان، رضا، حاج دلتنگ

فرهاد  توانستمیاز همه فرهاد! چون هنوز نم شتریب

که فرق داشته باشد با  یرا تجسم کنم. فرهاد یگرید

که پرسروصدا  ی! فرهادشدنشیقبل از زندان یروزها

را نونوار کرده  اکالیآمده بود! درمانگاه ک کالایبه ک



مانده بودم! تنها  خبریبود و فقط من بودم که از او ب

که دلم را  دمیدیم الیسو از وکم ینورهر روز غروب 

حضور دارد و  کالایاو هنوز در ک داشتیگرم نگه م

گرد گردتا یکه روز ییهاییبه آن روشنا یلیفقط م

 ندارد. گرفتیمرا در بر الیو

زاده به تبرک که از امام یبا دو بند سبزرنگ بزرگبابا

 یراحت بود که قرمز المیبرداشته بود به سمتم آمد. خ

ربط بدهد که هر  ییهابه اشک تواندیچشمانم را م

ها از بند یکی. زدیریم شیهاحاجت زدنوقت لب یآدم

 را به سمتم گرفت و گفت:

از دستت  یریم ییببند دور دستت زک! فقط دستشو-

 گناه دانه! اریدرب

سبزرنگ را از دستش گرفتم و همان لحظه کنار  بند

. بود، بستم دهیخر میکه مامان برا ییدستبند طال

بزرگ جلو آمد و کمکم کرد تا آن را خوب گره بابا

بندها را  یهیبزنم. کارم که تمام شد عقب رفت و بق

 گذاشت و گفت: اشییکایکاپشن آمر بیداخل ج

عموهات. هر چند دونم که  یبرا برمیرو م نایا-

! آدم ستهیبد ا یلیخ یاعتقادیبه دستشون! ب بندنینم

گرفتار شد  یاعتقاد داشته باشه تا وقت یکیبه  دیبا



و پا به  افتنی. در سال دو بار قبله نمیبهش پناه ببر

 یشهیکه هم نهیهم ی. براذارنیزاده هم که نمامام

و هم خودشون رو به گناه  اشونهپ یخدا سنگ جلو

 رو!  رمردیهم من پ ندازن،یم

 شد و گفت: رهیصورت من خ به

تو هستم. فکر نکن ندونم که  یاالن من شرمنده-

 مامانت تنگ یبرا لیدیقدر تبده! چه حالیقدر تچه

 تو َدتَر! یناراحتم برا یلیببو! خ

بزنم. چون  اشیدلخوش ینداشتم برا یحرف چیه

بزرگ حال من خوب است و نه بابا میبگو توانستمینم

 ! ستمین یتنگ کسدل

خوب بود؛  دهایپ یزاده با پارفتن به امام ریمس فقط

زاده جا در امام تیپاها یرویدر راه برگشت انگار ن

در چشمانم مرده بود!  دنیلذت د کنمی. فکر مماندیم

 اکالیکال تا کحسن یهانداشتم؛ به پل یبا رودخانه کار

و فقط دوست داشتم هر چه زودتر تمام  کردمینگاه م

و  الیرا پشت سر بگذارم. برسم به و هانشوند و من آ

 آن زنده شوم! دنیبا د
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را  ریتا مس زدمیبزرگ حرف مو با بابا رفتمیم راه

 کیبرود غروب دارد نزد ادشیتر کنم. تا کوتاه شیبرا

 یا. لحظهمیدار شیو ما هنوز راه در پ شودیم

 و گفت: دیکش یقی. نفس عمادستیا

 نشیبا ماش ادیروز ب هی نیشاه نیا شهیم یچ آخه-

 زاده؟امام ارهیبزرگت رو بمامان

 تا به من برسد: ستادمیا

 بزرگ، سرشون شلوغه!کار دارن بابا-

اونقدر سرشون شلوغه  یعنیزک؟!  سهیحرفا چ نیا-

نصف روزشون رو بدن به خوشون  هی توننیکه نم

 مار؟

 انشاهلل! گهید یدفعه-

هوا به  شدنکیبود و ما قبل از تار کینزد غروب

 توانستمیداشتم و نم دید الی. به پشت ومیدیرس کالایک

 از پل نکهینه. قبل از ا ایروشن شده است  الیو نمیبب

نگاه کردم؛ مقابل  الیبگذرم، برگشتم و به و یچوب

 ادیکردم به  ی! سعکیهم خاموش بود و تار الیو

 الیدر و یالمپ موقعنیش ایپ یدر روزها اورمیب



چون تنها  دمینرس یاجهی. به نتنه ای شدهیروشن م

 .قیدق یهوا بود و نه ساعت یکیمن تار ینشانه

شود تا باالخره فرهاد  ترکیماندم هوا تار منتظر

خانه خودم را مشغول  یروشن کند. با کارها یالمپ

 یباشد. حنا به دست و پان الیکردم تا مدام چشمم به و

 نیرا صرف ا یطوالن یبزرگ گذاشتم و زمانمامان

 دیهمه مدت با نیبعد از ا کردمیکار کردم. گمان م

 وانیاما هر چه در ا شد؛روشن کرده با یفرهاد المپ

 ریدر مس یکیتارمهین یالیو نگاه کردم و ستادمیا

آن نور  دیرفتم تا شا وانیا یچشمم نبود. به انتها

ام آشفته یروزها یکوچک هر شب را که تنها دلخوش

 کنم و نکردم. دایبود، پ

 لیدل کیفقط  یخاموش نیبه عقب برگشتم. ا دیناام

من  یرا برا کالایداشته باشد؛ فرهاد ک توانستیم

رفته بود! نه آنکه انتظار  خبریگذاشته و رفته بود. ب

 خواستمیمکند! فقط  یو خداحافظ دیایداشته باشم ب

شدن . تا آمادهنمیرفتنش را هم مثل آمدنش بب یلحظه

ام و اشتباه کرده نمیرفتم تا بب وانیبه ا یبارشام چند

را ترک نکرده است؛ اما هر بار به در  کالایفرهاد ک

 خوردم. الیمحض و یکیتار یبسته



اتاق نشستم. خودم را  یدر گوشه میکه خورد شام

اول و  یفرهاد رفته بود! خانه نم؛یمجبور کردم بنش

 یبود که برا امدهین رفت،یم دیآخر او تهران بود و با

 یهایبه دلخوش یدگیبماند و مسئول رس شهیهم

زاده مشغول من در امام یکوچک من باشد! حتماً وقت

شده و رفته  نشیماشفکرکردن به او بودم، سوار 

 بود. 

من هم  فتنش،ررونیبزرگ و ببلندشدن بابا دفعهکی با

که در را  نیو بلند شدم. هم نمیبنش مینتوانستم در جا

 بزرگ گفت:باز کردم مامان

درون  ؛یریم رونیب قدرنیمرمرجون چه خبره ا-

 درد کنه؟ ییجا یت ،ی! آروم و قرار ندانیآیم

 زدم و گفتم: یچرخمین

 . کنهیجام درد نم چیبزرگ! همامان آمیاالن م-

رفتم. خودم را به خاطر  رونیرا باز کردم و ب در

 دهیبزرگ هم فهممامان یرفتارم سرزنش کردم که حت

ها نشستم و سرم را باال نرده یدارم. رو یبود مشکل

مثل  الینور! اما و یو قحط نمیبب یکیگرفتم تا باز تار

سو . نور کمهفته شده بود نیا گرید یهاو شب شبید

را ترک نکرده بود. از  کالایک الً اص دیبازگشته بود؛ شا



نرده بلند شدم. لبخند زدم. قلبم هم چشم درآورده  یرو

عوض  زیچچینگاه کردم. ه ترقیو دق شتریبود. ب

حاال  خواستمیبود. من م شانیالینشده و فرهاد در و

 یشده فقط برا یحت نم؛یاو را بب بارکیکه هست 

 کوتاه نگاهش کنم! ییهاهیثان
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 اشجهیاز هم فاصله گرفت و نت میهاچطور لب دمینفهم

نبود که  یگرید یکردن اسم "فرهاد" شد! کلمهزمزمه

هزار کلمه بود و  یینامش به تنها اورم؛یبه دنبالش ب

 نداشت. یگرید یبه کلمه یازین

دادم؛  هیگرفتم و به آن تک وانیرا دور ستون ا دستم

دنبالش  دیها بادور نبود؛ اما در دوردست الیو

ابرها! در آغوش باد و باران.  انیم یی. جاگشتمیم

بزرگ نبود تا صبح هم مامان یاگر غرغرها



 رینگاه کنم و تصو الیو به و ستمیبا سرپا توانستمیم

 دهیخواب وانشیدر ا ماهباشد که  نیا الیاز و امیبعد

 است.

تا آسمان با  نیبالش گذاشتم، حالم زم یکه رو سر

جمع  المیفرق کرده بود. آرام شده و خ شمیساعات پ

. نمیاو را بب توانمیبود که هنوز فرهاد هست. هنوز م

اگر به تهران برگردد،  کردمیچرا تصور م دانمینم

 دیآیتا تهران کش م اکالیراه ک یهم به اندازه اشنهیک

 یبه اندازه اشیو ناراحت نهیک اکالستیک یوقت یول

بزرگ است. با حرف بابا یتا خانه الیراه کوتاه و

 بزرگ سر برگرداندم و به او نگاه کردم:مامان

 زک؟ یچره آه َکَشن آد،یمرمرجون خوابت نم-

خفه  ریرا آن ز میهاو نفس دمیرا بر سرم کش پتو

چطور بود که  دنمیکشنفس یصدا دانمیکردم. نم

 .دیشنیبزرگ آن را "آه" ممامان

 !ستین یزیچ-

مامان بزرگ حساب  یبه اندازه کسچیخانه ه نیا در

 را نداشت. میهاکوتاه و بلندشدن نفس



! رهیگیقرار م لیدیم یهست نجایَدتر تو ا یدون-

نفر داره قلبم رو لگد  هیکه  یانگار یریتهران م

 !آدیم ره،یم آد؛یم ره،ی! مکنهیم

 گفت: یدارصدا یازهیخم دنیبعد از کش  

 !رمیمن بم یهست نجایکاش تا تو ا یا-

 نیشده بود که ا ادیز یبه من تا حد اشیوابستگ 

هم خوشحال است که در  یلیخ کردمیروزها فکر م

 اکالیو تمام و کمال در ک افتاده ریگ یتیوضع نیچن

 یدر خانه بارکی یاام و تنها هفتههمجوارش شده

 .زنمیبا مامان حرف م نیشاهعمو

 بالش بلند کرد: یسرش را از رو بزرگبابا

 نکن.  اهیمرمر رو س لید یشب خانم! نصفبخواب ماه-

بودن دو تا چوشم سالم زنده گم؛یمگه دروغ م-

عمر خودم رو  گهیدار! دقوت یو دست و پا خوادیم

 کردم!

که گفت او را ساکت  یاکبر" بلندبا " هللا بزرگبابا

 کرد.

. جلوتر از من دمیرا د ییایدریدر راه مدرسه عل صبح

. با کردیم زاریشال یراه افتاده و دو گاوش را راه



 یآرام یضربه یکه در دست داشت هرازگاه یاترکه

ند قدم تبروند. تند ترعیتا سر زدیشان مبه کفل

 یاز او درباره شتریب کسچیبرداشتم تا به او برسم. ه

خودش  یرا محل زندگ الیو وزهار نیکه ا یفرهاد

را  ییپا یصدا ی. وقتدانستیانتخاب کرده بود، نم

برگشت و به عقب نگاه کرد. من را  دیسرش شنپشت

تکان دادم و سالم کردم.  شیبرا ی. سرستادیا دیکه د

 در جوابم گفت:

 ییسراملک یآقا ؟یستیسالم مرمرجان! خوب ا-

 بهتر ببو؟ بزرگمامانیت سته؟یخوب ا

 زدم: شیبه رو یلبخند

 دارن براتون! همه خوبن. سالم-

 سالمت باشن!-

 درد دندونتون کمتر شده؟ ،یشما خوب-

به سمت باال  نیباال داد و سرش را به تحس ییابرو

 :دیکش

زک دست  نیبوم! اراحت بُ  ؛یبد ریخدا آقا فرهاد خ-

 !ستهیسبک ا یلیخ



بحث را به فرهاد  کردمیچه فکر ماز آن ترراحت

کشانده بود. دستش را تا صورتش باال برد و سمت 

 چپ فکش را نشان داد:

 یطورنیقسمتون درد داشت. غذا رو هم نیتموم ا-

 بودم. یگرفتار دادم،یقورت م

خودم را به  گرید یقهیتا ده دق دیشده بود؛ با رمید 

 :رساندمیمدرسه م

دندونتون  گهید بارهیکه فرهاد هست  یحاال تا وقت-

 هست؟ یتا ک نیخبر دار د،یرو بهش نشون بد

طور که خودش سر بزنم. اون هیبرم  ا،یخوب گفت-

 تهران! گردهیفردا برمپس گفت فردا

افتاده  خانیسیع یمن و خانواده نیکه ب ییهااتفاق از

 میخاطر عموهابه کردیبود خبر نداشت؛ فقط تصور م

 ندارم. یوآمدبا فرهاد رفت

 رد شدم و گفتم: شیهااز کنار گاو ادیز یفاصله با

من زودتر برم  د،یسالمت باش شهیشاءهللا همان-

 کالسم شروع شده.

 را تکان داد: سرش



که از  امرزهیببخش و ب امواتیبشو زک بشو؛ خدا ت-

 یها. بشو خدا تبه بچه یدرس بد اکالیک یتهران اومد

 همره.

که  یدور شدم؛ در حال شیو گاوها ییایدر یعل از

 دیاست که با یفرداشب زمانپس ایبودم فردا  دهیفهم

 باشم! الیو یهاشدن المپمنتظر خاموش
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شده و  لیکه از مدرسه تعط یازظهرها وقتبعد فرهاد

ها با . صبحرفتیبه درمانگاه م گشتمیبه خانه برم

که از آن خبر نداشتم  یمینداشت. تصم یدرمانگاه کار

ها سر کالس درس، هر بار به و چند روز اول، صبح

 اطیو به ح زدمیپنجره را کنار م یپرده یابهانه

 گشتم؛یبرم یخالو دست دمیکشیدرمانگاه سرک م



او را  هادنیکشسرک نیاز ا یکینبود که در  یفرهاد

 !نمیبب

ها به نشانه کند،یفکر م ادیز یزیبه چ یوقت آدم

باره فکرش را و دوباره و چند ندیآیسراغش م

مقنعه و  دادن بودم.. غرق درسدارندیمشغول نگه م

 یبه آن پا توجهیشده بود و ب یوام گچمانت نیآست

 دفعهکی میاز شاگردها یکی. نوشتمیو م ستادهیتخته ا

 دادنم گفت:وسط درس

 خانوم اجازه!-

 نکرد تا برگردم و اجازه بدهم: صبر

عموتون تا  شیپ میبر میخوایظهر با مامانم مازبعد-

شدن و کرم  اهیچرا دو طرف دندونام همه س نهیبب

 خوردن!

 لبخند زدم: زوربه

 .االن به درس گوش بده ی! ولدیکنیم یخوب کار-

! گفتیدفتر مدرسه هم عموپسر از فرهاد م در

 هیبق یمهرآذرها را برا ی  میجذاب قد یهاداستان

نام  یادآوریو پر از  کننده! روز خستهکردیم فیتعر

فرهاد، باعث شد به محض به صدا درآمدن زنگ 



را بردارم و از  فمیتر از همه کمدرسه، زود یلیتعط

قدم هم از در   و. هنوز دمیایب رونیساختمان مدرسه ب

از  یکیمدرسه فاصله نگرفته بودم که پدر  اطیح

. به حصار دمیرا د امیسال سوم یشاگردها

 دیداده بود و تا من را د هیمدرسه تک یگرفتهباران

 گفتیتندش م یهااخمو و قدم یافهیجلو آمد. ق عیسر

به من  دهی. نرسدیآیبه طرفم م یچه کار یکه برا

 دستش گفت: آوردنو با باال ستادیا

مردم کار ندانم که  یهیمن به بق ییسراخانوم ملک-

مدرسه؛  فرستنیم یچ یزاکون رو براخوشون الکو

. مدرسه کنم یروانه نهیمار ازور سارا اما من به

شوهرش  ادیهم گفتم که خواستگار خوب ب شهیهم

دختر من  یبدونم شما چه کاره خوامی! االن مدمیم

سارا زرنگه، سارا  یخونیگوش زنم م ریکه ز یستیا

 ؟ دانه یبه تو چه دخل ؟یاله، بله شوهرش ند

 خواستندیرا که م یآموزان و دو معلمتمام دانش راه

شان بروند، سد و به طرف خانه ندیایب رونیاز در ب

 ها هم مشتاقانه در حال تماشا بودند.و آن میکرده بود

دفتر مدرسه حرف  یتو میبر نیایب یعاشور یآقا-

 !ستیدر که درست ن یجلو نجای. امیبزن



 زد: ادیفر

به کار  کاریدفتر! چ امیبا شما ندانم ب یمن حرف-

درست رو بده و برو. به تو چه  د؟یمردم دار یزندگ

! من زنم خوادینم ی، کدختر شوهر بده خوادیم یک

. خواهرامم دو میکرد یبود عروس کتریاز سارا کوچ

هم  یلیخ کنن؟ینم یکالس سواد ندارن، مگه زندگ

 بارکی یاس. حضرت عبستنیخوب و خوشبخت ا

 ... گهید

 :دیاز پشت سرم پرس ییصدا

 چه شده؟! -

در  کینزد ییصدا دور است، جا گفتیم عقلم

گوشم  ریفرهاد را ز یدرمانگاه؛ اما من صدا

که حس کردم زبان و دست و  ی! درست زماندمیشنیم

 یجواب مرد عصبان توانمیاند و نه مرا گچ گرفته میپا

تا از  کنندیم یاری میرا بدهم و نه دست و پا میوبرور

آزاد شد.  می. دست و پادیبه دادم رس رم،یاو فاصله بگ

 نیا یهادنیبه طرفش برگشتم تا به جبران تمام ند

 ریس دنشیو خودخواهانه از د روز نگاهش کنمچند 

 خانیسیمن برعکس ع دمینشوم. نگاهش کردم و فهم

سرش هستم و  یپرحجم جلو یقدر عاشق موهاچه



 یشلوار ل یوقت دیآیبه چشمم م شتریقدر بچه

 توانیرا نم یکس نجایا ستین همم شیو برا پوشدیم

آزاد هم  یکرد که عطر ادکلنش قادر باشد در فضا دایپ

و  کردمی. من فقط به فرهاد نگاه مکند ییخودنما

پدر سارا  ی! روبروکردیفرهاد فقط به من نگاه نم

 و شمرده گفت: ستادیا

راه  ادیمدرسه داد و فر یشده آقاباقر، چرا جلو یچ-

 ؟یانداخت

 نیدر دستش را زم ینامرئ یانهیسارا آن تاز پدر

 انداخت. دستانش دو طرف بدنش افتاد:

 هی. حداقل نیوهللا آقا فرهاد چه خوب که شما اومد-

ببو من دردم رو بهش بگم. بابابزرگ  دایبزرگتر پ

. دهیخانوم معلم که اصالً و ابداً به حرف آدم گوش نم

خانم  یعموها ایاحمد و منتظر موندم حاج یهر چ

که  ومدنیرو ببرم بهشون بگم، ن تمیکه شکا انیمعلم ب

 !ومدنین

 گذاشت: شیگلو ی، روچانه ریاال برد و زرا  ب دستش

تنگ اومدم. شما برسه، به نجامیبه ا گهیفرهاد دآقا-

. خانوم معلم روزگار ننا واسه من! نیبه داد من برس

درسش  نجایشب تا صبح ونگ زنه که امسال ا الکویم



مدرسه. آخه من دخترم  جونیتموم ببو بفرستمش اله

 یتو رو زد،یحرفا نم نیکنم؟! از ا ریابریرو کجا اس

دختر برارت حرف بزن و بگو پاش  ا. بستادیمن وانم

زاده رو نکنه تو کفش ما! وهللا ما مثل شما بزرگ

دکتر و  تونهیزک کشاورز  گداگشنه که نم م؛یستین

دختر برارت بگو  نیبکن به ا ییآقا هیمعلم بشه. شما 

حرف  دی. شابرداره میدست از سر من و زن و زندگ

 شما رو خوند.
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 دستش را باال آورد: فرهاد

دختر  یدم در مدرسه جلو یآیباقر شما مآقا-

 ؛یندازیو داد و قال راه م یریگیاحمد رو محاج

که  یطورنیم؟ اکن ییآقا یگیوقت به من ماون



 لیست؛ تازه مدرسه تعطخسته شونیاالن ا شه،ینم

داخل درمونگاه، بدون داد و  میبر نیایشده. شما ب

 هیبعدشم  یشده، برا یکن چ فیواسه من تعر ادیفر

 .میکنیم یفکر

. به من که زل زده بودم به کردیمن نگاه نم به

التماس کنم تا من  خواستیصورتش؛ به من که دلم م

شکل ممکن از من  نیترمیمستقریو به غ ندیرا هم بب

نخواهد که به خانه بروم. دستش را به سمت 

. فتدیدرمانگاه گرفته بود و منتظر بود پدر سارا راه ب

 یقدم فاصله چندمن با  یروبرو توانستیچطور م

با  میهمه نگاهم نکند. اگر شاگردها نیو ا ستدیکوتاه با

 یگاه مات و مبهوتشان نبودند، اگر دو معلم مردآن ن

نبودند،  کردندیچپ نگاه مچپ یعاشور یکه به آقا

نبود؛  شیهادنیپرسسؤال زیرکیپسر و اگر عمو

و او را  گذاشتمیدستانم را دو طرف صورت فرهاد م

 گفتمی. به او مکه فقط من را نگاه کند کردمیم رمجبو

 دانمیبه من نگاه کن؛ به من که تو را بهشت خودم م

ساکن  ند،ینشیمن نم یرو اتفتهینگاه ش یو وقت

 .شومیم جهنم

 بارکی نکهیرفت؛ بدون ا یعاشور یهمراه آقا فرهاد

برساند و با من چشم در چشم شود.  میمن را به آرزو



من  نیا رد؛یبگ امدهیناد طورنیمن عادت نداشتم ا

و در تب و  کردمیم غیرا از او در میهانگاهبودم که 

 شهی. من بودم که همداشتمینگاه نگهش م کیتاب 

 بودم و او تشنه! رابیس

آرام راه و آرام داشتیجلوتر از من قدم برم حوا

خاطر تا من به او برسم. سر کالس به رفتیم

که  یبارنیکرده بودم. آخر شیدعوا شیهاطنتیش

برگشت و نگاهم کرد با آنکه دهانش بسته بود؛ اما 

تصور  یاش را به راحتخوردهکرم یهامن دندان

 زدم: شی. صداستادمیکردم. ا

 کارت دارم. سایحوا وا-

 رونیب فمیاز ک یاو لبخند زد. خودکار و برگه ستادیا

 :دی. حوا به طرفم دودمیکش

 مامانم سر کالس شلوغ کردم. به دیخانوم معلم ببخش-

 !داینگ

 یو برگه را رو میپا یرا رو فمیجاده نشستم. ک کنار

 آن گذاشتم. سرم را بلند و به حوا نگاه کردم:

 یبرا یکار هی دی. فقط تو باگمینم یچیه کسچیبه ه-

 .یمن بکن



 خانوم معلم؟ یکارچه-

 بودن کارم فکر نکردم و گفتم:درست و غلط به

درمانگاه دندونت رو به  یبر یخوایظهر مازبعد-

 آره؟ ؛یدکتر نشون بد یآقا

 حرفم تکان داد: دییتأ یرا به معن سرش

دکتر؛ اونم  یبه آقا یبد دیکه با دمینامه بهت م هی-

خودتم  ی. حتیبد دیبا ستیمامانت ن ی! وقتیواشکی

 ؟یکنیکار رو برام م نی. اشیبخون دینبا

 دستم بود: ریز یبرگه یرو نگاهش

 دکتر؟ یببرم بدم به آقانامه -

 را باال آورده و مقابل چشمانش تکان دادم: برگه

 ؟یتونیآره، م-

 مکث سرش را باال آورد: با

 میرفت یوقت فم،یک یتو ذارمیآره خانوم معلم. م-

 .دکتر یبه آقا دمیم یواشکیدرمونگاه 

 به جلو بردم: یرا کم سرم

 دکتر نده. یجز آقا کسچیدختر خوب. به ه نیآفر-



 نییتکان داد، برگه را پا نانیرا که با اطم سرش

 یگذاشتم.  تند و با شتاب برا فیک یآوردم و رو

بدتر  ییفرهاد نوشتم: "فرهاد من در جهنم هستم؛ جا

تا  یمن را ببخش دی! بایکه تو در آن بود یاز زندان

که روز و شبم  مانیقدر پشآن مانم،یرها شوم. من پش

قدر چه یتا بفهم یحرف بزن نبا م دی. باامرا گم کرده

قدر ام و چههستم که در حق تو کرده یداغدار اشتباه

ام هستم. اگر فرصت بود آن و خانواده الیدلتنگ و

اما هرگز فرصت نشد به  داشتم؛یرا از اتاقت برم فیک

را بردارم و اشتباهم را پاک  فیبرگردم و ک اکالیک

ندارم؛  دماز خو یدفاع چیکردم و ه یکنم. من ناسپاس

 تیروبرو بارکی یبگذار خواهمیاما فرهاد فقط م

 ."دیببخش میو هزار بار بگو ستمیبا

را  میهااشک زشیر ینگه داشتم و جلو نییرا پا سرم

گرفتم تا مقابل حوا خوددار باشم. برگه را تا کردم و 

 به دست او دادم و گفتم:

 ،یدیتر مدک یرو بهش بده، فقط به خود آقا نیا-

 باشه؟

و رفتنش را تماشا  ستادمیبرگه را گرفت و رفت. ا حوا

که  یانامه یکردم. دور شده بود و من تازه به معنا



بود که  نینوشته بودم، فکر کردم. بدتر از همه ا

 !کارمخودم هم باور کرده بودم گناه
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زبانش تلخ و  شهیعمومهران هم گفتیم بزرگبابا

 دادهیخوش نشان نم یها روگزنده بوده و به آن

پدر و مادرش را پشت  یآه و ناله گفتیاست. م

سرش دارد که سرگردان  کشور  صدام ملعون شده 

دنبالم بود که  یچه کس یلهو آه و نا نیاست؛ من نفر

 بودم؟ رانیسرگردان و ح طورنیا

 الیو یو به جاده ستادمیا دم،یرس یچوببه پل یوقت

درختانش زرد شده  یهابرگ انیدر م یکی. نگاه کردم

ها آفتاب از آن آمد،ینم شیهارکیجرکیج یبود. صدا

پشت  درختان، بدون آن  یزارهایگرفته و شال یرو

زردش  یهاسبزش به وقت بهار و خوشه یهاشلتوک



از خودشان نداشتند. حس  یتیهو چیدر تابستان، ه

نشسته  یغبار نازک الیو یتمام جاده یرو کردمیم

که  ستیآسمان ن نی! اصالً ادیباریباران م دیاست. با

 است که اراده نیزم کند،یم دنیهوس بار دفعهکی

فقط گوش به  تا باران بر آن ببارد و آسمان کندیم

هنوز اراده نکرده بود  الیو یاست. جاده نیفرمان زم

 که باران را داشته باشد!

. دو قسمت کردندیپرواز م الیپرنده بر فراز و یادسته

در اوج  یارهیدامیو ن رفتندیهم م یشده و به سو

 یبه اندازه الی. جاده و ودادندیم لیتشک الیآسمان و

 . شدینم یبود و تکرار یدنیمن، د ستادنیها اساعت

 ماندندینهار منتظرم م یبزرگ براو مامان بزرگبابا

پشت کنم و به طرف  الیانتظار باعث شد به و نیو هم

سر  شهیکه هم ییبروم. مثل تمام اجبارها یپل چوب

 ییزهایبود و من مجبور بودم به چ امیراه زندگ

 .داشتمیکنم که دوستشان مپشت

 یشگیهم یجا ؛یمانیبلوک س یرو طایدر ح خانمدیس

 وانیا یبزرگ که رومامان یبابابزرگ، نشسته و برا

 به سمتم برگشت: دی. تا من را دزدیبود، حرف م

 !یبود ریقدر دزک، چه ینباش خسته-



جواب  شهیو من هم گفتیحرف را اکثر روزها م نیا

کرده  رینکردم سدخانوم"؛ اما امروز د ری: "ددادمیم

 را برانداز کرد: میبزرگ سرتاپابودم. مامان

 !ستهیقدر قشنگ اچه زکیسدخانوم م یدید-

 در جوابش گفت: دخانمیس

 هم قشنگ بو! عروسیت سته،یا هیخو مار شب-

 کرد: یاخم بزرگمامان

 تره، گول موندنه!مرمر قشنگ-

و من  دانستندیم هیرا به گل شب انیبارویز اکالیک در

بودم، اما فقط فرهاد بود که  دهیحرف را شن نیا ادیز

که من  گفتیم یفقط فرهاد طور گفت؛یخوب م یلیخ

 نیترقشنگ یگل  سرخ، رو نیترقشنگ شدیباورم م

 خانمدیس یبه رو یهستم! لبخند بوته کی یشاخه

 دهیخواب هیگر ریدل  س کیکه پشتش  یزدم؛ لبخند

 بود:

 شد. رید گهیاومد؛ د شیخرده کار پ هی-

که سفت با دو دست آن را گرفته  یابا قابلمه دخانمیس

 بود جلو آمد و آرام گفت:



بزرگ مامان یقاتوق* درست کردم، نذار تناهار آغوز-

بعداً با من  ادیب نی! شاههیخوب ن نهیا ؛یبخور ادیز

 کنه! یتلخاوقات

اش زمزمه به قابلمه ینگاهمیگفتم و با ن ی"چشم"

 کردم:

 !مایخورینم ادیما ز ؛یخودتون که کم برنداشت یبرا-

 .میستیبسه، مگه ما چند نفر ا سرینه بالم-

تکان دادم و از سر راهش کنار رفتم تا به  یسر

بزرگ باز شد و بابا دفعهکیاش برگردد؛ اما در خانه

رو به  یپرسسالم و احوال چیدرهم بدون ه یهابا اخم

 :دیمن پرس

 باقر  ... نیا-

 یافتاد و مکث کرد. پلک خانمدیبه س بارهکی چشمش

 زد و ادامه داد:

 گفت؟ یباقر، جلوت رو دم مدرسه گرفت چ نیا-

 شیبزرگ از جا. مامانستادیآمد و کنار من ا دخانمیس

 گرفت.  وانیا یبلند شد و دستش را به نرده

با من  خواستینگفت! در مورد دخترش م یبد زیچ-

 حرف بزنه!



 را بلندتر کرد: شیصدا بزرگبابا

لشش رو مثل  یحرف بَزن یدر مورد دخترش خواست-

راهت رو گرفته  یمدرسه! چرا جلو یتو آوردیهمه م

 بوده؟ دادیو داد و ب

خم شد  یبزرگ کمگفت و مامان ی" ی"وو دخانمیس

 تر گرفت:و نرده را محکم

 راه مرمر رو گرفت؟ یباقر جلو ؟یببو مشت یچ-

از  نکهیتکان داد و او بدون اسر  شیبرا بزرگبابا

 کرد: ادیخبر داشته باشد، داد و فر انیاصل جر

 ره،یگیمن رو م یراه نوه یباقر خو غلط کرد! جلو-

 یرفتیم ده؟یرو دور د نیچشم ساسان و شاه

 !نهیا ستهیچه مرگ ا ینیش ببخونه

بزرگ ختم نگاهش از ما گذشت و به مامان بزرگبابا

 شد:

 غامینداشت. براش پ فینشوم؟! آقا تشر یفکر کرد-

 سه؛یحرف حسابش چ نَمیمن تا بَ  شیپ ادیگذاشتم که ب

 !رهیراهش رو بگ یجلو هین بزرگتریزک که ب

 بزرگ را آرام کرد:بابا خانمدیس



 ،یبکن؛ باقر رو که شناسن یتو بزرگوار-

 !ستهیا یفکری. آدم بدونهیش رو نمنگفتهگفته

 ردم:هم آرام زمزمه ک من

فرهاد بردش درمونگاه باهاش حرف بزنه، شما -

 .دیولش کن

 تر نگاه داشت:گردنش را راست بزرگبابا

 گهید یکیولش کنم فردا  نویولش بکنم؟ اگه امروز ا-

 ادیمردم کار خوب رو  نی! ارهیگیجلوت رو م آدیم

باقر  دیکار بد زرنگن! با یبرا یاما تا بخوا رن؛یگینم

جرأت نکنه  یاگهیرو رسوا بکنم تا فردا روز کس د

 ! یریمن رو بگ یراه نوه یجلو

 یدستش را از رو نیهم با ناله و نفر بزرگمامان

کارش بابابزرگ را  نیبرداشت و با ا وانیا ینرده

 گفت: خانمدیبزرگ رو به سکرد. بابا ریش

کنم.  داشیهر جور شده پ رمیناهار که بخورم م-

 !ادیتا ب نمیشیسر دکان ن نقدریا

 

____ 

 *خورشت فسنجان
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بعد از خوردن ناهار رفت. هر چه تالش  بالفاصله

پل تا کنار  یکردم او را منصرف کنم، نتوانستم! حت

 ادمیبه  الیو دنیهم با او رفتم، اما نشد؛ فقط د یچوب

دارم. به عقب برگشتم و  یآورد که من اندوه بزرگتر

فکر  یابزرگ بلکه تنها به نامهنه به باقر و بابا گرید

نشده، حوا به دست فرهاد  کیهوا تار اکه ت کردمیم

 .رساندیم

خانه رفتم  وانیقدر در اشود؛ آن کیهوا تار یوقت تا

پله  یها رفتم. روآمدم که خسته شدم و به سمت پلهو 

 یرو هدفیب یهازدننشستم و به در زل زدم. قدم

تا فردا  دینداشت. با یادهیفا الیکردن به وو نگاه وانیا

به  یتا بفهمم فرهاد چه جواب کردمیصبح صبر م

 !تام داده اسنامه



دانه که دانه یبزرگ در حالباز شد و بابا اطیح در

به داخل آمد. از جا بلند شدم و  انداختیم حیتسب

 بیرا داخل ج حیتسب دینگاهش کردم. تا من را د

 کاپشنش انداخت و گفت:

 نکردم! داشیکجا آواره ببو! پ هیمعلوم ن-

 رفتم: نییپله پا دو

 بزرگ! ولش کن.بکن بابا یخانم بزرگواربه قول سد-

سرش را به عقب گرفت آخر نشست و بعد  یپله یرو

 بودم، گفت: ستادهیو رو به من که پشتش سر پا ا

قدر؟! پارسال اومد به من چه ینشناسآخه َدتر نمک-

پول  دن؛یخوب نخر متیگفت برنجم زرده شده؛ ق

من؛ زود برات  یبد یدست یهزار تومن دارندارم. پنج

 !آرمیم

 :ندیتا بهتر من را بب دیچرخ شیجا در

پولش رو پس  اوردهیامروز ن نیتا همبه همون خدا -

تا من  گهیطرف د هیرفتم  دمید نهی! منم هر وقت ایبد

! بعد نمیانگار من بدهکار ا ؛یخجالت بکش نهیرو نب

من و  یاون همه آدم نوه یجلو ادیب دیوقت بااون



 سته؛یا یزی! خجالتم خوب چ؟یبکن نیسبک و سنگ

 ! یتو اشتباه بود میریاصالً گ

 یپله باالتر نشستم و دست رو کیفتم و ر ترنییپا

 اش گذاشتم:شانه

نداشته! سارا  یفیبزرگ انگار برنج امسالشم تعربابا-

صدتومن مال  خرنیرو م هیبرنج بق یهر چ گفتیم

که بهش  ی. در مورد پولخرنیتر مرو ارزون نایا

 نگو! یچیه یقرض داد

 یتر شد؛ اما هنوز نسبت به باقر عصبانآرام بزرگبابا

 بود:

سم و کود  قدرنیبهش گفتم ا ی! ههیخو کشاورز ن-

 گوش نکرد! ره؛ینزن، بذار برنج خودش جون بگ

بود  یخشکسال ست؛یبزرگ فقط مال باقر نبابا-

 .دیکم بارون بار یلیامسال! بهار خ

درآورد و با نگاه به  شیکرد. کفشش را از پا سکوت

 در امتداد آن گفت: یزارهایو شال اطیح یانتها

 نی! االن نبیامرزیو ب یپ ر* ببخش خانیسیخدا ع-

آه ندانن با ناله سودا بکنن؛ اون ساال که  اکالیمردم ک

 جاریخو برنج و ب یغصه کسچیباال سر مردم بو؛ ه



اطراف مردم هوا هم  اکال،یرو نداشت. نه فقط ک

 داشت!

 بزرگ خم کردم:را به طرف بابا سرم

 بزرگ؟بابا ادتونهیشما -

 تکان داد: یسر

 یلیکه مردم خ ادمهیساله؛ اما دهمن بچه بودم! نه-

 نهیدوست داشتن. بلندباال بو و چهارشونه! ا نهیا

 اسینشدن! اما ال هشیشب یسیو ع اسیپسرون ال

 اون رو دانن! یافهیفرهاد ق نی** با همپسرلهیپ

 ادتونه؟یاونم  ،یادربزرگ فرهاد چم-

 پله بلند شد: یگرفت و از رو شیرا به زانوها دستش

نباشه؟ اون که چندماه قبل از  ادمیاووه زک! چرا -

 احمد و مامانت بَُمرده!عقد حاج

 کرد و گفت: وانیبه ا ینگاه

 بشوم نماز بخونم تا قضا نبو!-

شده . المپش روشن دمیچرخ الیبه سمت و خودآگاهنا

لبم نشست. امشب  ی! لبخند رویکیاز  شتریبود. ب

برگشته و حتماً  الیبود. فرهاد به و ترینوران الیو

ام را دستش نامه شدیام را داده بود. مجواب نامه



که من به قطع  یو هزار بار بخواند؛ کار ردیبگ

بدهد هزاران بار  اام ر! اگر جواب نامهکنمیم

حوا  یبه خانه یابه بهانه توانستمی. کاش مخوانمیم

 .رمیام را بگبروم و جواب نامه

 نیشدم. ا داریها بزودتر از مرغ و خروس صبح

مانتو  یمن وقت دنیبزرگ بعد از دبود که بابا یحرف

و دور سفره نشسته  بودم و مدام به ساعتم  دهیپوش

ببو؛ زودتر از  یبه من گفت! "دتر چ کردمینگاه م

 "یشدمرغ و خروسا بلند 

 را به دستش دادم و گفتم: یچا استکان

 بزرگ! کار دارم.برم مدرسه بابا دیامروز زودتر با-

 را تکان داد و گفت: سرش

 .آمیروشن نبو! تا اونجا باهات م یلیهوا هنوز خ-

کالس و  یکردم؛ چون نشستن پشت پنجره قبول

تر از راحت یلیفرهاد ماندن خ یمنتظر جواب نامه

کردن به بزرگ و نگاهبابا یخانه وانینشستن در ا

 بود.  الیو

 یمن عاد یبرا نیو ا آمدیم ریحوا هر روز د دیشا

بود که  یاتفاق نیتربیعج رآمدنشیبود! اما امروز د



مدرسه  اطی. مجبور شدم ماندن در حفتدیب توانستیم

 یرو یرا رها کنم و به کالس درسم بروم. وقت

بودم و  یش معلم فارسنشستم آرزو کردم کا امیصندل

بخواند تا معلم  نفرکی دیدرس جد یاز رو گفتمیم

گچ دستش  دیبه کالس با دنیکه به محض رس یاضیر

 نیتخته با شاگردانش تمر یرا پا دیو درس جد ردیبگ

 کند!

____ 

 *پدر

 **پسربزرگ.
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 یحال گچ را برداشتم؛ وقت نیپرت بود؛ اما با ا حواسم

که دستم باال رفت در کالس هم باز شد. حوا سرش را 

سرش  یاش کج روکه مقنعه یبه داخل آورد و در حال

 سوار بود؛ گفت:

 تو؟ امیخانوم اجازه؛ من ب-



کش کنار استثنائاً امروز خط خواستیدلم م یلیخ

 رکردنید نیا یو برا رمیرا قرض بگسماور عموپسر 

 تخته رها کردم و گفتم: یپا . گچ راکنم هشیتنب

 کارت دارم. رونینه بمون ب-

 یرا تا به آخر باز کرد تا من به طرفش بروم. وقت در

به سمتش رفتم عقب رفت و من هم در کالس را پشت 

. کردیسرم بستم. گردنش را کج کرده و نگاهم م

مدرسه بردم.  یراهرو یبه انتهادستش را گرفتم و 

 را گرفتم: شیخم شدم و دو طرف بازو شیروبرو

 دکتر؟ یبه آقا یرو داد خب حوا نامه-

 تکان داد: نییرا رو به پا سرش

! دیدکتر! مامانمم ند یدادم آقا یواشکیآره خانوم! -

 .دیند کسچیه

 ی. بازوگرفتیم یشتریلحظه ضربان قلبم شتاب ب هر

 گرفتم: ترحوا را سفت

 داده؟ آره؛ جواب داد؟ االن بهت نامه-

 :کردیم نگاهم رهیخرهیخ حوا

 نه خانوم! نامه نداد.-

 بش؟یگذاشت تو ج ایرو خوند اصالً،  نداد؟ نامه-



خوند خانوم. نامه نداد؛ فقط گفت؛ به  قهیهمون دق-

 اکال؛یک آدیهفته مامانش م نیمعلمت بگو آخر اخانم

 کنه! یرفع دلتنگ الیبره و

 رو گفت؟ نیفقط هم-

و متوجه نبودم  دادمیالغر حوا را تکان م یبازوها

. خجالت دهمیاز خودم به او نشان م یبد تیچه وضع

به کدام  دانستمیرا رها کردم. نم شیو بازوها دهیکش

به سمت کالس رفت که حوا  میهاسو نگاه کنم؛ اما قدم

 زد: میصدا

 خانوم!-

دستش را باال آورده و  کیو نگاهش کردم.  برگشتم

 :دادیکرده و تکان ممشت

کرد انداخت  ینجوریاینجوریشما رو ا یبعدش نامه-

 تو سطل زباله!
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نداشت بزند؛ اما دستش هنوز مشت  یگریحرف د 

من آن را آرام  یرهیشده، در هوا مانده بود! با نگاه خ

 یهابه صداقت حرف توانستمیآورد. هرگز نم نییپا

دروغ گفته و فرهاد  خواستیحوا شک کنم، اما دلم م

 یبا نامه یکار نینتوانسته باشد مقابل چشمان او چن

و دستم را  دمیکش لبان خشکم یمن بکند! زبانم را رو

 به طرف کالس گرفتم:

 سر کالس! میبر-

اش را مرتب کند؛ اما فقط باال برد تا مقنعه دست

از کنارم رد شود،  خواستیم یترش کرد! وقتکج

اش را راهش را سد کردم. دستم را جلو بردم و مقنعه

سرش مرتب کردم. به چشمانم زل زده بود.  یرو

در  یحت ندیزدم تا بب شیبه رو یسخت بود، اما لبخند

بود و لبخند زد؛ تا نه  یقو شودیلحظات هم م نیبدتر

در لحظات سخت را هم  کردنیآداب زندگ ،یاضیفقط ر

ما  اشتباهات کوچک ستیو بفهمد قرار ن ردیبگ ادی

مان باشند! من ناراحت بودم! قلبم مادر گناهان بزرگ

شده بود؛ تنها بودم و  گرید یکیشکسته بود! فرهاد 



حال هنوز  نیاما با ا شدم؛یتر هم مهر روز تنها

. دانستمیارزش م اکالیک یهابچهرا به دختر دادندرس

و  رفتیبودم که داشت از دست م یهنوز به فکر زمان

فکر  یاو به نامه ستادمیایوسط راهرو م دیمن نبا

الس که داخل سطل زباله پرت شده بود! به ک کردمیم

و اشک  یو منگ یجیگ ،یبرگشتم و تمام غم و ناراحت

بابابزرگ  یدر خانه کمیاتاق تار یو آه را برا

نباشم و  یراحت قو الیبا خ توانستمیجا مگذاشتم. آن

 و زمان گله کنم. نیاز زم

به خانه  یداشتم؛ اما وقت یحال بهتر یلیمدرسه خ در

خانه به شکل  یعوض شد. فضا زیچبرگشتم همه

 شهیهم یطور براکه چه کردیم یادآوری یآوررتیح

من  یخارج از اراده نیفرهاد را فراموش کنم و ا دیبا

در کالس  اورمیب ادیتوانستم به  یبه سخت یبود! حت

آن  نیبودم اگر ا کرده فیچه قاطعانه به خودم تکل

 رم؛یپذیمن هم م خواهد،یاست که فرهاد م یزیچ

بودم که  کرده یخاص به اجبار کار ینچون در زما

 نداشتم! یگرید یجز انجام آن چاره

؛ را بهانه کردم و به اتاقم رفتم چهیپنخوردم. دل ناهار

را بدتر کرد.  زیچام خوب نبود! همهاما بهانه



و  کردیدر را باز م بارکی قهیبزرگ هر چند دقبابا

 :دیپرسیم

 دتر؟ یبهتر شد-

ها رفت و آمد نیاز ا نکهیا یمن بار آخر برا و

 خالصش کنم گفتم:

 بزرگ.بهتر شدم بابا-

را جمع کرد و در را تا به آخر باز  الشیحرف خ نیا

 یگوشه یرا از پشت پرده یکرد و داخل آمد. بالش

ها پشتش به عقب رفته بود و رختخواب یکه کم اتاق

 گذاشت: واریکمرش و د نیبود، برداشت و آن را ب

 تهران؟ گردهیهاد چره برنمفر نیا-

 را کامل باال گرفتم: سرم

 بابابزرگ؟ نیگیم یچ یبرا-

 :دیباال کش یرا به پشتش برد و بالش را کم دستش

جمع  المیکه خ هیاحمد نخب ترسنم؛ َجوون آدمه! حاج-

به  یزیچ یکس یو نذار یرو کنترل بکن زیچباشه همه

 !یبکن یتالف یبخوا دیفرهاد شا ؛یتو بگ

 را به دو طرف با شدت تکان دادم: سرم



مثل  دی. شاستیحرفا ن نیبزرگ! فرهاد اهل انه بابا-

 نیا ینباشه؛ اما تو دهیاحمد سرد و گرم چشحاج

احمد کرده. که حاج کنهیرو م یمورد همون کار

 روزی. دگردهیفردا حتماً برم دمیشا ایامروز 

 !گفتیم ییایدریعل

قدر را آن شیداخت و تن صدابه در اتاق ان ینگاهمین

 آورد که فقط من بشنوم: نییپا

 یهاعموهاتم الت کوچه نی! ایمادربزرگ نشنو یت-

 اکالیک شونیکی! تا فرهاد نبود هر روز ستنیخلوت ا

 ه؟ین دایپ کدومچیه یببو که سروکله یبود؛ االن چ

اگه اومدن شما بگو  یبهتره! حت انیبزرگ نبابا-

 زودتر برن!

 انداخت: نییرا پا سرش

نگرانم.  شونیا یلیدلم ازشون پره؛ اما خ نکهیبا ا-

از  کالاینفر ناشناس اومده بودن کدو  شیروز پدوسه

! کنهیم یبا موتور مسافرکش یک دنیپرسیمردم م

 یتو دنیمسافرن ازشون پرس نکهیا یرفتن به بهانه

رو بردن چمخاله! ترسنَم ساسان  ایماه کدوسه نیا

لو بره آخرش!  فر،اون دو ن شیباشه پ رفته

 ما! میشیخراب مخانه



دستش گذاشتم.  یزانو جلو رفتم و دستم را رو دو

 اشک درون چشمانش حلقه زده بود. 

چرا لو بره بابابزرگ، از کجا معلوم اونا مأمور -

 بودن؟

به  هاشونافهیداشتن و ق لیو سب شیبودن زک! ر-

 بپرسن! یسؤال نیهمچ دی! چره باخوردیمأمورا م

اشک درون چشمش نگاه گرفتم.  خوردنچیپ از

با  یاست؛ گاه نیهم یبود! زندگ یآورزجر ریتصو

چه  گرانیکه د زندیراه ممکن تلنگر م نیترساده

 نسبت به تو دارند!  یبزرگتر یهاغم

شاءهللا که خدا بزرگه؟! ان یگیخودت نم شهیمگه هم-

 .فهمهینم یچیه کسچیه

 تأسف تکان داد:به  یسر

 من نااهلن. ی! اوالداهیخدا که ضامن اوالد نااهل ن-

بزرگ بزرگ را بفشارم که ماماندست بابا خواستمیم

 زد: میصدا

 ییتا چا ادیدم کن االن سدخانوم ب ییچا ایمرمر ب-

 تو باغ. رهینخوره نم



مشغول  یکردن چاجا بلند شدم و خودم را با دم از

 الیبه و کردمیم یسع رفتمیکه راه م وانی. در اکردم

و من هنوز  زدیم میصدا الی! وشدینگاه نکنم؛ اما نم

روشنش  یهاوسط روز دنبال چراغ دانهیناام

 .گشتمیم

 

[18.06.21 22:06] 

 

 228#پارت

  می_مری#برا

 

 فیتعر شیبزرگ داشت براآمده بود و بابا دخانومیس

و او را  ندیکه نتوانسته پدر سارا را بب کردیم

 !دانستیرا کار خدا م نیا خانمدیبازخواست کند و س

شروع  دهینرسدهیو رس وستهیپ هاهم به آن مادربزرگ

را به  شیبه پدر سارا! عصا گفتنراهیکرد به بد و ب

زدن در مورد باقر حرف نیداده و ح هیباغ تک نیپرچ

 کند. یطور باغ را مرزبندچه گفتیهم م خانمدیبه س



در  یکیبزرگ دوتا المپ داشت؛ بابا یخانه وانیا 

 دیرا زدم تا شا دشی! کلوانیا یدر انتها یکیابتدا و 

 شانیهابودنشان را در خانه طورنیا اکالیک یهمه

نداشت که هنوز وقت  یتیاهم مینشان دهند. برا

روزها دوست  نی. استیخانه ن یهاکردن المپروشن

 .کندیرا روشن م هاپباشم که الم یداشتم من کس

ها زود بخوابند، اگر شب گفتمیها مبه بچه شهیهم

قانون مسلم  نیاما ا شوند؛یم داریتر بها راحتصبح

من از دست داده بود! تمام شب را  یرا رو تشیخاص

بودم؛ اما صبح راحت از جا بلند شدم. در  دهینخواب

که به  یانهیآ یروبرو وان،یا یدم صبح، رو یسرما

را شانه زدم و تا  میو موها ستادمینصب بود، ا وارید

 میموها شهیکار را طول دادم. برخالف هم نیتوانستم ا

تر عقب یام را کمرا از وسط فرق باز کردم و مقنعه

 یمیکه ن ییسرم گذاشتم؛ تا جا یرو شیپ یاز روزها

از فرق سرم معلوم باشد. به خودم ادکلن زدم. به 

بو بود! ادکلن فرهاد نبود؛ اما خوش یبو یخوب

را واکس زدم و به طرف مدرسه به راه  میهاکفش

روشن شده و اگر فرهاد  الیهم المپ و شبیافتادم. د

گفته بود؛ امروز به تهران  ییایدر یراستش را به عل

. کردیناتمام رها م یو من را با عذاب گشتیرمب



برگردد و  اکالیدوباره به ک کردمیآرزو م دیوقت باآن

 باشد.  شدهتر قلبش سبک بارنیا

را در  نشیاز زمان مدرسه گذشته بود که ماش یمین

به آن سمت نگاه کردم و  ی. اتفاقدمیدرمانگاه د اطیح

شدم.  خشک میافتاد، سر جا نشیتا چشمم به ماش

 ناتشانیبود و مشغول حل تمر نییها سرشان پابچه

بودند. آرام حرکت کردم و به طرف پنجره رفتم. خوب 

بود! امروز  دشفرهاد نگاه کردم؛ خو نیبه ماش

! یخداحافظ یبرا دیزودتر به درمانگاه آمده بود! شا

حواسم به  گذاشتیها نمسؤاالت پشت سر هم بچه

و آن را به  دیآیوقت فرهاد مباشد که چه نیماش

زده شد هم  حیزنگ تفر یوقت ی. حتآوردیحرکت درم

را به  میپسر استکان چانرفتم و عمو رونیاز کالس ب

 کالس آورد.

 یبرا یاتفاق چیساعت  حضور در مدرسه ه انیپا تا

و  اوردیآن را به حرکت در ن یدست چیه فتاد؛ین نیماش

تر از آن بود که باز بماند و به من هم چشمانم خسته

. با خودم لج کردم و ردینگ یاجهینگاه کند و نت ییجا

که به  نی. همرفتم رونیها از مدرسه بزودتر از بچه

 یخودش را در ناتوان شبید یخوابیب دم،یجاده رس

 کیرا با  فمی. کداشتمینشان داد. سخت قدم برم میپاها



 یو از حرکت آن برا دادمیدست گرفته و تاب م

 یچوب. هنوز تا پلگرفتمیم روین امیبرداشتن قدم بعد

 کردمی. حس مدمیشن نیماش یراه مانده بود که صدا

به عقب برگشتم.  عیسر نیهم یام و برااشتباه کرده

بودم. چند قدم  ستادهی. وسط جاده اآمدیفرهاد داشت م

 دیبا فرهاد نیبه عقب رفتم؛ فقط چند قدم کوتاه! ماش

! سرعتش را کمتر کرد! منتظر گذشتیاز کنارم م

 شیکه قسم خورده فقط روبرو نمیرا بب یبودم فرهاد

را نگاه کند و نه من را! سرعتش کمتر هم شد. 

 دنیبود! فرهاد قبل از رس نییپا نندهسمت را یشهیش

از کنارم  خواستیکه م یبه طرفم سربرگرداند و زمان

که  ی. طورکردینگاه مرد شود کامل داشت من را 

دستم باال آمد و به روبرو اشاره کردم تا  یارادریغ

منحرف نشود. آن همه  رشیحواسش باشد از مس

 کردهجبران  جاکینکردن مقابل در مدرسه را نگاه

از  یتر هم رفتم. وقتعقب ریدادن مسنشان نی! حبود

که من  ندیبغلش نگاه کردم تا بب ینهیمن رد شد به آ

اما من  راند؛ی. با همان سرعت کم مکنمینگاهش م

. به شدیبودم و او سواره! و دور و دورتر م ادهیپ

را رفت.  میمستق ریمس ال،یو یدر جاده دنیچیپ یجا

 ییتوانا یول گشتیفرهاد داشت به تهران برم



. تا خود پل گشتیمن برنم یبرداشتن به پاهاقدم

را  ییکه جا ییکورها کور بودم، نه از آن یچوب

 کیکه محکوم به مرور  ییاز آن کورها نند،یبینم

. آن دمیدیهستند! من فقط نگاه فرهاد را م ریتصو

 اری! آن نگاه بسیرانندگ نیچشمانش را ح یرگیخ

 کوتاه فقط مال من بود! یارا که لحظه اشلهپرحوص
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پل  ی. رودمیشنیرا م یکس یهاگفتنمعلمخانم یصدا

 یشود! حت ترکیتا صدا نزد ستادمیا یچوب

تر شد، به عقب برگردم. صدا که واضح خواستمینم

. حوا به سمتم دمیپل چرخ یحوا را شناختم. رو

که  یرا در آغوش گرفته بود و هنگام فشی. کدیدویم

 .زدینفس منفس ستادیمقابلم ا

 شده حوا؟! یچ-

را باز کرد و کاغذ  فشیک پیدادن، زجواب یجا به

 را به سمتم گرفت: یاتاشده

 دکتر داده! یرو آقا نیخانوم ا-



فقط به کاغذ در دستش نگاه  یشدت ناباور از

 :کردمیم

 !؟یدکتر داده! ک یآقا-

 ترعیصورتم باال آورد که سر کینامه را تا نزد حوا

 :رمیآن را بگ

راه داد که بدم  یدکتر االن تو یبله خانوم! آقا-

 بهتون.

را دراز کردم و نامه را گرفتم. من به همان نگاه  دستم

 یهایناراحت یشده بودم و دلم از تلخ یهم راض

نداشتم. با حوا  یگریشده بود! انتظار د یخال روزید

پل گذشتم  یکه از رو نیهم کردم و یخداحافظ عیسر

تنها تنفر  کردمیفکر م شهیرا باز کردم: "هم نامه

ها آدم یشگیگذاشتن هم نارک یبرا یلیدل تواندیم

که از تو  یدر حال گذارمیکنارت م میباشد، اما مر

 !"یناتمام نیشدن در عتمام یعنی نیا ستم،یمتنفر ن
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تمشک  یهابوته یهاغیکه قلبم را به سمت ت انگار

کلماتش در قلبم فرو رفت.  یزیهل داده باشند! ت

اش را کجا نوشته بود؛ چه وقت نوشته بود؟ نامه

 یقیتلخ و عم میمفاه نیبود تا چن دهیقدر طول کشچه

 یکوتاهش جا دهد؟ روبرو یهاجمله یالرا البه

بود که  نوشتهو  ستادهیا نیمواج و خشمگ یایدر

کلماتش داشت من را در خودش غرق  طورنیا

و  زدیدرختان نارنج قدم م نیکاش ب کرد؟یم

 اشیدر بچگ گفتیکه م ییجا. هماننوشتیم

است.  دهیرا د ایدن یعاشقانه یصحنه نیترقشنگ

 نیشدن در عاز تمام توانستیوقت هرگز نمآن

من  نکهیا نافتاد؛ بدو نیی. دستم پادیبگو یناتمام

کار داشته باشم. چرا فکر کرده بودم  نیدر ا یدخالت

! خوانمیام را بدهد هزاربار آن را ماگر جواب نامه

طاقت معمول  یورا یخواندنش هم طاقت بارکی یحت

 خواستینامه بود؛ م یچشمانش پ! حوا خواستیم

به  نکهی. نامه را بدون اشودیچه م سرنوشت آن ندیبب

 در دستم تا کردم. لب زدم: ندازمیب یآن نگاه



 برو حواجان!-

انداخته بودم  یپل چوب یرا که رو فمیشد و ک خم

 برداشت و به طرفم گرفت:

 شده خانوم! فیکث-

 ردم:را از دستش گرفتم و دوباره تکرار ک فیک

 .کنهیشده! مامانت دعوات م ریبرو خونه د-

که از پل فاصله گرفت  ی. کمدیتکان داد و چرخ یسر

 به عقب برگشت و داد زد:

کرده که سارا  یسارا رو راض یدکتر بابا یخانوم آقا-

 ! رهیرو بگ پلمشید جونیمرد نَبَره، بره اله

را  فمیدستم محکم گرفتم و ک کیتا شده را در  ینامه

تکان  یزدم و سر شیبرا یچسباندم. لبخند امنهیس به

سارا باشد و شر   ر  یدکتر آمده بود که خ یدادم. آقا

 من!

 ایبه سمت در الیرفتن به خانه، از پشت و یجابه

برد که "گل  ییاش من را به روزها" نامهمیرفتم. "مر

" گفته بود! اما می! به من "مرزدیم می" صدامیمر

 یمیبود! همان گل مر یگرید زیچ شیها"میمر "گل

! مامان خودش را کردیاحمد اخم محاج گفتیکه تا م



 نییسرش را پا خانیسیع زد،یم دنیبه نشن

و من  شدیرنگ به رنگ م مامانمایس انداخت،یم

 کسچیه یو وقت داشتمینگه م میهالبخندم را پشت لب

 .کردمیآهسته آزاد منبود آن را آهسته

سرش که سربه یاوانهیآشفته بود. مثل زن د ایدر

 نیو بر زم کردیگذاشته باشند، خودش را بلند م

 یبرا ییبودند که گو ییسربازها شیها. موجدیکوبیم

تا ساحل  شیسوهای. گشوندیآماده م اریعتمام یجنگ

 !بایز ی  ! جوگندماهیو س دیپهن بود! سپ

لم بود که د ادیز یفرهاد به قدر ینامه یتلخ

 یهاهیبروم و گر شیپ ایتا کمر در آب در خواستیم

قدر که امواجش رها کنم. جلو رفتم. آن نیبلندم را ب

کنند.  سیرا خ میتا ساق پاها توانستندیها مموج

آب باعث شد "  ی. سرمارفتمیها را پذو آن ستادمیا

درد  میبود که پاها رد. آن قدر سمیبگو یآخ" بلند

ها گفتم و به خودم قول دادم سال یگریگرفت. "آخ" د

خودش را از دست داد و  تیاهم زیهمه چ یبعد، وقت

نبود که نگرانش باشم، فرهاد را هر کجا که  یکس

تا بداند  میرا به او بگو قتیحق یکنم و همه دایباشد پ

 اتکار چه مجازگناه ینکردهمن  گناه یاش برانامه



هم  گناهیب بوده است! تا بداند سر ینیسخت و سنگ

 رفته است. هایانصافیدار  ب یبارها باال

. آمدیشده و با هر موج از تنم باالتر م ایحیب آب

و  ندازدیمن را از پا ب خواستیمغرورانه م شیسرما

فرهاد از پا  یبا نامه ترشیمن چند لحظه پ دانستینم

 افتاده بودم!

 یتر شد. آسمان ابرهاسردتر و سخت زیچ همه

رنگ  ایجمع کرد. در ایسر در یرا باال اهشیس

شد. هشدار  ترصیرا به خود گرفت و حر اشاهیس

اش خواهم شد. که اگر به عقب نروم طعمه دادیم

ها رد انداختم و شن ی. رودمیرا به عقب کش میپاها

 ستین هامسافت نیاز کنارش گذشتم. ا الیبا و گانهیب

 کند؛یم هگانیکه آدم را با متعلقات محبوبش ب

 شده بود! مهرینسبت به من ب الی! وهاستیمهریب

دستانش را در هم مشت کرده  یچوبپل یرو بزرگبابا

سر  ی. وقتکردیو مرتب به دو طرف جاده نگاه م

 دیچرخاند تا نگاهش را از چپ به راست ببرد من را د

 خشکش زد: شیو سر جا

 ببو!! ناهار سرد ؟یبود ریچره د ؟یدترجون کجا رفت-

 :دیرا د سمیکه شدم مانتو، شلوار و کفش خ ترکینزد



 ؟ستهیا سیسر و جون خ یببو، چره ت یمرمر زک چ-

شد و قبل از  رینگاهش کردم. غافلگ یچشمان اشک با

 بزند، گفتم: یو حرف دیایجلو ب نکهیا

! چند بار زنهیبزرگ فرهاد با من حرف نمبابا-

 گهید شونکدومچیاصالً نگاهم نکرد. ه دمش؛ید

 !با من حرف بزنن خوانینم

در جا بست.  دیبگو یزیرا که باز کرده بود چ دهانش

 دنینگاه کرد و بعد به صورت من. انتظار شن الیبه و

 زدم: شیها را نداشت. آرام صداحرف نیا

رو  یخونه بخار میبزرگ سردمه! زودتر بربابا-

 .میروشن کن

را به سمتش گرفتم. نامه در  فمیو ک ستادمیا کنارش

کمرم  یبزرگ دستش را رو. باباشدیدستم فشرده م

را روشن کرد.  یبخار میدیبه خانه رس یگذاشت. وقت

 انداخت و زمزمه کرد: میدوتا پتو رو

 !یبهت بزن یسر هی اکالیک ادیب دیبا ماریت-

 :دیبزرگ بود که پتو را از سرم کشفردا مامان صبح

 ببو! ریر؟ بلند ببو مدرسه دخوابت برده مرم-
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. دمیرا از بالش جدا کردم و به سمتش چرخ صورتم

بود. کف دستم را  ستادهیبزرگ اتر از او باباعقب یکم

 یتشک گذاشتم؛ اما نتوانستم حرکت کنم و رو یرو

 تشک افتادم.

 :دیترس بزرگمامان

 ؟یبلند بش یتونیحال بهتر نبو؟ نم یت-

درد را در تمام  نیو ا کردیطرف سرم درد م دو

 یهم داشتم. سرم را رو میکمر و پاها یهااستخوان

 بالش حرکت دادم:

 بلند شم. تونمیست! نمتموم جونم کوفته-

بزرگ بزرگ کنارم نشستند. مامانو بابا بزرگنماما

 گذاشت و گفت: امنهیس یدستش را رو

 !؟ یزک! سرما بخورد هین یچیه-



 بزرگ انداخت و گفت:به بابا ینگاهمین

 .اریو ب ریخانم بگاز سد ریپارچ ش هیبشو -

تر دستم را به محکم بارنیبلند شد. ا عیسر بزرگبابا

 تشک گرفتم و بلند شدم:

 دی! باشهیم رید یایو ب یبزرگ؛ تا بربابا خوادینم-

 برم مدرسه.

 تشر زد: رفتیبه طرف در اتاق م نکهیا نیح

پسر که! سر راه به عمو یمدرسه؟! حال ندان یچیچ-

 مدرسه! یبش یتونیو نم یاحوالضیمر گمیم

 :دیچرخ شیبزرگ در جا مامان

 هیو مرمر رو  اکالیک ادیسر ب هی نیکاش شاه یَمشت-

 بکنه! نهیمعا

 اخم کرد: بزرگبابا

بدم  غامیپ یزکون فقط هارت و پورت دانن! به ک یت-

 جونیاله کسچیبگه؟ سرد و سرما ه نیبره به شاه

 . رهینم

رفتن به مدرسه آماده  یبرا خواستمیدر را بست م تا

من را به طرف  دیشد یآلودگشوم؛ اما احساس خواب



بزرگ در که دست مامان یلبالش کشاند؛ در حا

 خوابم برد. آمدیو م رفتیم میموها

و به مدرسه نرفتم. آخر  دمیروز در رختخواب خواب دو

بزرگ مژده داد که مامان به همراه هفته شد و بابا

خبر خودش دوا شد  نیآمده است. ا اکالیاحمد به کحاج

بزرگ سکوت کرده بود و و من از جا بلند شدم. مامان

که دورم  یبزرگ در حالاما بابا زد؛یمن یحرف

و تشک را جمع کنم،  پتو کردیو کمک م گشتیم

 گفت:

ن! فکر کنم ت- دم  ییچا هی! نجایا ادیب ماریتازه بََرس 

آب بزن تو رو  هیسر و صورت هم  یبکن! ت

 نگران بشه! نه،ینب یطورنیا

را باز  میتاقچه برداشتم. کش موها یرا از رو شانه

 :دمیپرس دفعهکیکرده و رو به بابابزرگ 

 ... خانیسیفقط خودشون بودن؟ ع-

 :دیحرفم پر انیبه م بزرگبابا

 احمد نبو؛ اما زنش بو!خودش همراه حاج خانیسیع-

 زدم: لبخند

 ؟یرضا چ-



 هم لبخند زد: بزرگبابا

 اونم بو! -

سرم بستم.  یرا باال میرا عوض کردم. موها لباسم

بزرگ که رو به قبله نشسته و دعا عطر زدم و به بابا

 گفتم: کرد،یم

 بزرگ؟خوبم بابا-

آسمان گرفته بود،  یسرش را که به سو بزرگبابا

 به صورتم کرد: یآورد. نگاه ترنییپا

 ادیمامانت ب گهیرنگ و رو بهتر ببو! د یآهان ت-

 سالم جونیت شهی! خدا همیبود ضیمر فهمهینم

 ! یبدار

بزرگ غلط از آب درآمد. بابا یهاحساب و کتاب اما

در دستش  ینیریش یجعبه د،یکه مامان من را د نیهم

آورده بود گذاشت و  میکه برا یساک لباس یرا رو

به صورتم  رهیخ یها را رها کرد و با نگاهکنار در آن

 گفت:

 مرمر؟ یضیتو مر-



بزرگ و بابا یبرا یدارهر جواب و آبرو یجا به

 هیبزرگ، خودم را در آغوشش انداختم و گرمامان

 :دیکردم. دستانش دور کمرم سفت شد و نال

تو دق  یمرمر! من از غصه یشیآخر تو قاتل من م-

 .کنمیم

شدم.  داریخر قمیبار با نفس عم نیتنش را چند یبو

دو طرف صورتش را سفت گرفتم و چون قدم از او 

 یکم ی. وقتدمیرا بوس شیهانهتر بود راحت گوبلند

 فقط توانستم از رضا حرف بزنم: دمیعقب کش

 ش؟یاوردیرضا کو؟ چرا با خودت ن-

 سرم انداخت و گفت:به پشت  ینگاه

! داره برات هالک آرمشیکه چرا نم یدونیتو م-

 !ششیپ یپل تا تو بر ی! نشسته روشهیم

 را امیآمدم. روسر رونیرا گفت از آغوشش ب نیا تا

به او  دادن خانهسرم مرتب کردم و با نشان یرو

 گفتم:

 .امیو زود ب نمیرضا رو بب رمیم تو برو باال؛ منم-

را از دور کمرم برداشت و من هم در را باز  دستانش

 دی. رضا تا من را ددمیدو یکردم و به سمت پل چوب



با هم به داخل  دفعهکیدر دستش را  یهاسنگ یهمه

و به سمتم  دیآب پرت کرد. دستش را به شلوارش مال

و سر و  دمیبه پل به او رس دهی. چند قدم نرسدیدو

باران کردم. قدرت مقابله با صورتش را بوسه

من، که او را سخت در بر گرفته بود،  یهادست

در آغوشم مانده بود. سرش را  مقاومتینداشت و ب

او را عقب بردم  یاش کمشانه داشتنو با نگه دمیبوس

 و گفتم:

 من تنگ نشده بود؟ یرضا؛ دلت برا یخوب-

 سرش را کج کرد: مظلومانه

 !رهیسر م ییم تو خونه تنها! حوصلهیآج یلیخ-

 و گفتم: دمیسرش را بوس دوباره

 !گه؟ید یشیم ستیهمه رو ب ؟یخونیدرسات رو م-

 گفت: محکم

 تر منم. شدم! تو کالس از همه زرنگ ستیهمه رو ب-

 یآیم یینجایدو سه روز که ا نیدلم! ا زیعز نیآفر-

 بدم. ادتی یستیرو که بلد ن یخودم تا هر چ شیپ

 را باال انداخت: دستش



. کنهیم فرهاد کمکم! همه رو بلدم. عموخوادینم-

 بده. ادمی یاضیبابابزرگ تا ر یخونه رمیم

آورد و سرش را به من  ترنییرا پا شیصدا تن

 کرد: ترکینزد

مون! دعوا کردن با بابا؛ بابا خونه آدیخودش نم-

 !زنهیباهاش اصالً حرف نم
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 از دور کمرش شل شد: دستم

 دعوا کردن؟ یچ یبرا-

 را باال انداخت: شیهاشانه

 رونیفرهاد از زندان ب. اون موقع که عمودونمینم-

 اومد دعواشون شد؛ من که نبودم!



به  ام،یکردن ناراحتپنهان یبرا هدف،یب ینگاه

احمد تصور کنم که حاج توانستمیانداختم. م شیپاسرتا

 که حق یچطور با فرهاد برخورد کرده است. برخورد

 یام براعجله بارنیفرهاد نبود! برعکس آمدن، ا

برگشتن بود تا با مامان حرف بزنم. دستانم را باال 

 کاپشنش را مرتب کردم: یبرگشته یقهیآوردم و 

 بابا االن کجاست؟-

 را نشان داد: الیدستش را به پشتش برد و و

کرده؛  خیدست و پاش  مامانمایسرده! س یلیخ الیو-

 .کننیرو روشن م یدارن بخار ییایدریبابا با عل

 کیکاپشنش را گرفتم و به هم نزد یطرف لبه دو

 کردم:

 سردت شده! ال،یتو هم برو و-

را گفتم مچ دستم را سفت گرفت و به طرف  نیا تا

 :دیخودش کش

 !الیو میبا من بر ایتو هم ب-

 :دمیرا کش دستم

رو  گهی. تو برو؛ حاال بازم همدآمینه من نم-

 !مینیبیم



 !گهید ای. بمیبر اینه ب-

 به چشمانش نگاه کردم: میمستق

بزرگم! بعدش بابا یبرم خونه دیرضا، االن با شهینم-

 .میزنیدور م جانیاله میریبا مامان و بابا م

 را رها کرد: دستم

 ما! شیپ ایکن ب یبا مامان زود آشت-

 یتا به جاده ستادمیقدر اتکان دادم و آن شیبرا یسر

 درختانش گم شود. یالبرسد و البه الیو

با مامان تنها  خواستمیبه خانه که برگشتم فقط م 

. مامان دور از شدیباشم و حرف بزنم؛ اما نم

بزرگ نشسته بود و به بزرگ و کنار بابانماما

که در را باز کردم  نی. همدادیگوش م شانیهاحرف

 بزرگ رو به مامان گفت:مامان

 یخب چ ؛یهست اکالیک یسه روز دو یتو که گون-

 نیبا خو زن و پسر هم یدکتر رحمت میبگ شهیم

 م؟یو کار رو تموم بکن انیفرداشب ب

من حرفش را قطع کند؛ اما  دنیداشتم با د انتظار

 زد و با نگاه به من گفت: یلبخند



وقته که چشمشون دنبال مرمره! دودمون  یلیخ-

 .آدیآدم نم ریگ شونیبهتر از ا گهی! دستنیا یخوب

انداخته بود؛ اما مامان  نییسرش را پا بزرگبابا

بلند شد و رو به  شیگرفت و از جا نیدستش را به زم

 بزرگ گفت:مامان

! بعد هم ستیدو روز ن یکیدختر شوهردادن که کار -

 ده،یرو د یبپسنده؛ اونم نه پسر دکتر رحمت دیمرمر با

و  دهیند که ستین مینه دو کلوم باهاش حرف زده! قد

 سقف! هی رینشناخته برن ز

تا مامان رد شود و از  دمیخودم را عقب کش یکم من

بزرگ او را برود؛ اما تشر مامان رونیاتاق ب

 خشک کرد: شیجاسر

ن ستهیا یچه حرف نیا-  انیب میگی! خب مدیمهش یتو ز 

هم دو کلوم حرف باهاش  نه؛یهم مرمر پسره رو بب

بار که ! اونیحرف زن هیبزنه! تو چره هر دفعه 

و  نهیبب دیاالن مرمر با م؛یاریاختما صاحب یگفتیم

ارشد  یمرمر م م؟یبپسنده؟ ما مگه بد مرمر رو خوان

 !ستهیچوشم سو ا ی! مستهینوه ا

بزرگ که بابا گفتیداشت پشت سر هم م طورهمان

 دهانش را بست:



سر بهت بزنه!  هیاومده  دیخانوم! مهشبس کن ماه-

! بذار خوشون مار و دتر ومدیواگو ن هاگو یبرا

از من  شتریشاهللا هر دو عاقلن و ب! مارنیبگ میتصم

 و تو دونن!

و  دیچرخ شیبا اخم نگاهش کرد. در جا بزرگمامان

 ما پشت کرد.  یبه همه

آمد و رو به مامان  رونیبا من و مامان ب بزرگبابا

 گفت:

رده! فقطم تو ببو خو عقل  بخو ری! پرینگ لیتو به د-

 جادیا یناراحت یجور هی نهیهر کس رو بب ؛یستین

 کنه!

 بزرگ تکان داد:بابا یبرا یسر مامان

اشکال نداره! فقط شما باهاش حرف بزن و بگو که -

 .ستیبردار نکار عجله نیا

ها برود. همراهش رفتم. به که به سمت پله دیچرخ

 عقب برگشت: 

 !جانیاله میازظهر برآماده شو بعد-

جا با مامان و همان میحرف دار دانستیم بزرگبابا

راه  میدیرس اطیکه به در ح نیکرد. هم یخداحافظ



او با  میبگو یزیچ نکهیمامان را سد کردم. قبل از ا

 نگاه به صورتم گفت:

آروم  نمتیبب اکالیک امی. گفتم بدهیرنگ و روت پر-

بود نتونستم  ضیبدتر شدم. اون هفته رضا مر شم؛یم

اصال دلم طاقت  گهیبرگردم تهران د دونمی! االن مامیب

 !آرهینم

 بزرگ انداخت:بابا یبه خانه یهنگامین

به  یطورنیا ادیبزرگت ببود؟ که مامان نیحق تو ا-

 دهیشوهردادنت؟ ما دکتر ند یبرا فتهیدست و پا ب

پسر دکتر  ،یپسر دکتر رحمت گهیم یکه ه میهست

 ؟یرحمت

 :دیچشمانم پرس یرهیخ

 شینتونم سرم رو پ گهیمن د یکردیم یکار هی دیبا-

 بلند کنم؟ مامانمایو س خانیسیع

را گرفتم و فشردم. سکوت کرد و من فرصت  دستش

 کردم: دایزدن پحرف

 احمد با فرهاد دعواشون شده؟مامان چرا حاج-

 کرد: یاخم

 به تو گفت! ی! ک؟یدونیتو نم-



 لب گفتم: ریز

 رضا!-

 و در را باز کرد: دیچرخ

احمد به فرهاد گفته تو محرم زن و ناموس و حاج-

 یچ دونمینم نیاز ا شتریب گهی! دیمن نبود یزندگ

دارن کار فرهاد  خانیسیگذشته! االن هم با ع نشونیب

 !رانیبره از ا کننیرو درست م
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 نیاستوار بمانند. ا میهاکمک کرد تا شانه اطیح در

باشد به  یخالص ریت توانستیحرف حاج احمد م

فرهاد در مورد من! آن هم در  یباورها یهمه

 دانستمیکه تازه از زندان آزاد شده و نم ییروزها



که  یچطور با کار من کنار آمده است. مامان چندقدم

 دور شد به طرفم برگشت:

دو  یکیرو ندارم.  مامانمایس نیطاقت نگاه سنگ-

 .میمونینم اکالیک شتریروز ب

 را از در برداشتم: امهیحرفش جان گرفتم و تک با

دو روز باهاتون  یکیو  رمیبگ یمرخص تونمیمن م-

 جان؛یاله میبر شمید آماده متهران! االن هم زو امیب

 به رضا قول دادم.

که خورد  التی! صبر کن تعطشهیکه نم یطورنیا-

 تهران. ایب یاهفته کی

نکند باران  دمیشد! ترس یابر یهوا کم ازظهربعد

 نیبوق ماش یاما صدا م؛ینرو جانیببارد و به اله

 را تمام کرد. میهایاحمد نگرانحاج

ها شد. سال ادهیپ نشیاز ماش دیپل د یرا که رو من

تا  اوردیب نییسرش را پا دیکشیخجالت م گریبود که د

قدر دلتنگش بودم ؛ اما من آنمن صورتش را ببوسم

که دست دور گردنش انداختم و دو طرف صورتش را 

کردن حاج خطاب یبود برا واژه نی. پدر؛ بهتردمیبوس

قدر نمن! هما یبود برا دهکر یاحمد پدراحمد! حاج

و به  دیرضا پدر بود! سرش را که کنار کش یکه برا



 یکنار مهربان د،یوتردمن نگاه کرد، در چشمانش شک

بود که  ینشسته بود. نگاهش طور اشیو دلتنگ

که آن کار را با فرهاد  یباش یکس یتوانیتو نم دیبگو

 زد و گفت: یکرده است. لبخند

! تو که یکه رنگ به رو ندار گهیم یمامانت چ نیا-

 .یماشاهللا سرحال و قبراق

 زدم: شیبه رو یلبخند

 شماست بابا! دنیخاطر ذوق دبه-

نازم را بکشد و خودش در  شهیماندم تا مثل هم منتظر

 نیکار را کرد و من داخل ماش نیرا باز کند؛ ا نیماش

 شانیاز رو دیرفت که با ادمی یلحظات ینشستم. برا

آدم قبل رفتار کنم؛  مثل شودینم گریشرمنده باشم و د

و من  دادیبه ناخودآگاهم رنگ م قت،یاما حق

چون  اورم؛یرا در رفتارم ب یآن شرمندگ توانستمینم

نکرده بودم،  یرا نگذاشته بودم! من کار فیمن ک

احمد از حاج یهانداشتم! لبخند رضا، نگاه یگناه

 ن،یگرم ماش یمامان و فضا یخوشحال نه،یداخل آ

. دهان باز کردم تا کوتاه عقلم را مختل کرد یالحظه

و  دمیرا د یام؛ اما پل چوبرا نگذاشته فیمن ک میبگو



 جانیدادم و تا اله هیتک نیماشیسکوت کردم. به پشت

 رضا و خاطراتش گوش دادم. یهافقط به حرف

بود. عاشق گشتن دور استخر و  جانیعاشق اله رضا

هتل نار را هم  یاطرافش. حت یدست عیصنا یهامغازه

مغازه  نیبه شدت دوست داشت. مامان دنبال رضا از ا

استخر  یهااحمد به نرده. حاجرفتیبه آن مغازه م

 یی! جاکردیاستخر نگاه م یداده بود و به انتها هیتک

از مه گرفته  یارا هاله طرافا یهاکه تمام ساختمان

با چشمانش آن  خواستیم ییاحمد گوبود و حاج

گرفته را از مقابلش کنار بزند. کنارش هم یفضا

 زدم: شیو صدا ستادمیا

 بابا؟-

به طرفم برگشت. جرأت گفتن حرفم را نداشتم؛  آرام

احمد شجاعت از اما سکوت همراه با انتظار حاج

 ام را به من برگرداند:رفتهدست

بهم  وقتچیمزاحم من نشد، ه وقتچیبابا فرهاد ه-

از من نخواست.  ینامربوط زیچچینکرد! ه یاحترامیب

 تیحس نکردم که دارم از سمتش اذ وقتچیمن ه

حس رو نداشتم. اون  نیبه جان رضا هرگز ا شم؛یم

 ... یلیفقط خ



 . چشممیام را چطور بگوجمله یادامه دانستمینم

شده پشت مه پنهان یهاگرفتم و به همان ساختمان

 نگاه کردم:

 فقط گفت که بهم عالقه داره!-

 اخمو شد: نگاهش

و  ی! تو دختر من بودکنهیحرفا از گناهش کم نم نیا-

 کرد،یش به تو نگاه مبه چشم برادرزاده دیاون با

 !یدیدیکه تو اون رو م یطورهمون

را گفت و به طرف رضا و مامان رفت. من  نیا

طور که نه من هم آن میتر از آن بودم که بگوبزدل

 ! دمیدیاو را نم یکنیفکر م

قدر بهتر ما بهتر بود. آن یرضا و مامان از همه حال

 مامان دستم را گرفت و گفت: شدنادهیکه وقت پ

تهران،  یایو ب یریبگ یمرخص یتونیمرمر اگه م-

 ! میبر ایب

 احمد برگشت:سمت حاج به

 اکال؟یک یگردونیتو بعدش برش م اد،یآره احمد ب-

 آورد: رونیب نیسرش را از ماش احمدحاج



مرمر رو هم  مامان،مایدنبال س امیب خوامیآره م-

 !میفردا بر نیخوای. اگه مرسونمیم

و من هم واقعاً دلم  کردیبا نگاهش التماس م رضا

کنم تا  دایبه تهران برگردم و فرصت پ خواستیم

احمد تکرار کنم که ابراز حاج رگوشیوچندبار ز نیچند

 نرفته است!  یبه سمت هرزگ وقتچیفرهاد، ه یعالقه

! هرگز یبزرگ ناراضبود و مامان یراض بزرگبابا

نداشت که از مدرسه جا بمانم؛ اما  یتیاهم شیبرا

 :کردیغرغر م کردمیکه ساکم را آماده م یموقع

 یدرس و مشق مردم زاکون رو تیمسئول یآدم وقت-

 تهران! یدوشش باشه که شال و کاله نکنه بش

 داخل اتاقم داد زدم: از

مدرسه بهشون درس و مشق دادم، تا  یمروز توا-

 سه روز کار ندارم!
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احمد با من آمد و با او حاج نیتا کنار ماش بزرگبابا

 نیهم مامان داخل ماش یکرد. وقت یپرساحوال

 احمد زمزمه کرد:نشست، رو به حاج

 بکن! یمرمر هوا بدار! تو بزرگوار-

تکان داد و  شیسرش را برا نانیهم با اطم احمدحاج

به تهران را  دنی. آن قدر شوق رسمیتهران شد یراه

تا تهران را با لبخند  کالایک یداشتم که تمام راه طوالن

بود و  زیی. پادمیهم نخواب یازل زدم و لحظه رونیبه ب

ها اصرار داشتند سردتر و دورتر به نظر برسند؛ جاده

 تر!هم مهربان احمداجمامان و ح

را کنار خانه نگه داشت، زودتر  نیکه ماش احمدحاج

و ساکمان را از  فیشدم. کمک کرد ک ادهیاز همه پ

مامان از او  ی. وقتمیبردار نیعقب ماشداخل صندوق

به ساعتش  آوردیرا داخل نم نشیچرا ماش دیپرس

 انداخت و گفت: ینگاه

! قرار بود امیعموم بزنم و ب یسر به خونه هی رمیم-

چه خبره!  نمی. برم ببارنیفرشاشون رو بشورن و ب

 .گردمیزود برم

پله گذاشتم و به  یساکم را رو دمیرا شن نیا تا

 طرفشان رفتم:



 ام؟یمنم ب شهیبابا م-

 احمد گفت:و حاج دیبه طرفم چرخ دفعهکی مامان

 !میبر ایب یاگه دوست دار-

 در جوابش گفت: مامان

 آخه؟ ادیمرمر کجا ب-

 یگرینشستم تا مامان مخالفت د نیداخل ماش عیسر

 وجهچیکه به ه دینشست و د ینکند. حاج احمد وقت

و  دیدادن به حرف مامان را ندارم، خندقصد گوش

 گفت:

 تا رضا کالفه بشه! کنهیغرغر م قدرنیاالن مامانت ا-

بود!  بازمهین شیعمو یدر خانه م،یدیرس یوقت

حصار  کیکه نزد یدرخت ریرا ز نشیاحمد ماشحاج

 خانه بود پارک کرد و گفت:

 دنبالت! آمیداخله م یک نمیبمون بب نجایا-

نشستم. چند  نیتکان دادم و داخل ماش شیبرا یسر

احمد از حاج یخبر دمیکه منتظر ماندم و د یاقهیدق

دادم و به در  هیشدم. به آن تک ادهیپ نیاز ماش ستین

احمد از حد معمول آمدن حاج دمید یزل زدم. وقت

که کف دستم  نیشده به طرف در رفتم. هم تریطوالن



که  یدر با سرعت دهم،در گذاشتم تا هلش ب یرا رو

دادن آرام  دست من نبود به عقب رفت و من هل یبرا

 یزی. روبرو نبود؛ چدمیخودم د یروفرهاد را روب

من  ینهیس بهنهیاز آن بود! فرهاد س ترکینزد

قدر قدر مات شد که من! همانبود و همان ستادهیا

از  تری. طوالنمیمنگ شد که من! به هم نگاه کرد

از کنارم گذشت.  اکالیدر ک نشیکه با ماش یوقت

 ...  اشنهیسر  من تا س یفاصله

نبود. اگر مطمئن بودم که پس  یاکردم؛ فاصله نگاه

. آن گذاشتمیم اشنهیس یسرم را رو شومیزده نم

خودش را از دست  یمن معنا یبرا زیلحظه همه چ

نگاه فرهاد شده بود که  نیداده بود. جهان من هم

 رتشیاز ح یزیمداوم من چ یمانده و با تماشا میرو

 شد. یکم نم

و از کنارم  دادیل نمه شتریاگر فرهاد در را ب 

تا برسد  گفتمیقدر م. آنزدمیمن حرف م گذشتینم

رفت.  ابانی. فرهاد به آن طرف ختیبه گفتن واقع

 یزدم. توجه شیآنجا بود. دنبالش رفتم. صدا نشیماش

را که باز کرد به او  نشی. در ماشستادینکرد و نا

 :دمیرس



 احمد گفتم که ...فرهاد من به حاج-

 و نگاهم کرد: برگشت

 یچیاحمد هاز من به حاج گهیکن، لطفاً د یکار هی-

نبوده که ازت بخواد  ینگو! فکر کن هرگز فرهاد

ر   !یداشته باش یواشکیباهاش َسر و س 

نکردم. با من حرف زده و جوابم را داده بود!  یتوجه

 من هم ادامه دادم:

از  یزیچ نیچن وقتچیمن به حاج احمد گفتم که تو ه-

 یاحمد دلخورتو حاج نیب خوامی! من نمینخواستمن 

 باشه فرهاد!

شد و بوق زد  نشیبه حرف من نداد. سوار ماش گوش

بوق  یتا به عقب بروم. نرفتم و ماندم. دستش را رو

 ایب بوق زد. فرهاد کوتاه وقفهیگذاشت و ب نیماش

ها نبود و من کوتاه آمدم. با سرعت رفت و فقط اشک

 ماندند! میبرا

 

* *  * 
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آمد و  نییما از درشکه پا یزودتر از همه عموزن

را در آغوشش گرفت. چند قدم به جلو برداشت و  الیل

 گفت: ،گذشتیکه از وسط جنگل م یابا نگاه به جاده

نشده  کیشاءهللا تا هوا تاران یبخواه یخدا-

 .مییکالایک

 یافسار اسبش را در دستش گرفته و با کم نعمت

 بود: ستادهیفاصله از او ا

! اگر به آمیو م رمیجاده رو م نیده بار ا یماه-

! میرسیندانه! باالخره م یبیع میهم بخورد یکیتار

 یتر از قزاق هم غلطکلفتگردن چ،یقزاق که ه

 بکنه! تونهینم

تا  میشو ادهیمنتظر بود من و پروانه هم پ غفور

عمو جاده ببرد! رو به زن یرا به گوشه درشکه

 گفت:



. دیرس شهیو گر نه زودتر هم م م؛یدان ادیتوقف ز-

معلوم  شه،یوقت آدم گرفته م یبش ادهیسوار و پ یه

 .میبرس یک هین

آمدم.  نییرا به دست بهار دادم و از درشکه پا دستم

به پروانه هم کمک کردم و همزمان چشمم به دهان 

 نیگذشتن از ا ی. تجربهندیگویچه م نمیبود تا بب هیبق

نبود. تراب  بهیغر ریمس شانیجاده را داشتند و برا

 تیما شکا یبارهچند یهارو به غفور که از توقف

 داشت، گفت:

 به جاده. میکله بزن هی شهیشرط عقله! نم اطیاحت-

. ردیسخت بود نگاه از جاده بگ شیبرا عموعفتزن

 رو به تراب گفت:

 وقته که جلوتر از ما بشو! یلینکرد؟ خ ریسلمان د-

 یتا غفور درشکه را به گوشه کردیکمک م تراب

جاده ببرد. کارش که تمام شد سرش را کج کرد و 

 ت:گوشش را به طرف جاده گرف

 د؟یشنویاسب رو نم نهیا یپا یتو راهه! صدا-

 :دیلب پرس ری. بهار زمیو بهار به هم نگاه کرد من

 آد؟یاسب م یپا یصدا-



 را به دو طرف تکان دادم: سرم

 .آدینه؛ صدا نم-

به حرف تراب، به  توجهیعمو نگاه کردم که بزن به

تا برارش را  دیکشیطرف جاده سرک مو آن طرفنیا

 هایبلند یکند. سلمان جلوتر رفته بود تا از رو دایپ

و  ندیجاده را بب ینگاه کند و تا انتها دستنییبه پا

مطمئن شود راه امن است. هر چه تراب گفت 

 رفت. ییهمراهش برود، قبول نکرد و خودش به تنها

ها، کوچک و بزرگ کنار هم طرف جاده درخت دو

آب گم  شرشر یاطرافمان در صدا یبودند! صداها

را  یاسب یپا یشده بود. تراب اصرار داشت صدا

شل کردم و جلوتر  یدستمالم را کم ی! گرهشنودیم

کار وحشت داشتم و هر آن  نیکه از ا یرفتم، در حال

به  شترینم! بیها را با خنجرشان ببانتظار داشتم قزاق

را نشنوم و  هیبق زدنحرف یجلو قدم برداشتم تا صدا

آرام مثل آرام آمد؛یم ییدم. صداگوش به جاده دا

 انیدر م یکیکه  یی! صدانیکوباندن بر زممشت

به  عیسر د،یبار دوم که به گوشم رس یو برا آمدیم

 :دمیعمو چرخسمت زن

 عمو!زن آدیاسب م یپا یصدا-



جا کرد. را در دستش جابه الینزد و ل یحرف عموزن

در  ردیرا از دستش بگ الیتا ل رفتیبهار هم که م

عمو و زن ییاعتنایشد. ب رهیو به من خ ستادیا شیجا

نزنم. چند قدم به  یحرف گریتعجب بهار باعث شد د

. دستانم را در ستادمیعقب برداشتم و دورتر از همه ا

که خواستم بدون جلب توجه به  نیهم گره زدم و هم

 نم؛یبروم و بهتر جاده را بب یدرخت یکنده یباال

رفتن به  نی. تراب حدمیاسبش د سلمان را سوار بر

 استقبالش گفت:

 آقا! نمی! ان؟یدیها د-

همه به سمت جاده برگشت. همه به سمتش  نگاه

رفتند جز من! جز من که ماندن را بهتر از رفتن 

 .دانستمیم

به درشکه کرد  یآمد، نگاه نییتا از اسبش پا سلمان

 :دیو به غفور توپ

من خبر  میدیکنار جاده؟ رس یچره درشکه رو برد-

 ندانم؟

 به سمت درشکه چرخاند: یسر غفور

جلوتر  یتا بش میمعطل بکن یآقا سلمان خودت گفت-

 !ستهیچه خبر ا ینیبب



 سلمان افسار اسبش را به دست تراب داد و گفت:-

به  نیشیگفتم معطل بکن؛ نگفتم بزن کنار و بن-

 زدن که! حرف

که به سمت درش خواستیراه سلمان را که م عموزن

 برود، سد کرد و گفت:

 ه؟یجاده امن ن سته؟یاوقات چره تلخ ا یت-

صورتش بود؛  یرهیبا نگاه به پروانه که خ سلمان

 آرام شد و گفت:

امنه؛ اما درست سر  محلهکیپل  کوچ کیجاده تا نزد-

 آمدن. وپل چند تا قزاق در رفت

ها را آورد همه به هم نگاه کردند و من اسم قزاق تا

 شد: کشیهم دستمالم را جلوتر آوردم. تراب نزد

 قاً؟یدق ستنینفر اچند-

 چپ نگاهش کرد:چپ سلمان

 ؟یبکن یفکر بُکن ده نفرن! چه کار خوان-

منم گونم  یتو بگ یکه کار نکنه آقا، هر چ کلهیم-

 چشم! 



برارش تلخ بود!  بود! اوقات دهیدرست فهم عموزن

 نعمت جلو آمد و رو به تراب گفت:

 هیدوروبر پر از قزاقه!  نی. امیبش ریدرگ دیاصالً نبا-

 !یوسط رشت اعدام گهیدو روز د ؛یبکن یخال ریت

که به تن داشت کرد  یبلند یقبا بیدست در ج سلمان

که  اهیکوچک  س یآورد. دو بسته رونیب یزیو چ

را به  یکیدورشان را با نخ چند بار تاب داده بودند. 

 را به سمت تراب گرفت: یگریسمت نعمت و د

 یباز نی! تا حس کردستهیا اکیتر یقزاق بنده-

 نیاالن نکش نیو اگه هم دیخمار دیبگ آرنیدرم

! کوتاه مکث کرد. نیبردار گهیقدم د هی نیتونینم

 به تراب نگاه کرد: میمستق

 یپا آنیو خودشونم م نیبکش دنیازه ماج ای- 

در هر دو  رن،یگیرو ازتون م اکیهم تر ایبساط؛ 

 کنن،یشک نم ینجوریا گهی! چون دمیصورت ما برد

 .دیحواستون رو جمع بکن دیفقط با
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به  یرا گرفت؛ اما تراب قدم اکیتر حرفیب نعمت

 عقب برداشت:

 اکیبساط؟ تر یپا شمیبو تا بن یاکیمن تر ی  آقا ک-

 .دهیراهم نم اکالیک گهیمار دبکشم زکون

را کف  اکیدستش را گرفت و تر یبا قلدر سلمان

 دستش گذاشت:

رو  اکیتر ادیجروبحث نکن با من! به احتمال ز-

 و تموم! نیکنی! نگرفتن هم بساط مرنیگیازتون م

 داد: یبه سلمان دلگرم نعمت

 .میکار رو کن نیباشه آقا! ا-

 زد: شیآرام به بازو یاضربه سلمان

 درد نکنه؛ حواست به ترابم باشه! دستیت-

 :دیرا در هم کش شیهااخم تراب



 ی! شما چمیکار رو بکن نیکه ما هم میریآخه آقا گ-

تو و  م؛یستیا یاکیمن و نعمت تر میبگ ؟یبگ یخوایم

 و طاهر؟ بیغفور ط

 بیتر جوابش را داد. دست در جآرام بارنیا سلمان

 آورد: رونیب یبزرگتر یکرد و بسته گرشید

شون رو جلو و دم آمیم نیشما شدن با ا چیپاپ دمید-

که  دیببو و خمار ریکه د رمی! توپ و تشر منمیبیم

! گنیم یچ مینیبب میمونیبعدشم منتظر م. دیخمار

 ماست. ی  چغفورم که فقط درشکه

نگاه کردم.  هیدرخت گرفتم و به بق یرا به تنه دستم

شان زل زده بودند به صورت سلمان و ترسشان همه

شان حبس کرده بودند. دلم شدهمشت یهارا در دست

ها برگردم باالکوه و هرگز سر پل با قزاق خواستیم

 روبرو نشوم.

 تکان داد: یسر تراب

 !میکه وقت ندان میاز اول بگو، بش نهیخب ا-

را از درخت گرفتم. تازه  امهیحرف تک نیا با

 گشتیجانم هر بار که برمچرا آقا دمیفهمیم

 شده بود! دتریسف شیهاشیر



افسار اسب سلمان را به دستش داد و خودش  تراب

داخل  یبه سمت اسبش رفت. نعمت هم بسته عیسر

کالهش گذاشت. غفور   یدستش را باال برد و داخل لبه

به طرف درشکه رفت و آن را به حرکت درآورد. دور 

عمو به طرفش رفت و سلمان که خلوت شد زن

 :گفت. تا آمد حرف بزند، سلمان ستادیا شیروبرو

نگو عفت! فقط زکون رو سوار درشکه بکن  یچیه-

 بدتره.  میمعطل بکن یهر چ م؛یبش

 مان نگاه کرد:را در اطراف گرداند و به همه نگاهش

 اکالیتا خود ک گهی! دمیکه رد بش محلهکیاز پل  کوچ-

 .نی. زود سوار شمیراحت

از قبل راه  شتریب یو با سرعت میدرشکه شد سوار

و تراب و  کردیدرشکه حرکت م . نعمت کنارمیافتاد

 یپا یسلمان جلوتر از آن! بهار سرش را رو

. پروانه و ندیرا نب ییعموعفت گذاشته بود تا جازن

و با دقت به  بردندیلذت م یسواراز درشکه الیل

هم هر از  من. دندیخندیو م کردندیاطراف نگاه م

 میاشده کیبه پل نزد نمیتا بب گشتمیبه پشت برم یگاه

 دم،یدیهر بار فقط دار و درخت را م ینه! و وقت ای

. می! دوست نداشتم به پل برسدمیکشیم ینفس راحت



نتوانم از پس خودم  نم؛یها را بباگر قزاق دمیترسیم

که  ستمین یجنگل کیو فکر کنم من دختر  میایببر

 اند!ها پدرش را کشتهآن

داد سلمان  یکه صدا کردمینعمت و کالهش نگاه م به

 آمد:

 غفور نگه دار!-

. به اطراف نگاه کردم تا پل میبه سمتش برگشت یهمگ

چرا  نمینبود. منتظر ماندم بب یکنم؛ اما پل دایرا پ

 کیداده است. اسبش را تا نزد ستادنیسلمان فرمان ا

 عموعفت گفت:ما جلو آورد و رو به زن یدرشکه

بکنم  یخودم رو راض تونمیفکر کنم نم یعفت هر چ-

 !انیبا ما ب میکه بهار و مر

به  شتریخورد و من و بهار ب یتکان شیدر جا عموزن

 :میدیهم چسب

 ان؟یسلمان؟! با ما ن یگون یچ-

 آمد: ترکیو نزد دیپر نییاز اسبش پا سلمان

کمتر  میهست یراه کیبا دو تا زک کوچ ننیقزاقا بب-

 بهتره!  ننیرو اصالً نب میشک کنن! بهار و مر

 تر گرفت:دستم را سفت بهار



هر جا مارجان بره باهاش  میمن و مر ییداآقا-

 .میریم

 میتصم دانستیفقط حرفش را گوش داد، اما م سلمان

به او نگاه کرد و با اشاره  رد؛یعمو بگزن دیآخر را با

 که کنارمان بود، گفت: یبه کوه

و دراز دانه که  کیراه بار هیکوه رو برن باال؛  نیا-

خرده سخت  هی! محلهکیور پل  کوچبه اون خورهیم

و بهار  میاما مر شه؛یو راهشون دور م ستهیا

 ُکنم. یور! ترابم باهاشون راهاون رسنیم خطریب

حرفش را  توانستیبه من و بهار کرد. نم ینگاهمین

 عمو گفت:عقب رفت و به زن یبزند. کم

 همره کار دانم! یت ایعفت ب-

 ادهیبه ما کرد و از درشکه پ یبا مکث نگاه عموزن

. به طرفم دمیکش رونیشد. دستم را از دست بهار ب

 برگشت و دستم را دوباره گرفت:

 !میبا مارجانم باش دیبگو نه! ما با میمر-

با ترس  میهاو نفس رفتیم نییسخت باال و پا امنهیس

پچ عمو و سلمان که با هم پچ. به زنآمدیباال م

 نگاه کردم و گفتم: ردندکیم



 ییایحیبه خاطر قزاقاست! ب ییآقادایترس ت-

 ! ستهیرسمشون ا

مان برگشت و افتاد. سلمان به طرف هیبه گر بهار

عمو از پشت او به من و بهار نگاه کرد. اشک زن

چشمانم را پاک کردم و از جا بلند شدم. سرم را  ریز

 گفتم: باال گرفتم و

کوه رو  انبریراه م نیبهتره! هم میایما با شما ن-

 !میریم

 عمو گفت:جلو آمد و رو به زن تراب

 چوشمیم نیالکوزکون رو ع یخاخور ناراحت نبو! ت-

 نی. ادمیم لیور پل تحومواظبت کنم و سالم اون

 قزاقون ناموس و شرف ...

 در جا ساکتش کرد: سلمان

 خب تراب!  یلیخ-

 فت:ساکت شد و سلمان به نعمت گ تراب
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 نییپا نی. اسب ترابم ببرنیبش نیبا غفور حرکت بکن-

و  رمیکوه با تراب م ری! منم تا زنشیجا بسپر هی

توقف  جاچی. شما هرسونمیکه شدن خودم رو م یراه

 بهتون! رسمیم عیسر ن،ینکن

من هم از درشکه  زدند؛یلحظه که با هم چانه م همان

 هی. نشسته بود و گرامدین نییآمدم؛ اما بهار پا نییپا

او  یآمده و با ناراحت نیی. غفور از درشکه پاکردیم

 راهیها بد و بلب به قزاق ریو نعمت ز کردیرا نگاه م

 ر زد:به بهار تش هیعمو با گر! زنگفتیم

بهتر  یلی! راهمون از هم جدا بشه خنییپا ایبهار ب-

 ونگ نزن!  سته،یا

 از کنارم گذشت و به طرف درشکه رفت: سلمان

! من شده جونم رو بذارم نییپا ایب ییبهار دا-

 .رسونمیور پل بهتون ممارجانت رو اون

تر من هم آرام ینهیرفتن س نییحرفش باال و پا نیا با

 آمد: نییشد. بهار بلند شد و از درشکه پا



 ! ایقول داد ییداآقا-

به صورت  یعمو دست. زندمیو پروانه را بوس الیل

 و سوار درشکه شد. دیمن و بهار کش

 داد زد: گریبار د سلمان

 غفور برو! -

 یو بهار با صدا ختمیکه رفت من آرام اشک ر غفور

پروانه و  یو برا میستادیا کرد. وسط جاده هیبلند گر

دست تکان  شدند،یکه از ما دور و دورتر م الیل

 .میداد

به  یبه همراه تراب چشم به ما داشتند. وقت سلمان

پشت سر  م،یتا به طرف کوه برو میعقب قدم برداشت

 میشد کیکوه نزد نیکه به پائ نیماه راه افتادند. هم

رفتن آلود بود و راهگل نی. زممیرا باال گرفت راهنمانیپ

 که سلمان گفت: میرفتیرا باال م میمستق ریسخت. مس

 .نیسیور نه، وااون-

. تراب نهر کوچک میو به طرفش برگشت میستادیا

 کنارمان را نشان داد:

 یجلوتر پُله؛ ول یلیطرف! خاون میرو بپر نیا دیبا- 

 تا اونجا رفت.  شهینم لهیچ نیاالن زم



را  اکیتر یکرد و بسته بشیرا گفت دست در ج نیا تا

 آورد و رو به سلمان گرفت: رونیب

 بشو در امان خدا!  ر،یبگ یامانت یآقا ت-

دست دراز کند و  ایاخم کند،  دانستینم سلمان

 .ردیاش را از او بگبسته

را به دستش داد، کالهش را از  اکیتر یتا بسته تراب

از  عیبه عقب سر شیپا کیسر برداشت و با گذاشتن 

 :دینهر پر یرو

 !نیکار ندانه، شما هم بپر نیدید-

 یکوه از رو. در باالمیو بهار به نهر نگاه کرد من

اما جان از  م؛یدیپریهم م نیبزرگتر از ا ینهرها

. سلمان مانیهارفته بود و شجاعت از چشم مانیپاها

کرد.  زانیآو یدرخت یشاخه یرا درآورد و رو شیقبا

نهر  یجست از رو کیو با  دیکش شیبه موها یدست

 و گفت: ستادیا ام یطرف آن روبروو آن دیپر

 من هستم! نیایب-

 لب گفت: ریبهار به طرفش رفت. سلمان ز 

 ندانه! یبپر بهار! کار-

 . دیبه عقب گذاشت و پر یهم مثل تراب قدم بهار



به من هم  دنیپر یکه سلمان فرصت کند برااز آن قبل

! حس کردم دمیرا باال بردم و پر راهنمید، پکن دیتأک

به  سلمان  گری. تراب بار ددندیکش یهمه نفس راحت

 گفت:

 خب حاال تو بشو! زکون بسپار به من!-

بود  مانیکه جلو یبیبه او از سراش توجهیب سلمان

 باال رفت و گفت:

 .رمیو بهار برن باال، منم م میمر-

 را به طرف بهار دراز کرد: دستش

 دستت رو بده به من!-

دستش را به او داد و باال رفت. تراب هم به  بهار

گذشت و فقط من  یبیدنبال بهار با مهارت از سراش

 ی. سرم را بلند کردم و به سلمان نگاهمانده بودم

کردم باال بروم، اما با همان قدم اول سر  یانداختم. سع

اولم بازگشتم. سلمان که خم شده  یخوردم و به جا

را که به دور  ی. شالستادیود کمکم کند راست اب

گردنش بسته بود باز کرد. آن را به طرفم گرفت و 

 گفت:

 باال!  ایو ب ریرو بگ نیسر ا هی-



از شال به سمت صورتش رفت و دوباره  نگاهم

ام و فقط به شالش زل زده دید یبرگشت. وقت

 گفت: کنم،ینم یکارچیه

 نترس!-

بود که داشتم؛  یشرم یبراترس نبود،  یبرا تعللم

کند که دور گردنش  پر یما را شال نیب یفاصله نکهیا

انداختم و شالش را گرفتم. محکم  نییبود. سرم را پا

آرام شال را به طرف خودش و آرام ستادیا شیسر جا

به عقب رفت تا به هم  یشدم کم کشینزد ی. وقتدیکش

شال را رها کرد  دم،یکه رس ید. به بلنمیبرخورد نکن

 و به طرف تراب برگشت:

بُُشم. وقت موندن ندانم. تو عجله نکن!  دیتراب من با-

 .میمونیما تا هر وقت شده منتظر شما م

 در جوابش گفت: تراب

 سلمان!جمع آقا الیخیت-

جلو رفت و به طرف بهار خم شد. سرش را  سلمان

 و آرام به او گفت: دیبوس

 . دیدنبالش بش رهیتراب مو هر جا  نیبکن اطیاحت-



گفت. سلمان به تراب  ی"چشم" آرام عانهیمط بهار

 نگاه کرد و تراب در جواب نگاهش به ما نگاه کرد:

 م؟یخب بش-

با شال چه کنم، آن را تا کردم و به سمت  دانستمینم 

به  ی. نگاهستادیا میو روبرو دیسلمان گرفتم؛ چرخ

 شال و بعد به من انداخت و گفت:

 یشتریتر سرما سوز  بباال نیخودت باشه! بر یپهلو-

 دانه!

