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*** 

 
 سرآغاز

 

 

 

زندگی با آدم هاست  هه عننا پددا عی هند و اایدراتاآ آنردرهست  هه ر تور و بودنجتتاآ جان  را نزسی اازه 

 ...انها  ااید بدهند و نبودااآ ،او را دور هند ،دور و

 

آدعها، چه با نستب  نددی  و چه بی نستب ضر ورااآ دندای  را چناآ ا   اایدر خودااآ ارار عی دهند، هه 

 .گاهی راضری دور دندای  را خط بکجی و وصل ااآ اوی

 

 گجتم و االش  عن، زندگی را، درس  از ل ظه ای هه، او را برایم به اسم و نسبتماآ خواندند؛بارها با غم و عجق

  . هردم او را بجناسم

 . دور دندای  چرخددم و چرخددم و به او رسددم، به دندای او
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 .برای عردی هه بند از خدا زندگی بخجم بوده و هس 

 

 

 .برای پدرم

 

 

 .پدراآ سرزعدنم، ایتتتتتتتراآ  اردیم به
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  : اولفصل 

 

 " آغتتتتتازِ عاجرای عن و او "

 

 

هالفه دور خودش عی چرخدد و هالفه ار دس  روی سرش عی هجددضامامِ ادم هایش را دانه به دانه وجب هردم 

و گنگ اتتدمض او نهاهش و رواستتش اصتتال به عن نبودضبه عن و زندگی و خانه ی عجتتترهی هه عن زیر ستتر  

 .آجرهایش و درختاآ سرسبد و سربلندش اد هجدده بودم  و

 

هه عن را یادش رف ضعن، فرط عبهوت و خدره به طوفانی بودم   آنردر رواسش از وااندتی هه اندده،پرت هس 

و رو هردض آخرین نجتتتانه هایش همدن راو بودضهمدن راو عداآ   هته از چنتد عاه پدش زندگی ام را با خود زیر

 . و زیبایِ خانه ی اوآوچدقِ بدرگ 

 

 . خاطره هایم با هر دور زدنش از جلوی چجمانم رژه عی روند و او اصال رواسش به این دندا ندس 

 

عرد هه عی رودض عن عی عانم و او ضارس،ذره ذره به جانم عی افتدض انهار هرگد هم ارار ندستت  این ارسِ اازه ستتر 

 !ه اند؛ گم و گور اودزده از ونه ی گذاته و ررفهایی هه سر باز هرد

 

عنِ اازه از وی   ستتاله را ،نه چهارعن رانمی بدند ضنه عنِ بدستت  و  بلند عی اتتوم و عرابلش عی ایستتتمضاو اصتتال

 .هاغذهای وصد  ناعه ی بابا علی بدروآ افتاده را

 

عی رود و  عبهوت نهاهم عی هند ض در چجتم بر هم زدنی از جلوی چجمانم با ااع ِ بلندش و ادم های بلندارش

هه رفته و زعستانی هه اروع اده ،زعستانی هه هویتم را با خود به ااراج برده و   عن عی عانم، عثل ابِ چله ای

 .او را هم

 

در زده و خواستتته بود او را ببدندض عن را هم ستتوستتن خانم صتتدا زدو گز  بدا ،رفتم و گد  و   عردی آعده بود

 . بریجاآ نجستمسردرگم و غم زده و دلتنگِ بابا علی رو

عرد، از سرد و گرم روزگار و هوا برایماآ گز ض از اسم  هم گز ضعردعه چددضاز بابا علی گز  و رفتنش و اهش 

 .رسدد به هاغذهایی هه به اعان  برایش گذااته اده بود
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 .عاندهبابا علی چناآ طوفانی بند از رفتنش راه انداخ ، هه خرابی و ویرانی اش برای عن عاند و عاند و 

 

هه عدای بود انهایی   او هه رف ضعن هم پناه بردم به چهاردیواری امضچهاردیواریِ باای عانده از زندگی و روزگاری

را ،بی هسی را بدجتر به رخم عی هجدد ؛ امام اب نجستم و خدره به درِ اااق عاندم اا بداید و برایم بهوید او باور 

  !عی هنی؟! اصال عی اود؟

 

و برایم از امام رردر  بهوید ،اعا امام اب هسی درِ انتظارِ عن را نددض اه اهش انها صدایی هه از آآ اصتال بداید 

 . باغ بدروآ و رداط بدرگ خانه او آعد، صدای رره  عاادن پسرش بود و امام

 

 . امام اب عن خدره عاندم و رردر  در چجمانم بارید و سدل اد و نداعد

 

او نداعد و عن بار و بندیلم را بستم و گریختم و خودم را به امام اب های عنتظر  امام اتب او نداعدض امام اتب

 .سپردم
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 : فصتتتل دوم

 

 " عی گویند نسب  ها زباآ ندارند ، عننی دارند ،او عننای امام نسب  های زیبای جهانی "

 

عاندآ به سرم عی اندازدضسودای بودآ ، عداآ ف ای گرم و خوش عطر ر ورش عی عانم و آغوش اعنش سودای 

 .عمر یاری هند  آنهم برای همدجه ، اا واتی امام

گدرا و عهرباآِ عردانه اش رالم را خوب عی هندض   روی اار به اار عوهایم از ر تور دستتش گرم عی اودض صدایِ

رم   به امام دندا گاینردر هه رس عی هنم دندا فرط اوستت ض دااتتتنش یننی بی غمی، انها نبودآ، یننی پجتتت

 . بودآ ،یننی ی  نزر هل دندای  ادآ ض هل دندای ی  دختر ضرس لطد  بودنش در اار و پود البم عی خدد

نهاهش را به آسماآِ باوی سرعاآ عی دوزدض نزس عمدرش از هوا،رالِ هنار هم بودنماآ را خوب عی هندض دوس  

وست  دارم عثل هماآ اتب بدن ناباوری ام ، راو هه ر ور دارم سترم را دوباره خم هنم و روی پایش بهذارمض د

 .داا ، دستش سایه ی سرم اود

اتبایی هه روی این ندمک  عی نجتستی و با آب و ااب برای سدد ررم عی زدی ، دلم عی خواس  عنم عی  _

 اوعدم هناراوآ، ببدنم چی بهم عی گدن، هه روی لبتوآ فرط لبخنده ؟

گزتدمض از چای هِل ع بوبش ررم عی زدیم ض از آستتتماآ و هستتتی هه یادش با  یادم عی آیدض خدلی چددها عی

آستتتماآ گره خورده بود ررم عی زدیمض از آرزوهای هودهانه ی عن ررم عی زدیم ولی هرگد از این آدم ررم 

 ! ندده بودیم ! نه عن ، نه سدد

 .زندگی ام، او باادزباآ به دهاآ عی گدرمض ساه ِ ساه  ض دلم عی خواهد انها سمزونی و صدای 

نهاهش را ل ظه ای از باو عی گدرد ض دستتتش را روی پایش عی زند و با ستتر ااتتاره عی هند اا ستترم را رویش 

بهذارمض رالِ دلم خوب عی اتودض امام عردهای دندا ررم دل و نهاه  را نمی فهمند ،انها ی  نزر اس  هه عی 

 .  فهمد ،انها ی  نزر با ی  نسب  ِ خاص

عثل هماآ اب، خودم را نه در عبل ، بلکه روی فلد خج  همدن ندمک  جا عی دهمض دستش   وم وخم عی ات

 .وجودم نزسش آزاد عی اود  هه روی سرم عی نجدند انهار سلول به سلول

اصترار عی هرد عا هم بدایم ، اعا یه چددی همدجه   بلند عی اتد ، عهجتدد نق عی زد و  صتدایِ خنده ات هه _

 !  ااید گذاته ی بدن عن و سدد ، اایدم او و اباهت عاننم عی اد، 

دلم را آرام عی هندض دست  خودم ندست  هه انهجتتانش را عداآ دستم عی   نهاهم باو عی آیدض لبخندِ عهربانش

گدرمض در عرابلش هدچ چدد دس  خودم ندس ض فرط او بااد انهار همه ی دندا هس ض نهاه عااش را به خودم عی 
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روی چجم هایم عی گذارمض چجم عی بندمض عی خواهم با چجم دل برایم ررم بدند و عن رسش  بدنمض دستش را

 .هنم

 .برام ررم بدندد _

نزس آراعش را رس عی هنم ض او عی گوید و عن غرق او عی اومضدندا دورش عال عن بودض دندا با او همه اش عال 

 ...عن عی ادض فرط عن
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 : فصل سوم

 

 " پددا ادآ"

 

عطرِ همدجه آانای چای هلِ ع بوبِ بابا علی را به عجام عی هجمضعطری هه یادگار دوراآ خدلی دور اعا نددیکم 

 .اس ضچند عاه ابل ار ،چند سال آنطرم ار

یا ااید عصری برای خستهی در هردآ دو نزر آدم   م، سالهی چهار، یا بدس  و   روزگاری نددی ِ اتش ستالهی

 . خسته و بریده و غریب نددی  اولدم

 . به جاآ عی خرم اا هر چه را هه از آآ گریخته ام را فراعوش هنم و یادم نداید  عطرش را با عجق ولذت 

  .ری س نه آدعها را ،نه نسب  هایجاآ را ضاعا عهر عی اود؟ همدن چایِ ع بوبِ پدر عرد اوج یادآو

یادگاری بابا علی را عرابلم عی   اتتتبها، به دیوارِ هنار پن ره ی هوچ  آاتتتپدخانه اکده عی دهم و لدواآ لب پرِ

پدرعرد، چای هل را خدلی دوستت  دااتت ض هر اتتب خستتته از هار باغ هه عی آعد از اوری روی ستتماور . گدرم

 ضدهد عطر ر ور عادرت را عی :جهددیه ی عادرم چای عی خواس  ضعی گز 

رف  و عن را با نبودنش چناآ در هم هوبدد و انها گذااتت  هه هر بار چای هلِ ع بوبش را دم عی دهم، ستترد 

ردر و سردِ چای آن  ادره رنگ  اده لدواآ و ع تویااش را اوی سدن  ظرفجویی خالی عی هنم و به راه باریکه ی

 . خدره عی عانم ،هه دیهر ایری از هدچ رنگ ادره ای نمی عاند

 

دوعی را عی خورم با هماآ عجری هه با دیدآ « اولی سترد اد» هر بار، لدوانم را پر عی هنم و با خودم عی گویم

بابا علی همراهش عی خوردمضبدوآ آآ هه به افکار درهمم اجازه دهم در فکرهای ابانه ام و خاطراام خودااآ را 

 .تی و رفتن اس جا بدهند، ولی عااب ِ امام لدواآ های لب پرِ هر ابم ،ندس

*** 

 . صدایِ عمتد و اددِ زنگِ ادیمی خانه از جا عی پراندم و دلم ل ظه ای عی ریدد

 ی دانی؟ع



 

خواجه پور)ونوس( زهره –رمان دور دنیای تو می گردم   

انتخابش هم هند، باز هم دنبالِ فرار از آآ استتت ضذاتِ آدم از   آدم بتا انهایی هه ع دن اتتتود و خودش با علم 

 .انهایی بدجتر از عرگ واهمه دارد

بدایدض برای اداعه جانی بهدرم و خوب خدا همدجتته عا  ،عنتظرم زنده اتتوم و نزس به زندگی عنِ نزس ها، منهج

 . آدعها را دوس  دارد و نمی گذارد انهایی را با عرگ ااخ  بدندم

جمنته هتا را دوستتت  دارم ،برای هزش هتایی هه پا عی هنم و عنتظر، روی اخ ِ هوچ  و ههنه ی رداط عی 

و یا هریم های ونه هرده ی، خانه ی  زدآ های گاه و بی گاهه گن جتت  ها روض و بال نجتتدنم و خدره ی آب

 . بغلی ام عی اوم و یادم عی آورد، عن هم زنده ام

هر جمنه صتتب ، بندِ هزش هایم را ع کم گره عی زنم و فکر عی هنم این گره زدآ ع کم ارارستت  ادم هایم را 

 .هم ع کم هند و عن را زنده نهه دارد

بدوآِ انهدده و اعدد ،بدوآ عجتتق ،بدوآ آدم ها عی عدرد و عن عداهاستت  عرده امض انها نرطه ی ااصتتالم به  آدم

زندگی پرند است ض صب  های جمنه و انتظار برای آعدنش و دیدآ رال و هوای گن ج  ها و یا هریم ها عن را 

 . به زندگی وصل هرده

چ،چناآ لذت به جان  عی ریدد هه یادت عی رود، ه ا هستی و انتظار اگر با عجتق همراه بااد، درد هه ندارد هد

  برای چه؟

ادم اند بر عی دارم و در را هه باز عی هنم، صدایِ سالعم بدن صدای ادد زنگ گم عی اودو اا عی خواهم چددی 

 . بهویم، دندایی از گرعا عن را در خود رل عی هند

ا نهاه عی هنمض لبخندی به روی آدم پج  سرش عی زنم و به عادتِ این عدت ،از روی اانه ی پرند،پج  سرش ر

  .لب عی زنم  آرام رو به عرد

 «ضسالم»

 .پارسا با چجماآِ زعردی و ازافش برایم لبخند عی زندض چجم عی خواباند و آرام سالعم را جواب عی دهد

 ضلب عی زند

 «خوبی؟»

اماعش ساختهی و برای آزار دادآ پرند اس  عی  از آغوشِ پرند خودم را بدروآ عی هجم و با ابروهایِ درهمی هه

 :گویم

  او ،درس  نمی ای؟ _

 :چجمانش را در هاسه برایم عی چرخاند و با اخمی با نم  عی گوید

  .یه هم ا ویل بهدر _

 ! بر عی گردم و انهج  اااره ام را به طرفش عی گدرمض اجر عی زنم : او ا ویل نمی خوای ، عردم آزارِ پر رو

 . روی صوراش باوخره عی نجدندض دس  پج  اانه ام عی گذارد و گونه ام را پر صدا عی بوسد لبخندش

به رویماآ لبخندعی زند ضدس  سم  عاادن و در باز عانده اش  ،پارستا با لبخند و دندایِ همدجته آراعه نهاهش

 .دراز عی هند و انارفم عی هند، سوار اوم
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خستهی در عی  ،ه بدروآ عی زندم و عصرش اوی خانه ی هوچ  عناز خان،رسمماآ این اس  صب  های جمنه 

  .هندم، عصرانه عی خوریم و گاهی فدلم عی بدندم

پرند هم عی آید و هنارِ برادرش عی  ،پرند را عداآ هوچه رها عی هنم و سوار عاادن عی اومض به ع ض نجستنم 

 :دنجدند و با ل ن چاپلوسانه ای از آینه نهاهم عی هند و عی گوی

 .عن و عردم آزاری؟! اهلل اهبتتتتتر_

 .رو به عی گوید: آخرش باعث عی ای همسایه ها ااهی بجن پرند جاآ  پارسا از آینه هوااه نهاهم عی هندو

پرنده عی اتودض پرواز عی هند از جانی هه برادرش به ناعش وصتل عی هندض انهار جاآ را به البش دوخته  ،پرندم

 .اند

 .  ! نوستالژیکهآخه زنهه باعده اس _

 . اخم عی هند  عی دانس  ررص عی خورم و ررصم عی دادضپارسا

 .دفنه دیهه اکرار هنی ، خودم صارب خونه رو برات راضر عی هنم _

دلم عی خواهد عوهایم را بکجتتمضپرند ررم عی زندضبرادرش جواب عی دهدض گاهی ب ث  ضیاد پدرزآ هه عی افتم 

عی هنندض گاهی عی خندند و عرا هم دعوت به اتتادی هایجتتاآ عی هنند و عن چردر عتظاهرانه لبخندم را هش 

 . عی دهمض سنی عی هنم جمعِ عهرباآ و دوستانه یجاآ را با سکوت و غم هایم خراب نکنم

عدید هودهی بود و اا اوآ برایم عانده ضجایِ خالی خواهر و برادری را هه ندااتتتم برایم همدجه پر عی پرند هدیه 

 . هردض همه جا همراهم بودضبی چجم داا  ،نه او، رتی آآ دیوانه ی هوچ  جمنماآ، هم همدنطور

 .ننمتی بود ،نهوجود پرند و پارسا بدن امام درگدری ها و رال خرابم ،بند از بدروآ آعدنم از آآ خا

خانواده یجتتاآ این عدت هنارم بودندضآآ اواخری هه بابا علی زنده بود و چه واتی رف ض از واتی هم رف  بدجتتتر 

 .هم ر ورااآ در زندگدم جاری اد

 . خدا این خانواده را انهار فرط برای زنده عاندآ عن آفریده و سر راهم ارار داده

بدروآ عی زندمضجمنه ها روز عاس ضروز عن و پرند و پارساض چردر خوب عی از خانه   جمنه ها بدکار هه عی اویم

 . گذا  اگر گاهی بدن ررم هایماآ به آآ خانه و آدعهایش نمی رسددیم

رتی بدن روزهتایی هه عی آعدند و عن را به زندگی وصتتتل عی هردندض اگر یاد هاغذهایِ بابا علی و آآ عرد نمی 

 ی و انهایی ااید اینردر سخ  نمی گذا ؟افتادم، زندگی برایم در فراعوا

*** 

نددی  بهار اس  و بهار خاطرات ادرینی از هودهی برایم جا گذاا  ،اا بابا علی رف  و عن از همه ی عمرم انها 

رداط را از   دارد خانه اکانی هنم ،خرید بروم و روض هوچ ِ فدروزه ایِ رنگ و رو رفته ی  ار اتدم ضپرند اصرار

  . ی سر خداباآِ خانه ،پر هنمعاهی ارعد ها

 «ضعدد خوبدش به رخ  و لباس نو، هاسه و بجراب نواراه» عی گوید:

عنِ انها رو چه به هاسه و بجرابِ نو ؟ عنو چه ،به روض فدروزه ی پر از عاهی گلی و عهموآ »و عن عی گویم :  

 ض«دااتن؟عن ،انها ارین آدعه روی این زعدنم و بی هس ارینش
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دلتو بتکوآ ، خونه ام آب » اخم عی هند و ندجهونی از بازویم عی گدرد و با ل ن جدی اری عی گوید:با ررفم 

 «و جارو هن، ررم عزتم همتر بدآ

 «نمی اود پرندض او جای عن ندستی؟: » عی گویم

 ض فجلویم ایستاد ، دستانش را به همر زده و با جدی  در چجمانم خدره ادض انهج  اااره اش را به سمتم گر

برو وسطه هموآ آوچدری هه او رو از زندگی نصزه و ندمه ات باز هرد ،داد بدآ ،دعوا هن ضبهو عن هستم ضبهو » _

هردی ض یه اتتب اا صتتب  هر چی عنتظر اتتدم   عن واانی ار از هر وااندتی این امضبرو بهو عنو نخواستتتیض ولم

 «.ندوعدی جوابمو بدی

،ااتت  ریختن بودضهر بار یاد آآ روز و آآ اتتب عی افتم، ااتت  هایم عی انها هاری در عرابل ررفهایش هردم 

  ریدد

 :ا  هایم عثل همدجه در آغوام گرف پرند بند از جاری ادآ ا

 «.دیوانهضاصال ژنتدکی همتوآ دیوانه اینضخودآزاری داری.او دیوانه ای نزس»_

 .وبدده بود و گزته بودبدن گریه هایم و آغواش خندیده بودم و او ه  دستش را سر اانه ام ه

 «ضببدن اینم نجونه اش»_

آخر هم زورم به پرند نرستتدد و همراهش خرید رفتم و او اا جاآ دااتت  خرید و عن اا جاآ دااتتتم به عردم و 

 .خانواده های اادی هه با هم بودند، زل زدم

*** 

 . سال هه ا ویل عی اود و انهایی به عغد استخوانم عی زند

سدنِ هوچکم را جمع عی هنم و عاهی های انگ را عی برم و به روض هوچ  عداآ رداط بساطِ سزره ی هز  

 .آآ ها را نکجد  عی سپارعجاآ اا واال انهاییِ عن و سکوت ابانه روزی خانه ام

  !اولدن سالی س  بابا علی دیهر ندس  و اولدن سالی عن در دندا هدچکس را ندارم هه هم خونم بااد

 

رواستتوآ بهم بااته، انها نجدن، انهایی بده، »عی ستپارم و خدره به دو عاهی لب عی زنم  عاهی ها را به روض

 .«خدلی بد

به جنب و جواتجتاآ نهاه عی هنم و دست  دروآ آب ستر روض عی هنم و خدره به آب و عاهی ها هستم هه 

 . داردصدای زنگ خانه ی  نزس بلند عی اود و عی دانم به جد پرند هسی با این زنگ سرِ بازی ن

اتالم را روی سرم عی اندازم ودر را باز عی هنمض پرند عثل پرنده ای عداآ بازوهایم جا عی گدرد و صدای سالم و 

 .ابریکش گوش هایم را عثل عوسدری آراعی نوازش عی دهد

پارستا با لبخند ادعی جلو عی آید و جنبه ی اتدرینی عداآ دس  را سمتم عی گدردض با نهاه ع  وب و آراعش 

 .روی هالعش هم جاآ گرفته عددم را ابری  عی گوید هه

 «ضسالم،عددت عبارک»_
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*** 

 

ودخترانه هایماآ انگ اتتدهضبرایِ خنده های بلندعاآ عداآِ فستت  فود های   دلم اعروز برای خریدهای ستته نزره

 .الوغ و انهه وسط اهر

 . برایِ دعواهایماآ سر همرنگ نجدآ لباس هایماآ

افه، ادای باید عی خوردیم و روی لباستتتهایماآ را ل  عی هرد و یادعاآ عی رف  رفته ایم ه برایِ اهوه هایی هه

 ضبدرگ ها را در بداوریم

از   به جایش آنردر اتدطن  عی هردیم هه اهوه هایماآ نصدب لباس هایماآ و دس  و بالماآ عی اد، بس هه 

 . خنده ریسه عی رفتدم

  .ابل از واانه چهارانبه ها را اختصاص داده ام به نزسِ

عی بدنمضچهارانبه  را چهاراتنبه ها از راه دور عی ایستم و بدروآ آعدنش را از عوسسه ی عوسدری عنروم اهر

اتهر عی زنم و عی آیم به اهر، به عرهدش، به اوج جنب و جوش و عداآ آدعهایش اا فرط  یاز بدست  هدلوعتر

  .ی  نزر را ببدنم

  هنم  هالفهی هایش را برای دیر رسددآ برادرش و گاهی هم انهایی رفتنش را دنبالاا ایستادنش را جلوی در و 

ی  وا  هایی چهاراتتنبه ها را در خودش فرو عی رود و ستتر افتاده اش انها راهی را هه بلد عی اتتود هافه ی 

ی اش را پااواماآ اس ض گاهی هم انهایی رفتنش را به عروس  فروای های ع بوبماآ و خدره ادآ های طوون

جستتارت به خرج عی دهم و فراعوش عی هنم چه هستتی   به عروستت  ها عی بدنم ودم نمی زنمضی  وا  هایی

هستتم و اا چند ادعی اش عی روم و عثل ارسوها دوباره پج  چددی خودم را عخزی عی هنم،عثل رردرتی هه 

  !پدرش عخزی هرد

  . ه عی هنمدلتنهی هایم را برای عهجددِ دیوانه ام چهارانبه ها گری

 .فاصله ها را وجب عی هنم ض وجب هایم آنردر طوونی و بدرگ هستند هه به ادم هایش نمی رسند

*** 

ی  وا  هایی هم عی اود هه روزهایم گم عی اود،نه چهارانبه ها را دوس  دارم و نه جمنه ها ضاز خودم بدم 

 .ا بدجترعی آیدض از خودی هه انهایی را عداآ آدعها دوس  دارد و فرار ر

عدای ست  جمنه هایماآ بدن عجغله های پارسا گم ادهض فرط پرند اس  و روزهایی هه عی اواند و عی آید و از 

همته ی دندا برایم خبر عی آورد به جد عهجتتتدد،به جد آدعهای دورِ زندگی ام ضاستتتمش داده ام نهویدضبه امام 

 .رگد پددایم نمی هندعردسات اسمش داده امضگزته ام اگر خبری بداورد،عی روم و ه
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ده از خانه ی برای همدجتته اددم را بدند، عن همانی ام آفتاب ند ،گزته ام اگر ردی از عن نجتتاآ یکی اتتاآ بدهد

  .ذااتم ردی از عن در این چند عاه پددا هنندآنها بدروآ زدم و ن

  .آدم عهر نخواهد هاری هند، بخواهد خدلی هارها عی اواندض عن خواستم گم اوم و ادم

  !او خواس  عن را نبدند و دیهر ندید

*** 

 .این روزها جمنه ها فرط امدد عی هنمضفرط ورق عی زنم و نمی اوانم خودی جلوی آینه به خودم نجاآ بدهم

با آعدنش هم عی هند، وگرنه عن هه هدچ ندستتتم،   ،پرند همدن جمنه های بی دعواش را و همدن غم هایش را

 .اِو نزسی ساه  و دور افتاده

روزهای نددی  رفتن بابا علی هالفه ام هرده ض دیروز ستتالهردش بود و دل نکردم بروم و از نددی  برایش از امام 

  .عدای هه رفته و عن را با دندایی سوال انها گذااته بهویم

 .م را بداورمعی ارسم بروم و نتوانم خود

 . پرند پدام داده برو ،بهذار باور هنی پدرعرد رفته و او را با دندایی دیهر آانا هرده

پدام داده برو برایش فاا ه بخواآض بهذار رورش آرام بهدردض آخر هم راضدم عی هند و چند ااخه گل عی خرم و 

 .با ادجه ای گالب و هارانی خرعا سر از بهج ِ زهرا در عی آورم

گردم و عی گردم اا سنگ عدارش را پددا هنم ض دیدآِ ناعش روی سنگِ ساه و رنگ اازه ای از انهایی و غم و عی 

 .بی هسی را جلوی چجمانم عی آورد

 . سنگ عدارش را با گالب عی اویمض گل ها را دور اا دورِ نام اجنهش عی چرخانم و اا  عی ریدم

خودش در آغوش عی هجمضآنردر هه اا  هایم بخجکند و  دلم برای آغواش انگ عی اود ضسنهش را به جای

اتانه هایم زیر بار بی هستی درد عی آیدض یادِ الزن عهجدد و خبرش برای رساندآ خودم به بدمارستاآ و آخرین 

 .روزهایی هه هنارش بودم و دستهای بی رعرش هه دستهای هوچکم را پناه عی داد، دلم را خوآ عی هند

خطوط روی ابر با عه چجم هایم اار عی اود و انها   .با دندایی از انهایی و سوال گذاا  بابا علی رف  و عن را

 !چددی عدبدنم اسمش اس  و غلداآ همه ی ارساسات خزته ی این عدامضضض سدد علی ستوده ؟

برایش از نبودنش عی گویم و از رفتنشض از ارستتی هه از   .ااتت  هایم عی آیند و دریای دلم طوفانی عی اتتود

ستتالهی و پدرم ! جهرم عی  6هماآ بچهی گریباآ گدرم بود ضارس از انها اتتدآ و بی هستتی ! از نبودآ عادرم از 

 .سوزد از این نبودآ ها

از هماآ اتتتبی عی گویم هه ندمه های اتتتب ،دو روز، بند از رفتن عادر و پدرم برای ستتتزر هاری پدر،درِ خانه 

اش ساله ، خدال هردم عادرم برگجته و در انتظار آغواش در  سترایداری بابا علی زده اد و عنِ هودک دلتنگِ

  ... رختخواب پرپر زدم اعا

نداعدآ بابا علی و طوونی ادآ ررفهایش به ذهنِ هوچکم فرعاآ خروج و دیدآ داد ض ای هاش هرگد آآ اب عن 

 . سال ندااتم 6



 

خواجه پور)ونوس( زهره –رمان دور دنیای تو می گردم   

در ببدنم هه زانو خم هرده و اانه عی  ای هاش عن از خواب بددار نجده بودم ، اا همرِ خمدده ی عردی را پج  

 .اش عی اود  لرزاند و اا  امام هستی

با ذهن هودهم عی فهمم   آغواش هه برای عن ِ هودک باز عی اود و اسم عادرم را هه رو به صورام صدا عی زند

 . عادرم دیهر بر نمی گردد

  .ی دندا عی اوند عاادن ها همدجه خوای و گردش نمی آورند، گاهی بدطدن  ارین ااال ها

برایش از همه اازاااای هه بند از رفتنش و انهایی ام افتاد و فرارم از آدم های آآ خانه عی گویمض از دلتنهی برای 

عادرانه هایی هه در رق عن نجده عی گویم ضاز نهزتن رردر  هم عی گویمض سرم را روی سنگ سرد عی گذارم و 

اتاید عطر انش هنوز هم از همدن روالی بداید ضبغض عی هنم ض ااید  باراآ اات  هایم عی بارند ض بو عی هجتم

 عن ده ای اود و او روی سرم دس  بکجد و بهوید : عدیده بابا گریه ات برای چده ؟

 !ش نمی پدچددستی روی سرم هجدده نمی اود و عطرنمی آید ، عن ده اازاق نمی افتدض د

هنم و دستتی به روی ناعش عی هجم ضی  جز  هزش عردانه و  ستر از ابر بر عی دارم و هاران خرعا را باز عی

 .واهس خورده باوی ابر عی ایستد و رره  نمی هند

رسی ع دب باعث عی اود سر باو نهدرم و به سنگ خدره بمانمضاعا همدن رس آخر هار دستم عی دهد و سرم 

 .عی ریدد را باو عی گدرم و از دیدآ عردِباوی سرم وصورت درهم و اخم هایش دلم

 ببدن هی این اس ؟! به به ،نزس خانمِ فراری! _

 !لرزی هه به انم عدزتد از گریه ی زیاد یا ضنزی هه به بدنم افتاده ندس ،بلکه از آانا بودآ این صداس 

  !عثل آاجزجانی هه گدازه هایش دارند فوراآ عی هنند ،داغ عی اوم ض بودآِ این آدم این ا در باورم نمی گن د

صدا و نوع ررم زدنش را عی اناسم،رتی با برخوردهای هوااه و گاه به گاهی هه دااتدمضان بی جانم را عمری 

 .از روی ابر بلند عی هنم ضنمی خواهم ببدنمش ، ورج  اماعه وجودم را عثل آلی هه به جانم افتاده عی گدرد

 .چددی هه از آآ فرار عی هردم ،روی سرم آوار عی اود

پناه آورده ام، جدا   و خدره ستنهه ابر،چنهی به هدزم عی زنم و از زعدن خجکی هه به آآ همانطور ارس خورده

 عی اومضبا امام وجودم عی خواهم از این ا و آدعه عرابلم فرار هنمض خدایِ عن ، ع ب رمااتی هردم؟

 تاده رویم دور اوم ضچرا به عرل نااصم نرسدد ااید این ا پددایجاآ اود ضبا امام وجودم عی خواهم از سایه ی اف 

 .اازه دارم به نبودآ ها عادت عی هنم ، اازه دارم به این نزس عادت عی هنم

بلند هه عی اوم او هنوز هم بی رره  ایستاده و چجماآِ همدجه ااریکش امام ررهاام را رصد عی هند ض هزش 

های چرمِ برااش را عی بدنم ،اعا نهاه را از هزجتتها باوار نمی آورم ض رتی ل ظه ای هوااه، اندازه ی چجتتم بر هم 

  استتتثناستت  ضاعا این یکی واانا از ا ملم آآ یکی هم هه چهاراتتنبه ها عی بدنم ی ضزدآ نمی خواهم ببدنمش

 . خارج اس 

  . پا اند عی هنم دور اومض هنوز دو ادم بر ندااته ام بازویم اسدرِ انهجتانش عی اود

 . صدای خش دارِ همدجه طلبکار و عصبانی اش، گوش هایم را پر عی هند

 !ه ا به سالعتی؟ _
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هجتانش آزاد هنم ، اعا نمی اود ضبا هر ارالیم ع کمتر دستم دستتم را از رصار ان  امام ندرویم را جمع عی هنم

و با چجم هایم التماس عی هنم ، رهایم   را فجتار عی دهد ضنهاه ارسدده ام را به صورت بر افروخته اش عی دوزم

 . هند اعا او اصال نمی بدند

 !؟ فجار انهجتهایش را دور بازویم بدجتر عی هند و عی گوید : ندوعده عی خوای بری

 !ول اده امض نمی اوانم ررم بدنم

 عی دونی از هی این ا عنتظرم؟ اینردر عوندم اا باوخره پددات بجه ؟ _

 .یم را عداآ انهجتانش اکاآ عی دهم اا از دستش آزاد اوم وبا هر ارالیم فجار انهجتانش بدجتر عی اودوباز

 :عی گوید  اند و عصبی از عداآ دنداآ های ردی  و سزددش

ضضض عهه اما عرلم او سرت هس  ؟! اگه عرل دااتی هه چند عاه خوداو به خاطرِ یه عساله عسخره اایم نمی  نه _

 !هردی! اگه عرل دااتی پدراو آواره ی این ا و اون ا نمی هردی؟

  . جمله آخر را با فریاد بر سرم عی زند دستم را بدجتر فجار عی دهد

بار نهاهش هرده امض نهاهم فرط به هزش های برااش عاندهضاز وسواس از واتی اروع به ررم زدآ هرده ، فرط یک

 !امددی اش عتنزرم،از خودش بدجتر

  .اصال دوس  ندارم چجمم رتی ل ظه به صوراش بدزتد ، از نهاهش،از نهاهه نافذش ورج  دارم

عی آورد و  از هماآ هودهی از نهاهش عی ارستددمضدوباره صتدایش بلند عی اتودضصتوراش را نددی  به صورام

 .را عی بندد  دادش چجماآِ فراری ام

 با اوام ؟ عهه زبوآ نداری ؟ نکنه این عدت زبونتم با عرل  جا گذااتی یه جا ؟ _

 :پوزخندی عی زند و با هنایه عی گوید

 .ابال هه زبون  خوب هار عی هرد_  

  .را روی سرش عی اندازد و اینبار هنار گوام فریاد عی زند شباز صدای

 .ه عن نهاه هن ،دارم بااوئه خر ررم عی زنمب _

عصتترانه و اتتوهه از آعدنش نهاهش نمی هنمض انها عکس النملی هه اوانستتته ام در عرابل آعدنش باوی ستترم 

  .ابرستاآ ان ام بدهم ، هماآ چند ادعم برای فرار بوده هه ناعوفق هم از آب در آعد  ودر

یکباره با ر تورش ا لدل رفته ضدستتم هنوز عداآ انهجتتتاآ فوودی  دیهر نمی اوانم ررهتی هنم ضامام اوایم به

 !اش گدر اس  و درد اعانم را بریدهضل ن ررم زدنش و ررفهایش عثل همدجه پر از بی انصافی س  ؟

 . با انهجتاآ ناعردِ دستش، عچم را بدجتر فجار عی دهد و اینبار آخم در عی آید ، اعا ا مل عی هنم

 .نجاآ بدهم، با همه گند اخالای هایش بدبختم عی هندهافی س  جلویش ضن  

 .عی آورد  چانه ام را عداآ دو انهج  اس  و سبابه اش عی گدرد و فجاری به چانه  با دس  آزادش

 ! نهاهم را عدخ زعدن عی هنم، نه چجمانش  ع بورم عی هند به زورِ انهجتانش سرم را باو بداورم ض ل وجانه

غرد : عهه با او ندستم ؟ عی دونی هه عن آدم با روصله ای ندستمض واتی سگ بجم دیونه  از عداآ دندانهایش عی

 .هم عی ام ، اونم سگ ِ سهم ، پس خودت دو دو اا چهاراااو هن
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 .انهجتش را روی چانه ام ع کمتر فجار عی دهد

 پس برو اا آخر ضضض عثل بچه ی آدم بهو هدوم ابرستونی بودی این عدت ؟ _

 .اوانم فجار دستهایش را ا مل هنم هر چه صبر هرده ام بس اس دیهر نمی 

اگر ستاه  بمانم،در دادگاهش ع کوم عی اتومضنمی خواهم آدعی باام هه اافده را از همدن اول باخته ضآنهم با 

وجودِ همه ستتختی هایی هه این عدت هجتتدده امض آخرش هه این اازاق هر ه ا بود عی افتاد و اعروز هم افتاده 

  بود

وارسناهش زل عی زنم ، بدوآ رتی ذره ای ارس ،   امام اواآ باای عانده ام را جمع عی هنم و به چجتماآ ادره

همته االاتتتم را عی هنم در عرتابتلِ نهاه زهر آلودش هم نداورمض بدوآ پل  زدآ نهاهش عی هنم،خدره و بدوآ 

  .ارس

 .او با هماآ اخم های در همش نهاهم عی هند  پوزخند عی زنم و

 !زنم عردم بریدآ این ا اگه ولم نکنی جدغ عی _

ادره و   امام االام را عی هنم بازویم را ازعداآ انهجتانش بدروآ بداورم و از این عهلکه ی فرار هنم ضبا هماآ نهاه ِ

عوضتنم را ع کم رز  عی هنم و دستم را عداآ ضاارش امام صتورام را عی هاودض بی پروا و خدره نهاهم عی هند

نش عی چرخانم اا آزاد اتوم ضدر عوضتش او در جواب ررفهایم با امسخر عی گوید: جدغ بدآ ببدنم چی انهجتتا

گردی سر خونه و زندگد ض پدش پدرت و خانوادت ! فهمددی ؟!  عدجه ! اعروز بازیِ هه راه انداختی اموعهض برعی

طرفیضضض هر چردر استتتب  اگه عجتتتکلی داری عثل بچه ی آدم عی اتتتدنی و رلش عی هنی وگرنه اینبار با عن

 ! اازوندی بسه

با امام دلهره و ارسی هه به جانم افتاده در چجمهایش زل عی زنم و عی گویم : هسی برام عهم ندس  ، نه پدری 

هه ستنهجتو به ستدنه عی زنی و به عن وصلش عی هنی و نه برده ! بذارین زندگدمو هنم، اما هم با زندگدتوآ 

ستال نوه سریدار خونتوآ بودم ! چی اده با یه  و چهار پدری نبوده ، بدست ستال وچهار خوش بااتدنض بدست  

 .وصد  ناعه پدر دار ادم ؟ راوم بهترخدال هندن عن نوه ی ِهموآ سرایدارم و هدچ نسبتی با هسی ندارم

 .صدا بلند عی هنم و داد عی زنم

 ! عی فهمی جنابِ آاای هاا  ضضضنتتتدارم_ 

اده استزاده عی هنم دستم را به زور بدروآ عی هجمض با دس  دیهرم به سدنه  از رواس پرای و دستتی هه ال

  .اش عی زنم و به سرع  فرار عی هنمضعی خواهم از همه چددِ اعروز و زندگی ام فراری هنم

با امام اوانم عی دومض صتدای پاهایش را عی اتنوم هه به دنبالم عی آید ، امام االام را عی هنم از او دور اوم، 

آید و امام ندرویم را در پاهایم عی ریدم اا خودم را به خداباآ برستتانمضدواآ دواآ خودم را وستتطِ عی زستتم هم ن

خداباآ عی اندازم و دستت  برای هر عااتتدنی هه عبور عی هند بلند عی هنمض عی دوم و دستتتم را در هوا برای 

 !به عوااب این فرار و سوار ادنم فکر هنم ؟عاادن ها اکاآ عی دهم اا هسی پددا اود و ن اام دهدض بدوآ اینکه 
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فرط عی خواهم از این آدم و نسب  های اطرافش دور اوم ض دعا هایم عست اب عی اود و باوخره پراید آلبالویی 

اسپرای جلویم ارعد عی گدردض اصال جرات برگجتن و پج  سر، نهاه هردآ را ندارم ض نزس بریده در عرب عاادن 

 .را باز عی هنم

 آاا ضضضدربس  ؟ _

 .بپر باو ، خواهل _

عی خواهم رره  هند ضهنوز در را   وا  گوش دادآ به ررم راننده را ندارم،ستتریع ستتوار عی اتتوم و از راننده

 .نبسته ام دستش عانع عی اود

ه نو بباوخره خودش را عی رستتاند! اا به خودم بدایم بازویم را عی گدرد و از عااتتدن به بدروآ عی هجتتاندم ، با زا

هه زانوی سم  راستم بسوزد و ناله ام به هوا برود ض بازویم عداآ   زعدن عی خورم ضادت ضربه اینردر زیاد هس 

به راننده ی عتن بِ پراید با هماآ ل ن عصبانی اش عی گوید : آاا عمنوآ خانم با  انهجتتانش اسدر اس  و او رو

  .عنِ اما بزرعا

  . هند، ف جی عی دهد و گازِ عاادنش را عی گدردو عی رودبدوآ آنکه بخواهد همکی  راننده

 .از زعدن بلندم عی هند و به دنبال خودش عی هجد

خوش اتانس عنم ! امام این اازااات عدزتد و اطرام عا هستی ندس  هه به دادم برسدض فجار ع کمی به بازویم 

 :عی آورد و ناله ام به هوا عی رود ضعصبانی و نزس نزس زناآ عی گوید

زهرعارو آخ ، دختره ی نزهمه بدجتنورضیاو بداض هر چی اعروز گربه راصونی هردی بسه ، از دسته عن فرار عی   _

  .برع  هور خوندیض اده دس  و پااو وسط خدابوآ ببندم ، عی بندم و عی  هنی؟

ر اده و با زور دستتش هجتدده عی اومضآآ هم نه به خواس ِ خودم! با زور دس  او هه جسم سِ   پجت  سترش

 به عن و عردِ عصبانی و  لرزانم را به دنبال خود عی هجد ضزنی با سدنی خرعا از هنارعاآ عی گذرد و نهاه عتن بی

طغداآ هرده ای هه عن را با خودش عی هجتتد چجتتم عی دوزد و با صتتدای جدغ عانندی ، عی گوید: چرا عدارم 

  .ناعوس عردم عی ای؟ ولش هن

 .به زآ بدچاره اجر عی زند  و  ارار عی دهد زآ را عخاطبش سداه  نهاهِ

  ! عسائل خانوادگی عردم به اما ربطی نداره خانم _

 .دستش را به طرم خداباآ عی گدرد و عی گوید : بزرعا خانم،بزرعا

زآ ارستدده از اندی اش چجتم درا  عی هندو راهش را عی گدرد و عی رودضول اده ام ضباوخره به عاادنش 

را باز عی هند وعن را با امام اوانش از بازویم آویداآ عی هند و باو عی هجتدضبا خجم به داخل عی رستد و درش 

 . عاادن پرام عی هند و در را ع کم عی بندد

این چند دادره امامِ بند بندِ وجودم درد عی اود ، دستهدره در را عی گدرم اا از   از اماعی االش و دوئددآ های

عاادن هه بلند عی اود اعددم هم نا   ه باز هم فرار هنم ، اعا صتدایِ ازل عرهدیعهلکه و فرصت  به دست  آعد

 . اعدد عی اود
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بتا اتدم های بلندش عااتتتدن را دور عی زند و به طرم درِ راننده عی آید و ه  خندی هم عهماآ لبهای لننتی 

ه و عصبی اش این را عی اتود ض عطمننا از پدروزی هه نصتدبش اتده ،راضتی س ض رتی اگر ادافه ی گرفت  اش

 ! نجاآ ندهد

به جاآِ دستهدره ی در عدزتم و هر چه دستهدره را فجار عی دهم باز نمی اود ضصدای ازل عاادن عی آید و در 

 .ی  چجم به هم زدآ خودش را پج  فرعاآ جا عی دهد و دوباره ازل لننتی را عی زند

دجه بغلم عی گدرم و با امام اوانم ه  دستم را به ارستدده و عصتبانی از امام هارها و رفتارش رویم را طرم ات

  .ادجه عی هوبانم و جدغ عددنم : عن عی خوام پداده ام لننتی ضضضاین در هوفتی باز هن

چند بار ع کم ه  دستتم را به اتدجته عی هوبم ضامام االام بی نتد ه عی عاندضاالش و داد زدنم عثِل آب در 

بلند نمی اود ض برعی گردم و نهاهش عی هنم به صندلی اکده داده و چجم هاوآ هوبددآ اس ض هدچ صدایی از او 

روی لب هایش جا خوش هرده! عژه های بلندش روی صتتوراش   را بستتته و لبخند لننتی ارش  های لننتی اش

 .سایه انداختهض داد عی زنم

 .عی گم درو باز هن_

پداده عدجتتی ، راو   ا ویل بابا دادع با اتتنددآ صتتدایم پوزخندی عی زندو عی گوید :واتی رستتوندع  و  

  ضهمضضضخزتته

چند ل ظه همانطور عی عاند و بند گواتی اش را از جدبش در عی آورد و عجتغول اماره گرفتن عی اود ضاخم 

  . هایش هنوز هم درهم اس  و رگ هنار اردره اش رنگ عوض هرده

ادره ابل و راو اسدر ادنم این ا؟ ول و فل م عات عانده امض دستم به جایی بند ندس ض اوهه ی اازااات چند د

 ! هرده

  : عی گوید  اماسش برارار عی اود وصدایش را صام عی هند و راس  روی صندلدش عی نجدند و

   سالم _

*** 

  .سالم پسرم_

 امام بدنم رعجه گرفته ، دستهایم یخ زده اند و سرعایی عثل ،سرعای گدنده ی اطب در ااآ رف  و آعد عی هند

 ض البم از هوبش عدزتدض چه درد بی درعانی افتاده به جانم ؟

دوست  دارم با امام اوانم صتدایش را از ب ر هنم! دوست  دارم بروم از این آدم ها دور اتوم ضاعا عانده ام؟! اسدر و 

 . عستاصل و دو دل

گذااته اا عنِ درعانده هم صتدایِ عخاطبِ آآ طرمِ الزنش، در عاادن عی پدچدض از عمد گوای را روی بلند گو 

 . بجنوم

 چه خبر پسرم ؟ _

 .ندجخندی از سر پدروزی روی لب های عرد عی نجدند

 . پدداش هردم ، اونم هنارم او عاادن نجسته _
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نزسِ عردِ آآ طرم الزن ل ظه ای اطع عی اود و پ  بلندی هه عی هجد در گوای و ف ای ساه ِ عاادن عی 

 .پدچد

 سالمه ؟ _

نزس نکجتمض آآ هم درس  راو و   بهم عی دوزم هه رتی ضضض رتی ل ظه ای اندازه ی ی  صتدم یانده لبهایم را

  !این ا و هنارِ این آدم و ل ظه ی انددآ صدای او ضصدایش رنگ نهرانی دارد ؟

 عردِ هنارم پوزخند صدا داری عی زند و عی گوید: عطمنن باادن از عنو اما بهتره ، ه ا بدارعش؟

و از سر رارتی خدالش! را هر دویماآ عی انویمض نهاهِ عردِ هنارم با ااس  رویم   صتدایِ نزستش آزاد ادهدوباره 

 .عی آید و بر عی گرددضبه روبرو خدره عی اودضدر عوضش صدایِ او از پج  اعواج الزن صام و صدرلی ار عی آید

 . عنم عی یام  خدارواکر بابا ، خدارواکر !بدارش اره  _

رواتتن عی هندض اازه به خودم عی آیم و از خلستته ای هه رفته ام خارج عی   طع عی هند و عااتتدن رااماس را ا

  اوم

پدش   اازه دارم رس عی هنم اازاای افتاده اس ض اازه رس عی هنم عن دارم به سم  جایی عی روم هه چند عاه

  !. از ر ور و هوی  خودم و آآ آدم فرار هردم

به ستم ِ هسی عی روم هه عسببِ انها ادنم اس  !اازه دارم عی فهمم دارم به سمِ  اازه دارم عی فهمم، دارم 

ا آآ و نه رتی نسبتی را هه ب  هسی عی روم هه هرگد برایم نه نسبتی را هه با عرد عصبانی هنارم دااته ، را دارد

  ! دخترکِ خُل و دیوانه اش دااته

  .چرخم و عی گویم : نهه دار عی خوام پداده امعثل هسی هه از خواب پریده به طرمِ عرد هنارم عی 

جوابم را نمی دهتدض اینبار صتتتدایم را بلند ار عی هنم و عی گویم : با اوام عهه هری ؟ نهه دار عن هدچ جا با او 

 نمدام ض هسی رو هم نمی خوام ببدنم ، عی انوی یا نه ؟ هری؟

 . اخم های درهمش ، درهم ار عی اود

ی هند و صتتدایش را از عن باوار عی برد و فریاد عی زند : خزه اتتو ، اینردر عثل زنبور نهاه اندی به صتتورام ع

 !هنارگوام وید وید نکن

  .روی بازویش عی زنم و عی گویم : نهه دار عوضی، عن با او هدچ جا نمی یام چندبار دستم را عج  عی هنم و

ها چددی را هه رس عی هنم صدایِ هوبدده ادآ دهانم داغ عی اود ، عی سوزد ضنمی فهمم چه اازاای عدزتد! ان

 !ر می ع کم به دهانم و خدس ادنش اس 

اتوهه از ررهتش ، دستتم را جلوی دهانم عی برم ، ه  دستتم خدس عی اودضنهاه به  زده ام را به چهره ی 

 . عصبانی اش عی دهم و صدایم را خزه عی هنم اا اصال در نداید

، ااخ و دم هه ندارد ض انها هه باای ، بی هس و بی پج  هه باای هسی انهایی و بی هستی همدن است  دیهر 

عثل این عرد به خودش اجازه عی دهد هه ادراش را به رخ  بکجد ضفریادش دوباره بلند عی اود و ان خاک بر 

ستر عن از صتتدای عن وستتش رعجتته عی گدرد: اینو زدم اا یاد بهدری واتی به  عدهن خزه اتتو، زبوآ به دهن 
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، اینردر این عدت به همه سخ  گذاته هه این او دهنی همترین عذابجه!خاک او سرت،خاک او سرت با  بهدری

 .این عرل و درایت 

 .داد عی زندضبلند و بی وازه و عن انها دستم جلوی دهانی یس  هه خونابه از آآ دستم را خدس هرده

عی گردانم و به آدم های رنهارنگ بدروآ زل اات  هایم بی اجازه از عن عی ریدندض رویم را طرم ادجه بغلم بر 

به عرد آآ   عی زنمضعجتتی به فرعاآ عی هوبد ض سترع  عااتدن زیاد عی اودض رتما عی خواهد زودار خودش را

 !طرم اعواجِ الزن لننتی اش برساند؟

ردآِ عن هدچ هس را ابول نداردض هه اتتت  ندارم ،از همه چددش برای پددا ه  اینردر دیوانه و عرید اوستتت  و 

 .گذاته

نمی خواهم ااتت  هایم جلویش بریدند، اعا عی ریدندض چجتتمانم را عی بندم و دستتتم را عرابل دهانم عی گدرم اا 

صتدای گریه ام را خودم هم نجتنوم ضصتدای نزس عصبی اش را عی انوم ودستمالی هه جلوی صورام ارار عی 

  گدرد

  .بهدرش خونش اوآ خج  عی اه _

  .غرورم و رو به او عی اوپم  یبا هماآ اه عانده 

 ضعمنوآ ضضض زرم  نکجدد آاای هاا  _

با هماآ اخم های درهمش نهاهم عی هند و در ی  چجتم بهم زدآ دستتمال را روی دهانم عی هجدض دلش عی 

خواهد امام عرده های این عدت را سترم خالی هند ضدستمال را از دستش عی گدرم و زیر دستش عی زنم ض درد 

 .دهانم عی پدچد در امام

ازل عاادن را عی زند ض دوباره امام   نهه عی دارد و از عاادن پداده عی اود و سریع  جلوی ساختماآ ارهتجاآ

هارهای وا  ستتوار اتتدآ را اکرار عی هند ض در را باز عی هند و با خجتتون  ذاای اش بازوی بدچاره ام را استتدر 

 .هجد عی هند و به طرم بدروآ عی  انهجتاآ لننتی اش

درِ اصلیِ ساختماآ را باز عی هند و داخل عی اویمض با ورودعاآ عردیِ با لباسِ عخصوص نههبانی خودش را به عا 

 . عی رساند و سالم عی دهد

 سالم آاا، عجکلی پدش اوعده ؟ _

 .نهاه طوفانی اش را به عردِ بدچاره عی دهد و عی گوید : نه ضضض برو به هارت برس

  . عی هجد و عرا پج  سر خودش

اوآ دادرا همدن ا ، درست  در چند ادعی عرد پج  اعواج الزن عی فهمم هه بازنده بازی اعروز هسی ندس  به 

  ! جد عن ِ اسدر دستهای خجمهدن عردِ جواآِ هنارم

ای هاش ارتمالِ ر تور یکی از این خانواده را در بهجت  زهرا به عرل هودنم عی رسددض لنن  به عن هه خراب 

 ! هردم

هر چه به داخل ستاختماآ نددیکتر عی اتویم، البم سرع  هوبجش هندار عی اودض نددی  اس  هه از رره  

بایستتتدضجلوی اااق عدیری  عی ایستتتد و با هماآ چجتتماآِ ادره و اارش با غ تتب نهاهم عی هند و در عی زند ض 
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بی نزس عی اود ضدستهایم سرد عی صتدای عردِ پجت  اعواج ِ الزن ،اینبار از پج ِ در عی آیدض الب عنِ نزس ، 

اتتتوند و پاهایم فل  ضاواآ از وجودم عی رود ض برای رهایی از عداآِ عوجی عتراهمِ  ر تتتور او، خودم را به طرم 

 . عخال  عی هجم

با ررهتم پن ه اش دور بازویم ع کمتر عی اتودض دستهدره ی در را عی هجد و به طرم داخل راه عدزتد و عنِ  

 .اه خودش عی هجداسدر را هم همر

باوخره اازاق عدزتدض باوخره هر چه پنبه ام ، راته عی اود! داخل اااق ، هماآ آدعی هه روبرویم در آآ آوچدق 

هذایی نجسته بود و ناباورانه نهاهم عی هرد، راو پج  به عا رو به پن ره ی بدرگِ ااااش ایستادهض با ه  و الوار 

 . زغالی رنگ بسدار خوش دوختش

بند از ی    نهاهش عی هنم ، امام بدنم عی لرزد ض بازویم از رصتار پن ه های بدرگ و خجن عرد هنارم  باورانهنا

افتاده ، هر چه اعروز ندرو در بدنش بوده سرِ دس  بدنوا و دهانم خالی درد ستاع  رها عی اتود ض امام دستم به 

 . هرده

 !خواستدن ؟به جلو هولم عی دهد و عی گوید: اینم اعانتی هه عی 

  !ع ب اعتماد به نزسی دارد؟!هدام دیوانه ی زن دری اینطور اعانتی را آش و وش ا ویل عی دهد؟

لب های واعانده اش ندجخندی  یرو  .از هنارم رد عی اود و خودش را روی هاناپه ی گواه ی اااق پرت عی هند

 .رو به عن عی زند و این یننی دیدی عن برنده ادم

روی زعدن سراعدکی اااق چسبانده و اکاآ هم نمی   پجتتش به عاست  و ع کم پاهای بلندش راعرد ، هنوز هم 

 .خورد

سکوت اااق را گرفته ضهدچکس زرم  رتی هماآ نزس هجددآ را به خودش نمی دهد ضفرط این وسط عن دارم 

  . جوان ِ دیوانه یِ روبرویم عثل سوت اطار نزدر عی هجم  از ندجخند پدروزعندانه ی

چجمهایش از سراا پایم را نهاهی عی اندازد و باز اوس  هه به ررم عی آید: نمی خواین برگردین و دختراونو  با

 !بند از چند عاه زیارت هندن ؟

 .هاش فرص  خزه هردآ این آدم را دااتم

  .اکانی عی خورد و بر عی گردد ض انهار عنتظر بوده هسی ررهتش بدهد  عردِ پج  پن ره با ررفش باوخره

این عرد ، با آآ ادِ بلندش و عوهایِ جو گندعی پرش هه گذر عمر هم رتی ااری   عی لرزم از این برگجتن ها ،از

برعکس آدعه اکده زده به عبلِ لننتی وسط اااق ، نهاهش   از آآ هم نکرده و صالبتش همانی س  هه بوده ؟! ولی

  ! عهر و عطوف  را عی اناسد

صدایش در اااق   ل ظه ای روی هم عی گذارد و نزس عمدری عی هجتد ،نزسی ههعرد روبرویم چجتم هایش را 

  .هم عی پدچد

چند ادم به طرفم بر عی داردض هر ادعی هه بر عی دارد، عن هم هماآ ادم را عرب عی گذارم و ستتترم را به دو 

پر از ان بش عی  طرم اکاآ عی دهم ض نهاه چراغانی اش با عرب رفتنِ عن هدر عی اتتود ض عی ایستتتد وبا ل ن

  :گوید
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 !ازم فرار عی هنی ؟  بابا جاآ؟نزس ؟ _

در عدنِ ناباوری جمله اش را امام عی هندضهر ل ظه عنتظرم از این اااق فرار هنمض دارم خزه عی اومض!بغضِ لننتی 

 .یدهه دادق همدن ل ظه ، به امامِ وجودم ه وم آورده ، رتی نمی گذارد ی  هلمه روی زباآ بدچاره ام بدا

سرم را به چپ و راس  اکاآ عی دهمض با امامِ بغض نجسته در چجمانم ،با هماآ زباآ ول اده امام خواهجم را 

 !در چجمهایم عی ریدم، اا جلو نداید! ولی او عننی رره  سرم و نهاهم را نمی فهمد یا نمی خواهد هه بزهمد؟

م عرب بروم اانه های افتاده ام اسدر دستهایش ادعهای عردانه اش به ستویم اتاب عی گدرند و اا عن عی خواه

 !عی اود و ل ظه ای هه اازاق عدزتد

 . دستهایش امام وجودم را در خودااآ رل عی هنند و عنِ بی نزس اده را ، به خودش عی فجارد

 .پچ پچش در گواهایم هه نه ، در امام وجودم عی پدچدض صدایش چدد ع دبی دارد هه نمی فهمم 

  !غض هم عی هنند؟عهر عردها ب 

 !نزس جاآ _

هلمااش پج ِ هم بر سرم آوار عی اوند ض با امام وجود عرا عداآ بازو های عردانه اش گرفته و ن وا عی هند ضاصال 

 .ررفی برای این ل ظه خودم ندارم

  !اهسدژآ

 هه دااتهضاکانیدارد امام عی اود و عردِ عرابلم هنوز به هماآ وضند  عرا ن  چددی هه دروآ سدستم انزسی ام

اا از آغوش اجباری هه نامِ پدرانه به خودش گرفته فاصتتله بهدرم ض عی فهمد وبازوهایش را از   به خودم عی دهم

دورم باز عی هند وعن باز هم ادعی به در نددی  عی اومض دستهدره ی دری هه به همرم فجار عی آورد را رس 

 .عی هنم

  .فکرِ فرارِ دوباره، نددیکترین چددی س  هه به ذهنم عی رسد  در و

  .دستی به چجم هایش عی هجد و باز هم فرط به عن چجم عی دوزد

نجتستته ی رویِ عبل گواته ی اااق، راو سر جایش خبردار نجسته و چجم هایش همی رد   در عوضتش عردِ 

  !ده؟سرخی دارند ! باید باور هنم از دیدآ رالِ پدرش غمهدن ا

ررم عی زند و از این اُنِ   !عردِ عرابلم، امام هوای این اااق را دارد عی بلند وعن اصتتال یادم رفته نزس بکجتتم 

  !  صدایِ خش بردااته عی لرزم

  ه ا بودی دخترم ؟ ه ا رفتی بابا ؟ _

هدار بار در ل ظه با نه ،   فرط ایستتتاده ام و جستتم بی رعرم اکده خورده به در و او امامِ صتتورت عرا ی  بارهه

 . نهاهش عی هاود

بر عی داردض خودم را بدجتر به درِ پج  سرم   ادم بلندی سمتم   .به آنی نهاهش دادق و بند ستخ  عی اتود 

و ارسدده به در عی چسبمض دستش هه روی چانه ی دردناهم عی نجدند و گواه انهج    عی چسبانمض هاج و واج

 . را عی اکند  قاستش گواه ی لبم ،آخم سکوت ااا

 صورا  چی اده؟_



 

خواجه پور)ونوس( زهره –رمان دور دنیای تو می گردم   

چجتتتم از او عی گدرم و نهتاهم را به عرد روی عبل عی دهمض از این همه خونستتتردی اش ه  خندی عی زنم و 

  .صورام از درد جمع عی اود

  .اعان  داری آاا زادس  _

 !برعی گردد و عی گوید: اهورا؟  عتن ب به طرم عبل و عرد نجسته ی رویش

را هبود   خبر ندارد هه ، این دیوانه با انردب و گریدش امام بدآِ بدچاره ام ضن ناباوری ستت اهورا گزتنش در عد

 هرده ضفرط همدن ی  نمونه اش را دیده ض؟

 .جا به جا عی اود و نهاه ارعنده ای به پدرش عی هند  در عبل 

 . نهاهم عی هند و دستش را گواه ی صورام عی گذارد  عرد دوباره

نهتاه پدروزعنتدانه ای به اهورای خ ال  زده عی هنم و در دلم ی  بمدر هم رواله ی هدکل چرتدر خبدثم هته  

 !اناسش عی هنم

  !عرد

دستش را روی اانه ام عی گذارد و عن را به طرمِ خودش عی هجد ض عثل ی  سنگ ع کم عی ایستم ض عراوام 

  .را هه عی بدند دستش را برعی داردض عتن ب لب عی زند

 ابا جاآ ؟! فکر نکردی با رفتن  از خونه چه اازاای برات عدزته ؟ این چه هاری بود هردی ؟ه ا بودی ب _

  .جواد  سرزنش دارد ! و عن از این ررفها گُر عی گدرمض خوآ در امامِ عروق انم عی  سواواش و ررفهایش

  !روزی آرزو دااتم پدرم زنده بود یا پدری عثل پدر عهجدد دااته باام

خدا اورا عثل پدرِ سپدده همکالسی ام با خودش برده و عن   .، پدرم رفته بود و دیهر هنارم نبود  ددماعا بابا ستن

 .از پدر انها ناعی دااتم ورسرای ابدی

بدرگترین آرزویم، بدرگترین آرزو و رسترتِ ی  دخترِ نوجواآ دااتن پدرانه هایی بود   روزهایِ نه چنداآ دوری،

  . عی هرد  اهورا،ش و همدن عرد نجسته ی گستاخ هه فرهاد هاا  ، خرج دختره

عهر آرزوهای ی  انستاآ چردر عی اواند بااتد ؟ برای عنی هه خانواده از اتش سالهی عننایش برایم فرق هرد، 

  .انها آرزویم دیدآ پدر و عادری بود، در هنارم و نددیکی امامِ ل ظه های زندگی ام

 . ا  ، هه ای هاش نداا باباعلی همدجه بود ض همدجه هوایم را دا

 . پدر نمی ادض عادر نمی ادض خانواده نمی ادض از این اعترام واض  ار هه نمی اوانم برای خودِ درعانده ام بکنم

عن عمری در رسترت صتدا زدآ عردی با نستب  پدر و زنی با نستب  عادر سوختم و البم یکی در عداآ از این 

 .رسرتِ الخ، اپدد

جوره بودض اعا پدر نبودض پدر واانی نبودض ستتتایه ی ستتتر بود،برای عنِ دخترِ انها و بی هس ض  باباعلی پدر بودض همه

  . همدم بود ،اعا عادر نبود

 .پدربدرگِ عادری بود و انها دارایش از دندا عن بودم ض انها باای عانده، از خانواده هوچکش

 . از روزی هه با آآ بدماری لننتی رف ، همه چدد هم رف 

 . ی  ذره آراعش و سایه ی خانواده هم رف  ضهمه ی دل خوای های بچه گانه ی عن هم رف هماآ  
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 با آآ وصد  ناعه ی هذایی اش بند از دو عاه از رفتنش و آوارِ رردر  فرق سرِ عن و این عرد چه ها هه نکرد ؟ 

 .باو عی هجم و سرم را هم باو عی گدرم  اانه های افتاده ام را

  .هاا ِ روبرویم گردآ عی هجم سم ِ فرهاد خاآ

 . اخم غلدظی روی صورام عی نجدند ضنمی خواهم اا  بریدم

 !بدایم  نمی خواهم در چجمِ دو عردِ این چهار دیواریِ اجباری ، ضند  و اکننده به چجم 

ر ور این  چند عاه بدوآ ر ورااآ و به دور از نسب  هایجاآ روزگار گذرانده ام ، استخواآ فوود هرده ام و اوآ

 . آدم ها را نمی خواهم

زبانم را عداآ دهاآ خجتتت  و اتتتورم عی چرخانمض طمع خوآ در دهانم رالم را زیر و رو عی هند ضفرهاد هاا  

دوباره دستتش را به طرفم دراز عی هند و عن اینبار دستتش را پس عی زنم ضوستط اااق ایستاده ایم و نمی دانم 

  !ام؟هی از درِ این اااق فاصله گرفته 

به طرم در برعی گردم و به ستتتمتش رره  عی هنم ، در هماآ رال عی گویم :دیدار اازه اتتتد آاایوآ هاا  ! 

 . دیهه عدارم اواات اریزتوآ نمی ام

  نمی دانم این جسارت و این خونسردی از ه ا به ی  باره در وجودم جاآ عی گدرد ؟

 . سم  در عی روم  پا اند عی هنم و بهااید از هالم سرزنش بار فرهاد خاآ اس  ضهر چه هس  

رستدده ، نرسدده، به عرب هجدده عی اوم و به دیوار پج  سرم عی خورمضاز دیدآ   دستتم به دستتهدره ی در 

 !چجم های به خوآ نجسته ی اهورا هم عی ارسم و هم رالم خوش عی اود

 عصبی از عداآ دندانهایش عی غرد :

  ضسراو انداختی پایدن و زدی به راه ؟ هاآ دختره ی ل  بازِ زبوآ نزهم، ه ا_ 

ولی هماآ ادر هم هوا   ساعدش را روی گلویم عی گذارد و فجار عی دهد ضنزسم بند عی آیدض چند یانده نمی اود

 .را از ریه هایم عی گدرد

 ات از عداآ ف ای خزه هننده ی اطرافم ن  دست  فرهاد هاا  اتانه ی پهن اهورا را به عرب عی هجد و عن را 

 . عی دهد ض به خس خس عی افتم و هوا را با امام اوانم عی بلنم

 .فرهاد هاا  با ل ن اوبدخی و عصبی رو به اهورا عی اوپد

 !اعروز دیونه ادی پسر؟  !اهورا؟ این هارا چده ؟_

  !انهدستم را روی گلویم عی گذارم و هنوز رریصانه هوا را از اطرافم عی گدرم ضاهورای دیوانه ضاهورای دیو

  .بی اوجه به هر دو، از دیوار جدا عی اوم و به سم  در عی روم ضصدای هالفه ی هاا  بدرگ عی آید

 نزس ضضض دخترم، ه ا داری عی ری ؟ _

  : فریاد عی زنم  رو به او  برعی گردم و همی اند و

 ه ا باید برم ؟جایی هه این عدت بودم ضضضخونم ، اجازه هس  آاای هاا  ؟_

  .ن دده ای نهاهم عی هند و عی گوید : خون  ؟! ولی خون  جایی هه عن باامض خانواده ات باانبا نهاه ر
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نهاهم را به صتورت اصتالش اتده، اعا اکدده اش عی اندازم و بند به طرم پسرِ دیوانه اش هه هنوز گارد گرفته و 

  .هنار پدرش ایستاده نهاه عی هنم

 .ار هند ، آعاده ی رمله اس عثلِ ادری هه ارار اس  اکار از چنهش فر 

 : عستاصل به عرد نهاه عی هنم وعی گویم

عن ادعایی نسب  به اما ندارم ، نه فرزندی و نه آانایی ! اولم عی دم از این ا برم بدروآ   !ببدندد آاای هاا _

ما نم اداعه بدمض اهالهمم هه طرفتوآ افتاد، ندام برش دارمض اا راو بدوآ اما زندگی هردم، از این به بندم عی او

 ! عی خواستدن عنو ببدندن هه دیدار عدسر اد ،پس با اجازه

برای بار چندم در این چند دادره راهم را طرم در عی گدرم و اصتتال به صتتدای ناگهانی پاهایی هه پجتت  ستترم 

 .رره  عی هنند هم اوجه نمی هنم و فرط دعا عی هنم زودار، از این اااق هذایی بروم

  : پاها اطع عی اود و صدای فرهاد خاآ اس  هه باز ف ای اااق را پر عی هند  صدایِ

 بااه هر چی او بهی ! اعا این ررو هه دارم برات اوضد  بدم یا این فرصتم به عن ِ پدر! نمی دی ؟_

مامِ اروی پااتتنه پای راستتتم عی چرخم و نهاهی به دو عردِ عداآ اااق عی هنم ضیکی نهراآ و هالفهض آآ یکی به 

جلوی پسرش گرفته اا به طرم   آعاده ی رمله ! و این وسط دس  فرهادهاازی هه  عننا ی  جنهلیِ ورجتی و

 . عن نداید دیدنی س 

 : ابرویم را طلبکارانه به سم  باو عی دهم

  .دوس  ندارم چددی بجنوم ،اعا اگه اراره بازی هه اعروز این آاا اروع هرده اموم بجهضضض ررفی ندارم _

  .ناخن اااره ام را به طرم اهورا عی گردانم وبا ا ردر به او اااره عی هنم

اهورا پوزخندی به ااتاره ام عی زند و دست  عج  اده اش را داخل عوهای اهوه ای ادره اش عی برد و ع کم 

 . عی هجدااآ و ی  دور هالفه هم دور خودش عی چرخد

عی گوید : خدلی واد ی و البته ضضضپر رو ،دختره ی ارمق   واتی از رره  دورانی عدخرفش عی ایستد رو به عن

 ! عارو ع چ لِ خودش هرده، هنوز یه چددی ام طلب داره

 عی چرخد و عی گوید :   به طرم پدرش

اتتتما دارین خدلی با این بجتتتر راه عی یاین! خانم از خونه اش فرار هرده ! بدوآ اینکه فکر هنه در نبودش چه _

  !خانواده اش چی عی هجن ؟ از آدعه ارمق، بدجتر از اینم اوانی نمی ره اازاای ارار بدزته و

از اتتنددآ اوهدن هایش خونم به جوش عی آید ضبه طرفش عی روم و دستتتم را با امام اوانم به ستتدنه اش عی 

 ض هوبم

 ررم دهنتو بزهم ! او این وسط چه هاره ای هه دخال  عی هنی ؟ هاآ ؟_

 .سداهش را عی گدرد  ش عی اود و دلخوری امام چجماآِبا انددآ ررفم، نهاهش خاعو

 .از امام دانسته هایم در عوردش استزاده عی هنم به صوراش عی هوبم 

 ! نهای  بی ررمی را در عرابلش به هار برده ام اعا وزعش بود ضعردکِ خودخواهِ عوضی

  .اهورا، با هماآ نهاه خاعواش ل ظه ای عی ایستد و نهاهم عی هند
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 : راهش را به طرم در خروجی اااق عی گدرد ودر رالی هه پج  به عاس  عی گوید  آخردر  

 !راس  عی گی به عن چه ربطی داره ؟ عن این وسط چه هاره ام ؟ _

  : در رالدکه در را باز عی هند رو به پدرش عی گوید

 .او اااامم هاری بود صدام هندد _

را باید ه    آرام عی گدردض رقِ آدمِ پر عدعا و طلبکاری عثل او  زده ام، دلم از زخم زبانی هه بتا رفتنش از اااق 

 . دستش عی گذااتم، هه گذااتم

و با رره ِ فرهاد خاآ به طرم عبلی هه اهورا اا چند دادره ابل   اااق در سکوت هاعل عی رود  چند ل ظه ای،

 .رویش نجسته بود سکوت هم عی اکند

 !بدا بجدن دخترم _

ستتش هه به عبل و هنار خودش اااره عی هند عی عاند ض همان ا سر جایم عی ایستم و عی گویم : نهاهم روی د

  ! ارار اد، ررم بدندم

لبخندِ هالفه ای عی زند و باز هم با دستتتش به عبل ااتتاره عی هند ض این آدم دیهر هدستت  ؟ با خونستتردی عی 

  .الش پدر، سراق ارمخواهد ، ررفش را به هرسی بنجاندض اعا عن از اویِ به اصط

به طرم جایی نجتستته عی رومض خودش را همی روی عبل جمع عی هند اا هنارش بنجدنم ض خودم را به ندیدآ 

  .عی زنم و روی عبل روبرویش عی نجدنمض باز هم لبخندی عی زند و سرش را به دو طرم اکاآ عی دهد

 !چددی این ا هس  هه باعثِ لبخنداوآ اده، آاای هاا  ؟ _

  .عمد اعروز آاای هاا  به نافجاآ عی بندم اا بدانند ه ای زندگی عن ایستاده اند از

بدانند عن و آنها دو دندای جدا داریمض این وستتط با هر بار گزتنم چهره هایجتتاآ در هم عی رود ودلم خن  عی 

  .اود

 !بدن دو ابرویش اخم هوچکی عی نجدند، اعا لبخند روی لب هایش هنوز هم هس  

  .ی  بدس  سال هنارم بودیض امام اخالاااو دیده بودم به جد ل  بازی و سراق بودآندد _

 . اینبار لبخند دنداآ نمایی به رویم عی زند و ررفش را اداعه عی دهد

بودم ، نه نرگسِ خدابداعرز ؟! او به هی رفتی دختر؟ ارتماو به ستتتدد ؟! پدرعردِ ل  بازی   نه عن آدم ل  بازی _

  بود، هه اگه نبود، اوآ رال و روزِ عن و او این نبود؟

 .اخم هایم در هم عی روند

 !چددی از عادرم و نسب  های خانوادگدتوآ یادم نمی یادض اعا خوا الم به بابا علی رفتم ، نه به اما _

 . اینبار لبخند از لبهایش عی رود و اخم عهماآ صوراش عی اودض هاعال جدی به عن نهاه عی هند

 چرا از خونه رفتی ؟_

  .دیهر عهرباآ ندس ض نرعش چند ل ظه پدش اوی صدایش عوج نمی زند و چهره اش گرفته اده

 : گردآ عی هجم و ع کم عی گویم  خدره به او،

 !چرا باید عی عوندم؟ _
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  .عی هندض خودش را سر عبل عی هجد و با جدی  نهاهم عی هندنهاهم 

 با رفتن  از خونه چی رو عی خواستی به دس  بداری عدیدم ؟  چرا ؟ _

پوزخند عی زنمض چه را عی خواستتتم به دستت  بداورم؟ انهار این عن بودم اا فهمددم دخترِ عرابلم هدستت ، یکهو 

  .غدبم زد

بند از عردآِ بابا علی از خونه ی اتتما باید عی رفتم اا ستترایدار جدید   !رمارار نبود هه چددی به دستت  بدا _

  بدارین ، دلدلی برای عوندنم نبود؟

هالفهی اش را برای اولدن بار عی بدنمض دستتی به صتوراش عی هجتدض از امام ظاهر عرد روبرویم استتتدصال عی 

  .بارد

  !چدو عی خوای با این ررفات یاب  هنی دخترم ؟_

ر عی گوید دخترم، عی خواهم بلند اوم و از این اااقِ هذایی بدروآ بدنمض اعا نمی اودض اه وجودم ی  چددی هر با

  .به انددآ این هلمه، عثل آهن ربا جذب عی اود و ادرت هر هاری را از وجودم سلب عی هند

ه ر عن ندستی ؟ یا اینکدخت  نداری ؟  اوآ خونه اس ،  هدچ نسبتی با عردی هه صاربِ  عی خواستی یاب  هنی_

 وصد  ناعه و امام عدارهی هه دیدی همش یه دروغه ؟

اینبار عن هالفه امض دست  روی صتورام عی هجتم و چند ل ظه پجت  انهجتانم چجم عی بندمض امام ذهنم را با 

  .ررفهایش آازته هرده و دس  بردار ندس ض هنوز از اوک این ا بودآ در هم نداعده ام

ستتالم بود،از دره رفتن پایدن و عردآضعن از واتی چجتتم باز هردم  6اا  ، پدر و عادر عن واتی ببدندد آاای ه _

سالهی بدوآ سایه ی پدر و عادر بدرگ ادمض اونم با وجودِ  6او اتناستناعم به عنواآ پدر بوده ، از   استم ستندد

 ساله عی اوعد ؟ 6ننمتی عثل اوآ پدرعردض گاهی فکر عی هنم اگه اوآ نبود چی به سرِ عنِ بچه ی 

  .با چجمانش امام صورام را عی هاود و لب عی زند

 او چددی از عن و عادرت نمی دونی نزس ، چرا ااتباه ا اوت عی هنی ؟ _

 :ندمخدد عی اوم و اند رو به صوراش عی گویم

هر چی بوده اوآ اتده زندگی عنض درهم و برهمض بدوآ یه آینده ی روانض بی هس و هارض با یه گذاته ای هه _

یه پدرعرد با یه وصتد  ناعه ریختش به همض اتدم عثل یه آدعی هه از یه جای خدلی گرم و نرم چهار دس  و پا 

نم چه هار دارم عی هنم! اعا اینو عی دونم انداختنش او یه استتخر پر از آبِ سردض لرز هردمض گد م! اصال نمی دو

  آعادگی ر ور هسی با نسب  اما رو هنارم ندارمض اعددوارم بزهمدن چی عی گم؟

 :چجماآ خدره اش را از صورام بر عی دارد و با ل ن گرفته ای عی گوید

انلل هنم ، فرط  عی فهمم دختر جاآض عنم خودم روزی هه فهمددم گد  بودم، اعا عِهر و عطوف  پدری نذاا  _

 !ذره ای نجوآ از خودت ؟  نمی دونم او هی و با چه سرعتی وا  هردی از جلو چجمم غدب بجی ؟ اونم بدوآ

 . ل وجانه اداعه ررفم را عی زنم

 ! عن واانا نمی اونم ر وراونو او زندگدم ه م هنم ! این ررفا رو هم بذارین به پای هموآ هالمِ آخر_
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عی هجد و رو به عنی هه از ارس اولده ام در این اااق هم اده و زبانم هم باز اده هالفه دستتی روی صتوراش 

 . :عی هندو عی گوید

بدا یه فرصت  به خودعوآ بدیم؟ او عنِ به اولِ خودت آاای هاا  رو به اسم هموآ صارب خونه و آانا ابول  _

  ! هن، نه پدر

دلم عی لرزدض جایی دروآ عغدم، جایی دروآ البم واتی عی گویتد پدر چددی در عردع  هایش اکاآ عی خوردض 

  .و عن را آازته عی هندض آخ از او بابا علیض آخ از او و هارت "پدر"هی اکرار عی هند

فرط بذار باامض ازت همدن خواهجو دارم ض عی اونی واال به ررع  هموآ چند عاهی هه با عادرت زیر یه سر  _

  ابول هنی ؟درخواستو   بودم و دوستش دااتم! این

  !عادر

عن را به ررع ِ عجتق و سر  عجترهش با عادرم اسم عی دهد و نمی داند عن با نرگس هم اهرم، چه رسد به 

اوض نهو عردض نهو هه با هلماا ، اب به جاآِ بی جانم عی اندازی ض ااکی از گواه ی چجمم عی چکد و عهل  نمی 

  .ش روی صورام عاندهدهم، به دوعی برسد و او ببدندض هه دیده و نهاه

بذار هنارت بااتمض بذار هم هم بزهمدم هی هستتدم؟ه ا هستدم؟ در عورد نسبتمونم ااید زعاآ به هر دو عوآ _

 هم  هرد ! هوم ! نظرت چده ؟

با اتتتنددآ ررفهای این عرد و خواهجتتتی هه امام هالعش ریخته عنِ  بدچاره چددی هم عی اوانم برای گزتن 

 !دااته باام؟

ی این چند عاه خواستم بر گردم و چجم در چجمش بپرسم چه بوده، چه اده؟ نتوانستمض به خدا هارِ عن بارها او

  .نبودض یکی باید عی آعد دنبالم و عن را با بدرگترین راز و ارس زندگی ام روبرو عی هرد

روی دیوار خانه چه اتبهایی هه از ارسِ انهایی به خودم لرزیدم و اات  ریختمض چه ابهایی فکر هردم یکی از 

پایدن پریده و اوی رداط اس ض چه ابهایی باد اعد و در و پن ره به هم خوردند و عردی نبود چز  و بستجاآ را 

  .ع کم هندض چه روزهایی هه از فرارم به اولِ عردک ورجی اهورا پجدماآ بودم

ه اعروز اازاق افتاده نجتتد ض از هر به جای ایستتتادآ و فهمددآ ، رفتن را انتخاب هردم و نتد ه اش به جد اینی ه 

طرم این عاجرا را هه بهدرم باز ستترش عی خورد به این عرد هه نمی دانم در عدت این چند عاه چردر به دنبالم 

 . گجته و نتد ه اش اده، اعروز

 !نمی دونم چی بهم؟ _

 .و زنده ار عی اود  صدایش عخملی

و با عن هر چی هستت  بااتته برای بندض عا اوآ با هم فرط چددی نهو دختر جاآ ، همونی هه گزتم ، نستتب  ا _

 !نسب  یه آانا رو داریم ضضضخوب

گد  اتده ام و واانا برای اعروز اواآ روش و روانم همدن ادر بوده و بس ضبه اجبار این پدجنهاد بچه گول زن  را 

 ! ابول عی هنم و عی دانم اه دل عن و این عرد چددهای دیهری اکاآ عی خورد

  : جایم برعی خددم و رو به اویی هه با جدیّ  به عن زل زده عی گویماز 
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  .اعددوارم از هاری هه عی خوام بکنم پجدموآ نجم_

را عی فجارد ضعصرانه خدره در چجمانش عی   دستتم را به نجتانه دست  دادآ به طرفش دراز عی هنم انهجتتانم

 :گویم

 عا فرط هموآ نسب  ابلو با هم داریم ؟ _

 :نهار از همدن عرب نجدنی راضی اس  در چجمانم زل عی زند و عی گویداو هم ا

  .هموآ نسب  ابل _

  اول هه هسی عدارمم نجه، رتا اما؟ _

 :آرام عی خنددو عی گوید

 .! اولِ ندااتن عدارمارو به  عی دمض اعا ندوعدآ خودمضضضنه _

  .ابرو در هم عی هجم 

  ... اعا _

  .عی دهد دستش را رها عی هنم او اداعه

 ! نزس جاآ، ارارعوآ چده ؟ عن هستم ،او هستیض فنال فرط هستدمض اونم عدرسونم  خون  _

 .نزس هالفه ام را به بدروآ عی دهم و از هنارش رد عی اوم

  .نه خودم عی رم_

  .صدایش نههم عی دارد

  داری با هی ل  عی هنی دخترم؟_

  .چجم دوخته و عن انها اسلدم نهاهش سر اکاآ عی دهمنهاهش عی هنمض با چجماآ همدجه عهربانش به عن 

چند یانده بند خودش را به عن عی رساند ودر اااق را برایم باز عی هندض عرب عی ایستم اا اول به ارترام بدرگتر   

بودآ بدروآ برود، لبخندی عی زند و از هنارم رد عی اتتتودض با خروجماآ ااع  اهورا هم در ااب در اااای نمایاآ 

  .عی اود ضاکده به در اااق انهار عنتظر و گوش به زنگ بوده و بو عی هجدده

 !جایی عی ری بابا ؟ _

  .عرد هنارم لبخندی به رویش عی زند

 عی یای؟  رم دخترعو برسونم خونه ، او عی _

با صورای با اتنددآِ صتدای او و ررم فرهاد هاا  درهم ار عی اتوندض انه از هناره ی در عی گدرد و   ابروهایم

 :جمع اده عی گوید

  .یه خورده هار عرب افتاده دارم، ان ام بدمض خوش بهذره _

  .پوزخندی عی زند و به سم  ااااش بر عی گردد

به طور هاعال ع دبی اهورا عرا نادیده عی گدرد و در را ع کم بهم عی هوباند! عی عانم این بجر اا چند دادره ابل 

  .اش بدند و راو انهار ندستمعی خواس  عرا عثل ی  اژدها آ
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واانا ررفم اینردر برایش گراآ آعده بود هه ایری از آآ خجتتتم دیهر نبود ! و جایش را به بی اعتنایی هاعل داده 

 .بود

همراهش   .دستی پج  اانه هایم ارار عی گدرد و به جلو هدایتم عی هندض نهاهی به فرهاد لبخند به لب عی هنم

  !به راهی برای خودم هم هاعال ع دب اس عی اوم ضاین سکوت و سر

با خروج از ساختماآ اره  آدرس خانه ام را عی خواهد و خدا عی داند عن به چه جاآ هندنی آدرس عی دهم  

  .ض واتی عی انود، نهاهش با ان ب رویم عی عاند

  !رفتی بدس  هدلوعتر خارج از اهر؟_

  .چددی نمی گویم و او اداعه عی دهد

  نمی هردیم؟ تددابهو چرا پ_

  .انها نهاهش عی هنم، او با ان ب چند دادره ای خدره ام عی عاند

 . سوار عاادنش هه عی اویم انها چددی هه عاید ل ظه های عجترهماآ عی اود فرط سکوت اس  و دیهر هدچ

آدعهایجاآ رتا بغض لننتی هه با خروجماآ از اره  به گلویم ه وم آورده و نمی گذارد ، چددی از خداباآ ها و 

 . آدمِ هنار دستم بزهمم

نرسدده به خانه جلوی سوپری نهه عی دارد و به ااگرد عغازه ای هه در رال عراب هردآ وسایل جلو عغازه اس  

  . عی گوید ی  بطری یخ زده آب عندنی بداورد

  !عداآ بغ م خنده ام عی گدرد ض جرات اکاآ خوردآ از هنارم را هم ندارد

سد عن باز پا به فرار بهذارم!بطری آب را رساب عی هند و راه عدزتد ض بطری را رو پایم عی گذارد و بدچاره عی ار

  .عی گوید : بذار روش داره ورم عی هنه

  .عهم ندس  ، هاری هه نباید بجه ، اده _

 :اخم عی هند و خدره به رو به رویش عی گوید

هه عی دونی یه خورده عصتتبی و اند عداجه و عثل عن این به خاطرِ رفتار اهورا ازت عنذرت عی خوامض خودت  _

  .عدت ا   فجار بوده

 :رو بر عی گردانم سم  ادجه ی هنارم و عی گویم

  .هر چی هه بوده، رق دس  بلند هردآ ندااته _

ستتکوت عی هند و در جوابم چددی برای گزتن ندارد ضجلوی خانه نهه عی دارد ض پداده عی اتتوم و بدوآ انارم 

ی  خداراف  بلغور عی هنم ض اعا او با انرژی جوابم را عی دهد و عنتظر عی عاند هه وارد خانه اتتتومض رتما فرط 

عی خواهد عطمنن اتود دروغ نهزته امض با ورودم به خانه و بستته اتدآ درِ پجت  ستترم، صتتدای عاادنش بند 

 .چند دادره در هوچه عی پدچددو عن پج  در خانه ام آوار عی اوم  از

اوانم در همدن اندازه بود و امام ضاا  هایم راه عی گدرند و هق هرم امام رداط خانه را پر عی هندض انها  نهای 

  ! آعدنش  چددی هه عی فهمم اماس با پرند اس  و خواهش برای

  نمی دانم چند دادره یا چند ساع  عی گذرد؟
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  !ند؟پج ِ در خانه ام، اا  عی ریدم ضنمی دانم این اا  ها چرا عی بار

  ! فرط عی بارند

*** 

صتدایِ خاعوش ادآِ عاادنی پج  در عی آید و بند صدایِ ادم های اند و سب  هسی و زنِگ خانه، هه اینبار 

 !بلبلی زده نمی اود

  .فرط با ع له و اندصدایش در خانه هوچ  وانهایم عی پدچد

چزتش را عی هجم و صدایِ اد  باز ادنش،  با امامِ اوانم خودم را از پج ِ در،هنار عی هجم و همانطور نجسته،

 .چجم هایم را روی هم عی اندازد

پرند، جلویم زانو عی زند ونهراآ صتدایم عی هندضواتی عی بدند هدچ صتدایی از عن در نمی آید، دستش را روی 

ی رره  یا بازویم عی گذارد و فجتتارش عی دهدضامام این ها را از عداآ پل  های ندمه بازم عی بدنم و اوانی برا

  .ررفی ندارم

با فجار انهجتانش، آخم بلند عی اودض درس  همان ایی را با انهجتانش لمس عی هند هه، اهورای دیوانه با امامِ  

  .له هرده بود  اواآ،

 .به جایِ صدایِ پرند، اینبار صدای هراساآ پارسا عی آید

  نزس؟_

  .ول اده ام، زبانم خج  و اور به سر  دهانم چسبدده

 .دوباره صدای نهراآِ پارسا عی آید

  نزس! چی اده؟_

 .پرند بی اوجه به سوال برادرش عی پرسد

  .نزس ضضض نزس ، چته دختر؟! نصزه عمرم هردی _

 با هماآ چجم های بسته فرط سرم را اکاآ عی دهم و بی رعق عی گویم :

 !دیدعش_ 

  .صدای عتن بِ پرند، گوش هایم را پر عی هند

 هدو دیدی ؟دیدیش ؟!  _

 . نزسش، به صورام عی خورد  نددیکم عی نجدند، آنردر هه  پارسا 

 رال  خوبه ؟ _

چجم هایم را باز عی هنم و دو چجم زعردیِ نهراآ را جایی نددی  صورام عی بدنم ض با باز ادآ چجمانم، پارسا 

  .از جایش بلند عی اود و رو به خواهرش عی گوید: بلندش هن ببریمش درعانهاه

  . زباآ روی لبهای اورم عی هجم

  .عمنوآ ، وزم ندس  ، رالم خوبه _

 !نزس؟ _
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 . پرند ناباورانه صدایم عی زند و عطمننم فهمدده چه هسی را عی گویم

  .بی اوجه به ررمِ خواهرش به طرم در خانه عی رود و عی گوید : پرند هم  هن ، بدارش او عاادن  پارسا

 . ا بلند اومخودم را همی اکاآ عی دهم ا

  گزتم هه رالم خوبه ،پرند همکم عی هنی؟  عمنونم پارسا، _

  .صدای عردِ عداآِ چهارچوب، نهاهم را خدره ی ناه ا آباد عی هند

 !نزس؟ _

 . به نجانه ی اعتراض !صدایم عی زندض بی هالعی، همراه پرند برای ورود به خانه هوچکم بلند عی اوم

سرعاآ عی آید ض جلوار از اینکه عن و پرند به در هال برسدم ، هلدد را از خواهرش صتدای ادم هایِ پارستا پج  

 . باز عی هند  عی گدرد و در را به رویماآ

ره خد  نهاهِ اات  آلود وداغانم را به نجانه ادردانی به او عی دوزم و با رره  سرم از او اجکر عی هنمضچجمانش

 .نجدندض خودش را هنار عی هجد، اا عا جلو بدزتدم صورام عی اود واخمی هم عداآ ابروهایش عی

 . پرند به طرم عبلِ عداآ هال هدایتم عی هند و از پارسا عی خواهد ی  لدواآ آب برایم بداورد

همدعاآ با نجتستنم روی عبل ،لدواآ آب هم عرابلم ارار عی گدردض دس  بی رعرم را دور لدواآ رلره عی هنم ض  

  هه پارسا و پرند عتوجه آآ اوند ض پرند لدواآ را از عداآ دس  هایم جدا عی هند و اعا لرزش دستم اینردر هس

  . جلوی دهانم عی گدرد

خدرگی پارستا عنذبم عی هندض جرات ندارم نهاهش هنمض انها عی اوانم ی  الپ از آبی را هه برایم، ستراسدمه از 

 ! همدن هم غندم  اس  ادر آب گرم آورده بخورم، اا همی جاآ به دس  و پایم برگرددض

چند ل ظه چجتم عی بندم و دنبال جمله ی درست  و درعانی هستم اا وضندتی را هه خودم با اماسم به وجود 

  .آورده ام را، درس  هنم

پارسا عداآِ هال، روبرویِ عن و پرند ایستاده و فرط با اخم هایی در هم به عنی هه با رال نذارم و لباس های پر از 

 . به ررم عی آید  ام نهاه عی هند ضباوخره خودش با همی انللخاهم نجسته 

 هسی اذیت  هرده ؟ _

 . سرم را به دو طرم به نجانه نزی اکاآ عی دهم ض اخمش غلد  ار عی اود

 اگه هسی اذیت  نکرده، چرا صورا  این اکلی اده ؟ _

ن ب به ررم عی آید و عی گوید : پرندی هه اا این ل ظه ارتماو عتوجه لب های ورم هرده ی عن نجتتتده با ا

 !عهه صوراش چه جوری اده ؟

 ! نذارِ عن نهاه عی هند و با دیدآ صورام وای بلندی عی هجد  ادافه ی  با ان ب، به

 صورا  چرا این وریه ؟ دعوا هردی ؟ _

ذب عی اوم ض پارسا واانا هالفه و عن  اخم و عچ گدرانه ی  چجم عی بندم ونه ی خزه ای عی گویم ض از ر ور پر

رتی ل ظه ای نهاهش را از صورت عنِ بی نوا بر نمی داردض عرد رید بدن و باهوای س ض بارها پرند گزته و خودم 

 .هم دیده امض دس  پرند را همی فجار عی دهم و با چجمانم به او، عی فهمانم هه پارسا را از سرعاآ باز هند
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ی اتتود و پارستتا را صتتدا عی زند و با خودش به رداط هوچکم ررمِ نهاهم را خوب عی فهمد ض از هنارم بلند ع 

  . راهنمایی عی هند ض با رفتنجاآ به دستجویی پناه عی برم

 .با دیدآِ صورام در آینه، آه از نهادم بلند عی اودضعردکِ نزهمِ بی انور

 م ض عتن ب به پارساییاز دستتجویی هه بدروآ عی آیم با چهره برزخی پارسا و ادافه ی ناوآِ پرند روبرو عی او

  . هه اعروزعصرانه ایستاده و برعکس همدجه ساه  و آرام ندس ، نهاه عی هنم

 

چرا عردها اینردر وا  نجتتناستتند؟ راو هه باید این عرد خوش اخالق همدجتتهی برود ! عثل چنار بلندی با اخم 

 . ایستاده و نهاهم عی هندض چاره ای به جد انارفش برای نجستن ندارم

  .را وایسادین؟ ! بزرعایدنچ _

  .پارسا، سری به دو طرم با صورای در هم اکاآ عی دهد

 عمنوآ ، عی خوام برم ، فرط یه سوال دارم ؟ _

پرند عنترض صدایش عی زند اعا پارسا ، عردِ همدجه خوش خلقِ همدجهی ندس  ض نهاه اندی به پرند عی هند ض 

 . ردپرند لب برچدده همی از برادرش فاصله عی گد

 با هسی درگدر ادی ؟ _

  !نه _

 پس این رال ، برای چده ؟ _

یه ب ث هوچد  با یه آانا بود ، عطمنن باادن اصد آسدب رسوندآ نداا  ، عرصر خودم بودم ، ببخجدد هه  _

  .باعث زرمتتوآ ادم

  .ادعی نددیکتر عی آید و با رید بدنی عی پرسد

  ...اگه هاری ازم بر عی یادعطمننی عدارم  نبوده و یه ب ث بوده ؟!  _

 .عداآ ررفش عی آیم

 نه عمنوآ ، فرط اگه اجازه بدی پرند اعجب پدجم بمونه ؟ _

و به   نهاهی به خواهرش هه خدلی غدر عنتظره عظلوم اتتده عی اندازد و با ل ن گرفته ای ستتری اکاآ عی دهد

 . طرم در عی رود

 .بمونه ، فرطضضض عرااب خوداوآ باادن _

 .! آزاد عی اود و به خدر گذاتی هم به زبانش عی آید نزسِ پرند

  . با رفتن پارسا، عن هم وسط هال آوار عی اوم و بغض خزه اده ام عی اکند

 .ل ظه ی عن  آوار ادآ چدد همی س ، برای امام این

ه ه فنا رف ض همدااتم، با رفتنِ فرهاد هاا  از درِ خانه ام ب  امام ندرویی هه ذخدره ی روزهای انهایی و بی هسی

  اش اد،

 .از همه ی دندای اطرافش  آدعی با فکری خالی
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ظریزش و دستهایی هه عثل این   از پجت ِ اات  هایی هه عثل طغداآ ی  رودخانه سترازیر اده،فرط سایه ی 

  .بوده اند، پناهم عی اوند  چند عاه رصاری اعن

  !پناه عی اود، برای عنی هه نمی دانم

  ر ور عردِ اعروز و گذاته ای هه همه آساآ و سهل عی دانند، چدس  ؟ فلسزه ی زندگی ام و

 . جندن وار خودم را در آغواش جمع عی هنم و با صدای بلند گریه عی هنم

با صدایِ بلند دردهایم را بدروآ عی ریدم ضهمه ی اعروز را در آغوش اعنِ پرند عی گویم و او فرط خواهر عی اود 

دااته در وجود این آدم گذااته و برای عنِ نزِس از نزس افتاده فرستاده ض عادری عی  و پناه ض خدا هر چه ننم 

 .هندض خواهری عی هند ضدوس  عی اود این دوس  عدید ار از جاآِ نزس

از زخم دلم عی گویم و او ستتتکوت عی   .و عرا ااب عی دهد  ستتتکوت عی هند و فرط عثل ی  گهواره خودش

باوی ستترم عی گویمض   عصتتبانیِ  می هه رفتم ستتب  هنم و نجتتدض از اهورایِ لننتیِهندضاز اعروز عی گویم، از غ

ر تتورِ عردی به نام فرهاد هاا  عی گویم و بدجتتتر خودم را در آغواتتش جمع عی هنمض عن اعروز با امام   از

  .خوددرگدری های این چند عاه و هویتم دلم فرط همی ، فرط همی پدرانه اش را طلب هرده بود

  .هایم هه خالی از انرژی عی اود و هق هق هایم دیهر ناله ،پرند از آغواش جدایم عی هندنزس 

 . او راهی آاپدخانه عی اود  روی زعدن دراز عی هجم و

  .لدواآ آب سرد را به خوردم عی دهد و سرم را روی پایش عی گذارد

عداآ همهمه هایی هه در سرم عی دستتهای ظریزش اتانه عی اتوند و عوهای ِسردردناهم رانوازش عی هنندض  

 .پدچد فرط دلم چای هِل بابا علی را عی خواهد و بند خواب و اگر همی هم رعق دااتم آسماآ و نرگس را

*** 

از صتتدای پچ پچی هه در گواتتهایم زنگ عی خورد ض چجتتم های عتورم و دردناهم را باز عی هنم و پرند را چادر 

سر عجغول ص ب  با الزنش، هنارم عی بدنم ضدستهایم را ستوآ عی هنم و از جایدم بلند عی اوم و ناله   نماز به

 . ام به هوا عی رودض امام استخوانهایم به صدا در آعده اند

  . به ساع  باوی الویدیوآ نهاه عی هنم و آه از نهادم بلند عی اود

 . ساع ِ نُه ِ ابِ ی  روزِ پر درد اس  

پهن اده ی جلویش   رالِ نذارم با دیدآِ ست اده یِ  .رعق عی گدرد  باوی سترم  با دیدآ ِفراتته زعدنیجانم 

 .اوت عی گدرد

  . انم از امام اعروز درد عی هند و سر ِ هاسه ی زانویم عی سوزد

  .چردر ادعا دااتم اوی هستم و اعروز اماعش دودِ هوا اد و رف 

  . رافظی سرسری اطع عی هندبا بلند ادنم، الزنش را با خدا 

 .دس  زیر بازویم عی اندازد و صدای نازش ف ای رخوت بارِ خانه را پر عی هند

 !ه ا پا ادی ؟ بجدن اوآ سرت گد  عی ره، رو دستم عی عونی _

 .صدایِ خش بردااته ام از هق زدآ های زیادم را، همی صام اود
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  .بی به صورام بدنمآعی خوام برم یه  _

 !خنده اش بلند عی اودصدای 

 نازه نزس  اناریض این صدارو ه ا اایم هرده بودی؟_

چجتم هایش و لب هایش از خنده با هم عسابره گذااته اند ض چردر خوب هه درد نداردض خودم هم از این صدای 

  !خش بردااته عی ارسم

 ! اناری عمته _

  .عمه و غدر عمه نداره ! فنال اویی _

  .نمچجم برایش درا  عی ه

  .بازم عمته _

دستش را به عادت همدجهی اش در هوا اکانی عی دهد و بروبابایی عی گویدو به طرم آاپدخانه عی رودض چجم 

 .هایم با دیدآِ س اده یِ عداآ هال پر عی اوند

ی زیر لب زعدعه عی هنم اا البم همی  "اررم الررمدن"به عادت بابا علی وا  هایی هه دلش از دندا عی گرف 

آرام بهدرد ض راهی رداط عی اتتوم و دلم عی خواهد دستت  در آب خن ِ روض بهذارم اا همی از التهاب و آاش 

  .درونم هم اود

  .آب هه به صورام عی خورد ، نزس رفته ام آزاد عی اود

 . هویر آراعم عی هندهنار روض عی نجدنم و دانه دانه درخجش ستاره های آسماآِ صام

م را با امام وجود رصد عی هنم اا پددایش هنمض باباعلی اب هایی هه بهانه ی عادرم را عی طاق زیبای باوی سر

  ."به آسماآ نهاه هن "گرفتم عی گز 

 . هنارم جا عی دهد  انهجتاآِ ظری ِ پرند اانه ام را به آراعی فجار عی دهدض خودش را

 نزس _

  .هوم _

 هوم و هوف  ، اعروز چی اد؟ _

 .گزتمعن هه همه چددو  _

  .نچی عی هند

 ! عنم بدن اوآ همه فدن فدن و گریه فهمددم _

  .دستی به صورام عی هجم

 گزتندا گزته اد ! او هم انددیض چه اصراریه برای دوباره انددنش؟ _

 ! خوب فهمددم ضضض اعا هاعل، نه _

 عی دونی از اازاقِ اعروز، به چه نتد ه ای رسددم ؟ _

آنچه هه دلِ انه  عی خواهد بهو ضگزتنی های عن ااید به اندازه امام عمرم  ستکوت هه عی هند یننی بهوض هر

 ! بااند
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فهمدتدم عن همش ادعتام !عن یه آدمِ او خالدم !فهمددم چند عاهه عثل یه آدمِ هودآ، خودعو اایم هردم هه  _

فرط عی خوام ، خودم بهم چی؟آهایضضض فرهاد خاآِ هاا ِ ع ترم ، او پدرم ندستی و نسب  دااتنم با او هدچ!عن 

بااتتم و خودمض عن اصتتال از انها عوندآ نمی ارستتم! عن اصتتال یادم نمداد، عادری ندارمض عادری ندیدمض بوی عطر 

ر تور عادرعو یادم نمداد! اصتال به جد یه پدرعرد هسی او زندگدم نبوده ! او، ه ا از وسط زندگدم سر درآوردی 

عی هنی هه چی بهی؟!عمری هسی رو ندااتم هه بهم عادر ! دس  زنی عی گردی و عنِ فراری از خوداو پددا   !؟

او بدارین سالهای زندگی یه نوجووآ ، اونم دختر   دراز نجده روی سرم هجدده نجدهض دلم نمی خواد یادم بداد هه

 ، ه هویعادر دااتتتم و نه پدرضنه نرگستتی بوده و نه ستتنددی ضض! اا بوده یه پدرعرد بوده هه با عخزی هردآ ی  ، نه

 سال عمرو ازم گرفته و هویتمو به ناه اآباد برده ؟ بدس  وچهاراونم بدخ گوش عن و فرهاد خاآ ! 

 .آرام صدایم عی زند و عن بی اوجه به او اداعه عی دهم

عی   .اتاید عنم دوست  دااتم دس  پدرم روی سرم بااه، عثل واتی هه روی سر دختر و پسرش عی ادنه _

  .پرند؟ دردِ عن اینهفهمی چی دارم عی گم 

 . خواهرک دلنازهم عی سوزد  سرش را با چجمانی خدس اکاآ عی دهد ض دلم برای

پرند! گاهی هه با عادرت اند عی اتی ،عی خوام هم او رو بکجتم و هم خودعوض جلوم به عردسترین آفریده ی  _

 ض اگه خدا گزته بهج  زیر پایعالم اندی عی هنی و عی خوام خز  هنم و بهم به بهترین عوجود خدا اندی نکن

عادره ، عن عی گم اماعه عالمِ هستی و باید زیر پای عادر بریدی اا بزهمی عادر چده ؟ عادر ،یه جسم ندس  ! یه 

اعروز با   .ع کم و غریبهض یه رسِ هه امام نویسنده های دندا هم جمع بجن ،هم نمی اونن ازش بنویسن  ر ورِ

  .اعا یکی به اسم و نسب  یه عرد ، پدرم بود  م هه آغوش برام باز هنه، نبود،امام وجودم عادرعو عی خواست

  .انهج  زیر چجمهایش عی هجد و آرام صدایم عی زند

  .نزس_

  .سر روی اانه اش عی گذارم

واتی صتتدای آاتتنای اهورا اوعد ، لرزیدم ض   .اعروز واتی ستتر، روی ستتنگِ ابر بابا علی گذااتتتم و گریه هردم _

ارستددم ، دندا روی سترم آوار ادض واتی االش هردم از دستش فرار هنم ضواتی خودعو به هر دری عی زدم اا از 

اهورا رها بجم و اوآ او دهنی هه زد، هدچی نبود در عرابل ، ا مل وزآِ ر ورِ عردی به ادعا و نسب ِ   عهلکه ی

ی سترم سنهدن بجه و سایه سری هنه ! اعا عن پدر عی دونم از فردا یه ستایه ی خدلی پر رنگ، اراره باو .  پدر

 ! نمی خوام ! یننیضضض اوآ و او این روزا نمی خوام

  .نهو این وری _

 !سکوت عی هنم و همدجه سکواماآ بهترین جانم دنداس  ، بهو خواهرم ، بهو رفدق  در جوابش

باد دااتت ، فکر نمی هردم او هر چی  اوآ روزی هه همک  عی هردم از اوآ خونه بدای بدروآ ، هله ام اینردر _

هه بااتی و نبااتی دختر صارب اوآ خونه ایض فکر نکردم به جای اینکه با یه بدرگتر در عوردت عجورت هنم یا 

چه عی دونم بجدنم راه درس  و عرلی اراو نجون  بدم ، خودم اریک  ادمض واتی فهمددم ااتباه هردم هه او 

ستی بهم ! همدن چند ساع  پدش، واتی پارسا گدر داده بود جریاآ چده ؟ انها اتده بودی و عی ارستددم به ه
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دااتتم سکته عی هردمض اگه بزهمه این عدت عا چی ازش عخزی هردیم یا عادر و پدرم ! عن و او ااتباه هردیمض 

ستتتر عن اتتترعنده ام از اوآ چند باری هه پدرت و اهورا ستتتراغ او رو از عن گرفتن و عن با چه ارفندایی هه از 

بازاتوآ هردم ! ارعنده روی عهجددم هه این همه ادعای دوستی باهاش دارمض چند عاهه داره جلوم جد عی زنه 

  .برای او و عثل یه سنگ نهاهش هردم اا به او هم  هنم

_...  

 ! بزهم هه راه  و هارت ااتتباه بوده! به جای ایستادآ و فهمددآ و عااالنه رفتار هردآ هودهانه رفتار هردیم  _

 ! عنم ادم اری  امام این هارات ، ازت یه آدم ردروآ عونده

 .نهاهم را به آسماآ عی دهمضچه بهویم واتی عی دانم، با خودم چه هرده ام

*** 

در هم عی اتوند ض اینکه چه هستی پج  در   با صتدایِ زنگ خانه ،پرند عثل جن زده ها از جا عی پردض ابروهایم

  ید ببدنمش چرا؟اعا اینکه با  اس  سخ  ندس  ،

 !رتما آعده، ببدند فرار را بر ارار ارجد  داده ام یا نه ؟

 . صب انه بلند عی اوم و راهم را به طرم در خروجی هال عی گدرم  از پج  عددِ

هه پرند از عن رنگ پریده ار، عثل هودهی هه به دنبال عادرش عی رود،گواته ی لباسم را عی گدردو   در رالی 

 . همراهم عی اود

 ! ، هدچ هداعماآ چددی برای گزتن نداریم، به جد سالعی هه عن عی هنم  با باز ادآ در و دیدآ عرد پج  در

 ضسالم _

 . پارسا پج  به در ایستاده ضاانه های پهن و عوهای خرعایی روانش چجمانم را پر عی هند

 .جاری عی اود صدای عتن ب پرند بند از سالعم ، دوعدن ررفی س  هه بدن جمع سه نزره یماآ

 !عه ، اواین ا چکار عی هنی ؟ _

 . پارسا برعی گردد و لبخندی عی زند

  .سالم خانم ها، صب توآ بخدر _

  .پرند را عخاطب ارار عی دهد 

  .اوعدم اگه عی خوای، برسونم  خونه، بند برم سرهار_

عی عرب عی روم و پرند هم پج  ازعهر برادرانه ای هه پارسا در رق پرند عی هند و اوجه اش هد  عی هنمض اد

   . سرم و به ابند  از عن همدنطورض به سم  خانه اااره عی هنم وبرای صب انه انارفش عی هنم

  .صب انه آعادس  ، پرندم هنوز نخورده ، بزرعایدد  _

 . لبخندی به انارفم عی زند

 چایدتوآ هه به راهه؟ _

م نددی  عی اوند ،همدجه انارم هایم اهش ی  اجکر بود و ابروهایم به ااعده ی ی  وجب به رستن گاه عوهای

  .اعتناع از طرم اوضعهر جمنه ها و گاهی به گاهی چه عی اد
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  .بله خواهش عی هنم ! بزرعایدد _

 :ادعی به داخل عی گذارد و رو به عن عی گوید

  .پس وا  اناس بودم؟ عنم اعروز صب انه نخوردم _

با آآ چجم های بدروآ زده اش عی اندازم ضپارسا در ی  اادام خود جوش پج   نهاهی به ادافه ی عثل جغد پرند

هه جمع عی   عی اودض عدد صب انه  عدد هوچ  آاتپدخانه ام عی نجدند و چند لرمه همراهماآ اری  صب انه

و  هعتزکر و دس  به سدنه نجست  اتود ،چایی را هه پرند زرمتش را هجتدده روی عدد عی گذارم ضپارسا با ادافه

 :نهاهماآ عی هندض بی عردعه با نهاه جدی، رو به هر دویماآ عی گوید

 خوب ضضض عی انوم ؟ _

 .عن و پرند همراه هم سرهایماآ به طرم عرد ع دب و غریب اعروز صب  عی چرخدضعن هستم عتن ب عی پرسم

 !چی رو عی انوی ؟ _

 :عن عی گوید  پارسا با نهاه جدی رو به

 رال خرابِ اما دیروز اده بود ؟هموآ چددی هه باعثِ  _

عی هند وپارسا را   چجتماآ درات  اده اش نهاهماآ  ارستدده و  پرند آآ طرمِ عدد، در ستکوت و با چهره ای

 .آهسته صدا عی زند

  .چدد خاصی نبود _

 .این جمله را عن با اخم و صدای پایدن زعدعه عی هنم ضپارسا با ل ن عصبی و جدی اداعه عی دهد

چددی نبودت با خبر بجه و   عی انوم ؟ چوآ به نظرم هسی باید از همدن،  هموآ چدد خاصی نبود روخوبضضض  _

 !همک  هنه

صتدایِ اعتراضِ پرند ف تای همی غدر عادی اده ی آاپدخانه را پر عی هند ض نهاه رق به جانب برادرش و اخم 

 .همرنگ روی صوراش البم را اکاآ عی دهد

  !آانا  سوایی عی اودضآآ هم جلویِ دادگاه ی  عدیدِعااب ِ پنهاآ هاری، آخرش ر

 !واانا چدد خاصی نبود _

اخم پارستا،از اصترار عن پررنگ ار عی اتودضپارستا عرد اخم هردآ ندست  ! ررفم بدجتتر اوهدن به انور او هم 

  .هس 

ه ازش عطلع بااببدن ! هر چددی هه بوده باعث درگدری  با اوآ اخص یا نمی دونم ااخاص اده ؟ اگه هسی  _

 ، فکر عی هنم برای خودت بهتر بااه و اینم باید بدوندن هه ارایط زندگد  چه جوریه ؟

  عن عی دانم ، اعا او نمی دانی ؟

 

  .عن، خودم این ارایط را انتخاب هرده ام و عاابتش اده دیروز ، اده اعروز صب  و اصرار او برای دانستن

 .عرد عتاسزماز اعماقِ البم از بازی دادآِ این 

 !پارسا؟ _
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 صتدای اعتراضِ دوباره ی پرند باز به سم  برادرش نجانه عی رود و اینبار اخم های هر دویجاآ در هم عی اود

 .انهجتانم در هم گره عی خورند  .

ستکوت امام ف تای آاتپدخانه را عی گدرد و هسی رتی به خودش زرم  نمی دهد چددی به زباآ بداورد ضاین 

بدانم گزتن همه چدد به این عرد، ااید بدارین عروبتش زندگی بدوآ   ررم بدنم ض باید خوب همعن هستم باید 

 !ر ور ِ پرند اود

 ... عجکل عن ، چدد خاصی ندس  هه باعث آسدبم بجه ، ااید عکس النملتوآ _

 .ررفم را عی برد

 ! اما بهو عطمنن باش، عکس النملم هر چی بااه ضضض هت  زدآ ندس  _

 .به عن اااره عی هند و آیار به جا عانده از ضربِ اس ِ اهورا را به یادم عی آوردبا دستش 

اهورایی هه هنوز هم درعانده رفتار دیروزش هستم ! ع بورم به گزتن، به ارترام امام رمای  ها و عهربانی های 

  .عرد عرابلم وض خانواده اش

روع ررفهایم روی نهاه هردآ به صتتوراش را ندارم ، اعا از امام آغاز این عاجرا واازااااش اتتروع عی هنم ض با اتت

گاهی ع بور عی اوم برای ایبات خودم نهاهش هنم ض ررفهایم هه به انتها عی رسندض ابروهایی هه به هم نددی  

عی اتوند، یاب  عی هند هارم اینردر ااتتباه بوده، عردی به خوش خلریِ پارستا، اخم در هم عی هجدض انهجتاآ 

 . سردم را فجار آراعی عی دهد پرند ، دس 

چجتتم عی بندمض امام این چند عاه اوی ستترم اتتروع به عرب و جلو رفتن، عی هندض لب هایِ خجتتکم را روی 

  .فجار عی دهم و نزسی از هوای سنهدنِ آاپدخانه عی گدرم  هم

 رایِ دیروز، رس عی هنم بایددلم نمدخواد از اازاای هه اوی زندگدم افتاده چددی بهم ، اعا اعروز و البته با عاج _

یه اوضد  به اما و خانواداوآ بدم! عی دونم هارم ااید سوء استزاده از ع ب  و اوجه خانواده ی اما بوده ، ولی 

 ... عن

 .و با نهاهش و انتظار درونجاآ عی گوید اداعه بده  سکوت عی هند او فرط

رل عکانموآ، رفتن جنوب ض عن عوندم و باباعلیض رفتنی و ن  اش سالم بود هه پدر و عادرم برای هارهای انترالی_

هه ارار بود بداآ وهرگد   هه هرگد برگجتتی نداات  و نتد ه اش اتد یه عااتدنِ سروط هرده اه دره و یه اب

  . آوردآ هه از دره رفتن پایدن  نرسددآضخبراونو

_...  

نوه اش بودآض از واتی یادم اوعده خونه ی عن عوندم و پدربدرگمض عردی هه هس و هارش انها دختر و داعاد و _

  !واتی باباعلی عریض اد و عُرد  هردیم، اا  با پدرعرد زندگی  هاا   سرایداری

  .بغض اا پج  لب هایم عی آید و چجمانم دوس  دارند ببارند

  .یه دندا بی هسی  عن عوندم و یه دندا اوک از رفتنش و_

 . عن اس   فرط صدایِ انها صدایی در ف ای آاپدخانه عی پدچد
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 پج  عدد آاپدخانه و روبروی  پرند ستاه  ار و عظلوم ار از همدجته با گونه هایی گلهوآ و صورای رنگ پریده،

  .برادرش نجسته

زندگی ام بر ندااتتتهض   به پارستتا نهاه عی هنم، به عردی هه امام این عدت ل ظه ای اوجه و رمای  هایش را از

  .این عرد عی گویم ! ااید ارعندگی از لط  های زیادش و اعتمادشنمی دانم چرا دارم برای 

اتاید از پرند اتندده باای، اعا اا دوعاه اول از دندا انها چددی هه فهمددم رفتن بابا علی بودض واتی بند از دو  _

ی بجهض باغ عاه ،به خودم اوعدم و فهمددم فرط خودم عوندم و خودم! فهمددم دیر یا زود باید خونه ستریداری خال

با پس اندازِ   .و باغچه ی خونه هاا ، نداز به رسددگی داا  و رتما عی خواستن برای سرایدار جدید اادام هنن

  .دنبال خونه و رسددم به این ا  پدرعرد افتادم

  .دستی به صورام عی هجم و ل ظه ای پارسا و نهاهش رهایم نمی هند

عس د ع له، اوعد اون ا، عی خواس  هم با عن ررم بدنه و هم   عنتمدِدرس  روز ابل از رفتنم از اوآ خونه ،  _

 ! با فرهاد هاا 

صتتدای اره ی آرام افتادآِ اااتتق چای خوریِ عداآ انهجتتتاآِ پرند، نهاهماآ را ل ظه ای به ستتم  او عی بردض 

  .ببخجدد آراعش را با لبخندی پر بغض جواب عی دهم

اخدر داا ! عی گز  بدماری عادرش، نبودنش اوی اهر و بی خبریش از ا  برای خوندآ و ا ویل وصدّ  ناعه _

وضند ِ باباعلی دلدلش بوده وگرنه زودار عی اوعدهض واتی او آوچدقِ خونه ی هاا ، وصد  خونده اد، دندا برای 

 .همدجه اکل و رنهش عوض اد

بری و پرخبری! امام اوآ روز و ابش بند رفتنِ عرد، فرهاد هاازم رف  و عن عوندم، وسط یه دندای پر از بی خ _

عنتظر بودم بداد بهه چی اده، ولی ندوعد! ندوعد و یاب  هرد عن اون ا نباید باام، رتی برای انددآ و فهمددآ! 

