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 ی عشرتهینوشته مهد|یرمان هم ناله با ن
 

telegram.me/caffetakroman 
   اولفصل

 
   زنگ خوردلمی جاده نگذشته بودم که موباچی از پهنوز
 .  داشبورد بود انداختمي تلفن که روي به صفحه ینگاه

 با هم حرف شی پي قهی چند دقنی لب گفتم همری زداشتمی را برمی گوشکهیدر حال,  بود مامان
 ! میزد
 د؟ی شده دوباره زنگ زدیسالم مامان ، چ _
 نمی درست نتونستم باهات حرف بزنم ، ببشدی قطع می نشده اون موقع هيزیچ,  زمیسالم عز _

 ؟ییکجا
 . ستادمیسر جاده ا, هنوز تو ده نرفتم  _
 ي لهیتو اون خونه وس,  زنهی ؛ دلم شور مي برگردي نشده وقت دارریهنوزم د,  مامان جان نیبب _

 . ي اونجا بهتر خبر داريخودت که از اب و هوا, مغز استخونش سرده ,  ستیگرما ن
 با هم نقدری موضوع انیما که در مورد ا,  که حاال برگردم ومدمی همه راه ننی مامان ؟ ادیگی میچ _

  افتاده؟ی شده ؟ اتفاقی چدیطفا بگ لستی ننیحاال چرا نظرتون عوض شد؟ موضوع ا,  میحرف زد
 ؟يری مي داری نگفتدیچرا به مج _
  ؟ی تعجب گفتم نکنه شما بهش گفتبا
 .  با تو حرف بزنه مجبور شدم بهش بگمخواستی زنگ زد مشی پقهیچند دق _
 ....  مامانيوا _

   گفتم ؟ی چيدی ، شنادیصدات نم.  کردی که مرتب صدام مدمیشنی مامان رو ميصدا
   قطع شدباز： لب گفتم ری انداخته و زي کناری  صندلي رو  روی حرص گوشبا

 حرکت کنم تلفن دوباره زنگ نکهیقبل از ا,  و نگاه لرزانم را به روبه رو دوختم دهی کشیقی عمنفس
 . خورد
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 چقدر با با اومدن من دی مجدیدونستی که مشما： گفتميشتری با ارامش بنباری را برداشته و ایگوش
 از مسافرت برگشت خودم باهاش صحبت ی وقتخواستمی ؟ مدیچرا بهش گفت,  نخالف بود نجایبه ا
 . کنم

 ؟يری مي داریچرا نگفت _
 کهی و در حالدهی کشیقی به سکوت گذشت نفس عمیمدت کوتاه. سرم داغ شد شی صدادنی شنبا

 ! داداش خوبم,  سالم： گفتم ي ارامشم را حفظ کنم با لحن کشدارکردمی میسع
 ؟ییکجا： سالمم را جواب داد و گفت ي سردبا
 ... به مامان,  ی ناراحت بشدمی ترسی بهت بگم ولخواستمیبه خدا م _
 ؟یی کجاگفتم： ادامه داد ی حرفم امد و با خشکانیم
 ..  کم موندههی, هنوز تو ده نرفتم ,  جاده کنار： گفتم یبه ارام _
 ؟يری میمی قديبه همون خونه  _
  اره _
  نمتیبیفردا صبح م _
 ... گوش کن,  دینه مج _

 . چند بار باهاش تماس گرفتم اما دستگاهش رو خاموش کرده بود,  کرد قطع
 .  عقب انداختمی صندلي خودم رو هم خاموش کرده و روی با حرص گفتم گوشنویا, لجباز  _
 . کردمی رو منکاری همدی اول هم بااز

انقدر .  شدی مشتریدلهره ام ب,  شدمی مکتریهر چه به ده نزد,  را روشن کرده و حرکت کردم نیماش
 . کردیسفت فرمونو نگه داشتم که مچم درد م

 . اندازمی بی به اطراف نگاهی حتدمیترسی حواسم به رو به رو بود متمام
 . تحملش رو ندارم,   دهی حق با مجومدمی مدی خودم گفتم نبابه

 گلوم خشک ادیاز اضطراب ز. داده و چشامو بستم هی تکی صندلیسرم را به پشت,  ستادمی جاده اکنار
 . شده بود

  دیتپی گلوم مي انگار توقلبم
 .  به خود امدمنی ماششهی به شیی بودم که با ضربه هاری وجودم درگي با ترسهاهنوز
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  پدر جان؛دیی و گفتم بفرمادهی کشنیی را پاشهیش
  منم ببر,  دختر جان يری تو ده ماگه： گفت شناختمی که خوب مینیری شي لحجه با
  رسونمتونیم,  دییبفرما _
  گفتشدی سوار مکهی حالدر

از خدا خواستم ,  راه رو هم برم اما نتونستم هی کردم بقی سعیلیخ,  کنهی نمياری گهی پاها دنیا
 .  ممنون دخترمیلیخدا پدر و مادرتو نگه داره خ. کمکم کنه که تو رو رسوند 

 ： ه و گفتم زدی کمرنگلبخند
 . ستی ني که کارنیا,  کنمی مخواهش

 .  و حرکت کردمدهی کشي سرداه
 ؟ي ابهیغر _
 . بی غریلیخ,  بمیغر： تکان داده و گفتم ي سریبه ارام,  چشمانم نشست ي اختبار اشک تویب

 اولش سخته شهیهم,  غمه ای دنهی تو چشمانت ی ولی خودت ندوندیشا,  دمی از نگاهت فهمنویا _
 . یکنی مدت عادت مهی بعد از یول,

 ؟ی بمونيخوای مای ي واسه گشتن اومدنمیبب
  مونمیم _
 ي ادمانجایناراحت نباش ا,  نگاهت نبود نی که اياگه واسه گشتن مده بود,  یمونیمعلومه که م _

 . رنی نگلتی تحوادیالبته اولش ممکنه ز,  داره یخوب
 
  دونمیم,  لب گفتم ریز
  ؟ی گفتيزیچ _
 . دیی شما بفرمانه
 گفتم؟ی میچ _
 . ادی ها خوششون نمبهی از غرنجای که مردم ادیگفتیم _
 .  که چقدر مهربونندینیبیاونوقت م,  شنی مدت باهات اخت مهی بعد از یاره ول _

 .  رو دوست دارم با مردمشنجای حاال ای اولش برا سخت بود ولنجامی االن ده ساله که امن
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   کوتاه اکتفا کردميلبخند کرده و فقط به نگاهش
 ؟ی که چکار کننجای اي اومدییتنها,  کردم ، حاال تو بگو بابا ی پر چونگادی من زدیببخش _
  دکترم پدر جان _

   کجااز： که تمام صورتش را گرفته بودادامه داديبا لبخند.  از گلش شکفت گل
  ؟ياومد

  تهران _
 نیتا به حال چند دفعه ا,  یمونی نمنجای ادای زپس： صورتش جمع کرد و گفت ي را از روخنده

بدت .  ارنی نتونستن دوام بی دور افتاده اومدن ولي روستانیبه ا, اتفاق افتاده که دکترها مثل شما 
 . دییای ساده و سخت کنار بی زندگنی با ادیتونیمخصوصا تهران نم,  ای دختر جان شما شهرادین

   کرده ونگاهش
 .  که بتونمدیشما دعا کن,  پدر جان مونمیم： گفتم

 هی یتونیم,  بابانمیبب, ما که از خدامونه  _
 

 ...  دهی ، درد امانمو بری من بکني پاهانی واسه ايفکر
  من دکتر زنانم پدر جان _
 مایقد,  عوض شده زی دوره و زمونه همه چنیاصال تو ا,  که زن و مرد نداره دکتر： تعجب گفت با
 . کردی دکتر بود که همه رو دوا درمون مهی.  مرد فرق داشت  دکتر زن بایک

  ؟ی برا من بکنیتونی نمي کارچی حاال هیعنی： و با ناله ادامه داد دی کششی به پاهای دستبعد
 . خورهی منجای اي که من خوندم فقط به درد زنای درسی کمکتون کنم ولکنمی میالبته سع _
 خوره؟ی به درد مردا نمیعنی _

  ؟ي خوندی چحاال
   پدر جانمانمی دکتر زامن： گفتم ی و به ارامدهی کشیقی عمنفس

  ، یگفتی از اول منویخب ا _
  می قابله دارهی ما خودمون يخوری نمنجای به درد اادیز

 .  را نگه داشته و بهش زل زدمنیماش
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 ه؟یاسمش چ_
 . ادی برمنکاری خوب از پس ایلی هنوز خی شده ولریالبته پ,  نهی خاله تهممیگیما بهش م _
  ارنی مای بچه هاشونو دننجای تا خاله بتونه همی شهر ولرنی هم هستن که مییزنا

 ,  بره شهردی بکنم باتونمی نمي کارمن： دیچی خاله تو گوشم پي لحظه صداهی
 . اری اقاتو ببرو
 

   اشکم را اروم  ازقطره
 .  نگفتميزی چشمم گرفته و چي گوشه

 ي جاهی,  نشد نجای  کار ؛حاال اادهی که برات زيزی چی تو جوون؟يناراحت شد, ان  دختر جهیچ _
 ... گهید
  حرفش امده وانی مبه
  پدر جان؟دیببخش：گفتم  

 .  جوابش وحشت داشتمدنی بپرسم که از شنخواستمی میسوال
  بابا؟یزنیچرا حرف نم _
  داروهاتونشما： گفتم ی خود جرات داده و به ارامبه
  ؟دیریگی از کجا مرو

    باال انداخت و گفت خوب مثل همه مردم از شهري اشانه
 یاهی گي بوده که دارویرزنی چند سال قبل ، پنجای ادمیشن,  نبود نی منظورم انه： گفتم ی کالفگبا

  ،کردهیدرست م
 دش؟یشناسی مگرفتنی ده از اون دارو ممردم
 ：  ادامه دادمی لرزاني  به سکوت گذشت،  با صدایمدت

 .  گلي پری بی بگفتنی مبهش
 .  از جا کنده شد تا دهان باز کردقلبم

 چطور مگه بابا؟_
   صبرانهیب
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 دش؟یشناسیم： گفتم
 . گفتندی بهت اشتباهدیشا,  می نداری کسنی همچهی,  نه： گفت ی تفاوتیبا ب _
    نزدی حرفهگید,  دیاون بنده خدا هم که حال منو د,  می نگفتم و براه افتاديزیچ
 کن ادهیسر اون کوچه باغ منو پ,  جلوتر دخترم برو： به من کرد گفت ی نگاهرمردیپ. می ده بوديتو
 . ستادمی باغ ای گلواری گفته و کنار دیچشم.

   شدنادهی پموقع
   ماستي خونه نجایا： گفت

 . بچه ها همه رفتن,  مییمن و زنم تنها.  خانه را روشن کن ای بیی وقتاهی
   شمیمزاحمتون م,  پدر جان چشم： زده و گفتم يلبخند

 .  خانه عوض شده بودری به خانه رفتم مسکراستی انجا از
 .  هموارتر و رفت و امد راحتتر از قبل بودجاده
 ی اشک نگاهي هم فشرده و از پشت پرده ي را رومیلبها.  شدم ادهی پنی و از ماشستادهی خانه ايجلو

 . به دور و برم انداختم
   خانه تنهانی اگری دحاال
 دمشانیاما د,  شناختمی را نمنشیاطرافش دهها خانه ساخته بودند که ساکن,  تپه نبود ي روي خانه

 . دییپای مرا مشانیچشمها,  پنجره  يکه از گوشه 
, جلو رفتم . . پاکش تنگ بوديبا اسمان مه الود و هوا,  نجای ايچقدر دلم برا,  دمی کشیقی عمنفس
 حال نی طراوت قبل را نداشت ، با اگریحاال د.رنگش رفته و زنگ زده بود ,  دمی به در خانه کشیدست

 .  بودبای و زیدر نظرم همان قدر دوست داشتن
 یبی جور ترس غرهی. گذاشتم بمی به ان انداخته و دوباره در جینگاه,  خانه را در دست فشردم دیکل

 . دادینه نم ورودم را به خايهمراهم بود که اجازه 
 .  مانده باشدیاز ذهنم گذشت البته اگر چراگاه.  را کج کرده و به طرف چراگاه رفتم راهم

 .  شده بودلی کوچک و بزرگ تبديچراگاه هم به خانه ها,  درست بود حدسم
 .  بوددای ، فقط سقف ان پنمی بتوانم خانه را ببدیشا,  ستادمی ایشگی هميجا

 وانی ايبودم و او را که رو نجای ان روزها ، که اادی
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 .  از اشک را در چشمانم نشاندی ، موجزدی طرف زل منی و به استادی ایم 
 .  زده و به طرف ده رفتمی تلخلبخند

 .  کنمی تالفکبارهی نبودنم را ي سالهاخواستمیم
 .  و نم نم باران تازه شروع شده بودزهیی پااول
خلوته  خلوته ؛ ,  غروب ده کیمثل ان وقتها نزد,  تا غروب نمانده يزیچ,  به اسمان انداختم ینگاه

 . را دارندی چوبي هنوز همان درهایمی قديخانه ها
 . ستادمی ام اي مانده تا خانه پدریکم
 

 .  سخت کرده بودمی را برادنی که نفس کشيطور,  زدی تند تند مقلبم
   گرفته تا از افتادنمواری ، دستم را به دکردمی را حس ممی وضوح لرزش زانوهابه

 .  را از داخل بشنومیی صدادی رفتم نفسم را حبس کردم تا شاکترینزد. کنم يریجلوگ
 .  در زدمی ارامبه
 ：  گلرخ تمام سرم را پر کردي لحظه صداکی
 ؟ی چکار کنيخوایم, ، االن اقاجان برسه نیی پاای تو رو خدا بسویگ
 .  خوب بابا اومدمیلیخ _
 … الزمشون دارهنهیخاله تهم,  می چوبا رو ببردی باسویزود باش گ _
 زود باش تا ما ادی که داره مدمی گلرخ ، از اون باال اقا رو دبدو： و گفتم دهی پرنیی درخت پاي باالاز

 ...  دهیرو ند
 . میدی نفس دوکی انبار را کی رو در بغل گرفته و از ته باغ تا نزدچوبها
 ：  زدمی صداوانی اي از رونهی موقع خاله تهمهمان

 ! باالای رو همونجا بذار رو بزمهایه..... سویگ
 .  نگران بودشیصدا

  شده؟يزیچ _
  دختره _

 .  رفترونی از تنمان بکبارهی درخت ي باغ و روي توي ان همه بازيشاد.  به گلرخ انداختم ینگاه
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 .  که به شانه ام خورد به خود امدمی دستبا
 .  خانومستی خونه نیکس： گفتیبه ارام. پسر بچه بود کی. عقب برگشتم به
 کجان؟ _
 اگه باهاشون دنی ممهیبابا رحمت مکه بوده تو مسجد ول,  رمیهمه رفتن مسجد ، من هم دارم م _

 . دییای با من بدیکار دار
 ه؟ی کي خونه نجای انمیبب _
   زنهری پهیخونه  _

 ： گفتم يدی فرو داده و با نا امی دهانم را به سختاب
  کجا رفتن؟ی قبلي صاحبایدونینم
 .  بودننجای انای همشهیهم,  دونمینم _
 ؟یدونیاسمشونو م _
 ببرمتون نیخوایاگه م,  خانوم بانو میگیبهش م,  شناسنی رو مگری همه همدنجایاره خانوم ، ا _
 شش؟یپ

  چند سالشه؟یگی خام بانو که منیا _
 ：  ادامه داديزی ريبعد همراه با خنده ,  خانوم دونمینم _

 ! صد سالشهگنی ها مبچه
 .  شده بودمجیگ
  مسجد؟نییای مشهی مریداره د _
 .  گفتم و اون رفتی ارامنه

 .  دور نشده بود که صداش کردمی چند قدمهنوز
  نمشونینکنه نب.  مسجد هزار جور فکر از سرم گذشت تا

  ؟ی رفته باشند چاگه
 ...ایخدا. ستی نری من که پي خانوم بانواخه
  وستادهی مسجد اکنار

 .  برو صداشون کنتو：گفتم  
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 . اطی حي تودی بگه دويزی چنکهی ابدون
 که يزی و باران رامدی مي بود و سوز سردکیهوا تار. پناه گرفتم واری شدن کنار ددهی ترس داز
 .  کرده بودسمی خبای تقردیباریم

 چشمانم بود ي جلوشهی سالها همنی چهره مهربونش انکهی ، با اارمی کردم صورتشو به خاطر بیسع
  اما امشب

 .  گوشم را پر کرده بودداری دنی پر بغضش در اخريفقط صدا,  ذهنم نبود ي ازش تويری تصوچیه
 نبود از مسجد دای که چهره اش  پی به در دوختم ، پسر بچه با زنیبی مشتاقم را با دلهره غرنگاه

 . دمی کشیقی نفس عمی دهانم گذاشته و به اراميدستم را جلو. امد رونیب
 ：  امد و با تعجب گفتواری دکی چطور با او روبه رو شوم پسرك تا نزددونستمینم
 ..   اوردمش خانوم بانونجایخودم تا ا,  بود بهیغر

همان , مثل ان روزها ,  همان نگاه مهربان دمشید, خانوم بانو جلو امد . دمی عقب کشی را کمخود
 .  به کمر داشتشهی گلدار که همچادر

 و ریچقدر پ.... من يخانوم بانو,  بکشم يادیهر ان ممکن بود فر,  دهانم  فشردم ي را محکم رودستم
 . شکسته شده بود

 .ختی صورتم روان بود در هم امي با قطرات باران که رومی اشکهااری اختیب
 
  فصل دوم 
 

 به ی کمرنگییروشنا,  امد ی اطراف مي که از خانه هاينور.  داشت ي شده و سوز سردکی تارهوا
 .  داده بودطیمح
 يبخار.  ندارد نجای از ای خانه هم دست کميبا خود فکر کردم تو, سردم بود .  طرف خانه رفتم به

 .  زده استخی خانه واریسالهاست که روشن نشده و در و د
 پاشنه ي روی خشکژی قيدربا صدا. هل دادم  را در قفل چرخانده و در را به جلو دی حال کلنی همدر

, کورمال ,  محض فرو رفت یکیاطرافم در تار.  داخل شده و در را بستم یبا حال خراب,  دیچرخ
 . کورمال راه رفته را برگشتم
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 .  چراغ قوه را برداشته و دوباره داخل شدمنی تو ماشاز
 که در ان سراغ داشتم ی با همان ارامششیهنوز پا به اتاق نگذاشته بودم که صدا,  راهرو گذشتم از

 ...یینجای خوبه که اچه： دیچیدر گوشم پ
 .  خودم بود که سکوت سرد خانه را پر کردي فقط صدای کردم ولشی صدااری اختیب

 و دوباره چشامو دهی کشياه سرد.  کنم هی گرخواستمینم,  دمی کشیقی را بسته و نفس عمچشمانم
 . باز کردم

 . دی پوستم دوری زی دلچسبيگرما,  اتاق شدم وارد
دستم را .  چراغ قوه را به اطراف انداخته و با تعجب نگاه کردم به قول مامان خانه نفس داشت نور
 .  از خاك نبودياثر,  دمی کشواری کنار دي کهنه ی صندليرو

 . زدی برق ميزی اون از تمشهیش,  تاقچه انداختم ي روی به چراغ نفتینگاه
 
 .  شده باشميگری ان شک کردم که نکنه وارد خانه کس دهی

 .  به اطراف انداختمی نگاهی چشمری دهانم را فرو داده و زاب
 . نمی از اطرافم را ببيشتری بي را روشن کرده و باال گرفتم تا فضاچراغ

   نبودی به پشت سرم انداختم کسینگاه,  را در خانه احساس کردم ی کسحضور
 نجاست؟ی ایک： گفتم ي بلندي و با صدادهی ترسیکم

 .  خانه ثابت ماندوانی اي نگاهم رواری اختیب
 کنم اما دهانم قفل شده شیخواستم صدا.  بود ستادهی اوانی ايهمانجا رو, مثل ان روزها ,  دمشید

 . بود
    نهیول,  بود الی خکی دیشا
 .  قشنگش حس کردمي موهاي حرکت باد را الیحت

 . دیکشی خود مي داشت که مرا به سوییروی نکیشمانش چ,  کرد نگاهم
 .  بودمستادهی اوانی اي به خود امدم کنارش روی وقتی چطور ولدانمینم

 .  نداشتمی حرکتچی هقدرت
 .... ی بود مهربون و خواستنشهیمثل هم,  تو نگاهش نشست نگاهم
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  دمیشنی اما صداشو مزدی نمحرف
  يبه خونه خوش اومد _
 . فقط نگاهش کردم.  صورتم روان بودي رومی اراده اشکهایب,  کردم هیگر
   نکن ؛ دستشو جلو اورد و اشکامو پاك کردهیگر _

 .  دستش گذاشته و به صورتم فشردمي رودستمو
 . کردی وجودم را اب منگاهش
 . دیشنیاما م,  تو دلم زدمی حرف مباهاش

 . چقدر دلم برات تنگ شده بود _
 ....  انباري اون دو روز تویحت, با تو بودم ,  توام  باشهیمن هم _
  چکار کردند؟يدید _

 .  تر کردندنی گفت بار گناهاشونو سنگیبه ارام,  چشماش نشست ي از اشک تویموج
 ادامه یبا مهربان.  گونه ام را نوازش کرد ی صورتم گذاشت و به ارامي را هم روگرشی ددست

  یینجای که اخوشحالم：داد
 .  باشي قوشهی از درونم اگاه بود افزود مثل همنکهیمثل ا.  نگاهش کردم فقط

 . نمشونی دوباره ببنکهیاز ا,  ترسمیم _
   وجود ندارهی ، پس ترسیستی نشیتو هم دختر چند سال پ,  ستندی قبل ني ادماگهیاونا د _

 .  به عقب رفتی صورتم برداشت و قدمي از رودستاشو
  ؟ي بريوا خی مدمی پرسی نگرانبا
 .  کنارتمشهیهم _
 .....  و رفتختینگاه پر مهرش را به صورتم ر,  ام گرفت هی گرباز
 از ای روکی بودم و تمام اون لحظات مثل ستادهی اوانی اي به خود امدم که چراغ بدست رویوقت
 .  چشمانم گذشتيجلو

 .  استدهی فای بدونستمیاما م,  کنم  هی بلند گري بچه با صداکی داشتم مثل دوست
 .  که ارامم کندی هست که صدامو بشنوه و نه دستی کسنه
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 ي همانجا بماند و چقدر محتاطانه رفتار کردم تا تلنگرمی بود که اجازه دادم بغض نشسته در گلونیا
 .  نزنمفشیبر جسم ظر

 
   نشسته ووانی اي روهمانجا
 .  بستمچشامو

چقدر ناراحتش بودم که ,  دمی کشیقینفس عم.  خلک باران خورده مشامم را نوازش داد يبو
 تونستینم

 . کشمی تو هم نفس مي من هستم به جاحاال： لب گفتم ریز.  نفس بکشه راحت
 مامان فرستاده ي که براي ذهن خواندم ، نامه اي بار  از صبح نامه اش را تونی صدمي برادی شابعد
  بود

از .  بگم خوامی هست که مدتهاست ميزی چهی ی باشدهی تا حاال فهمکنمی جان  ،فکر محانهیسالم ر "
 سمی که برات نامه بنودمی بگم ، بهتر دتونستمیبا تلفن هم  نم,  کشمی بگم خجالت متی رودررونکهیا

 و هر روز با ت چراگاه هسهی خانه ام يگفته بودم که روبه رو,  خودم هم سخته يالبته باورش برا, 
 ، االن مدتهاست که قبل از امدن چوپان شمی مدارین از خواب ب  چوپانشاادی گوسفندها و فريصدا

  وانی اي وقتا رویبعض. اما منتظرم تا صداشو بشنوم , دارمیب
,  کرده است داری را  دوباره در من بی  نگاه کردن به او و گله اش زندگکنمی  و نگاهش مستمی ایم

 مدتهاست که یول, ادت کرده ام  عکندی می که گله را هشی که فقط به صداکردمیقبال فکر م
 شه؟یباورت م,  حانهیمن عاشق شدم ر......  ستی عادت ننی ادمیفهم

 تازه نویا,  سال از من کوچکتره ستی بیعنی.  ندارد شتری دختر چوپان که پانزده سال بهیاونم  
  دمی فهمروزی دنمیا,  جالب ، از همه مردها هم متنفره زی چهی,  باهاش حرف زدم روزید,   دمیفهم

   رفت بگم اسمشادمی
 ، ی بدوني تو هم اخواستمیم,  راحت شد المیخ, خوب .....اسمش هم مثل خودش قشنگه ,  ا سویگ

 "  پدرش باشمي جاتونمیفقط لطفا نگو که م
 .  دادمرونی بي زده و همه غمم را با اه سردی تلخلبخند
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.  و خوب گوش دادم دهیبروهامو در هم کشا, چشامو باز کردم ,  به خود امدم ي زنانه اي صدابا
 کردم ی ام گذاشته و سعنهی سيدستم را رو,  زدندی حرف می دو نفر بود که به ارامي گفتگويصدا

 . بر ترسم غلبه کنم
. انگار اشتباه اومدم ,  خونه مردمه يدید,  خدا يوا：با خودم گفتم ,  ستادمی را برداشته و اچراغ

 .... کردهی می زندگنجای ای سالها کسنی تو ادیشا,  ستی دوباره فکر کردم ممکن نیول
  ،دمشونی اتاق دکی تارمهی نيتو فضا,  به اتاق گذاشتم پا

انگار حضورم را , مانده بودم چطور صداشون کنم که نترسند ,  جلو رفتم یکم. به من بود پشتشون
 و به من زل دهی کشی کوتاهادیفم برگشتند هر دو فر نگفته بودم که به طريزیهنوز چ, حس کردند 

 . زدند
 که می به هم نگاه کردرهی خیمدت کوتاه,  حال را داشت نیاو هم هم.  خشکم زد ي لحظه ايبرا
 .  افتادنی از حال رفت و به زمکدفعهی

   گذاشتمی کرسي را روچراغ
 .  بودمدهی را ندی ان از ذهنم گذشت که چطور کرسهی

 که همراهش بود من من کنان يدختر,  به صورتش زدم ی را به دامن گرفته و ضربه کوچکسرش
  شده؟چش：گفت

   تومییای اجازه بی بمیخواستی خانوم ، ما نمدیببخش： کردم ادامه دادنگاهش
  ي نخورنی چراغو ببر زمایب,  اری کم اب بهیبرو ,  نداره یبیع _
   دارمچراغ： گفت ی ارامبه
 . شومی نمزی چچیرم را تکان دادم چرا من امشب متوجه ه سی کالفگبا
 لب گفتم ری صورتش را نوازش کرده و زیبه ارام.  نگاهش کردم يشتریبا دقت ب,  که رفت او

  جان چت شده؟مهیسل：
 یچیه _
 شهیامروز با هم,  شهی که باورم نمستی نيزی چنگو： گفتمزدمی تند تند بر دار گره مکهی حالدر

 که يزی ، نه از تو ها از چترسمی کم مهی ی ساکتیوقت：بعد با خنده اضافه کردم ,  یکنیفرق م
   که معموال هم بدهي داري خبرهی ی ساکتی وقتشهیهم,  ی بگيخوایم
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 .  زودتر بگو راحتم کنخب
 . ختی در هم امزدمی که بر دار مي شانه اي با صداشیصدا
   گذاشته و گفتمي را کنارشانه
   بگوگهیار د بهی,  دمینفهم

   منو شوهر بدنخوانیم _
 ؟ی به کدمی سکوت پرسیبعد از کم.  رفتم وا
  پسر اقا رحمت, صفر  _
 ؟یترسی مازش：دمی پرسی سادگبا
 هی ی که وقتیدونیاخه م,  امی تو بشی نتونم پگهی که نکنه دترسمی منی از اشتری بیول,  کم هی _

 .  حرف بزنهگهی دي حق نداره با دختراگهی دکنهیدختر شوهر م
  گفته؟ی کنویا： بغض گفتمبا
,  یبعدشم گفت بعد عروس,  گفت که اقام با اقا رحمت قرار بله برون گذاشته شبید, ننه ام گفت  _
  سوی گی بسویگ

 .... هی گرری زد زی گفت و پقنوی امهیسل
 ：  را فرو داده و گفتمبغضم

 . فهمهی هم نمچکسیه,  مینیبی همو میواشکی
  خانوم.....خانوم  _
 .  به خود امدمی دستی در پی پي تکانهابا
 . ستیانگار حال شما هم خوب ن,  اب اوردم خانوم： تعجب به اطرافم نگاه کردم دوباره صدام کرد با

   لب گفتم خوبمری را گرفته و زظرف
 .  کوچک به گونه اش زدمي و چند ضربه دهی صورتش پاشي از اب را رویکم
 ؟یخوب： صورتش گرفته و گفتميچشماشو باز کرد چراغ را جلو ی ارامبه

 با فاصله از من نشست و با ی خودش را جمع و جورکرد و کمکردی که مبهوت نگاهم مهمانطور
 ： گفتشدی مدهی که به زور شنییصدا

 . دیترسونی اما منو مدیببخش,  دیاری بنیی رو پاچراغ
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 چرا؟： گفتمی لرزاني صثابا
  ام؟بهی غرچون
 . دیاندازی مسوی گادی ،شما منو نه： اشکش را پاك کرد و نجوا کنان گفت قطره

 ترسونه؟ی تو رو مدنشی چرا ددمی پرساطی احتبا
  مرده,چون  _
 . رفتندرونیدست دختر را گرفت و با عجله ب,  گفت نویا

 
  سومفصل

 
 .  انداختانی پتو خون را در بدنم به جري و گرماینیسنگ
 .کردی تنم درد مي که از سرما بدنم را جمع کرده بودم همه بس

 .  نشستممیپتو را کنار زده و در جا.  امد که در خانه تنها هستم ادمی کدفعهی
نفت . هوا هنوز کامل روشن نشده بود ,  به اطراف انداختم ینگاه,  کردی به شدت ذوق ذوق مسرم

 . چراغ تموم شده و خاموش بود
 نجاست؟ی ایک： گفتمی ارامبه

 يزدی مخی بودم از سرما دهینرس,  ي بوددهی کوه لحاف خوابرو： دمی را از اشپزخانه شندی مجيصدا
! 

 کاش قبلش زنگ دم؟ی چرا من نفهم؟ي اومدیک,  سالم： بلند گفتمي با صداي با لبخندهمراه
 . يزدیم
 ,   امدرونی اشپزخانه باز

  نشستی کرسي رومی روروبه
 .  که اومدمشهی می ساعتمی نهی,  سالم کیعل： گفتی مصنوعي با خنده او

 کامال باز بود و تو درست رو به وانی در ايچون تمام درها رو باز گذاشته بود,  ي متوجه نشدنی ايبرا
 . در خانه هم که باز بود,  ي بوددهی خوابشیرو

 اره؟ی سرت بیی بالهی,  ادی بیکی ي نکردفکر



  ھم نالھ بانیرمان                                               اختصاصی کافھ تک رمان 

@Caffetakroman 18 

 .ستی که تهران ننجایا： فشرده و گفتم میشانی را به پدستم
 ,   نرهادتی： انداخت و گفتمی سرزنش بار به سوینگاه
 .خوادی اماده مي لقمه هی که دلشون یی جا هستند ادماهمه
 در مورد سوال اخرت، اما：نگاهش را به من دوخت و ادامه داد,  نگفتم يزی تکان داده و چيسر

 . تلفنت خاموش بود
 . استدهی که از من رنجزدی  مادی پنهان کنه اما نگاهش فرشوی ناراحتکردی می حرف زدن سعموقع

 . خوامیمعذرت م,  بردارم نی رو از تو ماشی رفت گوشادمی _
 .خوامی تو نمیمن عذرخواه _
 ؟ي خبر اومدی بچرا： گفتی نشست و به ارامنی زميکنارم رو,  بلند شد و به طرفم امد شی جااز

  ما که در  مورد
 ؟ي برنگردنجای نبود که الاقل تنها به انیمگه قرارمون ا,  می با هم حرف زدنقدری موضوع انیا
 .  کردمدیی تکان سر حرفش را تابا
 … نگام کنسویگ _

 . نگاهم در نگاهش نشست,  را باال گرفتمسرم
 . ستی حالم خوب ندیفهم.  از اشک که در چشمانم بود صورتشو تار کرد یموج
 دی موضوع را عوض کند با خنده پرسنکهی ايبرا,  مهربانش را از من گرفت و از کنارم بلند شد نگاه
 ؟ي خونه رو مرتب کرديچطور,  سوی گي زرنگ شدیلیخ：
 . می کردن خونه بشزی باال بزنم و مشغول تمنی استدی تازه بانجای برسم ای وقتکردمی مفکر
 .  شده و به طرفش رفتمبلند
   و گفتمستادهی اشی روروبه

 .  کار خودته ، البته با ماماننی ادوننیمن که م,  دی نکن مجتیاذ
اولش فکر کردم اشتباه اومدم خونه گرم ,  از تعجب چشام گرد شده بود دمی رسی وقتشهی نمباورت

.  هم کنارش تی بشته کبرهی,  تاقچه بود ي رونمی کرده و ادامه دادم ای کرسياشاره به چراغ رو,بود 
 .  تو خونه هستی فکر کردم کسیحت
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 رو نکاری ای ،حاال راستشو بگو کدمی هم ترسی کمهیبعد با خنده افزودم راستش ,  بار صدا زدم چند
  ؟ کار تو و مامانه مگه نه؟دیکرد

  ، دوست دارم بگم ارهیلیخ _
 . ستیکار ما ن,  نه یول
 ....ی کپس： تعجب گفتم با
   مبان حرفم امد وبه

 . میمونی نمنجایبه هر حال ما ا,  ستی مهم نادیز： گفت
 

 رفت ادامه ی می به طرف در خروجکهی بگم که فرصت را از من گرفت و در حاليزی چخواستم
 ：داد
 .  به دست و صورتت بزنیتو هم اب,  ارمی منی صبحانه رو از تو ماشلی وساتا
 

ما که ادم , ات چکار کرده  مامان برنیبب,  سوی گایب： و گفتدی چی کرسي صبحانه را رودیمج
 ...  دخترایب,  ي سفارش کرد حتما بخوریلیخ,  میستین

 "  تا نفهمم چقدر ناراحتهزدیتند تند حرف م,  کردم نگاهش
 .  خودشو سرحال نشون بدهخوادی حرفها منی که خسته و کالفه است و با ادونستمیم

  دلمنطوری هممنم
 . درونم باخبر بشهی خواست از اشفتگینم 

 .  نشستمی کنار کرسشی روروبه
 .تو بخور ، اما به مامان بگو که خوردم,  ندارم لیمن م _

  کوتاه ادامه دادمی از مکثبعد
 شه؟ی میپس کارت چ, ییای همه راه رو به خاطر من بنی نبودم ایراض,  دیمج

 ： را که درست کرده بود به  طرفم گرفت و گفتي القمه
 نجای از ایوقت, در مورد کارم هم نگران نباش ,  بذار سفارش مامان رو موبه مو انجام بدم ریبگ,  ریبگ

 .  کرد هم من و هم تودیبعد تاک.  میرسی به کارمون ممیرفت
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   از ازدواجتبعد： گفتمی ساختگيبدون فکر با لبخند,  گرفتمی لقمه را مکهی حالدر
 ... .. اونوقت تو,  شهی به من ، زنت ازم متنفر ماتیبه خاطر همه مهربون,  دیمج

 . انگار که زد تو صورتم, انقدر با خشم نگاهم کرد ,  رفت ادمی حرفم هی که به نگاهش افتاد بقنگاهم
روبه باغ , کنار نرده ,  رفت وانیبلند شد و به ا.  نگاهش کردم ی چشمری انداخته و زنیی پاسرمو

 .  فرو کرد و همانطور ماندشی موهاي و دستش را الستادیا
 .  رفتموانیکتش را برداشته به ا. فرستاده و بلند شدم رونی بانهی سردم را مخفاه

 .  بگم که دستش را به عالمت سکوت باال اورديزیخواستم چ,  را حس کرد حضورم
 . يخوریسرما م,  رو بپوش کتت： گفتم ی ارامبه
 .  خوام تنها باشمیم, بعدش هم برو تو ,   بپوشخودت： گفت ی انکه نگاهم کند با خشکیب

 ....   مندیمج  _
  ؟ی چدی گفت ؛ مجتی به طرفم برگشت و با عصبانناگهان

 .... تا حاال هم,  کنم لی خودمو به تو تحمخوامی من نمدیمج： بغض گفتمبا
 ، به من؟ که با ی کنلی تحمی ؟ خودتو به کسوی گیگی میچ：  گفتی حرفم امد و با کالفگانی مبه

 مهتاب که بدون مشورت ای کنه؟ی موونشی به مادر که ترس از دست دادن تو دخوامت؟یتمام وجود م
 کنه؟ی نمي کارچیبا تو ه

  هیبق....  بابا： گفتمکردمی ميری اشکهام جلوگزشی از ری به سختکهی حالدر
 کرد که بدون تو  به تهران  چقدر سفارشیاگه بدون,  بوده نطوری همشهیبابا فقط نگرانه ، هم  _

 .  ندارهیتی هم که اصال اهمهی نخواستن بقایخواستن . برنگردم 
 ,   خونهمیگردی حاال برمنی هماضال： با تحکم ادامه دادبعد

 به میدی خونه رو هم منیا.  میاری مردمو نمنی روستا و انیا,  خونه نی اسم اچوقتی هم هگهید
 .  خوب ازش مواظبت کردننقدری که تا حاال اییهمونا
 همه ی چي برایکنیفکر م,  برمتی به زور مییای ناگه： بزنم  با سماجت افزود ی حرفنکهی از اقبل

 ی وليخندیبه ظاهر م,  ي به خودت بندازی نگاههی ستیبد ن,  مخالف بودند نجایبا اومدنت به ا
 ......   غمزده است کهيچهره ات طور, چشات پره اشکه 
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 هی گرانی و در مدهیحرفش را بر,   باالخره شکست فشردی را ممیکه ساعتها بود گلو ی سمجبغض
اونا ,  بمونم خوامیم,  ، دوباره اون احساس تلخ تنفر از دلم سر در اورده دی پره پره مجدلم：گفتم

,   ترس رو تو وجودشون حس کنندخوامیم,  که چکار کردند ادی بادشونی تا نندی منو ببدیبا
 . دمی که من ترسيهمونطور

 ... به خاطر رضا,  دی بمونم به خاطر مادرم به خاطر خواهرام، به خاطر رضا مجخوامیم
 .  شده بودلی ام به هق هق تبدهی گرحاال

 ادامه بردی مرا به اتاق مکهی بعد در حالمی هر دو خسته ااالن： گفت ی را گرفت و به اراممیبازوها
 .  کم بخوابهی,  ی کنار کرسایب, داد هوا سرده 

 . دمی لحاف خزری نگفته و ارام زيزیچ
 ：  گفتی را کنار زد و با مهربانمیشانی پي روي چانه ام باال اورد ، موهاکی را تا نزدلحاف

 . گمی میبفهم چ..... سویگ
  می بود تمومش کنقرار： باال اورد می بگم که دستاشو به حالت تسليزی چخواستم

  ،بابا,  ي خانواده دارهی که تو ی بدوننوی اخوامی ؛ مزی چهیفقط ,  زنمی نمی حرفگهی دمنم
  سوی مهتاب و من گمامان،
بعد با ,  راحت کامال مواظبم  التیخ, حاال اروم بخواب ,  يزی که چقدر برامون عزیدونی مخودت

 .  هم زدمی چرتهی سر پست دی شاالبته： ادامه داد ینیریلبخند ش
 . ستمی نیچی وگفتم ؛ بدون شما من هدهی خندشی روبه
  فصل چهارم 
 .  بودکی تارمهی و نياسمان ابر,  امدم رونی خانه باز
 . باز هم امکان ارتباط نبود,  بار شماره خانه را گرفتم نی چندميبرا

 را در یفیلرزش خف,  در برشان گرفته گرفته بودند افتاد مهی روبه رو که ابرها تا ني به کوههانگاهم
 ي راهروانی خود را مکبارهیبدنم حس کردم و 

 . افتمی با ان بلوز و شلوار گشاد شگاهی اساروحی و بسرد
 . برگرد تو اتاق,  ي اومدرونیدختر جان ، باز که از اتاقت ب  _
 .  نگفته و ارام به سمت اتاق برگشتميزیچ



  ھم نالھ بانیرمان                                               اختصاصی کافھ تک رمان 

@Caffetakroman 22 

  يخورینه غذا م, یزنی بگو ، نه حرف ميزی چهی خب： گفتامدی دنبالم مکهی حالدر
 ه؟ی فقط بگو اسمت چپس
 ؟یی کجامال

  زدی حرف منقدریپرستار بخش بود که ا,  کردم نگاهش
 ：  امده باشد افزودادشی ي تازه ازی چنکهی مثل ابعد
 ؟یشناسی رو مي خانوم معزتو

 تو گهی اومد؟ مادتی ي معزحانهیر.  ستحانهی ، اسمش رنجاستی انیریاز خ,  نجای اادی بار مهی یماه
  شناسهیرو م

 .  خوردمی تلفن تکان سختي صدابا
  سالم مامان _
 شتری تا حاال صد دفعه بشبی از د؟يدی ، چرا تلفنها رو جواب نمیمردم از نگران,  جان سویسالم گ _

 .  گرفتملتویموبا
 . قبل از شما هم من چند بار تماس گرفتم,  دهی راحت خط نمنجایا _
 ؟يخواب که نبود _

 . دارمی وقته بیلی خنه： گفتم ي با لبخندهمراه
 اره؟,  ي شدضی خونه سرد بوده مرشبیچرا صدات گرفته ؟ حتما د _
  بابا؟ مهتاب؟د؟یشما چطور, من خوبم , نه مامان  _
 . باهات خرف بزنهخوادیصبر کن تا قطع نشده بابا م. همه خوبند  _

 . دیچی پی گوشي و مهربان بابا توي جدي صدای از مدت کوتاهبعد
 .ستی حالت خوب نگهیسالم دخترم ، مامان م _
  ؟دیشما چطور, من خوبم , سالم بابا  _
 ی نکنه دخترمون بمی کردفکر： افزود يبعد با لحن طنز الود.  مینگرانت  بود,  میما هم خوب _

  پشت سرش رو هم نگاه نکنه؟گهی کنه و دییوفا
 ： گفتمزی اماعتراض

 ه؟ی چه حرفنیبابا ا,  يوا _
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   عاشق شماممن
 به خوش： گفتانداختی ممی شانه هاي پالتوام را روکهیدر حال. دمی را از پشت سرم شندی مجيصدا

 !حال بابا
 . زدیچشماش برق م,  کردم نگاهش

  بابا؟دهی رسدی جان مجسویگ _
 د؟ی باهاش صحبت کننیخوایم.  نجاستیاالن ا, بله  _
 .  باهاش دارمیکار مهم, اره  _

 .  دادمدی را به مجی کرده و گوشیخداحافظ
 .  رو گرفتی گوشيزی امطنتی همراه با لبخند شدیمج
 . گفتیچشم م, و چشم دادی که مرتب سرش را تکان مگفتی می پدر به او چدونمینم

 را به طرفم ی کرد و گوشیخداحافظ.  میگردی راحت باشه ما با هم برمالتونیخ,  افزود ی از مدتبعد
 . گرفت
 . میگردی برمی بدونه کخواستی نبود می مهمزیچ： گفت یبه ارام, نگاه پرسشگرم شد متوجه

 ...احساس کردم که بابا نگرانه,  نیفقط هم _
 .نگران تو بودند _
 . دمی نپرسيگری دزی چی باور نکردم ولنکهی ابا

 ：دی به طرفم برداشت و مهربانانه پرسی قدمدیمج
 ؟ی بمونيخوای که نمتو

 ： ا به چشمانش دوخته و خجالت زده گفتم رنگاهم
 ، حاال گردمی برمنجای و دست پر به اخونمی فکر کردم که درس منی سالها هر روز به انی اي همه

  خانواده ام و,  نجای طرف اکی.. .مهتاب و تو , مامان ,  طرف باباکیبرگشتم با دو احساس متفاوت ، 
 .  اسان بگذرمتونمی کنم و از انها هم نمی زندگتونمیبدون شما نم,  ی بیب

 موندن فقط خودتو نجای با ایول,  ییای تو رو مجبور کنم که با من بخوامیمن نم,  سویگوش کن گ _
  يدیازار م

   با خودتهمی تصمتیاما در نها,  ي که تو برگردمییخوای مما
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 . می ما کنارتيری که بگیمی هر تصمتو
,   دوخته و از فکرم گذشت نی نگاهم را به زمدهیچیرا محکم به خود پپالتو .  به سکوت گذشت یمدت
 ...  برگردم الاقل حاال نهتونمینم

 ؟يگردی برمی کتو： گفتم دی به مجی نگاهمی و با ندهی کشي بلندنفس
  را به داخل جمع کردشیلبها
  گفتی نگاهم کرد و به اراميبا دلخور, دی خوش حالتش کشي موهاانی میدست
 ؟یمونی مپس

   مدت کوتاههی يبرا _
 ,  بوددهی فایانگار اومدنم ب _

 .  شرمنده رفتار بزرگوارانه اش نشومشتری انداخته تا بنیی را پاسرم
 . ي درها رو باز نذارشبی ،مثل دی مواظب خودت باشیلی خدیبا： داد ادامه

 . بهم زنگ بزن,  ي کردی وقت هم احساس ناراحتهر
 دستاش به من منتقل کنه ، قی محبتشو از طري دستم را گرفت انگار که قصد داشن همه نجای ادر

  یدستم کرد و با لحن محکم,  در دست داشت شهیانگشتر نقره اش را که هم
 .... ی بموننجای اادی زذارمی که نمادی بادتی یکنی نگاه منی هر وقت به اخوامیم：گفت

 
  فصل پنچم        

 
 
 .  از قبل گرفتشتریدلم ب,  دی رفتن مجبا

 .  زدمی به انگشتر نقره اش کرده و لبخند محزونینگاه
 .  امدمرونی سرم افتاده بود را مرتب کرده و از خانه بي ام را که ازاد رويروسر

 فقط ينجوری اگهی راست مدیمج. است دهی فای و غمبرك بزنم بنمی تو خونه بشی خود گفتم هر چبا
 ته رفتمی تر مشی محکم راه افتادم اما هر چه پیی ، با قدمهای بی خونه برمیاول م.  دمیخودمو ازار م

 .  بوده فقط چند قدم ماندی بی بي تا خونه گهی و را رفتنم ارامتر ، حاال دشدی میدلم خال
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 ی ، جلو رفته و به ارامدمیکف دستام عرق کرده بود ، انها را به کنار لباسم کش.  دمی کشیقی عمنفس
 .  در زدم
 .... تو مادرایب： کند می صدایمنتظر بودم با مهربان,  وجودم گوش شده بود يهمه ,  بستم چشامو

 بغض نی اتونستمیحرصم گرفته بود کاش م.  ام گرفت هیباز گر,  نبود، دوباره در زدم ي خبرچی هاما
 .  رو خفه کنمیلعنت
   تو رو خدا در رو باز کنی بیب： لب گفتم زبر

 مگه نه ؟...... یستتو ه 
   توایب, اره مادر هستم  _
  ؟ی بی بییکجا _
  ： گفتي بلندي از تو اشپزخانه با صدای بیب

  نجای اایب,  مطبخم تو
 ی تو روز هم نور کمی که حتکی تاري جاهی,  نی زمری تو زدمی را جمع کرده و با عجله دودامنم
 . داشت

 .  تو رو خدا اون چراغتو روشن کنی بیب _
 ي که نفت کمترکنمیچراغو شب روشن م,  روزه االن： لبهاشو باز کرد و گفتی مهربوني خنده

  ؟یکنی چکار منجای وقت روز انی انمیخب حاال بگو بب, مصرف بشه 
  نمی خوشگلمو ببی بی باومدم： خنده گفتمبا
 ...  بلند شمخوامیم,  نمیدستتو بده بب _

 ....  جلو بردمدستمو
 ن؟یخوای کمک مد؟یخوبخانوم , خانوم  _

 به من داد و ی خودم ، تکاني هم سن و سال اون وقتابایتقر,  بود یدختر جوان,  کردم نگاهش
 د؟ی خوبخانوم：گفت
   گفتم؛خوبمی بار سرم را تکان داده و به ارامچند
  ؟ستندی ندمی به در کرده و پرساشاره

 . ستی ننجای ای وقته کسیلینه خ _
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 کنن؟ی می کجا زندگدیدونیشما نم _
 دوننی میمی قدي فک کنم ادمایول,  نجای اومدم امی بعد عروسمن： شرم گفت با
 ：  نگفتم و او ادامه داديزیچ

 د؟ی شما دکترخانوم
 ؟یچ _
 .دی شما دکترگنیمردم م _
  کنمیفکر م,  گفتم اره یجی گبا
 .  رفتيگری حرف دی تعجب نگاهم کرد و ببا

   دور و برم را نگاه کردمیکم
 ضربانش را تونستمی که مزدی افتاده ، قلبم انقدر تند مرونی را داشتم که از النه اش بی گنجشکحال

 . بشمارم
 .  روستا کج کردميراهم را به طرف کوچه باغها. چکار کنم دی بادونستمی نماصال

 . ددای را به اطراف پر منی خشک رو زمي  و برگهادی وزی مي سردباد
 .  به تنم نشسته بوديعرق سرد,  چقدر راه رفتم دونمینم

 ... شناختمش..... جلوتر امد یکم.  امد ی نفر از دور مهی,  به روبه  افتاد نگاهم
   سبزش کابوسيچشمها