 کردم: کیبه او نزد شتریرا ب شال

سوز  سرما  نیو به ا میکوه بود یباال شهیما هم-

 ! میعادت دان

 را جلو آورد و شال را پس زد: دستش

حرفمون حرف  یرو یکس میما هم عادت نداشت-

 !یبزن

  گفت:  م،یتا نگاهش کردم و چشم در چشم شد 

از پس  دی! تراب شانیهم نباش یچیو نگران ه دیبش-

 نیکار رو خوب بلده! ا هی نیاما ا اد؛ینبر یهر کار

 خو پ ر بهتر شناسنه! یرو از خونه ریمس
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که سلمان گفت راه کوهستان  یبارکیمن همان  یبرا

ما را به  تواندیاست که م یکس نیامن و تراب بهتر

 کردینگاهش م یبود؛ اما بهار طور یاو بسپارد، کاف

را  شیهاکه انگار از او بخواهد بماند و تا ابد حرف

 .تکرار کند

است و جاده پراز  روقتیشد د ادآوریبود که  تراب

به من و بهار  گرید استخویوخم! سلمان نم چیپ

 و گفت: ستادی؛ رو به تراب انگاه کند

چه کار  دیکه با یستیحواست باشه! متوجه ا یلیخ-

 ؟یبکن

درشت  یرا باال برده و چشمانش را هم کم شیابروها

تراب  یبرا دیرسیکه به نظر م یکرده بود. با نگاه

. تراب رسم دادیآشنا باشد به او هشدار م

چشمانش  یبلد بود. دستش را روکردن را اطاعت



لب  ریسلمان ماند. او ز رفتننییگذاشت و منتظر پا

رفت.  نییکرد و سخت قدم برداشت و پا یخداحافظ

تا  خواهدیسلمان هم مثل بهار دلش م کردمیحس م

. تراب از من و بهار خواست ستدیابد کنارمان با

. شال را در دستم محکم میفتیو راه ب میبردار یچوب

برداشتم و به طرف  یچوب نیزم یفتم و از روگر

رفتم. من و بهار  گفتیکه تراب م یکیبار ریهمان مس

و تراب پشت سرمان راه  میدچند قدم از او جلوتر بو

 راه پنهان نیجز هم م،یرفتی. هر چه جلو مآمدیم

 یگرید ی  و اصل یراه  فرع چیشده در وسط کوه، ه

کوه بود و دار و درخت! بهار  دیدینبود. تا چشم م

 به اطرافش کرد و گفت: ینگاه ستاد؛یا

که  ستین یاجاده گهید م؛یباال اومد یلیما االن خ-

 !ستهیش کوه ا! همهنییپا میبش

فرو کرد و دستانش را بلند  نیچوبش را در زم تراب

 کرد:

 هیریسراز هی میدیرس یباال! وقت میبش دیتا اونجا با-

 ! یآیمدر محلهکیکوچ یادهتو ج میکه مستق

. میانداخت یکه اشاره کرد نگاه ییو بهار به جا من

تر چوبم اش را رها کرد و من محکمبهار نفس خسته



جاده  میکه جلوتر رفت ی. کممیرا گرفتم و حرکت کرد

. میکنار هم راه برو شدینم گریشد که د کیقدر بارآن

پشت بهار تراب جلو افتاد و بهار پشت او و من هم 

 نکهیبدون ا م؛یتندتر قدم برداشت یحرکت کردم! کم

 .میرا از هم بخواه نیا

را  گفتیکه تراب م یاهمان جاده میدیکه رس یبلند به

شاخ و  گریبود و د مانیپا ریز زی. همه چمیدید

درختان  تا آسمان رفته، مزاحم ما نبودند.  یهاگبر

 بهار داد زد:

 .میدید ییذره روشنا هیخدا رو شکر! باالخره  یوا-

 یما دار و درختش کمتر بود و پهنا یروشیپ یجاده

اطراف بودم و دور  دنیهم داشت. غرق د یشتریب

ها نگاه کردم و دنبال . به دوردستدمیچرخیخودم م

ها داخل آن بودند. عمو و بچهگشتم که زن یادرشکه

را که  محلهکیل کوچاما پ د؛یجاده را خوب د شدینم

پل پر از  یکردم. رو دایپاز آن بگذرند  خواستندیم

آدم بود. به آن سمت اشاره کردم و از تراب که چند 

بود و عجله داشت زودتر  ستادهیاز ما ا ترنییقدم پا

 :دمیپرس م،یبرو

 ... دیکه با ستهیهمون پل ا نیا-



 مهلت نداد تا حرفم را تمام کنم: تراب

 رسهی! االن درشکه ممیبش نیایب سته؛یآره خودش ا-

 !موننیبه پل و معطل ما م

حال بهار  تیرعا دانستمیشک نگاهش کردم و نم با

چه  ندیرا بکنم که زل زده بود به صورت من تا بب

طور و چه ستمیمن بچه ن میبه تراب بگو ای م،یگویم

 توانستمیگذشت. نم یاز آن پل به راحت شودیم

 :دمیتر پرسآرام یرا پنهان کنم، فقط با لحن امینگران

 ه؛یخوب معلوم ن یلیخ نجایپل پر از آدمه، از ا یرو-

 ؟یاگه همه قزاق باشن چ

پرتگاه کوه رفت که  یچوبش را انداخت و تا لبه بهار

که زود هم  ی. تراب لبخند زد، لبخندندیپل را بب یرو

 بود: موقعیو ب یجمعش کرد، از بس که زورک

ها ! گفت که َدم قزاقنیریسلمان رو دست کم نگ آقا-

 .نهیبیرو م

 به سمت تراب برگشت: دفعهکی بهار

دو  یکی ستن؛یهمه قزاق ا ستادنیاونا که رو پل وا-

 !نهیَدمشون رو بب ییداکه آقا ستنیتا ن



 یسرش را با تأسف به دو طرف تکان داد و رو 

 نشست و به من نگاه کرد: نیزم

 ؟یچ فتنیب ری! اگه گمیرفتیباهاشون م دیما با میمر-

رفتم و دستش را گرفتم تا از جا بلندش کنم.  جلو

 تراب داد زد:

 .میبر دیشده با رید ش؛یخدا بزرگه زک! نن-

 بهار را گرفتم و از جا بلندش کردم: یبازو ریز

پل  ی. فکر بکن از رومیمعطل بکن دیبهار نبا-

 تا شک نکنن بهشون. میتندتر بش دیبگذشتن. با

چشمانش را پاک کرد و  ریدستمالش ز یگوشه با

 لب به خدا گله کرد: ریدنبال تراب راه افتاد. ز

بو که سر ما اومد! خونه و  ییچه بال نیا ایخدا-

 !میریو کجا م میرو رها بود مونیزندگ

. میدیدیپل را هم نم گرید م؛یرفتیم ترنییچه پا هر

 جانمهین یگذشته بود و آفتاب از وسط آسمان دیخورش

پهن  میرفتیکه در آن راه م یکوهستان یجاده یرو

 تر کرده بود.گرم یشده و هوا را کم

تراب با لبخند به  میراه آمده و هر آن منتظر بود یلیخ

 یا. بدون ذرهمیدیکه رس دیسمت ما برگردد و بگو



لب  ریخودش ز یو برا رفتیراه م یاحساس خستگ

در سکوت کوهستان  یکه حت کردیزمزمه م ییزهایچ

بهار را بهتر  یوخو. آفتاب خلقدیآن را شن شدیهم نم

دنبال تراب راه  نییپا یبا سر حرف،یکرده بود و ب

 .رفتیم
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 میکه گذشت یسنگ یصخره کیدور  یچیپ از

. تراب به سمت ما برگشت و میدیشن ییسروصداها

 آرام گفت:

و  ریز نی. سرتون رو بندازمیشیم کینزد میدار-

 نجای! اانیدنبال من ب سروصدایو ب نیمرف نزنحرف

 !ستهیمحل رفت و آمد مردم ا

کوه که  نیی. به پامیو راه افتاد میبه حرفش داد گوش

 شد؛یم شتریسروصداها هر لحظه ب میدیرس



، چند نبود. مردم کنار هم یکه معمول ییسروصداها

بودند. زن  یزیچ یصف بسته و مشغول تماشا فیرد

و  ستادهیو مرد، کوچک و بزرگ کنار هم ا

شان چه خبر است. طرف صفآن مینیبب گذاشتندینم

 به ما کرد و گفت: ینگاهمیتراب ن

از  سته،یچه خبر ا نمیتا بشم بب دیبمون جانیهم-

 .نیجاتون تکون نخور

ها آن نیکه خواست از ب نیرفت و هم تیسمت جمع به

وجود آمده، به یخودش باز کند، از فاصله یبرا یراه

طاقباز  ییهاپارهتخته یکه رو دمیدو مرد را د یجنازه

دور  تیافتاده بودند. حلقم در جا خشک شد. جمع

 دایکه پ ی. کسنمیبب یزینشد چ گریو دتراب را گرفتند 

 داد زد: تینبود از وسط جمع

که فکر  هیآخر و عاقبت کسان نی! ادیخوب نگاه بکن-

 یو پشم بلند کنن و تفنگ بندازن رو شیر کننیم

 ! انیاز پس حکومت برب توننیدوششون م

به  دیمانده بود و با یکه تا لب جاده باق یکوتاه ریمس

رفتم و  به  نییپا عیرا سر داشتمیقدم برم یآهستگ

. دستانم را جلو بردم تا کنارشان دمیدو تیسمت جمع



 زیآممتفاوت که تمسخر یبا لحن گرید ییبزنم. صدا

 بود گفت:

دانه! مملکت پنبه ندیچه غلطا! شتر در خواب ب-

 کلفت! صاحاب گردن هیکرد؛  دایصاحب پ

ها در از تخته یکیرا که طناب  یقزاق ت،یجمع نیب از

انگشتان پا  ی. رودمید دیکشیدستش بود و آن را م

ها تخته یرو یهاتا قدم بلندتر شود و جنازه ستادمیا

بود خودش را از مقابلم  میکه روبرو ی. مردنمیرا بب

جانم را که درست مثل آقا یاو من دو جنازه دیکنار کش

جا . در دمیبود، د شانیچموش به پاها وداشتند  شیر

 یشانه افتاده و خون رو یافتادم. سرها رو هیبه گر

 یطور شانیهادلمه بسته بود. چشم شانیهاشیر

 یچفت بود که انگار هرگز زنده نبوده و زندگ هم یرو

 ونیش یدهنم گرفتم تا صدا یاند. دستم را جلونکرده

 طورنیجان من را هم همبلند نشود. آقا امهیو گر

انداخته و  ارزشیب یاتخته یو اعتبار، رو عزتیب

کشان با خودشان برده بودند؟ مردم فقط نگاه کشان

 :خواندیو مرد قزاق رجز م کردندیم

 دایکه باشن پ یارو تو هر سوراخ و سنبه هایجنگل-

شون رو سر دانهرشت. دانه میبریو م میکنیم



کنه و بهش جا و مکان  میقا یجنگل ی. هر کمیبریم

 بده حسابش با ماست!

ها را با از تخته یکیهم قدم برداشت و طناب  بعد

تخته را به قزاق کنار  یکیو طناب  آن  دیخودش کش

ها تخته یرو یدو مرد جنگل جانیدستش داد. تن ب

و من سر  گرفتندی. مردم از هم فاصله مشدیجا مجابه

که  کردمینگاه م یخشک شده و به چموش مرد میجا

 ی. قد بلندانداختیرد م ریمس یوالتمام گل یرو

بود. قدم اول را  شیزانوها ریداشت و تخته فقط تا ز

ها کردن آنبا دنبال دیکه برداشتم تا جلو بروم و شا

دست  یاند، کسجانم را بردهکه آقا ییبرسم به جا

را گرفت و به عقب برد. به طرفش  میانداخت و بازو

 ادمیخورد،  میهاکه به اشک یگشتم باد سردکه بر

ها را قزاق شوند،یکه متفرق م یتیوسط جمع آورد

و اخم  ستادهی. سلمان کنارم اکنمیم هیدنبال کرده و گر

. دستم را دراز کردم چشمش پرده انداخته بود یتا رو

نشانش دادم و فقط  رفتندیرا که دو قزاق م ییو جا

 کلمه گفتم: کی

 آقاجانم!-



صورتم را  یتا کس ستادیرا رها کرد و مقابلم ا میبازو

 :ندینب

 صورت!  یو ببند دور ت اریشال رو باال ب-

 کرد: دی. تأکختمیاشک ر فقط

 االن ببند! نیهم-

و تا مقابل صورتم باال آورد.  دیرا از دستم کش شال

 یهاتا از پس شال و شانه کج کردم یسرم را کم

 یدو مرد جنگل یهازهچه بر سر جنا نمیبلندش بب

ها را با شده به تختهوصل یهاها طناب. قزاقدیآیم

تر بود که قدش بلند ی. چموش مرددندیکشیسرعت م

 گرید دفعهکیشد.  هار نیزم یجدا و رو شیاز پا

جز سلمان! دو طرف شال را گرفته  دم،یند زیچ چیه

که خواست دور صورتم ببندد، دستانم را  نیبود و هم

 یریباال آوردم و شال را نقاب صورتم کردم. به مس

نگاه  میگشتیو به عقب برم میشدیاز آن رد م دیکه با

 کرد و گفت:

 هم نگو! یچیو ه ایب سروصدایب-

که به صورتم بسته  یراه افتادم. شال دوشادوشش

. تا رشت چه زمیبودم باعث شد راحت اشک بر

! تراب و بهار کنار هم، در جانیاز دو تن ب ماندیم



بودند و  ستادهیکه پشتشان به هم بود ا یحال

و  دی. تراب زودتر ما را دکردندیشان را نگاه ماطراف

 گفت: مانرو به سل دی. تا رسدیمان دوبه سمت

 بشو! یآقا بُخدا ندونم ک-

دستش را پشت تراب گذاشت و با قدرت او را  سلمان

 به جلو هل داد:

 !میحرف نزن تراب، فقط بش-

و  دیلرزی. دستش مجلو آمد و دستانم را گرفت بهار

 حرف بزند: توانستیخوب نم

همه ... راهمون رو دور  نیما ا م؟ی... مر یکجا بشو-

و دم ... تو  شاخیب یغوال نیبه ا میکه نخور میکرد

 سمتشون؟ ییدوی... م

و  ردیدستم را سفت بگ کردیم یدست لرزانش سع با

 با خودش ببرد.
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قدم  وقفهیجهت مخالف مردم در طول جاده تند و ب در

دورتر از جاده کنار  ی. درشکه کممیداشتیبرم



از جا بلند شد و داد  دیرودخانه بود. پروانه ما را که د

 زد:

 مارجان ... مارجان اومدن!-

کنار رودخانه داشت  یکهیکه چشم به راه بار عموزن

و  دیچرخ م،ییآیما از آن طرف م کردیو فکر م

را باال گرفت تا به سمت ما پا تند کند. تا  راهنشیپ

آوردم  نییصورت به طرف گردنم پا یشالم را از رو

 در جا خشکش زد: د،یو من را د

 ببو؟! یسر! چ یخاک م-

 :دیزودتر به او رس سلمان

حرف و سؤال  یتو درشکه عفت! هر چ شیبشو بن-

 .میبش دیتو راه بپرس! با یدان

 گوش به حرفش نداد و جلو آمد: عموزن

 ؟یچره ونگ زن میمر-

 کوتاه جوابش را داد: بهار

کشون رو کشته بودن و کشون یقزاقا دو تا جنگل-

 رشت! بردنیم

 گفتم: هیگر با



بردن رشت، کجا خاک  یطورنیآقاجانم رو هم ا-

 رو؟ ایجنگل کننیم

 افتاد: نییعموعفت پازن دستان

که خواب و  شهیمار به عزاشون بن شونیا یاله-

 گرفتن.  خوراک راحت رو از مردم

 را صدا زد:غفور  تیبا عصبان سلمان

 ؟یستیا یحرکت بکن غفور! منتظر چ-

بلند سلمان به طرف او رفت تا بار  ادیبا فر تراب

 دهد: حیتوض شیبرا گرید

مردم چره جمع  نمیآقا سلمان من بشم جلو تا بب-

. گفتم نیناکرده شما گرفتار شد یببون! فکر بودم خدا

 بهشون که از خوشون جا تکون نخورن! 

پر کرد  عیاش با او را سره  فاصلهچند قدم کوتا سلمان

 و گفت:

به تو بگم من؟ گفتم چشم  یچ یآخه مرد ناحساب-

 ریانگار بگ میما گرفتار شد یدید یازشون برندار؛ حت

. اونوقت تو دو پا اکالیو بشو ک میابهیپشت غرهفت

 ینیبب یکه بش یهم قرض بود گهیدو پا د یداشت

 !سته؟یخبر ا یوسط جمع چ



به من کرد که باعث شده بودم سلمان  ینگاه تراب

بلند کند! زود نگاه گرفت  شیرا برا شیصدا طورنیا

 و به طرف نعمت رفت.

که غفور درشکه را  کردیمات نگاهشان م عموزن

 نگه داشت: شیجلو

. الحمدهللا خطر میبش شیخاخور زکون سوار بکن بن-

 .میراحت کالایاز سر ما بگذشته؛ تا ک

عمو بود؛ اما او به من و بهار تشر کنار زن پروانه

 زد:

 !نیسوار ش نیزود باش-

 گوش به حرفش داد و سوار درشکه شد. بهار

شال را از دور گردنم باز کردم و به طرف اسب  

که دو چشمش فقط سلمان  یسلمان رفتم. اسب باهوش

 یبه او بود. وقت دادنیو منتظر سوار کردیرا دنبال م

و  پاکیمن به خودش شد،  شدنکینزد یهم متوجه

 کشیاز خودش درآورد. آرام نزد ییدوپا کرد و صدا

به  ی. دستبود تهسلمان رف یشدم. نگاهش دوباره پ

 نشیز یو شال را دو تا کرده و رو دمیگردنش کش

عمو از انداختم. برگشتم و سوار درشکه شدم. زن

درآورد و به دست من و بهار داد.  یاش تکه نانبقچه



فسار را محکم در دستش گرفت و درشکه را غفور ا

 تا لب جاده برد:

 ؟یریآقا شما جلوتر از ما م-

را  شیفقط صدا دم؛یدیو اسبش را نم سلمان

 :دمیشنیم

 .آمینه نعمت و تراب برن جلو! من دنبال سرتون م-

جاده افتاد،  ریدر مس یکرد و وقت یحرکت درشکه

بعد مقابل  یآرام سرعت گرفت. سلمان را هم کمآرام

 . شال دور گردنش بود!میدیخودمان د
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حرف  توانستیبود که م یما تنها کس نیاز ب غفور

اش و چانه کردینم هیبزند. که چشمانش گر

 :دیلرزینم



هم  یآدم سته؛یاصالً ندونن قبله کدوم طرف ا شونیا-

 نیا شهیم شیکار و کاسب ،ینشناس غمبریکه خدا و پ

 ! یکه خون به دل مردم بکن

 تر گفت:جوابش را نداد؛ آرام یکس یوقت

کفاره بده تا بتونه نگاهشون کنه! خدا  دیآدم با-

 بَبُرده!  مایرنگ و س شونیا

رودخانه فاصله گرفت و به  ریکه از مس درشکه

در  گریراحت شد که د مانالیخ د،یرس یجنگل یجاده

. سلمان با میستیها نچشمان ناپاک قزاق درسید

اسبش تاخت و خودش را به ما رساند. هر چه به 

تر کردن به او سختنگاه م،یشدیم ترکینزد کالایک

خجالت  گردنش،را که انداخته بود دور  ی. شالشدیم

 .کردیکردنش اضافه منگاه ی  هم به سخترا 

کنار درشکه قرار گرفت، غفور دوباره به حرف  یوقت

 آمد:

 دیکارن! نباطمع یلیو مادر خ پدریب یقزاقا نیآقا ا-

االن محل به محل پرس و  ؛یستیزاده اارباب یگفتیم

 ؟یچ اکالیجو بکنن برسن به ک

 یهمه کار اشییدا. آقامیو بهار به هم نگاه کرد من

 که به او داد، بماند. یقول یکرده بود تا رو



 جوابش را داد:  یزود با بدخلق یلیخ سلمان

راه  یبکنم؛ ت یکار دیتو نبا اذنیرفته بود ب ادمی-

 بشو!

به او  یحرف را که زد به طرفش برگشتم و نگاه نیا

هم  شیهابه جلو بود و اخم میانداختم. نگاهش مستق

را گرفت  میبود که بازو یوقت ی  ناناآش یهاهمان اخم

مثل  شی. موهاو خواست شال را به صورتم ببندد

بودم،  دهیعمورحمان د اطیکه او را در ح یبار نیاول

و  یقلدر ،یتند نی. اگر اخورده و مرتب نبودشانه

هرگز  گریوقت دبودم؛ آن دهید هاتررا قبل اشیتلخ

با بستن  شودیفکر کنم که م نیبه ا توانستمینم

است، او را  یگریمرد د یکه تحفه یدیدستمال سف

آمده برگردد و من و  یهاکرد که از تمام راه یراض

 حاال. فراموش کند شهیهم یرا برا مانیهاقراروقول

. از کردمیعمو را بهتر درک مترس آن زمان زن

بود  ییدورشدن اسب، صدا یسلمان نگاه گرفتم. صدا

صدا را رساتر  نیده بودم؛ گوشم اکه با آن بزرگ ش

. سلمان با اسبش از ما دیشنیم یگرید یاز هر صدا

 گریسلمان د دیکه د یعموعفت وقتگرفت. زنفاصله 

 به غفور تشر زد: شنودیرا نم شیصدا



نگرون االن دل شتریخودش ب یغفور تو که دون-

زخم سر؟ خب اگه  نهیا یچره نمک پاشن سته؛یا

. اومدنیکه قزاقُن کوتاه نم ستهیزاده اارباب گفتینم

 ما رو! کردنینم لیو  

سرش را کج نگه داشت تا هم جاده را  یکم غفور

 به ما باشد: لیو هم متما ندیبب

! یبش تونهیپرسان تا کربال هم مخاخور آدم پرسان-

زاده که ارباب هی داکردنیگوشمونه! پ خیکه ب کالایک

و  کلیهپا دانه و خودشم خوشچرم  بلند به  یچکمه

ندانه! بالنسبت، آقا گاو  یکار ستهیا افهیقخوش

 ! دهیسف یشونیپ

حرف غفور در  نیبه ما که با ا ینگاهمین عموزن

کرد و  م،یبه صورتش بود رهیجا شده و خجابه مانیجا

 گفت:

 خب حاال، زاکون رو نترسون!-

 یشده بود که با صدا کیپرده تار کیتازه  هوا

هم  یشکرت" تراب، من و بهار سر از شانه ای"خدا

. راست نشستم و میشد داریبرداشته و از خواب ب

به اطراف انداختم. حرکت درشکه مثل  ینگاه

تا  دمیآرام گهواره شده بود. چشمانم را مال یهاتکان



دو  یزارهایشال. تنها جاده بود و نمیمقابلم را خوب بب

 زی. همه چآمدیرفته متازه از آب گ یماه یطرفش. بو

خودش را پنهان کرده بود و من فقط  یکیپشت تار

که بدانم  یابدون رودخانه دم؛یدیرا م یچوب یهاپل

را  ایدو زانو نشستم تا در یعمقش چه قدر است. رو

هم دنبالم  یباد کردمی. به هر طرف که نگاه مکنم دایپ

کوه، باال یتر از تمام بادهاکه مهربان یآمد؛ بادیم

سرد بود، اما سوز نداشت. به آسمان نگاه انداختم، 

 رفت؛یراه م کالایک نیزم یرو یکیکه تار یدر حال

بود که  ییجا اکالیک دیبود. شا یآسمان روشن و مهتاب

 بود! نیتر از زمآسمانش روشن

 رهیها به من که آرام و قرار نداشتم، خو بچه عموزن

داده  هیرا از دورم جمع کردم و تک راهنمیشده بودند. پ

 گوشش گفتم: ریبه بهار نشستم و ز

 کجاست؟ ایدر-

 را به طرفم برگرداند: سرش

 یو عموها ییداآقا یپشت خونه سته،یجلوتر ا ایدر-

و  یسیوا وونیا یرو یتونیمارجان، امشب فقط م

 !یصداش رو بشنو



را بلند کردم و دوباره به آسمان نگاه دوختم.  سرم

 شیهاتک ستارهطلوع تک شدینوز روشن بود و مه

آمدم و سلمان  نیرا به تماشا نشست. از آسمان به زم

که به دنبالمان  دمیبه درشکه د شهیاز هم ترکیرا نزد

و  دیاسبش کش الیبه  ی. تا نگاهش کردم دستآمدیم

سرش را  یو بعد از مکث ردخودش را با آن مشغول ک

 باال گرفت:

 ما! زاکون خوابن. یتو جاده چیغفور آروم بپ-

هر دو غرق خواب بودند. غفور "چشم"  الیو ل پروانه

را  شیکه تمام سع یگفت و سلمان با نگاه یبلند

 کند، گفت: میعمو و بهار تقسمن، زن نیب کردیم

اما همه  شه،ینم خود آدم یجا خونه چیدرسته که ه-

ته من عزت و احترام داش یخونه یکنم تا تو یکار

حرمت شما رو نگه  دیهمه دونن که با نجای. انیباش

پا  ریدارن و اگه نگه ندارن انگار که حرمت من رو ز

 گذاشتن.
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 نییشان پاعمو و بهار نگاه کردم؛ سر جفتزن به

 یهاتمام حرف دیها هم بود و شاآن یخانه نجایبود. ا

 سلمان خطاب به من بود!

من  یفکرها یکه فرستاد همه یبا صلوات بلند تراب

 را به عقب راند:

گرگ  بیامروز ما رو نص یترس و دلهره نیخدا ا-

 ! ینکن ابونیب

 :دیبه او خند نعمت

 لید یپس چره ت ؛یستیا ییایدر یش گونتو که همه-

 !ه؟ین ییایو جرأت در

 رفتننییلحظه باال و پا کیشان در بحث یهیبق

 درشکه و تذکر سلمان به غفور گم شد:

 بکن! اطیغفور احت-

 یتر افسار اسب را گرفت و به جادهمحکم غفور

انبوه درختان دو  انیکه بقچه شده بود م دیچیپ یکیبار

نواز کرده بود. را قشنگ و چشم یکیطرفش و تار



با طراوت  ز،ییبه پا کینزد یکه در روزها یاجاده

. آمدیبه استقبال آدم م یبهار زیانگدل یهاغروب

که آرام  یو به درختان مدرشکه گرفت یدستم را به لبه

دست  شانیهاو با حرکت برگ گذشتندیاز کنار ما م

 ییرا جاغربت  شهینگاه کردم. هم دادند،یتکان م

 ریو ز آن پا نگذاشته نیبه زم وقتچیکه ه دانستمیم

جاده نبودم؛  نی! هرگز در اامدهیآسمانش نفس نکش

 .کردمیهم نم یبگیاما با آن غر

را داخل تشت آب  الیکه ل یوقت هیشب آمدیم ییصدا

 یلیو با دستانش محکم به سطح آب س مینشاندیم

. به طرف شدیصدا تکرار م نیا انیدر م یکی. زدیم

 بهار برگشتم:

 ! گوش بده.سه؟یچ یصدا نیا-

 کوتاه گوش داد و گفت: یالحظه

 !گردهیتا ساحل و بعد برم آدی! مستهیا ایدر یصدا-

گوش دادم.  آمدیکه م ییرا بستم و به صدا چشمانم

 شهیکه وطنش را آزادتر از هم یجان روزقرار بود آقا

و ببرد  ردیرا بزند، دست من را بگ شیهاشیر ند؛یبب

 . نمیرا بب ایتا در



کردن باز شد و درشکه از حرکت شتریب سروصداها

دستمال  ی. چشمانم را باز کردم و با گوشهستادیا

انداختم که  یابه جاده یرا پاک کردم. نگاه میهااشک

آدم   ار،ید نی. امیتمام آن را پشت سر گذاشته بود

بزرگش را  یکه دردها یمآد خواست،یسرسخت م

به حساب  چیههم آن را  یکوچک صدا بزند و گاه

دست و پنجه نرم کند، اما  زییآورد. مثل جاده با پا

هم خدا من را  دیدهد. شا هیبهارش را نشان بق

 ییایتا به قول نعمت دلم در ا،یدر کیفرستاده بود نزد

. دمیچشمانم کش ریتر زشود. دستمال را تندتر و محکم

 . زمیقرار نبود اشک بر یبل چشمان کسمقا

شده بودند و  ادهیشان پو نعمت از اسب تراب

 شانیدستانشان را به دو طرف حرکت داده و خستگ

 .کردندیم یرا خال

را با لبخند به آغوش  الیبه طرف ما آمد و ل سلمان

به صورتش زد. با دست آزادش  یاگرفت و بوسه

شود و عقب رفت تا ما از  ادهیکمک کرد تا پروانه پ

 .مییایب نییدرشکه پا

که تراب  ییآمدم به طرف جا نییدرشکه که پا از

 یروبرو یچوب ی. دردمیچرخ بردیرا م مانیهابقچه



چهار  توانستینم اشیبلند یما بود که با همه

. کند یکه پشتش بودند را مخف یبزرگ یخانه

 ی  چوب یهاو ستون ادیز یهاکه با پله ییهاخانه

 یرا رو هانهفاصله داشتند. انگار خا نیبزرگ، از زم

را به دست بهار داد تا  الیهوا ساخته بودند. سلمان ل

 نیها به غفور و تراب کمک کند. اولدر بردن بقچه

که در  یباز شد و زن یرا که برداشت، در چوب بقچه

آمد و با  رونیب زد،یتمام لباسش برق م ،یکیتار

عموعفت تحکم داشت، زن یصدا هیکه شب ییصدا

 گفت:

 . برنیسلمان ُجن تو چره. بذار تراب و غفور م-

دراز کرد و دور گردن  عیسر یلیرا هم خ دستش

و با همان لحن  دیسلمان انداخت و صورتش را بوس

 محکمش گفت:

 یحرف ت ستم،یکه زنده ا یاز االن تا هر وقت-

نم! تو لنگه ندان یپرستناموس  ن!سلما یرو ز 

 خودش را از او جدا کرد و گفت: سلمان

 .ستنیخسته ا یلیعفت و زاکون خ مارلهیپ-

 :دیبه سمت ما چرخ عیحرف مادربزرگش سر نیا با



 تو!  نیایب ن؛یستادیعفت چره کناره وا-

و  دیعمو را در آغوشش کشرا باز کرد و زن دستانش

تراب و غفور که  یرفتند تا راه را برا اطیبه داخل ح

با بقچه مقابل در معطلشان مانده بودند، باز کنند. 

تراب و غفور که به داخل رفتند سلمان به طرف ما 

 آمد و رو به بهار گفت:

 داخل! نیبا دختر عموت بش-

 رفتمیکه به طرف در م ینیدستم را گرفت. ح بهار

و نگذاشت  و سفت نگه داشت دیرا کش راهنمیپروانه پ

 م. با بغض گفت:حرکت کن

خانوم کو؟! من که دروغ نگفتم، چرا خدا پس ناز-

 نازخانوم رو ازم گرفت؟

گره خورد.  حرف نگاه من و سلمان به هم نیا با

ها! دست بهار را ندادن اشکقدر سخت بود نشانچه

پروانه  یرها کردم و رو دو زانو خم شدم و روبرو

 را گرفتم: شیها. شانهستادمیا

خسته  اومدیهمه راه رو م نیا ه؛یکه آدم ن خانومناز-

 کوه!بمونه باال می. گفتشدیم



فاصله از من، سرش را به سمت  یبا کم سلمان

 آورد: نییپروانه پا

 .آرمیفردا برات دو تا نازخانوم م نیهم ییداپروانه، -

به  نکهی. با ابود بهیبا حرف و قول سلمان غر پروانه

آوردن نازخانم دروغ گفته بودم، اما باز  یاو درباره

من داشت. سرم را  دییبه تأ ازیو ن کردیبه من نگاه م

 آوردم و گفتم: نییپا دییبه تأ

 !آرهیخانوم مبرات ناز ییدافردا آقا -
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باال گرفت و به سلمان نگاه  یدلسرش را با دو پروانه

 گذاشت: اشیشانیپ یکرد و دستش را رو

بو! با همه هم مهربون  ییخانوم حناناز یم ینجایا-

 !زدیرو شاخ نم کسچیبو و ه



 خودش را خم کرد: شتریب یکم سلمان

خانوم ناز یت نیکنم که ع دایگاو پ هیو  گردمیم-

 !یمهربون باشه و شاخ نزن

 حوصله نبود. تشر زد:مثل ما پر بهار

 !میبش ایپروانه، ب گهیوا بده د-

 راهنیسلمان تکان داد و پ یبرا یسر عیسر پروانه

تا  دمیو چرخ ستادمیمن را با مکث رها کرد. راست ا

بروم. با باز شدن  اطیبهار به داخل ح یشانهبهشانه

چشمانم بود.  یرو شیاز خانه پ یترلکام یدر، نما

از  یکی یحت شدیکوه نمکه در باال یانیاع یهاخانه

 کیچه برسد به چهارتا؛ آن هم در  ،کرد دایها را پآن

 !اطیح

برداشتن ناتوان شده بودم؛ از شکوه و قدم یبرا

عظمت آن عزت  دمیترسیم دم؛یترسیخانه م یبزرگ

را در  یچه اتفاقات شیوارهای. در و دردیما را بگ

ما پنهان کرده بودند، ما از  یخود برا یچهارگوشه

 م؟یقرار بود به کجا برس نجایا

رفتن عجله داشت و من را هم با خودش  یبرا بهار

در را پشت  یلنگه هیتراب  میهمراه کرد. داخل که شد



را که در دستش بود به سمت ما  یسر ما بست. چراغ

 :مینیرا بب گریهمد بهتر ییگرفت تا در روشنا

 یخوب ی! آدماستهیا ییخوب جا کالای! کنیخوش آمد-

 نجایا شهیهم یبرا دیشا ن؛یدید یهم دانه، خدا رو چ

 .نیبکن یو زندگ نیموندگار باش

العمل جوابش را نداد و او هم منتظر عکس کسچیه

و با چراغ دنبالمان  میفتیتا راه ب ستادینماند. ا یکس

 .دیایب

دستم را رها کرد و به طرف مادربزرگ  دفعهکی بهار

. دیعمو رفت و او را در آغوش گرفت و بوسزن

او انداخت و  یبه سرتاپا یعمو نگاهمادربزرگ زن

 گفت:

 ،یبهار، عزب الکو ببو یاز پارسال تا امسال قد بکش-

 پر چوشمون روشن! یت

نگاهش کردم.  میرا گفت سر بلند کرده و مستق نیا تا

 اشیشانیبود. آن را تا پ زانیآو یدش اشرفدور سربن

. هم معلوم نبود شیتار مو کی یجلو آورده و حت

 یانقره یمخمل زردش سکه یقهیدو طرف جل یرو

نگاه  رهی. بهار را رها کرده و به من خزدیبرق م



 یبلند یرا با صدا وابم. آرام سالم گفتم که جکردیم

 داد و گفت:

ارباب خونه  ه،یهر کس خونه ن نجاینکن! ا یبیغر-

 خونه فراوونه!  نیا یو برکت تو ی! روزستهیا

نتوانستم زبان به  یگفتن نداشتم و حت یبرا یحرف

 تشکر باز کنم.

 یبه پشتم کرد و دستش را به سمت خانه ینگاهمین

 آخر گرفت:

 میبش دییبفرما سته؛یسلمان ا یخونه یاون آخر-

 جور*!

راه افتادند، آرام به عقب  ها که بهو بچه عموزن

و منتظر  ستادهیکه متفکرانه ا دمیبرگشتم. سلمان را د

 رفتن ما بود!

ل اطیدر ح شدیم راحت  یهالبه شدنیخانه، فارغ از گ 

تا  اطیرا از در ح یکیبار ریقدم برداشت. مس راهنیپ

و درشت پوشانده بودند.  زیر یهاها با سنگپله

منتظر ماند تا مادربزرگش  دیها که رسعمو به پلهزن

 اول باال برود:

 بشو! شیتو پ مارلهیپ-



ها باال رفت و جلو افتاد و از پله عیهم سر مادربزرگش

 برداشتن گفت:آرام قدم نیح

 آمیعموش، منم م یخونه رهیسلمان از امشب م-

 .میشما آماده بود یبرا یشما! همه چ یپهلو نجایا

اول گذاشت، سلمان  یپله یرا رو شیکه پا عموزن

 زد: شیصدا

عفت شام زاکون رو بده تا زود بخوابن و استراحت -

به تراب  یدان یتو هر کار ستم؛ی. امشب خونه نبکنن

 بگو!

 به طرفش برگشت: عموزن

 چره؟ ؟یستیخونه ن-

 باال! دیدانم؛ بش یکار هی-

 گریعمو دبلندتر گفت تا زن یآخرش را کم حرف

 نپرسد. یسؤال

بود با  وانیبود. دور تا دور خانه ا انتهایب وانیا

کوتاه کنار هم بودند. بهار  یکه با فاصله ییهاستون

را  شیفقط صدا د،ید شدیرا نم ایدر گفت،یراست م

آب به هر چه که مقابلش  زدنیلیس ی. صدادمیشنیم

! دهیو عطر برنج دم کش آمدیپرتقال م یبود. بو



به  شیهاعروس و نوه تنعمو از رفمادربزرگ زن

و تراب با چراغ در دستش اصرار  گفتیمسجد محل م

 . میبه داخل اتاق برو کردیم

ها را باز از اتاق یکی ی  جلو افتاد و در چوب خودش

 کرد و گفت:

 نهیامشب فسنجون درست بوده. ا یبرا مهیسل-

 فسنجون حرف ندانه!

د و آم رونیقدکوتاه از اتاق ب یحرف را که زد، زن نیا

هم  ترعیو سر دیعمو را پرساحوال زن عیتند و سر

 ادامه داد: یخوشامد گفت و با لبخند خجول

حرف ندانه؛  گهیتراب م کنمیدرست م یمن هر چ-

 .ادیو خوشتون ب دیشاءهللا شما هم بخورنا

 اش زد و گفت:به شانه یدست عموزن

 یدرست کرد ی! هر چمهیدست درد نکنه سل یت-

ُجن  شم،یهالک م یسره! من که دارم از خستگ یباال

 غذا خوردن هم ندانم.

اش را همزمان با هم تکان سر و دست و شانه مهیسل

را بزند. انگار  شیهاداد. عجله داشت زودتر حرف



 گریشده است و او د رشید یانجام کار مهم یبرا

 ندارد: یوقت چیه

ا ج عیسر نیتو شام رو که بخورد نیایتو، ب نیایب-

 .دیبخواب ندازمیم

__ 

 *باال
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عمو بود که با گرفتن چراغ از تراب و زن مادربزرگ

 ی. چراغ را روواردشدن به اتاق او را ساکت کرد

طاقچه گذاشت تا نور زردرنگش در سرتاسر اتاق 

نبود و دو تا فرش کف  یخبر ری. از حصپخش شود



که روکششان  ییهایاتاق بود و دور تا دورش پشت

 مخمل قرمز بود.

من فرصت کنم اتاق را  نکهیقبل از ا مهیو سل تراب

بعد،  یاوسط آن انداختند و لحظه یاسفره نم،یخوب بب

خودش  یجا ،یداخل بخار یسوختهزهچوب تا یبو

 تازه عوض کرد. یو سبز یرترشیس یرا با بو

به  یبا ناراحت مهی. سلرفتینم نییپا مانیاز گلو لقمه

. فسنجانش ترش و کردیما نگاه م ییاشتهایب

خوشمزه بود. گوشت اردکش هم خوب پخته شده و 

 یمعجون مهیو چرب بود؛ فقط سل دهیبرنجش قد کش

- مانیبلند باال ار  یتا د زدیبر شیل غذانداشت که داخ

 یرا در جا کردنیو زندگ میرا فراموش کن -باالکوه

 .میریاز سر بگ یگرید

عمو هم از را انداخت مادربزرگ زن مانیکه جا مهیسل

 بلند شد و گفت: شیجا

. زکون از مسجد نیو شما هم بخوس رمیمن م-

دفعه  هی ن،یدیو خواب نیبود اومدن، برم بگم خسته

 .طرفنیا نیاین

شد و به  مانیاز رفتن پش بارهکیرا که باز کرد  در

 :دیعمو چرخطرف زن



 هیَدتر  امرزیبرار* خدابشو یزاکون قشنگن! اما ت یت-

 ! چند سال دانه؟ستهیقشنگ ا گهیجور د

که دستمالم را از سرم برداشته و بافت  یموقع از

دست  گریچشمانش باز کرده بودم، د شیرا پ میموها

 یعمو به جاکردن به من برنداشته بود! زناز نگاه

به مادربزرگش  توانستیکه م یهر جواب سرراست

 بدهد، گفت:

که  ی! قرار بو عقد بکنستهیا بخوردهینیریش میمر-

 آنیم مونه،یما نم شیپ شتریببو! چند وقت ب طورنیا

 !برنشیدنبالش و م

که  دیایب یروز کردیفکرش را نم وقتچیه عموزن

تذکر بدهد که  گرانیخودش دست به کار شود و به د

 بشوم.  گریمرد د کیمن قرار است عروس 

 گفت: یهم با مکث مادربزرگش

 ! یامرزیپ ر رو هم ب نهی! خدا ایبه سالمت-

 ریز بارنیاول یبالش گذاشتم، برا یسر رو یوقت

مان در و کوچک بینج یاز سقف خانه ریغ یسقف

 ی. روزرا تجربه کردم صدایب ختنیرباالکوه، اشک

 یکجا چیدر ه گریجانم دکه من باور کنم آقا آمدیم

 د؟یآیو هرگز نم ستین ایدن نیا



زدن چند حرف یسروصدا آمد،یسروصدا م رونیب از

عمو خروپف نشستم. زن می! بلند شدم و در جامرد

تم تا از خواب بپرد و نداش یدیام چیو من ه کردیم

 دمیلحاف بهار خز ری. ناچار زردیسروصداها را بگ یپ

 .دمیاو تا وقت نماز صبح خواب یبه شانه دادههیو تک

تا به  دمیاز خواندن نماز دوباره لحاف بر سرم کش بعد

 نی. بمن هم بخوابم دند،یخواب هیکه بق یهمان راحت

 یگوشم صدا ریبودم که حس کردم ز یداریخواب و ب

 دم؛یتر به سرم کش. لحاف را محکمدیآیشرشر آب م

 چیتر شد! هر چه در خودم جمع شدم تا هصدا واضح

افتادم و  ایدر ادی کدفعهی. نشنونم نتوانستم ییصدا

دست از خودم دور کردم و از جا بلند  کیلحاف را با 

بهار و  یپاها نیشدم. دستمالم را برداشتم و از ب

 هی. آرام تم و خودم را به در رساندمعمو گذشزن

به  وانیا ی. رورفتم رونیآن را هل دادم و ب یلنگه

قدم برداشتم و  دمیشنیکه مدام م ییسمت صدا

تمام باالکوه و  یو آب! اندازه دمیفقط آب د میروبرو

. به هر میآمده بود نجایکه از آنجا تا به ا یتمام راه

. دمیدیرا م انشیپایوسعت ب کردمیسو که نگاه م

راهم را سد کردند. آب گوله  وانیا یهاجلو رفتم. نرده

. رفتیبه عقب م یو به آرام آمدیبه جلو م شد؛یم



از  ریغ یگرید یهاکردم. پله یبه اطراف نگاه

به آن  عی. سردر پشت خانه بود اط،یمقابل ح یهاپله

 نییها پارا باال گرفتم  و از پله راهنمیسمت رفتم. پ

در پشت خانه را با زور باال  یچوب یرهیرفتم. دستگ

 یدر خاک نرم میگذاشتم پا رونیپا به ب یدادم و وقت

چشم  ایآن زدم و به در یبه نرم یفرو رفت. لبخند

 ایدن یبود. من انتها اینبود؛ ته دن اکالیک نجایدوختم. ا

 می... مر می. مرزدیم میصدا ایکرده بودم. در دایرا پ

 ... 

که  ی. راهدمیپاسخ دادم و به سمتش دو شیصدا به

دور شده بود.  دیرسیکوتاه به نظر م وانیا یاز رو

نفس افتادم؛ اما به نفس یدستمالم شل شد، حت یگره

برنداشتم. هنوز مانده  ایدر یبه سو دنیدست از دو

شد؛ سردم شد و  سیخ میبرسم که پا ایبود به در

 دیرسم، آب به من رسمن به آب ب نکهیناگهان قبل از ا

و خودش را در آغوش من انداخت. دستانم را از هم 

. من دنبالش رفتم رودیعقب م دمید یباز کردم و وقت

را  راهنمیپ یهارا باال دادم و لبه ساقممیخم شدم و ن

 یادامه دادم. وقت ایبا آب در امیدستم گرفتم و به باز

عقب  یو وقت رفتمیمن به عقب م آمدیبه جلو م

 .دمیکشیمن نازش را م رفتیم



_ 

 *برادرشوهر
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بود و  ی. آن دورها آبشدیداشت عوض م رنگش

 ی. موج بلندآوردیکم کش مرا داشت کم اشیآب

که  اوردیب ورشیبه سمتم  خواستیسرعت گرفته و م

 یتندتر پا به فرار گذاشتم و تا خشک شهیبرخالف هم

که دو مرد را  دمیدویبه پشت سرم  م توجهیرفتم. ب

را در جا رها  راهنمیپ یها. لبهدمیجلوتر از خودم د

اش از هم باز دستمالم را که گره یکردم و دو گوشه

 شده در دستم گرفتم.

و مرد  داشتیبود که به سمت من قدم برم سلمان

بود. به اطراف نگاه  ستادهیا شیدر جا اشیکنار

 یلی. سلمان خنبود ایدر کیجز ما نزد کسچیکردم. ه

از  خواستیکه در باالکوه م یو مثل وقت امدین کینزد

بود و نگاهم  ستادهیا دیغم نبودن پدر و مادر بگو

سمتش رفتم.  بهو  دمی. از نگاهش ترسکردیم



دستمالم را رها  یشهچشمانش قرمز بود! دو گو

 کردم:

 ببو؟ یچ-

را نداد. به عقب برگشت و به مرد  جوابم

. مرد که دیایکرد تا به سمت ما ب اشاره اشیسرپشت

 آرام قدم برداشت سلمان هم به حرف آمد:

 یخبر هیرو فرستاده بودم کسما تا از اونجا  یکی-

کال با هم راه حسنسر سه شبی... د ارهیمن ب یبرا

کسما ُجن سالم در  یاز مهلکه رجی... ا میقرار داشت

 میجا قا هی. االن هم حتماً فتادهیها نقزاق ریببرده و گ

شده تا به موقعش خودش رو به تو و مارش 

 . برسونه

نفس راحت بکشم؛  کی توانستمیبد نبود، م خبرش

که  ی. مردتا حرف بزند َکندیاما سلمان داشت جان م

. سلمان با سر ستادیو کنارش ا دیپشت سرش بود رس

 به او کرد و گفت: یااشاره

 ! ستهیمن ا یسهراب داماد عمو-

انداخت و  نییسالم کرد و سرش را پا عیسر سهراب

 گفت: کردیطور که به او نگاه مسلمان همان



 !اکالیشب برسه کرشت بوده و نصفه با عموم-

اه کرد. دستانش را باال آورد تا شد و به من نگ ساکت

 یهامن و خودش باشد و سهراب حرف نیمانع نگاه ب

 داد: سلمان را ادامه

جا قزاقا معرکه گرفتن.  هی یریرشت که م یهر جا-

 یچند تا جنگل هیغروب باز معرکه داشتن.  روزیپر

 . گردوندنیرو اعدام بودن و محل به محل م

 گرفت: نفسش

اولش شک داشتم که  یعنی... آقا رحمان بو!  شیکی-

نه، اما بعدش که دنبالشون بشم  ای ستهیخودش ا

 بشناختم.

خواب  نیگرفتم. ا میشدم و دستانم را به زانوها خم

لحاف کنار  رینشده بودم. من هنوز ز داریبود، من ب

. زانوها دمیدیبهار خواب بودم و فقط خواب ناجور م

فرود آمد؛ دستمالم کج  نیزم یبا هم رو میهاو دست

که دست سلمان مانع  فتدیاز سرم ب خواستیشد و م

 گفت: یاو با زمزمه رگرداندسرم ب یشد. آن را به رو

موقع صبح خدا برسانه؛ ندونم چطور به  نیتو رو ا-

 بزرگ کنه! پدریخو زاکون رو ب دیعفت بگم که با



* * * 
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و تا  دمیکش رونیسبزرنگ را از داخل صندوقچه ب بند

را که شب  ییایمقابل چشمانم باال آوردم. تمام هدا

سپرده بودم تا  ایثرعقدم گرفته بودم به مامان و خاله

را که  یرنگسبز پس بدهند؛ فقط بند لیبه فام

 هیهد میبرا یابه همراه گوشواره دیمادربزرگ ام

ام نگه داشته صندوقچه درفرستاده بود، برداشته و 

محل تولدش  یروستا یزادهبودم. بند سبز، تبرک امام

را  دیمادربزرگ ام یبود. هرگز نتوانستم تحفه

 اش را!برگردانم! نه بند سبز و نه گوشواره

 ذاشتم و بند سبز را دور مچ دستمگ میپا یرا رو دستم

با بستن  کردمیداشتم و فکر م یگره زدم. حس بهتر



که به محض پاگذاشتن در دانشگاه  ییهاآن از ترس

به ساعت  ی. نگاهشومیخالص م شدم،یدچارش م

 ونیو کتابم را برداشتم تا هما فیک عیانداختم و سر

ها از پله آمدننییپا نیحمن را به دانشگاه برساند. 

را  ونیهما دم،یرا در سالن ند یخم شدم و کس یوقت

 صدا زدم:

 ؟ییکجا ون؟یهما-

دوباره  خواستمیم یها گذشتم و وقتاز پله ترعیسر

 را صدا بزنم در باز شد و مامان به داخل آمد: ونیهما

 خاناسیبدو که ال ،ی! بدو ماریچه خوب آماده شد-

 دم در منتظرته! کارت داره.

بهنوش را بلند عمه یرا برانداز کردم. باران شیسرتاپا

بود و شال او را هم دور گردنش انداخته بود.  دهیپوش

 کردم: یاافتاد و به خودم اشاره نیاز دستم پائ فیک

 منتظر منه؟ خاناسیال-

 را برداشت: فمیآمد و ک جلو

 رسونهیگفت خودش تو رو م ونمی. به هماگهیآره د-

 دانشگاه.



. مجبور شد کردمینم یبودم و حرکت ستادهیا میجا سر

 به جلو هلم دهد:

 !گهید ایب ؟یخوابت برده مار-

 را که به سمتم دراز کرده بود از دستش گرفتم: فیک

 داره مامان؟ کاریبا من چ-

 کرد: یاخم

که حاال انتظار  یگیبه من م یتو چ ؟یپرسیاز من م-

 داره! کارتیچ خاناسیبدونم ال یدار

 داره؟ کاریچ نیدیازش نپرس-

 افتاد و در را باز کرد: جلو

. من نیدارم نگران نباش یکار خصوص هیففط  گفت -

 .مینگفت یزیچ گهید ونمیو هما

 ادامه شیهاآورد و به گله رونیب یرا از جاکفش کفشم

 داد:

 دیکه تو و ام رسوندیبه گوشم نم یپوراگه ننه-

هنوز  چارهیمن  ب د،ینیبیخونه م رونیرو ب گهیهمد

مبادا  ارمیجلوت ب دیاسمش رو نبا کردمیفکر م

 !یناراحت بش



 و نگاهش کردم: برگشتم

من  ادیهست که ب دیمامان، اصالً ام دمشیکجا د-

 ... ماهههی! نمش؟یبب

 گذاشت و هلم داد: میبازوها یدستانش را رو بارنیا

 یتا فردا بحث کن یخوایبرو منتظرته، برو! االن م-

 با من!

تند به طرف در قدم برداشتم و باز بود. تند اطیح در

 ادهیپ نشیاز ماش خاناسیمن آمد. ال یمامان هم همپا

با  یجد یلیبود و خ ستادهیا ونیهما یشده و روبرو

گوش  نییپا یهم با سر ونی. هماکردیاو صحبت م

تا متوجه من شد لبخند زد و به  خاناسی. الدادیم

 داده و سالم گفتم.  نم را تکاطرفم برگشت. سر

و جواب سالمم را داد و به  دیبه طرفم چرخ کامل

 بود گفت: ستادهیمامان که کنارم ا

 ن،یکردینم تیخودتون رو اذ گهیشما د الخانمیسه-

 تو! نییهوا سرده بفرما

 تکان داد: یسر مامان

 ییچا هیباال  نیاومدیست. کاش مصبحانه آماده-

 !نیخوردیم



آرام به  یاتشکر کرد و با زدن ضربه خاناسیال

 گفت: ونیهما یبازو

 دستت درد نکنه، مزاحمتون شدم. جانونیهما-

به  ینگاهمیگفت و با ن ی" کنمی"خواهش م ونیهما

را  ونی. فرصت نکردم جواب نگاه همادیمن عقب کش

من باز کرده و  یرا برا نیدر ماش خاناسیبدهم. ال

از مامان و  یو او با زدن بوق منتظر بود. سوار شدم

 کرد. به طرف من برگشت و گفت: یخداحافظ ونیهما

 گذره؟یخوش م ؟یخوب جان،یمار یخب تو چطور-

 را گفتم: قتیحق

. مامان که گفت شما ستمیراستش نه؛ االن خوب ن-

 شده؟ یدنبالم، نگران شدم. طور نیاومد

و مامان  ونیکه به هما ییزد؛ نه از آن لبخندها لبخند

 با تعلل و شک همراه بود: یزده بود، کم

 !ستین یزینه چ-

 به سمتش خم شدم: 

 نیاومدیموقع صبح نم نیچرا هست؛ و گر نه شما ا-

 دنبال من!

 گفت: آرام



 نداره.  یآره هست؛ اما نگران-

 گفتم: دیچیرا رفت و به چپ نپ میمستق ریمس یوقت

 !نیرد کرد-

 لبخند به طرفم برگشت: با

برو دانشگاه!  رتریدو ساعت د هیامروز  شهیاگه م-

برگشته!  شبید دیما! ام یخونه میعوضش بر

 ش؟ینیبب یاماه و خرده کیبعد از  یخواینم

 فکر گفتم: بدون

 .گردهیبعد برم یکه گفت هفته دیام-

 را با حالت تأسف تکان داد: سرش

دانشگاه و  ادیامروز ب خواستیبهت کلک زده، م-

خونه تا  برمتیکنه! اما حاال من م رتیغافلگ اونجا

 .یکن رشیتو غافلگ
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چه  دانستمیمات نگاهش کردم؛ اصالً نم یاهیثان چند

 چیبرخالف بار قبل ه بارنیا دی. من و اممیبگو



ما قرار  یرابطه انیدر جر گرانیتا د مینداشت یاعجله

انجام  یبود که برا ماهکیاز  شتریب دی. امرندیبگ

مربوط به دانشگاه و درسش به  یاز کارها یسرکی

شده  لیکه نبود من کامل تبد یرفته بود. مدت کایآمر

 یقبل از عقد! گاه یروزها یفتهیش یبودم به مار

تلفن، تمام  و از پشت گذاشتمیغرورم را کنار م یحت

 کردمیگله م م،یزدن داشترا که فرصت حرف یقیدقا

 یرا جز خودمان کس هانیاما تمام ا گردد؛یچرا برنم

. دادم هیتک امی. ساکت نشستم و به صندلدانستینم

 خاناسیرا بروز دهم. ال امینتوانستم خوشحال یحت

العملم را عکس کردمیاما من حس م کرد؛ینگاهم نم

را کم کرد و  نشینظر دارد. سرعت ماش ریز

 بود، گفت: اشیطور که حواسش به رانندگهمان

 یریغافلگ یدنبالت که برنامه ومدمیمن ن قتشیحق-

تر باهات دارم. کار واجب هی؛ رو به هم بزنم دیام

ت که من و خاله یکار واجبم هم الزم بود بدون یبرا

 . میباخبر دیاز ارتباط تو و ام

 کوتاه به من ادامه داد: ید و با نگاهکر یمکث

 .میقدر هم خوشحالچه دونهیو خدا م-



 نییبزنم. فقط سرم را پا یحرف توانستمینم هنوز

 .زدن من نبودهم دنبال حرف خاناسیانداختم. ال

تنها حرف من  خوامیکه من از تو م یزیچ جانیمار-

 .تم هستخاله یخواسته ست؛ین

 ریزساکت و سربه توانستمینم گریحرف د نیا با

 :نمیبنش

 ؟یاچه خواسته-

 جواب داد: عیسر

که به نفع هر دو نفرتونه. هم تو، هم  یاخواسته-

 ! دیام

 تر شد:آرام شیکه نگاهش کردم تن صدا رهیخ

و از  یدونیبه خودت رو م دیام یشدت عالقه-

 دیام یاز کارا یاگهیاز هر کس د شتریور باون

 تیزندگ یها و روزهادو سال شب ،یضربه خورد

و االن دلت  شیببخش یحرومش شد؛ اما باز تونست

. آمیبرنم دیکه من از پس ام نهی. موضوع اباهاشه

کار و  بهکنم بابا دست بردار؛  یبهش حال تونمینم

براش  میخوایت از تو مبرس. من و خاله تیزندگ



دن کرو مبارزه و دست استیاز س دیکه با یشرط بذار

 .رهیزنبور فاصله بگ یلونه یتو

 گفت: شمردهشمرده

ما کمک  یبه همه یتونیکه م یهست یتو تنها کس-

. هر کجا که دیبر رانی! اصالً از اجانیمار یکن

رو برات فراهم  یخونه و زندگ نیمن بهتر یبخوا

 چیمن ه یباشه، برا سیباشه، انگل کایآمر .کنمیم

! بابا مگه راحت و تر کن. فقط تو لب کنهینم یفرق

 دی؟ تو و امداره یلچه اشکا کردنیزندگ دردسریب

 .نیرو دار اقتشیل

 یاجازه یکه حت زدیپشت سر هم حرف م قدرآن

قرار داده  یتی. من را در موقعدادیفکرکردن به من نم

من و  میانکار و بگو یبرگردم به نقطه شدیبود که نم

 . میندار یارابطه چیه دیام

 .فهممیمن اصالً منظورتون رو نم-

 یام؛ اما حرف بهترمزخرف گفته دانستمیهم م خودم

فقط به  دانست؛یهم م خاناسی. الدیرسیبه ذهنم نم

 .اوردین میرو

شان به خانه یمنته ابانیبه من کرد و به خ ینگاهمین

 کرد و گفت: یااشاره



بهتر  طیشرا هیحرفم تموم نشده، در  م؛یدیرس گهید-

هم تا االن  دیتو که ام می. فعالً برمیزنیبازم حرف م

 شده. داریب

بود که تمام تصورات ذهنش را بر هم  نیا یعقالن

 یبزنم و نخواهم همراهش به خانه بروم؛ اما دلتنگ

قدرت عقلم را مختل کرده  دنشیو شوق د دیام یبرا

را در  دیکل خاناسیکه ال یادرست از همان لحظه بود.

در  یل در انداخت؛ انگار قلبم را از زندانقف

هلهله  اند؛دهیشک رونیعالم ب یجا نیترمخروبه

را با  اشیمن تمام شاد دنیبا د ایثر. خالهکردیم

را گرفت  میدهانش کنترل کرد. بازو یگذاشتن رودست

 ها کشاند. زمزمه کرد:و به سمت پله

 شده! داریبرو باال، تازه ب-

با لبخند از کنارمان گذشت و به آشپزخانه  خاناسیال

 را از دستم گرفت: فمیک ایثررفت. خاله

 .نییپا ومدهی. برو تا خودش نزمیبرو عز-

قبل  خواستمیرا که گفت خجالت را کنار گذاشتم. م نیا

کنم.  ریاو را در اتاقش غافلگ دیایب نییپا دیام نکهیاز ا

 بازمهیدر اتاقش نها باال رفتم. از پله نیپاورچنیپاورچ

 ییبوبه اتاقش عطر خوش ترشدنکیبود. با نزد



را پر کرد. سرم را داخل  دیمن تا ام نیب یفاصله

بود. دستانش را  ستادهیا نهیبه من مقابل آ پشت. بردم

 .بستیرا م نشیآست یباال آورده و دکمه
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شکل  نیهم به هم دیام شدیفرصت داشتم و م اگر

 شیو تماشا ماندمیها متا ساعت ستد،یبا نهیمقابل آ

 نیح دیام دنید میصحنه برا نیتر. قشنگکردمیم

موقع اش بود، نه آنروزانه یکارها نیترانجام ساده

سخت او را به خودش مشغول نگه  یکه کار

 !داشتیم

 دیام نکهیرا با پا به داخل هل دادم و قبل از ا در

شده بود به عقب  جادیکه ا ییخاطر سروصدابه

 زدم: شیبرگردد صدا

 ... دیام-



. دیزودتر از بدنش حرکت کرد و به طرفم چرخ سرش

گرفتن لبخند را شکل یرا رها کرد. لحظه نشیآست

اتفاق افتاد!  عیسر زیچ. همهدمیورتش دص یکامل رو

! از یتا خوشحال یاز تعجب تا شوقش، از دلتنگ

 ! دنمیکشدر آغوش کدفعهیاش تا آهسته یهاقدم

و من با سر به  دیپشت کمرم به هم رس دیام یهادست

خوب بود،  یو هر چه گرما و بو دمیچسب اشنهیس

اتاق  نیاز ا رونیب نکهیمن شد؛ بدون ا بینص جاکی

تر در آغوش گرفت؛ کنم. من را تنگ مشیتقس یبا کس

 گوشم گفت: کیبه خودش فشرد و نزد

 لوم داد؟ یک نمیبگو بب-

دادن به سؤالش، جواب یسرم برا دنیکشاز عقب قبل

بوسه را  نیزد تا اول امیشانیبه پ عیسر یابوسه

 خودش زده باشد.

همه اون شبی! من پرد؟یتو ام یدار یچه دل بزرگ-

 ؟یآیم یدار یکردم، چرا نگفت یدلتنگ

تقاص تو رو ازم گرفت و دست من  یکیکه  ینیبیم-

 رو گذاشت تو پوست گردو!

. گرفتیلبش داشت تمام مقاومت من را م یرو لبخند

که اگر نبود، دستانم را دور گردنش حلقه  یمقاومت



فقط  یهر حرف و سؤال یو به جا کردمیم

بدون در  کردم،یکار را م نیها اساعت! دمشیبوسیم

منتظر ما  نییپا یکه در طبقه ییهاگرفتن آدمنظر

 بودند.

 یخوایم کاریو چ یبابات اومد دنبالم؛ گفت که اومد-

 !یبکن چارهیبا من  ب

صورتم آورد. با گفتن  "پس  کیرا نزد سرش

با  خوامیم کاریجاسوس بابام بود و اومده گفته چ

به  یابکنم" حواسم را پرت کرد و بوسه چارهیب یتو

مخمل   یا. انگار لحظهفیام زد؛ گرم و لطگونه

صورتم گذاشته باشد. سکوتم  یرا رو شمیابرتمام

و بعد  ملبش زد یکه به گوشه یاهمراه با بوسه

کرده و دور  دایکه باالخره جرأت باالرفتن پ ییهادست

آن را نفهمد!  دینبود که ام یغامیگردنش حلقه شدند؛ پ

 کیبرد و صورتم را نزد میهامو دستش را درون

اما با  د،یبوسی. مدیبوس تابانهیخودش نگه داشت و ب

قدر حواسش نبود چه ی. حتگرفتیبوسه آرام نم

 شیهاقدر بوسهو چه برگرفتهسخت من را در 

من دردسر درست  یاتاق برا نیاز ا رونیب تواندیم

 دیدو طرف صورتش آوردم و ام دستم را تا یکند! وقت

به  یداد، تازه متوجه هیتک امیشانیرا به پ اشیشانیپ



خودش شد  یاطیاحتیو شتاب و ب میموها یختگیرهم

 و زمزمه کرد:  

 یجورنیا یچ یمن نخورده مستم برا یدونیتو که م-

دارم؟  رکردنی! من غافلگیشیوسط اتاق من سبز م

 نبود! کسچیکه جز من و تو ه میبود جاهیکاش 

تر صورت  تازه محتاط بارنیکردم و ا مدارا

 :دمیاش را بوسشدهاصالح

منتظر من و توان!  نییو بابات پا ایثرخاله-

 !هیکاف گهیمن و تو هم د یاحوالپرس

 را کج کرد: سرش

صبر داشتم، که اونم  ذرههیمن  ست؛ین یکاف وقتچیه-

 دود شد رفت! کایآمر

 راواتش را مرتب کردم:ک گره

جواب  دیمهرآذر! شما االن با یآقا دهیاز شما بع-

 نی! دوتا از بزرگترنیسالم ما رو هم به زور بد

شوم  تیفدا یبراتون نامه رانیا یمعمار یهاشرکت

وقت زشت ، منتظر برگشتتون بودن، اونفرستادن

وچونه بوسه با من چک دوتایکیشما سر  ستین

 ن؟یبزن



 زد و همراه آن اخم هم کرد: لبخند

 بهت گفته؟ یک-

 زدم و گفتم: یچشمک

 !چهیپیخوب زود م یخبرا-

اتاقش برد.  ینهیرا گرفت و من را به طرف آ کمرم

ها را مرتب آن م،یبردن در موهاو با دست ستادیپشتم ا

 کرد:

 خوام؛یشون برن به درک! من فقط تو رو مهمه-

 تو بود! یگشتن براواسه بر هاممیقراریتموم  ب

 نگاهش کردم: نهیداخل آ از

 ! یدار شیدر پ یراه دراز-

 به گردنم زد: یاآورد و بوسه نییرا پا سرش

 اومدم کوتاهش کنم!-

 :دمیطرفش چرخ به

 ن؟ییپا میبر-

 چرا که نه!  یبد گهیبوس د هیاگه -

اش ساکت کرد و بعد از ام را با بوسهخنده زیر یصدا

 برد. رونیآن دستم را گرفت و ب
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دستم را از دستش  خواستمیها مبه پله دنیرس با

 یجد یلیتر گرفت و خبکشم که آن را محکم رونیب

 .برد نییها پامن را با خود همراه کرد و از پله

اشک  یاما لبخند زد و جلو آمد. پرده دنیبا د ایثرخاله

 در چشمانش حلقه زده بود:

 گهیو د آوردمیعاقد م هیاالن  نیاگه به من بود هم-

 !رونیب نیخونه بر نیو تو از در ا یمار ذاشتمینم

قدر درد و نبود حتماً مادر بشوم تا درک کنم چه الزم

خم  دیاست. ام دهیخواب ایثرحرف خاله نیترس پشت ا

 به صورت مادرش زد: یاشد و بوسه

 ذرههی. آرمیمامان! عاقدم م یترتو که از منم هول-

ما  یمهلت بده. فعالً که بابا لطف کرده کاسه و کوزه

 به هم! ختهیرو ر

 ل آشپزخانه جوابش را داد:از داخ خاناسیال

اول اعالم کنم که من طرف  نیاز هم خواستمیم-

 عروسمم.



نداشت؛ اما  استیبه س یاعالقه چیه خاناسیال

باعث شد هر  دیام دنیبود. د یخوب مداراستیس

را تعمداً به  نشیداخل ماش یهاراجع به حرف یفکر

 با اشاره به آشپزخانه گفت: ایثرعقب برانم. خاله

و داره  ختهیکه جواهرخانم ر هییچا نیدوم نیا نیایب-

 !شهیسرد م

کنار هم  یاز ما به آشپزخانه رفت و دو صندل زودتر

. جواهرخانم با لبخند دیکش رونیب دیمن و ام یرا برا

 لب صلوات فرستاد و گفت: ریدورمان گشت و ز

 دفعه هم چشمتون زده بودن!بر چشم بد لعنت، اون-

خانم به او انداخت. جواهر ینگاه تند عیسر خاناسیال

 را نباخت: هیاما قاف

 آقا! گمیوهللا راست م-

 یبرا یابهانه خاناسیخانه که به صدا درآمد ال تلفن

 کرد: دایدست به سر کردن او پ

 جواهر! خورهیتلفن زنگ م -

نشستم استکان  ی. وقتنمیصبر کرد اول من بنش دیام

را مقابلم گذاشت و خودش هم نشست.  یچا

 با لبخند گفت: خاناسیال



نه خودش تونست بخوابه،  شبید دیام نیا جانیمار-

 .مینه گذاشت ما بخواب

 کردم که گفت: دیبه ام ینگاهمین

روز و شبم گم شده! تازه االن خوابم  تونستم،ینم-

 گرفته.

زودتر  دیدراز کردم تا شکر را بردارم که ام دست

 دیبه من و ام یطور خاناسیرداشت و به من داد. الب

 یینظر داشت که گو ریمان را زو حرکات کردینگاه م

است. نگاهش باعث شد  دهیتازه ما را با هم د

پدرش شد  یرهینگاه خ یمتوجه دیدستپاچه شوم. ام

 :دیو با لبخند پرس

 شده؟ یچ-

گذاشت و  زیم یاستکان در دستش را رو خاناسیال

 موقرانه خودش را به جلو خم کرد:

! هم ابهتشون رو یازادهارباب هیکامل   یتو نمونه-

راحت  لیفام یهم جسارت و منششون رو. تو ،یدار

 بودن! یشکل نینشونت بدم و بگم اجداد ما ا تونمیم

 گذاشت: میپا یآورد و آرام رو نییدستش را پا دیام



شناخته بشم!  میجنگل با اجداد دمیم حیمن ترج یول-

 .رفتهیاز اونا که حرف زور تو کتشون نم

 :دیخند خاناسیال

! صورت  صاف و صوف است؟یجنگل هیشب تیچ تو-

 فکل و کراواتت؟ ایو عطر و ادکلنت، 

 دنینوشیچا م،یپاها یرو دیآرام دست ام یهانوازش

را  دادنرونیسخت کرده بود و نفس  آرام ب میرا برا

را از  شیکه استکان چا خاناسی! الینشدن یکار

 هم جوابش را داد: دیبرداشت، ام زیم یرو

مارجانتون  شیحرفا رو پ نیا نیشما جرأت دار-

 هیکه پدر شما خودش  دی. بعد هم فراموش نکندیبزن

 بوده! یاغی یزادهارباب
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 کرد و گفت: دییرا تا دیبا تکان سر حرف ام خاناسیال

رو برم  یبُرماه  برنج هیکنه  یم زیوقت تجواون-

از سرم  یبه مردم کمک کنم تا خان و خانزادگ اکالیک

 !فتهیب

 در جوابش گفت: یهم به شوخ دیام

 .دیکوه اعتکاف کنباال دیروز برشبانههم سه ای-

شدنش در چهارچوب در همه به  دایو پ ریآمدن ام با

 باال برد و گفت: ییمن ابرو دنی. با دمیطرفش برگشت

 ریبگم؛ تقص یمن همون اولش گفتم بذار به مار-

 نذاشت! ده،یام

 زدم: شیبه رو یلبخند

 من با شما بعداً کار دارم.-

بودم  دهیپرس دیام یبود که از او درباره روزید نیهم

 یاست که خبر یو او هم به دروغ گفته بود چند روز

 .ندارد

و آمد  دیدار مقابل سرش کشنم یکم یبه موها یدست

 عیسر دی. امندیکنار من بنش یخال یصندل یتا رو

برداشتن  یبرداشت. به هوا میپا یدستش را از رو

به  یشکر برگشتم و نگاهش کردم که لبخند یدوباره



 یتا نشست دنباله ری. امدیرا نوش شیچا من زد و

 را گرفت و گفت: دیحرف ام

اول و آخر  گه؛یرو نم نایاز ا کدومچیمان بزرگ هما-

 اکالیاز ک یکه سه چهار ساعت بکوبون نهیحکمش ا

بهار عمودخترش تا  شیاون ور ماسال پ شیببر

 با اعمال شاقه! ی* بخورجیرواویس

 :دمیرا به دستش دادم و پرس شکر

 چرا اعمال شاقه؟-

 به مادرش گفت: ینگاهمین با

و  میبه حرف عمودخترش گوش بد میچون مجبور-

سر تخته بشوره! گوش  خوادیرو دلش م ایک مینیبب

 .شورهیش مما رو هم سر تخته میند

 تشر زد: ایو خاله ثر دندیخند خاناسیو ال دیام

کارا رو ازتون خواست؟ اون  نیمادربزرگتون ا یک-

و  اهیدست به س ذارهیاونجا نم دیریکه م چارهیب

 !دیبزن دیسف

 یاز آن ترتوقعیو ب بودم ساکت دهیهم که من د یرزنیپ

اش درباره یو دو پسرش به شوخ خاناسیبود که ال



آقا صدا  شوندیرا هم با پ شیهانوه ی. حتگفتندیم

 .زدیم

بلند شد و به قصد سرزدن  هیزودتر از بق خاناسیال

از آشپزخانه  دشیجد یسازساختمان یبه پروژه

برود،  رونیآماده شد که از خانه ب ی. وقترفت رونیب

قبل  دیخواست که من را هم به دانشگاه برساند که ام

بزنم جوابش را داد و گفت که اگر  یمن حرف نکهیاز ا

. رساندیبخواهم به دانشگاه بروم خودش من را م

دوست دارد من را تا  خاناسیچرا ال دانستمیم

را نزده و  شیهاحرف یکند. همه یدانشگاه همراه

را بچشم  دیحضور ام ینیریبود که ابتدا ش نیهدفش ا

نبودن و  ی  را بزند و از تلخ یکار یو بعد ضربه

را با  ری. من که همراهش نشدم امدیبگو دینداشتن ام

 . ردخودش ب

بگذارم  دیام یبرا یقصد داشتم که شرط و شروط نه

از  خواستمیکار را بکنم؛ اما م نیا توانستمیو نه م

 کنم. تیشکا ریخودش و ام یهایتندرو

که  ییسالن منتظرش نشستم تا به چند جا وسط

. واجب است زنگ بزند، تماس برقرار کند گفتیم

دو مبل  نیب ز،یم یکه رو یحرف زدن از تلفن یبرا



به اتاق  یکه منته ییبود استفاده نکرد و به راهرو

 یبرا یلیدل جیه دی. شابود رفت ایثرو خاله خاناسیال

به راهرو  صادفکار وجود نداشت و از سر ت نیا

بود که  نیکردم ا یکه من م یرفت؛ اما تنها فکر

را بشنوم. کارش که تمام شد  شیهاحرف خواهدینم

بود که  امدهین یبه سمت سالن آمد، هنوز چند قدم

کنارش نصب بود  واریکه به د یانهیرو به آ دفعهکی

و کراوات را از دور گردنش باز کرد. آن را در  دیچرخ

 امیمبل کنار یبه من، رو دهینرس ودستش گرفت 

و  تادسیکراواتش بود که مقابلم ا یانداخت. نگاهم رو

 به طرفم خم شد:

 ببرم برسونمت دانشگاه؟ ایباال؛  میبر-

 به کراواتش کردم: یااشاره

! فقط میکه کجا بر یفکر کنم خودت انتخاب کرد-

کراواتت  ی! چرا درآوردیکنیبا من تعارف م یدار

 رو؟!

 کرد: کینزد امیشانیزد و سرش را به پ لبخند

دور گردنم بعدش  یندازیدست م یوقت خوامیچون م-

 !یزحمت مرتب کردن کراوات رو نکش



. لبخندم را کنترل و دیرفتم و سرم به مبل چسب عقب

 زمزمه کردم:

 شه؟یم یچ یابهت و جسارت ارباب فیوقت تکلاون-

بلند شوم.  میرا گرفت و من را مجبور کرد از جا کمرم

 به خودش نگه داشت و گفت: کینزد

به  لیت اشدمون رو تبدمجازا میبلد یگیمگه تو نم-

داشته  یبرامون کار دیپس نبا م،یبکن یمجازات بدل

 یاغیکنار.  میرو بذار یباشه به موقع ابهت ارباب

 تو خونمونه! ،یدونیبودن هم که م

. دادیجواهر را م یدم کرده یچا هل   یبو دهانش

 کردم و گفتم: یاخم

 ؟یاون مقاله رو فراموش کن شهیم-

 به کمرم آورد: یفشار

ش رو کلمه به کلمه یفراموش کنم وقت یچطور-

 ؟حفظم

 

_______ 

مرغ درست تازه و تخم ریکه با برگ س یالنیگ یغذا

 .شودیم
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ا به به سمت آشپزخانه انداختم و دستم ر ینگاه مین

را از دور کمرم باز کردم و با  دیپشتم بردم. دستان ام

 کمک خودش به عقب راندم:

 !لهیقب سیپسر رئ یشک ندارم که حفظ-

 باال گفت: یزد و با اشاره به طبقه لبخند

دوست دارم. سوالم رو جواب  شتریرو ب هیشوال-

 ... ایباال  می! براینداد

 :دمیحرفش پر انیم به

 تاب سوار شم. خوامی! ماطیح یتو می! برکدومچیه-

 گذاشتم. شیرا باال آوردم و دو طرف بازو دستانم

 کشتنتیکه م امونیبچگ یبه تالف ؛یدیتو هم هلم م-

 !یکردیرو نم کارنیهم ا

 :دیرا به طرفم کش خودش

 دخترا رو هل بدن! دیپسرا نبا کردمیخب فکر م-

 ؟یکنیم یو االن چه فکر-



 زنش رو هل بده! تونهیم یهر مرد-

 را گرفتم و گفتم: دستانش

 .میقانونت رو نقض کن نیکه ا میریپس االن م-

را دور کمرم انداخت و من را به طرف خودش  دستش

 :دیکش

 !یتو زن من ست،ینقض ن-

تاب که نشستم اول تند و با قدرت هلم داد، اما  یرو

آرام هل بعد کنترل تاب را در دستش گرفت. آرام یکم

و  آوردیهم صورتش را جلو م انیدر م یکیو  دادیم

. کردیم میرها یاچسباند و با بوسه یبه صورتم م

کار باعث شد تا هل دادن را به کل  نیتکرار ا

 کیستد و سرش را نزدیفراموش کرده و پشت تاب با

صورت و حس خوب حضورش  یمن نگه دارد. گرما

که  ییروزها ی  ترس و نگران نیباعث شد از بزرگتر

 یگریمحرم اسرار د چیکه ه ییها. حرفمینبود بگو

کج کرده  یبگذارم. سرم را کم انینداشتم تا با او در م

 زدم: شیو صدا

 ... دیام-

 :دمیفاصله گرفت و نگاهم کرد، پرس تا



 چه خبره؟ اکالیک-

 کرد: کیرا به هم نزد شیابروها

 کال؟ایک-

سه چهار  ریام یکه نبود یچند وقت نیهم یآره! تو-

رو با  ونیبار رفت اونجا و برگشت. بار آخر هم هما

داره  کاریهم که بهش گفتم چ یخودش برد! وقت

رو با خودش کجا برده، تند جوابم  ونیو هما کنهیم

که دلم  یخودم هر کار تونمیرو داد که من نم

 ونیکار هما همونانجام  یرو بکنم، اما برا خوادیم

 رو بازخواست کنم!
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ماند.  رهیبه من خ ییهاهیکرد" ثان خودیگفتن "ب با

دستانش را از دو طرف تاب برداشت و آن را دور زد 

 :ستادیو مقابلم ا

 ؟یرو چرا زودتر بهم نگفت نیا-

 بگم و نگرانت کنم. یستین نجایا یوقت خواستمینم-

را  شیابرو یانتها حواسیرا باال برد و ب دستش

 خاراند:

 .زنمیامروز حتماً باهاش حرف م-

 دو قدم به عقب برداشت و از من فاصله گرفت: 

داره تمومش  ونیبا هما ییایهر بروب گمیبهش م-

 کنه.

شدم  رهیآمدم و به طرفش رفتم. خ نییتاب پا یرو از

 به چشمانش و گفتم:

 ونیاالن حرف من هما ؛یتو به سؤال من جواب نداد-

 اکال؟یبره ک دیبا قدرنیچرا ا ریام گمی! مدیام ستین

 دادم: حیتوض شتریکه نگاهم کرد؛ ب یسؤال

تو کامل  کنمیبکنم؛ اما چون فکر م یفضول خوامینم-

 ش روقبلش اجازه کنهیم یهر کار ریو ام یانیدر جر

 .ترسمیتو م یاز تو گرفته!، برا



 زد و دستانش را از هم باز کرد: یجانیب لبخند

از  یهر کار یبرا دیچرا با ریرو؟! ام نیگفته ا یک-

 خودش رو داره. یاون زندگ ره؟یمن اجازه بگ

 گفتم: دهیرنج

 ی! منظورم کارهاهیمنظورم چ یدیخودت خوب فهم-

 خاصتونه! 

 ادامه دادم: ترآرام

مورد بدون اطالع  نی. اون در اتونیاسیس یهاتیفعال-

 نه؟یا ری! غکنهینم یتو کار

 گفت: محکم

 .ستین یکنیکه تو فکر م یطورنی! انهیا ریآره غ-

من را به  میرا جلو آورد و با گرفتن بازوها دستانش

 :دیطرف خودش کش

 یزایچ هی میگرفت می. تصممیبا هم دار یقرار هیما -

از هم پنهون  ،یفرد یهاتیکه ربط داره به فعال یمهم

 .میکن

نه و کامالً  ای دیگویم یجد نمینگاهش کردم تا بب رهیخ

 بود: یجد



 ن؟یکار رو بکن نیا دیچرا با-

و  دیبه طرفم خم کرد. سرم را بوس یکم را سرش

 گفت:

 ریگ مونیکی یوقتهینکرده  یاگه خدا نکهیا یبرا-

خبر نداشته  زیچهمه اتیو جزئ زیبه ر زیافتاد از ر

 راجع بهشون بکنه. یباشه که بخواد اعتراف

 اخم نگاهش کردم: با

 ن؟یفتیب ریگ-

 مکث گفت: با

 !هست شهیاحتمالش هم گه؛یآره د-

 دهنم گرفتم: یرا جلو دستم

 ریگ دیراحت در موردش حرف نزن. نبا قدرنیا دیام-

 اطیاحت قدراون یقول بد دی! باکدومتونچیه ن؛یفتیب

نشه و  تیچیکه ه یقدر مواظب خودت باشاون ،یکن

 .یفتین ریهم گ وقتچیه

 شان کرد:دوم خانه یبه طبقه یاسر اشاره با

بهت بدم که برم  تونمیم یقول رو در صورت نیا-

 خودم ببندم. یو در رو هم رو نمیاتاقم بش یتو



 متفکر به خودش گرفت: یاافهیزد و ق لبخند

قول بدم. ممکنه مثالً  تونمیهم باز نم یجورنیالبته ا-

 سرم. یرو زهیسقف خراب بشه و بر

 میبازوها یرا باال آوردم؛ دستانش را از رو دستانم

 و به عقب رفتم: پس زدم

 ؟مربوط به کارهاتونه مگه نه ریرفتن ام کالایک نیا-

 را باال انداخت و سکوت کرد. شیهاشانه

 هست؟ د؛یبگو ام-

 نگاهم کرد: کالفه

ما  هیکه فرد ییهاتیاالن بهت گفتم فعال نیمن هم-

! اونوقت اطیمحض احت میکنینم یراجع بهش کنجکاو

بگم که دونستنش اصالً  یزیبهت از چ امیچطور ب

 نداره. یبرات لزوم

 نگاهش کردم: یجد

شکنجه  ریو ز فتمیب ریروز گ هیمثالً  یترسیم-

 لوتون بدم؟

تر کمرم را گرفت تا محکم بارنیکرد و جلو آمد. ا اخم

 من شود: یگرفتن احتمالمانع فاصله



 بهتره!  یکمتر بدون یهر چ گمیمن فقط م-

 بود گفتم: یینماقدرت یکه برا یاصرار با

 یهانامه! مربوط به اون شبیبگ یزیچ ستیالزم ن-

 نیکه توش وعده داد ییمگه نه؟ همونا ه،ینیرزمیز

 ن؟یکنیم اهیمدارک روس یسر هیرو با  هایلیخ

 نگاهم کرد: دلخور

 ؟یجمال حرف زد نیباز با ا-

 .کنهیکه من رو آدم حساب م هیاون تنها کس-

 کرد: زمزمه

و تمام  یدار ونیکه تو راجع به هما یحس نگران-

مسائل دور نگه  نیتا اون رو از ا یکنیتالشت رو م

برابرش رو من نسبت به تو دارم.  نیچند ؛یدار

 ای یناراحت نیبدون کوچکتر شهیه تو رو همآرزوم

 !ارمیب ادیبه  ینگران
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را که زده بود در صورتم  یکرد تا اثر حرف نگاهم

 کینگاه کردم.  یگری. رو گرفتم و به طرف دندیبب

صورتم گذاشت و به سمت خودش  یدستش را رو

 برگرداند:

 یمقاله هیتا من بهت نگم چرا  یکنیکارا رو م نیا-

 ؟یدختر نوشت هی یسیباال راجع به شعارنوبلند

 شمرده گفتم:مرتب سرم، شمرده کردننییباال و پا با

 دادم. حی... منم ... چندبار توضیتو گفت-

در واقع هر بار من رو از سر  ؛ینداد یحیتوض-

 !یخودت وا کرد

انجام دهم  یحرکت ایو  دیایلبم ب یرو یلبخند نگذاشتم

 حرفش باشد: دییتا یکه نشانه

نوشته شده؛ بعد هم مگه  یخنث یلیاون مقاله که خ-

 هی سینومثل توپ صدا بده که شعار نیخواستینم

 زنه؟

 آورد: کمیسرش را نزد توانستیکه م ییجا تا

 دلم. زیعز یکه اون زن تو هست ینه وقت-



 دور گردنش انداختم و پچ زدم: دست

 رو کردم تا از تو محافظت کنم.  کارنیمن ا-

 یرفتیدادن در مجواب ریمدت که از ز نیپس تمام ا-

تا  یکن دایپ یطورنیا لیدل هی یبود نیدر ادربه

 !؟یباهاش دهن من رو ببند

 یمثالً وقت ؟یریگیم یمن رو جد یهیتو کدوم توص-

 به هیو اون برادر الدنگش سا انیکهرمز گمیبهت م

 ؟یبهم داد گهیجز ولشون کن جواب د آن،یم تهیسا

 ولشون کن! گمیهنوزم م-

 گرفتم: فاصله

به کالسش برسم، من رو  دیبدقلقه؛ با یاستاد داور-

 ؟یرسونیم

 باال انداخت: ییابرو

 ؟یبه من برسون خودت رو شهیمنم بدقلقم؛ نم-

 تاب نشستم: یرفتم و رو عقبعقب

 یباهات وقت بگذرونم. ک شتریب خوامیچرا؛ اتفاقاً م-

 !امیباهات ب خوامیم کال؟ایک یریم

 با من؟!-



 آره.-

 زد: طنتیاز سر ش یلبخند

 گه؟یخودت تنها د-

 .انیبتونن ب ونیفکر نکنم مامان و هما-

 آرام تکان داد:را آرام سرش

 .میمحرم بش دی! بادنیکه راهمون نم یطورنیا-

 .میشیاونجا محرم م میریم-

 لبش رفت: یاز رو لبخند

 ؟یگیم یجد-

تاب هل دادم  یفشردم و خودم را رو نیرا به زم میپا

 حرکت تاب به سمتش گفتم: نیو با اول

 ؟یشک دار ؟یستین یتو مگه جد-

 :دیکش یقیعم نفس

 من ...-

 داد: رونیب یکرد و نفس راحت مکث

. سخت بود شدیروم نم گهیمن از خدامه! فقط د-

 گفتنش برام. 



 را متوقف کردم: شیهاسمت تاب را گرفتم و تکان دو

 خوامی! نمدیاالن گرفتم ام نیکه هم هیمیتصم نیا-

 تو باشم. شیپ خوامیکشش بدم، م

 آمد و دو زانو مقابلم نشست: جلو

که تو رو از  هییاهحق با تمام آدم دونمیمن م میمر-

داشتن  یبرا تونمیاما نم کنن؛یبودن کنار من منع م

 تو خودخواه نباشم.

 کردم: کیرا به سرش نزد امیشانیپ

 و فقط حق با منه! کنندیهمه اشتباه م-

کارم  نیبعد از برگشتن از دانشگاه، اول عصر

در خانه بود.  ونیهما دنید یبرا دنیکشسرک

 ممیباشد که از تصم ینفر نیاو اول خواستمیم

. از مامان سراغش را شودیخبردار م دیام یدرباره

در سالن  یاباعث همهمه دفعهکی کارمنیگرفتم و ا

 بهنوش از همه بلندتر بود:عمه یشد. صدا

که  خوادیم ونیاز جون هما یآذر چ نیا دونمینم-

بره  ونیداد هما غامیپ روزی. درشهیگیپ قدرنیا

 ونیهم هما یزنگ پشت زنگ! وقت یشون؛ هخونه

 رو با خودش برد. نرفت امروز اومد دنبالش و بچه



 رو ترش کرد: مامان

دو سالشه.  ونیبچه انگار هما یگیم نیبهنوش همچ-

 رو بخوره! ونیهما خوادیمگه آذر م

داشت اول من را در  ونیبا هما یوقت کارهر آذر

تفاده اس ونیهما یتا از نفوذم رو گذاشتیم انیجر

بود. به طرف مامان رفتم.  بیکارش عج ی. کمکنم

 کنارش نشستم:

 ون؟یداشت با هما کاریآذر چ-

 باال انداخت: یاشانه مامان

. اومد خونه دمیهم نپرس یزیچ دونم،یمن نم-

 !دیبکش خشیمخودتون به چهار

 

 _فصل_هشتمانی#پا
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آب شده بودند. آفتاب کار خودش را کرده بود!  هابرف

 یبرف باق یامدرسه تنها گوله اطیداخل ح یبرفاز آدم

سرش  یپسر که روعمو یمشک مانده بود و کاله

سوار کرده بود. دورش گشتم و خوشحال بودم که 

ها که از است. بچه دهیامروز زور گرما به سرما چرب

نور گرم و  دنیبا د ،آمدند رونیساختمان مدرسه ب

رو ترش  اط،یآن سطح نازک برف اطراف ح دنیند

شد؛ از  ادیشان زکرده و به آسمان نگاه کردند. همهمه

از ساختمان را  یمیاب ن! آفتخواستندیآسمان برف م

منتظر بود تا ظهر شود و  گرید یمیروشن کرده و ن

 اطی. از ناودان، آب داخل حرا عوض کند شیآفتاب جا

 یاچاله نیزم یرو لیپسر با ب. عموختیریمدرسه م

آب را به آن  ریتا مس َکندیبه سمت پشت مدرسه م

سر  نیها پشت سر او از اسمت منحرف کند. دختر

پسر که به عمو لی. بدندیپریچاله به آن سر چاله م



. به ستادیگفت و ا ی"یاکبربرخورد کرد، "هللا یسنگ

 گفت: شانطنتیدخترها و ش دنیعقب برگشت، با د

. الکو نیستین کیکوچ گهی. شما که دنیخجالت بکش-

 ب پر کنه؟هم مگه ب پر

به  یشتریو با شتاب ب دندیدر جوابش خند هادختر

َکندن را رها کرد و پسر چالهدادند. عمو کارشان ادامه

را گرفت و با غضب  لیب یبا هر دو دستش قسمت باال

شان رفتم و دستم را در ها دوخت. به طرفچشم به آن

 هوا تکان دادم:

پسر کارش رو عمو دیبذار طرف؛نیا نیایها ببچه-

 بکنه. 

به طرفم برگشتند و  میصدا دنیبه محض شن ینفرچند

به حرفم  یتوجه هیاما بق دند،یدست از کارشان کش

 یتند از رونکردند و با خنده و سروصدا، همچنان تند

 :دمیتوپ یبلندتر ی. با صدادندیپریچاله م

. طرفنیا نیایب گمی! مستم؟یها مگه با شما نبچه-

 باال داخل کالس! دیاصالً بر

رساندم و با زدن ها هم خودم را به آن همزمان

که  یها را در حالشان آنتکتک به دوش یاضربه



 شانیهاکالس یداشتند روانه یکامالً نگاه ناراض

 کردم. 

را  لیپسر بمان خلوت شد؛ عمورفتند و اطراف یوقت

 تر گرفت:شل

نکن با زاکون؛ امسال زودتر از هر سال  یتلخاوقات-

 بُکنن. یبرف اومده و خواستن شاد

 یانداختم. ک لشیبه ب یرا باال برده و نگاه میابروها

 خودش؟ ایکرده بود، من  یتلخاوقات

 مزاحم کار شما نشن! گهید گفتم-

 شد: زیچمنکر همه کلبه

 با من نداشتن!  یکار ؟یچه مزاحمت-

 لبخند سرم را تکان دادم و گفتم: با

 پس بگم برگردن؟-

 فرو کرد: نیرا در زم لشیب

. شنیدارن گرم م یباال. االن دور بخاربشون  گهید-

 گرم و سرد نشن بهتره. سرما خونن.

 بردم: نییسرم را باال و پا واردییتا

 بله درسته.-



جمع  یهاآب یکردن براکه مشغول راه باز پسرعمو

به جلو برداشته  یشد، من هم قدم اطیداخل ح یشده

 شدیم گریکه د یو به درمانگاه نگاه کردم. درمانگاه

 یهاکرد، از شاخه و برگ شیتماشا یمانع چیهیب

سقفش کج شده و  یها رونبود. برف یدرختان خبر

 ی. پردهفتندیب نیزم یبا هم رو دفعهکیبود  کینزد

وقت  یلیشده بود. خ دهیاش تا به انتها کشدو پنجره

درمانگاه قدم بزند؛  اطیبودم داخل ح دهیرا ند یبود کس

 یبرا انیدر م یکیم که ه ییایدریاز عل یحت

نبود. مردم  یخبر آمد،یبه درمانگاه م شیهادندان

نگه داشته  شانیهاخود را داخل خانه یضیدرد و مر

کامل   یدر آمادگ همه دیرسی. به نظر مندبود

زمستان کرده بودند؛ اما  میتقد یخودشان را دو دست

 امروز دلم خوش بود. یمن به آفتاب سرزده

که در آخر  یژاکتم بردم و به آب بیرا داخل ج دستانم

مشخص شده بود، چشم  رشیبه چاله افتاده و مس

 به درمانگاه!  دمیدوختم و بعد دنبالش کردم و باز رس

و با هم به  آمدیبزرگ به دنبالم مروزها بابا یبعض

کالسم تمام شد و از مدرسه  ی. وقتمیگشتیخانه برم

 به دو طرف انداختم. یهنگا دنشید یآمدم، برا رونیب

 خالصم کرد: گشتنهودهیمادر حوا از ب



سرشلوغه خانوم معلم!  بزرگبابایامروز ت-

 اومده. عموجانیت

 به طرفش سر چرخاندم: عیسر

 سالم. عموم؟ کدومشون؟-

 جواب سالمم را داد: آمدنکینزد نیزد و ح لبخند

 . نیشاه! آقاگهیدکتر د یآقا-

 انداختم: ینگاهمین رمیرا محکم گرفتم و به مس چتر

 .نیممنون که خبر داد-

 !سرینکردم بالم یکار-

 یبه طرف جاده راه کج کردم و در جوابش دست عیسر

همه  نیآن هم بعد از ا نیشاهتکان دادم. آمدن عمو

 بود! بیعج میبرا کالایبه ک امدنیمدت ن
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نگران حرف و نگاه  گریکه گذشتم د یپل چوب از

بزرگ . بابادمیراه تا خانه را دو یهیمردم نبودم و بق

 یهاکنار برف نیشاهپله نشسته بود و عمو یرو

ها کفشش به آنو با نوک ستادهیهم تلمبارشده ا یرو

به  نیچرخاندند. عموشاهمن سر دنی. با دزدیضربه م

برف فاصله گرفت و  وچکک یطرفم برگشت؛ از تپه

 بلند شد: شیبابابزرگ از جا

 دنبالت! امیخواستم ب سته؟یوقت امگه چه-

رفتم؛ با او دست دادم و  نیشاهطرف عمو به

 :. رو به بابابزرگ گفتمدمیصورتش را بوس

 بزرگ!بابا کهی کینزد-

 نگاهم کرد: رهیخ

خانوم امروز زود بشو، زمانم رو گم ببو؟ سد کی یک-

 کردم!

 :دمیپرس نیزدم و از عموشاه شیبه رو یلبخند

 ؟یاوردیعمو رو ن! چرا زنچه عجب عمو-

 شد: یجد اشچهره



 یطورنیسختشه! هم ،یدونیاون رو که م تیوضع-

 کنه،یغر مگرم و نرم نشسته غر یهم تو خونه جا

 !یچیه گهیکه د نجایا ارمشیب

 مان آمد و تشر زد:به طرف بزرگبابا

دار شکم گهیاز طرف د یطرف شاد هیحق دانه! از -

 زناکه*!

 تلمبارشده انداخت: یهابه برف یانگاه کالفه هم بعد

جا که  هیگفت که همه رو جمع بکن  نقدریا ماریت-

پخش  اطیاالن اگه تو ح شونیو! اخودش خسته بب

 بودن، همه آب شده بودن.

تمام حواسش به من بود و در جواب  نیشاهعمو

بزرگ که خم شد تا نگفت. بابا یزیبزرگ چحرف بابا

 زد: شیصدا نیشاهپارو را بردارد، عمو

 آقاجون االن وا بده. بذار بعد از ناهار!-

 پارو را برداشت و گفت: بزرگبابا

 مرمر سفره رو بذاره منم کارم تموم شده. تا-

طور که خواسته بود باال بروم و همان خواستمیم

که از  یبا سؤال نیشاهسفره را پهن کنم؛ اما عمو

 نگه داشت: میجامن را سر دیبزرگ پرسبابا



  ؟یجون با مرمر صحبت بودآقا-

و  ستادیا اعتنایطور بسر بلند نکرد. همان بزرگبابا

 گفت:

 نه!-

 :ستادمیا نیعموشاه یبرداشتم و روبرو یقدم

 عمو؟ یچه صحبت-

 گفت: یجد یلیخ

رامسر مطب زده. االن  یبه سالمت یپسر دکتر رحمت-

بکنه. خواستن  فیهم اونجاست تا کارهاش رو رد

 ینیریش انیهللا بشاءروشن بشه و ان فشونیتکل

ما  یخونه انی. گفتم قرار و مدار رو هم بمیبخور

احمد و مامانتم بکن تا به حاج نیین. تو روز تعبذار

 .میخبر بد

بکند؛  یبزرگ انداختم تا از من دفاعبه بابا ینگاهمین

ها مشغول نگه داشته بود. قبل اما خودش را با برف

اوضاع نجات بدهم  نیبروم و خودم را از ا نکهیاز ا

 گفتم: نیشاهعمو یهاچشم یرهیخ

حرفش رو  گهیگفتم که دبزرگم عمو من به بابا-

 !دینزن



 یبا بدخلق نیشاهسرعت به طرف خانه رفتم. عمو با

 گفت:

 یدار یمگه تو خواستگار بهتر سه؟یاداها چ نیا-

 . یکنیبراشون ناز م قدرنیا

 بابابزرگ آمد: یبعد صدا و

رو  حرفیت یندون وقتچی! هنیشاه یحاال مهلت بد-

 .یو کجا نزن یکجا بزن

هنوز  نیشاهعمو یاما صدا رفتم،یباال مها از پله من

 :دیرسیواضح به گوشم م

پدر من! هر وقت حرف  ستنیمردم که عالف ما ن-

. االن هم پسرشون نیحاال صبر بکن میانداختن ما گفت

. ما حرف خوانیکامل معلوم شده، جواب م فشیتکل

 .میبا هم، قول و قرار گذاشت میزد

 یبزرگ را کنار بخارمامان یرا انداختم و جا سفره

را بخورد.  شیو غذا ندیدرست کردم تا راحت بنش

با او هم  نیشاهکه عمو دادیم متفکرش نشان یافهیق

 نییپا یحرف زده است. در سکوت و با سر

کردم. ناهارشان را که خوردند و  شانیهمراه

 وابشانبزرگ خبزرگ و مامانرفت، بابا نیشاهعمو

آورده بود  میرا که عموفرامرز برا یایبرد. صندل



و کتاب  نمیبنش شیبردم تا رو وانیبرداشتم و به ا

ها ممکن به نرده یجا نیترکیبخوانم. آن را نزد

 الیبه و یگذاشتم و قبل از بازکردن کتاب نگاه

محصورشده در طراوت و  گریکه د ییالیانداختم. و

کرد. مدت  شیدایپ تراحتر شدیبهار نبود و م یتازگ

 کرد؛یسر م ییبود که درست مثل من با تنها یادیز

روشن  د،یآیدرم ییروزها از تنها نیهم دانستمیاما م

. سالگرد زندیم رونیو دود از دودکشش ب شودیم

 شهیبود و هم کیاحمد نزدحاج یعموشهادت پسر

 کالایسال، هر جا که بودند خودشان را به ک موقعنیا

جا ها آنو ساعت رفتندیم زاریشال . بهرساندندیم

خودشان به  شیرا که پ یو اتفاقات آن سال ماندندیم

. آخر کار هم کردندیمرور م گفتند،یآن سال  نحس م

و  زدیدور زل م یاو به نقطه ماندیاحمد تنها محاج

توان برگشتن به خانه را  رفت،یدنبالش نم یاگر کس

 نداشت.

__ 

 حاملهزن
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شهادت دو  یکردم از صحنه یکه سع یبارنیاول

 ییزهایاز آن چ کالایکه بزرگ و کوچک مردم ک یمرد

احمد حاج ندیخوشا یبکشم، برا یبودند نقاش دهیشن

بود که آن حادثه را با چشمان  ییایدری. تنها علبود

احمد به حاج یریتصو خواستمیبود؛ م دهیخودش د

 کردنچیپاز سؤال دستهمه سال  نیبدهم تا بعد از ا

کردن بردارد! اما هر بار با کامل ییایدریعل یشگیهم

به  ازیکم دارد و ن یزیچ کردمیاحساس م ریتصو

 کسچیاست و ه ییایدریاز عل ریغ یگرید یراو

بود  ینقاش یبرگه نینبود. حاصل تالشم چند یگرید

 یو در صندوقچه بودن، کمال نداشتندکامل نیکه در ع

 !خوش کرده بودند امن ج

ها گذاشتم. دست و نرده یشدم و کتاب را رو خم

کتاب را  توانستمیمال خودم نبودند؛ نم گریچشمم د

 گرید ینقاش کی یتالش برا دیباز کنم و بخوانم شا

 یها برگرداند. از روحواس رفته را به آن توانستیم



دادم. قصدم مثل  هیبلند شدم و به ستون تک یصندل

 میاما مادربزرگ صدا ،بود الیبه و شدنرهیخ شهیهم

 :دیمن را کش الیزد و افسار فکر و خ

خشک  گلویآب بده م کهیچهی ایب ؟ییُجن کجامرمر-

 ببو!