 . فرار هردم  جمع هردم و از اوآ خونه و آدعهاش

  .لبخندی به روی عرد خدره ی روبرویم عی زنم

،باور نمی هردم و هنوزم باور نمی هنمض فکر عی هردم بابا علی یه چددی  امام رردر  همدن بودض ارسدده بودم _

ود، رند انها هسم بپگزتهض اصتال اینردر رالم از رفتنش خراب بود هه اتنددآ اوآ وصتد  ناعه گد م هرده بودض 

 بور عباهام عوند و چددی نهز ض به خاطر عن نهز ض گزتم اگه بهه عی رم و پجتت  ستترعم نهاه نمی هنمض پرند 

هنوزم بند از چند عاه نمی دونم دور و اطرافم چه   .اتتد همکم هنه، فکر هرد این وری عن گم و گور نمی اتتم

  .خبره

 .عستاصل اداعه عی دهم

  !پارسا_ 

  .اازه بند از خواندآ ناعش، چجم عی گدرد و با ابروهایی در هم خدره ی عدد عی اود

اعا عثل اینکه صاربِ اوآ خونه خدلی ابولش دارهض ندارم   !ندارم عل  این انهایی رو عخزی هردم، چوآ ابولش_

چوآ سالها هنارم بود و هسی چددی نهز ض ندارم چوآ واتی وصد  ناعه خونده اد، رتی نهاهمم نکرد یه هلمه 

  .ع ض رضای خدا بهه و بزهممض عن از اوآ آدم اوی اوآ ل ظه و عکاآ، بدچاره ار بودم
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ااید باعث خنده این آدم اود ض چه هسی اینردر ابلهانه از رردر  زندگی اش پا به   منزستی عی گدرم ض ررفهای

  فرار عی گذارد؟! هه عن گذااتم؟

 ضضض_

اوآ وصد ، عن فرزند آاای هاازم و نه   عستخره است  و عثل اصته های آبکی یه داستتانه، اعاضضض طبق گزته ی_

  !سندد

این خانواده، در ابالِ امام   به  باوخره  گوید ض گزتنی ها را ستتتکوت امام خانه را عی گدردض هستتتی چددی نمی

فهمددند، خانواده   اا اگر فردا روزی، آآ عرد و خانواده یجاآ  ع ب  ها و رمای  هایجتاآ، گزتمض باید عی گزتم

 . ی پرند به عن هم  هرده اند، عتهم به چددی نجوند

ستزاده از ع بّ  های اما و خانواداونو ندااتم و ندارم ض پرند اینا رو عی گم و فرط عی خوام بدونی اصد سوء ا _

فرط همکم هرد و انهام نذاا  ض اعددوارم عورد عؤاخذه ارار نهدرهض دوس  ندارم هم ِ پرند به عن، باعث آزارش 

  .بجهض هر ااتباهی بوده از طرم عن بودهض رال بدِ دیروزعم به خاطر دیدنجوآ بود

ارسا هنوز هم ساه  اس  ضعردِ عرابلم، رس برادرانه و رمای  نسب  به عن دااته هه، با امام اتدآ ررفهایم پ

جمنه هایش عتنلق به عن و خواهرش بوده ، پددا هردآ هار برایم آنهم طبق راتتتته ا صتتتدلی هار خودش بود 

تداجی ضرمای  های دیهرش یاب  هرده بود ، هدچ زنی بدوآ ر تتتور عردی در زندگدش هر ادر هم ادعا هند ار

  .ندارد ، داردض عا هر دو جنس ع تاج همدم

پارستتا این عدت به واستتطه ی رف  و آعدهای پرند به خانه ام و فهمددآ رردر  نااص زندگی ام رمایتم هرده 

 . !بود ض همدجه رریمم را نهه عی داا  و عن چه هرده بودم؟

  .سرم را روی دستهای گره هرده ام روی عدد عی گذارم و چجم عی بندم

  ! فرط برای رز  انها دارای ام از آدعهای دندا بوده  ای هاش پارسا درک هند دروغم،

صتدایِ هجتدده اتدآِ صندلی عی آید ض سرم را بلند عی هنمض عنتظرم ببدنم ارار اس  رکم پنهانکاری هایم چه 

 اود؟

  اگر خودم هم هسی ع بتم و رمایتم را با دروغ بخواهد، چه عی هنم؟

 .، فرط به طرم در عی رود ض پرند را هم صدا عی هند  هنم و او بی نهاهنهاهش عی 

با ع له و عستاصل دنبالش ادم اند عی هنم ض اندازه ی همه ی سنهدنی رردر  ر ورِ فرهاد هاا ، از روی این 

 . آدم و خانواده اش و اعتمادااآ به خودم ارعنده ام

 .آاا پارسا _

  .را عی رودبی اهمد  به عن و صدایم، راهش 

..._  

 !آاای جم ، عن واانا به خاطر دروغم عتاسزم _

 ضضض_
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عن واانا ضضض واانا ضضض نمی خواستم چددی عخزی بمونه، اعا نمی خواستم رردرتی هه خودم هم ابولش ندارم، او  _

  .زندگدم وجود دااته بااه ! چه برسه بهم

ستدض نهاه طوفانی اش را به عن و بند به خواهرش عی اندازد ، با ادعی بلند از هنار در بر عی گردد و عرابلم عی ای

 !نمی دانم پرند هی راضر و آعاده عداآ هال ایستاده بود؟

  .پرند، اصال عرصر ندس  خطا هار عنمض فرط عی خواسته هم  هنهض نمی ذارم با عجکل جدید عن درگدر بجه _

  . ی  ار عی آیدپارسا، از امام رریم هایماآ ندد  اولدن باری س  هه  

اتما خانم، اصال فکر هردی با این هار عمکن بود، چه اازااایی برات بدزته؟ با فرار از نسبتی هه خوداونم نمی  _

دوندن پایه و استتاستتش چده و چه اازاای او زندگی خانواداوآ افتاده، چی رو عی خواستتتی یاب  هنی؟ اصتتال به 

  اول خوداوآ از رردر  دور ادی ، بالیی سرت عی اوعد؟چددی ام فکر هردی ؟ اگر او این عدای هه به 

  .عصبانی، دستی به صوراش عی هجد

 !به اوآ آاا فکر هردی؟به هسی هه همکتوآ هرده فکر هردی ؟ به عسنولد  و وجداآ برده فکر هردی؟_

 .از امام رردر ِ ررفهایش لبم را ع کم به دنداآ عی گدرم

  !بتی اری  نمی دونمعن اوآ آاا رو با خودم او هدچ نس _

  .پوزخند عی زند! اولدن بار اس ، این روی پارسایِ همدجه آرام را عی بدنم

 ! ابول دااته باان! چند عاه دنبالتوآ بودآ و عخزی ادی؟  فکر نمی هنم اوآ بنده ی خدا، این نظرات او رو _

  .سری با ااس  برایم اکاآ عی دهد

رندم ارتماو باید پاستتتخهوی همه آدعایی بااتتته هه به  ربط دارآ و بته هر رال، هارت به خودت عربوطهض پ_

اری  هارت بوده! واانا برای هر دواوآ عتاسزمض بدجتر برای خواهرم هه به عوااب این هم  و نهرانی یه خانواده 

  .فکر نکرده!هر برخوردی باهاش دااته باان ررجه

  .ماین رویِ سز  و بی ررمِ پارسا را اا به رال ندیده ا

  !برای بخجش دروغم خوابدنانه فکر عی هردم ض رردر  را عی گویم و امامض دلش نمی آید چددی بهوید

 !پجدمانمضپارسا عی گوید و عن از دروآ عی اکنم 

هاراوآ برای عن و رتما برای _از عنِ آوار اتتده، فاصتتله عی گدرد ض در را باز عی هند و پجتت  به عن عی گوید : 

ندست  ض اتما عااالنه برخورد نکردین ضخواهرِ عنم اتتری  این هار اتتدهض زندگی اتتخصده  دیهرانم، اابل ه تم

  .خوداه، وزم به اوضد  برای عن نبودض فکر هردم ا ده چدد دیهه ای بااه هه دخال  هردم

  . عی رود و پرند با اا  انهایم عی گذارد

دهاآ و چجم ها بکوبم، اینردر زِر زر نکنند و با رفتنجتاآ، اات  هایم راه عی گدرند ض باید عج  ع کمی به این 

 .ضند  نجانم ندهند

با ع له و پج  سر هم زده عی اود ض نای اکاآ خوردآ ندارم   نهذاته ، زنگ خانه  هنوز چند دادره از رفتنجاآ

  .و دیهر هسی را هم ندارم هه در را برایش باز هنمضاعا واتی اداعه دار عی اود ض ناچار عی اوم
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صدای هراساآِ پرند باعث اتاب گرفتنم عی اودض با باز ادآِ در ، انهج  های لرزاآ و ارس   نرستدده پجت  در

  . خورده اش دستم را اسدر عی هند و جسم ویرانم را پج  سر خودش عی هجد

  .نزس اورو خدا، اوآ دعوا عی اه _

  .ارسدده دستش را سم  خودم عی هجم

 !چی اده ؟ _

 هوچه،  و با دیدآِ دو عردِ گارد گرفته ی وسط  ی لرزاند ض به دنبال پرند هجتدده عی اومارس امام وجودم را ع

 .امام بدنم یخ عی زند ض ان ب و ارس وجودم را عی لرزاند

 او با دیدنم عثل همدجه عصبانی عی غرد : ه ا به سالعتی ؟

هورا و دستهای افتاده و عج  اده به هوچه ی خلوت نهاه عی هنم ض بند هم به هر دو نزرااآ ضچهره ی برزخی ا

 . ی پارسا، هر دو ارسناک به نظر عی آیندضانهجتاآ ظری  پرند بازویم را فجار عی دهد

  .نزس_

 . را جمع هنم  التماسم عی هند این بلوای راه افتاده

جتتاآ فرط باید عداآ هوچه بنجتتدنم و از این آدعها و ر تتوراتتاآ ، عجتت  به ستتر بدنم! هر هدام اعروز ی  عرگ

  .از هر چه عرد ع دب و غریب و خودخواه اطرافم ، رتی پارسا هم عتنزرم .   اده

  .چرا دس  از سرم بر نمی دارند ؟ از اهورای ایستاده و آعاده برای دعوا از همه بدجتر عتنزرم

اهورا دلم  با دیدنش اازه عی فهمم چه ابله و زود باورمض چردر هاا  بدرگ خوش اول بود! از ل ن همدجه طلبکار

عی خواهد، خزه اش هنمض به طرفجتتاآ ادم اند عی هنم ضع کم و عصتتبی رو به عرد اخمو و طلبکارِ عرابلم عی 

  :گویم

 !اما این ا چکار عی هنی ؟ _

 .عی زند و با دستش به سم  پارسا و پرند اااره عی هند  با صورت درهمش، پوزخندی

  هنن؟ اینا این ا چکار عی _

  .ش عی ایستم و خدره به چهره ی عدخرفش، صدا بلند عی هنمسدنه به سدنه ا

 به اما عربوطه ؟ _

  .لب باویی اش باو عی رود

نه واو، هال چددایی هه به خانم عربوطه، به برده عربوط ندستت  ! رفدقِ گرعابه و گلستتتان  از دیروز این ا چکار _

 . علده از برده بدجتر بودعی هنه ؟ این خانم، اا  و آهش برای پددا هردآ سرهار 

در رالدکه انهجت  اااره اش به سم  پرندِ ارسدده اس  و رو به عن ررم عی زند ض ابرو های پارسا به خاطر بی 

ارتراعی به خواهرش و عواخذه اش در هم عی اتتود ض به امام ارتراعی هه از جانب این عرد دااتتته ام، گند زده 

  !ام

 ی چرخاند و عی گوید: البته این اازده ؟باز انهجتش را به طرم عرابلش ع

 .پارسا هنوز گارد گرفته ایستاده اس 
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  .عودب باادن آاای ع ترم _

 امام "از پارستتا به گوش عی رستتد و بند هم نهاه عننا دارش به عن و عننی نهاهی هه عی گوید   انها ررفی هه

 "این ب لوا، از گورِ واعانده ی او بلند عی اود

 .ا عخاطب ارار عی دهدپارسا خواهرش ر

 این یکی از عوااب، پنهاآ هاری و دروغ و اعتماد خانواداهضضض راو جواب بده ؟ _

 . نهاهش به پرند پر غ ب اس  و به عن بی ازاوت ارین نهاهی اس  هه اا به رال دااته

 :اهورا طلبکار رو به عن عی گوید

هم هه بوق ! چند عاه الکی دور خودعوآ چرخددیم  چرا ساهتی ؟ اگه خدا بخواد اری  جرعم هه دااتی ، عا _

 !و عنتر و عنتر جناب عالی و دوس  ع ترعتوآ ادیم ضخدا وهدلی، خاله بازی راه انداخته بودین؟

  .ادعی عرب عی روم

  .ررم دهنتو بزهم _

 .بلندار از ابل اوی صورام هلمااش را عی هوبد

  .م این عدت اری  بازی عسخره ات بودهاو باید ررم دهنتو بزهمی و این خانمی هه اما _

  . به طرم پرند عی رود و عرابلش عی ایستد ض پرندم سر به زیر اا  عی ریدد

  !با اما هستم خانم ع ترم؟ اما هه اصال از این رفدر  خبر ندااتی؟ _

 از دیروز این ا عندل هردی ؟او همکش هردی و راه نجونش دادی ؟ عهه نه ؟

  .اود و پارسا ساه  نهاهماآ عی هند پرند ااکش هق هق عی

 .. .عن ضضض عن ضضض اصال اصدم _

 .به طرم اهورا عی روم و روبرویش جای پرند عظلوعم را عی گدرم

  .او و پدرت ! اگه ررفی دارین با عنهض برده ربطی به این جریاآ ندارآ _

 :ابروهایش را باو عی اندازد و با امسخر عی گوید

برام ستتتواله این عدت عن و پدرم چند بار به این خانم، رو انداختدم و گزتدم اگه خبری از  بله عی دونمض فرط _

  اویِ اوغ داره بهه، ولی چی؟

  .صدایش را عی هجد

 !هدچی ضضضع ب بازیهر خوبی! وزعه یه دوره بذاره ض سوپراستاریه واسه خودش_

ند ضدس  پارسا روی اانه اش عی نجدندض ع کم و این را با امستخر عی گوید و به ستر اا پای پرند پوزخند عی ز

  .صدا دار و اانه هایم از ررهتش عی پرد

  .عی خورند ض به سم  پارسا بر عی گردد و عی غرد  اخم های اهورا دوباره گره 

  .چده ؟ ررم بدی عی زنم؟ خانواداوآ باید به اربد  اماها افتخار هنه _

 :پارسا با صدای بم و گرفته ای عی گوید

 !عتوجه اوهدن هایی هه عی هندن، هستدن؟ هافده آاا ی هاا  _
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 .اهورا پدروزعندانه جوابش را عی دهد

  .اوهدن؟! اوهدن نمی هنم جناب! دارم رردرتو عی گم _

 :پارسا با صدای گرفته و نهاه افتاده ای به عرد زباآ نزهمِ روبرویش عی گوید

 !واانا عتاسزم  .چند بار به اما عرض هردم جریاآ چده _

راهش را عی گدرد و به طرم عااتتتدنش عی رودض پرند به ستتترع  به دنبالش ادم اند عی هندض پارستتتا در اوج 

  .عصباند  هم عودب اس 

 .عن عی عانم و اهورا

  .بدوآ آنکه نهاهش هنم به طرم خانه عی روم

 !از بد اولی پدرش هزری ام ض ع ب عردها اول هایجاآ اول اس 

  !جون  بهو اولتونم دیدم؟! بدوآ سرِ خر ؟! برام بپا گذااته؟ اونم از دیروز ؟ جالبه به خدابه ددی  _

 . از چهارچوب در عی گذرم و عی خواهم ببندعش ، دستش عانع عی اود

 هی، هیض ه ا سراو انداختی پایدنو عی ری ؟ _

 .عصبی در را به جلو هول عی دهم و رو به او عی غرم

 !رم؟ خونمه ها؟یننی چی آاای ع ت _

 . خانه عی چرخد  چجمانش روی عن و  لبش ه  عی اود و ی  دور

  .بله، بلهض در جریاآ عندل دار ادنتونم هستدم _

  .با هماآ چجماآ سداهش خدره ام عی اودو از عداآ دنداآ های لننتی اش عی غرد

هه چی عی گم ؟! عن عثل بابا  رق در رفتن و ادا اصول نداریض ادرفهمی  خانم عستترل و ات اع! بدوآ دیهه_

  .عراعااتو نمی هنم

 :عکثی عی هند و با ااهدد عی گوید

  .در ضمن از بودآ عن این ا بی خبرهض به اندازه ی هافی، این عدت دنبال  گجته و اذی  اده _

 :با امسخر رو به صورت گرفته ام عی گوید

  .اونم چه گجتنی ؟! هنار گواموآ! پسضضض بدرگش نکن_

  :صوراش، پوزخندی عی زنم و در را بدجتر هول عی دهم اا هنار برود و با ااهدد عی گویم  در خدره

 عن اصال هسدو ندارمض عی فهمی ضضض نزهتتتتتم؟ _

 :ابرویی باو عی اندازدض با ل ن بی خدالی خدره در چجمانم عی گوید

 !دا  هنی، درصد و اندازه ی نزهم بودآ عن و اما عجخصه_

 :تش را به در عی هوبدض خم و رو به روی صورام عی گویدآرام ه  دس

  !او، به جد خودت به هس دیهه ایم، فکر عی هنی ؟! هه، لداا  نداری بدچاره _

 .اه جمله اش را با صدای بلند عی گویدض دعا عی هنم هدچکدام از همسایه ها ررفهایماآ را نجنوند

 !پر رو ار عی ایچی داری عی گی ؟ هر چی هدچی نمی گم واد  و  _
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  .ول هن عاجرا ندس  ضابرو در هم عی هجد

  .واد  اویی هه دیهراآ برات عهم ندستنض رتی اوآ دوس  بدچارت و برادر بی خبرش _

 .در را بدجتر هول عی دهم، اا بسته اود

 !عمنوآ از سخنرانی غرااوآ استادضضض راوم به سالع  _

هوبدض روی صورام هه خدلی پایدن ار از اوس  خم عی اود و عی با امام اتدآ ررفم، ه  دستش را به در عی 

 : غرد

  !عن اگه او یکدو آدم نکنم عرد ندستم _

 : عصبانی و درعانده عی خندم و رو به اژدهای عصبانی عرابلم دستی باو و پایدن عی هنم و با ا ردر عی گویم

  .عن هه عردی نمی بدنم! هری _

د ببندعش ض دستتتم را ع کم به در عی گدرم و عانع اش عی اتتومض با هماآ ل ن در را هول عی دهد و نمی گذار

 .عدخرفش اوی صورام عی اوپد

بچه ی آدم   ستتگ عی اتم ض پس عثلِ  عی بدندم! عن هه ابال گزتم اگه ستتگ بجتتم ، بد رامه  اونم در آینده _

مم جم نخوری!راو هه بابا رفتتار هن و فکر هدچ در رفتنی ام نباش، چوآ چهار چجتتتمی عواظبم از جلو چجتتت

خدالش ازت یه هم رار  اتده ض نمی ذارم بازم باعث نهراندش بجیض به اندازه هافی با عمه درگدر هس  ض او هم 

  .ادی یه دردسر عدخرم و بدار از همه

 .عداآ چهارچوب در عثل خودش رو به او عی اوپم

  .ه جانته ! به عن ربطی ندارهعسائل خانوادگدتوآ به عن عربوط ندس  ، عجکل بابات و عم _

 . با ال ادآ دستش وا  ررم زدنم ، از فرص  استزاده عی هنم و در را عرابل صورت پر اخمش عی بندم

دعا عی هنم عثل ستریالهای آبکی بخورد اوی صوراش و ی  بادع اآ اپل پای یکی از آآ چجم های ورجی و  

 .ااریکش هااته اود

اندازم ض به یانده نرستدده، لهد ع کمی به در عی هوبد ض هول زده از این صدا و خودم را پجت  در روی زعدن عی 

 .هاسه ی داغتر از آش ادنش لنن  عی فرستم  ررهتش از جا عی پرم ض به این عردک عنلوم وال ال و

*** 

 ااری  اس ،از پن ره ی هوچ  باوی سرم، نور اندهی عی اابدض آنردر ندس  هه ببدنم ه ا هستم؟

خش خش عی آیدضدلم از ارس عی ریددضعی خواهم بلند اوم، انهار عثل چوبی خج  به زعدن وصل اده صدای 

  .ام و نمی اوانم

  .نزسم انگ عی آیدض صدای نزس های هجدده و خِر خِر چددی از گواه ی اااق عی آید

 .در عی آوردسرم را به بدچارگی به سم  صدا عی چرخانم و عوای از زیر پایم رد عی اود و جدغم را 

 .جلوندا ضضض جلو ندا ضضضخواهش عی هنم _

  .از اه دلم جدغ عی زنم

 !ندا_
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 .انها چددی از امام جسمم به ارداه ام ررهتی عی هنند،صدا و چجمانم اس  

از ارس،گواته ی دیوارِ نمور پجت  سرم در خودم جمع اده امض جسم بلند و هجدده ی گواه اااق ِخرِخرش را 

 .ادم های بلندی سایه اش و خودش به سمتم عی آیند اطع عی هند و با

 عوش باعث  از پن ره ی هوچ ِ باوی سرم فرط همی نور اس  هه اوی صوراش عدزتد و صدایِ جر جرِ جویددآ

عی اود بدجتر در خودم جمع اومضدر صوراش فرط نزرت اس  و اعا به رویم لبخند عی زند و نددی  ار عی آید 

  !خجندض عثل دو گوی سداه، عداآِ دریاچه ای سراسر ،سرخضچجماآِ سداهش عی در

انم را به دیوار بدجتتتر فجتتار عی دهمض انم خدس اتتده و از ارس دیدنش امام عنده ام در هم عی پدچدضنددی  

 .صورام خِرخِری عی هندو ندجخندی عی زند

 ! ه ا ندام ؟ هووم؟ عن هه هاری  ندارم _

عی لرزم و دستم را به بدبختی، روی صورام عی گذارم اا نبدنمش ضصورام  جاآ عی هنم اا دستم را اکاآ بدهمض

 .عی سوزدضهسی سدلی ندده اعا دارد عی سوزدض درد سدلی س ضع کم و سوزنده

 .از عداآ انهجتانم و عداآ هق هقِ گریه ام لب عی زنم

 .خزه ام عی هنیاو ضضض او ضضض عی خوای بدنی! او همدجه عی زنی! بند عی گی اگه به هسی بهم،  _

 :چجم های سداهش عی درخجند ض ندجخندی عی زند و آرام هنار گوام عی گوید

 .عن؟!هی زدم؟اونم او رو؟او، هه هدچی ندستیض فرط عدارمی!یه عدارمِ آاغال _

ااه ااه ِخنده اش امام انم را به لرزه عی اندازدضدنداآ ندجتتتش را روی لبش فجتتتار عی دهدو لبش خوآ عدزتدض 

صوراش را ااب عی گدردض با   از رنگ خوآ و سرخی رژ لبش ، ارعد عی اود ض عوهایِ بلندِ هاهی اش دورِ دندانش

 . ارس و صدایی لرزاآ فریاد عی زنم

 !این ا ااریکه ضضضهم !هسی ندس ؟ بابا ضضضبابا _

از ُاِن صداِی اخم هایش در ل ظه، در هم عی اتوندض از ل ن ررم زدنش عی ارسم ، از نوع بداآ هردآ هلمااشض

 .ع دب و غریبش،لرز عی هنم

 ! او یه عدارمی ضضضعدارمضضضهمدجه بودی _

انهجتانش را دور گلویم رلره عی هند و فجار عی دهدضعی خواهم خزه اوم، اعا هوا هس  ضدستانم را نمی اوانم 

هنم،فجتتار  اکاآ بدهمض ستتنهدنی جستتمش، نزستتم را انگ عی آوردضهر چه خودم را اکاآ عی دهم و االش عی

 .دستهایش بدجتر عی اود و به خس خس عدزتم

 ...او ضضض او ضضضهدتتتع _

 .اوی گوام داد عی زند

چده ؟ باز چه بازی عی خوای دربداری؟ عتنزّتتتتترم ازتضعی فهمی؟ عتنّزرمضهم ازت خودت، هم از اوآ عادرتض  _

 .دلم عی خواد بمدرین

 .نمضگریه عی هنم و عی گویمناباور، بدن خس خس و نزس بریده ام لب عی ز

 عاعانمضضضعاعانم، اوآ عرده؟ _
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 .پوزخندی عی زندض دوباره لبش خوآ عی افتد و رالم را بد عی هند

 !نمرده!نمرده! هی گزته عرده؟ هس ! همه جا هس  ، نمی بدندش؟ اوآ گواه،ببدن ضضضببدن _

ند ض عی لرزدضعی لرزد و دستش را دور گلویم لرزاآ، به طرمِ صندلیِ، گواه ی ااری  اااق اااره عی ه  با دستی

فجتتار عی دهدضآآ یکی را ع کم عداآ عوهایم رره  عی دهد و عی هجتتدض ناله ام بلند عی اتتودضگریه عی هنم 

 .هسی ندس  به دادم برادضبلند زیر خنده عی زند

 بمدر ضضض چرا خزه نمی ای ضضض هاآ؟ _

 . انداخته!جانم دارد در عی رودضبدنِ نزس های بی جانم،صدا عی زنمصدایش،همه ی ان بی جانم را به لرزه 

 .هم  ضضض بابا _

 .صدایم باعث عی اود،دندانهایش را روی هم فجار دهد وعی غرد

چرا ؟!چرا ستتتایته عتادرت رارتم نمی ذاره ؟ عتنزرم از همتوآض از او،از عادرت ازضضض از ضضض پدرت! از همتوآضولم  _

 .هندد،رارتم بذارین

فریاد عی زندو ناخن های بلندش را در پوس  گلویم فجار عی دهد و خوآ از جای خراش هایش بدروآ عی زندض 

  . ناله عی هنم

 !صدایی از پج  پن ره عی آیدو هسی رد عی اودضصدا آاناس 

 .صدا،او را عی خواند

 ...ع ه_

صدایِ جدغ عوش زیر پایم عی آیدضعی با اتنددآِ صتدایش، در ل ظه رهایم عی هند و روی زعدن پرام عی هندض 

عرب و جلو عی   اکاآ اکاآ هایش،هه  رود! عی رود و عن عی عانم وجدغ عوش، صتتندلی ای خالی آآ گواتته و

 .اودضصدا دور عی اود و او از عرابلم ع و عی اود

*** 

های ع و و عاای از جدغ بلندی عی هجتم و از جایم عی پرم ض همه جا ااری  است ض امامِ ف ایِ اطرافم را سایه 

  !آدم ها گرفتهضچجم عی چرخانم دور اا دورِ اااق، عی روند و عی آیند

  .یکی ااآ عی خنددض یکی ااآ جدغ عی هجد

 !یکی ااآ دخترم صدایم عی زند؛ عثل فرهاد هاا 

 !یکی ااآ با عج  به دهانم عی هوبد؛ عثل اهورا

ایم اکاآ عی دهد ،عی رود پجِ  پن ره و بند ع و عی پارستا عی آید، نهاهم عی هند و ستری از روی ااست  بر

 .اود

 !رندعی آید روبرویم عی ایستدو گریه عی هندضاا  هایش عی آیند اعا صدایش نهپ 

و عهجتدد،آآ گواه، زیرِ پن ره ی هوچ  اااق، انها و با چجمانی خاعوش، نهاهم عی هند ض دستش را به سمتم 

را از روی اج ِ سز  و عثل سنگ اده ام به سمتش عی هجمض دس  دراز عی هند ندم خدد عی اتوم و خودم 

دراز عی هنم و با امام اوانم به انهجتتاآِ افتاده ی هنارش عی رسانم ض نددی  هه عی اوم ادعی عرب عی رود و 
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خودش را به دیوار عی چستباندضااتکی از چجمم عی چکد و ناله ای عی هنمض نه ی علتمسی رو به او زعدعه عی 

 !وباره دستم را دراز عی هنم و در چجمانش خدره ،التماس عی هنم، آآ گواه، خودش را از عن دور نکندهنمضد

عی دهد و لبخند عی زندض چجمهایش را آرام بهم عی   باوخره دستم را عی گدرد وفجار آراعی به انهجتاآِ لرزانم

دایش هنم،یکهو دستم را رها عی هندضعداآِ زند و آراعش،را به وجود ارسدده و لرزانم ادریق عی هندضعی خواهم ص

 . زعدن و آسماآ، عنلق عی عاند و عثل خدالی زیبا ع و عی اود

او هم عی رود ضنهاهم به اابِ عکس هوچ  باویِ سرم خج  عی اودضاز جایم اکاآ عی خورم و صدایِ عوزائد  

انده ام، به ااب عکس عی رسانم وصدای هق های ههنه ی زیر االی، بلند عی اود ض خودم را با امامِ انرژی باای ع

هرم امام خانه ی انهایم را عی گدردضانهایی عثل آلی عن را در خودش رل عی هندوهسی ندس ضهسی نمی آید، 

هدچکستی بدن ارس ها و ناباوری هایم نداعد و انها عاندمضعثل هماآ ابی هه دو   عثل هماآ اتبی هه اا صتب 

انهایی و غریبی ِخودم دس  و پا عی زدم و فرط ی  بودآ و ر ور ی  نزر  دل و نا عطمنن اا خودش صتب  در

 . را عی خواستمض اطمدناآ عی خواستم، اا باور هنم فرهاد هدس ؟ ر وری هه نبود،نداعدض نهز 

*** 

چند روز است  در انهایی با خودم جاآ عی هنم اا زنده بمانمضعا آدم ها گاهی با اصمدم هایماآ گند ا ده را در 

عی آوریمض عن گندش را واتی در آوردم هه عثل ی  ابله از خانه ی هاا  بدوآ دانستن بدروآ زدمضفکر عی هردم 

عثل اصتتته ها عی اوانم زندگی هنمضنمی دانستتتتم گِل آدم را، خدا برای انهایی نستتتاختهضچند روز استتت  ،پرند 

 .ندس ،نمی آید

 لنن  فرستادمض پارسای بی انصام!دل  آعد؟این چند روز به خودم،به اهورا هی لنن  فرستادم ،هی 

  .چجم انتظاری دیوانه ام هرده و خبری از هسی ندس 

بداوردض دلم آدم عی خواهد،اعا   ف تتایِ اتتلوغ ِاولددی لباس زنانه ی وستتط اتتهر ،هم نتوانستتته از انهایی بدرونم

 ! نددی ،هم خوآ،دوس ،ی  دل

 .هایجاآ نهاه هردمامام این چند روز، پر بغض، به آدم ها و خنده 

  .و ایراد عی گدرد  خانم خسروی ،عدیر اولددی، عثل همه ی روزهایش غر عی زندضدعوا عی هند،ب ث عی هند

 . گاهی دوس  دارم بلند اوم، جایش امام عرده هایم را همدنطور خالی هنمضاخالق ندارد اعا،هارش عالی س 

به چند طرش و پارچه جدیدِ خانم خسرویض آخرین خرابکاریم  این روزها زیاد گند عی زنم ض هم به زندگی ام ، هم

را بتا داد زدنش امام عی هند و عی گوید بروم وی  روزی دور و اطرام اولددی و خودش پددایم نجتتتود ض اولدن 

 . خطایم در امام این عدت ،این اس  و او عی بخجدض به ادم  هسر رروق و ی  روز اخراج اجباری

خستتتته ،از اولددی خارج عی اتتتوم و راهم را ه  عی هنم به طرم خودِ خود بابا علی ض عی با پاهایی بی رعق و 

  !خواهم،بروم گله هنمض گریه هنمض داد بدنمض ااید بلند اود و بهوید چه دامنی با عن دااته و نهزته

  !اینبار، گل و گالبی نمی برم

از هابوس دیجب عی گویمضاز انهایی   باوی ابرش وانها، انهایی هایم و گله هایم را عی برم ضعی روم عی نجدنم 

 .های هر اب؛از غم هایم
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اتاید همی ناعهربانی عی هنم و عی گویم چای هِل را دیهر نمی خواهم به یادش بنوامض اگر هم گاهی بساطش 

 .پهن اود به یاد نرگس اس ض به آسماآ نهاه هه عی هنم دیهر نمی گویم هه او همدعم بود

 . ده هه نهزته ! ااید اگر فرهاد خاآ عی دانس ، پدری عی هردعی گویم بد هر

 . عی گویم اا آخر عمرم هم هه بااد این عخزی هاری را نمی اوانم ه م هنم

اگر پدرم رتی عردی فل  وپستتتی هم بود عی خواستتتمش و او چرا نهذااتتتی؟ عی گویم چرا نهزتی   عی گویم

 !ه ای زندگی گذاته ام، چه اازاای افتاده؟ چرا نهذااتی و هر هداعماآ از هم ارسددیم و فرار هردیم

*** 

ز ا  نم راه گم عی هند وخسته ادم، داخلِ هوچه یِ عریض خانه عی گذارمضچجم باو عی گدرم راه پددا هنم،چجما

 !دیدآِ ااع  بلند و ه  و الوار پوادده ی عردِ جلویِ در، ان ب عی هنم

عی ادو نداعدضراو   عردی هه ی  اب باید با ان ب،داد و بدداد، هم هه اده عی آعد و عرهم زخم عن و خودش

 !هه آعده،نور اعدد آآ اب در دلم نمی اابد

 .ار نمی آیمضنمی اوانمضنمی اودخدایا،با خودم و رفتن آآ ابش هن

پجت  به عن، ایستتاده و ه  دست  راستتش ،سر  عاادنش را بغل گرفته ض نور آفتابِ دمِ غروب، روی عوهاش 

 !افتاده و اازه عی بدنم چردر اارهای سزددش زیاد اده

  .ادعهای عرده ام را روی آسزال  هوچه عی هجانم ض هنوز پج  به عن اس 

صام واستوار عی هنم ض ادم هوااه اعا ع کم روی زعدن عی گذارمض اا به او برسم ، ااید سالی ااع  خمدده ام ،را 

 . هبدسه طول عی هجد

  .خدایا،چرا هر ل ظه نددیکش عی اوم دلم عی خواهد برگردد و عن را ببدند؟از دور، عثل هوهی استوار عی عاند

عی هند؟ ادم هایم آنردر، هوااه وسب  اس  ،خودم انهار ر ورم را رس عی هند ! نمی دانم ؟اایدبویم را رس 

 . هم رسجاآ نکرده ام

  !نمی دانم؟ ااید،البش عرا رس عی هند

 :به جرات عی گویم ؛او ر ورم را رس عی هندض ابل از آنکه بر گردد عی گوید 

 اوعدی نزس جاآ؟_

اتودض ادم بلند سمتم بر عی دارد و  ادم هایم عی عاند و او بر عی گردد ولبخند رفدقِ عهرباآِ زیبای لبهایش عی

روبرویم عی ایستتدضزلدله عی اتودضامام انم اتروع به لرزیدآ عی هند،اگر بم ،عثل عن یکهو لرزیده،وای به رال 

 .روزگارش

نمی اوانم، هالعی به زباآ الکنم جاری هنم ض اعا او با لبخندش ، آبجتاری عی اود و عن خجکدده از ر ورش را 

 .الم عی هند ضلبخند عی زندسدراب عی هند ض س

در عرابل،لب های عن، فرط همی ع تله هایجتاآ اکانی عی خورند ضاخم عی هنمضستر سنهدن سالم عی دهم ضاو 

  .،انها لبخند عی زند و با چجمانش صورام را هی نهاه عی هند،هی نهاه عی هند و نددی  ار عی آید

  .خوبی دخترم ؟ خسته نباای _
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 .اازاق عدزتدضجاآ عی هنم و لب عی زنمچردر همه چدد برعکس؛ 

  عت ضضض عمنوآ ، هاری دااتدن ؟ _

 !اینردر بد این جمله ی بد اواره را ادا عی هنم هه خودم هم ان ب عی هنم،چه برسد به او

از ل ن سردم دلهدر عی اوند ،   چردر بی اواره ررم عی زنم !همه عهر و لطزم همدن ادر عی اودضچجم هایش

 .،نهاعا لبهایش 

 اوعدم یه چایی عصرونه با هم بخوریم ، یادعه چای هِل رو خوب درس  عی هردی،عهموآِ ناخونده نمی خوای؟ _

 !چه بهویم به این عرد لبخند به لبِ ،با چجماآ نهراآ و دلهدرش

ستتتری اکاآ عی دهم و پر دلهره و خ ال  زده،به طرم خانه ادم اند عی هنمضدر را باز عی هنم و انارفش عی 

 .هنم

انهار دندا را به او عی دهند،نهاهش به ل ظه رنگ عوض عی هند و لبخندی، جاآ دار روی لب هایش عی نجدندضاز 

 .انارفم استربال عی هند ض داخل عی رود

و   هر دو نزرعتاآ بتا ارتداط راه عی رویم؛،از رداط چند عتری و هوچ  عی گذریمض ررم هایماآ هوااه استتت 

نهاه!عن نمی هنم و اعا هر ل ظه چجتتماآ او را دنبال خودم رس عی هنمضبه طرم عبلِ عداآ هال راهنمایی اش 

عی هنم ض یتادم عی آیتد اتا بته رتال چنتد نزر در این ختانته و روی این عبتل جتای گرفته اند ؟ به جد پرند و 

 !برادرش،هدچکس

ببدنم او چه عی هند ، به آاپدخانه پناه عی برم و عجغول و بدوآ آنکه   هدزم را گواه ای هنار در رها عی هنم 

دم دادآ چای هل درخواستتتی اش عی هنم ض در رالی هه دستتتهایم رعجتته گرفته اند وگاهی این لرزش ناله ی 

 .ظرفها را هم بلند عی هند

ی لش برای چای ِهلاستتکانها را پر عی هنم ض نمی دانم عثل عن و باباعلی لدوانی عی خورد یا با استکاآ ؟!گاهی د

عادرم عی خورده هم انگ عی اتود ؟ اولدن بار اس  به بودنجاآ هنار هم فکر هرده ام! بغ م عی گدرد و   هه با

 .سنی عی هنم پسش بدنمضوا  ضن  نجاآ دادآ عرابلش ندس 

 ستتتدنی را روی عستتتلی هنارش عی گذارم ض ظرم هوچ  پر از هد  یددی های عورد عالاه ام را هم هنارش و

انارفش عی هنمض امام ِعدت، فرط نهاهم عی هند ض نمی دانم چه در سرش و البته در دلش عی گذرد؟در عن هه 

 .طوفاآ اس ،هوای دلم بارانی و چجمانم هویر و سرم خاهسترِ سوخته ی خاری در بداباآ

 . سکوت بدنماآ همی آزار دهنده اس  ولی ارجد  عی دهم همدن سکوت اداعه دااته بااد

اش را عده عی هندضعثل عادت همدجتتهی اش واتی عی خواهد رواس عخاطبش به او جلب اتتود و ستتدنه  چایی

صتام عی هند ض بند از سالها زندگی با این آدم و خانواده اش امام زیر و بم زندگدجاآ را از برم نهاهش عی هنم 

 . به ررم عی آید

 سرِ هار بودی ؟ _

 !این هم از جمله ی بی اواره ی فرهاد خاآ

 !ارریبا _
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  !و بدارش جمله ی عن

ارریبا؟آخر ارریبا را از ه ای  در آوردی دختر؟ چجم از لبخند گذرای روی لب هایش عی گدرم و خودم را جمع 

 .ار عی هنم

 هارت خوبه؟عجکلی نداری؟_

 .یمبهوعی خواهم بهویم عن و او، انها عجکل عاجرایدمضهار ،هه عجکلی نداردضدلم با زبانم یکی نمی اود اا 

  .نه عجکلی ندارم _

  .خوب ، خدارواکر _

 . باز هم سکوت عی هندمض با یاد آوری اازاق دیروز،این عنم به جاآ هندآ، به ررم عی آیم

 !عن ضضض عن رو اولتوآ رساب هرده بودم _

 .عتن ب نهاهم عی هندضاستکاآ چایی اش را روی عدد عسلی دس  چندمِ هوچکم عی گذارد

 ل؟اول ؟ هدوم او _

لبم را ع کم روی هم فجتار عی دهم، اا عصتبانی نجومضی  وا  هایی خودم از عصبانی ادآ هایم ،ررصم عی 

 .گدرد

 .گزتدن هسی عدارمم نمی اه _

 .سری به اایدد اکاآ عی دهد

 !خوبضضض عن هه بد اولی نکردم نزس جاآ _

 .اخم عی هنمضجاآ گزتنش به جانم نمی چسبد

 ،برای هی ااخ و اونه عی هجدد ؟ پس اهورا، دیروز در خونه _

 .عتن ب ار از ابل چجم رید عی هند

 !اهورا؟ _

  .بله ، پسر اما! دیروز هوچه رو، رو سرش گذااته بود _

 :چددی عثل جونور ، زیر لب زعدعه عی هند ض عی انوم و خودم را به نجنددآ عی زنمض عتزکر عی گوید

 !بهو دیجب چرا اکار بود؟ _

  .عی اودض زیادی رویِ اعصاب اهورا بپر بپر هرده ام با ررفش دلم خن 

نمی دونم ؟ اتما به عن اول دادین هستی عدارمم نجه،دیروز اهورا این ا بود و اما بهش آدرس دادین؟! عنو  _

  !زیرنظر بهدره اا فرار نکنم ؟

  .ابروهایش بهم نددی  عی اوندض سکوت عی هند ض ابروهایش در هم عی اوند

نکردم فرار عی هنی نزس، عن اصتتال از هار اهورا خبر ندارم ضآدرس خونه ی او رو هم، نمی دونم از هرگد فکر   _

  .ه ا آورده؟ ! باهاش ررم عی زنم دیهه عدارم  نجه

  .سری اکاآ عی دهم و آرام عی گویم

  .عمنونم _
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ی زند و نهاهش هی سمتم عاس  ضاو بدن گزتن و نهزتن، انهار دارد دس  و پا عی   ف تای بدنماآ سردار از ابل

  .آید و عی رود

  .نزس جاآ_

  !چرا هی عی گوید، نزس جاآ! دخترم گزتنِ، اوی هوچه اش ه ا رف ؟

 به  نددی   راستش، عهجدد یه چددایی در عورد پددا ادن  فهمددهض عی دونم دوس  نداری هسی از خانواده _

  .وست  بودهاه ! اعاضضض فکر هنم جدایِ از همه چدد ! عهجدد اول د

  .از انددآ اسمش دلم رالی غریب عی اود

لب عی گدم و چجتتتم از او عی گدرمض خوابم یادم عی آید و البم اکاآ عی خوردض دلم برایش انگ عی اتتتودض دو 

هنم اا ررم بدنمض خدره به فرش رنگ و رو رفته ی زیر پایم لب   نرفته ام، ببدنمشض جاآ عی  دور  از  هزته اس 

  .عی زنم

  .عنم عهجدد رو دوستم عی دونم _

 .در چجمهایم خدره عی اود و لبخند گرعی عی زند

التماس هرده بداد و او رو ببدنهض نتونستم بهش چددی بهمض اول گرفته اجازه بهدرم و بدادض البته به عنواآ هموآ  _

 دوس  ، عی ذاری آدرسو بهش بدم ؟

 .بدرخ جوابش را ن وا عی هنم انهج  استم را ه  دستم عی هجم و بدن دور راهی و

 !نمی دونم -

  . دادرا این نمی دانم عن ی  بله ع کم به این ررم اس 

دستهایش را ع کم سر هاسه ی، زانو هایش عی زند ،هارش باعث صدای بلندی در سالن خالی و ساهتم عی اود 

عی آیدض از جایم بلند عی اوم ض  از جا عی پرم ضخنده اش عی گدرد به طرفم  و عنی هه در عالمِ دیدآِ عهجتددم،

 دستش را روی اانه ام عی گذارد و با خنده عی گوید : فدات بجم دخترم ، ارسددی ؟

  .ارسدده ام !سرم را اکاآ عی دهمض دخترعش به جاآِ البم عی نجدند 

برمض   و عی گوید : اربوآ نهاه   به رویم، لبخندی عی زند و در ررهتی هاعال غافلهدرانه عرا به آغوش عی هجتتد

  .ببخش ، عاداه دیهه

امام انم عداآ آغواش نبض عی گدردض عرا به خود اکده عی دهدض نزسی از هوای خانه عی گدردض خودم را اکانی 

 . عی دهم و عی خواهم از او و دندای دورعاآ فاصله بهدرم

عی هنم و خدا عی داند دلم و عرلم یکی ندستت ض نهاهم را   و نهاه اتتاهی به او  آغواتتش جدا عی هنم  خودم را

  . نادیده عی گدرد و به طرم در عی رود

اعا عن عداآ هال عی ایستم و هدچ ررهتی نمی هنم ض فرط عجاعم از عطر وجود آدعی پر اده هه هرگد نبوده و 

 . عن عس  عطر و ر ورش وسط دندای دیهری سدر عی هنم

ض بی جاآ و نزس بریده نهاهش عی هنمض در رالدکه دستش را دروآ جدب هتش هرده جلوی در، صدایم عی هند 

 و عرا هم عورد خطاب ارار عی دهد : به چددی ارتداج نداری نزس جاآ؟
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ندس  ضدستش به طرم جا هزجی   باز هم سرم را اکاآ عی دهم ض ی  نه ی زیر لبی هم عی پرانم ض اصال رواسم

 . داغ عی هنم ض به طرم در ادم اند عی هنم  چ  رویش عی گذارد ! با دیدنجاآ جلوی در عی رود و چند اراول

 اینا برای چده ؟ _

  .لبخندی به رویم عی زند

  .پولِه دختر ، ااید ارتداج  بجه _

  .دستم را روی پول ها عی گذارمض به عرب هولجاآ عی دهم

  .عمنوآ عن به پول ارتداج ندارم _

 . عی گدرمض نهاهش عستردم به چجم هایم اس  و اخم درهم عی هجدبرااآ عی دارم و عرابلش 

 چرا پسجوآ عی دی ؟ _

 .سر اکاآ عی دهم

 !گزتم هه عن ارتداجی ندارم، عمنوآ آاای هاا _

   .دلم از او عی گدرد

 مدستتم هنوز جلویش دراز اس  ض فرط به عرابلم و دیوار نهاه عی هنم ض نوچی عی هند و پول ها را عی گدردض خ

عی اتود وپدجتانی ام را آرام عی بوسد و از در خارج عی اود ض فرط اول داده و به هدچ هدام عمل نکرده! هماآ 

 !جا عی ایستم و فرط ی  جمله عی گویم : ارارعوآ هه یاداوآ نرفته

 روز پدش گز  و  هدچ نمی گویتدض عی رود ضامام وجودم اعروز فرط ی  هلمه از این عرد طلب عی هرد هه چند

  .اعروز نهز ض آنهم فرط چهار ررم بود

  !بابا

 . امام ع بتش هر ادر بود نهز  بابا جاآ یا نمی دانم عثل چند روزِ پدش، بابا

 

 

*** 

اعروزصب ،واتی بند از ی  ابِ ناآرام و پر از هابوس، بددار ادم، اولدن چددی امام انرژی عرده و از دس  رفته و 

  .گرداند،دیدآ پدامِ هوااهه پرند بودسخ  این چند روز را بر 

ارارِ اتهربازی رفتنماآ ، بهترین اازاق چند روزِ دلهدرِ بودضپرند،برگجته بود و عن انهار جانی دوباره در هالبِد انم 

دعدده بودندضستر از پا نمی اتناستمضاز صب ،ابل از بدروآ زدآ از خانه،خدلی هارها عی هنمضظرم هاِی چند روز 

اتورمضبه گل های همی هه هدیه ی پارسا و پرند هستند،باوخره آب عی دهم،ابل از آنکه بمدرندضبه عانده را عی 

 .خودم باوخره عی رسمضبه خودِ اوی آینه،نه به خودِ درونمضاعا همدن هم برایِ عن غندم  اس 

 .در جواب پداعش هه داده

 "!نزی جوآ،بدو هه آزاد ادم،بدا بریم خواهذرونی"
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عثتل دیوانه ها به در و دیوار نهاه عی هنم و دلم عی خواهد ذوام را زنده ای،جانداری ببدند اعا  اول عی خنتدم و

 .هسی ندس ضانها با هماآ لبخندِ روی لب ادطن  عی هنم

 " !سالمضگوگولی،عددونی هه عاارتم ؟ پایه امض درستتتتت ، با امام خطرات و اازااااش "

 .عسخره ام عی هندو جواب عی دهد

 "جدد اون ا خونه ی نزسِ از روزگار،دل بریده اس  ؟آیا عن اعروز درس  پدام دادم؟ببخ "

 .برایش عسخره ای عی نویسم و ساع  و جایش را هماهنگ عی هنم

اعروز دلماآ هودهی هردآ عی خواهد ضدوری و دلخوری برای عن و پرند سمی، بدار از هالهل اس ضعی دانم اذی  

از عن این چند روز را سختی هجدده اعا دلم و خودم جلوِی ورودی اهر بازی،ارار اده،عی دانم عثل عن و بدار 

 ! عی گذاریم ضخدلی هم بی وا  و بد عوانه

با دیدنش جلوی اتتهربازی به ستتمتش ادم هه اند، نه، پرواز عی هنم ضعثل اجتتنه ای هه به آب رستتدده ض عداآ 

انه بازی در بداوریم ض عی خواهم نزس چند عاه پدش خدتابتاآ برای هم آغوش باز عی هندمضاعروز ارار استتت  دیو

بااتتم ض درستت  با انرژی هماآ صتتب ی هه باباعلی بدراه ام هرد ض به امام عننای واانی لبخند زده بودم و انرژی 

دااتتتم ض عطر ر تتورش را با امام وجودم به جاآ عی خرمضفجتتار ع کمی به جستتمش عداآ آغواتتم عی آورم و 

  . آخش در عی آید

  خض بمدری نزس لهم هردیض از ا طی در اوعدی؟ دو روز دور بودی ها؟آ _

 !نمی داند برای عن این چند روز چه سخ  گذاته ؟هه عی گوید دو روز

امام ع له های لبم و صورام را هش عی دهم و انها عانده دنداآ هایم از دهانم بدروآ بدندضنهاه سزدهانه ای عی 

 . هر بازی عی هجاندهند،دستم را عی گدرد و به طرم ا

 . عثل همدجه زیر لبی غر عی زند

خدا ازا بده!چند روز نبودمض جنی ادی انهایی، رف ض نه از آه و ناله اش! نه از این لبخندهای پسرهش و فدل  _

 !افکن ضبه رق ندیده ها ، به رق نجندده ها

 :بلند عی خندم و او بر عی گرددو با ان ب عی گوید

 خودای؟_

  .عی خندم

 !ادی عثلِ بی بی عاهی_

  .لبش را جمع عی هندضاکلکی برایم در عی آورد

 اربوآ بی بی عاهدم برم، اگه نبود عن اوآ این ا نبودم! راستی نزسضضضاو اعروز ارصااو نخوردی ، نه ؟ _

از جمله ی اولش فکرم به چند روز پدش پرواز عی هندو جمله ی دوعش رواسم را پرت عی هندضبلند عی خندمض 

 .پرند به اندی ، سمتم نهاه عی هند

  !نزس به خدا دیوونه ادی _

 !دیوونه بودم ، اونم دیوونه ی او،خبر ندااتی؟ _
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  :اخمی عی هند و با ادطن  عی گوید

 !به به، پس چجم اهورا جوآ روان،هه او اددای عنی _

 :در هم عی گویم عی ایستم و به جای رفتن به سم  وسایل بازی جلویماآ خدره به او و با صورای

 .چه ربطی به اوآ جنهلی داره ؟اسم اوآ عردیکه رو جلوم ندار _

 .ندجخندی عی زند و روبرویم عی ایستدضاگر عننی نهاهش را نزهمم ،دوستی با او هدچ اس 

 !نه هه عجق بنده اس ، اما هم ابراز ارساسات هردین !از اوآ جه  _

 .عی زنم و با صورای در هم عی غرمابرو در هم عی هجمضه  دستم را به بازویش 

 .او غلط هردی،با اوآ دیوونه روانی ضزِرِ عز  _

 .چجم های زعردیِ زیبایش،را برایم درا  عی هند

عی خواس  عنو دار بدنه؟ عجق از همدن جاها اروع عی اه دیهه؟یه   عهه چجته خدلی هم آااست  ! ندیدی _

 ...ضیا هارهایجا باید پسرِ داستاآ دادی ،بددادی،زد و خوردی

 .ررفش را اطع عی هنم و با چجمانی درا  اده و عتن ب صدایش عی هنم

 .عی خندد و بازویم را عی گدرد و به سم  سکوی جلویماآ عی رود

خواهر اوهری دیههض عنم هه عااقِ نرش خوب، بازی هردآ برایِ هر چی خواهر اوهره ،هم عااق اوآم ،هم  _ 

 ! اوآ عهجدد گدس بریده

 .را پج  سرهم و با دستهایی هه در هوا اکاآ عی دهد برایم ردی  عی هند هلمات

 !عن خواهر اوهرِ هدچ بجری ندستم و برادری هم ندارم _

عی دانم دارد اذیتم عی هند و اعا عصتتبانی اتتده امضیاد عردکِ بی اتتنور روانم را این چند روز بهم ریخته و راو 

  !پرند هم هه هی اسمش را عی گوید،بدجتر

 !اوه، یادم نبود اما به خوآ آااعوآ اجنه ای؟!دل  عی آد؟عردِ خجنِ بد اخالقِ الدرِ دو بهم زآ _

 .عصبی همی عرب عی هجم

استم این گضضه اخالاو جلویِ عن ندار، اگه عهجتدد یه نسب  نصزه ندمه داره! ارار ندس  اوآ دیونه هم دااته  _

 .بااه؟فهمددی؟اوخدجم نکن

 .نجانم عی دهد امام اصد و ندتش فرط اذی  هردنم اس ندش های ال اده اش 

چه خوداتم ا ویل عی گدره؟ از خداام بااته،داداش به اوآ عاهی دااته باای؟آاا هه چه عرض هنم ،هس !  _

خوش ادپ چی بهمضضض والّا؟ اگه این ادپ زدنایِ ع دب و غریبو و چ پ کی ام نادیده بهدریم ، همچدن بدک ندس  

 .هه نهو، ادافجم هه دی

 .دس  به همر عی زنم ض ی  اای ابرویم ناخودآگاه با ررفهایش باو عی رود

پرند ، چی عدهی؟! اهورا ؟! رالمو بد نکن جوآ خودتض آدم ا طه اعروز گدر دادی به هر چی خره، چی دیدی  _

 جذبش ادی ؟! داری عنو اذی  عی هنی دیهه ؟

 :عصرانه و با ندجخندی عی گوید
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 خواهر اوهر عی زنم ض یه بارم عن زرنگ ادم ، او چجم دیدین نداری؟خوب دارم عخ  _

 .هر چه خوای دااتم،از دعاغم در عی آوردض با ابروهایی در هم رو به او عی غرم

فهمددم خدلی با نمکیض خودام عی دونی ، اگه یه زعانی عن این خانواده رو ابول هنم! اهورا برادرم ندس ؟ اوآ  _

 .فرط برادر عهجدده

  .نوچی عی هند

  .عه ، عه ضضض ع با !اینم از دوس  داداش دار _

 ! پرند _

 . . پرند گزتنم ض از امام ف ش های دندا چددی هم ندارد

اخم عی هند و به طرم اونل ورجت  عی رود و برو بابایی عی گویدضهمدجه سر اوخی را باز عی هند و همدجه 

 .اهش عن را عصبانی و خودش دلخور عی اود

ستتاعتی در اتتهر بازی عی چرخدمض عی خندیم و االش عی هندم ،به هدچ چدد فکر نکندمضاز اتتهر بازی هه چند 

خارج عی اویم ض نددی  غروب اده و هر هداعماآ باید راه خانه هایماآ را بهدریم و برویم ض هنوز نزهمددم پرند 

ای عن رم هردآ فکرم در عورد چطور برگجتته و بی بی عاهی این وستط چکاره اس ؟ لودگی اهورا هم فرط بر

خودش بود،از همتتاآ دلخور اتتتدنش و نهتتاه هتتای فراری و چجتتتم هتتایی هتته هی نهتتاهم عی هرد و پر عی 

اتد،فهمددم،پرندِ اعروز عثل هر روز ندست ضعستدرپداده رو را عی گدریم ض در رالدکه سوژه هر دویماآ ی  سنگ 

وب  عن عی اود ض هر وا  دلماآ ررم بخواهد و خداباآ ریده هوچ  ادهض چند ادم پرند جلو عی اندازد و بند ن

گردی دااتتته بااتتدم ،این هار را عی هندمض بدوآ اینکه هدچ هداعماآ ررفی بدندم،ادم عی زندم ض اعا آخرش هه 

 : باید چددی گزته اود و عن عی گویم

 !عجقِ نزس _

ا ویل عی دهدض اهورای خدر ندیده   ز نازو ان ب هردهض در جوابم ی  خنده ی خانمانه و پر ا  به ررفم عی خندد

!چطور دلش آعد ااتکش را به خاطر آدم عستخره ای عثل عن، در بداورد؟ دلش برای ااتت  های عثل الماسش 

 نلرزید ؟ پارسا چه عی هجدد و دم نمی زد؟

 .جووونم _

  .ایو عنم هه عی خندمض اعا دلهره ی انددآ دارم

 اد؟جون  بی بال ، نمی گی اوآ روز چی  _

 . سنهریده را جلوی پایم عی اندازد

 هدوم روز ؟ _

 .نوچی عی هنم

 ! خنگ ادی یا خوداو به هوچه ی علی چپ زدی؟ _

 :خدره به زعدن عرابلش و بدوآ آنکه نهاهم هند عی گوید

 !اازاای ندافتاد _
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 .نهاهش عی هنم و او نه

 یننی پارسا و خانوادت چددی نهزتن ؟ _

 .چرا خدلی چددا گزتن _

  .دلنهراآ،زعدعه عی هنم

 خوب ؟ _

 .نهاهم عی هندض عردع  هایش را در چجم هایم یاب  نهه نمی دارد

 خوب هه خوب ، به او چه ؟ _

 .بازویم را را عی گدرم و نههش عی دارم

  .باید با عو چدن،از زبون  ررم بکجم؟ عثل آدم ررم بدآ _

سوراخ عوش خریدم ض او هه عی دونی بابام و پارسا سالی یه هدچی باباضپارسا،طغداآِ سالی یه باراو هرد و عنم  _

 !بار ااطی عی هنن ضاوآ روزم، سالروز خجم پارسا بودض البته او عاادن ، نه او خونه

 غمم عی گدردض پارسا را هم آزرده بودم، پرند را به دردسر انداخته بودمض عن چه هرده بودم؟

 او چکار هردی ؟ _

فرط باید ستاه  بااتیضخوداتو و ررفهای اوی ستراو خالی هنهضاگه ررم بدنی هر هار خاصتی نمی خواد ض  _

 . بالیی عمکنه سرت بداد!عنم ساه  نجستم دادو بددادش اموم ادض از خودم دفاع هردم

 همدن ؟ _

 ...همدن و البته به بابا و عاعاآ گز  و اونام عن و ع بور هردآ برم پدش _

 .عات عی عانم و بی جاآ لب عی زنم

 پدش هی ؟ _

 .بابات _

  چتتتی ؟_

 ! را با ان ب وبلند عی گویمض اصال انتظار چندن اازاای را ندااته ام

 ...داد ندآضرفتم یه عذرخواهی و یه خورده ابراز نارارتی و پجدمونی برای بابات و _

 .با ادطن  اداعه عی دهد

 ! با ر ور عجرم هردم_

 . از بودآِ اهورا ررصم عی گدرد

 برای چی ؟اهورا،  _

عردونه و آاا عنجانه   او هه عی دونی اوآ همه جا همراه بابااه،خوب عنو، بابا و پارستا رفتدم،اونم بودض هلی هم _

  .برخورد هرد ، یه خلوت عُدّلتی هم با داداشِ بچه، عثبتم داا 

 .بی ارار لب عی زنم

 خوب؟_
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 .اند و بی وازه با ل ن عصبی جوابم را عی دهد

مه ای ادی او؟ خوب هه خوب ضامام خطاهایی هه از اول عمرم با او هرده بودعو اعترام هردم و چردر ا  هل _

عنذرت خواستمض البته اضافه هنم،این اهورا با او خدلی بده ها اوجه هن ،خدلتتتی !واتی ازت ررم عی زدم عثل 

 !ضچنداش عی اهاین دخترا بدندجو چدن عی دادضازت بدش عی آدضاصال فکر عی هنم عتنزرهضنه ،نه

  . به هم عی پریم  عثل دختر بچه ها ،ررص هم را در عی آوریم و

 اوآ این پدام بازرگانی بود دیهه؟ عی خوای رواسمو از اصل ِ عاجرا پرت هنی؟ _

 .دستش را در هوا اکاآ اکاآ عی دهد

  .ضخداف برو بابا ، رواس او ه ا بود ؟ همدن بود ، امامض عنم دیرم اده دارم عی رم  _

 !به سرع  نور ررفش را عی گوید و از دیدم دور عی اود ض پرند از چددی فرار هرد؟

عتن ب و ستر درگم صتدایش عی زنم و او بی اوجه به عن برای ااهستی هه ایستتاده اا عسافر سوار هند دستی 

بر عی گردمضامام روز اکاآ عی دهد و به سرع  سوار عی اودضبه سم  خانه عی رومض نارار  و عصبانی به خانه 

 خوبم از دعاغم در آعدهضرارتی به عن نمی آید

 .به خانه عی رسم و پدامِ پرند رویِ گوای ام عدزتد

 

خوا الم اعروز نزس ابل بودی ض همدنطوری بموآض اا واس  یه اوهر خوب پددا هنم ضعتتتتا، بارک اهلل دختر ، »

 «.اینم از طرم بی بی عاهی بود

*** 

بند ازآعدآِ طوفانیِ اهورا و دیدار فرهاد خاآ و   .وز استتت ، جریاآ آرام و رو به جلویی گرفتهزنتدگی ام چنتد ر

اعترامِ عدخرفم برای پارستا، ب ثِ وستط هوچه با اهورا و گردش با پرند ض آرام اده ض چردرآراعش، بدوآ دغدغه 

دیدآ عهجدد نبااد   هر ل ظه خوب اس ؟ اگر دلهره هر ل ظه ر ور عردی به نام فرهاد هاا  نباادض دلهره ی

 ؟

بدرگترین دلمجتغولی ام این روزها ر تور و آعدآِ عهجدد اس  ض ی  هزته از آعدآ فرهاِد هاا  گذاته و دندا  

 .آرام اس 

نمی دانم عن هماآ نزستی هستتم، هه ی  هالم، عی گزتم هاا  ها ضض نه ! و راو ی  هزته استت  ض چجم به در 

 . دوخته ام

ط همی دوری عی هند ض باید ردس عی زدم انبده عی اتتودضپارستتا اذی  هردآ هم بلد بود و رو پرند همی ، فر

 !نمی هرد؟

*** 

اس  و بدش از انتظارم، نهاهم به در   جمنه صب ها رال و هوایش هماآ جمنه صب  های هر هزته ی این عدت

به خدال خودم ،خانه اکانِی جمنه  عی عاندضاز انهایی ،وستط آاپدخانه آازته از این طرم به آنطرفش عی روم و

  !را عی هنم ض رواسم به همه ی دندا هس  ، به جد آاپدخانه
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لدواآ به دس  به طرم یخچال عی روم ، صدای زنگ خانه عی آید ضهول زده لدواآ از دستم رها عی اود و هدار 

  به اطرافم نهاه عی هنمضچند اکه عی اتودض عات عداآ آاپدخانه عی ایستمض باز هم زنگ به صدا در عی آید ض گد

 !بار پج  سر هم زده عی اود و فکر عی هنم،نکند پرند اس  و آعده؟

ادم طرم در اند عی هنم ضدر هه روی پاانه عی چرخدض با دیدآِ آدمِ پج  در، آه از نهادم بلند عی اودض همدن 

رویش انداخته و پددایش اده ض  هدلویی اش را09عاه پدش آعده بود و باز هم با آآ عصتای اطورش وزآ نددی  

 . سالم عی هنم و به عادت همدجه ان عرب عی هجم اا وارد اود

او هم بدوآ انارم، داخل عی آیدض طلبکار هل رداط خانه اش را از نظر عی گذراند ض هنوز امام ان فربه اش داخل 

گردم ضبا هنار رفتِن پدرزِآ نداعده، صتدای ستالم و صدای خاصی ،از پج  سرش عی آید ض دنبال صارب صدا،عی 

روی اعصابم،عرد پج  سرش را عی بدنم و ابروهایم از ان ب باو عی رودض از دیدآِ هدکل رید و وجونش و عوهای 

زآ صتتتارب خانه و هدکلش ! نه ،این   ع دبش عی خواهم ،از خنتده ، آجرهایِ دیوارِ هنارم را، گاز بهدرمض نه به

 ! آاای خوش صدایِ ظری 

م را از داخل گاز عی گدرم ض با رره  ستتترم، جواب ستتتالعش را عی دهم ض لبخند دنداآ نمایی عی زند ض لب های

 : دررالدکه عن را از باو اا پایدن با نهاه بی پروایش وجب عی هند عی گوید

 اروال اما خانم ؟ _

 . از نهاه سنهدنش اخم عی هنم

 .عمنونم _

 .ناراضی ،با دستم به رداط اااره عی هنم  

  .بزرعایدد _

 .عداآِ ررفم، صدایِ دورگه یِ صارب خانه ی، خوش اخالام عی آید

 چرا عوزایدکای رداط لق عی زنه دختر جاآ ؟آب زیاد عی ریدی ؟ _

دلم عی خواهد عصتتایش را بر فرق ستتر خودم و این جوان ِ بی پروای نخ بده و طناب بهدر خالی هنم ضچجتتم از 

درزآ عی چرخانم و در جوابِ صدای ِ بلند و ناراضی اش،عن هم صدا بلند عی جوان  عی گدرم و ستر به سم ِ پ

 .هنم

  !نمی دونم واو راج خانمضضض نه _ 

 !عردکِ هنارم پری ،زیر خنده عی زند و عن بر عی گردم و با نهاهی عتن ب نهاهش عی هنمضبه عن عی خندید؟

 .دهد پدرزآ،با رره  چجمانش و اکاآ دادآ عصایش عخاطب ارارم عی

 ! رتما رف  و آعدت زیاده، عواظب باش عادر جاآ _

 .عادر جان  را ببدنم ،یا اجرت را ؟چجم از جوان  عی گدرم و به سم ِ پدرزآ عی روم

  .بلهض چجم ض بدجتر رواسم هس  ض بزرعایدد چایی راضره _

 . چدنی به بدنی اش عی دهد
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خونه زده باام ض هم اینکه از این به بند برای هرایه و برده نه دختر عی خوایم بریم ض فرط اوعدم هم ستری به  _

خودم دیهه اوعدآ سختمهض پاهام دیهه وجوآ ادآ ضهمرعم عهرهاش دارآ   ی هارای خونه با سدا روبروت هنم،

 .ناله عی هنن

 :عی گویم  سر به زیر عی اندازم و ناراضی

  .سالع  باادن،بله ، چجم _

رود ضهمراهش عی اوم و نرسدده به در،با چهره ی ع    و اِوا خواهری سدا ،دوباره عرب گرد عی هند اا بدروآ ب

 !روبرو عی اوم ضچه زود هم پسر خاله اده و عداآ رداط ایستاده و هدلو هدلو لبخند عی زند؟

 زابرو هایم را به هم نددی  عی هنم و نهاه ازش عی گدرم ض خودش را عرب عی هجد اا عادربدرگش رد اود ض هنو

 عداآ رداط ایستاده ، نهاهی به ان وجونش عی هنم و عی گویم : اما اجری  نمی برید ؟

 . لبخندی به پهنای صوراش عی زند و هارای طرفم عی گدرد

  .این هارامه ،اگه هاری یا عجکلی بود با عن اوهی هن _

 .بی عدل در عرابل چجماآ خدره ی عادربدرگش جوابش را عی دهم

  !دبلهضضض اگه بو _

 .لبخند دندانمایی عی زند

 ! انارم نکنی، عن و اما از این به بند همدیهرو بدجتر عی بدندم _

عی هندض رویم را از نهاه واد ش عی گدرم و به طرم   این را عی گوید و چجمکی از نهاه بی درو پدکرش رواله ام

ی گویم ض در را هم با هوچکترین خش در عی روم ، با دس  به سم  در اااره عی هنم و ی  خداراف ِ زیر لبی ع

 .و صدا عی بندم با ارتمال برگجتنِ این اوم یآجوج و عآجوج همتر اود

اا بند از چند عاه،دوری از دانجهاه بتوانم چند وارد باادمانده ام   از صب  امام اااق های اداری دانجهاه را زده ایم

عور عالی و دفتر ریاس  و به هدار اوی دیهر اداری گد هرده را امام هنم ض امام عدتِ صتب  را،از اااق آعوزش به ا

ایم ض پرند سایه ام اده بودض دنبالم اااق به اااق عی آعد ض همه اش به اصرار خودش بودض عی خواس  همراهم همه 

 !جا باادضامام عدت همراهی اجباری هه خودش راه انداخته بود، غر زده بود و ناله هرده بود

 .و پایش راعی هردضهر بار هم عن اوپدده بودم ،هسی ع بورت نکرد، نمی اوعدیگله ی درد دس  

او هر بار ی  بدجنس رواله ام عی هردو لب برعی چدد ض آخرین بار هم نددی  بود، دعوایماآ اود ض آخر سرهم  

 . هرده بود پرند، ژآِ ه نه بودنش غالب اده بود و در جواب ررم های اکراری ام برو بابای عنروفش را نثارم

باوخره هارهای اداری امام عی اتود و هر دویماآ به ستم  رداط دانجتهاه عی رویم اا همی استرار  هندم و 

جاآ خانه رفتن دااتته باادم ضهنوز روی ندمک  زعخ  و آهنی ع وطه ننجسته ایم ، صدای آخدش گزتن پرند 

 . به انتها نرسدده ،الزنش زنگ عی خورد

ره ی عن به صتز ه ی گواتی اش و دیدآِ نام پارسا، لبخندی عی زندضدلم؛براِی عرِد دلخوِر بی اوجه به نهاهِ خد

 !جمنه ها انگ اده

 .عکالمه ی پرند امام نجده،بلند عی اود
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 .باید برم_

نهاهش عی هنم و چددی نمی گویمض همراه ادم های اندش اومض هال عن را فراعوش عی هند!نزس زناآ عخاطب  

 . ارارش عی دهم

 ه ا داری عی ری ؟ _

 .اعا او بدوآ نزس هم آوردآ جوابم را عی دهد

  !پارسا و بی بی عاهی بدروآ عنتظرآض ارار بود، بی بی رو ببریم دهتر، وای ،هال یادم رفته بود _

نزستم از بردآِ اسم پارسا انگ عی آیدض همراه هم ،از ع وطه ی دانجهاه بدروآ عی آیدم ض درس ، جلوِی ورودی 

دانجتهاه، عااتدنِ پارسا پارک ادهضدلهره ی دیدنش به جانم عدزتدض دیدآ پارسا بند از آآ روز، خدلی سخ  عی 

اودض عی خواهم بمانم و از همدن جا خدارافظی هنم، اعا دیدآ ِزآ جلوی عاادن ،امام انرژی از دس  رفته ام را 

ند عی هنمضاگر عادربدرگ دااتتتم ااید اندازه این زِآ بر عی گرداند ضبرایِ دیدآِ عهربانترین عادربدرگه دندا ادم ا

 . لوپ گلی دوستش ندااتم

همراه و هم ادم با پرند، نددی  عااتتدن عی اتتویم ضبی بی عاهی عهربانم در را باز عی هند ، آغوش برایم باز عی 

 !هند ض خودم را در آغواش جا عی دهم وعطر ر ورش را به ریه عی هجمض بوی عادر عی دهد

 .را همی عداآ آغوش خوش عطرش لوس عی هنم ، ارباآ صداه اش عی روم خودم

 .سالم بی بی جوآ،اربونتوآ برم_

  .عادرانه دس  به اانه ام عی زند و عی گوید : خدا نکنه دختر،همتر زبوآ برید  

عی از بی بی عاهیِ نازندنم جدا عی اتوم ض بوسته ی ع کمی روی گونه ی اپل و سرخش عی هارم عی خندد و 

 . گوید : او هر بار عنو عی بدنی با آب یکدم عی هنیض هر دواا دوس  لِنگ همدن

 . از ررفش خ ال  زده سر پایدن عی اندازم و لبخند عی زنم

  .ببخجدد بی بیضضض عن هر وا  اما رو عی بدنم اختدار از دس  و دلم در عی ره ض اربتتتونتوآ برم عتتن _

 .ای عی گوید و به ررفم اخم عی هند وسر جایش همی جا به جا عی اود  خدانکند دوباره

 اگه این زبونو ندااتی چکار عی هردی ؟ _

  . آرام عی خندم

  .هدچی واو، اکر خدا و دعای باروآ _

عی خندد ضستتترم را برای بهتر دیدنش خم عی هنم ضچجتتتمم بازیهواتتتی عی هند،دلم ی  چدد دیهری هم عی 

ار  ار با بی بی ررم بدنمضاعا دل و فکرم چددی دیهر در ستر داردضچجتتم داخل عاادن عی خواهدضعی خواهم ر

چرختانم و نهاه خدره ی عردِ پجتتت  فرعاآ، در نهاهم گره عی خورد ض ستتتالم عی هنم و او،با اخم های درهم و 

دضرس عی هنم جدیدش! جوابم را زیر لب عی دهدضچجتتم به خداباآ عی دهدض بی بی نهاه عتزکری به او عی نداز

  .عدارمم

 .خوب، بی بیِ گلم هاری با عن نداری ؟ برم اما هم هار دارین _
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بی بی با ررفم لبخند عی زندو چال گونه ی چروک خورده اش، بدجتتتر بدن چدن و چروک های،پوستتتش دیده 

 .عی اود

  .نه ، اربوآ دخترم ، خدابه همرات _

  . ه عی گردم پرند با ابروهای باو رفته، نهاهم عی هندخدارافظی عی هنم ض در را آرام عی بندم ض بر ه

  : پوس  لبش را به دنداآ عی گدرد و بند رهایش عی هندض عی گوید

ی بی ب  اونم اگه خدا بخواد داری وارداو خوب عی گذرونی! راو دیهه عخ  بهم عی رسدم!دلبری بلد نبودی هه_

 عنو عی زنی؟

ارافظی عی هندم ضدلم عی خواهد بر گردم و به عردی هه اهر بود و نهاهم عی خندم ض روی اانه اش عی زنم وخد

اعا نمی اتودض به طرمِ ایستهاه ااوبوس نددی  دانجهاه عی روم ض دلم همی خانواده عی "ببخش"نمی هرد بهویم

 . خواهد ضعادربدرگض برادرض خواهرض الوغیِ ی  خانه و خانواده

م ض ه  پاهایم ذُق ذُق عی هند ض بخار از هزجتتاآ بلند عی اودضخدارا از خستتهی روی ندمک  ایستتهاه پا عی زن

  .اکر واال اا آعدآ ااوبوس ده دادره ای زعاآ برای نزس هجددآ دارمض نهاهم به آدعها و عاادن هایجاآ اس 

چجتتتمهایم را عی بندم و چند نزس عمدق عی هجتتتم ض چجتتتم هه باز عی هنم،لبخندِ روی لبِ دختر هناری ام 

ندی هوچ  روی لبم عی آوردض اینردر عجتغول عکالمه الزنی ستراستر عااترانه اش اس ، عن را نمی بدند! ،لبخ

  خدره به زعدن ،فکر

 !عی هنم، عن عجق را هم دیهر ندارم

ارار گرفتنِ،ی  جز  هزش خاص جلویم ، نهاه خدره عانده ام به آسزال  خداباآ را باو عی آوردض سر هه بلند عی 

 .آ آدم عرابلم نزسم عداآ سدنه ام گدر عی هندهنم ، با دید

 .چردر دیدنش دور از انتظارم بود!ل ظه ای از دیدنش، رس عی هنم عرده ام

عات و عبهوت نهاهش عی هنم و او با چجتتماآ ستتداه و عخمورش خدره ام عاندهض نهاهم عی هند و عن جاآ عی 

  .هنم، از عمقِ سداهی وجود و نهاهش بدروآ بخدم

عی زنتد ضبه عادتِ همدجتتتهی اش، از باو اا پایدن آدم ها را از نظر عی گذارند، براندازم عی هند ض ندجتتتخنتدی 

صدایش، آراعجی را هه چند دادره ای به جانم نجسته عی بردض باید بهویم آراعش را هال عی بردض نه برای دادره و 

هه با نزرت نهاهم هرد و نزهمددم ستتاع ، برای امام عمری هه در خانه یجتتاآ بدرگ اتتدمض برای امام عمری 

  !چرا؟

برای عمری هه از نهاهش و ر تورش واهمه دااتتم و هنوز هم دارمض هه اگر ندااتم، هابوس نمی اد و به جاآ 

 !ل ن وصدایش پر از نزرت اس   .خواب هایم نمی افتاد

  !باوخره، از لون  اوعدی بدروآ؟ خانم ااهر؟ _

 ض انها چددی عی بدنم و رس عی هنم، نهاه یخ زده اش اس ض دری نمی اوباآ خج  و برهوام جاچددی روی ز

 ضضض-

 :لب هایش به ی  طرم عایل عی اوند و خدره در چجماآ بی جاآ عن، با سری رو به باو و پر غرور عی گوید
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  فکر عی هنم عن و او باید باهم ررم بدندم؟ _

دنداآ هایی هه روی لب هایش عی نجتتستت  و خونی هه با رنگ آرام عی خندد و عن را یاد خوابم عی اندازدض یاد 

  .جاری عی اد  رژش عخلوط و

یا اتتتایدم عناعله هندم؟ هوم؟ نمی خوای هه فرار هنی ؟ البته فرار هنی برای عنم بهتره ، اعا خوبضضض نبودن   _

  .برای همدجه یه چدد دیهه اس 

 . یخ عی زندض جاآ عی هنم اا جواب ررفهایش را بدهملبم را از داخل گاز عی گدرمض امام انم، زیر نهاهش 

  .عن با اما ررفی ندارم _

 :ی  اای ابرویِ بلند و هجتی اش، باو عی رودضادعی عرب عی رود و خدره در صورام عی گوید

  .اعا عن دارم ، او هم باید گوش هنی _

  !چجم از او عی گدرمضخوش به رالش همی در جایم اکاآ عی خورمض دختر هنارم هنوز هم دارد زعدعه عی هندض

  .سنی عی هنم عرابلش ضنزی از خود نجاآ ندهم

  .بایدی در هار ندس  _

دستتی به گواته ی لباس خوش دوختش عی هجتدض با هماآ نهاه زیر و پایدن افتاده اش چجتتم در چجمم عی 

 .اود

  !زبوآ در آوردی _

 .درماز جایم بلند عی اومض هدزم را عداآ عجتم ع کم عی گ

  .رارتم بذارین _

 .پوزخندی به صورت رنگ و رو رفته ام عی زند

  .رارت  بذارم؟ بااه، رارت  عی ذارمض البته بند از انددآ ررفام _

  .با دستش به سم  عرابلم اااره عی هند 

  .هافه، اوآ طرم خدابونه،عنتظرام_

وررفهایش را عی زندض راهش را عی گدرد و عی رودض عثل همدجته با ااتدارِ او خالی اش، اعصابم را بهم عی ریدد 

عن را عداآ ه ومِ ستدل آستای ر تورش، جا عی گذارد ضچجمم به ردِ ادم هایش آنردر خدره عی عاند اا،دختر 

  .هنارم هم عی رود و عن خدره به راهی هستم هه، او رفته

*** 

آفتاب، روی سرم، بدجتر بی جانم عی هندض ادعهای بی رعرم را به طرم هافه،به جاآ هندآ عی هجتم ضاددی نور 

 !نمی دانم چرا به ررفش گوش داده ام ؟ دارم عی روم عرابلش بنجدنم؟

  !دارم عی روم، به او چه بهویم؟

عستتخره استت ،بروی جلوی هستتی بنجتتدنی هه عمری از نهاهش فراری بوده ای و اوی چجتتمانش نهاه هنی و 

  !بخواهی ع کم باای و از رر  دفاع هنی

  .بل از دیدآِ، فرهاد هاا ، از دیدآ این آدم خوام نمی آعد و عی ارسددما
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از چجتماآ یخ زده و اخم های همدجتهی اش، ازغرور و نخوت رفتارش و از آآ هودهی واتی با عهجدد بازی عی 

و هردم و این زآ خواتش نمی آعدض از هماآ باری هه عهجتدد از جدغ گربه ای نددی  زیر زعدن خانه ارسدد و ا

آخر زیر زعدن و ااریکی اش برد و ستترم جدغ زد و دستتتم را   عرا دور از چجتتم بابا علی عتهم هرد و اا دم پله ی

چناآ فجترد هه همدن راو هم، دردش اازه اس ض همدجه عی ارسددم و واتی او بود نددی  عهجدد نمی ادمض 

نجتتستتته هنار پدرعرد عی دید، با نهاهش به  اعا دخترک رهایم نمی هردض فرهاد هاا  رهایم نمی هردض هر بار عرا

ستتتمت  خودش عی خواندمض چددی در نهاهش بود، عثل آهن ربا جذبم عی هردض عهرباآ بود، دستتت  ع بتش 

  !همدجه روی سرم بودض ع ال بود، برای عهجدد چددی بخرد و برای عن، نه

روم و اوی خانه به درس و عجق و بازی ام اعا همدجه لذت اینها، واتی بود این زآ نبود و باباعلی اجر نمی زد، ب

  .برسم

 !راو هه فکر عی هنم از هماآ هودهی، هدچ چدد زندگی ام سر جایِ درستش نبود

م ااید استرسم و ارس  جلویِ درِ هافه، دستی به عرننه ام عی هجم ض چند نزس عمدق به ریه هایم، هم عی برم اا

دزتمضسنی عی هنم، نزس هوچ  جلوی زیر زعدن نباامض ادم هایم را همتر اودض باوخره ادم بر عی دارم وراه ع

ع کم نبااتتم، اافده را باخته امض وارد هه عی اتتوم و چجتتم عی   ع کم بر عی دارم و عی دانم اگر، در عرابلش

  .چرخانم

هش ااه هافه، پج  دور ارین عدد، نجسته و نهاهش به عدد اس ضبه ع ض ورودم سرش باو عی آید و چجماآ سد

براندازم عی هند و خدا عی داند اوی   اتکارم عی هنندض با امام خونسردی هه ، گاهی رس عی هنی ذاای اس 

را اسکن عی هند ضرس عی   با چجمهایش امام وجودم  ذهن و پجت  این نهاه چه چددی انتظارم را عی هجتد؟

رط اول دادو هدچ چدد بند از اولش، هنم رتی دروآ عغدم را هم عی بدنتدض لننتی به خودم و فرهاد هاازی هه ف

سترجایش ندست ض دستانش را، چلدپاعی هندض به صندلی اش اکده عی زند، با نهاهش عی گوید، بدا و عن ناچارم 

  !بروم

آرام ار از او هه فرط اظاهر عی هند، عی روم وعرابلش عی ایستتم ض دس  زیر بغل عی زنم ض اصال از ااتراک بدن 

اعا برای امرهد و رعق دااتن ، به این ژس  ارتداج دارم ضرعجه ی دستانم را نمی اوانم  عن و او راضتی ندستتم،

 !عخزی هنمض ااید او هم عثل عن، دس  هایش را بغل زده اا رس ها و ارس هایش را، از عن عخزی هند

  .عی انوم _

  .عغرور و طلبکار نهاهم عی هند

  .بجدن _

 .دستم را زیر بغلم عج  عی هنم

  .عی انوم  هه گزتم _

 .گردآ عی هجد و با اخم هایی هه در ل ظه گره خورده اند، به صندلی عرابلش اااره عی هند واند عی گوید

  .عنم گزتم بجدن _



 

خواجه پور)ونوس( زهره –رمان دور دنیای تو می گردم   

هلمه ی آخر را با ان صتدای بلند ار ادا عی هندض اکاآ خوردآِ عرد جواآ ِ عدد هناری را رس عی هنمض اسلدم   

نمی خواهد به اطرافم نهاهی بداندازم ض فرط خدا را اکر هافه از رد عنمولی و عی اتوم ض عی نجتدنم ضاصال دلم 

ا ردر عن   این عواع از روز، خلوت اس ض چجمانش خدره ام عی اود و با ندجخندی و ل نی هه اماعش نجاآ از

 :دارد، عی گوید

  .ندارم دختر جوآ دلم نمی خواد خدلی ررم بدنم و بی نتد ه، از رااده رفتن خوام نمی آدض واتجم _

  .ل ظه ای عکث عی هند

  .پااو از زندگی فرهاد بکش بدروآ_

  .نهاهش عی هنم و انها نهاه

 ضضض-

 انددی چی گزتم؟ _

 :اس ؟! به پجتیِ صندلی اکده عی دهم و خدره به او عی گویم  آه از نهادم بلند عی اودضاین زآ ه ای هار

  !پایی وسط ندس  هه بخواد ،جمع بجه _

  .ابروهای هجدده اش درهم عی روندضاز عداآ دنداآ هایش عی غرد

 .هس  ، خدلی هم هس  ضدلم نمی خواد، او زندگدم باایض ،پس نباش _

 ضضض-

هرجا دل  بخواد عی فرستم  ،از نظر عالی هم عجکلی ندس ، همه چی هس ض عی اونی بری دنبال عالاه ات، _

  .دغدغه عد و لباس و فجن وغدرهض با سرعایه ،بدوآ

 .سکوت عی هنم ض ول عی اومض نسبتم را گذااته، روی ارازو و هدلو هدلو ادم  عی هند

 ضضض-

  .فرط نهاهش عی هنم ضاو انهار از این بی زبانی وبی هالعی ام خسته عی اود

  چرا ررم نمی زنی ؟ول ادی؟ _

 .در عی آورمزباآ خجکم را دروآ دهانم عی چرخانم و با بدبختی، ادای ع کم بودآ را 

گزتم هه عن هاری به هسی ندارم، برده دنبال عنن! عن اگه هاری به زندگی اما دااتم و عی خواستم بمونم،  _

  !نمی رفتم

  .چجمانش با ررفم عی درخجندض فاا انه نهاهم عی هند و لبخند عصنوعی عی زند

خبر بده ، ررفاعو دوبار اکرار نمی هنم  خوبه هه نداریض خبراتتو دارم ،بندا هم ندااتتته باش ، فکرااو بکن بهم _

 .... ،خودت هه عی دونی

 ضضض-

  چند روز ندستم ضضضاوعدم عنتظرامض اوهی؟ _

 انهجتاآ هااته اش، به سمتم هول عی دهد  هاراش را روی عددعی گذارد و با نوک
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هدچ هس نمی پرسد، او و بدوآ نهاه و جوابی از عنِ آازته و زباآ بسته دور عی اود ض ااکی از چجمم عی چکدض

اصتتال ه ای عاجرایی و هر هستتی به نزع خودش ادم جلو عی گذاردض این آدم از هماآ اول از عن خواتتش نمی 

 !آعد؟

چردر بداابالم هه خواتی و رالوت دیدآ بی بی عاهی، به ستاع  نرسدده طمع ادرنش، به الخی عی زند ضدلم 

خانواده دوستت  دااتتتنی جمض هدچکس نبااتتد و عن بااتتم و دور اتتدآ از همه را عی خواهد ضهاا  ها و رتی 

 .انهایی

از هافه بدروآ عی زنم ض اصال برایم عهم ندس ، گرعا این عواع ظهر، بدداد عی هندضلباس های ادره ام انم را آاش 

نمی عی زنند و در عرابل آاشِ هالم زآ چددی ندس ض دلم دردو دل عی خواهد ض اعا دیهر پرند را اری  دردهایم 

هنم! الوالو عی خورم و هنار ردی ِ جدول ها ، خدره به رنگ سداه و زردااآ، بی اوجه به دندا، راه عی رومضصدای 

ادد و عمتدِ بوق عااتدنی، از هنارم چجتمانم را از زعدن عی هندضنهاه گد م را سم  عاادن عی گردانمض با دیدِآ 

ر در بازه ی زعانی هوااه برایم سخ  عی اود ضضضخدایا چه هنم، از نهادم بلند عی اود ضا مل این دو نز  راننده، آه

  ی  روز، با آراعش بتوانم، زندگی هنم؟ بهو، چه هنم؟

*** 

به ع ض دیدنش اخم عی هنم و ادم هایم را اندار بر عی دارمض اصال نمی خواهم با این آدم هم هالم اوم ضگرعا 

بند از عسافتی سرع  ادم هایم هندار اودض نهاهم خدره به  و ادم های بلندم باعث عی اتود، نزس هم بداورم و

روبروست ، پداده روی عرابلم، عغازه ی عدوه فروای بدرگی اس  و سایباآ بدرگش هل پداده رو، را سایه انداخته، 

دلم عی خواهد بروم و بدن عدوه ها بچرخم و زیر ستایه اش، ل ظه ای نزس اازه هنم، اعا عی ارستتم رتی سر بر 

 .نم و اطرافم را نهاه هنمگردا

  .صدای بوق عمتد و بلندی از هنارم عی پراندمض نهاه نمی هنم و به ادم های بی جانم، رالی عی هنم بروند

عاادنش، در راستای ادم هایم عی آیدض عردی از هنارم رد عی اود و ندجخند   دوباره بوق بلند عی اود و صدای

 .زاتی عی زند

  .ز نکنسواراو خانمی، براش نا_

را اند ار عی هنم ض لننتی،   ادعم از ررم عرد، ل ظه ای عی عاند،زبانم به سر  دهانم چسبددهض اینبار ادم هایم 

  .همانطور همراهم با عاادنش عی آیدض صدای روی اعصابش ،گوش هایم را پر عی هند

  .سواراو هارت دارم _

عرا ببدنتد، فکر عی هنتد دارم، عی دومض بوق بلند ررفش بتاعتث عی اتتتود، بلنتد ار اتدم بر عی دارم، هر هس 

 .وهجداری عی زند

 ضضض-

 !هی، با اوام _
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نه نداه  و آداب اجتماعی سترش عی اتود و نه اتنور ! درس  عثل عمه اش! ول هن ندس ،اینردر عی آید، اا 

دن خدره عی اوم و استلدم عی اومضگرعای آخر اابستاآ هالفه ام هرده ض عی ایستم ضبه آدم پر رویِ ، داخل عاا

 .عصبانی عی غرم

  !عدارم نجو جناب _

  .ی  اای ابروی لننتی اش باو عی پردض ه  خندی عی زند

  .عنو در رد عدارم خدابونی پایدن ندار،آهوی گرید پا ! اگه هارت ندااتم صد سال سداه طرف  نمی اوعدم _

  .عی هند لب باز هنم جوابش را بدهم، با چجماآ سداهش، غ ب آلود نهاهم

  .سوار او هارت دارم _

 !هاش عرد بودم! جواب ررفهایش عج  عی اد

 !عدارم ندستی؟ _

 .نچ هالفه ای عی هندض نهاهش را عستردم به چجم های گریدانم عی اندازد

  .عی گم، سواراو _

خم عی دادش هوا عی رودض غافلهدر عی اتوم ض با چجتم های گجتاد اده نهاهش عی هنم ض پوزخندی عی زند ض 

اتتود، ستتم  در و بازش عی هند و بدوآ رتی ذره ای اغددر در ررهااش به روبرو خدره عی اتتود ض نهاه عابراآ 

روی اتانه هایم ستنهدنی عی هند، به اجبار سوار عاادنش عی اوم ضنجوم، دوباره بالهای دفنه ابل را سرم عی 

داردض هنوز روی صتندلی جا نهرفته ام، عاادن از آوردض آدعی هه ی  بار این هار را هرده، باربندش برایش هاری ن

عی آیدضخدره به روبرو و هدزم عداآ   جا هنده عی اتودض صتدای ستایدده ادآ وستد  های عاادنش و بویجاآ

  .عجتم جمع عی اودض عهل  نمی دهد به خودم بدایم

 چی به  عی گز ؟ _

 !گویم : هی ؟ با ان ب و چجمانی از رداه در آعده، بند از انددآِ سوالش عی

  .نهاه گذارایی به عن عی هندض بند به روبروضپوزخندی عی زند

  !ارمق_

 :براق بر عی گردم سمتش و عی گویم

  چی گزتی؟_

دستش را از دنده بر عی دارد و عن چجمم با دستی هه آآ روز ناجوانمردانه، به صورام خورده باو عی آیدض نهاهم 

  .آنکه به واهنجم اهمدتی بدهد، عی پرسدعی هند و خدره در چجمانم، بدوآ 

  جلوی ایستهاه ااوبوس باهات ررم عی زد، داا  چی به  عی گز ؟  .او هافه باهاش ررم عی زدی _

 .عتن ب عی پرسم

 انردبم عی هنی؟ _

 .ا  خنده ی صداداری عی زند

  !اینردر بدکار ندستم زندگدمو ول هنم، دنبال او باام _
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  .عاادن عی گدرد انهجتش را به سم  سر 

  !اعتماد به نزس  زده باو ها؟_

 !انها، نهاهش عی هنم و دلم ی  چدد عی خواهد، هدزم را بلند هنم و اوی صوراش بکوبم

_... 

  .ابروهای لننتی اش را در هم عی هجد و عی غرد

 سوالم جواب نداا  ؟_

  .دس  از نهاه هردنش عی هجم

 ! نه _

 چی عی گز ؟ اهدیدت هرد ؟ _

 .چجمهایم را از سر ان ب، به این بجرِنو ظهور عی دوزم

 فدلم زیاد عی بدنی جناب؟ _

 :ندجخندی عی زنمض عی گویم

  .به اما ربطی نداره _

 .خدره به عرابلش، سرش را به چپ و راس  اکاآ عی دهد

  .فدلم؟!هه _

 ضضض-

  !ردسم درس  بود  _

 . عصبی بند هد  را عداآ عجتم عی چرخانم

 ردسی ؟چه  _

 بری، بدوآ اینکه بابا بزهمه، نه؟  عی خواد یه جوری _

ساه  عی اوم، چه بهویم؟ بدنم؟ بکوبم؟ گریه هنم؟ هدچکدام را نمی هنم، انها غرورم را ع کم عداآ عجتم نهه 

 عی دارم و اندک نزسی را اه وجودم اعروز عانده در آغوش عی گدرم و ساه  به روبرو و گذر خداباآ ها خدره عی

اتومض اهورا، خوب طرم صت ب  اعروزم را عی اتناستد ضعهر، عی اود، عمه اش را نجناسد؟ آآ هم، آآ زآ را؟ 

خدایا، ی  به یکجتاآ، چطور پددایم عی هنند؟! هم زندگی ام، باو و پایدن داا ؟ هر روز ی  چدد جدید اضافه 

ا بارها دیده ام، عی دانم هر چردر عی اتودض اا رستددآ به عرصتد ساه  عی عانمض هل هل هردآ های این آدم ر

  !بدجتر پا پدچش اوم، او بدجتر پدله عی هند

 . جلوی خانه ام پداده عی اوم ض فرط ی  جمله عی گویم و اعددوارم این آدم نخواهد ار درس  هند

  .نمی خوام هسی بزهمه _

  .نهاهش طوونی عی اود

  !خدلی عسخره اس ، هم هار او، هموآ اوآض هه، عسخره_

 .خدلی زود از عرابل چجمهای خسته ام ع و عی اود
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*** 

عصر روز بند، پرند پدام عی دهد، در را باز هنم هه نهار آورده ض امام عدای هه از رفتن اهورا گذا  اا اوآ، اصال 

از دندای اطرافم چددی نزهمدده امضبه زآ و ررفهایش فکر عی هنمض به رری هه اگر عی خواستتتم، عال عن بود و 

هدچ اتانونی در دندتا نمی اوانتد، طبدنی ارین رق یت  آدم را ازاو بهدردض از عن بدش عی آعدض از عادرم؟! از چه 

بدش عی آعد، هه ستر راهم ستبد عی ادض پرند با بسته های غذا عی آید ض عی آید و لبخندهایم به او همه یجاآ 

 .بی جاآ اس 

عن هم خسته از هار، لباس عوض عی هنم ض واتی بر عی گردم، اا پرند خودش را دعوت به آاپدخانه ام عی هند، 

انها صدای عنلق در ف ای خانه ،صدای جابه جا ادآ ظرم هاس ض وارد هه عی اوم ضلبخند هجداری عی زند و 

 ضعی گوید : عنو خدا برای دزدی هم ندافریده

  . عی خندم

 !او رو خدا برای چی اصال، آفریده ؟ _

 .را برایم درا  عی هندچجم های زعردی رنهش، 

نهار در ستتکوت هاعل عن و لبخند های هم جانم خورده عی اتتتود ضامام عدت نهار، پرند از بی بی عاهی اش و  

عهربانی هایش عی گویدض استن ظرفها را خودم به عهده عی گدرم ض چای بند از نهار را هم به او عی دهم ض هر دو 

عادت همدجهی اش سرش را روی اکمم عی گذارد و سکوت عی  خستته روی زعدن دراز عی هجدم ض پرند طبق

هند ض هودآ ندستتتتم و عی دانم پرند همه چدد را فهمدده و از هماآ بدو ورودش به خانه فهمدده عن ی  عرگم 

  !آآ زآ اصال نمی گویم  بااد، از  اده ض اعا عن هر عرگم

درد های  را نهه داری برای خودت و هر وا  انها همدجه هه نباید عرده گجایی و راز دل هرد ض گاهی هم باید، 

اتتتدی خودت برای دردهای  عرهم بهذاریضگاهی خودت برای خودت بهترین عرهم عی اتتتویض زخم اعروز عن 

اگرچه از نوع جدیدش بود ،اعا همی ههنهی هم دااتت ض انها از دو دلی هایم، نستتب  به فرهاد هاا  و بی اوجه 

یمض گله اش را به پرند عی هنمض پرند عثل دفنه ابل لودگی نمی هند ض خودش ایش به خودم و سترنواتم عی گو

خوب فهمدده، عن با این آدم هرگد آبم در ی ، جو نرفته و نمی رود ضبه اهورا فکر عی هنم، اهورای خودخواهه و 

رورم االق زده عغرورض نوع رفتارش همدجه دلم را عی زندض اعروز در نهای ِ بی ررمی با هماآ چند جمله اش به 

  !بودضزخم ررفهایش درد داا 

 .اگر آآ خداباآ لننتی، سوار عاادنش نمی ادم اا خودِ خانه عی آعد، اا ررفش را بدند

درد و دل هایم امام عی اتتود ض به جاآ انباری عدزتمضدنبال هتاب هایی هه در چند ستتوراخ و دور از دستتترستتم 

عی   یم عی هند و عدخ ستتتریال عورد عالاه اش جلوی الویدیوآگذااتتتته ام عی گردمض پرند هماآ اول هار رها

نجتتتدنتدض بدن هاغذهای نا گرفته ی، هتاب ها دنبال اندهی خاطره ی خوش عی گردمض ضدنبال گم اتتتده ها عی 

گردمضهاش همه گم اده ها همدن هتاب ها بود ض خودم را عداآ رف  و آعد آدم هایی هه با نسب  و بدوآ نسب  

ررم عی زند و عن چجمم را عداآ   عده اند گم هرده ام ض پرند از هماآ هال و جلوی الویدیوآ، هیدر زندگی ام آ
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و عی اکانمض صتتتدای ررم زدنش بی   امام هاراوآ های هوچ  و بدرگ عی چرخانم ض هتاب ها را جدا عی هنم

 .وازه از بدروآ عی آید

  انددی چی گزتم؟ _

 . از هال صدا عی زندبا رواس پرای بله ای عی پرانمض ااهی 

  !نزسض عن هه عی دونم اوآ خوداو، اوهر چی هتابه غرق هردی، پس الکی نهوضضض بله _

  .با عطر برگ های هتاب ، با فکری آازته ، بدوآ هدم!عی خندم

 دارم عی انوم پرندض چرا الکی به آدم اهم  عی زنی؟ خوب، برده اش چی اد ؟ _

  .وددوباره بلند عی ا  صدای ررصی اش

  آره ارواش خدک ، داری گوش عی دی؟ _

  .عی خندم

 .خوب نهو _

 . صدایش به اااق، نددی  عی اود و اداعه عی دهد

 اگه راس  عی گی، چی عی گزتم ؟ _

 .خودش را به چهار چوب در اکده عی دهد با اخم نهاهم عی هند

 هر چی ! اداعه بده ، علدرضا چی هار هرد؟ _

  .اخمی عی هند

دارو اتتکر علدرضتتااتتو فهمددی ، هدچی دیهه آاا با عمه جاآ، هل انداخته ستتر خوش گذرونی و بی بازم خ _

خدالدش و دوستاآ ع ترم و عونثجوآض عمه هم گزته او فرط زآ بهدری، آدم عی ایض باید زآ بهدری وگرنه آبرو 

را راه ای خد و خدلی هه پسبرام نمی ذاریض ب ث باو گرفته، سر زآ گرفتن و نهرفتن، استرالل اخصی و این چدد

عی ندازآض اونم هال اهر، از خونه زده بدروآ و اوعده خونه ی عا و ااراق هرده! ببدن، عِن بدچاره چی عی هجم؟ اا 

 بی رگ؟  راو هم ازش هجددم؟! آاا با هلی افتخار جلو چجمم رژه عی ره از افتخارااش عی گه ض ع ردم اینردر

 !ی سوزد، با این پسر عمه ی هودآ و بی خدالشدلم به رال دوس  خوش خدالم ع

اداعه گالیه هایش را ی  نزس در رالدکه ی  چجمش به عن و ی  چجمش به صز ه ی الویدیوآِ اه هال اس ض 

  .عی گوید

 

 .و صدایِ زنگ خانه بلند عی اود ضخاک هتاب به عطسه ام عی اندازد  بدن فکر های درهم و آازته ام

باز هنض ارتماو از اتره  گاز بااته، دااتن ظهر چنداا هوچه باوار هنتور گازو چ  عی پرند بی زرم  درو  _

  .هردآ

 .لبش را ه  عی هند

  .نوهرت سدا خاآ، نزس جاآض عن عهمونم _

 .عی خندم و هالفه صدایش عی هنم
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  .اذی  نکن دختر عن پرِ خاهم _

 . با همی اراناش و نهرانی عی آید هوفتی، زیر لبی عی گوید و عی رود ض چند دادره بند، صدایش

  !نزس _

 . سرم را از هاران های پخش و پالی دورم باو عی آورم و نهاهش عی هنم

  .هووم ، بهو _

 .به نظر آازته عی آید! با دستش به پج  سرش اااره عی هند

  .بدروآ باهات هار دارآ _

اهورا و عمه ی ناع ترعش هم   .اازه رفته بودگد  نهاهش عی هنم ضعن هه هستتی را ندااتتتم بداید؟ فرهاد خاآ 

 !هه عررم  هایجاآ ااعل رالم اده بود

 !خوب هنتورو عهه نهاه نکردآ ؟ _

 :لبش را گاز عی گدرد و باز هم به پج  سرش اااره عی هند و هالفه عی گوید

  !از آاش نجانی هارت دارآ ،خوب راو، یه دادره بدا _

اکانم و ستم  رداط عی رومض در رداط بستته است  ض خودش هم گواه ای  عتن ب از ررفش لباستهایم را عی

  .نددی  در، عتزکر و با چهره ای درهم ایستادهضرو به او آرام، پج ِ در زعدعه عی هنم

 آاش نجانی برای چی ؟! چه هار دارآ ؟ _

 .!ق عی اوماانه ای باو عی اندازد ض در را باز عی هنم ض چجم نچرخانده عداآ زعدن و آسماآ عنل

اوهه و ناباور و البته غافلهدر! از آغواش خودم را عرب عی هجم و او چناآ دستانش را دور اانه هایم گذااته و 

انهار عن، جدئی از خودش هستم! صدای گریه اش، امام رداط را عی گدرد ض از اوک هه بدروآ عی آیم ضیادم عی 

زیر و رو عی هندض نهاه سر گرداآ و ناباورم را عی چرخانم و چردر عطر انش آاناس ضچردر صدایش دلم را   آید ،

عی رستم به پرندی هه با چجتمهای ااتکی و نهاهی عغموم، به عن و این ر م ظری  و دوستت  دااتنی خدره 

  . اده

بغ م عی گدرد ضاا  هایم دانه دانه، عی چکندضاینبار، این عنم، دستهایم راع کم دوراانه هایش رلره عی هنم ض 

ر ورِ دخترک عهرباآ و دل نازکِ همه روزهایِ خانه ی هاا  را به جاآ عی خرمضدستهایم را، دورش ع کم  عطر

ار عی هنم ضدو هزته بدجتتر بود، نرفته بودم، ببدنمشضچجم عی بندم و او را به خودم عی فجارمض صدای هق هق 

  . س  دیهرش هم روی سر عهجددمنازهش گوش هایم را پر عی هندض دس ِ پرند، روی اانه ام عی نجدند و د

  . این عدم عالکد  را عی خواهم، رتی اگر هسی بی ررمانه دیدوز، عی خواس  نباام وسر جنگ داا 

  .بسه نزس، اوآ یکی از هوچه رد بجه، عی گه چی اده؟ بداین بریم داخل، بداین بچه ها _

  !بودی و نمی دانستی؟صدای بغض آلودش، دلم را خوآ عی هندض چه بد بودی نزس؟ چه بد 

سرخ و پر ااکش، باو عی آید و   خودم را همی عرب عی هجتمضعهجتدد را با خودم به رداط عی آورمض چجتماآِ 

  !عن،ای وای بر عن
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دلش رااتکستته ام؟ هق هق اش آاجتم عی زندض از نهاه پرررفش عی سوزمضزبانم سنهدن اده و ررفی به زبانم 

های الماستی هه از چجتماآ زیبا و عدیدش بی وازه عی افتند، دستم را جلو عی  نمی آید ض برای پاک هردآِ دانه

برمض نوک انهجتتانم، هه به صوراش عی خورند، چجم عی بنددضس  سکه ای از سر گریه ی زیاد، عی هندضادعی 

ی عی خواهم عرب برومض همراهم عی آیدض عثل هودهی، چستبدده به عادر اده،هه عی ارسد گمم هند، رهایم نم

 . هندض همدعاآ با دس ِ عن، انهجتانش را روی صورام عی گذارد

اات  هایش را دانه به دانه با نوک انهج  های لرزانم عی گدرمضانهجتاِآ او همض نوک انهجتانش، سد اا  هایم 

عی اتوندض امام صتورام را با دستهایش لمس عی هندض هر لمسش دانه های اا  بدجتری را از چجمانش، روانه 

 .ندعی ه

  !آینه عی اویم

  .عرابل همض دلتنگض دلبستهض دوس ض عدیدض عااق

انهجتانم را روی چجم هایش عی هجم و او همضنوک انهجتم را از خط عداآ ابرویش، اا بدنی هوچکش عی هجم  

 ض ستتر انهجتت  ااتتاره اش را از عداآ ابروهایم عی گدرد، اا نوک بدنی همی هوفته امض عن دنبال ردی آاتتنا از دو

  !خواهرمض او را نمی دانم

  .لنن  به او روزگار، لنن 

ارستتتاس خالص از الب هایماآ عی آید و عی رود، عی آید و عی عاندض نهاه عی آید، دو جز  چجتتتمِ دلتنگ و 

غمهدن، رو در روض عجتق از ژآ های عجتترهماآ رسوخ عی هند و به همه وجودعاآ عی رسدو عا ااید نسبتی با 

 !هم دااته باادم

ا ستتتدتل ااتتت  هتایماآ، با بغض های بدرگماآ، عی خندیمض ااتتت  عی ریدیم و اخم عی هندمض لبخند نمی بت

عی   بوسه ای روی گونه ی اور از ااکش عی هارمض باز هم الماس های چجمانش را، روانه ی ناعردیِ عن  .زندم

 . هدهندضاهسدژآ را ع کم به ریه های ضند ِ عادر زادی اش عی رساند و لب اکاآ عی د

  !نزس _

  .جاآِ نزس عی اود

  !جانم _

 :خودش را لوس عی هندضلب بر عی چدندض نوک انهج  اااره و استش را بهم عی چسباند و عی گوید

  .دلم برات یه ریده اده بود _

 .البم اکاآ اکاآ عی خورد

 .عنم! عنم! عنم _

عدجتتیِ پدرش ضپر بغض لب هایش را نهاهش ل ظه ای هدر عی اتتود و بند رواتتنتر از، رنگ نهاهه چجتتم هایِ 

 :جمع عی هند و عی گوید

 عی دونستی، بی انصافی؟ _

 .عترجم وزم عی اود  ررفهایماآ
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  !عی دونم _

  .خ ال  عی هجمضچجم از او و صورتِ سرخش عی گدرم

  عی دونستی ،خدلی بی ررمی؟ _

  .هدچ چدد لداا ِ دااتنش را نداردضلب عی زنم

  !عی دونم _

را بغل صورام عی گذاردو اخمو رو به عنِ ایستاده و بی جاآ لب عی زند و همدعاآ اطره ی ااکی از ه  دستش 

  .چجمش روی چانه اش، عدزتد

  !دلم از هارت خوآ اد، خواهری _

  خوآ چه رنهی اس ؟!عن را نهاه عی هند و عی فهمد، اه جمله اش چه آاش سرخی، در دلم راه انداخته؟

  .عی دونم _

  .گدردضاو، گالیه عی هند نزسم عی

  !بی عنرفتی ضضض خواهری _

  .جاآ عی هنم و خدره به چجمانش، لب عی زنم

 !عی دونم، نزسِ نزس _

عهجتتدد جاآ چرا او همه ی اهستتدژآ عنلق و عوجود هوایی ، چرا ؟چرا این ا، ایستتتاده ای و نمی گذاری، بروم 

  گواه ای و به هدچ هس فکر نکنم؟

  .ندستمعن نزسِ هسی  _

  .بغ ش سنهدن عی اودضدس  روی صورت و رد ااکش عی گذارم

  .هستی ، او نزسِ عنی _

  .هق عی زند و صدایش گوش هایم را پر عی هندض عثل هودهی بهانه گدر اده

  !عن دوستمو عی خوامضبهم عددیش، خواهری _

ندازمض صتتدای گریه اش با زعدعه هی این هلمه را عی گوید وجاآ به ستترم عی هندض خودم را عداآ آغواتتش عی ا

  .هایش، دلم رابه درد عی آوردضعج  هم جانی به اانه ام عی زند

  !خدلی بدی،خدلی بی عرلی،خدلی بی انوری،خدلی _

  .همه رو عی دونم _

از خودم جدایش عی هنم و دستش را به طرم خانه عی هجم ضپرند را با آآ صورتِ سرخ و گرفته اش، با آآ یکی 

 .ازویش را عی گدرم وبه دنبال خودم عی هجمدستم، ب

هر سه نزرعاآ عداآ هال عی ایستدم ض اصال از صب  یادم رفته بود ، چند روز اس  عنتظرم عهجدد بدایدضنهاهی به 

هر دویجاآ عی هنمضبرای نجستن انارفجاآ عی هنم ضهولم،نمی دانم چه هنمض دس  هایم عی لرزندض پاهایم جاآ 

  .رگم، به بهانه ی درس  هردآ ارب  به آاپدخانه پناه عی برمندارندض گد  و سرد



 

خواجه پور)ونوس( زهره –رمان دور دنیای تو می گردم   

هدچ صتدایی از بدروآ نمی آیدضستکوت آنطرم ارستناک است ض اترب  را، درس  عی هنم و بغ م را عی خورمض 

لبخند به لب هایم عی هارمضجاآ عی هنم، اعا عی هارمض بذری بی جاآ اس ، اعا به درگاه آاپدخانه نرسدده، نهالی 

  .برای اکزتن عی اود

برای بدروآ رفتن از آاپدخانه دل عی زنم و دل ِدل عی هنم ضدلم با ادم هایم راه نمی آید ضامام وجودم، از ر ورِ 

عهجتدد رسی، بدن ارم ،بدن خ ال  اس  ض همدجه انها همدبانم در آآ خانه هذایی بود ض با امام سخ  گدری 

امام چند سالی هه از عن هوچکتر بود ض سدنی به دس  بدروآ عی  های عادرش، با امام فاصله طبراای دااتدم، با

 رومضبا دیدآ پرندِ لباس پوادده وآعاده برای رفتن اخم در هم عی هجم و عی گویم : او ه ا عی ری؟

چجماآِ سرخش را به نهاه پر اا  عهجدد عی دهد و با ل نی بغض آلود عی گوید: عاعوریتم اموم اد باید برم! 

  . آ عنتظرهپارسا بدرو

  .به سم  در عی رودض صدای عهجدد هم ضمدمه ی، صدای ادم هایش عی اود

  .خوبه، واال او این یه هار، دوستدو به جا آوردی _

 . بر عی گردد ض عن و بند عهجدد را عخاطب ارار عی دهد

نزس رو، او همه چدد عن بته آاای هاا  هم گزتم عتاستتتزم ض اعا اگه دوباره هم اوآ اازاق عدزتاد ، هم  به  _

ارج  ار عی دونم ض او ،اندازه نزس برام عدیدی ضاعا هدچ هدوعتوآ خوداونو نذااتتتتدن جای عن، اا بزهمدن واتی 

عدیدارین دوستت  و خواهرت بی هسته و هم  عی خواد و هستی هم ندس  ، باید همکش هنیض رتی اگه عثل 

 .بی بی عاهی عنو فهمدد راو همه به  اجر بدنن ، بهن ااتباه ع ض بوده ، فرط

پر بغض خدارافظی عی هند و عی رودضعهجدد با رفتن پرند زیر لب دختره لوسی نثارش عی هند ض نهاه طلبکاری 

 !هم به عن عی اندازد و عی گوید : هاآ! او چته ؟همه آادجا از گور او بلند عی اه، این ژست  واسه چده ؟

  . ی زندلدواآ ارب  را جلویش عی گذارم ض پوزخند ع

 .زرم  نکش از او به عا زیاد رسدده _

سکوت عی هنم ض هم عن و هم پرند عی داندم،عهجدد واتی خدلی دلخور و عصبانی بااد، زبانش ندش های بدی 

 . داردض اعا دلش از آینه هم زول ار و روان ار اس 

 چرا ساهتی ؟ _

 .لب عی زنم

  چی بهم؟ _

 .عصبانی عی غرد

  این عدت هااتی ، همه رو آواره هردی بهوض گزتنی هه زیاده نه آب ی بدرگه؟هدچی از گلی هه  _

 . اخم در هم عی هجم

 عهجدد _

  .عصبی غر عی زند
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عهجتتتدتد چی ؟ واانا چی داری بهی نزس ؟عی دونی روزی هه از خونه بدروآ زدی او خونه چه بلوایی بود؟  _

بودض دختری هه، یه عمر زیر گواتتتش عی رفته و عی اوعده، عاعاآ، رالش بد اتتتده بودض بابا گد  رردر ِ عاجرا 

دخترش بودهض همه چدد ااطی بودضاو هم با هارت، بهش اضتتافه اتتدیضاو خونه، اداع  اتتدض رال بابا خراب بودض 

عادرم، بلوایی درست  هرد، بدا و ببدن؟ بدچاره دادااتم، اب و روز نداا ض هر جا بهی دنبال  گج ض بابا هه هال 

ه بودض اهورا جور هش همه، اده بودض بند خانم، رار  برای خودش زندگی راه انداختهض خدایدش نزس؟ ااطی هرد

اگه اهورا به ذهنش نرستدده بود،برای روز ستالهرد باباعلی، ااید بهج  زهرا پددات بجه، خودت فکر نمی هردی 

باه در اوعد! او بی عرلترین باید بدایض بپرستتیض چی به  بهم نزس؟هه هال هر چی در عوردت عی دونستتتم ااتتت

 . آدعی هستی هه به عمرم دیدم

  !امام ررفهایش را ی  نزس عی زند و عن فرط نهاهش عی هنمضاو هم طلبکار اس 

 چرا ررم نمی زنی؟ اهورا، عی گه زبون  درازارم اده،عار سر زبون  لونه هردض پس هوش؟ _

  !ودااآ را نمی دیدند؟اهورای ارمقهال همهی ااآ به زباآِ ندااته، عن گدر داده بودندضخ

هر چی بوده اموم اتتده ،چرا به عنم رق نمی دین؟ رال عنم اوآ روز خوب نبود ض بهترین هارو هردم! اصتتال  _

  .پجدموآ ندستم ، خواهش عی هنم چددی نهو عهجدد اا اواااموآ بدار از این، الخ نجه

ی آیدض این هم از عادت های نجتست  و برخاستت  با پوزخندی عی زند و اصتال به چهره ی عنصتوم و زیبایش نم

  .اهوراس 

 هدوم رابطه دادرا ،دوستی یا خواهری؟ _

  .دخترک زرنگ اس ض خوب بدن ررم هایش االب عی اندازد، اا اکار هند

 !دوستی _

  .صدا بلند عی هند

  !خوبهضضض خدلی خوبه ؟آدم خواهرش و خانواداو اصال به رساب نداره _

  .را بلند عی هنم واجر عی زنمعن هم صدایم 

  عهجدد؟ _

  .ه  دستانش را عرابل صورام عی گدردضصل  طلبانه دس  اکاآ عی دهد و ررم عی زند

بااه، بااهض فنال ب ث انطدل، اعا خودت خوب عی دونی؟ دس  بردار ندستمض اگه بابا،باهات خوب راه عدادضعن  _

  .نوع خجن هه عی دونی؟ نوچه و عریدِ اهورامض برخورد از

زباآ درازِ هوچ ض دستتش را باوعی آورد و عجت  عی هندض به رال  نمایجتی نددی  صورام عی گدرد ضخوب از 

 . جد  و پوک اهورای دیوانه باخبر اس 

 :طننه عی زنم

  خوبه، پس از دسته گلش، خبر داری؟ _

 .ندجخندی عی زند و با غرور اوی صورام عی اوپد
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در اولدن فرص  دیدعش، دستجو عی بوسم هه گل هااتهض هاش دواا عی هاا  ، یکدم  اازااا هارش عالی بود، _

  .پای اوآ چجمای زات ض دلم خن  اه

دوس  دارم بهویم، زدآ افتخار دارد؟ عردی، به دس  بلند هردآ و عج  باو آوردآ اس ؟ به الدری و زورگویی؟ 

و عی دانم، اگر بود، هار برادرش را االفی عی به خجتتون ؟ دخترک هوچ  روبرویم، از ستتر ررص ررم عی زند 

  .هرد و نجانش عی داد، دس  باو آوردآ رتی در اوج عصباند ، هار عدخرفی س 

 :پر ررص عی گویم

  .هر دو اا اوآ دیوانه اینضخرین _

 . او با ادطن  و برای ررص دادنم، عی خندد

  مضبه او رفتد _

 . رویم را از عهجدد عی گدرم

  .عی رسدم بااه بهم _

امام ب ث های عن و عهجتدد همدجه پایانجاآ با اوخی امام عی اود ض اا از دل دخترِ دلنازِک فرهاد هاا ، در 

  بداورم هز  هزن پوسانده ام ضچه هسی از دلِ عن در عی آورد؟

امام عصتر عهجتدد ررم عی زندضگله عی هندضگاهی اات  عی ریدد و عن در ستکوت، نهاهش عی هنم ضاب را 

هنارم عی عاند ضخودش عی گوید عادر زیادی رساسش اعروز عصر رفته سزرِ بار چندعه، دور اروپا! و فرهاد خاآ و 

 ! پسرش هم ع ردی ارار اس ، اعجب ججن بهدرند ضهمه اش بهانه ایس ، برای نددی  ادآ به عن

  . عهجدد در هوا اانه را عی ااپدرختخوابماآ را هنار هم عی اندازیم ض عوهایم را عی خواهم، اانه بدنم هه دس  

 او هنوز اینارو داری ؟ _

  .انهار سالها گذاته هه عی پرسد

 عهه ارار بود ندااته باام ؟_

  .نخودی عی خندد

  ! نه _

  .خوبه ، خودت عی دونی _

 :دوباره عی خندد و اینبار عی گوید

  .، بهم عی زنهعن هر وا  عوهاعو اونه عی زنمض این اهورا، سرهوف  عوهای او رو_

  .اخم در هم عی هجم

  عهه عوهای عنو دیده؟_

  .سکوت عی هند و انهار نباید چددی عی گزتهض صدایش عی زنم

  .عهجدد_

  .هوعی عی گوید

  .سوالم جواب نداا _
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  .آرام عی خندد

  .نه_

  .سرم را جلو عی هجم بلند اوم و دم عوهایم را عداآ عجتش عی گدرد و جدغ عی زند

  .نزس_

  .بر عی گردم و به پهلو عی اوم اا ببدنمش

  ه ا دیده؟_

  .لب عی گدد

  .چردر پدله ای، ا ه_

 :خودم را دوباره عی هجم هه دادش در عی آید و بلند عی گوید

 یه بار خونه بوده، دااتدم عوهاعونو نجوآ هم عی دادیم دیدهض ول عی هنی؟_

 .عردکِ هددض از پن ره ی اااق؟ خاک اوی سرتابرو در هم عی هجم و بر عی گردم سر جایمض 

آرام، عوهایم را اتانه عی زند و دست  های ظریزش را عدانجتاآ عی هجد ضرس گرعی دستهایش چجم هایم را 

  : سنهدن عی هند و سرم به جلو عایل عی اودض سر اانه را به سرم عی زند و عی گوید

  .چرت ندآ بابا هنوز عی خوام، باهات هلی ررم بدنم_

عی خندم ض از ر ورش اینردر انرژی پددا هرده ام، هه راضرم اا خود صب  بدداری بکجم و چجمهای عدجی اش 

 . را امااا هنم

*** 

  .دراز عی هجدم و او سرش را درس  روی البم عی گذارد و عی گوید : نزس

  .جتتتانم _

 . هوفتی عی گویم ضبازهم عی خندد ضعی خندد

 چرا عی خندی ؟ _

جانمو جلو هدچ پستتتری نهی، پس عدزته بنده خدا! صتتتدات اینردر ناز و ظریزه، عن دخترم دلم عی ره و این  _

  اونوا  پسرها رو فکر هن؟

 . به ررم هایش عی خندمض بارها گزته و هر بار هم خندیدهضدوباره صدایم عی هند

 . عی هنهاینبار هوعی عی گویم ضباز هم عی خندد و عی گوید:اووو، این یکی هه دلبری 

روی ستترش عی زنم و عی خواهم بلندش هنم، نمی گذاردض عرا عی چستتبد و خودش چانه اش را   ه  دستتتم را

روی اانه ام عی گذارد و با بغض صدایم عی زند و عی گوید : الب همه خواهرا این وری ااوپ ااوپ عی هنه، یا 

 از خواهر عن فرق عی هنه ؟

 ا نمی هردم عن برای عهجددِ سر به هوا، چدندن رسی باام؟از ررفش جا عی خورم ضهرگد فکرش ر

سکوت عی هنم و او سرش را برعی داردض عرابلم روی بالج  خودش جا عی دهد ض دستش را برای لمس عوهایم  

 .دراز عی هند ضعوهایی هه به در خواستش اعجب نبافته امض ن وا عی هند
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ولی ندااتمض اهورا پسر بودض خودت هه عی دونی؟ از هموآ همدجه از هموآ بچهی دلم یه خواهر عی خواس ،  _

 !بچهی ام الدر بود! همدجه انها بودم

 !عهجدد _

 .لبش را هودهانه جلو عی دهد

بذار بهم ! اگه او ابول عوآ نداری عا داریمض خدلی ام داریمضخواهر ندااتم ،اعا خدا اورو همدبونم هردض اورو برام  _

دی ،یهویی رفتیض دلمو اکستیض اگه همه ببخجن ض عن راو راو نمی بخجم ! دلم او بی عنرفتی هر  .فرستاد

 ! خوش بود هستیض اعا او رفتی ، با ناعردی ام، رفتی

 دستش را رو ی عوهایم عی هجد و عی گوید : خواهریم دیهه ضضض عهه نه ؟

عی زنم ض نهاهش ااکی عی اود فرط نهاهش عی هنمض ررفم نمی آید ض عن هنوز عداآ بودآ و نبودآ، دس  و پا 

 و باز عی پرسد : خواهریم دیهه ؟

  !دلم عی گدردض سرم را روی البش عی گذارم و عی گویم : خواهریم

  .برای همه، برای عن بدجترض خودت ابول نداریض به خدا خالده  بغض هرده عی نالد : بدا خونه نزس ، جات خالده

رایداری نجدنه و به آسمون  چجم ندوزه، خوابش نمی برهض عی ارسه بابا هر اتب اا روی ندمک  هنار خونه ست 

 ! بداد به  ررفی بدنه، دوباره بریض دلم او رو عی خواد نزس ،عی آی ؟ عن و بابا به  ارتداج داریم

 . جاآ عی هنم اا بهویم

  .نه _

 . پر بغض عی نالد

 چرا ؟ _

  .ضض عن نباید بدام! عنضضض عال اون ا ندستمنمی اونم ضضض اایدضضض زعاآ عی خوامض اایدضضض اصالض _

  .صدایم عی زند

 .پر خواهش، دوباره آاجم عی زند 

  .او باش ،او نروضاا هر وا ، هر ادر خواستی، این ا بموآ،فرط خواهرم باش _

امام این جمله آخر را با خواهش و اا  عی گوید ض سرش را در آغوش عی هجم و روی عوهای هوااه اش را عی 

ستم ض عن هم باید ی  روز بپرستم ،همه خواهرها عطرااآ اینردر انرژی عی دهد و خوش بو هستند و دل  را بو

 !این چندن بی ارار عی هنند؟

*** 

صب  هه بلند عی اومض زندگی رنهش فرق هردهضهسی، با ی  نسب ِ خدلی نددی ، با خونی عجترک، هنارم آرام 

نزس عی هجتتددضزیر ستتر  خانه ام بودض عهجتتدد را خانه عی گذارمض دلم نمی آید، بددارش هنمض بوستته ی آرام و 

دض صدای ادم های هسی در خانه هوچکی روی عوهای خرعایی اش عی گذارمض دلم عی خواهد واتی عی آیم، باا

وانهایدم، بپدچدض بددارش نمی هنم و آرام عی روم،اینردر هه، خودم هم صتتدایِ پاهایم را نزهممض اا ظهر، دل دل 

عی هنمض ادم هایم را اندار بر عی دارمض بارها و بارها آرزو عی هنم، واتی هلددم در ازل عی چرخد، عطرش باادض 
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ه عی گذارم، چجم عی بندم و باز عی هنمضنزسی از هوای خانه عی گدرم و چجمانم، خودش بااتدض پا به رداط ه

جز  هزشِ دخترانه را عی بدندض هوچ  و صتورای رنگض دلم و البم و چجتمانم لبخند عی زنندض چجم هایم سو 

، از جا عی عی گدرند، ولی هزش جز  اده ی هنارش عی ارساندمض این روزها، با هر نجانه ای از خانواده ی هاا 

رار اک  پرمض نزستم را درستدنه ربس عی هنمض در را هه باز عی هنم، دعا عی هنم،او نبااتدضدعا عی هنم، هابوسی

 !نجود

با دیدآ عردِ روبرویم نزس ربس اده ام، آزاد عی اودض گاهی اادا، آدم را اا عرگ هم، عی برندض انرژی از دس  

سرخ از خنده نهاهم عی هندو سالم عی دهدض جواب سالم پر خنده ی رفته ام، بر عی گرددض عرد بلند عی اود و 

علدرضتا را، با اندک ندروی برگجتته ام، عی دهمض انارفش عی هنم، بنجدندض هسی هنارش ندس !اولدن بار اس ، 

این ا عی بدنمشض ستتنی عی هنم ان ب و ارس ل ظه ای هه به جانم افتاده را نجتتاآ ندهمض عنذب عی اتتومض 

از آاتپدخانه عی آیدض عذرخواهی هوااهی عی هنم و به ستم  آاتپدخانه عی روم، اعا صتدایِ سالمِ  صتدای پرند

 !آانای پارسا، نهه ام عی دارد

اه دلم خالی عی اتود و برعی گردمض در رال عراب هردآ عوهایش است ،جلوی در سرویس بهدااتی ایستاده ض 

است ض گدرا و گرمض ادعی دو دل سمتش بر عی دارم و جوابش را آرام و اترعدده عی دهمض لبخندش عثل ابل از 

  نمی دانم، بروم نددیکش یا نه؟

بر عی گرددض نهاهش نمی گوید، نداض آرام به   چجتتمانش روی ادعی هه جلو گذااتتته ام عی رود و روی صتتورام

 ایشسمتش عی روم و از گواه ی چجم عی بدنم، علدرضا غرق گوای اس ض عرابلش هه عی رسمض دس  از عوه

  .عی هجد

  .خوبی؟ خوش آعدی_

نهاهم عی هند و عنتظرم ببدنم، بند از آآ روز چه برخوردی ارار اس ، دااته باادض در جوابم سرش را اکاآ عی 

  .دهد و لبخندی عی زند

  .عمنوآض او خوبی؟ ببخش عدارم ادیمض پرند عی خواس  برگرده،نذاا  اوی هوچه عنتظرش باادم_

 ض عهم این اس  عرد عرابلم عرا بخجددهض لبخندی به ررویش عی زنم و به عبل اااره عی هر چه بوده عهم ندست

  .هنم

  .خوب هاری هردی، بجدن، اوآ عدام_

ستتری برایم اکاآ عی دهدض لبخند اعا نمی زندض پارستتای ابل هر بار، در جواب انارفم، لبخند عی زد و با عهربانی 

  .اجکر عی هرد

ط، علدرضتا عی رودو عی گوید : عا اعروز، با پر روئی، بدوآ ر تور صارب خونه، ستم  عبل ااتغال اتده اوست

  .خودعونو دعوت هردیم

علدرضای اپل، چجم از گوای عی گدرد وبا ادطن  عی خنددض گوا  انش، همراه خنده اش اکاآ عی خورد و 

  .صوراش سرخ عی اود

  .عن هه، همه جا رارتم_
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 .به رویش لبخندی عی زنم

  .دارین، خوش آعدین اختدار _

 .دوباره به سم  آاپدخانه پر سر و صدایم عی روم ضصدای پارسا بدن راه عی آید و دوباره بر عی گردم

با نهاهش امام صتتورام را عی هاود و لبخند عی زندض انهار هرگد عن به پارستتا دروغ نهزته ام و از اعتماد خانواده 

  .هو، اگه هارش اموم اده، راضر اه، بریماش سوء استزاده نکرده ام : لطزا به پرند ب

سرم را اکاآ عی دهم و گد  به سم  آاپدخانه عی رومضصدای ه ا برویم علدرضا را عی انومض چند باری دیده  

  .بودعش، اعا عدل هار و رفتارش را خدلی نه

  !از آاپدخانه، صدای خنده عی آیدض این دو نزر، دیجب نمی خواستند همدیهر را ببدند؟

  .هنوز نرسدده، بازوی پرندی را هه پج  به عن ایستاده را عی گدرم

  .بدنم هه، بوهای خوبی عداد عی_

عهجتدد، اکده به انها، هابدن  آاتپدخانه ام عی زند و نهاهم عی هندض آرام سالم عی هندض سری برایش اکاآ عی 

 :دهم و رو به پرند عی گویم

  خونه ی، یه دختر ع رد، نمی گی فردا پدرزنه ههدر عی زنه؟بی انور او دو اا عرد بردااتی آوردی  _

  .ارسدده از ر ور ی  عرابه و بی عردعه امض دستش را عرب عی هجد 

 .دیوانه،ارسددم_

لبخند دنداآ نمایی عی زند و رو به عهجتتدد، با اتتدطن  عی گوید : عن، خودم عهمونمض از آب د  بپرس به عن 

  ؟ او علدرضا رو چی رساب هردی؟چه؟ دو اا عردم ه ا بود، بابا

اخم عی هنمضانهجتتانم را ع کم روی بازویش سز  عی هنم و او عی خنددض اانه باو عی اندازد ضبه عهجدد اااره 

عی هند و عی گوید : به عن چه عهجدد زنگ زد، گز  اگه عی خوای ببخجم  زود و اند، سریع، خوداو برسوآض 

مض با بچه ها بدروآ بودیم، اینردر التماستجوآ هردم اا برای آاتی با خانم، عنم خودت عی دونی؟ او عذاب وجدان

  .خودعو رسوندمض اونم دارم عی ریم

 .به عهجدد نهاه عی هنمض با بی ازاوای سرگرم، درس  هردآ ارب  عی اود ض هنارش عی ایستم

 !او چرا هنوز این ایی؟ _

  .خدا عی داند، واتی عی گویم، اه دلم چدد دیهری س 

خونسرد و بی اوجه به عن، هارش را عی هند و با سدنی ارب  به سم  هال عی رودض پرند هم دنبالش عی رود   

ضگد  به رفتنجتتاآ نهاه عی هنمض خدا نکند، دستت  به یکی هنند و بخواهند هاری با هم ان ام بدهند، رریزجتتاآ 

لب، ندم خدد عی اود و زرم  نکجددی عی نمی اتومض ظرم ادرینی را به دنبالجاآ عی برمض علدرضا لبخند به 

  .گویدض هنار عهجدد عی نجدنم

پارستا، عثل همدجه عوارانه و آرام نجسته ض اا اربتجاآ را عی خورند، از همه جا ررم عی زنندض عن فرط ساه  

لی نهاهجتاآ عی هنمض گاهی چجتم هایم دنبال عرد روبرویم عی رودض عردی هه دوس  دارم، عثل برادرم بااد، و

ندست ض عهجدد، با لبخند امام افراد راضر را با ادطن  خاصی رصد عی هند ضاوی سرش، عطمننم هدار فکر عی 
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چرخدض سرلمه ای به نهاه بی پروایش به پارسا عی زنم، برعی گردد و سر اا پایم را نهاهی عی اندازد ضخدا را اکر، 

بی خدال لبخندی عی زند وعلدرضا را   .هجم ندس  ! برایش با چجمانم خط و نجاآ عی  چجمانش عثل عادرش

 :عخاطب ارار عی دهد

  .ببخجدد عدارم اما هم ادم، هارم با پرند فوری بودض اما هم ع بور ادین عارو ا مل هنی_

  : علدرضا ندده به اول پرند عی راصدض با ررم عهجدد لبخند هش داری عی زند و عی گوید

 !  پری و پریوش جمع اده  افتخارهض ه ا از این ا بهتر؟ هلیخواهش عی هنم این چه ررفده؟ باعث  _

چجتم هایم گرد عی اتوندض پرند رق دارد اتکایتش را عی هندضپارسا با آرن ش به پهلویش عی زندض عی بدنم و 

 .دلم عی خواهد بلند بخندمض علدرضا، آخ بلندی عی گوید !ضپارسا ابرو در هم عی هجد

  .یم، دیر ادپرندجاآض اگه هاری نداری بر _

علدرضا را عی زندضبلند عی اود و رو به عن و عهجدد، خدارافظی و اجکری   در رالدکه دستتش را ستر اانه ی

عنذب عی هند ض علدرضتا، انهار اازه فهمدده چه گزته، با خ ال  دستتی به سرش عی هجد وپج  سر، پارسا، با 

 .خدارافظی و اجکری بلند عی رودضاز در خارج نجده، صدای خنده اش از رداط عی آید

سر پ  ه ی، عهجدد خانه را پر عی هندض پرند، هالفه به طرم عانتویش عی رود، زیر لب بهپج  سرش، صدایِ خند

  .عمه اش ف ش عی دهدض نهاهجاآ عی هنم، در ل ظه هر هداعجاآ به ی  طرفی عی روند

 .خنده اش، اند سم  لباس هایش عی دود  عهجدد با اه عایه ی

  خدلی باراله به خداض چی گز ؟ پرند صبر هنض عنم اا یه جایی ببرینض پسر عمه ات_

دوباره عی خندد و پرند انها با نهاهش، برایش خط و نجاآ عی هجدض عغدم از الوغی وهارهایجاآ، از همهمه ای 

هه راه انداخته اند، در رال ارهددآ اس ض انهار، ابل از عن ارارهایجاآ را گذااته اند هه فرار هنند! هر دو، گونه 

 .خدارافظی عی روند با  ام را عی بوسند و

پج  سرااآ، گد  وسردرگم، عی خندمضخنده ام اه نکجدده، زنگ الزنم بلند عی اودض اماره را نمی اناسمض   

به هوای اینکه عهجتتتدد دوباره خط جدیدیش را نداده، پاستتتخ عی دهم ضبا اه عایه ی خنده،عخاطب ارارش عی 

 .دهم

 او هنوز نرفته، زنگ زدی ؟ _

  عهموآ دااتی ؟ _

صتدایِ آدم پجت  الزن،البم را به اپش عی اندازدض ارس در همه وجودم ونه عی هندضرالوت ر تور دوستانم و 

 . آاتی آرام پارسا، با صدایش عی پردض آب دهانم را به زور فرو عی دهم

 .بزرعایدد _

 :آرام، اعا ع کم عی گوید

 نهو نجناختی ؟ _

 .لب های خجکم را با زباآ خجکم، ار عی هنم

  !اناختم _
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  .بی روش و بی رس، صدایش از پج  گوای الزن عی آید

  فکرااو هردی؟ _

  .چجم هم عی گذارم ضاصورش هم عذاب آور اس ض آرام لب عی زنم

 !فکر؟_

 .صدایش گوش هایم را پر عی هند

  ارارعوآ چی بود؟ _

 . جاآ عی هنم، اا بهویم

 اراری ندااتدم! عن با اما هاری ندارم _

ع عی هنم ضدستتهای لرزانم را روی صتورام، ازل عی هنم ضآه، از نهادم بلند عی اتودض امام خوای گواتی را اط

 !هایم، به ی  روز هم ارار ندس ، برسند

 .چجم هایم عی بارندض بازی اروع نجده، برایش، ااس اش اایی افتاده و عن هم آورده ام

اسم های عهجدد نبود از ار روان بودنش رار  دوباره، صدای الزن بلند عی اود و عن ازصدایش عی پرمضاگر 

عی اتدم ضاصتال به اتماره دا  نکردمض لنن  به هر بی داتی اس ، نزس، لنن  به رواس پرای های ض اماس را 

بدوآ نهاه هردآ وصتل عی هنمض فراار از آدم چند دادره ابل هه ندست ! با صدای گرفته ام بله ی، بی جانی عی 

زن، آاتناست ضعهجدد، نه راز نهه دار اس  و نه اماره نهه دار! عانده ام، او، از ه ا گویم ضصتدای پجت  اعواج ال

  .اماره ام را گدر آورد

  .صدای فرهاد هاا  هم عی اود، نم ِ روی زخممضزخمی هه خودش، زده بود

 خوبی دخترم ؟ _

نمی اندازدض اعددورام،  بی روش و بی رعق جوابش را عی دهمضرتی انددآ دخترم گزتنش هم دلم را به جاآ عرلم

 .رس پدرانه ای هه ادعایش را عی هند، رالم را بزهمد

 چرا صدات گرفته، بابا جاآ؟ _

سکوت عی هنمض گونه های اب گرفته ام خدس عی اوندضبابا جانش، اا  هایم را رواآ عی هندض رس بی پناهی 

  .به امام وجودم غالب اده

 !گریه عی هنی؟ _

 . ی عی گدرم و صدایم را صام عی هنمدستم را جلو دهانی گوا

 !نه _

 :با ل ن جدی اری عی گوید

 او هه ، دروغ نمی گی ؟_

 !نه _

 !نزس جاآ؟ _

 .ول عی اوم
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 ضضض-

 !صداعو عی انوی ، بابا؟_

 ضضض_

الزن اس  ض از دیروز همه اش بدن بهج  و جهنم   انها چددی عی اتنوم صدای ر ور پر رسِ عردِ پج ِ اعواج

  .بوده امض ا ملم هم اده

 !داری گریه عی هنی، دخترم؟ _

  .عصرانه جوابش را عی دهم

  !نه! خوبم _

  .ع دب اس ، ولی عن صدای خنده اش را عی انوم

  عی دونی دخترا به بابا اوآ دروغ نمی گن؟ _

را به دل عی هجتتمض این عرد، اعروز برعکس چند روز ابل، با هلمه  دستتتم را روی ستترم ع کم عی گدرمض ناله ام

  .هایش عی خواهد، اماعم هندضدلم عی خواهد جدغ بدنم و بهویم، نهو

  !نمی دونم ، عن هه ندااتم _

 .آهش در گوای عی پدچد

 .م ولی دردام بهوراو هه داری فدات ام ،ناز دختر برای پدراه، اا دل  عی خواد ناز هن، زخم زبوآ بدآ عدید _

 . پر بغض عی گویم

  !نمی دونم _

  .ادطونی ، اینو هه عی دونی؟! خوب بلدی چه جوری دل ببری _

چددی نمی گویمض عن ناز برای پدرم دارم ؟!هستی هه نمی خواهم، بااتد! هستی هه با اتنددآ صدایش ارساس 

  . هردم ،هوه پجتم اد علم هرده

 عی اه اطع هنم ؟ _

 .هجدنزس عمدری عی 

 رال  خوب ندس  ؟ _

 . ااکم را پاک عی هنم

  !خوبم _

 عطمنن ؟ _

  .بله _

  .ل ظه ای سکوت عی هند

  .بااه ، فرط یه درخواس  ازت دارم _

 ضضض-

  !عی خوام ببدنم  _
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 .عی لرزم و جوابش را ع کم عی دهم

  !نه _

 !ارص نه، خوردی پدرسوخته ؟ _

ض دستم را ع کم رویش فجار عی دهم ض آراعتر بدآ لننتی، او هه داری اخم عی هنم ض اپش البم به هدار عی رسد 

  .رسوایم عی هنی

 هِی ؟ _

 اجازه هه دادی، بذار واتجو بندا به  خبر بدم ، بااه؟ _

 .بااه _

ررفات همه ا  هلمه ای بود دختر ، نازم هه دااتتیض برو اربون  برم ، عدارم  نمی امض رواس  به خودت  _

  .دربااهض عصرت بخ

 .گریه عی زنم  خدارافظی عی هندض دستانم را دور خودم رلره عی هنم و با امام وجودم ، بلند زیر

*** 

  . امام اب، با فکرهایی در هم، رو به آسماآ و در ایواآ خانه عی گذرانم

ای اا صتب  خندیده ام ضاات  ریخته ام ض عداآ امام دلجکستهی ها و دل خوای هایم، گاهی دختر اش ساله  

در رویاهایم، با عادرم، وسط رداط بدرگ خانه ی هاا ، با او بادبادک بازی هرده ام ضهی بابا علی را گواه   .ادم

باغ گذااتتته ام اا یادم نداید، عمرم را در پنهاآ هاری اش به گند هجتتدده !گاهی بازیهواتتی هرده ام، همراهه، 

  . اناسناعه ام نام پدر دیهری را یدک عی هجدجوانی فرهاد، هودهی و آب بازی هرده ام ض یادم رفته، 

وستتط گلهای رُز باغ، دویده بودم ض او هم دویده بودض ذوق هودهانه هرده بودمض اصتتال هم دلم نخواستتته بود ستتایه 

ن ستی عثل آدم هافه، روی رویاهای هودهانه ام، چمبره بدندض اتب هه امام اد، رویاهای هودهانه عن هم امام 

 .اد

 .ای به زور، دستپخ  خواهرهم را خورده بودم!خودش پدام داد و گز  اام،دو لرمه

 !گز  فرط به خاطر او پرند را بخجددم ،گز  عن هه بلد ندستم چددی بپدم ،دندِ پرند خانم، نرم پخ 

 .بدن امام دل دل های پر بغض به پداعش خندیده بودم

ضبرای عادرم، انری  هردم برای اولدن بار برای پدرم ناز آسماآ را اا صب  عداآ هوای دم گرفته ی هوا، رصد هردم 

 .هرده امضلرب پدرسوخته به عن داده !خدلی چددها گزتم

 . اعا، صب  هه عی زند، عن هم عثل امام آدم ها، نراب عی زنم و با آغاز ی  روز جدید، رنگ عوض عی هنم

*** 

عی بدنم ض سر بلند عی هنم و با دیدآ اهورای پج  سرم پایدن اس  و با اوا  عاادن عرابلم، عاادن آانایش را 

فرعاآ و پدرش، ابروهایم بهم نددی  عی اتتوندضاتتدجتته ی عااتتدن پایدن عی آید و آرام، ستتالم عی هنمض فرهاد 

نه   .هاا ، به رویم لبخندی عهرباآ عی زند ض انارفم عی هند، ستوار اتوم ضنهاهی به راننده ی عااتدن نمی هنم

  .دلم عی خواد هنارش باام سالم، نه ررفی، نه
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 .نهاه سنهدنش از آینه ابروهایم را، گره عی زند

پر هردهض چجم هایم فرط دنبال ادعهای آدعهای بدروآ عاادن   ف ای خن  اااا  عاادن را، فرط آهنگ آراعی

 .عی چرخد وهدچ هداعماآ ررم نمی زندم

 .فرط صداس  هه پخش عی اودضع دب هم به رال روزعاآ عی خورد
 

 ع دبه عن چرا یاد او افتادم»

 چرا اعروزعو با او اروع هردم

 هداراآ سال نوری دورم از دندات

 «هنوزم دور دندای او عدهردم

 !عن و فرهاد خاآ هداراآ سال از هم دوریمض دور و گم

 ه، چه عرگم اده بود هه ابول هردم ببدنمش ؟! و راو عثل عسخ اده ها، بدوآ هدچ ررفی، سوار عاادنش اد

ام و به عستتتدر رفتن آاتتتنای جلوی رویم، خدره امضباان ب به فرهاد هاا  نهاه عی هنمض اهورا، نهاه گد م را از 

هماآ آینه لننتی جلویش، اتکار عی هندض از واتی ستوار اده ام، وم اا هام ررم ندده امض در جواب اروالپرسی، 

ه هر چند دادره یکبار ررم عی زند و عن اصال دلم فرهاد هاا ، فرط ی  خوبم پرانده امضانها فرهاد خاآ اس  ه

  !نمی خواس ، واتی ارار اس  او را ببدنم، سر خری هم دااته باامض آآ هم هه؟ اهورا

  !هر بار انهار عن در عرابل فرهاد هاا  باید او را ا مل هنم

دکه با امستتتخر و امام نهاه اهورا بتاوخره پوزخند لننتی اش را عی زند وپدرش را عخاطب ارار عی دهدض در رال

 :به عن، از آینه خدره ام اس  و عی گوید   سداهش هه

 بابا ضضض اما بهش عرصدو نهزتدن؟ _

فرهاد خاآ به عرب عی چرخدض چجم های چراغاندش را به عن عی دوزدض لبخند عی زندو ابرو باو عی پراند و عی 

 گوید :

 !اراراد جااو عن عجخص هنم دیهه، عهه نه ؟_ 

والی نهاهم عی هند ض عن هم، با اااره سرم فرط برای اایدد اکاآ عی دهم ض عهر عی اود دختری به همراهی با س

 .پدرش ا  هند ؟!رس خوبی از این عسدر آانا ندارم

 .لبخندش به عن اس ، اعا رس عی هنم دلهره، پج  ااب نهاه، عدجی رنهش،ونه هرده

 !وارم هرده، عی ایستدعاادن درس  همان ایی هه اهورا به زور س
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فرهاد هاا ، از عااتدن پداده عی اود ض عن را هم صدا عی هندضبداق جمع اده دهانم را به زرم  فرو عی دهمض 

 . دهانم خج  عی اود ض عسدر را عی دانم و نمی دانم

دده دستم هجعردد دستتم را سم  دستهدره در عی برم ضبه اهورا و نهاه دادرش اوجه نمی هنمضدستهدره، عداآ 

 . عی اود و نطق اهورا هم باز ؛ انهار اا زهر هالعش را نریدد! اصد عرب نجدنی ندارد

  .اعروزو دل به دلش بده _

گد  نهاهش عی هنمض او با اخم هایی در هم ، با دو گوی ستتداه چجتتمانش، ادم های پدرش را اا نددی  درخ  

  . دهای هاج، چند عتر آنطرم ار از عاادن، دنبال عی هن

 عنظوراو نمی فهمم؟ _

 . با ناخن استش، برآعدگی روی فرعاآ عاادن را لمس عی هندضاعا نهاهش یاب  عانده

بته ارترام هموآ بته اول خودت فرهاد هاا  بودنش، واال اعروزو باهاش هنار بدا و بذار ررم بدنهض بذار فکر  _

 ! هنه با ررم زدآ عی اونه همه چددو دااته بااه

 .وجودش و ررفهایش ندارم رس خوبی به

  !چرا همدجه هاسه داغتر از آای؟ _

به عرب بر عی گرددض ابروهای پر و عردانه اش گره خورده اندضاز اددی اال روی سرم اا نوک هزجهای پر از خاهم 

 ! را نهاه عی هندضبند عی رسد به نهاه غ ب آلود عن

را نجتتانه عی گدردض از هر چه نهاه، ستتداه در این اخم هایش در هم ار عی اتتوند ض چجتتمهایش، عستتتردم نهاهم 

 ! خانواده به ارث رسدده، عتنزرم ضهم از اهورای لننتی و هم او

 .ارس امام سلول به سلولم را عی لرزاند ض چجم از نهاه خدره اش عی گدرمضدستهدره را دوباره پددا عی هنم

بدروآ از این عاادنهض عطمنن باش، اینردر برام  برام عهم ندست  چی فکر عی هنیض انها چددی برام عهمه، آدم _