 .  ام بودشبانه
 .  نگاهم کردرهی و خستادی اشی به من افتاد در جانگاهش

 .  نداشتمی  حرکتچیت ه من بود قدري نگاهش روری که تی مدتتمام
   دوباره راه افتادی از مدتبعد
 ي که با لحن چندش اوردیچی گوشم  پي توشیصدا,  را تندتر کرد شیقدمها,  بودم دهیترس

 .کندی ام موانهی چشمها دنیا：گفتیم
 . دمیچند قدم به عقب رفته و بعد دو,  نظر داشتم ری به مو حرکاتش را زمو

 .  را که به عقب برگردم نداشتمنیجرات ا,  ادی کردم دنبالم محس
 . دمی نفس دوکی راه را  تا خانه تمام
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 .  بودستادهی کرده و اهی تکنشی که به ماشدمی را ددی خانه مجيجلو
 .  تکان دادمی برای من دستدنی دبا
 . ستی حالم خوب ندیفهم,  طرفش رفتم به

 .  کردمهی بلند گريا بگه که خودمو تو بغلش انداخته و با صديزی چخواست
 که پشت سرمون حرف ي خواینم： کنار گوشم گفتقهیبعد از چند دق,  در اغوشم گرفت ی نرمبه

 .  اش برداشتمنهی سيسرم را از رو,  تو می برایباشه؟ ب
 . رمی از خجالت بمدیبا.  بود کردم ي چه کارنیا,  ایخدا _
 ؟ي بهترسویگ _
 . سر تکان دادم,  انکه نگاهش کنم یب

  کجاست؟دیکل _
 . بمیتو ج ： گفتمرلبیز

 .  کردتمیدستش را پشتم قرار داد و به داخل هدا,  را برداشت و در رو باز کرد دیکل
 .  نشستمی کرسي رووانی اي روروبه
 .  را به دستم دادی ابوانی کنارم نشست و لدی مجی از مدتبعد
 . کنهیمحالتو بهتر , بخور  _

 .  دستانم گرفتمانی را موانی و لدهی از اب را نوشي اجرعه
 دستانش حالم را جا یدستم را ثر دست گرفت گرم,  گذاشت ي را از من گرفت و کناروانی لدیمج

 . اورد
 . کردمی نگاهش را حس مینیسنگ

  شده؟ی چی بگيخواینم： گفت ی مهربانبا
 .  نگفتميزیچ
 .  نگام کنسویگ _

 ی انکه نگاهش کنم به ارامیب. دمیکشی مخجالت
 . دست خودم نبود,  خوامی ممعذرت：گفتم  

 ： چانه ام برد سرم را باال اورد و گفتری را زدستش
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 . نی ببمنو
 .  تو نگاهش نشستنگاهم

 . ي نکردیتو کار اشتباه _
 م؟ی حرف بزنيخوای را در دستش فشرد و ادامه داد مدستم

 .  کردمدیی تکان سر تابا
 ؟يدیدوی اونطور می چيبرا _
 ؟يکردی فرار می چاز

 . دادیاما لرزش لبانم اجازه نم,  حرف بزنم خواستم
   کرد وکی را برداشت انرا به دهانم نزدوانی لدیمج

 اروم,  کم بخور هی：گفت
 . یشیم 

 . تمام راه دنبالم بود, خودش بود منو شناخت ,  دمشید ： و با بغض گفتم دمی نوشي اجرعه
  چشمانش را تنگ کرد ودیمج
 

  دنبالت اومد؟ی ؟کیک：دیپرس
 . ترسمی من مدی مج؟ی چنجای اادیاگه ب,  یعباسعل _
 اون دختر پونزده ساله گهی چون تو دادی نمنجایاون ا.  وجود  نداره دنی ترسي برایلی دلچیه _
 . ستی نشی سال پزدهی و اون هم مرد سیستین

   اروم باشپس
 ؟ي خورديزی رفتم چیاز وقت _ کردم دیی تکان سر حرفشو تابا
  نه _
  دستات سرد سرده, خودتو گرم کن ,  کنمی اماده ميزی چهیپس تا من  _
 ..... دیمج _

 . امی گفت االن می بخشنانی با لبخند اطمهمراه
 .  رو چشام گذاشته و فشردمدستمو
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  بر سرتخاك： خودم گفتم با
.  تو بغلش يریاونوقت صاف م, ازدواج کن , زدواج کن  ایگی بهش میه,  یکنی براش ناز منهمهیا
 . يری از خجالت بمدیبا

   چم شدهدونمیاصال نم,  خودم نبود دست： لب گفتم ریز,  تنم گر گرفته بود تمام
   به خود امدمدی مجي صدابا
 ...  وقته از ظهر گذشتهیلیخ,  بخور يزی چهی ای بسویگ

 ؟ی برگشتچرا： کرده و گفتمنگاهش
 . رمیدوباره م,  ی ناراحتاگه： گفت ي لحن ظنز الودبا
 ：  و گفتمدهی خندی ارامبه
 رو هم رفتم اما يادیراه ز, نگرانت بودم  _فقط برام سوال بود ,  یینجای انکهی خوشحالم از ایلیخ,  نه

 .  قشنگمو تنها بذارمينتونستم خواهر کوچولو
 .  دوختمی کرسي رولی را بر گرفتم و به وسا با تعجب نگاهش کردم اما زود نگاهمي لحظه ايبرا

 کردم خودت یشوخ： گفت ی به ارامگرفتی دستم را مکهی در حالزدی برق مطنتی از شچشماش
 .  کنمی بار هم که شده حرفاتو تالفکی يخواستم برا,فقط.  قبولت ندارم ي که به اهریدونیم

 . کنمی کردم لبخندم را مخفی انداخته و سعنیی را پاسرم
   ؟سوی گيدی رو فهميزی چهی： نشست گفتی می کنار کرسکهی در حالدیمج
 و؟یچ _
 . ستی گرم نی کرسگهی که دنیا _

 میدر جا,  را نگاه کردم و در همان حال گفتم  اتشش تموم شده ی کرسری را باال زده و زلحاف
 نشسته و

 خوادی زغال مخاك：افزودم  
 خواد؟ی میچ：دی تعجب پرسبا
 گرم يبرا, کننی درست مکی کوچياز انها گلوله ها.  شهیاز خاکستر زغال درست م, خاك زغال  _

 . کردمی منکاروی من اشهیاونوقتا هم,  یکردن کرس
 سو؟ی بپرسم گيزی چهی _
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  اره _
 خب؟, جواب نده ,  کنهیاگه ناراحتت م _

 .  نگفتميزی را تکان داده و چسرم
 ؟یترسی ازش مدرنقی چرا اه؟ی کی عباسعلنیا _
 مامان نگفته؟ _
 دست از نکهی ايبرا,  گفته اونم  خالصه ییزای چهی： گفت بردی به دهان می تکه نانکهی حالدر

  میسرش بردار
 .  بلند شدمی حرفچی هیب

 .  رفتموانی و به ادهی را پوشپالتوام
 .  و محکم به خود چسباندمدهی طرف پالتو را کشدو

 ...  سال قبلزدهی بود انداخته و برگشتم به سستادهی که کنارم ادی به مجینگاه
 

  فصل ششم          
 
 

 .  گله را ببرم، به دنبال سفارش اقا رفتمنکهی از اقبل
 .   باغشان باز بوددر

 . بار در زده و پوران خانوم را صدا کردمچند
 . بازتر شدي بلندژی قيبا صدا, در را هل دادم ,  نداد جواب
 .  قدم که داخل شدم ، دوباره پوران خانوم را صدا زدمچند
 ی حاجي خونه روزی پوران و بچه ها از دسوی داد نزن گنقدریا：دمی باغ شني را از توی عباسعليصدا

 . ننه اند
 ： شده بود کرده و گفتمکمی به او که حاال نزدینگاه
  امیبعدا م,  رمی ممن
 . دمی دو کرده و به طرف دری با عجله خداحافظبعد
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 ： گفتي خونسردبا
 ؟يومدی اقات نیمگه دنبال امانت,  ي عجله دارنقدری اچرا

 .امیدوباره م,  پوران خانوم اومد یوقت, چرا  _
 ：  انداخت و گفتمی به سر تا پایقی دقنگاه
  تو انباره برو بردار,  کن صبر

 .شینی بی تو مياز در بر,  سبز ي بقچه هی تو
 .  عبوس اقام افتادم نظرم عوض شدي اخم و چهره ادی ی بگم نه، اما وقتخواستم

   سرعت از جلوش رد شدمبا
 . ومدی یاز نگاه کردنش خوشم نم,  باشم  دی در معرض دنی از اشتری بخواستمینم

 یلی تمام وساانیجلوتر رفته و م,  دمی ندي سبزيبقچه ,  در نگاه کردم ياز همان جلو,  تو انبار رفتم
 .را که انجا بود گشتم

 و به من زل ستادهی در اي شدم ،جلویکه متوجه عباسعل,  و خواستم برگردم دهی کشیقی عمنفس
 . زده بود

 ی ترسم را پنهان کنم به ارامکردمی می سعکهی حالدر
 .ستی ننجای ابقچه：گفتم 
  دونمیم： گفتي خونسردبا
 .ختی ري تو دلم هريزی چهی

 .  بند امده بودزبانم
 برداشت و چندش یبه طرفم قدم, چند قدم به عقب رفتم .حالت چشماش عوض شد ,  کرد گاهمن

 اور
  ؟ی هستی چقدر خواستنیدونی مچیه：گفت 

 . دی رسی تر  به نظر مرهی سبزش تيچشما
 .  نداشته باشيبا من کار.... با： گفتمدهی بردهیبر
   زشتشي خنده انی مدر

   ندارمتیکار,  نترس：گفت
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 .  از کنارش رد شدمعی حرکت سرکیبا . ردی کرد دستم را بگی شد و سعکتری حال حرف زدن نزددر
 .  کردم باز نشديهر کار, بسته بود . دمی امده و به طرف در دورونی انبار باز

 ： گفتی که عصبدمی را از پشت سرم شنشیصدا
 ! قفله,  نزن زور

 .  کردم بر ترسم غلبه کنمیداده و سع فرو یاب دهانم را به سخت.  از نهادم برامد اه
 .  صورتم ثابت مانده بودي مندانه اش روروزی پنگاه

 .  اطراف را از نظر گذراندمی چشمریز 
 .   کوتاه باغ ماندواری دي رونگاهم
 . دمی پرواری دي قدم عقب رفته و روچند
 . دمی پاره شدن دامنم را  شني صداواری امدن از دنیی پاموقع
 .  اضافه شده بودی غصه پاره شدن لباسم هم به نبودن امانتحاال
 .. ی دنبال امانتادیاون وقت ب,  به اقات بگو هر وقت بله را گفت برو： زدادی که فردمی را شنشیصدا
 . دمی را با پشت دست پاك کرده و تمام راه را تا خانه دومیشانی پي سرد روعرق

 . کها نشستم خاي در رويهمانجا جلو,  دنی محض رسبه
 . رفتی چشمام رژه مي به انبار تا فرار من مرتب جلوی ورود عباسعلي صحنه

 .  و اقام کردمی دلم هر چه ناسزا بلد بودم نثار عباسعلتو
 .  که خوردم متوجه گلرخ شدمی تکان سختبا
 ؟یزنی ؟ چرا با خودت حرف مسویچته گ,  یه _
 ي روسرری ام برده و انها را با حرص زدهی ژولي موهانای خاك الودم را مي به او دستای نگاهمی نبا

 .  کردممیگلدارم قا
 ؟ی براش گرفتخواست؟ی می تو؟ اقا جان چییایچرا نم _
 . رهیگیکه اونم خودش م,  خواستی جون منو ماقا،： حرص گفتمبا
 یی تو ناشتامیپاشو بر _
 .  وقته سفره پهنه بدون حرف بلند شده و بعد از گلرخ وارد خانه شدمیلیخ, بخور  
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 که اقات يزیچ： اورد و گفترونی باطی حي گوشه يسرش رو از تو اشپزخانه ,  من دنی با دمادر
 ؟ی رو گرفتخواستیم
  نه _

 بعد با ؟يکردیپس تا حاال چکار م.    خدا سر  ندارم دست اقات بدم به： ادامه دادتی با عصبانمامان
   براندازم کرد و ادامهيشتریدقت ب

  دامنت چرا,  دهی ندری خيسویگ.. .  يوا： داد
 ؟ي شده بودزونی ست ؟ باز از کجا اوپاره

  دوزمشیخودم م _
  قلوه کن شده,  شهی دوخته نمگهی دنیا_
 . کنمیخودم وصله اش م _
  

 . زشته که لباسش وصله داشته باشه,  دختر دم بخت هی يچقدر بگم برا _
 با تحکم دیکشی پاشنه اشو ور مکهی و در حالدیکفشاشو پوش,  اومد رونی بي جان از انباراقا

 . نمی بببده：گفت
   اقا جاننداد： گفتم اطی کرده و با احتی ارومسالم

 ؟ی نداد؟ نکنه نرفتی چیعنی： صورتم براق شد و گفتيتو
 .ستی ني خبری از امانترهی گفت تا بله رو ازتون نگیتم ، عباسعلبه خدا رف _
 ی با تنش منو به ان طرف هل داد و بشدی از کنارم رد مکهی نگفت و در حاليزی چگهی داقا

 .  رفتیخداحافظ
  گفت؟ی چیعباسعل： امد گفت رونی از اشپزخانه بمامان

 ره؟ی بله رو بگی چیعنی
 .  بردارميخواست برم  از تو انبار.  ستی در کار نيزیاز اول که نگفت چ,  دونمیبه خدا نم _

 .  کردرمی تو انبار غافلگبعد
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 صورتش زد  و با ناله يمحکم تو.  شدرهی که از تعجب گرد شده بود  به من خیی با چشمامامان
روز  هر يسوی گدمیفهم,  دهی رنگت پردمید,  ي شدگهی جور دهی دمید,  بر سرم خاك：گفت

 نکنه：بعد با بغض ادامه داد. یستین
 . می ابرو شدیب,  زهرا ي فاطمه ایدامنت ؟  

 يا,  اومدن نییموقع پا,  تو کوچهدمی باغ پرواریاز رو د. از دستش فرار کردم , نترس مامان  _
 

 .  شدينطور
 لب ری دستانش گرفت و زانی اشپزخانه نشست و سرش را مي جلویمانی سي پله ي همانجا رومامان
 ,   ازش نگذرهخدا：گفت 

 . حاال هم که نوبت شماهاست,  کرد چارهی منو بنطوری اکه
 . ستی نی مرد درستی که عباسعلدهی نفهمهنوز
 . دمیدست مامانو تو دستام گرفته و بوس,  مادر زانو زدم ي پايجلو

 شما فقط ؟ی ناراحتچرا： و گفتمدهی به شکم برامده اش کشیدست.  زدم یلبخند تلخ,  کرد نگاهم
 . امی که من از پس خودم برمدیدونیم.  دی بچه باشنی نگران خودتون و ادیبا

  که تا حاال ما را نگاهگلرخ
   کرد؟تتیاذ： کرد اهسته گفتیم 

 ：  گفتمی ساختگي و با لبخنددهیلپشو کش,  شدم بلند
 .  کنهتی منو اذتونهی نمچکسیه,  راحت التیخ,  نه

 ： رو از گلرخ گرفته و  رو به مامان گفتمنگاهم
 .  گله رو ببرمرمیم
 ؟يخوری نمییمگه ناشتا _
 . ستیگشنم ن, نه  _

 .  بلند گالره رو صدا زدي با صدامامان
   یابج,  اوردم： امد و گفت اطی نهارم دستش بود به حي بقچه کهی در حالگالره

 .  تشکر کردمي رو گرفته و با لبخنداون
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 ..... ی کنار دار قالشهیمثل هم,  کرد و و رفت تو اتاق يزی ري خنده
 

   هفتمفصل
 
 

 .  خانه اش ثابت ماندوانی اي نگاهم بر رواری اختی هم بباز
 . زندی طرف زل منی و به استدی ای موانی اي است که روی وقتچند

 . شودی ام می هر چه هست باعث ناراحتی مناظر اطراف را ، ولای کندی مرا نگاه مدانمینم
 .  سرگرم کردمي را از او گرفته و خود را با بره انگاهم

 . نگاهم را  به روبه رو دوختم,  مهی بلند سلي صدابا
 . کردی ممی امد مرتب صدای به طرفم مکهی حالدر
 . نفس زنان خودش را به من رساند .
 . بچه اش را در اغوش من انداخت,  دنی محض رسبه
   اش پاكي روسري را با گوشه یشانی پي عرق روکهیحال نشست و در ی تخته سنگيرو
   اونقدر： کرد گفتیم

 . قدم بردارمهی تونمی نمی ام که حتخسته
 ؟یینجای وقت روز انی افتاده که ایاتفاق： نشسته و گفتم نی زمي روکنارش

 .  هم به تو بزنمي سرهی,  برم خونه نکهینهار صفر رو که بردم ، فکر کردم قبل از ا, دلم گرفته بود  _
   مگه شوهرت رومهیسل _
 . که کارت ساخته ستنجای اي ؟ اگه بفهمه اومدیشناسینم

 .فهمهی نمی نگیاگه تو به کس! فهمهینم： تکان داد و گفت ي سرلجوجانه
 به خاطر یول,  گمی نميزی که چیدونی خوب مخودت： و با تحکم گفتمدهی کشیقی عمنفس

 . ادی نکن که باز صداش در بي به خاطر بچه ات کارایخودت 
  نرفته؟ادتی که شی پي دفعه

 . ومدمی مدی امروز بایول,  نرفته ادمی که معلومه： گفت ي دلخوربا
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  شده ؟ی باز چنمیبگو بب,  نه یگی افتاده می اتفاقهی گمیم _
 .. یفقط خواستم که بدون,  ستی هنوز معلوم نیعنی, اتفاق که نه  _
 و؟یچ _

 !  اقات با اونا قرار گذاشتهدمیشن
 ؟ی ؟ قرار چیبا ک _
 يقرار خواستگار,  یبا عباسعل _
 !  که پسر ندارهیعباسعل： و گفتم دهی را در هم کشمیابروها 

   زد و افزودي تمسخر لبخندبه
  ؟هی خودش شاخ شمشاديآقا برا,  ي فراموش کردنکهی امثل

 مثل یی ؟ دختر خوش قد و باالیاونم ک,  قد ، هوس زن گرفتن کرده می وجود پنج تا دختر قد و نبا
 . تو
 فرو ی بسته شده بود ، اب دهانم را به سختمیانگار که راه گلو,  بر تنم نشست ي عرق سردکبارهی به

 ：داده و گفتم
 مه؟یمن سل..... ؟من
   برند وی خودشون مياونا برا,  ي جا خبر ندارجی و از هیینجایتو صبح تا غروب ا _
 . ي حق اعتراض هم نداری دوزند  و تو حتیم

 ： با حرص ادامه دادسپس
 ازش بپرسه قد و ستی نیکی,  ياری تو براش پسر بخوادیم, کشهی گردن کلفت خجالت نممردك

  سن و سالت؟ای خورهی مسوی به گکلتیه
 .شهی نمدای احمق تر پدایببخش,  تو هم ي اقااز
 حرکت کردن ينا, دهانم خشک شده بود ,  بشنوم خواستمی نمیعنی,  دمی شنی نميزی چگهید

 . نداشتم
 هی بود حاال وقت گردهی فهمنکهیمثل ا.  کردی نگاهم مرهی بود و خداریب,  افتاد مهی به بچه سلنگاهم

 . ستین
 ,   شدمبلند
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 ： گفتم,  بود هی به نجوا شبشتری که بیی گذاشته و با صدامهی را تو بغل سلبچه
 ! شهی مرتید,  همی سلبرو

 ,  ستادیا
 به من داد یتکان,  شانه ام را گرفت گرشی چسباند  و با دست دنهی دست بچه اش را به سکی با

 ؟یخوب：
 .  نگاهش کردمفقط

 .  را دوباره تکرار کردسوالش
 .  ، حاال بروخوبم： گفتم ی ارامبه

 .. به خدا من... سویگ： درمانده گفت یدنبالم امد و با لحن,  از او فاصله گرفتم یقدم
 ：  و گفتمستادهی به او اپشت

 ! نهی ببنجای تو رو ای کسهیکاف,  خودت دردسر درست نکن يبرا
  يتو مهمتر,  ستیاصال مهم ن _
  تو رو خدا برو,  مهی تنها باشم سلخوامیم _
 . نهیبی منو نمیاونجا کس,  رمیمن از طرف کوچه باغ م, باشه  _
 . نگاهم به او افتاد,  کردمی را دنبال مهمی با چشام سلکهی حالدر
 برداشته و به یسنگ,  تکان داد ی دستمی برانباریا.  و به ما زل زده بود ستادهی اوانی اي باز هم روکه

 ：  زدمادی که در گلو داشتم فریطرفش پرتاب کردم و با تمام قدرت
که به ,   ی مشت ادم خودخواه از خود راضکی ؟ دی هستی کدیکنیفکر م, از همتون ,  ادی بدم مازتون

 . دیری بگمی همه تصمي به جانیدیخودتون اجازه م
 د؟ی درك نداري ذره اکهی  ؟ در حالدی فهمی مشتری از ما بدی کنی فکر می چيبرا
 .  شدی میاما دست کم حرصم که خال,  شنود ی را نممیصدا,  فاصله نی دونستم از ایم

 .  زدمادی خدا را فرمی قواي را به اسمان دوخته و با همه نگاهم
 . ستمی افتاده و گرنی زمي حال رویانوقت ب,  کردم شی و بارها صدابارها

 
   هشتمفصل
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 .  غروب بود ، گله را جمع کرده و به طرف خانه فرستادمدم

 .  به دنبالشان روان شدمنی سنگیی وبا قدمهای حوصلگی هم با بخودم
 ： گفتدهی بردهی خودش را به من رساند و برمهی بودم که گلرخ سراسدهی رسلهی طوکی نزدتازه
 ! رهیمیبدو مامان داره م.... سوی گبدو
 .  امانش ندادهی هق هق گرنجای ادر
  شده؟ی چمگه： گفتمی نگرانبا

 .ستی کار من نگهی منهیخاله تهم,  ادی نمای به دنبچه： گفتهی گرانی مدر
 . بکني کارهی تو رو خدا سویگ

 ! شدهی چنمی تو ببرمیمن م,  رو ببر تو اغل وونایح： و گفتم دهی صورتم کشي روی دستکالفه
 .  عجله وارد خانه شدمبا

 .  رساندموانی کرده و خود را به ای طیکی را دوتا اطی حي هاپله
 . دمی شنی مادر را از داخل اتاق مي ناله هايصدا

 . دم عجله وارد اتاق شبا
 . دستش را در دست گرفته و فشردم,  نشستم کنارش

 مامان： پاك کرده و گفتم دی گونه اش غلتي را که روی رمقش را به من دوخت ، قطره اشکی بنگاه
 . کنمیخواهش م,  باش يقو

 ： گفتوسانهی بزنم مای حرفنکهیقبل از ا,  وارد اتاق شد نهی تهمخاله
 .  بره شهردیبا,  خاله ، گلرخ رو دنبال اقات فرستادم تونمینم,  جان سویگ

صورتش را ,  ام پاك کردم ي روسري را با گوشه شیشانی پيعرق رو.  نگاهم را به مادر دوختم دوباره
 .  و با عجله از خانه خارج شدمدهیبوس

 . کردی مهی بود و گرستادهی هنوز کنار در اگلرخ
چرا ,  ياری اقا رو بيمگه خاله نگفت بر,  ی گلنمتیبب： و گفتمدهی دستش را کشتی عصبانبا

 ؟ینرفت
 ：  گفتکردی شو پاك مینی بنشی با لبه استکهیدر حال,  اش شدت گرفت هیگر
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 . ادی نایگفت اگه قراره دختر باشه همون بهتر که به دن,  ومدین, رفتم
 !  دنبال اقارمی من مدینترس,  گالره شیاشکاتو پاك کن برو پ,  خوب یلیخ_
 . دمی گفته و با عجله به سمت قهوه خانه دونویا
   دونستم که اقا اونجاستیم

   در قهوه خانهی ده بود که دم غروب معموال چند ساعتي رسم مردانکهی امثل
   نشستند و خوش وبشیم
 . کردندیم

  رونی بی تختي رواقا
نگاهش ,  باال گرفت  انی دادن دود قلرونی بيسرش را که برا, دیکشی مانی خانه نشسته بود و قلقهوه

 . ستمیبه من افتاد و اشاره کرد همانجا با
 گلرخ و فرستادم خونه حاال تو ؟یینجای ایبرا چ ： گفتری بلند به طرفم امد و با تغیی قدمهابا

 وقت کنار قهوه خونه ی ام که دخترام وقت و بیرتی غی چه مرد بگنینم,  گنی میمردم چ,  ياومد
  اند ؟ستادهیا
 !  شهرمی مامانو ببردیبا,  جان اقا： التماس نگاهش کرده وبا تضرع گفتمبا
  بده ؟لمی تحوگهی دختر دهی ؟ببرم شهر که یکه چ _
 تا حاال بچه اوردن یتازه از ک,  و که خوب بلده دنیی دختر زاراه：با تمسخر ادامه داد,  نگفتم يزیچ

  ؟خوادیدرمون م, دوا 
 هان ؟!  پسر شد یکی نی ادیشا,  دییایا بشم, اقا جان  _
 بعد از تو  نمینب： رفت و افزود يبعد چشم غره ا,  نشنوم يزی چگهید： نگاهم کرد و گفترهیخ
 !  هاادی بگهی دیکی

 . دمی برگشته و به طرف خانه دويگری حرف دبدون
 . بردی خانه متوجه زن عمو شدم که گالره رو با خودش مکینزد

 ： دمی شده و با ترس پرسکشانی لرزان نزدیی قدمهابا
  ؟دی بری رو کجا مگالره

 .. شده ؟ مامانيزیچ
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 ：  انداخت و گفتمی به سوي عمو نگاه پر مهرزن
 . ادی بای بچه به دنی تا به سالمتبرمشی نشه با خودم متی اذنکهی ايبرا,  کردی مي قراریب
 .  با عجله وارد خانه شدميگری حرف دیب

 . کردی و هنوز ناله مدهی پرشیرنگ از رو, در شدم  اتاق ماوارد
 .  انداختمی به سوي پرسشگرنگاه

 .  نشستمنی زمي را جمع کرده و دو زانو رونمی پرچدامن
 .  بوددهی فای اصرار کردم اما بیلیخ,  ادینم： داده و بغض الود گفتم رونی را پر صدا بنفسم

 
 .  نگفتيزی تاسف تکان داد و چي از رويخاله سر.

 ارم؟ی رو بی بی برم بنیخوایم,  دی کني کارهی： رو گرفته و گفتمنهی خاله تهميدستها
 هان؟,  بکنه ي فکری بی بدیشا
  رو اواره چارهی برزنی پخوادینم,  نه： و گفت دی کشرونی دستام بانی دستاشو از می حوصلگی ببا

  کنمی خودمو میمنم سع, زن عموت رفته چند نفر رو صدا کنه ,  یکن
 . برو دعا کن,  نباش بهتره نجای هم اتو
 
 لحظات پر اضطراب رو نیا,  نشستم با کار کردن ی پشت دار قاليتو اتاق کنار, رفتم رونی اتاق باز

 .  تحمل کنمتوانستمیراحتتر م
 حاال,  کار شدم مشغول

 .  شده بودلی تبدادی مادر به فريناله ها 
 . دمیکوبی دار ميشانه را محکمتر رو,  شدی مادر بلندتر مي چه صداهر

 . کردمی می زبان خالی بي تار و پودهانی عقده ام از اقا را بر اتمام
  اقا راست. خوردی موندی پیقطره اشکم با قال,  هر گره با
 .  مادر باشمي برای توانستم کمکیاگر پسر بودم حاال م,  گفت یم

 .  صدا قطع شدکبارهی به
 فقط,  کردم زیشانده و گوش ت به چهره نیاخم
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  دمیشنی مبهم را ميهم همه ا 
 .  رمی از مادر بگی سراغدمیترسیم,  به ذهنم هجوم اورده بود ي بدافکار
 .  نباشدکنمیانچه فکر م,  کردمی خدا مخدا

 .  پاك کرده و با دلهره از اتاق خارج شدمنی استي صورتم را با لبه یسیخ
 من به طرفم امد و اهسته دنیبا د.  هم بود یزن عباسعل.  بودند ستادهی اوانی اي روهی همسازنان
 ： گفت

,  افتادهی نی هم اتفاقچکسی هي اورده و براای به دننهی رو خاله تهمنجای اي بچه هايهمه ,  نترس
 .  به اتاق مادر رفتمینگاهش کرده و بدون حرف,  شهی راحت ميمطمعن باش مادر تو هم به زود

 . کردی و به مادر فوت مخواندی لب دعا مری زخاله
 .  نداشتیچشماش بسته بود و حرکت,  به مادر انداختم ینگاه

 ：  گفتمی لرزاني صدابا
 .  صورتم را گرفتي پهنامیباز اشکها,  خورهی نمتکون
 .... نکنه,  خاله خورهیتکون نم _ را گرفته و با شدت تکان دادم نهی خاله تهمشانه

 و ادامه داد اصال دی به صورتش کشیبعد دست, از حال رفته ,  ستی نشیزیچ： گفت یبا خستگ _
 !  باشرونی ؟ مگه نگفتم بیکنی چکار منجایتو ا

   امده و تا کوچهرونیاز اتاق ب,  يگری حرف دبدون
 . دمیدو
 . نمی اقا رو ببدیان طرف را نگاه کردم شا,  طرف نی ایکم,   نبودرونی کس بچیه 

 .  موقع خونه بودنی اشهیهم
 دیدی اگر مادر رو تو اون حال مدیشا,  هر جا هست برگرده کردمیخدا خدا م,  بار تو عمرم نی اوليبرا

 . ومدیدلش به رحم م
   رفتندیکی یکی هیزنان همسا,  چه مدت گذشت دونمینم
 .  بودیمهتاب,  به اسمان کردم ی و نگاهدهی کشی اهدی امنا
 .  کن بازم بتونه آسمونو نگاه کنهي کارهی ایخدا,  مامان مهتابو دوست داره چقدر： لب گفتم ریز
  خانوم ؟سویگ _
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 . دمی را ندیکس, با وحشت دور و برم را نگاه کردم ,  به خود امدم ي مردانه اي صدابا
   قدم به عقب برداشتمچند

 .نجاهستمی ادینگاه کن,  کمک اومدم يبرا,  دینترس： گفتنباری کرد و امی صدادوباره
 د؟یی کجاشما： گفتمدمی شنی که خود به زحمت میی صدابا
 . کردی خانه اش نگاهم موانی که از ایکس.خودش بود ,  ظاهر شد می روبه روکدفعهی

 .  به عقب رفتمی و دوباره قدمدهی کشی کوتاهادیفر
 . دینترس： گفت متی مالبا
  ؟نیخوای میچ,  دی نشکیبه من نزد _

با ,  رو به خونتون احساس کردم یبیبر خالف هر شب رفت و امد عج, مک اومدم  کي که براگفتم
   وجود من هم الزم باشهدیخودم گفتم شا

 د؟ی دارماریب
 ... مادرم： بغض گفتم پر
 !  شهرمشونیبریاگه الزمه م,  دارم لهیمن وس _
 د؟یگی مراست： گفتمدهی کشی از خوشحالی کوتاهادیفر
 .  خدا تا اخر عمر ممنون شما هستمبه
 . دمی رسوانی کرده و به ایکیپله ها رو چند تا .  عجله وارد خانه شدم با

 .  داده بودهی تکواری همانجا کنار در اتاق نشسته و سرش را به دنهی تهمخاله
  ؟دی نشستنجای اچرا：گفتم. به طرفش رفته وی خوشحالبا

 ..  شهرمیمامانو ببر,  دی شبلند
 له؟ی کدوم وسبا： نگاهم کرد و گفتی حوصلگی باب

 ... ي اومدری هست بگو دیهر ک,  ستی نيازی نگهید _خودش گفت ,  هست نیماش _
 
 .  کرده بودخیتمام بدنم . ولو شدم نی زميرو

 .  اومدنایبچه ها مرده به دن, حال مادرت خوبه  ： کرد و گفتمی مهر به سوي از روی نگاهخاله
 بچه ها؟ _
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  نمی بیم,  کنمیخوب که فکر م, دوتا دختر . دو تا بودند  _
 .  گفت و چشماشو بستیبعد استغفراله.  بهتر شد ينطوریا

 تاسف ي از روي من سردنیبا د,  بود هیفقط خاله اس,  تو اتاق کنار مادر . کنار خاله بلند شدم از
 . تکان داد

 . ختی ریاروم اشک م,  به مادر انداختم ینگاه
 ：  پاك کرده و گفتماشکهاشو

 ! ی که سالمیمهم شما هست,  نکن هیگر
 .  تحمل ندارمگهید,  مردمی بچه ها منیکاش منم با ا _

 ： و گفتمدهی را بوسصورتش
 . دی خسته ایلیخ,  دی بخوابدی باشما
امشب و من ,  به مراقبت داره اجی و گفت؛ مادرت احتدی کشيمرا به گوشه ا,   کردمی صداهی اسخاله

 .دی بمونه مبادا تنهاش بذارششی پیکی دیبا,  رهی که جون بگی از فردا تا وقتیول,  هستم
 .  چادرش رو جمع کرد و داخل اتاق شدنهیخاله تهم,  اقا ي دورگه ي صدابا
 ： نگاهم کرد و گفتیگوشه چشم,  اول نشستي پله ياقا همانجا رو,  رفتم وانی ابه
 . می بخوراری بيزی چهی

  ؟دینیبی اقا جان مادر و نمسالم： گفتمی خود جرات داده و به اهستگبه
 ： رفت و گفتي غره اچشم

 .  رو که گفتم بکنيکار
 .  شدماطی حي عجله از کنار اقا رد شده و وارد اشپزخانه  در گوشه با

 .  کنار گذاشته بود گرم کرده و بردممی ظهر مادر براي را که از غذایابگوشت
 .  پهن کردموانی اي را همانجا روسفره

 
 و با خشونت ختی کرد و در کاسه رمی را به چهار قسمت تقسیتکه نان بزرگ,  کنار سفره نشست اقا

 . به هم زد
 . اری بازی پهیبرو ,  نکن گای منو ننقدریا,  کوتاه پدر  به خود امدم ادی فربا
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  جان ؟اقا： گفتمدینگاهش کرده و با ترد,  اقا نشستم  کی نزدی کمازین پ از اوردبعد
  هوم： انکه نگاهم کند گفتیب

 . کردی مهیقبل از امدن شما گر,  ستیمامان حالش خوب ن _
 ： و گفتدی تمسخر خندبه

  ی بهش بگو خودتبرو
 د؟ی رحمی بنقدری جان چرا شما در مورد مامان ااقا： ترس ادامه دادم با

  ادی و فردی سفره کوبي را که در دست داشت روي القمه
خود تو ,  کنهی ننه ات منی رو همی رحمی بنیبدتر,  می کوفت کندی لقمه غذا رو هم نذارهی： زد

 خسته و نطوری که ایگرفتی بال وپرم  و مریز,  یسی من واي حاال تو رونکهی اي به جاياگه پسر بود
 . وامونده نباشم

 .  از اشک در چشمانم نشستیموج,   حرف اقا نی ابا
 . انداختمی به سوي امده بود نگاه پرسشگررونی اقا از اتاق بادی که با فرهی اسخاله

 .  امدمنی بگم از خانه بيزی انکه چی به خاله بی نگاه کوتاهبا
 .  کردمهی بلند گري شده و در را بستم همانجا پشت در نشستم و با صدالهی طووارد
 . شدی مکی نزدلهی که به طودمی را شنیی قدمهاي  صدای از مدتبعد

 .  داشت در را باز کندی سعیکس. پشت در صدا را دنبال کردم پشتم را محکم به در چسباندم تا
 . شدی مشتری باز کردن در بي او هم برایسع,  اوردم ی فشار مشتری چه بهر
 ه؟یک： گفتم ی لرزاني صدابا
 ؟یشت در نشستچرا پ,  سویوا کن گ _
 .  بلند شدممی اشکامو پاك کرده و از جانمی آستي لبه با

 ：  وارد شد و گفتهی اسخاله
 ؟یینجای جا رو گشتم چرا اهمه

 .  راحتترمنجایا _
 نا؟ی ابا： زد و با اشاره به گوسفند ها گفتی کوتاهلبخند

 . کنندیسرزنشم نم,  به خاطر دختر بودن نای االاقل： انداخته و بغض الود گفتم نیی را پاسرم
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 هایلی بلکه خکنهی سرزنشت نمینه تنها کس,  حرفو نزن نیا： محکم در اغوشم گرفت و گفت خاله
 .  تو باشنديدوست دارن جا

 .  اش برداشته و نگاهش کردمنهی سي را از روسرم
 . دمی ندي ابادنی تو اي دخترچی هي تو رو به روي و ابروچشم： و ادامه داددی به صورتم کشیدست

 نای ايبه خاطر همه ,  ی هم مهربونیلیخ,  ياری خم به ابروت نمچوقتی اما هیکنی همه کار منیا
 . ی حرفا رو بزننی انکهی نه  ای خدا رو شکر کندیبا
  ازدواج با تو رو دارند؟يارزو,  ي ابادي پسرهاشتری که بیدونی مچیه

 !  دوستتون دارهی از هر کسشتریاون ب,  ری اقات رو به دل نگيحرفا
 . خوادی رو نمچکدوممونیاون ه, نداره  _
 ترسهیم,  ی تو چشم مردم باشخوادی ؟چون نمفرستهی تو رو با گله می چيبرا,  اقات یکنیتو فکر م _

 . اون فقط به فکر سعادت توست,  کنه تتی اذیکه چشم ناپاک
 نه هی بدبختنی با اون عی گذاشته ؟ زندگيار قرار خواستگیپس چرا با عباسعل,  نطورهیاگه ا _

 . سعادت
  ؟ی چیعنی： به چهره نشاند و با حرص گفت ی اخمخاله

  ؟یتو مطمعن..... خداوندا
  راستش نه _
  شهی می چنمی تا بب؟يدیفهم,  یزنی نمی مورد با مادرت حرفنیخوب پس در ا _

 .  نگفتميزی تکان داده و چيسر
 . بچه ها رو چال کنم,  تو باغ رمیمنم م,  مادرت شیحاال برو پ _
 ام؟یمنم ب _
 .  مادرتشیگفتم برو پ _
 

  فصل نهم         
 
 .  کردمی را به طرف چراگاه هوانهایح
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 و مرا ستادهی نشسته بود امهی سلروزی که دی تخته سنگکی که نزددمی او را ددمی تپه رسي رویوقت
 .  کندینگاه م

 .  را گذاشتملمی ان طرف تر وسای اعتنا از کنارش رد شده و کمیب
 ：  طرفم امد و گفتبه

  چطوره؟مادرتون
 ! بد： گفتم ي انداخته و با سردشی به سوی نگاهمین

  بد؟یلیخ _
 . دی و راحتم بگذاردیحاال لطفا بر,  شهی بدتر نمنیاز ا _
 ....یلی خشبید _
 .... خوامی ممعذرت： حرفش امدمانی مبه
  ؟دی در انتظارم گذاشتشبی که دی مدتای دی انداختمی که به سویبه خاطر سنگ _
 .  به کارام برسمخوامی ؟حاال مدیخب راحت شد, به خاطر هر دو :  گفتمي تندبا
 د؟ی ناراحتنقدری خانوم چرا اسویگ _

نه فقط از شما که از تمام ,  ادی ازتون بدم منکهی ايبرا： از سر خشم به او انداخته و گفتمینگاه
 فکر نکهی ايبرا,  جاتون ی بي هایبه خاطر امر و نه,   به خاطر غرور مسخرتون ادیمردا بدم م

 . میدتون هستی ما غالم زر خردیکنی فکر منکهی ايبرا,  دیفهمی مشتریب,  دیدونی از ما بهتر مدیکنیم
 به ی کنار مادر بودم ولخواستی دلم ممدی کشیقیپشت به او کرده و نفس عم,  نگفتم يزی چگهید

   وری اقا وتحقادیخاطر داد و فر
  که قبل از امدنمیی هانیتوه
 ...  مادر رو ازار ندهنی از اشتری دادم که به کارم برسم تا اقا بحی مادر کرد ترجنثار
 ادبانه رفتار کردم خواستم ی بیلی که خدمیفهم,  نگاهش را حس کردم به طرفش برگشتم ینیسنگ

 هستم تا وونای ،من مواظب حدیبر,  نی نگران مادرتون هستاگه： مقدمه گفتی بگم که بيزیچ
 ,. دیبرگرد

   تعجب نگاهش کرده وبا
 ؟ی ؛ چگفتم
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 . نجاستیتازه سگ خوشگلتون هم که ا, کنمیازشون خوب مراقبت م,  راحت باشه التونیخ _
 !دی خوبیلی خشما：تم  زده و گفي لبخندی خوشحالبا

 ：  گفتي با لبخندهمراه
 .  که نظرتون عوض شدخوشحالم

 . دمی راه  را  تا خانه دوتمام
 .  بودنداطیگلرخ و گالره تو ح,  باز بود در

 .  زنان خود را به اتاق مادر رساندمنفس
 ؟ي اومدزود： زد و گفتي لبخنددنمی با دمادر

 . نگرانتون بودم _
  ؟ی رو به حال خودشون گذاشتوونایح _
  برگشت ؟ی گالره با کیراست,  راحت باشه التونیخ,  سپردمشون یبه کس _
 . کننیدارن تو پستو ماست درست م,  نجاسیزن عموت هم  ا,  هیبا خاله اس _

 .  برگشتماطی مادر گذاشته و با عجله به حي بر گونه ي تندي بوسه
 . عمو گرم صحبت بودند اتاقک پشت اشپز خانه خاله و زن تو

 ：  با کنار چادرش پاك کرد وگفتسشوی خيدستا,  من از جا بلند شد دنی با دخاله
 ! کنهی که خون به پا می و گله رو تنها گذاشتي موقع روز خونه انی اقات بفهمه ااگه
 . نگران بودم, فکر کردم مامان تنهاست ,  سپردم یاونا رو به کس,  راحتالتونیخ _
 . می مادرت باششی از ما پیکیقرار شده هر روز ,  نباش نگران  _

  گفتی عمو با لحن معترضزن
  جانتخانوم

 . دی حال بانو رو هم نپرسیحت) گفتیمادر اقام رو م(
 . شنی که بچه ها دختر مستیزن عمو ادامه داد ؛دست خودش ن,  نگفتم يزیچ

 .  رو برداشتمری کمک به اونا ظرف شي نشسته تو چشامو پس زده و برااشک
, بچه ها و مامانت تنهان ,  ایفقط عصر زودتر ب,  برو تپه تو： عمو اون رو از من گرفت و افزود زن
 . می ما رفتییای بیوقت
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  ؟یپس مامان چ _
 . ادی می بی ما  بيبه جا,  مییای بمیتونی نمگهی دفردا： گفتهی آسخاله

 هم که از اقا نداره یکه گناه داره ، تازه دل خوش ورم کردش ي با اون پاهای بیب,  اخه： ناله گفتمبا
 . ادی بشی  پی حرفنشونی بترسمیم, 
 راحت با حال التیاز بابت اقات هم خ,  کنهی با اون پاهاش از من و  تو بهتر کار می بیب, نترس  _
 جا هی اقات از يدی دکدفعهی, حاال برو به کارت برس ,  گهی به اقات نميزی چی بیب,  بانو ضیمر

 .ظاهر شد
 .  امدمرونی گفته و از اشپزخانه بیچشم
 . تو اتاق کار رفتم, گلرخ سراغ
 ：  کرده و گفتمی به قالاشاره

 نه؟,  ی خوب شده گلیلیخ
 ,   انکه نگاهم کندی بگلرخ
 ：  بر دار زد و گفتي اگره
 . دیخوری شماها به درد نمگهی باز اقا میول,  میکنی همه کار منیا,  دهی فاچه

 ,   کردمنگاهش
 ,  به چشمانش نشسته بوداشک
 ：  گفتمی ساختگي شانه اش گذاشته و با لبخندي رویدست

 . می خودمونو ازار بددیپس نبا,  می حرفا عادت کردنی به اگهی دما
 حرفا عادت نی به اچوقتی همن： و گفتدی کشیینفس پر صدا,  دی گونه اش غلتي اشکش روقطره

 ,  خود تونیهم.  میکنی مرد کار مهی يهر کدوممون به اندازه .  کنمینم
,  ی بافیقال,  ینی چوهیم,  درختا ياریاب,  کردن اغل زیتم,  گاوا و گوسفندا دنی تا دوشي گله داراز
  ؟ی کنکاری چدی باگهید

 ：  زده و گفتمی تلخلبخند
 یلیخ,  کلفتشونو تو سرشون بندازند ي اگه اخم کنن و صداکننیمردا فکر م,  بهت بگم زوی چهی بذار

 . میکنی فکر نمينطوریما که ا, خب بذار فکر کنند , مردند 
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   زده و ادامه دادمی چشمکبعد
 ا؟ی داريچه دل پر,  سالته زدهی که فقط سنی ابا

 . میدی کرد و هر دو خندنگاهم
 . دیصدامونو شن,  شدی رد مي عمو که از اتاق کنارزن

 . به فکر مادرت باش,  ومدهیبدو تا اقات ن, یینجای که اهنوز： و گفتدی به داخل کشیسرک
 .  گفته و از اتاق خارج شدمي بلندچشم

 
  فصل دهم        

 
 . دمی چراگاه رسبه
 .  همان تخته سنگ نشسته بودي رواو
 ：  من از جا بلند شد و به طرفم امددنی دبا
 د؟یچه زود اومد _
  زود اومدم تا کمتر مزاحمتون باشمنی هميبرا. بهتره یلی خشبیحالش هم از د,  ستیمادر تنها ن _
. 