گذاشتم  یصندل ینرده برداشتم، رو یرا از رو کتاب

آب را به دستش دادم  وانیل یو به اتاق برگشتم. وقت

آب با دست آزادش  دنینوش نیاز من گرفت. ح عیسر

. نمیزد و بعد اشاره کرد کنارش بنش نیبه زم یاضربه

بردن آن  یرا هم در سمت مخالف گذاشت تا برا وانیل

 نشستم و آرام پچ زدم: شیزمان را تلف نکنم. پهلو

 ست؟یبزرگ، حالت خوب نشده مامان یچ-

 ییبزرگ با همان تن صدابودن بابابه خواب توجهیب

 هم بلند بود، گفت: یدر حالت معمول یکه حت

 .هین یشدنخوب گهیکه درو ول کن؛ اون حالیم-

رها  میهاشانه یکه رو میزد؛ دستش را به موها لبخند

 و گفت: دیبودند کش

شور  لید نیعموشاه یدتر! ت ستهیاالن حرف تو ا-

جمع  الشیخ یکه، تا مرد نبر یخبر دان نهیزنه؛ ا



با خو زن و پسر  یشب دکتر رحمت هی. بذار شهینم

قراره  نینکن. خود شاه ی. لجبازنیو حرف بزن انیب

شاءهللا احمد؛ تا انو حاج ماریامروز زنگ بزنه به ت

 بذارن. جلسههی نیشاه یفرداشب خونهپس یبرا

بزرگ خواب رفت بابا ادمیو  دمیرا عقب کش خودم

 است:

 نمیشاهبزرگ، نه! چندبار بگم آخه! به عمونه مامان-

 بگو خودش رو سبک نکنه!

 بالش برداشت: یسرش را از رو بزرگبابا

 ن؟یببو؟! چره هاگو واگو کن یچ-

 به او در جوابم با اخم گفت: توجهیب مادربزرگ

و عموت! اومد خودت جوابش  یونم! تو دونمن ند-

 رو بده!

 بلند شدم: میجا از

 .میکرد دارتیب میبلند حرف زدبزرگ، بلندبابا دیببخش-

 .کردیبزرگ نگاه مو منگ به من و مامان مات

 از اتاق گفتم: رفتنرونیقبل از ب 



احمد هم زنگ به مامان و حاج دیبگ نیبه عموشاه-

اونا  یخودیون شلوغه. بنزنه؛ مهمون دارن، سرش

 !یچیبه ه یچیه انیب یوال نندازه که الکورو تو هول

اتاق خودم رفتم و در صندوقچه را باز کردم.  به

آوردم و دورم  رونیب را از داخل پوشه هاینقاش

رفته بود؛  شیپ یزیآمها تا رنگاز آن یکی. تنها دمیچ

برداشتم. هرکس هرچه  یدیهم نه کامل! کاغذ سفآن

به ذهنم هجوم آورد.  بارهکیکرده بود  فیتعر

 ریکه آن روز د کردیاحمد خودش را لعنت محاج

آن دو  توانستیم دیرسیبود! که اگر زودتر م دهیرس

از هر  یخال دیرا با مرد را از مهلکه دور کند. جاده

آن روز باران  گفتیم ییایدری. علدمیکشیم یآدم

تند و نه آرام! مردم خواب بودند. با  یلی. نه خدیباریم

 شانیهاشده و از خانه داریگلوله ب کیشل یصدا

 یجنازه رو کیبودند.  دهیرس ریآمدند، اما د رونیب

که فقط نفس  یگریدستشان مانده بود و مرد د

 به زنده ماندنش نداشت. یدیام کسچیو ه دیکشیم
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که  یبزرگ در حالکنار رفت. بابا دفعهکیاتاقم  در

وارد اتاق شد.  کردیسرش مرتب م یکالهش را رو

را از دورم جمع  ینقاش یخم شدم و کاغذها عیسر

 گفت: ندازدیها ببه آن ینگاه نکهیکردم. بدون ا

 .نمیشیگوشه ن نیجمع نکن زک. کار ندارم من؛ ا-

 ندیرا بب ییهاینقاش خواستمینشستنش نبود! نم یبرا

را فقط  اتشیبودند و جزئ ریتصو کی میکه همه ترس

 .دمیفهمیخودم م

که گفته بود نشست و به من نگاه  یاگوشه همان

 کرد:

 ی! تو کارستهیخبر اچه مینیتا دکان بب سرهیبُشم -

 ؟یندان

سؤال را اغلب اوقات قبل از رفتن به دکان از من  نیا

بود و در  اطیتفاوت که دم در ح نیبا ا د؛یپرسیم

زدم.  شیبه رو یشدن از خانه! لبخندخارج یآستانه



 یامقدمه دیگفتنش با یدارد که برا یحرف دانستمیم

گذاشتم و  فمیداخل دستم را کنار ک یهاجور کند. برگه

 گفتم:

 بزرگ!بابا ارمیبرات ب ییچا-

 . خورمینه زک! سر دکان م-

 ها کرد:به برگه یااشاره

 برس! کاریت-

از جا بلند شوم، خودم را به سمتش  نکهیبدون ا 

 :دمیکش

 بزرگ!باهام بابا یحرف دار-

 نییکالهش را باال و پا هدفیرا باال برد و ب دستش

 کرد:

 ان؟یب بفرداشپس توننیکه نم هیک ماریمهمون ت-

 ام عقب بردم:را باال برده و به طرف شانه دستم

 احمد!حاج یعمواز خارجه، زن  پسر-

 کرد: کیرا به هم نزد شیابروها

 امرز؟یخداب اسیعروس ال-

 تکان دادم: دییرا به تا سرم



 آره.-

 بلند شد و گفت: شیجا از

چند روز  اکال؟یک ادیب خوادیخب اون مگه خودش نم-

 ! ستهیبرارم اسالگرد اون گهید

 و کالفه شدم: دمیبزرگ را فهمبابا منظور

احمد و بزرگ هنوز مونده تا سالگرد. حاجبابا-

و  آنیروز مونده به سالگرد م هیهم  خانیسیع

دارن  ی. کار و زندگگردنیهمون فرداش هم برم

فرداشب دست مهمونشون رو پس توننیتهران؛ نم

دوست  ستم،ین یمن راض بعدشم ارن؛یو ب رنیبگ

 ندارم.

 به طرفم خم شد: یکم

رو  یتو که هنوز کس ؟یرو دوست ندان یچیچ-

 دوست ندانم؟ یگیو نشناخته م دهی! ندیدیند

 شود،یم شود،یبله م میداد بزنم و بگو خواستمیم

 چیبه ه یاحساس چی... شده و من ه شودیم

داشته باشم؛ اما فقط توانستم  توانمینم یخواستگار

 آرام زمزم کنم:

 بزرگ!بابا خورمیفرداشب از جام تکون نممن پس-



گفت و از اتاق  ی" االهللاالهبه حرفم "ال اعتنایب

 رفت. رونیب

 گذاشتمیو نم شدمیم میفرهاد نبود من تسل اگر

به داخل  یقدر حواسش پرت شود که وقتبزرگ آنبابا

به طرف در قدم بردارد و  دیوش کند بارفت فرام اطیح

من به  کردیم یبه دکان برود. اگر فرهاد نبود چه فرق

فقط به  ؛یگریمرد د ایفکر کنم  یپسر دکتررحمت

کردم. اما فرهاد بود و یبزرگ فکر مبابا یخوشحال

 !خواستمیمن او را دوست داشتم و م

دوماه که از تهران برگشته، دلخوش بودم به  نیا تمام

! شیعمو یدوم خانه یدر اتاق طبقه یاتفاق داریآن د

در اتاق را باز کرد و من را با آن کاله  هوایکه ب یوقت

و نخواست که برود.  دی. ددید زیپشت م زنانه ی  میقد

 یرا از رو میموها یوقت یماند و نگاهم کرد. حت

قدر در چهارچوب هم نرفت. آن بردم، قبام به عشانه

وقت هم با مکث زد. آن شیاحمد صدادر ماند تا حاج

 نییها پاو از پله دیدر را رها کرد؛ چرخ یرهیدستگ

آمدم  رونیب زیاز پشت م رفتنشنییمحض پا رفت. به

. دیایب اطیو به طرف پنجره رفتم. منتظر ماندم تا به ح

به من بود. . پشتش تآمد و به طرف در رف اطیبه ح

لب  ریبه در، دستانم را به هم گرفتم و ز دنشیتا رس



گفتم:" فرهاد برگرد و نگاهم کن" چندبار تکرار 

 دنیزود برآورده شد؛ فرهاد قبل از رس کردم. حاجتم

. برگشت و به پنجره نگاه کرد! من را ستادیبه در ا

 یاو بعد ضربه ستادیطور اهمان یاهی. چند ثاندید

 داد. ادامه رشیزد و به مس شیبه پا امآر
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و خاموش! اما من  حرفیبود؛ ب یکوتاه ییارویرو 

ام؛ که فرهاد را کامل از دست نداده کردیم دواریرا ام

برگردد و نگاه کند، باز هم  بارکی یکه فرهاد وقت

و برگردد و نگاه  دیایکه از پس خودش برن شودیم

 کند.

از  شهیکاغذ به حرکت درآوردم. هم یرا رو مداد

دلم  بارنیاما ا کردم؛یشروع م یآسمان باران

که ابتدا  یزاریرا بکشم. شال زاریاول شال خواستیم



 گبرکی تیمعلوم نباشد و بشود در محدود شیو انتها

 .دیکش ریآن را به تصو یتمامکاغذ نا

مشغول بودم و تنها توانستم همان  یغروب با نقاش تا

 یشب دوباره ادامه خواستمیرا تمام کنم. م زاریشال

 یقدر به نقاشتنها توانستم آن یول رم؛یکار را سر بگ

 نگاه کنم تا خوابم ببرد.

 شدم،یرفتن به مدرسه آماده م یکه برا صبح

 نینخواهم داشت. عموشاه یروز خوب مدانستیم

مشکل را با  نیا شهیهم یبرا بارکی دیو من با آمدیم

که  شدیحل م یمشکل فقط وقت نیو ا کردمیاو حل م

 ام با او را برهم بزنم.رابطه

باعث شد امروز در  نیشاهاز مقابله با عمو ترسم

پسر با او باشم که عمو ینفر نیمدرسه آخر

 نیبه خانه برگردم و ا خواستیکرد. دلم نم یخداحافظ

 یانداختم. وقت قیبه تعو شدیکه م ییبرگشتن را تا جا

انداختم و  الیو یبه جاده ینگاه دمیرس یبه پل چوب

در  یمدرسه، وقت ترانگرفتن از دخبعد از فاصله

 به طرف آن رفتم. دم،یرا ند یکس امیکینزد

بودند و از دور  آب نشده دوطرف جاده یهابرف هنوز

 یجاده تا انتها یکه از ابتدا دمیدیم دیدوخط ممتد سف



شده بود. با لبخند به طرف جاده رفتم؛ اما  دهیآن کش

ها، لبخندم در برف یرو ینیماش کیرد الست دنیبا د

تازه از  یتنها نبود، مهمان گرید الی. ودم جمع شد

ها برف یهنوز از رو نشیکه رد ماش تداش دهیرسراه

احمد عقب رفتم. حاج الیپاک نشده بود.با نگاه به و

 کردمیحال فکر م نیاما با ا د،یایب کالایقرار نبود به ک

باشد،  الیو یمهمان ناخوانده تواندیکه م یتنها کس

داده بود که  ماتومیبه فرهاد اولت خانیسیاوست. ع

را مامان جسته و  نیا د؛برو کالایحق ندارد به ک

 دمیترسیگفته بود. م شیهاحرف نیب ختهیگر

گوش داده و از تهران  نیشاهاحمد به حرف عموحاج

 یبا خانواده ییآشناآمده باشد؛ چون مخالف

 دارید کینبود و به مامان هم گفته بود با  یدکتررحمت

 شتریها! ترسم بنه از آن شود،یاز ما کم م یزینه چ

تند به خانه برگشتم.  یهارفتم و با قدم عقببشد! عق

کندوج نشسته بود و با کمک چوب در  ریبزرگ زبابا

اش را جدا به کف چکمه دهیچسب یوالدستش گل

 اش گرفت:نگاه از چکمه دی. من را که دکردیم

بار احوالت رو ده بزرگمامانیزک! ت یبود رید-

 گرفت!



ام را با دادم و فاصله هیرا به ستون کندوج تک چترم

 کردم: او کم

 ال؟یاومده و یبزرگ کسبابا-

کند،  زشیاش را که باال آورده بود تا تمچکمه یپاشنه

 گذاشت: نیزم یرو

  ال؟یو-

 تکان دادم که گفت: دییرا به تا سرم

از در  پای. اصالً امروز مدمیرو ند کسچینه من ه-

خانوم گفت باغ رو شخم نذاشتم. سد رونیب اطیح نیا

 بزن، منم حرف گوش کردم!

و فقط نگاهش کردم. با نگاه  ستادمیا شیروروبه

 من از جا بلند شد و گفت: یرهیخ

 ببو؟ یحاال مگه چ-

است.  دهیسوال را پرس نیبا شک ا کردمیم حس

 دستانم را از هم باز کردم:

 باشن.احمد و مامان اومده حاج دی! گفتم شایچیه-

 مخالفت با حرفم اخم کرد: ینشانه به



 یاون تا برس ؟یرو نگه بدار ماریت تونهیم یک-

 تو! شیپ آدیم

 کردم و گفتم: یخانه نگاه تیاطراف و در نها به

 میاومده. بر گهید یکیبزرگ! حتماً بابا یگیراست م-

 .میباال ناهار بخور

 شیجا؛ اما سررفتم تا جلوتر از من حرکت کند کنار

جدا  نیاش را از زمچکمه ینشست و دوباره پاشنه

 کرد:

 نهی! ایبب دایپ نیشاه یبعد از ناهار فکر کنم سروکله-

 رو نکشته! یقرار و مدار که کس هیهمره بحث نکن! 

 .ماندم نینگفتم و فقط منتظر آمدن عموشاه زیچچیه

 

[18.06.21 22:06] 

 

 253#پارت

  می_مری#برا

 



بود که تمام  نیبهتر از ا گذشتیروزم بد م کی

 نشیماش یبعد از ناهار صدا یبد بگذرد. وقت میروزها

رفتم. گفته بود  اطیاستقبال از او به ح یبرا دمیرا شن

ها آن یاما به جا آورد؛یرا هم م یو شاد هیسم

فرامرز را با خودش آورده بود. عموفرامرز عمو

رفت و او را در  بزرگشد. به طرف بابا ادهیزودتر پ

بزرگ بابا یکه خودش برا یآغوش گرفت. به بافت

 و گفت: دیبود دست کش دهیخر

 !ستهیا اندازهیخوب ت-

 به بافتش گفت: ینگاهمیهم با ن بزرگبابا

 !یسالم بدار ُجنی! خدا تستهیاآره خوب -

کنار  ی. وقتدمیبا او دست دادم و صورتش را بوس 

بزرگ که مامان یرفتم دستش را باال گرفت و برا

 نشسته بود دست تکان داد: وانیدر ا اشیصندل یرو

 سالم مامان! هوا سرده؛ بشو تو!-

ها خم کرد و به خودش را به سمت نرده بزرگنماما

 داد: هیها تکآن

! چه عجب هین میسرما حال گهید نمیبیشما رو م-

 ؟یگم بود راهیزک! ت یبود



شد و رو به  ادهیپ نشیبا خنده از ماش نیشاهعمو

 عموفرامرز گفت:

 گهیخدا رو شکر تو رو همراه خودم آوردم! مامان د-

 !گهیغرغر دانه به تو م یچهر

 :دیرنج بزرگمامان

خو زکون رو زود  یآدم بخوا ن،یشاه یچه غرغر-

 د،یدان غرغره؟ شما خودتون هم زک نهیبه زود بب

 شونیا بارهیشدن و ماه به ماه بزرگ یفرداروز وقت

. من دیفهمیوقت حال امروز من رو ماون د،یدیرو ند

 مرده شما زنده!

عموفرامرز پشت هم  یول د؛یخند شتریب نیشاهعمو

 و ادامه داد: چشم" گفت"چشم

 درسته! یتو گون یهرچ-

 یبزرگ داخل بخارداخل خانه آمد کمک کرد بابا یوقت

و روشنش کند تا اتاق گرم شود؛ برعکس  زدینفت بر

 .زدینم دیو سف اهیکه دست به س نیشاهعمو

 رونیخنده ب یما صدا یگرم شده بود و از خانه اتاق

بماند و  طورنیهم زیچ. دوست داشتم همهرفتیم

رفته باشد؛  ادشی یررحمتبه کل پسر دکت نیشاهعمو



را آوردم و  یچا ینیس ینشد. وقت طورنیاما ا

پرتقال هم  شانیبروم تا برا رونیاز اتاق ب خواستمیم

 مانع شد: نیشاهعمو اورم؛یب

 کارت دارم! شیآمد نکن. بنورفت قدرنیمرمر ا-

 پا ماندم: . کنار در سرننشستم

 عمو؟ یکارچه-

 لبش بود: یرو یمحو لبخند

احمد. صحبت کردم زنگ زدم به مامانت و حاج-

امروز و فردا  توننی. گفتن نمانیب یباهاشون که ک

بعد! منم مجبور شدم قبول  یوسط هفته گنی. مانیب

 کنم.

 جوابش را داد: بزرگبابا

اجازه  دیخب پر و مار مرمرن. با ؟یشد یمجبور چ-

قرار و مدار  ان،یو هر وقت اونا تونستن ب یریبگ

 .یاربذ

 بزرگ باال انداخت:بابا یبرا یدست نیشاهعمو

پدر  رینگ یشما جد میکنیما حاال آدم حسابشون م-

 گهی! دییاول و آخر مرمر شما میمن! کدوم پدر؟ ق

 ندانه! یربط کسچیبه ه یچیه



بلند "وهللا"  نیشاهحرف عمو دییبه تا بزرگمامان

 از در فاصله گرفتم: یگفت. کم

 داره؟  یبه من ربط ،یمن چ نیشاهعمو-

 نگاهم کرد: یبزرگ گرفت و جدرا از بابا نگاهش

 چی. هشهیخود بسته مدهنت خودبه شونینیتو بب-

 !یروشون بذار یتونینم یرادیا

 گفتم: عیسر

هم  ایدن یهاآدم نیدارن؟ بهتر یرادیا گمیمگه من م-

با  یو مدار قرارچی. بهتره هخوامیکه باشن من نم

 ستیباهاش. خوب ن نی. رفاقت دارنینذار یدکتررحمت

 .ادیب شیپ توننیب یکدورت

 گرفت و از جا بلند شد: شیرا به پا دستش

 اکالیک یطورنیهم ،یخوایم یپس چ ؟یخواینم-

 !یبخوا دیش؟ بامدرسه یتو یکن یبازو معلم یبمون

 شدم: رهیخ زدیکه دودو م شیهاچشم به

 گهید یکیسر قرار و مدار شما. من  آمینم ممیبکش-

 .خوامیرو م

گذاشت و  یرا داخل نعلبک شیاستکان چا فرامرزعمو

. ندیرا بب نیشاهسرش را باال گرفت تا واکنش عمو



. همه را نه او و نه من را منتظر نگذاشت نیشاهعمو

کرد. دستش را بلند کرد و چنان به صورتم  ریغافلگ

را حفظ کنم و به عقب پرت زد که نتوانستم تعادلم 

 گرفتیو او را نم شدینم بلندفرامرز . اگر عموشدم

. دستم را به در گرفتم تا بتوانم زدیرا هم م یدوم

 بزرگ داد زد:. مامانستمیسرپا با

 داربی! زک صورت رو عنیشاه یبشک دستیت-

 !یکن

 :دیرو به او توپ بزرگبابا

 ؟یو مرمر رو بزن ادیب نیشاهیت ،یرو خواست نیهم-

که به صورتم نگاه کرد، تازه درد را حس  بزرگبابا

محکم بود؛ خانه دور  نیدست عموشاه ی. ضربهکردم

اشک در چشمانم جمع شده بود؛ اما  گشت؛یسرم م

هم آماده کرده بودم. کنار  نیبدتر از ا یخودم را برا

 رونیرا از اتاق ب نیفرامرز، عموشاهرفتم تا عمو

 :گفتیم راهیاو بدوب هب بردنشرونیب نیحببرد. 

زکه، دست چرا  براریبه مرمر برسه؟ ت زوریت -

 ؟یروش بلند کرد

ها از پله یگوش به حرف او نداشت و وقت نیشاهعمو

 داد زد: رفتیم نییپا
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رو  یکی گهیو م زنهیامروز تو چشم من زل م-

 ذارم،ی. من قرار مکنهیم گهید غلطهیفردا  خواد،یم

 !ادین تونهیم یچطور نیا نمیبب خوامیم

من  یکم شیهاهیو وسط گر کردیم هیگر بزرگمامان

 یرا. وقت نیشاههم عمو یکرد و کم یرا شماتت م

 د؛یرا شن نیعموشاه نیشدن ماشروشن یصدا

قدر کنج اتاق کنار در هم شد. آن شتریب شیهاهیگر

؛ بعد دور شود کالایکامل از ک نیشاهنشستم تا عمو

از درد صورتم  یناشو به اتاقم رفتم. گزگز  بلند شدم

را محکم بستم  امی. روسرشدیم ادتریلحظه زبهلحظه

و  دمیپوش شیو مانتوام را تنم کردم. ژاکتم را هم رو

 یبود و وقت ستادهیا وانیا یبزرگ رورفتم. بابا رونیب

 جلو آمد: دیمن را د

 دتر؟ یریکجا م-

 چشمانم را پاک کردم: اشک

 !ایلب در رمیم-



 کرد:: زیرا ر چشمانش

 االن؟ ا؟یدر-

 بزرگ!بابا آمیزود م-

طرف صورتم که  به همان رهیخ یآمد و با نگاه جلو

 زده بود، گفت: یلیس نیشاهعمو

 کیاونجا تار یهم تا بر سته،یسرد ا یلیهم خ هوا-

 زک. هین ایشده، وقت در

 باال آوردم: یرا به کند دستانم

بشه من رفتم و اومدم. هنوز مونده تا  کیتا تار-

 !یکیتار

 را کج کرد: گردنش

 .آمیپس منم با تو م-

 را کالفه تکان دادم: سرم

م . برآمیو زود م رمی... م خوادیبزرگ! نمبابا-

 .شهیاونجا حالم بهتر م

به در  یو وقت دمیها رفتم. کفشم را پوشطرف پله به

 داد زد: دمیرس

 .، زود هم برگرد خونهرو ببند ژاکتیت یهادکمه-



. از ژاکتم را بستم یهاو مقابل چشمش دکمه ستادمیا

رفتم. هوا داشت رو به  ایبه سمت در الیپشت و

بزرگ قولم به بابا یرو توانستمی. نمرفتیم یکیتار

و به  تا درد صورتم خوب بشود دیکشیبمانم. طول م

باد  شدمیم کینزد ایبه در شتریخانه برگردم. هرچه ب

 بی. دستانم را به جگرفتیو سوز  سرما هم اوج م

ساحل با  یها. شنستادمیا ایدر یژاکتم بردم و روبرو

گ را به رن ایدست هم داده و دربهدست ایدر یهاموج

 درآورده بودند. یخاکستر

دستانم را داخل  توانستمیسردم شده بود که نم قدرآن

شان آوردم و درهم گره شانرونینگه دارم. ب بمیج

ام و خسته شده زیچحس کردم از همه یازدم. لحظه

االن به تهران برگردم و  نیهم دیطاقت ندارم؛ با گرید

 میروشیاما موانع پ م،یرا بگو زیچبه مامان همه

در ذهنم دسته شوند و  عیبودند که سر ادیقدر زآن

را به مامان  زیچهمه توانمینم وقتچیکنند ه یادآوری

که  یسرد می. سرم را خم کردم تا مقابل نسمیبگو

اما با حس  ستم،یبا خوردیمرتب به صورتم م

به  نکهیسر بلند کردم و قبل از ا یکس شدنکینزد

 :دمیرا شن شیپشت بچرخم، صدا

 برگرد برو خونه! -



رد  نیشاهعمو یلیو نگاهش کردم. س برگشتم

آباد ذهنم برده بود. را به فراموش نیماش یهاکیالست

که در لحظه  یبود؛ درست مثل حاجت میروفرهاد روبه

به تن داشت؛  یرنگیبرآورده شود. کاپشن مشک

. هول و دستپاچه شدیمثل من سردش نم وقتچیه

 را کنار زد: امیدستپاچگ یهمه دنشیدبودم، اما ذوق 

 ؟یاومد یفرهاد ... ک-

 ایلبخند زد؛ نگاهش را از من گرفت و به در هوایب

 سپرد:

کار رو با آدم  نیبدتر یتونیکه م ییفکر کنم فقط تو-

 شیدید یبعد وقت ؛یبر شیتا نابودکردنش پ ،یبکن

 "!یاومد ی: "فرهاد کیبهش بگ
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رنگ باخته  شیهایریتر شده و دلگآرام کردمیم حس

فکر کنم.  طورنیاست؛ اگر هم نبود من دوست داشتم ا

باشد به  دهیرس یو ناچار یدوست نداشتم از خستگ

 گریکامل و د یحسیباشد به ب دهیحال و روز! رس نیا

با او کرده است!  یکارچه یکسمهم نباشد چه شیبرا

 یچشمریز توانستی. مبودن ایرخش کامل به طرف در

 کرد؛یمدارا م ای. نگاهش داشت با درندیمن را هم بب

آرام بودند، فرهاد به همان اندازه آرام ها ناهرچه موج

متش برداشتم. به س یو قدم کردم دایبود. جرأت پ

من را  یآهسته شدن  کیبه سرش داد و نزد یحرکت

 یکه من را از برداشتن قدم بعد یتماشا کرد. نگاه

 بازداشت:

حداقل  ای اکال،یک یاین وقتچیه گهید کردمیفکر م-

 !یایحاالها نحاال

 را رها کرد: ایدر یتماشا

 ؟یکرد یفکر نیچرا همچ-

 شتریتا ب کردمکیهم نزدطرف ژاکتم را گرفتم و به دو

 گرم شوم:

بزرگ بابا و بابا دمیاومده بودم تهران فهم یوقت -

 .یاین گهیبهت گفتن د



 بارمنیدوم نیبودم که ا یکنآدم حرف گوش یمن ک-

آدم  هیاز  تونهیم یاحمد چه انتظارباشه؟! اصالً حاج

 شدهیم که دور از چشم همه مزاحم دخترش یعوض

 ؟داشته باشه

به صورتم بود. اشک چشمانم را پر  رهیخ نگاهش

 کرد:

 نگو ... یطورنیا-

دارم که  یاگهید زیچ نیاز ا ریبگم، مگه غ یچطور-

 بگم؟

 نگاه کردم: ایدر به

کردم  یاصالً فکرش رو نم ایسمت در اومدمیم یوقت-

 تونمی. خوشحالم که اومدم و االن منمتیبب نجایا

 باهات حرف بزنم.

من را در سکوت برانداز کرد؛  یپازد و سرتا پلک

. کردیم نمیدهنده نبود، اما غمگکه آزار یسکوت

چشمانم را پاک  ریدستانم را باال بردم و اشک ز

 کردم:



درست  شهیاون هم ،یبه حرف بابا گوش بد دیبا-

درست  یممکنه برات مشکالت اکالی! اومدن به کگهیم

 ! من نگرانتم.این گهیکنه. د

 آورد: نییباال رفت و سرش را پا شیابروها

 ؟یتو؟! تو نگران من-

 نانی. اطمکردینم تمیاذ یناباور نینداشت؛ اما ا باورم

که  ییجا گرفت؛یمن به خودم از عمق قلبم نشأت م

 !ندیبب شدیکاش م یکه ا د،یدیرا نم فرهاد آن

 شهیهست فرهاد که انگار هرگز نم ییزایچهی-

اگه تا ابد بهت وقت بدن! مثل  یداد؛ حت حشونیتوض

 این گمیبهت م یحسرتم وقت ایمن!  یهاینگران نیهم

 شهیهم یبرا دیشا شنومیم یکه وقت یغم ای. کالایک

 لی. من دلآدیسراغم م ،یاین گهیو د کایآمر یبر

 حشونیبهت توض شهینماما  دونم،یرو م نایا یهمه

 بدم.

 برد: نییرا باال و پا سرش

 شهیهست که نم ییزایچ هی! یگ یتو درست م-

 دیبه خودت! مثالً من االن با یداد؛ حت حشونیتوض

 ینه، داد بزنم و حت ایتو بخندم،  یهابلند به حرفبلند

احمد گفت حاج یوقت شدیگوشام کر م اینگاهتم نکنم؛ 



نه اما  ؛یکرد کاریخاطر اون فراموش کنم با من چبه

 نیاحمد خواست رها کنم احاج یقتو نه و آدیم مخنده

هم ندارم به  یحیتوض چیموضوع رو گوشم کر شد، ه

 خودم بدم.

. هر ندیرا بب میهابردم و نخواستم اشک نییرا پا سرم

از آن  ترکیاما نزد رفت،یم یکیچند هوا رو به تار

 . دست چپم را باال آوردم.ندیبود که نتواند اشکم را بب

از دو  یکی . گرهدمیژاکتم را به طرف باال کش نیآست

. بند را که کنار هم بسته بودم، باز کردم یبند سبز

طور که نگاهم به آن دستم گرفتم و همان درسبز را 

 بود گفتم:

 گهیبزرگ مکالست. باباحسن یزادهتبرکه، مال امام-

! میمونیاگه همراه آدم باشه از اتفاقات بد در امون م

کردم و اگه  دایگفت که منم بهش اعتقاد پ نقدریا

 رو گم کردم. یزیچهی کنمیهمراهم نباشه فکر م

را باال گرفتم. بند سبز را به طرفش گرفتم و به  سرم

 شدم: رهیصورتش خ

توئه! بسته بودم به مچ دستم تا هر  یبرا یکی نیا-

بزرگ راست حرف بابا دیبهت بدم. شا دمتیوقت د

 .یباشه و از اتفاقات بد در امون بمون



 یکارچیبه بند سبزرنگ بود. ه میمستق نگاهش

. مصرانه دستم را نگه داشتم تا بند را از من کردینم

شد و دستش را دراز  کیبه من نزد ی. قدمردیبگ

که مشتش کرده بود و مچش را به طرفم  یکرد؛ دست

هر دو سربلند کرده و چشم  یانگه داشته بود. لحظه

را گرفتم و  بند. تعلل نکردم. دو طرف میدر چشم شد

به دستش داد تا بتوانم  ی. حرکتدمیچیمچش پ دور

زدنم زمزمه گره نیببندم. ح شیتر آن را براراحت

 کرد:

بند  نیکنم ا دایتا من هم اعتقاد پ کشهیقدر طول مچه-

 اره؟از اتفاقات بد دور نگهم د تونهیسبز م

دستش  یادستم لحظه کردمیدوم را که محکم م    گره

 و جوابش را دادم: دمیرا لمس کرد. آن را عقب کش

 دایبهش اعتقاد پ فتهیکه برات ب یاتفاق خوب نیبا اول-

 .یکنیم

را تا مقابلش چشمش باال برد و به بند  دستش

نگاهم کرد و  کدفعهیشد.  رهیسبزرنگ دور مچش خ

 لبخند زد:

وقت  ا،یکردن تو لب دربغل تونهیاتفاق خوب مثالً م-

 غروب باشه؟



 یرا آماده کرده بودم تا هرچه گفت با لبخند خودم

 دیدرست مثل لبخند خودش جوابش را بدهم؛ تا شا

ما را برگرداند به  گاهیگاه و ب یلبخندها نیهم

اما تا حرفش  م،یماجراها بود نیکه قبل از ا ییهاآدم

 یکه خشک شده بود رو یماندم و نگاهتمام شد من 

 صورتش!
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 اتیکوتاه صورت فرهاد را با تمام جزئ یالحظه

 درهم یکیبود که تار نیمثل ا دم؛یکوچک و بزرگش د

 رونیبه ب ییآن روشنا یهاروزنه نیشکسته و از ب

فقط  شیپ یقیدرز کرده باشد. دستانم که تا دقا

تا گرما را از هر کجا که  کردندیرا جستجو م گریهمد

کنند، دو  میتقس شانخود نیکرده و ب دایپ توانندیم

سرما را  گرید نکهیطرف بدنم رها شده بودند، بدون ا



ند کلمه هم در چ شیهاموج یو صدا ایبشناسند. در

 بارکیحرف فرهاد گم شده بودند. فرهاد دستش را 

 به بند سبزرنگ انداخت: یباال آورد و نگاه گرید

حرف  نیا دنیتو بودم بعد از شن یمن اگه جا-

 دم،یدوئیبزرگم مبابا یتا خود خونه رفتم،یم

 احمد بود!مخصوصاً اگه اسم بابام حاج

انتخاب من باشد. دلم  توانستیهرگز نم نیا و

 اکالیک ندی. همه بگومیرا رسوا کن کالایک خواستیم

 یباش ایلب در یاست که به وقت غروب، وقت ییجا

 ! پردیعقل از سرت م

آمد، چشمانم را بستم؛  میپهلوها یفرهاد که رو دستان

آرام و با شک دستانش را به پشت کمرم  یوقت یحت

 یفشردم و با چشمانهم  یها را روتر آنبرد، محکم

 اشنهیس یکه آماده بودند هر آن رو یبسته و دستان

 یباشند، به سمت آغوشش رفتم. سرم را که رو

شدم، دستان  دررخختنش ر یاش گذاشتم و با بوشانه

سرد تا کنار  می. نسدندیچیفرهاد هم کامل دور کمرم پ

ما رد شود! ناچار  نیاز ب توانستیاما نم آمد،یما م

 یجلو یسر و صورت ما را نوازش کند. موها شدیم

کاپشن فرهاد  یقهیآمده و به  رونیب یسرم از روسر



. رفتندیو تا چانه و گوشش باال م کردندیبرخورد م

تا از تار  دیهم خودش را کنار نکش بارکی یحت

ترشدن فرار کند. واکنشش با هر برخورد سفت میموها

دستانش پشت کمرم بود. او ساکت بود و من 

و گوش  دمیبلعیرا م میهانفس یصدا ی! حتترساکت

آرامش داشتم. ما زمان  یهانفس یبه فرهاد و صدا

 ششیومرگگ یهوا در نقطه م،یرا متوقف کرده بود

 یروصورتم  طرفکی. رفتیمانده بود و فراتر نم

سرش را  یبود او کم یفرهاد بود و فقط کاف یشانه

عبور  قابلریغ مینس یفاصله را هم برا نیخم کند و ا

کند. متوجه تکان آرام سرش شدم، چشمانم را باز 

برسم با  میرا که قرار است به آرزو یاکردم تا لحظه

اما فرهاد دست نگه داشت! نگاهم  نم؛یباز بب یچشمان

 شیهارا از دست اشیمانیشد! پش مانیکرد و بعد پش

ها را کم از هم فاصله گرفتند و آنکه کم یوقت دم،یفهم

آورد   رونیاز دور کمرم برداشت. من را از آغوشش ب

ترش نداشت به لبخند قبل یشباهت چیکه ه یو با لبخند

 عقب رفت و گفت:عقب

بغل من از حال  یتو یخوشت اومد آره؟! داشت-

 !یرفتیم



 بمیفر نکهیا یاش را در هوا به نشانهارهاش انگشت

 داده تکان داد و گفت:

 یتو رو تو یکه بهش اجازه داد میمن تنها مرد-

 ریرو ز دتیو نبا دیبا یهمه جاکیو  رهیبغلش بگ

شبت رو  تیواقع نیبه بعد با ا نیپاهاش له کنه؛ از ا

برات  یارزش چیه یکه بدون من زندگ یکنیروز م

و اون  یفکر کن یتونیمرد م کینداره و تو تنها به 

 تیزندگ یهایخوش مومکه ت طلسمهی شمیمنم! من م

 ایدن یو هر جا یبا هر کس کنه،یرو بهت زهرمار م

 .یکه باش

 نیگرفتن من را زده بود و افقط حرف در آغوش او

خواب حرفش را داده  رشدنیتعب یمن بودم که اجازه

را تنها  یآغوشهم نیتمام ا توانستیمبودم؛ پس ن

 خاص خودش بداند. ازیو امت خودش بردارد یبرا

بلکه چشمانم را به او سپرده  کردم؛یهش نمنگا فقط

 اش را به طرف خودش برد:بودم. انگشت اشاره

 یکنیفکر م یمثل من! به کس یشیوقت تازه ماون -

و فقط  ستیبراش ن ییجاچیه تیواقع یزندگ یکه تو

 !التهیفکر و خ یتو



 گرید کهیرا به خودم برگرداندم. در حال چشمانم

مثل  یول ختم،یری. من اشک مدندیدیرا تار م زیچهمه

 نبودم. دیفرهاد ناام

کاپشنش  بی. دستانش را به جکردینگاهم نم گرید

چشم  گذشتمیاز آن م دیکه با یریبرده بود و به مس

 داشت:

که  یتو از کار یمونیبفهمم پشمن  یذاشتیم دینبا-

! یتن بد یابه هر خواسته یکه حاضر هیبه حد یکرد

 به جاده. یتا برس مونمیبرو خونه، من م

 فرهاد ...-

 زد: داد

 دنبالت! ومدهیبزرگت نبرو تا بابا-

که  یشد. به حرفش گوش دادم. چندقدم شتریب امهیگر

و به سمتش برگشتم و مثل  اوردمیرفتم طاقت ن

 خودش داد زدم:

 ... دی... ببخش دی... ببخش دیفرهاد ببخش-

مثل  دنیساحل نمناک بود و دو یها. شندمیبعد دو و

به عقب  دمیرس الیبه پشت و یسخت نبود. وقت شهیهم

و  داشتینگاه کردم. فرهاد پشت سر من قدم برم



قدم زدم و  . تا جادهدمیندو گری. دآمدیآرام راه مآرام

من و  یبار دوم برگشتم، فاصله یکه برا یهنگام

طرف جاده نگاه کردم و  دوفرهاد کمتر شده بود. به 

دستانم را باال آوردم و  دم،یند یزیچ یکیجز تار یوقت

تکان دادم. جواب  یخداحافظ یبه نشانه شیبرا

. تندتر و مصرانه امدمیرا نداد. کوتاه ن امیخداحافظ

 بیشود. دستانش را که از ج میدادم تا تسلدست تکان 

ها را باال آورد؛ لبخند زدم؛ اما آن رونیکاپشنش ب

هرچه  دیحرکت داد تا بگو یچوبگرفت و به سمت پل

بار آخر دستانم را  یزودتر به آن سمت بروم. برا

 .دمیدو یتکان دادم و به طرف پل چوب
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فرهاد را با هر  یهاو قلبم بود که حرف دمیدویم

مقابل  آوردی. او را مکردیم یادآوریکوبشش به من 



که چطور انگشتش را بر  دمیدیم گریچشمم و بار د

 یشیوقت تازه مگفت: "اون ادیزد و با فر اشنهیس

 بارهکیو  آوردیم ادمیمثل من!" آغوشش را به 

که از دور کمرم  یرفتن صورت و بعد دستانعقب

برداشت؛ فاصله گرفت و کلماتش مثل درخت 

ام کرد: کنار درمانگاه از وسط دوپاره یزدهصاعقه

و اون منم!"  یمرد فکر کن کیبه  یتونی"تو تنها م

هم با قلب راه  شدیو نم دیدویقلبم تندتر زد، او هم م

اما  دم؛یدی. پل را مستادمیرفت و هم با پا! ا

 یو صدا زدمینفس مبه آن برسم. نفس توانستمینم

از  ی. همراه با خودش رددمیشنیباد را م یزوزه

طلسم که  هیفرهاد را آورد: " یلحن و غم صدا ی  تلخ

با  کنه،یمار مرو بهت زهر تیزندگ یهایتمام خوش

 ی!" دستم را رویکه باش ایدن یاهر کس و هر ج

و  ستمگذاشتم. چشمانم را ب -قلبم کینزد- امنهیس

 یشد! فرهاد درباره سیبالفاصله باز کردم. صورتم خ

بود  دهیبود! شن دهیشن یپسر دکتررحمت یخواستگار

 گفت؛یم میدر جهنم را برا یزندگ طیکه داشت شرا

سرنوشت ناخواسته. فرهاد  کیدر جهنم   یزندگ

 .دانستیرا م زیچهمه



چشمانم  یرا به سمت صورتم بردم و رو دستانم

پل  یکه به لبه میگذاشتم. به طرف پل قدم برداشتم. پا

چشمانم  یکرد مجبور شدم دستانم را از رو ریگ

پا  یرو صدابردارم تا تعادلم را حفظ کنم. از روبه

بزرگ نکردم. بابا یتو حرک ستادمیا میجا. سرآمدیم

تند قدم تند و زدیبود که با خودش حرف م

من  یهااشک شد،یم ترکی. هر چه نزدداشتیبرم

به پل چشمش به من افتاد و  دهی. نرسشدیم شتریهم ب

 دستش را به سمت باال برد و گفت:

 دمیچرت زدم و بلند شدم د هی! یبود ریقدر دزک چه-

 بشو دتر ... تنی. جان از میهنوز برنگشت

جلوتر آمد و  یبود. وقت ختنیرمن فقط اشک جواب

 آورد: نییدستش را پا دیصورتم را د

 ؟یچره ونگ زن-

کنم و  هیگر یبلندتر ییحرفش باعث شد با صدا نیا

 :میبگو دهیبردهیبر

کن ...  یکار هیبابا ... بزرگ! تو رو خدا -

 خوامیدست از سر ... من برداره! من نم نیشاهعمو

قرار ... مدار ...  یبا کس خوامیش! نمبرم خونه

 !رمیبزرگ، نمش باباخونه رمیبذاره. به خدا نم



 را گرفت: میطرف بازو دو

سروصدا  یباشه زک، باشه. ونگ نزن. مردم ت-

 خونه ... می. بششنونیم

 را رها کرد و دستم را گرفت: میبازو

 یکنار بخار شیبن می! بشخهی یلیخ دستی. تمیبش ایب-

 گرم ببو!

سرم را به عقب برگرداندم و  میپل که گذشت یرو از

 یاهیو س یکیبه پشت سرم انداختم. فقط تار ینگاهمین

در خانه از  کیگذاشته بودم. نزدبود که پشت سر جا 

تر دماغ مانده بود. آرام دنیباالکش یفقط صدا امهیگر

ر که کا یاز روز کردمیشده بودم؛ اگر چه حس م

نبود که به  یالحظه چیه رفتمساسان را گردن گعمو

ام عذاب بکشم؛ امروز غروب از گناه نکرده یاندازه

 به من گفت نمک مامامانیکه س یاز وقت شتریب

که  یاز وقت شتریب یام و حتخوردم و نمکدان شکسته

فرهاد مقابل مدرسه به همه نگاه کرد و به من نه! 

 رهاد،ف یدادن براتکانکوتاه  دست یقهیهمان چند دق

 به پل، کامالً من را از پا انداخته بود. دنیتا رس

در  هیاز گر یاثر چیه خواهمیکه م دیفهم بابابزرگ

و  ستادیرا که باز کرد کنارم ا اطیصورتم نباشد. در ح



و سوزش چشمم کم شود. در  یمنتظر ماند تا سرخ

 ت:من بود گف یرهیکه نگاهش کامل خ یحال

من  یگفتیم نیبه شاه دینبا ،یدتر تو هم بد بود-

 رو ... گهید یکی

آورد و حرف قبلش را  رونیب بشیرا از ج دستانش

 ادامه نداد:

 .ستهیا یشیآت یهم که دون نی! شاهینَز   یحرف خوب-

ام راست نگه دارم. به طرف شانه توانستمیرا نم سرم

 کج کردم:

ساسان از عمو خاطربزرگ! من بهخسته شدم بابا-

 هیبزرگ تو و مامان خواستمیخودم گذشتم؛ چون نم

 نی! اما سر ااومدی. دلم نمنیداغدار بش گهیبار د

 یشوخ کسچیخسرو با هموضوع به ارواح خاک بابا

احمد که بگو که مامان و حاج نیندارم. به عموشاه

 هی یکنه، حت یراضسهله، تموم عالم و آدم رو هم 

نفر  هی. من واقعاً کنمینم یر دکتررحمتنگاه هم به پس

 رو دوست دارم. گهید

. دو بار کردیبود و من را نگاه م ستادهیا وواجهاج

لب فرو  عیبزند و سر یدهانش را باز کرد تا حرف

 به طرف خانه کرد و گفت: یابست. اشاره



 .میبش ایب-

ها منتظر ماندم تا زودتر از من باال برود؛ اما پله دم

. آرام کردیها نگاه مبود و فقط به پله ستادهیا

 به دوشش زدم و گفتم: یاضربه

 بزرگ!برو باال بابا -

 و نگاهم کرد: برگشت

 نی. ایاگه خسته ببو یحق دان ،یتو راست گون-

سر بشو  هی سته،یا کیچهار روزه که نزدسه یلیتعط

 در بکن. یتهران خستگ

 را آرام تکان دادم: سرم

 !شهیم یچ نمیتا اون موقع ببباشه. حاال -
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من ماندم با  دند،یبزرگ خواببزرگ و مامانبابا یوقت

 دادم،یم هیکه هر وقت به آن تک یو ستون وانیا

 را تماشا کنم. الیو توانستمیم شتریتر و براحت

هنوز خاموش  الیو یهاچهار صبح بود و المپ ساعت

بخوابد و کاش  خواستینشده بود. فرهاد امشب نم

و  کردینم تیبزرگ را اذمامان وانیا ینور المپ رو

و  دارمیکه ب میبه فرهاد بگو توانستمیمن هم م

 داریهم فرهاد ب دیهم بگذارم. شا یچشم رو توانمینم

را روشن گذاشته بود.  اهو فقط المپ دهینبود؛ خواب

 باشد. داریب توانستیفقط م ییاما نه؛ فرهاد در روشنا

را گم کرده بودم. مرور  یغم و خوشحال مرز

حسم را بفهمم.  گذاشتینم ایفرهاد کنار در یهاحرف

فرهاد هستم و  الیخوشحال بودم که صاحب فکر و خ

 رونیمن را از آنجا ب تواندینم کسچیو ه زیچچیه

 کردنیاش را از زندگکند؛ خوشحال بودم که تجربه

ان گذاشته بود؛ یبدون محبوب با من در م ارزش  یب

 !ادیهر چند با داد و فر

هستند که ما  هاتیواقع نیبودم؛ چون ا نیغمگ و

و  میو در آغوششان بکش میها را لمس کنآن میتوانیم

داده و  هاتید تن به واقعسخت بود که بفهمم فرها



 خانیسیع تیقاطع ایاحمد شده است منطق حاج میتسل

 !مامانمایس یهااشک یو حت

کالس را کنار  یهر دو پنجره یدر مدرسه پرده صبح

اما  نم؛یزدم تا هر وقت فرهاد به درمانگاه آمد او را بب

در مدرسه  شتریب خواستمیاز او نشد. م یخبر چیه

بزرگ درست بعد از اما بابا نم؛یبمانم تا بتوانم او را بب

کالس  آخر به دنبالم آمد و همراهش به خانه  انیپا

 برگشتم.

 وانیا یرفتنم روخانه آرام و قرار نداشتم. رژه در

از  کیچیبزرگ را که هرگز به هبابا یصدا یحت

تاق درآورده بود. از ا کرد،ینم یمن اعتراض یهاکار

 آمد و گفت: رونیب

 !رهیگی! پات درد میآیو م یریم یزک؟! ه سهیچ-

 زدم و گفتم: شیبه رو یلبخند

ست و خدا رو شکر زمستونه، در اتاق بسته-

و گر نه تا االن  نهیمن رو بب تونهیبزرگ نممامان

 شده بود. یعصبان یحساب

 به اتاق کرد و گفت: یااشاره بزرگبابا



غرغر کنه که مرمر چره  ،ستهیا یاالن هم عصبان-

 تو! آدینم

 ییایدریعل یبرگشتم و وقت اطیلبخند به طرف در ح با

لبخند از  رود،یم خانمدیس یکه به سمت خانه دمیرا د

فرهاد  یاز او درباره توانستمیلبم رفت. م یرو

حاال به اتاق  نیبزرگ اصرار داشت که همبپرسم. بابا

و بعد از  ختمیر یچا شانیبروم. همراهش شدم. برا

 وارید یشده رونصب خیم یآن ژاکتم را از رو

نگاهم کردند؛ رو به  یهر دو نفر سؤال یبرداشتم. وقت

 بزرگ گفتم:مامان

 .گردمیو زود برم یتا پل چوب رمیم-

 سر تکان داد و گفت: بزرگمامان

 .ایبشو مرمرُجن! بشو زود ب-

نشسته و دستانش را به  یبخار کیکه نزد بزرگبابا

 طرف آن گرفته بود، مخالفت کرد:

 ذره استراحت بُکن. هی ایاالن؟ ب یکجا بش-

 دمیترسیبزرگ عوض شده بود. ماو و مامان یجا

خانم تمام شود و  دیس یکارش خانه ییایدریعل

 در را باز کردم و گفتم: عیبرگردد. سر



 .رمیکه نم یدور یبزرگ! جابابا آمیزود م-

فقط دستانش را از هم باز کرد و با  یهر حرف یجا به

 اجازه داد. یلیمیب

را باز کردم  اطیدر ح ی. وقتدمیبه موقع رس درست

در را  اطیما بود. با احت یخانه کیهم نزد ییایدریعل

بلند  یبا صدا دیرفتم. من را که د شیبستم و به سو

 گفت:

سدخانوم  ؟یستیسالم خانم معلم. چه خبر، خوب ا-

 شماست؟ یخونه

به  شتریشده بودم ب کالایک یکه معلم مدرسه یوقت از

. به طرفش رفتم. سرم را به دو زدیم میاسم صدا نیا

 طرف تکان دادم:

 ی. چستیما ن یسالم از منه، نه سدخانوم خونه-

 ن؟یدار کارشیشده، چ

 لیاوقات من با کمال م یرا که بعض ییهایپرحرف 

 ها بودم، شروع کرد:خواستار آن

. با هم فک و یستین بهیوهللا خانم معلم تو که غر-

 ... شبیدردسر! د یزک سر درد کنه برا نی. انیلیفام

 :دمیحرفش پر انیم به



 ن؟یگیرو م یک-

 را با تأسف تکان داد: سرش

 الیسر بهش بزنم. و هیبُشم  شبی! دگهیآقا فرهاد د-

 بکنم. داشیو رو کردم نتونستم پ ریرو ز

 اش باال برد:را تا شانه دستانش

. ایکه برم لب در دیبه عقل ناقص من رس هویبعد -

با خودشم دعوا دانه.  ستادهیوا ایکنار در دمیرفتم و د

 .گاریپا هم پر بو از ته س ریز نهیا

 :دیبه من پرس رهیخ

 تونهیم گاریمگه چند نخ س ییآدم به تنها هیآخه -

  ؟یبکش

 تر کرد و گفت:را بلند شیصدا تن

 مین هی. الیبره و ادیمجبورش کردم ب گهید یچیه-

رنگ به رو  دمیرفتم بهش سر بزنم، د شیساعت پ

تُفش رو هم  حال،یندانه. افتاده بود رو مبل ب

 قورت بده.  تونستینم

مان فقط به به سمتش پا تند کردم؛ فاصله دفعهکی

 ماند: یباق قدمکی یاندازه

 شده؟ ضیرفرهاد م-



 نگاهم کرد: ترقیکرد و دق مکث

 یو ه ایلب در یفصل بش نی! آدم اضهیآهان زک مر-

که سالم نموندنه. بدجور سرما بخورده.  یبکش گاریس

 یزن منم بشو خونه ضه،یخانوم خودش مرشکوه

 یمرغو آب یفرن هی ارمیخانم رو بپسرم. رفتم سد

. ستین هم نجایبراش درست کنه که خونه نبود و ا

 بکنم. تونمیم یچ نمیبرم بب
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راهش را سد  یتا برود، با حرکت دیکه چرخ نیهم

 کردم:

رو که تنها ول  ضیتنهاست؟! مر الیاالن فرهاد تو و-

 !کننینم

 آرام به حرف آمد:هم مکث کرد و بعد آرام باز



 وقتیب روزید هویپهلو بمونه؟  نهیرو دانم ا یخب ک-

 !کالایاومد ک

 انداختم و گفتم: دخانمیس یبه خانه ینگاهمین

 دنبالش.  یرفتیخانم کجا رفته، مسد یدیپرسیم-

 برداشتن گفت:قدم نیگذشت و ح کرد و از کنارم یاخم

 تونمیکه نم نداشتن کجا بشو! منمخونه خبر -

خانوم. سپردم اگه خونه بگردم دنبال سدبهخونه

 ییسراملک یبه آقا سالمی. مالیو ادیبرگشت ب

 .برسون

 بعد با خودش غرغر کرد: و

 ی. هرجا بشستهیا خانوم درازرودهسد نقدرمیا-

 . آدیحاالها خونه نمحاال

و  ستمیبا نکهیبکنم، جز ا توانستمینم یکارچیه

 دورشدنش را تماشا کنم.

از تهران به  یوسواس داشت، اکثر اوقات وقت مامان

غذا  مانیخانم براشکوه گذاشتینم میآمدیم الیو

که  یو از تنها کس کردیم یدرست کند، خودش آشپز

من بودم. آرام سر چرخاندم و به  گرفتیکمک م

نبود  کسچیه وانیا ی. روبزرگ نگاه کردمبابا یخانه



و در خانه را هم بسته بودم. از خانه نگاه گرفتم و به 

آن  یتند از روتند ییایدر یبرگشتم. عل یچوبسمت پل

کنار در از هم باز شده بودند.  یهانی. پرچگذشتیم

به  عیگذاشتم سر اطیها گذشتم و تا پا به حآن نیاز ب

از  نی. کفشم را درآوردم و پاورچدمیها دوطرف پله

. در اتاق آمدینماز اتاق  ییصدا چیها باال رفتم. هپله

خوابش برده بود  یبزرگ کنار بخاررا باز کردم. بابا

بزرگ هم . مامانآمدیم دنشیکشنفس زیر یو صدا

سرش را بلند و نگاهم  دیبود؛ من را که د دهیدراز کش

 کرد. به طرفش رفتم و زمزمه کردم:

ندار ها حالاز بچه یکیبزرگ صبح تو مدرسه مامان-

 سر بهش بزنم؟ هیبود، برم 

بزرگ انداختم؛ هم به بابا ینگاهمیگفتن ندروغ نیح

 کرد: یبزرگ اخمشده بود. مامان نیخوابش سنگ

 ندار بو؟حال یک-

شدن با او در چشمکردن به ساعت از چشم با نگاه 

 کردم: زیپره

 !خانومرهیدختر ن-

 اخم کرد:-



 دانه! کلیتو ه یببو؟ دوتا ضیچره مر گهیاون د-

 دمیترسیبردم، م نییپا اشنهیس کیرا تا نزد سرم

 کند: داریبزرگ را بزدنمان باباحرف یصدا

آدم کار نداره. برم  کلیکه به ه یسرماخوردگ-

 بزرگ؟مامان

 سرش را به سمت مخالف برگرداند:-

فردا  یبر نیا ی! امروز برایرو ند ادیمردم رو ز-

 ی! بشو، ولضیمر شونیا دنید یهمه انتظار دارن بر

 معطل نکن. ادی! زایزود ب

. با نگاه دمیبردم و صورتش را بوس ترنییرا پا سرم

بزرگ، اتاق را ترک کردم و به اتاق خودم به بابا رهیخ

 ی. روسردمیرفتم. ژاکتم را درآوردم و پالتوام را پوش

قرمزم را  یروسرسرم برداشتم و  یرا از رو یمشک

 نهیخودم را در آ خواستمیآن سر کردم. نم یبه جا

و  دیتلخ بگو نهیداخل آ ریتصو دمیترسیم نم،یبب

بزرگ دروغ گفته بودم؛ من کند. به مامان خمیتوب

 یهر طور شده بروم، نه فقط برا خواستمیم

او!  دن  ید گرید بارکیفقط  یفرهاد، برا یسرماخوردگ

 د؛یآیم شیپ یک گرید دانستمیکه نم یفرصت

هر لحظه فرهاد را با هر  توانستیم خانیسیع



 نیبرود و من ا رانیکند تا از ا یراه دهکه ش یترفند

. آوردمیو م بردمیجا با خودم مترس را همه

به چشمم  ده،یمن را بخش دیفرهاد بگو خواستمیم

خودم  یبخشش را برا نیو با گوشم بشنوم. ا نمیبب

که گناه من هرگز به وسعت آنچه فرهاد  ستم،خواینم

و  شخود ینبود. بخشش فرهاد را برا کردیتصور م

خواستن . اگر بخششخواستمیم کردنشیراحت زندگ

که  ایدن یهر جا توانستیم دیشنیمن را بارها م

فکر کند من  توانستیکند. م یآسوده زندگ رود،یم

خوشحال نبودم و با  انتمیبودم که بعد از خ یخائن

 .دمیکشیفکرش عذاب م

فکر به چشمم آمد باعث شد  نیکه از گذشتن ا یاشک

بروم. به پشت  اطیو به ح میایب رونیاز اتاق ب عیسر

اگر عاقالنه فکر  دانستمیچون م کردم،یسرم نگاه نم

وجود نداشت تا  یراهچیهم ه اناتیجر نیکنم قبل از ا

ان بال و پر پرواز خودم یمن و فرهاد به عالقه

بود و حاال از هر وقت  ادیز مانیپا شیسنگ پ م؛یبده

شده بود. من و فرهاد از هم دور  شتریهم ب یگرید

نبود که امروز افتاده باشد!  یاتفاق نیو ا میافتاده بود

به  دیکند. با یپس بهتر بود نگذارم با عذاب زندگ

 .رفتمیم دارشید



به  دمیترسیباال بود. م میهااما سرعت قدم دم؛یدوینم

 یکه رو نمیرا بب یمانیپشت سرم نگاه کنم و پش

بزرگ نشسته؛ من را به خودش فرا بابا یخانه ینرده

 یاز رفتن منصرفم کند. زمان خواهدیو م خواندیم

 الیو یتوانستم به پشت سرم نگاه کنم که به جاده

و  یمانیهزار پشحاال اگر هزار دانستمیبودم. م دهیرس

ها را آن یخوش کرده باشند همهپشتم جا یشانیپر

 . زنمیکنار م

عطر و بو داشت. زمستان بود؛  الیو یجاده یسرما

تابستان را  یدهیسبز و نرس یهااما عطر پرتقال

 الیزنگ و دیکل ی. دستم را که روکردمیاحساس م

 ییایدریعل ی. صدالرزدیگذاشتم تازه متوجه شدم م

 زدن دست بردارم.زنگ امانیبود که باعث شد از ب
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تراس من را  یبودم و از رو ستادهیدر ا کینزد

که چشمش به من افتاد  نی. همعقب رفتم. عقبدیدینم

 جلوتر آورد: یسرش را کم

 .آمیصبر بکن االن م ؟یستیتو ا-

در خانه  عیسر اطیآمدن به ح یرا گفت به جا نیا تا

منتظر ماندم تا  قهیرا باز کرد و به داخل رفت. چند دق

و  ندیمن را بب یاما هر آن ممکن بود کس د؛یایب

زنگ را فشردم که باعث  دی. دوباره کلکنجکاو شود

 داد بزند: ییایدریشد عل

 معلم، اومدم.اومدم خانوم-

 اطیمن را به داخل ح نکهیا یدر را که باز کرد به جا 

آمد و در را هم تا آخر  رونیدعوت کند خودش ب

 گفت: عیبه در کردم که سر ینگاه یرچشمی. زدیکش

فرهاد  ؛یریخبر بگ یهمه راه رو اومد نیچره ا-

 االن بهتر شده!  ستین شیطور

 در را سفت گرفته اخم کردم: یرهیدستگ دمید یوقت

 .کنمیم یپرساحوال هیباال  رمیخب، م یلیخ-

 طرف را نگاه کرد:و آن طرفنیا دستپاچه



بُشم خونه  خوامیخوبه فرهاد! خوابش برده. من م-

 تا سر جاده! میبش ایکار دانم. تو هم ب

 کیشده بود. نزد شترینگاهش کردم؛ اخمم هم ب رهیخ

 آن گذاشتم: یدر شدم و دستم را رو

فرهاد هستم  شیندارم. برو تا من پ یمن به شما کار-

 .به کارت برس

 در برداشت: یرا از رو دستش

! من برم شما هیکه درست ن ییمعلم تنهاآخه خانوم-

 ؟یبمون

م. پا که به حرفش نکردم و در را هل داد ییاعتنا چیه

 تند گفت:گذاشتم دنبالم آمد و تند اطیبه ح

 سته،یبپوشه ندانه! لخت ا رهنیمرمر، دتر! فرهاد پ-

 رو درآورد. رهنیگرمش بود خو پ

. دمیرا فهم شیهابهانه لیام گرفت! دلخنده دفعهکی

همان رفتن کوتاهش به داخل خانه کار خودش را 

 گفتم:شمرده کرده بود! نگاهش کردم و شمرده

خونه. شما برو به  نیتو ا آمیکه م ستین بارمنیاول -

اون  شهیکارت برس، در که بزنم فرهاد مجبور م

 نداره رو تنش کنه! دهیکه پوش یرهنیپ



ها آمد و پله کی. تا نزددیایدنبالم ب خواستیم

 :ستادیاز حرکت ا دفعهکی

 ریخان بگو من رفتم شداخل به فرهاد یپس بشو-

 براش!  ماریتازه ب

تکان دادم. مقابل در دستم را باال  دییرا به تأ سرم

بود  ستادهیا ییایدریبه در بزنم. عل یاگرفتم تا ضربه

به در  یا. معطلش نگذاشتم. ضربهکردیو نگاهم م

 گفتم: ییایدریبلند به علزدم و بعد بلند

درست  یفرن هیتا هستم  دیاریتازه رو ب ریزودتر ش-

 کنم.

را که پشت سرش بست، در خانه را باز  اطیح در

 یصدا د؛یبه گوشم رس یآهنگ زیر یکردم. صدا

نکن" و بعد متوجه  هی: "گرکردیکه تکرار م یاگرفته

 دنینپوشراهنیخانه شدم که پ یاز اندازه شیب یگرما

که  ییصدا نی. در را با کمترکردیم هیفرهاد را توج

بود دو  یکاف. بستمشود پشت سرم  جادیا توانستیم

کدام  یسالن و رو یاو کجا نمیقدم به جلو بردارم و بب

است. بند پالتو را از دور کمرم باز  دهیمبل دراز کش

بود؛  دهیکردم و دو قدم را برداشتم. فرهاد دراز نکش

، نفرهمبل سه ینامرتب، رو ییبا موها راهنیبدون پ



با و  بودشده  زیخمیسالن ن ییانتها واریبه د دهیچسب

 ییایدریاگر عل ی. حتکردینگاه م شیرواخم به روبه

چشمان بارگرفته  دنیسرما خورده است، با د گفتینم

از حد به  شیکه ب ییوروو رنگ رشفافشیو غ

 است. ضیمر دیفهم شدیراحت م زد،یم یدیسف

 تو؟ یکنیم کاریچ نجایا-

نگه داشته  میراست و مستق یو چشمانم را طور سر

 یالحظه یو نگاهم حت نمیبودم که فقط صورتش را بب

 :دیاین ترنییپا

 یزیچهیاومدم  ،یگفت سرما خورد ییایدریعل-

خانوم خودش ! شکوهیبهتر ش یدرست کنم بخور

 !ضهیمر

مبل برداشت و خودش را  یدستش را از رو یهیتک

 آن انداخت: یرو

 االن. نیبرگرد؛ هم یکه اومد یراه نیاز هم-

 گفتم: آرام

 .رمیدرست کنم، م یزیچ هی-

چشمانش گذاشته بود  یدستش را که رو دفعهکی

را که  یبرداشت. بلند شد و نشست. خم شد و ضبط



اش را زد تا خاموشش بود برداشت؛ دکمه نیزم یرو

 کند. راست نشست و گفت:

 یداشت ی. وقتیدرست کن یچیه خوادیبرو نم-

تون بهت بگه نبود تو خونه یکس نجایا یاومدیم

 !ال؟یخجالت بکش نرو و

ها، با حرف نیزهردارتر یهر چه گفت؛ حت خواستمیم

 جوابش را بدهم: یآرامش و بدون دلخور

بزرگ و . بابایبا حرفات منصرفم کن یتونینم-

ندارم. دراز  تی. منم کارنجامیا دوننیبزرگم نممامان

برنج  هینه، تو آشپزخو رمیبکش و استراحت کن. م

درست  یآورد، فرن ریهم که ش ییایدریعل کنم،یدم م

 .رمیو بعدش م کنمیم

 زد: داد

 نجایا خوامینم ؟یگیم یتو چ گمیم یمن چ ایخدا-

 !یبمون

نگاهش کنم، به آشپزخانه  نکهینزدم و بدون ا یحرف

 یگوشه یصندل یرفتم. پالتوام را درآوردم و رو

گاز بود و از اطراف  یرو یاآشپزخانه گذاشتم. قابلمه

به آن  ینگاه نکهی. قبل از اشدیدر آن بخار خارج م

 نمیتا بب ستادمیوسط آشپزخانه ا یاهیچند ثان ندازم،یب



 یحرف ایتا مانعم شود و  دیآیمفرهاد به دنبالم 

 یزد. تنها وقت یاما نه به دنبالم آمد و نه حرف زند،یم

 .دمیرا شن شیهاسرفه یکه در قابلمه را برداشتم صدا
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مرغ را داخل آب انداخته بود تا بجوشد،  ییایدریعل

 یبه آن اضافه نکرده بود حت زیچچیه دم،یآبش را چش

برداشتم و پس از  یازیک هم نزده بود. پنم

. برنج را ختمیداخل قابلمه ر هیخردکردن، همراه با ادو

 خچالیبخورد. داخل  سیو گذاشتم تا خهم شستم 

کنم. فرهاد خبر  تنبود تا سوپ درس یو سبز جیهو

نکرده بود. مجبور بودم  دیهم خر ییایدرینداده و عل

درست کنم تا فردا  یزیچ خچالیداخل  ییبا مواد غذا

کند. آرد برنج را از  دیاز بازار روز خر ییایدریعل

برداشتم  و دم دستم گذاشتم تا به محض  نتیداخل کاب



 یدرست کنم. احساس کردم کس یفرن ر،یش دنیرس

 یاست. برنگشتم؛ به کارم ادامه دادم. کتر رمپشت س

گاز گذاشتم. خم شدم و اجاق یرا از آب پر کردم و رو

آرام بپزد. نتوانستم مرغ را کم کردم تا آرام ریز

که  دمیباشم و تحمل کنم. برگشتم و فرهاد را د الیخیب

 داده بود. هیو به چهارچوب در تک دهیپوش شرتیت

نبود  یکارچیه گریکارها را انجام داده بودم و د تمام

 توانستمیتا با آن خودم را مشغول نشان بدهم. فقط م

 حرف بزنم:

 کنمیهم دم م ییمون، برو استراحت کن. چان نجایا-

 .ارمیبرات م

سرش را  یجلو یرا باال آورد و تمام موها دستانش

دستش تا پشت سرش رفت و  یبه عقب هل داد. وقت

 چشمانمان رفع شد، گفت: نیمانع ب

تو آشپزخونه  یزیچ ،یفیک هیبرم، بعد  ترسمیم-

 که تا پام برسه به تهران، تاوانش رو پس بدم! یبذار

که با خودم گذاشته بودم تا هر  یوقرارشدم. قول مات

رفت. دستانم را که  ادمیکه زد دلخور نشوم از  یحرف

 یشده شل یقبل از حرفش باال برده بودم تا گره



بردم و آرام  میهارا محکم کنم، به طرف لب امیروسر

 گفتم:لب  ریگونه زو هشدار

 فرهاد؟!-

. با دستانم صورتم را ختمیچشمش فرو ر شیپ

به در زد و  یکردم. مشت محکم هیپوشاندم و گر

را داخل  فی. من کآمدمیم دینبا گفت،یرفت. راست م

نامحرم  الیو واریاتاق فرهاد گذاشته بودم و به در و د

 واریبا در و د دیبودم. حق داشت از من بترسد! با

راحت  طورنیهم دیا. نبکردمیم یبگیخانه احساس غر

 یو مشغول آشپز آوردمیپالتوام را درم آمدم؛یم

 را ... فیآن ک رفتیم ادمی دی. نباشدمیم

 ات  یجزئ زیرزیبلد نبودم تا ر یگریقدرها بازآن من

را بدانم و همه را  یگریکس د یگرفتن خطاگردن

 یآب کتر دنیجوش یانجام دهم. صدا کیبهکی

کنم.  یحرکت توانستمی. خشک شده بودم و نمآمدیم

. رمیفاصله بگ الیبا سرعت از و توانستمیتنها م

 یعل یصدا وجهمت دفعهکیفقط  دم،یدر را نشن یصدا

 لیو حضورش در خانه شدم که از گذاشتن وسا یایدر

و به  دمی. از جا پرگفتیداخل دستش در آشپزخانه م



 یچه حال و روز ندیبب خواستمیرفتم. نم یسمت کتر

 دارم. تا وارد آشپزخانه شد، گفت:

معلم. من مونده بودم معطل درد نکنه خانوم دستیت-

 !یستیهللا شما وارد انکنم. ماشاء یبکنم چ یکه چ

 به او بود: پشتم

 نکردم. دست شما درد نکنه. یکار-

 زد: شیکه فرهاد صدا آمدیبه طرفم م 

 کارت دارم. اینه برو بذار تو آشپزخو ریش جانیعل-

 به حرف فرهاد نداد: گوش

 جا بکنم ...رو جابه ریش نیصبر بکن ا قهیچند دق هی-

 نگذاشت حرفش را تمام کند: فرهاد

. مرمر هست، یجا کنجابه خوادی! نمایاالن ب نیهم-

 !یبر ییجا هی خوامیم ایب

به سمت  دیبا گریگذاشتم. د یکتر یرا رو یقور

رفتارم او را به شک  نیا گشتم،یبرم ییایدریعل

 یسهیرا به همراه ک ریش یکوزه. خم شد و انداختیم

 یکانتر گذاشت و رفت. صدا یرو یلونینا

چه به هم  دمیشنیاما نم آمد،یزدنشان محرف



 زیآمکه فرهاد تحکم دمی. فقط در آخر شنندیگویم

 گفت:

 !یاالن بر دیبا گه،یگفتم واجبه د جانیعل-

کانتر بود.  یکه رو یریبه آرد افتاد و ظرف ش چشمم

فرهاد باز هم دلم  یرحمانهیبا وجود حرف ب

 هم درست کنم و بعد بروم.  یفرن خواستیم

. فرهاد زدمیرا هم م یو فرن ختمیریاشک م آرامآرام

هم ضبطش را روشن کرده بود و خواننده باز 

ن نک هینکن ... گر هینکن ... گر هی: "گرخواندیم

 . کردمیم هی..." و من گر

را  امیکه آماده شد، صورتم را شستم. روسر یفرن

و به همراه  ختمیر یارا در کاسه یمرتب کردم و فرن

بار دستم را جلو گذاشتم. دو ینیداخل س یفنجان چا

اما هر دوبار  بردم تا آن را بردارم و به سالن ببرم

از  یرد چیمطمئن شوم که ه خواستمیشدم. م مانیپش

 ینی. ناچار سنداشتم نهیآ یلو ستیدر صورتم ن هیگر

رفتم. چشمم فقط به داخل آن بود  رونیرا برداشتم و ب

 ریاز مس یمی. نکردمیم یط نییپا یرا با سر ریو مس

بار  یفرهاد برا امد؛یآهنگ ن یصدا گریرا که رفتم د

را مقابلش  ینیدوم خاموشش کرده بود. خم شدم تا س



افتاد و  رونیب راهنمیاز داخل پ رمیزنج بگذارم که

که خواستم به آشپزخانه برگردم،  نیشد. هم زانیآو

 فرهاد گفت:

 بود! دیرو من گرفتم برات. ع رتیپالک و زنج-
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بروم  خواستمیمانده بودم؛ هم م ستادنیرفتن و ا نیب

 را فراموش کردم: یو هم بمانم. دلخور

 رانیکه تو ا یبرام گرفت؛ اونم وقت مامانمایس-

 !ینبود

را تا مقابل  ینی. سدیگویچه م نمیکردم تا بب نگاهش

 . سرش را بلند کرد:دیخودش جلو کش

 دیاون فقط به تو داد، نذاشت خودم بهت بدم. گفت شا-

 !یبد هیطال هد گهیدختر د هیبه  ادیمزدت خوشش ننا



را  می! چشمانش از سر تا پابردیرا نم هیسم اسم

 آرام ادامه داد: ییبرانداز کرد و با تن صدا

روز به مرمر  هیموقع بهش گفتم که من همون-

 .گمیراستش رو م

شدن به خم لیم میشده بود و زانوها نیسنگ سرم

 نشستم: نیزم یداشت. دوزانو رو

خدا کردن سخته برات. بهفراموش دونمیفرهاد من م-

 هیو فراموش کن کار من رو! از بق ایب ی. ولدونمیم

 !میببخش خوامیاز تو م یندارم، ول یتوقع چیه

 زیاز جا بلند شد. م دفعهکیرفت،  ادشیاز  یضیمر

را دور زد و به طرفم آمد. خم شد و صورتش را تا 

پچ پچ یحت دانستیم نکهیبا ا صورتم آورد و کینزد

 داد زد: شنوم،یهم کند م

ً یببخشم و فراموش کنم؟! دق- کدوم حرف و کارت  قا

بودم؟ منتظر  یمن منتظر چه روز یدونیرو؟ تو م

 یفرهاد از ک یو از من بپرس یایروز ب هیبودم 

 شهی! از همشهیو من بهت بگم از هم یدوستم داشت

 دوستت داشتم!

. فقط و فقط زدمیباز مانده بود و پلک نم چشمانم

و بعد  ی. فرهاد هم نگاهم کرد؛ طوالنکردمینگاهش م



گرم بود که  یخانه طور ی. هوادیبا لبخند عقب کش

روشن  یروز تابستان بخار نیترانگار در ظهر گرم

 شتریلحظه ببهکه لحظه یکرده باشند. فرهاد با لبخند

 :دیرسپ شدیم دایدر صورتش هو

سرخ سرخ! مگه من  ،یشد تیرنگ روسرچرا هم-

 گفتم؟ یچ

فقط در  توانستمیاز من عقب افتاده بودند و م هاحرف

گرفتم و بلند  نیسکوت نگاهش کنم. دستم را به زم

 :دندیبه آشپزخانه کلمات به من رس دهیشدم. نرس

ست. و آماده کشهیدم م گهید ساعتمیبرنج تا ن-

 و برم. نمیش رو ببفقط مزه طور،نیمرغم هم

. فرهاد دمیاز آن نفهم زیچچیاما ه دم،یمرغ را چش آب

دارش کند. پالتوام را برداشتم با نارنج مزه توانستیم

نتوانستم از در  یلیآمدم. خ رونیو از آشپزخانه ب

 ستادهی. فرهاد سر راهم ارمیآشپزخانه فاصله بگ

را  از کنارش رد شوم که خودش خواستمیبود.م

 از رفتنم شد: مانعبه مقابلم رساند و  عیسر

تو اتاقم؟  یرو داد بذار فیمرمر کدوم عموت ک-

رو  فیمجبورت کرد اون ک نیآره؟ شاه ن،یشاه

 راستش رو بگو. نجا؟یا یبذار



حرفش چشم گرفتم  نیاما با ا کردم،ینگاهش م رهیخ

 نییپا هدفیو به دو طرفم نگاه دوختم. سرم را ب

چشم در  کیبمانم.  تیوضع نیدر ا شدیانداختم. نم

فرهاد  یرا برا زیهمه چ توانستیم گریشدن دچشم

تا از طرف  دمیخودم را عقب کش عیبرمال کند. سر

را گرفت و من را به طرف  میبروم، اما بازو یگرید

 کی. نزدمیای. فرصت نداد به خودم بدیخودش کش

 صورتم زمزمه کرد:

 ... نجایا یاومدیم دینبا میمر-

نبود، نوازش گرم  . فقط بوسهدیبعد صورتم را بوس و

صورتم را لمس کرد. من را  یابود که لحظه یو آرام

که  یکرده بود، همان اسم میصدا میبود، مر دهیبوس

فرار کنم و بروم، اما فرهاد  خواستمیدوست داشت! م

او  رفتمی. به هر طرف که مدمیدیخانه م یجارا همه

 و نگذارد بروم: ستدیبود که مقابلم با

 ... فرهاد

 بود دهان باز کنم: سختم

 برم! دیفرهاد با- 

را محکم گرفت و به خودش  میطرف بازو دو

 کرد: ترکینزد



 !یشده، چه قدر گفتم برو، اما موند رید گهینه د-

 دکیرا جلو آورد. گرما را هم با خودش  سرش

ود که روزها و از آن ب رتری. تبش واگدیکشیم

خودش کند؛ من مبتال  ریبعد من را درگ یهاساعت

 که فرهاد به آن مبتال بود. یزیشده بودم به هر چ

 :دیرا گرفت و به آغوشم کش کمرم

بغلم و  یایب حرفیکه ب بخشمتیشرط م نیفقط به ا-

 بازوم... یرو یسرت رو بذار

شده  خودیاز خود ب شیهابودم به تنش. دست دهیچسب

پس نکشم،  نداشتم اگر پا یدیترد چیبودند و من ه

رفت. دوباره  میخواه شیکه گفت، پ یاز کار شتریب

بار بود که  نیچندم نیا دانمیزدم و نم شیصدا

و هر بار فرهاد را به  گفتمیدرمانده اسمش را م

رفتم. تمام  مکرد و من ه می. رهاآوردمیخودش م

 !دمیرا دو الیو یجاده
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بود که من  یغروب نیدوم نیغروب شده بود و ا 

به خواست  روزیغروب د کردم؛یفرهاد را ترک م

 خودش و غروب امروز به خواست خودم!

 دنیبابابزرگ من را از دو یخانه اطیح بازمهین در

. آمدیپا م یو به آن زل زدم. صدا ستادمیبازداشت. ا

. داشتیتند به سمت در قدم برمکه تند ییپا یصدا

بزرگ در را باز کرد و بابا د،یطول نکش ادیماندنم ز

 تشر زد:

 ؟ینیبب یببو! چشم ندان کیهوا تار ؟یکجا بود-

بزرگ باباتر از بزرگ راحتبه مامان نگفتنراست

بزنم.  یبود. در چشمانش نگاه کردم و نتوانستم حرف

 :دیجلوتر آمد و بلندتر سؤالش را پرس

 یخونه یریم یگفت بزرگمامانیبه ت ؟یکجا بشو-

بُشم اونجا و دست از پا درازتر برگشتم.  خانوم؛رهین

 ؟یبش یچره دروغ؟ مگه کجا خواست

حالش  نمیبود. رفتم بب ضیبودم. فرهاد مر الیو-

 خوبه!



باشم،  راستش را گفته یسادگ نیبه هم شدینم باورم

 اما گفته بودم.

بود،  خمیها را به سمتم گرفته و دنبال توبکه آن یدست

 افتاد: نییشل شد و پا

 یاونم وقت یبش یچطور جرأت بود ال؟یو یبشو-

 بو؟ الیفرهاد تو و

انداختم و  نییمن کرد. سرم را پا یتاپابه سر ینگاه

 ییهاهیمثل ثان توانستیزدم. نمستانم را در هم گره د

 تند حرف بزند:قبل تند

برم اونجا  یبه خودت نگفت ؟یکن کاریچ ستهیمعلوم ا-

 یبه پا کنه؟ نگفت یشر هیو  شهیاعصاب خرد م نهیا

 کنه؟ یتالف

 یبرا هدفیب یرا به دو طرف تکان دادم؛ تالش سرم

 آرام شد: بزرگ! بابامیهاداشتن اشکنگه

گذاشتم  فیمن ک یبگ یروز بش هی شهیُجن نممرمر-

 یریخبر بگ یبش گهیروز د هیو  یتا فرهاد گرفتار بب

زک!  یبود یفکرینه! ب ایکه فرهاد سرما بخورده 

 !یعاقل ب شهی! تو که همیبود یفکریب



! آن هم گفتیبودن مچه راحت از عاقل بزرگبابا

بلند بکوبم و بلند نیبر زمکه من کم مانده بود پا  یوقت

عاقل باشم. فقط توانستم  خواهمیبزنم نم ادیفر

 را مشت کنم: میهادست

گفت  ییایدرینکردم. عل یفکریبزرگ، من بنه بابا-

واقعاً کار  گذاشتنفیمنم رفتم. اگه ک ضه،یفرهاد مر

برم. اصالً هر جا  کردمیجرأت نم وقتچیمن بود، ه

اما فکر من فقط  شدم؛یم یفرهاد بود از اونجا فرار

 .رهینکرده نم یتا کارها ده؛یکرده قد م یبه کارها

 دوشم گذاشت: یجلو آمد و دستش را رو بزرگبابا

 تو! میبش ایباشه، ب-

 بردار نبودم: دست

رو من گذاشتم. مدام  فیکه گفتم ک رهیم ادمیش همه-

 نه،یاحمد باهام سرسنگچرا حاج پرسمیاز خودم م

چرا تهران  داره،یچرا مامان دست از مالمتم برنم

. نمیرو بب مامانمایو س خانیسیبودم من رو نبردن ع

رفتارها  نیخاطر ااز فرهاد بترسم. ازشون به دیچرا با

تا به خودم  کشهیساعت طول م یدلخورم؛ ناراحتم، کل

و  کننیم یبگم مرمر بفهم اونا در موردت چه فکر

که باز باهات چشم تو چشم  نی! همیگفت ایتو چ



به هم  ختیرو ر میساسان زندگ! عموهیلیخ شنیم

و  نیسرم رو بذارم زم خوادیبابابزرگ! من دلم م

 !رمیبم

 را گرفت و با خودش همراه کرد: دستم

 بزرگمامانیتو االن ت می! بشیخدا ساسان لعنت بکن-

 .آدیصدا در م

جمع شد. دستم را رها  الشیگذاشتم خ اطیکه به ح پا

 نگاه کرد: میتاپاکرد و باز به سر

 که به تو نداشت؟ یهاد کارفر-

نگاهش کردم، سؤالش  رهیرا که باال گرفتم و خ سرم

 :دیپرس یگریرا طور د

 نگفت! راهینکرد؟ بد و ب ادیداد و فر- 

 ییجاهمان یارادریباال آوردم. غ یارادریرا غ دستم

 لب گفتم: ریبود و ز دهیگذاشتم که فرهاد بوس

 نزد. ینه! حرف-

بزرگ با خودش زمزمه ها که رفتم باباطرف پله به

 کرد:

 تو دهنش بو گفت! یالبد هر چ شه،یمگه م-



بزرگ باشد تا تمام جز بابابه یکی خواستیم دلم

که  میکنم. بگو فیتعر شیظهر را براازاتفاقات بعد

شود  یفرهاد و منتظر ماندم تا راض شیرفته بودم پ

من را ببخشد و  خواستمی. مندیبب شانیالیمن را در و

زمان ممکن کارها را بکنم و زود به  نیتردر کوتاه

که  یبعد برگشتم، در حال هاتخانه برگردم؛ اما ساع

تو سرم  وستهیو حرفش پ دادیتنش را م یتمام تنم بو

که  بخشمتیشرط م نی: "فقط به اشدیتکرار م

 بازوم!" یرو یبغلم و سرت رو بذار یایب حرفیب

محو و کوتاه که  یآخر، درست آن لحظه یلحظه

اش را از دور کمرم شدهتا دستان سفت کردمیتالش م

 خواستمی. مدمیند سبزرنگ را دور مچش دبردارد، ب

را از من گرفته بود  یفرصت خوشحال نیفرار کنم و ا

و فرهاد تمام موانع از سر  الیاما با دورشدن از و

 کردمیم یخوشحال داشتمراهم برداشته شد و من تازه 

کامل به دستش  روزشبانهکیکه آن بند سبزرنگ 

هرگز  دیاش یبسته مانده و بازش نکرده بود؛ حت

 !کردیبازش نم
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گفت  میشام نخورد. هر چه اصرار کرد بزرگبابا

 .شودیباز نم یزیخوردن چ یدهانش برا

 تیبه ن خواندیقبل از خواب دو رکعت نماز م هاشب

نماز شب؛ مثل نماز صبح! بارها به او آداب نماز شب 

که  یو به همان روش گرفتینم ادیرا گفته بودم، اما 

گرفتم  میدلخوش بود؛ من هم تصم خواندیخودش م

 جهینت نیدخالت نکنم. به ا شیاو با خدا یدر رابطه

رکعت  ازدهی کندیفرق نم یلیبودم که خ دهیهم رس

! شبمهین ایشب بخواند  دو رکعت، اول ایبخواند 

 یاش حال خوبشدن از سجادهکه بعد از بلند نیهم

 .بود یکاف شیداشته باشد برا

که رفت تا نمازش را بخواند، همراهش رفتم.  یموقع

سالم نماز را که داد جلو رفتم و کنارش نشستم. دستم 

 گذاشتم، به طرفم برگشت: شیپا یرا که رو

 !دیبزرگ ببخشبابا-



 دستم گذاشت: یرا رو دستش

 !ستهیزک؟ حق با تو ا یبخشش چ-

کرده و من  کاریساسان چعمو گمیو م آمیم یه- 

. گمینم گهیخدا د. بهکنمیگرفتار شدم، دلت رو خون م

کار من  کنمیبود. اصالً فراموش م بارمنیآخر نیا

و  رمیروز م هی یفکر نکن ا؛ینکن ینبوده. تو ناراحت

راز تا  نیراحت باشه، ا التی! خگمایم یزیچ یبه کس

احمد و مامان هم ! حاجمونهیم نم ینهیابد تو س

 .رهیم ادشونیو  شنینازکن، روز به روز بهتر مدل

حس خوب نمازخواندن با او بود. سرم را گرفت  هنوز

 :دیرا بوس امیشانیو پ

 راحته زک! الیخیم-

زدن و زل وانیا یبه ستون رو دادنهیتک ،یداریبشب

بزرگ بود که از من به بابا یمسر ی  ماریب ال،یبه و

و چشمانش  دادیم هیکرده بود. به ستون تک تیسرا

 .گشتیم الیاطراف و

 اش زدم. با تعلل به سمتم برگشت:به شانه یاضربه

 بزرگ!برو بخواب بابا-

 را از ستون برداشت: اشهیتک



 آن؟یم یک خانیسیاحمد و عحاج-

سؤال را از  نیهفته، ا نیبود که در طول ا بارنیسوم

 .دیپرسیمن م

و  فتنیروز صبح راه بهمون دیفردا سالگرده؛ شاپس-

 .انیروز جلوتر ب هیهم  دیتا ظهر برسن، شا

 به اتاق کردم: یااشاره

 ،یخوب گرم شده؛ تو هم که گرمادوست یلیاتاق خ-

 یصدا دهینکش قهیبالش به دق یرو یسر بذار

 .فت بلند شدهخروپ

 ام زد:به شانه یاضربه

 خروپف بودم؟ یپدر صلوات، ک  یا -

 زدم: یلبخند

خروپف خودش رو  یهر کس صدا شدیکاش م-

 .شدمیوقت من راحت مبشنوه! اون

در را باز  نکهیو به طرف اتاق رفت. قبل از ا دیخند

 زدم: شیکند صدا

 زاده؟امام میبزرگ ... فردا بربابا-

 را از هم باز کرد: دستانش



فردا بعد از ناهار با هم  سته؟یا نیبهتر از ا یچ-

 .میبش

فرهاد دعا کردم.  یو من فقط برا میزاده رفتامام به

و از خدا  رمیبگ حیسخت بود دستانم را به ضر

را فراموش کند و آرام شود  زیچبخواهم فرهاد همه

که الزم بود  ییزهایمن را در رأس چ دیچون با

 .کردیو از ذهنش پاک م گذاشتیکند م فراموش

 زکردنیدر تم هیزاده ماند تا به بقدر امام بزرگبابا

زاده کمک کند، اما من به خانه اماممسجد کنار

 یهاو برگه اورمیلباسم را درب خواستمیبرگشتم. م

نظر  ریکنم اما همان عادت ز حیحیرا تص یامتحان

 یباز داشت. وقت یمن را از انجام هر کار الیگرفتن و

 خانیسیع نیانداختم و ماش الیبه سمت و ینگاهمین

نتوانستم به اتاق بروم.  یحت دم،ید الیرا پشت در و

بزرگ نشسته و خاطرات در اتاق، با مامان خانمدیس

 وانیا ی. به انتهاکردندیرا مرور م شانیجوان

چشم دوختم.  الیو یبه جاده ترقیشدم و دق کینزد

. درخت به درخت او را رفتیجاده راه مدر  یکس

و از  دیرس الیو یجاده یبه انتها ی. وقتکردم بیتعق

پا سرتا ی. زندمیآمد، کامل او را د رونیپشت درختان ب

. دیچرخیبه اطراف م میبود و سرش دا پوشیمشک



. کردیو بعد دوباره حرکت م ستادیایم یالحظه

رفتم. به  نییها پاپلهتماشاکردن او را رها کردم و از 

به نهر کنار  ی. وقتنمیتا او را بهتر بب دمیطرف باغ دو

را  شیهاکه دست دمیطرف جاده داو را آن دمیباغ رس

 کوبخیکه م یبلندش کرده و با نگاه یپالتو بیدر ج

. زن  داشتیکنارش بود، قدم برم زاریبه شال

 دهیاو را د بارکیاحمد بود! تنها حاج یعموپسر

! قدش بلند بود و کمرش خانیسیع یبودم. در خانه

 اشیروسر دیاز کمر مامان! تا به خانه رس ترکیبار

چطور  هیمهم نبود بق شیداشت. برارا از سرش بر

رها بودند  شیهاشانه یرو شی. موهاکنندینگاهش م

. او که آمدندیو با هر تکان سرش به حرکت درم

را  میموها آوردم،یرا درم شیها ادارفت، من تا مدت

 یوقت ی. حترفتمیو در خانه راه م گذاشتمیباز م

 .بستمیرا نم میموها گذاشتم،یهم م یروسر
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درختان  نینهر، ب طرفنیطرف نهر بود و من اآن او

تر از او قدم بزرگ. چند قدم عقبابادرهم باغ ب



حدس  توانستمی. مکردمیم اشیو همراه داشتمیبرم

را که به طرف  رشیبه کجا برود، مس خواهدیبزنم م

 یکیکج کرد، مطمئن شدم. کمرش به بار زاریشال

به  اشیروسر یاهقبل بود و گوشه یهاهمان سال

 کیبار یگذشتن از جاده یپالتو رفته بود. برا ریز

 یلیاما خ رد،یبلندش را باال بگ یمجبور شد پالتو یگل

را تند  شیهاکرد. قدم شیشد و رها مانیزود پش

آنجا  خواستیکه دلش م یزاریبرداشت و تا شال

تا او را خوب  دمی. من هم داخل باغ دودیباشد، دو

 دمی. پشتش به من بود؛ اما ددیرس زاری. به شالنمیبب

 شیزانوها یانش را روکه چطور خم شد و دست

نشست و به  زاریکنار شال یگل یجاده یگذاشت. رو

رفت و  نییباال و پا شیهاشد. شانه رهیآن دورها خ

صورتش را به کف دستانش فشرد و خودش را تاب 

را  شیهااما اشک دم،یشنیرا نم اشهیگر یداد. صدا

پاک کنم. دست  توانستمیصورت خودم م یاز رو

ما  نینهر و جاده، ب کیدراز کردم تا آرامش کنم، اما 

 فاصله انداخته بود!
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تپه بود!  کیدر قبرستان نزد زار،یشال دیدو شه مزار

احمد پدربزرگ و مادربزرگ حاج که مزار ییجاهمان

 نیفردا با وجود ا دانستمیکه م ییبود! جا شیو عمو

 زن غلغله خواهد شد!

صورتش برداشت. از جا بلند شد و  یاز رو دست

. هنوز داشت دیدور خودش چرخ ،یگل یجاده یرو

. وسعت خوردیتکان م شیهاو شانه کردیم هیگر

گرفته بود؛ به هر طرف  یشیپ کالایغمش از وسعت ک

 .دمیدیلرزانش م یهااو را با شانه کردمیکه نگاه م

که لبانش باز و بسته  دمیدیو م گشتیخودش م دور

هم از او  ای کرد،یدرددل م زاریداشت با شال شوند؛یم

روز نتوانسته آن دو مرد را هم گله داشت که چرا آن

 چیارد تا هبرنج در دل خود پنهان نگه د یهامثل دانه

که  یرا بشکافد. باد شانیهانهینتواند س یریت

زدن تعادل او بود؛ تمام هدفش برهم د،یوز دفعهکی

هل  زاریتا او را به طرف شال کردیرا م شیسع یهمه



 خواستیهم دلش سوخته بود و م دیبدهد. شا

قدم زد و  جاده یآرام روحواسش را پرت کند. آرام

در دل   یپوشاهیکه از خودش فقط س ییدور شد. تا جا

 گذاشت. یدوردست باق یزارهایشال

 توانستمیکردم؛ نم یعقب طرا عقب ریاز مس ینصف

بعد از مادربزرگ   رم،یکردن به او بگچشم از نگاه

بود که هرگز دوست نداشتم  یزن نیاحمد، دومحاج

 باشم! شیجا

 دم،یشن اطیبزرگ را از حبابا یپا یکه صدا غروب

خم شده بود و  اطیآمدم. وسط ح رونیاز اتاق ب عیرس

تا  کرد،یم زیرا از دور کفشش تم یوالگل شهیمثل هم

بر لب  یبلند و لبخند ی. با صدانکند فیپله را کث ریز

 گفتم:

 احمد اومد!بزرگ حاجبابا-

 گفت: واشیسرش را بلند کند،  نکهیا بدون

 دونم زک!-

ها قدم ها گرفتم و به طرف پلهرا به نرده دستم

 برداشتم:



 یامسال با خودشون مهمون آوردن! زن پسرعمو-

احمد رو احمد هم باهاشونه. نشد امروز حاجحاج

قبرستون، اونجا  رمیفردا موقع مراسم م نم،یبب

 .نمشیبیم

ضربه زد تا  نیبرد و به زم نییرا باال و پا شیپاها

 یهم از کفشش جدا شود. در حال یوالگل یماندهیباق

 جوابم را داد: کرد،یها نگاه مکه با دقت به آن

 ماری! چره تیکن یروشن، فردا رفع دلتنگ چوشمیت-

 ومد؟ین

آمد،  کینزد ی. وقتدیایها بپله کیماندم تا نزد منتظر

 :نمیخم شدم تا صورتش را بب

 ؟یکنیبزرگ، چرا نگاهم نمشده بابا یچ-

 زد: یرا از هم باز کرد و لبخند دستانش

 یکفشم رو! چ ایتو رو نگاه بکنم  دیبا ای! یچیه-

 ؟یبب یخواست

 باال انداختم: شیبرا ییابرو

! مامان هم حتماً یبگ دیشما با دونم،یمن که نم-

 رضا مونده تهران. یخاطر مدرسهبه



را تکان داد و باال آمد. از کنارم گذشت و   سرش

به طرفم برگشت و  بارهکیور شد، که دو قدم د نیهم

 :دیپرس

 ست؟یبهتر ن یمراسم؟ نش یحتماً بش یخوایفردا م-

اما چشم  ده،یسؤال را پرس نیچرا ا دانستمیم نکهیا با

 گرفتم و گفتم:

 چرا نرم؟-

 گفت: کوتاه

 خب ...-

 منتظرم، ادامه داد: دید یماند. وقت رهیبعد به من خ و

 ای خانیسیع یدید یوقت هیبه خاطر خودت گونم. -

 گفتن. یزیفرهاد نتونن خوشون رو کنترل بکنن و چ

 گفتم: محکم

. کننینم یکار نیهمچ وقتچیبزرگ! هنه بابا-

 .گنینم یچیاحمد هخاطر حاجبه

 رفتم و زمزمه کردم: جلو

هر طور  دیبا ی. ولشمیاگه هم بگن من ناراحت نم-

 شده برم.



 ام زد:انهبه ش یارا دراز کرد و ضربه دستش

زودتر  ی. از مدرسه که برگشتمیبا هم بش ییپس دوتا-

 .میبخور بش ناهاریخونه ت ایب

فردا در  دانستمیتکان دادم؛ اما م دییرا به تأ سرم

 خواهد بود! یهر دو نفر ما روز سخت یقبرستان برا

مادربزرگ  م،یداشت شیرا که در پ یروز ی  سخت

از مدرسه به خانه برگشتم و  یچندان کرد! وقتدو

 م،یرا دار یبزرگ قصد چه کارکه من و بابا دیفهم

 ادیقدر فر. آندیدست نکش ادکردنیاز داد و فر یاهیثان

به دستش  یآب وانیاش خشک شد. لزد که حنجره

 دادم. آن را پس زد و گفت:

و ساسان بفهمن  نیخدا شاهبه ؟یبب یچ یریم-

 . شهیم الیواو

چشمانش کاپشنش را به تن کرد.  یجلو گبزربابا

 :دیبزرگ دستش را دراز کرد و توپمامان

 ؟یتو چره عقلت رو بخورد ه؛ین یزک حال نیآخه ا-

 . نیبش دینبا

 به او رو به من گفت: توجهیب بزرگبابا

 .ایو زود ب نیرو بب کاریمنتظرم. ت یسر پل ت -



در گذاشت؛  یرهیدستگ یکه دستش را رو نیهم

 کرد: دشیبزرگ تهدمامان

. اونوقت اون گمیم نیبه شاه رمیبُخدا امشب م-

 دونه با تو!

 در را رها کرد: یرهیدستگ بزرگبابا

که ازش  ستهیا کارهیچ نیاالن بشو بگو؛ شاه نیهم-

 دانه؟  یبترسم؟ به اون چه ربط

و محکم بست. با  دیرفت و در را با سرعت کش رونیب

بزرگ به طرف در رفتم. مامان عیبزرگ سررفتن بابا

آخرش را  یهاهم به همان سرعت رفتن من، حرف

 زد:

احمد صبح اومد مدرسه تو رو حاج یگیمگه نم-

بفهمه  نیشاه ؟یریکجا م گهیاالن پس د نه،یبب

 یها. از من گفتن بود. هر کارکنه اهیروزگارت رو س

 نکنم. یانیمهم بکنه من پادر

 یرا باز کردم و آرام پشت سرم بستم. پالتو در

گذاشته بودم،  وانیا ینرده یرا که رو امیمشک

 و به طرف پل رفتم. دمیپوش
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ستانش را پشت کمرش به د دم،یبزرگ که رسبابا به

 دی. تردکردیبراندازم م رهیخرهیهم گره زده بود و خ

 ی. به جادمیفهم ستادنشیرفتن را از حالت ا یبرا

رفتن چشم بدوزد،  ریرو به جاده باشد و به مس نکهیا

 یمحکم جلو نکهی. با اکردیآمدن من نگاه م ریبه مس

اما هنوز شک داشت که  ،بود ستادهیمادربزرگ ا

فکر برگشتن  یحت نکهیا یمان درست باشد. برارفتن

دور شدم،  یکم یرا هم نکند از کنارش گذشتم و وقت

 بلند گفتم:

 !شهیم ریبزرگ، دبابا ایب-

را از هم باز کرد و راه افتاد. مسجد را که رد  دستانش

فرهاد و  نیماش م،یدیتپه رس کیو به نزد میکرد

. کنار جاده پارک کرده بودند. میدید را خانیسیع

 بزرگ دستانم را محکم گرفت و گفت:بابا



 .میزود برگرد میفاتحه که خوند-

 کردم و گفتم: نگاهش

وقته اومدن.  یلی. خموننینم ادیخودشون هم ز-

 .دمشونیتپه من د اومدنیداشتن م

 نییبه باال نگاه کرد و سرش را باال و پا بزرگبابا

 برد.

 یاطراف مزار خانوادگ م،یتپه که باال رفت بیش از

 ریبزرگ ز. بابامیدیرا د هیاحمد و بقمهرآذرها، حاج

 لب گفت:

 .ومدنین یلی. هوا سرده مردم خهیشلوغ ن ادیز-

. پشت به ما، وسط دمیزودتر از همه فرهاد را د من

که  ینبودنبود. شلوغ ستادهیا خانیسیاحمد و عحاج

من قسمت بد ماجرا  یبابابزرگ بود؛ برا ندیخوشا

وانمود کنم که او را  توانستمیبهتر م یبود. در شلوغ

دو قبر نشسته  نیاحمد بحاج یعموپسر . زننمیبینم

حضور  یکه متوجه یکس نیلبود. او نییو سرش پا

ما شد و برگشت، فرهاد بود. سر که برگرداند، به 

 نیبازگردد. ا خودش یقبل تیتوانست به موقع یسخت

آغوش بود. برخورد ما، بعد از آن بوسه و  نیاول

گذاشت  یتینگاهش را به حساب نارضا نیبزرگ ابابا



شدن به مزار، سست شد.  ترکینزد یبرا شیهاو قدم

کردم. دستانش را فشردم و با خودم به  مکشمن ک

کرد و  کیاحمد نزدجلو بردم. فرهاد خودش را به حاج

من و  یبرگشت و وقت عیاحمد سرگفت. حاج یزیچ

 یدو طرف کتش را گرفت و به سو د،یبزرگ را دبابا

 یبزرگ دست داد؛ ضربهما آمد. لبخند زد و با بابا

 من زد و گفت: یهم به شانه یآرام

 طرف.اون میبر نیای. بنیاومد نیکرد یچه خوب کار-

بود و او را به  فوریمامان ک ییبایاز ز مامانمایس اگر

 یدرباره توانستمیمن هم م د،یدیم بایقدر دو زن، ز

آدم را در خودش دو یهایکه او خوب میاحمد بگوحاج

بزرگ هم آرام احمد باباجا داده است! با حرف حاج

مان برگشت و اما به طرف امد،یجلو ن خانیسیشد. ع

. با میداد که منتظر است تا برس شانن ستاد؛یکج ا

تکان  یبزرگ دست داد و در جواب سالم من، سراباب

که کامالً مقابل مردم دورتادور مزار  یشیداد. نما

رفتار  خانیسی. فرهاد هم مثل عکردیموجه جلوه م

بزرگ گره زد و جواب سالم کرد. دست در دست بابا

 ونکه بد یمن را هم با حرکت سرش داد. سالم

وشلوار تکردن در چشمانش، گفته بودم. کنگاه

 احمد.و حاج خانیسیبود؛ مثل ع دهیپوش یمشک



را به  خانیسیخودش کنار ع یاحمد جا حاج

بزرگ داد تا برود و فاتحه بخواند. خودش را از بابا

ها جدا کرد. دست من را گرفت به طرف آن فیرد

که اطرافش بودند؛ جز  ییهابرد. زن شیعموپسرزن

" خانممیاحمد "مرحاج. کردندیرا نگاه نم یاو کس

 یوقت واحمد برگشت حاج یزد. با صدا شیصدا

احمد بلند شد. حاج شینگاهش به من افتاد از جا

 به من کرد و گفت: یااشاره

 یلیخ شیدیکه د یبارنیدختر من! از آخر نمیا-

 بزرگتر شده!

 شهیکه فرهاد هم یهمان سرخ ایقرمز بود.  صورتش

در  ی. برادیدیم رنگش را در صورت من یبه نحو

باز کرد و  میجلو رفتم. دستانش را برا دنشیکشآغوش

مان کنار هم قرار گرفت و من صورت یوقت

" گفتم در جوابم زمزمه کرد: "خانم نیاومد"خوش

 !"کالایمعلم خوشگل ک

 ی. بومیایب رونیاز آغوشش ب گذاشتیتنش نم یبو

روز شبانه نیکه بعد از چند یآب یآب بود؛ بو

را فرا  کالایآفتاب سراسر ک نیبعد از اول ،یبارندگ

تا  دانستمی. نمکردیم یدنیو آن را زالل و د گرفتیم



 داند؛یم فیمن، فرهاد و آن ک یقدر از قصهکجا و چه

شده بود و درست مثل من  حلقهاما دستانش که دورم 

باور  نینداشت، من را به ا دنیبه کنارکش یلیتما

من ندارد. از هم جدا  یدرباره ید که تصور بدرسان

بر لب  یبندمیکه هر دو لبخند ن یدر حال م،یشد

سر مزار برادرش  یا. کنارش نشستم و فاتحهمیداشت

احمد خواندم. بعد بلند شدم تا سر حاج یو پسرعمو

هم فاتحه بخوانم. کارم که تمام شد به طرف  هیبق مزار

من  یبودند رفتم. روبرو ستادهیها امقابل که زن

. نمیفرهاد را بب خواستمیاحمد بود؛ اما من محاج

دستش را در  کیشد.  دهیچشمانم به سمتش کش

زل زده بود.  شیعموقبر پسرکرده و به سنگ بشیج

ت صلوات فرستادند؛ ی. جمعمن هم به او زل زده بودم

با نگاه  یکارچیبلند صلوات نتوانست ه یاما صدا

که  ییقبر بود؛ جاسنگ خیطور مد. همانفرهاد بکن

آن  یدستانش را رو شیعموپسرهمسر  م،یمر

 یلیمن خ یحالت مات فرهاد برا نیگذاشته بود. ا

طور که دوست دارم نگاهش آن توانستمیخوب بود. م

ممکن است بفهمد من فقط  نکهیاکنم؛ بدون وحشت از 

 .کنمیاو را نگاه م
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 یفرهاد درست مثل کس نکهیخوب بود! تا ا زیچهمه

و از کجا نگاهش  یچه کس دانستهیکه تمام مدت م

به من  فاصلهیگرفت و ب شیچشم از روبرو کند،یم

معطل  یگرید ینگاهش را جا نکهیزد؛ بدون ا وندیپ

آورد و به طرف  رونیب بشیکند. دستش را هم از ج

هل داد.  االرا به طرف ب شیبرد. موها اشیشانیپ

عقب رفت و دوباره بند  یکتش کم نیآست کارنیا نیح

کالفه شده بود از  دی. شادمیسبزرنگ را دور مچش د

 یدست شیبه موها خواستیم دینگاه ممتد من، شا

فقط  اینظر برسد و به  ترافهیقبکشد تا خوش

! اما یلیدل چیهیکرده باشد؛ ب یکار خواستیم

که او دستش را باال  فکر نیا توانستینم کسچیه

عوض  نم؛یسبزرنگ دور مچش را بببرده تا من بند 

باشد، آن بند را  راهیب توانستیفکر من نم نیکند. ا

من به او داده بودم و فرهاد حاال روزها بود که آن را 

 دور مچش داشت.