عهم ندستتی بخوام به او راه نجوآ بدمض فرط اوآ آدم برام عهمهض رالش، زندگدش، بودنشض رواس  بهش بااه ، 

 دوس  ندارم رتی یه ذره باهاش بد اا هنی ضضضعی فهمی؟

ز عادر اتده و دستت  به هش هم ندس ض از عااتدن بدروآ عی رود و در راهم ع کم عی هوبد!ض دایه ی عهربانتر ا

  .انهار عهم اس ، چه بهوید

از عاادن پداده عی اوم و آرام، خودم را نددی  فرهاد خاآ عی رسانمض لبخندش هماآ لبخند ابلی س  ض هماآ 

 .رس را الرا عی هند و چددی گنگ، عداآ نهاهش اس ض خواندنش برایم ناخوانا ارین خط نهاه دندا عی اود

 . ا عخاطب ارار عی دهداهورا ر

  .او برو بابا، عا خودعوآ بر عی گردیم _

 !اهورا، لبخند نادری به پدرش عی زند ض لبخندی هه در طول عمرِ اناختم از او، یکبار هم ندیده ام

  .عی عونم اا بر گردین _

 . فرهاد دستش را سر اانه ی پسرش عی زند و لبخندش عمق عی گدرد

  .و استرار  هنخسته عی ای باباض بر _
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 .اهورا سری به نزی اکاآ عی دهد

  .اا اما برین و برگردین، عنم یه سر به عهراآ عی زنم! خسته نمی ام، سرگرعم عی ام _

 .فرهاد خاآ اخم عی هندضلب های اهورا ه  عی اوند وخدره به عسدر روبرویش عی عاند

 ! اهورا _

پراندضاهورا با هماآ پوزخند دستتش را روی دس  پدرش عی گذارد و ل ن اوبدخی فرهاد خاآ، ابرویم را باو عی 

 عی گوید :

  .این ب ث ههنه اس  بابا ضضض اما بزرعایدن_ 

  : فرهاد خاآ دستش را از اانه اش جدا عی هند ض سرش را با ااس  اکاآ عی دهد و عی گوید

 اموعش هن پسر، اا هی اراره اداعه اش بدی ؟ _

  .گدرد و بدوآ گزتن چددی، به سم  عخال  عا رره  عی هنداهورا، سر باو عی 

همه ی عغدم را، به دنبال ردی از عردی به نام، عهراآ عی گردم ض با صتدای فرهاد خاآ، از جا عی پرمض دستش را 

 : برای هدایتم اکاآ عی دهد و عی گوید

  !بدا دخترم اعروز عصر، عن و او، با هم ررم داریم _

 ...اعا _

 .ا ل نی غم زده زعدعه عی هندآرام، ب

  !اعا ندار نزس، فرط یه اعروزو اعا ندار دختر اجنهم ، بااه _

التماس صتدایش به زبانم ازل عی زندض ذهنم عجتغول گجتتن عی اودض ابرستاآ؟! عهراآ و اهورا ؟! ل ن فرهاد 

رومضهمی از فکرم پدش عهراآ خاآ؟! آعدنماآ این ا و رتما پدش بابا علی ! ادم به ادم ، اتتانه به اتتانه اش عی 

  .عانده ؟!انهارنااناس آانایی س ض عسدر آانا هس  و ندس ض ااید عثل عهرانی هه اسم برده بودند

عی رودض یت  اتدم، دو ادم ،چند ادم دور ار عثل   عی ایستتتتم و اکتاآ نمی خورمض فرهتاد ختاآ جلو ار از عن

  !نسبتماآ، این همه سال؟

 .پاهایم عدخ زعدن عی اوند

چند ادم جلو از عن رفته، بر عی گردد ودنبالم چجم عی چرخاندضپج  سرش چندین عتر آنطرم ار پددایم عی  

 . هندض لبخند درد آلودش را جمع عی هند

روزی هه اورو پددا هردم، آخرین روزی بود بهش سر زدم ،دیر سر زدم ، اعا همدجه دنبال چراهای پج  سرش  _

  .رگ گذااته ، یه اکه از وجودعوآگجتمض راو برام یه چرای بد

سترم رابه چپ و راس  اکاآ عی دهمض نه ، نهوض فکر عی هردم فرط یه فاا ه اس  برای بابا علی ، فکر عی هردم 

عی خواستت  فرط از این ا اتتروع هندض اعا انهار زده به دل جاده ضبدوآ اینکه عن و نزس های ربس اتتده ام را 

 .ببدند

 برگردیم؟ _
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ای خاهستری اش عی هجدض عوهای پر و ادره وروانش، سنش را باو نجاآ نمی دهدض برعکس پر دستتی به عوه

 . : جذبه ار نجانش عی دهد،ناله ای عی هنم و او ع کم عی گوید

  .بموندم _

نهاهم اار عی اود ض عرد هنارم دیهر لبخند ندارد ض امام صوراش را اخم گرفته ض هاله ای از غم چهره اش را هدر 

 .هندعی 

ادعی عرب عی گذارم و او جلو عی آیدض عرب ار و او جلوار عی آیدض دستتتم را عرابلش عی گدرمض عی خواهم رد 

 .فاصلماآ اود

 !عن فکر هردم عی ریم پدش بابا علی، اعا این ا نه _

عی ه تمش ستخ  عی اودضاا  هایم بدوآ اراده عی ریدندض دستم را عی گدردواانه هایم را بدن بازویش پناه 

 .دهد، ولی عن نمی خواهمض به جلو هدایتم عی هندض آرامضضض ادم به ادم

 چرا این ا؟ _

 . بازویش دور اانه هایم گردار و ع کم ار عی اود

  .چوآ این ا هاعل عی ادم، یه خانواده هه ارار بود آرزوها دااته بااه و اا همدجه خوابخ  بمونه _

  !سخ  اس ضدرد عی اود و عرهم، نه برایم  !عی رسدمضهنار هم بودنماآ،این ا

عچ دستتتش را عی گدرمض عن، انها با دستت  خالی، عی خواهم ، وزنه ی دستتتهایش را از نام، عادر جدا هنم ضبه   

 .عی پرسم  نرگسش نهاه نمی هنم و دوباره با ناله

  !چرا این ا ؟ _

  .هند و در آغوام عی گدرد صدای هق هرم بلند عی اودو او نددی  ار عی اودض دستهایش را آزاد عی

  .چوآ این ا باید بدونی هی هستیض عادرت هی بودهضعن هی هستم، اا بتونی درهم هنی ، بزهمی ، ابولم هنی _

 . هق عی زنم

  !نمی خوام ضضض نمی خوام _

 .ع کم ار نههم عی داردضعرب عی هجم، ولی نمی اوانم  نخواستنم را فریاد عی زنم و او

  .دخترم، ولی بذار عنم خالی بجم خوداو خالی هن _

 هق عی زنم ضچرا فرهاد هاا  دارد امام عنادوام را ا  ع هولی و ی  طرفه رل عی هند ؟

اینردر هق عی زنم ضاا انم بی جاآ، آرام بهدردض اا از اتتوک و جایی هه هستتتم، اهی اتتومضجایی عداآ زعدن و 

 .!آسمانمضجایی هنار پدر و عادرم

 . ام عی هاردض عرا به خودش اکده عی دهدض هردو روی زعدن نجسته ایم بوسه ای به پدجانی

دیهه گریه نکن دخترم،دختر گریه عی هنه، دل پدرش خوآ عی اتتهض غم  عال عن باباض دردت، عال عنضگریه  _

 خترضاا  نرید اربوآ چجمایدمی باباض او عمراز دس  رفته عنی نکن، همه هسمض او یادگار بهترین روزای زندگد

  .عنصوع  برم
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خدره در صورام،با نوک انهجتانش، زیر پل  هایم را از اا  پاک عی هندضبه ابر خدره عی اود و ن وا عی هند و 

 .عن پر عی اومض ن وا عی هند و عن عی انوم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

خواجه پور)ونوس( زهره –رمان دور دنیای تو می گردم   

 :فصل چهارم

 "ابل از عن دندایِ"

 

  ادتتتفره

 

 

عهراآ عی گذارد و با لبخندی از سر رضای  و اادی نهاهش عی هندضهسی هه چمدانش را هنار چمداآ اهوه ای 

نددی  به ده سال، همه جا، در غرب  همراه و همدلش بودو هدچ جا برایش هم نهذااته بودض عثل دوبرادر بودندض 

ز ده راو بند ا امام روزهای اجبارِ ا صدل در بهترین عدرسه و هال  انهلدس را،با انهایی و دوری گذرانده بودند و

ستتال، دوری از خانواده و خاک وطن و عردعانش برگجتتته بودندض عهراآ، برای پددا هردآ ایری از اطرافدانجتتاآ، 

عی چرخاند و نااعدد از پددا نکردآ رتی ی  نزرآانا، دعغ انهجتانش را دور دسته چمدانش رلره   نهاهش را دور

ر رال رره  به همراهش نهاه هرد و عی گوید: فکر هنم عی هندضادم هایش را خستتته رو زعدن عی هجتتد و د

  .عادت های ساور خاآ و خواهراوآ هنوزم همونه! باید دنبال راننده ی ع ترعجوآ بهردیم

فرهاد دوباره لبخندی به رویش عی زند و عداآ جمند  چجم عی چرخاند و عثل عهراآ از دیدآ ی  نزر آانا، نا 

  .م پسر عمه اش را اایدد عی هنداعدد عی اودض هالفه با سرش رر

  .انهار بازم رق با اوئه_

  .عهراآ پوزخندی به رویش عی زند

  !همدجه رق با عنه، او باورم نمی هنی_

دو عرد، خسته و گرفته از ندیدآ رتی ی  نزر، از اع ای خانواده یجاآ دنبال هماآ راننده عی گردندض به ورودی 

سر در گم ودر رال خروج عی   لباس فرم پوادده ای به طرم هر دو جواآ بدروآ نرستدده، عرد ارریبا درات  و

 .آید و صدایجاآ عی هند

هر دو به خنده عدزتندض نهاهی به هم عی هنند و عهراآ با چجمکی به فرهاد عی فهماند هه ردسش درس  بودهض 

واده برگجته بااندض هدچ چدد این ا هنوز هم اانوآ همانی بوده هه، هست ض رتی اگر بند از ده سال به آغوش خان

  .عوض نجده، رتی راننده ی همدجه اخمویی هه، همدجه راضر و آعاده جلوی در بود

ستتاور خاآ عی روندض عااتتدنی هه جد عندود  E هر دو، چمدانها را به راننده عی ستتپارند و به طرم بند هالس

وی سر  عاادن سداه رنگ و عدید، ااتدایی بود هه، رویش رستاستد  زیادی داا  ض عهراآ دستش را ع کم ر

 :ساور خاآ عی گذارد

  .به به، ببدن ساور خاآ چه هرده؟ هنوزم این رخجو داره _

فرهاد چجم به ع وطه اطرام عی اندازدض فارغ از عهرانی هه اصال در ادد و بند ندس  ضهوای وطن و خانه را نزس 

ای عی هند و سوار عی اوندض اا خود عاادن هم اعدد عی هجدض آنردر عمدق هه ریه اش به سوختن عدزتدض سرفه 

دااتته، هسی این ا عنتظرااآ بااد و با دیدآ عاادن خالی، نااعدد چجم عی بندد و آرام در عاادن عورد عالاه 
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ی پدرش را عی بنددض هر چه برای ستاور خاآ اابل دوس  دااتن بود، باید برای برده هم صدق عی هردض اانونی 

انداآ هاا  ها اتناخته اتده بودض پدرش، ررم اول را در عداآ فاعدل بدرگجاآ عی زدض البته نباید هه در امام خ

ر ور عمه سرو ، را هم فراعوش عی هرد ض زنی هه از ااتدار و اخالق گاهی بدار از پدرش بود و نزوذش روی همه 

 .چدد، خانه خراب هن هم عی اد

بود، نهراآ بود، نهراآ همه چدد! و بدجتر عهراآ و اخالق هایش و  از واتی ارار به راهی ادآ به وطن و بازگج 

هم طااتی اش نستتب  به اطرافداآ و اخالاجتتاآض هر دو خوب عی دانستتتند، بند از ده ستتال بازگجتت  به خانه، 

  .عجخص ندس ، چه ارار اس  سر راه زندگی ااآ ارار بهدرد

 .دا، نبض ص ب  را به دس  عی گدردبا نجستن راننده، باز هم عهراآ سرخوش و بی خدال دن 

اا رسددآ به عرصد و خانه ی آبا و اجدادیجاآ، فرهاد فرط اماااچی اس ضدر سکوت، به اغددر خداباآ ها و عردم 

 . نسب  به اطرافش، ی  هله راننده را به ررم عی گدرد  نهاه عی هند و عهراآ، با بی خدالی

آ و صدای بوق عاادن، در روی پاانه عی چرخد و ااع  همی با اوا  عااتدن، جلوی خانه ی بدرگ ستاور خا

  . خمدده اده و اکل و ظاهر جدیدِ سرایدار خانه، هنار در خودنمایی عی هند

فرهاد بدوآ اینکه عواند  و اخالق عورویی خانوادگدجاآ را در نظر بهدرد، از عاادن پداده عی اود و به استربال 

رعردی هه، امام دوراآ هودهی و ادطن  های او ابل از رفتنش را با روصله عرد روزهای هودهی اش عی رود ض پد

ی امام، ا مل عی هرد و برایش عثل پدربدرگی عهرباآ بود ض دلش برای او هم انگ اتتده بودض پدرعرد، چددهای 

  !پدرشزیادی از هارهای فنی و باغبانی و عردانهی، یادش داده بودضبدجتر از او همه چدد یاد گرفته بود اا 

ااع  بلندش عرابل عش رضتا ارار عی گدرد ض خم عی اود و همی خودش را هم اد پدرعرد عی هندض دستهایش 

را گرد اتانه های ن د  عش رضا، رلره عی هند ودر رالدکه با امام انرژی او را در آغوش عی فجارد ض سالم عی 

  !دهد و عی گوید : پدر ادی عجدی

با رز  لبخندی هه از بدو ورود ارباب جواآ   اانه جواآ عرابلش عی گذارد عش رضا عی خنددو دستش را روی

  .روی لبش نجسته عی گوید : هر چی عن خم ادم، اما رعنا ادی آاا

 . فرهاد ادعی از عش رضا فاصله عی گدرد

  !خنده صدا داری عی هند و عی گوید :آاا امایی

عاادن ساور خاآ را به سم  خانه اه باغ راهنمایی عی هند عش رضا زنده بااددی عی گوید ض فرهاد جا عانده از 

 .ضخودش هم زیر لب اکر گویاآ به سم  اااق سرایداری اش عی رود

از عش رضتتا جدا عی اتتودض با ادم های اند به طرم ستتاختماآ وستتط باغ عی رود ض جمند ِ هوچ  عرابل درِ 

 ورودی ساختماآ،

 

راوعهراآ هم جد آنهاست  ض به ع ض نددی  ادنش، اولدن هسی ادم چجتم هایش را پر عی هندضجمندتی هه 

 .جلو عی گذارد، عادرش اس 
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ی  سال از آخرین دیدار عادرش عی گذرد ض سال ابل، بود هه عادر به دیدنش آعده بود و بند از چند سال دیده 

 .بودشض سالم ع کم و بلندی عی دهد و عادر را در آغوش عی گدرد

دش را با امام وجود به خود عی چسباند ضگواش را روی الب بی ااب فرزندش عی گذارد ض الب فروغ خانم ، فرزن

 . عادر و پسر عثل هم عی زند، با ریتم اند و بی ااب و دلتنگ

فرهاد، خود را از فروغ جدا عی هند و آرام رو به صتتورت عادرش و چجتتماآ پر ااتتکش، خوبی زعدعه عی هند و 

 .سدض فروغ هنوز هم از عطر وجود فرزند سدر نجده، ع بور به عرب هجددآ عی اودگونه نرم عادرش را عی بو

ااع  بلند ستتاور خاآ جلوار از برده عداآ ایواآ بدرگ عمارت ااب گرفته اتتده ض به طرم پدر عی رود و عردانه 

با اکاآ  دستتش را عی فجتارد و سالم عی دهدض ساور خاآ با هماآ ل ن خج  همدجهی اش رو به فرهادض انها

  .سر جواب عی دهد

  .خوش آعدی _

دستتش را پجت  اتانه پسترش عی گذارد ض ی  استتربال رستمی و خج  و عردانه ض با ی  سالم و ی  خوش 

  .آعدی

نهاهش بدن امام هسانی هه اطرافش ایستاده اند، چرخ عی خورد ض انها ااوام نددی  اطرافش عمه سرو و اوهرش 

ز اس ض به سمتجاآ ادم بلندی برعی داردو دس  عمه را هم عثل پدر عی فجارد همایوآ هاا  و دخترااآ عهنا

ال ارو  و سالم عی دهدض سرو هم به ابند  از برادر بدرگش، آرام و با صالب  خوش آعد عی گویدض هنار عی هجد و

م اجکر عی ه  پرستی با همایوآ خاآ و عهناز را هم امام عی هند ض از همه عستتخدعدن خانه برای استتربالجاآ

 .هند

ستاور خاآ بی نهاه به برده، عثل همدجته با ادم هایی سنهدن به سم  خانه بر عی گرددض به عادت همدجهی با 

 .بلند هردآ دستش برده را هم به دنبال خود عی خواند

 عهراآ با جلو افتادآِ بدرگترها دلتنگ دستتش را دور اتانه های خواهرش، رلره عی هندض بوسه ی ع کم و صدا

  .داری روی گونه اش عی هاردو عی گوید :عن نبودم، زود بدرگ ادی جغله! خانم ادی

عهناز چجتم های چراغانی و گریدانش را از فرهاد و لبخندش جدا عی هندض به سم  برادرش عتمایل عی اودضبا 

  .ل ن ناراضی و اخسی عی گوید: بدرگ بودم

ساله اش ،فرهاد را عخاطب ارار عی دهد  81ادرین زبانی خواهر عهراآ سرخوش از بودآ در هنار خانواده اش و 

  !و بال ن پر از ادطن  و هنایه آعددی عی گوید:رفدق، استربال هاعلی بود، هد  هردی؟

 .فرهاد آرام رو به عهراآ عی خنددض هر دو انتظار استربال رسمی خانواده هایجاآ را دااتند

اش همدجتته همدنطور بودض ستتختهدرانه و با خوی ااتترافی و غرور  اتتدوه ی زندگی و اخالق ستتاور خاآ و عمه

عخصتوص خوداتاآض از دور اتاید جلوه ی زیبایی از زندگی ااآ را برای دیهراآ به نمایش عی گذااتند، اعا از 

 ،نددی ! آزار دهنده بودض برای عهراآ، همدجه اا هنار خانواده بود، جد نارضایتی چددی به ارعغاآ نداا  و برای او

  .انها سکوت بودض همدجه، سنی عی هرد، با آراعش با اخالق پدرش هنار بداید
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همایوآ خاآ، اتوهر عمه اش هم دست  همی از، دو ع و خانواده اش نداا ضبا این ازاوت، هال از جرگه ی آدم 

  .هایِ خانواده ی عغرور و عرتدرِ هاا ، باید اوهر عمه اش را الم عی گرفتند

اآ را دااتت  و نه چنداآ در ادد و بند زندگی بودض همدجتته هم اا یادش عی آید و عهراآ از نه جذبه ی ستتاور خ

  .عمه اش بود و امارهای پر دردسرش  اوضاع خانه یجاآ عی گز ، دعوا و اختالفات ادید با

ستانی با ورودااآ به سالن، عهراآ خواهرش را از خودش جدا عی هند و ادم به ادم فرهاد، هنار هم روی عبل له

خانه جای عی گدرندض عثل همدجه، اولدن هسی در ع لس هایجاآ ررم را عی زند و اروع هننده ع لس اس ، 

  .ساورخاآ اس 

 هارهااوآ اماعه؟ یا باید دوباره برگردید؟ _

عهراآ نهاهش به اخم خج  اده عداآ ابروهای پرِ ساورخاآ اس ضخج  و سخ  گدر، یکه اازض سه هلمه ای هه 

 .با آعدآ اسم این عرد، در ذهنش پررنگ عی ادض پاسخ ساورخاآ را عی دهد هر بار

 !فرهاد رو دادق نمی دونم ؟  واو دایی جاآ، عن هه چند عاهه عنطل فرهادم، هارای عن اماعهضآاا _

  .این جمله را با طند رو به فرهاد عی گوید و چجمکی عی زندضفرهاد، چجمکش را عی بدندضلبخند عی زند

  .ضضض هاراعوآ ان ام اده، فکر نکنم ارتداج بااه برگردمنه _

همه االاتش را هرده بود برگردد و دیهر نماندض دوست  داات  خدلی زود آراعش و عجق عادرش را، در هنارش 

دااتته بااتدض غرب ، غرب  بودض با همه اعکانااش و عدایایی هه داا ، باز هم غرب  بودض رورش اسدر آن ا و بند 

 .دنمی ادض خانواده نمی ادض هوای سرزعدنش نمی ادخاهش، هرگ

ستاور خاآ به عننای فهمددآ و اایدد ررم پسترش سرش را اکاآ عی دهدضاستربال هم جمند  دو جواآ امام 

عی اتود ضخانواده ی عمه سرو، بند از اام عی روندو ساور خاآ هم به عادت هر ابش پدپش را آاش عی زند و 

صتندلی راک عجکی اش جا عی گدردضانها صدایی هه در ف ای آرام و   و ااریکی اش، در عرابل پن ره، رو به باغ

 .ساه  خانه عی پدچد، فرط صدای ادژ ادژ آرام صندلی اوس 

فرهاد، عثل اجنه ای هه به آب رسدده اس ، به ع ضِ بدراه هردآ خانواده سرو، عادرش را دلتنگ در آغوش عی 

آغوش عی گدرد و بوسه ی عادرانه و از سر دلتنهی، عداآ دو ابروی هجدده اش عی گدرد ض فروغ سرِ پسرش را در 

  .نجاندضارباآ و صداه ی انها فرزندش عی رود

فرهاد، دلش برای در آغوش گرفتن عردِ پدپ به دس ، دل دل عی زند و انگ اس ،اعا ساور خاآ و رصار ع کم 

 . اس  و هنارااآ، برایش دندا ارزش دارداطرافش عانع عی اود، ادعی نددی  اودض همدنکه این

با ادم هایی آرام، نددی  صتندلی پدر عی ایستد و اب بخدر عی گوید ض ساور خاآ هم به عادت امام اب بخدر 

های هودهی او ، بدوآ نهاه، فرط سرش را اکاآ عی دهد و با اکاآ دادآ دس  اجازه اش، را برای رفتن صادر عی 

 .هند

در هنار خانواده و سترزعدن عادری برای، فرهاد و عهراآ پر از خوای های جوانی و عهمانی روزهای اول، ر تور 

هایی هه به عناستب  ورود ا  پسر ساور خاآ برگدار عی اد، عی گذا ض عهمانی های بدرگ و اعدانی هه ااوام 

ااوام دور و نددی  ر ور  نددی  راه عی انداختندض عهمانی هایی هه از بدرگاآ اتهر و خانواده هایجاآ گرفته، اا
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دااتتتتندض از بدرگترین عالک اتتتهر اا بدرگترین ااجر اتتتهرض همه عی آعدند و عی رفتند و امام اینها از اعتبار و 

هه نهاه عی انداختی،   پدجتدنه ی خانواده ی هاا  بدرگ بودض خانواده ای اارافی و رگ و ریجه دار، هه هرگواه

  .دردی از وجود یروت و دارایی ااآ بو

  .سه عاه از ر ورااآ در ایراآ عی گذا ض باوخره هر خوای پایانی دارد و هر رارتی، سختی

رویجاآ ارار گرفته بود، خوای بودض گاهی در هنارش نارارتی های هوچکی   البته هه برای دو عرد، هر چه پدش

روزی، زندگی رخ دیوانه ی   .هندو اختالفی خانوادگی پدش عی آعد، اعا نه آنردر بد، هه هاعجتتاآ را زیادی الخ 

 .وااندش را هم نجاآ عی دهد

  .روی جدی اش هم به سب  خودش اس ضآزعوآ و خطاضچرخش، وارونهی، گذر و خستهی و اادی

ساور خاآ با گذا  سه عاه از برگجتنش، فرهاد را به هتابخانه ی بدرگ و ع للش عی خواندض هتاب خانه ای پر 

 .ا آیار برجسته و نایاب از نویسندگاآ بدرگ دنداازهتاب های خطی عورویی ا

نستخه خطی ااهناعه،عثنوی عننوی وخدلی آیار خاص دیهرضبا ورودش، چجمهایش از ف ای هاعل هتابخانه ی، 

 .پدرش پر عی اود

هم ستن ار بود، زیاد این ا عی آعد، بدجتتر هم برای اتدطن  و عخزی ادآ از چجم دایه و عستخدعدن خانهض  

 . ه اد، به عجق خواندآ و فهمددآ عی آعدبدرگتر ه

دوس  داا ، امام هتاب های این ا را بخواندض اعا بدجتر اواات نمی اد، پدرش پج  عدد بدرگش عی نجس  و 

  .به هارهایش عی رسددض همدجه دندایی، فاصله عدانجاآ بود

 .سالعی از سر ارترام عی گوید و با اااره ی دس  پدرش، عرابلش عی نجدند

ور خاآ اکده داده به عصتای خراطی اده ی چوب بلوطش، با رره  سر جواب سالم فرزندش را عی دهد و ستا

 .بی عردعه و بدوآ ااالم وا  و به سب  خودش سر اصل عطلب عی رود

 برای آینده ی اغلد  برناعه ای داری؟_

باید نهاهش در نهاه به پدرش عستتردم چجتم عی دوزدض ستاور خاآ هر وا  عی خواهد با هستی ص ب  هند، 

  .طرم عرابل بنجدند ضجادوی چجمانش،نزوذ هالعش، همدجه طرم عرابل را عطدع عی هرد

عثل همدجته لبخندعی زندض پدر و پسر برعکس هم بودند ،یکی همدجه پر اخم و پدچدده، دیهری همدجه آرام و 

  !خوش روضبه عالع  نزی سرش را اکاآ عی دهد و عی گوید : نه

صدلی زوری اش عتنزر بودو واتی هم آعده بود نرجه ای برای این ا نداا ، ولی سوال پدرش گد ش از راته ا 

عدرهی از دانجتتتهاهی عنتبر گرفته بود، اا اتتتاید بتواند، دل پدر   عی هندضبرناعه ای برای آینده ندااتتت ض انها،

هرد،  عی  ی عالاهی انتخابست تهدرش را بدجتتر به سم  خود بکجاندض در فکر جوانی آآ روزهایی هه از سر ب

انها رضتای  ستاورخاآ اترط انتخابش بودض خسته بود، از روزگاری هه در غرب  از سر بی عالاهی گذرانده بودض 

  .چجم به فاصله ی نددیکجاآ عی دوزد
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ساور خاآ عصایش را به صندلی اکده عی دهد ودر رال چرخاندآ هره آبی رنگ روی عدد عی گوید : اگه بخوای 

راته ای هه خوندی راهتو اداعه بدی عی اونی ، اعا اگه نه، بهتره به زودی، او اره  عجغول به هار ایض فکر با 

  .عی هنم، به اندازه ی هافی، ا دید دیدار با ااوام و دوستاآ اده

فرهاد برعکس اجبار های همدجتهی پدرش برای زندگدش اینبار راضی از پدجنهادش را ابول عی هندضروصله ی 

و هله زدآ با راتته ی ا صدلی اش را نداا ، آآ هم با وجود سالها دوری و اغددرات زیادی هه ای اد اده  ستر

  .بود

  !با هار اوی اره ضضض عوافرم _

 .ساورخاآ راضی از جواب فرهاد هره را ع کم ار عی چرخاند

  .راته ی ا صدلدتم راه بندازی خوبه، یه عدت بهذره،به ارایط عادت هنی، بهتر عی اونی هار و بار عربوط به _

  .عرد جواآ، نهاهی راضی به اایدد پدرش عی اندازد

  .بله، درس  عی گدن_

 :هره روی پایه ی خودش عی چرخد و ساور با هماآ چجماآ نافذش، رو به فرهاد عی گوید

  نداری؟   برناعه ی دیهه _

  .عی هند فرهاد هم عنتظر اداعه ررم ساور خاآ اس ضگد  به پدرش نهاه

  نه، چه برناعه ای؟_

 :ساورخاآ، دس  از گوی عی هجد و خدره در نهاه فرهاد عی گوید

 ! در عورد ازدواج  _

 .انتظار انددآ جمله پدرش را نداردض عتن ب هلمه آخر پدر را، به زباآ عی آورد

 !ازدواج؟_

 . ساور، بدوآ اوجه به ل ن عتن ب، فرهاد اداعه ررفش را عی زند

  !عهناز رو برات در نظر گرفتمعن  _

جمله دوم به پایاآ نرسدده، نزس در سدنه اش ربس عی اود ونهاه خدره و عتن بش را از ساور خاآ عی گدرد 

 .و به گوی در رال چرخش روی عدد چجم عی دوزد

اوضضض  فکر نمی هنم، اوی این عدت با هستی آاتنا اده باای؟ اطرام عهراآ دخترخانم های عتنددی دیدم، اعا_

نهض البته چند پدجنهادی به عن اده، یکدش سرهنگ رادد، در عهمانی عندلش، خدلی امایل نجوآ داد و دختر 

برازنده ای هم دارهض از خانواده های ااوام رده باو، هم دخترانی پدجتتنهاد دادآ و بودآض اعا عن به هدچ هدوم روی 

  .نجوآ ندادم خوش در عورد ازدواج 

  .ن ب به ررم های پدرش اس  و او اداعه عی دهدنهاه فرهاد با ا

ساله هه عدزتد، آه از نهادش بلند عی اودض ا مل عمه سرو، همدن وری اش هم برایش سخ  بودض  81یاد عهناز 

امام این سته عاه، هر بار عهراآ به اکلی از اوضاع بد خانه یجاآ گله عی هرد و از خانه فراری بودض راو عهنازی 

عاه اس ، او را با این هدب  جدید دیده، ورای فکرهایش برای آینده بودض ازدواج در برناعه زندگی اش هه انها سه 
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ندستت ض نه بوده و نه دوستت  دارد به زودی اا خودش و ذهنش به این ا عادت نکرده، گرفتارش اتتودض عتزکر به 

 .ر خاآ را رساس هندگوی نهاه عی هند ض در رال چددآ ررفهای درس  در ذهنش اس ضدوس  ندارد ساو

پدرجاآ عن اازه رسددم ، فکر هنم این پدجنهاد و این انتخاب یه خورده برای هر دو نزرعوآ زوده بااه، بهتره  _

  .بذاریم برای آینده و یه فرص  عناسب

ستتاور خاآ عثل پستترش عتزکر به گوی روی عدد نهاه عی هندض راو هر دو نزر نرطه عجتتترهی برای فکر هردآ 

 .د، اعا فرهاد عنتظر عکس النمل اوس  ض ساور خاآ با سر ررفش را اایدد عی هنددارن

فرهاد نزس ربس اتتده عداآ دنده های ستتدنه اش را آهستتته بدروآ عی دهد ض از این عرد ستتالها دور بودهض اعا 

اا  درساسد  ها و اخالق هایش را عی اناسدض هافی س  همی نسب  به چددی رساس اود و جبهه بهدرد، بای

آخر عمرت آآ ا تتده را امام اتتده بدانیضاو هماآ هستتی بود، هه ستتالها غرب  و انهایی را برایش آورده بود و به 

 .گریه های وا  رفتن خودش و عادرش هم اهمد  نداده بود

با  ضبااه ، اعا عن ررفاعو با سرو زدم ! فکر عی هنم اینطوری بهترم هس  ض یه عدت با خودت و این ا هنار بدا ضض _

 . ع دط وفق پددا هن ، اا بند در عورد این ا ده ررم بدندم

 .فرهاد ناراضی از نتد ه ی ب ث بله ای عی گوید

ساور خاآ در رال بلندادآ از جایش نهاهش عی هند، به فرزندی هه امام رس ها و فکرهایش گاهی از نهاهش 

هنش برای پذیرفتن بهترین گدینه وصل  با به ادت عجخص بودض بداآ ا ده عهناز هم فرط برای آعاده هردآ ذ

  .فرزندش بود

  .دختری هه به نظرش همه ی ارایط وصل ادآ به پسرش را داا  و یروت خانوادگدجاآ در خانواده عی عاند

روز برگج ، دلش عی   با برپا زدآ ساور خاآ، فرهاد هم بلند عی اود و هم ادم با پدرش عی اودض پدری هه از

روی اتانه اش بکاردو عدانجاآ اینردر فاصله اس  هه نمی اودضی  ادم عرب ار از پدر، سم   خواهد بوسته ای

ستتتالن بدرگ ختانته ادم بر عی داردض در رالدکه ذهنش ی  عجتتتغولد  خدلی جدی و جدید به نام عهنازپددا 

  .هسی هه هرگد به فکرش نمی رسدد، چندن فکر هایی برایجاآ هرده بااند.  هرده

فرهاد چند بار دیده بود، دختری خ التی با اتدطنتهای سالی یکبار و دور از چجم سرو بودض! اینردر عهنازی هه، 

آداب و اخالق خانوادگی روی همهی ااآ ایر داا ، هارهایجاآ باید روی اصول و اواندن این خواهر و برادر ان ام 

چددی هم نداا ض با این سن، سرار از عی اتدضانصتافا با خودش رو راس  بود، این دختر عمه از زیبایی ظاهری، 

برده ی دختراآ اطرافش هم بودض چجتم های عجکی و عژه ای بلندش، خماری خاصی هه نهاهش داا ، همدن 

 . چند بار هم جلب اوجه هرده بود

م هسال بدجتر نداا  ض اعا راو، ی  خانم برازنده و زیبا بود، از دلبرایی چددی  1دخترهی هه واتی او رفته بود، 

  .نداا 

اینردر در افکارش غوطه ور عی اتود زعاآ و عکاآ را از یاد عی برد ض دلدل در خواس  پدرش را درک نمی هندض 

اعا ی  چددی هم این وستط به عذااش اصال خوش نداعده بود، آآ هم استرالل اخصی و رق انتخابی هه ساور 

راو عنسوخ اده رساب عی اد ض واال در این خاآ داات  با این هارش رستما از او سلب عی هرد ض چددی هه 
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برهه از زعاآ، هه او وارد وطن اتده بود، این آداب خاندادگی اصتال به نظرش عناسب نبودض از اوضاع ازدواج این ا 

  .درس  عطلع نبود، اعا اینردر را هم عی فهمدد، این هار ساور خاآ، دیهر ورای ا ملش خواهد بود

، فروغ هه، عجتغول امااتای سریال برگ ریداآ اس ، به طرفجاآ عی چرخد و به ع ض ر توراتاآ در ستالن

 .لبخندی گرم به رویجاآ عی زند

برعکس اخالق اند و خودخواهانه ستتتاور خاآ، عادرش آرام ارین زنی بود هه دیده بودضانها،از هودهی این عطدع 

ندااتت  ، هه اگر دااتت ، ستتران ام بودنش، همدجتته اوی ذواش زده بود! چددی هه اصتتال در عمه اش نمود 

 . زندگدجاآ آوازه دار ااوام نمی اد

زندگی عمه سرو، از دور نمای زیبایی داا  ، ی  زآ عرتدر و عغرور با زندگی عرفه ، اعا درونش ی  سدل عظدم 

 .آعده بودو هدچ جوره هم درس  نمی اد

دوستی، هه برعکس ظاهرش، دروآ  فرط این وسط دلش به رال رورده رساس و اکننده ی عهراآ عی سوخ ض

رئوفی داا  و طوفاآ روادث زندگی عمه اش، عهراآ اازه از گرد راه رسدده را، بی نصدب نهذااته بودض خدلی در 

 . عهمانی ها پچ پچ های زندگی بهم ریخته ی عمه اش را اندده بود و سکوت هرده بود و فرط انونده بود

این  نهاه عی هندو عی گوید : خانم،  18همسرش، به الویدیوآ رنهی ستاور خاآ در ردن نددی  اتدآ به عبل 

 این چده اما نهاه عی هنی ؟

  .فروغ به غر زدآ همسرش لبخند عی زند

 خوبه ساور خاآ، عجکلش چده ؟ _

هرد! همدجه عهرباآ و  ستاور فرط ستر اکاآ عی دهد ض فروغ هرگد، در عرابل عالاه های همسترش اد علم نمی

 . صبور بود

ستاورخاآ، نا اعدد از اوجه همسرش، رو به پسرش عی هند و عی گوید : فردا صب  اول وا ، آعاده باش، یه سر 

  .به اره  بدآ

 .. فرهاد بله ای عی گوید ضاو هم خدره چددی عی اود هه عادرش را از این دندا جدا هرده

*** 

ض انرژی اش برای اتتروع هار زیاد بودض پدرش ستتاله آغاز اتتده بود 12اولدن روزهای، هار جدید و عوا ، فرهاد 

دستتش را در انتخاب اتغل برعکس راته اش باز گذااته بودض گاهی با خودش فکر عی هرد اگر انها فرزند عرد 

  .عی هرد  عغروری، عثل ساور خاآ نبود، ااید عدل زندگی و آزادی هایش، هم فرق

ندوزی عی گذاتتت ض اوایل اینردر در اجتتتخدص اجناس و روزهای اول هاری اش، در اکاپوی یادگدری و ا ربه ا

ربطجتاآ بهم گد  عی اد هه، به هماآ اداعه ی هارش طبق راته ا صدلی اش، راضی ار بودض اعا واتی در ی  

عبادله ی ا اری، نبوغ هم به خرج عی داد و در چجتتم های پدر برق رضتتای  را عی دید عی فهمدد بدجتتتر عرد 

 !رغ الت صدل عنماری، دانجهاهی عنتبر، آنهم برعکس بی عالاهی اش با نمرات عالیا ارت اس  ، اا عهندس فا

 . هم هم در هار ا ارت نزسی عی هجدض خودی به ساور خاآ نجاآ عی دهد
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سر هردآ با پدرش، چددی ورای صبر ایوب عی خواس  و فرهاد انهار با صبر به دندا آعده بودضبرعکس عهرانی هه 

 .د پدش بدنی هرده بود و اازااات برایش پج  سر هم، داا  عی افتاداین روزهایش را فرها

*** 

عجتتغول بررستتی ستتزارش جدید اتتره  دبی استت  هه، در ااااش زده عی اتتودو عتنااب آآ ااع  عهراآ در 

  .چهارچوب در، نمایاآ عی اود

 ی بنددو سالم پربا دیدنش از پجت  عدد بلندعی اتود ض عثل همدجه، لبخند هم گواه ی لبهای جوانش نرش ع

  . انرژی عی دهد

از روزی ستاور خاآ، رکم عجتغول ادآ فرهاد را دراره  داده بودضدیدارهایجاآ از هر روز، به یکی در عداآ و 

راو به هزته رسدده بود ض عهراآِ خنداآ را به طرم صندلی هنار عدد بدرگش راهنمایی عی هند ض عهراآ در ردن 

 : خاآ دایی هنوز رئدس  نکرده ؟رفتن به طرم صندلی عی گوید 

بلند عی خندد ضعهراآ همدجته خوب بلد است ، ررفش را از چددهایی اروع هند هستند و دغدغه عی اوندض به 

اتدوه ی خودش با اه عایه های طند عخصتوصتش، از وااند  هایی عی گوید، هه اازاق افتادنجاآ، دور از انتظار 

ردض بدجتتتر فکرش عجتتغول رفتارهای اند ستتاورخاآ در اتتره  با ندستت ض فرهاد دغدغه ریاستت  ندااتتته و ندا

هارعنداآ و زیر دستتانش اس  ضبه رکمرانی پدرش رتی این ا هم فکر عی هردض نارضایتی در افراد زیر دستجاآ 

  .را عی دید و دوستش نداا 

ده ، با وجود ا صدل خدلی اواات به فکرش عی رسدد، پدرش در دوره ارباب و رعدتی هه در آآ پرورش یافته عان

 . هرده بودنش، گاهی عداآ انااض های ساور خاآ واعانده عی اد

 !نه عهه ارار بر ریاسته؟ پسر _

  !ارتمال رئدس ادآ رو به زودی داری ، عهه خبر نداری؟ _

درگ، بعتن ب به عهراآ نهاه عی هند ض عهراآ واتی نهاه گد  اش را عی بدند عی گوید : واو عجاور اعظمِ، رئدس 

خبر داا  هه خاآ دایی عی خواد ارهتو به  واگذار هنه و خودش از هارای اره  هنار بکجه ،او هه بهتر عی 

  دونی عادرم رکم چی رو داره؟

  !فرهاد عتزکر ازبرناعه ی جدید ساورخاآ اانه ای باو عی اندازد و عی گوید : فنال هه خبری ندس ، اا بند

ودش اول عی دادض عهناز را به بند واگذار هرده بودض راو ریاس  ارهتی هه به زودی این روزها خدلی اا بند به خ

پدرش رکمش را عی داد را هم به بند عوهول عی هردض ا ارت را دوس  داا ، اعا بدجتر دوس  داا  عسترل 

  .بااد و ا ارت هندض نه برای هر هاری، اجازه پدر را بهدرد و بر خالم عرایدش عمل هند

فرهاد، در رالدکه پای راستتش را روی آآ یکی پایش ارار عی دهد و ژست  نجستنش را اغددر عی دهد عوضوع 

 .ب ث را عوض عی هند

 اوضاع  خوبه ؟ _

عهراآ با اتنددآ ستوالش، پوزخندی عی زند ض خودش را به جلو عتمایل عی هند و برعکس ژس  رار  فرهاد، 

 عی گذارد و هاعال به جلو خم عی اود  آرن  هایش را روی زانوهای اائم اده اش
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و با اکاآ دادآ ستترش عی گوید : چی از اول او زندگی عا درستت  بوده برادر عن این یکی بااتته؟! عجتتکل روی 

عجکلض هر روزم غدر اابل ا مل ارض عادرم یه جور و پدرم یه جور دیهه ، اوآ زیادی عغرور و خودخواهض اوآ یکی 

 !ازخوش گذروآ و عداش و امار ب

فرهاد با اتنددآ هلمه عداش رال  نجتستتنش را عوض عی هند و عثل عهراآ، راو چجتم در چجم و از نمایی 

 . نددی  به هم

 .عی گوید : عنص  باش عهراآ پدرت عداش ندس 

  .عهراآ پوزخندی عی زند

ه جد اب اول، هر چی هه هس  داره از اوانم خارج عی اهض دیهه نمی هجم، نددی  به اش عاهه این ایدمض ب _

 .هر اب یه ب ثی برای دعوا و سرهوف  و هدار هوف  و زهر عار هس ض ع اله یه بار سر عدد، با آراعش بجدندم

_... 

 نهاهی به فرهاد عی اندازد

دیجب بازم ب ثجوآ ادض عوندم از عن و عهناز خ ال  نمی هجن؟ واال به هموآ دلموآ خوش بااه یه پسر  _

سالهض اگه عن ازدواج هرده بودم صارب نوه بودآ یا هموآ عهنازم، این دو نزر، دو اا  81ر ساله دارآ و یه دخت 12

خودخواه به امام عنناآض خوآ جدّای گور به گور اتتتداتتتوآ، او این دو اا بدجتتتتر رلول هرده اا ستتتاور خاآض 

 عن هه اازه از راه رسددم خدارواکر هن انها عجکل  اُرد دادنای پدراه، نه بدجترض زندگی عا هم از جنهل نداره !

  .خسته ادم ، ببدن عهناز چی عی هجدده و جرات ندااته ررم بدنه

  .هالفه دستی به صوراش عی هجد  عهراآ

 همایوآ باغ بدرگه ی اول اهر رو، او امار باخته، دیجب دنبال سند بود،سرو، ا _

  .چددی دیهه نمونده هرد، بلوایی اد، اوآ سرش نا پدداض بدا و ببدنض فرهاد،از زندگی عا

 .عهراآ پج  سر هم عی گوید و فرهاد ارجد  عی دهد در سکوت بهذارد او ررم هایش را بدند

_... 

و یه ساعتی از خونه بدروآ باادمض گزتم واال   دیجتب وستط دعوااتوآ رفتم سروا  عهناز، واال برش دارم _

  !م، چی دیدم؟گورعونو از وسط دعوا گم هندمض عی دونی واتی او ااااش رفت

  .فرهاد هن کاو و عتایر از رال عهراآ سرش رابه عننی نه، اکاآ عی دهد

 : عهراآ لبخند الخی عی زند و عی گوید

عتکا به بغل و ارسدده، پارچه ااو بدن دندوناش گرفته بود و گریه عی هردض امام دردااو، خزه عی هرد و عن  _ 

راب اتدض عثل یه دختر بچه ی بی پناه اده بودض رالش اینردر بد نبودمض واتی اون وری دیدعش،دندا رو سترم خ

بود، ارس برم دااتهض دختر بدچاره، چند سال با چی ساخته ؟ اونوا  عنه گردآ اکسته، دنبال چی بودم اونور ؟! 

  .اگه پدر و عادرم نبودآ، یه ل ظه هم ا ملجوآ نمی هردم، عی فهمی چی عی گم ؟ا ملجوآ نمی هردم

 ش را اکاآ عی دهدض عهراآ پوزخندش را اکرار عی هند و عی گوید :عتاس  سر
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اگه اینطور پدش برآ،ا مل زندگی باهااونو ندارم و ازاوآ جدا عی امض عهنازم با خودم عی برمض دنِد همایوآ _ 

ی خاآ و زنش، نرم، از اوآ عل  و اعالهی هه هر اتب سر عداای و امار عی ده عی رآ، عی گدرم و با خواهرم ع

  .ریم

 :فرهاد عتن ب عی گوید

 یننی چی ؟ عی خوای برگردی ؟ _

 !آره _

 !فکر عی هنی عمه عی ذاره بری و عهنازم ببری؟ _

 :عهراآ دستی به عوهای پر عجکی اش عی هجد و هالفه و در هم عی گوید

 .انها فکرم همدنه _

 . اود و عردی ع طرب داخل اااق عی اوداا دهاآ باز عی هند ،جواب عهراآ را بدهد در ااااش با اتاب باز عی 

هر دو عتن ب به عرد چجم عی دوزندض عرد چند ادم به فرهاد نددی  عی اود و عی گوید : آاای هاا  عن واانا 

 عنذرت عی خوام ،اعا عی اونم باهااوآ ررم بدنم؟

ض عرابلش عی ایستتتد و فرهاد از ر تتور بی ادبانه ی عرد، نارار  عی اتتود، اعا با دیدآ رالش، چددی نمی گوید

 .عهراآ با هماآ اخم های گره خورده خودش را با ع له روی عدد سرگرم عی هند

  .فرهاد به عرد چجم عی دوزدض چهره آانایش یادش عی آیدض این عرد را در اسم  فروش اره  دیده بود

 بزرعایدد، آاایضضض؟ _

  .ع مودی هستم ارباآ، هارعند بخش فروش _

 ودی عجکلی پدش اوعده ؟بله، آاای ع م _

عرد همی این پا و آآ پا عی هندضعی ارستتد ررفش را بد ادا هند و اوضتتاعش بدار هم اتتودض از برده همکارانش 

 .اندده بود این پسر جواآِ اازه از فرهنگ برگجته، زعدن اا آسماآ با پدرش فرق عی هند

ی هند و انارفش عی هند، او هم بنجتتدندض فرهاد، واتی انلل ع مودی را عی بدند خودش را به عددش نددی  ع

ع مودی به انارم فرهادعی نجتتتدند وانهار هه پاهایش دیهر اواآ وزنش را ندارند، عی نجتتتدندض نهاه گذرایی به 

عهرانی عی هند، هه خودش را به ظاهر عجتتغول ع له در دستتتش هرده، اعا امام رواستتش به ع مودی و فرهاد 

  .اس 

مودی، خودش را به جلو و روی عددش عتمایل عی هند و انهجتانش را در هم ازل عی فرهاد، هالفه از سکوت ع 

 هند و عی گوید : آاای ع مودی؟

ع مودی با اتنددآ اسمش به خودش عی آید و نهراآ در چجمهای فرهاد جواآ زل عی زند ض عن عن هناآ عی 

  !اوآ جناب هاا  ار ارم هردآ گوید : آاا، راستش ضضضعن ضضضعن یه ااتباه او فروش دااتم، اوآ ضضض

  !فرهاد عنتظر به ع مودی چجم عی دوزد و عی گوید : خوب ، این اوآ عجکلش چده؟

عرد عستتاصل از بداآ ررفهایش، خودش را همی جمع عی هند ض چطور بهوید رئدس با ی  بار ااتباهم، ااوانش 

 . را فرط اخراج عی داند و امام
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و باوخره عی گوید : راستتش عن اوعدم واستطه بجتدد، اخراج نجمض به خدا، نزستش را ستنهدن بدروآ عی دهد 

  .درگدرم، زندگدم پا در هواس ، اخراج بجم، بدبخ  عی ام

ع مودی بند از ررم هایش به یکباره ساه  عی نجدندض عداآ ابروهایش اخمی از اوضاع پدش آعده عی نجدند و 

  : عی گوید

 اراره اخراج بجدن ؟ ااتباهتوآ چی بوده ؟از ه ا عنلوم ار اراوآ هردآ و _

 .عرد عستاصل ار از ابل، نهاهی به عهراآ عی اندازد ضعهراآ هم با اخم به فرهاد نهاه عی هند

 راستش آاا ضضضجناب هاا  ااتباهااو رتی ی  بارم نمی بخجهض اینو از هموآ روز اولم با هارعندا طی عی هنن _

!  

وخته و عنتظر اداعه ررفش اس ض ع مودی با دیدآ سکوت فرهاد، یاد سوال فرهاد، عتزکر به ع مودی چجتم د

دوعش عی افتد و عی گوید : یه بار فرش، ارار بود بزرستتتم به اتتره  دبی ااتتتباهی ناعجتتو زدم برای ضضض برای 

  .اره  دیهه ! به خدا فرط آاا یه ااتباه نواتاری بود و عنم دا  نکردم

ی، نهاه عستتاصتلی به عهراآ عی هند ضعهراآ با ااستت  سری برای اانوآ های فرهاد با اتنددآ ررفهای ع مود

عسخره ساورخاآ اکاآ عی دهد ض نهای  انبده اولدن ااتباه هاری ع مودی اوبدخ و هسر رروق اس ، نه اخراج 

 !؟

 

را نجاآ خوی اند ستاور خاآ، نه انها در خانه و بدن ااوام، رتی عداآ هارعندانش هم به بدارین اتتکل خودش 

داده بودض آنردر هه عردی برای از دس  ندادآ هارش و روزی اش دس  به داعن هسی دیهر عی اودو غرورش را 

 .زیر پا عی گذارد، اا ناآ خانه اش اطع نجود

فرهاد از پج  عددش بلند عی اود ، با بلند ادنش ع مودی هم بلند عی اود ض نهاهی به عرد ردودا چهل ساله 

  .اندازد و عی گوید : اما برین اااق جناب هاا ، عن خودم عدام ببدنم جریاآ چدهروبرویش عی 

عرد نا اعددانه نهاهی به فرهاد عی اندازد و ستری خم عی هند و به سم  در عی رودض لننتی هم به اانسش عی 

نمی فرستتتدض اگر آآ روز با همستترش ستتر ی  عستتنله ی عستتخره ب ثش نجتتده بود و امرهد دااتت  این اازاق 

افتادضاعددی هم نمی اوانستت  به این جواآ دااتتته بااتتد، نرستتدده به در فرهاد صتتدایش عی زندض برعی گردد و 

نهاهش عی هند ض فرهاد لبخندی عی زند و عی گوید : خدا بدرگه آاای ع مودیض بزرعایدد، عنم چند دادره دیهه 

  .عدام

ض عهراآ با هماآ اخم ، پوزخندی روی لب هایش با خروج ع مودی، فرهاد هالفه دستتی عداآ عوهایش عی هجد

 .نهاهش عی هند

  .عجکالت ساور خاآ این ام سر دراز داره ! عرد بدچاره _

  .فرهاد بی خبر از اواندن پدرش به طرم در عی رود و عی گوید : درستش عی هنم

  .عهراآ خنده ررصی عی هندو عی گوید : اگه داداش اوآ خواهره، به همدن خدال باش

  .فرهاد دستی در هوا برایش اکاآ عی دهد در رال خروج عی گوید : بموآ، اوآ بر عی گردم
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راهش را ستم  اااق عدیری  عی گدرد و به عنجتی اااره عی هند، ورودش را اطالع دهدض عنجی دس  به الزن 

  . ا عی گذاردبه اااق هار پدر پ  عی برد و خبر ر ور عرد جواآ را عی دهد ضبا صادر ادآ دستور ورودش

  .با دیدآ پدرش با اخم نجسته ی عداآ ابروهایش چجم عی چرخاند و ع مودی را عغموم ار از ابل عی بدند

 .ساورخاآ به ع مودی چجم دوخته ، سالم عی هند 

عداآ   جوابش هم رره  ستتر پدرش عی اتتود و اداعه ررفش را عی گدرد، بدوآ اوجه به ر تتور فرهادی هه

 .ااااش ایستاده

عردک ررتته بته دم پتدراو در بدتارآ بتارو به گند هجتتتددی و این ا اوعدی و التماس عی هنی ؟ واتی باید  _

برای عن، چده   رواستونو جمع هندد یاداوآ ندس  ، اوآ اوعدی زر عز  عی زنی؟ خودت عی دونی رکم ااتباه

 ؟

ااتباهده هه اازاق افتاده و نمی اه _ فرهاد هه اا اوآ ستاه  فرط نظاره گر بوده به ررم عی آید و عی گوید :

هاریش هردض بار هه بر گجتت  عی خوره، فرط همی بد اول اتتدیمض آاای ع مودی ام اگه یه رکم اوبدخ و هستتر 

  .رروق رو پروندش بخوره یادش عی عونه دیهه ااتباه نکنه

ازت نظری   : د و عی گویدستتاور خاآ با اخم به فرهادی هه اا به رال در عرابلش عخالز  ندااتتته نهاه عی هن

  .نخواستم، هاراو بهو و برو

فرهاد با ان ب و خ ال  زده برای رفتار پدرش، عرابل ع مودیِ ستتتر در گریباآ، نهاه به زیر عی اندازدض عهراآ 

 . گزته بود  چددی عی فهمدد هه

  ... اعا _

 .اعا نداره، اما هارت چدد دیهه ایه _

 !د :ع مودی، برو بدروآساور خاآ رو به ع مودی عی گوی

ع مودی، عرتابل ستتتاورخاآ عی ایستتتتد و عی گوید : آاا باور هندن به عمد نبوده خدعتتوآ هه عرض هردمضضض 

  .خواهش عی هنم، اخراجم نکندد

 .ساورخاآ، دستش را در هوا به عننی خروج و اامام ررفش اکاآ عی دهد

را دنبال عی هند و ستتم  ستتاورخاآ، بر عی گرددضپدرش، فرهاد با نهاهش ادم های آویداآ عردِ در رال خروج 

اخم هتایی در هم، نهتاهش عی هنتدض امام عدعش را جدم عی هند اا چددی بهوید و ع مودی را واال از اخراج 

 .ن ات دهد

ستتاور خاآ نهاهی به فرهاد عی اندازد و خودش را عجتتغول خواندآ هاغذی عی هند ض عنتظر استت  ااببدند عرد 

 ! ونه عی خواهد او را ع اب هند اا عطمنن اود لداا  سپردآ اره  را به این زودی به او دارد، یا نهجواآ چه

  !پدر جاآ _

ساور خاآ نهاهش را باو عی آورد و عنتظر به فرهاد چجم عی دوزد ض هر دو عرد نهاهجاآ عستردم به هم اس  ض 

 . فرهاد عصمم نهاهش را به چجم های نافذ پدرش عی دهد
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عی دونم اما روی اصول خوداوآ هار عی هنددو او هاراونم عوفردن، اعا به نظرم گاهی باید هوااهم اوعد، واال  _

  .برای بن ی چددا

به ارترام ررم پدرش خودش را در عبل هنار عدد پدرش،   . ساور خاآ با دستش اااره عی هند، فرهاد بنجدند

باوار جای گرفته و هاعل او را از باو عی بدند و نهاهش عسلط روی  جا عی دهدض راو ساور خاآ چندسانتی از او

 . پسرش اس 

چرا باید هوااه بدام ؟واتی طرم خطا هرده و باعث اتتده هدینه و انرژی بدجتتتری صتترم یه هار بجتته و اعتبار  _

  .هاری عن، زیر سوال بره

ه هارعند هاراو هنه ولی نه، از روی عالاه! عی دونم آاای ع مودی ااتباه هرده، اعا این هارم هم باعث عی ا _

بلکه اجبار پجتتتجتتهض عطمننا واتی از طرم عا نرعجتتی نبااتته، اونام هارو فرط برای ان ام وظدزه ان ام عی دآ و 

اتاید بازدهی بن ی جاها هه باید بااه برای عا هم پایدن بداد و اینکه خوبضضض هسی هه عدت ها این ا هار هرده، 

اره و هم هارهجته ار ، نسب  به هسی هه اراره اازه جایهدینش بجهض اازه فرد جدید، اا هارو یاد  هم اابل اعتماد

بهدره و اعتمتاد عا رو هم جلب هنه زعاآ بره ، واال از هارعندی هه این ا عداها هار هرده عطمنندم و عی دوندم 

 ! اهل دس  ه ی و هارهای دیهه ندس ، اما هه بهتر از عن عی دوندد

ور خاآ عتزکر از ررم پسر به روبرو خدره عی اودض خودش هم عی داند گاهی زیادار از رد در بن ی عسائل سا

نسب  به هارعندانش سخ  عی گدردض اعا همدجه اصولش همدن بوده، اصال هم برایش عهم نبوده گاهی به خاطر 

 .دو، سه هارعند اخراجی اش، هارااآ با بدمه و جاهای دیهر هم گره خورده

 خوب راو چی عی خوای؟ _

راستتش به نظر عن بهتر بود، چوآ ع مودی بار اولش بودو خطا هرده با اوبدخ و پرداخ  خستارت سر هارش  _

و اگه بخواد دوباره هاری   بااته، اا بند اگه عجکل درس  هرد، اخراج بجهض خوداونم دیدید هه عرد جا افتاده ایه

  .پددا هنه دچار عجکلم عی اه

ای اااق اتد  و بدرگ ِ ساور خاآ را عی گدردض هر دو عتزکر به جایی زل زده اندض فرهاد با خودش ستکوت ف ت

اعددوار استت  ،اوانستتته بااتتد با زباآ نرم و اوجد ات پدرش را راضتتی هند و ستتاور خانی هه از هماآ اول ورود 

 . جواآ را اعت اآ هندپسرش به اااق عی دانس  چه خبر اس  ض راضی از پسرش فرط عی خواس  همی این 

 ! بااه برگرده ، اعا نه از طرم عن ، خودت اوجدهش هن _

فرهاد لبخند به لب بلند عی اتود واجتکری عی هند و با اجازه ای عی گوید ، به در نرستدده، صدای ساور خاآ 

 درشعتوازش عی هندض ستم  پدرش برعی گردد و ادعی هم به عددش نددی  عی اود و نهاه عنتظرش را به پ

 .عی دهد

  .دفنه آخرت بااه جلوی هارعند ازش دفاع عی هنی _

  .بله ضضض ببخجدد اکرار نمی اه _

ساور خاآ سرش رابه نجانه اایدد اکاآ عی دهد و در ردن بلند ادنش و نددی  ادنش به پن ره بدرگ ااااش 

 : عی گوید
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 .اعجب عهموآ داریم بهتره رواستو جمع هنی_ 

 

 ور عهمانی هه پدرش اعالم هرده عی گوید : عهماآ ؟فرهاد هن کاو از ر 

عمه ستتروت عدادض یاداه هه در عورد عهناز باهات صتت ب  هردم؟ بهتره همی باهاش ررم بدنی و با روردااش  _

  .بهتر آانا بجیض در آینده به دردت عی خوره

  . طرم در عی رودفرهاد عثل بادهنکی هه بادش را خالی هرده بااند، بله بی جانی عی گوید و به 

راو هه با ررفهای اعروز عهراآ بدجتر از زندگی عمه سرو ، سر در آورده بود ض امایلی نداا  خودش هم درگدر 

 .یه جنگ روانی با خانواده عمه اش اود

بتا خروج عرد جواآ از اااق ، ستتتاور خاآ نهاهش را به بدروآ پن ره عی اندازد و به ریدش دانه های باراآ بدروآ 

خته پدرسو"هاه عی هند و راضی از نهاه پسرش به دندای اطرافش و البته نهراآ از دل ررم بودآ و عهربانی اش ن

 .زیرلب زعدعه عی هند "ای

*** 

همراه عهراآ وارد خانه عی اتتتوند و از ستتتاه  بودآ خانه هر دو عتن ب عی اتتتوند ضعهراآ را انارم عی هند، 

  .دعی، به عادت همدجه، سری به هتابخانه عی زندبنجدندض به دنبال عادرش و نبودآ عستخ

هتاب های هالسد  عی بدند   درِ هتابخانه را، آرام باز عی هندض ااع  عادرش را عداآ صتندلی راک جلوی ازسه

ضپجت  به او در رال اکاآ خوردآ صتندلی اش هتاب به دست  است ض آهستته گام بر عی دارد وخودش را پج  

را دور گردآ عادرش رلره عی هندض خم عی اود، گونه اش را به عادت همدجه  صتندلی عی رستاند و دستهایش

  .درا  عی اود  ببوسد، اعا با صدای هدع بلند و هجدده ای ارسدده، هر دو چجم عدجی رنهش، از ان ب

  !هسی را هه به عنواآ عادر از پج  صندلی دس  دور گردنش انداخته، عهناز اس  و نه فروغ

ب عی هجتد و عذر خواهی عی هندض عهناز، خ ال  زده و ارستدده از ر ور فرهاد و هارش، ستریع خودش را عر

غراش اتتده بود و از دندای اطرافش جدایش هرده،از روی   ستتریع از روی صتتندلی بلند عی اتتودض هتابی هه او

 .داعنش به زعدن عدزتد

دض سالم هول زده ای، بدوآ نهاه هردآ با گونه های گل انداخته و خ ل، ستریع هتاب را از روی زعدن بر عی دار 

 . به فرهاد و عات عاندگی اش عی گوید و به سم  در خروجی هتابخانه، ادم اند عی هند

فرهتاد دلخور از بی داتی اش و هتار نتا به جایش، چند دادره ای در هتابخانه عی عاند و آخرش هم با یاد آوری 

 .سالن عی اودرال  عهناز لبخندی به لب هایش عی آید و راهده 

با ر ورش در سالن، صدای هل هل عهراآ با خواهرش به گوش عی رسدضنهاه هوااهش به سالن، ندم رخ و ااع  

نجتستته ی عمه سترو، به چجمش عی آیدضناراضی از ر ور سرو، با صدای بلند و رسای سالم عی هند و نددی  

 . عمه اش عی اود

را روی بازوی فرهاد جواآ عی گذارد و جواب ستتالعش را عی ستترو، برپا عی زندض عرابلش عی ایستتتد و دستتتش 

از رره  عمه اش جا عی خورد ، اعا خودش را جمع عی هند و در عرابل ع ب  یکهو ستتر بر آورده عمه،   .دهد
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روی عوهایش رابوسه عی زند واز او جدا عی اودض برای نجستن انارفش عی هند و خودش عبل نددی  عهراآ را 

  .عهراآ با ابروهایی باو رفته، نهاهی به فرهاد و عادرش عی هندااغال عی هندض 

فرهاد بی اوجه به نهاه ستتتنهدن عهراآ، به دنبال ردی از عادرش استتت  هه هنوزدر خانه، ندیده بودش!آآ هم با 

 عهراآ هه نهاه گرداآ فرهاد را عی بدند، عی خندد و عی گوید : گجتم  .عهماآ ها درخانه یجاآ  وجود و ر ور

  !نبود، نهرد، ندس 

  عتن ب به سم  عهراآ عی چرخد و عی گوید : یننی چی؟

 .عهراآ، عی خنددض اعا با چجم غره ی، سرو اداعه خنده اش را عی خورد و با سرفه ای صدایش را صام عی هند

  .اا اوآ بودآ، خاآ دایی اوعدآ،رفتن، اوآ عداد _

همی در جایش، جا به جا   .نجده، نزس آسوده ای عی هجد به سم  عمه اش سر عی چرخاند و جمله اش امام

عی اتود و با عهناز لبخند به لب، روبرو عی اودض عهناز با دیدآ نهاه او، سریع چجمانش را عی گدرد و به سم  

 .گونه هایش رنگ گرفته اند  عهراآ چجم عی گرداند و در رالدکه

ه عواتکافانه عمه اش و فکری هه در ذهنش نرش بسته، اخم روی صتورت فرهاد عی نجتدندض غافل از اینکه، نها

امام ررهااش را زیر نظر داردضفکری هه، از ابل برگج  فرهاد جواآ،به ذهنش رسدده بودض آنهم وصل  دخترش 

 .با انها برادر زاده و وارث امام دارایی های ساور خاآ و نص  بدجتر یروت باای عانده ی پدرش

صمدمتجاآ برگ برنده ی خوبی بودضفرط عانده بود، فرهادی هه از روز برگجتنش اصال در نزوذش روی ستاور و 

عالم هدچ دختر و زنی نبودض برعکس عهراآ، هه گاهی ادطن  هایش به گواش در این عدت رسدده! بارها اذهر 

  .داده بود، رواسش به هارهایش بااد

 چه خبر عمه جاآ ؟ _

عخاطب ارار دادنش، لبخند عغرورانه اش را چاانی لب هایش عی هندو با سترو راضی از اروع ص ب  فرهاد و 

  .رز  ژس  نجستنش عی گوید : خبری ندس  ، خبرا پدش اما جووناس 

 ! فرهاد لبخندی عی زند و نهاهی به عهراآ عی هند هه برعکس او، اخم دارد

  .نزرعایدد اما هم هنوز جووندد _

 . ص  استزاده عی هندسرو لبخندش را اکرار عی هند از فر

 هدچ فکری برای آینده نداری ؟ _

اتتده بود، برای   فرهاد ناراضتتی از ستتوال عمه اش ، نهاهی گذرا به عهنازی عی اندازد هه امام وجودش گوش

نرل ع الس بودض این روزها و البته همی هم البش برای این   انددآ ررفهای پسر دایدشضپسر دایی هه ررفش،

فرنگ برگجته البش عی اپددضدرس  از سال ابل هه با فروغ و عادرش برای ا دید دیدار بند از  پسر دایی اازه از

خواستتته ی ستتاورخاآ را   چند ستتال راهی فرنگ اتتده بودند، دلش رفته بودض از روزی هم هه عادرش جریاآ و

اهداده ی آرام و عهربانی عطرش هرده بود، در فکر های دخترانه اش، فرهاد را ااهداده سوار براسبش عی دانس  ضا

  .هه عی اوانس  او را از جهنم خانه یجاآ ن ات بدهد

 !هنوز اازه از گرد راه رسددیم عمه جاآ ، نکنه اما هم عثل پدر فکرایی برای عن هردین؟ _
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  .فرهاد هنایه اش را عی زند، آنهم عستردم! چددی هه اصال در اخصد  آراعش دیده نمی اد

برادرزاده اش، اخمی به ابروهای نازهش عی نجاند و نهاهی به چهره ی بغ هرده ی عهناز و سرو، از جمله ی آخر 

 . بند هم به اخم های در هم عهراآ عی اندازد و لبخندی اجباری گواه لبهایش عی نجاند

وآ و عهراآ دارمض دوس  دارم زودار سر و ساع  اا خاآ داداش هست  عا هاره ای ندستتدم عمهض آرزوها برای او _

  .بهدرین

 

عهراآ بی خبر از فکرهای عادرش و خستته از ب ث عستخره و بی سترو اه ای هه عادرش راه اندارته عی گوید : 

زنتدگی عن هه عنلوعه ، فرهادم خودش عی دونه چکار هنه عادر عنض چرا اتتتما بدرگترا اینردر دلتوآ عی خواد 

 عی چدندد؟ همه چدد به خواس  اما پدش بره ؟ هی برای خوداوآ برناعه

دادرا عهراآ هم هنایه ای زده بود به سترو به خاطر ب ثی هه دیجتب در خانه ااآ سر عوضوع ازدواج او هم راه 

انداخته بودندض عهراآ آدم هوااه آعدآ های ع ترعانه، عثل فرهاد نبودض برعکس فرهاد، اگر رورده اش گاهی ااد 

ا عرز جنوآ هم عی رف  و اتتکننده بودآ رورده اش گاهی عی زد ، اعا در عرابل دخال  های بی جای دیهراآ ا

او را ستخ  عذاب هم عی دادض دلش نمی خواست  هسی را آزار بدهدض اعا، گاهی در عرابل عادر و پدرش و رتی 

اگر ع بور عی اد جلوی ساور خاآ خودی دوس  داا  نجاآ دهدضاز اینکه خودااآ عی بریدند و عی دوختند، 

  .بدش عی آعد

عا بدرگترا صتالرتونو عی خوایمض به فکر آینده ااوآ هستتدمض چددی هه اما جوونای اعروزی، بی خدالش چوآ _

  .ادین

همه ی سترها، به ستم  ستاور خانی هه ازطبره ی باو با عصتای ستر عرابی اش در رال پایدن آعدآ اس  عی 

زنندض اااره عی هند، بنجدنندو  چرخدض ساور خاآ، اخمی چاانی صوراش هرده و ررم عی زند ض همهی برپا عی

عستتردم در چجتم های طوفاآ زده عهراآ، نهاه عی اندازد و عی گوید : هسی ارار ندس  به ضرر بچه اش هاری 

  هنه پسر جاآ ض در ضمن رق نداری او خونه ی عن با عادرت اندی هنیض فهمددی؟

خواهرش هستند بله ای عی پراندو اداعه عهراآ عصتبی از ب ثی هه طرم برنده اش از همدن اوآ ستاور خاآ و 

نهاه ااستت  باری هم رواله ی فرهادی عی هند هه صتتاع  نجتتستتته و انها چددی هه در چهره اش  ضنمی دهد

 .نجسته و عجخص اس ، عثل عهراآ اخم اس 

آ فروغ خانم برای عوض هردآ جو به وجودآعده در رالدکه هنار پسرش جای عی گدرد ض عی گوید : اواات خوداو

 الخ نکندنض راستی، برگریداآ دیجب امام اد اسم  آخراو دیدین ؟

اینردر نااتدانه این زآ عهرباآ و ساده دل، ب ث را عوض عی هند هه سرو پوزخند عغرورانه اش را عی زند و عی 

  .از دندا هال بی خبری  گوید : خوش به رال  فروغ ، عا او چه عالمی سر عی هندم و اما ه اها؟

رار  از ررم عمه اش به عادرش ، دستتش را روی دس  های نرم و لطد  عادرش عی گذارد و با فجار فرهاد نا

 .آراعی هه به دستش عی آورد به عادرش عی فهماند بی خدال ب ث و اداعه ی ررفش با این هوه نخوت اود
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ه ی عادرش اس  عهناز گرفته از ب ث پدش آعده، به فرهادی چجم عی دوزد هه دستش روی انهجتاآ گره هرد

و در دلش آرزو هتا عی هنتد ض هاش به زودی این ع ب  و دل گرعی و البته اوجه ای هه هرگد در خانه یجتتتاآ 

ااعل رالش نبوده، به او برسدض یادآوری ر ور ناگهانی فرهاد در هتابخانه دلش را گرم عی هندض اعا غافل از اینکه 

دختری هه عی خواهد امام االاتش را برای جلب اوجه اش  فرهاد به همه چددهای اطرافش فکر عی هند به جد

  .هند

ستتاور خاآ، ررم ستترو را زیر ستتبدلی به همستترش رد عی هند و ب ث رابه گرفتن اصتتدیق رانندگی فرهاد عی 

 . هجاند

 اصدیرتو گرفتی ؟ _

  .گرفتم بله چند روزه_فرهاد با هماآ اخم های در همش هه چدد غریبی در چهره آراعش اس  عی گوید : 

 عاادن چی ؟ _

  .اعروز عصر با عهراآ دنبالش رفتدم، اا چند روز دیهه اونم عی گدرم _

 .ساور خاآ اداعه ص ب  هایش را به خواهرش اختصاص عی دهد

عهناز با سرگرم ادآ ساور خاآ و بدرگتر ها به ررفهای رااده ای همی به خودش جرات عی دهد و عخاطبش 

 . را فرهاد ارار عی دهد

  .عبارهه بااه پسر دایی _

  .فرهاد سوالی نهاهش عی هند و عهراآ هم هن کاو از ابری  عهناز چجم عی دوزد

 عمنونم، اعا برای چی ؟ -

  .دخترک لبخند خ ولی عی زند

  .اصدیق و عاادن دیهه _

عهراآ عی  فرهادآهانی عی گویدو ستری به عننی فهمددآ اکاآ عی دهد و اجتکر عی هندض عجغول ررم زدآ با

اودض عهناز گرفته از هم اوجه ی و نادیده گرفتن هایش اوسط فرهاد، سکوت عی هندو به جمع در رال ص ب  

نهاه عی هندض هرگد هم زبانی هه درهش هند ندااتهض اینردر عادرش به او و دوس  هایی هه انتخاب هرده سخ  

نی را هم هرده، خودش را انها دیدهض انهایی گرفتته هه از چند ستتتال پدش هه همی از ب راآ های دوراآ نوجوا

برایش بهتر بود، اا هر بار درگدر اتدآ با عادرش و بند هم همایوآ خانی هه دندا را بی خدال عی گرف  و نتد ه 

 !ب ث و جدل عی اد و او جلوی دوستاآ اندهش خ ال  زده عی اد  اش همدجه

 

*** 

عش رضتتا، لووی در را عی گدرد، اا در را ببنددض برای هم  به  عااتتدن را از رداط خانه با ع له بدروآ عی بردض

پدرعرد، از عاادن پداده عی اود وبا ادم هایی بلند، به سم  عش رضا عی رودض پدرعرد خنداآ نهاهش عی هند و 

  !عی گوید : اینردر دیهه از هار افتاده نجدم فرهاد خاآ
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ش رضا عی هند وعی گوید : خودم عی بندعش، اما زرم  فرهاد، لبخند همدجهی اش را با امام وجود اردیم ع

نکشض عنم نااواآ ندستم عجدیض هارعو خودم عی هنمض وزم ندس  اا هر بار عن عاادنو روان عی هنم، بدای دم 

  .در

در را به هم  عش رضتا، عی بنددض عش رضتای خنداآ را با چجتماآ عهربانش، هم پج  در جا عی گذاردضاز دو 

عاادن را رسما سند زده بود، خودش رف  و آعد عی هرد و رف  و آعدش دیهر از ساور خاآ جدا  هزته پدش هه،

 .اده بود

ساورخاآ، از سر وا  نبودآ نزرت داا ض بی نظمی، از نظرش جدو هارهای نابخجودنی بودض س ر خدد بود و اول 

انده بود وض هستتی هم به ستتراغش وا  راهی اتتره  و به دنبال هارهایش عی رف ض فرهاد، اعروز صتتب  خواب ع

  .نداعده بود، اا بددارش هند

نهاهی به خداباآ طول و دراز خانه یجاآ عی اندازد وبا یادآوری خداباآ فرعی، چند خداباآ باوار و چند باری هه 

ا فرعی ربا عهراآ رفته بودو زودار هم رستدده بودند، با سرع  باویی به سم  خداباآ عی راندض راه هماآ خداباآ 

عی گدرد، هوچه دااتن های زیاد فرعی، دردسر بود ، اعا راهش نص  عی ادض گاهی خداباآ ها را گم عی هرد و 

نمی اناخ ، اعا عهراآ زودار از او راه افتاده بود و اناخ  بهتری به اهر داا  و این خداباآ راه هم او نجانش 

  .داده بود

خداباآ عی چرخاند و نرسدده به یکی از هوچه ها، عردی با ادعهایی عصبی و نارار  از دیر رسددنش، چجمی در 

اند و بلند، بی اوجه به عااتدنش، خودش را وسط خداباآ عی اندازدض برخورد ع کم ان عرد، به بدنه ی عاادن، 

 .برای چند یانده دندا را برایش نهه عی دارد

ه افتاده پج  فرعاآ به جلوی عاادن زل عی آخرش، ان دل هار دستش عی دهدض چند ل ظه اوهه، از اازاای ه

زند ، با دوئددآ عرد دیهری، از آآ طرم خداباآ، به خودش عی آیدض خودش را به جلو عااتتدن و عرد روی زعدن 

 .افتاده عی رساند

عرد، عچ پایش را گرفته و فجار عی دهدض ناله ضند  عرد و پدجانی پر خونش عی ارساندشض خدا را اکر عی هند 

طر هوچه ها ستترعتش هم بود وگرنه خدا عی دانستت  اعروز چه اازاق ناگواری برای خودش و این عرد رام به خا

 .عی خورد

 عرد عبوری هه خودش را به ع ل اصادم رسانده، جلوی عرد زخمی خم عی اود و عی گوید : رالتوآ خوبه ؟

  !خدارواکر اازاای ندزتادعرد زخمی، در رالدکه پایش را فجار عی دهد و ناله هناآ عی گوید: بله 

 فرهاد هنوز سرگرداآ ایستاده و فرط نهاه عی هند ض عردی هه برای هم  آعده نهاه غ ب آلودی به او عی اندازد

. 

 ! چرا عنطلی جواآ؟ بنده ی خدا رو ببر درعونهاه ، عنلوم ندس  چی اده _

: راضضض رالتوآ خوبه؟ ببخجتتتدد ، اعا فرهاد با ررم عرد به خودش عی آید و جلوی عرد عی نجتتتدند و عی گوید 

 .خوداوآ اوعدین وسط خدابوآ ! خدارواکر سرعتم زیاد نبود
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عرد لبخندی عی زند، اعا درد از امام زوایای صتوراش خودش را نجاآ عی دهد و عی گوید : چددی نجده پسرم، 

  !به خدر گذا 

هندض عرد از درد ناله ی بلندی عی هند ضفرهاد ع طرب دس  دور همر عرد عی اندازد ، و او را از جایش بلند عی  

  .ارسدده ببخجددی عی گوید ض عرد صبورانه درد را ا مل عی هندو عی گوید : نترس پسرم خوبم

عردی هه برای هم  آعده در را باز عی هند و برای نجتتستتتن همکجتتاآ عی هند و بند دستتتش را عی زند روی 

  !اااهلل چددی ندس سر  عاادن و عی گوید : برو پسر جاآ، اآ 

فرهاد اجکری عی هند و عاادن را راه عی اندازدض البش از اضطراب و اازاای هه افتاده،به اپش های ادید افتاده 

  .و دستانش از اضطراب فرعاآ را درس  نمی اواند، بهدرد

رساند و درخواس  جلوی درعانهاه، ستریع از عاادن پداده عی اود، با ادم هایی بلند، خودش را به اورژانس عی 

  .هم  عی هندض با ی  پرستار و ی  عرد همراه و ی  اخ  رواآ اورژانس برعی گردد

*** 

هالفه از باو و پایدن رفتن های پله های بدمارستتتاآ، باوخره هارهای رستتابداری را ان ام عی دهد و به ستتم  

  . نه ضرر جانی بدجتر اورژانس بر عی گردد ض خوابختانه انها آسدب جدی عرد ، اکستهی بود ،

 خدارواکر، بهترین؟  : باوی سر عرد عی ایستد و لبخند بی رعری عی زند

 .عرد هه راو به واسطه ی عسکن های ادریری دردش هم اده، لبخندی عی زند

  خدارواکر ، عرخصم؟ _

 . جواب عی دهدنهاهش را عی چرخاند و به گچ پای عرد عی رسدض عتاس  از اازاق افتاده آهسته و بی رعق 

  .بله ، امام ادضبه نظرم بهتره اعجب بدمارستاآ استرار  هندد و ا   نظر باادن _

  .عرد سری باو عی اندازد و نه ی عی گوید

 .آاای ستوده ، اگه عجکل دارید به دهتراوآ اطالع بدم؟اگه نه دهتر گز  عی اوندد برید_

ابل همی به خودش اکاآ عی دهدض دستتتهایش را زیر انه عرد با اتتنددآ ررم رفتن، ستتررال ار از چند ل ظه 

اش ستوآ عی هندضفرهاد خودش را به او عی رساند ، برای هم  زیر یکی از بازوهایش را عی گدرد ، آاای ستوده 

  .فرهاد عی گوید : پسرم اگه لط  هنی عصا هارو بدی، عمنوآ عی ام خنده ای عی هند و رو به چهره گد 

گویتدض گد  ار از ابتل دور خودش عی چرخدضاعروز استتتمتش، ستتتردرگمی بودض با یادآوری فرهتاد بلته ای عی 

 . ساورخاآ، آه از نهادش بلند عی اود و ای وایی عی گوید

 آاای ستوده عتن ب از ررم فرهاد نهاه دادری به او عی اندازد و عی گوید : اازاای افتاده ؟

گوید : نه، فرط پدرم از صب  عنتظرم بودآ ، یادم رفته اطالع فرهاد سرش را به عننی نزی اکانی عی دهد و عی 

  !بدم

 ستوده سری اکاآ عی دهد و عی گوید : 

  !خوب یه زنگ اگه بهجوآ دسترسی داری عی زدیض عنم اعروز با بی داتدم باعث دردسرت ادم پسرم_

  !، عن باعث این اازاق ادمفرهاد لبخند خ ولی عی زند و عتاس  ار از ابل عی گوید : ارعنده، آاای ستوده
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ستتتوده،برای رارتی خدال عرد جواآ و هم اتتدآ عذابی هه عی هجتتدد، لبخندی به رویش عی زندض با آنکه درد 

  .زیادار عی اد، اعا عی دانس ، عرد عرصر نبود و خودش بود  استخواآ اکسته اش، هر ل ظه

ت ندااتتن به عصتاهاس  نزسی عی گدرد و عی عصتاها را از فرهاد عی گدرد ض به رره  هندی هه به خاطر عاد

 !گوید : دامن  ارعنده، خودت ابول هن عرصر عن بودم، نه اما

فرهاد لبخند خ ولی عی زند و در دل برای هدارعدن بار اتتکر عی هند، هه اازاق آنردر ستتنهدن نبود و ستتتوده 

 . خودش ابول داا  عرصر بوده و گدر آدم نااویی ندزتاده بود

وده،برای نجستن روی صندلی عاادن هم  عی هند و با عذرخواهی چند دادره او را برای اماس با به آاای ستت

ساورخاآ انها عی گذاردض پج  الزن سکه ای، نددی  عاادنش ارار عی گدرد و در رال یادآوری اماره اره  

دهد! انها، اوآ برایش  نزس عمدری عی هجد ض نمی داند ساور خاآ با انددآ اازاق اعروز چه واهنجی نجاآ عی

  .سالعتی عرد و خبری از خودش به ساورخاآ عهم بود

اماس برارار عی اتود و عنجتی اعالم عی هند ستاور خاآ جلسه عهمی داردض فرهاد با انددآ این ررم عنجی 

 هدنزس آسوده ای عی هجد و فرط به عنجی یادآوری عی هند هه به پدرش اطالع دهد، اعروز هار فوری پدش آع
.  

 ! دردسر گزتن اازااات اعروز را عی گذارد ، برای بند از رساندآ و ساعاآ دادآ به اوضاع ستوده

آدرس خانه ی آاای ستوده را عی گدرد ضاز ع ل اصادم خدلی دور ار اس ض ستوده اوضد  عی دهد برای ی  هار 

اس  و ستوده آدرس را خداباآ به خداباآ به اداری آعده بوده هه این اازاق افتادهض خداباآ ها را یکی در عداآ بلد 

 . او عی دهد

ای باری  و بسدار ادیمی، عاادنش را پارک عی هند و هم  عی هند ستوده از عاادن خارج اودض   دروآ هوچه

 . در رال هم  هردآ به او، صدای بم عرد جوانی اوجه ااآ را جلب عی هند

 !سالم سددضضض چه اازاای افتاده ؟ _

عتن ب به پای آویداآ در گچ ستوده چجم عی دوزدض نهاهش باو عی آید و روی صورت ستوده و بند پسترجواآ، 

علد  سالمض ر ره رو به اعوآ خدا ول هردی، ه ا اوعدی _هم فرهاد عی نجدندضستوده لبخند به لب عی گوید : 

 ؟

  .عرد جواآ هنوز هم خدره ی گچ پای ستوده اس  ضعتن ب و هول جواب عی دهد

وبضضض خوب دیدم اعروز دیر هردین !! دو سه اا عجتری ام بود، گزتن خوداوآ باید باادن دیهه ض دیر هردین، خ _

  .اوعدم ازاوآ، خبر بهدرم

فرهاد در رال بستن در عاادن، دس  دور بازوی ستوده رلره عی هند و سری به عالع  سالم برای جواآ عداآ 

هم پجتتش عی هجتد و برای هم  به طرفجتتاآ عی آیدضستوده هوچه اکاآ عی دهدض جواآ دستتی به اه ریش 

دستش را به عالع  نه باو عی آورد و فرط عی گوید : زنهو بدآ، بند هم برو ر ره، عجتری اوعد بهو فردا خودم 

  .هستم بداآ
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سندد سری به ارترام ستوده خم عی هند و چجمی عی گویدض به طرم در هوچ  آبی رنهی هه نرش دو گل وله 

 . ویش هار اده عی رودض ااسی ادیمی زنگ را عی زندر

فرهاد، همردم با ستوده به طرم در خانه رره  عی هنندض نهراآ از برخورد اهالی خانه همی گردنش را صام ار 

عی گدرد و با نزس عمدری، همراه ستتوده عی اود ض سندد خودش را هنار عی هجد و همی برای رفتن انلل عی 

 .هند

زنی از پجتت  در خانه عی آیدضستتتوده نهاهی به ستتندد عنطل عی اندازد و عی گوید : چرا   اوعدمصتتدای ظری  

  .وایسادی پسر؟ برو دیهه

 . سندد با ررم ستوده همی این پا و آآ پا عی هند و باوخره بااانه هایی افتاده رضای  به رفتن عی دهد

  . اهر عی اوددر روی پاانه عی چرخد و زنی چادر به سر در چارچوب در ظ

فرهاد هنوز نهاهش به ادم های آویداآ سندد اس  و با صدای عتن ب و لرزاآ زآ سرش برعی گردد: س ضضضسالم 

  ضضض خاک او سرم، چی اده؟

از دیدآ ااع  دختر جواآِ پدچدده در چادر یاستی رنگ و پر از گلهای رید سزدد ارعدده، چجم به دهاآ ستوده 

 .عی دوزد

هماآ عصتتاهایش به طرم دختر جواآ رره  عی هند: هدچی بابا، یه اصتتادم هوچد  بودض ستتتوده خنداآ با 

  .خدارو اکر بخدر گذا 

 دختر هاج و واج و ارسدده ادم های ستوده را نهاه عی هند و با اخم هایی در هم عی گوید : اصادم هردی ؟

ه عی گوید : بهم نمداد؟عرصر خودم ستتوده خنده اش را رز  عی هند و با اااره به پج  سرش و فرهاد ایستاد

 .بودم دخترجاآض چددی ندس  اربون  برم

 .سدد نهاهش را به سم  عرد پج  سرش عی دهد

  .بزرعایدد پسرم، این دختر، عنو دیده رسم عهماآ نوازی یادش رفتهضبزرعا داخل _

هوااهی عی هندض ادعی  دختر جواآ لبی عی گدد و با چجتمانی ارستدده به ستم  عرد جواآِ همراه پدرش، نهاه

  .داخل خانه عی گذارد و عرب ار از چهارچوب در عی ایستد و عی گوید : ببخجدد، بزرعایدد

فرهاد بسته داروها را از دس  راستش به دس  چپ عی دهدض برای هم  دستش را زیر بازوی ستوده عی گذاردو 

 .به سم  در خانه و رداط هدایتش عی هند

و هلنهی اش دعواش عی هند اا داخل بدایدض فرهاد برای بار چندم از صب  عذر خواهی  ستوده، به خانه ی هوچ 

 .عی هند

ستدد عنذب بودآ جواآ را عدزهمد و اصراری برای آعدنش نمی هند ضااع  بلند فرهاد در چهارچوب در خم عی 

 .اود ضدارو ها را به سم  دخترعی گدرد

 .دی  در ایستاده، با رره  فرهاد همی عرب عی هجددختر هنوز هم صاع  و اوهه هماآ جای ابلی ند
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فرهاد داروها و وستایل بالاکلد  عداآ دستتش را ا ویل دس  پنهاآ اده پج  پارچه ی یاسی رنگ چادر عی 

دهد و با نهاهی به زیر افتاده عرب عی هجتتتدض عطر خوش بویی زیر بدنی اش عی زندض عطر آاتتتنای یاستتتی هه 

 .عاارش بود

 .بواه ی یاس ل ظه ای نهاهش را دور عی چرخاند ، اعا پددایش نمی هندبرای پددا هردآ 

ستوده باز  . ادم عرب عی گذارد و نا خودآگاه و بدوآ هدچ اراده ای دوباره بو عی هجدضعطر زیادی نددی  است 

ند هم انارفش عی هندض اینبار سترعست  از عطری هه رگ و پی ریه هایش را باز هرده، دوباره عذر خواهی عی ه

وخدارافظی عی هندض اا واتی، خودش را در عااتدن جا عی دهد و هنوز دلش استتجمام عطر خاصِ جلوی خانه 

 .ستوده، را عی خواهد

*** 

با ان و روری خستته، به خانه عی رستد، باز هم سکوت همه جا را گرفتهض انهار این خانه، عداهاس  به سکوت و 

 !این خلسه عادت دارد

وز، به ستم  آاپدخانه عی رود ضانها نرطه ای هه همدجه هسی را عی اوانس  آن ا پددا هندض دعغ، از اازااات اعر

از عستتخدم ایستتاده ی هنار اجاق گاز، اروال عادرش را عی پرستد ض عستخدم اینبار خدالش را رار  عی هند، 

  .  عادرش در هتابخانه اس 

 . ندن عی اندازدض داخل عی اود و سالم عی دهداینبار در عی زند! صدای بزرعایدد، عادرش در گوش هایش ط

  !فروغ، با دیدآ پسرش در ااب در، از جایش بلند عی اود و عتن ب عی پرسد: زود اوعدی؟

فرهاد با یاد آوری اصادم اخم روی صوراش عهماآ عی اود : هاری برام پدش اوعد، اعروز اره  نرفتمض نددی  

  .برگردم خونه  آخر ساع  هاریم بود، ارجد  دادم

  فروغ خانم سری اکاآ عی دهد

طبق عاداش هه اهل هن کاوی هردآ های بی عورد ندست ، سم  در هتابخانه عی آیدضچجم در چجم پسرش،  

  .ه  دستش را هنار صورت فرهاد عی گذارد

 ! برو یه دوش بهدر پسرم، بند بدا یه چددی بخورض اعجب دعوت عمه سرویم _

  .دآ رفتار آخر عمه سرو با عادرش پووفی عی هجدو عی گوید : عادر جاآفرهاد با به یاد آور

 فروغ خانم با چهره ای آرام بر عی گرددو نهاهش عی هند : عی اه نریم؟! از رفتار عمه با اما، اصال خوام نمداد

! 

دم ، هر هسی عن عادت دارم عدی_فروغ خانم با یادآوری رفتار آخر سرو عتاس  سری اکاآ عی دهد و عی گوید : 

  .یه اخالای دارهض سرو هم گاهی غدر اابل ا مل عی اهض همه هه عثل هم نباید باان

 . فرهاد عرابل عادرش عی ایستد

  خوب، چرا سکوت عی هندن ؟ _

  .فروغ خانم با وجود ع ب  نهزته پسرش و غرورجری ه دار اده اش، اینبار لبخند گرعتری به رویش عی زند

 ! بهش عادت عی هنیض اازه، او هه اراره یه عمرم او اوآ خونه بری و بدایاو هم، عثل عن  _
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فرهاد، ناراضتی از ررم عادرش از در فاصله عی گدردو به سم  ااااش عی رود ض هماآ طور هه پج  به عادرش 

  !اس  عی گوید : عن هدچ فکری در عورد یه عمری هه عی گدن، ندارم

 عی گوید : عی دونی چی عی گی فرهاد؟! عی خوای چکارهنی ؟فروغ با ان ب دنبالش راه عدزتد و 

 :به سم  عادرش عی چرخد و بی نهاه عی گوید

هدچی، به پدر هم گزتم و فرص  خواستمض با رفتار عمه با اما و دیدآ عجکالت زندگدجوآ، راو دیهه هموآ  _

  !فرصتم نمی خوامض هر وا  زعاآ ازدواجم بود، اصمدمجو عی گدرم

به جاآ، فروغ عدزتد ضخوب ستتاور خاآ را عی اتتناستتدض اگر طغداآ هند، فرزند و زآ و خواهر برایش عهم دلهره  

 .ندستندض همه را با هم، به ی  چوب عی راند

  .فرهادجاآ عادر، اینو جلو پدرت نهی _

 . فرهاد ناراضی از ارس عادرش ، در عرابل ساور خاآ و سرو، هالفه عی چرخد

می هندن دوره ی اصمدم های اینطوری سر اوعدهض عن اازه چند عاهه اوعدمض هلی برناعه برای عادر جاآ، فکر ن _

  .زندگدم دارم

  .عننی، ررفهای پسرش را خوب عی داند، اعا ادرت ایستادآ، جلویِ همسرش ندارد

اوعدن  نرفتی !  بااه، اعا فنال چددی نهو اا به عوانشض اعجبم خونه ی عمه عی ریم، او رو دعوت هردهض بند از _

  .بهش بر عی خورهض باعث دلخوری نجو پسرم

فرهاد بوسته ای روی عوهای عادرش عی نجاند، آرام چجمی زعدعه عی هند ض دلش نمی خواهد این ب ث بدجتر 

باز اتود ، اعا اصمدمش را گرفته، نه عهناز جذبش هرده هه بتواند به عنواآ اری  زندگی به او فکر هند و نه از 

 !های عمه اش خواش عی آیدض ارایط زندگدجاآ هم ی  عجکل دیهر بوداخالق 

چددی در زندگی سرو برای عاندگار ادآ نبودض انها نرطه ی ااصالش با عمه اش، عهراآ بودض عهرانی هه این روزها 

 .هالفه بودض عصبی و نارار ض دیر عی آعد و زود عی رف ض چددی برای گزتن داا  و نمی گز 

*** 

 . پدرش به خانه، چای ندمه خورده اش را رها عی هند و به ارتراعش بلند عی اود و سالم عی دهدبا ورود 

ستاور خاآ با اخم های در هم نددیکتر عی آید و جواب سالم بلند و رسای پسرش را دوباره هه نه صد باره با سر 

  .هالفه عی اد عی دهد ض گاهی از این اکاآ های سری هه هرگد عنظورااآ را درس  نمی گرف ،

فروغ، با اتنددآ صتدای ستالم پسترش از آاتپدخانه بدروآ عی آیدض با دیدآ ساور خاآ، با لبخند جلو عی آیدو 

 .خسته نبااددی رو به همسرش عی گویدضساور خاآ، با اخمی غلد ، جواب سالم همسرش را عی دهد

ر همسرش جا عی گدردض از عستخدم هتش را عی گدرد و به نجستن دعوت عی هند و خودش هم روی عبل هنا 

عی خواهد اا چای و هد  عصرانه ی هر روزه ی، ساور خاآ را بداوردض سکوتِ سالن، فرهاد را به اکاپو عی اندازد، 

 .عطلع اود  اا از اوضاع اعروز و نبودش در اره 

  عجکلی هه اعروز او اره  نبود؟ _

 ! وید : به جد غدب  غدر عوجه عدیر داخلی اره ، نهساور خاآ با اخم نهاهی به او عی اندازد و عی گ
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  .فرهاد، لبخند هوچکی به گالیه ی پدرش عی زندض ساور خاآ امجدرش را از رو بسته بود

  .ببخجددضضض به خانم رمددی، اطالع دادم نمی اونم بدام _

 :ساور با هماآ ابروهای گره خورده عی پرسد

 از صب  ه ا بودی ؟ _

 .رال  نهراآ چهره اش، نهاه هوااهی عی اندازدبه عادرش و 

  .عجکلی برام پدش اوعد، نتونستم بدام _

  .پدرش با اخم های غلد  نهاهش عی هند

 عی دونم عجکلی پدش اوعده پسر جاآ ، چی بوده؟ _

ا عی جفرهاد، هالفه از گدر دادآ ساور خاآ و امایل ندااتنش به بازگو هردآ اازاق صب ، همی در جایش جا به 

  .اموم اد  اود و با ل ن آراعتر از ابلش عی گوید : هر چی بود

ساور خاآ از طزره رفتن های فرهاد و نبودش، در جلسه ی فروش بدرگ و ارار داد عهم هاریجاآ، عصبی ار عی 

 . اود و اینبار با فریاد ررفش را عی زند

 باید با انبر ازت ررم بکجن ؟ _

همسترش از جا عی پردض فرهاد، پجتدماآ از طزره رفتن و اوضاعی هه دوس  دااته  فروغ از داد بدوآ عردعه ی،

  !خودش عدیری  و آرام هند، اعا بدار اده عی گوید : اصادم هردم

ساور خاآ با هم یکی عی اودض درهمدن، ردن عستخدم با سدنی چای و  "چه هار هردی"هتتتتتتدن بلند فروغ و 

 . ده، دوباره فریاد ساور خاآ بلند عی اودظرم هد  عی آیدض هنوز به عدد نرسد

 هی به او گز ، بدای ؟ _

عستتخدم هه زنی ردودا چهل ستاله اس  ، ارس خورده عِن عِنی عی هند و عی گوید :آاا خوبضض ض خوب ، خانم 

  !گزتن

ه عی فروغ با نهاهش به عستتتخدم بدچاره عی فهماند هه برگردد ض زآ ستترعتی به ادم هایش عی دهد و از عهلک

 .گریدد

 . ساور خاآ، با چجم های خدره اش عنتظر اداعه ی ررم پسرش اس  و همی در جایش اکاآ عی خورد

باوخره عستردم در چجم های پدرش نهاه عی هند و عی گوید : عرصر عن نبودم ، اوآ آاا رواسش نبود یه عرابه 

  !ش بودض از صب  گدر بدمارستاآ بودماوعد جلوی عاادن ، صدعه زیادی ندید خدارو اکر ، فرط اکستهی پا

  فروغ، خودش را نددی  پسرش عی هند و عی گوید : چرا نهزتی اربون  برم؟

فرهاد خدانکندی عی گویدض پدرش را عخاطب ارار عی دهد : همدنض نمی خواستتتم اتتما هم درگدر بجتتدنض چدد 

  .عهمی نبود

بااه چددیو عخزی عی هنی! عمکن بود هر جور اازاای ستاور خاآ به عبل اکده عی دهد و عی گوید : بار آخرت 

  .برات بدزته
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فرهاد ستری اکاآ عی دهد و چددی نمی گوید ض از جایش بلند عی اود و برای چای از عادرش اجکر عی هند و 

به طرم ااااش عی رود ض دلخور و نارار  از رفتار پدرش ، ادم های هندو سنهدنش را با خودش عی هجدض ساور 

با ل ن عالیم اری هم عی اوانست  سوالش را بپرسد ض اگر عثل عهراآ بود و هوار عی هجدد نمی دانس  آآ خاآ 

  وا  رفتار خود خواهانه ی پدرش چهونه عی اد؟

درگدری های اصادم صب  و نهرانی هایش از ی  طرم و ب ث ساور خاآ و راو باید چند ساع  زجر آور را هم 

ی هردض این جریانات و رفتارهای اند پدرش هم هم آستتتانه ی ا ملش را دااتت  در خانه ی عمه ستترو ا مل ع

پایدن عی آوردضهر چردرهوااه عی آعد و ارام پدش عی رف ، پدرش بدجتتتتر پاپدچش عی اتتتدض عرد بالغی بود و 

دوست  داات ، برای اداعه ی زندگی اش خودش اصمدم بهدردض اطنا اگر سرعایه ای از خودش داا ، راهش را 

ا عی هردض این روزها، رتی به برگجتتت  هم فکر عی هردض اگر ارار بود، زیر بار ازدواج با عهناز برودض برگجتتت  جد

 .بهترین راه بود

 .این ا عاندنش با این ارایط و جبر پدرش، عثل عهراآ او را از خانه و زندگی فراری عی داد

هایش را به عادت وا  هایی هه ذهنش پجتت  پن ره، روبه رداطِ ستترستتبدِ خانه ی عمه اش عی ایستتتد و دستتت

درگدر اس ، پجتش در هم گره عی زندض از هماآ غروب هه بدروآ زده اندضباراآ با امام اطرات زیبایش روی زعدن 

خدا فرش پهن هرده ض پن ره را باز عی هند و با امام وجودش عطر نجتتتستتتته روی برگ های درختاآ و رطوب  

 .باراآ را به عجاعش عی هجد

نزس گرفته اش همی جا عی آید، اعا ستتتنهدنی غم و دلخوری عصتتترش، از ستتتاور خاآ، هنوز هم باای  رال و

ست ضعهراآ هم بر عکس همدجه هه نبض ص ب  هایجاآ را به دس  عی گرف ، ع دب ساه  و عتزکر به نظر 

  ! عی رسدد

عی هردند، نبود ضفرهاد  آعدآ به ایراآ و در آغوش خانواده بودآ برای هدچکداعجتتتاآ آآ چددی هه اصتتتورش را

اصتور زندگی بی سر و صدا و آراعش را داا  ، اعا گاهی ا مل ساور خاآ سخ  بودض اگر عهر و ع ب  عادرش 

نبود، ااید او هم یکی عی اد عثل عهرانی هه این روزها ع دب و غریب بود و خودش را دور عی گرف ض از عصر 

 .زیاد به رفتن و دور ادآ فکر عی هرد

ز نهاه به ااریکی بدروآ، به سم  عهراآ بر عی گردد و نهاهش عی هندض به اجبار به این عهمانی آعده بود خسته ا

 .اصال رس خوبی هم از آعدآ به این ا در وجودش زنده نمی اد  و

 .فرط عطر باراآ بود هه، همی آراعش عی هرد وگرنه اعروز ، روز سختی را گذرانده بود

خ  دراز ار عی هند و رال  هجدده اری به پاهایش عی دهد و در رالی هه نددی  عهراآ، همی پایش را روی ا

است  دیهر دراز بکجتد به او نهاه عی هند ضاز خودش بهتر عهراآ را عی اتناسدض نهاه سنهدنش روی دس  های 

 .ازل اده اش سنهدنی عی هند

 خوب ، چه خبرا ؟ _

عهراآ نهاه عی هند و عی گوید : خبرا هه پدش اوئه فرهاد لبخند هم جانی عی زندض عستتتتردم در چجتتتم های 

 !جدیدا عجکوهی ؟
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 . عهراآ پوزخندی عی زند

 !جدیدا ضضض ااید !او هه رواس  ندس ؟ _

 .لبه ی اخ  عی نجدند و عواکافانه نهاهش عی هند

 چی اده عهراآ ؟ _

 .عهراآ به رره  انهج  های پایش پج  پارچه ی جوراب نهاه عی هند

  اراره اازاای بدزته؟ هدچی! عهه _

 .فرهاد چجم رید عی هند

واتی خوداو به اوآ راه عی زنی و آفتابی ندستتتی، دیر به دیر عدای یننی یه هاری هردی هه صتتداش در بداد،  _

  !واویالس 

 .عهراآ ندجخندی عی زندضابروهایش را با هماآ رال  عتزکر اا به اا عی هند

  .هووم خوب عی اناسدم ها _

رفتن عهراآ هالفه عی اود ض دستش را روی زانوی دراز اده اش عی گذارد و اکانش عی دهد ض عستردم از طزره 

در چجتتم های عهراآ نهاه عی هند اا خودش بهویدضهر دو در فکر و گرفته بودند و بی خبر از هستتی پجتت  در 

رار اس  فاش هندض عهراآ گوش ادد هرده و در رال جویدآ ناخنس عنتظر اس ، ببدند زباآ عهراآ چه رازی را ا

 !.صدایش را آرام ار عی هند

عی خواستتتم برم، ولی همایوآ اه زندگدمونو داده پای امار و رفتهض پولی نبود برگردمضزندگی ستتهی این ا، گند _

زده به اعصتاب و روانمض عی دونی همدجته دلم خواستته یه هاری هنم، اه دل این زآ و اوهره خودخواه بسوزهض 

  .ه جوری بچدونمجوآ، بزهمن با زندگی عا چه عی هنندوس  دارم ی

  .فرهاد، خدره به عهراآ و صورت سرخ و گرفته اش آرام لب عی زند

 .داری سخ  عی گدری_

  .عهراآ به ررفش پوزخندی عی زند و دستش را روی بازوی فرهاد عی زند

  .او خوداو دیدی؟ از سر اب عثل عار داری به خودت عی پدچی_

 خاآ دایدتو نمی اناسی؟ او اخالق_

  .عهراآ لبی ه  عی هند و دستی به صوراش عی هجد و چددی نمی گوید

  ولی او یه چدد، دیهه اام هس ؟ داری طزره عی ریض چه خبره عهراآ؟_

عهراآ چجماآ خدره اش را از سر  عی گدرد و نهاهش عی هندض چند ل ظه دو عرد خدره بهم عی عانند و عهراآ 

  .و لب عی زندنهاه عی گدرد 

  چددی رو هه به  عی گم، همدن جا چالش هن ضضض بااه؟ _

 . عتزکر، سرش را اکاآ عی دهدضعهراآ بدوآ عردعه و هدچ پدش زعدنه ای رردر  را زعدعه عی هند

 ! ازدواج هردم_
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 سمه فرهاد، چند ل ظه عات عی عاند،انها نهاهش عی هندض آآ ادر بی رره  عی عاند هه هدچ بی اباه  به ع

  !ای سنهی ندس 

 !ناگهاآ با درک ررم عهراآ از جا عی پرد و عی گوید : چتی ؟

  . عهراآ سری اکاآ عی دهد و عرابلش عی ایستدض در رالی هه دس  راستش را روی اانه ی فرهاد عی گذارد

 !لبخندی وادد و از سر خونسردی عی زند و عی گوید : چرا از جا عی پری پسر؟ ررم ع دبی زدم ؟

فرهاد نهاه گد ش را به چجتم های خنداآ عهراآ عی دوزد ضگد  و هالفه با دهانی هه خجت  اتده عی پرسد : 

 ! فهمددی چی گزتی؟ اوخی خوبی ندس ضبی عده اس _

  .عهراآ با هماآ لب هایِ هش آعده ونهاه ع دبش دستش را سر اانه ی فرهاد چند بار عی زند

  .و بدار پایدن ، اا سرو و همایوآ نزهمددآ و برده رو خبر نکردیاوخی ندس ض راس  گزتمض او هم صداا _

 . از او فاصله عی گدردض دس ِ عهراآ از روی اانه اش عدزتد 

  .خواهش عی هنم عده نپروآض اعروز واانا روز خوبی ندااتمض درس  ررم بدآ، ببدنم چی عی گی_

  .عهراآ ا  خنده ای عی هند

  !به جاآ خودت راس  عی گم _

 .فرهاد اخمی از انددآ ررفش و جدی  نهاه عهراآ عی هند

 از گرد راه نرسدده؟ اونم بی صداو بی خبر؟ اصال هی وا  هردی؟ _

 . جمالت آخر را فرهاد آهسته ن وا عی هندضعهراآ ندجخندی عی زند

 عهه چده ؟ _

 .عصبی عی غرد

ار اطرافدانموآ و فرهنهی هه ده ستتال اوش دیوانه، او چند عاه بدجتتتر ندستت ، اوعدیض عا هنوز گاهی، او رفت _

گد  عی زندم!هنوز وا  نکردیم آدعای اطرافمونو ببدندم و بجتتناستتدم ! او رفتی ازدواج هرده ؟!   نبودیم، داریم

  .اوخی بی عده ایهضواانا گاهی اعصاب آدعو بهم عی ریدی

  .عهراآ اینبار با جدی  نهاه به نهاه فرهاد عی دهد

وخی ندست ض خوام اوعد ازش باهاش ازدواج هردم ، به خانواده ام بود ،خاطرخواهدجو به گور یه بار، گزتم ات _

 !عی بردم

فرهاد سری از روی هالفهی اکاآ عی دهد ضدوباره روی اخ  عی نجدندض دس  عهراآ را هم عی گدرد و همراهش 

 .عی هجد و هنارش عی نجاندض آرام و با صدایی پایدن عی غرد

  بهو، ببدنم چکار هردی؟درس  عثل آدم  _

  .عهراآ هالفه از برخورد فرهاد، دستی به صوراش عی هجد

دارم عثل آدم ررم عی زنم، او اعجتب ااطی هردی؟ چته ؟ خواستی بزهمی دردم چده؟ ه ا عی پلکم؟ عنم  _

  .به  گزتم

 . امرده امرده ررفش را عی زند 
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 ! و خانم ضضض چند روز پدشعن ضضض ازدواجضضض هردمض با یه دختر خدلی ضض خوب  _

فرهاد با ان ب به اتندده هایش فکر عی هندض چند عاه بدجتر ندس  رسدده اند ض همدن چند هزته پدش، عهراآ 

عی خواست  جدا اتود و عهناز را هم ببردض او گزته بود فکرش ااتتباه اس ض راو بدارش هم هرده بودض این آدم 

  !داا  با زندگی اش چه عی هرد؟

 !آاجی را دستش گرفته بود و پد  به دس  عی رف انله ی 

  هی هس ؟ _

  !نمی اناسدش _

  .خدره چند ل ظه، عهراآ را نهاهش عی هند

  به نظرِ خودتض با عرل و انور ندااته ات، هارت درس  بوده؟ _

ل  عادر  عهراآ، سر خوش عی خنددض فرهاد عصبی از هار عهراآ و ردس ارتمالی اش برای آزار دادآ و در آوردآ

و پدرش هرده، زهر عاری عی گویدض خودش هم اعجب از رفتارش در ع ب اس ض چه روز هذایی اده بود و امام 

 .هم نمی اد

  دوسش دارم، عهه باید چه جوری ازدواج هرد؟ _

_... 

 . با ررص اداعه عی دهد

راره زیر بار هر ررم و روی اصتتول و دیستتدپلدن خاص هاا  ها؟ عن آدعش ندستتتمض او رو نمی دونم؟ ااهی ا _

هاراتوآ بری؟ ولی عن راهمو جدا هردمض عتنزرم از غروراوآض از ادوه زندگدجوآض از دندای عسخره ای هه برای 

خوداوآ ساختنض بدمارآ، غرور و خوی اارافدجوآ ازاوآ یه عج  آدم عدخرم ساختهض عن همدنمض دوس  دارم 

  .خودم باام

ا هنار پن ره عی رساندض این بار همی سرش را هم عتمایل به بدروآ عی هند فرهادفکری و گرفته دوباره خودش ر

  .و نم بارانی روی گونه ی داغ و علهتبش عی نجدندض عصبانی بودض از عهراآ، از همه

عهراآ، نمونه ی بارز ستتاور خاآ بودض در جلدی دیهر،ل بازی و اندخویی اش به ستتاورخاآ بی اتتباه  نبود، از 

 .ددعاابتش عی ارس

عهراآ هنارش عی ایستتد و نهاهش عی هندضاگر فرهاد هس  ، اگر ع رم نهزته هایش عاندهض دلدلش هماآ خوی 

  .و اخالق عن صر به فردش اس ض هسی هه اا آخر پای همه چدد عی عاند

 دوستتی و عهربانی اش اصال ابده، هدچکدام از هاا  ها نبوده و ندس ض خود فروغ خانم اس ض در ی  پوسته ی

 .عردانهض اعددوار بود واال عثل عادرش زیر بار ررم ها و سب  زندگی ساور خاآ نرود

نمی خواستم ازت عخزی هنم ، اعا ارسددم عادرم بزهمهض خودت هه عی دونی چند اا دخترو برام ردی  هردآض  _

زم یه هاازه، فرهاد ! ل  او این عورد با همایوآ یه جبهه دااتنض همایوآ هر ادر هم سرخوش بااه و بی خدال ، با

باز و با اخالق عنزن  طلبانه ی خاص خوداتوآ و هسی هم نباید برعکس جریاآ زندگدجوآ راه برهض عادت داره 

فرط بله و چجم بجنوآض اعا، دوره و زعونه عوضش ادهض عا، عثل اونا فکر نمی هندمض عن این ریسکو هردم ، گالره 
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هم راضدمض یه خورده خودعو، جمع و جور عی هنم و دس  زنمو عی گدرم  هم ابول هردض از زندگی چند روزه ام،

  !و از این ا عی ریمض فرط باید اا اوآ عواع، طاا  بدارم، همدن

فرهاد نهاهی هوااه به او عی اندازد ض همدجته فکر عی هرد عهراآ اتکننده استت ض راو باید، بی هله و سر نترس 

ضاعجب، هر دو عرد هنار پن ره، راز عهویی دیهر بهم عی گزتندضبی خبر دااتنش راهم به اخالاش اضافه عی هرد

 !از اینکه، راز عهراآ، عالوه بر فرهاد، راو برای آدم پج  در هم رو اده بود

اگه عمه بزهمه عی دونی چی عی اه ؟زندگی زهر عارت عی اهض روزگاراو سداه عی هنهض نه انها عمه، پدرت و  _

  .می ذارآساور خاآ هم، رارت  ن

  .ل ن عهراآ با، ررص ادا عی اود

 ! عی دونم _

*** 

با انددآ ررفهای پج  در اااق برادرش، اا  از گونه های برجسته و برااش راه عی گدرد ضآعده بود به بهانه ی 

صتتدا زدنجتتاآ، خودی به فرهاد نجتتاآ دهدضدلش عی خواستت ، دل فرهاد را ببردض عادرش اعروز گزته بود فرهاد 

ساور خاآ را ندارد ، گزته بود باید هم هم خودش را به او نددی  هند،اگر آینده اش برایش عهم اس  ضاعا  اخالق

سترو نهزته بود، دخترم عااالنه جلو برو یا اصال ص د ش این بود، اگر فرهاد امایلی به عهناز داا  خودش باید 

ور، روی صندلی سزدد رنگ، ایواآ نجسته ادعی جلو عی گذاا ضنهزته بود رس  چدس  ؟ فرط عستبدانه و عغر

بود وبا چجتتم هایی هه پر اطمدناآ، گزته بود رواستتش بااتتدض اعا عهناز در رویاهای دخترانه اش فرط دوستت  

دااتن و جلب اوجه فرهاد را عی خواس ضفرهادی هه نهای  االاش را عی هرد از عهناز دور بماندض چه درسرش 

  بود؟پرورانده بودو پج  در چه اندده 

راو دیهر عالوه بر اختالفات ع دب و غریب پدر و عادرش و درد انهایی اش، هه با آعدآ عهراآ همی بهتر اده 

بود، باید عنتظر خدلی چددها عی بودضباید عنتظر عوااب هار برادرش و برخورد پدر و عادرش با رردر  عی اد و 

الره ای هه از زباآ برادرش با ارستاس بداآ اده بود، فرهاد را نمی دانست  چهونه از آآ خود هندض در دلش از گ

عتنزر بود ض اصتال از امام هسانی هه ع بتی را ارار بود، عال او بااد عی ربودند،نزرت داا  ض از عادرش بدجتر از 

  ! همه

، دست  های عادرش عی نجس ض از فروغ خانم هم نزرت پددا عی واتی هه دست  های گرم و پر عهر فرهاد گرد

 !رده

 .دوس  داا ، یکی را برای خودش فرط داا ض یکی، بود انها او را عی خواس  و انها او برایش عهم بود

 .دوس  داا ، دیوانه وار فرهاد عاارش اود، عثل خودش

بدش عی آعد، دیهراآ با او با ع ب  و اوجه ررم عی زدندض رتی از دوستی و صمدمد  عهراآ و فرهاد هم بدش 

 !ال خودش بود، انها خودشعی آعدض فرهاد ع

بی رستی، امام وجودش را عی گدردض هر وا  اازاای و رردرتی در رد اواآ رسی اش نبود، دستهایش هرخ  

  .عی اد و سرش سنهدن،عثل وزنه ی ارازویی چند هدلویی هه باوی سرش بهذارند، سنهدن عی اد
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هه اا اوآ اسدر دنداآ هایش بود، عی گدردض خودش را از در فاصتله عی دهد، نم ااتکش را با سر هماآ انهجتی 

نزس ربس اده و پر بغ ش را بدروآ عی دهد و در را آرام عی زندضصدای بم و گدرای بله گزتن عهراآ عی آیدض 

 .به زور لبخند دردآلودش را روی لب هایش عی نجاند و در را آرام باز عی هند

 ز اندده هایش گریه سر عی دهدض چه روزگاری داا ؟عهراآ با دیدنش لبخند عی زند، اعا عهناز در دلش ا

آرزوهایی هه عثل پلی با چند ان باروت خراب عی اد، بدوآ آنکه اختدار هدچ عکس النملی و نتد ه اش از آِآ، 

 !او باادض بازیچه ی دس  آدعهای عهم زندگی اش بودض آدعهایی هه نراب دااتند

رسد هه با ابروهایی باو رفته، نهاهش عی هندضصدایِ بغض آلودش عهناز،نهاهش را عی چرخاند و به فرهادی عی 

را با سرفه ای، هوچکی صام عی هندضاز نهاه هردآ به عهراآ عی ارسدض عی ارسد، نهاه هه عی چرخاندو چجم در 

 .چجم هه عی اود داد دلش در بداید و ناله هایش را، بجنوند

  .عاعاآ گز ، عمو اینا هم اوعدآ، بداین پایدن _

 .هر دو عرد سری اکاآ عی دهندض عهراآ پاسخش را عی دهد

  !چجم ، آب ی گلم _

رفتار هدار رنگ برادرش، در امام سلول به سلول هایش، ناله های ناسور و دردآلود سر عی دهد!باز هم لبخند عی 

 . زند ض لبخندی هه فرهاد اجباری بودنش را داا ، ذره ذره رس عی هرد

  .بزرعایددض عهراآ عهماآ نوازی بلد ندس  فرهاد خاآ، اما هم _

فرهتاد نهتاه عنناداری به عهراآ عی اندازد ضهر دو عرد ی  ل ظه به این فکرعی هنند، آیا عهناز ررفهایجتتتاآ را 

  اندده ؟

عهراآ چجم هایش را برای اطمدناآ فرهاد روی هم عی گذاردض سم  خواهرش عی رودض بازوهای پدچدده و عردانه 

  .اانه های ظری  خواهرش، رلره عی هنداش را دور 

 خوب این عمو جاآ با هی اجری  آوردآ؟ _

اصتتتننی بودآ ع ب  عهراآ را رس عی هندض او هم عی اوانستتت  عثل برده نرابش را ع کم نهه دارد! از هماآ 

 . درس های سرو در ط ب ق دانسته هایش عی گذارد

  .خدلی واتهض عاعاآ گز  بدام بهم_

ی گویدض فرهاد پجت  ستراتاآ از اااق خارج عی اتودض هر سه، هم ادم به سم  پله های عریض عهراآ آهانی ع

خانه همایوآ، ادم بر عی دارندض عهناز راو هه از بدن بازوهای برادرش آزاد اتده، همی سرع  ادم هایش را هم 

 .عی هند و بند خودش را نددی  فرهاد عی رساند

ز جای عی گدردضنهاه آرام و عهرباآ فرهاد و لبخندش دلش را زیر رو عی فرهتاد در رلرته ی عدانی عهراآ و عهنا

هندضدندای دخترانه و بکرش با همدن نهاه، بی عنظور به همه جا سرک عی هجدض به انتهای پله ها هه عی رسند، 

 ! عهراآ عی خنددو با ل ن پر از ادطنتش عی گوید : اول عن

 .اطب ارار عی دهدفرهاد با هماآ لبخند همدجهی اش او را عخ

 ! اول او ، ببدنم به ه ا عی رسی_
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عهراآ با هماآ ادم های جلو افتاده عی گوید : اوآ سروِهمایونی ، یه چجم غره اوپ عی رهض اازه، از عهمونم دارم 

  .جلوار راه عی رم

جلوار عی عهناز اعتراضتی به غدب  عهراآ عی هندو صتدایش عی زندضعهراآ ستوت آراعی عی هجدو ادم هایش 

 .روند

با رستددآ به سالن خانه، اولدن هسی هه نهاهش ادر عوفرد  دارد سرو اس  ، دخترش هم اانه ی فرهاِد جواآ 

از پله ها پایدن عی آید و بند هم ستاور خانی هه دوست  دارد، عثل همدجه ررفش ان ام اود ضسرو در دلش به 

 . به او عی اندازددخترش عی بالد، نهاه ناراضی هم از جلو بودآ عهراآ 
 

*** 

ادعهایش عرابل خانه ستتوده عی ایستد ض نزس عمدق عی هجدض دوس  دارد باز هم عطر یاس دیروز را استجمام 

 .هندض هر چه از سر هوچه اا این ا به دنبال بواه ی یاس، چجم چرخانده بود، نبود

ش را عی خوردض واانا عطر سرعس  هننده این ا هم بوی یاس نمی آعد! فکری عثل عوریانه بارها از سر هوچه ذهن

 !بود!نه، خداوت به سرش زده بود  ی دیروز، از چادر دخترِ ستوده

دستتتش را روی زنگ خانه فجتتار عی دهد ض صتتدایِ ادد زنگ، بدنی اش را چدن عی اندازدض صتتدای هده ی زنی 

 .دخترک دیروز بود  بالفاصله بند از امام ادآ صدای زنگ، عی آیدضصدا، ابده

  .یه ل ظه اجری  عدارید_

در روی پااتتنه عی چرخد و دو چجتتم عثل دو یجتتم، انی ظری ، ااب گرفته در عداآ، چادر یاستتی رنگ دیروز، 

  !عداآ چهارچوب، ظاهر عی اودضدختر با نهاهی عتن ب فرهاد را برانداز عی هند و عی گوید :بزرعایدد

دارد عهماآ لب هایش عی اتتتود را عی خورد و عی گوید : لبخنتدی را هه با دیدآ رال  هن کاو دختر هم هم 

 هاا  هستم ، آاای ستوده اجری  دارآ ؟

دختر نهاه گد ی به فرهاد و دس  های پرش عی هند ض با یاد آوردآ چهره عرد هول عرب عی هجد و عی گوید : 

  .بله ضضض بله ، بزرعائدد

رب رفتنش، یااهلل گویاآ وارد عی اتتودض با رد اتتدآ از فرهاد، عنذب عکث عی هند اا دختر عرب برود و بند از ع

هنار دخترک باز عطر یاس امام عجتتاعش را پر عی هندضبی اختدار،دوباره بو عی هجتتد ض اگر اجازه دااتت  و عی 

اوانس  رتما، گواه ی چادر زیبای دخترک را عی گرف  و به بدنی اش عی چسباند ض ع دب بود، اعا رس نزس 

 .عی آورد هجددآ عطر، سررالش

چند ادم اا، رداط عی رود و عنذب عی ایستتدض دخترک هنوز هم جلوی در گد  ایستادهض بر عی گردد ونهاهش 

عی هندضنمی داند از هدام ستتم  برود!نرگس با دیدآ عردِ عنطل عداآ رداط، با هماآ دستتتپاچهی ادم اند عی 

 . اس ، انارم عی هندهند و فرهاد را به سم  اااای هه پدرش در آآ در رال استرار  

یاسیِ روان پارچه ی چادر، زیاد جلب اوجه عی هندض عثل دو گوی رنهی   دو چجم درا  یجمی رنهش، عداآ

 .چجمانش عی درخجددند
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با هماآ برخورد اول دیروز هم نظر فرهاد را جلب هرده بودند ! رنهی خاص دااتتتتند و نظر هر بدننده ای را، چه 

ض برای فرهاد این اوجه و جاذبه ای هه هر ل ظه وادارش عی هرد، از ل ظه ای هه زآ و چه عردش، جلب عی هرد

  .دختر را جلوی در دیده بود، هی دلش بخواهد نهاهش هند، باعث ان بش بود

 .دیروز بوی عطر یاس چادر دختر و اعروز چجم های دخترک، اوجه اش را جلب هرده بودند

 !آعده اس  از خودش خ ال  عی هجدض برای عدادت عریض

نرگس جلوی در اااای هه از برده ااااها فاصله دارد، عی ایستد و از هماآ بدروآ عی گوید : بابا سدد ضضض آاای هاا ، 

  .اوعدآ

 .عرب عی هجدض فرهاد را، دعوت عی هند، داخل اود  در را به عرب هول عی دهد و

وبی رو به رداط دارد، دری هه از آآ عی خانه ی ستتتوده، خانه ای هوچ  هلنهی و جمع و جور بودض ستته در چ

گذرد، دو لنهه بودو بدرگتر و نجاآ عی داد اااق پذیرایی خانه اس ضدر و دیوار ادیمی و رنگ و رو رفته اش، هدچ 

از گرعی و دلبتازی ختانته هم نکرده بودض درخت  هتاجی بدرگ انها عداآ باغچه ی هوچکش بود و بواه ای یاس 

ایی عی هردض با دیدآ بواه ی گل، عانده بود عطر از آآ هدام ی ض اس ؟ دختر ستوده پدچده دور انه اش خود نم

  یا گل؟

 !خانه ی هوچکجاآ، به دلش در هماآ نهاه اول عی نجدندض بر عکس خانه ی بدرگ و ع لل خودااآ

اآ را اده هوچ  و ساده اندض چددهایی هه رالج  گاهی آدعها و دااتته هایجاآ هر ادر بدرگ، به دنبال چددهای

  .برای ل ظه ای خوب هند

ختانته و رگ و پی آجر هتای اتدیمی اش جتذبش عی هردض بوی نم و ختاهی هه به خاطر آب پااتتتدده ی ه  

 .بلند اده رس زندگی به وجودش ادریق عی هند  رداط

 صدای بزرعایدد، ستوده عی آیدض عکث عی هندو بند سم  دختر عی چرخد و عی گوید : خانمِ ؟

 !آنردری روی، هلمه ی خانم اا ااید اسم دخترک را هم بزهمد  !چرا اعا به عمد عکث عی هندنمی داند 

  !دوس  دارد دخترک به ررم بداید و بهوید یاس یا یاسمن یا چددی ابده یاس و عطر یاس

  .نرگس نهاهش را به پایدن چادرش عی دوزد و عی گوید : بزرعایدد

  .ی  دختر و ر ورش هن کاوی هرده بود و ادرش به سنگ خورده بودبرای اولدن بار در زندگدش در عرابل 

دستش را جلو عی برد و وسایلی هه برای عدادت به همراه آورده را به طرم دختر عی گدرد و عی گوید : بزرعایدد 

  .، اابل نداره

 .به ع ض وارد ادنش ستوده را ایستاده و دس  به دیوار عی بدند

پرستد ضستتوده عثل دیروز با هماآ خ توعی هه در رفتارش خدلی عجهود بودض جواب  اروال ستتوده را بارها عی

 . اروالپرسی اش را عی دهدض بارها ااهددعی هند عرصر خودش بوده

ررم هایجاآ گل عی اندازدض برعکس ظاهر جوانش، با هر اجری عی جواددضچددی هه ساور خاآ آآ را به دیده 

رورش همدجتته غالب بودض هاه و هوه برایش یکی بودض فردر و غنیض دارا و  غ تتب عی دیدض اخالق فروغ در هالبد

  !ندارض اعا ساورخاآ دوس  نداا 
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 .ف ای اااق خانه ی ستوده چدد زیادی ندارد، ی  زندگی عنمولیض چددی هه در همه خانه ها بود

ای اولدن بار به آن ا اعا رس صتمدمد  در رگ و پی نهزته اتده در آجر هایش، باعث عی اد ، هر هسی هه بر

 .عی آعد جذبش اودض چند دادره بند از نجستنش سدد نرگس ناعی را برای پذیرایی صدا عی زند

فرهاد عنذب برای عدارمتش عذر خواهی رعی هند و اصد رفتن عی هند، اعا دس  سدد دور عچش عی پدچد و 

  . انارفااش را نصزه عی گذارد

خ ال  زده از انارم سدد چجم به راه همسر سدد عی اودضاز دیروز همسرش را در اااق باز عی اتود ض عنذب و 

ندیده بودضاتاید زآ، بر عکس اوهرش بودض ااید ااهی بود! از واتی هم آعده بود فرط صدای پچ پچ عی آعدض با 

  . را عی بدند  همال ان ب باز دخترک

اااق بدروآ عی رودضدوباره با ظرم پر از ستتدب نرگس ستتربه زیر جلو عی آید، ستتدنی چای را انارم عی هندو از 

  .های دو رنگ سرخ و سبد بر عی گردد

  .دخترک با هماآ عطر خاصش و با گونه هایی هه رنگ ارغوانی گرفته اند، نهاه ازاو عی دزد و انارفش عی هند

عس  عطر ر ورش اده نرگس آرام و با طماندنه از اااق به بدروآ عی خدد، غافل از اینکه عرد جواآ هنار پدرش 

و عطر و رنگ یاسی اش ، پژواهی از ارساس در رگ و پی البش عی سازدضفرهاد بارها اا ل ظه ای هه در خانه ی 

ستتتوده نجتتستتته، دوستت  دارد، دختر بداید و او را ببدندض چددی در وجودش اکاآ خوردهض این هجتتش و عدل به 

 !دیدآ، را اا به رال نسب  به هدچ زنی ا ربه نکرده

 .آآ هم با دوبار دیدآ! دوس  دارد بارها به چجماآ دخترک نهاه هند و ببدند واانا چه رنهی را در خود جا داده

 

*** 

دل باخته بود ؟! به همدن آسانی، به همدن سادگیض چرخ فل ، چرخدده بود و عرابل خانه ی باباعلی برای فرهاد، 

  .عتوا  اده بود

  ! یاس و نهاهی روان و زیبابه اندازه ی، رد ادآ ی  نزس عطر 

  !چه زود دل داده بود؟! ااید، عثل عن! ااید، او هم عثل عن فرط با ی  نهاه دلش را داده بود

دوس  ندارم، اصال یادش بدزتمض دوس  دااتن و عااق ادآِ عن، اصال یادآوری نداردضعن، عجق را هماآ اول، در 

 .بخورد اا هرگد یادم را پر نکندض سخ  بود اعا االام را هردم نهاآ خانه ی دلم دفن هردم و گذااتم آنردر خاک

 !عردِ هنارم با دیدار دوم درگدر نرگس اده بود!انهار دل باخته بود

 اصادم ، عالاات و امامض اصال آدعها چطوری عااق عی اوندض؟

 !کی عثل عنی  نهاه ، ی  عطر، ی  هلمه ، ی  اازاق! بند راصل امام اینها چه عی اود؟ عن، رتما ی

نجتستته ام اتانه به اانه عردی هه اسم و نسب  به خودش عی بس ضبه خودش لرب عی دادضگاهی به ع ب  و 

اوجه ای هه، فرهاد خاآ به عهجدد عی هرد، دلم عی گرف ض درد عی آعدض اعا این روزها خودم هم نمی فهمم چه 

  !عرگم اده

 !گد فکرش را هم نمی هردمو هنار عادرم! هر  اصال اصور انددآ گذاته، این ا
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چند دادره ای اس  هه عرابلش نجسته ام و او همانطور هه بوده و دستش هنوز دارد ررم به ررم اسم عادر را، 

  .لمس عی هند

و عتمول، هه رفاه دااتتته و ا  فرزند ستتاور خاآ بوده و عورد اوجه همه، چه   نرگس، در زندگی فرهادِ خانداده

 !جایهاهی دااته؟

  ر خانی هه ااتدار و یکه اازی اش از عداآ گذرِ سالداآ، هنوز از ررم های پسرش عی آید، چه هرده؟ساو 

هنوز هم پسترش واتی استمش را ادا عی هند، فکر عی هنی عردی عرتدر وض عغرور، با نهاهی ادد، با عصا عرابل  

  .ایستاده

 !اهورا  ض عثلِ ضضضعثلِبا دو چجم سداه و نافذ و اخمی گره خورده دارد نهاه  عی هند 

  عهناز و جوانی اش، عهرانی هه اهورا اسمش را عی برد؟!هه بودند و چه هردند؟

سواوت، در امام عغدم عی چرخندض دندای اعروز عصر، خاهستری و عه آلود اس ض خزه هننده و درد آلودض پر بغض 

 .و پر ررم

 !هجدد فرهاد هاا ، هر وا  ررم زد و نرگس گز  ضآهی، از اه دل

 از ساور خاآ نام برد، دنداآ روی هم سایدد

  !واج به واجِ نام عهراآ را، با عجق ی  برادر به برادر ادا عی هرد وعهناز 

ل ن و نوع، نام بردنش از این آدم انم را عی لرزاندض فروغی هه ررم به ررم استتتمش را عی هجتتتدد، عثل ی  

  .عی بارید فرزند با عجق ض دلتنهی از امام هلمااش برایش

چجماآ خسته ام را عی گردانم و از فرهاد رد عی اوم ض نزس عی هجم وچجم عی چرخانمض هاسه ی چجم هایم 

  .خدلی وا  اس ، از اا ، خج  اده اند

اهورا را، چنتد عتر آنطرم ار عی بدنم! بته درختی بلند، اکده داده و دستتت  هایش را به بغل گرفتهض اخم هایش 

  .خورده اند و نهاهش چناآ ادره اس ، هه عی لرزاندمچناآ در هم گره 

ش در زندگی فرهاد هاا ، همدجه بودض با آنکه عی دانستم، پسرش ندس ، اعا همدجه ر ور پر رنگ و همدجهی ا

  .از پسر برایش بدجتر بود

 گذاته با آدم های خانداآ هاا  چه هرده هه عن را هم جدئی از هماآ گذاته هرده ؟

  .اار هالغ، عثل نااوس عرگ اس ، خبری دارد و دلم عی لرزدصدایِ اار 

  .نهاهم به اهورا خدره عی عاندض اخم امام پدجانی بلندش را گرفته و نور آفتاب چجم هایش را جمع ار هرده

  !از انه ی درخ  جدا عی اود و ادعی نددی  ار عی آید، اعا از ررهتش پجدماآ عی اود

دره اش عی هجد و هالفه، همه را عرب عی دهدض بر عی گردد و به درخ  هنارش دستتی عداآ عوهای اهوه ای ا

 .باز اکده عی دهد

دوباره دس  هایش را چلدپا عی هند ض چجم هایش ی  ل ظه طوونی رویم عدخ عی عاند و بند هم به دس  های 

 .روآ عی دهدفرهاد خاآ خدره عی اودض ابروهایش بدجتر در هم عی اوندو نزسش را ع کم و عمدق بد
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از نهاه خدره اش رد عی اتتوم ض ی  پایش را اائم به درخ  عی هندض ژستتتش دلم را به درد عی آوردض راو نه ؟! 

