
 مقدمه: 

 

 شهیمادربزرگ است؛ که هم زیی اسرار آمهمان صندوقچه سرنوشت

 یکتاب ییبودم. همان که گو شیام کنجکاو گشودن رمزهایچون کودک

 نیهایم اولشمپر رمز و راز را در دل خود نهان کرده بود و با گشودن چ

های یکتاب را رقم زده بودم و چه ساده در کشاکش باز نیی اصفحه

کتاب من  نیحوادث ا یکشت یبودم؛ که ناخدا دهسرنوشت باور کر

 هستم.

 یگردانیی بازی من، که به ارادهنه به اراده ریکه قلم تقد افسوس

 .دیلغزسرنوشت می دیی سپتر بر صفحهقدرتمند

 .....و

به حکم قلم خالق  د؛یام شعله کشیبود که آتش در خرمن هست نگونهیا

 .ریتقد
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های رنگارنگ یاز باز ختهیشکسته و در هم فرو ر یمنم. زن نیحاال ا و

صفت از کف رفته  منیاهر یهایش در دست انسانروزگار که تمام داشته

  است.

 ...اما

او که گشوده خواهد شد.  یدیی امها، روزنه یاهیس نیی اپس همه در

 را به ارمغان آورد. دیآمد با خود نور و ام

هایت را مرهم دهد؛ تا همان دست پر باشد؛ تا درد دینفر با کی شهیهم

 های ناسور دلت.باشد بر سوز زخم یمهر رحمت خداوند

و او  یهایش غم دل را سبک کنباشد تا سر بر شانه دینفر با کی شهیهم

 دوباره. یروعش یباشد. برا یانیی پاآمد تا نقطه
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 فصل اول 

 و نودــ تهران صدی) اسفند ( هزار و س زمستان

 

 یکند و چشمهاش نفس قطع مییست که تلخا یی تلخواژه ییتنها

 دارد.وا می دنیبه جوش شهیهایت را تا هماشک

غرق  شتریاش بیکسبی یایرفت و در دردر فکر فرو می شتریب هرچه

او  یراست به کرد.در دهانش مزه می شتریند بی زهر مانواژه نیشد امی

 آمد.بر سرش فرود می یهر بار هم چون پتک تیواقع نیتنها بود و ا

ــ  یتلخ یکه به تمام روزها یسمت آسمان گرفت و در حالرا به سرش

هایش کرد؛ اشکشش سال گذشته گذرانده بود ــ فکر می نیکه در ا
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تنه  کیکردند؛ صورتش جا خوش می یباران که بر پهنا زیهای رقطره

 .دندیخرو مهربانش می ریپ زیعز شیدخترک دل شکسته را پ یآبرو

 هایش را...ها و گونهچشم یسرخ رندیتا بگ دند؛یبار یم

 اش را نخورد.یی نورچشمو غصه ندینب زیعز تا

هایش را گرفت و شد دستعاقل بود که می ایدختر بچه ریای کاش تقد

ای منتظر بماند تا تو به عقب برد و از او خواست در گوشه یاو را چند

 .یکن ینبود از نو باز لتیآنچه را که باب م

به  یحت ایکه پدر و مادرش را از دست داد و  یبرود درست به زمان عقب

 عقد نشست. یکه کنار شهاب بر سر سفده یوقت

و  دندیورزاو رشک می یبه زندگ گرانید یبود که روز بیجچقدر ع 

دکمه،  کیشد با فشردن را داشت. کاش می هیبق یامروز او حسرت زندگ

 را به عقب برگرداند. یجهنم یروزها نیتمام ا

را در  شیی آرزوهاسوخت و همهبرزخ می نیدر ا دیبا یتا چه زمان یعنی

 د؟یکشی پر حسرتش به آتش مینهیس
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شده  شیو درشت آرزو زیهای ربا وجود مشکل یحت یمعمول یزندگ کی

 بود.

 نگونهیشد و اها حداقل قلبش آرام مییدر آن جور زندگ الشیخ به

 کرد.نمی ینیاز غم بر دلش سنگ ییایدن

مدت  نی. در اخوردیدور و برش غبطه م یهاتک، آدمروزها به تک نیا 

 ختنیاشک ر ینداشت. حت شانیبرا یهایی که درمانپُر شده بود از عقده

 درمانش نبود.ی درد بیهم چاره

هایش چشم یاز جلو یلمیشش سال گذشته مانند ف نیهای ااتفاق تمام

 کرد.دور تند حرکت می یرو یگذشت و گاهمی

 اش را سوزاند.نهیای سناله 

 یاز خجالت حت دیاومد؟ چرا بابال سر من می نیا دیچرا با ا،یخدا ــ

 بود؟ یم تا سر کوچه برم؟ گناه من چنتون

 های خانه را هم لرزانده است.وارید یاش دل سنگداشت ناله نیقی
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باران  ریز یهایش را در امتداد شانه باز کرد مثل کودکدست اختیاربی

 .ختیو اشک ر دیچرخ د،یچرخ

 اطیرنگ ح یکنار حوض کوچک آب ریرفت و ناگز جیآنقدر که سرش گ 

امواج آب ــ  یداخل حوض که رو یگل یه دنبال ماهنشست و نگاهش ب

 شد. دهیخورد کششکستند ــ سر میهای باران در هم میکه با قطره

  چقدر تنها بود، درست مثل خودش. 

 زیعز یمانده بود تا صدا رهیخ یگل یست چقدر در فکر به ماهداننمی

 .ختیی افکارش را از هم گسرشته

هایش اطراف کرد ــ با چشممی یچیرا ق یاهیکه برگ گ یدر حال زیعز

 را جستجو کرد.

 مادر؟ ییسروه، کجا ـ

کوچک که آقاجان با چند تخته  یسمت گلخانهو با شتاب به دیجا پر از

در آن  زی. عزدیبود دو دهیشفاف کش کیپالست شیچوب ساخته و رو
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نرمی ها بود. بهوسفیحسن  یهای زرد شدهمشغول هرس کردن برگ

  ل داد و داخل شد.در را ه

 مادرجون. نجامیا ـ

او هول شد و  یصدا دنیبود ــ با شن ستادهیــ که پشت به در ا زیعز

و چروک و  نیپر چ یکه رنگ از چهره یو در حال دیسمتش چرخبه

 گذاشت. نهیس یبود؛ دستش را رو دهیمهربانش پر

را  چشمش زیعز یانگشت حلقه یآقاجانش رو ادگاری قیبرق انگشتر عق 

 کرد. رهیخ شهیمثل هم

 کنم؟سکته می یگدختر؛ نمی دمیترس یوا...ا ــ

 انداخت. نییسرش را پا شرمنده

 انیبلندش را م یروسر یگوشه شهیو به عادت هم دیگز لب

 و مچاله کرد. دیچیهایش پانگشت

 مادرجون اصالً حواسم نبود. دیببخش ــ

@darkhast_romannn

https://t.me/joinchat/fbNC0O6yGo42ZmE0


 دنیکه با د دیگوب یزیبود خواست چ نهیس یکه هنوز دستش رو زیعز

گرد  شیبود؛ چشمها دهیاز آب سروه که به تنش چسب سیخ راهنیپ

 .دیاش کوبشد و با دست به گونه

بارون  ریقدر زچرا این ؟یشد سیقدر خخدا مرگم بده! تو چرا این ــ

اگه  رزنیمنِ پ یاصالً فکر کرد ؟یسرما بخور یخوادختر؟ می یموند

 اقبت کنم؟از تو مر دیبا یچه جور یبش ضیمر

 .دیحرفش پر انیم دستپاچه

 

اصالً نگران  ؟یزنصورت خودت می یقربونت برم، آخه چرا تو یاله ــ

  .شدم سیکم خ هیفقط  شه،ینم میزینباش من چ

 اطیرفت و وارد ح رونیداد از گلخانه بمی حیکه توض یدر همان حال و

 .دیخانه چرخ یهای ورودسمت پلهشد و به

کنم نگران من نباش که بادمجون هام رو عوض میاسرم لباالن می ــ

 بم آفت نداره.
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 .دیها دوسمت پلهشتابزده به و

 

 

  

 حتینص زیر کیدانست که اگر بماند، حتما تا صبح روز بعد می یخوب به

بود. اما  زشیعز یهای مادرانهحتینص نیعاشق هم ی! زماندیخواهد شن

 دنیاشت؛ چه برسد به شنخودش را هم ند یحوصله یروزها حت نیا

 ....حتینص

سالن را باز  یها باال رفت و با گذشتن از بالکن پر از گلدان، در چوبپله از

 کرد.

 داد. هینفس زنان در را بست و به پشت در تکخانه شد و نفس وارد

آقاجان با  ز،یعز یرا ــ که به گفته بایز یمیقد یخانه نیا عاشقانه

بزرگ  یخانه اخته بود ــ دوست داشت.او س یهای خودش برادست
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کردن در  یباز انیاش در میدوران کودک یای که همهچهار خوابه

های حوضش گذشته یهای باغچه و ماهپُر از دار و درخت و گل اطیح

 بود.

قاب عکس  یو رو دیخانه چرخ نیهایش دور تا دور سالن دلنشچشم

 .طاقچه بود ثابت ماند یبزرگ پدربزرگش که رو

با هم به  ی. گاهدیخرکشمش می ینخودچ شیچقدر برا ریبه خ ادشی

خوردند ای که با هم میهای دو نفرهپشمک یرفتند و مزهپارک می

 دندانش بود. ریهنوز ز

از در گرفت و  هیتر از قبل تکاش را سوزاند و پر حسرتنهیس یآه

 افتاد.ــ که اتاقش در آن قرار داشت ــ به راه  ییسمت راهروبه

رو را پشت سر گذاشت  شیپ یزده پنج پلهرا به راهرو رساند شتاب خود

 و باال رفت.

سرعت در را باز کرد و به دیلرزتنش از سرما می دیبه در اتاق رس یوقت

پتو مچاله  انیو در م دیتشک دراز کش یخودش را به تخت رساند رو
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هایش را لباس جان تکان خوردن هم نداشت تا یبود اما حت سردش .شد

پتو جمع کرد. به  انیدر م شتریخودش را ب نیهم یعوض کند، برا

شد، مگر مهم بود؟ سرش را می سیجهنم که تشک تخت و پتو خ

ــ که هنوز هم  های باراناتاقش چرخاند و به قطره یسمت پنجرهبه

 .دوختــ چشم  دندیبارآسا می لیس

اش نشسته در حنجرهتر و بغض نیاش هر لحظه از غم سنگنهیس

نگران  زیعز یبدون آنکه از ناراحت توانستیشد. کاش متر میریگلوگ

 .دیبارکرد و میبغضش را آب می ستادیاباران می ریها زباشد ساعت

برخورد  شهیکه با ش یهای بارانجمع کرد و به قطره نهیرا در س شیپاها

 کردند چشم دوخت.می

 پا گذاشت. یقیو به خواب عم ددنیهم لغز یهایش روپلککم کم
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های خسته و خمارش را باز کرد و در چشم یضربه یبا صدا کمی بعد،

تری که به محکم یضربه یصدا سرگردان اطراف را از نظر گذراند.

 برگشت. یفعل یایسرعت به دنبه دیگوشش رس

 صورتش را به عقب راند. یرو یای از موهازده دسته حرص

 جونم؟ زیــ بله عز

 یاو هم دلش برا دیدهد. شاجوابش را می یبا مهربان شهیمثل هم رزنیپ

 سوخت.پناه میدخترک بی

 ــ سروه جان، در رو باز کن مادر؛ برات عصرونه آوردم.

هایش از شدت تعجب گرد ها چشمعقربه دنیساعت نگاه کرد با د به

 شد.

افکارش غرق  در یباشد. به قدر دهیکرد از ظهر تا به حال خوابنمی باور

هم افتاده و حاال  یهایش روپلک یچه ساعت دیشده بود که اصالً نفهم

 نشود. داریکردند ممکن بود تا روز بعد بنمی دارشیهم که اگر ب

 شد.در زمان معکوس گرفتار شده بود که متوجه گذر زمان نمی انگار
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که درست  زیبه صورت عز یفرو رفتن تشک به خود آمد و با شگفت با

 داد نگاه کرد.های او تکان میچشم یارش نشسته و دستش را جلوکن

 یوارد اتاق شد که او متوجه نشد و حت زیآمد. چطور عز رونیب ایرو از

 !دیدر را هم نشن یصدا

 اش تکان داد.افکار پراکنده یبرا یسر

  ؟یشده مادر یزیــ چ

 رنگش گم شد. دیسف یدرون موها زیکم پشت عز یابروها

زنم دارم صدات می تاس قهیعلومه حواست کجاست؟ چند دقــ دختر م

 باز هم که... یباز کن یای؟! اون همه در زدم بیدیجواب نم

کرد که  یاگره خورده بود زمزمه نیهایی که به زمو با چشم دیگز لب

 .دیسختی به گوش او رسبه
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که در دست  یگرد کوچک ینیستاسف تکان داد و  یبه نشانه یسر زیعز

 دیکش قیعم ینفسسپس ت؛ کنار تخت گذاش یعسل زیم یداشت را رو

لب گفت  ریز یزیو دستش را به زانو گرفت و بلند شد. در همان حال چ

 سمت در حرکت کرد.و به

چند سال از او  نیکه در ا یطنتیبود با ش دهیرا شن شیانگار صدا سروه

 .دینمود؛ خندمی دیبع

 از خودم دفاع کنم. یگجونم حداقل بلند بگو که اگه ناسزا می یرماد ــ

تپل و  کلیچهارچوب در گذاشته بود با آن ه یکه دستش را رو زیعز

 زد و به طرفش برگشت. یچرخ یدوست داشتن

قدر عصرونت رو بخور اون نیبش گم.ــ ناسزا هم بگم از سهم خودم می

 هم حرف نزن بچه جان.

 یچپش رو یشدن پا دهیوابش را بدهد که با کشلب باز کرد ج سروه

 شد. شیمتوجه درد زانوها نیزم

  گفت؟ یشده؟ نگو که باز زانو درد اومده سراغت؟ دکتر چ یــ چ
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 .دیکش یآه زیعز

گفت آرتروز  یول اوردمیبگم مادر من که از حرف دکتر سر در ن یــ چ

 نه. ایبشم  خوب ستین یقطع یدرمانش کنم ول دیزانو انگار آب داره با

 نیاش چیشانیپ یکه رو یفیتخت بلند شد و با اخم ظر یاز رو کالفه

 .ستادیسمتش رفت و مقابلش اانداخته بود به

من عصرونه بخورم؟  ؟یکه چ یایها باال بپله نیخواد از انمی گهیــ د

. یدرد بکش دیبه خاطر من شما با نمیبمی یشه زهرمار وقتاش میهمه

 دارم با شکم خودم که تعارف ندارم.برمی امیم خودم میاگه گرسنه باش

تر کرد و سرش را به را بشاش زیعز یصورت چروک خورده لبخند

 تکان داد. دییتا ینشانه

 مادر. یش ریــ عاقبت به خ
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شد. از دستش خسته می زیعز یکرد گاهست چرا احساس میداننمی

د. احتمال هم دارد هم چون خودش از وجودش عجز و درمانده بو دیشا

 اش باشد.ت گرفته از ذهن خستهئها نشفکر نیا

کرد و  یاز او پرستار اوردیبدون آنکه خم به ابرو ب زیچند سال عز نیا در

هایش که یبا بد خلق یگاه وقت گذاشت. شیمادر برا کیاز  شتریب

با اینکه خودش هم از  شدیآورد شرمنده مخود هم نمی یبه رو رزنیپ

 کرد.از دست او ناله هم نمی یبرد اما حترنج می شینوهادرد زا

 یمیقد یمس ینی. به سستادیرفت و کنارش ا یعسل زیسمت مبه آهسته

بود  دهیرا در آن چ ریو پن اریتمام نان و گوجه و خ یقهیبا سل زیکه عز

 در گرفت. یابه طرف نان سنگک تازه رفت و لقمه دستش چشم دوخت.

سمت پنجره برداشت تا با هایش را بهلقمه بود قدمکه نگاهش به  یحال

اش هیروح یباران زده و شاداب بعد از آن باران ظهر کم اطیح دنید

 کند. رییتغ

 .ستینگر رونیرا کنار زد و به ب پرده
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 اش نشست.پنجره را باز کرد و لبه دیبارنم میهم باران نم هنوز

از شدت  شیراه گلو کردداد حس می هیتک یرا به چهارچوب چوب سرش

 بغض بسته شده است.

از  یزیی نان بغضش را هم فرو دهد اما چکرد با خوردن لقمهمی تالش

 رفت.نمی نییپا شیگلو

قسمت  دیگذاشت تا شا شهیی پنجره بلند شد و لقمه را پشت شلبه از

اش از عطر خاک باران خورده پر هیو ر دیکش یقیعم نفس ای شود.پرنده

از  یکسافتاد که هیچ یزمان ادیرا دوست داشت.  ینا یبو نیا چقدر شد.

 لیهای سباران ریز مخصوصاً؛ نداشت شیهایش آساطنتیدست او و ش

 :زمزمه کرد اریاختبی ی!بهار یآسا

خدا  به/ شیخو رانهیمنزلگه و یسو/ روم خسته و افسرده و زار یم

تا که در آن برم / میشیخو وانهیو د دهیشور دل/ برم از شهر شمامی

/ دهم از لکه عشق شیشستشو/ دهم از رنگ نگاه شیشستشو/ نقطه دور
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ای جلوه تو ز/ برم تا ز تو دورش سازم/ میو تباه جایهمه خواهش ب نیز

ناله / پس نکند باد وصال نیاز ا تا/ برم زنده بگورش سازم/ میحال دیام

ی چشمه اتو از/ من زمیبگذار که بگر آه/ رقصد اشک یلرزد ،ممی

/ بودم یغنچه شاد خداه ب/ من زمیآن به که بپره دیشا/ جوشان گناه

لبم باز  که/ آه شدم صد افسوس شعله/ دیعشق آمد و از شاخم چ دست

 ‚روم خنده به لب / میبست میبند سفر پا عاقبت/ دیبر آن لب نرس

 !حاصلعبث بی دیامای /روم از دل من دست بدار/ میدل نخونی

درآور که با پارچه  یرو ینهییو نگاهش به آ دیف چرخمخال سمتبه

وقت بود جرئت نداشت در  چندشد. دهیپوشانده شده بود کش دیسف

به  شیبایز یچهره دنید یبرا ینگاه کند؟ مگر نه اینکه هر دختر نهییآ

  شود؟می رهیخ شهیآن ش

باز هم  دیرا عوض کند شا نهییآ نیا شدیکرد کاش مفکر می یگاه 

 .ندیرا بب یدختر شاداب قبل ریتصو همان
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ای شد بهانه نیزد و ا شیهایش نچشم یقطره اشک سمج از گوشه کی

 .های به خون نشسته اشچشم انیای تلخ ممسابقه یبرا

سست شد و نا از بدنش رفت و همان جا کنار پنجره  شیزانوها اختیاربی

  .آوار شد نیزم یرو

هایش تن دست ه لرزش افتادند.هق باز شدت هق فشیهای ظرشانه

اش را یریسختی لب زهایش بهپناهش را در آغوش گرفتند و دندانبی

 به گوش مادربزرگش برسد. ییفشردند؛ تا مبادا صدا

هایش را زده اشکبه خود آمد و شتاب دیکه به گوشش رس زیعز یصدا

 پاک کرد. شیسرمه ا راهنیپ نیبا آست

اش ای از بغض پنهان در حنجرهرد نشانهکبلند که تالش می ییصدا با

 نداشته باشد پاسخ داد.

darkhast_romannn@ .امیــ جانم؟ االن می
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در اتاق را باز کرد و داخل  زیتکان نخورده بود که عز نیزم یاز رو هنوز

 شد.

برخاست و پشت به او  نیزم یو از رو دیبه صورتش کش یدست سرعتبه

 .ستادیسمت پنجره ا

خواست مادر شد نمی رهیخ رونیبه ب و از پنجره دیکش یقیعم نفس

 .ندیبزرگ صورت سرخش را بب

  لب غر زد. ریز

پاهات درد  یور و اون ور نرو وقت نیهمه ا نیگم اــ حاال خوبه می

 دیگه بعد باخونه و نمی یتو ادیمی یه اط،یح یتو رهیم یکنه. همی

 درد رو تحمل کنه.

بود چشم  ستادهیو ا دهیسبه او که کنارش ر یفیهای ظرو با اخم یشاک
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کرد می تیکالم شکاسروه و نگاهش که بی یبدون توجه به زمزمه زیعز

های قرمزش بود ناخوداگاه تن تمام حواسش به صورت سرخ و چشم

 .دیرا در آغوش کش فشینح

 نکند. شیاش رسواکرد بغض پنهان نشسته در حنجرهمی یسع

مونه. ازت نمی یچیه یطور نیا دخترکم؟ یدیــ چرا خودت رو آزار م

ی گذشته و همه شیبساز دیادامه داره تو هم با یزندگ ؟یباالخره که چ

 ها رو فراموش کن.دور؛ نازارکم گذشته یزیبر شهیهم یبار برا کیرو 

لبش شکل  یرو یکیبار یبرداشت و انحنا زیعز ینهیس یرا از رو سرش

 یز لبخند. چقدر دلش برابود؛ ج هیشب زیکه به همه چ ییانحنا گرفت.

 سوخت که مجبور است با او بسازد.مادربزرگش می

درد را  نیا یهایی که تجربهآن یتوانست فراموش کند؟ برامی مگر

درد  نیزدند گفتنش آسان بود اما او که با انداشتند و فقط حرف می @darkhast_romannn
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 ریبا تاصالً  توانست فراموشش کند؟کرد چطور میمی یدرمان زندگبی

 .دیکش یاش را داشت؟ آهمگر امکان پاک کردن حافظه گرانیهای دهنگا

 انیاو نبودند تا درد پنهان م یهایی که جابود از آن یچه توقعواقعاً 

 اش را درک کنند و حال و روزش را بفهمند.نهیس

 .دیخند تلخ

من که  یاز وجودم شده. برا ییجز گهیغم د نیا زیــ نگران نباش عز

 خودت رو ناراحت نکن. امیم کنار بکنمی یدارم سع

از درد دخترک آگاه بود و دلش هر لحظه از غم  یبه خوب رزنیپ

هم جز غصه خوردن از دستش  یگرفت اما کارهای سروه آتش میچشم

 آمد.بر نمی

 یی اشکنشستند قطره نیزم یپنجره رو ریرا گرفت و هر دو ز دستش

اش راه باز دهیچروک یهگون یو رو دیهای لرزانش چکی چشماز گوشه

 کرد.
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بال رو سرت  نیازشون نگذره ا خدا دونم چقدر برات سخته مادر...ــ می

که  ییو سبو ختهیکه ر هیروغن کرد؟ شهیچه کار م گهیآوردن اما د

 شکسته.

سرش را بلند کرد و به محض برخورد  زیلرزان عز یصدا دنیبا شن سروه

سرش  ییبال اگر .دیش لرزتن رزنیآلود پهای اشکنگاهش با چشم

 چارهیب زیرا نداشت چرا آن قدر خون به دل عز یکس گریآمد دمی

ای اش را در دست گرفت و بوسهدهیهای چروک. خم شد و دستکردیم

 ها کاشت.آن یرو

  خندم.دارم می دینیبانو من خوبم بب رانیــ نگران نباش ج

 بر لب آورد. یمصنوع یلبخند

غصه  نمیبمی یاز طرفت راحت باشه وقت المیحداقل خــ تو رو خدا بذار 

 ترکه.دلم می یخورمی

 .ندیهایش را نبنم اشک در چشم زیانداخت تا عز نییرا پا سرش
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 ای پلک بست.هیاش را با تالش فروداد و ثاننشسته در حنجره بغض

نکند با لبخند  نیاز آن غمگ شتریآنکه دل دخترک را ب یبرا زیعز

 پاک کرد.هایش را اشک

 .یندار ومدنین یای هم براخبر هم برات دارم بهونه هی نمیــ بلند شو بب

کنار تخت  یبه طرف عسل یکه با آرام زیمتعجبش به دنبال عز نگاه

 رفت روان شد.می

  ارم؟یبهونه ب دیکه نبا میــ کجا قراره بر

برداشت. بدون توجه به سؤال  زیم یعصرانه را از رو ینیشد و س خم

 اشاره کرد. ینیی ابرو به سو با گوشه ستادیرک ادخت

  تو دختر؟ یلب نزد یزیــ باز هم که به چ

 صورتش کنار زد. یرا از رو شیاز موها یادسته کالفه

 م؟یکجا قراره بر گهینداشتم لطفا جواب بده د لیــ م

 .دیاتاق چرخ وارید یرو زیعز زانیهای گرچشم

 مون کرد.شام دعوت یــ محمود زنگ زد و برا

@darkhast_romannn

https://instagram.com/soniamansoury


 بلند شد. نیزم یاز رو ریمتح

 ؟یــ چ

ی بلند و بهت زده یسمت در برداشت که صداهایش را بهقدم رزنیپ

 کیهایش را بارو چشم دیسمتش چرخبه یسروه او را از جا پراند. عصب

 کرد.

 کنم.دختر؟ به خدا آخر از دستت سکته می یزنــ چه خبره داد می

 .میی عموت مهمون هستشب خونههم گفتم که فردا...  یفارس

 سمت پنجره برگشت.اخم کرد و به ییبا ترشرو سروه

 .امیمن که اونجا نمی دیــ شما تنها بر

 .ستادیای ارفت و لحظه رونیاز اتاق ب تیاهمبی زیعز

 .میرــ حرف نباشه فردا ساعت هفت می
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آوان  شیکه با پسرعمو یداد و به درخت هیتک واریاش را به دشانه کالفه

که رفت تا به  ینوشته بودند چشم دوخت. از زمان یادگاریاش تنه یرو

 حال فرصت نشده بود با هم صحبت کنند.

تنها به تماس و  امدیهم ن شانیزهایفوت عز یبرا یمعرفت حت یب

 بسنده کرد. زیصحبت با عز

 با شهاب را به خاطر آورد. دارشید نیهایش را بست و آخرکای پللحظه

 کرد؟ یباز شیآمد تا بپرسد چرا با زندگمی شیپ یآن زمان فرصت کاش

 و از افکارش جدا شد. دیلرز اریاختبی دیچیکه در تنش پ یسوز سرد با

خود را در  یوار خودش را در بر گرفت و چون کودکچکیهایش پدست

 تیسمت دخترک کبرنست چرا ناخوداگاه ذهنش بهدا. نمیدیآغوش کش

 شد. دهیفروش کش

به  هیتککرد.  دایصورتش راه پ یبغضش شکست و اشک رو اختیاربی

 نشست. نیزم یرو وارید
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 شانیبه سو یگریاریاینکه دست  جز تفاوت زندگشان در چه بود؟واقعاً 

 فروش جسمش منجمد شد و او تینشتافته بود؟ جز اینکه دخترک کبر

 روح و احساس و قلبش.

فشرد و سختی میاش را بهبه قصد مرگ حنجره یرحمدست بی ییگو

پنجره از  یکرد با کمک لبه تالش داد.را به او نمی دنینفس کش یاجازه

هایش نفوذ کرده بود پنجره تا عمق استخوان یسرما زد؛یبرخ نیزم یرو

 یشدن دستش از لبهجدا  یبرا یوجود رغبت نیلرزاند. با او تنش را می

 یگاههیجان تنها تکبی یپنجره نیچون ا دیشا پنجره نداشت. یزده خی

 زد.گاهش را پس نمیتکیه ازمندیبود که دست ن

از  یینامر یدست ییداشت. گو یفیقابل توص ریو غ بیو حال غر حس

 یراست به فشرد.سختی میرا به شیدراز شده و گلو شیبرزخ به سو

darkhast_romannn@ کرد.بود و راه نفسش را قطع می تیدست واقع نیشد اکاش می
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 یهایی دور رواز خاطره یلبخند گرداند. اطیهایش را دور تا دور حچشم

و  دیچیای در گوشش پهای شاد کودکانهخنده یصدا لبش نقش بست.

 اطیح نیاش در همیشگیهم یکه همراه با هم پا یهای نابلحظه اداوری

 گذاشتند شد.سرشان می یکردند و خانه را رومی طنتیش

و  دیگرفت و عطر خاک نم خورده از باران را به مشام کش یقیعم نفس

 هایش را بست.چشم

که  دیرا د یگوشیزده به عقب برگشت و او دخترک باززمان شتاب ییگو

را تکان  شیو با لجاجت دست پسرعمو ستادهیا شیروبرو یباغچه انیم

 .ندیتازه شکفته را بچ یسرخ، گلگل  یبوته یاز رو شیداد تا برامی

را از نظر گذراند.  اطیباز کرد و دوباره ح پلک اش را سوزاند.نهیس یآه

 مثل همان روزها بود. زیهمه چ

ی و گلخانه وسفیهای حسن گلدان ،یهای گلیرنگ با ماه یآب حوض

نوشته  یادگاریاش با آوان تنه یکه رو ییکوچک آقاجان، درخت گردو

هایشان تاب درست شاخه یرو یکه گاه گریهای دتبودند و درخ
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کردند هنوز هم طناب آخر که به دو درخت بسته بودند همان جا بود می

 کینه انگار از  اما؛ کردکه هنوز هم چکه می یآب یزنگ زده ریش یحت

 کرده بودند. رییهایش تغخانه با آدم یقرن به بعد فضا

 شد نبودند.هایشان پاک نمیلب یکه خنده از رو یافراد کدامهیچ

تر باور کرد که دانست و چقدر سادهرا از آن خود می ایکودکانه دن چقدر

اند و دل بسته بود به ها بستهعقد دخترعمو و پسرعمو را در آسمان

آسمان کدام  ریدانست زاش که االن نمییهای پسرک هم بازدست

 کشد.کشور نفس می

  کرد.نمی ییجمله هوا نیا قلب او را با تکرار زیعز کاش

را ساخت و سپس  شیایرو ،یزندگ یمیساده و قد یباورها نیهم با

 .دیرا به آتش کش شیآرزوها ریدست تقد
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عمو گفت عقد به زن زینداشت که عز شتریدوازده سال ب ریبه خ ادشی

هایش با تمسخر اند و او به حرفدخترعمو و پسرعمو را در آسمان بسته

 .دیخند

 .دیشود جنگنمی ریبا تقد زیدانست که به قول عزمی گرید حاال دچن هر

 شیی عمورفتن به خانه یبرا زیهای عزبه خاطر آوردن خط و نشان با

 ینه؛ مثل اینکه فردا شب ناچار بود خودش را برا د،یکش قیعم یآه

آدم در  نیمنفورتر زیاگر آن چ یآماده کند؛ حت یزیبا هر چ ییارویرو

 اش باشد.یزندگ تمام کل عمر

مغزش را  انهیکه مثل مور یافکار منف دیبه اطراف تکان داد تا شا یسر

 از خود دور کند. دندیجومی

 سمت حمام رفت.اش را از کمد برداشت و بهو ناچار حوله دیکش یآه

را با خود از  یافکار منف نیتوانست تمام اداشت تا می یآب قدرت کاش

آنکه نگاهش به ن مکث حرکت کرد و بیبدو شهیهم مثل .دیذهنش بشو
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عبور کرد و  شیکنار در حمام بخورد از جلو وارید یرو یی قدنهییآ

 داخل شد.

بخار  ینهییچشم به آ یگوشه ازدانست چقدر گذشته است که نمی

 یاش لبخند محوشهیش یمه رو دنینگاه کرد و با د وارید یرو یگرفته

 هایش نقش بستلب یرو

که نوزاد  یکرد. زمانها تصور مییقاً مثل قلب و دل انسانرا دق نهییآ

تر شدن ها به مرور با بزرگیدارند اما بعض یهستند روح و ذات پاک

 روند.می شیپ یرگیو ت یسمت ماتهایشان بهروح

 بود. زاریها بنهییآ نیاز ا چقدر

 را اطرافش آورد. رونیب الیفکر و خ یایاو را از دن زیمضطرب عز یصدا

آب  ریش سرعتبه .دیکشکه سخت نفس می یبخار گرفته بود به قدر

ی در گوشه سمت در رفت تا از جا کنده نشده.به عیسرد را باز کرد و سر @darkhast_romannn
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شد که چشمش به صورت رنگ  رهیخ رونیباز کرد و به ب یرا کم

 افتاد. زیی عزدهیپر

 ــ جانم مادر؟

 .آرام گرفت یصورت سروه کم دنیبا د رزنیپ

 های لرزانش را از هم باز کرد.لب

 دختر؟ من که نصف جون شدم. یدیــ چرا جواب نم

 تر رفت.ی در را فشرد و عقبرهیدستگ

 .دمیبود صدا رو نشن ادیفشار دوش آب ز دیــ ببخش

 برداشت. وارید یمکث کرد و دستش را از رو یکم زیعز

 نداره. بیــ باشه مادر ع

 .دیکش یقیعم نفس

 ییروروبه هیهم به زهره خانم همسا یسر هیو  دیخر رمیــ سروه من م

مرخص شده و عمل قلب داشته ثواب  مارستانیزنم بنده خدا تازه از بمی

 .امیب رید یکم دیشا ادتیسر برم ع هیداره 
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 تکان داد. دنیی فهمبه نشانه یسر

 به سالمت. زیــ باشه عز

رخت  یش روهایلباس یخال یجا دنیبا د دیحوله تن پوشش را پوش

هایش را با کرده بود لباس فراموش اش زد.یشانیبه پ یکالفه دست زیآو

و باعث  ستیدر خانه ن زیبه خاطر آورد که عز یااما لحظه اوردیخود ب

 دیفهمنمی راحت از حمام خارج شود. الیای بکشد با خشد نفس آسوده

حتما  دیدر خانه حساس بود و با دنیلباس پوش یچرا مادر بزرگش رو

سمت اتاق رفت تا حمام را بست و بعد به در .دیپوشدر حمام لباس می

 لباس بپوشد.

کرد ممکن است سرش هر لحظه از شدت درد منفجر شود می احساس

هم به مصرف دارو  یاعالقه آمد.از دستش بر نمی یکار یاما جز صبور

های مختلف مصرف کرده بود که ها قرصسال نینداشت آن قدر در ا

 .داشت یبه نامشان هم آلرژ یحت
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 دیدر چرخ یرو فیهای ظریمنبت کار یبه کمد نگاهش رو دنیرس با

 یینرمی نوازش کرد گودر را به یهای رویدستش را باال برد و کنده کار

 کرد.را مرور می نشیریش یهای گذشتهها خاطرهبا لمس آن

نبود  یوان هم راضبا اصرار فرا یحت زیکه سرش آمد عز ییاز آن بال قبل

دخترکش سوخت و  یکمد را به او بدهد اما بعد از آن انگار دلش برا

به داشتنش نبود  لیما گریبردن کمد به اتاق سروه که د یخودش برا

 قدم شد. شیپ

 اداوریبود؛  یادیز نیریهای شخاطره اداوری شیجان براکمد بی نیا

 های آقاجان، پشت و پناه بودنش.یمردانگ

از ساخت  یبدهد قسمت ادیبه سروه  یبار که قرار شد منبت کار نیاول

 کمد را به دستش سپرد. نیهم

به صورتش  یهایش او را به خود آورد. کالفه دستلب یاشک رو یشور

بود چطور متوجه نشد صورتش از اشک  رتیو هنوز هم در ح دیکش

 شده است. سیخ
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را کامل به خود  او دیچیدر سرش پ یشتریکه دوباره و با شدت ب یدرد

 هم فشرد. یهایش را از درد روآورد و پلک

 یاز درد یکالفگ با گذاشت و محکم سرش را فشرد. یشانیپ یرو دست

 یرنگ یاسرمه یکرد در کمدش را باز کرد و بلوز سادهتابش میکه بی

کمد را باز کرد و به تمام  ریز یکشو همرنگش برداشت. یبا دامن شلوار

 .شد رهیخ دیخرمی یبا ذوق و شوق خاص یکه زمان ینگهای رنگارلباس

باز هم گرفتار سؤال و جواب  ندینب زیها را پنهان کرد تا عزی آنهمه

 شود.

زنده بودن  یای برازهیانگ یتا وقت بایو ز یهای رنگلباس دنیواقعاً پوش 

 معنا بود.نداشت بی

 ماند. یقبا نیریهای شتنها خاطره شیآن همه شور و شوق برا از
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 یرولباس پوشید و  حوصله کشو را بست و از کمد فاصله گرفت. یب

تا برگشتن  دیبه خاطر سردردش هم که شده با .دیتخت خواب دراز کش

 کرد.استراحت می زیعز

*** 

 

و  جیگ اش را از هم باز کرد.های خستهتلفن پلک یصدا دنیشن با

دهانش گذاشت و  یسردرگم نگاهش را به اطراف چرخاند و دست جلو

 .دیکش یاازهیخم

  .دیو به پهلو چرخ دیکش رونیسرش ب ریاش را از زخواب رفته دست

 .دیکشاعصابش خط می یشد و روزنگ تلفن در سرش تکرار می یصدا

 و  دیهایش را مالپلک

تلفن قطع شد، اما بالفاصله دوباره زنگ  تخت برخاست. یبه اجبار از رو

به فکرش  یحت .دهدتلفن را پاسخ نمی زیزچرا ع دیفهمینمخورد. 

 ه باشد.یامدممکن است او هنوز به خانه ن دیرسنمی
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 شد رفت.می دهید رشیاز ز یاندک ییسمت در اتاق که روشنابه کورمال

هایش ای پلکهایش خورد لحظهکه به چشم یرا باز کرد و نور مهتاب در

 راهش ادامه داد. هایش به نور عادت کرد بهکه چشم یرا بست. زمان

را در هم  شیناخوداگاه ابروها دیچیکه در سرش پ یها از دردپله نییپا

 زد. هیتک واریگره و به د

 دست برداشتن از سر او را نداشت؟ الیسردرد خ نیا چرا

را صدا  زیرفت چند بار عزمی ییرایاز پذ یاطور که به طرف گوشه همان

سمت ل به خانه نرفته بود؟ نگران بهتا به حا یعنی. دینشن یکرد اما جواب

 نشست. زیکنار م یصندل یزد رفت و روزنگ می زیر کیتلفن که 

 !ــ بله

 .دیشنرا می یهای آرامنفس یصدا فقط
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هایش را که به گوشش آشنا بود باعث شد اخم یابهیمردانه اما غر یصدا

 در هم بکشد.

 د؟یکار دار یبا ک د؟ییــ بفرما

متوجه شد طرف مقابل تلفن را قطع کرده  یگذشت و وقت هینثا چند

 است متعجب شد.

مقابل صورتش گرفت و چند لحظه به آن  یتلفن را با ناراحت یدسته

 زیم نیهم یرو یبود که از کودک یمیتلفن قد نیا عاشق .شد رهیخ

 را گذاشت و از جا بلند شد. دسته .دیدمی

و در همان  بش را پرانده بود غر زدکه خوا یلب به جان مزاحم تلفن ریز

 .مبل نشست یرو حال

 زیم یو با غر کنترل را از رو دیاش کشعرق کرده یشانیبه پ یدست

 را روشن کرد. ونیزیبرداشت و تلو

 دیداو را می یشده بود که اگر کس ونیزیتلو یچنان غرق در صفحهآن

 شیشد براپنج پخش می یکه از شبکه لمیف نیکرد چقدر اگمان می
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بود و  ونیزیتلو یهایش به صفحهتنها چشم تیدر واقع اما، دارد تیجذاب

خودش  ندیهای چند سال گذشته تا بباتفاق ریدرگ شهیذهنش مانند هم

 اش شده است.یوضع زندگ نیبرداشته که ا یقصه قدم اشتباه یدر کجا

های اقاش افتاد و بعد هم به نوبت اتفیزندگ یرو یاهیس یپرده انگار

 یچنان غرق در فکر بود که حتآن شدند. داریاش پدیشوم در زندگ

 متوجه باز شدن در سالن نشد.

 یاو جلو دنینفس زنان وارد خانه شد و در را بست و با دنفس زیعز

 لبخند زد. ونیزیتلو

 ؟یسالم دخترم، چرا موهات رو خشک نکرد ــ

و دستش  دیاز جا پر دهیآمد، ترس رونیاز فکر ب زیعز یصدا دنیشن با

 رفت. دیکوبمی واریاش که با شدت به در و دنهیس یرو

من  یدون.. تو که می؟یسروصدا اومد! چقدر بیدمی... ترسزیعز یوا ــ

 کنم، ولش کن.وقت موهام رو خشک نمیهیچ
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 زیسمت رخت آوسرش برداشت و به یچادرش را از رو یزیبا اخم ر 

 رفت.

گم سردرد مادر! به خاطر خودت می یه ندادجواب سالم من رو هم ک ــ

 تماس نگرفت؟ ی... کسیریگمی

را که با  شیانداخت و موها زیبه عز ینگاه مشکوک کیهایی بارچشم با

 طرف جمع کرد. کیبود؛  ختهیصورتش ر یتو یآشفتگ

 د...برداشتم حرف نز ینفر زنگ زد؛ اما وقت هیچرا اتفاقا  ــ

 مکث کرد. یکم

 .یهست یدونستم منتظر تماس کسمزاحم باشه نمی دیافکر کردم ش ــ

 دشیصورت گرد و سف یشگیبخش هم نتیکه ز ییبایبا لبخند ز زیعز

 .شد رهیکرد خهای درشت سروه که هنوز هم نگاهش میبود به چشم

پسر مرحومش  ادینگاه مظلوم و براق دخترکش او را به  نیا چقدر

پدر و  یکه در هجده سالگو به حال سروه  دیکش یآه انداخت.می
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هم مطلقه به حساب  یسالگ کیو  ستیمادرش را از دست داده و در ب

 امد افسوس خورد.می

و  ندیهایش را ببنگاه از او گرفت تا نکند دخترک اشک چشم نیغمگ

 فکر کند مادرش قصد ترحم دارد.

سمت را گرفت و همراه با خود به دشیخر یچرخ دست یدسته

  .دیآشپزخانه کش

 از آشپزخانه بلند شد. زیعز یصدا

شده و جا  رید گهیخواستم فسنجون بار بذارم اما دامشب می یبرا ــ

فردا هم که مهمون  میکنسر می یرو با کوکوسبز امشب افته.نمی

 پس فردا شب... یبرا میعموت هستزن

مانده بود؛ نه رفتن او را  رهیخ زیعز یخال یکه هنوز هم به جا سروه

 ی. ذهنش پر شده از رفتارها و کردارهادیشنرا می شینه صداو  دهید

بودند. با خودش فکر کرد چقدر  بهیچقدر غر شیکه برا ییهای آشناآدم
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 اکردند؛ مردهها را از مردها جدا میاینکه زن یشد؛ اگر به جاخوب می

 کردند.را از نامردها جدا می

دلش نشسته و در  به بیجمله را خوانده اما عج نیست کجا اداننمی

ی صفحه یو نگاهش رو دیچرخ یاش حک شده بود. کمحافظه

 نشست و دوباره در افکارش غرق شد. ونیزیتلو

اش یشگیاو را از افکار هم زیعز یست چقدر گذشته که صداداننمی

 .دیکش رونیب

 دخترم؟ سروه خانم. یدیخواب ؟یدسروه مادر چرا جواب نمی ــ سروه...

سمت و به دیمبل را چنگ زد و از جا پر یچوب یعجله دسته با

 .دیآشپزخانه دو

 .دمینشن د؛یببخش د؛یــ ببخش

کرد بود اشاره می نتیکاب یکه رو یبزرگ ینیکه به س یدر حال زیعز

 را با تعجب باال داد. شیابرو

 شده. رید یلیسفره رو ببر که خ لینداره؛ وسا یــ اشکال
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 کرد.بزرگ نگاه  ینیبا تعجب به س سروه

 م؟یــ مهمون دار

 و چند قدم از گاز فاصله گرفت. دیخند زیعز

شه که مهمون داشته می نیا لیدل یدو کاسه ماست و ترش یعنیــ 

تخت داخل  یرو ببر رو ینیهمه سؤال س نیا یبدو؛ بدو؛ جا م؟یباش

 .ارمیسفره رو پهن کن تا غذا رو بکشم و ب وونیا

 .دیلرز اریاختسروه بی تن

 سرما؟ نیتو ا اط؟یح د؟یکنمی یــ شوخ

 نتیگذاشتن کوکو از کاب یرا برا ییبایز ینیچ سیکه د یدر حال زیعز

 ای رفت.به سروه چشم غره د؛یکشمی رونیب

. من هم هوس یو هوا بهار دهیع کی! نزدیخوب نیــ چه حرفها! هوا به ا

تخت شام  یرو وونیا یتو امرزتیآقاجون خداب ادیکردم امشب به 

  .میبخور
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بزند؛ اما دوباره دهانش را بست و  یبار باز شد تا حرف های سروه چندلب

 تکان داد. دییی تابه نشانه یسر

 .ــ چشم

 رفت. رونیرا برداشت و از آشپزخانه ب ینیس و

آشپزخانه با چشم دنبال کرد و به  رونیدخترک را تا ب فیقامت ظر زیعز

 زیی را از پشت ماینگاهش خارج شد؛ صندل ررسیمحض اینکه از ت

نشست و سرش را  زیپشت م یصندل یتلخ رو یو با آه دیکش رونیب

درست است و چه  یدانست چه کارهایش گرفت. اصالً نمیدست انیم

 .غصه بخورد شیزهایاز عز کیبه حال کدام  تدانساشتباه. نمی یکار

را تحمل  یدانست چه زجردخترکش آتش گرفته بود و می یدلش برا

 .دیکشآمد؛ عذاب میاو از دستش بر نمی یبرا یاز اینکه کار و کندمی

هم  زی. عزدیگذاشت تنش از سرما لرز وانیمحض اینکه سروه پا در ا به

قرمز  یتخت ــ که با قال یرا رو ینیکرد. سهایی که نمیچه هوس

تخت نشست.  یپوشانده شده بود ــ گذاشت و خودش هم رو یدستبافت
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ی باغچه خاک باران خورده یبود؛ اما بو درست است که هوا سرد

 را بست. شیو چشمها دیکش یقی. نفس عمدکرمشامش را نوازش می

هایش را کنترل کند. اصالً دلش کرد بغضش را فرو دهد و اشک تالش

هایش او چشم یصدا دنیرا هم خراب کند. با شن زیخواست شب عزنمی

 را باز کرد.

 ؟مادر یــ هنوز سفره رو پهن نکرد

زده بود را با  شیی چشمش نکه از گوشه یی اشک سمجقطره

 کرد بغضش را پنهان کند. یسرانگشت گرفت و سع

 رفت. ادمی دی... ببخشیــ وا

تخت رفت و نشست. دست دراز  گریسمت داز کنارش رد شد و به زیعز

 برداشت و پهن کرد. ینیکرد و سفره را از داخل س

هم مثل تو  امرزتی... آقاجون خدابنمیرو بده بب یی ترشــ اون کاسه

دونم دهن شما من نمی ؛یبود. تو هم به آقاجونت رفت تهیل یعاشق ترش
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 یوقت ترش هر مادر. یکنرو تند می یهمه ترش نیآستر داره که ا

 ...یی ترشتو دبه یزیرفلفل بعد من می یکنم کلدرست می

را که  یبگذاشت و بشقا نیزم یرا صاف رو ینیس دیرا که چ سفره

را در آن قرار  یسبز یاز کوکو یی بزرگسروه بود برداشت و تکه یجلو

 داد.

لقمه غذا  هیرفته  ادتیــ بخور مادر، بخور من که نبودم تو هم که حتما 

 .یبخور

نقص که به ی کوچک اما بیبه سفره ی. سروه نگاهیریجون بگ بخور

ایش نشست. هلب یمحو رو یشده بود؛ کرد و لبخند دهیچ ییبایز

سفره  نیهم دور ا شیزهای... آن روزها که هنوز عزریبه خ ادشی

 دور نبود. ادینشستند؛ زمی

به غذا نداشت اما  یلیاش را فشرد. با اینکه اصالً مبغض حنجره دوباره

سمت نان نبرده خورد. هنوز دست بهای میچند لقمه زیبه احترام عز دیبا

 رتش گرفته شد.صو یای جلوی آمادهبود که لقمه
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 لبخند لقمه را گرفت. با

... من خودم دیجون... شما زحمت نکش زیــ دستتون درد نکنه عز

 خورم.می

لرزان سروه با تعجب سرش را بلند کرد.  یصدا دنیبا شن زیعز

شده  اهیرحم سبی یایدن نیهای مردم ادانست دل دخترکش از ظلممی

کند.  ریرا به چه تعب شیدابغض پنهان در ص نیدانست ااست؛ اما نمی

 میکه عاشقانه تقد یهای پرمهرلقمه نیخبر نداشت که ا رزنیپ

چه  ادآوریکند و اش چه میسروه زککند با دل نادخترکش می

 .ستیکه ن ییزهایچ

غذا خوردن  یکرده بود که او را برا دیخاطر آورد که پزشک سروه تاک به

در دست داشت کنار سفره ای را که و لقمه دیکش یاجبار نکنند. آه
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حرف به در هم قالب شدند. بی شیزانوها یاش رودهیچروک یدستها

برد و دوباره بدون سمت دهان میسروه چشم دوخت؛ که لقمه را به

 آورد.می نییهایش دستش را؛ پاشدن به لب کینزد

 .دیاش را خراشنهیس یآه 

 جان... دخترم.سروه  ــ

هایش را چشم یسرش را باال آورد و با تلخ ز،یعز یصدا دنیبا شن سروه

 یتواند بغضنمی گریدانست که اگر دهان باز کند دبه او دوخت. خوب می

های مظلوم با نگاه به چشم زیفشرد؛ کنترل کند. دل عزرا می شیکه گلو

 زد؛ فشرده شد.موج می انشانیسروه که اشک در م

 هات به اشک نشسته؟شده که چشم یمادر چ زیزع ــ

های هایش را به انگشتتکان داد و چشم یسرش را به نشانه نف سروه

شده  دهیو چروک ریهم پ شیدستها یکرد حتدستش دوخت؛ حس می

  اند.
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که  ییچقدر آن روزها د؟یرسبه خودش هم نمی گریوقت بود که د چند

 .دیرسبه نظر میدور  دیخرها را میانواع الک و کرم

و چشم از  دیکش رونیاو را از افکار تلخش ب زیمهربان عز یصدا

 رنگش گرفت.های بیناخن

هم  نیکنم که هنوز آوان و آو فیرو برات تعر یداستان هیخوام می ــ

  ؟یحوصله دار دنینشن

 شدی. مگر مدیکش یقیبه سقف تراس انداخت و نفس عم ینگاه

 را نداشته باشد؟ زیعز یدنینهای جذاب و شقصه یحوصله

  مونه؟ــ آره مثل راز می

 و به ماه چشم دوخت. دیخند رزنیپ

 .یسیکتاب جذاب بنو هیازش  یتونــ آره بعدها می
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قصر  یکه کولرها هم جواب گو یگرم طور یلیتابستون بود و هوا خ ــ

 یخوندم که صداسالن نشسته بودم و اشعار حافظ رو می یتو ود.ما نب

 شهیبه مادرم افتاد که مثل هم نگاهم .دیبه گوشم رس اطیح یپدر از تو

رو  یاصفحه سمت در رفت.استقبال از اون به یپدر برا یصدا دنیبا شن

 یبا صدا نیزم یپدر رو یشدن عصا دهیکوب یباز کردم که صدا یشانس

جا  از .دمیآورد شنرو به لرزه درمی یاش که دل هر کسندههای کوبقدم

نگذشته بود که پدر  شتریلحظه ب چند .ستادمیو صاف و خشک ا دمیپر

که به  یچهارچوب در قرار گرفت و پشت سرش هم مادرم در حال یتو

انداختم و  نییرو پا سرم شد. انیداد نمامی یخدمتکار دستور چا

اش که در هم گره خورده شهیهم یابروهاکردم. پدرم با همون  یسالم

با اون  پدرم انداخته بودند جوابم رو داد. هیهای نافذش سایعسل یرو

منبت  یکه تازه مد شده بود با عصا ییو کاله شاپو یغالزکت و شلوار 

گرفت نفس هر دست می شتریابهت ب یکار اصفهان که برا یشده یکار

به روش بودم به من که درست رو آورد چه برسهرو از دور بند می یکس
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سمت مبل به شهیاومد و مثل هم ییرایپذ داخل کرد.و داشت نگاهم می

دادن  هیپنجره قرار داشت رفت و با تک یپشت بلند مخصوصش که جلو

 یهم مبل کنار پدر رو برا مادر گرد خودش هم نشست. زیعصا به م

ستم و کتاب رو دور از چشم پدر نش ییاما جا من نشستن انتخاب کرد.

پاک  راهنمیام رو مدام با دامن پهای عرق کردهدست ام فشردم.نهیبه س

کتاب رو  دوباره بزرگم گوشم بود. کهیت دیفهمکردم که اگه مادرم میمی

و  دندیرقصهام میچشم یها جلوباز کردم تا شعرها رو بخونم اما کلمه

 .دمیفهمازشون نمی یزیاصالً چ

 .دیآرامی خندبه دیت از داستان که رسقسم نیبه ا زیعز

هام از دستم که داداش یطور طونیش یدختر بودم گاه هیسروه من  ــ

کردن و مدام آروم که تعجب می یبه قدر یشدن و گاهعاجز می

 یبا وجود پدر جد یدادم زندگنمی اجازه نه... ایشدم  ماریب دنیپرسمی

سوخت ام میمادر ساده یادلم بر یول آداب بهم سخت بگذره. یو مباد
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تنها از  دیشا منظم و خشک و سخت شده بود. یاون زندگ ریکه درگ

ای بزنم اما بردم و مقابلش جرئت نداشتم حرف اضافهپدرم حساب می

هاش و خشک بودن یبداخالق که همون پدر با تموم دمیفهم رید

روز به  اون کنه.تر فکر مییام منطقخانواده یهیهای حساس از بقوقت

رو جلوم گرفت  یچا ینیخدمتکار س یافکارم بودم که وقت ریدرگ یقدر

ارتکاب جرم مچم رو گرفته باشن  نیمثل اینکه ح درست .دمیاز جا پر

به  یرچشمینگاه ز با زد.ام مینهیبود و قلبم محکم به س دهیرنگم پر

 پدرم استکان رو برداشتم و تشکر کردم.

اونجا حاکم شد که تنها  یریسکوت نفس گاز سالن رفت و باز  خدمتکار

 یو نبات آقابزرگم اون سکوت رو گاه یبه هم زدن چا یصدا

شاه  نیبا طرح ناصرالد کیاما نگاهم به استکان کمر بار من شکست.می

 .دینوشمی یکه پدرم تنها در اون چابود 

 آهی کشید و ادامه داد:
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 یبوفه نگه دار یتو ها رو دارم وهنوز هم اون یدقت کرده باش اگهــ 

 .دست یذارم جلومی ادیکنم و فقط مهمون ممی

 سروه سرش را تکان داد و عزیز باز ادامه داد:

کردم که پدرم قاشق کوچک رو  کیهام نزدخودم رو به لب استکانــ 

داد و متوجه  لشیبه سب یتاب .دیکش یرها کرد و دست از به هم زدن چا

 یکه حرف یعمل رو فقط موقع نیا خواد بزنهرو می یشدم حرف مهم

 داد.داشت انجام می

آماده کنه.  دیجد یراننده یگفتم مش رحمان اتاق ته باغ رو برا»

رو نداره. دم دست هم  یافتاده اینجا و بچه شهرستانه اینجا کس یسرباز

 «هست. روانیس دیبر دیخواست ییباشه بهتره من بعد جا

 براش تکون داد. دییبه تا یرپدر بود س یرهیکه خ یدر حال مادرم
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رو که  یسالن رو نداشتم استکان چا یتحمل نشستن تو گهیکه د من

 و با کسب اجازه از پدر به اتاقم برگشتم. دمیسرد شده بود با نقل سر کش

 ریفکرم درگ ارهیباغ ب یسرباز رو قراره تو هیبابا  دمیکه شن یساعت از

رو جلب  رمیاعتماد پدر سختگ بود که یجوون چه کس نیشده بود. ا

باغبون که نگهبان  هیخانم و  یاز خودمون و خدمتکارها ریکرده چون غ

 ذاشت.پا به باغمون نمی یابهیمرد غر چیهم بود ه

 یخبر چیبود گذشت و فردا هم تا عصر ه یبیاون شب به هر ترت باالخره

ن اما نبود. پدر که خونه نبود همه جا در سکوت و همه در آرامش بود

 افتادن.انگار با اومدنش همه به جنب و جوش می

شعر  شهیاتاقم نشسته بودم و مثل هم یبود که کنار پنجره یعصر

کردم که متوجه شدم نگهبان در رو هم باغ رو نگاه می یخوندم و گاهمی

پارک  شهیهم یجا بونیسا ریو ز شد اطیپدر وارد ح نیباز کرد و ماش

 کرد.

@darkhast_romannn

https://instagram.com/soniamansoury


نه که  ایآورده  دیجد یبابا رو راننده نمیو باز کردم ببشدم پنجره ر بلند

بلند و چهارشونه از سمت  یبا قد یمرد .دفعه اومده نیانگار ا دمید

 بابا باز کرد. ینگاه کنه در رو برا ییشد و بدون اینکه به جا ادهیراننده پ

که ته باغ بود  یعمو هاشم به تنها اتاق ییکه تموم شد با راهنما کارش

کردم اما با خودم فکر می نمیفاصله بب نیاش رو نتونستم از اافهیق .رفت

  زشت باشه؟ شهیبا اون قد و قامت مگه م

ما هم بود و من و مادر اگه تا سر  یراننده روانیاون روز به بعد س از

 کرد.می یما رو همراه میرفتکوچه هم می

مرد  هیزدم  یناخوداگاه لبخند محو دمشید کیاول که از نزد یدفعه

رفته اعتماد مادرم رو زیر که رفتهو سربه یمشک یجذاب با چشم و ابرو

 جلب کرد.

که  دیگنجمانده بود هنوز هم در باورش نمی رهیخ زیمتعجب به عز سروه

بزرگ شده  ینظام یخانواده کیاو در  یعنی .بوده است ینظام زیپدر عز
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که در  یباطضان و یهمه مهربان و عاشق بود؟ چرا از خشک نیو ا

 شد؟نمی دهید زیدر عز یحاکم است اثر یهای نظامخانواده

تازه را  یقصه نیچشم دوخته بود تا آخر ا زیبه دهان عز مشتاقانه

 و متفاوت بود. داشت یکه برابش تازگ یداستان بشنود.

هایی . با چشمدیکش قیعم یهایش را به آسمان دوخت و آهچشم زیعز

هایی کرد گذشتهمی ریها سدر گذشته ییمانده و گو رهیبراق به ماه خ

پرشور و نامتعارف را در دل خود پنهان کرده بود. باالخره نگاه  یکه عشق

 شد. رهیهایی نمناک به سروه خاز ماه گرفت و با چشم

بود از  تهیعاشق ل یبود، هر چ تهیل یدرست مثل خودت، عاشق ترش ــ

رفت؛ درست مثل می یبستن یبرا ها متنفر بود و جونشیی ترشهیبق

 خودت! تو هم طبعت به آقاجونت رفته مادر!

دونم چرا هر شد. نمیتر میهام پر رنگچشم یجلو روانیرفته س رفته،

های چشم ادیها به کرد و شبخودش می ریفکرم رو درگ شتریروز ب

گرفتم تا خبر دوختم. فال حافظ میو براق اون به آسمون چشم می اهیس

@darkhast_romannn

https://instagram.com/soniamansoury


ده بار حافظ باز  یروز باال هی یصال عشقم رو بخونم. شده بود توو

وقت هایی که هیچنوشتم، نامهدل خودم، نامه می یبرا یگاه.. .مکردمی

دونستم من بودند. خوب می یاما تنها دلخوش دیرسبه صاحبشون نمی

 یلرزوند. تا جادلم رو می نیشه و ابه پا می امتیکه پدرم بفهمه ق

چشم پدرم ظاهر نشم که مبادا از حال و  یکردم جلومی یممکن سع

روز که  هیها کار دستم داد و ینامه نگار نیهم باالخره.. ببره. ییروزم بو

کرد  دایدفتر شعرم پ یها رو از توی خاله ام، مادرم نامهرفته بودم خونه

به اون نگفت  یزیبرگشتم خونه طوفان شد. مادر از ترس پدر چ یو وقت

داد من خونه از جهنم هم بدتر شده بود از اون به بعد اجازه نمی یبرااما 

بود که با چند  دهیرس ییبرم. کار به جا ییجا ایبذارم و  رونیپا ب ونهاز خ

دونستم حق با مادرمه و پدر . میدمیدرو نمی روانیها سمتر فاصله هفته

ی ما ادهکه به قول مادر در شان خانو یده با کسوقت اجازه نمیهیچ

 .دیمفهرو نمی زهایچ نیازدواج کنم؛ اما مگه دست من بود دلم ا ستین
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. انگار هر دو دیبه صورتش کش یدست شیا هیدر سکوت چند ثان زیعز

و سروه  یهای جوانغرق در خاطره رزنیبرده بودند پ ادیهوا را از  یسرما

 در فکر عشق نامتعارف مادربزرگ.

هایشان را مرور د و هر روز که خاطرهسوزانقلبش را می روانیس ادی

 شیهایش نچشم یبود که از گوشه یکرد تنها اشک از سر دلتنگمی

اش خورد و تا کنار چانهو چروکش سر می نیصورت پر چ یزد و رومی

 .شدمی دهیکش

ی پرفراز گذشته نیچن ریدرگ زشیکرد که عزتصور هم نمی یحت سروه

  شده باشد. یبیو نش

ی او را در دست گرفت و پشت دستش را دهیهای چروکدست نرمیبه

 .دیبوس

 شد؟  یجونم... بعد چ زینکن عز هیفدات شم، گر یاله ــ

 بلند سروه را نوازش کرد. یموها یبا مهربان زیعز
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اش بمونه هی. بقروقتهیامشب بسه، د یبلند شو برو بخواب دخترم، برا ــ

 بعد. یبرا

 شتریی ماجرا را بشنود؛ اما درست نبود بدامهاینکه سروه کنجکاو بود ا با

 کند. تیرا اذ زشیعز نیاز ا

تکان داد و از جا بلند شد و از تخت  دییتا یبه نشانه یسر نیبنابرا

ظروف و  ینینشاند و س زیی عزگونه یای رورفت. خم شد بوسه نییپا

سمت به ریتخت برداشت و با گفتن شب به خ یسفره را از رو لیوسا

 ه رفت.خان

در دنبال کرد. چقدر خوب  یسروه را تا جلو فیبا لبخند قامت ظر زیعز

 یسرگذشت توانست دخترکش را برا نیهم دنیی شنبود که به بهانه

 .دور نگه دارد اهیای از آن افکار پوچ و سلحظه
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کنار تخت  یعسل یی قرص رونگاهش به بستهکمی بعد درون اتاقش 

های کوچک آن دانه یذهنش تحت سلطه دیباست تا چقدر داننمی افتاد.

  .ردیآرام گ یباشد تا کم زینفرت انگ

 یاش را روها گرفت و تن خستهقرص یرا با انزجار از بسته نگاهش

  هایش را بست.تخت رها کرد و چشم

کرد که امشب خودش آرام خواهد بود مه میزخود پشت سر هم زم با

 نیبه ا ی. باالخره بعد از کلدیخوابها هم خواهد به آن قرص ازیبدون ن

تخت، سه بامداد بود که خواب  یرو دنیپهلو و آن پهلو چرخ

 هایش را ربود.چشم
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 فصل دوم 

 

او هم  یسروه گذاشت و وقت یجلو ینعلبک یرا رو استکانعزیز 

 هایش به شکرپاش اشاره کرد.اش شد با چشمرهیخ

پسر زهره  یهم صبح مرتض و گردو نون ریکن با پن نیریش ییــ چا

بده من  رشی. خدا خدیما هم خر یبرا رهیمادرش بگ یخانم رفت برا

 .پا ندارم تا سر کوچه قدم بردارم گهید

 هایش نشست.لب یرو یلبخند مهربان سروه

های محله رو خونه یشهیبا توپش ش شهیــ همون که پسر بچه بود هم

 آورد؟می نییپا
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 ال برد.با ییو ابرو دیخند زیعز

 هاش بود!طنتیش یهیرفته آوان هم پا ادتیانگار  یــ آره همون ول 

 کرد. یخال اشیدر چا یپاش را برداشت و مقدار شکر

 ننداخت. یرفت و پشت سرش رو هم نگاه اریمعرفت رو نــ اسم اون بی

 جان گرفت. زیهای عزلب یرو یلبخند

 .یتاکس زنمیزنگ م هفتــ ساعت 

که برداشته بود تا شکر را در  یزد قاشق کوچک زیکه عز یحرف دنیشن با

در حال  ذهنش و هوا در دستش ماند. نیزم انیحل کند م شیچا

 را بارها با خودش مرور کرد. هفتبود و ساعت  زیهای عزحرف یحالج

  چرا؟ ؟یــ تاکس

 سمتش گرفت.به یالقمه رزنیپ
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هم فشرد و قاشق را  یهای را رودندان ینام عمو عصب دنیبا شن روهس

و  ابدیتا آرامشش را باز دیکش قیانداخت. چند بار نفس عم نیزم یرو

 هایش پنهان کرد.دست انیسپس صورتش را م

بگم  دیچقدر با ؟یکنبحث رو تمومش می نیخواهش کنم ا زیعز ــ

  ...دیهام هستن... بذارکابوسرو بشم؟ هنوز بهها روتونم با اوننمی

 .دیکوب شیزانو یاش را روگرفت و دست مشت شده ینفس

 ...ومدمیهای قبل کنار نبه خدا با اتفاق ــ

های خودش خواهر به گفته ایمثال دخترعمو  نیکه آو ییهنوز بال من

 .نمشی... به درک که ممکنه ببگهی. شهاب... درفتمیسرم آورد رو نپذ

سفره را جمع کرد و  یرا به درد آورد و گوشه زیعز لرزانش دل یصدا

 یسرش را رو دیسمت خودش کشدختر را گرفت و او را به یبازو
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و  افتندیهایش راه خود را گم شد اشک زیعز ینهیس انیسرش که م

 .صورتش راه گرفتند یهایش رودانه از چشمدانه

 ؟یکنمی تیبا فکر به گذشته اذهات بشم چرا خودت رو ــ قربون چشم

دوست دارم ببرمت تا نشون بدم دختر من  رمیبه خاطر تو دارم م من

و دختر آقاجونشه که پهلوان صداش  هیِقو ادیهم سرش ب ییهر بال

آورد و هاش پدر همه رو درمییطونیدختر محکم که با ش همون کرد.می

که از خودت  یفیدختر ضع نیاز دستش در امان نبود؛ نه ا یکسهیچ

 .یساخت

پر  شیکرد. بغض نشسته در گلومی شتریدرد دلش را ب زیهای عزحرف

 داد.تر خودش را نشان میرنگ

هایی رو تحمل سرم آوردن و چه زخم زبون ییچه بال یــ اگه بدون

ش هاینکه زودتر از خون یخوند براکه من رو دخترم می ییعمو کردم.

 نیگفت آوعمو که میزن اون مثبت بدم.کرد به شهاب جواب  یبرم کار

 .زدمن می یاقتیلروز آخر دم از بی رهیبگ ادیازت ادب  ادیب دیبا
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اشک  یاقطره دیکشو زجر می دیشنسروه را می یهیگر یکه صدا زیعز

های دخترش را بدخواه چروکش افتاد. یگونه یچشمش رو یاز گوشه

 واستار بود.عذاب خ شانیکرد و از خدا برامی نینفر

 آمد. رونیب زیو از آغوش عز گرفت ینفس سروه

چرا اون روز.. بعد از اون اتفاق نحس... با...عث...خجا..لت..ش... بودم؟  ــ

 ...ل؟ی...دو..دوست...و...فا...فا...مشی...یپ

سماور گرفت و همزمان چند  ریش ریبرداشت و ز یسرعت استکانبه زیعز

 سروه آماده کرد. یبرا ید داغقند در استکان انداخت و قن

 بخور. یــ دخترم کم

 کرد. یرا در دهانش خال عیاز ما یهایش برد و کملب انیرا م استکان

از  سیصورت خ یرا به عقب هل داد و دست رو زیدست عز سروه

 .دیاشکش کش

 هام رو بخورم.اتاقم قرص یکنه برم تومن سرم درد می زیــ عز
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قبل از رفتن دستش را گرفت و او که  سروه تکان داد و یبرا یسر

 .دیاش را بوسیشانیمنتظر نگاهش کرد پ

 استراحت کن. یفکر نکن دخترکم فقط کم یچیــ به ه

و بعد هم  رفتیهایش حرف او را پذزد و با بستن پلک یفیضع لبخند

 نرم آنجا را ترک کرد و به اتاقش رفت. یمیمانند نس

 نگاهش نشست. نیزم یو سر خورد رو داد هیاتاق را بست و به آن تک در

فرش گرد کف اتاق خودش روان شد اما در ذهنش  یپرزها یرو

 کرد.لقا را در مورد شهاب مرور میهای مهحرف

 تیاذ یکس یتو رو نداشته چرا خودت رو برا اقتیسروه جان اون ل "

  "ست؟یفکرش و ذهنش با تو ن گهیکه د یکنمی

ندارد  یتیاهم چیسروه ه یکه برا یسکرد تنها ککس درک نمیهیچ و

 شهاب است.

خوابش  واریهای دوستش بود که همان جا کنار دحرف ریدرگ یقدر به

 برد.
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که  یهایش را باز کرد و زمانپلک ونیزیاذان از تلو یصدا دنیشن با

 یاش داد و از روبه بدن خشک شده یشد کش و قوس تشیمتوجه موقع

 پا به سالن گذاشت. را باز کرد و در برخاست. نیزم

معتقد بود  او اش در حال خواندن نماز است.سر سجاده زیبود عز مطمئن

را در قلبت احساس  اشینیریش گرید ینماز را اگر اول وقت نخوان

اله بهجت را به دخترکش سفارش  تیاز آ یهم کالم شهیهم .یکننمی

 .کردمی

ل وقت بخواند، به گانه را در اوپنج ینمازها نیا کهیمن ضامنم کس"

 .رسدیم هیمقامات عال

به آن مقامات  دیگانه را در اول وقت خواند، باز هم نرسپنج ینمازها اگر

 "به من لعن کند! ه،یعال

 اشیو در نمازها همراه ستادیامی زیپشت سر عز یخاص جانیبا ه یزمان

 .بودبا خدا هم قهر  ییکرد االن گومی
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تمام  یخدا را رو یاز اول وقت امضامعتقد بود با خواندن نم زیعز

 شد. یاش نخواهو محتاج بنده یدار تیآرزوها

رفت و سبد نان را  خچالیسمت به میمستق دیآشپزخانه که رس به

 برداشت.

را بردارد که نگاهش به  ریاینکه ناهار ندارند دست برد ظرف پن الیخ به

کنار  نیزم یروچند قدم به آن سمت رفت و  با. سماور افتاد یرو یتابه

نان لواش گذاشت و در حال  یکتلت برداشت و رو کی سماور نشست.

 آشپزخانه را ترک کرد. زیخوردن بلند شد به دنبال عز

. آهسته به طرف داخل در را باز کرد با ستادیا زیباز اتاق عزدر نیمه کنار

 چند قدم کوتاه جلو رفت.

ورتش که مثل نور ماه شد. ص زیعز یرهیداد و خ هیچهارچوب در تک به

تر جلوه بایرنگ ز دیآن چادر سف انیداشت در م یدرخشش خاص

 کرد.می
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ها از زمانش شد که سال یهای دوررخ او محو خاطرهبه نیم رهیخ

 .به همراه داشت یتنها دلتنگ اشیاداوریگذشته و 

 نیکرد او و آواش را پهن میسجاده زیعز یکه کودک بود و وقت ییروزها

 اش کنند.یتا در خواندن نماز همراه ستادندیاپشت سرش می هم

 داخل؟ یاییــ دخترم چرا نم

از در گرفت  هیخارج شد و تک شیاز حال و هوا زیعز یصدا دنیشن با

 لقمه را در دهانش گذاشت. نیحرکت کرد و در راه اخر زیسمت عزبه

 یرو یاسترس چیو سرش را بدون ه دیخز زیهای باز عزدست انیم

برد و لذت می شیموها انیم زی. از نوازش دست عزاش گذاشتنهیس

بود که  زیهای تلخ با وجود عزاتفاق نیا ی. با همهشدغرق در آرامش می

تر نیریش شیمادربزرگ برا نیدارد. وجود ا یکرد هنوز هم پناهحس می

 از عسل بود.

 ــ قبول باشه.
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 هایش را از هم گشود.لب ینیریش لبخند

 قبول حق دخترم. ــ

 حیتسب گریکرد و با دست دسروه را نوازش می یدست موها کیبا  زیعز

 گفت.لب ذکر می ریچرخاند و زمی

 رابیس زیوجود عز یکه از عطر بهشت یطوالن یقهیبعد از دق دخترک

به  یدست اش برداشت و کنارش نشست.نهیس یشد سرش را از رو

 صورتش راند.و همه را به طرف راست  دیکش شیموها

 بزنم. یحرف هیــ راستش اومدم 

که دستش بود زد و بعد هم نگاه منتظرش را  یمهر یرو یابوسه زیعز

 .به سروه دوخت

سال بخوام با اون خانواده  هیــ بابت برخورد صبح متاسفم اینکه بعد 

من  یگیراست م دمیشدم اما خب فکرهام رو کردم د یرو بشم عصببهرو

 .ارهیتونه من رو از پا در بنمی یچیه نشون بدم دیبا
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 زیعز داد.نشان می یخودش را قو دیبا یهایش شک داشت ولگفته به

های او را در چشم دیکرد هنوز هم ترددر سکوت فقط نگاهش می

 .دیدمی

گم عموت می زنمیزنگ م تیخوام مجبورت کنم نهانمی گهیــ د

 .میایینم

 سمت جمع کرد. کیهایش را به لب

 .امی... حتما هم میامیــ نه می

 .ندیهایش ببها را با چشمآن یست خوشبختخوامی

 ای گفت و از اتاق خارج شد.اجازه با

باز سالن  یکند خودش را به پنجره داینجات پ یاینکه از خفگ یبرا

را  گرشیپنجره گذاشت و دست د یگوشه یچپش را رو دست رساند.

 قیهای عم. چند بار کنار پنجره نفسقرار داد و فشرد شیگلو یرو

 .دیکش
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عمو برود  یکند و به خانه سکیگرفت ر میتصم زیبه خاطر عز فقط

 ادیهم از قصد  دیشا .ندیرا بب نیدانست ممکن است شهاب و آومی

 ها کنند تا او را آزار دهند.گذشته

های گل انیگل رز که م یشد و تک گل غنچه دهیبه باغچه کش نگاهش

 نیآمد آخرنمی ادشی. دیکشخود را به رخ می ییبایبود و ز دهییرو گرید

آوان  یداشت وقت ادیبه  یبود ول یک ده؛ید در باغچه یبار که گل رز

 جا داد. شیموها نیآورد و ب شیگل را برا یشاخه

نبود  یکس گرید یبود ول دهییرو یگریگل د یها شاخهبعد از سال حاال

 .ندیبچ شیتا آن را برا

 یزیآماده کند مطمئن بود چ زیعز یناهار را برا زیگرفت م میتصم

را نماز قرار داده و صبح هم که  تشیاول اول شهینخورده است و مثل هم

 راه انداخت و دل او را شکست. یخودیخودش بحث ب

 از رفت.نمی یدور یجا ؛آمدکرد و امروز با دل او راه میجبران می دیبا

 سمت آشپزخانه قدم برداشت.هپنجره فاصله گرفت و ب
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کرده بود تا  نییهای ماست را که با نعنا تزها و کاسهکتلت سید

 قهینشست و چند دق یصندل یرو گذاشت. زیم یرو ردیرا بگ اشیسرد

 سمتش برگشت.بلند شد به دیرا شن زیعز یپا یبعد که صدا

 .میتا غذا بخور نیبش دمیناهار رو چ زیجون م زیعز ــ

 .دیمادربزرگش عقب کش یابر یصندل

برق زد و با چند قدم خودش را به او  زیم دنیهایش با دچشم زیعز

 رساند.

 .یدیرو چ زیم قهیــ دستت درد نکنه مادر چه با سل

 نشست. زیمقابل او پشت م زیزد و بعد از عز یحیلبخند مل سروه

هم از  زیمادربزرگش درست کرد و عز یاول را خودش برا یلقمه

 گرفت.دستش 
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 از کتلت جدا کرد و در دهانش گذاشت. یابه غذا نداشت اما تکه یلیم

 .رفتکرد و به اتاقش میرا ترک می زینبود م یادبحمل بر بی اگر

 دیرا ترک نکرده ما هم نبا زیم زیعز یلقا افتاد که معتقد بود تا وقتمه ادی

ها خدا سر راهش اتفاق نیکه بعد از ا یدوست .میند شوزودتر از او بل

رفته و او باز هم با نبودش  رانیاز ا یکار یبود برا یگذاشت و مدت

 کرد افسرده شده است.احساس می

آن دختر بودند که سروه را از  ونیرا مد یاز برگشتنش به زندگ یمین

 نگذاشت. شیکرد و تنها تیهمه لحاظ حما

 انداخت. ینگاه دیچند لقمه عقب کش که بعد از زیعز به

 کنم.رو جمع می زیــ برو استراحت کن من م

 سروه چشم دوخت. یخورده مهین یتعجب به لقمه با

 ؟!ینخورد یزیخودت که چ ــ

 هایش کمتر شود.هایش را چند بار باز و بسته کرد تا سوزش چشمپلک

 شدم. ریگرفتم سخودم لقمه  یاتاقت برا امیقبل از اینکه ب زیــ نه عز
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 .دخترکش گرفت و از جا بلند شد یدهیپر یاز رنگ و رو چشم

 حموم برم. هیبرو آماده شو من هم  یرو جمع کرد زیباشه پس م ــ

 .افتادروانشناس  هاییاد حرف ناهار موقع جمع کردن میز

 یتا بتون رشیبلکه بپذ ینکن دردت رو فراموش کن یدل سع زیــ عز

هایی که مثل انجمن و با اون یتو یبر یاگه بتون .یکن یراحت زندگ

که کابوس  یهمون افراد یکن میدرد رو لمس کردن تقس نیخودت هم

 یزندگ هیشده و االن دارن  یو براشون عاد دنیاما باهاش جنگ دنید

 دختر .یشیهای من مبرن کامل متوجه حرفمی شیتری رو پیعاد

 .نداره یهر کس خواد کهدردها خودش هنر می انیگلم ب

که دستمال  یاالعمل سروهزد بدون توجه به عکسحرف می روانشناس

 کرد.تکه میدرون دستش را تکه یکاغذ

رو به جامعه برگردونه چون  یشده تا افراد قربان لیها تشکانجمن نیــ ا

به اون انجمن سر  یگاه من هم اول مثل خودت دچار انزوا شدن. هیبق
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تونه جز خودشون نمی یکسها گفتن هیچکه بچه دمیزنم و بارها دمی

 درکشون کنه.

به مطب آن روانشناس برود فقط به  یشد مدت یدر گذشته راض اینکه

  نشان نداد. یرغبت چیرفتن به انجمن ه یلقا بود اما براخاطر مه

کنند ها اختراع میرو پزشک یزیچ هیکنه و هر روز می شرفتیعلم پ ــ

 دایشما پ یهم برا یدرمان درست و حساب هیروز  هیپس مطمئن باش 

 .شهیم

 های کم فروغش را به دکتر دوخت.زد و چشم یپوزخند

هاست چند نسل بعد اختراع بشه؟ سال یــ انشاءاهلل درمان قراره برا

هاشونم زنده یلیبال سرشون اومده و ممکنه خ نیا یادیهای زیقربان

زنده بمونن تا درمان بشن  رنیبگ از خدا وقت دیبا ینباشن تا چه زمان

 رن؟یبعد بم

 های کوچک مرد چشم دوخت.به چشم میمکث کرد و مستق یالحظه

  ان؟دکتر پدر و مادرتون زنده یآقاــ 
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 تکان داد. دییتا یبه نشانه یجوان سر مرد

 خدا حفظشون کنه. ــ

 .اش را ادامه دهدتشکر کرد و منتظر نگاهش کرد تا جمله دکتر

خوردم. بعد می کهیعموم بودم که هر روز از زنش ت یسربار خونه من ــ

بال سرم اومد و مطلقه هم  نیبه ازدواج کردن که ا یاومدن من رو راض

مادربزرگمم که تا چقدر توان داره به من  یشدم االن هم که سربار خونه

 نهبه مراقبت داره  ازین یریکنه؟ باالخره اون هم سر پ یدگیرس ماریب

 .ش پرستار من باشهخود

 گذاشت. زیم یخودکارش را رو دکتر

عمو و سروه خانم خدا پدر و مادرت رو رحمت کنه. با عمو و زن نیــ بب

قدر اون مادربزرگ رو بدون که به قول  یندارم ول یهمسرت هم کار

ها و نکن که ممکنه زنده یپرستکنه. مردهمی یخودت ازت پرستار

 .یبش مونیو بعد پش یبدرو از دست  گهید یزهایعز
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 یگاهپس تکیه یخدا را شاکر باشد؛ ول دیرا که دارد با زیست عزدانمی

 ی مادر را؟های مهربانانه و بخشندهینازکش ایمانند پدر را چه کند؟ 

ای ها عمر دوبارهآن یتوانست با دادن جانش براخود فکر کرد اگر می با

باز شدن در سر بلند کرد و  یکرد. با صداای درنگ نمیلحظه رد؛یبگ

اش دور کرد نهی. با شتاب قاب عکس را از سدیی در درا در آستانه زیعز

های سروه به چشم یبا نگاه زیداد. عز یتخت در کنارش جا یو رو

 اش فشرده شد.نهیاست و دل در س ختهیشد که باز هم اشک ر جهمتو

زنم نگ میز گهیی دقهیده دق ؛یکم حاضر بشــ دخترم گفتم کم

 آژانس.

متعجب نگاهش را به ساعت داد. اصالً متوجه گذر زمان نشده بود.  سروه

رفت سمت کمد میبا شتاب از جا بلند شد و در همان حال که به

 .دیپاش زیبه صورت عز یلبخند

 جون.زیــ چشم عز

 .دیسمت خودش کشکمد را گرفت و به یفلز یرهیدستگ
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دانست نمی یش رخنه کرده بود که حتدر دل یمانند ترس و نگران یحس

ها به کدام از لباساو را چه بخواند. نگاه به دو طرف کمد انداخت هیچ

 نبود. بایمهمان شب ز یهایش براچشم

شده دوست  یراض زیاینکه دل رفتن نداشت اما حاال که به خاطر عز با

نشکسته و  ندیبب دیلباس را بپوشد تا اگر شهاب را د نیداشت بهتر

 است. یخترِ قود

توانست شب می کی یپس جسم را فقط برا دندیدرا که نمی روحش

 .شدیهم م زیعز یبرا یدلخوش دیمحکم نشان دهد. شا

 .رفتتا سر کوچه هم نمی یسال بود که حت کیست چه بپوشد داننمی

 شیهاسلبا زیچشمش را گرفت و آن را از آو یسبزرنگ یمانتو باالخره

 آورد. رونیب

رفته  رازیعمو به ش یبار که مسافرت با خانواده نیآخر ادیمانتو او را  نیا

طرح در  هی نیهم به پا کرد. نیکه با آو یانداخت و جنجالبودند می
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خبر از بیسروه اما خودش بخرد که  یقصد داشت برا نیمغازه مانده و آو

 .ه بوداش را حساب کردنهیزودتر هزاو 

 یبرگشت و تا ساعت نیتر به ماشدراز دست از پا شیدر آخر دخترعمو

 هم با او صحبت نکرد.

 زیم یهم برداشت و رو یرنگ یمشک ریحر یو روسر دیرا پوش مانتو

 سر کند. شیگذاشت تا بعد از درست کردن موها

 زیکار تنها دل عز نیبا ا یبپوشد ول یدست مشک کیداشت  قصد

چرا  اصال برنجاند.را  اشیشکست و او هم قصد نداشت تنها فرد زندگمی

بعدها  ایشهاب را گرفته است؟  یکرد که فکر کنند عزامی یکار دیبا

 کند؟که به دخترش حسادت می اوردیحرف در ب شیعمو برازن

و با شانه زدن مرتب  ختیرا به طرف راست صورتش ر شیموها یجلو

 را بافت. هیکرد و بق

که شد  ریستلخ شدن  نیاز ا دل/ ستیها نآدم یریمرگ با پ ــ

 .ردیمکه شد می ریگ نیسن عشق زم تو/ ردیممی
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 پس؟ ییاومد کجا یــ سروه دخترم تاکس

انداخت و  شیموها یرا رو یروسر خواندنش را متوقف کرد. زیعز یصدا

که کنار در منتظرش بود  زیاتاق خارج شد و به عز از زد. یگره آرام

 .دیدرخش عزیز در نگاه یسروه برق یقد و باال دنید از .وستیپ

برات اسپند دود کنم اما صدقه کنار  شهیو نم دهیرس یتاکس فیــ ح

  ؟یاریینم فیک ذارم.می

 .دیرا بوس رزنیپ یرفت و گونه جلو

 خوام.نمی فینه ک یــ فدات بشم مادر

کرد که هایی نگاه میابانیو او به خبود حرکت در  نیماشدقایقی بعد، 

 یتازگ شیبرا نیکرده بود و ا رییتغ تینهایسال به نظرش ب کی نیدر ا

 داشت.

 ده؟یــ دخترم چرا رنگت پر

 از پنجره گرفت و به او چشم دوخت. چشمبا صدای عزیز 
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 خوبم. ــ

هم متوجه شد  رزنیبود که به کار برد و پ یالرزانش تضاد با کلمه یصدا

را نرم  دستش فقط در کالم خوب است و در باطن روحش درد دارد.

 دست دخترکش گذاشت. یرو

 نباش من کنارتم. یزینگران چ ــ

 ادهیراننده نگاهش را از اطراف گرفت و پ یصدا دنیشن با لحظاتی بعد

 شد.

 برم. دیشده با رمیمن د ن؟یبش ادهیلطفا پ شهیخانم م ــ

 یرنگ رفتند و جلو دیسمت ساختمان تمام سنگ سفبه زیعز همراه

 یالب از .دیایفشار ن شیتا به زانوهاها دستش را گرفت و کمک کرد پله

 یبه نگهبان که پشت کانتر چوب یمدرن ساختمان گذشتند و با سالم

 مردد به اطراف نگاه کرد. زیعز نشسته بود سمت آسانسور رفتند.

  همون ساختمون الدنه؟ نیــ مادر ا

 هم فشرد و در دل گفت کاش نبود. یهایش را رولب سروه
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داشتن  ییجاجابه یهمونه فقط کم ؟یومدینمادر مگه چند وقته  ــ

 انگار.

 .لبخند زد زیعز

ام آماده گهید نمیدرمون مادر تو رو خوشبخت ببو هزار درد بی یریــ پ

 .روانمیس شیبرم پ

 .گفت و پشت سر او قدم به آسانسور گذاشت یاخدا نکنه سروه

انگار رنگ  وارهامیقسمت نبود و د نیا یرسول یآقا زیم ادمهیهر چند  ــ

 کردن.

 کرد. دییبرد و تا نییرا باال و پا سرش

آهنگ آرام  ی. صداستادندیهفت را زدند و منتظر ا یطبقه یدکمه

رفتند می یباالتر یچه به طبقه هر .دیچیبخش در اتاقک آسانسور پ
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چه  دیبا دیدرا می نیشهاب و آو اگر کردند؟گذشته را مرور می

  داد؟نشان می یالعملعکس

 انداخت.اگر در ذهنش بود و اضطراب به جانش می هزاران

 یچگونه باشد به قدر دیدانست برخوردش بعد از دو سال بانمی اصال

 نشیریش یخاطره هر .ه بودبود که به خون افتاد دهیپوست لبش را جو

 بود. دهییگرا یبه تلخ انتیخ نیبا زهر احاال  نیخانواده و آو نیبا ا

 یاوهیاش برد و چند شکالت مرنگ ساده یمشک فیداخل ک یدست زیعز

 آورد. رونیب

 .یها رو بخور ضعف نکننیمادر ا ایــ ب

 شد. اشرهیها را از دست مادربزرگش گرفت و با محبت خشکالت

 حواسش به او بود. هیشهم

 .یممنون مادر ــ

 دخترک را فشرد. زد و دست لبخند

 دل رنگ و رو برات نمونده. زیبخور عز ــ
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 جلد شکالت را باز کرد و خودش را در دهان گذاشت. سروه

 یاهیثان و زنگ واحد دوازده را فشردند. دندیهفتم رس یبه طبقه باالخره

 زیعز انگار نفسش را گرفتند. ،خانه که باز شد یای سوختهبعد در قهوه

هم درست  سروه ا هل داد و جلوتر از او داخل رفت.در ر انیگو یعل ای

با طناب  ییکرد و گوپناه پشت چادر او حرکت میبی یمانند کودک

 .شدیم دهیکش زیپشت سر عز یینامر

 .عمو دلش را لرزاند یآشنا یصدا

 .داخل دییبفرما مادرجون نیسالم... خوش اومد ــ

شد تر میکیهر لحظه نزد عمو که یصدا ندیکرد تا ببرا نگاه می اطراف

  .هایش به او افتادآمد چشم رونیاز آشپزخانه ب یاز کجاست و وقت

 زد. یپسرش لبخند مهربان دنیبا د زیعز
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وجودش را وحشت فرا  یآن خانواده سر تا پا دنیست چرا با دداننمی

 .ردیگمی

 که قرار گرفت مجبور شد جوابش را بدهد. مخاطب

بفرما  یعموت زد یبه خونه یم سروه خانم چه عجب شما سرــ سال

 داخل.

 هم گذاشت. یرو پلک

 ــ ممنون.

 ها نشان داد.سالن را به آن مرد

 .ادیداخل االن پروانه هم می دییــ بفرما

 سرش برداشت. یچادرش را از رو زیعز

 .میستیــ بذار راحت باشه ما که مهمون ن

مدور  ییبایرنگ که به ز یاروزهیف یتهای سلطنسمت مبلسروه به با

مبل سه  یو رو شده بودند رفتند دهیای چروزهیف شمیفرش ابر کیدور 

  نشستند. یانفره
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اما انگار  اوردیخانه را به خاطر ب نیا یکرد دکور قبلتالش می سروه

 یاداوریداد و قصد را نشانش می دیو سف یخال یذهنش تنها اتاق

بود که مبادا از  ادشیعمو حدومرز زنهای بییولخرج تنها .نداشت

که قدم به سالن گذاشت و با  عموزن عقب بماند. لیهای فامزن یهیبق

 .ستادیرسا سالم کرد سروه با استرس ا یصدا

 یسمتش رفت و دست روهم قصد دارد بلند شود به زیعز دیکه د پروانه

 اش گذاشت.شانه

 .شمیشرمنده م نیجون بلند نش زیــ عز

 .دیرا بوس زیعز یخم شد گونه 

 .دینگران بودم باز هم دعوتم رو رد کن نیــ خوش اومد

 یبه خاطر نوه دیکند و بگو هیگال میمستقریکه قصد داشت غ انگار

 .ردیگمی دیها را ندکوچکش آن

 مهربان لبخند زد. زیعز
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 یبه روتونم راه برم در اون خونه نمی ادیکنه زــ مادر زانوهام درد می

 .نیایشما بازه هر وقت ب

در آن نبود  یاحساس چیکه ه ییبه سروه انداخت و با صدا ینگاه پروانه

 .ندیشنتعارف کرد ب

 .یخوش اومد نیــ سالم سروه جان بش

به سالن  عمو .نشست یالب تشکر کرد و بدون گفتن کالم اضافه ریز

 را مخاطب قرار داد. زیبرگشت و عز

 زانوهات چطوره؟ــ مادرجان اوضاع 

 اشچهره شد. رهیرنگش گرفت و به عمو خهای بینگاه از ناخن سروه

 افزود.هایش میتیداد که به جذابتر نشان میپخته

 جوابش را داد. میلبخند زد و مال اشیذات یبا مهربان زیعز

به  رمیآرومه اما راه م ینشسته باشم کم یوقت ستیواال مادر خوب ن ــ

که گفت عمل کنم پنجاه درصد  دکترمم .رهیگو درد می ادیزانوم فشار م

 شم. ریگ نیممکنه زم
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 تر شد.هایش کوراخم انداخت و گره گرشید یپا یپا رو عمو

نظر اون در  مینیببرمت بب یخواــ من دکتر خوب سراغ دارم اگه می

 .هیچ یمورد جراح

 یوسرر ریافتاده بود را به ز یشانیپ یکه رو دشیسف یموها زیعز

 کرد. تیهدا

 .کنمیخبرت م شهیم یچ نمیــ باشه مادر بذار بب

شد بود و ها رد و بدل میآن نیهایی که بهایش به حرفگوش سروه

که از همان اول نظرش را جلب کرد.  یبزرگ یاشهینگاهش به لوستر ش

 را در آسمان به پرواز در آورده بود. یکوچک قشنگ یستالیکر یهافرشته

 پروانه برد و به او چشم دوخت. نییعمو نگاهش را پازن یصدا دنیشن با

که انواع  یبه ظرف دادیها قرار مآن یرا جلو یدستشیکه پ یدر حال

 اشاره کرد. دید شدیهای فصل زمستان را درونش موهیم

  ؟یشد یعموت تعارف یجان خونهدختر .دیتعارف نکن گهید دیــ بردار
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زد تا مطمئن شود قسمت سمت راست  شیبه موها یمتعجب دست سروه

 .ها نباشدآن دیدر د

 دارم.ــ ممنون خودم برمی

برداشت و مشغول پوست گرفتن  یهمراه با پرتقال یسرخ بیس زیعز

 شد.

 .نیپروانه خودت هم بش میــ تعارف ندار

عمو دوخت مگر چقدر در ها گرفت و به زننگاهش را از بشقاب سروه

پروانه در حال فراهم کردن اسباب  دیکه نفهمافکارش غرق شده بود 

 است. ییرایپذ

 پوست گرفت و قاچ کرد. یبیبرداشت و س یبشقاب عموزن

 ؟یدانشگاهت رو چه کار کرد ــ

های پروانه که هنگام صحبت کردن در هوا به حالت دست سروه

 دیشیسپرد. با خود اند شیالنگوها ینگاه کرد و گوش به صدا دیچرخمی
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 یتواند کالمنمی گرید یریهایش را بگهایی است که اگر دستاو از آن

 .دیسخن بگو

 ادامه ندادم. گهیــ د

 مقابل صورتش نگه داشت. یشیدستش را به صورت نما پروانه

 نبود؟ فیــ وا چرا دختر؟ ح 

 .دیرا در هم کش شینگاهش کرد که پروانه ابروها یطور سروه

چپ بن بست  یعل یت کوچهدانسنمی زد؟یرا به کدام راه م خودش

خبر های گذشته بیکرد که انگار از اتفاقبرخورد می یاگونه به است؟

 مانده.

ها صحبت کردن از گذشته شیفشرد. برا شیدستش را به مانتو کف

 سخت بود.

قدر اون گهیکنم دکه فکر نمی یزیها به تنها چبعد از اون اتفاق ــ

 داشته باشه درسه. تیاهم
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ها را از دخترکش محور صحبت نیاحوال آوان و آو دنیرسبا پ زیعز

ای به سؤال و حرف زدن در مورد گذشته دانست عالقهداد. می رییتغ

کند انگار نه انگار که خودش هم در می یرو ادهیندارد و پروانه هم ز

 .است از ماجرا نقش داشته یقسمت

 سمت محمود گرفت.را به وهیبشقاب م پروانه

قرار بود شام  رونیعقد رفتن ب دیخر یو شهاب با آوان برا نیوواال آ ــ

 خبر ندارم. گهیهم برن رستوران د

آوان برگشته بود؟ پس  یعنیعمو گفت او را به فکر فرو برد که زن یحرف

هم از وجود آوان در  زیعز یعنی مادربزرگش نزد؟ یسر به خانه کیچرا 

 خبر داشت؟ رانیا

 دینفهم یشوکه کننده بود که حت شیبرا خبر برگشتن آوان یقدر به

 داد.اطالع می نیعمو داشت از زمان عقد آوزن

 سروه گذاشت و او را به خودش آورد. یپا یرا رو اشوهیبشقاب م زیعز

 بخور مادر. ــ
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چشم گرفت و به پروانه خانم که از  بیپرتقال و س یبشقاب حاو از

 شد. رهیزد خحرف می راهنشیپ

کردم. به فروشنده  نهیهز راهنمیپ یتومان فقط برا نویلیمن سه م ــ

خانوم تمومش سنگ  گهیقدر گرونه! برگشته سمتم م نیگم چرا امی

 .میگذاشت فیکارمونه با تخف نیاصله تازه چون آخر

خان با زد و قصد داشت جوابش را بدهد که محمود شخندین سروه

 .دیسمت خودش کشها را بهنگاه یادفعه کیبرخاستن 

 .گردمدود کنم برمی گاریس هیتراس  یبا اجازه من برم تو ــ

های همسرش خسته شده که رفتن را به یبود مرد هم از حراف مشخص

 داده است. حیها ترجماندن در کنار آن

 یرا از رو زیعز یساده یاینوک لیموبامیز گذاشت و  روی بشقاب میوه را

 دنیرم کند. بهتر از شنها سرگیبرداشت تا خودش را با باز فشیک

فقط  ییخودنما یبود که برا نشیظاهرب یعموزن یهای سطحبحث

@darkhast_romannn

https://t.me/joinchat/fbNC0O6yGo42ZmE0


 ایرا به رخ بکشد  شیکرد تا النگوهامی نییهزاران بار دستش را باال و پا

 صحبت کند. متشیهای گران قراهنیاز پ

از  یبود و خبر رانیکرد در ادوست داشتن می یمعرفت که ادعابی آوان

که  یاز زمان یعنینداشت  یاز او هم انتظار یحت گریرفت؟ دگها نمیآن

نه  ایدخترک زنده است  ندیهم نگرفت بب یرا ترک کرد و تماس رانیا

 فراموشش کرد.

از او  یخبر ای ؟یخبر بمانو از معشوق بی یعاشق باش شدیم مگر

  ؟یرینگ

لبخند  برد و به نییرا پا لیرا متوقف کرد و موبا ینامش مارباز دنیشن با

 شد. رهیهای پروانه خلب یکج رو

 یمثل عقد خودت رو پنهون کن نمینب ایحتما ب نیآو یسروه عروس ــ

همسر سابق  یسخته آدم بره عروس درسته .یسرت خواهرش ریخ

 تیاهم دیپس نبا نیای به هم نداشتخودش اما تو و شهاب که عالقه

 .یبد
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خواست مطمئن می یینگاه کرد. گو زیسرش را چرخاند و به عز ریمتح

او هم نشان  یهای خودش مشکل دارد اما نگاه شوکه شدهشود گوش

 حرف را نداشته است. نیا دنیداد توقع شنمی

خواست کرد برگشت. دلش میتفاوت نگاهش میبه طرف او که بی مجدد

را چه  ییحجم از پرو نیوجود دارد را نثارش کند. ا ایهر چه ناسزا در دن

  هم نکرده باشد؟ یادبداد اما چگونه که بیجوابش را می دیبا دند؟یناممی

هم فشرد و نفس  یهایش را رولب انداخت. شیمانتو بیرا در ج لیموبا

 .دیکش یقیعم

  شه؟یجشن خراب م امیمن ب دیکنفکر نمی ــ

 هایش را در حدقه چرخاند.چشم عموزن

بشه؟ از عروس  جشنمون خراب دیها چرا بایزنها میوا دختر حرف ــ

darkhast_romannn@  م؟یخبرهات حل شده ما بیمشکل ایتری افهیخوش ق
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و برنده  زیت یاشهیبه او انداخت مانند ش میمستقریعمو غای که زنهیکنا

 شد و در قلبش فرو رفت. یخنجر

 زشیر یفرستاد و از خدا خواست جلو یاش صلواتدل شکسته با

کرد بدون  دایسلط پاش تحنجره ی. بعد از آنکه روردیهایش را بگاشک

 شد. رهیهای پروانه خدر چشم میمستق زینگاه کردن به عز

تری باشه که به تر و بزرگگم به خاطر احترام کوچکنمی یزیاگه چ ــ

جز اینکه شما عروس  میهم با هم ندار یدادن. نسبت خاص ادیمن 

 یهم به حرمت نون و نمک یکار شتِرهیام ازتون بو من درجه یاخانواده

کنم مراعات ندارم پس خواهش می نیو شماها شکست میکه با هم خورد

 .نباشه لتونیبزنم که باب م یحرف دینذار دیکن

 یو نگاه دیکوب گرشیدست راستش را باال برد و پشت دست د پروانه

 اش کرد.تلخ روانه

دعوتت  یفقط به جشن عروس ؟یریگگفتم که جبهه می یمگه چ ــ

 حسود... نیهاب و آوکه به که ش نگو کردم.
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 را باال برد. شیصدا یو کم دیکالم او پر انیم زیعز

  ــ بحث بسه!

 .دندیدرون سروه را به آتش کش زمیحسادت ه یکلمه دنیبا شن انگار

هم با  بعد .اجازه نداد زیباز کرد جواب پروانه را بدهد که عز لب

 اش شد.نگاه مظلوم نوه یرهیهای سرزنشگر خچشم

 ادامه نده. گهیدــ سروه 

فشرد تا هم می یهایش را رودندان هایش گرفت.دست انیرا م سرش

های اش را پنهان کند و پروانه متوجه تکهبغض نشسته در حنجره

که راحت نشسته بود و  زیبه عز ینیغمگ نگاه غرورش نشود. یشکسته

 داد انداخت.را ماساژ می شیزانوها

سمت تراس رفت نگاه او هم به و بهای بعد که پروانه برخاست هیثان
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https://t.me/joinchat/fbNC0O6yGo42ZmE0


پرده سهم نگاه  یدیدر تراس را پشت سرش بست و تنها سف عموزن

 یکه رو شیسروه شد. چشم از پرده گرفت و به تابلو فرش رو به رو

ای کوچک را در زارها، بره شهیب انیدر م یقرار داشت؛ داد. دخترک وارید

به خاطر شنلش او را شنل  یر کودکد نیآغوش داشت. سروه و آو

 .دندیناممی یقرمز

 !دخترکم ــ

که  یمکث از تابلو گرفت و به قسمت یاهینگاهش را بعد از ثان سروه

 نشد. اشرهیخ میمادربزرگش نشسته بود نگاه کرد اما مستق

 ؟یدلخور ــ

 نییهایش را در هم گره زد. سرش را پاو انگشت دیکش یقیعم نفس

  .دیچرخمی یهای پارکت چوبخط یش روانداخت. نگاه

آرام نگاهش را  یدخترک گذاشت و با فشار یبازو یدست رو زیعز

 .دیسمت خود کشبه
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 دایخواستم بحث ادامه پنمی نیهم یبرا میدخترکم ما مهمون بود ــ

هات ناراحتم هم حرف یکم .نیایهم در ب یرو یکنه. دوست نداشتم تو

جزو  یعنی میکنرو انتخاب می یکس یقتو... ما و یکرد که شما عروس

 ماست. یخانواده

 دیآورد صاحب خانه بامی ادیکه به  ییزد تا جا یپوزخند تلخ سروه

کرد هم می یاش زندگداشت. قبال که در خانهاحترام مهمان را نگه می

 زد.و دم نمی دیشنکاسه بود زخم زبان می نیش و همآ نیهم

هر  شونیبود رسمش که ا نیا خانم. زیتم عزناراح یلیاز شما هم خ ــ

خودمم ساکت  یطرفدار یدلش خواست به من بگه و شما به جا یچ

 نزنم نکنه عروستون ناراحت بشه؟ یکه حرف یکن

هایش را به هم فشرد. شد و لب یای قبل عصبقهیدق یاداوری با

 .دیکوب شیپا یهایش را مشت کرد و رودست

 و خودش هم در دلش تکرار کرد. دیرا شن زیعز ال اله اال اهلل گفتن یصدا
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در فراموش کردن  یجا شد. سعبهمبل جا یجا نشستن رو کیاز  کالفه

دار  هیپا وانیخم شد و ل زیطرف م به زده بود داشت. زیکه به عز یحرف

 را برداشت. یاشهیش

که داد و در فکر بود وار تکان میرهیآرامی و دارا به وانیشد لمی یاقهیدق

 حواسش را به خود آورد. زیعز یصدا

  ؟یخورچرا شربتت رو نمی ــ

 بود. وانیقرمز رنگ درون ل عیبه ما رهیخ

 آورده؟ السیچرا شربت گ دیبپرس زتونیاز عروس عز ــ

 به صورتش زد نگاهش را معطوف او کرد. زیکه عز یاضربه یصدا

دونست می بزرگ کردم؟ اون بدبخت از کجا ینطوریدختر من تو رو ا ــ

  اد؟یخوشت نمی السیتو از گ

صورت  یهایش که روانگشت یجا یارا گرفت و بوسه زیدست عز سروه

 جا انداخته بود نشاند. دشیسف
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خب من اشتباه  یلیخ ره؟یقلبم درد بگ یخواقربونت برم نکن می ــ

 کردم.

 بود. ازیدخترکش ن یبرا یریشد سخت گ شتریب شیابروها گرهِ

اش به کمر خشک شده یدست بلند شد. یصندل یز روکالفه ا سروه

دست  یرو دست نشست. زیعز یپا یجلو یاهیو بعد از ثان دیکش

 مادربزرگش گذاشت.

 .گهیــ مادر جونم قهر نکن د

 او گذاشت. یپاها یکاشت و سرش را رو زیپشت دست عز یابوسه

 تا ازت یت رو نشون بدجذبه یخوااما می یدونم لبخند زدــ می

  د؟ینترس شهیمگه م مساریدختر ت هیحساب ببرم بابا از 

 سروه گذاشت. یموها یرا رو گرشیو دست د دیخند زیعز
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. محمود پا به سالن شدند رهیتراس که باز شد هر دو به آن سمت خ در

 زد. یگذاشت و لبخند تصنع

 گردم.و برمی نییتا پا رمیاومده م شیکار برام پ هیمادر جان  ــ

 .دیبه دنبالش دو انیعمو محمود گوسمت در رفت و زنبه عمو

  رفت.سمت پنجره بلند شد قدم زنان به سروه

 .زیشرمنده تنهاتون گذاشتم عز ــ

آسمان  یرهیکرد به گوش او که خصحبت می زیپروانه که با عز یصدا

اش را وهیم بشقاب زیعز داد.نمی تیاما اهم دیرسبود می کیتار مهین

 سمت پروانه گرفت.به

 دشمنت شرمنده بفرما. ــ

 برداشت. بیس یقاچ و لبخند زد و دستش را رد نکرد پروانه

 جون. زیممنون عز ــ

 بود انداخت. رونیب یرهیبه سروه که همچنان خ یاز پروانه نگاه بعد

 بخور برات پوست گرفتم. وهیم ایدخترکم ب ــ
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کرده به عقب  یداد آشترگش که نشان میخوشحال از لحن مادربز سروه

 یهمان لحظه که خم شده بود پرتقال در ها رفت.سمت آنبرگشت و به

مبل  یزده از روشد و پروانه شتاب دهیاز داخل ظرف بردارد در خانه کوب

پروانه به چشم سروه مشهود بود و  استرس برخاست و به آن سمت رفت.

 کرد. دایبه او هم انتقال پ

 شتریاش را بدلشوره نیقرار است بیفتد و ا یکرد اتفاقمی احساس

کرد. دست لرزانش را مشت کرد و تا مبادا مجبور به خوردن آرام می

 هایش شود.بخش

بود  ستادهیعمو اکه زن ییخانه و جا یسمت در ورودقدم به چند

کرد ها متوجه وجود سروه که نگاهشان میکدام از آنهیچ انگار برداشت.

 ه بودند.نشد

  م؟یگشتبرمی دینبا د؟یکنرفتار می ینطوریمامان چرا تو و بابا ا ــ

 .دیشهاب قلبش را به آتش کش یصدا
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  اومده؟ شیپ یمادرجان مشکل ــ

رود تا می یها را دارد و به مهمانآن دنیکرد تحمل دبه حال فکر می تا

برگردد و  های قبلبود به ساعت شیاو محکم است اما االن آرزو نندیبب

 نظر کند. دیآمدنش تجد یرو

و ناراحت  دینیخوام شما ببجاست که نمینیا یجان دخترم کس نیآو ــ

ها همسرت من بعد از رفتن مهمون یاصرار نکن برو خونه گهید نیبش

 آوان هم با خودت ببر لطفا. یبرگرد دمیخبر م

 شد.های او قفل نگاهش در چشم نیچند قدم به جلو رفت و آو سروه

های آن دو نفر که در هم هایش را مشت کرد و نگاه از دستدست جفت

 تالش شد. نیهای سبز رنگ آوچشم یرهیگره خورده بودند گرفت و خ

 که نفسش را بند آورده بود پنهان کند. یکرد بغضمی

 سمت سروه سر چرخاند.خانه نگران به یبه ورود یهم با نگاه زیعز

و شهاب  نیآو دیود خانه را ترک کرد فهممحم یهمان اول هم وقت از

 اند و او رفت تا نگذارد باال بروند اما انگار نتوانسته بود مانع شود.برگشته
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ها نباشند و قبل از رفتن به منزل محمود شرط گذاشت که بچه خودش

 .رفتندیها هم پذآن

 .دیهایش سرعت بخشحرکت کرد و ابتدا آرام بعد هم به قدم سروه

برخاست و نگران چند قدم آهسته  زیرا با دست کنار زد که عزعمو زن 

 سمت در برداشت.به

 سروه. ــ

خواست از آن فضا فقط می دیشنعمو را نمیزن یو ناله زیعز یصدا انگار

زد و او را از  نیبه آو یمحکم یتنه .که به نظرش مسموم بود فرار کند

ها پله یقابل باورریسرعت غ با .دیها دوسمت پلهسر راهش برداشت و به

 را شوکه شده پست سرش جا گذاشت. هیرفت و بق نییرا با دو پا

ها کنار در به آن دنیشد با د ادهیو عمو پ دیبعد آسانسور رس یاهیثان

 طرفشان قدم برداشت.

 داخل؟  نینرفت هیشده؟ خبر یزیچ ــ
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 د.کر یافشرد خودش را به در رساند و نالهکه قلبش را می زیعز

 ... دخ... دخترم... رف...ت!مح...مود ــ

ندانست و به آسانسور برگشت  زیصبر را جا زیعز یجمله دنیبا شن عمو

سروه خط و نشان  یکه در دل برا یحال در همکف را فشرد. یدکمه

و با پسرش که هنوز  دیکش رونیشلوارش ب بیرا از ج لشیموبا دیکشمی

 .بود تماس گرفت رونیب

ساختمونه جلوش رو  یاگه هنوز تو نییخترعموت اومده پاآوان د ــ

کن من هم دارم  داشینره اگه رفته که بیفت دنبالش پ ییجا ریبگ

 .امیمی

هم  یگرید ینرود که بال ییجا یکیدختر عاقل باشد و در تار نیا کاش

 کند. زیعز یسرش نازل شود و او را شرمنده

 ی اخر نشست.پله یروای لحظه دیساختمان که رس یبه الب سروه

به اطراف انداخت  یبه خود آمد دوباره بلند شد و نگاه یکه اندک نفسش

آن  در .دیسمت در خروج دوو سپس از نبود نگهبان استفاده کرد به
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 دهیمغازه هم د کی یبود و حت یپهن و بزرگ که مسکون یکوچه

 شب سپرد. یکیکرد و دل به تار دنیشد شروع به دونمی

از پشت سر توجهش را جلب کرد که اسم خودش  یهای کسقدم یصدا

 .دیهایش سرعت بخشاما توجه نکرد و به قدم دیشن شیرا از زبان عمو

 سروه صبر کن. ــ

دوباره گرفت و با  یجان شیمسموم پاها طیفکر به برگشتن در آن مح از

 .دینرس شیکه عمو هم به گرد پا ی. به طوردیدو یشتریسرعت ب

 ... گم... بمون... سر... جات.یسروه... م ــ

 کرد. یاداد و سرفه هیتک واریراه به د انیکه گذشت عمو م یاقهیدق چند

با  دیشنبود را می گاریمرد که بر اثر س ینهیخس سخس یصدا سروه

 و از آن کوچه خارج شد. دیحال دو نیا

 ریاش را به تو شانه ستادیا یواریکنار د جهینتهای بیدنیاز دو خسته

 .آمدرفت و نفسش باال نمیمی یاهیهایش سداد. چشم هیبرق کنارش تک
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خودش را به  دهیترس یهای کسقدم یصدا دنیبعد با شن یاقهیدق

 .دیچسب واریو به د دیکش کیقسمت تار

از نظرش آشنا نبود و  مکانانداخت  یکرد و اطراف را نگاه کیبار چشم

 .دیدبار بود آنجا را می نیاول یانگار برا

توانست کنترل شده بود را نمی یجار شدیای مهیهایش که ثاناشک

هم فشرد و لب  یو شهاب رو نیهایش را با حس نفرت از آوپلک کند.

 را به دندان گرفت و فشرد. اشیریز

 خدا لعنتتون کنه. ــ

 بودند. اشیآوارگ نیها مقصر اآن

 با به راه افتاد. واریو کنار د دیکش نیزم یرا رو شیپاها زانیر اشک

 دیکه شا ییچرخاند. صداهاسرش را به اطراف می ییترین صداکوچک

ست خوانمی بردند.می شیبودند او را تا مرز سکته پ الشیخ یهم زاده

تواند بار نمی نیدانست اشب گرفتار شود که می یدست الشخورها

رار اش قیکه در چند متر یچهار راه دنید با .خودش را نجات بدهد
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 یبه انتظار تاکس دیکه رس ابانیخ کنار هایش افزود.سرعت قدمداشت به

هم به  یبود را مرتب کرد و دست ختهیکه به هم ر شی. موهاستادیا

 کند. یداشت تا حداقل زمان را بررس یای کاش ساعت .دیشالش کش

دوباره  زیعز یادآوریبند آمده بودند با به  شدیم یاهایش که لحظهاشک

 کردند. سیشده و صورتش را خ یجار

چراغ زد را متوقف کرد و  شیرو آمد و براکه از روبه یزرد رنگ یتاکس

 یریداشت خواهش کند او را تا مس قصد سمتش برداشت.چند قدم به

برگرداند و پولش را بدهد که با لمس  زیعز یبرساند و بعد هم به خانه

 .زده شد رتیح بشیدر ج یکاغذ اسکناس

 ادشی اصال ای نگاهش کرد.آورد و لحظه رونیرا ب یپنجاه هزار اسکناس

مانده و او هم  شیاست که در مانتو شیپ وقتچند  ینبود که پول برا

 را باز کرد و نشست. یعقب تاکس در برده بود. ادیاز آن را ها بعد از اتفاق

 .یــ دربست حاج
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به  یو نگاهسمت عقب چرخاند بود سرش را به یمسن رمردیکه پ راننده

 او انداخت.

  ؟یریدخترم کجا م ــ

های راننده گرفت و به چشم دیدست سف کیهای شینگاه از ر سروه

 شد. رهیخ زشیر

 قبرستون. ــ

 گذرا به او انداخت. ینگاه نهییبا تعجب به راه افتاد و از آ مرد

  ؟یمن رو دست انداخت یقبرستون؟ االن؟ بابا جان نصفه شب ــ

اعصابش هم  یکرد روسختی تالش مینداشت و بهبحث  یحوصله

  مسلط باشد.

  شم؟ ادهیپ دیبربله اگه نمی ــ

 نگفت. یزیسروه جا خورد اما چ یعصب یاز صدا مرد

 برمت بابا جان.باشه می ــ
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راننده  هخانواده و اقوام خودش بود را ب یکه برا یقبرستان کوچک آدرس

 رهینگاهش به آسمان ت ریل مستمام طو در داد. هیآرامی تکگفت و به

 دهید یاهیآن حجم از س انیای هم داشت در مبود که اگر ستاره یرنگ

  .شدنمی

 خواند زمزمه کرد.به عشق آوان می یکه زمان یشعر تیب

 چیهیب یعشق گرفتار نیکا/ کجاست صبریاز عاشق ب ترچارهیب ــ

نه وفا و  یقیعشق حق در/ استیغم عشق نه صبر و نه ر درمان/ دواست

 نه جفاست

راننده از هم  یافکارش درست سر و سامان نگرفته بود که با صدا هنوز 

 .ختیگس

 دخترم. میدیــ رس

 مهین یبه فضا یگرفت و از پنجره نگاه رمردیسمت پرا به اسکناس

 را ترک کرد. نیپول ماش یباق افتیاز در بعد انداخت. کیتار
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 ییاینجا تنها یدختر خودم منتظر بمونم؟ تو هم مثل یخواــ می

 خطرناکه.

کنارش باشد تا  یداشت کس دوست به عقب برگشت و نگاهش کرد. 

هم نداشت که او را نگه  ییاست. رو بهیغر شیکه برا ینترسد اما نه کس

 دارد.

 ممنون. ینه حاج ــ

قدم اول را  یااهللانداخت و با بسم یرو نگاه شیپ یخاک یجاده به

بود و نور  کیتار اطرافششنید. شدن تاکسی را می صدای دور برداشت.

ها هم از ها بود که آنبرق رچراغیهم که فضا را روشن کرده از ت یفیضع

هایش شده و دست دیاز ترس سف صورتش هم فاصله داشتند.

 کرد.بدون فکر عمل می دینداشت نبا یکه سود یمانیپش .دندیلرزمی

و  ندیبب تاکسی را دیانداخت تا شابه جاده  ینگاه مستاصللحظاتی بعد، 

 یاهیکرد سکند. اما تا چشم کار می دایمهلکه پ نینجات از ا یبرا یراه

 سمت قبرها رفت.به قیقدم برداشت و با چند نفس عم بود و تمام.
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همه  قیدق دیمورد نظر رس یبه قطعه یریهای نفسگقهیبعد از دق یوقت

 .ندیبمیرا ن یجا را نگاه کرد تا مطمئن شود کس

باره در  کیبود به  دهیهای ترسناک که در گذشته دلمیف یهمه انگار

 ببرند. شیذهنش صف بسته و قصد داشتند او را تا مرز سکته پ

نمناک  یسنگ سرد و کم یقبر پدربزرگش نشست و دستش را رو کنار

 ییگو ختیباره تمام ترسش ر کیچرا به  دیهم نفهم خودش گذاشت.

 مردگان! یایباشد در دن یاخودش هم مرده

 خاک .لمس کرد اهیسنگ س یباال برد و عکس آقاجانش را رو دست

 هایش گرفت.چشم یدستش را جلو یرو سیخ

 آن... ریبعد ز یخاک و چند صباح یرو یجاست؟ گذرنیآخرش ا ــ

پاک کرد و نفس  شیمانتو نییدستش را با قسمت پا ینشسته رو خاک

 یقبرستان باال انیکه از چراغ م ییرسوتنها کو یرهی. خدیکش یقیعم

 کرد شد.مزارها سوسو می
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عبور  ینیماش ابانیخ یدانست رونداشت آن مکان را ترک کند می قصد

 .ستندین نانیکند و اگر هم باشد مورد اطمنمی

 یرا بعد از باز زیعز لیآورد موبا ادیبه  شیمانتو بیدر ج یحس لرزش با

 ده است.انداخته و با خود آور بیدر ج

عمو را رد تماس  یدر آورد و شماره بشیرا از ج لیشد و موبا خوشحال

 سنگ قبر گرفت. یاش را روشن کرد و روچراغ قوه نور زد.

من و  ادیجات راحته؟ مامان و بابام خوبن؟  ؟یسالم آقاجون خوب ــ

  د؟یکنمی زیعز

 ند.هایش ببارهایش حلقه زده بود اما دوست نداشت چشمدر چشم اشک

 کرد.می هیهایشان گالییاول از تنها دیبا

و  پسرت م؟یدار ازیما بهتون ن نیفکر نکرد ن؟یچرا همه با هم رفت ــ

کنم کاش عمو فکر می یاش که فقط باعث درد و رنجمن گاهخانواده

 داد.خوب بهم می یاون خدا چند تا عمه ینداشتم اما جا
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پاک  یبرا یند و او تالشهایش افتادگونه یقطره روهایش قطرهاشک

 کردنشان نکرد.

 یبود اون بالها سرم اومد؟ مگه من خواستم زندگ یمن چ ریتقص ــ

 داشته باشم؟ یرعادیغ

هم فشرد و سرش را باال برد نگاهش را به  یهای لرزانش را رولب 

خود را در دل آسمان به  ییبایای هم نبود تا زستاره شب دوخت. یرگیت

 یلرزش دوباره یکه همراه شد با صدا دیکش یآه .ها بکشدینیرخ زم

 .زیعز یاینوک لیموبا

و مجدد تماس را رد  دیکش شیتوجه دست گل آلودش را به مانتو یب

 صدا گذاشت.بی یکرد و رو

 زنم.آقاجونم باز بهت سر می ــ

سنگ  یهای خشکش را روخواند سپس خم شد لب شیای برافاتحه

 .دیگذاشت و بوس
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 دوستت دارم. یلیخ ینم االن اینجا کنارمدوــ می

پدر و مادرش  یابد گاهیبرخاست و آنجا را به مقصد جا نیزم یرو از

 ترک کرد.

قبر پدر و مادرش با آقاجان  انیکه فاصله م یتنها درخت یهیسا ریز از

نفس  یو وقت شدیم دهیباد شن یزوزه یصدا انداخته بود رد شد.

 ستادیقبر پدر و مادرش ا انیم .دیدم میهایش را به چشنفس دیکشمی

که اول  یترس ای خواند.آرامی نشست و ابتدا فاتحهای بههیبعد از ثان

 حداقل سپرده بود. تیرا به امن شیو جا ختهینسبت به فضا داشته ر

 های انسان نما دارند.نسبت به آدم یها خطر کمترمطمئن بود مرده

 سرش گذاشت. ریهایش را زو دست دیدراز کش شیتوجه به مانتو بدون

 چند .دیرو دار گهیشما همد ن؟یبد باش دیچرا با نیپرسم خوبــ نمی

ها ازتون داشتم اما تیمعرفتم نه؟ شکابهتون سر بزنم؟ بی ومدمیماهه ن

ده و بهم آرامش می نجایچون ا دیشا .ادینمی ادمیکدوم  چیاالن ه

 .ادیسرم ب ییبال چیه ستیشم قرار نمطمئن می
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 هم گذاشت. یای پلک روهیثان

قدر نازم و اون دمیترسمی یزیاز چ یبچه بودم وقت ادتونهی ــ

  شدم؟آروم می نیدیکشمی

بعد  یسکوت کرد. کم انیپاهای بیپاسخ و جوابهای بیاز سؤال خسته

 به اطراف دوخت. ینشست و نگاه نیزم یرو

 یست تنها کسخوامی افتاد.و نگاه نگرانش  زیعز ادیبه  دیکه لرز لیموبا

 یشد چراغ قوه بلند مانده بود را حفظ کند. شیبرا ایدن نیکه در ا

خواند به راه راهش گرفت و همزمان که چهار قل را می یرا جلو لیموبا

 افتاد.

لب  ریبه اینجا انداخت ز یبه عقب برگشت و نگاه دیبه در خروج که رس 

 .فرستاد و قدم در جاده گذاشت یصلوات

نام عمو شد.. شد در دلش  یرهیکه باز هم زنگ خورد کالفه خ لیموبا

 صبر کند تا به خانه برگردد. ایشد که جوابش را بدهد  جادیا
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سبز را زد و  یآمده باشد دکمه زیسر عز ییاز آنکه نکند بال دهیترس

 ریبلند عمو باعث ت ادیفر یرا کنار گوشش نگه داشت و صدا لیموبا

 .گوشش شد دنیکش

 نیمعلومه تا ا چیها... ه ؟یهست یسر کدوم گور رهیخ یدختره ــ

 برو؟ یدادرو جواب نمی یچرا گوش ؟یکنمی یچه غلط رونیساعت ب

 ذارم.ت نمیزنده نمتیخدا، خدا کن نب

 گرفت. کیتار یاش را باز کرد و نگاه از جادهمشت شده دست

 ...عمو... من ــ

 یندارد. صدا یهیتوج چیش هدانست کارکرد خودش هم می سکوت

مطمئن بود اگر سالم به خانه  دیرسمرد به گوش می یهای عصبنفس

 یهمان لحظه برا دیو با دیآنمی رونیدست عمو زنده ب ریبرسد از ز

darkhast_romannn@ خودش قبر بخرد.
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رفتن از آن قبرستان  یبرا یادر افکارش غرق شده تا چاره یبه قدر 

به  یبود نشد و زمان بشیکه در تعق یجفت چشم کیمتوجه  ابدیب

 ..شد. دهیاز دستش کش لیخودش آمد که موبا
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 فصل سوم 

 

اگر  یحت .نداشت دنیدر گلو خفه شده و جرئت به عقب چرخ شیصدا

 .دیرسنمی یبه گوش کس شیزد صدامی ادیکمک خواستن فر یبرا

نام خودش از زبان او باعث  دنیمرد و شن یبود که صدا دنیدو یآماده

 شک شود.شد خ

 .دیسروه همراهِ منه بابا نگران نباش ــ

 ای مکث کرد.لحظه

 رفتم دنبالش. یآره از همون زمان که شما به من خبر داد ــ

خدا را شکر او شد.  یرهیخ و و سر باال برد دیآرام به عقب چرخ سروه

ی موهای بلندش مثل همیشه طوری قرار داشت کرد که شال و طرهمی
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صورتش را جایش او ی پیشانی نشود. بهوختگی گوشهکه آوان متوجه س

 دیهایش کشبه پلک یدست .دیدمی طور کامل، بهتر شده بودکه پخته

 ناباور آنجا حضور داشته باشد. شیکرد پسرعموانگار هنوز هم باور نمی

حرکت از چشم آوان که هنوز در حال گوش  نیبه عقب برداشت ا یقدم

  پنهان نماند. های پدرش بوددادن به حرف

به مرد در  پشت .را باور نداشت دیدکه می یزیهایش آن چچشم هنوز

به  یآرام یو ضربه ستادیجهت مخالف او قدم برداشت اما وسط راه ا

 شود. داریاش زد تا اگر خواب است بگونه

 ای زد و به عقب برگشت.خفه غیگذاشت ج شیبازو یکه دست رو مرد

 .. دست نزن.ن...نکن ب... به من. ــ

 سمت راست فرستاد.را به شیقدم عقب رفت و موها دو

 مقابل دختر گرفت. میهایش را باال برد و به صورت تسلدست آوان

  ؟یترسمنم چرا می ،قاصدک ــ
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ای که قبال با مانهیصم یچرا سروه عوض شده است و رابطه دیفهمنمی

ته را با او در چند سال گذش نیهای ااتفاق یکس هم داشتند ندارند.

از سر نگذرانده  شیکه دخترعمو زهاینگذاشته و خبر نداشت چه چ انیم

 است.

 اشاره کرد. یوزش باد چشم از سروه گرفت و به قسمت با

 .میزنسوار شو با هم حرف می ایرو اونجا پارک کردم ب نیماش ــ

کرد و به اجبار  ریبه جدول گ شیکه پا ییباز هم عقب رفت تا جا سروه

 .ستادیا

  ...یعنیتو... من...  ــ

 اش جمع کرد.نهیهایش را در سو دست دیکش یقیعم نفس

جام؟ تو چرا نیمن ا یدیشه چطور ممکنه از کجا فهمهنوز باورم نمی ــ

 ؟یاز خارج برگشت یاصالً تو ک ؟یاومد

 سمتش برداشت.چند قدم به آوان
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نگفتم تا  بهت .شهیسه روز م دیشا رانیاومدم ا ستین یادیمدت ز ــ

 اما انگار... یشیکنم گفتم پس خوشحال م زتیسورپرا

 پوزخند زد. سروه

 ؟یچرا برگشت ــ

 را به عقب راند. شیموها

 برگردم؟ یدوست نداشت ــ

 با چند قدم کوتاه از کنار آوان رد شد. سروه

 .یبه هر حال خوش اومد ستیبه من مربوط ن ــ

داد چشم  هیتک یجلوتر به درخت از سروه که از او فاصله گرفت و آوان

 گرفت.

 نداره. تیامن نجایا میحرف بزن نیماش یتو میبر ایب ــ

 شد. رهیرا باز کرد و به او خ نیماش در

 .گهیقاصدک د ایب ــ
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 سوزاند.کرد دل دخترک را میبار لقبش را تکرار می هر

 های نامطمئن جلو رفت.از درخت گرفت و با قدم هیتک

  ؟ینبرد ادیات رو از هــ قاصدک گفتن

باال  ییرا بست. آوان استارت زد و ابرو نینشست و در ماش یصندل یرو 

 برد.

کنه منتظر می ییشه فراموش کرد؟ آدم آرزومگه قاصدک رو می ــ

 کنه نه فراموش بشه. دایمونه تحقق پمی

خون به صورت او  دنیاست و آوان جه کیاز اینکه آسمان تار خوشحال

 یپسرعمو نیا هایش را بست.داد و پلک هیسرش را تک ندیبرا نمی

جواب  گرید یقاصدکش قبل از او به کس دیفهمعاشق و مهربان اگر می

 ایرا بفهمد  انیداد تا جربه خرج می یمثبت داده است مانند قبل صبور

 کرد؟در صورتش نگاه نمی گرید

 .دندیشیندامی گریکدیرو به رو شدنشان با  یدو در سکوت به نحوه هر
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سروه داشت و با فرارش از خانه به هم  یکه برا یزیبه سورپرا آوان

که اجازه داد سر مزار  شیپسرعمو یبود. قاصدک به مردانگ ختهیر

 آورد. مانیاش خلوت کند و جلو نرفته تا دخترک آرام شود اخانواده

آن شب تحمل  یهایش را در هم گره زد براعمو افتاد و اخم ادیای لحظه

 را نداشت. یگریبحث و جدل د

 پارک کرد. ابانیخ یرا گوشه نیماش یبعد از ربع ساعت آوان

 رم؟یبرات بگ یدوست دار یهنوز هم بستن ــ

 سمت او چرخاند.را به سرش

  مناسبتش؟ ــ

 کمربندش را باز کرد. مرد

 .رانیبرگشتنم به ا ینیریمناسبت رو بذار به حساب ش ــ

 .دیکش شیبه موها یت و دستتفاوت نگاه از او گرفیب

 نخوردم. یهست بستن یشش سال یبه خودت زحمت بد ستیالزم ن ــ
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 شد. ادهیپ نیاز ماش آوان

چرا شش ساله اعتصاب  یبد حیبرام توض دیبعد با یشه ولمی ریاالن د ــ

 .یکرد

 را بست و رفت. نیماش در

ها به به خانه تمام دلشوره دنیرو شد. با فکر رس ادهیپ یرهیخ سروه

 آوردند.جانش هجوم می

هایش را باز کرد و به آوان که کنارش نشسته و پلک نیدر ماش یصدا با

 دستش بود چشم دوخت. وانیدو ل

 ؟درسته هوا بهاری شده، اما بازم سرده... سردت نیست با این مانتو ــ

 سیاش را خدهیهای خشکو با زبان لب دیکش فشیکث یبه مانتو یدست

 کرد.