 .  کنمیخواستم به خاطر رفتارم عذر خواه. . به سکوت گذشتیکم
 .  بزندیهم زمان سرش را باال اورد و خواست حرف, کردم نگاهش

 . می حالت هر دو لبخند زدنی ابا
 دی خواستیم： گفت شمرده

 د؟ی بگيزیچ 
 . دی شما بگاول： خجالت گفتم با
 . دییشما بفرما,  نبود ی خاصزیچ  _

 به خاطر رفتار تندم ازتون خواستم： قدر شناسانه گفتمی و با لحنی انداخته و به ارامنیی را پاسرم
 . معذرت بخوام

  نشدمناراحت： گفت ی به طرفم برداشت و به نرمیقدم
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 , هیعی طبنیا. دهی اوقات ادم کنترلشو از دست میگاه
 .  به طرف گوسفند ها رفتمی تکان داده و بدون حرفيسر

   اومددنبالم
  خانوم؟سویگ _
 ：  انکه نگاهش کنم گفتمیب

 د؟یدونی اسم منو از کجا مشما
بعد ,  زنهی مادیاسمتونو فر,  نجای مونده به ای طوالنی مسافتاد،ی منجای ایکه گاه,  دوستتون نیهم _

 ...ه بشنوند  جز شمابا خنده افزود ؛فکر کنم هم
اما هنوز مثل , که خودش مادر شده نیبا ا,  عادتشه： گفتمي به او انداخته و با لبخندی نگاهمین

 . کنهیبچه ها رفتار م
 ： انداخت و گفتمی به سوي داری معننگاه
  بدونم چند سالتونه؟خوامیم,  دیذاری نمی به حساب فضولاگه
 ! پونزده _
 د؟یسواد هم دار _

 ： به او گفتمی را بغل گرفته و با نگاه کوتاهي ابره
,  دهی که اجازه نمدونستمیچون م,  درس هم به اقا اصرار نکردم هی بقيبرا,  کالس درس خوندم پنج

 !  از روستا دورهیلی مدرسه خنکهی دخترم و بعد انکهیاول به خاطر ا
 د؟ی دخترچون：دی تعجب پرسبا
 مدام در گوشش خواند نکهی با اصرار مادر و ایول,  میه مدرسه بر ما بدادی اجازه نمیاقا حت, اوهوم  _

 .  دادتیرضا,  میکنی متی تربي بهتريپسرها,  میاگه سواد داشته باش
 ی از بدشانسدونمینم,  پسر دوست داره یلی اقام خاخه： گله رها کرده و ادامه دادم انی را در مبره

 هی,  نینطوری انجای اي ادماشتریاصال ب,  هم به او نداده یکی ی از شانس ما که خدا حتایاقاست 
  نیجور
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 دختر سوی گگهی منکهی اي برا؟ی که چهی من ناراضشی پادی اون بنکهی ، از امهی شوهر سلنیهم
 چی از هیعنی,  ادی که ازش خوشم نمدونهیخودش خوب م,  کنهیفکر تو خراب م,  ستی نیاروم
 !  کنهتی هم سرامهی رفتار من به سل کهترسهیخوب م,  ي تو اباديمرد

 رو کتک زد که مهی که برگشت انقدر سلیوقت,  بود دهی دی کدونمینم,  نجای که اومد اشی پي دفعه
 .  تو ده ازدواج نکنمي مردچیمن قسم خوردم که با ه,  چند روز افتاده بود چارهیب

 ： و  خجالت زده افزودمدهی کشیقی عمنفس
 .  حرف زدمیلی خدیببخش

 . نگاهش در نگاهم نشست,  نگاهش کردم اری اختیب, فقط نگاهش را به من دوخت ,  نگفت يزیچ
 .  دانم در نگاهش چه بود که در دلم غوغا شدینم

 .  را ازمن گرفتنگاهش
 .  داشتي الغرکلی بلند و هيقد,  به حال به او دقت نکرده بودم تا

 ي که با حرکت باد روشیموها. رمق بود ی جذاب اما چشمانش بیصورت,  افتاده بود شی هاشانه
 .کردی مشتری را بتشی بود جذابختهی رشیشانیپ
   به خود امدمشی صدابا
 د؟یکنی نگاهم مينجوریچرا ا,  خانوم سویگ _
 .  کردمی انداخته و شرمنده عذر خواهنییسرم را پا 
 
  ؟نی بگنیخوای ميزی چدیفکر کردم شا,  نبود نیمنظورم ا,  کنمیخواهش م_

  کرده وی و منمن
  بپرسم؟يزی چهی شهیم：گفتم  

 .  را از هم گشودشی لبهايلبخند
 .دیبگ...حتما _
 ... ياقا,  دیببخش _
  رضا هستم  _
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شما ,  دی اطراف باشي که اهل روستاهاادیبهتون هم نم,  دیستی ني ابادنیشما مال ا, بله اقا رضا  _
 درسته؟,  نیاز شهر اومد

 . نی هستیشما دختر باهوش, بله  _
 . دی فهمشهی نگاه مهی با نویا _

  ندارهيادی به هوش زاجیاحت
 نجا؟ی بدونم چرا اخوامیم,فقط
 دکتر و معلم ها هم به زحمت قبول یحت,  کس چیدر واقع ه,  ادی منجای از شهر به ای کسکمتر

 . می بدون اونا سر کندی رو هم بایهتازه چند ما,  بگذرونند نجای رو ای که مدتکننیم
 د؟ی رو انتخاب کردنجای سواله که شما چرا اي برام جاحاال

 ： گفتی ارومبه
 . نمی شما رو ببنجای خدا خواسته که در ادیشا
 .  نگفتميزی چگهید,   شرم صورتم داغ شداز
 خوش آب و یی در جادیبا,  ی خاص تنفسيماری جور بهی,  که دارم يماری خاطر ببه： ادامه داداو

 .  کنمیهوا زندگ
 کردن من در شهر ی روز زندگکیدر واقع ,  ی بدنتی و فعالجانیبدون ه,  کنواختی اروم و ی زندگهی

 .  با مرگ هستيمساو
 .  به حالتونخوش： فکر گفتمبدون

 ： زد و گفتی تلخلبخند
  ندارم ؟ي چون با مرگ فاصله اای مارمی بنکهی خاطر ابه
  ون با مرگ کدوممچیه _

 .  نداشتمي حرف هم منظورنیاز گفتن ا,  می نداري افاصله
 جور يدارو ها, درد ,  يماریمدام ب,  نداشتم ی زندگي برايدی امچیه,  امی بنجای انکهیتا قبل از ا _

 . خسته شده بودم, واجور 
 خواستمیم,  رو انتخاب کردم نجایاما من ا,  اطراف شهرمون برم ي به روستاهاخواستنی ام مخانواده

 .  و همه کس دور باشمیاز همه چ
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 ：  و افزوددی کشی اهبعد
 .  شدتی اذیلیخ,  خواهرم چارهیب

 نکهی ؟ از ادیترسینم _
 ا,  دییتنها 
 

 با یول,  هستن ی خوبي ادمانجایالبته  مردم ا,  کمکتون کنهستی نی ؟کسی حالتون بد بشه چگه
 . شنی سخت اخت میلی ها خبهیغر
   اوردنجای که منو به ایکس _
 ترحم يالاقل از نگاه ها,  بهتره یلی خينطوریفکر کردم ا,  گفت نجای مردم ااتی از خصوصي حدتا

 .  کنمتی خونواد مو اذنی از اشتری بخواستمی نمگهی هم ديماریدر مورد ب,  دورم گرانی دزیانگ
 . ادی مرگ زودتر به سراغم بیی تو تنهانجای ادی کردم شافکر
 نجای ادر

 ：  دارش را به من دوخت و ادامه دادی معننگاه
 ی طرف هنی که گله رو به ادمی شنی شما رو ميصدا. اول خودمو  تو خونه حبس کرده بودميروزا

 . دیکردیم
 .  شما و گله تون عادت کردمي بعد به صداياماروزا! تعجب کردم ,  دمیدی دختر چوپان مهی نکهی ااز
  شما دنبالي هادنی دواز
 .  امدمیبره هاتون به وجد م 

 .  شدداری دوباره در من بی شد که بعد از چند وقت شور زندگيطور
 اگه موجب آزارتون دی و شما رو نگاه کنم و البته ببخشستمی باوانی اي کارم شده بود که روگهید
 . شدمیم

 . دی برگردی که باعث شدم به زندگنیحالم از اخوش ： کرده و گفتمنگاهش
 .   بودزی همه چيای که گوینگاه, فقط نگاهم کرد ,  نگفت يزیچ
 

  ازدهمیفصل         
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 .می دارمهمون： گفتی سراغم امد و با نگرانهیکه گلرخ ,  رو تو اغل جا کرده بودم وونای حتازه

 ه؟یک _
   و زنشیعباسعل _
 . ختی قلبم فرو رکبارهی به

 ： با همان لحن ادامه دادگلرخ
 .  منتظر تواندهمه

 . کردندی نممیاری باال رفتن از پله ها ي برامیپاها,  لرزان وارد خانه شدم یی قدمهابا
 .  کنميری را محکم گرفتم تا از افتادنم جلوگی چوبي نرده
 .  تا به اتاق برسمدی ساعتها طول کشانگار
نگاهم با پوران که کنار ,  با انها شوم ییاروی اماده رونکهیقبل از ا,  همانطور در بستر نشسته بود مادر

 . ختیمادر نشسته بود در هم ام
 . سالم کردم,  که به زور از دهانم خارج شد یی صدابا
 .  سالمم را پاسخ دادی ساختگي لبخندبا

 .ند افتاد اتاق نشسته بودي که باالی به اقا و عباسعلنگاهم
 . ستادمی امیدر جا,  سرعت سالم کرده و خواستم از اتاق خارج شوم که با اشاره اقا با

  اشک در چشمانش جمع شده و,  به مادر انداختم ی از سر درماندگینگاه
 . دی لرزی اش مچانه

   اقا سر بلند کردمي صدابا
 . دیرقصی می از خوشحالزشی هيمردمک چشما,  افتاد ی به چشمان عباسعلنگاهم
 . شکستندی که قند تو دلش مانگار

 .  کنار مادر نشستمهمانجا
 , هی مرد خوبیعباسعل： گفتی مقدمه با لحن خشکی باقا

 . کنهیپس تو رو هم خوشبخت م,  هی خانوم که راضپوران



  ھم نالھ بانیرمان                                               اختصاصی کافھ تک رمان 

@Caffetakroman 55 

 نصف ی پسر به من بدهکی اگر： افکند و با وقاحت گفتمی نگاه چندش اورش را به سویعباسعل
 .  که چطور خوشحالت کنمدونمیمن م,  کنمیرو به نامت م مییدارا
 .... شااهللایا, شااهللایا： به او کرد و تند تند گفت ی با خوشحال نگاهاقا

 يقطره اشکش را با گوشه ,  را متوجه کند ی انکه کسیب,   به مادر انداختم ی نگاهملتمسانه
 ： پاك کرد و پر بغض گفتشیروسر

 چند سوی گي رفته از اقاادتونی نکهیعباس اقا مثل ا,  دیدوزی و مدیبری خودتون مي برادیگی میچ
 . دی هم بزرگتریسال
 ：  گفتي به مادر کرد و با تندی نگاهری با تغاقا

 . کنمی رو منکاریخودم ا,,  ي دهنتو نبنداگه
 . با عجله اتاق را ترك کردم,  اندازمی به اطراف بی نگاهنکهی ابدون
  میستی من در اغوشم گرفت و هر دو با هم گردنیبا د. بود ستادهی کنار در ارونی بگلرخ

 . برنخوانی مهمونا مدی بساطو گم شنی ادی کنجمع： گفتتی امد و با عصبانرونی باقا
 عقل ناقصت تو نی بار بگم تو با اچند： اقا بلند شد ادی از رفتن انها نگذشته بود که فری مدتهنوز

 .  دخالت نکنلی مسانجوریا
 .  کجا بفرستمشدونمیمنم بهتر م,  دختر منه سویگ

 ： گفتهی گرانی در ممادر
 , پونزده سالشه, فقطسویگ

 ,  بزرگترهسوی سال از گی ساون
 ده هست که هر کدومشون از خداشونه نی همه پسر تو انیا,  ی بچه رو بدبخت کننی اي خوای مچرا

 اون مردك که زن و پنج تا ي خونه یفرستیاونوقت تو با دست خودت اونو م,  عروسشون باشه سویگ
 . دختر داره

 ： با لجاجت ادامه داداقا
 يدید,  و خانوم خونش شهی تاج سرش مارهی پسر براش بهیاگه ,  داره یاون همه چ,  یفهمی نمتو

 .  بودیکه توران هم راض
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 ي که جایاون هم کس, باشه یکه پوران دوم,  ادی کدوم زن از هوو خوشش ماخه： با ناله گفتمادر
 . دخترشه

اون چشماتو وا کن ,  کنهی نمیپسر هم بزاد فرق,  کشندی می به اون خونه بره ازش کلفتسوی گاگه
 . مرد
 .  اش بود که فضا رو پر کردهی هق هق گري صدابعد
 , يری که ابغوره بگي بلدنویفقط هم, اهان شروع شد  _

   ندارهدهی فای هم بکشخودت
 ,  رسومات انجام بشهدیفقط با,  می رو  گذاشت هاقرار

 .  استسوی گي بهاری گندمش هم شنی هکتار از زمکی
 ؟يخوای می بهتر چنی از اگهید
 ...  چشاتو کور کردهایمال دن _
 ؟يدیفهم,  نشنوم يزی چگهید： حرف مادر امد و با تحکم ادامه دادانی ماقا
 ,  زنمیهر وقت حرف حساب م,  نطورهی همشهیهم _
 . ي بشنوي خواینم
 .  که به مادر زد تمام گوشم را پر کردیلی سي صدایول,  نگفت يزی چگهی داقا
  به خود امدم,  اقا ادی فربا
 . خواستی رو مانشیقل
 .  اتاق نشسته بودياقا گوشه . عجله اماده اش کرده و به اتاق بردم با

 ： گذاشته و خواستم بروم که گفتشی را جلوان
 ! ي گله رو ببرخوادیاز فردا نم,  گمی می چنیبب
  آقا جان؟چرا： گفتم ی ارامبه
 . خوادی نمی عباسعلچون： گفتدادی مرونی را بانی دود قلکهی حالدر
 .  شده گله رو با چوپون اون بفرستمبنا

 . ختی ری صدا اشک میب,  به مادر کردم ینگاه
 ：  گفتمی به ارامدی لرزی لبانم از ترس مکهی حالدر
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 .  گنده ستیلیخ,  ترسمی میمن از عباسعل..... دیببخش,  جان آقا
 ادیاشاره به من  رو به مادر فر,  چشمانش از حدقه در امده بود تیاز عصبان,  به من کرد ی قا نگاهآ

 را به انی قلی نتیبعد با همان عصبان,  سهیکه تو روم وا,  ي که درست کردهی يزی چنیا：زد 
بافته بود   که مادر با تار و پود وجودشی برگردد و گل گل قالانی پرت کرد که باعث شد قليگوشه ا

 . مثل دلش بسوزد,
 

  فصل دوازدهم          
 
 
 پله بلند شده و به ياز رو. بروم ششی من اشاره کرد پدنی امد و با درونی از آشپزخانه بی بیب

 . طرفش رفتم
 آقات نمیبعد بگو بب,  نمی بذار صورت قشنگتو بباول：ورد و گفت سرم را باال آ,  ام را گرفت چانه

 رفت؟
 , رهی مداره： گفتم ی و به ارامدهی کشیقی عمنفس
 !  مونهی مرونی باز تا صبح بنکهی امثل

 ：  گفتي را به من داد و همراه با اه سردی کاچکاسه
 . امیتا من ب,  مادرت ببر ي برانویا

 !  برنگردهگهی که دیاله
به خدا که اگه ,  خام خودش کرده ينطوریکه آقاتو ا,  تو گوشش خونده ی چی عباسعلونمدینم

 .  چکار کنمدونستمیم, مهمون نبودن 
 .  را گرفتم و از پله ها باال رفتمی کاچظرف
 .  و اقا به هوا بلند شدی بی بي پا به اتاق نگذاشته بودم که صداهنوز
 .  انداخته بودری در گي ، آقا رو جلوی بی بنکهی امثل

 .  نشستمي مادر گذاشته و گوشه اي را جلوکاسه
 . ستی چرا آقات ول کن ندونمینم,  رهی نمنیی از گلوم پازی چچیه： ظرف را کنار زد و گفتمادر
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 .  را محکم فشرده و چشامو بستممیشانیپ
 .   کاش اصال وجود نداشتميا,  رفتی اقا هر لحظه باالتر ميصدا

 .  را تحمل کندی احترامی همه بنیبه خاطرم ا ی بی بخواستمینم
 رونی را از خانه بی بی اقا که بادی فري هم با صدابعد

 . دیبغضم ترک,  کردیم 
 . ستی ساخته ني کاری باور کرده بودم از دست کسگهید

 . چراغ را برداشته و از خانه خارج شدم,  بعد از رفتن اقا یمدت
 . دی باری بود و نم نمک باران مکی تارهوا

   و بهستادهیکنار تخته سنگ ا,   چراگاه ي به خود امدم توی راه رفتم که وقتانقدر
 .  اش زل زده بودمخانه

 .  باشدوانی اي دوست داشتم مثل هر روز تویول,  دانستمی امدنم را نملی هم دلخودم
 .  زده بودرونی از خانه اش بی کمرنگنور

  می هم برافی نور ضعهمان
 .  کننده بوددلگرم
 . ستادمی همانجا ایساعت
 . دیرسی به گوش مگاهی گاه و بی وحشيوانهای حيصدا
 . کردندی نمياری میاما پاها, خواستم به خانه برگردم . کم ترس وجودم را گرفتکم
 . کردیمو را به تنم راست م,  زندگب کنم ی را با عباسعلي عمرنکهی افکر

 .  هدف جلو رفتمی را محکم در دست گرفته و بچراغ
  قطعي گرسنه لحظه اي پارس سگها و شغالهايصدا

 . شدینم 
 .  نمانده بودمی برای توانگری راه رفتم که دانقدر

 .  نشستمنی زمي همانجا رودرمانده
 . شدی مکتری که لحظه به لحظه به من نزددمی را شنیوانی زوزه حيصدا

 . ختی صورتم در هم امي باران روي با قطره هامیاشکها
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 بهتره تا سالها مثل یلیخ,  گرسنه باشم يوانهای حنی دشتانم صورتم را پوشاندم فکر کردم خوراك ابا
 . مادر زجر بکشم

 . شومی راحت مشهی هميبعد برا,  کشهی طول مقهی چند دقفقط： ذهنم گذشت از
 .  صورتم برداشتمي دستانم را از رواطی احتبا

  وستادهی امی به رورو
 . شده بودرهی من خبه
 .  و چراغ را به سمتش پرت کردمدهی کشیغیج

 . به من حمله ور شددوی کشيزوزه ا,  به صورتش خورد چراغ
 .  کردمدنیچند قدم به عقب برداشته و بعد با تمام سرعت شروع به دو,  به او زدم ي لگدروی تمام نبا

 . ادم افتنی لحظه دامنم را به دندان گرفت و به زمکیدر ,  امد دنبالم
 . دمیبرق چشمانش را د,  شب یکی تاردر
 .  زده و کمک خواستمادی که در گلو داشتم فری تمام قدرتبا
   در دل کوهمی صدایول
 .  داشتفی ضعی و انعکاسدیچی پیم

  حاال,   زنده باشمخواستمی نمشی پي قهی که تا چند دقمن
 .  بودمدهی را چسبی زندگی دستدو

 .  زدمادی اسم او را فراری اختی کمک خواستم و بعد بگری بار دچند
   شدشیدای از کجا پدانمی دفعه نمکی,  و بارها بارها
 . دی جنگی در دست داشت و با سگ میچوب

 .  کردمی افتاده نگاهش مي کنارهمانطور
 .  افتادنی زمي سگ فرارکرد و او روی از مدتبعد

 .  شدم او خمي دست و پا به طرفش رفته و روچهار
 . دیکشی نفس میبه سخت,  دمشی نور کمرنگ ماه دریز

 .  به او دادمی کردم و بعد تکانشی بار صداچند
 . نفسش به شماره افتاده بود,  کرد نگاهم
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 ی لرزاني صدابا
  خوبه؟حالتون：گفتم  

   تکانش دادميشتریبا شدت ب,  نگفت يزیچ
 . دی ؟ تو رو خدا حرف بزندی گی نميزیچرا چ _

 نگاهش ستادی ای به سختی را به من دوخت و با دست اشاره کرد که ارام باشم بعد از مدتنگاهش
 .  را از دست داده بودشیرویانگار که تمام ن, کردم 

 چطور دانمینم,  دمی ترسی میعنی,  خواستم داخل شوم ینم,  میدی کردم تا به خانه اش رسکمکش
 . دی فهمیول, 
 , ممنون： گفت دهی بردهیبر

 .  برمتونمی مخودم
 .  افتادنی زمي برنداشته بود که دو زانو رویهنوز قدم,  کردم شیرها
 .  را گرفتم و کمک کردم که دوباره بلند شودشیبازو

 . کردمی مهی گراری اختیب
 .  انگار مرده بوددی تختش دراز کشي رویوقت

 .  نداشتی بسته بود و حرکتچشمانش
 . اشتم کنم را ندشی صدانکهی اجرات

 .  شدنطوری من اي بازوونهیاون به خاطر د,  کمکش کن ایخدا： لب گفتم ریز
 گفته بود که,  داشته باشه تی فعالدی بود که نباگفته

 ...  نکنهایخدا,  رهی میم 
 .. ای خدانه

 .  داشتیفی اش حرکت ضعنهیس, با دقت نگاهش کردم ,  تختش زانو زدم کنار
 د؟ی حرف بزندیتونیاقا رضا م,  شکرت ایخدا

 .  نگاهش اشاره به کنار تختش کردبا
  شدم که کنای بزرگيتازه متوجه جسم فلز, را دنبال کردم نگاهش
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 .  تختش بودر
 ：  نگاهش کردمدوباره

 ن؟ییخوای ميزیچ
 ... ماسک....ما _
  هست ؟ کجاست؟یچ _

 .  نگاهش را به همان جسم بزرگ دوختدوباره
 . خوادی که نمنویا,  و با خودم گفتم دهیه اش کش به بدنیدست,  طرفش رفتم به

 .  کوچک بودي لهی  وسکی شیانتها,  شدم که به ان وصل بود یکی باري شلنگهامتوجه
 .  برداشته و به طرفش گرفتمانرا

 . دوباره از حال رفته بود,  ایخدا
 .  بودمدهی نديزی چنی به حال همچتا
 .  و دهانش بگذارمینی بي انرا روگفتی درونم میکس,  باهاش چکار کنم دی بادانستمینم

 . کردی مشکل را حل نمنیتنها ا,  صورت خودم امتحان کردم ي رواول
 .  از درست بودنش مطمعن شدمی صورتش گذاشته و وقتي ترس انرا روبا

 .  را چرخاندمي جسم فلزي رورهیدستگ
 .   نداشتمنانیاطم,  که کردم ي کاربه
 .  همانجا کنارش  نشستم,  بودم دهی ترسیلیخ

 .  بودمی خوب شدن رضا تنها مسعله زندگحاال
 .  به اطراف انداختمینگاه

 .   کنار تختش بودزی مي شدم که روی قران کوچکمتوجه
 .  خواندمی را به سختهی را برداشتم و چند اان
 .  داده بودادمی قدر رو هم نی رو دعا کردم که همی بی بیلی دلم ختو

 .  گذاشته و نگاهش کردمشی را در جاقران
 .  صورتش برداشتمي از روي را لحظه اماسک
 .  نامنظم بودی ارام  ولشینفسها
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  باران بند امده. ستادمی را باز کرده و همانجا اوانی رو به اي قديپنجره ,  شدم بلند
 .  نگاهم به چراگاه افتاداری اختیب. داشت ی خوبي هوا بوو
 شی که روی نور ماه تخته سنگریاما ز,  نبود دای پيزیچ
 . دمی نشستم را دیم 
 

 . نهی من رو ببتونستی منجایپس از ا,  دمی کشیقی عمنفس
 .  چشامو بستم و بعد نگاهم را به اسمان دوختمي الحظه

 .  صورتم را گرفتي محابا پهنای بمی شکست و اشکهاکبارهی,   که در گلو داشتم یبغض
 که دونستمی رو منی ایول.. رضا ای خودم ، خواهرام، مادرم يبرا,  کنمی مهی چه گري دونستم براینم
 .  کنمهیتا ابد گر,  کنم هی گرخوامیم
  ایخدا： بلند گفتم ي با صداهی گرانیبعد در م,  لب چند بار خدا را صدا زدم ریز
 . يشنوی که مدونمی به حرفام؟ ميدی منو ؟گوش مینی بیم

 تو بگو چرا؟,  تونمی نمی ولخوامیم,  فهممیمن نم ایخدا
 دی ما باکنن؟چرای رفتار منطوری اونا با ما اچرا

   احمقانشون رويخواسته ها 
 م؟یی اوناری ؟ چرا ما اسمی کناجرا
 ：دستم را به طرف رضا دراز کرده و ادامه دادم,  نگاهم به اسمان بود کهی درحالبعد
   اونا هر روز بزرگتر و بدتر از روز قبلیول,  باشه ضی مردی بای همه خوبنی اون با اچرا

  باشن؟
  رضانی ارام و متيصدا

 .  وجودم را پر کرديهمه  
 ,  چون خدا دوستمون داره _

,  و صبر و مقاومتمون رو به خودمون بفهمونه مانی ازانیکه م,  کنه ی جور امتحان مهی ما رو ي همه
 چقدر ي که تو به همه ثابت کردنهیمهم ا, گهی رو هم جور دهیبق , نطوریتو ا,  يماریحاال من با ب

 ... یصبور و مقاوم
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 ： گفتمکردمی پاك منمی ام را با استینی چشمها و بکهی حالدر
   تونم صبر کنمی نمگهی دیول

   کردمی که زندگیی روزاي همه يبه اندازه , من خسته ام ,  نداره دهی هم فامقاومت
 ...  امخسته

 برداشت و به طرفم گرفت و با همان ارامش زی مي از رویدستمال,  نشست شی در جارضا
 شنومیمن م,  بگو ي اگه دوست دار؟یزنی حرف ميدی با ناامنقدریچرا ا,  خانوم سویگ,  خوب：گفت

. 
 با کردمی ميریجلوگ,  دوباره اشکم زشی از ری به سختکهی را از دستش گرفتم و در حالدستمال

 ：حرص گفتم
 هی دمیتازه شا, هم سن اقامه ,  زنهی سبزش حالمو به هم ميکه چشما,  ی مردك گنده عباسعلونا

 , شتریکم ب
 .  زن اون بشمخوامی نممن： کنه بعد با ناله ادامه دادم ی خواد دوباره عروسیم 

  ؟ی تو رو مجبور کرده که با اون ازدواج کنیک _
  اقام _
   کهیگیچرا به اقات نم _
   با اون ازدواجي خواینم
 . خوادی تو رو می ؟ اون حتما خوشبختیکن
 ی تو دهنکیمادر تا حرف بزنه با ,  جرات داره رو حرف اقام حرف بزنه ی کیول, به مادرم گفتم  _

  کنهیساکتش م
   ما هم که معلومههی بقحساب

 نصف ی کنم ولی فضولخوامینم： تکان داد و متفکرانه گفتيرضا سر,  به سکوت گذشت یمدت
 , ي بودیکی نزدنی که همي ؟شانس اورديکردی کوه چکار ميتو, شب 
 .  دمی شنی نه صداتو نموگر

  مجبورتي دوست نداراگه：ادامه داد,  نگفتم يزیچ
 . ی کنم حرف بزنینم 
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 خود فکر کردم اگر خوراك شیپ,  خواستم زنده باشم ینم： داده و گفتمرونی را پر صدا بنفسم
آقام به جز خودش و خواسته هاش به ,  هی اجباری زندگنی بهتر از ایلیخ,  گرسنه بشم يوونهایح
 ,  کنهی فکر نمي اگهی دزیچ

 . می خدمت به اونا خلق شدي ما زنها فقط براگهی ماون
 ي اگهی خدمت کردن به انسان دي برای ادمچیه,  دهی حرفا بعنی همه شعور انی با اياز دختر _

 . ستی خدمت کردن ني به معنانیا,  دارن اجی به هم احتی زندگيمرد برازن و , خلق نشده  
 دنی موضوع رو اشتباه فهمنی ها ایحاال اگه بعض,  کامل شدن گهی دوست داشتن و با هم دیعنی نیا

 . میاری اونا رو از اشتباه در بدیبا, 
 تالش دی باياری رو از اشتباه در بي اگهی هر کس دای,  یعباسعل,  آقات ي بخوانکهی ايبرا,  تو حاال

 ...  نه فراریکن
 ... یاونا حت,  نداره دهیفا _
 .کنمیمن هم کمکت م,  می کنی مگهی فکر دهی نداشت دهیاگه فا,  یکنیتو تالشت رو م _
 

  چکار کنم؟دی بامن： گفتم يدواری کرده و با امنگاهش
  ازدواجی با عباسعلی که تو به اقات بگنهی راه انیاول _
 . ی کنینم 

 ! ترسمیم _
 ... ی به خودت اعتماد کندی باتو：گفت, کردی که مهربانانه نگاهم مهمانطور

 ：ادامه داد,  نگفتم يزیچ
 . رسونمیتو رو به خونتون م,  نمونده يزی صبح چتا
 .ستیشما حالتون خوب ن. برم تونمیخودم م,ممنون , نه  _
 ：  اضافه کرديبعد با لحن طنز الود, کنهی بهتر م پاك شب حالمويتازه هوا, من خوبم  _

 ؟ی گرسنه شيوونای حي غذاي خوای باز منکنه
 . خوامی نمگهید： زده گفتم خجالت

  می راه هر دو ساکت بوديتو
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 . دییایشما ن,  رمیخودم م,  به بعد نجای ااز： و گفتم ستادهی مانده به خانه ایکم
 . ی تا برسکنمی نگاهت منجای ااز： و گفتستادیا
 .  از او جدا شدمی کوتاهی خداحافظبا

 .  و به طرفش برگشتمستادهیا,  که رفتم ی قدمچند
  شد؟یچ：دی پرسي لبخندبا
 .  کردمتتونی اذیلی خدیببخش,  کردم ازتون تشکر کنم فراموش： شرم گفتمبا

 .  بتونم انجام بدمدی رو که گفتي کاردی دعا کنبرام
 يرو. ی حرف بزنیتونی مطمعنم که می هستیر ضمن تو دختر محکمد,  ستی به تشکر نيازین _

 .  کنارت هستمشهی برادر همهیمثل , کمک منم حساب کن 
 .  تشکر کردمی زده و به ارامی کمرنگلبخند

فقط نور ,  داخل شوم برگشتم نکهیدر باز بود قبل از ا,  ستادمی در ايجلو. دمی راه را تا خانه دوهیبق
 . شدی که هر لحظه دورتر مدمیچراغشو د

  دمی گلرخ را شنفی ظري محض ورودم به خانه صدابه
 .  بودستادهی اي پله ها کنار انبارریز

 ؟یکنی چکار منجای وقت شب انیا： طرفش رفته و با تعجب گفتم به
 ؟ی کنی چکار منجای تو اخود： گفت ی ارزاني صدابا

  دارهیمامان هنوز ب,  می بخوابمی ما نتونست؟ي بودکجا
 ...  باالمی برایب,  نی ناراحت بشخواستمینم,  دیببخش _

 .  اتاق را روشن کرده بودیکم, فانوس کنار دست مادر ,  می اتاق شدوارد
 ؟ حاال تو کشمیکم از دست اقات م,  عمر شدم بچه نصف：از جا بلند شد و گفت,  من دنی با دمادر

  ؟يهم اضافه شد
  تا حاال؟يکجا بود,  ی بکني برم داشت که نکنه کار احمقانه االیخ

 ... لب گفتم کوهری انداخته و زنیی را پاسرم
 ؟یشی گرسنه ميوونای گرفتار حی نگفت؟يکردی مکاریتو کوه چ _
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 با اون نگاه ی عباسعلنکهی قبل از اخواستمی ماتفاقا：زانوهامو تو بغل گرفته و گفتم,  در نشستم کنار
 .  گرسنه بشميوونای حيغذا,  منو بخوره شای حیب
   همه بهتر بودي براينطوریا

 . دمی ترسیعنی.  نشد اما
  صورتم گرفت ويچراغو جلو,  نشست می امد و رو به روکمی نزدی با نگرانمادر

 ؟ي کردکاری شده؟ تو با خودت چی صورتت چنمیبب：گفت  
 ：ادامه داد,  نگفتم يزیچ

,  شده ی چنمی درست ببایبعد ب, دست و صورتتم بشور , لباست پاره شده ,  لباستو عوض کن برو
   موضوع ختم به خبر شهنیخدا کنه ا,  نهی نبری خی عباسعلنی که ایاله

 , دی  بخوابدی برشما： از اتاق خارج بشم گفتم نکهی و قبل از ادهی کشیقی صدا نفس عمیب
   تو هم بخوابیگل,  خوبم من
 . می کار داریلی خبحص
 انکه لباسم رو عوض کنم به یب,  بعد از شستن دست و صورتم یمدت طوالن,  رفتم رونی اتاق باز

 . دمیاتاق برگشتم و کنار گلرخ دراز کش
 .  را به سقف دوخته و غرق در افکارم شدمنگاهم

  ؟سویگ _
  هوم _
 ؟ی کنی فکر میبه چ _
 ： انکه نگاهش کنم گفتمیب

 ؟يدی نخوابچرا
 ؟ي کردی فکر می به چینگفت,  برهیخوابم نم _
  زای چیلیبه خ _
  ؟سویگ _
 هی چگهید _
 ,  یینجای ما رو دوست داشت که تو االن ایلیخدا خ _
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  ی تو اتفاقي امشب برااگه
 م؟یکردیما چکار م,  افتاد یم

, چقدر خوشحالم  به خونه برگشتم نکهی بگم از اخوادی مدلم： گفتمی طرفش غلت زده و به ارامبه
 . ستمیاما ن

  از مردن بهتره؟ی با عباسعلی عروسی کنی فکر متو
 ： نشست با دقت نگاهم کرد و گفتشی در جاگلرخ

 کنه؟ی درد میلیخ,  شده ی زخمپاهات
 . دمی فهمیاصال نم, ي نگفته بوداگه： گفتمی تفاوتی انداخته و با بمی به پاهاینگاه

  ؟سویگ _
 ؟ی گلی خوابیتو چرا نم _
  ؟ي کجا بودی بگي خواینم _

 ,   خواستم نباشمیم： و گفتم دهی به پشت خوابدوباره
 .. گالره, تو , به خاطر مامان ,  فقط به خاطر خودم نه
 .  با شما مهربونتر باشهی اقا به خاطر نبودن من کمدیشا
 که دستم بود رو یفانوس,  دمیشنی نفسهاشو مي بود که صداکی اونقدر به من نزدوونیاون ح... یگل

   که خودم فکردمی دوی میبا چنان سرعت, تو سرش زده و فرار کردم 
 .  بتونمچوقتی کردم هینم
 سنگها يخودمو رو,  بخورم نیدامنم رو به دندون گرفت و باعث شد زم,  اون دنبالم اومد یول

 یلیخ.....,  دمیکش
 .  بودوحشتناك

 , ی گلدمی عمرم ترسي همه ي اندازه هب： را به گلرخ دوخته  و ادامه دادم نگاهم
 ؟ی کنکاری چيخوای مسو؟ی گشهی میحاال چ _
 .کنمی نمی عروسیبا عباسعل _

 . زدی موج می نگفت اما در نگاهش اثار ترس و نگرانيزی چگلرخ
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  زدهمیفصل س          
 
 

 .  را برداشته و اماده رفتن شدمرمی بقچه نان و پنشهیزودتر از هم,  را اماده کردم صبحانه
 .  در من به وجود اورده بودیبی ارامش عجشی رضا و حرفهاادی

 ： گفتی امد و با نگرانرونیمادر از باغ ب,  از رفتن قبل
  نخورده کجا؟ییناشتا
  ببره ؟یمگه اقات نگفت گله رو چوپان عباسعل,  بعد

 . ندارهی ربطی به عباسعلنیا, امو خودم بکنم  خوام کاریم： گفتمی را در بغل فشرده و به ارامبقچه
 , سویگ： گفتی با نگرانمادر
 ,  و به جون من نندازاقات

 .   درختا کمک کنياری تو ابایتو ب,  ببره اراحمدیبذار گله رو  ,  حرف حرف خودشه یدونی که متو
 .  گله رو اوردمنکهی بعد از ایول,  کنمی کارم منیا, چشم  _

 . زنمیضوع هم خودم با آقا حرف م مونی اي درباره
 .  وارد آشپزخانه شديگری تکان داد و بدون حرف دي سرمادر

 .  نبودمنی زمياصال انگار رو,  چطور رفتم دانمی کوه را نمي خانه تا پاي فاصله
 .  استدنمی تخته سنگ نشسته و متظر رسي مدت او را تجسم کردم که روتمام

 .  برخالف تصورم بودزی همه چاما
 .  هم نبودوانی ايرو, به خانه اش نگاه کردم ,  تپه نبود رو

   آن طرفتر کشاندمی را کمگله
 .  بهتر بودينطوریا,  نشود دهی که خانه اش ديطور

 ریز,  وجودم را گرفت یبی عجي دلشوره کبارهیاما ,  است گهی دياون هم مثل مردا:  خودم گفتم با
 ... ایخدا,  افتاده ی اتفاقدیشا,  حالش بد شده باشه نکنه：لب گفتم

چند قدم به طرفش رفته و با ,  دیدویبه طرفم م,  نگاهم به رو به رو افتاد مهی سلادی فري صدابا
 ： تعجب گفتم
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 د؟ی ؟شوهرت که تو رو ندیکنی چکار منجای اي زودنیصبح به ا,  مهیسل
  بود که رفتشیهوا گرگ و م,  بابا نه： زنان گفتنفس

 ,   هم متوجه اومدنم نشدندهیبق,  ادیتا شب هم نم, شهر  
 .....ی کن ببفیتعر,  خوب

 ؟یکنی برام مي کارهی مهیسل： حرفش امده و گفتمانی مبه
  بگو, اره  _
 .  مواظب گله باش تا برم و برگردمقهیچند دق _
  ؟سویگ... باهات حرف داشتم یکل,  يریکجا م _
  یوقت,  امی مزود： گفتمشدمی دور م از اوکهی حالدر
 . مدم بگواو

 راه را یداشتم با عجله باق,  دلم اشوب شده بود یاز نگران,  دمی خانه اش دوکی راه را تا نزدهمه
 ,   امدیاز دور م,  دمشی که درفتمیم

 . شده بودری شوم برگردم اما ددهی دنکهی قبل از اخواستم
 . گردمی ميزی وانمود کردم که دنبال چيطور,  امده ام نجای بداند به خاطر او تا اخواستمینم

  تونم کمکتون کنم؟یم,  خانوم سوی گسالم： گفتی به طرفم امد و به ارامي با لبخندهمراه
 گشتمی از بره ها میکی دنبال： انداخته و گفتمنییسرم را پا,  کرد ی نگاهم با نگاهش تالقي الحظه

 . رمیحاال با اجازتون م, 
 دی کنداشی پنی خواینم： حال گفتنیبا ا,  گمیدروغ م دیفهم

 
 . ادی خودش منه： پشتم به او بود گفتمکهی حالدر
  که نداره؟یاشکال. ارمی و براتون مکنمی مدایمن پ _
 .  گفته و به حالت دو از انجا دور شدمي بلندنه

 کنهی خودش فکر مشی کرد ؟ حتما پی در موردم ميحاال چه فکر,  تنم از خجالت داغ شده بود تمام
 .  هستمای حیکه چقدر ب

 ： من گفتدنی با دمهیسل,  دمی در هم و تزار دهنده به چراگاه رسي فکرهانی همبا
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 ,ي چقدر عرق کرد؟ي بودکجا
 ： زده و گفتمي زور لبخندبه

 . دمی راه رو دوتمام
 ؟ي جا گذاشته بوديزیچ _
 .  راه برگشتمانی هم از منیبه خاطر هم,  نبود ی مهمزیچ, نه  _
 گریاما  د, دهی نفهميزی چیعنی نگاه متعجبش را به من دوخت و شانه اش را باال انداخت که مهیسل
 . دی نپرسيزیچ
  شد؟ی چنمی ببنیبش： ان نشست و گفتيرو,  اندازم را پهن کرد ریز

 .  که گفتم بودی تمام حواسم به دروغکهی نشستم در حالکنارش
  شد ؟یچ,  یچ _
  ای بی تونست نظر آقاتو عوض کنه؟ منظورم بیکس,  گمی رو میسو؟عباسعلیحواست کجاست گ _

 ： و گفتمدهی کشیقی عمنفس
 ي بگه کاری وقتیدونیخودت که م,  خودشو گرفته میآقام تصم, ادی بر نمي کاریاز دست کس,  نه
 ! بشهدیبا,  بشه دیبا

 اطشی داره تو حیچون عباسعل,  کردم ی مفکر： تاسف تکان داد و گفتي سرش را از رومهیسل
 ,  شکنهی ساله با دمش گردو مستی بيمثل جوونا, گور به گور شده ,  سازه یاتاق م
,  خواد بکننی دلشون مي اون و آقام هر کاربذار： گفتم ی را به او دوخته و با لحن محکمنگاهم

  خورهیاون اتاق هم بعدا به درد پوران خانوم م
  یعباسعل من زن چون

 . شمینم
 از گونه ام گرفت و پر خنده ی محکمي و بوسه دیبعد از جا پر,  اول با تعجب نگاهم کرد مهیسل

 رو به ي دامادنی داغ اخوادیدلم م,  سوی دوستت دارم گنقدری همه جسارته که انی خاطر ابه：گفت
 خجالت الشیبیبا اون س,  گردن کلفت مردك：بعد با حرص ادامه داد,  ي بذاریدل عباسعل

 , هکشینم
   راحت شدالمی خسویگ,  یاخ
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 .. ادهی هم که ماشااهللا زنیخبر چ, االنه که همه جا رو دنبالم بگردند ,  رمی مگهی دحاال
ازاز ,  کردمی نگاه ممهیهمانطور که به دور شدن سل.  کردم ی خداحافظمهی از سلي با لبخندهمراه

 , مهی بهتره منم مثل سلدیذهنم گذشت شا
 .  انجام بدمگهی آقام میهر چ,  نجای اي تمام دخترامثل

  ي بلندي و با صدادهی  کشیقینفس عم,  تموم شه ي جورهی دی عمر منم باباالخره
 ,  تموم شهينجوری خوام عمرم ای من نماما：گفتم

 . رو دارمی خوشبختاقتی لمن
 . ي رو دارنهای بهتراقتی لتو：دیچی مهربونش در گوشم پيصدا

 .  متوجه اومدنتون نشدمدی ؟ ببخشدییشما...ش： گفتمی و با دستپاچگدهی او از جا پردنی دبا
  نجامی وقته ایلیخ,  دونمیم,  بله： گفتي با لبخندهمراه

 . نخواستم مزاحم بشم,  دیکنی با دوستتون صحبت مدمید
 . دیستیمزاحم ن _

 د؟یریگی از من نمنویا： نافذش را به من دوخت و گفتنگاه
  کجانیا： گرفتم گفتمی آن را مکهیدر حال,  شدم که تو بغلش بود يمتوجه بره ا تازه

 بود ؟ 
  که دنبالشستی نياون بره ا,  البته： گفتیرکی زبا
 . شدی بودمش حتما گم مدهیاگه ند,  اطراف گرفتم نی همنویا,  دی گشتیم 

 ：بدون انکه نگاهش کنم گفتم,  خودمو با بره مشغول کرده بودم کهی حالدر
 .  بودمامدهی بره ندنبال

  دمیاز نگاهتون فهم,  نویا _
 .دیستی نی خوبي دروغگوشما

 ,  که نگرانتون بودمنی باشدهی رو هم فهمنی ادیپس شا _
 .  نکرده حالتون بد شده باشهي که خدادمی ترسیم 

   نگاهش را حسینیپشتم به او بود اما سنگ, له بفرستم  گانی تا بره را مبرگشتم
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 دی دارشی که در پی رو به شما و راه سختشبی هم تمام دمن： سکوت گفتیبعد از کم, کردم یم
 ,   کردمیفکر م
 .....دیتونی مشما

 دی برنجایاز ا,  دیزود باش... دیبر ： حرفش امده و گفتم انی به طرفش برگردم با عجله منکهی ابدون
. 

  شده؟يزیچ _
 . ستیمهم ن,  گهی گفتم نه دی کرده و به ارامنگاهش

  نگاه غضب الودش را به رضا دوخته بود,  شدی مکی به من نزدکهی احمد در حالاری
 مراقب شتری به بعد بنی ااز： بشنود گفتاراحمدی که ي بلندي که متوجه موضوع شد با صدارضا

 ! به دادشون نرسهیممکنه کس گهی ديدفعه ,  خانوم دی باشووناتونیح
 .  کرد و رفتی خداحافظي با سردبعد

 ： گفتکردی با نگاهش رضا را دنبال مکهی احمد در حالاری
  داشت؟کاری چنجای اهی پسر شهرنیا
 .. کهيدیشن： گفتم ی خشکبا
 ؟ی قبل چي من خرم ؟روزاي کردفکر： تمسخر گفتبه

 .  بدمحی برات توضنمی بی نمالزم： از سر خشم به او کرده و گفتمینگاه
 نگفت که ی عباسعلمگه： به من ادامه دادیقی وبا نگاه عماوردی خودش ني به رویول, شد یعصبان

  ؟ارمیگله رو من ب
 ： مشغول جمع کردن چند تکه چوب بودم گفتمکهی حالدر

 ,  اون دهنشو ببنده,تا آقام هست ,  بگو بهش
 .  نگفتيزیچ

 .  نگاهم کردرهیخ,  کردم نگاهش
  به من؟يزل زد, چته  _
  ؟سوی رو چه به تو گیاخه عباسعل _
 . ادی بتی که به خواستگارشدی میننه ام راض,  ي تند نبودنقدری ااگه：ادامه داد,  نگفتم يزیچ
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 . رهی گی ممیداره گر,  اراحمدی ادامه نده يوا： گفتمی تفاوتی ببا
 .  شدزمیمتوجه لحن تمسخر ام,  قرمز شد شی حرف من تا گوشهانی ابا

  ي داریحیواسه آقات توض,  در مورد اون پسره  حتما： زد ادی فرتی رفت با عصبانی مکهی حالدر
  باال انداخته وي اشانه

 
 . دنمیمن اماده جنگ, بکن ي خوای مي کارهر： لب گفتمریز

  وانینگاهم به ا,  بروم نیی پانکهیقبل از ا,  غروب گله را جمع کردم کینزد
 . دلم گرفت, نبود ,  اش افتاد خانه

 .  باشدداری دنی اخرنی ادیشا
 . ستی معلوم نیچیه

 .  کردمی نرفته بودم که صدای کردم هنوز چند قدمی را به طرف خانه هگله
 .نمتی ببي برنکهی قبل از اخواستم： به طرفم امد و گفتستادمیا

  نطوری هممنم： گفتم ی ارام به او کرده و بهی کوتاهنگاه
 د؟یخوب چکار کرد _
  یچیهنوز ه _
 د؟یستی ازدواج ننی به ای که راضدیبه پدرتون گفت _
   گفتی ممهیسل,  کار رو بکنم نی زودتر ادی بای ترسناکه ولیلی خنکهیبا ا, هنوز نه  _

 . سازهی اتاق ماطشی داره تو حیعباسعل
 من با پدرتون حرف بزنم نی خوایم： بود با همان ارامش گفتدای اثار خشم در صورتش پکهی حالدر
 ؟
 .  بشهی احترامی خوام بهتون بینم,  نه： و گفتم دهی خندی تلخبه
  هر وقت,  حال نی ابا： نگاهم کرد و گفتی مهربانبا

 .  من هستمي بخواکه
 .  نگرانمیلیخمن ,  دی مراقب باششتریب,  تونیماری در مورد بیراست,  بابت مطمعنم  نیاز ا _
 ： محبت نگاهم کرد و گفتپر
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   هم مواظب خودت باشتو
 ：ادامه داد,  نگفتم يزیچ

 نجا؟ی اامیاشکال نداره که بازم ب,  گهی دزی چهی,  مزاحمت شدم یلی خنکهی امثل
 ： انکه نگاهش کنم گفتمیب

 ..  نه
 اون پسره برات دردسر درست نکنه؟,  بگو شهی متیاگه باعث ناراحت _

 ...  هر روز,  منتظرم： گفتم یبه سادگ, نگاهم در نگاهش نشست ,  را باال اوردم سرم
 .  را به طرف ده فرستادموانهای را گفته و حنیا

 
  فصل چهاردهم          

 
 کاش： و گفتدی کرد نالی روغن بدبو چرب مهی ورم کردشو با ي پاهاکهیدر حال,  نشستم ی بی بکنار

 .  همه غم نبودنی قشنگ تو اياما تو چشما,  درد داشتم نیده برابر ا
 . نمی رو بده ببی پشمياون پتو,  ننه
  نکنهخدا： دادم گفتمی پتو رو به دستش مکهی حالدر
 . ...ما فقط دلمون به شما خوشه,  دی سالم باششهی همیاله, ی بیب 

   توي از همه دلم براشتری بیول,  نگو ننه یبه کس ： و گفتدی به صورتم کشیدست
  دسته گلم و پرپر کنه ؟يسوی کنه و گیوونگینکنه آقات د, همش نگرانم ,  تپهیم
  فقط توی بیب： و گفتمدهی کشیاه,  چشمام نشست ي اشک توکبارهی
 حرف خودشه, آقا جان که حرف ,  ی بکني کارهی ی تونیم 

 . گنده ستیلی خی عباسعلی بیب,  اخه
 .  ستیخاك بر سر ادم ن,  فقط گنده بود کاش： با حرص گفتی بیب

خاك بر سر مادرت کنند ,  راه افتاده باهاش اومده خونتون ي چطورستیمعلوم ن,  پوران بدبخت اون
به ,  نگه یچی بخوره و هيچقدر ادم تو سر,  بچه به من نرفته نیاصال ا,  عرضه ست ی بنقدریکه ا

 ..  خانومهیلیخدا که خ
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 .  کني کارهی ی بیب： دوخته و گفتمی بی منتظرم را به بنگاه
 ؟ی خونه نرفتهنوز： تو دستش گرفت و گفتدستمو

 . نجای به گلرخ دادم و اومدم الهی طوکی رو نزدوونایح, نه  _
  ؟يپس خبر ندار _
  ؟ی بی بیاز چ _
من  که از ی دونیم,  بار هی هم ونیش,  بار هیگفتم مرگ ,  آقات شی توك پا رفتم پهی ظهر کینزد _

فکر ,  صدا یاروم و ب,  باهاش حرف زدم یلیخ,  تو وسطه ي پایول,  نطوریمنم هم,  نداره یدل خوش
فقط , کنم ی بگه تحمل می هر چسوی به خاطر گنباریا：با خودم گفتم ,  بهتره یلی خينطوریکردم ا

 . اگه بتونم تو رو نجات بدم
 صبرانه ی بهاتهیالبد بعدش هم نوبت ابج, حاال نوبت توشده ,  که سر مادرت اورد کم بود ییبالها
  ؟ی بی شد بی چخوب：گفتم

 .  بگمی بگم ننه ؟ چیچ： و ادامه داددی کشیاه _
,  دختر منه سوی گکه：اخر هم با توپ و تشر گفت, عوضش اون داد زد ,  من اروم حرف زدم ی چهر
 .  زنمی هم حرف بزنه  تو   دهنش میهر ک,  ی بدمش به عباسعلخوامیم
 ی مونده که از دومادم تو دهننی همي عمراخر： انداخت و با بغض ادامه دادنیی نگاهش را پای بیب

 .بخورم
   رو بای بی اشک بقطره
 ی بیب,  زنم یخودم با آقام حرف م,  جونم ی بی نخور بغصه： ام گرفته و گفتمي  روسري گوشه

 .  شهی من مثل مامان نمی زندگدمیبهت قول م
,  کنه ی منطوری که با شماها انهی نبری آقات خیاله,  برم قربونت： گفتی بغلم کرد و با مهربونی بیب

از بس که بد دهن و ,  ذارن ی نمشی از ترس آقات پا پی ولی ها ارزو دارن که تو عروسشون بشیلیخ
 .  کنمکارینستم باهاش چ دوی دندونشه وگرنه مری که گوشتم زفیح,  عقله یب

  نگویچی به آقام هگهید _
 ببخش,  هی به شما شده کافی حرمتیهر چه ب,  ی بیب
 . ی ناراحت بشنقدری خواستم به خاطر من ای نمی بیب 
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,  دوباره شر به پا کنه ومدهی تا آقات نبرو： و گفتدی به سرم کشیدست,  زد ی لبخند محزونی بیب
 .  تو هم بزرگهيباالخره خدا

 و دی که درد شديزی چهی,  خوام ی دوا مهی ی بیب： پا و اون پا کرده و گفتم نی ای از رفتن کمقبل
 , ساکت کنه

  درد داره؟تییجا： موشکافانه نگاهم کرد وگفتی بیب
 . گمیبعدا م,  ی بینه ب_
 . دمیبا عجله به سمت خانه دو,  گرفتم ی بیدوا رو که از ب 

 . کاش تا صبح تو قهوه خونه بمونه,  کردم که آقام خونه نباشه یدا خدا م راه رو ختمام
 .  آقا جلوم  سبز شدي انبارکینزد.  لرزان وارد خانه شدم یی قدمهابا