 .راو هه همه چدد، برایم عه آلود و گرفته اس ، نه! لبم را ار عی هنم، زبانم اور عی اود

 خوبضضض برده اش ؟ _

عی هجد و لبخند هم جانی عی زندض خدا عی داند این عرد فرهاد هاا ، دست  از نواته ی اکسته، روی سنگ 

 عهناز؟  در ذهنش به چه فکر عی هند ؟ نرگس یا عن ؟ یا رردر  ر ور عن و نبود نرگس و بودآ در هنار

 *** 

از خانه ی ستوده هه بدروآ عی زند، هی دو چجم عثل دو یجمِ براق و درا  جلوی چجمانش عی آید، دخترکض 

هرده بودضهر ل ظه در خانه ی ستتوده، دلش عی خواس  از گواه ای دخترک بداید و نهاهش  اوجه اش را جلب

  !هند

از صب  زود بدروآ زده بودض اره  و عجغولد  های زیادش، وا  استرار  زیادی نمی دادض آخرِ ساع  هاری، به 

اد و انرژی عثب  و خاصی هه عنجی اطالع داده بود، اا ااخدرش را به پدرش اطالع دهد و راو با رس هایی عت 

 .از خانه ی هلنهی اعا گرمِ ستوده، گرفته بود، سم  خانه عی رف 

عااتدنش را عداآ رداط پارک عی هند، بر عی گردد اا درِ باز عانده را ببندد، عش رضتتا را در رال بستن در عی 

  .بدندض عنترض، پدرعرد را صدا عی زندض عش رضا با لبخند نهاهش عی هند

  !ی! عن نهزتم خودم هارعو عی هنم؟عجد _

 .پدرعرد با عهربانی به رویش لبخند عی زند و در را هاعل عی بنددض نددیکش عی ایستد

  .وظدزه اس  آاا جاآ ، دارم عدداو عی گدرم_

 .پدجانی بلندش جمع عی اود

 !اما خودت صاربخونه ای عجدیض این ررفا چده ؟_

بلند ااع  هنارش عی گذاردضعرد عرابلش بدرگ اده بودض پسر هوچکی هه عش رضا، دستش را روی اانه ی عرد 

خودش با عجق دندای عردادآ و عرد بودآ را یادش داده بودض راو عرابلش، عردانه و عتواضع ررم عی زدض امام 

پستترک چددهایی را هه آرزو دااتت  به پستترش یاد بدهد، به او یاد داده بودض باغبانی ، انمدرات و هر چه هه از 

هن کاو باغ دریغ عی اد وراو برای خودش عرد هاعلی اده بود و آااار ضاخالاش ابده خانم خانه بودضعهرباآ و 

 .خوش برخورد

  .هاری ندس  آاا بزرعایدد خونه ، ساور خاآ و خانم، اوآ نهراآ عی ان _

 .ی اودفرهاد،بوسه ای سر اانه ی عش رضایِ خمدده عی نجاند و با لبخند از او جدا ع

  .به ع ض ورودش به خانه، ساور خاآ را ایستاده، هنار پن ره، رو به رداط عی بدند

ستتالم بلند باویی عی هنددو آرزو عی هند، هاش اینبار پدرش بر گردد و لبخندی عثل عش رضتتا نثارش هند و  

  !پاسخش را بدهد

 .اکاآ سر عی اوداعا، پدرش نهاه از بدروآ نمی گدرد و به عادت همدجه جواب پسرش، 

  اا اوآ ه ا بودی؟ _
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فرهاد، از انددآ سوال ساور خاآ، عداآ هال عی ایستدض پدرش هنوز بدروآ را نهاه عی هندو اخم، هم ضمدمه ی 

  . همدجهی چهره اش اس 

  .رفتم عدادت هموآ آاایی هه باهاش اصادم هردم _

 .باوخره،پدرش از پن ره دل عی هند و بر عی گردد

 نهزتی عرصر نبودی! پس رفتن  دیهه چده ؟عهه _

 !اعا انساآ هه هستمض عنم یه طرم ا ده بودم و وظدزه ام بود،عداداجوآ برم  عرصر نبودم _

  !ساورخاآ با ابرویی در هم و عتزکر، به او نهاه عی هندضپسرش را درس  نمی اناخ 

فرستاده بودش و راو گاهی عنادواش را وا  اکل گدری اخصد  و دندا اناسی اش، هداراآ هدلوعتر دور ار 

  . بهم عی زد

  !رفتارت با زیر دستات درس  ندس ، پسر جاآ _

 .ارتماو رفتارش و ع بتش را به عش رضا دیده بود

 رفتار بدی دااتم؟ _

  .دوس  ندارم آدعای زیر دستم از رداوآ فراار برآض دفنه ی آخرت بااه _

م !ل ن دستتتوری اش هالفه اش عی هندض عادرش، ی  عمر با این عرد زیر عرتدر و خجتت  ، بدوآ ذره ای اننطا

 !ی  سر  چهونه روزگار به عدانسالی رسانده بود؟

  .اگه عنظوراوآ عش رضاس ؟ خوداونم عی دوندن، رق به گردآ آدعای این خونه داره _

  .نجده اند ابروهای پدرش چناآ گره عی خورند، انهار همدجه همدن اکل بوده اند و هرگد باز

رری در هار ندس ض هر هاری هرده، بدوآ عدد و ررواش نبودهض فاصله ااو با آدعای اطراف  رز  هنض او با اونا  _

 !فرق داری

فرهاد هالفه از ب ث ی  طرفه ای هه، ستاورخاآ خودش را ع قّ و برنده عی دانستت  ض فرط سرش را اکاآ عی 

 .دهد ض به سم  پله ها عی رود

 جازه دادم، بری ؟عن به  ا _

رفتتار پتدرش بتا آدعهتا و رتی او، از باو به پایدن بودض خدال عی هرد باید همه رتی فرزندش، بله ارباآ گوی او 

بااتتتندض دوره پدرش ستتتر آعده بود واو هنوز فکر عی هرد، دندا همدن ا و ع ل رکمرانی اش آدعهای عربوط به 

 : گویداوس ! عصبانی، سر جای اولش بر عی گردد و عی 

  .نه ضضضببخجدد_ 

  .ساور خاآ ادیمی سمتش عی آید و عی غرد

چی اونور یادت دادآ ؟ پولمو ریختم او جوی آب!هه ضضض دلم خوش بوده پسر فرستادم ،بهترین عدرسه و هال ،  _

  !هه اربد  و زندگی یاد بهدره، هنوز درس  بلد ندس  با اطرافدانش برخورد هنه

 

  ه گدر اعجب و اذی  هردنش، خارج از ا مل عی اود ضعادرش ه ا بود ن ااش بدهد؟ا مل ساور خاآ بهان 
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 ضضض_

  خوبهضضض پس خودام عی دونی؟ _

  .انها پدرش را نهاه عی هند

 ضضض-

 فکرااو هردی ؟_

 .پدرش از هر در دوس  داا ، وارد عی اد

 در عورد چی ؟ _

 !عهنازگد  عی زنی؟ یا خوداو زدی به اوآ راه ؟ در عورد  _

  .از هر طرم عی رف ، ساورخاآ چددی برای گزتن داا 

  .گزتم هه فرص  بدین _

 

  ! نهز ، نه

از طوفاآ ستتاور خاآِ اعروز، بدوآ ر تتور عادرش ارستتدد و نهز  عن اعروز همی به دخترهی با عطر یاس، فکر 

بش گذر هرده بود، برایش هرده امض ا ربه ی رستتی هه ل ظه ای نستتب  به دختر خانه ستتتوده، در رگ و پی ال

 ! لذت بخش بود

 ساور خاآ عصبی ار از ابل صدایش را باو برد و گز  : عی خوای سزدنه هوا هنی بچه؟

 .او را بچه عی دانس  و ااهدد داا  زآ بهدرد ! عسنولد  زندگی به دوش بکجدض ساور خاآ را درک نمی هرد

اطنی به ررم های بی عنطق پدرش بدهد، صدای فراته ی چجم هایش را آرام عی بنددض اا عی خواهد، جواب ا

 !ن ااش عی آید

 هی اوعدی، پسرم ؟ _

  !عادرش با عجق عی گز  پسرمض ساور خاآ عثل ی  پدر خوانده با او رفتار عی هرد

ز ااز رگ و ریجه ای هه برایجاآ به ارث گذااته بودند، عتنزر اده بودضراو عی فهمدد، عهراآ چرا بدوآ اطالع و 

 .راه نرسدده، به یکی از جنس زآ پناه برده بود

  .به سم  عادرش عی چرخد ضسالم آراعی عی هندض عادرش با ع ب  نهاهش عی هند

  .سالم پسرم، خسته نباای_

 .بی روصله و نارار  اجکری رو به عادرش عی هند وپدرش را عخاطب ارار عی دهد

 عی اونم برم ؟ _

هاش ستوده بود! هاش ساورخاآ بود ، اعا الخ و گدنده نبود! عهم نبود، عرد اده هاش ساورخاآ ، عش رضا بود! 

  .اس 

عهم نبود، دهه ی ستتوم زندگی اش را دااتت  ستتپری عی هرد ،آدم هه بودض خانواده و ع ب  خانواده عن ده عی 

 !هردضچددی هه آنطور دلش عی خواس ، نداا 
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دض امام ررم های پدر و پسر را اندده بود، اعا نخواسته بود فروغ بند از رفتن فرهاد به همسترش نددی  عی او

دخالتی هندض ارجد  داده بود، بهذارد پدر و پسر با همدیهر ررم بدنندض فرط ل ظه ای هه رس هرده بود، ااید 

 !رریمی اکسته اود، آعده بود

  !از فرهاد نمی ارسدد، اعا همسرش اند عی رف 

  .بود و خوب عی دانس  همسرش امام دندایش فرهاد اس  پسرش از ع ب  پدرانه ، دور عانده

 ! در پوسته خاص خودش ع ب  عی هرد ، به سب  خودش

ساور خاآ دوباره پج  پن ره سرااسری و بلند عی ایستدضخدره بدروآ را امااا عی هندضرواسش عتوجه ی االش 

  .ندچند گن ج  هوچ  بودضعوجودات هوچ  سر برا و زنده عاندآ نداع عی هرد

  .هماآ دعوای اکراری برای انازع برا و بودآ

عتزکر و عصبی از ررم ها و رفتار فرهاد فرط نهاهش عات هماآ چند گن ج  اس ضفروغ اانه به اانه اش عی 

ایستد ض انهجتاآ ظریزش را دور بازوی همسرش رلره عی هندضبا پدچددآ دس  نرم و لطد  فروغ به دور بازویش 

نهاه گذرایی عی هندضدستتش را باو عی آورد و دور اانه همسرش عی اندازدض همی او را به  از ستر اتانه به فروغ

خودش نددی  عی هند ض ستتاور خانی هه از نمای بدروآ فوق الناده آدم خجتت  و بدوآ ارستتاس نجتتاآ عی 

 .دهدضگاهی راعترین عوجود دندا عی اد

 ! باید یاد بهدره _

عی گدرد ضآدم ها همدل و هم بالدن هه عی اوند، گاهی وزم ندس ، درد و فروغ نهاهش را از نمدرخ ستاورخاآ 

 ! .فرط با نهاه، زعدعه عی هنند  فکرااآ را به زباآ بداورندض گاهی، ررفهایجاآ را

  !زیادی دارین بهش سخ  عی گدرین،آاا_

  .نهز ، هرگد به فرهاد آساآ نهرفته ای

  !رد رساسی عثل فرهاد ااید راه ه  نجانش دهدنهز ، عهر و ع ب  به سب  ساورخاآ برای ع 

از غ تبِ ستاور خاآ، واهمه داات  ض نمی دانس  و در خودش نمی دید به همسرش بزهماند، بدجتر عهر پدرانه 

 !اش را خرج فرزندااآ هند

 وع کم ندس ! هسی هه او اصوراام عی خواستم ندس ض فکر عی هردم دوری و غرب  عرد بارش عداره، نه اوآ  _

 ! نه عهراآ هدچکدوعجوآ اونی باید، نجدآ

  .فرهاد هه سربراهه ساورخاآ _

  .عرد نوچی، هالفه عی هند

سربه راهی نمی خوامض ع کم بودآ عی خوامض غرور و عردونهدجو عی خوامض عثل زنا ع ب  عی هنه! خدلی دل  _

 !ز عاابتش عی ارسمررمهض زود هوااه عدادض از عهلکه زود هنار عی هجه! زود ساه  عی اهض ا

 از عداآ بازوی گرم و عطر خاص ع ب  ساور خاآ بدروآ عی آید و عی گوید : عنظوراوآ چده ؟

  زآ باهوای بودض ررفهای ساور خاآ برایش ی  زنگ خطر ع سوب عی اد یا نه ؟
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عثل خودااآ خودش هم نمی دانس ضاعا فرهاد خوب بودض نسب  به درد و غم، همه واهنش نجاآ عی دادض با همه 

 .زندگی عی هرد

راو عی خواستت  در هر رده ی اجتماعی بااتتندض فرای برای پستتر اازه از فرنگ برگجتتته اش نمی هردض ه تتمِ 

 ررفهای ساورخاآ برایش سخ  بودض چه اوانی از فرزند آرام و عهربانجاآ داا ؟

ر عجکلی از پا درش بداره ، نذاره ضضض دوست  دارم انها واریم ع کم بااته ! عثل خودم به هسی راه ندهض نذاره ه _

 !هووم

  .ساور خاآ عکالمه اش را نصزه رها عی هندض عرد ررم زدآ نبود

به ستم  اااق استترارتجتاآ آرام و عصا به دس  عی رودض اوجهی به نهاه عتزکر و عات عانده ی همسرش نمی 

 .هند

 !خودش فکرش درگدر بودضدرگدر عااب  انها دارایی اش 

خواستتتهار داره خانمض رواستت  بااتته! به پستترت بهو دلم نمی خواد او این ا تتده ررم و ردیثی پدش عهناز  _

  .بداد

آدعهای این خانه هر هداعجاآ بدن ناگزته های درونی یجاآ دس  و پا عی زدندض بدوآ آنکه رسم با هم بودآ ی  

  !خانواده را بلد بااند

*** 

عاه برگجتش، عثل فدلم از عرابل چجم هایش عی گذا ض چجتمش به ستر  خج  اده بودض امام عدت چند 

امام زندگی اشض همدجته روالش این گونه نبود! پدرش عوض اده بود؟! یا همدجه همدنطور بود؟نمی دانس ، او 

با رویا فاصله   وااند  زندگی اش ، دندا، دندا،  را نمی اناخ ض در آرزوهایش دنبال پدری عهرباآ و همدل بود، اعا

  .داا 

  .عداآ رف  و آعد های ذهنی اش، عطر یاس در افکارش عی پدچدد

عی چرخدد، عثل پدچ  های و بواه های یاسِ دور هاج ض پررنگ! پر عطر و زیباض ستتتاورخاآ، گاهی به پستتتتوی 

ذهنش عی رف ض اعروز عصر رس بویایی اش اوی ار از همدجه بود! بو عی آعدض عطر دو چجم یجمی رنگ، عداآ 

زیبایِ ر ب و ردا عی آعد! برای ل ظه ای از یادآوری اش سر عس  عی اد و به هر چددی لبخند عی زدض رنگ 

  .دلهره ای ع دب به جانش عی نجس 

  نمی دانس  این رس چدس ؟ آیا عجق همدن اس ؟

  !در عدت چند روزی هه به عالاات ستوده عی رف ، این هجش بدجتر عی اد و همتر، نه

*** 

راآ و نددی  اتدنش به عدد،عهراآ بلند عی اود و با ادعی بلند، نددیکش عی اود ضهر دو عجتااانه با دیدآِ عه

  . .دس  همدیهر را، با دوستی عی فجارند
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صتدایِ سالم ظری  زنی، سر عدد رواسش را از عهراآ عی گدردضاعروز صب  عهراآ به اره  زنگ زده بود و او را 

هرده بودض گزته بود عی خواهد ستور عروسی ندااته اش را به او دهدض  برای اتام در ی  رستتوراآ ع لل دعوت

 . گزته بود، او انها عهماآ این ازدواج اس ضهلی هم دستش انداخته بود هه، بی عرضه اس 

 .هر سه نزر پج  عدد عی نجدنند ضگالره آرام و با طماندنه عخاطب ارارش عی دهد

  .ررم اماس عهراآ زیاد از اما ررم عی زنهض همدجه،  _

ارتماو این جمله هلدجته ای ارین ررم برای آغاز ررم زدآ دو نزر با ی  واسطه در دنداس ، اعا به دلش عی 

نجتتدند ض انتخاب عهراآ هر چه بود با همدن برخورد هوااه هم عجتتخص بود، بد ندستت ض اعا ستترو، ارتماو چندن 

 ! نظری نخواهد داا 

  .دو اا برادریمعن و عهراآ جدای از خویجاوندی،  _

  .عهراآ دستش را سراانه ی فرهاد عی زندو عی گوید : عا چاهریم

  . هر سه عی خندند

برعکس فرهادی هه عبادی آداب بود، عهراآ، گاهی دوستت  دااتت  از چهارچوب بدروآ بدندض رتی در نوع ررم 

عهراآ به این سب  ررم زدآ، جواددآ و رف  و آعدهایش به بازار، به خاطر هار پدرش، همایوآ، عالاه   .زدآ

  .برایش جالب عی آعد

در عورد آانایی و ازدواججاآ به جد هماآ اب اول، دیهر هن کاوی نکرده بودضااعی دلچسب، همراه عهراآ و نو 

عروس عهرباآ و خوش برخوردش صرم عی اودض ضاب خوبی را گذرانده بودندض با دیدآ لبخند های هر دو ، نهاه 

  .ه هم، بارها دلش آراعش عی خواس ض به دور از دستورهای پدرش و دلنهرانی های عادرشپر از ارساسجاآ ب

به همدم دااتتن همی فکر هرده بودض نمی دانس  از ه ا و هی؟! اعا عطمننا عهناز در نرجه های آینده اش ارار  

 .نبود، نرجی دااته بااد

*** 

ادِ آآ، بدروآ عی گدردض دس  عداآ عوهای آازته اش صدای صب   چند نزر،رواسش را از هوهو و گردو غبار و ی

  .عی برد و عرابجاآ عی هندضر ور آدم هایِ نجسته دور هم، وسط هال بدرگ خانه، وادار به سالعش عی هند

فروغ، با چجتم های عهرباآ و سرخواش نددیکش عی اود وه  را از دستش عی گدردض با دستی هه پج  اانه 

  .ه هدایتش عی هنداش عی گذارد، به سم  برد

بازویش را گرد اتتانه های عادرش رلره عی هند و ااتتاره ای به هتش عی هند و عی گوید : نمی خواد، اربون  

  .برم

ستترو، . بوستته ی پر عهرش را روی روستتری زیبایِ عادرش عی نجتتاند ضستتاور خاآ با اخم فرهاد را نهاه عی هند

  !از همه ی دندا و با لبخند نهاهجاآ عی هند و عهنازبالبخندی خاص و عننی دار وهمایوآ خاآ، فارغ 

در رال جویددآ ناخن ااتتاره اش! ررص امام وجودش را عثل آلی در هم عی پدچدض ع ب  های فرهاد، به همه 

  .بی دریغ اردیم عی اد و برای او، همدجه فاصله ااآ به چجم عی آعد
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عی بردض هم هم داا ، این دور همی های نددی  به هم  فرهاد، با عذر خواهی، برای انویض لباس به ااااش پناه

و با عنظور، عصبانی اش عی هردض از نتد ه ی این دوره همی ها، واهمه به دلش عی افتاد و عثل عوریانه، ذهنش 

  .را عی خورد

و لباس های خاک گرفته اش را، انویض عی هند و اصتتد بدروآ رفتن از ااااش را داردض صتتدای چند اره ی آرام 

هوچ ، باعث عی اتود از پجت  دری هه اصتد باز هردنش را دارد، عرب بکجد و بزرعایددی بهویدض دیدآ همه 

  افرادِ راضرخانه را پج  این در اواع داا ، اعا این آدم، نه،

 .ی  اای ابرویش از ان ب، ناخودآگاه عی پردضعهناز همی دس  پاچه از ر ورش لبخندی ع طرب عی زند

 !بدام؟پسردایی عی اونم داخل _

  .گد  و عتن ب از ر ورِ عهناز این ا،عرب عی رود

 ! رتما_

عهناز لبخند عطمنن اری عی زند ضسرش را همی عتمایل به بدروآ از اااق عی هند و واتی خدالش از نبودآ هدچ 

 .جنبنده ای در راهرو اااق ها رار  عی اود، در اااق را پج  سرش عی بندد

 !زیر نظر گرفته اس ض چه چددی، او را، به این ا هجانده بود؟امام ررهات دختر را 

عهناز باز هم گواتته ناخنش را به دنداآ عی گدردو نهاهی به ف تتای اااق عی اندازد ض نهاه بازیهوش و عخمورش، 

  .چرخ عی خورد و به فرهاد عی رسدض فرهادی هه عواکافانه و عنتظر نهاهش عی هند

به ادت اروع به اپددآ عی هند ض آعده بود از جایی اروع هندض اا به رال چددی را البش با نهاه عستردم فرهاد،

به این صراف  نخواسته بود ! اعا وجود این عرد دس  و دلش را عی لرزاندض دوس  داا  راو هه فرهاد ادم های 

یش را گاهی برای به استتوار و بلند را طرفش بر نمی داات ، او ادم عی زد و به فرهاد عی رسددض ااید نهزته ها

 !دس  آوردآ عهم ارین آدم زندگی اش، عی اوانس  عرابلش جار بدند، نه؟

به طرم اختش عی رود و از عهناز هم عی خواهد روی انها صتندلی اااق بنجدندضر ور عهناز، این ا همی اوهه 

واانا در ذهنش رویا اش هرده است ضواانا، از نتد ه ی این دور همی ها داات  عی ارسددض عی ارسدد دخترک، 

 !بافته بااد

همه ی، ررهات فرهاد را زیر نظر گرفته ض البش عداآ ف ای سربسته ی اااق و با ر ور عنبع گرعای نجسته ی 

  .روبرویش، بنای ناسازگاری راه انداخته

جوانی فرهاد را بارها در انهلدس به واسطه ی سزرهای خودش و عادرش دیده بود ضاز هماآ واتی هه رس های نو

  .اش اکل عی گرف ، ااهداده ی سوار بر اسب سزددش، خدلی ابده او بود

  !گاهی ذهنش گریدی به هجوری دیهر عی زدض! با امام اوایش به رریم فرهاد پا گذااته بود

عی خواست  فاصله ای را هه او اصال برای هم هردنش ادعی بر ندااته را برداردض به بهانه ی هتابخانه آعده بود و 

او این ا نزستش باو نمی آعدضخط افتاده وستتط ابرو های فرهاد دستت  و دلش را به اکاپو عی اندازدض او، را رق ر

 . خودش عی دانس ! انها چددی هه از دندا عی خواس  و دوس  داا 

  .عهراآ هه رفته بودو امام اده بود و او عانده بود با دندایی از خداوت ادرین و زیبا، از این عرد
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  داا ، دیده اودض عواند  زندگی و آینده ی روان فرهاد، عروس خانواده دایی اش بودآ، به چجم آعدآ دوس

 !رق خودش عی دانس ضرالش را بند از سالها، ندیده ادآ خوب عی هرد  !و دااتن ی  عجق زیبا

ااتتته، عجتتق در عرهد امام اوجهات اطرافدانش ارار عی گرف ض چددی هه در امام طول عمرش رس عی هرد ند

  !فرهاد عی اوانس ، به او بدهد

 !دوس  داا  ع ب  های آدم های دور و اطرامِ فرهاد عال او بااد

  !رتی ع ب  گاه و بی گاه سرو، هم 

رس عی هرد، اماعجتاآ را فرهاد داردض ر ورش و ناعش همض همایوآ و سرو غرورش را سر خورده هرده، بودند! 

نمی آعدض اعا فرهاد همه را داات  ! دُر و ستنگ گراآ ادم  عداآ ازسه سدنه  ع ب  در خانه اتاآ دُر بود، گدر

  .اش را عی خواس ! دلش عی هوبددض ع کم و پر سر و صدا

  .دستانش از اضطراب انهایی با فرهاد، سرد بودند و انش به عرق نجسته بود

اتهض به عادت وا  هایی هه از دروآ سکوتِ عهناز و ر ورش امامِ ف ای اااق را بدن زعدن و آسماآ عنلق نهه دا

 .عتالطم عی اود، ناخن به دنداآ هایش عی هجدضرو به روی فرهاد عی نجدند

فرهاد، امام ررهات هدستتتری  دختر را نهاه عی هند! با یادآوری ررم های آآ روز عهراآ و گاهی واهنش های 

 . ی برد، دور از انتظارش ندس عصبی عهناز در جمع، فکر اینکه او ارتماو از عجکالت روری رن  ع

  .با بغل ناخن استش، انتهای ابرویش را عی خاراندض رو به دختر عرابلش عی گوید : خوبضضض بزرعایدن

چجتتم های عجتتکی و خمار عهناز باو عی آیدض عنذب، خودش را روی صتتندلی جا به جا عی هندو ناخنش را از 

  .چنگ دندانهایش جدا عی هند

  ...عدم بهم هه ضضضههمضضض عن ض ضضاو _

نهاهش روی دستتهای گره خورده عهناز و فجتارااآ برای ع کم در آغوش هجددآ هم عی عاند ضدخترک ا   

 .فجار بود!نددیکش عی ایستد

  !دوس  دارد، او را رمای  هند به عنواآ ی  خواهر هوچکتر ، اعا نه چددی هه در اصور دیهراآ جووآ عی دهد

  .جاآ دادآ و البته عننط  بودآ درعرابلش عی ارسداز ع ب  هردآ و اوجه ن

از وابستته اتدآ و دل دادنش بدجتترضخبر ندارد، دخترک چجتم بستته دل داده ضنمی داند این استرس و دس  

 . پاچهی اش از هماآ رس هایش نجات گرفته

 دختر عمه ؟ _

 .ند و خدره یجاآ عی اودعهناز نهاهش را باو نمی آورد، در عوضش دستهایش را ع کم ارگرد هم عی ه

را  ناعش  از واتی هه فرهاد برگجتته بود ، ی  بار به استم صتدایش ندده بود! با رس بداآ و لطاف  اسم ی  زآ

  .نخواخنده بود

 !ع ته ضضض ناز

 .عطر ر ور نددی  فرهاد، رالش را دگرگوآ ار عی هند
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آعدنش فکر خوبی نبودض از فکرهای عادر و از آعدنش پجتتدماآ اتتده و دلش عی خواهد زودار برودض اصتتال اتتاید 

پدرش برای فرهاد خواتتش نمی آعد! اعا این ا بودآ! وراتتکستتتهی همایوآ به او ربط دااتت ! دلش عهم ار بود 

 !؟نه؟

همهی اتاآ ازآاتوبی هه نددی  به واوع اش بود، عی ارسددندض فرهاد ی  پله بود برای گذر از این ب راآ؛ نمی 

اتاآ اس ؟ اعا هم همایوآ و هم سرو، خواسته بودند، رواسش به فرهاد بااد! برای او دانست  واانا چه در ستر 

سانتی اش ایستاده و با عطر خنکش عهم بودضنه، درخواس  دیوراآ و صالش 09ارستاسش به عردی هه در فاصله 

  !دید عنزن  طلبانه یجاآ

 .عادرش از جایهاهجاآ ندول هنندعجق اش را عی خواس ض اوجه اش را عی خواس  ض دوس  نداا  پدر و 

دلش، دراز اتدآِ دست  های لرزانش را سم  دستهای عردانه اش عی خواس  ض بدن دوراهی عانده بودض عجق و 

  .دوس  دااتن و خواسته های واد انه ی پدر و عادرش برای عاندآ در جایهاهجاآ، عبی اش عی هرد

 !   همکجاآ هند؟ از چددی سر در نمی آورد، فرط گد  بودعهر، دایی ساور، بدوآ این نرجه ها هم نمی اوانس

 . فرهاد از سکوت دخترک هالفه عی اود ض سرش را همی خم عی هند ، عستردم عهناز را نهاه عی هند

  !عتت ه ناز _

  !اینبار دخترک با چجم های جادوی اش سر بلند عی هند ض چه زود آرزویش برآورده اده بود

ه را هجدده بودضااید اخدالت بدمار گونه اش بود، اعا هالم فرهاد رس داا ، فرهاد گزته بود، عتتتتتت   ه ناز و عتتتتتت 

  .عتتته را هجدده بود و نازش را چه عی هرد؟ رس و رالش را، به ه ا عی برد

چجم در چجم هم عی عانندض عنتظر اس  صارب این نهاه گریداآ و دس  هایی هه اوآ دیهر هم آغوش ندستند 

 .الجاآ رار  ار اده باوخره چددی بهویندو انهار خد

 !عن ضضضعن از ضضض ازدواج عهراآ خبر دارم _

پووم هجتدده ی عهناز، بند از بداآ این جمله اینردر بلند هست  هه، صدایش را فرهاد هم بجنودض عطمنن اس  

 .ه فرط بهانه بودعهناز ا   فجار بداآ همدن جمله بوده، اعا خبر نداا  چدد های دیهری هم هس  و این جمل

 .هماآ روز به عهراآ فهمانده بود، عهنازچددهایی انددهضاعا عهراآ خوابدنانه ررفش را رد هرده بود

  !عی دونم _

 .عهناز نهاه عتن بش را به او عی دوزد

  یننی ضضض یننی عی دونستی عن فهمددم؟ _

  .اینو یادش رفته، به  گوادد هنهبلهض اعا فکر نمی هنی گوش وایسادآ هار خوبی ندس ض فکر هنم عمه  _

 ! ل نش اوبدخی بود ، ااید اوبدخ ی  برادر نسب  به هار خطای خواهرش

 : عهناز دلهدر از ل ن اغددر هرده ی فرهاد، عی گوید

  !اگه هار عن ااتباهه، پس هار عهراآ چده؟ یا او هه باهاش همدستی _

  .ااعده ی ی  بند انهج  باو عی پرد ابروهای فرهاد، از این اغددر عوضع و ررم دختر، به
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عهراآ خودش باید بهه، نه عن! اما هه همه چددو انددی باید بدونی عن همدستش ندستم! اگه هاری هرده و  _

 ! انتخابی دااته، آدم بالغ و عسترلی بوده هه برای زندگدش اصمدم گرفته، دختر عمه

 .متر عی اوداز جایش بلند عی اود ض با بلند ادنش فاصله یجاآ ه

  همدن؟ _

نهاهش روی گردی صتورت دختری هه اا چند ل ظه پدش از اضتطراب دستهایش را عی چالند و اوآ چددی اه 

نهاهش عثل عمه جووآ عی دهد، عی چرخدض ستتترش را به عننی همدن اکاآ عی دهدض عهناز اکانی عی خوردض 

 . اکاآ خوردنش باز هم فاصله را همتر عی هند

  .ااتباههاعا هارش _

در جواب ررم عهناز چددی نمی گویدض چجتم های دختر، از روی صتورت فرهاد، پایدن عدزتد و به سراانه اش 

 .عی رسد

  .درس  و غلطش پای خوداه _

آیدضعتن ب از رره  عهناز اکاآ خزدزی عی خورد  هردآ جمله اش، به سمتش عی دس  عهناز همدعاآ با بداآ

 .اود و سم  اانه ی راستش عی رود ،اعا دس  عهناز نددی  ار عی

ر تور و بودآ دختر و دستتی هه نددی  عی اود، عثل ی    دروآ دخترک غوغاست ض فرهاد گد  و عتن ب از

 .ع سمه عی ایستدض با رره  دس  عهناز، سم  اانه اش نهاهش به هماآ طرم عی چرخد

نجتاآ دهدض با دو انهجت  اتس  و اااره عهناز، لبخند لرزانی عی زند هه باعث عی اتود، چال گونه اش خودی 

اش، نخ روانی هه روی پدراهن خاهستری فرهاد از بدو ورودش خودنمایی عی هرده را عی گدرد و روبه روی نهاه 

  ! سرگرداآ فرهاد باو عی آورد و عی گوید : نخ بود

هرده بودضستتر درگمی  لبخندی عی زند و از فرهاد فاصتتله عی گدرد ض البش با ستترع  نور عی هوبدض همی خراب

فرهاد را به چجتتم عی بدندض ادم اول، را بردااتتتهض راو دیهر نوب  اداعه ی ررفش بودض لب هایش آرام آرام هش 

  .عی آیندض سم  در عی رود و عی گوید : فرهاد

 .نهاه اوهه ی فرهاد باو عی آید

 !چرا ازعن فاصله عی گدری؟ _

ذهن و البش را درگدر هرده ضجسارای هه بند از نددی  ادآ فرهاد و  چددی را به زباآ عی آورد، هه عداهاس ،

گزتن استمش از زبانش، عثل اطرات آب ردات بخش در رگ هایش دویدده بود، را دوس  داردض فرهاد، از اغددر 

 .عتن ب لب عی زند دضا باز و بسته عی هند اا ررفی بدنعهناز و ب ثش، دهاآ خجکش ر

مم ؟! چرا این فکرو عی هنی؟ او عثل خواهر ندااته عنیض هموآ ادر هه برای عهراآ فاصتله؟ عنظوراو نمی فه _

  !هستی
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از جمله ی فرهاد جا عی خوردضعثل عوجی خرواتتتاآ رس و رالش عی پردضنزستتتی عمدق از هوا عی گدرد و با 

عن خودم به  دنداآ هایی چز  اتتده و روی هم عی گوید: عهراآ باید جریاآ ازدواججتتو بهه! بهش بهدن، وگرنه

  .همدنطوری هم عادرم عجکوک ادهگم ! دوس  ندارم اری  جرعش باامضعاعاآ عی 

 

دستتهایش را هالفه زیر بغل جمع عی هندض سرش را آرام و غددر عوضتع های ناگهانی را نداردضفرهاد، انتظار این ا

 !رفهایش عی عاندعهناز عی رود و او عداآ هداهوی ر ورش و رهدن، در جواب عهناز اکاآ عی دهدضسن

لبخندی اجباری به لب عی آورد ضنمی جلوی اااق خوابجتتتاآ عواجه عی اتتتودضبه ع ض خروجش، با فروغ خانم 

 !خواس  هسی بزهمد ه اس ! اعا راو ااید ، ااید بهتر بود

*** 

 نبودند!فکرش عجغول رفتار عهناز اس ضیا او از سداره ای دیهر آعده بود،یا اطرافدانش برایش اابل درک 

 فروغ با لبخند و نهاهی عتن ب عرابل در ااااش ایستادهضاصال دوس  ندارد،هسی فکرهند،رسی بدن او و عهناز

 اس ضرتی عادرش! 

 

 نددی  پسرش عی ایستد وانهجتانش را دورِ بازوی پسرش رلره عی هندضفروغ با عواکافی نهاهش عی هندض

 اصدمتو گرفتی؟_

 

  .ویی باو عی اندازدفرهاد،هالفه نوچی عی هندضابر

 

 عادر،عن هه یه بار نظرعو گزتم!  _

 

 عهناز از اااا  اوعد بدروآ! گزتم ااید اصمدمتو گرفتیض داری سنی عی هنی باهاش بهتر آانا بجیض _

 

 .عتن ب صدایش عی زند

 

 عادر! _

 

  فروغ آرام عی خندد
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. 

 پس چه هارت داا ؟ _

 

 اصال به عااب  هارش فکر هرده بود؟ خنده اش عی گدردضدخترک چه جسارای داا !

 

 هار؟ آهاآ ! عی خواس  ببدنه از عهراآ خبری دارمض _

 

 فروغ سرش رااکاآ عی دهدضدس  پج  اانه ی پسرش عی گذارد وبه سم  سالن هدایتش عی هندض

 اروال برادراو از او عی پرسدد؟!چه خبره عهه؟_

 ع ض رسددنجاآ به جمع، سرو عخاطب ارارش عی در جواب عادرش انها چددی ندستی زعدعه عی هندض به 

 .دهد

 

 فرهاد،ازعهراآ خبر نداری؟ _

 

نهاهش را از ادم های عادرش هه به سم  آاپدخانه رفته،عی گدردض عهراآِ سر به هوا داا ،هم هم خودش را به 

  امااایش هنارش،دو چجم عخمور و با ادطن دردستر عی انداخ ! سترو، امام ررهااش را زیر نظر گرفته ودر

 .عی هندضاز سر اجبار لبخندی به روی عمه اش،عی زند

 

 اام با هم بودیم،هار داا ،بندِ اام از هم جدا ادیمض  _

 

 سرو؛با نهاهی رید و دادق، سری اکاآ عی دهد و عهناز با ابروهایی باو رفته و نهاهی عننادار،خدره اش عاندهضهمی 

 خودش را به عادرش نددی  عی هندض

 

 عاعاآ، فکر هنم باید برای عهراآ آستدن باو بدندن دیهه، داره سر به هوا عی اه! _
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 عهناز را اعجب با هز  آب استه بودند!دخترک چه در ذهنش جووآ عی داد ؟

 

 داا  جلب اوجه عی هرد؟ با برادرش دامنی عی هرد؟ یا ااید هم رسادت! سرو و همایوآ خاآ،به ررم 

 به سم ِ ساورخاآ عی چرخدسرو، .دخترااآ عی خندند

 . 

 رق با عهنازه خاآ داداشض چند نزرو هم بهش پدجنهاد دادیم، اعا این پسر یه گ از پدرش داره،بی خدال _

 دنداس ض 

 

 هنایه ی سرو به همایوآ، هدچ عکس النملی از سم  همایوآ خاآ در پی نداردض اعا لبخندِ عهناز را از روی 

 صوراش گم عی هندض

 

*** 

اتهر بند از باراآ دیجتب، لطد  و امدد بودضصتافی آستماآ و بوی نم باراآ دیجتب،ناخودآگاه هر هسی را  هوای

ستررال عی آوردضامام عدت ادجه عاادن پایدن بود و بارها امام عطر خدس خورده ی خاک و نم درختاآ هنار 

 خداباآ را،نزس هجدده بودض

 

صمدم گرفته بود،برده ی هوچه ی باری  و ادیمی را پداده عاادنش را سرهوچه ی خانه ستوده،پارک هرده بودضا

طی هندضادم به ادم جلو عی رف  و دو چجتم یجمی دخترک در ذهنش جووآ عی دادض عطر یاس عجماعش را 

 در ایتتن چتتنتتد روز،بتتارهتتا ختتدتتال ختتوشِ دختتتتتر،در ذهتتنتتش نتترتتش بستتتتتتته بتتودض .پتتر عتتی هتترد

اولدن بار،در امام عمرش رس عی هرد دوس  دارد، عثل استم رسش را به او نمی فهمدد! درهش نمی هردض اعا 

عهراآ انها نبااتد! دوست  دارد، به جد خودش هستی هنارش،ررفش را عی اندد! همراه و همدلی عتزاوت عی 

 خواس ض

 

  . نرستتتدتده بته ختانته ی ستتتتوده زنی بتا چادر عجتتتکی پجتتت  به او عجتتتغول هلن ار رفتن با ازلِ در بود
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ایستد و سالم عی هندضبا برگجتن زآ به سمتش،لبخندی روی لبش عی نجدندضدختر، در دو ادم عانده به او عی 

 ی  ادعی اش بودضنددی  و با چجمانی عتن ب!

  

 نرگس با صدایی هه از پج  سرش عی انود،بر عی گرددض صدای عرد جواآ،خوب درذهنش عانده بود!

!رفتار عرد و آداب و شخوب عی اناخت دی  هم واز پج  در،اندده بودضاز ندبارها صدایش را در این چند هزته،

در زندگی اش انری  هرده بودضبرای اولدن بار، به دلش عی نجتتتستتت ض بارها پدرش در خانه از این عرد ،نداهتش

 دوس  داا  بدجتر از هسی بداندض

عی گذرد نهاهش از روی لبخند عرد  عی هرد و به دندای عرد عی گریخ ض آهوی رعدده ی خدالش گاهی نافرعانی

 .و به سه گوش پایدن چادرش عی رسد

 

 سالمض _

 

واار و ردای نرگس، جاذبه دااتتت  و به ستتتم  خودش عی هجتتتاندشضنزستتتی آرام از هوا عی گدردضبویی نمی 

 آعدضچادرش! نبودض

 .ک را در ختتاطرش عثتتل یتت  گن  رز  عی هردبتتایتتد چتتادر و عطر دختر بتوی،عتطترش را نمی دادض

 خونه هستن؟ آاا،سدد _

 

جواآ، دوباره به پایدن چادرش خدره عی  نهاه عستردم ِعرد گس، نهاهش را عنذب و آرام باو عی آوردض با دیدآِنر

همدجتته اه نهاه عرد، اتتودض لبش را از داخل گاز عی گدردض خودش هم نمی داند،چرا دستت  و پایش را گم هرده؟

 چتتادر اتتتود! اه رنتتگِستتتدتت یِ عوج آراعی بودضاینرتتدر هتته دلش نمی خواستتت  دستتت  بتته داعن گواتتته

 اعروز ر ره اس ض عنم،همون ا عی خواستم،برمض جاآ،بابا _

 

 .فرهاد ادعی عرب عی رود

 

 لط  عی هندنض آدرس ر ره رو  _
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دخترک روبرویش سرخ و سزدد عی اودضپارچه ی چادر،عداآ عجتش،سرش افتاده و نهاهش فراری،ازرال و روز 

  او بایستد!دختر لذت عی بردضدوس  داا  ،نددیکتر به 

 

 نرگس دس ِ زیر چادرش را باو عی آورد و سم  دیهر هوچه را نجانش عی دهدض

 

 به یه راستته، بند از راستته،ستم  چپ، ر ره ی نخ وفرش فرواتتی عجتتخصهض  از این طرم برینض عی رستدن_

 خدلی راهه ؟  _

 

روبرویش،هی در رال فرار  دیوارعی اندازدض چجمهایش بدن فرهاد و  نرگس نهاهی به انتهای هوچه و بند به فرهاد

 .اس 

 

 نه، چند دادره اس ض  _

 

ه اش را آزاد عی هندضچند ادم عرب ار پج  سر عرد به تاجکر آرام عرد را عی انودضبه ع ض رفتنش، نزس خز

 سم  ر ره عی رودضراهجاآ عجترک، رسجاآ عجترک و آینده را نمی دانستندض

*** 

ا نهتاهی بته ستتتمتی هته نرگس گزتته،ر ره ی هوچت  و ادیمی را پددا عی هندض به ع ض رستتتددنش به بت

 ر ره،ستوده را پج  عددی چوبی و ادیمی عی بدند ضعداآ چهارچوب در عی ایستد و سالم عی هندض

ه ر هستتوده،به ع ض اتنددآِ صدای آانا،سربلند عی هند ضهر دو به روی هم لبخندی عی زنندض ستوده،همانطو

 ه نجستن عی هندضهنوز ننجسته،صدایِ فرهاد را دعوت بدهد،دستش را به عدد اهرم هرده اا انادلش را از دس  ن

نرگس،در ر ره عی پدچدضاینردر رواستتتش پرت ررهاتِ دخترک بود،نزهمدده بود،  ستتتالم آرام و خوش آهنگِ

 عسدرش ه ا بوده!

 ضستوده،با خنده دخترش را عخاطب ارار عی دهد

 

 ؟تراوهه باز اوعدی،دخ _
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  نرگس ارم زده از ر ور و نهاه فرهاد، لبی عی گددض

 

 بابا او رو خدا ، باز اروع هردین؟ _

   

گونه عخاطبش ارار  هرگد این به ع ب ِ عداآِ هالم ستتتتوده،دا  هه عی هرد،فکرش ستتتم  پدرش عی رف !

  . ر ره عی رود یتهتتایان ستتتمتت  درِ .!نرگس چتتادر را جمع ار دور خودش عی پدچتتد  بود نتهترفتتته

 !اعتتا دلتتش بتتا هتتر اتتدم دختتتتترک بتتاو و پتتایتتدتتن عتتی اتتتتود ،نتتهتتاه فتترهتتاد بتتاو نتتمتتی آیتتد

ظاهر عی اودضعردِ جواآ سالم سر به زیری  سندد بدن در پستو ااع ِ وسالم هردآ نرگس از پستو عی آید صدایِ

 عی دهد و با دستی نخ به سم  بدروآ ر ره عی رودض

 

اری عنبع صدا چند بضی هوبدده ادآ ریتم ی  نواخ  و ع کمی از پستو بلند عی اودصداچند دادره نهذاتته،

 . ستتتمتت  پستتتتتو جتلتتب عتی هتتنتتد ،اتوجتته اش را بتدتن رترفتهتتای گترم و دلتنجتتتدتن ستتتتتوده

 .ستتتمتت  پستتتتتتو عتتی اتتتودرتترهتت  هتتر چتتنتتد داتتدتترتته یتت  بتتار نتتهتتاهتتش، ستتتتتتوده عتتتتتوجتته

 !االده ی صدای دار و اونه _

 

*** 

ضاز روی ی خودش را جمع هند و چادرش را روی سرش بکجدنرگس همگزتنِ ستدد باعث عی اود، صتدای یااهلل

 . به داخل هدایتش عی هندیِ عرد جواآ عی گذارد و روی دار بلند عی اتودضپدرش دست  پج  اانه یِ اخته

 ضچتتدتتد اتتابتتل داری ایتتنتت تتا نتتدستتتتت  ،هتتلتتبتته درویجتتتتتیِا داختتل آاتتا فتترهتتاد،بتتدتت _

با ان ب  ضروی زعدن عی نجدند روی دارِ چجتمانشعی گویدض یداریدعی زندض اختدارفرهاد لبخندی به روی عرد 

 !فرط ایستتتاده استت  ،عن فکر عی هردم دار االیروی زعدن؟ روی زعدن نهاه هرد و از ستتدد عی پرستتد : به دارِ

 عی گوید : دارِ  ،هنر دس  دخترش عی هجد یبافته های جدید یِهه خم عی اتود و دستتی رو ستدد در رالی

 ضاالی هرعوآ اهثرا این وری بافته عی اه ضی زعدن پهن عی اهاالی هرعاآ رو

 !عی گوید: فوق الناده اس ،نرگسهم دار اس  و  با وجدی هه هم راصل دیدآِ 

 

 ضسدد نرگس را نجاآ عی دهد
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  ضهم طررش و هم بافتش س  نرگسمه،هنر د _

 

ند دلنجدن و هوچکی هه روی چهره ی نرگس نجسته عی رود و نهاهش ل ظه ای روی گونه های برجسته و لبخ

 عتی عتتانتتدضاتلتبتش، از دیتتدآِ چجتتتمتتاآ بتراق دختتتر و لتتبتتختتنتتدش،اتتتروع بتته اتتپدتتدآ عی هنتتدض

ستدد همسرش را در جوانی از دس  داده و  ،فهمدده بودره به اصتد اروالپرستی گذرانده بود،زعانی را هه در ر 

 ضبدرگ هرده نرگس را بدوآ عادر و بدوآ ااوام نددیکی

گذااتته بود و در جوانی به اصد چتر  اندهش را در روستتای پدری اش، امام خویجتاونداآِعرد برایش گزته بود،

ود ضاعا با اعرار عناش بدروآ زده ب از اتتهراتتاآ به اصتتدِجنوب عی آورده، بازی و خرید و فروش وستتایلی هه از

 ضبافی اده بودهار و پدجه اش االی و االی ازدواجش با عادر نرگس،

 ی امام دارایی زندگی اش ر رهضیاد گرفته بودهنر دستت  همستترش هه اهل هرعاآ بوده، خودش هم به خاطر  

 !بتتود و دخترش ،طتتااتته هتم نتتمتتی رستتتدتتدنتتد89هتوچتت  اجتتاره ای و هتتل فترش هتتایتش هتته بتته 

 !انده بوداتالی عت و پودِ ظری  نرگس و گره زدآ اتار انهجتتتتتاآِ یِدتد ررم زده بود و فرهتاد نهتاهش روستتت

نخ اابانده بود و طرش ااب ارآنی ریدی هه عخلوطی از رنگ های عنابی و وهی و سرعه االی، نرگس به ات  ّ های

 خورده بودضدل فرهاد گره  و پودِ نرش زده بود و بتا هر نرجتتتش عُهری از عجتتتق هم بر اار او،ض ، عی زدای بود

 *** 

اجخدص عی دهد!در دو عاه گذاته سر هم رفته،پن ،اش باری به ع ض ورود،عهراآ را هنار عادرش روی ایواآ 

 دیده بودشض عهرانی هه خدلی زود به گزته ی خودش عسترل اده بود!

پنهاآ هردآِ بدرگترین اازاق زندگی اش، از چجتم خانواده اش، به اول عهناز عی اوانستت ،برایش دردسر درس  

ررم بدند و هر بار عهراآ با بی خدالی گزته بود،دوس  دارد هندضبارها به عهراآ گزته به ن وی با سرو و همایوآ 

 زنتتتدگتتتی اش را در آراعتتتش اداعتتته دهتتتد و هستتتتتی نتتتزتتتهتتتمتتتد چتتته عتتتی هتتتنتتتد!

پله های ایواآ را اند طی عی هندو دستتتش را ستتم  عهراآ دراز عی هندض هر دو عرد همدیهر را در آغوش عی 

ا نجده،دستش گرد اانه ی عادرش رلره عی اود و گدرندضعهراآ عثل برادرش بود ضهمدل و همراهض از عهراآ جد

  . بتتتوستتتتتته ای روی عتتتوهتتتای بتتتدتتتروآ زده از روستتتتتتری اش،عتتتی نجتتتتتتانتتتد

 .فتروغ، هتر دویجتتتتاآ را بتته داختتل دعتوت عتی هتنتتد، اعتتا هتر دو  عرد، ایواآ را انتختتاب عی هننتتد

نرگس بود و به خانه  عهراآ پر لبخند و با چجم هایی براق سر اا پایش را نهاه عی هندضعس  و سرخوش از دیدار

 برگجته بودض
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 ه تا رفتی پستتتر؟ روز جمنته ای خونه و زندگدمو ول هردم و اوعدم ستتتر وات ! از صتتتب  غدب اتتتدی؟ _

 با لبخندی هه ضمدمه و جدوِ وینز  صورت عانده،به عهراآ نهاه عی هندض 

 یه سر رفتم عدادت ستودهض _

 .عهراآ دستی به اه ریش هوااه صوراش عی هجد

 

 تره؟چرتدر عدتادت عی ری؟ستتتاورختاآ خبر داره؟رتاوعطمننی اون ا بوده؟خرابکاری،چددی هه نکردی؟به _

 .به سوال های پج  سر همش هوااه عی خندد

 

 خرابکاری؟اونم به اندازه ی او؟نهض  _

 

عهراآ،بی طاا ، نهاهی به پجت  سترش عی هندض واتی از نبود هستی،خدالش رار  عی اتتودضسرش را نددی  

 عی آورد و آهسته عی گوید :عااق ادم؟عااق ادآ خرابکاری ع سوب عی اه؟!فرهاد 

 سری برایش اکاآ عی دهدض

 نه!_

 عهراآ خدره با لبخندی ی  طرفه نهاهش عی هندض

 بی خدتال،او نمی گی چرا روز انطدلی هته عی اونستتتتم هنار گالره بااتتتم،آفتاب ندده اوعدم ستتتر وا  او؟_

 ارس به دلش عدزتدض

 

 دده؟عمه فهم _

 

 عهراآ بلند عی خنددضخنده و رالش گویایی خبر بد نبودض

 

زبونتو گتاز بهدرض نه بابا،عن زرنهتر از این ررفامض اا راو هه در رفتم، برده ااتتتم عهم ندستتت ! عن هه هارعو  _

 هردمضاونام با رال و روز خوداوآ خوش باانض
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ودش هه انارم ندااتت ،بارها، به ازدواج با دل بدرگ و ستتر نترستتش،همراه با ادرت ریستتکش ستتتودنی بودضبا خ

 نرگس فکر هرده بودضهر بار ،پدرش را هم جلویش نجانده بود و نتد ه چددی نبود هه بخواهد!

 خوب؟-

 

 ه  دستتتت  عهراآ ع کم بدن دو هتزش عی نجتتتدنتتدضاز اتتتتدتِ ضتتتربتته، بتته جلو عتمتتایتتل عی اتتتودض

 خوب یننی چی؟ _

  

به اطرام، عرابلش عی ایستتدضخم عی اتود، اا هم اد فرهاد نجتتسته ی فرهاد نچی و عی خنددضعهراآ با نهاهی 

 روی صندلی اودضبا نهاهی خدره وصدایی آرام عی گوید:

 ابری  نمی گی؟_

 فرهاد گد  چجم در چجماآ سداه عهراآ عی عاندضابروهایش از سر اوجه همی بهم نددی  عی اودض

 ابری  چی؟درس  بهو ببدنم چه خبر اده؟ _

لبخنتدی بته رویش عی زند و نهاهی دوباره به پجتتت  ستتترش عی اندازدضبا لبخندی بدرگتر از ابل روی عهراآ 

 صوراش روی به صورت فرهاد لب عی زندض

 ! داری عمو عی ای _

 

 بتتا اتتتندتتدآ ررم عهراآ و نتتابتتاور،از جتتا عی پردضعهراآ عرتتب عی هجتتتد وبتتا لبخنتتد نهتتاهش عی هنتتدض

 واانا؟ داری اوخی عی هنی؟ _

 

 عهراآ،سترخوش زیر خنده عی زندضدندا هه به هاع  بااتد،صدای خنده های ،گواهای فل  را، هم هر عی هند!

 واانا؟چده؟اینردر ان ب داره؟ _

 

بی اوجه به چجتمانی هه اتاید از داخل خانه نهاهجاآ عی هند،عهراآ،را در آغوش عی گدردض چند باری آرام به 

 عرب عی هجدض نجانه ی دلهرعی ،سر اانه اش عی زند و
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 عهراآ با نهاهی روان و ازام رو به رویش عی ایستد ض

 او هه از عن خوا ال اری عمو! _

ِ  روبتترویتتش عتتی دهتتدض  فتترهتتاد بتتازویتتش را عتتی گتتدتترد و اتتکتتاآ آراعتتی بتته عتترد اتتتتتاد

 اوخی هه نمی هنی،نه؟  _

 صورت عهراآ از ررفش همی جمع عی اودض

 

هه نهوض انها هستتی هم هه عی اونستتتم بهش بهم اوییض از هِی  نه بابا اتتوخی واستته چی ؟ اینردر خواتت الم _

 عنتظرم هه بدای!

   

ل ظه ای چهره ی سترو و همایوآ جلوی چجمانش عی آیدضدس ِ عهراآ را عی گدرد وسم  درختاِآ رداط عی 

 برد: عهراآ!

 

 عرد هنارش، عتن ب نهاهش عی هند

. 

ه !چند باری از عن اروالِ رف  و آعدااو پرسددهض عی نمی خوام اادیتو خراب هنم،ولی عمه خدلی عجکوک اد _

فهمی چی عی گم؟ بهتر ندست  بهجوآ بهی!باوخره عی فهمن،راو هم هه پای یه بچه وسطه ،این عخزی هاری 

 بندا باعث دردسرهای بدجتری برات عی اهض

   

 .ابروهای عهراآ در هم،گره عی خورند

 

هه اراره اازاق بدزته رو به انم عالددمض نهراآ نباش داداش!رواستتم  روزی هه این هارو هردم،پدهِ همه چددایی _

 هس ،خبر دارم بجن،برام عهم ندس ض

فرهاد،دل دل عی هند اا ررم عهناز را به عهراآ بهوید و دلش نمی آید،اادی اش را بدجتر از این خراب هندضاز 

  عی زنتتد،واهمتته دااتتت ضدخترک و هدنتته ای هتته در چجتتتمتتانش واتی از زآ عهراآ و زنتتدگی اش ررم 

 عهراآ همی از ررفش گرفته اتتده، اعا دوباره با اتتادیِ وصتت  ناپذیری عی گوید: راو استتمجتتو چی بذاریم؟

فرهاد عی خنددو دل به دلِ اتادی عهراآ عی دهدضعثل خودش ادطن  عی هندضعهراآ ،بدجتر از او به اادی و 
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عهرباآ دااتت  هه ع بتش را دریغ نمی هردضاعا  عجتتق و آراعش در زندگی اش ارتداج دااتت ضاو واال عادری

عهراآ ،نته ازپتدری ع بت  دیتده بود و نته عتادرض رق عی داد، گتاهی ستتتر به یاغی گری عی زندضآآ طرم هه 

بودند،آراعتر بودض اعا اواخر آعدنجاآ،بی ارار بود و الخی عی هردضهر چه به روز برگج  نددی  عی ادند،عی دید 

دش عی پدچد و ستنی عی هند ،سخ  نهدردضاز هودهی سختش خبر داا ،از روزهایی هه عهراآ عثل عار به خو

هه عمه اش و همایوآ به جایِ اینکه  هنار دو هودهجاآ بمانند،یا در عهمانی های بدرگ و ع لل عی گذراندند یا 

بود هه  پی ستتزر و گردش و عال اندوزی های بدجتتتر بودند و همدجتته عهراآ عداآ دعواهایجتتاآ هودهی بی پناه

 ررفش و خودش عورد اوجه ارار نمی گرف ض

 خواتت الم برات عهراآ ضخدلی زیادضاازه هتتتتتتتتتتو اا دندا بداد؟ بدادم،پستتر خودعه!ناستتالعتی عن عمواتتم! _

دست  عهراآ، سم  برگ سدب باوی سرش عی رود ودر رالدکه از  اتدطن ِ فرهاد،عهراآ را به اکاپو عی اندازدض

 خاص خودش،جواب ررفش را عی دهد بند جدایش عی هندضبا ل نِ

. 

 عن و گالره عی گدم دخترهض اسمجم گذااتدم عهجدد،خوبه؟ _

 

 دستتتهایش را به رال  گرفتن بچه عی گدردو برگ عدانجتتاآ را اکاآ عی دهد و عی گوید : عهه نه عهجتتددِ بابا؟

 رد و عی گوید:فرهاد به طرم اااا  عش رضا ادم بر عی دارد، دستش را روی بازویِ عهراآ عی گذا

دختر دوس  دارین؟گالره خانم ،با او چه جوری سر عی هنه؟ عطمننی نظر او و خانمته؟یا فرط نظر خوداه و  _

 اوآ بنده ی خدا، هدچی؟

 عهراآ عی خنددض

نه، نظر هر دوعونهضهر دوااعوآ دختر دوست  داریمضاولم گالره گز  بذاریم عهجتتددضعنم خواتتم اوعد و دوس  _

 دااتمض

 به رویش لبخندی عی زندضسر به سر عهراآ عی گذاردضفرهاد 

اعا عن بر عکس خانم  و خودت،عی گم پستتره! اگه پستتر بود،استتمجتتو عن عی ذارم،ابوله؟به گالره خانمم  _

 بهو،یکی از اسم های پدجنهادی عال عن!

 عهراآ،با لبخند نهاهش عی هندض

 چرا راو پسر؟ او پسر دوس  نبودی؟ _
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 لبخندی عی زندضفرهاد،به رویش 

 پستتتره ،عطمننم،فکر هن خوابجتتتو دیتتدم! رتتاو پدجتتتنهتتاد یتته استتتم هتته بتته عن عی رستتتته،نتته؟ _

 عهراآ عرابلش عی ایستدض

 چردر چونه عی زنی؟ او بهو،عا ببدندم چی عی اه؟ _

 فرهاد،خدره به عهراآ عی خنددض

 

  او هه پسر نمی خواستی؟ _

 

هوبد و عی گوید : بهو دیهه! خودت عی دونی عن هن کاو  عهراآ یکی با ه  دستتتش وستتط پدجتتانی فرهاد عی

 بجم، دیهه آسایش ندارم!

 

  . فترهتتاد بتلتنتتد عی خنتتدد و بتته راهش اداعتته عی دهتتد ضعهراآ،اینبتتار هم اتتتتانتته اش عی اتتتود

 دل  عداد؟باید برم برای گالره هالس بذارم و بهم،عمو فرهاد،چه اسم اجنهی برای بچه اعوآ انتخاب هرده؟ _

 نتتهتتاهتتی بتته اطتترام عتتی انتتدازد و بتتا لتتبتتختتنتتد و آرام رو بتته عتتهتتراآ عتتی گتتویتتد: فتترهتتاد 

 .اهورا!عهراآ،از انددآ اسمی هه به زباآ فرهاد آعده،راضی هتتوی بلندی عی هجد  _

 

هاآض ایول داری بابا! آفرین به انتخاب ،عن هه پستتندیدم،عطمننم گالره  به اول بچه های بازار،چی عی گزتن؟ _

 هم خواش عداد!

دوس  دارد ،اادیِ عهراآ اا همدجه همدنردر عاندگار بماندض اعا اه دلش رسی عی گز ،این اادی دوام چندانی 

ندارد و به زودی خبری عی اتدض سترو ،هر بار با ستواواش،داات  گوادد عی هرد،رواسش هس  و این رواس 

 جمنی اش باوخره او را خبر دار عی هرد!

 *** 

اتتتدنش امام باغ را ادم زده بود و به عهراآ و عاابش و هودهی هه ارار بود به دندا  بنتد از رفتنِ عهراآ و انهتا

 بداید، فکر هرده بودضنمی دانس  عااب  این عاجرا چه عی اود؟
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دلش عی خواستت ،امام این اازااات در اتتترایط بهتری عی افتادضاعا اه وجودش،چددی به خودش هم النهر عی 

زدضعهراآ،امام عمرش هم با سترو و همایوآ ستر و هله عی زد هم،نمی اوانس  آآ هسی را هه دوس  دارد برای 

 خودش بخواهد و با او ازدواج هندض 

هافی بود ،سرو و همایوآ از رسش خبر دار اوندض هرگد نمی گذااتند  گالره ،برای عهراآ آرزویی ع ال عی ادض

 عهراآ چندن هاری را بکندض

همایوآ،در ارایط خوبی نبود و هنوز هسی از اطرافدانجاآ نمی دانس  و عال و اعوالی را هه از دس  داده بود،عی 

ه اگر عی دانس  از دستش داده،از او خواس  دوباره به ن وی به دس  بداورد و عهراآ برایش برگ برنده ای بود ه

 نمی گذا ضسرو،هم بدار از همسرش بودض

نمی دانست  چه هند؟عهناز و ررم های آخرش بارها جلوی چجمانش عی آعدض دخترک هر بار رویی اازه نجاآ 

 عی دادض اعددوار بود واال عهناز،همراه خوبی برای برادرش باادض

 عانده بود با خودش چه هند؟

ای نرگس عی اپددض عجتری هه در خانه ی دلش ،نجتسته بود،را دوس  داا ضنرگس،برایش همانی بود البش، بر

 دوس  داا  ،باادضهه همدجه در ذهنش 

اعا،درد او هم،همتر از عهراآ نبودو اتتتاید بدار هم بودض پدرش،نزوذ هالعش و خواستتتته هایش همدجتتته اولوی  

 د برگردد و برودضاطرافداآ بودضبارها در این عدت دلش خواسته بو

دلش به رال عادرش عی ستوخ ضبه رال خودش،نمی دانست  عی اواند نرگس را دااته بااد یا نه؟نمی دانس  

 اگر عرابل ساورخاآ از او ررم بدند چه عی اود؟

فکرش خدلی زود فرستتوده و بدن دندایی از دغدغه و نهرانی دستت  و پا عی زد و نمی دانستت  چه هندضرورش و 

 دضبو اد خسته

 
*** 

بند از اماس عهناز، با بدجتترین سرع  و امام اوانی هه داا ،خودش را این ا رسانده بود،اا بزهمد عهناز پج  

 صدای ارس خورده و لرزانش چه اازاای را خبر داده؟

 . با رسددنش به در ورودی، عستخدم جلوی در،هول سالعش عی هند
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_  هسی خونه هس  ؟ 

 
_  عی اه!بله آاا فرط ضضضفرط اگه  

به اداعه ی عِن عِن هردآ های عستتخدم گوش نمی دهد و وارد خانه عی اتودضهنوز پا به ستالن نهذااته، فریاِد 

همایوآ خاآ امامِ گواتتش را پر عی هندضبا ادم هایی اند، خودش را به عداآِ ستتالن و آدم هایش عی رستتاند و 

 .با نهاه ستتترگردانی دنبال عهناز عی گرددستتتالم بلنتد و بی عرتدعته اش نهتاه جمع را بته او خدره عی هندو 
هسی جواب سالعش را نمی دهدض عهراآ با اخم های درهمش، از عداآ دندانهایِ چز  اده اش عی غرد: او این ا 

 چه هار عی هنی؟

نهاهش روی عهنازی هه خودش را گواتته ی پله ها جمع هرده عی عاندض دستتتهای ازل اتتده ی عهناز جلوی 

 .را به خود عی بدند دهانش و نهاه لدارش

عهنتاز با دیدنش دستتتتهایش را از جلو دهانش بر عی دارد و با ادم هایی لرزاآ و اتتتتاب زده به ستتتمتش عی 

 .آیتتدضصتتتتدای پتتر بتتغ تتتتش،عتتدتتاآ واج بتته واج نتتاعتتش،اتتوستتتتط عتتهتتنتتاز گتتم عتتی اتتتتود
اا نددم  او اااا  عهراآ عصبی عرابلش عی ایستد و رو به عهناز با صدای عصبی و ارریبا بلندی اجر عی زند: برو

دندونااو خورد نکردمضدهن لقِ بدجتتنور!انهجتتتانش را روی بازوی عهراآ عی گذارد و عربش عی هجتتدض همایوآ و 

 سرو از آعدنش اوهه اده اند ضی  دور جمع را از نظر عی گذراندض

 
_  آروم ض این چه طرز ررم زدآ با خواهراه؟  اازاای افتاده ؟ عهراآ 

ند،به ستتم  پله ها عی رود و ستتر جای ابلی اش بر عی گردد و عثل ی  جندن در خودش عهناز با گریه ای بل

جمع عی اتودض هق هرش، انها صتدایی اس  هه به گوش عی رسدض عهراآ سرخورده و نارار  از اینکه عرده ی 

اد، با ستتوال فره همایوآ و ستترو را ستتر عدیدان فرد خانواده اش خالی هرده ع کم پن ه به عوهایش عی هجتتدض

 دوبتاره همتایوآ عنز ر عی اتتتود و اینبتار ادعی ستتتم  عهراآ بر عی دارد و عی گوید : از این ا لدنگ بپرس؟
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 . بتتا آنتتکتته رتتدس زده چتته ااتتزتتااتتی افتتتتتاده ، عتتهتتراآ را آرام اتتکتتاآ عتتی دهتتد
_  چی اده عهراآ ؟ 

گوید ض این یننی  عهراآ، ستترش را با استتتدصتتال اکاآ عی دهد و نهاه ِ ستترخش را به او عی دوزد و چددی نمی

عهراآ عثل ی  سنگ سخ   طوفاآ اروع اده ضبازویش را عی هجد و به سم  عبل بدرگ هال عی هجدش،اعا،

 .از جایش اکاآ نمی خورد

 . ایتنتبتتار ستتترو جتلتوی عهراآ ارار عی گدرد و دستتتتش را روی ستتتدنتته ستتتتبر پستتترش عی زنتتد
_  زدی؟ چتتکتتار هتتردی عتتهتتراآ ؟عتتی فتتهتتمتتی چتته گتتنتتدی بتته زنتتدگتتی و آبتتروعتتوآ  

 . عهراآ بازویش را از عداآ انهجتانش بدروآ عی هجد و از جمع فاصله عی گدرد

 
_  هاری هه دلم گزته هردمض خالم ارع هه نکردم؟هردم؟ 

 دوباره داد همایوآ خاآ بلند عی اودض 

 
_ و  رهاری نکردی ؟! اگه هاری نکردی پس این گندی باو آوردی چده ؟ عردیکه عهه او بی هس و هار و بی ستت 

 صارابی ؟ هاآ؟

سترو با هماآ ادم های ع کم ،به پسرش نددی  عی اودض عصبی از ر ور فرهاد و هار عهراآ، ناخنش را سم  

  .عهراآ عی گدرد

 
_ خالم ، خالم ارع راه ننداز ضعنلوم ندس  از هدوم ده هوره و خراب اده ای طرم خوداو به  انداخته،هنوز  

ل  رسدده چه هار هردی؟ به زندگی خودت و عا ،فکر هردی؟آبرو دیهه براعوآ دو اوراوندمتم بااده؟ اصتال به عر

  ! گتتذااتتتتتی ؟ رترتتتته از ختونتم بتدتروآ پتراتت  هتنتمض عی ری طالاش عی دیض فهمدتتدی ؟ طالق
عهراآ با اتنددآِ طالق هجتدده و ستراستر ا ردر و اجبارِ هالمِ عادرش، فاصله اش را با سرو به هدچ عی رساندض 

 عادرش عی گوید:چجم در چجم 
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_ هستتی هم نمی اونه،به هاری ع بورم هنهض عال هر ده هوره ای هم بااتته، از هر جایی هستت ، واتی  ...زنمه 

زنمه، یننی خوبهضانتخاب عنه، یننی برای عن عالدهض اا هی بجتدنم به خرده فرعایجات اما گوش بدم؟ اوآ دوره 

چ هاری ،خالم عدلم ان ام نمی دمض عی دونستم این ور ای هه ررفتوآ ستند یه درِ دهاای بود گذات ض دیهه هد

 ! برخورد عی هندد هه،نهزتم
همایوآ ادم بلند و اندی به سم  عهراآ بر عی دارد و در ی  چجم بهم زدآ،سدلی ع کمی روی صوراش عی 

 .نجاند

 عهراآ،با لبی خوآ افتاده وسری ه ،پورخندی به رویجاآ عی زندض

 
_ ایوآ خاآض هاری نکردم هه عی زندنض فرط دل بستم و عااق ادم! از راه نرسدده رق عن این سدلی ندس  هم 

برام دختر ردی  هردینض گزتدن ازدواج هنضاده بودم،یه هاو برای عناعله گری اما هاضعی خواستدن ازدواج هنم، 

 ه عی دونستتتمعنم ازدواج هردمض فرط فراش اینه، با یکی هه خودم خواستتتم، نه اونایی هه اتتما عی گزتدنض اگ

عوافر  عی هندن،هرگد از هستتی عخزدجتتم نمی هردمض هم عاال و هم بالغمض از اصتتمدمم هرگد پجتتدموآ نمی 

 اتتتمضاتتتمتا بتا ازدواجم بته فکر ا ارت بودین،اعا عن نه ! به فکر آراعجتتتی هه او خونه ی اتتتما هر گد نبود!
 .همایوآ،با ابروهای گره خورده، صدا بلند عی هند

 
_ ره ی ارمقض دخترِ بدرگترین عالکِ اهرو برات خواستهاری هردمض رفتی یه زنبی هس و هارو ویق ندستتی پس 

 گتترفتتتتتیض یتته زآ عتتطتتلتترتته! لتتدتتااتتتتت  هتتمتتدتتن اتتدر بتتوده نتتزتتهتتمِ بتتی اتتتنتتورضختتاک اتتو ستتترتض
 .ررفهتای بی در و پدکر همتایوآ، بته عهراآ او را عصتتتبی ار از ابتل عی هنتد و صتتتدایش بلنتدار عی اتتتود

_ دلدل نمی اه هر چی به دهنتوآ  دن باباض اینکه عثل عا ندس ، هم طبره ی اما ندس ؟به زآ عن اوهدن نکن 

عداد بهدن!عطلره است  ، بااتهضآدم ندست  ؟ دلدل نمی اه،رق زندگی ندااته بااه؟ یه آدم آزادمض رق انتخاب 

 برای زندگی اخصدم دارمضانتخابمم هردمض 

! اعا ررم  ثل آدعهای جمع از عطلره بودآ گالره بی خبر بودهفرهاد،دوباره خودش را عدانجاآ عی رساند ضاو هم ع

 هایِ عهراآ در دفاع از گالره را رد نمی هردض
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_  عمه جاآ ، همایوآ خاآ خواهش عی هنمض با این ب ثا هه چددی درس  نمی اه؟ 

 ببرد عی همایوآ دستش را سر اانه ی فرهاد عی زندض به سم  هماآ عبلی هه ارار بود، عهراآ را به سمتش 

 :رودضعصبی و پر سر و صدای پدپش را روان عی هندو عی گوید

 
_  این پسر از هموآ اولم انور زندگی نداا ض 

 .سرو، بند از ل ظه ای سکوت،عصرانه و ع کم ار از ابل عهراآ را، عخاطب ارار عی دهد

 
_ صمدی رو عردش عی هندمض عی ری این دختر رو طالاش عی دی اا صداش در ندوعدهض بند هم عی ریم دختر  

 نذار گندش در بدادض رفتی یه غلط اضافه هردیض دیهه همش ندآض

 : عهراآ بلند و عصبی عی خنددض با ل ن خونسرد و ع کمی عی گوید 

 
_ هرگد فکر ام نکندن دخترِ عدید خاآ ! عن این هارو نمی هنمض دوره ی دستور دادنتوآ خدلی ساله گذاتهض اگه  

ااو عی فهمددی، یه بار درستت  عی نجتتستتتی،ررفجتتو عی اتتنددیض نه امام عمرعوآ، اُرد عی عادر بودی و بچه 

دادی!ب ث عی هردیض عادری نکردی،عادر!هلمه آخر را الخ و با درد عی هجتتدض ابروهایِ نازهش ستترو،در هم عی 

 روندض

 
_  ! خبر داا  و رو نمی هردض لداا  ندارین او رفاه بااتدنض هر دواوآ عدن همدنض این از او،اونم از اوآ عارعول 

اگه  اسکندرو دنبال  نزرستاده بودم و نهزته بود و این دختره ی خدره سرم،ررم نمی زد،نمی فهمددم چه غلط 

 ! اضتتافه ای هردیض اتتده بود ،خودم وهمایوآ دنبال  عی افتادیم ، ببدنم ستترت او هدوم آخوری گرعهض ندستتتی
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ددر و خونستترد، در رالدکه خودش را هم اد عادرش هرده،آرام و عهراآ با صتتدای خش بردااتتته و بال نی عتغ

 .امرده ررفش را عی زند

 
_   اوهدن عتتادر؟ از ادبِ ختتانواده ااوآ بندتتده! عردم نمی گن، بتتانو ستتترو چرا این وری ررم عی زنتته ؟! 

بودض  ستترو بدوآ پاستتخ دادآ به عهراآ و هنایه اش، ستتم  عهنازی عی رود هه از اول ب ث، فرط ااتت  ریخته

 انهج  اااره اش را سمتش اکاآ عی دهد

. 
_ او هم یکی لنهته ی همدن آدعیض هر دو اااوآ لداا  زندگی خوبو ندارینض رد  از این همه زرمتی هه برای  

 اما دو اا هجددمض

 .عهراآ بلند و پر صدا عی خندد

 
_ ا   هردین ؟ یا نبودین یا دعوهدوم زرم  ؟ بدندا آوردین،به لط  پرستتتارای رنهارنگ بدرگ هه نکردینض ع ب 

هردین یا زور گزتدن! اتوهراونم هه دیهه بدارضچند بار با ع ب  ی  نزراوآ دس  رو سر عن یا همدن عارعول  

هجتددین ؟ چند بار به ررم و نظرعوآ گوش دادین ؟ از واتی اوعدم یا ب ث بوده یا ررم زورض یه بار نجد، اوِی 

ع ب  و گرعای یه خانواده، از در و دیوارش ببارهض عنم آدعم، ع ب  عی این خراب اتتتده ادم ن ستتتمو بذارم و 

خوامض اوجه عی خوامض خانواده ی درست  و درعوآ عی خوامض واتی او زندگی اتما ندس  ،خوب عنلوعه پناه عی 

 برم به هسی هه بی دریغ و بدوآ چجمداا  ع ب  هنهض 

 .سرو، با امسخر نهاهش عی هند

 
_  ام اد؟خزه اوضررفای عسخره ات ام 

فرهتاد،عهراآ را آرام صتتتدا عی زنتد اتا ب تث را بدجتتتتر از این هش نتدهتد و نهتاه ستتترو خدره ی فرهاد عی 

 عاندضزآ،ابروهایش را در هم عی هجد و رو به عهراآ ،عجکوک عی پرسد؟
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 نکنتته این برادر زاده دردونتته ی عنم،از همتته چدد خبر دااتتتتتته و بی خبر فرط عن و همتتایوآ بودیم؟ _
 .اه عهراآ در رتتد چنتتد یتتاندتته گتتذرا از رویش رد عی اتتتودض اتتاطع و ع کم جواب عتتادرش را عی دهتتدنهتت
_  نه! 

 
 عرابل فرهاد عی ایستد و خدره در چجمانش عی گوید:

 
_  اعددوارم سه اایی دستتوآ او یه هاسه نبااهضهه ا  دارم!  

ارار ،هر ل ظه به سم  یکی ااآ عی فرهاد بدوآ چجم گرفتن از عمه اش انها نهاهش عی هندضزآ،عصبانی و ن

رود و اینبار عرابل ،عهراآ عی ایستتد و با صتدای بلندی در رالدکه انهجت  ااتاره اش را به سدنه ی عهراآ عی 

 زندضخدره و عصمم در چجمانش زل عی زند ض

و عثل در هر صتتورت ب ث اموعه، دختررو طالق عی دی، وگرنه خودم هاری عی هنم طالق بهدرهض چه عودبانه _

 آدعدداد، چه با داد و بدداد و ف ار !
 عهراآ با صدای خش بردااته ای ااهدد عی هندض

 
_  دختره ی به اول اما،زآ عنهض عنم طالاش نمی دمض اونم عادر بچه اعوض 

عهراآ ادر خالص را درس  عداآ آاش جنگ پرااب عی هندض آرام به سم  عهناز عی رودض هنوز به عهناز نرسدده  

از پجت  گدر دستتاآ ادرامندِ همایوآ خاآ عی اتود وعرب هجتدده عی اود ضسرو، با دهانی باز عانده یره اش 

نهاهش عی هندضفرهاد عانند ی  ع ستمه خجتکش زده و عهراآ، عثل ی  طوفاآ ستدل آسا،همه چدد را همراه 

 .هتتم، بتته اتتاراج عتتی بتتردض دادِ بتتلتتنتتد هتتمتتایتتوآ،ستتتتتتتوآ هتتای بتتلتتنتتد ختتانتته را اتتکتتاآ عتتی دهتتد
_  ی گی؟!چی ع 

عهراآ، خونسرد و با طماندنه یره اش را از دس  های پدرش جدا عی هندض با لبخند و چجم هایی براق، هه اادی 

 :و ادرت نمایی درااآ عوج عی زند، عی گوید
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_  همدنی هه انددینض عادر بچه اعو طالق نمی دمض عادر نوه ااونو طالق نمی دمض 

صتدای هدن بلند عهنازو فریاد گواخراش همایوآ خاآ در هم عی پدچد ض اینبار ع کمتر از ابل یره عهراآ گدر  

فرهاد، سریع خودش را به آنها عی رساندضدس  روی سدنه ی دو عرد،عی . دس  های همایوآ خاآ ارار عی گدرد

و آعاج ضربات پدرش اس ، ن ات دهد  گذارد و عی خواهد همایوآ را از عهرانی هه بدوآ عراوع  فرط ایستتاده

 .ضاعا عهراآ زیر دستش عی زند و با فریادی بلند، صدایش عی زند

 
_  دخال  نکن فرهاد!  

 ضعستاصل و عصبی دس  همایوآ خاآ را عی گدرد

 
_  همایوآ خاآ! خواهش عی هنمض  

 سرو بدنجاآ عی ایستد و چجم در چجم پسرش عی گوید: عثل آدم ررم بدآ بچه! 

 
_ ررفی ندس  عتتادر عنضضض داری عادربدرگ عی ایض اوآ باید خوا ال باای این چه ادافه ایه ، این چه وضنه  

 اادی هردنه؟

 
ستتتال زنتدگی اش را ی  جا با رگبار هلمااش بر آدم های اصتتتلی زندگی اش عی  12عهراآ،اعروزعرتده هتای 

ابختی عی ایستاد، یا بازنده عی اد و به انر چاه هوباندضعهراآ، به دل زندگی زده بودیا عی برد و اوج اله ی خو

  .بدبختی ستروط عی هردضهمایوآ، یره اش را ع کم بدن انهجت  هایش عی گدرد و به سم  باو عی هجاندش
بازوی فرهاد را عداآ، دس  سردش عی گدرد و با صدایِ بلندِ گریه  .عهناز لرزاآ و با ارس به سم  فرهاد عی رود
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 . بتتی اعتتانتتش، التتتتتمتتاستتتتش عتتی هتتنتتد،جتتلتتوی دعتتوا را بتتهتتدتتردو بتتدتتنِ هتتق هتتق هتتای 
_  فرهادضضض او رو خداض  

 . بتتا اتتدعتی بتلتنتتد، بتته طرفجتتتتاآ عی رود و دستتتت  هتتای عهنتتاز از بتتازویش هنتتده عی اتتتونتتد
 دس  روی دستهای همایوآ خاآ عی گذارد و با خواهش عی گوید :

ی هم افتاده بااتته با دعوا و زد و خورد، همه هر اازاا همایوآ خاآ لطزا ضضضبا این هارا چددی درست  نمی اتته؟ _

 چدد جای اولش، برعی گرده؟ 

 
سترو دستتش را روی بازوی اوهرش عی گذارد و عی گوید : همایوآ ول هن این بی لدااتو، خودم درستش عی 

!همتایوآ ختاآ، نهتاهش روی چجتتتم هتای عصتتتمم و براق عهراآ عکتث عی هنتد و به عرب هولش عی  هنم

 تِ ضتتتربه ی پدرش،به عرب پرت عی اتتتودض دستتتتاآ فرهاد عانع ستتتروطش عی اتتتوندضدهدضعهراآ،از اتتتد
 . ختتودش را از عتتدتتاآ دستتتت  هتتای فتترهتتاد آزاد عتتی هتتنتتد و بتته طتترم عتتهتتنتتاز عتتی رود

به خدال اینکه عی خواهد دس  روی دخترک بلند هند، ادعی همراهش بر عی دارد،اعا عهراآ دستش را به نجانه 

را از بر بودند ضچه ااتتاره، چه نهاه و چه هالم!ستترجایش عتوا  عی اتتودضعهناز در  اوا  باو عی آورد ض زباآ هم

 .فاصله ای نددی  پله ها و سالن ایستاده اس 

 
_  با عن عدای؟ 

 ضعهناز، گد  به چجم های عصممِ برادرش نهاه عی هند

 
_  کُضضضه ا؟! 

 
_  اوهمتتااجتتتوآضعدتتای عهنتتاز جتتاآ؟از این جهنم عی برعتت ، پدش خودمض بتتذار این زآ و اتتتوهر بمونن و  
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عهناز با چجم هایی ارسدده،نهاهی به جمع و بند به فرهاد عی اندازدضاگر این عرد جلو عی آعد و خودی نجاآ عی 

 .داد؛ او هم عثل برادرش عی رف  ض سرو، پا هوباآ هنارااآ عی ایستد

 
_  یی ارار ندستتت  بریض دیهته چته خبر؟ ه تتا اراره اجتتتری  ببری هتته لجتتتکرم جمع عی هنی؟ خودام جتا 

 .عهراآ، خجمهدن عی غرد

 
_  از اعروز، زندگی عن از اما جداس ض اگه عهنازم بخواد همراهم عی برعش و از این ا رارتش عی هنمض  

 سرو خدره با گردنی باو گرفته ،رو به عهراآ عی گوید:

 
_ عهراآ هه بد عی بدنیض این عهناز بی هس و هارو بی پدر و عادر ندستتت ض او هم همدنطورضگردآ هجتتتی نکن،  

 دختره رو از زندگد  بنداز بدروآ وعثل آدم زندگی هنض 
عهراآ از عداآ دنداآ های چز  اتتده اش عادرش را عخاطب ارار عی دهد و خدره در چجتتمانش ررفش را عی 

 زندض

 
_  دختتتره زآ عتنتته عتتادرضضض چترا ایتنترتتدر دختتتره، دختتتره عتی هتنتدتن؟ ایتنت تتا هتتم نتتمتتی عونمض  

را ستراتانه ی عهراآ عی گذارد و عی گوید : بااه ررفی ندس ، اعا به سال نرسدده به ررفم عی  سترو،دستتش

 رسیض 

فرهاد، همانطور هه به ستتم  همایوآ خاآ عی رود و دستتتش را برای خدارافظی دراز عی هندض عی گوید : عمه 

 جتتاآ بتته هتتم فتترصتتتتت  بتتدیتتن، اتتتتتایتتد ایتتن دختتتتتر ختتانتتم آدم بتتدی نتتبتتااتتتتته؟ 
 دی عی هنتتد و عی گویتتد : او هم بتتدت نمدتتاد یکی لنهتته ی این بی لدتتااتت  بجتتتیض ستتترو، خنتتده ی بلنتت

 فرهاد، ارجد  عی دهد جواب سرو را ندهدض انها خدارافظی عی هند ض

 با اجازهض _
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 سرو،از رفتار فرهاد و برخوردش خواش نمی آیدض اعا سکوت عی هندض

 ضعهراآ ،هم اانه ی فرهاد عی اود

 ندارمضعنم عدام، این ا هاری _

  .سرو، پج  سرش صدایش را بلند عی هند

 هر جا عی ری اب خونه باش عهراآض خوام نمداد اانوآ خونه اعو زیر پا بذاریض _

 عهراآ بلند عی خندد و عی گوید : عن خونه دارم عادرض

 .عهنتاز، بتا نهاه عغموعش ادم های فرهاد را وجب عی هند و از دیواری هه به آآ اکده داده فاصتتتله عی گدرد 
سترو دست  دور بازوی استخوانی اش عی اندازد و عی گوید : دفنه آخرت بااه  .به طرم ااااش عی خواهد برود

 عستتتتائتتل ختتونتته رو بتته هستتتتی عتتی گتتیض بتته خصتتتتوص ختتانتتواده دایتتدتت ضفتتهتتمتتدتتدی؟ 
ستترش را ارستتدده اکاآ عی دهدض انزرض انزرض انهایی! هستتی نمی دیدش همه آدعهای اطرافش خودخواه  عهناز

 .بودند

 
*** 

 . عتتادرو پتتدرش از جتریتتاآ ازدواج عتهتراآ ختبتر نتتدااتتتتتنتتد، اعتتا بتته زودی بتتانتهتش در عتتی آعتتد
 .و هاری عی هردنمی دانس  چهونه عی اواند طوفاآ را از زندگی عهراآ دور هندضدلش، عی خواس  عی اوانس  

خودش هم درگدر ستدل عظدم ارستاستات بودض از دیروز برای باز هردآ گچ پای سدد به درعانهاه رفته بودندو با 

ر تور نرگس و بودآ ل ظه به ل ظه اش و گاهی اانه به اانه اش عطمنن اده بود ،رسِ با او بودآ را، دوس  

 .دارد
ه اصرار سدد عهمانجاآ اده بودض آبهوا  ع لی دس  پخ  نرگس را اولدن بار اانه به اانه اده بودندضناهار را ب

  خورده بود
دلش گدر دستت  هایی بود هه اار و پود در اتت   های االی عی ااباندضدلش گدر عهر و ع ب  بدن آآ خانه ی دو 

 نزره ی هوچ  بود و دلش خدلی چددها عی خواس !
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*** 

ا به سمتش عی گدردضچجم هایم باو عی آیند و عی رسند دستی نددی  اانه اش عی اود و بطری آب عندنی ر

 به اوض

امام اعروز عصر را ایستاده بودض با اجر ، با زباآ زورش، یا عهرِ عتنصبانه اش نسب  به این عرد،همه اش را ایستاده 

 .بود و خم بتته ابرو ندتتاورده بودض امتتام عتتدت بتته درختت  روبرویمتتاآ اکدتته داده بود و نهتتاهمتتاآ هرده بود
 د وگزته بودضاو،نهاهماآ عی هردض واتی پدرش دانه دانه از آدم های گذاته اش، نام برده بو

با انددآ نامِ عهراآ،بارها اخم هرده بودض نسب ِ عهراآ با او، اندازه ی  زندگی بود!عثل عن و عرد روبرویمض عهرانی 

عهناز وروزگارِ جوانیِ پر از اجن  و دردآور  هه فرهاد او را سراار از عجق و سرزندگی و ل بازی اوصد  عی هردض

 همی از آب را عی خورد وآرام بلند عی اود!به نظر عی رسدد و ااید هم اررم انهدد

دستش را طرفم دراز عی هند وعی گوید : فکرهنم برای اعروزعوآ بسه دخترمضخسته ات هردم ض ه م گذاته یه 

 جا هم برای او سخته، هم یادآوریش برای عن! 

تم را در دستش عی گذارم و بلند عی اومض پاهای خواب رفته ام باعث عی اوند، انادلم را از دس  دهم، به دست

 .زعدن نرسدده، انهج  های عردانه ی اهورا،بازویم را اسدر خود عی هنندواجر عی زند

  باش!عواظب 
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 :فصل پن م

  ااید، دوباره عااق اوم؟

 
درهم، از دستتش آزاد عی هنم ضفرهاد خاآ نهراآ نهاهم عی هندض واتی از ایستادنم و خوب بازویم را با ابروهایی 

 .بودآ رالم خدالش رار  عی اودضاز عا دور عی اود

 .اا اما به عاادن برسدن،عنم یه فاا ه عی خونم و عدام _

ا  پدش عهجدد گزته به هماآ ستمتی عی رود هه اهورا،از آآ آعدهضدلم به رال عهراآ ندیده عی ستوزدضخدلی و

بود، اهورا برادر واانی اش ندست  و پستردایی اش اس ض اعا اسمی از عهراآ هرگد از زبانش نجندده بودم!از هماآ 

 ...وا  ها اوجه ام به او و نوع زندگی اش جلب اده بود و

لوی چجمانم گد  و عنگ،سترجایم عی عانمض هر ل ظه جمله ای و اازاای از گذاته ج  فرهاد خاآ عی رود و عن

عی آید و اوی گوش هایم زنگ عی خوردضخم عی اتوم انهج  روی اسم عادرم عی هجمضدلم انگ اش سالهی 

ام عی اتتودضدلم برای آخرین بار اوی هوچه عرابلِ در هوچ  خانه ی ستترایداری بابا علی، بغلم هرده بود و گزته 

 .بود دختر خوبی باام اا برود و بداید انگ عی اود

ه،نددی  انهجتتتانم عی نجتتدندض چند ضتتربه ی آرام و پجتت  ستتر به ستتنگ ارک خورده ی ابر عی دستتتی عردان

  .زندضدرس  زیر این سنگ عهم ارین اکه ی زندگی ام خوابدده بود

 !زندگی عنضزندگی بابا علی ضااید هم زندگی فرهاد هاا 

دم غریبه ای ندس ضبلند عی اود نهاهم را باو نمی آورم، همدنکه عطر همدجهی اش به عجاعم عی رسد، یننی آ

و ستایه اش نددی  غروب بلند روی ابر عدزتدضدلم انهایی عی خواهدضدرد و دل عادر و دختریضاهورا،عثل سنهی 

ستتخ  و نهاهش عات روی ابر عاندهضدلم عی خواهد بهویم،از این ا بروضستتنهدنی نهاهم را رس عی هند،بر عی 

 .گردد و خدره در صورام لب عی زند

 یم ؟بر _
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 . سرم را اکانی عی دهم

  !اما برو، عدام _

 .پدجانی اش چدن عدزتدض هوا رو به ااریکی س 

 !بسه هر چی با عرده ها اعروز نجس  و برخواس  هردیمض بلنداو _

 .از عداآ دندانهای چز  اده ام،عی غرم

  .عی خوام چند دادره باام،اما بزرعایدد _

اود، اعا نمی رودضبی اوجه به هسی هه چند عتر آنطرم ار ایستادهضروی پوزخندی عی زند و چند ادم دورار عی 

 .سنگ ابر خم عی اوم و روی اسم عادرم را، بارها و بارها عی بوسمضآرام برای عادرم زعدعه عی هنم

عن اوعتدم عتاعتاآ،خدلی دیر اوعتدم ؟ دختر بتدی ام نته؟چته بتده هه ندارع ضچکار هردی عاعاآ؟این ا و اوآ »

عا چردر بده عاعاآض دوستتش دااتی؟رتما،دااتی؟اعا، عن چی؟عن چکار هنم؟عن چه جوری دل به  آدم؟عااب 

دلِ این آدم بدم؟ چه جوری بهش بهم،بابا؟عنو عی بدنی عاعاآ؟خدلی ررم دارم،خدلی دلم انهته،خدلی اربون  

 «ض برم

 .بودم از هنار ابر،به سختی بلند عی اومضررفهایم امام نجده بود اعا همی سب  اده

امام عدای هه سترم پایدن بود، امام عدای هه ناعش را عی بوسددم، اهورا، هماآ جا یاب  ایستاده بود، به آسماآ 

بتاوی ستتترش خدره بودضراه عدزتم و او همضی  ادمِ بلند عرب ار از او راه عی رومضباوخره هم طاا  نمی آورد و 

 .هالفه غر عی زند

 !اندار،راه بدا _

 .انددآِ ررفش عی ایستمخسته، از 

 !چی؟ _

به ستتمتم بر عی گردد ، لب های واعانده اش را ه  عی هندضنورغروب،صتتوراش را زرد هردهضاعا ستتداهی نهاهش 

 .هرگد هم نمی اود

  !عجکل انوایی داری؟ عی گم اندار بداض هار دارمض دیرعوآ عی اه _

 : با غدض عی گویم

 .عن نهزتم عنتظرم باای ،خوب بزرعا _

 .نمی آورد وعثل همدجه طلبکار جوابم را عی دهد هم

  .عنم نخواستمض بابا گز  _

 : از ل ِ نوعِ ررم زدنش، با امسخر عی گویم

 هدوم بابات؟ _

همانم را هجتدده بودم و ررفم عثل ادری زهرآگدن، از چله رها اتده بود و برگجتتتی هم نداا ضل ظه ای رنگ 

م عی ایستدضآنردر نددی  هه اگر چند سان  دیهر جلو بداید،بهم عی نهاهش عوض عی اتود وبا ادعی بلند عرابل

هه دراتتی هدکلش نسب  به عن انهار بدجتر هم   خوریم!همی، سترش را خم عی هندضجوری عصتبانی ایستتاده
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اتده! چجتماآِ ستداهش و آآ اخم لننتی عداآ پدجانی اش،هم هه نمی اود هدچ، بدجتر هم عی اودضخدره در 

 .ی رو به پایدن اعا بدجتر انهار فریاد عی زندضلب عی زندچجمانم با صدای

 عنظتتتور ؟ _

اینرتدر نددی  ایستتتتاده هه رتی گرعی انش و بویش زیر بدنی ام عی زندضاز این همه نددیکی ادعی، عرب عی 

 .روم

اآ،دلم تلنن  به اوض لنن  به بودن ضلنن  به رسی هه،عاه ها جاآ هندم سرهوبش هردمضبمدرم عن هه عداآ ابرس

 !عثل طبلی او خالی اروع به هوبددآ،نکند

 

بند از دوسال؟ نه! صدای البم هرم عی هندضاز هنارش عی گذرم واند ادم بر عی دارم واز او، دور عی اوم، ولی او 

 .رهایم نمی هندضعثل جنی،جلویم ظاهر عی اود

 وایسا ببدنم،گزتم عنظتور؟ _

دهانم ندااته امض با ناخن اااره اش پدجانی ام را هدم عی گدرد وفجاری به ول اده امضانهار از اول دندا،زبانی در 

 . آآ عی آوردضاینردر هه، سرم به عرب عایل عی اود

نهاه ادره اش، ادره ار اتتدهضفکر عی هنم،با این اخم ارستتناک عداآ پدجتتانی اش و نهاه عمدرش،چاره دااتتته 

 .بااد،همدن جا، نددی  عادرم چالم عی هند

 ی ندااتم! فرط ردسمو گزتمض پسر عهرانی دیهه؟عنظور _

 .پوزخندی به رویم عی زندضجوری هه رس عی هنی،اصال عخاطبش او ندستی و یکی دیهر اس 

 .عهرانی وجود ندارهض دیهه ازت نجنومض یه گذاته ی نصزه و ندمه اندده،اظهار ف ل عی هنه _

فرعاآ عی نجدند و عن همان ا عی ایستمض بدن  بی اوجه به عن، به طرم عااتدن عی رود و اند و عصتبی پجت 

  .رفتن و نرفتن،عی عانمض صدایِ گرفته اش،گرگ و عدشِ ساه  ابرستاآ را عی اکند

 .عنتظر عن ده ای ؟ سوار او دیهه _

این پا و آآ پا عی هنمضباوخره دل به دریا عی زنم و سوار عی اومضچجم های بسته اش و سر اکده داده به پجتی 

عاادن، با ورود عن اکاآ عی خورندض آرام عی نجدنمض صدای اند هوبددآ البم هنوز هم گوش هایم را هر صندلی 

عی هندضسترش روی پجتتی صتندلی همی اکاآ عی خوردض پوفی عی هجتم و سر جایم جا به جا عی اومضهوای 

هندض با هماآ اخم عااتتدن گرفته یا عن نزستتم گدر هرده؟ نوف هالفه ای عی هند و ستترش را از پجتتتی جدا عی 

غلد  عداآ پدجتتانی اش، از آینه نهاهم عی هندضآنردر هه عن چجتتم عی گدرم و او نهضآنردر هه دوستت  دارم از 

 .عاادن بدروآ بدنم و عداآ ابرستاآ بمانم، اا فرهاد هاا  بداید و هنار،اهورا نباام

بی اوجه به ب ث چند دادره پدجماآ سرم را سم ِ بدروآ عی چرخانمضادجه ی هنارش را پایدن عی دهد و آرام 

 :عی گوید

 چرا ساهتی؟ _

 .با ان ب نهاهش عی هنمضانادل ندارد؟عن باام اا عداها به طرم نهاهم نمی هنم
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 !ررفی ندارم بدنم _

از ستتنهدنی نهاهش هم نمی هندضعصتترانه از آینه خدره ام عاندهضهالفه نهاهش عی هنم و او به ع ض چجتتم در 

  .پرسدچجم ادنماآ عی 

 جدیدا،باهات اماس گرفته؟  _

این آدم را نمی فهمم! نه خودش را،نه خانواده اش را، و نه سوالش راضاعاعخاطب اماسش را عی اناسم ض زنگ زده 

 .بودض همه اادی ام را هم هوفتم هرده بود

_... 

 .هالفه در جایش جا به جا عی اود

 سوالم جواب نداره ؟ _

 !اوم،جوابش را بدهمضندهم دس  بردار ندس برخالم عدلم ع بور عی 

  !گرفته _

هماآ طور ،دیوانه هننده،به پجتی صندلی اکده زده ونهاهم عی هندض نمی دانم چرا درس  همدن راو،الِب خانه 

خرابم، یادش آعده خودی نجتتتاآ دهدض بلند و بلند عی هوبدضبا هر ررفش،با هر نهاهشضآخ دل،آخ از او هه زباآ 

 !هار خودت را عی هنی نمی فهمی و

 چی گز ؟ _

دلم نمی خواهد عخاطبش بااتمض دوست  ندارم اهورا بدن اار و پود زندگی ام،دوباره سرو هله اش پددا اودضاصال 

 نمی دانم چه عرگم اده؟

 عی خواس  بدونه جوابِ پدجنهادای بچه گانه اش، چده ؟ _

دراتتش بدن صندلی عی عاندضبازویش را روی صندلی اکاآ عی خورد و به عرب برعی گرددض باوی انه ی بلند و 

بغل عی گذاردضصتورت لننتی اش و نهاه سداه و عخمورش، درس  ی  وجبی ام ارار عی گدرندض چجم در چجمض 

 .دوگویِ جادویی سداه رنهش جاآ به سرم عی هندضنهاه عی دزم

 خوب؟اگه خدا بخواد،عناعله جوره دیهه؟ _

 .داباآ و عاادن های در رال اردد عی گردانماخم عی هنمضرویم را به سم  خ

_... 

عظنه ی بازارو داری ؟ یا بهم برات در بدارآضرقِ یه دختر اازه پددا اتتده ،از اعوال بابا و زآ بابای بدجنستتش  _

  چردری عی اه؟

اندو عصتبانی به ستمتش بر عی گردمض داات  االفی ررم چند دادره پدجم را درعی آورد؟! نهاهش عواکافانه 

 :رویم عانده ضندجخندش رالم را بد عی هندضبا ل ن طلبکاری عی گوید

 چده ضضضدعوا داری ؟سوال پرسددم ؟ یننی عی خوای بهی اا راو به ارث و عدراث پدرت فکر نکردی؟ _

به جلو خم عی اومض ررم هایش بی عنطق و عدخرم اندضچجم در چجمش عی عانمضنمی دانم چرا امام جسارام 

  . همدجه پددا عی هنم؟ ندجخندی عثل خودش عی زنمضاازه یادم عی آید هدس را عرابل او 
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 عی ارسی؟ _

نهاهش،ل ظه ای رنگ ان ب عی گدردض نزستتی را هه از دهانش بدروآ عی فرستتتد،به صتتورام عی خوردض گرعی 

 دی  ادآنزستش باعث عی اتود گونه های ستردم، گرم اوندضبی اوجه به رالِ عن و بالیی هه هر بار با این ند

هتایش به ستتترم عی آورد،ستتترش را عرب عی برد و نوچی عی هندض از این ژستتت  خونستتتردی هه به خودش 

 !گرفته،عتنزرم

 ارسِ چی اونوا ؟ _

  !ارث خورِ بدجتر _

 .با امام ادآِ ررفم،الد  خنده اش سر  عاادن را عی لرزاند!خط افتاده روی گونه اش عمدق عی اود

   چردر بچه ای او؟  _

اخمی غلد  نهتاهم عی هند و عی گوید : اینردر دارم هه، ارتداجی ندارم رتی اندازه ی چند یانده بهش فکر بتا 

هنمضفکر هنم او بهش فکر هردی؟دارایی عن آدعتای عهم زندگدم بودآ و هستتتتن!بدرگترین دارایی عن خانواده 

  !اعه

 :خدره به او عی گویم

  !ر و زندگدتوآ، همه چدتوآاماها، خانوادگی عجکل دارین! فکراوآ، ها _

دنتداآ هتایم را روی هم چزت  عی هنم به جمله های پایانی اش فکر هم نمی هنمضپن ه عداآ عوهای پرش عی 

 .هجد ضبر عکس ظاهر خونسردش،به نظر هالفه عی آیدض عکث عی هند و لبخند ی  وری اش، عصبی ارم عی هند

 نهزتی عظنه چنده ؟ _

با ررهتم اکانی عی خورد و از آینه با ابروهایی باو رفته   صندلی اش عی هوبم و او با عجتم ع کم پج  اکده گاه

نهاهم عی هندضیانده ای بند،انهج  اس  و اااره اش را دو طرم لب هایش عی هجدضداا  با اعصاب عن ازری  

 !عی هرد

  !اما او هار خرید و فروادن،نه عن _

سترگرم سدستم عاادنش عی اود و آهنگ   یش بر عی گردد وسترش را به اایدد ررفم، اکاآ عی دهدو سترجا

هتایش را جلو و عرتب عی هنتدض ضبتا ل ن جتدی و اغددر هرده ای عی گویتد : هارِ عااالنه ای هردی،اجازه دادی 

 .بابا،ررفهااو بدنه

 !عتن ب نهاهش عی هنمضبه خدا هه انادلِ روانی، ندارد

 .ودش بهه،هم به اوبابا ارتداج داره ،بن ی چددها رو هم به خ _

_... 

نهاهش از آینه رویم سنهدنی عی هندضعنتظر ررفی بدنم و عن انها، به بدروآ خدره عی اوم ض غم عالم روی دلم 

با یادآوری عادرم وبابا علی ستنهدنی عی هندض اگر عی اوانستم، اگر دس  عن بود هنوز هم سر ابِر عادرم بودم و 

 . هه عی چرخانمض نهاه خدره عانده اش ، البم را اکاآ عی دهددردم را با عادرم اری  عی ادمضسر 
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دوسال پدش هرگد عن را نمی دید! دو سال پدش،جاآ هندم رسم را،در نطزه خزه هنمضدو سال ِپدش این عرد با 

دندایی عتزاوت ،دندایم را اکاآ داده بودضاعا جاآ هندم و رستتتی را هه به او دااتتتتم ستتتوزاندم و خاهستتتترش 

  !هردمضارساس عن به او،انها رمااتی دخترانه بود

 .اعا راو،راو نه!نزس،به الب  بزهماآ،او باز هم دندایش با او فرق عی هند

رماا  یننی خدال هنی با عجتق فاا  دندا عی اتوی! فاا  بودآ هه، هدتلر ادآ یا ناپلنوآ بودآ نمی خواهدض  

ه دستتتش بداوریم، فاا  ارین عوجود روی زعدندم ضزعانی چه گاهی فکر عی هندم اگر هستتی را دوستت  داریم و ب

 ض ارمرانه عی خواستم،ی  فاا  باام

راو، با وجودِ فاصتله ای اندک ،نمی دانم اا چه اندازه از او عتنزرم! صدایِ باز ادآ در نهاهماآ را همدعاآ از هم 

 .جدا عی هند و سم  دری هه فرهاد هاا  از آآ وارد اده نهاه عی هندم

 .ببخجدد بچه ها،عنطل ادین _

  .با نهاهِ خسته و گرفته اش به عرب عی چرخد ،لبخندِ هم جانی به رویم عی زند.

اهورا باباضیه نزرو بدار هم ستتنهو عوض هنه، هم یه چنداا گل دور و اطرامِ ابر بکارهض گالی اطرام ابر خجتت   _

  .ادآ

 . را روی دس ِ عج  اده ی اهورا روی فرعاآ،عی گذارد ابروهای اهورا،بهم نددی  عی اوندضفرهاد خاآ، دستش

  این وری با خانواده ات برخورد هنی ؟  ااهی اراره _

 !دستش را از زیر دس  فرهاد خاآ بدروآ عی هجدض برای بار هدارم اعروز عصر پن ه به عوهایش عی هجد

 ! اهورا _

 :ع کم و بدوآ ذره انلل عی گوید

 !یننی هس  اونم امایدنض عهجدده ض عمه اس ، اعا برده ای ندس خانواده ای وجود نداره!  _

 ...پسرم ،بی انصام نباشض عهراآ هر ادر ااتباه داا ، اعا برای او رز  او زندگدجو _

 .عداآ ررمِ فرهادخاآ عی آید

 !بابا _

 .فرهاد خاآ بی اوجه به او اداعه عی دهد

گدجونو ندارآضا مل بن ی اازااات برای بن ی از عاها به اینم فکر هن بن تی آدعا طاا  اتکست  رو او زند _

 ...اابل ه م ندس  ، عهراآ هم

 .با صدای اعتراضی دوباره صدایش عی زند

 ! بابا _

 .سکوت،برای ل ظه ای امام عاادن را عی گدرد

ب ثای  نااتباه به این بدرگی؟ انها گذااتنِ یه آدم او دندایی هه هم برعلده ان!خواهش عی هنم بی خدال ای _

 .فرسایجی بجدن، چددی ازش در نمداد



 

خواجه پور)ونوس( زهره –رمان دور دنیای تو می گردم   

فرهاد خاآ سری با ااس  اکاآ عی دهد و عی گوید : دِینِ این سنگ و گال روی دواتهض رتی اگه ابولش ندااته 

  .باایض اعددوارم دفنه ی دیهه هه عدام، ررفم رو زعدن نمونده بااه

 !ررم اما رو چجم عن جا دارهبا هماآ صورت درهمش،دستی روی چجمش عی گذارد و عی گوید : 

  .عاادن را روان عی هند ودر ااریکی عطلق ،ابرستاآ به دل جاده عی زندم

  .به عدداآ اصلی اهرهه عی رسدم و عی گویم :آاای هاا  ! عن سر خدابوآ پداده عی ام

باو رفته، به عن زل  فرهاد خاآ به عرب بر عی گردد و نهاه عتن بی به عن عی هندض اهورا هم از آینه با ابروهایی

 .عی زند

 جایی هار داری دخترم؟ _

  .هار؟عی خوام برم خونه،از همدن ا برم رارترم _

 .اهورا پوزخندی عی زند و عی گوید : خانم،بچه هاش اویِ خونه اش، لنگ غذا عوندآض دارِ االدجم وسط عونده

ه رانندگی اش اس ! دوس  دارم دس  با غ تب نهاهش عی هنم، ولی او بی خدال نهاهش به جلو و اوجه اش ب

 !دور گردنش بدندازم واینردر فجارش دهم، اا خزه اود

  !عی ریم خونه خودعوآ بابا جاآ _

 !خانه ی خودعاآ ؟

هدام خانه؟ خانه ی سرایداری هه در آآ اد هجدده بودم یا خانه ی اد ِ وسط باغ ؟ هداعجاآ خانه ی خودعاآ 

  رفتنش به هدچ نمی عاستددضهسی از دروآ عتالطم عن هه خبر ندارد ضاعروز به بود؟ بدوآِ ر تورِ بابا علی، لط

اندازه ی امام عمرم، از عادرم اتتتندده بودمضراو اازه دااتتتتم به خودم عی آعدم و به ع دط اطرافم وصتتتل عی 

د عی آوردض و ر ور هنار این خانواده، البم را به در  اتدم،هنوز گد ی اندده های اعروز عصرم را ه م نکرده ام

 .واانا اواع دااتند عن عداآ این بلبجو،به خانه ای بروم هه هنوز نسبتم با صارب خانه در هاله ای از ابهام اس 

  !عمنونمض باید برمض سر خدابوآ پداده عی ام _

 !اهورا نچ بلند و هالفه ای عی هند وبا ل ن اند و بلندی عی گوید : نترس زنداند  نمی هندم سدندرو

د خاآ، صتتتدایش عی زند ضاهورا نهاهش عی هند و چددی نمی گوید ضاعا عن بغ هرده و با چهره ای درهم از فرها

 .آینه به اهورایی نهاه عی هنم هه هدچ جوره نمی اواند از خدر آزار دادنم بهذردضاینبار ل  عی هنم

  با امام آاای ع ترم عرضه ی راننده ی آژانس بودنم، نداری؟ _

 . چجم هایی عتن ب،نهاهی به عن عصبانی و بند هم به اهورا عی اندازد فرهاد خاآ، با

 بچه ها این چه طرز برخورد با هم دیهه اس ؟ _

 .بی اوجه به اهورای خدره عانده از آینه به خودم، رو به پدرش عی هنم

  !آاای هاا ، بی زرم  به پسراوآ بهدد نهه داره _

 .عاادن بدجتر عی اود اهورا پایش را عی گذارد روی گاز وسرع 
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فرهاد خاآ هالفه نهاهم عی هند و عی گوید : اجباری برای اوعدن  ندست  عدیدم ، اعا عی خواستتدم اعجب دور 

هم باادمضراستش اولد عهجددهضفکر هردم یادت عونده!خدلی دوس  داا  او باایض به جد خودعوآ هسی ندس ض 

 .اگه دوس  نداری عی رسونم  خونهضع بورت نمی هنم

رن دده از آدم های دروآ این اااا  و ورجت  هرده از رو برو ادآ با آدم های آآ خانه، سکوت عی هنم ضیننی 

همهی ساه  عی اویمضعاادن ،جلوی ادرینی فروای ای نهه عی داردضاز خدابانی هه عی اوانستم عاادن بهدرم 

 ! و به خانه بروم ،گذاته ایم و این یننی ع بورم

ه طرم عغتازه عی رودضفرهتاد ختاآ نهاهم عی هندضواتی عن را بغ هرده عی بدند و عی گوید : اهورا ،بتا ع لته بت

عتاستزم دخترم،ببخش اگه گاهی ر ورم آزارت عی ده اعا دوس  دارم ببدنم ض دوس  ندارم واتی خودم خونه 

و باور نداری! عی دونم دارم و عی اونم همه بچه هاعو زیر یه ستر  نهه دارم، بذارم ازم جدا باادنض ابول دارم عن

اا باورم هنی، خدلی طول عی هجتته ، اعا نزس جاآ، به عنم رق بده عدید دلمضگاهی با اجبارم اتتده ،با اوآ الب 

  عهربون ، ا ملم هن، دختر گلم ؟

 .و نهاه عهربانش، عی گدرم  گرفته و پر بغض،فرط سر اکاآ عی دهم و رویم را از او

ورجتت  به جانم عدزتدض از اکرار ررفها و دیدارش عی ارستتمض از پرت   ی هنم ول ظه ای به دیدآِ عهناز فکر ع

ادآ دوباره عروسکم عداآ باغچه، از نهاه پر نزراش در هودهی و نوجوانی ام! از همه ی وجودش و ر ور ساه  

ا دِر هنارم رو دورش، عی ارسمض از رفتنِ رتی از سر اجبارم پجدماآ عی اومض دو دل بدن گزتن و نهزتنمض اهورا، 

باز عی هند ض جنبه هد  هوچکی را هنارم با چند بستته عی گذارد و ل ظه ی آخر ابل از بدروآ رفتن از عاادن 

  .نهاهم عی هند و عن چجم عی گدرمض آرام جنبه را به سمتم هول عی دهد و زعدعه عی هند

  !عواظبش باش_

 

م زخمی اده ام، هه آب عی خواهد، اعا اجازه ی رفع هسی نمی فهمد، اعروز عصر چه عن بر عن، گذاتهضابده آد

  . عطش ندارد و انها با اندهی آب اداعه عی دهدضاعروز عصر از انددآ، سدر آب نجده ام

ا مل دیدآ جای خالی بابا علی و ندیدآ خواتبختی های هوچکم ، ا مل ف تای آآ خانه برایم ستتخ  اس ، 

 !سخ 

یکی ااآ، سکوت عاادن را بهم عی زندضصدای اهورا در عاادن عی  هستی عن را نمی فهمد!ض صدایِ زنگ گوای

  .پدچد ض ررم هه عی زند لرزم عی گدرد

  .سالم_

_... 

 دارم عدامضنددیکمض اما رسددین؟ _

_... 

  !بااه ، عی بدنم  _
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دااته، عکالمه اش را اطع عی هند و همانطور هه نهاهش به جلو است ، گواتی را عداآ عجتش دور فرعاآ نهه 

 :عی گوید

 چددی ارتداج ندارین؟ _

فرهاد خاآ، نه ای عی گوید و باز هم ستاه  عی اود ضاهورا نهاه گذرایی به طرفش عی اندازد و عجغول رانندگی 

اش عی اودضهمدنکه عاادن داخل هوچه عی پدچدض نزس هایی را هه یکی در عداآ عی هجم، به اماره عدزتندض 

 .اندازندخاطره هایم عسابره راه عی 

اول از همه، یاد آخرین روزی عدزتم هه، بابا علی دم در خانه ی سرایداری بدراه ام هردض پدرعرد به ادطن  هایم 

خندیده بود و پدجتتانی ام را بوستتدده و به خدا ستتپرده بودض آخرین اصتتویر ایستتتاده اش همدن بود و بند، وای از 

  !بندش

  !بود و گزته بود رالش بد ادهض چه بر عنِ انها هه نهذا  ل ظه ای هه عهجدد، گریه هناآ اماس گرفته

  .امام ل ظات سخ  و آخرین روزهایش، دو عرد جلویم، رهایماآ نکردند

اهورا، عی رف  و عی آعد و هنارش عی عاندض عهجتتدد همض اعا فرهاد خاآ، انها عی آعد در ستتکوت نهاهماآ عی 

  !عی ایستاد، انها نهاهش عی هردهرد و عی رف ض هر بار هم، هه عرابل باباعلی 

  !آآ روزها در رال خودم نبودم و نمی دانستم چرا

 .امام روزهای سخ  بند از رفتن پدرعرد جلوی چجمانم رژه عی رود

  !امام ل ظه ای هه،عداآ آوچدق همدن خانه، رردرتی را انددم هه هرگد باورم نمی اد

 .هردمی  عمر زیر سایه ی رردر ، فرش خدال پهن عی  

  !امام آآ روز و اا ل ظه ای هه فرهاد هاا  از عن گریخ ، ناباور نهاهش هردم

هنوز هم، هر بار یادم عی آید، با خودم عی گویم، باورش برای او سخ  ار از عن بود؟ امام آآ اب هذایی را هه 

  چطور؟ فردایش رفتم اا صب  فرط عنتظر بودم در بدند ضاا صب  عنتظر بودم اصال بپرسد چرا ؟

نداعد!عهجتتدد هم ناعردی هرد و نداعدض دوستتتی نکردضخبر ندااتت  ،اعا دوستتتی نکردض خواهری پدجتتکشض دلش  

خوش عتادرش بود ، عتادر دااتتت ، عثتل عن بی عتادر نبود هه، پدرش چند دادره بند از فهمددآ وجودش در 

 !زندگدش از خانه غدب اود

ض اصتال عی خواهم همدن ا بمانم و اا عی اوانم جدغ بکجمض عااتدن عی ایستتدضدلم رتی نمی خواهد اکاآ بخورم

 . اینردر هه دیهر صدایم در نداید ، خزه اوم ،ول اوم

هر دو پداده عی اتوندض اعا عن اکاآ نمی خورم ض فرهاد خاآ در ستمتم را، باز عی هند و دررال بردااتن وسایل 

 !عی گوید : نزس جاآ

  .عی گدرم نهاهم را از دس  عج  اده روی زانویم

چجمانم،نم زده باو عی آید و خدره اش عی اومض نمی دانم در نهاهم چه عی بدند هه اخم عی هند و عی گوید : 

  عتاسزمض دوس  نداری اوآ عی رسونم  خونهض اجبارت نمی هنمض دخترم،
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ام و بی رعق عی بی رس و رال و اکدده، نهاهم را از او عی گدرم و دستتتهدره هنارم را عی هجتتم و ی  نه ی آر

گویم ضخودآزاری دارمض اعا عی خواهم بروم و یکبار دیهر این خانه را ببدنمض عی خواهم، عرابل همسترش بایستم و 

 .ببدند هه با ررم هایش نمی اواند، به چددی ع بورمض هند

 . لبخند عی زند وچددی نمی گویدض به طرم هماآ در سداه، بانرده هایِ طالیی اش عی رود 

روی زعدن نرستدده یکی از پجت  ع کم در آغواتم عی هجد ض ی  ر م هوچ ِ زنانه و خوش عطر، عداآ پایم 

 .بغ م، لبخند عی زنم ضدستم را روی دس  های در هم گره خورده اش روی اکمم عی گذارم

 او این ا چکار عی هنی ؟ _

آدم پج  سرش نزسم گدر عی  رید عی خندد ، اعا چددی نمی گوید ضسم  خودش برم عی گرداند و عن با دیدآ

 .هند ض انها خبر خوش اعجب، ر ور گرم و لبخند های عهرباآ، هر دو نزر بود

بچه ها، با فرهاد خاآ اروال پرستتی عی هنندض با انارفش هر دو همردعش عی اتتوندض عن عی عانم ، ی  عجتت  

اندض آرام و پاهجاآ، پج   آجر هه ستر به آستماآ هجتدده اند و عن را پجت  امام خج  به خجتجاآ نهه دااته

 .سرااآ عی رومضانهار عن را دوباره فراعوش هرده اند! دوباره، انها عی اوم

پرند، اااره عی هند، همراهجاآ اومض اعا عن عرب عاندمض رعری در پاهایم ندس ض از امام وجودم، آیار زنده بودآ 

دیدآِ جایِ خالی، بابا علی و زندگی ساده ی دارد عی رودض چجمانم را عدخ زعدن عی هنمض عن آدم ا اعی برای 

  .ابلم ندستم

انهار از صتتخره ای ستتنهالخ باو عی روم و رعق از پاهایم عی رود و انها به دور اتتدآِ آدم های جلویم خدره عی 

 عانمض بند هدزم بدن عجتم عچاله عی اودض در را عی بدنم ض فجار انهجتانم بدجتر عی اودض ی  ادم به جلو ، نزسم

از چهارچوب ارسناک و   .عی عاندض پاهایم عی لرزندضض فجتار انهجتتانم،به دورِ بند بی نوای هدزم بدجتتر عی اود

  .بدرگِ در،با نزسی ربس اده و چجمانی بسته! رد عی اوم

رد عی اودضفرهاد خاآ، عی ایستدو نهاهم عی   ی  ادم، دو ادم، چند ادمض ااع  پارستا و پرند از در ستالن هم

  .دستش را به سمتم دراز عی هندض یننی بدا هندو

عن را به رال خودم گذااته، اا خودم انتخاب هنمض آرام ار عی رومضنور افتاده جلو پایم ادم هایم را، پر از درد عی 

 .هند

عی ایستتتمض نه نمی اوانم!عن آدم ع کمی ندستتتمضزعدن جلویم رواتتن عی اتتود! نورِ پن ره ی بدرگ خانه ی 

! انها پن ره ای هه رو به باغ استت ض پن ره ای هه امام روزهای زندگی ام، رالم را از دیدآ باغ ستترایداری استت 

 .خوب عی هرد

از پجتتت  پرده اش رد عی اتتتود و ستتتایه اش جلوی پایم   جاآ عی هنم و نهاهش عی هنمض ااع ِ بلند عردی

ا ندارمض پج  پن ره، چند عتر آنطرم ار، عدزتدضامام، اوانم عی رودض این ا دیهر اعدد دیدآ ااع  خمدده باباعلی ر

آدعش هدچ نسبتی، با عن دیهر نداردض ادم های آعده ام را عرب بر عی دارمض چجمم به نور روی زعدن اس  و رد 

 .ادآ دوباره ی عرد



 

خواجه پور)ونوس( زهره –رمان دور دنیای تو می گردم   

ی  ادم عرب، دو ادم عرب، سته ادم! دستتی پجت  همرم عی نجتدندض عی عانمض عثل ی  ع سمهض بی رره ض 

پلت  هتایم، عی آیتد و بغض جتانم را بته لبم عی آوردض با بدبختی،بغض عداآ گلویم را عی ااتتت ، اتا پجتتت  

  .بلنمضصدایش از نددی  گوام عی آید

  !چرا وایسادی؟ بریم ، بچه ها عنتظرآ _

  !چجم هایم را عی بندمض همه جا بودض از واتی پددایم هرده بود،همه جا ظاهر عی اد

ار عی دهدض رره ِ دستش، اهرعی، اجباری عی اود و ررهتم عی دهدض ادم ه ِ دستتش را به ستوآ فرراام فج

رفته ام را، به جلو عی بردض همدنکه ادم هایم آرام آرام، جلو و به ستم  عرصتد عی رود، دستش را بر عی داردضاز 

 .نور عرابلم و روی زعدن هه عی گذریم، نزسم آزاد عی اودض اانه به اانه ام عی آید

  !عهجدد عنتظره اندار بریم، _

 .نمی دانم چه عی اود؟ امام عرده هایم را سرش خالی عی هنمض اند عی اوم

 .هسی نهز  همراه عن بدای ، بزرعا _

  .جنبه روی دستش را دس  به دس  عی هندضبی نهاه به عن، هه خدره اش عانده ام، ررم عی زند

  !فرار، فکر عی هنی ، گزتم واال هزج  جا نمونه  عنم، امایلی ندارم همراه  ام، فرط رس هردم داری به _

  .عی ایستم و او هم! نددی  در بدرگ سالنِ خانه، ایستاده ایمض صدایِ اروالپرسی عهجدد و خنده هایش عی آید

رالم از هنایه هایش بهم عی خوردضعصتتتبانی امض هم از خودِ زباآ نزهمم، هم بردهض دلم عی خواهد، خودم را بدنمض 

  .خواهد اا عی اوانم گریه هنمدلم عی 

  !اینردر فرار ، فرار نکن، جایی هه آدعو نخواآ ، ارار ندس  به زور وایسه _

  !نهاهم عی هند و بلندعی خندد ض نمی دانم چه عرگش اده

انهار هه عی خواهم امام درد های این چند ساع  هه   با بغض و عصتباند ، دس  عج  اده ام را باو عی آورم

 .ع کم بکوبانم  ام عمرِ عدخرفم را، در عجتم جمع هنم اا به چددینه، ام

و اتتیِ اطراف  عی   ی  جایی آدم دیهر دستت  خودش ندستت  ، دردش عجتت  عی اتتود به جاآ اولدن آدم

نجتدندضخودش باعث اتدض دارم از عرده این ا بودآ و اعروز عصر عی ارهمض از خجمش نمی ارسم ، از غ بی هه 

چجم هایم اار عی اوند ضیکی عی   . ا بهدرد، واهمه نمی گدرمضیکبار، دوبارض عی هوبانمچجتم های عجتکی اش ر

زنم و بندی را دوباره ضدست  باو عی برم برای بندی، عجتتم را عداآ پن ه ی آزادش عی گدرد ضستتاه  و صاع  

 !نه عصباند ، نه نارارتی  .ایستاده و نهاهم عی هندضدر صوراش هدچ چددی نمی بدنم

  !آ چوآ ابش، ل ظه ای روی هم عدزتند و بازااآ هه عی هند، انها سداهی عطلری بدش ندستندچجما

دستم عداآ عجتش عانده و او بی اوجه به ارالیم، نههش عی دارد و خسته از اکاآ دادآِ دستم، رهایش عی هنم 

، ه هسی برسدضعادت هرده امو او باوخره رضای  عی دهد و عجتش را باز عی هندض صدایم اینردر بلند ندس  هه ب

  !دردهایم را، در سکوت و انهایی، بدروآ بریدم

  !روبرویم ایستاده ض سدنه اش، آعاج عج  های عن اده و فرط نهاه هرده
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هستی درد عنو نمی فهمهض فرط زور عی گدن! فرط دستور عی دیدآض چرا ولم نمی هندن ؟ ولم هندن ا هه ، یه  _

  .همه چدد خوبهض عنم آرزوی این ا بودنو دارم جوری رفتار عی هندن، انهار

 :خدره ی چجم های گریدانم، عی گوید

  !هسی زور نمی گهض خودت دوس  داری این ور فکر هنی _

  .دوباره سمتش گردآ عی هجم

 !عن دوس  دارم؟ یه نهاه به دور و براوآ هندن! عی بدندن هدچی سر جاش ندس ض عسخره اس ، عسخره _

 .هجدضعصبانی اده، اعا آرام زعدعه عی هندنزس عمدری عی 

چرا فکر عی هنی هستتی درداو نمی فهمه ؟ عی گم ارمری، باورت نمی اتته! اگه هستتی درداو نمی فهمدد،  _

به  فرص  عی دآض او   دره  نمی هرد، اوآ این ا بودی ؟!درک نمی هنی همه دارآ باهات راه عداآض همه دارآ

هه، خدال عی هنه خودش فرط درد و عجتتکلی داره، برده همه زندگدجتتوآ  یه آدعه عدخرم و خودخواهیض یکی

گل و بلبله، عتاستزم براتض بچه ای ، فهم و انورت نمی رسه آدم برای عجکلش ، برای دردش، دنبال راه عی رهض 

عی  نه چاله و چاهض فرار هردآ از خونه و زندگد ، دلدلِ درستت  و عرالنی ای ندااتتته و نداره ! آدم با عجتتکلش

  !جنههض ررجم عی گدره،خانمِ ااهر

  .با ااهر، گزتنش دردم را بدجتر عی هندض او هم نسبتم را ابول ندارد

ادعی عرب عی گذارد ودوباره عی خواهد، چددی بهویدض به درد هایم اضتتافه هندض صتتدایِ آاتتنای زآ، باعث عی 

  !و ان عن عی لرزداود ررفش را عثل عاهی ببلندض بدوآ نهاه به عن سم  خانه عی رود 

 !زود بدا  همه عنتظران، _

  !چجمانم، به دنبال ادم هایش عی رودضدرهش نمی هنم ؟اهورا، برایم همدجه، نااناخته و دور بوده و هس 

  !صدای زآ، نددیکتر عی اود وعداآ آغوش زآ جا عی گدرم ضاازه یادم عی آید، این ا آعدنم، چه برسرم عی آورد

 ه ا بودی عدیدم ؟ اربون  برم دختر، _

  !عطرش بوی عادری عی دهدضامامِ آغواش بوی عادرها را عی دهدضچددی ابده عطر یاس

عطرِ خاصتتی عی دهدض ی  چددی نددی  عطر یاس یا رزِ ع مدی،   بهجتت  هم همدن عطر را دارد؟آغواتتش،

  .چددی هه عست  عی هند

  .هندضی  بی وزنی فوق الناده داردچددی هه از دندای عاده، به دندای بدوآ عاده غوطه ورت عی 

 .ی  رس ع دب، هه وجودت را اسخدر و ع بوس خودش عی هند

 !دس  بی رعرم را باو عی آورم ضلبخند عی زنمض با درد، اعا واانی

عردی هه رف ،با رس اررم یا هرچه،ررم زد، زخم زد،اعا گز  ب نگ!بند از رفتن، باباعلی، به خودم اول داده 

  .ندگی ب نهم و در جا زدمبودم، برای ز

  خوبی سوسن جوآ؟ _

 ؟  بغض هرده، دستی به صورام عی هجد و عی گوید : خوبم عدیدمض چه با خودت و عا هردی دختر
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لبخندی خسته به رویش عی زنم ضبس بود هر چه ناله زده امض هر چه دس  به گریباِآ ، چه هنم ؟ چه هنم بوده 

را در آوردآ هه بد ندستت ، هستت ؟ی  اعجتتب، بهذارم، فکرم، البم وامام  امض ی  اعجتتب را رُل آدم های عاال

  !وجودم، زندگی هند، بد ندس 

 . از او جدا عی اومض بوسه ی ع کمی عثل همدجه روی لپِ اپلش عی نجانم

  .اموم اد، سوسن جوآ! نهو _

پجتت  دیوارهای زعاآ جا ستتر ه  عی هنمض دخترها چه جوری برای عادرهایجتتاآ ناز عی هنند؟ عن هه عادرم را 

گذااتته ام ض رال نذارم را هم ی  اعجب، عخزی عی هنم ، پج  ررفهایم اایم عی اومض روی اانه ام عی زند و 

  !عی گوید : بسه ، بسهض نمی خواد خوداو لوس هنیض بزرعا، بزرعا

ودض در این خانه، برایم دخترانه هایمض دردهایمض هر چه هه در زندگدم، به بودآ زنی ارتداج دااتتمضفرط ستوسن ب

 .خانه راهنمایی ام عی هند  هم از عادر نبودض سم 

  .ببدن دندا رو؟ صارب خونه رو عن باید انارم هنم _

عی خندمضآعده ام اولد، ی  سترابی دعوام هرده اند، بدوآ در نظر گرفتن همه چدد هایی هه اازاق افتاده ضوارد 

 .س ! ولی عی رومعی اومض خدا عی داند درونم چه بلوایی ا

صتتدای خنده ی عهجتتدد و پرند عی گوید همه چدد خوب استت  ضفرهاد خاآ لباس عوض هرده، روبروی پارستتا 

نجتسته ض نددیکتر هه عی اومض از جایش بلند عی اود و هنارم عی ایستدض دستش را دور اانه هایم عی نجاند و 

عی هوبد، انهار اا به اوآ هدچ   دض البم چناآروی سترم دستتی عی هجتد و بوسه ای عی زندضجاآ از بدنم عی رو

  .وا  ندده

پارستا،به ارتراعم بلند عی اتودض با لبخند همدجهی اش به پدجوازم عی آیدضدس  فرهاد خاآ گرد اانه ام رلره 

  .عی اود

 ناهورا از پله های انتهای ستتالن و روبرویماآ پایدن عی آیدضاو هم لباس عوض هردهض ی  ادجتترت ستتزددِ آستتتد

 . هوااه، با الوار جدن یخی

نهاهم نمی هند و با انارم به پارستا، عی نجتدند ضپرند و عهجدد پر سر و صدا از آاپدخانه با سدنی چای و اهوه 

  !عی آیند ضعهجدد سدنی به دس  هاج و واج دیدنم عی عاند

ی واژگوآ اوند هه ادم بلندی به ستمتم بر عی دارد و ستکندری عی خوردض نددی  است  فن اآ های اوی سدن

 .عهجدد عی گدرد  اهورا عانع عی اود و سدنی را با ابروهایی در هم از عداآ دستاآِ بی رعقِ

دخترک، با ان ب نهاهم عی هندض رنهش عوض عی اتودضرالش دگرگوآ عی اتودض عثل آدعی هه به برق وصل 

دستهایش را نهاه عی هندو بند عن و اتدهض از بودنم اتوهه ادهضبا نهاه ناباورش جلویم عی ایستدض اول پدرش و 

 .عنض انها عن را

 .ناباورانه چند بار عثل عاهی، دهاآ باز عی هند و عی بنددض اعا چددی نمی گوید و آخرش خدره به عن لب عی زند

  !بابا _
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از جایم بلند عی اتوم و جاآ عی هنم اا بایستتمض دست  گرم روی اتانه ام عدزتدض سنی عی هنم، بازیهر خوبی 

  .باام

  !اولدت عبارک _

 .چجم های عدجیِ دراتش، برق اا  رویجاآ عی نجدند

  !واانا خودای؟ _

لبخندِ بی جانی عی زنمض دستت  عی اندازد دور گردنم به خودش نددیکم عی هند ضچند بار، گونه ام را عی بوستتدض 

  .خانمی عی هندو اا  نمی ریددض اب خودش و دیهراآ را الخ نمی هند

  !اوعدی اربون  برم، به خون  خوش اوعدیخوش  _

  !دلم نمداد اوی ذواش بدنم و بهم، هدام خانه؟ عن این ا انها عهماآ، اولدت هستم و بس

  .پدجانی اش را عی بوسم

 .اولدت عبارک عدیدم ، اعددوارم عمرت پر از اادی و خوای بااه _

نافات داردضنهاهش،عثل انگ عاهی انها عانده لبخنتد عی زنتد و زعدعته ی، عمنونمی هته عی گوید، با نهاهش ع

 .اس ، هه برق امددی از دور او را به خود عی خواند اا به همدعی عهمانش هنی

  !نهاهش انهاس 

  .سم  پدرش بر عی گردد و لب عی زند

  !عمنوآ بابا_

نش، نهاهم را به اطرافم نهاه نمی هنم و انها عثل عهجتدد به سم  پدرش عی چرخم و رد غم نجسته در چجما

  .به زیر عی اندازد

  .نهاهِ همه روی اانه هایم سنهدنی عی هندض فرهاد خاآ، عثل همدجه انها لبخند عی زند 

  !روبرو عی اومض پارسا و لبخندش و نهاه عهربانش  بر عی گردم هه بجدنم، با چند جز  چجم

  !پرند و چجماآ خدسش

  !اعا، اهورا

 هش به ل ظه نرسدده از عا هنده عی اودض خم عی اود دو فن اآبی رس ارین، آدم جمع اس ضنها

 .اهوه را جلوی خودش و پارسا عی گذارد

دوباره عی نجدنمضدستش دوباره، روی اانه ام عی نجدندض دلم عی خواهد همی گردنم را ه  هنم و روی اانه اش 

 !دجتربهذارم ضولی عی ارسمض از همه چددض از خودش بدجتر ، از خودم، از همه ب

 !عی خواهم هجزش هنمض ولی عی ارسم

عهجتتدد با نهاهی عهرباآ، چجتتم عی گدرد وبه آاتتپدخانه پناه عی بردض اینبار با ی  ستتدنی دیهر عی آیدض فن اآ 

اتدطن  ! دس  پدرش را از سراانه ام برعی دارد   چای عورد عالاه ام را جلویم عی گذاردضبا ابروهایی باورفته و

 .و بلندم عی هند ض طلبکارانه پدرش را عخاطب عی هندو دستم را عی هجد 

 !یاداوآ هه نرفته عن ان صار طلبم باباض این چه وضنجه؟ _
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فرهاد خاآ، به ررم دخترهش عی خنددض چجتم هایش چناآ برای از اادی در خودااآ جا داده اند، هه دلم را 

   .زیر و رو عی هند

عی رومض ااب عکس های روی اتوعدنه، هنوز هم سرجایجاآ دستتش از اتانه ام جدا عی اتودض همراه عهجتدد 

هستتندض آدعهایی هه ابال نمی اناختم و راو عی اوانستم بزهمم هه بودند؟ عکس های ادیمی و با آدعهایی پر 

  .جذبه و پر طمطراقض عکس های جدیدی هه عن ندیده بودم

عی بدنم و رد عی اومض اینبار رس زیردس   یا هرگد جرات زیاد نددی  ادآ و دیدنجاآ را ندااتم!خدلی چددها

بودآ ندارمضعنذب نمی اوم در خانه ی، صارب خانه یماآ چجم عی گردانمض! ااب عکس های رید و درا  ضااب 

روی اانه   عکس های خانوادگی! هماآ هایی هه عن ندارم ض عهناز و فرهاد خاآ و عهجتددی هه دست  هایش را

 . دهی هر دو انداخته و به جلو خم ا

 . اهورا، عهجدد و فرهاد خاآ در رال آب بازی

 .اهورا و عهجدد، یکی با اخم و دیهری با لبخندی پر ادطن 

هر چند اا عکستی را هه در ل ظه از جلوی چجمم عی گذرند، نهاه عی هنمض اازه عی فهمم اهورا در عکس های 

ستت ، ی  عکس چهار نزره و خانوادگی ندستت  ضجایِ ی  عکس بدن ااب های نجتتستتته ستتر اتتوعدنه خالی 

  !خانوادگی

نهاه عهناز در هدچ هداعجاآ ارس به دلم نمی اندازد ضبه جد زیبایی و خوش پوای زنی به این سن و لبخند هایی 

  !هه در عکس ها واانی اند، چدد دیهری ندس  ، اعا خانوادگی ندستند

رد عی اتتوم نهاهم ستتم  خودش عی  اهورا، انهار ی  وصتتله ی ناجور استت ض از هنار ااب عکس اکی اش هه

چرخدضبا پدرش ررم عی زندض اعا چجم هایش دنبالم عی هند! هنار عهجدد و پرند عی نجدنمضپرند سر در گوام 

  عی هند و عی گوید : بغل د دی جاآ، خوش گذا ؟

دردهایم برای هسی به خودم ابوونده ام ی  اعجب رُل آدم های بی خدال را بازی هنمضعی گذارم، ی  اعجب از 

  !ررم ندنم، رتی خودم

  به، او چه؟ _

  .عی خندد

  چه زبونی در آوردی، عاعورل ؟ _

به رویش عی خندم و انهجتتتاآ دستتتش را، در آغوش دستتتم جا عی دهمض خودش، رال عن را خوب عی فهمدض 

اا آاپدخانه دنبالش ستنی عی هند، از همه جا ررم بدندضستر به ستر عهجدد عی گذاردض اذیتش عی هندض گاهی 

  .نهاهی عی اندازد و دور از چجم عرداآ آآ طرفماآ اکلکی در عی آورد

  .عهجدد هم هم نمی آوردض ادطن  عی هند، پرند را اذی  عی هند

 :بغل به بغلم عی نجدند و آرام با چجمکی رو به عن، به پرند عی گوید

 پری اخم عرغتونو، چرا نداوردین ؟ _
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فش اخم عی هندض به عادت همدجه برو بابایی عی گویدض عن را بدن خودااآ ربس هرده اندض پرند، از انددآ رر

 .عهجدد سمتش سرک عی هجد

  !پری با اوام _

 . پرند آهسته اجر عی زند

  .عرض ، به او چه _

 . ادطنتم گل عی هند

  .عی اه دروغ نمی گه خوب چرا اخم عرغو نداوردی ؟ دو اا خانم خواهل ببدنه بچه دلش باز _

دستم را باو عی آورمض عرابل اکمم به نجانه اپل بودآ و اکم علدرضا عی گدرمضپرند ررصش عی گدرد ضااید هم 

 !رسادت زنانه اش

  !عن هه خواهل نمی بدنم، دو اا ع وزه عی بدنم ض اخم عرغم امام وجنات خوداونه _

سر عمه ااهض دوعا آدم بدوآ عجرش اولد نمداد، عهجتدد ندجکونی از بازویش عی گدرد و آهسته عی گوید : اوو پ

  .عهه عن به  نهزتم از طرم عن دعواه ،هاآ

پرند عصتبانی برعی گردد ستم  عا و عن لبخندم هش عی آیدض عهجتدد عثل امام وا  هایی هه خطا هار اس  

  : خودش را به آآ راه عی زند ضبا صدایی هه هنترلش از دستش خارج اده عی گوید

 س  بداد، او چه هاره رسنی؟دلم نخوا_

با صتدایش، ل ظه ای عردها ستاه  عی اتوند و نهاهماآ عی هنندضپارستا چجم هایش را برای پرند درا  عی 

 . هندضخودم را با فن اآ جلویم سرگرم عی هنم!عهجدد لبخند گجادی عی زند

  .اما اداعه ی علم ااتصادو بزرعائدد ،این ا همه چدد اعن و اعانه _

 

 .ا برای اولدن بار با لبخند درس  و درعاآ عی بدنماهورا ر

 !نم  نرید ،جغله _

فرهاد خاآ عی خنددض پارسا چجم های درا  اده اش را از پرند خ ول جدا عی هندض ل ظه ای روی نهاه عات 

 یعن به لبخند اهورا عتوا  عی اودضسرم را به هماآ فن اآ گرم عی هنمض پرند عتن ب ار از عن سر در گوام ع

 . هند و سوت آهسته ای عی هجد

  .نه باباضضض آدعتتته! عی خنده! به رق چددای ندیده_

 .داغ دلم اازه عی اود اعا ل ن پرند، به خنده ام عی اندازدضدوباره سر در گوام عی هند

  !عال عا هه ندس ، عا به هموآ اخم عرغِ اپلِ هددعوآ راضدم  .البته خدا به صاربش ببخجه _

واتی چجم باز هرده و جنس عرد را اناخته دلش گدر عرد همی اپل و سرخ و سزدد فاعدلش اس  ض دوستتم از 

دلش بند علدرضایی س  هه عن روز به خاطر گرد بودنش، از سر ادطن  و در آوردآ ررص پرند، لرب اخم عرغ 

  .داده بودعش
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هر دو همدعاآ نهاهم عی هنند ض  صتدای الزن همراهم بلند عی اتودض آهنهش در ستالن عی پدچدضاهورا و پارسا

  .اماره را هه عی بدنم ض آه از نهادم بلند عی اود

  .اوآ نه

 !راو زعاآ عناسبی ندس 

  !عی عانم، جواب بدهم یا ندهم

 .زنگض خوردآ ِ گوای ام و طوونی ادآ نهاه جمع، ع بورم عی هند، باوخره هاری هنم

  .نزس چرا عاا  برده؟ جواب بده دیهه _

به سمتم جلب عی هندض بلند عی اوم و از جمنی هه ل ظه ای ساه    عهجتدد و ررفش، بدجتر اوجه برده را با

 .اده، فاصله عی گدرم

  !بله _

  !سلتتتام، نزس خانم _

 .ارار نبود این آدم ولم هند؟ سرد و بی رغب  جوابش را عی دهم

  .سالم، بزرعایدد _

  .هند و صورام از انددآ صدایش جمع عی اودصدای ا  خنده اش گوش هایم را پر عی 

  !دیهه، عجکلی نداری؟_

هاش دستتم عی اکس  و روزی هه برق های خانه ااصالی دااتند به این آدم سم  زنگ نمی زدمضعثال خواسته 

 !بودم، بزهمانم، خانه ی آنها ا زه ای ندس  هه هر بار، هی خواهند عواظبش باام

به هم  عردی ارتداج پددا عی هرد، پارسا بودض ولی بند از آآ روز و نارارتی اش،  امام این عدت خانه ام هر وا 

  !نخواستم زیاد درگدر زندگی ام بااد

با این بجتر سم  و عدارم اماس گرفته بودمضاز پارسا خ ال    نمی دانم چه عرگم اتده بود هه اینبار به جای او

 !عی هجددم

 خدر عجکلی ندس ض هاری دااتدن ؟ _

 .اره عی خنددض صدای بم و خوش آهنهش در اونل های گوام عی پدچددوب

  .نه بانو، عدارم ادم فرط جویای اروال  باام _

  .عی اود  اروالم هوفتی بود ضهوفتی ار هم

  !عمنوآ ، سالم به عادر بدرگتوآ برسونددض خداف  _

 .صدایش روی اعصاب ندااته ام، پارازی  عی اندازد

  .اب  بخدررتما ضضض عدیدم!  _

از واارتش گرد عی اوندض نزسم عی عاندض صز ه ی گوای خاعوش عی اود و عن هنوز عات عانده   چجم هایم

 !پارسا را عی بدنم و بند هم فرهاد خاآ  امض بر هه عی گردمض نهاه ع دب و سنهدنِ
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ض هم عی هنندستنی هرده ام چددی نهویم هه هستی عجتکوک اتودض عهجتدد و پرند با چجمانی، پر ادطن  نها

 !اهورا، هم عثل همدجه اصال عن را نمی بدند

 .سوسن خانم هد  را عی آورد و ن اام عی دهدض پرند جدغ هجاآ اولد عبارک عی خواند

عهجتدد عی خنددض هد  را از عداآ دستتاآ ستوسن خانم عی گدردض همهی ه  عی زندمضسنی عی هنم به چند 

  !روزهای بندش و سدا فکر نکنمدادره ابل و ابی هه به خانه عی روم و 

 !همهی، اولد عبارک عی خواندمض صدای اهورا از همه عاآ بلند ار اس 

 .به دستی هه، دور اانه های خواهرش عی اندازدض فرط نهاه عی هنم

  .جای عن این ا نبودض فرهاد پدرم نبود! این ا و این جمع عال عن ندس 

 . اماره اینبار واانا البم اپش عی گدردگوای ام دوباره زنگ عی خورد ضبا دیدآ 

اا ل ظه ای هه این آدم عی خواستتت  عن را از عدداآ دید و زندگی عرد زندگی اش رذم هند، نمی اوانستتتتمض 

صتدای بلند البم، دستتهای عرق هرده ام، گویایِ خدلی چددهاست ض آرام و بی نهاه به جمنی هه سترگرم اادی 

آیمض از علودی زنگ گوای ام بدم عی آید! به هر جاآ هندی هس ، وصلش  عهجتدد اده اند، از سالن بدروآ عی

 .عی هنمض هند و لرزاآ زبانم در دهانم عی چرخد

  !بله _

  خوش عی گذره؟ _

  .از صدای سردش، انم یخ عی زند

 .صدای خنده ی عهجدد اا این ا عی آیدض دلم عی خواهد، هنارش باام، نه این ا عداآِ زعدن و آسماآ

_... 