هم بزنه سردش  خیاگه  یبذار زریفر یها توجسم سوخته رو سال هی ــ

 نداره. ییکارا هیپوچ و خال گهید اون شه.نمی
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 گریچرا د دیشیاندکرد و در دل میحرف فقط نگاهش میبی آوان

 سمتش گرفت.را به وانی. لشناسدرا نمی شیدخترعمو

 گرفتم. یکیبرات ذرت مکز ــ

 گرفت. شیرا از دست پسرعمو وانیل 

 ممنون پسرعمو. ــ

 زد. یلبخند مهربان آوان

 خواهش قاصدک. ــ

اش را نهیکه قصد داشت س یاز آوان که دلتنگش بود گرفت و آه چشم

 خشکاند. شهیبسوزاند از ر

که  یاحساس که نسبت به او داشت از اول هم اشتباه بود و زمان نیا

قلبش را  یجلو دیبا ستیها نبه ازدواج آن یعمو راضزن دیفهم
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را کنار گذاشت  وانشیی او شده بود لرهیهای خکه انگار متوجه نگاه آوان

 .دیسمتش چرخو قبل از استارت زدن به

  شده؟ یزیچ ــ

 تکان داد. یمنف یبه نشانه یسر دخترک

 نبود. هیقابل توج شیدر قاصدک برا رییحجم از تغ نیا

ن دختر شاداب و سرحال او ؟یتونم بپرسم چرا عوض شدسروه می ــ

 آدم افسرده؟ نیچرا شده ا

 دستش چرخاند. وانیرا در ل قاشق

  من افسرده شدم؟ یدینگاه فهم هی یتو ــ

 زد و با گفتن بسم اهلل به راه افتاد. استارت

  ؟یخور. چرا ذرتت رو نمینمیبرو دارم می مشیعال ــ

 داد. رونینفسش را ب کالفه

 یبازپرس یبعدا وقت برا ؟یت رو باالتر ببرشه سرعتمی زمینگران عز ــ

 هست.
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 به سروه انداخت. ینگاهنیم

تونم بشم. چرا نمی مهیتاس تازه ممکنه جر ستیسرعتم صد و ب ــ

 .یبشناسمت؟ عوض شد

 صورت آوان گرفت. یرا باال برد و جلو وانیزد ل پوزخند

  ارمش؟رو کجا بذ نی. اآره اون دختر روحش مرد و دوباره متولد شد ــ

کرد حال هایی را از سر گذرانده و فکر میدانست چه اتفاقکه نمی آوان

 .اش است به حرف آمدبد سروه به خاطر فوت خانواده

دونم غم از دست دادن خانواده می ؟یشمی یدلم چرا عصب زیعز ــ

 یلیام من به دالگم. شرمندهمی تیو بابتش هم متاسفم و تسل نهیسنگ

 و کنارت باشم. رانیا امینتونستم ب

 دید یوقت آوان شد. رهیخ شیآورد و به محتوا نییرا پا وانیمجدد ل 
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رو باب  رشیپن یول یدونم دوست نداربزنن می ادیفلفل رو نذاشتم ز ــ

 خودت اضافه کردن. لیم

ذرت و  طعم رد.ک کیهایش نزدرا باال آورد و به لب یکیپالست قاشق

ها و برق رچراغیکه نگاهش ت یحال در دندانش را دوست داشت. ریز ریپن

جواب آوان را در  دیکاوهایی که در رفت و آمد بودند را مینیماش

 ذهنش داد.

کنه بعدش چه که فکرش هم به ذهنت خطور نمی نیاونقدر هم سنگ "

  "سرم اومده ییبال

 .دمتیها دخوشحال شدم بعد از سالگم می کیدوباره ورودت رو تبر ــ

را روشن کند که دختر متوجه شد و  نیدست برد چراغ ماش آوان

 بلند شد. شیصدا

 کنه.می تیهام رو اذــ روشن نکن لطفا نور چشم

آورد  نییسروه خشک شده بود را پا یصدا دنیکه با شن دستش

 باال برد. ییمتعجب ابرو
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که  ییتا جا ؟یاریم بیای عجههات؟ سروه چرا بهونهچرا؟ چشم ــ

 !یمتنفر بود یکیتو از تار ادمهی

 بود. زیبرانگ نیهایش را فراموش نکرده تحسآوان عادت اینکه

 یدوست نداشت یکه زمان ییزهایبه تموم چ یرسمی ییبه جا یگاه ــ

ها و هم عادت کردم به نداشته من هستن. نیها هم همآدم یبنددل می

 دوست نداشتم دل بستم. یزمانهایی هم که به داشته

گاز گذاشت و  یپا رو یشد عصبمی شتریهایش داشت بکه ندانسته آوان

 لحظه کالچ را تا آخر گرفت و دنده را عوض کرد. کیدر 

  نه؟ یمن رو روشن کن یخواــ نمی

بود افتاد و متوجه لرزش  رونیای به سروه که نگاهش به بهیثان

 هایش شد.دست

 یی ما ساکن شدگفت عمو تو رو به بابا سپرده و خونه نیــ اصالً آو

 ؟یهست زیعز شیشد االن پ یپس چ

@darkhast_romannn

https://t.me/joinchat/fbNC0O6yGo42ZmE0


کدام سکوت بودند هیچ نیربع که در ماش کینداد و تمام  یجواب سروه

 را نشکستند.

 شو. ادهیپ ــ

 هایش را در هم گره زد.گرفت و انگشت زیعز ینگاه از در خانه سروه

  ؟جاستنیممنون فقط، عمو هم ا ــ

 را دور زد در سمت دخترک را باز کرد. نیشد و ماش ادهیجواب پبی آوان

رو  زیکه عز یداخل بابا هم نگرانت بود زمان میزودتر بر نییپا ایب ــ

 کنارش موند. گهیرسوند د

 زد. ینگاه دختر را خواند و لبخند مهربان ترس

 من کنارتم. نییپا اینگران نباش ب ــ

 شد. ادهیای پآسوده الیآتش بود که با خ یحرف آوان آب رو انگار
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سمت زیر بهدر جواب آوان زد و از کنارش گذشت سربه یتلخ پوزخند

های بلند خودش را به و با گام دیدور گردنش کش یدست آوان خانه رفت.

 .آرامی فشردزد و به فشیظر یبه بازو یچنگ او رساند.

 یتلخ نیتر از اون او مهم یاگه نفهمم تو چرا تلخ شد ستمیآوان ن ــ

 .نبرم نینگاه و کالمت رو از ب یتو

 را زد. فونیای از او جدا شد و جلو رفت زنگ آهیاز ثان بعد

  خودته؟ نیماش ــ

 انداخت. ینگاه دهیسؤال را پرس نیسروه که ا به

 رو ببره نیمدت دستم باشه اون هم مال آو هیبابا  نینه قرار شد ماش ــ

 بخرم. یکیکه خودم  یالبته فقط تا وقت

 .دیکش شیبه موها یدست

 میتصم یدونکه گفت نمی زیعز ران؟یا امیدارم می یخبر نداشت ــ

 کنم. زتیگرفتم سورپرا
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آوان  یهای عسلسرش را به طرف راست کج کرد و نگاه در چشم سروه

 دوخت.

 نیا یبه من بگه؟ من تو یزیچ یکه کس امیمی مگه به حساب ــ

بودن  ستادهیارزش داشتم که پشت سرم پدر و مادرم ا یخانواده تا زمان

تنها  یحت .دنیدورم رو خط کش زیها هم همه به جز عزبعد از اون

 دوستم که مثل خواهرم بود از پشت به من خنجر زد.

 کیپاچه جلو رفت و زده باشد دست ییکه متوجه شد حرف نا به جا انگار

 زنگ در را فشرد. گریبار د

 ه؟یچ انیسروه خانم جر نمیصبر کن بب ــ

اینکه در لفافه  از شد. اطیکه باز شد بدون نگاه کردن به او وارد ح در

 یای هم به پعالقه یکرد ولنمی یمانیحرفش را زده بود احساس پش

 اش نداشت.یتلخ زندگ قیبردن آوان در مورد حقا

 ه؟یچ انتیخ انیبود؟ جر یها چحرف نیه منظورت از اسرو ــ

 سمت حوض برداشت.هایش را بهقدم نیجواب دادن به او سنگ بدون
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پدر و مادر  یدختر مطلقه هیدونستن نه؟ برات از  بهیتو رو هم غر ــ

 مُرده نگفتن؟

آنکه را گرفت که او هم بی شیتر بود بازوقدم از سروه عقب کیکه  آوان

 .ستادیا برگردد

رو  یزیچ یتونفکر نکن با فرار می ه؟یمنظورت چ نمیــ صبر کن بب

 .هیچ هیفهمم قضباالخره که می یکن یمخف

 هم گذاشت. یهایش را محکم روو پلک دیکش یآه

هم افتاده  یمن دخالت نکن هر اتفاق یزندگ یکنم توخواهش می ــ

 نیزتریبه عز یحت نداره. یکس یرو زندگ یریفقط به خودم مربوطه و تاث

 نداره. یربط ممیآدم زندگ

و او را مات و مبهوت همان جا رها  دیکش رونیرا از دست آوان ب شیبازو
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دهانش گرفت. احساس سرما لرز به  یهایش را به هم زد و جلودست

تنش نشانده بود دوست نداشت به داخل برود و با عمو چشم در چشم 

قصد نداشت خانه را هم نو و نوار  زیانگار عزآمد و بهار می گرید ماه شود.

 کند.

 کنه از دستم نه؟سکته می زیخونه عز یمانتو برم تو نیبه نظرت با ا ــ

 انداخت. یهای قرمز آوان نگاهیای برگشت و به عسلهیثان

 .که برام مونده یباشم تنها کس زیمراقب قلب عز دیبا ــ

 .دیشبرد و محکم ک شیپنجه در موها یعصب آوان

آخه؟  یکنزنم... ال اله اال اهلل چرا اعصابم رو خراب میسروه می ــ

 م؟یهست یپس ما چ ؟یکسبی ؟ییتنها

بزرگ درخت و  یتنه یهیو چشم به سا دیزیر آهسته خندسربه سروه

 معلوم بود دوخت. شانیپاها ریهایش که زشاخه

ه مثل درخت هزار تا شاخه داره ک یپسرعمو زندگ یدونــ می

سمت آسمون رفته. من مجبور هاش کج و بهیهاش صافه و بعضیبعض
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صاف و بن  یجاده هیداخل  مکج بیفت یجاده نیفرار از ا یشدم برا

شدم که  یآدم نیاالن هم ا شیبست که نه راه پس داشتم و نه راه پ

از خودم بود من از تو طلبکار نشدم پس تو چرا  اشتباه .ینیبروت میروبه

 ؟یطلبکار مونمیغلط کردم و خودم هم پش هیه خودم از من ک

 خوش رنگ آوان برداشت. یهای عسللهیت یاز رو نگاه

به حال  یفکر هیو عمو رو سرگرم کن تا من  زیخونه عز یلطفا برو تو ــ

 بکنم. فمیکث یمانتو

 گرفت و تالش کرد به خودش مسلط باشد. یقینفس عم آوان

رو  زیهمه چ دیفرصت بهتر با هی یدم توباشه فقط فکر نکن کوتاه اوم ــ

دارم که پس گرفته  یامانت هی شتیهم نره من پ ادتی یکن فیبرام تعر

 .شهنمی

که به داخل  یهای بلند از او دور شد و تا زمانهایش را زد و با گامحرف

سالن گرفت و  یاز در چوب نگاه خانه برود سروه با چشم دنبالش کرد.
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عکس ماه که درون آب  یرهیخ رگرداند.سمت حوض بسرش را به

 حوض نشست. یرفت و لبه کیشد نزد دیدرخشمی

هم دوست  یبرا میتونمی ؟یهمدم ندار ؟ییتو هم مثل من تنها ــ

 م؟یباش

 .دیگرفت من را به ماه بفرستافتاد که کودک بود و بهانه می یوقت ادی

شود تا به ماه  کرد بزرگ شد فضانوردمی قیو او را تشو دیخندمی پدرش

به درون خودش  دیبا یمعتقد بود خودش ماه است و گاه آقاجانش برود.

شد االن که هایش نمیها کودک بود و متوجه حرفوقت آن سفر کند.

هایش منظور از که حرف دیفهمکرد کامل منظور او را میفکر می

 بود. یخودشناس

 د زد.لبخن اشیرا درون آب فرو برد و از احساس خنک دستش
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ای ماه تو همدرد من آخری/ نیای ماه به درد دل من تسک امشب ــ

 یتو از دور که/ دانمجان تو من دارم و من می کاهشی/ نیمسک

 ینیبها میچه دیخورش

بلند شد که دستش به  شیهای مانتو از جاقصد باز کردن دکمه به

 عمو خشکش زد. ادیفر یصدا دنیبا شن دهیسوم نرس یدکمه

سر رو برسم  رهیخ یآوان دستم رو ول کن برم حساب اون دختره ــ

 گم.کرده. ول کن میمی یخونه چه غلط نیاز ا رونیتا االن ب نمیبب

 زیعز پس .دیرا در آغوش کش شیعقب رفت و بازوها یوحشت زده قدم 

 !دیکشمی ادیاش فرانهاش سر دردکجا بود که عمو در خانه

 ..کرد.مرور می یهای خودش را هنوز هم گاههیو گر غیج یصدا

بودم که اون موتور  ابونیاون خ یتو فقط نکردم... یبه خدا من کار ــ"

 سوار...

 زد.می ادیهایش تنها فرگفته دنیبدون شن مرد
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 "خفه شو... صدات رو نشنوم. ــ 

 دیدست از افکارش کش واریبه د شدن در سالن دهیکوب یصدا دنیشن با

 حوض برخورد کرد. یوارهیبه د شیبه عقب برداشت که پا یگریو قدم د

 پدرش را گرفت. یو بازو دیکش یقینفس عم آوان

سختی رو به زیعز یکنم آروم باش مگه نگفتبابا خواهش می ــ

 مگه دکتر نگفته استرس براش سمه؟ ؟یخوابوند

 رفتارش نداشت. یرو یرزه افتاده و کنترلاندامش از اضطراب به ل تمام

سرخ از خشم عمو طرف  یطرف و چهره کی زیاز دست دادن عز ترس

 ماجرا بود. گرید

 یچ یبرا یموندمی رونیتا االن؟ همون ب یبود یکدوم گور ــ

 ؟یبرگشت

شد. انگار ناخوداگاه به  رهیرا باال آورد و به صورت کبود مرد خ سرش

 دایاست که مزاحم پ یکرد همان روزمی گذشته برگشت و احساس

 کرده بود.
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 ... نک...رد...م.یمن... ک...کار...  ــ

 .دیرا کش شیجلو رفت که آوان بازو یقدم یعصب عمو

 بابا آروم باش. ــ

 را به عقب هل داد. آوان

وقت شب  نیتا ا نمیگم؟ جواب بده ببمی یچ یشنونمی ؟یکر شد ــ

 ؟یبود یکدوم گور

کرد سروه به داخل خانه برود اما دخترک خشک شده بود و  اشاره آوان

 جرئت نداشت قدم از قدم بردارد.

اون  میگذرازت نمی ؟یدار ییاینجا جا ادیب زیسر عز ییبال یفکر کرد ــ

 ...یبه خاطر تو زیکه عز یروز

پدرش  یشد و بازو یعصب دیهای سروه که دبرق اشک را در چشم آوان

 را محکم فشار داد.

 شه.ها هم بلند میهیهمسا یاالن صدا نییپا دیاریبابا صداتون رو ب ــ
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رگبار مشت و  ریکرد االن زمطمئن بود اگر آوان او را کنترل نمی سروه

 یرا قرار بود سرش خال زیحرص چه چ دیفهمهای مرد بود. فقط نمیلگد

 کند.

 من... من... فقط... ــ

قدم را برداشت مرد  نیوه اولسر یاشاره کرد به داخل برود و وقت آوان

سمت سروه که شوکه شده بود پسرش را به عقب فرستاد و به نیخشمگ

 هجوم برد.

کنم اگه ! تو رو آدمت مییدجواب من رو نمی گهیحاال د ــ

 .یایمن هم در ب یتو رو یکردذاشتمت به امان خودت جرئت نمینمی

 شیت اما االن صدااز رفتار پدرش و سروه که سر و زبان داش جیگ آوان

 آمد جلو رفت.در نمی
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و صورتش از ترس  دندیدرخشمی اشیشانیپ یهای درشت عرق رودانه

عمو که باال رفت با ترس  دست .دندیلرزهایش میشده بود و دست دیسف

 هم گذاشت. یپلک رو

 .دیهای پدرش را گرفت و عقب کششانه آوان

 ...یدختره نیولم کن بذار حساب ا ــ

 زد. یلبخند تلخ دینجاتش را که شن یفرشته یصدا

 نیا یپا تو یحق ندار گهید یدختر من بلند کن یمحمود دست رو ــ

 !یخونه بذار

حوض که از ترس  یصورتش برداشت و از لبه یلرزانش را از رو دست

پشت دست پاک هایش را با اشک کتک خوردن نشسته بود بلند شد.

 .دیباز کرده بود دو شیکه برا زیسمت آغوش عزکرد و به

 برداشت. اطیزد و چند قدم در ح شیبه موها یکالفه چنگ آوان

 نیگقت اتر از گل نمیچرا پدرش با سروه که به او نازک دیفهمینم
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 یهمه ینبوده انگار زندگ رانیکه ا یکرد در مدترفتار می نیچن

 کرده بود. ییرهاییتغ انشیاطراف

حق نداره صداش  یکسمن هیچ یخونه یرفته تو ادتیمحمود انگار  ــ

 تر از خودش باال ببره!فیضع یرو برا

  تر کرد.محکم دیلرزهایش را دور دخترکش که میدست یحلقه

 آروم باش مادر. ــ

 کرد.اش میخالصه خط کیکن فقط در  فیرا تعر تیگفتند امنمی اگر

بتواند درون  تیو او تنها با نوازش موها یربزرگ باشآغوش ماد در»

 «متالطم تو را آرام کند.

 .دیسروه را بوس یشانیاش را از محمود گرفت و پینگاه عصب زیعز

 ینطوریا گهید یسالم خوشحالم .یدفعه رفت هی یوقت دمیترس یلیخ ــ

 من رو نترسون دخترم.

 ای پشت دست مادربزرگش کاشت.بوسه

 غلط بکنم بترسونمت. گهیمن د شما ببخش ــ
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 قدم عقب رفت. کیپوزخند زد و  عمو

ی خونه یره ولگردکه هر وقت بخواد می یشما بهش رو داد نیهم ــ

 یخانوم رو نصفه شب تو ؟یکرد. که چها نمیغلط نیمن بود از ا

 .میکن دایها پکوچه

ای به سنگ حرص زده از اینکه مادرش او را متهم کرد ضربه محمود

 زد. نیزم یرو

 ...یدختره نیا ــ

 کیها نزدبا کمک سروه که دستش را گرفته بود چند قدم به پله زیعز

 را قفل نرده کرد. گرشیشد و دست د

تر من حرمت و احترام نگه داشتن واجبه. کوچک یخونه یمحمود تو ــ

 .یو نمکدون بشکن ینمک بخور یتر هم نداره حق ندارو بزرگ
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 یو انتظار داشت کس دیچرخآن سه نفر می نیاهش بکنجکاو نگ آوان

اش کرده بهیغر یاما انگار آن چند سال دور اوردیهم او را به حساب ب

 بود.

 دستش داد. ریز یبه نرده یفشار زیعز

ی خودش خونه یتو دیشما با یباش، سروه دختر منه و همه یپسرم ــ

تنهاش  یپناهو بی یسخت ی. شماها که تودیاحترامش رو نگه دار

 ه؟یاالن حرف حسابتون چ نیگذاشت

 اش زد.نهیبه س یآرام یضربه

 دیشما تنهاش گذاشت یپناه آورد وقت رزنیاز دست شماها به من پ ــ

سرش بودم از  یتا االن خودم باال میمن و دوستش پشت و پناهش شد

 خواد.به بعدم خودم هستم آقا باال سر نمی نیا

جواب پدر و  تیبه خاطر امانت دار دیباکه  یعذاب وجدان روز تو

 .ریبگ یمادرش رو بد
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 زیهای عزتیانداخت. از حما نییسرش را پا نیو شرمگ دیلب گز سروه

کرد در مقابلش سرافکنده بود شد اما صادقانه که فکر میدلش گرم می

 ساخت.اش مییحام یبرا دیجد یکه هر بار دردسر

های سرخش پس زد و لبخند گونه یهایش را از روانگشت اشک با

بود بر لب  یگذاشت و واقعمی شیاش را به نماکه چال گونه ییبایز

 نشاند.

سمت باغچه پرتاب کرد و گرفته به یکه با نوک کفش به باز یسنگ عمو

 گرفت. زیچشم از عز

 ندارم خدانگهدار. یکار گهیباشه من د ــ

 قدم برداشت. سمت درها بهشانه انداخت و پشت به آن یرا رو کتش

 .پسر میبر ــ

او را  یبود که صدا زشیهای پدر و عزغرق در حرف یبه قدر آوان

 .دینشن
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بود او  بیپدرش عج یکرد؟ برخوردهانمی یسروه از خودش دفاع چرا

 که سروه را مانند دختر خودش دوست داشت.

و به داخل خانه برگشت.  دیکش یمتوجه رفتن محمود شد آه یوقت زیعز

و  دیچرخ یای به آوان چشم دوخت و بعد هم به آهستگم لحظهسروه ه

او  یرو شیعمو پ دینداشت که بگو یغرور یحت رفت. زیپشت سر عز

 را شکسته است. تشیشخص

به ساختمان  ینگاهنیم ستادهیا اطیمتوجه شد تنها در ح یوقت آوان

را کنار زد و دست راستش را در  کتش برود. دیانداخت و به عقب چرخ

نفر  کیسمت در رفت و متوجه نشد مشغول به یفکر با فرو برد. بشیج

 باشد.های پر از حسرت نظاره گر رفتنش میبا چشم پشت پنجره

های قدم نیبه ماش دنیرس یرا که محکم پشت سرش بست برا در

 نیماش موتیر از چه قرار است. انیجر دیفهممی دیتری برداشت بابلند

 سوار شود. درشپای کرد را زد و اشاره
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مگه صدات  ؟یاومد ریقدر د نیچرا ا ؟یایاالن هم ن یخواستــ می

 ؟ینکردم راه بیفت

ای هیثان داده بود چرخاند. نیبه سپر ماش هیسمت او که تکرا به سرش

شد و بعد هم  رهیپدرش خ نیهای براق و خشمگجستجوگرانه در چشم

 بدون حرف پشت فرمان نشست.

 گریسمت دای بعد بههیبرد و ثان شین موهادرو یدست یعصب محمود

 رفت و در را باز کرد کنار پسرش نشست. نیماش

 اسم... یحق ندار گهیآوان د ــ

 .دیفرمان کوب یهم فشرد و کف دستش را رو یرو لب

هایی ذهنم پر شده از حرف یکاف یبه اندازه ؟یشه ادامه ندبابا می ــ

سن ذوق و  نیا یچرا سروه تو ن؟یدختر کرد نی! چه کار با انیکه زد

دختر رو دوست  نیکه من ا یندومی ست؟یهاش نچشم یتو یشوق

  دارم؟
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هایش از شدت فشار پنجه .دییهم سا یدندان رو نیخشمگ محمود

 شده بودند. دیسف

 دختر مط... هی یخواــ می

 نکرد. یو به نگاه کنجکاو او توجه دیکش یقینفس عم محمود

 م.نذار دهن باز نکن ــ

او را از  دیای ندارد و فقط بادهیفا چیپسر ه نیست حرف زدن با ادانمی

 داشت.سروه دور نگه می

 .استارت زد و به راه افتاد .کالچ را تا انتها گرفت و دنده خالص کرد آوان

را هم  فکرش ظلمت شب غرق شدند. انیدو سکوت کرده و در م هر

 نیختم شود ا شیخترعمود زیکه قرار بود به سورپرا یکرد روزنمی

 برسد. انیبه پا نیچن

کرد و بعد که به می یبار با عوض کردن دنده حرصش را سر گاز خال هر

 نییآورد پدرش از سرعت باال وحشت دارد مجدد سرعتش را پامی ادی
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دور فرمان فشار داده بود که احساس  یهایش را به قدرانگشت آورد.می

 حس شده اند.کرد بیمی

 نگذاشته بودند؟ انیها را با او در ماتفاق انیی اطرافهیوه و بقسر چرا

 یتماس گرفت افتاد و او گفت پرونده زیکه با عز شیچند سال پ ادی

فرستد تا به چند پزشک نشان دهد اما در می شینفر را برا کی یپزشک

طرف را شود و او هم با فکر به اینکه نمی یراض آن فردآخر گفت 

به فکرش خطور نکرد سروه چه  ینشد. آن روز حت ریگیپشناسد نمی

 باشد. اشتهتواند دمی یی پزشکپرونده

ها صحبت رفت و با آنمی زیعز یبه خانه دیفرصت با نیدر اول فردا

 کرد.می

را ترک  اطیکه آوان ح یو تا زمان ستادهیآن سو سروه پشت پنجره ا از
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اش که امشب هم در قبرستان و هم یناج یرعمودر پشت سر پس یوقت

سمت در مقابل پدرش کمکش کرد بسته شد از پنجره فاصله گرفت و به

 .دیچرخ زیعز

 یای رودر سکوت گوشه زیکه به داخل برگشتند عز یتمام مدت در

به دو بالشت گرد داده بود و  هینشسته و تک یکنار بخار یسنت یتشکچه

 .دادرا ماساژ می شیزانو

به خدا فقط رفتم  گهیقربون نگاهت بشم دلخور نباش د زیعز ــ

 آروم بشم. یکم دیقبرستون شا

 ریدست بافت ز یهای درشت قالزیر انداخت و به گلسربه شرمنده

 چشم دوخت. شیپاها

 تا بغضش را کنترل کند. دیکش یقیدهانش را فروداد. نفس عم آب

ها سر نزده شد به اونیسال م هیدلتنگشون بودم  یلیخ دیدونــ می

 بودم نه؟
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 آمد قهر کند.هنوز هم از دست سروه ناراحت بود اما دلش نمی زیعز

 شد. رهیرا چرخاند و به دخترک خطا کار خ سرش

اومد چه سرت می ییاگه بال یاون وقت شب رفت ینکرد یکار خوب ــ

فکرم هزار  ختم؟یرسرم می یرو دیبا یکردم؟ اون وقت چه خاککار می

 مردم و زنده شدم. یجا رفت و تا برگرد

 دنیکه تحمل شن سروه زد.برق می نکیع ریاز ز سشیهای خچشم

تشکچه  یرا نداشت خودش را به او رساند و جلو زیلرزان عز یصدا

 نشست.

نرم  ییجا ییتنها گهیدم دو بچه بودنم. قول می ینفهم یبذار پا زیعز ــ

 شن.می شتریم بهاکه غصه زینگرانت کنم. فقط اشک نر

 ای پشت آن نشاند.را گرفت و بوسه زیعز دست

خودم رو از  ادیهات بقطره اشک از چشم هیبه خدا اگه به خاطر من  ــ

 کنم.های من نداره خالص مینفس یبرا ییکه هواش جا یزندگ نیا
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اش را لمس کرد سرش را باال آورد و نگاه در که گونه زیعز دست

 دوخت.آلود او های اشکچشم

ام و نفس در مورد مرگ حرف نزن من به خاطر تو فقط زنده گهید ــ

 کشم.می

 هایش نشست.لب یرو ینیغمگ لبخند

 چشم. ــ

گذاشت. محتاج  زیعز یپا یو سرش را رو دیجا دراز کش همان

هایی که دستش را درون حد و مرز او بود و عاشق زمانهای بیمحبت

 کرد.زشش میو نوا دیکشبلند دختر می یسویگ

 ؟یزنبرام حرف می زیعز ــ

خواند و او هم می شیبرا یکرد که در کودک ییبه خواندن الال شروع

  مادرش. یرا قبول نداشت حت زشیجز عز یهای کسییالال

 نیالبته... با ا ؟یخوندو می ییالال نیبچه بودم برام هم ادتهی زیــ عز

 هم بود. ینیتفاوت که االن تنها هستم و اون موقع آو
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 صورتش کنار زد. یسروه را از رو یموها 

 .ادمهیــ آره دخترکم 

 هایش نشست.لب یرو یمهربان لبخند

 .میــ برو بخواب فردا مهمون دار

باال رفته چشم به لبخند  یدر آمد و با ابروها یبه حالت سؤال صورتش

 دوخت. زیعز

 ی عمو هستن نه؟ــ مهمون؟ حتما باز خانواده

بعد  ی نه باال برد.را به نشانه شیزد و ابروها یلبخند شیرافقط ب زیعز

 سیبلند شد به طرف سرو یقرار داد و با کمک پشت شیزانو یرو یدست

 رفت.

گفت  یبلند ریبلند شد شب به خ زیسروه قبل از باز کردن در توسط عز 
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پرده به داخل اتاق  یکه از ال به ال یی نورکهیرا باز کرد و به بار در

بود نگاه کرد بدون روشن کردن برق به طرف تخت رفت و  دهیسرک کش

 شیپ شیهایی که امروز براخسته از بحث و جدل دیدمر دراز کش شیرو

اش از گذشته یو شهاب که قسمت نیآو دنیآمده بود مخصوصا با د

 .دیکش قیعم یبودند آه

 دنیاش کرد دزدههیجان یو کمکه امشب داشت  یحسن تنها

کرده  رییتغ یبه قدر آوان نداشت. یها از او خبربود که سال ییپسرعمو

کرد اش دقت نمیتا به چهره دیدمی ابانیاگر او را در خ دیبود که شا

بروند  یگفتند پسرها هر چه به سن باالترراست می انگار شناختش.نمی

 ود.شتر میپخته شانیهاتر و چهرهجذاب

کردند می فیبلند و الغر اندام که همه تعر یبود با قد یپسر ینوجوان در

 شود.کشد و به وزنش اضافه نمیاو تنها قد می

و جذاب که اخالقش هم عوض  کیش یپسرعمو نیا دنیهر حال از د به

 نشده بود خوشحال شد.
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تاک  کیت یهایش صداهایش به ساعت و گوشکه چشم یحال در

 ..ها پرواز کرد.روحش به گذشته دیشنعت را میهای ساعقربه

نگاه  رونینشسته بود و از پنجره به ب یدرون تاکس شیدخترعمو کنار

 شد. ییکرد که متوجه موتور آشنامی

 دنبال ما افتاده؟ یبه نظرت اون موتور نیــ آو

هایش دنبال سروه را با چشم یشد و انگشت اشاره لیبه جلو ما یکم

افتاد که صورتش را به  یپوش اهیای نگاهش به مرد سهلحظ یکرد. برا

  .دیدخاطر کاله کاسکت نمی

 ای باال فرستاد.شانه

 رونیچون تنها ب ستیمن که آشنا ن یبرا ش؟یدیمگه تو باز هم د ــ

 .دمشیرفتم ند

شک به دنبال او پس بی ندیببار است او را می نیگفت اولمی نیآو یوقت

 کند؟ بشیای تعقبهیغر مرد دیچه با یبرا بود.
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چشم  شیرنگ دخترعمو یهای درشت و عسلکج کرد و به چشم سر

 دوخت.

 یلیرو ندارم! خ یدنبال من باشه؟ من که کس دیآخه خب چرا با ــ

 .بهیعج

 نرمی فشرد.و به دستش گذاشت یدست رو نیآو

اگه باز  یول یاصالً دنبال تو نباشه و اشتباه کن دیخیال بابا شابی ــ

 کنه. یریگیتا پ یگاومد به بابا می شیپ یوردم

 به موتور سوار نگاه کرد. گریو بار د دیترس و دلهره به عقب چرخ با

اش یدر مورد اینکه چند دفعه در چند قدم نیصحبت با آو یبرا یلیتما

های اطراف گذاشته است به خاطر ترس پا به مغازه یول دهیموتور را د

 نداشت.

 .دیافکارش را بر یراننده رشته یصدا

  ن؟یشمی ادهیپ میدیها رسخانم ــ

 را پرداخت کرد. هیطرف صحبت مرد جوان شد و کرا نیِآو
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تا چراغ راهنما که قرمز شد  ستادندیشدند و ا ادهیپ نیهر دو از ماش 

 بروند. ابانیخ گریسمت دبه

اقامت اگه با آوان صحبت کنم بابا رو  یگم سروه به نظرت براــ می

 کنه؟می یراض

بود گرفت و  ستادهیها ااش کنار آنکه دست در دست بچه یاز خانم نگاه

 شد. رهیبه آسفالت خ

 شه.می یکیتار یتو یریکمکت کرد به هر حال ت دیبه نظرم بگو شا ــ

تکان داد و دست سروه را گرفت با هم عبور  دییی تابه نشانه یسر نیآو

 کنند.

های منتظر چشم نیبه ماش شهیمبودند و به عادت ه ابانیخ وسط

 یبلند غیرفت جسمتشان میکه با سرعت به یموتور دنیدوخت و با د

از او جلوتر بود به  یسروه را که قدم یبازو یو در حرکت ناگهان دیکش

 .دیعقب کش
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 گریسمت دچطور خودشان را به دندیبودند که نفهم دهیترس یقدر به

 .ی جدول نشستزان لبهلر یرساندند و سروه با ترس و پاها

هایش آرام نشده بود گذاشت و قلبش که هنوز هم تپش یدست رو نیآو

 و برگشت. دیسروه خر یبرا یآب یرفت و بطر یبه سوپر

دختر! حواست کجاست آخه مگه آدم بدون  یرنگ به رو ندار ریبگ ــ

 شه؟رد می ابونینگاه به اطراف از خ

هم  نیکردند و آونگاه می ختیرای که اشک میبا تعجب به سروه مردم

ی آن دو رهیخجالت بکشند و خ دیشد تا شامی رهیها خبا حرص به آن

 نفر نشوند.

 هاشون خوردنمون.که مردم با نگاه میبلند شو بر ــ

 شیکه هنوز زانوها یرا گرفت و او هم در حال فشینح یبازو ریز

 بلند شد. دندیلرزمی

 .هیهمون موتور مطمئنم ... شد.ی... چدمیــ من... اصالً نفهم
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خواست سروه را بترساند خودش هم شک کرده بود اما نمی نیآو

 او را به دنبال خودش کشاند. نیبنابرا

 یاون موتور که تو دمشیتو رو بزنه بعد من د دیچرا با وونهینه بابا د ــ

 نبود. ینشونم داد ابونیخ

 میرا خراب کرد و تصم هاگردش آن یقصد بازار رفته بودند که موتور به

 گرفت سروه که حالش خوب نبود را به خانه برگرداند.

 ها نگه داشت رفت.آن یپا یکه جلو یزرد رنگ یتاکس سمتبه

 دربست؟ ــ

و وحشت زده  دیداد از خواب پرمی شیبه بازو زیهایی که عزتکان با

 .دوخته شد زیهایش به عزکجاست که چشم ندیاطراف را نگاه کرد تا بب

  ؟یدید یشده نور چاوه کانم چه خواب یچ ــ

به  یکه با چادر نمازش به اتاق او آمده بود گرفت و دست زیاز عز چشم

 .دیصورتش کش
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چطور خوابم برده فقط نگو نمازت  دمینفهم یام به خدا مادرشرمنده ــ

 ؟یرو شکوند

 .دیدختر را بوس یشانیی تخت نشست و خم شد پلبه

 دمیرو شن غتیج یکردم صداشتم سجاده رو جمع میدلم دا زینه عز ــ

 شده. یچ نمیو با همون چادر اومدم بب دمیشد ترس نیا

 بود برداشت و به طرفش گرفت. یعسل یآب که رو یوانیل

 کم آب بخور بعد بخواب من هم کنارتم. هی ــ

*** 

 

آب را باز کرد و  ریها را پشت سر گذاشت و کنار حوض نشست. شپله

 در باعث شد سرش را بلند کند. یصدا .دیبه صورتش پاشآب  یمشت

 .دیرا شن زیعز یکه صدا دیرا به صورتش کش نشیآست

گم صورتت رو با حوله خشک کن گوش من هزار بار می یعنی ــ

 .یدنمی
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 شد.عزیز با زنبیل خرید نزدیکش می .ستادیگرفت و آهسته ا ینفس

 .ستیکه حوله ن نجایبعد هم ا یاول سالم مادر ــ

 به داخل خانه برگشت. زیای باال انداخت و هم قدم با عزشانه

 جون. زیبذار کمک کنم عز ــ

 دختر انداخت. یبه سر تا پا ینگاه

هات رو عوض کن و موهات رو هم شونه خواد دختر اول برو لباســ نمی

 بوسه.که ساالد دست خودت رو می ایبعد ب یایبودن در ب یکن تا از هپل

 سروه کند. زانیگذاشت و چادرش را تا کرد تا آو نیزم یرو را لیزنب

که  یو زمان زیعز بارها سمت اتاقش رفت.ای گفت و بهچشم آهسته

های شود لباسمی داریها که بگفتند صبحمادرش هم زنده بود می

را ببندد بعد اتاقش را ترک کند اما انگار در  شیبپوشد و موها یمرتب
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 یو صدا دیخرهای پسرانه میشرتیرفت تنها تمی دیزمان که خر کی

 یبا او راه دیخر یرا برا نیآو یآمده بود گاه شیآورد و پهمه را درمی

 کردند.می

 دیای فکر کرد شاهیثان دیهایش را در هم کشفکر به آن دخترعمو اخم با

مهم  شیبرا گریکرده است اما د انتیشهاب هم به همان خاطر به او خ

 نبود.

تکان داد داخل اتاق که  ینداشتند سر یاز دست افکارش که تمام کالفه

 اش را گرفت و درش را باز کرد.رهیسمت کمدش رفت و دستگشد به

خواستند گرفتند و میمی رادیاو ا پیهمه از ت شهیچرا هم دیفهمنمی

 ها که دخترانهدست از آن چند شد. رهیهایش خدهند به لباس رشییتغ

 یو آوان تنها کسان لقامه هایش گرفت.چشم یو جلو دیکش رونیبود را ب
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 ریحر راهنیپ کیکاشت. هایش میلب یلبخند رو شهیلقا هممه یاداوری

 یهایش بود را با فکر به اینکه براران یاش تا رویرنگ که بلند یشمی

 ب کرد.مناسب است انتخا زیعز یمهمان

تا  دیطول کش قهیهم برداشت و چند دق یرنگ یمشک میضخ ساپورت

 را برس زد. شیهایش را بپوشد سپس موهالباس

آورده بود را به کمد  رونیهایی که باز مرتب کردن اتاق و لباس بعد

 رفت. زیسراغ عزبرگرداند و با برداشتن شانه و گل سربه

 ؟یبافت کن سیگ موهام رو امیب یندار یاگه کار یمادر ــ

هایش از گذاشت و چشم زیم یکه دستش بود را رو یدستمال زیعز

 دخترک برق زدند. دنید

تا  نیکنه نگاهش کنه. بشمی فیخانوم که آدم ک هی یاالن شد ــ
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کرد. سروه  یریعاقبت به خ یآرزو شیخواند و برا ییدعا شیلب برا ریز

سمت و به دیکش یقیعم نفس .را شاد کرده است زیخوشحال شد که عز

دوست داشت  یلیرا خ یسنت دمانیبا چ خانه نیا رفت و نشست. یپشت

  آورد.آرامش به ارمغان می شیو برا

 برگشت و کنار دخترک نشست. یبا دو استکان چا زیعز

 .یتر بشچه طور موهات رو ببافم که خوشگل نمیبذار بب ــ

 هایش را به هم زد.ه پلکو معصومان دیخند سروه

  ه؟یمهمونت ک یگنمی یمادر ــ

 .دیخند طنتیباال برد و با ش ییابرو زیعز

 زنگ خورد... لی... موباشیچرا... چند روز پ ــ

هایش بود را شکار لب یای ساکت شد و نگاه کنجکاو سروه که رولحظه

 کرد.

 گم.ام رو بخورم بعد میییــ اصالً اول بذار چا
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سرش بگذارد با دندان که قصد کرده بود سربه زیاز دست عز زده حرص

 به جان پوست لبش افتاد.

 باشه. ــ

به صورت  ینگاه یچشم ریرا برداشت و ز یاستکان چا حیبا تفر زیعز

 ی سروه انداخت.کالفه

 .میدار ادیسرد شد دخترم بردار بعد موهات رو ببافم کار ز ییچا ــ

اخل قندان برداشت و درون دهانش از د یبعد سروه نقل یاقهیدق

 گذاشت.

  شد! یچ یمادر ــ

فهمد می ندیو سروه تمام وجودش چشم شد تا بب دیآهسته خند زیعز

 است. یچه کس نندیقرار است تدارکات بب شیمهمان که برا

 .ندیرا کنار زد اشاره کرد سروه مقابلش بش ینیجا شد و سبهجا یکم

 .شینیبب ادیزودتر هم ب دیشا گهید یعجله نکن تا ساعت ــ
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اش رها شانه یاش را روبافته شده یموها زیکه عز قهیاز چند دق بعد

 .دیو دستش را گرفت و پشت آن را بوس دیکرد به عقب چرخ

 ممنون مادرم. ــ

 .دیکوب شیبه بازو یی آراملبخند زد و ضربه زیعز

 یاروکتک با ج هیخرجش  نمیبب گهیدفعه د یکنمی هیچه کار نیا ــ

 محبوب منه.

که  یچوب یرا با نگاه دنبال کرد و به جارو زیی عزانگشت اشاره سروه

 .دیخند دیرس

گن کتک مادر گله هر می دیمن بوستون کنم شما بزن هیفکر خوب ــ

 نخوره خله. یکس

 .دیهم خند زیعز

 یرو از رو یاضاف یموها نیا دیفقط با یها شدخانم هیاالن شب ــ

 .شهمن گلستون می یایاون زمان دن یصورتت کنار بزن

 را به درد آورد. زیهایش شکل گرفت که دل عزلب یرو یتلخند
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شده و ممکنه هر لحظه  ریدخترم برو ساالد رو درست کن که د ــ

 .ادیمهمونمون ب

ساالد  لیسرعت وساگفت و برخاست به آشپزخانه رفت. به یچشم سروه

 ه کار شد.نشست و دست ب زیرا آماده کرد و پشت م

 یکرد چه کسهم اعتراف نمی زیبود که عز یمهمان نیا ریدرگ فکرش

 دیشیای اندلحظه اش باشند.وقت عمو با خانواده کی دیترساست و او می

 دهیباشد و فکر کند سروه به خاطر او به خودش رس زیآوان مهمان عز

 است.

 در هم گره خورد. شیابروها

 ؟یوت کردنکنه آوان رو دع یگم مادرــ می

 .دیدبود را نمی ستادهیکه پشت سرش ا زیعز
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و سر چرخاند  دیای دست از کار کشهیثان دیشن کیاو را که از نزد یصدا

 نگاهش کرد.

 .نمشونیخوام فعال ببراستش آره نمی ــ

شد و پشت سرش که قرار گرفت  کیسروه نزد یچند قدم به صندل زیعز

 اش گذاشت.هشان یدست رو

تونم هم که نمی ادیاگه ب یراحت باشه اون رو دعوت نکردم ول التیخ ــ

 ردش کنم.

 .ستیای که در دست داشت نگرتکان داد و به چاقو و گوجه یسر

صورتمه کنجکاو بشه هر چند  یترسم به خاطر موهام که روــ می

 افتاده. من یبرا یاش گفته باشن چه اتفاقاالن هم ممکنه خانواده نیهم

 و نشست. دیکنار سروه را عقب کش یصندل زیعز

 االن اینجا بود. دیفهممطمئن باش نگفتن چون اگه می ــ

 زد. یحیبه ظرف ساالد که افتاد لبخند مل نگاهش

 مادر دستت درد نکنه. یکرد نییچه خوشگل تز ــ
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را  رکسیساالد ظرف پ یون روفسل دنیبلند شد بعد از کش زیپشت م از

 گذاشت. خچالیو در  برداشت

 کنم.خواهش می ــ

آب چکان قرار داد و بعد  یبودند را شست و رو زیم یهایی که روظرف

 برگشت. زیبه طرف عز

  ؟یمادر یندار یمن برم اتاقم؟ کار ــ

به صورتش  یاو گرفت و لبخند فیظر کلینگاه از قد بلند و ه زیعز

 .دیپاش

 برو مادر. ــ

تمام  زیعز یغذا ی. بودیبا لذت هوا را بو کشرفت و  رونیآشپزخانه ب از

 دندیها هم تا به حال فهمهیسالن را برداشته و مطمئن بود همسا
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قاشق از آن فسنجان پر روغن و جا  کیخوردن  یضعف رفت برا دلش

. نگاهش تا روی پا به اتاقش گذاشت و در را پشت سرش بست افتاده.

شد و گذشته پیش چشمش به تصویر سررسید کنار تختش کشیده 

 کشیده شد. 

ها را در ساعت نیبهتر که برگشتدختری اش با ییی آشناهیزمان اول به

بزرگ شدن را هم در کنار او تجربه کرده  یکنارش گذرانده و به نوع

 .. بود.

 میی مالو در حال گرفتن نگاهش از پرده دهیخواببیمارستان تخت  یرو

گذاشته بودند  ارشیکه در اخت یر هم که اتاقسبز رنگ بود. هر چقد

کرد آدم سالم که اینجا باشد بود و مرتب باز هم احساس می یخصوص

  .مارهایبه ب سدشود چه برمی مارستانیی تدر آخر روانه

 واریکه به د یخیمانند م یکیسرام نیزم یرو یهای کفشپاشنه یصدا

 یها پشت در اتاقکفش یشود مغزش را هدف گرفته بود. صدامی دهیکوب
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ی در اتاق خودش تکان خورد متوجه رهیکه دستگ یمتوقف شدند و زمان

 شد مهمان دارد.

 زیکه عز یرنگ اهیهای سییانداخت و چشم به دمپا نییرا پا سرش

 دوخت.بود  دهیخر شیبرا

شده و در  ریاز دستش رفته بود چه مدت است در آن اتاق اس یحت

 ای نداشت.انهیبا شب و روز م گرید رد.رفتن ندا رونیواقعه دل ب

 گذراند؟می مارستانینصف عمرش را در ب دیچند سال داشت که با مگر

را مداوا کند  مارهایپدرش بود دخترکش دکتر شود و ب یزمان آرزو کی

 کردند.تخت بود و دکترها درمانش می نیامروز خودش گرفتار ا

هایش قرار گرفت ییاشده که کنار دمپ یهای سنگ دوزکفش دنید از

نگاهش باالتر رفت و شلوار دمپا تنگ  آمد. رونیمتعجب شد و از فکر ب
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سمت بندر و فکرش به یالحظه ی گرد و جلو بسته بود دوخت.قهی یدارا

 شد. دهیهرمزگان کش

افتاد که صورت زن  یی زرد رنگعهرا که باالتر برد نگاهش به برق سرش

آن  ریرنگش از ز اهیهای درشت و سرا پوشش داده و تنها چشم بهیغر

 کرد.می ییخودنما

 یدخترها دیبود و در فکر که نکند مد جد بیپوشش زن عج شیبرا

در تهران مد  یپوشش نیآورد همچمی ادیکه او به  ییجا تا باشد. یتهران

 .دندیوشپنمی ینشده و دخترها محل

های زن روحش را از چشمتفاوت نگاه بیو بی دیاش ته کشیکنجکاو

پنهان شده بود؛ سر  یپرده ریش زمیسمت پنجره که نبه و گرفت

 چرخاند.

 سکوت اتاق را شکست. بهیغر زن

 سالم خوشگل خانوم. ــ
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باال و  با سمت او برگرداند.زن باعث نشد سروه نگاهش را به فیظر یصدا

داده بود  هیتک واریکرد و سرش را که به د زین تخت چشم رشد نییپا

 شد. رهیزد خاو که برق هم می اهیهای سچرخاند و مجدد به چشم

لب نشاند و  یهای سرد سروه لبخند روبدون گرفتن نگاه از چشم زن

 باال برد. میهایش را به عالمت تسلدست

جز  ییینجا تنهاتو ا دمیخوام بدون اجازه کنارت نشستم. دعذر می ــ

 شنهادیپ هیزنه من هم که تنهام گفتم بهت سر نمی یمادربزرگت کس

 خوشگل خانوم؟ یبدم موافق یدوست

 تکان داد. یکرد سرسروه که تنها نگاهش می یبرا

 دیلقا هستم شما هم که بامن مه... تهیگن سکوت عالمت رضاــ می

 نه؟ یسروه خانوم باش

هایش را خواست چشمه آدم دلش میک یداشت به طور ییبایز یصدا

صحبت  نیو شمرده و دلنش آرام بسته و فقط به او گوش بسپارد.
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را بشنود اما تمام  ظیغل یبا لهجه یزن یمنتظر بود صدا کرد.می

 نابود شد. شیتصورها

 دست سروه گذاشت. یدستش را جلو برد و رو لقامه

های ز اون آدما یدوست یمن تو یدونمی ؟یبزن یحرف یخواــ نمی

 نازت رو بشنوم. یسمجم؟ دوست دارم صدا

 بزند. یاو هم حرف دیای مکث کرد و منتظر ماند تا شالحظه 

 .ادهیصدات صبرم ز دنیشن یباشه خوشگل من برا ــ

 صورت سروه برد و همه را کنار زد. یشده رو ختهیر یدرون موها یدست

 زد. یبخند کوتاهکرد و سپس ل یاش را گرفت و صورتش را بررسچانه

لبت رو  ایچشم  دی! گفتم شایکه پنهون کن ستین قیقدر عمنه اون ــ

  برده باشه! نیاز ب

 لقامه صورتش پس زد و سرش را برگرداند. یدست او را از رو سروه

شد  بلند العمل هم خوب بود.عکس نیاز نظرش هم .دیآهسته خند

 یایش را باال برد و روهدست قرار گرفت. شیتخت را دور زد و رو به رو
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شود و به او چشم  کیقصد داشت او را کنجکاو کند تا تحر .برقع گذاشت

 ای نداشت.دهیکار فا نیبدوزد اما انگار ا

 یصورتش برداشت و رو یزد برقعه را از روحال که حرف می درهمان

 بود قرار داد. دهیچسب ماریکه به تخت ب یزیم

 یکنجکاو باش دیراستش گفتم شا ؟ینیمن رو بب یسروه دوست ندار ــ

 داره. یلیکه قراره دوستت باشه چه شکل و شما یکس ینیبب

 شد. کیکرد نزدقدم به او که پنجره را نگاه می چند

  م؟ینوع بال رو از سر گذروند هیمن و تو هر دو  یدونستــ می

اش کرد ی پنجره افتاد و کالفهشهیلقا درون شمه ریاز تصو یانعکاس

 یصورت با د.نآنجا را ترک ک دیگرفت قاطع جوابش را بدهد شا میتصم

 سمت او چرخاند.روح سرش را بهبی
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 یلقاباز به مه یملموس و دهان یها از ذهنش فرار کردند و با وحشتکلمه

 .شد رهیخوش صدا خ

 اش را گرفت.زده خینشست و دست  یصندل یکنارش رو لقامه

از صورت خودت هستم  یشه گفت انعکاس کممن مینترس سروه  ــ

وضعت  یلیکه خداروشکر تو خ هیی سوختگما درجه نیتنها فرق ب

 اما من... یتو خوش شانس بود .رهبهت

فشرد و  یی دلگرمداد و دستش را به نشانه رونیرا آه مانند ب نفسش

 سپس بلند شد.

بهت سر  امیم باز ی. ولیشد تیخانوم انگار اذ هیامروز کاف یبرا ــ

 .میدوست دارم با هم آشنا بش یلیزنم خمی

سمت در خروجی رفت؛ ناگهان انگار چیزی یادش بیاید، چند قدمی به

برگشت و با نگاهی مردد سمت سروه برگشت. از داخل کیفیش سررسید 

 کوچکی درآورد و روی میز کوچک کنار تخت سروه گذاشت. 
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برام افتاد اینجا نوشتم. شاید ــ خیلی کوتاه و خالصه اتفاقی رو که 

بعدها بدم تو مجله چاپ بشه و عبرتی بشه برای دیگران. اگه دوست 

 تونی بخونیش.داشتی، می

همچنان ادامه  سررسید را گذاشت و از اتاق خارج شد، اما این دوستی

 پیدا کرد. 

خواهد داستان تلخ رسد. دلش میهمراه با آهی از گذشته به حال می

 زند. دارد و آن را ورق مییک بار دیگر بخواند. سررسید را برمی لقا رامه

 یجلو هیهای همسازن دنیگذاشت؛ با د کشانیی بارپا به کوچه یوقت

های مادرش از پشت ادیفر ی. صدادیسمت در دوشان شوک زده بهخانه

لرزان چرخاند.  یرا در قفل فرو برد و با دست دیلرزاند. کلدر تنش را می

در  نندیتا بب دندیکشکه سرک می یهای کنجکاوتوجه به چشم بدون

و با سرعت به عقب  دیچه خبر است در را پشت سرش به هم کوب اطیح

رنگ  فیی کی مقابلش نفسش بند آمد و دستهصحنه دنی. با ددیچرخ
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در  ینیمادرش که مانند جن دنیاش را در هوا رها کرد. دو رو رفته

شک زده افتاده بود بی خیهای کییاموز یخودش جمع شده و رو

 .دیدشد که در طول عمرش به چشم میای میترین صحنهدردناک

پدرش به خودش آمد. کمربندش را باال برده بود  ادیفر یصدا دنیشن با

  بکوبد. یبه تن زن درمانده زخم گرید یکه بار

  مواد من رو؟ یگم کجا گذاشتــ می

خودش را سپر مادرش کرد  د؛یف او دوآمدن دستش به طر نییاز پا قبل

کرد به هق مادرش را که آه و ناله میهق با .دیو درد ضربه را به جان خر

  ها نخورد.و مراقب بود تا دستش به زخم دیآغوش کش

های و چشم دیکش رونیاش بهای دخترانهخمار مرد او را از حس یصدا

طرف او برگرداند و اش را با کف دست پاک کرد و بعد سرش را به یاشک

 اش شد.رهیبا خشم خ

جا  نیتا هر دوتون رو هم دیکرد میمواد من رو کجا قا دیــ بهتره بگ

 چال نکردم.
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هایش را که دور مادرش حلقه کرده بود برداشت و کمک کرد تا دست

به  یکرد حرفو تالش می دیجولبش را می پوست .ندیبنش نیزم یرو

از مهر و محبت نبرده بود  ییاما بو دیکشیم دکیمرد که نام پدر را  نیا

 نزند.

 میعالم و آدم شد یها؟ انگشت نما ؟یدارــ چرا دست از سرمون بر نمی

به جون  یافتاد وونیچرا مثل ح یخواموادت رو می ست؟ین یکاف

  .ارمشیمنه صبر کن تا ب دست مادرم؟

را  هایشتوان عوض کردن لباس یکه حت رمردیپ یبه سر تا پا ینگاه

 ای دلش به حال او هم سوخت.هم نداشت انداخت و لحظه

به بعد از من انتظار  نیگم از ابهت می یچ نیگوش کن بب یــ ول

فرزند نمونه  هی. فقط به عنوان موادت رو بدم دینداشته باش که پول خر
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 شیسر تا پا هایش را پس زد و نگاه از او کهجمع شده در چشم اشک

 .ستدیبا شیپاها یزد گرفت و به مادرش کمک کرد رومی ادیرا فر ادیاعت

 یها از جلوخاطره ختیراش میگونه یکه رو یهر قطره اشک با

خورد کاش در همان دوران گذشتند و او افسوس میهایش میچشم

  ماند.می یکودک

 یبرد و رورا به طرف اتاق کوچکشان که تنها سرپناهشان بود  مادرش

ای بوسه شد نشاند.ی اتاق که در طول روز جمع نمیرختخواب گوشه

زد و  دیکشکمرنگ کمربند را به رخ می یکبودش که جا یشانیپ یرو

  گردم از آنجا دور شد.با گفتن االن برمی

 شیپا ریکه ز یفرش مندرس ریی سالن نشست و از زدر زنگ زده کنار

شد آورد. هنوز باورش نمی رونیرا ب یرنگ دیی کوچک سفبود بسته

darkhast_romannn@  .ابدیبسته خاتمه  نیشروع شود و با ا اکیهایشان از تریعامل بدبخت
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هایش را به شد. چشم اطیو وارد ح دیپوش مهیهایش را نصفه و نکفش

ی خشک باغچه یاریگرداند که او را در حال آب رمردیپ افتنیدنبال 

 کرد. دایپ اطیی حی گوشهشده

 ببندش. ؟یدمی چرا آب رو هدر ؟یکنکار میچ یــ دار

دخترش که چند قدم از او فاصله  دنیبه عقب برگشت و با د رمردیپ

 زد و به باغچه اشاره کرد. یداشت لبخند

 دم.ها آب میدارم به درخت ؟ینیبــ مگه نمی

که  یموضوع یادآوریبه باغچه کرد و در آخر با  یمتعجب نگاه لقامه

آن  گریبار د کیو  دیکش یبود آه دهیرش فهمهای آخقیتحق یط

 ها را در ذهنش مرور کرد:نوشته

شود توهم می جادیقسمت لذت در مغز و ا کیباعث تحر شهیمصرف ش"

darkhast_romannn@ی مصرف گذارد که فرد را به ادامهاز خود در مغز به جا می یو چنان اثر
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قدم تا  کیمواد فقط  یمصرف کنندگان تفنن نیکند. بنابراوادار می

 "فاصله دارند. ادیاعت

 قدم جلو رفت. چند

 مواد مغزت رو نابود کرده نه؟ نیــ ا

که متوجه  هایش گرفت و به او نشان دادانگشت انیرا م یی کوچکبسته

 هایش شد.برق نشسته در چشم

 چند قدم برداشت.  مرد

 .یــ بهتره اون رو به صاحبش برگردون

 یکه او قدم ردیت دخترک بگهایش را از دسستالیباال برد تا کر دست

 عقب رفت و دستش را در پشت سرش پنهان کرد.

  ؟یخودت و ما آورد یسر زندگ ییمثال پدر چه بال یتو یدونــ می

darkhast_romannn@ ی تاسف تکان داد.زد و سرش را به نشانه یپوزخند
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برم سر  یکرداستخون سوز وادار می یسرما یکه من رو تو یــ اون وقت

برام؟ اصالً دلت  یپدر بود اد؟یمی ادتی ارمیب کار تا پول موادت رو در

 سوخت؟ مگه من چند سالم بود؛ ها؟

  .دیاش چکگونه یاز رو یاشک قطره

کرده است  اکیتر نیگزیرا جا یگرید زیبود پدرش چ دهیفهم یوقت از

خودش هم متاسف بود که زودتر متوجه  یگذشت و براسال می کی

 . ردینگ شهیر رو کار آن قد ردیرا بگ شینشد تا جلو

شد سرش را می دهیکش نیزم یهای مرد که روییدمپا یصدا دنیشن با

 یرا رو یلمیی او چشم دوخت. انگار فهای دراز شدهبلند کرد و به دست

هوا رها کرد و  یرنگ بسته را روبی یدور کند گذاشته بودند. با لبخند

هان پدرش از هوا چشم دوخت. د یبراق رو یستالیهای کرذره ختنیبه ر

 ناتمام باز مانده بود. یادیفر

 ...ی... وایوا ؟یکرد یی احمق چه غلطــ دختره
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و تالش  دیخزچهار دست و پا می نیزم یکه رو یتاسف به مرد با

ای لحظه ی. براکرد گرد پخش شده را جمع کند چشم دوخته بودمی

 ندیچشم از او گرفت تا نب یحس ترحم به سراغش آمد و با ناراحت

 چگونه به فالکت نشسته است.

هق پدرش چشم به او دوخت که پشت سر هم هق یصدا دنیشن با

 کرد.می هیکرد و به خاطر موادش گرمی دشیتهد

  کنم.ت میچارهیــ احمق ب

 گذرم توله سگ.نمی ازت

نگاهش در  دهیدر هم تن یهم فشرد و با ابروها یهایش را رولب

 کرد؛ گره خورد.هش میهای پدر که با تنفر نگاچشم

های مرد ییشدن دمپا دهیکش یرا صدا نشانیی ببه وجود آمده سکوت

 شکست.شد میکه هر لحظه دورتر می

 دیبا گریبودند؟ چقدر د دهیرا ند یوقت بود رنگ خوشبخت چند

 ها خالص شوند؟کابوس نیتا از ا دندیکشمی
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. با دیاتاق دوسمت مادرش به خود آمد و با عجله به یصدا دنیشن با

راستش افتاده بود و در خودش  یپهلو یترس در کنار او که رو

هایش را دور دستش را جلو برد و انگشت اطینشست. با احت دیچیپمی

 ینیی چشمش سنگکه گوشه یحلقه کرد و به قطره اشک شیبازو

مادرش خم شد و او را در  یآرامی روداد. به دنیی بارکرد اجازهمی

 ی مهربانش خفه کرد.نهیهقش را در سهق یو صدا دیآغوش کش

اش پنهان نهیهایش را در سداد و دردمادرانه به خرج می دیهم با باز

 زجر ندهد. نیاز ا شتریکرد تا دخترکش را بمی

بلند شد و با گفتن  شیای که در کنارش بود از جاکهنه یکمک پشت با

  ن ترک کرد.ی کنار سالگردم مادر را به طرف طاقچهبرمی

آب  وانیها مسکن را برداشت ــ به همراه لی قرصداخل جعبه از

darkhast_romannn@ ی کوچک اتاق بود برگشت.سمت رخت خواب مادر که در کنار پنجرهبه
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بالشت بلند کرد و  یاز رو ینشست و سر مادرش را کم شیزانوها یرو

باز خشک های نیمهلب کیقرص ژلوفن را با دو انگشت گرفت و به نزد

ی آب به به داخل فرستاد و همراه با جرعه یبرد با فشار کوچک مادر

 خوردش داد.

شباهت که بی یاش او را خواباند و لبخندیشانیپ یای روآخر با بوسه در

 زد. شینبود برا یبه دهن کج

اش برخورد کرد او را به خود آورد و کف دست مادر که با گونه یزبر

 اش نشاند.زده خیتن  یرو یلرز

 نهیپوست زمخت و پ یای روبار بوسه نیرا گرفت و چند شدست

هایش روشن شده باشد و چشم شیپ قیاش نشاند. انگار که حقابسته

 لب با خودش زمزمه کرد. ریز

رو از دست ندادم به  فمیهای نرم و ظرو دست دمیــ اگه من به اینجا رس

 یو رو هاش زبر شدهبوده که االن دست دهیرنج کش یخاطر حضور مادر

 تخت افتاده.
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بار آرزو کرد کاش تک  نیچندم یاش را سوزاند و برانهیداغ س یآه

 فرزند نبود.

رنگ مادر مانتو پاک کرد و چشم به صورت بی نیهایش را با آستاشک

 هایش هم کبود شده بود دوخت.که دور چشم

 ببرمت دکتر. ادیب نیزنم ماشرم زنگ میــ دردت به جونم االن می

خیز شد زانو نیم یی کنارش گرفت و رورنگ و رو رفته یز پشتا دست

 مادرش مانع از رفتنش شد. یکه صدا

 ن... ه ــ

های لرزانش را از هم باز کرد تا مخالفتش را نام دکتر لب دنیبا شن زن

ی لبش سر باز زد و تنها توانست صورتش را در اعالم کند که زخم گوشه

 هم مچاله کند.

مادرش نگران پول است به زبان  دیشا دیشیانددش میکه با خو دخترک

 آمد.
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  مونده. فمیکم پول ته ک هیکه  یــ مامان اگه نگران پولش هست

ای بست و تالش کرد دخترک را از هیثان یهایش را براخانم پلک مهیفه

 کارش منصرف کند.

 ...رم.یــ ن...ه... نم...

 شییش را دور زانوهاهاچمباته زد و دست شیتکان داد و در جا یسر

 حلقه کرد.

اش را یای از کودکرقت بارش را از نظر گذراند و با اشک خاطره یزندگ

 مرور کرد.

  رو پاهات تا بخوابم؟ یخوابوندبچه بودم من رو می ادتهیــ مامان 

  معروفت رو؟ ییاون الال ادتهی

 ش؟یخونبرام می بازم

های لرزانش را زد و لبرا پس  شیخانم بغض چنبره زده در صدا مهیفه

 از هم گشود.

 ...خو...نم دختر...کم.یــ م
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 کن بخواب خوابت قشنگه.. ییالال"

 هات هزار تا رنگه..مهتاب شب گل

 از خواب قصه.. ینش داریوقت ب هی

 تو شهر غصه.. یوقت پا نذار هی

 ..دارهیهاش بکن مامان چشم ییالال

 ..وارهیهر شب لولو پشت د مثل

 تو نخ نداره..بادکنک  گهید

 "رسه به ابر پاره پاره ینم

 .دیدکه چقدر آن روزها را دور می آه

  شد؟ یراتییاش دست خوش تغیشد که زندگ چه

سرعت از کنار مادرش بلند شد و به سشیپنهان کردن صورت خ یبرا

darkhast_romannn@ تازه ترک کرد. یبه هوا دنیرس یاتاق را برا
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ای بعد از قهیه دقپدرش افتاد ک ادی اطیی حبودن محوطه یخال با

  هایش خانه را ترک کرد.دیتهد

 ینامرئ یدست ییگو دیکش یگرفت و کم شیی مانتوقهیرا به  دستش

 راه نفسش را گرفته بود.

رمقش خم بی یزانوها یگذاشت و به رو اطیح یآجر وارید یرو دست

 یرو یشانیآوار شد و پ نیزم یشد. بعد ناگهان در خود شکست و رو

 گذاشت. اطیی حزده خی نیزم

بر  اریاختزده مشت شده بود و بی خیهای کییموزا یهایش رودست

 .دیکوبها میآن یرو

ی شعله ور شده یهای جهنمشعله انیدر م یخیکرد تکه می احساس

 شود.کم در حرارت آتش درونش ذوب میلغزد و کمدرونش می

های کبه پل ی. دستنشست شیکمرش را صاف کرد و در جا سختیبه

اش را از هم باز هیهای درهم شکسته از زور گرو مژه دیمتورمش کش

 کرد.
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 .دیی دردمندش را دوباره به آتش کشنهیس یآه

 یداد و به گرداب مخوف هیپشت سرش تک واریسرش را به د یخستگ با

خواست او را در خود ببلعد؛ فکر که گرداگردش را فراگرفته بود و می

 کرد.

همه مشکل  نیبار ا ریاش را زردن کمر خم شدهتوان صاف ک گرید

 هیشد تا به او تکمی دایپ یکرد کاش کسنداشت و با خودش فکر می

 نبرد. شیپ ییاش را به تنهایی زندگکند و ادامه

های او کند. اگر مشکل ریآمد خودش را درگمی یچه کس اما

او  یگزند تیوضع دنیشد با دمی دایپ شیهمکارها نیهم ب یخواستگار

 شدند.می مانیپش

های ضربه دنیست چقدر در همان حالت نشسته بود که با شنداننمی

 رونیاش بیزندگ اهیهای سشد؛ از کابوسمی دهیکه به در کوب یمحکم

 آمد.
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 بلند شد. شیسختی از جابه اطرافش انداخت و به یگنگ نگاه

مچ  اریتاخشده است. بی کیبه اطراف متوجه شد که هوا تار ینگاه با

 ساعتش چشم دوخت. دیی سفدستش را برگرداند و به صفحه

 زد. ادیبلند شد و فر شیشدن به در صدا دهیدوباره کوب با

 .گهید امیــ چه خبرته االن می

 یط یهای بلندکوچک را با گام اطیهایش افزود و طول حقدم سرعتبه

 کرد.

ر گردنش افتاده اش که دوو بعد از مرتب کردن مقنعه ستادیدر ا کنار

 بود، بدون مکث در را باز کرد.

ی مرد گرفت و سرش را باال آورد و به صورتش که های پارهاز کفش نگاه

  های نامرتب پنهان شده بود؛ دوخت.شیاز ر یانبوه انیم

شده،  رهیهایی پر از شَک به او خآرامی از کنار دختر که با چشمبه مرد

 ستادهیت و به او که همچنان که در اراه به عقب برگش انیرد شد و م

 شد. رهیبود خ
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 گذاشت. شیاش را به نماهای نداشتهو دندان دیخند

  ؟یریبه در حاجت بگ یبست لیدخ ه؟یــ چ

با تاسف نگاهش را از او گرفت و در را پشت سرش بست. مرد  دخترک

 زد. شیدوباره ن

  زبونت رو موش خورده؟ ؛یساکت هیــ چ

 شد. کیو چند قدم به او نزد دیهایش گزرا با دندان لبش

. تو که تا چند ساعت قبل نمتیبسر حال می بهیــ نه فقط برام عج 

شد؟ کدوم دوستت ساختت؟ پول هم که  یچ ؛یمرداز درد می یداشت

 ازت خواستن؟ یدر ازاش چ ؛ینداشت

ی ی گوشهدهیهایش را در هم قفل کرد و چشم از طناب پوسانگشت

به طرف پدرش ــ که کنار تنها درخت  یبا کنجکاوو  گرفت اطیح

darkhast_romannn@ بود ــ رفت. ستادهیپشت به او ا اطیکهنسال داخل ح
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های نگو باز از اون دوست ؟یکنچه کار می یدستت؟ دار هیــ اون چ

آب خنک  یت کنم بریمعرف دیحتما با ؟یگرفت دیآشغالت مواد جد

  شه؟یاون هم فروش ش ه؟یحکمت چ یدونمی ؟یبخور

های قرمزش شد و بزاق دهانش سمتش متوجه چشممرد به دنیچرخ با

 به جانش افتاده بود؛ فروداد. اریاختکه بی بیعج یرا با ترس

سوزاند سرش ی مرد که تا مغز و استخوانش را میرهیفرار از نگاه خ یبرا

مرد درد  ی. صدادیکش یقیرا به جهت مخالف او گرداند و نفس عم

 داشت.

 .یمثل من دار ییت ننگه بابادونم براــ می

کرد؛ چشم نگاهش می بیپدرش ناخوداگاه به او که عج یصدا دنیشن با

که در دلش رخنه کرده بود شروع به  یآرام کردن ترس یدوخت. برا

 کرد. یالکرس تیخواندن آ

سمت هایش بهــ باعث شد چشم کیخش، خش پالست یصدا دنیشن

 .پدرش بود؛ ثابت شودهای دست انیای که در منوشابه یبطر
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ی سرخوش مرد ــ که تک . نگاه از خندهدیهایش را در هم کشاخم

خود را  یگذاشت ــ گرفت و کممی شیو خرابش را به نما اهیدندان س

 یرا باز کرد و رو یدر بطر یخاص یهای مرد با چابک. دستدیعقب کش

که  یزد و تا زمان یافتاد و چرخ نیزم یرو یانداخت؛ در بطر نیزم

 .دیرا به دنبال خود کش شحرکت شد نگاهبی

اش را به عقب تنه میخواند، نمادر که او را می فیضع یصدا دنیشن با

بود کرد.  ستادهیسر پا ا واریچرخاند و نگاهش را معطوف او که با کمک د

 سختی دست به چهارچوب در گرفته بود.زن به

 ولش کن. ضهیــ دختر اون آدم مر

از  یکی ادیکلمه بارها و بارها در ذهنش تکرار شد. به  نیا "ضیمر "

اش ای که متهم به قتل خانوادهشهیفرد ش کیهایی که در نت با مصاحبه

 بود؛ افتاد.
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 ؟یهات رو کُشتــ چرا بچه"

 هوشیی ما حمله کردند و بعد از ببه خانه هاییــ من نکشتم آدم فضا

بعدا خودم با  یا بودم... حتهعاشق اون من ها رو کشتن.کردن من بچه

 "تماس گرفتم. سیپل

. مرد دیپدر پس زد و به طرف او چرخ یصدا دنیرا با شن افکارش

 سمت زن براق شد.به

  کنم؟ یآب باز یخوام با دخترم کمشه که میت میی؟ حسودهیــ چ

برده  ادیبودم رو از  دهیکه براش خر ینکنم هنوز تفنگ آب پاش فکر

  باشه؛ نه بابا؟

شد؛ چند قدم به عقب می نییاش باال و پانهیکه از شدت ترس س لقامه

و با  دیچرخکه دور حوض می یدخترک کوچک یادآوریبرداشت ــ با 

تفنگ آب در امان بماند ــ  کیزد تا از اصابت شلمی غیج جانیه

ی چشمش را با انگشت اشاره زده از گوشه شیزد و اشک ن یلبخند

 .دیچیپدر سرش می دخترک یپاک کرد. انگار صدا
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 " من رو نجات بده. اینکن. مامان... ب سیبابا جونم تو رو خدا من رو خ "

همسر و دخترش در گردش بود؛  انیهایش وحشت زده مکه چشم زن

و  دیکش یبه جلو برداشت. اما با سر باز کردن زخمش آه ینگران قدم

 .ستادیا شیدر جا

در  یش انداخته باشد که اتفاق شومابه دل مادرانه یاز قبل حس ییگو

لقا را از مهلکه دور کند. اما... باز هایش را از هم باز کرد تا مهراه است. لب

را به طرف صورت  یدرون بطر عیهم مرد زودتر از او عمل کرد و ما

 .دیی دختر پاششوکه شده

با دور آهسته پخش  یلمیاش فهای وحشت زدهچشم یجلو انگار

 کردند.می

سمت و به دیکش یبلند غیآمده ج شیپ بتیبردن به عمق مص یا پب 
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آلود های اشکدرد درون خودش جمع شد و سرش را باال برد؛ با چشم از

 کرد دوخت.هایش گوش فلک را کَر میغینگاهش را به دخترش که ج

 یخودش را رو زیخ نهیکرد سذراندند تالش میگرا می یسخت قیدقا

 برساند. دیچرخلقا که دور خودش میبکشد و به مه نیزم

ذره بود و ذره دهیچیکه در صورتش پ یبا حس درد وحشتناک دختر

 کرد به خودش آمد.هایش را آب میگرفت و استخوانجانش را می

ه بود و با ها کشاندی آنها را به پشت در خانههیهایش همساغیج

  کردند.نگاه می گرید کیبه  یکنجکاو

 ها برخورد کرد.کییبا موزا دنیبار به دور خودش چرخ نیبعد از چند 

نشسته بود  نیزم یرو شیبازش را به پدرش که روبروهای نیمهچشم

اما  کمک کند یهای خشکش را از هم فاصله داد تا تقاضادوخت و لب

 اش خارج نشد.حنجره ای ازنامفهوم کلمه ییجز صدا

 یو توان دیشنرا می دندیکوبمردم که به در خانه می یهمهمه یصدا

 جواب دادن نداشت. یبرا
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 یهایش را روآرامی پلکآب گرفت و به ریفروغش را از شهای بیچشم

 هم قرار داد.

ها باال آن یخانه واریکه داوطلب شده بود از د هیهمسا یاز مردها یکی

قالب گرفته بود  شینفر که برا کیای گفت و با کمک زهبرود با اجا

 .دیها پرآن اطیو به داخل ح دیباال کش واریسختی خودش را از دبه

افتاده بود  نیزم یهوش روکه بی یسمت دخترکنگاهش به اختیاربی

 .شد دهیکش

آمد و با  رونیخورد از شُک بهایی که به درمیضربه یصدا دنیشن با

کمک به  یرا برا هیبه طرف در خانه رفت تا بق یبلند یاخد ایگفتن 

 .اوردیب اطیح

هجوم آورده  اطیمرد به داخل ح ادیداد و فر یها که با صداهیهمسا

رقت بار دخترک نگاهشان را با ترحم از او  تیوضع دنیبودند با د

 گرفتند.می
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اش سوخته جگر گوشه یکه دلش برا یهای زنهیحواسش به گر یکس

 بود.بود ن

اشک مادر عرش و فرش خدا را با هم به  ینگفته بود هر قطره یکس چرا

 آورد؟لرزه درمی

ی عاشورا نداشت و جمعه کم از صحنه زیخانه در آن غروب غم انگ اطیح

 آورد.هایی که آنجا حضور داشتند را به درد میآن یدل همه

وجه او خانم مت مهیفهم کیستریهای هغیج یصدا دنیها که با شنزن

تا  رندیهایش را بگکردند دست یو سع دندیشده بودند به آن سمت دو

  ای نرساند.از آن به خودش صدمه شتریب

کرد و دل نگاه کردن پوست و خون سوخته حالشان را دگرگون می یبو

 را نداشتند. دهید بیبه دخترک آس

در خودش مچاله  اطیح یای که گوشهحواسش به مرد شکسته یکس

 کرد نبود.اش را مرور مییهای جواناز خاطره یکیود و شده ب
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و  کندیای دلبرانه از دست پدرش فرار مبا خنده ییبایی زبچه دختر

 نشود. سیاز آن خ شتریتا ب بردیبه آغوش امن مادرش پناه م کنانادیفر

 ــ بابا تو رو خدا آب نپاش اون تفنگ رو به من بده.

 فرار کرد و درون دامن مادر پنهان شد.روز از دست تفنگ آب پاش  آن

پناه داشت  یبرا یتکرار همان روز بود فقط نه دامن مادر ایهم گو امروز

 بود که پدر در دست داشت. یو نه سالح همان تفنگ

ی چشمش را زده از گوشه شیکه انگار به خودش آمده بود اشک ن مرد

شود خانه را متوجه حضورش  یبا نوک انگشت گرفت و قبل از اینکه کس

  ترک کرد.

که  یها خوب نبود و تا زمانهیکدام از همساو احوال آن روز هیچ حال

 .زندیلقا برصورت مه یآمبوالنس برسد تنها توانستند آب رو

 یگذشتند. پس از چند روزسختی میها بهبود و ساعت یسخت یروزها

 مارستانیاتاق بروز که در  کیها گذشته ی قرناو انگار به اندازه یکه برا
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شد مَرد خودش نمی باورش بود خبر مرگ پدرش را به او دادند. یبستر

 انداخته باشد. نییپا یساختمان یرا از رو

*** 

و از گذشته  دیکه به در اتاق خورد از جا پر یی انگشترضربه یصدا با

 .دیبه گوشش رس زیی عزآهسته یفاصله گرفت. صدا

  منتظرته. زمیعزمهمون  ؟یایدخترم چرا نمی ــ

 .دیکش راهنشیبه پ یدر فاصله گرفت و دست از

 من هم اومدم. دی. شما برزجانیعز امیاالن می ــ

 لقامه شد. رهیاش را به دندان گرفت و دستپاچه به اطراف خیریز لب

 کند.پوست از سرش می دیدمی یاگر او را افسرده و منزو

 شیی موهاهیهم بق یدستشانه گذاشت و  یرا مرتب رو شیموها بافت

زده در اتاق گرفت و هیجان ینفس .دیکه نصف صورتش را گرفته بود کش

 شد.می شتریگذاشت اضطرابش برا باز کرد. هر پله که پشت سر می
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خودش را  ایرفته است  دنشیبه د ریست با او قهر باشد که دداننمی

 مهمان آغوش مهربانش کند.

لقا مه یچقدر دلتنگ بوده و وقت دیفهم ستادیکه مقابلش ا یزمان

در آغوشش فرو  ضیهای ضد و نقهایش را باز کرد بدون آن حسدست

ها را گرفته و توان جدا شدن از او را ی آن حسهمه یجا یدلتنگ رفت.

 نداشت.

 رم سفر!هفته می هی یگفت یمعرفت کجا بودــ بی

 .دیاش را محکم بوسو گونه دیخند لقامه

دلم برات تنگ  یلیاومد مجبور شدم بمونم خ شیر پفدات شم کا ــ

 شده بود.

 شد. رهیهایش خاز او فاصله گرفت و به چشم یکم سروه

  ؟یزنگ نزد هیکنم. چرا  یبذار رفع دلتنگ ــ

 ی سروه گذاشت.گونه یدست رو لقامه
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 .رمیکه رفته بودم خط و آنتن نداشت تماس بگ یینشد خوشگلم جا ــ

 ه خود آورد.او را ب زیعز یصدا

 .ادهیز هیگال یوقت برا نهیلقا بشدخترکم بذار مه ــ

 و عقب رفت. دیخند زدههیجان

 .یموندداد سر پا میاطالع نمی زیقدر ذوق کردم اگه عزشرمنده اون ــ

و خوشحال شد  دیداش میهای نوهلب یها لبخند روبعد از مدت زیعز

 لقا برگشته بود.که مه

 زیم یرا به سالن آورد و رو ییرایپذ لینه رفت و وسابه آشپزخا زیعز با

 گذاشت.

 یلقا که روکنار مه او به سالن برگشتند و زیهمراه با عز شیاز کارها بعد

 ها گذاشت.آن یدو بشقاب جلو زیعز ای نشسته بود نشست.مبل دو نفره

 تعارف نکن. گهیدلم د زیبردار عز وهیم ــ

 گذاشت.هم  یلبخند زد و پلک رو لقامه
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ی مادربزرگ خودم جون تعارف که ندارم اون هم خونه زیممنون عز ــ

 .دارمبرمی

*** 

 

به  تیپشت سرش جا گذاشت و اهم ییچراغ قرمز را با سرعت باال آوان

 و پالک را ثبت کرد نداد. نیکه عکس ماش ینیدورب

 "یکن یی مطلقه کنجکاوکن کمتر در مورد اون دختره یسع "

داد راحت شد و اجازه نمیی مادر در ذهنش تکرار میلهجم نیا تنها

 .ردیبگ میتصم

لحظه  آن شده بودند. دیهایش سفدنده را فشرده که انگشت یقدر به

 .دیاش غرهای چفت شدهدندان انیتنها فکش منقبض شد و از م

اون دختر  یدرصد مقصر خراب شدن زندگ هیبه خدا اگه بفهمم  ــ

 .گذرمازتون نمی نیبود
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 ریز اش را با پشت دست پاک کرد.یشانیپ یعرق نشسته رو نیخشمگ

اش گرفته و هر چه چپ و یکه باز ینیبه ماش ییناسزا یلب و عصب

گاز فشرد  یرا رو شیرفت گفت. پازد کنار نمیرفت و بوق میراست می

بود  کیای که نزدرفت در لحظه نیسمت صندوق عقب ماشبه میو مستق

 راه را باز کرد و آوان از کنارش گذشت. ییجلو نیتصادف کنند ماش

 اتوبان بود افتاد و پوزخند زد. یای به راننده که دختر جوانلحظه نگاهش

. با آن اعصاب را پشت سر گذاشت و داخل شهر از سرعتش کاست

 تا به مقصد برسد. دیساعت طول کش میمتشنج ن

ث سر برگرداندن باع شیترمز زد که صدا یو رو دیچیکوچه آنچنان پ سر

را  نیو ماش دیرا کش یچند نفر از عابرها شد و او بدون توجه ترمز دست

را بدون  نیماش در .شد ادهیخاموش کرد و بعد از باز کردن کمربند پ

های گام با را زد. موتیو ر دیی مردم به هم کوبزده رتیتوجه به نگاه ح

 ینگشتش را روو ا ستادیرفت. پشت در ا زیی عزسمت خانهبلند به

 وقفه چند بار پشت سر هم دکمه را فشرد.گذاشت و بی فونیی آدکمه
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 .ستادیتراس ا یرفت و رو رونینگران با گفتن بسم اهلل از خانه ب زیعز

 !بله ــ

شلوارش فرو  بیآورد و در ج نییدستش را پا زیعز یصدا دنیشن با

 کرد.

 منم. ــ

شد به می دهیکش نیزم یهایی که روییدمپا یای صداقهیاز دق بعد

بزرگ درخت توت که کنار در خانه بود چشم  یتنه به .دیگوشش رس

 که در باز شد نگاه از آن بر نداشت. یدوخت و تا زمان

 زد. یکه در چهارچوب ظاهر شد لبخند کمرنگ زیعز

 سالم. ــ

 رفت و به آوان اشاره کرد داخل شود. کنار

تا اینجا  میزنگ زدنت ترسون سالم پسرک عجول از بس با اون طرز ــ

 هم که خرابه... فونیبرسم نفس برام نموند. آ
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قدم به جلو برداشت و  کیکه متوجهش شده بود  یاز اشتباه شرمنده

 ی سرخ مادربزرگش کاشت.گونه یای روبوسه

 شرمنده ام. یقربونت برم مادر ــ

 کرد. تیی آوان گذاشت و او را به داخل هداشانه یدست رو زیعز

طناب رو جمع  یهای روخدا نکنه پسرم برو داخل تا من هم لباس ــ

 .ارمیکنم ب

 یرو اطیی حهایی که گوشهرا گرفت و به لباس زیخط دست عز نگاهش

تکان  یداد و سر رونیاش را بحبس شده نفس .دیبود رس زانیطناب آو

 داد.

  کمک؟ امیب ــ

 در را بست و هم قدم با او به راه افتاد. زیعز

 آخه تو برو. ینه بابا چه کمک ــ

 خانه قدم تند کرد. یسمت در وروداز مادربزرگش جدا شد و به آوان
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پله گذاشت  یرو یاآورد و خم شد گوشه رونیهایش را بدر کفش کنار

گرم سالن  یهوا را گرفت در را باز کرد. رهیو دستگ ستادیسپس صاف ا

 اسفند ماه. بود با خنکیدر تضاد 

 ... سرو....هسرو...ه ــ

وقفه نامش را بر زبان آوان که بلند و بی یصدا دنیبا شن دخترک

لقا که کنجکاو آورد از جا برخاست و نگاه مستاصلش را به مهمی

 اش بود دوخت.رهیخ

  ه؟یزنه؟ انگار عصبسروه؟ چرا داد می هیک نیا ــ

 هایش را در هم گره زد.هم فشرد و انگشت یهایش را رولب

  اد؟یمی ادتیمومه برات در موردش گفتم پسرع ــ

 هایش برق زد.چشم لقامه

 عقاب معروف. ــ

 باال برد. شیبرا یبا اینکه کنجکاو شده بود اما دست سروه
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 گردم.االن برمی ــ

کردن کتش بود  زانیطرف راهرو رفت و کنار آوان که در حال آو به

 .ستادیا

  ؟یزنشده؟ چرا داد می یسالم چ ــ

به  یحال باز قدم نیبا ا دیهای آوان ترسهای قرمز در چشمرگه دنید از

لقا به دنبالش نرفته مه ندیبه عقب انداخت تا بب ینگاه تر شد.کیاو نزد

 باشد.

االن  یول یهست یو عصب یوضع اومد نیدونم چرا با اآوان نمی ــ

 .ستیبحث ن یبرا یفرصت خوب

 رو کرد.شلوارش ف بیزد و دستش را درون ج پوزخند

  ست؟ین یشه بدونم چرا فرصت مناسبــ می

در گلو  شینگفته صدا یاباز کرد جوابش را بدهد که هنوز کلمه دهان

 .دیی لبش را به دندان گرفت و به عقب چرخگوشه ماند.

 سالم. ــ
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به خانم جوان انداخت  یکه در هم گره خورده بود نگاه ییبا ابروها آوان

 نشد. انینما ید اما در صورتش حس خاصصورتش متعجب ش دنیو از د

 .ستادیجلو رفت و کنار سروه ا لقامه

  خوشگل خانم؟ یکننمی یمعرف ــ

به هر دو انداخت و نفسش را  یلقا سروه را از جا پراند و نگاهمه یصدا

 آزاد کرد.

 آوان پسرعموم هست و... ــ

 دوستش گذاشت. یبازو یرا رو دستش

 .زمیلقا هم دوست عزمه ــ

اشاره  ییرایهای سروه تکان داد و با دست به پذگفته یبرا یسر آوان

 کرد.

زمان بهتر  هیمهمون داره اگرنه  زیدونستم عزخوشوقتم خانم نمی ــ

 .ادیسالن االن سروه هم می یتو دییشدم. بفرمامزاحم می
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 سمت سالن برگشت.لبخند زنان تشکر کرد و به لقامه

را  شیرفتن قدم برداشت که آوان بازو که رفت سروه هم به قصد او

 گرفت.

 گم.نمی یزیچ یمن بعدا با تو کار دارم فعال چون مهمون دار ــ

و  دیآوان کنار گوشش به عقب چرخ یعصب مهیی نزمزمه دنیشن با

 شد. رهیهایش خای در چشملحظه

 ؟یبا من بود ــ

 اخت.اند یهایش را به دو طرف باز کرد و به اطراف نگاهدست آوان

جاست؟ دوستت هم که من نیاز تو ا ریغ یبودم! کس تینه با بغل دست ــ

 شناسم بگم با اون بودم.نمی

 فاصله گرفت. آواناز  یو کم دیکش یقیعم نفس

کار من دخالت نکن من به  یپسرعمو قبال هم گفتم تو نیبب ــ

 دم.جواب پس نمی یکسهیچ

 گرفت. یلقا جاار مههم نگاه از او گرفت و به سالن برگشت کن بعد
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 و مرتبشان کرد. دیکش شیبه موها یدست

 .یدار یپیجذاب و خوش ت یپسرعمو ــ

 اش را جلب کرد.لقا کنار گوشش توجهمه یصدا

خانم خوشگل و  هیشم. انشاءاهلل خدا آوان؟ آره خب منکرش نمی ــ

 کنه. بشیبانمک هم نص

که متوجه  ییلقانداشت چه برسد به مه نانیاش اطمهم به گفته خودش

 شد. شیلرزش صدا

 داد. هیو تک دیخند آهسته

من اون روز  یدونعاشقت بود؟ می دیعقلش رس یاز وقت یگفت ادتهی ــ

جفت  هیو  هکه تک همسر هیاسمش رو گذاشتم عقاب چون تنها پرنده ا

هنوز  دمیرس جهینت نیهم به ا االن کنه.انتخاب می شیتموم زندگ یبرا

 عاشقته.

 هایش نشست.لب یتلخ رو یلبخند
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 ای داره؟ من مطلقه و...دهیفا ــ

ای هیلقا خم شد جوابش را بدهد آوان به سالن آمد و بعد از ثانمه تا

 مقابلشان نشست.

 شکسته شد. زیعز یبا صدا سکوت

 ؟یخب دخترم با پسر من آشنا شد ــ

 جا شد.بهمبل جا یرو یلقا بود و او با لبخند کمبه مه نگاهش

بودم.  دهیرو شن رشونیجون هر چند که از قبل هم ذکر خ زیبله عز ــ

 شد. بمینداشتم که امروز نص داریفقط سعادت د

 انداخت. گرشید یپا یو پا رو دیی مبل کشدسته یرو یدست آوان

از من بوده که سروه زودتر ما رو به  یخانم کم سعادت هیچه حرف نیا ــ

 نکرده. یهم معرف
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البته  ؟یچطور با دوستت آشنا شد یکننمی فیسروه جان تعر ــ

برام سؤال  ستین یاهل دوست ادیدخترعمو ز نیجسارت نباشه چون ا

 شده.

 رهیخ زیبه آوان بدهد کالفه به عز یچه جواب دیدانست باکه نمی سروه

 ان آمد.لقا به زباو مه یشد اما به جا

 .میآشنا شد مارستانیب یتو ــ

سروه که رنگش به  سمتبهو  دیخند یآن روزها به آهستگ یاداوری از

 .دیزد چرخمی یدیسف

 .میتا دوست ش یکن چطور پوست من رو کند فیخودت تعر ــ

لقا را و مه زیاش به سروه توجه عزآوان و نگاه بهت زده ریمتح یصدا

 جلب کرد.
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که متوجه نگاه  زیعز از سروه گرفت و به مادربزرگش دوخت. چشم

به ماتم کده  یخواست مهمانی سروه شده و خودش هم نمیوحشت زده

 شد و به آوان لبخند زد. کیشود چند قدم نزد لیتبد

 رو گفت. یینشده پسرم فقط مکان آشنا یزیچ ــ

 از بحث به آن دو نفر اشاره کرد. یریجلوگ یبرا

 .مینیناهار رو بچ زیکمک م نیایرها بدخت ــ

قرار گرفت بلند شد  زیبه سروه که تا مورد خطاب عز یچشم ریز آوان

  هایش مشهود بود.در حرکت یاضطراب و دستپاچگ .نگاه کرد

در سالن شروع به قدم زدن کرد.  و بلند شد خودش هم یقینفس عمبا 

ی ساعتش هبه صفح یآورد و نگاه رونیشلوارش ب بیدستش را از ج

 انداخت.

بودند را با  ختهیاش ریشانیپ یرا که رو شیموها شانیپر یتارها کالفه

هایش رها انگشت انیکه از م یکرد و زمان تیسمت باال هدادست به

و دست  دیعقب چرخ به .دیکش یاش پوفیشانیپ یشدند و بازگشتند رو
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صحبت آهسته  جلوی آشپزخانه لقا کهو مه زیچشم به عز نهیبه س

 .ستادیا زیم کیقدم جلو رفت و نزد چند دوخت. ندکردمی

 صحبت با شما داشته باشم؟ هیشه من خانوم می ــ

ها شد و بعد هم به آوان که با فاصله از آن رهیخ زینگران به عز لقامه

خبر  یزیچ چیداد او از ه حیتوض زیقبل عز هیچند ثان نیهم بود. ستادهیا

 نند.بز یحرف دیندارد و نبا

 .کمک سروه آشپزخونه برم دیبعد از ناهار؟ با دیشه بذارــ می

و  ختیگر زیآن نگاه تند و ت ریکرد و او زنگاهش می رهیتنها خ آوان 

 .ی آشپزخانه شدروانه

دست  ستادیسمتش برداشت. کنارش که ابلند شد و چند قدم به زیعز

او  یرو یبهتر ریهایش تاثاینکه حرف یپسرش گذاشت و برا یبازو یرو

 هایش نگاه کرد.بگذارد سرش را باال برد و به چشم

 کارت دارم. نیبشم مادر بش دتیقربون قد رش یاله ــ
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 .مبل نشست یو رو دیکش یقینفس عم آوان

 جان. زیخدا نکنه عز ــ

ی همسر مرحومش را به صورت پسرش که ته چهره یمهربان لبخند

 .دیداشت پاش

سروه خودش  دیبا یهم بشنو یزیاگه قراره چ پسرم گفتم برات بگم ــ

رو  انیو کامل جر میماجرا نبود یکه تو ییکنه نه ماها فیتعر

 اداوریکه دروغه و برامون  فتادهین یاتفاق چیگم ه ینم .میدوننمی

 زنه.هر وقت بهت اعتماد کرد حرف می بذار .هیتلخ و سخت یروزها

هم فشرد و در جواب  یروی مبل را در مشت گرفت و دندان دسته آوان

 تنها سر تکان داد. زیعز

 چشم. ــ

 .دیبه صورتش کش یدست رزنیپ

که  یایافته انگار به دلم افتاده بود مناهار که از دهن می میبر ایحاال ب ــ

 ی تو رو درست کردم.مورد عالقه یغذا
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 شد و از او فاصله گرفت. بلند

 .امیب به آب به دست و صورتم بزنم بعد دیشما بر ــ

 او را تنها گذاشت و به آشپزخانه رفت. ایبا گفتن زود ب زیعز

که کنار  یی قدنهییسمت راهرو برداشت و مقابل آچند قدم به آوان

به خودش انداخت و همان طور که  یو نگاه ستادیبود ا زیرخت آو

 ای کرد.زد با خودش زمزمهرا باال می راهنشیپ نیآست

 .هیچ انیفهمم جرباالخره می ــ

 

 انیکنار سروه نشسته بود و به او که سرش را م یصندل یرو لقامه

 داد.می یدستش پنهان کرده دلدار

 .دهیدونه و نشننمی یزیمن خبر نداشتم آوان کال از ماجرا چ ــ

darkhast_romannn@ لقا نگاه کرد.های مهچشم به
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بفهمه و درسش رو نصفه رها  دهیعمو ترسزن دیشا یدونم چرا ولنمی ــ

 خوره.نمی سیرده که نگفته. آخه اون زن آلو تو دهنش خکنه برگ

و  دیکش یآه لقامه بغضش هم پنهان شود. دیدهانش را فروداد تا شا آب

 را فشرد. شیبازو

 یکنه آدمبفهمه فقط کمکت می دمیکه من د یمرد نینگران نباش ا ــ

 .تنها شوکه شد دیترحم کنه چون صورت من رو هم که د ستین

 .دیکش شیهابه مو یدست

  ؟یبخشمی یهام کردم مهمشکل ریتو رو هم درگ ــ

 آرامی او را هل داد.و و به دیابرو در هم کش لقامه

ها و حرف نیاز ا ایآخه! ب یزنمی هیچه حرف نیا میبرو بابا ما دوست ــ

 خوام دوتا خبر خوب بهت بدم.که می رونیها بیبدبخت

شدند که مالقه به  رهیو به او خ هر دو به عقب برگشتند زیعز یصدا با

 .رفتسمت گاز میدست به
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. دستتون درد نیدرست کرد یقشنگ زیگل و گالب چه م یدخترها ــ

 دلم. یزاینکنه عز

 .دیاش را محکم بوسرفت و گونه زیسمت عزبرخاست و به لقامه

و به خاطر پسرعموش  دهیفداتون بشم کار سروه اس که زحمت کش ــ

 .دهیچ یوشگلخ نیبه ا زیم

 .ستیبه او نگر نیلقا سرخ شد و خشمگی مهجمله دنیبا شن دخترک

 کنه.وقت بشنوه فکر بد می هیاالن  یزنچرا حرف مفت می یآخه مه ــ

 .دیبلند خند یبا صدا زیعز

 .گهیخجالت نکش پسرعموته د میریگدخترم ما منظور دار نمی ــ

 لقا زد.مه یهم برا یچشمک

 قا برنج رو بکش.لدخترم مه ــ

 و در دل به دوستش ناسزا گفت. دییهم سا یحرص زده دندان رو سروه

 انداخت. یبه او که هنوز سرخ بود نگاه زیعز
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 .ادیصداش بزن ب پسر کجا مونده نیا نیسروه برو بب ــ

هایش بردارد که چشم یگفتن چشم بلند شد و قصد داشت قدم با

 شست.ن یصندل یرفت و وحشت زده رو یاهیس

  شده سروه؟ یچ ــ

لقا زد تا نگران مه یبرا یاما لبخند تصنع دیداینکه هنوز هم تار می با

 نشود.

 .نشده یزیخوبم چ ــ

 شد. کینزد زیهم ناراحت به م زیعز

 شده. فیخوره بدنش ضعنمی یزیاز بس چ ــ

 گذاشت. زیم یبلند شد و دست رو یصندل یرو از

 اره از رنگ صورتت معلومه. ــ

 .دیاش کشیبه روسر یلب نشاند و دست یرو یجانبی لبخند

 ما رو ببخشه. جنابیناز پسرعمو رو بکشم بلکه عال یمن برم کم ــ
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 نریراکچ یصندل یسالن که قدم گذاشت نگاهش به آوان افتاد که رو به

زنده شد و لبخند  شیپدربزرگ برا ادیای کنار پنجره نشسته بود. لحظه

که قرار گرفت از  ید قدم بلند جلو رفت و پشت صندلزد. با چن یمهربان

 .ستادیداد و عقب ا یبه صندل یکوتاه هل هایش را گرفت.پشت دسته

  گذره!خوش می یافکارت غرق شد یپسرعمو انگار تو ــ

لب سروه  یرو لبخند آمد. رونیسروه از فکر ب یصدا دنیبا شن آوان

 یاش را از روارهو انگشت اش دیکش یقینفس عم آوان .دیرقصمی

ی به گوشه یانداخت و دست گرشید یپا یرو پا هایش برداشت.لب

 .دیکش راهنشیپ

ام و کنم خانوادهو فکر می نمتیبافسرده می یوقت یدونسروه می ــ

و  یخوشحال هیکشم؟ اینکه می یچه عذاب میکرد یخودم کم کار یحت

 ونم؟یرو بهت مد یی واقعخنده

 ای شد.هبه گوش رهیخ دخترک
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و من هم از  یستیت اما تو نخانواده یهستن حت ونیهمه به من مد ــ

 راحت. التیخ ستمیتو ناراحت ن

 گرفت بحث را عوض کند. میتصم

 مزاحم خلوتت که نشدم؟ ــ

 .دیای که در انگشتش بود کشی مردانهبه حلقه یدست

 .یمراحم ــ

 داد.ل را ه یصندل مجدد

رو  ادشیآقاجون افتادم البته تو  ادی دمتید نریراکچ نیا یرو یوقت ــ

اوقات که قرار بود به  شتریب ادیم ادمیکه  یی. تا اون جایبرام زنده کرد

نشست. بعد از اون هم که می یصندل نیا یفکر کنه رو یموضوع مهم

 هاش. یو بافتن زیعز یشد جا

 .ندیی سروه را ببباال انداخت و سر کج کرد تا چهره ییابرو آوان

رو نگاه  نهییرم آشه میآقا جون تنگ می یاوقات دلم برا یگاه ــ

 کنم.می
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 یرو یی آراماش فکر کرد و سپس با خنده ضربهلحظه به گفته سروه

 اش زد.شانه

تو رو نگاه  میایکه! پس دل ما هم تنگ شد می ستینفس ناعتمادبه ــ

 .میکنمی

 به زبان آمد. نگفت که باز هم سروه یزیزد و چ یلبخند محو آوان

 ؟یکردفکر می یتونم بپرسم به چــ می

 را لمس کرد. یی صندلانگشت دسته با

 اومده. شیهمه سؤال که برام پ نیکردم و ابه تو فکر می ــ

 کرد.وارد می یصندل یفشار به پشت همچنان

فقط  ایسرم اومده؟ دلت سوخته  ییچه بال یبدون یچرا دوست دار ــ

  ؟یکنجکاو

 را نگه داشت. یو صندل دیو در هم کشابر آوان

 کنم؟ یدلسوز یهستم به حال کس یبه نظرت من آدم ــ
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 به عقب برداشت. یو قدم دیلب گز سروه

خودم رو برات بگم تا حداقل  یی زندگآروم باش بذار من قصه ینه ول ــ

 .یکن یرفع کنجکاو

 هایش را در هم قفل کرد.و انگشت دیکش یقیعم نفس

 نبود. یکیبود  یکی ــ

 .ای مکث کردهیباشد ثان دهیبه ذهنش رس یفکر انگار

که  ادته.. ی.ادیهم داره نم ییخدا هیجمله به داستان من که  نینه... ا ــ

دلم تکون  یذاشتن آب تومامان بابام بودم و نمی یتغاردردونه و ته

و لوسش  دیناز دختر رو بکش ادیز دیگفت نبامامانت می ادمه؟ یبخوره

و خودم هم  مهیتغارداد که دختر خودمه تهبابام هم جوابش رو می دیکن

پدر و  یها بود و وقتخوبم همون زمان یروزها تنها.. کشم.نازش رو می

لوس نکردم  یکس یخودم رو برا گهیمادرم و آقاجون رو از دست دادم د

 .نازکش نداشتم زیجز عز یبه قول

 و چند قدم به جلو برداشت. بود چشم دوخت نیی زمرهیآوان که خ به
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 یمن و خواهرت حت نیب تیمیی صمرشته یرفت رانیکه از ا یزمان ــ

فقط به شما اعتماد  میزمان قد یکه من اگه تو یطور یدیخودت هم بر

کنم بعد به چشم هامم اعتماد نمی گهیای که خوردم دداشتم با ضربه

هایی از اتفاق که ؟یرو از من دار یطلب چ یها اومدحاال تو بعد از سال

 ؟یشه؟ قراره همه رو پاک کنعوض می یزیاومده؟ چ شیبگم برام پ

که  یهای کاکتوسگلدان یهایش روشد و چشم کیپنجره نزد به

ی فرشته یزمان .ی طاقچه قرار داشت ثابت شدلقا بود و گوشهی مههیهد

 ینجاتش از او خواست مانند کاکتوس محکم و مقاوم باشد و اگر کس

هایی که مانند حصار دورش را غیبرساند با ت یقصد داشت به او گزند

 اند از خود دفاع کند.گرفته

 .دیآوان چرخ سمتبه
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من  یکه االن همسر خواهرته پا به زندگ یبعد از رفتن تو شهاب ــ

 دمید بیکه آس یاز نظر جسم یعنیگذاشت و روحم رو داغون کرد 

 بعدش...

ای که سروه یام شهاب بلند شد و به سون دنیمتعجب از شن آوان

دست و پنجه  یسکوت کرده و پشت به او به طرف پنجره با حس خفگ

 کرد رفت.نرم می

را کامل کنار  پرده .دیکشمی قیهای عمفشرد و نفسرا می شیگلو سروه

  سپرد. یخنک میزد و صورتش را به دست نوازش نس

های بسته رتش را با چشمهایش را دو طرف پنجره قرار داده و صودست

از صورتش  یرو به آسمان گرفته بود و متوجه آوان که انعکاس محو

 نشد. دیدی پنجره را میشهیش یرو

 شد. رهیخ وارید یسر چرخاند و چشم از پنجره گرفت به ساعت رو آوان

دادند و او هنوز نتوانسته بود دخترک را ظهر را نشان می کیها عقربه

 بزند. یته حرفقانع کند از گذش
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پنجره شده صورتش را برگرداند  یرو ریشک انگار که تازه متوجه تصو با

 کرد چشم دوخت.عمل می نهییای که مانند آشهیو به ش

نگاه  شهیباز و شوکه شده به ش یزده شده که با دهان رتیح یقدر به

 کرد.می

که به او  کیخودش و سروه را پر کرد و نزد نیی بماندهیقدم باق چند

کرد و تنها می دایپ نانیاطم دیبا .ستادیکرد امی ریمعلوم نبود کجا س

را آرام گرفت و بدون توجه به  شیبازو صورت دخترک بود. دنیراهش د

 سمت خود برگرداند.او را به شیغرغرها

 را رها کند. شیدست آوان گذاشت تا بازو یرو دست

 .یچه خبرته استخونم رو خرد کرد ــ

ضربان قلب  یتوانست صدابود می انشانیکه م یی اندکهوجود فاصل با

darkhast_romannn@بود که به  دهیترس یقدر به هم حس کند. راهنیپ ریاز ز یآوان را حت

https://t.me/joinchat/fbNC0O6yGo42ZmE0


 اوی ستبر نهیاز س چشم باشد. دهیصورتش را د دیشا دیرسفکرش نمی

 صورتش نگاه کرد. یبه اجزا و گرفت و سرش را باال برد

  ؟یکنمی یطور نیچرا ا ــ

 کند. شیرا تکان داد تا آوان رها دستش یکم

 بذار برم. ــ

 سروه را کنار زد. یرا باال برد و موها گرشیسرگردان دست د آوان

 سر... سروه؟ هی... یچ نی... ایا ــ

صورت سروه  ندیهم بگذارد و باز کند بب یهم منتظر بود پلک رو هنوز

 بوده است. دید یسالم است و تنها خطا

آوان صورتش را وجب  دین رازش شد و دکه متوجه فاش شد سروه

 یحت سختی فروداد.انداخت و آب دهانش را به نییکرد سرش را پامی

سمتش هجوم آورده های مختلف که بهچرا همراه با حس دیفهمنمی

 ندیاش ترحم ببیکودک یاینکه در نگاه همباز از .دیکشبودند خجالت می

 هایش حلقه زد.اشک در چشم
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 .دیصورتش گذاشت سرش را عقب کش یوکه دست ر آوان

 نکن. ــ

و از  دیرا محکم عقب کش شیبازو کامال مشهود بود. شیصدا لرزش

 یهایش گرفت و صدادست انیرا م صورتش .آورد رونیدست آوان ب

 بلند شد. ادشیفر

  ها؟ یکنصورت من رو نگاه می یتو به چه حق ــ

 افتاد. نیزم یرو یحال خراب با

رو  یموزه چ یمگه اومد اصال تو رو خدا... از اینجا برو.نگاهم نکن  ــ

اش همه سر من اومده ها؟ ییداره چه بال یبه تو چه ربط ؟یکننگاه می

بال سرم اومد تو کدوم  نیاون موقع که ا یکنمن کنکاش می یزندگ یتو

ها؟ اون شهاب که همسرم بود و  یو طلبکار یبود که االن برگشت یگور

تو هم  یبزن یخوابه سرم زد که تو می یشت چه گلدا یادیز یادعا @darkhast_romannn
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ها و بعد از سال یرفت یو گذاشت یبهم داد یمثل اون که قول الک یکی

 ...یهمه ادعا اومد نیبا ا

 شد.زد و آوان هر لحظه کبود و کبودتر میحرف می زیر کی

 ــ خفه شو... ساکت شو سروه.

که با  دیعقب کش نیزم یو خودش را رو دیآوان از جا پر ادیفر یصدا با

 قهیکه چند دق گرشید یبازو یرو دست پشت سرش برخورد کرد. وارید

هایش گفته از سوخت گذاشت.قبل توسط آوان فشرده شده و می

را  شیپسرعمو یهای عصبنفس یشده بود و هنوز هم صدا مانیپش

اش فرود گونه یشد و رو ریهایش سراززده از چشم شیاشک ن .دیشنمی

حلقه  شیهایش را دور پاهاداد دستکه خودش را تاب می یحال در آمد.

 کرد.

ت رو از من خورم تو هم طلب نداشتهمن که از روزگار دارم می ــ

از اموال  یطلب دار یچته؟ چ ؟یکه صدات رو بلند کرد یخوامی

به  یچرا هر کس ؟یدست از سرم بردار یمن که بدم بر شیت پمونده
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اگه به  یخورم؟ فکر کرد ینه من بدبخت و تو سرکرسه فکر میمن می

کنه گوشم و فکر می یزنه توگم مینمی یچیه اتبه باب زیاحترام عز

 روم؟ یزنم صدات رو بلند کننمی یبزرگترمه؛ به تو هم حرف

کرد اش افتاد و از چشم آوان که دهان باز میگونه یاز رو یی اشکقطره

 یهای قالاز گل چشم نهان نماند.شد پبزند و باز هم ساکت می یحرف

 شینشسته بود گرفت و به آوان که چنگ به موها شیکه رو یقرمز

 شیزانوها یرا رو سرش زد و صورتش قرمز شده بود نگاه کرد.می

 هایش را خفه کند.گذاشت تا هق هق

 چند قدم جلو رفت. آوان

 سروه من... ــ

را با پشت دست پاک  هایشای اشکهیرا باال آورد و بعد از ثان دستش

darkhast_romannn@ .او شد مانیهای نادم و پشی چشمرهیکرد و سرش را باال برد و خ
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گم تا می شهیهم یبار برا کیگوش کن  یبدون یخواحاال که می ــ

خودمم  یببندم و حت شهیهم یاش رو برابعدش بتونم پرونده دیشا

 مرورش نکنم.

 دهیآوان و سروه ترسهای ادیداد و فر یصدا دنیبا شنکه لقا و مه زیعز

 شدند. رهیانداختند و بعد به در آشپزخانه خ گریدکیبه  یبودند نگاه

 بلند شد. یصندل یزانو گذاشت و از رو یرو یدست زیعز

 چه خبر شده. نمیبرم بب ــ

دست دست کردن به حرف  یبه او دوخت و با کم یمردد نگاه لقامه

 آمد.

 جون. زینرو عز ــ

ی گونه یرو یای بخورد نشست و اشکوه غصهکه دل نداشت سر رانیج

 اش افتاد.دهیچروک

 .ترسم باز افسرده بشهچه کار کنم مادرمی ــ

 لقا نشست.های مهلب یرو یمهربان لبخند
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 یکنم و حرف رودخالت می دیدل البته ببخش زیــ نگران نباش عز

آوان تونست  دیخوام مشکلشون حل بشه و شافقط می ارمیحرفتون م

 .ومدیبر ن یبهش بکنه از دست ما که کار یدرمان کمک یابر

 دستش گذاشت. یزد و دست رو رزنیپ یبرا یچشمک

دخترک نازک  نیا یبرا یگاه خوبباز هم به هم برگشتن و تکیه دیشا ــ

 شد. ینارنج

 .دیکش یآه زیعز

 دونم مادر فکر نکنم تا خودش نخواد قبول کنه.ــ نمی

 برگشت.سمت در دلواپس به نگاهش

 تو. دیبه ام یاله ــ

 داد. هیلبخند زنان تک لقامه

 .دیدلم روشنه نگران نباش ــ
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 فصل چهارم )گذشته(

 

اش را با ناخن بلند انگشت هم فشرد و گونه یهایش را روپلک کالفه

اش کج کرد و به مسعود که در چند شانه یرا رو سرش .اش خارانداشاره

 ه کرد.بود نگا ستادهیاش ایقدم

 ای بهت ندارم.من عالقه یبفهم یخواــ دست از سر من بردار چرا نمی

 .کنند یتا خواستگار رنیگدختر رو نمی هی یجلو ابونیخ یضمن تو در

 هی امیخودم می یاریگم مامانم رو بفرستم بهونه میــ د المصب می

دلت که من رو  ریزده ز یهان؟ خوش هیحرف حسابت چ یاریبهونه می

  ؟یدنبال خودت بکشون
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نسبتا محترم گفتم قصد ازدواج ندارم همون بار اول جوابت  یــ بسه آقا

 رو دادم.

به  تیاهمکرد و او بیهایی چفت شده نگاهش میبا دندان مسعود

اش یمشک شرتیت یکه در گردنش بود و آزادانه رو یدیسف یریزنج

 .زد چشم دوخته بودبرق می

تفاوت به راهش ادامه اش مرتب کرد و بینهشا یرا رو فشیی کدسته

 داد و از کنارش گذشت.

 .دیبرد و کش شیدست درون موها نیخشمگ مسعود

 گم صبر کن.ــ صبر کن، بهت می

که وجودش را پر کرده بود؛ به راهش ادامه  یدیشد یوجود کنجکاو با

 کیی پاشنه یشود رومی دهیبه عقب کش فشیداد. با حس اینکه ک

 نگاهش کرد. یو برگشت و سؤال دیخچر شیپا

 .نمیدستت رو بکش بب ؟یکنــ چه کار می
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 شهیقرار گرفت به عادت هم شیکم کم جلو آمد و رو به رو مسعود

 نگاهش کرد. میی لبش را به دندان گرفت و مستقگوشه

رو بخوام به دست  یمن دور بر ندار من هر چ یدختر خانوم برا نیــ بب

و بزرگترم رو که  یایکنم بهتره تو هم کنار بمیو مال خودم  ارمیمی

کنده بشه وگرنه  هیتا قال قض یی عموت بله رو بدفرستادم خونه

 ذارم...نمی

 یسمتش گرفته قدمای که بهمسعود و انگشت اشاره دیاز تهد یعصب

هایش را صورتش کرد تا آفتاب چشم بانیعقب رفت و دستش را سا

 .شد رهیهای شرور او خدر چشم مینکند و مستق تیاذ

 ی ساالرخان رو؟نوه ؟یکنمی دیها؟ من رو تهد یــ وگرنه چ

 به اطرافشان انداخت. ینگاهسر داد و نیم یهیی کرخنده مسعود

 ...یاگه مزاحم من بش گهیبار د هیگم بهت می یچ نیــ بب

های گذاشت و دختر هم همزمان با قدمهای سروه قدم جلو میحرف با

 رفت.میاو عقب 
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خانوم گذشت اون زمان  ؟یبه ساالر خانت بگ ؟یچکار کن یخواــ می

و بگه باال  رهیانگشت اشاره سمتت بگ یذاشتن کسنمی انتیکه اطراف

پرت بود و االن تنهات اون آوان که دم ایهم هست!  ییچشمت ابرو

 زنه...پرنده هم پر نمی یحت میفقط من تو اینجا هست ینیبگذاشته می

شد  کیبود نزد دهیروه که به درخت پشت سرش بر خورده و چسبس به

دور به دور محوطه چرخاند و  کیو دستش را بلند کرد و با انگشت 

خانه هم  کیی خلوت را که سروه رد انگشتش را گرفت و کل کوچه

شده باشد  تشیدرونش نبود از نظر گذراند انگار که تازه متوجه موقع

ی کمش با ای متوجه فاصلههیبعد از ثان و ذاشتاش گگونه یرو یدست

ای محکم به ضربه فشیتکه شده بود با کهایش تکهمسعود شد نفس

 کرد. دنیی مسعود زد و بعد از کنار رفتنش شروع به دوشانه

 تو دختر. یدار یــ عجب ضرب دست

 .فرار کن ارمیبه دستت م باالخره
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شد از کوچه تر میی بلند مسعود از پشت سرش دور و دورخنده یصدا

و در  ستادیا ابانیی خ. گوشهدیدو یاصل ابانیبه خ دنیخارج شد تا رس

زانو خم شد تا  یاش گذاشته بود رونهیی سقفسه یکه دست رو یحال

دستش  د؛یشد را دمی کیکه به او نزد یبرود. تاکس نیاز ب دشید یتار

هول خودش  نیماش ستادنیو به عالمت توقف تکان داد. با ا کردرا بلند 

 عقب پرت کرد و در را بست. یصندل یرا رو

 دربست. ــ

هم گذاشت در دل خدا را شکر کرد که  یهایش را روداد و پلک هیتک 

 .زدیصفت بگر طانیتوانسته از دست آن مرد ش

ای از هیبرد و بعد از ثان فشیدست داخل ک لشیموبا امکیپ یصدا با

کرد و  دایرا پ لیبود موبا فیککه داخل  یخودیهای بخرت و پرت انیم

 آورد. رونیب

ی شماره دنیدوخت با د لیی موبااش را به صفحههای خستهچشم 

اش را گرفت و با هیرا باز کرد تک امکیرا باال داد و پ شیناشناس ابروها
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دست  کیکرد و با داد و عقب را نگاه میمی نییرا پا شهیدست ش کی

 فشردهایش میپنجه انیرا م لیموبا

 انداخت. ینگاه یی گوشبند آمده بود و دوباره به صفحه نفسش

 .من باهاتم هیبه سا هیسا یــ هر جا که بر

هایش نگه داشت با و مقابل چشم دیلبش کش یرو یحس درد انگشت با

خون متوجه شد پوست لبش کنده و زخم شده است. دوباره  دنید

ها دور بود ترس که از آن یموتور دنیبه عقب انداخت و با د ینگاهنیم

  .به دلش افتاد

 خانوم. میدیرس ؟یشنوصدام رو می یآبج ،یآبج ــ

هایش از هم باز راننده پلک یصدا بادانست چقدر گذشته است که نمی

تا  دیطول کش هیثان چند. و منگ به اطراف چشم دوخت جیشد و گ

darkhast_romannn@ه عقب ب یموضوع یاداوری با و اطرافش را پردازش کند. طیمغزش مح
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موتور مسعود نفس  دنیرا نگاه کرد و از ند رونیو از پنجره ب دیچرخ

 .دیای کشآسوده

که از پشت سر به  یگاز موتور یصدا دنیکه با شن بودخانه  نزدیک

و با  دیسرش به عقب چرخ اختیاربی .ختیر نییدلش پا د؛یگوشش رس

ز موتور موتور نشسته بود و با خباثت گا یمسعود که سر کوچه رو دنید

 مشت شد. شیفشرد؛ دستهارا می

اما قبل از اینکه  دیسمت خانه دوچشم از او گرفت و با دو به دهیترس

. دیو به عقب چرخ دیاسمش از جا پر دنیبتواند زنگ در را بزند؛ با شن

بود و به او  ستادهیدر خانه ا یدرست جلو ییی روبروهیشهاب پسر همسا

 کرد.نگاه می

 د؟یشتدا یبله، امر ــ

 جلو گذاشت. یزد و قدم یلبخند شهاب

 !نیدیصداتون کردم ترس یشده؟ احساس کردم وقت یزیــ چ

 نثارش کرد. یو در دل فضول دیهایش را در هم کشاخم
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فقط  د؟یصدام کرد دیداشت یشما کار دم؛یو نترس فتادهین یــ نه اتفاق

 زودتر برم خونه. دیشده با رمیلطفا زودتر د

هایش را در کاسه چرخاند. نگاهش چشم یشد و با کالفگ پا به پا منتظر

 رهیخ اوردیای به زبان بکرد تا کلمهشهاب که دست، دست می یرو

  مانده بود.

هایش را با حرص مشت کرد و شد! دستمرد هم که زبانش باز نمی نیا

نگاهش به مسعود  اریاختهایش محکم در کف دستش فرو رفت. بیناخن

در هم  شیچشمش به آن دو بود؛ دوخته شد و ابروهاکه از سر کوچه 

فرو رفت. حرص زده به طرف شهاب برگشت و بدون اینکه به صورتش 

 نگاه کند؛ به حرف آمد.

 شد منتظرم؟  یچ ی،محرم یــ آقا

 صورت شهاب قرمز شده بود.

 اطالع بدم که امشب...ــ خواستم... 
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 یهایش بازا انگشتحوصله ببلند کرد و چشم به صورت سروه که بی سر

 کرد؛ دوخت.می

 م برای امر خیر...ــ خونواده

 را همان جا تمام کند. هیقض نیلب باز کرد تا جواب شهاب را بدهد و ا

 من... دینیــ بب

شد؛ می کتریهر لحظه نزد شیکه صدا یگاز موتور یصدا دنیبا شن اما

که هر حرفش را قطع کرد و به عقب برگشت و مات و مبهوت به مسعود 

 شد و شهاب را هدف گرفته بود؛ چشم دوخت.تر میکیلحظه نزد

عقب رفت دهانش گذاشت و عقب یزد و دستش را رو یغیج اریاختیب

توانست دهان ها را گم کرده بود و نمیکلمه برخورد کرد. یکه با در آهن

شد؛ آگاه تر میکیکه هر لحظه به او نزد یباز کند تا شهاب را از خطر

  کند.

و  دیکش غیهایی گشاد شده جبا چشم اریاختشدن مسعود بی کینزد با

و مسعود با سرعت از کنار  دیی آخر شهاب خود را کنار کشدر لحظه
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ها گذشت و در همان حال نگاهشان در هم گره خورد و برق خباثت آن

 .دیرنگش درخش یهای آبدر چشم

گرفت و دست اش را از در هیگذاشت و تک وارید یضعف دست رو با

 . دیکش قیعم یقلبش گذاشت و نفس یه روعمقن ریرا از ز گرشید

 سمتش برداشت.قدم به کینگران  شهاب

 .دیــ سروه خانوم من حالم خوبه نگران نباش

ی در کرد رهیرا زد و دستش را بند دستگ فونیتوجه به شهاب زنگ آ یب

 تا لرزش دستش را بپوشاند.

 .میزنبعدا حرف می ؛ستیمن حالم خوب ن دیــ ببخش

 .شدپرده حرفش را بزند؛ شرمش میاز اینکه بی شهاب

 ...ــ شما فقط

 فشیک پیساکت شد و به سروه که ز دیکه شن یلیموبا امکیپ یصدا با

 .دیکش رونیرا ب لشیکرد؛ چشم دوخت. سروه موبارا باز می
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 با اجازه! ــ

 انداخت. نییسرش را پا شهاب

 خدانگهدار. ــ شرمنده

ی حرف زدن به سروه را بدهد؛ عقب گرد کرد و بدون اینکه اجازه و

 سرعت از او دور شد.به

کرد و در ذهن او را با ی مردانه نگاه میساده پیبه شهاب در آن ت سروه

داد می تیاز حد به ظاهرش اهم شیب شهیکرد که هممی سهیمقا یآوان

که  یمعرفتبی یپسرعمو بود. یهای رسمپیعاشق ت یو از همان کودک

 زد.نوا نمیی بیزنگ هم به سروه کی یبا رفتنش حت

باز بود هل داد و که نیمه ی راورود درلحظاتی بعد، غرق در افکارش 

ی اول جا آورد و در طبقه رونیهایش را بکفش به داخل گذاشت. یقدم

 گذاشت. یکفش

 ...نیعمو... آوسالم... زن ــ 

@darkhast_romannn

https://instagram.com/soniamansoury


 یصدا پروانهکرد به سالن قدم گذاشت. می ها را صدازنان که آن ادیفر

 .دیاز جا پر دهیترس دیسروه را که شن ادیفر

 .ستمیکه ن کر .دمیترس ؟یزنزهرمار چه خبره داد می ــ

 دهیکه پروانه دراز کش یمبل راحت کیکرد و داخل سالن نزد سکوت

 .ستادیا

 دمیاز واحد ما باشه ترس دیگفتم شا دمیداد شن یلحظه صدا هی ــ

 افتاده باشه. یاتفاق

هایش را برداشت و چشم یرو یارهایسروه خ یصدا دنیبا شن پروانه

هایش را به سروه دوخت که خیز شد و چشمدستش نیم کی یرو

 کرد.اش را در آورده و او را تماشا میمقنعه

... دوم چرا آرامش من رو به نیزم زهیــ اول اینکه مراقب باش موهات نر
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 ریهم ز یدوخت. گاه نیخطاکار نگاهش را به زم یچون کودک سروه

صورتش گذاشته بود؛ نگاه  یکه پروانه رو یاهیبه ماسک س یچشم

 کرد.می

ها که اتاق یکرد و به عقب برگشت و به طرف راهرو یلب عذرخواه ریز

  در پشت سرش بود رفت.

عمو های زناش باال آمد. حرفنهیاز س یقیعم آهاتاقش کمی بعد درون 

تواند تحمل کند و صبور دانست تا چقدرمیبود و نمی نیسنگ شیبرا

داد و همان طور که در افکار مبهمش دست و پا  هیتک واریباشد. به د

ضرب که حاال توی شارژ بود،  لیی موباصفحه یزد؛ ناخودآگاه رومی

کرد تصور می یجانودش را مانند جسم بیذهنش خ یدر پستوگرفت. 

 که مسعود همانند کرکس منتظر نابود کردنش بود.

با و  گرفت واریاش را از دهیهایش تکانگشت ریز لیموبا دنیلرز با

هایش را باز کرد؛ تمام وجودش چشم شده بود تا امیاسترس صندوق پ

 همه وجودش را مشوش کرده بود؛ بخواند. نیرا که ا یامیپ
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به  یفرستاده بود؛ چنگ امیپ شیی ناشناس که براهمان شماره دنید اب

در آنجا گرفتار شده بود آزاد  یاش زد تا راه نفسش را که انگار سنگنهیس

 کند.

بهت گفتم عادت ندارم  یامروز چ یدختر جون انگار ملتفت نشد نیبب»

 یننک یگم. بهتره کاربار می نیآخر یبرا یهام رو تکرار کنم ولحرف

 ؟یدیفهم یمرگ داشته باش یکه هر روز و شب آرزو ارمیسرت ب ییبال

و اِال  یزنحرف می زیهمه چی بیپسره نیبا ا یدار نمیخوام ببنمی گهید

 «بشه. دیشه که نبامی یزیدم و اون چام رو نشونت میگهید یرو ناو

هایش و در آخر دست دیچرخ امیمتن پ یهایش بارها روچشم مردمک

خشک شد  شیان کنارش فرو افتاد. بدون اینکه نفس بکشد در جاجبی

که  یدوخت و لبخند آخر وارید یرو یسرش را باال آورد و چشم به تابلو
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و به عقب  دیاش نشست وحشت زده از جا پرشانه یکه رو یدست با

 .فتلبش چشم غره ر یبه لبخند رو نیآو دنیبرگشت با د

  ؟یزنداخل در نمی یایــ تو روحت چرا قبل از اینکه ب

 هایش را کج کرد.باال برد و لب ییابرو نیآو

 انگار. یــ در زدم متوجه نشد

تخت عقب  یهایش را بست و خودش را روپلک امکیپ یادآوری با

 متن ه زد.مرا جمع کرد و چمبات شیداد و پاها هیبه تاجش تک د؛یکش

  کرد.هایش گذر میاز مقابل چشم لمیمانند ف امکیپ

دهد هایش را به هم فشرد و در دل با خود زمزمه کرد که اجازه نمیلب

 .اش شودیمسعود الشخور زندگ

 هایش را در هم قفل کرد.هایش را به هم چسباند و انگشتدست نیآو

 اومدم سراغت. یچ یرفت برا ادمی یگم از بس حرف زدــ می

ای که چسبانده بود چشم دوخت و خاطره وارید یروکه  یگل رز به

 لبش نشاند. یشد لبخند رو یاداوری شیبرا
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قرار  شیکه آوان قبل از خارج شدنش از کشور کنار موها یگل نیآخر

ای که دارند را خاطره نیچسباند تا آخر واریداده بود و او هم گل را به د

 وقت از خاطر نبرد.هیچ

 یخواستگار یزمان برا هیزنگ زد که  یرمــ سروه امروز خانوم مح

کالس  یامشب باشه و مامان اول کم نیعجله داشتند هم میبهش بد

 .یشب آماده باش یو بگم برا امیگذاشت و در آخر قبول کرد. االن گفت ب

 گرفت. واریاش را از دهینگاه کرد و تک نیهایش به آودهیاز شن متعجب

  ؟یگفت یــ تو چ

 .ی باال برداشانه تفاوتبی

 .یدفوقش جواب رد می یکننگاهم می یطور نیــ سروه چرا ا

 کی نیکرد همپرواز می یگرید یزد و او حواسش جاحرف می نیآو

 ریی حربود که از درز پرده یی نورکهینگاهش به بار !قلم را کم داشت

 .دیکشبه داخل اتاق سرک می
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 اده باش.شب آم یها برانکنم یاداوری گهیــ سروه د

 کاش .دیهم کش درهایش را ابرو رفتهیعمو پذکه زن یاز فکر خواستگار

برود تا مجبور نشود شهاب را به عنوان همسر  زیی عزتوانست به خانهمی

 .ردیبپذ

به شهاب بفهماند  دیدانست چطور باکرد و نمینمی شیامشب رها فکر

 ای به او ندارد.عالقه چیه

*** 

 

او دوش گرفته و روی تخت با همان حوله نشسته چند ساعت گذشته و 

ی در داخل کرد؛ چشم چرخاند و به سروه سرش را از گوشه نیآوبود که 

 تخت نشسته بود نگاه کرد. یکه رو

احمق بعد هم مامان گفت بگم  یخورــ هنوز که حوله تنته! سرما می

 آماده شو.
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هایش را که از شد لباس کیتکان داد و به کمد نزد نیدر جواب آو یسر

 .دیقبل انتخاب کرده برداشت و پوش

 اش رها کرد.شانه یرا که خشک نشده بودند بافت و رو شیموها

مادرش را  یرا از داخل کمد برداشت و مقابل صورتش گرفت بو چادرش

ی چشمش را با نوک انگشت پاک زده از گوشه شیکرد. اشک نحس می

بود  یپدر و مادرش خال یت جاسرش انداخ یآرامی روکرد و چادر را به

 او را غرق لذت کنند. شانیبایتا با آن نگاه ز

  ؟یچادر بپوش یخواــ نگو می

 شد. رهیکرد خکه همچنان او را نگاه می نیعقب برگشت و به آو به

 ه؟یــ مگه چ

 وارد اتاق شد. نیآو
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ه نگاهشان در هم گره خورده بود در شد و همان طور ک کیاو نزد به

 .ستادیاش ایچند قدم

سروه است و خودش بهتر  یزندگ نیبا خودت تکرار کن ا نیــ آو

 .گرانینه د رهیبگ میخودش تصم یتونه برامی

 شد. رهیبه او خ نیای مکث کرد و غمگلحظه

 بهیمرد غر هیمعشوق بپوشم نه  یچادر رو قرار بود برا نیهر چند ا ــ

چه  نمیپوشمش فقط دوست داشتم امتحان کنم ببنمی جهیدر نتپس 

  .داره یحس

 یحرمتدانست حق بیاز کنار او که نگاهش ترحم داشت گذشت. می بعد

داخل  .اش نداشتیرا در زندگ هیهای بقتحمل دخالت یندارد ول

 نشست و ناخنش را به دندان گرفت. یصندل یآشپزخانه رو

کنند و می شیکه صدا دیشنر سالن میعمو را دعمو و زن یصدا

 نیی اها به او احترام نگذاشتند و دربارهآن یداد وقتنمی یتیاهم

چه جوابشان را بدهد بگذار  یاز قبل با او هماهنگ نکردند او برا یمهمان
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گاز بود  یکه رو یچشم از قور فونیآ یبفهمند دلخور است. با صدا

احوال  یل به او نگفته بودند برابلند شد از قب یصندل یوگرفت و از ر

بردن  یچا یکه برا یدر آشپزخانه بماند تا زمان ایبه سالن برود  یپرس

 کردند.می شیصدا

 شیگرفت بماند تا صدا میهایش را در حدقه چرخاند و تصمچشم کالفه

  کنند.

که طول و  یدر حال دیداو را نمی یرفتند و کسمی یها به سالن اصلآن

کرد؛ با خود فکر می نییهایی لرزان باال و پاه را با قدمعرض آشپزخان

به  شیباز هم عمو ایها را بدهد خودش جواب آن دیبا تیکرد در نها

  رد؟یگمی میاو تصم یجا

 پروانه کنار گوشش بلند شد. یآهسته و عصب یصدا

  ؟یآبرمون رو ببر یخوامی ؟یسرت کرد هیچ نیــ ا

 کرد چشم دوخت.نگاهش می زد و به او که چپ چپ یپوزخند
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 نجا؟یا نیاومد یچ یــ شما برا

 گاز رفت. یرو یسمت کترآنکه جواب سروه را بدهد به یب

 تو شالت رو بردار. زمیررو خودم می ییچا نیــ ا

های او اش گذاشت و به حرکتچانه رینشست؛ دستش را ز یصندل یرو

 کرد چشم دوخت.رنگ می کیرا  ییکه چا

 که شالم رو بردارم. نمیبنمی یمحرم ــ

 چشم به او انداخت. یاز گوشه ینگاهنیم یعصب پروانه

 .هیــ شهاب پسر خوب

 زد. لبخند

 ــ مبارک صاحبش باشه.