 . سالم کردم, گرفتم ی لرزش صدامو مي جلوی به سختکهی حالدر
 ,   خوشم اومدازت： گفتیشگی همون اخم همبا
 .  تعجب نگاهش کردمبا
 ننه ات,  ببره اراحمدی گله رو ی نذاشتنکهیاز ا _
 جنم داشته نقدری کردم ایفکر نم,  ی کاراتو خودت بکنی نرفتی عباسعلي تا خونه يخوایم,  گه یم 

 . یباش
  ؟ي کردی کم کمک مهی شد ی می ؟چي بود زدی چه حرفنیمامان ا,  يوا： دلم گفتم تو
به خود جرات داده و قبل از ,  تپه یبم تو گلوم ماحساس کردم قل,  فرو دادم ی دهانم را به سختاب

 .  آقا بره صداش کردمنکهیا
 آقا جان؟ _

 .  کردنگاهم
 .  دهانم قفل شده بودانگار

 خوب؟ _
 من...من ....جان .. آقا  _

 .  نشنومايادی ؟ حرف زی چتو： رفت و گفتي چشم غره اشهی هممثل
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 ي دستش را توکی کهی در حالکردیمامان ملتمسانه نگاهم م,  پله ها افتاد ي نگاهم به باالاری اختیب
 .  فشردی رحمانه می گرفته بود و بگرشیدست د

 یمن زن عباسعل,  جان آقا： و گفتم دهی کشیقینفس عم,  را از مادر گرفتم نگاهم
 ..... شینم 

 .  نشست صورتمي آقا تویلی بود که سامدهی نرونی کلمه اخر از دهانم بهنوز
 .  افتادمنی زمي قدم عقب رفته و روچند
  يبرا,  را باال اوردم سرم

 . دمی را ندیی جاي الحظه
,  کرد غلط： گفتی بود و با تضرع رو به اقا مستادهی منو آقا انی متوجه اطراف شدم که مامان بیوقت

 .  کنمیمن خودم ادبش م,  دیشما بر, به خدا غلط کرد 
 شب جمعه يبرا,  ي کار رو کرده بودنیتا حاال ا,  ی ادب کنی خواستی اگه متو： گفتضی با غآقا

  بزرگترا رو خبر کن
 .  از جانب مادر باشد رفتی منتظر حرفنکهیبعد بدون ا,  موضوع تموم شه نی ادی زودتر بای چهر

  بازو مومامان
 

   کرد بای بلندم مکهی و در حالگرفت
 . گهی دنهیالبد قسمت تو هم ا,  دخترا يمثل همه ,  يدیم سرت رو به باد اخر： گفتی حوصلگیب

 .  مجال صحبت رو از من گرفتشی بگم که با حرف بعديزی چخواستم
 ,   کنهی داره از درد ناله مچارهی بوونیح,  برو اون گاو بدبخت و بدوش حاال

   اون گاودنی نالیحت,  از کنار مادر گذشتم ی حرفبدون
   من اثر دارهي از ناله هاشتریب

 
  فصل پانزدهم         

 
 .  از ظهر گذشته بوديادی زمدت
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 .  نان به دهان ببرمينتوانستم لقمه ا,  کردم ي کارهر
چند بار ,  امدی چرا امروز ندانمینم,  داشتم یبیحس غر,  جمع کردم ی حوصلگی غذا رو با ببقچه

 .  دمیاما خجالت کش, خواستم به خانه اش بروم 
که به , گله را جمع کردم , فکر که ممکنه بارون بباره نیبا ا, گرفته بود , ه اسمان انداختم  بینگاه

 .   شدی نمدهی کشمیاما پا, خانه ببرم 
 .  فرستادمرونی بي و اشوب دلم را با اه سردبغضم

به ناچار گله را به طرف خانه ,  باران نم نم شروع به بارش کرد یوقت,  چه مدت گذشت دانمینم
 .  فرستادم

  خانه گلرخ را صدا کردميجلو
   زد وي من لبخنددنی دبا

 هیمن ,  جا کن لهی رو تو طووونای حیگل _فکر کنم بارون تند شه , يچه خوب شد زود اومد ： گفت
 شیبگپ رفته پ, اگه مامان سراغمو گرفت ,  امی و زود مرمیم,  دارم يکار

 ... ی بیب 
 .  گفته و با عجله دور شدمنرایا

  سوی گنرو： گفت ی مادی که با فردمی را شنشی صدااما
 .  می کار داریلیخ,  بمون ي که زود اومدحاال
  بده,  ننه ی حال حاجیراست

 ... سویگ.....سویگ
 .  دور شده بودمیلیچون خ,  دمی حرفاشو نشنهیبق

 . راهم را به طرف خانه اش کج کردم,  نهی بی راحت شد که گلرخ منو نمالمی خیوقت
 .دمیتمام راه را دو, حاال باران شدت گرفته بود  ,  دی غری بار اسمان مکی چند لحظه هر

 .  در زدمی تازه کرده و به ارامی خانه اش نفسيجلو
 .  همانجا منتظر بمونمایبرم تو ,   دونستم چکار کنم ینم,  باز بود در

 . داخل شدم,  دمی نشنی جوابیوقت,  در زدم دوباره
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 دامنم اب نیی شده و از پادهی از گل پوشاهمیکفش س, افتضاح بود ,  به سر و وضعم انداختم ینگاه
 . دی چکیم
 . دامنم را چالنده و دوباره داخل شدم,  رفته رونیب
 .  خانه نبودی کسنکهیمثل ا,  امد ی نمیی صداچیه
 . داشتی بر نم هم که دست از سرمی لعنتي دلشوره نیا

 . نکنمفی را کثیی جانی از اشی در گذاشتم تا بي را جلومیکفشها
 از نکهی صدا کنم مثل ادمی ترسیم,  نبود یکس,  دمی سرك کشییبه اتاق جلو,  جلو رفتم اهسته

  شکستن سکوت
 .  خانه وحشت داشتمنیا

 .  باشدافتادهی نياتفاق بد,  کردم ی جلو رفتم تو دلم دعا منیپاورچ,  نیپاورچ
   که بهی دستي ضربه با

 چشامو ي لحظه ايبرا,  اجازه اومدم تو یب,  چه بد شد ایخدا, يوا,  ستادمی امیدر جا,  ام خورد شانه
 .   بستم تا به خود مسلط شوم

 .  کردی و نگاهم مستادهی امی که رو به رودمی را دیزن جوان,  به خود امدم یوقت
 .  سالم کردمی ارامبه
 ؟ییتو,  جان سوی گسالم： گفتیبا لبخند کمرنگ,  که انگار تازه متوجه شده باشد او

 جان سویگ,  ی چقدر تو مهربونایخدا,  ي خوب شد که اومدچقدر： را در دست گرفت و گفت دستم
 ,  مونده بودم چکار کنمفیبال تکل, خدا تو رو برامون فرستاد , 

 ： گفتي بغض الودي  و با صدادیود کش که دستم در دستش بود مرا دنبال خهمانطور
 . ستیاصال خوب ن,  ستی خوب نحالش

 فکر کنم مدت یول,  ی از کدونمینم,  بود هوشیب,  اومدم یوقت： کنار تختش برد و ادامه دادمرا
 ,   باشهيادیز

 ,   صورتش کنار نرهيمواظب باش ماسک از رو,  بمون ششی پتو
 که ی دونیم： امده باشد برگشت و گفتادشی ي تازه ازی چنکهیبعد مثل ا,  قدم از من دور شد چند

  نذار باالتر بره,  تب داره ؟ی چکار کندیبا
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 هان؟,  که يبلد
 گهیسه ساعت د,  تا دو ادی زیلی خامیزود م,   شهر رمیم：دوباره گفت,  کردم دیی تکان سر تابا
 . رمی برم بگدیباشه؟ به من نگفت که داروهاش تموم شده با,  نجامیا

 ....  تو  اشپزخونه هستیهمه چ,  بده بخوره يزی چهی به هوش اومد یوقت
   و منگ نگاهش کردمجیهمانطور گ,  زدی حرف مزیکری

 مگه نه؟,  ی هستمواظبش： گفتی قدم به طرفم امد و با نگرانچند
   راحت باشهالتونی زحمت تونستم بگم که خبا

   برعی تند و سري ابوسه
 . با عجله رفت ام نواخت و گونه

هنوز ,  اقا یلی سي اومد که جاادمیتازه ,  صورتم گذاشتم يدستم را رو,  ناله ام بلند شد اری اختیب
 .  کردیدرد م

 
ان را بسته و ,  در باز بود يال,  انداختم ی و به دور  و برم نگاهدهی کشیقینفس عم,  از رفتن او بعد

 .  تخت نشستميکنارش رو
 . درد اورد زردش دلم را بهرنگ

 با： لب گفتمری زدم زی را کنار مشیشانی پي روي موهاکهیدر حال,  صورتش ثابت ماند ي رونگاهم
 . اما دوستت دارم,  ي که مردنیا

 .  باال بودیلیتبش خ,  را گرفتم دستش
,  کردم ی را خنک مشی و پاهایشانی پی با دستمالکباری قهیهر چند دق,  اوردم ي اب سردتشت

 .  نداشتدهیفا,   گذشت یمدت
 .  بودامدهی در حالش به وجود نيریی تغچیه
 . افتادم,  داده بود ی بی که بیاهی گادی کدفعهی

 .  که دور کمرم بسته بودم در اورده و نگاهش کردمی شالي را از الان
 ... هی گفت درمان هر دردی می بیب
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 و به ختهی ری از ان را در ظرفيمقدار,  درست کردم ي جوشانده ای بی بياز دارو,  اشپزخانه رفتم به
 اتاق

 . بر گشتم 
 .  گذاشتمزی مي را روکاسه

 ,   دانستم چه کار کنمینم,  صورتش کنار نرود ي خانم گفته بود که ماسک از رواون
 .  به رضا انداختمی به ظرف و نگاهی نگاهمستاصل
 .  عرق بودسی خصورتش

 .  خشک کردمیم صورتش را به ارای دستمالبا
, خوش بو نبود ,  دمیی را بواتشیکاسه را برداشته و محتو,  که دارو حالش رو بدتر کند دمی ترسیم
 ：  لب گفتمریز
 . پس ضرر هم ندارد,  نداشته باشد دهیاگر فا,  بد باشهتونهیپس نم,  هیاهی گي داروهی نیا

 ...  تودی به امایخدا： داده و بلندتر گفتم رونی را پر صدا بنفسم
 .   خوردی تکانشیپلکها,  صورتش برداشتم ي را از روماسک

 .  ندادیجواب, کردم شیصدا,  کردم به هوش امده احساس
 از دارو را به يمقدار,  گذاشتم می زانوهاي تخت نشستم و سرش را رويرو,  سرش کوتاه بود ریز

 . ختمیدهانش ر
 .   رفتی در هم مشیابروها,  دادم ی که به خوردش می هر قاشقبا

  ی بی بهی چنیا,  يوا： گفتمیهمراه با اخم,  از جوشانده را به دهان بردم يمقدار
 ...  زهر مارهمثل

  که دارو هر چهتی ننیبا ا,  دلشوره به جانم افتاد باز
  بهتره, تلخ تر باشه  
 .  از ان را به خوردش دادمیمین

 ولو نی زميورتش گذاشتم و همانجا کنار تخت رو صيدوباره ماسک را رو,   ازجا  بلند شدم بعد
 . شدم
 .  را از دست داده بودممی از قوایمی که نانگار
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 ي فکر که از هوانیبا ا,  کردم یبه شدت احساس ضعف م.  با زحمت از جا بلند شدم ی از مدتبعد
 .  شدموانیدر را باز کرده و وارد ا,  اتاق است کنواختی

 .  را در من به وجود اوردیفی خنک به تنم لرزش خفي هواهجوم
 .   تا غروب نمانده بوديزیچ,  به اسمان کردم ینگاه

 .  گشتمی بر مدی باگهید
 .  اتاق شدم و لب تختش نشستموارد

 . اما چشمانش هنوز بسته بود.  گذشت ی می ساعتکی که دارو را داده بودم تا حاال ی وقتاز
,  ای خدايوا： گفتمیبا خوشحال,  کم تر شده بود یلیتبش خ, اشتم  گذشیشانی پي را رودستم

 ..  خوبهیلیخ
 . دی خندی نگاهش میول,  رمق بود یچشمانش ب,  پلکهاشو باز کرد اروم

 ! یینجای تو انکهی اخوبتر： صورتش برداشت و نجوا کنان گفتي را از روماسک
   سرعت بلند شده وبا

 د؟یداری بشما： گفتم
 . نی ؟ بشيچرا بلند شد _

  شده ؟یچ： گونه ام باال اورد و گفتکیدستش را تا نزد,  نشستم نگاهم کرد نی زمي تختش روکنار
 کار ي جهی هم نتنیا,  که مبارزه تازه شروع شده دی فراموش کردنکهی امثل： گفتم ی لبخند تلخبا

 . است
 ：  طنز الود ادامه دادمبعد
 ... یعل به نفع عباسچیه,  کی فعال
 ه؟ی عباسعلکار： دی پرسیبه ارام,  شد  دای خشم به وضوح در نگاهش پاثار
  آقام, نه  _

 . از جا بلند شده و به اشپزخانه رفتم,  بپرسد يگری سوال دنکهی از اقبل
 تکه نان درون کی و با ختمی سوپ ري برداشته و مقداریظرف کوچک,  گاز بود ي جور غذا روچند

 .  بردمشی گذاشته و براینیس
 د؟ینی بشدی تونی گذاشته و گفتم مزی مي را روینیس
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 .  کرددیی تکان سر تابا
 ： گذاشته و گفتمشی پاهاي را روینیس,  نشست یوقت

 . بهتر باشهنی شروع فکر کنم اي برایول,  اشپزخانه هست ي توي خوشمزه ايغذاها
 .يدی زحمت کشچقدر： نگاهم کرد و گفتمهربانانه

 ：  گفتمي با لبخندمراهه
 .  بودندنجایا,  امدم یوقت, همه رو اون خانوم  اوردند ,  ستی من نکار

 حانه؟یر： تعجب نگاهم کرد و گفتبا
  دونمیاسمشونو نم, راستش _

  منوشونی ایول,  اسمشون رو بدونم ی با عجله رفتند که فرصت نشد حتانقدر
 .  شناختندیم 

 .  نجات مرا نشناسدي ممکنه که فرشته چطور： نگاهم کرد و با خنده گفتموشکافانه
 . ستی ها هم ننطوریا： و گفتمدهی شرم خندبا
 تونم تا امدن ینم,  برم دیمن با,  شهی مکی داره تارهوا： انداخته و گفتمرونی به بی پنجره نگاهاز
 .  خانوم صبر کنمحانهیر
 ی بیاز ب,  هیاهی دارو گنیا： و به طرفش گرفتمدهی کشونری شالم بي را از الی بی بي داروهیبق

 .  بودنطوریالاقل در مورد شما که ا,  کنه ی هست معجزه می هر چی ولدونمیاسمشو نم, گرفتم 
 . دی و از جوشانده اش  بخوردی بخارش نفس بکشيتو,  دی دوبار بجوشونيروز,  دیری بگنویا

 د؟ی رضا متوجه شداقا： افزودمیبه ارام,  کرد ی زدم فقط نگاهم می که حرف می مدتتمام
 .  تشکر کنی بیاز قول من از ب, اره ,  اره： از من گرفت و گفتانرا
 دی خانوم بگحانهیبه ر,  رمیبا اجازتون م,  کنم یخواهش م _
 

 .   تا اومدنشون بمونمنتونستم
 سو؟یگ： گذاشت ي را که دست نخورده مانده بود کنارشی غذاینیس

 . یشی مروزی مبارزه پنی که تو ادونمیم,  خودت باش مواظب：ادامه داد, ر نگاهش نشست  دنگاهم
 . دی رو شکست بديماری بنی ادی هم باشما： زدم يلبخند _
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 .  نبوددوارانهیکه البته لبخند من هم چندان ام,  زد ي لبخنددانهی امنا
 .....  آرزوستکی فقط نی که امی دانستی مبای که هر دو تقرمی هم کردي برایی رزوهاآ
 

  فصل شانزدهم           
 

 . دمی راه را تا خانه دوتمام
با خودم گفتم خدا کنه دنبال ,  ختی ريدلم هر,  امد ی که از رو به رو مدمیمادر را د,  خانه کینزد

  يمن تا خونه 
 .  نرفته باشهی بیب

 ：  زدادی فرتیبا عصبان,  دی که رسکمینزد,  را تندتر کرد شی من قدمهادنی با دمادر
 . ییایچقدر منتظر شدم که ب,  ي تو؟ اصال فکر ندارییکجا
 !ي دنبالت گفت که اومدی بی بي سر رفتم خونه اخر
  رو  هزار تا ماچی بی دلم بتو

 يوا： با خودم گفتم کرده
 !  به خدای ماهیلیخ,   ی بیب 

 ؟ی رفتی گذاشتی ننه بده ؟واسه چی بهت نگفت که حال حاجیحواست کجاست؟مگه گل _
  داره؟یبه من چه ربط,  حالش بده که بده خوب： گفتمیبه ارام,  انکه مادر را نگاه کنم یب

 ：با حرص گفت,  آرام تر شده بود ی که حاال کممادر
 ی رو رسمي تا خواستگارنجای اانی امشب  مالشونیبا فام,  و زنش یعباسعل,  هم ربط داره یلیخ

 . کنند
  ؟ی بیب： بغض گفتمبا

 ： ادامه دادی با ناراحتمادر
 !  بچه اش کل بکشهی واسه بدبختخوادیگفت نم,  ادی نمی بیب

 که گهی دي دخترايمثل همه ,  ادی بر نمي کاریاز دست کس,  ری رو به خودت نگافهی قنی هم اتو
 ! ی کنی عادت میتو هم به عباسعل,  کردن یزندگ
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  ي رواری اختی بمیاشکها
 .  ام روان شدگونه

  برو تو خونه.  نداره تیخوب,  شهیچشات قرمز م,  گهی دبسه： نگاهم کرد وادامه دادی با مهربانمامان
 . االنه که برسند,  عوض کن لباستو
 !  نباشهدای گونه ات پي روي جلو بکش کبودی رو هم کمتیروسر
 .  را گفت و جلوتر از من وارد خانه شدنی امادر

 .  سرش داخل شدمپشت
 .  دادمهی تکواری را در بغل گرفته و سرم را به دمیزانو ها,  انبار نشستم واریکنار د,  پله ریز

 .  بودمجیگ,  بستم چشامو
 .  اتفاقات برام قابل درك نبودنی کدوم از اچیه
 ：  حرف رضا افتادمادی به
 . یشی مروزی مبارزه پنی اتو

 . دی چکی بسته ام مي پلکهاي از الاری اختی بود که بمیبعد اشکها,  دمی خندکج
 .  کردمهی خودم و رضا گری ساده دليبرا
 . دمیدوباره به تمسخر خند,  نکردن من و خوب شدن او یعروس,  ی قشنگي ارزوهاچه

 ؟ی خوبسویگ：با بغض گفت, چشامو باز کردم ,  گالره ي صدابا
 ： گفتمی ساختگي لبخندبا

 ؟یتو چرا ناراحت,  خوبم من
 ..  سوزهی میلیخ,  کرده ی دستمو زخمی قالي شونه نیبب： صورتم گرفت و گفتي جلودستشو

 ： و گفتمدهی زخم رو  بوسيجا
.  بافم ی تو مي که من به جاگمیبه مامان م,  دست نزن ی هم به قالگهید,  کن ي با عروسکت بازبرو

 باشه؟
 .رفت و به حالت دو دی خندی خوشحالبا
 ی سالم و احوال پرسي به خود امدم که صدایوقت,  پله نشسته بودم ری دانم چه مدت غمزده زینم

 . دمی شناطی حيمهمانها را تو
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 .  دچار تهوع شده بودمیاز شدت ناراحت,  دمی انبار خزداخل
 تی  از درد و مظلومییدر صورتش رد پا. خسته و کالفه بود ,نگاهش کردم ,  با عجله به انبار امد مادر

 .  خوردیبه چشم م
  ي کاریول,  خدا دل منم خونه به： گفتمتی نگاهم کرد و با مالمهربانانه

 .  تونم بکنمینم
 .   کنهی و روز تو هم حالمو  بدتر محال
 .  نگاهش کردمفقط

 ： ادامه دادی کالفگبا
حاال پاشو سر و وضعت و  , تونستم کردم ي که هر کاری دونیخودت م,  سوی نگام نکن گينجوریا

 ی عباسعلي و جلواری رو بونیقل,  میریبا هم به مهمون خونه م,   و اماده کردم ونیقل, درست کن 
 . ی که خوشبخت بشیبذار اله

  را گفت و بانهای امادر
 .   پاك کردسشوی خي اش چشماي  روسريگوشه  

 .  برمی و نمونی قلمن： گفتم ی ارامبه
 کار رو نی ببره  و اگه تو اانی داماد قلي رسمه که دختر برانیا： و گفتدی به سرم کشی دستمادر
  ؟ی چیعنی نی ای دونی و مي جواب رد داده ایعنی,  ینکن

 . ي کار هم خودت بهتر از من خبر دارنیو از اخر ا,  يستادی آقات اي تو رویعنی
  کنمی نمی عروسی با عباسعلیول,  ذارمیام م به آقا احترمن： را به مادر دوخته و مصرانه گفتمنگاهم

. 
 ： ادامه دادمی را از مادر گرفته و با لحن محکمنگاهم

 ي خواهرام نه تو رويبه جا,  مهی سليبه جا,  خودم يبه جا,  شما ي بار به جانی اولي خوام برایم
 .ستمی زور بايآقا که جلو

 که ؟ی رو تحمل کنم که چزی همه چنجای ايمثل زن ها,  خوام تا اخر عمر مثل شما باشم ینم
 ! دهی ازدواج  دنی صالح من رو تو اگهی دي بوده و حتما پدر من مثل پدرهانیقسمت ا

 ： چشمانش از تعجب گرد شده بود گفتکهی در حالمادر
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 گن؟ی میمردم چ, به خودت رحم کن مادر ,  یگی می چی فهمینم,  ي بچه اتو
  نگفتن ؟يزیمگه تا حاال چ, زننی حرف مشهیمردم هم _
  بدونننوی خوام تمام مردم ایم

وجودم ,   خورهی سبزش به هم مي با اون چشمایحالم از عباسعل,  زارمی بي ابادنی اي از تمام مرداکه
 .  ستنهیاز آقا پر از ک

 . میستیدر اغوش مادر فرو رفته و هر دو با هم گر,  رمی اشکهامو بگي تونستم جلوی نمگهی دحاال
تو هم ,  مهمونا شی پرمی ممن：من رو از خودش جدا کرد و ملتمسانه گفت,  را گرفت می بازوهامادر

  به خدازویهمه چ,  اری رو بانیقل
 ..... می سپاریم 
 
 .  نگاهش کردمي با سرديگری حرف دیب

,  دیس در که ريجلو, ای بگهی دي قهی دقچند： چادرش چشامو پاك کرد و ادامه دادي با گوشه مادر
 ! يدیحتما کار درست رو انجام م,  ی هستی دختر عاقلتو：به طرفم برگشت و افزود

 نظرم ي جلومیدا,  دهی رضا با ان صورت قشنگ  و مهربون اما رنگ پريچهره ,  کرد ی کار نممغزم
 . بود

  هی گلرخ و بقي کار برانی ارزوهام و تکرار شدن اي از دست دادن رضا و همه یعنی خواسته انها انجام
.. 

 . ستادمی در اتاق اي گذشته و جلووانیاز ا,  را برداشته و باال رفتم انی از قبل قلمحکمتر
 .  نشسته بودی من خواهر بزرگ عباسعلي به رورو
 . نثارش کردم,  دلم هر چه ناسزا بلد بودم تو
 . من شود نگاه ها متوجه ي بلند هلهله کرد و باعث شد که همه ي من با صدادنی دبا

  زنها هم کلهی بقحاال
 .  استشی در پيانگار که چه وصلت فرخنده ا,  دندی کشیم 

 . دیی پای تمام توجه ام به اقا بود که با نگاه غضبناکش مرا مانی منی ادر
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 به اصطالح انی اماده که بعد از اوردن قلبیو دست در ج,  تا بنا گوش باز بود ششی هم نیعباسعل
 .  را بدهدی کششیپ

 . سخت شده بودمی برادنی بسته شده و نفس کشمی گلوراه
 در رونی را همانجا بانیدر مقابل چشمان منتظر انها قل,  اقا جان بود شی تمام حواسم پکهی حالدر

 . گذاشته و وارد اتاق شدم
ا  مچ دستش ری که عباسعلاوردیخواست به طرفم هجوم ب,  اتش بود ي جان از خشم گلوله اآقا

 . محکم گرفت
 .  شکستی عباسعليبا صدا,  که  حاکم شده بود ینیسکوت سنگ. در دو زانو نشستم ي جلوهمانجا

 سویگ,  پوران پاشو：  بر لب داشت رو به پوران خانم گفتی تصنعي لبخندکهی در حالدهی پری رنگبا
 .  خوادیموافقت تو رو م

 .  را که سر بلند کنم نداشتمنی اجرات
 . گار به هم دوخته شده بود که انلبانم

 .  سرم انداختي روی را باز کرد و به ارامی قرمز رنگری حريپارچه ,  خانوم به طرفم امد پوران
 .  پر شدنی نفتالي مشامم از بوتمام

 دی کشیحاال کل م,  دخترش کنار گذاشته بود ی عروسي پارچه را برانیحتما ا,  پوران خانوم چارهیب
 .  دخترش بودي انداخت که جای میی سر هوويو ان را رو

   مدام در گوشمیکس,  داد ی درونم تکانم مییروین
 ... ی توانی نمگرید,  ی نکني حاال کاراگر： گفتیم

 .  توانم را جمع کرده و بلند شدمتمام
 .  به اطراف بکنم از اتاق خارج شدمی انکه نگاهیب.  انداختم نی سرم برداشته و به زمي را از روپارچه

 .  رفتمی به اتاق بغلکراستی
 . مشت و لگدش له کندری و مرا زدیای نشسته و منتظر شدم تا آقا جان بواری دي گوشه

 ...  وحشتناكی مهمانها و بعد سکوتی خداحافظي صدای از مدت کوتاهبعد
 .  توانستم تکان بخورمی نمیاز ترس حت,  زد ی مرونی ام  بنهی داشت از سقلبم
 .  راحت شومیفی بالتکلنی و از ادیای آقا جان زودتر بکاش
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 .  هم فشردمي گذاشته و چشمانم را سخت رومی زانو هايسرم را رو,  دمی شنرونی را از بیی پايصدا
 و سرم را چدی را دور دستانش بپمیمنتظر بودم آقا جان موها,  را در اتاق حس کردم ی کسحضور

 .  بکوبدواریمحکم به د
 , یظات پر اضطراب چه لحيوا
  عروسککهیدر حال,  گالره به خود امدم ي صدابا
   را سخت تو بغلششیپارچه ا 

 .  کردی بود نگاهم مگرفته
 .  هم نوبت اوستگهیحتما چند سال د, سوخت ,شی برادلم

 .  را بداندي عروسک پارچه انی با ای قدر زندگکاش
 کرد و می به سوينگاه شماتت بار,  بود ستادهی از اتاق ارونیب. مادر نگاهم را به در دوختم ي صدابا

 . شدی جلو دار آقات نمی نبود که کسی اگه عباسعل؟ي کردکاری چی دونیم：گفت
 .  انداختمنیی نگفته و سرم را پايزیچ

   تو مهمون خونه اقات کارت دارهبرو： ادامه دادمادر
  داره؟کاریچ： ترس گفتمبا
 . خاموشش کن,  شعله ور تر نشده شی اتنی تا اسویگ. بگو چشم , ت  گفی هر چیول,  دونم ینم _

 . یکنیبهش عادت م,  ستی بد نمی کنی اونقدر ها هم که فکر میعباسعل
 . دی لرزی ممیزانوها, بلند شده و جلوتر از مادر حرکت کردم ,  نگفتم يزیچ
به طرفم امد و با خشم اما ارام ,  من بلند شد دنیبا د,  پله نشسته بود نیلب اول,  وانی اي جان رواقا

 ： گفت
 پولم هی ي همه ادم سکه نی اي که جلودهی رسیی کارت به جا؟حاالي کردی چه غلطيدی فهمخودت

 ؟یکن
 که دی دهانم کوبيچنان تو,  که دهان باز کردم نیهم,  بزنم یخواستم حرف,  را به آقا دوختم نگاهم

 . اشک به چشمانم امد
 کنار لبم گز گز,  انگشتانم حس کردم ي خون را الیگرم,  دهانم گرفتمي را جلودستم

 .  صبور باشمدی تازه اولشه بانیاز ذهنم گذشت ا,  کرد یم 
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چه ,  يتو چه بخوا,  تو برو： را گرفت و به طرف مهمان خانه هلم داد و با همان لحن گفتمی بازوآقا
 . یه بزننشنوم حرف اضاف, ی هستی مال عباسعلينخوا
حرف همونه که شما ,  زنه ی نمی که حرف اضافمعلومه： من و اقا رساند و گفت نی خودشو بمادر

 ,  دیاقاش,  دی باشه بزرگترشیهر چ,  دیبگ
 .  زنهیرو حرف شما حرف نم,  دی ناراحت نکنخودتونو
با ,  اورد نییپا,  دهانم بود يدستم را که هنوز جلو, اشک به چشمانش امده  بود ,  کردم نگاهش

به حرفاش ,  منتظرته یعباسعل,  تو برو：پشت دستش گوشه لبم را پاك کرد و اروم در گوشم گفت
 . گوش کن

 ： کرد و ارامتر از قبل گفتمیدوباره صدا,  و خواستم داخل شوم دهی کشي صدا نفس بلندیب
 
 ... سوی خودت رحم کن گبه
 . فرو داده و داخل شدمبغض تو گلوم رو به زحمت ,  بود یی دلم غوغاتو
 

 . در را پشت سرم بست,  مادر
 .  افتادی به عباسعلنگاهم

 .  به من کردي مندانه اروزی را به دهان گرفته بود نگاه پانی قلی نکهی حالدر
 . نیبش： داد و گفترونی را بانی همان نگاه دود قلبا

 . ستادمی نکردم و همانجا کنار در اتوجه
 .  شد و به طرفم امدبلند

 .  خوردی تنش حالم به هم مي بواز
 .  با من نداشته باشيکار： گفتم ي از او فاصله گرفته و با سردیقدم

 .   که اشک به چشمانش امددی خندآنچنان
 لبم اورد و ادامه کیبعد دستش را نزد, البته فعال ,  ندارم تیکار： گفتي لحن چندش آوربا

 . به آقات گفته بودم دست روت بلند نکنه , کرده کاری چنیبب：داد
 ： گفتم,  انکه نگاهش کنم ی کرده و بشتری ام را بفاصله
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  سراغ اونا ؟ي بری تونستیم,  موافقن ی عروسنی هستن که با اایلی من ؟ خچرا
 نی از دخترا اچکدومی هیول,  دونم یم： چند بار سرش را تکان داد و گفتي با لحن متفکریعباسعل

 بابتت ینی سنگي بهاریش, نه ,  راحت قبول کرد ها یلیاما فکر نکن که اقات خ,  نداشتن چشما رو
 . دادم
 .  نگفتميزی و چختهی پر نفرتم را به چشمانش رنگاه

 ：  وگفتدی خندالی خیب
 نقدری که ای هستیتو تنها کس,  نگام نکن ينجوریا
 .  خوامیم 
 . کننی موونمی چشمها دنیا： شد و افزود رهیبه چشمانم خ,  امد کتری نزدیکم 
 .  دخترتمي جامن：با بغض گفتم,  دلم آشوب شده بود شی حرفهادنی شناز
 ! ي اومدای به دنری دنقدری که تو استی من نریتقص： همان لحن چندش اورش گفتبا
 . ي شدی پچه ننه ده مي از پسرهایکی بود اگر مال فیح,  ی هر حال مال منبه

,  ستی نی مشکل بزرگنیخوب البته ا,  ی اسب چموشهی مثل نکهیاونم ا,  اشکال هست هی فقط
 .  کنمیخودم رامت م

 .  خورهی ازت به هم محالم： گفتمنهی پر کیی صدابا
   باال انداخت وابروهاشو

 ： تفاوت گفتیب
 هوم؟,  تره نیریوصال ش,  سخت تر باشه دنی راه رسی چهر
  چشمانش زل زده وتو
 . ي بری وصال رو با خودت به گور منی ايارزو：گفتم  

  آقاتبه： گفتی شرمی و با بدی تمسخر خندبه
 یم,  و کبود باشه ی برمت تنت زخمی که به خونه می خوام وقتیچون نم,  ی گفتی گم  چینم 

  ی که چیفهم
  گم؟یم
 .  رفترونی را گفت و از مهمان خانه بنیا
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 .  نشستمنی زمي روهمانجا
 .  که درد لبانم را فراموش کرده بودم,  اون ها انقدر درد داشت ي هاییزورگو
 ,  ي کردی خوبکار： گفتی داخل شد و با خوشحالمادر

 . يستادی دوباره تو روش نايخوب کرد,  باشه آقاته یهر چ,  ی هستی دونستم دختر عاقلیم
 دل منو نقدریا： ادامه داد رو پاك کرد وخوردی گونه ام سر مي که از رویقطره اشک,  کردم نگاهش

  ما رو هم اقامون انتخابيخوب شوهرا,  می ماها چطور عروس شدی کنیفکر م, خون نکن 
 .  رسما شوهرمون بودگهیاون د,  اوردن ی رو می اسم کسیوقت,  کرد یم 

 گرفتن و اجرا می عمره که اونا تصمکی,  ی وضع رو عوض کنی تونینم,  نطورهی مورد تو هم همدر
 . یکنی عادت می زندگنیتو هم به ا,  کردن ی که همه هم زندگيدید, شده 
 به ي اگهی دزیانگار چ,  بودم یعصبان,  بودن عی همه مطنیاز او به خاطر ا,  را به مادر دوختم نگاهم

 .  امدی  به زبانش  نمیکنیعادت م,  یکنیجز عادت م
 ؟ی کنی نگام مينجوریچرا ا _

 .  ؟به خدا نهمی وصلت راضنی من به اینکی مفکر
 یفکر م,  ي دوستش دارنقدری که امهی سلنیهم,  دی شه جنگیبا قسمت که نم,  چکار کنم یول
  اونم گفت,  کنه ی با اون عروسدیآقاش گفت که با,  کرد؟ عاشق صفر که نبود ی عروسي چطوریکن

 ییتو هم به بچه ها,  عوضش کنه يزی با چای تو دنستی پسر خوشگل داره که حاظر نهیحاال ,  چشم
 ....... که پدرشون عباسعلییبچه ها,  داشت یفکر کن که خواه

 .   کاره حرفش را خوردمهیکه ن,  دی دیدر نگاهم چ,  مادر دونمینم
 ...    می صبح نون نداريبرا,  ری بگریپاشو با گلرخ خم,,,,, گهی بسه دخوب： بلند شد و گفتبعد

 
  فصل هفدهم        

 
 
 .  به ساعت انداختم سه صبح بودینگاه,  خسته شدم می غلت زدن در جااز
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ان طرف پرتاب ,  طرف نی به امی بودم که با هر نسيمثل پر,  هستم ی کردم از داخل تهی ماحساس
 .   شودیم
 . از جا بلند شدم,  از خود داشته باشم ياری انکه اختیب

 می سوخت و نفسهایچشمانم م.  را به  سر انداخته و از پشت گره زدم يرروس,  را بافتم میموها
 . دلم گذاشته بودندي رویانگار کوه,  بود نیسنگ

  يری مکجا： لب گفتری به زور چشماشو باز کرد و زگلرخ
 سو؟یگ
  وونی تو ارمیم,  تو بخواب,  جا چیه _
 .  امدمنیی و از پله ها پادهی کشیقینفس عم,  تازه حالم را بهتر کرد يهوا,  امدم رونی اتاق باز
  سقوطنیی حس کردم از پله ها به پاي لحظه ايبرا
 .  چشمانم را بستمي لحظه اي را گرفته و برای چوبينرده ,  کنم یم 

   کردمی پله ها را طی ارامبه
 .  بردميکنار انبار بود را روشن کرده و به اتاقک زانی  که به نرده آویفانوس
 .  را روشن کرده و همانجا نشستمتنور

 .  ماندرهی به آتش درون تنور خنگاهم
 .  رفتی چشمانم رژه مي جلوری اتفاقات اخي همه

که ,  باشم الی خی شاد و بيسوی بشم و دوباره همان گداری روز از خواب بهی خواست ی دلم مچقدر
 و آتش درون دهی کشياه سرد,  دنبال گله دنی و تمام کارم دويتمام فکرم همان عروسک پارچه ا

 . تنور را به هم زدم
  پر از دردی صدا ولیآروم و ب,  در اتش بود زمی هي برزخ مثل سوختن تکه هانی و پا زدنم در ادست

. 
 به جانم ی که بعد از رفتن عباسعليفکر,  رفتی چشمانم کنار نمي صورت رضا از جلوي الحظه
 .  کردی نممی بود رهاافتاده
 .  راه بودنی به نظرم بهتریول,  نه ای دانستم درسته ینم,  شب را بهش فکر کردم تمام
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 داشت که اگر خشم اقا جان را به جان يادی به جرات و جسارت زاجی احتمی تصمنی کردن ایعمل
 .  شدی مانعم مایباز شرم و ح,  دمی خریم

 را به تن داغ تنور ری خمي تکه نی به خود آمدم که آخریوقت,  بودم المی چه مدت تو خدانمینم
 . چسباندم

تو چرا ,  نون تازه نذاشت بخوابم يبو： گفتیی مخصوص نان داخل شد و با خوشروي با بقچه مادر
 ؟يدینخواب

 یتو از ک,  ساعت پنجه تازه： ادامه داددیچی پی نان ها را داخل پارچه مکهیدر حال,  نگفتم يزیچ
 ؟ی کنی کار ميدار
  سه _
 ؟يحاال نماز خوند,  می پختیبعد از نماز با هم نون ها روم,  يدی خوابیخوب م _
   خونمیم _

 .  را خاموش کرده و درش را بستمتنور
,  کرده ورم： گفتی کرد و با نگرانکی را به لبم نزدگرشیدست د, مادر دستم را گرفت ,  رفتن موقع
  کنه؟یدرد م

  نه _ 
 ؟ی ؟از من ناراحتيدی جوابمو مينجوری ا؟چرای کنینگام نم,  زنم یچرا باهات حرف م,  سویگ _
  نه _
 .یستیبگو که ناراحت ن, پس نگام کن  _
 ادی از من بر نمي کاری عروسنی سر نگرفتن ايبرا： ادامه دادي گرفته ايمادر با صدا,  نگفتم يزیچ
 یبعد از کم,  یشناسیت رو که خودت بهتر از من مآقا, شهی فقط اوضاع بدتر ممی هم بکنيهر کار, 

 هان؟,   باشهنجای بهتر از ایلی خی با عباسعلتی زندگدیشا,  کجا معلوم از：سکوت ادامه داد
 . کنمیعادت م,  اره： لب گفتم ریز
  ؟ی گفتيزیچ _
  نه _
 .  زده هاستبتیکارات مثل مص,  تفاوت با من رفتار نکن ی بنطوریا,  سویگ _
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 چوقتی هدی باشم؟به آقا بگی که زن عباسعلشتری بنی از ابتیمص： را به مادر دوخته و گفتمنگاهم
 .... چوقتیه,  بخشمش ینم
 

  فصل هجدهم           
 

 .  خوردی حالم به هم مشیهر چند که از بو,  نان داخل بقچه ام گذاشتم يمقدار
 . ستادمی مادر اي از خانه خارج نشده بودم که با صداهنوز

 ؟يریکجا م,  زوده یلی االن که خسویگ _
 .  کم زودتر برمهی خوام امروز یم _

 .  زمزمه  بودهی شبشتریچون ب,  متوجه حرفم نشدمامان
 . ي خواد گله رو ببریامروز نم,  خواد بباره یم,  نگاه به آسمون بکن هی _
 .  گردمیبر م, هر وقت بارون گرفت ,  برم یم _
 .یگی می چنمیبب,  نیی پاامی صبر کن بقهی دقهی,  ی گی می فهمم چینم _
انگار ,  دهیرنگت پر,  تو خونه بمون امروز：مادر با عجله خودش را به من رساند و گفت,  ستادمیا

 . ستیخون تو صورتت ن
 . رمیم： گفتممصرانه

 .ستیهوا هم درست ن,  به جز حالت ؟ی کنیچرا لج م _
 . ادی بند می دونه کیفقط خدا م, اره  اگه ببنمی بی که من میی هوانی ابا

 . راحتترم,  باشم وونای حبا： سردم را به مادر دوخته و گفتمنگاه
 م؟ی بدتروونای ما از حگهی دحاال： به چهره نشاند و پر بغض گفتی اخممادر

 ： و گفتمدهی را بوسصورتش
  فقط,  هی چه حرفنیا
 .  کم تنها باشمهی خوام یم

  هوا خراب شددمی مقول
 . برگردم 
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 .  به آشپزخانه رفتيگری حرف دی و بدی کشیقینفس عم.  تکان داد ي سرمادر
 کرده و زی دور و برشان را تمیکم,  ختمی روانهای حيجلو,  ونجهی کاه و يمقدار,  شدم لهی طووارد

 .  امدمرونیب
 .  را از دست داده بودممی تمام قوابای که تقردمی به چراگاه رسی حالبا

 .  خانه اش نشستميروبه رو,  یشگی همير از جا دورتیکم
  گرمچوقتی کردم هیانقدر که فکر م,  بود سردم

 . شومینم 
 .  خواهد بباردی مری دل سکیمعلوم بود ,    هوا انداختم شی به گرگ و مینگاه

 .  بستمپلکهامو
 .  زودتر از اسمان شروع به بارش کرده بودچشمانم

,  رهی ننه بمی کاش حاجنکهی به ایحت,مادرم, خواهرام ,  یعباسعل, به آقام ,  زیبه همه چ,  کردم فکر
 .  نجات خود داشتمي برايشتریبا مرگ او فرصت ب

 . دمیخجالت کش,  خودم ی رحمی همه بنی دل از ادر
 .  سراسر وجودم را گرفتیقیآرامش عم,  رضا ادی با

 گرم و,  بود شهیمثل هم, دمی را هم شنشی صدایحت
 . تا ابد, شهی هميبرا. کاش ادامه داشت , آرام بخش  

 . شدی با خبر مممی کاش او هم از تصميا,  تونستم حرف بزنمی مکاش
 .  و چشمانم را باز کردمدهی کشي سرداه
 .  نشسته بودمی به رورو
 .  تعجب نگاهش کردمبا

 ؟ی نشستنجای وقت صبح چرا انیا： زد و گفتینیری شلبخند
 د؟یینجای شما چرا اخود： زده و گفتمی کمرنگلبخند

 ؟ی دونینم： تنگ کرد و گفتی را کمچشمانش
نکنه گرگ به گله زده که ,  نمی بی گله رو نمامروز： زد و ادامه دادیچشمانش برق,  نگفتم يزیچ

 نه؟ی غمگنقدریچوپانمون ا
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 . بردن چوپانياما برا,  اومده گرگ： و گفتمدهی کشیآه
 .ستی حالت خوب ن؟توياما چرا اومد,  مردم ی از انتظار مي اومدی اگر نمنکهیبا ا _
  افتاده؟ياتفاق تازه ا,  ورم کرده لبت：ادامه داد,  نگفتم يزیچ

,  یاونهم به نفع عباسعل,  رهیبدون توقف باال م,  مبارزه نی اازیامت： گفتمی کرده و با ناراحتنگاهش
 .  نمونده  باشه که با خودش ببرهيزی مبارزه از من چنی اخر ادوارمیام

 ：  نگاهم کردمهربانانه
  شده؟ی چی بگي خواینم,  حرف نزن وسانهی مانقدریا.... سویگ

 زد ي شرمانه ای بي حرفهایعباسعل： کردم و در اخر گفتمفی تعرشی شب گذشته را براي ماجراتمام
 . رمی رو بپذی زندگنی ادیگفت چه بخوام و چه نخوام با, 
 .... یعنی نیا _
 ی من مي هودهی بي دست و پا زدن هانی اونا دارن به انکهی ایعنی نیا： افزودمی لرزاني صدابا

 . خندند
 .  از اشک در چشمان مهربانش نشسته بودیموج,  کرد نگاهم

 ي دارتو： گفت ی نگرانبا
 .ي لرزیم 

  ستی نيزیچ： گفتمی ارامبه
 .  سردهی کمفقط

 .  زد و شروع به بارش کردیاسمان برق,  انی منی ادر
   هم فکرباز： گرفت گفتی آن را به طرف من مکهی کتش را در اورد و در حالرضا

 ست؟ی به کمک من نيازی نی کنیم
 زی کردم اگر نگاهش کنم همه چیفکر م,  انداختم نییسرم را پا,  ضربان قلبم دو برابر شد کبارهی به

 را در چشمانم
 . ندی بیم 

 خوب؟ _
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,  دیشما تازه خوب شد,  دشیبپوش： گفتم یبه آرام.  دمیاز نگاهش خجالت کش,  را باال اوردم سرم
 . دی دوباره سرما بخوردینبا

 پرستار مهربون هست هی,  نباش نگران： انداخت گفتی ممی شانه هاي آن را روکهی شد و در حالبلند
 .  رسهیکه به موقع از راه م

  سراغم؟ادی باز هم بی کنیر م فکتو：دیپرس,  سکوت ی از کمبعد
 نه؟,  تلخش ي همون جوشونده با： و گفتمدهی خندی حالی ببا

 ,  ی بخوابدیتو با,  کنم ی متی خونه تون همراهکی تا نزدپاشو： گفت ي با لبخندهمراه
 . ي بودداری رو بشبی بگم که تمام دنانی تونم با اطمیم
 . دمیدو شبه که نخواب,  شبیبا د _
 . امیباهات م,  بلند شو ؟ی کنی مکاری با خودت چيدار： گفتی طرفم خم شد و با مهربانبه

 .  مونمیم,  دستت يرو,  ی معطل کنگهی کم دهی اگه： ادامه دادي با لبخند طنز آلودبعد
 . بلند شدم,  بود یبا هر زحمت,  داشتم یبی عجي جهی تهوع و سر گاحساس

 .  زدي کرد و لبخندنگاهم
 . دمی شنسی خنی زمي افتادنم را روي لحظه صداکی بر نداشته بودم که در ی قدمهنوز

 . کردی ممی که صدادمی شنیم
 . قدرت جواب دادن نداشتماما
  دانیم

 . تا او هم برود,  زود تر به خانه بر گردم دی که باستم
 اگر دوباره سرما بخورد چه؟,  بودم نگرانش

 .  آرام به صورتم زدي ضربه چند
  صدامو... سویگ.... سویگ _
 .   ؟چشماتو باز کني شنویم

 در شهیکاش هم,  هست که آرزو کردم ادمیاما ,  دمی نفهميزی چگرید,  سرم برد ری را که زدستش
 .  حالت بمانمنیا
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  فصل نوزدهم           
 
 م را باز کنم کردم چشمانی و سعدهی را در هم کشمیاخمها,  شد ختهی که به دهانم ری شربتی تلخاز
. 