  .پس اولد دخترم در نبودم، خوش عی گذره _

رعجتتته از اتتتانه هایم عی گذرد و امام وجودم را عی گدردض چجتتتم هایم را عی بندمض با امام اواآ باای عانده ام 

 .جوابش را عی دهم

  !جااوآ خالده _

  .صدای پوزخندش، گوش هایم را پر عی هند

بر خانواده ام نبااتتیض فکر عی هردم اراره واتی فرهاد ابولش  رتما هه خالده ، فکر عی هردم ارار دیهه دور و _

 نداری، بری دنبال زندگد ! چی اد پس ؟

  .چجم عی بندم و لب عی زنم

 اما همدجه روی ارساسات آدعا ادم  عی ذارین؟ _

 عیصتدای آراعش بدجتر عی ارساندمض اگر جدغ عی زدض اگر ناسدا عی گز  نمی ارسددم، ولی از آراعجش واهمه 

 .گدرم

  .نه، اا واتی هسی به دااته هام نددی  بجه _

 !اینردر ارسناهم؟ _
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_... 

  !چی اد؟ عن اگه اونم این ام فرط و فرط به اجباره، وگرنه خودعم نمی خوام این ا باام _

 .بغ م عی گدرمض البم اندازه ی امام دندا سنهدن عی اود

_... 

  .ی هنمض عنم و عنضخدالتوآ رار عن با اما عجکلی ندارم، دارم زندگدمو ع _

 .صدایش فرق هرده، انهار از عداآ دندانهایش ررم عی زند

  !خوبه _

  اما از بودآ عن عی ارسدن؟ چرا؟ _

  !نمی ارسم، بدمض عداد! دلم نمی خواد به بدرگترین دارایی زندگدم نددی  بجی _

_... 

گرفتی! برو پی زندگد ، عثل امام این عدای هه او و وجود ن ستتت ، فرهتادو ازم عی گدرین! هنوز ندوعدی   _

  .رفتی

  .پوزخندی به ررفهایش عی زنم

 !عثل ناعادری سدندرو ررم عددندن _

 .بدوآ اوجه به ررفم عصبی اداعه عی دهد

  !نددی  زندگدم نجو دختر جاآضعادرت هه رف ، او هم برو _

 .در رال سروط ن اام عی دهد صدای بوق آنطرم خط به دندا بر عی گرداندض از بلندای دره

 
 

 خودش بود؟ _

پجتتم سترم ایستاده! هی آعد هه نزهمددم؟ آنردر نددی  ایستاده هه ررم عی زند نزسش به صورام عی خوردض 

نهتاهش نمی هنمض ا متل ندارم ی  به ی  جواب پس بدهمض زندگی ام عثل هاراوآ های وال  دیدینی اتتتدهض 

عهرباآ ، عانده ی  ااهداده سوار بر اسب همه چدد امامضبی نهاه از هنارش عی ناعادری ، دختر پددا اده ، پدری 

 گذرمض بازویم را عی گدرد و ل ظه

 .ای عی عانم، سر هه اکاآ عی دهمض انهجتاآ گرعش از دور بازوی یخ زده و لرزانم باز عی اوند

 . به سالن هه بر عی گردمضصدای داد عهجدد بلند عی اود

 ه ا رفتی او ؟ _

  .رند عجکوک نهاهم عی هندضلبخند اجباری عی زنمپ

  هادو اولد ندادی ها، گزته باام _

  .عی خنددض عن هم به اجبار، عی خندم
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امام عدت نرش، بازی عی هنم ضاهورا هم عی آید و چددی به روی خودش نمی آورد! به اصرار عهجدد عکس عی 

 . عهجدد به هوا عی رود  و اعتراض  ی آیدض نچگدریمض اینبار هه وسط عکس گرفتن هایماآ صدای گوای ع

اهورا دستی هالفه، به عوهای عی هجدض گوای به دس  و با ابروهایی در هم و خدره به صز ه اش، به سم  پله 

ها ی باو عی رودضجمع عاآ در ظاهر خوش استتت ض همهی عاآ عی خندیم، اعا درد چجتتتم هایماآ خنده، نمی 

 .فهمد

 .گریدانش، یننی درد سکوت فرهاد خاآ، نهاه

  !اندازه ی عهجدد  لبخند ها و الوغ بازی های بدش از

  اخم های یکی در عداآ اهورا،

  !و عن و آآ الزن! ل ظه های خوام را زهر هالل هرده و دردم را بدجتر

 .اهورا با ابروهایی در هم به جمع عل ق عی اودض عهجدد هن کاو عی پرسد

 هی بود داداش؟ _

داداش گزتن، عهجتتدد غن  عی رودض اهورا را نمی دانم؟ ابروهایش از هم باز ار عی اتتوندضاین یننی او هم دلم از 

  .رال دلش خوب عی اودضلبخندی به رویش عی زند

 .آانا بود _

بند از اتام، فرهاد خاآ جمع را به ستم  رداط و آوچدق ارک عی هندض جایی هه ی  عصر دلهدر جمنه خدلی 

 .اغددر هرده بودض سوسن خانم، هنارم عی نجدندچددها بدنماآ 

 !نزسضضضعادر _

  .عادر را نهزته ای دلم عادر عی خواهد "عدم "عادر هه عی گوید ،امام انم عی لرزدض نهو سوسن جاآ ، نهو هه

 .راهی دندای عرده ها عی اوم و نهزته عی عدرم«ر» نهو هه الزش عالمی داردض دالش ، در به در ارم عی هندض 

  !جانم، سوسن جاآ _

  .عی خندد و ه  دستش را روی هاسه ی زانویم عی گذارد

 !خدارواکر، زبون  سرجااه، بچه ام عی گز  باورنمی هردم _

عنظورش اهورا بود! ستوستن خانم همدجته اهورا را عثل پسر آرزوهایش دوس  داا  و داردض امام اب، اوجه و 

را در آوردض ستوسن خانم برای همه بی عادر های این خانه، عادری ع ب  هایش به او آنردر بود هه داد عهجتدد 

 !عی هرد

  .جاآ عی هنم و بی نهاه به چجماآ ادد بدنِ زآ هنارم عی پرسم

 چی گزته عهه ؟ _

نهاه عهربانی، به اهورا عی هندض اهورایی هه از سر اب، سنهدنی نهاهش را رس هردم، ولی هر بار، نهاهش هردم 

  !عن را نمی دید

هدچی دخترم! ه ا رفتی عادر؟! فکر نکردی پدرت، دور از جوآ، ستتکته عی هنه؟ عی دونی روزی رفتی این ا  _

چه ع جتر هبرایی بود ؟ عهناز خانم رالش بد اد رمله اش گرف ! فرهاد خاآ بنده ی خدا، نمی دونس  چکار 
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ری عی هرد، گریه بودض هم  رال هه هنهض خدارواکر بچه ام بود، وگرنه نمی دونم چی عی اد؟! عهجدد، انها ها

نبود، اوضتاعم بدار هرده بودض باورم نمی اته دختر فرهاد خانی، عهناز خانم واتی فهمدد دیونه اده بود، نبودی 

  !ببدنی

_... 

 اوعدی بمونی دخترِ نازم ؟ _

 .انهجتانم را بدن دستهای نرم و اپلش عی گدردض خوش به رال دخترش

  !د اوعدم ، جای عن این ا ندس  سوسن جاآنهضضض برای اولد عهجد _

چرا دخترم ؟! عی دونی پدرت داره اذی  عی اتته و اذی  عی هنی ؟ خبر دارم از روزی هه پددات هرده، چی  _

  .نبدن هه آروعه ، فرهاد خاآ خصل  خدا دادیش همدنهض وگرنه خدا از دلش خبر داره  .هه نکجدده

س  عن هم دوس  دارم خدلی چددهای این جمع را برای همدجه دااته خدا از دل عن هم خبر داا  ؟! عی دان

 !...و  باامض پدر، خواهر

 .صدای هل هل پرند و عهجددسکوت آرام بند از رفتن فرهاد خاآ را عی اکند

سوسن خانم به دستم فجار آراعی عی آورد و بلند عی اود ض با خانواده ی هوچکش در خانه ی سرایداری زندگی 

 .چراغ روان پر نور آآ خانه، چراغ اعدد ی  خانواده هوچ  سه نزره اده بود عی هردندض

  .نزس او باید هدیه اولدعو بدی _

 . پارسا، از پر رویی خواهرم خنده اش عی گدردضپرند ابرو باو عی پراندضاهورا فرط و فرط نهاه عی هند

هند و عی گوید : بریم یه پد  ند  یه عهجتدد خودش را هنارم جا عی دهدض دستانش را ع کم دورم رلره عی 

 روزه با او و بچه ها؟ هدیه اولدم، خوب ؟

لبخند عی زنمض ع ال اس  ادرین زبانی هند و بتوانی عرابلش دوام بداوری ضسر انهجتش را ع کم به فرو رفتهی 

  !ه دونه ، نمونهلپم عی زند و عی گوید : اربوآ این چال یه وری  و یه دونه ات بجم عن! خدا چی آفریده ، ی

از نهاه خدره ی پسرها خ ال  عی هجمض آرام به پهلویش عی زنمضهماآ جایی را هه انهجتش را به آآ فجار داده، 

 .عی بوسد

 عدای دیهه ؟ _

 .اهورا عدوه، به پارسا انارم عی هند و عهجدد را عخاطب ارار عی دهد

 !فکر نکنم بداد ، ع بورش نکن _

 .دهدعهجدد عصرانه اداعه عی 

  !نخدر، عهه دس  خوداه؟ نزس عدادض آاا پارسا و پرند هم عجکلی ندارآ عداآ_

عهجتدد صتدایم عی زندو عن پل  روی هم عی گذارمض دستتانش را با اتادی وسرخوای بهم عی هوبدض پرند دو 

 . انهج  اس  و اااره اش را به عننی اایدد، هارم بهم عی چسباند
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هم نادیده عی گدرم، از رس اتجتم زنانه خوام نمی آیدض از زنهی هه در گوش عی خندمض نهاه ع دب ِپارستا را 

هایم زده عی اودض از چددی هه بدن دو چراغ زعردی ِنهاهش عی بدنم، عی ارسمض همه زندگی ام خالصه اده در 

  !ارس

 .اب سختی بدن همه اادی و غم هایم عی گذرد

 .رفتن عی هنندساع  نددی  به دوازده اس ض پارسا و پرند عدم 

آخرش هم نزهمددم دوستتی پارسا و اهورا از هماآ عذرخواهی اروع اد و یا بند ار! اعا صمدم  بدنجاآ، نجاآ 

 .عی دهد، اختالم و نارارتی روز اول را فراعوش هرده اند

ه عن، هم بلند عی اتتومض چددی برای جمع هردآ و راضتتر اتتدآ ندارم با لباستتهای ناعراب و پر خاهم اولد آعد

بودمض سوسن خانم برای بدراه ی بچه ها از آاپدخانه بدروآ عی آیدضعن را ایستاده وآعاده رفتن عی بدند ضابروهای 

 .نازهش را در هم عی هندض با غ ب عادرانه اش عی پرسد

  !او ه ا عادر؟ _

دا عی اودو به با ررفش همه بر عی گردند و نهاهم عی هنندض اهورا ابرو در هم عی هجتدض عهجدد از جمنجاآ ج

 .سمتم عی آید

  !نزتتتتس _

این یننی خواهرهم اواع دیهری دااته ض اعا عن برای رفتن عصممض این ا عاندنم عاابتش خوبی نداردض اعجب اب 

  !سختی را گذرانده ام و به روی خودم نداوردم

  .باید برم عهجدد جاآ _

 .بغ هرده و با چهره ای جمع ادهض خدره ام اده

  .د بری؟ داری اذی  عی هنیه ا بای _

 .نددیکتر عی اومض دس  روی گونه های برجسته و نرعش عی گذارمضبا صدای آرام برایش ن وا عی هنم

 ! جای عن این ا ندس  عهجددض واال اوآ ندس  _

 .دستم را عداآ انهجتاآ هوچکش عی گدرد

 .عدخرم نهو ، خونته _

  .چجم از نهاه به اا  نجسته اش عی گدرم

 عدخرم ندس  ، اگه عی بدنی اعجب این ام و دارم عی خندمض ررم عی زنم ، بدوآ همه اش به خاطر اوئه _

  !برام این ا عوندآ سختهض درهم هن، فرص  بهم بده  بذار برمض واانا 

 .درهم عی هرد نه؟! خواهر ها همدیهر را همدجه خوب عی فهمند

  اول عی دی بدای؟ _

  . واستنی لب برچددهعثل دختر بچه های علوس و خ

  عدام ضضض اول ،راو برم؟ _
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را ناراضتی اکاآ عی دهدضدنبال برده ای هه در رال خروجند، عی رویمض سوسن خانم، امام عدای هه با   سترش 

 .عهجدد ررم عی زدم، فرط نهاهم هرده بود

  عی گدری؟  از آژانس برام  سوسن جاآ،بی زرم  یه عاادن _

  !با ابرو های باو رفته عی گوید : آژانس برای چی ؟عاادن هه هس پارسا رواسش به عاس  !

  . هنارِ هماآ آوچدق لننتی  فرهاد خاآ راو هنارعاآ ایستادهض دادرا

  ه ا بابا؟ _

 .عهجدد بغ هرده، جواب پدرش را عی دهد

  !بابایی، عی خواد بره _

آدم رتی عننی جنهددآ برای دااتتته هایش را اهورا با ااستت  نهاهم عی هندض رتما پدش خودش عی گوید این 

 !هم، نمی داند

  .باید برم، برای اعجب عمنوآ_

  .اب سختی بودض غم و اادی را با هم در ا ربه هردم

  .پارسا برای بار چندم اجکر عی هند و رو به عن عی گوید : عی رسونمتوآ

هاه خدره ی اهورا را از هنارش عی بدنم و دم سرم را برایش اکاآ عی دهمض عمنونی زعدعه عی هنم و امام عدت، ن

  .نمی زنم

  .خودم عی رسونم  بابا جاآ _

  .صدای فرهاد خاآ، سرم را به سمتش بر عی گرداند و دوباره ااب نهاهم از او و آآ آوچدق پر عی اود

  ...اعتتا _

 !نمی گذارد ررفم را امام هنمضهر چه هنم، او هم ی  هاا  خود رای بود

  !چ عنو عداری سوسن خانمسوئد _

بله ی، ستوستن خانم امام هننده ب ث و رفتنم عی اودضپارسا و پرند، خدارافظی عی هنند و عی روندض عن عی 

عانم اا ستوستن بداید ض عهجدد هنوز بغ هرده نهاهم عی هند ضاهورا بند از رفتن پارسا و پرند، بدوآ اوجه به برده 

  .داخل برعی گردد

 . ی سرایدار عدزتدض خدلی دور و بندد به نظر عی رسدضندمک  را هم نهاه نمی هنم نهاهم به در خانه

سال زندگی عن در این خانه عداآ آجر به آجرش گم اده بود!عهجدد اا  نوزدهاین ا چددی نداا  ضفرط نددی  

ل ظه ای هه سوار عاادن عی اوم با سوسن همردعم عی آیندض دلم را سنگ عی هنمض هدچکداعجاآ عی دانستند 

 عهناز ول هنم ندس  ؟ هدچ هداعجاآ عددانستند، عن اکلدزم با خودم و نسب  هایجاآ عجخص ندس ؟

*** 

ی خانه عی ایستدض دستهدره ی درش را عی گدرمض بر عی گردم سمتش و با نهاه گذرایی رو به او اب عاادن جلو

  .بخدرم را عی گویم، عی خواهم زودار برومض از عصر، از انها عاندآ با او، دلهره عی گدرم

  .عمنوآ ، اب بخدر _
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انش چدن عدزتدض به سم  خانه ام هنار چجم  نهاهم عی هند و عی خنددض بدن ستوستوی، ادرچراغ باوی سرعاآ

 .اااره عی هند

  یه چایی عهمونم عی هنی؟ _

نرش بازی هردآ بلد ندستتت  ! برعکس عنضعتن ب نهاهش عی هنم و او لبخند به لب انها عنتظر استتت  اجازه  

  .بدهم

  !البته ، بزرعائدن _

 .وبه جلو هدایتم عی هند  در خانه را باز عی هنم و عرب عی هجم ض دستش را پج  اانه ام عی گذارد

  .اول صارب خونه _

به اجبار جلو عدزتم و عستتردم به آاپدخانه عی روم و او سر جای ابلی اش عی نجدندض صدای الویدیوآ و ابکه 

خبر در خانه عی پدچدضچای هل را برای بار دوم برایش دم عی دهم و روبرویش هه عی نجدنم، چجم از صز ه ی 

 .دروان الویدیوآ عی گدر

 !دست  درد نکنهض چای از دس  دختر بند از یه روز سخ  خوردآ، بدرگترین خسته نباادد دنداس  _

_... 

 

 استکاآ، چایی اش را بر عی دارد و عمدتتق بو عی هجدض برایش، بوی گذاته عی داد ؟

م گاهی آب  با عی دونم دوستت  داری انها بااتتی ضاینم عی دونم اعروز خانمی هردی باهام راه اوعدیض عی دون _

اهورا یه جا جمع نمی اتهض اذی  عی اتیض عصتبی هس ، اعا عاالهض زندگی عادی رو از سر نهذروندهض او بدارین 

ارایط، پدر و عادرش انهاش گذااتنض بماند هه چه اازاااای افتادهض دوس  دارم همه با هم خوب باادمض اهورا پا 

اگر عی هنه، به خاطر ستتتختی هایی هه برای پددا هردن  بته پام دنبال  گجتتتته و رتی بدجتتتتر از عن! اندی 

  !هجددیم!به خودت و اهورا سخ  نهدر عدیدمض فکر نکن، عن رواسم بهتوآ ندس 

 !داا  عردعه چدنی، چه را عی هرد؟

... _ 

ل ظه ای در ستکوت، نهاهم عی هندضبا نزس عمدری از هوای دم هرده ی خانه، چجم در چجمم عی دوزد و عی 

 :گوید

دلم نمی خواد این ا انها زندگی هنی دخترم! هدچ پدر و عادری دلش نمی خواد پاره ی انش ازش جدا بااهض  _

از روزی پددات هردیم، همه اش چجتتتمم به دره اا بدایض عی دونم اواع زیادیهض بذار با هم رلش هندمض با هم ضضض 

  !هنار هم ، همه عوآ دوس  داریم

 .هنار عی گذاردض چجم در چجمم عی دوزد چایش را عی نواد و لدوانش را

 عی اونی نه ؟ _

_... 
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دختر ع کمی هستتیض همدن اعروز عی اونستی با عا ندای خونه ضضض عی دونم برات سخ  بود! فکر نکن نمی   او_

فهممض عی فهمم و دره  عی هنم ، اعا در جا ندآ دخترم ، درجا زدآ باعث عی اتتته عرب بمونیض هنار اوعدآ با 

جدید و عنض سخته برات اعا باور هن ، هدچ فرای با عهجدد و اهورا برام نداریض عطمنن باش او اوآ خونه  اترایط

  !هسی بداو نمی خواد

جستتتته و گریخته ررم عی زندض گد م عی هندض نمی فهمم یا نمی اتتتناستتتمش ؟! اگر ررم نمی زدم و نمی 

 .ی هندپرسددم، عی عردمض روی دلم ی  چدد به جد نسبتش، سنهدنی ع

 چرا اوآ روزی هه فهمددین عن دختراونم، رفتدن ؟ _

 .نهاهش پر غم اس 

ااتتباه هردمض واتی اوآ بنده ی خدا اعانتیِ سددو خوندض واتی دیدم، عرابلم یکده هه عمری جلو روم بوده و از  _

  !وجود خودعه و نمی دونستم! یاد گذاته دیوونه ام هرد، رواسم به همه چدد بود اِو او

 : پر ررص عی گویم

چجمم به در بود، ببدنم هی عاادنتوآ عداد،بدام بپرسم چطوری ؟ چرا ؟  امام اتب اا صتب  پج  در نجستم _

 این ا چه خبره ؟

 . لبخند نصزه و ندمه ای به رویم عی زند

 او چرا رفتی ؟ _

 !پوزخندی عی زنمض چرا هم داا ؟

رالم ااید از اما بدار بااهض اما چددایی رو عی دونستدن  چوآ اما رفتدن ، یه ل ظه با خوداوآ نهزتدن عن _

 !هه عن نمی دونستم! رق بدید رال عن، بدار بود اا اما

*** 

ارهدب خاصی ندس ض ارهدب ی  عصرِ پر از اجویش و نهرانیض ی  اب پر از رس های عختل  و درگدری های 

 !ذهنی، با ی  صب ِ پر از انرژی

  !پر رنگ بخورد  اید ی  عُهرااریخ دیروز، در زندگی ام ب

 .دیجب پدر و دختری، خلوت هرده بودیم

 . اهورا گزته بود، با دلش راه بدا

 ! نمی دانس ، عن اول با دل خودم باید راه بدایم، اا برده

وا  .فرهاد خاآ گزته بود و عن اندده بودم و سکوت هرده بودض ارابل جالبی نبود، اعا گز  و گوی ساده ای بود

  گزته بود، نمی ارسم ؟رفتن 

لبخندی هوچ ، روی لب هااتته بودم و گزته بودم انهایی عادام اس  ضهاله ای از غم، نهاهش را رنگ به رنگ  

هرده بودض هنار لدواآِ چای هلش، هارت بانکی برایم گذااته بود و اا آعده بودم، اعتراض هنم، با نهاهی سنهدن و 

یی برای اعتراض نهذااتتتته بودضوا  رفتن، نهاه نهرانی به رداط خانه و عن ابروهتایی در هم برای اولدن بتار! جا

  !انداخته بود و آخرش،انهار بدن دو دلی هایش طاا  نداورده بود و در آغوام گرفته و پدجانی ام را بوسدده بود
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  .گزته بود، جانم به جان  بند اس ض عن را برای همه چدد ببخش! رواس  به خودت بااد

  !ها، نهاهش هرده بودمو عن، ان

*** 

دلمرده ندستمض چراغ دلم روان اس !همه ی رنگ های اطرافم طدزی   راو هه صتب  زده، برعکس اصورِ دیجبم

از ارغوانی و صتورای و سزدد و سبد دارند ضچرا زندگی با وجود آدعها رنگ هایش را پوسته پوسته، از هم جدا عی 

  !هند؟

 م چدد هایی در رد ادره بودند؟عهر نه دیروز، رنههای زندگی ا

اعا اعروز صب ، همه چدد را صدرلی ار از همدجه عی بدنم ض ااید عن ده ی اعدد! اعروز صب  از هدام طرم طلوع 

  !هرده؟جلوار از خورادد و ستاره ی سپدده دم

  !از همه چدد عی ارسم اعا اندک نور اعددی دلم را روان هرده

 . ه برای پرند و پارسا اعترام هردم، عی خورمصب انه ام را پج  هماآ عددی ه

  .انهایی صب  را اروع هردآ چدد دلپذیری ندس ، اعا اعروز رنهی ار اس 

انهایی و غرب  خانه ام، عده ی بدات بودآ، عی دهد، ولی   انهجتتتانم را دور لدوانم رلره عی هنمضناآ و پندر عداآِ

 .باز هم، چددی عثل اعدد درش جاریس 

*** 

  !سالم _

 .لبخند همدجهی اش را بر لبش عی نجاندونددیکش عی اوم ضدلم گرعای وجودش را عی خواهد

  .سالم دختر اجنهم _

برایش درا  عی هنمض دستم   پج  سرش پرند، لب هایش را برایم ی  طرفه عی هند و زباآ در عی آورد! چجم

 . را دورِ اانه اش عی اندازم و گونه اش را عی بوسم

 توآ برم، ببخجدد اگه اازگی ها نتونستم بدام، بهتوآ سر بدنم، بهترین؟اربون _

  .عداآ آغوشِ عهربانش، جایم عی دهد

  .خدا نکنه عدیدم، بهترم، اکر _

عرب عی هجتتم اا داخل اتتوند، این روزها درد پایش خانه نجتتدنش هرده و بدماری اذیتش عی هند ولی هنوز 

 . رواسش به عن جمع اس 

  .سالم _

 .پارسا با آراعش خاص همدجهی اش نهاهماآ عی هند

  .سالم ضضض خوبدن؟ بزرعائدد _

 . دس  بی بی را عی گدرم، اا بتواند از پله در عبور هند

 روز جمنه ای چکار عی هنی، اجنهم ؟ _
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همدجتته عی گوید ضیکی از زیباارین هلمه هایی هه در زندگدم اتتندده ام ع ب  هردآ های خاص بی بی استت ض 

 ! دن لط  های عهربانانه و عادرانه ی اوس  هه عن را عاارش هردههم

  .بدکارم بی بی جوآ، دااتم هتاب عی خوندم _

 .ادم داخل رداط عی گذارد وپج  سرش پرند هم عی آید

 !اجنهتتم  ا ویل بهدر _

 ! عی هندهنایه عی زند ؟ فراته ها هم گاهی از راه به در عی اوند، دیهر!فراته ی عن، گاهی بدجنسی 

دستتش را عی فجارم و دور از چجم های ادد بدن پج  سرعاآ، چجمکی از سر بدجنسی عی زنمض دهاآ باز عی 

  .هند، چددی بهوید، برایش چجم درا  عی هنم

اخمی عی هند واز هنارم رد عی اتتودضدستت  زیر بغل بی بی عی اندازد اا همکش هندض البته، در رال رد اتتدآ 

  .پهلویم عی زندسرلمه ی ع کمی هم به 

  !صدای پارسا، یادم عی اندازد، به جد بی بی و پرند، هس دیهری هم عهمانم اس 

 خوبتی ؟ _

 .چجم از رفتن پرند عی هنم و به سم  پارسا بر عی گردمض ل ن صمدمی و عهربانه اش، عنذبم عی هند

  .خوش آعدی  عمنوآ _

دراز عی هند اا جلو بدزتم ضرسم عهماآ نوازی ندس  جلوار به رویم، لبخندعی زند ودستش را به نجانه ی ارترام 

 .بروم، اعا عهماآ های روز جمنه ام خودااآ صارب خانه اند

جلو عدزتم و او هم بند از عن داخل عی آیدض در هوچ  خانه ام را عی بنددضعثل همدجته ساده و عردانه پواددهض 

  .عانیض هدچ اباهتی به هم ندارند برعکس اهورا، هه گاهی با لباس هایش انهج  به دهن عی

  !چرا ایستادی؟ عا هه راه بلدیم و همدجه هم عدارم _

به ررفش بر عی گردم و عی خندمض اتتاید به اول عهجتتدد همی هم دلبرانه، اعا خدا اتتاهد استت  اصتتد دلبری 

  .ندارم!چجمش روی صورام، ل ظه ای عی عاند

  .عنم ، نه اما!بزرعائدد خواهش عی هنم ضعدارم همدجهی و دردسرساز هه _

 .پارسا هم ادعم عی اود ضپرند و بی بی عاهی رفته اندض عطر خن  عردانه اش، در عجاعم عی پدچدد

جلوی در سالن خانه، نرسدده دستش را با فاصله از اانه هایم عی گدرد و انارفم عی هندضی  جورهای بدن دس  

زیادی نددیکش اده ام و البم عی زندض ع تتتتتتتتکم ضپر صدا! هایی هه دارند راهم عی اندازند ع اصره عی اوم ض

  !خ ال  عی هجم

رس عی هنم زیر نورِ عستردم خورادد دارم عی دوم ضداخل هه عی اوم پج  سرم عی آید، ادم هایم را اند ار 

  .بر عی دارمض بی بی روی زعدن نجسته و در رال عاساژ دادآ، پایش اس 

  .دصدای پرند از اااق خوابم عی آی

 ! ن زتتی! این بالجتکات ه اآ ؟ عن باز اوعدم دزدی، اانس هه ندارم _
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پارسا را انارم عی هنم روی عبل بنجدندض لبخند به لب هنار بی بی اش جا عی گدرد و عی گوید : هدچ جا زعدن 

  .صام خدا نمی اه، رار  باش

 !لبخندم اصال نمی آیدض لبخند بی بی عاهی چرا

پرند را درگدر المبار رختخواب های گواته ی اااق عی بدنم ضیکی ع کم عی زنم سر اانه  وارد اااق عی اتوم و

 .اش ،از جایش عی پرد و بر عی گردد

دستش را عی گذارد روی اانه ضربه خورده اش و عی خواهد زباآ باز هند ناخن اااره ام را عی گذارم روی بدنی 

  !عارعوز خانم اوآ جدغ جدغ نکن همه عی فهمن زبوآ درازام و عی گویم : بنداضضض خدلی باهات هار دارم ، 

 دهانش، را برایم ی  وری در عی آورد و عی گوید : خدر ندبدنی الهیضضض درازه همه عی دونن ضضضراو هه چی ؟

  .دلم عی خواهد ررصش بدهم

 ! بدچاره اخم عرغ _

 بدرگ هم بر عی دارم و به طرم در عی رومبالجت  های هوچ  را از زیر رختخواب ها در عی آورم ض دو عتکای 

. 

پرند عثل ی  عاده ببر زخمی نهاهم عی هندض ادعش را با عن یکی عی هند و هنار گواتتم عی گوید : دردو بالی 

  .اخم عرغ فرق سرت عدیدم! رسودی دیهه ،هاری  نمی اه هرد

ندضبالجت  ها را زیر پای بی بی جا فرط عی خندم ضراو دیهر در ع دوده ای ندست  بتواند دفاعی از عجق اش ه

 .عی دهم ض هلی ب ث عی هند هه خودش عی اواندضعتکاها را هم برای پارسا عی گذارم

پرند هنار برده عی نجتدند ،خانم عی اتودض واتی بی بی بااد، زیادی خانمانه برخورد عی هندضوسایل پذیرایی را 

 . ساق پایش عی گذارم و آرام آرام عاساژااآ عی دهمعی آورم ض عرابل بی بی عی نجدنم وانهجتانم را روی 

 بهتری بی بی ؟ _

 .لپ های اپل و سرخش،دلم را آب عی هند، دوس  دارم، خدد بردارم و دوباره ببوسمجاآ

 .اکر عدیدک _

 .پرند اخم اصننی عی هند

؟ اعا او واس عاییض یننی بی بی! عجق و ابراز ارساساا  فرط واسه اینه، نه واسه عاضهال همه چد  واس اینه ها _

 ! همه چد  واسه عاس

بی بی چپ چپ نهاهش عی هندض پرند طوطی وار دیالوگ های ستتریال عورد عالاه ای را هه عن دو استتم  هم 

ندیده ام عی گویدضبی بی ام گد  عی اتودض پارستا عی خندد ضدست  دور اانه های نرم و گواتی بی بی اش عی 

 .اندازد

  !رسودهولش هن بی بی جاآ،  _

 .بی بی نهاه چپ چپی به پرند عی هند

  !خدا رزظ  هنه دختر جاآ، هدچد  به آدم نرفته _
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پرند جدغ بلندی عی هجتتتد وهمهی عی خندیم ضزانوی بی بی را عاستتتاژ عی دهم ضبی بی، دعایم عی هند و عثل 

ننتی اش هنار نمی رود همدجتته از ادیم و ایاعش برایماآ ررم عی زندض پارستتا فرط نهاهماآ عی هند ولبخند ل

ضنهاه رعددارش، رعد گجایی نمی اودضسنهدنی نهاهش را رس عی هنم ضهسی نمی فهمد و عن عی فهمم !بی بی 

چجم هایماآ اا  بنجدندض دور همی های بن ی جمنه   وعی خندیمض اینردر هه  ررم عی زندض خاطره عی گوید

 !جمنه های چند هزته یکبار با بی بی گم نجده بود  ها هنوز هم بودندض خدارا اکر بدن عجغله های پارسا

اهلل اهبر اذاآ هه بلند عی اود و بی بی به هم  عن و پرند برپا عی زندض هر چه اصرار عی هنم وضویش را داخل 

خانه بهدردض او بدجتتر به ستم  روض وسط رداط امایل پددا عی هندض پرند ادم به ادم با عصای بی بی همراه 

  ! عانم و پارسا عی اودضعن عی

هوای اطرافم سنهدن عی اودض دلهره عی گدرم و هول عی اوم! ارجد  عی دهم خودم را با چددی سرگرم هنم و 

عوج اطرام پارستا را رس نکنمض س اده را گواه ی اااق خوابم پهن عی هنم و بر هه عی گردم با دیدنش دلهره 

نانه اس ، بدم عی آیدض عی ارسم نهاه اغددر هرده پارسا ام بدجتر عی اود!چه عرگم اده؟! از هر چه رس اجم ز

را درست  انبدر هرده بااتم!عدوه نخورده اش را دوباره انارم عی هنمض چجمش را از صز ه گوای بدرگش جدا 

عی هند ، با لبخند اجکر عی هندض ارجد  عی دهم بروم آاپدخانه گم و گور اوم اا برده برگردندض ادم بر ندااته 

 .وازم عی هندصدایش عت

  !پرند گز  داری درسااو عرور عی هنی _

 . نهاهم را به اجبار باو عی آورم

  !بله، درسا فراعوام اده _

  . در خانه، عی پدچد  سرش را اکاآ عی دهد و صدای عردانه ی آراعش دوباره

  .دوننخوبهضبرات خوا الم،رد  بود اگه اداعه نمی دادیضآاای هاازم رتما خوا ال عی ان، ب _

  .نهاه پایدن عی اندازم

  ! نمی دونم _

  هنوز باهااوآ عجکل داری؟ _

  !سوال پرسددآ پارسا بی سابره اس 

 ! نمی دونم _

 :عی خندد ض انهار از نوع ررم زدنم خواش آعده با ل ن لطد  ار و آرام اری عی گوید

 ! فکر هنم دهمه زبون  رو این هلمه گدر هرده_

  .های ازسه سدنه ام عی عاندضیاد، فرهاد هاا  عدزتمنزسم عداآ استخواآ 

اگه ارتداج به هم  دااتتتی روی عن و خانواده ام، عثل همدجتته رستتاب هنضعی دونی هه، برای همه اعوآضضض  _

 ! عهمی

این را به جاآ خودِ خود، پرند ن وا هرده بودضنهاه زعردی اش عی درخجتدضاز سنهدنی نهاهش و هلمااش همی پا 

  .اوم به پا عی
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  .لط  همه ی، اما همدجه به عن زیاد بوده ، عمنونم -

بلند عی اود و نددی  ار عی آیدض ختتتدایا ضضض پرند ه ا عانده ؟! از روبرو ادآ با بندِ جدیدِ پارسا، البم اکاآ عی 

 .خوردض از استرس، دس  راستم را عج  عی هنم ، نهاهش عی هنم

 اده اعونی ، پس انارم و اجکرت برای چده ؟ارزا  اینردر هس  هه جدئی از خانو _

زیادی صتدایش آرام است ض عن را جد خانواده اش عی دانس  ؟! عن هه دروغ گزته بودم ض عن هه به اعتمادااآ 

بدی هرده بودم !سر سنهدنم را پایدن عی اندازمض دس  عج  اده ام خدس عرق اده وبازش عی هنم و به هنار 

 .لباسم عی هجم

یی روی دستتم خدره اس  ضفهمدده بود در عرابلش عنذبم! آبرویم عی رود، اگر بزهمد! عرب ار عی نهاهش به جا

 !ایستدض اعا باز هم نزس هجددآ برای عن سخ  اس 

 ... عن ارعنده همه همکای اما و خانواده ااونم ، اگه نبودین _

 .صدایش بم ار عی اودو ررفم را اطع عی هند

برای عدیداش همه هار عی هنه، او هم جد هموآ عدیدایی! هم برای بی بی عاهی، بابا و ارعندگی نداریم ! آدم  _

 ...عاعاآ وپرندضضضهم

  !پتتارسا، یه ل ظه بدا_

نهاهش ستخ  از عنِ واعانده و ایستاده هنده عی اودضخدارا اکر اداعه نداد!پرند دوباره فراته ن اام اده بودض با 

 .رود ادم هایی سنهدن، به سم  پرند عی

*** 

بی بی را هنار ستتت اده عی نجتتتاندمضچادر نمازم را روی ستتترش عی اندازم با چجتتتم های پرعهرش، نهاهم عی 

 . هندضگواه ی چادر را به بدنی اش نددی  عی هند و بو عی هجد

 بوی یاسه عدیدک؟ _

 . لبخند عی زنم و چجم هایم را باز و بسته عی هنم

  !ین عطر سر س اده نمی رف آره یادگارِ عادرعهض هر گد بدوآ ا _

 .دستش را روی انهجتاآ بالاکلدزم عی گذارد و فجار آراعی عی دهد

خدا ررمتش هنهض عنلوعه آدم عهربونی بوده هه دختر عهربونی عثل او رو به دندا آوردهض یه دختر اجتتتنگ و  _

  !خودساخته

دروآ عی آیدض صبر عی هنم با خدا عجق دلم عی خواهد بدن آغواش گم اومض صدایِ ررم زدآ پرند و پارسا از ب

  .بدهد و بهدردض چجم از رهوع و س ده ی نجسته ی، بی بی بر نمی دارم

 .اهلل اهبرش هه امام عی اود، رال دلم آرام ار عی اود

  .ابول بااه_

  .خدا ابول هنه دخترم _
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بد  عی اندازد و ذهر پج  برای رال اجتنهش، دل دل عی هنمض در را بستته ام اا رواس بی بی پرت نجتودض اس

 . ذهر عی گویدض سب اآ اهلل ، ال مداهلل را بلند ار و با دستهای هاسه اده به سم  باو ، ا م یُ دب عی خواند

 !بدن ذهر هایش نهاهم عی هند و عن چجم نمی گدرمض آخری را هه عی گوید وعن را آرام عی هند

 چددی عی خوای بهی عادر ؟ _

  !رها با خدا هم عجق رد و بدل هنند، آخرش عطر خدایی بهدرند، عی اوند بی بی عاهیعادرها عی فهمندضعاد

 ! نتته _

  عن عی اونم باهات ررم بدنم؟ _

  .دلم عی لرزد

  .جونم، بی بی عاهم _

دستتش را به طرفم دراز عی هندض بلند عی اتوم و هنارش عی نجتدنمض دستش، دور اانه ام عی چرخاندضسرم را 

 .گذارم، ع ب سمزونی دل انهددی دارد روی البش عی

  .برام هدچ فرای با پرند نداری _

 .سرم را با بغ ی هه نمی دانم چرا عهماآ دلم اده اکاآ عی دهم

_... 

 ! اگه ررم بدنم نارار  هه نمی ای؟ یه هم دخال  و ف ولی _

هه هماآ جای ابلی ونه  چجتم هایم را باو عی آورمض دستتش همی اتل عی اود، اعا عن این ادر پر رو هستم

 . هنم

  !این چه ررفده؟ بی بی _

روزی هه پارسا عصبانی خونه اوعد و جریاآ او و آاای هاا ُ گز  ، ان ب هردم ! باورش سخ  بودض اعا هاری  _

  .هه هرده بودی، برام ع دب ار بود

  !بی بی _

 . سکوت عی هند اا اداعه دهم

خونه زد بدروآ! عنم گزتم واتی اوآ زده بدروآ، عن چرا ندنم؟ عهه عن  دلم ازش گرف ، اا فهمدد دخترام از _

بدار از خودش نبودمض عهه عن دخترش نبودم؟ عن گناهم چی بودض نموند بهه او از ه ا اوعدی؟ او از ه ا ستتتر 

  .درآوردی ؟ ببخجدد دروغ گزتم، عی ارسددم امارو هم از دس  بدم

دمض آدم با عجکالت زندگدش باید روبرو بجه، نه فرار هنه! اونم پدرهض اونم دروغ خوبی نهزتی! ااتباه هردی عدی _

 !ااتباه هردهض باورش براش سخ  بودهض باید صبر عی هردی،ببدنی چی به چدهضاجنهم

 ! عثل اهورا عی گز  فرار ، همه عی گزتند، رتما فرار بود دیهر

_... 

فرص  نمی دی؟ بسه هر ادر پدرت بنده خدا اذی  ادهض چرا نمی ری با خانواده ات زندگی هنی ؟چرا بهجوآ  _

خودت اذی  اتتدیض انهایی برای یه دختر جواآ ستتخته، اونم بدوآ ستترپرستت ض اینو هه عی دونی؟ عا با خانواده 
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اس  جوآ عی گدریم، عدیدمض بدوآ خانواده جاعنه ام یه جایی ول  عی هنهض عی دونم خودام جا خورده و ارسدده 

  !هردی دخترجاآبودی اعا ع له 

 .با بغض از عاعن گرعش بدروآ عی آیم

  !نمی اونم _

اطره اات  لننتی ام عدزتد ضانهجت  اااره اش را برای پاک هردآ اطره ااکم جلو عی آوردض با بغض لبخند عی 

 . زنم

ختر دنزس جاآ، آدم باید او زندگی همدجه عراوم بااهضعاال بااهض صبوری هنهض عی فهمی چی عی گم؟ اینردر _

عاالی هستتی هه باورت دارم، به بچه هاعم گزتمض اعروزم اوعدم باهات ررم بدنم ض ااید درس  نبااه او عسائل 

خانوادگدتوآ دخال  هنم، اعا به عنواآ یه عادر اوعدم عدیدکض اوعدم بهم برو بجدن ررفای پدراو گوش بده ، دل 

م بمونن! راو بنده ی خدا پدر بدرگ و عادرت چرا به دلش بده ، اتتاید چددی او زندگدجتتوآ بوده نتونستتتن باه

نهزتن بته پتدرت نمی دونم ؟ اوآ به او و خانواده ات عربوطهض او هم دخترعی ، عادر و دخترا برای هم عرهمن ، 

  !عی خوام عرهم  باام عدیدک

 .دستهایش را ااب صورتِ خدسم عی هند

نمی هنم ، فرط دارم عثل یه عادر به دخترم راه و رو ررفام فکر هن ،عطمنن باش ضتترر نمی هنیض نصتتد ت   _

  .چاه زندگی نجوآ عی دم

بی بی عاهی عی گوید و عادری عی هندض بدرگتری عی هند ضررفهای اهورا را عی زدض اعا نمددانستتت  عن اگر عی 

 خواستم هم با وجودِ عهناز چه عی هردم؟

 سکوت عی هنم ض دردم چددی بود هه نمی اوانستم جار بدنم

وباره بدن دستهایش جایم عی دهدض اینبار روی البش را بوسه عی زنم ضبهذار عادربدرگ پرند، ل ظه ای هم برایِ د

 .عنِ بی عادر بااد

*** 

  .خسته نبااددضطرارااونو جلسه ی بند رتما بدارید _

 ر هالسدستی به گردآ خج  اده ام، عی هجمض ی  سال دور بودآ از درس نتد ه اش عی اود عنی هه هال س

های روز اول چرت زدم ضوستتایلم را جمع عی هنم و هاور طراش هایم را هم بند هوله ام عی هنم ضدختر هناری ام 

 .لبخند عهربانی عی زند و خسته نبااددی عی گوید

عن هم جواب لبخند پر انرژی و خستتته نبااتتددِ پر انرژی اش را عی دهم ض عرب عانده بودم ض هم دوره ای هایم 

 .ده بودند و عن هنوز چند عاه دااتمضررم رماا  هایم راندنم، بهتر اس امام هر

با خانم خستتتروی در عورد هالس هایم صتتت ب  هرده بودم و بنده ی خداهنار آعده بود ضاعا گزته بود باید عرب 

، لبخند  قعاندگی هایم را اگر عی اوانم در خانه جبراآ هنم ضزآ عنصزی بود، نهزته بود برو ، نهزته بود هسر ررو

اتوی ض امام االاتم این اس  خسروی و   زده بود گزته بود عوفق بااتی، اآ اتااهلل جد بهترین های طرش لباس

 .اولددی خوش آاده اش را برای آینده ی اغلی ام رز  هنم
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 .عااق طرش و رنگ و اکل لباسمضبارها هم به اسااددم یاب  هرده بودم

ری  عی گویندض ادرت هلمات و ر ور بی بی، اینردر بوده هه رعق به با جنبه اتدرینی اولددی عی رومض همه اب

 .پاهایم چند روز اس ، آوردهض ازاولددی با انرژی، خانه بر عی گردم

ستر عدداآ، نددی  خانه از ااهستی پداده عی اتوم ض هوله ام را روی اانه ام جابه جا عی هنم ضبرده هرایه را عی 

 . و بادع اآ عی گدرم و دلم غذای عورد عالاه ام را عی خواهد گدرم و از سوپر سر هوچه چند گوجه

به طرم هوچه عی روم ضبدن ااری  و روان غروب، با سنهی به عادت همدجه هه سرخوام و سرگرم عی اوم با 

 .نوک هزجم جلو عی پرانمش

  چه دختر خانم، خوبی؟ _

ضزیر ستتایه ی ادر چراغ برق، ایستتتادهض انداعش و از جا عی پرمض نهاه ارس خورده ام را دنبال صتتدا عی چرخانم 

 .لباسش عی گوید، زآ اس  ضبا امسخر عی خندد

 ارسددی ؟ _

 . جلوار عی آید

 !امتتا؟ _

 . راو دیهر در ی  وجبی ام ایستاده

  چرا به عن عی رسی، رنگ و روت عی پره، دختر خوب؟ _

خدره در چجتتمانم عی اتتودض بدوآ آنکه ررفی بدندض  از ستتر اا پایم را به عادت همدجتتهی اش از نظر عی گذراندض

 :جاآ عی هنم و عی گویم

 هاری دارین ؟ _

  .عی خندد

  !عی خوام باهات ررم بدنم _

  .به سم  خانه راهم را ه  عی هنم و عی گویم : عنضضض با اما ررفی ندارم عهناز خانم

 !همراهم، ادم بر عی دارد

  !ی خوب، هسی نبوده یادت بدهض عادر باید اینارو به دختر یاد بدهعهماآ نوازی هم بلد ندستیضررم دار _

  .البم از ررفش چناآ عی هوبد هه، صدایش هرم عی هندضدس  هایم را بند هوله ی بدنوایم عی هنم

  .ا ردر،رربه ی عدخرفی اس  برای آزار فرد عرابل 

 . ر هم نکنمروبرویش، عی ایستم و سنی عی هنم لکن  نهدرمض سنی عی هنم زِر زِ

  !در خونه ی عن همدجه به روی عهموآ بازهض برای عدیدانم و خانواده ام بدجتر _

 .فهمدده بود چه عی گویمض هلمه ی آخرم را ع کم و با هنایه گزته بودم ضلبخندی ررصی عی زند

  خوبتتته ! عهه هسی ام داری؟ _

ش را در رد چه پایدن عی آورد! عی خواهد چه را خدای عن، ی  زآ عدانسال با اربدتی و خانواده ای اصدل، خود

 !یاب  هند؟
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  !دستم را عی گذارم روی اانه اش و عی گویم : عندل خوداونه، بزرعائدد

 

  !نمی اوانمض عن نسب  به این آدم هم رس ارس دااتمضهم رس اررم

نسبتش، ارس از دس  دادآ آعدخته ای از انواع رس ها و ارس همدجه بدجتر بود و راو با وجود فرهاد هاا  و 

  !بدجتر

خودم نمی فهمم چته عرگم استتت ، اعتا عن عهمتاآ نوازی را بلدمض بابا علی یادم داده بود ضعهناز هر ادر هم عی 

 .خواهد، عرده گجایی هند

  !و عن با خودم عی جنهم، برای دااتن خودم بدجتر  از اغددر ناگهانی و لبخند روی لبم جا عی خورد

چند ادعی را هه جلو رفته ام را بر عی گردمض عرابلش لبخند به لب عی گویم : نمداین ؟ اتتایدم  هنوز ایستتتاده،

  !هسی یاداوآ نداده، بهه آدم دعوت به جایی عی اه واال باید جواب انارفجونو بده

  .عن هم خبای  عی هنم

با ناخن های هااته و بلندش باز هم جلو عدزتم ضدستتم عداآ سترعایی گدنده اسدر عی اود ضعچم را عی گدرد و 

 .فجاری به رگ سبد رنگ، روی عچم عی آوردض دردم عی گدرد

  : صوراش را نددی  صورام عی آورد و با ررصی هه اه عانده صدایش اس  و سنی دارد پنهانش هند، عی گوید

و عثل افنی رات اع ادی ؟ پجت  به بابات گرم اده ؟ فکر هردی خبریه ؟ نه ضضضدختر جوآ ندس ! نمی ذارم _

زندگدم چ مبره بدنیض او هم، یکی لنهه ی عادر بی همه چددای ، در رد فرهاد وزندگی و نستتبتی باهاش ندستیض 

 .پدرعرد خرف  یه چددی گزته، انترام اوآ پوویی رو هه نتونستن بهدره رو، در بداره

 . گر عی گدرم ضدستم را به ضرب از دستش بدروآ عی آورم

  .باو و پایدن عی اودضبغض عی هنم  عی اودض نزسم، نزسمصدایمض صدایم گم 

 . دستم را باو عی آورم و انهج  اااره ام را عرابلش عی گدرم

  !ارترام بهتوآ ندوعدهض در ردی ندستی، ویق خونه ام باایض در ردی ندستی اسم خانواده اعو، به زبوآ بداری _

ررصم را در بداورد ض دندا راچرخ زده بود وراو عثل گردنه  نرجته اش گرفته بودض عی خواس  عن را جری هند و

گدرها جلویم را گرفته بودو جدل نابرابری راه انداخته بودض ادم اند عی هنمضااتکم سترازیر عی اودضزانوهایم عی 

  .لرزد و چند باری اا به در برسم، سکندری عی خورم

 . ها عی آیند باخجم ع کم با ه  دستم خدسی صورام را عی گدرم ضلننتی

دور و بر زندگدم نباش دختر نرگس، فهمددی؟ فرهاد عال او ندستت  ، هس و هار او ندستت  ، یه بچه بدجتتتر  _

 .ندارهض یه دختر بدجتر نداره

  .اده بود هند جهر خواره و داا  با ررفهایش جهرم را عی خوردضاا به خانه برسم، فرسنگ ها هش عی آید

گدردض بند نمی آیندضبا ه  دستتم ع کم یکی عی هوبم سم  راس  صورام و اات  هایم عی ریدندضررصتم عی 

  !بند چپضچندبار، بارها

  !نبار ضضضنبتار ضضضچرا عی باری ؟! بی انورض نزهمض ارمقض او ویق ررفاای _
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 عیدوباره یکی ع کم ار عی زنم ضعادرم نه ، به عادرم چددی نهوید، عن به درکض عی عدرمض البم از جایش هنده 

اتودضعی زنمض گواتم صتدا عی دهد ضبهذار ه ر اتوم ضنجنوم و نبدنمض نمی خواهم، دردم را ببدند و ر  هند ضاگر 

  !گذاته را هاعل عی دانستم ااید اوآ عن بودم هه عی خندیدم، نه او

ی پددا ع دس  هایم عی لرزند ضرگ هنار اردره ام عی زندض هلدد هایم را عداآ ااریکی هوله و هوچه و چجم هایم

 .هنمض در را به عکافات باز عی هنم وخودم را لب روض پرت عی هنمض با امام اوانم سرم را دروآ آب فرو عی برم

  .بهذار خزه اوم ضهاش نزسم عی رف  ضاصال هاش اسمم نزس نبودضنزرین اده ام

 .امام وجودم را طلسم عردی به نام فرهاد هاا  و گذاته اش دارد، عی بلند

رم را اوی آب فرو عی هنم هه رس عی هنم امام خوآ های بدنم برگجته اند و دروآ عغدم جمع اده اینردر ست

 . اند

اگر ا مل هنم، اگر بدجتر سرم را در آب فرو هنم، رار  عی اوم! خزه عی اوم ضاصال رار  ارش هنم عی عدرم 

 .و خالص

 . دآ چددی بلند عی اودرا به آب عی دهمض نزسم انگ عی آید ضصدای گروم گروم هوبد  دردم

اصال عهم ندس  ضدوباره گروم گرومض رس عی هنم اوآ اس  هه بمدرم و رار  اومض بهذار بمدرم! آنردر عی عانم 

  اا بمدرم،

  !اعا عی پرم

هدتتتتتتع بلندم ف ای رداط را پر عی هند ضلنن  به هر چه واهنش غریدی، برای براس ضسرفه عی هنم و آب از 

  .سوراخ های بدنی ام بدروآ عی زنددهاآ و صورت و 

  .سرم را رو به آسماآ عی گدرم ضدردم آعده خداضعی بدنی؟ دردم آعده

  .دستم را عج  عی هنم و روی البم عی گذارم ضع کم عی زندض اینردر هه زیر دستم عی پرد

  !خدا عنو عی بدنی؟ دردم اوعدهضدردم اوعدهضضض درد _

  .فریاد عی زنم

  !دضضضرضضضد_

گوش هایم ستوت عی هجندض خودم را هماآ گواه ی هناری روض جندن وار جمع عی هنمض خودم را در آغوش 

 . عی هجم

لرزم عی گدرد و دندانهایم بهم عی خورند ضهستتی ندستت ؟ هستتی را ندارم بداید و از خودم ن اام بدهدض چرا خزه 

و اتتتانه هایم را بهدرد و بهوید، چددی نجتتتدم؟ نمردم؟ ختدایا، عن اوآ ی  آغوش گرم عی خواهمض یکی بداید 

  !ندس ، درس  عی اود

عن اوآ عادرم را عی خواهم ض به آسماآ نهاه عی هنمض اانه هایم عی لرزندض هق هق عی هنم ضهوا عثل اطب اده 

 .ضسرده ضسرد

خم ز صدای البم چناآ بلند اس ، عصبی ام عی هندض سرفه عی زنم، آنردر پج  سر هم هه رس عی هنم، گلویم

  !اده
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خودم را گهوراه وار اکاآ عی دهم ضعچم را بدن دندانهایم ازل عی هنم، فجتار عی دهمض جای دستش را با دنداآ 

هایم انردر فجتار عی دهم، عده ی خوآ دهانم را عی گدردضصتدایِ زدآ در، از جا عی پراندم ضعچ دستم را از بدن 

  .دندانهایم آزاد عی هنم ضعی سوزد

زننتدض بی خدتال دندتا به آستتتماآ خدره عی اتتتوم ضعن هه بی هس امض در زدآ در خانه ام دیهر دوبتاره در عی 

  !چدس ؟

دوباره و اینبار زنگ و در همراه زده عی اتوندضبی خدال باز هم به آستماآ نهاه عی هنمض دستت  جلوی دهانم عی 

  !گدرم، صدایم در ندایدض رتما برگجته

  .نجونم  هم صدایش عی آید ضگوش هایم را عی گدرمهسی آنطرم لهدی به در عی زند و بند 

  !لننتی _

همه جا را ستتکوت عی گدردضگونه ام را روی بازویم عی گذارم و به ستتم  عخال  در رداط عی عانمضآب از داخل 

عوهایم راه عی گدرد و نوک بدنی ام عی رسدضاا  هایم عی ریدندو پای پل  هایم به خاطر نزوذ آب و اا  عی 

 .عی بندعجاآ و باز هم نزسم را ربس عی هنم ضصدای زنگ در دوباره عی آیدسوزند ض

 

اکاآ نمی خورم ضهر هس بود عی رف  ضعن بی هس امض بی هس ها در خانه ااآ زده نمی اودضهس و هار یننی 

  !عادر ، یننی پدر ضهمراه هم ، با هم ض نه جدا! نه با ی  عمر نراب!نه عرده

 .ی فجارمض همدن جا را با دستهای سردش گرفته بود و فجار عی داددنداآ هایم را روی عچم ع

  .صدای چند عج  ع کم به در عی پراندمض زل عی زنم به در ، چجم هایم را عی بندم

بهذار بدنندض هر هه بود خستته عی اد و عی رف ضدوباره سکوت عی اود ضچجم هایم بی رعق، روی هم عدزتندو 

ز امام جانم را گرفته، رس عی هنم دارم عی عدرمض آخ اگر بمدرمض رار  عی اوم! ستوزاجاآ اعانم را عی بردضلر

  .همه رار  عی اوند

صتتدای افتادآ ر می ستتنهدن، روی زعدن عی پراندم! چجتتم باز نمی هنمض رره  اند ادم هایی هه ع کم به 

یم را ع کم ار عی هنمض زعدن عی رسند، باعث عی اود خودم را جمع هنمض پن ه ام را عج  عی هنم ضدنداآ ها

بوی خوآ و بوی الخ او، هه عی آیدض ناخودآگاه ! بدوآ هدچ دلدلی چجتتتم هایم باز عی اتتتوندضدو پای عردانه ی 

  !عرابلم و هزش های آانایش

 . با دیدنش نهاه عی گدرم و چجم عی بندم  .اکاآ نمی خورمض عچم هنوز هم اسدر دنداآ هایم اس 

 ! دم هدچ صنمی ندارمضهدچاو هم عی رودضعن با این آ

چجماآ سداهش، در دل ااریکی اا عغد استخوانم را عی سوزاندض نددیکتر عی اودضپل  هایم را روی هم فجار عی 

 .و جغرافدایش در انم وسن  گرفته  دهم و لرزام بدجتر عی اودض اطب آعده در وجودم ونه هرده

  چرا درو باز نمی هنی؟ _

 !دااتند ضعثل اینکه عن آعده بودم ارث پدرااآ را بخورمطلبکار بود! همه ااآ طلب 

_... 
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  !با اوام _

 .فریاد عی زند و اکاآ نمی خورمض پل  های سوزانم را بدجتر فجار عی آورم ضدستش گرد بازویم رلره عی اود

  این چه وضنده؟ انا هردی؟ _

  !عهنازض اهورا، رتی عهجددباز هم سکوت عی هنمض عن از همه هاا  ها عتنزرمض از همه! فرهاد، 

  !هاا  ها ناعردارین آدم های زعدن اند

راه عی گدرد ضبازویم را به طرم باو عی هجتتد اا بلند اتتومض اکاآ نمی خورم!   چند اطره آب روی ادغه بدنی ام

 :جلویم خم عی اود و با عصباند  همدجهی اش عی اوپد

 !وری عدا گرفتی؟ خاک او سرتچه عرگ  اده ؟ هاآ؟ با دو اا ررم عهناز، این  _

نهاهش عی هنم ضبا اخم های گره خورده ار، ررم عی زندو اکانم عی دهدض چرا هر وا  عهناز پددایش عی اتتد، 

  این آدم به فاصله ی زعانی همی هم عی آعد؟

وی دو رسرم را اکاآ عی دهمضاینردر بغض دارم هه اگر فرط ی  هلمه بهویم، اا خود صب  اا  عی ریدم ضعرابلم 

 !زانو عی نجدند ضعن از هر چه عردِ ابده اوس ، بدم عی آیتتتد

 عی انوی چی عی گم؟ _

  !نهاهم را باو ار عی آورمض به چجم هایش عی رسمض به جادو هایش

سرم را به چپ و راس  اکاآ عی دهم ضبازویم هنوز اسدرِ انهجتانش اس ض لرزم بدجتر عی اود و رسش عی هندض 

دن بلندم عی هندو به دنبال خودش ستتم  خانه عی هجتتاندم ضدستتتهدره ی در را باو و پایدن عی با ادرت از زع

هند، اا بازش هندض واتی عی بدند، ازل است ، به سم  عنِ عاام زده و از دندا بریده عی چرخدض با هماآ ابروهای 

 . گره خورده و عصبی اجر عی زند

  هلددات؟_

عی هندض نهاهی به رداط عی اندازد وبه طرم هوله ام عی رود، امام  فرط نهاهش عی هنمض نتتتتتتتتتتچ هالفه ای

ع تویااش را با خجتم، وسط رداط عی ریددض فرط عات ایستاده ام، با دنداآ هایی هه بهم عی خورندضچددی پددا 

نمی هندض هنار روض با فکی هه ع کم چز  اده و سنی دارد ررفی را نهوید، عی ایستد و دستی عداآ عوهای 

وه ای ادره اش عی هجد و دس  دیهرش هنارش عج  عی اودض دوباره عی آید و نددیکم عی ایستدضبا صدایی اه

  .هنترل اده، با صورای در هم لب زعدعه عی هند

 ه اآ؟_

 نمی دانم از اخمش عی ارسم! نمی دانم دلم به رال هالفهی اش عی سوزدضهدچ چدد، اصال نمی دانم ؟

گدرم و با هماآ زباآ بی زبانی، اااره به روض عی هنم ضواتی با آوار و بدبختی خودم دستم را به طرم روض عی 

را، به روض رستاندم، هلدد ها را هم طنمه ی عاهی های هوچ  روض هردمضبا ادعهای بلند به سم  روض بر 

ع سمه عی  عی گردد وهلدد ها را وستط روض پددا عی هندضدر را باز عی هند و عرب عی رود اا وارد اومض عثل

واانه ام را عی گدرد و همراهم داخل خانه عی اودضنددی  عبل عی رساندم و عی   ایستتم ضپوم بلندی عی هجد

 :گوید
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 . بجدن _

بی نهاه به عن درعانده، به ستتم  اااق خواب هوچ  خانه ام عی رودضبا ادم های بلند و ع کم ضاینردر ع کم هه 

زائد  های، زیر فرش عی اتتتودض با پتو بر عی گردد و از دیدآِ عنِ عصتتتداآِ پاهایش باعث به صتتتدا در آعدآ عو

ایستتتتاده چددی زیر لب عی غردض عرابلم هه عی رستتتد، پتو رارو ی اتتتانه هایم عی اندازدض امام عدت، زیر لب با 

 .خودش ررم عی زند! بد و بدراه عی گوید! به طرم آاپدخانه عی رود

دستم ادرت باو آوردنش را دااته بااد ، عچم عی سوزدض صدای جا به جا پتو روی اانه هایم افتاده، بدوآ اینکه 

هردآ و خوردآ در های هابدن  عی آیدض خودم را روی عبل عی اندازمض دستهایم را دور خودم رلره عی هنمض سرم 

  .را روی هاسه زانویم عی گذارمض هاش جایی بود عی اوانستم با فراغ بال جاآ بدهم

نداعده بود و آوچدق خانه ی فرهاد هاا ، خراب اده بود ضاصال هاش هرگد فرهاد هاا  با  هاش آآ عصتر لننتی

 . بابا علی اصادم نمی هرد ضداستاآ اکراری بودض زندگی عا آدعها زیادی ابده هم اس 

 . دندانهایم را از ادت اکاآ خوردآ زیاد روی هم ازل عی هنم ض فکم درد عی آید اعا نمی اوانم عهارش هنم

 !بهدرش _

چجم عی بندمضاز عن چه عی خواهد ؟چرا نمی گذارد انها باام ؟چرا نمی گذارد اعجب خجاب ارص ها را خالی 

هنم و بمدرم !روی اتانه ام ستنهدن عی اودض لرزام همتر هه نمی اود،هه بدجتر عی اودض اازه بدنم عی فهمد 

  .اده و ندمه بازم را، باز عی هندچه اده! انهجتانش دور چانه اش عی نجدندوصدایش چجم های افت

 .او هوای دم هرده ی خونه، داری عی لرزی! این پتویِ واعونده رو خودت بکش _

چه از جانم عی خواهی؟ او هه با جادوی چجم های  دو سال اس ، طلسمم هرده ایض او هه دهانم را پر خوآ عی 

  !و درد به روش و جسمم عی نجانی  هنی

یاض عی بدنی؟ دستهایم باو عی آیند و عچ دستم عی سوزدض چجم های بسته ام را ع کم از البم درد عی هند خدا

  .درد، روی هم فجار عی دهمض صورام را به زور باو عی آورد

  .چجم باز عی هنمضلدواآ سزدد رنگ را جلویم عی گدردضسداه چاله ی چجمانش، طوفانی س 

  !بخورشض آروم عی ای _

 . اعجب در عرابل همه هاا  ها اسلدممضخدایا، پرچم سزددت را ی  دادره ارضم بدهعرابلش اسلدمم! عن 

 !اسلدتتتم

 .سرم را عرب عی هجم،اا از اسارت دس  گرعش آزاد اومضفکم هنوز عی لرزد

لدواآ را عی گدرم و به لب های لرزانم عی چسبانمش و ی  نزس عی خورم ضامام عدت نهاهش از رویم بردااته 

  .ندس ! لدواآ را از دستم عی گدرد نجده ، عهم

سترِ ستنهدنم را روی زانو هایم عی گذارمض آب از دروآ عوهای خدسم هنار اردره و روی ادغه بدنی ام پایدن عی 

 . آید

دوباره به ستم  اااق عی رودضبه خدا هه دیوانه اس ضخوش به رال فرهاد هاا ، یکی را داا  به خاطرش ان به 

 :الی جلویم ارار عی گدردضهمانطور هه پج  سرم ایستاده و ااعتش سایه انداخته عی گویدهمه چدد دهد! اینبارا
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 !عرننه ااو عوض هن، سرعا عی خوری، هسی ندس  دوا و درعون  هنه _

  .درد عی نجاند؟ اعجب دس  به یکی هرده اند، دلم را بترهانندضراس  عی گوید، هسی ندس ! بی هسم

  .نمی خوام _

 . اکاآ عی دهداال را جلویم 

  !اعصاب سرو هله زدآ باهااو ندارمض بچه هم ندستیض عوهااو خج  هن _

  !اال را روی اانه ام عی گذاردض پج  به عن هنار پن ره عی ایستدض رو به ااریکی و ظلماتِ آآ بدروآ

 عدزتد ضاال عرننه را از ستر عی هجمض گدره ی عوهایم هنده عی اود وبا صدایِ بدی، روی عدد ادجه ای جلویم

را روی سترم عی اندازم و او از صتدای افتادآ گدره بر عی گرددضنهاهم عی هند! چددی دروآ چجم هایش سوسو 

 !عی هندض چددی به سنهدنی و عثل، درد

 .نزسم را ل ظه ای ربس عی هنم ضروبرویم عی نجدند وخدره و با نهاه سنهدنش لب عی زند

 بهتری ؟ _

 . مسرم را باو و پایدن عی هن

دست  راستش را عی گذارد بدن ف  و گردنش و نهاهم عی هند! عنذب، پاهایم را از روی عبل پایدن عی آورم و 

 . پتو را همی به خودم عی چسبانم

 !چی به  گزته بودم؟ واانا عهناز اینردر ارسناهه؟ _

_... 

  .چددی نمی گویم و خدره به عددم

 هوچه جا گذااتی ؟ زبوآ هه اگه خدا بخواد داری؟ یا اونم او _

 .زباآ الکنم را اکاآ عی دهمض ادر داغ بی رسش هرده

 از ه ا فهمددی؟ _

 !عی خندد 

 او چرا فرط جلوی عن ادر عی ای؟ _

  .بی نهاه لب عی زنم

 همه اش سوال عی پرسی؟ _

اینردر هه عنذب خودش را جلو عی هجد و آرن  هایش را روی زانوهایش عی گذارد و عواکافانه نهاهم عی هند ض 

 .چجم عی گدرم

  هم  به  ندوعده؟ _

 :بی نهاه با ابروهایی در هم عی گویم

 عن هم  خواستم؟ _

  !نتته _

  .پوزخندی عی زنمض یکی لنهه ی عهناز بود



 

خواجه پور)ونوس( زهره –رمان دور دنیای تو می گردم   

 چرا هر وا  عهناز عداد، او هم عدای؟ نرجه اونه؟ _

 .با ررفم دوباره و اینبار بلند عی خندد

 .عصبانی عی ایستم

  ی عی خندی؟به بردنتوآ؟به چ _

 .با ررفم از جایش عی پرد

  !بجدن سرِ جات _

دستم را در هوا اکاآ عی دهم ضپتو از رو اانه هایم روی عبل عدزتدض االم عرب عی رودضدس  عی اندازم اال را 

م! باادوباره سرجایش بر عی گردانم ض عوهای چسبدده و خدسم را  انهدد نجانم عی دهد و نمی خواهم اینهونه 

 . عددی نبود عدای هج  ر اب بهدرم! دادش از جا عی پراندم

  !بتمرگتت سرجات _

دیوانه است  !ل وجانه ادم بندی را بر عی دارم و عچ دردناهم،استدر انهجتانش عی اودض سر جای ابلی ام بر عی 

 !: هدس ضضض یه ل ظه خزهناخن اااره اش را با ا کم باو عی آورد و عی گذارد روی لب هایش و عی گوید . گرداند

دو  !خزه عی اتتومض خزه نجتتوم چه هنم؟! اهورا دیوانه استت ! نه هم  هردنش به آدم ها عی خورد، نه دعوایش

بازویم را استتدر دستتتاآ لننتی اش عی هند و عن را به ستتم  خودش عی هجتتد ض اا به رال این اندازه نددیکش 

  . نبوده ام

  .هنم آرزوهای ع ال نوجوانی ام را خاک عی

عصترانه، خدره در چجمانش عی عانم و او با هماآ اخم های درهمش، چجم عی گدرد و رهایم عی هندض پج  به 

عن عی ایستتدض انهجتانش را پن ه عی هند و بدن عوهایش عی هجدضدوباره سر جایش عی نجدند ض این بار دس  

 . هد نهاهش جمع هند، به عن زل عی زندهایش را چلدپا عی هندض عثل هسی هه عی خواهد امام دندا را در عر

  .عن هم بدار از خودش

  چند سالته؟ _

 . با ان ب نهاهش عی هنم

 چتتتتی؟ _

  .به جای صدای داد عن، او آرام ررم عی زند

 ه ر هه ندستی، گزتم چند سالته؟ _

_... 

  !عنتظرم _

  چهارضهالفه به عدد چجم عی دوزم و اسلدم عی گویم : بدس  و 

او اوآ خونه نبودی؟   این سن  هنوز نزهمددی عن دخلی به عهناز ندارم،درک نکردی؟او زندگدموآ ندیدی؟با  _

  چی با خودت فکر عی هنی، واتی ررم عی زنی؟

_... 
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  یه هاری عی هنی؟ _

ا ر آرام عی گز ض لننتی داا  با نهاهی هه به یکباره سرد اده بود و از طوفاآ و درد، رسدده بود به اطب، جانم

 .عی گرف 

 . چجمانش، ذره ذره وجودم را ا دیه عی هندضسرم را اکاآ عی دهم

  !بدا فرط یه بار عثل آدم! بدوآ جدل، به هم ارترام بذاریم،درس  ررم بدندم _

  .بی نهاه لب عی زنم

  !عن دعوا ندارم _

  .پوزخندش، ررصم را در عی آورد

م او! یکبتار بتدوآ ب ث و اینکه فکر هنی او دعوا و ب ث از عن آره، عتوجته ام!ببدن، هم عن آدم بتالغی ام و ه_

  .عرب نمی عونی ، به ررفام گوش هن

 .سرِ سنهدن و دردناهم را اکاآ عی دهم ضبه خط های افتاده روی، عدد نهاه عی هنم

  !گزتم عاال و بالغ ،خانم! آدعه عاال، او چجم عخاطبش نهاه عی هنه، اا ررفجو بدنه _

  . ویدپر ررص عی گ

 بدوآ پل  زدآ، نهاهش عی هنم اا ببدنم دردش اوآ به جد بلوغ و عرلم چدس ؟

 راو ادضعهناز چی عی گه ؟ _

 .دوباره یاد ررفهایش عدزتمض بغ م عی گدرد ضاخمی عی هند

  !نُچضضض ررم بدآ _

  .لب عی زنم

  .ررم نمی زنه _

  .دبا ابروهایی در هم جلوار عی آید و خدره ام زعدعه عی هن

  یننی چی؟ _

 پر بغض عی گویم : شضضض ررم نمی زنه

  !درد به جوآ آدم عی هاره 

 .عی ایستد و ع بور عی اوم سرم را برای دیدنش باو بهدرم 

 .ندیکم عی آید و بازوهایم را عی گدرد! با فجار اندک انهجتانش، ع بورم عی هند، بلند اوم

  !درس  ررم بدآض داری عصبدم عی هنی _

  چجمانم پر عی اوندض دوس  ندارم عرابلش ضند  باام، ولی نمی دانم چه عرگم اده؟

  !عی گه دور و بر زندگدم ندا!عی گهض عی گه، او بی هسی عثل عادرتض عثلضضض عثل عادرم _

دست  خودم ندس  ااکم عی چکدضچددی نمی گویدض عی ارسم سرم داد بدندض اند اند با ه  دستم پاهجاآ عی 

  !هنمضچجمانش بی اغددر و سداه ار از همدجه، خدره ام عی عاندض صدایش طندن خاصی داردض ع کم و عاخذه گر

 اوآ به خاطر چی گریه عی هنی؟ _
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 .ابرو در هم عی هجم، عی خواهم جوابش را بدهم ض ناخن اااره اش روی لب هایش عی نجدند

سرو هله زدآ، بند از یه روزِ سختو دارمض نه او! البته به نظر  دعوا نداریم! واال اعجب نداریمض نه، عن روصله ی _

 !نمداد او ندااته باای

 .ررصی چجم هایم را پایدن عی اندازم

  .عنم ندارم _

 بی خدالض درس  بهو چی عی گز ؟ _

یوار عی خواهم عرب بروم، اسدرم و او رهایم نمی هندض خدره ی به روبرو و سدنه ی ستبر و عردانه اش هه چوآ د

  .عانع هر ررهتم اده، لب عی زنم

  .هدچی ! عمه ات نمی خواد عن هنار فرهاد هاا  باام! عی گه فرط یه دختر داره _

 :با ابرویی باو رفته عی گوید

 عهه داره ؟ _

  .از ررفش جا عی خورم

  یننی چی؟ _

دلهره به جانم عدزتدضبه  به جلو خم عی اتودض همی عرب عی هجمض صوراش چناآ نددی  اس ، از این نددیکی 

  !خدا هه، جنوآ آنی دارد

  !خوبهض ی  اعتدازِ عثب !خودام ابول داری دختر فرهاد هاازی _

 از جایم عی پرم و گارد گرفته عی گویم : 

  .ررم او دهن عن نذارض اوآ عساله اش جداس _

 .با پوزخند روی لب هایش خدره ام عی اود

 . ماینردر نهاهم عی هند هه،عی نجدن

اگه خودت رردر  زندگدتو ابول دااتتتی، اینردر طزره نمی رفتی! اونم زار نمی زدیض نمی خواستتتی خوداو  _

  .خزه هنی ! جلوی هدچ هسم هم نمی آوردی

 !چرا یکبار اجر عی زد ؟ یکبار عی خندید ؟ یکبار ن وا عی هرد؟ این عرد را نمی اناسم

  !ایعن، عجکلم به خودم عربوطه، نه هس دیهه  _

 :خدره وض با ابروهایی در هم عی گوید

فنال چند عاهه به همه عا عربوطه، اونم بدارض عهناز آدم بده ندستتت ، خودام عی دونیض زخم عی زنهض درد عی  _

 هاره! هدچ هسم بی نصدب نمی ذاره، به جد بابا ! عجکل  با پدرت چده ؟

  .نهاهش عی هنم

بودم، راو با هر چه اازاق بود ضعی خواس  با ی  وصد  ،عی خواس   عجکلم چه بود؟هدچض عن پدرم را پذیرفته

  .وخودش به ررم عی آید  با آزعایش دی اِآ اِی، یا چند ااهد فرای نمی هردضسکوت عی هنم

 !بچسب به دااته هات به جای فرار و آه و ناله، ررتو بهدرض پدرت ررتهض خدا رو اکر هن هه طزدلی ندستی _
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 .با بدچارگی به او هه نهاهش دوباره درد دارد، زل عی زنمنهاهش عی هنم ض 

  !طزدلی بود

  .عی نالم

  .عهناز نمی ذاره _

 .پوزخندی عی زند

 نه عهناز چه هاره اس ؟ واتی بابا دوسِ  دارهض هموآ اندازه هه بابا، رق عهجدده، رق اوأم هس ! ررفای بچها _

باز نمی هنی! سراو هرده بودی او آب، خوداو خزه هنی ؟  دروعی زنیض هارای بچهانه عی هنی ،عثل همدن اوآ 

 اصال به زندگد  با عرل و عنطرم فکر عی هنی؟

 او چی از جونم عی خوای ؟ _

 :با جدی  و نهاهی عواکام عی گوید

 چرا هر بار عن و او، بهم عی رسدم او جبهه عی گدری و دعوا داری؟ _

گویم لننتی، جادوهای  به جاآ خودِ خودت، ستت رم عی هندضنمی نمی گویم چوآ دلم زیر و رو عی اتتودض نمی 

  !گویم، از سدلی روز اول  دلم اکسته

_... 

 

از جایش برعی خددد و همانطور هه به طرم در عی رودضبا خبای  بر عی گردد سمتم و عی گوید: همتر زن موره 

  .و بند عمه ی عنبدآ! عهناز فکر عی هنه جای عادرت، او هووای! بلکه اول عادرت بوده 

 :با ندجخند عی گوید

  .یه هم بدرگ اوض به فکر پدرت باشض ادر ننمتی رو هه خدا او هاسه ات گذااته بدوآ_

اهورا را فرط خدا عی اتتناستتد و بسضاز جایم اکاآ نمی خورم ضخودش راهش را عی گدرد و عی رود ضآخرش هم 

  !نزهمددم چرا آعد و چرا رف ؟

 . ضسرعا بخور نبودم االم را از سر عی هجم

 .عهناز، جنوآ فرهاد دارد

 ! ررم چه عی اود ؟عاندم ؟بودنم؟پدرم؟عهجدد ؟ذره ای از الب اهورا

 . جنوآ عهناز داا  عن را هم عی گرف 

به اول اهورا، بچهانه زندگی عی هنمض واتی برگ برنده ای عثل فرهاد هاا  را دااتتتم ، واتی عجتتق خواهرم را 

رق عستلمی به اسم فرزند بودآ و خوآ در رگ هایم بود ض چرا اا اسم عهناز عی آعدض عثل  دااتتم ، اصتال واتی

 عرغی از ازس عی پریدم ؟

 سال، عهناز را ندیده بودم ؟ نوزدهعهر 

اتب را اا صتب  در رختخواب غل  عی زنم ضاز این پهلو به آآ یکیض اینردر هه صتب  عی زند و چجم هایم هنوز 

 .چراغ برق اس عدخ نور هم سویِ ادر 
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بارها اا صب  ه ی هرده بودم ، بخش هرده بودم، عن چه عی خواهم؟ از زندگیض از همهض از فرص  ی  بار دااتن 

 .بن ی چددها

  واتی عهناز روی نرطه ضن  عن دس  عی گذارد ، چرا عن نتوانم؟

ار عی هنمضعهناز، نخواهد از اعروز، روز دیهری ستتت ض جوری اتار و پودش راعی اتابم هه اهورا نهوید، بچهانه رفت

 .عدداآ زندگی اش بدرونم هندضعهجدد بدوآ دغدغه عهمانم بااد

 !باید، خودم به دادِ خودم برسم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 :فصل اجم

 

 " دگرگونی "

 

دستم را بند عوهایِ جلویم عی هنمض صب ، دیوانه اده بودم و به جانجاآ افتاده بودم! راو هم با این عوهای 

بازیهوای هه از همه طرم االم هر ل ظه بدروآ عی زنند، هالفه ار عی اومضاال را جلوار عی هجم و نددی  

 .اااا  نههبانی عی ایستم
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 .سالم آاا، خسته نباادد _

عرد،آانا بودض هماآ نههباآ خوش خدع ِ آآ روز هذایی بودض نهاهش را از صز ه ی عانتدتورِ عرابلش به سختی 

  .ه عن عی دوزدجدا عی هند و ب

  !سالم، بزرعائدد_

سبدل پر و هلزتش روی لب هایش را گرفتهض واتی جوابم را عی دهد گواه سبدلش را به دنداآ عی گدردضهار 

 . چندش آورش رالم را بد عی هند

  .با آاای هاا  هار دارم _

ض دااتم غول درونم راعی دسته ی هد  روی اانه ام را ع کم عداآ عجتم فجار عی دهم ضاین ا، آعدآ سخ  بود

 .اکستم

 هدوم آاای هاا ؟ _

  !فرهتتاد خاآ _

گوای اش را بر عی دارد و اماره ای عی گدردض آنطرم خط هر هس هس  باعث عی اود، دس  از سبدل 

 .بدچاره بکجد و لبخند به لب ررم بدند

 اسمتوآ؟ _

 . چه عی گزتم؟ هاا ! ااهر! عن، عداآ ی  دندا گم اده بودم

 !ضضضااهر هستمهت  _

 .سرش را اکاآ عی دهد و باز هم عجغول ررم زدآ عی اود

  !طبره ی آخر،وارد عدیری  _

و دستم را عج  عی هنم و روی البم عی گذارمضاز اضطراب دیدنش اندعی زند   سم  آسانسور عی روم

هماآ دیجب هه، دیوانهی هاا  ها داعنم را گرفته، عن هم عثل خودااآ، دچار جنوآ اده ام ضباید عی   ضاز

ایستادآ آسانسور   فهمددم این فرهاد هاازی هه دخترم، دخترم عی هرد ضچند عرده رالج بوده و هس ضصدای

  . عی آید

 بدنم وفرار هنم آخرش چه؟نباید زندگی هنم ؟پاهایم اواآ ندارند و عن باید برومض اا ابد هه نمی اوانستم زار 

دستم را به دیواره ی آسانسور عی گدرم و نزس عمدری عی هجم ضخنکای باد هولر به صورام عی خورد و باعث 

 ! عی اود نزسم اازه ار اودضاین ا اهسدژنش فرهاد داا ضااید همضضض اهورا

 .هوای دروآ عن هه عتالطم اس 

جواآ خوش چهره ای! با لبخندی هه روی صوراش جا خوش هرده به سرع  سوار اا بدروآ عی آیم، عرد 

آسانسور عی اودضاینردر هه االم از ررهتش اکاآ عی خوردض دوباره طره ی عوی لننتی ام بازگوای اش عی 

گدردض عرد عذرخواهی عی هند و همانطور هه نهاهم عی هندو عدن  طبی اش را روی عوهایش عی گذارد، در 

 .عی اودبسته 
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درِ اره  باز اس ض صدایِ هوعن گزتن اهورا را عی انومض صدای زنی هه عی گوید، رفتن! رتما عنظورش همدن 

 !عرد ع ول بود

به ع ض ورود، سرم را باو عی گدرمض عن بازنده ندستمض ع کم عی ایستمضدیهر، آدمِ جا زدآ ندستمض درد وعالج 

  .هه ندس ، فرط االش عن را عی خواهد

  !سالم خانمض خسته نباادن، ااهر هستم _

 . دخترک چجم هایش را از عاندتور روبرویش عی گدرد وگد  نهاهم عی هندضلبخند عی زنم و درونم غوغاس 

_... 

 نههبانی باهااوآ اماس گرفتن ؟ با آاای هاا  هار دارم، عی اونم ببدنمجوآ؟ _

  .: چند ل ظه عنتظر باادد جلسه دارآدختر چجم های رید اده اش را از عن عی گدرد و عی گوید

 ! سناریوی اکراری

هماآ جا عی ایستم ضاگر بنجدنم رعق از پاهای لرزانم عی رودض دندانهایم را روی هم فجار عی دهم، از ادت 

 .استرس هم هم دارند به لرزه عدزتندض ده دادره ای عی گذرد و عنجی الزن به دس  نهاهم عی هند

 برای هار اوعدین؟_

 .م عی هنماخ

 عی اونم ببدنمجوآ ؟ _

عجغول اماس گرفتن عی اودضباوخره از عن ررم عی زندض با امام ادآ   پج  چجم برایم نازک عی هند و

  .اماسش، نزسم را ربس عی هنم

  .بزرعائدد، اااق عدیری  از اوآ طرفه _

ضدستم را باو عی آورم در بدنم ، در به  دوباره زلدله وجودم را عی گدرد، اعا عی رومض عرگ یکبار و ادوآ هم یکبار

 .!رویم باز عی اودض چجم در چجم دو ادله زعردی خنداآ و عتن ب عی عانم

  !سالمضضض خوبی؟ _

  .هول عی اوم و عرب عی ایستمض اعا او جلوار عی آید ، عطر عالیمش زیر بدنی ام عی زند

 سالم! اما خوبی؟ _

هندض در جواب خوبی ام انها پل  عی خواباند و نمی داند، عن چه با هماآ زعرد هایِ ع دبش، نهاهم عی 

  .و نهاه و رتی رفتارش! عثل همدجه ندس   ارساس بدی دارم، از اینکه رسم عی گوید، او

 با هی ررم عی زنی ؟ _

اه اکده گ پارسا از هنارم عی گذرد واانه به اانه ام عی ایستدض عردِ اانه به اانه ادم زدآ بودض همه جا و همدجهض

  !خوبی اس ضبرای عن این عدت، همدجه بوده

  .عهندس! عهموآ افتخاری دارین _
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ادطن  عی هرد یا هنایه عی زد؟ پارسا آدم رن اندآ نبود و ندس ضعرابلم عی ایستدض نزسم جایی عداآ جناغ 

ی اندازم عی چرخد و سدنه ام ربس عی اود و سرم را باو عی گدرمض آعده ام دگرگونی راه بداندازم ضااس را ع

 .جز  اش! با سری باو گرفته به سداه چاله هایش چجم عی دوزم

  .سالم _

ی  اای ابرویش از ان ب عی پرد ضاه نهاهش عثل ادجه اس ضخودم را عی بدنمضباورش نجده صب  نجده، بار و 

  !بندیل جمع هرده ام و آعده ام

  !سالم _

  !دادهای دیجبش عنافات داردصدای آرامِ سالعش، دندا، دندا با 

 !هاری داری؟ _

  عثل بازپرس ها سوال پدچ  عی هندض یکی ندس  بهوید، به او چه؟

 .با آاای هاا  هار دارم _

 .این بار دو ابرویش باو عی رودضعرب عی رود و به در عی چسبدضپدرش را عخاطب ارار عی دهد

  ببدندن هی اوعده؟ _

  .زل عی زندضاز هنار اهورا و هنایه اش عی گذرم فرهاد هاا ، خدره به در، فرط

نهاهی به او هه چسب در عانده و پوزخند عهماآ لب هایش اس  عی اندازم، اکاآ رتی اندازه عدلدمتری نمی 

خوردض امام سنی ام را عی هنم، بدوآ برخورد از هنارش رد اوم! برق هزش هایش چجم عی زند ضیکی از 

با ندجخندی هه دس  خودم ندس  از    .اانه هزجم بی نصدب نمی گذارمچجم  زآ های برااش را از پ

  .هنارش عی گذرم و زعدعه عی هنم

  .زیادی برق عی زد _

  .همی ادطن  برای ورود به دندایجاآ بد ندس ض عن ابل از عرگ بابا علی سرزنده ار از عهجدد و پرند بودم

 .ی ضضض هدچ

  !راش را بی نصدب نمی گذااتمض انها، هزش! چدد جالبی ندس اگر عی اوانستم، با پاانه ی هزجم، صو

 .دهاآِ باز عانده ی اهورا رالم را همی بهتر عی هند

 .صدای خنده ی رید پارسا را عی انومض صدای بستن در پج  سرم یننی عی روند

هه بر عی دارم عثل آدم های عسخ اده عی عاندض فرط نهاهم عی هندض با ادم بندی   سالم عی هنمض فرهاد خاآ

 .از پج  عدد بسدار اد ِ هاراده اش بلند عی اود ض اینبار اوس ، هه نددی  عی اود

  !سالم ، دختر ِعدیدم _

عدیدعش نمی چسبد، ااید عداآ امام دلهره های به جاآ افتاده ام چددی نمی چسبد! به جد له هردآ هزش 

 !اهورا!به االفی هر بار ظاهر ادنش و آزارم

 بجدنم ؟عی اونم  _

  .گد  عی زندض نهاهش امام صورام را دنبال ردی از چددی عی گرددض بند عکثش، اند ررم عی زند
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  !رتماضضض رتما _

با دستش به عبلی هه آنروز اهورا خودش را رویش انداخته بود، اااره عی هندضاز همدجه ع کم ار ادم بر عی 

  .هنم، او هم هنوز ایستادهدارمض عن باید اعروز رسابم را با درگدری هایم صام 

 اما نمی ادندد؟ _

 .لبخندی گد  عی زند، انهار خودش را پددا عی هندض به طرم عبل عرابلم عی آید و عی نجدند

  !خوش آعدی _

  .عمنوآ ، ببخجدد عدارمتوآ ادم _

  !عرارمی دخترمض این چه ررفدهض باورم نمی اه اوعدی _

 .عطلب اهل عردعه چدنی ندستمضعی روم سر اصل

  .عن ضضض عن اعروز اوعدم اگه عی اه اداعه ی ررفای چند روز پدش اونو اموم هندن _

آعده ام واال با خودم رو راس  باام ضعتزکر نهاهم عی هند، اعا لبخندش از سر رضای  اس  ض اهورا گزته بود 

  .دل به دلش بده

 .هم عی خواستم دل به دلش بدهم ، هم دلم را ی  دل هنم 

ر نمی هردم خودت بدای دنبال گذاته؟ عنتظر بودم سر فرص  اداعه او بهم ،اعا او اعروز غافل گدرم فک _

  !هردی بابا جاآ

باباجانش چسبدد ، درس  جایی عداآ بطن چپ البم ضلبخند لرزانی عی زنمض دیهر نمی خواهم اسدر این رردر  

باید از خودم اروع عی هردم و اولدن ادم گذاته نصزه و ندمه باام ض بودآ و ندانستن، بس اس ض دگرگونی را 

بودضاره ای به در عی خوردض صدای اهورا سکوت را عی اکندضنهاهی به اااق عی اندازد و اتی پددایماآ عی هند، 

  . ادم بلند بر عی دارد و به سمتماآ عی آیدض ع کم و با صالب 

  .عی اه این ناعه رو اع ا هندن _

هم سر جایش بود! از نهاهم، ندجخند روی لب هایش عی آیدضجنگ سرد با هم راه  آیار اخریبی هزجم هنوز

 . انداخته ایم!فرهاد هاا  ناعه را اع ا عی هند

به خانم ع مدی بهو ، عن چند ساعتی هار دارم ، ارارِ عالاااا رو بذاره برای فرداض خودام هه هستی، عی خوام  _

  .با دخترم برم یه جای خوب ررم بدندم

ان بش رالم را خوب عی هندضاواع نداا  عن خودم ادعی بردارم !عن از دیجب نزس سرگرداآ را سرش را 

 .بریده بودم ضعکثش باعث واهنش پدرش عی اود

 هاری دیهه ام هس ، پسرم؟ _

 !این پسرم گزتنش به دل اهورا هم عی نجس  یا نه ؟ بطن چپ البش را عتالطم عی هرد؟

 !نهض خوش بهذره _

  . عی رود ض عن عی عانم و فرهاد خاآ!سکواماآ بند از رفتن اهورا طوونی عی اود اهورا

  !آاای هاا  _
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  .خدال عی هنم نمی انود، اعا به ع ض امام ادآ ررم، جانم گزتنش در اااق عی پدچد

  !عنتظرم _

ودم را پددا هنم ض باید گذاته برایم عثل چکی اده هه باید سر عوعد نرد اود ضاگر عی خواهم عهناز را بزهمم ضخ

 .به عواع عی فهمددم

 چرا اوعدی؟ -

  نباید عی اوعدم؟ _

 .با ررفم همی جابه جا عی اود

 نهضضض نه! عنظورم اینه هه چرا عی خوای اداعه او بدونی ؟ او هه چند روز پدش راغب نبودی، نارار  بودی؟ _

 !پدرم در عرابلم خودش را گم عی هندض گد  عی زند

  .وآ روز نمی دونستم برای چی عی گدن ؟! اعا اعروز رق خودم عی دونم همه چددو بدونمخوب ، ا _

عن او گذاته عرصر بودمض نمی گم نبودمضااتباه اصلی روعن هردمض فکر هردم یکی دیهه یه راهو رفته عنم عی  _

  !اونم، ولیضضض نذااتن زندگی هنم

  .جمله ی آخرش را، با رسرت عی گوید

_... 

  .دختر عاالی هستیض صبوریض اعددوارم درهم هنیاو  -

بلند عی اود و عی ایستدض ااع  بلندش را دوس  دارم ضرتی آآ زعانی هه پدر عهجدد و اهورا بودض دوس  

 .دااتم پدرم اگر زنده بود ،سرو ااع  بااد

  پن ره بدرگ درس  عثل روز اولی هه در این اااق دیدعش، دستهایش را پج  همرش در هم گره عی زندضسم

 .ااااش عی رود و پج  به عن عی ایستدض سکوت و سکوت

نور عالیم خورادد، اینردر در ف ای رنگ های نارن ی و هرم ااااش دل انهدد اس  هه اگر اراده هنی، هنهام 

 .غروب عی اوانی دست  را به خورادد هم برسانی و ع کم برای خودت نههش داریض نهاهم عی هند

از اره  ررم بدندم ؟ یه جای خلوت و دن  ، یه باغچه هوچد  بلدم برام پر از خاطره اس  ، عوافری خارج  _

  !هم با عادرت ، هم عهراآ

 .سرم را اکاآ عی دهمضهر دویماآ به ف ایی خارج از این ا ارتداج داریمض اینبار بدوآ اجبار هم ادعش عی اوم

*** 

سم  زندگی اش روانه هرده بودضاز دعوای خانه سرو، عهراآ هم اصمدم و انتخاب عهراآ، طوفاآ را خدلی زود به 

  .هم پددا اده بود

با ان دلش در ازدواج و پنهاآ هاری اش، زندگی را همدن اول هار، هم به خودش، هم زنش زهر هرده بودضچند 

 .باری هم به خانه ااآ رفته بود، هر بار هم زود بدروآ عی زد

سخ  بودضدلش برای گالره هم عی سوخ ض در بدارین وضند  جسمی و  ا مل نارارتی های عهراآ، برایش

 .روری گدر هرده بود
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زندگی خودش آرام و عنمولی عی گذا  ضهار و خانواده و گاهی دلش گریدی به ی  هوچه ی ادیمی و با صزا 

ص و هم عی زد و پج  در آبی رنگ خانه ای با طرش دو وله عی عاندض دس  هایش گاهی لمس ی  رنگ خا

لطد  یاسی را عی خواس ضباوخره خبر ازدواج عهراآ به ساور خاآ هم رسدده بودضاینردر هه ساور خاآ را هم 

درگدر عجکل زندگی خواهرش هردض آغاز هر ب ث و گزتهویی در عورد عهراآ، باعث عی اد ساور خاآ با دیده 

دهض همدن نکته هافی بود گاهی او را هم عورد ا  به او بنهردضهمه عی دانستند او از ازدواج عهراآ با خبر بو

انتراد رفتار و رمای  هردنش از عهراآ ارار دهندض خبری هه خودش هم بند از اازاق افتادنتش، فهمدده بود، نه 

 .ابلش

ب ث های فرسایجی عهراآ و سرو، ل  بازی های عهراآضاز هنترل داا  خارج عی اد و هاری از دستش بر نمی 

  .آعد

ی به ستوده سر زده بودض بند از باز هردآ گچ پایش، الز  و دوستی بدنجاآ بدجتر ادض عالوه بر دلی هه چند بار

این دوستی را بدجتر هم عی خواس ! از عصارب  با ستوده لذت عی بردض رس عی هرد جای ع ب  های گم 

 .نداده ی پدرش را عی اوانس ، در عداآ هالم عهرباآ و اوجهات پدرانه ی سدد پددا ه

اره  با فنالد  های بدجتری رونق داا  اعا عهراآ با ازدواجش پجتوانه عالی در رال وراکستهی را هم از 

دس  دادضخدلی وا  بود او هم به فکر دااتن استرالل عالی افتاده بودض امام االاش زیر نظر پدر سخ  گدرو 

  .ل وجی عثل ساورخاآ سخ  ار هم اده بود

 .زیر پرچم خودش بدروآ بداید و این عوضوع گاهی باعث عی اد ذهنش عجغول اود ساورخاآ نمی گذاا  از

 . این عداآ، عش رضا بدمار و درگدر بستر بدماری اده بودض دلش به رال عظلوعد  پدرعرد هم عی سوخ 

 چرا غذا نمی خوری ؟ _

درش همدجه بود و همدجه نهاه عات عانده اش را از ظرم غذا جدا عی هند و به چجم های عادرش عی دوزدض عا

  .هم هوایش را داا 

 .بدن اوجه خاص عادرش، نهاه خدره ی ساور خاآ را هم به جاآ عی خرد

  !دارم عی خورم _

 !عادرها همدجه زودار از همه دردت را عی فهمندض فروغ هم عی فهمد

 فرهاد جاآ ، عادر عجکلی داری؟ _

دس  لطد ِ عادرش عی گذاردض نهاه ساورخاآ هنوز هم خدره با صدای گرفته اش آرام عی خندد ضدستش را روی 

  .اش عانده ضع ب  های فرهاد به فروغ گواه فکرش را برای سالهای پدری آرام عی هرد

 .نه اربون  برم ، یه خورده فکرم عجغول عش رضا بود، بنده ی خدا پدر اده، بدوآ هدچ پجتوانه ای _

 .همسرش و پسرش عی گدرد و به فرهاد عی دوزدساور خاآ چجم از دس  های گره خورده 

 باید چه پجتوانه ای دااته بااه ؟ _

فرهاد با آراعش به پدرش نهاه عی هند ض نهاه خدره اش را روی دستهای خودش و عادرش عی بدندضدستش را 

 !عرب عی هجد وصام عی نجدند
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  .نه فرزندیض نه سرعایه ای برای اداعه زندگی داره _

  فکرت عجغول رضاس  ، یا جای دیهه ای هم سدر عی هنی؟اوآ او هال _

 .به فراس ، اه هنایه پدرش را عی گدرد

  .عجکل عش رضا عجکل عنم هس  _

 .ساورخاآ با چجم های رید اده ونافذش خدره اش عی عاند

  عهه پسرای؟ _

باو عی آورد و عرابل فروغ خانم آهسته اوهرش را صدا عی زندض ساور خاآ دس  راستش را به نجانه سکوت 

 .صورت فروغ عی گدرد

نه، اعا این ا هه هار عی هنهض عا در ابالش عسنولدمض بهتره یه عایدی بازنجستهی براش در نظر بهدرین و جایی  _

  .هم بهش بدید اا پدرعرد و زنش این چند صباش عمراونو رار  باان

  ررجو عی خوردم؟ راف  عنافع رروق بجری بچه؟ اا اوآ پس چکار عی هردم؟ _

 .سکوت عی هندض اعا ساور خاآ عثل هسی هه آعاده اروع ی  ب ث بوده! اداعه عی دهد

  !عن رواسم هس ، او نمی خواد نهراآ باایض او به فکر اولی هه به عن دادی باش _

ازی از فروغ نهاه نهرانش را بدن پدر و پسر عی گرداندض ساور داا  فرزندااآ را با سخ  گدری هاو ل  ب

 .خودااآ دور عی هرد

 اول؟ _

بله اولض ارار اد برای اناخ  عهناز زعاآ به  بدمض اونم به نظرم به اندازه هافی فرص  دااتی ، به سرو عی  _

 .گمض باید برای خواستهاری یه زعاآ عجخص هندم

بود و رسدده بود به هالفه به پدرش خدره عی عاندضپدرش از در دیهری اعجب وارد اده بود ض ررم سر عش رضا 

 .عهناز، چه ارابل بی عننایی ب ثجاآ داا 

  .پتتدر _

فروغ از اروع ادآ ب ثی اازه عی ارسد و پدش دستی عی هندض جدیدا با هر ررفی ساور دنبال بهانه عی گج  

  !و فرهاد را از خانه فراری عی داد

  !فرهاد، عادر _

 .درش ررفش را عی زندفرهاد عاصی از رکمرانی های بی دلدل و عنطق پ

 .عن اصمدمی برای ازدواج ندارم _

 

صدایِ برخورد ع کم چنهال و اااق ساور خاآ به بجرابش عی آیدضساور خاآ با چجم هایی هه خجم از آآ ها 

 .ساطع عی اود، صدایش را بلند عی هند

ازه! او هم فرص  خواستیض سالته ، اصمدم نداری ؟ روز اولم گزتم انها گدینه ازدواج  عهن16عدخرم نهو،  _

  .راو هم فرصت  اماعهض خوام نمداد بداول امض فردا نمی گن ساور زورش به یه ال  بچه نرسدد
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فرهاد از پج  عدد بلند عی اودضعادرش آهسته صدایش عی هند برگردد و بنجدندضبا هارش ساورخاآ را جری ار 

 .عی هندو فریاد بلند پدرش به هوا عی رود

 او اجازه داد بلند ای؟هی به  _

پن ه اش را عصبی عداآ عوهایش عی هجدض نزسش را در سدنه ربس عی هندضبر عی گردد و رو به پدرش با 

 :صدایی هه سنی در هنترلش دارد اا باو نرود عی گوید

  !بچه هه عرلش نمی رسه اجازه بهدره _

 

 .ی پرسددناله ی عادرش بلند عی اودض هاش زبانش ول اده بود و سوال نم

فروغ، دوباره فرهاد را صدا عی زندض فرهاد، عصبی سم  عدد برعی گردد اعا نمی نجدندض سم  پدرش خم عی 

اود و عی گوید: پدر جاآ ، دوره ی این ور ازدواج هردآ گذاتهض عنم رسی به عهناز، ندارمض به هر هس بهی 

  !این جوری! نه این عدلی ؟ بهموآ عی خنده! درسته نرش ِخانواده برای ازدواج عهمه اعا نه

 

ساور خجمهدن از پج  عدد بلند عی اودض راو هر دو عرد روبروی هم ایستاده اند، با ااع  هایی هم اندازه ضانها 

  .وجه عجترهجاآ اد بلند هر دوس ض داد بلند ساورخاآ امام خانه را پر عی هند

  .فکر هردی عرد ادی ؟ نهضضض هنوز بچه ای _

  م پس ازدواج برام زوده ، نه؟ این اصمدم گدری برام زوده، نه؟اگه بچه ا_

  . فروغ، دستهایش را دو طرم سرش عی گذاردضساور خاآ دستش را روی اانه راس ، پسرشض ع کم و سنهدن

  !این ا ررم ررفه عنهض پس عثل آدم بجدن و زندگدتو هنض عن همایوآ ندستم ، یه اوغ عثل عهراآ، بازیم بده _

 .ه اش را با ساور خاآ زیاد عی هندض با عرب رفتنش، دس  پدرش هم از سر اانه اش جدا عی اودفاصل

  .عنم نمی خوام هسی رو بازی بدم!دارم نظرعو عی گمض ی  طرفه این ا ده عنم ساورخاآ _

 داا ض با نهز  پدر! ساور خاآ پل های پج  سرش را داا ، با ادم های نا عتوازآ و ل  بازی هایش، بد بر عی

 !ل  بازی ، زورگویی و پدر ساوری هر روز ررعتی عی اکس 

عنم ررفمو زدم ، عوضم نمی اهض با خودت هنار بداض بهتر از عهناز برات ندس ض هم بر و رو داره،هم از خودعونهض _

رانم به در رد و اندازه خودعونهض فکر پددا هردآ و آوردآ یکی عثل اوآ دختره رو هم از سرت بدروآ هنض عه

  .زودی سر عرل عداد، نمی ذاریم همدن وری برای خودش جولوآ بده

نمی اواند پوزخندش را پنهاآ هند ض لبش ه  عی اودضهدچ هس از بدرگتر هایی هه ادعای بدرگتری عی هردندض 

 انمی دانستندبا خودااآ چند، چند هستندض برای پدرش، فرط بهویند ساورخاآ ررفش برو دارد، بس اس  ض ی

 .سرو غرورش سر جایش عانده هافی س ض این وسط برده آدم های اطرافجاآ عهم نبودند

  !چرا نمی ذارین عهراآ زندگدجو هنه؟ همه رو دارین به یه چوب عی روندنض عن نظرم عوض نمی اه _
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 با امام ادآ ررفش، صدای عصبانی پدرش بلند عی اود ضاینردر هه باوخره عستخدعدن آاپدخانه و خانه

بدروآ عی آیند و امااایجاآ عی هنندضفروغ عستاصل دستش را گرد بازوی اوهرش رلره عی هند و با التماس 

 .از او عی خواهد ساه  اود

پسره ی هره خرض خدال عی هنی چهاراا پجم رو صورا  در آوردی عرد ادی؟ دفاعم عی هنه! عوض اینکه  _

هنی ؟ او اوآ خراب اده چی یاد اویِ الدنگ دادآ هاآ؟ برای  جلواو بهدری، آبرو یه خاندانو نبره ازش دفاع عی

عن نطق عی هنه! اا آخر هزته ارار خواستهاری رو عی ذارمض جرات داری غدب بجی یا رو ررفم نه بداریض هاری 

 . عی هنم به غلط هردم بدافتی

 

عی هجد و ررفهای  فروغ خانم با صورای خدس از اا ، اوهرش را صدا عی هندضاعا ساور خاآ فرط هوار

 .خودش را عی انود و بس

اا  های عادرش او را از فریاد های پدرش فراری عی دهد!باور برخورد پدرش برای اولدن بار به این وضع، واانا 

 .سخ  بود

اصرار ساور خاآ برای ازدواجش با عهناز و سر گرفتن ی  ااتباه برایش اابل درک نبودض ساور خاآ فرط عی 

برو دااته بااد و فرهاد برای اولدن بار در زندگی اش یکبار نظرش را گزته بود ضآآ هم نه، با  خواس  ررفش

 .صدای بلند و عثل پدرشض امام عکالمه ااآ را، آرام ررم زده بود

 .هنوز صدای بلند ساور خاآ عی آعدض این نجاآ عی داد ساور خاآ اا آرام نجود این صدا هم اطع نمی اود

ودش را در چاهی بداندازد هه ی  سرش گدر بود! زندگی هه رس دو طرفه ای ارار نبود، در اآ نمی اوانس  خ

  !بااد، عننی نداا 

 .این بی رس بودآ، عننایی جد خدان  به اعتماد طرم عرابل نداا  ضعهناز و رفتارهایش گد ش عی هرد

را از پن ره ااااش بدروآ عی بردض هالفه با سری داغ هرده از ررص و عصباندتی هه بروزش نداده بودض سرش 

همدنکه صوراش خدس عی اودضدستش را روی گونه زبرش عی گذاردض اطره هوچ  باراآ عداآ اه ریجش گم 

 . عی اودضیاد اب اعترام هردآ عهراآ عدزتدض آآ اب هم باراآ نم نم عی زد ضاعجب هم

دض دلش گدر دو جز  چجم یجمی و هر گد بازیهر خوبی نبود و نمی اد! خودش با خودش هه رو راس  بو

 .عی اپدد  ع  وب بود و البش

با هار عهراآ و رساس ادآ ساور خاآ و اخطاری هه ناخودآگاه اعجب برای ازدواجش با غدر عهناز داده بود ض 

 .رس عی هرد هم هم به ناهمواری ها و گسل های بد زندگی، نددی  عی اود

 نظرت چده ؟ _

 .اس ضنهاهش را گد  باو عی آورد و به عهراآ نهاه عی هندذهنش عجغول دیجب 

  !دل خ سته ای داا  این پسر

  .زندگی و زآ و بچه اش، آراعش ندااتندو عهراآ پدجنهاد گردش عی داد! آنهم با زنی باردار

  .نه _
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 .عهراآ عواکافانه نهاهش عی هند

  د عی ده؟دوباره، ساورخاآ رالتو گرفته؟خسته نمی اه این همه اُر _

 .پوزخندی عی زندضرالش را نهرفته بود به اول عهراآ، رالش را خدلی اجنگ در اوطی هرده بود

درس ،اعروز صب ، دوباره با اخم و اجر به او یادآور اده بود اا چند روز دیهر آعاده عراسم خواستهاری باادضاو 

 .خاآ و نهاه نهراآ عادرش را هم ندیده بودهم بدوآ هلمه ای از خانه بدروآ زده بودض چجم های خجمهدن ساور

 !آره _

عهراآ، عتزکر نهاهش عی هند و نچی عی هندضنهار را از اره  بدروآ زده بود و با عهراآ به این باغچه ی 

  .هوچ  و سنتی پناه آورده بودند

اده ی االی  رید بافته  به االدچه ی پهن اده روی اخ  و زیر پایش زل عی زندض ه ِ دستش را روی نرش ها

  عی هجدض نرگس اوآ چه هارعی هرد؟با ل  بازی االی اش را در آآ پستو عی باف ؟

  .صدای عهراآ از دندایی هه غراش اده، بدرونش عی هجد

  نمی گی،چی اده؟_

 .نهاهش را سخ  از گلِ خوش رنگِ االی جدا عی هند وبه عهراآ عی دوزد

  !عهم ندس  _

  .نجدنددس ِ عهراآ، روی زانویش عی 

عن و او اا اونور بودیم نزسموآ بهم وصل بودض از واتی اوعدیم، یه روز عثل ابال با هم نبودیمض یه روز خوب و  _

  درس  رسابی ندااتدمض عن دور ادمض او دورار، چه عوآ اده؟

  .چجم از عهراآ عی گدرد و بی فکر، لب عی زند

  !خراب هردی عهراآ،خراب _

 .اش، پجدماآ سکوت عی هندضررفش ابروهایِ عهراآ را در هم گره عی زندبند از امام ادآ جمله 

  چه خرابی؟ نکنه عنظورت ازدواج با گالره اس ؟ آره؟ _

 .عهراآ دستش را عرب عی هجد و دلخور نهاهش عی هندض نهاه سنهدنش را رس عی هند

 .نباید بی خبر ازدواج عی هردی هه اوآ زندگی همه بهم بریده_

  .عتن ب عی پرسدعهراآ 

 زندگی عن، چه ربطی به برده داره؟ _

 

 .درک نمی هرد؟ اگر درک عی هرد، عی فهمدد با هارش ساور و سرو، انبار باروای بودآ، نددی  به انز ار

  !ولش هن، عذر عی خوام _

د دارد و عهراآ، طزره رفتن فرهاد را درک نمی هندض اعا عطمنن اس  چددی در سکوت و بی اراری فرهاد وجو

  .نمی گوید! خبر نداا ، چند اب بند ااید خانه پدری اش پذیرای فرهاد به عنواآ خواستهار خواهرش بااد
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خواهری هه با گزتن خبر ازدواجش به عادرش هارش را سخ  هرده بودض اسکندر خاندادااآ، جاسوسی اش را 

 .هرده بود و عهناز بدجتر آاش سوزانده بود

 !سانده بودضاصال دلش نمی خواهد به خانه برودعهراآ رابه خانه اش ر

راو بدجتر عی فهمدد عهراآ برای چه اینردر در اکاپوی نهه دااتن زندگی اش و جنگ با خانواده اش 

  !اس ضجرعه ای آراعش، با طنم عجق

خانه عجق به دلجاآ روانایی داده بود، اعا جبر هار خودش را داا ، عی هردضعاادن را سر هوچه ی با صزای 

سدد خاعوش عی هندض دلش عی خواهد برود در بدند و بدن چهارچوب در فرط ی  ااع  پوادده و یاسی رنگ را 

ببدندضچند دادره ای به هوچه خدره عی عاند ض اینردر عاادنش در ع ل اابلو اس  هه هر هس رد اود، نهاهی از 

 .سر هن کاوی به او و عاادن بداندازد

یا عی زند و پداده عی اودضیا عی دیدش و آاش دروآ البش آرام عی گرف ،یا انله عرگش گرفته اس ضدل به در

ور ار از ابل عی سوخ ضادم های بلندش، را به سم  خانه سدد بر عی داردض به چه بهانه ای، داا  با خانه ی 

  !سدد عی رف 

 اوآ در این ساع  از روز سدد ر ره بود و او؟

روی در عی ایستدض دل دل عی هندضنمی داند زنگ را به صدا در   وله ی فلدیِ خودش هم نمی دانس ض خدره ی 

بداورد یا نه ؟زنی با زنبدلی پر از سبدی، از هنارش رد عی اود و با نهاهش ااع  او را از نظر عی گذراندضآخرش 

 .هم طاا  نمی آورد و عی پرسد

 با هسی هاردارین؟_

 .ا به دنداآ ندش هجدده و عواکافانه نهاهش عی هندبه پج  سرش بر عی گرددض زآ گواه چادر ر

 با عن بودین؟ _

زآ طلبکار ادعی عرب عی گذارد و عی گوید : بله، دیدم او ع ل غریبه ایض گزتم ااید دنبال آدرس عی 

 گردیضآانای سددی؟

زنگ در را فرهاد، از هن کاوی زآ اخم ریدی عی هندض بله ای عی گوید و بر عی گردد سم  در و بدوآ عنطلی 

  .یه ساع  پدش،رف  ر ره  عی زندضزآ به سم  انتهای هوچه عی رود و عی گوید : اگه با سدد هار داری

فرهاد جوابش را نمی دهدض عدب ع له های هوچ  و ادیمی همدن بودضصدای هده گزتن او عی آید، دلش بنای 

وهایش زیادی بهم ریخته و آازته هوبش عی گدردضدستی عداآ عوهایش عی هجدض فکر عی هند، چهره اش و ع

 !اند

 .یا عراب و درس  اانه اده اند

صدایِ باز ادآ چز  در عی آید و عتنااب آآ ااع  دختری رید نرش و سبده رو، عرابلش عی ایستدضگرفته از 

دیدآ دختر، بی ارار به رداط نظری عی اندازدض صدا، هه صدای او بود، پس چرا هس دیهری این ا روبرویش 

تاده بود!دخترک با چجم هایی رید اده، نهاهی به ااع  بلند و چهره ی عرد غریبه ی روبرویش عی هند و با ایس

  !ل نی طلبکارانه عثل زآ رههذر، عی گوید : بزرعایدد
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 .چجمش از گردش عی عاند

 سالمضببخجدد،صارب خونه هستن؟ _

 ارین؟دخترک ی  اای ابرویش را باو عی دهد و عی گوید : با هی هار د

اجنه ای هه به دنبال آب   صدای هده گزتنِ نرگس عی آیدض به ع ض انددآ صدایش، چجم های فرهاد عثل

ردات عی گردد ض از باوی سر دخترک، گریدی ناادانه به رداط عی زند و نرگس را در رال پواددآ چادر 

همدجهی اش عی بدندض در رالی هه داعن بلند هلوش عجکی رنهی به ان دارد و روسری سزدد رنگ نخی به سرض 

ی آید: گزتم با هی هار دارین جناب ؟ البته اگه دید ع و چهره و ااع  جدید نرگس عی اودض صدای دخترک ع

  !زدآ خونه و دختر عردم اموم اده

از هن کاوی های دخترک اخمی عداآ ابرو های هجدده اش عی نجاندضبه سختی چجم از ااعتی هه داا  اند  

 .ادم به سویش بر عی داا ،عی گدرد

  .خوداوآ، اوعدآ _

در هاسه عی چرخاندض به سم  نرگس هه در رال پرسش از اوس  عی دخترک ایجی عی گوید و چجم هایش را 

 .چرخد

 هده زری؟ _

دخترک نهاه گذرایی به فرهاد عی اندازد و گواه لبش را به نجانه اعتراض و خوش نداعدآ از رفتار فرهاد ه  عی 

  !هند و رو به نرگس عی گوید : نمی دونم واو ، صارب خونه رو عی خواد

ام زری را هنار عی زندض هل هل با زری هدچ فایده ای نداا ، عثل عادرش ف ول بودضادعی نرگس، با دس  آر

نددی  در عی گذارد و با دیدآ فرهاد نزس عداآ جناغ سدنه اش ربس عی اودضچند روز بود، این عرد را ندیده 

 !بود؟

سته خاآِ زریِ ف ول و زآ سرش را به زیر عی اندازد و سالم آهسته ای عی هندضفرهاد خوا ال از اینکه اوان

 .رههذرِ هوچه را رد هند ضچجم های اجنه اش را روی ِااع  نرگس عی چرخد

 سالمض خوب هستدن ؟ _

نرگس با ررم فرهاد به خودش عی آید و ه  دستش را از هماآ دروآ چادر روی گوا  پایش عی رساندض 

لرزه عدزتدض دلش هر بار این عرد را عی  از استرس،به  ندجکونی از خودش عی گدردض امام دستش عرق هرده و

 .دیدض بی اعاآ عی اپدد، با هارش و دردی هه در وجودش عی پدچددض نزسش را آزاد عی هند

فرهاد، سرش را باو عی آورد و درس  چجم در چجمِ، نهاه ازام دختر عی عاندضعنذب سرش را پایدن عی 

 .اندازد

  .عمنوآ ، بزرعایدد _

ی  هوا نهاه نرگس دلش از اپددآ های اند و بی اعاآ و دلتنهی عی ایستدضنزسش را با عکث فرهاد اندازه هماآ 

  عی دهد بدروآ عی گوید : سدد ندستن؟
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نرگس، نهاه گد ی به رداط عی اندازدض اینردر هول اده هه اصال یادش رفته پدرش ی  ساعتی هس  هه به 

 . ر ره رفته بود

جا عی پراندشض فرهاد عتوجه از جا پریدآ نرگس و نهاه عتن ب و البته  سر ناخنی هه به پهلویش عی خورد از

غ ب آلودش به زری عی اودض هر دو ر ور دخترک را فراعوش هرده اند و زری با هماآ چجم های رید اده، 

 .نهاهجاآ عی هندض نرگس، نهاهش را به زیر عی اندازد و عدخ هزش های واهس خورده فرهاد عی گوید

  !ا یننیضضض رفتن ر رهچراضضض چر _

ی  اای ابروی فرهاد ناخودآگاه با گد ی نرگس باو عی پردضلبخندی عی زند و عرب گرد عی هندض اعا نهاهش را 

  .از نرگس بر نمی داردض زری اانه به اانه ی، نرگس عی ایستدض خدره عرد عی اود

  .ببخجدد عدارم ادم_

هوچه و ر ره عی رودضهر دو دختر عداآ چهار چوب در به  به سختی و با ادم هایی سنهدن به طرم انتهای

رفتنش نهاه عی هنند ضبا دور ادآ فرهاد، زری یکی ع کم به پهلوی نرگس عی هوبد و عی گوید: ذلدل نمدری 

  نرگسی، این هموآ فرهاد هوه هن ندس ؟

 .دنرگس ارس خورده از صدای بلند زری داخل رداط هولش عی دهد و در را به هم عی هوب

  .هوف  ، آبروعو بردی زری! اندد _

زری زیر خنده عی زند و به طرم اااق ها عی رود ض در رالدکه چادرش را از سرش بر عی دارد عی گوید : راو 

 !اوعده بود دیدآ صارب خونه یا دیدآ دختر صارب خونه، این فرهاد هوه هن؟

به فرار عی گذارد و نرسدده به در اااق ،  نرگس ررصی به دنبالش عی دود و زری با دیدآ رره  نرگس، پا

 .نرگس دسته ای از عوهای ع ند و عجکی اش را اسدر پن ه اش عی هند

فرهاد ادم های سنهدنش را به طرم ر ره بر عی داردض راو دیهر عطمنن بود دلش جایی عانده بود و هرگد 

اور خاآ و اهدید هایش نمی گذاا  دوس  نداا ، این دل را با هسی غدر از نرگس اری  اودض اعا ر ور س

 .درس  اصمدم بهدرد

  .زری عوهایش را از پن ه ی نرگس آزاد عی هندض عی خندد

دوستش خوابخ  عی ادض اگرعردی هه جلوی در گد  عی زد و ناادانه به دنبال نرگس و دیدنش چجم عی 

 !چرخاند، عی آعد و ررمِ دلش را عی زدضرتما خوابختی نصدب نرگسش عی اد

  .هر دو خودااآ را عداآ اااق عی اندازند و دراز عی هجند

  .صدای خنده هایجاآ، امام خانه را پر عی هند

زری ناعدد داا ض به زودی هم راهی خانه بخ  عی ادض راو هه داا  عی رف  و نبودض دوس  داا  نرگس 

ااوام رید و درا ِ پدری و عادری هم انها نباادض دلش به رال انهایی نرگس عی سوخ ض برعکس خودش هه از 

ااباع بودضنرگس به جد پدرش،هدچکس را نداا ض هر دو بند خنده های بلندااآ، ساه  عی اوند و در رویای 

خود غرقض سکوت راهم اده در اااق هر دو را به فکر عی بردضنرگس دلش عی خواس  فرهاد هنوز هم عداآ 

  .هاه های گریدانش او را دوباره عی دیدهوچه ایستاده بااد و او رتی اندازه هماآ ن
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از ه ا دلش را به او سپرده بود؟اصال نمی دانس  فرهاد به او فکر هم عی هند یا نه ؟ اینردر گد  خواستن بود، 

هه رتی به ازاوت فارش بدن فرهاد و خودش هم فکر نمی هرد و نکرده بودضدوس  داا  اب هه پدرش به 

  .ندض انها عردی هه ررفش در خانه عی آعد، فرهاد بودخانه عی آیدضاز فرهاد ررم بد

پدرش، ااید اندازه انهجتاآ دس  رتی از سندد هم ررم ندده بودض از نهاه های گریداآ و پر ررم سندد به 

خودش فراری بودض زری عی گز  سندد به او دل سپرده اس ض اعا او هرگد به چجم ی  دلداده به سندد چجم 

اولی هه فرهاد را عداآ هوچه اانه به اانه ی پدرش دیده بودض فرهاد در ذهن و البش ر   نداا ض از هماآ روز

اده بودض راضر بود امام دندا را بدهد و عرد زندگی اش هسی به جد فرهاد نباادضهافی بود فرهاد ادم جلو 

 !هش برودبهذاردض اینردر دیوانه و اددایش اده بود هه راضر بود اا اله ی اام، چجم بسته، همرا

غافل از اینکه فرهاد هم راضر بود، دندا را بدهد اا ل ظه ای در هنار نرگس بااد!روزگار اس  دیهرض گاهی نرطه 

 .ااتراک ها را نمی بدنی

 !گاهی، بازی راه عی اندازی هه نمی دانی عاابتش چه خواهی هرد

*** 

هوچ  جلویش عی گذاردضبا خروج فروغ عدن  عطالنه اش را از روی چجم هایش بر عی دارد و روی عدد 

عستخدم لدواآ ارب  آلبالویش را دس  عی گدرد و خدره ی فرهاد عی اودضاز چند اب پدش و جنهی هه 

ساور خاآ راه انداخته بودض پسرش عغموم و ساه  اده بودضبا هر ادوه ای هه اوانسته بود، در عورد فرهاد با 

زده بود در این عورد دخال  نکندو سنی هند پسرش را سر  همسرش ررم زده بود ضآخرش هم ساور خاآ اجر

 .عرل بداورد

دلش از ساور خاآ گرفته بودضاگر ااتدار او خالی سرو را داا  ،ااید اوآ عی اوانس  پسرش را از این وضند  

  !بدروآ بداوردضاعا همدجه، عطدع بود و نمی اوانس  انطور هه باید جلوی همسرش و اندی هایش بایستد

از به وجود آعدآ دوباره جدال چند اب پدش عی ارسددضساور خاآ گزته بود هه اا آخر هزته ارار خواستهاری 

 .را عی گذارد

انها هاری هه اوانسته بود بکند راضی هردآ همسرش برای به ااخدر انداختن خواستهاری بود اا فرهاد بتواند 

وغ فرخداد را ورق عی زندض اصال امرهدی روی نواته خودش را پددا هندضفرهاد، هالفه صز ه ی هتاب انر فر

های هتاب نداردض هر سطر را چند بار عی خواند اا عتوجه هلمات و ع مونجاآ اود، به آراعش انر و دندایش 

 .ارتداج داا 

 .عادرش، باوی سرش عی ایستدض فرهاد سرش را باو عی آوردو لبخند هم جانی عی زند

 جانم، فروغ بانو؟ _

عستاصل بدن گزتن و نهزتن ررفش، نددی  ار عی اود و دستش را روی اانه ی ستبر پسرش عی گذاردض فروغ 

فرهاد نهاهش را با رره  دس  عادرش به چرخش عی آورد و روی انهجتاآِ دس  عادر عی نجاندض دس  لطد  

 .و چروک خورده عادرش، را بدن انهجتانش عی گدرد

 بچه او نمی خواد؟عی دونی هه هدچ عادر و پدری بد  _
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فرهاد لبخندی عی زندض سرش را اکاآ عی دهدض اعا البش از ررفهای پدرش درد عی هندضپسرش عثل خودش 

 .بودض اگر فرهاد اخالق ساور خاآ را داا  ااید اینردر نهراآ آینده اش نبود

 چرا عهنازو نمی خوای؟ _

ی آورد و بوسه ای پج  دس  عادرش عی دس  عادرش را از روی اانه اش بر عی داردو جلوی لب هایش ع

نجاندض دس  عادرش را روی چجم های خمار از دیدآ نرگس عی گذارد و روی چجم های اب دارش عی هجدض 

 .البِ فروغ، از ع ب  پسرش، اکاآ عی خورد

  !چوآ به دلم ندس  _

جوآ نده، اعا عهناز، عثل عادرش ندس  پسرمض از رفتارام عجخصه ازت خواش عدادض سنی عی هنه ن _

 .چجماش داد عی زنه دلش باهااه

 .فرهاد عتن ب عی ایستد

 !چی عی گدن عادر؟ _

فروغ لبخند اجباری به لب های نازک و هوچکش عی هارد و ادعی عرب عی رود و عدنکش را بر عی داردضفرهاد 

 .عنتظر اداعه ررم عادرش اس 

 یننی خودت اا راو نزهمددی؟ _

ود و امام رفتارهای عهناز را در این عدت یادش عی آیدض اینردر ضد و نردض بوده اند عتزکر به عدد خدره عی ا

 .هه از هدچ هداعجاآ سر در نمی آورد

پدرت عی خواس  ارار خواستهاری رو، برای آخر هزته بذاره، اعا راضدش هردم چند روز دس  نهه داره اا او و  _

  !پدرت آروم ار ادن

دلخور به عادرش چجم عی دوزدو عنترض صدایش عی هندضفروغ با چجم های غمهدنش به سم  ازسه هتاب 

های ااریخی عی رودو پج  به پسرش عی گوید: عن هاره ای ندستم پسرم،هرگدم نبودم! اعا خوب، به نظرم 

از  ود عداد، عجق بندعهناز دختر بدی ندس ض اگه ررم عالاه اس  هه او زندگی هم هم با اناخ  بدجتر به وج

 .ازدواج است کاعش هم بدجتره

 

 .نددی  فروغ عی اودضبا نهاه دلخورش به عادرش چجم عی دوزد

 !عن عرد دل دادآ به عهناز ندستم _

 :فروغ، خدره به فرهاد جواآ عی گوید

  !واتی دل  اسدر هسی نبااهض ع ب  هه ببدنی، دلم عی دی! عردا به ع ب  زآ طود دل عی دآ _

 :فرهاد با صورای در هم عی گوید

  !عن هی گزتم دلم با هسی ندس ؟ گزتم دل به عهناز نمی دم _

با ررفش چند دادره در هتابخانه ررفی زده نمی اودض فرط نهاه گریداآ و خ ل فرهاد به هتاب هاس  و نهاه 

 .عتن ب عادرش روی او سنهدنی عی هند
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  !فرهاد _

 . جلد هتاب ها چجم عی گدرد از بازی با هلمات نواته اده روی

 اوخی عی هنی پسرم! عی خوای این وری از خواستهاری رفتن خالص بجی؟ _

  !فرهاد اواع هر چددی را دااته اعا ررم و ناباوری اینهونه عادرش راضضض نه

  .نته _

 .نه ی فرهاد، اینردر ااطع اس  هه آه از نهاد فروغ خانم بلند اود

  عی اناسمش؟_

  !غ جاآنهضضض فرو _

 .فروغ دستش را روی بازوی پسر عی گذارد

 از خانواده ی سراناسی هستن ؟ _

 

فرهاد با ااس  سرش را اکاآ عی دهدض پدر و عادرش و آدعهای اطرافش برده آدعهای غدر خودی را روی وزنه ی 

 .اصال  خانوادگی و پول عی گذااتندض از عادرش اواع این ررم را ندارد

ولدارضنه اصال  و خوآ خاآ دارهضنه هدار هوف  دیهه ای هه عالک هاا  هاس ض یه آدعه، نه سراناسهض نه پ _

  .عثل برده آدعای اطرافموآ

 :فروغ، دل نهراآ و عتن ب رو به فرهاد عی گوید

عااب  عهراآ رو ببدن پسرم و درس بهدرض سرو و همایوآ نمدذارآ عهراآ زندگی هنه، چوآ انتخاب خانواده و  _

آ ندس ض او هه بهتر از عن پدراو عی اناسی؟ عن، نه اختداری دارم و نه عی اونم جلوی نظر و عثل خوداو

بهدرمض دوس  ندارم عاجرای چند اب پدش دوباره اکرار بجهض هسی بداو نمی خوادض با خودت و   هارهای پدرت

ی خدال ایض نمی خوام از دل  هنار بداض این ارساس دو روزه از سرت عی پرهض به نزع خودت و اوآ دختره هه ب

 دست  بدم، به هدچ وجهض عی خوام هنارم اا واتی زنده ام بمونی، عی فهمی فرهاد جاآ؟

*** 

عهراآ،در را برایش باز عی هند و انارفش عی هند داخل اودضرداط هوچ  و جمع و جور خانه، ذوق همی را 

  .، چجم هایش را جمع عی هندهم هه در دلش اابدده بود،هور عی هندضصدای عهراآ از هنار گواش

  !بانو، بانو جاآ _

عنظور برادرش از بانو، رتما هماآ هسی بود هه بی سر و صدا آعده بود و برادرش را از آنها گرفته و هنوز  

  !نرسدده فرزند هم عی خواس  برای برادرش بداورد

 . دهدجلوی در عی ایستدضعهراآ دستش را رائل همرش عی هند و به جلو هولش عی 

  .چرا وایسادی؟ بدا اوض خونه ی خوداه _

  خانه ی خودااآ نبودضخانه خودااآ ه ا و این خانه ی ساده ی وسط الوغی اهر ه ا؟
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زندگی و رفاه خودااآ ه ا و این ای ساده ه ا؟!ر ور و ادم بردااتن هسی را از اااق گواه سالن خانه رس 

ر اصرار عهراآ برای آعدنش نبود، هرگد نمی آعدضدزد ها عی هندض ناخن هایش را ه  دستش فرو عی هندضاگ

  !ارزش دیدآ هه ندااتندض این زآ و فرزندش برادرش را از او دزدیده بودند

بند از آآ روز هه عادرش و پدرش ا ده این زآ را فهمدده بودند، ی  ل ظه سکوت و آراعش در خانه یجاآ  

بودندو برای خارج هردآ زآ عهراآ از زندگی پسرااآ از همه نبودض عادر و پدر، در ی  جبهه ع کم ایستاده 

  .راهی وارد عی ادندض دعوای، هر روز و هر ابِ خانه و ب ث های عهراآ در این عدت، عاصی اش هرده بود

  .سالم ، خوش آعدی عدیدم _

  .نهاه بی روش و سردش را به صورت زآ عی دوزد

  .سالم _

عی آیدضلبخند گالره با دیدآ برخورد سرد عهناز همرنگ عی اود اعا خودش را  انها هلمه ای هه از زبانش بدروآ

 .نمی بازدضادعی نددیکش عی آید و دستش را جلو عی آورد

  !از آانایی باهات خواواتم عهنازجاآ _

 دستش را ال و وار رفته عداآ دستهای گرم گالره عی گذاردضگالره، انهجتانش را به نرعی عی فجارد و از سردی

دستهای دخترک دلش عی گدردضعهراآ لبخند عی زندو بدوآ آنکه اصال به روی خودش بداورد، این برخورد از 

  !جانب خواهرش گرعی خاصی ندارد عی گوید : گالره خانمض اینم خواهرم هه عجتاق دیدنش بودی

رودض نهاه عهناز،  گالره لبخندی اجباری عی زندض برای نجستن انارفجاآ عی هند و خودش سم  آاپدخانه عی

 !خدره ی اکم هوچ  و باو آعده زآ عی اودض واانا داا  بچه برادرش را رمل عی هرد؟

اا اوآ فکر عی هرد، عهراآ برای ررص دادآ خانواده اش این ررم را زده اس ضدس  عهراآ گرد اانه اش رلره 

د از چند ل ظه با ظرم چای و عی اودو او را به سم  عبل هدای  عی هندضهر دو عی نجدنند و گالره بن

ادرینی به سمتجاآ عی آیدض اینردر ف ا سرد هس  هه هر هس از چند عتری این جمع رد اود بروداش را 

 .رس عی هند

  .خوب، اا اما خواهراوهر و عروس باهم آانا عی ادد عن برم ، هارعو بدروآ ان ام بدم و بدام _

 .اش را روی عوهای هوااه گالره و عی رودبوسه ای روی عوهای عهناز عی نجاند و بندی 

انها گذااتن عهراآ هاعال عمدی به نظر عی آیدض او هم دوس  دارد، فاصله ها هم اود ض دوس  دارد خواهرهش 

از وک انهایی اش،بدروآ بدایدض عی دانس  اگر این عالاات به گوش پدر و عادرش برسد بالی جدیدی در راه 

  .االاش را برای درس  ادآ همه چدد ان ام دهداس ض اعا دوس  داا ، امام 

خودش عی دانس  هارش در رق خانواده اش همی خودخواهانه بوده، اعا این را هم عی دانس  اگر هم عطررش 

عی هرد اازااات بداری ااید انتظارش را عی هجددضبا رفتن عهراآ، گالره با لبخندی هوچ  رو به عهناز عی 

  !رهگوید: عهراآ خدلی دوس  دا

  !عهناز نهاه خنثی و بی رالی به او عی اندازد و عی گوید : اگه دوستم داا  هه ولم نمی هرد



 

خواجه پور)ونوس( زهره –رمان دور دنیای تو می گردم   

گالره از جبهه ی دخترک، زبانش را در دهاآ الخش عی چرخاندض عی خواهد ررفی بدند اعا عهناز اداعه عی 

 .دهد

 !اما برادرعو ازعوآ گرفتدن _

 :گالره دلخور و عنذب عی گوید

ابول هردم، اعا هرگد نمی   این نبوده دختر خوبض ابول دارم ااتباه هردم بدوآ خانواده، عهراآعن اصدم  _

  !خوام عهراآ از خانواده اش جدا اه

 .عهناز با نهاه اب رنهش، به زآ نهاه عی هند

 رم نمیاگه اصداوآ نبود، باهاش ازدواج نمی هردینضخوداونم عی دوندن در رد خانواده عا ندستدنض عادر و پد _

 ذارآ عهراآ به این زندگی اداعه بده

  !ااتباه هردین خانم، عا آدم بدوآ اصال  و رگ و ریجه رو او خانواده رسم نداریم، راه بدیم 

 .گالره، با نهاهی ناباور از برخورد دخترک لب خجکش را ار عی هند

اما بااهض اعروز فکر عی هردم اراره  عهراآ، خدلی ازت انری  هرده بود،باورم نمی اه این برخورد و ررفا عال _

  ...با دختر عهربوآ و ااید خ التی روبرو بجم ، اعا

 .اعای بدروآ آعده از دهاآ گالره هلی ررم پجتش پنهاآ داا 

عهناز همی خودش را در عبل جا به جا عی هند و عی گوید : عن عهراآ دوس  دارم، اعا ازش دلخورمض با هارش 

 دونی پدر و عادرم دختر بدرگترین عالک اهرو براش انتخاب هردآ ؟ازش نااعدد ادمض عی 

 

با ررفش گالره اکاآ سختی عی خورد ض باورش نمی اد اا این اندازه در جبهه خانواده همسرش عنزور و خوار 

ر دباادض اینردر هه دخترهی به سن و سال عهناز طلبکار بودض دور از انتظار نبود رفتار بداری از جانب پدر وعا

عهراآ هم ببدند و البته بار اول هم دیده بود روز اولی هه عهراآ را دیده بود و بند ها و سماج  هایش و اازااات 

جدید زندگی اش، از انهایی به عجرش پناه آورده بود و راو عل  عصبی بودآ های اخدر عهراآ را عی فهمددض 

 .آآ طرم چدد خوبی عنتظرش نبود

  !وس  داریم ، بچه عونم او راههعن و عهراآ همدیهرو د _

عادرم عی گه اما با نرجه او _عهناز، بدوآ اینکه نهاهش را از او جدا هند، اداعه ی زخم زبانش را عی گوید: 

زندگی برادرم یه عرابه پددات ادهض یه زآ عطلره! به نظراوآ داداام از سراوآ زیاد ندس ؟!دلم عی خواس  

اعا خودش خراب هردض عن وخانواده ام اما رو نمی خوایم، اعا عتاسزانه عهراآ  برادرم بهترین دختر نصدبش بجه،

عی خوادض عن هاره ای ندستم، اعروزم عهراآ خواس  و اوعدمض عادرعم خبر دارهض بند از پنهوآ هردآ ا ده ی 

د به چجم هسی ازدواجتوآ، به عنم اعتماد ندارهض هر چی ررفم زدم از جانب عادرم بود، وگرنه عن و زندگدم هرگ

ندوعدیم! نمی دونم در عوردم چی فکر عی هنی؟ اعا عن این وسط هدچی ندستمض فرط یه ااصدمض بهتره خودت از 

زندگی عهراآ بری بدروآ، وگرنه نمی ذارآ زندگی هنیض اینردر دارآ هه اا آخر عمرت از پول بی ندازت هننض 

 .بذار زندگدموآ برگرده به هموآ روال عسخره ی خودش
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گالره، هاج و واج عهناز را نهاه عی هرد ض از هماآ هلمه ی اول با جنگ سرد هلمااش، جلو آعده بود و راو ااصد 

 !ررم های عادرش بود

هودهش در اکمش اکانی عی خورد ض نا خودآگاه دستش را روی اکمش عی گذاردض چردر ساده، زندگی اش را 

پدر و زعدن گدرش هس دیهری را داا ، ااید ان به این زندگی  برای بار دوم باخته بودض اگر به جد عادر بدرگ

نمی داد هه، نمی خواستنش و ا ردرش عی هردندض از بی هسی و بی پولی به عهراآ پناه آورده بود و راو نمی 

دانس  از بی پولی و بی هسی بدار هم ااید انتظارش را بکجدض اا آعدآ عهراآ خانه را سکوت عی گدردض با آعدآ 

راآ، عهناز بدوآ عنطلی عدم رفتن عی هند، گالره و فکر هایش را عداآ هماآ سالن باای عی گذاردعه . 