 باال برد. ییابرو

من از خدام  سروه؟ از خدات هم باشه چشمش تو رو گرفته یچ یعنیــ 

 قدم بشن. شیپ نیآو یبود برا
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ای دهیدانست بحث فاچشم از او گرفت میهم فشرد و  یهایش را رولب

 کند.کار خودش را می تیندارد و در نها

 .اریرو ب ینیــ من رفتم عموت صدات کرد س

 یصندل یاز رو یها گرداند و با بسم الهو استکان ینیس یرا رو نگاهش

را محکم  ینیهای سدسته دیای بعد نامش را که شنقهیبلند شد. دق

 انیاسترس چون مار زهردار در م و فشرد هایش گرفتپنجه انیم

 کرد.ای او را ترک نمیاش چنبره زده بود و لحظهنهیس

را تعارف کرد و  یچگونه وارد سالن شد و چه وقت چا دینفهم اصال

افتاد آغوش مادر شهاب که عروسم، عروسم از دهانش نمی انیطور مچ

که از  یا صورتاو ب ،تعارف کرد ابرا به شه یکه چا یفشرده شد. وقت

ای دوخت که شرم سرخ شده بود سرش را باال آورد و چشم به سروه

darkhast_romannn@ .دیرسبه نظر می شهیتر از همیآن شال نوران انیصورت گردش م
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 انیبود که م یبه استکان رهیکرد و او هم خشهاب نگاهش می

 ییلبخند زنان او را ــ گوداشت . پدر شهاب هم دیلرزهایش میانگشت

 است ــ برانداز کرد. دهیندتا به حال 

کرد نگاه می نیای نشست و به زمبعد از تعارفات گوشه شیاز عمو ریدلگ

  بود تا زودتر آن ساعت بگذرد. ییاش دعاو زمزمه

او را  گاهشانیهای گاه و بعمو و لبخندهای عمو و زنیخوار پاچه

  ترساند.می

 .شدندمی مزاحم راحت کیهم داشتند؛ هر چه نباشد از دست  حق

*** 

 

خود  لیگرفتند و روزگار را مطابق ممی یشیها از هم پو لحظه روزها

قصد  یحرکت چیهایش زده بود و با هلب یرو یرقصاندند. قفلمی

نظر او  یها برادقیقاً از همان روز که آن .شکستن سکوتش را نداشت

 شهیداد سکوت پ حیقائل نشدند و کار خودشان را کردند ترج یارزش
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های یبسپارد که قرار بود تلخ یو خودش را به دست سرنوشت کند

 را به او بچشاند. یزندگ

آن  یتند رو یشیای که آرابود و به صورت آراسته ستادهیا نهییآ مقابل

... ای باشد اماساده میکه قرار بود گر یشیبود. آرا رهیکرد خمی ینیسنگ

  مهم باشد. نیه حاال اداده بودند ک تیبه کدام نظرش اهم دیکش یآه

کرد که بدون در نظر گرفتن پاسخ او، به فکر می یبه روز قتیحق در

به نفع خودت "ی شهاب جواب مثبت دادند و تنها با گفتن خانواده

نگفتند چرا  یحت کردند. هیی خودشان را توجدهیاو و کار نسنج "است

 یاز او و حت گذاشتند و یدو هفته بعد از خواستگار یعقد را برا خیتار

 کدام از کارها مشورت نگرفتند.هم در هیچ زیعز

نسبت به شهاب نداشت و قبال قلبش را دست  یحس چیدر قلبش ه 

darkhast_romannn@ پس گرفتنش را هم نداشت. الیداده و خ یگریشخص د
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و با فکر به اینکه تا چند ساعت  دیکش لباس سفیدشهای به گُل یدست

هایش انگشت انیرا در م نآهای شود گلمی اهیاش سشناسنامه گرید

 مچاله کرد.

پس فکر کردن به آوان  نیدانست از اهم فشرد و می یهایش را رولب

او بگذراند و دفتر  ادیگرفت چند ساعت مانده را با  میگناه است. تصم

 ببندد. شهیهم یعشقش را برا

که  یشگریمبل چرم سر راهش نشست و چشم دوخت به آرا نیاول یرو

 زد.لب سوت می ریکرد و زمی یزبا لشیبا موبا

نظارت هم  یمطمئن بود که حت شیآن قدر به کار شاگردها یعنی 

 کرد!نمی

ای به حال خودش باشد که قهیهایش را بست تا دقداد و پلک هیتک

 او را از افکارش جدا کرد. یمزاحم یصدا

 همسرتون اومدن دنبالتون. ،یــ خانوم
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هایش از شدت فشار در ناخن د؛یجا پر نام همسر برق گرفته از دنیشن با

 گذاشته بودند. یبه جا قیعم یکف دستش رد

و  ستادهیدوخت که کنار در ا یی اشکش را به شهابهای تار از پردهچشم

انداخت تا  نییکرد. سرش را پااو را نگاه می نیزده و با تحسهیجان

 هایش نشود.های جمع شده در چشمشهاب متوجه اشک

 نیزیر شدن سروه به مذاقش خوش آمده بود اسربه نیکه ا شهاب

به او  دنیرس یاش گذاشت و برادخترانه یایشرم و ح یحرکت را پا

 به طرفش حرکت کرد. یهای محکمتر شد. با گاممصمم

ها نشده بود نگاه که متوجه آن یبا لبخند به شهاب ارشیو دست شگریآرا

 کردند.می یخوشبخت یآن دو آرزو یکرده و از ته دل برا

شد تر میضربان قلبش بلند یشد صدامی کیهر قدم که به سروه نزد با

darkhast_romannn@ هم برسد و رسوا شود. هیبه گوش بق شیصدا دیترسو می
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اش چشم به صورت پنهان شده جانیو با ه ستادیا دیسروه که رس مقابل

اش گذاشت و چانه ریرنگ دوخت. انگشت ز یریش ریآن چادر حر ریز

ای که تا سروه به به او چشم دوخت. جانیرا باال آورد و با هاش نرم چانه

 کی یتوانست او را براشد و میاش مییهمسر رسم گریچند ساعت د

 عمر در کنار خودش داشته باشد.

به عقب  یو قدم دیبا برخورد دست شهاب به صورتش از جا پر سروه

خورد نکند بر نیاینکه با زم یکرد و برا ریگ یبه صندل شیرفت که پا

 را گرفت. یی صندلدسته

ی شهاب روبرو شد و تازه های بهت زدهرا که باال آورد با چشم سرش

 اش شد.دهیمتوجه عمل نسنج

 خشکش را باز کند. یدهانش را فروداد تا راه گلو بزاق

darkhast_romannn@ .دیام؛ خب شما هنوز نامحرم هستــ من... من شرمنده
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اش نفس جمله دنید با شنکه ابتدا با حرکت سروه جا خورده بو شهاب

و دستش را با فاصله از کمر او قرار داد و به طرف در  دیای کشآسوده

 اش کرد.ییراهنما شگاهیآرا یخروج

 .یاندازه معتقد نیدوستم تا اــ باشه سروه جان نمی

راه رفتن  نیهای او که حکرد و به حرفدوشادوش شهاب حرکت می 

  داد.وش نمیخواست گرا هم می لمبرداریعذر ف

 یباز کرد؛ رو شیاش را براشده نییتز نیاز اینکه شهاب در ماش بعد

هایش را گفت و دست یلب ممنون ریگرفت، ز یکنار راننده جا یصندل

 هم قرار داد. یرو

هایش را در هم اش نظرش را جلب کرد. اخمیی نامزدحلقه یدرخشندگ

کوچکش  فیو درون ک آورد رونینرمی حلقه را از انگشتش بو به دیکش

darkhast_romannn@گرفت. کمربندش  یراننده جا یصندل یانداخت. شهاب در کنار سروه رو
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سروه  یبرا یرا روشن کرد و لبخند نیرا بست قبل از حرکت ضبط ماش

 کرد زد.را نگاه می رونیآرامی بکه به

 یگریهایش غوطه ور بود و ددر خاطره یکیدو سکوت کرده بودند؛  هر

 .چگونه ذوقش را نشان دهد جانیدانست از شدت هنمی

هایی که از کنارشان نیآهنگ چشم از ماش یبلند شدن صدا با

 نند؛یها را ببآن نیکردند داخل ماشتالش می جانیگذشتند و با همی

ضرب گرفته  نیفرمان ماش یهایش روگرفت و به شهاب که با انگشت

 بود دوخت.

 یبیعج زیرد که انگار چی کنارش نگاه کنهییرا برگرداند و به آ سرش

 ای به طرف شهاب برگشت.هیباشد بعد از ثان دهید

 ؟ینیبرو تو هم می یــ اون... اون موتور

ی نهییسروه نگاه از روبرو گرفت و با دست آ یصدا دنیبا شن شهاب

 جا کرد و به عقب چشم دوخت.بهسرش را جا یباال

 شده؟ یزیخب چ نمیبــ آره می
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کرد برداشت و در شهاب که کنجکاو نگاهش می یچشم از رو دهیترس

تکه شده بود با دندان شروع به کندن پوست هایش تکهکه نفس یحال

 باال برد. یضبط را کم یصدا شهاب .لبش کرد

  ش؟یشناسشده؟ می یزیحاال چ ــ

 تکان داد. یبه عالمت منف یاش را آزاد کرد و سرحبس شده نفس

 کرد. هم تنها به لبخند اکتفا شهاب

 دیهای نوترانه نیآهنگ رو به خاطر تو گذاشتم گوش بده بب نیــ ا

 .یرو دوست دار یراست

 یکه شهاب زد و متوجه شد مخاطبش خودش است به محتوا یحرف با

ای از خاطر قهیآهنگ گوش داد و توانست آن موتور سوار مرموز را دق

 ببرد.

/ زنهید تند متن قلبمی/ شد ییتماشا عشقمی/ شد ییایچه رو امشب

ی/ شد ییتماشا عشقمی/ شد ییایچه رو امشب/ منه شهیآخه پ عشقم
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 بگم/ خواد داد بزنممی دلم/ منه شهیآخه پ عشقم/ زنهیتند تند م قلبم

 که دوستت دارم

در محضر پارک کرد و از  یرا روبرو نیتمام شدن آهنگ شهاب ماش با

به دور  لیمهای فاشد. شهاب کالفه از جمع شدن زن ادهیپ نیماش

را در هم گره زد  شیو ابروها دیمحکم به صورتش کش یدست نشانیماش

 به طرف در سمت سروه رفت.

 .هایشان با هم برخورد نکندشد و در تالش بود تا دست ادهیپ نیاز ماش 

 دندیکشکِل می شانیهایی که از اقوام شهاب بودند و برابه خانوم

شهاب گفت در کنار هم حرکت ای که زد و بعد از با اجازه یلبخند

 کردند.

در دست داشت و  یکه منقل اسفندـ مادر شهاب ـ  خانومالهام دنید با

 یخوشبخت یکه برا ی. در حالستادندیبود هر دو ا دهیبه کنارشان رس

منقل  یچرخاند پس از مدتکرد و اسفند را دور سرشان میها دعا میآن
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نرمی در آغوش را به شانیورا به دست خواهر شهاب سپرد و سپس هر د

 هایشان نشاند.هگون یای روو بوسه دیکش

 .نیــ انشاءاهلل خوشبخت بش

 لب تشکر کرد. ریز سروه

 .یــ ممنون خانوم محرم

 دیهایش را در هم کشاش از زبان سروه اخمیلیفام دنیوم با شنخانالهام

 به او نگاه کرد. ریای دلگو لحظه

 .یکنمن رو ناراحت می یخانوم محرم یگــ دخترم راحت باش می

ای بود هیبه شهاب چشم دوخت که ثان دیلب سروه را که شن ریز چشم

 کرد.صحبت می لشیها را تنها گذاشته و با موباآن

 رو کنار بذار. یــ شهاب بسه امروز اون اسباب باز

 کتش انداخت. بیرا درون ج یبا لبخند جلو آمد و گوش شهاب

 ؟میوم اجازه هست برــ چشم مامان خان
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  هم گذاشت. یلبخند زد و پلک رو یمحرم خانوم

 .وقته منتظر شماست یلیحاج آقا هم خ میــ بر

و سوت اقوام به  غیج یکامل وارد سالن نشده بودند که صدا هنوز

 خم کرد تا هم اندازه با سروه شود. یشهاب سرش را کم .دیگوششان رس

دم قول می یمال خودم ش شهیمه یمونده تا برا قهیــ فقط چند دق

 خوشبختت کنم.

ها آراسته آن یکه برا یزد و او نگاهش به دو صندلحرف می شهاب

 بودند.

و  غیج یبا صدا .اش بزندیشانیشدن را به پ یقرار بود مُهر زندان انگار

در کنار شهاب  یصندل یرو نرمیبه آمد و رونیاز فکر ب انیسوت اطراف

دوخت  ییبایرنگ ز ییی طالنهییچشم به آ ریرح ریگرفت و از ز یجا

darkhast_romannn@ که مقابلشان قرار داشت.
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هایش را انداخت؛ پلک ریکه قرآن را به دستش داد سرش را به ز شهاب

را خواند و سرنوشت خودش را به  یالکرس تیهم نهاد و در دل آ یرو

 قرار داده بود. شیرو شیراه را پ نیسپرد که ا ییدست خدا

کرد خدا انتظار به هم خوردن عقد نشسته و دعا می چند هنوز هم در هر

 خودش او را نجات دهد اما انگار او هم سرنوشتش را با شهاب نوشته بود.

سختی را به نشیزد و او بدون گوش سپردن بغض سنگحرف می عاقد

  رسوا نشود. گرانیداد تا نزد دفرو می

*** 

 

ها هم که د تا بچهبه شمال رفته بودن حیتفر یبرا یخانواده مدت دو

به اتفاق هم به  حاال هم .را بشناسند گریدکینداشتند  ییفرصت آشنا

darkhast_romannn@ بودند. هبازار رفته و آن دو را به حال خودشان رها کرد
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تر از او جلو یزد و گاهقدم می یی شهاب در ساحل آفتابشانه به شانه

 شیاگشت و بربه طرف شهاب برمی یو خوشحال جانیرفت و با هراه می

 گفت.اش مییهای کودکاز خاطره

 ایصورتش کرده و چشم به در بانیهم دستش را سا یگدار گاه

 یصدا کرد.ی ساحل میهایش را روانهموج بایدوخت که چه زمی

جلو  جانیو با ه دیبخشها به روحش آرامش میو موج یایهای درمرغ

 تیاهمگفت داخل آب نرود شهاب که به او می یرفت و به صدامی

 داد.نمی

گذاشت به عقب می شیاش را به نماکه چال گونه شیبایلبخند ز با

بود و گردنش را ماساژ  ستادهیبرگشت و متوجه شهاب شد که مقابلش ا

 داد.می

 ؟یایقراره تو رو بخوره که از اون قسمت جلوتر نمی ایــ شهاب در

 به سروه انداخت. ینگاه کالفه

 هام بچسبه.خاک به کفش ادیکه خوشم نمی یدونــ می
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افتاده بود و همراه  نیزم یشد که رو ییبایگذرا متوجه صدف ز ینگاه با

آب  انیزانو خم شد و م یرو یذوق کم با خورد.با حرکت آب تکان می

بلندش  نیزم یکرد از روحس میهایش را بیکه نوک انگشت یسرد

 د.ان دهیبه هم چسب ییبایکرد که متوجه شد دو صدف به ز

باشد به طرف  یدیآن دو صدف مروار انیدر م دیاز اینکه شا اقیاشت با

 تا او را به طرف خود برگرداند. دیرا کش راهنشیپ نیو آست دیشهاب دو

 چقدر خوشگل هستن. دهیهای به هم چسبصدف نیا نیــ شهاب... بب

شه هستن و می یکی دنیبه هم چسب یتا وقت یهای رنگکوچولو نیا

امان از  یی عشقشونه ولوهیم میهم داخش باشه بگ یدیوارگفت اگه مر

ی هیشن مثل بقمونند و میتنها می گهیکه از هم جدا بشن د یاون روز

و ضربه رو اون  رنیگبا جدا شدنشون طالق می میکه بگ انگار صدف ها.

darkhast_romannn@ .خورهی عشقشونه میوهیکه م چارهیب دیمروار
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کرد و حواسش به شهاب نبود که اشاره  نیزم یهای رودست به صدف با

 کرد.با پوزخند به او نگاه می

 شتریب ی... زندگیها ربطشون بدها رو به آدمنیا یخواــ حتما االن می

قصد  یک سروه هم نداره. یو معنو یارزش مال چیصدفه که ه کیاز 

 یزندگ نیاز اینکه تو رو وارد ا یکنمی مونمیپش یدار ؟یبزرگ بش یدار

 !کردم

 

*** 

 

 یبرا نیبا او و آو یرا باز کرده و گاه شیشد شهاب گچ پامی یماه کی

که هر دو  میروز همراه با شکوفه و مر آن رفتند.می رونیب یعروس دیخر

هایشان محکم شده بود از کالس یرا در کالس زبان شناخته و دوست

ها را آن ینیبوق ماش یبودند که صدا یآمدند و در حال خداحافظ رونیب
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شهاب  اهیهای سکه نگاهش با برق چشم دیعقب چرخ به ز جا پراند.ا

 کرد. دایاتصال پ

و  دندیخندمی زیرزیکه ر ییزد و بعد از فشردن دست دخترها یلبخند

 حرکت کرد. نیبه طرف ماش دانداختنای به او میهر کدام جداگانه تکه

همسرش  نینگاه سنگ ریآرامی زدر را باز کرد و به دیکه رس لیاتومب به

 شاگرد در کنار او که پشت فرمان نشسته بود قرار گرفت. یصندل یرو

کرد را باال داده و او را نگاه می شیابرو کیرا به طرف شهاب که  سرش

 شهاب دوخت. یهای جدبرگرداند و نگاه مظلومش را به چشم

 آرامی زمزمه کرد.اش به تکاپو افتاد و بهحنجره

 ــ سالم.

ای فکر لوم بود که دل شهاب را به درد آورد و لحظهمظ شیصدا آنقدر
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اش از مقنعه ینظمسروه که به طرز بی یجلو یموها دنیبا د شهاب

 یاش دوخت که برازد و چشم به صورت خسته یزده بود لبخند رونیب

هایش کرد و دخترک با گرفتن چشم دایپ یای نگاهشان با هم تالقلحظه

 جوابش را داد. یپس از مکث شهاب او را به خود آورد.

 ــ سالم حالت چطوره؟ کالس زبان خوب بود؟

و  دیرا در هم کش فشیظر یسؤال آخر همسرش ابروها دنیبا شن سروه

 اش داد.ینیبه ب ینیچ

از پرسم چرا از خودم می شهیــ افتضاح اما مجبورم تحمل کنم. هم

دن که نمی ادیهم  یسیانگل ،یبه ما در کنار فارس یهمون زمان کودک

 .میسن گرفتار نش نیاالن تو ا

را به حرکت در آورده بود سرش را به  نیشد ماشمی یاهیکه ثان شهاب

اش کرد. لبخندش را با به دندان حواله ینگاهطرف سروه چرخاند و نیم

به  دنیرس با نسازد. نیتر از ایلبش پنهان کرد تا سروه را شاک دنیکش
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سؤال  دنیآرامی نگه داشت و بحث را با پرسرا به نیچراغ قرمز ماش

 رساند. انیبه پا یگرید

 چرا امروز اومدم دنبالت؟ یبدون یخواــ نمی

سؤال شهاب  دنیزد با شنبند پشت سر هم حرف می کیکه  سروه

های شماش را آزاد کرد. چآرامی نفس حبس شدهساکت شد و به

کرد دوخت و بعد نگاهش می یکاوشگرش را به او که همراهِ لبخند کج

 به حرف آمد. هیاز چند ثان

 .یمنتظر بودم خودت بگ یمشتاق هستم بدونم منته یلیــ چرا اتفاقا خ

شمار چراغ قرمز در گردش بود  هیثان یاش روکه نگاه کالفه شهاب

را به گوش او برساند اش خسته یکه صدا یزد و طور شیبه موها یچنگ

 .پاسخش را داد

شد که  نیی ما اخونه یایــ مامان قصد داشت زنگ بزنه و دعوتت کنه ب

 نذارم. یای برات باقبهونه یدنبالت و جا امیگفت خودم ب
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ها از شهاب تشکر کرد. شرمنده شده بود که آن ینیبا لبخند شرمگ سروه

نرفتن! سرش را  ید براآورزدنند و خودش هم بهانه میزنگ می میدا

 انداخت. نییپا

 زحمت بندازم. یخانم رو توخوام الهامــ باور کن نمی

 کی یکه با سبز شدن چراغ به راه افتاده بود دنده را از رو شهاب

به طرف سروه برگشت و  هیعدد باال برد. پس از چند ثان کیبرداشت و 

 به جانبش انداخت. ینگاه شماتت بارنیم

 ؟یی ما عادت نکرد! تو بعد از چند ماه به خانوادههیچه حرف نیــ آخه ا

 .یخانواده شد نیحاال خوبه خودت هم عضو ا

وسط  یکنترل را از کنار ترمز دست دیکه او را ساکت د یاز مدت بعد

را روشن کرد و با باال  نیخودش و همسرش برداشت؛ ضبط ماش یصندل
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ی خودشان وارد به داخل کوچه یساعت رانندگ میکه بعد از ن شهاب

را مقابل در خانه نگه داشت و با برداشتن آرنجش از  نیشده بود ماش

 سرش را به طرف همسرش چرخاند. یی پنجره کملبه

 رو پارک کنم. نیتا من ماش نییــ سروه تو برو پا

ای هیاو چرخاند و ثانشهاب سرش را به طرف  یصدا دنیبا شن دخترک

 یخودش حالج یکه تازه حرف او را برا انگار اش شد.صورت مردانه خیم

 شد. ادهیپ نیای از ماشکرده باشد در را باز کرد و با گفتن باشه

ها کج کرد. کنار در آن یای راهش را به طرف خانههای آهستهگام با

صورتش کرد و  بانیرا فشرد. کالفه دستش را سا فونیی آو دکمه ستادیا

نازک  یکند که صدا دایای به عقب برگشت تا شهاب را پهیثان یبرا

خلوت گرفت  ابانی. چشم از خدیبه گوشش رس فونیخانم از پشت آالهام

 در برگشت. فو به طر

  ه؟یــ ک
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 ی در گذاشت.رهیدستگ یرو دست

 ام الهام جون.ــ سروه

تا شهاب که در حال قفل باز شد و او منتظر ماند  یکیت یبا صدا در

 و با هم به داخل بروند. دیایبود ب نیکردن در ماش

ی درخت کهنسال گوشه نیهای اشد اگر توتحال دلش خوب می چقدر

توانست با خوردن چند دانه از آن کام دلش را بود و می دهیرس ابانیخ

 سازد. نیریش

 کمرش چشم از درخت گرفت و به عقب یرو یقرار گرفتن دست با

 شهاب از کنار گوشش بلند شد. یآن صدا یبرگشت که در پ

 داخل؟ یــ چرا نرفت

تر سر و گردن از خودش بلند کیسرش را باال برد و چشم به او که  یکم

 بود دوخت.

 .میبا هم بر یایــ منتظر بودم ب
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 یبرد و موها شی. دست پهای شهاب نقش بستلب یرو یمهربان لبخند

ای های آهستهبا قدم سپس .اخل مقنعه فرستادی دخترک را به دشلخته

نگاه  دیمادرش را که شن یکرد؛ صدا یبه در سالن همراه دنیاو را تا رس

 خانم دوخت.قرار داشتند گرفت و به الهام شیکه رو یی اولاز پله

  .یــ سالم، مادر خوش اومد

 هایشخانم که دستزد و خودش را در آغوش الهام ینیریلبخند ش سروه

 باز گذاشته بود جا کرد. شیرا برا

 ــ ممنونم الهام جان.

خونه خسته است از کالس  یتو ادیب دیبذار ستیــ مامان جان بهتر ن

 خونه. یتو یبرا دیی محبت هاتون رو بذارهیاومده بق

شهاب از هم فاصله گرفتند. به عقب برگشتند و  یصدا دنیدو با شن هر

  .ستندیکرد نگرمی یباز دشیبه او که با دسته کل

 ای به دستش زد.م که انگار تازه به خودش آمده بود ضربهخانالهام
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 یها قدم رورفت نه اینکه سروه جون بعد از مدت ادمی یای وا ــ

 که هول شدم. نهیچشممون گذاشته ا

 دیدکه می یبه مادرشوهرها یشباهت چیکه ه یخانممهربان الهام لحن

 انداخت. زیرسربه نداشت اون رو شرمنده کرد.

هم به شهاب گفتم فقط قصد نداشتم شما  نیماش یام توــ من شرمنده

 رو تو زحمت بندازم.

 .دیرا در هم کش کشیبار یم ابروهاخانالهام

 نشنوم ها. گهیدخترم؟ د هیچه حرف نیــ ا

لب زن نشاند و همراه با هم جلوتر  یبا گفتن چشم لبخند رو رو دخترک

 .نه به راه افتادنداز شهاب به طرف خا

 یگذاشت برا ییرایخانم پا به سالن مجلل پذهمراه با الهام یوقت

 نیرحمانه به او بی دیهای سالن چرخقهیبرق عت یای نگاهش رولحظه

 است. نیظاهرب یزن شیعموکه مادر شهاب هم مثل زن دیرس جهینت
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د ها هم حاضرناز آدم یسر کیها به نان شب محتاج هستند و یبعض

خود را هم تراز با پولدارها  یقیبه هر طر یبگذارند ول نیگرسنه سر زم

 نشان دهند.

ای که آورد و به لحظه رونیافکارش ب یایخانم او را از درالهام یصدا

 درونش قرار داشت برگرداند.

 .امیمن هم االن می زمیعز نیــ بش

نداخت و اش کرده بود ایها همراهبه او که تا کنار مبل ینگاهنیم

خانم در ذهنش نقش بسته بود هایی که راجع به الهامشرمنده از قضاوت

که وسط سالن  یگرد یشمیبرد و نگاهش را به فرش ابر ریسرش را به ز

 بود دوخت.

با او مهربان برخورد  تینهاداشته باشد اما بی قهیای به عتعالقه دیشا

پدرش  یحت دیدنمی شیرا حداقل در رفتارها یتظاهر چیکرد که همی

 اندازه مهربان بود و سروه را دوست داشت. نیهم به هم
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هایش را در هم ی داخل سالن نشست و انگشتی مبل سه نفرهگوشه

  گره زد.

هایش به شانه یبه کمرش داد و دست یکش و قوس کالفهلحظاتی بعد، 

 میتصم یدر پ یهای پ. خسته از نشستندیکه درد گرفته بودند کش

ای که در قهیبه ظاهر عت لیخودش را با وسا ندیآها میآن گرفت تا

 بود سرگرم کند. ییرایپذ

وارد سالن  یرفت که وقت یمبل بلند شد و اول به سراغ گرامافون یرو از

ها رفته بود ی آنبار به خانه کیاینکه قبال  با شده بود به چشمش آمد.

 نده بود.اطراف را از نظر نگذرا قیقدر دق نیوقت ااما هیچ

گذر  زشیای از کنار مو با قدم آهسته دیگرامافون کش زیم یرو یدست

تر از او بود پشت سرش جا دوررا هم که کمی یکرد و ساعت قد

 گذاشت.

بودند و گرد  یمیقد یلیکه انگار خ یهای متعددطرف قاب عکس به

ها حس کرد رفت. نگاه عکس یدیو سف اهیشد در سروزگار را می
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نصب شده  وارید یکه رو یو درشت زیهای ررا به کل قابکنجکاوش 

 ایها که گوآن نیهایش را به طرف بزرگتربودند دوخت و در آخر قدم

 تر بود برداشت.یمیقد

مرد با ابهت درون عکس شده بود که متوجه آمدن  یمحو تماشا آنقدر

 به خود آمد. شیصدا دنیخانم نشد و با شنالهام

  های پدربزرگ شهابه.ینجوا یعکس برا نیــ ا

 زد. یبه گذشته سفر کرده باشد لبخند ایم که گوخانالهام

داخل  ادیخواست بدر که می نیازش بگم کم گفتم از ا یــ سروه هر چ

کرد از بس خوش قد و باال بود حاال خانمش سرش رو خم می دیبا

 .فیو ظر زهیم زهیبرعکس خودش ر

ه عکس دوخت، مرد کت و شلوار زد. نگاه مشتاقش را ب یلبخند سروه

 یهم رو یو کاله دهیداشت پوش دیهای سفرنگ که راه راه یمشک

 یکرد که صدامی یخانم را در مغزش بازسازهای الهامسرش بود. حرف

@darkhast_romannn

https://t.me/joinchat/fbNC0O6yGo42ZmE0


مقابلش گرفت و به عقب  واریاو را از جا پراند نگاه از د فونیزنگ آ

 .دیچرخ

 .ستیطب قرار داده بود نگرای به مادر شهاب که او را مخاهیاز ثان بعد

هم اومده  ریحاال که اردش یشم شهاب رو صدا کنــ دخترم ممنون می

 .میناهار بخور

او را بدرقه کرد بعد با  یچشم تکان داد و با نگاه یبه معنا یسر

ای که شش پله داشت و به سالن به طرف راه پله یهای کوتاهقدم

و  ستادیدر اتاق شهاب ا کنار کرد. یها را طرفت و پله دیرسمی یگرید

آرام همسرش او را در  یای به در بزند که صدادستش را باال برد تا ضربه

 خشک کرد. شیجا

 .امیفرصت بشه خودم می زمیــ نه عز

و  ستادیآرامی فشرد و در را باز کرد. کنار چهارچوب ای در را بهرهیدستگ

 ده بود چشم دوخت.او هول ش دنیبه شهاب که انگار از د نهیدست به س
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 یمبل راحت یاز رو دیایکرد سروه به اتاقش بکه فکرش را نمی شهاب

 داد. یکه پشت خط منتظر بود پاسخ کوتاه یبلند شد و به شخص

 برم. دیفعال با رمیگــ من بعدا با شما تماس می

 شد. کیبه سروه نزد یمبل انداخت و کم یرا رو لیموبا

 طرف ها. نیا یایکردم بشده؟ فکر نمی یزیــ چ

خورده بود نگاهش را از شهاب  وندیکه به هم پ ییبا ابروها دخترک

کرد و عبور می انشیداد که باد از م یبازی نیمهگرفت و به پنجره

 گرفت.می یرا به باز ریی حرپرده

و  انگار بد موقع اومدم یناهار ول یایبهت بگم ب امیــ مامانت گفت ب

 .یکن تلفنت رو قطع یمجبور شد

کرد جمع می نیزم یهایش را از روکه خم شده بود و لباس شهاب

را صاف کرد و تمام  کمرشبعد  به او انداخت. یسرش را کج کرد و نگاه

 های دستش را برد و درون سبد انداخت.لباس
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 تو کردم.از همکارها صحبت می یکیمن داشتم با  یــ نه بابا چه مزاحم

 .یالع دادممنون اط امیبرو من هم می

ی مثبت تکان داد. عقب گرد نامطمئن سرش را به نشانه یبا نگاه سروه

 های شهاب دور شد.چشم یسمت راه پله رفت و از جلوکرد و به

ها را با عجله پشت سر گذاشت و تالش کرد به شهاب و رفتار پله

اش پر و بال بدهد. یخواست به افکار منففکر نکند. دلش نمی بشیعج

خانم در آشپزخانه برود و گرفت نزد الهام میتصم دیپله که رس نیبه اول

که در مورد شهاب ذهنش را  یخودش را مشغول سازد تا افکار منف

 مشغول ساخته بود دور کند.

های غذا را از داخل خانم که ظرفآشپزخانه شد و با لبخند به الهام وارد

 .ستیآورد نگرمی رونیب نتیکاب

 هست االن انجام بدم؟ یکمکتون کار ــ الهام جون اومدم

اش جمع کرد و نهیهایش را در سمنتظرش را به او دوخت و دست نگاه

 چند قدم جلو رفت.
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 .دیبه شالش کش یم دستخانالهام

 .نیرو آماده کردم تو بش زیــ نه دخترم خودم همه چ

 .دیشرمنده لبش را گز سروه

 به زحمت نبودم. یام راضــ شرمنده

جواب سروه را  زیم یها روکرد و با گذاشتن ظرف یفیم اخم ظرخانالهام

 داد.

خودمون هم ناهار بذارم  یمن که قرار بود برا ؟یــ بسه دختر چه زحمت

 گذاشتم. شتریبرنج ب مونهیپ هی یمنته

 ها اشاره کرد.به ظرف یبا لبخند بعد

 ها با تو تا من غذا رو بکشم.ــ فقط زحمت گذاشتن ظرف

 .دیی داخل آشپزخانه چشش نفره زیم یها را روظرف گفت و یچشم

سرش را بلند کرد و چشم به پدر شهاب که او مخاطب  ییصدا دنیشن با

 قرار داره بود.
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  ــ سالم گل دختر حالت چطوره؟

بود  دهیها رسیاز صندل یکیراست کرد و با نگاهش او را که به  کمر

 دنبال کرد.

 د؟یوبشما خ دیخسته نباش یــ سالم حاج

از  یکی دنیکش رونیسروه زد و با ب یبرا یلبخند مهربان رخانیاردش

 قرار گرفت. زیها پشت میصندل

ناهار رو با ما  یــ ممنون دختر گلم من هم خوبم خوشحالم افتخار داد

 .یباش

 .دیبه صورت او پاش یمهربان لبخند

حال  شد و با صدا کردن نامش او را که در کیم به سروه نزدخانالهام

سمتش را به سیبا همسرش بود متوجه خودش کرد و د یاحوالپرس

 بگذارد. زیم یگرفت تا رو

 .ارمیرو ب یبعد سیتا د زیم یرو بذار رو سید نیــ سروه جان ا

 دستور مادر شهاب را اجرا کرد. دخترک
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سمت شهاب را صدا کرد و به یبلند یخانم با صداالهام زیم دنیاز چ بعد

 بود برگشت. ستادهین اسروه که همچنا

 .ادیشه شهاب هم میاالن غذا سرد می زیسر م نیــ دختر بش

 دیهر دو غذا کش یخان برارینشستند و اردش زیخانم دور مو الهام سروه

 ای کرد تا شروع کنند.و اشاره

قرار داد  زیم یخان گرفت و روریبا تشکر بشقابش را از دست اردش سروه

 .گرفت یشد و شهاب در کنارش جا دهیشکنارش عقب ک یکه صندل

 سمت بشقابش برگرداند.تفاوت سرش را بهبه او انداخت و بی ینگاهنیم

آرام همسرش که او را مخاطب قرار داده بود به او چشم  یصدا دنیشن با

 با دست به نمکدان اشاره کرد. شهاب .دوخت

 ؟یدــ سروه لطفا نمکدون رو می
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نشسته بود  شیخانم که روبروبشقاب الهام نمکدان را از مقابل سروه

آمد و سالن در در نمی یاز کس ییصدا برداشت و به طرف شهاب گرفت.

 سکوت فرو رفته بود.

به جلو هل داد و دست  یرا کم شیای بشقاب غذابا تشکر مودبانه سروه

ها هم بشقابش دوخت تا آن یداد و نگاهش را به طرح رو هیتک نهیبه س

 تمام کنند.

 .ستیکرد نگرخان به او که منتظر نگاهش میریاردش یصدا با

 ؟یخورــ دخترم چرا غذات رو نمی

 شیپاها یبرد و رو زیم ریهایش را به زای زد و دستمحجوبانه لبخند

 قرار داد.

 شدم. ریپُر برکت باشه من س شهیسفرتون هم یــ ممنون حاج

معلوم نبود با  اشیمحاسن خاکستر ریکه لبخند محوش از ز رمردیپ

 جواب سروه را داد. یمیلحن مال
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ی خودته و تو ــ باشه دخترم نوش جان فقط تعارف نکن اینجا هم خونه

 .یهم دختر من هست

 کرد. یلب تشکر ریز

دور درس  کینشست و  شیی شهاب آرام در جاخانواده یغذا انیپا تا

 زبان امروز را در ذهنش مرور کرد.

را  زیخانم کمک کرد تا مبه الهام زیش از سر ماز رفتن شهاب و پدر بعد

ها را شست و منتظر ماند تا او هم کارش را تمام کند و جمع کند. ظرف

 با هم به سالن بروند.

 .امیمی ارمیب ییچا ینیس هیسالن من هم  یــ سروه جان تو برو تو

گذاشت زد و چشم در نگاه می شیاش را به نماکه چال گونه یلبخند

 آمد دوخت.صورتش می دیگ زن که به پوست سفسبز رن
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بعد از آماده  قهیدخترک تکان داد و چند دق یبرا یشهاب سر مادر

ای به سروه کرد و با هم از آشپزخانه خارج اشاره یچا ینیکردن س

 شدند.

 هایشانکه در مورد مغازه و حساب ــ کتاب رخانیشهاب و اردش به

 کردند ملحق شدند.بحث می

 

 شیشده بود تا رو کیی کنار مبل شهاب نزدکه به مبل تک نفره سروه

م خانالهام خانم به عقب برگشت و به او نگاه کرد.الهام یبا صدا ندیبنش

 گذاشت. زیم یرا رو یچا ینیس

 .نیبردار بعد بش ییدفعه چا کیــ سروه جان 

به  یبرد فنجان شیازگشت. دست پاو زد و راه رفته را ب یبرا یلبخند

زده ها خجالتنگاه آن دنیخود بردارد که با د یاش برایهمراه نعلبک

را اول به  ینیس تعارف کند. هیداد اول به بق حیرا برداشت و ترج ینیس

خانم و شهاب هم طرف پدرشوهرش گرفت و بعد از او به نوبت به الهام
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را برداشت  یفنجان بلور نیو آخرقرار داد  زیم یرا رو ینیس تعارف کرد.

 .نشست شیبه طرف مبل برگشت و آهسته رو

 هایش از سروه تشکر کرد.کردن فنجان به لب کیم قبل از نزدخانالهام

 ــ دستت درد نکنه دخترم.

 کنارش گذاشت. یعسل زیم یرا رو ینعلبک

 نکردم. یکنم کارــ خواهش می

او را هم با خودشان در کردند ها که تالش میبه جمع آن یلبخند

ی بحث شرکت گرفت او هم در ادامه میها همراه کنند زد و تصمصحبت

 کند.

رو به  یدیحرفش را قطع کرد و با ببخش لشیزنگ موبا یصدا دنیشن با

آورد و نگاه به  رونیب شیمانتو بیرا از ج لیپدر و مادر شهاب موبا

ی اتصال خت دکمهکرد اندامی ییخودنما شیرو نیاش که اسم آوصفحه

 را کنار گوشش قرار داد. یرا زد و گوش
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 ــ جان؟

 .دیبه گوشش رس فیضع نیآو یصدا

  ؟ییــ سالم، سروه کجا

از سالن قدم  یگریمبل بلند شد به طرف د یای گفت و از رواجازه با

 .ستادیبرداشت و مقابل پنجره ا

 ن؟یشده آو یزیــ چ

 .دیشنی او را میهای کالفهنفس یصدا

ی ام سر رفته بود که تماس گرفتم. ناهار که خونهــ نه فقط حوصله

 ؟یشام هم بمون یکه قصد ندار انایاح یشهاب بود

های او به ذهنش حرف دنیکه همان لحظه بعد از شن یتعجب سؤال با

 زبان آورد. یآمد را رو
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 و ساکت شد تا او جوابش را بدهد. دیا گزسؤالش لبش ر دنیاز پرس بعد

زمان بود تا جواب سروه را  دنیکه انگار هول کرده و در حال خر نیآو

 به زبان آمد. هیکنان بعد از چند ثانمنبدهد من

خونه حدس زدم رفته  یومدین دمید ی... وقتیعنی... خو...دت... ــ خوب 

موند پس می یبر یداشتای که نگهید یجا یعنیها... ی اونخونه یباش

 شیپ یرکرد چرا نمی هیهم صحبت کردم گال زیاونجا البته قبلش با عز

 اون.

گرهِ  یو کم دیکش یقیبا اینکه هنوز قانع نشده بود اما نفس عم سروه

 را باز کرد. فشیظر یابروها نیب

 رساند. انیتماس را به پا یجواب کوتاه با

 خونه. امیمی گهیی دقهیــ چند دق
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را مرور  نیهایش با آودور صحبت کیای در همان حالت ماند و هیانث 

که به مغزش خطور کرده بودند به طرف  یهای منفکرد و کالفه از فکر

 کردند برگشت.ی شهاب که با هم گفت و گو میخانواده

کرد خانم که با لبخند نگاهش میو به الهام ستادیمبل شهاب ا کنار

 زد. لبخند

 من از حضورتون مرخص بشم. نیه بدــ اگه اجاز

 شد. کیبلند شد و چند قدم به سروه نزد شیشهاب از جا مادر

 خودمون بمون. شیجا پ نیــ چرا مادر؟ شب رو هم

 یبرا یای مکث کرد تا جواب مناسبهیدوخت و ثان نیرا به زم نگاهش

 کند. دایها پهای آنتعارف

 ییماس گرفت و انگار تنهابا من ت نیاالن آو یــ ممنون الهام جان ول

 .شتونیپ امیاش سر رفته باز هم میحوصله

سروه که قصد داشت از کنارش رد شود راه باز کرد و  یم براخانالهام

 پشت سرش حرکت کرد.
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طرز اومدن قبول  نیی بعد ادفعه یکنم. ولپس اصرار نمی زمیــ باشه عز

 .یبمون شمونیشب رو پ یاومد دیبا ستین

اش شانه یبندش را رو کیمبل برداشت؛  یرا از رو فشیک سروه

 ستادهیخان و شهاب که اریبه طرف اردش یانداخت و با گفتن چشم

 بودند برگشت.

 .دیام نکنشرمنده دینیتو رو خدا بش رخانیــ اردش

 شد. کیو چند قدم به او نزد دیهایش کشلیبه سب یدست مرد

 اینباش و اینکه باز هم ب یقدر رسم نیا یــ سروه تو االن دختر ما هست

 .میشخوشحال می شمونیپ

داشت  یرا باال برد و با لبخند به پدر شهاب که قد و قامت بلند سرش

 .ستیاما الغر بود نگر
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 یخانم را به گرمهای الهامها قدم برداشت. دستکنار در سالن با آن تا

گذاشت تا  اطیها پا به حاز هر سه نفر آن یفشرد و با خداحافظ

 رفت. رونیهایش را بپوشد که شهاب هم پشت سرش بکفش

ها قرار گفت و با تکان دادن دستش پله یهایش روکفش دنیاز پوش بعد

هایش را به شهاب که آمد و چشم نییها را پاپله یی خداحافظبه نشانه

 دوخت.آمد هم قدم با او می

 ی شماست.خونه یرورم، خونه هم که روبهــ برو داخل خودم می

شلوارش فرو  بیبه سروه انداخت و دستش را در ج ینگاهنیم شهاب

 کرد.

 کنم.می تیــ تا کنار در همراه

هایش دوخت و تا خارج شدن از با گفتن ممنون نگاه به کفش سروه

 نزد. یبا شهاب حرف اطیح

 ای چشم به او دوخت.حظهو ل ستادیدر ا کنار

 خدانگهدار. تیرم ممنون بابت همراهمی گهیــ من د
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چشم از شهاب که در جوابش سر تکان داد و چند تار از  یخداحافظ با

گرفت. جهت مخالف او حرکت  ختندیاش ریشانیپ یرو اهیس یموها

 کرد تا به آن سمت کوچه قدم بگذارد.

 یزد انداخت و براپر نمیبه کل کوچه که پرنده هم درونش  ینگاه

او را  بیای به عقب برگشت و به شهاب که همچنان دست در جلحظه

اش را به های گونهکه چال یتصنع ی. با لبخندستیکرد نگرنگاه می

 تکان داد. شیبرا یگذاشت دستمی شینما

به در آپارتمان  دنیکرد و با رس یای طهای آهستهکوچه را با قدم عرض

 فشرد. را فونیزنگ آ

هایی که در آسمان از گنجشک یجمع یصدا انیدر م نیی آوبله یصدا

 کردند گم شد.پرواز می

 ای سرش را باال برد و نگاهش را به آسمان دوخت.لحظه یبرا

 باز کن. ــ

@darkhast_romannn

https://t.me/joinchat/fbNC0O6yGo42ZmE0


ساختمان  یای وارد البهیدر او را به خود آورد و بعد از ثان کیت یصدا

 شد.

اخت و به طرف آسانسور که انگار در نگهبان اند یخال گاهیبه جا ینگاه

ی همان طبقه بود حرکت کرد. وارد اتاقک آسانسور که شد دکمه

به خودش انداخت  ینگاه نهییی مورد نظرش را فشرد و از داخل آطبقه

شد و به  ادهیی مورد نظر پآسانسور به طبقه دنیبعد با رس هیکه چند ثان

 ی عمو رفت.خانه دطرف واح

 .دیباز به گوشش رسدر نیمه انیعمو از معمو و زن جر و بحث یصدا

و متوجه شد  ستادیای گوش اوارد راهرو شد و در را بست لحظه آهسته

قرار داد و قصد  یهایش را درون جاکفشاند کفشها ساکت شدهآن

 خکوبیم شیعمو او را در جازن یعصب یداشت وارد سالن شود که صدا
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 دیبا یاش خسته شدم تا کیره سر خونه زندگــ اصالً چرا دختره نمی

 زیعز شیام باشم. اون موقع هم که نرفت پخونه یی مردم تومراقب بچه

 بمونه.

از او  یعمو هم که به طرفدار یداد صدا هیتک واریو به د دیرا گز لبش

هایش از سر دانست او واقعاً حرففقط نمی دیشنزد را میحرف می

 خودش دارد. یبرا یط منفعتوس نیا ایاست  یطرفدار

بمونه و  نیآو شیبعد هم سروه اومده پ یزنیم هیچه حرف نیــ خانم ا

شه حاال من خود داداشم هم قبل سفر دخترش رو به من سپرده مگه می

 ز؟یی عزبگم برو خونه

از همان جا  یلرزان یرا فروداد و با صدا شیچنبره زده در گلو بغض

متوجه او شوند و دست از بحث کردن  ها همآن دیسالم داد تا شا

 بردارند.

 ــ سالم.
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مشت کرد و وارد سالن شد و در  فشیی کهایش را دور دستهانگشت

 تکان داد. یها سرجواب سالم آن

هم از کنار مادرش بلند  نیکه به او داده بودند رفت که آو یطرف اتاق به

 اش کرد.یشد و خودش را به سروه رساند و همراه

 دهیبحث پدر و مادرش را شن یصدا شیدانست دخترعموه نمیک نیآو

 زد و در کنارش قرار گرفت. یلبخند

 .رهیشه دنمی گهیکه د رونیب میبر یایگفتم ب ؟یاومد ریــ چرا د

کرده است آب دهانش  ریاش گدر حنجره شیکرد صدااحساس می سروه

رها کرد و  نیزم یای رورا گوشه فشیرا فروداد و با وارد شدن به اتاق ک

 برگشت. نیبه طرف آو

 واقعاً شرمنده ام. ستیاستراحت کنم؟ حالم خوش ن یکم یذارــ می

شد سپس مردد  رهیکرد و به سروه خ زیهایش را رای چشملحظه نیآو

 ی در را گرفت.رهیعقب رفت و دستگکرد عقب نییسرش را باال ــ پا

 .میزنــ باشه، استراحت کن پس بعدا حرف می

@darkhast_romannn

https://instagram.com/soniamansoury


 رفت و در را پشت سر خود بست. رونیاتاق ب از

و قدم اولش را برداشت تا به طرف  دیکش یبسته شدن در نفس راحت با

است با  کیای حس کرد نزدلحظه یو برا دیلرز شیتخت برود که پا

های سستش را حرکت قدم گریبار د ستادیای اهیبرخورد کند. ثان نیزم

 داد و آهسته به طرف تخت رفت.

 تشک رها کرد. یت را گرفت و خودش را روتخ تاج

 یکرد و درست مانند نوارای او را رها نمیلحظه یعمو براهای زنحرف

 شد.در سرش تکرار می

 نیدر خانه داشته باشد. تا هم یهم حق داشت نخواهد مزاحم دیشا

 بود.  هسروه نفهمد وبه خرج داده  یزمان هم انگار صبور

 سرش قرار داد. ریدستش را ز کیو  دیراستش دراز کش یپهلو یرو

هم افتادند و  یاش روهای خستهپلک دینکش یفکر کرد که طول آنقدر

 خواب گذاشت. یایپا به دن
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 فصل پنجم )گذشته(

 

هایش چشم .زنگ تلفن به دست آورد یصدا دنیاش را با شنیاریهوش

 یو قوسکش . تخت خم شد یرو یآرامی باز کرد. کمرا ماساژ داد و به

 .نشست شیدر جا یبه کمرش داد و بعد از مدت

اطراف را  فشیای قطع شد با چشم به دنبال کهیبعد از ثان لیموبا یصدا

گذاشت  نیرا زم شیپاها .دیکنار در د نیزم یجستجو کرد که آن را رو

را  لیموبا فشیتخت بلند شد به آن طرف رفت و با برداشتن ک یو از رو

ی اش را روشن کرد. چشمش به شمارهرد و صفحهآو رونیاز درونش ب

 .صفحه افتاد یی روناشناس از دست رفته
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سمت راستش بود؟ متفکر به یچه کس یعنی دیرا در هم کش شیابروها

درآور قرار داد و راهش را به طرف در کج  یرا رو لیو موبا فیرفت. ک

 زد. رونیکرد و از اتاق ب

آمد و به طرف  رونیو صورتش ب رفت و بعد از شستن دست سیسرو به

در  یرو یی آرامرفت تا برخورد ظهر را از دلش در آورد. ضربه نیاتاق آو

را فشرد و با هل دادن در وارد اتاق  رهیدستگ شیصدا دنینواخت و با شن

 شد.

 شد. کینشسته بود نزد رشیتحر زیزد و به او که پشت م یلبخند

 ؟یکنــ سالم، چه کار می

لبش نشاند.  یرو یعاد یسروه لبخند دنیبرگشت و با دبه عقب  نیآو

 بلند شد. زیبرداشت و از پشت م ینیب یاش را از رومطالعه نکیع

 .میشمی کیهای ترم نزدبه امتحان میخوندم دارــ داشتم درس می

ی تشک نشست لبه یشدن به تخت رو کیتکان داد و با نزد یسر سروه

  د نگاه کرد.داده بو هیتک زیو به او که به م
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 بابت ظهر؟ یــ ناراحت که نشد

به او  میقفل کرد و نگاهش را مستق زیی مدست راستش را به لبه نیآو

 دوخت.

به  یدیهای مادر رو شنظهر حرف دیــ راستش سروه من حس کردم شا

 .یختیهم ر

نگاه کرد تا هم  شیای ساکت شد و به دخترعمولحظه یبرا نیآو

درست فکر کرده است  ندیوه برساند و هم ببهایش را به گوش سرحرف

کرد سروه مشخص می یختگیدرهم و به هم ر ینه که انگار ابروها ای

 ختهیهای مادرش به هم رگفته دنیحدسش درست بوده که او از شن

 است.

هاش به هم حرف دنیبا شن دینبا یشناســ سروه تو که مامان رو می

 ...یدونتو خوب می یخراب کن یو اعصاب خودت رو الک یزیبر

 .دیکالمش پر انیمی نیی حرف آوبدون در نظر گرفتن ادامه سروه
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حق هم  یدرک کن یتوننمی ؟یبرخورد کن یعاد یتونستمی یــ تو بود

 دیت هم هستن پس نباخانواده یندار یت مشکلیتو که تو زندگ یدار

ت از ام رو راحخانواده ؟یچ من.. .یبودن داشته باش یاحساس اضاف

مزاحمم و  هیشما  یزندگ یدست دادم. درسته حق با مامانته من برا

دارم  میشما هم باشم به هر حال تصم یمزاحم زندگ نیاز ا شتریب دینبا

 بمونم. زیخونه عز یبا عمو صحبت کنم که تا روز عروس

ای که بغض کرده بود رفت. دستش را دور سمت سروهآهسته به نیآو

 قه کرد و او را به خود چسباند.حل شیی دخترعموشانه

 یبر شمونیاز پ میخواو نمی میــ سروه باور کن ما همه دوستت دار

و  یحرف رو بزن نینشنوم ا گهید یشی ما حساب میاالن جزو خانواده

 .یخودت رو مزاحم خطاب کن

که محبت را بعد از آوان او در حقش  نیبه آو یبا لبخند نگاه دخترک

ی شهاب بود به مغزش خانه یکه وقت یاخت و از افکارتمام کرده بود اند

 کرد.می یخطور کرده احساس شرمندگ
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 زیکنم بعد از خدا و عزکه حس می یهست یتو تنها کس نیــ ممنون آو

خودم رو  میمن تصم یها تنهام نذاشته ولیسخت نیبرام مونده و تو ا

 بگذرونم. زیام رو در کنار عزیآخر مجرد یگرفتم و دوست دارم روزها

ماند و  نیکند در اتاق آو شانیشام صدا یعمو براکه زن زمانیروز تا  آن

 صحبت کردند. ندهیبا هم در مورد آ

زد دهانش را که باز کرده را صدا می نیعمو که نام آوزن ادیفر یصدا با

را بپرسد بست و نگاه منتظرش را  دهیکه تازه به ذهنش رس یبود تا سؤال

 رفت دوخت.ف درمیبه او که به طر

ی در را گرفت و با فشردنش به عقب برگشت و رهیدستگ نیآو

 هایش را به سروه که همچنان نشسته بود دوخت.چشم

 شام صدا کرده. یاحتماال برا میبر ایــ ب

@darkhast_romannn

https://t.me/joinchat/fbNC0O6yGo42ZmE0


 دیکشزدند. سروه که خجالت می رونیدو دختر همراه با هم از اتاق ب هر

 نیزم یهای رورا به پارکت و نگاهش ستادیروبرو شود ا شیعموبا زن

 .دیبه گوشش رس نیآو یدوخت که صدا

 اش شد.رهیو خ دیبه عقب چرخ نیآو

 .گهید میبر ایب ؟یستادیــ چرا ا

که همچنان منتظر نگاهش  نیتکان داد و به آو یدو دل سر سروه

 شد. کیکرد نزدمی

 .میــ باشه بر

*** 

 

ای جا گرفت و و نفرهمبل د یگذاشت و رو زیم یرا رو ییچا ینیس نیآو

به سمش سروه . ندیبه سروه اشاره کرد نزد او برود و در کنارش بنش

نگاه  هیاز بق عتیداد و به تب هیبه مبل تک نهیرفت؛ نشست و دست به س

 دوخت. ونیزیی تلوبه صفحه
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 ونیزیی تلوبه صفحه و حواسشان هاچشمشام خورده بودند و حاال همه 

 بارها کرد.پرواز می گرید ییروحش در جا ، جز سروه کهقفل شده بود

هایی که قصد گفتنشان را داشت در ذهنش مرور کرد و حرف

 شیهایش پحرف دنیها را هم نزد خودش بعد از شنالعمل آنعکس

 کرد.می ینیب

شد و عمو هم احتماال نزد همسرش عمو خوشحال مینظرش زن به

 شد.ناراحت می نیآو یاندک دیکند اما شا یجرئت نداشت مخالفت

سمت گرفت و به ونیزیآمد. چشم از تلو رونیاز فکر ب یی دستضربه با

 .دیبه صورت سروه پاش یلبخند دیکه کنارش نشسته بود. چرخ نیآو

دستت تا از غرق  یبود که زدم رو نیا یــ صدات کردم جواب نداد

 میبر میها رو جمع کنت رو بخور تا بعد ظرفوهیشدن نجاتت بدم. م
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 نیآو یبرا یآخر سر تراژیو پخش شدن ت لمیبا تمام شدن ف همزمان

 ونیزیانداخت که هنوز نگاهش به تلو شیبه عمو ینگاهتکان داد و نیم

 بود.

هایش را که انگار به هم دوخته بودند دهانش را فروداد و لب آب

 به زبان آورد. را دیای که به ذهنش رسجمله نیسختی باز کرد و اولبه

 خواستم باهاتون چند کلمه صحبت کنم.می دیــ عمو اگر اجازه بد

گرفتند  ونیزیی تلوعمو که کنجکاو شده بودند چشم از صفحهو زن عمو

 شدند. رهیو به او خ

نرمی دستش گرفت و به انیی سروه را منگران دست مشت شده نیآو

 فشرد.

که در  یی عقدانداخت و به حلقه ریها سرش را به زی آنرهینگاه خ ریز

ها که از قبل ها و جملهذهنش تمام کلمه انگار شد. رهیانگشتش بود؛ خ

هایش را پلک ساخته بود را از خاطر برد تا او را در مخمصه قرار دهد.

 .دیکش یقیبست و نفس عم
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 یکه به عروس یمدت نیمن ا نیخواستم اگه اجازه بدــ راستش عمو می

 بمونم. زیعز شیمونده برم پ

جواب عمو که انگار  دنیبود و گوشش منتظر شن زیهای مهیبه پا نگاهش

  ی سکوت گرفته و قصد آزار دادن او را داشت.روزه

 سکوت سالن را شکست. شیو صدا دیدستش را پس کش نیآو

 .ستمیمن موافق رفتنت ن ؟یرو گرفت میتصم نیــ سروه چرا ا

با گفتن به من  تیانداخت در نها نیه آوب ینگاهرا باال آورد و نیم سرش

ها را از جواب آن دیعمو برگشت تا شابه طرف عمو و زن یلطف دار

 نگاهشان بخواند.

قصد  یخان که انگار از بحث با همسرش خسته شده بود و از طرفمحمود

به  یداد و دست رونیاش را بشکستن دل سروه را هم نداشت نفس کالفه
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بود تا  یای به همسرش که سکوت کرده و انگار او هم راضماندهدر نگاه

هایش را به سروه آن شب مشخص شود انداخت و در آخر چشم فیتکل

 جواب او بود دوخت. دنیسروه که منتظر شن

 .یبمون شمونیاگه پ میشــ خب راستش سروه جان ما خوشحال می

 کرد. یدرون انگشتش باز قیای ساکت شد و با انگشتر عقلحظه

 یرو بهت اجبار کنم؛ تو هر جا راحت باش یخوام کارــ باز هم نمی

 .یبمون یتونمی یی خودته دوست دارهم خونه نجایا یبر یتونمی

سمت به سروه سالن را به گرید ینگاهبعد از جا بلند شد و بدون نیم و

 اتاق خوابشان ترک کرد.

 یرو یر خورد. لبخندسروه همزمان با بلند شدن عمو به باال سُ نگاه

 انشانیراحت بود که به خاطر او م الشیخ گریلبش نشست. حاال د

 گریو دو نشان بود هم خودش د ریت کیکار  نیاختالف نخواهد افتاد. ا

 شد.خوشحال می زیسربار نبود هم عز
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نگاه از صورتش گرفته بود رد  یکه با دلخور نیجا بلند شد. از کنار آو از

عمو از زن یبود که صدا دهیبه راهرو نرس هنوز ق رفت.سمت اتاشد و به

 پشت سرش بلند شد.

 !ــ سروه

 و منتظر نگاه کرد. دیعقب چرخ به

 را باال برد. شیابرو عموزن

 ز؟یی عزخونه یبر یگرفت میتصم ییهویشد  یچ نمیــ بب

 .ستیکرد نگرعمو که او را نگاه میو به زن دیکش یقیعم نفس

 را در هم گره زد. فشیهای ظرانگشت

 یبود که روزها نیهم هیاصل قض یکه نداشت ول یخاص لیــ خوب دل

خوام باشم و انگار دلخور شده که من نمی زیعز شیرو پ یآخر مجرد
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سروه  یبه سر تا پا ینگاههایش را به هم فشرد و نیمخانم لب پروانه

 داد. هیرد و به مبل تکک نییباال و پا دنیی فهمبه نشانه یانداخت. سر

موندنت  یبرا یمن اصرار زیعز شیپ یبر یــ هوم... حاال که دوست دار

 کنم.نمی

عمو گرفت. نگاه دلخورش را از زن یسروه جا یابروها انیم یفیظر اخم

 یقال یو به نقش و نگارها داده بود گرفت هیتک یکه به مبل سلطنت

 دست بافت کف سالن دوخت. شمیابر

تر کرد تا زودتر آنجا کرد او را مصممعمو از رفتنش استقبال میزن اینکه

 را ترک کند.

 کرد. یای گفت و با شتاب راه مانده تا اتاقش را طاجازه با

را فشرد و در را به داخل هل داد و با وارد شدن به اتاق  یی فلزرهیدستگ

 در را پشت سرش بست.

و درش را باز کرد تا رفت  یواریبه طرف کمد د دیای کشآسوده نفس

 کند. دایچمدانش را پ
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چمدان نام خدا را به زبان آورد و به نوبت تمام  دنیکش رونیب با

 هایش را در آن گذاشت.لباس

به اتاقش آمده و در کنار  نیکار شده بود که متوجه نشد آو ریدرگ آنقدر

 است. ستادهیاو ا یدر به تماشا

شده بودند  دهیهم چ یکمد روهای کتاب که درون چشم از کارتن نیآو

داد هایش را مرتب درون چمدان قرار میگرفت و به سروه که لباس

 دوخت.

کرد را زمزمه می یلب شعر ریقدم جلو رفت و کنار دخترک که ز چند

 .ستادیا

  ؟یخواــ کمک نمی

بود  ستادهیکه کنارش ا نیای به آولحظه یسرش را باال آورد و برا سروه

 .ستینگر

 زد. یمهربان لبخند
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 کارهام تموم شده. زمیــ نه ممنون عز

شلوار  بیتکان داد و دستش را از ج دنیی فهمسرش را به نشانه نیآو

دستش را ی تشک نشست. طرف تخت رفت و لبه به آورد. رونیب نشیج

 یرا رو نگاهش جا شد.بهجا شیدر جا یبه تاج تخت قفل کرد و کم

 دیکشها را به رخ میقاب عکس یخال یاز جا یاتاق که فقط رد وارید

 ی دخترک ثابت شد.بافته شده سوانیگ یچرخاند و رو

 انگار جا مونده. یبافتت رو بر نداشت سیــ گ 

 نیی آوهایش جدا شد و انگشت اشارهانگشت انیم راهنیسروه از پ نگاه

که آقاجانش را از دست داده  یآن روز ادی .دیرس واریرا دنبال کرد و به د

 هایش زنده شد.چشم شیبود پ

و از  دیشعر بگو سوانشیتار، تار از گ ینبود برا یخان کسروانیاز س بعد

 میحس نکرد تصم شیموها انیهای پدربزرگ را مآن روز که انگشت

 کند. یچیرا ببافد و ق شیگرفت موها
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که پدر  یشگیرفت و از او خواست همان بافت هم زیبه سراغ عز یروز

را با لذت  شیخبر موهااز همه جا بی زیزد را بزند و عزمی شیبزرگ برا

 زمزمه کرد. شیخان را براروانیبافت و شعر س

 شیی موهابافته یرا رو یچیبه اتاقش رفت و ق زیخبر از عزبی بعد

 ختیرخورد اشک میمی شیکه به موها یچیق یزیگذاشت. با هر ت

ا شاد کند و اشک او ر شینبود تا با شعرها گریکه د یآقاجان یبرا

 .ختیرمی

 دیرسو تا کمرش می مانند قبل رشد کرده بود شیچند باز هم موها هر

 کرد.ها را لمس نمیآن یکسدست هیچ زیاما جز عز

 زد. شیبه دخترعمو یکه انگار افکار سروه را خوانده باشد لبخند نیآو

رو داد موهات اجازه نمی یبچه بود یهست آقاجون وقت ادتیــ سروه 

darkhast_romannn@  گفت؟و براشون شعر می یکوتاه کن

https://t.me/joinchat/fbNC0O6yGo42ZmE0


 یی مثبت روهایش را به نشانهلبش نشاند و پلک یرو یمیمال لبخند

 برسد شعر را خواند. نیبه گوش آو شیکه صدا یطور هم قرار داد.

 .شمیدَا ن یبِکَمَ کوال له سا شمیــ زُلف هُولگد تال تال بِک

 

هم به  هنوز بود. سروه سپرده میمال یگوش به صدا جانیبا ه نیآو

خاطر داشت که سروه و آقاجان تا چه اندازه به هم وابسته بودند و 

و سروه را از  دیهایش را به هم کوبدست رفت.هم درمی یجانشان برا

 .دیکش رونیافکارش ب انیم

 ؟یرو ببر لیهمه وسا نیا یخواــ دختر چطور می

 با کرد. هایش مکثکارتن کتاب یانداخت و رو لشیبه وسا ینگاه

 سرش را به طرف او چرخاند و نگاهش کرد. نیآو یصدا

رو بذار  لتیی وساهیها و بقهات رو ببر کارتنگم فقط لباســ من می

 ی خودت.خونه یدفعه ببر کی یشب عروس
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بعد  نیی کارش پرداخت و آوبه ادامه «شهمی یچ نمیحاال بب»گفتن  با

 ای اتاق را ترک کرد و رفت.قهیاز دق

*** 

 

که  شیمانتو نییبه پا یبه خود انداخت و دست نهیینگاه را در آ نیآخر

شد چرا رنگ کرم رنگ  مانیای پشلحظه یو برا دیچروک شده بود کش

 کنند. ییپارچه خودنما یهایش رواست تا چروک دهیپوش

 خیال شود.و بی ردیبگ نهییباعث شد چشم از آ لیزنگ موبا یصدا

صفحه افتاده بود  یرداشت و به نام شهاب که رودراور ب یرا از رو یگوش

با خودش از  و دیاش را کشطرف چمدانش رفت و دسته به .ستینگر

 را کنار گوشش قرار داد. لیی اتصال را زد و موبادکمه برد. رونیاتاق ب

از او ای ناراحت شد لحظه یی شهاب گوشش را آزرد و براخسته یصدا

 کمک خواسته است. 
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  ن؟ییپا یایکنار در آپارتمان هستم میــ سروه من 

دوخت  یهایی چمدان باز کرد و چشم به کارتنرا از دور دسته مشتش

اش آزاد کرد و نهیرا از درون س نفسش کند. شانیجابهتوانست جاکه نمی

 قدم آخر هم از او کمک بخواهد. یگرفت برا میتصم

ها رو تونم کارتننمی ییشم. چون تنهاباال ممنون می یایــ اوم... اگه ب

 هستن. نیبلند کنم سنگ

 ای گردنش را ماساژ داد.هیزد و ثان شیبه موها یچنگ یعصب شهاب

را زد و به طرف در  نیماش موتیرا بست و ر نیشد در ماش ادهیپ

 آپارتمان قدم برداشت.

 .امیخوب در رو باز کن تا ب یلیــ خ

برده و حاال سروه مردد کمتر از نیم ساعت بعد، شهاب تمام وسایل را 

 یبه در زد که صدا یی آرامضربه ایستاده بود.عمو زنجلوی اتاق 

 .دیعمو را شنزن

 !ــ بله
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 ای رنگ فاصله گرفت.از در قهوه یکم

 .یعمو اومدم خداحافظــ زن

 یبه سر تا پاو  چهارچوب ظاهر شد انیپروانه آراسته در م یاز مدت بعد

 .ستیسروه نگر

از  یبدون خداحافظ گهیقرار نبود د یشال و کاله کرد ــ کجا دختر؟

 .یبر نیعموت و آو

که از  شیسویای از گو دسته دیهایش را به هم مالکف دست شرمنده

 افتاده بود را به پشت گوشش راند. رونیشال ب

 بودم و بهتون زحمت دادم. شتونیمدت که پ نیام واقعاً بابت اــ شرمنده

که  ارمیکنم و از دلش درمیتشکر می یمو حضوراز ع امیروز هم می هی

 طور. نیهم هم نیرفتم آو یبدون خداحافظ

*** 
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 آخرش را از در خانه و آپارتمان گرفت و به روبرو دوخت. نگاه

 یترم ولراحت زیی عزچند خونه هر رم.شه دارم از اینجا میــ باورم نمی

 است.خانواده  نیخب اینجا هم برام پُر از خاطره با ا

را به حرکت در آورده بود چشم از  نیشد ماشای میکه لحظه شهاب

 ای به طرف سروه چرخاند.هیروبرو گرفت و سرش را ثان

 یبر یگرفت میدفعه تصم کیچرا  یــ خوب تو که اینجا رو دوست داشت

 ز؟یی عزخونه

 .دیکش یآه دخترک

تباه کردم هم از اول اش دیرفتم شامی دیروز با هیــ مهمون بودم و 

 ی عمو.اومدم خونه

 نداشت سکوت کرد. یکه جواب شهاب

که  یی نامعلومندهیآ ریبود و فکرشان درگ ابانیدو نگاهشان به خ هر

 رو داشتند. شیپ
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ی شهاب فرمان را به داخل کوچه قهیچهل و پنج دق بایبعد از تقر یوقت

 .دیسمت سروه چرخرا نگه داشت؛ به نیکرد و ماش تیهدا زیعز

 ؟یکه خبر داد زیخانم فقط به عز دییـ بفرماـ

زد و  یشهاب به خود آمده بود، لبخند قدردان یصدا دنیکه با شن سروه

 مهربان به همسرش نگاه کرد.

 هم خبر دادم. زیــ ممنون شهاب بله به عز

 شدند. ادهیپ نیهم از ماش با

شهاب به طرف صندوق عقب رفت و دخترک به طرف در رفت و  

 را فشرد. فونیی آدکمه

 بله؟ ــ

 هایش شد.لب یرو یباعث لبخند مهربان زیعز یصدا
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 اطیبه داخل ح یباز شد را آهسته هل داد و قدم یکیت یکه با صدا در

 برداشت.

رفت و از  دیپوشمی ییقرار داشت و دمپا وانیا یکه رو زیطرف عز به

 ها گذر کرد.پله

 .زیــ سالم عز

 .دیبرداشت و به عقب چرخ واریی دبدنه یاز رودستش را  رزنیپ

هایش بود برداشت و دست دهیقدم به طرف سروه که تازه به او رس چند

اش گونه یای روداد و بوسه یاش را در آغوشش جارا باز کرد و نوه

 کاشت.

 نیبه ا ریهر چند د یگرددونستم باالخره برمیمی زیــ سالم گل عز

 ات مناسب تره.اینجا بر یدیرس جهینت

عطر  یکرد بوکه از بودن در آغوش مادربزرگش احساس آرامش می او

 زشیی چروک عزگونه یای رورا به نفس گرفت و بوسه یگل محمد

 اش فشرد.نهیاش را به سزهیم زهیگذاشت و قامت ر
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 تجربه شد. یبود ول ریدل مهربون شما بشم د یــ من فدا

 وه جدا شد.ای از سربا گفتن خدا نکنه زیعز

 .خونه تا من به استقبال همسرت برم یــ سروه تو برو تو

 .دیکش شیبه موها یدست

 داخل. ادیخودش م ستین ازیــ ن

ها قدم لبخند زنان آهسته از کنار سروه گذشت و به طرف پله زیعز

 رفت. نییها پابرداشت با کمک نرده

 مهمونه مادر. ــ

شهاب جا گذاشته است پشت  نیرا در ماش فشیآمد ک ادشیکه  سروه

که زانو درد  زیرفتن از دو پله به عز نییحرکت کرد و پس از پا زیسر عز

گرفت و  ی. در کنارش جادیحرکتش را به شدت کند کرده بود رس
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سروه و با تشکر از  دیای کشگذاشت نفس آسوده نیکه پا به زم زیعز

 .دیسؤالش را پرس

 ــ محمود و زنش حالشون چطوره؟

را رها کرد و  زیعز ی. بازودیها ابرو در هم کشآن یادآوریبا  سروه

 اش جمع کرد.نهیهایش را در سدست

 خونه نبودن. نیاومدم عمو و آو یهام خوب هستن فقط من وقتــ اون

 نگفت. یزیتکان داد و چ دنیی فهمبه نشانه یسر زیعز

چشم به اطراف دوختند تا  یو کم ستادندیباز اچهارچوب در نیمه انیم

کنند که متوجه شدند پشت فرمان در حال صحبت با  دایشهاب را پ

 تلفن است.

های او حس دانست چرا به تلفنرا در هم گره زد نمی شیابروها سروه

تر هم ای که به گوشش خورده حساسمکالمه نینداشت و از آخر یخوب

 ود.شده ب
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اش نهیس یشد و دست رو ادهیپ نیو سروه از ماش زیعز دنیبا د شهاب

 خم کرد. یی سالم با احترام کمگذاشت و سرش را به نشانه

رفت و بدون توجه به شهاب که  نیهای آهسته به طرف ماشقدم با

 یرا از رو فشیاش تمام شده بود در سمت شاگرد را باز کرد و کمکالمه

 برداشت. یصندل

که متوجه شد شهاب  دیرا محکم بست و به عقب چرخ نیماش در

شدن  دهیرا دور زده و در کنارش قرار گرفته است و کش نیماش

داد در حال فرستادن نشان می لیی موباصفحه یهایش روانگشت

 هست. امکیپ

 انیی سروه سرش را باال آورد و چشم به او که گرهِ مرهینگاه خ ریز 

حواس  یمطلب یادآوریدوخت و با  دیکشرخ میخودش را به  شیابروها

 دخترک را پرت کرد.

 رون؟یب ادیپا درد ب نیبا ا زیعز یــ چرا گذاشت
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داشت نگاهش را هایش را با همسرش هماهنگ برمیکه قدم همانطور

 .ستیها به او نگرکلمه شتریب ریتاث یدوخت و بعد برا نیای به زملحظه

  گه چشم؟می کنار در یایب ستیالزم ن زیمن بگم عز یــ االن فکر کرد

کرد نگاهشان می یکه با لبخند تصنع رزنیاش به پتمام شدن جمله با

 .دندیرس

رفت االن او به نمی یگریاگر آوان به کشور د دیکرد شافکر می رزنیپ

دخترک هم آن همه بال را از سر  دیشهاب در کنار سروه بود و شا یجا

 گذراند.نمی

شد و سروه هم گوش به آن دو  زیبا عز یحوال پرسمشغول ا شهاب

شد و مشخص بود رو به سروه که کالفه پا به پا می شهاب سپرد.

 اش سر رفته است کرد.حوصله

 .ارمیب نیرو از داخل ماش لتیخونه تا من وسا یتو دیبر زیــ سروه با عز

 زد. پوزخند
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ه خودم هستم اگر نه ک دیکمک کن دیندار یهای کارالبته اگه تماس ــ

 و مردم منتظر بمونن. دیبکش یخواد شما زحمتنمی

 باال برد. ییابرو شهاب

برو داخل بعد با  ؟یهست یچرا شاک میکرددختر حساب و کتاب می ــ

 .میزنهم حرف می

 زیعز تکان داد. یساکت شد و تنها سر دیرا د زیکه نگاه چپ عز دخترک

 قفل دستش را از در آزاد کرد.

 خونه منتظرتم. ایب یرو آورد لیرم وساــ باشه پس

نشسته بود و از  زیکنار سماور عز ییرایسالن پذ کمی بعد، سروه توی

را داخل سالن  لیدر که باز گذاشته بودند تا شهاب راحت وسا انیم

را باال آورد و عطر هِل را به  ییچا استکان کرد.نگاه می اطیبه ح اوردیب

 یقیهم قرار داد و لبخند عم یی رواهایش را لحظه. پلکدیمشام کش

 زد.
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 نیعطر هِل و دارچ شهیکه هم زیهای عزییچا یرفت براضعف می دلش

 داشتند.

 زدیاش از هیبشقاب قطاب که همسا کیآمد،  رونیاز آشپزخانه ب زیعز

 سوغات آورده بود را مقابل سروه قرار داد. شیبرا

ات نگه داشتم هر بر یدوست دار ینیریدونم شــ بخور دختر گلم می

 بهت بدم. یوقت اومد

. همان موقع شهاب وارد شد و ای قطاب برداشتذوق تشکر کرد و تکه با

  رو به سروه گفت:

 .گذاشتم یکه گفت یها و چمدونت رو داخل همون اتاقکارتن ــ

که  شیای از چاکوتاه جرعه یچشم از شهاب گرفت و بعد از تشکر سروه

طولی نکشید عزیز و شهاب گرم  .دینوش ینیریسرد شده بود را با ش
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دکتر گفته اگه عمل  یعمل کنم منته دیــ واال شهاب جان زانوم رو با

بشم چند روز  ریگ نیمثل روز اول نشه و زم گهیپا د نیکنم ممکنه ا

 نیکردم گفت در اولکه با آوان صحبت می شیپ

 خوابونه.که درد رو می ارهیاد میبرام پم رانیبه ا سفرش

چه وقت با آوان صحبت کرده  زیکه کنجکاو شده بود بداند عز سروه

 .خم شد زیبه طرف عز یقرار داد و کم ینعلبک یاستکانش را رو است

 .دیشد و سؤالش را بدون فکر پرس رهیبه او خ میمستق

  ره؟یگــ مگه آوان با شما تماس می

 .دیکش یو آهبه سروه نگاه کرد  زیعز

که مادرش اینجا بود با پروانه تماس گرفت و  شیــ نه دخترم چند روز پ

 با من هم صحبت کرد.

 یلب در جواب مادربزرگش گفت و به آهستگ ریز یی نامفهومکلمه

 .دیآرامی نوشرا به شیداد استکانش را برداشت و چا هیتک
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در فکر بود که  ی! به قدرردینگ یتماس زیشد آوان با او و عزمی چطور

سروه در مورد  یبا کنجکاو تشیهای همسرش و حساسمتوجه اخم

 که دستش را در دست گرفت و فشرد. ینشد تا زمان شیپسرعمو

  شده؟ یزیچ ــ

 به سروه انداخت. ینگاهنیم

 رم؟یبشه دستت رو بگ یزیچ دیبا ،نه ــ

 گذاشت. ینیس یای باال برد و خم شد استکانش را روشانه

*** 

 

 یگریپس از د یکیرا  شیهای مانتوبود و دکمه ستادهیدراور ا یبرورو

و  دیچرخمی نهییاش در آی خستهچهره انیبست. نگاه سردرگمش ممی

روحش  یپوست صورتش گَرد روزگار رو یکرد با وجود شادابفکر می

 برده است. نینشسته و او را از ب
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 بدون آورد. رونیب از داخل کوله او را از افکارش لشیزنگ موبا یصدا

اش ی کوچک کتابخانههایش را از قفسهکتاب لیآوردن موبا رونیب

عقب برگشت و  به را بست. پشیاش قرار داد و زبرداشت و درون کوله

 شیرا به نما ازدهیربع به  کیهایش که عقربه وارید یچشم به ساعت رو

د تا ربع فرصت دار کیخودش فکر کرد فقط  با گذاشته بودند دوخت.

و  دیرا به دنبال خودش کش فشیی کدسته خودش را به کالس برساند.

 زد. رونیاز اتاق ب یهای بلندبا قدم

شدن در اتاق  دهیکوب یصدا دنیبود با شن شیکه مشغول کارها زیعز

گرفته  شیای که برالقمه کیمتوجه شد سروه در حال رفتن است پالست

خودش را به سالن رساند و قبل سفره برداشت و با سرعت  یبود را از رو

 زد. شیاز اینکه دخترکش روانه شود صدا

سر  ینخورد یچیاز صبح ه ریلقمه رو بگ نیا ایــ صبر کن دخترم؛ ب

 .یکنکالس ضعف می
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و به  ستادیاسمش ا دنیبود با شن دهیکه هنوز به در سالن نرس سروه

ت لقمه را به طرفش گرف یروبرو شد وقت زیعقب برگشت که با عز

 یکم زیی کوکو از دست عزلبش نشست و با گرفتن لقمه یرو یلبخند

 اش نشاند.گونه یای روخم شد و بوسه

از  یبلند یاش جا داد و با خداحافظکوله پیکوتاه آن را در ز یتشکر با

و  دیرا محکم به هم کوب اطیح در .دیدو اطیسمت در حزد و به رونیدر ب

 .دیردن به اطرافش با شتاب دوبدون نگاه ک یاصل ابانیتا سر خ

سوخت را با کف دست فشرد. اش که مینهیس دیکه رس ابانیخ به

 شدن بود. کیافتاد که در حال نزد یهایش به تاکسای چشملحظه

 آن را متوقف کرد. میباال برد و با گفتن مستق نیماش یدستش را برا 

 ی. صدادستایچند قدم جلوتر از او ا یدیبا ترمز شد یتاکس راننده

آورد  شیبا آسفالت اخم به ابرو نیهای ماشکیناهنجار برخورد الست

در عقب را باز کرد و  دیکه رس نیناچار شد چند قدم را بدود به ماش

 نشست. یصندل یرو
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ی جلو را نهییآ شدیم یاصل ابانیای که داشت وارد خهیبعد از ثان راننده

 کرد. میبود تنظ امدهیی دخترک که هنوز نفسش جا نچهره یرو

  برم؟ دیــ خانم کجا با 

اش به یخاکستر یی کنارش گرفت و به مرد که موهااز پنجره چشم

 انداخت. یبود نگاه ختهیبه هم ر ینظمطرز بی

 پونک. رمیــ م

ها ادهیکه در عابر پ یسمت پنجره برگرداند و چشم به مردمرا به سرش

 در رفت و آمد بودند دوخت.

داد همه  رونیانداخت و نفسش را ب یف کرد به جلو نگاهکه توق نیماش

 به کالسش برسد. ریدست به دست هم داده بود تا آن روز د زیچ

های در حال رفت نیکرد به ماشمی یباز فشیی ککه با دسته همزمان
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هایش دست و پنجه نرم با مشکل یبه شکل یخودشان را دارند و هر کس

 کند.می

توانست مردم را به ای کاش می اطراف کالفه شده بود، یسروصدا از

 به مقصد استراحت کند. دنیگرفت تا رس میسکوت دعوت کند. تصم

هایش را بسته شد او که چشم دهیدر شاگرد که محکم به هم کوب یصدا

ه در کنار راننده جا ک ینشست. به مرد شیبود از جا پراند و در جا

 انداخت. ینگاهگرفته بود نیم

ای لحظه یچرخاند که برا گریهایش را به طرف دچشم تفاوتبی

است  دهیای آشنا دی بغل طرف شاگرد چهرهنهییاحساس کرد از آ

 حبس شد. نهیمشهود برگرداند که نفسش در س ینگاهش را با ترس

اش را یکه زندگ یکس ستنتواهایش ثابت مانده بودند مگر میپلک

جان از تنش  ییمرد گو ثیببرد؟ برق نگاه خب ادیمشوش کرده است از 

 گرفت.
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هایش نگاهشان بود که متوجه فرو رفتن ناخن یبرق اتصال ریدرگ آنقدر

 در کف دستش که قرمز شده نشد.

هایش را از او که همچنان هایش را بست و مردمک لرزان چشمپلک

 رد.کرد پنهان کنگاهش می

خالص را  ریداشت ت یانداخت و با خود گفت کاش توان ریرا به ز سرش

 کرد تا جان و روحش در امان باشد.محو می نیزم یزد و او را از رومی

سوار شدن  یرا برا یدرصد شک نداشت مسعود از قصد آن تاکس کی

که  دیچرخدر افکارش می یقدر به نبوده است. یانتخاب کرده و اتفاق

 .دهید چه وقت به مقصد رسمتوجه نش

خودش  یایصدا کرد و او را از دن یبلند یدخترک را با تُن صدا راننده

 .دیکش رونیب
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مسعود انداخت و با  یخال یبه جا یکه به خودش آمده بود نگاه سروه

را  مشتش چروک شده بود انیکه م یاسکناس ده هزار تومان یعذرخواه

شد و  ادهیپ نیی پول از ماشهیبه طرف راننده گرفت و بدون گرفتن بق

نکرد. با  «رو پرداخت کردن نهیاون آقا هز»گفت توجهی به راننده که می

شده بود بدون نگاه  نیمسعود عج دنیبا پوست و خونش از د که یترس

 .دیکردن به اطراف به طرف آموزشگاهش دو

و بعد  ستادیو کنار در ا دیکش یس راحتکالس نف یبه راهرو دنیرس با

های یاز صندل یکیگفت و  یفیای رو به خانم شراز وارد شدن با اجازه

 کنار در را اِشغال کرد. یخال

ی نهیکه سر کالس بود به حرف راننده که مسعود هز یمدت زمان تمام

 کرد.او را هم حساب کرده است فکر می یتاکس

از قبل از طرف  زیاند و همه چنشده یاکست کیسوار  یبود اتفاق مطمئن

خودش را نشان داده  یشده و شک نداشت با قصد و غرض یزیاو برنامه ر

 است. شیدر پ یو حتما اتفاق شوم
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افکار مزاحم که دوباره او را غرق  نیو سرش را تکان داد تا ا دیکش یآه

به  یفیخانم شر دیخسته نباش یکرده بودند از خود دور کند که صدا

 .دیگوشش رس

خودش تکان  یی تاسف برابه نشانه یبه ساعت نگاه کرد و سر متعجب

که در حال جمع  یفیبلند شد و به خانم شر یصندل یاز رو یعصب داد.

هایش را در هم انگشت شد. کیبود نزد زیم یهایش از روکردن کتاب

 گره زد.

اومده بود  شیکه برام پ یمشکل هیام خانم امروز سر ــ من واقعاً شرمنده

دو ساعت رو اونقدر  نینتونستم زودتر خودم رو به کالس برسونم و کل ا

 .دمیاز درس نفهم یزیافکارم بودم چ ریدرگ

را برداشت و  فشیکرد ککه با لبخند به سروه نگاه می یفیشر خانم

آمد و در کنار  رونیب زیاش قرار داد و از پشت مشانه یاش را رودسته

 دخترک را لمس کرد. یبازو سروه قرار گرفت.
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برو خدا به  مشکلت هم زودتر حل بشه دوارمینداره دخترم ام یــ اشکال

 همراهت.

از دخترها به  یکیزد در کنار  رونیکرد و از کالس ب یخداحافظ آهسته

 یگریبا وجود شخص د دیباز هم مسعود را د یاگر زمان دیراه افتاد تا شا

 نشود. کیدر کنارش نزد

بوق  شیهایی که جلویاز تاکس یکیسوار  یاصل ابانیبه خ دنیرس با

 داد. هیتک یزد شد و به صندلمی

 شد. ادهیرا پرداخت کرد و پ یی تاکسنهیهز زیی عزخانه کینزد

آن  یکه دو نفر با کاله کاسکت رو یموتور قرمز رنگ دنیکوچه با د سر

 .ختینشسته بودند دلش ناگهان فرو ر

 اریاختشده بود. بی نیزد و نفسش سنگقلبش را چنگ می یبد حس

ای که از چنگ گرگ فرار کند؛ با دو از کنار دهیرم یدرست مثل آهو

همه  نی. اصالً معلوم نبود چرا ادیچیی خلوت پموتور گذشت و به کوچه

 است. ختهیترس به جانش ر
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رنگش را در  اهیس یی مانتوگوشه اریاختهایش عرق کرده و بیدست

 ده بود.دست مچاله کر

 نیزودتر به خانه برسد و از ا دیداشت تا شاتر برمیهایش را بلندقدم

بود  دهیهم نرس ریهای مسکند. هنوز به وسط داینجات پ یآشوب لعنت

 کوچه را شکست. نیغرش گاز موتور سکوت سنگ یکه صدا

کرد. قلبش به شدت  دنیشروع به دو اریاختست چرا اما بیداننمی

 رونیسختی ببه نفسش ش خشک، خشک شده بود.و دهان دیتپمی

 .دیکشنمی دنیآمد اما باز هم دست از دومی

شد و تپش قلبش هر تر میکیو نزد کیموتور هر لحظه نزد یصدا

 تر!کننده وانهیلحظه سرسام آورتر و د

کرد  ریگ یبه مانع شیبه در خانه مانده بود که ناگهان پا شتریقدم ب چند

افتاده و کف  یاش به طرفافتاد. کوله نیبه زم کوتاه یادیو با فر

آورد؛ هایش میاش از شدت سوزش اشک به چشمدهیهای خراشدست
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سمت در اش را چنگ زد و دوباره بهو کوله دیاما بدون مکث از جا جه

 رونیب فشیک بیاز ج ریرا ــ که در مس دیهایی لرزان کل. با دستدیدو

ـ در قفل فرو برد ت دهیکش زد اما دلش نفس میا در را باز کند. نفسبود ـ

 است. دهیخانه رس تیبه امن گریآرام گرفته بود که د یکم

ی مسعود مشمئز کننده یرا در قفل بچرخاند که صدا دیست کلخوامی

 .دیرا از پشت سرش شن

مگه بهت نگفته بودم  یخوند کور آره؟ یاز دستم در رفت یــ فکر کرد

نه؟ چرا به  یریگنمی یکنم؟ جدت میچارهیب یاگه به حرفم گوش نکن

  ؟یاون آشغال جواب مثبت داد

کرد نگاهش می بیای به او که عجو لحظه دیبه عقب چرخ آهسته

 از دیدن بطری دست او حس خوبی نگرفت.  .ستینگر

 ؟یدارچرا دست از سرم بر نمی ــ

 کرد پنهان کند اما موفق نبود.لرزانش را تالش می یصدا

 وزخند زد.پ مسعود
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گفته بودم؟ حاال اومدم بهش عمل  یچ دمیتهد نیآخر یتو ادتهی ــ

 کنم.

 سروه انداخت. یبه سر تا پا ینگاه صیحر

 که... ییبایهمه ز نیا فیح ــ

 بدنش از استرس منقبض شده بود. تمام

صفت  طانیبه داخل خانه برگردد و از دست آن مرد ش ستادیا رخنیم

اش را باال ن باال رفتن بطری در دست او، کولهبا دید که ناگهان زدیبگر

 عیماحصار کوله کفایت نکرد و  ،ی آخرآورد، اما درست در لحظه

 یصدا یشد و سوزش وحشتناک دهیپاش اشسمت پیشانیبهای سوزاننده

 را بلند کرد. ادشیفر

و  دیخراشکوچه را می یوارهایدرد آلود سروه تن د یادهایفر یصدا

بطری و هول  دهیآورد. مسعود ترسا به لرزه درمیهایش دل رونیش

پرتاب کرد و  دیچیپکه از درد به خود می یدختر کناررا  ایشهیش
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شده و در دست  زیبه هزاران تکه ر نیزم یهایی که روشهیتوجه به شبی

 را بلند کرد. شیفرو رفته بود، صدا خترکد یو پا

هم بهت  گهید یکسذارم دست نمی یمن نش بیــ گفته بودم اگه نص

ای هم گهید یکسکردم هیچ یبرسه حاال اگه قراره من نگاهت نکنم کار

صورتت نگاه کنه هر چند موفق نشدم کامل صورتت رو  یرغبت نکنه تو

تر هم بهتر هم شد نصف، نصف لذت بخش یطور نیا یببرم ول نیاز ب

 .هست

 یمنیبازش به مسعود ــ که چون اهرهای نیمهچشم انیاز م سروه

ــ نگاه کرد.  دیچیپمی شیبود و باد در موها ستادهیسر او ا یرحم باالبی

تا خود را  ش می کردو تاله گاه تنش کرددست خون آلودش را تکیه

ای سنگ شده به دخترک نگون سمت در خانه بکشد. مسعود با چهرهبه

ای به و بعد از لحظه خیره بود دیخزمی نیزم یدرد رو ازکه  یبخت

شده بود،  دیدوستش ــ محسن ــ که صورتش از ترس سف یلوپه

 .دیکوب
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 ماتت برده. هیچ م،یبر فتیراه ب ــ

چشم به هم زدن از  کیتکان داد و در  دییبه عالمت تا یسر محسن

 کوچه محو شدند.

های دردناکش سکوت کوچه را شکسته بود و دستش از شدت درد ضجه

هایش از چند جا که ناخن آنچنان بر تن آسفالت داغ چنگ انداخته

هایش درد داشت که اصالً متوجه درد ناخن یشکستند، اما به قدر

رد  اشپیشانی یرو الیس یآتش ایمثل آهن مذاب  یزیشد. چنمی

 یکرد. بوهایش نفوذ میسوزش تا اعماق استخوان نیانداخته بود و درد ا

را در هم  اشاش نفوذ کرده و دل و رودهینیخون و گوشت سوخته در ب

 .دیچیپمی

درد استخوان سوز  نیسوخت و اش میاپیشانیسمت  کیسوخت، یم

. دیکوبمی نیبه زم انهیوحش یو تاب چیبدنش را در پ یتمام رگ و پ @darkhast_romannn
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ترسناک رعد و برق گم شده بودند و  یصدا انیهای ترسناکش در مغیج

 خاموش نخواهد شد. ادشیکرد تا ابد فراحساس می

های باران به قطره ریهایش از زجمع کردن لباس یبراکه  هیزن همسا 

 مهیهای دردناک دختر هراسان و سراسضجه دنیآمده بود، با شن اطیح

به سر ندارد با شتاب در کوچه را باز کرد و  یزیبدون اینکه توجه کند چ

 دیکاوهایش آشفته تمام کوچه را میکوچه انداخت. چشم انیخود را م

کوچه به  انیرا که م یوشن کرد و او توانست دخترآسمان را ر یبرق هک

سمت دختر . هنوز فرصت نکرده بود بهندیانداخت ببچنگ می نیزم

 . دندیدو رونیها از ساختمان بهیهمسا یکییکیبرود که درها باز شدند و 

صورت سروه تاب  دنیها رسانده بود، با دکه خود را به آن یگرید زن

 ادشیفر ییاز جا یکس و عق زد. دیدو واریدسمت . با شتاب بهاوردین

 بلند شد.

 زنگ بزنه به آمبوالنس... یکیآمبوالنس،  ــ

 .دیکش ادیتر فرکیاز نزد گرید ییصدا
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اطراف  نیدختر رو تا حاال ا نیا یکس شناسه؟دختر رو می نیا یکس ــ

 ...ده؟ید

 بلند شد. گریای دپر درد از گوشه یپرافسوس زن یصدا

 خانمه فکر کنم... زیی عزنوه ــ

 

سمت سرعت بهها رساند، بهتر بود خود را به آنکه از همه عقب یمرد

مکث کرد  هی. چند ثاندیدو ختیرزد و اشک میمی ادیکه هنوز فر هسرو

 تن دختر خم شد. یزده روو شتاب اوردیاما دلش تاب ن

 کنم. ــ من پرستارم تا رسیدن اورژانس کمکت می

ای نبود. ناچار اما چاره د،یخراشها را میی گوشپردهسروه  یادهایفر

 اطیچراغ سر در ح یسمت خود چرخاند. کسدست انداخت و دختر را به

نور کم جان نگاهش  یرا روشن کرد و... مرد در پرتو ییی روبروخانه

 انیکه م یی دختری خون آلود و پوست جمع شدهزده به چهرهوحشت
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ای بعد معطلی آب خواست. لحظهبیافتاد و خورد غوطه می ناشک و خو

 رو به سروه گفت:

زنم، قسمت فقط پیشونیته. سرت رو طوری نگه دار که وقتی آب میــ 

ی صورتت رو خیس نکنه تا شه جاهای دیگهاسیدی که شسته می

 آسیب نبینه.  

سروصداها خودش را  دنیهم با شن زیحرفش تمام نشده بود که عز هنوز

 .ند و در را باز کرد قدم در کوچه گذاشترسا اطیبه ح

سر  یرا که برعکس رو یزد و چادرمی یدیصورتش از ترس به سف رنگ

 انداخته با چنگ گرفته بود.

 یادهایفر ی. صدادندیبا تاسف خود را عقب کش یاو چند نفر دنید با

و آمبوالنس و اورژانس و..  دهایزود باش یاهویه انیسروه هنوز هم در م

 . دیبریم را ییهر صدا غیانداخت و مثل تخط می

سروه تاب نگه داشتن وزن  یادهایفر یصدا دنیبا شن زیعز یزانوها

ی او نبود که تن دردانه زیعز یصدا نینه،... ا ایتنش را نداشتند. نه... خدا
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او نبودند که تن آسفالت را  فیهای ظردست نیا د،یخراشکوچه را می

 .وداش نباز سروه ادهایفر نی... نه، اادهایفر نیزد و اچنگ می

های لرزانش انگشت انیهایش از مو لبه دیلغز زیی عزشانه یاز رو چادر

 افتاد. نیزم یرها شد و رو

کوچه  یوارهایهایش دل داش است که ضجهنوه یصدا نینداشت ا شک

صورتش  یرو یرا به لرزه انداخته ــ سوز سرد باد درست مثل شالق

و  دیکش نیزم یپا رو اریاختآورد ــ بی رونیاو را از بهت ب شد و دهیکوب

قدم  دیچیپمی نیزم یکه مثل مار رو یسمت کسناتوان و ناباور به

 برداشت.

 ــ س... ر... وه...

 دندیبه عقب چرخ شیصدا دنیبودند با شن ستادهیکه جلوتر ا ینفر چند
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بود که دل همه را به درد  یاریاختهای بیهایش ضجهکه سروه گفتن

 آورد.می

شستند و حاال... هر چه به صبح دلهره داشت، انگار در دلش رخت می از

چرا اضطراب داشته است!  دیفهمشد میتر میکیتر و نزدکیسروه نزد

تا  دهیچرخخانه را می گرفته و چرا مثل مرغ پرکنده تمامچرا آرام نمی

 دخترکش برگردد.

تالش  عزیز میو حال وخ ضیها نگران از قلب مرهیهمساکمی بعد، 

  کردند او را آرام کنند.می

 کرد، گفت:طور که همچنان صورت سروه را خیس میپرستار همان

موقع روش رو خانوم آروم باش. خدا رو شکر دخترت بهــ حاج

گشت، دیرتر برمی نجاتش داده. اگه یه لحظهش برگردونده. گویا کوله

 ممکن بود نصف صورتش از دست بره.   

سروه خم شده بود. درد مثل  یادهایفر دنیاز شن عزیز کمر ییگواما 

و کتفش سوخت.  دیاش را از هم درنهیزهرآلود جناغ س یخنجر
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. از شدت درد دیکشسختی نفس میهایش به شماره افتاده و بهنفس

 ر هم رفته و کبود شده بود.صورتش د

را  یاز درد یاش گذاشت بلکه بتواند کمنهیس یدستش را رو ناخوداگاه

گرفت را از او می دنیو مجال نفس کش دیکشمی ریهایش تکه به شانه

 بکاهد.

مانده به  رهیخ ،هایشاش نشسته بود و چشمیشانیپ یرو یسرد عرق

  بودند.زده  رونیی سروه از حدقه بشدهجسم مچاله

 یرو شیرمقش را نداشت و پاهاتن بی دنیلرزانش تاب کش یزانوها

ناسور خود را به سروه رساند.  یسختی و با قلبشد. بهمی دهیکش نیزم

 یرو شیشد و پ اهیهایش سچشم یرو شیپ ایلحظه تمام دن کیدر 

از  یای که حاال از شدت درد تنش متشنج شده بود مانند برگسروه
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رو داشت بسته بود ــ را  شیآن چه پ دنیهایی ــ که از هراس دچشم

 بر او گذشته است.  یکه چشم بسته قرن هیثان کیهمان  یینداشت. گو

 ییسروه مات ماند و گو نیصورت خون یکه باز کرد، نگاهش رو پلک

 سرش خراب شد. یسقف آسمان رو

*** 

 

دور تند افتاده باشد. ظاهرا آقا رضا ــ  یرو زیاز آن شب انگار همه چ عدب

 خبر و گرفته تماس عمو با شب همان – وارشانیبه د واریی دهیهمسا

را  مارستانیعمو به او داده بود و آدرس ب رتیبهت و ح انیحادثه را در م

 سرعت بهبود که عمو خود را به بیترت نیارسال کرده و به ا شیبرا

 .زیسر عز یسر سروه که باال یرسانده. اما نه باال مارستانیب

 مارستانیهم کامال تنها و دردمند در اتاق ب ندهیشب و چند روز آ آن

آب به دستش بدهد! چه  یوانیل ینبود که حت یناله کرده بود و کس
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و  یدرد، دل شکستگ ،ییتنها یبودند. روزها یوحشتناک یروزها

 و... یدر پ یهای پعمل

 شیمواقع تنها شتریکه در ب ییعموهای عمو و زنهیو کنا شین 

آمدند او را مسبب حال و روز می دنشیبه د یگذاشتند و اگر هم گاهمی

ها نیو هم دندیباربود که بر سرش می هیدانستند و طعنه و کنامی زیعز

هایش او را و با غم ندیایها هم نشد که آرزو کند کاش همانباعث می

  بگذراند! اتنه

هایش ییداد و فقط در تنهابه او نمی زشیعز تیاز وضع یخبر کسهیچ

بر علت شده بود  دی، مز زیحال و روز عز یکرد. غم و نگرانسر می هیبا گر

 یاست! از طرف تشیکه حاال انگار خودش هم باور کرده که مقصر وضع

 شد تاکرد او چشمش به آن قسمت خشک میدر را باز می یهر کس

darkhast_romannn@ کرد جز او.رفت و آمد می یاما هر کس دیایشهاب ب دیشا
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اتفاق تمام فکر  نیا دنیبود عاشقش است، با شن یکه مدع یشهاب ییگو

کند و  دایپ ییتواند از دست سروه رهابود که چگونه می نیو ذکرش ا

به  مارستانیکه شهاب وقت مالقات در ب ی. روزدیباالخره آن روز تلخ رس

حالش را  یبزند و برود که حت شیفقط آمده بود که ن رانگا رفت. دنشید

آن مدت آماده کرده بود، بدون  یهایی که در طو تمام جمله دیهم نپرس

توقف و بدون اینکه به صورت سروه نگاه کند، به زبان آورد و فکر حال و 

 را هم نکرد. چارهیروز دخترک ب

ح در سرش شهاب را به وضو یهمه سال، صدا نیهنوز هم بعد از ا 

ی بود که در قلب شکسته یخنجر زهرآلود ییکه گو یی. صدادیشنمی

  رفت.دختر فرو می

ی شده یچیچشم به صورت باندپ ریای از زهیو چند ثان ستادیتخت ا کنار

پا و آن پا  نای. کرد نگاه –شادمان شده بود  دنشدی از که –سروه 

 هایش را بزند.کرد تا زودتر حرفمی
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 رانیو برود. و دیبود تا بگو یه کرده و حاال انگار منتظر فرصتکوتا یسالم

 ی. پشت به سروه روبروندازدیهم ن ینگاهها نیمیخراب یکند و به جا

 هایش را پشت کمر گره زد.و دست ستادیپنجره ا

به  یماجرا اصالً ربط نیدونم از کجا شروع کنم. در واقع اــ راستش نمی

وقت بود که قصد داشتم باهات  یلیاز خ حال و روز االن تو نداره.

من با پدر و مادرم هم  یاومد. حتنمی شیپ تشیموقع یصحبت کنم ول

... االن تو اما ...کردنصحبت کرده بودم که از تو جدا شم، اما قبول نمی

هام موافقت خودشون رو اعالم کردن. اون یکه تو دار یتیموقع نیا

 گهید ،یکه تو دار یوضع نیا که با یدونخوب... خودت هم خوب می

و به عنوان عروسشون  ارنیو دوست و آشنا ب لیفام یتونند تو رو تونمی

اون  راستش. میتمومش کن دیخواستم بگم باکنن. من... من می یمعرف

تو هنوز  دمیظاهرت رو گرفته بود، اما بعدها فهم یلیچشمم خ لیاوا

 یول ،یچ یعنی یواقع یزندگ یدونو اصالً نمی یموند یبچگ یایدن یتو
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. همون موقع هم به پدر و مادرم گفتم میشده بود و ما عقد کرده بود رید

  .ی..کن درکمو  یناراحت نش دوارمیاما... قبول نکردن هر چند االن...ام

 .کرد یمکث

 کنم خدانگهدار.طالق اقدام می یزود برا یلیخ ــ

 به شکست.از قبل می رشتیآورد او را بای که شهاب به زبان میکلمه هر

 آن لحظه جان داده بود. یواقع یمعنا

 نیو ا دیایزمان منتظر مانده تا شهاب بعد از مدتها ب نیواقعاً در ا یعنی

 بکشاند؟ یگونه روحش را به نابود

و تنها با  اوردیای به زبان بزده بود که نتوانست کلمه رتیح یقدر به

شده  رهیپنجره خ یاو جلو یخال یباز به جا یهای متعجب و دهانچشم

ای او را کلمه دنیهایش را گفت و بدون شنکه آمد و حرف یشهاب بود.

darkhast_romannn@ تنها رها کرد و رفت.
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 یچه رفتار ندیاش را بارها و بارها از خاطر گذراند تا ببکلمه و جمله هر

 یاداوریمانده است و هر بار با  یگفت در کودکداشته که او می

 شکست.در خودش می از قبل شتریهایش بحرف

نگذارد؟ هنوز با  شیکرد؟ که تنهاماندنش التماس می یبرا دیبا یعنی

پناه  یب کرد.می شیبود که او هم رها امدهیآمده کنار ن شیی پفاجعه

از  دنیبار یهایش برابار اشک نیزیر پتو برد و در خود جمع شد و اسربه

 نیاتاق طن یدر فضا اشهای مظلومانههقای نخواستند و هقاو اجازه

 انداخت.

 کرد. در کنار دریا درک میشهاب را آن روز های حرف حاال بهتر معنی

ها تحمل ها هم مانند انسانصدف بود... چون آن کیاز  شیب یزندگ

از هم جدا  یهم به آسان یغرور و هوس را نداشتند و بعد از مدت انت،یخ

 شدند.می

 ." عشق "ود شحمل می زیچ کیصدف بسته فقط  در
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 فصل ششم 

 

 رونیاش بهای هر روزهای او را از جا پراند و از کابوسضربه یصدا

های متورمش را باز کرد و چشم به آوان دوخت که مشتش . پلکدیکش

داد و با هم فشار می یبود و فکش را محکم رو وارید یهمچنان رو

 یپشت سر هم از روهایی که کرد. اشکهایی سرخ او را نگاه میچشم

پاک کرد و نگاهش را از  راهنشیپ نیرا با آست خوردنداش سر میگونه

کنارش را  واریشد گرفت. دتر میآوان که رگ گردنش هر لحظه برجسته

دستش قرار داد تا آنقدر خودش را عقب بکشد و به او  یبرا یگاهتکیه

کند، او میبتواند مانند آفتاب پرست که رنگ عوض  دیبچسباند که شا
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آن سه جفت  دیپنهان کردن خودش از د یراشود ب واریهم همرنگ د

باالخره آوان فهمید!  کردند.حس نگاهش می کیچشم که هر کدام با 

 خودش برایش تعریف کرد.

ی قهیهایش را شست. اشک یشور ؛هایشلب یزبان رو دنیکش با

 را آزاد کند.راه نفسش  دیتا شا دیی لباسش را به طرف مخالف کشبسته

جا  کیکه  دیرسهای آوان میو به قدم زدن دیچرخنگاهش می یگاه

جرئت لب به اعتراض  یول ختیرشد و اعصابش را به هم میبند نمی

 .دیدگشودن را در خود نمی

  نه؟ ،خدا دوستم داشتم یــ ول

ای از سالن که ش را دوخت به گوشهنگاهداد و  هیتک واریرا به د سرش

 ییشد خودنمامی یهم نارنج یرنگش که گاه یهای آبشعله با یبخار

 زد. یافتاده پوزخند شیهایی که برااتفاق یادآوریکرد. با می

ام افتاده یزندگ یکه تو یشیی آتشعله نیــ دوستم داشت که دامن ا

اگه مسعود  دیشا داد... تیرضا دیاس هیتر نکرد و فقط به رو گسترده

@darkhast_romannn

https://instagram.com/soniamansoury


شد نه؟ کردم و آخرش به طالق ختم میاج مینبود، من با شهاب ازدو

کنم می یسع .شدهم به داستان باز می یگناهیی ببچه یپا یممکنه حت

هم خدا هر چند روز عقد نه  باز باز هم... یمثبت نگاه کنم ول هیبه قض

 هم از من کرد. یادیبعدش که  یول

 یتنهای دوست داشو به خاطر آورد که شهاب چگونه شکوفه دیکش یآه

  خشکاند. هیزده بود را به عرض چند ثان شهیکه در قلبش ر

حس را تجربه  نیبار ا کیکه  یشد گفت عاشق او شده چون آدمینم

 شد که...اش میشود اما داشت دلبستهکرده باشد دوباره عاشق نمی

زند و به طرحش دلت را می یای که بعد از مدتبافته شده یکاموا مانند

 اش.یشکافمی یآسان

 یبه صدا تیگذاشته بودند تا اهم یناسازگار یهایش هم بناگوش انگار
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شد هم می هنوزلقا حاال آنجا ایستاده بودند. از نظر مههم  زیو عز لقامه

 کرد.اما انکار می دیعشق به آوان را در نگاه سروه د

پشت سرش  واریسختی فروداد و کمرش را به ددهانش را به زاقبسروه 

هایش را در هم قرار داد و انگشت شیپاها یهایش را رودست چسباند.

ها که بر استرس و های آنانداخت تا به دور از نگاه زیرسربه گره زد.

  ، حرفش را بزند.افزوداضطرابش می

ورق  یتونه داره و میدفتر که برگ هیهم مثل  یشد زندگــ کاش می

امکان رو داشت  نیا یهاش اشتباهاش رو پاک کنبا خوندن نوشته یبزن

رو از داخل دفتر سرنوشت خط  ییکذا یتا بشه به عقب برگشت و روزها

 زد.

های افتاده در هم خودش را مقصر اتفاق یگاه دیکش یافسوس آه با

 دانست.می اشیزندگ

 داد: با اکراه لب باز کرد و ادامه 
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بار تصادف  کیاون دوران شهاب  یــ مدت زمان عقد ما پنج ماه بود. تو

که از جانب مسعود  یاز پاهاش شکست و من بعدا با تلفن یکیکرد و 

کار رو کرده تا  نیتصادف از طرف اون بوده و ا نیداشتم متوجه شدم ا

تصادف شهاب مدرک نداشتم  ی. البته برارمیبگ یرو جد دهاشیمن تهد

هم نداشتم ناچار از ترس ساکت  یبانیکه پشت ییکنم و از اونجا ثابت

 هیاز قض نیآو فقط نزدم. یی مسعود هم حرفهیموندم و در مورد قض

نگه.  یزیاطالع داشت که به روح آقاجون قسمش دادم تا اون هم چ

بود که باعث شد  یترس نیمن ا یترین اشتباه زندگبزرگ دمیبعدها فهم

 جاها سکوت کنم. یلیرو اشتباه برم و خ یندگهای زاز راه یلیخ

سروه ــ که حاال ساکت شده بود ــ آوان را نگران  یرنگ و روبی صورت

هایی بلند از شتابزده و با قدم زیبود که عز امدهیکرد اما هنوز به خودش ن

 نیزم ی. کنار دختر رودیسمت سروه دوکنار آوان رد شد و با عجله به

  .دیبه آغوش کش یطانه و با مهرباننشست و سرش را محتا
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سمت پنجره رفت تا نشستن کنار سروه، به یبرا لشیبرخالف م آوان

زده بود را از چشم آن ها،  شیی پلکش نکه از گوشه یی اشکقطره

 هم خودش پنهان کند! دیشا

 میپنجره را ــ که همراه با نس یرنگ جلو دیسف ریی حری پردهگوشه

 ییچشم دوخت. گو یی ابررهیر زد و به آسمان تخورد ــ کناتکان می

در  یخواست با بارش پداشت که می نیسنگ یآسمان هم در دلش غم

 یاسمش را محبت اله نیکند و مردم زم یخودش را خال یپ

 خبر نداشت. شیآسمان جز خود و خدا دلکه از  یگذاشتند. کسمی

د. او هم در کرنمی شیچنبره زده بود و رها شیمردانه در گلو یبغض

مردم که  نیا انیسروه را در م دینبود. نبا ریتقصآمده بی شیاتفاق پ

رفت که گذاشت و میخودشان را هم به زور داشتند، تنها می یهوا

 شود. یی دست شهاب نامچهیداشتن پشتوانه باز یدخترک برا

از نظر  یلمیدرست مثل ف هیثان کیتک خانوادش را در تک صورت

تر کیها به سروه نزدی آنپدرش ــ که از همه یآخر روگذراند و در 
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دختر را به باد داده ــ درنگ  نیا یتمام زندگ یتیمسئولبا بی یبود، ول

 کرد.

 یکف دستش خراش قرمز یهایش روهایش مشت شد و ناخنانگشت

هایش را کرد و دندانمی ییگذاشتند. نبض رگ گردنش خودنما یبر جا

  داد.هم فشار می یمحکم رو

ی طاقچه لبه یچند بار محکم و پشت سر هم مشتش را رو اختیاربی

ی هایش به لبهغم فرو افتاده و دست نیبار ا ریهایش ز. شانهدیکوب

 افتاده بود.  ریپنجره چنگ زده بودند و سرش به ز

 ماند. رهیدر افق خ ییای گذشت تا سر بلند کرد و نگاهش جاقهیدق چند

 کرد.آورد و او را به حال خودش رها نمیاب درمیاز روزگار شه دمار

سختی سر مسعود آمده است. آن لحظه به ییچه بال دیفهممی دیبا فقط

 یها نرود. کالفه و محکم دستتوانست خودش را کنترل کند تا سراغ آن

  و به عقب برگشت. دیصورتش کش یرو
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نگاه  .سمت سروه که در همان حالت مانده بود برداشتقدم به چند

در نگاه آوان گره خورد. انگار تازه متوجه شد  سوره نیآلود و غمگاشک

 افکنده بود. هیسا انشانیم یطوالن یاطرافش چه خبر است و سکوت

جواب های بیاز سؤال یداد، حجم بزرگاش نشان میآوان که چهره به

ذهنش را مشغول کرده است، نگاه کرد. چطور تا به حال نگاهش به 

 بود؟ فتادهیشده، ن یی آوان که جوگندمقهیشق یور یموها

 کیشود، اما  دیآوان سف یسن و سال موها نیدر ا دیست چرا باداننمی

اش با یشانیپ یرو شانیپر یدانست. هر چه بود، موهارا خوب می زیچ

 داد.تر از قبل نشان میآن رنگ متضاد او را جذاب

 رونیآمدند، به سراغش میب ختهیکه جسته گر یآوان از افکار یصدا با

 .ستادیا شیسمت سروه برداشت و درست روبروبه گرید یآمد. آوان قدم

اومده که فکرم رو مشغول کرده و  شیچند تا سؤال برام پ کیــ 

  خوام جوابشون رو بشنوم.می

 ی شمردن باال آورد.هایش را به نشانهانگشت
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سرش  ییتفاق چه بالــ اول اینکه مسعود االن کجاست و بعد از اون ا

 اینکه... دوم اومد؟

 نیا یکند. به قدر انیاش را چگونه بدانست جملهکرد. اصالً نمی مکث

آورد حرص زده بود که فکرش هم درد می یهضم نشدن شیماجرا برا

 داد. رونیو نفسش را محکم ب دیکش شیموها انیای در مپنجه

ام چطور ال... خانواده؟ اصنیآو یزندگ یــ شهاب... شهاب چطور اومد تو

 اجازه دادن اون...

 چیهای قالچه دوخت. هو به گل دیرا از آوان دزد سشینگاه خ سروه

 یدردناک رو یبدهد. لبخند یسؤال پاسخ نیخواست به ادلش نمی

 هایش نشست.لب

و اون هم جواب مثبت  نیآو یــ بعد از طالق شهاب رفت خواستگار

دونم. در مورد دادن رو من نمی تیات چطور رضداد، اینکه خانواده

 مسعود هم... 
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 گرفت. یقیعم نفس

شد. پس... فکر کنم بود، قصاص انجام نمی دهیند بیــ چون چشمم آس

 گهی. بعد از اون هم... ددنیهم پنج سال زندان براش بر دیشا ایفقط دو 

  ازش ندارم. یخبر

با  یحت ،هایشیداشت. مسعود با تمام نامرد ادیرا خوب به  زیچ کی اما

رفته اش، باز خواهانش بود و از زندان درخواست  نیی از بوجود چهره

  اش نشست.ازدواج داد درست برخالف شهاب! بغض باز هم در حنجره

ببخشد.  امیاش را در آغوش بکشد و التیتوانست روح زخمکاش می یا

ت را مد نیی اتمام پرونده دیو با خودش فکر کرد با دیکش یقینفس عم

 ی دلش دفن کند و به خاک بسپارد.در صندوچه

هایش سروه برداشت و دندان یهای سرخ از خشمش را از روچشم آوان

قدم برداشت و کتش را از  زیراک عز یسمت صندل. بهدییهم سا یرا رو

هایی بلند و شتابزده آن با گام کیچنگ زد و در  یی صندلدسته یرو

  .دیرفت و در را محکم به هم کوب رونیبخود را به در خانه رساند و 
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آوان شوکه و خشک شده بود، با نشستن  یرفتار ناگهان نیکه از ا سروه

گرفت. سرش را به  شیپسرعمو یخال یاش نگاه از جاشانه یرو یدست

 یبرده بود ــ نگاه ادیلقا ــ که کامال وجودش را از عقب چرخاند و به مه

  انداخت.

 ریکه دست ز دیرا فهم نیلقا انگار ااس بود و مهسرشار از التم نگاهش

از  یکوتاه یبلند شد و با عذرخواه شیلقا از جابرد. با کمک مه شیبازو

بار  ریی زبا غصه نگاه از کمر خم شده زیسمت اتاقش رفتند. عزبه زیعز

 شدکرد و از جا بلند  نیدستش را ستون زم کیروزگار ِ دخترش گرفت. 

 با خدا پناه ببرد. ازیبه راز و ن شیردهاکم شدن د یتا برا

کرد، قصد کرده بود او را از آن که حال سروه را خوب درک می لقامه

و با  ندیتخت بنش ی. کمک کرد سروه رواوردیب رونیحال و هوا ب
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 م؟یناهار بخور هیما پسرعموت، نذاشت  نیساعت پنج شد و ا یدیــ د

برم دوباره  دیخوره! حاال باداره روده بزرگه رو می کهیبه خدا روده کوچ

 !میشام بخور هی میبتون گهید دیاون غذا رو گرم کنم شا

ی سروه دهیهای خشکلب یرو یلقا هم نتوانست، لبخندمه یشوخ یحت

وان بود که هم نگران آ یکرد. از طرفاو را رها نمی اهشی! افکار ساوردیب

آوان هم به  یبرا یحاال نگران ایزده. خدا رونیبا آن وضع آشفته از خانه ب

 ییکرد و بالمی یباال رانندگ یهایش اضافه شده بود. نکند با سرعتدرد

 آورد؟سر خود می

آلود سروه دلش فشرده شد. جلو رفت و های اشکچشم دنیبا د لقامه

 .دیآغوش کش تشک تخت نشست و او را به یکنارش رو

 ...؟یختیهمه به هم ر نیشده دختر خوب؟ چرا ا یــ چ

حرکت مانده بود را در دست گرفت و بی شیپاها یسروه که رو دست

 نرمی فشرد.به
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رو  یزیچ هی. یکنخودت رو نابود می یطور نیــ نکن سروه، نکن. ا

ارزش نداره که براش  ایدن نیا یتو یچیهات کن. هی گوشزهیآو

ها نیاز ا شتری. از تو بیخودت رو به خطر بنداز یو جسم یروح یسالمت

 ؟یو شکننده شد فیقدر ضع نیتوقع دارم، چرا ا

گوشش در و  هیبه تاسف تکان داد. انگار  یو سر دیکش یقیعم نفس

های خشک کرد. سروه لبهایش عمل نمیدروازه بود که به حرف یگرید

 بدون بغض و لرز باشد. شیهم فشرد و تالش کرد صدا یاش را روشده

 تنها مونده نگرانشم. ز؟یعز شیپ یشه برــ می

ی مثبت تکان داد از کنار سروه بلند شد و به طرف به نشانه یسر لقامه

دوستش چه کند. با  یدانست برااش را سوزاند. نمینهیس ی. آهدر رفت

هایش در سمت او چرخاند و چشمسرش را به هیسروه چند ثان یصدا

 زیر انداخت.دختر نشست. سروه سربه نیه غمگنگا

 تنها باشم. یخوام کمام فقط... میــ شرمنده
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تخت نشسته بود، انداخت. دست  یبه سروه که همچنان رو ینگاهنیم

فشرد و در اتاق را  نییسمت پای در را لمس کرد بهرهیدراز کرد و دستگ

 باز کرد.

های غرق یباز هم با کشت یارفقط امروز اجازه د ینداره، ول یاشکال ــ

 .ینیاتاق بش یشده تو

  رفت. رونیزد و از اتاق ب یلبخند 

لرزان  ییسختی و با دست و پاتخت بلند شد و به یکه رفت، از رو لقامه

را کنار زد و  میی ضختختش رساند. پرده یی روبروخودش را به پنجره

ک سپرد و خن میپنجره را باز کرد. صورتش را به دست نوازش نس

 هم گذاشت. یهایش را روپلک

که نه  یای آزاد کند، طورقهیدق یتوانست روحش را برامی دیشا

ای از لحظه یفقط برا ندهیداشته باشد و نه آ یارزش شیاش براگذشته

 حال لذت ببرد.
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داشتن  یو برا یپناهفقط از سر بی یکه زمان یفکر کردن به شهاب بدون

 ی. بدون فکر کردن به مسعود که حتپشتوانه قبولش کرده بود

 یشهرها نیاز ا کیآسمان کدام  ریکشور و ز نیا یدانست در کجانمی

ذهنش.  یای بدون تمام چراهاقهیدق یبرا دیکند، شامی یاطرافش زندگ

 شدند، اما فراموش هرگز.کمرنگ می دیهای ذهنش شاهر چند سؤال

را  یزیداشت تاوان چه چبود که اصالً  نیها اسؤال نیا نیمهمتر دیشا

حق هر  یدادن به خواستگار یداد؟ مگر نه اینکه جواب منفپس می

بود  نیدختر ا کیدادن  یتاوان جواب منف یعنیبوده و هست،  یدختر

تاوان  یرا برا دیشود؟ اصالً چرا مسعود اس دهیپاش دیاس شیکه رو

 کرده بود؟ نتخابگرفتن از او ا

و  ستادهیمسعود ا یست روبروتوانکرد کاش میفکر می یگاه

توان روبرو شدن  تیکرد که در واقعهایش را بپرسد. واقعاً فکر میسؤال

 با او را دارد؟!
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های مسعود، صورت از دست و صحبت لیدال دنیچند مگر با شن هر

باخت. هنوز هم اش را میهیگشت؟ مطمئنا باز هم روحاش باز میرفته

آن همه  انیاتفاق افتاده بود، در م نیزه اداشت در آن دوران که تا ادیبه 

ها پنهان کند تا چگونه ناچار بود خودش را از چشم رسانه بتیمص

 ها نشود.آن دیی جدو سوژه ندیها نبعکسش را در روزنامه

 دیخواست به خودش فکر کند. به خودش که بافقط و فقط می امروز

درست را در  ریو مس شدیخود م یی زندگطوفان زده یکشت یناخدا

های روزگار نسازد یخودش را غرق در باز نیاز ا شتریگرفت تا بمی شیپ

 ی سرنوشت نشود.چهیهمان در ظاهر باز ای

نوشت، فکر کرد طاقچه می یکه با انگشت اشاره اسم آوان را رو یحال در

 رونیب یگرفت و از نگرانای از او داشت تا تماس میای کاش شمارهکه

از  یکردن، کار یافسوس که در حال حاضر جز صبور آمد. امامی

 آمد.دستش بر نمی

*** 
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 ینشسته بود، کالفه از رو ییرایشد تنها در پذمی یساعت میکه ن لقامه

هایش ناخودآگاه به در سالن، قدم دنیچرخ یمبل بلند شد و بعد از کم

 طرف اتاق سروه رفت. 

 باز به او کهدر نیمه انیز مشد، نگاهش ارد می زیاز کنار اتاق عز یوقت

اش سر سجاده زیسجاده نشسته بود افتاد و در جا خشک شد. عز سر

که  یسمت آسمان گرفته و در حالهایش را بهنشسته بود و دست

هایش گونه یکرد و اشک رودعا می د،یجنبآرامی میهایش بهلب

ورد و خهایش تاب میانگشت انیم حیهای خوشرنگ تسبدانه .دیغلتمی

. درست مثل مادرش... مادرش... دیکشسمت خود میلقا را بهنگاه مه

زده بود را با نوک انگشت  شیی چشمش نکه از گوشه یی اشکقطره

به در زد و منتظر  یی آرامگرفت و به طرف اتاق سروه رفت. ضربه

  .ستادیا
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 .دییبفرما ــ

کنار پنجره سروه که  یوارد اتاق شد و به روبا شنیدن صدای سروه 

. سروه هم لبخند زد و دوباره صورتش را به دیپاش یلبخند ایستاده بود

لقا آهسته جلو رفت و در کنارش قرار گرفت. برگرداند. مه رونیطرف ب

قصد داشت سروه را به حرف بکشد و در ذهنش به دنبال سؤال چالش بر 

ه را ی پنجر. سروه لبهدیرسبه ذهنش نمی یزیگشت، اما چمی یزیانگ

 هایش را مهار کند.محکم فشرد و تالش کرد اشک

تا منظور خود  ندیها را کنار هم بچتوانست در ذهنش کلمهای کاش می

دوست بود و  کیاز  شتریب شیلقا برالقا برساند. مهبه مه یرا به درست

سمت او جا شد و بهبهجا شیدر جا یدرست. کم حیتوض کی قیال

 انداخت. ینگاهنیم

کتابش خوند  یجمله از تو هیروز آقاجونم برام  هیلقا؟... مه یدونیــ م

افتادم. اون روز گفت داشتن هزاران دوست  ادشی دم،یکه االن تو رو د

که در هزاران مشکل بتونه  یکردن دوست دایخوبه اما... پ یزندگ یتو
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از سر  هها رو کاتفاق نیی اهمه یدونمعجزه ست. می هیکنار تو بمونه، 

بود که با تو دوست  نیا شیای برام داشت؟ خوبیگذروندم چه خوب

 .ستیحکمت نکار خدا بی چیگن که هراست می دیشدم. شا

های سروه حرف ریهم فشرد و تحت تاث یهایش را رولب لقامه

 .دیی او را گرفت و محکم در آغوش کشهایش را باز کرد و شانهدست

دونم ت بگم سروه! هر چند نمیجمله برا هیــ خوب پس بذار من هم 

 یناخدا ،یطوفان یایبوده، اما گفته: در یجمله چه شخص نیی اسندهینو

 دلم. زیباش عز یهای سخت زندگممنون لحظه شهیسازه. هممی قیال

لقا فرصت نداد و لبخند زد. اما مه دیکش رونیخود را از آغوشش ب سروه

مم شده بود تا دوباره به او سمت در برد. مصو دستش را گرفت و او را به

کمک کند که از نو متولد شود و روحش را پرورش دهد. سروه دستش را 

 لقا بود ــ تکان داد تا او را متوجه خود کند.دست مه ریــ که اس

 .امییــ دستم رو ول کن دختر، خودم م
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سمت در و همزمان به دیتر او را کشکرد و محکم یی بلندخنده لقامه

 .هل داد

هام به هم ی برنامهــ کم غُر، غُر کن دختر. امروز که گذشت و همه

 ها دارم.فردا برات برنامه خت،یر

لقا وارد آشپزخانه شد. گفت و با مه یکند ریدر دل خدا به خ دخترک

 رونیب زیرا از پشت م یدست سروه را رها کرد و بدون توجه به او صندل

هایش را در لقا ابرونگاه کرد اما مه جی. سروه گندیو اشاره کرد بنش دیکش

 اش زد.یبه نگاه سؤال یو تشر دیهم کش

منم برم  ؟یکنبر و بر من رو نگاه می یچ یبرا نم،یبب نیبش ایــ دِه ب

 عزیز رو صدا کنم. 

*** 

 

ارزش داشت به  شیهم برا یلیکه خ زیای رنگ عزنقره ینیبا س لقامه

 .وستیها پکوتاه به آن یعد از مدتآمد و ب رونیاز آشپزخانه ب یآهستگ
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قرار دادن  با  و سروه گذاشت. زیرا مقابل عز ینیس یهای روفنجان

مبل  یرو زیفنجان خودش را هم برداشت و در کنار عز ز،یم یرو ینیس

 ای نشست.تک نفره

 یهای رویناکارینشسته بود گرفت و به م شیاز سروه که روبرو چشم

 .ستیفنجانش نگر

 .دیدار یهای رنگارنگ و خوشگلان چه فنجونج زیــ عز

 ای رنگ انداخت.روزهیبه فنجان ف یلبخند زد و نگاه زیعز

 ها بوده.هیاز همسا یکیــ قابل تو رو نداره گل دختر سوغات 

هایش را دور فنجان حلقه ها دستهای آنبدون توجه به صحبت سروه

 یبخارها یرو نگاهش کرد آن را باال آورد و مقابل صورتش گرفت.

بخارها هم  ییگو دیچرخرفتند میکه به چپ و راست می یرقصان چا
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 یکه کس یکرد و آن را آرام به طور ریی بداهه ذهنش را درگجمله

 نشنود به زبان آورد.

 رتیدر فنجان عاشق شده است چون دل از تصو یــ به گمانم چا

 کند.نمی

  رقصاند؟یم شیرا در بخارها رتیتصو چرا

 کند.که عطر هِل گرفته است را با نفس در هوا پراکنده می یبخار

 کرد.به بخارها هم حسادت می دیشا

 یو فنجان ییرا هم برد؛ باز من ماندم و تنها رتیرفت و تصو نیاز ب بخار

 سرد شده است. یکه از چا

که داغِ، داغ است  یرا زمان یزیباشد هر چ نیهم یزندگ دیشا

 .میاهخومی

لقا از های مهسروه گفتن یدر افکارش غرق شده بود که صدا یقدر به

خواب است و  ییگو شد.اش نمیو متوجه دیرسدور به گوشش می

 هایش خارج شود.الیدوست ندارد از خ
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 دیسروه را که د یاو را به خود آورد. نگاه سؤال شیبا فشردن بازو لقامه

 .تکان داد شیتاسف برا یاز رو یسر

 م؟یچقدر صدات کرد زیمن و عز یدونتو؟ می ییــ دختر کجا

هم بر چهره داشت  ینیریلقا که لبخند شمه دیرا از صورت سف نگاهش

 دوخت. زیگرفت و به عز

 کرد پاسخ داد.اش را مرتب مییکه روسر یدر حال زیعز

 گه مادر حواست کجاست؟ــ راست می

ی و به سنجاق گوشهگرفت  زیای رنگ عزروزهیف یاز روسر چشم

گذاشت و کف  زیم یرا رو فنجان زد.نور برق می ریلباسش دوخت که ز

 جا شد.بهمبل جا یرو یاش را به هم چسباند و کمزده خیهای دست

 ــ من واقعاً متاسفم.

 انیرا از داخل قندان برداشت و م یی قندخم شد و حبه لقامه

 هایش گذاشت.لب
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خواستم بهت بگم فردا با هم فقط می ادیم شیــ هوم... اشکال نداره پ

 یبرا یراهنیهم اینکه پ یرو انجام بد دتیع دیکه هم خر دیخر میرمی

تا با هم آشناتون کنم.  ادیممکنه آقامون هم ب البته .یریمن بگ ینامزد

 .یی مخالفت هم نداراجازه

شده  ی نامزدکلمه ریانگار ذهنش درگ دیشنلقا را نمیهای مهحرف گرید

لقا که پشت سر هم گرفت و به صورت مه زیباره نگاهش را از م کیباشد 

 زد دوخت.حرف می

 ای از دهانش خارج شد.کلمه تنها

 ــ نام...زد؟

 لبخند زد. لقامه

  کنم که... زتیــ آره امروز اومدم تا سوپرا

 اش را ادامه نداد.یی قبلجمله

 .دیهم دعوت هست زیو و عزجشن عقدمه. ت دیی دوم عو اینکه هفته ــ

@darkhast_romannn

https://instagram.com/soniamansoury


دانست ی مبل قفل کرده بود آزاد کرد. نمیدستش را که به دسته سروه

 نشان بدهد تا دوستش را نرنجاند. یالعملچه عکس

 ریکه فکرش همچنان درگ یبر لب نشاند، آهسته در حال یمحو لبخند

لقا رساند و در آغوشش مبل بلند شد و خودش را به مه یبود از رو

 گرفت.