بچم داره چشماشو ,  صد هزار مرتبه شکرت ایخدا： گفتی می که با خوشحالدمی را شنی بی بيصدا
 ی بی بيبعد صدا,  بهتره نهیفعال شماها رو نب.   دیزود باش,  رونی بدی بردیپاش, خوب ,  کنه یباز م

 . دمی نفهميزی مبهم گم شد و باز چيقشنگم  در همهمه ا
 . به خود آمدم,  دانم چه مدت گذشت که با چند ضربه به گونه ام ینم

 . ي بخوريزی چهی دیبا, چشماتو باز کن  ：دمی را شنی بی بيصدا
 . زحمت چشمانم را باز کردمبه
 .  کردی بر لب داشت نگاهم مي لبخندکهی در حالی بیب

 !  دختریتو که ما رو کشت _
 . يری جون بگدیبا,  بخور يزی چهی پاشو
 .  خوامینم： کنان گفتمنجوا

  پاشو,  ارمی ، تا من غذاتو مي خوایم, چرا  _
 .  دور  و برم را نگاه کردمیکم,  بودم منگ

 .... یعباسعل, آقام .  آمد ادمی
 .  ماندمی مي خبری کاش باز در بایخدا
 .  بودیی دلم غوغادر

 .  و چشمانم را بستمدهی سرم کشي را تا رولحاف
 .  هم فشردمي روشتری را بمیپلکها,  در که بلند شدي ناله يصدا

 . خوابم,  فکر کند ی بی نکردم تا بیحرکت
 .  کردی را به داخل دعوت می که کسدمی را شنشیصدا

 . مزاحم شدم,  خانوم ی بی بدیببخش _
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 . رضا بود,  ایخدا
 
 . نیبفرما بش. می که مزاحمت هستمیی مانی اي اومديلطف کرد, نه پسرم  _
 .  لحاف را پس بزنمدمی کشیاما خجالت م, چشمانم را باز کردم .  گرفتمي جان تازه اشی صدابا

 . احساس کردم,  دی را که تا کنار بسترم رسشیقدمها
 . بخوره,  ارمی براش بيزی  چهیمن برم ,  بلند بشه دی کنی شما صداش متا： گفتی بیب

 .  گردمیاالن بر م,  هم بفرما پسرم شما
 د؟یداری خانوم بسویگ： گفتی نشست و به آرامکنارم
 .  تو دلم گفتمنویا.  رو ببرند ی خجالت لعنتنی شور امرده

 .  کردمی صدادوباره
 . ختینگاهم با نگاهش در هم آم. کنار زدم ی بار لحاف را به آرامنیا

 . سالم کردي با لبخندهمراه
   ونشستم

 .  کردمهی تکواری عقب رفته و به دمی در جایکم,  زدم ي جوابش لبخنددر
 . ادی خوشت منهای کردم از افکر： گفتی گذاشت و با مهربانمی پاهاي را روی وحشي از گلهاي ادسته
 .  قشنگندیلیخ,  ادی مخوشم： گفتمی را برداشته و به آرامگلها

  ؟سویگ _
 .  کردمنگاهش

چرا اون ! نداره ی لطفچیه, گاه قشنگ  اون چرایتو که نباش.  بودی جات خالیلیخ,  چند روز نیا _
   رو به تودشونی امهی بقيفکر نکرد, ي بردی منی خودتو از بی؟داشتيکار  رو با خودت کرد

  اند؟بسته
 ...  کهستی مهم نچکسی هيبرا： گفتمی  دامنم دوخته و با ناراحتي روي ي را به گلهانگاهم

 . حاال نگام کن,  ي دارتی  که چقدر اهمی دونی مخودت： حرفم آمد انی مبه
 هم پشت با： بود ادامه دادشی در صداشهی که همنانیبا همان آرامش و اطم,  را باال آوردم سرم
 .  باشيتو فقط قو,  ی و هم عباسعلی لعنتيماری بنیهم ا,  می زنی رو به خاك مفیحر
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  ؟يچطور _
 . ی  بگدی تو باگهی دنویا _
 .  گرفتی بی غذا را از بینیس,  در رفت کیتا نزد,  از جا بلند شد ی بی بي صدابا
خودش را به , با زحمت چند قدم برداشت ,  گرفته بود  واری دستش را به دکی کهی در حالی بیب

 . دی آن نشست و از درد ناليرو,  رساند واریتشک کوچک کنار د
 .  رفتی کوتاهی زد و  با خداحافظی بخشنانیلبخند اطم,  گذاشت می پاهاي را روینی سرضا

 .  زدي رود فقط لبخندی در نمي که عذر خواست تا جلوی بیدر جواب ب 
 .  دوختمی بی را از در گرفته و به بنگاهم

,  يری به خونه میبخور که وقت,  جان ی بی ببخور： به چهره ام انداخت و گفتیقی نگاه عمی بیب
 . یه باشجون سرو کله زدن با اون آقات رو داشت

  ؟ی بی بنجامیچند روزه ا _
  سه روز _
 ست؟ی نادمی يزی روز؟چرا چسه： تعجب گفتم با
 ی خوابی گفت از بی ميدکتر بهدار,  ي حال رفته بوداز： تاسف تکان داد و گفتي از روي سری بیب

سرم  رو تازه ,  يبه اون حال افتاده بود,  بود یی غذایکه منظورش همون ب,  ی دونم چی نميو سو
 .میدی کشرونیاز دستت ب

 . ومدی منجای کرد تا ای که اونقدر غر غر مي بهداردکتر
 که خدا به یاله,  جوونو نی بده اریخدا خ,  تونه سرمتو عوض کنهی هم گفت که هر روز نماخرش

 .  رفتی کرد و میسرمتو عوض م,  زدی دوبار بهت سر ميروز, پدر و مادرش ببخشتش 
  ؟ی بی بی کدمی دونستم پرسی منکهیبا ا _
 ی زندگنجای اهی مدتگهیم,  بود نجای آقا رضا که انیهم ： به من کرد و گفتي داری نگاه معنی بیب
 . دمشی کنه و من تازه دیم
 . دفعه صورتم داغ شدکی
  شد؟ خوشت اومد نه؟یچ,  ها： کرد و گفتی قشنگي خنده ی بیب 
  ؟ی بیب： خجالت گفتم با
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 .  کردمیشوخ,  کردم گلم یشوخ _
 ： به خود گرفت و ادامه دادي حالت جدی بی بصورت

  کشه؟ی سخت نفس منقدری داره؟چرا ای دونم بنده خدا چه مشکلینم
مونده ,  دی کشی نفس میبه سخت,  نداشت یخودش هم حال درست,  آورد نجای روز که تو رو به ااون

 اون ي مونه توی کردم رو دستم مالی آن خکیبود که  دهیاونقدر رنگش پر, بودم به کدومتون برسم 
 رابشبا اون حال خ,  دی چکی هر دوتون ميآب از لباسا,     بودهی شبلی به سشتریکه ب, بارون 

 . کمک کرد تا تو رو سر و سامون دادم
  و افدی کشی آهی بی بنجای ادر
 

  نه؟ي اون برديبرا,  ی چشه؟اون دوا که ازم گرفتی دونی متو：زود
 .... دنشی هر آن ممکنه که نفس کشگهیخودش م,  داره ی تنفسيماری جور بهی,  ی بیاره ب _
 . دی فکر تنم لرزنی ااز
  ؟ی بیمگه نه ب,  شهی اون خوب میول
,  هست یحتما حکمت,  خدا برم ی بزرگقربون： گفتی لباشو جمع کرد و بعد از مکث کوتاهی بیب
 شتری خوب زود برن و ظالما هم بمونند تا بي وفاست که آدمای بيای دننیرسم ا,  رسم روزگاره نیا

 . ظلم کنند
 گونه ام بود را پاك کرد ي که رویقطره اشک,  با زحمت از جا بلند شد و کنار من نشست ی بیب

 ,  نهی ایسهم ما هم از زندگ,  داره ی قسمتهیباالخره هر کس ,  ی بی نخور بغصه：وگفت
من ,  ی بی بستی ننی سهم من ااما： چسباندم و پر بغض گفتمی بی بی استخواني نهی را به سسرم

 .  متنفرمیاز عباسعل
 خوب و ی زندگهیسهم تو ,  ستی نی که سهم تو عباسعلمعلومه： موهامو نوازش کرد گفتی بیب

 . ی مادرت هم خوشبخت بشي به جادیتو با,  رو داشته باشه اقتتی که لیبا کس, قشنگه 
بخور و دوباره استراحت ,  سرد شد غذات：منو از خودش جدا کرد و گفت.  دی کشي آه سردی بیب

 .  نمازيمنم برم آماده بشم برا. کن 
 شه؟ی می چیعنی  ی بیب _
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بذار منم به کارام , حاال غذاتو بخور , فکرش رو نکن خدا بزرگه ,  شهی خدا بخواد همون میهر چ _
 .  برسم

 . دمی دراز کشمیبه دهان برده و در جا نان ي تکه ایلی می ببا
 که به یی پاي و به دنبال آن صدادمی  را شناطی در حي بود که صداامدهی خواب به چشمانم نهنوز

 . دی دویطرف اتاق م
از فرط ,  نگاهم کرد یبعد از مدت کوتاه.  در آغوشم گرفتی بود با خوشحالمهیسل.  نشستم می جادر
 . د صورتش گل انداخته بوجانیه
 مه؟ی شده سلیچ _

 دفعه از نی ايتو هم اگه بشنو,  چقدر خوشحالم ی دونی نمسوی گيوا： و گفتدی کشیقی عمنفس
 . یکنی غش میخوشحال

  شده؟یچ,  گهیخوب بگو د _
زود باش  حدس ,  هیخبر خوب,  شده؟اصال خودت بگو ی چیدونیبعد م,  ي تو خوب شدنکهیاول ا _

 ,  بزن
 ! هی نظر من در حال حاضر تنها خبر خوشحال کننده مردن عباسعلبه： گفتم ی حوصلگی ببا

 نی اشه؟یباورت م,  ننه مرده ی حاجیول,  ستی نی خوبنی خبر به االبته： خنده گفتانی در ممهیسل
خدا رو ,  سال اوضاع عوض بشه کی نی تو ادی شامی دونیچه م.  سال عقب افتادکی تی عروسیعنی

  هان؟يدیچه د
 .  هم مردی عباسعلدیشا： افزودي با لحن ظنز آلودبعد

 .  را گفت و بلند بلند شروع به خنده کردنیا
,  رونی برهیصداتون م,  رو سرتون نی خبرتونه ؟اتاقو گذاشتچه： صدا زد و گفتي از اتاق کناری بیب

 یو  سخن قبلهنوز از حرف ,  کم آرومتر هی ی رو لبتون خنده باشه ولشهی که همیاله,  نداره تیخوب
 .  باز شروع بشهدینذار,  میجان سالم به در نبرد

 خبر یچی که از هتو： گفتی بگم به آراميزی چنکهیقبل از ا,  انداختم مهی به سلي پرسشگرنگاه
 .  يندار
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 ي چند روز حرف تو شده بود نقل مجلس زنانیا：  کرد و ادامه دادکتری خودش را به من نزدمهیسل
 .  بودشیآقات مثل اسفند رو آت,  گفتن ی که نمییزایچه چ, ده 
 .  بودهی خوراك روز و شبش گرچارتی بننه

  چرا؟دمی تعجب پرسبا
 کننی درست می چه کوهکی موضوع کوچهیاز ,  ی شناسی رو که خودت بهتر از من منجایمردم ا _
 يکه گرفته بود آباد ي به خاطر بارون تندنکهیمثل ا,  آورد نجای تو رو به ابهی که اون غريروز, 

  اون هم در, خلوت بوده 
 . کنهی که زنش در رو باز مزنهی  رو معقوبی آقا ي خونه

 و؟یک： گفتمیجی گبا
 ,  راه دارهیته کوچه باغش به باغ عباسعل,   گهی دعقوبیحواست کجاست ؟آقا  _
 خوب؟,  دونمیم _
 . رهی دارو بگی بی خواد از بی مگهیم,  پرسهی گلتو ازش مي پری بی بي خونه ینشان _
,  شهی مداشی دوباره پی بعد از مدتی حالش خوب نبوده ولنکهی گفت با ای خانوم مالی که لنطوریا
   رو کهالیل
 . دمی پسره رو دوباره دی به خدا حواسم به کارم بود که اتفاقگفتیم,  ی شناسیم

 خیم,  گذاشته کنار شوی دونم تموم کار  و زندگی که ممن： ادامه داد ی با ادا و اطوار خاصمهیسل
 , کنهی مکاری طرف چنهیکوچه شده که بب

  بود ؟دهی دیحاال چ, خوب ولش کن  _  
 به گوش آقات ي موضوع رو چطورستیحاال معلوم ن,  آورده نجای به اهوشی که تو رو بدهیاونو د _

 . کردیرسونده بودند که اونقدر جلز و ولز م
 ی مردم دارن چدینی ببدی ؟ برنجای چشم همه آورده ايجلو,  تو رو بغل گرفته ی گفت به چه حقیم
 ذاره ی نمی نذاشت و گفت که تا خوب نشی بی خواست تو رو هم با خودش ببره که بیتازه م, گنیم

 .  فرستادرونیبعد هم ننه و آقاتو از خونه ب,  بشن کیبهت نزد
 . ادیاالن شوهرت م,  اگه قصه ات تموم شد   پاشو برو مهیلس： آهسته داخل شد و گفتی بیب

 . رمی مگهی دقهیچند دق,  ی بی بادیصفر حاال نم _
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 .   استراحت کنهدی باسوی گگهیبرو د,  يخبراتم که داد, پاشو مادر پاشو  _
 .  رفتيگری حرف دی بلند شد و بیلی می با بمهیسل

 جوشونده رو نیا： را که دستش بود به من داد و گفتیوانیل,  کنارم  نشست ی بیب,  از رفتن او بعد
 .  کم بخوابهیبعد هم ,  کنهیآرومت م, بخور 
  ؟ی بی بگهی می چمهیسل： دوخته و گفتمی بی به بی را با نگراننگاهم

 .  باهات ندارهي کارگهینترس آقات د,  تموم شد گهی بود دیهر چ, خودتو ناراحت نکن مادر  _
 من _

 .  رفتار آقام عادت دارمنی به استمیدم ن خوناراحت
 دونه یخودش م,  رهیآقات سراغش نم,  آقا رضا هم نباش نگران： زد و گفت ینیری لبخند شی بیب

 .  بهش اعتنا کرددی و نباشهی ملی تبدیاخر سر به چ,  که دهن به دهن بگرده یحرف
 . کنهیآقام درست بر عکس فکر م,  ی بی بیگی رو شما منایا _
 . حاال استراحت کن,  مورده ی بتینگران _
,  حتی من به تو نصاز： گفتی به طرفم برگشت و به آرامدی در که رسکینزد,  بلند شد ی بیب
 ی می به سختي از دستش بدای ی بهش نرسیچون وقت.  دل نبند يزی به چای دننی تو اچوقتیه

 . ی دوباره سرپا شیتون
 گم؟ی می که چی فهمیم,   که دور و برت هستنیی با آدمااونم

 . ی بی بشهیاون خوب م _
 .  کنمی هر دوتون دعا ميبرا： به من کرد و افزودیقیبعد نگاه عم.  کنمیبراش دعا م _

 . ستیهنوز رنگ تو صورتت ن,  کن مادر استراحت
 .  نبودندی بود که خوشاییزای چی بی بيتو حرفا,  دلم گرفت کبارهی به
 . دمی ترسیم, لحاف را جمع کرده و در بغل گرفتم ,  کردم هی تکواری دبه
 ؟ی گله رو ببرم چگهی آقا نذاره داگه： لب گفتم ریز
 

  ستمیفصل ب        
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 .  شدی آقا جان هر لحظه بلندتر ميصدا
 .  شد که به خانه برگشته بودی می ساعتکی

  ي که از خانه دی فهمیوقت
 .  برگشته ام شروع کردی بیب

 .  بودستادهی چهار چوب در اانی اتاق نشسته بودم و آقا مکنج
  شی هم با تمام قوامادر

 .  گذاشت که داخل شودینم
  انی منی چند در اهر

 .  شدی من شود نثار او مبی که قرار بود نصیی هاکتک
 . به خون نشسته بودتیچشمانش از فرط عصبان,  به آقا کردم ی نگاهی چشمي گوشه

 ,  از حاالنمیا,  ي از رفتارت روز خواستگاراون： گفتادی شد با فر نگاهم کهمتوجه
 دت؟ی که اون پسره دي تو کجا بوداصال

 و رهیسراشون تو هم م,  نندی بی که ادمو منیهم,  تو ده چه خبره نی بببرو：ادامه داد,  نگفتم يزیچ
  مردم سر بلند کنم ؟ي جلوي چه جورگهید,  شهی شروع مثایحرف و حد

  خفه اتدیبا,  ي اومدای همون موقع که به دناصال
 عرضه  تو که بعد از ی بي تو و هم ننه هم： به مادر زد و ادامه دادی محکميبعد تو سر. کردم یم 

 . آوردای تو رو به دنيهفت سال اجاق کور
 . دمیبا تمام وجود شکستنش را د,  اشک آلودم را به مادر دوختم نگاه
 کار رو با مادر نی اچوقتی هگهید： گفتمی لرزانيآقا قرار گرفته و با صدا مادر و انیم,  شدم بلند
 . دینکن

 . ادی از من در بیی به خدا اگه صدادی کار رو بکننی خوب اد؟ی منو بزند؟ی کنکاری چنی خوایم
 . دی دستم را گرفت و مرا به دنبال خود کشتی با عصبانآقا

  مادر را از پشت سريصدا
 .  با من نداشته باشدي کرد کاری که به آقا التماس مدمی شنیم 
 .  کردی آنقدر مچ دستم را فشرده بود که استخوان دستم  ذق ذق ماطی حتا
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تا بعدا به حسابت برسم ,  بمون نجایهم: هلم داد تو و گفت, در را با حرص باز کرد ,  ستادی انبار اکنار
 .  رو بکشمی برم منت عباسعلدیاالن با, 
 .  مطلق فرو رفتیکیهمه جا در تار, سته شدن در انبار  ببا

 ,   نشستمنی زمي در روپشت
 . عادت کردیکیتا چشمانم به تار,  در همان حال ماندم یمدت
 ان همه جا را هی شبيزیچ,  يراندازیکور مال به دنبال ز, کور مال , بلند شدم ,  انبار سرد بود کف

 .   بوددهی فایب, گشتم 
 .  را در بغل گرفتممی کرده و زانوهاهی تکواریبه د, دوباره همانجا نشستم  ناچار  به
 .  کردمی کمتر احساس سرما مينطوریا

 . فکرش تمام ذهنم را پر کردباز
 ： دیچی سرم پي توشیصدا

 .  باشيفقط تو قو,  ی و هم عباسعلی لعنتيماریهم اون ب,  می زنی رو به خاك مفی هم پشت حربا
 ی تلخي با تو همه ؟ی چنمتی نبگهیاگه د,   بشهی چستی نمعلوم： لب گفتمری و زدهی کشي سردآه

 .  رفته بودادمیها 
 . نمتی ببگهی بار دکی شد ی مکاش
 .  گذاشته و چشمانم را بستممی زانو هاي را روسرم

 .  خوابم بردی دانم کینم
 .  ام گرفتهی گراری اختیب,  که از سرما چشمانم را باز کردم یوقت

 .  شدم و به طرف در رفتملندب
 .  به در زده و همانجا پشتش نشستمیبعد لگد محکم,  تکان دادم ی بار آن را به سختچند

  یحت,  چه ساعت از روزه دونمی فکر کردم   نمی کالفگبا
 .  هدف قدم زدمیبلند شدم و طول انبار را بارها ب,  نجامی دونم  چند ساعته که اینم

 دمشی که دي بارنیدو روز  از آخر,  زدی شور مدلم
 .  گذشتیم  

 ...  کنه؟ خواهرشی کمکش می ؟ کیاگه حالش بد شده باشه چ,  دلم نبود ي تودل
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 .  خالص بشمنجای کن من از اي کارهی ایخدا,  ششی کنه بره پخدا
 .  رساندمبا عجله خود را پشت در,  که به در نواخته شد به خود آمدم ی در پی پي ضربه هاي صدابا

 .  کردی ممی که هراسان صدادمی گلرخ را شنزی ريصدا
 ؟ی ؟ خوبي شنویم,  سویگ _
  لرزه؟ی چرا صدات م؟ی گلهیچ, آره  _
 نجای که باز ای نزنیمامان گفت بهت بگم دوباره حرف,  نجای اادیداره م,  آقا بزرگ اومده سویگ _

 نی نکن اوضاع از اي کارهی,  زنهی که آقا جان رو حرف آقا بزرگ حرف نمی دونیم, نگهت دارن 
 ,  خراب تر شه

 ومد؟یچرا مامان ن _
 .  که مامان گفت رو بکنيکار,  سویمن رفتم گ,  ذاره یآقا نم _

 . دمی خشک آقا بزرگ را از پشت در شنيصدا,  بعد از رفتن گلرخ ی کوتاهمدت
 .  کردمی را نسبت به او در دلم احساس نمی محبتچیهاما ,  پدر بزرگم بود نکهی ابا
 .  گلوم خشک شده بودی نگراناز

 .  نتوانم گله را ببرمگری بود که دنی هراسم از اي همه
 .  به داخل هجوم آورديدینور شد, با باز شدن در ,  بزرگ در را باز کرد آقا

 .  چشمانم را بستماری اختیب
 . دی کشرونی جان دستم را گرفت و با خشونت از انبار بآقا
 سالمت کو ؟ ： گفتی بزرگ نگاه سردش را به من دوخت و با لحن خشکآقا
 .  سالم کردمی به او انداخته و به آرامینگاه کوتاه,  بازم مهی ني پلکهاي الاز

 ي که واسطه شدم آقات با تو کاری ممنون باشیلی خدیبا：ادامه داد,  جوابم رو بده نکهی ابدون
 . حقت بود,  دی بریهر چند اگه سرت رو هم م, نداشته باشه 

,   کنه تی داشت که شما ها رو خوب تربنویالاقل جنم ا,  ارهی تونه پسر بی ننه ات حاال که نمکاش
 .  رو دوش مردهینیدختر داشتن فقط بار سنگ,  ری بگگهی زن دهیچقدر به آقات گفتم 

 ：  و افزوددی کشیقی تموم شد نفس عمشیسخنران یوقت
 .  حاال منو نگاه کنخوب
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  ی چهر：با تحکم ادامه داد,  سرم را باال آوردم آروم
 .  چشمیگی گم فقط میم
  رو حرف آقات حرفي خونه انی تو اتا
 
 ها؟؟؟,  ی زنینم

 . دمینشن
 . چشم _
اگه , همون باشه ,  گهی اون می هر چدیبا,  گمی رو میخونه عباسعل,  ی رفتنجای هم که از ایوقت _

 ها؟؟.... يری بمدیبا,  ریگفت بم
 .  شدینفرتم از او دو برابر م,  دمینشن,   گفت های گذاشت و می دستش را کنار گوشش میوقت

  چشم： لب گفتم ریز,  دی غلتی گونه ام مي که آروم رومی توجه به اشکهایب
  بلند بگو آقاتم بشنوه _
 چشم： گفتم یلرزان ي صدابا
   حرف و سخن مردم هم تموم بشه بعد ازنکهی ايبرا _

 ی مادی ي و بچه داری مونی ننه ات مشیتا اون موقع هم تو خونه پ,  برنت یم,  ننه ی حاجي چله
  شد؟یها؟چ,  ی کنی درست نمیدوباره هم بدبخت,  يریگ
 .  به سمتم هجوم آوردتیآقا جان با عصبان,  نگفتم يزیچ
 .  کنصبر： بزرگ دستش را گرفت و  گفتآقا
 . ستادمیچند قدم به عقب رفته و ا,  فرار از دست آقا يبرا
  ؟ی گفتیها ؟ چ,  دمینشن： بزرگ ادامه داد آقا

   گله رومن：با ترس گفتم ,  بود نیی که سرم پاهمانطور
 .   برمیم

 .  چشمیگیم,  گهیم آقات ی ؟ هر چيدی نفهمنکهی امثل： ادامه دادتی بزرگ با عصبانآقا
  آقا بزرگیول, گفتم چشم ,  دی شما گفتیمن که هر چ _
 .  گله رو خودم ببرمنجامی ای خوام تا وقتیم 
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 .  برهی احمد ماریگله رو , ختم کالم ,  کالم کی _
 ... آقا جان,  بزرگ تو رو خدا آقا： بغض گفتمبا

 . رفتند,  يگری حرف دی بزرگ همراه آقا بآقا
 هم فشردم ي را رومیخاك کنار دامنم را با حرص چنگ زده و دندانها,   نشستم نی زمي روهمانجا
 داشت خفه ام,  میبغض نشسته در گلو, حالم اصال خوب نبود ,  نزنم ادیکه فر

 . کردیم 
 .  فشردی را با تمام قدرت ممیگلو,  ي قوی دستنکهی امثل

 
  کمی و ستیفصل ب        

 
 
 ؟ی مونیل مرغ سرکنده م ؟ چرا مثسویچته   گ _
خوب ,  ینی شیباز م,  یشیدوباره پا م,  ی زنی دار منی تا شونه رو ادو：مادر ادامه داد,  نگفتم يزیچ

 چته؟
  یچیه _

  یهفتم حاج,  کم کاراتو بکن کم： گفتی با کالفگمادر
 .  مسجدمی بردی است باننه
  امینم _
  ییای بدیآقات گفته با _
 . می شدیهممون راحت م,  کرد ی آقا جان خفه ام مکاش： بغض گفتم پر

,  کنم کاری من چاخه： گفتهی سرش زد و با گريبا هر دو دست محکم تو,  از جا بلند شد مادر
 اونم,  خونه ارهی لقمه نون مهی... تو بگو ایخدا

 . می خوری تو خون خودمون و ممی زنیم 
  نایبا ا,  کنم کاری من چایخدا： زد ادی بلندتر فربعد

 . بچه ها خودشان را به اتاق رساندند,  مادر ادی فربا
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 . به مادر آب بدهدیکم： بروم رو به گلرخ گفتم رونی بنکهی را بغل گرفته و قبل از اگالره
 .  بردميگری و به اتاق ددهی را بوسگالره

االن ,  کن ياز جا بنیهم： گفتمی ساختگي اش را به دستش داده و با لبخندي پارچه اعروسک
 . شتی پادیگلرخ م
 .  در خوراندن آب به مادر داشتی کنار مادر نشسته بود و به اصرار سعیگل,  به اتاق برگشتم دوباره

 . من کنارش هستم,  گالره شی برو پتو： آب را از او گرفته و گفتموانیل
 یک,  سویگ：  گفتزیآم هی انداخت و گالمی به سوينگاه سرزنش بار,  شد ی بلند مکهی در حالگلرخ

 ی فقط وضع رو بدتر مينطوریا,  نداره دهی که فای دونی ؟ خودت خوب می تمومش کني خوایم
 . یکن
 .  مادر نشستمي نگفتم و با ظرف آب رو به رويزیچ

  به خدا راست,  تموم شد گهید：  گفتمی لرزاني و با صدادهی رو بوسصورتش
 نه حرف, نه احساس دارم ,  گالره ي شم عروسک کهنه ای مگهید,  گم یم
 . می بردیحاال بلند ش,  گم خب ی نمیچی آقا بگه هی هر چگهیبه خدا د,  فهممینه م,  زنم یم 

 .  آمدمرونی و از اتاق بدهی صورتش را بوسدوباره
 .  کردی مهی صدا گری بود و بستادهی کنار در ارونی بگلرخ

 ستی خودم ني کارا فقط برانی نگام نکن  اي اونجورچوقتی هگهید： گفتمی کرده و به آرامنگاهش
 یباشه  تمومش م,  دی خوای شما تکرار نشه  حاال که نمي برنامه برانی شماها که بعد از من  ايبرا

 . کنم
 .  رفتمگری و به اتاق ددهی کشي سردنفس

 .  دلم بودي روینی سنگبار
 . گذاشته بودم نرونی را از خانه بمی آقا بزرگ  پاي هادی از تهدبعد
 .  زدمی دست و  پا مي خبری روز بود که در بپنج

 .  مردمی می از نگرانداشتم
 گفتم ي بلندي رفتم با صدای منیی از پله ها پاکهی و در حالدمی را که مادر داده بود پوشیاهی سلباس
 . دییایشما ها هم بعدا ب,  رم مسجد ی دارم ممن：
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 .  و راه افتادمدهی کشیقی عمنفس
ازشون گرفته ,  را هم که داشتند یهمان ذره ارامش,  ها حق داشتند چارهیب.  از کار افتاده بود مغزم
 . بودم

 .  به خود آمدممهی سلي صدابا
 .   خسته شدمری بگنوی اقهی دقهی： اش را در بغل من انداخت و نفس زنان گفتبچه

 ؟ی کنی مکاری چنجایتو ا _
 . میاومدم دنبالت با هم بر _
 ... شوهرت _
 . می با هم برنجای اامی که برونی بچه از مسجد اومدم بهی گرياونا رفتن مسجد  منم به هوا _

 .  کردن بلد نبودهی اصال گرچارهی به بچه اش انداختم   بینگاه
   تپهگهی ددمی شنسو؟ی شد گیچ,  خب：دی صبرانه پرسی بمهیسل
 . ي رینم
 گنی اونا میبعد هم قرارشد هر چ,  رفتن از خونه رو ندارم رونیآقا بزرگ دستور داده که حق ب, آره _
 . بگم چشم, 
 ؟ی هم گفتتو： تعجب نگاهم کرد و گفتبا

 .  را به عالمت مثبت تکان دادمسرم
 ؟ی زنش بشيخوایتو م,  نمی ببسایوا： و افزودستادی راهم ايجلو

  نه： گفتم ی لحن محکمبا
 .  برنتی ننه میچله حاجبعد از ,  ي هم که نداری ؟ وقتیپس چ _
 ؟ی دونیتو از کجا م _
 ؟ی چکار کني خوایم.اتاقه رو هم درست کردن ,  دوننیهمه م _
   دونمینم _

 .  نمانده بودی ، تا مسجد راهمی راه افتاددوباره
 .  ذهنم گذشتي مثل برق از گوشه يزی در افکار خود بودم که چغرق
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 سراغ منو گرفت بگو تو ی ، هر کمهی سلرمی دارم ممن： را در بغلش انداخته و گفتممهی سلي بچه
 مسجده خوب؟

  ؟ی چیعنی _
 کن ، بهش بگو شب دای رو پی بی بعد بشهی من نمبتی متوجه غی کسی تو اون شلوغنکهی ایعنی _
  نره ها؟ادتی دنبالم ، منوببره خونشون ، ادیب
 روستا ، يرسد  ، از کوچه پس کوچه ها بپيگری دزی چنکهی سرش را تکان داد وقبل از ایفی بال تکلبا

 . راهم را به طرف تپه چرا کج کردم
 . شدی مشتری بمی شدم  نگرانی مکتری چه به خانه اش نزدهر

 .  زدی مرونی که دل از حلقم داشت بانگار
  شدن باشمدهی تا نگران دستی ني خانه اگری دنجای خدا را شکر کردم که ادمی خانه اش که رسيجلو

. 
 .  در زدمآروم

 .  کردی حالم را بدتر منی برقرار بود و اینی سنگسکوت
 .  نشدي بار بلند تر در زدم خبرنیا

 . ستادمی پشت در اهمانجا
 . گرددی بر مي اطراف است و به زودنی مورد است حتما همی بمینگران： خود گفتم با

 .  شد راه افتادمی انتظارم طوالنیوقت
 .  شوند هم اضافه شده بودبتمی متوجه غ مسجدي تونکهی ای نگرانحاال

 .  زدمی خانه چرخاطراف
 .  رفتمی باال مواری از ددی نبود باي اچاره
 .  باغچه انداختم کوتاه بودواری به دینگاه

 . دمی سرعت به آن طرف پربا
 .  چطور خودم را به در اتاق رساندمدمینفهم

  تاز
 . موردم بخنددی بی دل آرزو کردم کاش االن از در وارد شود و به خاطر نگرانه
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 .  بوددهی تخت بدون رو انداز خوابي که رودمشید. داخل شدم ی و به آرامدهی کشیقی عمنفس
 .  کردندی نمياری می سر و صدا برگردم ، اما پاهای ، خواستم از همانجا بدمی کشی راحتنفس
 .  دادی مرا به جلو هل مییروی کرد و نی مقیماندن تشو درونم مرا به ییصدا
 .  رضا شدمي عادری که جلوتر آمدم ، متوجه اوضاع غیکم

 .  بودزانی از تخت آودستش
 .  صورتش قرار نداشتي هم درست روماسک
 .  دستش را در دست گرفته و فشردمی  نگه داشته و به ارامنهی را در سنفسم

 .  نشدي از جانبش بودم اما خبریمنتظر عکس العمل. سرد بود دستش
 .  داده و منتظر شدمرونی را بنفسم

 .  را کنارش برده و رها کردمدستش
 .  کردمشی صدای صورتش خم شدم و چند بار به آراميرو

 .  بودمدهی نداد ، ترسجواب
 .  استشی پي کردم مثل دفعه فکر
 . رد سرد  بود حاال تنش سی بار تب داشت ولاون
 .  چکار کنمدانستمینم

 .  صورتش قرار دادمي را درست روماسک
 .دمی کششی افتاده بود برداشته و رونی زمي را که روییپتو

 .  کنارش نشستمهمانجا
 ای لب گفتم خداری داشتم زمی در مهار کردن اشکهای به صورت مهربانش کرده و در حالکه سعینگاه

 .  بکني کارهیچش شده ؟ 
 .  کن خوب بشهي کارایداخ

 .  همون کار رو بکنمی تو بگی هر چدمی حاال بلند بشه قول ماگه
 . شمی هم می زن عباسعلي بخوااگه
  ری بمیبگ.... ی تو بگی چهر
    ، فقط نذار برهرمی میم
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 .  کمکش کنایخدا,  کنمی مخواهش
 .  افتادمی بی بادیدر همان حال  

 تو داروهاش دی کنه ، شاکاری چدی بادونهی می بی باشه بی چهر： زده و گفتمتی رضاي از رويلبخند
 .  درد داشته باشهنی هم واسه ايزی چهی

 .دمی دوی بی بي خانه یکی امده و تا نزدرونی خانه باز
 که مراسم تمام شده و همه به خانه هاشون دمی رسیوقت!   ده چه خبره ي رفته بود که توادمی اصال
 . گشتندیبر م

 .دی از دور من رو دیعباسعل
 .  گم کردمتی جمعي سرعت خودم را البه
 . دمی را ندی بی چه نگاه کردم بهر

 .  باز گرفتار شدمختی به شانه ام خورد ، قلبم ریدست
 .  بودمهی به عقب برگشتم سلاطی احتبا

 . دمیترس： و گفتم دهی کشی به راحتینفش
 ：دی و پرسدی کشي کنارمرا

 ؟ي بودکجا
 ؟يدی رو ندی بیب,  جا چیه _
  ننه که نبوده؟ی حاجي ؟ براي کردهی گرنقدریحاال چرا ا! حالش خوب نبود ، زودتر رفت خونه  _

 .  برمدیبا：پر بغض گفتم ,  اشک به چشمانم امد دوباره
 . برو： به من کرد و گفتي از سر دلسوزینگاه
 .  دنبالتادی بگم بی بی رفت به بادمی,  سوی گیراست： چند قدم دور نشده بودم که دوباره گفتهنوز

 . ششی پرمیدارم م,  نداره بیع _
 . دتی ، اخ اخ دنجای اادی داره می خواهر عباسعلسویگ _
 .  برمدیبا, ولش کن  _

 ي طرف خانه هی توجه به او یاما ب,  کرد ی ممی که صدادمی خانوم را شنقهی صدي رفتن صداموقع
 . دمی دوی بیب
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   و دومستیصل بف        

 
  نشسته بود و آرام قران ي تشک کوچکش کنار در  ورودي روی بی باز بود  با عجله داخل شدم ، بدر
 .  خواندیم
 .  گذاشتشی پاهاي و رودی من قران را بوسدنی دبا

 دمت؟ی مسجد ندتو： انداخت و گفتمی به سوي پرسشگرنگاه
 .... ی بیب： نشسته و پر بغض گفتم ی بی زانو کنار بدو

 . صورتم را گرفتي بود که پهنامی اشکهابعد
 .  شده بودجیگ,  فقط نگاهم کرد ی بیب

   شده؟ بانو؟یچ：تکانم داد و گفت,  گذاشت می زانوهاي را رودستش
   تپه؟يای بی تونی می بی خوبه ، بمامان： تکلف اشکامو پاك کرده و گفتمی کف دستم ببا
  شده؟ی چنمی بچه ؟ درست حرف بزن ببیگی میچ _
 .  نتونستم بکنمي کارچی بده ، من هیلیحالش خ _
  حالش بده؟یک,  یک _
  ی بیآقا رضا ب _
 ؟ي کردی مکاریتو اونجا چ _
 ؟يای می بیب _
 رم چه برسه به کوه ی که را صاف رو هم به زور می دونی ، خودت خوب می کنی که مهیچه سوال _

 .. و تپه
  ؟ی بی کنم بکاری چادی مونی در میکیدستاش سرده سرده،نفسهاش  _
بگو . نمی ببری ، حاال اروم بگي از اون نداری هم که دست کمخودت： دستم را گرفت و گفتی بیب

  حالش بد شد؟يچطور
 .  تخت افتاده بودي رودمی رسی ، وقتی بی بدونمینم _

  صورتش بذارهي نتونسته بود ماسک رو درست رویحت
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  که به دردش بخوره؟ي داريزی چنی تو دواهات نگاه کن ببی بیب
 . اری بردار بهی چهار پاری تو صندوق خونه هست ، زشهیپاشو برو ،  چند تا ش _
 .  هم اوردمگهی دي شهی به جز اونا چند تا شدمی عجله به طرف صندوق خانه دوبا

 . دمی چی بی بي رو جلوهمه
 نوی ا؟ي اوردی چي برانویا： گفت توش بود برداشت وی ها که پودر خوش رنگشهی از شیکی ی بیب

 .ي بر نداری خوراکي داروي روز نبودم حواست باشه به جاهیاگه ,  ذارنی زخم ميرو
 . حواسم هست,  ی بی بباشه： گفتمی حوصلگی ببا
 ؟ي داريزیچ
 ، به من داد و دیچی دستمال پي برگ خشک برداشت توي مقدارشهی شکی ي از توی بیب

  به دردت خورد؟ی جوشونده قبلنمی کم بده بخوره ببهی جوشونده درست کن ازش：گفت
   االن تب ندارهیول. آورد نییتبش رو پا, اره  _

   ندارهی حرکتچی هاصال
 یضی مرنی اي دونم برای جان من اصال نمسویگ： گفتی و با در ماندگدی کشیقی نفس عمی بیب

 .  بلدمنویمن فقط هم.  ستی خوب نی خوبه چی سخت چيها
  خوبهمارتی هم واسه بکنهیقران بخون هم تو رو اروم م.  کنم ، تو هم دعا کن ی دعا مبراش

 ی بی رو به بدمی در که رسي سرعت بلند شدم جلوبا
 ؟... آقام：گفتم  

  از اتاق خارج شدم.. راحت باشه مادر التیخ _
  يو بهداربر ： دمی رو شنی بی بي نرفته بودم که صدارونی از خانه بهنوز

 .  دکتر اومده باشهدیشا
 .  گفته و با عجله از خانه خارج شدمي بلندچشم

 ی باغ عباسعلي از جلودی باي رفتن به بهداريبرا
 .  نبوديچاره ا,  گذشتم یم 

 .  باشهي بهداري توي دکترکردمی کردم تمام راه خدا خدا مدنی به دوشروع
 .  در زدمی پای بسته بود چند بار پدر
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 له؟ی تعطینیبینم： گفتهی در را باز کرد و با گالیی آقای از مدتبعد
 دکتر هست؟ _
 ؟ي دارکارشیچ _ 
 . می دارضیمر,  ادی با من بدیبا _ 

 . نمی تو ببایب _
 . ادی با من بدی بانمی خوام دکتر رو ببینه ، م _
 ه؟ی چشیماری بنمی تو بگو ببایحاال ب, دکتر منم  _
   شدههوشی ب،ی تنفسيماری جور بهی _

   سردهبدنش
  اسمشو بگو,  هست يماریچند جور ب _
 . دینی ببدییایخوب ب,  دونمینم _
 .  برگردمدی باشهی مکیهوا داره تار,  امی بتونمیمن نم _
 .  کردشهی نمي کارنجایا,  مارستانی بره بدی بادیگی هم که منطوریا

   رو خدا دکتر ؟تو： را به او دوخته و ملتمسانه گفتمنگاهم
 کنه؟ی دارو مصرف منمیبگو بب _
  بله _
 ؟يبا خودت اورد _
  نه _
 .  کردي بشه کاردی ؟ شاي با دارو ها بر گردگهی ساعت دمی تا نی تونیم _

 .  امدمرونی بي گفتم و از بهداري تندباشه
   امدیاز دور م.  دمی دور نشده بودم که گلرخ را دهنوز

  ؟ی کنی مکاری چنجایا ： و نفس زنان گفتم دهی طرفش دوبه
  يدی دوی مینطرفی گفت که ایدختر عباسعل. همه جا رو دنبالت گشتم  _
 خوب؟： گفتم ی دستپاچگبا
  آقا کارت داره,  خونه ایزود ب _
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  داره؟کاریچ： گذاشته و گفتممیشانی پي را رودستم
  تهی باز بحث عروسنکهیمثل ا,  کنهیم داره با مامان دعوا میاز مسجد که برگشت,  دونم ینم _
  يدیبرو بگو منو ند,  خوب یلیخ _
  ؟یچ _
 . ي نکرددامیبگو پ _
 .... یول _
 . ستادمی حرفاش ناهی بقدنی شنيبرا
 .  پشت روستا برومي روبه رو نشوم مجبور شدم از جاده ی دوباره با کسنکهی ايبرا

 .  کردندی کم از انجا رفت و امد میلی ده خیاهال
 راه رفتنمو کندتر نی و ادی وزی ميشتری شروع شده بود حاال با شدت بشی پی که از ساعتي سردباد
 .  کردیم

  بودستادهی در اي برگشتم دکتر جلوي به بهداری اما وقتدی دانم رفتن و برگشتنم چقدر طول کشینم
. 

 .  صورتش گرفتمي دارو را جلوي سهی بگه کيزی چنکهی از اقبل
 . ی تو استراحت کنییای گفتم بی شده و گرنه مرمی دیلیخ：را گرفت و گفت ان
 .  کنمکاری چدی شما فقط بگممنون： گفتمدهی بردهیبر
 .  با تعجب نگاهش کردمن؟ی داروها رو بهش ندادچرا： گفتيبا لحن تاسف بار,  دارو ها دنی دبا
 ؟ي داری چه نسبتماریبا ب _

 . ترسوندی من رو منی سرد بود و اشی صداتن
 نتو
 

 .  بگميزی چنستم
 به هوش یالبته وقت,  تو اب حل کنند و به خوردش بدن نوی ابگو： از قرصها را نشانم داد و گفتیکی

 . اومد
 . دی نباشدواری امادی بشه به ماندنش هم زي بستردی باي فورگمی نره ، بازم مادتونی ژنیاکس



  ھم نالھ بانیرمان                                               اختصاصی کافھ تک رمان 

@Caffetakroman 120 

 . دی قرصها رو قطع نکننی به هوش اومد دادن ااگه
  اگه؟： لب گفتمری فرو داده و زیاب دهانم را به سخت.  شمی کردم دارم خفه ماحساس

 .  برمدی ، متاسفم دختر جان من باعتریهر چه سر,  مارستانی بدشیببر _
 .  داشتمی تا خانه اش چه حالداندی ها را گرفته و فقط خدا مدارو

 .  بودامدهی در حالش به وجود نيریی تغچیه,  تخت نشستم ي روکنارش
 صورتش خم شده و خوب ي مرتب کردم روشیپتو را رو, هنوز سرد بود .  را در دست گرفتم دستش

   لبری و زدهی کشششی به صورت زبر از ریدست.نگاهش کردم 
 .  کنم چشماتو باز کنی  مخواهش： گفتم
 .  صورتش نشست را با سر انگشت پاك کردمي اشکم که روقطره
 .  تاقچه را روشن کردمي رویت شدم ، چراغ نفبلند

 .  نمانده بوديزی شدن هوا چکی تارتا
  یشی خوب متو： لب گفتمری و زدهی کششی به موهایدست.  کنارش نشستم باز

 رو شکست يماریتو ب.  می مبارزه رو تا اخر ادامه بدمیخوای می بموندیتو با,  ي که برذارهی نمخدا
 دی در انتظارمونه به قول خودت فقط بای قشنگي که چه روزاینی بیبعد م,  رو یمنم عباسعل,  يدیم

 . می باشيقو
   شوداریب ： را در دست فشرده و ادامه دادم دستش

 . ی تا چشماتو باز کننمیشی جا منیهم
 . تمام درها را بستم,  دی باریباران م.  انداختم رونی به بینگاه
 .  گرفتم وچند صفحه قران خواندموضو
 .  نشستم حاال ارامتر بودمنی زمي از نماز کنارش روبعد

 .  داده و چشمانم را بستمهی تکواری را به دسرم
 نی با اادی از پسش بر می بی دونستم که بی اقام افتادم مادی.  به مغزم هجوم اورده بود یشانی پرافکار

 . حال باز نگران بودم
 .  بودکی تارکی خانه تاردمیك رعد از خواب پر وحشتناي که از صدایوقت.  خوابم برد ی کدانمینم

 .  ترساندیمنو م,  خورد ی مشهی و قطرات درشت باران که به شدادی درها که باد تکانشان ميصدا
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 .  چراغ تمام شده و خاموش شده بودنفت
 .  روشن کردميگری ترس بلند شده و چراغ دبا

 .  خوردی تکانشیاحساس کردم پلکها,  کردم نگاهش
حاال ,  کردم شی صدایبه ارام. برگشته بود ي بدنش به حالت عاديدما,  را در دست گرفتم دستش

 .  کردمی را واضح تر احساس مشیحرکت پلکها
 
 .  هنوز نامنظم بودشی نفسهای هوش امده  ولبه
 . کندی را تحمل ميادی درد زدمی که به چهره داشت فهمی اخماز

 .  کردمشی را فشرده و دوباره صدادستش
 .  به انگشتانش دادي مختصرتکان
 . گردمیاالن بر م,  ارمی داروهاتو برمیم： گفتمی لرزاني و با صدادهی کشیقی عمنفس
 صورتش گذاشتم نگاهم را از ي را که دکتر گفته بود به خوردش دادم و ماسک را دوباره رویقرص

 .  تشکر کردمشیهایانپشت پنجره به اسمان دوختم و در دل از خدا به خاطر همه مهرب
 

   و سومستیفصل ب       
 
 . دمی که به در خورد از جا پری محکمي لگدهاي صدابا

 .  در رساندمي خودم را چطور تا جلودمینفهم
 . دی باری بود و باران با همان شدت مکی هنوز تارهوا

 ؟ی هستی کدمی پرسی لرزاني صدابا
 . امدی نجواب
 .  کردی شب را پر منی باران بود که شکوت سنگي صدافقط

 .  شددهی برگردم که دوباره در با شدت کوبخواستم
 ؟ی هستی ؟ کي دی نمي جواچرا： همان لحن گفتم با

 . دیچی آقا جان بود که تو گوشم پي و دو رگه نی خشمگيصدا
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 ! زود باش در رو وا کن, ببند دهنتو  _
 . دهانم خشک شده بود.  دمی چسبواری ترس به داز

تا بعد به حساب اون مردك . کنمی خفت منجایهم,  تو امی و وا کن اگه خودم بدر： زد ادی فردوباره
 . برسم
 .  بزنمیباز هم نتونستم حرف. شده بود نی درخت کلفت و سنگي مثل تنه زبانم

  ؟يچرا الل شد _
 . ي بررونی بنجای اگه بذارم زنده از استمیمرد ن.  رو وا کن ی در لعنتنی اگمی مبهت

 . ستادمیدر را بسته و محکم پشتش ا. عجله وارد اتاق شدم با
 . دی کوبی ام منهی اقا جان هم اوا شده و محکم به سي  قلبم هم  با لگدهاحاال
 . بابت رضا بودمی نگراني همه

 .  ماندی تنها مدی حالش نبانی با ااو
 .اد نگاهم به رضا افتاری اختیب

 .  به من زل زده بودیهی و با لبخند کرستادهی که کنار تختش ادمی را دیعباسعل
 .  و از حال رفتمدهی کشی کوتاهادی او فردنی دبا
 

 .  که چشمانم را باز کردم صبح شده بودیوقت
 .  به اطراف انداختمی نگاهاطی تخت بلند کرده و با احتي را از روسرم

 .  کردی با نگاه مهربانش تالقنگاهم
 زود چقدر： رمق گفتی دهانش برداشت و بيماسک را با زحمت از رو,  بود دهی که دراز کشهمانطور

 ؟ي شدداریب
 . ی استراحت کنشتری بدیبا
 .  کردمهی گراری اختی هم فشرده و بي را رومیلبها. فقط نگاهش کردم ی حرفچی هیب

 .  کردی مهی که  هم گردمی بازم دمهی ني پلکهاي الاز
 داروهاتونو قطع چرا： گفتم زی آمهی و گالدهی کشیقینفس عم,  اروم شدم ی کمیقتو

 !ی چیعنی نخوردن اونا دی دونی بهتر از من من؟خودتونیکرد
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 .  نوازشگرش را به من دوخت و دستش را به طرفم دراز کردنگاه
 . خواست دستش را عقب بکشد که دستم را ارام به طرفش بردم. نگاهش کردم ی مدت کوتاهيبرا
 .  وجودم را گرفتي همه یبی غریگرم,  دستم را فشرد ی نرمبه

 . دییای به هوش نمگهی گفت دیدکتر م,  بودم دهی ترسیلیخ： الود گفتمبغض
 . ي اگه نبودومدمی ینم： گفتی محبت نگاهم کرد و به سختپر

 گهی کردم که دی مفکر
 ..... ی با عباسعلدیگفتم شا,  نمتی بینم 
 بزرگ اجازه آقا： حرفش آمده و گفتمانیبه م. وجودم را گرفت یفی اسمش لرزش خفدنی شنبا
 هیهمش منتظر .  چند روز مثل چند سال گذشت نینگرانتون بودم ا. ارمی گله رو به تپه بدهینم

 .  بهتون بزنميفرصت بودم که سر
 . دی منو ترسوندیلی خشما

   را محکمتر از قبل فشرددستم
 .  ازت تشکر کنمي دونم چطورینم.  شب وجودتو حس کردم ي همه سویگ _
 کنندی متتی بشن اذبتتی ، اگه متوجه غي بربهتره： دستم را رها کرد و نجوا کنان ادامه دادکبارهی به
. 