عهناز،بند از رسددآ به خانه، عستردم به ااااش پناه برده بودض راضر بود از عال دندا گداارین بااد، اعا از ع بتش 

 .غنی ارین آدم دندا

  .اند رفته بوددلش گرفته بودض عرابل عدیدِ برادرش زیادی 

هودک برادرش رتما اندده بودض عمه اش با بدجنسی و بی ررمی، عادرش را عاخذه هرده و خواسته بود برودض او 

 .هم ع بور بود

اینردر بی اراده و زیر دس ، عادرش پروراش داده بودند هه اعروز را به جای اینکه بهتر امام هند، بد دفترش را 

آ ررفهای او هم االطم داا ض اا رسددآ به خانه، نهاه غمهدن گالره و سکوت بسته بودضزندگی برادرش، بدو

  .عهراآ آزارش داده بود

سرو، بند ازب ث ها و دعواهای اداعه دار این عداش با عهراآ، به سراغش آعده بود و او هم عثل ی  بره آهوی 

  هرده بود و نصدبش از این عدانه رام امام ررفهایی را هه نصزش ررم زباآ و البش نبود، برای عادرش انری

 . داری عسخره، لبخند راضی عادرش بود

سرو ااهدد هرده بود، به زودی خودش با دخترک ص ب  عی هند به نظرش دخترک، با وعده از زندگی عهراآ 

عی رف ض آدعها، هرگد اابل پدش بدنی ندستندض ااید خدا غدر اابل پدش بدنی آفریده باادااآ و ااید هماآ 

 .عانی هه رّوا با هارش خطا هرد و رانده اد ض در سرنوا  اوودش این خصل  را هم به ودینه گذاا ز

*** 

از روزی هه ررفهایش با ساور خاآ به نتد ه ای به جد ب ث نرسدده بودض امام ذهنش، نهراآ اازاقِ در رال واوع 

  !بودض عادرش گزته بود، عجق دو روزه ات را بی خدال او

راهی سخ  عانده بودضنرگس را دوس  داا ضزیاد برایش عهم و دوس  دااتنی بودض پاهی رفتار و  عداآ، دو

 !ن اب  نهاهش دلش را لرزانده بود و راو عانده بود با ساور خاآ چه هند

باوخره، ساورخاآ هار خودش را هرد و ارار خواستهاری را گذاا ضاعروز صب  واتی اصد داا  از خانه به 

ه ، برودض ساورخاآ به سالن بدرگ خانه خوانده بودش و گزته بود، آخر هزته را با سرو و همایوآ عرصد ار

 .هماهنگ هردهض او اوهه از یکه اازی پدرش، اخم در هم هجدده بود و بی ررفی اضافه، از خانه بدروآ زده بود
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فرص  فکر هردآ و یا عرض اندام به امام االاش این بود ع ترعانه این عوضوع را امام هندضاعا ساور خاآ رتی 

او نداده بودض راو با ارار با خانواده سرو عی بایس  در عرابل چند نزر عی ایستاد و ررم دلش را عی زدضزندگی 

یادش عی داد، باید برای به دس  آوردآ بن ی چددها، زیادار از رد اوان  االش هنیضهاش عهراآ، ی  طرمِ 

 !عی اوانس  از او هم  بهدردض اعا عی ارسددآدعهای این عاجرا نبود، اا 

 نمی دانس  عهراآ،با انددآ چندن خبری، چه واهنجی دارد؟

*** 

باوخره آخر هزته ای هه ساورخاآ با اجر و اخم به او نویدش را داده بود، رسددض عداآ اااق خوابش، امام اعروز 

بودضچند روز فکر و درگدری ذهنی اش، به چددی عصر را ادم زده بودض ع طرب این طرم و آنطرفش را عتر هرده 

  !نرسدده بود، به جد ی  هار و البته ابول ریسکش

باید با عهناز ررم عی زد، ااید دلش با او نبود! ااید او هم عثل خودش، نمی خواس  چندن وصلتی سر 

  .بهدرد

فریاد زدآ در عرابل پدرش هار خدا را بارها عداآ همدن اااق عداآ ادم زدآ هایش صدا زده بودض ایستادآ و 

  .بدهوده ای بودض هم عرد چندن هاری نبود و هم ساورخاآ آدعی نبود هه بتوانی به زور و ب ث عرابلش بایستی

صدای اره ای هوااه به در، ادم هایش را نهه عی داردضدستی به صوراش عی هجدو بزرعائددی عی گویدضفروغ، با 

 .ر روی لب های نازهش نجانده، داخل عی اودنهاه نهراآ و لبخندی هه به اجبا

 هنوز راضر ندستی ؟ _

اخمی هه از اعروز صب  و با باور اازاای هه داا  رخ عی داد، ضمدمه ابروهای عردانه و پرش اده، عمق عی 

 .گدرد

  !راضر برای چی؟ _

 .فرط جلوی عادرش دل و جرات داا ! خودش هم از بی دس  و پایی اش عرش عی گدرد

نکن فرهادض هم خودت و هم عن، پدراو عی اناسدمض خودام عی دونی صالرتو عی خوام،اختداری هم  ل  _

 !ندارم

با عج  هایی گره هرده، به دیوار چجم عی دوزد و باررص روی هم عی فجاردااآضهمدنکه سداهی عهماآ 

به  و دلتنهی،بغض نهاهش عی اودض دندای خدالش یجمی رنگ و بوی عطر یاس عی گدردضهوبش بی اعاآ البش

 . گلویش عی نجاندضهاش هرگد برنهجته بودضهاش اینردر عطدع و بی دس  و پا نبود

ساورخاآ و اما رو درک نمدکنم عادر! او این دوره و زعونه هدچکس به اجبار ازدواج نمی هنه هه، عن  _

 !دوعدش باام؟ آدعو ع بور عی هندن برخالم اخالق و سراتش عمل هنه

همد لباس هایش عی رود و ی  دس  ه  و الوار اهوه ای سوخته و ی  پدراهن هرم روان جدا  فروغ به طرم

عی هندو روی اخ  عی گذاردضعرابلش دوباره ارار عی گدردض دستهایش را ااب صورت فرهاد عی هند و با فجار 

م عی هندض فروغ دستهایش به سم  پایدن از او عی خواهد سرش را پایدن بداوردض فرهاد عطدنانه سرش را خ

  .عداآ دو ابروی عرد جواآ را بوسه ای عی نجاندضفرهاد چجم هایش را عی بندد و نزس عمدری عی هجد
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 .اعجب برایش اب عی اد، دلش به رفتن نبود

 .بپوش بدا پایدن، ساع  هز  باید اون ا باادمض خواهش عی هنم دردسر درس  نکن_

 

دور بود هه نمی دانس  واهنش فرهاد واانا به اازااات اطرافش  فروغ آهی عی هجدض اینردر از انها فرزندش

چدس ؟ اا اوآ هه سکوت بوده و صبوریض دلش عی گدردض دوس  دارد پسرش با دلش جلو برود، اعا ساورخاآ 

اینردر گاهی سخ  عی گرف  هه او با چند دهه زندگی هنارش عی ارسدد، رتی عخالز  هندضبا خروج فروغ از 

د هالفه عجتی عداآ لباسهای روی اخ  عی هوباندضلننتی هه اا راو نثار چددی نکرده، نثار اعجب عی اااق، فرها

هندضپوادده و آعاده از پله ها پایدن عی آیدض با رسددنش به سالن ساورخاآ نهاهی به ااعتش عی اندازد و با سر 

 .اااره عی هند همهی خارج اوند

ا عطدنانه داا  اطاع  اعر عی هردض؟چرا نمی اوانس  فریاد بدند رس عی هند به عسلخ نددی  عی اودضچر

وبهوید عن نمی خواهم بازیچه عصل   اندیجی های خانوادگی اما باام؟هر سه نزر در سکوای هاعل سوار 

عاادن عی اوندضدسته گل گواه ی عاادن و جنبه بدرگ ادرینی با نجستنش در عاادن به او دهن ه ی عی 

به ساورخاآ عی اندازدضاعا پدرش عثل همدجه اینردر اق و رق نجسته و به جلو چجم دارد  هنندضهالفه نهاهی

 .هه، نااعددانه نهاهش را عی گدرد

عاادن عرابل خانه همایوآ خاآ، عتوا  عی اودضنزس در سدنه اش ربس اس ض داا  با خودش چه عی هرد؟ 

 پدرش چرا هوااه نمی آعد؟

ساورخاآ و او باز عی هندض عثل ی  ع سمه در جایش خجکش زدهضساورخاآ عصایش راننده،در عاادن را برای 

را بر زعدن عی هوبد و ادم های استوار و ع کمش را هه هدچ اناسخی با عصای در دستش ندارد را به سم  در 

 .بر عی دارد

دن، به فرهاد نهاه عی فروغ، نهراآ از عکس النمل فرهاد، به سم  او سر خم عی هندض از بدن چهارچوب در عاا

هندضفرهاد با اخمی هه اعروز رتی ل ظه ای از صوراش جدا نجده،عستردم به روبرو چجم دوختهضفروغ با صدایی 

 .آهسته، جوری هه ساور خاآ نجنود با او ررم عی زند

 فرهاد، پسرم چرا پداده نمی ای؟_

 .با ررم عادرش، نهاه دلخورش را خدره اش عی هند

  ده بجم؟چرا باید پدا_

 .ساورخاآ، با دیدآ فروغ و فرهاد نددی  عاادن صدایجاآ عی زند

 اما، چرا هنوز عنطلدن؟ _

فروغ لب عی گددض با التماس به فرهاد نهاه عی هند وسم  همسرش عی رودض ساورخاآ ادعی به سم  عاادن 

 .بر عی دارد با صدایی عصبی، اجر عی زند

  چرا پداده نمی ای؟ _

 .داا  با خودخواهی و زورگویی، ررفش را به هرسی عی نجاندساورخاآ 
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  !جای عن این ا ندس ، ساورخاآ _

  !ساورخاآ عرد روبرویش را نهاه عی هندض ل  بازی بچه گانه ی فرهاد، را دوس  ندارد

خواش نمی آعد روی اصمدمش هسی ررم بدندضخدر پسرش را عی خواس  ضدوس  داا  انها فرزندش 

اده ازدواج هندض در خواستن و بودآ فرهاد در هنارش خودخواه اده بودض عی خواس  با این ازدواج و نددی  خانو

وجود عهناز، فرهاد فکر رفتن و جدا ادآ از او را ندااته باادض غافل بودض عا آدعها خودعاآ با هارهایماآ راهماآ 

 !فرهاد را از خودش دور و دورار نمی هرد را دور عی هندمض اگر نرعش پدرانه اش را از روز اول نجاآ عی داد،

  !عا ررفاعونو زدیم، زود باش عنتظرآ، خوام نمداد دیر هندم _

  .فرهاد بی نهاه و صورای در هم، لب عی زند

  !اما ررفااونو زدین، نه عن_

  .عج  ع کم پدرش بر سر  عاادن فرود عی آیدضصدای فروغ، دو عرد را بی عرب عی راند

اربون  برم عنتظرآ زاتهض ساورخاآ، اماهم آروم باش چددی نجده هه؟ چرا اما ها دارین فرهاد، عادر _

  این وری عی هندن؟

چاره ای نداا ض دوس  داا  از عاادن پداده اود و از این خانه دور اودض اعا واتی با چجم های ارس خورده و 

بدروآ عی گذاردضراننده خم عی اودو جنبه علتمس عادرش روبرو عی اود، بدچاره ار و عستاصل ار از ابل ادم 

ادرینی و گل را بدروآ عی آورد و عرابل فرهاد عی گدردضفرهاد نهاه خجمهدنش را به راننده عی اندازد ضعرد، 

همی خودش را عرب عی هجدضساورخاآ، همانطور هه دستش را سم  زنگ بلند عی هند و پج  به پسرش 

در آوردیض گل و ادرینی رو بهدرض عن بداو نمی خوامض هدچکس بد بچه اس  عی گوید : بسه هر چی بچه بازی 

  ااو نمی خوادض هی عی خوای بزهمی؟

فروغ، نهراآ نهاهش را بدن هر دو عرد عی چرخاندض به ررم پدرش پوزخندی عی زند و گل و جنبه را عی 

 !اآ اس گدردضدر هه باز عی اود، اولدن چددی هه به چجمش عی آید، نهاه غ ب آلود عهر

رس و رالی را هه دوس  نداا ، در چهره و رفتار عهراآ به وضوش عی دیدض نمی دانس  عهراآ اا چه اندازه از 

عاجرای خواستهاری آعدنجاآ خبر دااته؟ اعا دلش عی خواس  عی اوانس  با او درد و دل هندضعثل همدجه 

استش همایوآ و سرو، سم  چپش عادرش و ساورخاآ باوارین نرطه ع لس را در اختدار گرفته بود و سم  ر

او نجسته بودندضاز زعانی هه وارد اده بودند به جد سالم، چددی از بدن لب هایش بدروآ نداعده بودضعهراآ هنوز 

هم چجم از او برندااته بودضفرط ل ظه ای هه وارد اده بودند، هنار گواش زعدعه ای هرده بود و امامضچددی هه 

  .ااید ویرش بااد خودش را هم عی دانس 

 " عروس  خدمه اب بازی اینا ادی؟  "

ررم رق جواب نداا ضعرد بودآ با جسارت همراه بود و او جسارت را جایی گذااته بود هه دستش به آآ نمی 

 .رسدد

باوخره،ررفهای آغازین زده عی اودض امام عدت فرهاد سرش پایدن و خدره به پاره  های اهوه ای ه  خانه 

 .اس 
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 .ندی هه روی لب های عمه اش و همایوآ خاآ از هماآ اول نرش بسته چدد خوبی ندس لبخ

همه عی دانستند ررم ساورخاآ هه به عداآ بداید،هسی نه، روی زبانش نمی چرخد و راو عطمنن بود این  

 .خواستهاری اماعش در اسلط و اختدار ساورخاآ اس 

  .دت ر ورش، عداآ جمع ساه  و خدره به ی  نرطه نجسته بودساورخاآ نهاهی به فرهاد عی اندازدض امام ع

 نظرت چده فرهاد؟ _

  .فرهاد با انددآ اسمش،اوسط پدرش، سر بلند عی هندضساورخاآ پوزخندی عی زند

رو به جمع عی گوید: همه چدد برای همه عوآ عجخصه، چددی هم عخزی ندس !عن از هموآ روز اولم به 

، عی اونه عروس خوبی برای عن و عادرش و زآ عناسبی هم برای فرهاد بااهض اوآ هم فرهاد،پدجنهاد دادم عهناز

هه این ایدم و ررفها زده اده! عراسم و برده ی ا ایا هم بااه برای اش عاه دیههض عن باید برای امدید 

  !عروسدجوآ اراردادای اره  برم سزر خارجهض فرهاد عی عونه این ا برای سرو ساعوآ دادآ به اره  و هارای

سرو، با لبخند غریبش، رو به ساورخانی هه ادچی به دس  گرفته و عتر عی هند و عی برد عی گوید:اختدار عا 

  .هم دس  اماس  خاآ داداشض هر چی اما بهدنض عن و همایونم ررفی نداریم

 . عهراآ پوزخند عی زند

  !دوخ  و دوزاوآ خوبه _

ساورخاآ را عمدق عی هندضهمایوآ آهسته عهراآ را صدا عی زندضفرهاد هنایه ی آاکار عهراآ اخم همرنگ اده 

از خدرگی به پدرش دس  عی هجد و به عهراآ نهاه عی هندض نهاه خدره اش فرط روی او عاندهض عهراآ سری از 

 .روی ااس  اکاآ عی دهد

اا راو اصال نظراونو ااید این دو نزر اصال عناسب هم نباانض ااید اصال دلجوآ به این وصل  نبااهض  _

  !پرسددین؟ به نظر نمداد فرهاد با دلش اوعده بااه خواستهاریِ انها خواهر عن

اینبار سرو نهاه گداخته اش را به عهراآ عی اندازدض پسر نادانش داا  بدبختجاآ عی هردضاگر با این وصل  

  .باطن زندگی ااآ را بردااته بودرمای  ساور را به دس  عی آوردندض راه ن ااجاآ باز عی ادض گند امام 

 .اما دخال  نکن _

 .عهراآ بلند عی اود و به طرم در عی رود

عسخره اس  ، این ا و بدن آدعای عتمدنی عثل اما هه ررم از اصال  عی زندن و ا صدالت دارین این هارا  _

یه عمره فرهاد، همرام بوده واانا اابل درک ندس !اینردر خودخواهدن هه با چجم نمی بدندن،چه خبره؟ عنی هه 

با هموآ نهاه اول فهمددم این بجر به اجبار این اس ! واال عی ذااتدن باهم سنهااونو وا بکننض بند ارار عرد و 

  .عروسی هم عی ذااتدنض داعاد هه اصال او این عالم سدر نمی هنه

 :ل ظه ای عی ایستد و به فرهاد خدره و با نهاهی سنهدن عی گوید

  .و پا ار از او ندیدم، فرهاد بی دس _

فرهاد را از خودش هم بهتر عی اناخ ضفرهاد، از آآ دسته آدعهایی بود هه نمی اوانس  چددی را از نهاه  

 .دیهراآ عخزی هند
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اینردر چجم هایش زول و ازام بودند، درونش را به نمایش عی گذااتندض واتی ادم به داخلِ خانه، گذااته  

هش را فهمدده بودض درک فرهاد برایش سخ  اده بودض از جانش برایش عدیدار بودض اگر عهناز بود عهراآ راز نها

خواهرش بود، فرهاد هم از برادر نداا ض اعا دلش نمی خواس  هدچ هدام بازیچه ی خودخواهی ها و عصل   

ث و جدل دااتند و اندیجی های ی  طرفه ی بدرگتر ها اوندض عادر و پدرش را نمی فهمددض نه آنکه هر روز ب 

سر ی  عوضوع به اوافق نمی رسددندض نه راو، سر این ازدواج سر از پا نمی اناختندض واتی عادرش اعروز عصر 

  .او را خواسته بود و جریاآ خواستهاری را گزته بود

د رهادعوای سختی با هر سه نزرااآ هرده بود و انها چددی این عداآ عایدش اده بود فهمددآ رس عهناز به ف

 .بود! صدای عصبی ساور خاآ او را از رفتن باز عی دارد

 !همه عثل او ندستن هه سرخورد و بی سرو صاراب زآ بهدرآضاین زبون  آخرش سراو به باد عی ده بچه _

 

عهراآ،لبخندی به ساور خاآ عی زندض امام رواسش به فرهادیس  هه لبش ه  اده و انها اماااچی س ض راو 

 .خوب عی فهمددض فرهاد عرد ایستادآ نبود راز نهاهش را

همدن بچه اا چند عاه دیهه پدر عی اه سالتتتار خاآض عادت هردین همه جلواوآ خم و راس  بجن و اطاع   _

  .اعر هننض اما دارین با زندگی دو اا جووآ بازی عی هندن

صایش گره عی خوردض دستش را در هوا اکانی عی دهد و از خانه خارج عی اودضدس  ساورخاآ روی ع

دندانهایش را از ررص و گستاخی عهراآ روی هم چز  عی هندضسرو، رو به برادرش لبخند اجباری عی زند، اا 

 .اوضاع را آرام هند

اکلد  این   !ببخجدد خاآ داداشض این پسر افسار پاره هردهض نمی دونم اوآ دختره چی زیرگواش عی خونه _

 !گستاخدجو خودم عجخص عی هنم

  .مله آخر را با ررص و زیر لب زعدعه عی هندج 

 .بند از رفتن پر سر و صدای عهراآ، چند دادره ای همه ساه  عی اوند

 عروسم نمی خواد یه چایی عهمونموآ هنه ؟ _

ساور خاآ، نزس در سدنه ی فرهاد ربس عی اودض فروغ هه اا آآ ل ظه سکوت هرده و   با ررم بی عردعه ی

ه ضچجم عی چرخاندض ساورخاآ لبخند عطمننی عی زندضاوضاع را جوری به نزع خودش نهاهش به پسرش عاند

 .اداره عی هند هه لبخند پدروزی اول روی لب های خودش بند هم روی لبهای سرو و همایوآ عی نجدند

 !عهناز جاآ عادر _

ه و راو هم با اداعه عهناز هه امام عدت اعروز عصر را،در ااااش به خاطر ررفها واجرهای عهراآ اا  ریخت

ررفهای برادرش بغض بدرگی عهماآ گلویش اده اس ،دستی به روسری نباای و پر از گلهای سرخش عی هجدض 

سدنی چای هه عرابلش ارار عی گدردض یادش عی آید عردی خواستهارش هماآ هسی اس  هه با آوردآ اسمش 

دِ دسته های سدنی رلره عی هندو با ادم های البش بنای هوبش عی گدردضدستهای سرد و رنگ پریده اش را گر

 .هه از دروآ لرزش دارند و در ظاهر سنی در رز  و استوار بودنجاآ دارد، به سالن پا عی گذارد
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  !سالم _

رس عی هند، سالم آهسته اش را فرط خودش انددهض اولدن هسی هه به سالعش پاسخ عی دهد، فروغ اس ض 

م جمع به رساب عی آیدض سدنی دور چرخانه عی اود و عرابل فرهاد ارار عی بند هم ساورضفروغ عطدع ارین آد

گدردضفرهاد نهاه سرخش را به سدنی و بند هم به عهناز عی اندازد ض عهناز لبخند خ ولی عی زد و انارم عی 

 هندضدس  های فرهاد روی اانه هایش سنهدنی عی هنند و به عکافات فن اآ چای را بر عی داردضع ب پارچه

 !ای ناعناسبی را اعجب به انش بریده بودند

همدنکه چای را از سدنی بر عی دارد، لبخند ساورخاآ هه بند از رفتن عهراآ زیادی به چجم عی آید، اکرار عی 

اودض عهراآ به جای نرعش با یکه اازی بی عوانه اش باعث اده بود ساور خاآ هم یکه اازانه ع لس را به دس  

 .هه اروع هرده بود امام هندبهدرد و هاری را 

  !بجدن دخترم_

عهناز دایی اش را نهاه عی هند و لبخندی هوچکی لب های صورای اش را زین  عی دهدضبا نجستنش، ساورخاآ 

  : رو به او عی گوید

  خوب خودت هه عی دونی عا برای چی این ایدم؟_

  .هندعهناز بله ای خ ولی عی گویدضنهاه ی ض جمع رویش سنهدنی عی 

  نظرت چده؟ فرهاد رو برای یه عمر زندگی ابول داری؟ _

فرهاد، دس  راستش را هه روی زانویش اس  عج  عی هندضعرگ برایش از این عراسم عسخره و پا در هوا بهتر 

بود ض غرورش را خورد هرده بودندض سکوت جمع و نهاه عنتظر همه روی عهناز باعث عی اود، دخترک ع طرب 

زعدن بدوزدض اینبار همایوآ خانی هه ع لس را از هماآ اول به همسرش و ساورخاآ داده به ررم  نهاهش را به

 .عی آید

 نظرت چده بابا؟ _

بابا! واانا این هلمه به دردش عی خورد؟ نه! نمی خوردض او عی خواس  از دندای این خانه و پدر و عادرش، به 

 .فرهاد پناه ببرد

 !هرچی اما بهدن _

ه ی فرهاد، در سدنه اش عی عاند و اندک اعددش به باد عی رودض از عهناز نظر عی خواستند و به نزس ربس اد

 .او اعر عی هردند! فروغ خانم لبخندی از سر اادی عی زند

  پس عبارهه عدیدمض دهنمونو ادرین هندم؟_

 . عهناز لبخندی عی زندضفروغ از جایش برعی خددد وهنار فرهاد عی ایستد

  !یدمعبارهه عد _

فرهاد عجتش را باز عی هند و نزسش را ع کم بدروآ عی دهدض یا ظاهرش واانا نجاآ نمی داد، یا همه خودااآ 

را به ندیدآ زدند و نظرش هم ضمدمه هماآ آعدآ به خواستهاری رساب اده بود و امامض انها عادرش را نهاه 
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دانس  عادت عی هند ض همانطور هه خودش عی هندض از هماآ اول ع لس فروغ امام رواسش به پسرش بودض عی 

  !عادت هرد و زندگی هرد

خودش هم آدم ایستادآ نبود و راو پسرش عرد عرابله هردآ نجده بود! انهجتری را از داخل هد  هوچ ِ 

دستی اش بدروآ عی آورد و سم  عهناز عی رود و هنارش عی نجدندض نهاهی به جمع عی هند و با اجازه ای عی 

لبخند پدروزی اش را اکرار عی هندضهمایوآ اجازه را عی دهدضهمدنکه انهجتر به دس  عهناز عی گویدضسرو 

 .نجدندض صدای دس  زدآ جمع هم بلند عی اود

 !امام رویاهای عهناز برای رسددآ به عردی هه آنطرم ارش نجسته، به رردر  نددی  عی اد و از فرهاد، دور

ررفهای برادرش فکر هند و اهمد  بدهدض همه خودخواه بودند، او چرا بی آآ هه دخترک، رتی ل ظه بخواهد به 

 نمی اد؟

صدای به هم هوبددآ ادآ در ااااش اعتراض،دیر هنهاعی س ضباید عی ایستاد و ررفش را عی زدضعهراآ عردار 

  .از او بود

ندگی اش را به خدال عی هرد عهراآ ضند  ار از اوس ، اعا راو یاب  هرده بود هه برعکس اس ض عهراآ ز

انتخاب خودش ساخته بودض راو چه این زندگی را ابول دااتند،یا ندااتندضبا آنکه عدارم خودش و زندگی اش 

عی ادند و دور از چجمش سدلی به صورت زنش هم عی نواختند و او نمی دانس ، هه اگر عی دانس ، عطمننا 

  .عثل او سکوت نمی هرد

  .ا عهراآ هردض اعجب جای ی  سدلی برادرانه، روی صوراش خالی عاندهر چه بود، عردار بودضعردانهی ر

عی رود اا فرهاد را آرام هندضاعا بازویش اسدر همسرش عی اود و صدای همسرش او را   فروغ به سم  طبره باو

 .از رره  نهه عی دارد

ه برای زندگدش هردیم، ولش هن فروغض درس  عی اه، بندا به ررفهای عا عی رسه و عی فهمه انتخابهایی ه _

  !بد نبودآ

فروغ، بند از نمایجی هه در خواستهاری انها فرزندش به راه انداخته، دلش به درد آعدهض با نهاهی براق، خدره ی 

 .همسرش عی اودضاز عااب  انها جهر گواه اش عی ارسدد

ندس ض هاش بهش فرص  عی ساور خاآ اند رفتیض این وری هه بچه ام بدار عی اهض فرهاد بچه ناسازگاری  _

  .دادی

ساور خاآ به سم  عبل هدایتش عی هندضفروغ به اجبار در عبل جا گدر عی اودض ساور خاآ، عرابلش روی عبل 

 .روبرویش عی نجدند

اوآ عخالز  عی هنه بندا هه زیر یه سر  رف ، اصال یادش نمداد به اجبار بودهض عهناز براش بهترین انتخابه ! _

م انها بچه ام او یه خانواده غریب وصل  هنه و ازم جداش هنن! خوام نمداد غدر خودی او خونه ام دوس  ندار

  .بره و بداد، ب ثجو بچدنض چند وا  دیهه همه چدد یادش عی ره

فروغ، نهاه نااعددی به همسرش عی اندازد و سکوت عی هندض ساور خاآ خبر نداا  فرهاد دلش را گواه ای در 

ذااتهض خبر نداا  فروغ هم به اجبار اا این ا جلو آعدهض دلش نمی خواس  بدن همسرش و این اهر جا گ
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پسرش یکی را انتخاب هند و راو عی دیدض ساور یکه اازانه،عدداآ را در اراطه اش داردضبا عهر عادری عی 

سرش را در خطر عی دیدض خواس  واال فرهاد را به راه بداورد و این اائله را ختم هند! اگر نه، آینده ی خوب پ

  !دوس  داا  برای دل فرهاد و زندگی اش هاری هند

 

 !فرهاد _

با انددآ صدایش رس عی هند، البش برای اولدن بار عی ایستدض باوخره آعده بودض اینردر ارعنده ی او بود هه 

 .رویش نمی اد رتی برگرددو نهاهش هندضپج  به او عی ایستد و اکاآ نمی خورد

  عدخرفده نه؟ زندگیِ  _

 .دستی بدن عوهای عجکی اش عی هجدضپاانه پایش را روی زعدن عی چرخاند و برعی گردد

  .اا زندگی چه بازی برات انتخاب هرده بااه _

 .پوزخندِ نجسته روی لب های او رالش را بد عی هند

م گردآ، اسم  و اردیر و بازیض زندگی! عادت هردیم با هلمات بازی هندم و گناه هارا و رمااتاعونو بندازی _

 !زندگی و انتخاب دیهراآ

 .سرش را پایدن عی اندازدض چجم در چجمش نمی دوزدضاعا او نددی ِ نددی  عی ایستد

عن از دارِ دندا یه خواهر دارم هه به نزسم بسته اس و یه برادر هه به جونم! اگه خواهرم دردی به جونش  _

 ادری یادش بره عی عدرمض سرت چرا پایدنه؟نزسم اطع عی اهضاگه برادرم، بر  بجدنه،

 .دستش را روی اانه ی فرهاد عی گذارد

_... 

چرا داداش؟ عهه ده سال همدل و همراه  نبودم؟ عهه عن و او از هم چددی عخزی دااتدم؟ واتی اوآ روز  _

ه نزهمه، بچعی گم یه چددی  هس  خزه خوآ عی گدری! نباید بهی چه آای برات پختن؟ خواهر عن   او باغچه

اس ، هر چی بهن نه نمی گه،او چرا؟ فرهادی عن عی اناسم اگه اراده هنه عی اونه خدلی هارا هنهض او چرا 

 !داری با طناب دیهراآ خوداو نابود عی هنی؟

  بی عرضه ام، نه؟ _

 .هن  لب های عهراآ لبخند عی نجدند ، دستش را از روی اانه اش بر عی دارد

ندس ؟ رتی او بازیض اگه واانا دل  با خواهرعه، عن هدچ هاره امض واتی خودم پی دلم  از اولم بودیض یادت _

رفتم، ررفی نمی عونه و هی بهتر از او! اعا فرهاد، برادرضرفدقض پسر داییض آاای عهندس، نمی دونم هر چی!اگه 

ی زندگی هنه هه دلش ندس ،نباشض نروض نخواهض عی فهمی چی عی گم؟ دوس  ندارم خواهرم زیر یه سر  با عرد

 . باهاش ندس 

 !عهراآض عهراآ بود به سب  خودش

 !درستش عی هنم _

 .عهراآ ادعی از او فاصله عی گدردض دستش را جلو عی بردض دس  های بدرگ و عردانه ااآ در هم ازل عی اود



 

خواجه پور)ونوس( زهره –رمان دور دنیای تو می گردم   

االیض این اعددوارمض سکوا  باعث عی اه زندگی خودت خراب اهض زندگی خواهرعم خراب هنیض عی دونم ع _

دل ررمی و عهربوآ بودنته هه داره هار دست  عی دهض دلم عی خواد اگه عی خوای هاری هنی اراده هنی و 

  .ان اعش بدی

 .انهجتانش، عداآ دستهای عهراآ فجرده عی اوند

  ...ارعنده عن _

 .دس  عهراآ از دستش جدا عی اودض ررفش را عی برد

درس  هنض عنم هستمض برادرانهض هنار او و خواهرمض زنم این روزها، ارعنده ی عن نباشض خودت زندگدتو  _

فجارش باوس ض همش نهرانجمض یه پام عطب دهتر و بدمارستانه، یه پام خونه ی همایوآض دلم نمی خواد اازاای 

ض او هم هبرای هدچکدوعتوآ بدزتهض اعا هستمض همدجه!اا ابدض دعا هن بچه ام سالم به دندا بداد، زنم رالش بهتر ا

  !سر عرل بدای

   .فرهاد لبخندی، لرزاآ به رویش عی زند

دوستی و برادریجاآ اینردر عمدق هس  هه عهراآ از غدرت برادری اش و غرور عردانه اش عی گذرد و فرهاد را 

 .جلوی خانه ی ساور خاآ به ررم عی گدرد اا هر چه هه ذهن و دلش را عجغول هرده بهوید

*** 

پش به دس  دیهرش عی دهدض ساورخاآ، عرابل آینه ی ادی سالن ایستاده و عجغول عراب ه  را از دس  چ

هردآ یره پدراهن آبی روانش اس ض امام رواسش به چهره ی پدرش در آینه اس  ض ساورخاآ هم هر هلمه 

 .ررم و اوصده هه عی هند، از آینه، نهاهی به فرهاد عی اندازد اا اایددش را ببدند

  .چ  های اره  بااهض سر عوعد پاس انض بار فرش ابریدم اا ده روز دیهه عی رسهرواس  به  _

فرهاد سری اکاآ عی دهدضساورخاآ دس  از ور رفتن با یره ی پدراهنش برعی دارد و سم  او عی چرخدض 

عی هند اا دستش را دراز عی هند، اا هتش را بهدردض فرهاد دستهایش را با هم باو عی آورد و ه  را از هم باز 

پدرش دس  هایش را دروآ ه  عجکی اش جا بدهدضساورخاآ نهاهی به لب های خط اده فرهاد و چهره 

گرفته اش عی اندازدض پج  به او عی ایستدض فرهاد ه  را نددی  اانه های پدرش عی آورد و ساور خاآ در 

اد اس  عی گوید: ل ظه آخری نمی ردن اینکه دستهایش را همدعاآ دروآ ه  عی برد و نهاهش از آینه به فره

  .خوای از اهر دربدای؟! ااید اون ا عُردم از دستم رار  ادی

  .فرهاد، با صدایی گرفته زعدعه عی هند

  .خدا نکنه _

همدنکه دس  های ساورخاآ در ه  عی نجدندو دس  هایش باز درگدر یره اش عی اودض فرهاد سر خم عی 

 .جه دوانده را برآورده عی هندهندو آرزویی هه عداها در دلش ری

بوسه ای، سر اانه ی ساورخاآ با چجم های بسته اش عی نجاندو عطر ان پدرش را با امام وجود به ریه عی 

بردض لبخند به لب ساور خاآ عی آیدض چجم های بسته اش از دید عهر نهاه پدر ع روم عی عاندض با جدا ادآ لب 

 .د و به سم  در خروجی عی رودهایش از اانه پدرش، عرب گرد عی هن
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  .بدروآ عنتظراونم _

فروغ امام عدت ساه  ایستاده و به همسرش چجم دوخته و عهری را هه پدر و پسر به روی هم عی پااند را 

 .دیده ضالبته عهر فرهاد، هویدا بود و عهر ساورخاآ عثل همدجه در پنهاآ ارین زوایای اخصدتش گم اده بود

اا عن عدام هارای عراسمم هم هم راه بندازینض اگه عراسم فرهاد نبود ک، او رو هم عی  رواس  بهش بااهض _

  .بردم ، خدلی واته یه عسافرت درس  نرفتی

  .فروغ از اوآ برای ه  خلری ها و ل  بازی های همسرش دلتنگ اس ض لب های نازهش عی لرزند

  .ی همراهض اما هم به سالع  عی ری و عدایاآ اااهلل دفنه دیهه یه خانواده بدرگتر عی ادم و همه _

ساورخاآ عرابل همسرش ارار عی گدردض چجماآِ سداهش زوی صورت فروغ عی عاند وادر هجددآ البش را 

 !نادیده عی گدرد

  !اعددوارم _

*** 

ی  هزته از رفتن ساورخاآ عی گذا ض از روز خواستهاری رکم ی  آدم عت رک را داا ض چددی در عغدش 

زیادی عی جواددضدلش انگ همه چدد بود و هدچ چدد ض امام وجودش را خالء ای ع دب گرفته بودض به  ودلش

  .خدلی چددها فکر هرده و اصمدمش را گرفته بود

فکرش هم باعث عی اد دلش روانایی ع ض بهدردض نصد   عهراآ را بارها در ذهنش عرور هرده بودض بارها با 

ها، اا عرابل خانه همایوآ خاآ رفته بود و برگجته بودض باید از ی  جایی اروع خودش اامام ر   هرده بودض بار

  .عی هردض نمی خواس  یکه اازانه زندگی اش را به ااراج اصمدمااجاآ ببرند

اینبار، رتماعی اوانس ض آخرین باری هه نرگس را دیده بود، هماآ روزی بود هه دختری به نام زری در را برایش 

  .البش عتالطم ی  اازاق و رویداد دل انهدد، ارساسی بود باز هرده بودض

عردها دل نمی دهند، اعا وای به روزی هه دلجاآ بودآ بخواهد ، دلجاآ عاندآ بخواهدض دلجاآ ی  چددی به نام 

ارساس و عجق بخواهدض وای به روزی هه دلجاآ چددی به نام جنس زیبای زآ بخواهد ضآآ وا  باید ببدنی عرد 

ه ا اصال اروع اده اس ؟ ازعجق آدم به روا؟ از هابدل به االدماض داستاآ از ه ا اروع عی ادض از  بودآ از

  روزی هه خدا زعدن را عی آفرید ض؟

*** 

همدنکه ااع  بلند فرهاد، عداآ رداط دیده عی اودض البش بنای هوبش عی گدردض دلش انگ عردی بود هه 

انهجتش جدا نجده بودض عردی هه دل ودینش را عی داد اا ل ظه  رلره نجانش از اب خواستهاری ل ظه ای از

  .ای رتی هوااه، نهاهش خدره به او بنجدند

صدای اره در ااااش و بند هم صدای خدعتکار هه او را به سالن فرا عی خواند باعث اد دستهایش عثل هماآ 

جسته ه  دستش نجاآ عی اب خواستهاری رعجه بهدرندض عج  راستش را اسدر آآ یکی عی هندض عرق ن

دهد،استرس امام وجودش را گرفته اس ض نهاهی در آینه به خودش عی اندازدض روسری سزددی هه به سر دارد، 

هارعونی زیبایی با چجم ها و ابرو های عجکی اش دارندض نزس عمدری عی هجد ضباید از جایی اروع عی ادض 
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ره فرهاد او را از ی  دندای دیهر و با نهاهی دیهر عی اعروز بهترین روز زندگی اش عی ادض روزی هه باوخ

دیدضادم هه به سالن عی گذاردض فرهاد را نمی یابد ض نهاهی به دور اا دور سالن عی اندازدض عادرش روی عبل 

 .سلطنتی وسط سالن نجسته اس 

 

  ودت هه عی دونی؟ناعددت بدروآ عنتظرهض رواس  بااه خانم باایض هوای همه چددم دااته باای عدیدمض خ _

صدای عادرش و عدیدم گزتنش و جمله آخرش نااوس بد صدایی اس  هه در گواش عی پدچدد و بارها اا 

رسددآ به فرهاد، اکرار عی اودضبله ای عی گوید و به سم  در خروجی عی رودضادم هه به ایواآ بدرگ و اراطه 

را ایستاده و پج  به در سالن عی بدندض رویای  اده خانه ااآ با سنگ های هار اده ی عرعر عی گذاردض فرهاد

 .رسددآ وادم زدآ و اانه به اانه ادآ با او داا ، ع رق عی اد

  .سالم _

با صدای عهناز، نهاهش را، از عرابلش، جدا عی هندضعهناز با چجم های خمار عجکی اش، چجم به او دوخته 

 .ی هند و ادعی نددیکش عی آیداس ض دستهایی هه به پج  همرش االب اده را از هم باز ع

هر دو آرام و عنذب سالم عی دهندض یکی از هد اآِ دیدآ یار و دیهری از جنهی هه در امام وجودش در جریاآ 

 .اس  و هلماای هه عی خواهد به زباآ بداورد

  عی اوندم یه ادم او باغ بدندم،دختر عمه؟ _

به نجانه راهنمایی دستش را به سم  باغ عی گدرد ضعهناز با انددآ هلمه دختر عمه اادی اش همی عی پرد 

اعا همدن هم غندم  بودضهمردم هم به سم  باغ به راه عی افتندض باغ هوچ  خانه همایوآ خاآ از هدچ درختی 

ن ااآ، دوراآ هودهی اش، با عهراآ هه در اهرااآ عی اوانس  راد پددا هند، چددی هم نداا ض اا ابل از رفت

و عهناز عداآ همدن درخ  ها و باغ هوچ  گذاته بودضعهناز دس  هایش را به بغل گرفتهض نمی داند،چه بهوید، 

چه هند؟ اصال اعروز، فرهادبرای چه آعده ؟ فکر عی هند اولدن دیدار ناعددیجاآ اس  دیهرضرتما دلش انگ 

گوش ها و چجمانش و رتی دریچه ی عرلش را به روی ررم های عهراآ اده! اصال در امام این چند روز، 

  .بسته بود و انها دریچه ی البش را با امام وجود به روی فرهاد، باز هرده بود

 خوبی؟ _

چجم های خاعوش فرهاد را دوس  ندارد ! دوس  دارد ادم جلو بهذارد و عرابلش بایستد و چجم در چجم این 

س  دارد، هد اآ نجسته در الب و رورش را، از چجماآ و ررهات فرهاد هم دریاف  عرد به او زل بدندض دو

  .هند

 .اعا، ادرت اکلم از او سلب اده بود ض عرابلش هه عی ایستاد، زبانش سنهدن عی ادضسرش را اکاآ عی دهد

 نمی پرسی چرا این ام ؟ _

 .نهاهش با امام ادآ ررم عرد عرابلش، روی صورت فرهاد عی عاند

  !خوبضضض خوب، رتما اوعدی بهم سر بدنی _
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ل ظه ای الب فرهاد، از هوبش عی ایستدض چه عی گز  به این دخترک ساده دل؟ چه عی گز  اا اعدد به او 

 .نبندد

 عی اوندم عثل دو اا آدم عاال و بالغ باهم ررم بدندم؟ _

 .عهناز با چجم هایی رید اده، نهاهش عی هند

  !داریم ررم عی زندم دیهه _

 .فرهاد عی ایستدض از این ا زیاد خانه و افرادش عجخص نبودضاز ادر رسِ نهاه های ادد عمه اش دور بودند

به   نهاه عستاصلش را به عهناز عی دوزدض عهناز چجم عی گدرد و به زعدن عی دهدض امام وجودش از هد اآ

ایستادهضفرهاد نمی داند از ه ا اروع  لرزش افتاده اس ض اگر هوا گرم نبود، خدال عی هرد وسط چلّه ی زعستاآ

 . هند، اعا باوخره باید هم اروع عی هرد و هم امام

  اب خواستهاری ررفهای عهراآ رو انددی؟ _

  .عهناز بی نهاه و عتن ب زعدعه عی هند

 آره، از ررفاش نارار  ادی ؟ _

دض عهراآ ی  عوج عتالطم بود، هه سر باو عی گدرد و رو به فرهاد سوالش را عی پرسدض فرهاد لبخندی عی زن

 . آراعش عی داد، نه ارس و نهرانی

  !نه ، فرطضضض فرط ررفاش یه رردر  ع ض بود هه هسی نخواس  گوش بده _

عهناز دل نهراآ و ع طرب ی  ادم از فرهاد فاصله عی گدردضالبش اند به دیواره استخوانی سدنه اش عی هوبدض 

  .ااای عاارانه پدش رو نداردرسش و اواهد گویای این اس ، عال

  عنظوراو نمی فهمم؟ _

فرهاد، با دستش اااره عی هند اا راه بروندض ایستاده و عستردم در چجم های عهناز زل زدآ و گزتن چددی هه 

 .دل و ذهنش را عجغول هرده بود، سخ  اس 

پر رااده بااه! پدر، هموآ عاه روزی هه اوعدم ایراآ فکر نمی هردم اراره بدرگترین اصمدم زندگدم، اینردر  _

های اول بهم پدجنهاد داد به ازدواج باهات فکر هنمض عنم عوهولش هردم به بند، بندی هه راو عی بدنم ااتباه 

بود،فکر هردم وا  داریم! اعا، ده سال از ساورخاآ دور بودم و یادم رفته بود ساورخاآ ررم هه بدنه اا آخرش 

 .ه به دست  نجوندآ، عی بدنم ساده انهاری عن، داره دردسر ساز داره عی اهعی رهض راو با انهجتری ه

_...  

راستشضضض عن از هموآ روز اولم هدچ رسابی برای ازدواج باهات بازنکردم ، اا این ام اصمدم و هار پدرم بودهض  _

ا عوهول عی اه به باور هن عن ازاوآ بی خبر بودم ، گزتم نهایتش یه عراسم ساده اس  و جواب و برده چدد

  !بند، اا باهات ررم بدنم

عهناز عی ایستدض با چجم هایی هه عثل دو سداه چاله ی طوفانی اده اند، خدره اش عی عاندضدستش را به نجانه 

 .ی سکوت عرابل صورت فرهاد عی گدردض اا دورِ باطله ررم های فرهاد، اطع اود

  ...عهناز، باور هن _
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اکاآ عی دهدض دادق هماآ دستی هه نجاآ خواستن و دل دادگی اش را در خود به عهناز دستش را دوباره 

 .آغوش هجدده اس 

  اتت ضضضاو ضضض نمی فهمم چی عی گی؟ _

فهمدده بودضخوب هم فهمدده بودض با جمله ی دوم فرهاد، رس هرده بود ی  چددی درس  ندس  ، ی  چددی 

درس  هرده بود و ابش با طوفاآ هلمااش بر سر همه خراب  واانا وجود داا  هه عهراآ روز خواستهاری بلوا

اده بودضفرهاد پن ه به عوهایش عی اندازدض چند بار پن ه های عردانه اش را عهماآ عوهای عجکی اش عی هند 

 .ضجلو وعربض جلو، عرب

عهماآ  اینردر اینکار را عی هند هه همهدجاآ به ی  سو در هم عی اوند و اکه ای از عوهای سداه رنهش،

 .پدجانی بلندش عی اوند

عتاسزم دختر عمه! هر چی فکر عی هنم ، نمی اونم به خودم و او بد هنمض عااالنه اش اینه اا هنوز چددی  _

 !جدی ار نجده ، اموعش هندم

 

نزس بلند و ع کمی هه از سدنه فرهاد خارج عی اود، عستردم به صورت عهنازی عی خورد، هه امام عدت 

صله نددیکی ایستاده اس ضبا بدروآ آعدآ نزس فرهاد، چجم های عهناز ل ظه ای بسته عی اوندض عرابلش، در فا

رس دااتن و خواستن فرهاد نمی گذاا ، بزهمد و درک هند ض عردِ عرابلش، ااهداده رویاهای دخترانه اش، او 

 را نمی خواس ! آعده بود اا هنارش بهذارد؟

 .عرابل صورت فرهاد عی گدرد دس  باو آعده اش را با هماآ انهجتر 

  نمی فهمم چی عی گی؟ اوعدی این ا داری عی گی به زور اوعدی خواستهاری؟ به زور! چی داری عی گی؟ _

  !فرهاد با انددآ، صدای دختر روبرویش اازه عی فهمد انها گزتن هافی نبوده

اونستم رار  بازی  بدمض دارم از  عن واانا اصدم بازی دادآ و خرج هردآ آبروت نبوده وندس ض اگه بود، عی _

همدن اول هه هنوز چددی جدی نجده و رسی بهم نداری! به  عی گمض دوس  ندارم ضربه بخوریض بدرگترا 

  .خوداوآ بریدآ و دوختنض ان عن و او هردآض واتی عن و او همو نخوایم، ع بورا هوااه بداآ

  عجق اس  و راو دارد، بی ررمانه بر پدکره البش، نهاه خمار و بغض دارش را به عردی عی دوزد هه برایش ب

 .ادجه عی زندضدستش را باو عی آورد

 این چده؟_

 .فرهاد به انهجتری هه گرد انهج  عهناز جا خوش هرده، نهاه عی هندض ساورخاآ رساب همه چدد را هرده بود

  !عتاسزمض عن واانا ازش خبر ندااتم_

 :نارارتی و چجمانی هه انهار آعاده ی باریدآ اا  هستن، اند عی گویدعهناز، ادعی از او دور عی اودضبا 

 این چده؟ _

  .چددی نمی گوید و اینبار دختر، خدره در صوراش همی صدا بلند عی هند

 عی فهمی یا نه؟ عی گم این چده ؟ _
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دجتر عصبانی عهناز امام جمالاش را با پرخاش عی گویدضفرهاد گرفته خدره اش عاندهض برای آنکه دخترک، ب

  .نجودضارام زعدعه عی هند

  !انهجترِ نجوآ _

 :عهناز خدره به صوراش عی گوید

  !وایسا  خوبهض عی دونی! عن عسخره ات ندستم پسر عمهض پای هار و راهی هه اوعدی، هه _

 .فرهاد ادم بلندی بر عی دارد و عرابلش عی ایستد

  !عن هدچ هاره بودم دختر عمه! باور هن _

 :دعی عرب عی رود و با صورای در هم و صدایی گرفته عی گویدعهناز ا

رسما ناعدد همدم! ارریبا همه ااوام   اینردر باورهن ، باور هن به خد  هاری هه هردی نبند، عن و او، چند روزه_

خبر دارآض بند اوعدی عی گی، عتاسزم! عن به زور اوعدم خواستهاری ! چی درعوردم فکر هردی؟ ررفات همه 

  !خودخواهده، خودخواهی

فرهاد دو دستش را عرابل عهناز باو عی آورد اا سکوت هندض الب دخترک چاره ای ندارد، از هار بدزتدض سکوت 

 .ض اعا چجم از نهاه ازام عرد روبرویش هه جد ااس  و نارارتی چددی درونجاآ ندس ، بر نمی دارد عی هند

ابول دارم عن عرصرم، اعا چه جوری بهم؟ عهناز! ابول داری اا دونزر رسی بهم ندااته باان و رسجوآ دو  _

 طرفه نبااه ، اجکدل زندگی هار ااتباهده ؟

  گز  اا ررفش را بزهمد؟دخترک، فرط نهاهش عی هندض چه عی 

  !آخه عن چی بهم؟ به جد همدن ررفایی هه اا اوآ زدم_

  .دختر بی رعق و با صدایی گرفته زعدعه عی هند

 از عن خوا  نمداد؟_

  !فرهاد با سوال عهناز ل ظه ای، نزس هجددآ یادش عی رودض دلش به رال دختر عی سوزد

دس ، اعا عن بی ارساس به  نبودم هه ابول  هردم،عنضضض عن عی دونم ااید ررفم و هارم ااتباههض عرم ن _

 دوس  دارم، فرهاد، پایِضضض پای ِهس دیهه ای وسطه؟

 . فرهاد به سختی سر اکاآ عی دهدضنه اایددش عجخص عی اود و نه اکذیبش

ام عی هنی بر عن ناعددامض اا چند عاه دیهه ام ازدواج عی هندمض اگه ررفاعو گستاخی یا هر چدد دیهه ای الری _

عهم ندس ، رتیضضض رتی زنم بهدری عن باهات زندگی عی هنم! او، او، رق هسی ندستی به جد عن! این 

  !انهجترم عی گهض همه عی گن

 .با ررم های عهناز، گد  و عبهوت،عدخ زعدن عی عاند

 ... عهناز عن _

  .دختر اند و عداآ ررفش عی پرد

این عدت ناعددی اا عروسی ، هر دوعوآ اونستدم خوب فکر هندم و چرا یه فرص  بهم دیهه ندیم؟ ااید  _

  .اصمدم درستی بهدریم
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عهناز عنضضض عن واانا نمی اونم رس دوس  دااتنی هه او ازش ررم عی زنی به  دااته باامض از هموآ روز  _

رارتی، اعا به اولم به چجم خواهرم به  نهاه هردمض خواهش عی هنم سختش نکنض عی دونم اوآ از ررفام نا

خدای ارد و وارد اصدم نه ا ردر هردنته، نه آزارت، یا رتی االفی هار پدرم ،فرط نمی خوام او زندگی بدزتی 

  !هه از اولش داره با ااتباه اکل عی گدره

باور اینکه اعروز این ررفها را این ا عی اندد خدلی سخ  بودض اعا عهراآ اذهرش را داده بودض راو فرهاد داا  

پرده از رردر  و رس درونی اش بر عی داا ض نمی دانس  واانا فرهاد دوستش دارد یا نه؟ خودش عی گز  

 نه! اعا او و دلش با هم چه عی هردند؟

راضر بود امام زندگی اش را بدهد اا فرهاد عرد اصه اش باادض ررارت ابراز عالاه اش را به جاآ خریده بودض 

زباآ آورده بودض واانا راضر بود زآ فرهادی بجود هه ااید در آینده به زآ رتی ررارت ررم عسخره ای هه به 

دیهری دل ببندد و اری  زندگی اش اودض گزته بود رتی زآ هم بهدری، عن زندگی عی هنمض راو دلش ی  

 فریاد بلند عی خواس ض اگر عی اوانس  و زورش را داا  آنچناآ سدلی به صورت فرهاد عی نجاند اا از خوابی

 .هه برای زندگی اش دیده بپرد

*** 

چند روز از ررفهایی هه به عهناز زده بود گذاته بود؟رسابش داا  از دستش در عی رف ض روی هم ص ب  

ادآ با عهراآ را هم نداا ض او عردار بود و جویایی اروالش اده بودض اعا نپرسدده بود چه هردهض هر ادر هم 

بود و هم خونشض از سزر چند عاهه ی ساورخاآ دوهزته عی  برایش برادر بودضبازهم عهناز عدیدش

گذا ضدخترک، هماآ روز اعترام سنهدنی برایش هرده بودض نمی خواس  این بار را دل ررمی و هوااه آعدنش 

فاجنه بدرگتری به بار آوردض فرط اعددوار بود ندیده گرفتن این اازاق و دوری هردآ هایش، باعث اود او هم با 

  !ذری هه با ی  اکه طالی بی ارزش به وجود آعده اس ، هنار بدایدرس زود گ

امام عدای را هه ساورخاآ به او فرص  فکر هردآ به عهناز را داده بود و او هر بار و به طور جدی به نرگس فکر 

روغ آ فهرده بودض خدلی فکرها هرده بودض ااید او هم عی اوانس  عثل عهراآ بااد اعا ی  فرق بدرگ داا ، بدو

و بدرگتر هرگد ! با ر ور پدرش هم نمی اوانس  هاری بکندضعطمنن بود ساورخانی هه او را اا عررله ناعددی 

برده، اا پای سزره عرد هم عی برد و هرگد هم نرگسی را به عنواآ همسر برای او ابول نخوهد هرد! اولدن ادم 

 .عادرش بود

هر چه عی هرد فراعوش هردآ دو چجم خوارنگ یجمی خاص،  اراده اش را در خودش جمع عی هرد اا بتواندض

  .برایش سخ  بود

فروغ، دانه دانه برگ های زرد و پالسدده ی گلداآ انمدانیِ جلویش را جدا عی هندض باوی سر عادرش امام 

 .ررهااش را امااا عی هندض هوای بدروآ و ایواآ اعروز عصر، خدلی دلچسب و عطبوع بود

 فروغ بانو ؟چه هار عی هنی  _

 .فروغ با صدای دردانه اش لبخند به لب، نهاهش عی هند

  !هاری نمی هنم پسرمض از بدکاری با گال ور عی رمض پدرت هه ندس ، خونه یه جوریه _
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برای اولدن بار عی دید عادرش ابراز دلتنهی عی هندض زندگدجاآ با اخالق های خاص پدر و عادرش اکل خاصی  

داخل و خارج هم عی دیدی رس عی هردی این زندگی بدجتر عادت اس  اا چدد دیهری داا ض جوریکه از 

 .ضعادت به بودآ هم و همدیهر را دیدآ و زندگی را اداعه دادآ

  !ساورخاآ ببدنه زنش براش دل انهه چی عی گه؟ _

  .فروغ ابروهایش را اصننی در هم عی هجد

 !خ ال  بکش پسر جاآ _

 .ی عادرش را ااغال عی هند، عی خنددض ادطنتش جوانه عی زند و اد عی هجدهمانطور هه صندلی روبرو

 یننی دل  براش انگ نجده ؟ _

لب های فروغ آرام آرام طرش رو به باویی عی گدرند و آهی هه از گلویش بدروآ عی آیدض نجاآ عی دهد، دلتنگِ 

  .همسرش اس 

 اعجب ع دب ادی ؟ _

 . فرهاد ه  خندی به لب عی آورد

  یننی اا راوطبدنی بودم؟ فرط همدن اعجب ع دب ادم؟ _

عادرش، نهاه عمدری به او عی اندازد ض هاعال رساب اده عی خواهد ررفهایجاآ را به جایی هه خودش عداهاس  

 .به آآ فکر عی هند، برساند

  !نه ، اعا جدیدا ع دب ادی! فرهاد همدجه ندستی _

 .انی عی برد و گلبرگ لطد  و خوارنهش را لمس عی هنددستش را نددی  گلبرگ گل صورای رنگ امند

  عهه بابا عی ذاره فرهادِ همدجه باام؟ _

 .فروغ به پجتی صندلی اکده عی دهدض با نهاهی سوالی، به فرهاد چجم عی دوزد

 !زیر آب بابااو عی زنی؟ پجتجو دور، دیدی ؟ _

غی هه ده سال، چجم به راه اعدآ انخا فرزندش صدای بم و لبخندش، دل عادرانه فروغ را آرام عی هندضدل فرو

  !بودض راضر بود، عمرش را بدهد و فرهاد بار دیهر، از او دور نجود

  !نهضضض نمی زنمض به اول عهراآ نوهرام هستم اا ابد، اعا هاراش آزارم عی ده _

  .پدرت صالرتو عی خواد عدیدم _

هردآ عن چی عی اه ؟ بدرگترین اصمدم زندگدم،  عی دونم، اعا پس رق انتخاب چی عی اه ؟ رق زندگی _

 ازم سلب اده! اوآ چی عی اه؟

 . .فروغ ه  دس ، را روی دس  پسرش عی گذارد

  .چی عی گی پسرم؟ ررفتو درس  بدآ _

 چرا اب خواستهاری انهجترو به دس  عهناز هردین؟ چرا اما هم عثل بابا فکر عی هندن؟ _

 !بله بودنباید عی هردم ؟! واتی جوابش _
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نه اا واتی عن اصال به این خواستهاری راضی نبودم و به زور اون ا بودم ، اگه عهناز دل ببنده گناهش به  _

 ! گردآ ساورخانه عادر، نه عن

 !فرهاد _

فرهاد دستش را از زیرانهجتاآ عادرش بدروآ عی آوردض اینبار او به پجتی صندلی اکده عی دهدضدس  هایش را 

 .اش در هم ازل عی هند در عرابل سدنه

  رسی به عهناز ندارمض گزتم یکی دیهه او زندگدم هس  ، نهزتم؟  عن از هموآ روز اولم گزتم _

 .فروغ، گلداآ را عرب عی هجد اا عرابل دیدش نباادض رس عادرانه اش داا  زنگ خطر عی زد

  از چی دلخوری؟ _

  .صورت فرهاد در هم عی اود

عهل  نداد فکر هنم یا باهاش ررم بدنمض خودش و خواهرش همه چددو برناعه ریدی  دلخور؟ اصال پدرم به عن _

  !هردآ، برده هم ادآ گوش به فرعانجوآ

 !از اینکه پدرت به ررف  گوش نداده نارارتی؟ _

ا از همه چدد نارارتمض روزی عی اوعدم انهار خدا دندا رو اش دنگ به ناعم هرده بودض عهراآ، عدا گرفته بود، اع _

عن خوا ال بودم، ولی اوآ؟ رس عی هنم بی خاصد  ارین آدم دندامض دلم ازاوآ گرفتهض عن از هار اب 

  !خواستهاریتوآ اصال راضی ندستم

 .فروغ لبخند غمهدنی عی زند

 چرا ؟چوآ دوس  دارم خوابخ  ارین آدم دندا، بچه ی عن بااه؟ چوآ دوس  دارم اوهرم راضی بااه؟ _

دندایی، در این اکی ندس  ، اعا چرا به جای اینکه ررم دلتونو بدندن، به هارایی هه پدر  اما بهترین عادر _

 ازاوآ عی خواد بی چوآ و چرا عمل عی هندن؟ عن این وسط آدم نبودم و ندستم؟

 .فروغ، پج  به پسرش به دل درختاآ و سوسوی همرنگ فانوس عداآ رداط چجم عی دوزد

بهترین همسر عال او بااه عدیدم، اعا خوب عنم اختدار دار از اول، او زندگدم دلم عی خواد بهترین زندگی و  _

نه بودم و نه هستمض پدرم یکی عثل پدرت بودض خود رای و ل  بازض عنم از اول همدن وری راد هردم ، چه او 

  !خونه ی پدر، چه همسر

 

 .دس  گرد اانه عادرش عی اندازد واو را ع کم به سدنه ستبرش عی چسباند

 اگه او طول عمر بدس  و اش سالم ازاوآ فرط یه خواهش هنم روعو زعدن نمی ندازین؟ _

 فروغ عطر ان فرزندش را با امام وجود به ریه عی هجدض عرابلش عی ایستدض چه عی خواس  این پسر؟

 چی عدید دلم ؟ _

 .فرهاد عثل روزی هه با عهناز ررم عی زد جاآ عی هند اا ررم بدند

می برای زندگدم دارم، اگه اما باادن هه به عن و زندگدم عن  گذااتدن ، اگرم نه و ارار بااه عن یه اصمد _

 !به چددی عی خوام نرسم، ارجد  عی دم زندگدمو جور دیهه ای بسازم
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 عی گم اعجب فرهادم ع دب اده عی گی نه ، چه اصمدمی ؟ _

اآ خودش در عی آید، اا ررم عی زندض جاآ از عادرش دور عی اودض روی پله اول ورودی ایواآ عی نجدندضج 

از دس  دادآ، همدجه   فروغ بماند اا دردانه اش زباآ عی چرخاندض عادر هه بجوی همدجه جاآ به لبی و ارس

 !همراه روز و اب  عی اود

 همرام عدای بریم جایی ، عادری در ررم عی هنی؟ _

 ه ا پسرم ؟ _

ادره پجتش را خدس هرده اس ض سخ  بود گزتن ، سخ  بود فرهاد دستی پج  گردنش عی هجد ض عرق امام 

 .اصمدمی هه گرفته بود

 !خواستهاری_

 .صدای فرهاد خزه و عتن ب عادرش باعث عی اود، چجم ببندد

*** 

چجم هایش را عی بنددض صدایش، این ل نی هه انهار، اواع انددآ، ررم هایش را ندااته، یننی اولدن ااه 

ادض داا  دور زدآ را اعت اآ عی هردض آنهم دور زدآ عردی به نام ساور خاآ هاا ! راهی هه باید فت  عی 

 .هسی هه نه گزتن به او، طوفاآ در زندگی ات راه عی انداخ 

 !فرهاد_

  .هر پن  انهج  دس  راستش را دروآ عوهایش عی لغداندض البش به سرع  نور عی هوبد

_.... 

 .نه، از االطمی هه دچارش اده به دندای وااند  هولش عی دهدپارچه ی گلدار عرابلش، با دو هزش زنا

 !داری چی عی گی پسرم؟ _

عادرش دوباره داا  از هماآ رربه ی عهر و ع بتش استزاده عی هردض نمی اوانس ض نرگس را دوس  داا ض 

رخاآ !هماآ باید به خودش یاب  عی هرد، عرد زندگی و ایستادآ اس ! عرد ع کم بودآ اس  ضآنهم عرابل ساو

  .جا روی پله ع کم ار به زعدن عی چسبد ض ه  هر دو پایش را بدجتر به سنگ زیر پاهایش فجار عی دهد

  !ررم بدی نددمض فرط گزتم همراهم باادن، به عنواآ ااج سر ، بدرگتر _

 .فروغ دس  سر اانه پسرش عی گذاردض عرابلش ایستاده اعا فرهاد نهاهش عدخ زعدن اس 

هردی، اینردر هه زبونم نمی چرخه چددی به  بهم ، عاال باش پسرمض البته او عاالیض سر به راهی، اوهه ام  _

عی دونم با پدرت ل  هردی! زعاآ رالله همه چدده عدیدمض چرا با دید خوب به ع سنات عهناز نهاه نمی هنی ؟ 

 ه ،بااه؟عن اول عی دم اا واتی هه با خودت هنار ندوعدی نذارم بساط عروسی راه بدزت

رس عی هند عادرش با او عثل هودهی هایش ررم عی زندض از جایش بلند عی اودضدس  عادرش از اانه اش 

جدا عی اودض لبخند نصزه ای هه روی لب های فروغ به خاطر سکوت فرزندش عی آید با ررم فرهاد، به نهاه 

 .ارسدده ای و لبخند روی لبش،عی پرد
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 نمی اونم به خودعو و اوآ دختر  ندس ض اما گزتی فنال چددی نهوض نهزتم! اعاعن بهتوآ گزتم دلم با عهناز  _

ظلم هنم، اا به عرل اوعدم ساورخاآ فرستادم اوآ طرم دندا ،چددی نهزتمض گز  راته ا صدلد ، باید انتخاب 

زته ر هار گعن بااه! چددی نهزتمض با اینکه از راته ام خوام نمدوعدض گز  بدا، اوعدمض گز  اره ، رفتمض ه

ابول هردم ، پدر بوده ، برام عدید و اابل ارترام بوده و هس ،اعا عادر! عدید عن، واتی گزتم نمی خوام، واتی 

گزتم این خواستهاری به دل عن ندس  ، چی اد؟ بازم اداعه هموآ اصمدمات ابلی! بذارین فرط یه بار او 

اگه عی دونستم پدرم عوافر  عی هنه ، هرگد در نبودش  زندگدم ، فرط یه بار، برای زندگدم خودم اصمدم بهدرمض

نمی گزتم بریم خواستهاری ! با عهناز ررم زدم ،بهش گزتم از طرم عن هدچ چدد نبودهض خواهش عی هنم اما 

 !باهام یه بار راه بدا، پدرم او هاران ام اده ارار بهدره هوااه عداد

  .فروغ، ناباور لب عی زند

 دم ، عهنازِ بدچاره این وسط چه گناهی داره ؟نمدادضضض نمداد عدی _

گناهی ندارهض هر چی هس  به گردآ بدرگتراس ض عن ررفاعو بهش زدمض بدونه از طرم عن هرگد چددی نبوده  _

 . و ندس  وابسته ام نمی اه

 

 :فروغ، ادعی عرب عی رود و خدره در صورت عصمم پسرش عی گوید

نم، از ذره ذره ی وجودم، بند از بدس  و چند سال زندگی، باهام غریبه چرا نمی اناسم  ؟چرا بچه ام، از خو _

 !اس ؟

فرهاد دس  چروک، عادرش را بدن انهجتاآ گرعش عی گدردض دستهای عادرش سردی را بدجتر به پوستش 

 . عنترل عی هنند، اا گرعای ر ور و رمایتش را

هردهض نرگسه ، باور هندد نمی اونم، اگر  عدای دیهه؟ او عمرم انها دختری الب و رورمو به خودش جذب _

نرگس نبااه! عهنازم هم هرگد او زندگدم راه نمی دمض ارار بااه، عهناز بهم ا مدل بجه ، ارجد  عی دم، عثل 

  .امام ده سالی هه به اجبار دور بودم، برده زندگدمم به اجبار همون ا باام، نه این ا هه برام اصمدم بهدرآ

صبانی بدروآ عی آورد ض زعانی انهجتاآ پسرش اینردر هوچ  و ن د  بودندض هه رصار و فروغ دستهایش را ع

راعی ااآ دستهای جواآ فروغ بود و راو دستهایش عداآ ه م گرعای وجود پسرش دل دل عی هردندض چند 

ی بار با خودش اسم دختری را هه پسرش به خاطرش داا  همه پل های پج  سرش را خراب عی هردض اکرار ع

 .هند

  !نرگسض نرگسضنرگس

  هابوس عی دید؟

چردر به ساور خاآ گزته بود، با دل فرهاد راه بدایدض راو ساورخاآ ه ا بود، اا نتد ه ی یکه اازی اش را اعجب 

 .بدندض رفتن و دور ادآ فرهاد از او، از عرگ هم برایش سخ  ار بود

خواس  به راه دلش ی  بار هم اده،ادم برداردضبه  برای ی  بار هم در زندگی اش اده اصمدم گرفته بودضعی

  !خواس  خودش، آآ هم عهم ارین اصمدم زندگی اش را
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از آآ ابی هه ررمِ دلش و فکرش را به عادرش زده بودض فروغ هر بار او را عی خواس  ع اب هندض اعا، او عصرانه 

  .فرص  بدهد و عهناز را بهتر بجناسد روی ررفش عانده بودضبارها فروغ نجسته بود و خواسته بود، به خودش

فروغ گزته بود، عروسی راعرب عی اندازند اا او با خودش هنار بدایدض اعا او، عثل زندانی اده بود هه دلش رهایی 

  !عی خواس  به هر ادمتی

رفتن به فروغ، بارها گزته بود، اگر ارار بااد با عهناز زیر ی  سر  برود، چمداآ بسته و آعاده اش، برای 

  !همراهش اس ض هر بار هه از رفتن گزته بود، عادرش با غم نهاهش هرده بود

ساورخاآ، چند باری اماس گرفته بودضهارها و اراردادش به عجکل خورده بودندض سزرِ دو یا سه عاهه ی ارتمالی 

ی هجدد یا اش، ااید به هماآ اش عاهی هه ردس زده بود، عی رسددضسزر ساورخاآ یا خدلی بدجتر طول ع

زودار از عوعدش اگر به چددی هه عی خواس  با اره  های عورد نظرش نرسد امام عی ادض گزته بود، ارتمال 

  .خدلی زیاد سری هم به طرم فرانسویجاآ خواهد زد

  !این بدن او عانده بود و ی  اره  با هلی هارعند و عجغله هایش و اصمدم بدرگ و ع دبش

  رو بازی هند ض رو بودآ، یننی صام و صادق بودآ ض اعا با ندیده گرفتن های از هماآ روز اول دوس  داا

عداوعش از طرم پدرش و اجبارهایی هه به او و زندگی اش ا مدل عی هردض هاسه صبرش با جدی ادآ اب 

د خواستهاری و به ناعددی امام ادنش امام اده بود و نتد ه اش اصرار های هر روزه اش به عادرش بودض با چن

بار رفتنش به ر ره سدد و برخورد های خاص سندد و نهاه های گریداآ و اعا دنبال هننده او به نرگس، خوب 

فهمدده بود، چددی در این ااگرد عغازه ی آرام و ع  وب و خوش چهره وجود داردض دلش نمی خواس  اا 

نودض راضر بود هر هاری هند، درگدر راضی هردآ فروغ اس  و دردسر های دیهرش، خبر ازدواج نرگس را هم بج

  .اا نرگس را هنار خودش دااته بااد

عهناز، را از هماآ روز دیهر ندیده بودض خانه ی عمه سرو، برایش عمنوعه ارین جای دندا بودض عهراآ، انها فرد 

ه چجم غدرعمنوعه خانه سرو بودض هسی هه نمی دانس  به چه زبانی به او بهوید، خواهرت را از هماآ روز اول ب

خواهر هوچکتر ندااته ام، دیده امض چرا نمی اوانس  ررم دلش و ذهنش را بدوآ نهرانی از اینکه دیهراآ را 

بدازارد بهوید؟ چرا نمی اوانس  عثل عهراآ پای امام هارهایی هه عی خواس  ان ام دهد و داده بود استوار 

 بایستد؟

، باوخره فروغ را راضی عی هندض راضی هردآ فروغ اصرارهای چند روزه و عداعش، ب ث و جدل های لزظی اش

هم هار آسانی نبودض اعا واتی دیروز جدی و با امام وجودش از اصمدم برگجتش ابل از آعدآ پدرش گزته بودض 

فروغ بند از ساع  ها سکوت ابول هرده بودض عادر و پسر دااتند پا در عددانی عی گذااتند هه راهم عددانش، 

 از پج  زدآ بود یا نه ؟ غدب  داا ض خن ر

اازااات داا  پج  سر هم رام عی خوردض اازاااای هه از ل  بازی ها ، نادیده گرفتن ها، یکه اازی های عغرورانه 

، سرهوب هردآ اخصد  آدم های دو خانواده، اکل عی گرف ضعهراآ، با ع ب  ندیدآ و رمای  نجدآ های 

 .ود عاابتش خوب بااد یا نه، زده بودهمایوآ و سرو، به دل ی  زندگی هه عنلوم نب
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عهناز، در اب و ااب دااتن ی  عرد عی سوخ  و ارساسش بازیچه اصمدمات و عنزن  طلبی های پدر و 

عادرش اده بود و خواستن ی  طرفه اش دلش را عی لرزاندض او بند از دیدآ فرهاد و سوال های بی جواب 

  .اد با خودش هنار بدایدعادرش ، ارجد  داده بود فرط سکوت هند،اا فره

فرهاد و عادری هه ناادانه به دل عاجرا عی زدندض چردر اصمدمات و رفتارهایماآ عی اواند در زندگی هر 

 .هداعماآ عویر بااد و بر زندگی اطرافدانماآ هم ایر بهذارد

*** 

ل عاادن گذااتهض زودار،از همدجه خودش را از اره  به خانه عی رساندضجنبه ی گل و ادرینی را هماآ داخ

نددی  غروب بودض عطمنن بود سدد بند از نماز عرصدش خانه اس ضاز بدن راهروی طویل وسط باغ، خانه عی 

گذردض عش رضا،عجغول ور رفتن با گل های باغ اس ض سالم بلند باویش لبخند به لب پدرعرد عی آوردض اعروز 

رداردض عنصزانه و رو بازی نمی هردضدلش نمی باوخره عی خواس  ادم اول دااتن دخترک یاسی رنگ را ب

خواس  عادرش را، آزار دهدض رتی پدری، هه او را هرگد نمی دید ض هر هداعجاآ با هارهایجاآ دااتند ه  دار و 

  .عرید جلو عی رفتندضانها، عی خواس  برای خودش، زندگی هندض هاری هه امام عمرش نکرده بود

اش را دوس  داا  با همه اری  اودض اعا نمی گذااتند، این اازاق عثل بهترین، اازاق زندگی اش و اادی 

ی  آدم عادی بدزتدض بارها آرزو هرده بود، عتنلق به ع له ی سدد بااد، اعا زندگدجاآ ادرین ارین، خاطرات را 

 .برایش بسازد

ل خانه را ادم زده بودض از فروغ، با ادم هایی هم جاآ، از صب  هه فرهاد نظر نهایی اش را جویا اده بود امام طو

اصور فهمددآ ساورخاآ و سرو و رتی عهناز رعجه به وجودش عی نجس ض اعا خودش هم عی دانس  دل 

پسرش، از روز اول جایی در خانه همایوآ نداا ض دل خودش هم نبودض ولی اا این ا ارجد  داده بود، عثل امام 

دض راو داا  ادعی برای پسرش بر عی داا ضاولدن زندگی اش هه اصمدم گرفته بود، هم نظر همسرش باا

ادم، را بر عی داا ض ادعی هه بدرگترین هار زندگی اش ااید به رساب عی آعدض عادر و پسر، عثل هم عی 

خواستند ی  بار برای همدجه به عدل خودااآ و دلجاآ به دل زندگی بدنندض چددی هه فروغ امام طول زندگی 

  .بوداش نداا  و ا ربه نکرده 

 سالمض راضرین؟ _

دس  های عرق هرده اش را به لباسش عی هجدض امام ادره ی پجتش از هاری هه عی خواس  بکند، خدس عرق 

بودض ااید ساورخاآ، واتی با هار ان ام اده ی فرهاد روبرو عی ادض بدارین برخورد ها را عی هرد، یا ااید هم 

فرهاد، همسرش انها پوسته ای سخ  داا ! گاهی آدعها با  ل  عی هرد و اعا بند هوااه عی آعدضدر عرابل

هارهایجاآ و اصمدمااجاآ اازااات را روی ریل بد عسدری عی اندازند و اطار اصمدمااجاآ از ریل بدروآ عی زندض 

 ریل زندگی فرهاد ارار بود اطارش را به عرصد برساند، یا نه ؟

صب  همه اش، فکر عی هند،هارش از خدان  به همسرش  سرش را اکاآ عی دهدض دهانش عده ی زهر عی دهدضاز

هم ار ندس ض امام دیجب را اا صب  چجم به سر  و باغ دوخته بودض نمی اوانس  ده سال هه نه عمری زجر 
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دوری را دوباره ا مل هندض از دیدآ چمداآ گواه ی اااق پسرش و جای خالی اش، ورج  داا ! ساورخاآ 

  .مدمجاآ راه عی آعدض ی  بار هه از او چددی هم نمی هردی  بار باید با دلجاآ و اص

هر دو از خانه خارج عی اوندضفرهاد،ظاهر خونسردی هه به خودش گرفته را نمی خواهد از دس  بجکند، اعا 

درونش عتالطم و گر از ارس از آینده اس ض نمی داند عادرش از امام خط به خط چهره اش عی فهمد دروآ 

 .اول خودش یکبار در زندگی بودآ و زندگی هردآ برای خودش را عی خواهد خبر داردفرزندی هه دلش به 

*** 

عاادن عرابل خانه سدد عتوا  عی اودض فروغ نهاه سرگردانش را به خانه های اطرام و بند هم به پسرش عی 

اعا  نی را برداردضاندازدض فرهاد با دس  هایی هه به سردی برم اس  به عرب عتمایل عی اود اا دسته گل و ادری

 .با ررم عادرش از رره  عی ایستد

  !فرهاد _

 . سر جایش برعی گردد

  .بله _

از هارت عطمننی ؟ خودت عی دونی عن اا این ل ظه رو ررم پدرت و اصمدمش ررم نددم و چددی نهزتم ،  _

ندس  با هارت و اصمدم  اگه اا این ا اوعدم ، اگه رس عی هنم دارم به خدلی چددا پج  عی هنم دلدلش این 

عوافق باام ، اعا خوب عادرم، دوس  دارم جهر گواه ام ااد بااهض خوب زندگی هنهض به عااب  فهمددآ پدرت 

فکر هردی ؟ عی دونی اعجب پا هه به خونه این دختر بذاری باید، پده خدلی چددارو به ان  بمالی ؟ اا اعروز 

دوس  ندارم یه روز صب  بلند ام ببدنم، اااا  عثل این ده سال صب  هنوزم نظرم همونی بود هه گزتم ، اعا 

خالده و خودت ندستیض دوس  ندارم هر اب و هر صب م دلهره این بااه بچه ام چکار عی هنه و چی عی خوره ، 

  .فرط عی گم عن اا این ا اوعدم اا او رو ، بچه اعو دااته باام و برای خودم رزظ  هنم

 .عجتش عی گدردانهجتاآ عادرش را بدن 

اگه به بابا و اوعدنش و   به همه چدد فکر هردم! اما فرط ااج سرم باش، بدرگترم باشض به خدای ارد و وارد _

رمایتش اعدد دااتم، هرگد این وری ادم جلو نمی ذااتم ، باور هندد برای رفتنمم اصدم اهدید نبود! فرط 

م این ا هم زیر یه سر  نزساعو با هسی دیهه ای اری  نجم دوستدارم اگه اراره به اونی هه البم عی خواد، نرس

  !، نمی ذارم بابا بزهمه اما رمایتم هردین

  .فروغ دس  پسرش را فجار آراعی عی دهد و عی گوید: عن پای هارم وایسادم پسرم خوابخ  ای

ل آآ روز باید هر دو نزرااآ از عاادن پداده عی اوندض خوب بود هوچه خالی از آدم بود وگرنه ااید عث

 .پاسخهوی ف ولی زآ ها عی ادض اینردر استرس داا  هه ا مل جواب دادآ به آدم های دیهر را نداا 

 زندگی ااسش را عی انداخ ض ااسی هه هر طرفش عدد برنده ای ااید برای فرهاد

 

 .ارار نبود، دااته باش
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*** 

  !فروغ ، فروغ و باز هم فروغ

چددهایی یادم بودض زآ رید جسته و با صورای عهتابی،پسرش به او ابده بودض چه عادربدرگی هه عن از بودنش 

هرده بود این عرد؟! نهاهش از ل ظه ای هه برایم اروع به ررم زدآ هرده، هدر اس ض چند بار از واتی هه 

 . تهررم، خواستهاری رفتن برای عادرم را اروع هرده دس  به عوهایش هجدده، عکث هرده ، به فکر فرو رف

  !سالم، بر فرهاد خاآ بی عنرف  _

نهاه خدره ام با ررم عردی هه باوی سرم ایستاده و عن فرط صدایش را دارم از فرهاد خاآ هنده عی اود و به 

طرم باوی سرم عی چرخدضعرد ادعی نددی  اختماآ عی اودض دستش را سم  فرهاد خانی هه دارد خدد بر 

 .اید دراز عی هندعی دارد اا از روی اخ  پایدن بد

  بجدن عرد رسابیض خوبی ؟ _

  .فرهاد خاآ از جایش همی اکاآ عی خورد ونددی  لبه اخ  عی اودضعرد دستش را فجار عی دهد

  سالمض عمنوآ، خوبی راجی؟_

 .عرد لبخندی عی زندو دس  هایش را هه با اسبد  فدروزه ای آذین، بسته اده به طرم آسماآ عی گدرد

  رفا؟ راه گم هردی؟اکرض از این ط_

  .فرهاد خاآ، لبخند نصزه ندمه ای به رویش، عی زند

  !عا هه همدجه عدارمدم، اعروز، با دخترم اوعدم _

عرد با ررم فرهاد خاآ به طرفم عی چرخدض سالم آراعی عی دهم و خودم را با بند هدزم سرگرم عی هنمض رس 

زیادی به چهره اش آراعش و پدری عی آیدضبا خوارویی خوبی از ر ورش به ا  ا  سلولهای  ادریق عی اودض 

  .جوابم را عی دهد

 سالم دخترگلم، خوش آعدی، پس فراته ای هه انریزجو عی هردی، ایجونه؟_

چجم هایم را با ان ب به فرهاد خاآ عی دوزمض لبخندش بدرگ عی اودض نزس ع کم و پر انرژی از دهانش 

 .بدروآ عی فرستد

  آ این فراته خانم بنده رسدن، خودت هه عی دونی؟نزسمه! جونم به جو_

 :عرد با اجازه ای عی گوید و لبه اخ  عی نجدندضنهاهی به هر دویماآ عی هند و عی گوید

 بله هه عی دونم، راو چی اده هلبه ی درویجی عا رو عنور هردی ؟ _

 .گد ، ررفهایجاآ را گوش عی دهم، عی هند  فرهاد خاآ عی خنددض نهاهی به عنی هه

  .این هموآ باغچه ای با عهراآ و گاهی با عادرت عی اوعدم، راج رسدن صارب این اس  _

خواواتمی عی گویمضصدای خوش آهنگ عرد دیهری، از باوی سرم دوباره عی آیدض نمی دانم از ه ا عی آیند هه 

 .از باوی سرم صدایجاآ هر بار به گوش عی رسد

  سالم عمو جاآض ازاین طرفا؟_
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او هم نددیکتر عی اود و دستش را برای دس  دادآ دراز عی هندض جلدره سنتی و پر از بته جره ای هه پوادده 

روی پدراهن آبی روانش، به انش زیا و هماهنگ نجستهض ادیدا هم چهره اش آاناس ؟!پسر، نهاه گذرایی به 

ا صدای ا لدل رفته ای عی دهمض ف ای اطرافم، با آعدآ این عرد و عن عی هند و سالم عی دهدضجوابش را ب

 .پسری هه به ادپش عی خورد جد هادر این ا بااد، سنهدن عی اود

  !هوعن پسرم، نزس خانم، دختر آاا فرهادعونه ها _

 .پسر، دوباره والبته با ل ن صمدمی اری لبخندی عی زندو به ررم عی آید

  !ز اما ررم عی زنهخواواتم خانم، عمو خدلی ا_

  !لبم را به زور هش عی آورم و اجکری عی هنمض عنطوزش از عمو، فرهاد خاآ بود

خوب، چی برااوآ بدارم عمو جاآ ؟ خدلی واته نجستدن ، بابا گز  عدارم نجمض وگرنه، زودار خدع  عی _

  .رسددم

  همدجهی دیهه_راج رسدن رو به پسرش عی گوید: 

  دهد و به عن نهاه عی هند: چی عی خوری باباجاآ؟فرهاد خاآ سری اکاآ عی 

  . سری اکاآ عی دهم

  .چددی عدل ندارم_

  .راج رسدن پا در عدانی عی هند

  عهه عی اه این ا بدای و غذای ویژه ی عارو نخوری؟ آبهوا  هرعونی هه عی خوری ؟_

  .نهاه عتن بی به راج رسدن عی هنم

 !اما این ا سرو عی هندن؟_

از ل نم لبخند عی زنندض هوعنِ ایستاده ی هنارعاآ ، خوش چهره وخوش برخورد اس ! هر دویجاآ  هر دو عرد

 .بهم نهاه عی هنند، اعا نهاه پدرم غم عی گدرد

  !پدرت نهزته عادرت یاد خانمم داده؟ خدا ررمتش هنه_

ی در زندگی ام پددا اده بودض سر به زیر، به گلدم االیِ زیر پایم نهاه عی هنمض عادرم همه جا بودض از واتی پدر

عادرم پررنهتر اده بودض هماآ رکم آسماآ را داا ض گستره عهربانی و ر ورش همه جا روی سرم بودض صدای 

 .هوعن در رال رد ادآ از هنارم عی آید

  !عه ضضض اهورا هم اوعد_

زده بودیم و اوآ غروب بودض نهاه هر سه نزرعاآ، همدعاآ به سم  اب  همه جا، راضر بر عی گرددض عصر بدروآ 

 .!این بجر همه جا بود

اهورا، همانطور هه عجغول ررم زدآ با الزن همراهش اس  به سم  اسم  دیهری از باغ هوچکی هه عن و 

فرهاد خاآ از عصر در آآ نجسته ایم عی رودض اسمتی هه عا نسجته ایم، چند اخ  چوبی اس ض همهدجاآ با 

رفی هه اهورا عی رودض عدد و صندلی های سنتی چدده اده همرنگ و نرش اخ  گلدم االی، فرش اده اندض ط

هاس ض همهی ااآ هم رو عددی های عنابی رنگ پ ته دارندض این ا اکه ای از هرعاآ زندگی عی هرد!برایم این 
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جالب عی اودض باغچه، با درخ  های عو و سدب های بدرگی جاآ گرفتهض رس عی هنی سالهاس  در   انتخاب

ین باغچه زندگی عی هنیضفرهاد خاآ، نهاهش را از پج  سرش عی گدردو سر جای ابلی اش عی نجدندو رو به ا

 !راج رسدن عی گوید:آخر هار خوداو هرد! چند بار بهش گزتم، این خانمو،یه جای خوب ببر

د هم به فرهاد نهاه عی اندازم و بن  با ررم فرهاد خاآ عن با چجمانی، گرد اده از سر ان ب، به راج رسدن

 :هاا  ض راج رسدن زیر خنده عی زندو با ل ن گله عندی عی گوید

  دست  دردنکنه، خوب ا ویلموآ گرفتی؟_

 .فدهاد خاآ، اازه فهمدده چه گزته، عنذب نهاهماآ عی هند وهمهی عاآ عی خندیم

  !جسارت نکردم رسدنض عالاااش براش سرنوا  سازه_

  !گرددضدس  دلم ندس ، چجم هایم ادم به ادم دنبالش عی روددس  خودم ندس  هه نهاهم بر عی 

  !دس  نهاهم ندس  هه،از همدن فاصله هم رد پاک نجده هزش هایم را روی هزجش عی بدنم

عصر با پدراهن سزددش زیادی به چجم عی آعدو راو با ه  رویش زیادار، نهاهم را اسخدر هردهضبا لباس 

 .دپ های ع دبش دندایی فاصله گرفتهرسمی، از آآ اهورای همدجهی با ا

عرابل عددی عی ایستدض زنی پج  به عا نجسته، عرابلش بلند عی اودضاهورا، سری به نجانه ی ارترام خم عی  

هندضبا دستش اااره عی هند، زآ بنجدندضاد زآ اا باوی اانه اهورا عی رسدضدلم عی ریددض البم با دیدآ آدم 

  .روآ بدایدهنارش، عی خواهد از دهانم بد

خوش خدال بودمض دوباره ارمرانه راهش داده بودم به ن واهایم، به درد و دل هایم، دوباره هودهانه چند اب را با 

رویایش خوابدده بودمض با اجر هایش از خواب بددار اده بودمضنزس ارمق بودضنزس، ارمرانه هایش رد و عرز 

  !ندارندض عالاات سرنوا  ساز داا ؟

*** 

برگردم ض باعث عی اود چجم هایی هه نهاهم را اکار هرده اند، را پج  سر بهذارمض   لزن باعث عی اودصدای ا

سرم را بر عی گردانم ضسنهدنضسب ! بی وزآضاصال بی هدم عی گردانمضسرم هه هدچ! دلم درد عی هندض هدوسدن 

داد و بدداد هردآ با خدا بااد،  نمی خواهمض دوای دل دردم، چددی در رد فریاد زدآ هم ندس ضچددی در اندازه

خوب اس  ض یکبار طلبکار اومض یکبار بدنم به رگ بی عهری ؟ ی  بار بهویم عن را دوس  نداری؟ نزس را نمی 

 بدنی ؟

با ی  نهاهش اب هرده بودمض چرا دوای دردم در هدچ   دوباره دلم چه بر سرش آعده بود؟عن هه دوسال پدش

عتر آنطرفترض دلم خاهستر انار فرهاد عی اود ض عثالش هماآ بودضادجه عی زدم به  دارو خانه ای نبود به جد چند

البمض ااید دیهر نهاهم دنبال دس  ندافتنی ها نبودض ااید درونم عثل هماآ انارک بدچاره، راصل هماآ ادجه ی 

 .عجق بود و خاهستر عی اد

راج رسدن عی هند و با عذرخواهی الزنش  صدای الزن ف ای ساه  اده اطرافم را پر عی هندضنهاهی به عن و

  .را جواب عی دهد

 سالم خوبی ؟_
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_.... 

 عهه ساع  چنده؟ _

_.... 

  .چجم خانم، چجمض عی دونم نهراآ عی ایض اوآ عی خواستم بخورم_

_.... 

 !عن هی عی خوام اذیت  هنم ؟  _

_... 

  .رتما، رتما _

بهذار باادض بهذار دندا بچرخد، نزس نچرخدض عن آعده  خدارزظی عی هندض نهاهم خدره هماآ گلدم االدس ض

بودم زندگی ام را دگرگوآ هنمضزنش بودض اول او آعده بودض بلکه با دل نبودض او اول انهجتر به دس  هرده بودض بند 

عادرم، هوو هداعجاآ بود؟!عهم نبودضاز دیروز عداآ هوچه ای هه لرب بی هس وهار، به عن بسته بودند، عهم عن 

  !ودمضنزس ناعی بودض با دو اسم فاعدلب

از هد  ساعسون  همراهش، در رال بدروآ آوردآ چددیس  و با راج رسدنی هه نهاهش،خدره ی عن 

  .عانده،ررم عی زند

راجی، نهاهم را اکار عی هندض لبخند عی زندوبا نهاهش به آسماآ باوی سرم اااره عی هندو دس  راستش را 

 .همی باو عی آورد

  ی گز ؟ راز هدام نهاهم را خوانده بود؟ راز دلم را چه؟چه ع

 .دس  بلند عی هرد و عی گز  اوهل هن

عن هه اعروز صب ، وا  س ر و با اولدن سوسوی اانه ی خورادد به روی ادر چوبی برق و لمس خداوندض گزته 

  "باای به اراده ی خداهاری نجد ندارد واتی اراده ات را گره زده "بودم اوهل  علی اهلل و الده اُندب 

  .راو عردی نورانی و ع دب با ررم نهاه عی گز ضاز اخ  پایدن عی آیم

 ه ا بابا؟_

  .لب عی گدم و آرام زعدعه عی هنم

 .عی رم دستاعو بجورم_

  .به رویم لبخندی عی زند

 یه لدواآ آب برام عداری دخترم؟ _

  .راج رسدن عنترض صدایش عی زند

  .دارآ، دخترعو به زرم  نندازبه بچه ها عی گم ب _

 .باز هم روی لبم لبخند عی نجدندض ف ای اطرام راج رسدن عطر عالیم ی  رنهی دارد

 عدارم، فرط ه ا برم؟ _

 . راج رسدن اطرافش دنبال هسی عی گردد
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  !اونطرم بند از عددا بچه ها هستنض بهو به یکدجوآ یه پارف آب عدارهض عمنوآ دخترم _

یننی رد ادآ از هنار اهورا و زنی هه با او عالاات سرنوا  ساز داا ضیننی ادم بردااتن بدوآ آنطرم عددها 

  !هدچ لرزایض یننی برو نزس، او عی اوانی

اجکری عی هنم و رو به فرهاد خاآ هه خجاب ارص صورای رنهی دستش اس  عی گویم : چدد دیهه ای وزم 

 ندارین؟

 . سر اکاآ عی دهد

  .م، بجمنه فدای دخترگل _

 .نهاه عی گدرم و با ادم های سنهدن از او و دوستش دور عی اوم

*** 

سرم را باو عی گدرمضاز هنار اخ  هایی هه اطرافماآ را اراطه هرده اند،رد عی اومض رس عی هنم وزنه ی 

ردم و بدرگی را روی دوام انداخته اندض سنهدنی چند نهاه را با امام، وجودم رس عی هنمض عرب هه بر عی گ

عی بدنمض لبخندااآ اکرار عی اودض پدرم ارباآ صداه ام عی رف ! پدرم،   فرهاد خاآ و راج رسدن خدره رفتنم

  !پدرانه هایی را هه از هودهی دیده بودم خرج عهجدد و اهورا عی هند، داا  خرج عن هم عی هرد

رهمجاآ عی آیدض همهی ااد و از اخ  خانوادگی بدرگ هنارم رد عی اومض صدای ازدرام و ررم زدآ های د

سرخوش هنار هم نجسته اندض خوب بودض آدم با خانواده اس ، هه هاعل عی اودض خدا، خوب عا آدعها را از برّ 

 .بودهض اینردر هه عی دانس ، بدوآ خانواده آدعهایش ندستدمض عخلواااش هستدمضخدلی فرق عی هند

جودم آاش عی اندازد ض لبخند لننتی هه به زآ عرابلش عی سرم را بر عی گردانمض دو گوی سداهش، بر خِرعن و

 .زندض آب سرد بند از خواب خرگوای س ، برایم

  !سالم، این ایی؟_

  .اوهه بر عی گردمض اعجب چه خبر اس ؟ لبم به زور طرری از لبخند عی گدردض با ان ب، نهاهش عی هنم

  !سالم،اما این ا_

عردهای اطرافم هر هداعجاآ خنده هایجاآ خاص اس ! هر هداعجاآ خنده عی خنددض به جرات اسم عی خورم 

 !هایجاآ عی اوانس ، دندای ی  زآ را به لرزه بداندازد

  !با اهورا ارار دااتمض اعروز روز خوش یمنده، دو بار دیدع  _

اد راه عی خوش یمن بودآ عن برای این آدم چددی را اه دلم عی لرزاندض رس های اجم زنانه ام داد و بدد

 .اندازندضدستم را همی عتمایل به طرم عددی هه از هماآ ل ظه ورودش فکرِدلم را عجغول هرده عی گدرم

  !اون اآ_

  .همردعم عی اودض اانه به اانه ام عی آیدض پارسا عرد اانه به اانه آعدآ بود

  !داری عی ری همون ا؟ پس همراه عی ریم دیهه_

 !دنی با اهوراخاآ هاا ، ه ا؟لبم ه  عی اودض عن ه ا؟ هم نج

  .نهض اما بزرعائدنض عن هارم جای دیهه اس ض عنتظرم هستن_
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اعا نمی خواهم افتادنم را ببدندض   ابرویش باو عی رودض با اجازه ای عی گویم و ادم اند عی هنمضسرم زیر عی افتد

اددی نهاهش اینردر زیادس ، رس  بلندش عی هنمض اخمِ عداآ ابروهایش و نهاه خدره اش، البم را عی لرزاندض

عی هنی هسی گدوادن گذااته هنار گردن  و عی خواهد ادغه اش را فجار دهدض پارسا، به طرفجاآ عی رود و او 

هنوز نهاهش به عن اس ض عالاات سرنوا  ساز داا  و پارسا هم عهمانش بودض آخر هم نزهمددم راز این ایاغ 

 ادآ چدس ؟

  .ی گدرم و به دنبال جایی عی گردم هه راج رسدن آدرس داده اس راهم را از هنار عددها ع

خدا را اکر نباید از نددیکجاآ رد اومض چند عرد جواآ را در رال بردآ و آوردآ سدنی های غذا عی بدنمض نهاهم 

 . بدن رف  و آعدهای هادر خدعاای باغچه، به هوعن عدزتدض به طرفش عی روم

  !ببخجدد _

 .رف  و آعدِ، آدعها گم عی اودضصدایم را صام عی هنمض پج  به عن ایستاده اس صدایم عداآ همهمه 

 !آاا هوعن_

 .بر عی گردد وبا دیدنم لبخند عردانه و عواری عی زند

  با عن بودی؟_

 . سری به ارترام خم عی هنم

  .ام بلهض ببخجدد عدارمتوآ ادمض اگه لط  هندن یه ظرم آب، هسی ببره برای آاای هاا  عمنوآ عی_

  .این یکی به جای ابرو پراندآ عتن ب نهاهم عی هند

  .البتهض به بچه ها عی گزتدن عداوردآ _

رو به پسری ردودا بدس  و خورده ای ساله عی گوید: زهی خاآ،یه زرم  بکش یه پارف آب ببر اخ  هنار 

  .روض برای آاای هااتتت 

 .عی چرخانم اا سرویس بهدااتی را پددا هنم پسر بله ای عی گوید ودور عی اودض اجکر عی هنم و چجم

  همدجه اینردر پدراو رسمی صدا عی هنی؟ _

ادم اول را هه بر عی دارمض با ررفش عی ایستمض عردها به عن عی رسددند ی  عرگجاآ عی ادض زباآ ادد عی 

  .هردندض عثل عار هبری، عنتظر بودند، ندش بدنند! ف ول و عزتش عی ادند

 بدرگتر همدجه واجبهض عی اونم برم ؟ارترام  _

  .لبخند عی زندض انهار از جوابم به جای بد آعدآ، خواش عی آید

  !بله بزرعائدن_

 .اکاآ هه عی خورمض دندا رنهش عوض عی اودضرزره های البم انگ عی اوند

 چطوری خواهل، پسر؟_

تاده ی عداآ ابروهای رال  دار بر نمی گردمض سرم عستردم به طرم هوعن و اداعه ی لبخندش اس ض خط اف

وهمانی اش به اخم نمی خورد! راو یادم عی آید این عرد جواآ،عرد آسانسور اس ض ادم اول امام نجده، دستی 
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سر اانه ام را از پج  اراطه عی هند!البم عی ایستدض رگ هایم، رگ هایم، خدا را فریاد عی زندضهال پای اسمش 

  .باید بنویسی، دیوانه

اانه اش، عات عی عانمضع سمه ی، ابوالهول را دیده ای؟ عن ابوالهول عی اومض اگر دس  هسی هه  اانه به

دندای  را هر روز ی  رنهی عی هند، سراانه ات باادض اانه به اانه اش باایض امثال همه چدد عی اویض فجار 

 اندهی با سر انهجتانش به اانه ام عی آوردض گرعای سر

 

  .، به ان بی جاآ ویخ زده ام عی نجدندانهجتانش از روی لباس

  !خ ال  بکش آپاچی _

  هوعن چه عی گز ؟

عداآ هل هل پسرانه ااآ، جایی ندارمض به خودم عی آیمض اانه ام را اکاآ عی دهم اا از چنگ دس  سنهدنش 

آویدانم  آزاد اودض دستش را بر عی داردضنهاهش روی صورام عی نجدندض اخم نجسته بدن دو ابرویم و لب های

نجاآ عی دهد عصبی امض سرش را همی خم عی هندض سداه چاله هایش، طوفانی، روی صورام عی نجدندضچجمکی 

 :به رویم عی زند و عی گوید

 خوبی اما؟ خوش عی گذره؟ _

 !خدره ام ادهض چجم ببندمضچجم بهدرم؟اصال عن در این فاصله ی نددی  و نزسهدر، با او چه عی هنم؟

ی زد و بند ناجوانمرادانه سرخم عی هند و درچجمانم، زل عی زند، در عرابل ی  جز  چجم خن ر از پج  ع 

 هن کاو عی پرسدد خوش عی گذرد؟

دهخدا خوش گذاتن را چه عننا هرده بود؟اگر خوش گذاتن از نظرش رل ادآ در سداه چاله هایش بود؟اگر 

 !رساب عی اد؟ پس عن خوب بودمخوش گذاتن لبخندی بود هه نثار زآ روبرویش عی هرد؟خوب بودآ 

چجماآِ هوعن، عثل ی  ذره بدن، در رال هاواماآ اس ض فاصله ام را بدجتر عی هنمض بودنش هنارم و نهاهی هه 

 .انتهایش چددی ندس  و رسی در جریاآ ندس ! ع بورم عی هند ررم بدنم

  .عمنوآض خوام عی گذره_

دمض عن هه پرچم جنگ را باو نداده بودم ، داده بودم؟هوعن دیجب گزته بود، بدا و درس  و بدوآ جنگ ررم بدن

لبخند عی زندض لبخندش عثل لذت بردآ از زباآ ریختن هودهی درعرابلش اس ! اهورا ابرویی باو عی اندازدض 

 .چجم از عن عی گدرد

  !خواهر و برادر جالبی هستدن! ادر خواهرااو بدوآ پسر عا هه نداریم رسرت عی خوریم _

با ررفش اخم عی هندض اخم نکند ع دب اس ! عهجدد خواهرش بودض عهجدد نسب  داا  و عن فرط  اهورا

 .هسی بودم هه آراعش را چند عاه از پدرش سلب هرده بودم

 ! اما ادر راجی رو بدوآ هه همدجه از دست  اعصاب نداره،دهترض وایسادی گارسونی؟! ادم عی دی واسه عن _

 .برومض عداآ ررفهایجاآ جایی ندارمض صدای هوعن عی آیدبر عی گردم هه برومضآهسته 

  !چدد دیهه ای ارتداج نداری، دختر عمو؟_
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دختر عمو ادآ هم عالمی دارد! اهورا، خدره ام عانده!ندجخندی هه عهماآ لبش اده اناسخی با عن هه ندارد؟ 

 .، دیده نجودبه هوعن نهاه عی هنم ض اهورا، را باید بهذاری جد نادیده هاض جوری هه اصال

  !نه ، لط  هردین ، با اجازه _

دور عی اومض دور و دورارض همه را پج  سر عی گذارمض اینردر هه به سرویس بهدااتی برسمض اینردر هه هدچ 

  .آانایی عرا نجناسدضاینردر هه نزسم از ربس بودآ در بداید

 .برویم عی زندراج رسدن را نمی بدنمض روی اخ  عی نجدنم و فرهاد خاآ لبخندی 

  راجی رفتن؟_

  !هار دااتنض اوعده او رو ببدنه_

با ان ب نهاهش عی هنم وانارفم عی هند، اام را بخوریم ض خودش داوطلبانه دس  عی برد و آبهوا  های 

خوارنگ و خوش عطری هه پر از پ رگوجه خج  و پر زردآلو اس ، را جلویم عی گذاردض بِه هوچکی هم جدا عی 

آ ظرفم عی هندض دیهر گذاتن از چددی هه جلویم اس ض سخ  عی اودض عجغول عی اویمض به طور هند و عهما

ع دبی آراعم! نمی خواهم سرم برگرددض نمی خوام بر گردمضگاه به گاهی، وزآ دو جز  چجم، روی اانه هایم 

وغ بلند عی اودض سنهدنی عی هندضغذا هه امام عی اودض لدواآ دوغ به دس  عرب عی هجمض عطر دودی هه از د

رس و رالم را خوب عی هندض دلم عی خواهد سر برگردانم و ببدنم عردهای آنطرم هنوز هم هستند و یا رفته 

اندضبه جایم فرهاد خاآ نهاه عی اندازدض خودم را گول عی زنم و دنبال نهاهش را عی گدرمضچددی هه عی بدنم 

انه به اانه زآ ایستاده و پارسا لبخند به لب با آنها ررم نزس را در سدنه ام ربس عی هندض اهورا پج  به عا ا

عی زندض انهج  هایم را دور لدوانم ع کم عی هنمض امام رسم از دیدآ این نددیکی عی پردض در ی  ل ظه همهی 

 . اکاآ عی خورندض زآ بر عی گردد

زآ جواآ و خوش سدمایی س ض به طرم در خروجی عی روندض عن عی عانم و درد بی درعانمضزآ، برازنده و خوش 

لباس اس ض هر دویجاآ، بی اوجه به اطرافجاآ، ه  دستهایجاآ را عثل پسرهانی هه پدروز بازی اده اند، به هم 

عی دهد، بر عی گردد و عن ناادانه ارین  عی زنندضپارسا چددی عی گویدض اهورا در رالدکه پج  گردنش را عاساژ

 .رال  عمکن را ان ام عی دهم ضنهاه به درخ  باوی سرم عی اندازم

  .خوب، خدارواکر فکر هنم به خدر و خوای اموم اد _

لبخندی به لب داردض دستش را برای فراخواندآ یکی از گارسوآ ها بلند عی هند ضزهی، به سرع  ادم طرفماآ بر 

ساط سزره جمع اده، نجده سایه ی دو نزرااآ باوی سرعاآ، عدزتدضوزم ندس  سر بلند هنم، واتی عی داردض ب

 .الخی ر ورش، زودار از خودش ادم رن ه عی هند

  .سالم، آاای هاا _

صدای پارساس ضاروال پرسی عی هندض صدای او همض عی آید، گرم و گدرا! لنن  به او نزس! دختر، گوش های  را 

  .بهدرد

  .خوب به خوداوآ عی رسددین _
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فرهاد خاآ عی خنددض اااره عی هند بنجدنندض پارسا، هنار فرهاد خاآ عی نجدندو او در بدارین نرطه ی دندا،هنار 

  عن،

عنی هه چند ل ظه بدجتر ندس ، از رفتن زنی هه رلره ازدواجش در دستش عی درخجدده، رار  اده ام و 

 .بارها اعجب نهاهم اکار اده بود

 آدم به پدرش رسادت عی هنه؟ _

اینبار، پارسا عی خنددض اهورا، لبخند عی زندض برعکس پارسا هه جمع و جور نجسته، این بجر از هماآ ل ظه ای 

  .روی اخ  جای عی گدردض چهار زانوی بدرگی زدهضدستهایش را به نجانه اسلدم باو عی برد

  نزرعائدد عا و رسادت؟_

  .رسدفرهاد خاآ، بی طاا  عی پ

 خوب چی اد؟_

 .از آآ دس  هایی هه وسط هلی آدم به هم هوبدده بودند، همه چدد گویا بود 

 :پارسا عی گوید

 !عالی بودض اصال فکرام نمی هردم اهورا بتونه این خانم هارآفرینو راضی هنه_

انم و ا ربه ی اوآ خپس امام االش خوداونو هندد، سربلند بدروآ بداینض با طرش های پارساخاآ و ایده های او _

  .رتما عی اهض عوفق باادن

از گواه ی چجم اکاآ خوردآ سرش را عی بدنمضدر جایش اکاآ عی خوردض ررهتش باعث عی اود خودم را 

 !جمع ار بهدرمضهتش را در عی آورد و هنارش عی گذاردض اکاآ خوردنش باعث عی اود نددیکتر به عن، بنجدند

رد عی هند و روی پجتی هه به آآ اکده داده ام عی گذاردض نزسم عی گدردض دس  چپش را از پج  اانه هایم 

 .عنذب عی اومضنمی اوانم اکاآ بخورمض هنارم سه گوش اخ  اس  و پایاآ دندا

 .از ررص دلم عی خواهد عوهای عد روز هوااه اده اش را بکجم

انواده اش و اطرافدانش در عرابل یا عن رساس اده ام و هارهایش را بد برداا  عی هنم یا او دارد برای خ

 .دوستانش المرو عجخص عی هند! پارسا اعددوارعی عی گویدض با نهاهی سنهدن، رو به عن عی پرسد

  .بی بی اروالتو عی پرسدد _

  .لب هایم با انددآ ناعش هش عی آیدضبرای ل ظه فاصله ی نددیکم با اهورا را فراعوش عی هنم

  .سالع  باانض سالم برسوآ _

با سوال فرهاد خاآ در عورد هارااآ به سمتش بر عی گرددض اعا نهاهش هر چند ل ظه به طرفم عی چرخدو 

لبخندی گرم، نثارم عی هندضهارش عرا از اینی هه هستم عنذب ار عی هندض دسته هدزم را به بازی عی 

از ادت فجار، روی هدزم  گدرمضاهورا، بی خدال و همانطوری هه نجسته، در رال اایپ پدام اس ضرنگ انهجتانم

رنهجاآ عوض اده اس ض همی اکاآ عی خورم ض اعا او اصال به خودش اکانی نمی دهدضبی نهاه و خدره به گوای 

  .اش،با هنایه، زعدعه عی هند

 پسر عمو دارم ادی؟ _
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 ،پ ض اروع اد! بند به عن عی گز  جنگ نداریمضصدایش اینردر آهسته اس ، عنی هه در ع اصره اش هستم

 .به زور عی انوم

 عجکلی داری ؟ _

چجمش را از گدینه ی ارسال ادی هه روی گوای اش، نمایاآ عی اود عی گدردض گذرا نهاهم عی هندض 

  .پوزخندش خط به اعصاب داغانم عی اندازد

  .نه واوض چه عجکلی؟ فرط با عن و بابا سر جنگ داریض با برده هه عجکلی خدا رواکر نداری_

  . ض از جایم اکاآ عی خورم و ناخودآگاه همی در صوراش براق عی اومررصم عی گدرد

  .خوبه خوداوآ عی دوندن عجکلدنض برده ای وجود نداره _

ی  اای ابرویش باو را عی دهد و امام صورام را ل ظه ای با نهاهش، عی هاودضبا صدای گوای اش، چجم عی 

  .گدرد

  .ظاهراو دیدآ، عا دروآ ارسناهتوطرفدارات زیادآ اوبه عااااهلل، همه  _

 .دستم را عج  عی هنم، اا باو نداید ض اا نخورد درس  روی گونه ای هه ندم رخ واعانده اش را نجانم عی دهد

  .چجم بصدرام دااتدن خدارواکر؟ عا خبر ندااتدم! افنی، اژدها هم به دروآ ارسناک اما برازنده اس  _

عی اندازدض ردس زدنش برایش نباید سخ  باادض چجم هایش را به عننی فرهاد هاا ، نهاه گذرایی به عا 

  سکوت برایم، بازو بسته عی هندض یننی واانا، نمی دانس  پسرش همدجه اروع عی هند؟

  .اژدها! اگه عن اژدهام، او هم روز اول اذعاآ هردم، سدندرویی_

اهش را دنبال عی هنم و عی رسم به هزش های بند نهاهی به پایدن اخ  عی اندازدض دنبال چددی عی گرددض نه

 .بدچاره ام هه چند ادم آنطرم ار، وسط عدداآ، عثل عادر عرده ها افتاده اند

  .اونم لنهه هزج  _

لبخند عوذی روی صوراش عی نجاندض هار اعروز عصرم در اره  را االفی هرده بود؟ چجم های گجاد اده ام، را 

و بند به لبخند و نهاه عوذی او به خودمض بچه اده؟ داا  با عن بازی عی  به هزش ها ی بدچاره ام عی دوزم

  هرد، دیوانه؟

  !عسخره_

دستش را پج  سرم اکاآ عی دهد با اکانش خودم را جمع عی هنمض ضرب استش را ابال ا ربه هرده بودمض از 

ظه هه باو عی آید، رس عی او بر عی آعد، دوباره هارش را اکرار هندض به رره  دستش ارطی اده امض هر ل 

هنم عی خواهد اوی صورام بدند!گوای اش را عرابل پایش عی گذاردض پدام دیهری عی آیدض چجمم به ع توای 

 "اب بخدر عجرم"پدام هه عی خورد رالم بد عی اودض

را  عدخرم ارین هلمه ی عتداول همه عجاق دندا بود!چجمم هه از روی صز ه هنده عی اودض نهاه رید اده اش

 .به عن عی دوزدض اخم عهماآ ناخوانده ابروهایم عی اودضصدای پارسا و برپایی هه عی زندض ساهتماآ عی هند

  خب، با اجازه ، اما با عن عدای یا هستی، عهندس؟_

 .اهورا دستش را از باوی سرم بی عهابا رد عی هندض دلم عی ریددض از هر فرصتی برای آزارم دریغ نمی هند
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  .ه سالع ض عن با هوعن هار دارمنهض برو ب_

پارسا خدارافظی عودبانه ای عی هند و عی رودضاو هم از جایش بلند عی اودضدر رالدکه هزش هایش را عی 

 !پوادض هتش را نددیکم روی پجتی هنارم، عی گذاردو گوای لننتی اش را با آآ پدام باز نجده آخرش، بغل پایم

پدرش همراه ادم هایش عی رودض رتما برای فرهاد هاا ، لذت بخش  فنلنی عی گویدو دور عی اودضچجم های

ارین هار دندا دیدآ ااع  رادد هسی بود هه، هم راصل ی  عمر عسنولدتش بود و هم راصل اولش به عردی 

 .هه راو دیهر ندس 

  !آاا فرهاد _

ر بار اازه ار و زیباارضچجمش صدایش بند از ی  عاه هنوز هم طندن دل انهددی را در البش به راه عی انداخ ،ه

  .را از صز ه الویدیوآ عرابلش عی گدردضنرگس در چهار چوب آاپدخانه با اخم عصنوعی عی ایستد

  .آاا فرهاد با اما بودم_

از جایش بر عی خددد و عرابلش عی ایستدض نهاه عستردمش را به صورت زیبای همسرش عی اندازدضی  عاه 

 .اعش و بهترین روزها و ل ظات زندگی اش در امام این چند سالگذاته بودضی  عاه، پر از آر

 

سدد،جواب خواستهاری را، به رضای  نرگس گذااته اده بودو چه زود نرگس دل به دلش داده بودضچددی هه  

  !اصال اصورش را هم نداا ضاینکه هماآ اندازه هه او دل در گرو عجق به نرگس داا ، او هم همدنطور

زندگی اش را دوس  داا ، هم از آآ واهمه داا ضاز به یغما رفتن خوابختی هه در عرض آراعش و سکوآ  

 !عدت هوااهی نصدبش اده بود،عی ارسدد

 .با نرگس بودآ و نرگس را دااتن نهای  خوابختی بودضدس  نرگس عرابل چجم هایش اکاآ عی خورد

  .با امام _

ودند،دستش را روی گونه ی عهتابی نرگس عی گذارد و با عااق،با چجمانی خدره به دو گویی هه پاگدرش هرده ب

  .سر انهج  استش روی گونه اش را نوازش عی هند

  .هر وا  آاا و اما از زبون  افتاد جوابتو عی دم_

 .نرگس با گونه هایی رنگ گرفته ادعی عرب عی گذاردض دس  فرهاد از صوراش جدا عی اود

 خوب عادت هردم، چی بهم؟ _

ه ی ارب  روی عدد عی رود و در رال نواددآ ارب  آلبالوی خن ِ دس  رن  نرگسض عی گوید: به سم  ادج 

هر وا  این وری صدام عی هنی، رس عی هنم غریبه امض خواهش عی هنم این لز  آاا رو از سر اسمم بردار 

  !نرگس جاآ

اه را ی  دور در نرگس سر اکاآ عی دهدض به سم  گاز و اورعه سبدی در رال ال خوردنش عی رودضعال

خورا  عی چرخاندض سایه ی فرهاد باوی سرش عدزتدض اپش های البش سر به آسماآ عی زندض عردش را 

دوس  داا ض دیوانه وار! انهار از هماآ روز اولی هه عداآ هوچه با چهره خ ال  زده دس  زیر بازوی پدرش 
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یاهایش را رج زده بود و زیر رو بافته بودو به فرهاد هه گذااته بودض دل او رفته هم بودضهر بار با دیدنش اا صب  رو

  .عی رسدد، امام رویاهایش رو بودندضامام ارساسش رو بود

فرهاد، بدنی اش را به عوهای نرگس عی چسباند وبا امام وجودش عطر ر ور گرم دختر را به جاآ عی هجدض 

ی اازه ای هه در پس ارس هایش عخزی عطر عس  هننده ر ور نرگس و غذای عورد عالاه اش با هم و زندگ

هرده بودض رس بی نظری را به رگ هایش عنترل عی هندض اگر بند آخرش نبود هه همه چدد بهجتی بود، روی 

  .زعدن

  !به به چه هردی ،این روزا آرزوهام زود برآورده عی ان _

  .ی از همسرش فاصله عی گدردنرگس از گاز فاصله عی گدردضسوالی نهاهش عی هندضفرهاد لبخند عی زند و ادع

همدجه دوس  دااتم زندگدم این وری بااهض یه سکوت خاصض یه زآ هدبانو و زیباض یه غذای دس  پخ  زنمض  _

 !یه خونه جمع و جور و سادهضاین روزا زود آرزوهام برآورده عی اه ، دااتن او هم بهترینجه

داردض اکانی از سر ارس!نرگس، بی خبر از همه ارس با امام ادآ ررفش البش به جد عجق ، اکاآ دیهری هم 

های همسرش، لبخندی به رویش عی زندض دوباره نهاه به غذایش عی اندازدض از گونه هایش آاش بدروآ عی زندض 

  !از زندگی همدن را عی خواس ض ی  دندای هوچ  با ی  آدم بدرگ

 ...آاا فر _

دد و ارم زده به همسرش نهاه عی هندض اخم های درهمش صدای عنترض فرهاد، هالعش را عی بردض بر عی گر

 .اینبار نجاآ عی دهد از اکرار این هلمه نارار  اس 

  .امام االاش را عی هند، رفع هدورت هند

  !فرهاد جاآ ، نوآ نداریم_

با امام ادآ جمله اش عطر خنکی در ف اب آاپدخانه عی پدچد و نسدمی آرام از عجق عداآ عوهایش عی وزدض 

نسدمی هه با ی  دندا آراعش،در جانش عی ریددض با دستی هه گره به امام اارو پودش عی خورد!با نسدم از عجق، 

  .هه روی لب ها و گونه اش عی نجدند

 

*** 

 اوضاع عرابه؟ _

و   هالفه،دستی به عوهایش عی هجدضهمهی را ی  دور عرب و ی  دور جلو عی راندض اگر نرگس را دااتن

 !بدوآ ر ور و خبر این عرد، عراب بودآ اس ضآری زیادی همه چدد عراب بودخوابختی اش، 

 بله خدارواکرض اما هاراوآ درس  نجده هنوز؟_

 .صدای ساورخاآ اطع و وصل عی اودو دیر به گواش عی رسد

ارریبا درس  ادهض ارارو با اره  فرانسوی هم گذااتمض اون ا هماهنگ بجه اا دو سال آینده دیهه وزم  _

  .ندس  برگردم

  .نزسش را ع کم بدروآ عی فرستدض دیر آعدآ ساورخاآ همی دلش را آرام عی هند
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  به ناعددت سر عی زنی؟_

با انددآ سوال پدرش،آه از نهادش بلند عی اودضناعددی هه به عهناز هم گزته بود ندس  و هنوز همهی اصرار 

  .دااتند هس 

  .سرم الوغه!زیاد نمی رسم _

 .سرزنجهر پدرش از آنطرم خط فکرش را بدجتر درگدر عی هند صدای اند و

فرهاد، رواس  به زندگد  بااهض درسته هارم باعث اد عروسی عرب بدزته،اعادلدل نمی اه از زیر بار  _

  عسنولد  و انهدت اونه خالی هنیض عی فهمی پسر؟

 .دستی به صوراش عی هجدض باید از جایی اروع عی هرد

  ...نمی خوام با پدر، عنضضض عنضضض_

صدایش در گوای الزن اهو عی اودض صدای الو و الو هردآ ها و اطع و وصل و بند هم بوق اندی هه در گواش 

 .عی پدچدض باعث عی اود چددی هه جاآ عی هند به زباآ بداوردضنصزه بماند

ز گزته بود این انهجتر از هاری هه اروع هرده باید به پایاآ عی رساندض نرگس را دوس  داا ض هماآ روز به عهنا

جانب او نبوده و انهدی از طرم او وجود نداردو راو با نددی  ادآ ر ور پدرش هابوس این ناعددی اجباری 

 .بدجتر خودنمایی عی هرد

*** 

 

عثل همدجه عش رضا،به او عهل  در باز هردآ را نمی دهدضبه سم  خانه ادم اند عی هندضدو روز بود از فروغ 

ضعادری هه این روزها رس عی هرد عثل ابل سررال ندس  و عی ارسدد این سررال نبودآ نتد ه بی خبر بود

 !ازدواجش به دور از چجم دیهراآ بود

  .عادر جاآ _

صدای بلندش در سالن بدرگ عمارت عی پدچدض با امام ادآ ررفش صدایی هه عی انود عثل ی  ع سمه در 

 .جا عدخکوبش عی هند

 !سالم_

روی چهره ی خ ول و گونه های رنگ گرفته ی دخترک عی عاندض ادم اول عهناز باعث عی اود نهاه نهاه عااش 

  !از او بهدرد و بالفاصله به دستش بدوزدض انهجتر سرجایش بود

 .با دیدنش اخمی بدن ابروهایش عی نجاندض سالم دخترک را آهسته و بی عدل جواب عی دهد

  .نفروغ جوآ با عاعاآ او پذیرایی نجست_

سری به نهاه اکاآ عی دهد و از هنار عهناز رد عی اودضبدوآ اوجه به اینکه با هر ادعش،الب دخترک بند از 

چند روز طوونی و دلتنهی بنای هوبش گرفته اس  و چجم هایش عثل ی  اجنه هه به دنبال آب ردات اس ، 

فرهاد به سم  پذیرایی عی دنبال هر ادعش به طوام نجسته اس ضعهناز نزس عمدری عی هجدو پج  سر 

رودضاگر فرهاد این همه، با او سرد نبود، اوآ بهترین ل ظه زندگی اش اازاق عی افتادضهمدنکه پا به پذیرایی خانه 
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پدری اش عی گذاردض چهره عغموم عادرش و بند هم سرو را پج  به خودش عی بدندضسالم عی هندضبا سالعش، 

 .انه به اانه اش عی ایستدسرو به پج  سر نهاه عی هندضعهناز ا

فروغ از سر جبر لبخندی عی زندو رو به دخترک هه خ ال  از امام چهره اش عی بارد عی گوید:بدا عدیدم، چرا 

  !اون ا ایستادی؟ فرهاد جاآ عادر

فرهاد به سم  عبل ها اااره عی هند و به عهناز انارم عی هند، بنجدندضخودش هم عرابل سرو و هنار عادرش 

ی گدردضسرو با هماآ ژس  همدجهی اش و دستهایی هه روی هناره های عبل ارار داده اس ،به فرهاد جای ع

 .نهاه عی هند

  ناپددایی عمه جاآ؟ _

فرهاد در دل از این جاآ پسوند اده به نسب  عمه اش پوزخند عی زندض رس خوبی از املق های گاه و بی گاه 

 .عمه اش ندارد

  .هستم در خدعتتوآ_

 .هاه هوااهی به چهره ع طرب فروغ و چهره عتزکر فرهاد عی اندازدسرو، ن

  اازاای افتاده؟ داداش رالش خوبه؟_

 .فروغ انهجتانش را در هم گره عی زندض لرزش اندهی هه گرفته اند رالش را بد عی هند

  !نه ، ساور خوبه _

 ر بهموآ نمی زنه فرهاد جاآ؟سرو، رو به فرهادی هه رواس جمع ار بدن جمع نجسته عی گوید: چرا یه س

ع ب جاآ هایی هه سرو اعروز به نافش نمی بس ض لبخند عصنوعی به لب عی آورد و نهاه هوااهی به عهناز عی 

 .اندازدضعهناز با امام رواس چند گانه اش گوش دل و جاآ به جواب فرهاد دوخته اس 

 .سرم الوغهضبابام ندستن، دس  انها عوندم _

  !از عهراآ هم  عی گرفتیضهمایوآ هم بوداین عدت واال  _

 .فرهاد، پای راستش را روی آآ یکی عی اندازدض دستش را زیر چانه اش اهرم عی هند

  .عمنوآ عمهض اگه همکی خواستم رتما خبراوآ عی هنم _

  عهراآ،چند روزه خونه ندوعده ،خبری ازش نداری؟ _

ده هرده بود به عهراآ سر بدند، ارم سراغش عی آعدضاز روز او هم خبر نداا ض ادعای چه را داا  ؟ هر بار ارا

  .خواستواری، هماآ اندهی اراباطی هه عداآ عجغله هایجاآ دااتند هم هم اده بود

  نه، عنم خبر ندارم ، همسرش رالش خوبه؟ _

 .با امام ادآ ررفش، سرو پوزخند عی زندو عثل همدجه در جلد غرورش گم عی اود

اوراوآ اده ؟ اوآ دختر لداا  همسر، پسر عن بودنو نداره، باوخره ازش خسته عی اه و بر همسر؟! اما هم ب _

 !عی گردهض اب دو روزه اس ، زود فروهش عی هنه

عهناز، آهسته عادرش را صدا عی زندض این هارش باعث عی اود از طرم سرو اخم اندی به نجانه سکوت نصدبش 

 .اود
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ین ساهن بجدد؟ جهددیه رو ارریبا خریدیمض عی خواستم ببدنم ، اما عی فرهاد عمهض عجخص اد ه ا عی خوا _

  .خواین چه هار هندن؟ داداش چند روز پدش اماس گرفته بود، عی گز  هارای عراسمو بکندد اا عداد

عرق از پج  گردآ فرهاد سرازیر عی اودض ر ور سرو و عهناز بی دلدل نبود!پدرش رتی هدلوعترها آنطرم ار 

 !به همه چدد بود هم رواسش

  !نمی دونمض بذارید پدر اجری  بدارآ، بند _

نزسی هه آهسته از دهاآ عادرش بدروآ عی آیدض اازه به فرهاد یادآوری عی هندض عادرش هم هنارش زیر ذره 

 .وض نماه ادد، سرو ارار دارد  بدن

  !دنبال خریدهای عروسی برید، بندا او هارااوآ جلو باادن _

  !عدت ررفهای عادرش به فرهاد چجم دوخته اس ض هر ل ظه عنتظر اس ، اایدعهناز، امام 

 .همی سرش به سم  او بچرخدو ذره ای اوجه اش به او هم برسد

 

*** 

نرگس را خانه پدرش گذااته بود و راو عداآ جمع اجباری هه خودش هم از ر ورااآ اطالع نداا ، نجسته 

بودض امام سندش این بود،هاری هند اا عهناز از همدن عدم اوجه ها و نادیده گرفتن ها ررفش را بزهمد اعا،از 

عجغول ررم زدآ با سرو هماآ ل ظه ورودش نرش بر آب ادآ افکارش به او دهن ه ی عی هردضفروغ 

اس ضر ور ندااتن عهراآ در جمع زیادی به چجم عی آیدض همایوآ خاآ هم هه نداعده ض عهناز در رال ور رفتن 

با پوس  سدب دروآ ظرم عرابلش نهاه هوااهی به جمع عی اندازدض از دیدآ نهاه خدره و عتزکر فرهاد به خودش 

در خدال خاعش نهاه فرهاد را به هدار و ی  رویای ادرین لبخند هوچ  و خ ولی بر لب عی آوردض دخترک 

انبدر عی هندض فارغ از همه اازاااای هه، این عدت خبر نداا ضفرهاد عستاصل از نهاه غافل و اکار اده اش 

بلندعی اود وبا عذرخواهی از جمع به سم  ایواآ عی رودض اا ااید افکار درهمش با   اوسط عهناز از جایش

ی جاگدر اوندضستاره ها و اب پر ستاره با عاهی هه به ندمه نددی  عی ادض دلش را همی آرام ار هوای اازه هم

 .عی هندض اعا افکارش هنوز هم درهم ار از ابل در رال انا هردآ هستند

صدای هزش هسی،از پج  سرش باعث عی اود نهاه از آسماآ بهدردض با دیدآ عهناز با سدنی چای در دس  

زها گاهی عهماآ ابروهایش عی اود را اکرار عی هندض عهناز با جمع ادآ و ادره ادآ نهاه عرد اخمی هه این رو

  .روبرویش، خودش را جمع ار عی هند و به سم  عدد عی آید

  .عادرم گز ، برات چایی بدارم _

ا مفرهاد سری اکاآ عی دهد و اجکر زیر لبی عی هندو دوباره به اب پدش رویش چجم عی دوزدض نرگس رت

 اوآ با ل ن با نم  و سدن ادن هایی هه عی زدض از زندگی هوااه وادرینجاآ برای پدرش عی گز  ؟

  !...ااید

 .خوابختی را چردر به خودش نددی  و از خودش دور عی دید

  .چای  سرد عی اه _
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ر    امامبه سم  عهناز بر عی گرددض نهاهش سم  طوای س  هه بدوآ رضایتش به گردنش بسته بودند و با ا

 .آآ روزش از نظر خودش انهدی نبود ! اعا این انهجتر بداکل و زرد رنگ،دهن ه ی به او و رویاهایش عی هرد

  ارار نجد عا این ناعددی رو امام اده رساب هندم دختر عمه؟ _

 .عهناز، جا خورده از ررم بدوآ عردعه فرهاد لب عی گدد

_ .... 