اطراف فرهاد جلو آمدند و ارتباط  یهاآدم یوقت

خودم نبودم. از  گریرا قطع کردند من د مانیچشم



 هیبق نمیتا بب کردمیجدا شده و فقط نگاه م زیچهمه

دوشادوش  تا همان کار را بکنم. کنندیم یکارچه

به  ی. وقتمیرفت نییبزرگ از تپه پااحمد و باباحاج

احمد برگشت و به طرف حاج خانیسیخودم آمدم که ع

 گفت:

رو برسون. من با  ییسراملک یتو مرمر و آقا-

 .رمیفرهاد م

 بزرگ مخالفت کرد:بابا 

 .میریخودمون م ه؛ین ینه راه-

فرهاد برگشتم. مشغول بازکردن قفل  نیطرف ماش به

پشت فرمان نشست،  یبود. وقت نشیدر ماش

را باز کرد.  نیهم در عقب ماش شیعموپسرزن

 به طرفش رفت و بلند گفت: ییایدریعل

برسون.  خان  دیسالم گرم ام ی! مبه سالمت نیبش-

 یبرگرد یروز بتون هیشاءهللا گفته ان ییایدریبگو عل

و برار قبر سر  پ ریت اکالیک یای! بنوطیت کشور،یت

 !یفاتحه بخون

آورد و  رونیب نیحرف، فرهاد سرش را از ماش نیا با

 گفت: ییایدریرو به عل



. فردا همه با هم راه شمونیهستن پ رن،یامروز نم-

 .میافتیم
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مانده  رهیدستگ یاحمد روحاج یعموپسرهمسر  دست

 شیبرا تی. در نهاکردینگاه م ییایدر یبود و به عل

را با مکث به طرف خودش  نیتکان داد و در ماشسر

با چندکلمه حرف  ییایدر یو سوار شد. عل دیکش

 یرا مرور کرده بود. وقت شیهاحسرت ،یمعمول

عقب و  بارفت و جلو نشست، فرهاد  خانیسیع

 یجاده افتاد و با زدن بوق ریدر مس نشیجلوبردن ماش

 زودتر از همه رفت.

بزرگ که در احمد به طرف باباها حاجرفتن آن با

و منتظر بود به او برسم، رفت و  ستادهیجاده ا ریمس

 گفت:



 .نیسوار ش دییبفرما ییسراملک یآقا-

 د:رو به من ادامه دا و

 مرمر تو هم سوار شو!-

در را باز  یرفتم و وقت نیبه سمت ماش عیسر من

بزرگ به بابا ینگاهمین نم؛یخواستم بنشکردم و 

بود و قصد جلوآمدن  ستادهیا شیجاانداختم که سر

اول نتوانستم درک کنم که چرا  ی. در لحظهنداشت

جلوآمدن ندارد؛ اما با بازکردن در  یبزرگ پابابا

درست رفتار  هبزرگ است کبابا نیشدم ا متوجه

 باشم! نیکار نکرده، شرمگ یبرا دیو من با کندیم

بزرگ بروم؛ را که رها کردم تا به سمت بابا نیماش در

کمر  یکرد. دستش را رو یدستشیاحمد پحاج

 نیبزرگ گذاشت و او را مجبور کرد به طرف ماشبابا

و کنار  دیایبرببزرگ هم نتوانست از پسش . بابادیایب

 احمد نشست.دست حاج

حرف داشت.  یاحمد کلبا حاج شهیهم بزرگبابا

بود؛ هر وقت  شیسرجا زیچها که همهموقعآن

 ستادندیایم یچوبپل یرو آمد،یم اکالیاحمد به کحاج

. زدیحرف م شیبرا یطوالن یزمانبزرگ مدتو بابا

 یاش به صندلمظلومانه دادنهیسکوت و تک نیا



ما و  نیساسان ب. عموکردیم رمیدلگ نیماش

تا نشستم  خواستمیفاصله انداخته بود. م کردن،یزندگ

احمد جلو بگذارم، به حاج یدو صندل نیدستم را ب

باران کنم. از درس رضا شوم و او را سؤال کینزد

و من از  دیبگو اشیزهوشیاحمد از تبپرسم و حاج

اش بروم. از مامان بپرسم و آن صدقهراه دور قربان

 دیمهشخانمهیحاج دنیاز شن احمدجرا که حا یلبخند

بزرگ با مکث و اما بابا نمیبب آمد،یلبانش م یرو

داشت؛  نیسوارشدن به ماش نیکه ح یگرفتنچشم

 زودهنگام به ذوق و شوقم زده بود. یتلنگر

زدن کرد. به سمت فخودش شروع به حر احمدحاج

 :دیبزرگ برگشت و پرسبابا

مرمرخانوم ما که شما رو  ،ییسراملک یخب آقا-

 کنه؟ینم تیاذ

کردن نگاه شیانداخت. برا نییسرش را پا بزرگبابا

قدر سخت شده بود! کاش به حرف احمد چهبه حاج

و او را با خودم  کردمیبزرگ گوش ممامان

. در دمیدیه چشم مرا ب دنشیکش. عذابآوردمینم

 احمد زمزمه کرد:جواب حاج

 !ستهیخوار همه انرسنه، غم کسچیآزار مرمر به ه-



بزرگ هم داشت راهش را سکوت کرد. بابا احمدحاج

فکر کند من  دیرفته بود با ادشی. رفتیم یاشتباه

 یاحمد به همههستم که حاج یآدم نیآزارترمردم

 ترنییپا یادر مرتبه یفقط کم دیاست؛ شا دهیعمرش د

و  زدیدائم از او حرف م مامانمایکه س یاز دختر

 بوده است.   ونیو هما ریکه مسبب مرگ ام گفتیم

 یجلو ینهیکردن به آسکوتش را با نگاه احمدحاج

 شکست و گفت: نیماش

قدر رضا چه یاگه بدون میاومدیم میمرمر داشت-

امانت در رو روش . مشتیپ اکالیک ادیکرد که ب یتابیب

 . امیقفل کرد تا من بتونم ب

که چشمانم داشت  یاحمد لبخند زدم؛ در صورتحاج به

 :کردیاشک جمع م

 براش تنگ شده. یلیمنم دلم خ-

 بزرگ به سمتم برگشت:را گفتم بابا نیا تا

 بشو تهران. ،یستیا لیروز تعطدوسه-

 را به دو طرف تکان دادم: سرم

 برگردم. دیبا دهینرسسخته رفت و برگشت. -

 در جوابم گفت: احمدحاج



 .گردونمیخودم برت م م؛یبر ایب-

وقت  هیشاءهللا شما هم سخته. ان ینه بابا! برا-

 .گهید

من مثل  یقدر گفتنش خوب بود. آرزوها"بابا!" چه

 ییهابزرگ کوتاه و بلند شده بودند. روزمامان یموها

و  زدمیصدا م احمد را باباحاج دغدغهیبود که من ب

 حال آرزومند  همان صدازدن ساده بودم.
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 گریاحمد بار دحاج میشد ادهیپ یچوب کنار پل یوقت

حرف از رفتنم به تهران زد و من باز هم مخالفت 

 نکهیا یوبرگشت، برارفت یسخت یکردم. نه برا

را  هیمجبور بودم خودم را داخل اتاق حبس کنم و بق

 ی  مهمان یبرنامه م؛یدردها کیوناخواه شرهم خواه

 یدر خانه شهیشب جمعه را که طبق روال هم



 یرار کنم، حتبود، بر هم بزنم و از همه ف خانیسیع

 .نهیخودم در آ ریاز تصو

 قیاحمد زدم؛ ساعت دقبه صورت حاج یابوسه

برگشتنم از مدرسه را به او گفتم تا فردا قبل از 

. میکن یو با هم خداحافظ نمیاو را بب اکالیرفتنش از ک

 نینشستن داخل ماش یقدر که برابزرگ همانبابا

و  شدنادهیداشت، به همان اندازه هم موقع پ دیترد

افتاده بود  ادشی هبرگشتن به خانه معطل کرد. تاز

 احمد بماند.با حاج شتریحرف بزند و ب

 وانی. به اتاق آخر ادینخواب اشیشگیهم یسرجا شب

بزرگ هم شب را به صبح رساند. مامان ییرفت و تنها

کرد. در مدرسه  نیبود، ناله و نفر داریکه ب یتا وقت

بزرگ راجع انه برگشتم با بابابه خ یگرفتم وقت میتصم

را راحت کنم که  الشیبه خودم حرف بزنم و خ

 نیا لیچون دل ام؛هرا کامل قبول کرد طمیشرا

 نیاما نشد ا دانستم،یرا مربوط به خودم م شیرفتارها

 آمدم تا کنار پل رونیاز مدرسه ب یکار را بکنم. وقت

کم بزرگ را با سااحمد بمانم، بابامنتظر حاج یچوب

و  فرهادنی. ماشدمیمنتظر خودم د الیو یکنار جاده

 یادهجاده پارک بود و همه آم یدر انتها خانیسیع

بزرگ بابا نکهیند. قبل از احرکت به سمت تهران بود



به سمتش برداشته بودم.  یچند قدم ند؛یمن را بب

 نگاهم فقط به ساک بود:

 کنه؟یم کاریبزرگ ساکم دستت چبابا -

 به ساک کرد: ینگاهمین

و  نهیرو گذاشتم توش؛ دو دست لباس با آ لیوسایت-

همه رو جمع بودم،  فتمیک یتو یوپرتا. خرتشونه

احمد همره روز حاجسهدو نیگذاشتم. پولم هست. ا

 بشو تهران.

 جمعش کردم: عیکوتاه لبخند زدم و بعد سر یالحظه

که سر و وضع  نیبرم تهران؟ چرا؟ اصالً با ا -

 .شهینم

باعث شد   شیفرهاد به حرکت درآمد و صدا نیماش

 :دیبگو عیطرف نگاه کند و سربزرگ به آنبابا

. ساکتم من آماده بودم. حرف ستیو وضع بد ن سریت-

احمد بشو تهران. بشو االن با حاج نیگوش بکن و هم

و کار رو  ادیب ماری. منتظر بود تومدهین نیتا شاه

 بشه. داشیبکنه. االناست که پ کسرهی

 کردم: تکرار



بزرگ. آخه کجا بابا شهیکه نم یاعجله یطورنیا-

 برم؟

 را کالفه تکان داد: سرش

قرار و  یش براخونه یرینم ینگفت نیمگه به شاه-

 اکالیک یروزکه گذاشت، پس بشو. دوسه یمدار

 .ستهیبهتر ا ینباش

بزرگ بابا .شدیم ترکیفرهاد هر لحظه نزد نیماش

که داشت به سمت  ینیتر گرفت و حساکم را محکم

 گفت: رفت،یم الیو

 گمیاحمد کار دانم؛ بعدش مبمون، با حاج جانیهم-

تو  ذارمیرو هم م ساکیو سوارت بکنن. ت انیب

 .نیماش

تند راه مخالفت نداشتم. بابابزرگ تند یبرا یفرصت

. کردیهم به اطرافش نگاه نم یالحظه یو حت رفتیم

و کنار هم قرار  دیبزرگ رسبه بابا یفرهاد وقت

بود،  یخداحافظ یکه برا یدادنگرفتند، بعد از سرتکان

 نیترتوجهش را به ساک دست او داد. با آرام هیبق

بزرگ بود. بابا یپ واسشو ح راندیشکل ممکن م

کنار دستش نشسته بود. خودم را  شیپسرعموهمسر

به  دانستمیتا رد شوند. نم دمیز وسط جاده کنار کشا



 خانیسیاحمد و عبزرگ نگاه کنم که به حاجبابا

از  خواستیم نشیبه فرهاد که با ماش ایبود  دهیرس

 یبود. وقت نییپا نشیماش یشهیکنارم بگذرد. ش

با من قرار گرفت، کامل برگشت و نگاهم  ستاراهم

تفاوت  نیکار را کرد، با ا نیهم هم اشیکنار کرد. زن

که لبخند به لب داشت و دستش را هم باال آورده و 

 .دادیتکان م میبرا

کامل از کنارم بگذرند، توانستم دستم را  نکهیاز ا قبل

 یرا بدهم. فرهاد کم اشیو جواب خداحافظ اورمیباال ب

ماند و  نی! خودش در ماشرا نگه داشت نیجلوتر ماش

به  عیسر د،ید. به سمتم که چرخش ادهیهمسفرش پ

جسارت  بارنی. امیکن یطرفش رفتم تا با هم خداحافظ

و  رمیتا او را در آغوش بگ اشتمکنار مزار را ند

 شانیدست دادم و برا دنیدزدجا بمانم. با چشمهمان

زد و با  میبه بازو ی. دستکردم خطریب یسفر یآرزو

 ییایدر یمثل عل خواستیلبخند از من جدا شد. دلم م

فرهاد امکان  نشدنادهیبکنم، اما پ ییدعا شیبرا

داخل  یوقترفتارکردن را از من گرفته بود.  یعیطب

فرهاد را  نینشست، چشم گرفتم تا حرکت ماش نیماش

بزرگ گشتم که به دنبال بابا الیو ی. در جادهنمینب

 دنیبود. منتظر شن دهیرس خانیسیاحمد و عحاج



باز و  یبودم اما صدا نشیماش دورشدن یصدا

شدن در باعث شد برگردم و دوباره به سمتش بسته

 آمد؛یو به طرفم م بودشده  ادهینگاه کنم. فرهاد پ

 بود. الیجاده و ینگاهش به انتها
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دو انگشت اشاره و شستش  نیرا ب یکوچک یبرگه

شد نگاهش را از جاده گرفت و  کیگرفته بود. تا نزد

 را به سمتم گرفت: به من داد. برگه

بهم  زنگهی جانیاله یمطبمه! هر وقت رفت یشماره-

 !یکن هر چه زودتر بر ی. سعبزن

دستم  رم،ینخواهم برگه را از دستش بگ نکهیا نه

. برگه را مکردینگاهش م رهیخشک شده بود. خ

. دستم زدینم یطور به سمتم گرفته بود و حرفهمان

حرکت دادم؛ کف دستم را به سمتش  یرا به سخت

گرفتم. داشتم؛ تا برگه را گذاشت آن را محکمنگه

 :دیپرس

 گه؟ید یزنیزنگ م-



 !زنمیم-

 تکان داد و گفت: یرا به آرام سرش

 منتظرم!-

 قدم به عقب برداشت: کی

 !خداحافظ

 م به جلو برداشتم:قد کی

 برو، عجله نکن! واشیخدا به همراهتون؛ -

 در چشمانم جوابم را داد: رهیمتوقف شد. خ حرکتش

کار بکنم من با تو  ی! چشه؟یم ینرم چ واشی-

 کال؟ایمعلم خوشگل کخانوم

 دهیحرفش را شن نیجز من ا توانستینم کسچیه

برگشتم.  الیو یباشد؛ اما ناخودآگاه به طرف جاده

 د؛یبه آن سمت کرد و بعد چرخ ینگاهمیفرهاد هم ن

قدر او با شد و حرکت کرد. هر چه نشیسوار ماش

من به  شد،یدر جاده دور و دورتر م نشیماش

 شدم؛یم ترکینزد خانیسیاحمد و عبزرگ، حاجبابا

و  ستندیبند ن شانیکه سر جا دمیدیچون از دور م

احمد از . حرکت حاجندکنیمدام به طرف هم حرکت م

بزرگ بود. دو دستش را به طرف بابا شتریهمه ب



هم  خانیسی. عزدیحرف م وقفهیگرفته بود و ب

مثل  شیپاها ییرا رها کرده و اگر توانا شیعصا

 یبند نبود. وقت شیجا سرمثل او  دیاحمد بود، شاحاج

 خانیسی. عدمیبه طرفشان دو شود،یراه تمام نم دمید

بزرگ بود که حرف احمد ساکت شده بودند؛ باباو حاج

 :زدیم

زک  نیا نی. فقط بدوننیحق دان نیبگ یهر چ-

حرف رو هم  نی، ابوده یعقلی. ساسان برهیتقصیب

وسط،  نیساسان رو بکش ینزنم؛ شمام اگه پا ییجا

با من  خوانیم یکار منه. هر کار گمیجا مهمه

 بکنن، بکنن. رمردیپ

 نیآمد، حس کردم زم انیساسان که به معمو اسم

سر خودم خراب  یو رو نمیتا بنش کندیالتماس م

 ریگ خانیسیاحمد و عحاج یرهینگاه خ نیشوم. ب

کرده بودم. نگاهشان قفل زده بود بر دهانم. دستم را 

 لبانم بردم: کیتا نزد

 بابا ... بزرگ!-

* * * 
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را بسته  اکالیک یجاده یبرف، چند روز نیسنگ بارش

 مارلهیپ د،یآفتاب بعد از برف که تاب نیبود. اول

 یتراب نگذاشت؛ خواست تمام مردها یروزگار برا

ها و را جمع کند تا قبل از بازگشت پسر اکالیک

از رشت، جاده را باز کنند. هر وقت تراب  شیهانوه

 شیوتشرهااو را از سلمان و توپ د،یدیرا م

و عروس کوچکش، تمام  مارلهی. جز پترساندیم

خانه با آمدن زمستان به رشت رفتند؛ هر کدام  یاهال

 ایکه در ییفرار از سوز و سرما یبرا یکی! یلیبه دل

مراسم  خواستیم یکیبود،  ماریب یکی آورد،یم

رشت  یانیاع یدخترش را در خانه یخواستگار

خودش و  یتا برا بودهم رفته  یکی رد؛یبگ

که در  یابخرد، پارچه نیسنگ یپارچه شیدخترها

 باشد. اکالیک یزادهشأن دختران خان



 اهیس نیکه ا میبود شیهاعموعفت و بچهمن، زن فقط

و چشم  میکردیرا به تن م اهیو آن س میشستیرا م

 دیایتا آفتاب ب میماندیبه آسمان و منتظر م میدوختیم

کوه را ها خواب باالرا خشک کند. شب مانراهنیو پ

لجان و عموکه آقا یدر حال میدیدیم  رحمان با هم گ 

 ها النهاردک یبرا زند؛یریم اطیح یهاخشک در چاله

 یو گل فیرا کث اطیتا در زمستان ح کنندیدرست م

و  آوردندی* میو گال کنندینکنند؛ دور باغ را چپر م

 . پوشانندیسقف خانه را م یمنفذها

شده بود. چهل روز نه از مردنش، بلکه  رزایم چهلم

در خاک  وطن  رزایم میدیکه شن یچهل روز از وقت

که هزاران بار از آن  یاخودش، کوه خودش، جاده

بزرگان  یو برا دهیزده و سرش را بر خیرفته و آمده 

در  یکس شودی. چطور مگذشتیاند، متحفه برده

آشنا با جان  یهابرف انیخودش، م یمادر نیسرزم

نه از برف   رزای! مرد؟یو تنش سردش بشود و بم

 زده بود.  خی یبگیبلکه از غر ده،یهزار بار د یهاکوه

قدم  دم،ید یارباب یرو به خانه یا که در جادهر بهار

به طرفش بروم. پل با  یپل چوب یبرداشتم تا از رو

 دی. بادیلرزیم میپاها ریز داشتمیکه برم یهر قدم



. بهار دستش کردندیبه حالش م یو فکر شدیم ریتعم

 تکان داد: میرا باال برد و برا

 کار دانم. همرهیجا بمون تهمون ا،ین-

عمر  دیرسیبه نظر م شیهادو طرف پل که چوب به

 میخودشان را کرده باشند، نگاه کردم و سر جا

را در دستش  اهشیس راهنیپ یها. بهار لبهستادمیا

 نیمحصور شده بود ب د؛یدویگرفته بود و به طرفم م

که از وسط جاده به دو طرف برده بودند. تا  ییهابرف

به طرفش دراز  اپل گذاشت، دستم ر یرا رو شیپا

 کردم:

 طاقت ندانه. یلیپل خ نیبهار! ا ترواشی-

 زد،ینفس مکه نفس یبه حرفم نکرد و در حال یتوجه

 شد: کیبرداشت و به من نزد یتند یهاقدم

وآمد کنن ! مردم هر روز رفتیتو که ترسو نبود-

 پل. نیا یرو

دور پل  یبرداشتهنمناک و ترک یهابه چوب یااشاره

 کردم و گفتم:

به  دیببو! همه ترک دانن، با یچ نینگاه بکن؛ بب-

 ببون. گهیپل د هیفکر 



 در هوا انداخت: یدست

 بخورم؟ دیپل رو هم با نیا ی! غصهیوا بد-

 نگاهم کرد: ترقیدق

بدت اومد از  ؟یقهر بود نجا،یا یتو چره اومد-

زد  یحرف هی ر،ینگ لیمارجان؟ به د یعموزن یحرفا

 !گهید

از آن  گفتیکه بهار م یپل یزدم و رو یلبخند

تا لبه جلو رفتم و به آب روان داخل نهر زل  ترسم؛یم

 زدم:

 یاز کس لمیوقته که د یلیخ گهی! دسهیقهر چ-

خدا که  ،یبش ادشونی تی. اگه آدما آدمرهیگینم

. هنوز خدا رو باال کنهیرو فراموش نم کردنشییخدا

 .میسر خودمون دان

 داد: نیچ یشانیپ

 رادیا هی! گشت و گشت نتونست ستهیفضول ا یلیخ-

. فردا کهیبار یلیکمر خ نهیا گهیم ،یریاز تو بگ

 !یفردا سخته زک بدارپس

 یخودش را به من رساند. دستش را رو اطیاحت با

 گذاشت و گفت: دوشم



 نیتو که کمرت ع گفتمینبود بهش م مارلهیاگه پ- 

با کمر  میکه مر یکرد کاریچ مونهیدور شکم گاو م

که جز  یچهارتا الکو بارد ؟ینتونه بکن کشیبار

 ندانن. یاگهید یقشنگ چیلباس هخوشون تن

 :دمیبه طرفش چرخ عیسر

مهمان  نجای. ما ااینگ یطورنیا وقتچیبهار ه-

که با صاحبخانه دعوا  میومدی. نمیستیروزه ا دویکی

 گفتن تو ساکت بمون. ی. هر چمیبکن

 را از من گرفت: شیرو

 صاحبخونه نیگفته ا یبشورن! ک نهیسر اتخته-

 رفتیمنه، مگه داشت م ییصاحبخونه آقادا سته؟یا

زکون رو  نیبا ا خواخوریرشت بهشون نگفت م

انگار به من  نیگفت یهر چ د؟یحرف گرم و سرد نزن

 گه؟یتازه م زیچ هیببو؟ چره هر روز  ی! پس چنیگفت

ندونه  م؟یستیعزادار ا م،یشد میتیما  نهیبیکوره؟ نم

 نه؟یداغ ما سنگ

کرده بود، اما دست از  دایراه پ شیبه صدا بغض

 برنداشت: تیشکا



نصف روز خوابه  نه؟یبیمارجان رو نم یرنگ و رو-

 یبش دیرو هم فکر کنه بهار ببو و با شگهیو نصف د

 !یبرس زارشیکوه به شالباال

______ 

 یهاپوشاندن سقف خانه یکه برا یاهیگ افیال ینوع

 .رودیدر شمال به کار م ییروستا
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عموعفت که آمد؛ از بهار چشم گرفتم. راجع زن اسم

حرف بزنم، جز  توانستمیعمو عفت با همه مبه زن

حس  شدیم کیبود هوا که تار یبهار! چند روز

نه  کالست،ایدر ک کندیعمو فراموش مزن کردمیم

هم خشک  رشیکوه. شخودش در باال یخانه وانیا

عادت کرده بود با دستش از کاسه غذا  الیشده بود. ل



 دیبه ام گریکند و د ریبردارد و شکمش را س

 .ندیمارجانش ننش

که  میو برو رمیدست بهار را بگ خواستمیم

آمد و باعث شد هر دو به پشت  از جاده ییسروصداها

به  ییکه کاله سرش نداشت، با موها ی. مردمینگاه کن

 گریجلو افتاده بود و چند مرد و زن  د ختهیهم ر

و  زدیپشتش بودند. مرد به سر و صورت خودش م

 کیتا نزد م. دست بهار را رها کردگفتیم ییزهایچ

کوتاه مرد از  ی. قبادیگویشوم و بفهمم چه م

 یافتاده بود و سر و وضع نامرتب نییاش به پاشانه

 اکالیک یو کنار هم ارباب فیرد یهاداشت. به خانه

 زد: اشنهیمحکم به س یانگاه کرد و ضربه

 بشو رشت!  شترهیماه ب هیببو؟  یارباب چ-

 طرف مردم برگشت: به

ن. حتمال یتموم مراهزنان -  یبه م یومنال بدزد 

باره که  نیچندم نیرخت و لباس هم رحم نکردن. ا

که  یوسط راه دزد به مالمون دستبرد زنه. اونم وقت

دزدن  قیرف شونیارباب و برارش همه بشون رشت. ا

به داد ما  یک ،یبکن یدگیرس دیبا یقافله! ک کیو شر

 رسه؟یم



 به سرش زد: یدست دو

خودشون  شونیو ندار ببردن. بُخدا که ا داریمردم م-

. روز از دست بدم هی یرو تو زکونیدزدن. حق م

 سالمه.  سریخدا رو شکر بکنم م دیبا

جلوتر بروم که بهار نگذاشت و دستم را  خواستمیم

 گرفت:

دعوا  مارلهیپ میبش ؟یرو نگاه کن یچ م،یمر میبش ایب-

 .مییبدو ایکنه. ب

 طرفش برگشتم: به

 گونه، دزد زده بهش؟ یچ نیبهار ا-

 :دیزور با خودش کشرا گرفت و به دستم

کمتر ما رو  ی. مردم هر چمیما بر ایدونم، ب یمن چ-

 سفارش کرد. یلیخ ییدابهتره. آقا ننیبب

و  گشتمیبرم داشتم،یتند قدم برمبا او تند نکهیا نیح

جاده به  طرفنی. مرد از اکردمیم یبه عقب هم نگاه

اش را همه بشنوند. بهار من تا قصه رفتیطرف مآن

تا  کردمیم یو من هر چه سع دیکشیرا با خودش م

 .دمیشنینم زیچچیمرد را بشنوم؛ ه یصدا



 رونیدستم را از دست بهار ب میدیخانه که رس کینزد

 آوردم:

. انگار زدیمرده از دزد و راهزن حرف م نیبهار ا-

به  دیبا یکی، بُبُردن. راست گونه، داشته یهر چ

که  هیبق سته،یا ضیدادش برسه. ارباب بزرگ مر

مردم نتونن از ترس دزد  شهی! نمتییداآقا ایخوبن، 

 دزد و ... قیبشون. تازه حرف از رف جاچیو راهزن ه

 :دیکش غیج آرام

 مارلهی. پنیرو بب وونی. رو امیبش ایب می... مر یوا-

 ی. االن فکر بکن به اون چکنهیداره ما رو نگاه م

. تراب تا االن از پشت خونه خودش رو میبگ دیبا

 رسونده به اونا.

آرام به . آرامدمیرا د مارلهیرا باال گرفتم و پ سرم

که به  نیما ماند. هم دنیها آمد و منتظر رسطرف پله

 گفت: میدیها رسپله

ن بنداز ریخونه الکو زکون عادت ندانن سر به ز نیا-

و بعد بدوبدو برگردن خونه. شما دو تا  رونیو برن ب

. نیگرفته باش ادیرو  نجایتا االن بد و خوب ا دیبا

 گهید ن،یماشاهللا هر دو از هوش و حواس کم ندان

 .نیبش ییبدون اجازه جا نمینب



 عیانداختم و سر نیینگاهش کنم، سر پا آنکهیب من

 یحرف چی" گفتم؛ اما بهار ساکت ماند و هچشم "به

منتظر چشم گفتن او هم  مارلهیپ کردمینزد. احساس م

 نیهم خودم و هم بهار را از ا نکهیا یهست. برا

 نجات بدهم سر بلند کردم و دوباره چشم تیوضع

 ها کرد:به پله یااشاره مارلهیگفتم. پ

. تا دیتنها نذار نهیعفت. ا یپهلو نیباال بش نیایب-

 . رهینگآروم  دیچوشمش نباش یجلو

که  وانی. به اجلو افتادم و بهار پشت سرم آمد من

و به بهار نگاه  ستادیما ا یروروبه مارلهیپ میدیرس

 کرد:

ببند که  یجور هیعموت ببند، مثل دختر دستمالیت-

 رو بپوشونه.  تنهیسرس

به دستمالش  یبرد و نگاه نییسرش را پا بهار

 انداخت:

 میکه نخوا میخودمون دان یدرد برا نقدریما ا مارلهیپ-

 دارمیچادرشب برم هی. فردا میبد ینشون کس نهیسرس

 .پوشونمیاز دماغ تا پام رو م

جانش آمده بود، که خبر مرگ آقا یبهار از وقت زبان

مثل کارد شکرهللا شده بود، بزرگ و کوچک نداشت، 



. حرکت کردم تا کردیم یقربان همه را با زبانش

که قدم اول را  نیاما هم ند؛یگوینشنوم چه به هم م

 دستم را گرفت و گفت: مارلهیبرداشتم پ

 خو مار! شیپ یتو بمون باهات کار دانم. بهار بش-
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دور مچم بود.  مارلهیپ یهانگاهش مات دست بهار

 تشر زد: مارلهیپ

 ؟یمارجانت! چه نگاه کن یبشو پهلو-

 :دیدرجا به طرفش چرخ بهار

 ،یندانه؛ من بشم سر پل چوب یریتقص میمر مارلهیپ-

 دستم را رها کرد: مارلهیاونم اومد دنبال من! پ

 بگو چشم، بشو داخل!-



به من کرد و به طرف اتاق رفت. در  ینگاهمین بهار

به ما انداخت و بعد در را  گرید یباز کرد نگاهرا که 

شدم. با  رهیخ مارلهیبست. سرم را باال گرفتم و به پ

 کنار خانه کرد و گفت: وانیبه ا یاسرش اشاره

! تا یزدیونگ م یور، داشتاون یغروب رفت روزید-

 !ایسمت در یو بدوبدو رفت یگرفت دهیند یدیمن رو د

اما  کردم؛یم هیتکان دادم تا انکار کنم گر سر

زبانم را  آمد،یاز من برم جانیگفتن تا همدروغ

 یهاخالف حرف یبه گفتن حرف ینتوانستم راض

بود، منتظر جواب نماند و  یکنم. زن عاقل مارلهیپ

 گفت:

 یرو یببو حت کی! هوا که تاریستیتو الکوزک ا -

 !ایدر یبش یچه برس ،یایب دیهم نبا وونیا

 :امدیچشم گفتم. خوشش ن عیسر

 ؟یچشم گونچشم یکه ه یبش یعجله دان-

 را آرام به دو طرف تکان دادم: سرم

 گرفته بود. لمید کمهی روزمی. دایدر رمینم گهینه، د-



 وانیتر! به امحکم بارنیدستم را گرفت؛ ا گرید بار

خودش نگهم داشت و  یرومجاور خانه کشاند و روبه

 د:پچ کرپچ

 یطورنیا دیبا شهیوروز عفت همحال ی! برانیآفر-

 ! به همه دروغ بگو.یدروغ بگ

نکرد.  یهمراه گریعفت که آمد، چشمم دعموزن اسم

و از او چشم گرفتم. دستم را که در  ختمیآرام اشک ر

 داد و گفت: یدستش بود تکان

 گفت که خشکت زد؟ یاتاق چ یغروب تو روزید-

. دیچسب نهیام به سبردم. چانه نییسرم را پا شتریب

 ام گذاشت:شانه یدستش را رو مارلهیپ

 گفت؟ ی. بگو بهت چستمیبگو، من محرم راز عفت ا-

 شدیرا که م ییدادهایرا باال آوردم. تمام داد و ب سرم

 و لب باز کردم: دمینثار سرنوشت کند، در چشمانش د

ومد رحمان فردا که اها رو جمع کنم تا عموگفت بقچه-

 کوه!باال میو زود بش مینکش یمعطل

 افتاد: نییام پااز شانه دستش

 ببو؟ یچ نهیکنه، ا طورنیچره ا-

 دادم: اشیدلدار



اومد!  شیبار پ دویکیخوبه!  ه،ین طورنیا شهیهم-

 .گهیحرفا نم نیاز ا گهیشاءهللا دان

 در چشمانم گفت: رهیخ

 ببو! وونهید زکیم-

 شد و اخم کرد: مانیکه زد پش یاز حرف عیسر

. یداریگونم. چشم از عفت برنم یچ نیبب یگوش بد-

به بهار بگم، اما تو بزرگتر و  دیحرف رو با نیا

 یهفده سال عفت برات مادر! شونزدهیترحواس جمع

. یبکن یتالف نهیکه ا ستهیبوده، حاال نوبت تو ا

سلمانم  یببو. حت یطورنیعفت ا یبدون دینبا کسچیه

دانه. فردا  یو روز حالخواخور چه  نهیا یبفهم دینبا

 منم یعروسا شه،یم دایسلمان پ یفردا سروکلهپس

دور و بر عفت! منم  انیب ادیبرگردن. نذار ز دیشا

 .ستهیکه دورش خلوت بمونه بهتر ا رمیوتشر متوپ

 دانستمیکه نم یسر تکان دادم؛ در صورت دییبه تا فقط

عمو اهر و برادر شوم. زنخو داریمانع د دیچطور با

که سلمان به رشت رفته بود؛  یماهکی نیدر طول ا

دل نازک یهابارها سراغش را گرفته و بعد مثل بچه

 کرده بود. هیگر اشیاز دور



که تازه خبر اعدام  ییرا فقط همان روزها سلمان

! بعد از آن دمیدیم ادیز م،یبود دهیرحمان را شنعمو

! یبود از هر کنج یم و او فرارمن در کنج اتاق نشست

 یبا صدا آمد؛یم روقتیو د رفتیصبح زود م

به خانه برگشته  دمیفهمیاسبش بود که م یههیش

 است. 

 یترنرم یگفت و با تن صدا نیدوباره آفر مارلهیپ

 داد: ادامه

اونور خونه! گفتم  آدیفردا صبح زود سداسدهللا م-

تا  سهیعفت بنو یدعا برا هیو  ادیهوا روشن نبو ب

بکن. خودم  داریب نهیبندازه گردنش. تو سر صبح ا

بهتره.  می. شلوغ نکنمشیبریدنبالش با بهار م آمیم

 مهیسل نیای. همه بالیتو بمون باال سر پروانه و ل

 .شک کنه

 .کنمیم دارشیباشه، فردا صبح زود ب-

 را رها کرد و از سر راهم عقب رفت: دستم

 عفت! شیبشو پ ایحاال ب-
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که  نیهم برد؛یعمو خوابش مزن یپا یداشت رو الیل

خورد.  یدر را باز کردم، چشم گشود و تکان

که او  دیایب نییعمو پازن یپا یاز رو خواستیم

 را گرفت و گفت: شیسفت پاها

 !گهیبخواب د ،یخوابیاز ب یشیم یدارهالک -

که بهار، دور از  ییقدم برداشتم و به طرف جا آرام

تند را تند الیعمو لنشسته بود رفتم. زن الیچشمان ل

و نگاهش هم به من و بهار بود. خواب  دادیم تکان

 ستادیباز ا شیدادن پاهاشد، از حرکت نیکه سنگ الیل

 و دستانش را به طرف من و بهار گرفت:

رو  مارلهیپ یقدر من به شما دوتا بگم صداچه-

 م؟یمر همرهیداشت ت کاریچ د،یاریدرن

کالمم  یرو یدستپاچگ نیشدم؛ اما نگذاشتم ا هول

 بگذارد: ریتأث

 عموت رو تنها نذار. ! فقط گفت زنچارهیب یچیه-

ده بود و که بلند ش الیل یمشک یشدم به موها رهیخ

 گفتم:

 !ایببو، نشم سمت در کیبعد هم گفت هوا که تار-



باال  شیمهم نبود که صدا شیمثل من برا عموزن

 را از خواب نپراند: الینرود و ل

 ا؟یدر یرفت یکیتار یروشن! ک چشمانیم-

جوابش را بدهم که بهار دستش را به  خواستمیم

 باال انداخت: یتینارضا ینشانه

 دیاالن هم تو! ولش کن مار،لهیمارجان، تا االن پ یوا-

 رفته، خاطرخواه که نگرفته! ای. درگهید

 یرا رو الیرا از هم فاصله داد و ل شیپاها عموزن

 گذاشت. دستش را به طرف بهار گرفت و گفت: نیزم

 نهیپروانه کجاست ا نی. برو بباینفهم شد یلیتو خ -

 اتاق! یتو اریب

 از جا بلند شد. سر کج کرد و  بهار

شام را  یآمد و سفره مهیکه سل یتا وقت عموزن

فقط  دید ینگفت. وقت زیچچیآماده کرد، ه مانیبرا

 یزیو خودم چ کنمیرا تماشا م الیخوردن لغذا

 گفت: خورم،ینم

 تیالغر یگوشت آب ببو! مردم برا جانیپال بخور! ت-

 .آرنیحرف درم

 :دیسرش را بلند کرد و غر بهار



 عموزنیمردم کار به کار ما ندانن مارجان! ت-

 !هیبردار ندست

 عفت دل به دلش داد:عموزن بارنیا

قشنگ  یلیخ می! خودشم دونه مرشهیلیاون که از بخ-

 .رهیخودش آروم بگ لیگفت د یزیچ هی سته؛یا

 لبخند زد: بهار

 گفتم بُخدا! میرو به مر نیمنم هم-

باعث شد بهار  یکوباندن اسبو بعد پا ههیش یصدا

 لبخندش را فرو بخورد و به طرف در برگردد:

 اومد! ییداآقا-

عمو . زندیکشیم ههیو ش کوباندیطور پا مهمان اسب

برداشتند تا بلند شوند. رو به  زیو بهار همزمان خ

 بهار گفتم:

 ی. اون اسب آرامهین تییقادااسب آ یههیکه ش نیا-

 ههیش هی یکیتار ی. توکوبهیپا نم قدرنی. استهیا

 قدرنیاسبش رو ا وقتچیهم ه تییدانکنه. آقا شتریب

 .ستهیا گهینفر د کی. حتماً آرهیخونه نم کینزد



و بهار نگاه از من گرفتند و به هم چشم  عموزن

و  دمیشان خجالت کشلب یدوختند. از لبخند رو

 جلوتر آوردم. بهار زمزمه کرد: شیرا برا الیل یکاسه

. مارجان دونهیم میرو هم مر زیچءهللا. همهماشا-

 راست گونه! یک مینیبب رونیب میبش
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 یسرم را باال نگرفتم. با سر گریحرف بهار، د نیا با

بهار باشد و تمام  ییداآرزو کردم کاش آقا نییپا

باشم که درستش را  یمن غلط! تا من کس یهانشانه

رفتند. اسب  رونیعمو و بهار بنگفته است. زن

من  دیو تمام ام دیکشیم ههیو ش کوباندیپا م وقفهیب

اسب  کرد. آن دیاسب سلمان باشد ناام نکهیا یرا برا

 بکند. یکار نیو باهوش، محال بود چن بینج



در را تا به آخر باز  یزودتر برگشت. دو لنگه بهار

نگران آمدن سرما به  شهیمثل هم نکهیکرد و بدون ا

و با لبخند  ستادیچهارچوب در ا داخل اتاق باشد، وسط

 گفت:

 کار داشت! مارلهیتراب برار بو، با پ-

 دهیطرز بازکردن در فهم بزند، من از ینبود حرف الزم

 اشییدااز آقا ریغ یبودم که سوار و اسبش، کس

 است.

 اش زد:به شانه یااز پشت ضربه عموزن

 !ریآهان بشو تو استخاره نگ-

عفت به داخل عموتا زن دیخودش را کنار کش بهار

. قبل از سر او وارد اتاق شد و در را بست. پشت دیایب

 عموعفت گفت:زننشستن دور سفره رو به 

 یتو ییدابمونه که اسب آقا ادتیپس مارجان -

 .نکنه ههیش شتریبار ب هی یکیتار

بود،  انیما در جر نیکه ب یزیاز چ خبریب پروانه

 گفت:

 .کوبهینم نیبه زم ادیخو پا هم ز- 

 با اخم رو به بهار گفت: عموزن



 مهیبخور االن سل شامیکمتر حرف بزن. ت شیبن-

 !آدیم

 اشرهینگاه خ دم،یدراز کش میکه در جا یتا وقت بهار

عمو خروپف آرام زن یمن برنداشت. صدا یرا از رو

گذاشت و  امنهیس یکه بلند شد، پروانه دستش را رو

 کرد: کیبغلم کرد؛ سرش را به گوشم نزد

 زد،ی! حرف مدمیخواب نازخانوم رو د شبید میمر-

 هیکوه تا مارجانم برات باال ایزودتر ب گفتیبه من م

 .ارهیب ایدن گهیکولو* د

 زیبود، خ دهیمن خواب گریبهار که طرف د دفعهکی

 پروانه زد و گفت: یبه بازو یابرداشت و ضربه

حرفا رو به  نیا یکمتر دروغ بگو! صبح بلند ش-

رو  ُجنیت یمن دونم و تو. همه جا یمارجان بزن

 ! َکنمیم رم،یگیم شگونین

 به من چسباند و زمزمه کرد: شتریخودش را ب پروانه

 !دمیخواب نازخانوم رو د گم،یبُخدا دروغ نم-

 یارا باال آوردم تا اگر بهار خواست ضربه دستم

 به او بزند، نتواند. رو به پروانه گفتم: یگرید



بازم خواب  دیبخواب تا شا ریمن باور کردم. تو بگ-

 .ینینازخانوم رو بب

 لحاف برد: ریزرا به  سرش

رو آورده بود،  یجان پارسال که نازخانوم و گاوآقا-

 !آرهیم ایکولو به دن هیهر سال  یگفت گاو

را از سرش برداشتم و او را در آغوشم گرفتم  لحاف

قدر نگهش داشتم تا خوابش و به خودم فشردم. آن

. آرام دستم را از دورش برداشتم و به سقف زل برد

بهار و مرتب  یقراریب یمتوجه زدم. وانمود کردم

 شتری. هر چه من تالش کردم او بستمیخوردنش نتکان

و نشست. خودش را  شدبلند  تی. در نهاتکان خورد

 به سمتم خم کرد: یکم

به  ییهویرشت،  رفتیداشت م ییدااونروز که آقا-

 گفت؟ یجاگذاشتن شالش اومد باال به تو چ یبهانه

بالش حرکت دادم و به طرفش  یرا با سرعت رو سرم

 :دمیچرخ

 !برداره خواستی! شالش رو مه؟یبهانه چ-

 کرد: پچپچ



به تو  یزیچ هی اومدننییموقع پا دمیمن خودم د-

 گفت. 

 کردم و گفتم: اخم

 !ستین ادمی-

 را باال انداخت: شیابروها

رشت؛ اما  رهی. گفت درسته داره مگفت یمن دونم چ-

هم  رجیخبر از ا هی یپ دیحواس هست که با نهیا

 گه؟یرو گفت د نیباشه. ا

سرم جلو  کیبرگرداندم. بهار هم سرش را تا نزد رو

 آورد:

 خودی. بشدیازش م یبو تا االن خبر یشدن دایپ رجیا-

بکنم؛ اما  اهیس لیدیت خوامی! نمیشتیانتظار ن نهیا

 ببو! یچ هیحتماً 

 شیرا به بالشم گرفتم. بلند شدم و روبرو دستم

 عمو پشتپچ کنم اما خروپف زننشستم. سخت بود پچ

 بکنم: دیرا با کارنیا کرد،یم یادآوریسر هم 

شاءهللا که هر جا ان ؟یزنیم ستهیا یچه حرف نیا-

 هست سالم و سالمت باشه.

 گذاشت: میپا یرا جلو آورد و رو دستش



 !سریبالم خوامیمعذرت م-

بالشش انداخت و  یرا که گفت، خودش را رو نیا

 :دیگردنش باال کش کیلحاف را هم تا نزد

 دید یوقت گمینکرده بمرده! م یمن که نگفتم خدا-

! تراب به مارجان لونیُجن در خطره، رفته از گ نهیا

 فرار کردن باکو! یبا کشت هایاز جنگل یلیخ گفتیم

 گفت: کنمیچپ نگاه مهنوز به او چپ دید یوقت

 ادیآروم شد ب یکم همه چ هیو تا هم پنهان بب دیشا- 

 .دیبکن یو ببره تا عروس رهیدستت رو بگ

 یعروس ادیکه زودتر ب نهیدرد من ا یکنیتو فکر م-

خودم و آبروم  یبرا نکهیاز ا شتریرو ب رجیا م؟یبکن

 .خوامیجانش ممار یبخوام، برا

. با دستش آن را سفت گرفت دیرا بر سرش کش لحاف

 نیب یحرف نیاز ا شتریهم ب خواستمیتا کنار نزنم. نم

و چشمانم  دمیوبدل شود. دوباره کنارش دراز کشما رد

 زودتر خوابم ببرد. یطورنیا دیرا بستم؛ تا شا

________________ 

 گوساله
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شد؛ تا آن موقع  نیاز نماز صبح خوابم سنگ بعد

در  ی. حتبردیبخوابم و خوابم نم زدمیوپا مدست

جانم رفت آقا ادمی ها،دنیکوتاه از آن نخواب یلحظات

 یدلتنگش شدم و در پ دفعهکی ؛ستیهاست که نماه

 نیکنم! و ا یرفع دلتنگ توانمیبودم، چطور م نیا

 بیکه خدا نص دبو یهپروت کوتاه من، موهبت

راحت درک کنم  توانستمیعموعفت کرد. حاال مزن

 شیو به جا ستدیایم ییدر جا تیواقع شودیچطور م

 .دهدیراه را ادامه م یهیآدم بق االتیخ

که  یقول یکار دستم داد. نتوانستم رو ن،یسنگ خواب

در از  یکه با صدا یداده بودم، بمانم. موقع مارلهیبه پ

خواب و پروانه که  الیجز بهار و ل کسچیه دم،یجا پر

عفت را عموآمده و زن مارلهیبودند، در اتاق نبود؛ پ

 با خودش برده بود. بهار رو به من گفت:



 الیل شیپ ایشدم. ب دارینگران نبو. من زودتر ب لید-

بخواب که چشم باز کرد نترسه و دوباره بخوابه. 

 میبریش مبعد مهیو سل مارلهیمارجان رو با پ

 .زادهامام

در رفتم.  کیرا سرم کردم و همراهش تا نزد دستمالم

هوا هنوز روشن نشده بود. سرما و باد دست به 

سقف خانه  ی. باد روکردندیم دادیدست هم داده و ب

. بهار من را به عقب رفتینشسته و با آن کلنجار م

 :دیهل داد و در را به طرف خودش کش

 بشو تو اتاق سرد نشه. ون،ریب یایب خوادینم-

 و پروانه تنها گذاشت. الیرا بست و من را با ل در

نشستم و آرام صلوات  الیبخوابم. کنار ل نتوانستم

که سلمان داده بود فکر کردم. اگر  یفرستادم. به قول

که  ییهاینجات جانش سوار همان کشت یبرا رجیا

 یرو توانستیشده بود، سلمان چطور م گفتیبهار م

قبل از رفتن به رشت  به  یکه در باالکوه و حت یقول

 من داده بود، بماند؟

و به  دمیدست کش الیل یبه موها آرامآرام

 آمد،یم ییآرامش گوش دادم. صداها یهازدننفس

! به گمان وانیا یهازدن محکم به نردهمثل ضربه



 ،یارباب یمحکم خانه یهاباد و بوران با نرده یباز

شد و  شتریها بنشستم؛ اما سروصدا میر جاد الیخیب

را از جا پراند. هر  نم وقفه،یب ی  هاپچپچ یبعد صدا

که  شدمیتر ممطمئن شدم،یم کیکه به در نزد یقدم

تند و  یهاقدم یزادیخانه نه باد، بلکه آدم وانیدر ا

 ی. قبل از بازکردن در، صداداردیبرم عیسر

بکشم  عیآن را سر یپردرد"آخ" باعث شد، دو لنگه

قدر بود، اما نه آن کیبگذارم. هوا تار وانیو پا به ا

که تراب را نشناسم. نگاه از او گرفتم و  کیرتا

بلندباالتر از  یمرد ی. دو مرد، دو طرف بازودمیچرخ

او را هر طور شده از  کردندیم یخود را گرفته و سع

مرد  ی  حالیباال بکشند و ب یارباب یتالر خانه یهاپله

 .گذاشتیشدنش نمو خم

 ی. تراب سعدمیگفتم و به سمتشان دو ی"ی"وا بلند

و دستش را محکم بر دهانش  ردیرا بگ میداشت جلو

 :دیکوبیم

. نجایا آنی! سروصدا نکن. االن همه مواشی واشی-

 . یبفهم مارلهیپ دینبا

 :طورنیاو هم هم گرفتم،یآرام نم من



بلند نکن. سلمان  . سروصدایبفهم دینبا کسچیه-

 .یبفهم یخودش نخوانه کس

 یحالیمرد ب دیحرفش را تمام کند و بگو نکهیاز ا قبل

به خودش  یدو مرد، مثل مار یهادست نیکه ب

ها رفته و او پله کیسلمان است، من تا نزد چدیپیم

 یو خون شیقبا نیآست یرا شناخته بودم؛ اما با پارگ

از انگشتان  چکهکه با وجود فشار دستانش چکه

را  ادمیفر توانستمو ن دمیعقب کش افتاد،یدستش م

تا  زدیم وارینگه دارم. تراب خودش را به در و د

ها خم شده پله یرو شیساکت بمانم. سلمان زانوها

توان نداشت سرش را بلند کند. رو به  یبود و حت

 تراب گفتم:

 همه خون ... نیببو؟ ا یچ-

 :دیمن جلو کش یقدمکیرا تا  خودش

 . نییاز اسب افتاده پا ه،ین یچیه-

 یسلمان انداختم و خون یقبا یبه پارگ گرید ینگاه

 کرده بود: نیرا رنگ تشیکه تمام آست

 یپارگ نی! ا؟یدروغ نگو آقا تراب. چه اسب افتادن-

 ببو آخه! ی. چستهیمال خنجر و دشنه ا



 مان گرفت:را به سمت در اتاق دستش

 یپارچه ی! بشو تو هر چهیحرفا ن نیاالن وقت ا-

 . اریب یدان زیتم

 به دو مرد زد و گفت: یتشر

 باال!  میآقا سلمان رو ببر دیآهان ُجن بکن-

که درش را باز گذاشته بودم  یبه سمت اتاق عیسر

صندوق  یرا که رو ییزهایتمام چ ی. دو دستدمیدو

انداختم. در صندوق را باز  نیزم یبود هل دادم و رو

 .دمیکش رونیام را بکردم و بقچه
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ام داشتم، دو که در بقچه ییزهایتمام چ انیم از

 ادگاری یکیکه  ی. دو دستمالدمیکش رونیدستمال ب

 نیترزیسلمان! تم یتحفه یگریجانم بود و دآقا



دو دستمال بود. بقچه را  نیکه داشتم هم ییهاپارچه

رفتم. سلمان را  رونیوسط اتاق رها کردم و ب

تالر  یپله نیی. پابردندیها باال مکشان از پلهکشان

آخر باال  یکه سلمان را از پله نیو هم ستادمیا

تالر گذاشتم،  وانیا یپا که رودنبالشان رفتم.  دند،یکش

که سلمان را برده بودند،  یتراب از رفتن به داخل اتاق

شد و به طرفم آمد. راهم را سد و دستش را  مانیپش

 :ردیها را بگدراز کرد تا دستمال

 نزن. یهم حرف کسچیتو اتاق، به ه نییبده. بشو پا-

 دادم: لشیبه سمتش برداشتم و دستمال را تحو یقدم

که  شهینم د،یزخمش رو دوادرمون بکن دیبا-

 ای قهیعم یلیتو اتاق! زخمش خ دیکن مشیقا ینجوریا

 ه؟یسطح

 را در دستش فشرد و گفت: هادستمال

االن  ه،ین قیعم ادیز ؟یقدر سماجت کندتر تو چه-

. تو بشو، سلمان رو دوادرمون کنهو آقا آدیاحمد ممال

 !یسیوا نجایندانه ا تیخوب

هم  یقدم تشیجلب رضا ینگاهش کردم و برا رهیخ

 به عقب برداشتم:



 ه؟یچ یآقا سلمان برا یبازو یزخم رو نیببو، ا یچ-

 جلو آورد: ینگاهم کرد و سرش را کم چپچپ

 یهوس شکار مرغاب دفعههیموقع برگشت  شبید-

 ببو. طورنیبوده دستش ا یاطیاحتیکرد؛ ب

 شکار؟-

را به دو طرف تکان داد و دستانش را به  سرش

 طرف جلو آورد:

 شلوغه!  سریسؤال نپرس. بشو م نقدریبشوبشو ا-

 یخبر دنیشن یبرا وانیا یرفتم و رو نییها پاپله از

احمد و مرد همراهش . با آمدن مالستادمیمنتظر ا

 ناچار به اتاق برگشتم.

که  یتا وقت رفت،یم شیآرام و در سکوت پ زیچهمه

متوجه شد و تمام اهل خانه را به خدمت  مارلهیپ

دارند رها کنند و فقط به سلمان  یگرفت تا هر کار

غذاها را درست کند، تراب  نیتریمقو مهیبرسند؛ سل

 یاحمد روزو مال ندیسر سلمان بنش یشب و روز باال

چرک نکند.  بهار و  زخمشسه بار به او سر بزند تا 

به  دنیخواب یبود که جز برا عموعفت هم سه روززن

 کاریو باال کنار سلمان بودند. من هم ب آمدندیاتاق نم



 یها. عادتکردمیکمک م مهیبه سل ینبودم، در آشپز

ها آن کردنیسلمان را از بر بود، اما در عمل ییغذا

دوست  شسلمان فسنجان تر دانستیموفق نبود. م

 ادبودنیفسنجانش ترش بود! ز شهیندارد، اما هم

 یاش را بهانه کردم و خواستم براروزانه یکارها

کمک، فسنجان ناهار را من درست کنم. مطبخ بزرگ 

که آتش را  یدور از هجوم باد شدیسه کله داشت و م

کرد و خسته نشد. به  یراحت آشپز کرد،یم فیضع

 شتریمردم باالکوه و ب مامت ییغذا یاندوخته یاندازه

 کیداشتند! زحمتش فقط  یاکاز آن در مطبخ خور

 دست درازکردن و برداشتن بود.

ما فقط او  نیسه روزم بود. از ب نیتنها همدم ا پروانه

سلمان، به  یبازو یبود که با وجود زخم رو

 ادیدر باالکوه وفادار مانده بود و به  شیهایدلخوش

آورده بود در  شیکه آقاجانش برا یخانمداشت ناز

 ییجدا شاننیو ب کالایدر ک کوه است و خودشباال

 افتاده است.

 را بافتم و سرم را به طرفش کج کردم: شیموها

 ماه! نیع ،یخوشگل ببو-



را تا  اششدهسیگ یرا به پشت برد و مو دستش

 جلو آورد: دگانشیمقابل د

تو  یموها یمقراض نزنم اندازه گهیقدر دچه-

 شه؟یم

 :دمیزدم و سرش را بوس یلبخند

 رو نشا بکنن. هازاریدوبار شال دیکه، شاندونم -

 اخم دستش را باال برد. لبانش را غنچه کرد: با

 !ستهیا یلیاوووووه! خ-

 بلند شد: شیجا از

 .پرسمیاز مارجان م رمیم ،یتو ندون-

 نکهیبلند شدم و به طرف در رفتم. قبل از ا همراهش

اش آن را باز کند، خم شدم و دستانم را دور شانه

 م؛ کنار گوشش زمزمه کردم:گذاشت

 گهیبهتر بو؟ تب که د تییداپروانه امروز حال آقا-

 نداشت؟

 را رو به باال حرکت داد: سرش

بره به  نییپا ادیخواست ب یخوب بو؛ حت یلیامروز خ-

 دعواش کردن. مارلهیکاراش برسه، مارجان و پ



 اش برداشتم:شانه یرا از رو دستم

 خب خدا رو شکر!-

 به چشمانم نگاه کرد: میمستق

غذا خورد. گفت چون فسنجونش  یلیناهار هم خ-

بخوردم. بهار هم گفت تو درست  قدرنیا هیترش ن

 !یبود

 گرفتم و به در اشاره کردم: چشم

 مینشا کن بارهیاون گفت  دیمارجانت. شا شیبشو پ-

 من بشه! یموها یموهات اندازه

دارند. نه  هفردا نتوانستند سلمان را آن باال نگ صبح

 کدامچیعموعفت، هنه التماس زن مار،لهیپ دادیدادوب

 رونیسلمان نداشت و او از اتاق تالر ب یرو یریتأث

بروم،  رونیها نتوانستم از اتاق بآمد. من تا ساعت

 یترابتراب دم؛یشنیم اطیرا از داخل ح شیفقط صدا

و قول  کردیم فیکه رد ییهاارو ک گفتیکه م

 .تا قبل از غروب امروز انجام دهند گرفتیم

عموعفت، هم از خود ! هم از زندمیکشیم خجالت

ام برداشتم فقط به ها را از بقچهدستمال یسلمان. وقت

که آرام گرفت،  زیبودنشان فکر کردم؛ اما همه چ زیتم



و  یو سلمان خوب شد، معن افتیها که بهبود زخم

 داد.مفهوم و خاطرات آن دستمال رخ نشان 
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منتظرش بودم تا زمستان  ادیروزها ز نیکه ا یآفتاب

اتاق را پر  یهاکند، از صبح تمام روزنه گرم یرا کم

با من سر لج داشت  ییکرده و به داخل آمده بود. گو

بروم،  رونیب توانستمیامروز که من نم نیو هم

 اطیح ی. سروصداهاکند ییگرفته بود خودنما میتصم

بردم.  رونیگرفتم و ب را الیکه آرام گرفت، دست ل

لم داده بود، حاال به  اطیح یجایکه از صبح جا یآفتاب

نشسته بود  شانیهابرگ یو رو دهیدرختان نارنج رس

ساحل انداخته بود، دست نوازش به  یرو و پرده

 .کردیها را آرام مو آن دیکشیها مموج یغوغا



 یکنار ی  ارباب یاز خانه ییبود، صداها یخال اطیح

 یاعضا ی. خم که شدم، کفش و چاروق همهآمدیم

طور . هماندمیها دپله نییپا فیبه رد فیخانه را رد

تراب و بعد به دنبالش سلمان  کردمیکه داشتم نگاه م

 الی. دست لندیایب نییها پاقصد داشتند از پله دم؛یرا د

. سرم را در میتالر رفت یپله شترا گرفتم و به پ

و پله نگه داشتم و از دور به  وارید نیب یفاصله

دوشش  یو قبا رو نییسلمان نگاه کردم. سرش پا

 شیهاشانه د،یچرم بلندش را که پوش یهابود. چکمه

 یرا از رو شیرا به طرف تراب خم کرد، تراب قبا

 راهنیو پ قهیدوشش برداشت و به دستش گرفت. جل

را  اشی. دست زخماش بودتنهد تنها پوشش باالیسف

. تراب تندتر رفتیم اطیبغل گرفته و به سمت در ح

 قدم برداشت تا به او برسد:

 یبپوش، خدا قبایناتوونه. ت ُجنیآقاسلمان هنوز ت-

 !یخورینکرده سرما م

همان  دم؛یسمت تراب که برگشت، صورتش را د به

را  شیهاشیبودم. ر دنشیکه از ابتدا منتظر د یزیچ

 را کوتاه کرده بود: شیهااصالح و مو



از  نمیبب خوامی. منجایا اریباقر رو ب نیبشو ا-

 یکه ه شهیم بشینص یترسوندن مردم چ

 به من بزنه! ادیدانه ب یرف. حگهیراهزن مراهزن

ها جلوتر آمدم تا هر دو نفرشان را از پشت پله یکم

 . تراب محکم بر دهانش زد:نمیبهتر بب

 گفتم. یزیچ هی! وا بده آقا، یخدا من رو الل بکن-

 کالفه نگاه گرفت: سلمان

بپرسم، تو  خوامیندانم، فقط چندتا سؤال م شیکار-

 .اریب نهیبشو ا

بکشد تا  رونیداشت دستش را از دستم ب یسع الیل

 نیراه برود. مجبور شدم هم وانیا یکنم رو شیرها

 شیصدا کردمیکار را بکنم. اگر دستش را رها نم

 .آمدیدرم

کنان دوش سلمان انداخت و التماس یقبا را رو تراب

 گفت:

 . جانیهم آرمشیو م رمی. مایآقا تو جلوتر ن-

دوشش  یداد تا قبا خوب رورا باال  شیهاشانه سلمان

 بماند:

 .شیاریتا ب گردمیاطراف م نیباشه بشو. منم هم-



گفت و به طرف در رفت. چشم  ی"چشم" بلند تراب

 دمیکنم و به اتاق ببرم، اما تا د دایرا پ الیگرداندم تا ل

طرف برود و خودش را به ها شده تا به آنسوار نرده

و اسمش را بلند صدا  دمیکش یغیها برساند، جپله

با سر  نکهیو او را قبل از ا دمیزدم. به طرفش دو

آغوشم گرفتم و به خودم  در فتد،یها بپله یرو

 نیاما هم دم،یکش یچسباندم. چشم بستم و نفس راحت

که چشم باز کردم با سلمان چشم در چشم شدم. اخم 

. قبل از داشتیکرده بود و به سمت خانه قدم برم

 کردم: یدستشیزدن کند، من پبه حرفشروع  نکهیا

 .یسالم، خدا بد ند-

جواب  ایکند،  خمینگاهم کرد. مانده بود توب ،ستادیا

 سالمم را بدهد.

 !دهیسالم، خدا زهر و پادزهر رو با هم آفر-

 کرد: الیبه ل یااشاره

! نیزم خوردیبا سر م الیل ،یآوردیدو قدم اگه کم م-

مواظبش  یتونیاگه نم سخته. شیبزرگ ببو، نگهدار

 .یشم با خودش ببربچه رهیبده عفت هرجا م یباش

 حلقه کردم: الیتر دور لرا محکم دستانم



 شیدارگولم زد. نگه دفعههیتند بدوئه؛ گرفته تند ادی-

 !هیسخت ن

 باال انداخت: ییابرو

چشم من  یاالن جلو نیبه حرفه مگه؟ به عمله! هم-

 .فتهیبود ب کینزد

 در چشمانش نگاه کردم: میمستق

 اکالیمردم تو ک نیگفت بارهی. هیآره؛ به حرف ن-

االن تراب رو  نیومنال دارن؛ اما همراحتن. مال

 که چرا گفته راهزنا ارهیبره باقر رو ب نیفرستاد

از شکار  یترمهم ی. کاراومنالش رو بردنمال

 راحت باشن. اکالیتا مردم ک نیبکن دیبا یمرغاب

 شدم؛ آن یسرد و طوفان طورنیا کبارهیچرا  دانمینم

 دیآرام بودند. شا ایدر یهاموج یکه حت یهم در روز

برخوردمان بعد از  نیچون انتظار نداشتم در اول

 دیشا ایبه من تشر بزند؛  زیقدر تندوتبرگشتنش آن

باقر  یانصافیو ب یبا ناحق خواستیم نکهیخاطر ابه

قب رفتم؛ اما سلمان قدم به ع کیرا مؤاخذه کند. 

ها جلو آمد. سرش را پله نییقدم برداشت و تا پا عیسر

 شد: رهیبلند کرد و به من خ



رو  میدیشن یو چ میگفت یتو گذشته چ نکهیحرف ا-

جاشه! اگه  گهی! نه درسته، نه دستهیبهتر ا مینزن

 منم! ادتره،یز تشیکه گله و شکا یاون میحرف بزن

 گذاشت،یصورتم م یاگر دست سردش را رو الیل

. جز زدیم رونی! حرارت از صورتم بشدیدرجا گرم م

 بلد نبودم انجام بدهم. یگریفرارکردن به اتاق، کار د
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تم گذاشتم و صور یدستانم را رو یطوالن یقیدقا تا

هم سکوت کرده و  الی. لاورمیب نییها را پانتوانستم آن

. دستش کردینشسته بود و نگاهم م میرودوزانو روبه

تا  دیکشیو دستم را به سمت خودش م آوردیرا باال م

 صورتم بردارم. یاز رو

بودم، هر وقت قرار  اکالیکه در ک یماهچهار نیا تمام

کج  ریبود راه من و سلمان به هم برسد، مس



 یهابه آدم افتاد،یمان به هم مهر وقت کار م،یکردیم

 ریمان هم که به هم گ. چشمانمیگفتیم یگرید

زود پشت کرده و به خودمان پناه  یلیخ کرد،یم

به  بارهکیاما  م،ینبود ریمسامروز هم م؛یبردیم

 یپا یو حت می. چشم در چشم شدمیسمت هم برگشت

و  های. تمام آن خوددارمیدیها را وسط کشگذشته

حرف من و سلمان  کیاز مرور خاطرات، با  زیپره

که من  یبه همان روز میبود دهیبه باد رفت. رس

رفتم و سلمان دست  وانیا یبستم، رو دیدستمال سف

 ی. انگار بعضرگرداندو رو ب دیکش شیبه موها

هستند که تا ابد  ییهاها و خاطرات از جنس زخمحرف

بهبودشان،  یو تالش برا ماندیردشان بر جا م

 َکندن است.جان هودهیب

. لبخند زدم؛ دست ندیسرش را کج کرد تا من را بب الیل

 صورتش گذاشتم و گفتم: یرو

آخه چره حرف گوش  ا،یفتیبود ب کینزد سریبالم-

 ؟ینکن

به در کرد و با  یابرد و اشارهرا به پشت سر  دستش

 جلوآوردن لبانش گفت:

 .وونیا میبر-



 :دمیبه سرش کش یدست

 نه. وونیا-

 ادامه دادم: ترآرام

 !کنهیدعوا م آدیم مارلهیپ-

کرد مثل من آرام حرف بزند. تا توانست لبانش  یسع

سختش بود کلمات  شهیکرد و مثل هم کیرا به هم نزد

 :دیبگو فاصلهیرا ب

 ... مار؟ لهیپ-

 تکان دادم و چشمانم را درشت کردم: شیرا برا سرم

 !مارلهیآره پ-

و به آن زل زد.  دینشسته به طرف در چرخ طورهمان

صورتش  یمن را درآورد و دستانش را رو یادا

گذاشت و خودش را تکان داد. خم شدم و محکم 

من  توانستیم یبه سادگ شهی. همدمیسرش را بوس

 الیل یبکشد. در چهره رونیب میهاالیرا از فکر و خ

 همان د؛یمحو از عمورحمان را د یریتصو شدیم

دار، فک و چانه و صورت گرد! بلند و حالت یابروها

رحمان عمو یلبخندها ادیمن  زد،یلبخند که م

 .افتادمیم



 .دیرسیزودتر از خودش م شهیبهار هم یسروصدا

شده و منتظر آمدنش بودم. در را هل داد  رهیبه در خ

 آن را باز کند: یو دستانش را باال برد تا هر دو لنگه

در رو آفتاب  دی! باز کنن؟ینیبیرو نم رونیآفتاب ب-

 بخوره! ییهوا هیتون سروکله ادیب

 :دیسمت من چرخ به

بشو تو  ایتو اتاق؟ ب یشتیش ناصالً تو چره همه-

 !اطیح

 جا بلند شدم: از

از  رونیبرم ب ایبرم تو باغ نارنج!  خوادیم لمید-

 !یبرم تو جاده، سر اون پل چوب اط،یح

را  الیل یکه با آن موها یابرداشتن شانه یبهانه به

 مرتب کرده بود، برگشتم:

اتاق خسته ببوم؛  نیا یتو شدنیاز زندون گهید-

 !رونیب امیب تونمیو نم جاهیکردم  ریانگار گ

 ی؛ اما فقط صدابزند یحرف عیبودم بهار سر منتظر

. دست دمیخودم د یروبرداشتنش آمد. او را روبهقدم

 گذاشت: میبازو یرو

 ؟ینداشت یتیببو، تو که هرگز گله و شکا یچ-



 رفتمیدم رودخونه، م رفتمیکوه هر روز ممن تو باال-

. مردم رو رفتمیباال م یزارهایزاده. تا اونور شالامام

 کیتپه نزد هی گهیقشنگه، تراب م اکالی. کدمیدیم

برم  خوامی. ممونهیبهشت م نیکالست، عحسن

 اونجا!

 :دیخند

 تپه؟ -

 :دیباز خند و

 یدیشنیمارجان را م یعموتپه؟! اگه حرف زن یبر-

 ییدا. داشت به آقایزدیحرف رو نم نیا گهید

تو  ای یالکو رو بزن نیکه سروته ا کردیرو م تیچغول

 یخوایتو جاده! حاال تو م ای ا،یلب در ایاغ نارنجه، ب

 تپه؟ یبر

 کردم و به سمت تاقچه رفتم: اخم

 رمیبه من داره، هر جا م کاریمارجانت چ یعموزن-

 .پادیمن رو م

 جلو آمد: بهار

تا  چونمیپیالکو گوش رو م نیهم بهش گفت ا ییداآقا-

 ور!و اون ورنیبره ا نییسرش رو نندازه پا گهید



 شیجاتاقچه برداشته بودم، سر  یرا که از رو یقرآن

به  یانگاه کردم. ضربه رهیگذاشتم و به بهار خ

 زد: میبازو

 یجلو ییداآقا زد،یعمو که حرف مبودم. زن یشوخ-

. کارش کردیرو درست م رهنیخو پ یقهیداشت  نهیآ

عموش و گفت چه که تموم شد تازه برگشت سمت زن

 !ایلب در ایتو باغ نارنج  یدانه بش یرادیا

 

[18.06.21 22:09] 

 

 276#پارت

  می_مری#برا

 

کردم. بهار  زیرا تم رشیرا دوباره برداشتم و ز قرآن

 با لبخند گفت:

 .شهینم زیتم نیاز ا شتریب گهید سته؛یبس ا-

تا  زدیرا صدا م الیها باال آمده و لاز پله عموعفتزن

من  یاش را به شانهبه سمتش برود. بهار شانه

 پچ کرد:چسباند و پچ



که  دمیفهم ییزایچ هی مارلهیپ یساعت رفتم خانه هی-

 نگو!

به سمتش انداختم. سرش را به سرم  ینگاهمین

 کرد: کینزد

دروغ بو،  یببو؟ شکار مرغاب یبازو چ ییآقادا یدون-

بهش خبر  رهیبرار تراب م گشته،یاز رشت که برم

 رشیکردن و کجا گ کاریراهزنا با باقر چ دهیم

و شب با  ذارهیهم براشون طعمه م ییداانداختن. آقا

 ریباهاشون درگ آنی. راهزنا که مدنیم کیکش یکی

 یتو بازو کنهیفرو م شواز اونا خنجر یکیو  شنیم

 .ییداآقا

را  شی. دو طرف بازودمیبه طرف بهار چرخ کامل

 گرفتم:

تنها نکرد؟ آدم که دست اطیبهار! چره احت یوا-

 بندازه؟ ریرو هم گ یسراغ راهزنا. تونسته کس رهینم

 جدا شود: شیبازو یعقب رفت تا دستم از رو بهار

رو  کسچیشده. ه یچ گهیکن االن مارجان م لیو-

 رهیباز م ییداشدن. آقا رینگرفتن، فقط با هم درگ

 سراغشون.



. بهار را شدیم کیداشت به اتاق نزد عموعفتزن

 صدا زد:

 !یکمک بکن ناهار آماده بکن مهیبه سل ایبهار ب-

 برود، گفت: نکهیقبل از ا بهار

 .گهیاگه خواست خودش م ا،ینگ یچیبه مارجان ه-

دادم. کاش اصالً امروز  هیتک واریتکان و به د یسر

کاش با  رفتم،ینم وانیکاش به ا آمد،یآفتاب درنم

 کردمیباور نم یکاش به سادگ زدم،یسلمان حرف نم

 رفته است! یسراغ شکار مرغاب دهیکه از راه نرس

زده را از سلمان پس  یهاتمام حرف خواستیم دلم

و  میتک به تکشان را! دور سفره نشسته بود رم؛یبگ

 عمو تشر زد:زن کردم؛یمن فقط به سفره نگاه م

نه با چوشمش، زل  خوره،یآدم با دستش غذا م-

 !غذای. بخور تیشینم ریس یبزن

 را باال گرفتم: سرم

 زاده؟کال امامحسن میبعدازظهر با بهار بش-

 گفت: محکم

 شی. بنمیریپنجشنبه همه با هم م ن؟ینه؛ کجا بش-

 نکن. ییسر، بهارم هوا جایت



 داد: به بهار ادامه رو

خبر  میمر یعموم رو براگپ زن یهنوز وقت نکرد-

 گفته؟ ایچ ینگفت ،یبار

 درهم رفت: شیهاسگرمه بهار

دانم مارجان خبر بارم، من اصالً محل به  کاریمن چ-

 .دمیاون نم یحرفا

 با تمسخر گفت: عموزن

 گفت. یچ یدیآهان دونم، تو اصالً نشن-

کم کرد و به طرف  شیکه از طراوت و گرما آفتاب

 الیعمو خوابشان برد و لرفت، بهار و زن اطیح گرید

چشم گذاشته  یمن تازه چشم رو یپا یهاهم با تکان

صندوق نشسته بود و منتظر  کیبود. پروانه نزد

 . لب زد:کردینگاهم م

 ؟یگاو شیمن با تراب برم پ-

 را به دو طرف تکان دادم: سرم

 تراب. شیپ برمتیخودم م دیکه خواب الیل سایوا-

 زد: لبخند

 خوابش برده. الیل-



برداشت و به سمت  اشنهیس یدستش را از رو الیل

 ماینیب یام را روبرد. انگشت اشاره شیهاچشم

را تکان دادم و  میپاها گفتم. آرام ی" سیگذاشتم و "ه

 نیزم یمطمئن شدم، او را رو دنشیاز خواب یوقت

را  الیل یتا پاها دمیکش یعمو را کمگذاشتم. لحاف زن

بپوشاند. دستمالم را دور گردنم محکم بستم و دست 

 رفتم. رونیپروانه را گرفتم و ب

. خم شدم دمیگذاشتم تراب را پشت در د اطیکه به ح پا

 را مرتب کردم و گفتم: و دستمال پروانه

وا. گا شیبه تراب گونم تو رو ببره پ رمیاالن م-

 .یبه حرفش گوش بد ا،ینکن یطونیش

 و گفت: دیبه دستمالش کش یدست

 با من؟ یآیتو نم-

 .یباغ نارنج تا تو وگرد رمی! من مسرینه بالم-

 دی. تا ما را درا گرفتم و به سمت تراب رفتم دستش

 :دیزد و پرس یلبخند

 سر پل؟ نیبش نیخوایم-

 به پروانه کردم و گفتم: یااشاره



پروانه رو ببر گاوا رو  هین یتراب، اگه زحمتآقانه -

 کنه! ی. دلتنگنهیبب

 خم شد و دست پروانه را گرفت: عیسر

دتر! تا اهل خانه از خواب بلند نشدن  میبه چشم، بش -

 .میو وگرد میبر

جا دست به دستش داد و با هم رفتند. همان پروانه

ان برسند. بعد از رفتنش یاصل یتا به جاده ستادمیا

 راهنمیپ یهابه خانه انداختم و با گرفتن لبه ینگاهمین

به سمت باغ نارنج رفتم. از همان اول باغ دست دراز 

 یها. نارنجدمینارنج دست کش یهاکردم و به برگ

تر. از راه داربودند، هم آب تررشتباغ، هم د یانتها

جلو رفتم. آفتاب  د،یرسیباغ م یکه به انتها یکیبار

 چرخاندمی. سر مدیوزیم یکامل رفته بود و باد آرام

انبوه  نیکنم. از ب دایباغ را پ یهانارنج نیترتا درشت

ها و برگ ی  رنگ سبز و نارنج انیدرختان، م

 یها. نارنجرفتین مییباال و پا یها، رنگ سرخنارنج

. رنگ دمیدرشت را رها کردم و به آن سمت دو

. دستمال رفتیم نییباد باال و پا ریمس در یسرخ

درخت  یکه به تراب داده بودم، دور تنه یسرخ

را باد با خودش به  شیهابسته شده و گوشه ینارنج



. از دستمال چشم گرفتم و به اطراف آوردیحرکت درم

هزار و انگار هزار دمیچرخ ودمنگاه کردم. دور خ

موج در قلبم به تالطم افتاده بود. دستانم را دراز کردم 

شل بسته  شیهاتا آن را از دور درخت باز کنم؛ گره

 کینزد امینیآن را باز کرده و به ب عیشده بود. سر

تازه آن را به درخت  ی. کسدادیرز م گل یکردم. بو

 بپراند.عطرش را  دبسته بود و باد هنوز نتوانسته بو
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 لیتبد ها،دنیکردن و دور خود چرخچشمآن چشم تمام

سر و فشردن  گرفتننییپا ستادن،یا حرکتیبه ب

 سرم را بلند کنم و دنبال دمیکشیدستمال شد. خجالت م

 دمیترسیگرفته بود بگردم. م میجان براکه آقا یدستمال

 ییکه دستمال سرخ را به درخت نارنج بسته، جا یکس

که خودش  ییکند؛ جا میو تماشا دباش ستادهیدورتر ا



و من او را  ردینظر بگ ریبتواند من را ز یبه راحت

 اطیخودم را به در ح رفتم،یم رونیاز باغ ب دینه!  با

 یتا خانه را با سرعت ط اطیو بعد از در ح رساندمیم

آن هم با دستمال  گرفتم؛یو در اتاق آرام م کردمیم

من  یکه برا یاحتر یکه همراه داشتم. کارها یسرخ

 شده بودند! یسخت و نشدن

ها نگاه دوختم؛ دنبال خانه وانیبلند کردم و به ا سر

ها گذشتم و در پله یها گشتم. از روپشت ستون یآدم

. به دو دمیرا ند کسچیو ه دمیچرخ اطیح یجایاج

از آن بودند  ترجانینگاه کردم؛ درختان نارنج ب طرفم

را پشت خود پنهان کنند. محکم سر  یکه بتوانند آدم

به پشت برگردم. از  خواستمیم. ستادمیا میجا

 نمیبب تیدور باغ نارنج بگذرم و در نها یهانیپرچ

 یو بشنوم صدا گشتمیرا که به دنبالش م یکس

 انیبه موقع را در م زیگر کی یهازدننفسنفس

 باد! یادعایب یهوهو

 بارنیتمام وجود حس کردم اگر به پشت نگاه کنم، ا با

 شدیکار را نکردم. نم نیاما ا گردم،یبرنم یدست خال

 یبیو نانج ستادینارنج ا بینج شهیکنار درختان  هم

ذشتن بهتر از نگذشتن، گ دن،یبهتر از د دنیکرد. ند



درخت  یو بستن دستمال به تنه ستادنیرفتن بهتر از ا

 با خود بود!  آنبهتر از بردن 

به طرف  نییپا یپشت نگاه نکردم، گذشتم؛ با سر به

که بهتر بود  ییکارها یدر قدم برداشتم، همه

دستمال به  یاز بستن دوباره ریانجامشان دادم، غ

 درخت. یتنه

گرفته بود؛ گره  دستمال دور  اشیباز . باددمیدو

 دنمیو دو دنیباد شد و د یبازهم میگردنم باز و موها

 میو موها ستمیبا اطیرا کند کرد. مجبور شدم وسط ح

دستمال  یرا به دو طرف صورتم هل بدهم. دو گوشه

ها را به هم گره زدم و از بار محکم آن نیرا گرفتم و ا

 ها باال رفتم.پله

زدن من  نفسنفس یهمه خواب بودند. صدااتاق  در

. قبل از کند داریهمه را ب دمیترسیقدر بلند بود که مآن

به طرف  ند،یدستمال سرخ را در دستم بب یکس نکهیا

آوردم. دستمال را  رونیام را بصندوقچه رفتم و بقچه

. درست مثل روز اولش باز و خوب نگاهش کردم

آن نبود.  یرو یخون یکهل چیه یبود. جا زیتم

دستمال را تا  عیغلت زد، سر شیعمو که در جازن

پنهان کردم. بقچه را هم  راهنمیپ ریزدم و در بقچه ز



 شیعمو که در جاداخل صندوق گذاشتم و رو به زن

 گفتم: کرد،ینگاه م الینشسته بود و به ل

 عمو؟بارم زن ییچا-

 منگ و مات به سمتم برگشت: دفعهکی

 !میبا هم بخور ادیب عمویبذار ت-

 دفعهکیصندوق از دستم رها شد و افتاد. بهار  در

 ییاز ترس صدا الینشست. ل شیخورد و در جا یتکان

افتاد و من زل زده بودم به  هیکه بلند شده بود به گر

عمو حرف که زن زدمیعمو. در دلم خدا را صدا مزن

 نترساند. نیاز ا شترینزند و بهار را ب یگرید

 :دیبه طرف من چرخ بهار

 م؟یببو مر یچ-

 زدم: لب

 ! در صندوق از دستم رها ببو.یچیه-

 الیبالش ل یکرد و دستش را رو ی"پوف" بهار

 ی. متوجهدیگذاشت و او را به طرف خودش کش

 جادیا ینسبت به صدا اشیالیخیعمو و بسکوت زن

عمو رفتم. بلند شدم و به طرف زن میشده، نشد. از جا

 دستش را که گرفتم، به خودش آمد:



 پروانه کو؟-

 .نهیبا تراب رفته گاوا رو بب-

 بلند شد و گفت: شیجا از

پروانه رو بپاد، بشم  هیتراب بلد ن ؟یگفت بش یک-

 دنبالش.

برخاست و  الیآلود از کنار لو خواب رمقیب بهار

 گفت:

تو  زنمیدوتا م رمیمارجان. م رمیمن م شیبن-

 .ییجا ینش ستهیآدم خواب ا یوقت رهیبگ ادیسرش تا 

 :ستادمیا شیشدم و روبرو بلند

ش همه ،یبکن کاری! زک چیمن فرستادمش بش-

آروم و  لید نهیا یطورنی. استهیدلتنگ خو نازخانوم ا

 .رهیگیقرار م

تا  نشستمیعمو خوب نبود. من مدام کنارش مزن حال

هر طور شده، از آمدن  ند،یخواست او را بب یاگر کس

 مارلهیبود که پ یکار نیمان منصرفش کنم. ابه اتاق

از من خواسته بود. بهار را هم از صبح زود به 

سراغ  یکه اگر کس فرستادیمجاور م یارباب یخانه

آن  یهاتا آدم اوردیب یامارجانش را گرفت، بهانه



سلمان را نکنند.  یارباب یخانه هوس آمدن به خانه

 ندازد،یسفره ب مانیبرا مهیقدغن کرده بود سل یحت

 کار را به من سپرده بود! نیا
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ها حرف نیاز ا کردیم حتیعمو را نصزن مارلهیپ

 ییکه گو کردینگاهش م یعمو طورنزند، اما زن

 .دیگویاو چه م فهمدیاصالً نم

حواسش جمع بود،  یطوالن یهاتا ساعت یگاه

اند رحمان را اعدام کردهعمو م،ییاکالیدر ک دانستیم

جانش با چشم خود آن صحنه را و سهراب، داماد عمو

و شعر سوزناک  کردیم هیگر شی. برااست دهید

که خبر مرگش را  آوردیم ادیرا به  ی. صبحخواندیم

با من و دخترانش به سر و  سرهکیو تا شب  دهیشن

ها در اتاق نشسته وقت یصورتش زده بود. اما گاه



 دیدیکوه را مباال یزارهایمقابل خودش شال یبود، ول

چرا  کردیم کرده بود و گله پوشدیکه برف آن را سپ

و  دهیپوش یسرد، لباس کم یهوا نیحمان در ارعمو

رحمان را صدا دور رفته است. عمو یزارهایبه شال

: گفتیرو به من م دیشنینم یجواب یو وقت زدیم

 کردیم ی!" پروانه سادگده؟یچرا جواب نم عموی"ت

وقت بود : "مارجان آقاجان که بَمرده!" و آنگفتیو م

 شد؛یتر مو معصوم ترهم مظلوم الیعمو از لکه زن

 .زدینم یحرف گریو د کردیسکوت م

. تازه خوابش دیعمو دراز کشکه رفت زن مارلهیپ

که  شدیم نیداشت سنگ میهابرده بود و من هم پلک

ها ضربه به نرده انیدر م یکی یاحساس کردم کس

 تربعد را محکم یهاضربه دینشن یجواب ی. وقتزندیم

. دمیو صدادارتر زد. دستمالم را برداشتم و به سر کش

رفتم. آرام بله  رونیآن را پشت گردنم گره زدم و ب

ها که نگاه کردم، سلمان را پشت گفتم و به سمت پله

عمو زن کهنیا ی. برادمیها دپله یانهیها و منرده

 شیروشدم. به روبه کشینشود، تا توانستم نزد داریب

 ام،ستادهیها اکنار نرده دید یچشم دوخته بود. وقت

کردن ه سالمیکردم، اما شب سرش را باال گرفت. سالم

 انیو "م" آخرش با تعلل از م دیلرز یام کمبود، چانه



آمد. سلمان اما محکم جوابم را داد.   رونیب میهالب

 گفت: یلرزش و تعلل چیبدون ه

 سرما بخورده! گهی. بهار منمیعفت رو بب خوامیم-

 ها را محکم گرفتم:شدم. نرده هول

 . ستهیبهتر ا یلیاالن خ یآره سرما بخورده، ول-

 پله باال آمد: کی

 .شهیحال بهترم م نهیا نهیچه خوب! من رو بب-

 گفتم: عیسر

 االن که خوابه.-

بگذارد،  یبعد یپله یکه بلند کرده بود تا رو ییپا

 :دیآورد و پرس نییآرام پا

 کرد؟ دارشیب شهینم-

 گفتم: یاخفه یتن صدا با

 تونستیسرما خواب و خوراکش رو گرفته؛ اصالً نم-

 گهیوقت د هیهم گذاشته،  یبخوابه، تازه چشم رو

 !ستهیبهتر ا ن،یبهش سر بزن نیایب

 گری. دکندیکار مچه نمینگاه کردم تا بب شیپاها به

اش را "باشه" یصدا یگفتن نداشتم. وقتتوان دروغ



نگاهش کردم.  میو مستق دمیکش ینفس راحت دمیشن

 گفت:

 .آمیم گهیوقت د هی-

 نییها پاتا از پله دیرو به عقب برداشت و چرخ یقدم

 مارلهیپ یبرود. حرف گوش کرده و من را شرمنده

موقع که هنوز سلمان را عمو آننکرده بود. چرا زن

او کمتر به  گفتیم شهیو نشناخته بودم، هم دهیند

 دهد؟یگوش م یحرف کس

 یرفت و من هم دست رو نییها پااز پله سلمان

راه  وانیا یآرام همراه او روها گذاشتم و آرامنرده

چرمش را جلو بکشد،  یهاچکمه نکهیرفتم. قبل از ا

 گفتم: واشی

خاطر بازوتون به یروز ندونستم که زخم رواون-

گفت وقت شکار  . ترابستهیبا راهزنا ا یریدرگ

 .نیشد یزخم یمرغاب

و سرش را باال  ستادیرا رها کرد. راست ا شیهاچکمه

 گرفت و زل زد به من! حرفم را کامل کردم:

زدم. معذرت  یاون روز ندونسته حرف ناحق-

 .خوامیم



 هم ناحق نبو ... یلیخ-

سخت باشد، چشم  شیکردن به من براکه نگاه انگار

 :گرفت و حرفش را تمام کرد

جماعت  دزد و راهزن کریدروپیب تیوال هیفقط تو -

 راحت نفس بکشن. توننیم
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به خودم  توانستمیبودم م ستادهیتر از او اباال چون

 مسلط باشم و خجالت نکشم:

دانه، اما  یدگیبه رس ازیکه ن ستهیا زایچ یسر هی-

شما  یکه وقت نی. همهین کریدروپیشما ب تیوال

ومنال کردن و زدن به مال دایدل و جرأت پ نینبود



از  یکارچیه نیباش نجایا یوقت دوننیم یعنیمردم، 

 .برنینم شیپ

 دانه؟ یدگیبه رس ازین یچ-

سؤال را همزمان با برگشتن به سمتم و  نیا

 .دیپرس شیهاکردن به چکمهپشت

نباشه،  یباشه چ یهوا بارون یمسجد چ یجاده-

 دیبا یفکر هی رن،یمسجد م ادیمردم ز له،یش چهمه

 به حالش کرد.

تکان داد. دستانم را در هم گره  دییسرش را به تا آرام

 دادم: زدم و ادامه

 ریتعم دیکال هم چکه کنه، اونم بازاده حسنسقف امام-

 بشه.

 و جاده دراز کردم: اطیرا به سمت در ح دستانم

طرف جاده هم اگه زودتر دو تا ستون نزنن پل اون-

. چوب وسطش دهیدست مردم م یکار هیوسطش 

 ترک برداشته.

اما  د،یدیرا نم اطیطرف در حمثل من آن نکهیا با

دوباره نگاهم  یبه آن سمت برگشت و وقت یالحظه



از لبخند را  ینداشت. رد یحالت عاد شیهاکرد لب

 :نمیها ببآن یرو توانستمیم

و اونم  گهیجانم مرو به عمو زایچ نیبرار تراب ا-

 نکهینگفته. مثل ا یزیوقته چ یلیکنه، اما خ یریگیپ

بگم  دیتر از اونه. باجمع یلیخ حواسیت

 رو بده به تو! هاشتیمسئول

 بکنم! یفضول نخواستم-

 به حرف من، گفت: توجهیب

قبر  داکردنیپ ریگیجا پرشت که بودم با سهراب همه-

چند نفر قول دادن آبا که از  هی. میجان و عموت بودآقا

هم  یورسم هر جنگلافتاد کمکمون کنن. اسم ابیآس

 کدومچیه م؛یآدم بو و اعدام شده، درآوردکه َجوون

 نبو! رجیا

چه  دمیشنیتر حرف زد. به زور مگرفت. آرام ینفس

 .دیگویم

در ارتباطه. برارش گفته  رجیابا برار  گهینعمت م- 

به باکو فرار کنه، حتماً  یبا کشت خواستهیم رجیاگه ا

. همه کردهیاونا رو خبردار م یجورهیقبلش 

 ییاما به جا م؛یستیخبر ازش ا هیدنبال  سروصدایب



از  ریغ یاببو، تو چاره یچ هی. معلوم نمینرسن

 !یصبرکردن ندان

 .شدیازش م یخبر هیتا االن  دیچهار ماه ببو! با-

روراست  نکهیبه دور و برش نگاه کرد. از ا حواسیب

که ذهن من را آشفته کرده بود  یاز احتمال  تلخ

 :کردیم یدور د،یبگو

 ببو و منتظر فرصته.  میجا قا هی دیشا-

پس  کرد،یبره باکو خبردارمون م خواستیاگه م-

 ببو؟ میکه کجا قا کنهیاالن چرا خبردارمون نم

جوابش  دانستمیبودم. م دهیسؤال را از خودم پرس نیا

ها فاصله گرفتم و . از نردهستیسلمان ن شیپ

 گفت: دفعهکیبه اتاق برگردم که  خواستمیم

 دستمالت!-

 یکیدو تا آدم که  هر کدام  یکلمه به اندازه کی نیهم

رفتنم را گرفته باشند و مانع از راه میاز دست و پاها

شدم.  رهیبه صورتش خ یاراد ریشوند، عمل کرد. غ

 اش تکان داد و گفت:به سمت شانه یسر

به تراب! هم بدجور لکه شد، هم تراب  یکه داده بود-

 شیکار چیه شدینم گهیش کرد. دپارهاز وسط دو



دونه بهترش رو برات  هیجاش گفت به مارلهیپ کرد.

 .خرهیاز رشت م

 یاپس چطور شد که دستمال سرخت نه لکه دمینپرس

به سمت اتاق  دیداشت و نه پاره شده بود، چون با

 اهویو ه دنیکه در آن از دو زیگر کی. ختمیگریم

 نیترکردم و بعد با آرام ینبود. با او خداحافظ یخبر

 رار کردم.ممکن ف یهاقدم

عموعفت شام را در اتاق با ما خورد. زن مارلهیپ

رحمان آمدن عمو یکوه و انتظار برااز باال یحرف

خوشحال بود. عامدانه به سراغ  مارلهیو پ زدینم

عموعفت را گفت که زن یها رفت و از صبحگذشته

کوه کرده باال یرحمان راهعروس کرده و با عمو

 یو وقت بردیرا م نرحمااسم عمو راهیوببودند. راه

 آورد،ی" را بعد از اسم عمو مامرزیبعمو "خدازن

 .شدیجمع م الشیخ

او  وانیعمو تا ابرخاست تا برود، نگذاشت زن یوقت

. چراغ میرا بدرقه کند. فقط من و بهار همراهش رفت

ها رو به به پله ینگاهمیرا در دستش گرفت و با ن

 بهار گفت:



از  یهر چ یدیحال بهتره. د ماریکر تخدا رو ش-

نذر کردم که  نهیبود که بَُمرده؟ ا ادشیآقاجانت گفتم 

غذا درست بکنه  مهیاگه خوب بشه ده شب بگم سل

 مردم. میبد

کرد که قبل از  فیتعر شیکرد و برا دشییهم تا بهار

کردن سفره، خودش هم با او حرف زده و آماده

 شانی. همراهنداده است یعموعفت جواب پرتزن

نکردم، فقط لبخند زدم و گذاشتم با هم خوش باشند. 

عفت نمازش تمام شد، عموزن ینگفتم که غروب وقت

تا  اشتاش را جمع کنم، گذاجازه نداد سجاده

 و نمازش را بخواند! دیایرحمان بعمو

 به من نگاه کرد و گفت: مارلهیپ

ش ساکت همه ؟یحرف نزد یچیتو چره امشب ه-

 !یستیا

 به بهار گفتم: رو

 حرفا رو بهار زد. یهمه-

ها از پله رفتننییپا نیرا گرفت و ح راهنشیپ یهالبه

 گفت:



الکو بو، فقط بهار به عفت رفته. اونم عزب یپرچانگ-

 حرف. زدیم
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ها غم ریاما آبگ د،یحرف خند نیبلند به ا بهار

شود. مثل  یدر من جار یخنده و شاد گذاشتینم

بهار، از طراوت افتاده  وقتیب یها در سرماشلتوک

ناغافل،  یکه طوفان یدیامپر یهابودم. مثل شکوفه

دادن به از ادامه رد،یها بگبه بار نشستن را از آن دیام

 ییعموعفت خدامن زن یدلسرد شده بودم. برا یزندگ

و  شناختمیکه م یگرید یهازن یهمه نیبود ب

او برسد. او را در  یبه گرد پا توانستینم کسچیه

از  دمیدی. حالش را که مدانستمیبرتر م زیهمه چ

 یهاسر آدمسربه قدرنیکه ا شدمیم زاریروزگار ب

 !گذاشتیخوب م



عموعفت خوب بود و از که حال زن یروز دو

نبود، به بهار اصرار کردم او  یخبر شیهاییگوانیهذ

 ند،یمجاور برارش را بب یارباب یرا ببرند تا در خانه

به  یبزند، اما گوش نکرد. حت یحرف شیعموبا زن

گفت که حال عفت  االنهیخخوش یهم گفتم، ول مارلهیپ

 کیبوده است.  کارگشا شیازهایخوب شده و نذر و ن

عمو کامل زن یگفت چند روز صبر کنم و وقتکالم

 وقتچیکه ه ی. فرصتدیایب رونیخوب شد از اتاق ب

عمو تمام دست نداد. صبح روز بعدش بود که زن

رفت تا دست  وانیتصور خوششان را خراب کرد. به ا

مقاومت  الیل ی. وقتاوردیو به اتاق ب ردیرا بگ الیل

جان مار میو گفت: "بر دیکش آغوش بهکرد، او را 

 یموها نهیجان که اومد ببموهات رو شونه بزنم تا آقا

 قدر دراز و قشنگ ببو".َدترش چه

داد.  مارلهیحرف مارجانش را به پ نیزود خبر ا بهار

! دستمالش را مانده بود چه کند چارهیب رزنیپ

برعکس به سرش بسته و خودش را به اتاق ما 

سوال  نیا شدیعمو مرسانده بود. در نگاهش به زن

تراب  ی! وقتازیپس چه شد آن همه نذر و ن کهدیرا د

. قبل از برودزد، مجبور شد  شیصدا یکار یبرا



برد. دستانم را محکم  یرفتن من را به اتاق کنار

 ت و گفت:گرف

تو  شیعفت. بن شیپ آدیگفت امروز م شبیسلمان د-

 نیخوایو م نیهر وقت اومد بگو آب گرم کرد وونیا

 نی. اطرفنیا ادیو ن نیسر و ُجن خودتون رو بشور

 .آدیباال نم گهید یرو که بگ

 کردم: زمزمه

 رو بگم! نیا کشمیخجالت م-

 کرد: اخم

و  رهیگیراهش رو م یرو بگ نیخجالت ندانه. ا-

 .کنهیاومدن رو نم ورنیها هم هوس احاالحاال ره؛یم

را  ینشدم و فقط دعا کردم امروز سلمان کار فشیحر

 یدادنش را گرفته، به فراموشانجام میتصم شبیکه د

خوب بود، بعد از  زیبسپارد. فقط تا وقت ناهار همه چ

 یگریآمد. تراب و برارش با مرد د اطیآن سلمان به ح

شان گفت و هر کدام ییزهایر خود جمع کرد. چرا دو

منتظرش نشسته  وانیا یوفرستاد. ر یکار یرا پ

گفته بود، تکرار  مارلهیرا که پ یبودم. با خودم حرف

 میبه او بگو عیشد سر کیها نزدتا اگر به پله کردمیم

 و خالص شوم.



به سمت خانه از جا بلند شدم. قدم که  دنشیچرخ با

ها ها راه افتادم. از نردهبرداشت من هم به سمت پله

 دهی. محال بود من را ندستادمیها اپله یگذشتم و باال

تا با من چشم در چشم  کردیباشد، اما سر بلند نم

 شیهاها گرفته بود و چکمهنشود. دستش را به نرده

الم کردم. جواب سالمم را . بلند سآوردیرا از پا درم

را از پا  گرشید یدادن سرش داد و چکمهبا تکان

 پله گذاشت، گفتم: یکه پا رو نیدرآورد. هم

 م،یتا سر و ُجن زکون رو بشور میامروز آب گرم کرد-

 .نیایب گهیروز د هی

ها را به باال قدم برداشت و تا پله ترعی. سردینشن اصالً 

جلو  ی. سرش را کمستادیاز حرکت باز ا دیبه من رس

 آورد و گفت:

ندانه!  یاشکال چیگرم بشه ه شتریخرده ب هیآبتون -

 .نیخوریسرما هم نم یطورنیا

صورتم کرد و با اخم  یرو یحرف، مکث نیاز ا بعد

ها به نگاه گرفت. جان از تنم رفت. از نرده یکمرنگ

 یاو به سمت در رفت و با زدن ضربه دیآن طرف پر

در را باز کرد. بهار کجا بود  ال،یبه آن و صداکردن ل

باز  میدادم برسد؟ دنبال سلمان رفتم. در را براکه به 



بلند  شیاز جا دیتا او را د وعفتعمگذاشته بود. زن

 شد و گفت:

! چند روزه یچه عجب بود سریبرارُجن، بالم-

 .یایدر اومد بس که زل زدم به در تا تو ب چوشمیم

طرفش رفت و صورتش را جلو داد تا  به سلمان

بلندش  یدرآوردن قبا نیعمو او را ببوسد. حزن

عمو را زد و با نگاه به من، جواب زن یچرخمین

 شمرده داد:شمرده

 شیپ یکار هیمنتها هر بار  ام،یچند بار خواستم ب-

 اومد و نشد!

که سلمان خم شد  رمیرا در آغوشم بگ الیرفتم تا ل جلو

عمو به طرف اجاق را کرد. زن کارنیمن او زودتر از 

 رفت و گفت:

 برات. زمیبر ییچا شیبن-

 زد و گفت: الیبه صورت ل یابوسه سلمان

سر  هیبرم. اومدم  خوامیبخوردم. زود م ییتازه چا-

 .نیندان اجیاحت یچیه نمیبزنم بب

 و گفت: دینکش ختنیریدست از چا عموزن



ست، چه لب باز نکرده آماده میخوایم یهر چ-

 !؟یاجیاحت

تا جواب سلمان را بدهد  کردیبار که دهان باز م هر

 انیدستمالم را در دستم مشت و بعد از پا یمن گوشه

 .کردمیحرفش رها م
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 زد و گفت: الیبه سر ل یابوسه سلمان

 !یچه قشنگ ببو-

 جلو آمد و گفت: یچا ینیبا س عموزن

 یکل نهیجان ببآقا نهیقشنگ ببو، ا یلیخ-

 .رهیش مصدقهقربون



 واریام را به دمشت کردم. شانه شتریرا ب دستمالم

داده و زل زده بودم به سلمان که سرش را با  هیتک

 :کردیعمو نگاه مزنباال گرفته و به 

 !یامرزیجان بآقا نهیجان؟! خدا اآقا-

 عمو اخم کرد و گفت:آمده بود! زن یروز بد چه

 کوه!باال یما رو ببر ادیشاءهللا زودتر بان-

 شل شد: الیسلمان از دور کمر ل دست

 اد؟یب یک-

را که  یاهیگر یدهانم گذاشتم تا جلو یرا رو دستانم

 .رمیهر لحظه صدادار بشود، بگ دمیترسیم

 را مقابل سلمان گذاشت و گفت: یاستکان چا عموزن

کار  یلیخ ادی! زودتر بکهیبهار نزد گه،یرحمان د-

 !میدان

 یخودش بلند کرد و رو یپا یرا از رو الیل سلمان

 نشاند: نیزم

 !اد؟یعفت، رحمان کجا بود که ب یگون یچ-

 دستانش را به پشت برد: عموزن

 !آدیزود م م،یرفته تالش دنبال کر-



 هینشستم و بلند گر وارید یرا که گفت گوشه نیا

 کردم.

شد و  کیعموعفت نزددست بردار نبود. به زن سلمان

 مقابلش دو زانو نشست:

 ینکن بفهمم چ تیعفت ارواح خاک مارجان اذ-

 !یگون

نخورد؛  یتکان نیتراتاق باز شد و سلمان کوچک در

باعث  کدامچیه مار،لهیمن و نه آمدن پ یهاهینه گر

عموعفت زنکردن به نگاه رهینشد تا دست از خ

بلند شد، سلمان  مارلهیعمو که به احترام پبردارد. زن

برگشت و به من نگاه کرد. انگار تازه متوجه شده 

 به سلمان تشر زد: مارلهی. پکنمیم هیبود گر

ف آدم سلمان. چره گوش به حر رونیبشو ب ایب-

 !؟یدینم

عمو به سمت زن رفتن،رونیب یبلند شد. به جا سلمان

 :دیرفت و پرس

 عفت رحمان کجاست؟-

 را جمع کرد: شیهاکالفه لب عموزن



گفت زود  م،یبار بگم برار؟ رفته تالش دنبال کرچند-

 .آدیم

 دستانش را باال برد: سلمان

 می! عفت رحمان بمرده، کرم؟یرفته تالش دنبال کر-

 تو؟ یگون یبمرده، چ

 بلند جوابش را داد: یبا صدا عموزن

رحمان تو راهه،  رن،یبم یخدا نکن ؟یگون یتو چ-

 .رسهیم فردادنبالمون. فردا پس آدیداره م

و  دیرا کش راهنشیپ نیآست مارلهیماتش برد. پ سلمان

 گفت:

 بشو! ایب رون،یبشو ب ایب-

 چشمان سلمان را پر کرد: اشک

 !؟یزنیحرف م یطورنیفت، تو چره اببو ع یچ-

را در آغوش گرفت  الی. لجوابش را نداد عموعفتزن

 نشست. یچا ینیو کنار س

هل داد. قبل  وانیسلمان را از اتاق به طرف ا مارلهیپ

 برود رو به من گفت: رونیخودش هم ب نکهیاز ا

 بپوشه بره! اریقباش رو ب-



رفتم. پشت به ما خم  رونیسلمان را برداشتم و ب یقبا

 نییها گذاشته و سرش پانرده یشده و دستانش را رو

کمرش  یبه طرفش رفت. دست رو مارلهیبود. پ

 گذاشت و گفت:

وپال گپ زنه. ببو. پرت طورنیکه ا ستهیا یچند وقت-

قدر فکر و ذکر بوده . آنستهیفکر کنه رحمان زنده ا

 که خوعقل از دست بده!

 چرخاند.به طرفش سر  سلمان

وار باال برد نوازش شیبازو یدستش را تا رو مارلهیپ

 و گفت:

 !یو غصه بخور ینخواستم تو بفهم-

که  یاز درد . من داشتمدیسلمان آرام لرز یهاشانه

از  مردم؛یمحکمش را خم کرده بود، م یهاشانه

را پر و دستانش را مشت کرده  شیهاکه چشم یدرد

 بود.