 .  زدی به دستانش افتاد که ملحفه را چنگ منگاهم
 .ي درد دارتو： گفتم یبه ارام. به چشمانم امد  اشکباز

 . ي در اومدی از اون حالت رسمباالخره： لب گفت ری زد و زي محولبخند
 .  تکان دادی سرش را به عالمت منفمارستانی بي بردیبا.  ادی خانوم زنگ بزنم بحانهیبذار به ر _
 چرا؟ _
 . رمی بمنجای خوام همیم： بود گفتهی به نجوا شبشتری که بییبا صدا _
 تو,  حرفو نزن نیا： کردم گفتمی ميری جلوگمی اشکهازشی از ری به سختکهی حالدر
  يری مینم 
  هان؟يگردی و بر میشی بهتر ممارستانی بيریم
  نه_
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 . نمی ببدنتوی تونم رنج کشی من نميتو درد دار _
 . نجامی همه درد خوشحالم که انیبا ا ： الود نگاهم کرد و گفتاشک
 دیاالن کدومشون رو با ： دارو را نشانش داده و گفتم ي سهیک. بود بلند شدم دهی فایردن ب کبحث
 ؟يبخور

 .  را که گفته بود به خوردش دادمییداروها
 . گردمی صورتش گذاشته و گفتم االن بر مي را روماسک

 .  پرسشگرش را به من دوختنگاه
 . امی زود می بی بشی گفتم پی آرامبه
 

 . دمی در دي را هاج و واج جلومهیسل,  زمان با باز کردن در هم
 .  و در را بستمدمشی عجله به داخل کشبا
 . یختی رو رری سر ش؟یکنی مکاریچ, ه ...اووو： اخم گفت با

  ؟ی به من نگفتچرا： گفتی را به من داد و با ناراحتری نان و ظرف سر شبقچه
 ؟ی کنی مکاری چنجای اتو： گفتمکردمی با تعجب نگاهش مکهی حالدر
 .  براتون غذا آوردمینی بیمگه نم _
 نجام؟ی ايدیاز کجا فهم _
 .  کردی دق می داشت از نگرانچارهی بی بیب _

 مارتوی هم حال بارمیهم براتون غذا ب,  نجای اامی نفهمه بی که کسيجور： منو صدا کرد و گفتآخر
 . بپرسم

 .  آقات فرستاده دنبالتي گفت تا قبل از ظهر برگردگهی دزی چهی
  آقا فرستاده دنبالم؟ی چيبرا _
  گهی گرفتن و هزارتا کار دری و خمی باغ و قالي کار ، کارايحتما برا _

  گهی ات تنهاست دننه
  حاال چطوره؟خوب

  ؟یچ_
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 ! رهیمی گفت داره می بی ، بگهیبابا پسره د _
 . ي بهتره برگهی تو هم درهی می نماون： خشم نگاهش کرده و پر بغض گفتم با
 .  از ظهر خونه امشی بگو پی بی ببه

 می بگويزی چنکهیقبل از ا,  در را باز کند که دستش را گرفتم خواست
 

 .  مونهی راحت تو دلم مالتیخ： بر گونه ام زد و گفتي تندي بوسه
 .  راهش کرده و در را بستمي بدرقه ی کمرنگلبخند

 
 . ه بود اتاق که شدم چشمانش بستوارد

 .  کنار تخت گذاشتمزی مي را روری نان و ظرف سرشي بقچه
 .  را باز کردچشمانش

 . کردمدارتی بدیببخش： گفتم ی به آرامي با لبخندهمراه
  ؟ی نبودم ، زود برگشتخواب：لبخندم را جواب داد و گفت. صورتش برداشت ي را از روماسک

 . دمی رو دمهی در سلينرفتم ، جلو _
 .....  غذا فرستادهی بیب： کرده و گفتمری اشاره به نان و سرشبعد
 .  خانوم تشکر کنمهی و سلی بیاز قول من از ب _
 .  همه محبت رو جبران کنمنی چطور ادونمینم
 . دی فقط خوب ششما： به طرفش خم شده و گفتمیکم

 .  پر از غم شدکبارهی مهربانش صورت
 .  شدممانی که زدم پشی از حرفی دانم چرا ولینم

 . نشستی به دل میبی طور غرهی کرد صورتش ی اخم میوقت
  رضا ؟آقا： به سکوت گذشت ، نگاهش کرده و گفتمی کوتاهمدت

  ؟جانم： محبت گفتپر
  ؟دی خوری می بی بي کم از غذاهی： آنکه نگاهش کنم گفتمی از پاسخ او بشرمنده

  ی کنیلطف م _
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 . ندی بنششی کرد در جایسع
 . جا به جا شدی کمی سختبه

 .  نامنظم شده بودشی نفسهادوباره
 .  صورتش گذاشتي را روماسک

 .  کنمی کمکت ممن：خود را کنارش رسانده و گفتم.  نداشت ییروی ناصال
 .  کندی را تحمل ميادی که درد زدمی فهمیم
 . دمی کشی نگاه کردن به چشمانش خجالت ماز

 .  کردی ذهنم پرواز مي توالی اون خدوباره
 .  از نگاهم ان را بخوانددمی ترسیم

  د؟یخوب： از او فاصله گرفته و گفتمی نشست کمشی در جایوقت
 .  سرش را تکان دادی آرامبه

 .  بردمشی نان براي و با تکه اختهی ری را در ظرفری از سرشيمقدار
 ؟ی خودت چپس： گفتمتی گذاشته و خواستم بروم که با مالشی پاهاي را روینیس
 . ستمیمن گرسنه ن _
 .  خوامی شه ، پس منم نمی نمينطوریا _
 . ارمی خودم بي ظرف براهی رمیپس م,  باشه： گفتمي لبخندبا
 . می خوری با هم منی بشنجای ااینه ، ب _

 .  تخت نشستمي لبه ي روکنارش
 .  نان را در کاسه زد و به طرفم گرفتی کوچکي تکه
 . میه کرده و لبخند زد را گرفتم ، در سکوت به هم نگاآن
  سو؟یگ _

 بله؟： اش انداخته و گفتمدهی به صورت رنگ پری نگاهگذرا
  اره ؟ی بگيزی چهی ي خوای کنم میمن فکر م _
 .  نهار درست کنمي برايزی چهی رمی مدی خوریتا شما غذاتونو م.  ستی نيزینه چ _
 .  تونو برگردونهي که انرژي مقوي غذاهی
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 .  از ظهر خونه باشمشی پدی بامن
 .نی بشکنمی مخواهش： از جا بلند بشم گفتنکهی از اقبل
 ؟ی باز عباسعله؟ی خوام فقط بگو موضوع چی نميزی چمن

 .  دامنم افتادي انداخته و قطره اشکم رونیی را پاسرم
 ؟ی بگي خواینم..... کرده؟ تتیاذ：دی پرسی مهربانبا
 .  بعدا برات بگمدیشا： حرفش امده و گفتمانی مبه
 .  برمدی بامن： ادامه دادم ی جا بلند شده و به آراماز

 .  رفتمی به طرف در خروجی کوتاهی گذاشته و با خداحافظزی مي و پارچ آب را کنارش روداروها
 .  ، دوباره به طرفش برگشتمستادمی اهمانجا
 .  در نگاهش نشستنگاهم
 . زنمیم خودت باش من فردا باز بهت سر مواظب：گفتم

 . منتظرم _
   جان ؟سویگ _.  محزونش دلم را آتش زدلحن

 .  کردمنگاهش
 . ي الزمشون دارییای کردم ، برشون دار فردا که بزونی ها رو کنار در آودیکل _

 .  تواند  تنها بماندی نميادی دانستم که مدت زی زد ، می شور مدلم
 . افتدی نشیا بری که تنهاست اتفاقی کردم در مدتی خدا خدا مفقط
 . ادی خانوم بحانهی رکاش

 . دمی دوی بی به طرف خانه براهی امدم و از برونی ها را برداشته و از خانه بدیکل
 .  راحت تر بودمينطوریا

 . نمی را که دوست ندارم ببیی خواستم آدماینم
 .  باز بودشهی مثل همی بی بي خانه در

 .  بودندی بی بشی و عمه حنا پمامان
  ننه؟ي کرددایپ： گفتی من با لحن خاصدنی با دی بیب

 .  و واج نگاهش کردمهاج
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 گلو درد ي دارن ، گفتم براکی کوچي که گفتم برگایی هاعلف： کرد و افزود ی ساختگي اسرفه
   اومد؟ادتی, خوبه 

 .  نکردمدای پی بیاهان ، نه ب, اها  _
 .  گردمی و مرمی بازم میول
 

 .  نگفتيزی ناباورانه نگاهم کرد اما چمامان
   جانسوی گگهی دنه： و گفتدی حنا به زور خندعمه

 . می کار داری کلمی بردیما با.  کردن علفا کمکش کنه دای بگرده که تو  پگهی دیکی دنبال دی بای بیب
 . می نکردي کارچی و هنوز هتهی عروسگهی ماه دهی یناسالمت

اتاقت .  می لباس عروسو برات بخرنی شهر بهترمی پول داده بری عباسعل پوران خانوم عزا داره ،چون
  هم که

 . آماده ست 
 . دمی شنی عمه حنا را نمي حرفهاگهید

 .  پر از خشم بودوجودم
 .  قلبم گذاشته بودندي آتش روي گلوله اانگار

 .  سوختمی از درون مداشتم
 .  به چهره نشاندمی را به دندان گرفته و اخمنمیی حرصم لب پااز
 .  در نشستمي همانجا جلوی حرفچی هیب

 از دار گهی دي تا هفته دی تموم نشده بای کمه ، هنوز کار قالوقت： رو به من گفتی به آراممادر
 . ستی ، جهازت هم که هنوز آماده نمشیاری بنییپا

 .  خوامی جهاز نممن： را فرو دادمبغضم
 .... می شه؟ از قدی جهاز می، مگه عروس ب وا： حنا با همان لحن سرخوش گفتعمه

  بسه,  خوب یلیخ： شمرده گفتیلی حرفش آمد و خانی به می بیب
 ی پشت سرمون حرف بزنند که از هولشون هنوز کفن حاجنی خوایمگه چه خبره ؟ م.  دی بردیپاش

  ؟یننه خشک نشده رفتن دنبال بساط عروس
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  دای قالکهی تهی ی حتما عباسعلدی جهاز هم ناراحت نباشواسه
 
 .  بچه حاظر بشهنی کف اون اتاق پهن کنه تا فرش اره

 ： گفتي حنا با دلخورعمه
  د؟ی کنی مرونمونی بدی خانوم داری بی ، بوا
 . ادی خود هم هم بدت نیب, آره  _

 .  کار دارمیلیمن خ. دی بردی  مادر پاشبانو
 . م فرستم خونه ، االن باهاش کار داری رو بعدا مسوی گخودم
 . می کار داریلی جان خونه خی بیب： دی نالمامان

 . می واسه فردا نون نداررهی بگری کمک کنه ، خمادی بدیبا
 دی برن؟یری بمی از گشنگنی خوای از خونتون بره ، مسوی پس فردا که گحاال： گفتضی با غی بیب

 . ادی تا بفرستمش بدیکاراتونو خودتون بکن
 .  رفتی خداحافظی گلدارشو رو سرش جا به جا کرد و بدی حنا چادر سفعمه

 ، کارت که که تموم شد زود سوی گپاشو： از اتاق خارج شود گفتنکهی هم بلند شد ، قبل از امامان
   خونهایب

 يزی چي خواینم： گفتی و کالفگی توام با مهربانیی نگفتم ، مادر کنارم نشست و با صدايزیچ
 . نمی کن بب؟نگامیبگ

   بگم چشم ، خوب باشه ،چشمنیدوست دار ： کرده و پر بغض گفتمنگاهش
 .  طبق خواستشون انجام بشهی عباسعلی ، تا همه کارا واسه عروسامی خونه منم مدی برشما

 .  تونستم کردمي که هر کاريدی ، دسوی حرف نزن گينجوریا _
 ..... ی با آقات و عباسعلمی تونی نمما
 خوام  ی رو که نمییزای برو بانو ، نذار چپاشو： گفتریتمام کند ، با تغ نگذاشت مادر حرفش را ی بیب

 .بگم
 .  زد اون در رو هم پشت سرت ببندادی فری بی از رفتن مامان ، ببعد
  شد مادر؟ بهتره؟یچ： گفتی به آرامی بی به هم خوردن در آمد ، بي صدایوقت
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   را فرو داده وبغضم
 .  درد دارهی هوش اومده ولبه： گفتم

 تونه تو جاش ی نمی تنها بمونه ، حتادی تونه زینم： دوخته و ادامه دادمی بی نگاهم را به بملتمسانه
 .  برگردمدی ، من بانهیدرست بش

  تونه حرف بزنه؟ی منمیبب _
  ارهیآره اما نفس کم م _
 . می کردی خبرشون می گرفتی کس و کارش رو ميخوب شماره  _

 ؟ي فکر کردنی ، به ای بمونششی پستیرست ن که دی دونی مخودت
 .  تنهاش بذارمدی نبانکهی کنم خوب شدن اونه و ای که فکر ميزیاالن به تنها چ ： گفتم ی آرامبه
  ننه؟ی که دل نبستبهش：دی مقدمه پرسی به من کرد و بیقی نگاه عمی بیب

 .  رفترونی از اتاق بی بدون حرفد،ی سکوتم را دیوقت
 .... ی بیب： گفتمی سرش رفته  و با درماندگپشت

 ؟ي رو که دادم بهش دادي اجوشونده： که پشتش به من بود گفتهمانطور
  ی بینه ب _
 .  کرد و به آشپزخانه رفتی را طنی زمری زي ناله پله هابا
  هی مقویلی گوشت بزه ، خي عصاره نیا： را به من داد و گفتی کوچکي شهیش

  رهی گی ضعفشو ميه بهش بده ، جلو کن و تو چند وعدگرم
   درده ، حتما بهش بدهنی تسکي جوشونده هم که قبال بهت دادم برااون

 .  شدن هوا هم خونتون باشکی قبل از تارتا
 ی که خدا چمینی فردا ببتا
 .  خوادیم 

 .  ماچ سفت کردمهیمحکم بغلش کرده و صورت عرق کردشو .  گرفتم ی بی را از بشهیش
 . خودتو لوس نکن..   خوبه： گفتی کرد با مهربانی منو از خودش جدا مکهی در حالی بیب

 .  جور خاص شده بودهی نگاهش
 ؟يگردی شدن هوا بر مکی قبل از تارتا： چروکشو باز کرد و ادامه دادي لبهاینیری شلبخند
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 .  آمدمرونی زده و از خانه بي جوابش لبخنددر
 . دمی هم سن خودم بود را دبایتقر در گلرخ و عروس عمه حنا که يجلو

 هم فشار داد ، ي را باال انداخت و لباشو روشی از ابروهایکی هی شده؟ مرضيزی چدمی تعجب پرسبا
 . می همه کارا رو بکندی تو ا ها ، اونوقت ما بای عروسنکهی امثل：اخر سر هم با طعنه گفت

  نجای حنا ما رو فرستاد امامان
 .  کمکمی کار داره ، اومدیلی خانوم خی بی بانگار

 .  به گلرخ انداختمی نگفتم  و نگاهيزیچ
 . مییایعمه حنا گفت ب _

 .  عمه و خانوم بزرگ هم هستندکنه،یلحاف تو رو درست م...... داره لحاف عرومامان
 . ي  که تو زودتر برگردمی هم کمک کنما： گفت مامان
 .  بده ، همه به خاطر تو اومدنگفت

 امی تونم بیمنم نم,  اونا به خاطر خودشون اومدن اوال：لبم گرفته و با حرص گفتم  از ی محکمگاز
 .  کار دارمیلیاالن هم خ

 . ی کار نکننقدری کمک که توامیخوب اومد ： دنبال حرفم را گرفت و گفتهیمرض
 بهتون ی بیب,  تو دی برادهی ، کار زدی کردخوب： در  نگه داشتن ارامشم داشتم گفتمی سعکهی حالدر
 . دی کنکاری چگهیم
 
 

   و چهارمستیفصل ب        
 
 
 .  صدا وارد خانه شدمیب

 .  و نگاهش کردمستادهی در اتاق اکنار
 .  افتادی بالش مي چشمش روي ارام از گوشه شی بسته بود و اشکهاچشمانش

 .  هر دو دستش  ملحفه را چنگ زده بودبا
 .  پاك کرده و به طرفش رفتمنمی را با کنار استدی گونه ام غلتي خبر روی که باشکم
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 .  گذاشتمزی مي را روشهیش
 .  افتاده بود را  برداشتمنی زمي و ظرف صبحانه که روینیس

 .  حضورم شدمتوجه
 .  کردی جانی  بي من خنده دنی را باز کرد و با دچشمانش

 
  دردتون ساکت نشده؟هنوز： زده و گفتمی محزونلبخند

 .  کشهی وجودشو به رخم مشتریانگار درد ب,  که تنهام ی ، وقتشهیم ： لب گفتریز
 . دی کنم کمتر تنها بمونی میسع _
 االن چه وقت از روزه؟ _
 د؟یگرسنه ا, ظهره  _

 ، نه： ان را برداشت و ارام تر از قبل گفتدیچند نفس کوتاه کش.  صورتش گذاشت ي روماسکشو
 ؟ییای فردا ميگفته بود

 . ون بذارمنتونستم تنهات _
 ؟...آقات  _
 . افتهی نمی راحت باشه اتفاقالتونیخ _
 .... نی از اشتری خوام به خاطر من بی جان نمسوی گنیبب _

  ،  افتهی نمیاتفاق： گفتمنانی کرده و با اطمنگاهش
 . هستزی مراقب همه چی بیب

 . ببخش نتونستم نگهش دارم ： گذاشتم خواستم ان را بردارم که گفتینی را داخل سشهیش
 . ستی نمهم： زده و گفتمی کوتاهلبخند

 .  را به آشپزخانه بردمینیس
 .  از ان به اتاق برگشتمي را گرم کرده و با مقدارشهی شاتیمحتو

 . دینی کنم بشیکمکتون م. دی بخورنوی ادیبا： گذاشته و گفتمزی مي را روالهیپ
 .  نداشتییروی نچیگار ه را به دستش دادم ، انالهی نشست پیوقت
 .  که ان را گرفتمافتدی بود ظرف از دستش بکینزد
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 .  دمی بهتون ممن： گفتمی آرامبه
 . شدی مي ، موقع فرو دادن اشکش جارختمی ری هر قاشقش که به دهانش مبا
 ! هی دست اشاره کرد که کافبا
  د؟ی بخوردی تونینم： بغض گفتمپر
 .  باشهی کنم کافی مفکر： محبت گفتبا
 . دی بخوابی کمدی کنی ، سعنی شدفی ضعیلیشما خ _
 . نمی کم بشهی خوام یم _
  ؟سویگ

   کردمنگاهش
 ؟يدی پوشاهیچرا س _

   ننه ، مادر پوران خانوم مردهیحاج： کرده و گفتماهمی به لباس سی نگاهگذرا
 . گمی رو می عباسعلزن
 ...  تونه حاالی نمی حساب عباسعلنیپس با ا _

 ...  ننهی ، گفته بعد از چهلم حاجچرا： حرفش گفتمانی انداخته و منییا پا رسرم
 .  کاره رها کردممهی را نحرفم
 .  چشمانم را بستم تا بر احساسم غلبه کنمی کوتاهمدت

 .  به سکوت گذشتیکم
 .  گردمی ، االن بر مرونی برمیم： جا بلند شده ادامه دادماز
  ؟ی با من حرف بزني خواینم：دی پرسمتی مالبا
 .  کنهی از دردتونو کم نميزی من چيحرفا _
 . ی کنیاما با حرف نزدنت به دردام اضافه م _

 . می بذار هر دو اروم بشسوی بزن گحرف
 فقط ی جماعتهی کردم و ری باتالق گهی تنها وسط نکهی بگم؟ از ایچ： گفتمی کرده و به آرامنگاهش

  ؟رمی فرو مشتری زنم بیدست و پا م ی که هر چنی کنن؟ ایدارن نگام م
 . میدی و دگری که تو کوه همدی اون شبادته،ی شب اون
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 .  خودمو راحت کنمی لعنتی زندگنی خواستم از ای که می شبهمون
 .  تالش کنم نه فراردی حل مشکلم باي برای من گفتبه

 .  باهاشون حرف بزنمیگفت
   نداره ، گفتم که حرف حرف خودشونهدهی شما گفتم حرف زدن فابه

 .  فهمندیحرف درست رو م,  اونا هم  ادمندیگفت
 .  صورتم نشستي روی محکمیلی حرفم تموم شه سنکهی حرف زدم  اما هر بار قبل از اباهاشون

 .  که تونستم نشون دادمیاعتراضم رو به هر صورت.  ساکت نشدم باز
 .  بوددهی فای باما
 .  کار همون ذره آرامش هم که مادر و خواهرام داشتن ازشون گرفتمنی ابا

 .  گمی نميزی چگهی  با خودم گفتم ددمی بار که  نگاه سرزنش بار گلرخ رو دنیآخر
 .  و خشم پر شدنهی کشتری ، اما هر روز وجودم بنجای اي دختراي ، مثل همه مهی مثل سلمنم

 .  واسه نجات خودم داشته باشميشتری ، تا فرصت برهی ننه بمی اونجا که از خدا خواستم حاجتا
 .  عوض نشدزی چچی ننه مرده و هیخب حاال حاج ： را به رضا دوخته با افسوس ادامه دادم نگاهم

 . ادی از خودم بدم می رحمی بنی به خاطر اشتری هر روز بنکهی اجز
 .  نکنتی خودتو اذنقدری ، پس ایستی ننه تو مقصر نی مردن حاجتو： گفتی با لحن محزونرضا

 دلت ي روی سخت مرهمي روزانی خواست تو ای ، چقدر دلم مي رو گذروندی سختي تو روزاسویگ
 .  فقط حرف زدمنکهی مثل ایمنو ببخش ول. باشم 

 . ي من بودی دلگرمي هی روزا فقط تو با حرفات مانی اي حرفو نزن رضا ، تو لحظه لحظه نیا _
 .  ازت دارمی خواهشهیمن ... خوام یمن م... هم من نی هميبرا

 . ي بخوای چهر： را از هم گشود و با لطافت گفتشی گرم لبهاي اخنده
 .  تونستم  حرف بزنمی زده بودم که نمجانیآنقدر ه. ضربان قلبم دو برابر شد کبارهی به

  خب؟： نگاهش را به من دوخت و گفترضا
 نوی خوام ای بگم ميزی چنکهی از اقبل： گفتم به اوی و با نگاه کوتاهدمی کشیقی صدا نفس عمیب

 ي هم در کار نبود باز با همه ی که اگر عباسعلي ازدواج اجبارنی نجات از اي که نه فقط برایبدون
 .  خواستمی رو منیوجودم هم
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 .  حاال مردد بودمینی همه مقدمه چنی به سکوت گذشت ، بعد از ایمدت
 .  به مغزم هجوم آورده بودی مختلفافکار

 .  مرا به خود آوردشی دانم چه مدت در ان حال بودم که صداینم
  جان؟سویگ _
 

 .  به چشمان منتظرش افتادنگاهم
 ....  تونم روت حساب کنمی مشهی و من همی برادر کنارم هستهی مثل ي بودگفته： گفتمی ارامبه

 .  را به عالمت مثبت تکان دادسرش
 . ستادمینار پنجره پشت به او ا شدم و کبلند
 .  زدی تند تند مقلبم
 . ی خوام که مثل برادر کنارم باشیمن نم...من  ： دهانم را فرو داده و ادامه دادم آب

   خوامیم.... خوام که یم
 .. که
 .  تو رو دارماقتی من ازدواج کن رضا ، من لبا： و آرامتر از قبل گفتمدهی کشیقی نفس عمنجای ادر

 . ستادی حرف انگار که قلبم انی از گفتن ابعد
 .  تنم گر گرفته بودتمام
 .  را به دندان گرفته و چشمانم را بستملبم

 ی همان عباسعلاقتمیکه ل.  هستم ای حی کرد ؟ که چقدر گستاخ و بی در موردم مي چه فکرحاال
 . گنده است

 . دیچی گوشم پي توشی که صدادندی لولی ها تو ذهنم مهی و کناشی نهنوز
 .  زدی حرف منی و متآرام

 .ي ها رو دارنی بهتراقتیتو ل _
 .  کردمی درخواست رو منی از تو اشتری پیلی ، که اگر بودم خستمی تو نقی منم که النیا

 . ي داري ظاهرت ، قلب مهربون و روح بلندییبای جز زبه
 .. اما من,  مثل تو داشته باشه ي که همسرهی هر مرديآرزو
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 .  طرفش برگشتمبه
 .  تو نگاهش نشستنگاهم

 هر ای شهر حرف بزنم ، لباس بپوشم ي نتونم مثل دخترادیشا： حرفش آمده و پر بغض گفتمانی مبه
 .  بکنمدنی که اونا انجام مي اگهیکار د

 .  کنمی مبتی عشق عالم رو نصنیاما پاکتر.... اما
 .. ی مني آرزوتی نهاتو
 ..  تويا برمیکی کوچي من آرزوسویگ _
 .  دارممانی به عشق تو امن： نگفتم ادامه داديزیچ

 .  توست که زنده امي با نفس هااصال
 .  سال از تو بزرگترمستی من بسوی گیول

 .  مونمی زنده نميادی دونم که مدت زی که دارم می سختيماری با وجود بنی بر اعالوه
  کی دی ماه ، شاکی دیشا

 ... گهی چند روز ددی شاهفته،
 لحظه ، مطمعن باش در آن لحظه کی بگو تو： را به او دوخته و محکتر از قبل گفتم نگاهم

 .  هستمنی  زمي دختر رونیخوشبخت تر
 

 . دندی خندیچشمها و لبانش هردو م.  کرد نگاهم
 .  بزند که دردش دوباره شروع شدی حرفخواست

 صورتش ي کرد ماسک را رویم ی فشرد سعی هم مي را روشی پلکهاکهیدر حال,  را بست چشمانش
 . بگذارد

 .  نگاهش کردمی صورتش گذاشته و با نگرانيماسک را رو,  دمی طرفش دوبه
 . دی کشی نفس میبه سخت.  رمق چشمانش را باز کرد ی بقهی از چند دقبعد

 ؟يدی نجوا کرد ترسي لبخندمی صورتش برداشت و با ني را از روماسک
 می سرم را تکان دادم ، اما اشکهای کردم احساسم  را کنترل کنم به عالمت منفی می سعکهی حالدر

 .  خوردی گونه ام سر مي رواری اختیب
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 هدر نده ، خب ينطوری رو انایا ：با سر انگشت قطره اشکم را گرفت و نوازشگرانه گفت.... سویگ _
 ه؟ی چه جوري رسم خواستگارنجای خانوم اینگفت

 . دمی خندهی گرانی اش انداخته و در مدهی رنگ پريه  به چهری شرم نگاهبا
 

   و پنجمستیفصل ب           
 
 
 .  تا غروب نمانده بود که به خانه برگشتميزیچ
 .  صدا وارد شدمیب

 .  زدندی و حرف مستادهی ای پله ها آقا و عباسعليجلو
 .  تنم گر گرفتي همه ی عباسعلدنی دبا

 .  انداخته و سالم  کردمنیی را پاسرم
  جونت تموم شد؟ی بی بي کاراباالخره： انکه جواب سالمم را بدهد با تمسخر گفتی جان بآقا
 .  برمدیفردا هم با, نه  _
 خودش کرده ، ری داره که همه رو اسکاری مگه چرزنی پهی دونم ی بابا نميا ： ادامه داد ضی با غآقا

 !تهی فردا عروس انگار خبر نداره پسيالزم نکرده بر
 . گهی نميزی و چکنهی میبی نجی عباسعلنی احاال
 .  پنهان کنمموی کردم ناراحتی داخل دهانم جمع کرده و سعلبامو

 ： گفتمتی با مالیعباسعل
 خودش ي خونه ادی که بگهی زن باشه چند روز دری کمک حال اون پتونهی نداره بذار بره، االن مبیع

 .  مونهی براش نمی وقتگهی ، درنیو بچه ها دورشو بگ
  ی لحن و کالم عباسعلاز

 .   آشوب شده بوددلم
 .  دهانش بزنمي محکم توتونستمی  مکاش

 .  هم فشرده بودم که فکم درد گرفته بودي را رومی حرصم انقدر دندانهااز
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   اجازه من برمبا： لب رو به اقا گفتم ریز
   باهات حرف  دارهیباش عباسعل _

 . نمیمنو نگاه کن بب ： شد و گفتکتری به من نزدی قدمیا ، عباسعل از رفتن آقبعد
 .  شنومی هم مينطوریهم： گفتم ی آرامبه

   تنت باشهاهی شگون نداره سی  تو عروساری در بتوی مشکبرو： آور ادامه دادچندش
 . فهمهی منوی اتوران

  تموم شد؟حرفاتون： حوصله گفتمیب
 .  چانه ام برد سرم را باال گرفتری را زدستش
 .  ترساندی شده بود که منو می به نگاهش افتاد ، چشمانش حالتنگاهم

 .  امدی به نظر مزتری رزشی ريچشمها
 .  سرم را برگرداندمي را از او گرفته و با تندنگاهم
 يبخوا و ی که تو چشام زل بزنستی نری ، اون روز دسوی شم گی خسته نممن： و گفتدی خندیعصب

 . که کنارت باشم
 .  نگفتميزی زده و چيپوزخند

 به خودم ی خواستی به بعد هر چنی  از ابردار： پله گذاشت و گفتي رودهی اسکناس چروکیمشت
 . بگو

 .  اقات خرجتو بدهگهی دستی نخوب
 اسکناسها گذاشته و در ي را رومی توجه به او از کنارش گذشتم ، پای زد که بی داشت حرف مهنوز

 .  شدی که دور مدمی خنده اش را شنيحال باال رفتن از پله ها صدا
 . ستادمی در مهمان خانه اکنار
 از： خانوم بزرگ رو شناختم تو دلم گفتمي انها صدانیب,  زده بود رونی از اتاق بيادی زي و صداسر

 مسخره ی عروسنی اي وقتشونو برايهمه  ندارند که یصبح تا حاال هنوز نرفتند ، انگار کار و زندگ
 . کنندیتلف م

 .  بودمستادهی کنار در  افی تکلبال
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 گفت چقدر کارت ی من به طرفم آمد و با مهرباندنی امد با درونی استکانها از اتاق بینی با سمادر
 .  وقته که خونه اندیلی خهی ، گلرخ و مرضدیطول کش

 . دمی حرص خوردم از بس حرف شنیلی ، خيومدی ی زودتر مکاش
 .  تو همه منتظرندمی برای دستم را گرفت و افزود ببعد

 .  به عقب برداشتمی و قدمدهی دستم را کشری تغبا
 .  مهربانش را پر کردي از اشک چشمهای که موجدمی داما

 .  اما حوصله اش را نداشتماورمیخواستم از دلش در ب.  هم ناراحت شدم خودم
 .  کردی نجاتم نمي برای تالشچی ه اصالمادر
 از پله ها کهی را از دستش گرفته و در حالینی رو قبول کرده ، سزی راحت همه چیلی کردم خفکر

 . امی  بعد مزمی ری مي چاینی سهی گفتم رفتمی منییپا
 

 ساتن وسط اتاق پهن بود و خاله و ي هی با روی وارد مهمانخانه شدم لحاف بزرگي چاینی با سیوقت
 .  دوختندی مدی مروارشیعمه ها رو

 . می کردارتیما شما رو ز! به به چه عجب  ： من گفتدنی بزرگ با دخانوم
 .  جونت گذاشت نوبت به ما هم برسهی بی بباالخره

 .  را به عمه دادمي چاینی نگفتم وسيزیچ
  وگفت نور گرفت ي را جلوي استکان چاکی بزرگ خانوم

 . شهی مثل تو کمک حالش میکی خوشحال باشه که یلی خدی ، توران بای به چه رنگبه
   او دور نماندنی بزی به خانوم بزرگ کرد که البته از چشمان تی عمو با تمسخر نگاهزن

 کن واسه مردم ی تو سعمیاوردی که از عروس شانس نما： گفتدی کشی را هورت مي چاکهی در حالو
 . ی باشیعروس خوب

 .  خوادی خاطرت رو میلی ، خنهی اومده بود تو رو بب؟يدی رو دی عباسعلیراست
 خب： گفتضی حرفم امد و با غانیبه  م... بزرگ من خانوم： را به خانوم بزرگ دوخته و گفتمنگاهم

 ي که جلورنیگی مادی هم گهی دي نگو اونوقت دخترایچی ، هی خواد تو حرف بزنیبسه ، نم
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 انجام دی  اول و اخر همون کار بایعنی رهی گی ممی اقات تصمی وقتی بفهمدی ، باسنیابزرگترشون و
  ، درست شد؟شهب

 .  انداختمنیی نگفته و سرم را پايزیچ
 و ری به خی چند روز هم بگذره و همه چنی اشهی می کایخدا： بزرگ با همون اداهاش ادامه دادخانوم
 .  تموم بشهیخوش

 وسط تنها نی اصال ا؟ی و خوبری تموم شه ،چه خی و خوشری به خی دلم اداشو دراوردم که همه چتو
 ! هی و خوشری خنی همستی که نيزیچ

  کجا؟ ： گفت ي بلندي که خانوم بزرگ با صداامی برونی از اتاق بخواستم
 . نثارمون نکننراهی که پس فردا مردم بد و بي بلدنمی چند تا سوزن بزن ببنی بشنجای اای بحاال

 .  مادر افتادمي به اشک نشسته ي چشمهاادی باز ی بروم ولرونی جواب از اتاق بی بخواستم
 .  خانوم بزرگ نشستمکنار
  حاوووه،： گفتی حنا به شوخعمه

 
  ی خودتو گرفتنقدری چرا اهی چاال
 .  حرفا رو ندارهنی عروس شدن که اگهید

 . ستی حالم خوب ندیببخش ： لب گفتم ری تهوع بهم دست داد  زاحساس
 .  رفتماطی امده و به حرونی عجله از اتاق ببا

 .  کنار آشپزخانه نشستمیمانی لبه سي رواطی حي آب به صورتم زده و همانجا تویکم
 .  به آسمان انداختمی داده و نگاههی تکواری را به دسرن

 .  کمک آمده بود افتادمي که رضا برای ان شب مهتابادی
 کاش..... ستادی ای مای ماندم ، کاش دنی منطوریکاش تا ابد هم. را بستم چشمانم

 .  مردمیم 
 . دادی را فشار ممی هاقهی شقی دستانگار

   مادر به خود امدمي صدابا
 ؟يدیخواب _
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 د؟ی اومدیک： جا بلند شدم از
 ... مهمونا،  بدهشی پای ؟ بی نشستنجای االن ، چرا انیهم _
 . امی مگهیکم د هی ستیحالم خوب ن _

 خواستم ی خوام نمی خاطر رفتارم معذرت مبه： گفتم ی به سکوت گذشت بعد به آرامیمدت
 . ناراحتتون کنم

  نمی بی مستوی فهمم ، اون نگاه خی رو متو： زد و گفتی لبخند کمرنگمادر
   تموم شده ، خوشحالم که تو هم ما روزیهمه چ.  کرد شهی نمي کارگهی داما
 به شونی زنا بعد عروسي همه بهتره ، همه ي براينطوریا. ي رو تموم کردی و ناراحتی فهمیم

 .  که بختت مثل من نباشهکنمی ، برات دعا منطوری ، تو هم همشنیشوهرشون عالقمند م
 .  شدمرهی  و به مادر خدهی تمسخر خندبه

 .   چهره شو تار کرددی که به چشمانم دویاشک
 ؟ی بگي خوای نميزیچ： کرد وگفتي خنده ادیهم لبخندم را نفی معنمامان
 ی دوستتون دارم ، اما نمیلی خنکهی ابا： دلم گفتمي توی تکان دادم ولی را به عالمت منفسرم

 .چوقتیبخشمتون  ه
 

   و ششمستیفصل ب         
 
 ي اش عرق روي روسري با گوشه کهی کرد و در حالادتری را زي اجاق خوراك پزي شعله ی بیب
 . ي ببردمی کاسه آش مهی ی کم صبر کنهی： کرد گفتی را خشک مشیشانیپ

  ی بی رم بیخونه نم _
  ؟يکجا سر ظهر _
 !  ی دونی ، خودت که می بی نکن بتیاذ _
   ؟يدی گفتم ؟ چرا گوش نمیبهت چ  _
 .  نگفتميزیچ
 .. نجای اییای می هم نگفتحتما： ادامه داد ی بیب
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 کارا رو تند تند انجام دادم بعد رفتم تو اتاق کار چند تا گره به دار ي جونم نگفتم ، همه ی بینه ب _
 . کنمی رو تموم می دارم کار قالکننی ، حاال فکر منجای سر و صدا اومدم ایزدم و ب

 ؟ به خاطر مامان و بچه ها من ی بکني کاری تونی منی ما ببي خونه ای سر بهی تو رو خدا ی بیب
 .  کنمی خوام عروسیبهشون بگو من نم ای زنم ، بی حرف هم نمیحت

   نداره ، اون چشمش به دهن اقاتهياری که اختبانو： تاسف تکان داد و گفتي از روي سری بیب
 . دمی نشني اگهی دزی چادی و داد وفری ادبی  هم که با آقات حرف زدم حز بي بارچند

 .  دارمارشوی صداشو کلفت کرد و مثل آقا گفت بچمه اختی بیب
  و ادامهدی کشی آهبعد

 .  استدهی فای اومدن باونجا：داد  
 .  ندارهي ثمرچیه
 ی و با مهرباندی به صورتم کشی نگاهش را به من دوخت دستی بیب
 شی مدت تو رو پهی تونم ی فکر کردم میلیخ. ارهی قلبمو درد مستی خشهی هميچشما：افزود  

 .  کنممی قای نبییدا
 )  کردی می زندگيگری ديدر روستا بود که ی بی برادر بی نبییدا(

 . سمی آقات واي بتونم جلودی که جات امن باشه شاتو
 ی نکنه زندگدامی ، آقا تا پشهی آرامش شما هم تموم مي ، اونجوری بی بنه： و گفتمدهی کشي سردآه

   ذارهیبراتون نم
 .  بمونمنجای همدیمن با. برم نجای خوام از ای من نمنکهیا... نکهی ابعدشم

    بهتر از منخودت： با دقت نگاهم کرد و گفتی بیب
 مونه ، ی زنده نمادی تعارف بگم زی هم داره  بی سختيماری ، بضهی خدا مري  که اون بنده ی دونیم 

   ؟یکنی بهش فکر منقدری پس چرا ای فکر خودت باشدیتو با
 .  صورتم روان شدندي رومی اشکهااری اختی بی بی حرف بنی ابا

 ... ی بی برمیمی با اون ممنم：  گفتمی انداخته و به آرامنیی را پاسرم
   لرزانش اشکامو پاك کرد وي با دستای بیب
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 ي بعد سرنهی براش ببر تو هم باهاش بخور به تنش بشدممی کم آش مهی مادر ، پاشو پاشو： گفت
 .  کنی کن مادر جان زندگی لب گفت زندگریتکان داد و ز

 
 .  ته گرفتنمی اي وايا： حوصله گفتی لب بری و ز اجاق را خاموش کردی بیب

.  ستی  خوشمزه  نادی گفت ببخش که زی بی فقط بگو بریبگ： کاسه را به طرفم گرفت و گفتبعد
 . بگو عشق ما دلش رو لرزوند

   لب زمزمه کردری را گفت و زنیا
 

   ز منافشاندی شوم خاك رهش دامن بچون
   دل بگردان رو بگرداند ز منمی بگوچون

 شعر رو خوند منظورشو نی ای بی روز که باون： کرده و گفتم دی ، رو به مجدمی کشي سردآه
 داد که ی شد و اجازه می با رضا نمدارمی مانع دی بی که چرا بدمی ، اما بعدها فهمدمینفهم

 .  بکنمشویپرستار
 ی بی بشی پگهی شد دیم اما اگه مانعم م گی حرفامو بهش مي که همه هی تنها کسدونستی مچون

 .  رفتمیهم نم
 .  است که اون روز برام خوندیتی همون بی معننیا

 نجای به ای کی کنی فکر مدیمج： پر درخت انداختم و افزودم ي گرفته و به باغچه دی را از مجنگاهم
  رفته باشه نه؟نی از بنای اي همه دی همه سال بانی ؟ بعد از ادهی رسیم

  مگه نه؟ی کنی بهش فکر مهنوز：دی مکث پرسی انکه نگاهم کند با اندکی بدیمج
  ؟ی بیبه ب _
  رضا _
 یخواستم به اتاق برگردم که به آرام.  نگفتم يزیچ
   خوام بدونم راستشوی ، مبمون：گفت 

 .  کنمی خواهش م؟ي سوال بگذرنی شه لطفا از ایم： انداخته و گفتمدی گذرا به مجینگاه



  ھم نالھ بانیرمان                                               اختصاصی کافھ تک رمان 

@Caffetakroman 144 

 به من زی آمهی گالی نگاهمی را به دندان گرفت  سرش را به عالمت مثبت تکان داد و با نشنیی پالب
 . وارد اتاق شد

 
 . ستادمی همانجا افی بالتکلیمدت
 .  دادی عذابم منی ناراحت بود و ادیمج

 . دمی را بستم و پرده را هم کشوانی اتاق شدم در اوارد
 .  شدن هوا نمانده بودکی تا تاريزیچ

 .  گذاشتمی کرسي را روشن کرده و روی نفتچراغ
 .  سرش سوار کرده بودي و دستش را رودهی بدون روانداز دراز کشی کنار کرسدیمج

  ي خوری نخواب، سرما مينجوریا： نشسته و گفتمکنارش
 . شمی آتي خورم فعال که گلوله یممنون ، سرما نم ： گفتی همان حال به آرامدر
 . کردمی نمفی اصال برات تعری شی دونستم ناراحت می ، اگه مدیمج： گفتمی درماندگبا
 . ی کنی موونمی دي بگو تو داريزی چهیخوب  ：ادامه دادم.  نگفت يزیچ

 .  نشستشی در جاي سرش برداشت و با حرکت تندي را از رودستش
 ی هم خوشحالم که برام گفتیلی خاتفاقا： کرد   آرامشش  را حفظ کند  گفتی می سعکهی حالدر

 دونم که هنوز به اون ی اما می گی فهمم تو نمی رو مدی همه فاصله و تردنی الیدست کم  حاال دل
 ینی خودتو ببدی حرف زدن در موردش باموقع： به تمسخر زد و ادامه داد ي ، بعد لبخندیکنیفکر م

 . يری بگمی تصمی تونی که نمهیلی دلنیا
 به اون  فکر شهی ، همکنمی من هنوز هم به اون فکر می گی راست متو： را به او دوخته و گفتمنگاهم

 .  کنمیم
 . ستی من از تو ني علت فاصله نیاما ا.  تونم فراموشش کنم ی هم نمچوقتیه
 .  کنم منو بفهمی که هست بمونه ، خواهش منطوری همزی همه بهتره که همه چي برادی مجنیبب

   کهعلومهم： گفتیعصب
 ، نجای اي هم اومدنی همي برای کنی زندگادشی با ي خوای فهمم که تو می فهمم خوبم میم

 .  حرفا هم بهانه استنی تموم اي که فقط خودت و منو آزار بدياومد
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 بروم که رونی بلند شدم ، خواستم از اتاق بمی بگويگری دزی آنکه چی سرم را تکان دادم و بی کالفگبا
 ! شهی کن مثل همفرار：با خشم گفت

  نباری کن ، اصبر： گفتادی و با فرستادی امی نگفتم ،بلند شد روبه رويزیچ
  دیبا... یسی تا اخرش وادی ، باي برينطوری ذارم اینم

 . ستی هم قبول ني عذر و بهونه اچی هي حرفامو بشنوي همه
 ... دیمج _
  ؟دتی جدي بهونه هیباز چ _

 .  شده بوددهی بردهی برشینفسها
 . می زنی خوب حرف میلیخ,  دیآروم باش مج _
 بهت یلی ، که بابا و مامان خی رو تکرار نکن که مزاحمیمی قدي همون حرفالطفا： تحکم گفتبا

 .. يلطف کردن ، که منو مثل برادر دوست دار
 .. دی من مجگوش： حرفش شمرده و آرام گفتم انی دوخته و مدی را به مجنگاهم

 کنم گوش ی مخواهش： سکوت باال برده و ادامه دادم ي بزند که دستم را به نشانه ی حرفخواست
 . کن

هر بار که بهت گفتم مثل برادر .  بکنم ی اعترافهی بذار： و نگاهم را به او دوختم دهی کشیقی عمنفس
 هر بار که عمه.  داغون شدم دمی کششیهر بار که موضوع ازدواجت رو پ. دوستت دارم دروغ گفتم 

 .  مردمی کرد من می می رو معرفي دختردتیناه
 .  نگفتميزی چاما

 گرانی دنکهی از ادمی ترسی مدی مجدمی ترسی همه بهتره ، من مي براينطوری کردم ای فکر مچون
 .  در موردم بکننديفکر بد

 .  دونستندی شما رو درست نمشی که موندنم پیی اوناي از همه دمی ترسیم
 . دمی کشیاز بابا خجالت م.  مامان رو سرزنش کنند دمی ترسیم

 . ستی دختر درست ننی گفت نگه داشتن ای به مامان میواشکی که دمی شنبارها
 . می گفت جوون تو خونه داریم
 .  بودم شرم داشتمششی که پي مادر بزرگ به خاطر اون چند روزاز
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 خوب ی دهاتيکه دخترا,  می دختر دهاتهیکه . گندی می در موردم چلی که دوستا و فامدمی شنیم
 . کنندکاریبلدن چ

 .  برمی مشی کارمو پیی دارم با مظلوم نماکه
 ی  من نمدیمج. سرافکنده باشند گرانی دي خواستم که مامان و بابا به خاطر من جلوی نممن

 .  خوام آزارت بدمیخواستم آزارت بدم ، من نم
 . دمی کشیقیپنجره را باز کرده و نفس عم. زخانه رفتم  از تموم شدن حرفام بالفاصله به آشپبعد
 .  سوختی می پشتم از داغي رهی اون سرما تتو

 .  کرده بودمي را داشتم که از رضا خواستگاری حال همون وقتحاال
 ؟يستادیچرا کنار پنجره ا _

 . هی بقشی پقی برو تو آالچي دوست داراگه
 .  راحتتر از قبل بود به طرفش برگشتمی که حاال کمي معزي آقاي صدابا

 نجیا, بابا ... ممنون： گفتمي با لبخندهمراه
 
 .  مهمونا هم راحتتر باشندکنمیفکر م,  باشم بهتره ا

 را مثل مهتاب بابا ي معزي بار بود که آقانی اولنی گذشت ای منجای که از آمدنم به ای ار چند ماهبعد
 .  زدمیصدا م

  ییبذار اونا هم بدونن که دختر خوب ما,  هی بقشی برو پيلم دار قبويپس اگه به پدر _
 .  زده  و از اتاق خارج شدمي نگفتم لبخنديزیچ
 . متوجه ام نشدی باغ کسيتو

 .  کردمهی تکقی بزرگ پشت االچي از کنارشان گذشته و به درخت گردوآرام
 .  روستا و چراگاهمان انداختادی چمن تازه آب خورده منو يبو

 تونه منو به خانواده ام بر گردونه و اگر نه منو مثل ی خانوم گفته بود اگه بخوام محانهی بار رچند
 . رندی پذیدختر خودشون م

  ي هوایلی دلم خنکهی ابا
 . دخترا و روستا را کرده بود  اما راه دوم را انتخاب کردم, مامان ,  ی بیب
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 همه وقت تو نی دانستم که برگشتنم بعد از ای تو وجودم بود  می که از آقام و عباسعلی جز ترسبه
 کند و ی را قبول نممی گناهی بچکسی به دنبال داره و مطمعن بودم که هيادی زعاتیروستا شا

 .  گذارندی ام میی آبروی به حساب بی شدنم را درست در شب عروسدیناپد
 . مدی شندی خودم و مجي درباره ییزهای چهی بود که همانجا

 با چند تا دی مجيعمه ها و مادر بزرگ پدر. خوب هم نگاه نکرده بودم دی به مجی تا اون موقع حتمن
 .  بودندقیاز دخترا تو االچ

 دختر هست که آدمو نی تو نگاه اتی جور معصومهی ، هی قشنگدختر： و گفتدی کشی بزرگ آهمادر
 .  کنهیجذب م

 اعتراف کنم که خودشو تو دلم دی اما باستی دختر درست ننی گفتم نگه داشتن ادی که به حمنی ابا
 .. جا کرده

فکر ,  کنهینگاه همه که شما رو جذب م,  جون مامان： گفتدیخندی بلند مکهی از دخترا در حالیکی
 .دی جذب کردينطوریکنم بابا جون رو هم هم

 .دندی دخترا هم خندهی حرف او بقنی ابا
  حرفي جدمی ، داراتری مبسه： گفتری با تغدی ناهعمه

 . می زنیم 
 . هی دختر دهاتهی اون مشی شناسی اما نمهی گم دختر بدیمن نم,  مامان نیبب
   هم ندارهیپس سواد درست و حساب,  گفت تو دهشون چوپان بوده ی محانهیر

 !   برگرده به وطن خودشدیبا,  خوره ی ما نمي اصال به خانواده اون
 دیمن از مج.... قول شما دختره فقط قشنگه به
 کفش کنه هی زود گذر ، اگه پاشو تو جاناتی و هی سالشه و در اوج جوونستی ترسم اون االن بیم 

  ؟ی خواد چیکه دختره رو م
 . می صحبت کندی با حمشتری بدیبا

 .  استحانهیر,  ستی ندی حمموضوع： سکوت مادر بزرگ گفتی از مدتبعد
 .  هستسوی اون و گنی بیبی عجيه  جور عالقهی

 .  کردشی کارشهی رو نمحانهی هم قبول کنه ردیاگه حم.  کنه ی اونا رو به هم وصل ميزی چانگار
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 مظلومش چند وقت ي افهی قنی دختر با انی آگاهش کنم ادیبا.  زنم ی حرف محانهیمن خودم با ر _
 آبرو نی نشه اگهی وقت بفهمه که دهی,  که خودش بمونه ارهی رو از دستش در بدی مجنی همچگهید
 .  رو جمع کرديزیر

 .  نه اوندهی پسر حمدی باشه مجیهر چ,  براش مهم باشه ادی زدی چند نباهر
 دی کوچک مجي عمه ي نازعمه

 اونو از مهتاب یحت,  دهی زحمت کشدی مجي چقدر براحانهی ری دونی خوب مخودت： گفتی آرامبه
 .  حرفو نزننی اگهی دوست  داره پس دشتریهم ب

 .  کنندی مکاری دونند دارند چی خودشون عاقل و بالغند و منکهی هم ابعدش
 نی خودت امی کنند تو به خاطر مری فکر می باهاشون حرف بزننی از اشتری جان اگه بدی ناهنیبب

 . ي خوریهمه حرص م
 ي با لجبازدی ناهعمه

  بهتر ؟دی از مجیک , لمهی از دالیکی هم اون：گفت  
 .   لبانم نشستي روي لبخند محواری اختیب,  می اعتراض مربا