خبر  نیها اولواقعاً شوکه شدم بعد از سال ،یگم خواهرمی کیــ تبر

 .دمیبود که شن یخوب

 .دیسروه را در آغوش کش دیخندکه می یخوشحال در حال لقامه

 دلم انشاءاهلل نوبت شما. زیــ ممنونم عز

 .دیگفت و او را بوس کیهم تبر زیعز

از  یر ترسش برارفت انگاخبر جلوتر می نیا دنیچه از زمان شن هر

افکارش را از دست داده بود و  افسار شد.می شتریلقا بدست دادن مه

خودش برگشت که چقدر حال آن روزش با امروز  یذهنش به نامزد
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چون تار عنکبوت دور قلبش  ترس متفاوت بود. دیخندلقا که شاد میمه

ور و د زیاز دست دادن عز ترس .شدیتر مبود و هر لحظه فشرده دهیتن

او هم  دیترسبرد. میمی تینهابی یشدنش از او ضربان قلبش را رو

 شود. شهیتر از همبرود و تنها یزمان

لقا که بسته شد گرفت و به مه زیاز در خانه که پشت سر عز نگاه

هم فشرد  یهایش را رولب داشت دوخت.را برمی ینیس یهای روفنجان

 زبان آورد. یو فکرش را رو

 م؟یبا هم حرف بزن یها کماتاق بعد از مدت یتو میــ بر

 مبل بلند شد. یرا برداشت و از رو ینیس لقامه

 .امییرو ببرم آشپزخونه بعد م ینیاتاق من هم س یــ آره تو برو تو

نگاهشان از پنجره  ریاما مس ،بودند ستادهیاکنار پنجره هر دو کمی بعد 

به  یگریکرد و دمی گرفت نگاهکه وضو می زیبه عز یکیمتفاوت بود 

پنهان  ییبایای با اشکال زو پنبه دیسف یابرها ریرنگ که ز یآسمان آب

 شده بود.
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گرفت  مینبود تصم یراض نشانیی بکه از سکوت به وجود آمده لقامه

تا هم  اوردیزبان ب یکرد را رومی ینیدلش سنگ یهایی که روحرف

 دش را سبک کند.دل خو یسروه از افکارش دور شود و هم اینکه کم

 رخ سروه دوخت.کنارش نبود گرفت و به نیم زیعز گریاز حوض که د نگاه

  خودم با نامزدم برات بگم؟ ییاز آشنا یــ دوست دار

دوست دارد  ایلقا چرخاند و با خودش فکر کرد آرا به جانب مه سرش

 اما؛ ندارد یتیاهم شیبرا ایلقا چطور با نامزدش آشنا شده بداند مه

 گذراند بگذرد.که نصف وقتش را با او می یتفاوت از کنار کسبی شدینم

لقا و اکنون نوبت مه ختیرمی رهیدا یهای دلش را روبه حال او درد تا

 بود.

زده سرش را به زد هیجان یو لبخند کمرنگ دیسمتش چرخبه یکم

 تکان داد. دییی تانشانه

 زد. هیکنار پنجره تک واریبه د لقامه
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. خودت که میکردم آشنا شدکه اونجا کار می یرستوران یبار تو نیــ اول

 یحام تحت نظر بودم. یرفتم. مدت رانیدرمان از ا یبرا یبود انیدر جر

و  پینسبت به ت لیاوا بود که من کارمندش بودم. یرستوران یمشتر

 برام مهم نبود که بهش توجه کنم. ادیتفاوت بودم و زاش بیافهیق

جا هم مثل اون شد و من رو هم متوجه وجود خودش کرد. مچیپا پکم کم

 یکنند ولو بترسند چرا خوب نگاه می نندیام رو ببافهیکه ق ستین رانیا

 یسرش به کار خودش گرمه من هم برا یکس هر کوتاه مثل رهگذر.

رو  یحام ...و دکتر و.. خرج داشت مجبور بودم کار کنم یاینکه زندگ

هایی که در و سؤال دمیکردم دکه کار می یرستوران یبار تو نیچند

سال اومد  هی یباور نکن دیذاشتم. شاجواب میرو بی دیپرسمورد من می

 انیهم از جر یهاش گوش کنم و کمشدم به حرف یو رفت تا راض

 خودم براش بگم. یزندگ

هایش لب یرو یهایش افتاده باشد که لبخند نرمخاطره ادیلقا مه انگار

 نشست.
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دونم چند ماه شد گفت به صحبت کردن که نمی یبعد از مدتــ 

ما بعد از، از دست دادن  یدونازدواجش فکر کنم. سروه تو می شنهادیپ

 هیبا  میفکر کن یمعمول یزندگ هیبه  میتوننمی گهیهامون دچهره ییبایز

 میوارد زندگ یازدواج رو زده بودم تا حام دیق یآدم خاص و... من حت

رو  شنهادشیفقط ترحم باشه و جرئت نداشتم پ دمیترسمی من شد.

 رهیرو از من بگ تیصحبت کردن تونست رضا یقبول کنم که بعد از کل

هاش باال نفسم رو با حرفهستم و اعتمادبه بایگفت من در نگاه اون ز

 برد.

ی چشمش را با انگشت اشاره پاک کرد و به زده از گوشه شین اشک

باال  یرا کم دستش .ستیبود نگر سیخ هایشسروه که او هم چشم

 اش چشم دوخت.آورد و به حلقه

لقا که در انگشت مه یفیی ظری سادهتازه متوجه حلقه ییهم گو سروه

 شد. دیدرخشمی
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 دستش را مشت کرد. لقامه

ام افهیق دنیخودم خواست. از د یبود من رو برا ینفر نیاول یــ حام

 .دیشوکه نشد و نترس

کردم خدا فکر نمی وقتهیچ کنه.د گفت به من افتخار میبو یکس تنها

ام بده یزندگ یرو با قرار دادن اون تو دمیهایی که کشیجواب سخت

 جواب .بیاون کشور غر یو پشت و پناه شد تو یمن حام یواقعاً برا

 داد. میراه زندگ یهام رو خدا با قرار دادن اون تویصبور

است آن هم بدون  دهیکش یاز او سخت رشتیلقا صد برابر بست مهدانمی

 .یاخانواده ایداشتن پشتوانه 

 ایگذاشت  شیشهاب تنها دیرا در کنارش داشت شا زیحداقل عز او

ها را سر راهش به او پشت کردند اما خدا بهتر از آن شیی عموخانواده

گرفت و هایش را میجواب صبر دیلقا بود باهم نوبت مه حاال قرار داد.

 بگذراند که دوستش دارد. یاش را با کسیی زندگهتر که ادامهچه ب
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کرد حلقه ی او که اشکش را پاک میزد و دستش را دور شانه یلبخند

 اش کاشت.گونه یای روبوسه کرد.

 دلم. زیعز یــ انشاءاهلل که خوشبخت بش

 سروه تشکر کرد. یخوشبخت یو به خاطر آن آرزو دیهم سروه را بوس او

 .ستادیعقب ا یبرداشت و کمدستش را 

  هست؟ یچه شکل ینه؟ اصالً نگفت ای یــ عکس از نامزدت دار

 از اتاق رفت. «ارمیرو ب لمیبذار موبا»با گفتن  لقامه

شده بود به  یاز نظرش تکرار زیاز نگاه کردن به پنجره که همه چ خسته

ای نشد قهیاستراحت کند که دق یلقا کمطرف تختش رفت تا آمدن مه

بود در  لیی بزرگ موباکه نگاهش به صفحه یلقا برگشت و در حالمه

چشم سروه  یرو شیرا پ لیی موباصفحهو  تشک نشست یکنارش رو

 گرفت.

 هم عکس تمام قد از نامزد بنده. نیا ایــ ب
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که  ستینگر یلقا گرفت و به عکس تمام قد مردرا از دست مه لیموبا

 دنید با دوخته شده بود. نیدورباش به یداشت و نگاه مشک یرسم پیت

ای که به ذهنش آمد را ناخودآگاه کلمه نیاش اولوستهیبه هم پ یابروها

 به زبان آورد.

 ــ ترسناکه!

 ای زد.ههی ترسناک قهقکلمه دنیبا شن لقامه

 یتو گهیمهربونه فقط م یلیخ ادیکه اصالً بهش نمی یزیــ دختر چ

عاشق اون سَر تاسش شدم  من .شمیهام اگه بخندم زشت معکس

 دختر.

لقا انگار تازه متوجه سر مرد شده باشد نگاه کنجکاوش را به مه سروه

 دوخت.

 .زهیــ فعال تاس، تاس هم نشده جا داره کامل بر

فقط به تکان دادن سر  ردیتوانست بگاش را نمیخنده یکه جلو لقامه

 اکتفا کرد.
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 به باباش بره. سوزه که بچه براتون بشه وآره دلم می ــ

کدام کردند و هیچلقا صحبت مینامزد مه یشب هر دو راجع به حام آن

لقا که بلند شد هر دو متوجه تلفن مه یصدا متوجه گذر زمان نبودند.

  هایشان شدند.بودن صحبت یطوالن

 به سروه نگاه کرد. ی وبا مخاطب پشت خط خداحافظ لقامهلحظاتی بعد 

 بازار. میبا هم بر امیبرم فردا م دیبا گهیبالم داومده دن یــ سروه حام

 تخت بلند شد. یاز رو ، همراه اولقااز رفتن مه ناراحت

 ــ شب رو اینجا بمون.

 لبخند زد. لقامه

 .مونمیم شتیی بعد شب رو پدفعه زمیــ ممنون عز

از اتاق  رونیب تکان داد و از اتاق خارج شد تا دوستش حاضر شود. سر

 شیسروه که تنها روبرو دنیبا د زیعز مبل نشست. یرو زیعز یروبرو

 نشست به حرف آمد.
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  لقا کجاست؟ــ مادر پس مه

 جا شد.بهمبل جا یرو یکم .دیکش رونیاو را از فکر ب زیعز سؤال

  .شهیــ نامزدش اومده دنبالش داره حاضر م

 آمد. نرویلقا از اتاق بگذاشت که مه زیم یاش را رویهای بافتنلیم زیعز

 .گذاشت شیبازو یلقا رفت و دست روسمت مهبه زیعز

  ؟یگذروندامشب رو بد می هیشد ــ مادر حاال نمی

بتواند نظرش را برگرداند  زیداشت عز دیهم چند قدم جلو آمد و ام سروه

جا بهاش جاشانه یرا رو فشیی کدسته لقامه و شب در کنارشان بماند.

 داخت.ان یکرد و به هر دو نگاه

شدم برم خوشحال می یکارهام با حام یاگه فردا قرار نبود برا زیــ عز

 مونم.کنارتون می گهیشب د هیبمونم انشاءاهلل 

 تکان داد و لبخند زد. یکه اصرار را دوست نداشت سر زیعز

 .یبمون یایی بعد بمونم دفعهــ باشه مادر پس منتظر می

 

@darkhast_romannn

https://instagram.com/soniamansoury


لحظه از  نیاش که تا آخرا بدرقهکردند و ب یلقا خداحافظدو با مه هر

رفتند بعد از بسته  اطیکرد به حو سروه بابت آن روز تشکر می زیعز

 برگشت. زیسمت عزبه یلقا سروه عصبشدن در پشت سر مه

لقا شده اون مه تیقلب خانم رو تصاحب کرده اولو ومدهیــ پسره تا ن

 .نهیباصالً انگار ما رو نمی

 زد. شیبه بازو یی آرامضربه دیاش خندبه حسادت دخترانه زیعز

 یبره. حاال هم بهتره برمی نیرو از ب مانیــ دختر حسادت نکن که ا

 .میدار ادیو کار ز دیخر یلقا بربا مه دیفردا با یبخواب

گفت و  زیبه عز یریفرود آورد. شب به خ دییی تابه نشانه یسر سروه

 داشت.اش به طرف اتاقش قدم برگونه دنیبعد از بوس

*** 
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و  یجنجال یکه بعد از بحث ییطاقت فرسا یخسته از فشار عصب آوان

شد به اتاقش رفته و می یبا پدر و مادرش تحمل کرده، ساعت یطوفان

اش گذاشته و به یشانیپ یبود. ساعدش را رو دهیتخت دراز کش یرو

ها فکر ها و ساعتکرد. ساعتسروه فکر می شیهای چند ساعت پحرف

 بود. دهیای نرسجهینت بههنوز هم  کرده و

سروه  "بزند که:  ادیتوانست انگونه سنگدالنه بارها فرمادرش می چطور

 هیمن! من فقط شر  ی... مزاحم زندگ؟یفهممزاحم بود، می هیفقط 

  "خودم کم کردم یمزاحم رو از سر خونه و زندگ

های انیمانده بود و تمام جر رهیرنگ اتاقش خ دیبه سقف سف نگاهش

هایش گذشت. خواب با چشممی یلمیهایش مثل فچشم یامروز جلو

ای مغزش را آرام کند تا بهتر قهیدق یبرا یتوانست حتشده و نمی گانهیب

darkhast_romannn@ .ردیبگ جهینت

https://instagram.com/soniamansoury


و نگاهش را از پنجره به  دیراست چرخ یزد و به پهلو یجا غلت در

ه که چطور توانسته بود به سرو نیآو چ،یدوخت. مادرش ه کیآسمان تار

 کند؟ انتیبه قول خودش مثل خواهر دوستش داشت خ

خواست جواب مثبت داده دلش می گرید یسروه به کس دیکه فهم یزمان

 و زمان را به هم بدوزد. نیزم

 تیبود حق نداشت دخترک را در آن موقع بهیهر چقدر هم که غر شهاب

ها درد نیدانست چوب خدا صدا ندارد و به بدترتنها بگذارد. هر چند، می

نبود که  یثی. مگر حدراستیگ میتیبود آه  دهیمبتال خواهد شد. شن

رحمان به لرزه  یعرش خدا زدیراشک می میتی یوقت "گفت می

  " !دیآیدرم

و از جا  ستیداد نگرساعت پشت مچ دستش که ده شب را نشان می به

دانست چرا . نمیدیکش یتخت نشست و آه یبلند شد و کالفه رو

 چنگ انداخته باشد. شیبه گلو یزیکرد انگار چمی یفگاحساس خ
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ای به هیسرد اتاقش گذاشت. چند ثان یکیسرام نیزم یرا رو شیپاها

های ماند و بعد چشم از فرش گِرد وسط اتاقش ــ که پرز رهیخ نیزم

ی داشت ــ گرفت و بلند شد و به طرف پنجره یای رنگبلند کرم و قهوه

 باز رفت.

 ینیدوشش سنگ یرو یزیچ ییتش را نوازش کرد. گوآزاد صور یهوا

را  ییهایش از شدت اشک جاچشم یبود که حت دهیرس ییکرد. به جامی

های اشک جمع شده پشت پلکش کرد قطرهو فقط تالش می دیدنمی

 نییاش پاگونه یقطره از رو نیاما انگار موفق نبود چون اول زد؛ینر نییپا

 ها باز کرد.طرهی قهیبق یبرا او راه ر دیچک

کرد که نگاه می رونیبود و به ب ستادهیست چقدر همان جا اداننمی

. ناگهان انگار دلش آرام گرفت، انگار در دیاذان به گوشش رس یصدا

  صدا بود. نیا دنیتمام مدت فقط منتظر شن

*** 
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کمد رفت و ساک کوچکش را از  صبح که بیدار شد، مستقیم سراغ

و  راهنیتختش گذاشت. سپس چند پ یرد و روآو رونیی کمد بگوشه

ساک را بست  پیرا برداشت و بعد از اتمام کارش، ز ازشیمورد ن لیوسا

 دنیای کنار در اتاق گذاشت و بعد شروع کرد به پوشو گوشه

دراور  یاز رو ار چشییو سو لیهایش. بعد از آماده شدن، موبالباس

 رفت. رونیاق بی چمدان زد و از اتبه دسته یبرداشت و چنگ

 یجلو یمبل راحت یکه رو دیپدر و مادرش را د د،یبه سالن رس یوقت

ممکن در حال گفتگو هستند.  یصدا نیاند و با کمترنشسته ونیزیتلو

 یمطمئن بود در مورد ساعت ندیگوالزم نبود بشنود که چه می یحت

 زنند.حرف می شیپ

 –و مصمم آوان  یکه سرش را باال آورد، نگاهش به صورت جد مادرش

 رونیچه لباس ب یپسر برا نای. افتاد –بود  ستادهیسالن ا انمی حاال که

 چمدان سر خورد، متعجب از جا بلند شد. یهایش که روچشم ده؟یپوش
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کرد قبل از آن صحبت می یرا که ساعت یمی... آوان انگار قرار بود تصمآه

ن در گردش پسرش و چمدا نیکه نگاهش ب یکند. پروانه در حال یعمل

 سمتش برداشت.چند قدم به اریاختبود بی

به عقب برگشت.  دیهایش را به صورتش کشو دست ستادیراه ا انیم

شان بود رهیحرص زده به صورت همسرش که در سکوت نشسته و خ

 انداخت. ینگاه

تنها زبان مشترک او و  گرید کیهای به چشم رهیسکوت و نگاه خ ییگو

 ود.هایشان بآوان و لحظه

داد و  رونیسختی بآمد بههایش را که به اجبار و با درد باال مینفس

 .محکم نشان دهد شهیتالش کرد خودش را مثل هم

سروه در قلبش احساس  ییخانواده و تنها یکه به خاطر سنگدل آوان

ها و سکوت اعتنا به آن همه التماس ناگفته در نگاهکرد بیمی ینیسنگ

هایش انگشت هنوز در رفت. یها گرفت و به سواش چشم از آنخانواده
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مادر از پشت سر  یرسا یدر را لمس نکرده که صدا ییی طالرهیدستگ

 بلند شد.

شده؟ خجالت  ریها دیبچه باز نیا یبرا یکنــ کجا...؟ فکر نمی 

 ؟یایواقعا؟ اون دختر ارزشش رو داره که تو مقابل ما در ب یکشنمی

را قفل  دستش آمد.سختی باال میفسش بهبود و ن نیخانه سنگ یهوا

داشت  دیدر کرد و فشرد. در مقابل نگاه مادر که هنوز ام یرهیدستگ

 آوان برگردد در را باز کرد و مانند برق از خانه رفت.

 فیها اعصاب ضعکیسرام یهای چمدان روشدن چرخ دهیکش یصدا

 آزرد.کرد و گوشش را میمی کیزن را تحر

جدا کردن پسرش از خانواده، به  لیز سروه، آن هم به دلا قیعم یانهیک

کرد تمام خشمش را با شکستن گلدان کوچک  یدل گرفت و سع
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اش قفل شد و با خشم به طرف همسرش که چهره تیاز عصبان فکش

  .دیبود چرخ یاز هر حس یتفاوت و عاربی

 یآوار شد و در حال شیه رفت و روهای کنار پنجراز مبل یکی سمتبه

 یینگاهش همسرش را نشانه گرفت گو ریت د؛یجوکه لبش را می

هم پسر  او کرد.سمتش آتش پرتاب میهای خشم در نگاهش بهشعله

وقت که هیچ یی دست پدربزرگشده تیخانواده بود اما ترب نیهم

 رفت.نمی ادیاش از یمردانگ

 سر داشته باشد خانه را ترک کرد.در  یبدون آنکه مقصد مشخص آوان

ای که در اتاق کنار هم قرار و در ذهنش برنامه ستادیآسانسور ا مقابل

اتاقک آسانسور  وارد آورد. ادیداده و به خاطرش چمدان بسته بود را به 

 را فشرد. نگیی پارک. دکمهدیشد و چمدانش را به داخل کش

از آن  ئینامر یگار دستبود که در ذهنش نقش بست و ان ی... مقصدجاده

 تا روحش را آرامش بخشد. دیکشسمت خود میسر کشور او را به

 را زد. موتیرفت و ر لشیاتاقک خارج شد و به طرف اتومب از
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رفت. در عقب را باز  نیماش گریسمت دو به دیی چمدان را کشدسته

گذاشت و در را بست و برگشت پشت  یصندل یکرد و چمدان را رو

را زد تا در  موتیآرامی محوطه را ترک کرد و رت. بهفرمان نشس

 پشت سرش بسته شود. نگیپارک

هایش زنده شد و چشم شیای که نگاهش به صورت سروه افتاد پلحظه

تواند سوخت که نمیدرون می از.دیفرمان کوب یمشتش را رو یعصب

 فکش تو بود انجام دهد. زیعز شیدختر که از جانش برا نیا یبرا یکار

 شیپ رتیغهم فشرد و با خود فکر کرد اگر شهاب بی یا محکم رور

 گذاشت.اش نمیبود زنده شیرو

 نیچن نیاش را اتر از شهاب، پدرش بود که برادرزادهرتیغنظرش بی از

 مرد گرگ صفت سپرده. نیبه دست ا
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 تیمسئولاندازه بی نیبرد که پدرش تا امی یترین شکاگر کوچک یحت

ای از او دور شود و به لحظه یداد سروه برااجازه نمیاست  رتیغو بی

 ماند.در کنارش می یگریرفتن به کشور د یجا

و  دیکشیم ریگرفته بود ت یکه مغزش را به باز یاز حجم افکار سرش

 وجود ندارد. دنینفس کش یبرا ییفضا نیدر ماش کردیاحساس م

دم  با آمد. نییآرامی پابه نیی ماششیشهدر را فشرد و  یی رودکمه

از حجم  یسرد کم یوجود هوا .دیآزاد را به مشام کش یهوا یقیعم

 ی درونش کاسته کرد.سوزاننده یگرما

 .دیکش رونیافکارش ب یایاو را از دن یونیبلند و گوش خراش کام یصدا

قدر از اطراف خود فارغ شده بود که متوجه نشد چقدر از جاده را  آن

 ییانداخت و در دل ناسزا نیسنگ نیبه ماش یکرده است نگاه یط

و نفسش  دهیبه داخل نرس ونیرا باال برد تا دود کام شهیش نثارش کرد.

 است. دهیرا بدتر نبر
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را  لیو موبا دیخودش را باال کش یکم دیکه به گوشش رس لیموبا یصدا

ای در ذهنش جمله زینام عز دنید با آورد. رونیب نشیشلوار ج بیاز ج

متن را  نیکرد اشناخت اما حس میاش را نمیندهسینقش بست که نو

 نشانش داده بود. رتیای تازه از غچهیاند که درگفته زیمخصوص عز

 ندارند رتیفقط مردها غ "

 دارند یرتیکن زنها هم رگ غ باور

 ...!اگر گُل کند که

 ".رودیسؤال م ریت زایی مردانگهمه

دهد و پدرش هم راه نمی مشیرا به حر یای است که هر کسواژه رتیغ

هاست که نه تنها به سروه بلکه به دختر خودش هم رحم از آن یکی

بار از او ضربه خورده  کیانداخت که  ینکرد و او را هم در دام شهاب
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ترسد پس چطور می دیو سف اهیس سمانیاز ر دهیگفتند مار گزنمی مگر

 ندازد؟یمار بدخترش را در دام همان  گریپدرش توانست بار د

 .دیکش یآه

و به زمان  دیایب رونیباعث شد از افکارش ب لیتکرار زنگ موبا یصدا

اش را درون گوشش گذاشت و تماس را یحلزون یحال برگردد هندزفر

  برقرار کرد.

  ــ بله؟

 لبش آورد. یاز آن طرف خط لبخند رو زیعز یصدا

 مادر؟ ییماهت پسرم، کجا یــ سالم به رو

در حال حرکت بود  شیکه جلو یدیسف یسوناتا نیاشبه م ینگاه

 انداخت.

 ام.جان تو جاده زیــ واال عز

مبل نشسته و  یتفاوت رواز آن طرف نگاهش را به سروه که بی زیعز

 کرد دوخته بود.جدول مجله حل می
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 ــ جاده چرا؟

 یهایش برداشت و روچشم یرا از رو نکشیداد، ع رونیرا ب نفسش

زد و با خود فکر کرد  شیبه موها یچنگ ارش انداخت.شاگرد کن یصندل

طرف خودش هم مقصدش را  کینگران نشود از  زیکه عز دیچه بگو

 از خانه رفته است. دیدوست نداشت بگو گرید یو از طرف دانستینم

صاف  زیعز میآرام و مال یصدا دنیمملو از نفرت و خشمش با شن قلب

 ماند. یخود باق یهمچنان به جاکالم و نگاه کدرش  یشده بود اما سرد

 آوان قصد شکستن سکوت را ندارد به حرف آمد. دیکه د زیعز

  قطع کنم؟! ؛یحرف بزن یــ پسر اگه قصد ندار

 .دیپشت خط است لب گز زیرفته بود عز ادشیشرمنده از اینکه  آوان

 .رمیگام بعدا باهاتون تماس میجاده یــ شرمنده، االن تو
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 فیتلفن را قطع کرد و به طرف ک «پشت و پناهت خدا»با گفتن  زیعز

 نیاش بنوه یپولش رفت؛ ده هزار تومان برداشت و به عنوان صدقه برا

 .ای از قرآن گذاشتصفحه

 انداخت. نکشیکنار ع ،یصندل یرو لیرا به همراه موبا یهندزفر آوان

 جاده، آغاز کدام راه خواهد بود نیا انیخودش هم مطمئن نبود؛ پا یوقت

 داد سکوت کند.می حیو به کجا ختم خواهد شد، ترج

ی در جا کرد و آرنجش را به دستهبهجا یصندل یخودش را رو یکم

رفت و او می یکیرو به تار هوا فرمان را گرفت. گریداد و با دست د هیتک

های نیماش یبود و گاه گدار شیرو شیکه پ یکیی تاربه جز جاده

  .ستینگررا نمی ییمقابلش جا

ختم شود که روح و  ییاینکه آخرش به جا دیبه ام تاختیجاده م در

و اگر قصد کرد سروه  ردیبگ میتر تصمروانش را آرام کند تا بتواند راحت

خودش را  یو جسم یکند بتواند روح یو همراه یاریراه  نیرا در ا
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رو کمرش  شیپ ریوقت در مس کیمحکم و با صالبت نگه دارد که 

 متحمل نشود. یگرید بیسآ نشکند و سروه

. چشمش به گنبد که خورد ه بوددیبه مشهد رسبه خودش که آمد، 

 دیحرم رس یکیبه نزد یدستش ناخوداگاه ضبط را خاموش کرد. وقت

 یشد. در کنار زائران ادهیکه ممنوع نبود پارک کرد و پ ییرا جا نیماش

رگشته بود و س رانیح یقدر به رفتند به راه افتاد.می رمسمت حکه به

انعکاس نور بر  زائران گم شده است. یاهویه انیکه متوجه نشد در م

کس حضور هیچ گر،یلحظه د آن زد.چشمش را می ،ییگنبد طال یرو

که او را  یینداشت؛ خودش بود و خودش و امام رضا تیاهم شیبرا

 .دهیطلب

در قلبش غم تلنبار شده بود که توان شکستن سکوت و گرفتن  یقدر به

بدون حرف فقط نگاه کرد و  دیهم با یگاه اهش را از گنبد نداشت.نگ

خدا،  نینقطه از زم نیکه او را به ا یآن کس دیفهممی حاال .ختیاشک ر
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ای احساس کرده که بدون ذره یاریچگونه او را  .ستیمشهد، رسانده ک

 و توقف تا آنجا رانده. یخستگ

ب کنارش را باز آ ریکه وسط صحن بود رفت، ش یحوض بزرگ سمتبه

به طرف  ردیکرد وضو گرفت و بلند شد. بدون آنکه نگاهش را از گنبد بگ

 در به راه افتاد.

چه  هر .دیکشیاو را م یهایش دست خودش نبود و کسقدم ییگو

شد قلب او هم در می دهیتر دیتر و نورانرفت و گنبد براقتر میکینزد

 .دیکوبتر میمحکم نهیس

 شیای را که مرد روبروداد و شماره لیتحو یکفشدارهایش را به کفش

ای که با هر تنه دیترسعجله داشت و می ییگذاشت برداشت. گو

 هنوز در جاده است. ندیشود و بب داریب نیریش یخورد از خوابمی

هایش هجوم لشکر اشک را به چشم دیرنگ که رس ییکنار در طال به

و  دیصورتش چک یرو ییالط حیضر دنیقطره با د نیاول احساس کرد.

 شد. دیناپد ششیته ر انیدر م
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در دل اسم  داد و سرش را هم به در چسباند. هیی راست به در تکبا شانه

 صدا کرد. یقو یمانیضامن آهو را با ا

شد و آتش درونش را  ریگوارا به وجودش سراز یچون آب تیامن احساس

هایش گوشو  دیدینم حیبه جز ضر یزیهایش چچشم خاموش کرد.

 .دیشنیی اطراف نماز همهمه یزیچ

به  یی آرامبا چوب پَر ضربه یخادم به خودش آمد. یشخص یصدا با

 زد. شیبازو

 .نیستادیداخل سر راه ا دیلطفا بر دیــ آقا اینجا توقف نکن

تکان  شیبرا یزد و سر یتازه به خودش آمده باشد لبخند کمرنگ انگار

سمت به ارتیز یو آمد بودند گذشت تا برامردم که در رفت  نیب از داد.

 برود. حیضر

تالش  حیو دست زدن به ضر دنیرس یشلوغ بود و همه برا آنقدر

ای شد لحظهکاش می کردیکردند که کالفه شده و در دل دعا ممی
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در وجودش  نجایکه از ا یشوند تا فقط او باشد و آن آرامش بیمردم غ

 شده بود. ریسراز

خورد دستش که تنه می یسختی راه باز کرد در حالهب تیجمع انیم در

کرد. حس  کیسختی خودش را نزدگذاشت و به حیی ضرلهیم یرا رو

زد و از  حیی سرد ضرلهیم یای روجانش را در بر گرفت بوسه یخنک

اش یاری ردیبگ شیراه که قصد داشت در پ نیامام رضا خواست در ا

خواست به عقب بروند تا نوبت به میها بلند از آن یبا صدا یخادم کند.

که آرامش به جانش  یامن میاجبار دل از حر به هم برسد. گرانید

 کند. خت،یرمی

داد و  رونیکردند نفسش را بکه مردم وارد می ییکالفه از فشارها 

به تماشا  یاو گوشه دیکش رونیب تیجمع نیسختی خودش را از ببه

 .ستادیا

را  شیو نماز قضا ندیبنش یگرفت قسمت میای تصمهیگذشت ثان با

 بخواند.
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، حاال احساس کرده بود یرانندگ وقفهبی ها آنجا نشست و چونساعت تا

در همان  یاستراحت به هتل یگرفت برا میکرد. تصممی یخستگ

 ها برود.یکینزد

با  سیی را که برداشته بود تا بخواند، بعد از اتمام سوره یقرآن کتاب

  ی سر راهش در قفسه قرار داد.کتابخانه نیولخود برد و در ا

 زد. رونیگرفته بود ب طیکه از آن مح یآرامش خاص با

اجناس  یهایش روچشم ابانیدر حال قدم زدن در خ لحظاتی بعد

قرار داشت و  یگریی دکه در کنارش مغازه یزعفران فروش یمغازه

 .دیچرخکنار در گذاشته بود می رونیهایش را بسوهان

و آن را به روز آخر اقامتش  دیخرمی یو سروه هم سوغات زیعز یبرا دیبا

هایش را های اطراف گرفت و گاماز مغازه نگاه شهر موکول کرد. نیدر ا
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پارک کرده بود به آن جهت قدم  ابانیکه آن سمت خ نیماش دنید با

حرم را که  یگرفت بلکه بو یقیراه رفتن نفس عم نیح اشت.برد

را زد و  موتیر کرد با خود آورده است دوباره استشمام کند.احساس می

 پشت فرمان نشست.

آرامش  نیا ینیریکرد و شمی قیبه جانش تزر یبیشهر آرامش عج نیا

شلوغ بود و به اجبار حواسش را به  ابانیخ .دیبخشروحش را جال می

 رخ ندهد. یبرو داد تا تصادفرو

که در  یگرفت تا مدت میدر بلوار امام رضا تصم ییهتل قصر طال دنید با

 .ندیسکونت برگز یماند آنجا را برامشهد می

*** 

 

 یدور اتاق را از نظر گذراند تا نگاهش رو کیتشک نشست و  یرو آرام

وست دخترک د ی! گل مورد عالقهیآب رز ثابت ماند. زیم یگلدان رو

رنگ سروه پشت  یشیهای مای چشمهیثان یبرا اش بود.یداشتن
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 ینگاه آن دختر کاف کیهایش جان گرفت و قلبش را لرزاند. تنها پلک

 .هایش غرق شودچشم انوسیی اقترین نقطهقیبود تا در عم

 شیهم رها نجایسروه ا یایو با خود فکر کرد رو دیکش یقیعم نفس

خسته بود  یقدر به .دیدراز کشدنش داد و به ب یو قوس کش کند.نمی

هایش را نداشت و فقط به باز کردن توان عوض کردن لباس یکه حت

 .بسنده کرد راهنشیهای پدکمه

دوخت. آن لحظه که از  واریجا شد و نگاهش را به دبهتخت جا یرو

سروه خورده بود  ینگاهش به چهره زیعز یخانه یپنجره یشهیش

هایش را مهار کرد. سختی اشک جمع شده پشت پلکبه د.زنده ش شیبرا

 فیتعر شیای که سروه از گذشته برادانست با هر جملهفقط خدا می

 رفت.کرد روح از بدنش میمی

 یکه دوستش دار یدرد و رنج دختر ؛یاست که مرد باش زیغم انگ چقدر

 .دیایاز دستت بر ن یو کار ینیرا بب
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 اش را سوزاند.نهیس یآه

 شیخو یها که مات در انزوالحظه آن

 جمع انیدر م ای

  نمینشمی خاموش

 کنم!نگاه ِ تو را گوش می یقیموس

 یفروغ دونیفر

*** 

 

چند دقیقه  گرفت. ی هتلنگاهش را از پنجره لیزنگ موبا یصدا با

پیش بیدار شده و دست و رویش را شسته بود، اما حس بیرون رفتن از 

 اتاقش را نداشت. 

 ستادیا لیموبا یکیکنار تخت برداشت و در نزد زیبه طرف م قدم چند

 صفحه دوخت. یای فقط چشم به عکس مادرش روهیثان
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 یدر گوش شیمادر پر از تشو یای بعد تماس را متصل کرد و صداهیثان

 .دیچیپ

 ؟ییــ آوان... پسرم... کجا

 هایش نشست.لب یرو یشخندین

 هم داره؟ یشما فرق یــ مگه برا

 گذاشت. زیم یکه در دست داشت را رو یخانم فنجان پروانه

مدت هم زنگ نزدم تا با  نیا یبرگرد دیالخره که بااآوان؟ ب یچ یعنیــ 

فقط  اون .یو زودتر هم سروه رو فراموش کن یایخودت کنار ب

مربوط  زیعز ایبه خودش  ادیب شیهم براش پ یهر مشکل دخترعموته.

 نه ما. شهیم

توالت کنار  زیم یرو یی مادرش مشت محکمهازده از صحبت حرص

  .دیدستش کوب

 قطع کنم. دیندار یاگهیــ اگه حرف د
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را نشانه گرفت.  انسالیی زن مشد و چهره یسرد آوان آب سرد لحن

  کرد و به زحمت پاسخ داد. تیهایش سرابه لب شیسرما

 ــ نه مراقب خودت باش.

باشد و  دهیشت شنشک دا یگفت که حت یجواب مادرش خدانگهدار در

 تماس را قطع کرد.

را باز کرد به  ریتصاو یرفت و پوشه یگالر به سروه شده بود. دلتنگ

 نگاه شد. رهیبود خ شیهاها مونس دل آشوبهکه سال ییبایی زچهره

از  ی. عکسدیی معصوم دخترک چرخچهره یاش چند لحظه روفتهیش

 ت درست مانند روز اول.داش یآوان تازگ یهای دور که هنوز هم براسال

دختر را به  نیو سرنوشت ا آورددرمی یست چرا روزگار بازداننمی

 .زدیی خود رقم مقهیسل
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تمام  یکه از همان کودک شییهای آهوضربه به صفحه زد و چشم چند

های نافذ سروه از چشم نگاه ت.شده بود در قاب صفحه جا گرف شیایدن

 گرفت.شده بود نمی رهیکه به صفحه خ

 .دیبخشمی امینگاه دخترکش هم داغ دلش را الت یحت

خواست به آنچه که می اورد؟یچند روز اینجا بماند و دوام ب چگونه

 .کردیفاصله را تمام نم نیبود پس چرا ا دهیرس

تهران حرکت کند در  سمتای فکر کرد که همان لحظه بههیثان یبرا

 سروه بخرد و تبرک کند بعد بازگردد. یبرا یآمد اول سوغات ادشیآخر 

*** 

 

 یبازار در دوره نیست ادانمی .ستادیمشهد ا یدهیمقابل در بازار سرپوش

بوربور ساخته  وشیدار تکتیدوم محمدرضا شاه و توسط آرش یپهلو

به حساب  نیو مسافر نیزائر نیب دیترین مراکز خراز مهم یکیشده و 
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و  دیچرخیبازار م یبایز یها و معمارمغازه یبا لذت رو نگاهش .دیآمی

مغازه دارها به گوشش  یصدا داشت.هایش را در کمال آرامش برمیقدم

که  یلبخند از کنار مردم با زد.هایشان سر میبه حجره یو گاه دیرسمی

 .گذشتبود می کیهایشان چند پالستیدست بعض

ای در مقابل اجناسش مکث شد لحظهکه رد می یادر هر مغازه یجلو زا

نه و  ای دیخریم یزیکرد اگر سروه آنجا بود چکرده و با خود تصور می

 کند. هیته شیبرا یترتا سوغات متفاوت شدیدوباره رد م

 گریکدیها دست در دست مغازه از یکی یشهیکه پشت ش یجوان زوج

 کردند او را کنجکاو کرد.هرها را نگاه میبودند و جوا ستادهیا

خواست به انداخت. می نیتریبه و یکنار مرد قرار گرفت و نگاه آرامیبه

حباب  ک؛ یتوجهش را جلب کرد یزیعقب برگردد و برود که چ
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شده بود و تنها راه  ریقاصدک به دست در حباب اس با،یز یدخترک ییگو

 یب آرزو کند و بتواند رها شود. کیا نجاتش فوت کردن قاصدک بود ت

 ی خودش بود.دخترک قاصدک به دست سروه نیشک ا

 معطلیبی شد و به داخل رفت. کیای صبر به در مغازه نزدلحظه بدون

  آمد. رونیو از آنجا ب دیای را خرشهیحباب ش

 گذاشته بود ارزشش را داشت. شیای که برانهیهز

 جا کرد.بهرا در دستش جا حباب کیو پالست دیکش یقیعم نفس

 ریرا هم رد کرده بود که ناگهان چادر حر گرید یراه افتاد. چند مغازه به

و کرم  یریش یی آبرنگنهیای در زمروزهیهای درشت فبا گل ییبایز

هایش را به آن طرف . ناخوداگاه قدمدیسمت خود کشنگاهش را به

 برداشت.

ی سروه را در قاب آن پارچهرنگ  یصورت مهتاب یگرد یالحظه یبرا

 تصور کرد. فیلط
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 .ستادیفروشنده ا زیم یای درنگ به داخل مغازه رفت و روبرولحظه بدون

 بود انداخت. ستادهیا یگرید یمشتر یبه مرد که جلو ینگاه

 ــ سالم.

 سمت او چرخاند و چند قدم به طرفش آمد.سرش را به فروشنده

 .دییــ سالم آقا بفرما

 کرد. نیتریای به وجا شد و اشارهبهاج یکم آوان

رنگ  یهای درشت آبهست گل ریاش حرــ لطفا اون چادر که پارچه

 .دیاریداره رو ب

 انداخت. نیتریبه و یو نگاه دیکش ششیبه ته ر یدست فروشنده

گم به خاطر می کیترین کارهامونه تبراز پر فروش یکیــ اون چادر 

 ه.ریو حر شمیاز ابر. جنسش دیکه دار یی خوبقهیسل

 در جواب فروشنده تکان داد. یسر

 مورد نظر چادر را در آورد و مقابل آوان گذاشت. یاز طبقه مرد
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را  ازیمبلغ مورد ن دیاز خر تیبه جنس پارچه زد و در آخر رضا یدست

 پرداخت و از مغازه خارج شد.

ر چه ه خواستیچطور گذراند. دلش م دیکه در بازار بود را نفهم یساعت

ی بعد او را هم با دخترکش بخرد و در آخر فکر کرد دفعه یبرا ندیبیم

  کند بهتر است. دیخر شیو برا اوردیخودش ب

به هتل  از رفتن به حرم که سر راهش بود و تبرک کردن پارچه بعد

 بازگشت.

 

 

 

 

 فصل هفتم
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 زیکرد حدس اینکه عز دایرا پ 1رهیرفت و اسم داپ نیمخاطب ستیبه ل

 ازیساعت مخصوص نماز و راز و ن نیدانست اباشد سخت نبود می اردیب

 است.

 رفتیم ییبه طرف روشنا یکم از خاموشبود؛ شهر کم شیگرگ و م هوا

و او خسته از راهی طوالنی، اما سفری پرانرژی  مردم باشد یرایتا پذ

 .را گرفت زیعز یشمارهو پارک کرد  یهای درختشاخه ریرا ز نیماش

 .دیدلنوازش به گوش رس یز خوردن بوق سوم صدابعد ا

 ــ بله؟

 لبش نشست. یرو یلبخند زیمهربان عز یصدا دنیشن با

 ــ سالم خانم بزرگ.

 هایش شکل گرفت.لب یرو یقیآوان لبخند عم یصدا دنیبا شن زیعز

 ؟یستیپسر؟ ن ییکجا ؟یــ سالم پسرم خوب

 شد. ادهیپ نیاست از ماش داریب زیدانست عزکه می حال

 مادربزرگ یعنی یبه زبان کورد رهیداپ 1 
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  ؟یکندر رو باز می رونمیب ،یــ عال

ها آمده ی آنکه متوجه شد آوان از سفر بازگشته است و اول به خانه او

  تلفن را قطع کرد. یخوشحال شد و بدون خداحافظ

را زد و خود  نیماش موتیر گذاشت. بشیآورد و در ج نییرا پا لیموبا 

که هر لحظه  زیعز ییپاشدن دم دهیکش یصدا سمت خانه به راه افتاد.به

قدم  زیسمت عزکه باز شد با شتاب به در .دیشنیرا م شدیتر مکینزد

 .دیرا به آغوش کش فشیبرداشت و تن نح

زد و سر پسر را جلو آورد و  یلبخند دیرسی آوان مینهیکه تا س زیعز

 اش نشاند.یشانیپ یای گرم روبوسه

 .داخل ایقد رعنات بشم مادر ب یــ فدا

نفس  ییتواند در هواشد که میوارد خانه شد. انگار باورش نمی دیترد با
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نگاهش را  آوان .نشسته بودند نیزم یدو در کنار سماور رو هرکمی بعد 

تراس بودند برداشت و به  یدر رو یشهیهایی که پشت شگلدان یاز رو

 بود دوخت. ختهیر شیبرا زیزکه ع یخوش رنگ ییاستکان چا

خود را از دست  یسنت ینما دوست داشت. یلیقسمت از خانه را خ نیا

که پدر  ینفت چراغ گرداند.گذشته برمی ینداده و او را به حال و هوا

االن  کردیدم م یهای زود چانشست و صبحکنارش می شهیبزرگ هم

اد و حاضر نبود دمی یطعم زندگ بیعج یچا نیا بود. زیعز اریدر اخت

ساز  یهایی که مادرش با چاییعوض کند. چا یطعم چیآن را با ه

 .دیرسنمی زیهای عزیچا یوقت به پاکرد هیچدرست می

  ؟یکجا رفته بود یــ مادر آخر هم نگفت

از  ینگاهرا برداشت و در همان حال نیم یشد و استکان چا خمآوان 

 انداخت. زیچشم به عز ریز

هایی که اون روز کنم. حرف دایآرامش پ یمشهد تا کم ــ رفته بودم

 یمن یبرا کردم.هضمش می یطور هی دیبود و با نیسروه زد، برام سنگ
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به  یبود، وا نینداشتم سنگ یماجراها دور بودم و اصالً خبر نیکه از ا

 رو از سر گذرونده. یوحشتناک یدونم چه روزهاحال خودش! که می

 در دستش چرخاند. را یاستکان چا متفکرانه

 یچ یبشم و بفهمم از زندگ کرنگیسفر تونستم با دلم  نیا یــ تو

 اینکه.. های اشتباه رو جبران کنم.اون قدم دیبا زیعز یندومی.. .خوامیم

عده آدم شد مقصرش منم اگه از اول  هی یِشب باز مهیسروه عروسک خ

. هر چند شدینم ینطوریا دیذاشتم شاکردم تنهاش نمیمی تشیحما

 دمیخب بعدش که شن یکنن ولهم خبر نداشتم پدر و مادرش فوت می

رشد کنه و  یبهش آب بد دیبا یگل رو کاشت هی یوقت گشتم.برمی دیبا

 ریز ستیی اون رو که معلوم نفاتحه دیبا گهید شیدیچ یبشه وقت بایز

 .یبخون شهیله م یک یپا
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که در  یرتیدانست غهم می اول از با افتخار نگاهش به آوان بود. زیعز

زده از چشمش  شین اشک .خوردیاز کجا آب م جوشدیپسر م نیخون ا

 پاک کرد. یی روسررا با گوشه

دونم از سروه راحته. می المیخ گهیکنم پسر... حاال دــ بهت افتخار می

 مونه.و فرداش بلند نشم، سروه تنها نمی نیروز سرم رو بذارم زم هیاگر 

 را قطع کرد. زیو حرف عز دیرا در هم کش شیاابروه آوان

 ــ خدا نکنه.

شد و لبخند  دهیطاقچه کش یسمت عکس روبه زیپر از اشک عز نگاه

 هایش نشست.لب یرو یمحو

 ادیب روانیتموم بشه و س ایدن نیا یکه کارم تو رسهیم یالخره روزاــ ب

آرزو  شهیهم امروز واقعاً به خاطر داشتنت خوشحالم پسرم. یول دنبالم.

 یدونم کجا تونمی پدرشون بشن اما نشدن هیداشتم پسرها شب

تونم بدم نمی یکه فوت کرده و نظر منصورم هاشون کم گذاشتم.تیترب

هم که گفتن  محمود هم داشت. یتر بود و قلب رئوفخب اون عاقل یول
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خودت باهاش  !است انیاست چه حاجت به ب انیکه ع یزینداره چ

به  کنمیمثل تو حس م یاامروز با وجود داشتن نوه اما .یکرد یزندگ

 .دمیآرزو رس نیا

کنار  یپوست چروک خورده یرو زیی چشم عزاز گوشه یی اشکقطره

 اش افتاد.گونه یچشمش سر خورد و رو

ای پشت و چروکش را باال آورد و بوسه نیخم شد دست پر از چ آوان

 دستش نشاند.

از  گهیی دقطره هیشما حساسم بانو؟  یوکه چقدر ر یدونــ خودت می

 .طوفان راه بندازم ستین دیهات بارون بباره، بعچشم

 زد و دستش را فشرد. یلبخند زیعز

بلکه  ینه تنها از لحاظ ظاهر اینکه ها از سر شوقه پسرم.اشک نیا ــ

هم برو استراحت کن  حاال باعث افتخاره. یهم به آقاجونت رفت یاخالق

 .میکنبعد با هم صحبت می یاو خسته یاومد تازه از سفر
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 تکان داد و از جا بلند شد. یتمام شده بود پس سر شیچا

 یخستگ یشدم و کم داریاز خواب که ب دیام اگر اجازه بدــ االن خسته

 سروه دارم. یای براگم چه برنامهگرفتم براتون می

 اتاق کرد. یاو را راه «باشه مادر»با گفتن  زیعز

 نیزم یبرداشت و رو یواریاز کمد د یق مهمان که رفت بالشاتا به

 گذاشت. یشانیپ یو ساعدش را رو دیها دراز کشهمان لباس با انداخت.

اش جبران شود؛ اما انگار یخوابیچند روز ب نیکرد تا ااستراحت می دیبا

 بود یفرار خوابشیهای بخواب از چشم

ای به سروه و قهیکرد و دقمی های امروزشان فکرو حرف زیای به عزهیثان

کردن آن دختر  یست راضدانمی .دیشیاندداشت می شیکه در پ یراه

 .دشوار است

چه وقت  دیمختلف در سرش چرخ خورد که نفهم یفکرها یقدر به

 فرو رفت. قیعم یو به خواب دندیهم لغز یهایش روپلک

*** 

@darkhast_romannn

https://instagram.com/soniamansoury


 

 هایش را گشود.غروب بود که به زحمت پلک کینزد

 تشیشدن مغزش شروع به پردازش کرد و متوجه موقع اریحض هوشم به

 کیدر اتاق تار نگاهش نشست. نیزم یرا کنار زد و رو میضخ یپتو شد.

 دیبه صورتش کش یدست پنجره ثابت ماند. میی ضخپرده یو رو دیچرخ

و سروه که  زیعز دنیبا د رفت. رونیشد و از اتاق ب بلند گرفت. یو نفس

 هایش نشست.لب یزدند لبخند روه بودند و حرف میدر کنار هم نشست

 شد. دهیشان کشسمتبه

کدوم  ینسخه برا ه؟یخبر نیــ مادر و دختر خوب با هم خلوت کرد

  د؟ینیچبدبخت می

 هیتک ینشست و به پشت نیزم یها روآن یدو به او که در چند قدم هر

 .داد چشم دوختند

 کرد. زیهایش را رچشم زیعز

@darkhast_romannn

https://t.me/joinchat/fbNC0O6yGo42ZmE0


 گهیشدن د داریعجب آقا ب چه ه!خودت یای هم که باشه براــ نسخه

 استقبالت. ادیب خیبا پارچ آب  گفتمیداشتم به سروه م

 زد. شیبه موها یو چنگ دیخند آوان

  ست؟یبا سروه ن ینیها به خاطر همنشنیا یشما خشن نبود زیــ عز

 باال برد. ییبه دخترک انداخت و ابرو ینگاه

 1؟ئاموزا هین نهیــ وا

 اش زد.یروسر یبه گوشه یدست نیشرمگ سروه

 .کنمیفکر نم نطوریــ من که ا

آوان  یبرا یچا یبرداشت و استکان یچراغ نفت یرا از رو یقور زیعز

 گذاشت. ینیس یو رو ختیر

 کن. تیتو هم کم دخترم رو اذ پسر.. رو بده به آوان. ینیس نیــ ا

 د و تشکر کرد.ز یلبخند آوان را مقابلش گذاشت. ینیس سروه

 ــ دستتون درد نکنه بانو.

 دختر عمو؟ ستین طورنیا 1 
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 باز به سروه انداخت. یجد یبرداشت و نگاه ینیس یاستکان را از رو 

  را پوشانده بود. اشپیشانیاز  یقبل نصف یهم مثل روزها

 دهیرس جهیای که به نترا جزم کرد تا همان لحظه در مورد برنامه عزمش

 د.دستبافت دا یبه پشت هیتک بود صحبت کند.

که صبح گفتم االن صحبت  یاجازه هست در مورد موضوع زجانیــ عز

  م؟یکن

 تکان داد. یبه آوان انداخت و سر ینگاه زیعز

 بهتره. یبگ نجاستیــ آره مادر حاال که خودش ا

 تالش آن دو در نوسان بود. یهای جدچهره انیسرگردان دختر م نگاه

 رهیدست بافت خ یی قالهاکرد خونسرد باشد تا تمرکز آوان که به گل

 به هم نزند. یربطشده بود را با سؤال بی

به سروه که کنجکاو به او  ینگاه یرچشمیز گرفت. یقینفس عم آوان

 چشم دوخته بود انداخت.
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لبش  یاش را رواشاره انگشت افتاد. نگاه بانمک دخترک به خنده با

که هر چه  ییگو سروه پنهان کند. نیزبیگذاشت تا لبخندش را از نگاه ت

 رفته بود. انینگاه دخترک از م کیحرف زدن جمع کرده با  یبرا یانرژ

بسته ناخوانا بود ــ  یاش مانند کتابهمچنان به آوان ــ که چهره سروه

 گرفت. تمیرانش ر یصبرانه با نوک انگشت رو یب کرد.نگاه می

 یچیاما حاال ه یباهام حرف دار یگفت ؟یحرف بزن یخواــ نمی

 .یگینم

حواسش را به  د،یدویم یهای بافتنلیم یکه نگاهش رو یدر حال زیعز

 ها داده بود.آن

سر سروه سربه یگرفت کم میی کالمش را گم کرده، تصمکه رشته آوان

براقش باال  نگاه آماده شود. یگفتن موضوع اصل یکم برابگذارد تا کم

و که منتظر جواب ا در خورد. هیدخترکش بخ یشیهای مرفت و به چشم

 تکان داد. یبود سر
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 1.انیــ دس بنه ناو دسم عاموزا گ

حرفش را در او  ریو مات سروه دوخته بود تا تاث جیبه صورت گ چشم

دهان آوان خشک شده  یهای گرد شده و متعجب سروه روچشم .ندیبب

! گریبود د یشوخ حتما است. دهیچه شن کردیبود. انگار او باور نم

 هایش مشت شد.دست

 ــ جان؟ منظورت...

 حرف دختر آمد و کالمش را قطع کرد. انیم آوان

 2ــ گرکمه تک خوما بتوم.

 بود به لکنت افتاد. دیجد شیهایی که برااز حرف شوکه

 .شمیمتوجه م... منظ...ورت نم یعنی...یــ ک...جا؟ چ...را؟ 

و متعجب سروه به  شانیسرش را باال آورد و نگاهش از صورت پر زیعز

 ان که لبخند بر لب داشت سر خورد.آو

 دست بذار تو دستم دخترعمو جان 1 

 با خودم ببرمت خوامیم 2 
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 فکرته. یتو ینکن پسر، درست بگو چ تیقدر دخترم رو اذ نیــ ا

 شد. یآوان جد یچهره

 شترینتونستم بمونم و ب یکرد فیت رو تعرــ چشم، اون روز که گذشته

تنها باشم و فکرهام رو همون موقع کردم  یتا مدت ییجا هی رفتم بشنوم.

چند اینجا هم  هر ببرم. رانیدرمان از ا یبرا گرفتم تو رو میو تصم

کار  یپوست مصنوع یرو دیخوام ببرمت شامی یداره ول یخوب یدکترها

خودت باشه چون در اون صورت  تیدارم با رضا دوست .بهتر باشه میکن

 مهمه. یلیها خشیعمل و آزما یبرا نیو ا یدار ییباال یهیروح

 .ندیی او ببهایش را در چهرهحرف ریسروه را هدف نگاهش قرار داد تاث 

راحت باشه. من برات پاسپورت و  التیخ اد،یینم شیپ یمشکل چیــ ه

تا با دکترت  میزناینجا می مارستانیبه ب یو قبلش سر رمیگمی زایو

 یچقدر بوده و کدوم دکتر رو تو یی سوختگدرجه نمیحرف بزنم بب

 کنه.می شنهادیکدوم کشور پ
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 نیچن نیکه ا یدلسوز ایبود  ترحم .نشستیه دلش نمهای آوان بحرف

دخترعمو بخواهد تالش کند؟ هر چه که بود جان  کی افتنیبهبود  یبرا

 او... یاگر زمان ینداشت حت ازین یترحم کس به .گرفتیاز تنش م

هایش نشست؛ تلخ بود. همراه کالمش که خطاب به لب یرو یزهرخند

 کرد. شتریبه جان او ن زهر را یآوان قصد داشت بزند تلخ

 یاوانهید "امثال ما گفتن  یبرا یدیضرب المثل رو شن نیــ حتما ا

 ."اورندیب رونیآن را ب توانندیکه صد عاقل نم اندازدیبه چاه م یسنگ

 یرو برا یزندگ ستین دیهای اسیشباهت به وضع ما قربانمثال بی نیا

 هیدم اما خودش فقط تا آخر تاوان پس ب دیعمر از من گرفت و با هی

بعدها آزاد  تیکنه و نهاپرداخت می هید هیو  رهیچندسال زندان م

از جمله  ییبایبه دنبال عمل ز .دهینحسش ادامه م یبه زندگ شهیم

که هست  یطور نیمن صورتم رو هم ستمیاصالح پوست صورتم ن

 و با اون هم کنار اومدم. رفتمیپذ
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 شرد.ف نهیهایش دل آوان را در سحرف

 ینطوریا دیچرا با یو درمان بش یکن یبهتر هم زندگ یتونمی یــ وقت

 ؟یادامه بد یبه زندگ

 زد. یرا مشت کرد و لبخند مصنوع دستش

به  .امییکنار م تیواقع نیبه ترحم ندارم باور کن دارم با ا یازیــ من ن

 من هم بزرگه. یهر حال خدا

 سروه تکان داد. دییبه تا یسر آوان

گه می خدا .یخودت هم همت کن دیت درسته، خدا بزرگه اما باــ حرف

بگو  یعل ای هیجرئت به خرج بده و  یکم فقط از تو حرکت از من برکت.

 قدم رو بردار. نیبلند شو اول

 از جا بلند شد و تلخ به آوان نگاه کرد. سروه

 کنم. سکیکه ر نهیــ ترسو باشم بهتر از ا
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دهد به آشپزخانه رفت و فرصت  یند پاسخاز اینکه آوان دهان باز ک قبل

 حرف زدن را از او گرفت.

سرش را  یکه سروه رفته بود گرفت و با لبخند تلخ یرینگاه از مس زیعز

 .ستیهایش نگراخم به کرد برگرداند.را نگاه می نیسمت آوان که زمبه

قبول کنه؟ اگه واقعاً قصدت  عیسر یتوقع داشت ؟یــ پسر چرا ساکت

 یی روحضربه سروه .یدار شیدر پ یراه سخت یصبور باش دیبا هیجد

 یدلسوز یکنه پس از روکمکش می یکنه هر کسخورده و فکر می یبد

زمان  هیاون زمان حاضر نشد با خبرنگار و.. حرف بزنه.  یحت و ترحمه.

حالش بهتر  یلقا کمبره با کمک دوستش مه رونیاز خونه ب دیترسمی

از  شتریب گهید ختر رو که به سروه کمک کرد.د نیبده ا رشیشد خدا خ

باهات  یکن شیراض یبگم برات فقط اگه قصد دار ستیدر توانم ن نیا
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که در دست  اقوتیو متفکر به انگشتر  دیشنرا می زیهای عزحرف 

جا هبجا یکم کرد.نگاه می دیدرخشانگشتش می انیدر م اشدهیچروک

 تکان داد. یشد و سر

 کنم.می دایخودم راهش رو پ زیهای شما درسته عزــ حرف

سمتش زد. از جا بلند شد به زیآلود عزهای اشکبه چشم یمطمئن لبخند

 را در دست گرفت و فشرد. دستش رفت و در کنارش نشست.

  .دیــ شما نگران نباش

 ی ستبر آوان گذاشت.شانه یدستش را رو زیعز

 .ادیب شیصالحه همون پ یبده مادر هر چ رتیدا خــ خ

 برداشت و بلند شد. نیزم یرا از رو ینیس

صحبت  یرو ببرم آشپزخونه با سروه هم کم ینیس نیــ با اجازه من ا

 کنم.

 .دیکش شیبه زانو یدست زیعز

 ــ برو پسرم فقط فعال اون بحث رو ادامه نده.
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 یوقت آشپزخانه قدم برداشت. سمتآرامی بهکرد و به دییبا سرش تا آوان

نشسته و با سر  یصندل کی یکه رو دیوارد آشپزخانه شد سروه را د

 .دیکشیم یهای فرضطرح زیم یانگشت رو

و بدون  دیکش رونیاو را ب یروبرو یشد و صندل کینزد زیصدا به م یب

 که توجهش به او جلب شده بود نشست. یاتوجه به سروه

 رهیهای او خبه انگشت تیه آوان که با جدب یچشم نگاه ریاز ز سروه

 زیم یزده به هم گره خورد و روهایش خجالتشده بود انداخت و انگشت

هایش جز دست یزیتالش کرد توجه سروه را به چ آوان .عقب رفت

 جلب کند.

 گرفت. ینفس

  ؟یدیشن یزیمرداب چ لوفریــ تا حاال در مورد ن

 .باال رفت یی منفسروه به نشانه سر

 ــ نه.
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 .دینگاهش را از نگاه آوان دزد و

 لبخند زد. آوان

آب  یشد و رو یلوفریدل سرد مرداب گل ن یتو شهیم ،یدونــ می

گل رو به عنوان الگو انتخاب کردم و دوسش دارم چون  نیمن ا ؟دیرقص

 طیشرا نیبدتر یکنه توبه همه ثابت می اینکه .دهیبه آدم م یدرس هی

مرداب رو به اسم  لوفرین همه کرد. یزندگ دواریمو ا یقو شهیهم م

گل  نیها مثل هممیتو قد سروه کنند.می ادیگل جهان  نیفداکارتر

 یایشو از دن یها برگرد و قوکنم به گذشتهخواهش می یمحکم بود

کنم و مطمئن باش قصد ترحم  تتیحما بذار محدود االنت دل بکن.

تا به خودت  یخوایتلنگر م هی فقط .یندار یازیتو بهش ن یعنیندارم 

 .یایب

نگاهش ای هیی آوان انداخت و سپس بعد از ثانبه چهره ینگاهنیم سروه

 .دیرا از او دزد

@darkhast_romannn

https://instagram.com/soniamansoury


حرف خانم  ادیهات من رو . صحبتیزنیم یهای قشنگــ حرف

 انداخت. یمیابراه

 آوان باال رفت. یابرو

  ؟یمیــ خانم ابراه

 تکان داد. دییبه تا یسر سروه

 از.. .دنیپاش دیصورتش اس یمثل من رو یمیابراه هیآره خانم مرض ــ

هم در  یمیابراه خانم ؟یشد ؛یتو که تباه نشد " دندیاون خانم پرس

مثل ققنوس از خاکستر  ،یاافسانه یپاسخ گفت: من مثل آن پرنده

به من نگو  یبگذار ول یخودم متولد شدم؛ اسمش را هرچه دوست دار

 «!یقربان

 .به او انداخت ینگاه یچشم ریکرد و ز درنگ یکم

  کنم؟ فیبرات تعر ؟یدیققنوس رو شن انیــ جر

 لبخند زد. دیمنتظر آوان را که د نگاه
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 نیمصر و چ ونان،ی ران،یا ریاساط یکه تو یامقدّس و افسانه یاــ پرنده

 یگفتن که اسم مرغ یاموجود افسانه نیا یاز اون اسم برده شده. درباره

 یابار، بر توده هیاما هزار سال  ،نداره یشیو تنهاست و جفت و زانادر 

و چون از آواز خودش به  خونهیکنه و آواز مبال باز می زمیبزرگ از ه

 یو با سوختن تو افروزهیم یشیبه منقارش آت اد،یم اقیوجد و اشت

و  سوزهیو م رهیگیم شیکه بالفاصله آت ادییم دیپد ازشی تخم ش،یآت

ها اغلب فرهنگ یشه. ققنوس تویمتولد م گهید یاکستر اون ققنوساز خ

 یهایژگیها وفرهنگ یامّا برخ شده. یو عمر دگربار تلق ینماد جاودانگ

موردش گفته شده که اشک ققنوس  در هم به اون نسبت دادن. یاگهید

  .کنهیزخم رو درمان م

جا بهجا شیدر جا یکرد و کم یاداوری شیای از آن داستان را براخالصه

 رونیب اشنهیآسوده از س یو نفس دیکش ششیبه ته ر یدست آوان شد.

 داد.
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 تیرو اذ هیو باز من و بق یدونها رو مینیــ خوب، خوبه خودت ا

 ها عمل کردنه.تیتمام موفق دیعامل و کل کاسویقول پ به .یکنمی

 .یو قدرت عمل کردن دار یهست یقو یدارم به همه نشون بد دوست

 از خودش ضعف نشون بده. دیمن نبا یدخترعمو

ست چقدر در داننمی شده بود. رهیخ زیساکت و متفکر به م سروه

سمت به یکم آوان به خود آمد. یافکارش غوطه ور مانده بود که با صدا

 دخترک خم شد.

 یاگه قانع نشد ینداره دخترعمو ول ازیهمه مکث ن نیهام به اــ حرف

 ن و بهم خبر بده.باز فکرهات رو بک

 هایش در هم فرو رفت.انگشت

 تونم جواب بدم.قدر زود نمی نیا یبه من مهلت بد یکم دیــ با

و  دیکش یو بعد آه دیصورت سروه چرخ یهایش جستجوگرانه روچشم

 از جا بلند شد.
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ــ بسم اهلل... باشه... فکرهات رو بکن فقط فردا صبح آماده باش که با هم 

 کوه. میبر

 .آوان بلند شد یهان باز کرد جوابش را بدهد صداد تا

 خوام بشنوم.نمی یزیاز چشم چ ریغ ــ

های محکم از قاطع آوان فرصت اعتراض به سروه نداد. با قدم لحن

چشم چرخاند که  زیبه دنبال عز ییرایرفت در سالن پذ رونیآشپزخانه ب

گذاشته بود،  شاریدر اخت زیکه عز یسمت اتاقبه متفکر نکرد. دایاو را پ

بود رفت خسته و  دهیکه صبح خواب ییسمت جااتاق شد، به وارد رفت.

برداشت و در  یکنار پشت نیزم یرا از رو لشیو موبا چییفرسوده سو

 یپرده یسمت پنجره رفت و گوشهمکث به بدون فرستاد. بشیج

حکم  اطیح یهایی که در فضاو خاطره ییبایز رنگ را کنار زد. یریش

های شاخه یهای روشکوفه .دیبخشکرد روحش را جال میمی ییفرما

را به رخ پادشاه ها شدن عروس فصل کینزد اطیهای درون حدرخت

 .دندیکشرا به بهار بدهد می شیبست تا برود و جاسرما که بارَش را می
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موقع از سال در باغچه  نیدر ا شهینبودن پدربزرگش که هم یاداوری با

حسرت نگاهش درد نبود  ر دلش رخنه کرد.کاشت غم دگل می

را هم در  گریبهار د کیتوانست فقط زد کاش میمی ادیپدربزرگش را فر

 کنار او بگذراند.

در  یکس یمردم جهان مرسوم هست تا وقت یهمه نیموضوع ب نیا انگار

که او را به دست خاک  یدانند و هنگامکنارشان قرار دارد قدرش را نمی

مرده  ایدن نیا مردم را از دست داده اند. یفهمند چه نعمتسپارند میمی

 بپرستند. دیشد به همه نشان داد افراد زنده را باای کاش میو پرستند

 افکارش را شکست. یشهیو ش دیچیدر اتاق پ لشیزنگ موبا یصدا

شلوارش گذاشته  بیرا که در ج لیموبا .دیبه صورتش کش یدست کالفه

 آشنا نبود. شیشماره برا .اش چشم دوختصفحه آورد و به رونیبود ب

 ی اتصال را لمس کرد.دکمه

 ــ بفرما...
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 یقیعم نفس ی سخنش را نداد.مرد پشت خط به او مهلت ادامه یصدا

  هایش بود، رها کرد.انگشت انیپرده که در م یو گوشه دیکش

دارم اول به اون خبر برگشتنم رو بدم من  یدوست هی یوقت نگ هیــ 

  نمون؟یبود رسم رفاقت ب نیطرف و اون طرف بشنوم؟ ا نیاز ا دیاب

 ها برگشت.صدا به گذشته نیا دنیبا شن انگار

  مرد؟ یــ سهراب... خودت

 اش کرد.حواله یزهرمار سهراب

مونده پسر! به جون خودت منتظر بودم  ادتیــ خا...ک! خوبه اسمم 

  شما؟! یبگ

 .دیخند طنتیگل از گلش شکفت و با ش ناگهان

بود  یکیتار یتو یسنگ هینبود اما خوب  ادمیاصالً  یــ راستش رو بخوا

 ! سنگ مفت و گنجشک هم مفت!گهید

 هم فشرد. یهایش را روپرحرص دندان سهراب

 گن دوست؟واقعا! به تو هم می یخسته نباش ــ
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 سمت در اتاق رفت.قدم زنان به و بیدست در جآوان 

 یلیها خاون وقت ادمهی از خودت چه خبر؟ حاال گهیام نکن دــ شرمنده

 !یتو کار به قول بابات مطرب یبر خواستیدلت م

 .دیواضح به گوش رس یادیپوزخند سهراب ز یصدا

داداش... نه آقا، مجبورم کردن زن  یدار یای بابا... چه دل خوشــ

 یافتادم تو م،یرینم یاینکه از گرسنگ یبرا ی. بعد هم از سر ناچاررمیبگ

 فروشم.و می ارمیجنس می هیترک از ار لباس!ک

 سهراب آنقدر بانمک بود که او را به خنده انداخت. لحن

مرتبط با  یسراغ کار یچرا نرفت یداشت یمعمار سانسیــ تو که ل

  خودت؟ یرشته

 کرد. یاخم سهراب
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ی رزومه ای یداشته باش دیبا یپارت ایــ داداش دلت واقعاً خجسته هست 

برم خدا رو شکر کنم کنار  دیبا تازه واد که من نداشتم.خمی یکار

 داخلش! زمیی باباهه بود جنس برکنم... مغازهنمی یدست فروش ابونیخ

 مکث کرد. یکم سهراب

 نمت؟یمغازه بب یایسر می هیحاال امروز  گم،یــ م

طاقچه بود رفت و مقابلش  یعکس بزرگ پدربزرگش که رو سمتبه

 .ستادیا

 شهیکه بودم هم رانیا ادتهیکوه.  میبا دخترعموم بر میخواهــ فردا می

 ه؟ی... نظرت چای... تو هم با خانمت بگمیدرکه؟ همون جا... م میرفتمی

 شم.خوشحال می

تکان داد  یی فردا رو مرور کرد و سپس سردر ذهن برنامه یکم سهراب

 .ندیکه آوان او را بب ییگو

  رمون کجا باشه؟ــ حله داداش فقط ساعت چند و قرا
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 یاقهوه یقامت بلند و استوار پدربزرگش در آن لباس کورد یرو نگاهش

 یداد. قطارنشان می شهیتر از همرا ترسناک بتشیرنگ سر خورد که ه

که در دست داشت با  ییشال دور کمرش بسته بود و سالح برنو یکه رو

 کرد.می شتریاش را بجذبه یهای چخماقلیآن سب

خان بود به خود روانیس یوندیپ یاو را که محو ابروها سهراب یصدا

 آورد.

دلشون بد برات تنگ شده  ان؟یها هم بگم آوان بگم برو و بچهــ می

 بودها.

 پدربزرگش برداشت. ریگرفت و چشم از تصو ینفس

 .نمشونیمن هم دوست دارم بب ستیــ آره بد هم ن

 کردند. تماس را قطع یکوتاه یای بعد با خداحافظقهیدق

بود  شیکه روبرو ونیزیتلو اهیی سمبل نشست و چشم به صفحه یرو

بود تا او  یکرد فرصت مناسبفردا دوباره با سروه صحبت می دیبا دوخت.
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هایش داد و چشم هیمبل تک یرا به پشت سرش درمان قانع کند. یرا برا

 را بست.

های حرف ها رفت.اتاق یسمت راهرواز آشپزخانه خارج شد و به سروه

 .دیرسنمی یی مناسبجهیبه نت یکرده بودند ول ریآوان ذهنش را درگ

 دیهای راهرو را رد کرد و به اتاق خوابش که ته راهرو بود رسپله

گذاشت و بدون  کیبه اتاق تار پا را فشرد و در را باز کرد. رهیدستگ

 شیچند روز پ ادی .دیسمت تخت رفت و دراز کشروشن کردن چراغ به

بلند و  یراهنیلقا پی مهقهیرفته بودند افتاد آن روز به سل دیبه خرکه 

 .دیخر دهیپوش

با  یکس دنیست چرا دنداهای مردم را فراموش نکرده بود نمینگاه هنوز

 شیاش را با موهاروز خودش چهره آن است. بیعج شانیصورت برا نیا

های مردم ه نگاهب یتیپوشاند و اهملقا صورتش را نمیپوشانده بود اما مه

قرار  ادی خورد.که او داشت را می ینفسحسرت اعتمادبه یگاه داد.نمی
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توانست قرار ای کاش می که بر دلش بود. یحسرت یشد رو یریفردا ت

 برد.نمی ییدانست راه به جافردا را کنسل کند اما می

. و از پنجره چشم به قرص ماه دوخت دیو به پهلو غلت دیکش یآه

 !ایو بدون رو قیعم یانست چقدر فکر کرد تا به خواب رفت... خوابدنمی

*** 

 

تخت  یرو یخورد به خود آمد و کممی هایی که به درضربه یصدا با

 به اندامش داد. یو کش و قوس دیبه صورتش کش یجا شد. دستبهجا

  ــ بله؟

 یضربه یحرف چیاما بدون ه دیبه گوش آوان رس فشیضع یصدا

و به  ستیداد نگربه ساعت که پنج صبح را نشان می ر زد.به د یگرید

 یتخت بلند شد و شالش را از کنارش برداشت و رو یناچار از رو

  سمت در رفت.انداخت و به شیموها
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دفعه باز کرد و  کیکه سروه در را  زدیهمچنان به در ضربه م آوان

 به تاسف تکان داد. یسر سروه دستش در هوا ماند.

  به توپ و تانک؟ یپسرعمو؟ در رو بست ــ چه خبره

 یرو یی آرامکرد و دستش را باال آورد و ضربه یی کوتاهخنده آوان

 ساعتش زد.

حاضر بشم تو هم زود آماده شو صبحونه  رمیشده دخترعمو من م ریــ د

 .میخوررو هم همون جا می

 .رفته بود قرار کوه داشتند ادشیپردازش شده که  ریمغزش د یقدر به

 رونیآماده شد و از اتاق ب سیاز شستن دست و صورتش در سرو بعد

 رفت.

 ای که به ذهنش آمد را به زبان آورد.کلمه نیسروه اول دنیبا د آوان

  !اهیــ کالغ س

 باال برد. ییشد و ابرو کیاو نزد به

  ــ متوجه نشدم؟
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 وار باال برد و لبخند زد.میدستش را تسل آوان

  ؟یمگه کالغ ؟یدیپوش یپا مشکگم چرا سر تا ــ می

 

 نشست. فشیظر یابروها انیم یاخم

 که هست. نهیهم ،ــ راه بیفت

در دست داشت از در  یو بدون کمک به آوان که سبد دیرا بوس زیعز

 گذشت و در را باز کرد و پا به کوچه گذاشت. اطیح از رفت. رونیب

 آوان او را به خود آورد. یصدا

 .ایطرف ب نیــ از ا

ای لحظه افتاد. یمتفاوت نیهایش به ماشدنبال او رفت که چشم به

 .ستادیا
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گذاشت، عقب می یصندل یکه سبد را رو یزد و در حال یلبخند آوان

سروه باز  یتکان داد و بعد در سمت شاگرد را برا یی نفبه نشانه یسر

 کرد.

 .اش کردمهیامروز کرا یم خانما براــ نه خان

 باال برد. ییابرو سروه

 ؟یمیقد نیــ عجب! حاال چرا ماش

 یرو یشد و دست رهیخ نیهای آوان برق زد و با لذت به ماشچشم

 .دیسقفش کش

قد و  نیمثل من با ا یکیکه  دهاستیدودره جد نیماش نیــ بهتر از ا

اگه قرار  دیشا .شهینم یمیقد نیماش یچی. هشمیداخلش جا نم کلیه

 .دمشیخربمونم می رانیبود ا

ی کنارش های سروه نشست و نگاه از پنجرهلب یرو یمحو لبخند

 گرفت و به آوان چشم دوخت.
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 یی دست راستهیحسن آقا همسا میتر که بودکم سن و سال ادمهیــ 

 رنگش بود. ییبنزها داشت... البته اون کاهو نیاز ا نهایون اجآقا

دخترکش که هنوز هم مثل گذشته  یمخمل یدر سکوت به صدا آوان

 .دادمحسور کننده بود گوش می

  .ادمهیمنم  ــ

 صورتش مرتب کرد. یرا رو شیموها سروه

 گهید میمهمون شما هست یــ حاال امروز صبحانه و ناهار به صرف بستن

  پسرعمو نه؟

 .دیباشد خندافتاده  یزیچ ادیهای او به حرف دنیبا شن ییکه گو آوان

و  یایب رونیمتشخص ب یآقا هیبا  یخانم که شما باش هیشه ــ مگه می

تا  ادتهیبردمت پارک؟ می یبچه بود ادتهیاون آقا مهمونت نکنه! سروه 

  خونه؟ یممکن نبود برگرد دمیخربرات نمی یبستن

 تکان داد. دییی تابه نشانه یآن زمان لبخند زد و سر یادآوریاز  سروه
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 یو چند تا بستن یشدزدم که کالفه میمی غی. اونقدر جادمهیه ــ آر

 .یدیخربرام می

گذاشت ضبط را سر دخترکش میو در همان حال که سربه دیخند آوان

 روشن کرد.

ها پول ! اون وقتستیخبرها ن نیاز ا گهی. اما بهت بگم دادمهیــ آره 

االن پول خودمه  کردم دست و بالم باز بود!آقاجون و بابام رو خرج می

 قناعت کنم! دیبا

نثار دختر کرد و هر دو به خنده  یبه سروه انداخت و چشمک ینگاهنیم

 افتادند.

کرد و بعد از گذشتند نگاه میهایی که از کنارشان میسکوت به مغازه در

در وجودش  یسر زندگ احساس برد.آزاد لذت می یها بود از هوامدت

با  یدارد حت یکه حق زندگ دیفهمداشت میجوانه زده بود انگار تازه 

هم به قول آوان بتواند  دیادامه دهد شا دیبا دیدهآسیبی چهره نیا

 درمان کند.
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را  انشانیانداخت سکوت م نیطن نیکه در ماش یعباس قادر یصدا

 شکست.

 یدختر هی یبرگشتن/ ارتیز میرفته بود یپارسال بهار دسته جمع 

دستو پام  به/ ومدیشده بود همراهمون م ما همسفر/ خوشگلو با محبت

 برو بهش بگو گفتیم/ مروتدل بی نیافتاده بود ا

 خوادیم یهرچ/ بشه بشه خوادیم یچ هر/ گفتگودوسش دارم بی آخه

 ...جواب شنفتم نویدلم رو گفتم ا راز/ بگه بگه خوادیم یهرچ/ بگه بگه

مبهوت به  هیبود! چند ثان دهیهایی گرد شده از جا پربا چشم سروه

به آوان که از خنده قرمز شده بود انداخت  یآهنگ گوش داد و بعد نگاه

 و به خنده افتاد.

 پسرعمو و من خبر نداشتم؟ یکردیهام گوش مآهنگ نیــ تو از ا

که تا آخرش غصه  یذارمی یکالمبی تیآهنگ ال هیاالن  گفتم

 !ی... بابا مثال تو خارج رفته امیبخور
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 به فرمان زد. یمآرا یضربه آوان

اصالتش رو از  رهیبه هم نداره سروه خانم، آدم هر جا م یــ اول که ربط

جز  یزیچ یخوامی ینیماش نیهمچ یتو یی! دوم خدابرهینم ادشی

 م؟یترانه گوش کن نیا

چشم از صورت آوان گرفت و نگاهش به ساعت رولکس گران  سروه

 بود ــ بند شد.فرمان نشسته  یمچ دست مرد ــ که رو یرو متیق

 ــ آره! واقعاً حق با توئه.

 .دیکش یآه

و  میدار یامکانات هیبه گذشته رفت درسته ما  شدیای کاش میــ ول

مردم  نیها عشق باون زمان میدار ییاما باز هم کمبودها میکرد شرفتیپ

 یادیشده و وقت ز یکار ریدرگ یبود اما االن... هر کس یو خانواده جار

رو  گهیها اگه هم داومده و... آدم یمجاز یایدن ذاره.نمی خانواده یبرا

 رندیگمی یریچون تماس تصو ستین الشونیخ نیع نندیسال تا سال نب

هنوز هم مثل  زیکه عز خداروشکر ها هم آپارتمان و برج شدن.و... خونه
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اونجا رو بکوبه و آپارتمانش کنه. من که دلم  خوادیهاست و نم میقد

و طعم  یمیاون سماور قد عاشق .رهیم اطیوسط ح اون حوض یبرا

دلم  چهیپتو خونه می یوقت نشیهاش هستم که عطر هل و دارچییچا

 .رهیضعف م

 هایش برق زد.چشم

که  یاز وقت فیفقط ح وانیا یرو دنیخواب یــ دلم تنگ شده برا

 هم لذتش رو از دست داده. وانیا یرو دنیخواب گهیآقاجون فوت کرد د

به مقصد را هر دو غرق در افکارشان سکوت  دنیام راه تا رستم گرید

نگاه سروه  دندیچیدرکه پ ابانیدانشجو به خ دانیکه از م نیهم کردند.

 دیدیکه نگاه مشتاق سروه را م آوان .دیبا لذت در اطرافش چرخ

 بر لب آورد. یلبخند

رکه ... من عاشق دیروادهیو پ ییمایی کوه پده واسهجون می نجایــ ا

 ام.
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 آوان به اطراف. گرشینگاهش به او بود و نگاه د کی یبا کنجکاو سروه

 دنده را عوض کرد.

گن از نسل امام زاده  یم هستن؟ دیس نجایهمه ا یدونستمی ،یــ راست

 جاست. نیهستن که مرقدش هم هم یمحمد وال دیس

درکه  نگیاز پارک یدر قسمت نیبا پارک کردن ماش لشیزنگ موبا یصدا

 نیماش یصندل یرو تمام ماند. مهیهایش با سروه نشد و حرف یکی

 ینگاه .دیکش رونیب شیشلوار پارچه ا بیرا از ج یجا شد و گوشبهجا

داد انداخت و تماس را با می شیی روشن که نام سهراب را نمابه صفحه

 سبز بر قرار کرد. کونیآ یانگشتش رو دنیکش

  ــ سالم بله؟

 .دیبه گوش رس یاز مکان شلوغسختی سهراب به یصدا

تو  میمزمن شد یزدگ خیپسر؟ ما اینجا دچار  یی!... پس کجاکیــ عل

که  یافتتازه راه می ی؟! فقط جون سهراب نگو داریایمی یای دلی دار

 !نییکنم پاباال پرت می نیخودم رو از ا یبه عل
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ای به سروه کرد و همزمان اشاره نیاز خاموش کردن ماش بعد

 .دیشد و خند ادهیپ د،یدر را کش یرهیدستگ

 ــ آخه بذار برسم پسرجون، بعد شروع کن.

 .دیچیپ یی بلند سهراب در گوشخنده یصدا

ها همون ی بچههیحله! من و بق اشهیــ چشم باباجون، شما برس بق

 شد. ریفقط بجنب د م،یمنتظرت یشگیپاتوق هم

 نیزم یو آن را رو دیکش رونیرا ب کین کیعقب را باز کرد و سبد پ در

 گذاشت و در را بست.

من هم  د،ی! شما راه بیفتیتازتخته گاز می یخفه نش ریبگ ینفس هیــ 

 رسونم.خودم رو بهتون می

را  نیماش موتیر فرستاد. بشیرا در ج لیرا قطع کرد و موبا تماس

فشرد و سبد را برداشت خودش را به سروه که چند قدم جلوتر بود 

 دوش هم گام برداشتند.رساند و دوشا

@darkhast_romannn

https://t.me/joinchat/fbNC0O6yGo42ZmE0


سروه هم  یکرد که حتنمود و به اطرافش نگاه میآوان چنان شاد می 

 هایش نقش بست.لب یرو یمتوجه شد. لبخند مهربان

 ؟یــ خوشحال

 .دیپاش شیبه رو یبه دختر انداخت و لبخند پر مهر ینگاهنیم آوان

ی از دوره که ییکسا نمیهام رو ببخوام دوستنه سال میــ بعد از هشت

 ...میدبستان با هم بود

سمت باال حرکت هایی که در اطرافشان بهبه آدم یبا مکث همراه

 .دیکش یکردند نگاه کرد و آهمی

 یام دلم براشون تنگ شده مخصوصا برازدههیجان شتریب دیــ شا

 گرمابه و گلستانم بود. قیسهراب که رف

 انداخت. دهیهای سر به فلک کشبه درخت ینگاه

. البته من آروم میشر بود یلینداشتند خ شیتهران از دست ما آسا هیــ 

 !یشیشدم اما سهراب هنوز همونه. حاال باهاش آشنا م
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گرفت نفس می یرا به باز شیکه موها یصبحگاه میکالفه از نس سروه

 .دیکش یقیعم

شون مرد هستن؟ خوب ههات که همدوست شیپ میرمی میدار یعنیــ 

 .امیموندم خونه. زشته بمن می ،یفتگزودتر می

 نشست. شیابروها نیای برفت و گره انیآوان از م لبخند

ها هم با همسرها و اون ریخانم خانم ها؟ نخ رتمیغقدر بیاین یعنیــ 

 .انیخواهرهاشون می

 سروه واضح بود. شخندین 

  من چه کاره هستم؟ یهاتاومدم. تو دلتنگ دوستهم بود نمی نیــ هم

 .ستادیا آوان

 گهی. بسه دیایدر ب ییاز تنها یــ من به خاطر تو دعوتشون کردم تا کم
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کرد همان آوان بود که سروه باور نمی یابهت در صدا و چهره یقدر به 

 نیانداخت و به زم ریسرش را به ز ناباور مهربان خودش باشد. یپسرعمو

 چشم دوخت.

. رد و بدل نشد انشانیم یحرف گریهای او دبه جمع دوست دنیا رست 

 آوان به خود آمد. ریمتح یها بود که با صدازهیسنگر یرو نگاهش

 به تاسف تکان داد. یسر آوان

پره. می نییداره باال و پا یــ نگاه کن تو رو خدا خرس گنده چه جور

 !کهیمرد نمتیبکورم نمی یکنفکر می یعنی

بدهد اما با  یجواب یست سرسرخوامی رد نگاه آوان را گرفت. تفاوتبی

 دیپرمی نییکرد و باال و پاهایش را باز و بسته میکه دست یمرد دنید

اش بود که جلوتر از یفرفر یتر موهاهایش گرد شد. از همه جالبچشم

افکارش دود شدند و به هوا  تمام کردند.خودش درون هوا پرواز می

 سمت آوان نگاه کرد.به ریرفتند و متح

  ش؟یشناسی! مه؟یک گهیــ اون د
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 .دیای کشنفس کالفه آوان

مرد جواب  نیا یــ آره متاسفانه!... سهرابه!... انگار زن گرفتن هم رو

 که بود! هینداده. هنوز هم همون دلقک

 بایآمد و تقرسمتشان میکه سهراب داشت به ییو از آنجا دیخند سروه

 برد. نییرا پا شیاصد ،بود کینزد

 ــ بانمکه!

ها رساند و هنوز حرفش تمام نشده که سهراب خودش را به آن 

هم  آوان و محکم او را در آغوش گرفت. دیزده در بغل آوان پرهیجان

 .دیاش کوبشانه یرو یاو چند ضربه دیسهراب را مردانه در آغوش کش

 یش دلتنگ روو نگاه دیکش رونیای او را از آغوشش بهیاز ثان بعد

همه سال از حال هم غافل شده  نی. چطور ادیصورت دوستش چرخ

 ی سهراب گذاشت و مردانه فشرد.شانه یدست رو بودند؟

 .یتر شدداداش، فقط پخته یــ اصالً عوض نشد
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 ینگاه قشیرف یچهارشانه کلیبرازنده و ه یهم به قد و باال سهراب

 .انداخت

! مرده شورت رو ببرن که یاما نسوخت یپخت یادیــ خداروشکر تو هم ز

 .تتیقد و باال و جذاب نیبا ا یاندازما رو از سکه می شهیهم

 .ختیسهراب را به هم ر یو موها دیخند آوان

پوستت  ریآب ز یبهت ساخته ها، حساب یمتاهل یــ تو هم معلومه زندگ

 رفته.

ست و د دیرا به خاطر آورده باشد به عقب چرخ یزیکه انگار چ سهراب

 .دیها کشسمت آنبود، گرفت و به ستادهیرا که پشتش ا یفیدختر ظر

 خانم تاج سرم. نبیی خودم ززهیهم خاله ر نیبره، ا ادمیبود  کیــ نزد

که حاال با لبخند در مقابلش  یفیزن ظر یسرش را موقرانه برا آوان

 بود، خم کرد. ستادهیا

 با شما خوشبختم خانوم. ییــ از آشنا
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قدم به  کیکرد، سهراب نازک می یبرا یکه پشت چشم یدر حال زن

 شد. کیها نزدآن

 شما خوشحال شدم. دنیــ ممنون، من هم از د

هایش نشسته بود به سهراب و همسرش که لب یرو یلبخند محو سروه

 یکرد به نظرش زوج جالبو فنجان بودند نگاه می لیدرست مثل ف

 آوان توجهش به او جلب شد.نامش از دهان آوان  دنیشن با آمدند.می

 سمت سروه گرفته بود.دست به

 سروه خانوم هستن. زمیعز یهم دخترعمو شونیــ ا

باالخره مراسم  یوقت .دو نفر به او سالم کردند و خوش آمد گفتند هر

های کوتاه گام سمت باال به راه افتادند.تمام شد، در کنار هم به ییآشنا

در  جانیهای سروه با هچشم ها برسند.ه آنب هم هیداشتند تا بقبرمی

darkhast_romannn@خدا را شاکر  چقدر .دیبلعرا با نگاه می بایز عتیو طب دیچرخاطرافش می
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 نیتوانست او می دیند بیهایش آسبود که در آن حادثه حداقل چشم

 .ندیرا به چشم بب بایهای زمنظره

همه  یدایز یهمهمه یصدا دنیباالتر نرفته بودند که با شن یلیخ هنوز

  .دندیبه عقب چرخ

 ها را پشت سر جا گذاشته بودند.در افکارشان غرق بودند که آن آنقدر

که در حال  یادیز تیو به طرف جمع دیبا نشاط کامال چرخ سهراب

 ها بودند رفت.شدن به آن کینزد

 پسر. میبر ایرفت ب ادمونیها رو ــ بچه

لب  ریممکن ز یصدا نیو با کمتر دیرا در هم کش شیابروها سروه

 نبیبه گوش ز شیتر کرد تا صداکیغرولندکنان خودش را به آوان نزد

 نرسد.

بره که تا  شیپ ینجوریپسرعمو؟ ا انیکل تهران ب یزنگ زد نمیــ بب

 .میکنمی یاحوالپرس میدار نجایخود شب ا
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هایش جلو از دوست یکیاز اینکه آوان فرصت کند جوابش را بدهد  قبل

 .دندیرا در آغوش کش گرید کیآمد و مردانه 

هایی را به دختر و پسر شیها دخترعموتک بچهبا تک یاز احوالپرس پس

  کرد. یها جمع شده بودند معرفکه مشتاقانه دور آن

گرفت و جواب  یجا سروههای خشک لب یرو یتصنع یلبخند 

 داد. یها را به آهستگهای آنسالم

که با  یافتادند و آوان در حال همه در کنار هم به راه گریای دقهیدق

زد مراقب بود تا قاصدکش هم تنها حرف می یهایش از هر دردوست

 نماند.

به آسمان با  یهایش شده بود نگاهزدن دست خیسرد باعث  یهوا

 بیهایش را در جای انداخت و بعد دستپنبه یتکهتکه یابرها

darkhast_romannn@ ینوز هدف خاصآمد و او هبهار می گریروز د چند فرو کرد. شرتشیسو
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از  یرا از نظر گذراند و انگار نور اطراف اش نداشت.یی زندگادامه یبرا

 کمان خدا. نیاز جنس رنگ ینور .دیدر دلش درخش دیام

 شیهای سرسبز برااهیو گ یهای رنگبا گل دهیهای سر به فلک کشکوه

 و دهیکرد که آن را آفرنگاه می بایز نیهمان قدر به زم خدا جذاب بود.

بود پس او را هم به حال خودش رها  نیهایش ادهینگاه خدا به آفر یوقت

 کرد.نمی

 یصدا افکارش از هم گسسته شد. دیرودخانه که به گوشش رس یصدا

تر و عیهایش را سرقدم کرد.افکارش می نیگزیرا جا یبیآب آرامش عج

ز آن ا یریای که تصوداشت تا زودتر به رودخانهبرمی یشتریب اقیبا اشت

 نداشت برسد.

گذشته بود به پل  یعمر شیکه انگار برا ییمایراهپ یبعد از ربع ساعت 

هایش در دل آب قرار داشت و موج یارودخانه یکه رو دندیرس یچوب

 نیآست زدههیجان .دندیکوبهای اطراف میخود را به سنگ گوشانهیباز

 و توجه او را به خود جلب کرد. دیآوان را کش
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 م؟یکنار رودخونه بمون یمک شهیــ م

 کرد و قبل از آوان به حرف آمد. یاخم با نمک سهراب

 هام...وسط حرف یدیکردم جفت پا پرــ سروه خانم گل که لگد نمی

آمدن سروه خوشحال شده بود به سهراب تشر زد و  جانیکه از به ه آوان

  او را ساکت کرد.

 .دیو پاشا یبه رو یلبخند قدم سروه بد نبود. نیاول یبرا

راه داشته باشه  میکن دایرو پ ییجا یصبر کن دیفقط با شهیــ چرا نم

 کنار رودخونه. میبر

آوان  یای کودکانه رفتار کرده و آبروبهیاز اینکه مقابل غر نیشرمگ سروه

همسر  نبیز نزد. یزیر انداخته و در پاسخش حرفرا برده بود سربه

را مرتب کرد و  رشیرنگ حر یآب یای بود روسردهیسهراب که زن فهم

darkhast_romannn@ .سمت سروه رفتبه
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 یلیچرخه برعکس تو که خمی یادیــ سهراب رو ول کن زبونش ز

 !یساکت

هایش را در هم زیر دستهایش نشست و سربهلب یرو یخجل لبخند

  گره زد.

 عادت ندارم حرف بزنم. ادیــ من؟ بله... راستش من ز

 به او انداخت. ینگاهمرفت متفکر نیکه در کنارش راه می نبیز

که  ی! البته به شرطستیحرف زدن هم بد ن یخوبه اما گاه یلیــ خ

 و به جا باشه. دهیسنج

 ای به سرش زد.ضربه یبه شوخ سهراب

 .میاوردیبشنوه از زن هم شانس ن واریگن دبه درمی ایــ ب

 و او را نگاه کرد. ستادیا نهیحق به جانب دست به س نبیز

 .ستین یشک یزنو بیجا حرف می یحراف یلیخ در اینکه تو ــ

زد و ناچار  شیاز پسرها صدا یکیهنوز دهان باز نکرده بود که  سهراب

 سمت او رفت و مشغول صحبت شد.به
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راه  دنینگاه از سهراب گرفت و به اطراف چشم دوخت. با د آوان

هایش از شده بود، چشم دهیسمت رودخانه کشکه به یی خاککهیبار

ی راه گرفت و کهیسمت باراش را بهبرق زد. انگشت اشاره عیدب یفکر

 را مخاطب قرار داد. گرانید

 دیره. موافق...اون راه تا کنار رودخونه میدیها اونجا رو نگاه کنــ بچه

  م؟یصبحونه رو کنار رودخونه بخور

 .دیسمت سروه چرخبماند به یبعد بدون اینکه منتظر پاسخ کس و

 دخترعمو؟ یــ شما موافق

های سروه نشست، باعث شد لب یکه رو یزیآمتیلبخند رضا طرح

 خودش را به او رساند. ی. سهراب شاکردیلبخندش وسعت بگ

دهنمون باز  هیاز دخترعموت؟ بذار  ای یکرد یاالن از ما نظر سنج ــ

 شه بعد وتو کن!

 دستش را در هوا تکان داد. آوان
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 !یزیچ هی یرو بگ هیبق! یستیحاال تو انقدرها هم مهم ن ــ

موافقت  هیکرد، بقکه سهراب غرولند می یبه خنده افتادند و در حال همه

 سمت رودخانه راه افتادند.خود را اعالم کردند و به

نشستن  یدرست کردن جا یبرا هیجلوتر راه افتاد تا به بق یکم آوان

 .دیسمت سروه چرخمهربان به یبا لبخند نبیکمک کند. ز

 !میمن و تو هم با هم بر ایپس ب ــ

 نبیموافقش را اعالم کرد و راه افتادند. نگاه کنجکاو ز یبا لبخند سروه

  .دیسروه چرخ مرخین یرو

 نداره بپرسم چند سالته سروه جون؟ یاشکال ــ

 زد. یانداخت و لبخند نبیبه صورت مهربان و کنجکاو ز ینگاهنیم

  داره؟... ینه چه اشکال ــ

 داد. رونیانش باز ده یقیعم نفس

  و چهار سالم شد. ستیدهم اسفند ب ــ

 .دیبه صورتش پاش یلبخند نبیز
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اون  دیروز اختالف دار هی! فقط هیچه جالب سهراب هم اسفندماه ــ

 اسفنده! ازدهمی

دوخته  بایز عتیکه چشم به طب یرا در سکوت و در حال ریمس یهیبق

 یرا برا یقسمت مناسبهای آوان دوست کردند. یبودند، تا رودخانه ط

را  یبزرگ یلویکرده و ز یهای درشت پاکسازانداز از سنگ ریانداختن ز

 لویز یو سروه به دعوت مردها تازه رو نبیز انداختند. نیزم یرو

. وستندیها پو به آن دندیگروه هم رس گریهای دنشسته بودند که خانم

  کرد. یها را به هم معرفبا لبخند سروه و آن نبیز

ای های درشت قهوهکه با چشم ییبایبه زن ناز و ز ینگاه نبیز 

 کنارشان نشسته بود انداخت.

 گهیجان؟ هنوز مشخص نشده چند ماه د الیــ کوچولوت چطوره شک

 شه؟مهمون خونه می

 به لب آورد. یلبخند پر از شوق زن
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نه هنوز دکتر نگفته... فعال سه ماهمه، وقت  یــ خدا رو شکر خوبه ول

 .ادیب ایرُند به دن خیتار هی یدوست دارم تو یلیخ یول م.دار

  های کنجکاو سروه انداخت.به چشم ینگاه و

زیر انداخت. کاش آوان چشم از زن گرفت و سربه نیشرمگ سروه

 ردیتواند همه جا کنارش قرار بگدانست او نمیگذاشت. مینمی شیتنها

 .کردیم یبیجمع احساس غر نیاما در ا

رودخانه  یها که به سواز خانوم یکیسمت که به نبید زبلن یصدا

 ش را جلب کرد.هتوج، رفتمی

 جون؟ میمر یرمی یکجا دار ــ

 و با دست به روخانه اشاره کرد. ستادیراه ا انیم میمر

که  مینیجا بش هیقرار بود  ن؟یچرا نشست گهید نیــ شما هم بلند ش

darkhast_romannn@ .ادیلمون جا محا میکن یآب باز یکم میبر میموندیخونه م
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 .دیکاوهمچنان که نشسته بود نگاهش به دنبال آوان اطراف را می سروه

هایی که او را با زن انیدر م نیچن نیرفت تا اای کاش به همراه او می

 .نظر داشتند احساس ترس نکند ریز یکنجکاو

هر لحظه باد  دیترسو او می دیوزمی یمیرودخانه سرد بود و باد مال کنار

 ییرا کنار بزند و آن قسمت صورتش را ــ که با موها شیموها یدیشد

 یبود قصد پنهان کردنش را داشت ــ برا ختهیصورت ر یکه رو

 آشکار کند. انیاطراف

 قیکه او را به رفتن تشو نبیو در جواب ز دیکش شیبه موها یدست

اگر  دیشا .ندیداشت همان جا بنش میتکان داد و تصم یکرد، سرمی

زود  یلیکرد و خمی یهای جمع را همراهی قبل را داشت خانمهیروح

 .شدیم یمیها آشنا و صمبا آن

 دیای تامل کرد... شالحظه در فکرش زده شد. ی. انگار تلنگردیکش یآه

 یبار درمانش را جد کیکرد و آوان عمل می یبه گفته دیهم با
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 یو دست رو ستادیکنارش ا نبیور بود که زافکار غوطه در .گرفتمی

 اش گذاشت.شانه

سفره رو پهن  ییخانوم خانوم ها؟ پاشو... پاشو کمک کن دوتا ییکجا ــ

 !میکن

تکان داد و از جا بلند شد. به کمک  دییی تابه نشانه یزد و سر یلبخند

سرعت پهن کردند و با هم به نیزم یمصرف را رو کباریی هم سفره

اورده بودند ــ  رونیه از سبد بک یریهای پنرا با قالب یدست شیچند پ

 جههای خامه و نان و گوو کره و... پر کردند و سر سفره گذاشتند و بسته

 .دندیرا هم چ اریو خ

مصرف بارکیهای وانیکمر صاف کرد و ل نبیکارشان تمام شد، ز یوقت

 را به دست سروه داد و با لبخند به دوستانشان اشاره کرد.

 زنم.ها رو صدا میمن هم بچه یزیبر ییتا تو چا زمیعز ــ

 نشست، لبخند زد.می یچا یکه کنار فالسک دو قلو یدر حال سروه

 .جان نبیباشه ز ــ
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در اطراف سفره نشستند و با سروصدا  یکییکیکه همه  دینکش قهیدق به

 کیها کردند. سروه به دست هر یشروع به خوردن خوراک یو شلوغ

و آن را  ختیر یچا یوانیخودش هم ل یداد. در آخر برامی یچا یوانیل

 را حس کند. یمطبوع چا یهایش گرفت تا گرماانگشت انیدر م

 سمتش خم شد.به یکم نبیز 

  قند بدم سروه جون؟ ــ

 نه تکان داد. یرا به معنا سرش

دوست  شتریرو ب یچا یعادت به خوردن قند ندارم تلخ یــ ممنون ول

 دارم.

احساس نکند، با  یب بود سروه کمبودکه کنارش نشسته و مراق آوان

 نبیگذاشت و در همان حال به ز شیلبخند چند دانه شکالت روبرو

darkhast_romannn@ انداخت. ینگاه
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خوره اگه می یخانم دخترعموم فقط با شکالت و کاکائو چا نبیــ ز

 قند هم نخوره. دهیم حینباشه ترج

 شد. نیشرمگ سروه

عادت رو  نیا وقته یلیخ یپسرعمو الزم نبود زحمت بکش یــ مرس

 .دیترک کردم. ببخش

 ها اشاره کرد.و به شکالت دیرا درهم کش شیابروها آوان

... بخور دخترعمو... نوش یترک کن ستیهای خوب رو الزم نعادت ــ

 جونت!

زیر شد. اما سربه نیبه لب آورد و سروه شرمگ ییلبخند پرمعنا نبیز

 یها برامعنادار خانوم هایهم بسنده نکرد و در مقابل نگاه نیآوان به ا

به خوردن  قیسروه چند لقمه نان، کره و عسل درست کرده و او را تشو

 کرد.می

هایش را به اصرار آوان خورد ها لقمهنگاه آن ینیسنگ ریسختی زبه سروه

 و باالخره ملتسم به او نگاه کرد.
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 شدم به خدا... ریدستت درد نکنه پسرعمو س ــ

 .دیب کشخود را از سر سفره عق و

 درد نکنه! یدست همگ ــ

 فشیچرم ک یبه جان دسته یحوصلگبه سروه که از بی ینگاه آوان

 افتاده بود انداخت.

 شد. لیسمتش مابه یزد و کم یلبخند

 میخانوم! پاشو... پاشو بر یرو نابود کرد چارهیب فیی کــ پوست دسته

 .ادیت سر جاش بکنار رودخونه حوصله

به صورت آوان انداخت و  ینگاهه لب آورد و نیمب یلبخند محو سروه

به  نهیبود تا قلب آوان در س ینگاه هم کاف نیهم سرش را تکان داد.

 .فتدیتپش ب

از جا برخاست و  ،انداز بلند شده بود ریز یبا کمک آوان که زودتر از رو 

 انشانیدار اطراف یهای معنو بدون توجه به نگاه دیهایش را پوشکفش
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باعث شد تا  یبلند کالغ یصدا سمت رودخانه راه افتاد.آوان به زودتر از

هایش چشم های خروشان رودخانه باز شود.موج یگرهِ نگاهش از رو

او  دندیدها کالغ را شوم مییبود بعض بیعج شیسمت پرنده رفت برابه

 بود. یی جالبها را دوست داشت پرندهکه آن

نگاهش را دنبال کرد و به  رید مسبو ستادهیکه حاال پشت سر او ا آوان

سروه  یقدم کوتاه برداشت و شانه به شانه کی آهسته .دیکالغ رس

 .ستادیا

 کرده؟ ریاون پرنده ذهنت رو درگ یــ چ

سمت اش را با زبانش مرطوب کرد و سرش را بهدهیهای خشکلب سروه

 آوان چرخاند.

 اره باهوش تره.د یگن مغز بزرگهم که می یاز طوط یــ برام جالبه حت

 یجذاب رو شیبه ته ر یبه دختر زد و متفکر دست یلبخند آوان

 .دیصورتش کش
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 یها بفهمن تحت نظر هستن رفتارهاکه کالغ یدونسترو هم می نیــ ا

 دن؟ای از خودشون نشون میگمراه کننده

 نگاه شد. رهیهایش ختر کرد و به چشمکیبه آوان نزد یرا اندک خود

 بگذارد. ارشیرا در اخت یگرفت اطالعات میتصم دیا که دکنجکاو سروه ر

 زد. یمهربان لبخند

 یها رو دارن و حتساخت و ساز و استفاده از ابزار ییها تواناــ کالغ

ی دهیچیهای پاستدالل ییشون خوبه و تواناهعالوه بر اون حافظ

د از موا یلیشه خجامعه باعث می یها توکالغ حضور رو دارن. یاجتماع

ای حضور نداشته باشن اون منطقه یپاک بشه و اگه تو عتیمضر از طب

 تشونیاذ یزیچ ایاگه انسان  و ستیمناسب ن یزندگ یبرا گهید طیمح

 کنند.اش رو فراموش نمیکنه حداقل تا پنج سال چهره

 باز و بسته کرد. دییی تاهایش را به نشانهپلک سروه

 جالب بود. یلیهات ختهدر موردشون ندارم گف یادیــ اطالع ز
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به حرکت کرد و دوشادوش هم  قیدست تشو ییسروه را با راهنما

شلوارش فرو کرد و  بیسمت رودخانه به راه افتادند. دستش را در جبه

 انداخت. ینگاهکرد نیمزیر کنارش حرکت میبه سروه که سربه

هم به هوش سرشار کالغ اشاره شده.  ینیهای دداستان یتو یــ حت

رو مامور کرد  یکشته شد خدا کالغ لیبه دست قاب لیعد از اینکه هابب

 یی مائده رو بخونسوره یبده معنا ادیتا دفن کردن جسد رو به برادرش 

را  نیکه زم ختیرا برانگ یکه گفته: پس خدا زاغ یرسقسمت می نیبه ا

بر  ی( گفت والیتا به او نشان دهد چگونه جسد برادرش) قاب دیوکامی

زاغ باشم تا جسد برادرم را پنهان کنم پس از  نیعاجزم که مثل ا ایآ من

 .دیگرد مانانیزمره پش

 شیکرد براکرده بود به او نگاه می کیهایی که بارمتفکرانه با چشم سروه

 ایاطالعات را فقط با مطالعه به دست آورده است  نیجالب بود آوان ا

 دارد. یگریمنبع د
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دوخت و گوش  زیهای رهایش را به موجچشم دستادنیرودخانه که ا کنار

 آب سپرد. یبه صدا

وقت  کیگرفته بود با دست گرفت تا نکند  یرا که باد به باز شیموها

  سازد. انیع یکس شیصورتش را پ

 شیابروها انیم یظینظر گرفته بود اخم غل ریهای او را زکه حرکت آوان

سش را از دست داده و نفدختر اعتمادبه نیا ندیتوانست ببینم نشست.

 کند.می شیتمام حواسش را معطوف موها

او  یبرا یفکر دیگرفت با یرا با نوک کفش به باز شیپا ریز سنگ

 کرد.می

 تا برگردم؟ یوقت اون روزها زنگ نزدسروه چرا هیچ ــ

 .دیسمتش چرخآورد به رونیآوان او را از فکر ب سؤال

 بشم. تیخواستم مزاحم زندگــ نمی

 ای سکوت کرد.لحظه
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  م؟یها بگاز گذشته میبخوا نجایا ستین فیآوان ح ــ

 هایش دل آوان را از غم فشرد.لب یرو یمصنوع لبخند

 صورتش گرفت. یاش را باال آورد و روبرواشاره انگشت

و  یمن نبود یحرف رو نزن تو مزاحم زندگ نیوقت اهیچ گهید ــ

 .یستین

خبر بماند همه مدت از او بی نیاکند و  یعاشق یسخت بود ادعا شیبرا

از سرگذشتش باخبر شد و او  یدر تنش احساس کرد وقت یدرد

 .دیرا در چنگ گرفت و آهسته کش شیموها نتوانسته بود حافظش باشد.

 ؟یهات رو کردفکر شبمیهای ددر مورد حرف ــ

تر درخشان دینور خورش ریهایش زچشم یبه آوان که رنگ عسل ینگاه

 داخت.شده بود ان

 .دیوار به گوش رسزمزمه شیصدا

بگم که  یدونم چطورندارم. نمی یحس خوب ی!... ولیلیــ آره خ

 .یاحساس من رو درک کن
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ای مکث با شد و بعد از لحظه رهیرنگش خ یشیهای مبه چشم آوان

 محکم و مردانه پاسخ او را داد. یصدا

رو  یمنف یانرژندارم  دوست باف نباش...یهمه منف نیا یــ سروه منف

 نیرا کند جذب ا یخوب خوب: »گهداره که می یشعر موالنای. جذب کن

جذب  یزیچ زیجهان هر چ در/ بخوان یبر و نیبیو ط باتیط/ بدان

ها قبل هم به مثبت و قرن یحت« و سرد، سرد دیرا کش یگرم گرم،/ کرد

 اشاره کردن. رشیبودن و تاث یمنف

سمت رودخانه و به دیوان دزدآ رهیچشم از نگاه خ نیشرمگ سروه

 زد. یلبخند محو برگشت.

 ــ قشنگ و متفاوت.

تنش را با  یهای مشتاق آوان تنش گر گرفته بود هوس کرد داغنگاه ریز

ضربان قلبش را هنوز هم احساس  یصدا .ببخشد امیالت یآب کم یسرما

شد بند  خم به گوش آوان هم برسد و رسوا شود. دیترسکرد میمی
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ای آورد و جفت گوشه رونیب شییش را باز کرد و از پاهاهاکفش

در آب فرو رفت  شیکه پاها یقدم برداشت و تا زمان آهسته گذاشتشان.

آب به  یکه از سرما یخاص لرزش کرد.را احساس می یهنوز هم داغ

هایش هایش را ببندد و دندانای چشمهیاندامش رسوخ کرد باعث شد ثان

سمت ای بهجلو که حرکت کرد لحظه سمتهب هم فشار دهد. یرا رو

ای زد و به راه اش لبخند محجوبانهرهینگاه خ دنیآوان برگشت و با د

شده با  یرا که در تمام تنش جار یخواست حس خوبنمی دلش افتاد.

 عوض کند. یزیچ

پرسه  یگرید یکرد. اما افکارش جابه او نگاه می نهیدست به س آوان

به  یلبخند های سروه تنگ شده بود.طنتیش یزد چقدر دلش برامی

 هایش نشست.لب یگذشته رو یروزها ادی

 ها. یخوریقاصدک سرما م رونیب ایــ ب

 زد. یحیو لبخند مل دیسمت آوان چرخبراقش به نگاه

 هم بمونم. گهیذره د هیخوبه،  یلیــ خ
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ها از سنگ یکی یرا رو شیپا کیچند قدم کوتاه جلو رفت و  آوان

 گذاشت.

 .یفتیفقط مراقب باش ن زمیــ باشه عز

سمت انداخت و به یکرد نگاهعبور می شیپاها انیکه از م یبه آب سروه

 سیبه شلوارش که خ یهمان حال نگاه در مخالف مرد قدم برداشت.

 نیهم تیوضع نیشده و در ا سیشده بود انداخت. آه... تمام شلوارش خ

گذاشت و از  نیزم یتر رومهایش را محکقدم شود. ماریرا کم داشت ب

آوان همراه با  یصدا شد.رد می اطیو درشت با احت زیهای رسنگ یرو

 .دیانعکاس آب به گوشش رس

 کارت دارم. نجایا ایــ سروه ب

و با محبت به صورتش  ستادیخود را به او رساند و مقابلش ا خرامان

 شد. رهیخ

 ــ بله پسرعمو؟
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و در آخر  دیسرخ شده بود چرخصورت سروه که از سرما  یرو نگاهش

های که در حصار مژه شییهای آهورنگ چشم یشیمردمک م یرو

 تابدارش بود مکث کرد.

ی دو نفره مشاعره هیها گذشته ادیبه  میبسه اصالً بر گهید رونیب ایــ ب

 ایهست  ادتی یهمه مدت هنوز هم شعر نیبعد از ا نمیبب میبرگزار کن

 نه.

 ه لب آورد که قلب مرد را لرزاند.ب ینیلبخند شرمگ سروه

 پسرعمو. میبر ــ

 دوست .ردیی دختر بگاش را از چهرهفتهینگاه ش توانستیمگر م آوان

که به ذهنش آمده بود را با احساس  یتر شعرعیداشت هر چه سر

را بر  تیهایش بی چشمرهیزد و خ لبخند به گوش دختر برساند. یخاص

 زبان آورد.

چال  نیخال اگر گذشت بد زان/ ت از نوشخند و دلنهــ چال فتد به گو

 یبرمی
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 افکارش انداخت. نییزده لبخندش محو شد و سرش را پاخجالت سروه

 تیب نیها پرواز کرد انگار آوان هم قصد مرور داشته که با ابه گذشته

هم در خاطر داشت که در گذشته جواب  هنوز مشاعره را آغاز کرده بود.

را به او  نشانیی بهای افتادهداد فاصله حیداده اما ترجیشعر را چه م نیا

 کند. یاداوری

 کرد و رفت میقفس بودم، رها در/ کرد و رفت مینفر آمد صدا کیــ 

 جوابش را بدهد. هیبا کنا نیچن نیکرد سروه انمی باور

دخترک حلقه  فیی ظرهایش را دور شانهخواست دستدلش می چقدر

بدهد که تا هر جا جان در  نانیو اطم ردیآغوش بگ کند و او را محکم در

  گذارد.نمی شیماند و تنهاتن داشته باشد کنارش می

 را تکان داد. سرش
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آور  امیتوانست مانند قاصدک آزاد و پرا دوست داشت کاش می لقبش

 و کمر صاف کرد. دیهایش را پوشکفش های خوش باشد.خبر

 ؟یکه شعرم رو ادامه نداد یباخت رو قبول کرد یزود نیــ گفتم به ا

 هایش گذشت و ابرو باال برد.از چشم یثیخب برق

به سفر  کنیما بود ول دلواپس/ ــ تا قفس باز شد آن سوخته پر رفت

 رفت

کرد تا در مشاعره از آوان کم می یاریاز اینکه هنوز هم ذهنش  سروه

 آرامباشد.  دیتواند مفز هم میکرد هنومی احساس خوشحال بود. اوردین

 نیچند یشده بودند و باال ریها پاز آن یهایی که بعضاز کنار درخت

را باال گرفت و چشم  سرش گذشتند.سال عمر داشتند دوشادوش هم می

 دوخت. شیبه پسرعمو

 یاله ریبه تقد میبساز زین ما/ سوختن ماست یچو پ یاله ریــ تقد

که شکوفه زد بود و داشت آمدن بهار را به به درخت کنارش  ینگاه آوان

 انداخت. دیکشرخ زمستان می
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او کاش بر جان من  یو بال درد/ فتدیرب مبادا کز پا جانان من ب ایــ 

 فتدیب

که آن  یو احساس چاندیرا دور انگشتش پ شیای از موهاطره سروه

 به گوش آوان رساند. یتیلحظه در دلش جوانه زده بود را با ب

و آبم  لمیس انیم رانیح/ بردمهش، خوابم نمی یزهجر رو ستیریــ د

 بردنمی

کرد را می ینیاش سنگنهیس یسروه رو تیب ریکه از تاث یغم آوان

 آورد. رونیغم ب یطنز جبران کند و او را از هوا یگرفت با شعر میتصم

را بگرفتند و سرش  یکچل/ زدند خانهیکه مالئک در م دمیــ دوش د

 شانه زدند

ی ای صفحهاشاره با او را شاد کرد. یی سروه بعد از مکث طوالنندهخ

 ساعتش را نشان داد.

 .ادیها در ببچه یشده و هر لحظه ممکنه صدا ریکه د میــ برگرد
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 معصومانه به مرد انداخت. یبلند کرد و نگاه سر

 ــ چقدر زود گذشت.

 .دیبود چشم دوخت و بلند خند دهیبه سروه که لب برچ آوان

 .ارمتیباز هم ب دمیقول م ایقاصدک خانم... ب میبر ایــ ب

 نیاول دندیگروه که رس به را تکان داد و در کنار آوان به راه افتاد. سرش

 .باال برد ییابرو دنشانیسهراب بود که با د دیها را دکه آن ینفر

... دیای هم داریافتاد هم گروه ادتونی! چه عجب نیاومدــ االن هم نمی

ازتون  یزیبرنامه ر یبرا ینظر دیبرد فیشما تشر میدیالً ما هم داص

 .میریگو نمی مینگرفت

 به تاسف تکان داد. یو سر دیخند آوان

 ه؟یداداش حاال برنامه چ میــ ما قبولت دار

 شد. کیاز پسرها چند قدم به آوان نزد یکی احسان

 رستوران. میناهار هم بر یی راه رو بعد براادامه میــ فعال حرکت کن
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 نیزم یکه رو ییلویهای صبحانه را جمع کردند و مردها زلیها وساخانم

در  سروه ای بعد همه در کنار هم به راه افتادند.قهیبود را برداشتند و دق

که  همه بود. ستادهیا یهای آوان کنارجمع دوست یآن شلوغ انیم

 حرکت کردند او هم در کنار آوان به راه افتاد.

سمت مردم به یهیبود که نگاه بق ادیز یگروهشان به قدر یسروصدا

 .شدیم دهیها کشآن

کرد. سرش را به آن طرف چرخاند  زیهایش را تاز مردها گوش یکی نظر

در آفتاب  شیبود که موها یمرد قد بلند و الغر اندامِ بور .و نگاهش کرد

تظر بود کردند منمی شیصدا دیجاو هیکه انگار بق مرد .شدیزرد رنگ م

 نیقدم شود و اول شیکه قصد دارد در مشاعره شرکت کند پ یتا هر کس

 شعر را بعد از خودش بخواند.

darkhast_romannn@ رودهمان جا کامد، آنجا می از/ رودمی ایبه در ایــ آنچه از در
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 دارد. یآرام بخش و گوش نواز یشگفت زده اعتراف کرد صدا سروه

 نفر است. ویراد یدهنیگو دیآنقدر اشنا بود که تصور کرد شا شیصدا

خورد نمی تشیاو را جلب کرد به شخص سهراب بود که توجه یبعد

نگاه مشتاقش را به  سهراب داشته باشد. یهم در شعر و شاعر یدست

 را به زبان آورد. تیدوخت و ب نبیز

  ــ درد عاشقی را دوایی بهتر از معشوق نیست

 بیماری فرهاد را شیرین کنید. شربت

بودند و کامال به هم  یها جفت جالبزد به نظرش آن انشیبرا یلبخند

 که به ذهنش آمده بود را خواند. یتیبعد از سهراب ب آوان آمدند.می

باقی بود آن هم در  چانچه/ ــ در جوانی حاصل عمرم به نادانی گذشت

 پشیمانی گذشت

و قرار بود  دیرسیم انیبودند که داشت به پا یامشاعره ریها درگیبعض

 یها هم هر فضایو بعض ردیدر نظر بگ بهیها تنبازنده ید برنده برافر
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 شانیبرا یادگاریگرفتند تا عکس می دندیدرا که سر راه می ییبایز

 بماند.

درد گرفته بود و توان ادامه دادن  شیپاها یو راه طوالن یشدت خستگ از

 .دیدرا در خود نمی

 سمتش برگشت.آوان به ستادیکه ا یزمان

  شده قاصدک؟ یــ چ

 کرد. یفیظر اخم

 یهمه مسافت رو ط نیچند سال بود ا یدونخسته شدم می گهیــ د

 نکرده بودم؟

 .دیخند آوان

 صبر داشته باش. میرسبه رستوران می گهید یــ خانم خانما کم

او را در  حضور کوبان حرکت کرد و با حرص از کنار آوان گذشت. یپا

احساس  یقدر به داد.نمی تیمکرد اما اهپشت سرش احساس می
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چه  دینفهم دندیبه رستوران رس یدر وجودش بود که وقت یخستگ

باز  دیرا خورد که با یراه یگذشته است و از همان جا غصه یزمان

 گشت.می

 نشست. نبیها کنار زاز تخت یکی یآزاد رو یفضا در

که در مشاعره اول شده سهراب بوده و داشت  یکس دیفهم نیآن ب در

آن روز را خودش انتخاب  یغذا دیکرد که بامی یفخر فروش هیبق یبرا

باشد او و همسرش را مهمان کند. لحن کالم  دیکند و بازنده هم که جاو

 .دیخندجالب بود که همه می یسهراب به قدر

 .دیسمت او چرخبه دیجاو

 دختره... هی هیترک میبار رفت نیآخر ادتهیگم سهراب ــ می

هایش را به اطراف ماجرا را گرفته بود چشم انیجر یخوبکه به  سهراب

 کالم او آمد. انیچرخاند و م

سفارش بده داداش من حساب  یخورمی یزیهر چ دیگم جاوــ می

 کنم.می
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 .دیبلند خند یاش نواخت و با صدابه شانه یی آرامضربه

 .دیکردم بابا اصالً همه مهمون من باش یــ شوخ

 و خنده گذراندند. یبه شوخ هایشان رالحظه تمام

و توان کنترل  دیکشدختر نگاه آوان را به دنبال خود می نیریش یخنده

دخترک هم به  یدهید بیصورت آس یحت هایش را نداشت.کردن چشم

های بیبود که ع نیعشق هم تیهم خاص دیشا آمد.می بایهایش زچشم

 پوشاند.معشوق را در نگاهت می

 .دیکش یقیست و نفس عمهایش را بچشم کالفه

را که سهراب سرخود به خاطر برنده شدنش  ییخدمت غذاهاشیپ

 مقابلشان گذاشت و رفت. زیم یسفارش داده بود را رو

سرسبز  یکرد با فضاای که از کنار تختشان عبور میرودخانه یصدا

به  یتیاهم کرد.می کیرا تحر شیداد و اشتهااطراف روحش را جال می @darkhast_romannn
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 دیبرد که شاداد و تنها از فضا لذت میها نمیچنگالقاشق و  یصدا

 آمد به آنجا برود.نمی شیپ گرید

 رونیرا حساب کردند و از رستوران ب نهیبعد از صرف ناهار هز یساعت 

 رفتند.

... آن روز ویداشت اسپ یبیرا به تابلو دوخت به نظرش اسم عج نگاهش

 خاطره شد. شیبرا

کرد و می فیفارش داده بود تعرکه س یکیشلیش تیفیاز ک سهراب

هم  یاوقات به آن رستوران برود و به شوخ یدارد گاه میگفت تصممی

 آورد.را می دیکرد که باز هم جاواضافه می

 گذشت. یی قرنبه اندازه شیاز درکه خارج شوند برا تا

را زد و از سروه که  نیماش موتیآوان ر دندیکه رس نگیپارک به

 یسرسر د خسته شده است خواست سوار شود.دااش نشان میچهره

که  ندیبنش یصندل یها کرد و خم شد رویبا هم گروه یخداحافظ
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 رهیخ شدیم کیصاف کرد و به او که داشت نزد کمر زد. شیصدا نبیز

 شد.

 .ستادیسروه ا یدر چند قدم نبیز

 ؟یریم یدار یمعرفت بدون خداحافظی بیــ دختره

 .دیلبش را گز 

 یوقت یجمع بود یام اصالً حواسم نبود فکر کردم توــ شرمنده

 کردم.می یخداحافظ

 شد سروه را در آغوش گرفت. کیو نزد دیخند نبیز

 دمیاومدم د نیماش یرو بذارم تو لیرفته بودم وسا ینداره ول یــ اشکال

 .شتیپ امیگفتم ب یریم یو دار یستین

 را در دستش گذاشت. یسروه فاصله گرفت و کارت از

 .یبه من زنگ بزن شمیمه خوشحال مو شماره تیزیکارت و نیــ ا

 زد. یتصنع لبخند
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 ــ حتما.

شاگرد  یصندل یرو نیرفت در ماش یبعد از خداحافظ نبیکه ز یزمان

کرد توان ندارد با می احساس هایش جمع شد.نشست اشک در چشم

ه او ب هیکرد بقهم فکر می دیشا ای برقرار کند.ارتباط دوستانه یکس

هایی را از سر گذرانده باز کنند با اینکه خبر نداشتند چه اتفاقترحم می

که  یدختر فهمند.را می زیهایش همه چکرد از پس چشمهم فکر می

شد نمی افتیدر دلش  یغم چیو ه دیدرخشمی یصورتش از شاد یزمان

 واقع شده است. انیاکنون مورد ترحم اطراف

هایش پاک چشمش را با انگشت یگوشه زده از شیو اشک ن دیکش یآه

 کرد.

کارت  یهای روبرد و بدون آنکه نوشته شیمانتو بیرا در ج دستش

  .گذاشت بشیرا بخواند در ج تیزیو
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 فصل هشتم 

 

چمدان بزرگ  کیکه از کوه برگشتند آوان با  یپس از آن روز درست

پر از  یچمدان کرد. ریاو را غافلگ شهیوارد خانه شده و باز هم مثل هم

بود لبخند  دهیخر شیتمام برا یو نکته سنج ینیزبیکه آوان با ر یسوغات

سرگرم  یبه قدر شیکرد پسرعموباور نمی یحت هایش آورد.لب یرو

 زیعز یکوچک هم برا یکادو کی یاو شده که حت یکردن برا دیخر

بود  ییبه همراه داشت داروها زیعز یکه برا یزیچ تنها نکرده باشد! هیته

کرده اگر نه  هیته شیبرا زیهای اول با تماس گرفتن عزکه همان ساعت

 برد.می ادیها را هم از قطعا همان
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به همراه لبخند پر  زیکرد عزمی یها را بررسکه از چمدان سوغات یروز

سرش را باال آورد و  ینظر داشت که وقت ریها را زآن یهر دو یطنتیش

 زیر شد.هبا شرم سرب دیرا د زینگاه عز

آن دو  نینگاه سنگ ریاز ز یکرد هر چه دارد بدهد وللحظه آرزو می آن

 .زدینفر بگر

که کنارش نشسته بود پارچه  زیکه چادر را از پاکت خارج کرد عز یزمان

سرش  یو چادر را رو ستادیا شیرا از دستش گرفت و بلند شد روبرو

 سرخ دختر گذاشت. یگونه یای روبوسه گذاشت.

 .نیبارک اهلل احسن الخالقــ فت

 نیسنگ یادیصورت سروه که با چادر قاب شده؛ ز یگرد یآوان رو نگاه

 بود.

ی سروه خارج از عهده نیو سنگ رهیتوجه بودن نسبت به آن نگاه خیب

کرد و  یای با هم تالقلحظه ی. نگاهشان برادیسمتش چرخبود که به
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روه ظهور کرد و ی سلبخند مهمان صورت آوان شد و شرم در چهره

 زیر انداخت.سربه

که  زیباعث شد تا سرش را بلند کند به او چشم بدوزد و عز زیعز یصدا

 کنارش اشاره کرد. یمبل نشسته بود با دست به صندل یدوباره رو

 .زمیعز نیبش ایــ ب

 به آوان لبخند زد. رو

ی سروه واقعاً برازنده یدیکه خر ییزهایــ دستت درد نکنه پسرم چ 

 جبران کنه مادر! تیت. انشاءاهلل دخترم روز عروسس

انداخت و  زیبه عز یزده بود، متعجب نگاه یکه ابتدا لبخند محو آوان

 .سمت پنجره رفتدر هم گره خورده به ییبعد از جا بلند شد و با ابروها

 دایپ انیاش جرنهیآزاد در س یپنجره را باز کرد تا هوا هیاز چند ثان بعد

darkhast_romannn@ بود. امدهیاصالً به مذاقش خوش ن زیحرف عز نیا انگار کند.
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موضوع را عنوان کرده، با دقت به واکنش  نیتمام ا یرکیکه با ز زیعز

هم  دخترک آوان و سروه در نوسان بود. انیم نگاهش ماند. رهیآوان خ

 شد خواند.اش نمیرا از چهره یزیزیر و آرام نشسته و چسربه

*** 

 هیکه از آوان در روز تولدش هدرا  یلیرا باز کرد و موبا فشیک پیز

که آوان  یدور آن روز کیذهنش  در .داخل کیفش گذاشتگرفته بود 

 برده بود مرور کرد. رونیکت و شلوار او را ب دیخر یبه بهانه

زده شد شگفت یاند به قدرتولد گرفته شیبرا دیکه برگشت و د یزمان

خودش در  یمیقد بود که عکس یکیک یرهیفقط خ قهیکه تا چند دق

 حک کرده بودند. شیکنار اسبش را رو

 کیو تولدش را تبر دیاو را در آغوش کش زیبه خودش آمد که عز یوقت

ی گونه یای روهایش را پاک کرد و بوسهزده از چشم شین اشک گفت.

را هم در آغوش گرفت و تشکر کرد بابت  لقامه کاشت. رزنیپ یبرجسته

 بود. هدیکش شیهایی که برازحمت
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 سمت در برگشت.به دیرا شن یکس اهللی یصدا یوقت

را هم  اشینبود که آوان سهراب و همسر دوست داشتن یکردن باور

 دیدها را دوباره میبود که آن نیریش شیبرا چقدر دعوت کرده باشد.

ها بود که سال گفت. کیاو را در آغوش گرفت و تولدش را تبر نبیز

 شیکه برا یآورد و آن تولدخاطر نمی تولدش را به زیجز عز یکس

هم خودش  دیشا گرفتند باعث شد احساس کند هنوز هم وجود دارد.

 گرانیببرد تا مجبور به تحمل حضور د ادیخواست تولدش را از می

 کرد.می ریهای دو نفره غافلگهر سال او را با جشن زیعز اما نباشد.

لقا هم او را و مههایش گرم کرد طنتیشب سهراب جمع را با ش آن

 بود سروه شاد باشد. نیکرد و تمام تالشش هم امی یهمراه

نفره از و تک یدسته جمع ادیهای زباالخره بعد از گرفتن عکس یوقت

را که از  یاقهیجواهر عت سیسرو زیعز دیرس شیسروه نوبت به کادوها

 داد شگفت زده شد هنوز هم باور هیمادرش به ارث برده بود به او هد
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نظرش را جلب کرده بود االن  یکه از دوران کودک یسیکرد سرونمی

 داشته باشد.

بود که باعث  دهیخر شیرا برا نزوریبا مارک و یرنگ روغن نقاش لقامه

شد خوشحال شود مارک محبوبش که قبل از آن همه اتفاق استفاده 

ها بود های مختلف در کنار رنگهم در شماره یادیز یقلموها کرد.می

 .دیاش را بوسو گونه دیدختر را در آغوش کش فیتن ظر

اش خواسته داشت. ادیلقا در گوشش گفته را به ای که مههم جمله هنوز

 یبوم بکشد و برا یدهد رواز دوران عقدش را به او می یبود عکس نیا

ام را خودم انتخاب هیگفت دوست دارم هدیم ببرد. هیاش هدیعروس

 کنم.

 ای که تاب سوار بود را به او دادند.فرشته یم مجسمهو سهراب ه نبیز

مارک  لیموبا یجعبه دنیآوان را باز کرد با د یکاغذ کادو یوقت یول

 یادیز ینهیهز حتما مدل تعجب کرد و شرمنده شد. نیآخر فونیآ

  پرداخت شده. شیبرا
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کرده  یها خداحافظمهمان یهای آن شب را ــ وقتهم تمام لحظه هنوز

 و رفته بودند ــ را به خاطر داشت.

 رهیها در آسمان خسکو نشسته و به ماه و ستاره یرو اطیکه در ح یزمان

شب به آوان گفت  همان صدا کنارش نشست.شده بود و آوان هم بی

را از او قبول کند و گرهِ کور  یمتیقگران یهیهد نیچن تواندینم

 نده بود.آوان کالمش را در هوا خشکا یابروها

داشت  میتصم زیعز .لقا بروندعقد مه یبود با آوان به مهمان قراراما امروز 

کمک به او خبر  یبود ــ را برا شگریــ که آرا هیهای همسااز خانم یکی

را انجام دهد. او که  شیداد خودش کارهامی حیترج کند که اجازه نداد.