 شد: کشینزد مارلهیپ

 دینبا ،یبار نییپا سریت دینبا ،یونگ بزن دیتو نبا-

راست  شهیهم دیارباب! با ،یبلرزه. تو ارباب شونهیت



ما  یهمه دی. تو چوشم امیسپر بکن نهیو س یسیوا

 سلمان! یستیا

 سرش را باال گرفت و محکم گفت: سلمان

سمت رشت،  میکنیفردا صبح اول وقت حرکت م-

 خوب! بیطب هی شیپ برمشیم

او برداشت.  یبازو یدستش را از رو مارلهیپ

 اش را گرفت و به طرف خودش برگرداند:شانه

 ینهیعفت درد س یضیحرف رو نزن. مر نیا گهید-

الکو دانه، ! عفت عزبمیکه جار بزن هیعموجانت ن

که  یریرو بگ یدتر زن آدیم یَمرد ببره. ک دیبهار با

 ده؟مرد بمر نهی، هنوز ندونه اگونه انیهذ

 و زمزمه کرد: کیرا به سر او نزد سرش

 دیدرد با نیزکون ببو سلمان ُجن. ا خواخوریفکر ت- 

رفتن به رشت، بمون  یما بمونه. به جا لید یفقط رو

من  هین هاش باش. معلومسر عفت و بچه یهیو سا

عفت رو  یهابچه دیزنده بمونم. تو با گهیقدر دچه

 یو پروانه پدر الیل یبرا دی! بایسروسامون بد

 !یبکن
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بود. سرش  اثریسلمان ب یرو مارلهیپ یهاحرف

و  دیلرز شتریب شیهارفت. شانه ترنییو پا نییپا

 ینشست و وقت نیزم یپشتش خم شد. دوزانو رو

سرخ  نگاه کرد، چشمانش سرخ   مارلهیدوباره به پ

 بود:

الکو بکنم چون عزب لیحال و نیعفت رو به هم-

 بهار مرد نبره! اهیصد سال س خوامیدانه؟! م

 گذاشت: اشیشانیپ یرا رو دستش

 شه،یروز به روز بدتر م میبکن لشیحال و نیبه ا-

 .میبه دادش برس دیبا

از  گرفتنها گرفت تا با کمکدستش را به نرده مارلهیپ

نشست  ی. وقتندیسلمان بنش یروها بتواند روبهآن

 او گذاشت: یپا یدست رو



 یچ بیطب یرشت پهلو شیبکن، ببر گهیفکر د هی-

 شه؟یعفت حال خوب م یفکر کن ؟یبب خوادیم

 کرد: پچپچ

ندانه؛ فقط  بیُجن؛ عفت درد، دوا و طبنه سلمان-

 یبفهم یکس دی! نبایبه ما رحم بکن دیخدا با خود

 یبه چه حال و روز کوهریارباب ش یهاجهینتنوه

 .میمردم بزرگ باش یجلو شهیهم دیافتادن. با

در خودم جمع شده  وارید یبه من که گوشه ینگاهمین

 سلمان گفت: یبودم کرد و با زدن به شانه

 کاریرفته چ ادتی. شینن نجایبلند ببو پسر! بلند ببو ا-

وشانه شاخ شبیکه د یمگه تو نبود ؟یبکن یخواست

که  یرسیخان رو محساب باال یجور هی یدیکشیم

و  یبه فکر راهزن جونیاطراف اله یکس گهید

چند روز  یمگه نگفت فته؟یمردم ن نیخورج کردنیخال

بشو تو کار  ؟یندازیم رشیو گ یذاریتله م گهید

 سلمان!   یدان ادیز

در جا بلند شود؛ اما دستش را  توانستیم سلمان

برخاست. نگاهش را  یها گذاشت و با معطلنرده یرو

 برد و گفت: زارهایبه طرف شال



سراغ  اهکلیس میریفردا م نینه، هم گهیچند روز د-

و  میریخان. دعا بکن زود سروته کار رو بگباال

ارم . کنهیحتماً عفت رو بب دیبا بیطب هی. میتمومش کن

 نجا،یا آرمیرو م بیرشت طب رمیتموم بشه م

 .برهینم ییهم بو کسچیه یطورنیا

در جوابش  عیسر مارلهیبرگشت. پ مارلهیطرف پ به

 گفت:

عفت  یهم برا ی. کارستهیدرست ا نیُجن. ا نیآفر-

 .یبب سروصدایب دیبا یکن یخوایم

که خواست به طرف  نیتکان داد و هم یسر سلمان

را  شیها برود، به سمتش قدم برداشتم. قباپله

جلو بردم و به طرفش گرفتم. نگاهش را از  حرفیب

 قبا تا صورت من باال آورد و گفت:

و  هیتو اتاق و گر یشیکه دائم بن تر از اونهطفل الیل-

و با  ری. دستش رو بگیمارجانش رو تماشا بکن یزار

بکن با تو جور  یکار هیببر.  یریخودت هر جا م

 بشه.

نگاهش  رهیکه خ مارلهی. نه از من، از پدیدزد چشم

 :کردیم



الزم بو که عفت رو ببرم  یوقت هیاگه  یطورنیا-

بتونم بهار رو ببرم  تی. نهامیشینم الیرشت، نگران ل

 دیو پروانه رو با الیمارجانش برسه. ل یکه به کارا

 !یتو بدار

 ین دادم و کنار رفتم تا راه را براجوابش سر تکا در

به  دادههیباز کنم؛ اما او نرفت و تک مارلهیرفتن پ

تر از و رفتن سلمان را تماشا کرد. عقب ستادیها انرده

. قصد بکند خواهدیم یکارچه نمیبودم تا بب ستادهیاو ا

برگشتن به سمتم را نداشت و به دورشدن سلمان نگاه 

آمد. بدوبدو  رونیب الیشد و ل. در اتاق باز کردیم

 میخودش را به من رساند و دستانش را دور پاها

داد. خم شدم و  هیتک میحلقه کرد و صورتش را به پا

کنارش نشستم. خودش را در آغوشم جا داد و با 

 َدَد!" میآرام گفت: "بر اطیدادن حنشان

مان برگشت و به سمت الیل یصدا دنیبا شن مارلهیپ

 یکردم به رو یماند. هر کار الیمن و ل ینگاهش رو

. نتوانستم کند،یمان منگاه طورنیچرا ا اورمیخودم ن

را به خودم چسباندم و نگاهش کردم. تا چشم در  الیل

 :دیباال انداخت و پرس ییابرو م،یچشم شد

 !؟یو بش یرو تنها بذار نایا یروز هی یتونیتو م-



پروانه، بهار و  ال،یل میدهان باز کردم بگو تا

هستند که من دارم و  ییهاعفت تنها آدمعموزن

ها را تنها بگذارم، از کنارم رد آن توانمیطور مچه

 شد. به طرف اتاق رفت و زمزمه کرد:

 قدر با تو جوره!چه الیسلمان ندونه ل-

انداخته  نییبازکردن در به من که سرم را پا نیح 

 تشر زد:حرکتش بدهم  توانستمیبودم و نم

هوا  یرو ببر الیگفت؟ گفت ل یسلمان چ یدینشن-

 نشده! کیزک. بشو تا هوا تار یبخور

او تندتر از  ،میدیدویها مشن یرو الیپشت و الیل با

که  کردمیدنبالش م یو من طور داشتیمن قدم برم

به خودش ذوق  دنمیهرگز به او نرسم و او از نرس

سرش را  یوقت دم،یخندیم شیهاکند و بخندد. به خنده

وانمود  شد،یدرخت پنهان م یو پشت کنده کردیخم م

کارها  نیاز ا کدامچیاما ه نم؛یبیاو را نم کردمیم

 مارلهیکه پ ییهانتوانست من را از فکرکردن به حرف

 خانه زده بود، باز دارد. وانیدر ا شیپ یالحظه
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عموعفت حالش زن میکه به داخل اتاق برگشت الیل با

 گفتیبهتر شده و کنار بهار نشسته بود و به او م

بفهمم چه  توانستمیشده است. نم یتاجدلتنگ عمه

گره   یواقعریغ یایذهنش با دن دفعهکیکه  شودیم

 !خوردیمکور 

داغ به اتاق آمد،  ریش ینیبا س مهیکه سل صبح

 :دیعمو از او پرسزن

 بو؟ یچ یسروصدا برا شبید مهیسل-

را رد و  مانیهابه هم نگاه و ترس عیو بهار سر من

بودم. بهار  دهینشن ییسروصدا چی. من همیبدل کرد

 نداد: مهیدادن به سلجواب یبرا یفرصت

 مارجان؟ ییسروصدا یچ-

 عمو داد:نگاهش را از بهار گرفت و به زن مهیسل

 شونیاز رشت برگشت، ا عمولهیپ یت شبید-

 سروصدا بو.



 داد و گفت: الیرا به ل ریاستکان ش عفتعموزن

 با زکون برگشته؟ ای سته،یپس از رشت اومد. تنها ا-

 کنارش نشست و گفت: مهیسل

ش رشت موندن. با خو داماد سهراب زن و بچه-

 اومده.

 تکان داد: یسر عموزن

 .گمیخوشامد بهش م هی رمیناشتا که خوردم م-

 یمن و بهار جمع شد و با نگاه به هم نفس راحت الیخ

 . میدیکش

که تمام شد، آفتاب هم رخ نشان داد. نور  مانصبحانه

از پنجره را روشن کرد و آرام تا اتاق هم آمد  یمیآن ن

و طرف سفره و دور سفره، کنار ما نشست. با بهار د

داد و  یصدا رونیکه از ب میکردیرا گرفته و جمع م

رفت و به  رونیزودتر از همه ب مهیآمد. سل ادیفر

دنبال  خواستی. پروانه مدیعمو هم دودنبال او زن

را گرفت و  شیهاعموعفت برود که بهار شانهزن

 گفت:

 .شیبن ایب-



که  دیچه د دانمیدر رفت. نم کیخودش تا نزد و

گذاشت.  وانیا یگفت و پا رو ی"ی"وا دفعهکی

 یآرام قدم برداشتم و جلو رفتم. دستم را روآرام

 یکه رو یسه نفر نیچوب در گذاشتم و از بچهار

گوش  اطیداخل ح یو به سروصداها ستادهیا وانیا

 طورنیا یچه کس نمیتا بب دمیسرک کش دادند،یم

را تا جوابش  ستیهم ن یو کس زندیداد م کسرهی

. دمیرا د یمرد قدبلند میهادنیکشسرک نیبدهد. ب

بلند و  ییبود. قبا یگندمجو لشیو سب دیسف شیموها

هر آن  کردمیدوشش انداخته بود که فکر م یرو اهیس

داشت.  یمحکم یقرص و تن صدا ی. گردنفتدیب

 رونیبکشد، پا ب نشاندستش را که باال آورد تا خط و 

کار را   نیا خواهدیم یچه کس یبرا نمیگذاشتم تا بب

باز شد تا من  ییکه به سمتم برگشت جا مهی. سلبکند

است؛  ستادهیا کلفتلیمرد سب یروسلمان روبه نمیبب

 . مرد داد زد:حرکتیآن هم ساکت و ب

 ی! هر جا رفتیتو سهراب رو هم از راه به در بود-

تو  ی. روزگار نذاشتیاون رو هم دنبال خودت کشوند

دردسر؛ هر دفعه که  هیما. هر روز  یبرارشت 

 ایزد. جنگل بتیگنده دعوت کردم، غتا خان و کلهدوسه

 یمرد؛ تو دنبال چ رزایشد، م دهیچیشون پنسخه



اعدام شدن رو  هک ییایاسم و رسم جنگل ،یگردیم

 یگردیشون مدنبال قبر و جنازه ،یخوایم یچ یبرا

 ؟یبب یکه چ

. آمدیم نییتند پاتند یارباب یخانه یهااز پله مارلهیپ

جرأت کردند تا  دندیتا او را د مهیعموعفت و سلزن

 داد زد: مارلهی. پبروند اطیخودشان هم به ح

بشو  اینکن. ب ادی! داد و فریاحوالضینصرت تو مر-

 باال استراحت بکن.

 به پشت برگشت: یالحظه دیسفمو مرد

 ن!تو سر من مارجا یاستراحت بخور-

اما او  شد،یم دهیکش نیبه زم مارلهیپ راهنیپ یهالبه

به پسرش و سلمان  خواستیو فقط م کردینم یتوجه

و دم  نیشده بود به زم رهیکه خ یبرسد؛ سلمان

 به طرفش برگشت: گریبار د شی. عموزدینم

زدم پشتت  خواخور،یکوه دنبال تباال یبش یخواست-

گفتم زودتر بشو؛ چون ناموس تو ناموس منه. اما 

بمرده  یک یبفهم ی. بریبگرد ایدنبال جنگل یحق ندان

کارها رو. هزار بار  نی. تموم بکن استهیزنده ا یو ک

دستت رو  دیسرت تو سرها باشه با یخوایگفتم اگر م



هر وقت سرنگون شدن  ،یرقزاقا بذا نیتو دست هم

 نکن سلمان. ی! سرکشیبعد یدستت رو بد

کرد  ینگاه شیسرش را باال گرفت. به دو سو سلمان

 و گفت:

 .ریبه خودت سخت نگ قدرنیُجن بشو باال. اعمو-

اش به شانه یاضربه شیحرف باعث شد عمو نیا

 بزند:

 کارم؟ یحرف نزنم و بُُشم پ گهید یعنی! ؟یچ یعنی-

به جلو قدم برداشتم و آهم را خفه کردم. بهار هم  

سلمان  یبا خودش زمزمه کرد. عمو یزیچ رلبیز

ها انداخته آن نیکه خودش را ب مارلهیبه پ توجهیب

 بود، گفت:

. کشنینم شیها رو به آتها که زندهخاطر مردهبه-

 یاسنبهکه تو دنبالش دست تو هر سوراخ یاون جنگل

ازش  یخبر هیده بو حتماً تا االن اگه زن ،یکنیم

 .شدیم

پسرش گذاشت تا وادار به  ینهیس یدست رو مارلهیپ

 سکوتش کند؛ اما او رو به مادرش گفت:



 نیکه اعدام کردن ا یمارجان تو رشت هر جنگل- 

تموم  یجنازه کنهیچه خبره. چرا فکر م نهیرفت بب

 دایتو جنگل پ رو بردن رشت؟ مگه کم جنازه ایجنگل

 از اونا! یکی نمیجا خاکشون بودن؟ اکردن و همون
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. به سمتم آمد و در دیرا د میهابرگشت و اشک بهار

بردار عموعفت دستزن یآغوشم گرفت؛ اما عمو

 :زدیحرف م امانینبود و ب

 یبهت گفت؟ مگه نگفت کس یسلمان نعمت چ-

مگه نگفت مردم  ؟ینتونسته از کسما زنده برگرد

تو کسما  یجنگل یهر چ جاهیکه با بمب و آتش  دنید

 شهیبود، کشتن؟ مگه از سر و صورت بسوخته م



کسما بو  یهر ک سته؟یا یبه ک یداد ک صیتشخ

 نگرد. یدنبال کس خودیجا داد؛ بجونش رو هم همون

 ادیفر یبهار جا دادم؛ اما از صدا ینهیرا در س سرم

 نداشتم: یعموعفت خالصزن یعمو

اگه  نیو ولده! ا زادیانگار ب ،یاگه آدم پسر ندار-

 ییاعتنایبه حرف من ب یطورنیپسر من بو ا

 !کردینم

 به داخل اتاق هلم داد: بهار

 ییداکه آقا گهیم طورنیُجن ا! عموسریتو بالم میبش-

 !یبکن شتریب اطیاحت

 خواستمیبمانم. نم وانیا یرو خواستمیهم نم خودم

دهان باز کند و از  یکس خواستمیبشنوم. نم یزیچ

 ییهاسال . تمام آندیبگو هایشدن جنگلکشته جاکی

 یگذشت که روز دیام نیجان نبود، به اکه آقا

کنند،  رونیمان برا از خاک هاگانهیبتوانند ب هایجنگل

 یآدم فاسد و ظالم چیو ه ردیمملکت سروسامان بگ

 یهاماندند، آدم هاگانهیاما ب ؛دینتواند به ما زور بگو

بر دوش و  یباال، تفنگ یفاسد و ظالم هم با سر

و فقط  گشتندیراحت و آسوده م ب،یدر ج یخنجر

، آن هامرده بودند! تمام آن سال جاکیهمه  هایجنگل



 مرگو جوان یمیتی ها،یی، جداهاخون دل خوردن

 ها پوچ شده بود.شدن

 یام فشار آورد تا سر روبهار به شانه دستان

. دمیبگذارم، اما خودم را عقب کش اشنهیس

 واریسروصداها خاموش شده بود. نشستم و سر به د

 دادم و گفتم: هیتک

شده! هر وقت باهاش تنها  ریخاطر ما اسبه تییداآقا-

رشت  رهینگرده. م رجیدنبال ا گهیبهش بگو د یشد

سراغ قبر آقاجان و  یسرش به کار خودش باشه. نش

جانش راست گونه، رحمان. بهش بگو عموعمو

 .کشنینم شیها را به آتها زندهخاطر مردهبه

 جلو آمد: بهار

نصرت ناراحت نبو که جواب عمو ییدااز آقا ُجنمیمر-

نگفت؛ اما بُخدا آخرش کار  یچی. درسته که هرو نداد

 خودش رو کنه.

 سرم را به دو طرف تکان دادم: 

 نیاز ا شتریاز دستش ناراحت ببوم؟ من ب دیچرا با-

خاطر ما مجبوره سرش رو بندازه ناراحتم که به

همه بازخواست بشه و سرش داد  ی. جلونییپا

 .مینکن تشیاذ نیاز ا شتریب گهیبکشن. د



 دستم را گرفت: بهار

عقل ندانه!  یچیوسال دانه، هجان فقط سنعمو نیا-

 نیا دیبا ستهیا اهکلیس یراه ییداامشب که آقا نیهم

خوبه خودش دونه که  ؟یحرفا رو بهش بزن

قدر چه ییداراهزنا اونجاست و کار آقا یسرکرده

 !ستهیسخت ا

کردم. چشمانم را پاک  ریباال بردم و اشک ز دست

بودم از  دهیشن وانیا یهر چه حرف رو یالحظه یبرا

بهار بود که در سرم دور  یهارفت. فقط حرف ادمی

 :زدیم

خبرشون رو بده تا  ؟یخودش بش خوادیبهار چرا م-

... 

 :دیپر حرفم انیبه م بهار

اطراف  یهابار ارباببده؟ ده یخبرشون رو به ک-

خان باال نیایرو جمع کرد و بهشون گفت ب اهکلیس

 کدوم به حرفش گوش دادن؟ م،یبنداز ریرو گ

 گرفتم و زمزمه کردم: چشم

اول به فکر جان  دی. باستهیهم خطرناک ا یطورنیا-

 .یخودش بب



 زد و با خنده گفت: میآرام به پا یاضربه بهار

. ستهیتو نگران نبو، به فکر جان خودش هم ا-

 ایدن نیها با احاالاون حاال ؟یگم گرفترو دست ییآقادا

 کار دانه.

 رفت رو به پروانه گفتم: رونیکه ب بهار

م رو صندوق رو نگه دار بقچه نیدر ا ایپروانه ب-

 بردارم.

. در به طرفم آمد عیو سر دیکش الیبا ل یاز باز دست

ام را بردارم. صندوق را نگه داشت تا من بقچه

آوردم و باز  رونیمادرم بود، ب یرا که برا یاسجاده

کوه تبرک باال یزادهکه از امام یسبز کردم. بند

به آن انداختم  یبرداشته بودم، در دستم گرفتم. نگاه

گذاشتم و به صندوق  چهو سجاده را داخل بق

برگرداندم. بند سبز را به مچ دستم بستم و تمام مدت 

 یهوا و رفتن سلمان ماندم. وقت شدنکیمنتظر تار

کرد، به باغ نارنج  ریگ یکیشن و تاردر رو یهوا کم

از  دیدوختم که سلمان با یاخانه وانیرفتم. چشم به ا

 اطی. تراب آمده و پشت در حآمدیم نییآن پا یهاپله

 دفعهکی وانیا ی. رودیایبود تا سلمان ب ستادهیا

 دایها پآن نیشلوغ شد. چشم گرداندم تا سلمان را ب



بود و با او حرف  تادهسیعموعفت ازن یرو. روبهکنم

 د،یایب نییها پااز پله خواستیم ی. وقتزدیم

و بهار دنبالش راه  مهیسل یو حت مارلهیپ ش،یعمو

همه را توانست از آمدن  د،یکه رس هالهپ نییافتادند. پا

 اطیتا در ح مارلهی! پمارلهیاز پ ریمنصرف کند غ

هم  اطیاز ح رونیب خواستیم یهمراهش آمد. وقت

و خودش  دیدر را گرفت و کش یسلمان دو لنگه دیایب

طرف در. عقب رفت و آن مارلهیدر ماند و پ طرفنیا

ار ما گذاشته بود یاش که در اختخانه وانیبه ا ینگاه

 اشاره کرد: شیرو شیپ یانداخت. تراب به جاده

 .ستنیوقته منتظر ما ا یلیآقا عجله بکن خ-
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 یالحظه یو حت زدیدم گوشش حرف م سرهکی تراب

باغ نارنج قدم برداشتم.  انی. مگذاشتیاو را تنها نم

شادوش هم بند سبز را از دور مچ دستم باز کردم. دو

رتر و از من دور و دو رفتندیم شانیهابه سمت اسب

نداشتم تا تراب از سلمان فاصله  یدی. امشدندیم

. به دمی. به طرف جاده دومدمآ رونی. از باغ بردیبگ



نکردم و فقط  یرفتن دستمال از سرم توجهعقب

 کردمیو دستمالم را مرتب م ستادمیای. اگر مدمیدو

بشوند  شانیهاها سوار اسبممکن بود جا بمانم و آن

 و بروند.

 یدلخوش کنم که اول سلمان صدا نیا به شدیم تنها

را  میرا بشنود و به طرفم برگردد، نه تراب. پاها میپا

دستانم  نیو بند سبز را ب دمیکوب نیتر بر زممحکم

مهم  گرید یحت کنم،یکار مچه دمیفهمیفشردم. نم

شد.  یخوشم واقع الی. خنندیخانه من را بب ینبود اهال

و برگشت.  دیرا شن میپا یسلمان بود که اول صدا

گذشت و من را شناخت، رو به  یکیاز پس  تار یوقت

تا  ستادمیگفت و به طرفم قدم برداشت. ا یزیتراب چ

بتوانم  دیبه من رس یکه وقت ردیدم و بازدمم آرام بگ

 نیا ستادیمقابلم ا یخوب با او حرف بزنم. اما وقت

بلکه  زنم،حرف ب دادینبود که اجازه نم زدننفسنفس

به صورتم بود. بند سبز را به طرفش  اشرهینگاه خ

به  یگرفتم. به آن نگاه کرد، اما از دستم نگرفت. قدم

 باشد: ترکیسبز به او نزد جلو برداشتم تا بند

 باالکوهه. یزادهامام یتبرکه! برا نیا-



 یبرا یرا به چشمانم دوخت و توان چشمانش

نگذاشت. دست جلو آورد و بند  یدادن حرف باقادامه

چشمش دنبال آن رفت،  یسبز را از من گرفت. وقت

 من هم توانستم حرف بزنم:

و  یشاءهللا به سالمت بش! اندستیببند دور مچ ت-

 !یبرگرد

با چشمانش چه کند، به من نگاه بدوزد و  دانستینم

که در دستش بود. آن را دور مچ  یسبز به بند ای

 یال آورده بود، گره زد. وقتدست چپش، که با

 گره  دوم را بزند، به من نگاه کرد:  خواستیم

و  نمیتا تو رو بب اطیاومدم ح شتریاز صبح ده بار ب-

. اون ینصرت ناراحت نشعمو یبهت بگم از حرفا

 ... یدرست و حساب یخلق و خو سته،یا احوالضیمر

 :دمیحرفش پر انیم به

رو مشغول  فکریت .ستمیمن اصالً ناراحت حرفاش ن-

و بعد هم سالمت برگرد.  اهکلینکن. فقط بشو س نیا

 ندانن! یعموعفت و زکون جز تو پُشت و پناهزن

 ... میمر-



اسم! هر دو در سکوت به  نیماند. پشت هم جانیهم

باالکوه اسمم  یزادهدر امام بارنی. آخرمیهم نگاه کرد

که هرگز فکرش را  یرا صدا زده بود. همان روز

 یهاروز نیآخر و عاقبتمان ختم شود به ا میکردینم

 !یبگیپر از غم و غر

خونه  نیا یهات توخوب دونم که گوش میمر-

 یاما تو هر بار با خانوم شنوه؛ینم یخوب یهاحرف

 گهیکنم د سرهکیراهزنا رو که  نی. کار ایگذشت کن

 ... یکس ذارمینم

 یچ یک هیمهم ن چینتظره. هتو رو خدا بشو، تراب م-

 گونه.

. به جلو قدم ندیکردم تا چشمان پر از اشکم را نب پشت

 برداشتم. بلند گفت:

 یبعد من. حت ،ییپشت و پناه عفت و زاکون اول تو-

 .ستهیا یبراشون کاف یاگه منم نباشم تو باش

 کردم و به طرفش برگشتم: اخم

 حرف رو نزن. فقط به سالمت برگرد! نیهرگز ا-

* * * 
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 :دمیرا مشت کرده و با تمام قدرت به در کوب دستانم

 برم دانشگاه. دیباز کن در رو، باز کن با ونیهما-

 .امدین ییصدا چیه

دستم را باال بردم. مشتشان کرده و با تمام توانم  دو

 به در ضربه زدم:

 باز کن!  ونیهما-

 تمام خانه را پر کرد: ونیزدم و اسم هما ادیفر

شدم. تو رو خدا در رو  وونهید ونی! هماوووونیهما-

...  ونیباز کن. دانشگاه کالس دارم. تو رو خدا هما

 شده! رمید

به رحم آمد و  ونیدورگه شده بود. دل هما میصدا

 جوابم را داد:



بدقواره  یبا اون جمال  مافنگ ؟یکدوم کالس مار-

 !یاجرا کن شیچهارراه کالج نما یبر یخواستیم

 عقب رفتم:آوردم و عقب نییدر پا یرا از رو دستانم

 .نمی! در رو باز کن ببه؟یچ شینما ،یگیم یچ-

بود که  نیمد. مثل اآ ترکینزد ییاز جا شیصدا

 را به در چسبانده باشد: اشیشانیپ

 نیبا ا شبینه؟ همون که د هیچ یدونینم شینما-

چند تا  ی. مثالً فکر کردیمدارش رو گذاشتجمال قرار

 یچ نیهم بد لیجا و حرف تحو هی نیدانشجو جمع ش

بعد به  کننیم تییشناسا شه؟یحل م یهمه چ شه؟یم

 .رسنیموقعش حسابت رو م

 زدم: داد

 شده، پس در رو باز کن.  ریبرم، د تونمینم گهید-

 گفت: آرام

 هی گهید قهیاون تو. دو دق یساعت بمون هیقرار بود -

 رو هم تحمل کن. قهیدو دق نیا شه،یساعتت پر م

که وسط  یفیو به طرف تختم قدم برداشتم. ک برگشتم

خوردم  یکرد. سکندر ریگ میاتاق رها کرده بودم به پا

آن گذاشتم و به  یتخت افتادم. سرم را رو یو رو



حرف زده بودم؛ اما  یفکر کردم. با جمال تلفن شبید

 ونیو در لفافه بود که مطمئن بودم هما یقدر رمزآن

 است. دهیفهم ار زیهمه چ یگرید یاز جا

سرم را در تشک  شتریکه آمد، ب دیکل دنیچرخ یصدا

د و به اتاق پا گذاشت، تخت فرو کردم. تا در را باز کر

 گفت:

کار طلب دیکه با یبلند شو خودت رو لوس نکن! اون-

 باشه منم.

بلند شدم و  دفعهکیو  دمیتخت کش یدستم را رو کف

 نشستم:

روز کامل تو اتاقت  هی کنم،یم یخدا تالفبه ونیهما-

 .کنمیکار رو م نیبه خدا قسم که ا کنم،یحبست م

صورتش برد تا در مقابل  . دستانش را به طرفدیخند

 من از خودش محافظت کند:

 بکن. یبابا! اگه تونست دمیترس-

آمدم و به سمتش رفتم. با همان  نییتخت پا یرو از

به خود گرفته بود، عقب  دنیکه حالت ترس یاچهره

 رفت و گفت:



باور کن به خاطر خودت بود. من مگه چند تا خواهر -

کار  یچ ومدایسرت م ییبال هی یرفتیدارم، م

. صبر کن هر وقت ستیمن؟ االن هم مامان ن کردمیم

 ،یبر یخوایاومد تو رو بدم دستش و بعد هر جا م

 برو.

 را کج و با اخم نگاهش کردم: سرم

برم و  خوامیبهت گفت که من امروز کجا م یک نمیبب-

 بکنم؟ خوامیم کاریچ

 گفت: عیسر

 !کسچیه-

برم چهارراه  خوامیکه امروز م یدیپس از کجا فهم-

 کالج؟

 دو دو زد: چشمانش

 .دمیشن یبا جمال حرف زد شبیخودت د-

 زدم: شیبه بازو یابه جلو برداشتم و ضربه یقدم

اصالً اسم چهارراه کالج رو  شبیدروغ نگو! من د-

از کجا  نمیبهت گفته. بگو بب گهید یکی. اوردمین

 ؟یدونیم



که  دمیفهمرفت. تا  رونیخنده افتاد و از اتاق ب به

فرار کند دنبالش  نییها به سمت پااز پله خواهدیم

گرد در پا ردیبخواهد فاصله بگ نکهیکردم. قبل از ا

را گرفتم و نگهش داشتم. از خنده  راهنشیپشت پ

 رفت و در جا نشست: سهیر

 !یمار یاوونهید یلیخ-

 :ستادمیو مقابلش ا  دمیچرخ

. یمن قفل کرد یدر رو رو یبرداشت م؟وونهیمن د-

بهت  یبرم، ک خوامیم کجا یدیاز کجا فهم نمیبگو بب

 گفت؟

نفس نفس نیگذاشت و ح اشنهیس یرا رو دستش

 زدن گفت:

 صبح زنگ زد گفت!  دیام-

 نشستم: شیروبرو

 گفت؟ نی! چرا همچد؟یام-

 هیرو که معلومه چرا گفته! ازم خواست  نشیهمچ-

منم عقلم تا قفل  .یبر رونیاز خونه ب یکنم نتون یکار

 کردن در قد داد.



زدم و از جا بلند شدم.  شیمحکم به بازو یاضربه

 داد زد: ونیتند باال رفتم. هماها را تندپله

 !نجایا آدیسراغش نرو. گفت م یبر یخوایاگه م-
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 زدم: داد

 !یگیم یچ شنومینم-

تخت  یام را از رورا از وسط اتاق و پالتو فمیک

در چهارچوب  ونیبرداشتم و به سمت در رفتم. هما

 و راهم را سد کرد: ستادیدر ا

  ؟یمار یریم کجا-

 در کردم: یبه گوشه یااشاره

 خاله. یبرم خونه خوامیم ون،یبرو کنار هما-

 تکان نخورد: شیجا از



 !رسهیاالن م نجا،یا ادیب خوادیم دیام گمیم-

 را به سمتش گرفتم: دستم

تو خونه؟  یدروغ نگهم دار نیبا ا یخوایاالن م-

 اد؟یب دیتا مثالً ام نمیآره؟ بش

و خودش  آدیخدا تو راهه، االن مبه ه،یدروغ چ-

 . زنهیباهات حرف م

تا قبل  کردمی. دعا مگرفتم و به سمت تخت رفتم نگاه

بهتر از االنم که  یحالم بهتر شود. کم دیاز آمدن ام

به  نمیبیهر چه در اطرافم م دیتا رس خواستمیم

 سمتش پرت کنم.

اون  ؟یدیگفت تو گوش م دیام یتا حاال هر چ یاز ک-

تو خونه، تو هم در رو قفل  یگفت من رو نگه دار

 روم؟! یکرد

نشستن کنارم  دو دل  یتند جلو آمد، اما برا یهاقدم با

 بود. خم شد، اما ننشست و قامتش را راست کرد:

 بارنی. ایرو قبولش کرد دیخب تو دوباره ام-

تر از قبل! من مجبور شدم امروز در رو روت مطمئن

خاطر به یروز هیکه  یسراغ کار یقفل کنم تا نر

 . یجدا شد دیهمون کارا از ام



 فاصله گرفت: از تخت یکم

 شهیقبولت دارم. هم یلی! چون خیمنم تابع توام مار-

. یدیکه تو انجامش م هیکار درست اون کنمیفکر م

اگه  کنم،یمنم بهش پشت م د،یبه ام یاگه پشت کن

 .گردمیبه سمتش منم برم یبرگرد

 شد: رهیمن خ به

 ،یو کجا بر یکار کن یچ یخوایزنگ زد که م یوقت-

تون مثل گذشته بود باز تو رابطه زیاگه همه چ یحت

خواهرش  خوادیدلش م ی. کگرفتمیجلوت رو م

 باشم؟ شیجونش رو بندازه تو خطر که من دوم

 را باال گرفتم: سرم

 زبونتم مثل اون چرب و نرم شده! یگشت ریبا ام-

 :دیخند

 گرفتم! ادیاز اون  کنمیاعتراف م-

جلو  نهیگذاشت. س بشیهر دو دستش را در ج بعد

را درآورد:" من تابع توام  ریام یداد. اخم کرد و ادا

 همون درسته!" یتو بگ یهر چ د،یام

کرد.  ادیآب و تابش را ز ونیکردم نخندم. هما یسع

به جلو برداشت و با حفظ حالت صورتش ادامه  یقدم



 ی. حتمیهست ایما از نسل جنگل یدونیداد:" آخه م

کرد کارستون.  یبزرگمون هم که خانزاده بود، کاربابا

از  دنیشنیاسمش رو م یسر گردنه وقت یهادزد

 به خودشون!"  دنیشاشیترس م

 کند بخندم؛ آن هم بلند: یکار توانست

 گفت؟ ریام نمیا-

 من: دنیزده بود به خند زل

 ای دهیشن ریاز ام دونمینم گهی. دگهیرو آذر م نیا-

 !دیام

 شیخاطر کار سه شب پآذر که آمد اخم کردم تا به اسم

و  ونیزنگ در باعث شد هما یکنم، اما صدا خشیتوب

کوتاه به هم نگاه  یاو لحظه میمن هر دو ساکت بشو

 رفت. نییپا ی" به طبقهدهیبا گفتن:" ام ونی. همامیکن

را با دستانم  امقهیانداختم و دو طرف شق نییرا پا سرم

را از  ونیو هما دیزدن ام حرف یگرفتم. صدا

قارقار  یهمراه صدا دم؛یشنیباز اتاقم م مهین یپنجره

که دوباره به باغ برگشته بود. برگشته بود  یکالغ

درخت  یکه النه داشت؛ رو یهمان درخت یدرست رو

 اتاقم! یروبرو



قراردادن  ریتاثتحت یتر گرفتم. نه برارا محکم سرم

به درون سرم راه  یگریدافکار  نکهیا ی! فقط برادیام

آرام پا به اتاقم گذاشت. سرم را بلند  دینکنند. ام دایپ

برد. رو  ادمیکالغ را از  یکردم. عطر تنش صدا

هر سمت که برگردم باز عطر  دانستمیگرفتم، چون م

 را بست: اتاقتنش را دارم. در 

 قهر نباش با من!-

 کردم: نگاهش

 یطورنیرو ا . مندیکار رو نکن ام نیهرگز ا گهید-

 اخالقت رو! نیکنترل نکن. دوست ندارم ا

کل  یدانشگاه زوم کرده رو یوقت زمیعز یمار-

پخش کرده، چرا  هیاعالم یک نهیدانشجوهاش تا بب

که بابا  یبهش نشونه بد خودیبا تجمع ب یخوایم

ما ده پونزده نفر که  نیب اینگرد تو کل دانشگاه؛ ب

از ماها  یکیون که بد نیقیبگرد.  میدور هم جمع شد

 !میهست

 !میما ده پونزده نفر نبود-

 آمد. دو زانو مقابلم نشست: جلو



درست رو  یمبارزه هیپنجاه نفر؟!  ن،ینفر بودچند-

 .یمار کنهیفکر خراب م بدون یهاحرکت طورنیا

 را جلو بردم. دو طرف صورتش گذاشتم: دستانم

 دور! یجا هی میبر شدیکاش م-

 زد: لبخند

 قدر دور؟چه-

 یزندگ شیکه مردمش مثل پنجاه سال پ ییجا هی-

 کنند.

 آورد: کیرا نزد صورتش

 باالکوه خوبه؟-

 حرکت دادم: نییرا با لبخند به سمت پا سرم

 دوست دارم برم. یلیخ-
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 زد: یپلک

 !ییخودمون دوتا م؛یریحتماً م-

  .میاونجا بمون دیچند روز هم با-

 را نوازش کردم: صورتش

. آبمون رو از چاه میکن گرم زمیاتاقمون رو با ه-

 رهنی. من پمی. رو کله غذامون رو درست کنمیبردار

لب رودخونه.  میبپوشم و دستمال سرم کنم. با هم بر

 .میبگرد یکل

و مات به من نگاه  رهیدرهم شد. خ دیام صورت

 . با لبخند گفتم:کردیم

 ؟یکنینگاه م ینجوریشده، چرا ا یچ-

حالت نگاهش را انکار  یالحظه رییتکان سرش تغ با

 کرد:

 .دمینشده! دارم به تو گوش م یزیچ ،یچیه-

 نییصورتش برداشتم و از تخت پا یرا از رو دستم

 نشستم: نیزم یآمدم، کنارش رو

 !یشده، انگار ناراحت یزیچ هیچرا -



جا را گرفت و با جابه میها. شانهدیرا بوس صورتم

 داد: هیخود تک ینهیمن را به س ش،یشدن در جا

 ؟یکنیم کاریتو چ فتمیب ریاگه من باز گ یمار-

 برداشتم. با اخم گفتم: اشنهیس یرا از رو سرم

 نیا وقتچیکه ه یمواظب خودت باش قدرنیا دیبا-

 . یفتیب ریگ ی. تو حق ندارفتهیاتفاق ن

 زدم: اشنهیآرام به س یاضربه

 . یحرفش رو بزن یحق ندار یحت-

 کرد: زمزمه

 .زنمیحرفش رو نم گهیباشه د-

کن گوش همه مظلوم و حرف نیا آدیاصال بهت نم-

 !یباش

صورتم  گریبه طرف د یاالعملش بوسهعکس تنها

دست دور  رد،یت فاصله بگکه خواس ی. وقتبود

 گردنش انداختم:

 !میجدا نش گهیاما د م،یریبا هم بم دمیم حیمن ترج-

 دنیصورتش نگاه کردم تا واکنشش را بعد شن به

اما چشمانش بود که باعث شد حواسم از  نم؛یحرفم بب



 شیصورتش پرت شود. هر چه از چشمانش پ یهیبق

سرم را به  یبود، پر شده بود از اشک! کم میرو

 طرفش خم کردم:

 ! لوس نکن خودت رو!دیام-

درهم  یبا ابرها یشباهت چیکه ه یزد، لبخند لبخند

تضاد در  نیا دنیداخل چشمانش نداشت. د یشکسته

 ترم کرد:صورتش ناآرام

 کنم؛یهارت و پورت م ادیکه ز نینب ینجوریمن رو ا-

 .ترسمیم یکنیم یطورنیترسوام! ا یلیبه خدا من خ

 و گفت: دیرا محکم به آغوشش کش من

آب بود و تو  شیکی. کاش تو شهیتو هر دوتا دستم آت-

از تو بگذرم، نه از  تونمی! نه مشیآت یکیاون 

سکوت  شهی. نمدمیو فهم دمیو د دمیکه شن ییزهایچ

 بود. تفاوتیکرد و ب

 ؟یدیو د یدیشن ییزایچ یچ-

و  دیبوس وستهیسرم را آرام و پ یکرد. موها مکث

 کرد، گفت: جادیفاصله ا یکم یوقت



 هی کا،یکه هرمز با بابا اومده بود آمر شیچهارسال پ-

. میتا راجع به کار حرف بزن رونیب میرفت ییتاروز سه

 .رانیبعد از درسم برگردم ا خواستمیچون من م

کج کردم تا نگاهش کنم.  اشنهیس یرا رو سرم

 نگاهش را به من دوخت:

امروز نبودم! تو  یخسته یچاز همهاون موقع آدم  -

چطور  نکهیو طرح بود و فکر به ا دهیسرم پر از ا

 رفتیم المیکنم. شبا فکر و خ ادهیها رو پاون تونمیم

 نیباتریو ز نیو بهتر بستمی*. چشمام رو مکوهطانیش

کنارش ساخت، تصور  شدیرو که م یساختمون هتل

طرح من باشه فکر و  یجهیکه نت ی. ساختمونکردمیم

شب  هی نکهیا یبه سودا یخاص که هر کس قدرنیو ا

 اونجا. ادیکه هست ب ییرو توش صبح کنه از هرجا

 سرش زد: زیآمهمراه با تکان تأسف یلبخند

که تو  ییزهایچ یبابام و هرمز از همه ینشستم برا-

کنم. چطور  کاریچ خوامیم نکهیسرم بود گفتم. ا

 دیدی. چون مدادیشروع کنم. هرمز با دقت گوش م

 ی. وقتستین یروش نشسته که به کم راضروبه یکی

من  یکه طرحا گفتمیم جانیقدر پر از همن اون

و مدرک دارم،  لیلد یادعا کل نیا یو برا بهیرقیب



 یهاحرف نکهیخوب بود، تا ا یچ. همهزدیلبخند م

 حرفاش رو زد. انیمن تموم شد و هرمز ک

___ 

 نیترکه پرجاذبه جانیدر شرق شهر اله ی*کوه

 .دیآیشهر به حساب م نیا یگردشگر ینقطه
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 دیچه در جواب ام انیمهم بود بدانم هرمز ک میبرا

من را در آغوشش  یهاخوردنتکان نیگفته است و ا

 ینما زند،یحرف م یوقت خواستمی. مکردیم شتریب

صبر کرد تا  دیباشد. ام میرو شیاز صورتش پ یکامل

 یبرسد و بعد دنباله جهیمن به نت یهاتالش یهمه

 حرفش را گرفت:

. وقت فیوظا کردنمیهمون اولش شروع کرد به تقس-

بود. اولش از بابا گفت و  لمیباب م نیا رو هدر نداد.



چه  نکهینفوذش تو شمال!  بعد از خودش گفت. ا

 ییدررو یهابکنه. چه راه خوادیکرده و م ییکارا

 تونهی. چطور ممیبزن بیبه ج یشتریبلده تا پول ب

تو  ارهینصفش رو ب ماا ره،یبگ یقدر کمک دولتفالن

باهاشن و  ایراست بره تو حسابمون. ک هی هیکار و بق

اونا چه  یهمه یبرا نکهی. اکننیم کارایبه وقتش چ

 یاساده یهاکرده و حاال وقت جبرانه. آدم ییکارا

که با گرفتن  یبانک سیو رئ لیو وک رینبودن. وز

قابل  ریغ یهر جا ی. حتدادنیم ازیامت از،یامت

 دمیکه بود، آدم داشت. به خودم اومدم و د ینیبشیپ

هر  خوادیکه م ییهر جا تونهیاگه اراده کنه راحت م

 یزیکه چ کوهطانیهتل کنار ش هی. ساختن بکنه یغلط

داده بود. اونجا  تر رو انجامگنده نینبود براش! از ا

برگردم  خوامیشدن درسم مبعد از تموم دمیبود که فهم

. گر دارهو غارت وبیمع ستمیس هیکه  ییبه جا

بزرگ، بلکه  ینه داشتن فکرها اونجا دمیفهم

که  ییهاکارگشاست. سازمان دهیچیارتباطات فاسد و پ

مردم  تیو امن شیکارشون فکرکردن به آسا دیبا

. اننیامثال هرمزک یباز شبمهیخ یهاباشه، عروسک

از  شتریخودشون ب بیکه به پرکردن ج یکسان

 .کنندیفکر م دمسرنوشت مر



 لب زدم: آرام

ها هم تو روزنامه یست. حتدزد بالفطره هیهنوزم -

 نفوذ داره.

 شد به چشمانم: رهیکرد. خ دییرا تکان داد و تا سرش

 یروز در جواب حرفاش فقط نگاهش کردم. حرفاون-

به بابا و عموم  شهیبزرگم همنداشتم بزنم. مامان

 ریاز ز یراحته اما کس یلیخوردن مال مردم خ گهیم

دم خونه و به خودم گفتم اگه . اومنرفتهتاوانش در 

بستن قراره برم کنارشون و کارها هم با خالف و چشم

من از طرح  هیازیچه ن ه،بر شیپ گرانید یدزد یرو

رو  یکنم! هر کس هیبگم و به اونا تک هامدهیو ا

شون من و با زد و بند به خواسته یبذارن جا توننیم

 نیبا ا یوقت کردمیبه طرحام افتخار م دیبرسن. چرا با

 یو چ خواستمیم یبرنده بودم. چ شیها از پرابطه

 یتراثبات بر یتا ابد برا تونستمیشده بود! من م

 نیکه ا رمیبپذ تونستمینم یخودم تالش کنم ول

و  ادیدست بمن به یهاییبهتربودن خارج از توانا

 بدزدم. هیبهتربودن از بق نیا یبدتر، برا یحت

 به پشت آن زدم: یارا گرفتم و بوسه دستش



 نیاسم ا تونهینم کسچی! هیکرد یتو کار درست-

رو بذاره در دست گرفتن آتش! کاش  دنیو شن دنیفهم

 یگفتیبهم م شیرو همون دو سال پ هانیا یهمه

 .دیام

که  یباور ینشد راحت باشم. همه گهیبعد از اون د-

 یکینسبت به خودم داشتم، ازم گرفته شده بود. انگار 

تو، طرحات، اون همه شب تا  زدیمرتب تو سرم داد م

که  یوقت نیارزینم یزیبه پش هایکشصبح نقشه

کرد.  ستیرو راست و ر یچتلفن همه هیبا  شهیم

گرفتم  میبشم تصم الصاز شر اون صدا خ نکهیا یبرا

 رانیگرفتم هر وقت اومدم ا میبجنگم باهاشون. تصم

 کیاحش باشم در که آرزو داشتم من طر یهتل یبرا

که  یکسعادالنه رقابت کنم. دست هرمز و هر یصحنه

کار مردم رو راه بندازه،  نکهیا یجاپرده، به پشت

رو  کنه،یرو پر م انیکخودش و امثال هرمز بیج

 دمیو ند دنیجنگ یاومدم عجله داشتم برا یتکنم. وق

قدر حواسشون جمعه. هرمز بو برد از چه هیکه بق

 یکارهام و انتقامش رو روز عقدمون گرفت؛ اما مار

خودش و  یایکه از دزد یاالن تموم اون مدارک

خرد جمع کردم دستمه. خرد شیحکومت یهاهمدست

 .یتا قاض ی. از ساواکستنین یکیکوچ یهااسم



 کردم: زیر چشم

 کال،ایک رهیش مخاطربه ریکه ام هیهمون مدارک نایا -

 مدارکا اونجان؟

 آره. اشیسر هی-

 !دیخطرناکه ام یلیخ-

 گفت: شمرده

بفهمن چه  دی. همه بامیتا آخرش بر میمجبورما  -

 خبره.

 داد: گرفت و ادامه یترس نگاهش کردم. نفس با

 یلطف کرده؛ اون شتریب یخدا به ک کنمیفکر م یگاه -

. فهمهینم یچیکه ه یاون ایرو  یچهمه فهمهیکه م

 فهمهیکه نم یو اون کشهیزجر م فهمهیکه م یاون

 یحت یوقت هیو  کنهیرو تماشا م هیبق دنیزجرکش

سؤال داره  شهیهم فهمهیکه م ی. اونخندهیبهشون م

و  رهیپذیرو م زیهمه چ شهیهم فهمهیکه نم یو اون

گفت نداره. اگه اون روز که هرمز از کاراش  یسؤال

 ییجا کیبه  طورنیکه ا اومدینم شیبرام سؤال پ

 یکه هنر ارائه ییهاپس آدم ای، داره یچه لطف دنیرس

مثل  یسطحش دارن، اما آدم نیرو در بهتر یکار هی



 الو هزارتا سؤ هیچ فشونیرو ندارن تکل انیکهرمز

 .شدیعوض نم قدرنیا مونیزندگ ریمس گه،ید

. یکه تو کرد هیکار درست همون گمیمن باز هم م-

کمکت  خوادیدلم م شتریکه االن ب نهیهم یمنم برا

 کنم.

 زدم: یچشمک

 کوه.و بعد باال اکالیک یکه اول من رو ببر یبه شرط-

آرام تا گوشم را! آرام ریسر تا ز یکرد، از موها بو

 رفت و گفت: امچانهریز

 !رمیمیمن برات م یاگه بخوا یدونیتو م یمار-
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نباشد و  کینزد قدرنیا شهیهم نکهیاز ا دم؛یترس

و  دمیدوست داشتنش را زمزمه نکند. عقب کش

 اش را گرفتم:شانه دفعهکی

 !دیام-

 نگاهم کرد. منتظر

متنفرم ازش، از اون . اطیکالغ اومد تو ح هیصبح -

 یقارقارکردنش، اون لونه کسرهیش، نکره یصدا

 نجایا اطهیح یتو یتا وقت خوادیدرختش. دلم نم یرو

بمونم تا گورش رو  قدرنیا جاهیبرم  خوامیباشم. م

 گم کنه بره.

 مانیصدا ونیبزند هما یکرد. تا آمد حرف یاخم دیام

 زد:

هم االن  ریام !گهید نییپا نیای... بدی... امیمار-

 .رسهیم

 نگاهش را از در اتاق گرفت: دیام

 شه؟یم یتو باغ چ ادی! مگه بگهیکالغه د-

بلند شدم و تند به سمت پنجره  میزدم؛ از جا کنارش

 بردم و گفتم: رونیرفتم. دستم را ب



جا  چیه گهیو د نهیشیدرخت م نیهم یرو آدیم-

 مه!کالغ شو نی. اکنهی. اعصابم رو خرد مرهینم

باال  یادستش را به تخت گرفت و برخاست. شانه دیام

 انداخت و با لبخند گفت:

 ؟یدار کاریچ چارهیبه کالغ ب ،ینگو مار-

 یوقت .دمیرا مال امیشانیانداختم و پ نییرا پا سرم

تر شده بود. پررنگ دیدوباره سر بلند کردم، لبخند ام

 زدم و گفتم: اشنهیبه س یاضربه

 .شمیم وونهیتوئه! آخرش از دستت د ریش تقصهمه-

 به خودش کرد و گفت: یاکردن سرش اشارهکج با

 کردم؟ کاریمگه چ-

 گفتم: یبلند یصدا با

نگو که توش  یانزن. اصالً جمله ریومحرف مرگ-

  حرفا باشه. نیمردن و ا

شد.  لیبه سمتم متما یبود، کم ستادهیکه ا طورهمان

 کرد:گوشم زمزمه  ریبا لبخند ز

 . رمیمیمن برات م یبدون دی! تو باشهینم-



دست دراز کرد و پنجره را تا آخر گشود. من را  بعد

و دستانش را دورم حلقه کرد.  دیبه آغوشش کش

کردن سرش ام برد و با کجچانه ریسرش را به ز

 یدو طرف صورتم را هم و وقت د؛یگردنم را بوس

انداخت  رونیبه ب ینگاهمیخواست لبانم را ببوسد ن

 گفت:

ت دارم، دلش من چه نهیبیکالغه االن م نیا- قدر دوس 

بودنش و دست از شوم سوزهیبه حالمون م

 !دارهیبرم

 د،یبوسیکه من را م دیرا از کالغ پرت کرد. ام حواسم

. فقط به کردیم جادیاطرافم ا یایمن و دن نیب یمانع

چطور کنار خودم نگهش  نکهیو ا کردمیاو فکر م

من را ببوسد. خودم را  شتریکار کنم تا بدارم و چه

را  گریو همد دی. تنم به تنش چسبدمیجلو کش

در کار نبود.  ییایدن م؛یدیدیرا نم گریکدی.  میدیبوس

! من خودم را به او سپرده بود اقیسکوت بود و اشت

و  نیزم انیم میو او خودش را به من. معلق بود

. ستیبند ن یزیکه دست و پاها به چ ییآسمان؛ جا

تا التهاب خوش و  میداد هیهم تک یشانیبه پ یشانیپ

 چیهیبود را ب دهیمان دوپوست تن ریکه ز یبخشلذت

بود که  یو بعد لبخند میشو کیبا هم شر یشپوش



ما آمد.  ی  لب هر دو یمان، رونامنظم یهاوسط نفس

ر هم زنگ خانه دستمان از دور کم یصدا دنیبا شن

باعث شد از هم  ونیهما یشل شد و بعد هم صدا

 :میریفاصله بگ

دم کردم، بدو  ییچا یاومد ... مار ریام نییپا نیایب-

 !زیبر ایب

 لب زد: دیام

 تونهیم یزیکه تو بر ییچا هی! االن فقط زیبدو بر-

 سر جاش. ارهیحالم رو ب

 زدم: شیبه رو یلبخند

در رو روم قفل . ایکرد کاریرفته چ ادمی یفکر نکن-

 .یکرد

ها بدو از پلهبرداشت و من هم بدو زیبه طرفم خ دیام

رفتم و داخل آشپزخانه شدم. مامان که به همراه  نییپا

رفت، سرورخانم  نیبهنوش و مادرجون به قزوعمه

اش باشد. با خانواده یگرفت تا چند روز یهم مرخص

وقت صرف  یدر آشپزخانه کل هالهیوس داکردنیپ یبرا

را که  یزیو بعد چ گشتمیم دمدور خو ی. مدتکردمیم

که در نگاه  ییجا دم؛یدیچشمم م یجلو خواستم،یم

اسمش را گذاشته بود  ونی. هماشدمیاول متوجهش نم



تو از قبل به ذهنت آدرس  یوقت گفتیذهن کور. م

کنم، چون  دایرا پ زیفالن چ شودیکه نم یدهیم

دور از دسترس گذاشته است،  ییسرورخانم آن را جا

و تو پارچ کنار  کندیآدرس غلط را باور م نیا تذهن

 یرا فلج م نایذهن کور، چشم ب ؛ینیبیسماور را نم

 کند.
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چشمان من است  کینزد ینیکردم تصور کنم س یسع

. همان ابتدا آن را پشت کنمیم شیدایو سر بچرخانم پ

کردم.  دایپ یقند و شکر و چا ی  فلز ی  سه قوط

ها را از . استکانآمدیم ونیو هما ریام یسروصدا

مانده به  یاپلهدوسه دیرفتم. ام رونیپر کردم و ب یچا

را که  ینی. سکردینگاه م منبود و به  ستادهیا ن،یپائ

داخل آمدند. با اخم  ونیو هما ریگذاشتم، ام زیم یور

من به  دنینگاه کردم. با د ریطلبکارانه به ام یو نگاه

 خنده افتاد و گفت:

رو انداختن گردن من؟ از االن  رای! بازتقصبابایا-

 به من نداشت. یربط چیبگم، ه



با  یوقت یداشت. از دوران بچگسمت من قدم بر به

را  نی. ابردمیلذت م کرد،یصحبت م یلکیگ شیگو

دادن جلو دست یدستش را برا نکهیا نی. حدانستیم

 آورد، گفت:

! الکو ؟یبکن یبو خواست یکاریچ نی! اسریخاک م- 

 پردردسر؟ قدرنیهم ا

 لبخند زدم و با او دست دادم: شیرو به

! مگه ستادهیروم وا یدردسر خالص که جلو-

 کنم؟ کاریچ خواستمیم

 زد و با نگاه به اطرافش گفت: دنیرا به نفهم خودش

 ؟یگیرو م ونیکو، کجاست، هما-

 ماندهیباق یپلهاز دوسه دی. امدیخند شیبه رو ونیهما

 آمد و گفت: نییپا

 نی! اگه االن بود جرأت داشتیبهنوش خالعمه یجا-

 د؟یدور هم بخند دینیبش یطورنیا

شستن مبل انداخت. به محض ن یخودش را رو ریام

که  ونیرا برداشت. رو به هما شیاستکان چا

 :دیپرس ند،یکنارش بنش خواستیم



 همهنیدل به دل راه داره؟ من ا گنیمگه نم-

بهنوشت رو دوست دارم، پس چرا اون من رو عمه

 دوست نداره؟

به پشت  یاضربه ند،یکنارم بنش نکهیقبل از ا دیام

 زد و گفت: ریام

 یچطور ستیمنتها بلد ناونم تو رو دوست داره، -

 ابراز کنه.

 باال انداخت: ییابرو ریام

 جمع باشه؟  المیخ یعنی-

 اش زد:به شانه ونیرا هما یبعد یضربه

 یاژهیتخت! به تو و آذر ارادت و التیخ رجانیآره ام-

 نکنه! ادیکه از تو و اون  ستین یداره، روز

 دیرا برداشتم و به دست ام یشدم؛ استکان چا خم

 نگاه کردم و گفتم: ونیچپ به همادادم. چپ

 دو تا بزنم تو سرت. خوادیدلم م آدیاسم آذر که م-

رو  یجد یلیگذاشت و خ زیم یاستکانش را رو ریام

 به من گفت:

من  ،یکه تو االن نسبت به آذر دار یشک و ترس-

 نیبا خاله اومده بود ینسبت به تو داشتم. وقت



 یخبر دار یکه بگ یزدیم هیکنا یمون و هخونه

. دهیسر من و ام ریز انیهرمز ک یاز خونه یدزد

رو  یچو همه رهیم یمار گفتمیم دیبعدش مدام به ام

به گوشش  یجور هیباالخره  ای گهیم انیبه هرمز ک

هرگز  یمار گفتیمطمئن م یلیخ دیاما ام رسونه؛یم

 ییکارا هی گم،ی. حاال من بهت مکنهیکار رو نم نیا

 انجامشون بده.  تونهیهست که آذر بخوادم نم

 کردم و با لبخند گفتم: دیبه ام ینگاهمین

 ایاعتماد رو غلط  نیدوستم داره، ا یلیچون خ دیام-

اعتماد رو به آذر  نیدرست به من داشته! تو چرا ا

 ؟یدار

و از عمد  دیجلو کش ریام یسرش را تا شانه ونیهما

 را بلند کرد: شیصدا

بهت بگه دوست داره آذر  یچطور گهیا دخب باب-

 رو، بفهم خودت!
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چرخاند و بدون  ونیآرام سرش را به طرف هما ریام

با  ونینگاهش کرد. هما یطوالن ییهاهیحرف، ثان

 گفت: دیو رو به ام دیعقب کش یلبخند خودش را کم

 ر؟یام ای یموافق یبا مار ه،یتو نظرت چ د،یخب ام-

به جلو خم  یدستانش را در هم قالب کرد و کم دیام

 بود: ریام یشد. نگاهش رو

 خب من ...-

 زیگرفت و به م ریکرد. نگاهش را از ام مکث

 داد: شیروروبه

 ریبا ام یگفتیبهش م دیموافقم! نبا یمن با مار-

. هرمز و اون شهرام  شغال به هر کالایک نیرفت

 هیکه ما  یتا بدونن مدارک کشنیسرک م یسوراخ

. میکرد میکجا قا م،یوجورکردنش بودسال دنبال جمع

ال مونده که اونجا رو هم برن بگردن. حا اکالیفقط ک

بزنه،  کالایبه ک تنتوناز رف یحرف نیتراگه آذر کوچک

 کارمون تمومه!

 :دمیچرخ دیبه سمت ام کامل



 یکارمون تمومه؟! مگه اونجا چه مدارک یچ یعنی-

  ؟یکه گفت ییاز اونا ریغ نیدار

 نگاهم کند، گفت: نکهیتکان داد و بدون ا یسر دیام

 .گمیحاال بعداً بهت م-

 را باال بردم: میصدا

 بدونم. خوامیاالن م نیهم-

 را باال داد: شیابروها

 من کنارت نشستم! تر،واشی-

 بلند شدم: میجا از

. یاالن بگ نیهم دیبگم! با تونمینم نیاز ا ترواشی-

هم اونجا  یاگهید یزایچ هیحتماً به جز مدارک هرمز 

 !نیدار

که سرشان را بلند کرده و  ونیو هما ریبه ام رو

 گفتم: کردند،ینگاهم م

دور و برتون چه خبره.  نیستیانگار اصالً متوجه ن-

 ایچ اکالیک ستیمعلوم ن ن؟یخندیو م نیگیم نینشست

 یزیکه آذر چ نیکنیفکر م نیبه ا نیبعد نشست ن،یدار

 نیدرصد ا هیاگه  ینه؟ حت ای گهیم انیکبه هرمز

 دیاالن بر نیهم دیاحتمال وجود داشته باشه که بگه با



من اصالً  .دیورجوع کنرو رفع یهمه چ کالایک

 و ببرنتون؟ رنیبگ انیب نیشماها رو! منتظر فهممینم

لبخند زد. لبخندش باعث شد مبل را دور بزنم و  ریام

 به پشت آن بروم:

به حال اون  یفکر هیمسخره  یهالبخندزدن یبه جا-

کارتون تمومه،  ارنیب رشونیاگه گ نیگیمدارکا که م

بگم آذر چندبار ازم  دیبا یشینم بکن. اگه ناراحت

شما به شهرام بگم.  یدرباره دونمیم یخواست هر چ

 وقت تو ...اون

برخاسته بود.  شیاز جا دیزدن من، امحرف نیح

 خودش را به من رساند و حرفم را قطع کرد:

که  ییحرفا نیهم یمن حرف بزنم. برا یذاریتو نم-

. اکالیفرداشب برن ک ریعجله دارم احمد و ام یگیتو م

 .گهید یجا هیببرن  میدار اکالیتو ک یکه هر چ رنیم

 گفت: دیدر جواب ام ریام

. عمو کارش ادیفرداشب همراه من ب تونهیاحمد نم-

در  روزیعمو هم انگار بهش شک کرده، دداره. زن

 ادیزور تونست از خونه برو روش قفل کرده بودن. به

. تو هم که با رمی. من فرداشب خودم تنها مرونیب

 !گهید نیآیفرداش م یمار



 دادم: تکان ریام یبرا یسر

 یو من رو تو نیگرفت ادیعموتون پس شما از زن-

 ن؟یانداخت ریاتاق گ

 کرد: اخم

من اصالً  ونه،یو هما دیام ریا ! به من چه؟ تقص-

 روحم خبر نداشت.

 دیبه صورت ام میکه نگاهش مستق یدر حال ونیهما

 بود، گفت:

 بره. شهینم ییتنها رم،یم ریمن با ام-

 سمتش برگشتم: به

 !ونیلطفاً چرت نگو هما-

 :دیپرس یجد یلیتکان سرش خ با

خواهرم. خاله  یجشن نامزد امیب خوامیچرا چرت؟ م-

 . چرا من نباشم؟ انیو مامانم که قرار شد ب

 داد: هزد و ادام ریبه ام یچشمک

 .میاریرو در ب شیتالف دفعهنیبار که نشد، بذار ااون-

 باال انداختم: یدست



هم حرفش رو  گهیبا خاله و مامان. د ای ا،یبا ما ب ای-

 نزن.

 بلند شد: شیاز جا دفعهکی

 .رمیم ریحرفم رو زدم، فردا با ام-

منتظر بماند به سمت در خانه قدم  نکهیا بدون

 رفت. رونیبرداشت و ب

از رفتن  یو رفتنش را تماشا کرد. وقت ستادیا ریام

 مطمئن شد ، گفت: ونیهما

 ای ونیبا هما ایبا احمد برم،  ستیمن مهم ن یبرا-

. بدتر ونیهما یرو یخب تو چرا زوم کرد یتنها؛ ول

تو! نترس، من  یجایب یهاتیحساس نیبا ا شهیم

 حواسم بهش هست.

 به تأسف تکان دادم: یسر

چرا مخالف  یدونیم ری! امجا؟یب یهاتیحساس-

 نکهیا یکارم؟ برا نیا یتو ونیشدن هما ریدرگ

 خوادیم دهیشن یزیچ هی. ستین زهایچ یلیخ یمتوجه

. زدیبه آذر نم یوسط. اگه حواسش بود که حرف ادیب

مرتبه باالتر از دزد و  هی کارنیا یبراش واردشدن تو

 دیام. اون مثل من و تو و شهیبچگ یایبازسیپل



برخورد  یاحساس انیجر نیتا با ا کشهی. طول مستین

 نکنه.

 انداختم: دیبه ام ینگاهمین

که امروز  یدیاشتباه کردم تا برسم به د یمثل من! کل-

 .دیهم قسر در رفتم. خدا به دادم رس ییجاها هیدارم. 

 را به شدت تکان دادم: سرم

و قسر  ارهینتونه مثل من شانس ب ونیهما ترسمیم-

 !دونهینم یچیهنوز ه ونیدر بره. هما
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 به سمتم برداشت: یقدم ریام

 میدیتا رس میکرد یرو ط یخبریراه  ب نیما ا یهمه-

و نشنوه  نهیکنه. تا نب یط دیبا ونمیبه امروزمون. هما

 یرو برا ییزایچ هی دیما با ی. ماررهیگینم ادیکه 



داره و  یمتیق هی یزیهر چ نکهیا م؛یخودمون حل کن

 رو داد. اشنهیهز دیبا

 کرد: دیبه ام یاسرش اشاره با

رفته؟ شب عقدتون بردنش.  ادتیرو  دیخودت و ام-

جور  هیما  یهیبود، بق یزندون یجور هی دیدو سال ام

 ! گهید

و به آن نگاه کردم.  مبل گذاشتم یلبه یرا رو دستم

. آرام ندیرا بب امیچشمان اشک ریام خواستمینم

 زمزمه کرد:

 ذارمینم یصورت چیمهمه؛ در ه یلیمدارکا خاون-

دوست ندارم با  گمیم ونمی. به همافتهیب یدست کس

 . فعالً خداحافظ!ادیمن ب

 داد: را مخاطب قرار دیبعد ام و

 کارت داره. ایزود ب نه،یتو ماش مانیا-

 در جوابش گفت: دیام

 .آمیم گهید قهیباشه برو منم چند دق-

 جلو آمد و دستانم را گرفت: دیام ر،یرفتن ام با

 یکنیهم که تو فکر م یطوراون ونیهما یمار-

راجع به  ییزایچ هی. ستین یو احساسات خبریب



 هی خوادیو حاال دلش م دهیاختالف بابات و هرمز شن

 .ستهیهرمز با یجلو یجور هیبکنه.  یکار

 در چشمانش گفتم: رهیکردم. خ اخم

 د،یام یریگیذره جونم رو مچرا ذره ؟یاختالف چ-

 ؟یگیبهم نم دفعههیرو  یچرا همه چ

رو برات  یچبعداً همه ،ییجا هیبرم  دیجان با یمار-

 .کنمیم فیتعر

 دستش را گرفتم: مچ

 کن. فیتعر اطیبه در ح میبرستا -

و کالفه نگاهش را به من  دیرا عقب کش دستش

 دوخت. به طرف در هلش دادم و گفتم:

 میریم میکه دار یطورنینگاهم کن. هم یاونجور-

 حرفم بزن.

 دیاز من به سمت در رفت. کفشش را که پوش جلوتر

 به سمتم برگشت:

شرکا،  یبرا میها رو فرستاده بوداون موقع که نامه-

و با اون سر  ییدا شیپ رهیو م نهیبیم هم ونیهما

 شنوهیم ییبحثشون از دا نی. مابشهیهرمز حرفش م

داشتند. بابات  ییاختالفا هیکه هرمز و بابات 



شراکتش روبا هرمز هر چه زودتر تموم  خواستیم

اون  یداشتن. حت رهبا هم مشاج یلیمدت خ هیکنه. 

که  ییبحث و دعواها نیروز صبح هم به خاطر هم

 داشتن، تمرکز نداشت و تصادف کرد.

. ستادمیکه درجا ا میبود رفتننییها در حال پاپله از

و سرش باال بود.  گشتیدرختان باغ م نیب ونیهما

آزاد کنار  گرشیو دست د بشیدستش در ج کی

 گفتم: دیبدنش بود. رو به ام

بهم بگه.  یزیچ هی یکیوپا زدم تا اون همه من دست-

که تازه  نیگفت یونیو به هما نیوقت به من نگفتاون

 مزه داره؟ یلیوپورت خو هارت یگرفته قلدر ادی

. مثل من، دیرو فهم زهایچ یلیمن نگفتم. خودش خ-

 مثل تو!

را از چرخش  نی. اگشتیدر باغ دنبال کالغ م ونیهما

 .دمیدرختان  بلند فهم یهاشاخه یمداوم سرش رو

رفتم و  نییمانده را پا یباق یهارم بود. پلهمنتظ دیام

کنارش قدم برداشتم. چند قدم مانده بود  نییپا یبا سر

 به در که گفتم:

 دو بار بابات راجع به تو با من حرف زد. دیام-



و راهم را  دیچرخ رفت،یراه م یکه کنارم به آرام دیام

 سد کرد:

 گفت؟یم یچ-

باهات  میبر رانیشرط بذارم برات که اگه از ا گفتیم-

 .کنمیازدواج م

 شد. سرش را جلو آورد: کیبار دیام چشمان

 رو گفته؟ نیبابام ا-

 به خانه برود و جنجال به پا کند: دمیترس

خونه دعوا  ی! نراینگ یچیبهش ه دیتو رو خدا ام-

 خاله گناه داره. ،یراه بنداز

به دندان گرفت و  تینرا از شدت عصبا اشینییپا لب

 غرغرکنان گفت:

کنار گند و کثافت  شهیبفهمه که نم شدیکاش م -

طرف به من  هینشه. از  تیچیاما خودت ه ،یبمون

. از کنهیجدا م انیوکتابش رو از کحساب دهیقول م

راحت به  الیدکم کنه تا با خ خوادیم گهیطرف د هی

 کارش برسه.

 داد زد: ونیهما

 پاشون سبز شد. ریعلف ز گه،یبرو د دیام-



 را گرفت: مینکرد. بازو ونیبه هما یتوجه دیام

 ه؟یخب حاال شرط تو چ-

 زدم: شیبه رو یلبخند

تا  یمواظب خودت باش نکهیندارم؛ جز ا یشرط چیه-

 .میاز هم جدا نش گهید

 باال انداخت: ییابرو

 !گردمیخب پس شب برم-

 به اتاقم کرد: یاسر اشاره با

 بمونم. شتیتا صبح پ خوامیم-

 :دمیخودم را به طرفش کش یکم

! مادرجون که داشت یشیم طیکه خ یایوقت ن هی-

 .یبمون نجایبهش قول دادم نذارم شب ا نیقزو رفتیم

 :دیخند آرام

 ازت گرفت؟ یقول نیچرا همچ یکردم؛ ول یمن شوخ-

دفعه هم . اونستیدرست ن نیتا محرم نشد گهیم-

راتون نخواست. خب اعتقادش خدا ب نینکرد تیرعا

به حرفش گوش  خوادی! منم دلم مگهید هیطورنیا

 بدم.



به  یاخم شد و بوسه ون،یبه حضور هما توجهیب

 ام زد:گونه

 .میدیبه حرف مادرجونت گوش م-

 دیرس یباز کردم. وقت شیرفتم و در را برا جلوتر

تکان  ونیهما یزد و دستش را برا میبه رو یلبخند

 ریرا که ام یانداختم تا مرد رونیبه ب یداد. نگاه

 .نمیاست بب دیمنتظر ام گفتیم
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در  یگاریفاصله گرفته بود و س نیاز ماش یکم

گرفت و با  نییدستش داشت. آن را به طرف پا

زد. حالت ضربه  گاریانگشتش به خاکستر س

را گرفته بود به چشمم  گاریکه س یو مدل ستادنشیا

اما چشم من  کند یخداحافظ خواستیم دیآشنا آمد. ام

را که  گارشیس د،یمرد بود. به طرفم که چرخ یپ

تکان داد، حدس زدم او را  میپرت کرد و سرش را برا

جوابش من هم سر تکان دادم و . در امدهیقبالً کجا د

 :دمیچرخ دیبه طرف ام



هرمز  یمهمون یکه تو ستین یدوستت همون نیا-

! ؟یستین یمهمون ینفهمه تو یتا کس ستادیجات وا

 خودشه؟

کرد  یو سع ستادیرفتن عجله داشت ا یکه برا دیام

 نخندد.

 کردم: دیتأک

توئه. حالت  یقدوقوارهخودشه! هم گهیآره د-

 .ادمهیخوب  ستادنشیا

من را به داخل هل داد و  ،یاز هر جواب یفرار د،یام

 در را ببندد گفت: نکهیقبل از ا

! یبه اون مهمون یاومدیتو اون شب نم شدیم یچ-

تو  میما، هر چه کرد یرو یرو زوم کرد نتیدورب

 .یحفظ شد

را  ونیهما یبودم که صدا رهیلبخند به در بسته خ با

 :دمیاز پشت سرم شن

! اکالیک رمیم ریمن فردا شب با ام یمار-

تا  گردهیگفت زود برم ری. اممیوقرارشم گذاشتقول

رو با آذر معلوم کنه.  فشیتکل شهیهم یبرا بارکی

 هم تو راهه! یبعد یفکر کنم عروس
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 می. پاهاداشتمیراحت قدم برم یالیبا خ الیو یجاده در

 نیو دوباره آرام به زم کردمیاز اندازه بلند م شیرا ب

درختان و  یهاها، شاخهبرگ خواستمی. مگذاشتمیم

در  کردمیرا که حس م خانیسیباد، روح اجداد ع

 یخوب برا یدرختان نارنج منتظر روزها یالالبه

خبردار کنند که من دارم به  اند،نشسته الیو یاهال

و معصوم!  گناهی. رها و سبک، بمیآیم شانیسو

 ام.بوده طورنیا شهیکه هم دانستندیم



آن را باز کرد.  ییایدریکه به در برسم، علاز آن قبل

ت باغ نارنج که در دست داشت به سم یبا داس

. قدم از قدم ستادیا دفعهکیمن  دنیاما با د رفت،یم

 برنداشت تا من برسم:

 یوقت صبح اومد نیا ستهیا یخانوم معلم خبر -

 .یکردیاستراحت م یمدرسه هم که نداشت ور؟نیا

و زانو در  امدهیرا هم نخواب شبیکه کل د دانستینم

به او  میهابزرگ زل زده و با اشک چشمبغل به بابا

 !یرا با خودت و من کرد کارنیگفته بودم چرا ا

جوابش را بدهم سالم کردم؛ با لبخند  نکهیاز ا قبل

 جواب سالمم را داد:

 .بردینم خوابم نجاست،یبابام ا-

 کرد: الیبه و یابردن داسش اشارهباال با

بابات و  یخانوم ناشتا آماده بوده براشکوه-

 اشون بخور.باه شی. بشو بنخانیسیع

 ییزهایما چ یبهترشده یاز رابطه کردمیم احساس

رفتارش با آن اضطراب ناخودآگاه   گریکه د دهیفهم

کردم و  یکه خداحافظ نی. همستیقبل همراه ن یدفعه



جلو آمد و زمزمه  یبروم کم اطیخواستم به سمت ح

 کرد:

 روزیقرار بو د خانیسیاحمد و عمعلم؛ حاجخانوم-

 شدن؟ یببو که موندن یبرن تهران، چ

 باال انداختم: یاشانه

 اومده، مجبور شدن بمونن.  شیپ یحتماً کار-

 نانیشد. با اطم رهیداد و به من خ یرا تاب شیهاچشم

 گفت: داند،ینسبت به من م شتریب ییزهایچ نکهیاز ا

پسر هللاتلفن داد دست فتح ینمره هیاحمد حاج روزید -

با  یری. گفت تماس بگجونیاله رفتیمکه داشت 

 .آنیم رتریروز د هی یتهران و بگ

به سمت آن خودم را  دنیو چرخ الینگاه به و با

 نشان دادم و گفتم: اطالعیب

روز  هی رنیبگ میآخر تصم یاومده لحظه شیپ ادیز -

 باشه. یمهم زیبمونن، فکر نکنم چ شتریب

 اعلم! بشو باال دتر.هللا-

رفتم تا حرف  اطیبه سمت ح عیتکان دادم و سر یسر

ها بود. خانم مشغول جاروزدن پلهنزند. شکوه یگرید

 کمر راست کرد: دیمن را که د



هوا  سته؟یا یامروز چه آفتاب یدیُجن. دمرمر سالم-

 خوبه. یلیخ

 را با لبخند جواب دادم: لبخندش

. آره هوا امروز یخانوم، خسته نباشسالم شکوه-

 .محشره

 کرد: اخم

و مار  پ ریزک؟! ت یصحبت نکن زبانیتو چره به ت-

رگ و  ،یستیا کالایمعلم ک گهی. خودت هم دلکنیگ

 خب مثل ما حرف بزن. نجاست،یا تشهیر

تند حرف بزنما مثل شما تند تونمیچشم، اما نم-

 .سریبالم

داد تا  هیتک واریدر دستش به د یرفت و با جارو کنار

 از کنارش رد شوم:

 گپ بزن. یلکیکم گ! کمنیآفر-

دوپله  دیاحمد در سالن را باز کرد. تا من را د حاج

ما را قطع کرد. دستش را پشتم  یوگوآمد و گفت نییپا

 گذاشت:

دنبالت، تا  امیب یمرمر منتظر بودم از خواب بلند ش-

 تهران. میبر میفتیراه ب میوجور کنظهر جمع



بزرگ که بابا یبه تهران بروم، آن هم وقت شدیم مگر

 مانده بود. همدمیدر خانه تنها و ب

به صورتش زدم.  یاو بوسه ستادمیپا ا یپنجه یرو

آور قبل طولش عذاب یاز روزها شتریکه ب یابوسه

 امنهیدادم. دستانم که صورتش را لمس کرد نفس از س

 آمد. رونیتر براحت

 بابا! دمیمن اصالً نخواب-

احمد درهم شد. را با لبخند گفتم، اما صورت حاج نیا

در را تا به آخر عقب برد و خودش کنار رفت تا من 

هم  خانیسیداخل شوم. در که پشت سرم بسته شد؛ ع

و  ستادمیدر ا کیجا نزدآمد. همان رونیاز آشپزخانه ب

آرام سالم گفتم. سر بلند کرد و جواب سالمم را محکم 

 آورد: نییرا که باال بود، پا راهنشیپ نیداد. آست

نداشت، بهتر  یبزرگت حال و احوال درستبابا روزید-

 شده؟

به  خانیسیاز کنارم رد شد و درست مثل ع احمدحاج

را در دست مشت  امیروسر یمن زل زد. دو گوشه

 کردم:



چندبار از  شبی. دستیراستش اصالً حالش خوب ن-

 یخودش؛ برا یبرا نه ده،یترس یلی. خدیخواب پر

 ساسان.عمو

با اخم به جلو قدم برداشت. با چشمانم  خانیسیع

آن  یرا شمردم تا برسد به مبل و رو شیهاقدم

 .ندیبنش

 عموهات! دستخوش دارن. رتیخوشا به غ-

دنبال  دیرسینظر مکرد؛ به یدو طرف مبل نگاه به

 :گرددیم یزیچ

کوتاهه رو  ایکه دستش از دن یروز دختر  برادر هی- 

مگه  رتی. آدم  باغروز هم باباشون هی کنن،یم یقربان

 !شه؟یم میپشت پدر و ناموسش قا

ساسان بگذرد و به از گناه عمو خانیسیبود ع ممکن

 کالایهم از ماندنش در ک د؟یایبزرگ کوتاه بخاطر بابا

 یعنیمن ماندش  یواهمه داشتم، هم از رفتنش. برا

ساسان چه جار بزند عمو کالایدر کل ک خواستیم

و  یماجرا به شکل قانون نیحل ا یعنیکرده و رفتنش 

 گرفتارشدن عموساسان.

 احمد برگشت:به سمت حاج تند



 باهاتون حرف دارم. دینیبش ن؟یسرپا موند یچ یبرا-
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اشاره کرده  خانیسیکه ع یاحمد به سمت مبلحاج با

که عقب  داشتمیقدر آرام قدم برمبود، راه افتادم. آن

 یو با مکث و نگاه به من رو دیاحمد رسافتادم. حاج

که  خانیسیگرفتم و به ع یمبل نشست. کنارش جا

چشم دوختم. آن  داشت،یرا از کنار مبل برم شیعصا

زد. نگاهش به  نیو بر زم برد نییرا آرام باال و پا

 احمد بود:حاج

 ذارمیلحظه هم نم هی یحت گهیتو باشم د یمن جا-

عموها امتحانشون رو پس  نی. ااکالیمرمر بمونه ک

 نیدادن؛ خطرناکن. آزموده رو هم آزمودن خطاست. ا

. هر چند گمیم دمیرو پام برسه تهران، به مهش

 دونهیشده خودش خوب م یاگه بفهمه چ دونمیم

 .کنه کاریچ

نگاه متفکرش را از دستان در هم  احمدحاج

 اش نگرفت، اما جواب پدرش را داد:خوردهگره



. میکنیم یفکر هیتهران، اونجا  میبر میفعالً آماده ش-

 .خوادیم یخدا چ مینیتا بب

احمد را به هم چسباندم و به سمت حاج میزانوها

 :دمیچرخ

بزرگ رو بابا تونمیتهران، نم امیب تونمیبابا من نم-

 بمونم. ششیپ دیتنها بذارم، با

 جوابم را داد: خانیسیع

که  یکردیبراشون م دیبا کاریچ گهیمرمر تو د-

مگه  گمیبه خودم م یتا حاال ه روزیاز د ؟ینکرد

خودشون  یراست براکلفت راستسه تا گردن شهیم

 رو فیمقصره و اون ک یبگردن و لب تر نکنن ک

 شه؛یآورده گذاشته تو اتاق فرهاد؟ آدم باورش نم

به  دیرو با رمردی! اون پییوروچشمیهمه ب نیآخه ا

 نداختن؟یفالکت م نیا

 انداختم: نییرا پا سرم

رو  یکردم، هر چ یمن با اونا کار ندارم. هر کار-

 .بزرگم بودبزرگ و مامانخاطر باباگردن گرفتم فقط به

راستش رو  دیهمون روز اول با ،یاشتباه کرد-

چه حال و  دیمهش ینیتهران تا بب یستی. نیگفتیم



بزرگ توئه. بابا یکار نکرده ی. سرافکندهداره یروز

 خود. یخود، مادرم جا یبزرگ جاو مامان

کرد  یدستانش را از هم باز کرد و سع یگره احمدحاج

 را آرام کند: خانیسیبا لحن آرامش، ع

نداشته. االن هم  یاکه شده، مرمر چاره هیحاال کار-

 نداره. یادهیکردنش فاسرزنش

و با  دیرا به سمت خودش کش شیعصا خانیسیع

 برخاست: شیکمک آن از جا

صبح  کالایرو تو ک گهیشب د هینذار  یباشه، ول-

 تهران. میاالن همه با هم بر نی. همبکنه

 احمد نگاه کردم:به حاج درمانده

بزرگ من رو بابا یغصه امیاگه ب .امیب تونمینم-

 با من کار نداره. یکس گهیبمونم. د نی. بذارکشهیم

 ی. کمدیکش شیدست باال برد و به موها احمدحاج

 کج کرد: سرش را

 ؟یکن کاریچ یخوایمرمر، مامانت رو م یآخرش چ-

 شده. یچ میبهش بگ دیبا

 آمیبابا. بهتر که شد م ستیبابابزرگم حالش خوب ن-

 .زنمیسر به مامان م هیتهران 



رفت  خانیسیبلند شد. به سمت ع شیاز جا احمدحاج

 :ستادیا شیروو روبه

 دیتا خودتون بر جانیاله رسونمیبابا شما رو م-

 .مونمیمرمر م شیپ اکالیتهران. من فعالً ک

به  میاحمد لبخند زدم و بعد مستقبه حاج یاراد ریغ

را محکم گرفته و  شینگاه کردم. عصا خانیسیع

احمد رو به حاج دیبود. نگاه من را که د ستادهیثابت ا

 گفت:

رو دستم. باشه من  نیختیرو ر یآب پاک ه؟یچاره چ-

 .جانیرو زودتر برسون اله

 انداخت: اشیبه ساعت مچ ینگاه احمدحاج

 گه؟یساعت د دویکی ای م،یاالن حرکت کن-

 به جلو برداشت: یقدم شیبا کمک عصا خانیسیع

ما  دهی. فرهاد تا االن فهممیدست نکن، حرکت کندست-

. زودتر کنهیم الیجور فکر و خهزار اکال؛یک میموند

 بهتره. میبش یراه

 تکان داد: یسر احمدحاج

 .نیرو جمع کنم بذارم تو ماش لیپس من برم وسا-



هم راهش را  خانیسیکه به سمت اتاق رفت، ع یوقت

که  یچهارچوب در  اتاق کیبه آن سمت کج کرد. نزد

به سمت من  رخشمی. نستادیاحمد داخلش بود احاج

 داد و گفت: یرا در دست چرخ شی. عصابود

رو بهتره. من رو که  انیجر یخودت بگ دیبه مهش-

 رو بهش بگو. یزنگ بزن همه چ هی جان،یاله یبرد

 .دمیشن یحاج احمد را به سخت یصدا

 بابا. کنمیم شیکار هی-

داد و هر دو  هیتک واریجلو رفت. به د خانیسیع

شد به داخل  رهیکرد. خ شیدستش را سوار عصا

 اتاق:

 .گمیتهران بهش م دمیبفهمه. رس دیفرهادم با-

که با هشدار  یکردنبالفاصله به من نگاه کرد، نگاه و

 .داوریدوام ن یلیاحمد، خحاج یبلندشده یکم یو صدا

 یخواینگو بابا. به هر کس م یچیبه فرهاد فعالً ه-

 بگو، اما به فرهاد نه! یبگ
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احمد، به حاج ماندنشرهیو خ خانیسیع سکوت

 بگذارم: شانیوادارم کرد تنها

 اونجا منتظرتونم. اط،یتو ح رمیبابا من م-

احمد نشان نداد، اما حاج یواکنش چیه خانیسیع

 جواب داد:

 .آمیباشه دخترم، منم کارم تموم شده، االن م-

فکر کنم  دمیکشیخجالت م یگذاشتم حت اطیکه به ح پا

را  زیچلحظه همه نیقدر دوست دارم فرهاد در همچه

بودم. حس  یفرار الیو یروهروب ستادنیبداند. از ا

را  الی. راه  پشت وخواندیتمام افکار من را م کردمیم

 یرها کردم. صدا گرفتم و نفسم را آزادانه شیدر پ

و آرام  آمدیکه به ساحل م یبیترت مانبا ه ایامواج در

 ی. سروصدادیرسیبه گوشم م گشت،یبه عقب برم

 یامن یفضا ال،یکردن به وو پشت ییها، تنهاموج

از خودم  یشرم چیکرده بود تا راحت و بدون ه جادیا

فرهاد موضوع را  خواهدیاحمد نمبپرسم چرا حاج



او  ازرا  زیچهمه شدیقدر مبفهمد، اصالً مگر چه

 پنهان نگه داشت؟

را  گرانیبودن در چشم دخوب یداشتم مزه دوباره

 مورد اعتماد بودن! ت،یمعصوم ،یگناهیب دم،یچشیم

عمر داشتم و متوجه نبودم.  کیکه  ییزهایچ یهمه

 ادیکم از خودش و خدا بماند، کم شیگناه آدم اگر پ

محدوده فراتر رود، در چشمان  نیاما اگر از ا رود؛یم

که بزرگ و  یگناه ؛ینیبیمهر بار گناهت را  هیبق

و  دهیو عذابش را هم باال کش شودیتر مبزرگ

 .کندیخودش م یقدوقوارههم

با  یتر بود. گاهاز همه بلند شیصدا ییایدریعل

تا بفهمد  زدیاحمد حرف مبا حاج یو گاه خانیسیع

به  ی. وقتماندیم یقرار است برود و چه کس یچه کس

 رون،یاحمد بو حاج ییایدریبرگشتم، عل الیمقابل و

پشت به  اطیدر ح خانیسیبودند و فقط ع نیکنار ماش

. چرخاندیبه اطراف م ابود و سرش ر ستادهیمن ا

 به طرفم برگشت: میهاقدم یکه شدم با صدا ترکینزد

 .دمتیچشم کردم ندچشم یهر چ گشتم،یدنبالت م-

 کردم: الیبه پشت و یااشاره



 هیتنگ شده بود.  الیاز پشت و ایدر دنید یدلم برا -

 داره. یاگهید یحال و هوا

 ؟بزرگتبابا یخونه یریاالن م-

 در چشمانش نگاه کنم: نتوانستم

که حال بابابزرگ  شبیبزرگم از دبرم. مامان دیآره با-

. کنهیم چشیپسؤال یوقرار نداره. هآروم دهیرو د

 اومدمیباشم تا کمتر حساس بشه. االن هم که م دیبا

 خواب بود.

 کردننییبا باال و پا خانیسیع زدم،یکه حرف م من

 .کندیبه حرفم گوش م دادیسرش، نشان م

 بزرگت با ما حرف زده؟بزرگت خبر نداره بابامامان-

 .شهیناراحت م یلی. بفهمه خدونهینم یچینه ه-

 سرش را به تأسف تکان داد: خانیسیع

کار پسرش رو  خواستیم یچرا وقت شه؟یناراحت م-

ش ناراحت نشد؟ اون موقع نشست بندازه گردن نوه

که دلشون خواست  ییهر بال تماشا کرد تا پسراش

رو انداختن جلو؛ اونم که  نیشاه ارن،یسرت ب

 کنه. کاریماشاءهللا خوب بلد بود چ

 گرفتم: چشم



رو بکنم. درسته که  کارنیا خواستمیمن خودم م-

و اون حرفا رو  سمیبرام سخت بود جلوتون وا یلیخ

بزرگم خدا مامانبه کردمینم یبزنم؛ اما اگه کار

 .فتهیب ریگ شمگهیپسر د هی. طاقت نداشت مردیم

اما از گناه  ن،یگذریشما از گناه من م دونستیم

 ساسان نه!عمو

 نشیاحمد کنار ماشانداختم. حاج رونیبه ب ینگاهمین

. به زدیحرف م ییایدر یخم شده بود و با عل

 شدم: ترکینزد خانیسیع

بزرگم بابا دیهم بگ ی. هر چنشیتو رو خدا شما ببخش-

بار گفت اگه بخوان تا امروز ده شبی. دآدیکوتاه نم

 رو خودم گذاشتم. فیک گمیم رمیبکنن م تیشکا

 نیبه زم یارا باال برد و ضربه شیعصا خانیسیع

 زد:

هم  فکره،یبچه هم ب نیچطور از ساسان بگذرم؟ ا-

بزرگت که تو و بابا شد؛یادب م دیخطرناک. با

و  نیستادی. پشتش وانیرو بست وبال من. دستدینذاشت

تا مجازات نشه. تا  نیبه نوبت کارش رو گردن گرفت

 فرهاد ... یاگه بخواد باز برا ؟یک

 :دمیحرفش پر انیم به



 یلینداره. خ یبا فرهاد کار گهید دینه، مطمئن باش-

. خودشم اکالیک ادیب کنهیکه جرأت نم قدرنی. ادهیترس

 .مونهیپش

 آزادش را باال آورد: دست

با عموهات  دیاحمد با. من و حاجشهینم یطورنیا-

و  میدونیرو م زیبفهمن ما همه چ دی. بامیحرف بزن

 نیبدونن آخر دیبه احترام باباشونه؛ با میایاگه کوتاه ب

تار  هیبه بعد  نی. اگه از امیکنیکه گذشت م هیبار

 .نمیبیم نایفرهاد کم بشه، من از چشم ا یمو

 به طرف شانه کج کرد: یرا کم سرش

بدونه  دیمن رو بشنوه. با یهاحتماً حرف دیساسان با 

رو  یهرگز رنگ آزاد گهیکنم که د یکار تونمیم

 .نهینب

را محکم  شیعصا خانیسیبه عقب برداشتم. ع یقدم

 شیهاشانه یاز آن خمودگ یخبر چیگرفته بود و ه

 یصدا زدن و تنحرف وقفهیاز ب توانستمینبود. م

 .است یقدر جدبلندش بفهمم چه

شما  گمیبزرگ م. حتماً به بابادیکنیم یبزرگ-

و  دینیو عموساسان رو بب نیشاهعمو نیخوایم

 . دیباهاشون حرف بزن



قدر را از من نگرفت اما آرام شده بود؛ آن نگاهش

 :دمیرا سخت شن اشیآرام که حرف بعد

 گهیبدونه، م یزیفعالً فرهاد چ خوادیاحمد نمحاج-

. تو میریبگ میما درست تصم ذارهیفرهاد بفهمه نم

 نگم؟ یچیبرم تهران بهش ه ؟یگیم یچ

با من و  ادشیز یاحمد و فاصلهنگاه به حاج با

 زمزمه کردم: خان،یسیع

 !دونمینم-
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آمده و با  خانمدیبزرگ برگشتم سبابا یبه خانه یوقت

. کفش زدیپله نشسته بود، حرف م یبزرگ که روبابا

کرده بود و  فیخانه رد ریرا ز زیتم یهاو چکمه

 . کردیجور مورا جمع اطیح



آدم . نهیخودش خبر دانه، روزگار هم یاز فردا یک-

ها بعد خودش زنده اما بد و خوبش تا سال ره،یمیم

 .ستهیا

 داشتم،یآرام به طرف خانه قدم برمکه آرام طورهمان

 گفتم:

 شده؟ یخانوم. چسالم سد-

 :ستادیا راست

. زدمیرو م میوندمیداشتم حرف قد ؛یچیسالم زک. ه-

 !گهید ۱ گپ*   کال

ود کرد و بزرگ که ساکت نشسته ببه بابا ینگاهمین

 گفت:

سر رو بخوردم  بزرگبابایباردم. ت ریگوش مفت گ-

 حرف زدم. قدرنیا

 برخاست: شیاز جا بزرگبابا

 خانوم. سد ستهیا نیریش حرفیت-

بزرگ بهتر شده باشد. به حال بابا دیرسینظر م به

و  میرا به او بگو خانیسیع یهاسمتش رفتم تا حرف

 راحت کنم. یرا کم الشیخ



از ما فاصله  اطیح یهیبق زکردنیتم یکه برا دخانمیس

 به جاده انداخت: یبزرگ نگاهگرفت، بابا

 بشون تهران؟ دم،یاحمد رو دحاج نیماش-

رو برسونه. خودش  خانیسیع جانیرفت اله-

 .کالایک گردهیبرم

شد. دستش را به  کیبزرگ به هم نزدبابا یابروها

 پله گرفت: یهانرده

 یو بش نجایبمونه ا خوادیفتن؟ نکنه مچره با هم نر-

 ساسان؟ یپ

 را گرفتم: اششانه

کنم. نگران  فیباال برات تعر مینه بابابزرگ، بر-

 .کننینم تیحرف زدم. شکا خانیسینباش؛ با ع

 ها باال آمد:من از پله همراه

 ؟یاحمد خواست بمونپس چره حاج-

تهران،  رمیباهاشون نم دید یخاطر من موند. وقتبه-

 .مونهیگفت م

 گذاشتم زمزمه کردم: وانیکه به ا پا



درسته.  یچه کار دونستی. نمفهیتکلیاونم ب- 

بمونم.  اکالینذاره من ک گهیبهش گفت د خانیسیع

به مامان و فرهاد و  شدیتهران مجبور م رفتیاگه م

 بده. حیتوض هیبق

 داد زد: دفعهکی. نگاه کرد اطیبه ح بزرگبابا

 خانوم دست به گال نزن.سد-

 به طرفش برگشت: خانمدیس

 نما ندانن. یطورنیبدم. ا یسروسامون هیبذار -

تر کرد. بلند کیها نزدخودش را به نرده بزرگبابا

 گفت:

 باغ. ورنیبشو ا ایبه اونا دست نزن، ب-

بزرگ به من نگاه بابا ی. به جاستادیدر جا ا خانمدیس

بزرگ گفته بود، که بابا یکرد. راهش را به همان سمت

 کج و غرغر کرد:

 ندانم! یکار گالیبا ت ،یچره کن ادیدادوفر-

طرف باغ با به آن خانمدیس دنیتا رس بزرگبابا

جمع شد،  الشیخ ینگاهش او را دنبال کرد. وقت

 نرده برداشت: یدستش را از رو



بکنم تا  داینفر رو پ هی شهیم نمیه بببُشم سر جاد-

 ادی. بکالایک یخودش رو زود برسون نیبدم شاه غامیپ

رو گفتم.  یاحمد همه چو حاج خانیسیبگم به ع

 .ستهیبهتر ا یزودتر بفهم

 بزرگ؟بابا هیاچه عجله-

 هیبه سؤال من به اتاق رفت. به ستون تک توجهیب

و از  دیرا پوش اشییکایدادم تا برگردد. کاپشن آمر

ها رفتم و راهش را سد آمد. به طرف پله رونیاتاق ب

 کردم:

 .لمانید رهیم التیتعط نیشاه. عمولهیامروز تعط-

 را کنار زد: من

و  یبدون دی. باجونیاله گردهیزود برم یهر جا بش-

پاش  خانیسی. عیجا ساسان رو گم و گور بکن هی

اونم نگه به . به گهیبرسه به تهران به فرهاد م

. حتماً نهیشینم کاریهم که ب دی. مهشگهیم ماریت

. نره اکالیک آدیو م فهمهیروز م دویکی نیفرهاد هم

 .هیلیسروقت ساسان خ

رفتم. زودتر از او به  نییها پاتند از پلهتند دنبالش

 :دمیآخر رس یپله



. به خاطر من بزرگبابا کنهیکار رو نم نیفرهاد ا-

 اد،یساسان نداره. من اگه بگم کوتاه بعموبا  یکار

 .ارهیحرفم ب یمحاله حرف رو

پله باال رفت.  کی آمدننییپا یبه جا بزرگبابا

از هم جدا  یبه آرام شیهاخورد. لب نیچ اشیشانیپ

 شد:

ازش  ستهیا ۲*برارلهیاحمد که فرهاد پدتر! حاج-

که  یگون یچه حساب یمونده، تو رو اکالیو ک ترسهیم

چه خبر  ؟یحرف تو حرف بزن یفرهاد محاله رو

 که من ندونم؟ ستهیا

 

_________ 

 یهاحرف ی. به عبارتهدفیب یوگوکال گپ: گفت ۱

. شوندیکه خام هستند و از سر گذراندن وقت زده م

گپ" "کال  یلکیگ بیترککلمات خوش تینهایب نیدر ب

 ��که عاشقشم هییاز اونا یکی

 بزرگتردر: برابرارلهیپ ۲
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اما نگاهم را از صورتش  دم،یمقابل راهش کنار کش از

بزرگ را بابا نیاز ا ریغ یبرنداشتم. هر حرکت

شود که در عالم   پر  یحرف ریگیتا پ کردیتر محساس

بر زبان آورده بودم. اصالً  ناخودآگاه ش،یاز تشو

بزرگ را وارد بابا ینداشتم خودم و حت یآمادگ

 کنم. یترسخت یمرحله

ساسان از خودم گذشتم، بشنوه من واسه عمو یوقت-

 به حرفم. دهیقدر برام مهمه، گوش مچه فهمهیم

 یکه برا ینداشت؛ اما دستا نیچ اشیشانیپ هنوز

را جمع کرد. با  المیکاپشنش باال رفت، خ پیبستن ز

از سر راهش کنار  شتریرو به عقب، ب گریقدم د کی

 یفرستادنش برا غامیگذشته بود! پ ریخرفتم. به

 هینبود که چند ثان یترس ی  به وحشتناک نیشاهعمو

 داشتم. رهادحس  پنهانم به ف دنیاز فهم شیپ



 شیخانه برداشتم و مقابل پا ریاز ز شیرا برا کفشش

 گذاشتم:

 دیروز با هیگفت  خانیسیبده! اما ع غامیباشه، برو پ-

 ییحرفا هی. نهیو عموساسان رو بب نیشاهشما و عمو

 .دیبشنو دیداره که حتماً با

 نکهیخم نشد تا کفشش را بپوشد. بدون ا شهیهم مثل

قدم برداشت. پشت  رد،یداخل کفش جا بگ شیکامل پا

 باال انداخت: یبه من دست

خو حرف  خانیسیعجله نکنم؟! ع یگیپس چره م-

 دیبا نیکردن ندانه. شاهدستدست گهیآخر رو زد. د

 .یبا ساسان هم حرف بزن یو بر یبدون

بود و  ستادهیدور از ما ا خانمدیرفتم. س دنبالش

 اطیح بزرگ به دربابا ی. وقتدیشنیرا نم مانیهاحرف

 که فقط خودش بشنود، گفتم: یآرام یبا صدا د،یرس

 یگفتینم خانیسیاحمد و عبه حاج یچیکاش ه-

 بزرگ!بابا

را که گرفته بود تا به سمت خودش بکشد، رها  در

 :دیکرد و به طرفم چرخ



. بعد میریو فردا بم ریآدم امروز بم مارلهیپیمن و ت-

  ره؟یوبالت رو بگپر ریز یخواست یما ک

 به سمتش برداشتم: یقدم

 بزرگ. خدا نکنه بابا-

 در را گرفت: دوباره

که  نیشاه ؟یرو داشت یک ماریاحمد و تحاج ریغ-

که خواست  یبار کار ریتو سرشه. تو هم ز یچ یدون

 که کردم. یکارنی. فقط مونده بود همینرفت یبکن

 قلبش گذاشت: یرا رو دستش

با تو  گهید یم کسآروم گرفته. حداقل دون لمیاالن د-

 کار ندانه.

 اشدهیچروک یهاکه اصالً به دست یرا با قدرت در

رفت. با  رونیو ب دیطرف خودش کشبه آمدینم

 دهیبرگشتم. دست از کار کش خانمدیرفتنش به سمت س

. آمدیباغ با شتاب به سمت من م یسوبود و از آن

او هر چه قدم تند کردم تا زودتر به خانه برسم نشد و 

 :دیبه من رس

وقرار اوقات چره تلخ بو؟ آروم بزرگبابایُجن تمرمر-

 گذاشت؟ نیسر ابزرگت سربهنداشت، مامان



 رونیب هانیپرچ نیب یسرش را از فاصله یطور

او را از سر باز  شودیآورده بود که مطمئن شدم نم

 کرد:

مگو داشت، هم بزرگم بگوبا مامان شبیهم د-

سر بهش  هی ومدنیاز عموهام ن کدومچیچندوقته ه

 بزنن دلتنگ شده.

دستش را هم به کمک سرش آورد. دو  خانومدیس

 پچ کرد:را نگه داشت و پچ هانیطرف پرچ

نه فرامرز و  ن،یمنم متوجه ببوم چندوقته نه شاه-

. چندبار خواستم بپرسم، ستنین دایپ کالایساسان ک

وهللا حق دانه.  بابابزرگیباشه. ت یفضول دیگفتم شا

 ریتقصیبزرگتم ب. مامانذارنیعموهات نمحتماً زن

چطور با خو عروس  ستیزبون تلخ دانه. بلد ن ه،ین

 .یحرف بزن

بزرگ زدم و از کنارش رد شدم. مامان یزور لبخند به

دنبال  یشگیشده بود و طبق عادت هم داریاز خواب ب

برداشتن بالشش از سر راه بود. آن را از دستش 

 :دمیگرفتم و پرس

 بزرگ؟مامان ارمیب ییچا-

 انداخت: وانیبه ا ینگاهمیدر باز اتاق ن از



 کو؟ بزرگبابایرنگ بار، تدونه کم هی-

 سماور نشستم: کنار

که  نیشاهعمو یبفرسته برا غامیرفته سر جاده تا پ -

 .کالایک ادیب

 زیچچیبه حرفم نشان بدهد؛ اما ه یبودم واکنش منتظر

 بر لب داشت.  ینگفت. نگاهش که کردم لبخند

 بزرگ؟مامان یخندیم یچ یبرا-

 گذاشت و آرام آن را مالش داد: شیپا یرا رو دستش

 دیروپوش سف زکی. مدمیخواب مهران رو د شبید-

ُجن خوب داشت. تو خواب بهش گفتم مهران دهیپوش

 .یکنیدرد مردم رو دوا م یدار دمیشد نمردم و د

 گذاشتم: نیزم یا رور استکان

وقتا . بعد مثل همونشینیبیروز م هیشاءهللا ان-

بلنده،  قدرنیکه چرا پشت موهاش ا یزنیسرش داد م

 .یریگیم جهیعطرشم سرگ یاز بو

 شد: رهیاستکان خ به

که مهران  یراه گهیخوشه دتر! فرامرز م لیدیت-

 ندانه.  یبشو برگشت



 را بلند و به من نگاه کرد: سرش

از  کدومچی. هستمیا یخبر از مهران هم راض هیبه -

. فقط یمهران برگرد خوادینم لشونیعموهات د

 شهیمن گپ بزنن. تا حرفش م شیپ شهیروشون نم

 منافق. گنیم برن؛یاسمش رو نم

را به دست  یزد، استکان چا میکه صدا خانمدیس

 رفتم. رونیبزرگ دادم و از اتاق بمامان
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به  نیشاهرا داده بود؛ اما عمو غامشیپ بزرگبابا

بزرگ در تمام طول دو روز رفته بود و بابا لمانید

را قبول کند و مدام چشمش به  نیا خواستیبعد، نم

 یوقت ی. حتدیایب نیشاهدر و جاده بود تا عمو اط،یح

 یسر از رو دیشنیکه م ییصدا نیبا اول دیخوابیم

 :گفتیو م داشتیبالش برم

کندوج  ریرو ببره ز نیاومد؟ بگو خو ماش نیشاه-

 .یریبارون نگ



 نکهیانتظارم داشتم. با ا یبرا یتریمنطق لیمن دل اما

که با مامان داشته  یاحمد گفته بود در تماس تلفنحاج

مثل  خانیسیبودم ع دواریبه او نگفته، اما ام یزیچ

او فکر نکند. هم منتظر آمدن مامان بودم، هم فرهاد! 