   و هفتمستیفصل ب      
 
 .  اش به خود آمدمی خسته و عصبي صدابا
 ؟انگاري پنجره نري نگفتم جلومگه： تحکم گفتبا
 . شهی می عالگهی که دي سرما هم بخوری که هستفیضع.  ی تازه از مرگ برگشتی دونینم 
 .  تخت نشستمي پنجره کنار رفته و روي از جلوی حرفچی هیب

 .  کنهی می حرف نزدنته که منو عصباننی اشتری از همه به؟ی چی دونیم _
 . گمی می چی فهمی پس میستی ، شکر خدا کر هم نیستی دونم که الل نیم

 نبوده دی که به سرت خورده بود اونقدر شدي ، اما ضربه ای هستی کادی نمادتی گفت هنوز ی مدکتر
 برنت ی منجای از اگهی اگر نه چند روز دی ، پس بهتره زودتر حرف بزنارهی بال رو سرت بنیکه ا
   خودتگهید,  یستیبهز

 ! ی دونیم
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 . دمی کشی راهرو صداش زدند نفس راحتي از تویوقت
 وقت گهی ساعت دمی گم نیم بهت م داری چنیبب： به شانه ام زد و گفتی بره دستنکهی از اقبل

  ؟ی نگفتی ها نگرهی کالهمون تو هم مياگه نخور, شامه 
 .  بالش افتادي چشامو بستم و قطره اشکم آروم رودمی تخت دراز کشي رفتن پرستار روبا

 .  کردی اشکهام  هم از حرارت  درونم کم نمی سوختم حتیداشتم م,  گر گرفته بود دلم
 . می زودتر کارا رو تموم کنری بگی دستهیپاشو .  یستی خواب ندونمی ، مسویپاشو گ _
 . می کار داری نمونده هنوز کليزی تا چله چگهید

 . ادی االن آقات مگهی دپاشو
 . هنوز هوا کامال روشن نشده بود.  چشامو باز کردمیلی می ببا
 مگه آقا کجا رفته ؟ _
 .. ومدهی که رفته هنوز نشبیاز د,  دونم یچه م _
 .  تموم ماندمهی گالره حرفامون نهی گري صدابا
 .  کردهسی البد باز خودشو خسویبدو گ _

  شده دختر خوب؟یچ ： بغل فشرده و گفتم ي را توگالره
 .  دردت اومدیلیخ,  زنهی که آقا تو رو مدمی دخواب： گفتی لرزاني صدابا

, حالم خوبه خوبه . ادی دردم نمزای چنی من که با انترس： کردم گفتمی موهاشو نوازش مکهی حالدر
   بخوابریحاال بگ

  ی کنی عروسی تو وقتسویگ _
 نجا؟ی اییای ذاره بی باز میعباسعل

 . ی اونا باششی پدی فقط باای
 ی شما مشی پشهیهم.  رمی جا نمچی هنجایمن از ا,  راحت خواهر کوچولو  التیخ： آلود گفتمبغض
 . مونم

 ... ی خامالیچه خ,  دمی خودم خندي دلم به حرفاتو
 . دادمرونی بي هامو با آه سردهی گالي همه

 .  گذاشته و از اتاق خارج شدمشی را در جاگالره
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 .  بودستادهی در اي سرخش جلوي جان با چشماآقا
 .  لب با عجله سالم کردم و خواستم از کنارش بگذرم که دستمو گرفتریز

 ： در کنترل خشمش داشت گفتی سعکهی حالدر
 ...  منونی ؟ ببسویگ

 .  کردمنگاهش
 يسایبه خاطر گ.  خوام ی بار گفتم که صالحتو منی صدميمنم برا,  گفت ی مییزای چهی ی بیب _

 .  بهش نگفتميزی چدشیسف
 .  درست جوابشو دادمشی پي دفعه کنمی چند که فکر مهر
 . دی نفهمنکهی مثل ایول

 .  ازش توقع داشتشهی نمنی تر از اشیب,  گهی زنه دری پخوب
 نکن که يپس کار,  عباس قول دادم دست روت بلند نکنم به： دستمو محکمتر فشار داد و گفتبعد

 . بد قول بشم
 گرمی و در دست ددهی کشرونی انگشتانش  بانی را که از فشار دستش درد گرفته بود را از مدستم

 . فشردم
 . ره افتاد گالي وحشت زده ي بزنم که نگاهم به چشمای حرفخواستم

 .  کردی کنار در ما رو نگاه ماز
 .  نزنمی حرفکردی که با نگاهش به من التماس مانگار

 .  به او زده و رو به آقا جان گفتم چشم و به سرعت از انجا دور شدممي زور لبخندبه
 

   و هشتمستیفصل ب         
 
 ری جان خمیگل： شست گفتمی پوشانده و رو به گلرخ که ظرفها رو مي را با پارچه اری خميرو

  ؟ي پزیگرفتم تو نان ها رو م
 ： انکه نگاهم کند گفتیب
 .  پزمیم



  ھم نالھ بانیرمان                                               اختصاصی کافھ تک رمان 

@Caffetakroman 151 

 .  کردمی بروم که صدارونی از آشپزخانه بخواستم
 سو؟یگ _
 هوم؟ _

  حرفگهی دچرا： را به من دوخت و گفتنگاهش
 ؟یستی ناراحت نگهی دیعنی ؟ ی زنینم 

 زدن حرف： دستم گرفته و گفتمي توسشوی خيدستا,  که از او فاصله گرفته بودم را برگشتم یقدم
  ندارهدهیفا
 .  کنمتی خوام شماها رو اذی نمگهی دنکهی او

 .  رو به من فهموندزای چیلی اون روزت خنگاه
 ؟ی کنی می عروسی با عباسعلیعنی： تعجب گفتبا

 !نه： گفتمنانی رفتم با اطمی مرونیانه ب از آشپزخکهی را رها کرده و در حالدستش
 .دی برم که مامان سر رسرونی از خونه بیواشکی خواستم

 کجا؟： گفتتی عصبانبا
  ی بی بيخونه  _
 . برگرد سرکارت,  خود یب _

 می بفرستی عباسعلي خونه ي که برامی ها رو هم آماده کنرمالی شدی ؟ تازه باي قرار نبود نون بپزمگه
. 
 تر ری کم دهی حاال شهی نمری هم درمالهای شيبرا,  پزه  ی می  رو گلنونا： گفتمی حوصلگی ببا

  داره؟ی بشه اشکالنیریکامشون ش
   هاي نرسویگ _
 .  گردمیزود برم,  منتظرمه ی بی زدم بادی در فريجلو _
  گاوها رو هم خودمریش
 .  دوشمیم 

 .  نگفتيزی چگهی دمامان
   گفت اما مندمیشا



  ھم نالھ بانیرمان                                               اختصاصی کافھ تک رمان 

@Caffetakroman 152 

 . سرعت از خانه خارج شدمبه
 حانهی به رروزی همون ددیبا,  باشه افتادهی براش نیخدا کنه اتفاق.  بد بود یلی صبح حالش خروزید

 . زدمیخانوم زنگ م
 .  کرد رضا حاضر نشد که باهاش به تهران برگردهي که اومد هر کارشی ، چند روز پدهی چه فایول

 .  به خانه اش رفتمکراستی مراقب اطراف باشم نکهیون ابد.  حواسم به رضا و حال بدش بود تمام
 .  هزار جور فکر بد از ذهنم گذشتدمی به انجا رسی وقتتا

 .  رفتی در قفل جا نمدی و کلدی لرزی باز کردن در دستم مموقع
 .  را از من گرفتدی از پشت کلی حواسم به باز کردن در بود که دستتمام

 .  کارم تمام استایخدا.  چشامو بستم ي لحظه ايبرا
 .  به عقب برگشتماطی به اطراف انداخته و با احتی نگاهی چشمریز
 .  من برات باز کنمبذار： گفتي احمد با پوزخنداری
 .  زحمت نکشتو： گفتمي را گرفته و به تنددی کلتی عصبانبا

   کنه ؟ی مکاری دست تو چاروی نی اي خونه دی کل؟ي دارکاری چنجای اتو： تنگ کرد و گفتچشماشو
   شک برت نداره بهتنکهی اي برایول,  نداره یبه تو ربط _
 .  به خونه بزنمي گم در موقع نبودنشون ازم خواستن سریم

 .  و منم باور کردمیتو گفت, آره： و گفتدی خندیعصب
 ! بفهمهنویحاال فک کن آقات ا, چند وقته تو نختم .  ي داري سر و سرهی پسره نی با اتو

 داشتم می کردن لرزش صدای در مخفی سعکهی و در حالاوردهی خود ني بودم اما به رودهیترس
 . خودتو خسته نکن,  دونهی مآقام：گفتم

  نه؟ندتی نبی که کسنجای اییای ده بي آقات گفته بود از کوچه باغهاآهان： گفتهی کنابا
 .  بدونهشتری که بگمی نداره منم به آقات میاشکال

 .بدو وقتو تلف نکن....خب  برو بگو  _
 .  نفهمهيزی آقات چدی شايری بگلی تحوهی پسر مردننی من و هم مثل ای کمهی اگه سوی گنیبب _

 نی مرد تو ایاز تو و هر چ,  احمد اری نیبب： و با خشم گفتمختهی پر از نفرتم را به چشمانش رنگاه
 ....  به همه بگونوی خوره حاال برو ای هست حالم به هم ميآباد
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 .  سبزش متنفرمي هم بگو چون از چشمای به عباسعلیراست
  ی و طوالنقیعم,  چشمام ي را انداخت تونگاهش

 . دی لرزپشتم
 . یشی ممونیبدجور پش,  سوی گیشی ممونیپش： با حرص گفتبعد

  و نهمستیفصل ب         
 

 . بعد وارد خانه شدم,  احمد برهاری شدم که منتظر
 .  احمد نداشتماری فکر کردن به ي برای نگران رضا بودم که فرصتاونقدر
 .  ترسوندی تو خونه منو منی سنگسکوت

 .  وارد اتاق شدمنی سنگي قدمهابا
 .  اتاق جلو رفتمکی تارمهی ني تو فضانی همي و گرفته بود براي هوا ابرامروز

 .  کنمی خواهش مایخدا,  کنم حالش خوب باشه ی ازت خواهش مایخدا _
 .  به تختش که کنار پنجره بود انداختمینگاه

 .  نبودي خبرژنی و از کپسول اکسی خالتخت
 ...  خانوم رفتهحانهی  با ردمی ممکنه از جا بلند شده باشه ؟ شاای خدايوا
    لب زمزمهری رو زنایا
 .  گفتی مي اگهی دزی کردم  اما ته دلم چیم
 . م و زنده شدم ده بار مرددمی کنار تختش رسی وقتتا
 

  رضا... جان؟رضا： صدا زدمآروم
 .  اطراف را نگاه کنمدمی ترسیم

 .  و دوباره جلو رفتمدهی کشیقینفس عم,  ستادمی اي لحظه ايبرا
 .  شده بودی تمام چراگاه طوالني اندازه یکی اتاق به اون کوچطول

 .  به آن طرف تخت انداختمی نگاهاطی احتبا
  ایخدا..... يوا
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 . دمی چطور به ان طرف تخت پردمینفهم
 .  نداشتی حرکتچی افتاده بود و هنی زمي رودمر

 . هم افتاده بودژنی اکسکپسول
 .  را چرخاندمفشی نحبدن

 .  سرش گذاشتمری زیهمانجا بالش کوچک,  تخت بگذارمش ي تونستم روینم
 .  گذاشته و ماسک را به صورتش زدمشی را در جاژنی اکسکپسول

 . دی کشی نفس نم انگارایخدا
 .  به گونه اش چند بار ضربه زدمآرام

 . کردمهی گراری اختیسرد سرد بود ب,  تو دستم گرفتم دستشو
 . کنمیخواهش م.... نه ایخدا

 .  گرفته بودمادی نهی از خاله تهمنوی گردنش گذاشتم اي رودستمو
 .  را حس کردمیفی ضعتپش

 .  دامنم اشکامو پاك کرده و بلند شدمي گوشه با
 .  خوردمنی را بارها زمي راه خانه تا بهداراز

   مال خودم نبود و به زور دنبالممی پاهاانگار
 ...  نهای نهی منو ببی مهم نبود کسگهید... دمشونی کشیم 
 .  مهم نبودیچی هگهید

 .  باز بودي بهداردر
 ست؟ی ننجای ای زدم کسادیفر
 ست؟ی ننجای ای کسکنمی افتادم خواهش مهی گربه

  ؟ی شده اول صبحیچ： وارد شدو گفتی خواب الود از اتاق پشتی جوانمرد
 . بدهیلیحالش خ, نییای بامن بدیشما با,  کنم ی خواهش مدکتر： گفتمهی گرانی مدر
 . ادی پس فردا بدمی فردا شادیشا,  خانوم ستیدکتر ن _

 .  تونم بکنمی نمي اگهی کار دهی اوليمن جز کارا,  شهر دشی ببردیاب,  مارهی بدیگی که منقدری ااگه
 .   کردي بشه کاردی شانییایشما ب,  نداره آقا یبیع _
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 .  صبر کنقهیباشه پس چند دق _
  تلفن بزنم؟هی تونمیآقا م _
  باشه فقط کوتاه _
 .ومدی نمادمی از صد دفعه کد تهرانو گرفتم اما شماره شتریب

 .  کردی و نگاهم مستادهی در اي به دست جلوفی آقا همونطور کاون
 . رمی بگو من بگشمارتو： سر جلو آمد و گفتاخر
 .ادی نمادمی رو شماره： رو به طرفش گرفته و گفتمیگوش

 . شهی بودم به خدا اما نمحفظ
 . ی فکر کنی تا بتوننی بشقهی دقهی：  را جلو آورد و گفتیصندل

 . نه وقت ندارم _
 ؟يری تماس بگي خوایه نممگ_
  چرا_
  نیپس بش_

 . رمی حاال بگو من بگخوب：بعد از چند لحظه گفت.  نشستم
 . شماره رو گفتم باز هم مطمعن نبودم که درست باشهیوقت

 .  را به من دادی رو گرفت و گوششماره
 .  را برداشتی گوشیمرد جوان,  از چند بار بوق زدن بعد

 .  خوامیخانوم رو م... خا حانهیر..الو ....ا： لکنت گفتمبا
 .... تا چند,  برادرشون دنیرفتن د,  ستنین _
 . ومدیپس داشت م,  را که گفت قطع کردم نیا
 . دییای شما فقط بارمی ممن： دکتر را گرفته و گفتمفیک

 خدا ي بنده نی ؟استی ننجای ای از تو کسریغ： رضا در آن حال با  تعجب گفتدنی با ددکتر
 تنهاست؟

 .  کردمدیی تکان سر تااب
 . نمیخب بذار بب _
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 . کردنهی به معاشروع
 .دیی پای وجودم چشم شده و او را مهمه
 اجیاحت,  مارستانی بدشی ببرعتری هر چه سردیبا： گفتيدی نگاهم کرد و با نا امی از مدت کوتاهبعد

 ,  دارهژهی ويبه مراقبتها
 . نی کار رو نکردنی دونم چرا تا حاال اینم 

 .  رو تختمشی بذاردی کمک کنحاال
 ی نمي هم کارنی از اشتریب.  نهیی پایلیفشارش خ,  کنم ی سرم وصل مهی خانوم من االن نیبب _

 . تونم بکنم
  شهر؟مشی ببرمی چند نفر رو خبر کني خوایم
 .  ادیخواهرش م,  مشی بری خودمون مگهینه تا چند ساعت د _
 .دی از دست بددی رو هم نباهی ثانکی ی خانوم حتدینیبب _

 . دمیدستش رو تو دستم گرفته و چند بار بوس, کنار تختش زانو زدم ,  از رفتن دکتر بعد
 .  منمنی رضا، نگاه کن ببی قرار بود خوب بشتو： لب گفتمری را به او دوخته و زنگاهم

   جانم چشماتو باز کنرضا
 ....  نبودنی اقرارمون

 .  باشمای دختر دننی بود من خوشبخت ترقرار
 ...  پشتم باشهشهی مردونت هميقرار بود دستا..... ی کنی بود من نفس بکشم و تو زندگقرار
 نی رو شکست بدم و تو ایقرار بود من عباسعل,  تو گوشم باشهشهی مهربونت همي بود صداقرار
 .  هر  دو مونوکنهی دعامون می بیب,  رو یضیمر

  شد ؟یپس چ . که رد خور نداشت ی بی بيدعا
 .  امانم ندادهی گرگهید
 .  دست سردش گذاشتم و چشامو بستمي کردم سرمو روهی صدا گریب

 .  حال بودم که با تکان دست رضا به خود آمدمنی دونم چه مدت تو اینم
 .  نبودی حسچی صورتش هيتو.  کردم نگاهش

 .  صداش کردمآروم
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 .... یچیباز ه... ؟ي شنویرضا جانم ؟م _

   را فرو داده وبغضم
 .  دستتو تکون بدهي شنوی جانم اگه صدامو مرضا： گفتم

 . دادیفی تکان ضعانگشتاشو
  رضایشی خوب متو： و آرام گفتم دهی را بوسدستش

 . ادی خانوم  داره محانهیر
 . ي گردی و باز برممارستانی بي ریم
 .  مونمی اون موقع من منتظرت متا

 .  کنمینگاه م خونتو وونی روز از چراگاه اهر
 .  کنمی برات دعا ممن

 .ستمی ای مي محکم و قوی که خواستهمانطور
 .  و آقام برنده بشنی ذارم عباسعلینم
 . ی نشمی که تو هم تسلی شرطبه

 . يگردی بده بر مقول
 .  بسته اش روان شدي پلکهاي آروم از الی اشکقطره

 .  مني شد نفسهامو باهات قسمت کنم رضای مکاش： پاك کرده و با بغض گفتماشکشو
 تا هر وقت که ی خواستیتا هر وقت که تو م,  ایتا اخر دن,  موندم  ی کنارت منجای وقت خودم ااون

 . ي شدیخوب م
  ي بري مجبور نبودکاش
 . ي بردی منم با خودت مکاش

 
 .  شانه ام حس کردمي را روی دستینیسنگ
 . چشماش متورم و سرخ شده بود. بود  خانومحانهی به عقب برگشتم رآروم

 .  دلم شور افتادشبی دفعه دکی ： گفتی آرامبه
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 .  رسوندمنجای چطور خودمو به ادمینفهم
 .  ببرمشدی جان باسوی شو گبلند

 .  به دستش داده و کنارش گذاشتمیفی دستام بود فشار ضعيدستش هنوز تو ,  زحمت بلند شدم به
 . ستادمی اي سالم کرده و کناریبه ارام.  افتاد که همراهش بود ي به مردنگاهم
 .  رضا نتونستم حرکت کنمیی مدت جا به جاتمام
 .  خوردی گونه ام سر مي روی بود که به آراممی اشکهافقط
.  کنمی زحمتات تشکر مي گفت به خاطر همه ی خانوم دستمو گرفت و با مهربونحانهی رفتن رموقع

 . براش دعا کن
 .  و رفتدی با عجله صورتمو بوسعدب

 .  تشکر رفتهی با ی راحتنی همبه
 .  نه انگار که روح و قلب و حس مرا هم با خودش بردانگار

   امیفصل س       
 
 . نمی؟ بلند شو بب.... سوی گیه
 . چقدر دنبالت گشتمی دونیم

 ی شر درست و حسابهیفکر کنم ,  دنبالت امی گفت بی بی با توام پاشو بيهوو,  گهی دی دونینم
 ... منتظرته

 . ي تا حاال کجا بودستی ساعت چنده؟ از ظهر گذشته و معلوم نیدونیم
  ؟ی بگي خوای می به آقات چی دونم ولی البته من که مخوب

 ..  گهی پاشو دسویگ...... اه
 نجام؟ی ايدی کجا فهماز： گفتمی آرامبه
 ؟یچ： گفتادی فربا
  یچیه _
 تیزی چهیاالنم !  کنار رودخونه نجای اییای مشهی متیزی چهی هر وقت دمیخوب معلومه از کجا فهم _

 هست نه؟
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 مهی سلرفت： کنان گفتمنجوا
 . رفتاون

 ؟ی چیعنی.... یعنی _
 . صورتم را گرفتي بود که پهنامیفقط اشکها,  نگفتم يزیچ

  ؟سوی گیه： گفتی نشست و سرم را در اغوش گرفت و به نرمکنارم
 ینم,  مهی برو سلپاشو： به او انداخته و گفتمینگاه کوتاه. آمدم رونی را فرو داده و از اغوشش ببغضم

 . خوام حرف بزنم
 .... تنهاتدی حالت که نبانی رم با اینه نم _

 . میپاشو با هم بر,  پاشو： آمده باشد گفتادشی يزی چنکهی مثل ابعد
   داره در به در دنبالتآقات

 .  راه انداخته بودیی چه سر و صدای بی بي دم خونه ی دونینم,  گرده یم
 . ي فک کنم بدبخت شدی شده ولی چدمی که نفهممن
 .  خونهرمیمن خودم م, تو برو  _
 .  کارت دارهششی پي گفت بری بیب _
  باشه تو برو _
 
  شده باشه؟ی چی بگقای دقدی باشتی پامی زود میول,  رمیخب من م _

 .  با عجله دور شدمهی تکان داده و سلی به آرام روسرم
 
 .  گردهی دونستم که چرا آقا دنبالم می میعنی.  زدم ی میی حدسهاهی
 

 .. ي زودنی احمد موضوع رو بگه اما نه به ااری کردمی مفکر
 .    ندارهتی اهمیچی هگهی دستی که اون نیوقت. کرد ی نمی هر حال فرقبه

 کفشامو در آوردم و,   شدم بلند
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 ی به خاکستر نشستن آتش درونم نمي برای آب هم کمکیخنک. ستادمی کف رودخانه اي سنگهايرو
 . کرد
 ....  کابوسهی,  خواب باشه هی کاش همش ایخدا,  و چشامو بستم دهی آب به صورتم پاشیمشت

 . نددی افکارم از دورم پر کشزدی احمد که به تمسخر حرف ماری ي صدابا
  بهت گفت آقات دنبالته؟مهیسل.  ي ؟ داغ کردهیهان چ _
 ؟یکنی مکاری چنجای اتو： گفتمی حالی ببا
 .  ستدهی فای بگهید,  رهی دیلی خیول.  ی زنی ؟ چه آروم حرف مي که نرم شدنمی بیم _

 .  نگفتميزی از سر خشم به او انداخته و چینگاه
  گرده؟ی دنبالت می آقات واسه چی دونیم： ادامه دادي اروزمندانهی با لبخند پهمراه
 .  را بپوشممی باال گرفته تا کفشهایدامنم را کم. آمدم رونی از آب بی حرفبدون

  االن اگه آقات هم يومدی بهتر بود که با من راه مبرات： انداخت و گفتمی به پاهای شرمانه نگاهیب
 . يری میزنده بزاردت از خجالت م

 . یشی ممونیبهت گفته بودم که پش. ی ده سر بلند کني توی تونی نمیحت
 .  نگفتم و به طرف ده راه افتادميزیچ
 .  نداشتدنی ارزش جنگمی برازی چچی هگهید

 . ستی ني که از اون زبون درازت هم خبرنمی بیم： امد دنبالم
 که بهت یی باش بابت حرفامطمعن： گفتمیبه طرفش برگشته و با لحن محکم,  ستادمی امی جادر

 . ي از اون بودشتری بقیتو ال. ستمی نمونیزدم پش
 ادی ی کم مردونگهی ياری در بي و خاله زنک بازیافتی و من راه بمهی دنبال سلنکهی اي هم به جابعد
 . ریبگ

 .  برو و اون دهن گشادت رو هم ببندحاال
 .  صورتم روان شدندي رواری اختی بمی از گفتن اون حرفا اشکهابعد

 .  چشمانم بودي رضا جلوي فقط چهره ی بی بي راه را تا خونه همه
 . ستی در کار نی برگشتگری گفت که دی کرد اما عقلم می قبول نمدلم
   رفته بودشهی همي برارضا
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 .دندی کشی قربانگاه مي صبرانه مرا به سوی بمیوپاها
  کمی و یفصل س        

 
 

 .  زده منتظرم بودرونی از حدقه ب سرخ وی ، آقا با چشمانی بی بي خونه يجلو
 . ستادمی ای بی بي مونده به خونه یکم

 . جور فکر از ذهنم گذشتهزار
 . گرفتم که سکوت کنممی در اخر تصمی جور فکر و دفاع از خودم و رضا ولهزار

 .  بودمانی اثبات پاکي راه برانی بهترنیا
 . دی به طرفم دوی زخميری شمثل
 .  شدری اشک از چشمانم سرازاری اختی بدیچی دور دستانش پمی ام را همراه موهاي روسریوقت

 . مردم ده دورمون جمع شده بودندشتریب
 .  ساخته بودندیی دونست که تو ذهنشون چه قصه های خدا مفقط

  ابروی و مرا بدیکشی بلند نعره مي چنان با صداآقا
 .  مرتکب شدمی خواند که خودم هم باورم شده بود گناهیم 

 . هول داداطی حي در توي و از جلودی با همان فضاحت مرا تا خانه دنبال خود کشآقا
 ： گفتی مهی زد و با گری صورتش مي محکم تومامان

  ؟می سر بلند کني آبادي توي چه جورگهیحاال د!  دختر ي آبرومون کردی بسو؟ی گي کار کردیچ
 .  ماندرهی مادر خي دهینگاهم به صورت تک!  هم ما رو ي کردچارهی خودتو بهم
 .  کردی میی صورتش خود نماي آقا رویلی سيجا
 .  صورت قشنگش جا خوش کرده بودي خشم آقا روي من  نشانه هاي  به جاباز

   آبروی بدختره： گفتادی بزنم که لگد آقا مجالم نداد و در همان حال با فری حرفخواستم
 .  برو گمشو تو انبار تا به خدمتت برسم؟ی زنی لگد مينجوریده که ا شادی ات زونجهی

 .  با خودش بردي مرا با مشت و لگد تا انباربعد
 .  کردی بود که سرم مور مور مدهی موهامو کشآنقدر
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 .  کرد بستی می که گوسفندا رو روش سالخی انبار دستامو به قالبتو
 . دی باری نگاهش آتش ماز
 .  شدن به انبار را نداشتکی کس جرات نزدچیه

 .  خواست تمامش کندی که از آقا مدمی شنی مادر را مي التماسهاي صدافقط
 ي پولم کردهی ي همه سکه ي روز که جلوهمون： کرد با خشم گفتی کمربندش را باز مکهی حالدر
 .  کردمی ادبت مدیبا

 . م کردی خفه ات مدی تو ده باي دست اون پسره اومدي روز که روهمون
 .ی نشيزی باعث آبرو رشتری بتا

 .  دادمی گوش می به حرف عباسعلدینبا
 .  حال زارم فقط نگاهش کردمبا
 . ي کردی مکاری شرف چی بي اون پسره ي تو خونه ی بگی تونینم.  ي الل شده؟یهان چ _

 . ستادی و رو به روم ادیچی رو دور دستش پکمربندش
 .  مردمی به جز حاال بود از ترس مي اگهی هر موقع داگر
   نداشتی فرقگهی االن دیول

  باشم ؟ی چي که او نبود من براحاال
 .  بدنم فرود آوردي بند رو باال برد و محکم روکمر
 .  دوبرابر شده بودشیروی نانگار

 .  کردمی پوستم حس مری که با هر ضربه جوشش گرم خون را از ززدی محکم مآنچنان
 . ناله هم نکردم.  نگفتم یچی هاما

 . ختمی صدا اشک ری بفقط
 نه از,  خودم ي نه برااونم

 .  که رضا بر دلم گذاشته بودیاز داغ.....درد  
 .  از آتش گذاشته بودندي قلبم گلوله ايانگار رو,  سوختم ی از درون مداشتم

 .  صداشو بشنومگهی بار دکی کردم که فقط ی به خدا التماس مهی گربا
 .  هم نکردیخداحافظ.  اصال با من حرف نزد اون
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 .  هم فشردمي روچشامو
 .  کردی ام دل دل مقهیشق

 . تمام تنم خواب رفته بودانگار
 . نمونده بودشی برای رمقگری دنکهی نبود مثل اي آقا خبراز

 .  و سست شده بودمکرخت
 .  کردمی رو هم احساس نمي دردچی هیحت

 .  سردم بودفقط
 .  که هنوز اونجاستدمیامو  تو دستش گرفت فهم آقا موهیوقت
 .نمی وا کن ببچشاتو： گفتری اما با تغی آرامبه

 .  نتونستم  پلکامو تکون بدمیحت,  تالشمو کردم اما نتونستم ي همه
 .  کننگام： به صورتم زد و نفس زنان گفتی محکمي ضربه

 .  از گلوم خارج شدیفی ضعي نتونستم اما ناله باز
 . گهی دفعه دهی ذارم واسه ی ؟ کشتنتو ميپس هنوز زنده ا _

 ....  آبروی بدی سفچشم
  هم تو روی عباسعلی حتگهید
 .  خوادینم

 .  گوشم زمزمه کردری عالم رو زي ترانه نی حرفش خوشم اومد که انگار قشنگترنی از ااونقدر
 . دمیهم نفيزی چگری افتادم و دنی زمي که دستامو باز کرد محکم رویوقت
 

   و دومیفصل س     
 
  سویگ.... سویگ
 

 .  بودمشی صدادنی منتظر شنچقدر
 .  کندمی کردم مدتهاست منتظرم تا صدااحساس
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 .  را بشنومشی نگفتم تا دوباره صدايزی چنی هميبرا
   دونمی جانم مسویگ _
 .  چشماتو باز کني شنویم

 ادتی قرارمون نکهیمثل ا,  سوی گپاشو： و مهربانتر از قبل گفتدی ام کشدهی ژولي به موهایدست
 , رفته

   ؟ي به من دادی رفته چه قولادتی
 .هوا سرده... نخواب نجای شو ابلند

  سردهیلیخ,  سردمه： لب گفتمری و زدهی را در هم کشمی با چشمان بسته ابروهاهمانطور
 . رف بزن حشتری کم بهی. بلندتر بگو حرف بزن .  سویخوبه گ _

 .  خوامینم,  تونم ینم： کنان گفتمنجوا
 . به خاطر من حرف بزن,  سوی خوام گیمن م _

 .  گرم و مهربون رضاستيصدا... رضا بود ایخدا
   کجاست؟نجای ام؟ییما کجا _

 .  ترسمی ممن
 . ینیچشماتو باز کن تا بب _

 . نجامی من ایستی تنها ننترس
 .  بودکی زحمت چشامو باز کردم همه جا تاربا

 .  عادت کردیکی تا چشام به تاردی طول کشیمدت
 .  کردی تنم درد مي همه
 .  روم بودینی سنگي که وزنه انگار

 .  تونستم تکون بخورمینم
  رضا....رضا  ： صدا زدمی آرامبه

 .  سرد افتادنی زمي چشمم روي آروم از گوشه ی اشکقطره
 . ومد اادمی حاال
 .  چشام گذشتي انبار بودم چند بار از جلوي از اول تا االن که توزی چهمه
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 ؟یی تو کجای بیب.... ی بی بدمینال
 . تو گوشم بودی مبهميصداها

 .  زدندی چند نفر با هم حرف مانگار
 .  وز وز بودي انگار صداای

 . دی کنی موونمی دنیدار,  نی رو خدا ساکت شتو： گفتمی هم فشرده و به آرامي روچشامو
 . دمی نفهميزی چگری شد و دي به سوت بلندلی تبدصدا

 
 .  خوردمی به پاهای محکملگد

 .  که نفسم را گرفتدیچی تنم پي توي دردچنان
 .  رضا افتادمادی

 ...  مثل مندی بوده شاينطوریحتما هم,  تونست نفس بکشه ینم... ایخدا
 

 .  کردی می قشنگم ، به چند نفر امر و نهی بی بي صداحاال
 گنی می چدمی فهمی نمدرست

 .  فضا عوض شدحاال
 .  سوختیتمام تنم م,  تنورم  ي توانگار
 .  رو خاموش کنهشی آتنی که ايزی هر چای,  بارون ای ادی کم باد بهی کاش

 خوام  مانعشون یم, ند   کنار زدمی پاهايدامنم رو از رو,  کنن ی مکاری دونم دارن با لباسام چینم
 .  تونمیبشم اما نم

  ن؟یکنی مکاری چنیدار,  نی من دست نزنبه
  تو بگو... ی بیب

 .  فکر کردمای رو گفتم نای دونم اینم
 ... ی سکوت طوالنهی سوت و بعدش ي همون صداباز

 . زنهی حرف میکیداره با ,  دمی رو شنی بی بي صدادوباره
 . دختر افتاد گردنتنی که باز زحمت اایب, بفرما تو پسرم    _
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 . کشونمی منجای که هر روز شما رو اببخش
 . نهی رو ببي اگهی خواد کس دی جز شما نمسویگ

 . دمی رو نشني اگهی ديصدا
 .  کردم اما باز صداها مبهم شدزی تگوش
 ： گفتی کرد و آروم می رو حس کردم که صورتمو نوازش می بی نرم بيدستا
 . دینی کنارش بشنییای بشما

 .  تا برگردمدی باشمواظبش
 .  تا حستون کنهدیری دستشو تو دستتون بگنییایب

 . ارمی خوردن بي برايزی چهی آشپزخونه رمی ممن
 .  بودمشی صدادنی شنمنتظر
 . کنم, بودم حرف بزنه تا چشامو بازمنتظر

  رهی گی ؟ چرا دستمو نمدهی زنه پس چرا جواب نمی با رضا حرف می بی دونستم بیم
 .  دادمیفی تکان ضعانگشتامو

 .  دستاشو حس کردمیگرم
 خانوم ی بی از بگهی ؟ من دی بلند شي خواینم： گفتی کرد به آرامی دستمو نوازش مکهی حالدر

 خجالت
 .  منمنیچشماتو باز کن بب,  ما رو کرد يخسته شد از بس پرستار.  کشم یم 

   چراگاه ؟می بري خوای مادی بارون مداره
 .  گم شدی بی بي تو صداصداش

 .  کردی می داشت باهاش خداحافظی بیب
 . نمشی زحمت چشامو باز کردم تا نرفته بببه
 رضا جانم ؟...رضا  _
 ! گردهی االن بر مرونی گفت رفته بی به آرامی بیب

 .سوی نگاه کن گمنو： گفتی بی دوباره چشامو ببندم که بخواستم
   خوام بخوابمیم： گفتمی سختبه
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 .  بمونداریب,  ها ی خوابینم： مصرانه گفتی بیب
 که نهی ببادی میبذار وقت,  جان سوی بزن گحرف： و ادامه داددی آب سرد به صورتم پاشيمقدار
 . يبهتر

 .  دوختمی بی را به بنگاهم
 .  شدمجی که گختی تو گلوم ری تلخي داروی بیب

 .  گفت حاال بخواببعد
 .  کنمی مدارتی هر وقت اومد ببخواب： گفتیبه آرام,  نگاه پرسشگرم شد متوجه

به . در اومده بودم ي خبریاز اون حالت ب,  دونم چه مدت گذشته بود که دوباره چشامو باز کردم ینم
 .  نشستممیزحمت در جا

 .  کردی تنم درد مي همه هنوز
 .  نبودارمی دست و پام در اختنکهی مثل انتونستم,  مو جمع کردم که از جا بلند بشم روی ني همه

 گلدارش صورتشو ي با پر روسرکهی زد و در حالی من لبخند محزوندنیبا د.  وارد اتاق شد ی بیب
 ： و  گفتدی کشیقی کرد نفس عمیخشک م
 . ي بلند شدباالخره

   ؟ی بیب _
  ؟ی بیجان ب _
 ... ی بیب： گفتم اطی احتبا

  بود ؟نجایرضا ا,  رضا
 . می زنی بعد با هم حرف مي بخورارمی بيزی چهی کن صبر： زد و گفتی لبخند کوتاهی بیب

 .دستمو گرفت.  بود با من حرف زد نجایاون ا,  ي زدی که باهاش حرف مدمی شنی می بیب _
 .  ؟ نگو که همش خواب بودی بی بدمی دخواب： ادامه دادمي نگفت و من با ناباوريزی چی بیب
 . با زحمت کنارم نشستی بیب

 .  قشنگش جمع شده بودي تو چشمااشک
 . یتب داشت.  بد بود یلی خحالت： گفتی لرزاني صدابا
 .  زخمات عفونت کرده بوديهمه ,  که اون نامسلمون  تو انبار نگهت داشتياون سه روز 
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 .... دهی فای اما بمی برات کردي کارهر
 ： گفتیم.  ی خوب شي خوای نمخودت： گفتی مدکتر

 چیه, ی فهمیاعتقاد داشت م.  می بددی بهت امدیبا
 . متی دادی از دست  مي موندی تو اون حال مي اگهی اگه مدت دی نداشتیعکس العمل 

 . نجای آوردمت انی هميبرا
 !   داشته باشهي اثردی شانجاستی اون ای کردم اگه بفهمفکر
 .  شدمی مدی داشتم نا امگهی گذشت دیلیخ. کنارت باهاش حرف زدم نی هميبرا
 به ی داشتنکهی ایعنی نی و اي دی زنم تو پلکاتو تکون می باهاش حرف می وقتای اخرنی ادمی دکه

 . ی گشتی بر میزندگ
 برگردم گه ی ؟ به زندگی بی بي کار رو کردنیچرا ا ： انداخته و گفتمی بی به بی بار نگاهسرزنش

  باشم ؟ی عباسعلي کنم ؟ که عروس خونه کاریچ
  باز تکرار شه؟نای ؟ برگردم که ای بی بيدی دتنمو

  مادر ؟کردمی مکاریچ ： بغضشو فرو داد و گفتی بیب
 کردم نی کردم ؟ چقدر به خودم لعن و نفری مکاری اون وقت با دل خودم چ؟ي ذاشتم از دست بریم

 . ومدمیکه چرا اون روز دنبالتون ن
 ولت کردم دست آقات؟ اون روز اونقدر دم خونه شلوغ کرد چرا,  دونستم آقات عقل ندارهی که ممن

 . نمی ببختشوی راه انداخت که اصال نخواستم ريزیو آبرو ر
 .   کشنی رو مسوی دارن گی اومد که چه نشستمهیدو روز سل,  یکی از بعد

 سر هم کرده بود که بانو ی چه دروغ و دونگدهی ندری احمد خاری اون ستیمعلوم ن,  خونتون اومدم
 .  گفتمزویرفتم همه چ!  افتاده ی تو و رضا اتفاقنیهم باورش شده بود که ب

 .  آقات گفتم که فکر نکنه ازش خرده برده دارمي جلومخصوصا
 . ي کردم که براش دارو ببری خواسته منم تو رو صدا می بوده و دارو مضی که رضا مرگفتم

 که من گفتم ییزای و سر وصدا که چادی تو شروع کرد به داد و فردنیز با دبا... تو انبار می هم رفتبا
 . همش قصه ست
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 تا اجازه بده که از انبار ندتی ببنهی خاله تهمدیبا,  شهی بهت زد و گفت باورش نمي سر هم لگداخر
 .متیاری برونیب

 . آوردمرونی به سر من اومد تا تو رو از اونجا بی دونه چی مخدا
 یکی ماهه که شب و روزم هیاالن ,  نجای اارمتی ثابت کرد تونستم بتوی پاکنهی هم که خاله تهمیوقت

 ؟ي ذاشتم بری میگیاونوقت م, شده 
 ؟ی راحتنی همبه
 . ختمی صدا اشک ریفقط ب,  نگفتم يزیچ
 .ی کشی منو مي با خودت تو دارينجوری انکن： محکم بغلم کرد و گفتی بیب

 .  برداشتمی بی بي نهی سي رو از روسرم
 .  خوام بخوابمیم ： گفتمی به آرامی با نگاه کوتاههمراه

 .  به گونه ام زد و کنار رفتی گرمي بوسه ی بیب
 . فقط آرزو کردم دوباره  چشامو باز نکنم. وچشامو بستم دهی خزمی دوباره در جای حرفبدون

 .  نداشتمی حسچی هگهید
   و سومیفصل س      
 ： کرد و گفتمی در صداي با عجله از جلومادر
 ادی ، قراره خانوم اغا بای نررونی  ، از خونه بی عباسعلي برم خونه ی مونده ملتی از وساکهی تا تچند
 . می کنفی که کارا رو واسه فردا ردانی هم مهی به صورتت بزنه خانوم بزرگ و بقیدست
 سو؟ی گيدیشن

 . دمیشن：و با حرص گفتم آورده رونی از داخل آشپزخانه بسرمو
 .  نگفت و در و پشت سرش بستيزی چگهی دمادر
 ： و گلرخ و صدا زدمدمی از رفتن مادر  کفشامو پوشبعد
 ه؟یچ：دی آمد و پرسرونی از داخل اتاقک تنور بیگل
 ي جان من تا خونه یگل _
  باشه؟ی بی بي نگو رفتم خونه دی پرسیاگه کس.  گردم ی و زود بر مرمی می بیب 
 ... بزرگهیلی نکه باغ خ؟ي ته باغ گم شدی بگم؟ بگم رفتی چپس： گفتی کالفگبا
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 ： و گفتمدهی کشیقی عمنفس
 .  دونمی جان ، فقط بگو نمی گلی بگيزی چستی نالزم

 .  بر گشتمی کیاونقدر زود که خودتم نفهم,  گردم ی خدا زود بر مبه
 .  تکان داد و به اتاقک برگشتي سری با ناراحتگلرخ

 .  شدمی بی بي خانه ی عجله راهبا
 .  باز بودشهی خانه مثل همدر
 .  کرده به آشپزخانه رفتمی  و تند تند طنی زمری زي هاپله

 .  موقع روز اونجا بودنی معموال ای بیب
   ؟نجای اییای آقات اجازه داد بچطور： زد و گفتيپرده صندوق خانه را کنار,  می پاهاي صدادنی شنبا
  خونمون؟ییایشما امشب م,  ی بیسالم ب _
  ؟نمی ببدنتوی که رنج کشامی ؟ بکاری چامی مادر بنه： و گفتدی کشي آه سردی بیب

 .شهی حال منم بهتر مییایاگه ب.... تو رو خدا ی بیب _
 آقات کجاست ؟ جالدت _
 ؟یینجای دونه که ایم  
 برگردم فقط دیمنم با, انوم مامان هم رفته خونه پوران خ,  فردا هستن ياونا فعال سرگرم کارا _

 . اومدم بگم منتظرتونم
  ی بی  به صورت ببعد

 . دمی نفس دوکی مهی سلي زده و از اونجا تا خانه ي تندي بوسه
 . را صدا بزندمهی و خواستم که سلدهی در خواهر صفر را ديجلو
 خانوم اغا ستی ؟ مگه قرار نی کنی مکاری چنجای اتو： زد و گفتی من لبخند کوتاهدنی با دمهیسل

  خونتون؟ادیب
 .ادیچرا م ： گفتم ي صبری ببا

 .  باهات کار دارمای بفعال
 ؟ی برام بکني کارهی خوام یم
 . دمی انجام می که بگيبگو هر کار _
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 . ی بی بيبرو خونه  _
 االن؟： تعجب گفتبا
 .  االن خونه ستی بیآره ب _

 . ییای کنم تا بیدم  در صبر م.  امیمنم باهات م,  ي رو زخم بذاري خوایبگو م,  ری دارو بگبرو
  ؟ي خوای میحاال برا چ _
 . گمیتو راه بهت م,  ایتو برو حاضر شو ب _
 ؟ی کنکاری چي خوای منمیخب بگو بب.  امی مينجوریهم _
 .  بدمی خوام به عباسعلیم： گفتمتی جدبا

  ی عباسعلبرا： و با تعجب گفتستادی امی روروبه
 . ی ؟ مگه چش شده ؟ نگو که نگرانشي خوایم
 .   خوامی فردا شب ميبرا _
 .  خوام بدم بخورهیم
 .ستی نی خوراکیتو که گفت _
 ؟ی فهمیم,  خطر ناکه می برداری خوراکي دواي گفته اگه اون دارو رو به جای بیبابا جان ب _
 ش؟ی بکشي خوایم ： شد و گفترهی از تعجب گرد شدش بهم خي با چشمامهیسل
 ؟ي شدوونهی مگه دسویگ
 ؟يدی سکوت ادامه داد؛ خب چرا بهش سم نمیبعد از کم,  نگفتم يزیچ
   چقدر حرفمهی سليوا _
  همهياونجور.  ی زنیم
 . فهمهی نمیکس,  کنه ی اون دارو فرق می ولشهیسم معلوم م,  فهمن کار من بوده یم 

  نه ؟ای يری بگيری محاال
  ؟يریگیچرا خودت نم _
 .  کنمکاری خوام چی از چشام بفهمه می بی ترسم بیم _
 . راه افتادي اگهی به من کرد و بدون حرف دی نگاهمهیسل

 .  انگار ساعتها گذشتمهی تا امدن سلستادمی ای بی بي خونه يجلو
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 ی کسی تو رو خدا مطمعنسویگ,  نهی اتو： به من داد گفتی ترس دستمالبا
  فهمه؟ینم 

 . ی دونی نميزیدر ضمن تو هم چ , راحت التیآره خ _
 . دمی رو گفته و با عجله به طرف خانه دونیا

 .  شال کمرم گذاشته و وارد خانه شدمي را الدستمال
 . دی و آمدنم را دستادهی اوانی اي بزرگ روخانوم

 ؟ي بودکجا： تنگ شدش گفتي به من رفت و با چشماي اون باال چشم غره ااز
 ؟ي بررونی از خونه بي حق ندارتی آقات نگفت تا عروسمگه

 ؟ي بذاررونی چطور روت شد پاتو از خونه بي که کردي کاربا
 سر بلند ي تو آبادمی تونستی نمگهی خوادت وگرنه دی هنوزم می خدا رو شکر کن که عباسعلبرو
 . میکن

 .  باال خانوم آغا و مهمونا منتظرنای بدو بحاال
 . ا باال رفتم از پله هی را فرو داده و به آرامبغضم

 .  نکنمهی خودم قول داده بودم گربه
  ؟ی چي براهی باشم پس گری عروس عباسعلستی نقرار
 . ستمی ای و محکم مي به رضا قول دادم که قومن
 .  مهمون خونه کنار خانوم اغا نشستميتو

 .  و پوران خانوم هم بودندلی فامي تا از زناچند
 نیاز ا.  تونم بکنم ی مکاری من چآخه： و رو به توران خانوم گفتدی به صورتم کشی اغا دستخانوم

  شه؟یقشنگتر هم مگه م
 .  کرد و جلو آمدی زورکي خانوم خنده اتوران

 . دی کار خودتونو بلدشما： گذاشت گفتی دامن خانوم آغا مي پول توي مقدارکهی حالدر
 خانوم ي گفت و خواست کارش رو شروع کنه که با صدایبسم اله,  آغا نخ را به گردنش بست خانوم

 .  انداخترونی به بیبزرگ نگاه
   کهي بزرگ با لبخندخانوم
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 سفارش کرده که یلی خیعباسعل,  رفت بگم ادمی： صورتشو  گرفته بود وارد شد و گفتي همه
 . نیدست به ابروهاش نزن

 برو بهش بگو تو کار من دخال ： زد و گفتي آغا لبخندخانوم
 
  گفتم؟خوب： به من کرد و گفتیبعد نگاه,  نکنه ت

 .  خانوم بزرگ گذاشتي وارد اتاق شد و ان را رو به رووهی می بزنم که مادر با ظرفی حرفخواستم
 . ختی سرم ري نقل در آورد و روي شالش مقداري و از توستادی کنارم ابعد
 .  خانوم آغا به سرم بسته بود گذاشت و کنار رفت کهی دستمالری  زی اسکناسبعد

 .  آغا آن را برداشت و کار خود را شروع کردخانوم
 .   هلهله و خنده مهمانها اتاق را پر کرديصدا
 . ختی چشمان پر آب من با نگاه در مانده مادر در هم آمانی منی ادر
 

   و چهارمیفصل س        
 

 ؟ینی خودتو ببي خوایم：ت و گفت را به طرفم گرفنهیی آغا آخانوم
 .  خودت خنده به لبت اومددنی بعد از ددیشا

 .  را گرفته و نگاهم را به آن دوختمنهییآ
 ه؟ی چه جوري رسم خواستگارنجای خانوم ، اینگفت： گفتی گرمش مي که با صدادمی رو درضا

 .  صورت سردم روان شدي گرم روی زدم و اشکی لبخند محزوناری اختیب
 .  آمدمرونی گذاشته و با عجله از اتاق بنی زمي را رونهییآ

 .  بکشمادی آنها فري جلودمیترس
 .  کردی مادر حالم را بدتر مي درمانده نگاه

 .  و چشامو بستمستادهی اوانی ايرو
 . ي خوریسرما م,  ستی جان اونجا ناسویگ... سویگ _
 .  طرفش برگشتمبه
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 .  شده بودرهی با چشمان پر خنده اش به من خدیمج
 . کم قدم بزنمهی رمیم： انداخته و گفتمنیی را پاسرم

  سرعت از کنارش رد شدم دنبالم اومد ، دستم رو گرفتبا
 . دیکش

 . دی  را بوسمیشانی بکشم  نگذاشت بغلم کرد و پرونی دستمو بخواستم
 ؟ی کنی فرار مچرا： گفتی کرد به آرامی را نوازش ممی که موهاهمانطور

 ؟ی کشی خجالت می چاز
 از من؟ 
 . ستمی پا بند ني روی که از خوشحالی دونیم

 . ی اون حرفا رو تکرار کني همه گهی بار دهیدوست دارم ... سوی کن گنگاهم
 ؟ حاال به دی کار کردم مجی چمن： گفتمی به او انداخته و به آرامینگاه کوتاه.  را باال آوردم سرم

  ؟می بگی چهیبق
 ： مستانه گفتي مهربانانه نگاهم کرد و با لبخنددیمج
 ، اونا آرزوشون بود که ما رو با هم نطوری کنن ، مهتابم همی پرواز می و مامان که از خوشحالبابا
 . نندیبب