 گرانیرا به چشم د اشتمام رخ چهره گرید یتوانست مانند دخترهانمی

 بکشد.
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سمت راست صورتش  یدهیدبیقسمت آس یرا رو شیای از موهادسته

را ساده بافت  هیمانده را بپوشاند و بق ادگاریآن زخم به  یرها کرد تا جا

 اش رها کرد.شانه یو رو

بود برداشت و  دهیخر شیروز قبل برا زیکه عز ی راشیلوازم آرا فیک

 یرو یکنارش انداخت و کم یعسل زیبه م ینگاه را باز کرد. شیپیز

را برعکس کرد و  فیک نشست. زیبه م کیجا شد و نزدبهتخت جا

 .ختیر زیم یداخل آن را رو اتیمحتو

 زیی منهیینگاه کردن در آ یبرا تشیاز حساس زینبود که عز بیعج

 بود. دهیهم خر یکیکوچ یبیی جنهییآ شیاطالع داشت که برا شیآرا

را در  ششیداشت تمام آرا میبا جلد چرم را برداشت. تصم یبکتا ینهییآ

 خط چشم و رژ لب خالصه کند. کی

و  دینداشت و بارها و بارها دستش لرز یکار مهارت نیچند اصالً در ا هر

الخره توانست و خط اتا ب کردیها را پاک مهایش کج شد و آنخط چشم

 .دیهایش کشپشت پلک یفیچشم ظر
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 تر از قبل کرد.ش را پر پشتهایمژه ملیر با

داد تر نشان میهایش را برجستهکه لب یرنگ یدر آخر رژ لب کالباس و

 هایش زد.لب یهم رو

تخت بلند شد و با  یکند از رو لیرا تکم ششیموفق شد آرا یوقت

را از کمد  راهنشیهایش رفت و کاور پسمت کمد لباسبه یهای آرامقدم

 کرد.را باز  پشیو ز دیکش رونیب

از خارج سوغات آورده بود را از  شیکه آوان برا یای رنگروزهیف راهنیپ

سختی از پشت باال را به پشیو ز دیپوش یآورد به آهستگ رونیکاور ب

دامن  یپارچه چروک شود گوشه دیترسکه انگار می یوسواس با .دیکش

ب همان حال به حبا در .ستادیدراور ا یرا گرفت و روبرو ریحر یپارچه

 انداخت. ینگاهدراور نیم یای روشهیش

اش او را از اندازه شیب یمهربانش باز هم با دست و دلباز یپسرعمو

  شرمنده کرده بود.
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 یمنتظر بگذارد. با عجله مانتو نیاز ا شتریرا ب زیخواست او و عزنمی

و با انداختن شال  دیپوش راهنشیپ یرا رو رشیرنگ حر یبلند مشک

به  یو کفش، نگاه فیو برداشتن ک شیموها یرو یرنگ یریش ریحر

 رفت. رونیرا جا نگذاشته باشد و از اتاق ب یزیاطراف انداخت تا چ

خانه را ترک کردند و  زیو همراه با عز دیپوش اطیهایش را در حکفش

 وارد کوچه شدند.

به او  ریسروه متح دنیدر حال صحبت با تلفن همراهش بود که با د آوان

 ماس را بدون توجه به مخاطب پشت خط قطع کرد.چشم دوخت و ت

همچون  ریحر راهنیزده چشم به قاصدکش دوخت که در آن پ شگفت

رنگ هم به لباسش  یجلو باز مشک یآن مانتو یها شده بود حتفرشته

 دیدرخشمی شیرخ دختر که در قاب موهانیم یرو نگاهش آمد.می
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هایش به طرف مرد سمتش باعث شد که چشمنگاه آوان به ینیسنگ

شود. اما نگاهشان که در هم گره خورد لبخند جذاب آوان باعث  دهیکش

 .ردیشد تا شرمزده چشم از او بگ

 .دیکش یقیای آوان را به خود آورد سروه نفس عمبا سرفه زیعز یوقت

 سته از کنارش رد شد.به او انداخت و آه ینگاه یچشم ریز دختر

نشست که آوان  یصندل یرا باز کرد و رو نیجلو رفت و در عقب ماش 

 بست. شیهم در را برا

را  نیماش ریشاگرد کنار آوان قرار گرفت و آفتاب گ یصندل یرو زیعز

 .دیای رنگش کشسرمه یبه روسر یدست نهییآورد و از آ نییپا

کرد در باور نمی .نشست یلصند یدر سمت راننده را باز کرد و رو آوان

 یبه نشانه یباشد و نتواند احساسش را کنترل کند. سر یسالگ یس
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را  یها که نقاشلقا قول داد بعد از سالشب سروه در جشن عقد به مه آن

 ی او و همسرش آغاز کند.از چهره ییترک کرده دوباره کارش را با تابلو

که در شب  یهای نقاشلهیآن رنگ و وس دنیعد از دخودش هم ب انگار

با عشق و عالقه  یکه زمان یگرفت وسوسه شده بود کار هیتولدش هد

 .ردیداده را از سر بگانجام می

را  نیراه آوان ماش انیشب که در راه برگشت به خانه بودند م دوازده

 سمت انداخت. کیبه  یپارک کرد و نگاه ابانیاز خ یاگوشه

 و لبو بخرم؟ یالــ باق

بود اشاره  ابانیها آن سمت خدورتر از آنکه کمی یبه چرخ دست سپس

 استقبال کرد. زیعز کرد.

 ــ آره مادر من موافقم.

دانست کند می یاز سروه خواست او را همراه زیشد عز ادهیکه پ آوان

 خودش اگر تنها نباشد. یدخترکش قدم زدن در شب را دوست دارد حت

 ای استراحت کند.گردند لحظهها برمیتا آن هم قصد داشت
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سمت هایی هماهنگ بهشده و در سکوت با قدم ادهیپ نیدو از ماش هر

 بود رفتند. ستادهیاش ایکه کنار چرخ دست یرمردیپ

شکست. هر می ینیعبور ماش یصدا یرا گاه گاه کیتار ابانیخ سکوت

از  جلوتر داشتند.ای در کنار هم قدم برمیعجله چیدو آرام و بدون ه

هایش را و دست ستادهیچراغ برق ا ریت ریز یبا چرخ دست یها مردآن

 نیبرق زد و ا یچرخ از شاد دنیبا د نگاهش بغلش جمع کرده بود. یتو

کج  یچرخ رمردیسمت پاز نگاه آوان پنهان نماند با محبت راهش را به

 کرد.

آورد و کنار  رونیبپولش را  فیشلوارش ک بیکه شدند آوان از ج کینزد

 .ستادیا رمردیپ

 .یــ سالم حاج

 ی چرخ گذاشت.رهیدستگ یدستش را رو یی کهنهپارچه رمردیپ

 بشم. یــ سالم جوون هنوز قسمت نشده حاج

@darkhast_romannn

https://t.me/joinchat/fbNC0O6yGo42ZmE0


 ای به لب آورد.لبخند مردانه آوان

 .شهیقسمتتون م یــ انشاءاهلل که به زود

 تکان داد. یسر رمردیپ

 ــ انشاءاهلل در خدمتم.

 چشم دوخت. رمردیبه دخترک انداخت و سپس به پ ینگاه آوان

 .دیزیگلپر نر شونیکی یرو یظرف لبو و دو تا ظرف باقال هیــ 

 یقرمز رنگ که رو یبود و به سفره ستادهیای از چرخ اگوشه سروه

کهنه  یآمد آن چرخ دستنظر می به کرد.سطح چرخ پهن بود نگاه می

های قدمتش حمل کرده ش در تمام سالرا با خود یادیهای زخاطره

خبر گذاشته آن شهر که او را از همه جا بی یپوسته ریز انگار باشد.

 کردند.می یبا ظاهر و باطن متفاوت زندگ یادیهای زانسان

 یشد باال آمد و روکه از قابلمه خارج می ییبخارها یتا رو نگاهش

های و چروک نیچ بود ثابت شد. ستادهیکه آن طرف ا رمردیصورت پ

 .دیکشها میرا به رخ آن بشیپر از فراز و نش یمرد گذشته یچهره
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هایی که از شدت سرما سرخ شده بودند در دو ظرف با دست رمردیپ

قرار  کیبرش زد گذاشت و در پالست شانیکه برا ییو لبو یبزرگ باقال

 داده و به دست آوان داد.

 خ گذاشت.چر یتشکر کرد و صد هزار تومان رو آوان

 نور گرفت. ریپول را ز رمردیپ

  ؟یــ جوون پول خورد ندار

 گذاشت. بشیرا در ج فیک

 ــ نه پدرجان.

 هم فشرد. یهایش را رولب رمردیپ

 ــ آخه منم پول خورد ندارم.

 .دیکش شیبه موها یدست آوان

 ــ اشکال نداره.

 را در آغوش گرفتند. گرید کیرنگش  دیسف یکرد که ابروها یاخم
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 .یطور نیا شهیـ نمـ

 ی مرد زد.شانه یرو یدست آوان

 دیخر یپسر خودت تعارف نکن باز هم برا یــ پدر جان من هم جا

 زنم.بهتون سر می امیمی

 تکان داد. یاش را از سرش برداشت و سریکاله نمد رمردیپ

 .دیبده انشاءاهلل خوشبخت بش رتونیــ باشه پسرم خدا خ

ای به سروه کرد و در کنار هم بعد از کر اشارهزد و با تش یلبخند آوان

قدم  اوو باوقار در کنار  نیمتسروه  با مرد به راه افتادند. یخداحافظ

هم از  دیشا .نداشتند نیبه ماش دنیرس یای براداشت و انگار عجلهبرمی

عبور  ینیماش یخلوت که گاه گاه ابانیشبانه در آن خ یرو ادهیپ

در عقب سمت خودش را  دندیکه رس نیماش به کندند.کرد دل نمیمی

 سروه باز کرد و بعد از بستن در خودش هم پشت فرمان نشست. یبرا

سپرد کمربندش را بست و  زیبار مصرف را دست عز کیهای ظرف

که حرکت کرد سروه سرش را به پنجره چسباند و  نیماش استارت زد.
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 چشم ماند.ا میکه پشت سرشان ج یبرق رهیهای تنگاه دوخت به چراغ

 یگالر یرا روشن کرد و وارد پوشه لیموبا یگرفت و صفحه رونیاز ب

نظرش  به شد. رهیلقا انداخته بودند خای که با مهعکس دونفره به شد

 شده بود. بایز یسوختگ یبا آن جا یحت

آرامی با انگشت پوستش را لمس کرد صورتش گذاشت و به یرو دست

 دنیبا د ییگو اما کار را هم نداشت. نیت اتا قبل از امشب جرئ دیشا

 گرفته بود شجاع شود. میباره تصم کیدوستش به 

*** 

 

شد پروانه با متوجه می یکرد گاهمی یها زندگآوان با آن یوقت از

خواست کند دلش نمیو در آخر با دعوا قطع می ردیگپسرش تماس می

darkhast_romannn@  فکر کند خودش باعث خصومت آن هاست.

https://t.me/joinchat/fbNC0O6yGo42ZmE0


ها به آن ینگاه رفت. رونیو مرتب از اتاق ب دیهایش کشبه لباس یدست

قدم شینشسته بودند انداخت و در سالم پ نیزم یرو زیعز یکه روبرو

 جوابش را دادند. نیشد که سر سنگ

ها که به آشپزخانه برود تا آنجا در کنار آن ییرایپذ یبرا دادیم حیترج

 .ندیرا نداشتند بنش دنشیچشم د

کرد در همان حال را آماده می ینیریو ش وهیای مهکه ظرف همزمان

 یرا در خانه شانیکه صدا ستیچ نشانیبحث ب ندیگوش سپرده بود بب

 اند.باال برده زیعز

را  اطیآوان در ح یکشاند و وقت رونیاو را از آشپزخانه ب فونیآ زنگ

 رفت. رونیبست چند قدم ب

 ــ سالم.

 به سروه چشم دوخت. ها گرفت و متعجبکیینگاه از موزا آوان

 1؟و مهییرایبه پ یهه ل هاتوه که تو هاتو یــ روژ له کو

 اد؟یآفتاب از کدوم طرف در اومده که دخترعمو به استقبالم م 1 
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 باز کرد. نهیس یهایش را از رودست سروه

بنه ماله ت هان  ژمیب تیته نها هاتوم تا به تقلوب پ انیــ ئاموزاگ گ

 1.رایل

 .ستادیتر از سروه انییپله پا کیلبش نشست و  یرو یمحو لبخند

ی منو حدسم دا بو له بونه شویک ، له اول هیبه  نیگه ــ باشه آموزاگ ا

 2.له ئارمانج داین شیکه او ردیدرم ک ایکیبو که له تار کیریتنها ت ینهاتو

 گذاشت. شیهایش را به نماکرد و چال گونه ینیریش یخنده دختر

به آوان از قاب در گذشت و هنوز آثار خنده از صورتش پاک نشده  پشت

های غضبناک زن اخم چشم دنید با .دید شیا روبروعمو ربود که زن

آرام از کنارش گذشت و به آشپزخانه  هایش را گرفت.خنده یجا یفیظر

 برگشت.

 هستن. نجایت اپسرعمو جان فقط خواستم تقلب برسونم که خانواده 1 

 .انداختم که به هدف نخورد یکیتار یتو یریفقط ت یومدیزدم به خاطر من ناز اول هم حدس می میرسخترعمو به هم که میباشه د 2 
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 کیکه پشت سرش پا به سالن گذاشت خونسرد با همان لبخند نزد آوان

 .ستادیرفت و مقابلش ا

 .یــ سالم مامان خانم خوش اومد

 .دیابرو در هم کش یظبا غ پروانه

 سالم. کیــ عل

 ای کرد.دست به سالن اشاره با

 .امیمن هم لباس عوض کنم می ییرایپذ یتو دییــ مادر شما بفرما

 را با خشم گرفت. شیبازو پروانه

رو  یچ یموندگار شد نجایا یاومد ؟یدیانجام م هیکارها چ نیــ پسر ا

شه با پدرت روشن می فمیکه تکل یاالن تا زمان نیهم ؟یثابت کن

 خونه. میگردیبرم یکندونت رو جمع میچم

 رونیرا آرام از دست مادرش ب شیبه عقب برداشت و بازو یقدم آوان

 آورد.

 کار شما رو در حق سروه جبران کنم. یــ اومدم کوتاه
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 .دییهم سا یهایش را رودندان پروانه

سپرد دست بابات  ؟یــ به من و تو چه؟ مگه باباش گفت تو مراقبش باش

تو  ستین ازیجوابگو باشه ن دیکرده خودش با یهم هر کوتاهکه اون 

 .یبزن شیخودت رو به خاطرش به آب و آت

 به صورت سرخ مادرش انداخت. ینگاه خونسرد

 دیدونستــ مامان من در قبالش مسئولم چون دوسش دارم شما هم می

کشور  نیدستم از ا دیدیفهم دیکن تیاینکه از ما حما یبه جا یول

. دیباز کرد شیشهاب رو به زندگ یرسه پابه من نمی یخبرکوتاهه و 

رو هم  نیکه نه تنها سروه بلکه آو هیها چیباز نیفهمم قصدتون از انمی

 .نیبدبخت کرد

 .ی تاسف تکان دادزد و سرش را به نشانه یپوزخند

که با سروه کرد باز هم دخترت  یبعد از کار یعنیــ آخه واقعاً شهاب؟ 

  ؟یوجود داداون بیخودت رو به 
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 .ای به او رفتچشم غره پروانه

 یرو نگه داره؟ وقت شیــ به من چه دخترعموت عرضه نداشت زندگ

بود من  یشده و خود خواهرت هم راض نیشهاب اومد گفت عاشق آو

اگه هم قصد  یگردبرمی یهم اگه عاقل باش تو کردم؟چه کار می دیبا

هم حق برگشت به خونه  گهیو د کنمنمی تتیحما چیمن ه یبمون یدار

  کشم؟. کم از دست پدرت مییرو ندار

های اشک حلقه زده در چشم دنید از .به مادرش انداخت یقیعم نگاه

برگردد نگران شد و  ییرایزن که قصد داشت پنهانش کند و به پذ

 را گرفت. شیبازو

 یکردن بگو چ یو کبر یهمه صغر نیا یاالن به جا نیــ مامان هم

  ه؟شد

 پنهان نماند. دشیپروانه از د پوزخند

همه سال تحملش کردم به خاطر شماها  نینشده اگه ا یــ تو بگو چ

 .دیدونکدوم قدر نمی چیه یبوده ول
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 برد. اطیسمت حزن را گرفت و او را به فیظر دست

 .هیچ انیکن بدونم جر فیــ مامان لطفا تعر

 .دیکش یقیآه عم پروانه

 یطوالن یقهرها ایبابات بگم؟ از ازدواج مجددش  ــ از کدوم شاهکار

  مدتش؟

 ماند. رهیرنگ مادرش خ یهای مشکبه چشم ریای متحهیثان یبرا آوان

کند اما  دایپ یاز شوخ یتا رد دیچرخصورت پروانه می یرو نگاهش

و رو کرد.  ریزد دلش را ز شیچشم زن ن یکه از گوشه یی اشکقطره

 نبود. یها شوخحرف نیا

راهرو نشست و سرش را  یجلو یپله یو مستاصل رو چارهیب پروانه

 هایش گرفت.دست انیم

 بغضش شکست و به هق هق افتاد. ناگهان

 بابابزرگت رو نداره. یو مردونگ رتیرگ غ هیآدم  نیــ ا
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 یرا صدا اطیح ی. سکوت فضادیتن لرزان زن را در آغوش کش تنها

ها کرد کلمهاحساس می یحتشکست و او های آرام مادرش میهقهق

 افتی انیهایش پاکه اشک یی مادرش را تا زمانشانه گم کرده است.

 نوازش کرد.

آمد و  رونیکه به خودش مسلط شد از آغوش پسرش ب یزمان پروانه

 دیرفت تا صورتش را بشورد هنوز هم با اطیسمت حوض وسط حبه

 کرد.غرورش را حفظ می

 رهیهایش خای به کفشگرفت و لحظه مادر ینگاه از صورت شکسته 

 را به چنگ گرفت. شیها برخاست و موهاپله یدفعه از رو کیشد و 

داشت اول مادر را به خانه برساند و بعد هم با پدرش صحبت  میتصم

به صورت  ینگاه اوردیهایی باعث شد سرش را باال بقدم یصدا کند.

 ی پروانه انداخت.دهیپر یرنگ و رو

با  امیبعد برسونمت خونه خودم م ارمیرم داخل مانتوت رو بیــ مامان م

 زنم.بابا حرف می
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که با پسرش از  یتکان داد و تا زمان دییی تابه نشانه یحوصله سربی زن

 .امدیدر ن شیخانه خارج نشدند صدا

پسرش را در  زیرساند عزآوان اطالع داد پروانه را به خانه می یوقت

 کیبه سراغ عروسش رفت اما پروانه تنها با تنها گذاشت و  ییرایپذ

 را نداد. یصحبت چیه یخارج شد و به او اجازه اطیاز ح یخداحافظ

 یهایش براای ممکن است سد اشککرد با گفتن هر کلمهمی احساس

 نماند. یباق شیبرا یشکسته شود و غرور زیدفعه مقابل عز نیا گریبار د

 .یر انداختزشرمنده از رفتار مادرش سربه آوان

 .خوامیجان من از طرف مادر عذر م زیــ عز

 .دیاز سر افسوس کش یآه رزنیپ

 .ستین یاوضاع خوب یــ اشکال نداره مادر فعال مراقبش باش االن تو

 تکان داد. تیی رضابه نشانه یسر

 ــ حواسم هست تو هم برو داخل سر پا نمون فعال خداحافظ.
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 از در فاصله گرفت. یکم زیعز

 .خدا به همراهت پسرمــ 

برگشت و  ییرایهای آهسته به پذهم با قدم زیکه بسته شد عز اطیح در

کرده  ییخطا نیدانست واقعاً همچمحمود که نمی یدر سکوت رو به رو

 نه نشست. ایاست 

را در  یربع کی پشت فرمان نشست و استارت زد و به راه افتاد آوان

 به مادرش کرد. ینگاهمو نی اوردیسکوت گذراندند که طاقت ن

  د؟یدار یبابا ازدواج مجدد کرده؟ مدرک نیدیــ مامان شما از کجا فهم

 سمت پسرش برگشت.کرد و به یاخم ییبا ترشرو زن

های تلفن نمیبدارم می ستمیگم؟ کور و کر که نمن دروغ می یعنیــ 

به  ازیشغلش ن اصال شده. ادیرفت و آمدهاش هم ز یمشکوک داره حت

 مسافرت. رهیاون هر هفته م ینداره که به بهونه سفر

هایش نهاد لب یپنجره گذاشت و انگشت اشاره رو یدستش را رو آوان

و  دهیرا کامل نفهم انینداشت تا جر قصد چشم دوخت. ابانیمتفکر به خ
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دانست چطور پدرش را قضاوت کند اما نمی دهیهای خودش ندبا چشم

دور از چشم او به  ایل با پدرش حرف بزند راه حرکت کند او نیدر ا دیبا

 یی آرامزد که پروانه ضربهدر افکارش دست و پا می هنوز برود. قیتحق

 زد. شیبه بازو

 برگرد. یــ کوچه رو رد کرد

 یجهیگرفت و تالش کرد به خودش مسلط باشد تا نت یقیعم نفس

 یه کوچهب ابانیاز دور زدن در خ بعد افکارش را به زن هم انتقال دهد.

مادرش  سمتبه مورد نظر رفت و راهنما زد کنار ساختمان پارک کرد.

 .دیشود چرخ ادهیکه قصد داشت پ

 کارتون دارم. دینیبش قهیدق هیــ مامان لطفا 

به انگشتر  ینگاه آوان به او چشم دوخت. یتکان داد و سؤال یسر زن
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که  دمیرس جهینت نیفکر کردم و به ا یهایی که زدرفراه به ح یــ تو

 .نیدها نظر میدهیو شن دهید یو فقط از رو دیندار یشما هم مدرک

  .میریبگ میکنم بعد تصممی قیتحق هیاول  نیاگه اجازه بد مامان

 نگاه پروانه پر از خشم و غضب شد. 

 ستمیم نشم؟ کور و کر هبابات نمی انتیمن نفهمم؟ متوجه خ یعنیــ 

 الحمداهلل.

مادرش را در دست گرفت و تالش کرد با  فیو ظر فیهای نحدست

 او را قانع کند. یمهربان

 دیانجام بدم شا قیتحق هیمن هم  نیکنم اجازه بدــ ازتون خواهش می

بعد هم بابا  میپنجاه درصد هم مثبت فکر کن هی دیاشتباه شده باشه بذار

  خودش گفته ازدواج کرده؟

darkhast_romannn@ زد. یزن را فشرد و لبخند دست تکان داد. یمنف یبه نشانه یسر زن
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 هیرو بفهمم بعد  انیهفته به من فرصت بده جر هیــ خوب پس شما 

به خرج  استیس شهیهم مثل هم شما .میریبگ یدرست و حساب میتصم

 .نیبد

دستش را  .ردیرا به کار بگ استشیمدت س هیشده بود قبول کند و  ناچار

 .دیکش رونیاز دست پسرش ب

 مونم.ــ منتظر خبرت می

 قرار داد. کی یرا گرفت و دنده را رو چکال آوان

انگار که قبول  دیباش یبابا برگشت خونه شما عاد یــ باشه پس وقت

 .نیهاش درسته و بهش اعتماد دارحرف نیکرد

سمت را بست و به نیشد در ماش ادهیپ یو با خداحافظ دیکش یآه زن

هم  هنوز زد و به راه افتاد. یخداحافظ ینشانه به یبوق خانه رفت.

قصد داشت او  فعال داشته باشد. یبا پدرش چه برخورد دیدانست بانمی

 یانیداد جرمی حیترج .هایش گوش دهدحیرا قضاوت نکند و اول به توض
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شنود و ممکن که می یرا باور کند تا حرف ندیبکه با چشم خودش می

 اش کند.مندهاست اشتباه هم باشد و شر

را زد و  فونیآ زنگ شد. ادهیی درخت پارک کرد و پهیسا ریرا ز نیماش

کنار حوض  اطیح یتو که سروه در را باز کرد. یتا زمان ستادیمنتظر ا

سمت به قهینشست و دست و صورتش را شست و بعد از چند دق

و  ندیرا بب زیپدرش اول عز دنیگرفت قبل از د میتصم ساختمان رفت.

 او صحبت کند.با 

 .ستادیها بود که آوان کنارش اآشپزخانه در حال شستن ظرف یتو سروه

 اش کرد.حواله ینگاهنیم

  ارم؟یناهار ب ؟پسرعمو یدفعه کجا رفت کیــ سالم 

 داد. هیتک نتیآب برداشت و به کاب یوانیل آوان

ــ واال اول اینکه رفتم مادرم رو برسونم و سؤال دومت هم ممنون 

  نجاست؟یفقط پدرم ا .ستمین گرسنه

 آب را بست و دستش را با حوله خشک کرد. ریش
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 بحثش شد و رفت. زیــ نه پدرت انگار با عز

 شد. رهیتکان داد و به او خ یسر آوان

 کجاست؟ زیــ عز

 یکنار سماور نشست و قور کیسه استکان کمر بار یحاو ینیبا س سروه

 را برداشت.

 .ادیهم م زیعز یوربخ ییخونه تا چاــ نماز می

با  آوان گذاشت. ینیس یاو رو یو جلو ختیر شیبرا یچا یاستکان

اش را گرما زده خیروح  یچا یداغ را برداشت. کیتشکر استکان کمربار

 .دیای نوشآرامی جرعهو به دیرا به مشام کش ی. با لذت عطر چادیبخش

 چرخاند. را در دست شیداد و متفکرانه استکان چا هیتک یبه پشت سروه

کند در ناراحت است اما تالش می یکرد آوان از مطلبمی احساس
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است در افکارشان غرق  قهیدانستند چند دقهر دو را که نمی زیعز یصدا

 اند به خود آورد.شده

 در سختی کنارشان نشست.گذاشت و به نیزم یبشقاب دستش را رو 

 ها کرد.ینیریای به شداد اشارهرا ماساژ می شیکه زانو یحال

 خوشمزه اس. یها با چابچه دیبخور یــ نخودچ

 و مقابلش گذاشت. ختیر زیعز یهم برا یچا یاستکان سروه

 .دییــ بفرما

 زد. یلبخند

 .ــ دستت درد نکنه دخترم

 گذاشت. ینیس یو استکان را رو دینوش یرا با نخودچ یچا آوان

 بابام کجا رفت؟ زیــ عز

کرد چشم به سروه انداخت و بعد به آوان که منتظر نگاهش می یهنگا

 دوخت.

 رفت. یدونم واال با دلخورــ نمی
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 .دیهایش را در هم کشاخم

 .دیصدام کن دیداشت یاستراحت کنم کار یساعت هیرم ــ من می

 نیزم یرو ها به اتاق رفت و در را پشت سرش بست.توجه به آن بدون

 ییش را به سقف دوخت سرش از حجم فشار عصبهاو چشم دیدراز کش

 بود. یاما انگار خواب هم از او فرار دیخوابمی یاندک دیدرد داشت و با

ای بعد هم به ازدواج و لحظه دیشیاندهای مادرش میای به حرفقهیدق

 نه... ایدارد  تیدانست واقعمجدد پدرش که نمی

به نظرش  نیاش و اادهکرد از خانوسروه او را غافل می ادیهم  یگاه

 تری بود.نیریش یایرو

 یهایش روافکار مختلف را پشت سر گذاشت که سرانجام پلک یقدر به

 فرو رفت. یقیو به خواب عم دیهم لغز

را که  نشیهای سنگپلک یها گذشت و عاقبت با احساس گرسنگساعت

توانست بود و نمی کیتار اتاق هنوز هم مست خواب بودند باز کرد.
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را از  لیکرد و موبا هیآرنج تک یرو .ندیرا بب وارید یساعت رو یحهصف

اش که در معده یدرد اش چشم دوخت.کنارش برداشت و به صفحه

داد که هشت شب را نشان می لیباعث شد نگاه از ساعت موبا دیچیپ

 و از جا بلند شود. ردیبگ

فت و از سمت در رعادت کرده بود به یکیهایش به تارکه چشم یحال در

کرد و  یو سروه که کنار هم نشسته بودند سالم زیبه عز اتاق خارج شد.

 گرفت. شیرا در پ اطیراه ح

هایش چشم یرا از رو نکیگذاشت و ع نیزم یرا رو یبافتن زیعز

 برداشت.

 یشد تا شام رو بکش داریآوان هم ب گهیــ دخترم برو سفره رو بنداز د

 .ادیاون هم م

سمت آشپزخانه قدم برداشت کباب ند شد بهگفت و بل یچشم سروه

 انداخت. ییرایها را داغ کرد و سفره را در پذیاتابه
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رفت تا آوان را که کنار حوض نشسته  اطیکه تمام شد به ح شیکارها

 .ستادیا وانیا یبود صدا کند. رو

 .ایــ سفره رو انداختم ب

 حوض بلند شد. یتکان داد و از لبه یسر آوان

سرگرم بود که  شیبا غذا یه سکوت کرده بودند و هر کسشام هم وقت

خیز شد که آوان زودتر از او نیم سروه .دندیرا شن فونیزنگ آ یصدا

در ظاهر شد  انیکه عمو م یزمان تا .رفت فونیسمت آبرخاست و به

 کدام سراغ غذا نرفتند و منتظر ماندند.هیچ

هنوز  دیچیهای مادرش در گوشش پکرد و باز حرف یاخم آوان

جا شد و به سفره بهجا یکم زیعز نشان دهد. یدانست چه واکنشنمی

 ای کرد.اشاره
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نشست  ییرایای از پذعمو آورد و گوشه یبرا یاز آشپزخانه بشقاب سروه

در فضا حاکم شده بود.  یخاص نیسنگ سکوت ها تمام شود.آن یتا غذا

افتاده که عمو باز هم به آنجا بازگشته و  یدانست چه اتفاقهنوز نمی او

هم همسرش در قهر به  دیشا سپرده. یبه فراموش زیاش را از عزیدلخور

 .دهدیبرد و او را به خانه راه نمسر می

نخورد، نتوانست آن فضا را تحمل کند و با تشکر  شتریچند لقمه ب آوان

  .ردیبگ یرفت تا نفس اطیبلند شد و به ح یکوتاه

 به دنبالش روان شد! دهیکه با قامت پسر قد کش ینگاه پدر و

 رهیشلوارش فرو برد و به ماه خ بیو دستش را در ج ستادیا وانیا یرو

با  نگاهش سمتش چرخاند.که کنارش قرار گرفت سرش را به سروه شد.

که سروه  دیهایش رسو به چشم دیصورت دختر چرخ یرو یفتگیش

 زد. یزیر شد و لبخند محجوبسربه نیشرمگ

ام سر رفته واقعاً حوصله یخواستم مزاحم خلوتت بشم ولــ راستش نمی

 داره. ینیسنگ یخونه هم که فضا یبود تو
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 دختر گرفت. شانیپر یاز موها نگاه

قاصدک بره  شهیمزاحم مگه م یبه خودت بگ نمینب گهیــ دخترک د

خبره. حاال هم برو آماده شو  و مزاحم باشه؟ قاصدک فقط خوش ییجا

 .میبزن یدور میبر

شد که  خوشحال سر فرود آورد. تیزد و با رضا یهایش برقچشم

گرفت تا سروه آماده  میتصم توانسته حداقل دل دخترک را شاد کند.

 رفتنشان بگذارد. رونیب انیرا هم در جر زیبه سالن برگردد و عز شودیم

 .دیکش ششیبه ته ر یدست

 .میبزن یدور هی رونیب میرمن و سروه می جانزیــ عز

 پسرش چشم دوخت. یگرفت و به قد و باال ونیزیتلو یاز صفحه نگاه

 همسرش در ذهنش رنگ گرفت. ای ازخاطره
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پوشم کفش پاشنه بلند هم می یقد و باال که هر چ نیــ ماشاءاهلل به ا

 رسم.هم نمی اتشونه یباز تا رو

 فشرد.اش مینهیگرفت و به سو خم شد او را در آغوش می دیخند مرد

دختر قد  ییبانمک و تو دل برو زهیم زهیر یطور نیتو هم رانیــ ج

 گرفتمت.که من نمی یبلند بود

 اش زد.نهیس یای روضربه

که انگار نه انگار من بودم بهت جواب مثبت  ستینفس نــ اعتمادبه

 دادم.

دانست چه وقت کنارش و او با تکان دست آوان که نمی دیخند دمر

 نشسته بود به زمان حال برگشت.

 ــ مادر جون حواست کجاست؟

 .دیکش یآه

 پدربزرگت برام زنده شد. ادیلحظه  هیــ 

 فشرد. نهیدلش را در س زیعز نیی غمگجمله
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 ــ خدا رحمتش کنه.

 یای روکرد و بوسهاش پاک دهیی چروکگونه یرا از رو زیعز اشک

 اش نشاند.یشانیپ

 رون؟یب یایبا من و سروه ب یشیآماده م نمیــ قربونت برم غمت رو نب

 داد. رونیرا منقطع ب نفسش

 که بابات رو تنها بذارم. شهینم امیــ نه کجا ب

 .کوتاه بلند شد یبعد از مکث آوان

 جاست؟حاال بابا ک یفقط غصه نخور یدونــ باشه هر طور صالح می

کرد و  نیدستش را ستون زم کیرا خاموش کرد و  ونیزیتلو زیعز

 سختی بلند شد.به

 .گهیخوابه د ایرفته حموم  ایدونم مادر ــ نمی

 دختر نداده بود که سروه کنارش قرار گرفت. زیبه عز یپاسخ هنوز

 .دیبه شالش کش یاش بودند انداخت و دسترهیبه هر دو که خ ینگاه
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 م.اــ من آماده

 ای کرد.اشاره اطیجلو رفت و به ح زیعز

 اسپند براتون دود کنم. یکم دیمنتظر بمون اطیح یــ تو

 .ستادیا نهیدست به س آوان

هات تنگ شده بود اسپند دود کردن نیا یبرا بیــ چشم، دلم عج

 .زیعز

 ای که به ذهنش آمد را به زبان آورد.بداهه متن

کور شدن  یدانم برانمی که مــ چنان به آتش عشقت گرفتار شده ا

 اسپند پناه ببرم. یدانه نیهای حسود به کدامچشم

 یالعمل خاصاما بدون نشان دادن عکس دیی آوان به گوشش رسزمزمه

 .دیهایش را پوشرفت و کفش اطیسمت حبه

 یموقعه شهیکه هم یدور سرشان اسپندان را چرخاند و شعر معروف زیعز

 خواند. شانیرا برا گفتیدود کردن اسپند م
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 لیحسود و بخ چشم/ دونه یاسپند و اسپند دونه، اسپند صد و ســ 

 بترکه دونه، دونه

 کرد. یاخم مصنوع آوان

ی لحظه نیمن دود نکرد یاسپند رو برا نیمن مطمئنم ا یول زیــ عز

 .دیرو گرفت میتصم نیا نشیدیآخر که سروه اومد و د

 .دیآهسته خند سروه

 خوره؟برمی ییدختر دوست باشه به جا زین بذار عزــ همه پسر دوست

 به عقب برداشت. یقدم آوان

 ــ کامال قانع شدم.

 پله نشست و دستش را باال برد. یرو زیعز

 اندازه دوست دارم. کیها من هر دو رو ــ بچه

را با چشم دنبال کرد و به سروه  زیی دست عزباال انداخت و اشاره ییابرو

 زد. یجذاب لبخند .دیرس
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 ییخدا ن؟یدیاشاره هم سروه رو نشون م یموقعه نیدقت کرد زیــ عز

 تره. نیریدختر براتون ش ینوه دیاعتراف کن

 در هم گره خورد. یبا اخم تصنع زیعز یابروها

 .یبذار رزنیسر من پمونده سربه نیبرو بچه هم ایــ ب

به مقصد  را اطیکرده و ح یخداحافظ زیعز یگونه دنیدو بعد از بوس هر

 ترک کردند. ینامعلوم

 در آمد. شیرفت صدا نیسمت ماشکه به سروه

 باشه؟ دیمف تیسالمت یهم برا یروادهیپ یگاه یکنــ دخترک فکر نمی

 سمتش رفت.آرامی بهبه او انداخت و به یسؤال نگاه

 سراغ عموقاسم. میهای قبل برمثل شب دیگفتم شا یــ چرا حق با تو ول

و لبو از  یباقال دنیزدند. خرسر می رمردیبه پ یگاهگاهاز آن شب  بعد

شد و اکثر  شانییمرموزش باعث آشنا ینقش با چرخ دست زیر رمردیپ

 رفتند.نداشتند به سراغ او می یهایی که کار خاصشب
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درددل  شانیزدند براکه او را عمو قاسم صدا می رمردیهم پ یگاه

 ینهیکه از پس هز مارشیر بتا دخت شیدر کارها یورشکستگ از کرد.می

 آمد.ها و درمانش بر نمیآمپول

بعد از او نتوانسته بود  گریاز دست داده و د یهمسرش را در جوان ایگو

از دخترش را  ینگهدار یهم کس دیکند شا نشیگزیرا جا یکس

 .رفتیپذنمی

 یسوخت اما کارو دخترش می رمردیآن پ یها هم دلش براوقت یلیخ

 انجام دهد. آمدیماز دستش بر ن

 .دیابرو باال کش آوان

اش رو هم هیبعد بق میرمی یروادهیپ یامشب متفاوته اول کم گهیــ نه د

 .گهیگم حرکت کن دراه می یتو
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های شاخه یهیبه سا نگاهش دو در کنار هم قدم زنان به راه افتادند. هر

ذهنش  که ناگهان به یسؤال افتاده بود خورد. نیزم یها که رودرخت

 زبان آورد. یرا بدون فکر رو دیرس

رفتم  یدیزدم از کجا فهم رونیتون بهــ آوان اون شب که من از خون

  قبرستون؟

 یرفتن سروه در آن ساعت از شب سر رونیآن شب و تنها ب یاداوری با

 ی افسوس تکان داد.به نشانه

 میمتاسفانه حس دلتنگ یشدم ول یاز دستت عصب یلیــ اون شب خ

سؤال دوم هم  جواب نتونستم بهت بگم. یزیشد که چ نیبود ا شتریب

 زیسورپرا یو به قول نمتیای ببدفعه هیزودتر برگشته بودم خواستم 

اومد تو فرار  شیها پشد گفتم بابا دعوتتون کنه که اون اتفاق نیا یبش

هم  یریکجا م نمیتا هم بب ومدمیجلو ن یو من افتادم دنبالت ول یکرد

اصالً خبر نداشتم از  من .یلوتت رو به هم نزنم اول آروم بشاینکه خ
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 یمامان گفت خواسته دمیو پرس رانیهم برگشتم ا یوقت یمون رفتهخون

 .یهایی رو از سر گذرونددونستم که چه اتفاقخودت بوده نمی

 زد. یزهر دار شخندین سروه

هایی که هتعداد دفع ایهای فراوانت تماس ؟یبفهم یخواستــ از کجا می

 ؟یو سر زد یبرگشت

ها و حرف رفت.اش فرو مینهیدختر مانند خنجر در س شخندین انگار

 آورد.ها قلبش را به درد میتیشکا

راستش  یعنیاما نشد  رمیکردم باهات ارتباط بگ یــ سروه بارها سع

کالس و... به خط  یآوردن رفتهر دفعه بهونه می یما که بود یخونه

و  یخط عوض کرد دمیزدم خاموش بود بعدا فهممیخودت که زنگ 

هم که انگار اون  زیعز یخونه رو به من نداد. دتیجد یشماره یکس
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ی خودم مقصرم اما قبول کن نم من هم به اندازهدومیخبر نداشتم... 

 .من نبوده ریفقط تقص

عمو ها زناتفاق شتریدانست مقصر بتکان داد می دییتا ینشانه به یسر

 نبوده آن دو نفر با هم در ارتباط باشند. یبود که راض

را رد  ابانیچند خ دندینفهم یصحبت بودند که حت ریدرگ یقدر به

 یبستن یتابلو دنیبا د آوان تا خانه داشتند. یادیی زکرده و فاصله

 کرد.ای به آن سمت نعمت اشاره

تازه کنند بعد باز  ییگلو هیــ انگار خدا دلش برامون سوخته گفت بذار 

 به دعوا ادامه بدن.

 نیب از هایشان را برداشتند.و هر دو به آن سمت قدم دیخند سروه

عبور  اطیشدند با احترد می ابانیهایی که با سرعت باال از خنیماش

 رفتند. شخوانیسمت پکردند و به

 انداخت. به سروه ینگاه

 سفارش بدم؟ هیهای اینجا عالیزعفران یــ بستن
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 مغازه را از نظر گذراند. یمکث کوتاه با

 .دیسمت آوان چرخها افتاد و بهیاز مشتر یکیبه سفارش  نگاهش

 و فالوده. یزعفران یــ لطفا بستن

ها را در که سفارش یسمت پسر جوانبه دخترک گفت و به یچشم

 رفت.کرد ثبت می وتریکامپ

 جلب شد. یکنار زیش به متوجه

هایشان را با یهای اطراف بستنبدون توجه به نگاه ییو مرد سن باال زن

 خوردند.شراکت می

عمل  نیهم مرد ا یبرد و گاهسمت دهان مرد میزن قاشق را به یگاه

 .دادیرا برعکس انجام م

ها ز آنا یکیآمد اگر درددل بود به نظر می دایدر نگاهشان هو یفتگیش

 یهم داستان جذاب دی. شایرا درک کن یعاشق یواقع یمعنا یبشنو

 گفتن داشته باشند یبرا
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ها شده بود که حضور آوان را کنارش احساس آن دنیمحو د یقدر به

  نکرد.

اش که به آن دو نفر دوخته بود باعث خنده یدختر و آن نگاه لبخند

 شد.

نگاهشون  یهنوز دارــ سروه اون دو نفر از خجالت آب شدن تو 

 ؟یکنمی

 .دیآوان برگشت و آرام خند سمتبه

هاست و فقط حواسم به اون دمیدفعه د کیشد که  یدونم چــ نمی

رفت کجا هستم و تنها  ادمی گهیانگار د هینگاهشون جار یکه تو یعشق

 .ستمین

 گذاشت. شیرا روبرو یبستن ظرف

خودش رو بخوره  یخجالت بکشن و هر کدوم بستن یــ فقط باعث شد

 .شونیهات نخوردتا تو با چشم

 چرخاند. یرا برداشت و در فالوده بستن قاشق به ظرف انداخت. ینگاه
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 .میکه هست یعصر نیا یــ عشقشون قشنگ بود اون هم تو

 باال برد. ییابرو زیآم طنتیش

 بدم؟ یبا قاشق خودم بهت بستن یها دوست دارگمــ می

 .ستیای به او که مشکوک بود نگرحظهکرد و ل کیهایش را بارچشم

 پسرعموجان. ینکرده به من لطف کن ازیــ ن

او  یداشت برا یرینظرا به دهان برد به نظرش طعم بی یاز بستن یقاشق

که  یی بستنکاسه خورد فوق العاده بود.می یها بستنکه بعد از مدت

 .دیکش یقیشد نفس عم یخال

 ده خوشمزه بود.ــ دستت درد نکنه آوان فوق العا

 انداخت. دیکشبه دختر که شال را جلو می ینگاهنیم آوان

 .یشینم مونیــ گفتم که پش

 .ستیسرش را کج کرد و معصومانه به آوان نگر یکم

 ؟یارینه ن یدرخواست دارم بگم ول هی شهیــ م
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نظر گرفت و سپس به  ریای دختر را زهیثان زیهای رو با چشم متفکر

 کرد. اشاره ابانیخ

 تا فکرهام رو بکنم بعد جواب بدم. یــ حرکت کن بعد بگو چه درخواست

 .دیبه نگاه متعجب دختر زد و خند یچشمک

 .گهیدو طرف سود ببرن د دیمعامله با یخوب تو هیــ چ

 نازک کرد. یو پشت چشم دیبه عقب کش یرا اندک خودش

 خیال.ها اصالً بیداشتم یبار درخواست هیــ 

 دختر را گرفت. یمانتو نیی آستگوشه

 .میدیبه توافق رس دیــ حاال تو بگو شا

 تکان داد. یسر

 .یروادهیپ میایهایی که وقتت آزاده بــ خواستم بگم شب

شد و دوباره  رهیکردند خکه از کنارشان عبور می یای به زن و مردلحظه

 تیب شده بود. میدست نس یچهیباز شینگاهش را به سروه داد که موها

 کرد آهسته به زبان آورد. ریکه ذهنش را درگ یعرش
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 کیشبه  کیآن  خواب/ در خواب دمیتو د نیمشک یسویگ یشب کی ــ

 کرد شانمیعمر پر

سنگ  نیو نگاهش به زم دیشنشعر نمی تیجز ب ییهایش صداگوش

های آوان با ی حرفبه کلمه کلمه بود. شیپاها ریز یفرش شده

که  یخواست نه حداقل تا وقترا نمی نیکرد و او امی یاحساسش باز

 یانگار آوان کامل به قلبش دسترس اما است. دهیدرمانش را ند یجهینت

هایش به عنوان رحمانه از شعرکرد که بیداشت و احساس او را لمس می

 کرد.شالق بر تن قلب او استفاده می

 ارم؟یو من نه ب یداشته باش یشه تو درخواستمگه می ــ

 اریبخواند و او هم اخت یگریشعر د دیترسو جوابش را نداد می دیگز لب

 .قلبش را کامل از دست بدهد

و  ریشب به خ با ساعت از دوازده گذشته بود. دندیکه به خانه رس یزمان

تنش  نواز آوانگوش یصدا یگرما سمت اتاقش رفت.به یتشکر سرسر
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آب سرد جواب آن دانست سوزاند نمیاش را مینهیرا داغ کرده بود و س

 میتصم دیتختخواب که دراز کش یرو. نه ای دهدیحجم از گرما را م

 .درمان به خودش بدهد یبرا یگریگرفت فرصت د

ای که قصد داشت انجام دهد تا دست پدرش را تمام شب به نقشه آوان

 دیفهمنمی هم بگذارد. یای چشم رورو کند فکر کرد بدون آنکه لحظه

احساس کرده که سراغ ازدواج مجدد  یا در زندگر یپدرش چه کمبود

 کرد.اش مینداشت کالفه یی خاصجهینت شیفکرها اینکه رفته است.

به  یچه جواب دیدانست اگر واقعاً پدر ازدواج کرده باشد بانمی یحت

خواب هم از  یحت گذاشت. یشانیپ یرا رو ساعدش مادرش بدهد.

 یاز جلو لمیکه مانند ف بود و فقط افکارش بودند یهایش فرارچشم

اتاق که روشن شده بود متعجب  دنید با کردند.هایش عبور میچشم

 یکرد به قدرنمی باور برخاست و بدون سروصدا از خانه خارج شد.

 باشد. دهیساعت هم نخواب کیبوده که تا صبح  ریذهنش درگ
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آب را باز کرد تا وضو  ریرفت و کنار حوض نشست ش رونیساختمان ب از

 یبعد دوباره به اتاقش بازگشت و سجاده را رو قهی. سپس چند دقردیگب

آخر نماز را که خواند دعا کرد  سالم .ستادیپهن کرد و مقابلش ا نیزم

هایشان را برطرف راه پشت و پناهش باشد تا بتواند مشکل نیخدا در ا

 درمان ببرد. یراحت سروه را برا الیکند سپس با خ

 یطاقچه گذاشت با احساس گرسنگ یای روشهرا جمع کرد و گو سجاده

 رفت. رونیاز اتاق ب

 .دیرا کنار سماور د زیباشد که عز داریب یکرد کسنمی فکر

 و کنارش نشست. رفت جلو

  شما؟ نیداریــ سالم مادرجان چرا ب

 .ختیآوان ر یبرا یچا یاستکان زیعز

شم بعد می نماز بلند یپسرم. اول اینکه عادت دارم برا ریــ صبحت به خ

گن ساعت خوابم و اینکه از اذان صبح تا طلوع آفتاب رو مینمی گهید
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کنند اگه خواب می میرو تقس یزمان روز نیا یها توکه فرشته یبهشت

 .یجا موند زیانگار از همه چ یبمون

 تکان داد. دنیی فهمبه نشانه یسر

 ــ درسته متوجه شدم.

 .ش گذاشتبا گردو را مقابل ریکره و مربا و پن 

 ــ بخور مادر.

 یکه کم ییسمت دهانش برد همراه با چاگرفت و به ریای نان و پنلقمه

 هم عطر و طعم گالب داشت.

 یباز لشینشسته بود و با موبا ییرایرا تنها در پذ یاز صبحانه ساعت بعد

که اسم سهراب  لیموبا یآمد چشمش به صفحه امیپ شیکرد که برامی

 ورد.افتاده بود خ شیرو

 را باز کرد و متنش را خواند. امیپ

 " یدر مغازه موتور رو بدم ببر ایساعت هشت ب "

 .دیصفحه چرخ یهای لمسدکمه یرو انگشتش
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  " رونیب امیتونم بمن نمی زیعز یدر خونه ارشیب "

 .اوردیو سرش را باال ب ردیبگ لیدر اتاق باعث شد چشم از موبا یصدا

خواست تا کرد و نگاه از او گرفت نمی یآهسته سالم دیرا که د پدرش

 بزند. یحرف نامربوط دهیرا نفهم قتیکه حق یوقت

ام صدا بگذارد تا اسبی یرا رو لیباعث شد موبا گریبار د امیپ یصدا

 را جلب نکند. یکس ِهایش توجهاس

لقمه نون حالل  هیبرسم  میبه کاسب یذارکه نمی طونیلعنت خدا به ش"

 " ب ساعت هشت اونجا هستمخ یلیخ ارمیدر ب

صبح افتاد که بعد از  ادیرها کرد. به  زیم یرا رو یو گوش دیخند آهسته

در  یروز موتور کی یداد و از او خواست برا امیاش به سهراب پصبحانه

  .بگذارد ارشیاخت

از خانه  یبلند یکه سهراب زنگ زد آماده شد و با خداحافظ یزمان

  رفت. رونیب
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گرفت در کوچه منتظر ماند تا پدرش ساعت  لیموتور را تحواز اینکه  بعد

 برود. شیبه سراغ کارها یشگیهم

 یسرش گذاشت و رو یکه در خانه باز شد کاله کاسکت را رو یزمان

را به حرکت  نیکه پشت فرمان قرار گرفت و ماش پدرش نشست. یصندل

ج شود از کوچه خار نیتا ماش ستادیدر آورد او هم آماده شد و منتظر ا

که پشتش پنهان  یبلندیشاس نیصبر کرد سپس موتور را از پشت ماش

 برد و گاز داد و با سرعت کوچه را پشت سر گذاشت. ابانیشده بود به خ

های در حال رفت و نیماش نیتا ب دیطول کش یاقهیچند دق ابانیخ در

چند  یبا فاصله دیرا که د نیماش کند. دایپدرش را پ یایآمد پرش

 هابیتعق نیاز ا یبد احساس .پشت سرش به راه افتاد گرید نیماش

به ذهنش  یگریسردرگم و کالفه بود که راه د یداشت اما به قدر

 کیکرد فکرش را نمی وقتهیچ .اوردیتا سر از کار پدرش در ب دیرسنمی

 بگذراند. بیروز کامل را به تعق
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ش حرکت کرد پشت سر پدر ابانیبه خ ابانیروز کوچه به کوچه و خ آن

تر کیخودش به او نزد یهیپسرش از سا دیمرد نفهم یکه حت یبه طور

 .است

 یارا در کوچه نیآباد رفتند و پدرش ماش یناز یکه به محله یزمان

 ابانیخ ینگه داشت او هم موتورش را به گوشه یمیقد یمقابل خانه

 .ستادیکرد و ا تیهدا

شود  کینزد یشتریب با دل و جرئت شدیاطراف باعث م یشلوغ

توجهی به مردم در حال رفت و آمد ندارد و  ادیدانست پدرش زمی

 کند.نگاهشان نمی

 یرفت از رو اطیدر خانه باز شد و پدرش از قاب در گذشت و به ح یوقت

 رونیکه مرد بدون نگاه کردن به ب ندیبب یزیچ دیشد تا شا ادهیموتور پ
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 .دیکش یرا در چنگ گرفت و عصب شیموها دیدور خودش چرخ کالفه

چرا  دیفهمشد فقط نمیمی لیتبد نیقیهایش داشت به شک گرید

 ادهیجا نشستن را نداشت و در پ کیبود که تاب  یقدر عصب آن ؟یپنهان

 شود.در خانه مجدد باز می یچه زمان ندیرو در حال حرکت بود تا بب

 کالفه گذشت.ند که زمان نمیهای ساعت از کار افتاده بودعقربه انگار

بود در باز  دهیاش نرسیسمت خانه حرکت کرد که هنوز به چند قدمبه

 یزد چه اتفاقرا می فونیشد و زنگ آست اگر در باز نمیداننمی شد.

 افتاد.می

 یآمدن زن رونیقصد داشت خودش را به پدرش نشان دهد که با ب اول

 احساس و مات ماند. جیو گای پشت سر اهمراه با دختر چهار ساله

 .رینفسگ یماند بهتر بود تا در آن لحظهمی یخبرکرد اگر در بیمی

پدرش شده و از آنجا رفتند احساس کرد  نیها سوار ماشآن یوقت

نشست.  یاخانه یپله یتوان نگه داشتن وزنش را ندارند و رو شیزانوها

داشت و بود ن دهیآنچه که د لیو تحل هیمغزش توان تجز ییگو
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ای هم خبر را چطور به گوش مادرش برساند. لحظه نیا دیدانست بانمی

 بگذارد. انید او را در جریکرد نبافکر می

کرد آن هم باور نمی هنوز زد. شیبه موها یو با خشونت چنگ یعصب

باز هم  دیدهای خودش نمیاگر با چشم دیداشته باشد شا قتیحق ریتصو

لرزان پشت  ییسمت موتور رفت و با دست و پاشد به بلند کرد.انکار می

 فرمان نشست.

کرد و افکارش را مرتب می دیبا و حرکت کرد. دیکش قیعم یآه

اوضاع  نیا یکند و رو دایپ یگرداند تا بتواند راهاش را هم برمیهیروح

 هم مسلط شود.

*** 
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 دیی سفصفحه یبود و نگاهش رو ستادهیبوم ا یدر اتاق روبرو سروه

که  یریکند تا بتواند به تصو یکرد ذهنش را خالمی تالش .دیچرخمی

 ببخشد. یقصد خلق کردنش را داشت روح و زندگ

نداشتند و تمرکز را از او  یهایش از دست افکار مختلف که تمامقهیشق

اسبش  یرا باال آورد و چشم به تابلو سرش زد.گرفته بودند نبض می

که قصد داشت  یزمان نداشت. یبود خبر از مشک یادیدوخت زمان ز

هم  ایبودن در یگرفت و طوفانکند اسب آرام نمی یرا طراح یمشک

بار نوازشش کرد و در آغوشش گرفت تا  نیچند کرد.اوضاع را بدتر می

 اسب آرام شود.

 یهایش نشست که فکرلب یرو یها لبخندآن روز یادآوریاراده از یب

را به رنگ قرمز آغشته  قلمو کند. یبه سرش زد تا ذهنش را از افکار خال
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در رنگ  دیو سف یهای مشکبه اثرش چشم دوخت و سپس از رنگ یکم

 یکار تمام افکارش به نوبت رو نیکرد با ابه کار برد احساس می یزیآم

  شود.می یشوند و ذهنش هم پوچ و خالمی یبوم طراح

 شیآوان وارد اتاق شده و به تابلو دیبود که نفهم کارش ریدرگ یقدر به

که خلق کرده بود  یریآخر که عقب رفت و چشم به تصو در نگرد.می

 سمتش برگشت.متعجب به دیدست زدن آوان را شن یدوخت صدا

 !یسروصدا وارد اتاق شدچه بی ؟یبرگشت یــ سالم ک

 شد. کیزدو به تابلو ن دیای به صورت قاصدک پاشلبخند خسته آوان

در  یمتوجه نشد یتابلو بود ریدرگ یوقته اومدم تو هم به قدر یلیــ خ

 بدون اجازه وارد اتاقت شدم. خوامیعذر م زنمیم

 شد. رهیلذت به تابلو خ با

کار  سمیونیبودم سبک اکسپرس دهیها ندمیس! قدــ دختر فوق العاده

 ؟یرفت کالس ؟یکن
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 باال برد. ییابرو آوان تکان داد. یی منفبه نشانه یسر

گفتم پس حداقل چند  یدیای کشــ حرکت دستت تند بود و حرفه

 .یسبک رو کار کرد نیسال ا

 جلو رفت. نهیبه س دست

شده. اینکه فقط  یطرح قشنگ یلیانگار حاال خ یکنمی فیتعر یــ طور

عقد  یتابلو یهای درونم بود تا بعد بتونم روکردن استرس یخال یبرا

 کنم. لقا تمرکزمه

 داد. هیاتاق بود نشست و تک یکه تو یتنها صندل یبازگشت و رو آوان

 دیبا یخوب که بهش نگاه کن یریگکم میــ به نظرم خودت رو دست

 .یخودت نقاشش بود یهاش هم بفهممفهموم

 رهیهایش گذاشت و به تابلو خلب یاش را متفکر روانگشت اشاره سروه

و را به فکر برد انگار تازه داشت دقت و قرمز کار ا یی مشکنهیزم شد.

 است. را خلق کرده یزیچه چ یلیو تخ یکرد ذهنمی
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آورد و وحشت  رونیو کنار گوشش او را از خلسه ب یکیآوان از نزد یصدا

 .دیزده از جا پر

  کنارم؟ یاومد یکارت نکنه! تو ک یخدا بگم چ یعنیــ 

 ی مرد او را هم خنداند.هقهقه

  برق که ندارم شده دختر؟ یــ چ

 کرد. یتصنع اخم

تونم می یچ نمیتابلو مفهوم داره رفتم تو فکر بب نیا یــ از بس گفت

 ازش بفهمم.

 تکان داد. دییی تابه نشانه یسر

  خانم نقاش؟ یدیهم فهم یزیــ چ

 ینما دیجد دیتر از قبل و با دقیبار دق نیبه تابلو انداخت ا ینگاه

که مثال خون  یهای قرمزی خطنهیاز پس زم یآورشگفت بیعج

و  یهای انتزاعآن جمجمه یکرده بودند و رو نیصفحه را رنگ
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خورد دقیقاً هفت جمجمه با انگشت اشاره به چشم می یورآشگفت

 .کرداز تابلو را اشاره  یقسمت

ها هم سر کردم و اون یطراح یشیرو آت نیــ من حس کردم زم

که انجام دادن غرق  یر گناههر کا یهایی هستند که دارن توانسان

 هم ندارن. یو راه بازگشت شنیم

 .دیبه صورتش کش یدست جالب بود. شیسروه برا یی تابلوقصه

 یدیشن .یمغز بذاربی یاسم تابلوت رو جمجمه یتونیــ جالب بود م

 .خورهیم تیگن عقل که نباشد جان در عذاب است؟ دقیقاً به طراحمی

ر تابلو را نگاه کرد سپس سرش را باال برد و در ای متفکو لحظه دیگز لب

 شد. رهیرنگ مرد خ یهای عسلچشم

 یعتیدوستش دارم دکتر شر یلیای هست من خجمله هی یدونــ می

 " تر استآمیزامروز گرسنگی فکر از گرسنگی نان فاجعه " :گفته

 .دیهای آوان درخشچشم
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و  یکنک میبه خودت کم یکه دار نیهم یهست یــ دختر تو عال

 برم.لذت می ینموندکسی چشم انتظار  یاریت به دست مهیروح

و صورتش را بوسه باران کند  ردیرا در آغوش بگ سروهتوانست می کاش

 شد.اش هم تمام مییآن حجم از خستگ دیشا

 .ستادیسمتش رفت و کنارش ابه ریمتح دیهای روان سروه را که داشک

جا خودم رو دار  نیهام شوره که هممشده؟ تو رو خدا نگو چش یــ چ

 زنم.می

 .دیگرفت و خند یهایش نفساشک انیم سروه

کتابم  هی یگذروندم حت هودهیرو ب میــ ناراحتم چون چند سال از زندگ

از همون  یکیمن واقعاً  نمیبگردم به عقب میکه برمی االن نخوندم.

 مغز بودم.های بیجمجمه
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 بغل مغ زانوی ینیرو هم برات روشن کنم نش ییزهایچ هیتا  نیــ بش

ی گذشته رو غصه یسازرو درست میات  ندهیآ یدار االن که. بگیری

اشتباه یه سری آدم بی مغز یا به قول خودت جمجمه های ون نخور چ

 .یزت رو خوب بساندهیمونه آنمی برات یدیام و ذهنته یتوبی مغز 

می  ی که اسم جمجمه بی مغز رو روی خودتکردتو اشتباهی ن دوم

و یه مدت از زندگی هر کسی جای تو بود افسردگی می گرفت  ذاری

به بعد پشت سر هم فقط طرح بزن  نیاز ا سوم. کردن عقب می موند 

 .دارمیخودم همه رو خر

حرف های این پسر عموی ناجی حق بود نام جمجمه های بی مغز را 

د. ید روی افرادی می گذاشت که بدون فکر عملی را انجام می دادنبا

ریختن اسید روی  نمونه اش اسید پاش هایی که فکر نمی کردند با

برای زمانی کوتاه شایدم طوالنی از بین چهره ی شخصی زندگی اش را 

 فقیر و پولدار و ... فرقی هم ندارد قربانی از چه قشری باشد. می برند
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های درشت به او و با چشم ریمتح ی آوان ن آخرین جملهبا شنید سروه

 شد. رهیخ

 ؟یچه کارشون کن تابلو ها رو بخری یخوامی ؟یــ سر گنج نشست

 نثار دختر کرد. یچشمک خندان

 یدوستت من تو ینداشته باش فقط بعد از تابلو یها کارنیبا ا گهیــ د

 ش.کنم خانوم نقاکارهامم خودم انتخاب می ینوبتم امضا

 تشک تخت ستون کرد. یرا رو دستش

 نقاشه! لیدونم امضا اسم و فامکه می ییــ امضا؟ تا جا

 زد. شیزانو یرو یآرام یضربه

 یدونم کمنه پس خودمم می یبرا ستین یها که فروشنیا گهیــ د

ت گهید یسفارش یتابلوها یرو ینداره ول لیبه اسم و فام یازین دهیکش

darkhast_romannn@ اسم خودت رو بزن.

https://t.me/joinchat/fbNC0O6yGo42ZmE0


کرد تخت نشسته بود و با تعجب نگاهش می یسروه که رو یپا یلوج از

 های دختر هم به دنبالش روان گشت.بلند شد و چشم

کم استراحت کنم تو هم کار دوستت رو شروع کن تا  هیرم ــ من می

  نوبت بمونم گفته باشم ها. یتو ادیزود تموم بشه من دوست ندارم ز

 یدختر با دلبر نیریی ش. خندهدیتکان داد و آهسته خند یسر دختر

 ساخت.قبل می یتر از روزهاهایش او را هر لحظه مجنونچال گونه

رنگ دختر  یشیهای متاسف تکان داد و نگاه از چشم یبه نشانه یسر

 نیبزند و هر چه تا به حال کاشته از ب یهر لحظه حرف دیترسیم گرفت.

ش بود از اتاق خارج که آن لحظه وصف حال یبا گفتن شعر تنها ببرد.

 شد و قاصدک را مات و مبهوت گذاشت.

 یتوان... از خدا خواستم.... موافق بود... مییمن باش یدعا دیــ تو نبا
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 یصدابا شنیدن  وهایش پنهان کرد دست انیصورتش را م زدهخجالت

آوان  نبود چشم دوخت اتاق یو به فضا آوردسرش را باال  دربسته شدن 

 .ندیهایش بنشلب یرو یحیباعث شد لبخند مل

 .یدهم گوش می انیپس شجر نهوویــ د

داد و  هیکنار در تک واریپشت به د اریاختاز بستن در اتاق سروه، بی بعد

 .ستادیجان و خسته اای بیهیچند ثان

اما نویسنده اش را نمی  شعری که وصف حال قربانیان اسید پاشی بود

 .زمزمه کردشناخت 

 شهر در دیپل دشمن کی گناه،یب ی چهره کی د،یاس یبطر کی -

  پناهیب

 هم به که داغ یآرزو کی/  آه و خشم یایدر راه، بسته بغض کی -

  تباه نیا زدیر

  کجاست؟ جانیا/  جوان ای ریپ کس همه از پرسش کی -
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 میامرده همه و است جهنم دیشا/  جهان در است نیزم چه نیا -

  ما

 چو سؤال کی جمله کی/  ما؟ میابرده کجا به را غرور آن شور آن -

  هاکوچه به یمست

 رگ در یزگویبرخ/  ها کوبه به یدست چو ست شده یدر هر بر -

  دهد ندا رانیا

 به که کو ریش بانگ کی/  دهد خدا بانگ پاسخ کجاست انسان -

  زند یه کفتار

 .زند یپ عار نیا بر که کو ریدل قلب -

 

هم  ستادنیا ینا یده بود. حتتمام توانش رو از دست دا بیعج

 نداشت.

سمت هایی کوتاه بهکه حالش بهتر شد، با قدم یکمنفسی گرفت و 

به  هیکه تک دیرا د زیحرکت کرد. به محض ورود به سالن عز ییرایپذ
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در دست  یچا ینشسته بود و استکان نیزم یقرمز دستباف، رو یمخده

  داشت.

به  یمه فشار عصبه نیدرمانده از ا ،هایشیمثل بچگ درست

نشست و  نیزم یرا به او رساند و کنارش رو خود مادربزرگش پناه برد.

که  یخواست. کسنوازش می یحرف چشم به او دوخت. دلش اندکبی

 درست خواهد شد! زینگران نباش، همه چ دیبگو

اش را یو درماندگ یهای آوان تمام حس خستگانگار از چشم رزنیپ

های آوان دست یه دست آزادش را با محبت روخوانده بود که دلسوران

ر داد و با محبت نوازشش قرا –ران پا در هم گره خورده بود  روی که –

 کرد.

 ــ حالت خوبه پسرم؟
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خسته و  کند،یم ینیبدنش سنگ یکرد رورا که احساس می یسر

هایش را بست. تمام داد و پلک هیپشت سرش تک واریمستاصل به د

 به صحرا گذاشت. هیحاشدردش را بی

 ...دمیــ امروز بابا رو د

ــ که به  زیسمت عزبه یهایش را باز کرد و سرش را کمکرد. پلک یمکث

 .چرخاند –مانده بود  رهیاو خ

  بچه رو گرفته بود... هیزن که... دست  هیــ همراه 

اش خش برداشته بود، اما مردانه و با پنهان در حنجره یاز بغض شیصدا

 داد.ا فرو میآن ر یسرسخت

 اومدن! رونیدربست ب یخونه هیدست هم از  یــ دست تو

 گرید کباریفشرد تا  یهایش را دوباره روو پلک دیپر از درد کش یآه

 نیتوانست اکاش می یا قاب تصور کند. کیآن سه نفر را در  ریتصو

فقط  یحت قه،یچند دق یو فقط برا ندازدیب رونیافکار تلخ را از سرش ب
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که قلب و سرش را به درد آورده  یای ذهنش را از افکارلحظه یبرا

 کند. یبودند، خال

به خرج دهد؛ اما مگر  یگرفت تا بتواند رفتار درستآرام می یکم دیبا

ی سه آن خانواده ریای هم تصولحظه یشد؟ حتتوانست؟ مگر میمی

که خودشان  یزیرفت. چهایش کنار نمیی خوشحال از مقابل چشمنفره

 هرگز نبودند!

منقبضش را  ینرمی پنجهکرد که بهدرک می یحال آوان را به خوب زیعز

 اما مهربانش فشرد. دهیو چروک ریهای دست پانگشت انیدر م

 یلیکارش دل یبرا دیپسرم؟ شا یبا پدرت صحبت کن یخواــ نمی

  ای باشه.گهید زیاصالً ماجرا چ دی... شاایداشته باشه و 

  .دیاش کشدهیهای خشکلب یروزبانش را  آوان
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زن  هیبا  دمتیبگم؟! بگم که د یدونم چحرف بزنم، فقط... نمی دیــ با

... ؟یکار رو کرد نیبگم چرا ا ای... ؟یدست بود یتو دستاز مادرم  ریغ

 بگم؟ یاصالً چ

 تکان داد. دییبه تا یشد و بعد سر رهیمتفکر به آوان خ هیچند ثان زیعز

  .شیدیزن و بچه د هیــ آره! بگو با 

 را چنگ زد. شیو موها دیکش زیدست عز ریدستش را از ز کالفه

 ادیی... بابا امشب مارمشیتونم به زبون بنمی یتونم... من حتــ نمی

  نجا؟یا

 ماند. رهیخوشرنگ خ یو به چا دیکش یآه زیعز

 نگفته. یزیدونم، چــ نمی

از  یعل ایبا گفتن  زانو گذاشت و یو دست رو دیرا سر کش یی چاهیبق

 جا بلند شد.

 شه.می ریــ برم شام درست کنم، د

 ی مثبت تکان داد.به نشانه یسر

@darkhast_romannn

https://instagram.com/soniamansoury


 .دیصدام کن دیداشت یــ کار

 یکه پا یتکان داد و در حال دییتا یبه نشانه یزد و سر یلبخند زیعز

سمت آشپزخانه رفت و آوان را تنها به د،یکشمی نیزم یدردناکش را رو

  گذاشت.

شد، دوباره سرش را به  دیپشت در آشپزخانه از چشمش ناپد زیعز یقتو

افکار مختلف در سرش  یهایش را بست. به قدرداد و پلک هیتک وارید

کرد و تاب وزنش را می ینیگردن سنگ یکه سرش رو دندیچرخمی

 نداشت.

از  ی... مادرش! حتیخودش و از طرف یکارها یسروه، از طرف یطرف از

  .دیکشمی ریمادرش هم قلبش ت یختهیروز به هم رتصور حال و 

گذشتند و در هم می یها از پو ساعت دندیرسها به ساعت میقهیدق
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پلک باز  اریاختبه خودش آمد و بی یزنگ در ورود یصدا دنیشن با

باز کردن  یآهسته برا یبود که با سرعت زیعز د،یکه د یزیچ نیکرد. اول

  کرده بودند. رشیتعم یرفت که به تازگمی فونیسمت ادر به

هایش های ساعت چشمعقربه دنیو با د دیسمت ساعت چرخبه نگاهش

گذشت زمان را هم  یگشاد شد! مگر چقدر در فکر فرو رفته که حت

  متوجه نشده بود؟!

به او  یسؤال د،یسمتش چرخفشرد و بهی باز کردن در را که دکمه زیعز

 چشم دوخت.

 جان؟ زیبود عز یــ ک

 .دیآشفته به طرف آوان چرخ زیعز

 ــ باباته...

ای که مردد بود را بسنجد و سپس بر زبان ای مکث کرد تا جملههیثان

 گرفت قبل از وارد شدن محمود با آوان حرف بزند. میاما تصم اوردیب
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 یخودش چ مینیاش بحث نکن پسرم. بذار ببــ فقط آوان... فعال باه

 گه.می

. ندازدیب نیحرمت داشت که حرفش را زم نهایاز ا شیب شیبرا زشیعز

 زیمتوجه نشد چه وقت عز یتکان داد. حت دییبه تا یو سر دیکش یآه

  رفت. رونیخانه را باز کرد و ب یدر ورود

افکار  نیا اداد؟ بنشان می دیبا یدر برخورد با پدرش چه رفتار یعنی 

سمت آوان به داخل خانه برگشت و به زیکرد که عزدست و پنجه نرم می

 .ستادیرفت و کنارش ا

 ــ آوان؟... پسرم؟...

  شد. رهیبه مادربزرگش خ یآورد و سؤال رونیاو را از فکر ب زیعز یصدا

 به لب آورد. یلبخند مهربان 

darkhast_romannn@ کارت داره. اطیح یتو یــ بابات گفت بر
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با او داشت؟  یپدرش چه کار یعنیدر هم فرو رفت.  شیبروهاا اختیاربی

فرود آورد و بعد در دل به خدا توکل کرد و از  دنیفهم یبه نشانه یسر

چنان در  اعصابش سمت در سالن رفت.هایی بلند بهجا بلند شد و با قدم

 .ریخ ایداشته باشد  یتواند رفتار درستدانست میفشار بود که نمی

 اطیای مکث کرد و به قامت متوسط پدرش ــ که در حهیدر ثان کنار

هایش را پشت کمر در هم قالب کرده بود ــ و دست ستادهیپشت به او ا

گرفت تا به اعصابش مسلط باشد و بعد  یقیعم نفس شد. رهیخ

 زد.  رونیو از در خانه ب دیهایش را پوشکفش

پسرش  دنیدو با  دیسمت او چرخآوان به یپا یصدا دنیپدرش با شن

 یرو یاش در هم گره خورده بودند ــ لبخند تلخمردانه یــ که ابروها

 هایش نقش بست.لب

 شد. رهیهایش خبه چشم میو مستق ستادیپدرش ا یرو به رو یعصب

 نیایو ب دیدل بکن رونیکردم از ب! فکر نمیدیــ انگار با من کار داشت

 .نجایا
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خواست . نمیدیرخ مرد پر واضح بود که رنگ از یاش به قدرهیکنا

  کند. نیبزند که آوان را خشمگ یحرف

. دیو جو دیدندان کش ریرا ز لشیاش سبیفروخوردن ناراحت یبرا پس

 ی تراس اشاره کرد.ی ابرو به تخت گوشهکه آرام شد، با گوشه یکم

 م؟ینیــ بش

 شد. رهیزده به او خ خیهایی هایش را به کمر زد و با چشمآوان دست اما

 .یجا راحتم، شما هم بهتره زودتر حرفت رو بزن نیــ هم

به افسون تکان داد و آه  یآوان گرفت. سر یهای عسلاز چشم نگاه

 .دیکش

بشه، بهتره  یطوالن یلیهام خ. ممکنه حرفایپسر... ب نیبش ایــ ب

  .مینیبش

سمت تخت به راه افتاد و نگاه آوان به دنبالش و به دیخان چرخمحمود

  شد.روان 
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حرف بزند،  یزدن اینکه پدرش قصد دارد در مورد چه موضوع حدس

از اینکه  دیترسداشت، فقط می ادیگفتن ز یاصالً سخت نبود. حرف برا

ای کند و بعدها نتواند خودش یحرمتبه پدرش بی اریاختبی انیم نیدر ا

 را ببخشد.

ینکه هایش را در آورد و بدون اکفش د،یبه تخت رس یخان وقتمحمود

 دیسرانجام آوان ترد یدستباف نشست. وقت میگل یمنتظر آوان بماند، رو

 میو به گل دیکش یقیسمتش حرکت کرد، نفس عمرا کنار گذاشت و به

 شد. رهیخ شیپاها ریز

در ذهنش انباشته شده بود،  ختهیهای در هم راز کلمه یکشکول ییگو

هایش ی حرفنندهای بسازد که آغاز کها جملهتوانست با آناما نمی

ی آن برد و گوشه لشیبه سب یکرد. دستشروع می دیباشد. باالخره که با

 را پر از استرس تاب داد.

اما ازت  ،یتحملش رو نداشته باش دیمهمه. شا یلیهام خــ آوان حرف

 .یو رفتار کن یریبگ میدر آخر عاقالنه تصم ،یخوام تا آخر گوش بدمی
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رفت و مقابل تخت  شیچند قدم پ شیبروهابدون باز کردن گرهِ ا آوان

  .ستادیا

سرش افتاد، سر بلند کرد و  یی پسرش که روچهارشانه کلیی ههیسا

ی پسرش چشم دوخت. چقدر زود مردانه یتلخ به قد و باال یبا لبخند

 دیبود که با نیماجرا ا نیقسمت ا نیبدتر دیشا دیبزرگ شد و او نفهم

 شکست.غرورش را می نیداد و ابه پسر خودش پاسخ می

 یهر کس دینبود. شا مانیاش پشها بود اما از کار کردهی آنشرمنده

 یکرد. اما نگاهش غمکار را می نیگرفت هماو قرار می یهم جا گرید

 دنیشن یبرا یگفتن اما گوش یبرا یادیهای زداشت و زبانش حرف

 نبود که او را هم بدون قضاوت اشتباه درک کند.

چه  یکس یدرکم کرد دیتو بگم شا یخوام برام رو میهاحرف ــ
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به  یساکت شد و محکم دست نشیاز سکوت آوان و نگاه سنگ مستاصل

تواند حرف دلش را دانست چرا نمیهم نمی خودش .دیصورتش کش

توانست او را درک و میچند آوان هم مرد بود  هر .اوردیراحت به زبان ب

بر  انیجر نیامکان داشت ا یکند اما هر چه باشد پروانه مادرش بود. حت

 از او دور شوند. شیخودش تمام شود و فرزندها هیعل

 یعنینداشت بزند  یپدرش شده بود اما حرف یهم متوجه درماندگ آوان

پدرش دست در  ریکه تصو یمادرش با وقت یهای اشکچشم ریتصو یوقت

هایش ظاهر زد مقابل چشم رونیای بکه از خانه یگرید یت کسدس

نداشت پدرش در دادگاه  یدیما داد.شد قدرت منطق را از دست میمی

 بود. دهیهایش درا با چشم زیه کند چرا که همه چئها خودش را تبرآن

  هایش نشان دهد.حرف دنیبعد از شن دیبا یدانست چه واکنشنمی یحت

خودش را گرفت که سر باال  میتصم قهیدر آن چند دق خانمحمود ییگو

 برد و مطمئن به پسرش چشم دوخت و آهسته به زبان آمد.

 ساله که ازدواج مجدد کردم. هیمن  ــ
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 ییای که پدرش به کار برد شوکه شد که گوجمله دنیاز شن یقدر به

و مبهوت به پدرش  مات است. دهیقاب ند کیها را در خودش صبح آن

و  زیی عزبلند و شوکه نیه یکرد که صدازیر انداخته نگاه میربهکه س

او را به  السیهای شربت گوانیاز دستش و شکستن ل ینیافتادن س

 خودش آورد.

حرف محمود جان از تنش رفته بود حاال  دنیبا شن ییکه گو رزنیپ

ی اول نشسته و با پله یرو وانیی لهای شکستهشهیخرده ش انیم

 کرد.آلود و شرمنده به محمود نگاه میکهای اشچشم

 حس بزند. یچه حرف ایدانست چه کند قفل کرده و نمی عزیز مغز

های شکسته شهیش نیمانند هم زیت یاز درد نهیکرد قلبش در سمی

انداخت و چشم به  زیرسربه کوبد.می انیدر م کیکشد و می ریت ز،یت
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 یپسر نیای که نبود بابت داشتن همچپروانه یاالن نزد آوان و حت

 کند. یاحساس شرمندگ

راحت به ازدواج  یلیخ پدرش را نداشت. یالعملعکس چیهم توان ه آوان

پاسخ های بیجواب تمام سؤال یعنی نیمجددش اعتراف کرده و ا

کرد هر که حس می دیکشدر مغز و قلبش می یدرد چنان ذهنش!

 لحظه ممکن است سکته کند.

که در آن گرفتار  یاهیبود که او را از چاه س یطناب ییگو زیعز یصدا

 .دیکش رونیشده بود، ب

 ؟یداشت یچرا محمود؟ چه کمبود ــ

باال برد تا بغض  یهم فشرد و سرش را کم یهایش را روپلک مرد

 اش را فرو دهد.نشسته در حنجره

دارم. درک  یجان... چون من هم حق زندگزیدمم عزچون من هم آ ــ

  د؟یکنمی

 اش گذاشت.نهیس یمشت کرد و رو دست
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 .ارمیکه فقط پول درب ستمیخوام به وهلل بانک نمن آدمم و عشق می ــ

 یزندگ نیا ینفس بکشم تو دیخوام... چون من هم بامی محبت

 ...یکوفت

 ای باال رفت.و کالفه از تک پله یعصب آوان

افتاده که  ادتیهمه سال  نی؟ بعد از ایچ یعنی؟ ها...ا... یچ یعنی ــ

دنبال عشق.  یهایی که بچه نداشت؟ چرا همون سالیخواستعشق می

سر  ییکارت چه بال نیبا ا یدونمی چیها؟ ه چرا حاال؟ ؟ینبود یعاشق

  شه؟می یمامان چ فیتکل یاصالً فکر کرد اد؟یمون میخانواده

 .دیرا چنگ زد و کش شیموها کالفه

رو  مونیزندگ نیقصد کرد یسادگ نیتونم باور کنم به اــ نه... نمی

 .دیخراب کن
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گم. نمی یزیمن هم به مامان چ ؟یمتوجه ،ی... طالقش بددیــ با

 گم...گم اشتباه متوجه شده. میمی

 .دییهم سا یایش را روهدندان یعصب

 ! ... اهگهیگم دمی یزیچ هیــ 

 خان نشست.لب محمود یرو یلبخند تلخ 

 یو معمول یعاد یزندگ هیخوب بود.  م،یکه ازدواج کرده بود لیــ اوا

هم نسبت به  تیاهماما بی... نه اصال م،یگم عاشق هم بود. نمیمیداشت

انتظار عشق  یاج سنتاز ازدو دیهم نبا یگاه گهی. دمینبود گهیهم د

 یکم هر چکم اما.. .یعاد یو وابستگ تیشه مسئولفقط می میداشته باش

که  ییشد. تا جاتر میشد، مادرت هم مغرور و مغروراوضاعمون بهتر می

من  گهیدرفته بود من شوهرش هستم.  ادشی. دیدمن رو نمی گهیانگار د

کردم و شب خونه نداشتم. صبح تا شب کار می یتو یتیاهم چیه

شستم. اتو های خودم رو میلباس دیاومدم خونه خسته و کوفته بامی

 ...اریبانک س هی! شده بودم یاستکان چا هیاز  غیدر یکردم حتمی
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  سرش رو تکون داد. قیعم یانداخت و با آه نییرو پا سرش

کرد. کسر می رمیتحق گرانید یجلو گهیگرفت من رو که د دیــ انقدر ند

 م ظاهرا!شانش بود

 .دی. بلند و تلخ خنددیخند

باشه،  یزندگ یی آرامش و گرماهیکه قرار بود ما یــ سهم من از ازدواج

ای رو که براش ساختم یقدر زندگ مادرت بود! یو خرحمال ریتحق

 توشد!  مونییهای خودش باعث جدابود که با دست یندونست. اون کس

که  ییتو ی. حتدمیکش یمن چ یبفهم یتونآوان! نمی یستیمن ن یجا

چون هم دور  یالبته حق هم دار ،یام خبر نداریهم از زندگ یپسرم

تو هم  یبرسه. پس حت یبیخواستم بهتون آساز ما هم نمی یبود

رو تحمل کردم فقط  تیوضع نی. اگه تا االن هم ایقضاوتم کن یتوننمی
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 رونیتکه بهایش تکهود و نفسمشت شده ب تیهایش از زور عصباندست

 آمد.می

اش رو ببره، بعد هم سر که مادرت استفاده ستمیمن فقط عابر بانک نــ 

 کنه. رمیتحق یکیکوچ زیهر چ

 دیاز حد سف شیخان از زور فشار بی محمودهای مشت شدهانگشت بند

 شده بود.

 ؟یچ یعنیسؤال  ریبرن زرو می رتتیغرور و غ یوقت یفهممی چیــ ه

پر و  ریت رو زدختر برادر فوت شده یتوننمی یحت یوقت یدونمی چیه

 ییحاال به جا تا ؟یچ یعنی یت رو ندارخونه اریو اخت یریبالت بگ

. دمیمن رس یول ؟یدیپسر؟... نرس یندار رتیغ یکه حس کن یدیرس

 دمیانداختم فهم رونیام ببرادرم رو از خونه میتیکه دختر  یهمون روز

که دخترم به خواست مادرت با نامزد دختر  یهمون روز ،رتمیغبی

 .رتمیغبی دمیبرادرم نامزد کرد فهم
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که  یخودم رو به خاطر زن دیزنم رو طالق بدم؟ چرا؟... چرا با یگیم

سختی بندازم هان؟ مادرته؟ باشه، کنه بهمن رو آدم حساب نمی یحت

 فقط مادر شماهاست. ستیمبارکت اما زن من نبوده و ن

 .دیهایش کشبه چشم یدست

ردم. فهمم مَهستم می ششیپ یچرا رفتم دنبال مرجان؟ چون وقت ــ

 تیبه من شخص مرجان ...یچ یعنیفهمم عشق فهمم آدمم، میمی

که کنار  یزیکنه... چاش حساب میده، من رو مرد خونهده، غرور میمی

رامش طالقش بدم، آ یگمی یکه دار یاون زن شیپ من .ستمیمادرت ن

مادرت جز استرس و اضطراب  شیدارم. با اون خونه برام امنه. اما پ

اش فهیکه وظ یکس یعنیکنه مرد شه. مادرت فکر مینمی بمینص یزیچ

ی پول در بعد هم همه یچشمداشت چیکنه بدون ه یبره حمال نهیا

 یزندگ نیبه ا یدیام گهید دمیفهم یک یندومی زن بذاره و...! اریاخت

 یبرا ینگران یکه تصادف کرده بودم و مادرت جا یون شبهم ست؟ین
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خرد بودم آوان، خسته و شکسته.  من آهن پاره بود! کهیت هیمن، نگران 

 ی. حتامیکنار ب یکوفت یزندگ نیمرجان من رو سر پا کرد تا بتونم با ا

 محبت... ت،یامن یده، معنآرامش می یمن معن یاسم مرجان هم برا

شه و من با وجود مرجان خشک می یگل نرس هیاگه به  ،یندومی

  تا خشک نشه. دیبه عشق هم مثل گل رس دیکه با دمیفهم

ی پسرش بود ی صورت شکستهرهیهای به اشک نشسته خبا چشم زیعز

 داد.هایش که واقعاً درد داشت گوش میو به حرف

ی خان بدون توجه به صورت سرخ شده و نفس بندآمدهمحمود یوقت 

گفت، مطمئن شده بود که پسرش در آن سن و همسرش می آوان از

 از همسرش باخته است. ریغ یگریسال دلش را تمام و کمال به زن د

پروانه حق قضاوت هم نداشت اما  ایحق را به او بدهد  دیست باداننمی

گذاشت محمود می یعروس و همسرش را جا یاگر خودش را جا

ی ه با وجود همسرش بندهک یدو طرف حق دارند هم محمود دیدمی

هایش ای که با تمام کم گذاشتنشده و هم پروانه یگریمحبت زن د
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را بزرگ کرده اما در  شانیفرزندها ذاشتهمحمود تمام عمرش را گ یبرا

 .دهید انتیسن و سال تنها خ نیا

مهار  یو پر از خشم یکه تا آن لحظه سکوت کرده بود، عصب آوان

 کرد. پدرش قد علم یروبرو ینشدن

بابا، پس بهتره فکرش رو از سرت  یکن یذارم با اون زن زندگــ من نمی

 مونتیبشه، پش نیاز ا ریخدا که اگه غ ی. به خداوندیبنداز رونیب

ی زندون عمر گوشه هیاز روش رد شم و  نیشده با ماش یکنم. حتمی

 کنم.کار رو می نیبپوسم هم ا

 یش جان گرفت.هالب یرو یزیآم دیپر حرص و تهد پوزخند

آباد  یاش نازبار آخره. خونه یول دم،یدستت د یبار دستش رو تو هــ ی

 !ن؟یداشت ایدختر بچه داشت  هینه؟...  گهیبود د

خان النه کرده بود، به آوان جرئت تازه که در نگاه محمود یترس

 باال رفت.  شیابرو .دیبخشمی
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مادرم  یزندگ اون زن رو از یمحمودخان! اگه خودت پا یــ خوددان

 دارم.خودم از سر راه برش می ،یقطع نکن

 .دیکششعله می نهیپر از نفرتش از ک نگاه

مادرم مشکل داشت؟ باشه، اما خودت چقدر به مادرم محبت  یگــ می

اون محبت خرجت  یکه انتظار دار تونیهای زندگتموم سال یتو یکرد

 یالن که سن و سالت ساخت تا ایهمه جوره با تو و زندگ مادرم، کنه؟

 ؟یاریسرش هوو ب یبر یدیرس ییجا هیازش گذشته و تو به 

  صورت پدرش خم شد و پوزخند زد. یرو

گل  هیمحمودخان! اگه به  یــ خودت، قبل از من جواب خودت رو داد

ی احساس شهیتو باعث خشک شدن ر شه،یخشک م یعاشقانه نرس

 .یمادرم بود

به عقب  یو قدم دیی پدرش کوبنهیس یای روانگشت اشاره ضربه با

 رفت.
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مقصر ندون... اگه تو به اون  ییوقت مادرم رو به تنهاوقت... هیچــ هیچ

هاش رو با آهن نداشته یخال یانقدر کمبود نداشت که جا ،یبود دهیرس

 و پول پر کنه!

های پدرش گرفت و زد. بعد نگاه از چشمآخرش را نعره می کلمات

در چند  یجلو راه افتاد. یسمت در خروجی بلند بههایو با قدم یعصب

خان ای به محموددوباره نیو با نگاه خشمگ دیچرخ ای مکث کرد.هیثان

شده بود ــ از خانه خارج  رهیخیز به او خو نیم دهپری رنگ حاال که –

 .دیشد در را پشت سرش محکم به هم کوب

توجه به داخت و بیبه پسرش ان یاز جا بلند شد و نگاه تاسف بار زیعز

ها باال رفت و بدون توجه به مرد وارد خانه های خرد شده، از پلهشهیش

 شد و او را تنها گذاشت.

سمت که هراسان و با عجله به دیوارد راهرو شده بود که سروه را د تازه

 .دیاز سر آرامش کش یآه زیعز دنی. سروه با ددیدومی رونیب
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 یچ یهمه سروصدا برا نیشده؟ ا یچ ...زیعز دیــ خدا رو شکر سالم

 بود؟ 

 و دستش را گرفت. ستادیکرد اهایش را پاک میکه اشک زیعز کنار

 قربونت برم؟ یکنمی هیــ چرا گر

 تر کرد و پرافسوس سر تکان داد. اش را با زباندهیهای خشکلب زیعز

  ؟یدینفهم یعنیــ 

 دهیهایی که شنفاز حر نیخواست باور کند اما ناچار و غمگنمی دلش

 تکان داد. دییی تابه نشانه یبود، سر

 مشکلشون زودتر حل بشه. دوارمیــ چرا...ام
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 فصل نهم 

 

پالت گذاشت و چند قدم  یکنار دستش رو زیم یمو را محتاطانه رو قلم

نظر خودش که  به تماشا کند. یعقب، رفت تا بتواند شاهکارش را به خوب

  تابلو شاهکار بود! نیاز بوم و رنگ و قلم، اها دور بودن بعد از سال

لقا . به مهدیچرخلقا و همسرش میصورت خوشبخت مه یرو نگاهش

زودتر  نیهم یکند برا یاز عقدشان طراح ییقول داده بود که تابلو

  نکرده باشد. یرود بدقولمی یدست به کار شده بود تا وقت
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های تابلو را رفع کند لتا اشکا دیچرخها میها و رنگنقش یرو حواسش

در اتاق توجهش به آن سو  یرو یهای آرامضربه یصدا دنیکه با شن

 .دیسمت در چرخجلب شد و سرش به

 د؟ییــ بفرما

هایی محکم صدور اجازه از طرف سروه، آوان در را باز کرد و با قدم با

خود را به سروه رساند و  ،ینقاش یداخل شد و بدون توجه به تابلو

 .ستادیا مقابلش

ت هم یرفتنمون رو درست کردم. مدارک پزشک یــ قاصدک، کارها

 یاز دوستان خودش رو برا یکیآماده ست... با دکترت صحبت کردم، 

 کرد. یمعرف مارستانیب یانجام کارها

، کنند تا عمل کند یاینکه او را راض یتمام وقتشان را برا زیآوان و عز

کردند و سئله را عنوان میم نیوقت اگذاشته بودند و وقت و بی

 نداشت. یتمام انشانیم انیپاهای بیبحث
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بود  نیهم یهای عمل را نداشت اصالً برانهیکرد هزچقدر فکر می هر

اش را ینداشت تنها فرد زندگ قصد نداد. تیقبل هم به درمان رضا یسر

 .ندازدیبه دردسر ب

 یرا دارد براکه از پدر خودش به جا مانده  یگفت ارث زیاینکه عز تا

 کند.ی عمل خرج مینهیهز

هایش یکودک یکه از پدرش مانده همان خانه ییست تنها دارادانمی

پدر و مادرش را از دست بدهد اما  یادگاریتنها  مدآنمی دلش است.

سر تکان داد و بحث را  نهات .اوردیب یحرف ز،یحرف عز یتوانست رونمی

 شانسش را امتحان کند. گریشد بار دهم بد نمی دیتمام کرد شا

دختر را از  یاخبار را به سروه داده و توانست عمق نگران یمعطلیبآوان 

 .دیبه نگاه مضطرب دختر پاش یبخش نانیهایش بخواند. لبخند اطمچشم

. تو به دمیکارهات رو انجام م یخودم همه ،یخواد نگران باشــ نمی

 .یش یو بستر مارستانیب یبر هیاون طرف، فقط کاف یمحض اینکه برس
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 هایش را در هم گره زد.ناآرام انگشت سروه

به فکر من و  ستین ازین گهید ،یکار دار یکل نجایــ تو خودت ا

 .یهای من هم باشدردسر

که با پدرش  یای از شب. دو هفتهستیدانست منظور سروه چمی خوب

م مدت متوجه شد که پدرش باز ه نیا در گذشت.بحث کرده بود، می

 رود.ها به خانه میمثل گذشته شب

دانست باشد. خودش هم می یمیمسئله دا نیچند، باور نداشت که ا هر

ترساندن محمودخان به کار برده و امکان  یرا صرفا برا دهایکه آن تهد

  .ردیرا بگ یجان کس یندارد بتواند به راحت

به  یبخندخانه کرد. ل بندیشد پدرش را پابه زور او نمی ز،یقول عز به

 شتریب گرانیهم به د تیوضع نیدر ا حتی که –دخترک مهربانش  یرو

  .دیداد ــ پاشمی تیاز خود اهم

مهمتر از تو  یکار چیدختر، من ه یکه من رو با خودت نبر اریبهونه ن ــ

  ندارم.
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پا بماند. ناچار  ینداشت که بتواند رو یسروه از استرس جان یپاها

 سمت تخت رفت و نشست.به

 تنها بمونه؟ دیبا شه؟یم یچ زیعز میــ ما بر

 یعیطب نیو ا دیترسکرد. دخترکش میی سروه را درک میآشفته حال

  تکان داد. یی منفبه نشانه یمحبت سر با بود.

 راحت! التیمونه که تنها نباشه. خمی زیعز شیپ ادیمی نینه، آو ــ

دلش  چیهنده! هد یخواست دهان کج کند! چقدر هم که دلدارمی دلش

 هم داشت؟  یگریی داما مگر چاره ند،یبب زیرا کنار عز نیخواست آونمی

 .دیگز لب

  شه؟یرفتمون درست م یکارها گهیــ باشه... خوبه! فقط، چند وقت د

به  یباال رفته، قدم ییشد و بعد با ابروها رهیمتعجب به دختر خ یاهیثان

 جلو برداشت.

 !امون درست شده خانمــ حواست کجاست سروه؟ کاره
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  زد. رونیهایش از شدت تعجب از حدقه بچشم

من گذشته؟  یدنبال کارها میکه رفت یروز نیسه ماه از اول یعنیــ 

 واقعا؟... چقدر زود!

تنها بگذارد تا با  رااو  یکم دیو با ختهیست که حاال به هم ردانمی

 دیکه با کار مانده داشت یخودش هم کل ی. از طرفدیایخودش کنار ب

راه  یسمت در خروجگرد کرد و بهعقب داد.قبل از رفتن سر و سامان می

 شد. رهیای به او خو لحظه دیچرخ ستاد،یدر ا یجلو یافتاد. وقت

 هیرفتن به  یکم چمدونت رو براــ آره. سه ماه گذشته. شما هم کم

 مدت جمع کن دخترعمو. یسفر طوالن

فقط گوش  رهیت نشسته بود و ختخ یاو ــ که همچنان مبهوت رو به

و از اتاق خارج  دیانداخت و بعد دوباره چرخ یگرینگاه ددادــ نیممی

 شد.

 ــ فعال.
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خارج شدن آوان از اتاق و بسته شدن در پشت سرش، سروه همان جا  با

 .هایش را بستو پلک دیتخت دراز کش یرو

 ارستانمیدر ب یرا به خاطر سوختگ ییآمد چه روزهامی ادشی یوقت 

بار  کیمردن و دوباره زنده شدن،  هیهر ثان یجا کردیگذرانده دعا م

 !ردیبم شهیهم یبرا

از زندان آزاد شد  یمسعود وقت دیافتاد که آوان پرس شیچند روز پ ادی

 رونینداشت چرا که از خانه ب شیبرا ینه که او جواب ایاز او گرفت  یخبر

 د.زاز مسعود نمی یهم حرف زیرفت و عزنمی

کردند  یاش بازندهیای نبود اما از او و شهاب که با آنهیک یآدم

اما از ته دل  دهیگذشت هر چند بارها به زبان گفته بود بخشنمی

 دهد. بیکلمه خودش را فر نیتوانست با گفتن انمی

او را به خاطر صورتش کنار گذاشت و  مارستانیشهاب که در ب مخصوصا

 تر است.ناسبم شیبرا نیرحمانه گفت آوبی
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ها هم ها زخم خورده بود آنهمانگونه که خودش از آن یداشت روز دیام

 چوب خدا صدا ندارد ضربه بخورند. ندیگوکه می ییاز جا

 یحت ی. گاهدیدیها را مها کابوس آن اتفاقهم بعد از گذشت سال هنوز

 و آرزو ندیبکرد کابوس میبود احساس می داریهایی که باز وقت یبعض

روز را در  کیکند تا حداقل  یبود ذهنش را پاکساز یکرد کاش کسمی

 آرامش بگذراند.

 فقط خواست.می یکوتاه هم که شده دلش فراموش یمدت یبرا حاال

و  دیهایش کشچشم یببرد. دست رو ادیهایش را از یتمام سخت یساعت

 گرفت. ینفس

*** 

از  قبل شد. داریبو از خواب  اریتنش هوش لیزنگ موبا یصدا دنیشن با

و تلفن را کنار گوشش قرار  دیی اتصال را کشقطع شدن تماس دکمه

 داد.

 !ــ الو
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  .دیچیپ یگوش یلقا تومه زیر یصدا

 ؟یدل... حالت چطوره؟ خوب زیــ سالم عز

شده  زانیاز تخت آو شیو نشست. پاها دیکش تخت باال یرا رو خودش

 بود.

 شما؟  ی. به خوبستمینم... بد نماهت خا یــ به به.... سالم به رو

 جا کرد و از جا بلند شد.بهدستش جا یرا تو یگوش

 به حرف آمد. یشاک لقامه

! خودت هم که یبر رانیکه قراره از ا دمیسروه خانم؟ شن یــ کدوم خوب

  .یدنمی یخبر چیه

  نمت؟یفردا قبل رفتن بب یحاال خانم وقت دار زیهم به معرفت عز باز

دوخت که گردو  زیو آن را باز کرد. چشم به عز ستادیا پنجره یجلو

اش هم بغض در حنجره شیزهایعز دنیحس ند یگرفت. حتپوست می

 کرد بغضش را فرو دهد. تالش نشاند.می
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ی ما خونه یایفردا صبح ب ایــ فکر نکنم فردا بتونم مگه اینکه تو امشب 

 چون... البته تا زمان رفتن هم فرصت هست.

 .دیکش یبه ساعتش انداخت و آه یگاهن لقامه

 امیفردا ب یوقته. همون بمونه برا ریــ االن که ساعت پنج غروبه و د

  ن؟یرفتن رو مشخص کرد قیزمان دق زیخونه عز

واقعاً فردا  یعنی .دیرا سفت چسب شیگلو خیب یدست انگارخیره به عزیز 

 نیما با البش نشست ا یرو یآلودبغض لبخند شد؟از همه دور می دیبا

  تکان داد. زیعز یبرا یحال دست

 .دیچیپ لیلقا درون موبامه یصدا

 سروه؟!... سروه؟ ییــ اونجا

بود ــ باال  دهیلغز نییپا یرا ــ که کم یخودش آمد و هول زده گوش به

  برد.

 جا هستم. پروازمون هم ساعت هفت شبه. نیــ آره... آره. هم 
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خود  یکرد به رو یرد اما سعسروه قلبش را به درد آو یصدا بغض

 .اوردین

 ز؟یعز شیخونه پ میایبعد با هم ب عت؟یپارک طب میــ فردا صبح بر

 .ندیبکه او مقابلش است و می ییکرد گو دییبا پلک زدن تا هم سروه

 ــ آره خوبه پس تا فردا صبح... مراقب خودت باش... خداحافظ.

 .دیخند لقامه

 ــ تا فردا... خداحافظ.

دوباره  ی. معلوم نبود چه زماندیچرخ زیسمت عزدوباره به نگاهش

ی روز را کنار مادربزرگش هیگرفت بق میتصم .ندیتوانست او را ببمی

 کند. یسپر

هایش را دعوت کرده قبل از رفتن دوست زیبود که عز دهیفهم یوقت از
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که موقع آن همه قول و  دیرسمارموز را می یلقاحساب آن مهچند  هر

کلمه هم لو نداده بود که شب او را خواهد  کیفردا  یقرار گذاشتن برا

 .دید

کمک کردن به  ریها سر برسند هر دو سخت درگکه مهمان یزمان تا

با  یگاهگاه نیب نیشب بودند. در ا یهمانیم یو آماده شدن برا زیعز

است  فتادهین یاتفاق چیه ییگذاشتند و گور هم میسسربه طنتیش

و از  دندیخندمی ییجدا یپنهان از تلخ یاما با غم زیهمراه با عز

 بردند.هم بودن لذت می کنارهای در ساعت

گاه و گاه و بی یی آوان با آن لبخندهانبود که حضور مردانه بیعج

د بزند ــ هر سختی لبخنبه یشد حتباعث می یــ که گاه یغرور ذات

 لرزاند؟ لحظه دلش را می

 فونیزنگ آ یصدا یسرگرم کار و افکار مختلفش بود که وقت یقدر به

 یهنوز حت ایکرد ساعت هفت شب شده باشد. خدابلند شد باور نمی

 حاضر هم نشده بود!
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های آماده گذاشت و با عجله ها را هم کنار ظرفی قاشقدسته نیآخر

در را باز کرد و بعد  ستیبدون اینکه بپرسد کو  دیدو فونیآسمت به

 .دیسمت اتاقش دوها شود بهبدون اینکه منتظر ورود مهمان

 در. یجلو دیها اومدن من برم لباسم رو عوض کنم... آوا...ن برــ مهمون

  .دیتکان داد و خند دییبه تا یسر آوان

 اتاق. ی. دخترتون رفت تودنیها رسمهمون دییایب زجونیــ عز

آمد  رونیشده بود از آشپزخانه ب ختهیاش در هم آمکه اخم و خنده زیعز

 یراهرو رفتند. در همان حال به شوخ یسمت در ورودو با کمک آوان به

 .دیآوان کوب یبازو یرو

 سر دختر من نذار.قدر سربهــ اون

 .ستادیا زیراهرو را باز کرد و کنار عز یو در ورود دیهم خند آوان

 زیی شما بذاره عزدردونه زیسر عزجرئت داره سربه ی.. کــ چشم...م.

 جون.
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 دهیرا شن شانیو صدا دهیرس یکه همراه با همسرش به در ورود لقامه

 .دیبود خند

خانم  زیی عزدردونه زیسر عزجرئت نداره سربه یکســ سالم. واال هیچ

 بذاره.

د با دعوت ها تمام شیو بعد از اینکه سالم و احوالپرس دندیخند همه

 زیها نشستند. عزمبل یوارد خانه شدند. هر دو نفر رو زیآوان و عز

سمت آشپزخانه برود که آوان اجازه نداد و به ییرایپذ یخواست برامی

برود که سروه  ییرایپذ یو خودش قصد داشت برا ندیشناشاره کرد او ب

  فت.ها دوباره رونق گریسالن شد و بازار سالم و احوالپرس اردهم و

 یآسمان یآب راهنیپ انیــ که در متن دخترک یآوان رو نگاه

سروه  یشد. باالخره وقتخورده بود و جدا نمی هیــ بخدیدرخشمی

ها مهمان انیسمت آشپزخانه رفت به خودش آمد و او هم فعال در مبه

 نشست.
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 ینیرا به عهده گرفته بود. خدا را شکر کرد که س ییرایخودش پذ سروه

شد را از قبل آماده کرده و مجبور نمی نیهای شربت سکنجبوانیل یحاو

 درست کردن شربت بگذارد. ینصف وقتش را برا

 ینیآمد باز سنگ رونیشربت از آشپزخانه ب ینیسروه دوباره با س یوقت

و  اوردیخودش ن یکرد اما به روخودش احساس می ینگاه آوان را رو

آوان گذاشت و خودش هم  یا جلور وانیل نیها را تعارف کرد. آخرشربت

 مبل نشست. یکنار او رو

همه را به  طنتیگذاشت و با شسر همه میبود. سهراب سربه یخوب شب

گذاشت تا می زیسر عزاز همه سربه شتریب انیم نیانداخت. در اخنده می

شد که را کم کند. اما خوب متوجه می رزنیهای پغم نشسته در چشم

 شد.ها کم نمیینآسا نیبه ا رزنیغم پ

با دعوت آوان همه سر  دندیلقا چو مه نبیی شام را که به کمک زسفره

ترین و نشسته بود و خوردن تلخ زیسفره نشستند. سروه کنار عز
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کرد. تجربه می زانشیعمرش را در کنار عز یترین قورمه سبزخوشمزه

ی هاهنوز هم به صحبت انیها آقاقاشق و چنگال یسروصدا انیدر م

 انداخت. ینگاهسمت آوان نیمکنجکاو به یدادند. حامادامه می لقب

دونستم صنعت رشته واقعاً کاربرد داره؟ نمی نیانگلستان ا یتو یعنیــ 

 اونجا هم مطرحه. یخودروساز

 آب برد. وانیسمت لبشقاب رها کرد و دست به یقاشقش را رو آوان

 یرو تو یخودروسازمطرح  عیاز صنا یسر هیما  ه؟یچه حرف نیــ ا

 ایهای دننیترین ماشرونگاز  یکی نکهیمثل استون مارت میانگلستان دار

 کنه.می دیرو تول

 .دیی آوان کوبشانه یبا خنده رو سهراب

 کیی ما شده مکانبابا رفته چند سال پول حروم کرده واسه نیــ بش

آچار به های پره از بچه نجایهای ایکیمکان یزنه. توهم می یادیحرف ز

 خواست.دست مهندس! خارج رفتن نمی

 به سهراب زد. یو چشمک دیای از آب سر کشو جرعه دیخند آوان
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 داداش. ریبگ ادی یکیــ باشه شما برو همون جا مکان

 تکان داد. لسوفانهیو سرش را ف دیهم خند سهراب

! اما خوب فرق یکیخودرو خونده نه مکان یداداشمون طراح نیــ البته ا

 هم ندارن. یادیز

 .دیسمت آوان چرخبه دوباره

 شد؟  یکار داده بود چ شنهادیبهت پ یاون دوستت که گفت یــ راست

 . دیخند نیو سنگ آرام

 یهای مطرح خودروسازاز شرکت یکی یکار تو شنهادیــ درسته پ

 .رانینفر برگشتم ا هیقبول نکردم. در واقع... به خاطر  یداشتم ول

 وارد بحث شد. طنتیبرد و با شباال  ییابرو لقامه

پرسم آقا آوان، اون آدم ارزش برگشتن رو داشت؟ می دیــ ببخش
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مانده و منتظر پاسخش  رهیهای پر از سؤال به آوان خبا چشم همه

زیر انداخت بود. آوان سربه شیبا غذا یجز سروه که سرگرم باز به بودند.

انگشت  یی نشسته روشده یی قلم کاربه انگشتر نقره یقیو نگاه عم

 دستش انداخت.

هم  نیهای بهتر از اتیقدر برام باارزشه که اگه موقعــ مطمئنم اون

 .رمیگرو می میتصم نیبه خاطرش هم اد،یب شیپ

های ای به تمام چشمرا باال برد و بدون خجالت لبخند مردانه سرش

 .دیجب اطرافش پاشمتع

بحث  نیدادن به ا انیپا یی سروه برازیر افتادهسربه دنیبا د آوان

 ای به سفره کرد.اشاره

 .دییــ شامتون سرد شد بفرما

 انیم نیتکان دادند و مشغول شدند. در ا دییبه تا یحرف سربی همه

های آوان داد و به حرفمی یهای بشقاب بازبرنج انیسروه قاشقش را م

  کرد.ر میفک
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که در گذشته با هم داشتند  ییست منظور او را به قول و قرارهاداننمی

آوان پا گذاشته است. هر چند  یبه زندگ یدیشخص جد ایکند  ریتعب

موضوع هم نه تنها حس حسادتش را  نیفکر کردن به ا یحت

 گرفت.که جانش را هم می ختیانگبرمی

سختی فته بود که قاشق را بهاحتمال درد گر نیقلبش از تصور ا چنان

 یشکستنش به گوش کس یداد تا صداهایش فشار میانگشت انیم

 انیکرد و شامش را به پاافکار را از خود دور می نینرسد. بهتر بود ا

 رساند.می

شب به ،  یسفره را جمع کردند و باق انیکه تمام شد با کمک آقا غذا

ها گذشت. همانیاز م ییرایذلقا و پو مه نبیها همراه با زشستن ظرف

  گذشتند.همه زود می نیهای خوب ادانست چرا ساعتنمی چیه
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کردند، خسته و  یها خداحافظها از آنهمانیی مبا بدرقه یوقت باالخره

 زیبه عز یریکه گذرانده بودند شب به خ یاز شب خوب یجان اما راضبی

 سمت اتاقش به راه افتاد.و آوان گفت و به

امکان  گریاتاق بود. معلوم نبود د نیدر ا دنشیشب خواب نیخرآ امشب

بد و خوبش بود.  یکه شاهد روزها ینه. اتاق ایبازگشت به اینجا را دارد 

. خود را به اتاق رساند. در را باز کرد و وارد شیها و لبخندهاشاهد اشک

 اتاق شد. 

سمت خود بهــ نگاهش را  دیتابی اتاق میپنجره از که –ماه اتاق  نور

و نگاهش را به  ستادیسمت پنجره رفت و رو به قرص ماه ا. بهدیکش

  ماه دوخت. یبایز یقرص نوران

های آوان ــ سر سفره ــ متمرکز حرف یهنوز هم رو اریاختبی حواسش

خورد. دلش ها چرخ میآن حرف انیبود. هنوز هم قلب و ذهنش در م

 یعقلش... عقلش نه داشت و یکه سر عاشق یسوخت. دلمی بیعج

  .دیترسکرد و به شدت میمی
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 خود که –صورتش  یزخم منفور رو نیا لیکه مبادا به دل دیترسیم

کردن  یشود و عاشق ریدر به وجود آمدنش نداشت ــ تحق ینقش چهی

بگذارد. آوان  یقلبش به جا یعالوه بر زخم صورت رو یگرید هیزخم کر

 اریاخت. کامش تلخ شد و بیدرینقش بپذ نیممکن نبود او را با ا

و حرف دلش را با  دیهای بخار گرفته خزشهیسمت شهایش بهانگشت

 نوشت. شهیش یسر انگشت رو

 ینیای ماه به درد دل من تسکامشب " 

 " ینیای ماه تو همدرد من مسکآخر 

 یو با چند قدم بلند خود را به تخت رساند و خود را رو دیجا چرخ در

  بالش خفه کرد. انیهقش را در مهق یاتخت انداخت و صد

*** 
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 یزیکرد چغروب. حس می ایدانست صبح است که باز کرد نمی چشم

و  جگی چرا؟! دیفهمقلبش بود و نمی یرو نیغم سنگ کی. ستیدرست ن

 در به خوش آمد. یصدا دنیکرد که با شنگنگ به اطرافش نگاه می

 دیشه. بامی رتونیپاشو د. زمیمادر؟... پاشو عز یــ سروه؟ کجا موند

 به فرودگاه ساعت سه شد. میبرس

به او دهان  بیجا نشست و به اطرافش نگاه کرد. چمدان کنار در عج در

شد که ای میهفته کی بایکه تقر یرنگ اهیکرد. چمدان سمی یکج

 ختهیآو یکم جمع کرده و لباسش هم اتو شده و آماده به چوب لباسکم

 بود؟ یکار درست ینعیرفت؟ می دیبود. با

بود. پر از دلهره و  دیرفتن و ماندن پر از ترد نیهای آخر را بلحظه نیا

و  اوردهیلقا رفته بود هم تاب نمه دنیکه به د یوقت یترس. حت یحت

کرد ــ در می یو آوان هم مخف زیاز عز حتی که –هایش را ی ترسهمه

  بود. دهیآغوش دوستش بار
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چقدر  دینفهم یشروع به آماده شدن کرد. حتجا بلند شد و مردد  از

 یی بلند مشکدر کت و شلوار دخترانه دهیتا آماده و پوش دیطول کش

سرشان گرفته بود رد  یباال زیکه عز یقرآن ریرنگ و همراه آوان از ز

 ینیس د،یکه آب را پشت سرشان پاش زیزدند. عز رونیشدند و از خانه ب

  گذاشت و در را بست. اطیرا در ح

لقا و و مه نبیرفتند. قرار بود سهراب و ز یحام نیسمت ماشبه یهمگ

را به خانه برگردانند.  زیشان کنند و بعد عزیهم تا فرودگاه همراه یحام

 دهیای ترسسروه بدون خجالت درست مثل بچه ریدر تمام طول مس

 . دیکشتنش را به مشام می یجمع شده بود و بو زیآغوش عز انیم

ای و لحظه ردیآغوش امن پناه بگ نیست تمام عمرش در اخوامی دلش

رفت تنها که می یمدت نیرفت؟ نکند در ااز اون جدا نشود. اصالً کجا می

او را  یجا زیداد؟ نکند عزداشت هم از دست می یرا که در زندگ یکس

  داد. حسود شده بود.می شیدر قلبش به دخترعمو

@darkhast_romannn

https://t.me/joinchat/fbNC0O6yGo42ZmE0


آغوش  انیست انداخت و او را از مها نشسته دکه درست کنار آن لقامه

  .دیکش رونیب زیعز

پاشو  ؟یخوامی ریمگه ش زیبغل عز یدیچسب هیدختر، چ نمیــ پاشو بب

 .نمیبب

 اش پاک کرد.ای اشک را از گونهو نشست. قطره دیخند

 یچه وقت ستیمعلوم ن نم؟یبش زیخرده بغل عز هی ینیبب یــ چشم ندار

 .کم بغلش کنم هیبرگردم حداقل 

 .دیدستش کوب یرو یمشت طنتیبا ش لقامه

 ینفس هی. میاز دستت راحت یکه دختره چند وقت یبمون یرــ نمی

 .یتا باز هم با دردسرهات برگرد میکشمی

 .دیو مظلوم لب برچ دیاش غلتگونه ینازک شده بود که اشک رو دل

 آره؟ ز؟یــ من دردسرم عز

 .دیخند آلودو بغض دیی دختر را بوسگونه رزنیپ 
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رنگ و  ینازارکم... تو بر یدلم تو نور چشم من زیعز هیچه حرف نیــ ا

 دخترم. یاالن منتظرم برگرد نیره.... از همخونه می یبو

لقا دهانش را کج کرد و ؟ مهیدید یعنیلقا انداخت که به مه ینگاهنیم

 به سر و گردنش داد. یقر

 نیو حال کنم ع فیک یبالد کفرم کل یخواستم برم توــ واال من می

 ادتیسروه  یراست انداختم...راه نمی یو زار هیها گرچارهیبدبخت ب نیا

 یدنید یجا یها. کل ینیهای معروفشون رو هم ببفروشگاه یباشه بر

 خونه. یتو یبچسب یهست. نر

فرودگاه امام شد و در  نگیوارد پارگ نیحال گفتگو بودند که ماش در

ها را رها کردند و ی صحبتهیشد. ناچار بق متوقف یخال یاز جاها یکی

 شدند. ادهیپ نیاز ماش
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که به باال  یسمت آسانسورها را برداشتند و همراه با هم بهچمدان مردها

به سالن فرودگاه وارد  یانتظار همگ یراه داشت رفتند و پس از اندک

 شدند.

 نجایوقت روز ا نیهمه آدم ا نیرفت. امی جیسر سروه گ یشدت شلوغ از

های با دسته یرفتند. کسانمی یآمدند و گروهمی یکردند. گروهچه می

 ییاشک غم از جدا یدر دست اشک شوق به چشم داشتند و کسان یگل

  .زانشانیاز عز

 یها و... رفتند، همه با هم روچمدان لیتحو یبرا یآوان و حام یوقت 

ها و حتیصن نیآخر زیعز اهویه نیا انیمنتظر نشستند. در م یمکتین

 یو شوخ طنتیکردند با شلقا تالش میو مه نبیکرد و زها را میهیتوص

  ها را کمتر کنند.لحظه نیغم ا

بودند و حرف  ستادهیهم برگشته و حاال در کنار سهراب ا یو حام آوان

 زانشیهایی حسرت بار به عزبا چشم یدواریخوف و ام انیزدند. ممی

  کرد.نگاه می
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اش زمان گذشت و زدههای حسرتنگاه انیگونه مچ دینفهم اصال

هایش بارها در گوش ییگو یزن یی پروازشان را اعالم کردند. صداشماره

 رانیا یاسالم یجمهور ییمایشد، مسافران محترم هواپو بارها تکرار می

 رزنیآمد پ. دلش نمیدیی... مراجعه فرمایشماره تیبه مقصد... لطفا به گ

  ای نداشت.چاره ییاما گورا تنها بگذارد 

سمتشان آوان به یکردند. وقتنمی یهم شوخ نبیلقا و زمه یحت گرید

از دوستانش فرو  کیدر آغوش هر  یآمد، همه از جا بلند شدند. به تلخ

انداخت و بارها  زیکرد و بعد خود را در آغوش عز یرفت و خداحافظ

ترک را در آغوشش آلود دخبغض زی. عزدیرا بوس اشدهیهای چروکگونه

 .شردفمی

 نکن. هینکن نازارکم... گر هیــ گر
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شد که آوان ناچار دخالت می ریداشت د گریگرفت. دسروه آرام نمی اما

 زیگرفت و او را از اغوش عز متیسروه را با مال یکرد. جلو رفت و بازو

 .دیکش رونیب

 نکن. تیرو اذ زیعز گهید ایشه. بمی ریسروه جان... د میبر ایــ ب

و به  دیکش رونیآلود خود را از آغوش مادربزرگش بهای اشکچشم با

 آوان نگاه کرد. بغض داشت.

 ــ آوان؟

 فشردند. نیآهن یمشت انیانگار قلب مرد را م 

  .میگردنکن دخترعمو. زود برمی هیــ جانم؟... گر

متوجه نشد که جان آوان شد؟ انقدر شوکه شده بود که ساکت  یکس

  شد. رهیرفت خفرو می زیه آوان که حاال در آغوش عزو ب ستادیا

  .دیاش را بوسیشانیو پ دیکش نییسر آوان را پا زیعز

ــ مراقب نور چشمم باش پسرم. دخترم دستت امانت. جون تو و جون 

  سروه.
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 .دیرا گرفت و مردانه بوس زیدست عز آوان

 راحت. التونیجون خ زیچشمم عز یــ رو

ها کردند و پشت به آن ی. وقتستادیو در کنارش اسمت سروه رفت به و

قطره اشک از  کیها رفتند طیها و بلپاسپورت لیسمت محل تحوبه

اش فرو ی گونهدهیپوست چروک یو رو دیچک رزنیهای پی چشمگوشه

  اش پر از محبت بود.زمزمه .ختیر

 ــ به خدا سپردمتون.

 دایشدند و به دنبال پد میکه از کنارش ر ینگاه از مردم آوانکمی بعد، 

 .ستیرفتند گرفت و به سروه نگرهایشان در راهرو راه مییکردن صندل

 یضیب یی آوان را حس کرده بود چشم از پنجرهرهیکه نگاه خ دخترک

 سمت او چرخاند.کنارش برداشت و سرش را به

darkhast_romannn@  شده پسرعمو؟ یزیــ چ
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های سروه آزارش چشم غم نگاه کرد. لشیو به موبا دیکش یقیعم ینفس

 آمد.از دستش بر نمی یداد و کارمی

. مطمئن باش زود نهیهات بشــ سروه دوست ندارم غم تو چشم

 .میگردبرمی

 .دیکش یآه

رو تنها گذاشتم. دلشوره امونم  زیعز ارهیــ چه کار کنم دلم طاقت نمی

 .دهینم

 .انداخت یاهنگکرد نیممی یهایش باززیر با انگشتبه او که سربه آوان

 یدلشوره منم ترسوند نیبا ا یول ستین یچیراحت باشه ه التیــ خ

  دخترک؟ مینکنه سقوط کن

 چپ به آوان انداخت. ینگاه 

گم دلشوره دارم تو من می ؟یبه مسخره باز یکانال رو نزن شهیــ م

 ...یشوخ

 دختر را قطع کرد. حرف
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 دیمن چرا با زیعز هم بعد کانال داشته باشه. ستیکه ن ونیزیــ تلو

رو  خودت .ادیهای خودمون به وجود مدلشوره از حس ؟یکن یباف یمنف

 بذار آهنگ گوش کن. یهندزفر ایسرگرم کن  تیهای گالربا عکس

  تکان داد. دییتا یبه نشانه یسر

صورتش را پوشانده  یسروه ــ که رو یلخت موها یاز دسته نگاهآوان 

 یفاصله نیتوانست اای کاش می تاد.بود ــ گرفت و دلش به تاب اف

او را  یحت ایرا نوازش کند  یشمیهای ابرطره نیرا بردارد و ا انشانیم

 .هایش را بشنوداستخوان یچنان در آغوش بفشارد که صدا

*** 

 

سروه ــ که تا همان لحظه غرق در افکارش بود و به اطرافش دقت  نگاه

ـ متعجب رو darkhast_romannn@حجاب را  یعنی شد.متوقف می هاخانم یمسافرها ینکرده ـ

https://t.me/joinchat/fbNC0O6yGo42ZmE0


شال و  امدهیکردند که هنوز نبه اجبار قبول می یاسالم یدر کشورها

 را کنار گذاشته بودند؟ یروسر

کرد، اما را جلب می گرید یاز مسافرها یبرخ اش توجهرهیخ نگاه

 یاز رو یوقت گذشتند.ی او از کنارش میزدهتفاوت به نگاه شگفتبی

 .شد رهیبه محوطه خ یشتریرد شدند با دقت ب مایهواپهای متصل به پله

کردند و نگاه از کنارش عبور می بیعج یهای مختلف گاهپیبا ت مردم

 شد.او هم به دنبالشان روان می

دست هم را گرفته  یهایی که بدون ترس از کسدختر و پسر دنید یحت

 بود. زیانگ جانیه شیکردند برابودند و خندان صحبت می

ی بارها به سمت نقالهی فرودگاه که شدند همراه با آوان بهمحوطه وارد

 یهایشان را از روها و ساکتا چمدان دیطول کش یراه افتاد مدت کوتاه

به  یسمت در خروجها برداشتند و قدم زنان در سکوت بهچمدان لیر

 راه افتادند.
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 یهمهمه یداص دنیای تنها افتاده بود که با وجود شنرهیجز انیانگار م 

که  یزن یصدا یکرد. گاهگاههایشان را درک نمیاز صحبت یزیمردم چ

 کرد.کرد حواسشان را پرت میسالن پروازها را اعالم می یاز بلندگو

سمت آوان انداخت و بعد به نالیهای براق کف ترمبه سنگ ینگاه

 .دیچرخ

 ه؟یفرودگاه چ نیــ اسم ا

ای پاسخ هیاز کنارشان رد شد چند ثانکه  نیزم یی اسکرابر کفشوراننده

 انداخت منتظر شد تا اسکرابر دور شد. ریآوان را به تاخ

و پر رفت و آمد  یالملل نیفرودگاه ب نیفرودگاه تِگِل چهارم نجایــ ا

 آلمانه

 رفت. شیپ یقدم با آوان رو هم

ها یرانیگن از اداره؟ می یگن که آلمان مردم نژاد پرستــ راست می

 اد؟ین نمیخوششو
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 ای مکث کرد.لحظه آوان

تو رو واقعاً  یآلمان هیدونم اگه می یول دمیبگم؟ من هم شن یــ واال چ

دارم  نجایا یدوست هیرفتارش گرمه. من االن  یلیخ نهیمثل دوستش بب

 تره. کیکه برام از برادر نزد

 تکان داد. دنیی فهمبه نشانه یسر

 ــ جالبه.

 دل نشد و در سکوت از فرودگاه خارج شدند.رد و ب انشانیم یحرف گرید

های فرودگاه یاز تاکس یکیسمت ی خارج از فرودگاه آوان بهمحوطه در

شود و  کیکوتاه با راننده به سروه اشاره کرد تا نزد یرفت و بعد از صحبت

 باز کرد. شیدر عقب را برا دیرس نیبه محض اینکه سروه کنار ماش

 صندوق. یبذارم توها رو تا من چمدون نیبشــ 

 نیها را در صندوق عقب ماشنشست و منتظر شد تا آوان چمدان سروه

که کارش تمام شد در صندوق را بست و کنار سروه نشست  آوان بگذارد.

 به راننده دستور حرکت داد. یو به زبان آلمان
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را  یسیانگل یهم بلد است خودش حت یجالب بود که آوان آلمان شیبرا

کدام از هیچ بایگرفته بود. هر چند در حال حاضر تقر دایهم به زحمت 

 آورد.هایش را به خاطر نمیکلمه

کرد و به اطرافش نگاه می اقیبه راه افتاد با اشت نیکه ماش یزمان

های اطراف را به آوان ــ که با لبخند به ها و منظرهزده ساختمانهیجان

ای را از دست صحنه دیترسداد. انگار میکرد ــ نشان میاو نگاه می

 بدهد!

هایی که در آن فصل سرد عاشق گرفته تا خانم یدختر و پسرها از

 بودند. دهیهای باز پوشلباس

 شود!سؤال داشت که سردشان نمی یجا شیبرا

کرد که آوان را هم با اشاره می یزیبه هر چ جانیپر ه یبه قدر 

 ارشیاتش را در اختبه وجد آورده بود تا اطالع دیپرسهایی که میسؤال

 قرار دهد. 
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 .دیسمت آوان چرخبه 

 رانیمثل ا ه؟یبزرگه آوان؟ آب و هواش چه جور یلیآلمان خ ــ

 خودمونه؟

 .دیخند مرد

و  رهیجز یاز دشت و جنگل و کوه و ساحل و تعداد یبیــ آلمان ترک 

ذارم می یفرصت هیهاست حاال  اچهیها و درای از باتالقمجموعه

 .ینیجا رو بب برمت همهمی

شد انگار رنگ آسمانشان  رهیرا پر ذوق باال برد و به آسمان خ نگاهش

 هم با هم فرق داشت!

 باشم. گهیکشور د هی یاالن تو شهیآوان هنوز باورم نم یــ وا

 های مرد نشست.لب یذو یلبخند خاص 

ها برمت خانم خانومهم می گهید یــ انشاءاهلل که بعد از درمانت کشورها

 بشه. ینقدر که برات عادا

 داد. هیتک آرام کرد؟می یکشور سپر نیسال را در ا کی دیبا یعنی
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 .یانگار زبانشون رو خوب بلد ؟یــ قبال هم اینجا اومد

 شد. رهیهای درشت دختر خچشم به

 مینیصورتت نب یرو گهیی مو رو دــ انشاءاهلل بعد از درمانت اون دسته

 قاصدک خانم.

 .دیر زد و خنددخت یبرا یچشمک

 میردارم االن هم می یادیز یآشناها نجایــ بعدش هم... بله من ا

 ی دوستم.خونه

کرد اما می تشیعام و خاص قرار دهد اذ دیصورتش را در معرض د اینکه

 تنها به تکان دادن سر اکتفا کرد. نیبنابرا نداشت. نیای جز اانگار چاره

که از  یریتصو نیای ــ و آخرینهای باراو چشم زیعز یدلش برا امدهین

 شیبرا یکساو را هیچ یخال یجا دانستیم او داشت ــ تنگ شده بود.

 رونیو به ب دیکش یشان آهیی خداحافظلحظه یادآوریکند. با پر نمی

  شد. رهیخ
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شود و خوشبختانه  نیکرد حواسش را به اطراف بدهد تا کمتر غمگ یسع

و  بایها و مردم... از نظرش زو درخت ها گرفته تا آسفالتاز مدل خانه

 زیکشور آمده، همه چ نیبار بود به ا نیهم چون اول دیشا متفاوت بودند.

 داشت. یتازگ شیبرا

به راننده گفت حواسش را از دختر و  یزیچ یآوان که به آلمان یصدا

را آزاد و بدون ترس در آغوش گرفته  گریکدیپارک  کیکه کنار  یپسر

 د.بودند منحرف کر

او  یشد و در را برا ادهیاند آوان پدهیکه رس دیفهم ستاد،یا نیماش یوقت

 شد. رهیباز کرد و با لبخند به او خ

 قاصدک خانم. میدیکه رس نییپا ایب ــ

 ها را از صندوق عقب بردارد.تا آوان چمدان ستادیشد و منتظر ا ادهیپ

سنگ  یروها را از صندوق برداشت و در را بست و سپس چمدان آوان

سمت با هم به هیاز حساب کردن کرا بعد گذاشت. ابانیفرش خ

 داشت رفتند. یدیسف یکه نما ییالیساختمان و
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 داره. یسرسبز اطیقشنگ و ح یــ چه خونه

که نگاهش در  یو هنگام ستادیرنگ ا دیسف یچیکنار حفاظ مدل پ آوان

 را زد. فونیزنگ آ دیچرخمی اطیح

 باصفاس. یلیــ آره خ

قد بلند که او  یباز شد و مرد در .ستادندیدر سکوت منتظر ا هیثان چند

هایش را باز کرد دست مرد آمد. رونیانداخت ببابا لنگ دراز می ادیرا 

 .دیآوان را گرم در آغوش کش

شد که  یطوالن یآن دو نفر به قدر یمانهیهای صمیپرساحوال

 .حوصله جلو رفتبی

  م؟یدر بمون یجلو یطور نیهم دیــ آوان با

که انگار تازه متوجه سروه شد نگاهش کرد و آهسته به حرفش  مرد
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آوان خوشحال شدم که  دنیاز د یام به قدرــ سالم خانم من شرمنده

 در نگهتون داشتم. یرفت جلو ادمی

زیر و سربه دیاش شده خجالت کشاز اینکه او هم متوجه جمله سروه

صحبت کرده پس از  یون با آوان آلمانکرد چانداخت در واقع فکر می

 داند.نمی چیها هیرانیزبان ا

 ام.کنم من شرمندهــ سالم خواهش می

 خم کرد. یگذاشت و سر نهیس یرو یدست مرد

 داخل. دییــ اشتباه از من بوده بانو بفرما

آورد به آوان  ریگ یها جلوتر به راه افتاد و او فرصتآن ییراهنما یبرا مرد

 .شد کینزد

 ه؟یرانیــ دوستت مگه ا

 درشت گاندوف انداخت. یبه قد و باال ینگاه

 ــ نه چطور؟

 ای به او رفت.زده چشم غره حرص

@darkhast_romannn

https://instagram.com/soniamansoury


  بلده من آبروم نره؟ یرانیا یبگ دیــ نبا

 .دیرا به رخ کش دشیهای سفدندان فیو رد دیخند

لهجه  یبعد هم دقت کن یحرف رو بزن نیقراره ا دونستمیــ من که نم

 .ستین یرانیو مشخصه ا داره

 مرد بلند شد. یدهان باز نکرده بود جوابش را بدهد که صدا هنوز

 داخل. دییــ بفرما

را خوب  یچون فارس یول شدیمرد م یتازه داشت متوجه لهجه انگار

 است. لیاص یآلمان کی دیفهم شدیکرد نمصحبت می

با  طیمح یستیمالینیبرابر بود و سبک م رونیب کیش یخانه با نما داخل

را  یهای چوبسر گاندوف پله پشت کرد.او را جذب می یهای خنثرنگ

 .ستادندیدو اتاق ا یباال رفتند و روبرو

 .ستادیها را باز کرد و کنار ااز اتاق یکیدر  مرد

 .دیاستراحت کن دیاشما حتما خسته یاتاق برا نیــ بانو جان ا

@darkhast_romannn

https://t.me/joinchat/fbNC0O6yGo42ZmE0


 زد. ینیشرمگ لبخند

 ــ ممنونم.