احمد بودم، مطلقاً از آن کنار حاج یکه وقت یزیچ

احمد . حاجدمیپرسیهم نم یسؤال زدم؛ینم یحرف

 کردمیرا م میقدر در فکر بود که تمام سعآن

بزرگ و بابا یاهرا دور از حرف مانیهایوگوگفت

 یعاد شدینم یلیفرهاد نگه دارم. خ یابراز عالقه

و با نگاه به  آمدمیبه خودم م دفعهکیرفتار کرد؛ 

 نارک الیدر و یمدت زمان طوالن دمیفهمیساعت م

ردوبدل نشده  مانانیم یام، اما حرفاحمد نشستهحاج

و  انداختیاحمد به من مرا که حاج ییهااست. نگاه

ربط  یبه اتفاق توانستمیتنها م گرفتیآن را م عیسر

شده بود.  یبزرگ منتفبدهم که تا قبل از اعتراف بابا

 یهاکه در تمام لحظه یزیحرف از فرهاد بود، چ

نه! غروب  مانیهاو در حرف شتسکوت ما جا دا

 یبگذارم و به خانه شیتنها خواستمیم یوقت روزید

 میکه به سمت در رفتم صدا نیبزرگ برگردم، همبابا

ادا کرد. به طرفش که  دیزد. "مرمر" را با ترد



 د،یبرگشتم انگار که فراموش کرده باشد چه بگو

 و بعد گفت: دیدور، اطراف من چرخ کیچشمش 

 شام بمون، بعد برو.-

 قدرنیشام بمانم، ا نکهیگفتن ا یبودم برا مطمئن

ود که ب ی. حرفکردیچشم نمو چشم شدیدستپاچه نم

 خانیسیسه روز از رفتن ع یبزند. وقت توانستینم

از  شینشد، ب یگذشت و از آمدن مامان و فرهاد خبر

بردم. به  یپ خانیسیع یاحمد روحاج ریگذشته به تأث

که  یکردم و به فرهاد ربود فک امدهیکه ن یمامان

 التیباشد و تهران بماند. تعط دهیفهم یزیمحال بود چ

بار چشمان منتظرم به  نیتمام شد. به مدرسه رفتم و ا

 لیدرمانگاه دخ اطیشدن به جاده، به حدوخته یجا

 بسته بود.

. دمیکش یتخته خط راست یرا برداشتم و از باال گچ

 اول نشسته بود، آرام گفت: کمتین یکه رو یمهر

 بلند شده! یلیخ خانوم خط-

 دهیکشکه  یبه خط راست یعقب رفتم و نگاه یکم

تخته  نییتخته شروع و تا پا یبودم، انداختم. از باال

 دیکه با یآمده بود. خط انتظارم را با خط راست



پاکن را برداشتم و اشتباه گرفته بودم. تخته دم،یکشیم

 از آن را پاک کردم. ینصف

سردم  یگرم و گاه یتپش داشت. گاه هودهیب قلبم

کرد و مقنعه به  یم تمیمانتو اذ یهانی. آستشدیم

زنگ مدرسه بود که  یفقط صدا آورد؛یفشار م میگلو

 از آن نداشتم. یاگله

را به آفتاب دم ظهر  شیاول صبح جا یباران یهوا

پا گذاشتم، اول  اطیداده بود. زنگ که زده شد و به ح

 انیم یامحوشده ی  به آسمان نگاه کردم. هالل رنگ

و بلند  رمیبگ باال دفعهکیابرها باعث شد دستم را 

 :میبگو

 .دینی! اون ته رو ببکموننیها رنگبچه-

دستم را گرفتند  یبه سمتم برگشتند و بعد دنباله همه

مدرسه پر شد از  اطی. حدندیو به آسمان رس

 کمون،نی: "رنگگفتندینوا مکه هم ییسروصداها

 "کموننیرنگ

 ستادهیشان اهمه رو به آسمان بود و من وسط سرها

 کماننیرنگ انیبودم و در آسمان دنبال شروع و پا

کردن به آسمان . گردنم خسته شد؛ اما از نگاهگشتمیم

را در آغوش گرفتم و با همان  فمی. کدمیدست نکش



مدرسه  اطیکه رو به باال بود، به سمت در ح یسر

 انیاز من بروند. در م ودترها زتا بچه ستادمیرفتم.  ا

که در  ی. نامدمیها، اسمم را شنبچه یهاگفتنمعلمخانم

 یآن عادت نداشت. کس دنیمدرسه به شن یهاواریو د

گونه که انگار هشدار ییکرد. با تن صدا میمرمر صدا

! چشم از یصداکردن معمول کیباشد؛ نه صرفاً 

 زند؛یم میصدا یچه کس نمیآسمان گرفتم تا بب

ه ب کردی. اشاره مدمید نشیرا کنار ماش نیشاهعمو

به تن داشت که تمام  یبلند یسمتش بروم. پالتو

بسته شده و کامل او را در برگرفته بود.  شیهادکمه

بود و دو طرف  دهیچیشال بلندش را هم دور دهانش پ

به سمت  خواستمیاش رها بودند. مشانه یآن رو

که  یدر نگاه کس بودمکرده  ریبروم؛ اما گ نیشاهعمو

بود و  ستادهیا نیشاهعمو نیتر از ماشعقب یکم

شکست داده بود.  نجایسرما را انگار قبل از آمدن به ا

به تن داشت که به رنگ  مردانه یراهنیپفقط تک

 دیسف یراهنینبود؛ پ کماننیرنگ یهااز رنگ کدامچیه

 .نیبا شلوار ج
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. دمیکه انتظارش را نداشتم، فرهاد را د ییجا درست

و  نیشاهعمو ایبلند! کنم، بلند هیگر خواستیم دلم

را دور بزنم و به  نشیماش رم،یبگ دهیوجودش را ناد

گفتن به همه! بود دروغ یسخت یکارفرهاد برسم. چه 

هم چند ماه! کار برآمده بودم؟ آن  نیطور از پس اچه

که فرهاد را  یبودم همان بار اول تهطور توانسچه

! ینه مدارک ام،دهید یفیمن نه ک میبه او نگو دم،ید

 طور طاقت آورده بودم؟چه

 نیدر هم گره خورده بود. به سمت ماش ماننگاه

 یآرام جلو رفتم و وقتداشتم؛ آرامقدم بر نیشاهعمو

را  نیعموشاه نیباز هم جلوتر بروم، ماش خواستمیم

سر  دفعهکیبود که  یمثل مانع می. برادمیمقابلم د

سطح آن گذاشتم تا  یراهم سبز شده باشد. دست رو

تر بروم. جلو توانمیاست و نم یباورم شود واقع

را  یگرید یچشمانم فقط به او دوخته شده بود و جا

بردارد و جلوتر . فرهاد هنوز جا داشت قدم دمیدینم



. کردیبود و فقط نگاهم م ستادهیا حرکتیاما ب د؛یایب

نشسته و صبرش به سر  نیداخل ماش نیشاهعمو

آورد  رونیب نیماش یشهیآمده بود. دستانش را از ش

 به سقف آن زد: یاضربهو 

 سوار شو مرمر!-

را رها کردم. دستم را باال بردم و  نیماش یرهیدستگ

شده بود از  زیررا که سر یاد اشکمقابل چشمان فره

صورتم پاک کردم. لباسش کم بود، مطمئن بودم  یرو

 هیکالمم گال نیاول دیرسیزدن ماگر کارمان به حرف

 کی یکه حت یاز نپوشاندن خودش بود. فرهاد با نگاه

به طرفم آمد.  داشت،یرنممن ب یلحظه هم از رو

که از  ییهاشد. بچه ادهیپ نیاز ماش نیشاهعمو

فرهاد قرار  یهاآمده بودند، سر راه قدم رونیمدرسه ب

. نیشاهعمو نیگرفتند؛ دورتا دور او و ماش

به  یآرام یرا باز کرد. ضربه نیدر ماش نیشاهعمو

 زد و گفت: میبازو

 بشه؟ یچ یستادیتا شر نشده، وا میبر نیبش-

 یها دست و پابشوم. بچه نیتا سوار ماش ستادیا پشتم

با او حرف بزنند.  خواستندیرا بسته بودند. م فرهاد

و  ردیها فاصله بگتا از آن کردیطور که تالش مهمان



را هم با  نیشاهرا بدهد، عمو شانیهاجواب حرف

نظر  ریشده ز کیبه هم نزد ییو ابروها رهیخ ینگاه

کردن درست یو به بهانه نشستم نیداشت. داخل ماش

 نیشاه. عمودمیکش نییام، آن را تا چشمانم پامقنعه

فرار از  یقدر برانشست. آن نیپشت فرمان ماش

رفته بود.  ادشیاز  یهول بود که رانندگ مهلکه

راحت  توانستیبار عقب و جلو کرد. مرا چند نیماش

انگار چپ و  یفرمان را بچرخاند و حرکت کند، ول

ام را باال دادم. به ود. مقنعهرا گم کرده ب راستش

 سمتش برگشتم:

 یجلو نجایاونم ا کنهینم جادیا یریفرهاد درگ-

همون اولش  خواستیدرمونگاه و مدرسه! اگه م

 آروم باش! اومد،یم

که  یآدم دنیبا اخم به طرفم برگشت، اما با د یالحظه

بود از گفتن هر  ستادهیا نشیماش یهاشهیمقابل ش

هر  خواستمیکه من فقط م ید؛ آدمش مانیپش یحرف

 را از او دور کنم. نیشاهطور شده عمو

 بارنیراند و ا را رو به عقب نیماش نیشاهعمو

که  یکند. وقت تیدرستش هدا ریتوانست آن را به مس

کنار رفته بود،  یاز مقابل فرهاد که کم خواستیم



به حضورش  توجهیگاز داد. من ب دفعهکیبگذرد، 

و به فرهاد  دمیچرخ نیماش یشهیکامل به طرف ش

سرم را از  میتاز کنارش گذش یوقت ینگاه کردم. حت

را هم از  دنشیلحظات د نیبردم تا آخر رونیب شهیش

آرام و آرام دیدست ندهم. به جبران کار من کامل چرخ

زمان داشته  شتریبه طرف جاده قدم برداشت تا ب

 .میبه هم نگاه کن میباش

خودم  نمش،ینتوانستم بب گریو د میکه دور شد نیهم

و صورتم را  دمیکش نییبه سمت پا یصندل یرا از رو

 نیشاهکردم. عمو هیآرام گرمبا دستانم پوشاندم و آرا

 داد زد:

! کردیهم نگاه م ی. چطوراومدیمون مداشت دنبال-

باهامون ندارن.  یکار گهیمن م یوقت پدر سادهاون

 !نجایا ختنیاز تهران ر یاگله

 :دمیکه در ادامه زد از جا پر یداد با

 رمردیکنه باهامون، اون پ ینجوریبابا ا یچرا گذاشت-

نداره، تو چرا جلوش رو  یعقل درست و حساب

 ؟ینگرفت

 ها نداشتم. حرف نیاز او جز گفتن هم یانتظار چیه



 یعمو؟ حق ندار یگفته عقل رو فقط شما دار یک-

 ی! مگه چیحرف بزن یطورنیبزرگ ااباراجع به ب

 دروغ بگه. تونستیگفته؟ گفت که راحت بشه. نم

 جدا کرد: نیدستش را از فرمان ماش کی

مون کرد. همه رو از تهران کشونده آورده بدبخت-

به هم  م،یرو که درست کرده بود ی! هر چنجایا

 بود؟ ی! دنبال چختیر

 شتریسرعتش را ب دیرس الیو یجاده کیبه نزد یوقت

نشد که من  نیمانع از ا ادشیکرد؛ اما سرعت ز

پل  ی. از رونمیجاده نب یفرهاد را در ابتدا نیماش

 زد: ادیکه رد شد، فر یچوب

 اد،یب ایم که دن. بچهرمیم رانیاز ا ذارمیخدا من مبه-

 یایکار. خسته شدم از بس گوهنمیرفتم؛ فقط منتظر هم

 ی. شما هم هر غلطرمیمرو درست کردم. من  هیبق

 !دیدلتون خواست بکن

غر کرد و به غر طورنیبه خانه هم دنیتا رس و

 گفت. راهیساسان بدوبعمو

 د،ید نیشاهعمو نیماش من را که داخل بزرگبابا

 دستش را باال آورد:



 ال؟یو یمگه نگفتم مرمر بش ،یرو کرد کاریآخر ت-

 !ستهیمنتظر ا نهیا دیمهش
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 شده بودم آمد: ادهیپ نیسمت من که تازه از ماش به

فرستادم بره! بشو تا  ماری! به زور تالیمرمر بشو و-

 .ومدهیدوباره ن

 کردیرا هم به طرف در گرفته بود و اشاره م دستش

کردم تا او  نیشاهبه عمو ینگاهمیبه آن سمت بروم. ن

بزرگ ناالن مامان یبدهد چه شده که با صدا حیتوض

ها قفل کرده به سمت او رفتم. دو دستش را داخل نرده

 شیدو زانو یبلند شده و رو کردیم یبود و سع

 :ستدیبا



 لمید ایحرف رو گوش نکن، نشو، ب نهیُجن امرمر-

 !ترکهیداره م

بابابزرگ همچنان از رفتن به  دمیبه سمتش دو یقتو

که پا به  نیها باال رفتم. همتند از پله. تندگفتیم الیو

انداختم و به سمت  نیزم یرا رو فمیگذاشتم ک وانیا

بغلش را که گرفتم، خودش را  ریبزرگ رفتم. زمامان

 پنهان کرد: امنهیدر آغوشم انداخت و سرش را در س

 جا نشو! چیه-

 را دورش حلقه کردم: دستانم

 .شتمیبزرگ، پمامان رمینم-

 هیمن حرکت داد و با گر ینهیس یرا رو اشیشانیپ

 گفت:

. چره هیدست بردار ن یتا من رو نُُکش بزرگبابایت-

 گهید خانیسیرو گفت؟ ع یهمه چ خانیسیبه ع

 نکنه. لیساسان رو و

به  یچرخمیبود، ن ستادهیها اپله نییکه پا نیشاهعمو

 بزرگ زد:طرف بابا

 !یدرست بود یدردسر یچ نیپ ر؟ بب یخواست نهیهم-

 کالفه سرش را تکان داد: بزرگبابا



. یمرمر بش نیبذار نجاها؛یا آدیدوباره م دیمهش-

 دیمهش ال،یکوتاه اومده، االن مرمر نره و خانیسیع

 .گذرهیاحمد از ساسان بگذره، اون نمفتنه کنه. حاج

 گرفت: الیدستش را به سمت و نیشاهعمو

احمد بشو به حاج ؛یرو بلد الیشما که خوب راه و-

! ششیمرمر مونده پ ه،یجان حالش خوب نبگو مار

 دادوقال راه بندازه. ادینذاره زنش ب

ما نگاه کرد. نگاهش  یبه همه دورکی بزرگبابا

من ماند و بعد به طرف در قدم  یاز همه رو شتریب

 جدا کردم: امنهیبزرگ را از س. سر مامانبرداشت

سر  هی. بعدشم ارمیاتاق برات ناهار ب یتو میبر ایب-

التماس کنم با  خانیسیبه ع دمی. قول مالیبرم و

 نداشته باشه. یساسان کارعمو

 شد: دهیچیپ میدور بازو شتریب دستانش

 درد بخورم! خورم،ی! ناهار نمالیو یبش دینه، نبا-

بود،  ستادهیکه باال آمده و سرپا کنارمان ا نیشاهعمو

 گفت:



مارجان؟ خب راست گونه؛  الیو یرو نش یچیچ-

که بابا کرد رو  یعقلیب نیبکنه. ا یکار هی یبش

 .میوجور بکنجمع دیبا جورهی

 یگوش به حرفش داد. سرش را از رو بزرگمامان

ژاکتش  نیبرداشت و نم صورتش را با آست امنهیس

 پاک کرد. دستم را گرفت و تا اتاق با من آمد.

آن  نیشاهعمو کردم،یداشتم سفره را پهن م یوقت

 را گرفت: گرشیسر د

 خرشون کن ... یاونجا هر جور بلد یمرمر رفت-

 را رها کردم: سفره

 خانیسیع یبفهم یخوایم یک گهید نیشاهعمو-

  ن؟یخودش و پسراش همه آدم حساب

 :ستادمیمقابلش ا شدم و بلند

اونا بود تا االن هزارجور  یجا یخرشون کنم؟ هر ک-

 کرده بود.  یزیآبرور

 بزرگ برگشتم:سمت مامان به

 بگم! یچ دونمیخودم م-

که وسط اتاق پهن بود، پا  یاسفره یرو نیشاهعمو

 رفت: رونیگذاشت و ب



دعا  میشیبن دیگرفتن! فقط با هیدو نفر رو تو ترک-

 گهیدادن. د فینباشن که به ساسان ک ییهمونا میبکن

 .رانیبرم از ا کنمیمن دارم کارام رو م د،یخود دان

 شیرا نشنود. پاها شیبزرگ صدامانرا بستم تا ما در

ها آن یرا رو شیهارا به جلو دراز کرد و دست

 گذاشت:

ساسان  ،یاصالً فرامرزم بش ،یبش ستمیا یوهللا راض-

 ییبال یروز بترسم نکنکه هر  نهی. بهتر ایهم بش

 . ادیسرشون ب

را از  اشهیتک نیشاهکه برگشت، عمو بزرگبابا

بزرگ ها جلو رفت. باباستون برداشت و تا کنار پله

 نکرد و رو به من گفت: یتوجه

 ؟یناهار بخورد-

 را تکان دادم: سرم

 بزرگ هم دادم.آره خوردم. به مامان-

 اش حرکت داد:را به طرف شانه سرش

احمد سر پل منتظرته. مارجانت بشو حاج ایب پس-

خدا آرومش کرد، االن منتظره تو بنده اد،یب خواستیم

 !ششیرو ببره پ



که  کردمیبودم و نگاهش م ستادهیمات ا طورهمان

 :دیتوپ نیشاهعمو

 احمد حرف بزن. نذار داغ کنن. بشو مرمر. با حاج ایب-

 یا با شالام رمدرسه تنم مانده بود. مقنعه یمانتو

احمد رفتم. حاج یعوض کرده و به طرف پل چوب

. من را که زدیپل قدم م یکرده و رو بشیدست در ج

آورد. هر  رونیب بشیزد و دستش را از ج یلبخند دید

را بهتر  الیو یجاده شدم،یم کیبه پل نزد شتریچه ب

نبود. سالم کردم و با  ادهفرهاد در ج نی. ماشدمیدیم

رفتن  یاحمد دست دادم. دستم را گرفت و به جاحاج

پشت  ی  فرع یبه طرف جاده ال،یو یبه سمت جاده

 قدم برداشت.  الیو

 :ستدیمجبور کردم با و او را هم ستادمیا

 !ششیپ میبابا، مامان منتظره، بر-

 تر گرفت:را محکم دستم

 .میریم اونم شی! پیبا من دونهیم-

 نگاهش کردم و با مکث قدم برداشتم. رهیخ

 سکوتش را شکست: م،یدید مانیرورا که روبه ایدر



 ادیاز فرهاد قول گرفتم تا خودم باهات حرف نزدم، ن-

 باهات حرف بزنه.

حرف سرش را هم حرکت داد و به من  نیا دنبالبه

 نگاه کرد.
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احمد . حاجندازمیب نییکه باعث شد سرم را پا ینگاه

 زمزمه کرد:

 ما باهات حرف داره. یاز همه شتریانگار ب-

احمد بود که دستم را محکم گرفته بود و اگر حاج نیا

تا  ی. چند مترشدیمان قطع متماس دست کرد،یرها م

 ه گفت:مانده بود ک ایساحل در

از  گهیمرد، د ایدر یبزرگم جلومامان یاز وقت-

 وحشت دارم.  ایبه در شدنکینزد

دوختم.  ایرا باال آوردم و چشمانم را به در نگاهم

 احمد دستش را دراز کرد و ساحل را نشانم داد:حاج



هوس کرد  هویبهار بود،  ینشسته بود. آخرا اونجا -

جا دشم همونبع نه،یرو بب ایتو ساحل و در نهیبش

 تموم کرد. 

احمد نشانم داده داشتم که حاج ییجابه همان چشم

 بود:

 خدا رحمتش کنه.-

به ساحل راه  دنیرا رها کرد. هنوز تا رس دستم

چشم  اینشست و به در یدرخت یکنده یکه رو میداشت

 دوخت:

تر خودم بهت بزنم، قبل خوامیکه م ییهامرمر حرف-

 .دمیشن گهید یکیاز 

 گرفت و به من نگاه کرد: ایشدم. چشم از در کشینزد

 هی. دمیاز دست خودش و کاراش نال یوقتهیکه  یکی-

وقت هم با  هی دم،یو جنگ ستادمیجلوش وا یوقت

 یلیخ کنمیو امروز هم چون حس م دمیدردش درد کش

بهش  زدیکه م ییاز حرفا یلیخ یشدم، برا هشیشب

که ازمون  یزی. چون تموم اون چدمیحق م

ً ی. دقخوامیم زامیامروز من از عز خواست،یم  قا

 ها!همون درخواست



 درخت نشستم: یکنده یرو کنارش

 بابا؟ یک-

 برداشت: شیپا ریاز ز یچوب یشد و ترکه خم

 !خاناسیعموم، ال-

 :دیکشیسر هم خط مشن پشت  یچوب رو با

برگشت، رو پاش بند نبود!  کایپسرش که از آمر-

 یقرار داد، فقط کاف ارشونیدر اخت یامکانات جورهمه

رو با هم  یدست دراز کنن و همه چ ریو ام دیبود ام

 داشته باشن.

 باال آورد: یرا کم چوبش

و برازنده بود که عموم دلش  پیخوشت قدرنیا دیام-

پسرش پشتش باشه؛  نکهیا یبه جا خواستیم

کردن از نگاه کردیم فی. کستهیخودش پشت اون با

 بهش!

 را به جلو پرت کرد: چوب

هاش رو بچه یکارها یزد که جلو یبه هر در-

 .ومدینتونست! از پسشون برن ره؛یبگ

 را به دو طرف تکان داد: سرش



بعد از  یافتاد وقت یبه چه حال رهینم ادمی وقتچیه-

 شیکه پ یخالص شد. پسر دیسال باالخره امدوسه

که  یتا آسمون فرق داشت با اون نیچشمش بود، زم

 بود.  دنشیعموم منتظر د

 احمد زمزمه کرد:اش گذاشتم. حاجشانه یرا رو دستم

و داغون،  ی! سر و صورت زخملیعل یدست و پا-

 ناقصش کرده بودن.
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که  ی! تا وقتشیهابودم به چشم رهیمدت خ تمام

انداختم و  نییسر پا یحرفش را تمام کرد و طور

دار معنا یادو واکنشم فاصله نیا نیگرفتم که بچشم

که با چشم آدم گفته  ییهاافتاد. امان از حرف

 گرید ماند،ی! مثل انداختن نان در تنور مشوندیم



نازک و  ریخم مانو ه یدراز کندست  یتوانیهرگز نم

 . یبکش رونیتاب داده شده را ب

انداخت که از  یآتش انینازک دل من را به م ریخم

تر بود. زبانم از نگاهم جا مانده بود. توانش پرحرارت

 :میبگو یزیچ دیآمد با ادمیتازه 

 نکردم! یکار-

عفت ساکت عموبهار ادامه داشت، اما زن یهاهلهله

که سلمان نگذاشته بود بزند  یشده بود و پروانه حرف

 را زد:

 تو! ایترم قدممن خوش مینیبب میمر-

عروس نزد. بودن تازهقدماز خوش یحرف کسچیه و

رفت.  نییو تا گردنم پا دیدو شیصورتم گرم شد؛ گرما

 الی. لکردمیتر ماگر سلمان نبود گره  دستمالم را شل

 یپا یرو خواهدیم کردمیسفره را دور زد. فکر م

اما از او گذشت و با کنارزدن  ند،یعفت بنشعموزن

خودش کرد.  یام من را متوجهبهار و گرفتن شانه

نشست و با  میپا یرو دمیچرخ شیکه به سو نیهم

 سفره گفت: یرو ینیریاشاره به نبات و ش

 بده! نهیا-



من دست دراز کنم، بهار خم شد  نکهیاز ا قبل

گرفتن آن به سمت  نیرا برداشت. ح ینیریش یکاسهو

هم به صورت من انداخت و با لبخند،  ینگاهمین الیل

 بلند گفت:

 !یچه سرخ بَبو یاوخ-

به سلمان انداختم. به  ینگاه یرچشمیلحظه ز همان

نگاهش را  عیسر یلیمن چشم دوخته بود؛ اما خ

 یبرداشت و رو نیزم یرا از رو . دستانشدیدزد

بدون  بارنیتا ا خواستم،یم نهیگذاشت. آ شیپاها

 الیبه خودم نگاه کنم. ل دیترس، تا وقت غروب خورش

از  یدستانش را به سمت دهان من آورد تا کم

و  دمیرا به من بدهد، سرم را عقب کش اشینیریش

 زمزمه کردم:

 !سریخودت بخور بالم-

 رو به سلمان گفت: عفتعموزن

 میعادت بوده، کم مونده به مر میبدجور به مر الیل-

 مارجان!   یبگ

 ایبود،  الیحرفش به سلمان گله از ل دمیفهمینم

را روشن  فیاز من! سرش را تکان داد و تکل فیتعر

 کرد:



رو تنها گذاشتم بُُشم رشت، خب  زکیده روز م-

 معلومه من رو فراموش کنه.

حرف بود  نیچه در ا دانمیاشت! نمخودش گله د از

بلند شود.  شیاز جا دفعهکیکه باعث شد سلمان 

ما سرمان را باال گرفته و نگاهش  یناخودآگاه همه

اش را به سمت . اخم کرده و انگشت اشارهمیکرد

 عفت گرفته بود:عموزن

به نرم  یبرس خوادیحرف م نیعفت اگه اول و آخر ا-

ندانم تا  یکنه، گوش یبگیبا من غر الیرشت و ل

 دوباره بشنوم.

رفت. نگاه من و بهار به هم افتاد.  شیطرف قبا به

خودش  یمان را متوجهسلمان با حرفش دوباره نگاه

 کرد:

حرف رو که ده بار  هیُکنم.  یفکر هیگفتم براش -

 .زننینم

را  شیبود، قبا ستادهیکه پشت به ما ا طورهمان

به طرفش  یشد. قدمعموعفت هم بلند . زندیپوش

شد. با  مانیپش یبعد یهابرداشت، اما از برداشتن قدم

 یما کالم خواهدیآرام، انگار که دلش نم ییتن صدا

 گفت: م،یرا بشنو شیهااز حرف



گونم  یچ یتو خودت بهتر دون ه،ین الیفقط ل دردیم-

 سلمان ُجن!

عفت من عموبود. زن ریدرگ شیقبا نیبا آست سلمان

 به بغل از جا بلند شدم: الی. لگفتیرا م

! نعمت یتاجعمه شیکوه پباال گردمیعمو من برمزن-

 آورد که ... غامیخودش پ

تند به طرف  یرا با حرکت شیقبا یقهی دفعهکی سلمان

 :دیمان چرخو به سمت دیباال کش

بنا به  کال،ایک نیکوه اومدنفر با هم از باالشما پنج-

 .نیگردیبرمبا همم  ،یبرگشت بب

 کیجا نداشت تا به هم نزد گریکه د ییبا ابروها 

به  یعمو کرد و قدم برداشت وقتبه زن یشوند، نگاه

 گفت: د،یدر رس

زاکون  ن،ییپا ایشام فقط خودت ب یمهمون یبرا-

 باال تو تالر بمونن. نیهم

که از رشت آمده بودند، به همراه عمو و  یمهمانان

خانه و سلمان  نیشام را مهمان ا ش،یعموهازن

 .بودند

 عمو تند به طرفم برگشت:زن رفت، رونیب کهنیهم



من خواستم  ؟یبب یوسط حرف آدم که چ یپریم-

 کاریرشت، با تو چ میرشت بش مینگه بش یسلمان ه

 کوتلهیپ یلیداشتم؟! وهللا اختر حق دانه، تو خ

 !یستیا

 زد: داد

 یلیخ لمیدیکوه رو نکن، تفکر برگشت به باال گهید- 

 !ستهیخوش ا
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را  الیرا که گفت دنبال سلمان راه افتاد و رفت. ل نیا

 پچ کردم:آوردم و با نگاه به بهار پچ نییپا

حرف  یکیهر وقت  گه،یمن بودم د منظورنهیخب ا-

 !کوتلهیپ گهیعمو بهش مراست رو گونه زن



 هم اخم کرد: بهار

 نجایماه تو رو انتونه دوسه یبگ ییداخواست به آقا-

رو  مهیسل نیرشت! ع یو پروانه تنها بذاره بش الیبا ل

پلو شله یرفت یعروس هی شیسال پتو بگو ده ،یموندن

و  رسونهیخودش رو م یباش هر جا مهیسل ،یبُخورد

 !دیگیم ینجوریشل بو که شما ا یک پلویم گهیم

 شیجا دیبه سفره انداختم. وسط اتاق بود. با ینگاه

. دوزانو نشستم رفتیو به کنج اتاق م شدیعوض م

 آب پر از گل را برداشتم: یو قرآن و کاسه

 چه خبره!  لمید یکه تو یکاش دونست-

قدر روشن خانه آن وانیشده بود، اما ا کیتار هوا

کند  یاحساس خستگ یالحظه نکهیبدون ا الیبود که ل

 یو برا دیدویم وانیتا آن سر ا وانیسر ا نیاز ا

ها دست ستون و نرده یشده رو زانیآو یهافانوس

تاقچه هم چراغ گذاشته بودند و  ی. رودادیتکان م

 شدی. مآمدندیم وانینورها از دو سو تا وسط ا

کوچک  یهاو غنچه دیرا د یقال یرو زیر یهاگل

که تمام  مهیسرخ سل یهاگونه یرا؛ حت یشمعدان

غذا فوت کرده بود تا  یهاگید ریازظهر زبعد



بود و امشب،  ی. آسمان هم مهتابردیشان بل بگآتش

 روز بود! هیشب یشب

مجاور خانه که رو به  وانیدر ا خواستندیکه م نیهم

و  الیبه همراه بهار و ل ندازند،یبود، سفره ب ایدر

ها . قرار بود بعد از شام، زنمیپروانه به اتاق تالر رفت

 نیخان برگردند و مردها بمانند و حنصرت یبه خانه

گرفتن در مورد بهتر محصول انیقل دنیکش

، مقدار سهم مردم یو برا ندحرف بزن شانیزارهایشال

در رشت حرف  شانیهانیمعلوم کنند. در مورد زم

آوردن عمل یبرا ییبزنند و با هم شراکت کنند و جا

 بسازند.  یو فروش چا یبندبسته

گداخته را آماده کرده بود و منتظر  یهازغال تراب

 ،یچاق کند. خستگ انیبود تا بعد از خوردن شام قل

گداخته کرده بود. شام  یهارنگ زغالچشمانش را هم

را خوابانده بودم. بهار در اتاق بود را داده و او  الیل

 یدست از نشستن رو کردیاشاره م یگاهازو هر

 نییتند باال و پاتند ن،ییپا یمهها بردارم. همهنرده

 یکه از درزها یها و نوراز پله هیرفتن تراب و بق

خودش را تا باال هم  یرفته و حت اطیها تا حنرده نیب

کردن به از نگاه رتییمن تماشا یرسانده بود، برا

ها که سربندش بود. زن یبهار رو یودوزهادوخت



 یاز رو رفتند،یم نییها پاشان را خورده و از پلهشام

ها متوجه اگر آن یحت نند،یها بلند شدم تا من را نبنرده

عموعفت از عادت من خبر داشت و زن شدند،ینم

 یانتها. دور که شدند به کردیحتماً به باال نگاه م

در  گریجا نشستم تا دآن یهانرده یرفتم و رو وانیا

. آمدیم هاانیقل قلقل یبهار نباشم. صدا درسید

.  زدیحرف م -خانحجت-کوچک سلمان  یعمو

حواسشان را  توانندیطور مچه گرانید دانستمینم

 یکه حرف یجمع کنند و گوش به او بسپارند. وقت

 یفقط به دو دندان  طال ،دمیشنینم زیچچیمن ه زد،یم

 یهاکه دندان بارنی. اکردمیدهانش نگاه م یجلو

را  شیهارفگوش کردم تا ح دمیدیرا نم شیطال

 بشنوم:

از  گهی. دنیدزد نکنفکرتون رو مشغول چندتا دله-

سال بدوبدو . هفتستنیتر نکلفتکه گردن ایجنگل

 .یچیبه ه یچیشد؟! آخرش ه یکردن، چ

نشستم.  نیزم یآمدم و رو نییها آرام پانرده یرو از

بشنوم.  شتریب خواستیدست خودم نبود؛ دلم م

 خان جواب داد:سهراب داماد نصرت



جان خودش  یکیُجن؟! کجا، راهزنا کجا عمو ایجنگل-

 یبار تو گهید یکی دونست،یرو هم مال خودش نم

 ! دونهیمردم رو حق خودش م نیخورج

 تش کرد:در جا ساک خاننصرت

سرد  ییچا نیا اره،یب ییچا ینیبرو بوگو تراب دو س-

 ببو!

 نیب یاخان بود که سکوت لحظهحجت دوباره

 خودشان را شکست:

و گرنه  سته،یا هایهم کار امثال جنگل هایبدرسم نیا-

 بزنن به مال و منال مردم. کردنینم دایراهزنا جرأت پ

 دنیخان قصد کشدستم را مشت کردم. حجت دو

 را نداشت: انشیقل

 نیبد که نگذاشتن! اصالً هم یبنا دوتایکی ایجنگل-

 یبد خدا ایبو؟ شاه خوب  یمشروطه چه کوفت

 شه؟یکشوره، مگه خدا چندتا م

سلمان که هم از تن  یخنده آمد و بعد صدا یصدا

تر بود و هم خان و نصرت خان آرامحجت یصدا

 سهراب:



نفر دستش  هیعمارت شما رو هم  یُجن حتعمو-

 یعنی د،یدارآدم باال سرشنفر عقلششنگرفته، پنج

 سته؟یکشور از عمارت شما کمتر ا

آشنا نبود به او احسنت گفت. منتظر  شیکه صدا یکی

ساکت کند،  یخان سلمان را هم به نحوبودم نصرت

 اما سکوت کرده بود و سلمان ادامه داد:

و  بیع ،یبکن نییقدر باال و پامشروطه رو هر چه-

باال  نفر،هی گرفتنمیاما تصم ،یبکن دایپ ینتون یرادیا

که نشستن تو تهران  یینکرده غلطه. اگه اونا نییو پا

و مملکت رو مثل  دادندیکارشون رو درست انجام م

به  زدینم لونیتو گ کسچیه کردن،ینم یگوشت قربان

و  سیدهان  انگل ریرو از ز ملکتکوه و جنگل که م

 !نرویب یروس بکش

 :دیبار سکوت نکرد. توپ نیخان انصرت و

 رو بکش! انیقلیت-
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 یهانزد. حرف یحرف یکس گریبعد از آن د و

که  ی، آتشخان در دلم آتش به پا کرده بودحجت

مشت دستانم باز  .ختیآب ر شیزود رو یلیسلمان خ

رفتم  وانیاز ا یشد. از جا بلند شدم و به همان سمت

زدنشان حرف یجا بودم و کمتر صداکه از اول همان

که  بشمارمها را ستاره خواستمی. مدمیشنیرا م

. رسم رفتیم نییها پا. از پلهدمیسلمان را د

 بیرا فراموش کرده بود! دست در ج ینوازمهمان

 چیافتاده، بدون ه ریبه ز یسر کرده و با شیقبا

. دیچرمش را پوش ی. چکمهداشتیقدم برم یاعجله

سرش را باال گرفت و  دفعهکیقامت که راست کرد، 

عموعفت بود ! اگر زندید هانرده یمن را نشسته رو

و تراب بودند  مهیاگر سل دم،یدزدیمن بالفاصله سر م

اما فقط به سلمان چشم  کردم،یکار را م نیهم هم

نگاه او را  یرگیخ کردیدوختم. شب  روشن کمک م

هم خطا  بارکیکه شناخته بودمش،  ی. از وقتنمیهم بب

 ؛فتدیکه باعث شود از چشمم ب یینکرده بود، خطا

 یکه من منتظر بودم اشتباه کند. مثل روز یوقت یحت

تمام  اهیسرم گذاشتم و گفتم س یرو دیکه دستمال سف

زد، من  شیرا بپوشد. سهراب صدا مانیوقرارهالقو



. بهار پشت سر هم به دمیزود خودم را به عقب کش

 تا به اتاق برگردم. زدیخودش ضربه م یپا

 

[18.06.21 22:14] 

 

 322#پارت

 می_مری#برا

 

 پچ کرد:انداخت و پچ یرا به کنار سربندش

 م؟ینر رونیاتاق و ب یتو میشیمگه مارجان نگفت بن-

 ! آدایخوشش نم ییآقادا

که فرصت  یمرد ریزدم. نه به بهار، به تصو لبخند

سرزنشم کند. جلوتر  وانیبودن در ا ینکرد تا برا

اش شانه یصاف و بلندش را که رو یرفتم و موها

 رها بودند، گرفتم:

 چه قشنگ ببو!-

 :دیاش چرخبه سمت شانه سرش

 ! یمارجان کوتاه بکن ذارمینم گهید-



 نشستم: شیروزانو روبه دو

وقت عروس  گهیاون خودش دونه د کنه،یکوتاه نم-

 شدنته! 

 باال داد: ییابرو

 یرو به سگ  تو محلت بده، ول دختریگفتن ت میاز قد-

 !نده بهیبه غر

 یو رو اوردیمجبور شد دستش را جلو ب دم؛یخند بلند

 دهانم بگذارد. با لبخند زمزمه کرد:

از ماسال اومده بود چه  ییداکه با آقا یدونم اون-

 !تو سرش داشت یالیخ

 توانستمیرها بودند. نم اشنهیکمر و س یرو شیموها

 :رمیها بگچشم از آن

 یما دار یبلند ببو؟! چره روزا قدرنیموهات ا یک-

حساب وجب به وجب بهار؟ ما که  گذرهیم ینجوریا

 ببو؟   یاالن چ م،یرو داشت گهیبلندشدن قد همد

 کج کرد:  یرا کم گردنش

وغصه رو غم ده،یحرفا رو، شب اول ع نیکن ا لیو-

 بذار کنار. 

 شد: رهیها خرا در دست گرفت و به آن شیموها



بشه آدم رو  رو نگاه نکن، هوا که گرم شیقشنگ-

 خسته کنه.

 اکالی. کدندیزود فرا رس یلیخ یگرم و آفتاب یروزها

بود و آرام مثل  یآب ای. دردیدرخشیم یاز سرسبز

. ردیگیاش را بغل مآمده ایکه نوزاد تازه به دن یمادر

ها ها باال رفته بود و بلبلخانه نیاز پرچ اسیو  چکیپ

نشا آماده شده  یبرا زارهای. شالخواندندیبلند آواز م

گرفتن در ضان*. روزهماه رم یها براخانه وبودند 

و  گذشتیتر بود. زمان تندتر مراحت یلیخ اکالیک

 . شدیبود، افطار م روشنمهیهوا ن یوقت

 نیجشن اول یخلوت بود؛ همه برا یارباب یهاخانه

کال رفته حسن کینزد یزارهایخان به شالنشا نصرت

بودند تا آواز بخوانند و رقص کنند. فقط ما در خانه 

 چیو ه میکه هنوز عزادار بود ییما م؛یمانده بود

دلمان باال برود  نیاز پرچ توانستینم یاسیو  چکیپ

 یاهال یعفت به همهعمورا بپوشاند. زن مانیهاو غم

خود  یگفته بود رسم و رسوم هر ساله یعمارت ارباب

خواسته بود خواستگار  خان. از نصرترندیبگ شیرا پ

 مارلهیبه پ یحت دخترش را پا در هوا نگه ندارد و

ما کم  بتیاز غم و مص هیبق نکردنیگفته بود شاد

 به. فقط سلمان گوش ردیسخت نگ یبه کس ؛کندینم



نشا نگرفته بود.  یبرا یحرفش نداده و جشن

را زودتر از همه  زارشیشال یکار نشا سروصدایب

 !ترساندیعمو را مکه زن یاتمام کرده بود. عجله

 توانستی. مشدیم ترزباننیریهر روز ش الیل

کل عمارت  ز  یمان را به اسم صدا بزند و عزهمه

 کردمیخان هم که فکر محجت یشده بود. حت یارباب

باشد، او را که  یآدم عمارت ارباب نیتراحساسیب

و  دیخندیبلند م یو با صدا گرفتیبه حرفش م دیدیم

س حسا الیبه ل عمو. زندیبوسیاش را متصل مگونه

بهار او را حمام  ایمن  گذاشتینم گریشده بود! د

 ایو  میاوریچرکش را از تنش درب یهالباس م؛یکن

اش روزه. سفر دهمیخودمان بخوابان شیها او را پشب

به  بشیعج یباعث وابستگ الیاز ل یبه رشت و دور

را  الیل یبار موها نیروز چند یاو شده بود. در ط

و  شدیم مانیپش عیاما سر بست،یزد و میشانه م

را کالفه، من را  الیکه ل یی. رفتارهاکردیبازش م

از خانه و  یپروانه را فرار ،یساکت، بهار را عصب

هم به ظاهر  مارلهیکرده بود. پ نیسلمان را غمگ

او و سلمان بر سر  نیب کردمی. حس مکردینم یدخالت

عدم  ثآمده که باع شیپ یعفت کدورتعموزن

 شده است. واکنشش



رفته  زاریکه به شال ییهاو مرد افطار زن کینزد

خاطر روزه رنگ و بودند به خانه برگشتند. به

 یو برا کردندیبود، اما هنوز هلهله م دهیپر شانیرو

شان را خرج محصول امسال کردندیهم آرزو م

ها نشسته نرده یکنند. با بهار رو شانیهابچه یعروس

 یهیبلند گر یبا صدا دفعهکیکه  میکردیشان مو نگاه

 ستادهیا اطیدر ح مارلهی. پمیپروانه به پشت برگشت

بود که سرش را باال گرفت و  ینفر نیبود، اول

 :دیپرس

 کنه؟ هیببو، پروانه چره گر یچ-

رفت تا پروانه را ساکت کند و من نگاهم را  بهار

 را بدهم: مارلهیکرد جواب پهمراهش کردم. اشاره 

 دعوا کرده. نهینشده؛ بهار ا یچیه-

نرده بلند شدم و به  یاز رو عیرا که گفتم سر نیا

صورت پروانه سرخ بود.  طرفکیشان رفتم. طرف

 یگونه یجا بود. دست روهمان یرهینگاه بهار هم خ

 پروانه گذاشتم و گفتم:

 ببو؟ یچ-

کرده  سیرا خ شیهاکه اشک مژه یبغض و چشمان با

 بود، گفت:



 زد! مارجان-

 داد: رو به بهار ادامه و

که اومد خونه  ارمیآقاجان رو ب رهنیپگفت برم تازه-

وقته بُمرده، زد تو  یلیبپوشه، تا گفتم آقاجان خ

 صورتم.

__ 

مصادف با  بهشتیهفتم ارد ،یشمس ۱۳۰۱*در سال 

 اول رمضان بود.
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کردم و  کیپروانه را گرفتم و به خودم نزد یهاشانه

از جا بلند شد و به طرف اتاق رفت.  تیبهار با عصبان

در را پشت سرش بست و من را با پروانه و 

ها باال آمده بود، تنها گذاشت. که از پله یمارلهیپ



افتاد،  نییپروانه شل شد و پا یهاشانه دستم از دور

و سرش را در  کیمن نزد هخودش را ب شتریاما او ب

جلو آمد و با  مارلهیپنهان کرد. پ راهنمیپ یهانیچ

گرفتن دست پروانه او را مجبور کرد برگردد. تا 

به در بسته  ینگاهمینگاهش به صورت پروانه افتاد ن

 :دیانداخت و پرس

 عفت زده زک رو؟-

پروانه را رها کرد. به  یرا آرام تکان دادم. بازو سرم

 داد: هیتک رفت و دستش را به آن واریطرف د

 خواستنیروز که عفت رو عروس کردن و ماون-

. نیبمون جانیببرن باالکوه، نصرت به عموت گفت هم

 هی دیبا یهر جا بش ،یعفت نذاشت. منم گفتم بذار بش

 ! جانیهم یروز برگرد

انداخت و با  نییبود. سرش را پا رنگیب شیهالب

 خودش زمزمه کرد:

 ! یبرگرد ینطوریآخ عفت هرگز نخواستم تو ا-

 مارلهیجدا کردم و با هم به طرف پ را از خودم پروانه

 به سمتش خم شدم: ی. کممیرفت

 . ستهیببو بهتر ا یچ ینفهم کسچیتو اتاق. ه میبش-



برداشت  وارید یبه پروانه، دستش را از رو ینگاه با

 یرو دیو همراهمان به اتاق آمد.  بهار تا ما را د

عمو را بازخواست نا نداشت زن گرینشست. د نیزم

اتاق نشسته بود.  یباال یعمو، گوشهکند. زن

تمام و فقط  شیهاهیکه گر ییالیدستانش را دور کمر ل

جلو  مارلهیبود. پ همانده، حلقه کرد شیهاسکسکه

عمو . زنردیرا از آغوشش بگ الیرفت و خواست ل

 را به طرف من گرفت: الیل مارلهیاجازه داد. پ عانهیمط

 .یش بخوربه سروکله ییهوا هی رونیرو ببر ب الیل-

 وانی. در امیرفت رونیرا گرفتم و ب الیدست ل عیسر 

را  شینشستم و او را مقابل خودم نگه داشتم تا موها

ها باال از پله یسفت بسته بود باز کنم. کس عموکه زن

پشت سر خودم  . به عقب که برگشتم سلمان راآمدیم

لب جوابم را بدون  ری. هول شده و سالم گفتم. زدمید

تند به طرف در  ییهاداد و با قدم ندنگاهم ک نکهیا

 یادر را که بسته بود با ضربه یلنگه کیرفت. 

 آمد: مارلهیپ یا باز شود. صدامحکم هل داد ت

 سلمان ُجن؟ یسر آورد-

. دمینشن ییصدا گریسلمان در را بست و من د بارنیا

. او را در میرفت ایرو به در وانیبه طرف ا الیبا ل



فشردم. از ترس  امنهیآغوش گرفتم و سرش را به س

را در مشتش فشرده  راهنمیپ نیهر چه که بود، آست ای

خلوت  اطی. حکردینم یو حرکت زدیحرف نم یو کالم

خود رفته بودند. هر آن  یهاشده بود و همه به خانه

کردن افطار سر برسد و آماده یبرا مهیممکن بود سل

 مهیسل آمدیخوشش نم مارلهیهنوز در بسته بود. پ

بودم به در که  رهی. خندیها را در حال جروبحث ببآن

داخل اتاق  که همچنان به یباز شد. سلمان با نگاه

 در هم گره خورده گفت: ییبود و ابروها

آبرو  یباز هم گون شه،یم یطورنیگفت ا بشیطب -

هم  گهیرشت! د برمیم نهیا فطردیآبرو! بعد از ع

 .دمیرو گوش نم کسچیحرف ه

 یدهیآمد. دست چروک رونیاز داخل اتاق ب یدست

 را به سمت سلمان گرفته بود: یابود و پارچه مارلهیپ

 رو پاک بکن. عرقیت-

 گذاشت: رونیرا از در ب شیپا

رو  خاخوریت اریدرسته، بکن. اخت یدون یهر کار-

 !یدار

پارچه را از دستش گرفت و مشت کرد. از  سلمان

. چشمش که به تا برود دیفاصله گرفت و چرخ مارلهیپ



کم و راهش را  شیهاافتاد، از سرعت قدم الیمن و ل

به سمت ما کج کرد. مقابلم خم شد و دست دراز کرد 

نگاهش  یچشمریز الی. لردیرا از آغوشم بگ الیتا ل

 کرد. سلمان آرام گفت:

 !ییدابغل  ایب-

فاصله دادم تا  امنهینشان نداد. او را از س یلیم الیل

 بود!  ستادهیا کینزد یلیتر برود. خسلمان هم عقب

 ببرمت سوار اسبت کنم.  خوامیم ایب-

به طرفش خم شد و سلمان  الیرا که گفت ل نیا

و شتابانه،  عیسر یداخل دستش را با حرکت یپارچه

 ستادیرا گرفت. راست که ا الیپرت کرد و ل وانیا یرو

 من را نشان داد و اسمم را صدا زد: الیل

 ...می... مرمیمر-

 فت:همراهش بروم. سلمان دستانش را گر خواستیم

 یرو ک اشیسر تپه و لب در اد،یدخترعموت با ما ب-

 بره؟! 

رفت. روزها  نییها پااز پله الیل یبه خواسته توجهیب

از همان  کرد،یرفتار م نیبود که با من سرسنگ

برگشته بودم که هوا  یکه به تپه رفته و وقت یروز



جواب سالمم  خواستیم یوقت یشده بود. حت کیتار

 ،یحرفچی. بدون هکردیرا بدهد، به چشمانم نگاه نم

 اش،یافطار ی  مهمان یبرا. من میبود ریاز هم دلگ

را که درست کرده بودم،  ینرفته بودم و او فسنجان

 یرهیاز حرف سلمان، از نگاه خ شترینخورده بود. ب

 .دمیکشیخجالت م مارلهیپ
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 شیرا از بدنش فاصله داد و محکم به پاها دستانش

که به سرش  یدور سرش با هر حرکت یهایزد. اشرف

 :خوردندیتکان م دادیم

سر خلوت  نهیا دیسر دانه، هزار سودا؛ با هیزک -

 بکنم!

اما  ست،یتا بفهمم منظورش چ کردمینگاهش م مات

ها رفتم تا گذاشت و رفت. به طرف نرده یحرف چیهیب



 یبود برا هودهیب یتالش رود،یبه کدام سو م نمیبب

. دمشیند گریها نشستم و د! کنار نردهدنیفهم شتریب

 خواستمیکه م نیدادم و هم هیها تکرا به آن امیشانیپ

ام خورد به انهکه به ش یاضربه اچشمانم را ببندم ب

 عقب برگشتم:

 .رهیصدقه مبعد قربون زنه،یمارجان اول م-

 کنم،یو فقط نگاهش م زنمینم یحرف دید یوقت بهار

 اخم کرد:

 !مهیکمک سل میروزه تو رو گرفته، بلند شو بش-

 شیروها گرفتم و بلند شدم. روبهرا به نرده دستانم

 :ستادمیا

 خونه! نیاز ا میما بش شدیبهار کاش م-

 لبش جان گرفت: یرو یاز هم باز شد و لبخند اخمش

 بگو. ییداآقا شیحرف رو پ نیا یجرأت دان-

 من اخم کردم: بارنیا

. خودش گفت میبمون نجایتا ابد ا میبود ومدهیاز اولم ن-

 .میکن یفکر هیبعدش  یبرا اکالیک میبش

تر لبخند بهار هم پهن گفتم،یکه م یاهر کلمه با

 :شدیم



. خودتم خوب یوتخم بکنحق دانه که اخم ییداآقا-

 روقتیسر تپه و د یرفت یکه اشتباه بود یدون

خب  ،یقهر و غضب رو ندان نهی. اگه طاقت ایبرگشت

که  یجور نشون بد هیبراش!  ریبگ افهیکمتر ق

 !کاریاز ت یستیناراحت ا

. نگاهش کردم و از کنارش رد شدم چپچپ

عفت حرف بزنم، اما با عموبروم و با زن خواستمیم

گذاشته  شیزانوها یپروانه که سرش را رو دنید

 بود، به عقب برگشتم.

را آورد و باز با هم  الیخودم عهد کردم اگر سلمان ل با

 یهر طور شده حرف را بکشانم به قول م،یرو شدروبه

بعد  مهیو سل امدیکه در باالکوه به من داده بود؛ اما ن

را آورد. روز بعد هم منتظر  الیاز خوردن افطار ل

بار به  نی. چندمیو حرفم را بگو نمیماندم تا او را بب

خسته از  یو در آخر، هنگام غروب، وقت دمآم وانیا

عموعفت نشسته بودم، زن پله یزدن به جاده، روزل

 نجاتم داد: د،یپرس مهیکه از سل یبا سؤال

 کجا رفتن؟ ستن،یو تراب ن چره سلمان مهیسل-

. کمر راست کرد و ختیریآب سرد در تُنگ م مهیسل

 ها بلند شدم.پله یمن هم از رو



منم وهللا خبر ندانم؛ فقط دونم که تا دو روز -

 .گردنیبرنم

تفاوت که  نیبا ا ها نشستم.پله یدوباره رو حسیب

نگاه  ییبه جا خواستمینم گریچشمانم را بستم و د

 شدم،یها مکنم. در تمام طول دو روز هر وقت تن

با خودم  میبه سلمان بگو خواستمیرا که م ییهاحرف

 خواستمیکه م یهم از کار کسچی. به هکردمیمرور م

به  خواستمیم بارکی. اربه ینزدم، حت یبکنم حرف

و من هم  دیسررس مارلهیاما پ م،یعفت بگوعموزن

دو روز هر بار بعد  نیکه ا یمارلهی. پدست نگه داشتم

بسته  یو پشت درها آمدیسلمان م یاز افطار به خانه

 زدندیها حرف م. ساعتکردیعفت خلوت معموبا زن

 .دادندیرا به جمع خودشان راه نم کسچیو ه

 مهیعفت از سلعموزن میشد داریسحر که ب یبرا 

نه و او جواب  ایاند که سلمان و تراب برگشته دیپرس

که  دمیتراب فهم یصدا دنید؛ اما صبح با شندا یمنف

 یحت ای نمینداشتم صبح سلمان را بب یدیاند. امبرگشته

با  شهیباشد. هم ایزدن مهحرف یبرا طیشرا نمیاگر بب

ها هم و با همان شدیاز خانه م رونیب یچند نفر راه

چون فقط آن  کردم،یتا غروب صبر م دی. باگشتیبرم

و  آمدیعمو مسرزدن به زن یموقع بود که به هوا



. گذراندیو نارنج وقت م یبرگشت در باغ چا نیح

. هر چند به کردیرا م کارنیا ییها تنهاوقت شتریب

اما  نمش،یو بب دیایرفتن تراب ب نیرفتم تا ح وانیا

 را هم نداشتم. یسؤال دنینشد. جرأت پرس

و  دمیها نبود. اسبش را هم ندپله ریهم ز شیهاچکمه

 برگشتنش بود. یاب تنها نشانهتر

نبود که بکنم تا حواسم پرت شود و دست  یکار چیه

را  الیو جاده بردارم. ناهار ل اطیکردن به حاز نگاه

 یکه صدا خواباندمیم میپا یدادم؛ داشتم او را رو

آشنا بود!  میکه برا یی. صدادمیاسبش را شن یههیش

عمو و بهار کنار هم به خواب رفته بودند. پروانه زن

خواب و  نیب الیو ل خوردیممرتب تکان  شیدر جا

 الیرا تکان دادم تا خواب ل میبود. آرام پا یداریب

 یکامل خوابش برد او را رو یشود، وقت نیسنگ

رفتم.  رونیاز اتاق ب نیپاورچنیگذاشتم و پاورچ نیزم

داده بود و خروپف  هیتک واریبه دسرش را  مهیسل

محض فرو رفته  یدر سکوت ی. عمارت اربابکردیم

به درخت نارون  اطیاز ح رونیبود. اسب سلمان ب

زل زده  شیروو به روبه ستادهیبسته شده بود. ثابت ا

 بستیم اطیاز ح رونیاسبش را ب یبود. سلمان وقت

رفتم و  نییها پادوباره برگردد. از پله خواستیم یعنی



 وانیا ینبود. رو جاچیه کسچی. هدمیدور خودم چرخ

شده و همه را به داخل  هنآفتاب پ یارباب یهاخانه

 اطیاز آمدنم به ح یداده بود. درست وقت یها فراراتاق

 الیرز کنار و یهاگل انی. مدمیشدم، او را د مانیپش

. نمیبب شی. عادت نداشتم او را بدون قبازدیقدم م

 تر لباس بپوشد.وا باعث شده بود سبکه یگرما
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سرخ تازه باز شده  یبود و به رزها نییپا سرش

. شرم داشتم راهم را به سمتش کج دیکشیدست م

من را  توانستینم هم ایدن یهاحرف نیترکنم؛ مهم

را برهم بزنم.  اشییتنها یدعوت چیهیمجبور کند که ب

ها حرکت کردم، متوجهم شد. که به طرف پله نیهم

 نی. از بستادمیا خودآگاهمان به هم افتاد، نانگاه یوقت

 خواستمینم گریآمد. مکث کرد، د رونیرز ب یهابوته

را کردم که  یکارها حرکت کنم.  همانبه طرف پله

 یبودم. به سمتش رفتم، اما فاصله تابیب شیبرا

نگه داشتم و سالم کردم. فقط سرش  ادیرا ز ماننیب

به جلو برداشت "سالم"  یقدم یرا تکان داد و وقت



نداشتم که  گفتمیم دیکه با یجز همان یحرف چی. هگفت

سخت باشد.  قدرنیکردن اشروع کردمیبزنم. فکر نم

چشمانش که با دقت تمام من  یرهیاز نگاه خ یفرار

 گفتم: کرد،یرا تماشا م

 به شما بزنم. خواستمیم یحرف هی-

 جلو آمد: یگرید قدم

 بفرما!-

رخ در رخ زد. سرم را  دیها را فقط باحرف یبعض

 کامل باال گرفتم:

 هینباشه به موندن،  لمیاگه م نیکوه قول دادتو باال-

 .دیکنیم یاگهیفکر د

 :دیپرس عیسر

 ست؟یبه موندن ن لتیم-

 .میمزاحم شما شد یلینه! تا االن هم خ-

 برد: نییرا باال و پا سرش

ها با عفت و بچه دیوجور کن. جمعستین یباشد، حرف-

 رشت! میبش



و فقط نگاهش  میبگو چیکوتاه نتوانستم ه یالحظه

 باال رفتند، لب باز کردم: شیابروها دمید یکردم. وقت

 گهیجور د هی یاما دار ،یدیشما منظور من رو فهم-

نه جا و  سته،ی. حرف از مزاحمت ایدیجواب م

 مکان!

از آن همه  گریکه د یوار، در حالپچو پچ آرام

 یخبر شیپ یروزها ی  بودن و دلخور نیسرسنگ

 نبود، گفت:

حرفا  نیاز ا دیکه نبا یو بفهم یبدون دیتو هم با-

 یکیخوش باشه  لمی! کجا بفرستم شما رو که دیبزن

 ینگاه چپ بهتون بکنه؟ کس یهست نذاره کس

 هست؟!

 زنن؟یتو سرشون، م زننیآدما رو که نم ی  کسیب-

 به جلو آورد: عیسر یسرش را با واکنش 

 !نیستین کسیمن هستم شما ب یتا وقت-

نه به خاطر کلماتش،  د؛یتپیتوانش م تیبا نها قلبم

که در لحنش بود؛ رنگ داشت، مثل  یخاطر حسبه

پشت سرش! محکم و مطمئن بود، مثل  یهاگل

 .کنندیخود م میکه خاک را تسل ییهاشهیر



 پچ کردم:مثل خودش پچ 

نه  زنم،یمن دارم در مورد خودم حرف م-

 عموهام.عفت و دخترعموزن

 زکون. نهیمنم در مورد تو گفتم، نه عفت و ا -

 یهامن ماند و چشم یهاهمه رفتند. فقط چشم هاحرف

 گرمید میاز من را آفتاب گرم کرده بود و ن یمیاو! ن

 یسر رو گشت،ی! اگر زمان به عقب برممیهارا گوش

تا مجبور  دمیخوابیو کنارش م گذاشتمیم الیبالش ل

نشوم سرانجام سکوت و بهت را انتخاب کنم. به 

 ریبرداشتن در مس. قدمچشم گرفتم و برگشتم یسخت

تر از راه بود، سخت میرو شیکه پ یو هموار میمستق

از  ییبه جا دنیتر از رستپه بود. سخت یرفتن رو

. نمیباالکوه را بب یزارهایتمام شال شدیکوه که م

 برداشت: وارید یسرش را از رو مهیسل

 .یبخواب الیل یسروصدا ند-

عفت عمواز کنارش گذشتم و به اتاق رفتم. زن آرام

که او را  نینشسته بود. هم شیشده و در جا داریب

 به عقب برگردم که گفت: خواستمیم دم،ید داریب

 ؟یناهار بار مهیبگم سل ؟یقاعده شد ،یقراریچره ب-



 را به دو طرف تکان دادم: سرم

 !ستین یچیعمو، هنه زن-

 یدستمالم را رو یشهو گو دمیدراز کش الیل کنار

از  یقلبم گذاشتم. وقت یصورتم انداختم و دستم را رو

سلمان زل زده بود به من و با  آمدم،یها باال مپله

 .آمدیآهسته به جلو م ییهاقدم
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 یهاآدم از تپش شودیچطور م دانستمیمن م فقط

دردناک  شهیبترسد. رسوا شدن هم تینهایقلبش ب

 نیخودت باشد. با ا شیپ ییرسوا نیاگر ا یاست، حت

بود. ذهنم  ریتقصیاز قلبم نداشتم، چون ب یتیحال شکا

از پشت خنجر  وقفهیام، ببود که برخالف خواسته

 .کردیم یادآوریا ر شیهاو سلمان و حرف زدیم



از  متیپناه بردم! عز اهمیو دستمال س راهنیپ به

 اهیآسوده! س الیخ نیعذاب وجدان به سرزم نیسرزم

در سرم خالص شدم. من  دیسف یاز فکرها دمیکه پوش

گونه رفتن  جانم را فراموش کنم؛ آنحق نداشتم آقا

عفت من را با عمواش را! زنو مظلومانه بدون مقدمه

و شرط گذاشت تا لباس  دام در اتاق حبس کربقچه

را ندارم. من هم  اطیعوض نکنم حق رفتن به ح

 یماندم و حت نرفتم. در خانه رونیعوض نکردم و ب

شوق  فطردیع شدنکینزد یکه برا هیبق یتماشا یبرا

 پا نگذاشتم. وانیداشتند به ا

و  دیبه دادم رس یگرفت. قاعدگ یگرید ی  مهمان سلمان

تپه، پل  یآن در اتاق تالر ماندم. دلم برا یبه بهانه

مان در باالکوه تنگ شده بود. خانه اطیو ح یچوب

و  مارهیرق یزاده و شرشر آب رودخانه. براامام یبرا

پوش شده باالکوه که سبز یزارهایو شال شیهاسؤال

 بودند.

که دوباره بر تن کرده  یاهیو س یدلتنگ نیا انیم

 ییاز جنس صدا داشتم. صدا ریدلپذ یخونیبودم، شب

باز از  فشردم،یم میهاگوش یقدر دست روکه هر 

که سلمان  یبود وقت بازمهینبود. در ن یزیگر دنشیشن

 به بهار گفت:



 ن؟یچره شما کم هست-

 بهار جواب داد: و

بمونه تالر استراحت  میگفت سته،یندار احال میمر-

 بکنه!

که  یهم صدادار بود. سکوت شانکبارهی سکوت

 سلمان آن را شکست:

 ندار؟چره حال ،یخدا بد ند-

 یبهار حرف نامربوط نکهیاز ترس ا عفتعموزن

 گفت: عیبزند، سر

خور هم نساخته، غذا نهیُجن؛ روزه اروزه سلمان-

 .شهیمعلومه ناتوان م ه،ین

عمو را جا بلند شدم. از خودم ناراحت بودم که زن از

 یانداخته بودم. نگاه یامخمصه نیبا آن حالش در چن

بود، بعد  نییپا میهالباس یانداختم. بقچه راهنمیبه پ

 رونیرا از تنم ب اهیها لباس ساز رفتن مهمان

ناراحت نکنم.  نیاز ا شیعفت را بعموتا زن آوردمیم

آمدن باال یدر برداشتم که با صدا تبه سم یچند قدم

به در  نکهی. بهار قبل از ادمیها عقب کشاز پله یکس

 زد: میبرسد صدا



 ؟یداری... ب میمر-

 جواب دادم: عیسر

 بله بهار.-

با  د،یتاق سرپا دمن را وسط ا یرا باز کرد و وقت در

 لبخند گفت:

 !دارهیب مهیسل ایب-

با  مهیزودتر وارد اتاق شد و پشتش هم سل خودش

 غذا آمد.  ی  نیس

 را از او گرفت و گفت: ینیو س برگشت

 رهنیپاهیس نی! با امهیسل نیتو رو خدا بب-

 گفت؟یم یچ دیدیرو م نیاختر اعموزن

 به من انداخت و گفت: ینگاهمین مهیسل

نکنه، خوحرف رو  یاون فرق یبرا دیو سف اهیس-

 .زنهیم

 ادامه داد: ترآرام

 یچیزدن نگاه نکن. هحرف نهیا ه؟یخودش مگه ک-

علف  ذاره،یاسب م شیاستخوان رو پ شه،یسرش نم

 سگ! شیرو پ



 کرد و گفت: یزیر یخنده بهار

نپوش  اهی: "سگفتیم دیدیم یطورنیرو ا میاگه مر-

غم و  آدیفطر داره م دی. عشهیم اهیما هم س لید

 غصه رو هل نده طرف ما."

 ینی. جلو رفتم و سدیبلند خندبه حرف بهار بلند مهیسل

 غذا را از دست بهار گرفتم:

 نیدار هین فی! حنیتون رو باز کردشما تازه روزه-

خدا رو کمتر گناه اون بنده ن،یکنیم اجرشیب

 .نیبشور

 گفتم: مهیبه سل رو

 .کنمیرو عوض م رهنمیپ آمیوقت رفتن مهر -

 ام زد:به شانه یاضربه بهار

! بُخدا ستهی* ایخدا چه چوچاراون بنده یاگه بدون-

 .نییپا یمن دونم خوشحال بو که تو نبود

 :دیطرف خودش کشدست بهار را گرفت و به مهیسل

 !ومدهیصدا درن مارجانیبشو تا ت ایب-

 به طرفم برگشت:فرستاد،  رونیبهار را ب یوقت



 زنهیم چوشمیت ،یبندیدستمال رو که م اهیس نیا-

و فقط تو رو نگاه  یشیبن خوادیم لشی. آدم درونیب

 .یبکن

 زدم و گفتم: شیبه رو یلبخند

 .دهیچیغذات همه جا پ یبو-

 کرد و گفت: یااشاره ینیس به

طور که تو بخور نوش جان. فسنجان رو همون-

 درست کردم. ،یدرست ُکن

عمو راست خوردن نداشتم. زن یبرا ییاشتها چیه

ها مهمان یخداحافظ یناتوان شده بودم. صدا گفت،یم

از غذا را هم نخورده بودم.  یو من هنوز نصف آمدیم

دلش  گرددیبرم مهیسل یکردم تمامش کنم تا وقت یسع

 خوش شود.

 شیبودم، اما به جا مهیمنتظر سل آمد؛ینم ییصداچیه

باز کرد و داخل شد. آرام در را  دفعهکیبهار در را 

غذا را برداشتم و از جا  ینیپشت سر خودش بست. س

 بلند شدم:

 !نییپا آرمیرو م ینیخودم س-



 نیزم یرا از دستم گرفت و رو ینیطرفم آمد و س به

 گذاشت:

 امیگفت ب مارلهیپ ن،ییبشو پا ایرو! ب نیکن ا لیو-

 دنبالت؛ باهات کار دانه.

 دانه. کاریچبا من؟! -

 را گرفت: راهنمیپ بهار

 نیاالن تو رو با ا م؟یمر یبکن کاریخدا بگم تو رو چ-

 وتخم کنه.اخم نهیبب رهنیپ

 :دمیپرس دوباره

 ؟دانه کارینگفت چ-

 به پشتم رفت و به جلو هلم داد: بهار

 یبشو زودتر، با مارجان تو اتاق نشستن ت ایب-

 منتظر!

__ 

 *مارمولک
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 طرفش برگشتم: به

 دارن، مگه نه؟ کاریبا من چ یتو دون-

 :دیدستش را عقب کش بهار

رو  مهیسل مارلهیببو، پ ینه وهللا، خونه که خال-

ان رفت تو خان خونه، خودشم با مارجفرستاد نصرت

 بهت بگم کارت دارن.  امیاتاق من رو صدا زد که ب

 دستمالم را گرفتم: یگوشه

 ناراحت ببو! یافطار یبرا ومدمیحتماً ن-

 سرش را تکان داد: کالفه بهار

 حرف نزن. قدرهنیبشو ا ایب میمر یوا-

و پروانه را که از  الیرفتم. بهار ل نییاو پا همراه

ذوق زده بودند صدا زد و با  وانیا یرو ییروشنا

وسط بود و  یخودش برد. در اتاق باز و چراغ

تاقچه. سالم کردم و پا به داخل گذاشتم.  یرو یفانوس

عفت با فاصله از هم نشسته بودند. عموو زن مارلهیپ



شان را به من و نگاه دهر دو جوابم را بلند دادن

 مارهلیکه پ نمیها بنشدور از آن خواستمیدوختند. م

 مانع شد:

 .شیجلوتر بن ایب-

 :دینشستم پرس ینبود. وقت یاز دلخور یلحنش اثر در

 ؟یستیاالن بهتر ا-

شوم و  خیتوب ستیسؤال مطمئن شدم قرار ن نیا با

 امدنمین یدرباره نیقیدر کار باشد، به  یخیاگر هم توب

. ستین اهیس راهنیپ دنیپوش ایافطار و  یبه مهمان

 تکان دادم و گفتم: یسر

 بهترم! یلیخ-

شدم. پناه من بود و  رهیعفت خعموبالفاصله به زن و

به هم  یهااتفاق افتاد. دست یرارادینگاهم غ نیا

اش را از هم باز کرد؛ بغضش جلوتر از زدهگره

 بود: شیهاحرف

قدر که من راحت ! اونیستیعاقل ا یلیتو خ میمر-

من  یبرا یکار هیتو هم دردم رو بهت بگم و  تونمیم

 .یبکن

 گفت: عیحرفش بپرم که سر انیبه م خواستمیم



خانوم تو عظمت هی ،یزک بود آد،ینم ادتیتو -

بار تو رو ده یکوه بود، جوون مرگ ببو! اگه روزباال

 کرد،یم یپرسبار باهات سالم و احوالهر ده د،یدیم

 عظمت*!تور گفتنیمردم بهش م نیخاطر همبه

که باعث شد فقط  یتکان خورد. حرکت شیدر جا یکم

 :نمیمن بتوانم صورتش را بب

 زیمنتظر و گوش ت شتمین سته،یمن ا تیحاال حکا-

تورعفت! وضعمم از عظمت  گنیبهم م یکردم که ک  

 بدتره. یلیخ

و  دیکشیم ریفرصت ندادم ادامه بدهد. دلم ت بارنیا

 سوت: میهاگوش

نگفته هم  ،یو به من بگر دردیت خوادیعمو نمزن-

 برات کنم. ادیاز دستم بر ب یمن هر کار

 و رو به من گفت: دیخودش را جلو کش مارلهیپ

 !زنهیگپ مهدر ،یحرف خوب بزن هیعفت قادر ن نیا-

به  توجهیرها شده بود، ب گریکه د یبا بغض عموزن

 به من گفت: رهیخ مار،لهیپ حرف

 یتا وقت خوامینخوانم. فقط م یچیه ایدن نیاز ا گهید-

پا  هیهام کنارم باشن. سلمان رو زنده هستم بچه



بدون شماها  تونمیکه من رو ببره رشت. نم ستادهیوا

 . یمن رو فراموش بکن الیل خوادینم لمیبرم. د

 لب زدم: آرام

 . میآیما باهات م یهر جا بش-

چشمانش را پاک  ریرا باال برد و اشک ز دستانش

 تر شده بود:کرد. آرام

دست  تونمیکه نم یطورنی. همهیفقط حرف آمدن ن-

من رو ببرن  .با خودم ببرم رشت رمیتو رو بگ

 شفاخونه تو و سلمان رو چه کار بکنم؟ هر دو عزب!

 انداختم: نییرا پا سرم

 !یتاجعمه شیبُشم پ تونمیمن م-

 طرفم آمد:راه رفت و به  شیدست و زانوها یرو

که  یوقت خوامی! من نمبرهیفردا َمرد مبهار فردا پس-

دست مرد   ریو پروانه برن ز الیل ستمیسرشون نباال 

 تونهیسلمان! که اونم نم مونهیبهار که نامحرمه. م

دو تا زک خواهر من  یبرا ایبه دختر مردم بگه ب

 بکن.  یمادر

 را گرفت: میهادست



به  نفسیت ،یرو دوست دان الیاما تو پروانه و ل-

 .یبکن یمادر شونیا ینفسشون بنده. تون

 آمد،یبسته شده بود. نفسم هم به زور باال م دهانم

. زندیبا قدرت اشک بر توانستندیم میهافقط چشم

 یطاقت از کف داد. بلند شد و بازو مارلهیپ

 عفت را گرفت:عموزن

حرف  میبهار، بشو من خودم با مر یعفت بشو پهلو-

 . زنمیم

به او  یبلند شد و نگاه شیاز جا عفتعموزن

 اخم کرد و گفت: مارلهیانداخت. پ

 زکون! شی! بشو پ؟یحرف بزن یطورنیگفتم ا-

را در دستش مشت کرد و از اتاق  راهنشیپ عموزن

 میروعفت، روبهعموزن یدر جا مارلهیرفت. پ رونیب

 نگاهم کرد: مینشست. مستق

 یایب میکرد که چره خواست تیبد حال ایعفت خوب -

بهت  خوامیرو نگفت که من م یزیچ هیاما  ن،ییپا

 بگم.

 برد: اشنهیرا به سمت س دستانش



و پروانه  الیل یکنم برا یعرضه دانم کار قدرنیمن ا-

رو هم نخوانم. نه تو،  کسچیبگذره. کمک ه یپادشاه

 سلمان، یبه جا تونمیم ینه بهار و نه سلمان. حت

بکنم رشت کنار عفت  یو تراب رو با شما راه مهیسل

 . هیبابت ن نیاز ا یمشکل چی. پس هنیباش

و قاطع نگاهم  زیرا کامل بلند کردم. هنوز ت سرم

 :کردیم

هم بهت  دیسلمانه. ع لیحرف د ،یاما حرف اصل-

توئه! االن هم من رو  یپ لشیگفتم، اون چوشم و د

ساله خاطرخواه تو  هیبدم  غامیواسطه کرده تا بهت پ

 کار رو تموم کنه. خوادیو االن م ستهیا

 میهارا باال بردم و صورتم را پوشاندم تا اشک دستانم

 :ندیرا نب

 دی. اگه به امخوادیهم جواب م فطردیشب ع نیهم -

فردا شب، باشه، فردا شب، نشد پس دیخدا فردا شب ع

عقد  خوادیفطر م دیبعد ع ،یاگه بهش "بله" بد

 .نینبک

__ 

 وانهی*عظمت د
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 آوردم: نییصورتم پا یرا از رو دستانم

عمو وقت زننبو، هر یکار راض نیجانم به اآقا-

 .کردیم یوسط، اوقات تلخ آوردیحرفش رو م

 :دیکش یصدادار نفس

که نبو! مرده  غمبریبو، معصوم و پ زادیآدم آقاجانمیت-

هم االن دونه که  امرزیاون خداب نیقی سته،یآگاه ا

 ."نه" آورده تو کار شما خودیب

 آورد: ترکینزد یرا کم سرش

 یاز سلمان بد ؛ییاکالیک ستهیماه اتو االن هشت -

که  ستهیقدر دارا ا! تنها وارث ماست، اون؟یدید

 اره،یو کمم ن یو بخور یپا رو پا بذاره و بزن شهیبن



دست چپ و راستش رو بشناخته داره  یاما از وقت

 .کنهیتقال م

 گرفت و بلندتر ادامه داد: یگرید نفس

 یتو رشت پ ایمثل سلمان  ییآدماجوون-

! اما سلمان چه االن، چه جونیتو اله ای نیخوشگذرون

وخانواده بگشته. خواهان قبل، فقط مثل پروانه دور خ

 دانه تا رشت.  کالایاز ک یبخوا لیدیهم تا ت

به من فرصت داد تا خودم را  اشیطوالن یهاحرف

 :دمیچشمانم کش ریبه ز یکنم. دست دایپ

هستم که همه  یکس یکردهمنه؛ نشون یاسم رو هی-

 .دهیش رو ندجنازه کسچیبُُمرده، اما ه گنیم

 گفت: شمردهشمرده

ماه هشت شد؛یازش م یخبر هیاگه زنده بو تا االن -

. مگه یصبر بکن یتونیکه نم عمریببو! تا آخر ت

 ؟یخودت باش یندادن در فکر زندگ غامیوکارش پکس

 .یاالن هم که خواستگار دان

 بلندشدن گفت: نیانداختم و او ح نییرا پا سرم

بگم، سلمان با نصرت حرفش رو در  تونمیدروغ نم-

هاش اما سلمان سنگ ه،ین یگذاشت، اون راض ونیم



رو باهاش وا َکند. نصرت دونه از پس سلمان 

من  لی. نه دیرو خودت دون شهیبق گهید آد؛یبرنم

 سلمان. لیکه تو رو مجبور کنم، نه د هیراض

 واریفرش و د یهنوز رو اشهیدر رفت، سا کینزد تا

 اتاق بود که گفت:

 کنمیم یرو زود راه یکی"بله" باشه،  جوابیاگه ت-

 !نجایا ارهیت رو بباالکوه تا عمه

اش کنم. نگاه بدرقه کیبرنگشتم تا شده با  یحت

 نیتررنگام کنار صندوق بود، آمده بودم خوشبقچه

را تمام کنم؛ مثل  یریگرا بپوشم و گوشه راهنمیپ

 یهابدوم، شکوفه ایروزها به سمت در یهیبق

گردنبند بسازم. به  الیل یرابهارنارنج را جمع کنم و ب

 یهاسرک بکشم و به حرف مهیسل یغذا یهاگید

مادرش گوش  یعموهادختر یبهار درباره ینشدنتمام

 یعفت، جاعموو زن مارلهیپ یهابدهم؛ اما با حرف

جز اتاق تالر، دور از همه، سراغ نداشتم. من  یبهتر

را  گرانیداماد نشسته و د یبودم که در خانه یدختر

 به انتظار جواب خود گذاشته بود.

 فتادهین یاتفاق خاص کردندیعمو وانمود مو زن بهار

به کارم نداشتند و من را با خودم تنها  یاست. کار



و  دادیآزارشان نم راهنمیرنگ پ گری. دگذاشته بودند

. آوردیشان مبر لب گاهیوبگاه یهافقط سکوتم لبخند

و با  دندیخندیم زیرزیان راز سلم ییبا هر خبر و صدا

. تا سحر منتظر ماندند تا دندیدویم وانیا تهم به سم

فطر  دیرا بشنوند که آمدن ع ییمردها یاز جاده صدا

 ینشد و دمغ سحر یاما خبر زدند،یرا جار م

 زد: شیخوردند. بهار وقت نماز صبح محکم بر پا

روزه رو گرفتن سخت  دونههی نیخدا چره ا یوا-

 شده؟!

عفت نگاه کردم. کل روز عموحرفش به زن نیا با

 درچشم نشود.با من چشم میکرده بود مستق یسع

فرصت  گریروز د کیبود!  یمن اما اتفاق خوب یبرا

 الیو خودم را با ل نمیداشتم تا راحت در اتاق بنش

 ام چشم بدوزم.سرگرم کنم و به بقچه

صبح، بقچه به بغل به تالر رفتم. هر چه از  یدهیسپ

 م،یشدیم کیشب نزد یکیو به تار گذشتیروز م

بار از ده شتری. بشدیوقرارش کم و کمتر مبهار آرام

با لبخند به من  یلحظات یها را باال آمده بود و براپله

اذان مغرب  کیبرگشته بود. نزد نییشده و به پا رهیخ

را  اهمیس راهنیود که پب رمضان روز ماه نیآخر



 مارلهیکه پ دمیرا پوش یراهنیعوض کردم و همان پ

 یهامن انتخاب کرده بود. آدم یبرا دیاش را عپارچه

کال بعد از افطار، مهمان خان  حسن یعمارت ارباب

عفت را به زور با خودش عموبودند و سلمان، زن

 یقتسرش خلوت بود. بهار و مهیهمراه کرده بود. سل

به تن ندارم، دستم را گرفت و  اهیس راهنیپ گرید دید

با لبخند  مهیبرد تا به او نشانم دهد. سل رونیاز اتاق ب

 ینیبه خودش زحمت داد و س یشد. وقت رهیبه من خ

بهار  دمیرا باال آورد و مقابلم گذاشت، فهم یچا

 یرو یچه بار داندیرا به او گفته است و م زیچهمه

کرد من  یکنارم نشست و سع. کندیم ینیدوشم سنگ

. دستش را به سمت آسمان گرفت و ردیرا به حرف بگ

 گفت:

فردا شب، ماه پس ایاونجا رو نگاه بُکن؛ فردا  میمر-

 . آدیاونجا درم

 یرا که نشان داده بود نگاه کردم و سر ییجاهمان

 به دستمالم کرد و گفت: یاتکان دادم. اشاره شیبرا

پس چره  ،یدیرو پوش رهنتیپتو که قشنگ-

 ؟یرو عوض نکرد دستمالتاهیس

 گفتم: لبریز



 !کنمیعوض م-

برگشتن  ینزند. صدا یگریدور شدم تا حرف د و

ها باال رفتم از پله عیکه آمد، سر یعمارت ارباب یاهال

 برگشتم. و به اتاق
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 الیل یصدقهکه قربان مارلهیپ یصدا دنیشن با

 قرارینفس افتادم و همزمان قلبم ببه نفس رفت،یم

گرفتن جواب آمده بود. از جا بلند شدم  ی. برادیتپیم

را شل بسته بودم  شیهاام رفتم. گرهو به طرف بقچه

بازش کنم. دستم  یراحتتا هر وقت بخواهم بتوانم به

را بستم و سرم را به  مانمگذاشتم. چش شیرا رو

و  رفتیم نییتند باال و پاتند امنهیدادم. س هیتک وارید

به  یکه هوا گرم بود، لرز داشتم. بهار با فانوس نیبا ا



اشت که قدر تند به سمتم قدم بردداخل اتاق آمد. آن

 . دستانم را باال آوردم:ندیبیتصور کردم من را نم

 گه؟ید یآیم یکجا دار شتم،ین نجایمن ا-

 و دستم را گرفت: نشست

 منتظر جوابت! شتهین نییپا مارلهیپ میمر-

 را فشرد: دستم

 هم بگه. ییدابه آقا یبش دیبا-

 را هم گرفت: گرمی. دست ددمیدزد چشم

دوست  نهیمن فکرکردن ندانه، تو هم که ا ییداآقا-

 ه؟یچ یکردن برادستهمه دست نیا ،یدار

 :دیرا به طرف خودش کش دستم

 .نییپا میبش ایب-

 دو زانو نشستم و گفتم: یتر رفتم. روعقب یکم

 تییداجوابم رو بعد از نماز صبح فقط به خود آقا-

 !گمیم

مالش به دست یبه من نگاه کرد. دست رهیسکوت، خ در

 :دیکش

 ؟یبگ یبه خودش چ یکه، بش بهیع-



 کردم: ترکیرا به خودم نزد امبقچه

. فقط دمیجوابش رو م وونیا یاز رو رم،ینم ییجا-

منتظر بمونه تا هوا  اطیتو ح ادیبعد از نماز صبح ب

 !یروشن بب

 را باال گرفتم: سرم

 بگو.  تییدارو بشو به آقا نیخودت ا-

 بگم؟ یچ مارلهیبه پ-

 !دمیبه اونم بگو فردا صبح جواب م-

 باال داد و چشمانش را درشت کرد: ییابرو

 نییها رو باال و پاپله نیخدا چند بار ابنده رزنیپ-

 رو بگم. نیبرم ا کشمیبکنه؟ خجالت م

 کج کردم: یرا کم گردنم

 فقط تا صبح مهلت خواستم.-

 ترس اسمم را صدا زد: با

تو رو ارواح خاک  ؟یاب بدجو یچ یخوای... ممیمر-

 !ایجانت "نه" نگآقا

 نیام زد و حبه گونه یارا جلو آورد و بوسه سرش

 رفتن گفت:



 شه؟یصبح م یک  -

عفت تا صبح عمواما من و زن دانستم،یرا نم هیبق

و نماز شب  زدیقدم م نییپا وانی. او در امیدینخواب

 ینینشتالر با آسمان شب وانیو من در ا خواندیم

شب کنارشان مانده بود. هر چه به  مارلهیداشتم. پ

 دمیرسیباور م نیبه ا شتریب م،یشدیم ترکیصبح نزد

 یا نخواهد بود تا او را همتایدر دن یکس گریکه د

سلمان دوست بدارم. آدم چه بخواهد، چه نخواهد، 

. در کنار شودیم گرانید یهایو خوب یمهربان یبنده

 یبود، تحفه دهیسلمان تپ یروز برا کیکه  یدل

شده  اشیمردانگ یداشتم؛ من بنده شیهم برا یگرید

 دشاز او، بلکه با تمام وجو ینه جزئ یبودم. مردانگ

خوب  یحال و هوا اکال،یشده بود. او همچون ک نیعج

که مقابل همه  ییداشت. من او را در روزها ییبایو ز

 یاعفت را برعموبود تا هر طور شده زن ستادهیا

ً یو عم دهیدرمان به رشت ببرد، د کرده  شیستا قا

اما او را  اورد،یب مانیا یکیبه  تواندیبودم؛ آدم نم

 یهوا لبخند شدنروشنمهین ادوست نداشته باشد. ب

ام را باز کردم و دستمال زدم و به اتاق رفتم. بقچه

 اهمیگرفته بود با دستمال س میرا که سلمان برا یسرخ

ر ماندم تا نمازشان را بخوانند و عوض کردم. منتظ



 دستمال را دور گردنم یهوا روشن شود. دو گوشه

ام رد کردم و شانه یگوشه را از رو کینبستم؛ تنها 

 یرو کسچیرفتم ه نییها که پابه پشت انداختم. از پله

از داخل اتاق  ییهازمزمه ینبود، فقط صدا وانیا

چشم  اطیو در حها قدم برداشتم . به طرف نردهآمدیم

خان شروع کردم و نصرت یخانه کیچرخاندم. از نزد

دادم، سلمان را  هیکه دستم را به ستون تک یهنگام

به من گفته بود: "تا  شیکه بار پ دمید ییجاهمان

به جلو  ی." قدمنیستین کسیمن هستم شما ب یوقت

بغلش بود، رها کرد. من هم  ریآمد و دستانش را که ز

. به هم نمیاو را بب ترکینزد ییا از جاجلوتر رفتم ت

خوب که صورتم را تماشا کرد، دستمال  م،یشد رهیخ

ام شانه یرا رو المو با تعلل لبخند زد. دستم دیرا هم د

برگشتم  شیدوباره به سو یمرتب کردم و وقت

. آمدیآرام جلو ملبخندش بازتر شده بود و داشت آرام

کوتاه  یلحظات یسرش را برا ستاد،یراه ا یانهیم

کردن نگاه نیشد. در ا رهیبرد و دوباره به من خ نییپا

 کدامچیه د،یرسیبود که اگر بهار سر نم یحس آرامش

 دنی. بهار با دمیشدیاز آن نم دنیکشبه دست یراض

جلو آمد  عی. سردیکش یآرام غیسرم، ج یدستمال رو

و دست دور گردنم انداخت و سخت من را در آغوش 



و  ختیریهم اشک م زد،یهم لبخند م عموگرفت. زن

عمو نگاه بود و مات به زن ستادهیوسط ما ا مارلهیپ

برداشت و با  ردنم. بهار دستش را از دور گکردیم

 یکه سع یدستمالم، در حال یهااز گوشه یکیگرفتن 

 را کنترل کند، گفت: شیو تن صدا جانیه کردیم

گرفته  میمر یپارسال برا ییدادستمال رو آقا نیا -

 بود!

بود،  ستادهیا اطیرو به سلمان که در ح عفتعموزن

 گفت:

 ! مبارکت باشه.سریباال بالم ایب-

را به او داد و  شیبه سمت من برگشت. بهار جا و

 فشرد: اشنهیعمو من را به سزن

 نیتا ا یقدر من رو زنده بداشتشکرت که اون ایخدا -

 .نمیبروز رو به چشم خودم ب
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 نییاستقبال از سلمان پا یها را برااز پله یمین بهار

به  مارلهی. پدیراه صورتش را بوس یانهیرفت و در م

 یدستش را رو یاو لبخند زد و وقت یبازشلوغ

 گذاشت تا صورتم را ببوسد، گفت: میبازوها

سلمان برات هم پ ر  ،یشینم مونیپش وقتچیه-

 هم مار! شه،یم

دست سلمان را گرفت و به سمت من آورد. در  بهار

 چشمانم زل زد و گفت:

من هم  ییداآقا یهاجور جواب بده که گوش هی-

 بشنوه!

او نگاه گرفتم و کوتاه به سلمان نگاه کردم.  از

 چیآراسته و مرتب بود و صورتش ه شیموها

شده باشد، نداشت.  داریکه از خواب ب یبه کس یشباهت

 خواستیلبش بود که دلم م یرو یهنوز هم لبخند

و  شدینم گرانینگاه کنم، اما مقابل چشم د فقط به آن

جلو آمد و  مارلهیپ. ندازمیب نییمجبور شدم سرم را پا

 دست بهار را گرفت:



تو اتاق تا حرف  میبش ای. بشهیتو که نم شیپ-

عقد.  یدنبال کارها یآخرشون رو بزنن و سلمانم بش

 .یعقد بکنن به سالمت دیفردا با

از  امانیرا که ب ییهاداشت اشک عفتعموزن

. سلمان با کردیپاک م شد،یم زیچشمانش سرر

 هیکند تا همراه بق یسرش توانست او را راض دنیبوس

شد و فقط ما  یخال وانیکه ا نیگردد. همبه اتاق بر

 یبرا هیقدر حضور بقچه دمیفهم م؛یدوتا ماند

ها نرده یرو کهماندنم الزم بوده است. دستم را پاسر

مجاور خانه که رو به  وانیگذاشتم، سلمان به سمت ا

 بود، اشاره کرد و گفت: ایدر

اونجا  میسرت گرفتم. بش یجوابم رو با دستمال رو-

 . میشیبن

نگاهش کنم از کنارش رد شدم. صبر کرد  نکهیا بدون

در آن جا  الیکه فقط ل یاو بعد با فاصله نمیتا من بنش

کنارم نشست. دستانش را در هم گره زد و  شد،یم

 گذاشت و گفت: شیپاها یرو

عفت  یتو باالکوه زل زدم تو چشما فطردیپارسال ع-

حاال  ای ،یکردیم ییمن رو هوا لید دینبا ایو گفتم: "

 بشه." کارنیا دیهر طور شده با یکرد ییکه هوا



 به طرفش سر چرخاندم. کرد. یمکث

کردم. گفتم  ادینشد، سرش داد و فر یوقت -

 یلیاما خ ست،ین میگذاشته حالو نشون خوردهینیریش

تو رو  یبشه؛ وقت یسرم خال یتا باد تو دیطول نکش

به  دم،ید وونیا یدار تونم یو چشما دیبا دستمال سف

اولش،  یرو برگردون سر جا زیچخودم گفتم بشو همه

 میبه اسم مر یبشو و فراموش بکن اصالً دختر

شده رو  ییکه هوا یلید شهینم یاما دون ؛یشناسن

 !هینشدن یکی نیسر جاش. ا یبرگردون

 دستمالم را گرفتم: یگوشه

دستمال که من رو با سرخ ادیروز ب هی یدوست داشت-

 ...ینیت ببخونه وونیا یرو

 را در دستم فشردم: دستمال

 آرزوت رو برآورده کنم! خواستمیم-

گذاشت.  ماننیبرداشت و ب شیپا یرا از رو دستش

 نییدستمال پا یگوشه یچشمانش از صورتم تا رو

 آمد.

 یخودم بندازمش رو یروز هیکه  نهیحاال آرزوم ا-

 سرت!



 :میدرچشم شدفاصله سرش را باال گرفت و چشمبال و

 .رو هم برام برآورده کن نیا-

پشت نگاهش پنهان بود  یباال بود و لبخند شیابروها

 کردمی. حس مدید شیهاآن را در چشم شدیکه فقط م

کوچک و  شود،یم دارد آب ادیز یصورتم از گرما

اب آن را ق تواندینم گریتر شده و دستمال دکوچک

بزند و فرصت  یگریحرف د نکهی. قبل از اردیبگ

 بشود، گفتم: مکه به ما داده بودند تما یکوتاه

ندانه،  یومنالو مال نیزم ،یخوایکه م یعروس-

. ادیشما به چشم ب ینایزم شیقدر ندانه که پاون یعنی

کار به  یتا امروز کس دیبو، شا یجان من هم جنگلآقا

و از کجا  میوجو بکنه کپرس یکار من نداشت تا بش

 ارنیسر درب خوانیبه بعد همه م نیاومدم، اما از ا

 بد نشه؟ برات ه،ینسب من کواصل

 قدرنیا وقتچیرا ه شیهارا جلوتر آورد. چشم سرش

درشت و  یهابود. در چشم دهیبه خودم ند کینزد

! دست دراز کرد و کردمیم ی"من" زندگ اش،یاقهوه

 ل را گرفت:دستما یگوشه

 نیمن مال تو! زم یهانیمهمه، تمام زم نیاگه زم-

آقاجانت؛ قبالً هم  یگل. دربارهتوئه سرخ یمن چشما



باز من  یهم بود رزایاگه دختر خود م یگفتم، تو حت

 نداشتم که تو رو بخوام. یترس کسچیاز ه

که از داخل  ییو چشم گرفتم. سروصدا دمیکش خجالت

باعث شد دستمالم را آرام رها کند، زمزمه  آمدیم

 کردم:

 ...خوامیازت م یزیچ هی-

 به خودش داد و رو به من نشست: یحرکت

 !یخوایم یچ یبعد بگ ،یبه من نگاه بکن دیبا-

را گوش کردم. تا سر بلند کردم، بالفاصله  حرفش

 لبخند زد.

و من  یبکن دایقبر آقاجانم رو پ یروز هی خوامیم-

 !سر قبرش فاتحه بخونم یرو ببر

او را صدا زد و بعد از  مارلهیبزند که پ یحرف خواست

 آمد: رونیاتاق ب

 خوامیبعد، نم یبرا نیها رو بذارحرف یهیبق-

. بشو و تا وقت عقد یینجایکه ا ننیهات ببعموزن

 . این ورنیا

 آمد: رونیهم ب عفتعموزن



 یبرا جونیاله یبش دیبا ،یدان ادیُجن کار هم زسلمان-

 .یبکن دیخر عروسیت

 از کنارم بلند شد: سلمان

 . رمیم ادیآفتاب کامل درب نکهیقبل از ا-

 :دیبرداشت و به طرفم چرخ یقدم

 نیباز هم من ا ،یخواستیرو از من نم نیاگه ا یحت-

 .کردمیم لتیگرفتن دخاطر آرومکار رو به

حرفش هم دلم آرام گرفت و  نیکه با هم دانستینم

که من کنار قبر  دیآیم یمطمئن شدم حتماً روز

 آقاجانم فاتحه بخوانم.

 الیتشر زد و ل مارلهیسلمان برود، پ گذاشتینم بهار

 و به من پناه آورد. دیاز او ترس
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شد. دستش را  کیبه من نزد مارلهیپ الیکردن لبغل با

سرم  یاو ماند. وقت یرهیو خ دیکش الیل یموها یرو

ها و را باال آوردم و نگاهش کردم، تمام حرف

 دم،ید شیهاعفت را در چشمعموزن یهاخواسته

عمو شان زنخاطر گفتنکه خودش به ییهاهمان حرف

 یجلو یتمام موها نکهیا نیرا مالمت کرده بود. ح

خودش  الیتا به خ دادیرا به عقب هل م الیسر ل

 پُر مو نشود، گفت: اشیشانیپ

 ارمیسلمان ب یبرا یعروس خواستیم لمید شهیهم-

دوتا چوشم، چهارتا چوشم داشته باشه.  یکه به جا

 ده،یومنالش رو دو مال افهیو قاگه دوتا چوشم قد 

 .نهیو زحمتش رو بب یگرفتار گهید یدوتا

 نشست: کنارم

روز اول بعد ش اون چندهمه یفکر نکنه زندگ-

آماده باشه.  یزندگ نییباال و پا ی. براستهیا یعروس

 الیخی. میندان یکسروکم چینظر ه نیدونم که تو از ا

 !ستهیجمع ا

به گذراندن روز، ماه و سال  یازین یگاه شدنبزرگ

آدم را  میتصم کینگرفتن  ایگرفتن  یندارد، گاه

نابالغ و  یصبح چون کودک شودی. مکندیبزرگ م



 دن،یاز خواب برخاست و شب، هنگام خواب الیخیب

بالش رها  یرا که رو یاباتجربه رزنیپ دیسف یموها

 شده، تماشا کرد.

 دیبا اورم،یب اینبه د یفرزند نکهیقبل از ا دانستمیم

عمو تا خاطر زنکنم. به یو پروانه مادر الیل یبرا

را فراموش کنم  شیزارهایکوه و شالرشت بروم و باال

ناجور  یکه من را به چشم وصله یافهیو با طا

 .میایکنم و کنار ب یزندگ دند،یدیم

را به  یتاجطور که قول داده بود، عمههمان مارلهیپ

آورد. قدغن کرده بود سلمان به عمارت خودش  اکالیک

. میایب رونیبه من هم اجازه نداد از اتاق تالر ب د،یایب

دارم و  ادیفقط گفت استراحت کنم که فردا کار ز

 یوقت شبمهیشوم؛ اما ن داریب دیصبح نزده با یدهیسپ

 گریاست د دهیرس یتاجآورد عمه رکه پروانه خب

 دهیبه بهار که خواب یکاننتوانستم در اتاق بمانم. ت

او چشمانش را باز کند  نکهیبود، دادم و قبل از ا

کنار  یتاجرفتم. عمه نییدستمالم را سر کردم و پا

را پاک  شیهابود و اشک چشم ستادهیعفت اعموزن

 یبو هادمآ دمی. او را در آغوش گرفتم و فهمکردیم

 یکه در آن زندگ رندیگیرا به خود م ییجاهمان

 نی. ادادیباالکوه را م یبو یتاج. عمهکنندیم



او را  اکالیبود که بعد از آمدن به ک یبارنیدوم

رحمان آمده بود و عمو یعزا یبرا شیبار  پ دم،یدیم

درشکه  شانیعقد من! سلمان برا یبرا بارنیا

 یبرسند. وقت اکالیفرستاده بود تا هر چه زودتر به ک

به  یعفت دستمالعمونز میبا هم به داخل اتاق رفت

 داد و گفت: یتاجعمه

 رو پاک بکن، ونگ نزن. صورتیت ریبگ ایب-

 شیهاچشم ریدستمال به ز دنیکش نیح یتاجعمه

 گفت:

. گردهیچوشمم دنبال شما م رمیکوه مباال یهر جا-

 هی یبو که دوتا برار من تو یچه سرنوشت نیآخه ا

 عفت! بمیکوه غر. تو باالرنیسال بم

گذاشت و  شیزانو یکنارش نشست. دست رو عموزن

 گفت:

به  دیشب صبح بشه با نی. اهیحرفا ن نیاالن وقت ا-

نصرتم. با عمارت عمو یبش میعنوان بزرگتر مر

 .شهیسرشکسته م میمر یکرده بشصورت پف

 وار گفت:به من کرد و زمزمه ینگاهمین یتاجعمه



تا  میکردیصبر م ذرههی ه؟یچ یهمه عجله برا نیا-

 بهتر نبو؟ م،یگرفتیسال دوتا برار من رو م

 نییبا اخم نگاهش کرد و من سرم را پا عفتعموزن

 انداختم.

 میرو خواست، مر میسلمان مر یتو خوب دون یتاج-

 جاهیدوتا نامحرم رو  شدیم یداشت. تا ک لیم نهیهم ا

 نگه دارم؟ فکر منم بکن.

را به گوشم  و سرش ستادیدو زانو ا یرو پروانه

 پچ کرد:و پچ کینزد

و  ستهیا ضیدونه که مارجان مر یتاجعمه میمر-

 وقتا ندونه که آقاجان بُمرده؟ یگاه

 به سمتش برگشتم. سرم را جلو بردم و گفتم: عیسر

 یتاجبه عمه یچیه ،یبفهم دینه از کجا بدونه؟ نبا-

 !اینگ

راستش کج کرد و آرام  یرا به سمت شانه سرش

که در  یبه اتاق یاعمو عفت اشاره"باشه" گفت. زن

 کرد و گفت: میآن بود

 میما اومد یاز وقت سته،یسلمان ا یخونه نجایا یتاج-

 وقتچیدرسته ه عموم ببو. یخونه یزک آواره



 ینداشته، اما هر کس خوخونه راحته، برا یتیشکا

 اونم سخته. 

 از هم باز کرد:دستانش را  یتاجعمه

مردم گفتم، فرداروز  یندانم. برا یمن که حرف-

 یمردانگ نهیهم ا براری. تآرنیهزارجور حرف درم

 .خوشبخت ببون میشاءهللا با مر. انستهیشده اثابت

 شد: کینزد یتاجبه عمه پروانه

رو دوست دانه! وقت  میمر یلیخ ییداُجن آقاعمه-

 خودش گفت که... لیسال تحو

 :دیغر عموزن

 بخواب.  جاسریپروانه بشو ت-

پروانه به سمت رختخوابش رفت، من را  کهنیهم و

 نگذاشت: بینصیهم ب

 یکه چ یدیبه حرف ما گوش م یتو هم بشو. نشست-

گفتن  شگرمیحموم، آرا یبش دیبشو صبح زود با ؟یبب

 صورتت رو بند بندازه. ادیزود ب

 و گفت: دیکش یآه یتاجکه بلند شدم عمه نیهم

ناخوشش رو نشونت  یفقط اون رو ایتا االن که دن-

 !یبعد خوشبخت بب به نیشاءهللا از اداده، ان



هم  ماندمیرا ندادم و به سمت در رفتم. اگر م جوابش

هم من طاقت نداشتم اشک  کرد،یاو بغضش را رها م

 و فقط نگاهش کنم.  زدیبر

 هیها تکنبرد، سرم را به نرده تالر رفتم، اما خوابم به

 دادم و به آسمان چشم دوختم.
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 چیجسمم افتاده بود که ه یبرا یچه اتفاق دانستمینم

. دادینشان نم دنمیها نخواببه ساعت یالعملعکس

و مدام من را  شدیم نییباال و پا امنهیدرون س یزیچ

. انداختیکند، م رییکه کم مانده بود تغ یتیوضع ادی

داشتم. به سلمان که فکر  اقیاشت شیکه برا یرییتغ

 . آمدیلبم م یلبخند رو یرارادیغ کردمیم

 دنیلرز با د نیلرز داشتم. ا یبعد از حمام کم صبح

عفت به عموو زن یتاجهم شد. عمه شتریب شگریآرا



خان رفته بودند و من و بهار در اتاق با نصرت یخانه

بلند بلند دی. تا من را دمیبود مهیو سل شگریآرا

 :دیماشاءهللا گفت و دورم چرخ

 مه،یخان گرفته سلسلمان یچه عروس قشنگ-

 کف پا! نهیا چوشمیم

 داد: ادامه میدرچشم شدچشم یوقت

حتماً خوشبخت  سته،یدونه دست من سبک ا مهیسل-

 !شهیزک اولت هم پسر م ،یشیم

 جانب به سمتش برگشت:به حق د؛یکه خند بهار

که بند  اولش رو من  یوهللا راست گونم؛ هر عروس-

 !دهییزدم، شکم اول پسر زا

 :امدیکوتاه ن بهار

رنگ  خوادیم لشمیمن الکو دوست دانه، د ییداآقا-

 چوشمش مثل عروسش باشه.

که  یو پشت یتشک یکرد و من را رو یبهار اخم به

هللا را گفت و بند را رو به قبله بود، نشاند. تا بسم

گفتم و سرم را عقب  ی"آخ" د،یصورتم کش یرو

. در طول کارش دندی. همه دست زدند و خنددمیکش

صورتم آرام  یسرم را عقب بردم تا کم بارنیچند



را به دستم داد،  نهیبهار آ ی. وقتدیکشیم ریت رد،یبگ

نتوانستند مانع  کدامچیصورتم، ه ینه درد و نه سرخ

لذت نبرم و لبخند نزنم.  میابروها دنیشوند که از د

تر از و براق اهیدور شده و س میهاابروها از چشم

را از من گرفتند، دوباره  نهیآ یبودند. وقت شهیهم

را  دابشینشست و سرخاب و سف میروروبه شگریآرا

. همه را نمیبار نگذاشت من خودم را بب نی. ارددرآو

کارش تمام شد در را باز  یکرد و وقت رونیاز اتاق ب

. لبخند زد دیبود که من را د ینفر نیاول مارلهیکرد. پ

 و بلند گفت:

اسفند دود بُکن  مهیقرص ماه ببو! سل نیماشاءهللا ع-

 عروس!تازه یبرا

نگذاشت بفهمم  هیهمزمان بق دنیکشلیو ک ههلهل

. دیگویچه به من م اشیعفت با چشمان اشکعموزن

 گوشم گفت: ریتر از او بود، ززرنگ یتاجعمه

 ! یببو یتو چه قشنگ دیدیزنده بو و م میکاش کر-

 تر ادامه داد:دستش را در دستم گرفتم، آرام یوقت

حرف گرم و سرد  دیسلمان شا یعموهازن ُجن،میمر-

بهت بزنن، اما تو تحمل بکن و بگذر؛ اصل  ادیز

 .ستنیا یخوب ییآدما یلیکه خ مارهلهیپ نهیسلمان و ا



 به عقب بردم: یرا کم سرم

 ناراحتت کردن؟ ،یتاجگفتن عمه یزیچ-

کرده . اول و آخر اخمگفتنیم یزیچ هینه زک، کاش -

 ساکت بنشستن و الم تا کام حرف نزدن.