 .م و اوک زده ادعی عرب عی گذاردبه عهناز نددی  عی اود و دخترک عغمو

 چرا عهناز ؟ عن و او ررم عجترهی برای هم نداریمضچرا اانستو با یکی دیهه اعت اآ نمی هنی ؟ _

 .عهناز،خدره به چجم های فرهاد بغض بدرگی را هه عهماآ گلویش اده را هنار عی زند

  !عن هه گزتم به هم فرص  بدیم ، اانس عن اویی _

  .ردر بد به سر فرهاد عی هوبدضسنهدن و عخربضفرهاد ادم بندی را به او نددی  عی اوددندا آوارش را چ

 عی اوندم ادم بدندم؟ _

عهناز پر بغض سر اکاآ عی دهدض هر بار به او عی رسدد ادم عی زدض به جد ادم زدآ پدجنهاد جالبتری عنواآ 

دضهر دو هم ادم عی اوندض با دو فکر! دو دندا و نمی هرد!و او چردر عطدنانه در برابرش، اسلدم بی برو برگرد بو

 .ی  ااتراکضفرهاد هالفه دس  به صوراش عی هجدض هالفه ار به ررم عی آید

عن هموآ روزم گزتم نمی اونم دختر عمهض واانا نمی اونم،عثل خواهرعی! خواهری هه ندااتم و آرزو دااتمض  _

عااالنه رفتار هندمض زندگی ای هه طرم دیهه اش با خودش و برام عدیدی، اعا نه به نسبتی هه به  دادآض گزتم 

  .البش همراه  ندس  فایده ای نداره

عهناز، چجم از او عی گدردض هماآ طور هه ادم بر عی داردضلبش را با زباآ ار عی هندض بغض سنهدنش را عرب ار 

 .عی راند

 چرا اوعدی خواستهاریم؟ _

 .فرهاد نزسش را ع کم بدروآ عی فرستد

عن ندوعدمضعن نرش یه عروس  خدمه اب بازی رو بازی هردم، بابام بهم عهل  عخالز  ندادض بذار برادرت  _

  باام ، بذار اا آخر عمر به عنواآ هموآ نسب  خونی باادم برای هم، بااه عهناز؟

 .دانه های اا  روی گونه های عهتابی اش راه عی گدرند، با صدایی لرزاآ به ررم عی آید

  !هس از عن خواش نمدادض همتوآ عثل همدنض عاعانمض بابامض عهراآ ،رتیضضض رتی اوهدچ  _

فرهاد با لرزش صدای دخترک به او نهاهی عی اندازدض عااب  به بند عوهول هردآ هایش، عااب  سکوت و هوااه 

 ه صدایش عیآعدآ هایش این اا  هایی بود هه نباید عی ریخ ضعصبی و نارار  عرابل عهناز عی ایستدض آهست

 .هندض عهناز سر به زیر اا  هایی را هه غرورش را لهد عال هرده را، پاک عی هند

به خدا عهناز، به جاآِ عدیدارین آدم زندگدم، رُک به خودام گزتم از طرم عن هدچ رسی ندس  ،خواهش عی _

اهمم این بود ابل هنم این وری با عذاب وجداآ روبروم نکن دختر خوبض عن ااتباه هردمض بدرگترین ااتب
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خواستهاری باید هاری عی هردمض به  هه گزتمض به یه اکه طال هه عن از ر ورش اا اوآ اب بی خبر بودم دل 

  !نبندض عنو ارعنده خودت و عهراآ نکن

عهناز با چجم هایی هه رطوب  اا  و بغض درااآ بدداد عی هندو طوفانی عظدم به راه انداخته اند، به فرهاد 

 .ندض دس  عی برد و انهجتر را از دستش خارج عی هندضعرابل فرهاد عی گدردنهاه عی ه

 

  .بهدرش_

 .فرهاد با نهرانی به واهنش عهناز نهاه عی هند

  ...عن،باور هن_

  .عهناز، دس  فرهاد را با عصباند  باو عی آورد و انهجتر را ه  دستش عی گذارد

 امام ادض با خدال رار  برو سر_

  .اکه بی ارزام ارزونی خودتزندگد ض این  

فرهاد به انهجتر نهاه عی هند وبند با اوک ناای از رره  عهناز به او ضدخترک از دروآ به خودش عی پدچد 

  .عثل هسی هه عاری سمی امام وجودش را گدیده اس ضفرهاد دستش را بدن عوهایش عی هجد

  !عهناز جاآ _

 .انددض دیر ار از هر دیری عهناز پوزخندی عی زندض دیر این جانمش را عی

 !اموم اد پسر عمهض خدال  رار  _

ادم به طرم خانه اند عی هندض فرهاد عداآ رداط به رفتنش چجم عی دوزدض عهناز با بغض و دردی عظدم عداآ 

 .البش، به سم  خانه ادم اند عی هند ض دندا فرط بدی هایش رابه بدارین اکل برایش هدیه داا 

  .فرهادجاآ _

  .دای باوی سرش از جا عی پردض نرگس نهراآ نهاهش عی هندبا ص

 چند بار صدات هردم،اازاای افتاده؟چرا از واتی اوعدی، او همی؟ بابات رالش خوبه ؟ هی عداآ ؟ _

 .دستی هالفه به صوراش عی هجد

  !نه! چه اازاای؟ بابا هم خوبه، هارش طول هجدده، عنلوم ندس  _

داآ پج  پن ره عی رود اا ظرم آب را پایش خالی هند عی گوید: اعروز زری نرگس همانطور هه به سم  گل

اوعده بود خونه ی باباض سالم رسوند، عروسدش نددیکهض گز  از اوآ دعوادمض دستم انداخته بود، عی گز  عن 

  .ارار بود عروسی هنم، او زودار رفتی خونه بخ 

ض عادری هه خدلی سنی در پنهاآ هردآ ارس هایش ذهنش درگدر اعجب و ارس ونه هرده نهاه عادرش بود

داا  و عوفق نبودض یادآوری هار عهناز و ررفهایشضچجمانش و غم و انهایی هه همدجه همراهش بود، البش را 

  ...به درد آورده بودض اعا

  .عبارهش بااه _

 .نرگس لبخند به لب عی آورد
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 عی گز  اما چرا عروسی نهرفتدن ؟ _

_..... 

خوب عا برای هی عروسی عی گرفتدم؟ بابای او نبود ، به این زودی هارش درس  نمی اد، عاعانتم گزتم  _

گز  بریم عرد هندم ، عا هم هه هسی رو نداریمض هموآ عرد خودش عروسی بود دیههض به اول عادر زری، خدا 

  عهه نه ؟ خوابختی بده این چددا همه اش بهانه اس 

  .نهاهی به نرگس عی اندازد

  .عن هه گزتم عروسی بهدریم _

 .نرگس با ابروهای باو رفته صدایش عی زند

فرهاد؟! برای هی عی گرفتدم ؟ خانواده عن هه همه اش باباسض عاعانتم رق داا  ، عی اوندم بندا یه عراسم  _

  دااتم دت دوسبهدریمضباباام عدادض جبراآ عی اهض عهه نه ؟خدلی دلم عدخواد بابااو از نددی  ببدنمض امام این ع

 هر بارم عوفق نمی ام باهااوآ ررم بدنمض.باان

با سوال نرگس به سمتش نهاه عی هندو سر اکاآ عی دهدض اب خواستهاری بدجتر ررفها را عادرش زده بودض 

بدجتر بریدآ ها را بریده بودض سدد همه چدد را به نظر دخترش سپرده بود و نرگس اینردر به گزته خودش اددا 

رفته بودندضسدد و نرگس سخ  نهرفته  بود هه بله داده بودض به چند روز نرسدده بی سرو صدا به خانه خودااآ

بودندض هسی را ندااتند و اعا او و عادرش، دروغ ها بافته بودندضآنردر هه با ر ور پدرش باید با خدلی چددها 

 !روبرو عی اد

  !فرهاد_

  .دوباره چجمانش را از رره  اند پاهایش عی گدرد و لبخندی به روی نرگس عی زند

_... 

 خوبی؟_

  همسرش دراز عی هندضنرگس عثل امام این عدای هه زیر ی  سر  رفته اند با هارهایش دستش را به سم

هنوز هم سرخ و سزدد عی اودض هدچ چدد اندازه دیدآ ااع  نرگس و بودنش لذت بخش ار برایش ندس ض امام 

عی  سال زندگی اش اندازه این عدت پر دلهره آراعش و عجق را رس نکرده بودض نرگس سرش را همی ه 16

هندضنهاهش به دس  های فرهاد اس  و البش هوبجش عثل صدای بلند طبل اس  و در سرش اهو عی 

 .اودضفرهاد دس  دراز اده اش را دوباره اکاآ عی دهدضپل  عی خواباند

  .بدا دیهه_

ر ا لبخند به لب های نرگس نرجی به زیبایی هماآ اار و پود های االی عی اود و صوراش را عهتابی ار و زیبا

عی هندض به سم  همسرش عی رودض اانه به اانه او عی نجدندض چادر نماز یاسی اش هنوز هم دورش را گرفته 

فرهاد نزس عمدری عی هجدض گواه چادر را به دس  عی گدرد و به بدنی اش نددی  عی هندض نزس عمدری عی 

ویش دندا دندا با همه عطر های هجدض بودآ نرگس ،دااتن نرگس و دااتن این عطر دل انهدد هه با صاربش ب

  .یاسی هه بوئدده بود فرق عی هند، افکار درهمش را به پستوی فراعوای عی فرستد
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  !هوم_

  . نرگس گواه چادر را عی گدرد و به سم  خودش عی هجد

 .دوباره_

 .فرهاد چجمانش در آینه های یجمی رنگ همسرش عی نجدند

 .اولدن بار این عطر بود_

جمع ار عی هندضعی خنددض گونه اش چال هوچکی عی افتدض هوچ  و دل اکاآ دهض ندیده بودض نرگس چادر را 

این یکی را ندیده بود و واتی ع رم اده بودندض واتی به خلوت رسدده بودند و چجماآ دخترک از ارم به زیر 

ه ود و چجماآ او اازه بافتاده بود و عطر دل انهدد یاسش زیر بدنی اش زده بود، واتی امام دخترک لبخند اده ب

  .چجمه ای رسدده بود هه اا به رال ندیده بودضچال هوچ  رو ی  گونه نرگس، بارها دلش را اکاآ داده بود

عجق خود عن ده اس ض عصای عوسی ، هالم عدسیض گن دنه ی سلدماآ ، همه از همدن هلمه و رس عی آیدض 

عدسی و عجق سلدماآ عن ده عی هرد ضراو به عنبود  اگر عجق نبااد عن ده ای عننا نداردض عجق عوسی ،عجق

 .یا به عنجوقض اصل بودآ عجق اس  ضفرهاد عن ده را این روزها زیاد لمس عی هرد و نرگس بدجتر

*** 

عهناز، امام اب را با چجم هایی گریاآ به صب  رسانده بودض بارها عادرش در عورد ررفهایجاآ با فرهاد پرسدده 

جوابی او را از سرش باز هرده بودضامام رورش ، همه وجودش درد عی هردضصدای ص ب   بود و او هر بار با

هردآ عادرش با همایوآ خاآ عثل همدجه بلند اس  ض سرش را عداآ دس  هایش عی گدردو عل زه ای را هه 

 یرویش هجدده بدن دنداآ هایش عی گدردض ف ای اااق عثل ی  طبل او خالی، اعا سنهدن روی سرش فجار ع

 .آورد

 

اعروز اکلدزمو با این دختره هر جضضض عجخص عی هنم همایوآ ، بسه این همه گربه راصونیض پسره رفته پج   _

سرام نهاه نمی هنهض آبروعوآ رفتهض زآ صمدی دیروز بدن ررفاش چند بار اسمجو برد، عی ارسم بزهمن ، هاش 

 ساور زود

  !عی ارسمار بداد ، عن از این پسره و این سرد بودنش هم 

 .صدای همایوآ پایدن ار از عادرش به گوش عی رسد

  .درس  عی اهض ع بوریم درستش هندم ، رواس  به عهنازم بااه _

صدای ررم زدآ ها رالش را بدار عی هندو عل زه را ع کمتر عداآ دنداآ هایش فجار عی دهدضهر هسی به 

اعوالی هه به زودی رراج عی ادندض او عانده بود با فکرش خودش بودض عهراآ به فکر زنش ضعادر و پدرش به فکر 

 .انهایی و عردی هه در چجم هایش هدچ برای از عجق و دوس  دااتن نبود

*** 
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با بلند ادآ صدای زنگ در رداط با سنهدنی و هرختی هه این روزهای آخر بدجتر عهماآ جسمش اس ، از 

و آهسته اش را بر عی داردض این چند روز آخر، بدجتر روی اخ  خواب بلند عی اود و به سم  در گام های نرم 

از چند عاه گذاته به خاطر وزآ زیاد هردنش اذی  عی ادض به سختی به سم  در سالن عی رود ض به ی  ادعی 

 .در نرسدده ااع  بلند و ورزیده عهراآ در عداآ در ظاهر عی اود

  .سالم خانم خانما_

دنداآ های خرگوای جلویش نمایاآ عی اودض عهراآ عرابلش ارار عی  لبخندی آرام به روی همسرش عی پااد ،

 . گدردض بسته خرید ها را باو عی آورد

  .اینم سزارش عدید خودم و دختر گلم _

 .گالره با هماآ لبخندش همی ابروهایش را نمایجی در هم عی هند ضجواب سالعش را عی دهد

  بازم دخترت؟ _

صوراش عی هندض عهراآ امام رواسش به دعاغ پ  هرده و رنگ همی پریده ی  نهاهی به بسته های خرید عرابل

  .همسرش اس  ض گالره دستش را باو عی آورد و بسته را ی  دور عداآ دس  عهراآ چرخی عی دهد

  !عهراآ جاآ، دوباره یادت رف ض خوبه فرهاد عهموآ خوداهض نخریدی بازم _

دوباره فراعوش هرده بود ض هم ویارانه گالره بود و هم عدوه ی عورد عالاه عهراآ، وسایل را ی  دور نهاه عی هندض 

  .فرهاد

فرهادی هه از روز خواستهاری خودش را دور ار از همدجه عی گرف  و او ارجد  داده بود بهذارد با خودش و 

 تن، همدجه هم خوباطرافدانش هنار بدایدض البته ابده اش هم هرده بودض باید عی فهمدد زیر یوغ ساور خاآ رف

ندس ض رس عی هرد این دور بودآ بهتر اس  و فرهاد را در عنذوری  و دوستی ااآ ارار نمی دهدضه  دس  

 .آزادش را به پدجانی اش عی زندض به صورت آویداآ گالره نهاهی عی اندازد

  .اهای وای اوآ عی رم عی گدرم، چدد دیهه ای نمی خوای ؟ فرهادم دیهه هم هم پدداش عی  _

گالره عی خواهد بسته ها را از دس  عهراآ بهدرد ضعهراآ با لبخند نهاهش عی هند و عی گوید: دیهه چی ! او 

 ! برو استرار  هن ، هی بااه این روزهای آخرم اموم اه، عن دخترعو ببدنم

ره رویای باور صدای اعتراض گالره از سالن ، عداآ آاپدخانه لبخند به لبش عی آوردض این چند عاه و وجود گال

نکردنی بود ض هه دوس  نداا  هرگد اماعی دااته باادض اگر وضند  و بارداری غدر عنتظره گالره نبودض هماآ 

روز هایی هه عورد آزار و اهدید های بی پایاآ عادرش و همایوآ خاآ ارار گرفته بودض از ایراآ عی رف ض راو هم 

د بدوآ دردسر زندگی هنندض زندگی هه آرزویش بود، عادر و پدرش فرط عنتظر بود ض عهماآ هوچکجاآ بداید و بن

برایجاآ فراهم هنندضگالره با رفتن عهراآ، دیهر به سم  اااق خواب نمی رود و ارجد  عی دهد وسایل پذیرایی 

ه هه عهراآ خریده اس  را آعاده هندض فرهاد هماآ چند باری هم هه آعده بود ض به دلش نجسته بودض عردی آرام ب

 . نظر خودش و به گزته عهراآ دلررم و صبور

دوباره صدای زنگ در بلند عی اودض با لبخند به سم  در عی رودض عهراآ بارها گزته بود دوس  داردض با وجود 

هلدد هایش زنگ را بدند و هر بار هه در چهارچوب در ارار عی گدردض گالره نددی  در به انتظار ش باادض 
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عی دهد و به سم  ایواآ عی رودض عهراآ ابل از رفتنش گزته بود در را هاعل نمی بندد اا دستهدره در را پایدن 

اگر فرهاد آعد ع بور نبااد پله ها را پایدن بدایدض با باز هردآ در و ایستادنش از دیدآ آدم های ایستاده عداآ 

رده بودض آخرین بار هم با رداط، عتن ب و اوهه ادعی به عرب عی گذاردضوجود این آدم را چند باری ا مل ه

عهراآ دعوای سختی هم گرفته بودو نتد ه اش اده بود نرفتن عهراآ به خانه ااآ و به اول خود عهراآ، عطای 

این عادر و پدر را به لرایجاآ بخجدده بودضسرو، نهاه هوااهی به رداط آب پاای اده اطرافش عی اندازدض عهناز 

 ض دوس  نداا  آراعش برادرش را با وجود اینکه از او غافل اده بود، بهم دو ادم عرب ار از عادرش ایستاده اس

بریددض با وجود همسر باردار و پابه عاهی هه همدن روزها وضع رمل داا ، اصال دوس  نداا ، باعث آزار و 

د عهراآ، اذیتی اودض هر چه به عادرش اصرار هرده بود، این ب ث ها را بهذارد برای بند از به دندا آعدآ فرزن

نتد ه ای به جد اجر و هوچ  ادآ خودش برایش نداا ضگالره ادم رفته را با عسلط ادآ به خودش بر عی 

گرددو جلو عی آیدضامام رعری را هه از پاهایش در رال رفتن اس  ض جمع عی هندو با دهانی هه طنم زهر عی 

 .دهد به ررم عی آید

  !سالم  ستت_

ایواآ نددی  عی اودض دخترک زیبا بودض همدن زیبایی هم رتما پسرش را اسدر سرو عغرورانه ی  ادم دیهر به 

هرده بودض اعا دوس  نداا  از این بدجتر آنهم بند از چند عاه اسدر دستاآ این دختر بااندض با ا زه ای هه با 

خود، خودش داا  و عهماآ ناخوانده ی نرجه هایش اده بودض ا زه ای هه باید برای همدجه هم از بند 

دخترک باادض دخترک و فرزندش در رد آنها نبودندض صمدی و اعتبارش ، به همراه یروت و اعتبار ساور عی 

اوانس  این خرابی و رراج اعوال را جمع هندض اگر عهراآ اسدر این زآ نبود و فرهاد همی اوجه اش را به عهناز 

هر دو فرزندش را به زور سر سزره عرد بنجاند اعا بدجتر عی هرد !همه چدد اا به رال درس  اده بودضراضر بودض 

 .ا ردر و پایدن آعدنش را از ااآ و جایهاهش را از دس  ندهد

 

 عهراآ ه اس ؟_

گالره ی  ادم جلوار عی آیدض لبخندی لرزاآ به لب عی آوردض ااید عادر اوهرش آعده بودض اا او و همسرش را و 

زیبایی بود اگر اعروز با این آعدآ ع رق عی ادضااسد این هودک زندگدجاآ را به رسمد  بجناسدض رویای 

  .باوخره عن ده عی هرد

  !اوآ عداد عادرجاآض بزرعائدد _

با دستهای عرق هرده اش به سم  پذیرایی و داخل خانه اااره عی هندض اکاآ فرزندش در بطنش باعث عی 

عادرش را فهمدده بود!سرو نددی  ایواآ عی اودض دس  راستش را آرام روی اکمش بهذاردض هودهش دلهره 

ایستد ض از هماآ پایدن، به گالره از سر اا پا نهاهی از سر ا ردر عی اندازدو بند پوزخندی عهماآ لب هایش عی 

اودض گالره با دیدآ نهاه زآ عرابلش همی خودش را جمع عی هند و دستی به روسریش عی هجدض نهاهی به 

اط عی اندازدض دخترک را دوس  داا ض با آنکه برخوردش با او خوب نبودض اعا با عهناز ایستاده هنار در رد

 .ررفهایی هه از عهراآ اندده بودض بدجتر دلش به رالش عی سوخ 
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  .عهناز جاآ، چرا جلوی در ایستادی بزرعائدد ، عهراآ اوآ عداد _

پسرعو از راه بدر هردی؟ نه؟ عادرض عادرض سرو لبخند ه ی عی زندض رو به دختر عی گوید: با همدن زبوآ ریختنات 

اعروز اوعدم اکلدزمو باهات عجخص هنم دخترجوآض هم خودت، هم اوآ بچه ای هه برای ع کم هردآ جا پات 

وارد عددوآ هردیض هر چی بخوای عی دم از زندگی عهراآ برو بدروآ، اا ل ظه ای هم هه باام چه خودم چه 

فرط بروض عهراآ اسدر هردی ، زورم بهش نمی رسه به او هه عی رسهض عی  اوهرم خرج خودت و بچه او عی دیمض

دونم به خاطر پول و عواند  خانواده اش زنش ادیض عن بدجتراو به  عی دم فرط نباش دختر خانمض بچه اام 

 عال خودتض روصله ام دیهه از این ررفها سررفتهض چرا نمی فهمی جات ااتباس  ؟

ه الب گالره افتاده وجودش را هم عی گدردض با گاعی لرزاآ همی جلوار عی آیدض با ررفهای سرو، لرزی هه ب

دستش را بند ستوآ بغل ایواآ عی هندض به زنی هه بدوآ هدچ رسی به او چجم دوخته و نخوت و غرور از امام 

 .چهره و لباس هایش و ررفهایش عی بارد نهاه عی هند

هراآ خودش از هموآ روز اول اوعد جلو ، به خدا عن نرجه ای برای عنضضض عن به خدا هاری نکردم، عهراآضضض ع _

  .پسراوآ ندااتم

سرو، دستش را به عالع  سکوت باو عی آوردض گالره نزسش را ربس عی هندو بغض امام گلویش را عی گدردض 

نزس هایش سنهدن اده اندض ضربه بندی طزلش در اکمش، باعث عی اود دوباره دستش را روی اکمش 

ذاردض عهناز رال دخترک را عی بدندض ناخودآگاه ادعی جلو عی گذارد ض عادرش را صدا عی زندضسرو با صدای به

 .عهناز، بدوآ نهاه هردآ به او اجر عی زند

او دخال  نکن ، عن اعروز باید اکلدزمونو با این دختره ی هرضضض عجخص هنم ، اوله رروضضض او بردار و از  _

  .ی دونی هه براش رفتم خواستهاری ، او باای یا نباای عروسم هس دیهه ایزندگدموآ برو بدروآض ع

به هودهش؟ به راصل عجق پاهش اوله رراضضض عی گز ض هودهی را هه از برگ گل هم پاهتر بود، راصل عجق 

  بود! چطور این زآ دلش عی آعد؟

اودضهمدعاآ با ادعی هه هوااه و ادم لرزانش را به سم  پله اول بر عی دارد اا هم اد و چجم در چجم سرو 

لرزاآ بر عی دارد نهاه از سرو نمی گدردضبا بغض و نهاهی ارسدده و دردی عداآ اکمش هه هر ل ظه بدجتر عی 

  .اود، عداآ نزس نزس زدآ هایش، لب عی زند

  !...اما بهضضض بهضضض بچه ی عا! به نوه خوداوآ عی گدنضضض ررو _

دآ چددی عی آیدضصدای عهدبی هه ااید پایاآ دندا باادضصدای افتادآ و ررفش امام نجده صدای هوبدده ا

 !لرزیدآ زعدن

 !صدای جدغ زنی از سر درد و ناله ی آرامض هودهی

صدای جدغ عهناز بلند عی اودضچند پله و بند نرش زعدن ادآ گالرهض ی ض هلمه ررم، و خودخواهی و ل  بازی 

ودش را به گالره عی رساندض گالره از درد به خودش عی پدچدض دس  زنی به نام عادرضعهناز، ارسدده و سریع خ

رلره اده روی اکمش و خوآ اره گرفته از پدجانی اشض سرو را از جایش اکاآ عی دهدض صدای خنده دو عرد، 
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عداآ صدای گریه عهناز و ناله های گالره گم عی اودضعهراآ همانطور هه در را باز عی هندض با خنده جواب هل 

 .همدجهی اش را در عورد جنسد  هودهش عی دهدهل 

در هه روی پاانه عی چرخد، نهاه خنداآ دو عرد به ل ظه نرسدده از ورج  پر عی اودض عهراآ، یا خدایی فریاد 

عی زند و به سم  گالره عی دود، ویارانه های گالره وسط رداط عی عاندض فرهاد اوهه به ص نه ی پدش رویش 

باوی سر عهراآ و همسرش عی رساندض سرو، عثل ی  چوب خج  اده، فرط نظاره گر  نهاه عی هند، خودش را

ناله های گالره و آغوش و دس  های عهراآ اس ، هه گرد اانه های همسرش رلره اده و با التماس او را 

ض گالره، صدای عی زندضگالره از درد ناله عی هندضصدای هق هق های امام نجدنی عهناز، امام رداط را پر عی هند

 .گالره! گزتن های عهراآ، سر به آسماآ عی بردض سرو، فرط عثل ی  ع سمه ی پر نخوت نهاهجاآ عی هند

  .هجتدشضهجتدش عاعاآ؟ آخر غرورت سرعو خوردض آخر ل بازی  بدبختم هرد _

  .صدای فریاد و گالیه عهراآ امام رداط را پر عی هند

  .با ررم عهراآ، بر عی خدددسرو، بی نهاه به پسرش، سری اکاآ عی دهدو 

  ربطی به عن ندارهض عهناز؟ _

عهناز، را بدن این بلبجو فرا عی خواندض بن ی آدم ها را ااید خدا به رال خودااآ رهاعی هندض! سرو، ااید از 

 .هماآ ها بودضفرهاد با ررفهایجاآ به خودش عی آیدض دستی سر اانه عهراآ عی گذارد

  .برم عاادنو بدارم، زود باشض اوآ وا  این ررفها ندس عهراآ جاآ، همکش هن عن  _

 ناله و سرو ع دب خونسردی و عهناز هق هقض اود عی هجدده سمتش به عهناز اا  از پر نهاه  با ررم فرهاد

 .هند عی ار خراب را عهراآ رال  گالره های

  گالره جاآضاربون  برم، ا مل هن، بااه؟_

  .دود و رو به عهناز عی گوید: عهناز همکجوآ هنفرهاد به سرع  به سم  در عی 

عهناز، با ررم فرهاد عثل ی  آدم خواب هه به یکباره لدواآ آبی بر صوراش ریخته بااند، از جا عی جهد ض عداآ 

سکسکه هردآ هایش، عهراآ را صدا عی زندضعهراآ، غافل از همه ی دندا سر پر خوآ همسرش را به سدنه عی 

 .دل هر بدننده ای را به درد عی آوردفجاردو ن وا هایش 

  ...گالرهضگالره جاآضاو روخدا جواب بدهضالبم داره هنده عی اهض گلی جانم _

فرهاد، عاادن را جلوی در پارک عی هندض سریع به سم  رداط عی دود، این چه بالیی بود هه داا  به سرااآ 

  !زندضبرادرش اصال در این عالم ندس عی آعدض عهناز، هنوز هم هق هق عی هندو عهراآ را صدا عی 

 .فرهاد، باوی سر عهراآ غافل از دندا عی ایستدو دستش را روی اانه اش ع کم اکاآ عی دهد

  .عهراآض عهراآ، بلند او زن  از دس  رف  _

عهراآ، همانطور هه سر گالره را بدن دستهایش گرفته همی جابه جا عی اودض عهناز به سرع  به سم  گالره 

اتابدو اانه هایش را عی گدردض با برپا زدآ عهراآ، دخترک از زعدن هنده عی اودضهسی به سرو و بودنش  عی

 .رتی فکر هم نمی هند



 

خواجه پور)ونوس( زهره –رمان دور دنیای تو می گردم   

اتافتن چند پدا  و پرستار به سم  زنی هه صورت پر خونش و اکم برآعده اش اولدن چددی اس  هه به 

  !ارش را، عل  اصلی رادیه را از یادااآ عی بردچجم عی آیدضالوغی اطرافجاآ و بی رواسی هر هدام، سرو و ه

*** 

سرو، ایستاده اه راهرو بدمارستاآ نهاهش بدن دو فرزندش در گردش بودضعهراآ با ادم های اند به سم  اااای 

هه گالره را برده اند، عی رودض عهناز روی زعدن و اکده به دیوار دندا را امام اده، جلوی چجم هایش عی 

  ا دیدآ رال دخترک عی عاند ادعی جلو بهذارد یا نه ؟بدندضفرهاد، ب

ادعی هه بردااتی از عهر و الز  را در دل دخترک ندااته باادض چند بار پن ه پایش را جلو عی آوردو پجدماآ 

عی اود ضاعا در نهای  اا  ها و ناله های غریبانه ی عهناز، اسلدمش عی هندضعرابل دخترک روی دو زانو عی 

 .از انهج  هایش را جلو صوراش گرفته و صدای هق هق آهسته و بی جانش عی آیدنجدندض عهن

  !عهناز_

با عهناز، گزتنش دخترک هق هرش بلند ار عی اودضهالفه و عصبی از اازااات پدش آعده، دوباره صدایش عی 

 .هند

  .ی افتهعهناز جاآض خواهش عی هنم ، آروم باش ،همه چدد درس  عی اه ، اآ اااهلل اازاای نم _

عهناز، با امام ادآ ررم فرهاد دس  هایش را از عرابل چجم هایش پایدن عی آوردو جلو دهانش عی گذاردو 

سکسکه بی اعاآ نزسش را باو و پایدن عی هندضفرهاد لبخند لرزانی عی زندض چجم های سرخ و پر از آب دخترک 

 .دلش را به درد عی آورد

  !نمی افتهض اعددت به خدا بااهبرو دس  و صوراتو بجور ، اازاای _

اا  های بی صدای عهناز و نهاه خدره اش رو به چجم های فرهاد و اطمدنانی هه دوس  دارد از نهاه این عرد 

بهدردض چجمانش را بدجتر خدس عی هندض اگر اازاای برای گالره عی افتاد ض دندا برای برادرش امام بودض فرهاد 

هندو نهاه عهناز هنوز با هق هق های رید و سکسکه دلش را طوفانی هرده دستش را روی زانویش عج  عی 

 اس ض هاش هسی بود ضی  زآ ، اا عی اوانس 

 

واال التداعی برای درد و دل دخترک عظلوم اعروز باادضدستش را جلو عی آوردو پر روسری عهناز را بدن دو 

آض فرط سدل اا  عهماآ چجم های سداه و انهجتش عی گدردضنهاه دخترک هنوز هم به اوس ض بدوآ پل  زد

خمارش اس ضفرهاد پر روسری را بدن انهج  اس  و اااره اش عی گدردو عرابل چجم هایی هه درد از همه 

 .رگه های ارعدااآ بدداد عی هند گواه چجماآ عهناز عی هجدض اطرات بی اعاآ اا  اماعی ندارند

  .ه اا خودش نخواد چددی نمی اهگریه نکن دختر خوب خدا بدرگه ، هرگد یادت نر_

عهناز سکسکه ای عی هندضلب های فرهاد همی ه  عی اوند اا ااید طرری از ی  لبخند اعدد بخش به 

دخترک دااته بااندض اعا رال بدش هم نمی گذارد عاعن عطمننی واال برای این ل ظه عهناز باادضعهناز سر 

 .ی فرهاد عی هجداکاآ عی دهدض گواه روسری را از عداآ انهج  ها

  !عتتضضض عاضضضعاعاآ فرط داا  باهاش ررم عی زد _
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با ررم عهناز، نهاه فرهاد به انتهای راهروی بخش بر عی گرددو ندیدآ سرو باعث عی اود پوزخندی عهماآ 

 .چهره اش اود

  !بذارش برای بند_

تهای ع طربش هه درهم عی زعاآ به هندی عی گذردض نزس های بریده بریده عهناز به خاطر گریه اش و دس

 .پدچد رال فرهاد را هم بدار عی هند

  ...برو یه هم بدروآ هوا بخور اا یه خبری_

 .صدای هواری هه ف ای بدمارستاآ را عی گدردض جمله اش را نصزه در گلویش خزه عی هند

 ضهند عی اند ادم گدرد، عی ل ظه ی  را بدمارستاآ ف ای هه بلندی صدای سم  به فرهاد از زودار  عهناز

اع  زانو زده عهراآ آه از نهادش بلند عی هندو جدغ عهناز اانه هایش را به لرزه ا اورژانس، ورودی به نرسدده

  عی اندازدضاعکاآ نداا ،

همه چدد دور اندی اعروز گرفته بودض عهماآ ادنش خانه عهراآض دیدنش جلوی در، داخل ادنجاآ، صدای گریه 

گالره، بودآ سرو ، بدمارستاآ و راو رفتن گالره در عدن ناباوری و آعدآ طزلی بی گناه  عهنازو ااع  نرش زعدن

  !به دندا بدوآ وجود عادری به ن اب  و پاهی برگ گل و ااع  خمدده ی عهراآ

 .دستش را روی اانه ستبر و خمدده عهراآ عی گذارد

  !عهراآ_

  دعها بودآ عی رسدد، زبانش به هاعش عی چسبدد؟نمی اوانس ، چرا به دلداری دادآ عی رسدد، به هنار آ

نهاه عات عهراآ، به عوزائد  های رنگ و رو رفته ی بدمارستاآ، به سمتش بر عی گرددض خالی و غم زدهض پج  

 چه داند نمی و عاند عی اش خدره عهراآ ی عرده  نهاه سداه رنهش، دیهر آآ زولی و اور این اواخر ندس ضنهاه

افتاد، دلش را به درد عی آوردض هم زعاآ صدای همایوآ، زنگ  عی عهراآ ی گونه روی هه اکیا ی اطرهض بهوید

 .خطر را به صدا در عی آورد

 چی اده عهراآ؟_

همدن، ی  جمله عی اود باروت و آاش به وجود عهراآ عی زندض پرش ی  عرابه ای او و داد بلندشض ان هر 

بلندش و رسددآ در ی ض چجم بهم زدآ، عرابل همایوآ و صدایشض بدننده ای را به لرزه در عی آوردضادم های 

  .دندا را عی لرزاند

چددی نجده! عهه باید اازاای افتاده بااه پددااوآ بجه؟ زن  و خودت رار  ادین؟ عهراآ عردض عهراآ از چند  _

  .ساع  پدش عردض هنار زنش عی خواآ چالش هنن

درس  در ی  وجبی پدرش ایستاده و داد عی زندض فرهاد عرابلش و   .فریادهای عهراآ، فرهاد را اکاآ عی دهد

 .بدن او و همایوآ خاآ عی ایستد

  !آروم باشضعهراآ_

  .عهراآ، بی اوجه به فرهاد، سدنه به سدنه ی همایوآ عی ایستد و دس  را روی اانه ی پدرش عی هوبد

  اآ؟رار  ادین؟ از دیدآ بدبختی و سده روزی بچه ااوآ خوا الدن؟ ه_
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فریاد گوش خراش و اکسته و از سر درد عهراآ، چجماآ همایوآ را ل ظه ای عی بنددض دستش را سر اانه ی 

  .عهراآ عی گذارد و سنی عی هند از همایوآ دورش هند

  !عهراآض به خودت عسلط باش_

ضدستهایش را از عهراآ با چجم هایی خدس از اا  نهاهی به او و بند به پدرش عی اندازدضادعی عرب عی گذارد

 .هم باز عی هند

رار  باش پدر عن ، رارته رار ضزنم رف ض اینردر زود هه نزهمددم چی اد، زن  هجتش ، عادرمض عادرم، عی _

  فهمی؟

صدای گریه ی بلند عهراآ، راهروی بدمارستاآ را پر عی هندضدستی روی البش عی گذارد و بی اوجه به اطرافش 

  .ناله عی هند

 ض خدا یه بار بهم نهاه هردض یه بار و نذااتدنض خداض خداضخدا ه ایی؟امام زندگدم_

فریاد دردآلود، عهراآ همه جا را پر عی هندضهمایوآ، اوهه و با اخم نهاهی به پسرش عی اندازد، پسری هه 

ی ل عع نوآ و دیوانه و گریه هناآ، به سم  اااای هه چند ادم جلوار اس  عی رودضهمایوآ، رو به فرهادِ عستاص

 هندو عی پرسد: چی اده فرهاد ، این پسر چی عی گه؟

 .فرهاد بااخم نهاهی به عهراآ و بند به همایوآ ناباورعی هند

  .گالره عُرد همایوآ خاآ _

  .همایوآ، یکه خورده، خدره به عهرانی عی اود هه سر به دیوار اااای گذااته و گریه عی هند

عدده اس  و عادری و عادر ادآ را به چجم های زیبا و عنصوعش هنوز جنازه همسرش در آآ عل زه سزدد آر

ندیدهضن واهای عهراآ دل هر هسی را هه از راهروی، بدمارستاآ رد عی اود به درد عی آوردو سکوت عهناز هم 

بند از انددآ خبر عردآ گالره و عات ادنش درد به الب فرهاد عی اندازدضصدای پرستار باعث عی اودض نهاه 

 .اد، به عهراآ و چجم های خج  اده عهناز از در و فاصله بهدردعات فره

 .آاای هاا ، نوزاداوآ رالش خوبه _

 دندا ه ا عی چرخدد؟

 در راستای رره  عرربه های ساع ؟

  بدن عنظوعه امسی؟

 این ا عداآ راهرو بدمارستاآ؟

 دروآ اااای چند عتر آنطرم ار؟ه ا؟

دندا باز هرده بودضعادری دور دندای هودهی چرخدده بودضپدری برای عادری، آرعدده بودو فرزندی چجم به 

 .آرزوهای دفن اده اش در گورستاآ بی عروت دندا اا  عی ریخ 

عطمننا دور اند و هند دندا بهم ریخته بودضعادری خوابدده با رریری به سزددی بهج ، به نرعی گل های اااای ، 

  .تظاری زآ بودنش، برای همدجه بی سر و همسر و فرزند،رفته بودبه آرزوهای همه عادرهای دندا، به چجم ان
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ادری هه ادره جاآ بودو خجکدده ضنوزادی بی خبر از همه جا پا به جای غریبی گذااته بودو ادر عی طلبدد

  .بودض عردی خمدده و بی پناه، چوآ هودهش، روی همه چددچجم بسته بودضعرگ بودو زندگی نزس عی هجدد

یردناضگسلی عظدم عداآ اصه عهراآ و گالره ، اهورای هوچ ،افتاده بودض چه دردناک پا به دندا گذااته آوار بود 

  بود؟

فرهاد، انها هسی اس  هه واهنش نجاآ عی دهدضبه طرم پرستار عی رودض آهسته به پرستار عی گوید: باید چکار 

 هندم؟

 .پرستار با نارارتی به عهراآ نهاه عی اندازد

  !زداونو عناینه هرده ، عا بهش رسددگی هردیم ، گزتم ااید بخواین ببدنددش، برای عادرش عتاسزمدهتر نوا _

اجکر عی هندض به سم  عهراآ عی رودضعهراآ چجم بسته به دیوار اکده زده اس ض همایوآ ساه  و صاع ! یکی 

ود خودش را زود برساندض باور در عداآ به فرزندانش نهاه عی هندض آعدآ سرو و خبری هه آورده بود باعث اده ب

 .عردآ دخترک سنهدن بود

 .عهراآ،را آرام صدا عی هند

 عهراآ،عی خوای پسراو ببدنی ؟ _

گزتن از عاندآ هاو انهایی خانماآ سوز،سخ  بودض ر، آغوش عادر، گزتن از رفتن ها،دیدآ و انددآ از عجق پد

ضعهراآ پر بغض سر اکاآ عی دهد ضادم اول اینردر سخ  هه فرهاد بغ ش را ع کم عداآ گلویش گم عی هند

بردااته عی اودض زنی پج  سر عی عاندضعهراآ، با ادم هایی سنهدن ان بی جانش را به سم  ناه ا آباد عی 

 .برد

 .عدخرم دندای! ناعرد دندایض بود نرسدده هم سال به  بودض دندایی هه خوای هایش دندا روی سرش آوار

  .رش عی گذاا ض دندای سزددی و پاهی و عجق راعی رف  و ی  دندا را پج  س 

  .گالره، جلوی چجمانش لبخند عی زد و او را عی خواندض با هودهی در آغوش! سزدد پوش و زیبا

 هب دس  اوانس  نمی  با ان پوش سزدد جدیدش، زیبا بودض رتی اگر لباس عرگ بود! ان پوای هه دیهر

ی رساندض به چهارچوب در اکده عی زندض ع ایستاده هنارش فرهاد، هه دری به را لرزانش دستهایضببرد اردیسش

 ! چردر فرق بدن دو اااق بودض رتی رنهجاآ

دستش را به آهن سرد بغل اخ  هوچ  عخصوص نوزاد عی گدرد، جاآ عی هند اا از چهارچوب در به این   

  .نرطه عی رسدض عرد بودآ خودش سخ  ارین صز  و نسب  دنداس 

بودآض راو وزآ ی  نسب  ض اانه آیا خم نمی هند؟ اطنا پدر بودآ و دیدار اول برای هر پدری آرزویی راو پدر 

ادرین اس ض اعروز آرزوهای ی  عرد به هابوسی الخ بدل اده بودضنوزاد پدچدده اده عداآ عل زه ی سزدد، دل 

 .فرهادی را هه پج  عرد خمدده ی، جلویش ایستاده به درد عی آورد

 .اول انهار اانوآ نانواته ای س ض اولد و عرگ با سزدد اع ا عی اد از هماآ
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عهراآ با بغض و عطشِ لمس هودک دستش را جلو عی بردضآهسته و سنهدن ض لمس واژه ای به نام فرزند بدن 

درد پدچدده در البش سخ  عی اود ض واتی بدرگترین آرزوی  دیدآ اولدن بار طزل  در آغوش پر عهر عادرش 

  واتی آرزوی  ی  خانواده هاعل بااد ! وایضضض خدا هه چه سخ  عی گذرد؟ بااد ض

  گالره ه اس ، اا ان فرزند را به آغوش فجار دهد و به دستاآ پدر بسپارد؟

دس  بدرگ و عردانه عهراآ آهسته و لرزاآ روی گونه نرم نوزاد عی نجدندض سردی دستهای پدرو رس ر ورش 

هر بدننده ای را اکاآ عی دهدضصدای لرزاآ عهراآ،   هدض جدغ رید و ضند  نوزاد، نوزاد هوچکش را اکانی عی د

 .اااق را به لرزه عی اندازد و اا  امام هسانی را هه پج  سرش ایستاده اند را جاری عی هند

  !خوش اوعدی پسرم ، خوش اوعدی آرزوی اجنگ گالره، خوش اوعدی بابا _

روی پدجانی هوچ  نوزاد عی گذاردضفرهاد بغض نجسته در گلویش  سر خم عی هندض لب های خدس از ااکش را

را عرب عی زندض نددی  به عهراآ و هودهش عی ایستدضادرت بداآ هلمه ای را در خودش نمی بدندض انها هاری 

هه عی اواند بکندض دستی اس  هه روی اانه رفدق و برادرش عی گذارد و پج  ناخن اااره ای هه به صورت 

 .دضآهسته ار از عهراآ ن وا عی هندض خوش آعد عی گویدض به نوزادی هه راو عرد اصه خودش بودهودک عی هج

 

 

 

*** 

 .دانه دانه اا  هایی را هه با هر جمله اش عهماآ چجم هایم اده اس  را عی گدرم

ی کاآ هااصه ی الخ نبودآ ها، همدجه اکرار عی اد و عن اا این ل ظه نمی دانستمض عردی هه البم را گاهی ا

  !هز  ریجتری عی دهدض اولد الخی دااته اس 

لدواآ آب را ی  نزس سر عی هجدض رس عی هنم او هم بغض داردضدیدآ ی  اازاق اا انددنش، دندا، دندا فاصله 

  !بودض درهش هم سخ  ار

ن بدنجاآ چجم هایش را با درد عی بنددضبا این هارش ااید عی خواهد خاطره هایش دور اند بهدرندضدوری هه ع

چددی نجنومض ااید خاطرات بازی عارو پله در پستوی ذهنش راه انداخته اندض برای همی امرهد و دور ادآ 

رواسم از آنچه اندده ام، نهاه دور عی چرخانمض عی خواهم نور چراغ های ننوآ و رنهی و فانوس های ایستاده 

هنم را هم چرخ و فل  عی هنم و ی  آآ عداآ این باغچه خاص! همی دلم را روان هنندضچرخ عی خورمض ذ

 .چرخددآ یادم عی رود

 .ده ادم، بدس  ادم ، نمی دانم چند ادم آنطرم ار، او ایستادهض نهاهم دورش را ی  جا عتوا  عی هند

 . ایس  هاعل

هوعن، گوای اش را عرابلش گرفته و خدره صز ه گوای عی اودو بند با ررفی هه هوعن عی زندض اخمی عی 

 هوعنض اندازد عی خنده به را دو هر ررهتشضنجدند عی هوعن  به ناگاه دستش باو عی آیدو روی اانه یهند و 
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 را او های اس  ناز این طنم بار ی  خوب یکی عنض دهد عی عاساژش و گذارد عی اش اانه روی را دستش

  .ام چجدده

به جای جای ساختماآ، اوجه هوعن را با دستش به سم  ساختماآ ادیمی عداآ باغ باو عی آیدو اااره هایش 

هم به سم  ساختماآ عرابلجاآ عی هجاندو بدن دور گجتن های دستش و اااره هایش ض نهاه هوعن، ل ظه ای 

چجم های خدره ام را اکار عی هند و لبخند هوچکی به رویم عی زندضولی او آنردر غرق اوضد ااش اس  هه 

 .نهاه اجنه ام را نمی بدند

 دم ؟خسته ات هر_

چجم عی گدرمض نهاهم وزنی نداا ؟ یا دل او با عن نبودض رسم نکرد؟ پس عن چرا نهاهش را رس عی هردم؟! 

 .بغ م را به زور عی بلنمض رد خج  اده ی اا  روی صورام اخم های پدرم را در هم عی هند

 .نهضاعا برام دردآور و سخ  بود _

 .سر،اکاآ عی دهد

سخ  ار عی ادمض هم عن و هم عهراآ یه راهو رفتدم، راهی هه عهراآ اا ل ظه عا آدعا یه واتایی از سنهم  _

 ... آخر ع کم ایستاد و عن نتونستم و نجد

آهی عی هجدض لدواآ آب را عرابلم عی گذارد و با چجم اااره عی هند، بخورمضچجم هایم خدره چدن و اکن های 

 .گواه چجمش عی اود

ادآ های عداوم غرورم، ندیده گرفتنم، باعث ادض یه انتخاب پر ااتباه هنمض ل  بازیض عرده ی دیده ادآضخرد  _

عادرت بهترین اازاق زندگدم بود ، اعا انتخابم با دروغ و از سر خدرخواهی عادرم اروع اد و سکوت هردم و دل 

ورا، درس  به دل دروغ دادمض عثل همدجه زبوآ ررم زدآ ندااتم! عرد ع کم ایستادآ نبودم، برعکس عهراآ! اه

  .عثل عهرانِهض عهرانی هه هنوزم دلم براش انگ عی اه ، عرگش البمو هنوزم درد عداره

 .دستم را دور لدواآ آب رلره عی هنمض همی از آب عی نوام ولب هایم را ار عی هنم

  و ر ضنسرو زآ خوبی نبوده ، هسی هه با اساوت به یه زآ باردار با ررفاش عی اازونه ،آدم اوی ندس ! از س _

 بد بودنهض چی با خودش فکر عی هرده؟

 .چجم های فرهاد خاآ به پسرش عدزتدض لبش ه  عی اود

بن ی آدعا دوس  دارآ بد باان ، بن ی ها نرش بدو بازی عی هننضبن ی هام ع بورآ بد بجنض سرو از اوآ  _

ابول نکردض هرگد زیر بار ااتباهش دسته آدعهایی بود هه دوس  داا  بد بااه ، نمی دونم چرا ؟ هرگد اهورا رو 

نرف ض بند از عرگِ گالره، یه بار به نوزادی هه ارتداج به عادر داا  سر نددض عهنازم هم اختداری نداا ، بند از 

عرگ گالره، زندگی همه عوآ گره ی هور خوردض گره ای هه باعثش خودعوآ بودیم ، سرو با غرورش و اکبرشض 

ش گذرونی هاشض عهناز، با ضند  بودنشض عن، با انتخاب و دروغی هه اا آخرش همایوآ با هنار هجددآ و خو

نموندمض عادرم، با زیر دس  بودآ و ارسو بودنشض پدرم، با ل  بازی و یکه اازی هاشض هرهدوعموآ ااواآ هار و 

 . ااتباهات خودعونو دادیم
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روانی عی دانس  گذاته ای هه ساعتی سرم را اکاآ عی دهم ضپدرم عرد اعترام های سنهدن بودض عردی هه به 

 .س  برایم بازش هرده، ااواآ، انتخاب های ااتباه و خودخواهی ها و ل  بازی و بد ادآ آدم های اصه بود

  به عادرم دروغ گزتدن ، نه؟ _

 .خدره به دستهایم اس  ض دستهایی هه گرد لدواآ ع کم اده اند

نجوآ دادآ خودش ، سرگذاان روی عرده هایی هه همه از پنهاآ هردم! سکوت هردمض عادرم برای یکبار  _

نادیده گرفتنش بود، دروغ گز ، نمی دونم چرا ؟ به اردیر و اسم  اعترادی ندارم ، اعا به خواستهاری رفتن عا 

و به ازدواج بی سرو صداعوآ هنوزم فکر عی هنم ، سدد عرد خوبی بود، ساده و خاهیض نرگس عهربوآ بودض ی  

ساده دل بودآ! واتی رفتدم خواستهاریِ نرگس ، عادرم ع لسو دس  گرف ، جوری هه خودم باورم  رنگ بودآ و

نمی اد! سدد فرط گز  نظر نرگس و گز  خوابختی نرگسض نرگسم خودش گز  بله و خواس ض هسی رو 

اد ، عادرم ندااتن این ا ، هموآ ااواعی هم هه بود سدد، اصال ازاوآ خبری نداا ض همه چدد به یه عرد ختم 

ن ساورخانی بود هه ع بدوآ اینکه، پدش زعدنه ی ابلی به عن بده، او خواستهاری گز  همه راضدم ،همه ای هه

و عادرم از دس  ی  دنده بودنش و نادیده گرفتنموآ دورش زدیم ، راو عی فهمم خام بودمض پدرم بهتراز خودم 

ده ادمض ارعنده ی نرگسی ادم هه با آرزو و اناع  عنو عی اناخ ض چه رار  یه زندگی اروع اد و عن بازن

اوعد او زندگدم و عن با ناجوانمردی عی خواستم دااته باامشض گاهی یه اازاق او زندگی آدم، اینردر ساده به 

دس  عداد ، فکر عی هنی همدجه هم ساده داریش، اعا نجد! عن ندااتم ! بن ی چددا یه بار اازاق عدزته ، بندی 

 !  در هار ندس

  .هالفه دس  به صوراش عی هجدض با خودش درگدر بود

  !بابا _

سرم را باو عی آورم سری هه دوس  دارم وزآ ندااته باادض ر ور دااته باادض خم عی اود و از هنارم گوای 

  .اش را بر عی داردضنهاهم عی هند و با دیدآ صورام اخم پررنهی بدن ابروهای پرش عی نجدند

  گریه هردی؟ _

ریه هرده بودم ضاز عرگ زنی هه عظلوم رفته بودض عهر عی اد به پاهی رفتنش هنهام زایماآ، فکر نکردضدس  به گ

صورام عی هجم و به فرهاد خاآ چجم عی دوزم ض لبخندِ هن  لبش درهم را زائل عی هندض بی ا  از اوجه ها و 

 .دیدرید بدنی های پسرش لذت عی بردض ااید هم در اهورا، عهراآ را عی 

به صز ه گوای اش با هماآ اخم ها نهاه عی هندض نوچی عی هندو هنار پدرش عی نجدندض سرم را به زیر عی 

 .اندازمض وزآ نهاه اگر او را اکاآ نمی داد، عن را هه اکاآ عی دادض عن را هه سنهدن عی هرد

 هی ارار داد عی بندین ؟ _

ت عی هندض به عوهای عدل دارش پن ه عی هجدو عی گوای اش را از فاصله بدس  سانتی ه  اخ  هنارش پر

 گوید: 

  !خدلی زود ، چردر این خانمِ رید بدن و سخ  گدرهض عی گزتن و عن باور نمی هردم_
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فرهاد خاآ هر دو دستش را در هم گره عی هندو با ژس  عتزکری عی گوید: عن عی دونستم هه به  گزتم ، یه 

 !جای رسمی ار ببرش

 .ی عی زند و دستش را روی اانه پدرش عی گذارداهورا لبخند نادر

عنو هرگد دس  هم نهدر بابا، برعکس از این ا خدلی هم خواش اوعد، همدن ف ای ساده و سنتی او  _

اصمدمش هلی اایدر داا ، اگه خدا بخواد طرش و ایده هاعوآ به یه جاهای خوب اراره برسه ، عا به ا ربه اوآ 

  ضخانم ارتداج داریم

  خاآ سر اکاآ عی دهدض اهورا دوباره و عصرانه با نهاه رید اده اش عخاطب ارارم عی دهدفرهاد 

 !او گریه هردی ؟ _

سرم را اکاآ عی دهم ضخودم هم نمی فهمم این .  گدر هه عی داد آدم باید عی رف ، سرش را به دیوار عی هوبدد

 :اکاآ اایدد اس  یا اکذیبضرو به پدرش، با هالفهی، عی گوید

  بهتر ندس  دس  از این گذاته هدچ و خالی بکجدن؟_

با خودش چه فکر عی هرد؟ گذاته ای هه ندمی از اازااااش عهراآ بود، گالره بود وهودهی با ی  اولد غم انهددض 

ااید او هم از همدن اکرار آعدآ و رفتن ها انزر دارد هه عی گز ، دیگ گذاته را عالاه به دس  نهدریم و هم 

 .ندندم

  .ذار اموعش هندم پسرمب _

اهورا، با دستش اااره ای به عن عی هندو اکاآ از باو به پایدنی عی دهد و عی گوید: با این وضند  ؟ گریه و 

  !ارص الب خوردآ

 . فرهاد خاآ، لبخند اطمدناآ بخجی به رویش عی پااد

  .اول ابهاموم عی اه بابا جاآض او برو، هاری هه نداریض عا هم عدایم، هنوز اازه  _

اهورا، دس  هایش را عرابل سدنه اش گره عی زندو با اخم هایی در هم و عثل هودهی هه چددی را به زور و اهر 

  .عی خواهندضنوچی عی هند

عن و راجی و هوعن، اعجب ارار دااتدم در عورد ساختموآ وسط باغچه ررم بدندم ، راجی سرش یه هم  _

  .، نمی رسم دوباره بر گردم الوغه ، خلوت بجه ، ررفاعونو بدندم

ع کم و با اعتماد به نزس ررم عی زدض این روی اهورا را ندیده بودمض روی ع کم و جدی برای هار، با برناعه 

  .ررم عی زدضاز جایش بلند عی اودض گوای اش را به طرم عی گدرد

  .اینو بذار او جدب هتم _

اص  درجه چرخدده بودض عثل ی  پرگار آرام و گاهی اند و دستم را لرزاآ جلو عی برمض اهورا، اعجب سدصد و 

گاهی هم رنگ و گاهی زیادی پررنگ ضخط دایره ای هه عی هجدد ض با روش و البم بازی ناجوانمرادنه ای راه عی 

 .انداخ 

گوای را از بدن دو انهجتش عی هجمض نهاهش را رس عی هنم ض گوای را عهماآ جدب هتی عی هنم هه از 

هه گذااته بودش، عطر الخش عجاعم را پر هرده اس ضااید این الخی، از هماآ الخی هایی عی آعد ل ظه ای 
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هه زندگی برایش زیر و رو بافته بودض از اخ  پایدن عی رودض هزش هایم هنوز هم از اخ  فاصله دارندض هنوز هم 

جاآ عی هندو هنار اخ  روی بدچاره ها، آآ وسط عانده اندض خم عی اودو در عرابل چجم های ردراآ عن جزت

 .زعدن عی گذاردااآ

 هزجااو چرا وسط در عداری؟ _

اطنا، یکی ع کم فرق سرم عی زنمض ی  عج  ع کم ض ع ب  نمی هرد؟ عی هرد؟ اوجه عی هرد یانه ؟نمی 

 .فهمم ض خدایا عرا عی فهمی !سم  پدرش بر عی گردد

  .ادن نمی رم ، با هم بریم بهترهعن برم ، اما هم خواهجا زود جمع هندد، اا این ا با _

ادعی از اخ  فاصله عی گدردو انهار چددی یادش عی آیدض به سمتم عی چرخد و عی گوید: عی گن عادرم خوب 

بوده ، نمی دونم؟ ولی دوس  ندارم ااکی براش ریخته بجه و بریدی ض اگه خوب بوده ، پس جاام خوبه ! آدعای 

 ! خوب ع تاج چددی ندستن

 

اااره و وسطش را هنار هم عی چسباندو باوی ابرویش عی آورد و عی رودض رفتنی هه لبخند روی  دو انهج 

لباآ پدرش عی آورد و برق ردرت را به وجودم وصل عی هندضعی عانم هسی هه اینردر دادق عی داند بدن 

 !آدعهای اطرافش چه عی گذردض عرا هم فهمدده اس ؟

 

 

*** 

سر زا رفته بود ! ولی زندگی عهراآ، برای همدجه چددی از رنگ و بوی ابل  گالره عرده بودض در ظاهر زنی

نداا ض ستوآ خانه اش ریخته بودضگالره را بدن به  و ناباوری عهراآ دفن هرده بودندض عرابل خانواده اش ، 

 پت  پدرزنی رن ور هه ی  دانه نهارش را هم به دس  خاک سپرده بودندضسرو، نا عادونه به دل زندگی ااآ

  .هوبانده بودض پتکی هه به جای ی  آجر ، ی  ستوآ را در هم خرد هرده بود

فرهاد و االش هایش برای عهراآ به جد سکوت و سکوت او چددی نداا ض همایوآ خاآ، بند از فهمددآ عرگ 

را با چجم  گالره اا آعده بود ررم بدند با فریادها و ننره های دردآلود و خجم عهراآ روبرو اده بودض دخترهش

های عتور و سرخ از ااکش بردااته بود و برده بودضدخترهی هه از زندگی به جد ی  عرد و بودآ برادرش، انهار 

 ! نخواسته بود و راو راضی بود برادرش بااد ض ااد و پر اعدد، هر جا و با هر هس، برای همدجه

  !همایوآ و سرو، هدچ هداعجاآ نداعده بودند

عظدم اازاق عی افتاد اا درک عی هردند، همه رق زندگی دارندض ااید گالره و زندگی اش  انهار باید رخدادی

  .همانی بود هه ارزش دیده ادآ نداا 

نداعدآ و انهار گالره ای نبوده و هودهی بی عادر رها نجده ضفرهاد، برادرانه ادم به ادم عهراآ آعده بودض ع ب 

ستار اهورا ی هوچ  اده بودض نوزادی هه ادر عی طلبدد و بوی عادر ادم به ادم های الخ و گدنده ایضنرگس، پر

 .را غریبانه، از سدنه ی هر زنی به ااعه اش عی هجدد
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*** 

نرگس، اهورا را عداآ دستهایش عی گدرد و لبخند الخ و پر بغ ی عی زند ض صورت سرخ نوزاد، از چند روز پدش 

 .وی گونه عخملی اهورا عی هاردبارها اا  به چجم هایش آورده بودض بوسه نرعی ر

  بمدرم برای گریه هات هوچولوی عن! چرا اینردر گریه عی هنی؟ _

عی پرسد و اا  به چجمش عی آیدض رق داا  گریه هندض خودش هم درد بی عادری هجدده بود و درد نوزاد 

  .چند روزه را عی فهمدد

فرهاد، را بدن چهارچوب درعی بدندض چهره اش این صدای اره ی در نهاه و اوجه نرگس را از نوزاد عی گدردض 

چند روز هدر و گرفته بودض سالم آراعی ن وا عی هندضلبخند پر بغض نرگس، دستش را رره  دهد وروی انهج  

 .هایش گرد، اانه های نوزاد عی گذارد

  !اذی  ادی ؟ ببخش_

دس  فرهاد از روی دس  همسرش جدا  نرگس، پر بغ ی لبخند عی زندض اهورا را در آغواش جا به جا عی هندض

 .عی اود

  !نه! ادرینه، دلم براش آادجهض هم این بچه و هم عادرش _

نوزاد را از عداآ دستهای همسرش عی گدردض عطر خاص نوزاد زیر بدنی اش عی زندض بوی خاصی هه انهار عطری 

دایدش هرده اندضلب هایش را به جد پاهی به عجاع  ساطع نمی هندض از هماآ عطرهایی هه از خود بهج  ج

نددی  گوش نوزاد عی آورد و روبه ابله عی ایستدض چجم هایش را به روی همه چدد عی بنددض چند روز گذاته 

بود و گوش های نوزاد اازه رسدده، چددی به جد ناله و آه و گریه، نجندده بودندض اذاآ و اااعه انساند  و عسلمانی 

 .هند را در گوش های اهورا زعدعه عی

 « واله او اهلل "ه  "از ال  اهلل اا »

نرگس با لذت روی صندلی عی نجدند و به چجم های بسته فرهاد و لب هایی هه هنار گوش چپ و راس  

هودک زعدعه عی هنند چجم عی دوزدضرویای دل انهددی از ذهنش عی گذرد و البش ، دل آاوب آرام و لذت 

اارین اازاق زندگی هر زنی اس ض هودهی را از وجود خودت به سدنه بخجی عی گدردض بی ا  عادر ادآ، زیب

 . بچسبانی و عطر وجودش را به عجام بکجی و ادره جاآ به هاعش بریدی

امام ادآ زعدعه های دل انهدد فرهاد و خوش آعدی هه با نام خدا به نوزاد نوید عی دهدض همدعاآ عی اود با 

ش و آازته ی عهراآض نرگس چادرش را روی سرش عی هجد و هول صدای باز ادآ در و دیدآ ااع  سداه پو

 .زده از جایش بلند عی اود

از عهراآ، فرط اندده بودض فرهاد نهاهش عی هندض ی  ل ظه سر ابر گالره غافل اده بودو عهراآ از جلوی چجم 

راآ جدا عی هند ض هایش غدب اده بودض خدا را اکر بهانه بدرگی برای بودنش این ا پددا عی ادض چجم از عه

همدعاآ صدای سالم نرگس، باعث عی اود نهاه خدره و پر از آاوب عهراآ از دستهای فرهاد هنده اود و روی 

نرگس بنجدندض نرگس، سر به زیر عی اندازدض عرد عرابلش زعدن اا آسماآ با اصورااش فرق عی هندض اد بلند ار از 

 .فرهاد و چهار اانه ار و درا  ار بود
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  ض اسلد  عی گم غم آخراوآ بااه،سالم _

نهاه عهراآ با اخم روی ااع  نرگس عی نجدندض به خدال اینکه نرگس همراه عریض یا از هادر بدمارستاآ اس  

سری اکاآ عی دهد ض ی  ادم بلند به فرهاد نددی  عی اودض انهار اهورا اااق و ف ای سنهدنش را رس عی 

 .هندض داد نازک و ضندزش به هوا عی رود

ابل از ادم دوم عهراآ، نرگس با سرع  به سم  فرهاد عی اتابد و دستهای دراز اده نرگس، ابل از عهراآ، 

اهورا را در آغوش عی هجدض عهراآ، با اخمی در هم ار از ابل، به رره  زآ نهاه عی هند و به ی  چجم بهم 

  .زدآ هودهش را از دستهای نرگس جدا عی هند

 ،هی به اما اجازه داده این ا باای؟بزرعائدد بدروآ خانم  _

 

صدایش خش داا  ، انهار رن ره اش را با نوک چااو خرااانده بااندض صدای خوش آهنگ عهراآ سر جایش 

نبودضاخم های عهراآ و اجرش به سم  نرگس، باعث عی اود نرگس ادعی عرب بهذارد و پر بغض به فرهاد 

  .نهاه هند

 ... عن ضضض عن _

 .عرابل همسرش باو عی آوردفرهاد دستش را 

  .عدیدم یه ل ظه، عهراآ جاآ اصدش فرط هم  بود _

عهراآ، به سم  فرهاد عی چرخد و با گره ابروهای هه هرگد به این غلدظی هسی ندیده اس  عی هند و عی 

  .گوید: ارتداج ندس  ، عن و بچه ام اررم و همکی وزم نداریم

 .هنار همسرش عی ایستدنرگس، ادم رفته اش را بر عی گردد و 

  !عن و فرهاد فرط عی خواستدم عواظب اهورا باادم ، همدن _

عهراآ، نهاهش را ی  دور بدن فرهاد و زآ هنارش عی چرخاندض ردس چددهایی هه ابل از عرگ گالره، به آآ 

بدنی را هم با  هرده بود سخ  نبودض لبخند هم جانی عی زندض اینردر هه باید عهراآ را بجناسی اا لبخند ش 

 .ضچند بار با درد ناعی هه از دهاآ زآ عرابلش بدروآ آعده را اکرار عی هند

  ... اهوراضضض اهورا _

چند یانده چجم روی هم عی گذاردض فجار پل  هایش روی هم گویای خدلی چددهاس ض چجم های بازش را بدن 

 .هر دو عی گرداند

 ! دهنتوآ نجه !عده دهن هدجکی نجه یعده  اعددوارم نوآ زندگی عن هرگدعبارهتوآ بااه،  _

فرهاد ، عنظورش را از ناآ و عده عی فهمدد ض نانی هه انهار هر روز هه عی گذا  نددی  الخ ادآ و سوختنش 

عی ادضادعی به سم  عهراآ جلو عی رودض عهراآ، به ادعش چجم عی دوزد و زبانش با التماس در دهانش عی 

 .چرخد

 ! و پسرم از اوآ باید هنار هم باادم ، با هم ، عردونه ،عادرش عنتظره نه ، انهام بذار، عن _
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با ررم عهراآ عی ایستدض عستاصل به عردی نهاه عی هند هه نوزاد چند روزه ای را عداآ دستهایش به سدنه 

 .ستبرش چسبانده اس 

  عهراآ، برادرِ عن ،انها نمی اونی از پس نهه داری یه نوزاد بر بدای،_

به سم  در عی رودض انهار گوش هایش دلجاآ نمی خواس  ررایق را بجنوندض پج  به فرهاد لب عی عهراآ، 

 .گجاید

 ! انهام عی اونم ، عن و پسرم و عادرش عی اوندم_

  .نرگس با ررم عهراآ سکواش را عی اکند

 . .. آاا عهراآ، بذارید پسراوآ یه عدت نهه_

اده را به گریه عی اندازدو باعث پریدآ  اطع اش گریه پدرش الب نددی  هه را اهورایی عهراآ،  ننره ی بلند

نرگس عی اودضاا  از چجم های نرگس رواآ عی اودض فرهاد ادعی را هه اصد بردااتنش را دااته، عتوا  

  .عی هند و عستاصل به نرگس و بند عهراآ نهاه عی هند

 ! عهراآ_

دستش باو عی آورد عرابل سدنه اش به طرم جلو عی  عهراآ، روی پاانه پایش عی چرخد و هودهش را روی دو

گدردض رو به فرهاد و نرگس عی گوید: هدچ هس از اوآ ندس  ، عنم و پسرم ، بزهمدن ، برید پی زندگی خوداوآ، 

هسی هه خانواده اش او بدارین وضنش ولش هنن و باعث بدبختدش باانض خودش عرد زندگدش عی اهض 

  .دندش نرم ، ع کم وایمدسه

  .فرهاد، دس  به پج  گردنش عی هجدض نزس در سدنه اش عی عاند

بااه ، اعجب خودت باش و بچه ات ، از فردا باید به اینم فکر هنی این بچه ، این آدم ، یه نوزاده چند روزه  _

  اس  و ارتداج به خدلی چددا به جد او داره ، عرااب باش عهراآ، عی فهمی چی عی گم؟

  .جمله به جمله ررفهایش عجهود بودنهرانی فرهاد، در 

نرگس به سرع  به سم  ساک هوچ  وسایل اهورا عی رودض ساک را عرابل عهراآ عی گدردض با ل نی آعدخته به 

  :بغض و همی ارس عی گوید

 !ادجهضضض ادجه ادرش اواه، او رو خدا بذارید پدجم بمونه _

ر عی هندض ساک را عی گدرد و به سرع  از اااق بدروآ التماس صدای نرگس، عهراآ را برای رفتن انهار عصمم ا

 .عی زند

*** 

امام طول اب، فرهاد بارها بدروآ زده بود و برگجته بودض بارها سرش را عداآ دستهایش گرفته بود و فکر هرده 

  بود عااب  عهراآ و فرزندش، انها در آآ خانه و با غم سنهدنش و غرب ، چه عی اود؟

ابی هه به عهراآ عی گذا  ضعهرانی هه هدار بار بوسه به صورت طزلش نجانده بودض هدار بار همه غافل بودند از 

اعددوارانه به هودهش نوید داده بود آینده، بدوآ عادرش هم روان اس ضهدار بار خدا را برای غم و انهایی 

  .همخودش و طزلش صدا زده بود و عردانه گریه هرده بودض با نوزادی در اغوش، هر دو با 
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  !هر دو، دلتنگ و عدادار، هر دو انها

فرهاد، بارها ادم به چهارچوب در گذااته بود اا به سراغجاآ برودض اعا التماس صدای عهراآ و رق ی  اب 

خلوت هردنش با خودش ، باعث اده بود ادم بندی را برنداردضعهراآ، پا در خانه ای گذااته بود هه چند روز 

اندده نمی ادض اعدد هایش، نا اعدد اده بودض البش هوبش های بی اعاآ عی هردو صدای گالره از هدچ جایش 

  .گاهی هند ار از همدجه عی ااخ ض گالره هدچ جا نبود! به پدجوازش نداعده بود

اب، ااخ  و اازی به راه انداخته بودض عداآ هول و هراس های فرهاد، نرگس انهایش نهذااته بودض ادم به ادم 

ای نوزاد عی اپددضخودش درد بی عادری هجدده بودض دردی هه بطن چپ الب  را انهار به همسرش دلش بر

 .گورستاآ عی برد

اا صب  بارها و بارها خواب از چجم هایجاآ گریخته بود و گاهی اا  عهماآ چجم های یجمی اش عی اد و از 

هش را در آغوش گرفته بودو به همسری هه نهاهش از فکر و دلواپسی به سرخی عی زد رو عی گرف ضعهراآ، هود

البش چسبانده بودض خودش و فرزندش عطر عوهای زنی را بر روی عل زه های اخ  استجمام عی هردند، هه 

نبودض امام اب را، برای اهورا از عادرش گزته بودض از رفتنش ، بغض عردانه اکانده بود برای عرد هوچکش ض از 

 . آرزوهایجاآ گزته بود

و به دل اب خط عی هجددض چددی به نام عرگ در خوابها عی گج ض سپدده دعاآ غروب عاه غم سرعه عی اد 

بود و دس  آوید ابضبودنهای بی اکرار و رفتن های بی گدار به دل اصه، عی ااخ ض عرگ، از ازس پریده بودض 

ا االطم بود هه خدهمانطور سنهدن ، سرد و عسکوتضااید بن ی رفتن ها، آغازگر اازاای، برای عاندهایی پر از 

عی دانس  و بسضاب، سایه اش را جمع هرده بود و چتر سپدده دم پرهایش را گسترانده بود و زندگی به اکل 

 ! نداا  عرگ جد به  چددی و خودش نام با بود اب ، ابضبود آعده در  نوزادی انها و در اغوای سرد

*** 

ه لب های فرهاد عی آوردض ابی سخ  و در پس و سپدده دم عی زندض سپدده ای هه همی لبخند آراعش بخش ب

پدش اازااات گذاته بودض نرگس، چجم هایش درخجش و باراه ی از اعدد گرفته بودضدوس  داا  زودار به 

 .نوزادی برسد هه این روزها به وجود زنی هنارش ع تاج بود

  .خدا چردر هنرعندانه پازل دندا را چددهض واتی عی آفرید

 .زآ ، عرد

 . عردزآ و 

  .نهالی از وجود زآ و عرد

 . رس بودآ ، ادآ و دااتن

 . زآ بودآ ، عادر ادآ و عادر دااتن

  . عرد بودآ ، عرد ادآ و پدر دااتن

 . ع ب خطوط عوازی زیبایی هنار هم ، خط به خط همراه هم

  "خدا "آفرینش ی  پازل به نام دندا با طراش بدرگی، به نام
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چهارچوب در ااااجاآ عی ایستدض فرهاد با چجم های خسته اش نهاه به ااع  آعاده نرگس چادر پوادده بدن 

 .همسرش عی دوزد

 بریم ؟ _

هر دو به ی  چدد فکر عی هنندض چددی هه اب خواب را از هر دویجاآ ربوده بودضفرهاد، اانه را عداآ عوهایش 

آاوب بودض سر اکاآ عی دهد و هم ادم عی هجدض نهاهی در به آینه به خود خسته و نهرانش عی اندازدض دلش 

 .همسرش به سم  خانه عهرانی عی روند هه این روزها انهایی، انها ارش هم هرده بود

 

 

*** 

 

باور اازاای هه اعروز صب  بند از طلدنه های دل انهدد خورادد، به چجم دیده بودض در ذهنش نمی 

اآ اینردر اند اده بود هه دنبالجاآ عی دوئددضباوری گن ددضاازاااای هه زعانی ناعمکن عی دانس  و راو دورا

صدای ض ه های آانا دلش را خوآ ار از  .سخ  و سنهدن عی خواس  ض جسم بی روش اش را از دیوار عی هند

این چند روز و چند ساع  ابل عی هندض صدای همهمه جلوی در اااق باعث عی اود، دردعندانه چجم ببندد و 

را هه دور و برش بودند را ضبط نکندضنزرین به آآ ساعتی هه با اعدد و با دندایی اعدد، هرگد در ذهنش چددهایی 

دس  روی زنگ خانه ی عهراآ گذااته بودض نزرین، به یانده یانده انتظارش پج  در آآ خانه هه انهار گرد و 

در نوردیده  طلسم عرگ رویش پاادده بودندضچه گذاته بود؟طوفانی در عرض چند روز زندگی عدیدانش را

بودضزنگ در ، نداعدآ عهراآ ، دلهره ع دب خودش و نرگس از اب ابل ، بی عهابا زدآ های البش از اب 

گذاته، او را باوی دیوار خانه هجانده بودضاز هر چه بلندی اازااات و آجرهای روی هم چدده اده ل ظات پریده 

هرده بودض واتی خانه در سکوت هاعل خدیده بودض ضواتی  بودضهمه را رد هرده بود و آنطرم دیوار، واتی در را باز

عهراآ رابارها صدا زده بودض چه بود پج  در اااای هه ااید رویاهای اجنهی دیجب و اب های دیهر بارها 

دوس  دااتند به وااند  برسند ضدر را باز هرده بودض به جد دیدآ عردی هم ااع  عهراآ روی اخ  و با هودهی 

ا چجم هایی باز و صورای سرخ از گریه دل عی لرزاند چددی نبود!ض عهراآ چجم بسته بودض چجم هه در آغواش ب

 !بستنی هه خواب سنهدنی داا  به سنهدنی عرگ

همه چدد در عرض چند دادره اازاق افتاده بودض بارها دس  سر اانه های بی روش عهراآ گذااته بودض اکانش 

گریه های نرگس بودض لرزش های نرگس و نوزادی هه پدرش را در  داده بودض سران ام امام صدا زدآ هایش

آغوش هجدده بودض عهراآ رفته بودض عرگی آرام ، نه با صداض عرگی هه انهار ظاهر آراعی داا  و پج  آاوبی، 

 !وهم انهدد

 هم رورش االطم از چددی خاصجاآ های ادپ و  صدای جدغ های بلند عهناز و آعد و اد های ااوام با ژس 

دض انهار ساع  ها ایستاده بودندض جایی نددی  های ده صب  ض عداآ اااای هه چند روز ابلش، زنی را هم هن نمی
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عهماآ داا ضعرگ به عجق، گالره و عهراآ گره خورده بودضادم  یکی آعدنجاآ ، دو اا رفتن اده بودضااع  بلند 

  .عی هند و عی ایستد

رسانده بودض نرگس ارسدده و گریاآ را با اهورا به خانه پدرش را فرستاده  عهراآ را هول زده بودض به بدمارستاآ

بودض راو انهار همه اهر خبر دااتندض یکی از هاا  ها عرده بودض یکی دیهر هم بودهه هسی رفتنش را به چجم 

 .نداورده و ندیده بودض جسم عهراآ خدلی ساده عهماآ اااا  فلدی سردخانه اده بود

*** 

سلسل وار افتاده بودندض اینردر اند و سریع هه فرهاد در عرض چند روز در هار دندا عانده بودض هرگد اازااات ع

فکرش را نمی هرد، صب ی هه با اعدد رورده دادآ به سم  عهراآ عی رود، با جنازه عردی روبرو اود هه در 

وادده با ادپ های اعدانی و خواب امام هرده اس ضصدای ااری بلند و رسا عی آید ض امام آدم های عجکی پ

خاص خودااآ به ابری چجم دوخته اند هه در باور بن ی ها ااید اصال نهن د، جسم خوابدده داخلش اینردر 

عظلوعانه دندا را وداع هرده باادض گریه های عهناز اداعه داا  و اا  های سرو، با اال رریر عجکی هه روی 

آ عی ریخ ض انهار هسی ارار نبود این زآ را رتی سر ابر پسر از صوراش انداخته بود دور از چجم های دیهرا

 !دس  رفته و جوانش، خموده ببدند

همایوآ خاآ، عثل ی  ع سمه به ابری چجم دوخته بود هه امام آعال و آرزوهایش را زیرش به خاک سپرده 

رش دلش سوخته بودض بودندضچند روز ابل واتی خبر عرگ دخترک را در بدمارستاآ اندده بود ض به رال پس

بارها به سرو، اجر زده بود عرصر اس  و بارها همسر عغرور و ل  بازش عنکر اده بود و دخترک را رتی در رد 

خانواده اش نمی دانس ض زندگی چه زود بار پجدمانی روی دوش آدم ها عی گذارد ضدرسی سخ  ااید به ادم  

 .، سرو، هم یکی ااآ بودعرگ عدیداآ ض بن ی ها باز هم هورند و نمی بدنند 

 

الب همسرش از سنگ بودض ی  آدم باید به ه ا برسد هه عرگ آدم ها وجودش را نلرزاندو آدعهای دیهر برایش 

 .هدچ و پوف بااندض فکر هند اا دندا دنداس ، او رکم راآ اس  و پادااه افکار پوف خودش

عی هند، پجتش خالی اده اس ض همرش فرهاد، ادم های سستش را به جمند  باوی ابر عی رساندض رس 

اکسته! عهناز، اا  عی ریخ  و ض ه عی زدض گاهی سکسکه هایش نزسش را انگ عی آوردض فروغ، عثل ی  

عادر داغدار، اا  عی ریخ  ض اعا نه ادوآ و زاری بلکه آهسته چجم به ابر دوخته بودض همسر ساورخاآ بودآ 

ی هه همه به نوعی زیر دس  همسرش بودند، خودش راهوچ  هندض این این اجازه را نمی داد در عرابل آدم های

خودش دردی بود هه نمی اوانس  به رال عهرانی هه عانند، فرهاد دوستش داا  اا  بریددض ناله هندض عده ای 

با هماآ پرستدژهای خاصجاآ عثل ی  اکه یخ، فرط نهاه عی هردندض بن ی ها عی آعدند، سر سالعتی عی دادند 

رفتندضسرو، اا  هایش را پج  هماآ نراب رریرش عخزی هرده بود و بارها از پج  هماآ نراب به ااع   و عی

 !.افرااته ی فرهاد چجم دوخته بود و نزرت امام وجودش را سوزانده بود

*** 
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 نرگس، اهورا را به سدنه اش عی چسباندض با وجود اهورای هوچ  و الخی های این چند روز ادرینی لطدزی زیر

پوس  انش خدیده بودض ادرینی هه اعددوار بود عثل عسل هر زعاآ هه بود عده دهاآ زندگدجاآ اودضبوی عود و 

 .اسپند از اطرام به عجاعش عی رسددض این ا انهار برای بن ی ها واانا آخر دندا بود و برای بن ی ها اول دندا

روی زعدن عثل پر طاووسی هجدده عی  سدد ،اانه به اانه دخترش و هم ادم عی اودضگواه ی چادر نرگس

خددض نرگس سنی عی هند هم نوزاد را در آغواش درس  نهه دارد و هم چادرش را از روی زعدن جمع هند ض 

سدد، همکش عی هند گواه ی چادر را دروآ یکی از دستهایش عچاله عی هند ض لبخندی بغض آلودی به روی 

 .پدرش عی زند

 این ا؟ اوهرت عی دونه اراره بدایم _

  .نرگس نهاه از چهره غرق به خواب اهورا عی گدردض ل ظه ای به پدرش و بند به عرابلش نهاه عی هند

 ! نه _

سدد، سر اکاآ عی دهدض دلش همی برای روبرویی این نوزاد با خانواده ای هه به گزته نرگس ابولش ندارد اور 

 !.عی زندض خانواده ای هه خودش هم هنوز ندیده بودااآ

وغ خانم و فرهاد آدم های عتجخصی بودندض این چند عاه آانایی با فرهاد به او یاب  هرده بود ض این عرد، فر

 هانهی زندگی به  برعکس جواآ های سراناسی هه دیده بود یا ازااآ اندده بودض اابل اعتماد اس !اینردر هه

 ار،هض و هس و  ندااتندض دااتن پج  ار هسی هه خودااآض بود اده زندگدجاآ ع رم و بود داده راهش فرزندش

 عی و بس  عی باید زود یا دیر را بارش هم خودش واتیض نبود هسی واتیض بود خوب دخترهش آینده برای

 خترشد زندگی و آینده برای هه بود ریسکی بدرگترین و بودند خودااآ از باوار هه ای خانواده با وصل ضرف 

دا سپرده بود و واتی جواب امام ررم هایش، جواب نرگس بله اده بود ، خ و اسم  به را چدد همهض بود هرده

چددی دیهری نداا  به جد آرزوی خوابختی ض رتما اسم  فرزندش بند از سختی هایی هه در زندگدش 

  .هجدده بود این خوابختی بود

راهجاآ نبرند، اهوآ از در ورودی بهج  زهرا، همردم هم وارد عی اوندض همسایه ااآ گزته بود، نوزاد را هم

نداردو گناه داردض اعا نرگس، به ذهنش رسدده بود ااید این عالاات در ارایط به وجود آعده باعث اود هودک 

طرد اده، آغوش خانواده پدری اش را هم ا ربه هندض دلش نمی خواس  اهورا، زندگی و سرپرس  درستی 

  .د و آعده بودندااته باادض امام ررفهایش را در ذهنش پنهاآ هرده بو

آدرس و اطنه را عی پرسندض آهسته، آهسته با ادم هایی سنهدن به سم  جایی عی روند هه عی دانند، غم 

سنهدنی را از امام ف ایش ارار اس  به دل بکجندضعرد اد  پوای با ه  و هروات چند عتر، آنطرم ار 

آانا عی آیدض عرد با ااع  بلند و اانه های  همراهجاآ اده اس ضنرگس، نهاه گذرایی به او عی اندازدض به نظرش

پهنش و اخم عداآ ابروهایش ابه  خاصی را به دل دخترک عی اندازدضهمی نددی  به پدرش عی اود و ن وای 

 .هناآ از او عی پرسد

 بابا ، به نظراوآ این آاا آانا ندس ض؟ _

 .سدد،نهاه گذرایی به عرد عی اندازدض رو به دخترش عی هند
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 !نم، ندیدعشنمی دو _

صدای صوت ارآآ هر ل ظه با نددی  ادنجاآ واض  ار به گوش عی رسدضعرد ،هم انهار هم عسدرااآ اس ض با 

نددی  ادنجاآ به جمند  به یکباره همه آدم های اطرام ابر انهار بدرگی آعده اس ،ص  عنظمی عی هجندض 

نرگس، به سم  عرد روانه عی اودض عرد با دانه دانه سر سالعتی و اسلد  اس  هه در عرابل چجم های عتن ب 

گردنی افرااته سر اکاآ عی دهد و نهاهی عغرور، از هنارااآ عبور عی هندضهر چه بدن جمند  جست و عی 

هند، فرهاد را نمی بدندض عرد، به سم  زنی عی رود هه اال رریری روی صوراش هجدده اس  و چددی عی 

اانه ی زآ عی گذاردض همه ی نهاه ها به طرفجاآ هجدده عی اودض  گوید ض زآ، عی ایستد و عرد دستش را سر

نرگس به دنبال ردی از ی  آانا عی گرددو بدن گجتن هایش فروغ خانم، را نددی  عردِ اازه وارد عی بدندض 

واتی از جست وی و دیدآ فرهاد، نااعدد عی اود، رو به پدرش عی گوید: بابا ، فرهادو نمی بدنم ، بریم پدش 

  غ خانم؟فرو

سدد، عتایر و نارار  از ف ای اطرافجاآ بله ای عی گوید و هر دو به سم  فروغی عی روند هه با دیدآ و آعدآ 

همسرش این ا، اوهه نهاهش بدن ساور خاآ و سرو در رره  اس ض دستی سراانه فروغ عی نجدندض با رره  

گدردض باورش نمی اد ساور، بی خبر  دس ، به عرب بر عی گرددو از دیدآ عروسش دهانش عده ی زهر عی

 !بداید و باور بودآ نرگس این ا سخ  ار هم بود

 .سالم،اسلد  عی گم _

 آز سکوت و سردی  فروغ، عثل ی  ع سمه ایستاده اس ض نزس هجددآ فراعواش عی اودض نرگس با خودش

هجاندو بوسه ی هوچکی روی روغ عی ف سم  به را خودشض دهد عی نسب  اوهه اش روری اوضاع خاطر به را،

 .گونه اش عی نجاند و آهسته ن وا عی هند

  .عتاسزم عادر جاآض خدا ررمتجوآ هنه _

فروغ، با به زباآ آعدآ هلمه ی عادر عثل برق گرفته ها، ادعی هوااه عرب عی رود و بدن جمند  به دنبال فرهاد 

اسلد  عی گویدض چه سر سالعتی دااتند و عی گرددضسدد، هم عتنااب ررم دخترش به ررم عی آیدو عرض 

چه خداوت واهی و در بدن خوش باوری هایجاآ پدر و دختر نمی دانستند، آنها دیر یا زود جایی عداآ عردعاآ 

نددیکجاآ ندارندضفروغ، سرش را سنهدن اکاآ عی دهد و اجکری عی هندض ساور خاآ، عثل خواهرش از رفتن 

واتی با وهدلش اماس گرفته بود و به جای اطالع از اوضاع هارهایش وهدلش با عهراآ دلجکسته و غمهدن اس  ض 

عِن و عِن گزته بود چه اازاای افتاده خودش را با چند پرواز به این ا رسانده بود و راو باوی سر ابری ایستاده 

 .بودهه جوانی و خاعی هایش به ادم  زندگی اش امام اده بود

ل ظه ای به دخترهی هه با آدعهایی هه عی اناسد هاعال فرق عی هندض ادپ و نهاهش به همسرش عی افتد و 

ادافه ی دخترک، به هدچ هدام از ااوام نددیکجاآ نمی خوردض اخم هایش در هم اس  و با جست وی دروآ ذهن 

 و ندافتن نسب  دخترک با همسرش در هم ار عی اودض همسرش را ع کم و با صدایی هه ان پایدنی دارد، صدا

 .عی زند
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فروغ، عثل هسی هه در خواب سنهدنی اس  و پارف آب سردی را روی سرش خالی هرده بااند، نزس عداآ 

سدنه اش عی عاندض فرهاد در رال ررم زدآ با یکی از عردهای فاعدل به سم  جمند  عی آیدض عرد امام وا  

فه ار از ابل چددی عی گز ض وضند  داا  از رفتن ی  عرابه ای عهراآ و علتش عی پرسدد و فرهاد هر بارهال

ایستادآ جمند  نظرش را جلب عی هندو با دیدآ ااع  پدرش و بند هم زنی رید نرش و آانا، عتن ب عی 

  .ایستد

دندا، امام دور رف  و برگج  را ی  جا نهه عی داردض فرهاد عثل ی  ع سمه عی ایستد ض دهانش عده ی زهر 

  .عی گدرد

 دادرا راو! بداید زودی  این ا و خارج از اصورش بود!ساور خانی هه ارار نبود به این باورِ ر ور ساور خاآ،

 دس  ؟ این ا ؟ نرگس بودآ!  ار آنطرم همی اعاض اس  ایستاده اش عمه و عادرش ی اانه به اانه و عرابلش

  . خورد عی اش اانه سر عرد

  !عثل اینکه ساورخانم اجری  آوردآ _

رره  دس  عرد اازه یادش عی افتد ض این ا وسط بلبجو عردگاآ و زندگاآ، آدعهای عهم فرهاد با ررم و 

زندگی اش یک ا جمع اده اندض ساور خاآ، نهاهی به آدعهای رید و درا  اطرافش عی اندازد و بدن همه آنها 

اهررا فرستاده ااع  فرهاد چجم هایش را پر عی هندض راصل عمرش بودض عهراآ با رماا  هایش زندگدش را به 

 !بود ضراو انها فرهاد بود و امام

نهاه ساور خاآ، به فرهاد طوونی عی اودض فروغ، با نزس هایی ربس اده بدن آدعهای اطرافش را عی گردد و 

فرزندش را عی یابدض نهاه هوااهی به همسرش عی اندازد و آه از نهادش بلند عی اودض ساورخاآ، اکار نهاهش را 

 ضیافته بود

نرگس، نددیکتر به فروغ عی ایستد و اا عی خواهد، ررفی از فرهاد بدندض نهاه عردی هه از اول ابرستاآ 

اا چهاراایش برای فرهاد ااتباه ضرب   همردعجاآ اده بود را به ی  نرطه خدره عی بدندض انهار اانس دو دو

 .اده و نتد ه اش عددی ااتباه عی آیدض نرگس باوخره به ررم عی آید

 ... عادر جاآ، اما _

ررفش هاعل نجده، نهاه اخم آلود عرد به ی  باره طرفش بر عی گردد و جمالت در دهاآ دخترک عی عاسدض 

فروغ، با نهاهی ارسدده و دل آاوبی عرگ بار، به دخترک نهاه عی هند، اا ساهتش هندضاعا از نهاه ادد بدن 

آ اس ، غافل عی اس ضفرهاد، با پاهایی به سنهدنی همسرش و هالم بریده دخترک، هه به خاطر نهاه ساورخا

هوه ادم اول را بر عی داردض انهار ادم به ادم نددی  ادآ به آدعهای چند عتر آنطرم ار، سخ  ارین هار 

 دنداس  ضنرگس، آعده بود،ساورخاآ،آعده بود،

ال در ف ای ابرستاآ نبودض صدای گریه هاو زعدعه های جمع انهار یک ا امام اده بودندو عطر اسپند و عود اص

  !خالء بود و خالء ضهوهی به پاها و ذهنی آازته و از هوا پر و خالی ضهمدن

چددی را رس نمی هندض ادم بردااتنش به سم  جلو، یننی آغاز دوئل با هسی هه خودش هم نمی دانس  

وز اول خودش و عدیدی هه درگدر چه هرده بودش ؟ارس ؟ ل  بازی ؟ پنهاآ هاری ؟ دروغ و وای بر دروغ های ر
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نددی  پدرش ایستاده بودض دروغی ادرین ، رویا بود نرگس؟ خاطره عی اد، نرگس ؟ آعدآ ساورخاآ اوهم بود 

 یا نه ؟ همه اینها خوابی عصرگاهی، بند از نهاری سنهدن بود؟

ری هه دخترک ساورخا، آ با اخم به دخترک نهاه عی هند و بند به همسرش با هماآ ان آهسته صدایش، جو

 هم بجنود عی گوید : فروغ خانم ، این خانم چددی عی خواد؟

نرگس، از دروآ عی لرزدض نمی داند چرا از هماآ اولی هه عرد را دیده، رسی گدنده اار و پودش را عی هجدض 

 فروغ خانم به ی  باره با ررم همسرش، ذهن عتالطمش را جمع عی هند و آهسته رو به ساورخاآ عی گوید :

 !بچه عهراآ رو آورده، آاا

  با ررم فروغ، ساورخاآ یکه ای عی خورد، فرزند عهراآ،

نکند، دخترک همسر عهراآ بود ؟اعا بودآ زآ این ا با این سکوت؟ رس عی هند چددی بدن آدعهای اطرافش 

 . درس  ندس 

 زآِ عهرانه ؟ _

رگس عی اندازد و چجم های پر عهر نرگس فروغ، عستاصل و درعانده از سوال و جواب های همسرش، نهاهی به ن

را به سمتی هه فرهاد عی آعد، عی بدند ض ل ظه ای ارسدده، چجم به جایی هه فرهاد ایستاده بود، عی اندازد و 

فرهاد را نمی بدندض نزس آسوده اش به ل ظه نرسدده در سدنه ربس عی اودضفروغ گزتن عصبی ساورخاآ، او را 

چجمش باز عی داردضدهاآ خجکش را با هدچ چدد نمی اواند ار هندض نه هالعی و  از گج  و گذارهای چجم در

 . نه جمله ی، درس  و درعانی

  !زنش، چند روز پدش سر زا رف  _

اینبار ساور خاآ، با انددآ ررم همسرش، با چجم های گجاد و نهاهی یکه خورده، به سرو چجم عی دوزدض 

 ع کم در  و آدم بداآ هردآ نبودض آدم فریاد زدآ نبودض خواهرش اینردرخواهرش نجسته بود ضساه ِ ، ساه ض سر

زندگی اش برخورد هرده بود ! راو ساور خاآ با دیدآ هماآ رالتش، چجم از او عی گدردض فروغ، سریع 

ببخجددی عی گوید اا عی خواهد برگردد و نرگس را از اطرام و وزآ ر ور همسرش دور هندض جای خالی 

  !سرش آوار عی اوددخترک، بر 

اعروز به جایی هلمات، نهاه ها در گردش بودندض همه با نهاه ررم عی زنندو پددا عی هنند، در سکوتض فرهاد، از 

پج  سرپدرش به سمتجاآ ادم بر عی دارد از عرابل ساورخاآ آعدآ یننی از هنار ابر عهراآ، خدلی نددی  رد 

  .ها را ا مل هردآ ادآض ااب و ا مل ایستادآ دااتنض وزآ نهاه

  .سالم _

سالم، عی دهدض سالعی هه جاآ فرهاد را به لب عی آوردض نرگس، با چادری هه دورش پدچدده، با طزلی در 

آغوش نهاهش عی هند! ساورخاآ، چند ادم آنطرم ار پج  به آنها !سر سنهدنش را اکاآ عی دهدض فرهاد، امام 

لی نرجه ها برای روبرو ادآ نرگس با پدرش داا ض خدلی هارهاو راو به ررم بداید ضخد  اوانش را عی گذارد اا

 .انهار دس  اردیر یا دس  انتخابش، داا  هار خودش را خالم عدلش عی هرد

  !چرا اوعدی این ا؟نرگس جاآ _
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نرگس، انتظار این سوال را داا  ض چه خوش باور و خوش بدن به زندگی نهاه عی هند! دخترک غافل از اینکه 

چند عتر آنطرم ار، طوفاآ زندگدجاآ ایستاده و سوال همسرش برای چدد دیهریس ض لب بر عی چدندضساورخاآ 

 جواب اسلد  عرد عرابلش را عی دهدض فرهاد از عرابلش غدب اده بود،

صندلی ای هنارش عی گذارندض خسته از چند ساع  نجستن ها و سزرهای هوایی پج  سر هم، پایش را اکاآ 

رهاد، نهاه آازته اش را به نرگس عی دوزد و ل ظه ای به روبرو و عردی هه پج  به آنها ایستاده اس  عی دهدضف

ضخدلی دور و خدلی نددی ضصدای گریه ضند  نوزاد، در آغوش نرگس به هر دو یادآوری عی هند نزر سوعی هم 

  !هس ض نزر سوعی، هه هسی از جمع رتی ذره ای اوجه به ر ورش ندااته

 ااید این وری این طزل عنصوعو ابول هنن، هار بدی هردم ؟ اوعدم _

 چهره ی پجدماآ نرگس، دلش را عی لرزاند ضدخترک، به چه فکر عی هرد و او به چه؟

  !نرگس جاآ ، اوآ وا  عناسبی ندس  برای این هارا ، هاش بهم گزته بودی _

 هااش، ظاهری دارد و باطنش چدد دیهری س  ض هاش نداعده

 

ا ای هاش ساورخاآ نداعده بود!ساورخاآ بر عی گردد اا به صندلی پج  سرش برای نجستن و جا بودی ی

گرفتن سرو ساعاآ بدهد ض اعا نهاهش گره هوری عی خورد به پسرش و زآ رید نرش هنارش !فرهاد ادعی به 

  .نرگس نددی  عی اودض رس عی هند امام نهاه های جمع روی هر ررهتش سایه انداخته اس 

  عن فرط عی خواستم ، یه همکی هنم ، بابا هم گز  ندام ، اعا دلم ندوعد، _

ساور خاآ، از نجستن عنصرم عی اودض آعدآ فرهاد برای دیدنش داا  زیادی طول عی هجددض از جمع فاصله 

 عی گدردض فروغ خانم، جواب زآ بغل دستش را عی دهد اا به خودش عی آید، ساورخاآ را نمی بدندض آازته

سرش را عی چرخاند و ساورخاآ را در رال ادم بردااتن به سم  فرهاد عی بدندضفرهادی هه هنارش نرگس 

بودض وای خزته در گلویش دردی دوا نمی هندض جرات اکاآ خوردآ از امام اع ای بدنش عی رودضفرهاد، چجم در 

 : چجم نرگس عی دوزد و عی گوید

  !اوضاع روری عمه اینا خوب ندس  - 

 !رهاد،باباف _

سر نرگس و فرهاد با انددآ صدا بلند بر عی گرددض برگجتنی هه لبخندی هوچ  به لب نرگس عی آورد و 

آاوبی عظدم به وجود فرهاد عی نجاندض با وجود انددآ صدای سدد از دیدآ ادم ها و ااع  آانایی هه به 

و جایش را به عرق سردی عی دهد هه سمتجاآ عی آعد ، لرز عی هندض اب و ااب عااری راو از بدنش عی رود

از ادره ی پجتش اره عی گدردض عی رسدض ساورخاآ عثل همدجه ، ع کم و پر ابه  عی آیدض دندا اا دندا پدر و 

 .پسر با هم فرق دارندض اراده از امام زوایای صورت پدر عی بارد و ارس از امام چجم های پسر

  !سالم _

گزتنش نرگس بر عی گرددض سدد، نهاه عی گرداند و عردی را عی بدند هه زباآ به هاعش عی چسبدض با سالم 

اوجه همه را به خودش جلب هرده بودض عطمننا این عرد بدرگ، این فاعدل و جمع بودض از سدل اسلد  ها و 
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ارترام هایی هه سمتش روانه عی اد، فهمدده بودضفرهاد، از نرگس فاصله عی گدردض نرگس ناخودآگاه با دیدآ 

خم ها و ابه  عرد به سم  پدرش عی رود و عثل هودهی ارسدده همی هم خودش را پج  سدد، پنهاآ عی ا

هندضفرهاد، دستش را سم  پدر دراز عی هندض ساورخاآ چهره ی هالفه پسرش را از نظر عی گذارندض دس  

 .پسرش را عداآ انهجتانش عی گدرد

  !خوش آعدین_

رس عی هند روی اانه هایش برم سنهدنی باریده اس ض بی خبری همدجه هلمات از زباآ فرهاد گم عی اوندو 

هم خوش خبری نبودض همه دندا انهار جمع اده بودند و د ورانی، عثل آغاز و اجکدل ی  گرد باد، دورااآ عی 

چرخددض دو عرد با نسبتی نددی ، دس  در دس  هم ، عردی و زنی به هماآ نسب  ، هودهی عنلق ، و رازی سر 

  !عهر ضچرخش و چرخش و ااید ضربه ی آخر و امامبه 

سدد، ادعی از نرگس دور عی اودض نرگس البش عتالطم به سدنه اش عی هوبد ضسرجایش عی عاندض عرق از 

 .پج  گوش های فرهاد عی ریدد

 سالم ، اسلد  عی گمض غم آخراوآ بااه آاای ضضض؟ _

عترسکی جلوی باد اازااات و نرطه صزر ابرستاآ، فرط ساورخاآ، دس  پسرش را رها عی هندو فرهاد عثل 

اکاآ عی خوردضساورخاآ با صدای عرد، به سمتش عی چرخدو دوباره در ادر رسش دخترک با نوزادی در 

  .آغواش دیده عی اودض دس  عرد عرابلش را در دس  عی گدرد

 ! عمنونمض هاا  هستم _

ا نه، راضر؟!سدد، سر اکاآ عی دهدض ادعی فاصله عی گدردض هاا  بود و ارار بود، ندا دهنده غایبی بااد ی

ساورخاآ نهاهی دوباره به دخترک عی اندازد و به فرهاد عی گوید : خانمو با راننده بزرس  عندل ، اا بدام ببدنم 

 ! اکلد  این بچه چی عی اه

رد دخترش ررم عی سدد، عتن ب از ل ن دستوری آاای هاا  عرابلش به نرگس نهاهی عی اندازد ض در عو

  .زدض!فرهاد عستاصل نهاهی به پدر و بند نرگس عی اندازد، اواع این ررم را اصال ندااته اس 

 ...اعا ایجوآ برآ بهتره اا بند _

ساور خاآ، عرب گرد عی هندو بادستش به سم  راننده اش هه با فاصله از جمند   .ررفش بریده عی اود

ه جلو اکمش ایستاده اااره عی هندو به سم  نرگس بر عی گرددو رو نددی  درختی با دس  هایی االب اد

به دخترک عی گوید : خانم اما با راننده برید، بند از عراسم ببدنم چه باید هرد؟ این ا جای عناسبی برای این 

  .نوزاد ندس 

مه ای خج  ساور خاآ، برای سدد سر اکاآ عی دهدو به سم  جای البی اش بر عی گرددض فرهاد، عثل ع س

اده به رفتن پدرش نهاه عی هندض ساورخاآ، آعده بود! دوباره و راو با چند دادره ر ورش نبوغ و ادد بودنش 

 . را به رخ هجدده بود و عالوه به یکه اازی اش، نجاآ داده بود نرسدده رواسش جمع اس 

در رالدکه نوزاد را ع کم ار به  نرگس، بالفاصله بند از دورادآ ساورخاآ به سم  فرهاد عی آید و هراساآ

 !آانااونه ؟ ه ا بریم ؟_خودش عی چسباند عی گوید : 
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فرهاد با ررم نرگس اازه عی فهمد آوار دندا بر سرش ریخته اس  ض در جواب سوال نرگس، نمی اواند هالعی به 

ی هندض رو به سم  زباآ بداوردض راننده نددیکجاآ عی اود و سالم عی دهدض با دس  اااره به سم  خروجی ع

  نرگس و سدد عی گوید : بزرعایدد،

  .سدد، نهاه استزهام آعددی به فرهاد عی اندازد و نهاهی به ساورخانی هه راو در صندلدش جای گرفته اس 

  جریاآ چده پسرم ؟ _

ندض اگر ی هفرهاد، دستی عداآ عوهایش عی هجدض در گدر هرده بودض غافلهدر اده بود! آنردر هه نمی اوانس  هار

نرگس و پدرش را عی فرستاد بروند عطمننا به ساع  نرسدده ساورخاآ دنبالجاآ عی فرستاد ، اگر نهه ااآ عی 

  ...داا ض عمکن بود

 .با فکر به اداعه اش چجم هایش را ع کم عی بنددض راننده دوباره به ررم عی آید

 ضآاا فرهاد ، آاا اااره عی هنن بریم _

 .راننده بر عی دارد اا فرهاد به خودش ب نبد به ررم بداید و او رره  عی هندسدد، ادعی به سم  

 ! بریم آاا ، ااید فرجی بجه ، نرگس بابا بدا ، گناه داره طزل عنصوم _

فرهاد اا عی خواهد ررهتی هند ضنرگس خدا رافظی عی هند و عنتظرعی زعدعه عی هندض سدد، همانطور هم ادم 

 . ش را درگدر هرده عی پرسدراننده سوالی را هه ذهن

 آاای هاا  نسبتی با عرروم دارآ ؟ _

 .راننده نهاهش را از عرابل نمی گدرد ض پاسخ سدد را در ی  جمله عی گوید و امام

 !بدرگ فاعدلن ، اگه گزتن برید عندل عطمننا خوداوآ بهتر عی دونن چکار عی خواآ بکنن _

سرهم اازاق عی افتند، بدوآ اینکه رتی عهل  بدهد او اکاآ بخورد  فرهاد، عی عاندو آوار روادیی هه انهار پج 

 .یا ررم بدندض باید خودش را جمع هندض عطمننا هسی ررفی نمی زد اا برسند ض پسر جوانی عرابلش عی ایستد

 .ساورخاآ گزتن اجری  بدارید _

  بازی و دروغ های عادرش گرد ،عرگ بر سر زندگی اش داا  عی پااددض گردی هه خودش با پنهاآ هاری و ل

 .اولدن عجتش را پاادده بود

اواآ ااتباهات را همدجه عی دهی راو دیر یا زود ، انهار از هماآ اول ع ثلِ دندا دار عکافات اس ، رردر  ع ض 

 .بود و نه ع ثل
 

*** 

  .عاادن، عرابل خانه ای آانا عی ایستدض نرگس و سدد گد  به خانه و هم نهاه عی هنند

 ! بابا این ا هه خونه پدر فرهاده _

سدد،با چجم هایی رید اده به خانه و رس ع دبی هه از ابرستاآ درونش را عدخورد فکر عی هندض راننده در را 

باز عی هند و با دس  به سم  خانه اااره عی هند ض زنگ در را عی زندض در روی پاانه عی چرخد و ااع  

نمایاآ عی اودض سدد، هم  عی هند نرگس از عاادن پددا اودض عش  پدرعردی با اانه های خمدده عداآ در
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رضا، نهاهی به دختر جواآ و عرد عدانسال همراهش عی اندازد و استزهاعی نهاهی به راننده عی اندازدض راننده 

  !لبخندی عی زند و رو به عش رضا عی گوید : عهموآ آااآ

رد همراهش به سم  خانه راهنمایی ااآ عی هندض از عش رضا سر اکاآ عی دهد و در جواب سالم دختر و ع

 .هماآ بدروآ خانه یکی از عستخدم هایی هه در ایواآ ایستاده برای راهنمایی عهماآ ها صدا عی زند

  !بزرعایدد بابا جاآ ، عهماآ آاا رو چجم جا داره _

را به خاطر دارد ض دختر و عرد سدد، اجکر عی هند و همراه دخترش از پله ها باو عی روندض زآ عستخدم هر دو 

همراهش را این ا به عنواآ عهماآ ویژه دیده بود ض نرگس، به همراه پدرش پا در عمارای عی گذارند هه سدد ی  

بار و نرگس چند باری برای دیدار فروغ خانم به این ا آعده اس  ض هر بار هم عظم  عمارت و وسایلش هوش از 

وا  به دااته های فرهاد نظر نداا  و از هماآ روز اول عااق عتان  و ادب سر نرگس پرانده بود ض اعا هدچ 

فرهاد اده بود و غافل از اینکه فرهادی هه در ظاهر عرد امام آعال و آرزوهای دخترانه و زنانه اش بود، همی 

به ضضرفرط همی طبلی او خالی بود هه به زودی با ضربه ای هوس رسوایی پنهاآ هاری اش به صدا در عی آعد

 ! ای هه ااید زندگی خدلی ها را اکاآ عی داد، چه رال و چه آینده

زآ، به سم  عبل های پذیرایی راهنمایی ااآ عی هندض سکوت امام خانه را پر هرده اس  ض فرط گاهی صدایی و 

 دستهایشیا زعدعه ای از گواه و هنار آاپدخانه بدرگ اه سالن عی آیدضنرگس، اهورا را گواه ی عبل عی گذاردض 

دیهر ااب و ا مل نهه دااتن نوزاد را ندااتند و عی ارسدد، دس  پدرش او را بسپارد و هوای بدروآ باعث 

  .سرعاخوردگی نوزاد چند روزه اود

در رال عاساژ دادآ عچ دستش نهاهش به وسایل آنتد  خانه اس  ض چهره و ابه  عردی هه با راننده اش آنها را 

 .ادش عی آیدبه این ا فرستاده بود ی

 ! بابا _

 .سدد، دس  از بازی با دس  عج  اده و هوچ  نوزاد بر عی دارد ض نهاهش عی هند

  .جانم دخترم _

  .نرگس با چانه اش همی به روسری ور عی رود

  ارسناک بود نه؟ _

د بوسدد، لبخندی به سادگی و خوش باوری دخترهش عی زندض سادگی و خوش باوری هه از خودش به ارث برده 

  .و هنوز هدچ هداعجاآ خبر ندااتند ض چه اازاای عنتظرااآ اس 

 چی بابا جاآ ؟ _

نرگس، نهاهی به چهره ی غرق در خواب نوزاد عی اندازد ض اهورا، چردر اباه  به پدرش عی داد و پدرش چردر 

  .ابده عرد وهم انهدد ابرستاآ و اابلوی روبرویجاآ بود

  ! اما چرا ابول هردی ؟ هموآ آاا هه گز  بدایم این ا _

 .سدد، عتزکر رو به دخترش به ررم عی آید
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و فرهاد چددی نهز ، پس عی اونه این طزل عنصوعو هم سرو ساعوآ   چوآ دیدم همه ازش رساب عی برآ _

 ربده ، اما هه نمی اوندد اا ابد این بچه رو با هلی ااوام و آانا، نهه دارید ، باید هسی دس  به هار بجه ، انها

 !خدا از آسموآ این عردو رسونده ، اعا نمی دونم چرا این ا ؟

چددی بود! چددی هه نرگس و پدرش با خوش باوری اصال فکرش را نمی هردندض هاا  هه بود؟چه ساده ااید 

عی اد عنمایی را رل هرد، اعا گاهی ذهن آدم به سهل الوصول ارین جواب ها نمی رسد و لرمه، دور سر عی 

ساع  بند از آعدنجاآ، نرگس هالفه و سدد خسته از این انتظار به هم نهاهی عی اندازند و نرگس چرخاندض دو 

طاا  از ه  داده عی گوید : بریم بابا، عن خسته ادم ، آدرس هه دارآ ، فرهادم هس  ، اوعدآ عداآ و همه 

  چدد عجخص عی اه دیهه،

ه هاری عبث ابدیل عی ادض نرگس، اهورا را در سدد، عی ایستد ض رق با دخترش بود عنتظر ادنجاآ داا  ب

آغوش عی گدرد ض ادم اول را هه بر عی دارند ض سدد، عستخدعی را هه در سالن عجغول گرد گدری اس  را 

عخاطب ارار عی دهد و عدم رفتن عی هنندض نرگس، جلو عی افتدض زآ عستخدم ااهدد عی هند واتی آاا گزته 

و پدر ارجد  عی دهند، بروندض از پذیرایی خارج نجده، با دیدآ فروغ عتوا  عی  عی آید، پس عی آید ض اعا دختر

اوندضفروغ، دستش را دور اانه ی عهناز انداخته اس  و دلداری اش عی دهدض غافل و بی خبر از ر ور نرگس و 

 ! پدرش

 

زر اراطه هرده بودند و فرهاد سر در گریباآ ، ادم به ادم پدرش عی آیدض به عادرش نهزته بودض فروغ را چند ن

اصال نزهمدده بود، نرگس و سدد چه اده اند و پسرش از جواب دادآ به سوال چجم های عادرش گریخته 

بودضعهناز، را به در خواس  ساورخاآ، ارجد  داده بودند این ا بداورندض فرهاد، فرط دعا عی هرد ض سدد، نبااد 

به هسی داردض نرگس، با دیدآ فروغ سالم عی دهد   و دلبستهیونرگس رفته باادض هدچ هس اصال یادش نداید، ا

و فروغ از همه جا بی خبر، با دیدآ نرگس و پدرش البش از هوبش عی ایستدض عهناز، سرش را از روی اانه ی 

فروغ جدا عی هند و به دختری نهاه عی اندازد هه بدن چادرش انهار نوزادی را در آغوش گرفته ض نوزادی هه با 

ری اش دلش خوآ عی اودض نوزاد و عادرش، جاآ برادرش را گرفته بودندض دندانهایش را روی هم عی سایدض یادآو

دلش عی خواهد هوار بکجدض چنگ به چادر دخترک بداندازد و از جلو چجم هایش دورش هند واتی چددی 

  .بودابده ی  خاطره را نددیکش داا ض واتی هسی را در آغوش داا  هه باعث رفتن برادرش 

فرهاد، نا اعددانه پج  سر پدرش ادم به داخل خانه عی گذارد ض ایستادآ عادرش و عهناز نهاهش را باو عی آورد 

  .و عی رساند به اازاای هه از بودنش عی ارسدد

دروغ نهزته اند از هرچه هه بترسی روزی برای  اازاق عی افتدض برعال ادآ، ارس بودو ساورخاآ 

ا دیدآ دخترک و عرد همراهش به جواب سالعجاآ پاسخ عی دهد و به سم  همسرش عی طوفاآض!ساورخاآ ب

 .رود

  .فروغ خانم، بهدد عهنازو ببرآ استرار  هنه _
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فروغ، گد  به نرگس نهاه عی هندض نرگس اعروز از عادر همسرش زیاد بی جوابی دیده بود و همه را پای اوک 

بودند عی گذاردض فروغ، با ررم ساور خاآ از جا عی پردض نهاه گد ش را اازاااای هه این چند روز از سر گذارنده 

به ساورخاآ عی دوزدضساورخاآ، واتی هدچ واهنجی از همسرش نمی بدند به سم  زآ عستخدم اااره عی 

  .هند

  .عصم ، بدا عهنازو ببر استرار  هنه _

 سمه خج  اده اس  دور عی اود و نهاه عهناز، با صدایی گرفته اجکر عی هند و ادعی از فروغ هه عثل ع

گذرایی به پج  سرش و فرهادی عی اندازد هه چهره اش به نظر عصبی و گرفته عی آعدض عصم ، دستمال را 

 .روی یکی از ع سمه ها عی گذاردض به سم  عهناز عی آید

عی گوید : خانم جاآ اااق همانطور هه ادم هایش را اند اند و با ع له بر عی دارد به سم  فروغ نهاه عی هند و 

 !آعاده هه نداریم ببرعجوآ اااق آاا فرهاد ؟ چند واته هه خالده از همه هم آعاده اره

در سدنه ی   جمله هه از دهاآ زآ ساده ی عستخدم در عی آیدض طوفاآ راه عی اندازد،هم در دل فروغ و هم

باهوش و ادد بدن به نام ساورخانی ایستاده  فرهادض وای به آآ ل ظه ای هه عردی هنارت ، اانه به اانه ات ،

 .بااد هه امام ارس  ، دلهره جان  ، از وجود و نااوس آعدنش به رگ و پی ات ریخته بااد

بند دل را اندده ای ؟! بند دل پاره عی هند جمله استزهاعی زآ عستخدم و ساورخاآ چجم رید عی هند و عرق 

رنگ از رخ فروغ عی پردضعهناز هاج و واج و در بلبجوی روری اش ی  از پج  گوش های فرهاد اره عی گدرد و 

جمله در عغدش اهو عی اودض چند عاه و نبودآ فرهاد !چند عاه ؟ساورخاآ، نهاه زهر آگدنی به سم  فرهاد عی 

 .اندازدض نهاهی هه گویای خدلی چددهاس ض به سم  سدد و نرگس عی رودض با دستش اااره عی هند بنجدنند

،به فرهاد خدره عی اود ولبخندِ هوچکی به رویش عی زند وخبر ندارد، در ذهن و البِ فرهاد، چه خبر نرگس

اس  و ارس از رو ادآِ رردر  و از دس  دادآ نرگس چه بلوایی درونش راه انداختهضسدد، اجکر عی هند و عی 

ای روی انهج  خالی از  نجدندض فروغ، به ادم هایِ بی جاآِ عهناز و رفتنش چجم دوخته و نهاهش ل ظه

انهجترش عی عاند! نرگس، بی اوجه به انارم ساورخاآ ادعی به سم ِ همسرش، بر عی داردضعداآ راه، 

 :ساورخاآ غ ب آلود به همسرش و پسرش عی گوید

  اما چرا اون ا ایستادین ؟ _

های درهمش به دخترهی هه  این چرا یننی چه اازاای افتاده هه این ور عااتاآ برده!ساورخاآ، با هماآ اخم

 .اعروز زیادی روی اعصابش عانور رفته اس  خدره عی عاند

  !خانم،بزرعائدد _

فرهاد، با ررم پدرش ادم بر عی دارد و فروغ لب عی گدد ض دس  هایش را به عادت همدجه هه ارسدده و 

انه برایش هافی ع طرب اس  در هم گره عی هند و اگر ساورخاآ عرد اددی بااد هه هس  !همدن نج

س ضفرهاد، از هنار نرگس هه هاج و واج به انارم اند واددِ عرد چجم دوخته رد عی اود و با دس  به او 

عی هند، بنجدندض بزرعائدد، ندمه رسمی عی پراندض سدد، با باز و بسته هردآ چجم هایش به دخترش اااره   اااره

دردض ساورخاآ، نهاهش را به دخترک عی دوزدض عصم ، عی هند، بنجدندو نرگس درس  هنارِ فرهاد جای عی گ
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از طبره ی باو بر عی گرددض ساورخاآ صدایش عی زند و با اااره ای به دس  های نرگس عی گوید : 

  !عصم ،این بچه رو از خانم بهدر_

س عی نرگس، اهورا را بند از انددآ، ررم ساور خاآ به آغواش بدجتر عی چسباندض عصم ، باوی سر نرگ

 .ایستد

 !بدینش به عن خانم جاآ _

 

نرگس، آهسته اسم فرهاد را زعدعه عی هندض ساورخاآ، عجکوک و با چجمانی رید اده همه ررهااجاآ را عی 

بدندض عصم  خم عی اود و نوزاد را از آغوش نرگس عی گدردض سدد، به لب های برچدده دخترش نهاه عی هند و 

 !عرابلش عالوه بر نزوذی هه دیده ، بسدار عرتدر اس به سم  ساورخاآ عی چرخدض عرد 

  !اآ اااهلل این بچه به سرو ساعوآ برسه _

 . ساور خاآ، نهاه از چهره ی در هم دخترک عی گدرد و به سم  عرد بر عی گردد

عی رسهض نمی ذارم عجکلی پدش بدادض اما هم لط  هردین عراابش بودینض البته بنده هنوز خبر هاعلی از  _

  .عرگ عادرش خبر ندارم و اازه عطلع ادمض اعا نمی ذارم،عجکلی پدش بداد

سدد، با ابروهایی باو رفته به عرد نهاهی عی اندازدضسر اکاآ عی دهدو بله ی هم جانی زعدعه عی هندض نخوت و 

سدض غرورش به عذااش خوش نمی آیدضاز جایش بلند عی اودض فروغ در خودش جمع اده و عغموم به نظر عی ر

  .سدد، او را عخاطب ارار عی دهد

فرهاد، بدن امام ل ظاای هه هلمات رف  و آعد دااته اند ض بدن امام نهاه های رید بدن پدرش و ل ظه ای هه 

نرگس آهسته و علتمس صدایش زده،انهاسکوت هرده ض عثل آدعی هه به یکباره او را در روضی پر آب و بدوآ 

 .  اس اطالع پرت هرده بااندض فل ِ فل

فروغ خانم ، ارعنده هاری ازم بر نمداد ، اآ اااهلل ساورخاآ اجری  آوردآ دوباره برای سر سالعتی عدارم  _

  !عی ام

 

ررفش، الد  نهایی اس ض الدکی هه ادرش رها عی اود و اصابتش به نرطه رساسی عی خورد وصدای بدی 

بوده ض با ابروهایی در هم و البته عتن ب به عی دهدضساور خاآ با انددآ ررم عرد و عخاطبش هه همسرش 

 .عرد نااناسی نهاه عی هند، زیادی در نبودنش آانا و خودعانی اده اس 

از جایش بلند عی اود ض ادعی به طرم سدد، بر عی داردض به جد او همه افراد نجسته هم بلند عی اوندض نرگس و 