که شد در را پشت سرش بست. چمدانش را کنار در رها کرد و اتاق  وارد

 تشک رها ساخت. یاش را روسمت تخت رفت تن خستهبه یبا خستگ

دانست کرد میرا احساس می نیاتاق آرامش بخش بود و او هم ا ینما

ار معتقد هستند و یی روح انسان است بسنهییی خانه آها به جملهیآلمان

 قرار دارد. تیدر اولو شانیآن برابه  یدگیرس نیبنابرا

و  دینفهم یزیچ گرید یشد که از شدت خستگ رهیبه تراس خ یقدر به

 ..خوابش برد.

*** 

 

نگرفت آرام  یجواب یدستش را باال آورد و چند ضربه به در زد وقت آوان

به  یقدم از قاب در گذشت نگاه کیرا گرفت و در را باز کرد.  رهیدستگ

تشک خواب بود انداخت و لبخند زد.  یرو ینیسروه که حالت جن
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 اریروح بس یاز درون سرسخت باشد اما دارا دیدانست قاصدکش شامی

 است. یفیلط

کرد اتاق را ترک نمی یاری شیکند با اینکه پاها داریاو را ب امدین دلش

خواست سروه فکر کند از اعتمادش ای نداشت دلش نمیکند اما چاره

دون سروصدا از اتاق خارج شد و آهسته در را ب است. سواستفاده کرده

 بست.

سروه ضربان  دنیها با دهنوز هم بعد از سال ستادیای پشت در الحظه

 گرفت.قلبش شدت می

 یحت داد.را از دست می شیدختر خود دار نیچرا در مقابل ا دیفهمنمی

 کرد.کم نمی شییبایاز ز یزیقاصدک هم چ پیشانی یپوست جمع شده

 داهه را آرام به زبان آورد.ب یمتن

و نقش قاصدک  یتو بافنده باش یشوم وقتپر نقش و نگار می یایقال "

 .یرا در راس دلبرانه برقصان
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شود و در تار ای عشق میرج به رج بافته یقال یکه رو یاغنچه دانمیم

 خورد.و پودش گره می

 گفت.می شهیهم مادربزرگ

 1 "که مرگ ندارد. دیه بزندست بافت گر یــ عشق را به قال

ها برداشت اما ناخواسته برگشت و در اتاق سروه را باز سمت پلهبه یقدم

از قاب در گذشت و بدون سروصدا در را  یبا قدم آرام زدههیجان کرد.

 نشست. نیزم یشد و رو کیبه تخت نزد آهسته پشت سرش بست.

به  یتاست وق یدانست چه حسنمی دیصورت دختر چرخ یرو نگاهش

 شود توان گرفتن نگاهش را از صورت معصومش ندارد.می کیاو نزد

بالشت برداشت و به  یدخترک را از رو یموها یدسته اختیاربی

دختر تنها  نیا دیکش هیرا به ر شیسویگ اسی عطر کرد. کیصورتش نزد

 رهیاش ذخنهیتوانست عطر دختر را در س تا بود. دنشینفس کش یبهانه

 سونیا منصوری 1 

@darkhast_romannn

https://instagram.com/soniamansoury


 کشیاندازه نزد نیتوانست تا اچه وقت می گریدانست دکرد خدا می

 شود.

 .ندیباش را نمیکرد سروه خواب است و نگاه حسرت زدهرا شکر می خدا

 فهمد؟از کف داده اما مگر عشق حرف عقل را می اریبود اخت ناراحت

آورد خواب قاصدک نمی ادیمسخ عطر تن دختر بود که به  یقدر به

 شود.می داریبسبک است و هر لحظه 

 رونیبه سروه از اتاق ب ینگاه آخر با او مرتب کرد. یو لحاف را رو ستادیا

 رفت.

 دیترسباز کرد انگار میهایش را نیمهچشم دیدر را که شن یصدا سروه

 دیتپوار میوانهیقلبش که د یرو دست هنوز هم آوان در اتاق باشد.

ای اشک راه خود را رهبست و قط پلک اش را سوزاند.نهیس یگذاشت. آه

 هایش شکست.کرد و سد پلک دایاش پهای در هم فرو رفتهمژه انیاز م

توانستند با هم وقت نمیکرد آن دو هیچآوان را از خود دور می دیبا
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 یافهیبار عقد کرده بود با آن ق کیاز آنکه  ریغ ای داشته باشند.ندهیآ

محروم  بایخوب و همسر ز یزندگ کیآوان را از  دیچرا با دیدهآسیب

 یزندگ نیبود او را دوباره به ا یتنها کس شیاینکه پسرعمو با کرد.می

 او شود. یتوانست باعث تباهفالکت بار متصل کرد اما نمی

تک به تک دیداشت و با شیدر پ یبه قلبش زد راه سخت یپوزخند

 عشق ممنوع است. نیفهماند اهای بدنش میسلول

 نییو باعث شد از تخت پا دیچیاش پدر معده یاز شدت گرسنگ یدرد

سرعت ای کنار در بود باز کرد و بهچمدانش را که گوشه پیز برود.

دست و صورتش  قهیو در عرض چند دق دیهای مورد نظرش را پوشلباس

از اتاق خارج شد و نگاه  سپس که در اتاق بود شست. یسیرا داخل سرو

 به اطراف انداخت. یکنجکاو

بود  یسنت نییهای پایسالن باال بر خالف رنگ بند یفضاسمت  کی

زده شده بود که بدون شگفت یقدر آن باشد. یرانیانگار که خانم خانه ا

 به آن سمت رفت. یتوجه به گرسنگ
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 کیآن پهن شده نزد یرو یزیدستبافت نقش ر میکه گل یتخت سنت به

 ادیای زبر بود لحظه دیکش میگل یلبه یشد و نشست. دستش را رو

 دست بافتش افتاد. میو گل اطیدر ح زیتخت عز

داد نوجوان بود  حیتوض شیرا برا میروش ساختن گل زیکه عز یروز

هایشان را بار پشم کی یکه دامداران سال چارهیگوسفندان ب یچقدر برا

 کنند دلسوزاند.چَرَه می

که  یسمت سماور مسهای فرش گرفت و بلند شد بهاز نقش و نگار نگاه

بند خورده  ینیچ یقور یبدنه یرا رو دستش طرف تخت بود رفت. کی

 از پشت سرش او را به خود آورد. یزن یصدا .دیکش

 .ستادیکنارش ا نگار

 شیصد سال پ یمادربزرگم هستن اگه بگم برا ادگاریها همه نیــ ا

 .یباور نکن دیهست شا

 .چاندیهایش را در هم پانگشت شرمزده
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 سمت. نیخوام بدون اجازه اومدم ا... عذر مییعنیخواستم... ــ نمی

 ریحر یروسر ریرنگش را ز یمشک سوانیگ یبا ظرافت خاص نگار

 شد.می دهیصورتش د یبایای پنهان کرد. تنها قرص زروزهیف

 های خوش فرمش نشست.لب یرو یسروه لبخند یدستپاچگ از

 دونم چشمت رو گرفته.قسمت خونه هستم می نیــ من عاشق ا

 از تخت قدم برداشت. یگرید یسمتبه

 دمیجد گاندوف هست که مونده بود و من د ادگاریگرامافون هم  نیــ ا

 گذاشتم. نجایا ادیم یلیقسمت خ نیبه ا

 شد. کیسروه نزد به

تعارف  یکنار ما با کس یذاریخجالت و.. م یباش نجایمدت ا هیــ دختر 

 .میندار

 .دیکش یقینفس عم دخترک

دوتا  یقشنگه مادر بزرگ منم طرح سلطنت یلیهاتون خ یــ شعمدون

 داره.
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 تکان داد. دییی تابه نشانه یسر

برام  ادگاریهستن که به  قهیها همه عتیو تلفن و شعمدون ویراد نیــ ا

 مونده و آوردم.

 انداخت. یبه ساعت مچ ینگاه نگار

 .میآشنا بش شتریهم ب میسالن هم ناهار درست کن یتو میبر ایــ ب

مخصوصا آن قاب  ندیها را ببی قسمتهیبا اینکه کنجکاو بود بق 

دو کنار هم  هر کند. یاو را همراه رفتیرا اما پذ یمیهای قدعکس

 داد. حیتوض شیبرا یراه باز هم مطالب نیسمت راه پله رفتند و نگار ببه

 نیزایرو گاندوف د نییی پاطبقه میانتخاب کرد یخونه رو وقت نیــ ا

داشتم بعد از  یباال هم من چون عالقه به سبک سنت یبقهکرد و ط

 باال شد. یها گاندوف هم عاشق فضامدت

 را به سروه نشان داد. یها را که پشت سر گذاشتند قسمتپله

 .دمیبعدا نشونت م رهیسمت گلخونه مــ اون قسمت به
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 که نگار اشاره کرده بود انداخت. شهیبه در ش ینگاه

 فضاش آرام بخشه. یلیگلخونه داره خ هیم ــ مادر بزرگ من

 لبخند زد. نگار

 گذرونم.ها میگل شیمن هم دنبال آرامش باشم وقتم رو پ ــ

 .دیزد و خند یچشمک

 ها.بعد گل شونیآقامون نباشه اول ا یالبته وقت ــ

که کنار  یگرد کوچک زیسمت مکنار هم به آشپزخانه رفتند و او به در

برداشت تا قهوه را که از  نتیر هم دو فنجان از کابپنجره بود رفت و نگا

بود که  زیای کمرنگ مبه رنگ قهوه نگاهش .اوردیقبل حاضر کرده ب

 قرار گرفت. شیروبرو یفنجان

 لبش نشست. یرو یلبخند محو نگار

 یاول خودمون رو معرف یموافق مینشد یــ خانم گل ما به هم معرف

 م؟یکن

 و مقابلش قرار گرفت. دیرا عقب کش یلکرد صند دییکه با سر تا سروه
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بودم بعد هم  یسالمه با آوان و گاندوف هم دانشگاه یــ من نگار س

 .میازدواج کرد

های تاب دارش مژه انینگار که م اهیهای ساز برق چشم نگاه

 شد. رهیاش خسطح قهوه یگرفت به کف رو دیدرخشمی

 .تونییــ خوشوقتم از آشنا

 گرفت. ینفس

و  ستیآوان و ب یسروه هستم دخترعمو دیکه احتماال بشناســ من هم 

بود از دست  ییسفرکه پروازشون هوا هی یچهار سالمه و خانوادمم تو

 دادم.

 زد. شیران پا یرو یی آراممشت کرد و ضربه زیم ریرا از ز دستش

 شدم. یپاش دیاس یهم قربان شیــ چند سال پ

شد. سرسختانه  رهینگار خاشک به  یرا باال آورد از پشت پرده سرش

 زد. ینیغمگ لبخند کرد خودش را کنترل کند.تالش می
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 درمان اومدم. یــ االن هم که برا

 چرخاند.خونسرد نشسته بود و فنجان قهوه را در دستش می نگار

 .زمیداره نگران نباش عز یدرمان یزیــ هر چ

 رفت.گمی یشد حس خوبنمی دهیاینکه ترحم در نگاه و رفتارش د از

کردم که چرا من؟ چرا واقعاً می تیخدا شکا شیپ یلیخ دیــ اول شا

 ام به رضاش.یراض گهی. االن دشدمیم یمن قربان دیبا

 .اش باال آمدنهیاز س قیعم یهمراه با آه نفسش

 گهیچون د دمیخوب شدن رو به لقاش بخش یمن عطا دیدونــ می

اقدام کردم به خاطر آوان و درمان  یرو دوست ندارم اگه هم برا میزندگ

 کارش گذشتم. نیاز مسعود هم به خاطر ا یحت بود. زیعز

ای گفت با اجازه نگار هایش را نا تمام گذاشت.حرف یلیزنگ موبا یصدا

 بلند شد و او را در آشپزخانه تنها گذاشت. یو از پشت صندل

که  دیای از قهوه نوشکرد و جرعه کیرا به لبش نزد فنجانسروه 

 یشش سال به قدر نیا در در هم فرو رفت. یرتش از شدت تلخصو

@darkhast_romannn

https://instagram.com/soniamansoury


خواست دلش نمی یعمر حت یباق یبود که برا دهیرا چش یزندگ یتلخ

 طعمش را بچشد.

 .دیکش رونیب شیزندگ ینگار او را از فکر تلخ یصدا

های مهمون دیو با میهفته آزاد هیــ گاندوف بود گفت از امشب به مدت 

 .میکن یها همراهحیتفر یرو تو زمونیعز

 به دختر زد. یچشمک

کارهات رو  یــ نگران درمانت هم نباش سروه خانم من و آقامون همه

 .یکه دار یفقط مونده اون چند تا عمل میانجام داد

 .دیاش چسبنهیاز شدت شرم به س سرش

 دیانداختم آوان االن با یتون رو از کار و زندگهام همــ به خدا شرمنده

 کرد به خاطر من گرفتار شده.رو می شیش زندگآرام یتو

های درشت و به چشم یو با اخم مصنوع دیرا در هم کش شیابروها نگار

 شد. رهیسروه خ یبایرنگ ز یشیم
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دوسش  شتریها به گردن ما حق داره از داداشمون بنیاز ا شتریــ آوان ب

بود  یحیچون مس میباعث شد من و گاندوف با هم ازدواج کن هم. میدار

پشتمون  میداشت ییدادن هم اینکه هر ماجرامن اجازه نمی یخانواده

 مسلمان شدن گاندوف پا به پاش رفت. یتو بود تنهامون نذاشت.

 خم شد. زیم یرو یاندک

ی آوان بودن دخترها که آرزوشون بود فتهیدانشگاه همه ش یــ سروه تو

 گهید یدلش جا میدونستنگاه نثارشون بشه اما فقط ما مینیم هیفقط 

 گرفتار شده.

 .دیسروه خند یدهیرنگ پر یصدا به چهرهرا صاف کرد و بی کمرش

 .رونیب مینکن برو حاضر شو که قراره شام بر ریفکرت رو درگ ادیــ ز

دانست با دختر نمی نیهای نگار کرد. ای چشمرهیسردرگمش را خ نگاه

هایش را واژه به فحر به دل سروه انداخته است. یهایش چه آشوبحرف

جا برخاست و  از شد. دشیعا یواژه در ذهنش تکرار کرد اما تنها کالفگ

و  اوردیکش ب یهر چند تصنع یهایش را به لبخندکرد لب یسع
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گذاشته بودند ــ  ارشیــ که در اخت یحرف آشپزخانه را به مقصد اتاقبی

 ترک کرد.

 فشرد.می نهیدر س کرد و قلبش رامی یهای نگار ته دلش را خالگفته

 کردیسمج تقال م یاشک قطره بود؟! یفراموش کردن آوان کار آسان مگر

 ...ییخود نما یبرا

 شد. زششیبلند کرد و مانع ر سر

فرد سالم محروم  کیخوب با  یزندگ کیخواست آوان را از نه دلش می 

را کنارش  یگریتوانست به تصور هم که شده دختر دمی یکند و نه حت

فکر  یچقدر وحشتناک بود وقت دیتنش لرز ییاحساس تنها از .ندیبب

نفس  لیدانست آوان تنها دلمی یوقت ای ندارد.پشتوانه چیکرد همی

 را هم داشت. زیچند هنوز عز هر شده بود؟! دنشیکش

اش را خفه هم فشرد تا بغض نشسته در حنجره یهایش را رودندان 

 کند.
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  .دهیبه اتاق رس یچه زمان دیذهنش مشغول بود که نفهم یقدر به

نواختن  یست چقدر در اتاقش مانده به فکر کردن که صداداننمی

همراه با مرتب کردن شالش  به در او را به خودش آورد. یآرام یضربه

 سمت در رفت.به

ــ که در  یهای مزاحمآوان تمام حس دنیاتاق را که باز کرد با د در

 .سرش بودند ــ را فراموش کرد

 .یهم دار ییاومد دخترعمو ادتیـ سالم چه عجب ـ

  لب نشاند. یرو یلبخند جذاب آوان

 1ئازا تاسه مو کرد؟ ان،یــ چوگه ئاموزاگ گ

 باال داد. ییزد و ابرو یشخندین

 2تیو ن تهیوا فکر و اک چهیوا ان،یــ ئازا له خوت در مچو ئاموزاگ گ

 بود چرخاند. دهستایدر ا یصورت سروه که جلو یدور رو کیرا  نگاهش

 اتاقت؟ یتو یکنحاال دعوتم می یگــ باشه خانم خانما تو که راست می

 دلت برام تنگ شد؟ یشده دخترعمو جان، فور یچ 1 

 ستین یکنکه فکر می نطوریا ر،یپسرعمو جان خودت رو باال نگ 2 
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در  یبه اطراف نگاه کرد انگار تازه متوجه شد هنوز جلو یجیگ با

 به او انداخت. یچشمرینگاه زبه دندان گرفت و نیم لب اند.ستادهیا

 ــ شرمنده به خدا حواسم نبود.

آوان باز کرد تازه متوجه  یو راه را براقدم که به عقب برداشت  چند

 ای ــ که در دست داشت ــ شد.با طرح ترمه هیپاکت هد

گذاشت نگاهش  زیم یرا رو هیکاناپه نشست و هد یکه آوان رو یزمان تا

ی کاناپه یاتاق را بست و خودش هم جلو آمد رو در را از او نگرفت.

 مقابلش نشست.

 ام؟ین شهیمن حوصله ندارم م رونیب مینگارخانم گفت قراره بر یــ راست

 .دیابرو در هم کش یمصنوع یبا دلخور آوان

هفته  هی میقراره تا قبل از اینکه درمانت رو شروع کن شهینم ریــ نه خ
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 به نگاه کنجکاو دختر درش را باز کرد. تیرا برداشت و بدون اهم پاکت

گردن تا  ریرنگش از ز ییو طال زیهای ربلند قرمز رنگ که دکمه راهنیپ

و کت  دهیبه لباس بخش یخاص نتیز نهیتر از سنییوجب پا کی

کرده بود  جادیا راهنیرنگ قرمز پ یغیبا ج یای رنگش تضاد جالبسرمه

 های سروه گرفت.و مقابل چشم دیکش رونیرا ب

 دد.متعجب دختر باعث شد آرام بخن نگاه

تعجب  ه؟خیالبی یادیپسرعموت ز یشد سروه خانم؟ فکر کرد یــ چ

 .میبزن یدور هی میلباس رو بپوش تا بر نیفعال ا ایبعد ب یرو بذار برا

 را از دستش گرفت. لباس

 آخه! دیخر یبر یفرصت کرد یــ تو ک

 .مبل بلند شد یاز رو آوان

ای مغازه نیتریو یوت میبزن یدور هی میبا گاندوف رفت یــ تو خواب بود

که داره حس  ییبایجدا از ز دمیخوشم اومد برات خر دمیلباس رو د نیا

@darkhast_romannn

https://instagram.com/soniamansoury


تا  میبر ایتو آماده شو ب رونیب رمیم من تو دوخته شده. یکردم فقط برا

 .ومدهیها هم در نبچه یصدا

رنگ دخترکش  یشیهای مدر چشم یقرارای مکث کرد و با بیهیثان

 شد. رهیخ

 یشدن با مردها ریدرگ یحوصله یخواد به خودت برسیهم نم ادیــ ز

 رو ندارم. یخارج

 .دیبلند خند یخودش با صدا و

از دل سروه  یها چه پدرخنده یصدا نیدانست او نمی دیخندیم

 ی دخترک کرد.رهیی نگاه خحواله یچشمک آورد.درمی

 ... دست بجنبون قاصدک.یــ تو که هنوز نشست

که اتاق را  آوان مبل بلند شد. یانداخت و از روبه لباس  ینگاه مردد
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هایش او تمام نداشته یخوشحال باشد که به جا ای داندیرا هم م زشیسا

 را دارد.

رنگش را  یمشک فیاش که در پاکت بود و ست با کیهای عروسککفش

های پله از به شالش از اتاق خارج شد. یدست دنیعد از کشو ب دیهم پوش

 ی آخر قرار گرفت.پله یرو یرفت و وقت نییپا یبه آهستگ یچوب

که  یآن نگاه گرم ریهایش با نگاه آوان برخورد کرد خرامان زچشم

 .ستادیکرد چند قدم برداشت و کنار نگار اقلبش را نوازش می

 را در دستش چرخاند. چیند شد و سوئمبل کنار آوان بل یاز رو گاندوف

 م؟یــ بر

 بود انداخت. ستادهیزیر کنارش او سربه نیبه سروه که شرمگ ینگاه نگار

  ن؟یرو مشخص کرد یخاص یــ آره فقط جا

 ای به آوان کرد.اشاره چییبا سو گاندوف

و من هم فقط در نقش  میرــ داداش ما رو مهمون کرده هر جا بگه می

 شما رو ببرم. ام کهراننده
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 سمت در برداشت.را فشرد و چند قدم به فشیک یدسته نگار

رستوران خالصه  یامروز تو حیشکر داره وگرنه کل تفر یــ باز جا

 .شدیم

 سمت گاندوف برداشت.به یبلند شد و قدم آوان

  داره؟ تیــ هنوز هم اول شکمت برات اولو

 .دیبلند خند یبا صدا مرد

 ونشونیآقا بیکردن ج یو خال حیتفر یها تومــ همون طور که خان

  رستوران رفتن مگه بده؟ یتبحر دارن من هم تو

 باال برد. ییابرو نگار

رستوران گفت  میکنه رفت یکه خواست از من خواستگار یــ روز

قرار  نیکه اول یروز که من اول غذا رو دوست دارم بعد تو رو. ینیبمی

 فت رستوران و گفت اول غذا بعد تو.باز ر میرو گذاشت یبعد از نامزد

باز اول رفت رستوران  میمسافرتمون هنوز از شهر خارج نشد نیاول
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 یکه دارم باهاش زندگ یچهارسال نیآوان ا یعنی حرف رو زد. نیهم

جالب  میاول سر از رستوران درآورد میرفت رونیکنم از خونه بمی

بعد  یشمیگه چاق ده میمن فقط سوپ سفارش می یجاست برانیا

اول غذا  نهیاش اجمله نیهم اول هنوز که دلش بخواد. یزیخودش هر چ

 بعد تو...

 یبه قدر آوان .دیادا و اطوارش بانمک بود که سروه آرام خند یقدر به

نگار را هم  یصدا یحت گریسروه شده بود که د یبایمحو جمال ز

 دیض داش را در معرو چال گونه دیخندخوب که می چقدر .دیشننمی

 .دادقرار می

  م؟یحرکت کن یــ آقا آوان قصد ندار

کرد باال رفته نگاهش می ییخودش آمد و متعجب به نگار که با ابرو به

 چشم دوخت.

  شده؟ یــ چ
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سمت در هایش رنگ گرفته بود را گرفت و بهدست سروه که گونه نگار

 برد.

 .یاینمی ونریب ایتا من دست به کار نشم انگار شما از رو یچیــ ه

 گاندوف شدند روان شد.ها که از خانه خارج میبه دنبال آن نگاهش

 اش زد و از کنارش گذشت.ای به شانهخندان ضربه

 ذارن.تنها می نجایرن ما رو اکه االن نگار و دخترعموت می میبر ایــ ب

 و پشت سر او قدم برداشت. دیکش یقیعم نفس

 .وستندیبودند پ ستادهیا نیکنار ماش ها کهبه خانم یدو بعد از مدت هر

 را زد. موتیر گاندوف

  ن؟یــ چرا سوار نشد

 .ستادیسروه باز کرد و کنار ا یدر عقب را برا نگار

به دکتر نداره؟ خوبه االن قفل  ازیت نحافظه یــ همسر جان مطمئن

 !یرو زد نیماش
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پشت  یصندل یدر را باز کرد رو یحرف چیو بدون ه دیآرام خند گاندوف

 کیبه تاسف تکان داد و چند قدم به نگار نزد یسر آوان فرمان نشست.

 شد.

رم عقب کنار سروه من هم می نیآقاتون بش شیــ شما برو جلو پ

 .نمیشمی

 شاگرد کنار همسرش نشست. یصندل یبدون تعارف قبول کرد و رو نگار

د و گاندوف استارت ز ،هم که کنار سروه قرار گرفت و در را بست آوان

 کرد. تیرا به جاده هدا نیماش

 به آوان انداخت. ینگاه نهییاز آ گاندوف

  م؟یــ اول کجا بر

که اتصال نگاهشان شده  نهییبه ساعت انداخت و سپس از همان آ ینگاه

 بود به او چشم دوخت.

 .میبر ندنیاونتر دن ل ابانیــ خ
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ی هرا از پنجر نگاهش شد. رهیتکان داد و به جاده خ یسر گاندوف

 سمت سروه چرخاند.کنارش گرفت و سرش را به

کشور و فرهنگش برات  نیاز ا یکم میرسمی یتا وقت یــ دوست دار

 حرف بزنم؟

 به لب آورد. یبه آوان انداخت و لبخند محجوب ینگاهنیم

 شم.که ممنون می یبد حیــ اگه توض

د وار به دنبال خورنگ قاصدکش نگاه آوان را مجنون یشیهای مچشم

 گرفت.دانست با هر نگاهش قلب مرد را نشانه میو نمی دیکشمی

اعتماد  دیسختی بست و تالش کرد دلش را مهار کند نباهایش را بهپلک

مکث کرد تا به  یاندک شکست.و دخترکش را نسبت به خودش می زیعز

به دختر نگاه  یو با لبخند دیکش یقیخود مسلط شود سپس نفس عم
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 یترین کشور توتینفر پرجمع ونیلیهشتاد و دو م تیجمع ــ آلمان با

طول  میچهارساعت و ن نجایتا ا رانیاز ا یدیکه د پروازمونم اروپاست.

 .تختشهیهم که پا نیآلمان فدرال هست و برل یحکومت تو نوع .دیکش

و من قصد ندارم  ارهیم یهم جستجو بزن نترنتیا یها رو تونیا البته

 کنم.خالصه می ییزایچ هیکامل بگم فقط 

 دهیها چرخسمت آنهم به نگار تکان داد. دییتا یبه نشانه یسر سروه

هایش حیهم او را در توض یداد گاههای آوان گوش میبود و به حرف

 کرد.می یهمراه

 نگار توجه هر دو را به خود جلب کرد. یصدا

سر کار به موقع حاضر  یعنیهستن  قیمنظم و دق یلیــ سروه خ

داشته داشته باشن هم سر همون ساعت سر قرار  یشن و اگه قرارمی

 رسن.می

 ای کرد.و به همسرش اشاره دیخند
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کرد به و من رو دعوا می دیرسقرارهامون سر ساعت می یتو شهیــ هم

 .یبدقول

 .فرمان زد یرو یآرام یضربه گاندوف

خانم اما  یکن شرفتیپ تیزندگ یکنه توکمک می یزیرــ نظم و برنامه

 .بذارم برعکس شده ریتو تاث یاینکه من رو یمتاسفانه جا

 شد. رهیبه آوان خ نهییآ از

که  امیب ریساعت د میعادت کرده بودم منم ن گهید یــ زمان نامزد

 باشه. دهیحداقل نگار هم رس

 .دیمرد کوب یآرام به بازو نگار

کردم اثر  یاز من جلوتر بود هر کار زیهمه چ یقدم تو هی شهیــ هم

 بذارم مثل خودم بشه نشد.

 .دیسروه گذاشت و آهسته خند یدستش را پشت صندل آوان

 شد که ورشکست شده بود االن!ــ اگه مثل تو می
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حرص بخورد پس ناچار  ایدر آن لحظه بخندد  دیست باداننمی

 کند. اریداد سکوت اخت حیجمع کرد و ترج نهیهایش را در سدست

 هیشد بق ادهیای پارک کرد و پرا گوشه نیماش دوفگان دندیکه رس یزمان

 .وستندیهم به او پ

 کنار سروه قرار گرفت و هم قدم با او حرکت کرد. آوان

 ریز یابانیهم خ شیو معن نهیبرل ابونیخ نیمشهورتر ندنیــ اونتر دن ل

 .شهیم مویهای لدرخت

 از آنجا یانداخت. حس خوب ابانیهای دو طرف خبه درخت ینگاه

 رهیکردند خمردم که از کنارش عبور می ینگاهش رو یگاه گرفت.می

ها نشسته بودند چشم مکتین یها که روهم به آن یو گاه شدیم

 دوخت.می

 دید یراهش بود نشست و وقت یکه جلو یخال مکتین یرو گاندوف

 جمع کرد. نهیهایش را در سنگاهش کردند دست هیبق

 .نیتا برگرد نمیشاینجا میمن هم  دیدور بزن دیــ شما بر
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 شد و آرام کنارش نشست. کیهم به او نزد نگار

 اطراف رو به سروه نشون بده. نیاومدم شما برو ا ادیــ من هم اینجا ز

 تکان داد و به سروه اشاره کرد حرکت کند. یبدون تعارف سر آوان

گوش  طیمح یای را در سکوت حرکت کردند و فقط به صداقهیدق چند

 ای به جاده کرد.اشاره آوان .سپردند

 سریپار دانیم ابونیخ نیــ اینجا با حدود هزار و چهارصد متر طول، ا

 .زنهیم وندیبرندانبورگ به باغ الست گارتن پ پالتس رو مقابل دروازه

خاندان  یبرا یخاک ریمس نیا سال هزار و پونصد و هفتاد و سه یتو

چهل و هفت اومدن  سال هزار ششصد و یتو و ساخته شد یسلطنت

دو  ینیبهم که می االن معروف رو کاشتن. یبه قول یمویشش درخت ل

قسمت و  نیاومد ا شهیم یشلوغ یباند ازش درست کردن که تو

ی گندرمن مارکت، خونه دانیمهمش هم که م یبناها استراحت کرد.

 .شهیم گیجامع سنت هدو یسایاپرا و کل
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و ناخوداگاه  دیرا شن یساز یه صداک دیبگو یلب باز کرد تا سخن آوان

سنگ فرش  یدر آغوش داشت رو تاریکه گ یدر حال یپسر ساکت شد.

 یهایش را ماهرانه رونشسته بود و سرانگشت مکتیکنار ن نیزم

 ابانیسازش بر دل خ نیدلنش یرقصاند و نوامی تاریهای گمیس

 مکتین یکه رو ینواز دخترگوش یای بعد صداقهیدق .دیچیپمی

 ساز شروع به خواندن کرد. ینشسته بود بلند شد و هماهنگ با نوا

 اش شد.رهیزده خسمت آوان چرخاند و هیجانسرش را به سروه

خونه اما می یفهمم چاینکه نمی با م؟یگوش بد مینیبش مکتین یــ رو

 داره. یو قشنگ فیظر یصدا یلیخ

 زد. یلبخند آوان

 ــ من هم خوشم اومد.

 نشستند. یمکتین یها رواز آن یی کمدو با فاصله هر

 یقاصدک را سحر کرده بود که حت یدختر به قدر ییجادو یصدا

برگشت  یالحظه شد.ی آوان به خودش هم نمیرهیهای خمتوجه نگاه
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نگاه آوان  دنیکه ذهنش را مشغول کرده بود بپرسد اما با د یتا سؤال

ش را به جهت و سر دیرنگش از شرم سرخ شد. لب گزهای بیگونه

 مخالف چرخاند.

 گریبرد و دبود که او را به خلسه می نیریش یبه قدر سروههای خنده

های بدنش تک سلولاز عقلش نداشت انگار قلبش حاکم تک یاریاخت

 مکتین یسرعت از روهم فشرد و به یهایش را روپلک کالفه شد.می

در آغوش  دخترک را فیخواست تن ظرکه چقدر دلش می آخ بلند شد.

 های ناپاک از او محافظت کند.و تا جان دارد در برابر چشم ردیبگ

 ای که فکر سروه را به خودش مشغول کرده بود تمام شد.با جمله آهنگ

کم سرش را باال آورد و انداخت و کم نیزم یآوان رو یهیبه سا ینگاه

 شد. رهیرنگ مرد خ یهای عسلدر چشم
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رنگ  یشیهای ملهیآن ت یهای دختر دوخت و فکر کرد وقتبه چشم نگاه

های محکم قلبش را تپش لیتواند دلنوازشگر قلبش است چگونه می

 تیمالک میبگذرد تا بتواند قاصدک را با م دیبا گریچقدر د ند؟یبب نیغمگ

 د.اش دهیاریبود خدا در آن راه  دواریداشته باشد؟ ام

ها خدا و حاال که بعد از مدت دیپرستدختر را عاشقانه چون بت می نیا

 شهیبود قصد داشت تالش کند تا هم دهیدوباره قاصدک را به او بخش

 .قلبش را شاد نگه دارد

 شد و مجدد کنارش نشست. کینزد

  ?Willst Du mich heiratenــ 

 تکان داد. دییتا یبه نشانه یسر

 اش گرفت.کرده خنده دییاما تا دهیحرفش را نفهم یاینکه سروه معن از

  جوابت مثبته؟ یعنیــ 

 گذاشت. فشیک یهایش را در هم گره زد و دستش را روانگشت

 مثبته؟ یــ جوابم به چ
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 زد.برق می طنتیهای آوان از شچشم

 !گهیمن د یــ به خواستگار

که های گرد شده جالب بود صورت سروه با آن چشم دنید یقدر به

  کند و ناگهان به قهقهه افتاد. ینتوانست خوددار

باز نگاهش به آوان بود و صبر کرد تا و دهان نیمه رتیبا ح سروه

 هایش تمام شود.خنده

 شد. رهیهایش خحرص زده در چشم دیسمتش چرخمرد به یوقت

 ؟یباش یلطفا جد شهیــ م

 کرد. کیهایش را بارچشم طنتیبا ش آوان

 برداره؟ یمسائل شوخ نیمگه ا گهیهستم د یــ جد

 یباشد. حت دهیازدواج را از آوان شن یکرد کلمههم باور نمی هنوز

هم دختر  او گذارد.سرش میسربه ایاست  یهایش جددانست حرفنمی

شد قند در دلش آب می دیشنجمله را در گذشته می نیاگر ا دیبود و شا
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ک کرد و از اول ساخت تا گذشته را پا شدیم کاش .دیترساما االن می

او  نیگزیزد و آوان را جااش خط مییآن وقت نام شهاب را از زندگ دیشا

 .کردمی

دهد اشک در  یباز بیفکر اینکه آوان او را در آن مملکت غر از

سمتش بلند شد و به مکتین یاز رو زدهشتاب هایش جمع شد.چشم

 .دیچرخ

 به .یبد میباز دمیبهت اجازه نم باشم اما دیاس هیقربان دیــ آوان من شا

 خدا...

 و تالش کرد به خودش مسلط شود. دیکش یقیعم نفس

من خودم داغون هستم لطفا روحم رو  رانیگردم اــ به خدا برمی

 تر نکن.یمتالش

در  یکی نشیغمگ یدختر و صدا سیهای خچشم دنیآوان با د قلب

و باعث شود  ردیگخواست او را در آغوش بدلش می چقدر زد.می انیم

وجود  ییغول چراغ جادو کاش را کامل فراموش کند. شیغم و اندوها
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داشت تا درخواست دهد آن قسمت از سرنوشت دختر را پاک کند و از 

 .سدیاول بنو

 که به راه افتاد به خودش آمد و بلند شد پشت سرش حرکت کرد. سروه

ا هم صحبت ب یلحظه صبر کن هی شهیــ سروه خانم؟... قاصدک... م

 م؟یکن

 شیرومحو زد و چند قدم برداشت و روبه یلبخند ستادیسروه که ا 

 شد. رهیکرد خاو را نگاه می میهای دختر که مستقچشم به .ستادیا

های آوان گرفت و به سنگ را فشرد و نگاه از چشم فشیک یدسته سروه

 شد. رهیخ نیفرش زم

 .میــ لطفا زودتر حرفت رو بزن که برگرد

دختر که نصف صورتش را پوشانده بود  یانبوه موها یرو اهشنگ

 .دیچرخ

 تو دارد دل من داریکه به د یاقیــ اشت
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 من داند و من دانم و دل داند و من دل

 من گل شود و گل شکفد از گل من خاک

 نرود از دل من رونیابد مهر تو ب تا

 جمع کرد. نهیهایش را در سبه عقب برداشت و دست یقدم

من نفهمم و کامل  یفکر کن شهیداره پسرعمو؟ م یها چه معننیــ ا

 .یبد حیتوض

 شلوارش فرو کرد. بیباال برد و دستش را در ج ییابرو آوان

که هم  یکه بخوام کس ستمین نییسن پا یتو یپسر هیــ قاصدک من 

انتظار نداشتم طرز فکرت راجع به من که از  بدم. یخون خودمه رو باز

 باشه. نیا میشد با هم بزرگ یبچگ

 و چند قدم از سروه فاصله گرفت. دیکش یقیعم نفس

نبر تا  ادیزدم رو از  مکتین یهایی که روفقط حرف میــ بهتره برگرد

 .میتر در موردش صحبت کنیوقتش برسه جد
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خودش  ینشان دهد در آخر بدون آنکه به رو یبود چه رفتار مانده

  گذشت. یهای بلندا قدمتکان داد و از کنار آوان ب یسر اوردیب

که  یتواند حصارپشت سر دختر به راه افتاد و فکر کرد چطور می آهسته

ای که در آوردن خاطره ادیبه  از ببرد. نیرا از ب دهیسروه دور خودش کش

 هایش نقش بست.لب یرو ینیریداشتند لبخند ش یکودک

 بود که... میزندگ یتو یدختر ادمهیــ 

 با .ندیهای سروه ببحرکت یحرفش را رو ریتاثای مکث کرد تا لحظه

هایش لبخند زد. هنوز هم مانند گذشته حس آرام شدن قدم

 فعال بود. اشیکنجکاو

برداشت و  شیپاها ریکه کنارش قرار گرفت چشم از سنگ فرش ز آوان

 شد. رهیبه او خ
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دانست شناخت و میمی ی. دخترک مغرورش را به خوبدیخند آهسته

 یسؤال میآورده است اما مستق اشیرا به زندگ یحتما فکر کرده کس

 پرسد.نمی

اون دختربچه رو  زیکه عز یــ از اولش هم برام مهم بود همون وقت

که با  دیی تپل و سفدختربچه هی اش شدم.فتهیبغل من ش یگذاشت تو

به  خترکد .ارهیسر در ب زیداشت از همه چ یهای بزرگش سعچشم

 کرد.های خودش حسادت میبزرگ شده بود که به همسن و سال یقدر

های گرد و چشم دنیتا از د دیسروه لب گز دنیرا باال آورد و با د سرش

 متعجبش نخندد.

اومد دختر به سن تو داشت می هی زیعز یهیهمسا ادیم ادتیــ قاصدک 

 آورد؟د میکنه عروسکش هم که هم قد خودش بو یباز نیبا تو و آو

هم آوان قصد داشت به سروه  دیشا ای هر دو سکوت کردند.لحظه

ای بود با که دختربچه ییروزها .اوردیب ادیفرصت دهد آن روزها را به 
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 یکرد و جز او کسبافتش می سیگ شهیبلند که آقاجان هم یموها

 را نداشت. شیی دست زدن به موهااجازه

ه شد. هنوز هم در خاطرش بود ها در ذهنش زندفکر آن روز یکم با

کاش هنوز کودک  دیکش یآه شود. یداد گالره با آوان هم بازاجازه نمی

ها آب حوضش قطره ریاز ش کرد.می یباز زیعز یخانه اطیبود و در ح

مجبور  کاش سپرد.می یقیآن موس یکردند و او گوش به صداچکه می

 .ریآن دوران به خ ادی دیبگو شدینم

 آورد و توجهش را جلب کرد. رونیاو را از فکر بآوان  یصدا

 ؟یآورد چارهیسر عروسک اون دختر ب ییچه بال ادتهیــ سروه 

 .دیخند اریاختکه سر عروسک گالره آورده بود بی ییآوردن بال ادیبه  از

 دست و پا هم براش نموند. چیعروسکه کچل که شد ه چارهیــ آره ب

و  یت رو جمع کردهای مدرسهیرجمونده تو هم خ ادمیهم  نیا البته

 .یدیدونه از اون خوشگل ترش رو برام خر هی
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 ریرا ز نیریای شای مزهآوردن خاطره ادیبار از به  نیچندم دیشا یبرا

 زبانش حس کرد.

  کردم؟ مشیکمد قا یهنوز هم تو شهیــ باورت م

 شانیکه از رو به رو یبه زن و مرد یتکان داد و نگاه یسر آوان

 مدند دوخت.آمی

از من دوست  شتریب یاون عروسک رو حت دمیــ آره چون بعدها د

 .یداشت

 نثار سروه کرد. یخندان چشمک آوان

 یبال نیا امیزد به سرم مثل عروسک اون دختره دوستت بمی یــ گاه

 .ببرم نیجون رو از ب

 در هم گره خورد. یمصنوع شیابروها

 آوان... بهت بگم یدونم چجون؟ آخه نمی یــ بال

 بودند به خود آورد. گرید کینگار هر دو را که محو صحبت با  یصدا
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نگار هر دو به خاطرشان آمد همراهانشان را  یصدا دنیبا شن انگار

 فراموش کرده اند.

 .میچرخمی ابونیخ نیا یتو میساعته دار هیآخه؟  نییها کجاــ بچه

 رستوران بهتر از اینجا بود. میرفتمی حداقل

 چند قدم از آوان فاصله گرفت. سروه

 م؟یلطفا برگرد شهیــ من هم خسته شدم م

ای شد، بعد از لحظه رهیهای قاصدک خدر چشم دیبا شک و ترد نگار

 کرد. دییهم گذاشت و تا یهایش را روپلک

 یحاال که خسته شد رونیب میما به خاطر تو اومد زمیــ باشه عز

 .میگردبرمی

 نیکنار ماش دنیها به راه افتاد و تا رسراه آننزد و هم یهم حرف آوان

darkhast_romannn@  هر چهار نفر سکوت کردند.
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 یرا روشن کرد و نگاه نیشدند گاندوف ماش ریها که جاگیصندل یرو

 به آوان دوخت.

 م؟یــ حاال کجا بر

 سمت جلو خم شد.به یکه عقب کنار سروه نشسته بود کم نگار

 قلعه میتا فردا که بر خونه سروه جان خسته شدن میبر شهیــ اگه م

 .هوهنزولرن

 کرد. تیهدا ابانیسمت خرا به نیگفت و ماش یچشم گاندوف

 زدند.نمی یکدام حرفدر سکوت فرو رفته بود و هیچ نیماش اتاقک

 بست. یآسمان ابر یهایش را به روچسباند و پلک شهیرا به ش سرش

 دیکرد شایاش پا بگذارد تصور میها قبل از اینکه شهاب به زندگسال

شکل  نشانیکه ب یو با او در مورد عشق دیایجلو ب یآوان قدم یروز

را  ایگرفته بود صحبت کند اما بعد از جواب مثبتش به شهاب آن رو

زنده  ریآن تصو یکرد روزفکرش را نمی یو کنار گذاشت حت دیبوس

 شود.
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های مختلف ساخته بود روز را به شکل نیا شیاهایهای قبل در روسال

 کرد.لحظه را باور نمی نیا تیاما حاال در واقع

توانست قبول آوان شک داشت و نمی یهم چون هنوز به گفته دیشا

 .دیآکند از او خوشش می

اش یاش هم مانند زندگشناسنامه یسابق را نداشت حت ییبایتنها ز نه

 رنگ شده بود. یمشک

ها نقص نیاداشت که با وجود  ینیریها باز هم حس شنیا یهمه با

 .دیرسبه نظر می یهنوز هم در چشم آوان دختر کامل

 رونیناتمام آن روز ب یو گفت و گو ینگار او را از فکر خواستگار یصدا

  .دیکش

 .یخانم میدیــ رس

 ی خُنک پنجره برداشت.شهیش یهایش را باز کرد و سرش را از روپلک

 تکان داد. یهایش نشست و سرلب یرو ینیغمگ لبخند
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 ــ ممنون.

اش که از شدت سرما یشانیپ یرو یشد و دست ادهیپ نیماش از

 یچقدر در افکارش غرق شده بود که حت مگر سوخت؛ گذاشت.می

 پنجره نشد! یمتوجه سرما

از  سمت خانه رفتند.ی تاسف تکان داد و همراه با نگار بهبه نشانه یسر

 یادآوریاز  ایسمت راهرو قدم برداشت و لحظهقاب در که گذشت به

 .دیبه عقب چرخ ستین زیعز یاینکه خانه

 هام رو عوض کنم.اتاق لباس یــ نگارجان با اجازه من برم تو

 شد. کیبا لبخند چند قدم به او نزد زن

 ــ راحت باش گلم برو.

 زد. یلبخند

 ــ ممنون.

داخل  دیپشت سر گذاشت و به اتاق که رس یگریپس از د یکیها را پله

 یسمت تخت رفت و با خستگبه میمستق پشت سرش بست. شد و در را
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هایش گذاشت و صورتش را ران یهایش را روتشک نشست. آرنج یرو

 هایش پنهان کرد.کف دست انیدر م

 آوان در ذهنش تکرار شد. یصدا

  ؟یکنــ با من ازدواج می

 یکرد. تنها قلبش بود که از شدت فشار روحهم درکش نمی هنوز

زد و  شیچشمش ن یای اشک از گوشهقطره اختیاربی .شدیفشرده م

 .دیاش چکگونه یرو

هایش هقها هم باز کرد. هققطره یهیبق یبرا یراه ییقطره گو همان

بزند اما چه سود  ادیتوانست دردش را فرسکوت اتاق را شکست کاش می

 درکش را ندارد. ییتوانا یکه کس

افکار  یهایش را بست. به قدرکو پل دیتخت دراز کش یتر که شد روآرام

هایش چطور پلک دیآن روز و گذشته در سرش چرخ خورد که نفهم

 بسته شد و به خواب رفت.
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 فصل دهم 

 

 فیهایی ظرکرد که دستنگاهش به ماه بود و به سروه فکر می آوان

و با  دیتن دخترک را به مشام کش عطر هایش قرار گرفت.چشم یرو

 .دیاش را شنآهسته یماند که صدا یبعد لبخند منتظر حرکت

  ؟یــ شناخت

 سمت خودشدفعه مچ دستش را گرفت و به کیخوشش آمد و  یباز از

 زد. یغیزده جکه سروه هیجان دیکش

هایش کرد و چال گونه ینیریش یخنده ،مرد که قرار گرفت یبه رو رو

 گذاشت. شیرا به نما

@darkhast_romannn

https://t.me/joinchat/fbNC0O6yGo42ZmE0


 یموها یهایش را روو لب دیچیهای آوان دور تن قاصدک پدست

 دخترکش گذاشت و بوسه بارانش کرد. شانیپر

 چقدر دوستت دارم؟ یدونــ سروه می

انداخت اما نتوانست آن  نییی آوان سرش را پاجمله دنیاز شن نیشرمگ

هایش نشسته بود را لب یدوستت دارم رو دنیلبخند محو که با شن

هایی که مردانه تریها و غتیحما یرفت براضعف می دلش پنهان کند.

به  یپشتوانه بود و وقت شیهم برا یاز همان کودک آوان کرد.خرجش می

  نداشت. ندهیبابت آ یکرد نگرانمی هیاو تک

 دونم.ــ می

اش گذاشت و هر نهیس یطور که در آغوش آوان بود سرش را رو همان

 شدند. رهیدو به ماه خ

را به  سوانشیعطر گتر کرد و دستش را دور کمر دخترک محکم یحلقه

 .دیرا بوس اشیشانیپسپس  .دیمشام کش

 نره که چقدر دوستت دارم... ادتیوقت کنم هیچمی دیوقت، تاکــ هیچ
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 گوشانهیکه باز دیآوان هر لحظه دور و دورتر شد و او با نور خورش یصدا

به  نگاهش هایش را باز کرد.چشم دیتابصورتش می یپرده رو انیاز م

 دهیکه د یخواب یادآوریود و مغزش در حال پردازش، با سقف ب یدیسف

 تخت نشست. یدفعه رو کیهایش گرد شد و چشم

های دست یبود که هنوز هم جا کینزد تیبه واقع شیایرو یقدر به

 کرد.کمرش احساس می یآوان را رو

اش را که یشانیاو پ دنیکه در اتاق را باز کرد و داخل شد سروه با د آوان

 به سوخت لمس کرد.بود می دهیکه در خواب د یابوسه یاغاز شدت د

اش شوکه بود ی آخر آوان و بوسهآن خواب و گفتن جمله دنیاز د یقدر

 کرد.و تنها نگاهش می دیمرد را نشن یصدا یکه حت

 شد. کیمتعجب چند قدم به تخت نزد آوان
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شده بود و  رهیاش خه چهرهب دهیهای درشت و ترستنها با چشم دخترک

 یساعت رو شهیای به شنشست و ضربه یصندل یرو گفت.نمی یزیچ

 مچ دستش زد.

مونه فرصت نمی گهید شهیم ریــ سروه خانم... حواست به من هست؟ د

 هام رو بزنم ها...حرف

بفهمد  دیهم فشرد تا شا یآب دهانش را فروداد و پلک رو دخترک

 م هست اما توان جواب دادن ندارد.های او هحواسش به حرف

 شد. رهیهایش خدر چشم آوان

خوام و از تو می شهیعملت شروع م گهیساعت د دویکیــ قاصدک تا 

 .یهام گوش کنخوب به حرف

 هایش را در هم گره زد.تکان داد و انگشت یسر

  بهت گفتم؟ یچ ادتهی میقلعه بود یکه تو یــ اون روز

 یآن مدت در د و ذهنش به چند روز قبل برگشت.هایش را به هم فشرلب

 یهای معروف جااز قلعه یکیگاندوف اقامت داشتند جز  یکه خانه
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به خاطرش  هیهم چون او استقبال نکرد بق دینرفتند شا یگرید

 هایشان را کنسل کردند.برنامه

 یاز آب و هوا ریبود که به دلش نشست غ یهوهنزولرن تنها مکان یقلعه

ساخت باعث شد آن مکان را  شیای که آوان براه داشت خاطرهک یخوب

 یدو رو هر شد. دهیذهنش به آن روز کش ناخوداگاه نبرد. ادیهرگز از 

آوان بلند  یکردند که صدارا نگاه می نییبودند و پا ستادهیتراس قلعه ا

 شد.

و قرار شد  میبه هم عالقه داشت یما از بچگ ادتهیدونم که ــ سروه می

اومد  شیها که پاون مشکل یول یخواستگار امیاز آلمان برگشتم بمن 

ها رو عمل نیچه ا یم بدونخوامی نرفت. شیمن پ یطبق برنامه یزیچ

 چیو ه یپوستت داشته باشه چه انجام بد یرو یریو تاث یانجام بد

 یکنم حتمونم و ترکت نمیکنارت می شهیباز هم من هم ینکن یرییتغ

 .یاگه خودت بخوا
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 اش جمع کرد.نهیهایش را در ساز مرد فاصله گرفت و دست یکم

که باعث  یازدواج کن بایدختر ز هیبا  یتونــ چرا من؟ آوان تو می

 نشه. تیشرمسار

 به صورت سرخ دخترکش دوخت و لبخند زد. نگاه

که گذراس پس بدون تو  ییبایــ از اول هم عاشق قلب پاکت شدم نه ز

گفتم عمل فقط به خاطر خودت  اگه دارم.من دوستت  یباش یهرطور

 .ییبایز یباش یمن هر طور یبود برا

هایش کرد حرفتلخ نفسش را بند آورده بود و هر چقدر تالش می یبغض

ها او محبت نیهم دیترسهم دختر بود و می او شد.نمی ردیبگ دهیرا نشن

دم از شال فرستاد و چند ق ریرا ز شیای از موهادسته را به بند بکشد.

 آوان فاصله گرفت.

 تمیرو کنم اذ میزندگ یطور نیبذار هم یــ آوان اگه من رو دوست دار

 نکن باشه؟
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 نیچن نیا طانشیی شسروه یشد از چه زمان دهیبه خون کش دلش

  اش نداشت؟هیگذشته را در روح یمظلوم شده بود؟ چرا طراوت و شاداب

 سمتش برداشت.قدم به چند

  ؟یاد دارــ سروه به من اعتم

 تکان داد. دییتا یبه نشانه یسر

 کنم دخترکم.نمی مونتیپش ندهیآ یــ خب پس مطمئن باش برا

 اش زد.ینیب یای روای کرد و با نوک انگشت اشاره ضربهخنده

 قاصدک. یهات جادوم کنبا چشم نمینب گهیــ د

 یاز او دور دیاینکه بحث با آوان را ادامه نداد اما هنوز هم معتقد بود با با

 شیصدا دنیبا شن مردم شود. یست آوان انگشت نماخوانمی کند.

 شد. رهیو به او خ ختیافکارش از هم گس یرشته

  روح و روانم انمیــ ئاموزا گ

 حالم النهیباالت و یدور له
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  یتو باال به رز ئاموزاگ

 1ی تو بو من فرض ئاموزاگ

ای ش برداشت و بوسهبلند شد و دست دخترک را از کنار یصندل یرو از

 نشاند. فشیپوست لط یرو

 میباش بیکشور غر نیا یسال که قراره تو هی نیــ قاصدک ممکنه ا

 .میبکش یادیهای زیسخت

ها رو در نیا یهمه دینداشته باشه ما با ایداشته باشه  جهیعمل نت اینکه

 .یو خودت رو نباز یخوام محکم باشاز تو می میرینظر بگ

 یخودش را رو یصورتش کنار زد و کم یرا از رو شیهاکالفه مو سروه

 داد. هیو تک دیتخت عقب کش

  مدخترعمو جانم روح و روان 1 

 آشفته است حالم نمیرو که نب تو

 یتو قدت بلند و رعناست  دخترعمو تو متعلق قلبم هست دخترعمو
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خسته  مارستانیاز ب گهیبگم من د دیــ آوان بخوام باهات راحت باشم با

فقط  ستیخوب شدن صورتم هم برام مهم ن دمیرس ییبه جا گهید شدم.

 درمان اقدام کنم. یقبول کردم برا زیبه خاطر تو و عز

 شد. رهیهای مرد خبه چشم تی برد و سپس با جدرا باال سرش

نه چون من از قبل  ایام رو ببازم هیکه من روح ینگران باش خوادیــ نم 

 یدونم حت. میرفتمیکار فکر کردم و بعد کمکت رو پذ یجهیبه نت

 شه.پوستم کامل خوب نمی

 دو هر وارد شد. لب باز کرد جوابش را بدهد که در باز و دکتر آوان

 بیدستش را در ج دکتر سمت او برگشتند و منتظر نگاهش کردند.به

 شد. کیفرو برد و به تخت نزد دشیروپوش سف

 ؟یاعمل آماده یــ حالت چطوره سروه خانم؟ برا

 .دیبه لباسش کش یدست

  ام.ــ ممنون دکتر، بله آماده
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 زد. یلبخند مرد

 .میدار ازیخودت هم ن یهیعمل به روح یــ خوبه تو

 و سرش را تکان داد. دیرا در هم کش شیبروهاا

 ــ چشم.

اتاق عمل  یکه آمده بودند تا سروه را برا ییای به پرستارهااشاره دکتر

 حاضر کنند کرد تا فعال دست نگه دارند.

صورتت رو  بخشی از که مهمه فکر نکن حاال یلیخ هیــ سروه خانم روح

 یهای افسرده زندگآدمو مثل  یبکش یدست از زندگ دیبا یاز دست داد

 کنم.باشه من عملت نمی فیضع اتهیقراره روح اگه .یکن

 لباس حلقه شده بود. یهایش از شدت استرس دور پارچهانگشت

ترسم، ترس وقته باختم االن فقط می یلیام رو خهیــ دکتر من روح

شم بدتر از االن که نمی گهید دل ببندم و... یواه دیام هیدارم که به 

 ا...ام
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خودش را به او رساند و دستش  دیکه ترس را در نگاه لرزان سروه د آوان

 را در دست گرفت.

 یدلخوش یحداقل برا ؟یداشته باش دیدرصد ام هی شهیــ قاصدک م

 .میهست تیزندگ یکه تو ییماها

او را  امدیاش نهفته بود که دلش نعجز و التماس در جمله یقدر به

  هم گذاشت. یرو پلک کند. تیاذ شتریب

 کنم.ام میهیبهتر شدن روح یمن تالش خودم رو برا ــ

 که اتاق را ترک کرد آوان کنارش نشست. دکتر

راحت  الیمن کنارتم پس با خ یطیکه تحت هر شرا یدونــ سروه می

 هم نترس باشه؟ یزیبرو اتاق عمل و از چ

 هایش پنهان کرد.و صورتش را کف دست دیگز لب
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برگشتم به همون روزها و قراره دوباره همون دردها رو ــ آوان باز هم 

سخته من که قبال از آمپول هم ترس نداشتم االن  یلیخ تجربه کنم.

 هم جرئت ندارم برم. یدکتر عموم شیپ

که او را مخاطب قرار داد تا اتاق را زودتر ترک کند  یپرستار یبا صدا 

ای برگشت و به سمت در برداشت و لحظهقدم به چند تکان داد. یسر

 شد. رهیسروه خ

 .یستیکشم پس تنها نــ منم با هر درد تو درد می

را از نگاه سروه هم  استرس .و از اتاق خارج شد دیدر چرخ سمتبه

اتاق که خارج  از دانست خودش قصد دارد پنهانش کند.خواند اما میمی

 دیترسیم رفت. اطیرا ترک کرد و به ح مارستانیب یفضا میشد مستق

 یصندل یرو شود. دینباشد و بدتر ناام زیآمتیسروه عمل اولش موفق

 هایش فشرد.کف دست انینشست و صورتش را م

سمت باز هم بلند شد و به ندیجا بنش کیتوانست شدت استرس نمی از

 یقدر به های آخر را کنار دخترک باشد.قهیرفت تا دق مارستانیب
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های زد نشد. با قدم یبه مردای که حواسش پرت بود که متوجه تنه

 یصندل یرا آهسته بست و رو در خودش را به اتاق رساند. یبلند

 نشست.

 ؟یداریــ ب

 سمت آوان چرخاند.هایش را باز کرد و سرش را بهپلک سروه

 کردم.ــ آره داشتم فکر می

 .دیرا جلوتر کش یصندل یکم

  ؟یــ به چ

 .دیخودش را باال کش یکم

هم  یکم دیبکشم و شا دییی که باز با شروع عمل باهادرد نیــ به ا

 شدن. مارستانیب ریدرگ
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 عمل کنم؟ خوامیندارم م ندهیبه آ یدیام یدونم چرا وقتــ آوان نمی

 مگه بدون روح تالش کنم؟ یزندگ نیبهتر شدن ا یبخوام برا دیبا چرا

  عوض بشه؟ یزیقراره چ

 شد. یو جد دیدختر دو حرف انیم

بدون روح اما  یاون زندگ یبرا یرو وقت گذاشت یادیــ سروه تو مدت ز

. هر یرو خراب کن تیذارم زندگبه بعد نمی نیا از ای داشت؟دهیفا

ساختن  یو برا یمثل گذشته محکم بمون دیتو با ههم بیفت یاتفاق

درد داره و  دونمبال فقط سر تو اومده؟ می نیا مگه .یتالش کن تیزندگ

 سخته...

ای نداره دهیکردن فا یاما افسرده زندگ ،کشمخودم هم با تو زجر می من

 داره. انیهم همچنان جر یو زندگ

 .دیکش شهیها را از ربرد و آن شیموها انیدست م یعصب

 یوقت کنم. قیتحق گهیهای دیــ سروه من رفتم در مورد قربان

آن  ادی جمع شده بود.هام چشم یاشک تو دمیهاشون رو دعکس
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درمان نداشته  یبرا یتوان مال دیشا اینکه کرد.می شیها دلش را رعکس

 فشرد.باشند قلبش را می

 یجا هیاز اون  ریهم غ گهیهای دیلیهاشون چشم نداشتن و خیــ بعض

 .شدینم دهیهاشون دصورت یسالم تو

 آوان ؛ برگشتند.که او را آماده کرده بودند ییاتاق باز شد و پرستارها در

 .ستادیبلند شد و عقب ا یصندل یاز رو

و تحت  یرو کنارت دار زیگم محکم باش تو من و عزــ سروه باز هم می

 .میذارهم تنهات نمی یطیشرا چیه

 زد. یمحو لبخند

 .شمزنم آروم میــ ممنونم باهات که حرف می

دست  انیجا شد جلو رفت و دستش را در مبهتخت جا یکه رو سروه

 خودش گرفت و فشرد.

 مونم.منتظرت می رونیــ ب
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ها را که به حرکت در آوردند نگاه از آوان گرفت و تکان داد. چرخ یسر

نصب بود و  وارید یهای سقف که روبالشت گذاشت و به چراغ یسر رو

 شد. رهیماند؛ خپشت سرش جا می

*** 

 

 نشسته بود. یشد که پشت در اتاق عمل به انتظار خبرمی یساعت چند

رفت تا اعصابش را کرده و می شانشیهای ساعت آشفته و پرعقربه یکند

رد  یپرستار دیتا شا دیکاوهای نگرانش اطراف را میچشم متشنج کند.

 .اوردیب یاز آن اتاق خبر شیشود و او بتواند خواهش کند برا

از  ترس .دیبلعمانند خوره به جانش افتاده و سلول به سلولش را می ترس

  خواهد نرسد.به آنچه می یهمه سخت نیاش بعد از اسروه نکهیا

 قیدق گذاشت.اش نمیکرد زندهمی دایشک اگر مسعود را پیب

 آزاد شده است. ایبرد دانست هنوز هم در زندان به سر مینمی
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هایش داد و چشم هیتک واریزد و سرش را به د شیبه موها یچنگ کالفه

را با بندبند وجودش حس  دیکشه قاصدکش میک یو زجر درد را بست.

 .دیکشکرد و همراه با او درد میمی

از آن همه تنش را بکاهد اما  یاندک قیکرد با چند نفس عم یسع

 را بسته بود. شیراه گلو یآمد انگار بغض تلخباال نمی نهینفسش از س

خم شد  یو کم دیهایش را در هم کشاخم دیزنگ تلفن را که شن یصدا

 .دیکش رونیشلوارش ب بیرا از ج لیبامو

را  لیاتصال را لمس کرد و موبا یدکمه دیرا که د زیعز یخانه یشماره

 کنار گوشش گذاشت.

  ــ بله؟

 .دیچیپ یدر گوش زینگران عز یصدا

 سروه چطوره مادر؟ عمل کرد؟ ؟یــ سالم پسرم خوب

 زد. یکمرنگ لبخند
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اتاق عمله و من هم فعال  ی. سروه هنوز توزمیبپرس عز یکییکیــ 

 ندارم. یخبر

 لرزاند.می نهیقلبش را در س زیآلود عزو بغض فیضع یصدا

 سروه رو احساس کنه ها. ییدخترم تنها ینذار ستمیــ مادر من اونجا ن

تر خوام داغونو بعد از اون اتفاق بدتر هم شده نمی هیدختر حساس

 مادر. ینکن دمیاامعمل فرستادمش ن یتو برا دیبه ام رمیبگ لشیتحو

ها ی آنشرمنده دیترسسختی فروداد خودش هم میدهانش را به آب

 کند.نمی دشیداشت ناام نانیبه خدا بود و اطم دشیشود اما ام

 ــ نگران نباش حواسم به سروه هست.

 بکشد. یباعث شد نفس راحت رزنیآرام پ یصدا

 مادر. یبش ریــ انشاءاهلل عاقبت به خ

 از گوشش فاصله داد. را لیموبا یکم

 .ممکنه عمل طول بکشه دمیشد اطالع م یــ برو استراحت کن خبر

 که کنارش نشسته بود انداخت. نیبه آو ینگاه رزنیپ
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از  یانگار خبر ؟یحرف بزن نیبا آو یــ باشه فقط االن وقت دار

 و نگرانت شدن. یت نگرفتخانواده

 لبش نشست. یرو یتلخ پوزخند

 .گهیوقت د هی یحوصله ندارم بمونه برا االن زیــ نه عز

در سالن قدم  یتلفن را قطع کرد و بلند شد تا کم یاز خداحافظ بعد

 نیآخر وقتهیچ کرد.صحبت کند را هضم نمی نیبا آو اینکه بزند.

ها را آن به بعد نه آن از برد.نمی ادیکه با او و شهاب کرد را از  ییدعوا

 اب داد.را جو نیهای آوو نه تماس دید

بودند در  یمیخواهرش که با سروه مانند دو خواهر صم شدینم باورش

 بکند. انتیحقش خ

مرتکب شده بود عذرش دلش را به درد  نیکه آو یاز خبط شتریب

darkhast_romannn@ آورد.می

https://t.me/joinchat/fbNC0O6yGo42ZmE0


فقط شهاب اشتباه سر راه سروه قرار گرفت  میما عاشق هم شده بود "

 " م؟یکرد یمگه گناه

 .ها را پشت سرش جا گذاشت و رفتآن به تاسف تکان داد و یسر تنها

توانست سروه را دوباره داشته باشد و اگر به حق خودش بد نشد می در

 هم از جدا شدن شهاب و سروه ناراحت نبود. ادیکرد زدلش رجوع می

اش را با شهاب خراب کرد هم یبود که هم زندگ نیتنها نگران آو

آن همه  نیبود ب اندهم جلوه داد. اهیسروه از س شیاش را پچهره

خانم و  نیمیهای سزنگ کند. یدگیاول به کدام رس دیبا یگرفتار

که  نیآو ایتنها گذاشته است  تیهایش که او را در آن وضعتیشکا

 زد.پشت سر هم زنگ می

 یصدا را جبران کند. هیبق یکرد تا کوتاهوقتش را صرف سروه می تمام

ها اینکه باالخره بعد از ساعت از د.های دکتر او را از افکارش جدا کرقدم

 سمتش رفت.و به دیکش یعمل تمام شده بود نفس راحت

 شد دکتر؟ یــ چ
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 قرار آوان زد.های بیبه چشم یلبخند

اومد از دستمون برمی یبعد دست خداست ما هر کار نیاز ا زیــ همه چ

 عمل نیداره که چطور به ا ماریبه بدن ب یبستگ گهید .میانجام داد

 جواب بده.

 .دیبه صورتش کش یدست کالفه

 د؟یدار یدیام نه؟ ای شهیبهتر م دیدونــ نمی

 به آوان دوخته شد. نکیع یلیدکتر از پشت قاب مستط یرهیخ نگاه

 .دیهست نگران نباش یدواریام یجا شهیــ هم

های مرد لب یرو یهایش باز هم لبخند محویوجود تمام نگران با

 نشست.

 .دیه نباشــ ممنون خست
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روپوشش فرو کرد و با  بیتکان داد و دستش را در ج یسر دکتر

 رونیب نهیای از سآسوده نفس از کنارش گذشت و رفت. یهای آرامقدم

 نشست. یصندل یداد و رو

*** 

 

 وش آمدنش نشسته بود.ه شد کنار تخته سروه منتظر بهمی یساعت چند

هوش نگه یبا مسکن او را بکه درد دارد  یداد تا زمانمی حیچند ترج هر

 نرود. نیها از بدارند و اثر دارو

گذشت اش را فشرد هر لحظه که مییشانیو پ دیبه صورتش کش یدست

 آمد.بند می دیکشکه سرش می ییرهاینفسش از شدت ت

که  یی آسمان ابررهیسمت پنجره رفت. خبلند شد و به یصندل یرو از

داد و  هیتک واریی راستش را به دشانه .هر لحظه ممکن بود ببارد شد

 شلوارش فرو کرد. بیدست چپش را در ج
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 نهیسروه سکوت اتاق را شکست و دل آوان را در س یآه و ناله یصدا

درد اَمان  انگار .ستادیسمتش رفت و کنار تخت اعجله به با لرزاند.

 آمد.بود و داشت به هوش می دهیدخترکش را بر

 یکرد و هوامچاله می نهیقلبش را درون س قاصدک یهاآه و ناله یصدا

 .یهایش را بارانچشم

 نشست. یصندل یزد و رو شیبه موها یچنگ

مشت گرفت و دور از  انیقاصدکش را م فیخیز شد و دست ظرنیم یکم

 ای نرم بر آن نشاند.های او بوسهچشم

ر گفته و اصرا از .ندیتخت نب یگونه رو نیبود جان بدهد اما او را ا حاضر

داد تا االن شاهد درد عمل نمی شنهادیپ کاش شده بود. مانیخود پش

 ی قلبش نباشد.دردانه دنیکش
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از هم گشودن به تکاپو  یهایش برابه خودش آمد و پلک یاندک دخترک

توانست پوستش از شدت درد در حال انفجار بود و اگر می سرش افتادند.

هایش سختی توانست پلککرد و سپس به فیای خفناله زد.را چنگ می

 داد. صیآوان تشخ یهایش چهرهچشم یبا وجود تار را از هم باز کند.

 آوان... رمیمــ دارم می

 تخت را چنگ زد و در مشت فشرد. یملحفه

 .دیرسآلودش سخت به گوش آوان میو بغض فیضع یصدا

 ریقدر درگ نیو ار زیو تو و عز رمیشد بمسوزه... کاش میــ صورتم می

 کردم.نمی

 یقدر به از شدت سوزش پوستش به دست آوان چنگ زد. ناخوداگاه

به  کاش آورد.نمی ادیرا هم به  یمحرم و نامحرم یدرد داشت که حت

های باز هم به آن روزها برگشته بود و عمل !دادنمی تیعمل رضا

شد تکرار میهمان روزها  دوباره داد.های قبل انجام میکه سال یمختلف
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ای هم هیجکشد نتیم و ترس داشت نکند با وجود آن همه درد که

 .ردینگ

ها انهیکرد مغزش را مورمختلف در سرش بود و او احساس می افکار

 اند.سمت صورتش هجوم آوردهاند و حاال بهکرده یخال

 به او نشست. کیتخت نزد یاگوشه کیبلند شد و  یصندل یاز رو آوان

بر  یو مرهم ردیرتش را داشت تا سروه را در آغوش بگکاش قد یا

 باشد. شیدردها

 .کردترش میکالفه نیآمد و هماز دستش برنمی یکار

  ــ برم پرستار رو صدا بزنم؟

 تر گرفت.را محکم دستش

 جا بمون. نیــ نه... نرو هم
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عسل درون قلبش به  ینیریبه ش یاشک و آه دلش حس انیم در

 تینها یعنی نیدکش خواسته بود کنارش بماند و اجوشش در آمد. قاص

 .یخوشبخت

گذره؟ به روزها می نیکه ا یدونمی .رمیجا نم چیدلم ه زیــ باشه عز

 .یارزشش رو داشته و تو کامل خوب شد ینیبمی یایخودت که ب

 نهیشد قلبش در سمی رهیو قرمز به او خ نیهای غمگکه با چشم سروه

پر از فراز و  دیچرا سرنوشتش با دیفهمنمی .سوختو می دیکشمی ریت

کند مگر قاصدکش چند هایش را تمام نمییباشد؟ چرا روزگار باز بینش

 .شد یگونه قربان نیسال داشت که ا

 .دیاش چکگونه یزد و رو شیچشمش ن یاز گوشه یاشک یقطره

 خودش را فراموش کرد. یای دردهالحظه یاشک آوان برا دنیاز د سروه

که  یاشک و رد یتوان آن را داشت دستش را باال ببرد و آن قطره اشک

را از  نشیمرد به جا مانده بود را پاک کند. نگاه غمگ یگونه یرو

 شد. رهیصورتش خ یرو دیهای سرخ دخترک گرفت و به باند سفچشم
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 دستش گرفت و با محبت نوازش کرد. انیسروه را م دست

 ها برات بگم؟تهدر مورد گذش یکم یــ دوست دار

 مثبت تکان داد. یبه نشانه یسر سروه

 جلوتر رفت. یکم

 .میبعد صحبت کن ادیــ پس بذار اول پرستار ب

 سر انگشت زنگ کنار تخت را فشار داد. با

بلند شد و  یصندل یاز رو آوان وارد اتاق شد. یبعد پرستار جوان یلخت

 اداشتیرا  ییزهایچند قدم به عقب برداشت و چشم به پرستار که چ

سمت پنجره چرخاند. با گرفت و نگاهش را به ینفس کرد دوخت.می

هایش از چشم یاخاطره یاداوریو  شهیش یباران رو زیهای رقطره دنید

 .دیسمت سروه چرخبرق زد و نگاهش به یشاد

شد و  کیرفت آهسته به سروه نزد رونیای بعد که پرستار از اتاق بقهیدق

 دستش را گرفت.
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سفر به  هیای کنم آماده فیخوام برات تعراومده که می ادمیخاطره  هی ــ

  م؟یزمان داشته باش

آوان  یسوخت. وقتهایش سرخ شده بود و میاز شدت درد چشم سروه

 شد. رهیدستش را گرفت ناخوداگاه دردش را فراموش کرد و به او خ

 نشست. یصندل یرو 

چالوس ما کنار  میرفت یدگافتادم که همه خانوا یروز ادیــ قاصدک 

 یتو یگرفت و هر کس یدیسر سفره بارون شد میرودخونه نشسته بود

بغلت بدون  یتو ینشه تو قابلمه گرفته بود سیبود تا خ یفکر سر پناه

  که؟ ادتهی. یخوردغذات رو می هیتوجه به بق

 ی مثبت تکان داد.به نشانه یو سر دیهمراه با درد خند سروه

بعد از  نیماش یتو نیرفت عیبره تو و خواهرت سر ادمیشه ــ مگه می

عمرم رو  یکباب یماه نیهم بارون بند اومد. اون روز بهتر قهیچند دق

 زبونمه. ریاش هنوز زخوردم که مزه

 مکث کرد. هیثان چند
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اش را هنوز در کنارش داشت و او هم به آن روز برگشت که خانواده انگار

 اش بود.کوه پشتوانه یحکمبه م یها پدربزرگاز آن ریغ

 .دیکش یآه

خدا  گهیبار د هیو دوست دارم  شهیآقاجون تنگ م یدلم برا یــ گاه

 یبار سرم رو رو نیآخر یو برا نمشیفرصت رو به من بده که بب نیا

موهام رو نوازش کنه و من لذت ببرم از  گهیبار د هی اش بذارم.نهیس

 ون شعر بخونه.رو ببافه و براش موهام دست هاش. یگرما

 را پوشاند. شیبایرنگ ز یشیهای ماز غم برق چشم یغبار

با  میقلب لیداد بر خالف موقت اجازه نمیاگه آقاجون بود هیچ دیشاــ 

بپاشه و بعد  دیصورتم اس یمسعود جرئت کنه رو یحت ایشهاب باشم 

 آزاد بچرخه.
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زندون گفت اگه من قبول کنم حاضره با من ازدواج کنه  یــ مسعود تو

 تر کنم.نبودم خودم رو بدبخت وونهیقدر داما اون

که  یتوانست زمان را به عقب برگرداند درست به قبل از آن روزمی کاش

گشت او را هم با به عقب برمی اگر سروه به شهاب جواب مثبت داد.

 هایش خالص شود.ست دشمنبرد تا از دخودش می

صورت دخترک گرفت و  یرو دیزد و نگاه از باند سف شیبه موها یچنگ

 شد. رهیهایش خدر چشم

 یبرا یو تو ه یخوام فراموش کنبهت بگم من می یــ دختر... آخه چ

 .یکنمی یادآوریهای گذشته رو خودت اتفاق

 .دیجا شد و خودش را باال کشبهتخت جا یرو یکم

قرار آوان که قلب بی یپر بغض یهم گذاشت و با صدا ییش را روهاپلک

darkhast_romannn@ لرزاند نجواگونه جواب داد.می نهیرا در س
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که  یکشم در مقابل زخمکه می ییدردها نیکن ا باور دل بود...ــ دردِ

. من روح و روانم رو باختم. به خدا که ستین یچیبه قلبم خورده ه

 دردها برام آسون تره. نیتحمل ا

 .دیبه صورتش کش یکالفه دست آوان

 یرو یمنف یدرمانت تموم بشه و انرژ یــ فعال از گذشته نگو تا دوره

 .میرسهام مینذاره بعد به اون قسمت ریهات تاثعمل

 رهیکه به دستش متصل بود خ یای به پنچره کرد و به سوزن سرماشاره

 شد.

 یت توببرم یبلند ش یتونکه آرام بخش برات زدن و نمی فیــ ح

 .یبارون قدم بزن ریز اطیح

 انداخت و مجدد به آوان چشم دوخت. شهیش یهای روبه قطره ینگاه

darkhast_romannn@  ؟یکنــ پنجره رو باز می
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سمت پنجره رفت و نگاه دختر هم به بلند شد و به یحرف چیبدون ه مرد

تواند خوشبخت را می یبود آوان هر دختر مطمئن دنبالش روان شد.

کند به شده و دل نمی ماریب یسروه یرا دلدادهدانست چکند اما نمی

هایش با خبر عمل یجهیشد زودتر از نتمی کاش اش برود.یسراغ زندگ

 .ردیبگ یی زندگادامه یبرا یدرست میشود تا تصم

ای شد که با وزش باد پرده یرهیو خ دیکش نهیتازه را به س یهوا

 آمد.کرد و به رقص درمیمی یگوشیباز

 رهینشسته بود خ یصندل یچه وقت بازگشته و رو دیکه نفهمآوان  به

 شد.

  شم؟مرخص می یــ نگفتن ک

 ی مثبت تکان داد.به نشانه یسر مرد

ابنجا  یباند گاه ضیتعو یفقط برا گهیدو روز د ادیــ به احتمال ز

 .میایمی
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ها اثر هایش حک شد انگار که آرام بخشلب یکم رنگ بر رو یلبخند

 کرده بودند.

 ؟یخونــ آوان برام شعر می

 قبول کرد. اقیو با اشت دیآهسته خند مرد

بخش است و آرام شیگفت صدامی شهیداشت سروه هم ادیهم به  هنوز

او با دل و جان  یآوان برا ندازدیب ییها جداآن نیقبل از اینکه فاصله ب

 خواند.می

 من الینقش تو از خ شودیــ وه که جدا نم

 قبت در طلب تو حال منچه شود به عا تا

 و زار من زارتر است هر زمان ریز ناله

 عشق تو گوشمال من دهدیکه به هجر م بس

 چو آفتاب تو یستارگان ستد رو نور

 خلق شد قامت چون هالل من ینما دست
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 یبه هر کس یتو هر نفس ینور رو پرتو

 نوبت اتصال من رسدیو نم رسدیم

 کند نیتو به خون من رغبت اگر چن خاطر

 به مراد دل رسد خاطر بدسگال من هم

 بازنگر که بگذرد یو ننگر یبرگذر

 تو جور تو و احتمال من یمن و غنا فقر

 ایام گفت منال سعدناله دیشن چرخ

 1جمال من نهیآ کندیم رهیتو ت کآه

آخر شعرش که تمام شد سرش را باال آورد و به صورت پنهان  تیب

شد و نگاهش به  رهیخ دیهای سفداز بان یانبوه انیی سروه، مشده

 یبرخاست و پتو را تا رو یصندل یرو از اش افتاد.های بستهپلک

هایش چشم یرو شیای از گذشته پخاطره .دیباال کش فشیهای نحشانه

 زنده شد.

 سعدی 1 
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 یاتیها و ابشعر دنیسروه بعد از شن یهای هر بارهدنیآمد خواب ادشی

 خواند.می شیکه برا

شد می قیبه تمام جان دخترک تزر یهم چون مسکن شیها صداترقبل

کرد و چه خوشبخت بودند آن را غرق خواب می شیبایهای زو چشم

 ها.زمان

هایش بخش لب نتیاز لبخند ز یگذشته طرح یخاطرها یآورادی از

 شد.

*** 

 

سرسبز  یباران خورده به منظره یشهیپنجره رفت و از پشت ش سمتبه

 چشم دوخت. رونیب

 .دیرا به مشام کش سیخاک خ یای از پنجره را باز کرد و با ولع بووشهگ

 .دیبود چرخ یسمت سروه که سرگرم نقاشو به دیکش یقیعم نفس
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 بند اومدن نداره. الیباره و انگار خــ دقیقاً پنج روزه بارون می

داده بود انداخت  هیکنار پنجره تک واریبه آوان که مقابلش به د ینگاهنیم

 خند زد.و لب

 خوبه. یلیــ خ

سمتش کرده است به یرا طراح یزیاز اینکه بداند سروه چه چ کنجکاو

رنگارنگ  یصفحه دنید از قدم برداشت و پشت سرش قرار گرفت.

 گرفت. یباال برد و دست به پشت صندل ییابرو

  ه؟یتابلو چ نیــ اسم ا

 .آوان شد یرهیرا باال آورد و خ سرش

 رنگ ها. انیــ رقص عشق در م

 زد. لبخند

 .هیکن منم بفهمم چ فیاز طرحت تعر یــ کم

 کرده بود نشان داد. یرا با مداد طراح یتابلو که زن و مرد وسط
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بارون رنگ  ونیدارن وسط تابلو م یهای کوردخانم و آقا با لباس نیــ ا

 رقصن.و عاشقانه می یمحل

 رهیت سروه خهای درشهایش گرفت و به چشمنگاه از بوم و رنگ آوان

 شد.

از رنگ و  یرد د،یآبوم به حرکت درمی یدیــ رقص قلم که بر سف

نام من عشق "که حرف دل درون آن نهفته است  گذاردیمرکب به جا م

و چون از دل بر آمده، الجرم بر دل خواهد  "دمیشناسیم ایاست آ

بود  فیلحظه ح نیا یکجا خوندم ول ستین ادمیمتن رو  نیا.. نشست.

 ت نخونم.برا

 اش را نوازش کرد.آوان شامه میو عطر مال دیکش یقیعم نفس

 ــ قشنگ بود خوشم اومد.
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از  یقسمت یرا مجدد برداشت. به رنگ قرمز آغشته کرد و رو شیقلمو

شده بود  رهیتوجه به آوان که به حرکت دستش خ بدون .دیدامن زن کش

 در افکارش غرق شد.

 

جا کوب  یس سیخص شده و در هتل لومر مارستانیروز بود که از ب پنج

 شیخاطر بارش باران در هتل مانده بودند و آوان برا به اقامت داشتند.

 بود تا خودش را سرگرم کند. دهیرا خر یابزار نقاش

باران بردارد اما  ریز ابانیخواست چند قدم در خدلش می یگاه

دکتر و های صحبت رسد.نمی شیباندها به آرزو نیدانست با وجود امی

 ها به خاطر آورد.باند ضیهایش را در مورد تعوهیتوص

را عوض کند و  شیتا زمان عمل دوم خودش باندها رفتیآوان پذ اینکه
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 شد. دهیکش رونیی افکارش بلهیبه در اتاق خورد. از پ یی آرامضربه

 رهیرفت خآوان که سمت درمیاش به شانه یرا چرخاند و از رو سرش

 شد.

  اد؟یقراره ب یــ کس

 تکان داد. یی منفبه نشانه یسر آوان

 اتاق. یتو ارنیو برامون برــ سفارش دادم ناهار 

اش وارد یدر اتاق را باز کرد و کنار رفت تا کارمند با چرخ دست سپس

 شود.

رفت  سیبه سرو قهیبلند شد و در عرض چند دق یصندل یرو از

 شهیهم شده بود شست و به اتاق برگشت. یهایش را که رنگدست

هایش رنگ شهیبا انگشت داشت و هم یزیبه رنگ آم یی خاصعالقه

داد تذکر می شهیهم مادرش شدند.می دهیدست و لباسش پاش یرو

 داد.نمی تیها باشد اما اهملهیمراقب فرش و وس
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وسط  زیه به ماش خشک کرد و با نگایشخص یهایش را با حولهدست

 شد. کیسالن به آوان نزد

  پس ناهار کجاست؟ ــ

 را کنار زد. ریحر یای به تراس کرد و پردهاشاره مرد

 یبرا یتراس بخور یناهار رو تو یدوست داشته باش دیــ گفتم شا

 اون قسمت رو برامون آماده کنن. زیسفارش دادم م نیهم

صورتش جز  یما روا دیدرخشآوان می شنهادیغرق در لذت پ نگاهش

سمت تراس برداشت و قدم به چند شد.نمی دهید یزیمحو چ یلبخند

 یقیهایش را بست و نفس عمآزاد که صورتش را نوازش کرد چشم یهوا

 .دیکش

 .رنگ را نشانش داد یزرشک یی راحتکاناپه آوان

ی اینجا هم که خونه شنیهوا سرد م یکه غذاهامون تو نیبش ایــ ب

  .میگرمش کن میبر تسیخودمون ن
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بلند  یزده با صداهایش را باز کرد و هیجانآوان چشم یصدا دنیشن از

 بدون باران گرفت. ریبرد و ز رونیرا از تراس سربسته ب دستش .دیخند

 کرده بود خواند. ریای که ذهنش را درگتوجه به مرد کنارش دلنوشته

 کنم.ــ بغض که می

 غرد تا ابرها ببارند.می آسمان

 باران... ببار

 نبارند بانهیهایم غرکه اشک دیشا ببار

 ...باران ببار

شهر  نیهای ادلم را به کوچه پس کوچه ادیهایت فرقطره، قطره اشک تا

 عاشق کش برسانند.

 باران... ببار

 یهزاران خاطره یالی خاک در البهذرهعشق در ذره یاگر ببار تو

 افتد.می انیمدفون به جر
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 زند.از دل خاک سرد سر می شهیتر از همقالله عاش و

 باران... ببار

 را از خاطر برده. دنیکه بار نمیهای غمگچشم یبرا

 1خاطره هاست. یبو یکه خاک هم تشنه ببار

 .دیهایش را به هم کوبدختر دست زیسحرانگ یبا لذت از صدا آوان

رو  گهید یمن بخون کس یبود لطفا شما فقط برا یــ دخترعمو جان عال

 ندارم. بیعاشق نکن که من تحمل رق

 .دیمقابلش گرفت و آهسته خند کرانیب یاینگاه از در سروه

 نیاز ا شترینبود تا ب زیعز یبرا یخوبه فقط کاش دلتنگ یلیخ نجایــ ا

 فضا لذت ببرم.

 سمت کاناپه رفت و نشست.تکان داد و به یسر

 یمنصور ایسون 1 
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اهاش صحبت حالش خوبه خودت هم که هر روز ب زیــ اول اینکه عز

 دیخر یتا پاساژ کم میبر یبعد با تاکس میناهار رو بخور ایدوم ب یکنمی

 .میدار رانیسفر به ا هی یبعد از عمل بعد میکن

 کاناپه نشست. یآوان رو یروشد و روبه کینزد زیبه م کنجکاو

 .شهیم یعال میــ واقعا؟ اگه بر

 را مقابل سروه گذاشت. ییسوپ کدوحلوا یکاسه آوان

 یتا تابلو برام نقاش ستیتا اون موقع حداقل ب نهیشرطش ا یـ آره ولـ

 .یکن

 های آوان نشست.متعجبش در چشم نگاه

 تا تابلو برات بکشم. یس یهم که مجبورم کرد رانیــ چه خبره آخه! ا

 نثار قاصدک کرد. یزد و چشمک یلبخند آوان
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 برد و قاشقش را برداشت. نییپا دییی تابه نشانه یسربه ناچار  سروه

و قاشق را در کاسه  دیسمت خودش کشسوپ زرد رنگ را به ظرف

 شد. رهیخ شیچرخاند و نگاه از بخارش گرفت. خندان به پسرعمو

 تونم بخورم ها.چند نوع غذا رو من تنها نمی نیــ ا

 داد. هیباال برد و تک ییابرو مرد

که از  یفکر کرد یتو سفارش دادم چ یش رو براــ دختر فقط نصف

 گذرم؟خودمم به خاطرت می یغذاها

 طعم کدو لذت برد. ینیریسمت دهان برد و از شرا به یو قاشق دیخند

 ــ واقعاً خوشمزه اس.

 برد.لذت می دیخندها خوشحال بود و میاز اینکه سروه بعد از مدت آوان

 ی سوپش را برداشت.کاسه

 نوع خوردنت منم هوس کردم از سوپ شروع کنم.ــ با اون 

گذاشتند ناهارشان را در کنار هم صرف می گریکدیسر که سربه یحال در

 کردند.
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سمت مرکز نشسته بودند و به یساعت بعد هر دو حاضر در تاکس کی

 رفتند.آلسترتان می دیخر

با که به آنجا برسند  یکرد و تا زمان یکه راننده به آوان معرف یمکان

 صحبت کردند. گریکدی

 کندیرا جذب م انشیمار دارد که اطراف یکرد آوان مهرهمی گمان

بود مردم آن کشور نژادپرست و سرد هستند و دور خودشان  دهیشن

نشود اما انگار  کشانینزد یااز نقطه شتریب یحصار دارند تا کس

 .شکافدمردم هم می نیی دور الهیمتفاوت است و پ شیپسرعمو

مقابل در پاساژ نگه داشت نگاهش در محوطه  ابانیخ یکه گوشه یکستا

 یبه رنگ قرمز رو یسیکه با حروف انگل دیو به اسم مرکز خر دیچرخ

 ای بود چشم دوخت.شهیسطح ش

شد و چتر را باز  ادهیداد و سپس بعد از تشکر پ رمردیبه پ یاسکناس آوان

 کرد.
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خارج  نیاد و از ماشتکان د رمردیپ یبرا یهم پشت سرش سر سروه

 کرد. کیرا به هم نزد شیپالتو یهوا سرد بود که دو لبه یقدر به شد.

سمت در اش دست آوان بود قرار گرفت و با هم بهچتر که دسته ریز

 مجتمع رفتند.

گفت می یداشت. چ یپر پشت و زرد یراننده چه موها نیها اگمــ می

  ساعت؟ هی

 بست. ای چتر راشهیکنار درب ش آوان

کشورشون حرف  خیبود در مورد تار یخوش صحبت رمردیپ یلیــ خ

 زد.می

اول که  یسمت مغازهتکان داد و هر دو به دییی تابه نشانه یسر سروه

 مقابل راهشان بود قدم برداشتند.

 به سروه نشان داد. نیتریرا از پشت و یخز دار یپالتو آوان

رو  یجالب بیای ترکلند قهوهبوت ب هیپالتو رو بپوش با  نیا میــ بر

 کنه.درست می
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دستش را گرفت و او را  تیباز کرد اعتراض کند اما آوان با جد دهان

 .دیسمت مغازه کشبه

 چشم. یبگ یتونشما فقط می ستیــ خانم اعتراض وارد ن

 هایش جمع شد.نازک کرد و لب شیبرا یچشم پشت

ندم اینجا االن بهار شده بخرم؟ مو دیندارم چرا با اجیاحت یــ آخه وقت 

 و سرده. ادیچرا بارون م

سمت سروه مورد نظر را به فروشنده داد به یکه سفارش پالتو آوان

 .دیچرخ

 هی! بهتره امروز رو با من پایدار یــ دخترک با آب و هوا هم انگار دشمن

 .یهام رو خراب کنذارم برنامهنمی یباش

 اش را خاراند.گونه

که هم گرون هستن هم خرج  یدونشم میه میشرمند یطور نیــ ا

 .عمل و..
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دختر گذاشت و سخنش را قطع  یهایش را دو طرف بازودست آوان

 کرد.

دوران لذت  نیقاصدک از ا خانوم! ستین امیتر از دوران عشق اــ خوش

 یهات غرق لذت بشم. تازه دارم براخنده دنیببر و بذار من هم از د

  ؟یکه شرمنده باش یکار دار یچ کنم تومی دیعشق خودم خر

 نهیآوان قلبش را در س زیمحبت آم ینگاه از او گرفت صدا نیشرمگ

بار بود با او تنها  نیانگار اول اوردیکرد سرش را باال بنمی جرئت .لرزاندیم

 .دیشنمی زیای محبت آمشد و جملهمی

ه را که با پالتو برگشت آوان چند قدم به عقب برداشت و سرو فروشنده

پالتو را  ریبا تاخ سروه لباس فرستاد. ضیسمت اتاق تعوهمراه با او به

از  ی. اما تنها لبخندآمد تا آوان هم نظرش را بدهد رونیو ب دیپوش

 سمت او نثارش شد.

از حساب کردن  بعد .دیخودش را پوش یبه اتاقک برگشت و پالتو مجدد

 رفتند. رونیپالتو از آن مغازه ب ینهیهز
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کردند اینکه فکر می ندهیزدند و به آدر سکوت کنار هم قدم می دو هر

 .دیبه کجا خواهند رس گریکدیچه خواهد شد و با 

که  ینفس و نقصدانست با وجود کمبود اعتمادبههنوز هم نمی سروه

 کند چطور به آوان جواب مثبت دهد.نمی شیدانست رهامی

آوان که  یحواله ینگاهنیمآورد.  رونیاو را از فکر ب یلیزنگ موبا یصدا

چشم  نیهای زمکیبود کرد و دوباره به سرام لشیموبا یصفحه یرهیخ

زد و آوان هم رد که پشت خط بود همچنان زنگ می یکس دوخت.

های زنگ زده و باعث شده اخم یکنجکاو شد بداند چه کس زد.تماس می

 آوان در هم فرو رود.

  ؟یدیــ چرا جواب نم

 رها کرد. شیپالتو بیصدا گذاشت و در جبی یرا رو لیموبا مرد
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بودند گرفت و با زبان  ستادهیکه مقابلش ا یامغازه نیتریاز و نگاه

 کرد. سیاش را خدهیهای خشکلب

 راحت باش. یــ اگه به خاطر من جواب نداد

 دختر گذاشت. یشانه یدستش را رو آوان

 میداره شب هم که برگشت یقسمت چ اون مینیباال بب یطبقه میــ بر

 .زنمیزنگ م نیهتل به آو

 شد. رهیبه آوان خ مردد

 کارش مهم باشه. دیــ اما شا

 ی کتش را گرفت.لبه

 .ــ نگران نباش

ی چند طبقه باالتر را اتاقک آسانسور که قدم گذاشتند آوان دکمه درون

 .ستادیبلش اسمت سروه رفت و مقالمس کرد و بعد با چند قدم کوتاه به

رنگش  یشیهای می چشمرهیهای تابدارش گرفت و خمژه فیاز رد نگاه
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اش را یسمت سروه برد و دو طرف کاله بافتنهایش را بهدست شد.

 .دیبه شال دور گردنش کش یمرتب کرد و بعد هم دست

  ترسمنقاب زلف و می یبندــ تو کافردل نمی

 .محرابم بگرداند خم آن دلستان ابرو که

 خوشحال ی آوان گرفت.رهیهای خو نگاه از چشم دیلب گز زدهخجالت

 به .ندیبهایش را او نمیگونه یشده و سرخ یچیبود صورتش پاندپ

ضربان  یصدا دیترسکند می دایفرار پ یبرا یاطراف نگاه کرد تا راه

 قلبش به گوش آوان برسد و رسوا شود.

 عقب رفت. یستپاچه کمد ستادیمورد نظر ا یکه در طبقه آسانسور

 شه ها... یم ری... دمیگم... بهتره... برــ می

های خوش فرمش لب یدخترک رو یاز دستپاچگ ییدندان نما لبخند

 نشست.

 .یــ چه کارت کنم قاصدک که کافردل

@darkhast_romannn

https://t.me/joinchat/fbNC0O6yGo42ZmE0


زیر از کنارش رد سربه سروه باز کرد. شیو راه را برا ستادیکنار ا یکم

 به راه افتاد. تر از اوقدم عقب کیشد و او هم 

گذاشت و سرش میبودند آوان سربه دیهایی که مشغول خرساعت تمام

از مردم که از کنارشان عبور  یبعض زیهای ترحم آمداد نگاهاجازه نمی

 بگذارد. ریاش تاثهیروح یکردند رومی

گرفتند به  میشده بود که تصم ادیهای دستشان زتعداد پاکت یقدر به

در وجودش رخنه  یبیبا آوان حس عج دیخر یربهتج از هتل برگردند.

رفت و می شیقدم به قدم با او پ یای خستگبدون ذره اینکه کرده بود.

 داد را دوست داشت.نظر می دهایدر خر

وقت و با اخالقش آشنا شد هیچ رفتیپذ یکه شهاب را در زندگ یزمان

 چیوقت در هچکردن لذت ببرد. او هی دیکرد دوباره بتواند از خرفکر نمی
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گذاشت می ارشیمجدد در اخت یزندگ یبرا یاالن خدا فرصت اگر

عاشقش  یکه حت یرا با شهاب اشیعجوالنه زندگ میتصم کیوقت با هیچ

 زد.نمی وندینبود و فقط به دنبال پشتوانه بود که انتخابش کرد پ

بود که  یاما باز هم با تمام وجود از ته دل راض دیکش از سر افسوس یآه

شهاب را  یواقع تیراه درست را نشانش داد تا شخص یخدا قبل از عروس

 یبعد یسوخت که قربانمی نیآو یبشناسد و از او جدا شود اما دلش برا

 ینیچند خودش هم با از دست دادن صورتش تاوان سنگ هر شد.

 پرداخت کرد.

 یاش هم نبود؛ که حتدهیچیعمق افکار در هم پهم متوجه  خودش

به  یشدند. زمان یخارج و سوار تاکس دیچه زمان از مرکز خر دینفهم

 نیخسته از ماش زد.در هتل آوان اسمش را صدا می یخود آمد؛ که جلو

سمت هتل دوشادوش هم به شانیدهایشد و بعد از برداشتن خر ادهیپ

 رفتند.
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 بود انداخت. نیزم یرهیسکوت خ به سروه که در یآوان نگاه 

  ؟یفکر یــ تو

افتادند می نیزم یخوردند و روچتر سر می یهایی که از رواز قطره نگاه

 شد. رهیرنگ مرد خ یهای عسلگرفت و سرش را باال برد در چشم

اشتباه  میتصم میزندگ یکجا نمیگذشته رو مرور کردم بب یــ کم

 ته.داش ریامم تاث ندهیآ یگرفتم که رو

تکان داد. سروه بر خالف باطن و  دییتا یبه نشانه یمتفکر سر ِآوان

 ییو جنگ جو یقو یهیاست روح فیداد ضعظاهرش که نشان می

 .شدیداشت اما خودش متوجه نم

 دهایقاب در هتل که گذشتند چتر را بست و جلوتر از آوان که خر از

 دستش بود به راه افتاد.

آن روزها  دیکش یاگذاشت نفس آسودهبه اتاقک آسانسور که  قدم

  .استراحت نداشت یفرصت برا
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هر  شدیم کاش بود. زیدلتنگ عز یو روح یهای جسمیاز خستگ بدتر

 یزمان که اشاره کند او را در کنارش داشته باشد. با اینکه هر روز تلفن

گرفت اما عطر تنش را می هیروح شیصدا دنیکردند و از شنصحبت می

قلبش  یاش بگذارد و به صدانهیس یاینکه سرش را روخواست. می

 گوش دهد.

 .دیسمت آوان چرخو به ستادیدر اتاق ا کنار

 ــ بابت امروز ممنونم پسرعمو.

 ها را باال آورد.دیباال برد و خر ییابرو آوان

 بعد عذرم رو بخواه. ارمیاتاق برات ب یها رو تا توپاکت نیــ اجازه بده ا

  .تکان داد یرو س دیخند آهسته

تا اول او داخل شود سپس  دیدر اتاق را با کارتش باز کرد و کنار کش

 .خودش هم پشت سرش به راه افتاد

 رها کرد. نیزم یای رورا گوشه دهایخر آوان
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  ــ قهوه سفارش بدم؟

 رفت. سیسمت سروتخت انداخت و به یرا رو شیپالتو سروه

 ه نه.من شکالت داغ باشه چرا ک یــ اگه برا

 آب لبخند زد. یگرفت و از گرما ریش ریهای سردش را زدست

بود.  یکرد راضاش را هم گرم مییقطره داشت زندگاینکه آوان قطره از

خاک هفت کفن  ریگشت او هم االن زبرمی رترید یاگر کم دیشا

 پوسانده بود.

شد اما  شمانع یزیگرفت اما چ یبه خودکش میزمان بارها تصم آن

دفعه  کیبدهد آوان  انیاش پایگرفت به زندگ میبار که تصم نیآخر

 در دلش روشن شد. یدیبرگشت و انگار نور ام

 .دیکش رونیآب ب ریخورد دستش را از ز سیای که به در سروضربه با

  ــ بله؟

 نشست. یراحت یکاناپه یگذاشت و رو زیم یرا رو ینیس آوان

 تا شکالتت سرد نشده. ایــ سروه ب
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 یهای بلندرفت و با قدم رونیو از آنجا ب دیکش راهنشیه پب یدست

را برداشت و  فنجانش خودش را به آوان رساند و مقابلش نشست.

 شکالت شد. یرو دیسف یخامه یرهیخ

 داشتم. ازیبهش ن یلیــ ممنون از محبتت خ

 سمت دهانش برد.از خامه را به یقاشق

 اش را در دست گرفت.هم فنجان قهوه آوان

 ـ نوش جونت.ـ

 زدند.کدام حرف نمیدر سکوت فرو رفته بود و هیچ اتاق

که سروه گذاشته بود تا خشک شود  ییتابلو ینگاهش رو آوان

 اما افکارش آنجا نبود. دیچرخمی

اتفاق  دیترسبرگردند می رانیاصرار دارد زودتر به ا نیچرا آو دیفهمنمی

 دیسهراب فهم قیاز طر یحت .ندیها نگوافتاده باشد اما به آن یبد

 است. امدهین شیپدر و مادرش پ یبرا یمشکل
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داشته باشند تا هم  رانیسفر به ا کیداشت بعد از عمل دوم سروه  قصد

و  ندیرا بب زیعز ،اش راحت شود هم اینکه سروهاز بابت خانواده الشیخ

دستش گذاشته بود  یرو یادیسفر خرج ز نیچند ا هر نکند. یبد طاقت

 قاصدک. یشمیابر یتار مو کی یگفت فدامی شهیاما هم

 هایش را بست.گذاشت و پلک ینعلبک یرنگ را رو دیفنجان سف سروه

 ساعت با آرامش بخوابم. هیــ دوست دارم فقط 

 .را برداشت و بلند شد شیدست برد پالتو آوان

 .شتیپ امیشام م یاستراحت کن برا یرم اتاقم کمــ من هم می

 باز و بسته کرد. دییتا یبه نشانههایش را پلک سروه

 ــ باشه پس فعال.

سمت سرش برداشت و به یکه از اتاق خارج شد شالش را از رو آوان

را به  یساعت دیبا .هایش را بستو پلک دیتشک خواب یتخت رفت. رو

باعث شده بود  یکرد اما انگار موضوعخاطر آرامش ذهنش استراحت می
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فرو  شیهایش را در موهاانگشت کالفه .شود یهایش فرارخواب از چشم

  آوان بود. یشگیکرد چقدر آن لحظه محتاج محبت و حضور هم

امروز  ییکند اما گو یتواند زندگکرد بدون او هم میبه حال حس می تا

به قلبش وارد شد و  یدر پاساژ تلنگر ییبا حضور آن دخترک موطال

 .ختیحس حسادتش را بر انگ

که  یکردند او با دردصحبت می یسینفر به انگل آن لحظه که آن دو در

را از  یحس چیکرد آوان هو تالش می دیجنگبود می دهیچیاش پنهیدر س

 یزده بود که هر حس وندیانگار آوان روحش را با او پ اما اش نخواند.چهره

 داد.کرد به روح او هم انتقال میرا در درون خودش تجربه می

آن دختر دستش را گرفت قلبش  یدایی شهاآوان مقابل چشم یوقت

 گرم شد.

دخترک  ییبایاز ز فیکه به زبان آورد تعر یاو که جدا شدند تنها حرف از

 بور بود.
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 ــ خوشگل بود.

 باال برد. ییابرو آوان

 یدخترخانم تو نیاش دقت نکردم؟ ابه چهره شهیــ باورت م

من کرد نمی یدانشگاهمون بود که االن اگه خودش رو معرف

 شناختمش.نمی

 ها حسادت کند.خانم نیا یچهره ییبایخواست سروه به زنمی دلش

 زد و دستش را فشرد. یجذاب لبخند

چشمم رو گرفت و  یگل هی یبار خوشگل هیکه من  یدونــ در ضمن می

 گهینخوره و بعد از اون د شییبایبه ز گهید یتا نگاه کس دمشیاز باغ چ

 .ومدیچشمم نها به ییبایکدوم از ز چیه

باند از شرم شعله ور شد اما دلش  انیدر م دهیچیسروه هر چند پ صورت

 متفاوت داشت. یحس

تا به  دیشیکرد اندکه آوان نثارش می یقدر در افکارش به احساس آن

 فرو رفت. یقیخواب عم
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*** 

بود و  کیتار اتاق سختی گشود.هایش را بهخورد و پلک یغلت شیجا در

 .دیدنمی یبه خوبساعت را  یصفحه

و برخاست  دیاش را پوشیهای راحتتخت نشست و صندل یبعد رو کمد

بود و تنها نور  کیتار آسمان اش را کنار زد.سمت پنجره رفت پردهبه

 را روشن کرده بودند. ابانیها خچراغ ربرقیت

 یرفت و آب سیبه سرو دیچیاش پدر معده یکه از شدت گرسنگ یدرد با

 آمد. رونیش زد و ببه دست و صورت

اش نگاه کرد کنار تخت برداشت و به صفحه یهمراهش را از عسل تلفن

اش را گرفت و تلفن را کنار شماره پاسخ از آوان داشت.چند تماس بی

 گوشش نگه داشت.

 خمار آوان سروه را معذب کرد. یصدا

 ؟یــ سالم خواب بود
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 لبش نشاند. یمرد لبخند رو یآهسته یخنده یصدا

شد  نیا هیکردم پس واقعو من فکر می یکنارم بود ایرو یشرمنده تو ــ

 خواب موندم.

در بر  یقیعم یباز هم حال دل سروه را عوض کرد و قلبش را شاد آوان

های هر چند ساده جمله نیدانست با اخودش هم نمی یحت او گرفت.

 گرداند.نفسش را برمیکم داشت اعتمادبهکم

 ام؟ش میبر یایــ آوان م

 اسمش از زبان او ضعف رفت. دنیدخترک و شن یصدا یدلش برا آوان

 .ارنیبرامون ب دمیاتاق من شام رو سفارش م یتو ایــ ب

 .سمت در رفت و از اتاق خارج شدو به دیکش شیبه پالتو یدست

 ــ باشه.

و بعد  دیکش یقی. نفس عمستادیقدم کوتاه برداشت و مقابل اتاق ا چند

 چند ضربه به در زد که همان لحظه آوان در را باز کرد. هیاز چند ثان
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به او که هنوز کنار در بود  یبرداشت و از قاب در گذشت و نگاه یقدم 

 انداخت.

  داخل؟ یایب یخواــ انگار خودت نمی

 .دیکش شیبه موها یدر را بست و دست آوان

 برم! رونیمن ب ادیبرام ب یو خانم ییبایز نیمهمون به ا شهیــ مگه م

 زد. یحیگذاشت و لبخند مل یمبل کنار یرا رو فشیک

 پسرعموجان. یــ به من لطف دار

 اش نشست.یی کنارمبل تک نفره یرو آوان

 .ارنیقاصدک خانم بعد هم غذا رو سفارش دادم ب تهیــ واقع

 شیسکوت شد که باز هم آوان در صحبت کردن پ شاننیب یاهیثان چند

 قدم شد.

 زیهم عز میبر رانیسر تا ا هیرفتم بعد از عمل دومت گ میــ سروه تصم

 زنه.چه کار داره هر روز زنگ می نیآو نمیهم اینکه بب نمیبرو می
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 را باز کرد. شیهای پالتونگران دکمه سروه

  میشد زودتر براومده؟ کاش می شیپ نیآو یبرا یــ آوان نکنه مشکل

 .یبشخودت غافل  یم به خاطر من از خانوادهخوانمی

در  نیدختر زد. با وجود اینکه آو یبه آن حجم از نگران یلبخند آوان

 شد.دختر باز هم نگرانش می نیحق سروه بد کرده بود اما ا

 .یخواد خودت رو ناراحت کننمی ستین یزیــ چ

 داد. هیگرفت و به مبل تک یکالفه نفس سروه

ن و اعتمادم اون به م یفکر کن دیتونم واقعاً نگرانش هستم شاــ نمی

گفت  شهیو م ستمیکرد اما من از اینکه طالق گرفتم ناراحت ن انتیخ

خودش ناراحتم که بعد از من گرفتار شهاب شد  یخوشحالم فقط برا

 حداقل خوشبخت بشه. دوارمیام

 تاسف تکان داد. یفقط سرش را به نشانه یکالم چیبدون ه آوان

 آورد. رونیهای سروه بر حرفای که به در اتاق خورد آوان را از فوضربه

 .ستادیای اهتل باز کرد و گوشه یکارمندها یو در را برا برخاست

@darkhast_romannn

https://instagram.com/soniamansoury


کرد تا به آن  شیرفتند آوان صدا یو وقت دندیسالن را چ یگوشه زیم

 سمت برود.

مبل  یرا رو شیو بلند شد پالتو دیاش کشمژه یناخنش را رو سروه

 یصندل یرو بود رفت. ستادهیکه آوان منتظرش ا یسمتگذاشت و به

 نشست و بشقاب خودش را برداشت.

 ــ ممنون پسرعمو.

در گرم نگه داشتنش داشت و موفق  یکه آوان سع یطیرا در مح شام

 هم بود صرف کردند.

رفت  یقبل یسمت کاناپهبرخاست و به زیآب برداشت و از پشت م یوانیل

 و همان جا نشست.

جدا کرد و در  یقرص آورد. رونیرا ب یقرص یجعبه فشیکنار ک پیز از
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 ینیس .گذاشت و به طرف سروه آمد ینیس یرا رو وهیآبم وانیدو ل آوان

 اش بود.رهیگذاشت و نگاهش را به سروه دوخت که او هم خ زیم یرا رو

 م؟یــ حاال چه کار کن

 .دیشک یسمت جمع کرد و کالفه نفس کیهایش را به لب سروه

 ام سر رفته.حوصله یلیخ یدونم ولــ واال نمی

 لبش نشست.. یمهربان رو ی. لبخندداد هیرا برداشت و تک وانشیل

 م؟یمحوطه قدم بزن یتو میبر یــ آسمون صاف شده دوست دار

 یهم دلش برا دیداشت و شا طنتیها هوس شبعد از سال سروه

 کند. تیرا اذ خواست آوانهای خودش تنگ شده بود که میخنده

 جا شد.بهمبل جا یرو یکرد و کم کیهایش را بارچشم 

 هم مهمون شما؟ یــ پسرعمو بستن 

 یبرا دلش .دیدخترک شد که آهسته خند ینقشه آوان متوجه ییگو

اگر  شدیاو تنگ شده بود خوشحال م یمیهای قدطنتیش یذرهذره

 .دیداز آن را می یقسمت
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 گذاشت و بلند شد. زیم یرا رو یستالیکر وانیل

 مهمون من شما فقط دستور بده. یتخت خانوم بستن التیــ خ

 .دیرا پوش شیو برخاست و پالتو دیکش شیبه موها یخندان دست سروه

 دو در کنار هم از اتاق خارج شدند و قدم به اتاقک آسانسور گذاشتند. هر

. دیکشتن سروه را به مشام  زیگرفت و عطر دل انگ یقینفس عم آوان

دخترک را در آغوش  فیبار اندام ظر کیرفت فقط دلش ضعف می

از اعتماد او  دیامر محال است و قبل از عقد نبا نیدانست ابکشد اما می

 دیدستش را گرفت و نگاه متعجب دختر را ند ناخوداگاه سواستفاده کند.

 گرفت.

ه کنار ک یرفتند و تا زمان رونیهر دو دوشادوش هم ب ستادیکه ا آسانسور

 نگفتند. یکدام کالمبودند هیچ دهینرس ایدر

اش را بشکافد نهیکه ممکن بود هر لحظه س دیکوبیقلبش چنان م آوان

همان را  دیترسمی ییگو کند دست سروه را رها کند.اما باز هم دل نمی
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در خواب هم  یشده بود که حت یهم از دست بدهد مانند کودک

 .کردیهایش را رها نملهیوس

رخ جذاب آوان هم نیم یگذراند و گاهمشتاقانه اطراف را از نظر می روهس

که  ییکرده بود و تا جا تشیحما یمرد از همان کودک نیکرد. ارصد می

قصد آزار  یداد. اگر کسهایش را پوشش مییآورد خراب کارمی ادیبه 

 ردکرد که سروه هم به جان سروه را داشت چنان با جذبه با او رفتار می

های آوان یچند تنها مهربان هر داد.می حیفرار را بر قرار ترج تیآن موقع

 شده بود. بشینص

کرد به جانش خرج می شیکه آوان در همه جا برا یرتیغ بیعج

 .دیچسبمی

 آوان از کنار گوشش بلند شد. یصدا

 سروه خانوم؟ یکنمی ریــ بدون من کجا س

 انیبه عقب برداشت متوجه جر و چند قدم دیکه از جا پر دیترس آنچنان

 .دیاو کوب یبه بازو یکه شد مشت
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  ؟یترسونمن رو می یکشــ تو خجالت نمی

 نثار سروه کرد. یخندان چشمک آوان

صورتمه بعد  یرو یزیچ نمیاول گفتم بب یکنمن رو نگاه می دمیــ د

 .من شده یبایخانوم محو جمال ز دمید

 زیر اندخت.و سربه هایش را جمع کردزده لبخجالت سروه

  کنم؟من تو رو نگاه می یــ ا... اص...ال چرا فکر کرد

 قدم برداشت و جلوتر از آوان حرکت کرد. چند

 ــ من... فقط داشتم...

 قطع کرد. دیخندکه می یکالمش را در حال آوان

اگه  زدمیم دیرو د ارمینشده که بگو داشتم  یزیــ حاال سرخ نشو چ

 من گفتم چرا...

 .دییهم سا یو حرص زده دندان رو ستادیدفعه ا کی وهسر

  ؟یکنــ من رو مسخره می
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 شد. رهیهایش خقرار گرفت و به چشم شیروروبه آوان

  قاصدکم رو مسخره کنم؟ ادیــ مگه دلم م

 ایدر یرهیاش خشانه ینگاه از او گرفت. سرش را چرخاند و از رو سروه

 د.بو تیها قابل روشد که با نور چراغ

 خان. سیها خسیدینخر یبمونه برام بستن ادتیــ 

 از دخترک را گرفت با خودش همراه کرد. یای زد و بازوههقهق آوان

 ها متبحر نبود.نظرش سروه در عوض کردن بحث

 ادتیپس نگران نباش اما  میخرم برات ما قراره تا صبح قدم بزنــ می

 .یدمی حیترجرو به من  یهات بستنیبمونه هنوز هم مثل بچگ

 کفشش زد. ریی ززهیای به سنگ رباال انداخت و ضربه ییابرو سروه

از  یکیکه به نظرشان  دیطلوع خورش دنیشب هر دو بعد از د آن

 گرید کیکردند از در حافظه ثبت می دیهایی بود که باصحنه نیباتریز

 هایشان برگشتند.جدا شدند و به اتاق
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 فصل یازدهم

 

 با گرفت. یدخترک را به باز یگونه، خرمن موها نوازش زیعز دست

و تن دخترک را  دیاش را نرم بوسیشانیدست صورتش را قاب گرفت و پ

 در آغوش سخت فشرد.

هم چون او را  دیو آوان فرق داشت شا نیبا آو شیبرا شهیدختر هم نیا

  انداخت.های همسرش مییجوان ادیبه 

خاص داشت که از  یاشت اما نجابتپدربزرگش شجاعت د یاندازه به

 مانده بود. ادگاریمادرش به 

که نوزاد دختر را در آغوش پدربزرگش  یآورد از همان وقتمی ادی به

به دل مرد نشست و  بیگذاشتند و او در گوشش اذان گفت مهرش عج
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کرد که بزرگ شود پسرها انگشت کوچک او می فیهم تعر شهیهم

 است. فیتنه حر کیها را آن یشوند و همهنمی

 زیشده بود اما دل از آغوش عز داریاش بهای بستهبا وجود چشم سروه

 کند.نمی دهیسال طعمش را چش کیکه بعد از 

فرو کرد و عطر  زیعز ینهیهایش سرش را در سباز کردن پلک بدون

 .دیتنش را به مشام کش

در به شده بودند چق یبیدانست در آن مدت که گرفتار کشور غرمی خدا

 داشت. ازین زیعز یعطر بهشت

 یشکر به جا یدوباره به خاطرش سجده شدیکه باعث م یکس تنها

اگر خدا را هزاران مرتبه به  که اش بودیدر زندگ زیآورد وجود عز

 کم بود. دیپرستخاطرش می

کرد قرار فکر می دیدمی یفرو رفته، که اگر کس زیعز ینهیدر س چنان

  از مهر حل شود.است در آن آغوش پر 
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 یرهیو خ دیاو را عقب کش یکرد کمکه کتفش را نوازش می زیعز

 صورتش شد.

 ؟یشد داریــ دخترکم ب

 .دیتکان داد و آهسته خند دییی تاهای بسته سرش را به نشانهبا چشم 

 یتو یمدل نیکه ا یبار نیدونم چند سال گذشته از آخرنمی زیــ عز

 .دمیبغلتون با آرامش خواب

 شد و آرنجش را ستون بدنش کرد. ریخیز خو نیم دیکش یقیعم فسن

اش بود را به شانه یرو شهیکه هم زیرنگ عز یانقره یبافته یسویگ

 دست گرفت.

 یموها ینشده بود خودش رو یپاش دیاس یگذشته که هنوز قربان در

 نیاش از بهیگذاشت اما بعد از آن اتفاق که روحمادربزرگش حنا می

 دیاز او خودش را فراموش کرده، شا یپرستار نیهم در ب زیار عزرفت انگ

 نمانده بود. شیبرا یهم ذوق و شوق
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 کردمیهای آقاجون رو با خودم مرور محرف یمدت گاه نیا یــ تو

در برابر تموم دشمن  یبه خدا سالح قدرتمند مانیگفت امی شهیهم

 .یها رو شکست بدکن با همون سالح مشکل یهاست و سع

 ای پلک بست و لبخند زد.هیثان چند

 یداره که من چشم رو یادیهای زچهیدر یزندگ دمیمدت فهم نیــ ا

که  یفقط به سالح یهدیکه همون ناام شونیکیشون بسته بودم جز ههم

من رو به جهان  دِیکردم اما شما و آوان دنگاه می طانهیمخصوصه ش

دم چون هر میبه خودم حق  یهر چند هنوز تا حدود نیعوض کرد

مخصوصا معشوقش  گرانیچشم د یو تو شهبا بایدوست داره ز یدختر

هستن و  ییها استثنایبعض یبشه اما خب گاه دهیدختر د نیباتریز

 .ننیبرو می رتیس ییبایز
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رو  مانمیم سالح اخوابردم فقط می ادیهام رو از گم تموم غمــ نمی

 ام بجنگم و بسازمش.ندهیآ یبردارم و برا

و سر  دیزد و دوباره در کنارش خواب زینرم عز یای به موهاشد بوسه خم

 گذاشت. فشینح یبازو یرو

 ی دختر حلقه کرد.را دور شانه گرشیدستش د زیعز

برم می ادیتموم اون چند سال رو از  نمتیبسالم و خندون می یــ وقت

 رکم.دلب

که خودت  یپشت و پناه آوان باشه که برگشت و تو رو از اون زندگ خدا

 نجات داد. یکرده بود رشیرو اس

شد انگار در فکر بود که  رهیخ وارید یکوچک رو میکرد و به گل یمکث

 بسازد. یمناسب یذهنش جمله یختهیهای به هم رچطور با کلمه

با  دمیفهمکه من نمی یتلخ یچا هی یمدت تو شده بود نیــ انگار ا

 داشینقش شکر پ یدفعه معشوقت تو کیدوا و درمونت کنم اما  یچ

 شد. یاون چا یشد و دوا
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 .دیهای گرد سروه خورد آرام خندکه به صورت متعجب و چشم نگاهش

 دیرو دوست دار گهیفهمم شماها هم دشدم و نمی ریپ یــ فکر کرد

 دلبرک؟

تخت  یو پشت به او رو دیکش رونیب زیخود را از آغوش عز زدهخجالت

چند ضربه بر  متیخندان در کنارش نشست و با مال زیعز نشست.

 پشتش نواخت.

ت رو که برات ههای مورد عالقینیریبا ش میدم کن یچا میبر ایــ ب

لحظه چشمم به  هی رونیرفتم ب شی. چند روز پیبخور ارمیب دمیخر

 .یاال واقعاً قراره برگرددونستم حمغازش خورد گفتم برات بخرم نمی

 ادشیبه  زیاز اینکه در آن مدت عز دیهایش درخشاشک در چشم برق

 برد.بود لذت می

او را در  یبود جا یکه دختر سر و زبان دار نیآو دیترسهم می دیشا

 شود. میتی گرید یبار یو برا ردیبگ زیقلب عز
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 رفت.از افکارش فاصله گ دیدر را که شن یآرام رو یضربه یصدا

 منتظرم. نیایعصرونه رو پهن کردم ب یجان سفره زیــ عز

را در  شیاتاق ابروها یاز پشت در بسته نیآو فیظر یصدا دنیشن با

که در حال تالش بود تا بلند شود انداخت و  زیبه عز ینگاه .دیهم کش

 صاف نشست و برخاست تا به او کمک کند.

در  زیعز حلقه کرد. را دور کمرش گرشیدستش را گرفت و دست د کی

سمت در قدم که دست سروه را گرفته بود بلند شد و همراه با او به یحال

 برداشت.

 هیرنگ صورتت برگرده بعد  یبدم بخور یزیچ هی میــ دخترم بر

 هایی باهات دارم.صحبت

هم از  با ی در را فشرد و در را باز کرد.رهیتکان داد و دستگ یسر

که  نیبه کمک آو زیرفت و عز اطیسمت حبهچهارچوب در گذشتند و او 

 شست شتافت.ها را میوهیدر آشپزخانه م
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که امروز به خاطرش  یها رو به من بسپار تو برو به کاروهیــ مادر م

  برس. یاینجا موند

 فاصله گرفت. ییآب را بست و چند قدم از ظرفشو ریش نیآو

وقت  هی ست؟ینفقط االن بد موقع  ها رو شستم و تموم شدوهیــ م

  حالش بد نشه؟

کرد گرفت و هایش را با حوله خشک میکه دست نیچشم از آو زیعز

 را کنار زد. پرده یگوشه

داد حوض نشسته بود و دستش را در آب حرکت می یسروه که لبه به

 چشم دوخت.

هات درد و رنج اوردیو دلم طاقت ن یمهچون بچ دمتیمن بخش نیــ آو

کن و بعد  فیپشت کنم اما سروه فرق داره فقط برو تعرو بهت  نمیرو بب
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هایش دوخت و چند انگشت انیرنگ م یآب یمردد چشم به حوله نیآو

 قدم به عقب برداشت.

وقت سروه و خودم رو پاک کنم که هیچ یحافظه شدیکاش م زیــ عز

اگه ببخشه از ذهنش  ینم حتدومی .فتهیکدوممون ن چیه ادی اون اتفاق

که از  یآوردم همون طور شیسر زندگ ییکه من چه بال شهیپاک نم

 .شهیذهن من پاک نم

 اش افتادگونه یو رو دیچشم دخترک چک یاز گوشه یاشک لرزان قطره

 اش فشرد.نهیرا در س زیکه قلب عز

تونن و صد تا آدم عاقل نمی یچاه یوندازه تسنگ می هی وونهید هیــ 

 .ارنیدرش ب

 سروه به تاسف تکان داد. یو سر دیکش یرفت آه اطیکه به ح نیآو

 یحرف ریو فکرش درگ دیچرخهای درون حوض مییماه ینگاهش رو

 در اتاق زد بود. زیکه عز
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 یدوست ندار یدید نیکه از طرف آو یادونم بعد از ضربهخترم مید»

 یاما مادر اون انگار باهات حرف داره به خاطر مو یباهاش صحبت کن

 یش رو بشنوادامه یهاش گوش کن بعد اگه نخواستمن به حرف دیسف

  «کنم.نمی یمن دخالت

خواست دلش نمی یحرف نزده بود حت نیبرگشته بودند با آو یوقت از

  .دیشنهایش را میحرف دیبا زیرا بشنود اما انگار به خاطر عز شیصدا

 رونیرا که کنارش احساس کرد دستش را از آب حوض ب نیآو ورحض

بدون آنکه سرش را تکان دهد در  .دیخودش را عقب کش یآورد و کم

 شد. ینامعلوم ینقطه یرهیسکوت خ

را جفت کرد و سرش  شیزده پاهاآهسته کنارش نشست. خجالت نیآو

هم گره دامنش از شدت استرس در  یهایش روانگشت انداخت. نییرا پا
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 یهاکرد خوشحال بود و در ذهنش کلمهاینکه سروه نگاهش نمی از

 شروع مناسب نبودند. یرا در کنار هم قرار داد اما به نظرش برا یادیز

کرد خسته بود و دلش نمی شیکه رها یاحساس عذاب وجدان از

 شهیکه هم یروز زندگ کیبتواند  دیخواست سروه حاللش کند تا شامی

 خودش بسازد. یوست داشت براد

ها حلقه که مجبور شد دستش را دور آن دندیلرزمی یبه قدر شیزانوها

 کند.

 کنه.می هیتشب زیچ هیرو به  یزندگ یکردم هر کسفکر می شهیهم ــ

داره اما  یادیهای زکه فصل نهیبب یکتاب هیرو شب یزندگ یکس ممکنه

نه که خودش و ک هیشطرنج تشب یاون رو به صفحه گهید یکی

 شیکه زندگ شهیم دایهم پ یهم مهرهاش باشن باالخره کس انشیاطراف

قدر هم ازش کام گرفته که به آخر کنه و اون هیتشب یگاریرو به س

 و سوخته شده. دهیرس
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 گهید یو کات نداره اگه خرابش کن ستین نمایتئاتر و س یزندگ یندومی

 .یدادامه ب دیبه اول فقط با یبرگرد یتوننمی

 هم دست خودته. یخراب کن ای یاش رو درست بسازو اینکه اگه ادامه 

هم  ندهیآ گهیگذشته رو خراب کردن د ننیبها که میاز آدم یلیخ

بشن  یاون زندگ یآدم بده رنیگمی میو تصم شهیم تیاهمبراشون بی

هام رو هات نگاه کنم و حرفچشم یکشم توخجالت می یحت اما من...

من در  سروه بطلبم. تیمجبورم که از اشتباهم بگم و ازت حالل بزنم اما

بزرگه اما تقاصش رو  یلیدونم اشتباهم خبد کردم خودم می یلیحقت خ

 .دمیکه سر تو اومد بدترش رو به چشم د ییدادم همون بال

 شیتا آخر پ دیاما خودش را کنترل کرد با دیهایش جوشدر چشم اشک

 رفت.می

شهاب رو به  یو وقت یتو عاشق آوان کردمیت فکر مــ تا قبل از عقد

تو رو به چشم  شهیهم تعجب کردم. یلیخ یعنوان همسر انتخاب کرد
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فقط به  گهیکه د رفتمیکردم اما بعد از عقدت پذهمسر برادرم نگاه می

کردم برات خوشحال شده بودم و آرزو می یحت .نمتیخواهر بب هیچشم 

عاشق  دمید و شد که به خودم اومدم یدونم چاما نمی یخوشبخت بش

 ...انگار .شهاب شدم

 شد. رهیخ کیبه سرام یاهیثان

 به اول اون شروع کرد. یگم من اشتباه نکردم چرا مقصر بودم ولــ نمی

که  یکردم مردمن اثر گذاشته بود که فکر نمی یجادوش رو یقدر

 نتایروز هم به من خ هیکنه ممکنه  انتیبه زنش خ یمتاهله وقت

به  انتمیو تقاص خ دمیروز خوش ند هیاز روز عقد تا االن  سروه کنه.می

 تیخواستم باهات حرف بزنم و حاللفقط می دمیتو رو دارم پس م

حق نشسته و چوبش هم صدا نداره به خدا  یگن خدا جایم .رمیبگ

ماهه از شهاب طالق گرفتم و  هیکه اینجا نشستم  االن گن.راست می

 .رمیبگ تیو ازت حالل نمیتم تو رو ببخواسفقط می
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 یکرد و گاهمی ینیاش سنگنهیس یهایی که روبا تمام حرف سروه

 دیای بگوشد تا کلمهاز آب افتاده باز و بسته می یدهانش مانند ماه

ست داننمی هایش را در هم قالب کرد.داد سکوت کند تنها دست حیترج

 سازد. یجار توانست بر زبانهای دلش را نمیچرا حرف

آرامی سرش را ها گرفت و بهیگل یچشم از ماه دیدر را که شن یصدا

 ینگاهش از رو آوان بود شد. ستادهیآوان که کنار در ا یرهیباال برد و خ

از اشک روان شده  یباریصورتش جو یکه رو نیسروه گذشت و به آو

 بود خورد.

بدون توجه  نیوداد آبود نشان می یها جارآن انیکه م ینیسنگ یفضا

گفت فعال سراغ سروه نرود تا زمان مناسب سر های او که میبه حرف

 برسد کار خودش را کرده است.

دفعه بلند شد و  کیها رفت که سروه سمت آنچند قدم کوتاه به با

 دیکش یآه از کنارش گذشت و به داخل خانه برگشت. یحرف چیبدون ه
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نشسته بود  نیبه زم رهیکه همچنان خ نیبه آو یو با تاسف نگاه

 انداخت.

 !یداد حیترج یرو به صبور یعجول شهیدونم چرا همنمی نیــ آو

اش شانه یخواهرش گرفت و دست رو یرنگ و خستهبی یاز چهره نگاه

 گذاشت.

به داداشت بده که سرم درد  یچا هی مینکن بلند شو بر هیگر گهیــ د

 .میکنکنه بعد با هم صحبت میمی

هایش را پشت دست پاک اشک دیکشاز سکوت سروه زجر میکه  نیآو

 .ستادیکرد و بلند شد در کنار آوان ا

نگفت  ینگفت حت یزیچ یها رو براش زدم ولــ اینکه اون حرف

 داد.شم کاش فقط جوابم رو میمی تیاذ شتریبخشمت بنمی

را  اشیشانیخواهرش حلقه کرد و پ یبا محبت دست دور شانه آوان

 .دیبوس
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 میهاش رو کنه و بعد تصماجازه بده فکر یهات رو زدــ حاال که حرف

 .استینه هر چند اون دختر دلش به وسعت در ایکه تو رو ببخشه  رهیبگ

 انداخت. نییهم فشرد و سرش را پا یرو لب

  ؟یــ داداش هنوز هم سروه رو دوست دار

زبان خواست از دانست اما دلش میسؤال را خودش هم می نیا جواب

 پرستد.هم می دیشا ایبرادرش بشنود که هنوز هم سروه را دوست دارد 

را در آغوشش گذاشتند  او نوزاد بود و سروه کهی همان وقت ازدانست می

 دوستش داشت. یبه طور خاص

 رفت. ییرایتکان داد و از کنارش گذشت به پذ یتنها با لبخند سر مرد

 شیکه گلو یعذاب وجدان بود سروه خوشبخت شود تا آن حس دواریام

 کند. شیرها یفشرد کمرا می

هایی که آماده کرده بود در استکان ییآشپزخانه رفت و چند چا به

 یاگذاشت و خودش گوشه را وسط سفره ینیس و به سالن برد. ختیر
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گذشته و  ادیاو  دنیست دخترک با دخوانمی دور از چشم سروه نشست.

 .زدیم بربه ه اشهیبیفتد و روح انتشیخ

 خط انداخت. انشانیسکوت م یرو زیعز یزدههیجان یصدا

هم دارم و  شیپ نجایها بعد از سال هاست که هر سه تاتون رو اــ بچه

هست کنار من  نتونیکه ب یرنجش دنیخوشحالم که بدون د یلیخ

امروز احساس سر  یوقت به اندازهتونم بگم هیچمی فقط .نینشست

 نکرده بودم. یبلند

 کیها نزدکرد کنجکاو به آنهایش را خشک میکه با حوله دست انآو

 نشست. نیشد و کنار آو

  ه؟یــ خبر

که گرفته بود را به دست دخترها  یــ سبز ریهای نان و پنلقمه زیعز

 مقابل آوان گذاشت. یچا یداد و خم شد استکان

 برم.شماها لذت می دنیــ نه مادر فقط از د
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کرد که دست آوان را فکر می نیهای آورفدر افکارش به ح سروه

 .دیمقابلش د

 یچشمریها که مقابلش ظاهر شد زمشتش را باز کرد و شکالت آوان

 شیزد و برا یمحجوب لبخند مهربانش انداخت. یبه پسرعمو ینگاه

 تشکر تکان داد. یبه نشانه یسر

را هم در دست خواهرش  یریهای شاز همان شکالت یمشت آوان

 گذاشت.