هم بلند شد و  یتاجرا که آوردند عمه دمیسف راهنیپ

رخت صلوات فرستاد و هلهله کرد. همه تازه هیمثل بق

. دندیرقصیو م زدندیبودند و در اتاق تشت م دهیپوش

زن و نقاره یعروس یها وعده داد برابه آن مارلهیپ

را  راهنمیپ ی. وقتآوردیم جانیخوان از الهترانه

آرزو  کیتنها  دم،یخودم را د نهیو در آ دمیپوش

. مراسم عقد بعد از ندیداشتم؛ سلمان هم من را بب

ناهار وعده گرفته بودند.  یناهار بود؛ اما عاقد را برا

 غذا بخورم.  یمن به زور بهار توانستم کم

پهن کرده  ایدر یروروبه وانیعقد را در ا یسفره

خان قرار بود نصرتبودند و بهار و دختر بزرگ 

 یو دخترعمو رندیسرم بگ یعقد را باال یارچهپ

خبر از آمدن  یسرم قند بسابد. وقت یهم باال گرشید

 شیکه شب پ یدیچادر سف مارلهیعاقد و داماد دادند، پ

سرم انداخت و آن را  یآمده و دوخته بود، رو اطیخ

نباشد. عاقد به  دایتا صورتم پ دیکش نییقدر پاآن



زدن و دست یخان آمدند و بعد از صداهمراه نصرت

 یداماد هم آمده است. صدا دمیها  فهمزن دنیکشلیک

 امیشانیو پ دهیحد خود رس نیضربان قلبم به آخر

دستم را باال ببرم و  یحت توانستمیعرق کرده بود. نم

چادرم را سفت گرفته بودم  یرا پاک کنم. دو دست نآ

زدن هلهله و دست یاز سرم ُسر بخورد. صدا مبادا

دورتر از  یکه سلمان کم ی. وقتشدیقطع نم یالحظه

عقد نشست، صداها به اوج خود  یمن، کنار سفره

بهار و  دنیکشلیک یصدا توانستمی. مدیرس

ص بدهم. یتشخ گرید یصداها نیعموعفت را از بزن

 از یزیتر بودند. هنوز چخوشحال هیها از بقآن

خان به حرف نشستن سلمان نگذشته بود که نصرت

 آمد:

 اگه خانوما اجازه بدن عاقد خطبه رو بخونه.-

 کدفعهی د؛یبه دادم رس ایتشر بود. در هیشب شتریب

و من را از  دیچیاز پشت آمد و درون چادرم پ یمینس

کردن  پشت سر هم نجات داد. عاقد داشت گرما و عرق

 یشتریهر بار با لطافت ب ایدر میو نس خواندیخطبه م

عموعفت تا قبل از آنکه کنار سفره . زنکردیآرامم م

بار "بله" کرده بود بعد از سه دیأکبار ت نیچند نمیبنش

بار سوم شده  یکه نفهمم ک   دمیترسیو من م میبگو



است! اما وقتش که شد سکوت همه جا را پر کرد. 

از او  جانم را تصور کردم. اولچشمانم را بستم. آقا

. آرام "بله" گفتم و چشمانم هیاجازه گرفتم و بعد از بق

و دوباره صداها  درا باز کردم. اشکم پشت دستم افتا

 جان گرفت.
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وقتش نشده بود تا داماد چادر را از سرم  هنوز

ها کنارم . زنرفتندیمردها م یهمه دیبابردارد؛ 

و  دندیبوسیچادر صورتم را م یو از رو نشستندیم

 .گفتندیم کیتبر

را بخوانم. از  میمر یرا باز کردم تا سوره قرآن

 اطراف خودم غافل شدم و زمزمه کردم:

 یرحمان پناه م یگفت: همانا من از تو به خدا می"مر

 ." ریاز من فاصله بگ ،یهست زگاریبرم، اگر پره

 یابخوانم حس کردم شانه خواستمیبعد را که م یهیآ

عفت عمواست. بالفاصله زن دهیمن چسب یبه شانه

 گوشم گفت: ریکنارم نشست و ز



قرآن رو ببند و به سمت سلمان بچرخ تا چادر رو از -

 سرت برداره.

چسباندم.  امیشانیقرآن را بستم. باال بردم و به پ آرام

به  یکم عمو دادم.بر آن زدم و به دست زن یاوسهب

صورتم  یدستانش رو یهی. سادمیسمت سلمان چرخ

دستانش، نگاهش بود  یهیسا یبعد به جا یافتاد و کم

 یصورت من نشست. من از ابتدا تا انتها یکه رو

که  یلبش شکل گرفت و چشمان یکه رو یلبخند

لبش را فقط خودم  ریز ی. زمزمهدمیتر شد را دگشاده

 :دمیشن

رو بدم تا من اون  میحاضر بودم تموم زندگ میمر-

 !دارهیبرم سریت یباشم که چادر از رو یمرد
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به  یدند. وقتخود بند نبو یجاچشمانم سر یهامردمک

صورتش هم  یجابه همه دادمیحرف سلمان گوش م

لحظه را  نیوجود ا یبا همه خواستمی. مکردمینگاه م

 خودم تا آخر عمر حفظ کنم. یبرا

. از ترس شدیلحظه هم قطع نم کیزدن دست یصدا

سرم را  امدهیاز صورتم بفهمند چه شن هینکند بق نکهیا

 میهاشانه یانداختم و سلمان چادر را آرام رو نییپا

. دمیرها کرد. زودتر از او به سمت سفره چرخ

 دنیجلو آمد. همه ساکت شدند. بعد از بوس مارلهیپ

 یسهیرا از ک ییالصورتم، انگشتر و گردنبند ط

 و رو به جمع چرخاند: دیکش رونیشده بزرکوب

ند و گردنب نیشاءهللا رشت، اان شونیعروس دیخر-

دوست  شهیماره. همسلمان امرزیبخدا یانگشتر برا

ن سلمان.   یداشت بد  به ز 

 فرستادند. یامرزیمادر سلمان خداب یبرا صداکی همه

انگشتر را داخل انگشتم کرد و بعد به کمک بهار  آرام

دستمال رد کرد و دور گردنم  ریگردنبند را از ز

انداخت. به انگشتر نگاه کردم. بزرگ بود و به دستم 

مادر  ی. دوستش داشتم، چون براکردیم ینیسنگ

. تمام مدت چشم سلمان به ما بود و سلمان بود



 شیهانگاه یبرا یجواب یول کردینگاهمان م

 بلند شد و به پشتم رفت: مارلهی. پگرفتینم

خوعروس کرده.  شکشیباغ رو پشت  پ جاریسلمان ب-

 عقد.  یانداخته پشت قباله

نشسته بودند  میروکه روبه یجمع نیرا ب چشمم

سلمان هر جا که نشسته بودند  یهاعموچرخاندم. زن

 نیکرده و به هم نگاه کردند. از ا دایرا پ گریهمد

 بود. امدهیسلمان خوششان ن میتصم

تشت و  یزدن دوباره شروع شد و صدادست 

صداها اضافه شد.  یهیبه بق یجمعخواندن دستهترانه

نشسته و به  وانیفاصله از ما دو طرف ا یها با کمزن

. بهار کردندیکه وسط بودند نگاه م یرقص دو زن

 دنیبوس نیدستش را دور گردن سلمان انداخت و ح

 صورتش گفت:

تشر نزده بشو  مارلهیتا پ گهیمارجان م ییداآقا-

 مجلس مردونه.

 امرهیکه مقابلم نشسته و خ یحرف، به جمع نیا با

به سمت سلمان بچرخم  شدیانداختم. نم یبودند، نگاه

. سلمان با مکث در جوابش نمیالعمل او را ببو عکس

 گفت:



 باشه االن...-

شدن نکرد. چادرم را سفت بلند یبرا یکارچیه اما

حرکت دادم  یو سرم را کمنگه داشتم. درنگ نکردم 

و مرتب  کوتاه لشیبراق و سب شی. موهانمیتا او را بب

زمان بگذرد تا بدون شرم  یکل دیبا دانستمیبود. م

که  الیل دنید ی. به بهانهها نگاهش کنمبتوانم ساعت

چرخاند. به موقع او را در سر ،نشسته بود کمینزد

و  میماند رهیانداختم. کوتاه به هم خ رینگاهم گ یتله

 سرم رفت. آرام لب زدم: یجلو ینگاه سلمان تا موها

 .ایبشو ... بعداً ب-

 را کوتاه تکان داد: سرش

 چشم!-

. بهار کردمیکه شد همچنان با نگاهم دنبالش م بلند

که فقط من و سلمان  یسرش را جلو آورد و طور

 گفت: م،یبشنو

اشا رو تم گریهمد نیوقت دان یکل ن،یبََکن لیاووه! د-

 .نیبکن



ها رفت. به حرف بهار، به طرف پله یبا لبخند سلمان

را تا  شانوقفهیزدن بکردند و دست اشیهمه همراه

ش دادند. سلمان از پله رفتننییپا  ها ک 

از  یکم یکه با فاصله مارلهیآمد و کنار پ اخترعموزن

داده بود، نشست. با  هیعقد به ستون تک یسفره

 گفت: به اطراف ینگاه

 .شدیوکور مسوت قدرنیا دیعقد سلمان که نبا-

 گفت: ندازد،یبه سمتش ب ینگاه نکهیبدون ا مارلهیپ

ُکنم کارستون.  یکار یعروسشونیتو ناراحت نبو! ا-

 چهارتا عمارت رو پُر آدم ُکنم. وونیتموم ا

 کرد: گوشم زمزمه ریز بهار

 ! گهیرو م نیا یبگ یندونه چ گهید-

از  خواستمیاختر نکردم. نمعموبه حرف زن یتوجه

کنند. زل زدم  دایپ تیاهم میبرا شیهااول حرف نیهم

 وانیکه وسط ا ییهازن راهن  یپ یهاوتکانبه تاب

 آوردیرا درم شانیادا الی. لدندیرقصیخودشان م یبرا

عفت به عمو. زنکردیم شانیو پروانه همراه

 دمکیو لبخند  کردیم ارفتع وهیو م ینیریمهمانان ش

 همهنیا انیبود اگر م ی. ناشکرشدیاز لبانش دور نم



آور اشتها یو بوها بایز یهاآوا، رنگخوش یصداها

که بلند شد تا  مارلهیاختر فکر کنم. پعموزن به حرف

کال آمده بودند خوشامد که از حسن ییهابه مهمان

 یآمد و کنارم نشست. دست رو یتاجعمه د،یبگو

 ام گذاشت و گفت:شانه

بزن تا همه  وونیا یرو یدور هی چادریبدون ت میمر-

 .ننیرو بب کلیو ه قدیت

 داد: ادامه آهسته

 یعموهاو  چوشم زن ننیبب رهنتیپ یبذار تو رو تو-

 .ادیسلمان درب

 یدابیسف دنش،ی. با خنددیبه حرفش خند زیرزیر بهار

. کردیجلوه م شتریبه صورتش زده بود ب یکه دزدک

 ام نگه داشتم و گفتم:شانه یچادر را رو

خودش  دارهیُجن عروس که چادرش رو برنمعمه-

 دعوا کنه. مارلهیبده. پ شیمردم نما نیرو ب

 را در هم کرد و گفت: شیهاسگرمه عمه

 ؟یرو بردار چادریت یخوایاصال نم یعنی-

 :دیبه دادم رس بهار



تنگه،  یلیخ راهنیپنهیا ینهیُجن دور کمر و سعمه-

 .دارمیرو برم چادرنهیخودم ا ،یخلوت بب ذرههیبذار 
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 نیهم نزد. هم یگریقانع نشد، اما حرف د یتاجعمه

و  افتاد، فانوس اطیح یرو یاهیکه آفتاب رفت و سا

خسته  ادیز دنیها از رقصها را آماده کردند. زنچراغ

ها خواست از آن مارلهیشده و دور هم نشسته بودند. پ

آرام از کنار من رد به تالر بروند. آرام ییرایپذ یبرا

عمارت  یاهال یهاگفتند. فقط زن کیشدند و تبر

 یجمعسلمان دسته یدخترعموها ه،یماندند. با رفتن بق

 ها گفت:عفت رو به آنعموبعد زن ی. کمدندیرقص

 ادیب خوادیداماد متازه دیدستمالتون رو درست کن-

 !ورنیا



 نمینداشتم تا بب دید اطیکه نشسته بودم به ح ییجا از

نه! دلم  ایاست  ستادهیسلمان در انتظار ا ایآ

عمو بر سر اصرارش بماند و سلمان زن خواستیم

 .نمیا دوباره ببر

و به کارشان ادامه دادند. هوا  دندیعفت خندعموزن به

ها را نشده بود تا فانوس و چراغ کیتار یقدرآن

و دو  مهیرا گفت سل نیعمو اروشن کنند، اما تا زن

به سمتم آمد  عیدست به کار شدند. بهار سر گریزن د

 زد،ینفس منفس ادیز دنیکه از رقص یو در حال

 گفت:

 بلند ببو.  میمر-

 که به سمتم دراز شده بود نگاه کردم: شیهادست به

 ببو؟ یچ-

 طرفم خم شد: به

 رو بده من! چادریت-

 به پشتش کرد: یاسر اشاره با

. بده من نهیبیم رهنیپ نیتو رو با ا ییداآقا خوامیم-

 چادر رو!



 چم،یبه خودم بپ شتریکه خواستم چادر را ب نیهم

 یاز پشت چادر را به کل از رو آمد و یتاجعمه

لب بهار  ی! نگاهم به لبخند رودیکش نییپا میهاشانه

بلند بشوم تا چادر را کامل  نکهیجز ا یکار چیبود و ه

عموها و . دخترآمدیبردارند، از دستم برنم

عفت عموو زن دندیسلمان به سمتم چرخ یعموهازن

 بلند گفت:

 باال. ادیداماد بتا آقا دیدست بزن-

ها رفته بودند. بهار و به کنار نرده زدندیدست م همه

 دستمالم را شل کرد و آن را به عقب هل داد: یگره

 !یبکن احتیخوب تو رو س ییآقادا خوامیم-

 یو منتظر سلمان بودم. قبا ستادهیا چادر سرپا بدون

 نیبود. ا دهیهمرنگ شلوارش پوش ی  کوتاه  مشک

پچ گوشم پچ ریبودم. بهار ز هدیند وقتچیلباسش را ه

 کرد:

 هیشب ییدالباس آقا گنیمارجان م یدخترعموها-

قربون  افهیقدوق نهی. استهیرشت ا یهالباس خانزاده

 بُشم.

بهار حواسم را پرت کند. سلمان با  خواستمینم

گذاشت و  وانیشرم و خجالت، پا به ا یاز رو یلبخند



کرد.  یدوباره روبوس مارلهیعفت و پعموبا زن

جلو رفته و او را دوره کردند و  شیعموهادختر

گفتند. حرکت مداوم سرش به  کیدانه به او تبردانه

من بود. قدش  دنکر دایو پ هیبق فتنیفر یاطراف برا

. لبخند ندیاز همه بلندتر بود و راحت توانست من را بب

. دندیهم آن را د گرانیمن بود؛ فقط د یلبش برا یرو

کج کرد و از من  شیعموهاراهش را به سمت زن

زدن با و مشغول حرف ستادیشان ادور شد. مقابل

عقد را  یکنار سفره ی  ها شد. بهار دوتا پشتآن

 ترکیداد تا نزد هیتک واریآورد. به د نییبرداشت و پا

 یبرا یسر دیرا د های. سلمان تا پشتمینیبنش هیبه بق

سمت من آمد. بهار دستم  تکان داد و به شیهاعموزن

و  دیای. ماندم تا سلمان بنمیرا گرفت و خواست بنش

و  دندیچرخی. بهار و پروانه دورمان منمیکنار او بنش

کند. سلمان او را در  بغلشاصرار داشت سلمان  الیل

من با  یآمد. به سرتاپا ترکیآغوش گرفت و نزد

نگاه کرد و منتظر نشستن من ماند. سکوت  یرگیخ

و سلمان  می. همزمان نشستشدیجمع باعث خجالتم م

سرش را به طرف  دفعهکینشاند.  شیپا یرا رو الیل

 من خم کرد و زمزمه کرد:



 هینندازم و  نییگفت سرم رو پا مارلهیپ د؛یببخش-

 !شتیپ امیراست ن

 :نمشیسرم را کج کردم تا بب یکم

 زده. یحرف خوب-

 یسرمان توجه کس بودنکیتا نزد دیکشیکنار م یوقت

 را جلب نکند، گفت:

 هم خوب نبو! یلیخ-

بلند شوند تا به  خواستندیسلمان م یهاعموزن یوقت

 یهاگیبروند و د گریو دو زن د مهیکمک سل

شان بلند آتش بردارند؛ به احترام یخورشت را از رو

ها را بدرقه و آن ستادیشدم. سلمان هم دوشادوشم ا

 شیکرد. او را تنها گذاشتم و به سمت دخترعموها

مجلس تشکر کردم و   دنکرخاطر گرمها بهرفتم. از آن

نگاه  راهنمیبه پ خواهدیطور که دلشان متا آن ستادمیا

را با  دمیسف راهنیپ یهایپولک و اشرف یکنند و حت

برگشتم مات ماندم. سلمان  یدست لمس کنند. وقت

و در انتظار برگشتنم بود.  ستادهیبه من، سرپا ا رهیخ

به  ،تا چشم دنبال من استفکر نکردم که چند نیبه ا

بزنم، به سمت  هیتک یبروم و به پشت نکهیا یجا

کنار هم  ،یو با لبخند ستادمیسلمان رفتم. کنارش ا



 بارنیکه ا یا. فاصلهمیداد هیتک یو به پشت مینشست

 ینداشت؛ حت کسچیه یجا برا گریما بود، د انیم

به هم  مانیهاخودمان. با هر تکان، شانه یهادست

داشت که بار آخر  ینیریقدر حس شو آن خوردیم

 زدنهیراحت نشستن و تک الیخیو ب میطور ماندهمان

. حفظ ظاهر کرده و هر دو به جلو نگاه میشد یبه پشت

 و کیکوتاه بود. هوا تار مانی. اما خوشمیکردیم

در  خواستندیها روشن شد و مها و فانوسچراغ

 گریبار د دی. سلمان باندازندیشام ب یسفره وانیا

 رفتنش پکرم کرد! بارنیرفت. ایم
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 یکه برا مهیصورت سل ی  نشسته بودم و به سرخ تنها

در  خواستمی. مکردمیبود، نگاه م ادشیز یهازحمت



خاطر امروز تشکر کنم. هوا از او به فرصتنیاول

را  الیها وشده و نور فانوس و چراغ کیکامل تار

سفره  وانیسر اتا آن سرنی. از ادرخشان کرده بود

را  یکس یصدا ید و کسبو ادیز انداخته بودند. همهمه

 روم،ی. پروانه مأمور بود هر جا من مدیشنینم

که بلند شد تا برود و دور  یاهمراهم باشد. لحظه

 را گرفت: شیعفت بازوعموزن ند،یسفره بنش

تنها بمونه، تو  دینبا م؟یکنار مر شیمگه نگفتم بن-

 ست*!چله

 :دیلب برچ پروانه

 مارجان. ستهیگشنم ا-

 :دیبه سرش کش یدست عموزن

 .آرمیاالن برات پال م م،یکنار مر شیبشو بن-

زل  یتاجپروانه گذاشتم و به عمه یشانه یرو دست

کوه تنگ شده باال یدلم برا .رفتیزدم. فردا صبح  م

 یزاده، برارفتن به امام گرید بارکی یبود؛ برا

مان.  کوچک خانه  در اتاق دنیخواب گرید شبکی

 یتاجاز عمه یقیچه حسرت عم عفت باعموزن

. هر جا او دیپرسیکوه و مردمانش مباال یدرباره



 ینیزمانگار که او تکه نشست؛یجفتش م نشست،یم

 کوه باشد. باال یهانیاز زم

سرپا  یخداحافظ یها بروند، براقرار شد مهمان یوقت

اما من  دم،یدیرا م یهمه خستگ یها. در چشمستادمیا

جا اصالً خسته نبودم. دست در دست پروانه به همه

نبود و  اطی. دنبال سلمان بودم. در حدمیکشیسرک م

. نمیتا او را بب شدمیم کیها نزدمن مرتب به نرده

 ریرو به تراب که ز مهیسل د،ها رفتنمهمان یوقت

 بود، گفت: ستادهیها اپله

و خورشت رو  پال یهاگیباال د نیایتراب با دونفر ب-

 .نییپا نیببر

گفت و من به داخل اتاق رفتم. بهار  ی"چشم"  تراب

. کردندیم زیرا تم وانیا یتاجعفت با عمهعموو زن

را که  الیبرداشتم تا ل ی" گفت بالشهللاایتراب " یوقت

بخوابانم که تراب خبر   دیمالیرا م شیهامرتب چشم

 داد: یخوش

داماد خان مشغولن، تازهنصرت یهمه اونور خونه-

 کمک! یرو آوردم برا



را به پروانه سپردم و به سمت در رفتم. سلمان  الیل

حرف  مهیگذاشته بود. با سل وانیو پا به ا دهیتازه رس

 بود: دهیو هنوز من را ند زدیم

 خانوم؟مهیسل نییپا میببر دیرو با ایچ-

 در جوابش گفت: مهیسل

 لباسیت سته،یا اهیس گاید خان، دورتو چره سلمان-

 . شهیم فیکث

را از تنش  شیعقب رفت. دست برد تا قبا یکم سلمان

 :اوردیدرب

 زودتر تموم بشه. میکمک کن-

اول  د؛یشد. سلمان قبا به دست چرخ کشیبهار نزد 

. بهار دستش را به طرفش دراز دیبهار و بعد من را د

 کرد:

 !سریبده برات نگه دارم بالم-

زد و آرام به طرف من قدم  شیبه رو یلبخند سلمان

 پچ کرد:برداشت و پچ

 برام نگه داره! میمر خوامیم-

به  ینگاهمیاز چهارچوب در جدا شدم و با ن عیسر

و  مارلهیپ وان،یا یبهار قبا را از سلمان گرفتم. انتها



کردنش عفت حواسشان به ما بود. سلمان نگاهعموزن

به کمک  راهنشیپ نیزدن آسترا طول نداد و با باال

و  دیکش یاتراب رفت. بهار جلو آمد. من را به گوشه

 گفت:

و  رهیتا موقع رفتن از خودت بگ یداد نگه دار-

که  یبهش گفته تا موقع مارلهیباهات خلوت بکنه. پ

 شب حق ندانه بمونه. نجاست،یا یتاجعمه

 میچرخاندم تا وانمود کنم برا گریرا به طرف د سرم

را بشنوم. صورتم را  شیهاحرف یادامه ستیمهم ن

 به طرف خودش گرفت:

 یک شت،یپ ادیبذاره ب مارلهیتا پ آدیباال م ییداآقا لید-

 گوش نده بهش. گهیبشه د

سلمان را  یرا از دستش فاصله دادم و قبا سرم

نگاهش به آن  یچسباندم. وقت امنهیبه س یرارادیغ

 :دیخند زیزریافتاد ر

 نجایتالر و ا یبر فرستهیتو رو م نه،یبب مارلهیپ االن-

 .ینکن ییرو هوا ییداتا آقا ینمون

 شتریبهار ب یاز خودم دور کردم و خنده یرا کم قبا

شان برود. تراب و زد تا به کمک شیصداعموشد. زن

بردند و من دورتر  نییرا پا هاگیهم د سلمان با کمک



اما سلمان هربار که از  م؛یایتا کمتر به چشم ب ستادمیا

کردن به بدون نگاه آمد،یو باال م رفتیم نییها پاپله

. کارشان که تمام شد تراب از سلمان شدینممن رد 

 وانی. سلمان که به پشت ادیخواست دستش را بشو

 عمو گفت:و زن یتاجرو به عمه مارلهیرفت، پ

اتاق استراحت  نیبسه! بش نیکار کرد یهر چ گهید-

 .ستهیفردا هم روز خدا ا نیبکن

. دو نفر به حرفش گوش کردند و به داخل رفتند هر

 هیرفتن دست بهار را که به ستون تک نیح مارلهیپ

 زده بود، گرفت:

 . میبش ایتو هم ب-

رو به من چشمک زد و به داخل اتاق  انهیموذ بهار

آمدند.  مهیرفت. منتظر سلمان بودم اما تراب و سل

 جلوتر رفتم:

خدا ُجن شما رو سالم بداره.  خانوممهیآقا تراب، سل-

 زکون شما.  یشاءهللا عروس. اندیدیزحمت کش یلیخ

 :دیکش اشیشانیبه پ یدست تراب

 یخان رو خوشبخت بکنه، کارخدا شما و سلمان-

 گردن ما حق دانه. نایاز ا شتریخان ب. سلمانمینکرد



 تراب را گرفت: یهاحرف یهم دنباله مهیسل

و مار رو هم  پر  ی. خدا تیهللا خوشبخت ببشاءان-

 .امرزهیب

____________ 

 دیعروس تا چهل روز نبا انهیباور عام کی طبق

 .ندیرا بب یگرینوعروس د ایبرود و  ییجا ییتنها
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کرده  یو تراب خداحافظ مهیشد سل داشیکه پ سلمان

را  شیهادست یارفتند. سلمان با پارچه نییو پا

تراب و  یها بود؛ وقتو چشمش به پله کردیخشک م

 یرا رو خم شد و پارچه د،یها ندپله یرا رو مهیسل

به  یرا به سمتش گرفتم. نگاه شیگذاشت. قبا نیزم

 میبود دهستایکه ا ییآن کرد اما از دستم نگرفت. جا

 یهالهیتیبود. ف وانیا یجاها یهیاز بق ترکیتار

بودند. جلوتر آمد و  دهیکش نییفانوس و چراغ را پا

 لب گفتم: ری. زستادیا میروروبه

 ! ینباشخسته-

 اش خم کرد و لبخند زد:به سمت شانه یرا کم سرش



و تو رو نگاه  سمیوا نجای. تونم تا صبح استمیخسته ن-

 بکنم. 

 را به طرفش گرفتم.  شیشدم و دوباره قبا هول

 نجایا یابه چه بهونه گهید رم،یبگ دستیاگه از ت-

 بمونم؟

را به  شیآوردم و قبا نییرا که گفت دستم را پا نیا

 کردم: کیخودم نزد

 نما داشت تو تنت. یلیقبا و شلوار خ نیا-

اصالً نگاهت نکنه،  دیبا ایتو! آدم  دیسف رهن  یپ نیع-

 کارش تمومه! گهیکرد د ای

 رهیطرف کردم تا خو آن طرفنیا یرا آواره میهاچشم

 ینگاهش نکنم. دستش را آرام جلو آورد. موها

 سرم را لمس کرد و با لبخند گفت: یجلو

 !؟یستیقشنگ ا یلیخ یالسلطنه! دونجنگل-

کردن به اطراف دوباره به معبد از نگاه خسته

 برگشتم. شیهاچشم

 ؟یمقراض زد ای ستهیل پارسال بلند امث موهات-

 را با زحمت تکان دادم: نمیسنگ سر  



 نه نزدم، از پارسال بلندتر ببو!-

به سمت صورتم آورد.  دیاز تردرا آرام و پر  دستش

ام را نوازش . با انگشت شست گونهزدیتند مقلبم تند

 کرد:

 .شدمیناراحت م ،یکردیبو اگه کوتاه م فیح یلیخ -

. با کردیآدم را نوازش م شیهاهم مثل دست شیصدا

افتاده  هیشده و به گر خوابیکه ب الیبلند ل یصدا

را  شیطرف قبا. دودیعقب کش کدفعهیبود، دستش را 

کج  ینگهش داشتم که کم یگرفتم و باال بردم. طور

 شیشود و بتواند آن را بپوشد. متوجه شد و ابروها

و دستانش  ستادیمن ابه  ترا باال برد و لبخند زد. پش

 یا. اشارهدیبرد و آن را پوش شیقبا نیرا داخل آست

 به اتاق کرد:

نشو. فردا  جاچیهم ه ییبشو تو تا منم برم. تنها-

 ببره تالر اتاق من!  یدار لیوسا یچهر مهیسل گمیم

 یچه فکر دانمیشدم. نم ترکیرفتن، به او نزد یجابه

نگه  یها را طورکرد که دستانش را باال آورد. آن

. ردیداشته بود، انگار که بخواهد من را در آغوش بگ

به عقب  یاشتباهم شدم و قدم یمتوجه عیسر



 زیتند حرف زدم تا بفهمد قصد من چبرداشتم. تند

 است: یگرید

 رهیداره م یتاجفردا که عمه شهیبگم م خواستمیم-

 م؛یکوه بمونروز باال هی م؟یهاش بشکوه ما هم باباال

 .میبعد برگرد

 برد. نگاهش کردم: نییرا آرام پا دستانش

 .گهیوقت د هیندانه!  یاشکال چیه شهیاگه نم-

 مثل قبل نبود: شیصدا. تندیکش یقیعم نفس

 .میبش یتاجفردا با عمه ،یاگه دوست دار-

  ؟یکار ندان-

داماد کارش عروسشه! فردا هرجا که تو تازه هی-

 . میریم یدوست دان

 چشمانش نگاه کردم و گفتم: به

جا  هیتوئه،  شیکه من دوست دانم باشم پ ییاصل جا-

قدر تو َمرد چه سریکه مثل بهار راحت بهت بگم بالم

 ! یستیا

صبر نکردم و به طرف  یاذره گریرا که گفتم د نیا

رفتن  یزودتر بخوابم و صبح برا اتاق پا تند کردم تا

 آماده شوم.
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قلب فراموشکار داشتم؛ نه  کیبه  ازین دنیخواب یبرا

 شیهادنیتپ وقفهیکه نگذارد خاطرات  لحظات ب یقلب

 یرو دنیبا خواب شدیقلب را نم نیبرود. ا ادتیاز 

و اجازه  دمیخوابیطاقباز م دیپهلو آرام کرد. با کی

خودش داشته  یبرا یبزرگتر یجا امنهیدر س دادمیم

 .دکن یباشد و حکمران

 نیکه در طول شب هرگز سنگ یاز خواب دارشدنیب

تکان  شیعمو در جابود. زن یراحت یلینشده کار خ

آمدم. به  رونیاز اتاق ب نیپاورچنیرچ. پاوخوردیم

 یجا. بهرفتم و دست و صورتم را شستم وانیپشت ا

نگاه کنم، فقط  ایو به در ستمیمثل هر روز با نکهیا

تالر قدم  یهاپله متتکان دادم و به س یدست شیبرا



و دستمال سرخم را  یآب راهن  یپ خواستمیبرداشتم. م

مثل  ییاول گذاشتم، با صدا یپله یبپوشم. پا که رو

و سر برگرداندم.  ستادمیها به هم، اخوردن کف دست

 صورتش بود: یرو مهیدست سل

 ییتنها دینبا یتو مگه ندون خانوممی! مرسریخاک م-

 !یچیه گهید نهیبب مارلهیپ ؟یور بشو اون ورنیا

 :دمیبه طرفش چرخ کامل

 خانوم؟میمر یچره گون-

 شد: زیر چشمانش

 !گهید یبگم؟! خانوم شد یچپس -

 .شهیمثل هم م،یبگو مر-

 سرش را کج کرد: یکم

حق  گهیگفت د مارملهیپ ،یخانوممیاز امروز تو مر-

 .میندانم بهت بگم مر

 گهید خانوممی! مرمهیصدا بزن سل شهیمثل هم-

 سه؟یچ

 به من گفت: رهیجلو آمد و خ آرامآرام



خان رو لمانقدره ستراب چه نیا یتو ندون ُجنمیمر-

 دوست دانه. 

 را باال برد: دستانش

هم  برارنهیخان از اش گونه سلمانخودش همه-

تراب  ر،یبم یخان بگ. االن سلمانستهیا ترزیعز

. رهیجا نم چیتراب ه یخان هم ب. سلمانرهیمیم

 !ستنیبه هم وابسته ا یلیخ شونیا

 داد: گذاشت و ادامه میبازوها یرا رو دستش

خوشحال  یلیخ ینخوانم بکنم، ول یچاپلوس بُخدا-

 دمیترسیش م! همهیخان ببوسلمانکه زن  ستمیا

زک حروم  نیخونه بذاره و ا نیاختر پا به ا نیع یکی

 بشه.

 باال گرفت: ی. سرش را کمکردمیلبخند نگاهش م با

طول و درازه ندم  ،یقسمت ببو نهیخدا رو شکر تو ا-

 گهید جورهیخان سلمانحرفام رو، خواستم بگم تو و 

 یهیبا بق ی. تو فرق داننیزیمن و تراب عز یبرا

 عمارت. یآدما

 اش را درست کردم:شدهجلو بردم و دستمال کج دست



. فکر یحال ما بودکمک یلیمدت خ نیتو ا مهیسل -

 .یبکن یبگیبا من غر دینکن االن که عروس ببوم با

 . به صورتم زل زده بود:دیشنیحرفم را نم انگار

ُگل رو موندنه. بند  نیع صورتیت میمر ییوو-

 نهیخان تو رو ببسلمان. رونیزده ب چوشمیت یانداخت

 .رهیم ادشیوخوراک خواب گهید

تا از  دمیچرخ گرفتم و لبخندم را پنهان کردم. چشم

 :دیها باال بروم که پرسپله

 ورنیا آدیخان مسلمانباال؟ بمون االن  یریچره م-

اومد  یندانه وقت تیبکنه. خوب یراه جانهعمهیکه ت

 . یتو نباش

 دستمالم را گرفتم: یگوشه

 تو اتاق تالر کار دانم.  ذرههی آم،یزود م-

لبخند زد.  طنتیبه دستمالم انداخت و با ش ینگاهمین

 داد: دستش را پشتم گذاشت و من را به جلو هل

خودت رو  امدهیخان نباال تا سلمان میپس زودتر بش-

 نیا چروک دانه. دستمالی. تیقشنگ بُکن

جمع  حواسنهیا یلیخان رو نگاه نکنا، خسلمانطور

 .ستهیا



را بافت.  میموها مهیرا که عوض کردم، سل راهنمیپ

نامحرم نبود که حتماً سربند ببندم تا  گریسلمان د

را از  میفقط دستمال بستم و موها .ندیرا نب میموها

تمام  میکارش تازه با موها مهیوسط فرق باز کردم. سل

 :دیآمد؛ از جا پر نییاز پا ییشده بود که سروصداها

اومدن! گفتم  مارلهیخان با پببو؟ سلمان یچ یدید-

 عموزنی. تیرفتیاستقبال م شونیا دی. تو بامیطول ند

 االن دعوا کنه.

 دم و گفتم:جا بلند ش از

 استقبالشون. رمینبو، االن م ریخب د-

 کرد و با لبخند گفت: یاخم

 ادشونیناراحتم باشن  نن،یتو رو بب یطورنیاگه ا-

 .رهیم

 رفت و گفت: کنار

 بشو منم به کارام برسم. ایب-

 کرد و گفت: لمیبه وسا یااشاره

 رو ببرم اتاقش.  لیوسایخان گفت تسلمان-

 زمزمه کرد: رفتمیطرف در که م به



عروس و معطل اون اتاقم. آخه تازه دهیاز صبح سپ-

 .ستهیداماد اتاق ا

. زود دمیتالر گذاشتم، اسم خودم را شن وانیکه به ا پا

تر . سلمان عقبنندیپله گذاشتم تا من را بب یقدم رو

به او نگاه  قدرنیبود. فقط توانستم هم ستادهیاز همه ا

 نییسالم گفتم و سرم را پاکنم و بفهمم کجاست. بلند 

. دمیشن هیانداختم. جواب سالم سلمان را بهتر از بق

 نییها پاچشم از پله نیچند یرهیر نگاه خیهرگز ز

آمد. دستم را گرفت و  شوازمیبودم. بهار به پ امدهین

 گفت:

 !یببو یچه قشنگ-

چرخاند و لبخند زد.  یگریبعد سرش را به سمت د و

 یتاجنگاه کنم. عمه ییبه جا دمیکشیخجالت م

 نگذاشت به سکوت و خجالتم ادامه بدهم:

کوه همراه من سلمان گونه شما تا باالآقا ُجنمیمر-

. من که تنها رهیبار نم رینه، ز گمی. من منیآیم

 .نیزحمت نکش ستم،ین

 شدن حرفش، گفت:بعد از تمام سلمان



من دوست دارم امروز  ه،یجان حرف زحمت نعمه-

 اریخود تنگلی؛ دونم که دکوهو ببرم باالر میمر

 .ستهیا
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طرفش سر چرخاندم. براندازم کرد و بعد لبخند زد.  به

رو  مارلهی. حواسش جمع بود. پگفتیراست م مهیسل

 به سلمان گفت:

ُجن! مگه سلمان هیاالن که موقعش ن اره؛یوقت بس-

 زنن؟یتو دهاتا پرسه م شیوبنعمت نگفت قزاقا کم

به سمت من برگشت. بهتر از هر کس  عفتعموزن

 نیبود که سلمان ا دهی. فهمشناختیمن را م یگرید

منتظر بودم  نگرفته است. ییرا به تنها میتصم

 گفت: مارلهیرو به پ مخالفت کند، اما



و  ی. با تاجمیستیمون اخونه تنگلیمن و زکون هم د-

. میگردیبرم گهیروز د دویکی م،یریو سلمان م میمر

 ادیاونجا رو ز توننیقزاقا نم سته،یا راههیکوه بباال

 تحمل بکنن.

 مارلهیعفت رو به پعموبعد از اتمام حرف زن سلمان

 گفت:

 ه؛یدست خودمون ن ارمونیاخت گهیرشت د میبش-

 . نگران نبو!میآیو زود م میریم

. دیچشمانش را به طرف من کش عیرا که گفت سر نیا

 زیچچیکوه هرفتن به باال یکه مطمئنم کرد برا ینگاه

رساند.  مارلهی. بهار خودش را به پستیجلودارش ن

 گردنش را کج کرد و گفت:

وهوامون . حالسریبالم میخدا بذار بش تو رو به-

 . شهیعوض م

 عفت کرد و گفت:عمونامحسوس به زن یااشاره

 . ستهیمارجانمم خوب ا یبرا-

 یبهار گذاشت و او را کم ینهیس یدست رو مارلهیپ

 به عقب هل داد:



 رون،یب یکشیزبون مار رو از سوراخش م نیتو با ا-

 .شمیتو نم فیحر رزنیمن پ

آلود خواب یالیبهار ل. دیکوب یو پا دیهورا کش پروانه

. دیاش را بوسسر هم گونه و پشت دیرا در آغوش کش

من  یگرفت و برا هاسلمان نگاه از شور و شوق آن

که بعد از آمدن ما به  ییهاطنتیباال انداخت. ش ییابرو

 برگشته بودند. کیبهکیدر او گم شده بود،  کالایک

شدم و عمرم سوار درشکه  یدر همه بارنیدوم یبرا

ها و باد آب رودخانه انیبرخالف جهت جر بارنیا

مانده بود  الیها در خاطر لزن دنی. رقصمیحرکت کرد

را  شیها. دستدادیمن خودش را تکان م یپا یو رو

. آوردیو از خودش صدا درم کردیباز و بسته م

 یآمد؛ باد موهایسلمان با اسبش پشت سر ما م

بار به هم  نیگرفته بود. چند یسرش را به باز یجلو

. نتوانسته بودم از او مینگاه کرده و لبخند زده بود

راه کرده بود، بهرا زود رو زیچهمه نکهیخاطر ابه

راه با لبخند بهخاطر، راه نیتشکر کنم و به هم

لب او هم  یرو یو هر بار لبخند کردمینگاهش م

ما با باشم، ا هیمواظب بق توانستمی. مگرفتیشکل م

 بکنم. یکار توانستمیبهار نم یاریهوش



پروانه اصرار کرد  م،یدیگل رس پُر یهابه دشت یوقت

نداشت، اما  یسلمان حرف م؛یبرو نییاز درشکه پا

هوا  شدنکیعفت که نگران تارعموو زن یتاجعمه

 یاخمو یافهیبودند، مخالفت کردند. سلمان که ق

 گفت: د،یپروانه را د

دشت گل  هی م،یرو که رد بود محلهکیپل  کوچ ییدا-

 تو دشت. یبش نییپا آرمتیهست. اونجا م یطورنیا

بغلش برده بود از هم  ریدستانش را که به ز پروانه

 باز کرد:

 ! نجاست؟یا نیع-

 داد: تکان یسر سلمان

 .ستهیترم اقشنگ نجایاز ا-

 به پروانه کرد: یاخم بهار

بله نگو و گر نه دست بهش بله ادیز ییداآقا-

 . دارهیبرنم

 به او گفت: توجهیب پروانه

گل دوتا دسته کلونهیخانوم و اناز یبرا خوامیم-

 درست بکنم. 



به من انداخت و دوباره به سمت سلمان  ینگاهمین

 :دیچرخ

 .کنمیدرست م میتو و مر یدونه هم برا هی-

 جلوتر آمد و فقط به پروانه نگاه کرد: سلمان

 .نییپا آرمتیحتماً م پس-

 شدینم گریها را دو خانه میرفتیباال م هاییسرباال از

سرسبز چشمانمان را پر  یزارهایشال شیجا. بهدید

دو زانو بلند  یرو محلهکیپل  کوچ دنی. با دکردیم

 گریها نبود. داز قزاق ی. پل خلوت بود و خبرمیشد

 رانداختنشیگ ینبود تا به سودا یمرد جنگل چیه

ها پل یمردم را رو ایکنند  اهیروزگار مردم را س

 و نشئه کنند. رندیبگ اکیمعطل کنند تا تر

رنگ  متفاوت از ده شتریب محلهکیتا پل کوچ کالایک از

کار را با سر  نیا توانستیبودم. فقط بهار م دهیسبز د

 کیها و درختان بکند و گر نه در زمستان گل و جان

تمام  میپل که شد کی. نزددید شدیبود که مرنگ سبز 

که  یاآوردم. دو طرف جاده ادیخاطرات تلخم را به 

پر از  ،دندیکشیم شیرا رو یمرد جنگل دو یجنازه

را نداشت؛  شیچندماه پ یمایبود. جاده، س قیشقا

ل نینبود تا زم یباران رفتن در آن کند و راه یرا گ 



عفت بلند عمود. زنسخت باشد؛ خلوت و رام آفتاب بو

 :دیپرس

 االن کجا هستن؟ یعنیو رحمان  میکر-

به  م،یرا که از حال او خبر داشت ینگاه ما چندنفر و

 بیهر لحظه حال  غر نکهیجان هم انداخت. ترس ا

را بفهمد، در  زیچهمه یتاجکند و عمه انیخود را ع

جا از همه خبریب یتاجما بود. عمه یچشمان همه

 جوابش را داد:

 .ستهیخوب ا جاشونیدونم که هر جا هستن، ا-

نزد.  یبرگشت و نگاهش کرد، اما حرف عفتعموزن

رو من نگاهم به کوه روبه میشدیپل که رد م یاز رو

قدر آن م،یپا به دل آن گذاشت یکه وقت یبود. کوه

هرگز از آن  میکردیکه گمان م میزده بودوحشت

 یکرد. سروصدا مینخواه دایپ رونیبه برو  یریمس

 یرو یهاسنگ هب شیهاشده بود. چرخ ادیز درشکه

تکان  مانیو ما آرام در جا کردیپل برخورد م

 .میخوردیم
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بهار  یهابلند شد و با گرفتن شانه شیاز جا پروانه

اش را کرد تعادلش را حفظ کند. به سلمان وعده یسع

 کرد: یادآوری

 ن؟ییپا میایب یپل، پس ک نمیا ییداآقا-

که از  ینیکرد و ح ادیسرعت اسبش را ز سلمان

 گفت: گرفت،یم یشیدرشکه پ

 از پل! میبه چشم، بذار بگذر-

را گرفت و او را به زور نشاند.  راهنشیپ یلبه بهار

شد. پروانه  انیبعد از پل نما گفت،یکه سلمان م یدشت

 زد: ادیدوباره بلند شد و فر

 من رو ببر. ایب ییداقدره ُگل! آقاخدا چه یوا-

درشکه گذاشتم و سر خم کردم تا  یدستم را لبه 

 یبسته شده بود ول ی. اسبش به درختنمیسلمان را بب

چرخاندم و  گریبود. سرم را به سمت دن دایخودش پ



. دستانش را بلند آمدیم مانکه به سمت دمیاو را د

 کرد و رو به غفور گفت:

 !هیدرشکه رو بکش تو سا-

به حرفش گوش کرد و از عرض جاده گذشت.  غفور

. ستادیکم کنار درشکه ا یسلمان جلو آمد و با فاصله

 نییو پا دیکمر پروانه را گرفت و او را در آغوش کش

صبر نکرد. به سمت دشت  یاگذاشت. پروانه لحظه

هول شده بود و داد  پروانه دنیدو دنیبا د الی. لدیدو

بلند شد و سلمان به او  بهار. ونددیتا به او بپ زدیم

را گرفت،  یتاجبهار دست عمه یهم کمک کرد. وقت

 نییرا به دست سلمان دادم تا بعد از او خودم پا الیل

بروم، منتظر بودم سلمان دست من را هم مانند دست 

نگاهم کند  نکهیو کمکم کند، اما بدون ا ردیبهار بگ

از  اعفت دراز کرد و او رعمودستش را به سمت زن

آورد. فقط من مانده بودم. همه پشت  نیدرشکه پائ

عفت عمودشت گل شده بودند. زن یسر پروانه روانه

. دیلمان به درشکه چسبکه چند قدم فاصله گرفت س

 من دراز کرد: یدستانش را به سو

 دستت رو بده به من!-



نبود تا  یشال چیبه ه ازین گریگردنش نگاه کردم. د به

ما شود؛ دست در دستش گذاشتم. آن را  نیب یواسطه

آرام فشرد و با لمس کمرم کمک کرد تا از درشکه 

را  دست دارم و آن کیتنها  کردمی. حس ممیایب نییپا

 که با رمیام. خواستم فاصله بگهم به سلمان سپرده

به سمتش  ینگاهمیتر گرفتن دستم، مانع شد. نمحکم

 انداختم:

 منم بُُشم. دیهمه رفتن سمت دشت، با-

 و با لبخند زمزمه کرد: کیبه من نزد یرا کم سرش

اصل   یخانوم، مگه نگفت یتیرو دوتا نکن ت حرفیت-

که  جاهیمنه،  یپهلو یباش یکه دوست دان ییجا

قدر تو َمرد چه سریبالم یبهم بگ یراحت بتون

 !؟یستیا

 :ستادیا میروزد و روبه یچرخمین

 رو بزن! حرفیجا، حاال راحت ت نمیخب ا-

تکان  شانیکه شک داشتم از جا م،یبه موها یدست

 میپاها یرفته از دست یی. توانادمیخورده باشند، کش

وسط  امانیب یهاکوبش طورنیهم گرفتم و دهیرا ناد

 نگاهش کردم: میرا. مستق امنهیس



 هم باشن. گهیکه چندتا چوشم د یینه جا-

 کردن به صورتم عمق گرفت:نگاه شتریبا ب لبخندش

کنم،  اگه من دستتم رها یکه حت یسرخ ببو قدرهنیا-

وقت ممکنه فکر کنن من بهت . اونیبش یباز نتون

 کردم! کاریچ ایگفتم  یچ

کج کردم تا نتواند خوب صورتم را  یرا کم خودم

تماشا کند. سرش را به سمتم خم و پشت دستم را 

 نوازش کرد:

و  دستیبه ت یآب هیسمت رودخونه  میبش یخوایم-

 ؟یصورت بزن

 را تکان دادم: سرم

 ! هین نه الزم-

 طرف دشت اشاره کرد و گفت: به

کج شده  نیش به سمت زمتا اون درخت که شاخه-

 بعد دستت رو ول کنم. م؛یبش

خود احاطه کرده  انیکه دشت را م یدرختان انیم از

 دایکه داده بود، پ یارا با نشانه یدرخت چیبودند، ه

نکردم؛ اما آرام "باشه" گفتم و همراهش راه افتادم. 

و  میبود شانکی. نزدگشتیدرختان م نیچشمم ب



سلمان برگشتم تا . به سمت دمیدیها را بهتر مآن

 دنیکشاما با عقب رمیاز او بگ یترقیدق ینشانه

 مان،یهاشانه یکردن فاصلهمان و کمخوردهدستان گره

بدوزم.  میروباعث شد سکوت کنم و چشم به روبه

 لب گفتم: ری. زآمدیغفور داشت به سمت ما م

 نکردم! دایرو پ یکه گفت یدرخت-

در آن حس کرد،  یزیر یخنده شدیکه م یلحن با

 گفت:

 خواستم گولت بزنم که غفور نذاشت. ست،یچون ن-

آن  کرد،یطور که پشت دستم را نوازش مبعد همان و

 را رها کرد و رو به غفور گفت:

 هیزکون  ن؛ییپا میاریها رو ببقچه ایغفور ب-

 .بخورن یزیچ هیکنار رودخونه بکنن و  یاستراحت

کردم تا بهتر صورتش را  لیرا به سمتش متما سرم

 :نمیبب

 !یستیزاده ارسمش نبوها، شما ارباب نیا-

از سلمان جدا  دیبود. راهم را با کینزد یلیخ غفور

 گرفتنم گفت:. قبل از فاصلهکردمیم



 ادیب حالیکار رو کردم، گفتم ت نیخاطر خودت ابه-

 سر جا! 

بودم و هر کجا سلمان  ستادهیدشت گل ا انیم ساکت

. بهار رفتیم اشیچشمان من هم پ رفت،یم

 ام زد و گفت:به شانه یاضربه

 شهیبه بازار، کهنه م ادینو که ب گنیخوب م-

ببو که فقط  یاالن چ ،یآزار! تو که عاشق ُگل بوددل

 ؟یخوریچرخ م دوریت

 یتا از ضربه دمیزدم و خودم را به عقب کش یلبخند

 در امان بمانم. گرشید

 یزارهایغروب بود که شال کیو نزد شیمگرگ هوا

 یخوب موقع گفتیم یتاج. عمهمیدیکوه را دباال

بهتر  م،یابفهمند ما آمده رتریمردم هر چه د م،یدیرس

 است.
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به  یمنته یشدم و قدم در جاده ادهیاز درشکه پ یوقت

و بلندترشدن درختان،  یمان گذاشتم، سرسبزخانه

تر شده بود! کوه قشنگاشک به چشمم آورد. باال

لب با  ریو ز زدیم اشنهیعموعفت آرام به سزن

جلو رفت و  یتاجگفت. عمه یم ییزهایخودش چ

 :ستادیما ا یروروبه

. میخوریهم م با میدان یما. هر چ یخونه میبش-

. یچراغ و فانوس رو روشن بکن فرستمیرو م عقوبی

 خودتون. یخونه نیایبعد شما ب

 گفت: عیسر عفتعموزن

 هیپا ندانم.  گهید ستم،یا خسته یلیخ ،ینه تاج-

 م،یخوریهمون رو م م،یهمراه خودمون دان ییزایچ

 نکن. تیرو اذ عقوبی

 به سلمان نگاه کرد: یتاجعمه

 خورد؟ یزیچ شهینم فقراریفق یسلمان خونهآقا-

 کرد: یاخم کمرنگ سلمان

ُجن! االن هم شما عمه ستهیا یچه حرف نیا-

 شاءهللا فردا ناهار.هم ما! ان ن،یاخسته



 یتاجناهار فردا داد، عمه یکه سلمان برا یقول با

به  یخودش برود. وقت یشد بدون ما به خانه یراض

عفت بلندتر از حد عموزن م،یمان پا گذاشتخانه اطیح

 معمول گفت:

و  خونه یبرا لیدیت ،یرحمان آخه تو کجا بشو-

 تنگ نبو؟ تیزندگ

باغش  نیها، به سمت پرچرفتن به سمت پله یجا به

 هانیبه پرچ یگذاشت و دست نیها را زمرفت. بقچه

 :دیکش

 شدن.  ورهینگاه بکن همه -

 رد:را به داخل ب سرش

! ینکاشته تاج یبو؟ کچله باغ. سبز طورنیا باغیم-

 به امان خدا رها بوده. یو زندگ خونهیم

سلمان خوابش برده  یشانه یرو الیداشت. ل بغض

به  ایپهن کنم  الیل یبرا ییبروم و جا دانستمیبود. نم

 میعمو روانه شوم. بهار زودتر از من تصمزن یسو

 گرفت و به طرفش رفت:



باال تا  می. بشهیمعلوم ن یچیکه ه یکیمارجان تو تار-

ناراحت  شونیداماد با ما هستن، اعروسفردا! تازه

 نکن. 

 دستش را چرخاند: اطیاشاره به ح با

گفت  یتاج! عمهستهیا زیها چه تمو پله اطیح نیبب-

 هر روز سر زده.

 یهابود. زودتر از پله اطیسلمان به اطراف ح نگاه

 الیل یبرا یمان باال رفتم تا بالش و لحافخود یخانه

انداختم.  وانیبه ا ینگاه یآماده کنم. سرسرک

. نشوند سیدوال شده بود تا اگر باران آمد، خ هاریحص

 قبل از بازکردن در اتاق گفتم:

 . میرو مرتب بکن خونه ایبهار ب-

به  ینم، خاک و کهنگ یاتاق را که باز کردم بو در

 مهیسل ختنیرکه از آب ییمشامم خورد؛ مثل همان بو

در را تا  ی. دو لنگهشدیخاکستر خاموش بلند م یرو

داخل اتاق تازه شود. تا پا  یبه آخر باز کردم تا هوا

جان رفت که آقا ییبه اتاق گذاشتم، چشمم به همان جا

و با  کردیم زیرا تم تفنگشو  نشستیم شهیهم

 یبرا رزایدتر، همه فکر کنن م ین: "دوگفتیغرغر م

سال بدو بدو کرده؛ ندونن  همهنیکه ا ستهیخودش ا



که نون  روس رو  ادیب یمبادا روز نهیا رزایدرد م

چه چهبهو به میبخور سیانگل یتو کاسه میبذار

 ."میبکن

آزاردهنده بود.  یبو نیفرق اتاق با قبلش فقط هم تنها

رفتم. بهار  رونیبرداشتم و ب الیل یبرا یبالش و لحاف

 کیبود. لحاف را نزد هاریگرداندن حصمشغول بر

 گفت: د،یرا د الیل ی  پهن کردم. تا جا وارید

. برم نهیبی. چوشم چوشم رو نمستهیا کیجا تارهمه-

 .ارمیچراغ و فانوس ب

سلمان  خواستمیکردم. م دییتکان سر حرفش را تا با

بخواباند. کنار  شیرا در جا الیو ل دیایرا صدا بزنم تا ب

. مانده بودم او را با زدیعفت حرف معموباغ با زن

"سلمان"  میصدا بزنم. دوست نداشتم بگو یچه اسم

قدر نگاهش کردم ! آنیشوندیآن هم بدون پسوند و پ

 وانیبه ا یا. با سر اشارهخاندتا به طرفم سر چر

 کردم:

 جا انداختم. الیل یبرا-

 برد و گفت: نییسرش را باال و پا آرام

 .آمیاالن م-



 گذاشت: شیبازو یدست رو عفتعموزن

زود رفت  یخستگیخاطر تبه می! مریبشو خسته شد-

 باال جا انداخت.

ها فاصله گرفتم و به کمک بهار رفتم. نرده از

 ی. ضربهاوردیچراغ را باال ب یلهیتیف توانستینم

 به چراغ زد و گفت: یآرام

 . چرخهیهرز م چشیدرد گرفت. پ دستیم یاو-

را چرخاندم؛ بدون  لهیتیف چینشستم و من هم پ کنارش

. دیچرخیرا به حرکت درآورد، فقط م لهیتیف نکهیا

 سرم را باال گرفتم:

 .اریهرز ببو! بشو فانوس رو ب چشیپ-

 داشت:چراغ باز چیسلمان من را از گرداندن پ یصدا

. چراغ و فانوس رو دیها رو باز بکنبقچه نیایشما ب-

 من روشن بکنم. نیبذار

بلند شدم  عیرا از تن درآورد. سر شیبرد و قبا دست

 و به طرفش رفتم:

 بده به من!-

 یرهیبه در  باز اتاق انداخت و بعد خ ینگاهمین

را به دست  شیبه جلو آمد. قبا یصورتم شد و قدم



ه طرف اتاق رفتم، که با قبا ب یامن داد و تا لحظه

برگشتم  وانیبه ا ی. وقتکردینگاهم م رهیطور خهمان

 یرا باال داده بود و از باال راهنشیپ نیهر دو آست

را  چیو پ کردینگاه م نچراغ به داخل آ یشهیش

 :دیبود، پرس ستادهی. بهار که کنارش اچرخاندیم

 ببو؟ یمارجان چ ییداآقا-

ها چراغ را برداشت و به سمت پله یشهیش سلمان

 چشمانش باال آورد و گفت: کیرفت. چراغ را تا نزد

 شما. یبا پروانه رفتن خونه-

 خودشان انداخت. یبه سمت خانه ینگاه بهار

 یلب صلوات ریکه چراغ را روشن کرد بهار ز سلمان

 فرستاد و غرغر کرد:
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 !میرفتیخب فردا م-

 تأسف تکان داد: یرا به نشانه سرش

 یکی. تارمیو بخواب میوجور بکنرو جمع نجایا ادیب- 

 کار؟یبشو اونجا چ

چراغ را باال و  یلهیتیف تیکه با جد یدر حال سلمان

 گفت: برد،یم نییپا

امشب شما  کنم،یچراغ شما رو هم روشن م رمیم-

 .دیمونیور ماون

در ادامه  نمیخواستم بب ی. مرمینگاه از او بگ نتوانستم

قبلش باشد؛  یجمله یبرا یحیتا توض زندیم یحرف

سرش را هم بلند نکرد. فانوس را برداشت تا  یاما حت

در  گریروشنش کند. بهار هم الل شده بود و د

ز اخم نبود. به من نگاه کرد و ا یصورتش اثر

 کرد: چپآمد؛ پچ میآرام  به سوآرام

هم  شبیفقط خودش بمونه با تو! د خوادیامشب م-

نبو چراغ اتاقش رو روشن  مارلهیاگه از خجالت پ

 خودش! شیتا تو رو ببره پ کردیم

رفتم و لحاف را تا  الیبه حرفش به سمت ل توجهیب

آمد. به دنبالم  . بهاردمیگردنش باال کش یرو



چطور از دستش خالص شوم و حواسش  دانستمینم

که از سمت  یسلمان پرت کنم. نور یهارا از حرف

 رحمان آمد حواس بهار را پرت کرد:عمو یخانه

 مارجان خودش چراغ روشن بوده! ،یاله-

شان خانه وانیچراغ را روشن کرده و وسط ا عموزن

 م،یشام را که خورد ما آمد. یگذاشته و بعد به خانه

ها را و بقچه وانیبه بهار کمک کنم تا ا خواستمیم

عمو که به اتاق رفته بود، اما زن م،یوجور کنجمع

 و گفتم: ستادمیزد. در چهارچوب در ا میصدا

 عمو؟بله زن-

 را باال آورد: دستش

 تو کارت دانم. ایدر رو ببند ب-

ش تاقچه گذاشته و خودش هم کنار یرا رو فانوس

 بود: ستادهیا

 !ترکینزد ایب ،یوواجچره هاج-

 ببو؟ یچره، چ-

دراز کرد و دستمالم را آرام از سرم برداشت.  دست

 که گفت: دمیعقب کش یارادریغ

 .یببند خوادیبافت موهات رو باز کن، دستمال هم نم-



 :دمیکش میموها یرا به پشت بردم و رو دستم

 خوبه، چره باز بکنم؟ یطورنیهم-

 ام را گرفت:شدهبافته یبه پشتم رفت و مو تند

بدم  ادتی دی! من بایچره نگو، مرد بُبُردچره یه-

 !؟یایبراش غمزه ب یخوابیم بغلنهیکه ا یشب نیاول

 یکند تند رو دایبا گردنم پ یکه تماسدستش بدون آن 

. خوشحال بودم که رفتیم نییباال و پا میموها

تنم  یو گرنه از شدت گرما امدین شیپ یبرخورد

دورم رها شد و  میتمام موها دفعهکی. کردیوحشت م

به  ی. نگاهستادیعمو با لبخند آمد و مقابلم ازن

 انداخت: راهنمیپ

 تنهیس ،یدیرو پوش راهنیپ نیا یبود یخوب کار-

 .دارهیرو شق و رق نگه م

 گریرا تا مقابلم جلو آوردم که چشمش د دستانم

 بود: راهنمیپ نییاما نگاهش به پا ند،یرا نب میهانهیس

 بلنده. رهنتیپ ار،یرو هم درب شلواریت-

جلو رفتم و دستمالم را  ن،ییپا یکردم و با سر اخم

 گرفتم:

 بُشم.  دیدم بکشه، با ییچا-



 آن را شل   سرم انداختم، آمد و گره یرا که رو دستمال

 بست و گفت:

قراره  ی. وقتگهید مارمیت نیخجالت نکش، ع-

. یباهاش ندار بب دیبا یبخواب مردیت یپهلو بارنیاول

 نیتا چوشم اده شیکه پ یستین اکالیبشو دعا بکن ک

 نیاز ا ن؛یستیخونه و تنها ا پ ریت یاومد ،یکار بکن

 ؟یبهتر خواست

 :دیبه پشتم کش وارنوازش

 یلیسلمان منتظره. تا االن هم خ ز،یبر ییچابشو -

 بوده. یصبور

به  هیکردن به سلمان و بقاز اتاق بدون نگاه رونیب

. سلمان دو ختمیر یچا شانیسمت کله رفتم و برا

ها گذاشته بود و به باغ نگاه نرده یدستش را رو

آمده  رونیعمو هم با فانوس از اتاق ب. زنکردیم

چشمم را  یبود. فانوس را به سمت من گرفت تا جلو

به باغ برداشت  ردنک. سلمان دست از نگاهنمیبهتر بب

بود.  میهاشانه یرو میاز موها یاو برگشت. دسته

 یگریقدم د هینگاه بق ریز توانمیحس کردم نم یوقت

 عیرا همان وسط گذاشتم و سر یچا ینیبردارم، س

نشست.  میرورا کنار زدم. سلمان آمد و روبه میموها



تکان  توانستمیبا من کرده بود. نم یعمو بد کارزن

 را مقابل یچا استکان د؛ی. بهار جور من را کشمبخور

که تا  یعمو و سلمان گذاشت. پروانه در حالنز

 :دیبه اعتراض پرس زد،یچرت م شیپ یلحظات

 من پس کو؟ ییچا-

 با اخم گفت: بهار

 ؟یرو کجا ببر شاشیت یخوایشب م یبخور ییچا-

صورت  یبودم. وقت ختهیر یپروانه هم چا یبرا

را  شیبه جلو خم شدم، استکان چا دم،یناراحتش را د

 یرو میکردم. موها یاز آن را خال یبرداشتم و کم

نکردم تا از  یتالش گریکنار دستم رها بود. د ریحص

. استکان را مقابل چشم سلمان دورشان کنم یجلو

 پروانه گذاشتم:

 ندانه، بخور! یاشکال ذرههی نیا-

 تشر زد: عموزن

  .میبخواب مین بخور بشآها-

را که  الیو ل دیرا نوش شیزودتر از همه چا سلمان

در آغوش گرفت.  زدیو نق م گشتیعمو مدور زن

 نشاند: شیپا یداد و او را رو هیتک واریبه د



 آد؟یباز خوابت م ،یببو داریتو که تازه ب-

کرد و چشمانش را  یبه مادرش نگاه حوصلهیب الیل

آورده  الیل یرا که برا یبلند شدم و بالش. از جا دیمال

 بودم برداشتم و به سمت سلمان رفتم:

 رو بذارم پشتت.  نیجلو ا ایذره ب هی-

داد،  هیبه بالش تک یکه گفتم را کرد و وقت یکار

درد  دستیگفت: "ت یسرش را باال گرفت و طور

مان عفت و بهار برگشتند و نگاهعمو!" که زنینکن

 کردند.
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گذاشته و به  ینیرا داخل س شیاستکان چا عموزن

بود. داشتم  دهیرا ننوش یاز چا یاتاق رفته بود. نصف

که  کردمیپروانه خودم را مشغول م یبا بافتن موها

 آمد و گفت: رونیب



. شما هم میبش گهیبراتون جا انداختم. ما هم د میمر-

 . نیزود بخواب نیرو ببند کریدر و پ

بلند شدم. بهار  میاز جا عیاما سر دمیکش یم خجالت

چشم  میبود و با اشاره به او برا ستادهیپشت سلمان ا

عمو او را بود که زن ستادهیا ی. طورآمدیو ابرو م

 ریها برود، زبه طرف پله نکهیاز ا عمو قبل. زنندینب

 گوشم گفت:

براتون آب گرم  شم،یفردا صبح خودم زود بلند م-

 نزن. یچی. تو دست به هپشت خونه ذارمیکنم؛ م

 داد: ادامه یبلند یهم که فاصله گرفت با صدا یوقت

 دیریور نکن. بگو اون ورنیها رو هم ابقچه گهید -

 !دیبخواب

ها با پله نییآغوش گرفت و تا پا را در الیسلمان ل 

کند که  شانیهمراه تا خانه خواستیها رفت. مآن

 عمو نگذاشت:زن

 ُجن! بشو استراحت بکن.بشو برار-

خودشان  یها پا به خانهمنتظر ماند تا آن سلمان

 یکج کرد و با نگاه یبگذارند. بعد از آن سرش را کم

 یبرا یاعجله نکهیها باال آمد. بدون ابه من، از پله



کرد. در را  میرفتن به اتاق داشته باشد، ماند و تماشا

 به داخل هل دادم:

اما از  هیشما بزرگ ن یبفرما تو! اتاق ما مثل اتاقا--

بودم تا راحت  زیهمه جاش رو تم میکه اومد یوقت

 .یبب

 .امیاول تو بفرما، تا منم ب-

بغلش گره زده و  ری. دستانش را به زکردینم تعارف

داده بود. مطمئن شدم تا  هیرا به ستون تک شیهاشانه

. وارد اتاق کندینم یمن به داخل اتاق نروم، حرکت

کوچک اتاق را باز گذاشته بودم و  یشدم. پنجره

نبود. چراغ را از  یآزاردهنده خبر یاز بوها گرید

 یبرداشت و وارد اتاق شد. آن را رو وانیا یرو

و چفت آن را هم  در را بست ی. دو لنگهتاقچه گذاشت

دور نگاهش را  کیمحکم کرد. به جلو قدم برداشت و 

که  یرختخواب دنیدر کل اتاق گرداند و در آخر با د

پهن کرده بود، سرش را باال گرفت  مانیعمو برازن

را که باال بود  راهنشیپ نیو به من زل زد. آست

 پنجره کردم: به یاآورد. اشاره نییپا آراممآرا

 ببندمش! سته،یاگر سرد ا-



اول  یدکمه یداده و دستش رو نییرا پا نشیآست

 بود: راهنشیپ

 !ستهیخوب ا یطورنینه هم-

 دادم: هیتک وارید به

ذره  هی. از شهیسرد م قدرهنیا جانیزمستونا ا-

 که!  آدیم یسوز هیروزنه 

 را به پشتم بردم: دستم

 شیتا آت میذاریم مهیبار داخل اجاق هدوسه یشب-

 نیخوبه، اتاق تالر که ع نجای. حاال باز ایگرم بمون

کفاف  یهم روشن کن یرو موندنه، دوتا بخار خی

 هوا... یجور هی. دهینم

 :دیحرفم پر انیم به

 رمیگیم یجور هیفکر زمستون رو نکن. درزا رو -

 یاگه بخوا م؛یمر یتو! ول ادینتونه ب ییسرما چیکه ه

 ،یخجالت نکش گهیتا تو د گردونمیمن روم رو برم

 .بگو برگردم یهر وقت هم که دوست داشت

را باز کرده بود. سلمان راست  راهنشیپ یهادکمه

 یکم یحت مردم،یمن داشتم از خجالت م گفت؛یم



رو برگرداند،  خواستمیاحساس لرز داشتم، اما نم

 !وقتچیه

 . ینه؛ نه دوست ندانم برگرد-

 یباال یاعفت کنار پارچهعمورا که زن یسفانو

سرمان گذاشته بود، برداشت. رختخواب را دور زد و 

گذاشت.  تاقچه یبه کنار من آمد. فانوس را رو

 یلهیتیکرد. ف زانیآو خیرا درآورد و به م راهنشیپ

و همه جا  دیباال کش شدیکه م ییفانوس را تا جا

 دستمالم   سوار گره ااش ر! انگشت اشارهتر شدروشن

 هل داد تا باز شود: نییکرد و آن را به پا

دستمالت رو بردارم...  خوامیمن م طورهنیپس اگه ا-

 رو شل کنم... و بعد... رهنتیپ یهادکمه

 اشاره کرد: سر به رختخواب با

. فانوس و چراغ هم یببرمت تا کنار من بخواب-

 روشن بمونن! طورنیهم

. ستادمیبه او ا ترکینزد یفتم و کمفاصله گر وارید از

سرم برداشت و  یدستمالم را گرفت و از رو یگوشه

 یصندوق گذاشت. دستش را پشت کمرم، رو یرو

 :بردیم نییآرام باال و پا میموها



عاشق شده؟ من  لینه صد د لید هی گنیم یدیشن-

 عاشقت شدم! لیبا صد د دمتیبار د نیاول یوقت

شدم، متوجه شد  لیکه خم کردم و به طرفش متما سر

را  گرشیباشم. دست د ترکیدوست دارم به او نزد

 هم به کمک آورد و کامل دورم حلقه کرد:

من تو  یدیفهم نکهیروز صبح بعد از ااون یوقت-

بهار ازش  کردنتیاذ یبرا ؛یعفتم، فرار بود یخونه

انه؟" ند یواحوال درستعمو حالدختر ی: "تدمیپرس

بدونم به  خواستمیقدر مفقط خدا دونست چه یول

 نه! ای یستیقشنگ ا ادیکه به موهات ب یااندازه

که دستانش را باال  دادمیگوش م شیهابه حرف داشتم

 نییسرش را پا دفعهکیگردنم جا داد.  یبرد و رو

 گریبوسه، د نی. با اولدیآورد و صورتم را بوس

نتوانست مثل لحظات قبل، آرام باشد. در آغوشم گرفت 

لذت  نیبوسه، شروع اول نیو از جا بلندم کرد. اول

 یبرا بودناقترشدن شرم و مشتبود. کمرنگ

اش به خودش پناه بردم و تکرارش. از شرم بوسه

تاب خورده و  میسرم را در گردنش پنهان کردم. موها

چشمانم بسته  بودند. زانیاش آوسر و شانه یرو

که من را در آغوش  ییجاهمان دمیفهمیبود؛ اما م



 کیو به رختخواب نزد میاستادهیگرفته بود، نا

 .میاشده
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من شود.  ینقشه میاز آن بود که تسل جسورتر

. ندیام را ببشدهطور شده صورت پنهانهر خواستیم

به خودش داد  یدستش را دور کمرم محکم کرد. حرکت

 کردمیو آسمان نگه داشت. حس م نیزم نیو من را ب

تشک  یهر آن ممکن است از دستش رها شوم و رو

تکان داد  طنتیشاما سرش را مقابل چشمانم با  فتم؛یب

خودش چسباند. به چشمانم زل  ینهیو من را به س

 شیهازدننفسآورد. نفس نییپا یزد. سرش را کم

بود. مانند  وقفهیمن، تند و ب یهادرست مثل نفس

گردنم  ریکه ز ی! دستیبعد از حالت خفگ دنیکشنفس

شل و سرم به عقب خم شد و من با  یابود لحظه



ام را لمس بازتر نگاهش کردم. لبانش چانه یچشمان

ها تا به آن زد. با همان بوسه یزیر یو بوسهکرد 

را بست. آرام نشست  دنمیکشلبانم باال آمد و راه نفس

از  یابالش گذاشت. لبانش را لحظه یو سرم را رو

 یو سع خواستمیلبانم برداشت. دورشدنش را نم یرو

نگه  ردو نشیبزیتمنا را از چشمان ت نیا کردمیم

اال آورد و لبانش را دارم. به کمک دستش سرم را ب

. دستش برعکس لبانش دیو آرام بوس دیلبانم کش یرو

 یجلو یهادکمه یشکمم باال آمد و رو یبا ولع از رو

بالش گذاشت.  ینشست. سرم را دوباره رو راهنمیپ

 راهنمیپ یهاکه به چشمانم زل زده بود، دکمه یدر حال

که باز شد، سرم را به  میها. دکمهکردیرا هم باز م

گرمش  ینهیس یراست چرخاندم و کف دستم را رو

به خاطر شرم نبود،  گرید بارمنیشدن اگذاشتم. پنهان

هستم مال او شوم.  یبداند راض خواستمیفقط م

و به طرف  دیکش انمیعر یبازو یدستش را رو

 صورتم خم شد. زمزمه کرد:

 اگه سردت شد بگو پنجره رو ببندم.-

 :دیگوشم را بوس کنار

 نکنم. آروم ببو! تتیاصالً اذ -



روز  کیکرده بود،  یتازه عروس یوقت یتاجعمهدختر

من  کردیعفت آمد. فکر معموزن یناراحت به خانه

و  کردیم سهیعمو کخواب هستم. برنج را با زن

سرش رو با  ایدن یتو ییالکو چی: "کاش هگفتیم

 بالش نذاره." هی یکه دوست ندانه رو یمرد

بالش قرار  کی یکه سر  سلمان کنار سرم رو یوقت

گرفت و با تمام قدرت من را در برگرفت و من 

قدر دختر چه دمیفهم دم؛یعطش عطر تنش را بو کشپر

 .گفتیراست م یتاجعمه

دارند.  یبهتر یبو ند،یرویکه در کوهستان م ییُرزها

رابر از انگار دوب دهد؛یگل م دیاز سف شتریسرخش ب

زمستان  ی. در سرمابردیو هوا سهم م دیخورش

تا  کندیرا گرم و محکم در خاک حفظ م شیهاشهیر

غنچه  نیاش مادر چندبهار هر ساقه یهادر صبحگاه

امسال گل داده  ودم،که پارسال کاشته ب ی. رزباشد

 یموها کردیم یبود. به طرف سلمان برگشتم که سع

. توانستیسرش نگه دارد و نم یدارش را باالنم

 کردم: شیپنجره را تا به آخر باز کردم و صدا

تر اون گل رز که از همه کوتاه نیبب ایُجن بسلمان-

 قدر گل داده!چه ستهیا



برداشت و با لبخند نگاهم  شیموها یرا از رو دستش

 کرد:

 عفت؟ ای مارلهیپ ،یرو درآورد یک یاالن ادا-

 دادم: را به دو طرف تکان سرم

به تو  شتری! اون از همه باخترعموزن کدوم،چیه-

 ُجن!سلمان گهیم

 شیکه رو یاآمد و دستانش را دو طرف تاقچه جلو

 نشسته بودم گذاشت:

 ؟یجز تو نگ یقدغن بکنم که کس یخوایم -

 عیآوردم و به لبانش دوختم، سر نییچشمم را پا تا

 نییتاقچه پا یام زد و من را از روبه گونه یابوسه

 گرید یدستش را خوانده بودم، ول ریآورد. د

 کیهر بار که سرش را به صورتم نزد دانستمیم

است. دستم را گرفت و  یچه منظور یبرا کند،یم

 گفت:

 .میجا بش هی خوامیرو بخور، دستمالتم ببند م ریشیت-

قدر تند دستمال را بستم و مقابل چشمانش آن عیسر

که دست در  نیبه خنده افتاد. هم که دمیرا نوش ریش

شان خانه وانیا یبهار از رو م،یرفت نییدست هم پا



و  ختیسرمان ر یپر کرده بود رورا که پر ییهاگل

 کرد: یهلهله کرد. سلمان اخم

 !یکوه رو خبر بودتموم باال سته،یچه خبر ا-

سرمان  یپرپر شده را رو یهاگل یهیبا خنده بق بهار

 و گفت: ختیر

 ی. مارجان از خونهنیایزود ب نیریهر جا م-

 افتهینگه داشت. راه م شهینم نهیا اد،یب مارهیرق

 دنبالتون. آدیم

 داد: شد و ادامه رهیمن خ به

از  یخاطر دورجان بهمار یپرتحواس شتریب میمر-

 شدیکاش م ،ستهیا یکوه و خو خونه و زندگباال

 .میبمون جانیهم

 گفت: قاطعانه سلمان

 یجا گهید نجای. اشهیشاءهللا خوب مرشت ان میبش-

 .ستیشما ن

مان بسته بود؛ به آن را به درخت کنار خانه اسبش

. طناب اسبش را باز کرد و به طرفم آمد. با میسو رفت

 دست کمرم را گرفت و گفت: کی

 زاده. با اسبم ببرمت امام خوامیم-



کرده بود، انداختم و  زیبه اسبش که گوش ت ینگاهمین

 گفتم:

 م؟یمگه خودمون پا ندان-

 زد و سرش را کج کرد: یلبخند

 ؟یسوارش بش یترسیم-

 اسبش را نوازش کردم: گردن

 !یبترس یسواراز اسب یجنگل هیعاره که دختر -

 بلندم کرد:طرف کمرم را گرفت و از جا  دو

 پس بشو سوارش ببو! یاگر نترسن یخب دختر جنگل-

که  ینکردم و سوار اسبش شدم، اما وقت یخالفتم چیه

 خودش هم بالفاصله سوار شد، به طرفش برگشتم:
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 میفتیو راه ب میسوار اسب بش ییتادو شهیسلمان نم-

 تو محله.

 کرد: کیام نزدرا به شانه سرش



! از راه جنگل میاز محله بش میخوایگفته م یک-

 .میریم

 .ومدهیعمو نتا زن میزودتر بش پس

 سرش آرام به صورتم ضربه زد: با

 بده! هیاول به من تک-

 :نمیدادم تا کامل صورتش را بب هیزاو شتریرا ب سرم

 باشه. یکیتو جنگل  دی! شابهیسلمان ع-

 سرش را به دو طرف تکان داد:-

 فکریزودتر ت ستهی! بهتر امیافتیراه نم یند هیتک تا-

 گهیها، به تو مبا من کار نداره ادیعفت ب ،یرو بکن

 نیاول یکه هنوز مو یدیرو د یعروسکدوم تازه

 !یور بپرو اون ورنیا قدرنیحمومش خشک نشده ا

 تعجب نگاهش کردم: با

 ؟یتو گوش بود گفت،یرو به من م نایداشت ا-

را دوست  دنشیخند یقدر صداو من آن دیخند بلند

 ترکینزد ییبدهم تا از جا هیتک اشنهیداشتم که به س

 یبه آن صدا گوش بدهم. اسب راه افتاد. گرما

 گذاشتیکه نم شدیما رد و بدل م نیب یمطبوع

. از راه جنگل و به موازات میبزن یحرف کدامچیه



 دیوزیم. باد میرودخانه به سمت امام زاده حرکت کرد

شد  دایزاده که پو دستمالم را به عقب برده بود. امام

به سمتش  یاز سلمان فاصله گرفتم و سرم را کم

 کردم: لیمتما

خان برار باال نیدست از سر ا یسلمان قول بد-

 دنبالش نشو! گهید ،یبردار

 :دیرا محکم بوس سرم

! مگه خانومیتیت یکنیحرفت رو دوتا م یباز که دار-

جماعت رو حساب دزد و راهزن دیبا ینگفتخودت 

 یجنگل کیتا مردم راحت باشن، مگه تو دختر  دیرس

 ؟یستین

 دادم: هیتک اشنهیبه س دوباره

نکرده بودم  هی. هنوز بهت تککردیاون موقع فرق م-

 !ستهیا یخوب یتا بدونم چه جا

 کنم! یتو همه کار یمن برا م،ینترس مر -

 _سلمانمی_مرانی#پا

* * * 
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داده و چشمانش در  هیبه کاپوت شورلتش تک دیام

 کیپالتواش را به هم نزد یقهی. دیچرخیاطراف م

هوا در امان بماند. در  یکرده بود تا از سوز  سرما

بودم  اشرهیبه من که خ یلبخند ش،یهاکردنشمچچشم

دادم و  نییرا پا نیماش یشهیطور ماند. شزد و همان

 بردم: رونیسرم را ب

ساعت از نه  نجاست؟یا میمگه نگفته بود هشت و ن-

 هم گذشت!

 گرفت: لشیرا از اتومب اشهیتک

 االن! گهید آدیم-

تر بلند یرا کم میبردم و صدا رونیب شتریرا ب سرم

 کردم:

 سرده. ن،یتو ماش نیبش ایخب حداقل ب-



 دفعهکینگاه کرد؛  ابانیخ یگرفت و به آن سو چشم

 نیلبش آمد. رد نگاهش را گرفتم و از ب یرو یلبخند

. در ستیچ یلبخندش برا دمیدرختان که گذشتم، فهم

گرفته بود و به جلو  نیرا از ماش اشهیکه تک یحال

 گفت: داشت،یقدم برم

 اومد! ایب-

جدول  یاز رو یبنگشدم. جمال ادهیپ لیاز اتومب عیسر

رو که از روبه یلیتا اتومب ستادی. ادیپر نییپا ابانیخ

 دیطول کش یکه کم لیرد شود. آمدن اتومب آمدیم

بود به هم برخورد  کیبه جلو برداشت و نزد یقدم

به  یهم قدم دیخوردم و ام یتکان میکنند. در جا

 داد زد: ابانیخ. جمال وسط سمتش برداشت

 .گهیجون ب کن برو د ،یستیخر که سوار ن-

طرف که آن یو چند نفر میدیرا فقط ما شن شیصدا

 لی. اتومبکردندیبودند و نگاهش م ستادهیا ابانیخ

 رفته بود.

با او  دیکه رس دیمان آمد. به امبا سرعت به سمت 

 دست داد و غرغر کرد:

 !ارویپشت فرمون خوابش برده بود -



از  یابرگه د،یچرخیکه سرش در اطراف م یحال در

با  دیگرفت. ام دیآورد و به طرف ام رونیب بشیج

 یپشت بیدادن پالتواش، برگه را داخل جعقب

برگه  انیجر دمیو نفهم دمیرس ریشلوارش گذاشت. د

 باال انداخت: ییمن ابرو دنی. جمال با دستیچ

 یاز عقد چ شیخانوم، به سفر پسالم عروسبه! به-

 ماه  نبات؟ گن،یم

 :دمیپرس دیبه ام کردم و با اشاره سالم

 د؟یبه ام یبود داد یچ-

 گفت: دیرو به ام یزیلبخند تمسخرآم با

ت خبر دارن با معشوقه اتیباالدست دتونن؟یجد سیرئ-

 ؟یاتیعمل یسر قرارها یریم

 اش زد:به شانه یاضربه دیام

برو که ماه  گهی! تو هم دقیندارم رف یدستمن باال-

 .شهیم ریمون داره دنبات

 کردمیآمد بود. احساس مودر رفت شاننیب نگاهم

تا در  کنندیم یسر هم گذاشتن را بازدارند نقش سربه

رد و بدل  نشانیکه ب یاحواس من را از برگه تینها

 شده بود، پرت کنند.



 شد: یجد دیزودتر از ام یبنگجمال

 دکترمون چطوره؟ یپا-

 آرام پلک زد: دیام

دانشگاه. تا  ادیفردا بپس بهتره! احتماالً فردا-

 .دینکن یکارچیبرنگشته ه

 کرد: کیرا به جمال نزد سرش

دم غروبت رو هم کنسل کن؛ خطرناکه!  یقرارها-

براتون تله  ستین دیاونجا شده، بع یکارتا شلوغدوسه

 سرتون. زنیبر نییز باال و پاا دفعههیبذارن و 

 زد: یلبخند جمال

من  زن،یو هوا بر نی! اگه از زممهیریام یمن بچه-

 .کنمیفرار م نیرزمیاز ز

و  ستادهیا روادهیکه در پ یبه دو مرد ینگاهمین دیام

بودند،  دهیرا د گریهمد یانگار آشنا بوده و تصادف

 را باال آورد: اششدهانداخت. دست مشت

مشت رو بکوبم تو صورتت!  نیا شدیجمال کاش م-

 .میستین یدرست یکه جا فیح

 و گفتم: ستادمیا دیام یشانهبهشانه یاخم با



روز  هی ه،یروز جواد هی ؟یتهران یچند جا یتو بچه-

 !هیریخراسون، امروزم ام دونیم

 :دیدر جا به طرفم چرخ یبنگجمال

 ه،یریسال امده م،یخراسون بود دونیم سالشیش-

روغن قو تو خزانه، االنم  یکارخونه کیسال نزدسه

 .میهست هیساله که تو جوادپنج

 کرد و گفت: زیچشمانش را ر دیام

 ی! کارخونهیبود بیدزاش یتموم عمرت رو تو-

 !یدونیاسم ازش م هیروغن قو رو هم احتماالً در حد 

 :دیرا کج کرد و رو به جمال پرس سرش

 بسه؟ ای ادامه بدم-

 :دیخند زیانکار کند، اما ر یبنگبودم جمال منتظر

مردم،  یتو زندگ یسرک بکش یبخوا ینجوریا-

 !ایدیرو از دست م روانتیپ

شدم و سرم را به طرف جمال خم کردم. دو  ترکینزد

 رفتند. ییمرد از کنارمان رد شدند و هر کدام به سو

  ب؟یدزاش-

 نداد گفتم: یجواب یوقت



که تموم  یهست یاجزو همون طبقه پس تو هم-

 ارزش و سود جامعه سهم اوناست.

ما، رو  نیداشتن آن بو نگه چیبا باالآوردن سوئ دیام

 به جمال گفت:

بهت بگم  خواستمیشده. فقط م رمونید م،یبر دیبا-

 یهاهمون بچه یرو برو برا ایبازیشامورت نیا

 .اریدانشگاهتون درب

 گرفت: دیام لیدستش را به طرف اتومب جمال

و  زیر نیدار نجایا نیندارم، شما موند یمن که کار-

 .رونیب دیزیریدرشت من رو م

 در هوا تکان دادم: شیبرا یدست

 من برگردم باهات کار دارم!-

سرش را به  کردیکه اجرا م ییهاشنامهیسبک نما به

 حرکت درآورد:

 !میمردر خدمت شما هستم مادموازل-

سوار شود  نکهیقبل از ا دیام م،یدیکه رس لیاتومب به

 به جمال انداخت: ینگاه



. شبا دستشون ادینرو تا دکتر ب جاچی! هاینکن تیخر-

راحت بزنن، آب هم از آب تکون  توننیبازه، م

 وجه نرو! چیبه ه نخوره.

 !دادیپشت هم سر تکان م یبا مسخرگ فقط

 زدم: داد

 خب حرف گوش کن، خطرناکه!-

رد شود و به دانشگاه  ابانیتا از خ ستادیبه ما ا پشت

بود  ستادهیرفتن نداشت. ا یبرا یاعجله بارنی. ابرود

 راحت بگذرد. د،یآیکه م یلیتا هر اتومب
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راه افتاده است و ما  دیام دمیهمنف یحت یاقهیچند دق تا

کرج پشت سر  یشاهرضا را به سمت جاده ابانیخ

دست فرمان  کی. با دمیچرخ دی. به سمت اممیگذاشت



داده و  هیتک نیماش یشهیرا گرفته وآرنجش را به ش

 امیمشتش را به دهانش چسبانده بود. در صندل

 جا شدم:جابه

 !دیام یکنیفکر م یبه چ یدار دونمیم-

 :دیبه سمتم چرخ آرام

 یهست یزیتو هم نگران همون چ دونمیدر واقع م-

 که من هستم!

 ماند: حمینزد و منتظر توض یحرف باز

 جمال کار خودش رو بکنه. یترسیتو م-

 برگرداند و چشمش را به مقابلش دوخت. یرو

 هیبه حرفت گوش بده.  کنمیمنم نگرانشم. فکر نم-

و اون  نیکه چشمش به دهن ا ستیآدم ساده هم ن

کرد و دم از  ینقش باز یکل گن،یم یچ نهیباشه تا بب

ش همه میدیکارگر و حق و حقوشون زد، تهش فهم

 بوده.  لمیف

 به سمتم انداخت: ینگاهمین دیام

هم حرفاش  یلیحواسش جمعه. خ ستم،ینگرانش ن-

 .دارهیسرا بینبوده، باباش تو دزاش لمیف



. با نگاه به جلو دمیکش یقیمگرفتم و نفس ع چشم

 گفتم:

باور کنم،  دیکدوم حرفش رو با دونمیواقعاً موندم، نم-

 کدومش رو نه.

. با اورمیب رونیب الیرا از فکر و خ دیبودم ام توانسته

 لبخند در جوابم گفت:

همه مثل تو هستن که  ی. فکر کردنهیدرستشم هم-

 ییهابرن بگن شوهر سابق من تو دانشگاه رابط

و به من  یکن دایها رو پاون رابطه شهیداره، م

 !کننیم کاریتا بفهمم چ یوصلشون کن

 نگاهش کردم: چپچپ

رو  نی! تو الهیقب سیپسر رئ میمن آدم به درد بخور-

 .یدونیم یبهتر از هر کس

 کرد: لیبه سمتم متما یرا کم سرش

اون  یکارنیریش یبر منکرش لعنت! هنوز خاطره-

 .لرزونهیوبدنم رو مشبت تن

 گذاشتم: شیبازو یرا رو دستم

 !یکنیم شیمن رو ستا اریتو خلوتت بس دونمیمن م-

 رفت: نییباال و پا میدور از سر تا پا کی شیهاچشم



 نکنم؟ شی! چرا ستایکماالت که کم ندار-

 رم،یرا محکم بگ شیسفت کردم تا بازو یرا کم دستم

 یبه نوازش لیام تبدفشارش بدهم؛ حمله امدیاما دلم ن

 زدم: شیلبش آورد. صدا یآرام شد که لبخند را رو

 ...دیام-

 جانم!-

 بود؟ یکه جمال بهت داد چ یکاغذ-

 نیدر برابرم محکم باشد، اول گرفتیم میتصم یوقت

 بود که اصالً نگاهم نکند: نیکارش ا

 بشه؟ یچ یبدون یخوایم-

 برداشتم: شیبازو یرا از رو دستم

بهم اعتماد  کنمیکه فکر م یزنیحرف م یجور هی-

 !یندار

 مکث گفت: یاذره بدون

ترم و  ،یدانشگاه ینفر، همراه با رشتهاسم پنج-

کمک  توننیم کنهیکه جمال فکر م شونهیمحل زندگ

 قیذره در موردشون تحق هی دیکنن بهمون. فقط با

 .میکن



 تکان داد: یسر

 گهید میخورد یاز جنابعالکه  یبعد از رودست-

 کنم. سکیر خوامینم

 یجمال رو من بهتون معرف نیفراموش نکن هم-

 کردم.

 کرد: ادیز یرا کم لیاتومب سرعت

 .میشدیزود باهاش آشنا م ای رید-

برگشتم.  شهیبغلم بردم و به سمت ش ریرا به ز دستانم

کوتاه  دید ینکردم. وقت ییزد؛ اعتنا میدو بار صدا

 گفت: میآینم

 خبر داغ برات دارما! هی-

سرم را حرکت دادم.  یحفظ حالت دستانم، کم با

 منتظرم نگذاشت:

نامه داده به  هی اکالیقبل از رفتنش به ک ریام شبید-

 احمد که بده به آذر!

 از هم باز شد: دستانم

 ؟یاچه نامه-

 خوشحال شد: امیکنجکاو یبرا



نوشته  یچ زنمیاما حدس م دونم،یکه نم قیدق-

 باشه.

 به طرفش خم شدم: یکم

 نوشته؟ یچ-

معلوم بود،  اشیداشت که نه خوشحال یحالت صورتش

 :اشینه ناراحت

 وقتچیکه ه یزیش گفته! چاحتماالً از عشق و عالقه-

 .قدرتش رو نداشت رو در رو بهش بگه

 دیبا دانستمیکرده بود. نم تیبه من هم سرا دیام حس

به  ریت! فقط دوست داشتم امناراح ایخوشحال باشم 

راه کند. عالقه آذر را سربه نیبرسد و ا شیآرزو

را در رفتارش  ریداشتن اماز دوست ییهارگه یگاه

نگذاشته بود  ریام یاما از وقت شتر؛یب می. قددمیدیم

 ینشان چیه گری، دآذر برود یاربه خواستگ ایثرخاله

بود و  ریاو دلگ یاز کارها ری. امدمیاز عالقه در او ند

 بکند. یتالف خواستیشکل م نیبه ا

 با سؤالش نگذاشت به فکرکردن ادامه بدهم: دیام

 بده؟ یآذر چه جواب یکنیفکر م-



وقتا اون .نمیبیم گهیجور د هیخب االن کل ماجرا رو -

من فکر کردم  ،ینذاشت خاله بره خواستگار ریکه ام

ر و آذ یهاوصلت و مقاله نیبه ا ستین یراض

 .کردیفکر رو م نیشه. آذر هم همکارهاش هم بهانه

 شدم: رهیخ دیو به ام دمیکش یقیعم نفس

فقط از سر  رینبوده و ام طورنیکه ا دونمیاالن م-

 . کار رو کرده نیا یناراحت

 تکان داد.  دییسرش را به تا دیام

جلب توجه  یآذر برا کنمیفکر م یمن حت دیام-

. احتماالً کردیهاش رو انتخاب مموضوع مقاله

رو  لیفام یهیو بق ریواکنش ام اومدهیخوشش م

. فکر کردیم یروادهیو ز نهیهاش ببراجع به مقاله

. االن هم اگه آدیبه چشم م شتریب یطورنیا کردیم

براش  زیچهمه ،اون نامه ابراز عالقه باشه یمحتوا

 .شهیعوض م

 کردم: زمزمه

 .دونمیم کنه،یکه هست ناراحتش نم یهر چ-

 دادم: هیتک یرا به صندل سرم

 االن احمد نامه رو داده به آذر؟-



 سرش را به دو طرف تکان داد: دیام

 رهینه. گفت امروز عمو کارش داره، آخر شب م-

 .دهیبهش م
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بود و  زیر د؛یباریباران م م،یدیرس اکالیبه ک یوقت

 یتند و رگبار یهااز باران یکس نجایسمج. ا

به  د،یآیبه همان سرعت که م گفتندی. مدیترسینم

به  یمنته ی. تا وارد جادهرودیهمان سرعت هم م

 زاریشال انیکه م دمیرا د یابچهپسر م،یشد الیو

 ینگاهش کردم. به جا ودادم  نییرا پا شهی. شدیدویم

راهش را از راه باران سوا کند و به سمت جاده  نکهیا

برگردد، دستانش را از هم باز کرده و  و به خانه دیایب

 کردم و گفتم: زیبه دل  باران زده بود! چشم ر

 ست؟یاون فرهاد ن دیام-



 انداخت: یدم، نگاهکه اشاره کر یبه سمت دیام

عمو چشم زن ست؟یبچه سردش ن نیچرا خودشه؛ ا-

 !دهیرو دور د

 :ندیننش میموها یرا باال دادم تا باران رو شهیش

 !نجانیا ینگفته بود-

 مهم باشه.  کردمیفکر نم-

 کوتاه ادامه داد: یمکث با

 یخونه میریشب م یبمون نجایا یدوست ندار اگه

 !یپورننه

 را به دو طرف تکان دادم: سرم

بمونم که فردا  خوامیم یول کشم،یخرده خجالت م هی-

 کوه.باال میبر

خاطر پدر که همه او را به یمرد ،ییایدریعل

باز  مانیرا برا الیدوست داشتند، در  و ادیمرحومش ز

پارک کرد،  اطیرا در ح لیکه اتومب نیهم دیکرد. ام

 شد و به سمتش رفت. دست داد و گفت: ادهیپ

 ؟یخوب جان،یعل یچطور-



کرد.  با  یپرسدستانش را فشرد و احوال ییایدریعل

من که به او سالم کرده و منتظر جوابش بودم،  دنید

 گفت: عیسر

بارون سر و  ن،یباال معطل نکن نیسالم از ماست. بش-

 .نیخوریکنه سرما م سیُجن شما رو خ

نگاهم کند تا چشمش به سر  انیدرمیکی کردیم یسع

 .فتدین امیبدون روسر

 به اطراف انداخت و گفت: ینگاه دیام

 کجان؟ هیبق-

 دستانش را از هم باز کرد: ییایدریعل

تون بشو و پسرخاله ریکه با ام ماخانومیوهللا س-

باد و  شونیو فرهادم که ماشاءهللا ا نیاسی جون،یاله

خونه  ری. شکوه هم زرونیرفتن ب ه،ین یبارون حال

 ساعتمیهم تا ن مارلهیپیکردنه، تمشغول غذا درست

 .بو، االن خوابه وونیا یرو شیپ

 به من کرد: ینگاه دیام

 .آرمیتو برو باال، من چمدونا رو م یمار-

 دیبه کمک ام ییایدریو عل دمیها دوبه سمت پله من

سقف رساندم، منتظر  ریکه خودم را به ز نیرفت. هم



برداشتن به سمت قدم نیهم برسد. ح دیماندم تا ام

 :دیپرس ییایدریها، از علپله

 ؟یکنیم کاریچ گهیخب د-

 هم در پاسخش گفت: ییایدریعل

 دعا! ُجنیت-

 یبا لهجه دیبود که فقط و فقط با یزدم. کالم یلبخند

را از  شیو گر نه حس و معنا شدیگفته م یلکیگ

دعا کردن، نه فقط دعا  یجان کس ی. برادادیدست م

 ریعاقبت به خ یجان و نه دعا برا یسالمت یبرا

دعا" سراسر ابراز عالقه بود.  ُجنیشدن، بلکه "ت

 یقدر دوستت دارم که ورد زبانم دعا برامن آن یعنی

 آرامش توست.

. در آورد و رفت دیها را با امچمدان الیدر  و کینزد تا

ها از باز کردم و وارد سالن خانه شدم. پرده شیرا برا

دو طرف جمع شده و سهم سالن از هر پنجره، اندک 

پالتواش  دیبود. ام یو باران یابر ینور حاصل از هوا

 را درآورد و گفت:

 بزرگم.مامان شیپ میپالتوت رو بده به من بر-

 گفتم: آرام



 .مینکن دارشیخوابه، ب-

 ستادیرا که به دستش دادم عقب نرفت، مقابلم ا التوپ

 را باز کرد: میو دستانش را به پشتم برد و کش موها

 یبزرگمم عاشق مو! مامانیترقشنگ ینجوریا-

 بلنده.

 تکرار کردم: دوباره

 .دیخوابه ام-

سالن  یگوشه یهارا گرفت و با خودش از پله دستم

ها را پله نیوز ابود هر ر یباال برد. مادربزرگش راض

باال بماند.  یبرود، اما در همان اتاق طبقه نییباال و پا

کرده  یرا بازساز یمیکه عمارت قد شیها پسال یحت

به آن اتاق بدهند.  یرییبودند، اجازه نداده بود تغ

عمارت،  یباال یبود، اتاق طبقه عروستازه یوقت

تر بود. باال روشن یاو و همسرش بود. طبقه یبرا

 یداد و در با صدا نییدر را پا یرهیآرام دستگ دیام

بالش  یرو دی. سر  مادربزرگ امباز شد یژیق زیر

 یجا شد. با بازشدن در تا به آخر، دستش را روجابه

کنار هم  دیامآن گذاشت و سرش را بلند کرد. من و 

از  یشده بود به ما و روسر رهی. خمیبود ستادهیا

 یاش از روشدهبافته یسرش عقب رفته و مو یرو



رها بود. قبل از  اشنهیس یشانه به جلو آمده و رو

 گفت: میبزن یما حرف نکهیا

به  قدرنیدراومد ا چوشمی! مدیامآقا یبود ریقدر دچه-

 جاده نگاه کردم.

به سمتش رفت و  دیو ام میدو به او سالم گفت هر

به من  ینگاهمینشست ن ی. وقتندیکمکش کرد بنش

 کرد و گفت:

 !یستادیتو دتر! دم در چره ا ایب-

 :خواندیم ییجلو رفتم. انگار الال آرامآرام

نازک  لید دآقایامیکنار من! م شیبن ایتو، ب ایب-

 یش توهمه نجایا اومدیبدون تو که م سته؛یا

 چوشمش غم بو! 

با لبخند او را در آغوش گرفت و صورتش را  دیام

زود دور  یلیمادربزرگش خ یدهیت چروک. دسدیبوس

 گردن او حلقه شد.

کنار رفت مادربزرگش  دیام ینشستم و وقت کنارشان

من باز کرد  یبالش را به عقب داد و دستانش را برا

 گرفتنم گله کرد:در آغوش نیو ح
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رو که دوست  یمرتبه دانه، آدم کس کردنمهیتنب-

 !یبکن هیسخت تنب قدرهنیا دینبا ،یبدار

و رو به من که تازه از آغوش  دیخند دیام

کرده در حال و  ریگ یآمده، ول رونیمادربزرگش ب

 بهارنارنج تنش بودم، گفت: یبو یهوا

 یهاهیبزرگ من خودش استاد تنبمامان-

 کردن،یبزرگم که قهر ما باباست. بمرتبهخوش

تا هوا  موندهیقدر اونجا مسر تپه و اون رفتهیم

 .بزرگم مجبور بشه بره دنبالشبشه و بابا کیتار

مادربزرگش را در دستش گرفت و  یهشدبافته یمو

 داد: ادامه

 هیمن رو تنب یحق ندار گهیبهت بگه د خوادیاالن م-

 ! یکن

که اصالً به حالت سرزنش  یبا لبخند بزرگشمامان

 گرفت: دینگاه از ام آمد،یصورتش نم

بکن که  دایخودت پ یبرا یاتپه هیبگم  خوامینه، م-

 !نییبشه اومد تو رو آورد پا ،یقهر بود یوقت
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که به طرف مقابل  یو سکوت کردم. سکوت گرفتمچشم

و ادامه بدهد؛  ردیحرفش را بگ یدنباله دادیاجازه م

وبرگ نداد، بلکه به طرف اما نه تنها حرفش را شاخ

 :دیرا وسط کش یگریموضوع د یبرگشت و پا دیام

من که  سته،یاون بزرگتر شما ا ومد؟یچره ن پ ریت-

و پسغام بفرستم زودتر شما  غامیبراش پ نجایاز ا دینبا

 !یرو به هم جوش بد

 تکان داد و با لبخند گفت: یسر دیام

 یجور هی خوادیداره! م ییهاچه نقشه یاگه بدون-

وا  کایخواست پرتمون کنه آمر یجوشمون بده که وقت

 از هم. مینش

. کردیطور نگاهش مو مادربزرگش همان دیخند

 باشد: تریرا مجبور کرد جد دیکه ام ینگاه



کار  خردههیخودش رو،  رسونهیتا آخر هفته م-

 داشت تهران.

به سمت او  یگذاشت و کم دیام یپا یرا رو دستش

 خم شد:

زودتر کلک  کار رو  اومدی* بو! ملیدلهیپ شهیهم-

 یفکر هیهم  ن،یشدی. هم شما زودتر محرم مَکندیم

 . کردیباالکوه م یبه حال مدرسه

اش رها شانه یمادربزرگش را آرام رو یموها دیام

 کرد:

 آدی. هم مرهیهست، اما سرش بره قولش نم لیدلهیپ-

 .سازهیهم اون مدرسه رو باالخره م م،یکنیعقد م

 تکان داد و به سمت من برگشت: یسر

کنه  فیتعر ریامطور که آقازک؟ اون یتو چره ساکت-

 !یستیوجوش اپرجنب یلیتهرون خ

 انداختم و با لبخند گفتم: دیبه ام ینگاهمین

 ! گفتیوجوش خودش هم ماز جنب آقاریکاش ام-

 یپا یشد. دستانش از رو کیبه هم نزد شیابروها

 شد به صورتش: رهیآمد و خ نییپا دیام



اصالً شما  ن؟یکنیتهران چه کار م نیدار دیآقاام-

 ای ن؟یآینم کالایبا هم ک وقتچیپسرعموها چره ه

! انگار آدیاون نم یآیتو م ای ،یآیتو نم آد،یاحمد م

 .نیتنهاش بذار دیهر دو با هم نتون ن،ینگهبان تهرون

 اش انداخت و گفت:دست دور شانه دیام

وقت چطور هام خبر ندارم، اونمن خودمم از برنامه-

پس فردا حتماً  ایفردا،  ای یبا احمد هماهنگ شم؟ ول

 .آدیم

 یاز انتها شیرو داد، انگار صدا دیجواب ام یوقت

 :آمدیاش محنجره

که  یداغ ُجن،دیداغ تا ابد تازه دانم ام هیمن -

 گهیکردم که د نییتع فیخدا هم تکل یخاطرش برابه

. پس با رهیرو از من بگ یزیحق ندانه تا نمردم عز

 یکه برا ییهاازی. هنوز نذر و ننینکن یرحمیمن ب

 بودم، ادا نکردم. تیآزاد

مادربزرگش مشت شده  یشانه یدر انتها دیام دست

. دیبرد و صورتش را بوس کیبود. سرش را نزد

را از دور  دیمادربزرگش دست انداخت و دست ام

 اش برداشت:شانه



 خانومیواسه ت یزیچ هی ار،یمن رو ب یبشو بقچه-

 بهش بدم. نیای. دو ماهه منتظرم بدمیخر

 نیزم یرا رو شیلند شدن، دو زانوبه قصد ب دیام

 گذاشت: 

 نشده! خانومیهنوز که م-

 سرش را کج کرد و شمرده گفت: مادربزرگش

 که شده! لیدیخانوم ت-

 به او زد: یبلند شد و چشمک دیام

فردا ندانه فردا ببرمش باالکوه و پس یپس اشکال-

 ؟ارمشیب

نخندم، نشد؛  دیام یطلبفرصت یچه کردم برا هر

 یمصلحت یمادربزرگش به طرفم برگشت و با اخم

 گفت:

 ییایدریهم اشکال دانه! فردا صبح عل یلیخ-

براتون  تیمحرم یغهیص هی آرهیرو م نیحسدیس

 نی. اصالً بشنیبش نیبش نیخوای. بعد هر جا میبخون

 . نیایب گهیپنج روز د

تا به  دانستمیتشر بزند، نم خواهدیکردم فقط م فکر

نگاه  دینزدم و فقط به ام یاست. حرف یحد جد نیا



که محرم  یکردم. مادرجون هم دوست نداشت تا وقت

به سمت تاقچه  دی. اممیبا هم تنها بمان ییجا مینشد

 برداشتن بقچه، چشمش به من بود. بقچه نیرفته و ح

را  شیهامادربزرگش داد او آرام گرهرا که به دست

را از داخلش  یاسرخ تا شده یباز کرد و روسر

گلدار  ی  باز کرد. روسر شی. رو به من تادیکش رونیب

من  یپاها یپهنش کرد، تا رو یبود که وقت یو بزرگ

 را هم پوشاند:

 دستمال رو از بازار رشت برات گرفتم. نیا-

 :دمیکش یروسر یرو یدست

رنگ و  یلیقدر قشنگه! دستتون درد نکنه. خچه-

 م.طرحش رو دوست دار

 زد: لبخند

 دیامآقا بزرگکه بابا یدستمال نیمبارکت باشه. اول-

رنگ بو! اونم از رشت  نیمن گرفته بود هم یبرا

 گرفته بود.