 .  موضوع رو مطرح نکردندنی اچوقتی هاما
 . ایحاال ب... ی کار بشنی که تو مجبور به ادندی ترسیم
 

 خبر خوب و به نی خوام ایم： گفتی خاصطنتی و با شدیه دنبال خود کشمرا ب.  را گرفت دستم
 ه؟ی بدم نظرت چدیعمه ناه

 ： گفتمنی شرمگي لبخندبا
 . اون از من متنفره!   کنم سکته کنه فکر
 ：  و کنار گوشم زمزمه کرددی منو به طرف خود کشدیمج
 .  گونه ام زدي روی نرمي دوست دارم بعد بوسه ای دني همه آدماي رو به جاتو
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 ： نشست و گفتی کرسيرو,  برداشت لشویموبا
 . می خبر بدنای خوام اول به بابا ای ، منی بشایب

 .  تو صحبت کنرونی برمیمن م _
 .  خواد با خودت حرف بزنهی بابا مادیبمون ، به احتمال ز ： نگاهم کرد و گفتنوازشگرانه

   نشستمی کرسي روکنارش
 .  به من کردی شماره را گرفت و نگاهگرشیفشرد ، با دست د را در دست گرفت و دستم

  ریسالم بابا ، عصرتون بخ _
 .  راحت باشهالتونی خوبه خزی چهمه
 . می گردی برمي دخترتون نشستم و به زودکنار

 ： به من انداخت و با خنده گفتی نگاه کوتاهدی گفت که مجی دونم بابا چینم
 .  گردمی ، من با عروستون برمادی دخترتون نمنه

 .  خواد باهات حرف بزنهی مبابا： را به طرفم گرفت و گفتی تر گوشقی عمي با لبخنددیمج
 .  سالم کردمی لرزاني را گرفته و با صدایگوش

   ، سالم دخترمزمیسالم عز _
  می روزنی وقته منتظر ایلیخ
 .  بودنجای االن احانهی ، کاش ري چقدر خوشحالم کردی دونینم
 ست؟یمامان ن _
  دی عمه ناهينه رفته خونه  _
 که مورد نظرشه صحبت کنه ، اما خبر نداره که االن دارم با يدی احضارش کرده در مورد دختر جدباز

  عروسم حرف
 .  زنمیم

 .  هستبشی اما ناستی به مهتاب ، مامانت ندمی رو می گوشخوب
 .  دستت باشهیگوش

 . با خنده جوابم را داد و دستم را محکمتر فشرد.  انداختم دی به مجی زده و نگاهيلبخند
 ... سوی گي بدیلیخ： مقدمه گفتی را گرفت و بی مهتاب گوشنی بنی ادر
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 .  مردمی من از فضولنی ؟ حاال تا شماها برگردنی زدی منجای شد حرفاتونو همی میچ
  و کامل باشه؟زی همه چی کنفی برام تعرزوی همه چدیبا
  به خدا خجالت,  ستی بابا خوب نيجلو,  بسه گهی مهتاب دباشه： گفتمي لبخندبا
 .  کشمیم

 . دی رو بده به مجیباشه گوش ： خنده گفتانی مدر
 دای گرم کردن اتاق پي برايزی چنمی ببرمی می کنی داده و گفتم تا تو صحبت مدی را به مجیگوش

 .  کنمیم
 . کردمدای را از اتاقک  داخل آشپزخانه پی کوچکی نفتيبخار
 .  انداختمی را برداشته و نگاهآن
 
 ؟یکنی مکاریچ _

 ： انداختمدی به مجینگاه
 چه زود تلفنت تموم شد ؟.... می روشنش کنمی بتوندیشا. کردم دای پی چنیبب
 
 . قطع شد, تموم نشد  _

 . دهی خط نمگهی گرفتم دی چهر
 . بذار امتحان کنم ： به طرفم آمد و گفتبعد
 .  دادمدی را به مجمی عقب رفته و جایکم

 مامان يبچه که بودم  خونه ,  شهی روشن مي دونم چطوری نماصال： کرد و گفتي به بخارینگاه
  نای نه از ایول,  بود ی نفتيبزرگ بخار

 ! بهی غربی عجیلی خیکی نیا
  مخزن نفتش کجاست؟ی دونیم

 واسه گرم ي اگهی فکر دهی دی هم نداره ، بالهیتینگاه کن ف,  دیولش کن مج ： نشسته و گفتم کنارش
 . میکردن خودمون بکن
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 راه بهتر سراغ دارم و در همان حال که هی من آره： به من کرد و گفتيزی آمطنتی نگاه شدیمج
 .  زد دستش را دور کمرم حلقه کردیحرف م

  دی مجکنمی مخواهش：تم گفي لبخندمی به چهره نشانده و با نی تصنعیاخم
 ... ي جنبه ای بیلی ختو

 .  بزنه که تلفنش زنگ خوردیخواست حرف,  دیخند
   ماماندمی شاایفکر کنم مهتاب باشه  _

 .  به طرف تلفنش رفتدیمج
 ! دهیه عمه ناه....او： به من انداخت و گفتی و سر در گم نگاهجیگ

 .  به سکوت گذشتی کوتاهمدت
  رفته ودی طرف مجبه
 

 ：گفتم
 .  ؟ تا قطع نشده جواب بدهی که چباالخره

  جواب بدم ؟یعنی _
 .  کردمدیی تکان سر تابا

 .  گلمدی عمه ناهسالم： گفتی را باال برد و با لحن سرخوشی گوشدیمج
 گوش دی کردم باشه بگینه عمه جان مسخره کدومه ؟ شوخ....... د؟ی کرددای پدی جدسی باز کنکنه

 . دمیم
 

 .  در هم شددی مجي چهره ی از مدتبعد
 ي برای مورد حرفنی ادر： و گفتدی کشیقی شده ، نفس عمی بود که عصبدای حالت نگاهش پاز

 . گفتن ندارم
 .  کنمی موضوع فکر منی من مدتهاست دارم به ایمعلومه که نظر شما مهمه ، ول,  البته

 . میری بگمی خودمون تصمدی اجازه بدمونی مورد زندگدر
 .... سوی منظورم من و گبله
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  چهنی عمه جان ااخه
 . دی فکر حرف نزنی بي کنم عمه مثل آدمای ؟ خواهش مهیحرف 

 د؟ی فکری گفتم شما بی من کد؟ی کنی شلوغش مچرا
بعد نگاهش را به من دوخت و .  کرد قطع： گفتی انداخت و با کالفگی کرسي را روی گوشدیمج

 !  تازه اولشهنیا ：افزود 
 . شهیبهت گفتم که نم,  کردم ی مینی بشی روزا رو پنی امن： و با تاسف گفتمدهی کشي سردآه

  خواهش： گفتی تر نگاهم کرد و با ناراحتکالفه
 .  حرفا نزننی از اگهیتو د... سوی کنم گیم

 . می به همه ثابت کردي که به خونمون اومدي همون روزنوی استی اصال مهم نگرانی ما حرف ديبرا
 .ی دونی خوب مونی اخودتم

 .  حرفا خراب بشهنی با امونینذار شاد,  خاموشش کن اصال
  م؟ی و بعدش به گرم شدنمون فکر کنمی بخوريزی چهی هی چنظرت： ادامه دادی با لحن شوخبعد

 . زدی موج می زدم ، هر چند که در دلم نگراني را به او دوخته و در جوابش لبخندنگاهم
 

   و پنجمیفصل س         
 

 ی به افتخارت چه جشننی ، بببخور： خنده گفتانی به طرفم گرفت و در مری نان و پني لقمه ادیمج
 . گرفتم

 ...  مونده تو فالکسي و چاری صرف نون و پنبه
 . می شام زندگنی ترخوشمزه

 ؟ی گفتی حرفا رو زودتر منی شد ای میچ. ي  و رو کردری زاموی دنکدفعهی شهی نمباورت
 ： زده و گفتمیحی مللبخند
 !  ، اما گفتم اونم به  توارمی به زبون بچوقتی کردم هی که فکر نميدی رو شنییحرفا

 . ي کردی بس بداخالقاز



  ھم نالھ بانیرمان                                               اختصاصی کافھ تک رمان 

@Caffetakroman 179 

 هم شهی همیبد اخالق.  کار رو کرده بودم نی کاش زودتر ايا： گفتینیری زد و با لحن شیچشمک
 .   ستیبد ن
 . می انداخت پرسشگر به همی در هر دو نگاهي با صداانی منی ادر
  زدند؟در： با تعجب گفتدیمج
 . کنمیآره من باز م _
 . میصبر کن با هم بر _

 . چراغ قوه را به من داد و گفت نترس باز کن.  انداختم دی به مجی نگاهدی در با ترديجلو
 . در را باز کردمی  داده و به آرامرونی را پر صدا بنفسم

 .  ظرف را به طرف من گرفتی کرد و  او بدون حرفی کوتاه نگاهمان با هم تالقی مدتيبرا
 ؟ی گلهی چنیا _
 ي ببرنت خونه نجای االنم که از اي نخورديزیگفته از صبح چ, مامان فرستاده . .. گهیغذاست د _

 . ي شه بخوری نمدای پيزی تا فردا چگهی دیعباسعل
 .  ، برش گردون انگار راه گلوم بسته استی خوام گلینم _

 ... سوی گي قشنگ شدچقدر： به من انداخت و گفتیقی عم نگاهگلرخ
 .  نگفتميزی زده و چی تلخلبخند

 .  برودرونی مادر به اتاق آمد و اشاره به گلرخ کرد که از اتاق بی از مدتبعد
 ی سرم انداخت و به نرمي را که پوران خانوم آورده بود روي گلداردی از رفتن او چادر سفبعد

 .  زدمی دست و پا می خوند ، تو نگرانی بار خطبه رو منی سومي عاقد برایوقت,  عقد موقع：گفت
 . ي خوشحال شدم که عاقالنه رفتار کردیلیخ.  ی درست کنیبتی مصهی بودم باز منتظر

 بله ی به عباسعلچوقتیمن ه.  مورد هم  نبود ی بتونینگران： سردم را به مادر دوخته و گفتمنگاه
 ... نگفتم

 
 . و همهمه مهمونا گم شد مخالفتم تيصدا

 . دی منو نشني صداچکسیه
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 با تعجب نگاهم ی منو بشنوه ؟ مادر مدت کوتاهي عاقد نخواست دوباره صداچرا： بغض ادامه دادم با
 !  خواسته به ما رحم کنهدیشا： گفت ی لرزانيکرد و با صدا

 . دی که با هم برادی داره می برو عباسعلحاال
 که مادر عروس دنبالش باشه ، ستیرسم ن,  انی باهات مالشی و فامیسعل عباگهی به بعد دنجای ااز

 .  به پوران بگو ، بهش  سفارش کردمی داشتياگه کار
  ی کنم خوشبخت بشی مدعا： و با بغض گفت دی بوسسموی صورت خبعد

 .  اومدی ازم بر نمي کارری به دل نگنهیاز من ک.... سویگ ،
 .  منتظرنمیبر： سرم مرتب کرد گفتيمامان چادر را رو,  صدا زد ادی آقا مادر را با فریوقت

 . می آمدرونی را پاك کرد و هر دو با هم بمی  ، اشکهادی  دوباره صورتم را بوسمیافتی راه بنکهی از اقبل
 .  بودندستادهی باغ اي توکی نزديلهای از فامی و بعضی و عباسعلآقا
   آنها آقاي هلهله و شادتو

 .  جا کردی دست عباسعلي نبات تو مشتم گذاشت و دستم را توي اتکه
 .  انداختمنی و نبات را به زمدهی حرص دستم را کشبا

 .   کار را تکرار کردنی جان دوباره و سه باره اآقا
 !  خونتی سر هم کنار گوشم زمزمه کرد بذار سالم برساخر

 . کنار رفت ی دوباره دست به دستمان کند که با اشاره عباسعلخواست
 .  به خود آمدمی تکان دستبا
  جان حواست کجاست؟سویگ_

 .  خسته شدنری رو ازشون بگظرف
 .  آن را به او دادمدی به مجی را گرفته و با نگاه کوتاهظرف

 .  بدهمینی فرصت عقب نشمی چشمانم را بستم تا به اشکهاي لحظه ايبرا
 .  جلوتر رفتمیقدم

 .  جانی گليچقدر خانوم شد.... ي بزرگ شدچقدر： گفتم ی را در دست گرفته و به آرامدستش
 که از دست آقا جان فرار ییمثل وقتا, نگاهش مثل همان وقتها بود .  فقط نگاهم کرد ی حرفچی هیب
   من زلي و اون با ترس به چشمامی کردیم
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 .  زدیم
 باهات حرف زدم ، المی تو خچقدر： گفتم ی لرزاني را محکمتر در دست فشرده و با صدادستش

 که تو گلوم نشسته بود شکست و اشکهام ینیبغض سنگ.... تو ..  دمی کردم ، چقدر خندهیچقدر گر
 . راه خودشونو باز کردند

 .  دادندی هجوم اشکها اجازه حرف زدن نمحاال
 .  چشمانم به رقص درامده بودندي آن روزها جلوي همه

 .   و محکم بغلم کرددی کشرونیگشتانم ب انانی را از مدستش
 .  نمانده بودمانی برای توانگری که دمی کردهی در آغوش هم گرآنقدر

 . دمی کرده ام اشکهاشو پاك کرده و صورتش رو بوسخی انگشتان با
 ... سوی ساله  گيسالها： گفتزی آمهی گالی کرد با لحنی که مهربانانه نگاهم مهمانطور

 .  شدری صد سال پينت مامان به اندازه  ؟ تو نبودي بودکجا
    دوباره به چشمانماشک

 گم ، االن تو بگو مامان ی برات مزوی همه چبعدا： گفتم ی لرزاني زده و با صدای  ، لبخند محزوندیدو
 کجاست ؟

  ؟ی بی گالره خوبه؟ب؟یینجای دونه تو ایم
 . ینی بی ، صبر کن همه رو مواشتری يوا _

 .  بذار خوب نگات کنماول
 هی حرف زدنت هم همون شکلی ، حتيدی لباس پوشي شهري ، مثل خانوماسوی گي عوض شدچقدر

! 
 ： کردم گفتمی ميری اشکهام جلوگزشی از رکهی حالدر
   امي دختر روستاهی هست که ادمی ی نبودم ولنجای عوض نشده ، درسته سالها ایچیه
 .  رود خونه پا گرفته و بزرگ شدمنی صحرا و کنار انی اي هست که توادمی

   جانی ام گلسویمن همون گ.... هست ادمی هامون هی ها و گرخنده
 .  بودستادهی روشن هوا کنار در اهیتو سا,  به رو به رو انداختم ی نگاهمهی سلي صدابا

  هست؟ادتی منم： جلوتر آمد و پر بغض گفتیکم
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 . رفت صورتم جان گي روي خبر بهاری باران بدوباره
  فراموشت کنم ؟شهی جان مگه ممهیسل： فشردمش گفتمی تو بغل مکهی حالدر
,  فقط تو نه： به او انداخته و ادامه دادمي کردم  ، بعد نگاه حسرت باری سالها با همتون زندگنی اتو

  شده نه؟ي واسه خودش مردگهیاالن د,  ادمهی قشنگت هم يکه اون پسر کوچولو
   اضافه کرد خودت کهیبعد با لحن شوخ,  مثل باباش ی مرد عصبهی： و گفتدی خندهی گرانی مدر
 .. چهار تاشون هم مال منه,  ادنی ده زنی تو ای عصباني  مردانی از ای دونیم
 ... مهی سلي ؟ واي چهار تا پسر دارتو： تعجب گفتم با

 . ستی ، دم در خوب ندی حرفاتونو تو خونه ادامه بدهیبق： گفتی حرفم آمد و به آرامانی به مدیمج
 . می محبت نگاهش کرده و همه با هم داخل شدپر

   و ششمیفصل س        
 ی زد به آرامی و انگار که با خودش حرف مدی کشی کرسي روی به اطراف انداخت ، دستی نگاهگلرخ
 ：گفت

 .... که گذشتیی روزاچه
 یوقت： گفتی ذاشت و می رو آماده  می کرد ، تو سرما کرسی مزی سالها هر روز خونه رو تمنی اتمام

 ی  سوخته رو هم خودش عوض مي تونست المپهای آماده باشه ، اگه مزی همه چدی برگرده باسویگ
 . کرد
 .  مرگ تو رو باور نکردچوقتی همامان： به من کرد و ادامه دادیقی نگاه عمی گلنجای ادر
 . دی دي نورهی که از خونه شی اون شب ، چند شب پتا

 چه مینی فرستاد تپه که ببنی اونجا بودم منو با گلمن： سخن رو به دست گرفت ي رشته همیسل
 .  باورم نشدی ولدمتیخبره ، د
 . ستی اونجا نی و به خاله بانو گفتم که اشتباه کرده و کسبرگشتم

 .  شدأسی پر از کدفعهی دوارشی اميچشما
 .  اش تمام اتاقو پر کردهی گري و صدای برگشت تو اتاق کار ، کنار دار قالی حرفچی هیب

 . کردی مهی گرينطوری بار بود که انی اولنی از رفتن تو ابعد
 .  شدمرهی خی نشستم و به نور زرد زنگ چراغ فانوسواری دکنار
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 .   لرزاندی چراغ را مثل دلم مي پر آبم شعله يچشمها
 . ختمی صدا اشک ری بی مدتيبرا

 .زبرش اشکامو پاك کرد ي کنارم نشست و با دستاگلرخ
 .  دستها کار کرده بودندنیچقدر ا... را در دست گرفته و نوازش کردم دستش
 روز مامان برات صبحانه درست کرده اون： گفتی لرزاني را محکم تو دستانش فشرده و با صدادستم

  که هست؟ادتی مخصوصش يرمالهایبود ، از همون ش
 .  و  دستم داددیچیو بقچه پ و نون تازه ، همه رو تری کره و سرشبا

   زنهی برات ببرم و بهت بگم که عصر بهت سر مکه：گفت
  نرفته بودم که آقا جان مثل جنرونی از خونه بهنوز

 . پرت کردي بقچه رو از دستم گرفت و به گوشه اتیزده ها جلوم ظاهر شد ، با عصبان 
 مگه： گفتادی سراغ مادر رفت و با فرتی فرستاد تو اتاق و با همان عصباني تو سرهی رو هم با من

  ؟ی فرستی براش مي که  بقچه کردشهی نمدای لقمه نون پهی ی عباسعليخونه 
 . می روز اول رو براشون بفرستيرسمه که صبحونه .. رسمه： گفتدهی آروم و ترسشهی مثل هممامان

 خونه نی تو اگهی بفهمه که دنی ، بذارشهی نمداتونی که من نگفتم اون طرفا پی خود تا موقعیب _
 .  ندارهییجا

 .  وارد شدمهی سراسی حرف آقا تموم نشده بود که عباسعلهنوز
 .  سرخ و ورم کرده بودچشماش

  دهی بود تمام شبو نخوابمعلوم
 کرد؟ کاری چيدید ： گفتی پله ها نشست و با ناراحتي رودی کشاطی زحمت خودشو تا تو حبه

 .  شدمي ابادي همه يمسخره 
 ست؟ی نسوی منظورت که گ؟یگی مویک： به چهره نشاند و گفتی اخمآقا

 . گمی رو مسوی گچرا： تکون داد و گفتي سریعباسعل
  ، فرار کرده.  ستی ندمی برگشتم دی توران ، وقتشی ساعت رفتم پمی فقط نشبید

 .  شب و دنبالش گشتمي همه
 . ستی که نستین
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 ...  نبودهچوقتی  هنکهی امثل
 تازه موضوع رو هضم کرده باشه به طرف مادر نکهی نگفت بعد مثل ايزی چی جان مدت کوتاهآقا

بگو کجا ... کار خودتونه زدی مادی مشت و لگدش گرفته بود فرری اونو زکهیحمله ور شد و در حال
 . شهی از گور اون بلند مشهی آتی سراغ ننه ات ، هر چرمی می اگه حرف نزن؟ي کردمشیقا

 کشم ، اول از همه هم ی همتونو م؟ی خونه عباسعلی فرستی صبحونه مدی خرم کننکهیا واسه حاال
 . ی کني با من بازدی که نبای فهمی جنازشو تو بغلت انداختم تازه میوقت... دتویاون دختره چشم سف

 .  که از کتک زدن مادر خسته شد رفتیوقت
 .  برنگرده ، اما چند ساعت بعد برگشتچوقتی هگهی از رفتنش خوشحال بودم که آرزو کردم داونقدر

 .  هم رفته بودی بی بشیپ
 ... رهی تقصی باورش شده بود مامان بنکهی گفت همه جا رو گشته مثل ایم
 . ي که  فرار کرددنی فهمي آبادي تا ظهر همه گهید

 ی بود که از ترس بنی همشون هم اجهی سر هم کرده بود و نتی داستانهی خودش ي هم برای کسهر
 .یابرو شدنت رفت

 .  گشتن دنبال تو بودی چند هفته کار آقا و عباسعلتا
 .  بوددهی فای اما برهی ازت بگي در  و اون در زد که خبرنی به ایلی ، خی بی بچارهیب

 عشق تو و رضا رو برامون ي بار ، اونوقت بود که قصه هی هم ونی بار شهی هم گفت گه مرگ اخر
 . گفت
   کرد که حتمای مفکر

 .   رضا ازت خبر دارندي خانواده
 یفقط م,  از آقا رضا نگرفته يزی ، چی ، تلفنی کرد که چرا آدرسنی هم خودشو لعن و نفرچقدر

 گشت؟یکجا دنبالت م..   ی بزرگنیدونست که مال تهرانه ، اونم تهران به ا
 بتونه تو رو هم  دی شارهی  بگي حال به آقا جان گفت تهران دنبالت بگرده گفت از آقا رضا خبرنی ابا
 .  کنهدایپ

 .  روزا بود که آقا خبر مرگت رو آوردنی همتو
 ... ي نشونه اچی هی باونم
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 .  نداشته استسوی به اسم گي دخترچوقتی همه گفت که هي هم جلوبعد
  ماه بعد از رفتن تو ماچند

 .می رو هم از دست دادی بیب 
 .  انتظار کشنده سر کرده بودنی رو با ایی روزاچه

 .  رو گرفتی بی برگشتن تو بانتظار
 .  مامان عمال نابود شدی بی مرگ ببا
 .  اقا هم لبشو به حرف باز نکردي هانی و توهی بداخالقی حتگهید

 . می داشتي ای زندگچه
 .  مونده بودادمونی دنشی از زنده بودن فقط نفس کشمی کردی نمی زندگاصال

 ...  کهدادی آزارم مشهی سوال همهی بعدش هم ي روزا و ساالی اون روزا حتي همه تو
 ی چطور دلت اومد گکه
 

 سو؟
  ؟ي و بري ما رو بذاري همه ی تونستچطور

 .   صورتم ثابت ماندي گلرخ رونی سنگنگاه
..  اده  دبی دروغ بزرگ فرهی شما رو با ی سالها عباسعلنی اي همه تو： را به او   دوخته و گفتمنگاهم

 ...  جانی خودم نرفتم گللیمن فرار نکردم ، به م
 

   و هفتمیفصل س       
 

 . ي خونت خوش اومدبه： چرخوند گفتی اسفند دور سرم می مشتکهی در حالی بزرگ عباسعلخواهر
 و برو تو اتاقت ، که قدمت واسه نای بذار رو اپاتو： و ادامه دادختی پام ري برنج خام جلوي مقداربعد

 ... آقا داداشم پر برکت باشه
 .  به اطراف انداختمی مسخ شده پا به اتاق گذاشته و نگاهی حالتبا
 .  خودم افتادمي حرفهاادی
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  بذار اون اتاقو بسازه _
 ... کنمی نمی عروسی خوره ، من با عباسعلی بعدا به درد پوران خانوم ممهیسل
 نیرضا جانم پاکتر... شمی مای دختر دننیمن خوشبخت تر... تو رو دارم اقتی رضا ل من ازدواج کنبا

 ...  کنمی مبتیعشق عالم رو نص
 ... توست که زنده امي دارم با نفسهامانیمن به عشق تو ا ： ذهنم رو پر کردي رضا همه ي صدابعد

 .  گونه ام سر خورد را با سر انگشت پاك کردمي اشکم که روقطره
 .  آورده بود در مشت فشردممی برای بی بي از خونه مهی را که سلیاهی گپودر

  تنهانیا： لب گفتمریز
 .  کنهی وصل نمای دننی منو به ازی چچی هگهی نجاتمه ، بعد از رضا دي لهیوس 

پوران خانوم مستاصل . انداختم ی پنجره نگاهي آمد ، از گوشه ی مرونی از بی پوران و عباسعليصدا
 .  بودستادهیا

 . سوختی او هم مي برادلم
 .  گذاشت خوب فکر کنمی گروپ گروپ قلبم نمي پنجره دور شدم ، صدااز
 . و پودر را داخلشون حل کردمختهی آب روانی سرعت دو لبه

 . شنی هم از شرش خالص می جماعتهی همه بهتره ي برانی کشم هم خودمو ای اونو مهم
 . دمی خودم رو الجرعه سر کشوانی ليمحتو

 .  داشتیچه مزه وحشتناک.... يوااا
 .  شدی مکی که به اتاق نزددمی را شنیی پايصدا
 .  روان بودمیشانی از پي شده بودم ، عرق سردهول
 .  پر کرده بودم را هم خوردمی عباسعلي را که برایوانی لآب
   ذهنم گذشتاز

 .  خودمو نجات بدمدی بافعال
 .  شدکتری نزدصدا
   نشستم ، داشتم از ترسواری دیج  تو سه کنرفتم

 ...  مردم نه از دارویم
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  شد ؟ی ،پس چارهی دارو آدمو از پا در منی که گفته بود ای بیب
 نیهم.... ای کنم خدای ؟ خواهش مرمی میخدا چرا نم...بغض تو گلومو فرو دادم . به التماس افتادم  

 ... ای تو ، خداادیاالن ، نذار ب
   خوردی در تکاني رهیدستگ

 .  آمد در باز شدی مدت کوتاه که به نظرم طوالنهی از بعد
 . کنمی کن ، خواهش مي کارهی ایخدا. ستادمی امی جادر
 .  شدانی تو چهار چوب در نمای عباسعلي گنده کلیه

 ی زد و به نرمي انداخت و بعد به من ، لبخند چندش آورنی زمي به بستر پهن شده روینگاه
 کنار پوران باشم ، حسادت زنونه یوس خوشگلمو تنها بذارم مجبور شدم مدت خواستم عرینم：گفت

 ... گهیست د
  دلم اداشو در آوردم حسادت زنونه ستتو
   شعوریمردك ب... گهید 
 ، ياری االن وقتشه که درش بی ولادی بهت میلی لباس خنی ادرسته： قدم به طرفم آمد و ادامه دادهی

 .  کمکت کنمبذار： و ادامه داددی اتاقو کشي مخمل قرمز رنگ تنها پنجره يبعد پرده 
 .  بوددهی شده و به کف دهانم چسبنی به عقب رفتم ، زبانم سنگیقدم

   خشک شده وگلوم
 .  سوختیم

  شد؟ی پس چایخدا
  را باز کرد ،  دستش را بهراهنشی پي دکمه هایعباسعل

  کمر بندش برد و نگاه 
 . آلودش را به من دوختهوس
  ،ی عباسعلي کارهادنی از دای بود ی بی بي دانم از داروی داشتم نميدی تهوع شدحالت

 .  دستش را دور کمرم انداخت و منو به خودش چسباندعی حرکت سرهی با
 .  چوب سفت کردمکهی تهی بسته و خودم رو مثل چشامو
  کنمی ، آمادت منترس： گوشم آورد و گفتکی را نزدسرش
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 . ی شی نمتیاذ
 ....  مارزهر： فکرم اومد تو

 ایخدا： التماس کردم دوباره
 فقط تونستم نجوا کنان بگم به من دست دی لرزی ممی صداکهی در حال؟ی کنی نمي کارچی چرا هپس
 . نزن

 .  را از صورتم به طرف گردنم آوردنگاهش
 . دی رسی تر به نظر مرهی سبزش تيچشمها
 . گذاشته و به عقب هول دادم اشنهی سي رودستامو

 . رسهی نداره ، زورم بهش نمدهی فاایخدا
 .ی کنتی اذستی خود زور نزن ، امشب قرار نیب： و مستانه گفتدی خندفاتحانه

 .  نمانده بود کمرم از فشار دستاش بشکنديزیچ
 فکر ی مردني به اون پسره هنوز： شد و با حرص گفت رهیتو چشام خ,  به بدنم داد يشتری بفشار

 ؟ی کنیم
 ...  حرف بزنهينجوری کردم ، حق نداشت در موردش اهی گراری اختیب
 هی： فشار داد و با خشم گفتمیشانی پي دستاشو از من جدا کرد ، انگشت اشاره اش را روکدفعهی

 که من ي ، هر کاری فکر کندی گم بای که من ميزی به هر چی تو کله ات فرو کندی رو خوب بايزیچ
 ... ی تو مال مننکهی ایعنی نی ، ای بکندی باگمیم

 .  بودمجی کوه شده بود گینی به سنگسرم
 . دمی فهمی نميزی اما چدمی شنی محرفاشو

   لرزانم را در دستش گرفت ، سرم را باال آوردچانه
 ... ي شدی خواستنیلی خامشب： گفتحانهی چشام زل زد و وقتو

 .  خوام بخوابمی ممن
 ينجوری کنم فکر کنم تو ای خاموش منویا： من فاصله گرفت ، به طرف چراغ رفت و گفتاز

 .. يراحتتر
 .  فرصت استفاده کردم ، گلدان کنار پنجره را برداشته و باال گرفتماز
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 . دی دی را دو تا می چشام عباسعلحاال
 .  تهوع ام دو برابر شده بودحالت

 .  خوردی من در آن حالت عضالت صورتش تکاندنی طرفم برگشت و با دبه
 .  شدنی سرخ و خشمگچشمانش

 .  حرکت به طرفم آمد مچ دستم را محکم گرفت و فشار دادهی با
 میدندانها

 
 .  هم فشردمي محکم رورا

 .  وجودم پر از نفرت شده بودي همه
 .  پرت کردي را از دستم گرفت و به گوشه اگلدان

 .  شکستنش تمام سرم را پر کرديصدا
با حرص منو به طرف رختخواب .... رو بکنم نکاری خواستم با زور اینم： قابل تصور گفتری غی خشمبا

 .  آن انداختيپهن شده برد و رو
 .  خوردواری افتادنم سرم محکم به دموقع

 . دمی نفهميزی چگری را در سرم حس کردم و بعد ديدی لحظه درد شدکی  يبرا
 
   و هشتمیفصل س           
 

 .  به صورتم خورديدی که باز کردم نور شدچشامو
 . آرومتر باز کردمنباری بسته و اچشامو

 . دمی سرم دي را باالی پوشدی سفي آقای از مدتبعد
  ؟ي شنوی مصدامو： گفتمتی به گونه ام نواخت و با مالي ضربه اآروم

  ؟ی حرف بزنی تونیم
 . ر فکم را محکم بسته بودندانگا,  نگاهش کردم فقط
 .  هم افتادي رومی باز پلکهااری اختی بی از مدتبعد
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 .  دونم چه مدت گذشتینم
 .  اتاق بزرگ و روشن بودمهی دوباره چشم باز کردم تو یوقت

 .  بودنددهی  تختاشون  خوابي هم روگهیبه جز من چند نفر د,  شلوغ بود اتاق
 .  بودند متوجه نگاه من شدندستادهی ای که کنار تخت بغلییآدما

 .  به طرفم آمد و با لبخند سالم کردیخانوم
  پرستارو خبر کنم؟ي خوایم： گفتیبه آروم,  کردم نگاهش

 .  وارد اتاق شدیی با آقای رفت و بعد از مدترونی منتظر پاسخم باشد از اتاق بنکهی ابدون
 .  فرد آشنا در اتاق بودنیاو اول,  شناختمش ی مانگار

   ؟ی چند ساعته که خوابی دونی ؟ مي شدداری بباالخره： و گفتستادی اکنارم
 .  تعجب نگاهش کردمبا

 که روزی د،يدی منو دي بودژهی وي تو اتاق مراقبتهای ؟ وقتادی مادتی منو： ادامه دادي با لبخندهمراه
  اومد ؟ادتی يبه هوش اومد

  ؟روزید： خودم فکر کردم با
   دوست دارهیلی خدا تو رو خانگار： رو به من گفتقی دقي نهی دکتر بعد از معايآقا
  ؟هیخب اسمت چ.  می نمونده بود از دستت بديزیچ

   نگاهش کردمفقط
.  شهی مثل اول مزی مدت همه چهی بعد از ی ، ولهیعی حالت ها طبنی نداره ای ؟ اشکالادی نمادتی _

 . بعد دوباره استراحت کن,  ي که بخورارنی برات ميزی چهیاالن 
اما نتونستم بخورم دو قاشق از غذا رو به زور  خوردم بعد دوباره در .  آورد می برایقی سوپ رقپرستار

 . دمی دراز کشمیجا
  سرت آورده بودند ؟یی بالچه： و گفتستادی  که غذا رو برام  آورده بود کنارم ايپرستار

  ؟ادی مادتی يزی چنمیبب.. ي مردمیفکر کرد کردند همه داتی پمارستانی کنار بیوقت
 . به دهانم قفل زده بودندانگار
 .  مبهوت نگاهش کردمفقط
 .  از اتاق خارج شديگری هم بدون حرف داون
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 .  و چشامو بستمدهی سرم کشي را روپتو
 . زدندی با هم حرف ممارای که دو تا از بدمی همون حال شندر
  دختر چشه؟نی ای دونیشما م _
 .  خورش کردندزی که چگنی میول,  دونم ی نمقایقد _

 نصف شب آوردن دمی بعد خواستن از مردنش مطمعن بشن به سرش هم ضربه زدن ، شننکهی امثل
 .  انداختنشمارستانیکنار ب

  ؟مارستانی چرا آوردنش کنار برهی خواستن بمیخوب اگه م _
 .مارستانی کرده آورده بداشی پیکی دمی دونم ، شاینم _
  مال کجاست؟یمعلوم هست طفل _
 داستی پافشی بزنه اما از قی حرفهی دیحاال شا,  تو کما بوده تازه آوردنش تو بخش ی ماههینه ،  _

 . ستیکه مال تهران ن
  ؟ی نشن چدای چقدر هم خوشگله ، حاال اگه کس و کارش پیوونکیح, نگاه کن  _
 . یستی بهزيشگاههای از آسایکی فرستنش ی شدن خانوادش مدای گفتند تا پی پرستارا مدمیشن _
 اول بعد از به هوش ي بودم ، اما تو همون روزاي بسترمارستانی چند وقت تو بستی نادمی قایدق

 ی اقام و عباسعلشی خواستم دوباره پی نگفتم نميزی چهی به بقی اومد ولادمی زیاومدنم همه چ
 .برگردم

 . زهی ری مي کنم دلم هری بهش فکر می از اونا تو وجودم بود که هنوز هم بعد  از سالها  وقتیترس
 هم هی بقيدر مقابل حرف و سواال.  حرف نزدم چکسی مدتها با هتا： و ادامه دادمدهی کشي سردآه

 . کردی می وقتا پرستار ها رو عصبانیکه البته بعض, فقط سکوت کردم 
 یلی خانوم خحانهیاونجا بود که ر,  شگاهیتا چند ماه بعد از رفتنم به آسا موضوع ادامه داشت نیا

 .  کرددامی پیاتفاق
از همه مهمتر از دست دادن رضا تعادل ,  داشتم ، دور بودن از خانواده و شهرم ي بدیلی خحال
 . به هم زده بودمویروح
 .  کرده بودوونمی رضا دداغ： لب ادامه دادم ری زبعد
 .  متحرك بودمي مرده هی بدون رضا فقط من
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  با اونی بی از بابا طاهر افتادم که بي شعرادی کدفعهی
 .  کردی زمزمه مشهی قشنگش هميلهجه  

  کباری غم آمد به جانم هر سه سه
  اری و غم يری و اسیبیغر
  رهی چاره ديری و اسیبیغر
  اری و غم اری و غم اری غم

   و نهمیفصل س          
 
  جان ؟سویگ _
 
 ... جانم_
  ؟ي ساکت شدکدفعهیچرا  _

 ؟ی سوالتو گرفتجواب： به گلرخ انداخته و گفتم ی کوتاهنگاه
 . ببخش اگه در موردت بد فکر کردممنو： را در دست گرفت و مهربانانه گفتدستم

  سرت آورده باشه ؟یی بالی ممکنه عباسعلمی لحظه فکر نکردهی چرا
 نی ؟ اگه ای عباسعلي قرار نبود اون دارو رو بدمگه： حرفش آمد و معترضانه گفت انی به ممهیسل

 .  کردی فرق مزی االن همه چيکار رو کرده بود
 .  نداشتممی رو تو زندگدی رو کرده بودم االن مجنکاری ااگه： انداخته و گفتم دی به مجی مهرباننگاه
  ؟ی چچارهی بی اما گليدی رسي بودقشی که اليزی به هر چتو： با همان لحن ادامه دادمهیسل

 ：  به چهره نشاندم و با تعجب رو به گلرخ گفتمیاخم
 ؟ی گلهی چمهی سلمنظور
 که می خوشحال باشدیاالن با,  گذشته گهی بوده دی چهر： گفت ی تکان داد و به آرامي سرگلرخ

 . میدوباره کنار هم
 ؟يدی و دنی جان گلسویگ： بزنه که گلرخ با عجله گفتی خواست حرفمهیسل
  ؟ویک _
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 ادته؟ی,  اومد نجای به امهی اون شب با سلمی هم دارگهی خواهر دهی ، ما نیگل _
  مادر چطور از دست آقا جون سالم به در برد ؟چارهیب.....  گهی دختر دهی： زده و گفتم ی تلخلبخند

 ؟ی بگي خواینم： نگاهش به گلرخ بود گفتکهی زد و در حالي پوزخندمهیسل
 که دوست ی دونی کنم ، می خواهش ممهیسل：  دوخت و گفتمهی نگاه سرزنش بارش را به سلگلرخ

 .ندارم راجع بهش حرف بزنم
 .  دارمی که االن حال خوشی وقتارمی بادی تلخ و به ي روزاچرا
 که کابوس اون ی رفته، در صورتادتی حرف نزن که انگار اون روزا يطور： با حرص افزودمهیسل

 ره؟ی چشات رژه مي روز جلوسالها هر
 .   شدمجی که گمن： انداخته و گفتممهی به سلینگاه

 مه؟ی سلی بگي خوای می چتو
 . که منم بفهممدی حرف بزني جورهی

 ： گفتي با سردمهیسل
  ؟ی از آقات بپرسي خواینم
  دهی فکر کردن به اون هم آزارم می دونم حتی نمیعنی....نه  _
  کنه؟ی می بهت بگم کجا زندگي خوایم _
 کجا؟ _
 کرد و ي مستانه ايتو انبار خونتون ، بعد خنده .. انبار تو： زد و گفتی نگاهم کرد چشماش برقرهیخ

 ی مامانت از خشم مي که خاله بانو راهش نداد تو خونه چشمای کردم وقتفی اونقدر کآخ：ادامه داد
 .سادی آقات واي جلوي بانو اونجور که خالهدمی بار تو عمرم دنی اوليبرا.  دیلرز
 .  کردی میفی بود چه کی بی خودم گفتم اگه ببا
  نگفت؟يزی و چسادی آقا هم وایعنی： تعجب گفتم با

 .  جراتشو نداشتچوقتی نداره مامان بانو هامکان
 . ستهی کلمه حرف بزنه چه برسه که تو روش باهی دی ترسی مچارهیب

 .  سر باز کردکدفعهی که سرش آورده بود ییانگار زخم همه بالها _
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 هم تو خونه باشه نی که تو خونه هست گلییآقات اجازه نداد وقتا. اومد ای به دننی که گلی وقتمثل
 .  خونه به اون خونه آواره بودنی همش از اچارهیبچه ب.

 . آقات کم کم آروم شدنکهی اتا
 .  فکر کنهزای چنی وقت نداره به اگهید ری که نخمیدی بعد فهمی دلش سوخته ولمی فکر کردما

 .  که بعدها گرفتارش شدی بود اما نه به اون شدتیعنی,  معتاد شده بود آقات
   بود کهنی اي تو رو نشون کرده بود برای هم که عباسعلیی روزاهمون

از همون وقت آقات گرفتار شده بود تا .. گهی داره پس نه نمازی بهش نادشی اعتي دونست آقات برایم
 .  شدچارهی که نوبت گلرخ بنیا

 . تمومش کنمهیسل： ادامه بده با ناله گفتمهی اجازه نداد سلگلرخ
 شوهرش داده؟ بعد از ی به کی دونیم： به من کرد و ادامه دادی نگاهی گلي توجه به حرفای بمهیسل

 ... ی کوتاه ادامه دادعباسعلیمکث
 . ندی کالمش را در صورتم ببری به من انداخت انگار که منتظر بود تا تاثیقیعم نگاه بعد

  ؟ی چیعنی.  قابل فهم نبود می قدرت حرف زدن نداشتم اصال براقهی چند دقتا
 کار نی از اون همه اتفاق مادر چطور اجازه داد که آقا با تو ابعد： به گلرخ انداخته و گفتمی کوتاهنگاه

 رو بکنه ؟
  ؟يستادی جلوش ناچرا

 ری داشت؟ به غي ادهی فايستادی تو ای وقتمگه： به من کرد و با حسرت گفتي نگاه تاسف بارگلرخ
 .  اصال فرصت مخالفت نذاشتنیاز ا
منم تا اون موقع پامو از روستا ,  روز دستمو گرفت با خودش برد شهر هی هفده سالم شده بود که تازه

 .  نذاشته بودم خب خوشم اومدرونیب
 .  پول گرفته بودی که از عباسعلدمیبعدها فهم,  ی روز دست منو گذاشت تو دست عباسعلهمون

  ؟کنهی متتیاذ： دمی شد پرسی از دهانم خارج می به سختمی صداکهی حالدر
 .  کردتمونی اونقدر که آقا اذنه： زد و افزود يپوزخند
 . ستی هم بد نیلی خیعباسعل
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االن هم  تو مدرسه . در عوض اجازه داد درس بخونم ی ولستی نی و مرد زندگهی آدم هوسبازستهدر
 . دمی ده به بچه ها درس مي
 ؟يبچه هم دار _
 .  ازش داشته باشمينه خوشبختانه خدا نخواست بچه ا _
  داره ؟يهنوز با آقا سر و سر _
   ندارهي با آقا کاراینه ، تازگ _
 گهی آقا بزرگم دیحت,  رهی گی سراغشو نمی کسي تو آبادگهی جان اونقدر اوضاعش خرابه که دآقا
  باهاش ندارهيکار
 .  کنمی احساس قدرت منمیبی تو چشماش مازوی نی وقتگهی مرسهی مامان به دادش مبازم

 . می کنی حاال نوبت ماست براش تالفنکهی ااحساس
 .  آقا رو هم ندادي هانی از توهیکی جواب ی حتی ولگهی رو منای امامان

 چرا مامان نفرستادش _
 

 .  قدرتمند بودیلی آقا بزرگ ؟اون که به قول خودش خي خونه
 براش ننگه که آقا یعنی.  ادی از پس آقا برنمگهی دی شده همون حس رو داره ولری پنکهیهنوزم با ا _

 .  پا تو خونش بذاره
دلم ....  سوی سوزه گی دلم براش میول： افزود ي و همراه با آه سرددی کشیقی نفس عمی گلنجای ادر
 .  سوزهی آقا جان ميبرا
 ： گفتي با لحن تندمهیسل
 ی خوبی سوزه ؟به خاطر زندگی دلت میبرا چ. ی زنی حالمو به هم مي ، داری رو خدا بس کن گلتو

 ی زندگایسو؟ی از گي دور پونزده سالي که به مادرت داد؟ براي زجريکه برات درست کرده ؟ برا
 ن؟یقشنگ گالره و گل

 ی به چخی اون کوه یاگه بدون,  سوزه ی دلت براش مشینی تو هم اگه ببسویگ,  مهی تونم سلینم _
  شده؟لیتبد
 . بس کن گلرخ...  خی کهی تهی به： با تمسخر گفتمهیسل
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 نی از اشی اگه تو هم ببخشدیشا. سوی گمشیدی بخشما： گفت ی دستمو گرفت و به آرامگلرخ
 هان؟... کنه دای فالکت بار نجات پیزندگ

   جانی بخشمش گلینم： را به عمق چشمان گلرخ  فرستاده  و گفتم نگاهم
 ..... چوقتیه

  فصل چهلم          
 
 . کردی را جابه جا می تکه سنگشی داده و با پاهی تکنشی به ماشدیمج.  آمدمرونی خانه باز

 ! هوا سرده؟یینجای اچرا： گفتمی و به آرامستادهی اکنارش
   مهمونات تنهان؟یینجای ، تو چرا استی نسردم： به من گفتی نگاهمی نبا
  ؟رونی بيچرا اومد. گشتم یدنبال تو م _

 دی ، فکر کردم شاينطوریهم:  تکان داد وگفتي دوخته بود سرنی که نگاهش را به زمهمانطور
 . نی تنها باشنییبخوا

  ؟ي ، از حرفام ناراحت شددیلطفا نگام کن مج... هی چه حرفنیا _
 .  کردمی ، فقط داشتم فکر مستمی نناراحت： نگاهم کرد و گفتی مهربانبا
 ؟یبه چ _
  ؟ی رضا دوست داشته باشي هم منو اندازه ي روزهی شهی میعنی که نیبه تو ، به ا _
 .. دمیدستش را در دست گرفته و بوس.  ستادمی اشی به رورو

 .  به من اعتماد کندی دارم مجدوستت： را به چشمانش دوخته و گفتم نگاهم
 .  نگفتيزی زد و چینیری را فشرد لبخند شدستم
  خوام بهی دادم مادامه

 ؟ییای ام برم با من مي پدريخونه  
 االن؟ _
 ششیر برم پ خبی خوام بیم.  خواستند به مامان خبر بدن اما من نذاشتم مهیگلرخ و سل, اوهوم  _

 ه؟یبه نظرت کار درست
 . ی بکنی تونی که مهی کارنی بهترنیا
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 . زدی  موج می اما ته دلم نگراندمیخند
 

 .  مادر غرق افکارم بودمي راه را تا خانه ي همه
 ： گوشم بودي مادر تويتمام مدت صدا. شده بود ی راه طوالننقدری دانم چرا اینم
 يلباستو کجا پاره کرد.....؟ي شده بودزونی باز از کجا آودهی ندری خي سوی گيوا.. ای گله رو نبرسویگ
 ....؟

 .  مو از دست دادمروی انگار تمام ندمی در که رسيجلو
 .  را محکم گرفتمدی مجدست

 .  کرد و من را به طرف در فرستادمی به سوی دست سردم را فشرد نگاه آرام بخشدیمج
 .  باز شدی و به آرامدی پاشنه چرخي رودر

 .  صدا داخل شدمیب
 .  زده بودرونی از آشپزخانه بیفی ضعنور

 و دی کشی کوتاهادی من فردنیبا د. آمد رونی در دست داشت از آشپزخانه بي سبدکهی در حالمامان
,  اری از خودت در بيزی چیی بزن صدای حرفهی تو ؟خب ییای دزدا منی بچه چرا عيوا：با اخم گفت

 . ختیقلبم ر
  ؟ي داریحاال تو سبدت چ.  کنم کاری من چستی مامان شما حواست نوا： و گفتم دهی صدا خندپر

   ها روبی از سیکی و دهی جواب بده پرنکهی از اقبل
 . برداشتم

 . ادی برم ، امروز تو خونه مونده نذار صداش در بیبذار سر جاش دارم واسه آقات م _
 به ي نکنه ولشون کرد؟ي کردکاری رو چگله： داد ادامهی اومده باشه با نگرانادشی يزی انگار که چبعد

 لقمه نون بردار گشنه هیقبل از رفتنت هم . دوباره شر به پا کنه دهیحال خودشون ؟بدو تا آقات ند
 . ینمون

 سپردم ، ی کردم ، کاش عطر تنش رو به خاطر می عالمه ماچش مهیکاش اون روز ... دمی کشیآه
 .  موندی تو گوشم مشهی صداش هميکاش گرما

 . حواسم بهش بودشتری بکاش
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 .  نبودی آشپزخانه را باز کردم کسدر
 ....  بود مثل همون وقتهاي همونطوردمی کشی آشپزخانه دستي جلویمانی سي پله يرو

 ؟ي خوای کم آب مهی,  ي لرزی ميدار： و گفتستادی کنارم اگلرخ
  تکان داده و گفتم مامان کجاست؟ی را به عالمت منفسرم

  اتاق کارهتو  _
  ؟یهمون اتاق قبل _

 و نهی شیشبها کنارش م... ارهی بنیی اون رو از دار پای تو رو داره ، مامان اجازه نداد کسی هنوز قالآره
 .  زنهیباهات حرف م

 . رمی لرزش انها را بگي هم فشرده تا جلوي را رومیلبها
 قبل بودند و درست مثل ی چوبينرده ها هنوز همان نرده ها.  باال رفتم یمانی سي از پله های آرامبه

 . دندی رسیصاحبانش خسته و پژمرده به نظر م
 .  زدی مرونی ام بنهیانگار که داشت از س.  ضربان قلبم دو برابر شده بود دمی در که رسپشت

 يرتم روان بود به صدا صوي آسا رولی که سمی توجه اشکهای دهانم را به زحمت فرو داده و بآب
 ：  مادر گوش دادميخسته 

 
 ؟ییای می کدمی سرخ و سفگل
 ؟ییای می کدمی تنها امي ااال
 ؟ییای می گل عالم تموم شد کمیای من مدی گل در آی گفتتو

   اومد گل اومد بلبل اومدبهار
  ؟ییای می تنها گل مو کاال
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