  کامل خوب شده؟ گهیگفت؟ د یـ مادر دکتر سروه چـ

 برد. نییو استکان را پا دینوش یاز چا یاجرعه آوان

مونده اول قرار بود  زرهایرفته فقط ل شیهاش خوب پعمل زیــ واال عز

 میبذار گهیاما دکتر گفت د رانیا ارمشیعمل دوم رو انجام داد ب یوقت

 اما .دیسفر طول کش نیاسال  هیشد  نیها تموم بشه بعد اعمل

 بود. یراض جهیخداروشکر دکترش از نت
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هایش صورت سروه بود دوخت و دست یکه هنوز رو ینگاه به باند زیعز

 را باال برد.

پوستش  نمیبب دیباند صورتش رو بردار شهیشکر فقط مادر نم یــ اله

  هنوز مونده؟ ایمثل قبل شده 

 .دیرا گرفت و پشتش را بوس رزنیدست پ سروه

فقط  زرهایاما بعد از ل شهیــ مادر من که گفتم صورتم کامل خوب نم

 باشم. علم شرفتیپ ونیمد دیمونه اون هم بامی یرد ازش باق هی

 فشرد. یدست سروه را گرفت و با لبخند مهربان زیعز

 دختر من. شهیــ انشاءاهلل که کامل خوب م

رفت روان پنجره می سمتبه دنبال آوان که بلند شده بود و به نگاهش

 شد.

 م؟یشاه عبدالعظ یما رو ببر یــ مادر وقت دار

کبوترها خورد کرد و  یکه برداشته بود را پشت پنجره برا یتکه نان آوان

 بعد به عقب برگشت.
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 تا ببرمتون. نیــ آره حاضر ش

 از سفره فاصله گرفت. یبرخاست و کم نیآو

 ــ داداش لطفا من رو هم برسون خونه.

 .دیرا در هم کش شیابروها زیعز

 تون.هخون متیرسونبعد می ارتیز میرــ برو لباس بپوش اول می

ها بود از کنار آن اشرهیکه خ ینیبلند شد و بدون نگاه به آو سروه

 گذشت و به اتاقش رفت.

و آوان پنهان نمانده بود اما  زیگرفت از چشم عزمی دهیرا ناد نیآو اینکه

بودند به مرور زمان سروه  دواریفقط ام آمدر نمیهم از دستشان ب یکار

 بگذرد. نیآو یاز خطا

دانشگاهش بود را  یدوره یکه برا یبلند یو مقنعه دیرا پوش شیمانتو

ها مرتب و اتو شده در کمدش بودند مقنعه نیهنوز هم ا اینکه سر کرد.

 .دیرا برداشت و پوش اشیمل چادر بود. زیکار عز
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 رفت. اطیبه ح هیو تا آماده شدن بقرا ترک کرد  اتاق

 یهانگاه پر مهر و سوزان مرد با چشم یسر بلند کرد. تالق یتان با

 نییکه او سرش را پا دیهم طول نکش هیثان کیدختر به  نیشرمگ

 .ستادیها اچند قدم کوتاه به طرفش برداشت و کنار پله آوان انداخت.

 قاصدک. ادیــ چادر هم بهت م

زودتر  نیو آو زیکرد عزرا بپوشد و در دل دعا می هایششد کفش خم

با  یلحظه حت آن برسند تا از دست نگاه مست و تب دار آوان رها شود.

 خواست باشد تا با آوان تنها نباشد.نداشت فقط می یهم مشکل نیآو

 ناخوداگاه لبخند زد. دیرا که شن زیعز یصدا

 .میساعت بمون هی مینشده بر کیتا هوا تار ایمادر زودتر ب نیــ آو

و سمت آوان  دیطاقچه برداشته بود را بوس یهایی که از روقرآن زیعز

 گرفت.

 .ارمیها رو هم بتا برم نمک ریها رو بگــ کتاب

 .باال برد ییها را از دستش گرفت و ابروکتاب آوان
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  ست؟یامامزاده قران ن یتو زیــ نمک؟ بعد عز

 تکان داد. یسر چادرش را به دست سروه سپرد و زیعز

تا  ارمینمک نذر پنج تن کردم برم ب تونیسالمت یــ آره مادر برا

 راحت ترم. ارمیهای خودمون رو بهم کتاب بعد پخششون کنم.

رفت و کنار حوض  نییها پاکه به داخل خانه برگشت آوان از پله زیعز

 .ستادیا

 باند صورتت رو عوض کنم. دیبا میباشه برگشت ادتیــ سروه 

 شد. کیو خوش تراش تراس نزد یسنگ یهانرده به

 نه؟ ایتونم نزنم باند خسته شدم دکتر نگفته می نیــ باشه فقط از ا

 سمت در برداشت.تکان داد و چند قدم به یبه عالمت منف یسر

 یباند رو دیبا میرو شروع کن زرتیو درمان ل میبر رانیاز ا یــ تا وقت

 صورتت باشه.

 .دیسمت مخالفش چرخچشم از آوان گرفت و به زیعز یصدا دنیشن با
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 ــ چادرم رو بده مادر.

 قرار داد. زیسر عز یرا باز کرد و رو چادر

 که خانه را ترک کنند هر سه نفر سکوت کردند. یزمان تا

را وصل کرد و  چییراننده نشست و سو یصندل یرو نیدر ماش آوان

 حرکت کرد. آرامیآن سه نفر سوار شدند استارت زد و به یوقت

 گذاشت و به آوان چشم دوخت. شیپاها یده بسته نمک را رو زیعز

 ؟یها رو کجا گذاشتــ پسرم قرآن

 ها انداخت.نمک یبه بسته ینگاهنیم آوان

چند تا دونه  نینمک فقط هم یگفت زیعقب، عز یصندل یــ گذاشتم رو

 پنجاه تا حساب کرده بودم. یو بگو روربود؟ من 

به دخترها که ساکت  یابتدا نگاه دیاشت و به عقب چرخبرد هیتک زیعز

 .دیخند نیرینشسته بودند انداخت و سپس به آوان چشم دوخت و ش

 نمک نذر کرده بودم. ییــ دوتا بسته پنج تا

 هم گذاشت. یپلک رو دنیفهم یبه نشانه آوان
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 ابانیهایی که در خداده بود و به مغازه هیکنارش تک یرا به پنجره سرش

پشت  ایدر رفت و آمد بودند  ایهایی که آدم کرد.ماندند نگاه میا میج

خودشان  یکدام زندگ هر کردند.و به اجناس نگاه می ستادهیها انیتریو

ها در آن نیتنها تفاوت ب ر،یفق یکیپولدار و  یکیرا داشتند 

 ظاهرشان با هم فرق داشت. ایباطن  تیهایشان بود و نهاتیشخص

گرفت و به او که  ابانیکرد نگاه از کودک کار وسط خ شیکه صدا زیعز

 شد. رهیشده بود خ ادهیپ

 ــ بله؟

 به در امامزاده کرد. یااشاره زیعز

 .شده رمونیشو که د ادهیپ میدیــ سروه رس

  .ستادیکرد ارا نگاه می نیکه زم نیشد و کنار آو ادهیپ نیماش از

 کرد.ها گرفت و به آوان نگاه چشم از آن زیعز

  جا دنبالمون. نیهم ایب گهیساعت د هیــ 
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 یرهیکه در رفت و آمد بودند گرفت و خ یهای چادرنگاه از خانم آوان

 شد. زیعز

 ــ چشم فقط مراقب دخترها باش.

آن  دنیکردند با شنقسمت را نگاه می کیو سروه که هر کدام  نیآو

 یدست نیآو د.سمت او برگرداندنسرشان را به یحرف از زبان آوان شاک

به آوان که نگاهش  میسرش را خم کرد مستق یو کم دیبه چادرش کش

 شد. رهیبه رو به رو بود خ

 خان داداش؟ میاــ مگه دختر بچه

ها آن یحواله ینگاهرا باال برد و نیم شیابرو یتا کیسر چرخاند و  آوان

 کرد.

  ن؟یــ شک دار

های درشت آن چشم یسروه ثابت شد دلش برا یچهره یکه رو نگاهش

دست پشت کمر دخترها گذاشت و اشاره  زیعز رنگ ضعف رفت. یشیم

 کرد حرکت کنند.

@darkhast_romannn

https://instagram.com/soniamansoury


 شد. رید میــ بر

 به راه افتاد. زیعز گریچشم از آوان گرفت و در طرف د سروه

و  نیو آو زیعز گریگنبد شده بود که انگار د ریدرگ یبه قدر نگاهش

 .دیدمردم را نمی یهیبق

 کرد. دایصورتش پ یراه خودش را رو اریاختبی اشک

 ییطال حیو نگاهش به ضر ستادهیبه خودش آمد که وسط حرم ا یوقت

 رنگ گره خورده بود.

کرد. در تمام آن چند سال می ینیاز شدت غم احساس سنگ قلبش

 درددل کند. یاز جنس مهربان یرا با کس یخواست ساعتدلش می

 نیزم یهمان جا رو اریاختسرد را لمس کرد بی حیهایش که ضردست

 آوار شد.

را نداشت که به او  یکرد اما کسها احساس ضعف میسال نیتمام ا در

را بگذراند اما آن لحظه  شیروزها یهیآسوده بق الیکند و با خ هیتک
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کند و بار  هیتر تکیاز خودش قو یکیرا به  یخواست ساعتدلش می

 بگذارد. نیغمش را زم نیسنگ

 یشانیپ هایش را پاک کرد.و اشک دیصورتش کش یرودستش را  پشت

 یحس نیاول تیامن احساس هایش را بست.به فلز سرد چسباند و چشم

 کرد. ریبود که تمام وجودش را درگ

خدا بلند کرده  یبه سو یاریست چه مدت آنجا نشسته و دست داننمی

 به خودش آمد. یکودک یبود که با صدا

 .دییــ خانم بفرما

 سپس .دیاز اشکش کش سیبه صورت خ یرا باز کرد و دست هایشچشم

 رهیکرد خای که منتظر نگاهش میسرش را بلند کرد و به دختر بچه

به  اختیاربی را باال برد و لقمه را از دست دخترک گرفت. دستش شد.

  لبخند زد. شیالهیهای درشت تچشم

 ــ ممنون خوشگل خانم.
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صورت  یرو دیچشم به باند سفرفت همزمان که به عقب می دخترک

سرش را به اطراف چرخاند که  زیعز دنید یبرا سروه سروه دوخت.

 ثابت شد. ختیرکه اشک می نیآو ینگاهش رو

که نسبت به او داشت بعد از  یدانست چرا احساس بدهم نمی خودش

سوخت که انگار دلش می شتریب کرده بود. رییهایش تغحرف دنیشن

گرفت  میتصمو  به تاسف تکان داد یسر نشد. سراو هم هم یشهاب برا

 مانده را قرآن بخواند. یزمان باق

خودشان بودند و دعا  یعرفان یساعت هر کدام در حال و هوا کی آن

 خواندند.می

هایش دعا کرد و از خدا خواست از آن به بعد اگر هر سه نوه یبرا زیعز

 عطا کند.ها در راهشان گذاشت صبرش را هم خودش به آن یسخت

بابت  نیرفتن آماده شود از ا یخودش هم برا دیزود با ای ریست ددانمی @darkhast_romannn
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سروه  یبرا یخوشحال بود اما نگران ندیتوانست همسرش را ببکه می

 راحت به آخرت فکر کند. الیگذاشت با خنمی

کوچکش را از  تلفن .دیکش رونیب او را از خلسه اینوک لیزنگ موبا یصدا

 اتصال را زد. یو دکمه برداشت فشیداخل ک

  ــ بله؟

 شد. ادهیپ نیدر را باز کرد و از ماش آوان

 .گهید نیایام بمن االن در امامزاده زیــ عز

 گذاشت. زیم یقران را رو زیعز

  م؟یاینماز بخونم بعد ب هی یمنتظر بمون قهیچند دق یتونمی ــ مادر

 فاصله گرفت. نیقدم زنان از ماش 

بازار  یبرم تو یمن کم نیایقبل پارکه تا م یجا همون نیــ باشه ماش

 دور بزنم.

داشت تا  میتصم کتش رها کرد. بیرا زد و تلفن را در ج نیماش موتیر

 در بازار قدم بزند. یرسند کمها میکه آن یزمان
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توجهش را جلب  یمرد ادیفر یها روان بود که صدامغازه یرو نگاهش

 یکه سر دختر بچه یو به مردسمت راست برگرداند را به سرش کرد.

 شد. رهیزد خمی ادیفر ینقش زیر

که مرد  دیرس یبه آن سمت رفت اما زمان یهای بلندبا قدم ناخوداگاه

دختر  یشانه یزانو نشست و دست رو یرو آن مکان را ترک کرده بود.

 کرد گذاشت.جمع می نیزم یهایش را از روبچه که فال

 ؟یکنمی هیــ دختر خوشگلم چرا گر

که  دخترک .سمتش گرفتبرداشت و به نیزم یها را از روتا از فال چند

و  سیهای خچشم ینگاهش کرد دلش برا یاسرش را باال آورد و لحظه

 اش به درد آمد.آشفته یمظلوم و موها

 شدن. فیخره کثهام رو نمیفال یکس گهیــ عمو د

لم شده بودند که به ظا یرا در هم فرو کرد چرا مردم به قدر شیابروها

شک اگر دستش به آن مرد  بدون کردند.های کوچک هم رحم نمیبچه
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باال برد  دست داد.می ادیکودک را به او  کیاول طرز برخورد با  دیرسمی

 صورتش کنار زد. یرنگ دخترک را از رو یدود یو موها

 خرم.شرط می هیهات رو به فال یــ دخترم من همه

صورتش را پاک کرد و به  یهای روا پشت دست اشک. بستادیا کنجکاو

برخورد بد آن مرد  یصحنه ییگو شد. رهیرنگ آوان خ یهای عسلچشم

 برد. ادیانداختند از  نیزم یهایش را روو همسرش را که تمام فال بهیغر

  فال هام؟ یــ واقعاً عمو؟ همه

 لبخند زد و برخاست. آوان

خوشگلت رو به عمو بگو حاال که با هم ــ بله خانم خانما فقط اول اسم 

 .میدوست شد

اش گونه دیهای مروارو دندان دیهایش خنداز ذوق فروختن فال دخترک

 گذاشت. شیرا به نما

 ــ قاصدکم عمو.
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کوچک دخترک دوخت و  یبه قد و باال یباال برد و نگاه ییابرو آوان

 .دیآهسته خند

  ؟یقاصدک من رو برداشت تو اسم ای میدیگم ما اسم تو رو دزدــ می

هایش را باال برد و فال دیفهمهای آوان نمیاز حرف یزیکه چ دخترک

 مقابل آوان گرفت.

  ؟یها رو بخرفال یگــ عمو شرط رو نمی

 فیداشت ککه همزمان با آن دختر کوچک قدم برمی یدر حال آوان

مقابل  یو دوتا تراول صد هزار تومان دیکش رونیکتش ب بیپولش را از ج

 صورت قاصدک گرفت.

و تو هم هم اسم  میــ فقط قاصدک خانم حاال که با هم دوست شد

  فردا ناهار مهمون من و قاصدکم قبوله؟ یعشق من هست

 .سرش را تکان داد و پول را از دست آوان گرفت دخترک

 م؟یخواهرمم ببر شهیــ قبوله عمو فقط م
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کتش  بیود را در جسمتش گرفته بهایی که قاصدک بهفال آوان

او در  یهای مندرس و کهنهگذاشت و خم شد بدون توجه به لباس

 آغوشش گرفت.

برات بخرم و  یبستن هیدختر خوشگلم حاال االن هم  اریــ خواهرت هم ب

 .میتون تا فردا که قرار دارهبرو خون گهیبعد د

 .دیهایش را به هم زد و خنددست دخترک

 اومده. ایاون تازه به دن ادیه راه بتونخواهرم نمی یــ عمو ول

 یبرا یدو رنگ یفیق یکه سر راه بود بستن یامغازه نیاز اول آوان

 .و به دستش داد دیقاصدک خر

 .مشیبرکه بزرگ شد می یــ خب پس خواهرت رو وقت

 گذاشت. نیزم یاو را رو یمکتین کنار

 بخور. یبستن نیــ بش

 سمت دهانش برد.را به ینشست و بستن مکتین یرو قاصدک
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فکر  یهای کاردر سکوت کنار هم نشسته بودند آوان به بچه هیثان چند

از  یکار دیتوانست کند اما شاها نمیآن یبه همه یکرد که کمکمی

فروختن فال درسش را  یکه قاصدک کوچک به جا دیایدستش بر ب

 بخواند.

صورت شده بود گرفت و به  اشرهیای که خچشم از نقطه یاهیثان

 شده نگاه کرد. یقاصدک که رنگ یگندم

 کتش در آورد و مقابلش نگه داشت. بیاز ج یدستمال 

 یو صورتت رو پاک کن. آخه بچه مگه تو بستن ریــ عمو دستمال رو بگ

  ؟یخوررو با دماغت می

 یتر از چشمش بود و رونییکه پا یو چال دیخوشحال خند قاصدک

 گذاشت. شینماکرد را به می ییاش خودنماگونه
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قاصدک برداشت و  فیصورت کث ینگاه از رو لیزنگ موبا یصدا با

صفحه  یرو نیاسم آو دنید از آورد. رونیکتش ب بیرا ازج لشیموبا

 دیاتصال کش یدکمه یرو انگشت باشند. نیها کنار ماشاحتمال داد آن

 را کنار گوشش گذاشت. لیو موبا

 ــ بله؟

 .دیچیرش در تلفن پآرام خواه یصدا

  ؟ییتو کجا میستادیا نیــ داداش ما کنار ماش

 و از کنار دخترک بلند شد. دیکش شیبه موها یدست آوان

 .امیــ االن می

 .دیسمت قاصدک چرخرا قطع کرد و به تلفن

  جا؟ نیهم یایبرم فردا می دیــ دختر خوشگلم من با

 سرش را باال برد و به آوان چشم دوخت. قاصدک

 مونم.منتظر شما می مکتین نیهم یــ آره عمو من رو

 مچ دستش بود انداخت. یبه ساعتش که رو ینگاه آوان
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کنم دوازده حرکت کنم که تا می یــ باشه خوشگل عمو فقط من سع

 ینور آفتاب لپ گل ریکه ز ایب کیساعت بعدش اینجا باشم شما هم  مین

 .ینش

 ست باال برد و تکان داد.آوان د یبرا یخداحافظ یبه معنا قاصدک

 ــ باشه عمو خدانگهدار.

که به دلش نشسته بود دور  یابه راه افتاد و از دخترک پنج ساله آوان

 از طرف خداست. یاکرد قاصدک کوچک نشانهمی احساس شد.

را زد و اشاره  موتیو دخترها ر زیعز دنیشد با د کیکه نزد نیماش به

 .نندیها بنشرسد آنکرد تا می

 بعد پشت فرمان نشست و استارت زد. هیثان چند

 قبول باشه خانم ها. ارتتونیو ز رمیخوام بابت تاخــ سالم عذر می

 سمتش گرفت.به لیآج یتشکر کرد و مشت زیعز

 مادر تبرکه. ریــ بگ
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 گرفت. زیها را از دست عزلیآج 

 ــ ممنون مادر جان.

 سته بود انداخت.به سروه که پشت سرش نش یباال نگاه ینهییآ از

 ؟یــ قاصدک خانم چرا ساکت

 های او نگاه کرد.به چشم نهیینگاه از پنجره گرفت و از آ سروه

 بگم؟ یــ چ

 نهییکالج را تا آخر فشرد و دنده را عوض کرد و سپس دوباره از آ آوان

 به سروه چشم دوخت.

 یکوچولو شده یمهیدختر آشنا شدم انگار ن هیــ قاصدک امروز با 

 ودت بود.خ

تا باد از پنجره به  دهیصورتش کش یکه رو یچادر ریاز ز زیعز

 .دیهایش نخورد خندچشم

 داره. دنیسروه د یگهید یمهیــ پس اون ن

 فرود آورد. دییبه تا یسر آوان
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هم دوست  نیــ فردا قراره سروه رو ببرم باهام آشنا بشت شما و آو

 .نیایب نیداشت

 رد.سمت دهانش ببه یکشمش زیعز

 .دیرو ببر نیآو یول شمیــ من اگه درد پاهام اجازه بده خوشحال م

 یدو صندل نیهای آوان کنجکاو شده بود از بحرف دنیبا شن سروه

 .دیسمت جلو کشخودش را به

  ؟یــ چطور با اون دختر آشنا شد

ها آورد و باال گرفت تا آن رونیفال را ب یهاکتش برگه بیاز ج آوان

 .نندیبب

 لداهایچند سال شب  یبازم برا میریاز االن اگه هر روز هم فال بگ ــ

 .میازشون استفاده کن میتونمی

 هم لبخند زد. نیو آو دیخند سروه

  فال رو االن بردارم؟ نیــ پس خوبه اجازه هست من اول

@darkhast_romannn

https://t.me/joinchat/fbNC0O6yGo42ZmE0


سمتش گرفت که ها را بهاستقبال کرد و فال شنهادیهم از آن پ آوان

 گریهای دبرگه انیها را از ماز برگه یکیو هایش را بست سروه چشم

بنفش رنگ که عکس حافظ  یبرگه یکه باز کرد باال پلک .دیکش رونیب

 .دیکش رونیرا ب یفال اصل یو برگه دیصفحه داشت بر یرا رو

ها کرد تا شعر را بخواند و آنمنتظر نگاهش می نهییهمچنان از آ آوان

 یرو یقیرا خواند و لبخند عمهم بشنوند اما او تنها در دلش شعر 

 هایش شکل گرفت.لب

گوش نوازت و شعر  یصدا دنیما هم از شن یبلند بخون یخواــ نمی

 م؟یحافظ لذت ببر

که تنها راه  نهییو از آ ردیآوان باعث شد نگاهش را از متن شعر بگ یصدا

 شان بود به او چشم بدوزد. یارتباط

بود که اگه  یشخص تین نیبشنوبلند بخونم همه  ستیقرار ن گهیــ نه د

 گم.زمان حرف حافظ درست در اومد براتون می هی

 .دیکش شیبه موها یو دست دیخند آوان
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سروه دارم که هر وقت شعر فال رو برامون خوند منم  یبرا زیسوپرا هیــ 

 .دمیاش رو همون روز نشونش مهیهد

 کردندیم یدر آن مدت که خارج از کشور در کنار هم زندگ انگار

حس  یدانست وقتدخترک را از خودش بهتر شناخته بود که می

 ریتواند از زهر چه را بخواهد می یشود هرکس کیتحر شیکنجکاو

 دیآن حس سرپوش بگذارد شا یکرد رواما تالش می سروه زبانش بکشد.

 کند. تشیخواست اذهم دست آوان را خوانده بود که می

 رقصاند. ییداد و ابرو هیتک نهیبه س دست

 هیکه خودت هم  یخونبرگه رو می نیا یفال رو یــ پسرعموجان وقت

 از تو حرکت از من برکت. گهیخدا م یحرکت کرده باش

خودش  یکه سروه در لفافه گفته بود را برا یبه جاده حرف رهیخ آوان

darkhast_romannn@  کرد.می یمعن
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از  یزیچ رخ آوان در نوسان بود.صورت سروه و نیم یرو نیآو جیگ نگاه

اما مطمئن بود سروه  دیفهمگفتند نمیمی یهایی که انگار رمزحرف

متوجه منظور  زیعز ییگو اما زند.هایش را بدون منظور نمیحرف

 یبرا دینظر خودش آوان با از .دیخنددخترکش شده بود که آهسته می

 کرد.که به سروه داشت اقدام می یاعالقه

های محبوبم نوه یعروس یقبل از مرگ تو خوادیدلم م یلیــ من خ

 شرکت کنم.

شدند که آوان چون راننده بود زودتر به  رهیخ زیسه متعجب به عز هر

 شد. رهیخودش آمد و به جاده خ

 خانم. زیــ خدا نکنه عز

 نیکه ا دهیهایش فهممنظورش را از صحبت زیمتوجه شد عز سروه

و  دیرنگش از شرم شعله کشحرف را به زبان آورده است صورت بی

 انداخت و چادرش را در مشت گرفت و فشرد. زیرسربه سوخت.
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آن حرف را زده بود  یکه انگار با منظور خاص زیبه عز ینگاهنیم آوان

 انداخت.

من هم  دیکن انیتر بخب واضح دیزنیلفافه حرف م یــ چرا همه تو

 بفهمم!

و  دیرا کش ینگه داشت و ترمز دست زیعز یرا کنار خانه نیماش سپس

 نگاهشان کرد. میمستق

 انداخت. یبه سروه نگاه دیزد و به پشت چرخ یلبخند مهربان زیعز

 یکردهای ما دقت میبه حرف شتریب یکم یــ پسرم تو که باهوش بود

 ییراهنما هی. االن هم فقط یشدیخودت متوجه منظور هر کدوممون م

 .کنم به قلبت رجوع کنمی

خارج  نیشده بود از ماش ادهیزودتر پکه  نیرا باز کرد و با کمک آو در
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که زد اگر منظورش را  یبود و فکرش به حرف زینگاهش به عز آوان

 اش توجه کند.گفت به عالقه میمستق ریغ زیدرست متوجه شده باشد عز

شدن نگاه آخرش را در  ادهیدر سمت خودش را باز کرد و قبل از پ سروه

از نگاه او  معذب شده است. اشرهیدوخت که متوجه شد آوان خ نهییآ

 شد. نیکف ماش یرهیداد و خ رونیاش را بنهینفس حبس شده در س

 ؟یکننگاه می ینطوریــ چرا ا

که خاموش شد کمربندش را باز کرد و  نیرا چرخاند و ماش چییسو آوان

 .دیسمت سروه چرخبه

  بهت گفتم؟ یقلعه چ یبار تو نیمن آخر ادتهیــ قاصدک 

 میآن روز که آوان مستق شدیمثبت تکان داد مگر م یشانهرا به ن سرش

 ببرد. ادیاش اشاره کرد را از به عالقه

قصد داشت فعال سکوت کند و به پدر و مادرش در مورد  آوان

 زیها تمام شود اما حرف عزآن ینزند تا طوفان زندگ یحرف یخواستگار

 او را در فکر فرو برده بود.
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کنم اقدام می رانیا میایباشه گفته بودم ب دتایــ سروه قبال هم اگه 

اومد  شیپدر و مادرم پ یکه برا یاما مشکل یخواستگار میایزودتر ب

منتظرِ  دمیحرف زد فهم زیکه عز االن باعث شد بخوام فعال سکوت کنم.

آخر هفته با  یاگه موافق بود برا زنمیاقدام کنم امشب باهاش حرف م

هم  نیباشه ا ادتیخانوم اگه  قاصدک .زیعز یخونه میایمامان و بابام می

مدت  نیا اما کنم.اقدام می یخواستگار یبرا رانیا میایگفتم ب

اومد که نتونم باهاشون حرف  شیپ نیپدر و مادرم و آو یهایی براانیجر

ها سکوت کردم تا نینه به خاطر هم ای یانیدونم کامل در جربزنم نمی

بذارم و  شیمنتظرِ من پا پ یعنی زیزمان مناسبش اما االن حرف عز

کنم اگه صحبت می زیبا عز امشب .نهیبب یهاش رو به قولنوه یعروس

 .میجا برگزار کن نیرو هم یآخر هفته خواستگار یبود برا یراض

 یهای سرخ در آن چادر که گرددخترک با گونه نیشرمگ یچهره دنید

ض خروج مح به داشت. یصورتش را قاب گرفته بود تضاد جالب
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اش حرف قهقهه یابدون گفتن کلمه نیسروه از ماش یدستپاچه

 شد. ادهیبرخاست و او هم پ

چه کار  یخوایم یشب خواستگار نمیــ سروه خانم تو فرار کن تا بب

 .یکن

اما از فکر اینکه آوان منظورش را از  دیشنیرا م شیصدا سروه

کرد نمی فکر ت.نداش ستادنیا یباشد پا دهیفهم نیهایش در ماشحرف

 الیلبخند زد و با خ اریاخترا بدهد. بی تشیحافظ آن قدر زود جواب ن

 تری به داخل خانه رفت.آسوده

نشسته بود و  یاکه گوشه زیهم پشت سرش به راه افتاد و کنار عز آوان

 فرستاد نشست.صلوات می

  م؟یبا هم صحبت کن دیــ فرصت دار

و راهش را که قصد داشت  دیکش خجالت دیآوان را شن یکه صدا سروه

 سمت اتاقش کج کرد.به آشپزخانه برود به
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از برگشتنشان بگذرد بعد با  یداد حداقل ساعتعجول اجازه نمی پسرک

 حرف بزند. زیعز

 آوان شد. یرهیگرفت و خ حیچشم از تسب زیعز

  ــ بگو مادر.

 .داد هیگذاشت و تک یپشت یرا رو دستش

 یا پدر و مادرم صحبت کنم آخر هفته برامن ب نیــ اگه اجازه بد

 م؟یایب یخواستگار

های زن آن حرف برق اشک شوق در چشم دنیلحظه با شن کی

 و لبخند زد. دیدرخش

 میمستق ریامروز هم غ دیریــ من آرزومه شما زودتر سر و سامون بگ

 .دیرو مشخص کن فتونیگفتم که تکل
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و مادرم رو مشخص کنم  نیآو یزندگ فیــ راستش اول قصد داشتم تکل

های دو خودم و سروه برسم اما امروز حرف یراحت به زندگ الیبعد با خ

 .بود تا حواسم رو به سروه بدم یشما انگار تلنگر یپهلو

 دوخت و به کنارش اشاره کرد. نینگاه به آو زیعز

 .میبد حیرو توض ییزایچ هیبرادرت  یر تا با هم براماد نیبش ایــ ب

 نشست. زیشد کنار عز کیو نزد دیبه چادرش کش یدست نیآو

 نظر بدم؟ هیتونم دونم حق دخالت ندارم اما میام میــ شرمنده

هم لبخند زد و دستش را  زیتکان داد و عز تیرضا یبه نشانه یسر آوان

 گرفت.

نظرت رو  ین داداشته و تو هم حق دارــ بگو مادر شرمنده چرا؟ آوا

 .یبگ

از اینکه در  دیفهمزیر انداخت و آوان خوب حالش را میسربه شرمنده

و  دیدکرده بود خودش را شرمنده می انتیگذشته در حق سروه خ

 نگاه همه نسبت به او خراب شده است. کردیاحساس م
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 خواهرش گذاشت. یزانو یگرفت و دست رو ینفس

مطمئن  یول یکنمی یدونم در حق سروه احساس شرمندگمی نیــ آو

اون دختر رو  یاینکه من داشتن دوباره و بخشه.باش اون هم تو رو می

و من از  یخودت رو خراب کرد یکار زندگ نیهر چند با ا ونمیبه تو مد

 یزندگ یاز هر لحظه ریبگ ادیهنوز از اون بابت از دستت ناراحتم اما 

 حاال هم نظرت رو بگو. یاریتجربه به دست ب

 .گذرا به هر دو انداخت یرا فشرد و نگاه نیدست آو زیعز

به  شهیو هم دیگوشتون کن یزهیگم مثل گوشواره آورو می یزیچ هیــ 

 .دیداشته باش ادی

به خودتون و  یبیاول آس دینیبب دیخوب فکر کن یاز هر کار و عمل قبل

درس  گرانید یاز تجربه دوم .دیبش مونیکه بعدها پش دیزننمی گرانید

هم  ینیسنگ یو بها دیخودتون تجربه کن دیمجبور نش گهیکه د دیریبگ

ما  دینیبمی نهییآ یها توکه شما جوان یزیاون چ سوم .دیبراش بپرداز
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 حتینص یپا دینذار میگمی یزیپس چ مینیبخشت خام می یتو رهایپ

حرفت رو بزن  حاال .نیقرار بد تونیرو درس زندگ همه  .دیو قهر کن

 .یداداشت دار نیا یبرا یچه نظر نمیبب

در آنجا  شیدخترعمو ندیو اطراف را نگاه کرد تا بب دیکش یقیعم نفس

 نباشد.

که آوان حرفش را  یاو به آخر هفته دهیتخت دراز کش یاما رو سروه

و  دیشیاندمی نیهای آوهم به حرف یگاه کرد.بود فکر می دهیکش شیپ

 کرد به طالق ختم شود.فکر نمی که یزندگ

و  دهینبرد اما او را بخش ادیرا ممکن بود تا روز مرگ از  انتشیاینکه خ با

 داشت. یخوشبخت یآرزو شیبرا

صفحه  یرهیکنارش را زد و خ یبرداشت و دکمه یعسل یرا از رو تلفن

 اش با آوان بود شد.های دونفرهاز عکس یکیکه 

و تنها مجبور بود  شدیوقت خوشبخت نمد هیچماناگر با شهاب می دیشا

به او اجازه داد طعم  گرید یاما انگار خدا بار یتظاهر کند به خوشبخت
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را از او گرفت اما به  یرا در کنار آوان بچشد هر چند تاوان تلخ یخوش

 .دیارزبه داشتن آن پسرعمو می دیتوانست بگوجرئت می

*** 

 

هم با نظرش  زیگوش سپرد و عز نیهای آوکه به صحبت یاز روز آوان

و تا به آن روز که  هایشان رفتموافقت کرد به دنبال محقق کردن برنامه

اول  یببرد و مرحله رونیگذشت و قصد داشت سروه را بی میاهفته

 دنیکه با سروه به د یروز یالبته از فردا دهینقشه را اجرا کند او را ند

 داریبا او د گریرساند د زیی عزخانهکوچک رفتن و بعد او را به  صدکقا

 نداشت.

سروه  لیبه موبا یپارک کرد و تک زنگ یهای درختشاخه ریرا ز نیماش

darkhast_romannn@ .دیایفرستاد که منتظرش است و زودتر ب یامیزد و پ
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را تن کرد و  شیتخت بلند شد. مانتو یبعد از تک زنگ آوان از رو سروه

 و از اتاق خارج شد. دیشال را به سر کش

 به در زد. یآرام یسمت اتاقش رفت و ضربهبه زیعز دنید یبرا

  برم؟ دیبا من ندار یکار زیــ عز

 به صورتش کرد. یازد و اشاره یلبخند مهربان زیعز

رو  ندهیآ یگرفت میبه صورتت بکش تو که تصم یــ تصدقت بشم دست

هم برخورد کن بعد  یعاد یهای گذشته رو فراموش کنو اتفاق یبساز

و  یبزن یکرم ضد آفتاب و رژ هینشده  یچیتت که کامل باندپهم صور

حنا بذار که حداقل  هیهات رو هم ناخن بعد .شهینم یزیکه چ یملیر

 .یزنیهام نمداره تو که از اون رنگ نیتامیو هی

خودشان را داشتند چشم دوخت و  یعیهایش که رنگ طببه ناخن نگاه

darkhast_romannn@ دراورش گذاشته بود. یروهایی افتاد که بدون استفاده فکر الک
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 یای شاداب داشت که لحظههیروح یهایی در گذشته به قدرزمان هی 

داد چند سال گذشته بود و نمی دنینفش کش یهایش اجازهبه ناخن

 کردند؟هایش از دستش استراحت میناخن

 .دیکش رونیفکرش را از گذشته ب لیزنگ موبا یصدا

 .شهیفرصت نم گهیبعد امروز که د یانشاءاهلل از روزها زیــ چشم عز

که کنارش نشسته بود را باز  ینگاه از او گرفت و در چمدان چوب زیعز

 .دیکش رونیهایش را بیکرد و گلبند

صبر کنه چون اجازه  قهیــ جواب تلفنت رو بده به بگو آوان دو دق

 .یبر افهیق نیبا ا دمینم

لب  دیدمی زیر بود از عزبا نیاول یکه انگار برا یتیشوکه از جد سروه

 ای فقط نگاهش کرد.هیهم فشرد و ثان یرو

 ــ چشم.

 انداخت. نییپا تیرضا یبه نشانه یسر زیعز
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و  نمیمن هم بب نیکنار خودم بش اریرو ب شتیلوازم آرا فیــ برو ک

 موهات هم ببافم.

را زد و کنار  لشیرفت. اتصال موبا رونیهم گذاشت و از اتاق ب یرو پلک

 گذاشت. گوشش

 ؟یمونیمنتظر م ایداخل  یاییکشه مکارم طول می قهیــ من چند دق

 سرحال آوان لبخند زد. یصدا دنیشن از

 زیفقط بگو عز مونمیمنتظر م ؟یآب خورد وانیل هیــ باز سالمت رو با 

 شام مهمونتونم. یکه شب برا

و  دراور برداشت یلوازمش را از رو فیو به اتاقش رفت ک دیخند آهسته

 راه رفته را بازگشت.

که بعد از چند روز  هیبهت تقلب رسونده شام امشب چ یکس ییــ خدا 

 ؟یایب یخوایم

 را کم کرد. شیکنترل ضبط را برداشت و صدا آوان
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. حاال نمیخودتون رو بب امیخواستم ب هیخبر ندارم شام چ شییــ خدا

 ن؟یدرست کرد یشام چ

 لش گذاشت.را مقاب فینشست و ک زیکنار عز سروه

فعال برم آماده  ینیــ باشه پسرعموجان پس تا شب صبر کن خودت بب

 .امیشم زود ب

 یرهیرا قطع کرد و خ لیرا به او بدهد موبا یی صحبتآنکه اجازه بدون

 بود شد. زیهای عزدست انیکه م یاپارچه

 اس.پارچه یرو یهای قشنگچه طرح ز؟یعز هیها چنیــ ا

و  یمیهای اسلگرفت و به نقش زیرا از دست عز فیلط شمیابر یپارچه

 های بته حقه چشم دوخت.طرح

هایش سفر به گذشته کرده و چشم کیها آن دنیبا د ییکه گو زیعز

darkhast_romannn@ زد. ینیاز اشک بودند لبخند غمگ سیخ
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آقاجونت زنده بود دوست  تا دخترم. یگن گُلوَنپارچه می نیــ به ا

 رو براش بپوشم.ها یگلبند نیا یروسر یداشت به جا

 اش زدود.گونه یاشک را از رو یو قطره دیصورتش کش یرو دست

 مینرفت تا امروز که تصم دنشونیفوت کرد دست و دلم به پوش یــ وقت

روز خاص خودم بپوشم و  هی یو هم تو ارمشونیدست ب یگرفتم جلو

 .نمیبب نیسر تو و آو یهم اینکه رو

 در آورد. یاز چمدان آلبومدست باال برد و  یموضوع یادآوری با

تو و  یخونمون اندازه ادیخوبه ب شیاطیخانم که خ میــ فردا گفتم مر 

از کردستان  یمحل یهاآقاجونت زنده بود پارچه یوقت رهیرو بگ نیآو

 یهاتون کوردو روز حنابندون میبراتون بدوز یتا لباس محل دیخر

م آرزوش رو براورده خوااما قسمت نشد زنده بمونه حاال من می دیبپوش

 کنم.

و با  دیکه راه نفسش را بند آورده بود همراه با آب دهانش بلع یبغض

 چشمش را پاک کرد. یزده از گوشه شیاشک ن یانگشت قطره
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شد  یدونم چبار که اومد به خوابم نمی هیدلم براش تنگ شده  یلیــ خ

خوابم  یتو گهیازش خواستم من هم با خودش ببره و از اون به بعد د

 .دمشیند

  را برداشت تا خودش را با لوازمش سرگرم کند. فشیو ک دیکش یآه

 صورتش نشاند. یرو یحیمل شیرا بافت و خودش هم آرا شیموها زیعز

 .کرد و بلند شد از اتاق رفت یخداحافظسپس 

سروه را که جا گذاشته بود به دست گرفت و به  شیلوازم آرا فیک زیعز

 .دیشیداشتند اند شیکه در پ یجشن عقد

را راحت  الشیکند خکه مطمئن بود آوان، سروه را خوشبخت می نیهم

انگاشت که باغبان می یته یارا در باغ آوان چون دانه سروه کرد.می

 را به بار آورد. بایز یکاشتن به سرش زد و با عشق و شعر گل الیخ

اشتند د شیکه در پ یداده و چشم بسته به روز هیتک یبه صندل آوان

وقت گذاشته بود را در  شیکه تمام طول هفته برا یاکرد و نقشهفکر می
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هایش را باز چشم دیدر که به گوشش رس یصدا کرد.ذهنش مرور می

 زد شد.سروه که نفس نفس می یرهیکرد و خ

 .سالم قاصدک خانم ــ

  لب نشاند. یزد لبخند رونفس میکه نفس یدر حال 

 شد. ریشرمنده اگه د امیکردم زود ب یسع ــ

 هایش را دور فرمان حلقه کرد.رو هم گذاشت و دست پلک

 .یزیرصورتت نمی یموهات رو تو گهی. چه خوبه که دــ اشکال نداره

 باال برد. ییهایش را جمع کرد و ابرولب سروه

 ؟یــ پسرعمو سالمت رو خورد

 دنده گذاشت. یرا رو گرشیدست د 

شدم و محوت می دمیدول هم تو رو میــ قاصدک من از همون روز ا

ها رو که مثل آهن ربا حواس یدار یبردم دختر تو چمی ادیسالم رو از 

 کشونه؟سمت خودش میبه

@darkhast_romannn

https://instagram.com/soniamansoury


اش نهیآوان از شدت خجالت سرش به س یجمله دنیکه با شن سروه

 صاف کرد. یااش را با سرفهنهیبود س دهیچسب

 مار دارم. یــ مهره

 .را روشن کرد و به راه افتاد نیو ماش دیخند آوان

 که! یندار یازیبه سنگش ن گهیدختر د یمار یــ تو خودت مهره

 جمع کرد. نهیهایش را در سدست

 پسرعموجان؟ یبرــ من رو کجا می

 به او انداخت. ینگاهدنده را عوض کرد و نیم آوان

ف زبونت حر ریتا از ز ییبرمت جاــ امروز وقت اعترافه دخترعمو می

 بکشم.

 .دیسمتش چرخبه متعجب

 ؟یــ چه حرف

 .دیکش ششیبه ته ر یدست
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از  ریکنم من اعتراف کردم اما تو هنوز غــ چند وقته دارم فکر می

هات و زبونت رو راحت بگم حرف چشم ای یاوردیبه زبون ن یزینگاهت چ

 هیتا تو رو هم مجبور کنم به  دمیکش یانشستم نقشه ینکرد یکی

 کنم. شیو عاشقانه امروز هم قراره عمل اعتراف ساده

اش گونه یکه کنارشان بود گرفت ناخن رو ییپژو نیچشم از ماش سروه

 .دیکش

 ایسازد  یکه در ذهن داشت را بر زبان جار یهم شک داشت شعر هنوز

 زد. اینه اما دل به در

 کنم.گرم تو خالصه می راهنیی جهان را در پــ و من همه

هایش نقش لب یرو یکرد و سپس لبخند مهربانای مکث لحظه آوان

 بست.

 کرد خوب بود.می انیدخترکش احساسش را با شعر هم ب اینکه

 که! یو مات نگاه و صدات کرد شیــ دخترک من رو ک

 اکتفا کرد. یتنها به لبخند سروه
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 کرد و نگه داشت. تیهدا نگیرا به پارک نیآوان ماش دندیکه رس یزمان 

عقب بود را  یصندل یای که روکوله .شد ادهیترک پزودتر از دخ خودش

 کیهم پالست آوان برداشت و کنار در منتظر ماند تا او هم برسد.

کنار هم پارک را  در .وستیرا در دست گرفت و به قاصدک پ یکوچک

زدند و سکوت قدم می در رفتند. اچهیسمت درپشت سر گذاشتند و به

 یجلو سروه کردند.ان عبور میبود که از کنارش ینگاهشان به مردم

که کنارش  آوان ها شد.و پرنده اچهیدر یرهیو خ ستادیا یهای فلزنرده

 او دوخت. یچشم به نگاه عسل میقرار گرفت مستق

 پسرعمو؟ هیــ برنامه چ

 مچ دستش انداخت. یبه ساعت رو ینگاهنیم آوان

 .هیتا بگم برنامه چ میــ اول راه بیفت بر

ای او که چند قدم جلوتر بود به راه افتاد و آوان لحظهپشت سر  کنجکاو

 تا با سروه هم قدم شود. ستادیا
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 یاما ذهنش به قدر دیچرخها میهای درختشکوفه ینگاهش رو سروه

 آمد.های اطراف به چشمش نمیییبایبود که ز ریدرگ

 ها بود کرد.آن گریکه سمت د یبه اتاقک یااشاره آوان

 .میکن هیکرا قیمت قااون س میبر ایــ ب

ها چشم قیو به تنوع قا ستادیا یهمراهش شد و کنج یحرف چیه بدون

آب  ریکه ز یپشت کوچککرد چشم از الک شیکه صدا آوان دوخت.

 صورت او ثابت شد. یبود برداشت و نگاهش رو دهید

 .یندار یزیکه امروز راه گر ایــ سروه خانم ب

 قدم برداشت. قیسمت قاو بهتکان داد و دوشادوش ا یزده سرشگفت

 متوجه سمتش گرفت.را به یاقهیاز سوار شدن آوان جلو رفت و جل قبل

 داشت شد. یسروه که حالت سؤال یچهره

نگران غرق  دینبا شتمیهر چند که تا من پ ینجاته که غرق نش قهیــ جل

 .یباش اچهیدر نیا یشدن تو
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 وه سپرد.هایش کرد و لباس را دست سرحرف یمهیضم یچشمک

 شد. قیو جلوتر از قاصدکش وارد قا دیرا پوش اشقهیهم جل خودش

سمت سروه بلند کرد و او هم دست در دست آوان گذاشت را به دستش

 گذاشت. قیو پا به درون قا

به  یانشست او هم کنارش نشست و اشاره یصندل یکه رو سروه

 هایش کرد.پدال

 گرفتم. یــ پدال

 به آوان انداخت. ینگاه سرش را چرخاند و سروه

 ممنوعه انگار! ؟یاریها رو بیــ چطور گذاشتن خوراک

 .دینه چندان بلند خند یبا صدا آوان

 سرکه؟ یــ پسرعموت رو دست کم گرفت

او  یبرجسته یبازو یرو فشیزده نگاهش کرد و با مشت ظر حرص

 .دیکوب
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 ــ آوان!

برداشت  قیپدال قا یپا از رو دیپر از ناز سروه که به گوشش رس یصدا

 .دیسمتش چرخو به

 را گرفت و فشرد. فشیدست ظر مچ

 .یندار زیگر یبرا ییجا گهیــ سرکه خانم اینجا د

کردن حرصش ندارد و  یخال یبرا یراه قیدانست در آن قاکه می سروه

 نازک کرد. یتواند او را بکوبد پشت چشمنمی

 دوست دارم. یلیبگو من هم که خ شتریــ ب

ها برداشت و خندان پدال یپا از رو دندیرس اچهیکه وسط در یانزم آوان

 برداشت و باز کرد. سهیرا از ک لیپاست یداد و بسته هیتک

 آورد و مقابل دهان سروه گرفت. رونیشکل ب یخرس لیپاست یادانه

 بخور. لیــ حرص نخور پاست 

و  دیشکه او هم دستش را عقب ک ردیرا از آوان بگ لیباال برد پاست دست

 .دیخند
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 سرکه خانم. شهیکه سهم تو نم یــ اگه دهنت و باز نکن

 یبرا یشد که مجالمی یسرکه گفتن آوان عصب دنیاز شن یقدر به

 کرد.نمی دایاز حدشان پ شیب یکیاز نزد دنیخجالت کش

هایش گذاشت و لب نیرا ب لیدهانش را باز کرد و آوان پاست یکم

 یکرده بودند و آوان در فضا دو سکوت هر .دیدستش را عقب کش

به سروه اعتراف  دیچطور با دیشیاندمی نیبه وجود آمده به ا نیسنگ

 .ردیکند تا در همان مکان جواب مثبت را بگ

کتش  بیبزند که متوجه شد آوان از ج یدهان باز کرد حرف سروه

 .دیکش رونیو زنده ب یعیاز چوب طب یشکل با بافت یارهیدا یجعبه

کنده  ییبایز اریاسم خودش و آوان با خط بس یچوب یهدر جعب یرو

 .دیکشسمت خودش میها را بهشده بود و نگاه یکار

 و در جعبه را چرخاند و باز کرد. دیکش یقینفس عم آوان

 برم برات درست کردم. رانیها رو قبل از اینکه از احلقه نیــ ا
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 رهیخ رنگ قاصدکش یشیهای مو چشم نیلبخند به صورت دلنش با

 شد.

و با  ینداشته باش یکه راه فرار اچهیدر نیــ امروز آوردمت اینجا وسط ا

 .میهم صحبت کن

ت حرف در مورد عالقه یروز اعترافه دخترکم فقط و فقط مُجاز امروز

پرستمت دختر اما تو من بارها گفتم دوستت دارم و می نیبب .یبزن

 اچهیدر نیهموسط  یپس تا هر وقت زبون باز نکن ینگفت یچیه

 .میمونمی

 .هایش را در حدقه چرخاندو چشم دیکش یاز سر کالفگ ینفس سروه

 !گهید ییــ بس که زورگو

 .دیخند طنتیسمتش خم شد و با شبه یکم آوان

 به حرف آورد سرکه خانم. شهیــ تو رو فقط با زور م

 و شانه باال داد. دیخند زیر سروه

 .انیتا اعتراف کنم ئاموزاگ نیــ بش
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آورد و دست سروه که هنوز  رونیب یچوب یاز درون جعبه دو حلقه آوان

 در دستش بود را بلند کرد.

حلقه رو با  نیسروه ا یدونم دلت رضاس ولچون می رمیگــ اجازه نمی

 تموم وجودم برات درست کردم.

دستت باشه و  شهیخوام همهات ساختم میچشم ادیاش رو به لحظه هر

هم از خودت جداش  هیثان هی یکه نتون یطور یند بزندلت رو بهش ب

 .یکن

دست  یچوب یگرفت و به حلقه قیاش را از کف قارهیو نگاه خ دیگز لب

 ساز دوخت.

 ریکه از ز سوانشیاز گ یابند طره شهیاش به عادت هماشاره انگشت

 زده بود شد و آن را دور انگشتش تاب داد. رونیشال ب

  ؟یبد لیپاست هی شهیــ م

 سروه شد و لبخند زد. یانهیبحث ناش رییمتوجه تغ یبه خوب آوان
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 سمت دهان سروه برد.از جلو برداشت و به لیپاست یادانه

 .ادیکنم برو رد می لیــ اول جواب مثبت بعد پاست

آورده بود باال  رونیهای گلگون دستش را که از دست او ببا گونه سروه

 سمتش گرفت.برد و به

و  دیسمتش خودش کشلقه را در انگشت دختر فرو کرد و او را بهح آوان

 .دیرا بوس اشیشانیپ

 ینداشته باشه اما ارزش احساس ییباال یارزش مال دیحلقه شا نیــ ا

 داره.

 .دیآهسته خند سروه

 .ینداد لممیــ پاست

 سروه .دیرا در دهانش گذاشت و او هم با دخترکش خند لیپاست آوان

های از دستش گرفت و در انگشت او انداخت با چشم آوان را یحلقه

 اش شد.رهیشبنم زده خ
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تونستم تصور کنم باز هم به هم نمی اهاممیرو یاعتراف کنم تو دیــ با

 .میبرس

 .دیکش رونیتاسف تکان داد و دستش را از دست آوان ب یبه نشانه یسر

 ازدواج هم فکر یرفته حت نیبار طالق گرفتم و چهره امم از ب هیــ من 

 کردم... ینم

 لبخند زنان صحبتش را قطع کرد. آوان

بعد  یپاک کن یتونیاسنامت رو منش یعقد جدا شد یدختر تو یــ ه

نگران  زرینوبت ل یتو میو رفت میهم اینکه صورتت رو هم که عمل کرد

 من خودمم هوات رو دارم. شهیدرست م زینباش خانومم همه چ

و حالش را  دیچسببه جانش می بیان عجآو غیدرهای بیتیحما نیا

 کرد.خوب می

 قیتمام شد برگشتند قا مشانیتا یدور زدند و وقت اچهیدر در گرید یکم

بدون اینکه دستش را رها  آوان به راه افتادند. ادهیدادند و پ لیرا تحو
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 یمقصد بعد ندیرفت تا بببرد و سروه هم میکند او را به دنبال خود می

 کجاست.

هایی بود که ساحل نشسته بودند و نگاه هر دو به پرنده لبعد کمی ب

  کردند.پرواز می اچهیدر یرو

 که در انگشتش بود انداخت و لبخند زد. یچوب یبه حلقه ینگاه سروه

 یکه رو یتا متوجه نقش یکرددقت می یلیخ دیداشت و با ییبایز طرح

 .یشدحلقه بود می

 !یدونستم کار با چوب بلدــ نمی

رها کرد  نیزم یدورتر از خودشان روکه دستش بود را کمی یپفک آوان

و چند پفک  دیکه چند پرنده به آن قسمت پرواز کردند و آوان هم خند

 انداخت. نیزم یهم رو گرید

 استفاده کردم. یاپوکس نیو رز کومیــ از چوب جوش ک

های قسمتش را کوه کیهمچنان نگاهش به طرح انگشتر بود که  سروه

داده و اطرافش هم  لیبه قرمز رنگ تشک لیهم ما یو کم یاقهوه

@darkhast_romannn

https://instagram.com/soniamansoury


به  یبود که انگار مانند برف از آسمان دیبه رنگ سف ییکرویهای محباب

بپرسد اما با  یگریرا بلند کرد تا سؤال د سرش .دندیبارمی اهیرنگ س

 یهایشان هم رویکه اطرافش بودند و بعض یادیهای زپرنده دنید

 شوکه شد که سکوت کرد. یکردند به قدرمیسرشان پرواز 

 باال برد. ییو ابرو دیها شد خندکه متوجه پفک یزمان

خارج  گهیم یآخه ک دنیدکارت رو می نیا نیای کاش االن مسئول ــ 

 ها باکالسن!رفته

 یرا روشن کرد و چند عکس هنر لشیموبا نیزد و دورب یاههقهق آوان

 گرفت.های اطرافش از سروه و پرنده

آن صحنه  دنیشدند با دهایی هم که از آنجا رد مینفر از جفت چند

 رفتند و از خودشان عکس انداختند. شیپ

از سروه انداخت و  یو هنر بایهای زغروب آفتاب کنار ساحل عکس تا

  گرفت برگردند. میتصم دیبعد هم که دخترکش را خسته د
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بود برسند  نگیارککه در پ نیتا به ماش دیاینکه چقدر طول کش از

نشست تازه متوجه درد  یصندل یکه رو یاما زمان دینفهم یزیچ

 .استراحت کند یهایش را بست تا کمداد و چشم هیتک شد. شیپاها

 یرفت. نگاهش رو رونیب نگیرا روشن کرد و از پارک نیماش آوان

 هایش را بسته بود روان شد.سروه که چشم یچهره

 ؟یاخسته ایشام  میــ بر

 هایش را باز کرد.و پلک دیبه صورتش کش یدست

بود از اون طرف  نیسنگ میخورد تگریچ یای که از رستوران توــ جوجه

هم تنهاست  زیخونه که عز میبه نظرم بر رمیها من کامال سیهم خوراک

 .میو شام هم با خودش باش

 باز و بسته کرد. دییتا یهایش را به نشانهپلک آوان

عقبه همه رو  یصندل یهاست رو یخوراک فیاما اون ک ــ باشه خانوم

 یبعد چ ینخورد ادیو ز ییغذا هم که کم اشتها دمیکه برگردوند

 رم؟یس یگیکه م یخورد
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 باال انداخت. یاشانه

دست از غذا خوردن بکش که هنوز اشتها داشته  یزمان گهیم امبریــ پ

 .یباش

 رصد کرد. کییی بارهادختر را با چشم یبه طعنه قد و باال آوان

 دونستم!وگرنه نمی یــ خوب شد گفت

 او زد. یبرا یبار طنتیچشمک ش سروه

داشته  زیعز یشام خوشمزه یجا برا خوامیــ پسرعمو تو فکر کن م

 ؟یکنرو روشن نمی ضبط باشم.

داد و از  هیتک دیچیپ نیکه در ماش یآهنگ فانوس از رضا صادق یصدا

 شد. رهیخ رونیکنارش به ب یپنجره

که فکرش را به خود مشغول  یزیتنها چ زیعز یتمام طول راه تا خانه در
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هایش لبخند بزند و لب یکرد روو مدام تکرار می ندیبنش شیابروها نیب

 بگذارد. شیاش را به نماچال گونه

و  دیدرا در زور و بازو نمی رتیبود که غ ییهااز آن دسته مرد آوان

 داد.عشقش را خالصانه به معشوق نشان می

 یکه تمام تالشش را کرد سروه که قاصدکش بود را از افسردگ یمرد

 باز کند. یگرید یایدن یهایش را به رونجات دهد و چشم

و با تو  ندیبهایت را نمیبیکه ع یبود مرد دهیموضوع را خوب فهم کی

داشتن  یپرستش است و برا قیکند الملکه رفتار می کیمانند مانند 

  .دیبالیآوان به خود م

عشق  یرقم نزده بود ول شیرا برا یخوب یگذشته دیشا روزگار

 اش را خوب بسازد.ندهیاش را به او برگرداند تا حداقل آیکودک

 خیلی طول نکشید که آوان گفت:

فردا  یهست یخوام بگم اگه راضمیقبلش  میدیرس زمیعز یــ دخترعمو

 ؟یموافق هقبل از عقد که کارمون هم جلو بیفت شیسراغ آزما میبر
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 .دیکش یقیگفتن و نگفتن حرفش نفس عم نیب مردد

 اگه مخالفت باشن؟ ؟یباهاشون صحبت کرد ؟یت چــ خانواده

دارد که به  یو مادر ستیآورد آوان تنها نمی ادیتازه داشت به  انگار

 است. زاریز او بشدت ا

 نماند. یهایش از چشم آوان مخفینگران

 .را مشت کرد دستش

 ــ از من...

 .ستیاما مهربان به او نگر یو جد دیحرف دخترک دو انیم

مامان و بابا رو گرفتم  تیــ من از قبل باهاشون صحبت کردم و رضا

 می. فقط بگو فردا بریمن نگران باش یبابت خانواده خوادیشما نم

  م؟یبد شیزماآ

را  نیو آوان ماش زیی عزدر خانه دنیمثبتش همزمان شد با رس جواب

 پارک کرد.
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رو باشه  ییدهایخر هی اد؟یبگم فردا باهامون ب یدیرو بخش نیــ اگه آو

 .ستیبد ن

شدن  ادهیرا باز کرد و قبل از پ نیدر ماش یپاسخ چیبدون ه سروه

 هایش نشست.لب یرو ییبایلبخند ز

 ستیانتقام ن یوجود داره که تو یگذشت و بخشش لذت یتو گنــ می

 .دمیوقته بخش یلیرو خ نیمن آو

 دستش را گرفت و فشرد. آوان

خودت  یــ خوشحال شدم البته نه به خاطر اینکه اون خواهرمه برا

 یماریبا خودش ب نهیهم اینکه ک یدار یروح بزرگ یچون هم نشون داد

 سروه بانو. ارهیم

به دستش در دست آوان چشم دوخت و سپس سرش را  یالحظه متفکر

 هایش شد.چشم یرهیباال برد و خ

 کردن عاشق شدن و...ها که ادعا میــ اون

 شد. ادهیدستش را رها کرد و خودش هم پ آوان
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فکر  یکرد ول انتیــ چوب خدا صدا نداره سروه خانم خواهرم به تو خ

زن بعد از اون هم رحم کنه به  انتیکه به همسر خودش خ ینکرد مرد

 کرد و... انتیخ نمیکه به آو شهاب کنه.نمی

بود و تنوع طلب انگار  ضیاش را بشنود شهاب مرخواست ادامهنمی دلش

 توانست وفادار بماند.زن نمی کیبه 

 را زدند. فونیآ یرفتند و دکمه زیعز یسمت خانهآوان به دوشادوش

 نیآو یاز خراب شدن زندگ ستین نیالبته منظورم ا امیــ من که راض

 میاون ناراحتم اما خوشحالم که شهاب پاش از زندگ یخوشحالم برا

 شد و من به... دهیبر

تمام رها کند و با  مهیباز شدن در باعث شد سروه حرفش را ن یصدا

  بدود. اطیتمام سرعت به داخل ح

 دیشد و سپس آهسته خند رهیکرد خاول متعجب به او که فرار می مرد

 یحرف دنیشن یرا برا خودش تاسف تکان داد. یبه نشانه یو سر
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رساند عاشقانه آماده کرده بود اما انگار سروه تا جانش را به لبش نمی

 کرد.اعتراف نمی
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 فصل دوازدهم

 

سنگ  یرهیتنها خ یحرف چیسر خاک مادربزرگش نشست و بدون ه

  حک شده بود شد. شیرو یشاه رانیکه اسم ج یاهیس

گفتن خاک ای که میداد جملهو خلوت بودن قبرستان نشان می کوتس

 یامردم به اندازه یزندگ یهادارد و مشغله تیواقع یسرد است تا حدود

 ادیاز  یدر کنارشان ندارند را تا حدود گریکه د ییزهایشده که عز ادیز

چرا  سپ بخوانند. یاها فاتحهآن یبتوانند برا یاپنجشنبه دیاند و شابرده

 یهنوز هم نبض دارد و گرم است؟ آه زیکرد خاک عزاو احساس می

darkhast_romannn@ را لمس کرد. رانیسنگ چرخاند و اسم ج یو دستش را رو دیکش
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 رنگ تلفنش به خود آمد. یزد که با صداافکارش دست و پا می انیم در

 یبه عکس آوان که رو قهیبرداشت و چند دق فشیرا از درون ک لیموبا

 اتصال را لمس کرد. یخت و بعد دکمهصفحه بود چشم دو

 ــ بله؟

 کرد. رشیآوان غافلگ یعصب یصدا دنیشن

 یرخبر میچند ساعت بی یوقت دینبا ؟ییمعلوم هست کجا چیــ ه

  ؟یکه بفهمم سالم یخبر از خودت بد هی یحداقل زنگ بزن رونیب

هایش فشرد که بغضش را مهار کند تا اشکهم می یهایش را رودندان

 شد. رهیبرد به سنگ خ نییگرفت و سر پا ینفس نشوند. یجار

 ساعت از دستم در رفت. دیــ ببخش

انگار  دیرسآوان از پشت تلفن به گوشش می یهای عصبنفس یصدا

همه سال که سروه  نیصبر او هم تمام شده بود که خشمش را بعد از ا

 داد.کرد او کال آرام است نشان میفکر می
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را باال نبرد و تنها مقتدر و با  شیبودنش صدا یم عصبآوان هم با تما اما

 تحکم صحبت کرد.

 .رمینباشه من باهات تماس بگ ازین گهیخونه د یگردیاالن برم نیــ هم

 نیزم یبه اطرافش انداخت و از رو یهایی اشک بار نگاهبا چشم سروه

 بلند شد.

 ــ باشه.

انداخت و قدم  شفیرا در ک لیکه تماس را قطع کرد او هم موبا آوان

 یسنگ بعض یرفت اطالعات روطور که راه می همان زنان به راه افتاد.

ها پرپر شده بودند سنگ یهایی که روگل دنیخواند و با داز قبرها را می

 ازیهای گل ندسته نیاند به اکه فوت شده یمگر افراد دیشیاندمی

شاخه گل سر  کی یچند سال حت نیآورد انمی ادیدارند؟ هنوز هم به 

و با  دهیخرما خر یاجعبه ایحلوا  یگاه دیشا .اشدبرده ب شیزهایقبر عز

 بود. اوردهیوقت گل نخودش آورده اما هیچ
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تا اجازه  دیکوبآوان می ینهیهایی که به سمشت ادی یهم وقت هنوز

 دیشیاندمی ندیرا قبل از خاک کردن بب زیعز یچهره گریبار د کیبدهد 

 نیخواست آخرآوان دلش نمی اما. دیکشمی ریتهایش مچ دست

رنگ  دیسف یشود آن چهرهدر ذهن سروه ثبت می زیکه از عز یریتصو

با همان  دیبا زینداشت باشد عز انیهایش جرهم در رگ یکه خون

 .ماندیها مآن ادیهای مهربانش بود در لب یرو شهیکه هم یلبخند

و آرامش کند  ردیتش را بگکرد دسروزها آوان هر چقدر تالش می آن

را به خاک سپردند او هم  زیکه عز یای نداشت. اما بعد از مدتدهیفا

 فیضع اشهیها روحتوانست همسرش را آرام کند هر چند سروه تا مدت

 .ختیرشده بود و اشک می

به  یچه زمان دیافکار گوناگون در سرش چرخ خوردند که نفهم یقدر به

نشست و  نیماش درون گرفت. یدربست یو تاکس دیرس ابانیسر خ

 را گفت. زیعز یآدرس خانه
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رفت با اینکه دلش می رانیهمراه همسرش از ا شهیهم یبرا فرداقرار بود 

دل به دل » :گفتمی شهیهم زیهم نکرد عز یتیداد اما شکانمی تیرضا

 «پشتش باش.ی زمانهر در ت بده و یهمسفر زندگ

*** 

 

به انتظار پرواز نشسته بودند و  مایدر هواپ شد مجددهم باورش نمی هنوز

 یبلکه برا یمدت کوتاه یقرار داشتند به آلمان برگردند البته نه برا

 .شدمی یهایش جارافتاد اشک از چشمبار می نیاول ادی یو وقت شهیهم

خواند و منتظر می ییرا داشتند که پشت سرشان دعا زیاول عز یدفعه

 ها نبود.منتظر برگشتن آن یسدفعه ک نیبود برگردند ا

هایش را بست و به هایش گذاشت و پلکدر گوش یداد، هندزفر هیتک

darkhast_romannn@ اش گوش سپرد.آهنگ مورد عالقه

https://t.me/joinchat/fbNC0O6yGo42ZmE0


هم بود  یدر رابطه با کارش را که زبان اصل یازده و مجله هیهم تک آوان

انداخت تا مطمئن شود حالش به سروه می یهم نگاه یخواند. گاهمی

  خوب است.

بود که قصد داشت ببارد و او  یاما در حال مبارزه با بغض هسرو

  .باشند سیهایش خخواست باز هم چشمنمی

عذابش  نینگذارد و ا رانیتا زمان مرگ هم پا در خاک ا گرید دیشا

 داد.می

 ریآوان را ز یدستش که مشت کرده بود گرم شد و صدا ناخوداگاه

 .دیگوشش شن

 قاصدکم؟ کنهمی تتیاذ یــ موضوع خاص

هایش را پنهان کند و در همان انداخت تا نم اشک در چشم زیرسربه

 کرد بر خودش مسلط شود.حال هم تالش می

سنگ قبر  یحت گهیو نتونم د میریاون کشور بم یترسم توــ نه فقط می

 .نمیرو بب زهامونیعز

@darkhast_romannn

https://instagram.com/soniamansoury


را به  سوانشیقاصدک حلقه کرد و عطر گ یدستش را دور شانه آوان

 .دیرا بوس شیموها یو رو دیمشام کش

برمت می حیتفر یمطمئن باش برا یول میبر یزندگ یــ درسته قراره برا

 خوشگل خانم. رانیا

 هایش را بست.داد و پلک هیستبر آوان تک ینهیزد و به س لبخند

 یخلبان سر از رو یست چند ساعت گذشته بود که با صداداننمی

 ی همسرش برداشت.شانه

  م؟یدیــ رس

 .دیبه صورتش کش یدست آوان

 خودمون. یفقط گاندوف ما رو ببره خونه دوارمیــ آره ام

 یحرف نیداد سکوت کند ا حیقصد داشت بپرسد کدام خانه اما ترج اول

به آلمان در آنجا خانه  دنیداشت آوان قبل از رس یمعن کیکه زد 

  .است دهیخر
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 یگاندوف به جا نیماش به دنیتا رس مایشدن از هواپ ادهیاز زمان پ گرید

اول  دارید یجز مقابلش نگاه نکرد انگار آن کشور فقط برا یخاص

  کشاند.سمت خود میداشته و نگاهش را به تیجذاب

سمتشان قدم شد و خندان به ادهیپ نیها از ماشآن دنیبا د گاندوف

هایشان را گرفت و چمدان یکوتاه یبرداشت و بعد از سالم و احوال پرس

 ه گذاشت.در جعب

 نشستند و به راه افتادند. نیسه نفر در ماش هر

  ــ حالتون چطوره؟

 لبخند زد. یبا وجود خستگ آوان

  خوبه؟ ینگار چ ؟یبرادر خودت چطور یــ مرس

 دوستش او را بشاش کرده بود. دنیانگار د دیبلند خند یبا صدا گاندوف

 .نیگشتشدم نگار هم خوب و خوشحاله که بر یعال دمیــ تو رو د

به  یهایش را بست و در اثر خستگداد و پلک هیحوصله تکبی سروه

 .فرو رفت یقیخواب عم
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خودشان بروند  یدانست ممکن است بخواهند به خانهکه می گاندوف

 کند. فیگرفت اول از آوان کسب تکل میتصم

  ی ما نگار هم منتظرتونه؟خونه نیایــ شام رو می

 شد. رهیاو خاز پنجره گرفت و به  نگاه

 ادهیو زمان ز میموندگار گهیــ نه داداش از نگار تشکر کن بگو ما د

 .دیکن رونمونیکه از خونه ب میقدر مزاحم بشاون

 سر تکان داد. یتعارف چیو بدون ه دیبلند خند یبا صدا گاندوف

خودشان فاصله داشت  یبا خانه ابانیکه دو خ ییالیو یها را به خانهآن

ها از برداشتن چمدان بعد شود. ادهیکرد تا پ دارین سروه را برساند و آوا

 کردند. یخانه را از گاندوف گرفتند و خداحافظ دیکل

کرد و دلش بزرگ و سرسبز خانه را رصد می اطیهای کنجکاوش حچشم

darkhast_romannn@ .ندیرا هم بب یداخل یخواست زودتر فضامی
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ن گرفت و مجنو دیدرخت ب ریکرد نگاه از تاب بزرگ ز شیکه صدا آوان

 به داخل ساختمان قدم گذاشت.

 بگو عوضش کنم. یــ قاصدکم خونه رو دوست نداشت

 .دیهایش را به هم کوبدست

 آرامش بخشه چرا دوست نداشته باشم؟ یلیــ خ

و با مکان  دیرا هم د یداخل یربع ساعت زمان برد تا تمام فضا کی

ها باال برد و در دستش را گرفت و او را از پله آوان کرد. دایپ ییآشنا

 خودشان آماده کنند را باز کرد. یکه سپرده بود برا یاتاق

 هم اتاق خودمون. نیــ ا

 شد. رهیقدم به داخل اتاق برداشت و به اطراف خ چند

 دمانیو چ یرانیهای ابه خونه یچیه یهاشون آرام بخشه ولــ آوان رنگ

  .شهیخودمون نم یسنت

 هم حرفش را قبول داشت. آوان
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 یهاشون رو از نماخونه گهیهام دیرانیاالن اکثر ا یول ییـ درسته خداـ

 .ییاروپا دمانیو رفتن سراغ چ آوردن رونیب یسنت

 .باال انداخت یاتفاوت شانهبی سروه

 .باشه یسنت دیمون باهخون رانیا میبرگشت یزمان هیــ ما اگه 

سمت تراس بههمسرش حلقه کرد و او را  یدستش را دور شانه آوان

 بزرگ اتاقشان برد.

سپردم طبق  نیتراس رو بب ایقاصدکم ب یشما بگ یــ چشم هر چ

 خانمم درستش کنن. یقهیسل

ها ثابت انواع گلدان یهایش روتراس را که باز کرد چشم یاشهیش در

 ماند.

هایی چکیاز پ نگاه لبخند زد و چند قدم از آوان فاصله گرفت. اختیاربی

که  یگرد زیو م یچوب یدو صندل یرهیبودند چرخاند و خ اروید یکه رو

 .وسطشان بود شد
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چسبه به نظرت هست برم دم می یچا هی اهیهمه گل و گ نیا نیــ ب

  کنم؟

 زد. یلبخند مهربان آوان

 کنم.من دم می نیتو بش یــ آره هست ول

 هم گذاشت. یرو پلک

 جانم. یــ مرس

 .دیها را به مشام کشگل یست و بونش یصندل یکه رفت او هم رو آوان

و آقاجان او  زیداشت و بعد از عز اهیبه گل و گ یخاص یعالقه شهیهم

 کرد.می یدگیکوچکشان رس یبه گلخانه شهیهم

 نیکنند را دوست داشت اما عاشق ا یای که قرار بود در آن زندگخانه

 هم طال سیاگر هزاران سرو یحت ساخته بود شد. شیکه آوان برا یتراس

 .شدیمکان خوشحال نم نیا دنید یدادند به اندازهمی هیبه او هد

دانست و در حال تالش بود تا همواره اش را میقهیاینکه آوان سل 

 .دیارزمی ییایدن یبه اندازه شیاش را شاد کند براهیروح
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*** 

 

شروع کرده  رانیجز ا یرا در کشور دشیجد یکه زندگ شدیماه م کی

 فرهنگ آنجا را بشناسد. یمک آوان و نگار توانست تا حدودبود و با ک

هم که آوان  یبود و وقت زیشد مرگ عزکه فراموشش نمی یامسئله تنها

 .ختیرخواند و اشک مینماز می شیدر خانه نبود برا

 یها رفته بود تا زبان آلمانآن یروز که طبق معمول نگار به خانه کی

رگشت و خبر داد مادر و خواهرش قصد کنند آوان از سر کار ب نیتمر

با  یزندگ یباشد برا یبه آلمان بروند و اگر سروه راض یدارند مدت

 خودشان بمانند که او هم موافقت کرد.

روز  آن  گذشت.ها خبر داد میکه آوان در مورد مهمان یهفته از روز دو

در را  یهمسرش شده بود که صدا یمورد عالقه یسرگرم پختن غذا @darkhast_romannn
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خشک کرد و از آشپزخانه خارج شد که  یاهایش را با حولهدست .دیشن

  آوان پا به سالن گذاشت.

 لب نشاند و به استقبالش رفت. یرو یگرم لبخند

 جانم. یــ سالم خسته نباش

 کلیخودش را با چند قدم کوتاه به او رساند و دست انداخت ه آوان

 .دیهمسرش را در آغوش کش فیظر

 شانم، یبه رز ــ سه ر بنه وه بان

 انم،یگ یبه لکو ده رچو شه که ت تا

 چو سه نگم، نهیر بنه وه بان س سه

 1ارات دل ته نگم. یلکو بزان به

 شانه ام، یسرت را بگذار به رو 1  

 در برود. میخستگ بلکه

 چون سنگم، نهیرا بگذار بر س سرت

 دل تنگم تیبرا یبدان بلکه
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پا بلند شد  یپنجه یآوان برداشت و رو ینهیس یرا از رو سرش

که چند روز فرصت نکرده بود اصالح کند  ششیته ر یای روبوسه

 کاشت.

 نکن جانم. یــ دلبر

و حوله را در دستش  دیکش رونیودش را از آغوش همسرش بخ نرمیبه

 فشرد.

 کشم.غذا رو می یایبزن دست و صورتت تا تو ب یــ برو آب

 برداشت. نیزم یرا از رو فشیکتش را در آورد و ک آوان

 کمکت خانومم. امیم گهید یقهیــ صبر کن چند دق

 ای به لب آورد.محجوبانه لبخند

من ازت کار بکشم؟ انصافه جانم؟ تو برو من  بعد یگردــ خسته برمی

darkhast_romannn@ .نمیچرو می زیخودم م
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او را در  گریبار د کیدخترکش ضعف رفت دوست داشت  یآوان برا دل

کار را انجام دهد محال است از او  نیدانست اگر ااما می ردیآغوش بگ

 داد. تیرضا یو تنها به لبخند دیعقب کش نیبنابرا جدا شود.

سراغ  امیرو ببره بعد ب یتا آب خستگ رمیهم بگ دوش هیــ پس برم 

 خانومم شاداب باشم.

  و زودتر از او به آشپزخانه رفت. دیخند سروه

و منتظر  دیچ زیم یها را روداد ظرفکه افکارش را نظم می یحال در

سماور را روشن کرد تا  همزمان غذا را بکشد. دیماند هر وقت آوان رس

 را هم دم کند. یچا

 زیم یسطح چوب ینشسته بود و با انگشت رو یصندل یرو زیم پشت

رفت و با دانش افتاد که مدرسه میهایی میزمان ادیکرد و می ینقاش

 یسیشدند و اول اسم خودشان را به انگلمنبت کار می گرید یآموزها

 کندند.می شانیزهایچوب م یرو

@darkhast_romannn

https://instagram.com/soniamansoury


سر کار  ایداده بودند  لیتشک یخودشان زندگ یها هم برااالن آن یعنی

ها قطع کرد فقط آن یچرا ارتباطش را با همه دینفهم یرفتند؟ حتمی

و او  در ارتباط باشد یبا کس گریخواهد دآدم دلش نمی یدانست گاهمی

 قاعده جدا نبود. نیهم از ا

سمت در چرخاند که او و سرش را به دیعطر آوان را به مشام کش یبو

 آراسته مقابلش ظاهر شد.

  باشه جانم. تیــ عاف

 و نشست. دیرا عقب کش یجلو رفت صندل آوان

  ــ ممنون قاصدکم.

 سمت اجاق گاز رفت.بلند شد و به سروه

 رسن؟می یفردا چه ساعت نیــ مادرت و آو

ای که طرح گل رز بود گرفت و سرش را چشم از بشقاب برجسته آوان

 سروه شد. یرهیباال آورد خ
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نه  ایدارن  ریتاخ گهیوب فرودگاه باشم دساعت پنج غر دیــ واال من با

  دونم.نمی

سمت گذاشت و به زیم یرا رو یبرنج و ظرف خورشت خور سید

 .اوردیرا هم ب مویشربت آبل یرفت تا بطر خچالی

 رسن.نداره و سالمت سر ساعت می ریــ انشاءاهلل که تاخ

او و بعد  یکه داشت اول برا ینشست و آوان طبق عادت یصندل یرو

 .دیودش برنج کشخ

 ــ ممنون جانم.

 رنگش را از کنار بشقاب برداشت و در ظرف ساالد چرخاند. یانقره قاشق

 .یدیــ نوش جانت دست خودت هم درد نکنه زحمت کش

 شربتش را برداشت. وانیداد و ل هیکه تمام شد تک شیغذا

ها زریکه فقط ل یدوندرمانت می یادامه یــ از دکترت وقت گرفتم برا

 مونده.

 کرد. یصدادار یسروه خنده زانیهای آولب دنید از
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 تو قاصدکم؟ یشد یــ چ

 هم فشرد. یپلک رو یعصب

نداره و در آخر قراره  یادهیفا یدونخسته شدم خودت که می گهیــ د

 ادامه بدم؟ هیجاش بمونه چه کار

 شد دست سروه را گرفت و فشرد. خم

 .هیردش کمرنگ هم بشه عال یــ حت

بلند شود و دست او را هم  یصندل یسروه باعث شد از رو رانیح نگاه

 .ردیهمراه خودش بگ

 ــ به من اعتماد کن خانومم.

 هایش آورد.لب یهر چند کمرنگ رو یبه آوان لبخند اعتماد

 ها را نشانش داد.برد و مبل ییرایسمت پذرا به او

darkhast_romannn@ .ییذارم ظرفشوهام میکنم ظرفرو جمع می زیمن م نیــ تو بش
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برنامه را  نیا شهیهم گذاشت. هم یموافقت پلک رو یبه نشانه تنها

خانه را خودش انجام بدهد  یکرد اکثر کارهامی یداشتند هر چند او سع

 .دادکار انجام می میداد و تقساما آوان اجازه نمی

 

 اهیس یشده بود گرفت و به صفحه نییهایش که با حنا تزاز ناخن چشم

خدا او را به  ینعمت بود و از وقت شیآوان برا حضور .دوخت ونیزیتلو

غافل  ادشیخواند و از برگرداند هر شب نماز شکر می اشیزندگ

 شد.نمی

شد و دست  کیسروه نزدآمد از پشت سربه رونیکه از آشپزخانه ب آوان

خوش  یکرد و بو کیاش گذاشت سرش را به گوشش نزدشانه یرو

 .دیرا نفس کش شیموها

 فکر خانومم رو به خودش مشغول کرده؟ یــ چ

هم  شیسوزاند و صداخورد قلبش را میهای آوان که به گردنش مینفس

 کرد.روحش را نوازش می
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 یتونستتو که می دمینرس یبه جواب درست یول دمیــ آوان چند بار پرس

  چرا من؟ یای برافهیو خوش ق بایز یدختر یخواستگار

 د کنار سروه نشست.و مبل را دور ز ستادیا صاف

که نسبت به تو  یدوم هم عشق یهست بایمن ز دید یــ اول اینکه تو تو

 .ینه جسم فان نمیبها میروح آدم یرو تو ییبایسوم اینکه من ز و دارم

 و درون ناخالصه. بایپاک و قشنگ بهتر از صورت ز رتیس

 .دیسروه را باال برد و پشت آن را بوس دست

 فکرت رو مشغول کرده باشن. یهای بیخودوضوعم نیا نمینب گهیــ د

 ای مکث کرد و به ساعت چشم دوخت.لحظه

  شبانه؟ یدوچرخه سوار میبر یــ موافق

 .دیآوان را بوس یگونه تیی رضاشاد شد و به نشانه سروه
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هام و موافقم چرا رفتن رونیشب ب نیمن عاشق ا یدونــ جانم تو که می

آماده  ایبخور ب یلباس بپوشم تو هم چا رمیآخه؟ من م یپرسنظر می

 شو.

مبل قرار  یپشت یدستش را رو کیو ساعد  دیبلند خند یبا صدا آوان

 داد.

بعد  یسرما دوچرخه سوار یتو میبر امیمی یطور نیــ برو من هم

 .میخورمی یبا هم چا میبرگشت

 ها را پشت سر گذاشت و به اتاق رفت تا حاضر شود.پله سروه

 

 یکم دیآکه قاصدکش می یهایش را بست تا زمانپلک یاهلحظ آوان

سروه با  یاستراحت کند اما متوجه نشد چطور خوابش برد. وقت

همسرش که  دنیرفت تا بروند با د نییها پااز پله رونیهای بلباس

 تاسف تکان داد. یبه نشانه یو سر دیاست تنها خند دهیخواب

 .اوردیب شیبرا ییپتو ایخت بخوابد ت یکند تا رو داریست او را بداننمی
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درشتش که در خواب مانند  کلیبه قد بلند و ه یاو لحظه دیگز لب

 شد. رهیمظلوم شده بود خ یاپسربچه

کنم. آخه مرد چه کارت می نیشو بب داریداد آوان تو فردا بای داد بی ــ

 من آماده بشم. یدیم یبخواب چرا قول الک ریای خب بگخسته یحساب

در  ییدانست تنهااو انداخت. می یباال آورد و رو یاز طبقه ییتوپ

برد پس همسرش در کنارش نباشد خوابش نمی یباال وقت یطبقه

 همان مبل بزرگ سه نفره بخوابد. یگرفت رو میتصم

 *** 

 

را  هیهایش را از هم باز کرد و آن ناحبا احساس درد گردنش پلک آوان

 آرامی ماساژ داد.به
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های به اطراف انداخت و چشمش به جسم سروه که با لباس ینگاه

 در خودش جمع شده بود افتاد. یرونیب

قرار داشتند  شبیآورد د ادیتازه مغزش شروع به پردازش کرد و به  انگار

  بروند. یبا هم به دوچرخه سوار

به گردنش که هنوز  یشد شرمنده دست دارید که سروه بلحظه بع چند

 انداخت. نییو سرش را پا دیکرد کشدرد می

 ــ به خدا اصال...

 .دیاش بوسرا قطع کرد و خم شد گونه حرفش

آوان اگه وسط  دادیای داد بیول یندارم جانم خسته بود یــ اشکال

 دنیاز خواب نیا یمبل بخواب یرو چیخوابت ببره ه گهیبار د هیقرارمون 

وسط قرارمون هم بدتره اون وقت مگه خدا به دادت برسه از دست من 

  .یکن داینجات پ

دستش را دور کمر سروه که کنارش نشسته بود حلقه کرد و  کی آوان

 .دیاش را با دست آزادش کشگونه
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بار بود که کاش  نیاول ییخدا یتکرار نشه ول گهید دمیــ خانومم قول م

 قاصدکم بد قول نشم. شیپ یکردیم دارمیب

 .ستادیبلند شد و دست به کمر ا سروه

تا  میکار دار یلیکنم حاال بلند شو که امروز خ دارتیب اومدیــ دلم نم

 .ایکنم تو هم بمن صبحونه رو آماده می

کرد تا خانه  یزیآوان هم همراه سروه شروع به تم از خوردن صبحانه بعد

 اده کنند.ها آمورود مهمان یرا برا

که سروه  یمنزل و زمان یکارها میانگار عادت کرده بود به تقس آوان

منزل  یها در کارهاداد کمک کردن به خانم حیکرد هم توض تیشکا

که  دگاهیآن د دیبرد و باسؤال نمی ریمرد را ز کیو غرور  تیشخص

 نیاز خانه است و کار زن هم در خانه را از ب رونیکار مرد ب ندیگومی
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کنند با کمک کردن به همسر مردها که فکر می یمعتقد بود بعض آوان

کنند که فکر می ییمردها ایشود منزل غرورشان خورد می یدر کارها

 .ستندین یلیاص یشده مردها دهیکارها آفر نیا یزن فقط برا

محله رفتند  یکیدر نزد یکه تمام شد با هم به فروشگاه بزرگ شانیکارها

 کردند. یداریالزم را خر حتاجیو ما

هایی که آوان در زمان دیترسعمو را داشت و میزن دنیاسترس د سروه

هم به  شیکه انگار با عمو مخصوصا کند. یبا او بد رفتار ستیکنارش ن

 طالق داده بود. یمشکل خورده و تقاضا

به  یچطور پشت سر گذاشت و زمان دیرا نفهم ماندهیهای باقساعت آن

ه در فرودگاه به انتظار نشسته بودند و آوان اعالم کرد خودش آمد ک

 باال برد. یدست شانیاست و برا دهیاش را دخانواده

بلند شد و  یصندل یاو هم از رو ستادندیآن دو نفر مقابلشان ا یوقت

  روحش نشاند.صورت بی یرو یتصنع یلبخند
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عمو سرد و اما زن دیسالم کرد و او را در آغوش کش یبا لبخند گرم نیآو

 اکتفا کرد. یبداخالق تنها به سالم

 دستش را باال برد. آوان

 .دیخونه استراحت کن میتا بر دییــ بفرما

سروه را گرفت و پشت سر آن دو نفر که کنجکاو اطراف را نگاه  دست

 کردند به راه افتاد.می

 شد. کینزد نیبه آو یبرداشت و کم یدست از کنجکاو عموزن

 .یجور جاها نرفت نیعمرت ا یانگار تو اریدر ن یزبا دیبد دیــ ند

 باال انداخت. ییمتعجب ابرو نیآو

  نه من؟ نیرفته داداش رو خارج فرستاد ادتونیــ مگه رفتم؟ 

 .دیرا در هم کش کشیبار یابروها پروانه

کمک  یریخونه نم یکارها یو تو یشینم یمیسروه هم صم نیــ با ا

 کنه! یارمهمون د خوادیچطور م نمیبب
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هم  یچمدانش را فشرد و بدون جواب دادن دندان رو یدسته نیآو

را از رو بسته بود که قصد کوتاه آمدن  رشیانگار مادرش شمش دییسا

 نداشت.

 یسروه در صندل دندیپارک کرده بود رس ابانیکه آوان در خ نیماش به

 .دیسمت پروانه چرخشاگرد را باز کرد و به

 .دییعمو بفرماــ زن

 یصندل یبه جانب قاصدک رو ینگاهجلو رفت و بدون نیم پروانه

 نشست.

 گرفت. یجا نیدر را بست و عقب کنار آو سروه

 ست؟یاینجا خوبه؟ سخت ن یــ زندگ

او را مخاطب قرار داده  ندیشد تا بب رهیخ نیاز پنجره گرفت و به آو نگاه
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 یلیزبانشون هم خ یریادگیوز به فرهنگشون عادت نکردم و ــ من هن

 امییکنار م شتریگذره ببرام سخته اما در کل خوبه زمان هم که می

 .به خاطر وجود آوان در کنارمه که طاقت آوردم شتریالبته ب

را فرا  نیکه ماش یتکان داد و در سکوت دنیفهم یبه نشانه یسر نیآو

تا زمان  گرید دوخت. ابانیارش چشم به خکن یگرفته بود از پنجره

  نکردند. یکدام صحبتبه خانه هیچ دنیرس

چه زمان به خانه  دیدر افکارش غرق شده بود که نفهم یبه قدر سروه

 نکردند متوجه اطرافش نشد. شیکه صدا یو تا وقت دندیرس

  ؟یکنباز می نیمامان و آو یــ قاصدک در خونه رو برا

 شد. نیچشم به کنارش دوخت که متوجه نبود آواز در گرفت و  هیتک

 .میدیــ اصالً متوجه نشدم رس
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رفت در  نیسمت پروانه خانم و آوهای بلند بهشد با قدم ادهیپ نیماش از

ها داخل شوند و تا ابتدا آن ستادیا یباز کرد و کنار شانیسالن را برا

 ها را زد.برق دیسپس خودش هم پشت سرشان به سالن رفت و کل

 .نیــ خوش اومد

 .لبخند زد و تشکر کرد نیآو

 باال برد. ییبرداشت و ابرو ییرایسمت سالن پذبه یخانم قدم پروانه

 یبا سبک سنت زیعز یخونه یزمان تو هیرفت  ادتونیاروپا  نیــ اومد

 .نیداشت شرفتیپ هیخوبه حداقل  ن؟یکردمی یزندگ

 ییهاسبت به حرفگرفت ن میهم فشرد و تصم یهایش را رولب سروه

ها از آن جلوتر توجه باشد.عمو بشنود بیکه ممکن بود در آن مدت از زن

 رفت. یهای چوبسمت پلهبه

استراحت  نیهاتونم نشون بدم اگه خسته هستباال که اتاق دییــ بفرما

 .دیکن

 

@darkhast_romannn

https://instagram.com/soniamansoury


 یکه گوشه یگرامافون یباال دست رو یقبل از رفتن به طبقه نیآو

  .دیه بود کشسالن چشمش را گرفت

 دیگرامافون د یرا رو نیکه قدم به سالن گذاشت و دست آو آوان

 .سمت او رفتکنار در رها کرد و به یاها را گوشهچمدان

گرامافون رو به من داد  نیا یکه وقت هزیعز یلیدوست خ هی ادگاریــ 

 .دمشیند گهید

 یاسمت برادرش که در آن کت و شلوار سرمهچند قدم به کنجکاو

 شد برداشت.می دهید شهیتر از همبرازنده

 ش؟یدیند گهیــ چرا د

 ییطال یشد که روسر حیمل شیصورت خواهرش با آن آرا یرهیخ آوان

 شده بود. یاش طراحپارچه یرو ییبایز یبا نقش و نگارها یرنگ

تر نسبت به گذشته پخته یلیات خچهره نیآو یــ چقدر خانوم شد

 شده.
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زد و لبخند  یبرق یهایش از شادموش کرد و چشمسؤالش را فرا نیآو

 بر لب نشاند. یحیمل

 یهم جا افتاده بود یطور البته تو مجرد نیــ ممنون خودت هم هم

 .یها شدتر از اون زمانگفت هزار برابر جذاب شهیاالن م یول

 .دیاش را بوسگونه دیجلو رفت و او را در آغوش کش آوان

استراحت  یکم برو راتون تنگ شده بود.دلم ب یــ باز هم خوش اومد

 .میکنبا هم صحبت می ایکن بعد ب

 بار باز و بسته کرد. کیهایش را پلک نیآو

 یدلم برا شمیپ یایساعت ب هی دیداداش شب رو با یــ چشم ول

 .تنگ شده مونیو برادر یهای خواهردرددل

 برد. ها باال رفت و چمدان مادرش را هماز پله نیدوشادوش آو آوان

 ــ حتما.

 که برادرش نشانش داد رفت و در را پشت سرش بست. یبه اتاق نیآو
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آوان را از  یدر آشپزخانه مشغول پخت خورشت خالل بود که صدا سروه

 .دیو به عقب چرخ دیپشت سر شن

  ــ جان؟ متوجه نشدم؟ 

 گرفت و آهسته به طرفش قدم برداشت. واریاز د هیتک آوان

 .رمیگمی رونیته نکن غذا از بــ قاصدک خودت رو خس

 .فرستاد یروسر ریرا ز شیاز موها یاطره باال انداخت. یاشانه تفاوتبی

 .زمیسبز بر یبرات چا نیدوست دارم. بش یکه خودم آشپز یدونــ می

 گذاشت. ینیس یآورد رو رونیرفت و دو فنجان ب نتیسمت کاببه آوان

 .یایمونم تا بتظر میتراس من یبرم تومی زمیرمی یــ من چا

 رها کرد. ییاز اجاق گاز فاصله گرفت و قاشق دستش را در ظرفشو سروه

 ــ باشه جانم ممنون.

 رونیها را برداشت و از آشپزخانه بو استکان یقور یحاو ینیس آوان

 رفت.
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هایی که از قبل شسته و دو به خورشت انداخت و خالل بادام ینگاه

بخورد را همراه  سیاضافه کرده بود تا خ به گالب و زعفران شیساعت پ

که  یگرفت تا زمان میو تصم ختیو نمک درون قابلمه ر یعمان مویبا ل

آخر برگردد و زرشک  یقهیافتد به تراس برود و ده دقخورشت جا می

 تفت داده بود را اضافه کند. یروغن کرمانشاه باکه  یاهیس

پخت  یکه برا یلیفت و وساداشت که قبل از سفر به بازار ر ادیبه  هنوز

کرد تا با خودش  یداریو خر افتیسختی خورشت الزم بود را به نیا

 .اوردیب

زد از آشپزخانه به مقصد  یاگاز را کم کرد و لبخند آسوده یشعله ریز

 تراس خارج شد.

نشسته و  یهای راحتیصندل یدر سکوت به انتظار سروه رو آوان

کوچکشان سرگرم کرده بود و  اطیح سرسبز یمنظره دنیخودش را با د

 .دیشیکه داشتند اند یآرام یبه زندگ دیایکه قاصدکش ب یتا زمان

@darkhast_romannn

https://instagram.com/soniamansoury


روح سروه را دوباره از اول ساخت سخت بود اما توانست از آن  خودش

بسازد که  اریخانوم متفاوت و تمام ع کیو افسرده  فیدختر ضع

 .که مجرد بود متفاوت باشد یبا زمان یدر زندگ تشیاولو

 یاش زندگداشت و در کنار خانواده طنتیشد که ش ینه مانند زمان سروه

و  یبه خاطر افسردگ زیعز یخانه اطیکه از ح یدختر هیکرد و نه شبمی

 .شدینفس خارج نمنداشتن اعتمادبه

 در تراس او را به خودش آورد و نگاهش کرد. یصدا

 قاصدک. یــ باالخره اومد

 سمت آوان گرفت.برداشت به مبل نشست و فنجانش را یرو

حاال لطفا  زیم دنیسراغ چ رمیمونم بعد ممی شتیپ یــ آره جانم کم

 ؟یچا هی

نگاه  ریها را پر کرد اما ذهنش درگرا برداشت و فنجان یقور آوان

 .معصوم سروه شده بود
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 صورتش نگه داشت. کیدمنوش را برداشت و نزد فنجان

به آوان که  نگاهش اش کرد.مزهزهم و با لذت دیرا به مشام کش عطرش

 اش بود افتاد و لبخند زد.رهیخ

 شده جانم؟ یزیــ چ

 نشیدلنش یسروه او را به خود آورد و نگاه از چهره میمال یصدا دنیشن

 گرفت.

ها نسبت به گذشته یلیخ تتیکردم شخصــ نه فقط داشتم فکر می

 تر شده.پخته

باغ شد تا ناز  یرهین گرفت و خلبش را به دندا یذات یابا عشوه سروه

 های آوان پنهان کند.نگاهش را از چشم

کنم پس  یبار قراره زندگ کیکه  یداد ادیمدت به من  نیا یــ آوان تو

 زایچ یلیکنارت خ در رو درست بسازم. امندهیرفت آ نیاگه گذشته از ب

 یزندگ دارم کنم. یخوام زندگکه می یگرفتم دوست دارم اون طور ادی
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روز رو  هیکنم که با هر رج بافتن انگار من تصور می یرو مثل دار قال

 نگذرونم. هودهیکه ب شهیگذرونم و چه خوب ممی

 دیدرخشهایش میکه در چشم یدیسمتش برگشت و او نور امبه سروه

 را شکار کرد.

 شده. بمینص یادهیــ خوشحالم که خانوم عاقل و فهم

 هیچند ثان یزبان آوان لبخند برا خودش از فیتعر دنیاز شن سروه

 هایش شد.مهمان لب

گفتگو  گریکدیشد که در تراس نشسته بودند و با می یساعت کی

 کردند.می

چقدر در زبانش  ندیجوابش را بدهد تا بب یکرد آلماناو را مجبور می آوان

 داشته است. شرفتیپ

را صرف  یاقهیبرد که دقها را بامزه به کار میکلمه یبه قدر یگاه

 آورد.کرد و حرص دخترکش را درمیمی دنیخند
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 .دیابرو در هم کش یظپرغ سروه

حرف بزنم که  ستمیــ خوبه حاال انگار ناف آلمان بزرگ شدم و بلد ن

 .یکنمسخره هم می

 یدست سروه را هم گرفت تا بلند شود سپس هر دو قدم ستادیا آوان

دور کمر  دست .ستادندیا های تراس به طرف باغبرداشتند و کنار نرده

 همسرش حلقه کرد.

لذت  ستیخندم قصدم مسخره کردن نمی ینیبــ قاصدکم اگه می

ها رو بامزه بعد هم اینکه کلمه یو تو برام حرف بزن نمیکنارت بش برمیم

 خوشگل خانم. یکنتلفظ می

 کرد.آوان گذاشته بود و به آسمان نگاه می یشانه یسرش را رو سروه

هایت که از چشم یکن هیتک یبه مرد یباالتر از آن نبود بتوان یلذت چیه

هایت چشم ندیبو هر وقت هم که می یبه او اعتماد داشته باش شتریب

قرار  شیگذارد تا سرت را رومی ارتیاش را در اختنهیشود ساشکبار می
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 کندیم یکار هر .یریهای قلبش آرام بگتپش یصدا دنیو با شن یده

 .یبگذار نیزم یت را روتا بار غم

 کاشت. شیموها یرو یااش را فشرد و بوسهشانه آوان

 یبرات بوده و البته تو هم حافظه یانگار نگار هم استاد خوب یــ ول

 گرفت. ادیزود  شهیرو سخت م یهایی مثل آلمانچون زبان یدار یخوب

 لبخند زد تضاد شیتراس را لمس کرد و ناگهان از سرما دیسف ینرده

 گرشیدستش در دست مردانه و گرم همسرش و دست د کیبود  یجالب

  زدند.می خیداشتند از سرما  ییکه گو ییهانرده یرو

برام  شمیرو متوجه نم یدرس یخوب و مهربونه و وقت یلیــ آره نگار خ

 هیکه بودم کالس زبان رفتم و  رانیا یهم تو یزمان هیکنه. تکرارش می

 .ادمهیهنوز  هم یسیاز انگل ییزایچ

 

 .دیکش شیبه موها یاز آوان فاصله گرفت و دست یکم
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اش باشه زرشک رو اضافه به خورشت بزنم فکر کنم موقعه یــ برم سر

 کنم.

گرفت دراز  میکه آنجا را ترک کرد او به داخل اتاق برگشت و تصم سروه

در اتاق و  ینشده بود که صدا ریتخت جاگ یکامل رو هنوز بکشد.

 .دیشنمادرش را 

  ؟یداریــ آوان مادر ب

 .دیبه صورتش کش یصاف کرد و دست کمر

 .دییــ بله مادر بفرما

کنجکاو به  ینگاه چهارچوب ظاهر شد. انیخانم در را باز کرد و م پروانه

 دیداز اینکه می یگاه اطراف انداخت و چند قدم به داخل اتاق برداشت.

خورد اما رص میسروه درست کرده است ح یبرا یزندگ نیآوان چن

شده را به  تیدست آقاجانش ترب ریکه ز یتواند پسردانست نمیمی

 اجبار کند. یناحق
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پسرش  یدختر را برا نینتواند ا زیآنکه عز یزمان قصد داشت برا کی

و همان کار را هم کرد اما  اوردیدر ب گرید یکس یاو را به همسر ردیبگ

را  فشیتعر یاز کودک زیکه عز یدفعه ورق برگشت و اتفاق هیانگار 

 کرد رخ داد.می

سروه برود  یخواهد به خواستگارکه آوان به خانه رفت و گفت می یزمان

و پدرش را به جانش انداخت که آوان گفت چه  دیخودش را عقب کش

او جواب مثبت را گرفته است و آن شب هم  ندیایو چه ن ندیایها بآن

  قرار دارد با سروه عقد کند.

رفت می شیپ استیبا س دیپسرش را از خودش برنجاند و با ستخوانمی

نقطه  یآماده شد. پدرش هم به خاطر آنکه آوان دست رو نیهم یبرا

اش کرد و یشد گذاشته بود همراهضعفش که همان ازدواج مجددش می
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هایش برداشت و به او چشم کرد دست از مرور خاطره شیکه صدا آوان

 .دوخت

 شده مامان؟ یزیــ چ

که در اتاق بود  یمبل یو چند قدم جلو رفت رو دیکش یخانم آه پروانه

 نشست.

کنم  یخوام با هوو زندگو من هم نمی دهینم تیــ بابات به طالق رضا

 .یازت بخوام باهاش حرف بزن امیگفتم ب

مبل نشست و دستش را دور  گریسمت مادرش رفت و سمت دبه آوان

 رش حلقه کرد.ماد یشانه

 کنم.ــ شما نگران نباش من باهاش صحبت می

اش را مادرش بود را پاک کرد و گونه یگونه یکه رو یاشک یقطره

 .دیبوس

ها رو براش دیمروار نیارزشش رو داره تو ا یکس نیاول بب زیــ اشک نر

 ؟یهدر بد
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 خانم دست پسرش را گرفت و فشرد. پروانه

 .یبش ریکه عاقبت به خ ــ ممنونم پسرم انشاءاهلل

 .وستیهم به او پ نیبود که آو زیم دنیدر آشپزخانه مشغول چ سروه

  ؟یدیچرا زحمت کش یــ خسته نباش

 انداخت. نیآو فیظر یبه قد و باال ینگاهنیم

 نبود. یــ ممنون زحمت

داد اما شد به او حق مینمی یمیاینکه سروه مانند قبل با او صم از

ها به او ی آناحساس مزاحمت در خانه دیده میرفتارش را ک یسرد

 .دادیدست م

 گذاشت. زیبرنج را برداشت و سر م سیو د دیگز لب

  ؟یمن رو ببخش یــ نتونست

مقابلش  و سمتش برگشتبرداشت و به خچالیظرف ساالد را از  سروه

 .ستادیا
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 رمیمثل قبل باهات گرم بگ ستیاما قرار ن دمتیــ راستش رو بگم؟ بخش

 اهیس سمونیاز ر دهیهر حال مار گز به بخورم. گهید یضربه هیتا دوباره 

 ترسه.می دیو سف

توانست از خودش دفاع نمی یانداخت حت نییشرمنده سرش را پا نیآو

 یاکلمه سختیبه بزند. یآمد تا حرفدر نمی شیداشت و صدا بغض کند.

 لرزان به زبان آورد. ییبا صدا

 .ــ شرمنده ام

شد سروه خودش را به او رساند و دست  یهایش جاراز چشم که اشک

 اش گذاشت.شانه یرو

 .دمتیبوده تموم شده مطمئن باش من هم بخش یزیجان هر چ نیــ آو

 .ای مکث کردلحظه

 یشدم االن آوان رو نداشتم براــ به هر حال اگه از شهاب جدا نمی

 نبودم. تیگبه خراب شدن زند یهمون هم ازت ممنونم هر چند راض

   اما صادق بود. نیغمگ نیهای آوچشم
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 یتو روح بزرگ دیبخشتو قرار داشت نمی یاالن جا گهید یــ هر کس

 .یدیخوشحالم که به عشقت رس یدار

به زبان  دیبا دیهای همسرش فکر کرد شاای به محبتلحظه سروه

د ها در حقش کرده بودنهایی که آنیتک بدآورد که آوان داشت تکمی

مانند پروانه دورش  شتریهم ب دیها شایکودک مثل کرد.را جبران می

 .دیچرخمی

 یچرا آوان را به قدر دیپرسآمد و از او میمی نیاگر خدا به زم یعنی

 نیفکر کن بب یگفتم کمبه او می یکنکه پرستشش می یدوست دار

خودت را هر چند که اول  یادهیآفر یاندازه خواستن نیت را تا اچرا بنده

 است. نیزم یدومم رو یپرستم اما بعد از تو آوان خدامی

 هایش نقش بست.لب یرو یمهربان لبخند
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تکان داد و  یبود زودتر از آنجا خارج شود سر شیکه انگار از خدا نیآو

 را ترک کرد. طیسرعت آن محبه

 یشام نشستند آوان اول برا زیدور هم سر م همهبعد، وقتی ساعتی 

ها هم تشکر و آن دیمادرش و بعد به نوبت همسر و خواهرش غذا کش

 کردند.

 یکردند صداهایی که با بشقاب برخورد میقاشق و چنگال یاز صدا ریغ

زد و شخص در افکار خودش پرسه می هر .دیرسبه گوش نمی یگرید

 ه گذر زمان نشوند.باعث شد متوج نیهم

به سروه کمک کردند  زیدر جمع کردن م نیاز صرف شام آوان و آو بعد

  ها نشست.مبل یو پروانه خانم به سالن رفت رو

ها مبل یآشپزخانه که تمام شد هر سه نفر به سالن رفتند و رو یکارها

 مستقر شدند.

 صورتش کنار زد. یرا از رو شیموها نیآو

  م؟یا هم صحبت کنب یــ داداش فرصت دار
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و مطمئن شود برادرش  اوردیاش را به زبان بداشت زودتر خواسته دوست

 کند.می تیهمسرش بوده او را هم حما یبرا یخوب یهمان طور که حام

با هم  یینبرده بود قبل از شام قرار گذاشته بودند تنها ادیکه از  آوان

 ود.صحبت کنند بلند شد و به او هم اشاره کرد دنبالش بر

 .اطیح یتو میبر ایــ ب

 ییبزند اما گو یخانم با سروه که تنها ماند دهان باز کرد حرف پروانه

دانست چرا سروه به هم نمی خودش داد. حیشد و سکوت را ترج مانیپش

 .دیایب نیریبه دهان بز ش دیخب علف با ینشست ولدلش نمی

اگه باز  یول نیخوردبعد از غذا نمی ادمهیکه  ییتا جا وهیو م یــ چا

  ارم؟یعوض شده ب تونهقیسل

 نازک کرد. شیبرا یپشت چشم دیسروه که به گوشش رس یصدا
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چند بار  ست؟یسؤال ن دنیاز مهمون با پرس ییرایپذ ینگرفت ادیــ هنوز 

اگه خورد نوش جونش نخورد  یاریب تههفیهم خودم برات گفتم که وظ

  ندادن! ادتی یزیچخودت هم  یترهاانگار بزرگ ؟یهم جمعشون کن

 .ستادیهایش را به هم فشرد و اشرمنده لب سروه

 ــ بله حق با شماست.

بود در دل  دهیو از اینکه آن سؤال را پرس دادیرا به پروانه خانم م حق

 یداشت اگر کس یعادت را از همان کودک نیا کرد.خودش را شماتت می

 یو بعد برا دیپرسشد اول میمی زیعز ای اشیپدر یمهمان خانه

 یگفتند به جاهم که می شیزهایکدام از عز هر کرد.اقدام می ییرایپذ

داد و کار نمی تیکن باز اهم ایرا مح ییرایاسباب پذ دنیسؤال پرس

 یانگار پروانه خانم باز آمده بود تا آن کارها اما برد.می شیخودش را پ

 دهد. ادشیرا  ییجز

 ادیداد و آوان هم هولش می تاب نشسته بود و یرو اطیدر ح نیآو

 کرد.هایشان را زنده مییکودک
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 ؟یبردمی رونیب یواشکیمن و سروه رو  میبچه بود ادتهیــ داداش 

 آن روزها لبخند زد. ادیبه  آوان

 سوارتون کنم. نیدادمی ریچرخ و فلک داشت گ یرمردیپ هیــ آره بعد 

اون  یا رو توکرد تا شمشناخت ولمون نمیما رو می گهیهم د اون

 .ذاشتنمی یهای فلزیصندل

 تاب گرفت. ریدست از زنج نیآو

 .ادیسرمون ب ییبال هیو  میاز اون چرخ و فلک بیفت یدیترســ بعد تو می

و  دیخندمراقبشون باش و اون هم می یگفتمی یعموچرخ و فلک به

گفت: پسر جون نترس و می دیکشاش رو به رخ میهای نداشتهدندون

نداره بترس  یو خطر کهیچون کوچ نچرخ و فلک بیفت نیا یز روکه ا

 ادیهم از دست تو بر ن یو کار نروزگار بیفت یدور باز یکه تو یاز روز
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آن  یکرد جملههم هر وقت به سرنوشت خواهر و همسرش فکر می آوان

مو احمد که همه او را با نام ع یرمردیپ آورد.می ادیرا به  رمردیپ

اش کنار پارک سر شناختند و پاتوقش با چرخ و فلک زنگ زدهمی

دخترها ده ساله شده بودند  یچند که وقت هر بود. زیعز یخانه یکوچه

 .دندیرا ند یاز آن به بعد عمو چرخ فلک گرید

کدوم  یدونستن برااصالً نمی دیرو ند رمردیاون پ گهید یکســ هیچ

 شناختن.رو می گهیهمه هم دمنطقه بود چون اون قسمت 

 کرد. دییبا تکان دادن سر تا نیآو

 کنم زنده باشه.ــ آره خدا رحمتش کنه فکر نمی

 زودتر به حرف آمد. نیهر دو نفر سکوت کردند که آو یالحظه

کوچولو بزنم و سرگرم  یکافه هی نجایا خوامیم یــ داداش اگه اجازه بد

 بشم.

 ای خواهرش تمام شود.هحرف منتظر بود حرفبی آوان
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 هیآرزوم بوده  تینها نیا شهیهم دارم. ازیبودنت ن یــ به پشتوانه و حام

کردم وقت هم فکر نمیخودم داشته باشم هیچ یبرا کیکوچ یکافه

 بهش برسم اما...

برادرش که همچنان تاب را  یبعد صدا یقهیکه کرد چند دق سکوت

 .دیداد شنهول می

باب  دیکنه که بامی یبار زندگ کیبار دقت کن  کیآدم فقط  نیــ آو

 ام خراب کردن.و خانوادهرمن  یاون رو بسازه که فردا نگه زندگ لشیم

 شهیو پشتوانه رو تا هم یکنم اما حامنمی تیزندگ یتو یهم دخالت من

 .ینکش یمونیو پش یمرتکب نش یاشتباه یهستم به شرط

بلند شد دست دور گردن  پنجه پا یرفت و رو نییتاب پا یاز رو نیآو

 .دیاش را بوسبرادرش انداخت و گونه

 کنم داداش.نمی مونتیــ پش

*** 
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توانست با کمک برادرش بعد از دو  نیگذشت و آوسرعت میروزها به آن

 کند. ریای دااچهیرا داشت در کنار در شیآرزو شهیکه هم یاماه کافه

گذراندند و با هم می رفت و وقتشان رااش میسروه هم به کافه یگاه

به طالق دادنش نبود  یهایی هم پروانه خانم که همسرش راضزمان

هایش ینیریش بیکرد که عجپختن در کافه پر می ینیریوقتش را با ش

 .داشت یمحبوب شده بود و مشتر

مبل به انتظار نگار نشسته بود تا  یروز طبق معمول سروه حاضر رو آن

 یند که پروانه خانم به سالن آمد و مقابلش روبرو نیآو یبا هم به کافه

 نشست. یامبل تک نفره

که درس خونده  یکشور یتو دمیکنه؟ شنــ سروه، آوانم کجا کار می

 نجایرو انتخاب کرده حاال ا نجایبه خاطر تو ا یدرخواست کار داشته ول

  کرده؟ یکمک شیکار شرفتیموندن براش ارزش داشت؟ به پ
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 نیب یدارد. حت یها چه هدفصحبت نینه خانم از اپروا دیفهممی خوب

به  میبدون آنکه مستق زد.زبان می شین میمستق ریهایش غجمله

 شد. رهیبود خ دهیای که پوشمردانه راهنیاش نگاه کند به پچهره

. خودش مشغول به کار شده یشرکت مرتبط به رشته هی یــ تو

 .دیحقوقشم خوبه نگران نباش

او  یچشم از بلوز و شلوار چرم مشک دیرا که شن لشیزنگ موبا یصدا

 برداشت و دکمه اتصال را برقرار کرد. زیم یگرفت و تلفن را از رو

 ــ بله؟

 زد.نفس میبود که نفس دهیرا دو ینگار مسافت طوالن ییگو

 .دمیرس رونیب ایــ ب

 گفت و تلفن را قطع کرد. یاپروانه خانم معذب باشه یرهینگاه خ ریز

 گذرا به او انداخت. یشد و نگاه ندبل

 من برم؟ دیندار یــ اگه کار
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هایش بافت سیگذاشته و گ شیموها یکه سروه رو یاز کاله بافت چشم

ای و ساپورت سرمه راهنیهایش رها کرده بود گرفت و به پشانه یرا رو

 دوخت. مشیضخ

وش دخترعم دهیهم ند دی! شادهینم ریگ پتیت نیــ خوبه که آوان به ا

 .رهیم رونیب یچطور

 زد. یفرستاد و لبخند تصنع یدر دلش صلوات سروه

 شهیعمو مرفتم بعد هم زن رونیهمراه خود آوان ب پیت نیــ من با هم

 داره؟ یرادیمن چه ا پیت دیبگ

 او را رصد کرد. یو سر تا پا دیرا در هم کش فشیظر یابروها پروانه

 به موهات بنداز. یــ فقط نگاه

های مبل بود برداشت و مقابل چشم یرو فشیکه کنار ک ینگرد شال

 پروانه خانم دور گردنش بست. زیت

 عمو؟قابل قبول شما هست زن پمیــ حاال ت

 باال انداخت. یاتفاوت شانهاز سروه گرفت و بی چشم
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 .ستیــ به من که مربوط ن

 .خانه را ترک کرد یکوتاه یو با خداحافظ دیپا چرخ یپاشنه یرو سروه

کرده بود اما هنوز هم  یآوان زندگ یها در کنار خانوادهاینکه سال با

داد و در آخر می ریگ پشیبه ت اول توانست پروانه خانم را درک کند.نمی

 ندارد. یگفت به من ارتباطهم می

*** 

 

 دیای کشخفه غینگار ج ،دندیمورد نظر رس یبه کافهوقتی نگار و سروه 

 .دیو خوشحال خند

و جنگل واقعاً  اچهیبه سبک کلبه کنار در یچوب یکافه هیسروه  یاــ و

 معرکه اس.

 زد. یو لبخند مهربان دیدستش را کش سروه

 .ینیداخلش رو بب دیمعرکه بود با اشقهیسل شهیهم نیــ آره آو
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به داخل کافه  یاطراف گرفت و همراه سروه قدم یچشم از سرسبز نگار

از شعر  ییتابلو دیداخل کافه گذاشت د که پا به یزیچ نیاول برداشت.

حرکت کرد و متن را  قیخطوط نستعل یرو نگاهش بود. اریشهر

 وار خواند.زمزمه

 ای گل در آتشمــ در وصل هم ز عشق تو

 کشمچه می ینیکه بب یشونمی عاشق

 رودجو نمی کیعقل آب عشق به  با

 من که ساخته از آب و آتشم چارهیب

 کرد. ییراهنما یزیسمت مها را بهرفت و آنبه استقبالشان  نیآو

 .نیــ خوش اومد

و قشنگ کافه  یسنت یکه نگاهش را داخل فضا یدر حال نگار

 چرخاند تشکر کرد.می

بعد جبران  یاومدم انشاءاهلل دفعه یجان دست خال نیــ شرمنده آو

 کنم.می
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هایش لب یرو یو لبخند مهربان دیعقب کش شیبرا یچوب یصندل نیآو

 .نشاند

 اس. هیوجود خودتون برام هد هیچه حرف نیــ ا

کوچکش رفت  یهایش به آشپزخانهاز مهمان ییرایپذ یکه برا نیآو

در کافه قدم زد و بعد  ینشست و نگار هم کم یچوب یصندل یسروه رو

 .وستیبه او پ

 و عاشقانه اس. ییایرو یلیاینجا خ امیبا آقامون ب دیــ حتما با

 گذاشت. زیم یهایش را روش را در هم گره زد و دستهایانگشت سروه

شده فقط دو بار با هم  سیدو ماه که اینجا تاس نیا یــ من و آوان تو

 .میاومد

 شد. اشرهیمتعجب خ نگار

 د؟یرینم حیــ چرا؟ نگو با هم تفر

 .دیاش را که به دندان گرفته بود آزاد کرد و خندیریز لب
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 یپسنده برارو نمی یتکرار یآوان کافه یول میریم ادیز حیــ اتفاقا تفر

عاشق کشف  کال .میدور رفت هیها رو فکر کنم کافه یهمه نیهم

 و تازه و به قول خودش بکره. دیهای جدمکان

بلند  یبود با صدا دایهو شیبایهای درشت و زدر چشم جانیکه ه نگار

 قهقهه زد.

رفت دنبال می شهیمه میبر حیبرم با آوان تفرمن لذت می هیــ عال

قسمت رو انتخاب  هی و متفاوت حاال گاندوف برعکس دیهای جدمکان

بره اسم اون منطقه رو می عیسر کین کیپ میکنه من هر وقت بگم برمی

 کنه.می مونمیکال پش

 به اطراف تکان داد. یو سر دیآهسته خند سروه

شد که باز داشتم بعد از اون اتفاق روحم پژمرده  جانیــ من هم اول ه

 رفتم. شیپا به پاش پ گهیآوان کمکم کرد و د

را به دست  زهایم یهیاز بق ییرایو پذ وستیهم به آن دو نفر پ نیآو

 استخدام کرده بود سپرد. یکه به تازگ یدختر جوان
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در کنار  یاز کافه هم رفتند و کم رونیهایی که آنجا بودند بساعت

 یرا قرار است تخت سنت یرونیب یگفت محوطه نینشستند و آو اچهیدر

 را به مردم آن کشور نشان بدهد. رانیاز فرهنگ ا یبگذارد و تا کم

را از  لیموبا گرم حرف زدند بودند که تلفنش زنگ خورد. نیو آو نگار

 ی اتصال را زد کنار گوشش گذاشت.آورد و دکمه رونیاش بیدست فیک

  ــ بله؟

 د.همسرش لذت بر فیظر یصدا دنیاز شن آوان

 ؟یریبگ ادیتا  یجواب بد یــ سالم خانم قرار نشد آلمان

 و چشم در حدقه گرداند. دیای کشکالفه نفس

 دیداره؟ خر یرادیخودمون چه ا یخیال بابا همون فارســ تو رو خدا بی

  و کارهام که با خودته!
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تا تالشت  یکار کن رونیبفرستم ب دیبه بعد با نیاز ا یــ تنبل شد

 بشه. شتریب

آمدند تا تلفن را کردند و چشم و ابرو میکنار دخترها که نگاهش می از

 رفت. یگریسمت دبلندگو بگذارد بلند شد و به یرو

  ؟یکنمی دییو نگار موافقم کدوم رو تا نیآو شیــ با کار کردن پ

 شد. رهیردم خاز پنجره به رفت و آمد م آوان

اتاق چند تا خانم  یآقاتون که بذارمت تو شیکدوم فقط پ چیــ ه

 !یریبگ ادیبلکه زبان  یآلمان

 و خم شد دستش را در آب سرد فرو کرد. دیصدا خندیب

 ؟یشد زنگ زد یــ باشه حاال چ

و منتظر بود حرفش  دیشنهای آرام مرد را از پشت تلفن مینفس یصدا

 را بزند.

 سروه خانم. نیو ببــ آسمون ر
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صورتش نشست و ناخوداگاه  یای باران رورا که باال برد قطره صورتش

 .دیکش یآرام غیج

  .ادیــ جانم بارون داره م

تاسف  یبه نشانه یبود سر دهیاو ترس غیج یصدا دنیکه با شن آوان

 تکان داد.

 نیبه آو نیبا نگار برگرد شهیم کیهوا داره تار ینیــ گفتم غروب رو بب

 .رمیهم بگو امروز خودم دنبالش م

 ــ باشه.

 اش بودند برگشت.رهیکه خ نیسمت نگار و آوکرد و به یآرام یخداحافظ

 دختر دوخت. زانیهای آونگاه به لب نگار

  شده؟ یــ چ

 ای باال برد.شانه

 .شهیم کیآسمون داره تار نیآوان گفت برگرد یچیــ ه
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 انداخت. نیبه آو ینگاه

  دنبالت. ادیم گهید یساعتــ خودش 

 کردند و به خانه برگشتند. نیبا آو یکوتاه یدو دختر خداحافظ هر

*** 

 

 یقد ینهییمقابل آ و حاال پشت سر گذاشته بودرا ی لیزر جلسه نیآخر

در تمام این  شد. رهیکه در اتاق داشتند نشست و به پوست صورتش خ

فتد و او را سر تمام هایش عقب بیزریل ه بوداجازه نداد آوانمدت 

هایش انگشت یگاه .ه بودبردداد انجام می دیکه با ییزرهایهای لجلسه

 دیکرد پوستش شاو با خود فکر می دیکشمی اشپیشانیرا سمت راست 

با عشق ادامه  یاما زندگ دیشد درا می دیاس یمثل روز اول نشد و جا

 داشت.

 گرفت. نهییکنارش نشست و چشم از آ آوان

  کامل خوب نشدم؟ یدیدــ 
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اش و دستش را دور شانه دیسمت راست دختر را بوس یشد گونه خم

 حلقه کرد.

بهتر از قبل شده اشکال نداره که کامال خوب  یلیخ یــ مگه مهمه؟ ول

 دایهم درمان پ دیاس یروز برا هیکرده باالخره  شرفتیپ ایاالن دن ینشد

 یهامون جاقلب یتو که یو عشق میفقط مهم خودمون االن .شهیم

 .گرفته

دستش را دور  یی آوان گذاشت و او هم حلقهنهیس یرا رو سرش

 تر کرد.دخترکش محکم

 یکه صفحه، صفحه باهات زندگ یهست قصه هیمن  یــ سروه تو برا

نگاه نبوده و به  هی یتو .که زدم عاشقت شدم یکردم و به تعداد هر ورق

 .تسیتب تند هم که سرد بشه ن یقول

گذاشت او هم  شیاش را به نماکه لبخند زد و چال گونه قاصدکش

 .دیخند
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ها و خنده نیبخند که ا شهیتو هم دختر ــ نگاه چه خوشش هم اومده.

 کنه.هات مستم میچال گونه

 برد. شیبلند و لَخت سروه پ ینوازش موها یرا برا گرشید دست

تا براشون خونه  یارکنه؟ دوست دنمی تتیکه اذ نیــ وجود مامان و آو

  رم؟یبگ

تکان داد. با اینکه پروانه خانم  یمنف یمکث سرش را به نشانه بدون

خواست در آن کشور آزرد اما دلش نمیزد و او را میزبان می شین یگاه

 .که خرج باال بود همسرش را آزار دهد

 دیچرا با میو استفاده ندار یــ نه خونه که بزرگه و چند تا اتاق هم خال

 بشم؟ تیاذ

 .دیهمسرش را بوس یتر شد و موهاقیلبخندش عم مرد

ضربان قلب آوان  یهمان جا نشستند و سروه گوش به صدا یقدر به

 فرو رفت. یقیهم افتادند و به خواب عم یهایش روسپرد که پلک

*** 
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ها را از درون ینیرو داشت شی رفته بود تا کمکش کند نیآو یبه کافه

اتصال را لمس  یدکمه زنگ خورد و آوان بود. لشیه موباآورد کمیفر در

 کرد.

 ــ بله؟

 .دیشنهای مرد را مینفس یصدا

 .ییجا هیتا  میبر دیبا رونیب ایــ سروه بدو ب

 باال برد. ییابرو متعجب

  ــ کجا؟ واجبه؟

 اش تلفن را قطع کرد.بعد از گفتن جمله مرد

 ــ آره بدو من در کافه منتظرتم.

را  نیهای آوقدم یصدا یشد و وقت رهیخ نیمتعجب به زم لحظه چند

 به خودش آمد. دیشن

@darkhast_romannn

https://t.me/joinchat/fbNC0O6yGo42ZmE0


 ؟یباهام ندار یبرم کار دیــ آوان اومده دنبالم من با

 زد. یلبخند مهربان نیآو

 ــ نه دستت هم درد نکنه.

 برداشت. زیرخت آو یرا از رو فشیو ک دیبه سارافونش کش یدست

 .نمتیبخونه می یــ پس فعال خدانگهدار تو

 داشته باشد. شیبرا یخاص یآوان نقشه دیرسبه ذهنش نمی یحت

 کنار راننده نشست. یصندل یرو

  شده؟ یزیــ سالم جان دلم چ

 دنده گذاشت. یدستش را گرفت و رو آوان

 .ییجا هی میبا هم بر خوامیــ نه م

 را کج کرد. سرش

  کجا؟ یگــ خب نمی

 نماش گذاشت. را به دشیهای سفدندان فیو رد دیخند

 .زهیــ سورپرا
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و  دیهایش درخشکه به ذهنش خطور کرد چشم یای با فکرلحظه

 .دیآوان را بوس یسرعت خم شد گونهبه

 کنم.ــ باشه جانم من صبر می

 سروه را فشرد و دنده را عوض کرد. دست

 خانومم. نیــ آفر

ه ک یکالمبی یقیکدام حرف نزدند و به موسهیچ ریدر طول مس گرید

آوان  دندیمورد نظر که رس ابانیخ به گوش سپردند. شدیپخش م

 نگه داشت. ابانیاز خ یارا گوشه نیماش

 .امیمن هم می نییتو برو پا میدیــ رس

 شد. ادهیرا باز کرد و پ لیدر اتومب سروه

 هستند. ابانیدر کدام خ ندیکرد تا بباطراف را نگاه می یکنجکاو با

ها از آن کیآوان با کدام  ندیها بود تا ببهاسم مغاز ریدرگ یقدر به

 شده. ادهیممکن است کار داشته باشه که متوجه نشد او هم پ
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 اون سمت. میبر ایــ ب

 عبور کردند. ابانیسروه را گرفت و با هم از خ دست

 م؟یریکجا م یگــ االن هم نمی

 آورد. رونیب شیپالتو بیرا از ج گرشیدست د آوان

 .ینیصبور باش تا خودت بب قهیــ خانومم چند دق

ای لحظه تری برداشت.های بلندگرفت و به دنبال او قدم یقیعم نفس

 به کرد.هایش نگاه مییبه نقاش رتیو با ح ستادهیا شگاهیوسط نما بعد

 نشان دهد. یالعمل خاصتوانست عکسشدت شوکه شده بود و نمی

داده بود  بیترت یبزرگ به آن شگاهیزده به آوان که به خاطر او نما رتیح

برداشت و  انیبود را از م نشانیکه ب یالحظه فاصله کی در شد. رهیخ

 .دیمحکم او را در آغوش کش

 ــ ممنونم واقعا.

 .دیرا بوس شیموها یدستش را دور کمرش حلقه کرد و رو آوان

 .ــ قابل خانومم رو نداره
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را  جانشیه هدانست چگونو نمی دیکوبوار میوانهید نهیدر س قلبش

 .نشان دهد

 یکه چهره شیاز تابلوها یکیقدم از آوان فاصله گرفت و به  چند

 شد. کیبود نزد دهیخودش را کش

کنم احساس  یتا نقاش رهیعکس رو خودم گفتم عکاس بگ نیــ ا

 شه.کردم قشنگ میمی

 .کمرش گذاشت یو دست رو ستادیهم کنارش ا آوان

بذارم بعد گفتم بذار باشه که  شگاهینما یرو تو نیــ اولش قصد نداشتم ا

 شرفتیو پ ستین زیصورت همه چ نهیخودت اومد بب هیشب یاگه کس

 مالک آدم هاست.

سروه شد که  یبایرخ زنیم یرهیدوخت و خ ینقاش یبه تابلو چشم

کرم  ریحر یپارچه ریصورتش را ز گریو قسمت د دیدرخشمانند ماه می

 پنهان کرده بود. یرنگ
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هر  یتو یهم بمون یو قو یباش یبمونه قو ادتی شهیوه همــ سر

ای برامون اگه بچه یروز هیچون فردا و  یو سخت زندگ یبحران یمرحله

  .میاون هست یشد اول ما الگو

 های آوان درست بود و او هم قبول داشت.حرف

 .دونم چطور ازت تشکر کنمــ نمی

 هم به راه افتادند. دوشادوش

 .هیمن کاف یبرا یو محکم یدختر قو هین بده ــ تو فقط نشو

 شد. رهیخ یگرید یزد و به تابلو یمهربان لبخند

 !یــ مشک

 بود افتاد. ایرنگ که کنار در اهیهم نگاهش به اسب س آوان

که فقط جاش  شیبفروش ستیاما قرار ن ارمیرو ن شینقاش فهیح دمیــ د

 .بفهمن خانومم هنرمنده هینباشه بق یخال

 .دیهای همسرش خندفیوشحال از تعرو خ شاد

 هم بود. زیــ کاش عز
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 دنیو با د دیکفش از پشت سر به عقب چرخ یصدا دنیبا شن آوان

 گاندوف و نگار لبخند زد.

 .میکه مهمون دار میهم کنارمونه حاال بر زیــ مطمئن باش عز

نگار  دنیبودند برگشت و با د یها که در چند قدمسمت آنهم به سروه

 ایش برق زد.هچشم

 ــ سالم خانوم نقاش حالت چطوره؟

 را از دست آوان در آورد و با نگار دست داد. دستش

 .هیــ ممنون خانوم حالمم که با وجود آوان عال

 .تابلوها چرخاند ینگاهش را رو نگار

هستند و  یها مفهومیکه بعض بایرنگارنگ و ز یتابلوها نیا نیــ ب

 .رهیگمی یانرژآدم  سمیپررئالیهام هایبعض

 بود رفتند. یهای سه بعدیکه نقاش یهم همراه آوان به قسمت گاندوف

  ؟یدرسش رو خوند ینقاش یــ دختر نگفته بود
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 چشم دوخت. ییزد و به تابلو لبخند

استعداد دارم  دیکردم بابام دمی ینقاش یدارم از بچگ پلمید یــ نه ول

 بول شم.ق یکه رشته پزشک یبه شرط یگفت برم کالس ول

 سکوت کرد. یالحظه

ترم رفتم اما بابام رو از دست  هیقبول شدم و  رازیش یــ من هم پزشک

  شد انصراف دادم. نیخانم دکتر ا گنیبه دخترش م نهیدادم و نبود بب

نرفته بودم که بابا و  شتریترم رو نصفه ب هیقبول شدم اما  رازیش یپزشک

 مامانم رو از دست دادم.

 .دیاش چکگونه یچشمش رو یاز گوشه یی اشکقطره

و  دیچسبو آقاجون به جونم نمی زیهای عزخانوم دکتر گفتن گهیــ د

 اون رشته رو رها کردم.

 اما... نهیبب یلباس پزشک یآرزو به دل موند من رو تو بابام

حالش بد شده بود که نگار نگران به سراغ آوان رفت و او را  یقدر به

 م کند.آورد تا همسرش را آرا
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ها را تنها گذاشت و به سراغ در آغوش آوان فرو رفت نگار آن یوقت

 همسرش رفت.