 دم،یرا که به طرف خودم کش یروسر یگوشه دو

 گفت:



عکاسخونه بو، تو  هی مایقد دانیمسبزه یپهلو-

 یبزاز رمردیپ هیعکاسخونه  نیکنار هم یکوچه

دار، از اونجا همه قواره فروختیداشت، دستمال م

بگو  دیامرشت به آقا نیبرام گرفته بود. هر وقت رفت

 نشونت بده.

 را به طرفم هل داد: یروسر

. بشو ببند آدیسرخ بهت م ،یستیباال او بلند دیتو سف-

 یبار بستاون دمی. دمیتو رو تماشا بکن ُجندیمن و ام

 .یکرد یبراش دلبر

به طرف مادربزرگش خم شد و دستش را دو  دیام

 طرف صورتش گذاشت:

 یایکوه باز باال یفقط خودت بلد بود یپس فکر کرد-

 !؟یزاده بدزدو قاپ ارباب یسرخ دستمال ببند اکالیک

 ینهیاز جا بلند شدم و به طرف آ امیبا روسر من

 نماند: جوابیهم ب دیتاقچه رفتم. حرف ام یرو

 خمیکوه مو قاپ بدزدم، همون باال اکالیک امیالزم نبو ب-

 رو محکم کرده بودم. 

سر چرخاند  ی. وقتدیچیدر اتاق پ دیام دنیخند یصدا

 اش قطع شد:خنده د،یو من را د



 !نمیبب شمیپ ایب ،یمار یچه قدر قشنگ شد-

سرم  یرا جمع کنم رو یموها نکهیرا بدون ا دستمال

 :دمیخجالت کش دیانداخته بودم. از حالت گفتن ام

 !وونیا یرو رمیم-

____ 

 گنده*دل
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بلند به حرفم  دیآرام و خود ام دیام مادربزرگ

 رفتم. وانیبه ا شانرهیخ . مقابل نگاهدندیخند

حرف  یو صدا گذاشتندیسر هم مسربه داشتند

ام شانه یرا رو یروسر ی. گوشهآمدیشان مزدن

 نییرفتم. به پا وانیا یهاانداختم و به طرف نرده

را  اطیداخل ح یهاگلدان ییایدریانداختم. عل ینگاه



. از ها را از آب پر نکندتا باران آن بردیم خانهریبه ز

اتاق از  بازمهیبه در ن یو با نگاه مها فاصله گرفتنرده

 ییایدریرساندم. عل اطیرفتم و خودم را ح نییها پاپله

تمام شده و به سمت  اطیداخل ح یهاکارش با گلدان

به باغ  دهیچسب یهارفته بود تا گلدان الیمجاور و

جوش و  ینارنج را هم از باران دور نگه دارد. صدا

از باران آدم را  شتریهم بلند شده بود و ب ایخروش در

که  نی. همدمی. به سمت باغ دودادیقرار م ریتاثتحت

. دیمن را د ییایدریگلدان را بلند کردم، عل نیاول

به گلدان در رفت و  یکوتاه نگاهش از روسر یاهیثان

 امیروسر یکه نگاهش رو یآمد بود. آخرش در حال

 مانده بود، گفت:

باال تو بارون  نی. بشنیشما چره، شما مهمون-

 . نینمون

 راه افتادم: خانهریزدم و به طرف ز یلبخند

 .می. زودتر جمع کنکنهیبارون داره خرابشون م-

 برداشت و دنبالم آمد: یگرید گلدان

دانه  زککی. شکوه خانوم کوچشهیآخه زحمت م-

 کارها رو هم من بکنم.  نهیگرفتاره. مجبورم ا



تند به سراغ  ییهاقدم خانه گذاشتم و با ریرا ز گلدان

 رفتم: یگلدان بعد

 بده.  رتونیخدا خ-

 :ستادیا دفعهکی

 ؟یچ یبرا-

 .گهید دیکنیبه شکوه خانوم کمک م-

 را برداشت: یگریگلدان د عیگفت و سر ی"آهان" 

اومد، نصف کاراش  ایزک دن نهیا یخدا شاهده از وقت-

 .ستهیبا من ا

باران  میخانه ببر ریتنها دو گلدان ماند تا به ز یوقت

به  عیدر دست سر یهاهم سرعت گرفت. با گلدان

را دور گردنم بستم و با  امی. روسرمیرفت رخانهیز

از  ییایدرینگاه به آسمان باران را تماشا کردم. عل

 به جاده انداخت و گفت: یدر  باز نگاه

 سرما نخورن خوبه.  ستن،ین دایهم پ نیاسیفرهاد و -

 :دیچرخبه سمتم  دفعهکی

 سالگرد ببو؟ پ ریزک ت یراست-

 بغلم بردم و گفتم: ریرا به ز دستانم



 بود. شیبله، چند وقت پ-

 داد: یرا به دو طرف تکان سرش

. یمادرتون رو هم بدار ،یامرزیو ب یببخش نهیخدا ا-

 بهش باشه. یلیحواستون خ

 خدا رفتگان شما رو هم رحمت کنه.-

 و گفت: دیبه جاده کش یگرید سرک

اما به هر کس که  دم،یمن که رنگ پدرم رو ند-

. یخو پ رومار رو بدار یسفارش کنم هوا رسمیم

من  ی. مادر من هم براستهیاحترامشون واجب ا

پدرم رو  ینداشت که! وقت ی. سنیکرد، هم پدر یمادر

ساله بو، همسن  ازدهیبرار ده  لهیپیکشتن م

 بودم. ومدهین ای! منم که هنوز دنخاناسیال

 را نشان داد: الیرا باال آورد و و ستانشد

خونه بودم و  نیا یتو ماریم کنار یکیاز کوچ-

 کمکش کردم.

 باال داد و گفت: ییابرو

 یلیخ خانیسیو ع اسیال میالبته از حق نگذر-

خداشون هست  ستنیحواسشون به من بو. خودشون ن

که دانم رو برام  یجاریباغ و ب نینتونم دروغ بگم. هم



بو.  ادیشون به منم زمحبت پر،یخاطر مگرفتن. به

من و برادر و  یخانوم هم خرج عروس میخود مر

منم که تا دست  رقرون داد. ماد نیخواهرام رو تا آخر

 خانوم بو!  میسالم داشت ور دل مر یو پا

 را باال برد: دستانش

دو تا خاخور! آخه  نیبا هم خوب بودن. ع یلیخ-

 شدن،یلحظه جدا نم هی. گهیمدرد و همزبون بودن ده

 یبوده. تو جوون ریرو پ شونیغم و غصه ا یاما دون

شدن سخته! هنوز هم که هنوزه هر وقت  مردیب

صحبت هم، آخر کارشون به ونگ و  یپا ننیشین

 . کشهیم یناراحت

آمد خودش را  خانهریبه سمت ز یکه رگبار باران

 تا در امان بماند.  دیعقب کش یکم

 به فرارش زدم که گفت: یلبخند

 انگار آسمون سوراخ ببو!-

و  چدیباران بپ یکه در آوا یباد یمثل هوهو ییصدا

ما را به سمت جاده  ینگاه هر دو رد،یبگ یشیاز آن پ

شده  الیبه و یمنته یوارد جاده ریام نیماش .دیکش

 زد: میصدا دیبود. ام



 ؟ییکجا یمار-

 بردم و گفتم: رونیب خانهریز زسرم را ا 

 اومدن. ونیو هما ریام د،یام نییپا ایب-
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آمد و سرش را باال  رونیخانه ب ریاز ز ییایدریعل

 گرفت:

گرم   هیهوا  روزیقسمت شما بو! تا پر نمیا خاندیام-

 داشت که نگو!  یآفتاب

 که چشمش به جاده بود، گفت: یدر حال دیام

! هم می. جفتش رو دوست دارمیندار یما مشکل-

 بارون، هم آفتاب!

 عقب رفت و گفت: یکم بعد



 !نییپا آمیاالن م-

و دستانش را از هم باز  دیبه سمتم چرخ ییایدریعل

 کرد:

 ! یفتیب شیپ شونیاز ا شهینم تو حرف-

 تند به سمت در رفت:تند دمیخند یوقت

چه برسه به  ومدم،یبرن کشونیمن از پس  کوچ-

بار گفتم نشو تو بارون، بزرگشون! اون فرهاد رو ده

 سر یبارون برا گهیبه من م گردهیزک برم مشتهی

 دیرو فقط با گوشنهیالزمه. ا مردلهیو ُجن گ

 .ستمین فشی؛ من حربکشهسفت  خانیسیع

کم نشد و بلندتر  میهااز خنده یزیحرفش چ یادامه با

 ریرا تا به آخر باز کرد تا ام اطیح ی. دروازهدمیخند

 دیمن را د یوقت ری. اماوردیرا به داخل ب نشیماش

 میآورد و برا رونیدستش را ب زد و از پنجره یبوق

 رونیآمده و منتظرشان بود. ب نییهم پا دیتکان داد. ام

را  ونیو هما شیعمورا نگه داشت؛ زن نیاز در ماش

 دیرو به من و ام اطیآمدن به داخل ح نیکرد و ح ادهیپ

 گفت:

 . دنیدومادمون هم که رسوعروس تازه-



جواب سالمم را  یبا لبخند وارد شد و وقت شیعموزن

 گفت: ام،یبه روسر یداد، با نگاه

 .جانیدستمالت مبارک مارتازه-

 باال انداخت و گفت: ییابرو ونیهما

 !آدیچه بهت م-

نکردم؛ من و او از همان  یتوجه ونیهما فیتعر به

هم بد  یدرباره گرانیمقابل د میعادت نداشت یبچگ

لباس  کینبودن خوب یگفتن درباره نیولو ا م،یبگو

 مان باشد. در تن

ا اردک درست کرده بود و شام فسنجان ب خانمشکوه

کرد.  فیدوست نداشت خورد و تعر نکهیبا ا ونیهما

 یهانگاه یکه متوجه کردمیداشتم با لبخند نگاهش م

که در دو طرفش نشسته بودند،  ریو ام دیام یدرپیپ

 کیبرگشته بود،  جانیکه از اله یتمام مدت ریشدم. ام

 دیتنها بماند. ام دیلحظه هم دورش خلوت نشد تا با ام

 یهارا من از نگاه نیزدن با او بود و احرف قراریب

متوجه شدم.  ماند،یم رهیخ ریام یکه رو اشیطوالن

 ریسفره جمع شد، هر سه با هم بلند شدند. ام یوقت

 گفت: کردند،یشان مکه نگاه یرو به جمع



که  نیی. پامیخوابیجا مباال! شبم همون میریما م-

 ال شما!گرمتره م

 رونیرا از در ب شانیپا کهنیبودم تا هم آماده

ها را گذاشتند، دنبالشان بروم، اما فرهاد با سؤالش آن

 اتاق نگه داشت: یتو

 آره؟ د؛یبکش گاریباال س دیریم-

به هم نگاه کردند و به حرفش لبخند  ریو ام دیام

 برداشت: یرا از پشت اشهیزدند، اما مادرش تک

 یبرگشت یبذار فراموشم بشه با چه وضعفرهاد اول -

 کن. یزبونخونه، بعد بلبل

 گفت: شیعموبا لبخند به زن ریام

 ییایدریعل مش،یعمو من که گفتم با خودمون ببرزن-

 . دیکشینفس راحت م هیساعت دوسه هم

از اتاق  ر،یزدن امحرف نیبود. ح دیفقط به ام حواسم

. نبالش راه افتادهم بالفاصله د ونیرفت و هما رونیب

با گفتن:  د،یاز آن دو نفر د یاتاق را خال یوقت ریام

 یها"با اجازه" صحبتش را خاتمه داد. در مقابل چشم

من هم بلند شدم. فقط سر تکان دادم و  ه،یبق یرهیخ

 یهابرسم و حرف رید دمیترسی. ممرفت رونیب



. ها باال رفته بودندشان را از دست بدهم. از پلهمهم

در  ونیو هما دیها را پشت سر گذاشتم. امپله عیسر

تاقچه،  یرو یهاچراغ کینزد وان،یا یانتها

چند  ریداده بودند و ام هیرا به ستون تک شانیهاشانه

من به  یپا ی؛ با صداها برسدقدم مانده بود تا به آن

آن دو نفر را هم به سمت من  نگاهعقب برگشت و 

 تررهیهشان خنگا شدم،یم ترکیکشاند. هر چه نزد

 . دستم را باال بردم:شدیم

 !د؟یکنینگاه م ینجوریها؟ چرا ا-

 اخم ادامه دادم: با

و دنبال  دیکردیبه هم نگاه م یسر سفره ه دمید-

 !نیزدن با هم بودحرف

 باال داد: ییابرو ریام

از نظر تو  میزدن با هم باشدنبال حرف ؟یخب که چ-

 داره؟ یبیع

و  دیاو را به سمت ام شیبا گرفتن بازو دم،یرس یوقت

 برگرداندم و گفتم: ونیهما

 داره! بیع یلیخ یمن بگ شیپ ینخوا یآره؛ وقت-

 کردم و گفتم: یااشاره ونیو هما دیام به



 بگو!  ،یبهشون بگ یخواستیم یچ-

 ن برداشت:را از ستو اشهیتک دیام

 خبریمگه مونده که ازش ب هم یزیچ جانیمار-

 ای ،یزور سردرآوردازش به ایبود  یهر چ ؟یباش

 .میخودمون بهت گفت

 را به جلو هل دادم: ریام

و با من  دیستیچرا ساکت وا طورهنیپس اگه ا-

 یکیکه هر آن ممکنه  نیادامه بد د،یکنیجروبحث م

 باال. ادیب

 به جلو برداشت: یخودش هم کمک کرد و قدم ریام

بهش  دیهر شب با ،یفکر کن شتریب یخواینم دیام-

 !ایگزارش بد

 :دیپرس یجد یلیدر جوابش خ دیام

 ها رو؟به دکتر؛ فرستاد بچه نیزنگ زد-

 گفت: ریتکان داد و امسر دییتا یبه معن ونیهما

نه دکتر جواب داد، نه  یآره زنگ زدم همه جا. ول-

گفت جمال  مانیهم زنگ زدم، ا یفروشجمال! به کتاب

 ومدهین گهیو د رونیظهر از دانشگاه زده ب

 .یفروشکتاب
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 :ستادمیا دیرفتم و کنار ام ترکینزد

فکر کنم جمال به حرفت گوش نداده و رفته  دیام-

 ! هیریام

با  ری. امدندیمن چرخ هر دو به سمت ونیو هما ریام

 از حالت آرام قبلش درآمده بود، گفت: یکه کم ییصدا

 نیا هینرن، چه خر گهی! مگه قرار نشد ده؟یریام-

 آدم؟

 گفت: ونیهما

و  ستیها دستشون ننامهاز شب یزیحاال خوبه چ-

 !میهمه رو آورد



 دانستمیم .دیدو شیحرف، چشمانم به سو نیا با

از آن است که من  شتریماجراها ب نیدر ا شدنشریدرگ

 حدش را باور کنم: نیتا ا خواستمیخبر دارم، اما نم

چندبار  ست؟یدستشون ن یچیه ون؟ینامه هماشب-

 !اکال؟یک دیاریتا همه رو ب نیو رفت نیاومد

 رفتم: جلوتر

 کنم. کاریمن از دست تو چ ی! واونیهما یوا-

 برد: نییرا باال و پا دستانش

 .دنیبابا، همه شن سیه-

 آره؟ ه؛یبازبچه یفکر کرد ونیهما-

 دیام یبه سو نکهیا نیاز من گرفت و ح نگاه

 گفت: گشت،یمبر

 !یمار ایتو رو خدا کوتاه ب-

 ر گفت:واپچرا کج کرد و پچ سرش

که  یزیچ اکال،یک میهمه رو آورد گه،یدرسته د دیام-

 دستشون ندارن، دارن؟

 را تمام کرد: شیدهایشک و ترد ریام



 ییزایچ هیدکتر  شیپ اکال؟یک میهمه رو کجا آورد-

 هست.

 :ستادیشان اجلو آمد و وسط دیام

! نگران تهرانم دهینامه دست جمال نمدکتر شب-

 جمال حواسش نباشه، دکتر حتماً هست.  ن،ینباش

 گذاشت: ریام یبازو یرو دست

 شاءهللا جواب داد!اون که ان ؟یاحمد چ-

 کرد و گفت: دییسرش تأ بردننییبا باال و پا ریام

اونم گرفتاره، عمو بست نشسته بود که با خودش -

و فردا  موننیببرتش لواسون. امشبم اونجا م

 تهران.  گردنیبرم

 زد: یلبخند دیام

 ت رو داد آذر؟نامه-

 اطیبه من انداخت و چشمش را تا ح ینگاهمین ریام

 برد: الیو

. دهینه؛ نتونسته. فردا که از لواسون برگشتن م-

 . نجایا آدیم کنهیفردا هم حرکت مگفت پس



از  دیبغلش برد، ام ریکه دستانش را به ز ونیهما

 کنار رفت و گفت: شاننیب

 !نجایق، سرده اتو اتا دیبر-

 کج کرد: یسرش را کم ریام

 وقت؟اون یکنیم کاریتو چ-

زبانش را کوتاه  نکهیا یبه من زد. برا یچشمک و

 کنم، گفتم:

 ؟ینوشت یآذر چ یبرا-

 و گفت: دیخند ونیهما

؛ عاشقانه نوشته باشه ینامه دونمیم دیمن که بع-

. احتماالً نوشته آذر کاش بشود دو ستیاصالً بلد ن

و  ییور  دل دا ینیرا قلم کرد که تا ابد بنش تیپا

 !"ینسوزان شیآت قدرنیو ا مانییزندا

 اش زد:به شانه یاضربه ریام

اون  نیبهنوشت، ععمه شیپ نیتو! کمتر بش میبر-

 !یشد

را کنار  شیگذشتم و جا دیشان از کنار اماز رفتن بعد

د جلو آمد. دستش را باال آور یستون گرفتم. به آرام

نشان  یالعملرا به پشت گوشم برد. عکس میو موها



گونه لمس ندادم. با سرانگشتانش گردنم را نوازش

وار نوازش تمیصورتم آمد و با همان ر یکرد و تا رو

گردنم سفت شد و من  شتبه عقب برگشت. دستش پ

. دمیکش یقی. نفس عمدیرا به سمت خودش کش

فاصله داد و  یچشمش به صورتم بود. دستش را کم

فاصله را با لبانش پر کرد. خودم را به سمت  نیا یجا

 وار صدا کردم:و اسمش را زمزمه دمیستون کش

 !نهیبیم یکی... دیام-

کرد. ستون جا  کیرا گرفت و به خودش نزد کمرم

 ماند و من در آغوشش فرو رفتم.

. شبا گرمتر از دمیرو در مورد تنت فهم یزیچ هی-

. برهیبدنت رو باال م یدما یکیتار مکنیروزه. فکر م

 !یمار یاتو برعکس همه

 یهیاز بق ترواشی یادا کرد و کم دهی" را کشی"مار

کلمات. سخت بود او را از خودم جدا کنم. دستم را 

 دور گردنش حلقه کردم:

 ،یبوسه، بعدش قول بده چشمات رو ببند هیفقط -

 تا من برم. یدستت رو از دور کمرم بردار

 زمزمه کرد: آرام



 بوسه! هیباشه، فقط -

را  شیهارا کج کردم تا بتوانم بهتر ببوسمش. لب سرم

گذاشت. دستم را دور گردنش محکم  میهالب یرو

 یطوالن ییهاهیپا بلند شدم و ثان یپنجه یکردم و رو

و  میآرام را شروع کرد یهم ماند. حرکت یلبانمان رو

 عیند و سرگردن، ت یارهیدامیچرخش ن کیبا 

ده شدم. چشمم که به یو بوس دمی. بوسمیدادادامه

 دمیزنان عقب کشتاقچه افتاد، نفس یچراغ روشن رو

 و گفتم:

من  ؟یبزرگتبابا هیکه شب گفتیم یبزرگت چمامان-

ها قبل بوده که به قدر تو سال یکیباور کنم  تونمینم

 تونم. یداشته! هرگز نم تیجذاب

بوسه  کیافتاد. شرط فقط  نییبا مکث پا دستانمان

و  می. سرمان را جلو بردمیبود، اما به آن وفادار نماند

 ون،یو هما ریزدن امحرف یکردن به صدابا گوش

. لبانم را آرام از میچسباند را به هم مانیهالب طاقتیب

 یباشد. صدا سروصدایب یاهم باز کردم تا بوسه

و عقب و بعد هر د میدیشن انکه فقط خودم یآرام

 یقهی دیرا به عقب هل دادم و ام می. من موهامیدیکش

 را درست کرد. راهنشیپ
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 وستهیپ ایدر یهاموج یکه صدا ییالیدر و دنیخواب

گوش نبض  ریو ز آمدیها باال مها و نردهاز ستون

 کردینم دایپ یو کهنگ یرطوبتش فرصت ماندگ زد،یم

و تا آن سر  شناختیمسافت نم شیهانارنج یو بو

 نیبود. هم یکار سخت آمد،یاتاق  دور از سالن هم م

با  یشگیهم یجابهمحض  شب در جاب یکیکه تار

ره به رنگ رنگ شد و پشت پنجکم ،ییروشنا

کنارم  دیام یعمودرآمد از جا برخاستم. زن یخاکستر

و دست فرهاد را سفت در دستش گرفته بود.  دهیخواب

! دیبرود که نبا ییشب  به جا یمهیاو ن دیترسیم یحت

رفتم. در و  رونیب نیپاورچنیو پاورچ دمیلباس پوش

به هر  یبسته بود، اما سوز سرد سالن یهاپنجره

 ی. پردهخوردیبه صورتم م چرخاندمیطرف که سر م

سو رفتم تا آن را رفته بود. به آن در  تراس عقب



هجوم  یرهایاز مس یکی یبشود جلو دیبکشم، شا

و پرده را  دمیرا د دیسرما را گرفت؛ اما مادربزرگ ام

نشسته و  استر یهاکنار نرده ا،یرها کردم. رو به در

 نکهید. با اداده بو هیها تکرا به آن اشیشانیپ

تمام چشمان  دانستمیاما م دم،یدیاش را نمچهره

پرکرده است. انگشتانش در منفذ  ایسبزش را در

که  یها چنگ شده بود و با هر موجنرده شکلیلوز

 یمن برا یخوابی. بخوردندیتکان م آمد،یبه ساحل م

 یخوابیبود و ب امیاز زندگ تازه یمرحله کیشروع 

که پشت سر گذاشته بود.  یدراز یهااو محصول سال

 وقتیو مرگ  ب ییاندوه، درد، جدا ،ییمحصول تنها

 یاز موها یاکه دوستشان داشت. دسته ییهاآن

زده و دور  رونیسرخش ب یاز پشت روسر دشیسف

خورده بودند. ناخودآگاه برگشتم و به  چیخود پ

 نییها پاسرم نگاه کردم، چطور از آن پشت یهاپله

را دوست  اشیزندگ یهاتجربه یآمده بود؟ همه

 یداریبه د وقتچیکه ه ییهایخداحافظ یداشتم، منها

را با  اشییتنها خواستمیدوباره ختم نشده بود. نم

ها باال گرد کردم و از پلهبرهم بزنم. آرام عقب ایدر

و  دیکه ام یاتاق یپنجرهرفتم. دستان و صورتم را به 

بودند چسباندم و  دهیداخل آن خواب ریو ام ونیهما



و لحاف از  دهیوسط آن دو خواب دیشان کردم. امنگاه

 ریکامل ز ونیو هما ریکنار رفته بود اما ام شیرو

 شانیو موها یشانیاز پ یلحاف فرو رفته و فقط بخش

 معلوم بود.

 دیماالمال از سکوت بود. باران بند آمده و خورش الیو

" ریفاصله گرفته بود. "دلگ روزشید ریاز حالت دلگ

بدون  ی  ابر یبه روزها اکالیبود که خود مردم ک ینام

 یهمه تنهکیبا آمدنش  ییایدر یآفتاب داده بودند. عل

بعد از  قهیشد. تنها چند دق فیسکوت خانه را حر

تازه  یهاخانه باز شد؛ آدم یهاجرهآمدنش درها و پن

و  ازهیو با خم دندیسرک کش رونیبه ب دارشدهیب

که  یاکرده او را نگاه کردند. از لحظهپف یهاچشم

تا بعد از خوردن  ندازدیخانم سفره بکمک کرد شکوه

عجله  ن؛ی:" زود باشکردیصبحانه، مرتب تکرار م

 ."آدیم نیحساالن سد نیبکن

تا  ریقدر زود آمد که امآن نیحسدیس گفت،یم راست

 فت:به خنده افتاد و گ دیاو را د

 تایسستیب یروز نیا کنهیندونه فکر م یهر ک-

و فرصت نداره سرش رو  کنهیودوماد عقد معروس



نخورده بره سحر صبحونه یکله دیبال بابخارونه. اال

 ! شیدنبال کار و کاسب

 گفت: دیانداخت و رو به ام اطیبه ح یگرید نگاه

 باال! آدیها متند داره از پلهچه تند نیبب-

 زد و گفت: شیبه بازو یاضربه شیعموزن

تا منم کمک کنم  دیسرش رو گرم کن نییپا دیشما بر-

 .نیباش آماده بشه، زود یمار

ها را به آن ریو ام دیکمر ام یگذاشتن دستانش رو با

 ها هل داد و گفت:سمت پله

تو  دی. امدایخدا نذاربنده رمردیسر پسربه ن،ییپا دیبر-

 .هم لباست رو بپوش

 شان انداخت و زمزمه کرد:به سمت ینگاهمین ونیهما

عقد  انیب نایحاال واجب بود؟! آخر هفته مامان ا-

 !گهید دیکنیم

 گوشش بردم: کیرا نزد سرم

خواست. به مامان هم  یطورنیا دیبزرگ اممامان-

 نداشت. یگفتم، حرف نیقبل رفتنش به قزو

 تکان داد و گفت: یسر



! گهید دییما شیپ نجایشمام اروز بود! ش سههمه-

 بشه؟ خواستیم یمثالً چ

 ها اشاره کردم:به طرف پله میابروها با

 پررو نشو! نییبرو پا-

به سمتم آمد. با  دیام یعموزن ون،یاز رفتن هما بعد

 لبخند گفت:

 میرو بنداز دیتو اتاق دستمال سرخ و چادر سف میبر-

 سرت. 

وارد اتاق شود.  تا زودتر از من دمیرا عقب کش خودم

سرم انداخت،  یرا بستم و چادر را رو یروسر یوقت

 و گفت: ستادیا میروروبه

 ی! کاش احمد هم راضیخوشگل شد یلیماشاءهللا، خ-

 دیبراش باال بزنم و مثل تو و ام ینیآست هیبشه 

 .رمیبگ الیو نیهم یعقدش رو تو

 و عقب رفت: دیکش یآه

بچه افتاده که  نیبه تنبان ا یچه کک دونمینم -

 بره مملکت رو درست کنه. خوادیم

 زدم: شیبه رو یلبخند



پسرتون  یعروس ال،یو نیا یبعد یشاءهللا عروسان-

 باشه.

سالن را به تراس برده بودند و  ینفرهدو یسلطنت مبل

مقابل در با لبخند منتظر  دیجا بودند. فقط امهمه آن

 م،یمبل کنار هم نشست یرو یبود تا من برسم. وقت

روزه سه یغهیخواست ص نیحسدیاز س دیام یعموزن

باشم  دیقدر زود قبول کردم همسر امبخواند و من آن

تر . عجولدیخند زیباشد و ر وددارنتوانست خ ریکه ام

 بود. دهیرا هم د نیحسدیاز س
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از  رتریزدن را شروع و دزودتر از همه دست فرهاد

 یکه مادرش و عل یهم با تشر همه تمام کرد؛ آن

دستم را گرفت. حرکتش را که  دیبه او زدند. ام ییایدر



به او  ترکیتکان خوردم تا نزد میدر جا یکم دمید

 یاآن فاصله یکه نشود برا کیقدر نزد. آننمیبنش

از  دی! مادربزرگ امادیکم، چه ز کرد؛ چه فیتعر

 دیمان آمد. اول صورت امبلند شد و به سمت شیجا

و بعد صورت من را! دستم را گرفت و  دیرا بوس

 دور مچم انداخت و گفت: یدستبند

رو  گهیروزه، قدر همدسه نیا یهیهم مهر نیا-

 یلیخ یخوشبخت یدن براداتو فرصت ی. زندگنیبدون

 !ستهیا سیخس

 :دیچرخ نیحسدیاز جا بلند شد به سمت س یوقت

 تو سالن کارت دانم. ایب نیحسسد-

و بعد  دیبگو کیماند تا عروسش هم به ما تبر منتظر

با حسرت از  دیام یعموبروند. زن رونیبا هم ب

همراه شد.  دیگفت و با مادربزرگ ام ایثرنبودن خاله

و با  دیکش اشیجوگندم یبه موها یدست نیحسدیس

" بلند نیو شاد بش ریهم پ یشاءهلل به پانگفتن: "ا

با اخم دست فرهاد را گرفت  ییایدر یشد و رفت. عل

 گذشتن از کنار ما، خم شد و گفت: نیو ح

هاتون رو هم بچه یشاءهللا عروسان ،یمبارک بب-

 .نیریبگ الیو نیا یتو



به ما  ریو ام ونی. همامیدر دست هم بلند شد دست

من  ونی. هماگفتند کیشدند. هر دو به ما تبر کینزد

 یبه شوخ ری. امدیرا در آغوش گرفت و سرم را بوس

 گفت:

 نه؟ ایداداش صدات بزنم زن تونمیاالن م-

انداخت که  یروز ادیمن را به  اشهیحرف و کنا نیا

رفته بودم.  دیگرفتن از امطالق یبه همراه بابا برا

گفته  ادیزده بود با داد و فر میداداش صدازن یوقت

چپ چپ دی. امستمین کسچیداداش هبودم من زن

 نگاهش کرد:

 بسه! یخوشمزگ-

 ام را باال آوردم:اشاره انگشت

تهران  میرفت ی. وقتآرمیرو سرت درم شیتالف-

 .یاز دستم قسر در بر یتونینم

 کرد: زیچشمانش را ر ونیهما

 رسهی"من غلط کردم" آقا م ینامه گهیامروزم د-

 .یمار یتو تهران بتازون یتونیدست آذر، قشنگ م

 گفت: دیدر چشمان ام رهینگاه از ما گرفت و خ ریام



 یبه سر و رو یدست هیبرم  گه؟ید دیریرشت م-

 بکشم. نیماش

نگاه کردم. منتظر بودم کتمان  دیبرگشتم و به ام عیسر

 کرد: نییا باال و پاکند، اما سرش ر

پشتش دست  یهالهی. به وسمیریم گهید کمهیآره -

 نزن.

 دیرفتند. دست ام ونیگفت و با هما ی"باشه" ا ریام

کردن مرتب نی. حستادمیرا رها کردم و مقابلش ا

 کراواتش گفتم:

 رشت؟ میریمگه م ،یدروغ گفت یچ یبرا-

 آورد: نییپا یرا کم سرش

به دوتا پسر عزب بگم دارم تو رو  یانتظار داشت-

 گهینم ونیبا هم؟ هما میباالکوه که تنها باش برمیم

 کوه؟باال یخواهرم رو ببر یخوایم یغلط کرد

با  دیام را گرفتم و امخنده یکردن نفسم جلوحبس با

 داد: به در ادامه ینگاهمین

بزرگم خبر . فقط مامانشدیعمو هم روم نمزن یجلو-

 کوه.باال میریداره م



با مادربزرگ  یرا تا کردم و بعد از خداحافظ چادرم

 ونیو هما ریرفتم. ام اطیبه ح دنش،یو بوس دیام

پارکش  الیو یجاده ریبرده و در مس رونیرا ب نیماش

کردن ساکش مشغول جمع الیداخل و دیکرده بودند. ام

به طرف باغ نارنج بروم که با  خواستمیبود. م

 ستادمیها، ااز پله ییایدر یو عل نیحسدیس آمدننییپا

 مانیدوباره برا نیحسدیکنم. س یها خداحافظتا با آن

کرد و به سمت در رفت، اما  یخوشبخت یآرزو

که  ییایدریبه عقب برگشت و رو به عل دفعهکی

 پشتش بود، گفت:

تصادف  ییسراملک پسرلهیپ گنیم یدیشن یعل-

 !ستهیخراب ا یلیحال هم انگار خ نی؟ ابوده

 درشت شد: ییایدر یعل چشمان

وبچه بو، . با خو زندمید نهیا روزیگفت؟ من د یک-

 .ستهیشاءهللا که دروغ اان

 باال انداخت: یاشانه نیحسدیس

وجو پرس ادیگفت. ز خاخوریم نجایا اومدمیداشتم م-

 !ستهیشاءهللا که دروغ انکردم. به قول تو، ان

 رونیب نیحسدیدر را نگه داشت تا س ییایدر یعل

 او و با خودش زمزمه کرد: یهابرود. زل زد به قدم



 دونههی نی! خدا به ادمش؟یکه د روزیپر ایبو  روزید-

 !یزک رحم بکنالکو

مطمئن شدم  ی. وقتدمیکش رونیبه ب یشدم و سرک خم

 ی. روسردمینارنج دو اند، به سمت باغکه دور شده

افتاد. آن را دور گردنم گره زدم و  نییاز سرم پا

را باال دادم. دور خودم چرخ زدم.  راهنمیپ نیآست

را!  نشیو آبدارتر خواستمینارنج را م نیبزرگتر

 شاندنینبود، چ یسخت ردرشت کا یهانارنج داکردنیپ

ها را که از آن یکیمشکل بود. دست دراز کردم تا 

از  یکردم ول یپرش د،ی. دستم نرسنمیبود بچ ترکینزد

 ریگ راهنمیپ یبه لبه ی. چوب خشکامدمیپسش برن

 دهیکرد. آمدم آن را جدا کنم که جورابم همراه آن کش

 هکش شد. چوب را پرت کردم و خواستم دوباره بو نخ

دور کمرم حلقه شد.  یسمت باال بپرم که دست

با لبخند  دی. امدمیگفتم و رو به عقب چرخ ی"ی"وا

 کیبود. سرش را به صورتم نزد ستادهیپشت سرم ا

 کرد:

 ؟یکنیم کاریچ-

 را باال بردم و نارنج را نشانش دادم: دستم

 !نمشیبچ رسهیدستم نم-



 زد: یچشمک

 ش؟ینیبغلت کنم بچ-

 آزاد کردم: دفعهکیرا به داخل دهانم بردم و  لبانم

 .آدیبدم نم نهیبینم یاگه کس-
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گذاشت و از جا بلندم  میرا دو طرف پهلو دستانش

لمس کنم، اما  خواستمیرا که م یکردم. توانستم نارنج

 نه: دنیچ

 .رسهیدستم نم د؛یام-

دادن دستش، من را باالتر برد و تمام نارنج حرکت با

. هر چه زور داشتم به کار گرفتم. جا گرفتدر دستم 

رها کردم.  دیو خودم را درآغوش ام دمینارنج را چ

من را از خودش  یجا شد ولجابه شیدر جا یکم دیام



 ریجدا نکرد. دستانش را از هم فاصله داد و به ز

آغوشش گرفت. نارنج را  ربرد و من را د میزانوها

با سرش آن را صورتش تاب دادم.  یباال آوردم و جلو

. دست دور گردنش دیام را بوسکنار زد و گونه

 انداختم:

 نیشدن، حس آدم زمکه بعد از محرم شهیم یچ دیام-

 گهیقلبت د یکنیحس م شه؟یتا آسمون عوض م

 !زنهیاون م یو برا زنهیتو نم یبرا

 و زمزمه کرد: دیام را بوسگونه گرید طرف

 !زنه؟یمن م یقلبت برا-

 رونیو از آغوشش ب دمیکش نییرا به سمت پا میپاها

نکند، اما دستم را دور  تشیوزنم اذ ینیآمدم تا سنگ

 گردنش نگه داشتم:

 !رمیمیبشه من م تیطور هی زنه،یتو م یآره برا-

 را به سمت صورتم آورد: سرش

 !هیمنم با تو اسمش زندگ یزندگ-

 یهاضربان یحرکت داد. جا امنهیس یدستانش را رو 

کرد و بالفاصله بعد از برداشتن دستش  دایقلبم را پ

بار دوم  یبرا خواستیم ی. وقتدیجا را بوسهمان



 اشنهیکه به س یجا بگذارد، با فشاردستش را همان

 شتریو من هم ب دیخند زیآوردم، به عقب هلش دادم. ر

 :ماو را از خودم دور کرد

 گر!استفادهبهت اعتماد کرده بودم سو-

به زور دستم را گرفت و از  دیزد. ام مانیداص ریام

 یبه در خانه بود، اما وقت ریبرد. نگاه ام رونیباغ ب

 باال انداخت: ییابرو م،یآمد رونیاز باغ ب

 ن؟یکردیم کاریتو باغ چ-

 را باال گرفتم: نارنج

 .میَکندینارنج م-

 لبخند سرش را به سمت در حرکت داد: با

هاتون رو نارنج یهیبق دیست، برآماده نتونیماش-

 .دیرشت ب کن یتو

باشد اما  یو جد دیایتوانست از پس خودش برب دیام

که به  یهم با من تا زمان ریام گرفت و اممن خنده

ما در  نینگاهش ب ونی. همادیخند م،یبرس نیماش

 وآمد بود:رفت

 د؟یشما دوتا، به ام نیخندیم یبه چ-

 :نمیبنش من را باز کرد تا اول نیدر ماش دیام



 داره که به من بخندن؟من خنده ی  چ-

 دور کرد: نیو از ماش دیرا هم کش ریام دست

 م؛یگردیخونه! تا فرداعصر برم دیبر گهید-

 .جانیاله میریبا هم م دیوجور کنجمع

 ونیسوار شد. هما دیتکان داد و ام شیبرا یسر ریام

از سمت من سرشان  ریراننده و ام یشهیاز سمت ش

 یکه دستش را رو دیآوردند. ام نیرا به داخل ماش

 شمرده گفت:شمرده ریگذاشت، ام نیفرمان ماش

  ؟یفکر کن شتریب یخواینم ا،یهنوز وقت دار دیام-

و  دمیفهم عیمنظورش نشد، اما من سر یمتوجه دیام

به سرش برنم، آن را  یاضربه خواستمیکه م نیهم

 بلند گفت:و بلند دیدزد

 یدر برابر نگهدار یافهیاوالد ذکورشون وظ نایا دیام-

 شون نداره...تو خونه مونده یاز عمه

به عقب  ی. قدماجازه نداد حرفش را کامل کند خنده

 داد: برداشت و ادامه

از عمه رو به  یبار نگهدار دیدختر خونه است که با-

اداش د شهیبهنوش قسمت تو مدوش بکشه، عمه

 من! 



به  یامن ضربه یبه سمتش رفت و به جا ونیهما

بود که به تن داشت.  یراهنیپسرش زد. چشمم به تک

 نیو ماش دیخند د،یخندیم ریکه ام یبه همان شدت دیام

راه افتاد. سرم را  یرا روشن کرد و بعد از زدن بوق

 گفتم: ونیبردم و رو به هما رونیب

 ،یخوریا مبپوش سرم یزیچهیبرو  ونیهما-

 .رونیب این یجورنیا

 به خودش کرد و دست تکان داد. ینگاه

شده  کیها نگاه کردم. به هم نزدجلو به آن ینهیآ از

. دستم را آمدندیمان مو دوشادوش هم، آرام به دنبال

در هوا تاب دادم.  یخداحافظ یبردم و به نشانه رونیب

 یدر حال دادند،یشان ادامه مطور داشتند به راههمان

 :دمیپرس دیاز ام کردم،یشان منگاه نهیکه از آ

 !آنیدارن م یطورنیهم رن؟یچرا نم-

 زد: یگریبوق د دیام 

 نرفته دلشون برامون تنگ شده البد!-

اما هنوز پشت  م،یبرس یاصل یبود به جاده کینزد

 یخوردم و تنم را تا کم یتکان میسرمان بودند. در جا

 بردم: رونیب نیماش یشهیاز شانه، از ش ترنییپا



 ن؟یآیکجا م گه،ید دیبر-

 بلند گفت: دیام

 !یتو مار ایب-

دستم در هوا بود،  وقفهیب شاندمیدیکه م یهنگام تا

 !فتادین نییپا شانیهالحظه دست نیآن دو هم تا آخر
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 هیتک یبرگشتم و سرم را به صندل نیداخل ماش به

 گذاشت: میپا یدستش را جلو آورد و رو دی. امدادم

 یبرات عاد یچمدت همه هیش کردم، بعد من تجربه-

 .یترسینم گهید شه،یم

 برداشتم: یصندل یرا از رو سرم

 ؟یگیم یچ شه،یم یبرام عاد یچ-



 مانیدر جا یگاه بود و ناهموار و هر از یخاک جاده

که در  یسنگ دنیبا د دی. اممیخوردیم یتکان

بود به چپ راند تا آن را رد کند. سپس در  رمانیمس

 جواب نگاه منتظر من گفت:

و  ریکردم بابا و ام یسع یلیخ رانیبرگشتم ا یوقت-

 دونستن،یکه م یاز اون شتریب یزیمامان از کارام چ

از  یدور نگهشون دارم، حت خواستمینفهمن. م

دور نگه  شدینم جورهچیرو ه ریام یخودم! ول

 ریروزامم به کلنجار با ام برد،یداشت. شبا خوابم نم

متوجه شدم  بعد. ناچار کنار اومدم و گذشتیم

 دناشیکشدر مورد کارا و سرک یچآروم همهآروم

 شیو کارام پ شده و بدون اون لنگم یبرام عاد

 .رهینم

 به من انداخت: ینگاهمیزد و ن یلبخند

قدر من رو به بود که اون نیقسمت تلخ ماجرا ا-

وابسته کرد که شد  شیریپذتیو مسئول یزرنگ

 ونینذار هما یشنویاول من! اگه از من م تیاولو

 ی. بهش اجازه نده برات کارهارو بکنه کارنیباهات ا

. به شکل شهی؛ اونوقت برات عادت مسخت بکنه

 !یشیکردنش وابسته مکار



دادم تا باد به صورتم  نییرا پا لیاتومب یشهیش

 بغضم باز نشود و چشمانم را پر نکند. به   بخورد؛ گره

پشت سرم درخت بود و آسمان و  نگاه کردم. نهیآ

 جاده و جنگل:

جا  شهید؛ همباهات دارن ینداره آدما چه نسبت یفرق-

و  تر از قبل بشنو ارزشمند ترزیداره که برات عز

 کنه.  دایپ رییبرات تغ شونگاهیجا

 :دمیچرخ دیسمت ام به

وتابش، اون تب نم،یبیم ینجوریرو که ا ونیهما-

 دهینظر م یوقت ره،یدر هم م یهاش وقتسگرمه

 شتری. بشهیو ارزشمندتر م زتریبرام عز م،یکن کاریچ

 که برادرم بوده. ییهاسال نیا یاز همه

 :دمیکش نییپا یدور گردنم را کم ی  روسر

برام  شتریب یطورنیا نمیبیم یوقت آدیاز خودم بدم م-

 قابل احترامه.

. دیرسیم سراجاریب یما، به جاده یرو شیپ یدگیبر

 دیدادم و به ام هیتک یسکوت کردم. سرم را به صندل

 ینگاه من را درست وقت ینیچشم دوختم. سنگ

 شود، حس کرد: یدگیوارد بر خواستیم



کال نرفتم. از سمت حسن ونیو هما ریخاطر امبه-

 جاده رو تحمل کنم. نیحاالم مجبورم ا

 چیبود و ه زاریکردم. دو طرف شال یاطرافم نگاه به

. گشتمی. دنبال آن درخت خاص مشدینم دهید یدرخت

شد و  امیدرپیپ یاهکردنچشمچشم یمتوجه دیام

 گفت:

 االن. میرسیکم جلوتره، م هی-

کرد و سنگ بزرگ مقابلش  ادیسرعتش را ز دفعهکی

گذشت، تعادلم را از دست دادم و به  شیاز رو د؛یرا ند

داشبورد گذاشتم  یدستم را رو عیجلو پرت شدم. سر

 و گفتم:

 برو! ترواشی... دیام-

 همان ماند، فقط کوتاه نگاهم کرد: سرعتش

چشمم.  یجلو آدیم یبزرگم ه! صورت ماماندیببخش-

 !نجایبرم از ا خوامیفقط م

 هیتک یتکان دادم و دوباره به صندل شیبرا یسر

مثل  سرا،جاریب یتر نشستم. جادهبار محکم نیزدم، ا

کال درخت و رودخانه نداشت؛ و حسن اکالیک یجاده

و  اکالیک یزارهایشال انیبود که از م یکیبار یجاده



را که دنبالش بودم،  یدرخت. تکگذشتیم سراجاریب

نگاه کردم،  دیبرگشتم و به ام یرارادی. غدمیاز دور د

همه  نیا توانندیسوال بود که چطور م میبرا شهیهم

. به درخت انددهیباشند که هرگز او را ند یمرد ریدرگ

 یکامل به طرفش برگشتم. صنوبر میشد کیکه نزد

تا  دادیاز جاده بود و جان م یکم یکهن که در فاصله

دانستم چطور یکه نم یدرختباشد. تک ینقاش یسوژه

 کارهایاست؛ شال و تا به االن مانده دهیبه ثمر رس

درخت قد بکشد و  شانیهایخوش نداشتند باالسر شال

و با  ردیبگ یز. از آفتاب سبندازدیب هیها ساآن یرو

از  دیبدهد. ام هایبه شال یو پژمردگ یزرد اشهیسا

 دیلرزیم ادیاز سرعت ز نیگذشت. ماش عیکنارش سر

قدر . صنوبر آنکندیجاده را از جا بَرم یاهو سنگ

 دو کل،یهیتناور بود که بشود دو آدم، دو مرد قو

 را به آن بست! نبضیدو قلب ب اور،ی
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 با دورشدن از صنوبر زمزمه کرد: دیام



 یریمس نیشده، کل ا یچ شنوهیم یبزرگم وقتمامان-

 !دوئهیم م،یاومد نیرو که ما با ماش

 تر راند:کرد و آرام یمکث

روز قبلش سرحال رو که سه یفکرش رو بکن، آدم-

کرده بود، افسار اسبش رو به دستش  یقبراق راه و

کرده  ازیبود، نذر و ن ختهیداده بود، پشت سرش آب ر

هر طور شده کلک راهزنا رو ب کنه،  دفعهنیبود ا

 ییایدریعل یازش قول برگشتن گرفته بود و به بابا

درخت  نیشده به ا تهگفته بود چشم ازش برنداره؛ بس

 ریت هیکه  یو قلب ی. با سر و صورت خوننهیبیم

 دیاز اسب و اون همه ام یخورده بود وسطش، خبر

 و آرزو هم نبود!

 گفتم: بلند

 خوب بزن. ی! حرفادیفکر کنم ام خوامینم-

 سرش را خم و به آسمان نگاه کرد: یکم

 از بارون نباشه. یفکر کنم خبر گهیامروز د-

 را که به حالت قبل برگرداند، گفت: سرش



بزرگم از رف خوب بزنم. مامانبرات ح میخب بر-

 دایکه قبر آقاجونش رو براش پ رهیگیبزرگم قول مبابا

 کنه.

 داد: لبخند ادامه با

بزرگم به بابا اد،یب ایمن دن یبابا نکهیماه قبل از ا هی-

 .کنهیقولش وفا م

 باالرفته نگاهش کردم: ییابروها با

 .دونستمیرو م نیا یبزنم تو ذوقت، ول خوامینم-

 چپ نگاهم کرد:چپ دیام

 زده؟یصدا م یبزرگم رو چمامان یدونیم-

هم که  ییوقتا گفته،یگل هم مسرخ خانوم،یتیت-

 گفتهیبهش م ارهیلجش رو درب خواستهیم

 السلطنه.جنگل

 :دیبلند خند دیام

 ها!اطالعاتت کامله-

 !یلیخ-

 پشتم اشاره کردم و گفتم: به

 شون؟یچرا پوشوند ن،یچ نایا-



 گفت: دفعهکی

 ی! وقتشونینیکوه ببباال میدیتا نرس یحق ندار یمار-

 .مدیخودم بهت نشون م میدیرس

 اش را باال آورد:اشاره انگشت

 !یدونیخودت م یدست بهشون بزن-

 زدم: شیبه بازو یآرام یضربه

 ؟یگیم یچرا ه گه،ید دمیفهم-

 .ترسمیتو م یچون از حس کنجکاو-

 زد: یچشمک

 صابونشم به تنم خورده!-
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 النیگ یزنان روستاها یهیمانند بق جارسرایب زنان

و  دندیپوشیم دارنیگشاد و چ یهابودند. لباس

 ،ییاهویهر ه. دور از افتادیاز سرشان نم یروسر

قدر مهم بود همان ی. روسرکردندیکار خودشان را م

 خواندندیم یکه رقص و آواز! قبل از شروع هر کار

که  شدیم دایپ یزن سخت نیهم یو برا دندیرقصیو م

که گفتن  یخجالت یزن یبلد نباشد؛ حت دنیرقص

سخت بود؛ سرش را  شیهم برا یمعمول یهاحرف

 . کردیو رقصش را م انداختیم نییپا

نبود تا  یآفتاب نکهیبودند و با ا ستادهیجاده ا کنار

 شانیهاچشم بانهیرا سا را بزند، دست نورش چشم

هم آرام  دی. امکردندینگاه م لیکرده بودند و به اتومب

نبود.  یو از آن سرعت فراروارش خبر راندیم

راحت شده بود.  الشیدرخت را پشت سر گذاشته و خ

ها تکان بچه یبرده بود و برا رونیتش را بدس

پدرش  یهاحرف ادیو من را به  زدی. لبخند مدادیم

زاده که هم ارباب کیکامل  ینمونه انداخت؛یم

 شان را!شان را دارد، هم جسارت و هم منشابهت

سرم را جلو  میکه فاصله گرفت جارسرایب یهاخانه از

فشرد و لبخند  . دستم رادمیرا بوس شیبردم و بازو

 یامن حاضر بودم در خانه دانستیزد. فقط خدا م



 راهنیپ سرا،جاریب ی  کوچک و کاهگل یهاخانه هیشب

 رمیبگ ادیشان را و آوازخواندن دنیبلند بپوشم، رقص

لبخند را به  نیکه هم یشرط هکنم، ب یو با او زندگ

عشق جا گرفته  قدرنیلب داشته و در چشمانش هم

 باشد.

شده  تریراه طوالن م،یخود را دور کرده بود ریمس

تا از راه جنگل به  میکرده بود دایبود، اما فرصت پ

 میدرختان تاب بخور نیو ب میشو ادهیپ ؛میکوه بروباال

هر دونفر ما جا داشت،  یو پشت هر کدام که برا

 یروزها یبماند برا یادگاریتا  میرا ببوس گریدهم

 . میگذریم ریراه و مسن یکه باز هم از ا یبعد

. هوا میخسته نبود کدامچیه م،یدیکوه رسبه باال یوقت

هم بند  یاز شدت سرما رو میهاسرد بود. دندان

را کنار  لشیاتومب دی. امدمیلرزیو م شدندینم

تا به  میشدیپل رد م یاز رو دیرودخانه پارک کرد؛ با

 شد و در ادهیپ عی. سرمیمادربزرگش برس یپشت خانه

داخلش  یهالهیصندوق عقب را باز کرد؛ ساک و وس

را برداشت؛ به سمتش رفتم تا کمکش کنم، خودش را 

 و گفت: دیعقب کش



پالتوت رو ببند  یهادکمه ،یاریب یزیچ خوادیتو نم-

 .میبر

 عقب کردم: یصندل یرو لیبه وسا یااشاره

 !یاریش رو تو بکه همه شهینم ؟یچ نایپس ا-

که به سمتم  یتکان داد. در حال یزد و سر یلبخند

 گفت: آمدیم

 یبدون خوادیاما باز دلت م ،یلرزیم یاز سرما دار-

تو رو برسونم خونه،  میگذاشتم. بر یاون پشت چ

رو  نایا آمیبعد م ،یروشن کنم گرم ش یبخار

 .دارمیبرم

بود که  ادیقدر زخروش آب رودخانه آنوجوش یصدا

 نیح دمیترسیبگذرم. م یپل چوب یاز رو دمیترسیم

 دیردشدنم، پل بشکند و به داخل آب سقوط کند. ام

 جلوتر از من راه افتاد و گفت: دیرا که د دمیترد

پل هم  نیلبات کبود شده از سرما، ا م،یمر ایب-

 امتحانش رو پس داده.

 وار گفتم:و زمزمه نگاهش کردم رهیخ

 !م؟یمر-



 نیتا در ا دیدوشش باالتر کش یساک را رو بند

 از فشار خالص شود: یاش کمکوتاه شانه ییجاجابه

 !شهیصدات کنم، از االن تا هم میمر گهید خوامیم-

. دمیتر دوبلند یهاتا او را با قدم ماندهیباق یفاصله

 خورد؛یبه هم نم میهادندان گرید دمیبه او رس یوقت

. هر چه به خانه دیوزیطور ماما باد  سرد همان

باد آمده  شد؛یم شتریسوز سرد ب م،یشدیم ترکینزد

ها برده پله ریرا که خودش به ز یوخاشاکبود تا خس

 یسوآن ایها! درخت ری. ببرد به زردیبود، پس بگ

 یدر حال دیجا بپراکند. امهمه دیشا ایجمع کند و  اطیح

 ها بود، گفت:که نگاهش به پله

 کنم. رو روشن یچراغ و بخار دیتا روزه با-

پله ترک برداشته  یانیستون قسمت م دیرسینظر م به

 لیمتما اطیها کج شده و به سمت حباشد. دوتا از پله

 شده بودند. دو پله را که باال رفت، برگشت:

 امیب وونیا یمن ساک رو بذارم رو سایوا میمر-

 .ایکمکت کنم. خودت ن

که از  ییتکان داده و منتظرش ماندم. سروصدا سر

ها نبود. پله یعاد شد،یم جادیبرداشتنش اقدم

 لشیمقاوم نبودند. ساک و باروبند یلیبرعکس پل خ



. زل زده آمد نییپا اطیگذاشت و با احت وانیا یرا رو

ها کرده بود و دستش را هم بند نرده شیپا ریبود به ز

. ردیها کمک بگبتواند از آن عیافتاد سر یتا اگر اتفاق

 تیباالتر از خودش هدا ین کمرم من را به پلهبا گرفت

 کرد و گفت:

آروم برو باال، من از پشت هوات آروم ر؛ینرده رو بگ-

 رو دارم.

و خطر رفع شد، آمدم به  دمیآخر رس یبه پله یوقت

در آغوشم گرفت و از جا  دفعهکیسمتش برگردم که 

بلندم کردم.  با گفتن: "پاهات رو جمع کن" من را 

گذاشت، بدون  نیزم یها روطرف نردهبرد و آن باالتر

و با  دمیدستانش را از دور کمرم بردارد. چرخ نکهیا

 گفتم: هاو پله شیبه پاها ینگاه

من  شه،یم یپات خال ریز هویخطرناکه،  ورنیا ایب-

 !ایکن بغلم یطورنیا خوادیها دلم محاالحاال
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 بیباعث شد دستانم را به داخل ج اشرهیخ نگاه

 یپالتوام ببرم و من هم به صورتش زل بزنم. لبخند

 کرد: کیپالتوام را به هم نزد یهاقهیزد و 

تو اتاق.  ینیبش یبر کنمیاالن برات چراغ روشن م-

 .یبخار یبرا آرمیم زمیه رمیبعدشم م

داخل پالتو  شتریباال آوردم تا  گردنم برا  میهاشانه

 فرو برود:

 !نجایسرده ا یلیخ-

 کرد: دییتکان سر تا با

 ایبرف اومده،  ایکینزد نیا ایداره.  یسوز بد هیآره -

 .ادیقراره ب

. اتاق از آن سوز سرد میهم به داخل اتاق رفت با

 توانستمیدر امان مانده بود، اما هنوز نم رون،یب

 زیچ. به اطراف سر چرخاندم. همهاورمیپالتوام را درب

ها چروک رختخواب یرو دیسف یمرتب بود. ملحفه

خودم  ستادم،یتاقچه ا یرو ینهیآ یرونداشت، روبه

ما فاصله انداخته  نیب یبارغ چیه نکهیبدون ا دمیرا د

 زیجا را تمآمده و همه یبه تازگ یباشد، انگار کس

تاقچه گذاشت و  یچراغ روشن را رو دی. امکرده بود

 رو به من گفت:



 . ارمیب زمیه رمیم-

 تکان دادم: یسر

 ! ایزود ب-

 اشاره به ساک و سبد غذا گفتم: با

 .کنمیرو جفت و جور م نایمنم ا-

. و مشغول شدم دمیکش رونیرفت پالتو را از تنم ب تا

که جمع کرده بود، برگشت. در  ییهازمیزود با ه یلیخ

. دیرا با دقت داخل آن چ هازمیرا باز کرد و ه یبخار

به  هیشب یزیشده و چ یسرش خاک یجلو یموها

کرده بود. جلو رفتم و  ریها گآن یالتارعنکبوت، البه

شوند.  زیش حرکت دادم تا تمیهامو یدستم را رو

 تیموقع نیتا در هم بردیم شیکارش را پ آهسته

 گوشش گفتم: ری. کنارش نشستم و زمیبمان

 نم؟یمن بب یخواستیبود نم یچ نیپشت ماش-

که منتظر بودم با من کلنجار برود، به سمتم  یحال در

 برگشت:

 ینقاش یکه گفتم دختر تو ی. همونهینقاش یتابلو هی-

 توئه. هیشب یلیخ

 را دور گردنش حلقه کردم: دستم



 !نمشیبب خوادیدلم م یلیخ ارش،یبرو زود ب-
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ها هم جان گرفت. چوب یکه رفت آتش بخار دیام

 ینا مثل خون ی. بوکردندیو اتاق را گرم م سوختندیم

 وارید کیو لخته شود، فقط نزد فتدیب انیکه از جر

به دور اتاق انداختم.  ی. نگاهشدیکنار پنجره حس م

کنار  واریصندوقچه را برداشتم و به د کینزد یپشت

و گرم شود.  ندیآمد بنش دیام یدادم تا وقت هیتک یبخار

هنوز  اورد،یرا ب نشیداخل ماش لیوسا رفتیم یوقت

با  یپشت دستانش از شدت سرما سرخ بود و حت

 شان کند.گرم توانستیها به هم، نمآن دنیمال

آتش  یگذاشتم. تا وقت یبخار یآب را رو یکتر

فرصت بود آب جوش  خت،یآویها مسرکشانه به چوب



 یکند صدا ینداشت تا کار یبعد از آن توان د،یایب

 شود. نییباال و پا یو در  کتر چدیقل آب در اتاق بپقل

شد و  ادیو ز مثل کوباندن دست به در آمد. کم ییصدا

 اشی. فکر کردم باد بازدیرس ییصدایبه ب تیدر نها

بعد که تکرار شد، هر  قهیگرفته است، اما چند دق

که داخل دستم بود را وسط اتاق رها و در را  یزیچ

تالر بود  یهااز پله آمدننییدر حال پا دیباز کردم. ام

رفتم و  رونینداشت. کامل ب یزیو در دستانش هم چ

 :ستادمیتالر ا یهاپله نییپا شیروروبه

 اونور رودخونه؟ یهنوز نرفت-

 به پشت سرم انداخت: ینگاهمیزد و ن یلبخند

 رو آوردم. خواستیهم که دلت م یزیچرا رفتم، چ-

 ندازم،یبه پشت سرم ب یبرگردم و نگاه نکهیا بدون

 گفتم:

  ؟یچ خواستیرو که دلم نم یزیچ-

 به تالر کردم و گفتم: یابا ابرو اشارهتنگ کرد،  چشم

 !گمیرو م یباال گذاشت یبرد یواشکیرو که  ییاونا-

آمد. دستانش را دو طرف  نییها را پاپله یباق آرامآرام

 صورتم گذاشت:



 ؟یتو پشت سرتم چشم دار-

بهم بگو  یتو، گرم که شد میبر خه،ی یلیدستت خ-

 !یباال گذاشت یبرد یچ

 را به طرفم خم کرد: سرش

 یخوایبعد! نم یبذار برا م،یاالن حرفش رو نزن-

 ؟ینیتابلو رو بب

را که به جانم افتاده بود  یاسر تکان دادم. دلهره فقط

 از چشمانش پنهان کنم. تواستمینم

کنار رفتم. دورتادور تابلو را با  د،یکه کش عقب

بلند  نیزم یپوشانده بود. آن را از رو دیسف ییمقوا

 کرد و گفت:

 تو نشونت بدم. میبر-

به اتاق رفتم. در را نگه داشتم و به محض  زودتر

اتاق هدر  یبستم تا گرما عیآن را سر د،یآمدن ام

داد. تابلو  هیتک یکتش را درآورد و به پشت دینرود. ام

 را مقابل خودش گرفت و به کنارش اشاره کرد:

 تا بازش کنم. شمیپ نیبش ایب-



به او نشستم. تابلو را نگه داشت و به  دهیو چسب رفتم

مان نگاه کرد و لبخند زد. سرم را کج شدهجفت یپاها

 باشد: ترکیکردم تا به سرش نزد

 یطورنی" کجا بود که اشمیمگه منظورت از "پ-

 !یکنینگاهم م

 آمد: نییرا از باال پاره کرد و تا پا مقوا

ً یدق- چرا  دونمیقط نم! فیکه االن نشست ییجانیهم قا

 .آدینفسم داره بند م

 . دیخند زیر و

و حرکت دستش را دنبال کردم و  دمیبه او چسب شتریب

. دستم را جلو بردم و طرف دمیزن رس کیبه لبخند 

. نمیلبخند، بب کیاز  شتریمقوا را پاره کردم تا ب گرید

. به بازش یقهیکاله داخل دستش معلوم شد و بعد 

برگشتم که با لبخند به من چشم دوخته  دیطرف ام

 بود.

 منه؟ هیراستش رو بگو، کجاش شب-

 تابلو بردارد: یدر تالش بود تا مقواها را از رو هنوز

 کردنش!هاش، ابروهاش، سر کجلبخندش، مو-

 شد: امرهیخ



 لبخندشه!  هیاالن هم لبخندت شب یحت-

 یتابلو کنار زد و دستش را رو یمقوا را از رو تمام

 صورت مرد گذاشت:

به همون  هه،یبه من شب زیچ هیمرد فقط تو  نیا یول-

زن رو  نیاندازه که من تو رو دوست دارم، اونم ا

 دوست داره.

 را از دستش گرفتم: تابلو

 حالت نگاهش. یتوئه، حت هینه، موهاش شب-

 :دمیمرد کش راهنیپ نیبه آست یدست

 فدات بشم. یرو زده باال! اله نشیمثل تو آست نیبب-

انداخت و سرم  میو دست دور بازو دیبلندتر خند دیام

 .دیرا بوس

باعث شد تا دستانم را محکم به هم  یقل کترقل یصدا

 بکوبم:

 جوش اومد! یوا-

شدن من نگاه باالرفته به بلند یبا لبخند و ابروها دیام

 :کردیم



خوشحالت  قدرنیاومدن آب اجوش دونستمینم-

 .کنهیم

و چشمت به  یبراش صبر کرده بود یل من کلاگه مث-

 قدرنیهم فته؛یوتا نبود تا از تک یبخار شیآت

 !یشدیخوشحال م
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 .میو دوباره به تابلو نگاه کرد میدینوش یهم چا کنار

 ی. رفتن دفعهمیو باز به سراغ تابلو رفت میشام خورد

. دیفرار بود، هم فرار من، هم فرار ام یآخر به نوع

به تالر  دیکه ام ییزهایچ یزدن دربارهفرار از حرف

 برده و پنهان کرده بود.

ها داشتند خاموش زغال شده و زغال هازمیه

و  نراهیپ دی. امشدیاتاق داشت کم م یگرما شدند؛یم

 کیکراواتش را هنوز به تن داشت. ، اما من تنها 



کوتاه به تن داشتم. دستانم را دور خودم  یبند راهنیپ

 حلقه کردم:

 من سردمه! دیام-

تاقچه گذاشته بود و داشت به سمت  یرا رو تابلو

 یها. خم شد و از سوراخستادیکه ا رفتیساکش م

 به داخل آن انداخت: ینگاه یدر بخار یرو

 داخلش. ذارمیاالن چوب م-

 جا بلند شدم: از

 .کنمیکمکت م منم-

 زد: یچشمک ند،یبنش یبخار یروروبه نکهیاز ا قبل

که تا خود صبح هم  میکنیبه پا م یشیآت هی یطورنیا-

 خاموش نشه!

 حرکت دادم: را به سمت چپ گردنم

 پررو نشو!-

تر بود تر و خشکرا که محکم ها آنچوب نیب از

 یکییکی دیجدا کردم. با ام یهیتخاب و از بقان

ها چوب یرو ی. وقتمیگذاشت یها را داخل بخارچوب

و باال آمد،  دیها زبانه کشآن ریو آتش از ز ختینفت ر

سرش را  خواستیرا بست. م یبالفاصله در بخار



گذاشتم و مانع  اشنهیس یببرد که دست رو کینزد

 شدم:

 سمتت.  کشهیشعله م هوینکن. -

 را به سمتش گرفتم: دستم

 ؟یکنیبند رو برام باز م نیا-

 را به دو طرف تکان داد: سرش

 چرا؟-

 .گمیباز کن بهت م-

تر از دستم فاصله داد تا بتواند راحت یبند را کم گره

 بود، گفتم: نییسرش پا یبازش کند. وقت

 بزرگت بهم داده بود، تبرکه.بند سبز رو مامان نیا-

 رد:ک زمزمه

 !دونمیم-

 را باال آورد: بند

 بازش کنم! یچرا خواست دونمیفقط نم-

 را گرفتم و گفتم: بند

 .گمیاالن بهت م-



بند را به دندان  یدو گوشه د،یام یرهینگاه خ مقابل

 درشت شد: دیگرفتم و از وسط پاره کردم. چشمان ام

 ؟یکنیم کاریچ-

 میو به دو ن دمیبا دستانم محکم دو طرف بند را کش 

 کردم. هر دو بند را مقابل چشمش تکان دادم: میتقس

 .میهم ببند یمال من! برا یکیمال تو،  یکی-

 و دستم را با هم گرفت: بند

 از دست تو!-

. کارش که تمام دیاز بستن بند، مچ دستم را بوس قبل

 شد، دستش را به طرفم گرفت:

 حاال تو ببند.-

به  دانستمیبود و م نییکه سرم پا یزدن، وقتگره نیح

 :دمیپرس کند،یمن نگاه م

 د؟یام یکرد میباال قا یچ-

 نداد. سرم را بلند کردم. چشم گرفت: جواب

 برداشتم.  انیهرمز ک یکه از خونه یاصل مدارک-

 فقط همونه؟-



 دیدم ع یهم هست که برا نامهشب یسر هینه، -

 .میروشون کار کن دیبا شتریو ب میدیبراش برنامه چ

 را بسته بودم؛ اما دستش را رها نکردم: بند

 ؟یکار کن ای دیکار کن-

 نگاهم کرد و با مکث جوابم را داد: رهیخ

هستن که بهتر از من بلدن  ایلیخ ستم،یتنها که ن-

 .سنیبنو

آره؟  کالستایاالن ک نیکه قبالً روش کار کرد ییاونا- 

 ر؟یو ام ونیهما شیپ

 کشدار و آرام جواب داد: یلحن با

هست، فردا  جانیامن تو اله یجا هینگران نباش، -

 اونجا. مشونیبریم میکه برگشت

 گفتم: تند

 . دیدست نکناصالً دست د،یحتماً ببر-

دوست نداشتم  نکهیرا کالفه تکان دادم و با ا سرم

 را در مورد آذر خراب کنم، گفتم: دیام تیذهن



 ادیز ریو ام ونیآذر بفهمه هما خواستمیمن نم دیام-

 یسادگ یرفته از رو ونیاما هما کال،ایک آنیبا هم م

 بهش گفته... ییزایچ هی

 شده بود: کیبه هم نزد دیام یابروها

 !یگیرو بهم م نیا یباره دار نیچندم-

مزاحم به  یسرم را مثل دورکردن مگس یجلو یموها

 عقب راندم:

دور و بر آذر  یلیخ -شهرام-چون برادر هرمز  گمیم-

 بهش بزنه. یآذر حرف ترسمی. مپلکهیم

 لبخند زد: دیام

ها نامهبهش بگه؟ اون که از شب خوادیم یآذر چ-

 خبر نداره.

که از  یها نه؛ اما اون سند و مدرکنامهاز شب-

 دونه؟یاون رو هم نم ؟یچ یهرمز برداشت یخونه

کنه.  دایاونا رو پ تونهیگه کجا مممکنه به شهرام ب

خطرناکه. هرمز بو ببره،  یلیمه ها خناداشتن شبنگه

بار چوبش رو  هی. کنهیم کاریچ یدونیخودت بهتر م

 . میخورد

 را به عقب فرستاد: میموها



. آذر رو میکن کاریچ میخوایها رو که گفتم منامهشب-

 یلیرو بخونه خ ریام ینامه ر؛یبه ام میسپریهم م

 کنه.  رییتغ شوننیممکنه ب زایچ

 گفت: ترشمرده

عروس  آدیاون اصالً بدش نم کنمیمن که فکر م-

 بشه. اشیثرعمه

 کج کردم: یرا کم سرم

 یگیکه تو م یطورنیهم زیچهمه خوادیدلم م یلیخ-

 بشه.

 !شهیم یطورنیهم-

 راه رفته را برگشتم: عیرا تا ساکش بردم و سر نگاهم

 ؟یبا خودت کلت دار-

 گذاشتم: شیپا یکرد. دست رو سکوت

 .یپس دار-

که اگر از او  یآرام حرکت داد. حرکت یلیرا خ سرش

 :شدمیدور بودم متوجهش نم

 داره؟ رمیام-

 .دونهینم ونینگران نباش! هما یآره، ول-



 :دمیجلوتر کش یدو زانو نشستم و خودم را کم یرو

که  ییتو جا نمیبیم یوقت شمیناراحت م یلیخ دیام-

که  یکنیم ییکارا ی! داریستین ،یباش دیحقته و با

 یهانامهشب ،یریگیکلت دستت م ست؛یکار تو ن

و هزارتا  یدزدیسند و مدرک م ،یسینویم یالیسر

 .خبرمیکه من ازش ب گهیکار د
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 را دو طرف صورتم گذاشت: دستانش

. ستمیخودم ن یجا یکه تو ستیمن ن ریتقص نیا-

 ینتونستم هزارتا پدرسوختگ یخواستم که باشم؛ ول

 .ارمیخودم ن یو به رو نمیرو بب

 برد: نییام باال و پاگونه یشستش را رو انگشت



نداشته  گذرریو ز یشهر اگه کمربند هی یدونیم-

 آد؟یسرش م ییباشه چه بال

 تو بگو!-

 زد: لبخند

 آد؟یخوابت م-

 من فقط گوش بدم. ،ینه، دوست دارم تو حرف بزن-

داد. دستانش را از هم باز  هیتک یرفت و به پشت عقب

 کرد و گفت:

 بغلم تا بهت بگم. نیبش ایپس ب-

راه رفتم و خودم را  نیزم یدو زانو رو طورهمان

دستم را  کینشستم.  شیپا یبلند کردم و رو یکم

کراواتش را  گریدور گردنش انداختم و با دست د

 هم دستانش را دور کمرم حلقه کرد: دیگرفتم. ام

 شهیشهر هم هی گذر،ریو ز یکمربندیشهر ب هی-

 می. داشیشلوغه. آدماش نه اعصاب دارن، نه آسا

که از داخل  ینیسنگ یهانیماش یمجبورن سروصدا

رو بشنون. آمار تصادف و  گذرنیشهر م

 شهیباالست. روز و شب نداره؛ هم رشونیوممرگ



 ابون،یخ یبهش بگ دینبا گهیشلوغه. اصالً د ابونایخ

 جاده! هشد

 یاش کج کردم تا وقترا به سمت شانه سرم

ها قرار است به کجا حرف نیاز ا دیبگو خواستیم

آورد و  نیی. سرش را پانمیبرسد، خوب او را بب

 ام زد:به گونه یابوسه

خودش داشته  یبرا یکمربند هی دیبا یهر کشور-

به  یداره، از همون کمربند یباشه که هر وقت مشکل

داخل کشور و  ارهیفکر حلش باشه. مشکالت رو ن

دم هر طرف مر دینکنه. نبا زیچهمه کیمردم رو شر

 ننیمشکالت رو بب نیسنگ نیماش چرخوننیکه سر م

 و لهشون کنه.  رهیبگ رشونیکه هر لحظه ممکنه ز

 کرد: زمزمه

 شهی. هممینداشت وقتچیه م،یرو ندار یکمربند نیما ا-

و  یو اجتماع یبا مشکالت اقتصاد میمجبور شد

و باهاشون  میرو در رو بش کیاز نزد یفرهنگ

آگاه و ناآگاه در موردش  م،یشدهر جا جمع  م؛یبجنگ

کنه تا آب  ینخواسته کار کسچیچون ه م؛یحرف بزن

 تو دلمون تکون نخوره. 



تر . آن را شلکندیاش مکردم کراوات دارد خفه حس

 :دیکش یقینفس عم دیکردم. ام

که االن  ستین یینجایمن ا یجا ،یگیتو درست م-

چشممه،  یم و جلوگوش خیب زیچهمه یهستم، اما وقت

 بزنم. دنیو ند دنیخودم را به نشند شهیم یتا ک

 دادم: هیاش تکرا کامل به شانه سرم

که باعث بشه مردم مشکالت کشور رو  یکمربند هی-

بشن و  کیشر دینبا یو حس نکنن خوبه؟ گاه ننینب

 نن؟یبب کیرو از نزد زیچهمه

 گفت: عیسر

 کیهر وقت الزم شد شر گه،یهست د ابونیخب خ-

 .میریگیداخل شهر کمک م ابونیبشن از اون خ

نگاه  شیروروبه واریباال گرفت و به د یرا کم سرش

 کرد:

تو بندمون بود که به قول  یمعلم هیتو زندون -

خودش زبون سرخش سر سبزش رو شکسته بود. 

 کیدر  د؛یریدار رو در نظر بگدوتا مزرعه گفتیم

 داریسطح با هم د نیدر بهتر نایا شرفتهیپ ستمیس

چطور  دنیم ادیکه بهشون  ییجا یعنی. کننیم



داشته باشن که آفت نزنه و سم نخواد. در  یمحصوالت

 یمحصوالت یسم برا یهیته نیح ،یسنت ستمیس کی

هم  یوقت ضیمر ستمیس کیو در  زنهیکه داره آفت م

سم  یکیکه محصولشون آفت زده، اما به  ننیبیرو م

که  ی. اونشهینه. دعواشون م یکیبه اون  ده،یرس

کرده و  یبازیسم نگرفته مطمئنه طرف مقابلش پارت

واسه سال بعدش و  دارهسم  سهم اونم گرفته تا نگه 

من اولش فقط  می. مرگهیخطا و فساد د یکل

باشم، اما  ضیمر ستمیس نیاز ا یبخش خواستمینم

 .ستادیجلوش وا دی. باستمین یکاف نیا دمیبعدتر فهم

 اش برداشتم و راست نشستم. شانه یرا از رو سرم

جا  نیهم خوامی. ممیاز باالکوه بر خوادینم دلم-

و  یو هر شب قبل از خواب تو برام حرف بزن میبمون

بوده که تو راحت انجامشون  یسخت یچه کارها یبگ

نگاه هم  مین هی یبوده که تو حت تیقدر موقع. چهیداد

 .یردبهشون نک

 شدم به صورتش: رهیخ

 میترس رو قا نیدارم ا میو دا ترسمیم یلیمن خ دیام-

 . کنمیم



 کردم،یبندآمدنش نم یبرا یکارچیو ه ختمیریم اشک

 .صورتم پاک کنم یها را از رواشک خواستمینم یحت
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را از دور گردنش باز  دیجلو بردم و کراوات ام دست

 دیعطر ام یبو دم؛یآوردم. بو کش امینیب کیکردم. نزد

ام که بوسه دیزدم. ام شیبه رو یابوسه  داد،یرا م

آن را از دستم چنگ زد و به  د،یکراواتش د یرا رو

پشت سرش انداخت. من را در آغوشش گرفت و به 

سرم گذاشت و به  ریبرد. دستش را ز نیسمت زم

اش را سرم را باال گرفتم و چانه یطرفم خم شد. کم

 زیچهمه ی. سرش را حرکت داد تا تسلط رودمیبوس

خودش باشد که راحت هر کجا  نیو ا ردیرا از من بگ

و دراز  دیام را بوسببوسد. گونه خواهدیرا که دلش م

 دنیکشو نفس دیکش امنهیبه س اشنهی. سدیکش

 کیفاصله گرفت، اما هنوز  یشد. کم ختس یالحظه

دور شکمم حلقه  گرشیسرم و دست د ریدستش ز

. دیآورد و لبم را بوس نییشده بود. سرش را پا

شده  ایکار دن نیترراحت شیبرا گریمن د دنیبوس



که من  یلبانم آرام بود تا وقت یبود. حرکت لبانش رو

ودم. دوست داشتم دستم را دور گردنش حلقه نکرده ب

مورد  نی؛ در اببوسمش شوم،یم دهیقدر که بوسهمان

بود  نیهم یبودم. برا اریعانصاف تمامخوش کیمن 

. خواستمیمن نم رد،یخواست فاصله بگ دیام یکه وقت

عقب  دیهنوز عدالت برقرار نشده بود و من از ام

 و گفت: ختیبودم. لبخند زد. موهام را به هم ر

 .ارمیدرب خوامیرو م رهنمیپ-

 یشل شد. فاصله گرفت و بلند شد. طاقباز رو دستانم

 دی. امزدمینفس مبودم و آرام نفس دهیدراز کش نیزم

من  شیهااما چشم کرد؛یرا باز م راهنشیپ یهادکمه

 :دییپایرا م

پسر داشته باشم؛ اسمش رو بذارم  هیدوست دارم -

 آزاد.

نگاهش کردم. دستش را که سمت  رهیخ یاهیثان چند

کمربند شلوارش برد، غلت زدم و به پهلو دراز 

. شدیم ادیتاقچه کم و ز ی. نور چراغ رودمیکش

 کردیسقف را روشن م آمد،یاش باال مشعله دفعهکی

 میبازو یدست رو دی. امنشستیزود فرو م یلیو خ

 :دیکش



 ! خوامیامشب م نینگفتم که آزاد رو هم-

ام شانه یرا از رو راهنی. دو بند پدمیچرخ سمتش به

درست مثل  دیآوردم. ام رونیدادم و از دستانم ب نییپا

. دستانم را به طرفش کردیمرد داخل تابلو نگاهم م

که  رمیانتقام بگ یبا امشب، از شب خواستمیگرفتم. م

 رم،ینتوانسته بودم بعد از عقد او را در آغوش بگ

 تنش را نفس بکشم. یبوو  وابمببوسم، کنارش بخ

 یحت ؛یرییهر تغ ترساند،یابتدا من را م شهیهم رییتغ

زمان الزم داشتم تا با آن  ی! اما فقط کمشاننیبهتر

و عادت به آن  دیجد تی. خوگرفتن با وضعمیایکنار ب

 نی. خودم را به خاطر داشتن اافتادیزود اتفاق م

خصلت  نیا کردمیگمان م کردم،یسرزنش م یژگیو

کم متوجه شدم اما کم ت؛اس یدر تضاد با وفادار

 رییکه از تغ ییهاپر است از آدم ایو دن کنمیاشتباه م

از آن قدرت دارند تا به هر  شتریاما ب ترسند،یم یلیخ

 عادت کنند. یطیشرا
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اتاق گذاشته بود تا بپوشم.  یرا گوشه میهالباس دیام

ندارم. صبح  رفتنرونیحق ب دمیتشر زده بود تا نپوش

را  اممارگونهیحال سست و ب یبود و من حت یخوب

که  دمیکش یادوست داشتم. خودم را به سمت پنجره

ذاشته بود. آن را باز گ یکم رفتنرونیقبل از ب دیام

 ادیکه من را  آمدیم ییسرما یبو اتاق گرم بود.

. دست دراز کردم، ژاکتم را انداختیم یبرف یروزها

ها دستکش دنی. با ددمیپوش راهنمیپ یبرداشتم و رو

ها را چند روز مانده به عقد در اتاق لبخند زدم. آن

که  یلیوسا نیجا گذاشته بودم و بعد از طالق، ب دیام

ها را آن یوقت دیمپس فرستاده بود، نبودند. ا ایثرخاله

 بود، گفت: دهیکش رونیاز ساکش ب

 دیبه بعد من با نیخاله از دستت خالص شد، از ا-

 باشه.  هاتلهیحواسم به وس

سرم جمع کردم و بلند شدم.  یرا باال میموها

بروم که  رونیرا بردارم و ب یروسر خواستمیم

با تمام  دیدر از هم باز شد. ام یهدو لنگ دفعهکی



 یرا رو یزورش در را به داخل هل داده بود. روسر

ام انداختم و به او که در را با همان سرعت شانه

 بازکردن، بسته بود، گفتم:

 از جا در رو! یشده؟ َکند یچ-

داد؛ سرش را  هیرا به پشت برد و به در تک دستانش

 نگاهش کردم:و با لبخند  ستادمیهم! وسط اتاق ا

 ؟یدیتازه من رو د-

به  یا. ضربهرفتیم نییمن باال و پا یرو چشمانش

 نی. حو به سمت ساکش رفت دیدر زد و از جا پر

ام داشت، اما با شانه یگذشتن از کنار من برخورد

و ته کرد . ساک را سر دمیرد شد. مات چرخ توجهیب

. ختیر رونیرا که داخل آن بود، ب یزیو هر چ

و ته کرد و  سررا برداشت. آن را هم  یمشک یلونینا

 نیزم یرو یپهن یتکان داد. طناب و چسب نوار

 رفتم: ترکیافتاد. نزد

 ن؟یچ نایا د،یشده ام یچ-

نگاهم کرد.  رهیشد و طناب و چسب را برداشت. خ خم

. میگویمن چه م دیشنی، انگار نمدر حال خودش نبود

 گذاشتم: شیبازو یدست رو



 ...دیام-

 دستم را گرفت: عیسر

 !یبکن دیبا یکار هی میمر-

 به طناب و چسب انداختم: ینگاهمین

 ؟یچه کار-

 را نشانم داد: واریرفت و د عقب

 .نیبش واریبرو پشت به من، رو به اون د-

 حرف را که زد، به خنده افتادم: نیا

 گرفته؟ تیباز ه،یچه کار نیا-

 :دیکش واریدستم را محکم گرفت و به طرف د مچ

گوش کن و چند  گمیم یهر چ ن؛یبش کنمیخواهش م-

 نزن! یحرف چیه قهیدق

نشستم تا  واریبود که زود رفتم و رو به د یجد قدرآن

. پشتم بکند خواهدیم یهر چه زودتر بفهمم چه کار

 ام گذاشت و گفت:شانه ینشست. دستش را رو

 تر، پاهات رو هم دراز کن.عقب ایذره ب هی-

را دراز کردم و با لبخند سرم را برگرداندم و  میپاها

 نگاهش کردم:



 ؟یخب که چ-

 گفت: شمرده

برگرد  گهیتا کارم تموم نشده، نه حرف بزن، و نه د-

 به من نگاه کن.

 را به دو طرفم تکان دادم: سرم

 باشه، فقط زود باش!-

 دستات رو بده.-

 یارا به پشت بردم. هر دو را گرفت و لحظه دستانم

گرفت  را چنان محکم د سبز را لمس کرد و بعد آنبن

اعتراض کنم که با  خواستمیکه گفتم: "آخ" و م

و  دیچیالل شدم. طناب را دور دستم پ اشیحرکت بعد

را جلو آورد و مانع  اشنهیخواستم برگردم، س یوقت

 شد:

 .ساینگو، فقط وا یچیه-

 تکان خوردم: میجا در

 ؟یبندیم یچ یبرا د،یدستام درد گرفتن ام-

و  شدیم شتریو درد دستانم هر لحظه ب دادینم یجواب

. دستانم را که به هم دادیهم کارش را ادامه م دیام



بسته بود رها کرد. جلو آمد و مقابل من نشست. 

 چسب هم داخل دستش بود:

 چشمات رو ببند؟-

 زدم: داد

 ؟یبست یچ یدستام را برا دیام-

سرم  یرا با تأسف تکان داد و جلو آمد. طور سرش

بزنم. چسب را باز  ینتوانستم حرف گریرا گرفت که د

من  یطوالن ییهاهیکرد و مقابل دهانم گرفت و تا ثان

و تندتند  دیچرخیو به چسب که م دمیپا کوب واریبه د

نگاه کردم. دهانم به هم  شد،یاز مقابل چشمم رد م

را تکان  میهالب توانستمینم یچفت شده بود و من حت

تمام  خواستیو م داشتیدست برنم دیبدهم، اما ام

به گردنم  میچسب را دور دهان من ببندد. موها

از اشک پر شده بود و من  دیبود. چشمان ام دهیچسب

 گرید ی. توان حرکت نداشتم، حتدمیکشیسخت نفس م

 واریرا به د میو پاها آوردمیاز خودم صدا هم در نم

. کردمینگاه م دیام یها. فقط به چشمکوباندمینم

گوشم چسباند.  ریآن را ز یچسب را پاره کرد و ادامه

مانده  دیام یو نگاهم مات رو دمیکشینفس م ینیاز ب

 میپاهارا هم گرفت و طناب را دور ساق میبود. پاها



 یبرا کردمینم ییها را به هم بست. تقالانداخت و آن

 ی. رام نشسته بودم تا هر کاررمیبگ را شیجلو نکهیا

تند که تند شیهابکند؛ چون از اشک خواهدیدلش م

حس کرده  ختیریمن و دست خودش م یپا یرو

را  میافتاده است. دو طرف بازوها یبودم اتفاق بد

 گرفت:

 .میکار رو کردم مر نیتو ا یبرا-

 کرد: کیرا به گوشم نزد سرش

 یخوب یخبرا رونیتحت نظره! اون ب نجایا میمر-

 من گوش کن. یو به حرفا جانیهم نی. آروم بشستین
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. ختمیریو اشک م خوردمیآغوشش تکان م در

. شدیجا خفه مو همان آمدیلبم م کیتا نزد هاادیفر



 یزدم و خسته سرم را رو اشنهیخودم را به سر و س

 گذاشتم. اشنهیس

ها نامهاون شب یصبح بلند شد یوقت یگیبهشون م-

به همه  یکرد دمیتهد ؛یشد یعصبان ،یدیرو د

که من نذاشتم. دست و پات  یبر یخواستیم ،یگیم

 اتاق. نیا یرو بستم و انداختمت تو

و  دمیکشیودم را عقب م. خآوردمیصدا درم بلندبلند

تا  کنم،یکار را نم نیکه بفهمد هرگز ا کردمیجمع م

و  کردمیدستم را باز کند. با اشک التماسش م

تر شد. مرتب دستانش دورم محکم ی. حلقهدیشنینم

کنار  یتا چسب قدر بردمیم نییسرم را باال و پا

 . دیچسبیتر مبرود، اما سخت

بهشون بگو قرار بود ببرمت . نیتو رو خدا آروم بش-

وسط راه متوجه  هویاما  ،یپورننه یرشت خونه

 یجواب یدیهم پرس ی. هر چنجایا میآیکه م یشد

 ندادم.

 خودش جدا کرد: ینهیرا از س من

و  ونیو هما ریچون ام کنن،یرو راحت باور م نیا-

 گنی. اونا هم ممیما رشت نرفت دوننیهم نم هیبق

به من کمک  یجورنیبه خدا ا میحرف تو درسته. مر



تو هم  گم،ینم یچیه نیا ریغ رممی. من اگه بمیکنیم

شکنجه  رافتادنتیمثل من حرف بزن. نذار با فکر گ

 خدا من طاقت ندارم.بشم. به

چسباندم و  نیرا به زم میجا بلند شد. به زحمت پا از

و  ختمیقدر اشک ر. مقابل چشمش آندمیچرخ میدر جا

را باز  میزدم تا دلش بسوزد و دست و پا نیپا به زم

 کیبه در نزد شتریکند. با هر تکان و اشک من ب

شود. به در  میهاالتماس میتسل دیترسیم ییگو شد،یم

راه رفته را برگشت. سر و  تند یهابا قدم د،یکه رس

از طناب  خواهدیشدم که م دواری. امدیصورتم را بوس

 ه کرد:و چسب خالصم کند، اما فقط زمزم

 الیفکر کن خواب و خ م؛یرو فراموش کن مر شبید-

که  یدیکه سردمون بوده، خواب د یدیبوده! خواب د

 م،یحرف زد یکل م،یگذاشت یبا هم چوب داخل بخار

و اشک  یکه بعدش فقط بهم نگاه کرد یدیخواب د

 ،یکراوات از دور گردن من باز کرد ،یختیر

 خواستیکه دلمون نم میدیو بوس میبغل کرد گرویهمد

تر شده بود، قدر قشنگچه یلعنت یایتموم بشه، که دن

 یکس کهنیشب تا صبح بدون ا هیفکر کن خواب بوده 

 !یمن بود شیخبر داشته باشه پ



بلند شد.  دیمن اتاق را پر کرده بود. ام یهیگر یصدا

درنگ نکرد. در  بارنی. ادیعقب رفت و به در رسعقب

 یهیگر ی. من ماندم با صدادیپر رونیرا باز کرد و ب

 زدمیلگد م واریقدر به دافتادم و آن نیزم یخودم. رو

چنان با  کبارهی رونیتا از جا َکنده شود. سکوت ب

را  یکیشد که چشم بستم و تار ارسروصدا تاروم

من تمام صداها را  یهاانتخاب کردم؛ اما گوش

بلند   یتالر، صدا یرو یهادنیدو یصدا د؛یشنیم

ها آدم یمشت و لگد و صدا یصدا ن،یزم یرو نیبش

 وحشتناک نبود!  قدرنیا وقتچیه

و خودم را به در رساندم. با سرم  دمیخز نیزم یرو

در سرم احساس  یدرد چیو ه دمیمحکم به در کوب

. دیرسینم به دادم یو کس دمیکوبیم وقفهینکردم. ب

قد بلند یافتادم در باز شد، مرد حالیب یوقت

 چهارچوب در را پر کرد و داد زد:

 !نجاستیصدا از ا نیایب-

 ادیهم ز دیشا اینگذشت که سه مرد آمدند؛  یلیخ

. فقط به دمیفهمیگذر زمان را نم گریگذشت، من د

 میپا یکیدستم را باز کرد،  یکیزل زده بودم.  رونیب



که توانستم  نیچسب را از دور دهانم! هم یگریرا و د

 :دیرا از هم باز کنم، پرس میهالب

اون  ،یآذر دارمهر دیبا ام یچه نسبت ؟یهست یتو ک-

 بسته؟ ینجوریتو رو ا

ها را برگرداند. از جا بلند شدم و آن ایرا به دن من

 رفتم و داد زدم: رونیکنار زدم. ب

 !ییکجا دی... امدییی... امدیام-

اما  فتم،یبود ب کینزد د،یلرز میپا ریلق ز یپله دو

آدم بود؛ زن،  اطی. دورتادور حدمیرس اطیسالم به ح

 مرد و بچه.

دور خودم  اطیوسط ح کردم،ینم نگاهشان

" از دی... امدیو "ام دیباریبرف م زیزری. ردمیچرخیم

او  کردمی. به هر طرف که نگاه مافتادیدهان من نم

 نبود. بلند داد زدم:

 ...دییی! امییکجا دیام-

و  آمدیکه با ترس جلو م یدر حال ییروستا یزن

بسته بود، پشت پوش و کراواتپالتو مردینگاهش پ

 خانه را نشان داد و گفت:

 کردن.  نشیور رودخونه... سوار ماشبردنش اون-



که گفته بود  ییپشت خانه رفتم، به همان سو به

کنار  یجاده ریدر مس یرنگیمشک الکی. کاددمیدو

لحظه هم  کی. شدیو دور م دخوریتلو مرودخانه تلو

 یبه پل سکندر دهی. نرسستادمیباز نا دیاز صدازدن ام

از  یشد و روسر یخوردم و افتادم. تمام لباسم گل

را از سر  دنیافتاد. دوباره دو نیام بر زمشانه یرو

دو مرد راهم را سد کردند.  دم،ی. به پل که رسگرفتم

 نیکه ب یالکیبردم تا به کاد ورشیشان به سمت

جلو  شانیکیبرسم.  شد،یمن پنهان م دیدرختان از د

افتادم و  نیزم یآمد و من را به عقب هل داد. رو

 ال. دستانم را باآب و گل فرو رفت یچاله نیدستانم ب

 داد زدم: دم؛یبردم و به چاله کوب نییو پا

 .میمردیکاش م د،یام میمردیکاش با هم م-

دستم  یرو یگریپس از د یکیبرف  یهادانه

. آمدیقارقار کالغ م ی. صداشدندیو آب م افتادندیم

طرف رودخانه النه درخت آن یسرم را باال گرفتم، رو

 !چیدر پ چیپ یداشت؛ به شکل کالف

* * * 
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 یهاشهیشدادم تا خرده هیتک واریرا به د دستم

که  یبه کف کفشم را جدا کنم. با هر قدم دهیچسب

از برخورد کفش با  یاآزاردهنده ی  صدا داشتمیبرم

 شدمیکه مجبور م شدیم جادیآسفالت کوچه ا

کفش، به  دنیکوب نیهم بفشارم. ح یرا رو میهادندان

 پشت سرم نگاه کردم.

نبش کوچه  ۱*یفروشالهیپ یدر و پنجره یهاشهیش

را شکسته بودند و اطرافش پر بود از سنگ و 

! با رنگ قرمز به در آن ضربدر زده بودند. شهیش

را  وارشید یسرم را خم کردم تا شعار رو یکم

بودم، شعار "به  دهیکه د یرنگ نیتراهیبخوانم. با س

 وشته" را ن۲شاه، زمستون هم بهاره*چشم  یکور

 بودند.

. دمیجز من در کوچه نبود، ترس کسچیه نکهیا از

و راه افتادم. قدم که برداشتم  دمیکفشم را پوش عیسر

 اما کمتر شده بود. آمد،ی" مزیج زی"ج یهنوز صدا

کوچه قرار  یدر انتها خانهاطیگفته بود خ ایثرخاله

کردم  شتریها بسته بود. سرعتم را بدارد. تمام مغازه

 یخانهاطی"خیتابلو کوچه برسم. یتا زودتر به انتها

تر گرفتم و به را محکم فمیک دمی" را که دیبزرگ



باعث شد  خانهاطیخ یرفتهباال یکرهسمتش رفتم. کر

اما در  آمد،ینان تازه م ی. بوشمبک ینفس راحت

را که  . در را باز کردم؛ پردهدمیدینم یینانوا اطرافم

. دمیبه خودم د رهیرا خ اطیکنار زدم، پدر و دختر خ

، مرد بلند و دخترش آرام جوابم را دادند. سالم کردم

گذاشت و  یاطیخمرد متر داخل دستش را کنار چرخ

 :دیپرس

 بود خانوم؟ یامر-

بودند. دست  امرهیو خ دهیدو دست از کارشان کش هر

 آوردم: رونیرا ب کردم و جعبه فمیدر ک

م گرفته، از رنگش خوشم خاله روزیکراوات رو د نیا-

 بهتون گفته که... ومد،ین

را قطع کرد و مترش را برداشت. با اشاره به  حرفم

 دخترش گفت:

 !ایناد شیبله گفته، برو پ-

گذاشته بود و با لبخند  زیم یدو دستش را رو ایناد

را  شیکراوات را گرفت و موها یم بود. جعبهمنتظر

 به پشت گوشش برد:

 ن؟یدوست دار یچه رنگ-



 شدم و گفتم: ترکی. نزدزدیحرف م واشی یلیخ

رو دوست ندارم؛  یرنگ زرشک نیا دونمیفقط م-

 نم؟یها رو ببرنگ یهیبق شهیم

 در جوابم گفت: مرد

 یسر هیخانوم،  ستیما کارمون فروش کراوات ن-

 یایاز مشتر یکه به بعض میو طرح خاص دار رنگ

 .میدیثابت م

که چشم از من گرفت و رو به  کردمینگاهش م داشتم

 دخترش گفت:

 کراواتا رو نشون خانوم بده. ایناد-

و کج  دیباال کش یکمر دامن کوتاه کتانش را کم ایناد

. دست دراز و در کمد پشت سرش را باز کرد. ستادیا

 دهیبه شکل گرد چ یمربع یهانیتریها در وکراوات

اول چشمم را  فیرد رنگیشده بودند. کراوات توس

 یلیخ ایروشن بودند،  یلیخ ایها رنگ یهیگرفت. بق

 . کردینگاهم م رهیخ ای. نادرهیت

 .خوامیرو م شیرنگ توس-

 و گفت: دیکش رونیب نیتریرا از داخل و کراوات

 . آدیم میوشلوار مشکبه کت ه،یرنگ قشنگ یلیخ-



. با دیکش رونیرا از داخل جعبه ب یزرشک کراوت

 به پدرش، زمزمه کرد: ینگاهمین

انتخاب. اگه  یبرا نیاومدیکاش با نامزدتون م-

 گهیبابام د اد،یرنگ خوششون ن نیاز ا شونیا

سرش شلوغه،  دی. دم عدیعوضش کن ذارهینم

 حوصله نداره.

ه لبخند ک یبا دختر خواستیچرا دلم م دانستمینم

 اطیخ د،یترسیاز پدرش م یداشت، انگار کم یمحجوب

ها حرف ساعت زد،یبود، اما دامنش دور کمرش لق م

 بزنم و درددل کنم. مثل خودش زمزمه کردم:

 .پسندهیمن انتخاب کنم م ینامزدم هر چ-

 یرا دور انگشتش گرد کرد و در جا یزرشک کراوات

 گذاشت: یخال

 بهتر بود. اومدنیهر حال م به-

 .ادیزندانه، نبود که ب-

 کمد را رها کرد و چشمانش را به من دوخت: در

 زندان؟-

 گفتم: عیسر

 !شهیفردا آزاد م-



 خشک شده بود: جعبه یرو دستش

 یبپرسم خالفشون چ تونمیم ستین یاگه فضول-

 بوده؟

 دادم: رونینفسم را ب 

 بود. یدنبال آزاد-

به  یبزند. همان لحظه مرد مسن ینکرد حرف فرصت

 داخل آمد و گفت:

 کاسب فقط تو!   ،یسالم آقا بزرگ-

داخل دستش را کنار در گذاشت و جلو آمد. مرد  چتر

 :دیبه چترش اشاره کرد و پرس اطیخ

 خوبه! یلیهوا که خ ه؟یچ یچتر برا-

 نگاه کند، گفت: ایبه ناد نکهیا بدون

 !زیبر یدو استکان چا-

 را برداشت و مشغول شد. یچا فالسک ایناد

 را که بر سر داشت، برداشت: ییمرد کاله شاپو 

زود رنگ  یلیآسمون صاف نگاه نکن، خ نیبه ا-

 !کنهیعوض م

 :دیرو به من پرس ایناد



 زم؟یاستکان بر هیشما هم  یبرا-

 را باال آوردم: دستم

 نه ممنون.-

نشست و  اطیخ یروروبه یصندل یوارد روتازه مرد

 گفت:

غلغله بود. زنا و  عهدیول دونیتو م روزید یبزرگآقا-

حجاب  زدنیو داد م ابونیبودن تو خ ختهیدخترا ر

 .  میخواینم

 انداخت و گفت: میبه موها ینگاهمین

شون کرده بودن و جواب مرد هم دوره یسر هی-

 رضاکچل!" یهی: "مرگ بر ارثدادنیم

 یچا ینیمترش را دور گردنش انداخت و س اطیخ مرد

 گرفت و گفت: ایرا از دست ناد

وفنگ! پس مردم هر روز تظاهرات، هر روز دنگ-

 برسن؟! شونیبه زندگ یک

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مسکرات را  گریکه شراب و د ییهاخانهیم ایدکان  1*

 .فروختندیم السیکوچک چون گ یهادر ظرف



 .۵۷زمستان  یبهار یاشاره دارد به هوا 2*
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 داد،یکه کراوات را در جعبه جا م ایدستان فرز ناد به

در دانشگاه هم دختران  روزیچشم دوخته بودم. د

 یدانشجو تظاهرات کرده بودند که حجاب اجبار

 یهانرده نیاز ب یقیو دقا ستادمی. دور اخواهندینم

 دم.کر شانیاطراف دانشگاه تماشا

قدر التماس کرده بود زود به افتاد مامان چه ادمی یوقت

تا وقت  شانیها دور شدم. صداخانه برگردم، از آن

گوشم  ی. دست روزدیخواب در گوشم زنگ م

 رشانینشنوم، اما همان دم تصو زیچچیتا ه گذاشتمیم

. صداها را از هر گرفتیام جان مبسته یهاپشت پلک

و  کردندیم دایپ یاباز روزنه اختماندیم رونیکجا که ب

 پر از سروصدا بود.  میای. دنگشتندیم زنان بازنعره

به آسمان انداختم.  یآمدم نگاه رونیکه ب خانهاطیخ از

صاف نبود. دلم  گفت،یطورها هم که مرد مآسمان آن

 یرانندگ نیح یبگذارم. حت فمیکراوات را داخل ک امدین

از خانه گذاشتم تا بعد  رونیرا ب نیماش بود. میپا یرو

 دیاز خوردن ناهار مادرجون را به دکتر ببرم. کل



بهنوش و  را باز کردم. مامان، عمه رانداختم و د

 رهیبودند. خ ستادهیمادرجون در تراس خانه ا

دادن مرتب بزاقم و ترس را با قورت کردمیشان منگاه

سباندم. چ امنهیکراوات را به س ی. جعبهزدمیکنار م

 :دیآمد و به سمتم دو نییها پااز پله عیمامان سر

 ؟یکرد رید قدرنی! چرا ا؟یمار ییکجا-

حرف  کی دنیشن یعنیندادم. جواب من  یجواب چیه

به  گرید یصدا کی خواستمیاز مامان! نم گرید

صداها اضافه کنم. مامان دستش را در هوا  یهیبق

 تکان داد:

 مژده بده، مژده بده!-

 برداشتن نداشتم:. قدرت قدمستادمیا حرکتیب میجا در

 شده؟ یچ-

 زد: داد

 ت زنگ زد گفت.آزاد شده. خاله دی... امدیام-

 گفتم: دهیبردهی. برستدیمانده بود قلبم با کم

 یمگه... قرار نبود... فردا آز...اد بشه، چطور-

 امروز...



بهت گفته بود فردا،  یطورنیهم خاناسیال-

کنه، خودش شب  یگه امروز نتونست کارا خواستیم

 دم زندان. یباهات حرف بزنه تا فردا نر ادیب

قول داده و هربار نشده بود. هربار دست از  بارنیچند

. هربار من میپا درازتر به خانه برگشته بود

تخت، زار  یرو نشستمیساعت تمام م وچهارستیب

 .دیایبه داخل اتاقم ب یکس گذاشتمیو نم زدمیم

جلو آمد و من را بغل کرد. مثل چوب خشک  مامان

هم بخندم و هم  توانستمیتفاوت که م نیبودم، با ا

مادرجون را از  کردیبهنوش کمک مکنم. عمه هیگر

را گرفت و تکان  میها. مامان شانهاوردیب نییها پاپله

 داد:

 نجا،یا آنیزنگ زد گفت دارن م ایثر شیساعت پ هی-

 .رسنیقشنگ بپوش! االن ملباس  هی میبر ایب

اما خوب  نم،یرا تار بب ایباعث شده بود دن اشک

بود. دست مامان  دی. لباس قشنگ من خود امدمیشنیم

را به دستش دادم و  فمیبرداشتم. ک میرا از دور بازو

رفتم.  رونیو ب دمیکراوات به سمت در دو یبا جعبه

 دیکه د نی. همدمیرا د خاناسیال نیوسط کوچه ماش

ن را نگه داشت. در عقب یماش دوم،یشان مبه سمت



آورد. چطور  رونیسرش را ب دیباز شد و ام نیماش

سال  پردرد، سه سه نیسال طاقت آورده بودم؟! اسه

چند قدم   شد؟یمن پاک م یاز حافظه یسال  تلخ، ک

 گریکه د آمدیبه نظرم م یقدر طوالنمانده، آن

کف  یرو میو زانوها ستمیبا میپا یرو توانستمینم

چشم بستم. باور  دیلبخند ام نیآمد. با اول رودکوچه ف

نباشد  یخوش یهااز آن خواب یکیلحظه  نینداشتم ا

 یبودم. باور نداشتم درها دهیسه سال د نیا یکه ط

را  دیتن ام یجا بوباز شده است. همه بارنیبسته ا

است چشمم را  یبو واقع نی. مطمئن که شدم ادادیم

در مقابل  دیکردم. چشم ام ارا تماش میایباز کردم و دن

 زد: میمن بود. صدا چشم

 ...میمر-

 

  میمر یبرا

 فالح  مائده

 

 انیپا