 و آرام فشرد. را گرفت شیبازو آوان

 شده؟ یــ قاصدک چ

 هایش شد.چشم یرهیی آوان برداشت و خنهیس یرا از رو سرش

و آقاجون هستن االن  زیداشتم عز دیــ بابا و مامانم رو از دست دادم ام

 کنم.می یمیتیاحساس  یلیخ ستنیهام ناون

 تر کرد.دخترک محکم یدستش را دور شانه یحلقه آوان

 قاصدک خانوم؟ جمیــ من هو

 را کنترل کرد. شیصدا لرزش

  برم؟ دیخودش آوان اصالً من با تو دعوا کنم کجا با یجا یــ هر کس

darkhast_romannn@ و دختر را تکان داد. دیخند یآرام یبا صدا مرد
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شما بعد هم مگه  اریخونه دربست در اخت رمیقت من مــ زلزله اون و

  ؟یقهر کن یاجازه دار

به آن قسمت  یباال برد و اشاره ییآوان ابرو دیسف راهنیپ دنیبا د سروه

 کرد.

 .نیرو بب راهنتیــ پ

 .دیتفاوت خندو چشم گرداند که آوان بی دیگز لب

 یقاشن لیگم خانم هنرمندمون وسامی دیپرس یسرت کس یــ فدا

خودشم مداد تصور کرده و  ملیو ر دهیمن رو دفتر د راهنیرفته پ ادشی

 .زده دیقلب آقاشون طرح جد یرو

 .دیاش زد و خندنهیبه س یمیمال یضربه

  و تتو کنم؟ یقلبت عکس خودم رو طراح یرو یخواــ می

darkhast_romannn@ برده. ادیراحت شد غم را از  الشیخ دیی سروه را دکه خنده آوان
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الزم  زنهیخودت م ادیضربان قلبم به  ینیبب یخوااگه می ــ گل خانم

 یقلبم بذار یسرت رو رو یتونمی یحتما اون قسمت رو تتو کن ستین

 .یبه صداش گوش بد

ضعف رفت و محکم او را در  شیزد که دل آوان برا یمحجوب لبخند

 .دیرا بوس شیموها یآغوشش فشرد و رو

هم دست  رمیزنه و اگه بمخودت می دایام قلبم به باشه تا زنده ادتیــ 

 خوابتم. یدارم هر شب تواز سرت بر نمی

 مرد را فشرد. یبازو

 ــ از مرگ نگو.

 صورتش را کنار زد. یرو یموها

 .شهیباز م شگاهیاالن نما میبر ایــ باشه خانومم ب

هایشان از تابلوها شد که زمان را از تیمردم و حما ریدرگ یبه قدر گرید

 برد. ادی
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 فصل سیزدهم

 

های افکار و خاطره یکوچکش رشته یبلند فرشته یهیو گر غیج یصدا

پر از عشق و  یواریو او را به چهار د ختیدور و درازش را از هم گس

که جان و جهانش بودند.  ییزهایآرامشش برگرداند. درست کنار عز

هایش را کنار دفتر نوشته خودکار لب نشاند. یگوشه ینیلبخند دلنش

باز به جانب دخترکش شتافت و او را تنگ در  یرها کرد و با آغوش

های گرم و مهربان دور تن کوچک دخترکش دست با .دیآغوش کش

 تا عمق جان سروه نفوذ کرد. شیدلنواز صدا نیو طن دیحصار کش

 بشم نازارکم. اهتیهای ســ قربون چشم
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توانست ست نمیهایش را بو چشم دیاش را بوسهدخترک پنج ماه سر

 احساسش را وصف کند.

تر از آب زالل در تر از عسل و رواننیریش یکه مادر شد حس یزمان از

  کرد. دایپ انیوجودش جر

 داد. رییتغ یرا نسبت به زندگ دگاهشیکه د افتیتازه را  یعشق

انگار خودش و عشقش هم با او هناسه  از ریگذشت غهر روز که می 

که قدرت  دیرس یفرزندش به سن یوقت دیکشمی شد و نقشهتر میبزرگ

 بدهد. ادیمطالب را  یلیکرد به او خ دایدرک و فهم پ

هایی که در برابر سنگ یبخندد حت لیدلاز همه شاد باشد و بی اول

و با اعتماد  یاوقاتش را تلخ کند. قو یشود تا گاهظاهر می شیرو شیپ

 یبرا یکه خودش راه حل اننیرا بگذراند و با اطم شیکامل به خدا روزها

darkhast_romannn@ برود. شیگذارد پمی شیرو شیپ یهر مشکل

https://instagram.com/soniamansoury


کرد آرام کرده بود انگار می هیرا که گرهناسه  کوبش قلب سروه یصدا 

شد و عالقه گفت میهایی که مادرش در ذهنش میاو هم متوجه حرف

 بود بداند. ریناپذ انیکه پا یااز عشق افسانه شتریداشت ب

ای از داشت و قابل لمس شدن بود و در هر برهه تیکه واقع یاافسانه

که عکس  ستادهیا یواریخودش که آمد مقابل د به شد.می افتیزمان 

 بودند. دهیآن کوب یهایش را رونیزتریعز

سخت که به  یدر آن روزها یمنت خاص چیکه بدون ه زیعکس عز به

که  یزمانآمد و  شیپ شیکرد اما پا به پااستراحت می دیبا یریخاطر پ

دستش را در دست آوان گذاشت خودش را بازنشسته کرد و به آقاجان 

 دنیبوس گریبار د کیست حسرت دانمی چشم دوخت. وستیپ

که  یهایش از زندگحتیبه خاک ببرد اما نص دیرا با زیهای عزدست

 گوش کرد. یزهیدرس و تجربه بودند را آو

 .دیچیدر گوشش پ زیعز یصدا
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و  یخودت باش یپاها یرو شهیکن هم یسع یگزند یدخترکم تو "

اش محتاج بنده یخدا رو دار یوقت تا وقت. هیچیکن یمقتدرانه زندگ

بودن رو  یو بهشون قو ریرو بگ فینباش اما دست افراد ضع فیضع نشو.

بده و به خانوادت  هیرو هد باتیلبخند ز انیبه اطراف شهیهم بده. ادی

روشن نگه  دیبا عشق و ام شهیهمخونه و قلبت رو  چراغ عشق بورز.

  "دار.

سمت آوان که به چهارچوب در را احساس کرد. به ینگاه ینیسنگ انگار

 زد. ییبایو ناخوداگاه لبخند ز دیکرد چرخمی شیزده بود و تماشا هیتک

 .یــ زود برگشت

 ها رفت.سمت آنبرداشت و با چند قدم آهسته به هیتک آوان

خانم رو براش نگه دارم تا داستانش هناسه  کمک خانومم امیــ گفتم ب

  رو تموم کنه.

 دخترکش انداخت. یهای بستهبه پلک یو نگاه دیخند سروه

 .دهیخانم دوباره خوابهناسه  و یاومد ریــ فعال که د
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را مرتب کرد و سروه هم او را هناسه  در سکوت تخت کوچک آوان

 .دیش کشتن یرا رو ینازک یتشک گذاشت و پتو یآرامی روبه

معصوم دخترکش در خواب نگاه کرد و بعد بدون  یبه چهره هیثان چند

 سروصدا از کنار تخت بلند شد.

سمت به آوان کرد و با هم از اتاق خارج شدند بدون بستن در به یااشاره

 ها رفتند.مبل

خواد حموم گفتم نمی میرو ببرهناسه  کمک ادیزنگ زد ب نبیــ امروز ز

 .ادیفت خودش دوست داره ببرمش گخودم می

 .دیبه صورتش کش یمبل بزرگ سه نفره نشست و دست یرو آوان

 یشب برا یــ سهراب زنگ زد خبر داد گفتم بگه ظهر خودم هستم ول

 .انیشام ب

darkhast_romannn@ سمت آشپرخانه رفت.مبل مقابل آوان بلند شد و به یرو از
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ه هناس از ذوق حموم بردن چارهیبهت بگم دختر ب یآوان چ یعنیــ 

 .ادیخواست بمی

 هایش گذاشت.چشم یو ساعدش را رو دیمبل دراز کش یرو مرد

هناسه  رو از دست نداده یزیهم چ نبینشده و ز یزیــ حاال که چ

 .دنیهام رسبشه شب شده و اون داریخانم خوابه تا ب

 یاتازه کیرا با بشقاب ک وانیآوان درست کرد و ل یبرا یآناناس شربت

  رفت. رونیاز آشپزخانه ب گذاشت و ینیس یرو

 اتاق بخواب. یــ آوان بلند شو شربتت رو بخور بعد برو تو

 دست سروه برداشت. ینیس یرا از رو وانیمبل نشست و ل یرو

 د؟یــ داستان به کجا رس

 شانه به عقب فرستاد. یمواجش را از رو سوانیاز گ یادسته

 .دمیهای داستان رســ تازه به وسط

تونست سختی میسروه شده بود که به یبایحو صورت زم یبه قدر آوان

 به زحمت نگاهش را کنترل کرد و از جا و برخاست. ردیچشم از او بگ
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استراحت کنم، سهراب و خانومش که اومدن  یساعت هیــ من برم 

 کن. دارمیب

بلند شد و  یمیهای قدمبل یتکان داد و از رو دییبه تا یسر سروه

 .را برداشت ینیهمزمان س

 ــ باشه برو.

سمت اتاق خواب به راه افتاد. اما لب نشاند و به یرو یمهربان لبخند

و به سالن برگشت. اما  دیشد و به عقب چرخ مانیدر اتاق پش کینزد

شدند، جا میبههایی که جاظرف یسروصدا دنیسروه آنجا نبود. با شن

و قدم زنان ه شد که سروه به اشپزخانه رفته است پس به راه افتاد جمتو

جا کردن ظروف بود. بهوارد آشپزخانه شد. سروه پشت به او در حال جا

 تر شد.کیبه او نزد یزد و کم یلبخند

darkhast_romannn@ نره! ادتیــ قرارمون 
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آوان پشت  دنیسر به عقب چرخاند. اما با د دهیو ترس دیاز جا پر سروه

داشت. از ی آشنا قلبش را به تپش وا میجمله نی. ادیسرش خند

آب را  ری. شدیخند زیکه آوان به کار برده بود، ر ییآشنا یاجمله ندیشن

 بست و به طرفش برگشت.

و اون  یاتاق گذاشت یکه تو یآخه مگه با وجود اون قاب خطاطــ 

 بره. ادمیشه قرارمون رو کارهات، می یهیهای هر روز و بقامکیپ

 انیا از مخودش و سروه ر نیب یچند قدم بلند برداشت و فاصله آوان

 و در آغوشش فشرد. دیسمت خود کشبرد و او را به

بارتو زودتر از من قرارمون رو به  هیمن هم که شده  یدلخوش یــ برا

 .اریزبون ب

مرتبش را به هم  یرقصاند و دست برد موها ییابرو طنتیبا ش سروه

 .ختیر

 که از زبون تو بشنوم آقا. نهیاش اــ نه مزه

 .دیرا بوس اشخم شد گونه آوان
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! حاال یکنمی یادآوریروز هم تو قرارمون رو  هیــ باشه خانم باالخره 

 یکه هست ییو هر جا یکنکه می یباشه، هر کار ادتی شهیهم مثل هم

  نره. ادتی، من کنارت هستم. من رو 

دل از آغوش گرم و پر از محبت آوان کند و نرم خودش را  سختیبه

 .دیعقب کش

بره؟ اما بذار به کارهام برسم اگه  ادمیشه مگه می ،یرمــ معلومه که کنا

 یکار چیو من هنوز ه دنیها هم رسمهمون م،یطور ادامه بد نیهم

 نکردم.

 های سروه چند قدم به عقب برداشت.در چشم رهیخ

 کنم.کمکت می امیاستراحت کنم بعد می ی. من کمزمیــ باشه عز

به  یو سر دیکرد، خنداز میها را بنتیاز کاب یکیکه در  یدر حال 

 تکان داد. دییتا ینشانه

 ــ منتظرتم.
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باز کرد  اطیسمت اتاق رفت. در را با احتاز آشپزخانه خارج شد و به آوان

کنار  اقیصدا خود را به تخت رساند و با اشتنشود. بی داریتا دخترکش ب

. نگاهش نوازشگرانه به صورت گرد و با ستادیا "هناس "تخت کوچک 

 شکه پرستار دخترک یروز نیاول ادیشده بود. به  رهیمک دخترکش خن

 یکرد احساسوقت فکر نمیرا به آغوشش داد، قلبش ضربان گرفت. هیچ

در تمام عمر تجربه کند.  گریکه آن لحظه نسبت به کودکش داشت را د

هایش را . چشمدیدراز کشهناسه  کنار تخت نیزم یزد و رو یلبخند

 داخل اتاقشان در مقابل نگاهش جان گرقت. یبایز یبست و قاب خطاط

جـز نـام تـو ،  ـچیه ستینـ ـزمیدالو یایتـو ، رو ـادیجـز  ـچیه»

 «ستینـ زمیحـرف طـرب انگـ

از  یخسته بود که در کسر یهایش نشست و به قدرلب یرو یلبخند

 فرو رفت. یقیو به خواب عم دندیهم لغز یهایش روپلک هیثان

*** 
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برداشت  یمیقد ونیزیتلو یکه نقش ترمه داشت را از رو یمالدست سروه

زد که دست می یالهیهر وس به کرد. زشیتم یگریو با دستمال د

کرد باز فکرش را نمی وقتهیچ .شددر ذهنش زنده می زیهای عزخاطره

گرفتند  میباردار است با آوان تصم دیفهم یبرگردد اما وقت رانیهم به ا

 و بزرگ شود. دیایب ایدر کشور خودش به دناسه هن برگردند و تا

و آقاجان  زیعز یخواست دخترکش همانند خودشان در خانهمی دلش

بود را احساس کند  یخانه جار یکه هنوز در فضا یبزرگ شود و عشق

 یزندگ یها را براآن یخانه دندیرس رانیبه خاک ا یوقت نیهم یبرا

 انتخاب کردند.

را  دستمال .دیبه گوشش رس یفیضع یکه صدا دیچرخها میگذشته در

بودند پرواز  دهیخوابهناسه  که آوان و یسمت اتاقانداخت و به زیم یرو
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با  دیاش مشغول شده بود انداخت و خندبه دخترکش که با جغجغه نگاه

 چند قدم خودش را به او رساند و بغلش کرد.

 .یکنمی داریکم االن بابات رو بــ هناسه

مادرش را در  راهنیپ دیگوسروه چه می دیفهممی ییکه گو کدختر

 از دهانش خارج شد. ینامفهوم یگرفت و صداها فشیمشت ظر

 .دیدختر را گاز گرفت و در آخر بوس یگوشت یخم شد و آرام گونه سروه

  ــ دراز بکش تا من به کارهام برسم باشه نفسم؟

  اش را تکان داد.و جغجغه دیخند هناس

 های دخترکش شد.چشم یرهیهایش گرفت و خلثه از چشم

ت های نداشتهو دندون یخندکه می رهیمامان گازت بگ یــ دوست دار

  ؟یکشرو به رخم می

 .ردیبگهناسه  باعث شد نگاه از فونیآ یصدا

 مامان به کارش برسه تنبل خانم. یها اومدن و نذاشتــ مهمون
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رفت،  فونیسمت آبه را هم در آغوش گرفت وهناسه  و برخاست

 اش را برداشت.دسته

  ــ بله؟

 .را به دست سهراب سپرد ینیریجعبه ش نبیز

 ــ باز کن خانم.

و  دیو گلدارش را به سر کش دیرا فشرد و خودش هم چادر سف دکمه

 هایش برود.شد تا به استقبال مهمان اطیح یراه

با سروه  یگرم یهای تراس را باال آمدند و احوالپرسپله نبیو ز سهراب

 کرد. ییها را به داخل خانه راهنماکردند و او آن

 چطوره؟هناسه  ــ حال دختر ما

 هایش نشست.لب یرو یمحو لبخند
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در هم گره خورد و دستش را باال برد تا  یسهراب با اخم تصنع یابروها

 .ردیدختر کوچک را در آغوش بگ

 .شمیم یرتیدخترم که االن غ یسم تنبل رو نذار روــ ا

ها سمت اتاق رفت و آنشدند و سروه به ییرایسه نفر وارد پذ هر

 سرگرم کردند.هناسه  خودشان را با

مرد  نیا جذابش شد. یچهره یرهینشست و خ نیزم یآوان رو کنار

 غرق کند. یاش را نجات داد و نگذاشت خودش را در افسردگیزندگ

 یای روو بوسه دیعطرش را به مشام کش یخم شد بو خوداگاهنا

روز از او  کیآوان شده بود که اگر  یاش نشاند. آن قدر وابستهیشانیپ

بود  دهیسرش را عقب نکش هنوز گذاشت.نمی نیتلفن را زم شدیدور م

 های خمارش را به سروه دوخت.باز شد و چشمهای آوان نیمهکه پلک

را گرفت و  شیقصد داشت خودش را عقب بکشد بازو که سروه یالحظه

 .دیسمت خودش کشدختر را به
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های تپش یآوان گذاشت و گوش به صدا ینهیس یسرش را رو سروه

  قلبش سپرد.

 کرد.نرم قاصدکش را نوازش می یموها

 یگفتم پس من مردم و خدا برام حور یسرم بود یای که باالــ لحظه

 خواستم بگم...گذاشته می

ی خیز شد و ضربهبود که سروه نیم دهینرس انیاش به پاجمله هنوز

 .دیاش کوبنهیبه س یآرام

 ؟یکنمسخره می ؟یحور ؟یکشــ خجالت نمی

 همسرش حلقه کرد. یو دستش را دور شانه دیخند آهسته

  کامل حرف بزنم قاصدک خانم. یذارــ نمی

 ای مکث کرد.هیثان

 اریقاصدک خودم که هوش شیبرگردون پ ــ خواستم به خدا بگم من رو

 .شمهیخودم پ یحور دمیشدم و د

@darkhast_romannn

https://t.me/joinchat/fbNC0O6yGo42ZmE0


 زد. یااش را بوسهشد گونه خم

 لخت آوان فرو برد. یموها انیم یدست سروه

 ششون؟یپ یایب یها اومدن ها، قصد ندارــ مهمون

 حرکت از جا بلند شد. کیبا  آوان

 نی. اامیزنم و ببه دست و صورتم ب یها تا من هم آبمهمون شیــ برو پ

 کنه.در نگاهمون می ریاالن داره از ز یدیدفعه د هینداره  ایسهراب ح

به گوششان  یکیسهراب از نزد یهنوز لب باز نکرده بود که صدا سروه

 .دیرس

عادت رو ترک نکردم و االن دارم  نیمن هنوز ا یدیــ از کجا فهم

 کنم؟نگاهتون می

 سمت در رفت.برخاست و به آوان

 هست ذات تو رو نشناسه؟ یگه کســ م

 یباشد شال را رو دهیها را دبود سهراب واقعاً آن دهیکه ترس سروه

 سرعت بلند شد به دنبال آوان رفت.انداخت و به شیموها
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 کرد؟ــ واقعاً اتاق ما رو نگاه می

تر شد و کیی آوان، سروه با غضب به او نزدقهقهه یبلند شدن صدا با

 کرد. کیهایش را بارچشم

 ؟یخندیتر، چرا مــ آروم

 .قاصدک زد یگونه یرو یآرام یو ضربه دیرا گز لبش

ها داشته عادت نیای که سروه خانم البته سهرابم قبال از اساده یلیــ خ

 اما خب ترک کرده.

 .شد رهیسمت جمع کرد و متفکر به آوان خ کیهایش را به لب

! بذار گهید یکنخره میمن رو مس دهیرس ییــ حاال کارت به جا

 ها برن...مهمون

اشاره  رونیباال برد و سپس در اتاق را باز کرد و با ابرو به ب ییابرو آوان
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 ادتیها رفتن در مورد حرفت هم موافقم مهمون زمیــ بفرما همسر عز

 .میباشه با هم کار دار

 هم نثارصورت مبهوت همسرش کرد. یچشمک

 که باهاشون برم. یند یــ البته اگه من رو فرار

 تاسف تکان داد و چند قدم به عقب برداشت. یسرش را به نشانه سروه

 سالن. یتو رمیــ من م

 که نبیخودش را به سالن رساند و کنار ز یو با چند قدم طوالن برگشت

 نشسته بود نشست. یامبل سه نفره یرا در آغوش داشت و روهناسه 

 که نکرد؟ تیــ اذ

 دوخت.هناسه  و تپل دیو چشم به صورت سف دیخند نبیز

 هم داره؟ یتیعشق خانم اذ نیــ مگه ا
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 دیشم شما زحمت بکشنمی یراض دینیــ سروه خانم تو رو خدا بش

از  میخواست یزیخودمون هر چ دیکن ییرایازمون پذ میستیمهمون که ن

 .میرداآشپزخونه برمی

فلفل قرمز  ییانداخت و صورتش از خجالت سرخ شد گو زیبه م ینگاه

هایش را در هم گره زد و ابرو نبیز به خوردش داده بودند. نایکارول

 .به سهراب انداخت ینگاه

  ؟یخونه کم خورد یــ تو

 سمت آشپزخانه رفت.مبل بلند شد و به یاز رو سروه

 بود. ریــ شرمنده فکرم درگ

 .دیاش را بوسیشانیگرفت و پ نبیرا از آغوش زسه هنا سهراب

 کنم باهات نارحت نشو.می یخانم شوخ ینداره آبج بیــ ع

 یکیک خچالیگذاشت و از  یمس ینیس یهای شربت را رووانیل سروه

 آورد. رونیآوان درست کرده بود را ب یکه صبح برا
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ا سس را ب شیگذاشت و رو یبشقاب یرا برش زد و هر تکه را رو کیک

 یهای دخترکش دلش را غرق از خوشخنده یصدا کرد. نییتز یشکالت

 نشاند.لبش می یکرد و لبخند رومی

 دیخنداند که آوان رسبود و او را میهناسه  در حال قلقلک دادن سهراب

 و مقابلش نشست.

 ولش کن. یکرد کهیت که،یم رو تــ شکم بچه

ای لحظه دیخندمیکه خودش هم  یگرفت و در حالهناسه  از نگاه

  .دیدست از قلقلک دادن او کش

 ــ دختر خودمه آقا به تو چه!

 و چشم به صورت سرخ دخترکش دوخت. دیخند آوان

 .ییگن توظالم که می یعنیــ 

 که برخاست نگاه هر دو مرد به دنبال او روان شد. نبیز

 ــ من برم کمک سروه.
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نامفهوم از  یصداهاکه هناسه  زودتر نگاه از او گرفت و به سهراب

 شد. رهیخ اوردیخودش درم

  خوشگل عمو؟ یخوامی یــ چ

 سمت باال برد و انگشتش را در دهانش فرو کرد.دستش را به دخترک

هایی شکلک یرهیسهراب گرفت و خ یبلند و فرفر یچشم از موها آوان

 آورد.درمیهناسه  یشد که برا

 ــ بچه رو نترسون با اون موهات.

و بلند شد دخترک را در آغوش آوان  دیبلند خند یصدابا  سهراب

 گذاشت.

 موهام رو کند. ریــ دخترت رو بگ

 شیهم به دنبال موهاهناسه  های بزرگکه عقب رفت چشم سهراب

ها را و کیک ینیهم س نبیشربت را برداشت و ز ینیس سروه روان شد.

 پشت سر هم از آشپزخانه خارج شدند.
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 زد نگه داشت.هایش برق میه چشمرا مقابل سهراب ک ینیس

 .دییــ بفرما

 حلقه کرد. وانیدستش را دور ل سهراب

 .السمیخانم که من عاشق شربت گ یــ دستت درست آبج

 سمت آوان رفت.باال برد و به ییابرو سروه

 ــ برادر شربت آلبالو آوردم.

 هایش فاصله داد.را از لب وانیل سهراب

 خانم. یندارن آلبالو هم دوست دارم آبج یهم با هم فرق یلیــ حاال خ

 و کنار آوان نشست. دیخند زیر

 براتون گذاشت. نبیهم که ز کیــ نوش جان ک

کرد که سروه متوجه  کیهای دخترش نزدشربت را به لب وانیل آوان

 گذاشت. زیم یرا از دستش گرفت و رو وانیسرعت لشد به

 خوره.میرو ن زایچ نیا ریپنج ماهه که جز ش یــ بچه
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های حواسش به آوان و دخترکش بود که متوجه نگاه یقدر به

 .شدینمهناسه  یرو نبیز یزدهحسرت

نشده  یاما هنوز صاحب فرزند گذشتیده سال از ازدواجشان م اینکه

آورد نمی شیبه رو یزیبودند و با اینکه مشکل هم از او بود اما سهراب چ

 .کردیاش مهم شرمنده

ار متوجه حال همسرش شده بود دستش را گرفت و که انگ سهراب

 فشرد.

 شده خانمِ سهراب؟ یزیــ چ

هایش را مهار بغضش را با شربتش فروداد و اشک نشسته در چشم نبیز

 کرد.

 ــ نه.

بلند  ستیو متوجه شد حالش خوب ن دیای او را دکه انگار لحظه سروه

 .را از دست آوان گرفتهناسه  شد و
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شده بود اشک در  نبیز دنیته باعث عذاب کشاینکه ناخواس از

 هایش حلقه زد.چشم

 .اتاق کارت دارم یتو میبر ایجان ب نبیــ ز

را در هناسه  راه نیسمت اتاق دخترکش رفتند و بدو در کنار هم به هر

 گذاشت. نبیآغوش ز

 یبذارم برا وهیم هیحموم تا من  یببرش تو اریهاش رو در بــ برو لباس

 .امیب بعد ونیآقا

هایش لب یرو یاش فشرد و لبخند مهرباننهیرا به سهناسه  نب،یز

 نرمش زد. یموها یای رونشست و بوسه

 1.میگوزلرو قربان اولوم نفس لهیــ من سَنون او گوزل ت

که در اتاق بود رفت و  یسمت حمامتخت گذاشت و به یرا رو هناس

  آب داغ را باز کرد تا آنجا گرم شود. ریش

 بشم من نفسم تیا لهیهای درشت و تچشم یفدا 1 
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رفت و کنار دخترک نشست و در همان حال که  رونیب خودش

 یدوست داشت برا شهیکه هم یآورد شعرهایش را از تنش درمیلباس

 خواند.هناسه  یدختر خودش بخواند را برا

 کنمهایت دعوت میخواب را به چشم ــ

 ِ دلبر من نیکودک ِ دلنش بخواب

 های خواب ِ توبهانه یخوانند ! براها چه کوک میسار

 ! هایت چه دلبرانه استچشم

 … است چیکنار ِ ناز ِ تو ه ناز

 دهد.عشق ِ مرا می یروزها یبو تیدستها

 …ستیهای عاشقهایت تمام ِ فصلچشم

 ؟یتو عشق 

 عشق تو؟ ای

 مانیشود نگاه هاعاشقانه می چه

@darkhast_romannn

https://t.me/joinchat/fbNC0O6yGo42ZmE0


 … رسندیبه هم م یوقت

 ِ دلبر ِ من نیکودک ِ دلنش بخواب

 زیم یها را هم در کنارش روو بشقاب را آماده کرد وهیظرف م سروه

 شد. کیقدم به در آشپزخانه نزد چند گذاشت.

  ؟یایــ آوان چند لحظه می

سروه بلند شد و  یصدا دنیکه سرگرم صحبت با سهراب بود با شن آوان

 ای به دوستش کرد.اشاره

 .گردمــ شرمنده االن برمی

 داد و لبخند زد. هیتک سهراب

 .شــ راحت باش دادا

 .ستادیبه آشپزخانه رفت و کنار سروه ا آوان

 ــ جانم.

 بود را نشانش داد. زیم یکه رو یستالیکر ظرف

 رو ببر لطفا. وهیظرف م نیــ ا
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 .دیاش را بوسگونه عیخم شد سر آوان

 .انمیــ قزات له گ

 خندان و پر از ناز جلوتر از مرد به راه افتاد. سروه

 هم بعد از حموم بردن نبیببر من و زدوستت  یرو برا وهیــ تو برو م

 .میایمیهناسه 

 نیغمگ یاتاق رفت و هنوز از قاب در عبور نکرده بود که صدا سمتبه

سروه به صورت  نگاه .ستادیو ا دیبه گوشش رس نبیخواندن ز ییالال

شعر را  یزد بدون آنکه معناکه می ییشد و دست و پا دهیدخترکش کش

هایی اشک بار با او بود که با حسرت و چشم نبیاما ز دیخندبداند می

  .دیبوسهای کوچکش را میو دست دیخندمی

هایش را مهار قدم به داخل اتاق برداشت و چند بار پلک زد تا اشک چند

 کند.

  حموم؟ مشیــ ببر
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 تخت برداشت. یرا از روهناسه  هایش را پاک کرد واشک نبیز

 ــ آره من حموم رو گرم کردم.

بسته وقت گذراندند اما اجازه داد  یست چقدر را در آن فضاداننمی

آمده  شیپ شیهایی که براکند و خودش هم سؤال یبازهناسه  با نبیز

 .دیپرسبود را می

  شش؟یپ یها رو بردشیگفت آزما یدکترت چ نبیــ ز

به  دیخندهم همراه او می یکرد و گاهمی یآب بازهناسه  که با نبیز

 خت.اندا یسروه نگاه

فهمم خواد من مادر بشم واقعاً هم نمیکنم انگار خدا نمیــ خالصه می

 چرا.

 .دیکش یآه

تا خودش نخواد برگ  شهیــ بسپار دست خودش انشاءاهلل که درست م

 باشه. یهم امتحان اله دیافته. شااز درخت نمی
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جا خوش کرده بود را آزاد کرد و  شیکه مانند سنگ در گلو یبغض نبیز

 شوند. یصورتش جار یهایش روداد اشک اجازه

دونم بچه می میکنه جدا بشسوزه که قبول نمیسهراب می یــ دلم برا

 چه کار. میخوادردسر می گهیدوست داره اما م

 اش گذاشت.شانه یدست رو سروه

پسر  ایدختر  هیطالعت باشه حتما صاحب  یــ نگران نباش اگه تو 

 یها بچه دارن ولیلیخ حته بشه.به صال یبذار هر چ یشیخوشگل م

 .داشته باش به خودش مانیا  .دنیهاشون رو آزار مناخلف و خانواده

 .دیانداخت و لب گز نییرا پا سرش

اما اگه من بخوام از پرورشگاه اقدام  میخواگه فعال بچه نمیــ سهراب می

 کنه.می
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وقت هستن سروه هیچ یو بهشت یهای نورانــ پدر و مادرش واقعاً آدم

خواد خدا می یگن هر چمی شهیو هم اوردنیمن رو به روم ن بیع

 .شهیهمون م

در مورد آن موضوع صحبت کردند و  نبیکه در حمام بودند با ز یزمان تا

کجا معلوم بعد  از را خواست. یزیبه اجبار از خدا چ دیاو معتقد بود نبا

که  گریهزار مشکل د اینداشته باشد؟  یرادیآمد ا ایآن بچه که به دن

 کند. ماندیآوردنش پش ایممکن است پدر و مادر را از به دن

فرزند صالح  کیهم درست شود اما با  نبیکرد مشکل زدلش دعا می در

 خدا. تیو سالم با رضا

کم پشت  یموها یحوله را رو یرل تنش کرد و کمهناسه  هایلباس

 .دیکوچکش را بوسو خم شد پشت دست  دیدخترکش کش

 ه؟یبق شیپ میــ نازارم بر

هایش را و دست دیخند دیگومادرش چه می دیفهمکه انگار می کودک

 .ردیباال برد تا او را هم در آغوش بگ
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ها به تر شده بود. زودتر از آنکه بعد از صحبت کردن با سروه آرام نبیز

هایشان سالن برگشته و کنار سهراب و آوان نشسته بود و در بحث

 لبخند زد.هناسه  سروه و دنیکرد با دشرکت می

 .رمیدختر گل رو برات بگ نیبده من ا یــ اگه کار دار

 شد. کینزد نبیجا کرد و به زبهرا در آغوشش جا هناس

 دلم. زیــ ممنون عز

را در آغوش هناسه  زد و دستش را باال برد تا یلبخند مهربان نبیز

 نبیو بعد او را به دست ز دیا محکم بوسدخترش ر یگونهسروه  .ردیبگ

 یاجاق گاز رفت و در قابلمه سمتبه .سپرد و خودش به آشپزخانه رفت

 شعله را کم کرد. ریشد و ز رهیخ اتشیخورشت را برداشت و به محتو

دخترش خواب بوده بار گذاشته و  یخوشحال بود خورشت را حداقل وقت

به  زیعادت را از عز نیا کند.ای درست را عجله شیشد غذامجبور نمی @darkhast_romannn
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کرد تا پخت را زودتر درست میکه می ییحتما غذا دیارث برده بود با

 قشنگ جا افتاده بیفتد.

 یدم کند که نگاهش به سماور افتاد و لبخند زد قور یداشت چا قصد

 .را هم دم کرده است یداد همسرش چانشان می نیسماور بود و ا یرو

 بود که آوان به آشپزخانه رفت. یهای چاحال پر کردن فنجان در

 خودش رو خسته نکنه. ادیکمک که خانومم ز امیــ گفتم ب

که  ییبایبه همسر مهربانش انداخت و لبخند ز یچشم نگاه ریاز ز سروه

 هایش نشست.لب یگذاشت رومی شیاش را به نماچال گونه

 ــ دستت هم درد نکنه.

را  ینیر چهارتا فنجان پر شدند سکه ه یکنارش قرار گرفت و زمان آوان

 برداشت.

 هم داره. یــ چه عطر گالب

 آورد. رونیب نتیای از کابسماور را خاموش کرد و قابلمه سروه

 ها تا من برنج رو درست کنم.مهمون شیپ نیــ تو برو بش
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 .ستادیای اسمت در رفت و لحظهبه آوان

 کمکت قاصدکم؟ امیــ ب

 ذاشت.اجاق گاز گ یرا رو قابلمه

 ندارم. یــ نه جانم کار خاص

 .برد ییرایرا به پذ ینیتکان داد و س دییتا یبه نشانه یسر آوان

 

 

 یبه تراس برگشت صدا یبرداشت به همراه دو فنجان چا ینیبعد س

 او را از افکارش جدا کرد. نبیز

 .میگرسنه اس شرمنده ما هم بهت زحمت دادهناسه  ــ سروه جان

اش بود و گذشته ستادهیمه مدت در کنار اجاق گاز اشد آن هنمی باورش

 کرد.را مرور می

 را از دستش گرفت.هناسه  برداشت و نبیسمت زقدم به چند
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 آخه. یچه زحمت زمیــ نه عز

که در آشپزخانه بود نشست و تا  یناهارخور زیپشت م یصندل یرو

 کند. ریاش را سکودک گرسنه

 ریمادرش ش ینهیکه از سناسه ه یرهیدر سکوت خ قهیچند دق نبیز

 .دیکه ذهنش را مشغول کرده بود پرس یخورد شد و بعد سؤالمی

  آلمان؟ نیبرگرد ستیکه قرار ن گهیــ د

دخترش را نوازش  ینگاه از هناسه کش گرفت و در همان که موها سروه

 شد. رهیخ نبیهای درشت زکرد به چشممی

نظرمون رو عوض هناسه  وربود اما حض شهیهم یبرا میــ اول که رفت

 کرد.

 سکوت کرد. هیزد و چند ثان یکمرنگ لبخند

 یرونیدختر ا هیمملکت خودمون باشه  یتوهناسه  ــ دوست داشتم

 تموم. یهمه چ
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 یرو روشن نگه دارم برا زیعز یهم دوست داشتم چراغ خونه یلیخ

ما شد با آوان صحبت کردم و اون هم  یوارد زندگهناسه  یوقت نیهم

رو هناسه  میخونه تجربه کرد نیا یکه ما تو یم عشقخوامی ول کرد.قب

 .میبر ستیکم تجربه کنه و فعال قرار ن

 ماند. رهیاش خهای در هم گره خوردهزیر انداخت و به انگشتسربه نبیز

 خوبه. یلیــ خ

 و خودش هم بلند شد. دیکه خوابش برده بود را در آغوش کش هناس

 .میسفره رو بنداز امیتخت بعد ب یرمش توــ خوابش برده برم بذا

 سمت اجاق گاز رفت.خندان برخاست و به نبیز

 برم.سفره رو می یگردفسنجون تا برمی یبرا رمیمــ آخ من می

 را در آشپزخانه تنها گذاشت. نبیزنان آنجا را ترک کرد و ز قدم

ک تش یآهسته کنار تخت نشست و او را رو یلیرفت و خهناسه  اتاق به

 هیبعد از چند ثان یو وقت دیباال کش شیپاها یرا تا رو پتو گذاشت.
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اتاق را  نبیکمک به ز یمطمئن شد دخترکش خواب است بلند شد برا

 ترک کرد.

ها را گذاشت و او هم غذا را سفره را در سالن پهن کرد و بشقاب نبیز

 .دیکش

 شام؟ نیایب دیقصد ندار ونیــ آقا

 رفت. کینزدبلند شد و چند قدم  آوان

  ن؟یتخت سفره رو ننداخت یتراس رو یــ چرا تو

 سفره گذاشت. یها را رویبشقاب سبز نبیز

 .میخونه تنها بذار یرو توهناسه  شه کهــ نمی

 از سفره نشست. یهم پشت سر آوان جلو رفت و قسمت سهراب

 خانم. یآبج یدیــ ممنون چرا زحمت کش

آوان  یروره گذاشت و روبهبزرگ و گرد برنج را وسط سف سید سروه

 نشست. نبیکنار ز

 ــ نوش جان برادر.
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از بابت سهراب و همسرش  الشیخ یها تعارف کرد و وقتبه آن آوان

 کرد. یخال شیبرنج برا ریراحت شد بشقاب سروه را برداشت و دو کفگ

 سوم را پر کرد دستش را گرفت. ریآوان کفگ یلبخند زد و وقت سروه

 تونم.نمی ریاز دو کفگ شتریکه ب یندوــ بسه جانم می

آمد و گاه سروه خوشش میهای گاه بیجانم دنیلبخند زد از شن آوان

دانست های قاصدکش را که متفاوت بود دوست داشت میمحبت

 محبت است. نیماند هممی ادهایکه از انسان در  یاثر نیماندگارتر

 یو وقت اوردندیای به زبان نکدام کلمهتمام مدت صرف شام هیچ در

 .دندیهم به نوبت عقب کش هیسهراب تشکر کرد بق

 ها را بردارد که آوان دستش را گرفت.بلند شد ظرف سروه

 جمع کردنشون هم با من و سهراب. نیخسته شد دینیــ شما بش

داشتنش به خود  یبه همسرش بود و برا ینگاهش با قدردان سروه

 .دیبالمی
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 گرید یاگر کس دیکرد شاانم کمک نمیخانه به خ یدر کارها یمرد هر

هم  ییراینشست و درخواست پذمبل می یآوان بود بعد از شام رو یجا

 .دادیم

 بلند شد و دست سروه را گرفت. نیزم یاز رو نبیز

 میرخواد خانمش خسته بشه ما میــ خب پس حاال که آقا آوان نمی

 .دیهم باشهناسه  فقط مراقب اطیح یتو

 رقصاند. ییابرو سهراب

چند تا کار انجام  میکه همزمان بتون میها هستــ مگه ما مثل شما خانم

  م؟یبد

 .رفت اطیسمت حبه نبیو بلند شد همراه ز دیآهسته خند سروه

 یاکه داشتند همراه با بهار جان دوباره دیچرخ یدو درخت یرو نگاهش

 شدند.گرفتند و سرسبز میمی

 .میریه احتماال براش جشن بگهناس شش ماهگی گهیــ چند وقت د
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مانند قبل  گریسروه که د یداد و به چهره هیهای تراس تکبه نرده نبیز

 کرد چشم دوخت.پنهانش نمی

مد نظر  یکمکت تم خاص امیخونه ب نییتز یخوبه حتما بگو برا یلیــ خ

 ؟یدار

 شد. اطیهای حکییموزا یرهیخ یاهیو ثان دیلب گز متفکر

 شیکار هیتو هم نظرت رو بگو باالخره  ستیکرم نف یتو یچیــ نه ه

 .میکنمی

 رفت. نییها پاها برداشت و از پلهاز نرده هیتک نبیز

 دم.کنم بهت خبر میــ حتما فکر می

 .دیسمتش چرخو به ستادیداشت که ناگهان ااز سروه قدم برمی جلوتر

 یم رو توکه پا نیهم زیی عزخونه میبار دعوت شد نیاول یبرا یــ وقت

 یعطر بهشت دهیعشق م یخونه بو نیگذاشتم به سهراب گفتم ا اطیح

 تونم احساس کنم.رو می
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 زایچ یلیاما خ دمشیند شتریکه آشنا شدم با اینکه چند بار ب زیعز با

 .گرفتم ادیازش 

 زیدونست با عزشب به سهراب گفتم عاشق شدم اون که نمی هی ادمهی

 بود کتکم بزنه. کیکه نزدشد  یعصب یاهستم به اندازه

 یتاسف تکان داد و در همان حال هم تک خنده یبه نشانه یسر

 کرد. یکوتاه

 .یدیدمی دیبوده رو با زیمنظورم از عشق با عز دیفهم یــ واکنشش وقت

 حرف نزنم. میمستق ریبه قول خودش غ گهیروز با من قهر کرد تا د هی

و همان  دیبود کش ستادهیکه کنارش ا یدرخت کهنسال یبه تنه دست

 کرده بودند را لمس کرد. یزمان آوان و سروه کنده کار کیکه  یقسمت

خودشون  نیکه ب یعشق و محبت زیکنم آقاجونت و عزــ حس می

 شما به ارث گذاشتن. یبوده رو برا یجار

 نیشماها مقابلم هست یاما وقت دمیها رو نداون نیبا اینکه عشق ب من

 .نمیبوجودتون می یرو توها کنم اونحس می
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 .دیشنرا می نبیهای زسر تا پا گوش شده بود و با لذت حرف سروه

بود و هر  نیریش شیو پدر بزرگش برا زیصحبت کردن در مورد عز انگار

 .شدیهم خسته نم دیشنچه می

 آخر نشست. یپله یجمع کرد و رو نهیهایش را در سدست

 چیبدون ه دیتوننداره تا می تیگفت عشق محدودمی شهیهم زیــ عز

 .دیاما قبلش به خودتون عشق بورز دیکن یعاشق یمرز خاص

عطا  یهست که خدا به هر کس یبود عاشق شدن به محبت اله معتقد

مراقبت  یازش به خوب دیبشه با یهم مهمون قلب کس یکنه و وقتنمی

 کنه.

 هیتک واریهای دامنش در هم گره زد و به دنیچ یهایش را روانگشت

 داد.

darkhast_romannn@ رو به دست آوردم. یادیهای زکه گذروندم تجربه یراه یتو نبیــ ز

https://t.me/joinchat/fbNC0O6yGo42ZmE0


معجزه بود که از دست دادمش و غمش  میزندگ یتو زیعز بودن

 .رهیوقت از دلم نمهیچ

 .سمت در برگرداندسهراب از پشت سرشان نگاه هر دو را به یصدا

 .نیساعته با هم خلوت کرد هیها خوب ــ خانم

 ادیمشغول صحبت بودند که مکان و ساعت را هم به  یقدر به

 .آوردندنمی

 یزده بود را پاک کرد و از رو شیچشمش ن یکه از گوشه یاشک سروه

 پله بلند شد.

شم مکان و و آقاجون که می زیصحبت در مورد عز ریــ شرمنده درگ

 برم.می ادیزمان و... رو از 

 سروه را مخاطب قرار داد. سهراب

 خانم. یحمتشون کنه آبجــ خدا ر

 هایش کرد.به لباس یاانداخت و اشاره نبیبه ز ینگاهنیم

 کار دارم. یتا مغازه هم برم کم دیکه با میبپوش بر گهیــ د
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 ها گذشت به داخل رفت.سرش را تکان داد و از کنار آن نبیز

 کردن همسرش نگاه کرد. دایپ یاطراف را برا سروه

  ــ پس آوان کجاست؟

 .دیکش شیهم به موها یو دست دیکفش پوش سهراب

 .ادیسر با من تا مغازه ب هی شهیــ داره حاضر م

سمت های تراس را پشت سر گذاشت و بهچشم از سهراب که پله سروه

 حوض رفت گرفت.

 شب بمونه. نبیز دیــ کاش بذار

 .دیکرد خندمی زیرا تم اشیهای خاککه کفش یدر حال سهراب

ما  یخونه یایب یکنشب دل از آقاتون نمی هیت خانم خود یــ آبج

 حاال من چطور دل از خانمم بِکَنم.

را که  رشیدامن حر یسروه بدون آنکه جواب سهراب را بدهد گوشه 

 سمت خانه برداشت.انگشت گرفت و چند قدم به انیهم بود م یگلبه
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ن او و سهراب خانه را ترک کردند اما آوا نبیهایش جواب نداد و زتعارف

 .دیاش را بوسو مهربان گونه دیرا در آغوش کش

از  یکمک نمیبب میحساب و کتابش به مشکل خورده بر یــ سهراب تو

 داریوقت ب ریاومدم تو بخواب باز تا د رینه اگه من د ای اددستم برمی

 .یسیکتاب رو بنو ینمون

 سمت جمع کرد. کیهایش را به لب

 .یایابم تا بخونمی یام ولــ چشم خودمم خسته

 که آوان را صدا کرد او هم به اجبار از همسرش جدا شد. سهراب

  رم؟یبرات بگ یندار ازین یزیــ چ

 شیموها یرنگ را از رو دیسف ریچند قدم به عقب رفت و شال حر سروه

 برداشت.

 خدا پشت و پناهت. ایزود ب یــ نه فقط اگه تونست

 کرد. خانه را ترک یلبخند زد و با خداحافظ آوان
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سمت اتاق دخترکش رفت مبل انداخت و به یدسته یشالش را رو سروه

 به او که هنوز خواب بود زد. یو سر

و  ییرایگردد پذبرمی گرفت تا فرصت دارد و آوان هم به خانه میتصم

 آشپزخانه را مرتب کند.

که به خانه برگشت بارها سروه را صدا کرد اما او غرق در عالم  آوان

 .بود یگرید

اش گذاشت و او را تکان داد که دخترک از جا شانه یدست رو کالفه

 نگاه همسرش شد. خیاش مدهیو نگاه ترس دیپر

 ؟یزنتر صدام نمیچرا آروم میخدا ترسوند یــ وا

 .دینکند خند داریرا بهناسه  که یآرام یبا صدا آوان

انم خ دمیاس کنارتم؟ بارهام صدات کردم د قهیمن چند دق یدونــ می
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بلند شد و او با هناسه  یهیگر یدهان باز کرد جوابش را بدهد صدا تا

 به همسرش چشم دوخت. یزانیهای آولب

  ؟یکرد دارشیراحت شد ب التیــ حاال خ

 لرزان سروه قلبش را به درد آورد. یآلود و صدابغض لحن

دم مشکته؟ مگه من مُردم تو خودت رو ــ خانومم حاال چرا اشکت 

 خوابونم تو برو استراحت کن.رو میهناسه  ؟یکنخسته می

داد.  هیتک واریرفت او هم به دهناسه  به اتاق یهای بلندکه با قدم آوان

اش گذاشت و یشانیپ یهایش را بست و دست روچند لحظه پلک یبرا

 سردرد امانش دهد. نیا دیماساژش داد تا شا

 .دیبالکرد به خود میداشت و درکش می یینکه همسر عاقلا از

 یمار دارد که پا به هر مکان یبود آوان در وجودش مهره مطمئن

 شوند.اش میفتهیگذارد همه شمی

کنم تو استراحت کن انگار تا به اتاقش رفت را آرام میهناسه  گفت من 

 آمد.نمی شیپدرش ذوق کرده بود که صدا دنیدخترک با د
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هایش را که لباس یگرفت و به اتاق خودشان رفت. تا زمان واریاز د هیتک

کرد مغزش در عوض و مسواک بزند حالش خوب نبود و احساس می

هایش بسته شد چشم دیتخت دراز کش یکه رو نیحال انفجار است هم

 فرو رفت. یقیو به خواب عم

بل حملش قا یاو را در تخت خواب چوب دیکه دخترکش خواب یزمان آوان

 رفت برد.که خودش می یاش را گرفت به اتاقگذاشت و دسته

ها کودک را درون بودند که شب دهیخر شیبرا یقابل حمل کوچک تخت

تخت که نشست  یرو بردند.گذاشتند و به اتاق خودشان میآن می

  .دیاش را بوسیشانیبه همسرش انداخت و خم شد پ ینگاه

 یشان را باردار شده است به قدرکه متوجه شد سروه دخترک یزمان

 کی دیشا زد. نشیشد تخمخوشحال شده بود که اندازه نداشت و نمی

برگردند و سروه، دخترکشان  رانیگرفتند به ا میتا تصم دیماه طول کش

  .اوردیب ایبه دن رانیرا در ا
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در آن کشور بمانند اما انگار ورق  شهیهم یها قصد داشتند براآن

ی در خانههناسه  گرفتند میجود آمدن آن کودک تصمبرگشت و با به و

  و کشور خودش بزرگ شود. زیعز

بود ماندند و  دهیدر همان خانه که در کشور آلمان خر نیو آو مادرش

 را داشته باشد. شانیها را دست گاندوف سپرد که هواآن

ها به و آن ندیرا ببهناسه  آمد تا زیعز یهم چند بار تنها به خانه پدرش

 نگفتند. یزیراند چاش نمیکه مهمان را از خانه یحرمت مادربزرگ

 یخواهد تا زمانو گفته بود نمی دهیپدرش را ند دیهنوز همسر جد آوان

کند اما  یزندگ نهینبود با ک یمرد هایش به او بیفتد.که زنده است چشم

 یحت بود. زاریبه اسم عشق ب یهایی که خانه خراب کن بودند حتاز زن

کرد از مادرش چرا قبول نمی دیپدرش با وجود همسر جد دیفهمنمی

 .ردیطالق بگ

خانم بارها تماس گرفت و از او خواست با پدرش صحبت کند و به  پروانه

 .زدیحرف م کیهایش گوش داد و صحبت کرد اما مرد تنها حرف
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 .دمیــ من زن طالق نم

*** 

 

گرفته بود او را از  یزدختر را به با یهای بستهکه پلک دیخورش نور

های چشم نیاز ب یو نگاه دیتخت چرخ یرو یکم کرد. داریخواب ب

 شهیداد مانند همبازش به اطراف انداخت نبود آوان نشان مینیمه

 .تر استهم از او زرنگهناسه  یخانه خودش بوده و حت زیسحرخ

 را به فرش رساند و بلند شد. شیشد و پاها خیزنیم

دخترکش  یهای کودکانهی از ته دل همسر و خندههاخنده یصدا

 هایش کرد.لبخند مهمان لب

شست و سپس  سیاز آنکه به سالن برود دست و صورتش را در سرو قبل

 اش رفت.یبه سراغ دو فرد دوست داشت

 ه؟یبه خنده خبر شهیــ هم
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را از هناسه  بلند شد و نیزم یشاد سروه از رو یصدا دنیبا شن آوان

 اش برداشت.نهیس یرو

مثل قاصدک خانممون که  میکردورزش می میــ من و دخترِبابا داشت

 .میستیتنبل ن

 .دیابرو در هم کش یظو پر غ ستادیدست به کمر ا سروه

با دخترت من رو دست  گهیدارم براتون حاال د انیــ باشه ئاموزاگ

 .نیندازمی

 .دیا بوساش رو گونه دیو دخترش را محکم در آغوش کش دیخند آوان

 بشم هناسکم. قتیعم یاون چال گونه یــ فدا

آوان  یهای پدرانهیهم فشرد و نگاه از عشق باز یهایش را رولب سروه

های به توجه بیاوقات عج یگاه گرفت و به آشپزخانه رفت.هناسه  و

پشت  یصندل یرو داد.کرد اما بروز نمیآوان به دخترشان حسادت می

 خودش گرفت. یبرا ریان و پنن یانشست و لقمه زیم

 کرد.می یدگیها رسآن یبه همه دیداشت که با یادیز یکارها
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مبل دو  یرا جمع کرد و به سالن رفت کنار آوان رو زیاز صبحانه م بعد

 نفره نشست.

  گل دخترتون؟ یسفارش بدم برا یچ کیپدر ک یــ آقا

 اش حلقه کرد.و دستش را دور شانه دیسروه چرخ سمتبه

خوشمزه و بامزه  یخانواده هیخوشگل از  یعکس سه نفره هی ــ

 چطوره؟

 سؤالش را به زبان آورد. دیترد با هایش را جمع کرد.کرد و لب مکث

  باشه؟ کیک یرو من عکس یندار یــ بعد تو مشکل

 را در آغوش سروه گذاشت و بلند شد.هناسه  آوان

 نهیبب ستیرار نق یرو جز خودم و دخترمون کس کیــ نه چون اون ک

 دخترونه سفارش بده. کیک هیهام مهمون یبرا

 کرد. یبلند یقاصدکش خنده زانیهای آولب دنیبا د آوان

 رو با هم بزرگ کنم.هناسه  همزمان تو و دیبا یعنیــ 
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 یکه روهناسه  یهایش را دو طرف پهلوو دست دیدر هم کش ابرو

 تر کرد.بود محکم ستادهیا شیپاها

 میبذار دهیاعصابمه... آخه مگه عکس پوش یرو یلیتعصبت خ هی نیــ ا

  شه؟یم یچ

 شد. یجد آوان

تالش  یخودیب رهینم نیموضوع از ب نیا یمن رو تیــ سروه حساس

 نکن.

 که شوکه شد. دیدیبار بود م نیاول یآوان را انگار برا تیجد سروه

 بفهمم.رو  لتیدوست دارم دل یــ من فقط سؤال دارم بدونم چرا حساس

هر دو  نیب هیسمت پنجره رفت و چند ثانتفاوت از سؤال همسرش بهبی 

 آوان شروع به حرف زدن کرد. تیسکوت بر قرار شد و در نها

 ندارم. یرادیا چیهام خوبه و هــ سروه فکر نکن من تموم اخالق

 هیو هر شخص هر چقدرم که خوب باشه  ستیخوب مطلق ن یکسهیچ

 داره. یبد
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هایش را قبول داشت و تمام حرف هایش نشست.لب ید رولبخن سروه

 کرد. دییهایش تابا بستن پلک تیدر نها

 ندارم فقط برام سؤال بود. یــ درسته من مشکل

 انداخت. وارید یبه ساعت رو ینگاه آوان

 میبر نبیز شیپ مشیرو ببر آماده کن بذارهناسه  نشده ازدهیــ هنوز 

 .میکن دیتولدش خر یبرا

 سمت اتاق رفت.را در آغوش گرفت و بلند شد به شدخترک

مادرش را در دست گرفته و  راهنیپ یکه گوشه یدر حال هناس

که دخترکش  یتا وقت آوان .دیخندکرد و میفشرد به پدرش نگاه میمی

 یهم رو بعد داد.دست تکان می شیخارج شود برا دشید یاز محدوده

ها آماده که آن یشت تا زمانرا بردا زیم یرو یمبل نشست و مجله

  .دیسیها را بنوشدند جواب جدولمی

 .دیطول کش یرا آماده کرد ربع ساعت طانیشهناسه  تا سروه
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 را انتخاب نکرده بود. یکند اما زمان مناسب یدوست داشت باز دخترک

و سرش را بلند  دیرا شنهناسه  غیج یسرگرم جدول بود که صدا آوان

 د.ها شآن یرهیکرد و خ

 .یجالب یــ چه ست مادرانه و دخترانه

 رها کرد برخواست. زیم یرا رو مجله

 .میــ بر

 را در آغوش آوان گذاشت.هناسه  جلو رفت و سروه

 .امیمن هم درها رو قفل کنم می نیماش یتو دیبر ریــ دخترت رو بگ

 .دیهایش را به هم کوبو دست دیخند هناس

 ؟یبابا خوشحال هیــ چ

هایش را دور دختر حلقه را در آسمان انداخت و دوباره دست هناسه آوان

 .سروه در آمد یکرد که صدا

 .ستیحرکت براش خوب ن نیــ نکن آوان ا

 .دیسمت او چرختکان داد و به یرا کم دخترش
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 سرمون اومد؟ ییبرامون انجام دادن چه بال میخیال بابا ما بچه بودــ بی

در را قفل کرد و جلو رفت کودک   سمت او روان شد.نگاهش به متاسف

 را از دستش گرفت.

بشه؟  یمغز بیحرکت ممکنه باعث آس نیا یدونمی نمیــ بده من بب

 .یکرده ا لیسرت تحص ریو تشنج و... خ یینایفلج و ناب

 .دیبه گردنش کش یو دست دیخند آوان

 کردم. یمگه چند بار بچه دار شهیخانم تکرار نم دیــ خب ببخش

 به راه افتاد. نیسمت ماشکرد و به اطیای به در حرهاشا سروه

بچه داشتم؟ فقط کتاب و مقاله خوندم شما هناسه  ــ مگه من قبل از

 نیا یو اطالعاتت رو باال ببر یها کتاب بخوندر مورد بچه یهم اگه کم

 .یریگمی ادیرو  زایچ

قاصدکش باز  یرا زد و خودش هم در جلو را برا نیماش موتیر آوان

 کرد.
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 !ینبود ینطوریتکرار نکنم اخه تو که ا دمیــ بابا غر نزن بانو قول م

 را در آغوشش فشرد.هناسه  نشست و یصندل یرو سروه

 یدیم لمیبذارم فردا ناقص تحو شتیروز بچه رو پ هیآوان اگه  یعنیــ 

 نشده. یزیچ یگیم

رار راننده ق یصندل یرا دور زد رو نیدر را بست و ماش دیخند آوان

 گرفت.

 بلدم. ییزایچ هی ستیدر اون حد ن گهیــ د

 زد. پوزخند

  ؟یبهش آب بد یخواستــ همونه می

 .به سروه انداخت ینگاهضبط را روشن کرد و نیم آوان

 .ستمیبلد ن رمیگمی ادیکنم دارم ــ آقا اعتراف می

  .دیدخترش را بوس یو موها دیکش یقیعم نفس

 طرح برجسته؟ م؟یریبراش بگ یخرگوش کیگم جانم کــ می

 به فکر فرو رفت. یبا انگشت چند ضربه به فرمان زد و کم آوان
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 تونه بخوره؟نمی یوقت میبخر کیک دیگم سروه چرا باــ می

 نگاهش کرد. متعجب

 .نهیبهاش رو میلمیــ چرا داره؟ بعدها عکس و ف

ا در هایش رانگشت یهای پدر و مادرش گاهبدون توجه به حرفهناسه  

 کرد. یهم با شال مادرش باز یبرد گاهدهانش می

تماس گرفت  نبیسهراب با ز یکه مانده بود برسند به خانه ابانیخ چند

 .ردیبگ لیها تحوبچه را از آن دیایتا ب

ها پارک کرد و سروه را کنار آپارتمان آن نیبعد آوان ماش یقهیدق چند

 را فشرد. فونیشد دکمه آ ادهیپ

  ــ بله؟

که انگار او هم آن روز مانند آوان خودش را به  دیسهراب را شن یصدا

 استراحت دعوت کرده بود.

 رو آوردم.هناسه  ام،ــ سروه
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 .دیآرام سهراب را شن یخنده یصدا

 .نییهم اومد پا نبیز دمتیخودم د هیریتصو فونیخانم آ یــ آبج

مقابل  و دیرس نبیو لب باز کرد جوابش را بدهد که ز دیخند سروه

 .ستادیسروه ا

 دل حالت چطوره؟ زیــ سالم عز

 سمتش رفت.جا کرد و چند قدم بهبهرا جا هناس

  ؟یجان فدات خوبم خودت چطور نبیــ سالم ز

و  زدیرا که دست و پا مهناسه  زده دست باال برد وهیجان نبیز

 .دیدر آغوش کش دیخندمی

 و بد باشم؟ نمیعشق خاله رو بب شهیــ مگه م

 زد. یلبخند مهربان سروه

 خانم شده.هناسه  لیخودم که فقط سهم وسا فیهم ک نیــ ا

 یصندل یبرگشت و رو نیسمت ماشکرد و به یخداحافظ نبیز از

 نشست.
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 .میــ بر

 آوان استارت زد و دستش را گرفت. 

  م؟یبر رونینشده تنها بهناسه  اومدن ایبعد از به دن یــ دقت کرد

 کرد. دییایش تاهبا بستن پلک سروه

 ــ اره دقیقاً.

تهران  یمیقد یدر منطقه یمعروف یبه قناد کیسفارش ک یبرا ابتدا

که سروه خواسته بود شد و بعد هم در  یخرگوش کیرفتند و همان ک

 بود سفارش تم اسب تک شاخ را دادند. یکیکه همان نزد یفروشگاه

های سروه قدم در حال صحبت با فروشنده بود اما نگاهش به دنبال آوان

که کارش تمام شد با چند  یزمان .دیچرخرفت میکه در فروشگاه راه می

قدم بلند خودش را به همسرش رساند و دستش را دور کمرش حلقه 

 کرد.

  م؟یــ خانومم بر
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مغازه بود  یکه دو برابر خودش قد داشت و گوشه یاز خرس بزرگ چشم

 برداشت.

دارن خوشم  زیهای بزرگ که همه چمغازه نیاز ا یلی. خمیــ آره بر

 .ادیم

 آوان رفتند. لیسمت اتومبهم از فروشگاه خارج شدند و به دوشادوش

 شه؟یشش ماهش مهناسه  یــ راست

 خنده افتاد. به ای مکث کرد که ناگهانلحظه سروه

 .شهیرفت چند ماهه م ادمیلحظه  هی یعنی گهیــ آره د

 سف تکان داد.تا یبه نشانه یو سر دیهم خند آوان

 .میپدر و مادر نمونه ما هست یعنیــ 

هایش که آوان چشم یکه نشستند و به راه افتادند تا زمان نیماش در

را  نیماش زدند.نمی یکدام حرفثابت شد هیچ انتیاور یکافه قناد یرو

سروه  یدستش را پشت صندل دیپارک کرد و چرخ ابانیخ یگوشه

 گذاشت.
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 های تهرانه و...یمیکه از قد انتیکافه اور میسر بر هیــ نگه داشتم 

 .میبر رونیدو نفره ب میفرصت نکردهناسه  هم که بعد از ما

 کافه دوخت. ینگاه به در چوب سروه

 موافقم. میــ بر 

 شدند. ادهیپ نیدو از ماش هر

سفارش  یها نشسته بود و آوان برازیاز م یکیپشت  دیایتا به خودش ب 

 .رفت شخوانیسمت پبه

 بار چه زمان دو نفره به کافه رفته بودند. نیآورد آخرنمی ادی به

  کنه؟فکر می یــ خب خانومم به چ

 و نشست انداخت. دیرا عقب کش یچوب یبه او که صندل ینگاه

  ؟یسفارش داد یچ .میآلمان رفت یای که توکافه نیــ به آخر
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https://t.me/joinchat/fbNC0O6yGo42ZmE0


محشره البته با  دمیهاش که شنما شکالت داغ و خودم قهوهش یــ برا

 .روکیپ ینیریش

 زد و نگاه از فضا گرفت. زیم یچند ضربه رو قاصدک

رو احساس  یخاص نیریش یبو هی یکافه رو که باز کرد یــ در چوب

انگار  ینبودم ول میقد یهای قبل و به قولدهه یاینکه من تو با کردم.

 یها و حتنهییآ ،یمیهای سبک قددر و پنجره نیابرگشتم به اون دوران 

 همون زمانه. یبرقشون هم برا یزهایپر

 زد. یدر دست گرفت و لبخند جذاب زیم یهای سروه را رودست آوان

 زهایبوده م نیکارشون ا نیبهتر من هم موافقم. یکالم نوستالژ هیــ در 

  نشه. گهید دمزاحم افرا هیهای بقصحبت یرو با فاصله گذاشتن تا صدا

که کنارش  یاکرد. از پنجره دییهم گذاشت و تا یهایش را روپلک
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ها رو ستاره خواد شبمی دلم .میبر ریسفر کو هی شدیــ آوان کاش م

بشه تا آخر عمر ازش  ریبار افسون کو هی یگن هر کسمی یدیشن .نمیبب

 شه؟یرها نم

 را فشرد.دستش  آوان

 برمت خانومم شما فقط امر کن.هم می ریــ کو

 یهای عسلچشم یرهیسمت جمع کرد و خ کیهایش را به لب

 همسرش شد.

 هیجستجو کردم  نترنتیا یتو شیچند وقت پ یریــ البته نه هر کو

خراسان  یسه قلعه تو شیکی قشنگ بودن. یلیکرد خ یهایی معرفمکان

جهان رو  کیآسمون تار نیاش لقب پنجمهبود که فکر کنم شب یجنوب

و با  یهمون جا دراز بکش یتونمی گهیدماوند هم که د آسمون داره.
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 ریکرد تا تصوو نگاهش می دادیو آوان با لذت گوش م زدیحرف م سروه

 باشد. رهیاش ذخدر حافظه شهیهمسرش هم یبایز

 شیان آورد سروه سکوت کرد و گوش به صداکه آهسته به زب یشعر با

 سپرد.

 عشقم "

 زلبت دنیچ بوسه

 در سلسله هاست سلسله

 بوسه نیا اصال

 " غم کم حوصله هاست. یدوا

 زد ینیو لبخند دلنش دیکش یقیآوان سکوت کرد نفس عم یوقت

 .دیرا کنارت بدون قند نوش یشود چاکه می یــ تو همان

رفت  ادشانیان شده بودند که های خودشاحساس ریدرگ یقدر به

 .دیایب شیپ شیبرا یدارند و ممکن است مشکل یدختر
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 رونیکه ساخته بودند ب یادونفره یایتلفن آوان آن دو را از دن یصدا

 .دیکش

 یدکمه یانگشتش رو دنیبرداشت و قبل از کش زیم یرا از رو لیموبا

 سمت سروه گرفت.را به چییاتصال سو

 .امییرو حساب کنم م نهیمن هم هز نیماش یــ تو برو تو

 یکافه را با غصه و دلتنگ یرا گرفت فضا چییتکان داد و سو یسر سروه

 ترک کرد.

پدربزرگ و  یجذبش کرده باشد و چقدر جا یمکان شدینم باورش

 .دیدیم یمادربزرگش را خال

بعد هم آوان با  قهینشست که ده دق یصندل یرا باز کرد و رو نیماش در

 در دستش آمد. یپاکت

 ه؟یچ نیــ ا

 سروه گذاشت. یپا یپاکت را رو آوان
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اونجا من هم  میخانم ناهار درست کردن بر نبیــ سهراب گفت ز

 های اینجا رو گرفتم.ینیریبراشون ش

 انداخت. نییپا یسر

 .یــ خوب کرد

که از ضبط پخش  یاها هر دو به ترانهآن یبه خانه دنیزمان رس تا

 ند.شد گوش سپردمی

سمت شدند و به ادهیرا پارک کرد و هر دو پ نیکنار آپارتمان ماش آوان

 در رفتند.

چشم به هم  کیدر  دندیکه سوار آسانسور شدند و به خانه رس یتا زمان 

 نبیکنار ز یامبل دو نفره یبه خودش آمد که رو یزدن گذشت و وقت

 .دیبوسکرد میمی هیرا که در آغوشش گرهناسه  نشسته بود و

 یو دست دیخوابش برده بود را بوس هیدخترکش که از شدت گر یشانیپ

 .دیکش شیبه موها

  رو کجا بذارم؟هناسه  جان، نبیــ ز
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رفت و  ییسمت راهروبلند شد اشاره کرد او هم دنبالش برود به نبیز 

متفاوت بود را باز  هیها که رنگش با بقاز اتاق خواب یکیدر سبز رنگ 

 .ستادیکرد و عقب ا

 تخت. یــ بذارش رو

بود چند قدم برداشت و  دهیکه تا به حال ند یاتاق دنیشوکه از د سروه

 یباز لیها و وساعروسک دنید از شد. رهیبه اطراف خ یبا کنجکاو

 نشست. شیدر گلو یدخترانه و پسرانه بغض

هایش جمع شده بود را که در چشم یتا مبادا اشک ستادیا نبیبه ز پشت

 ست دوستش فکر کند قصد ترحم دارد.اخونمی .ندیبب

 یزانو زد تا پتو را رو نیزم یتخت گذاشت و همان جا رو یرا رو هناس

 .هم حالش بهتر شود دیاو مرتب کند تا شا
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 ت.او گذاش یشد و خودش را جاهناسه  سروه و یرهیخ هیچند ثان نبیز

 دیآن تخت بخواباند شا یفکر کرد که بتواند فرزند خودش را رو یروز به

 یپا قدم آن کودک در اتاق و تخت ندیرا به اتاق برد ببهناسه  هم از قصد

 شود. یشود خودش هم صاحب فرزندمی ریاست به خ دهیکه خر

 یآب کند و کس ییای بعد به آشپزخانه رفت تا بغضش را به تنهاهیثان

 هایش نباشد.شاهد اشک جز خدا

دوست  شهیو هم دهیچ یخاص جانیازدواجش با ه لیکودکانه را اوا اتاق

فرزندش  یداشته است را برا یکه خودش در کودک ییداشت کمبودها

 که لطف خدا شامل حالش شود. ستیدانست قرار ننمی اما جبران کند.

مانند  توانست درک کندخدا را نمی یاز کارها یبعض یاینکه گاه با

ها یبودند و به بعض قیکه ال یکرد با وجودها را مادر نمییاینکه بعض

داد اما باز هم بعد از هر بار نماز خواندن همه نبودند فرزند می قیکه ال

 رندهیگ میتصم نیدانست او بهترسپرد چون میرا به خودش می زیچ

 است.
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ت و پشتش داش یعاقل یکرده و خانواده بشینص یکه همسر خوب نیهم

 بود. یکاف شیبودند برا

 

ای مبل سه نفره یرفت و کنار آوان که رو رونیآشفته از اتاق ب سروه

 .نشسته بود نشست

 یبود تا زمان شانیبرگشت پر ییرایکه اتاق را ترک کرد و به پذ یوقت از

 نبیکرد زچند تالش می هر نشستند. نیکه از آنجا رفتند و درون ماش

 ل هم شاد نبود.نفهمد اما مثل قب

را که هناسه  را ترک کرد و نیخانه که برگشتند زودتر از آوان ماش به

 یدخترانه راهنیپ تختش گذاشت. یهنوز خواب بود به اتاق برد و رو

هایی که لباس نیگزینشود جا داریبهناسه  که یرا آرام طور یکوتاه

از اتاق  برق را زد و زیو بعد هم پر دیکش شیرا رو پتو تنش بود کرد.

 خارج شد.
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 یاداد و جرعه نتیبه کاب هیآب برداشت و تک یوانیآشپزخانه رفت و ل به

 .دینوش

در سالن را پشت سرش بست و قصد داشت به اتاق برود که  آوان

 چشمش به سروه در آشپزخانه افتاد.

 شیکه صدا یدر افکارش غرق بود که متوجه آوان نشد تا زمان یقدر به

 کرد.

 شده؟ یزیچ ؟یفکر یا توــ قاصدک چر

 گذاشت. ییرا درون ظرفشو وانیآوان به خودش آمد و ل یصدا با

 سوزه.می نبیز یــ دلم برا

 نشست. یصندل یرفت و رو زیسمت مگرفت و به نتیاز کاب هیتک

 ای ندارن...ساله ازدواج کردن اما بچه یلیــ خ

 ش گذاشت.اشانه یو دست رو ستادیرا دور زد و پشت سرش ا زیم آوان

 .میستیها از خدا دلسوزتر نبسوزه ما آدم یکس یبرا دیــ سروه دلت نبا

ای بچه دیشا دونه.ها رو از ماها بهتر میباش خودش صالح اون مطمئن
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اون وقت خوشحال  یداشته باشه... فکر کرد یبیع ایبهشون داد ناقص 

اش ها اون موقع بگن کیخورن حاال ممکنه بعضشن؟ فقط غصه میمی

اش ندهیهام دلشون به حال اون بچه و آیبعض گهید میکال بچه نداشت

 بسوزه.

که درونش رفته بود  یاتاق ادیکرد اما ها فکر میآن یبه همه سروه

 خورد.افتاد غصه میمی

 .یااستراحت کن خسته میبر ایــ ب

 نیهایش را از باز غصه خوردن یآتش شد و کم یهای آوان آب روحرف

 برد.

 رو تموم کنم. زیـ تو برو تا من داستان عزـ

 .دیی سروه را بوسخم شد گونه آوان

 بخواب. ایهات رو خسته نکن و زود هم بــ باشه خانومم فقط چشم

 هم گذاشت. یزد و پلک رو یلبخند
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 ــ باشه جانم.

که  یکه از آنجا رفت سروه بلند شد و سماور را روشن کرد و تا زمان مرد

که درونش نصف داستان را  یرفت تا دفتر زیه اتاق عزب دیایآب جوش ب

 .اوردینوشته بود ب

بود تا در  دهیزمان پدربزرگش خر کیکه  یهای کاهبا ورق یمیقد دفتر

اش را انجام دهد اما اکنون در دست سروه های مغازهآن حساب و کتاب

 کند. اداشتیخودشان را درونش  یبود تا داستان زندگ

انداخت و به آشپزخانه  یعسل زیم یو دفتر را رو برگشت ییرایپذ به

 رفت.

خشک  یقاشق چا کی زیعز یگل سرخ بند زده ینیچ یقور درون

 .ختیر

 .اوردیدم ب یسماور گذاشت و تا چا یرا رو یکه تمام شد قور کارش

برداشت با قندان مخصوصش که در آن  نتیاز کاب یکیسرام وانیل

 بود. اشییهای کاکائوشکالت
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گذاشت و به  ینیس یو رو ختیخودش ر یبرا یوانیکه دم آورد ل یچا

 سالن برد.

 نشست. نریراکچ یصندل یگذاشت و خودش رو زیم یرا رو ینیس

 بود باز کرد. انشیشد دفتر را برداشت و از وسط که خودکار م خم

 دور در ذهنش خواند. کیکه نوشته بود را  یخط آخر چند

 زیخوش از زبان عز یاول را با خط یو کلمه دیورق کش یرا رو خودکار

 نوشت.

بودم که روزهام فقط با  یدختر نوجوان احساسات هیها من ــ اون روز

هایی که داداش کوچک لمیف دنیهم د یگذشت و گاهکتاب خوندن می

نظر خودم عاشق شدن گناه نبود اما نظر مادرم با  از .مینیآورد ببترم می

 من تفاوت داشت.
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زدم و می دید اهشیاتاقم آسمون رو به خاطر رنگ س یرهها از پنجشب

های چشم یکردم پس توبستم و فکر میهام رو میای چشملحظه

 .شدم رهیآقاجونت خ

بود را  یهایش جارکه از چشم یهای اشک زاللآن لحظه قطره زیعز

  .دیپاک کرد و آهسته خند

 دمیفهم میکرد یکجاش جالبه؟ بعدها که با آقاجونت عروس یدونیــ م

کرده اما چون زده و من رو تصور میمی دیاون هم هر شب آسمون رو د

  ذاشته.نمی شیپا پ یسرباز شهرستان هیبودم و اون  مساریمن دختر ت

درخت گردو نشسته و  ریز دمیزدم دباغ قدم می یروز که داشتم تو هی

رو  یکس یرفتم و متوجه شدم چهره کینزد آهسته کنه.می یداره نقاش

کامل که کنارش  شد حدس زد.کشه اما چون کامل نبود نمیمی

زیر به من انداخت اما دوباره سربه ینگاهسرش رو باال آورد و نیم ستادمیا

همراهش داشت  فیک هی شهیهم براش ضعف رفت. شتریشد و دل من ب
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کرده بود و من  زونیدرخت آو یاش رو از شاخهو اون روز هم دسته

 و شناختم. دمیرو د ینصف کتاب

 ای از کتاب جنگ و صلح رو به زبون آوردم.جمله ناخوداگاه

است.  یعشق مانع مرگ است. عشق زندگ ست؟یعشق! عشق چ»

که  کنمیفقط به آن سبب درک م کنمیهر آنچه درک م ز،یچهمه

 «عاشقم.

که  دینگاهم کرد انگار زود فهم قیلحظه سرش رو باال آورد و عم اون

 یرهیخ کیبار از نزد نیاول یاون کتاب رو خوندم و من برا از یمتن

انتخاب  گهیکتاب د هیرو از  یاون لحظه متن های مرموزش شدم.چشم

عاشق  دهیهام فهماز چشم گهیلفافه داره م یکرد و احساس کردم تو

  شدم.
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که  ستیزنند چون به نظرشان الزم ننمی یوقات حرفا یزن ها، گاه»

 ایدن کی یاندازه به …زنندگفته شود! تنها با نگاهشان حرف می یزیچ

هایش به دارد، از چشم تیاهم تانیبرا یزنند. اگر زنبا نگاهشان حرف می

 «…وجه چی! به هدینگذر یسادگ

م کتاب رو هاش بردارم و اسکه تونستم بکنم نگاه از چشم یتنها کار

  ببرم تا حواسش رو پرت کنم.

  دوبوار؟ سوءتفاهم؟ مونیکتاب اثر س نیاــ 

هاش انگشت نیزد و مدادش رو ب یشخندیاینکه جوابم رو بده ن بدون

 ادامه داد. شیچرخوند به طراح

  باهاش حرف بزنم. یااما خوشحال بودم تونستم چند کلمه من

تا  رسوندمین هم خودم رو مباغ م یرفته تو دمیفهمیکه م ییروزها
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در مورد  یو گاه میتر بشیمیکم با هم صمها باعث شد کمنیهم

که  یزیو هر چ عتیهام در مورد طبوقت یبعض میزدها حرف میکتاب

 شد در موردش صحبت کرد.می

من رو بکشه و  یخواستم نقاشکرد ازش می یروز که داشت طراح هی

نشستم رنگ  دیتاب سف یکه مقابلش رو نیاما هم رفتیاون هم پذ

  .نهیخونه تا من رو نب یو نتونستم بمونم برگشتم تو دیمامانم رس

ها که مامانم خواب بود و از پنجره کنار همون درخت شب یگاه

 شدیباعث م نیا میزدو با هم حرف می ششیرفتم پمی دمشیدمی

 بشه. شتریب نمونیب تیمیصم

 روانیس مینوشتم که عاشقانه بود و تقد یها متنبعد از مدت شب هی

که مامان دنبال  ییگذاشتم چون تنها جا یکتاب نیکردم با امضا ب

darkhast_romannn@ هام بود.همون کتاب نیاومد بگرده بهام نمینامه

https://t.me/joinchat/fbNC0O6yGo42ZmE0


ها اون متن ستیوقت قرار نکردم هیچخودم تصور می الیخ یتو شهیهم

 نداشتم. یدیبخونه چون اصالً به وصالمون ام روانیرو س

 میگذشت که تصمهفته از اون روز که من نامه رو نوشته بودم می هی

رو  یبدم و همون کتاب هیببرم و بهش هد روانیس یرو برا یگرفتم کتاب

  کتاب نبودم. نیی باون نامه ادیبردم که نامه داخلش بود و من اصالً به 

نوشتن کشید. انگار عزیز همین لحظه مقابلش بود و سروه دست از 

انگار او  دیآهسته خند رزنیپ کرد. هنوز یادش بود کهداشت تعریف می

چه  نیا دینامه را نشانش داد و پرس روانیهم به آن روز برگشت که س

  شده بود. رهیخ نیدارد و او هم تنها با شرم به زم یمعن

که در  ندیبب یرفتار دیترسو می کرد رازش آن گونه فاش شودنمی فکر

 تنها عقب گرد کرد و او را در آنجا تنها گذاشت. روانیشانش نباشد اما س

به  دیروز از پدرش شن کیبه خانه هم برنگشت و  یحت یطوالن مدت

 شهر خودشان رفته است.
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کرد می یقرارشد و بیدلتنگ می ینبود به قدر روانیها که سآن روز در

و چند بار که  ستیشده بود حال دخترش رو به راه ن که پدرش متوجه

 کرد. یاطالعدانست اظهار بیاو هم با اینکه می دیاز همسرش پرس

بود  رفتهی. او هم پذدیاخالق جد کیبعد از دو هفته برگشت با  روانیس

صحبت کند و تالشش  مساریداشت با ت میدخترک را دوست دارد تصم

 .دندیسبه هم ر دیشا ردیرا به کار بگ

را به  دیکه به ذهنش رس یشعر دیبار د نیاول یرا برا زیکه عز یزمان

 اش شد.رهیفقط خ یالعمل خاصاما بدون عکس دیزبان آورد و او هم شن

 تو دارد دل من داریکه به د یاقیــ اشت

 من داند و من دانم و دل داند و من دل

 من گل شود و گل شکفد از گل من خاک

darkhast_romannn@ نرود از دل من ونریابد مهر تو ب تا
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داد و  هیتک یسکوت کرد. به پشت دیقصه که رس یجا نیا زیعز

 یکرده بود که حرف رییتغ شیحال و هوا انگار هایش را بست.چشم

 یاداوریخودش  یروز اعتراف پدربزرگ را برا نیهم اول دیزد شانمی

 کرد.می

بود که حرف  یبودنش مرد مغرور یــ پدربزرگت با تموم احساسات

بار که  نیو آخر نیاون شعر هم شد اول آوردای به زبون نمیاشقانهع

بود  نیشد ازش گرفت اکه می یرادیا تنها رو به زبون آورد. یمتن

کرد اما به زبون بگم عمل می البته آورد.احساسش رو به زبون نمی

 ای داره.گهیلذت د هیآوردنش 

 سروه را فشرد. دست

و باالش به آقاجونت برده باشه اما  و قد شیمردونگ دیــ آوان شا

خودش ارث برده  یکه از بابا یزیمحبتش به بابات برده تنها چ

 رنگشه. یهای عسلچشم

 اش را مرور کرد.قرار عاشقانه نیاول یو خاطره دیکش یآه
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 یبه قدر نمشیبار نصفه شب رفتم پشت باغ بب نیــ سروه اول

 یبود کل زیو آقاجونت ت دمیزده بودم که دامنم رو اشتباه پوشهیجان

پاک بود که دستمم  یبه قدر عشقش و دستم انداخت. دیخند

اما  نهیریگناه ش درسته .میعقد نکرد یگفت نه تا وقتگرفت مینمی

شب خبر داد قراره فردا  هی هم شد. نیو هم میخوام ما انجامش بدنمی

از تا روز بعدش  دمیبا پدرم صحبت کنه و من از اون ساعت که فهم

 یتو ادیداد و فر یاسترس خوابم نبرد و هر لحظه منتظر بودم صدا

موندم تا برم منتظر می دیشب با تا.. نشد. یخونمون بلند بشه اما خبر

تنها  نه .بود ومدهین یمخف یرفتم جا یو بپرسم اما وقت نمیرو بب روانیس

ازش نشد و من هم حالم بد شده  یکامل خبر یهفته هیاون شب که 

چقدر حالم  یبفهم یتوننمی سروه.. کرده. رونشینکنه بابا از خونه ب بود

تونستم هم نمی یهفته ازش خبر نداشتم و از کس هی یبد بود وقت

 بپرسم.
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بار آخر  ینتونستم برا یکرده و من حت رونشیگفتم نکنه پدرم بیم

 .نمشیبب

ام داره باب دمیکردم که دتاپ نشسته بودم و به ماه نگاه می یشب رو هی

کرد سمتم که آدم رو وادار به احترام می یشگیبا همون ابهت هم

 یتنه یبرام تکون داد و رو یشدم و سالم کردم که سر بلند اومد.می

بودم که اشاره  ستادهیهمچنان ا من که کنار تاب بود نشست. یدرخت

نستم اومده حرف بزنه پس دومی و به حرفش گوش دادم. نمیکرد بش

 هش کردم.منتظر نگا

  «بودم؟ تا به حال دعوات کردم؟ یبد یمن بابا»

تکون دادم. پدرم فقط خشک  یمنف یلحظه فقط سرم رو به نشونه اون

  کرد.نمی انشیبه اطراف یبود که محبت یو جد

 .ادمهیرو  نیزم یشدن عصاش رو دهیکوب یصدا هنوز

ا رانندتون که آوردم ت یبشنوم تو از پسر سرباز گرانیاز د دیپس چرا با»

  «؟باشه خوشت اومده
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تونستم از خودم نمی یشوکه شدم حت یبه قدر دمیحرف رو که شن اون

 دمیترسهام جمع شد و میچشم یاشک بود که تو فقط کنم. یدفاع

 تیمامانم نبود نها گهیاون د چون دادگاه بابام بد محاکمه بشم. یتو

باز و  یهام رو مثل ماهبل بارها ها رو پاره کنه و بگه بهش فکر نکن.نامه

بود که  یسمج اشک ینتونستم بگم و فقط قطره یچیبسته کردم اما ه

 شد. یام جارگونه یرو

نگاهم کرد و سر  یادر هم گره خورده چند لحظه یفقط با ابروها بابا

 تکون داد.

 رو چرخوند. لشیسب یهم گوشه بعد

کت رو انجام حر نیبزنه ا یقصد داشت حرف مهم یبود که وقت عادتش

 بده.
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 .انگار تو هم از اون خوشت اومده دمیبزنم که د یدست هیفقط خواستم »

کرد و من هم گفتم از اینجا  یتو رو از من خواستگار شیپ یهفته

 «بره...

قدر کف دستم رو فشار دادم بود که با ناخن اون یاسترسم به قدر ادمهی

 خون شد.

 دیو چرخ ستادیدم اما وسط راه اپدرم بلند شد بره فقط نگاهش کر یوقت

 سمتم.

... با پرهرنگت می دنمیکه با د ستمیمن پدرتم دخترجان... دشمنت ن»

فرصت به اون  هیرضا نبود من  یخواستگار نیاینکه مامانت دلش به ا

اوقات  یگفت کبوتر با کبوتر باز با باز...گاه دیهم نبا شهیهم پسر دادم.

 «شبخت بشه.کبوتر با باز خو هیهم ممکنه 

شد که شوک بودم باورم نمی یتو قهیبابا اون حرف رو زد چند دق یوقت

کردم بگه با اون که از خودمون می فکر باشه. یطرز فکرش اون طور

تر از پول براش مهم یانگار بابا مردونگ اما .یشتره خوشبخت نمی نییپا
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و گذاشتن شدن  یعصب یلیبرعکس بابام برادرهام خ اما.. و امالک بود.

به عنوان  میتونو نمی ستیی ما نپشت مادرم که اون در حد و اندازه

عمر دعاگوشم  هیحرف آخر رو پدرم زد و  یول.. .میدامادمون قبولش کن

 یزندگ هی یمن براش مهمتر بود تا پول که مالک اصل یکه خوشبخت

من که  یسخت گذشت اما نه برا یلیروزها خ اون.. .ستینبوده و ن

که  روانیس.. کرد.داشتم و دلم رو با بودنش گرم می یمحکم ینهپشتوا

و مادرش  پدر کردم.رو احساس می یبیحس عج هی یاومد خواستگار

با .. به دلم نشستن. دمشونیداشتن که همون اول د یهای نورانصورت

هاشون قشنگ بود لباس یاومده بودن خونمون به قدر یهای محللباس

از ما  شتریب دیشا ها بپوشم.م از اون لباسکه دلم ضعف رفت من ه

 عقد.. برام سنگ تموم گذاشت. روانینداشتن اما خب کمتر هم نبود و س

اما  رفتیرو به عنوان دامادش پذ روانیمامانم کوتاه اومد و س میکه کرد

از تنها  یبرادرهام قبول نکردن و بعد از فوت پدر و مادرم بدون خداحافظ
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که  یاما از شرط یرفتم سر خونه زندگ گهید.. فتن.ر رانیخواهرشون از ا

گفته در  دمیگذاشته بود خبر نداشتم تا اینکه فهم روانیس یبابا برا

و اون هم  یو کار کن یدست خودم باش ریکه ز دمیدختر بهت م یصورت

تموم  شهیجان دخترم با وجود عشق م سروه.. .رفتیبه خاطر من پذ

 ها رو تحمل کرد.یسخت

 ها را به عقب راند.یشود سختگفت که با وجود عشق میاست میر زیعز

  هم گذاشت. یهایش را روداد و پلک هیرا بست. سرش را تک دفتر

 یبخواند براهناسه  یرا هر چند ساده نوشت تا روز زیعز سرگذشت

 شدن نبود. سندهیچاپ و نو

به چاپ شدن نداشتن و الزم نبود همه  ازیها نیزندگ یبعض یگاه

گرفت و راه روشش را الگو قرار نفر از آن درس می کیکه  نیخوانند همب

  داد با ارزش بود.می

  سرد شده را به آشپزخانه برد و همان جا رها کرد. یچا ینیو س ستادیا
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آوان دستش را گرفت و او را به  دیتخت دراز کش یاتاق که رفت و رو به

 .دیآغوشش کش

  قاصدکم؟ یــ باالخره اومد

قلبش  یاو گذاشت و گوش به صدا ینهیس یزد و سرش را رو ندلبخ

 سپرد.

 ؟یداریــ هنوز ب

 سروه را از رو صورتش کنار زد. یموها

 برد.ــ بدون خانومم خوابم نمی

 های سروه کرد.آوان لبخند را مهمان لب حرف

  ؟یرو تموم کرد زیــ داستان عز

 .دیاش کشهای خستهبه پلک یدشت 

 .زنمیم شیرایکم داره بعدها و ییزایچ هی گهید یدــ آره تا حدو

 .هایش را دور او حلقه کرددست آوان
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 .ریشبت به خ گهیبخواب د یــ خسته نباش
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 فصل چهاردهم 

 

کرد که آماده میهناسه  با کمک زینب خانه را برای جشن شش ماهگی

 زینب پرسید:

 خاص باشه. روز هیکنم هناسکه؟ حس می شش ماهگیــ امروز فقط 

 زد و چند قدم به عقب برداشت. لبخند

به عالقمون اعتراف  یاوج بچگ یهست که من و آوان تو یــ روز

 .میکرد

 هایش را به هم زد.دست نبیز

 .میخودتون کادو بخر یبرا نیگفتکاش می هیــ عال
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 و ابرو باال برد. ستادیبه کمر ا دست

قرار  مونیدو نفر یروزها انیدر جر یــ نه بابا آوان دوست نداره کس

 عشقمونه. یوهیکه م میریگیجشن مهناسه  به اسم نیهم یبرا رهیبگ

 هم فشرد. یهایش را رولب نبیز

 .میرینه جشن نگ گهیــ باز خوبه نم

 و به آشپزخانه رفت. دیخند

نداره تو بگو هر روز مهمون دعوت  یکار هینفهمه مناسبت چ یــ نه کس

 نه.کاون استقبال می میکن

 لیتبد بایز یرا به عروسکهناسه  نبیرا تمام کرد و با ز شیشب کارها تا

با آوان و  همزمان زد.هایش برق میچشم دنشیبا د یکردند که هر کس

به داخل خانه  یو بعد از احوالپرس دندیسهراب، گاندوف و نگار هم رس

 رفتند.

و با نگار را در آغوش گرفت   هایش رفت.به استقبال مهمان سروه

 خوش آمد گفت. رانیکرد ورودش را به ا یگاندوف هم احوال پرس
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 دهیهایی که تازه رساز مهمان ییرایگذشته و سروه در حال پذ یساعت

 در آورد. خچالیرا از  کیبه آشپزخانه رفت و ظرف ک نبیز بودند.

 ؟یخواای نمیگهیدختر د یگم سروه مطمئنــ می

 .دیلحن بانمک او خند به

 ؟یدختر خوب سراغ دارــ آره 

 رقصاند. ییابرو زیآم طنتیش نبیز

دختر شما  رونیب امیکنم از خونه شوهر ب یــ من خودم حاضرم فداکار

 بشم.

 نبیبه ز یهای شربت را برداشت و قبل از رفتن نگاهوانیل ینیس

 انداخت.

 دختر شما بشم. امیکنم ب یمن فداکار یــ اگه خواست

 رد و به او نشان داد.را باال آو کیظرف ک نبیز

 خوام چه کار.هست اخه تو رو میهناسه  ــ دختر که
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 نبیهمزمان همراه ز کیک دنیرا در آغوش داشت با دهناسه  که نگار

 شروع به خواندن تولدت مبارک کرد.

را  یهای خارجگذاشت و خودش هم کلمه یاآهنگ کودکانه سهراب

 کرد.تکرار می

ها شده بود فرشته هیشب دیسف راهنیآن پسروه که با  ینگاهش رو آوان

 .دیبالداشتنش به خود می یو برا دیچرخمی

داد اما هر قرار می ینعمت بودند که خدا سر راه هر مرد کی دخترها

 یدانست چطور از آن نعمت نگه دارداشتنشان نبود و نمی قیال یکس

را  مانتیو ا ینیخدا را اگر قرار بود بب نشیاز آفر یانظرش گوشه از کند.

 .یشدمی رهیبه همسر و دخترت خ دیبا یتر کنیقو

هر چقدر هم بزرگ شود و سنش باالتر برود باز هم در چشم او  سروه

بار در آغوش گرفت و  نیاول یاست که برا یهمان دخترک کوچک

 .دیاش را بوسگونه
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 شیسپرده که تمام آرزوها یاش را دست قاصدک خوبیست زندگدانمی

 قدم به قلبش گذاشته برآورده کرده بود. یقترا از و

 اش حلقه کرد.دست دور شانه ستادیکه کنارش ا سروه

و  میها رو به حال خودشون بذارــ خانومم به نظرت زشته مهمون

  م؟یقدم بزن میخودمون بر

شانه به عقب راند و  یرا از رو سوانشیای از گدسته یبا لوند دخترک

 .دیآهسته خند

 .میبر شدیــ کاش م

 شدند. رهیکرد هر دو به او خ شانیکه صدا نبیز

 د؟یبنداز یادگاریبا دخترتون عکس  دیــ پدر و مادر نمونه قصد ندار

رفتند و هناسه  سمتدوشادوش هم به گریکدیبه  یو سروه با نگاه آوان

 نبینشستند و ز یامبل سه نفره یرو سروه او را از آغوش نگار گرفت.

 ها گرفت.ره از آنچند عکس سه نف
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 .دیــ بسه دوتاتون دو طرف لپ تپل دخترتون رو ببوس

که دستش  یلمبرداریف نیها سهراب دورباز آن گریاز چند عکس د بعد

 بود را جلو برد.

 .نیاون انجام بد یشمع رو فوت کنه شما جا ستیــ دخترتون که بلد ن

 یعث خندهزد که باهایی میحرف یکرد و گاهمی یلمبرداریف سهراب

 شد.جمع می

 م؟یبخور کیک ستیقرار ن میاریتولد کادو ب نیــ انگار فقط ما رو کشوند

دست کوچک دخترکش  یو چاقو را برداشت و دست رو دیخند سروه

 را برش زد. کیگذاشت و ک

کرد و هر تکه را  میتقس یادیهای زرا به قسمت کیدر آخر خودش ک و

 کرد.یبشقاب گذاشت و نگار هم پخش م یرو

 گذاشت زیم یسهراب بشقابش را رو دیبه باز کردن کادوها که رس نوبت

 را برداشت. نشیو دورب

 بمونه. یادگاریکنم از قسمت آخر که  یبردار لمیف هی میــ بر
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 را هم در آغوش گرفت.هناسه  کادوها نشست و زیپشت م نبیز 

 .نهیببهناسه  میها رو انجام بدقسمت نیــ بذار من و آقامون ا

اول را باز کند که سهراب دست باال آورد تا  یقصد داشت کادو نبیز

 دست نگه دارد.

 ــ شعر گالب هم بخون براش.

 های جمع جلو رفت.از خانم یکی زهرا

 دم.می نبیخونم بعد کادو رو دست زمن شعر رو می نیــ اجازه بد

ه زهرا آهنگ را کم کرد و منتظر ب یهای آوان صدااز دوست یکی احسان

بزرگ را که جلد  یجعبه زهرا شد. رهیاول را برداشته بود خ یکه کادو

 داشت باال برد. یصورت یکادو

  کدوم جونه؟ یکادو نیجونه اهناسه  ــ گالب، گالب کاشونه تولد

 های آوان دستش را باال برد.از دوست یکیهمسر  سحر

 سحر جونه. یــ کادو
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آرامی باز کرد و غذ کادو را بهسپرد و او هم کا نبیرا دست ز کادو

 شطرنج را باال برد. یجعبه

 تاسف تکان داد. یبه نشانه یها سرآن یکادو دنیبا د سهراب

 .نیابرومون و برد نیگندش و باال اورد نیاورد هیچ یچ نیــ ا

 .دیخواند بلند خند شانیکه سهراب برا یبه شعر اوشیس

 یرو یخاله باز یبه جاببخش بد کردم گفتم بچه  تیــ تو به بزرگ

  مغزش کار کنه؟

 زد. یلبخند مهربان آوان

 ــ فدات داداش دستت هم درد نکنه.

 را جلب کرد. هیتخس سهراب توجه بق لحن

 خره.براش دفتر و کتاب می ادیبعد ب یــ نه اصالً آوان تعارف نکن دفعه

 .ریمشورت از من بگ هی حداقل

 تمام کرد. و حرف سهراب را دیشرمنده لب گز سروه

 .یبعد یسراغ کادو میبر گهیــ د
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 را برداشت و کنار گوشش تکان داد. یکوچک یکادو یجعبه زهرا

  نکنم؟ ای! باز کنم هیچیپ چیپ ه؟یچ یچ نیــ ا

و خم شد محکم  دیکرد بلند شود خندکه تالش میهناسه  به نبیز

 .دیاش را بوسگونه

 ــ اخ من فدات شم.

نگاه کرد که  نبیدست زهرا گرفت و به ز یچشم از حجم جعبه سهراب

 هیبق یرا رو نیدورب کالفه زد.هایش حسرت موج میعمق چشم

 چرخاند.

 .میبرــ ما کادومون رو می 

 باال برد. ییبه او نگاه کردند که ابرو یبا کنجکاو همه

 .دیرو باز کن هیبق یتا کادوها زنمینم یــ فعال حرف
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داد و او می نبیرا با خواندن شعر به دست ززهرا کادوها  بیهمان ترت به

آخر سهراب  در .گرفتمی نیکرد و به نوبت مقابل دوربهم باز می

 سروه و آوان چرخاند. یرا رو نیدورب

رو با دخترمون ببرم  کادوها گفتم و دیجا ندار گهیشما د دمیــ من د

 مزاحم شما نباشه.

کرد و همه در می یخها شوو تا آخر شب سهراب با آن دندیخند همه

 شد.ثبت می نیقاب دورب

 یکادو نبیکردند ز یخداحافظ یگریپس از د یکیها که مهمان یزمان

بود دور مچ کوچک  یچشم نظر یخود و همسرش را که دستبند طال

 ای پشت دستش زد.بست و بوسههناسه  اما تپل

 ــ خدا از چشم بد حفظش کنه.

 ییرایسمت پذرفت و او به رونینه بها از خامهمان یبدرقه یبرا آوان

  روان شد.هناسه  برگشت و نگاهش به دنبال
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های از عروسک یکیکه درون روروئک نشسته بود با  یدر حال دخترک

 کرد.می یدستش باز

 هناسه کم. فهیــ نذار دهنت کث

 .دیکش شیانقره یبه موها یروروئک نشست و دست کنار

 یاجان دلم اون هم موهاش نقره یکنمیرو برام زنده  زیعز ادی یــ دار

 بود.

انداخت و دست باز کرد تا مادرش او را در  یاعروسک را به گوشه هناس

 آغوش بکشد.

 برد.آورد لذت میکه دخترکش درمی ینامفهوم یاز صداها سروه

 ــ بگو بابا...

 بسته شدن در نگاهش را به آن سمت کشاند. یصدا

  ــ رفتن؟

 گذاشت. زیرخت آو یکتش را رو آوان
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 ــ آره.

دست باز کرد تا  دیپر نییباال و پا یو کم دیپدرش خند دنیاز د هناس

  بغلش کند.

 .دیسمتش رفت و خندهم به آوان

 اومد؟ ادتیها رفتن ما رو ــ پدرسوخته مهمون

 را از دور گردنش باز کرد. شیبلند شد گرهِ روسر سروه

 ادشیها رفتن خوش بود اون و سهراب نبیبغل ز یــ همون تا االن تو

 هم داره. یاومد پدر و مادر

 به اطراف انداخت. ینگاه

بده خونه رو جمع  ریدخترها رو خ نیگم خدا پدر و مادر اــ آوان می

 .کردن بعد رفتن

کرد را پاک میهناسه  های قرمز رنگکه لب یبلند شد و در حال آوان

 تکان داد. دییبه تا یهم به اطراف انداخت و سر ینگاه

@darkhast_romannn

https://instagram.com/soniamansoury


پوستش خراب  ن؟یقدر سرخ کرد نیبچه رو چرا ا نیــ لب و لپ و... ا

 !شهیم

 .دیرسبه گوش می شیبه اتاق رفته بود و تنها صدا سروه

 جانم. شهیشب خراب نم هیــ با 

رفت  سیبلندش کرد و بعد هم به سرو راهنیپ نیگزیرا جا یراحت لباس

 .و صورتش را با صابون شست

 تخت گذاشت. یرا که خوابش برده بود رو هناسه آوان

های وانیدر ل یسماور برداشت دو چا یرا از رو یآشپزخانه رفت قور به

 .ختیدسته دار ر

 ایتو هم ب مینیتراس بش یرو اطیح یبرم تومی ینیریو ش یــ چا

 قاصدک منتظرم.

 صورتش را با حوله خشک کرد. سروه

 .امیمیم گهید هیــ باشه چند ثان 
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کرد اما فکرش تخت نشسته بود و به حوض نگاه می یرو اطیدر ح آوان

 .دیچرخدر گذشته می ییجا

 و کنار گوشش زمزمه کرد. دیکه با سروه عقد کرد در آغوشش کش یوقت

جدا از هم به حساب  گهیو د میساعت به بعد من و تو، ما شد نیــ از ا

 دوست ومم.خان میباش کیهای هم شریغم و شاد یتو دیبا .میاینمی

و  یها فکر نکنلحظه به غم و غصه هیبرات بسازم که  یدارم زندگ

سروه ما  یکن یهمکار دیهم با خودت هات خندون باشه اما...لب شهیهم

روزهامون رو  یطور دیپس با میکن یعمر و هر روز با هم زندگ هیقراره 

کارت اف شهیباشه و بعدها برامون خاطره بشه. هم لمونیکه باب م میبساز

 رو مثبت نگه دار و مثبت هم فکر کن.

شدند در سالمت کامل  یخواست اگر بعدها صاحب فرزندمی دلش

 کند. یزندگ یو روان یروح

 سروه او را از افکارش جدا کرد. یصدا
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 یو آب باز میدیچرخها دور حوض میتابستون میبچه بود ادتهیــ آوان 

 م؟یکردمی

  ت.تخت نشس یو لبه دیکش یقیعم نفس

تونم که فقط می فیاما ح شهیاون روزها تنگ م یدلم برا یــ گاه

 رو مرور کنم. رشیتصو

تک داشت و تک بیاز غ نیدورب هی شیزندگ یتو یهر کس کاش

تنگ شد  یروز هی یکرد و اگه دلش برارو ثبت می شیهای زندگلحظه

 .رو داشته باشه لمشینشون بده ف یخواست به کس ای

 کرد. کیهایش نزدکه عطر هل داشت را به لب یچا وانیل آوان

ما که گذشت  یدوره ادیها به کارمون نمای کاشنیا یــ آره واقعاً ول

 لمیاش عکس و فاز هر لحظه میدعمل رو انجام می نیاهناسه  یبرا
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که به ذهنش  یهم گذاشت و متن یموافقت پلک رو یبه نشانه سروه

 آورد. بود را به زبان دهیرس

 است که ینیسرزم یــ دوران کودک

 … ردیمدر آن نمی کسهیچ

*** 

 

ای فکر هر دو به شب قبل صبحانه نشسته بودند لحظه زیکه دور م صبح

نبود بخوابند و  ادشانیگرم صحبت بودند که  یکرد و به قدر یگذر

 ساعت چهار صبح به اتاقشان رفتند.

 خورد. یای از چاکرد و جرعه کیهایش نزدرا به لب وانیل

  ؟یمونــ امروز خونه می

 به سروه انداخت. ینگاه

 ــ چطور؟
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درست کرد  یاو لقمه دیسمت خودش کشو گردو را به ریپن بشقاب

 مقابل آوان گرفت.

 جانِ سروه. میاز خاطره هامون رو مرور کن یــ گفتم کم

 های آوان برق زد و خم شد دستش را گرفت.چشم

زنم هر روز رو فقط به من جان بگو زنگ میــ قاصدک خانوم تو 

 شم.به جهنم که اخراج می رمیگمی یمرخص

 اش را به هم فشرد و با ناز چشم در حدقه گرداند.های برجستهلب

 امروز زحمت بکش بمون خونه. هیخواد ــ حاال هر روز نمی

 .دیدختر را بوس یبلند شد و گونه یصندل یرو از

گردم دارم در مورد طالق مامان صحبت کنم بعد برمیــ االن با بابا قرار 

  دارم برم عشق جان؟ اجازه هستم.هناسه  خانوم و اریدربست در اخت

 کرد. یهم بلند شد و تا کنار در او را همراه سروه

 ــ به سالمت جان دلم مراقب خودت باش.
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*** 

 

د در زمبل بلند شد و به اتاق رفت دخترکش را که دست و پا می یرو از

 .دیآغوش کش

 دختر مامان. ریــ سالم صبحت به خ

 .دیصورتش بود عقب کش یرا که جلوهناسه  کوچک دست

 ای به انگشتت رحم کن دخترکم.ــ گرسنه

زد سرخش که چشمک می یهادخترش را برطرف کرد و گونه یگرسنگ

 نکرد. شیرها دیاش را نشنهیگر یکه صدا یرا به دندان گرفت و تا زمان

 دخترکم. یبیخودته مثل س ریتقص گهینکن د هیرــ گ

 راهرو را پشت سر گذاشت. یبرد و چند پله رونیشد او را از اتاق ب بلند

 روروئکت و من غذا درست کنم؟ یتو رو بذارم تو میــ بر

 .دیمادرش کوب یشانه یآرام کف دستش را رو دخترک

@darkhast_romannn

https://instagram.com/soniamansoury


روشن کرد و  شیرا برا ونیزیرا در روروئک قرار داد و تلوهناسه  سروه

هناسه  شد گذاشت.پخش می یبرنامه کودک که تام و جر یشبکه یرو

 یهم وقت یدوخته و گاه ونیزیتلو یهای درشتش را به صفحهچشم

 .دیکشمی یکوتاه غیکرد جفرار می یجر

به خورشتش بزند و در  یاز او مطمئن شد به آشپزخانه رفت تا سر یوقت

  شد.همان حال هم مشغول پخت برنج 

رفتن سروه از آشپزخانه مصادف شد با داخل آمدن آوان از در  رونیب

 به ساعت انداخت. ینگاه .یورود

حاال گوش  ؟یفقط با عمو حرف بزن یدو ساعته رفت ؟یاومد ریــ چرا د

  بهونه آورد؟ ایداد 

سمت همسرش گرفت و با اینکه خسته بود را به ییبایسبد گل ز آوان

darkhast_romannn@ و لبخند زد. دیشبر چهره ک ینقاب شاد
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داخل بعد در  امیبرگشتنم. ب ریجبران د یمن به خانومم برا یهیــ هد

  .میزنحرف می مشیمورد بابا و تصم

 .دیهایش برق زد و خندرنگارنگ چشم یاز رزها یدسته گل دنید از

 قشنگه ممنون جانم. یلیــ خ

 از .دندیدو ییرایسمت پذهر دو را ترساند و نگران بههناسه  غیج یصدا

ای بود نفس اسوده ونیزیتلو یرهیدخترک که انگشت در دهان خ دنید

 .دندیکش

 .دیرا بوس شیموها یو رو دیآوان جلو رفت او را در آغوش کش 

به  یو آب یهات رو عوض کنبه غذا بزنم تا لباس یسر رمیــ من م

 .نمیچناهار رو می زیم یدست و صورتت بزن

 دخترک را در آغوشش گذاشت. سمت سروه رفت وبه آوان

 تا برم. ریرو بگ ییایردریش نیا ایــ ب

 سمت اتاق رفت.را در آغوش سروه گذاشت و خودش به هناس
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بغل  یبغلش نکن تا عادت نکنه فقط تو ادیــ بارها بهت گفتم ز

 اما کو گوش شنوا... مشیریبگ

 ای باال برد.و شانه دیخند آوان

تونم بغلش نمی رهیدلم براش ضعف مدونه دختر  هی نیــ منم و هم

 نکنم.

تاسف تکان داد و دوباره کودک را در روروئک  یبه نشانه یسر سروه

 گذاشت و به آشپزخانه رفت.

 شیآرا زیکه مقابل م یصندل یدسته یکوچکش را رو یحوله آوان

 سروه بود رها کرد و از اتاق خارج شد.

 شاه و سنندج و پاوه و..؟سمت کرمان میسر بر هی دیگم سروه عــ می

 یلختش رو یبه آوان که چند تار از موها ی. نگاهدیعقب چرخ به

darkhast_romannn@  اش افتاده بودند انداخت.یشانیپ
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سرما  یگیمحترم چرا موهات نم داره؟ نم یآقا یول میریــ حتما م

  ؟یخورمی

 یارخوراهن زیپشت م یصندل یو چند قدم جلو برداشت رو دیخند آوان

  .نشست

تو  مارمیقلب ب نیحاذق ا بیطب یپرستارم تو باش دیتب کنم شا یلهــ ا

 .یباش

 گذاشت. زیم یبرنج را رو سیاز اجاق گاز فاصله گرفت و د سروه

 .ستمیعاشق ن یمارهایقلب ب بیــ طب

برداشت و به سروه که مقابلش نشست نگاه  زیم یاز رو ینان بربر یاتکه

 کرد.

 .شناسمیقلب خودم رو م بیمن طب یها نه ولقلب یــ همه

 در آمد. شیبه نما بایز یدختر با لبخند یهای صدفدندان فیرد

 هایی دارم.ییآشنا هیخودم  ماریــ من هم با ب
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از جنس عشق و  یاهیداشت و انگار ادو یکه طعم متفاوت ییاز غذا بعد

 محبت هم مخلوطش بود به

از جنس  یاهیادوهم  دیداشت شا یکه انگار طعم متفاوت ییاز غذا بعد

 .ستادیعشق و محبت مخلوطش شده بود ا

 کمک خانومم. امیبزنم و بعد بهناسه  سر به هیــ من برم 

 همسرش گذاشت. یبازو یهم بلند شد و دست رو سروه

 .امییها رو شستم ممن هم ظرفهناسه  شیخوام تو برو پــ کمک نمی

آشپزخانه را مرتب را برداشت و  زیم یهای روکه رفت او هم ظرف آوان

  کرد.

 یکرد و لبخند رومی شتریاش را بیها انرژهای آنخنده یصدا دنیشن

 کاشت.هایش میلب

 رونیرا که از قبل پر از تنقالت کرده بود ب زیمخصوص عز یمس ینیس

 گذاشت. زیم یبرد و رو
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 هایش برق زد.چشم لیپر از آج ینیس دمیاز د آوان

  ؟یده بودکر مشونیای جان کجا قا ــ

 کرد. کیهایش نزدبرداشت به لب ییالیو پف دیخند

برم  دیکه هر روز با یکنم اگه بدون میرو از دستت قا زیهمه چ دیــ با

 .دیخر

 برداشت. یو نقل دیخند آوان

 ه؟یامروز چ یبرنامه نمیــ خب خانومم بگو بب

اش حلقه کرد و او هم به که کنارش نشست دست دور شانه سروه

 داد. هیاش تکنهیس

  د؟یگفت یچ شدیعمو چ شیپ یرفت نمیــ اول بگو بب

 .دیسروه کش یوار درون موهادستش را نوازش آوان

 و... ییجدا یکردم برا یــ بابا رو راض

 اما مهربان بود. نیهای آوان گرچه غمگچشم

  .میبه فکر خودمون باش دیفقط با ستیمهم ن گهیــ د
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 کرد و سروه هم متوجه شده بود.می یهایش بازلب یرو یتلخند

  م؟ینیرو بب مونیعروس لمیف یــ آوان موافق

تا  ندینبود حتما بب ازیآورد و نهایش میلب یهم خنده رو لمیف اسم

 .خواسترا می نیشاد شود و سروه هم هم

و تالش  یهای معشوقت را ندارغم دنیتحمل د یعاشق باش یوقت

 تا بخندد. یناو را شاد ک یقیبه هر طر یکنمی

 رد کنم؟ شهیرو بذار مگه م لمیف هیتو هر ثان هیــ موافق چ

 برخاست و چند قدم از او فاصله گرفت. سروه

 .ارمیتاپ رو بــ پس برم لپ

 عروسکش بود شد. ریکه درگهناسه  با یاو برگردد آوان مشغول باز تا

 ــ بگو بابا...

کرد کودکانه الش میکه ت ییگرفت و با صداهناسه  را از دست عروسک

 اش را تکرار کرد.باشد جمله
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 ــ هناسکم بگو بابا...

  .ردیبدون توجه به او قصد داشت عروسکش را بگ دخترک

 گذاشت و کنار آوان نشست. زیم یتاپ را روبرگشت. لپ سروه

را هم وسط هناسه  که یشروع شد هر دو در حال لمیکه ف یزمان

 تاپ شدند.لپ یهصفح یرهیخودشان گذاشته بودند خ

که در ساحل  یرا نشان داد و بعد هم عروس و داماد ایاول در نیدورب

 آمدند.قدم زنان جلو می

سروه و  یو رو دیرا نشان داد و بعد هم چرخ ایهای دراول موج نیدورب

 .نشسته بودند زوم کرد قیآوان که در قا

دفعه  کیاما  ندریرا که قرار بود دو نفره بگ اشیعروس یتهیفرمال پیکل

که  یکوچک یاز مهمان شتریشد ب میسه لمشانیرا هم بردند و در ف زیعز

کرد و منتظر نگاه می زیعز ادیرا به  لمیف شهیهم گرفتند دوست داشت.

برسد که او عروس و داماد را در آغوش دارد و  ینشست تا قسمتمی

 بوسد.صورتشان را می
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 دست سروه را فشرد. آوان

 نیا یلمبرداریف یبود برا روزید نیگذره انگار همزود می یلیــ روزها خ

 .میرفت پیکل

های ای که آوان دستش را گرفته بود تا بچرخد و برگو لحظه دیخند

 آورد. ادیبه  دندیچرخها میهم دور آن یزییپا

 ای پشت دست سروه کاشت.بوسه

  ادته؟یپل بهت گفتم رو  یکه رو یاــ جمله

پل دره  یکه رو لمیف انیای پافرو رفت و لحظه در فکر یکم سروه

شدند را به خاطر آورد و ناخوداگاه دور می نیداشتند از دورب نهیخر

 جمله را بلند خواند.

 هیشب ایدر دن یزیچ چیادعا کنم که عشق من به تو، به ه توانمیــ م

و خودمان! و ما من  یقیاست از شعر و موس یعشق، مخلوط نیا ست؛ین

 میرا دوست بدار گریکدیجذبه  نیبا ا میاقط بدان جهت توانستهو تو ف
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که جز خودمان به  میهست یتنها دو نفر ،یبزرگ نیبه ا یایکه در دن

  .میستین هیشب یگریکس دهیچ

 .دیهایش را در هم کوبو دست دیخند آوان

اولش  ادتهی من. یهااز احمد شاملو بود متن مثل خون در رگ نیــ آفر

 پل؟ یرو یایب یشدنمی یراض

 .او شد یرهیهایش را جمع کرد و مظلوم خلب

ازمون  یزیچ نییپا میشدــ قبول کن ترسناک بود و اگه پرت می

گفته هشتاد و پنج  لمبردارهیف ادتهی ؟یدیارتفاعش رو د اصال موند.نمی

  متر ارتفاعش هست و صد و دوازده متر طولشه!

 تفاوت شانه باال برد.بی آوان

 گهیو من هم د یشجاعت به خرج بر دیدفعه با نیا میرباز می دیع ــ

 کمکت کنم. ستیقرار ن

 اش شد اما خودش را کنترل کرد.سروه باعث خنده یدهیپر رنگ
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اس رو رودخونه یشهر که انگار رو نیدفعه اول پل مشگ نیــ البته ا

 .میرمی

لب  ریز یاسمت مخالف چرخاند و کلمهدر سکوت سرش را به سروه

 .دیگفت که به گوش آوان رس

 .ثیــ خب

هایشان اشک در چشم دندیتاپ دلپ یرا در صفحه زیهر دو عز یوقت

 از دست بدهند. یرا به آن زود زیکردند عزرا نمی فکرش جمع شد.

سوخت و آرزو سروه کاشت می یگونه یکه رو یآخر یبوسه یجا هنوز

 تکرار شود. گریبار د کیداشت 

هر دو سکوت کردند و در آخر سروه که قصد نداشت  لمیف نایپا تا

 بود را به زبان آورد. دهیکه به ذهنش رس یروزشان کسل تمام شود فکر

 ؟یشهرباز میــ بر

 .دیکرد را بوس یکه با کنترل بازهناسه  یشانیخم شد پ آوان
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 میسیو بنو میبذار یاستور هی نستاگرامیا یتو ایقبلش ب یــ موافقم ول

 .دیکن یخودتون معن دگاهیو از دعشق ر

 شد. نستاگرامیا یآوان را برداشت و وارد برنامه لیبدون مکث موبا سروه

 .ذارم تو فقط نگاه کنصبر کن من می یــ باشه ول

چه  ندیشد تا بب کیو به او نزد دیسروه خند جانیه دنیاز د آوان

 کند.انتخاب می نهیپس زم یبرا یریتصو

 .سیظرت رو برام بنوسروه خودت هم ن ــ

چرخاند انتخاب کرد دست عروسش را گرفته بود و می یکه داماد یفیگ

 و متن هم نوشت و ارسال کرد.

 یآخر شب استور میو بر میاالن لباس بپوش دمیــ من هم حتما نظر م

 .میکنمی یرو بررس

رفت و با جانماز او که  زیآماده شوند آوان به اتاق عزهناسه  سروه و تا

اتاق پهن بود دو رکعت نماز خواند و به روح مادربزرگش  یگوشه شهیهم

 کرد. هیهد
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مادربزرگ  یهایی هستند که تکرار ندارند و تو آن گونه بودآدم ــ 

که اون  یمونه به شرطو تا ابد می رهیمعشق نمی یگفت شهیهم .زمیعز

 رشیالبته در اصل خودمون رو درگ مینکن یهای زندگمشکل ریرو درگ

 .مینکن

 هایش را بست.و پلک دیکش یآه

 های ما مونده.دل یهات رودست یگهیبار د هی دنیــ حسرت بوس

رفت و با او می زیخواست به اتاق عزاوقات که دلش خلوت می یگاه

 کند.شنود و آرامش میآوان را می یکه صدا ییکرد گودرددل می

خواند و ثوابش را به ینماز م زیدر اتاق عز یها ربع ساعتهم ظهر سروه

 کرد.می هیروح او هد

که سروه دخترکش را آماده کرد آوان را فراخواند و کودک را  یزمان

darkhast_romannn@ دستش سپرد تا خودش هم حاضر شود.
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 رونیدر آغوش آوان بود از خانه بهناسه  که یهم در حال دوشادوش

 رفتند.

 آب و گاز و برق و... ؟یــ سروه در داخل رو قفل کرد

 .دیمرد را کش یو بازو دیندخ آهسته

ما رو به حرف  رونیب ومدهیبپرس تا زهره خانم ن نیماش یتو ایــ ب

 .رهیبگ

 رقصاند. ییابرو

داخل خونه  میگردکنه من و هناسم برمیتو رو مشغول می ادیــ ب

 .میکنیاستراحت م

 مرد زد که دست خودش درد گرفت. یای به بازوضربه

 .ومدهین تا نیماش یتو نیــ برو بش

به در بزرگ و سبز رنگ  یشاگرد نگاه یصندل یاز نشستن رو قبل

 زهره خانم انداخت. یخانه
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های محله اتفاق یبود که از همه یاما کنجکاو یدوست داشتن رزنیپ

کرد رفت و با سروه که درددل میمی زیعز یبه خانه یگاه خبر داشت.

که سروه از  یطور به .ددامی گرید یهاهیهم از همسا یناخوداگاه خبر

 کرد.می دایهم اطالع پ دندیخرمی هیهایی که بقجنس لباس

عقب گذاشت و  یصندل یمخصوص رو یصندل یرا روهناسه  آوان،

 پشت فرمان نشست.

 .میتا بر نیــ خانومم بش

 را روشن کرد و به راه افتاد. نیکه نشست او هم ماش سروه

 باغ وحش؟ میشده اول برارم که االن هنوز باز ن یــ شهرباز

 به هناسکش انداخت. یو نگاه دیعقب چرخ به

 گه؟یــ آره موافقم فقط جانم به شرط کافه د

 کرد. دییبرد و تا نییسرش را پا آوان

 بخواد و من رد کنم؟ یزیخانومم چ شهیــ مگه م
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ارم  نگیبه پارک دنیتا رس گریزد و د یاز شاد یهایش برقچشم

  .نزدند یکدام حرفهیچ

را در آغوش گرفت و هناسه  شوند سروه ادهیها پداد آن یکه عالمت آوان

 رفت. نییدر را باز کرد پا

با هم از  دیکه او هم رس یو زمان ستادیمنتظر همسرش ا یکنار

 باغ وحش رفتند. یسمت درب ورودخارج شدند و به نگیپارک

 داخل رفتند. یکرد و با هم از در ورود هیته تیبل آوان

 ها افتاد.نگاهشان به قفس خرس اول

 .سیامروزت بنو حیتفر یانشا برام از رو هیــ سروه خوب نگاه کن شب 

 زد. شیبه بازو یاو ضربه دیآهسته خند 

 مدرسه؟ یاردو میــ مگه اومد

 زد را از آغوش سروه گرفت.که دست و پا می هناس

 و عاشقانه. یخانوادگ یاردو هی گهیــ آره د
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های سه یهم سلف یو گاه دندیچرخیها متک قفستک نینوبت ب به

 انداختند.می یانفره

که مردم  یقسمت دنیگذاشت با دکه پفک در دهانش می یدر حال سروه

 جمع شده بودند به حرف آمد.

  چه خبره؟ مینیاون قسمت بب میــ بر

 او گرفت. یهای نارنجنگاه از لب آوان

 شده. یرنجــ دختر درست پفک بخور تمام صورتت نا

 .دیهایش کشلب یو زبان رو دیخند

  ؟یخرهم برام می یمتر یــ بستن

 .ستادندیا دندیکه رس تیجمع به

 ببرمت پارک ملت. دیخرم فقط باخانومم بخواد براش می یزیــ هر چ

که خارج از قفس بود و مردم هم با او عکس  یمونیبه م رهیخ

 انداختند شد.می
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 م؟یعکس بنداز مونهیبا م میهم بر کردم بابا فقط ما یــ شوخ

 تنش کرده بودند روان شد. راهنیکه پ یمونیم ینگاهش رو آوان

 .میــ بر

را باغ وحش هناسه  رفتند اما تا به حالنبود که با هم می یحیتفر نیاول

 .نبرده بودند که آن روز اتفاق افتاد

رد به انداخت و بعد هم سرش را باال ب ینگاه لشیبه ساعت موبا آوان

 که مقابلش بودند چشم دوخت. ییقفس آهوها

 باز باشن. لیاالن وسا دمیساعت هفت شده احتمال م ؟یشهرباز میــ بر

 شالش را درست کرد. یگوشه

 لیرو سوار وساهناسه  میتونچون ما که نمی مینر یــ به نظرم شهرباز

 پارک ملت؟ میبر .میکن

 رفت.همسرش را با دست آزادش گ فیدست ظر آوان

رو هناسه  من یچه کارت کنم اما اگه دوست دار گهید ییــ شکمو

 کن. یتو برو باز رمیگمی
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 همسرش حلقه کرد. یضالنع یدست دور بازو 

 ــ بدون آقامون حرومه اگه برم خوش بگذرونم.

 دستش را فشرد. آوان

فکرش  یو تو ستیکنم باور کنم خانومم بدون من خوش نمی یــ سع

 .خهچرنمی یبستن

 اش شد.رهیو سر کج کرد خ دیبرچ لب

عاشق آقامونم که البته بر  یاز بستن شتریمن ب یفکر کن یــ مختار

 عکسه.

هایش را جمله یتوانست معننمی ایگو دیسمت سروه چرخبه جیگ آوان

  به خنده افتاد. یناخوداگاه با صدا هیکند بعد از چند ثان یحالج

هایی که از به نگاه آدم یاکدام توجهو هیچ دیخندهم همراهش می سروه
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 شتریرو از آقاتون ب یسروه همسر نمونه فقط خودت که بستن یعنیــ 

 .دمیخونه نشونت م میبذار بر یدوست دار

 .رقصاند ییابرو طنتیش با

 آقامونم دوست دارم؟ هیکه من تنب یدونــ می

 دند دوشادوش هم از باغ وحش خارج شدند.کرمی یکه شوخ همزمان

اش خوشحال و شاد بود که یاز داشتن آوان در زندگ یقدر به

 .بزند نیاش را تخمتوانست اندازهنمی

که به  یشدند تا وقت نیکه مجدد سوار ماش یتمام طول راه از زمان در

ها طنتیشدند آوان را خنداند و او هم در ش ادهیو پ دندیپارک ملت رس

سمت شدند و به ادهیهر دو پ دندیپارک که رس به کرد.می اشیهمراه

 .قدم برداشتند یدر ورود

 پارک. یتو میبعد بر امیرو بخرم و ب یلحظه صبر کن من برم بستن هیــ 

استقبال کرد و او که رفت نگاهش را به مردم در حال  یلبخند محو با

 .رفت و آمد دوخت
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که در حال قدم برداشتن با مادرش  ییبایز یدختر چهارساله یالحظه

افتاد در حال  رمردیبود توجهش را جلب کرد و بعد هم نگاهش به چند پ

 .رفتن به داخل پارک بودند

آشنا  یکرد متوجه شد با مرد آلمانصحبت می نیکه با آو شیروز پ چند

شهاب به  دیفهم یخوشحال شد اما وقت شیشده و قصد ازدواج دارند برا

مبتال شده تاسف خورد و دعا کرد او هم راهش را  دزیبه ا ادیعتخاطر ا

 کند هر چند در حقش بد کرده بود. دایپ

 شده؟ یــ خانومم محو چ

 در فکر بود از جا پراند. یقآوان از کنار گوشش او را که عم یصدا

 ادیرنگارنگش که افتاد از  یمتر یو نگاهش به بستن دیش چرخسمتبه

 .کند شیبرد قصد داشت دعوا

  ؟یخودت نگرفت یممنونم فقط چرا برا یــ وا

 را به دستش داد. یرا از آغوشش گرفت بستنهناسه  ابرو باال برد و آوان
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 گل کرده. شیباز سیکنه نگو رگ خسمی کمیــ گفتم خانومم شر

 کرد. کیهایش نزدرا به لب یو بستن دیخند 

 .سمیخس یخوردن بستن یمن تو ییــ خدا

را دور کمر سروه حلقه کرد و  گرشیحرف زدن دست دآوان بدون  

 پارک دوخت. یچشم به ورود

 نیداره از ا گهید یحال و هوا هیدوست دارم  یلیقسمت رو خ نیــ ا

و  کشیکوچ یتا آب نما ریبگ دهیهای سر به فلک کشدرخت

 .شیهای قشنگ و هنرمجسمه

 کرد. دییبردن سر تا نییهم با پا سروه

 نیای دوست دارم بگهیرو طور د شیپله ا یــ من هم آب نما

 برام متفاوته. ریرکبیهام که اممجسمه

 کرد. کیهای آوان نزداش را به لبیبستن

 .یبخور میدم از بستنگاز بهت اجازه می هیی ــ اندازه

 تکان داد. یو سر دیآوان خند 
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 کنه.ــ همون هم خوبه خانومم از خساستش کم می

خورد و اش مییسکوت کردند و سروه از بستن هر دو اچهیکنار در تا

 شد.می کیهم با آوان شر یگاه

ها گذر کند قصد داشت از مقابل آن یکنترل نیای سوار ماشپسربچه

 تا رد شود سپس به راهشان ادامه دادند. ستادندیا یاهیثان نیهم یبرا

 دوختند. اچهینشستند و چشم به در یمکتین یرو

  دادن؟ یدر مورد عشق چه نظر هیبق مینیبب تانسیا یــ آوان برو تو

 را دست سروه سپرد. لیموبا

 ــ بفرما خانم.

 یازدواجشان بود نوشت و بعد هم صفحه خیرا که تار لیموبا قفل

 .سرش را جلو برد یهم کم آوان را باز کرد. نستاگرامیا

دونن می یزیهام چفالورها و دوست نمیــ بلند بخون من هم بشنوم بب

 دارن. یعاشق یفقط ادعا ای
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 کرد. یهای ارسالبه نوبت شروع به خواندن متن سروه

 ماجراست. کیسفر است و  کیعشق  "

 "خالصه مرد سفر باش... یهمسفر عشق شد گر

 " هیبه عشق آسمان دنیرس یمقدمه ینیعشق زم"

تر شدن با هر نگاه به ندارم اما به عاشق ینگاه اعتقاد کیبه عشق در  "

  " عتقدمشدت م

  "یاز خودگذشتگ یعنیعشق  "

 

  ".ندیتوهم خوشا کی "

  "افتهکه به جونت می هیدرمونچه درد بی ستیمعلوم ن "

 " زنگ تکرار نگاه... یعنیعشق  "

 است. انویعشق مانند نواختن پ "

سپس قواعد را فراموش  یریبگ ادینواختن را بر اساس قواعد  دیبا ابتدا

 " .یو با قلبت بنواز یکن
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  " داره که عشق همونش هم نداره تیعشق کشکه کال باز کشک خاص "

 تلخه و... رازیسارا هم نوشته مثل شراب ش ــ

 باال برد. ییابرو آوان

  ه؟یسارا ک ــ

 را کنار گذاشت. لیموبا

 .میرو به عهده گرفت شونیعروس نهیکه هز یهمون دختر خانم ــ

فتاد و او شرط گذاشت اش رفت ایکه آوان به خواستگار یروز ادی

ترها را دعوت  کیو نزد رندیای در رستوران بگساده یخودشان مهمان

 نهیدو زوج عروس و داماد که هز یهای اضافنهیهز یکنند و به جا

 ی بخت بفرستند.را شروع کنند به خانه یندارند تا زندگ

 .ردیسروه بگ یبرا تهیفرمال یعروس کیکه  یبه شرط رفتیآوان هم پذ و

 یهم باعث خنده ییها لذت بردند و چند تاامیاز پ یخواندن بعض زا

 ها شد.آن
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 را سر پا نگه داشت.هناسه  داد و هیتک آوان

 .سروه خانم یکن فیرو تعر دگاهتید دیهم باشه شما با یــ حاال نوبت

  زد. یحیمل لبخند

 .به خداست دنیرس یرو قبول دارم که مقدمه ینیــ من عشق زم

و اون  من رنگ نگاهم به خدا عوض بشه و عاشقش بشم یث شدباع تو

 رو تجربه کنم. ینیعشق زم هیباعث شد من 

 داد. هیآوان تک یرا به شانه سرش

 خوندم، یکتاب هی یتو ،ییجا هیــ 

  که مونهیم ییمثل هوا عـشـق

 .دارهیطرفت و زنده نگهت م ادیم

نرمی همسرش را به ینشایهایش نشست و پلب یرو یلبخند مهربان آوان

 .دیبوس

رو  دگاهمید میکرد یمدت زمان که با هم زندگ نیا یــ من هم تو

 تکرارش کنم؟ ای ادتهینشونت دادم 
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بود که امواج قلبش را آرام  یمیمال یقیآوان مانند موس یآهسته یصدا

 کرد.می

ام ثبت کردم و هر روز با خودم مرور حافظه یهات رو توفیــ تموم تعر

 کنم.می

دفعه از مقابل ظاهر  کیشدند که  یمرد عکاس یرهیدو خندان خ هر

داشته باشند و با  یادگاریتا  ردیها بگاز آن یشده و اجازه گرفت عکس

 .رفتندیخوش پذ یرو

و  ستادهیتالطم امواج خروشان روزگار ا انیها آموخت در مبه آن یزندگ

 اورندیتوانند خم به ابرو نی. تا ماموزندیها را ببا مشکل دنیراه رسم جنگ

 ردیگدستشان را نمی یکس ندبیفت نیکه اگر بر زم و شکست نخورند

 دهخانوا یاز اعضا یکی ایتواند همسر، مادر که می یقیمگر عشق حق

 باشد.

 .یدوباره را تجربه کن یو شروع ینقطه آخر خط بگذار دیبا یگاه
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 ساعت چهار صبح انیپا

 رصدهزار و چها خیتار
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