ادم هایی هه نددی  عی اود، خدره عی عانندو ساورخاآ با سدد به خدال بدراه و اعا فروغ و فرهاد، با ارسِ به 

 ! هن کاوی به سوی عرد عی رود

 .ساورخاآ، بنده هستم _

سدد،عتن ب و با دهانی باز عانده، به عردی نهاه عی هند هه خودش را ساور خاآ عنرفی عی هندض نرگس، با 

هندض فرهادِ اعروز به جد داغی هه دیده  چجم هایی درا  اده نهاهی به ساورخاآ و بند هم به همسرش عی
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بود، خدلی چددها درونش عتالطم بودضنرگس، رس عی هرد از، ابرستاآ فرهاد، از او دوری عی هندضسدد، لبخند 

 .عردانه ی به لب عی آورد و به سم  ساورخاآ بر عی گردد و دستش را سمتش دراز عی هند

  !هستمعذر عی خوام ، عن نجناختمتوآ ،علی ستوده  _

ساورخاآ، نهاه گذرایی به چهره ی سرخ اده فرهاد عی هندضچددی در خانه اش سر جایش نبود! رال عنرلب 

فرهاد و سکوت و رواس پرت فروغ به نظرش به چددی یا اازاای در نبودش بر عی گج ض ساورخاآ، برای بار 

  .دوم برای اعروز دستش را برای آانایی طرم عرد روبرویش دراز عی هند

  !ساورهاا  هستم ، آاای ستوده _

ستوده، را با عکث و نهاهی گذرا به چجم های گریداآ پسرش عی گویدضفرهاد عثل هوه یخی اس  هه آفتاب به 

ناگاه از پج  ابرها در آعده و با گرعای زیادی به او عی اابدض رس عی هند در عرابل نهاه ادد بدن پدرش و رتی 

  !گند زده بود و اعددوار بود همسرش در رال آب ادآ اس ض

 !سدد،انهجتاآِ ساورخاآ را در دس  عی فجارد و رو به دختر ساه  و عتن بش عی گوید : نرگس جاآ، بابا

نرگس، با ررم پدرش اکانی عی خورد ض فروغ، هاعال ول اده اس  ض خودش عی داند هر ررهتش باعث 

برای این عاجرا به ان عالدده بود به جد، نماندآ عروس دل عجکوک ادآ همسرش عی اود، اعا پدِه همه چدد را 

  .نازهش ! عی ارسدد او بزهمد و پج  پسرش را خالی هند

هاش و هاش بارها به خودش گزته بود آآ اب خواستهاری و روز عرد هرگد دروغ به نام زندگی فرزندش نبسته 

  . ترک بد هردهبودض راو عی فهمدد هم رماا  هرده اس  و هم به فرزندش و دخ

بد هرده بود هه عرده یکبار عهم ادآ و دیده ادآ را داا ض! بد هرده بود، دروغ گزته بود اا خودش همی به 

چجم هسی بدایدض همدجه پر و بال نظرااش را ساور خاآ بسته بود!انها یکبار دوس  داا  به پسرش و خواسته 

  !اش دل بدهد

 .نرگس، عنذب جلوار عی آید

  !عن نجناختمتوآ ، آاا فرهاد چددی نهزتنببخجدد  _

  .به فرهاد، نهاه عی هندض فرهاد عثل جسمی اسدر دس  عرگ، فرط ایستاده

ساورخاآ، گد  سری به ررم دخترک اکاآ عی دهدض سدد راضی از دیداری هه با این عرد دااته رو به داعادش 

  ن ا عنرفی نکردی؟عی هند و عی گوید : فرهاد ، پسرم پس چرا آاای هاا  رو همو

ساورخاآ، عنتظرِ پاسخ فرهاد اس ض نرگس، با لبخند نددی  ار به همسرش عی ایستد و دس  روی بازویش عی 

خودش را عرب عی   گذاردض این رره  نرگس، فرهاد را عثل هسی هه انهجتش به سدم برق خورده عی پراند و

  .یری، خج  اده و رواس، ررم زدآ نداردهجدضدر جواب سدد، به سختی لب ار عی هندضدهانش عثل هو

 ! وا  نجد آاا سدد، ببخجدد _

ررم فرهاد، امام عی اودض چجم های ساورخاآ روی بازوی پسرش و دخترک ناآانا، عانده اس ض سدد و نرگس 

  .از همه جا بی خبر از این دیدار، خوا الند

 !.رچه ایس  و ادرت رره  و اکلم نداردنرگس،در عرابل نهاه ادد عرد نا آانا، رس عی هند اندازه عو



 

خواجه پور)ونوس( زهره –رمان دور دنیای تو می گردم   

فروغ، با چجم هایی گجاد اده به دس  دخترک چجم عی دوزدض فرهاد، باوخره خودش را باوی ابرش عی 

  !بدند! ابری هه خودش با دستانش برای زندگی اش هنده بود

  .ی هندساورخاآ عصبی از بی خبری اش، نهاه از پسرش جدا عی هندض سدد را به نجستن دعوت ع

سدد، بی خبر از همه جا به سم  دخترش بر عی گردد و عی گوید : نرگس جاآ دخترم ، اولدن باره پدراوهراو 

  عی بدنی دختر جاآ، چرا دور ایستادی؟

  !همدن، ررم طوفاآ عی اودض طوفانی عظدم

پا عی افتد و روی  ای هاش هرگد سدد ع ب  و ادب یاد دخترهش نمی دادضفرهاد، نزسش بند عی آیدض فروغ، از

عبل خودش را پرت عی هندض نرگس با لبخندی خ ل، به ساورخاآِ عات عانده نهاه عی هندض ی  آآ همه جا را 

 . هوار بلند ساورخاآ پر عی هندض بلند، اندازه ی ی  پژواک ارسناکِ، ی  انز ار در دل هوه عی اود

  این ا، اعروز چه خبره ؟ _

ی پردض فرهاد، دس  به صوراش عی هجدض فروغ دستش را ع کم به هناره ی عبل نرگس، با داد پدر اوهرش ع

فجار عی دهد،اا لرزاش را عخزی هندض سدد با ان ب و بند با اخم به اوضاع پدش آعده نهاه عی هندضسکوت 

 .ل ظه ای گریباآ گدر جمع عی اود

 .ساورخاآ به سم  پسرش برعی گردد

 عی گم این ا چه خبره ؟ _

 . رش را اکاآ عی دهدض با سری افتاده ونهاهی رو پایدنفرهاد،س

وای، به رال عجری هه به جای سربلندی برای ، سر افکندگی را دااته باادض وای به روزی،نددیکان  دروغ 

بهویند و او ندانی، از ه ا اینهونه سهمهدن، سدل به دیواره های سد ع کم  برخورد هرده ضساورخاآ عی 

چددی درونش خرد عی اودض چددی به اسم اعتماد، به اسم غرور و به نام البضسم  همسرش  ایستدض ع کم ، اعا

 .بر عی گرددض فروغ لب عی گدد

 . خانم، این ا چه خبره ؟ اینبار جواب نهدرم ، این زندگی رو آادش عی زنم _

 .دفروغ، با استرس نددی  ساورخاآ عی ایستدض دستش را دراز عی هند و بازویش را عی گدر

 ... ساورخاآ آروم باشض خبری ندس  ، عاضضض عا _

 

گنگ عادر زاد به دندا آعده بودض پ رش را چدده بودند و راو پ ر هم هه در   گنگِ عادرزاد عی اودض انهار، از اول هم

 .عی آورد ادرت پرواز نداا ضسدد با اخم به طرم فرهاد نهاه عی هند

  آاا فرهاد؟ _

به یکباره ابدیل به فنلی غریب و جمع بدن جمله هوااه سدد عی اودض نرگس، با لب های چه زود! فرهاد پسرم، 

برچدده و گد  و ارسدده به جمع نهاه عی هندضجمنی هه، اصال از داد بلند ساورخاآ سر در نمی آورد! به خودش 

 .جرات عی دهدض بازوی همسرش را عی گدرد و با دستی لرزاآ فجار آراعی عی دهد

 جاآ، بابا چی عی گن ؟ فرهاد _
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ساورخاآ، به همسرش و بند با ررم دخترک به پسرش عات عاندهض جاآ به هه عی بستند؟ به آنکه جانش بود و 

 !اصد جانش را هرده بود؟

فرهاد، سر اکاآ عی دهد ضبازویش را از دس  نرگس جدا عی هندض ل ظه ای با استدصال به همسرش و بند 

چجم چرخاندآ نداردض اعا االاش را برایِ ررم زدآ عی هند ض رو به نرگس عی  عادرش نهاه عی هندض جراتِ

هند، جرات نهاه عستردم به او را ندارد، اعا باز هم عستردم به جای روالی صورت زیبایش چجم عی دوزد ضبا غم ، 

 ! با ارس

  ...عتاسزم! عن _

فلکی عی آیدض چددی عثل ی  انری  دندا عی چرخد و چرخ و فل  سر چهارراه عی اودض صدای عرد چرخ و

 .غمهدن طندن عی اود و به دل آدعهای خانه ساورخاآ عی پدچدض عرد صدا از سر عی هجد

 زدستم بر نمی خددد هه ی  دم بی او بنجدنم"

  "ب د روی  نمی خواهم هه روی هدچ هس بدنم

 )سندی(

 

  ...زدستم

  ...زدستم

 ...بر نمی خددد

  ...هه ی  دم

  !بنجدنمبی او 

صدا ها، انهار هو هوی سهمهدن بادی اوندض عهناز با انددآ صدای داد و بددادِ دایی اش، به سرع  به سم  پله 

ها عی دودض خودش را به آغوش هجدده بودو در انهایی همدجهی و غریبش، عداداری عی هردض اعا فریاد 

 !ساورخاآ از جا پرانده بودش

ایی رسو  نمی ایستاد ض ای هاش نمی دید و هرگد نمی دانس ض این ا، اعروز طبل باوی پله ها عی ایستدض ای هاش

  !و صدای پنهاآ هاری بلند اده بود  زده بودند

  .ساورخاآ، به سم  فرهاد عی رود و ع کم به اانه اش عی هوبد

 عتاس ِ چی هستی ؟ چه غلطی هردی ؟ عن نبودم چه هار هردین هاآ ؟ _

خترکِ ارسدده ی نددی ِ پسرش ، عروسش اس ؟ چرا باورش نمی اد عردی و پدری چرا باورش نمی اد؟! د

آآ وسط از رودستی هه خورده و اعتمادی هه هرده ، عات و عت در عانده ؟!چرا باورش نمی اد، همسرش به 

 !اعتمادش ، به ی  عمتتر اعتمادش خدان  هرده ؟

  چرا باورش نمی اد؟ 

 . ر و پسر عی ایستدسدد، از جا هنده عی اودضهنار پد

 آاای هاا  عی اه به عن بهدن جریاآ چده ؟ _
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ساورخاآ، اازه یادش عی آید این عرد عی اواند جواب سوالش را بدهدضنهاه طوفاندش را به او عی دوزدض سدد، از 

سرخی چجم های عرد، یکه عی خوردض رال خودش و ردسی هه امام وجودش را به آاش هجانده بهتر هه 

هدچ، بدار هم هس ضرس عی هند امام رگ های عغدش و وجودش در آاش عی سوزدضساورخاآ، رو به ندس  

عرد عرابلش عی گوید : اما بهو این ا چه خبره ؟! اما و این خانم او خونه ی عن ، نددی  خانواده عن، چه هار 

 !عی هندن ؟ دختراوآ نددی  پسر عن چه هار عی هنه ؟ عهه پرستار اوآ بچه ندس  ؟

عهناز، عات عی اودض دندا ایس  عی دهدض انهار فدلمی از ی  درگدری لزظی عداآ خانه یجاآ اکرار عی اودض 

  !عردی هوار عی هجدض داد عی زندض خواسته و عااق اده ض ع ب اراژدی غم انهددی

 خودش ادم به پله ها عی گذارد همی نددیکتر ، ااید هابوس اس  !سدد، دس  دخترش را عی هجد و نددی 

عی آوردض دس  فرهاد را هم عی هجدض هنار هم و دواادوش همض باید خدالش رار  عی ادض ااید عاجرا چدد 

 !دیهری بود و همه چدد سو ازاهمض ردس اازاق ذهنش دور بود ؟نه ؟! ساده زندگی دخترش را نباخته بود؟

اونه ، عهه خوداوآ خبر ندارید؟! خبری ندس  آاای هاا  ، عن و دخترم ، عن هه هدچ، دخترم عروس خونه  _

 ! چهارعاه ابل ، همسراوآ و پسراوآ به نداب  از خود اما اوعدآ ، دختر عن اد عروس اما و همسر پسراوآ

فرهاد، از نرگس فاصله عی گدردض راو هه همه چدد داا  عجخص عی ادض راو هه از آعدآِ یکباره پدرش و این 

دیدآ هایش ، لب گدیدآ های پنهانی اش، رود دس  خوردآ از ر ور دانستنش رو دس  خورده بودض چجم دز

 ! پدرش و بند را به بند عوهول هردآ هایش، ررم عی اودضجرات به زبانش عی دهد، ااید عی اد ، ااید

 ... بابا عن _

ررم در دهانش عی عاندض سدلی هه ع کم به صوراش اصاب  عی هند، نزس در سدنه ی سدد، ربس عی هندض 

را به اا  و التماس عی اندازدض نرگس را عثل دیواری خراب اده و آوار عهماآ زعدن عی هندض عهناز،  فروغ

همان ا پا بر زعدن سرد عی هوبدض سر بر دیوار درد اکده عی دهدض چجم عی بندد هه نبدندض نبدند، هاخ آعال و 

عی هندض سدد، عصبانی و واعانده و ارزوهایش، هر آنچه ساخته بود، آوار ادهضهوار های ساورخاآ، گوش هر 

نرگس گریه عی هندضساور خاآ، هوار عی هجدضبد و بدراه عی گویدض طوفاآ عی اود و به اصه ی زندگی فرهاد و 

نرگس عی زندضسدد، عات و عت در عانده و نمی داند چه هندض او باید طلبکار بااد و دخترش باید داد بدندض و وای 

دس  رماا  و ساده گی ات اوی ضوای، به روزی هه همه را عثل خودت بدانی ! ساور به روزیکه ندانسته اسدر 

 .رگبار هلمات و جمالاش را عثل عسلسل پج  هم ردی  عی هند

  !عروس! هِی عن عروس خواستم ؟ یه بار خواستم اونم عروسم انهجتر نجونش او دستجه ! عروسم عجخصه _

بهوید عروسم باوس ض عات و عت در، عهناز را عی بدندض دخترکِ بدچاره از ل ظه ای نهاهش به باو عی افتد اا 

آسماآ برایش عی باریدضسدد، به خودش عی آیدضاو هم صدا بلند عی هند ، خورده و باید عی زدض دخترش عرابلش 

 ضداا ، زنده به گور ارساسش عی اد

چهار عاه پدش خونه ی عن چکار عی  هوار هجددنتوآ برای چده ؟ یکی اوضد  بده این خانم و پسراوآ _

 !هردآ؟ به نداب  از خوداوآ ، با هلی وعده و و عدد ! اما بهو این ا چه خبره ؟
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هر هسی ررفی عی زند و آاوب عی اودض عهناز، خدره به دختر نجسته ی روی زعدنض لب عی گدد و با خجم 

  .نهاهش عی هند

مل هرده بودض هسی هه انهجتری را هه به جانش بسته بود هسی هه به خاطرش، چند عاه بی ع لی فرهاد را ا 

  .را انها به خاطر همدن هم ع لی ها، عداآ دس  فرهاد رها هرده بودض عرابلش، خوار و خزد ، اده بود

 .چجم از دختر عرابلش عی گدرد

به عردی هه نهاهش عی هندض  به در نرسدده، سدلی دوم را از سدد عی خوردض نرگس، با صورای خدس و گریاآ 

  !دندایش بود و امام عدت دروغ گزته بود

  !نرگس جاآ ، سدد _

فرهاد، با التماس صدایجاآ عی زندض ساورخاآ، اوهه خدره به روبرویش و عثل ی  ع سمه عداآ سالن عانده 

 عثلبودض فروغ اا  عی ریخ  و انها نرگس را صدا عی زد اا بماند و نرگس پاهجاآ عی رف ضامام عدت، عهناز 

  .عرده ای از گور برگجته، نهاهجاآ عی هرد

 .نرگس، ع کم به سدنه فرهاد عی هوباند

ناعردضضض ناعردضضض ناعردضاُ  به هرچی ظاهر خوبه، ا  به روت بداد! زآ دااتی و چجم چرخوندی؟هاآ ؟! دس   _

مه ادعات؟ اوآ همه رو ناعوس یکی گذااته بودی؟ ناعوس یکی دیهه عی فهمی؟ دروغهوضدروغهوی ناعرد! اوآ ه

ررفات دروغ بود! گناه عن چی بود؟ عن بدچاره! انها گناهم اعتماد بودض فرهادض اعتماد! گناهم این بود ساده 

  .گرفتم و ع کم خوردمضلننتی، ررم بدآ

 !فرهاد، عی عاندض هاج و واجض باورش نمی اود این نرگس، هماآ نرگس عااق این چند عاه بااد

 !نبودض خطایش پنهاآ هاری بود هه زعاآ عی اوانس ، رلش هند  دی و اتل ههخطایش دروغ بودض دز

فرهاد، با ندانمض هاری هایش گره هور به زندگی اش زده بود و خدال عی هرد نرگس عهرباآ عی عاند! سدد، عثل 

 ! امام این چند عاه، ابولش عی هندو خطایش را عی بخجد

 ... نرگس جاآ عنضضض عن _

یادض اا به رال خانه ساورخاآ بدداد و آاوب را اینهونه به خود ندیده بودض نرگس و سدد رفته بودندض فریاد بود و فر

 .فرهاد دنبالجاآ التماس هرده بود

 !اکس  خورده و ناباور! با دندایی دروغ هه اعروز برایجاآ رو اده بود 

 هانش خارج عی ادفرهاد،هم به دنبالجاآضول اده بود و فرط اصوات ناعزهوم و گنگ از د 

 .ساورخاآ، هوار هجدده بودض فروغ زباآ به هام گرفته بودضاهالی خانه اداعتی عظدم، انهار به چجم دیده بودند

*** 

امام اب را ساورخاآ ، خانه را وجب هرده بودض هر ادعش ع کم به زعدن هوبدده اده بودض دادهایش،را زده بود 

 .و سکوت هرده بود

 !بودندضهم بالدنش ، هم نزسش دورش زده بودض هم خونش،همدورش زده  

 .هسی هه از وجودش بود،از جاآ و خونش بود، اعتبارش را زیر سوال برده بود 
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دیدآ عهناز، آآ طور بی هس و غم زده و اوهه، روی دلش داغی اده بودض سرو، را عالع  عی هرد،عهراآ، را 

رفته بود ضاگر هاری هرده بودض فرط خودش بود و خودش !اعا فروغ ،  ناخل  عی خواندض اوم به دندا ض عهراآ اگر

 .داغ هار، فروغ عی سوزاندش

داغ فرزند سر به راهش، خاهسترش عی هردض فروغ، خودش را اسدر ااااجاآ هرده بودض عی ارسدد عرابل عردی  

ش، از خانه بدروآ زده بایستد هه خوب عی دانس  دیهر زنی، برای خلوت و درد دل های عردش ندس ض فرهاد

بود و نداعده بود! چه ساده فکر عی هرد، به ساورخاآ خبر عی دهدضچه ساده وعده عی داد ،هم هم با رربه های 

 !.زنانه و زباآ عی اواند اوهرش را به راه بداورد

ضعهناز، اب خانه، از پای بس  ویراآ بودض زآ و عردی هه عمری هنار هم بودندو اناختجاآ آف  بود، نه ع صول 

 .را اا صب  اا  به چجم دوانده بودض اب اا صب  غم برادر داا  و درد عجقضزندگی، چه بد به او، اازانده بود

فرهاد، ادم به ادم نرگس رفته بودض سدد اجر زده بودض یره گرفته بود و اسم به جاآ نرگسش خورده بود، اگر  

ش را عداآ چهار دیواری ،اعن این عدت، اسدر هرده بود، دنبالجاآ بدایدض رنگ نرگس را نمی بدندو راو خود

جایی هه راته ع بتجاآ در آآ داا  هم هم ع کم عی ادضآرزوها برای این خانه داا ! برای جوانه اازه 

  !روئدده ی زندگی اش، چه آرزوها هه نداا 

لنن  به خودش فرستاده   عاادنش، را عرابل خانه سدد پارک عی هندض امام دیجب را فکر هرده بود و غم زده

بودض امام اب عرده بود و زنده اده بودض آخرِ به بند واگذار هردآ ها و ارسددآ هایش، زباآ به هام گرفتن 

هایش، دردسر اده بودض چند بار دستش نددی  زنگ عی اود و بر عی گرددض عرد هماآ زنگ زدآ هم نبودض 

ماآ زنی هه روزی برای رفع دلتنهی به این خانه آعده بود، در ع کم نوک پایش، را به دیوار عرابلش عی هوبدض ه

هوچه ظاهر عی اودض ادعی عرب عی گذارد و دوباره جلوض درعانده از هاری هه خودش هرده و نهاهی به در عی 

اندازدض آخ عهراآ، ه ایی؟ ضعهراآ اگر بود راو این ا عستاصل و عثل دیواری ارک خورده نبودض عرد عی اد و 

را راهنما عی ادض عهراآ گزته بود، اعددوار اس ، ناآ زندگی اش لرمه دهانجاآ نجود و چه عی دانس   دردش

اردیر،اه زندگی عهراآ و گالره، را عرگ رام زده بودو زندگی فرهاد و نرگس، استدصال و درعاندگی و ااید 

مانطور هه از هنارش رد عی جداییض از فکر به جدایی انش عی لرزدضزآ چادر را ع کم دورش گرفته اس ، ه

 .اودض نهاه رید اده اش را به فرهاد عی اندازد

 . آخر دلش طاا  نمی آورد

 اما دوعاد سددی ؟نه؟ _

دلش عی خواهد سرش را به دیوار بکوبد ض بارها ، ع کم ض همدن را هم داردض سر اکاآ عی دهدض زآ باو و پایدن  

 ! عی گوید : وا ضضض پس چرا دم دری ؟ دعوااوآ اده؟ از نرگس بندده هوچه را از نهاه عی گذراند و رو به فرهاد

 .خجم، امام وجودش را عی گدرد، اعا ا مل عی هند 

  !خدر خانم ، بزرعائدد _
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زآ نوچی عی هند و زیر لب غر غر هناآ از او دور عی اودضدستش را سنهدن باو عی آورد و باوخره زنگ را عی 

ی عی اود و بر سرش فرود عی آیدض رس عی هند ادعهایی هه به در نددی  عی زندضصدای گرفته ی سدد پتک

  .اوند، روی گلویش را فجار عی دهدض ارعندگی! امام وجودش را گرفتهضسدد، در را باز عی هند

خبطی هرده بود!ع ب، دلی باخته بود؟   ع ب  ردسش و دیدآ فرهاد، برایش سخ  نبودضع ب ظاهری داا ؟

هه از دیجب در اب دروغ و ناباوری عی سوخ  و ناله عی هردضفرهاد، با سری افکنده عرابلش دخترش ! دختری 

 .عی ایستد

  !سالم، آااضضض سدد _

جواب سالم فرهاد را بی نهاه عی دهدض او اروع عی هندض او طلب داا  ، رق با او و دخترش بود، اا فرهاد و 

 ! خانواده ی ع دبش

  !با هم نداریم عن و اما سالم و علدکی دیهه_

 .فرهاد، با هماآ سر افکنده زباآ عی چرخاند

 ...سدد عنضضض عن، اصدم اصالضضض اصال فریب هاری و دروغهویی نبود ، فرط _

سدد با نهاهی خجمهدن و ادد نهاهش عی هندض این عرد از دیجب برایش عرده بودض دروغ و فریب ، ناعوس داا  

ه سر هسی دیهر بود ! پدرش را دور زده بود ، دخترش را دور زده بود، و دنبال دخترهش آعده بود؟ اسمش سای

  !این عرد، عرد زندگی نبود

چه ارمرانه، دخترش را وصلش هرده بودض اعدد داا  هر وا  سر بر بالدن عرگ عی گذارد ض پج  و پناه  

ش، این بدبختی نبودضی  دخترش عرد بااد، نه ناعرد ضیکبار در زندگی راه همی ه  رفته بود ،جواب ه  رفتن

ل ظه در ذهنش برای آینده و ااعدن دخترش و روزهای نبودنش همی، دو دو اا چهاراا هرده بود و چجم روی 

ازاوت این پسر و دخترش بسته بود و دلش خودخواهی هرده بود و دوس  داا ، دخترش در رفاه بااد، 

  !همدن

ده بودض اعا فرط همی ! اول این عرد و رفتارش به چجمش آیا خطا هرده بود؟ فرط آینده را سب  و سنهدن هر

آعده بود و بند چددهای دیهرش ض اینردر عرل داا  آدم ها را بر وزنه ی اعوالجاآ نسن د، اعا پدر بود و 

 عسنولضدلش آراعش و خوابختی دخترهش را عی خواس ، چه عی دانس ؟

عردض دیجب ، او خونه پدرت، عا رو هجتی! او هم باهات ررفی ندارم جووآض سدد عُردض همراه دخترام   _

عردیضاو و عادرت، چی با خوداوآ فکر هردین؟با پدرت عجکل دااتی ؟ چه دردت بود، عا رو او آادش انداختی؟ 

چی باعث این هاراوآ اد؟ سخ  گرفتم ؟ سنگ جلوت انداختم ؟ دخترم برات سنگ انداخ ؟ هدوعموآ بد، 

ط بی هسی بود و بدوآ پج  بودیمض ساده گرفتم چوآ پج  ندااتم! نمی دونستم باهات اا هردیم ؟ دردعوآ فر

اگه دخترم عی گه عروسی، نهض عی گه عا هس نداریم ، عروسی بخوام برای هی؟ اصل اوهرعهض فردا او عروسدم 

نمی گن بی هسی ؟ سرهوف  نخواس  ، نخواس  سرهوف  بی هس بودنش رو بخورهض نخواس ، سرهوفتی سرت 

  .، نخواس  بی هسی عا، ررم زندگد  بجهض این رسمش نبود جووآ ضضضنبود بجه
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  .به سدد، نددی  عی اودض دلش ااب ااب دیدآ دردانه ی سدد را دارد  فرهاد، ادعی

به خدای ارد و وارد، عن دلم با دختر عمه ام نبودض به جاآ نرگس ، عن فرط دنبال خوابختدم بودم ، پدرم  _

  ...واستم دروغ بهم ، نجد یننیضضض یننی عادرمنمی ذاا  ! نمی خ

 .سدد، در را ندم بند عی هند و اصد دارد ببندد هه دس  فرهاد روی، فلد سردس عی نجدند

  .سددضضض خواهش عی هنم ، بذارید ببدنمش _

 .سدد، لنهه های در را بدجتر به هم نددی  عی هند

 .این ا ندا ، ویق ررم دراتم ندستیدیدنی ها رو دیدی ، بسه! رال نرگسم خوب ندس ،  _

 

در رویش بسته عی اود ضدندا بی در و پدکر عی اودض در و پدکرش را گِل عی گدرندض واتی عرصر خودش اس  ض 

  !واتی اندازه ی عهراآ عرد نبود و فکر عی هردض هس 

 .گالره را خواسته بودفکر عی هرد، عثل عهراآ عی اواند و عراوع ، عی هندض عهراآ رو راس  رفته بود و 

گالره، از هماآ روز اول، با علم به همه اازااات، پا در زندگی عهراآ گذااته بود و عهر و عطوف  عهراآ و راه  

  .درس  و با صداا  بودنش، پدش گالره پجتوانه زندگی ااآ بود

ع کم، اا ل ظه آخر  همدن باعث اده بود، گالره بایستدو عثل ی  هوه پج  زندگی و همسرش باادض زنانه و

 ! بماندض اعا او راه را بد رفته بودض بد

ادم هند بر عی دارد و دور عی اودض دور هه عی اد، دلش دوری هه نمی خواس ض دلش، بودآ عی خواس ض 

 رلش عی هرد، نه؟ نرگسش، از او عی گذا ، نه ؟  زعاآ عی اوانس ،زعاآ

 

*** 

م عی زدضهسی جرات نددی  ادآ به او را نداا ض فروغ، باوخره ساورخاآ، از صب  عداآ سالن بدرگ خانه اد

  .وا  صب انه از اااق دل هنده بود و از اسارت اجباری هه خودش انتخاب هرده بود بدروآ آعده بود

  .خوش بدن بود،اا به اوآ همسرش، از آآ عصباند  افتاده

سالن و با آآ عصایی هه،همدجه به دستش بند بود  آرام از پله ها سرازیر عی اود و با دیدآ ساورخاآ، عدانه ی

 . اا اکده گاهش نهاه عی هند

اعا اینبار، ساورخاآ،امام جسمش را انهار به آآ عصا سپرده و بی عصا رعری در پاهایش ندس ! سالم و صب  

ند ،جواب بخدر آراعی زعدعه عی هند ض آنردر آهسته، هه رس عی هند ساورخاآ نمی انودض دو بار سالم عی ه

 . سالعش، انهاسکوت اس  و سکوت ضعستخدم از آاپدخانه بدروآ عی آید و فروغ را عخاطب ارار عی دهد

 خانم، ه ا عدد صب انه بچدنم ؟ _

  .فروغ، نهاهی به ساوری عی اندازد هه نهاهش و صوراش با اخم هایی غلد  عدخ به اابلوی روی دیوار اس 

 ین ؟ساورخاآ ، صب انه ه ا عی خور _
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عرد، نهاهش را اکاآ نمی دهد ضاز هماآ دیجب ی  بار هم در صورت فروغ، چجم ندنداخته اس ض دستش را باو 

 !عی آورد با اکانش به زآ عستخدم عی فهماند، برودض فروغ، نمی فهمدد یا خودش را به رماا  و نزهمی عی زد؟

ه به جایی روالی اش، با ل نی پر عتاب، فروغ ساورخاآ به سم  فروغ عی چرخد و بی نهاه عستردم به او، خدر

  .را عخاطب ارار عی دهد

 زند  هردی، نه ؟ _

فروغ، جا عی خوردض جرات نددی  ادآ به همسرش را ندارد ض همان ا عداآ سالنِ بدرگ خانه ی اارافی اش عی 

و گذااته بودض راو هه ایستد و در رالدکه رعق از پاهایش رفته، سنی عی هند، ع کم بایستدض راو هه ادم جل

  .رفته بود ، راو هه زندگی پسرش لبه ی پراهاه بودضباید االاش را عی هرد

  !ساورخاآ _

ساورخاآ، به یکباره به سمتش بر عی گردد و نهاه غ ب آلودی به سویش عی هندضچجمانش دو هاسه ی خوآ 

 .و صوراش از فرط عصباند  سرخ اده

  ساورخاآ؟ _

  .و اداعه عی دهدپوزخند عی زند 

خانی هم عونده ؟! خاآِ بی اعتبارض خانی هه زنش بهش نارو عی زنه،اونم به ررم دل پسرِ نادونش! یا نه  _

  پسرش همکارش عی اه اا جلو همسرش بایسته؟

فروغ، همی جرات به پاهایش عی دهد، هر ادعش اخم های همسرش را نددی  ار به هم عی هند و نهاهش را 

 .ساورخاآ، دستش را باو عی آورد عرابلش عی گدرد و فرعاآ ایس  عی دهد خجمهدن ار ض

 دردت چی بود ؟ ندااتی؟ نخوردی؟ نرفتی؟ ارتراع  هم بود؟ زآ اول و بدرگ یه ایل و ابار نبودی؟ چی بود؟ _

 .فروغ بغض هرده لب عی زند

به دل خودش،   ندگی هرد ، یه بار خواس دردمضضض دردم بچه ام بودض یه عمر دور بود، یه عمر به خواس  برده ز _

  !زندگی هنه! خبط هردم ، اعا پجدموآ ندستم

همدن عی اود طوفاآ و ساورخاآ به طرفش عی اازدض ادم های اندش به سم  فروغ هجدار خطری س ، 

ه بودضساورخاآ، با رگ برآعده ی اردر  عردی هه بند از چند سال زندگی، او را این چندن خروااآ ندیده

اش،ع کم ادم بر زعدن عی گذارد ض عرابل همسرش عی ایستدض اعا نهاهش، نهاه ساورخاآ ندس  ، نهاه ی  اکه 

آهنِ زنگ زده اس ض عثل آهنی ع کم، هه ضربه ی سهمهدنی بر پدکره اش وارد اده اس  و لرز بند از ضربه را 

 .دارد

یننی بری دس  هر هی از راه رسدد بهدری و یه بار!یه بار؟ به خواس  خودش زندگی هردآ یننی این ؟!  _

بداری او خونه ات! او خونه ی عن، ساورِ هاا ! بند، بهی خواستم یه بار به دل پسرم باام، پس اکلد  اونی هه 

اوآ باوس  چده ؟اکلد  اوآ دختر نجوآ هرده ی بدبخ  چده؟ او ندیدی، دلش با پسراه؟ ندیدی دختره 

 ! ؟ ندیدی؟ بد اا هردینض او بدار فروغض عنم بد عی ام، بدار از اماجونش به جوآ پسرت بسته اس 
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فروغ، نددی  ار به ساورخاآ عی اود، اُنِ صدایش خدلی پایدن ار از همسرش اس ض سنی دارد، آراعجی را هه 

ایش ساورخاآ ندارد، او رز  هند و آراعش هند! ساورخاآ عرد صدایِ بلند نبود ، ساورخاآ، هرگد رام ررم ه

نمی اد، همدجه به ررم خودش بود، اعا عرد بی ارتراعی و اندی به او نبود! هرگد!دستش، را به سم  بازوی 

همسرش دراز عی هندض چجم های برزخی و نهاه طوفانی ساورخاآ و ادم عرب رفته اش گویای خدلی 

 !.چددهاس ض پلی بدرامه پج  سرش خراب اده اس 

عاندض عی ارسد بهوید، عن چه ؟ یکبار هم عن خواستم فروغ باام ، بدوآ سایه  دس  فروغ، بالاکلد  در هوا عی

ی بلندِ ساورخاآ ، با عجق هاعل و بی پرده به فرزندمض یکبار عن هم خواستم عهم باام ، فرط همی رنگ زآ 

  !دااته باام، نه ظاهرش را

پای ذره ذره وجودش هجددم، ابل عهناز عن بدض عن بدار، اوآ بچه رق انتخاب داره ، به خدا، به زجری هه  _

 ...اعا  دلش گدر بود ، عهناز رو سر جا داره

دوباره، صدای ساور بلند عی اودض انهار عنطق ساورخاآ از دیروز پج  همه عنطق و بی عنطری های ازدواج 

 .پسرش گم اده بود

 

ررفم ررم اوعده، روی اصمدمم ،اصمدمض اسم برام نخور فروغض ولش نمی هنم، نه فرهاد رو، نه عهنازض روی  _

همه اش به هنار ، اعتبارعو جلوی یه عج  آدم از خودم همتر بردین ، بدوآ عروسی و بدوآ خبر زآ برای پسرت 

گرفتی و همه ی عراسمِ خواستهاریِ خونه ی سرو به ریجم خندیدین؟عنطق اوآ خانواده بی در و پدکر چی بوده 

پسره بی عرل عن؟! هر چیض برام عهم ندس ض این زندگی یا جمع عی اه یا خودم  ؟ دختر بی سر و صدا دادآ به

  !جمع اش عی هنم ، نمی ذارمضنمی ذارم، دورم بدندد، نمی ذارم

یکی، فروغ عی گز ض یکی، ساورخاآ عی گز ض یکی عی اندد و دیهری نمی اندد! دخترهی انها و از دندا 

باس بر ان زده بود اا برود و دیهر نجوندض نوزاد پاک و بی گناهی همه را بریده، آآ باو همه را اندده بود و ل

 . اندده بود، همه ی دندای سخ  و پر دروغ آدم ها را

 

پل، زندگی اش ارک خورده بودض ارهی عمدقض ارهی به نام اعتمادض صداا ض نمی خواس ، زندگی اش خراب اود 

 . و اده بود

رخاآ هه بداید، بزهمد، ااید راهش سخ  اود، ااید راهش دور اودض اعا همه چدد را عی دانس ض اینکه ساو 

 .عی اود  نمی دانس  اینردر سریع همه چدد بهم هالفی سر در گم

  خام بود ؟ جوانی هرده بود! به ررم دلش جلو رفته بودض فکر هرده بود عهراآ اوانسته، او هم عی اوانس ؟ 

ای هاش، بند را به بند واگذار نکرده بودض ای هاش، هماآ اب  هدچ هدام دلدل، خوبی برای هارش نبودض

خواستهاری ، هماآ روز عرد ، هماآ واتی هه سرخوش از ساده گرفتن های سدد و دخترش بود ، راه را درس  

رفته بودض اگر راستش را گزته بود، ااید نرگس را اوآ، ارص و ع کم هنارش داا ض آآ وا  هایی نرگس، 
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یبش را عی پرسدد و دوس  داا  با پدرش ص ب  هند و او هر بار به بهانه ای طزره عی رف ض باید اروال پدر غا

  .فکر عی هرد، دروغ هایش باوخره روزی رو عی اود

از دیروز و ر ور ساورخاآ، طوفاآ واانی به دل اصه ی، زندگی اش زده بودضباید ادم هایش را ع کم بر عی 

  !هردداا  و همه چدد را درس  عی 

ادعی به سم  نرگس رفته بود و بی جواب بر گجته بودض راو ادعی به سم  فروغ و ساورخاآ ، عرد ایستادآ 

بود ؟ راو هه فکرش را عی هرد، درونش چددی به اسم ارس بدداد عی هردض نزس ع کم و عمدری به ریه هایش 

اش را عی داد ، بوی عادر عی داد ، بوی  عی فرستد با اانه های خمدده وارد خانه ای عی اود هه بوی هودهی

  .پدر داا 

نبودض اعروز بند از االش بی نتد ه اش برای اوجده سدد ، برای   اعا فرهادِ اعروز، عرد لذت بردآ از این چددها

اجازه ای هه عی خواس  به او داده اود و نجده بودض برای نرگسی هه بدجور ع تاج دیدنش و ررم زدآ با او 

او سلب اده بود ض خسته، دستش را به در عی رساند ضسردی فلد و دیدآ در ، در هوچکی با طرش دو وله  بود و از

را یادش عی آوردض هوچه ای پر عطر یاس را، یادش عی آورد ض وای بر خودش ض البش از خطایش عچاله عی اودض 

کبار دیهر اکرار عی ادض جای عهراآ صدای داد ساور خاآ را عی انودض صدای اهدید هایش را ، چه زود ااریخ ی

  .خالی بود، سر به زیر وارد عی اود و سالم آهسته ای عی دهد

فروغ با صدای غم زده اش جواب عی دهدض برزخ هه عی گزتند این ا بود ضصدای هوبددآ دو   سالعش را فرط،

  و ه  عی زندض به ه  دس  ع کم و بلند عی آید ضسرش را باو عی گدردض پدرش وسط سالن ایستاده اس

 افتخار چه !؟

  به به ااه داعاد ، اما ه ا ؟ این ا ه ا ؟ _

ساورخاآ پوزخندی روانه صورت بی رنگ فرهاد عی هند و دنداآ روی هم عی ساید ضبا صدایی آهنده از خجم و 

 .:امسخر به فرزندی هه نمی دانس  دردش واانا چه بوده به جد عااری ، عی گوید

 !اجازه دادآ ؟ عندل نو عبارک ! زآ نو ، پدر زآ نو ! یاد عا هردی؟زود اوعدی ،  _

عهناز همه را عی اندد و دم نمی زدض دم زدآ نداا ض عردی هه صدای سالعش آعده بود، برایش هماآ روزی هه 

ه ردانهجتر را ه  دستش گذااته بود، به اغما رفته بود و از دیروز عرده بودض از دیروز، همراه برادرش دفنش ه

  .بودندض با هم آعده بودند و با هم رفته بودند!ساورخاآ عرابل فرهاد عی ایستد

  !خوش آعدی پسر جاآض هو عروسم؟ _

عروسم عی گز ض عهناز در خودش جندن وار جمع عی اد ض عروسم عی گز  ضفرهاد عی سوخ  از ندیدآ و 

 .ندااتن نرگسش

  .هرده اس عروسم عی گز ، فروغ عی فهمدد هه چردر نزهمی  

 ... بابا _

 .ساورخاآ دستش را عرابلش باو عی آورد

 ! ع ردیم ، ع ردونه ررم عی زندم ضضض عتتردونه _
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عردانه ی آخر را ع کم ادا عی هندض چه هسی عی اوانس  این عرد را همی رام هند؟ چه هسی آراعش عی هرد؟ 

داخ  و عی رف  گدایی!ساورخاآ به رتی عنطق جلوی ل  بازی و غرورش خورجدنش را روی دواش عی ان

سم  اااق هارش عی رودض با دس  اااره عی هند فرهاد هم برودض فروغ، نهاه غم زده اش را به پسرش عی دوزد و 

پل  برهم عی گذاردض پلکی هه عی گز  سکوت هن ، چرا واتی باید ررم بدند سکوت هند و واتی باید سکوت 

  .دض با اانه هایی هه انهار از دیروز افرااته ار هم اده اندهند، ررم بدندض؟ساورخاآ نمی نجدن

وارد اااق عی اوند و پج  به فرهاد عی ایستدضپج  به فرهادی هه دوس  دارد امام نهزته هاش را اعروز در 

  . چجم های پدرش فریاد بدند

  دستش را عداآ آآ در را پج  سرش عی بنددض او هم عی ایستدض چند دادره سکوت عی اودض ساورخاآ عچ ی

یکی در هم پج  همرش االب هرده اس  ض چند بار پج  سر هم دستش را باز و بسته عی هند و سکوت هنوز 

 . هم عهماآ اااق اس 

  بابا ، عن ضضض عن فرط به ررم دلم رفتم _

_.... 

، عن فرط هرگد اصدِ دور زدآ هسدو ندااتم ! عهناز عی دونس  عن هدچ رسی بهش ندارم ، بهش گزتم  _

 ... دنبال دلم رفتم ، عن

 .عن، گزتن های بی رعرش را ساورخاآ با صدای ع کمش عی بردضبر عی گردد و خدره اجر عی زند

 

هم او غلط هردیض هم دل ض عهناز خبرداا  هه داا  ،بدرگترا پس چه هاره بودآ ؟ ! این طوق لننتو از  _

کردی هم، خودم بازش عی هنم ، عن یه بار برات خواستهاری گردن  باز عی هنی ، باز هردی هه فرهادیض باز ن

رفتم و امامض اگه خواهر زاده ام خری  نمی هرد و خوداو او آادش نمی نداخ ، اوآ زنده بود! زیر خاک خونه 

نمی هرد هه راو یه بچه بمونه رو دستموآ ، بدوآ پج  و پناهض بدوآ پدر و عادر! به عل  زبوآ نزهمه ررّام 

چی ؟ هاآ ؟ راو او چی ؟هل این اهرِ بی در و پدکر و آدعای عدخرفش خبر دارآ ، دختر همایوآ عروس بهدم 

ساوره ، هل این اهر ضضض یننی چی ؟ یننی اینکه هس ض رو ررفم ، ررم آوردی ، فنال هدچض فنال اموم هردآ این 

رم نکن ول  عی هنم عثل برده بهم عروس  بازی  و عسخره بازی  عهمهض اموم هه اد، عن عی دونمو و اوض فک

به درک ، رف  هه رف  ، بره ضضض نه، عن اا آخرین نزسم ، اا ل ظه ای هه استخوونام او این دندا بااه، سایه ام 

روی زندگدتهض چوآ پسر ساوری ، فکر هردی عهراآ این هارو هرد ، او هم عی اونی؟ نه عن همایوآ بی عرضه و 

 .گنداونو جمنش هندن، و گرنه خودم جمنش عی هنم خوش گذرونمض نه او عهراآ،

نرطه پایاآ ررفهایش، یننی بروض نه عی انوم ، نه خواهم انددض فرهاد، سکوت هم عی هرد نتد ه با ساور بود ، 

 . داد هم عی زد، نتد ه با ساور بود و به دلخواهش

مض با افتخار عی گم پسراونم، اعا این عن هاری نمی هنمض زنمهض عی خواعشض ارتراعتوآ واجب ، رو اخم چجم _

  ...یکی؛ نه! به خدا اا آخر عمرم هر چی بهدد عی گم چجم ، ولی
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نهاهش عی هند و فریاد عی زندضررم در دهاآ فرهاد، عی عاسدض البش بلند   ساور خاآ، با چجمانی غ ب آلود

  .عی اپد

نمی زدی ، یه عمر بازوم بالج  زنی بوده هه فکر  زنم ، زنم راه نندازض اگه ارترام سرت عی اد ، پدراو دور _

هردم، بهتر ازش وجود ندارهض راو با خری  اوئه نزهم ، زنم جلوم وایسادهض رس خدان  دارمض اُ  به این دنداض اُ  

به روی هر هی گز  ، بچه به درد آدم عی خورهض ررفم اکرار ندارهض رفتی و اموعش هردی هه هدچض نرفتی، 

  !عی هنم به ادوه ی خودمض اکلد  عادرام عجخص عی هنم ، راوم بدروآ خودم اموعش

چه عکافاای برای عملش در نظر گرفته بود؟خدال خام جوانی این بودض خدال خاعی هه خوابدنانه، ساورخاآ را 

 راضی عی هرد ، همه چدد بر وفق عرادش عی ادض هدهات هه عا آدعها ، گاهی هور عی اویمض گاهی بی عنطری

عاآ سر به آسماآ عی زندض خودخواه عی اویمض آاش عی هجدم و آاش فجاآ در زندگی خودعاآ و عدیدانماآ راه 

 . عی اندازیم

سخ  بودض ا مل ررم، ا مل آوار، ا مل همه چدد سخ  بودض رس عی هرد زلدله آعده، آنهم وسط روز ، بدن 

  .یش به گوش هسی نمی رسددندبدداری و ا رک ، پاهایش زیر آوار عانده بودند و ناله ها

 .نه خدا و نه، خلق خداضزیر آوار اصمدمش عانده بود

 .ساور خاآ، بند از ررم هایش با فرهاد، آرام اده بود و سکوت هرده بود

ساورخاآ،این روزها را نمی اناخ ضبه سم  خانه ی سدد رفته بود و برعکس فرهاد، در رویش گجوده بودندض  

عتورم و سرخ ، بدوآ ر ور سدد ، انارفش هرده بود و فروغ بدن همه ارعندگی اش اا نرگس با چجم هایی 

رداط رفته بود و دل ورود به خانه را نداا  ! انهار چددی، هه نمهدر این خانه هرده بودش، وسط گلویش رناق 

از زلدله ، گِل درس   اده بود!رسم عادری، برای دختری هه بی عادر بود، به جا نداورده بودض راو عی خواس  بند

هند و سر پناهی بسازد!ررم زده بود ، راز دل نکرده بود ض عذر، خواسته بود و دخترک عثل ی  اکه سنگ، 

 !نهاهش هرده بودض زندگی بدن سوسوی چراغ های یجمی نهاهِ نرگس داا ، خاعوش عی اد

رب ار ضبدن هداهوی دس  روی دس  سرد نرگس، گذااته بود و دخترک دس  عرب هجدده بود و ان ع

وجدانش و درددل ، زخم دل دخترک را دیده بود ض دروغ و پنهاآ هاری و ناروی پسرش و خودش بر پدکره ی 

 .الب صام و عهرباآ دخترک نجسته بود

رس عی هرد، زیر بار دروغ هایجاآ، زندگی اش همر خم آورده! راو عی فهمدد چرا ابه  خانه گرفته بودش و 

آعدضپجدماآ بود ض نرگس ،به فروغ اجر ندده بود اعا اا  ریخته بودض گزته بود پجدماآ  غولی به چجمش عی

اس  هه عرلش را به دس ، دل داده بودهض ررش اس  راو به چند عاه نرسدده، سرخورده و دل اکسته ، بی 

هرد  اعتماد و به بن بس  رسدده بااد ض بی رس و عنلق نسب  به عردی هه همدن چند روز پدش رس عی

 !،بهترین عرد دنداس  ، بهترین عخلوق خداس ! هور اده بود! عااق اده بود و عااق هور عادرزاد بود

سادگی هرده بودو پدرش را هم اری  سادگی، دلش هرده بودض فکر هرده بود واتی پدرش خوب اس  ض همه 

نکرده بودندضهورهورانه دل داده بود  آدعهای دندا خوبندض خوب بودآ را بد انبدر نکرده بود؟!عنادله هه برایش طرش

و راو دل عی هند ض نمی خواس  به عردی هه وارث عمارای اارافدس  ،دل بند باادضنمی خواس ، عتنهد 
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عردی بااد هه خواه نا خواه انهجتر انهدش به دس  دیهری بودض سدد، اسم خورده بود اگر برای ازدواجش ساده 

 .دض اصل ی  زندگی دیوارش ریخته بودض صداا  و اعتمادگرفته اس ، جدایی را ساده نمی گدر

 .فروغ ،دستش را دوباره روی دس  نرگس عی گذارد ض دس  سرد و لرزاآ دخترک دلش را به درد عی آورد

  !دخترم عرصر عنم ، عن نباید از روز اول این وری جلو عی اوعدم ، فرهاد عرصر ندس  _

ررفندض عهر فرهاد آدم عاال و عختاری نبود؟! عادرش خودخواهانه  ررم نمی زند ض اعا چجم هایش پر  نرگس،

پسرش را بی ارصدر عی دانس  ض چه ازسدر عدخرفی این خانواده از همه چدد دااتندض اازه عدب هایجاآ داا  

 به چجمش عی آعدضپدری هه نبود و راو آعده بود و با آآ دبدبه و هبکبه و ادعا، و اازه فهمدده بود دورش زده

اندض نه انها ساورخاآ هاا  را، این زآ و پسرش هه او و پدرش را هم دور زده بودآ، به اضافه ی دختر داغداری 

هه دیده بودض فرهاد، عرد نبودض صدای اق باز ادآ در عی آید ض نهاه فروغ به در عی افتد و نهاه سدد به او ضعرد، 

ش را با هارهایش خراب هرده بود ض ع ال بود بهذارد، اخم در هم عی هجدض این زآ همه ی پل های زندگی دختر

  .دوباره پلی ساخته اود

عردی هه اعروز در عغازه اش دیده بود عمرا نمی گذاا  ض او هم نمی گذاا  ض از این عردعاآ در ظاهر خوب و 

عداآ رداط در باطن هدچی ندار، هدنه به دل گرفته بودضفروغ بلند عی اود و از اخ  دور عی اود ض اخ  را 

گذااته بودند، اا زیر باریکه سایه ی درخ  انهور خنکای هوا را به دلجاآ ببرند و آراعش بهدرند و هو آراعش 

  .!؟

اختی هه بارها فرهاد عاارانه به هارهای نرگس چجم دوخته بود و نرگس خانمانه هارهای خانه را هرده بود، 

به خود دیده بود و راز دلهای دو نزرااآ را اندده بود و دم  اختی هه بارها سزره ی دو نزره عاارانه یجاآ را

 .ندده بود

  ضسالم ضضضآاا سدد _

سدد، بی نهاه، جواب سالم را در جواب زآ ن وا عی هندضفروغ، ارعسار سر به زیر عی اندازد و به ادم های عردی 

 .دس چجم عی دوزد هه اخم هایش هدلو هدلو به او عی فهماند، این سدد، آآ سدد ن

 اما این ا چکار عی هندن ؟ _

فروغ، به خودش جرات عی دهد ض این روزها همی جسارت به خودش هدیه داده بودض جسارای هه انهار غلط بود و 

 .بد عوانه

  ضاوعدم برای عذرخواهی و دیدآ عروسم _

خل برود و چه واارتی دااتند؟ هر هدام ی  جورض سدد، اخم در هم عی هجد و رو به نرگس عی گوید، دا

  .خودش بدوآ هدچ انارفی بند از رفتن دخترش، به سم  فروغ عی آید

چه عذرخواهی خانم؟ هدوم عروس ؟ عروسی نمونده ! عهه از روی ننش عن پسراوآ و برده رد ان اا دوباره  _

ظاهر خوب  زندگی اکل بهدره ، ااتباهو عن هردم ، زندگی بچه اعو و انها دارایی با ارزامو ، اینردر رار  با

پسراوآ و انریزای اما و یه ا ردق نصزه ندمه به این ا رسوندمض نمی گم عن و دخترم ااتباه نداریم ، اعا با 

  چددهایی هه دیدم ، نرگس عروس اما دیهه ندس ،
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 ... فروغ، لب عی گددض با صدایی ا لدل رفته عی گوید : سدد ، باور هندد عرصر عنم ، فرهاد

را باو عی برد اعا نه آنردر هه ارترام عهماآ بجکندض نه آنردر هه گوش ناع رعی، عجکل سدد، همی ان صدایش 

 .زندگی دخترش را بجنود

عرصر همه اآ خانم ، عن به نوبه ی خودمض اما و آاازاده به نوبه خوداوآض آبی هه ریخته اده جمع نمی اه ،  _

عاال همسراونهض زندگی ای نمونده ض دیهه هم این ا یه روز خوداوآ ، هر روز پسراوآ ، یه بار همسراوآ ، آدم 

ندایدض بذارید اوآ ارتراعی هه اما در ظاهر و عا با سادگی و خوش باوری نهه دااته بودیم سر جاش بااهض ارار 

  .ندس  عن دیهه ااتباه هنم ! به سالع 

غ بدن امام گزته های سدد و ایواآ عی رود ض این یننی فروغ آن ا را ارک هند و فرو  سدد، به سم  پله های

 . خودش همسری هم اندده بودضدلش نمی خواس  باور هند، ساورخاآ به سب  خودش عی خواهد هار هند

نرگس، از پج  ادجه با چجم هایی نم دار، رفتن فروغ را نهاه عی هند ض دس  عج  عی هند و روی لب هایش 

 . ی پدرش را غلد  ار نکندفجار عی دهد، اا صدای هق هرش اخم نجسته بدن ابروها

پدرش همانردر عهرباآ و خوب بودض اگر هدنه به دل عی گرف  و ل  عی هرد راه آعدنش هار سختی بودض خودش 

 .، وای به رال دل خودشض بدجور دانه هارهای فرهاد، زخم به دلش زده بود

*** 

ار از همدجه اس  و باوی ع لس امام ف ای بدرگ و ع لل سالن را سکوت گرفتهضساورخاآ اخم هایش در هم 

جای گرفتهض همایوآ عغموم، به نرطه ای خدره ادهض از روزی هه با دس  های خودش عهراآ را در ابر گذااته 

  .بود، دندا دیهر برایش عننایی نداا 

سرو، هسی هه در چهره اش نه آیاری از خجم دیده عی اود و نه غمض از چهره اش بدن آدعهایی هه در جمع 

سته اند، چددی اابل درک ندس  ! زنی هه چند روز پدش داغ فرزند دیده اس  و اطرات ااکش را ااید نج

خودش هم ندیده بااد!فروغ، با درونی آازته به زآ عستخدعی هه با سدنی راوی چای و عدوه وارد عی اود، 

آ نهاهش را به جمع عی اااره عی هند ض زآ سری به عننی اایدد اکاآ عی دهدض با رفتن عستخدم ، ساورخا

  .اندازد

چجمش به نهاه عستاصل و گرفته فروغ عی افتدض اخم بدجتر در هم عی هجد وبه سم  سرو عی چرخد ض عهناز 

با دندانش به جاآ پوس  لبش افتاده اس  و هر چند ل ظه ع طرب نهاهی به آدم های اطرافش عی هند ض هدچ 

هوهی به نام برادر را از دس  داده بود و به واسطه ی  روز  هس از دروآ اکسته و غم زده اش خبر نداا ض

 .بندش، رویاهایش را زنده به گور هرده بود

ساورخاآ، عتزکر به دخترک چجم عی دوزدض سنهدنی نهاهش باعث عی اود عهناز چجمش را بچرخاند و نهاه 

رایش عی خواباندض نبود و ااید هم خدره دایی اش را به جاآ عی خردض ساورخاآ بدوآ چجم بردااتن از او،پل  ب

نمی اوانس  به زباآ بداورد اعا ررم نهاهش به عهناز و پل  بر هم گذااتنش اوای البی بود!رمایتی ااید ضاعا 

 !دیر و بی ایر

 .عهناز دس  از جویددآ لب هایش بر عی دارد
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 .ه او جلب عی اودساورخاآ، گلویش را با سرفه ای هوااه صام عی هندض با این هارش اوجه،جمع ب

اکلد  این بچه باید عجخص بجه ، عن نمی دونم اراره چکار هندد ؟اعا هم اما همایوآ و هم همسرت باید به  _

  .اینم فکر هندد این بچه باید آخر وعاابتی دااته بااه

این  همایوآ، نهاه خدره اش را هه با ررم ساورخاآ از عرابلش گرفته اس  به همسرش عی دوزدض در اصورش

زآ دیهر آآ جایهاه را نداا ض ل  بازی ها و غرورش داا ، سر به آسماآ عی زدو امام نتد ه ی رفتارش، رفتن 

  .گالره و عرگ باور نکردنی عهراآ بود

اکلدزی نداره! نههش عی داریم، عهراآ اگه هاری هم هرد بر خالم عردده و نظر خانواده اش ، عن نمی ذارم  _

 ! به اکلد  و اصمدم برسهیادگار بچه ام هارش 

  .ساورخاآ، خدره به او و بند به سرو عی اود

سرو، ابروهای نازک وهجدده اش را در هم عی هندض با ل نی اند به سم  همسرش عی گوید: بسه همایوآ ، عا 

 ررفاعونو زدیمض اکلد  این بچه عجخصهض هسی خبر از وجودش نداره ، بهترم هس  دیهه، ندااته بااهض جواب

این عردم ف ولو چی عی خوایم بدیم ، نمی گن با این همه برو بدا و ادعا این بچه از ه ا اوعده ؟! امام هدینه 

  .نههداریجو عی دیم، یه عوسسه خوب نههش داره

درد، در الب فروغ عی پدچدض اساوت الب هه عی گزتند هسی دارد، باید فرط عُهرش را بر پدجانی این زآ عی 

واه اش عرده بود و زیر خرواره ها خاک دستش به سوی دندا هنوز دراز بود ض واتی اکه ای از نجاندندض جهر گ

وجودش و امام هستی اش، بی سرپناه عانده بود و راو این زآ با خودش و الب و ارساس ندااته اش چه فکر 

 عی هردض؟

 .فروغ طاا  نمی آورد و به ررم عی آید

یه عمر با امام هس و هاری هه داره ، اسدر و عبدر پروراهاه بجه؟خدای  یننی چی ؟ اما عی خواین این بچه _

  عن سرو ، چی داری با خودت فکر عی هنی ، دل  عداد؟

ساورخاآ، با اجر فروغ را صدا عی زندض فروغ لب عی گددض در عرابل این عرد نمی اوانس  عرض اندام هندض! یکبار 

رد دو هلمه و دو نهاهم ندیده بودضدرد به امام رگ وپی وجودش و  هرده بود و راو پسرش را چند روز بود در

 .رس عادری اش عی ریدد

 ! اما دخال  نکن خانم _

  .نهاه غ ب آلود ساورخاآ ررفش را ندمه عی گذارد

 ...اعا _

 عهناز با دستی هه لرز گرفته دسته عبل را عی فجاردض ا مل این ف ای خزراآ آور رالش را دگرگوآ عی هندض.

 .هاش گذااته بودند به درد سوگواری اش بمدردض او این وسط چه هاره بود؟ نه سر پداز بود ونه اهش

هسی در هدچ ی  از اازااات زندگدجاآ او را ع قّ و صارب نظر ندانسته بود و فرط ی  جا ، آنهم ساورخاآ نظر 

 .زته از جایش بلند عی اودخواسته بود و پدرش همی ل ن پدرانه در هالعش آورده بودضهمایوآ خاآ آا
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برام عهم ندس  عردم دیهه چی عی گن ، بذار زندگدموآ از این گندآب و بدبختی هه اوش افتاده بدار نجه ،  _

یادگار بچمو هدچ جا نمی سپرم ضاو الب نداری سرو ! یه عمر با هی زندگی هردم ؟! عهه از روی ننش عن رد 

 !ای

زندضاین جوش و خروش ها را خوب عی اناخ ض اول داا  و  سرو،پوزخندی به جوش وخروش همسرش عی

آخر نداا ض همایوآ عرد عمل نبودضعنزن  طلب بود! فرط صدایش را گاهی از سر عی هجدد و طغداآ عی هرد و 

 .بند عطدنانه هارش را ان ام عی داد

ی خبر؟ بی عراسم؟ این بچه همایوآ! عی خوای به عردم بهی پسرِ او ، همایوآ هاا ، هی ازدواج هرده ؟ اونم ب _

از ه ا افتاده وسط زندگی پسرت ؟ عن هرگد نمی ذارم زندگدم دستاوید ررم یه عج  از خودم پایدن ار و 

 .ف ول بجه

هر هس از بدروآ سرو را عی دید ی  زآ با امکن عالی بود، خانواده ای اصدل ، زندگی خوب ض اعا از دروآ هرم 

 .و زندگی اش عی لولدد پوسدده ای در اخصد  او و همسرش

  .فکر این زآ به ه ا عی رسدد و فروغ به چه فکر عی هرد؟انهار در این زآ، هرگد البی نبوده

 !برای او عهم فرهاد اده بودض ساور بودض! فرط ی  نرطه از زندگدش خواسته بود، هاری هند

 .عتزکر به همایوآ و سرو، نهاهی عی اندازد و بند فرط خدره ی فروغ عی اود  ساورخاآ

این یننی ، فروغ ببدن! نتد ه ی هار نابه جای ، زندگی فرزندت را خراب هردهض دور ندس ، آینده ای عثل زندگی 

داغ عهراآ،  عهراآ، برای فرهاد رام بخوردض نه، با عرگ! هه در گستره ذهن و الب ساورخاآ هم نمی گن ددض

 .دلش را بدجور اکاآ داده بود، اعا دور زدنش غدر اابل باور بود !رو دس  خوردنش بد زخمی بود

نهاه ساورخاآ به همسرش عی گز  ض عااب  هار، بی فکر و بی خردانه او، هم از راوی سرو و همایوآ نداردض 

  .همدن دیدآ ها باعث عی ادض عوضع اش را ع کم رز  هند

  !عاعاآ _

  .صدای پر بغض و پردرد عهناز عداآ، ررم والدینش عی نجدندضسرو، با اخم به عهناز چجم عی دوزد 

عهناز، دس  روی صوراش عی گذارد و اا  هایش رواآ عی اوندضهمایوآ، به سم  دخترش عی رود ض سرو، را 

خانه ااید خواب  درک نمی هردندض انها دارایی اش عهناز بود و هودهی هه در یکی از اااق های این

 .بود!ساورخاآ نهاه از فروغ عی گدرد

این بچه با هر اازاای هه وصل اده بااه به این خانواده، باید آینده و زندگی ااعدنی دااته بااه ، عی فهمدد  _

 !چی عی گم ؟

سته به سرو، با اخم به جمع نهاهی عی اندازدض عهناز هق هرش را عی برد و عنتظر و با چجم هایی به اا  نج

  .پدرش نهاه عی هند و چجم انتظار نظر اوس 

صدای باز ادآ در سالن و ورود فرهاد باعث عی اودض فروغ با لبخندی ع و بلند اود و ساورخاآ اخم هایش را 

بدجتر از ابل در هم گره عی زند ض الب عهناز، دیهر رسی، برای اپددآ نداردض رال آدم عنلری را عداآ آسماآ و 

 . ض عسخ و بی وزآض بی روش و بی انهددهزعدن دارد
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  .سالم _

فرهاد امام االاش را عی هند ، ظاهرش گویای دروآ عتالطم و در همش نباادض ظاهری هه آازتهی اش بدن 

 .رفتن و داغ سنهدن عهراآ، همتر دیده عی اد

 ندیدآ نرگس واتی خسته و عستاصل از آاش افتاده بدن برگ برگ زندگی اش و دیداری هه به بن بس  و

خورده بودضپا به برزخ عی گذاا  ض راو با وجود سرو و همایوآ و دخترهی هه بارها به او گزته بود اسم  

  .زندگی هم ندستند

سرو، سر اکاآ عی دهدض همایوآ به ااع  فرهاد نهاه عی اندازد و درد در امام وجودش عی پدچددض این عرد با 

  !او، زیر خاکذره ذره وجودش همراه عهراآ بود و 

 .سرو ، برادرش را عخاطب ارار عی دهد

از نظر عن همونی هه گزتم ، همایوآ فکر چددای دیهه رو نمی هنهض عهراآ جهرگواه ام بوده ، داغش روی  _

دلمه ، به خاطر اوآ زن  واین بچه ی اومِ بدادم، رالم اوآ اینهض اوآ بچه ارار ندس  آینه دام بجه ، عن نمی 

  !نظر عن، از روز اولم نه عادرش بوده و نه خودشخواعشض از 

 

فرهاد، با ابروهایی گره خورده به ررم های سرو گوش عی دهد ض راو عی فهمدد این دور همی بدن این بلبجو و 

 عداداری برای چه بود؟

  !چه خبره؟ _

  .ساورخاآ پوزخند عی زند

  هر چی هس  به او عربوط ندس ، _

ه دور اا دور سالن و آدعهایش را چرخدده به سم  پدرش بر عی گرددض جنگ او و فرهاد، با چجم هایی ه

سدد را   ساورخاآ، بارها با اجر هایش به ندمه هم نرسدده بودض نمی دانس  پدرش چه هرده یا عی هند؟ض اعا

  .دیهر نمی اناخ !عردی هه عهرباآ و رئوم بود راو بدار از ساورخاآ عرابلش ایستاده بود

 !درپ _

 .ساورخاآ به فروغ ایستاده و نددی  فرزندش ، اجر عی زند

  !رفتی استربال گل پسرت زآ؟ بدا بجدن _

فروغ با چجم هایی به اا  نجسته به خاطر اجر همسرش و درد ررفهای نابه جای سرو، به سم  ساور بر عی 

 .گردد

 ! ساور خاآ _

 

ایستدض انهار رگه های خودخواهی و غرور و ه  فهمی اش ساورخاآ از جایش بر عی خدددضعرابل خواهرش عی 

 .هم از خواهرش ندارد

  .اصمدمتونو بهدرید، به همه جوانبم فکر هندد، این وضندتم جمع هندد _



 

خواجه پور)ونوس( زهره –رمان دور دنیای تو می گردم   

ساورخاآ فرط دستور عی داد ، نه نظرض امام نظرش، به سرو همایوآ دستور بودض هنایه دار، سرو را عخاطب ارار 

 .چجمش به فرهاد اس  عی دهد در رالدکه ی 

بلکه رد  آدم برای بچه زرم  بکجهض بچه ی او ، بچه ی عن ، از یه اماانض بی فکر و بی درکض اوآ از  _

  عهراآ و نابود هردآ زندگی خودش ، اینم از این بی انور،

هندض عهناز سرو، با چجم های رید اده به ررفهای ناگزته جمع و اجر های برادرش رو به همسر و فرزند فکر عی 

  اعا عی

 .فهمدد و صدایش در نداعده بود

اگر جواب عی خواستندض فرهاد هه داا  جواب پس عی داد و اعا او ا ده برگرداندآ انهجتر را به هدچ هس 

نهزته بود اعدد داا  بدن خودش و فرهاد رل اود! غافل از اینکه آآ روزهایی هه او به اعدد برگجتن آآ نجاآ 

ی باف ض دروغ به عادرش عی گز ، هه انهجتر را اوی جنبه اش گذااتهض فرهاد انهجتر، به به دستش، رویا ع

 .دس  دخترهی هرده بود هه ساورخاآ چند روز پدش از خانه اش بدرونجاآ هرده بود

 !به عن بهدد این ا چه خبره ؟ عنظوراوآ از بچه هه، اهورا ندس ؟ _

هره همایوآ و غم نهاه ااکی عادرش و نهاه خالی عهناز عی گز  پوزخند روی لب های سرو وساور و درد روی چ

 .هه ااید هس ض دوباره به ررم عی آید

 ! در عورد اوآ بچه این وری نظر عی دین؟ _

  .ساورخاآ، دوباره اجر عی زند

  !او هاری هه به  ربطی نداره دخال  نکن _

 

 .عی رود همایوآ، باوخره دس  از سکوت بر عی داردض به سم  پله ها

  .اوآ بچه اا واتی عن هستم ، گوا  اربونی نمی اه _

سرو، با فریادی هه عهناز به آآ عادت دارد و همایوآ هاعال از برش اس  ض عی گوید: ررم الکی ندآ همایوآ ، به 

  اندازه ی هافی بدبختی داری ، اوآ بچه عایع بدبختی بدجتره،

 .یستاده، عی هندرو به ساورخاآ ِعصبانی هه عرابل فرهاد ا

ساور ، به این عرد بهو آبروعونو نبرهض عن نمی ذارم امام هس  و ندستمو این عرد به باد بدهض عن اوآ بچه رو  _

  !نمی خوامض از خودش و عادرش عتنزرم ،چرا هدچ هس نمی فهمه؟ عتنتتزرم

و دوس  دااتن نبود، دل نبود؟!  چنهی، به گواه ی رانش عی زندو دادش هوا عی رودضبدن این آدعها واانا ، عهر

  .چددی به نام الب نبود

 .اهورا، را عی اوانس  نهه دارد، نه ؟ به نرگس عی گز ض او هه اهورا را دوس  داا ؟! همکش عی هرد؟

سرو، لداا  نهه داری ننم  واکه ای از وجود عهراآ و گالره را نداا  ؟بهج  گاهی زیر پای عادراآ نبود، 

  .مه اس ، عادر و پدرانه نداردض اصل دل اس ، هه گاهی جا عی عاندبود؟!بهج  عال ه
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ارسدم بندی نداا ضنمی گذاا ،طزل بی گناه عهراآ، اربانی اودضباید بدن همه اکاپوی دویدآ هایش برای 

 !نرگس و دااتنش ، اهورا را هم به دس  عی آورد

*** 

عی هردض راه، را بدجور هم دور زده بود و هم راه اگر عی خواس  انتخاب هندضباید خودش راه خودش را پددا  

  !عدانبرش را گم هرده بود و راو هنار هسی نجسته بود هه عی اوانس  باادض !اا ابد، اا ل ظه ی عرگ

 . عی اوانس  دستش را اگر بخواهد بهذارد عداآ دستهایش و بهوید بخجددم

تم عن عی گمض به  دروغ نمی گمض یه جایی همه عن ااتباه هردم ، خودعم عی دونمض صد بار با خودم گز _

چددو درس  عی هنم ، اعاضضض اعا باور هن نتونستم واتی نهاه  عی خندید ، واتی صدام عی هردی، بدن درگدری 

  !هام و دوراهی هام، دلم نمی اوعد به  بهم

  .ددیهر، چجم هایش نمی خندیدض انهار این یجم های روان و درخجاآ، جایی گم اده بودن

_... 

  نرگس جاآ ، عی بخجی خانم؟ _

گره هرده ی نرگس عی گذارد ض دلش عی خواهد ، دس  دراز هند و این   دستش را دراز عی هند و روی انهجتاآ

روسری واعانده ای هه اا پدجانی اش جلو آعده و اخطار ناع رم بودآ به او عی دهد را عرب بکجد و عوهای 

زیتونی خوش رنهش را سدر امااا هند ضعوهایش، زعاآ خدلی نددیکی، رریر ابریجمی، عداآ دستهایش بودند و 

 !ضضض عثل ی  غریبه از دیدش عخزی راو

_... 

ه  دستش را ع کم روی گره انهجتاآ نرگس عی گذارد ض سرد بودآ دس  هایش دلش را به درد عی 

آوردضنرگس دستش را آرام آرام از بدن انهجتاآ فرهاد بدروآ عی آورد و به بهانه ی درس  هردآ هماآ گواه ی 

 !.در دل عردی هه هنارش نجسته غوغا عی هندلننتی روسری عجغولجاآ عی هندض نمی داند 

خونه بدون  هدچ صزایی نداره، ابده دخمه ادهض عی رم و عی ادنم، از عذاب وجداآ به خودم عی پدچمض باور  _

هن، اصدم فریب  نبودهض دردم پدرم بودض نمی ذاا ، زندگی هنم! نمی ذاا ، انتخاب هنم! عی خواس  و عی 

تم ، چوآ نخواستم جلوت هم بدارمض خرد بجمض نرگس عن فرهادم، ببدنض او روخدا خواد ررم خوداه بااهض نهز

 !یه چددی بهو

فرهاد، ررفهایش را با استدصال عی زندض زنش را نمی اناخ  ض وای به او هه راو هه زنش بریده بود و غمهدن 

 .ضنمی دانس  چهونه باید نرگس را آرام هند و به راه بداورد

عی هرد زندگی اش همه اش، روی پواال های او خالی خدس خورده، بنااده بود و خبر عهر عی ادض؟! رس 

 .نداا ضنرگس دس  از بازی با روسری اش بر عی دارد

بغض هرده و لب برچدده، نهاهش را به عوزائد  های ارک خورده و ادیمی رداط عی دهدضآهسته ن وا عی 

  .هند
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ز اول به  گزتم ، عن از دروغ بدم عداد ؟ نهزتم؟! گزتم ضضض خراب هردی ، بدجورم خراب هردیض هموآ رو _

؟ او چی گزتی ؟ هدچی ساه  نهام   گزتمضضض دلم نمی خواد زندگدم ستوآ و پی اش روی دروغ بنا بجه یاداه

هردی ! عنم عثل آدعای ساده لوش گزتم، خب ساهته، یننی اونم بدش عدادض خب واتی سراو به عننی اایدد 

ننی همدن، نهو اوآ ل ظه دااتی فکر عی هردی چند اا دروغ گزتی هه اماره اش ازدست  در اکوآ عی ده ی

  رفته؟

 !فرهاد، اخم به پدجانی اش عی نجاندض راس  عی گز  نرگس ، واتی راس  عی گز ، دوباره دروغ بهوید؟

عن و او پج  هم ارایط خوبی ندااتمض بدارم اد،ض راو هه همه چددو فهمددی ، برگرد سر زندگدموآ ،  _

 ! باادم ، هسی نمی اونه هاری به زندگدموآ دااته بااه

  .پوزخند صدا داری عی زندض این روی نرگس را هرگد ندیده  نرگس

زندگی ؟! همه چددو فهمددم ؟! چی فهمددم فرهاد ؟!، به جد اینکه پدراو دور زدی ،به جد اینکه ناعدداو دور  _

دی و هر بار ازت پرسددم هی با پدرت ررم بدنم، گزتی زنگ زده، هنوز زدی ، به جد اینکه عخزی هاری هر

نددع، زده اروالتو پرسدده! برای دروغ گزتی، برای چی ؟ عی دونی چه رسی دارم ؟بازنده بودآض بدم عداد از 

ر کخودم هه ادم، پله ای برای او و عادرت، اا خوداونو یاب  هنددض نهو ااتباه عی هنم؟ او این عدت خدلی ف

هردم ، عن ااتباه هردم ، براعم عهم ندس  عردم بهن این دختر نرفته، چرا برگجتهض هسی از دل هسی خبر 

ندارهض هسی خبر نداره هوه آعال و آرزوهات جلو چجم  پودر بجه یننی چی ؟ هسی خبر نداره عن بدچاره، ساده 

ات ، هداراا نرجه برای زندگدم هجددم و او گرفتم، اعا ع کم خوردمض خبرندارآ با هداراا آرزو اوعدم او خونه 

نابودش هردیض عن و او هم پج  هم باادم، این زندگی دیوار اعتمادش ریخته ، دل عن اکسته ، عی فهمی 

 چی عی گم؟

نرگس، عثل رودی خروااآ با هلمات عی اازاند و اا  هایش سدل و دل فرهاد را با خود عی بردندض فرهاد، همی 

 .دی  ار عی هندض اعا دس  لرزاآ نرگس باو عی آیدخودش را به او ند

نددیکم نجو ، به خدا بدم عداد از خودمض از پدرم خ ال  عی هجمض عرلجو داد دس ِ عنِ نزهم ، عنم خوب برای  _

خودم بریدم و دوختم ، زندگدم با او اده عثال اوآ گلی هه ظاهر اجنگ و خوبی داره ، دستم جلو نمداد ، چوآ 

و بچدنمش عی دونم زود خراب عی اه، زودضچوآ دل لننتدم راضی نمی اه و عرلم جور نمداد، زیر اگه بداد 

سرزی زندگی هنم هه هر ل ظه عنتظرم یا پدرت آوار اه رو سرم، یا دروغ جدیدت رو بجه ، ولم هن ، بذار برم با 

  .درد خودم،بسوزم و بسازم

 . نهاه غم زده ی نرگس دلش را درد عی آورد

س به خدا ، به جاآ خودت عن هرگد فکر نمی هردم این وری بجه! عادرم دلش ندوعد او عراسم بهه پدرم نرگ _

  ...راضی ندس  ، دلش ندوعد بههضضض بههضضضخبر نداره! بهه

ررفش را عی خورد ض چه بهوید ؟! بهوید عادرم دلش نداعد خودش را خراب هندض بهویدهمسرم عرا آآ جور هه 

  .ی هندباید آدم رساب نم
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هر بار با یکی باید عی جنهدد ضچند روزالتماس هرده بود اا نرگس راضی اده بود، ررم بدندض   چه عی گز ؟

چند بار خواهش بسته بود به زبانش، اا سدد فرص  بدهدض راو سدد ایستاده پج  پن ره ااااش، با چجم هایش 

 .  عده اده بودبرایش خط و نجاآ عی هجددضزندگی اش دستاوید ل  و ل  بازی ی

 نرگس جاآ ، او ببخش و برگرد ، اول عی دم درستش هنم ، اصال از این ا عی ریم، هاآ؟ _

  !استدول عردی ا صدل هرده ای عثل فرهادعسخره بودضفرار

نرگس، نهاه ااکی اش را به او عی دوزدض این عرد، عرد ایستادآ نبودض دوس  داا  از امام اازااات و چدد های 

  !ی اش فرار هندضچه ارمرانه انتخاب هرده بودض دیوانه بود، با او عهد بسته بود و به خااه اش رفته بودعهم زندگ

نمی اونم ،واتی فکر عی هنم او عتنهد به یکی دیهه بودی ، واتی فکر عی هنم امام این عدت زیر سایه ی  _

زنم، یه بار زدم بسهض همدن دیروز دروغات اب و روز هردمض نمی اونم! عن دیهه روی اصمدم پدرم ررم نمی 

چوآ بی سرو صدا اوعدم ، پس بی سرو صدام عی رم، آبروی عن   بهم گز  عن ویق خانواده اش ندستم  پدرت

اماها بودآ   عدره بدرک ،آب هه از سر بهذره چه یه وجب ، چه صد وجبض عن ویق خانواده اما و عروس

 وآ؟ استغزراهلل خداآ؟ندستمض خانواده ات چی فکر عی هنن با خودا

 

خدا هم بنده ااو این وری نمی بدنه و ندیده ، از باو به پایدنض اعا خانواده ی او، نه! دلم به درد اوعده ،دیروز 

عی گه برم پی زندگدمض عی گه   پدرت رتی در رد خودش نمی بدنه از عاادن پداده بجه ، او هوچه نههم دااته

جد دختر عمه ات، هسی زن  بااهض عی گه در رداوآ ندستم، فردا بهم زآِ اا نزس دااته بااه نمی ذاره به 

 ...پسرم دختره هده ؟! عی گه عنضضض عنضضض بد عی گهضضض بد

 .نرگس اروع به گریه هردآ عی هند

فرهاد، اینبار نددیکش عی اودض ساورخاآ باوخره هار خودش را هرده بودض بازی عسخره ای دااتند این خواهر و 

، گالره هم در ردااآ نبود و راو، نرگس ضاا دستش با اانه ی نرگس عی خوردضصدای باز ادآ در اااق و  برادر

 .بند از آآ صدای خجمهدن سدد، دس  هایش را از رره  نهه عی دارد

بسه پسر جاآض عهر طالق رو اناسناعه دخترعو ا مل عی هنم ، جواب هر هسی هم بااه عی دم، اعا نمی  _

م گوا  اربونی دعواهای بی سرو اه خانوادگی اما بجه ، به اندازه هافی هم بازیچه ادیم اا او ذارم بچه ا

  عردونهدتو نجوآ پدرت وخانواده ات بدی ، به پدرام گزتم ، نمی ذارم ، یه بار گذااتم ضضض بسه،

در چجم، عردی هه  از ه وم ررفهای پدر و دخترعی عاند ض از جایش بلند عی اودض عرابل سدد، عی ایستدض چجم

همدجه آرزویش بود ساورخاآ عثل اوبااد و راو عی دید ، هم پدر خود و هم سدد خودااآ اده اند، آاش بدار 

 . عنرهه ی زندگی اش

سدد ، عن نمی دونم پدرم چی گزته ؟! اعا عن نمی ذارم زندگدم بهم بریده ، زندگدهضضض الکی هه ندس ،انهد به  _

  .هم داریم

را روی اانه او چند بار عی زند و عی گوید: ندس  ، واتی او به بازیش گرفتیض زندگی ندس ! نمی  سدد، دستش

ذارم بچه ام برگرده زیر سرزی هه هر روز دلش بلرزه ، اوهرش اعروز چه گندی عی زنه ، عنتظره هر ل ظه 
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ارم بچه ام بجه روش بهش دروغ بهه ،عنتظر بااه پدرش براش لرمه بهدره ! خ ال  بکش پسر جاآ ! نمی ذ

  .سرگردوآ ضهردفنه انش بلرزه ه ا پدرت برات برناعه چدده و از دست  بده ، اموعش هن ، برو به سالع 

دس  راس  باو آعده ی سدد به سم  در، هوه آعال و آرزو هایی را هه اعروز برای خودش چدده بود اا اایدد و 

  .ی رودضبا التماس نهاهش عی هند و زعدعه عی هندآعدآ نرگس را بهدرد خراب عی هندضبه سم  نرگس ع

  .نرگس جاآ ، زندگی عن و اوئه ، عن و او! عی فهمی؟ هوااه بدا عدید دلمض به خدا همه چددو درس  عی هنم _

نرگس، چجم های سرخش را به او عی دوزدض رق با پدرش بودض رق با ساورخاآ بودض رس عی هرد فرهاد رری 

همانطور هه رق او را گرفته بودضهر چه االش عی هرد نمی اوانس  ص نه های خانه ی ساورخاآ و دیهر نداردض 

رفتار ساورخاآ وررفهایش را فراعوش هندض نمی اوانس  بهذارد پدرش هر روز جاآ به پج  این زندگی بااد، 

ادم های اند به سم   هه روی طناب پوسدده بنا اده بود وخودش خبرش را اازه داا !سر اکاآ عی دهد و به

ااااش عی رودض فرهاد، نااعدد از نرگس، نهاهش را به سدد عی اندازد و با سری افکنده و ذهنی سنهدن به سم  

 .در عی رود

*** 

بن ی، اازااات باعث عی اود ، زعاآ همدس  ااآ اود و بدو د ، بدوآ اینکه خودت را بتوانی به آآ برسانی، 

رِ ی  رودخانه، وسط چلّه اابستاآ و بند از بارانی سدل آساضعخرب و گاهی جبراآ عثل ی  جریاآ اند و زود گذ

 .ناپذیر

زندگی، او هم انهار دس  همی از باراآ بی عواع و سدالب اندو گل آلودی نداا  هه خرابی اش ااید فرط از 

 !بدن همه گل و وی باای عانده، جوانه ای بود

ه نهری و رفتار آدعها را بهذاری گواه ی جدب ارساساا ، عی اد، ع د و وبه هه هدچ ضواتی عنطق و آیند

  !خودش، خود درعانده اش

دستی، به عوهای آازته اش عی هجدض از بس، بدن افکار در هم و بر همش پن ه به عدانجاآ هجدده اس ، ریجه 

ی  دل سدر به هایش درد عی هنندض دلش نمی خواهد این ا باادض عی خواهد سرش را بهذارد روی زعدن و 

 . باوی سرش و جایی هه آسمانش زیادی صام و آبی س  نهاه هندض بدوآ هدچ دغدغه ای

زندگی اش التماس هرده بود، خدا عی دانس ض نمی   چند بار در این عدت رفته بودو چند بار به نرگس و برای

رط داد و ف  روآ هجدده بوددانس  پدرش چه گزته بود، هه نرگس پایش را از زندگی اازه اکل گرفته ااآ بد

 .رفتن، عی زد

 .فروغ، فن اآ چای را جلویش عی گذاردضفرهاد، نهاه خدره و بدوآ هدفش را از دیوار عرابلش عی گدرد

  .بخور پسرم ، خسته ای _

ه  خندی عی زندض هاش همه خستهی ها از هار بودض او خسته ندیدآ ها بودض خسته نبودآ ها ض خسته ی 

نهار رتی با وجود نرگسی هه دور زعانی نددی ، فکر عی هرد اا آخر دندا پج  و پناه همدجهی اصمدماای هه ا

اش اس ، عی اواند دندا را فت  هندض اعا نرگس هم داا  ه  عی رف ض سکوت هرده بود و همه چدد را داده بود 
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اول خودش از هارش هدنه عی ااخ  و سددی هه ل  هرده بود و به   به دس  ساورخانی هه ی  انه با عارهایش

 . گرفته بود

هاش همه چدد خستهی هار بود عادر، خسته ادمض اگه نرگس باهام هم دل عی اد ، اینردر از در و دیوار برام  _

  .نمی ریخ 

 .فروغ، دستش را روی دستهای عردانه و عج  اده ی پسرش عی گذارد

درستو نجوآ او عی دادمض هم اوآ بنده ب خداهارو رق داره عادرض عن خراب هردمض عرصر عنمض هم باید راهه  _

این وری با فکرهای بی جام باهااوآ بازی نمی هردم! اوهرعو عی اناختمض عنی هه عی دونستم او جوونی و 

اسدر خواهش دلتی ، نباید دروغ عی گزتم ، به درکضضض هرگد اوهرم عنو آدم رساب نمی هنه ، به درکضعن،عثل 

  نمی اوعدمهمدجه به چجم هدچ هس 

  !زندگدتو خراب هردم

  .ااکی از چجم فروغ عی افتد

فرهاد، دستش را از زیر دستهای نرم و چروک خورده عادرش بدروآ عی آورد و روی انهجتاآ لرزانش عی گذاردض 

اطره ااکی از گواه چجم فروغ روی دستش عی چکدض دس  های عادرش را باو عی آورد و چند بار بوسه عی 

 .زند

عادرش را او به دلش نجانده بودض او باعث همه اازااات بودض او، عی خواس  بدن دل دل هردآ های اازه درد 

نورسدده اش برای دخترهی ساده، خودی هم به پدرش نجاآ دهدض او عی خواس ، یاب  هند عی اواندض بهوید 

 ود، اگر عثل عهراآ زندگی هند عیساورخاآ ، همدجه هه او نباید اصمدم بهدری ض اعا ه  رفته بودض فکر هرده ب

اواندض اعا یادش رفته بود، نرفته بود ؟ عهراآ با راس  گزتن، دل گالره را همراه خودش هرده بود ض او همه را به 

 .نام دروغ بسته بود

راو بدن همه دویددآ هایش، به نرطه ی صزر رسدده بودض واتی نرگس پجتش را خالی هرده بود و گذااته بود 

 .آ ، زندگی اش را بچرخانند، برای اداعه، جایی نداا دیهرا

  !عی دونم چکار عی هنم، راوم عوندم  ااتباه هردم، عادرضل  هردمض فکر _

فروغ، دستش را از دس  های پسرش بدروآ عی آورد ضنهاه غم زده ی پسرش را ااب نمی آورد و بلند عی اود، با 

دد بر عی داردض نهاهش نمی هند اعا دل آاوبش، هم از فرزندش گلویی پر بغض، فن اآ سرد چای را از روی ع

 .ندس 

  !عادر _

 .با ررم فرهاد، چجم هایش را بدوآ ل ظه ای ااعل به او عی دهد

  .جاآ ِ دلم _

اگه نرگس پجتم در عی اوعد و ازم نمی گذا  ، عی رفتم یه جای خدلی دور ، جایی هه هدچ هس نهه عن یه  _

  !هاازم
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فرهاد، دل فروغ عی لرزدض امام بدبختی ها را ا مل هرده بود اا جهر گواه اش دوباره از او دور نجود و با ررم 

  !راو

 .بر عی گردد و هراساآ هنار فرهاد عی نجدندض دستش را روی اانه ستبر و افتاده اش عی گذارد

  .به عن نهاه هن فرهاد _

 .به چجم های نهراآ و پر از آبش خدره عی اود فرهاد، چجم های ارم زده اش را به عادرش عی دهدض

هرگد این فکرو نکن ، او رو خدا فرهاد ، هرگد فکر نکن دور ایض عن یکی امام عکافاتِ عالمو عی هجم، اعا  _

  !دیهه ا مل ندارم ازم دور باای، عی فهمی پسرم؟ نکن

  زندگی عی هردض بدن زعدن و اا  های فروغ، سدل عی اوندو دل فرهاد را خوآ عی هنندض وسط برزخ داا

آسماآض عنلق بودض عثل هبواری هه یادش داده بودند، پرواز هند، عداآ آسماآ پجت  و پارو بدند، اعا وسط امام 

 .پرواز های عاهرانه اش، با سر به زعدن بخوردو بالش بجکند

عرهم اودضسرش را بال، زندگی اش با نرگس، جوری اکسته بود هه خودش هم نمی دانس  این چندن بدوآ 

سنهدن اکاآ عی دهدض اایدد عی هندض راه گرید نداا ض رتی اگر هم داا ، نرگس اری  گریدش نمی 

 .ادضبالش بسته بود

 

  !چجم ، نمی گم ضضض خب! اا  نرید، امام عجکالت زیر سر عنِ نزهمه ، عن_

ی اکاآ عی دهدض صدای فروغ، ه  دستش را روی لب های پسرش عی گذاردض با بغض سرش را به عننی نز

خوردآ ضربه های عنظم و ع کم به زعدن باعث عی اود ض فروغ از جایش بلند اود و پناه به آاپدخانه ببردض عی 

ساور   دانس  اگر فرهاد جوانی هرده بود و او بدرگترین ااتباه را هردهض خوابدنانه فکر هرده بودض هم به اصمدم

 .گی فرط این چددها ندس و هم نرگس و راو عی دید، زند  خاآ

صدای سالم آهسته ی فرهاد، بدن عصا زدآ های ساورخاآ، گم عی اودضفروغ لب عی گددض ساورخاآ را از روزی 

  .هه آعده بود، هز  آب استه بودند

ساورخاآ، نهاهی به چهره ی در هم فرهاد عی هندض عصایش را هنار عبل عی گذاردض اکده داده به پجتی عبل، 

ز سر اا پایی به پسرش عی اندازدض دستش را اکده چانه اش عی هندو با ژستی عتزکر به فرهاد عی گوید: نهاه ا

 اموعش نکردی؟

 ! فرهاد، نهاهش عی هندض این عرد رس پدری به او نداا ! عثل فرزند عرد دیهری بود، برای ساور خاآ

 چدو باید امام هنم ؟ _

  .ساورخاآ، پوزخندی روانه اش عی هند

  .عروس  بازیتو؟ خاله بازی ! همدن هارای عسخره ای هه راه انداختی _

  .هر وا  عی آعد و عرابلش ارار عی گرف  امجدرش را از رو عی بس 

  !زندگی بازی ندس ض عنم بازی نهرفتمش _

 .ساورخاآ، سری به امسخر اکاآ عی دهد
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 هنی ؟اگه بازی ندس  ، او هم بازی نمی هنی ، چرا این هارو عی  _

 .فرهاد، زبانش را در دهاآ خج  و الخش عی چرخاند

 اما چرا این هارا رو عی هندن؟ _

 .ساورخاآ، ی  اای ابرویش را هه دانه دانه عوهای خاهستری عهمانش اده اند را باوی عی دهد

  !چوآ صالرتو عی خوام _

اند یا سدل یا طوفاآضهر چه هه بند از  فرهاد، اخم عی هندض عکالمه ااآ عثل هو هوی باد اس  ، ابل از بارانی

  .آآ خرابی بود

  .عنم دارم به صالش خودعو و درس  زندگی عی هنم _

ساورخاآ، دستش را از زیر چانه اش بر عی داردض جوری ژس  گرفته و نهاه به فرهاد عی هند، عثل اینکه دارد 

  .ی  فدلم سدنمایی را نهاه عی هند

خدال هردی اگه هسی به عهراآ چددی نهز  ، او هم بجی عثل اوآ، عن ساه  صالرتو عن اجخدص عی دمض  _

عی ادنم،ک؟ به دختره و پدرام گزتم ، این زندگی یمری ندارهض همه عردعات جدایدتونم فراهم هردم ، دس  

  ! بکش از این عدخرفات ، فهمددم ع ردی

دا بلند عی هند! هاری هه هرگد نکردهض فرهاد از جایش بلند عی اودض خوآ در امام رگ هایش، عی جوادض ص

 .صدایش بلند عی اود،اعا نه آنردر هه ررعتی را بجکند

زندگده، زندگدمه! بهتوآ گزتم عن با عهناز عوافق ندستمض خوداوآ بریدین و دوختدن ، عنم گذااتدن   پدرِ عن _

  او عنهنهض راو دوباره دارین اکرار عی هندن؟

هم عی هجدض فروغ، وسط آاپدخانه با دس  های لرزانش فن اآ پر و خالی عی ساورخاآ، اخم هایش را در 

 .هند

از این روی ندیده ی ساورخاآ عی ارسد ، از دوری های ع دب و غریبشض از این ساورخاآ جدید عی ارسددض اعا 

 .دلش عی خواهد یکبار هم اده فرهاد ررم دلش را بدند

ندستمض واتی به  فرص  اناخ  دادم و گزتم فکرااو هن ، گزتم خوداو عسخره هن پسرض عن عسخره ی او  _

عهناز بهترین آدعه برات ، یه جو عرل ندااتی و رفتی گند باو آوردیض نمددونم او و عهراآ ، چی با خوداوآ فکر 

عی هردین؟ رر  اینه خوار و خزد  باای، نه عنتبر و بدرگض اوآ عرد ودخترش چی دارآ ؟ چی هه او رفتی 

م عی هنی؟ هدوم آدم عاال و با اصل و نسبی دختراو بدوآ بدآ و بکوب عی ده به هسی هه این عرد سر خ

داده! عردک برام دس  باو هم عی گدره، طالق دخترم دخترم راه انداختهض گوش هن فرهاد ، عن همایوآ ندستم 

ی یه خانداآضهل دندا هم به دهن زنم چجم بدوزم، عن فرق عی هنم ، نمی ذارم لکه ی ننگ بذاری رو پدجون

جمع بجه، نمی ذارم یه ل ظه اوآ دختر اسم او رو پج  بند زندگدش دااته بااهض به عادرام گزتم به او هم عی 

  .گم ، گواتو خوب باز هن

  .انهج  اااره اش را به سدنه اش عی هوبد

  !نمی ذارم_
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درش بودض اگر نرگس پجتش عی ایستاد فرهاد، نزس عمدق به ریه عی هجدض چه عی گز  به او؟ به هسی هه پ

 .اوآ ساه  نبود

  !عن زندگدمو دوس  دارمض زنمم طالق نمی دم _

ساورخاآ، عصایش را به دس  عی گدرد و بلند عی اودض ابه  داا  ، این عصای خاص با آآ هله ی ع دب و 

زعدن ضربه ای عی زندض  غریبش ، پر ابه  ار نجانش هم عی دادض عصایی هه بدجتر اواات همراهش بودض به

عصبانی و اخم آلودضفروغ، دل به خرج عی دهد و از آاپدخانه با سدنی چای بدروآ عی آیدض هر اازاای افتاده بود، 

 !ررع  ها نباید عی اکس 

ساورخاآ، ادعی به پسرش نددی  عی اودض پوزخندی روانه اش عی هند و عستردم و بدوآ پل  زدآ به او نهاه 

 .عی هند

دی؟ ندهضطالاش ندهض در عوضش عن طالق عی دم! اگه به ررفو و هاره، اگه اراره آبروی ساورخاآ با  نمی_

هارت بره؟ خودم سر عی برمض عادرت دورم زده ، عن دور نمی زنمض دروغ نمی گم، اعا عمل عی هنمض رکم عادرت، 

 .طالاه! او هم برو زندگی هنض برو خوش باش

 

از دل ضهم از فن اآ های دس ِ فروغض صداها هه هدچ ، زخم با دانه هم اینهونه صدایِ خرد ادآ عی آیدض هم 

  . درد نمی نجاند

فرهاد، دهانش را عثل ی  عاهی برای بلنددآ هوا باز و بسته عی هندض ساورخاآ با هماآ نهاه بر عی گردد و 

ار اکده عی دهدض دس  روی فروغ را در آستانه ی آاپدخانه عی بدندض فروغ ادعی عرب عی گذارد و به دیو

 .دهانش عی گذارد

 .ساورخاآ، ادم عرب عی هجد

 !زندگی هن ، عنم دارم چند روزه زندگدمو عی هنم _

*** 

 

بن ی سالها ، عاهها در زندگی هر آدعی روی گردونه ای عی نجدند و دورااآ خدلی اند عی اودض گردونه 

و اازااااش اند اده بود، اند و گذرا و البته برعکس اایدر  زندگی او هم این چند عاه به واسطه ی انتخاب هایش

 .گذرایش در زندگی عده ای ، در زندگی فرهاد، انهار بن ی هاااآ عادام النمر

عثل عرگ عهراآ، اولد اهوراض انتخاب پدرش و عهنازض عهم ارینش االش برای برعکس جریاآ رودخانه اصمدمات 

 جی هه خوابدنانه فکر عی هرد عمرش ااید نددی  پن اه برسدض ی  عمرپدرش رفتن و ازدواج با نرگس ضازدوا

! 

راو با هماآ رره  اند ِاازااات و ر ور پدرش ، همه چدد دس  به دس  هم داده بود و فرهاد عثل هودهی هه 

عداآ جمنی دنبال ی  آانا عی دود ، بدن نرگس و سدد و ساورخاآ و انهدی هه به عهناز نداا  و به رویش 

هوبدده عی اد ، دویدده بودض دویددنی هه راصلش هدچ هه نه، صزری عطلق انهار بودضبارها،رفته بود و آعده بود ض 



 

خواجه پور)ونوس( زهره –رمان دور دنیای تو می گردم   

عذرخواسته بودض نرگس به یکباره پجتش را به خاطر خطایی هه عی اد، بخجدد و گذا ، خالی هرده بودضخالی 

 ربه هرده بودض با دااتن خانواده و ایل و طایزه، و بی پجتوانهض عنلق عداآ زعدن و آسماآ ، برزخ را بدوآ عردآ ا

 . پجتش خالی بودض او بود و او

ساورخاآ، هماآ روز با اولتدمااوعش فروغ را روانه ی بدمارستاآ هرده بود و خودش چند روز در سکوت هاعل 

فروغ  نهدنی براینهاهجاآ هرده بود و آخر هم همانی هه گزته بود، را عی خواس ض خواستنی، هه انبده بسدار س

بودض فروغی هه دلش را به فرزندی خوش هرده بود هه، اول داده بود هنارش عی عاندض رتی به ادم  طرد ادآ 

از سم  همسرش ضهور سویی اعدد، بدن زندگی هه ظاهر داا  و باطنش اهی بودضساور خاآ،انها بند از آآ روز 

بود، طالق و فروغ جلویش بی نزس اده بود و بی جاآض یکبار چجم در چجم عادر و فرزند دوخته بود و گزته 

فرهادی هه بدن همه عانده بودضبدن خواسته و اا  عادری هه هر سختی هجدده بود، اا فرزندش را برای خودش 

رز  هندض بدن اصمدماای هه ساورخاآ عرتدرانه عی گرف  و هدچ هس از پسش بر نمی آعد! بدن نرگس و 

و خطایش را نمی بخجددند ض نرگسی، هه رفدق ندمه راه اده بود، به هماآ سادگی هه سددی هه ل  هرده بودند 

 !زندگی و او را ابول هرده بود، داا  به هماآ سادگی زندگی و او را رد عی هرد

نرگس، زندگی اش را به دس  اصمدمات بدرگ ارها داده بود و فرهاد، عرد ع کم بودآ نبود ، اعا االاش را 

ادر ساورخاآ، سخ  و ع کم بر روی اصمدمااش عی ایستادض واتی فرهاد ، به پجتوانه ی زندگی هرده بودض هر 

بود، اطنا پدر پدروز عدداآ نبودض اعا نرگس، هم انهار عثل خودش گاهی اانه هایش را از   اش و رمای  نرگس

 .زیر بار اصمدمات خالی عی هرد ،نرگسی هه بارها ررم از دلجکستهی زده بود

ای، داا  از هم عی پاادد هه ی  طرفش االای بی راصل عی هردضی  طرفش فرهاد و دویددآ هایی  زندگی

 !بود هه نرگس، پایش را از عدداآ زندگی فرهاد بدروآ هجدده بود و داد دروغ و پنهاآ هاری عی زد

*** 

دستش راوس   دستش را ع کم و با ضرب بر روی فرعاآ عی هوبدض اینردر هه رس عی هند استخواآ های ه 

اعا دلش آرام نمی گدرد ض دلی هه در عرض چند عاه رفته بود و راو پس فرستاده عی اد   .هه از هم جدا اوند

  .ضدلی هه آدم های اطرافش به رساب خطایش گذااته بودند

 ددی بهاالش وهدل خانوادگی ااآ و ع  ر و نزوذ ساورخاآ و اازاای هه اعروز عی افتاد ضاعددی اهش بود ، اع

نام نرگس؟! به فروغ، ساورخاآ اجازه خروج از خانه نداده بودض گزته بود یا زندگی یا طالق ض یا عن، یا عروسی هه 

به پجددی ابولش نداا  ضزندگی هه، فرهاد با اع ایش و امام هردنش، رز  عی هرد، زندگی عادر و 

یاآ عی داد و ی  زندگی رارز ض امام اهدید و پدرش!اساوی ناجوانمردانه ای بود! اع ایی هه ی  زندگی را پا

ساورخاآ را ا مل عی هرد، ولی اا واتی نرگس بود، عی اد برود و عرابل پدرش سر بلند هند و با   اخطار های

 . سر باو بهوید

 آهمسرم و زندگی ام را رها نمی هنمض برگ برنده ها دس  او نبود ، دس  عرد عرتدر و با نزوذی به نام ساورخا

هاازی بود هه با چند برخورد نرگس را به طالق و اصمدم اعروز رسانده بود ضاو فرط نرش عترس  سر جالدد را 
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داا  ض بدن نرگسی هه سکوت هرده بود و سددی هه بارها با اجر، ناعرد خوانده بودش و پدری هه زیاد ار از 

 .برده، بر ارهه نو رسدده درخ  جوانی اش ابر زده بود

جدا عی هند ضعردی هه این روزها زیاد به عالاات پدرش عی   به ادجه عاادن نهاهش را از عرابلش صدای ضربه

آعدضعردی هه نام وهدل داا  و از هر راهی برای دور زدآ استزاده هرده بود اا همه چدد اوافری دو طرفه به نظر 

 .بداید

 

  سالم ، اجری  نمدارید؟ -

 .ه ض دوس  دارد دیوار ع کمی پددا هند و اا خودِ اب عج  به آآ بکوبداخم و بغض امام وجودش را اراطه هرد

_... 

  .آاای هاا  ! برده عنتظراونن -

پوزخندی به روی عرد عی زندض هاا  بودآ، آاایی برایش نداا ، دردسر و درد داا ض خرد ادآ داا ض ندیده 

 . گرفتن داا 

انی هه روش و البش را اراطه هرده، بدش از رد اوانش از عاادن بدروآ عی آید، هوای دم هرده عاادن و خزر

اس  ضعی خواهد پاسخ وهدل هارهجته و ناعی پدرش را با ررفی از سر اندی دلش بدهد، اعا دخترهی ن د  و 

 ضوغر ، با ااعتی هه بدن پارچه ای عجکی پدچدده اده و عطر یاس گمجده ی چادرش نهاهش را به یغما عی برد

ارد اعروز ببخجد و پجتش در بداید، اا ساورخاآ ررفی و هنایه ای برای گزتن ندااته دخترهی هه دوس  د

بااد ، اا اجر ندندضنرگسش پجتوانه ی ع کمی نبود ضدر عاادن را به ضرب عی هوبد ضوهدل با ضربه و صدایش 

ا اانه هایی هه به بی هوا از جا عی پردض فرهاد، بدوآ دیدآ و انددآ چددی ادم به سم  او اند عی هندض سدد ب

نظر سنهدن عی آیند و همی خمدده، دس  به بازوی دخترش عی گدرد و از عرض خداباآ رد عی اوند ض به 

ع ض رسددنجاآ، فرهاد عرابلجاآ اد علم عی هندضهوا دم نداا ض اینبار برای فرهاد، هوا لطافتی به زیبایی هماآ 

 .دور عانده اس برگ های گل یاس دارد و عطرااآ هه عداهاس  از او 

 !نرگس جاآ-

نرگس، نهاه یخ زده اش، را ل ظه ای به او عی دهدض سدد، با اخم هایی در هم بازوی دخترش را عی هجد اا به 

سم  دفترخانه بروند ضفرهاد، دوباره عرابلجاآ ارار عی گدردضدستش را به نجانه اوا  باو عی آورد و با ل نی 

 :این عدت جد وینز  صوراش اده اس  عی گویدعلتمس ،رو به عردی هه اخم هایش 

  .آاا سدد ، خواهش عی هنم ، یه ل ظه -

سدد، با اخم نهاه به جوانی هه روزگاری نددی ، آرزوی پسری اش را دااته عی هند و از عداآ دنداآ های هلدد 

 .اده اش از خجم، به او عی اوپد

خترم با او نسبتی داریمضررفی هم عونده؟ ررفااو ابال دس  بکش پسرجاآ ، اا ده دادره دیههض نه عن و نه د -

  .زدیض ناعردی هاام هردی
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ادم بندی را هه بر عی دارند ، فرهاد دس  عی اندازد و بازوی آزاد نرگس را عی گدردض امام نهاهش را خواهش 

بال اکسته عی هند ودر چجم هایش عی ریدد ض نرگس، عداآ دستهای عردهای عهم زندگی اش عثل اناری پر و 

 .ای چجم عی چرخاند و باوخره این نهاه فرهاد اس  هه باعث عی اود، پدرش هوااه بدایدض آنهم برای آخرین بار

  !چند دادره ، اینردر هه ررم هس -

 

 .ارار عی دهد  سدد، بازوی دخترش را رها عی هند و فرهاد را عخاطب

 !ری هه عی خوایشررفات دیره پسرِ خاآ ! زود اموعش هن ، رری هم ندا -

سددِ عهرباآ و خوبش ، این عدت زهر به هاعش ریخته بود، نه لط  پدرانه ای هه آرزویش بودضسدد، چند ادم از 

آنها دور عی اودض بازوی نرگس را به سم  عخال  دفترخانه عی هجاند ض نرگس، بازویش را از عداآ پن ه او 

 !عی گدردض بی رس اس  ض هرخ  و سردبدروآ عی هجد و بدوآ رتی ذره ای نهاه به او رو 

  !نرگس جاآ-

نهاه نرگس، به گواه ی جدول خداباآ یاب  عانده اس  و نهاه فرهاد عثل اجنه ای بر سر چجمه، به دنبال جرعه 

 .ای از نهاه اا  آلود نرگس

_... 

ادعی به او نددی  عستاصل، از بی اوجهی او، دوباره صدایش عی هندض نااعدد از دیدآ چجم های زول و برااش 

 .ار عی اود، نرگس، ادعی عرب عی رودضبا درد، به ادم پس رفته او نهاه عی هند ضاعا االاش را عی هند

 عی دونی عهر طالق او اناسناعه یننی چی؟! چه هار هنم از این ا برگردی و زندگی هندم؟-

ی هارهایش له هرده بودضفرهاد، نهاه باو نرگس، نهاهش را ل ظه به او عی اندازدض این عرد ، باورهایش را زیر پا

آعده هوااه او را با دل و جاآ اکار عی هند ضاعا اخم های نرگس، درهم ار عی اود و صدای خش دارش به 

 . گواش عی رسد

عددونم یننی چی، هاری هم دیهه نموندهض زندگدمونم اموعه ض وهدل  همه هارارو هرده ، رار  و بدوآ دردسر،  -

زوذ دااته بااه همه چدد براش جوره!از زیر بار اانونم رار  عی اونه اونه خالی هنه ! طالق و آدم پدرش ن

سر هم هردنم هاری نداره!عا همه چددو  عن فرط اوعدم طالق بهدرم و برمض ع  ر و آزعایجهاه و همه چدد!

درس  رسم به  عردهضض زندگی عن و و خودش همه هارارو هرده،فرط عونده یه اع ای عن و او  سپردیم دستش

واتی فهمددم بهم دروغ گزتی و همه چددو پنهوآ هردی اا به پدرت یاب  هنی او هم هستیضهمه چدد دروغ 

ش ندا ، دیهه دنبال بود!عنم گزته بودم همه چددو او زندگی عی اونم ا مل هنم،او دروغ!برام اابل بخجش ندس ض

اما هم ابول هن رد و اندازه ات عن نبودم و ااتباه عی  بذار اموم اه آاای هاا ض عن رمااتمو ابول دارمض

 . هردم

نرگس، به سرع  از هنارش رد عی اود و رریر عجکی ااب دورش رتی اندازه ذره ای از هنار جسم و روش 

فرهاد رد نمی اود و عطر یاس انهار اعروز در عجماعش عی عدرد ضنرگس، عهل  آخرین دفاعده دادگاه دلش را 

 هدض او بد بود؟بد هرده بود؟برده چه ؟!برده بد نمی هردند؟به او نمی د
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*** 

 

خودهار، عرابلش چند بار اکاآ اکاآ عی خورد و چجمش به دس  عرد دفتر دار عی افتدض چاره ای نبود ؟ بود؟ 

ااید عی اوانس  دوباره اانسش را بند از چند روز و آرام ادآ همه اعت اآ هند!ض دستش را باو عی آورد و 

 . آخرین االاش برای بر پا عاندآ زندگی اش به دس  خاطره ها عی رسد و امام

ساورخاآ، امام ررهات پسرش را زیر نظر دارد ض پدروز عدداآ بی ا  و عثل همدجه او اده بودض اگر از اازااات 

ده بودض عرابل سروی پاا  خورده بود ، اعا او برنده بودض به اندازه هافی بند از خبر دار ادآ سرو ، غرورش له ا

هه خودش بارها چه در خلوت و چه در جمع در اربد  ااتباه فرزندش به او اازانده بود و راو همه چدد برعی 

 !گج ، به جای اولش

صدغه ی طالق جاری عی اودض فرهاد، با اانه ای افتاده، عثل ع سمه ای بر جای عی عاند و نمی داند اطرافش 

ان به خدلی چددها داده بود! رس عی هرد نرگس هم عثل برده اس  ض انهار اسم   چه عی گذردض چردر ارمرانه

او ، راهی بود هه از ابل برایش صام اده بود و او فرط باید اطاع  عی هردضساورخاآ با اااره اش، به هد  

 .دس  وهدلش به او عی فهماند چه هندض عرد هد  را باو عی آورد و عرابل سدد عی گدرد

  !ترت امام و همالرق دخ -

نرگس، نهاه غم زده اش را به عردی عی دهد هه از طوفاآ بدار بود ، سخ  و غدر اابل نزوذ ض بی ارساس و 

خج  ضچند بار دیده بودش و هر بار او با هماآ ابهتش زیر بار هلمااش، غرورش را له هرده بود و راو در 

هه از سر گذاته بود ، چه ی  وجب ، چه صد وجب ضاین عرد عرابلش، زندگی اش به اه بااالق فرو رفته بودض آب 

 ! به نظرش، نزرت انهدد ار از همه عی آعد

 

نهاهش، را به هد  عی اندازد اا پدرش عی خواهد زباآ بچرخاند، هد  را از دس  عرد عی گدرد و عرابل 

 .ساورخاآ باو عی آورد ضاکانی به آآ عی دهد ضعثل ای بی ارزش و عندرس

اما رسدده آاای هاا  بدرگ و ناعدارض هم از اما ، هم از پسر و همسر گراعیض اگه اما بنده ی نام و پول و از -

ادرادن ، عا بنده خدایدمض خدا هم بدرگض چرک دندام ارزونی خوداوآض رق عن چددی بود هه نارق ادض بخجددم 

 !، ااواآ ااتباهمم این رق، نا رق اده ندس 

ل ساورخاآ عی گذارد ض به سم  در عی رود ، ساورخاآ با اخم هایی در هم به ااع  هد  را روی زعدن عراب

 .دختری نهاه عی هند، هه ار بود و ارش هنده اده بود

آخرین، نهاها هم بدراه نمی اود ض آخرین نهاها، بدن در و دیوار عی عاندض عردی عثل روری عسخ اده ، آخرین 

م بالدن و هم نزسش بود، هم با دلی سدر نمی اواند، به جاآ بخردضنرگس نزس های ر ور زنی را هه روزگاری ه

 . عی رود و سدد عثل هوهی آوار دنبال دخترک

امام، ی  زندگی عی اود باد و اند و با اتاب عی گذرد ضساورخاآ ، با اخم هایی در هم هد  را با پایش هنار 

پسرش سایه عی اندازدض سایه ای هه به جای خنکا ، عی زند و با عصایش ع کم بر زعدن عی هوبد و باوی سر 
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همدجه برای فرهاد سنهدنی داا ض پسری هه بدرگترین زخم زندگی اش را از هسی خورده اس  هه وجودش را 

به دندا داده بودضآهوی گرید پای زندگی او، هم خسته از پا عی افتدض امام عی اودضعردی عی اکند ض به ادم  

ای هه چند سال بند ایری از نرگس دارد ضاابلویِ نراای زیبا، با دو یادگار و چجمانی یجمی هدچض غافل از آینده 

  !درا  و صورای درس  ابده عادر

  !هر دو بی خبر از فرزندی در بطن، عادر

 .روزگار بازی اش را همدجه خوب بلد اس 

*** 

بخجم! اعددوارم بودم، به اینکه نرگس رو بر اعدد چدده خوبدهض نبااه آدعدداد عردهض عنم اعددوار بودم، بخجدده _

عی گردونمضفکر عی هردم، واتی آبها از آسداب افتاد و پدرم آروم اد، عی اونم برش گردونمض نرگس پجتمو بد 

خالی هردض عن ااتباه دااتم، زیادم دااتم ، اعا اگه پجتم عی ایستاد، عنم عی اونستم به پجتوانه ی نرگس و 

دم، به همه بزهمونم این زندگی از روی ل  بازی و بچه گانه اروع نجده ،اعا نجدض هرگد رسش به خودم و زندگ

بود هه اینردر سخ  گرف  ؟ ااید ارساس زودگذری نزهمددم عالک انتخاب عن از طرم نرگس، واانا چی 

ده اه اوعدنام، ارعندلجو زدم ، نمددونمض هنوزم برای نرگسی هه بد باهاش اا هردمضضض با رمااتام و هوا بودم! ااید

 .ام! ارعنده

ل ظه ای نزسش را، ربس عی هند و دوباره اداعه عی دهدض انددآ سخ  عی اود، خدلی سخ ض آنردر هه چند 

  .دادره ای اس  عثل ع سمه ای بی روش فرط چجمم به لب هایش اس ، اا ررم بدند

چوآ ع کم بود ، چوآ عنو عی اناخ ،  طالق گرفتدم! همونطوری هه او سکوت ازدواج هردیمضپدرم برنده اد،-

عی دونس ، آدم ع کمی برای به انهایی زندگی هردآ و از پس خودم بر اوعدآ ندستمض اعددم این بود نرگس 

پجدموآ عی اه و واتی همه چدد آروم اد، سراغش عی رمض عسخره بود، ی  عاه اوهه و گد  عوندم ، او رویایِ 

اکستن،ض از عادرت خبر ندااتمض دلم ازش گرفته بودض اگه عن عرصر بودم ،  یه زندگی هه وسط پر پروازش،بالجو

نرگسم او این از هم پااددآ اندازه ی خودش سهم داا ض همدجه فکر عی هنم، اگه عهراآ اوآ اب نمی عرد و 

اعا  ،زنده بود ، ااید پجتم گرم یکی بود! ااتباه هردم و فکر عی هردم عنم عی ام عثل عهراآض زندگی عی هنم

نجدض عاه اد، چهل روز ضدلم دیهه طاا  نداورد گزتم، راو هه همه چدد آروم ادهض راو هه ساورخاآ یه هم از 

غ بش به عن و عادرم هم اده وخودعو پددا هردم، عی رم سر وا  نرگس واینبار درس  پای خواستنم عی 

دااتن اعتراد بهش، عوندم! برات چدد های عونم، اعا گاهی زندگی و اایدم اسمتی هه عن بدن اعتراد بهش و ن

  .دیهه ای عی خواد

  .دستی هالفه به صوراش عی هجد و اداعه عی دهد

رفتمض رفتم و از دیدآ جای خالدجوآ او اوآ ع له به عننای واانی عوندمض آوار ادمض هسی نبود! اگه زندگی _

رم بود! سدد عرد دس  پر و دارایی نبودض چند طااه برای عن اسبجو اند و یاغی اازوند ، برای اونام فرای نکرد،بدا

اوآ روز، اوآ هوچه و ع له برام جهنم   !فرش اعانتی از عردم و خودش و یه ر ره اجاره ای و یه خونه ی هلنهی
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ادض واتی رفتم جلوی ر ره ی سوخته ی سدد و یه ردی  ر ره عخروب و سوخته رو دیدم ، خجکم زدض برات 

 !گزته بود؟

از عی عاند! عن هرگد اصه ی خرابی نجندده امض بابا علی،برایم همدجه از خانه ی هوچ  و دلنجدنجاآ دهانم ب

گزته بود ض از ع له ی هوچ  اعا پر رونرجاآض اول داده بود، یکبار همراه هم برویم و ببدندم،چه بر سر ع له ی 

  .و،نجد هه ببدنمادیمدجاآ آعده، اعا نجدض روزگار و عجغله ها، یا ااید هم نخواستن ا

سرم را به نزی اکاآ عی دهمض لبخند الخی عی زند ضدستهایش را عرابل دهانش در هم گره عی زند ضاو غرق عی 

 .اود و عن عثل عاهی دور عانده از آب، هوا عی خواهم برای اداعه داستاآ او وعادرم

ب چند اا جووآ سر یه اوخی و عثل اینکه چند ر ره پایدن ار نز  فروای و عنبع نز  ع ل بوده! یه ا -

آادش درس  هردآ او رلب و خوای هردآ، ناخواسته آادجش عی زنن و آادجم هه بهدره و همه جا عی سوزه! 

او بی خبریم و ااید با به دارا و ندارم ررم نمی هنهض نرگس رو گم هردمض گم اد و نزهمددم زنم او نبودنم،

 .اگه گم نجده بود، اصه ی عن و نرگس بر عی گج  هدیه ای او بطنش داره، هه اایدخبری برده!

  .نهاهی به اطرم عی اندازد و خدره به جایی پج  سرم عی عاند

  !از اون ا رفته بودآض خونه رو فروخته بودآ و بدهی عردعو داده بودآ و غدب اده بودآ_

*** 

چرخانم، عده ی دهانم، گس عی عادرم گم عی اود و عن عی آیم! درک نمی هنمض گد  عی اومضزبانم را عی 

 . اودض عثل داستاآ نرگس و فرهاد

 ه سال زندگی او یه خونه، با بابا علی چده؟نوزداگه گمجوآ هردین؟ پس خونه ی سرایداری و -

نهاهش را از ادم های گارسوآ جواآ عی گدردضاسمش رایادم نمی آید، عهم اس ؟ نه؟! اوآ عهم عنم و داستاآ 

 .زندگی ام

به خونه ی اوآ رسددمض صاربش دوس    ازدواج با عهناز چند سال بند دنبال یه خونه ویالیی عی گجتم بند از-

ادیمی ساورخاآ بود و اریکشض عهناز، بند از عرگ عهراآ، افسردگی گرف ض گواه گدر بود! اصمدم گرفتدم از 

ض دس  اردیر بود! نمددونم ؟!اایدم خونه ی آپارامانی هه دااتدم، بدایم یه جایی هه برای رورده اش خوب بااه

خدا عی خواس ! هر چی بود، عن خونه ای رو خریدم هه سرایدارش عردی بود هه یه زعانی جای پدر، برام پدری 

پدرم و زندگی  هرده بود! نرگس رو گم هردم و با وجود رسی هه اه البم بهش عونده بود، به خاطر اهورا و ررم

عی دیدم و نمی خواستم باور  غم زده و افسرده عهنازِ همدجه اوی چجمهای و عجری هه بهم ریخته ی عادرم

با هارگر فرستادم ، واتی اولدن بار، با هلی اعدد و آرزو  و، باهاش ازدواج هردم!واتی بند از خرید خونه وسایلهنم

 !پاعو گذااتم او خونه ی جدید و باغچه اش،باور هردم گاهی اردیر بلده خوب عهره هااو بچدنه

  .ا  خنده ی عصبی عی زند

عردی پج  به عن با یه دختر بچه، به بغل، با هارگرا ررم عی زدض باورم نمی اد! هاج و واج، عاتِ صدای  _

پن  ساله به بغل، داا  و به هارگرا نجوآ عی داد وسایلو چه _چهارردودا آاناش بودم! سدد یه دختر بچه 

گالیی هه سر سبداوآ، یه دخترِ چجم یجمی و عو خرعایی بودض گلی جوری ببرآ اا گالی باغچه خراب نجنض 
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هه راصل عجق بود و عن اازه دارم غنچه ااو عی بدنم!درس  ابده عادرت بودی! انهار خدا نرگس رو هوچ  

 !هرده بود و گذااته بود جلوم

عجتم اس ض دستی به  درد و غم را، عداآ واج به واج هلمااش رس عی هنمضدردم عی گدرد، البم انهار عداآ 

صوراش عی هجد و نهاهش را به آسماآ باوی سرش عی دهدض عن عی عانم و رردر ِ گذاته ای هه گردش 

 . ع دب و غریبی دااته

زیبا ارین عوجودِ زندگدمو دیدمض زیباض خوش زبوآض سالم هردمض اکوآ خورد و برگج ض صداعو اناخ ! عنم با  -

با برگجتنش، به یردن ابدیل اد! عات عوندم و سدد بدار از عنض صداش اناختمش!هموآ یه ذره اکم 

بازیهوای هردی، چرخددیض لبخند زدی و عوهای بلندت چرخ خوردض یه دختر هوچد  و ادرین وسط آغوش 

و پنهاآ هاریمو بد ازم گرفته بودض واتی فهمدد صارب خونه جدید هدهض ررم نددض دعوا   عردی هه ااواآ دروغ

رف ضدور ادضگد  عونده بودمضباورم نمی اد، بند از سالها   ع کم به بغل گرف  و فرط راهجو گرف  ونکردض او رو 

سدد درس  روبروم بوده و دوباره عی بدنمش! اا دم خونه ی سرایداری پج  سرش رفتم و نتونستم چددی بهمض 

یستادم و به در نهاه هردم هه، جوری بغل  زده بود هه نق نر  بلند ادض جلوی در خونه عثل یه ع سمه اینردر ا

چمدوآ بسته بدروآ اوعد! گد  بودم و نمی فهمددم دور و اطرافم چه خبره! عادرت نبود!سدد، بغل  زده بود اا 

دوباره بره و وجود ن س عردی عثل عن، نددیکش نبااهضواتی سندد بدن چمدوآ بستن و جوش و خروش و 

دی و بابا صداش زدی، دندا چرخددض دلم لرزیدض باورم نمی اد! سکوت سدد، از راه رسدد و او عهموآ آغواش ا

عنو دید، ان ب هرد اعا اوآ زودار از عن خوداو جمع هردض بند از چند سال گم ادآ، واتی سدد رو 

  !دیدم،سندد، اوآ پسرِ آروم و ع  وبِ ر ره، داعادش بود

  .دستی به صوراش عی هجد و لب عی گدد

به سدد بودضالتماسش هردم بمونه،نه برای عادرت هه دیهه ربطی به زندگدم نداا ، انها هاری هردم التماس _

نه! انها به خاطر دینی هه رس عی هردم به گردنم دارآ و نتونستم هاری هنمض التماسش هردمض اونم عرابل 

ازش  وسنددی هه یه زعانی رادبم بود و جدیش نهرفته بودمضسندد، واسطه اد، سدد نرهض سندد، چمدوآ سدد

 .گرف  و باهاش ررم زد! اا بمونهض سخ  بود، سخترم اد

  .نهاهم عی هند و با چجمانی هدر زعدعه عی هند

اوآ روزا نزهمددم چرا سدد با اصرارای عن و سندد به عوندآ راضی اد ؟! اعا راو عی فهمم! انبدهش بدجور  _

ر هنه اا بزهمم دروغ و پنهاآ هاری یننی درد داا ض برای عنه بچه دوس  و دیوونه ی بچه، سدد فهمدد چکا

سندد چند سال بند ارو هم دیده بود و عی دونس  باوخره یه جایی او از چیضسدد بد زد!انتراعجونو گرفتن!

عادرت و سندد، بند از یه سال و خورده ای از اوعدآ عا به اوآ خونه، رردر  آگاه عی ای و جواب عی خوایض

  دم چرا با سندد ازدواج هرد؟ هی ازدواج هرد؟اصادم هردآ و عن هرگد نزهمد

صدای افتادآ چندظرم نهاهماآ را از هم جدا عی هندض هم عن بر عی گردم و هم اوضدوباره هماآ جواآ بود، 

عذرخواهی عی هند و اند اند ظرم ها را جمع عی هند و از عرابل چجم های خنداآ خانواده ی سر خوش 

 . آنطرم، اختماآ عی رود
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علی، عهربانم، بد انبده هرده بودضبرای انبده فرهاد و جبراآ ااتباه خودش، عن را اربانی هرده بودضچه سخ  بابا 

 !اس ، باور هنی ب  عهربانی و عنبع آراعش ی  عمرت، چه هرده

 .دلم عی گدردضدرد ررفهای آخرش، درد به البم عی نجاندض نا باور سرم را اکاآ عی دهم 

 !برئه عی هندنض بابا علی و عادرم ،هرگد این وریضضض نهاما دارین خوداونو ا -

انهجتانش را به سم  دس  های لرزانم دراز عی هند ، نددیکم عی اود و عن نه انها دستم را، بلکه ان هم عرب 

آخرین ررفش سدلی عی اود و به صورام هوبدده عی   .عی هجم ض عرب و عرب ار، به لبه ی اخ  عی رسم

  !م باباعلی عهربانم، هدنه بورزداودض باور نمی هن

  باور نمی هنم بدس  و خورده ای سال فرزندی را از وجود و ننم  پدر ع روم هرده بااد؟

باور نمی هنم االفیِ پنهاآ هاری و دروغ این عرد را، به زندگی عن ، عدید ارینش ا مدل هرده بااد! سخ  اس  

 !اآ ی  طرم و این یکی ی  طرم ، عادرم چه ؟!او هم؟، درد امام سلولهایم را عی گدردض ه م همه داست

  .دستم را به لبه ی اخ  عی گدرم و عی ایستم ض لرزاآ و سر درگم

  !نزس، دخترم-

دخترم گزتنِ هجدده و پر دردش، ااکم را در عی آوردض جوری عی گوید، انهار همدن راو، روش از بدنش دارد، 

  .عی رود

عدن عی گذارم ، گدگدااآ عهم ندس ض هوا هم عی اود ضی  عمر چجم به پاهای خواب رفته ام را روی ز

دستهای عردی دوخته ام، هه ع بتش را خرج فرزندانش عی هرد و عن فرزندش بودم! درکِ باباعلی، سخ  عی 

 .اود ضهدزم را چنگ عی زنم و هزش های جز  اده ام را نصزه و ندمه، پا عی هنم

 .، نهاهش عثل هسی اس  هه عی خواهد امام دارایی اش را رز  هند بر عی گردم سمتش ، ندم خدد اده

  عنضضض عنضضض برم ،خب؟ -

  !گاهی در رویاهایم سندد ع و بوده و او پر رنگ ار! سندد را درس  یادم نداعده و او را همدجه

اطرافم دنبال رس عی هنم پاهایم خمدری و بدوآ استخوانندض اعا عی رومض پج  سرم عی اید و عن بی اوجه به 

  !راه خروجم

 .نزس جاآ -

 

ادم هایم را اند بر عی دارم و به در خروجی عی رسمض بر نمی گردم ببدنمش ض عطرش دور عی اود ور ورش 

همرنگ ض عهم ندس  ، هس ؟ چددی عثل هوه عرابلم عی ایستد، این یکی اا دندا دندا بااد، باور هایم را زیادی 

 .  باو و پایدن هرده

 !؟ه ا -

آاش درونش چرخ عی   سرم را اند باو عی گدرمض اینردر هه رس عی هنم، پج  گردنم و رگ عتصل به سرم

  .خوردضبی اوجه به اطرافم، صدا بلند عی هنم

  .د ر هتتت ، بذار برم-
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اخم عی هندض با ان ب برایم چجم درا  عی هندض صدای راج رسدن از پج  سرم عی آید ، عثل آبی روی 

  .عی اودض راه ن ات عی اودآاش دلم 

 انها ه ا؟ عمو جاآ ؟ -

  .بر عی گردمضبی رعرم، عستاصلم و گد ! با چجمانی اار اده از اا  و صدایی پر بغض، لب عی زنم

  !خونه -

سرم را زیر عی اندازم و عی گویم ض لبخندش را عی بدنم و البته عردی هه پج  سرش، با غم نهاهم عی هندض 

 ! عنرهه راه انداخته امض فرط عی خواهم بروم ، فکر هنم و بند زندگیضضض همدن عرابل در خروجی،

  .اهورا هنارم عی ایستدض دواادوش

 بریم؟-

 . برم عی گردم و نهاهش عی هنم ، گد  عی پرسم

 !ه ا؟-

  .با نهاهی غریب و اخم عداآ پدجانی، به بدروآ اااره عی هند

 !ههد ر کضضض عهه نمی خوای بری ؟! بریم دی-

 

  !ودضفرهاد هاا ، دورار از همه ایستاده عثل هودهی خطا هاراصورام از ررفش در هم عی 

بی جانی عی زندض عن این عرد را دوس ضضض نه، نمی دانم؟! نمی   ل ظه ای نهاهش عی هنم و او به رویم لبخند

دانمض چه رسی دارمض از اهورا فاصله عی گدرمض راج رسدن، نددیکم عی اود و با نهاهی به فرهاد هاا  بر عی 

 :گردد و با لبخند نرم روی صوراش عی گوید

 !او انها ه ا عی خوای بری؟ این وا  اب، انها هه نمی اه دختر گلمض واتی پدر و برادرت هستن -

 :عی اندازم و بی رعق عی گویم  سنهدنیِ نهاه هر دو را رس عی هنمض سر به زیر

  بی زرم  یه آژانس برام عی گدرین؟ -

 

صدایِ ا  خنده ی از روی امسخر، اهورا را عی انومض دهاآ باز عی هند و هلمه دختره یضضض از زبانش در نجده، 

 .صدای هوعن عی آید

  .و، عن عدرسونمشعم-

راج رسدن، لبخندی عی زند و برایم به نجانه سکوت پل  هم عی گذاردض اهورا، هوعن را با عصباند  صدا عی 

زندض نمی بدنمش، اعا هنارم هنوز ایستاده و اعتراض عی هند! فرهاد هاا ، دس  روی اانه هوعن عی گذارد و 

دازم و نه اعتراض هنمض بدن سرگردانی های این عدام و ان بی اجکر عی هندض ارجد  عی دهم، نه با اهورا هل بدان

 .جاآ و رعرم، فکرهای در همم،دلم فرط خواب عی خواهد

عرابل چجم های آرام راج رسدن،سرم را به نجانه ی اایدد اکاآ عی دهمض اهورا چددی زیر لب عی پراندض خودش 

عی ایستد ودر رد چند یانده چددی عی گوید، هم فکر هنم نمی انود و از هنارم رد عی اودض عرابل هوعن 
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ابروهای هوعن را همی به هم نددی  عی هند و به طرم پدرش عی رودض لبخند ع و نجسته روی لب های هوعن 

و نهاهی را هه به رفتن اهورا عی اندازد را، عی بدنم ! بی خدال امام برخوردهایجاآ عی اوم و با خدارافظی بی 

  .بااد  مض دلم نمی خواهد، از این خانواده هسی اطرافمجانی، به سم  در عی رو

  !دختر عمو -

به پج  سرم نهاه عی هنم ضهوعن با هتی روی دستش نددیکم عی اود و با اااره دس  آزادش به سم  چپم 

 عی گوید:

  .بزرعائدد_ 

همدن چند دادره، دستهایم را دور بند هدزم ع کم عی هنم ، فکم و دندانهایم را از بس روی هم در عرض 

فجرده ام درد عی هنندض پج  سرش عی روم ونددی  عاادنش عی ایستمضریمواش را عی زند و اااره عی هند، 

ن ای  و سکوت عدخواستم، ع بور بودم با  سوار اومض چاره ای ندس  ض اگر خالصی از ررفهایی هه اندده بودم

ز اینکه وسایلش را داخل عاادنش جا دهد، سوئدچش را عرد اا خانه همراه اومضهر دوسوار عی اویم و او ابل ا

  .عی چرخاند و پخش را روان عی هندض با آراعش خاص و بی ع له هارش را عی هند

انهار این آاای دهتر آرام و خوش چهره ، زندگی را از دید اعثال عن، امااا نمی هندضبی ع له و خونسرد، خم 

جایش ارار عی گدرد ض علودی آرام آهنگ و پدانو، ف ای عاادن  عی اود هتش را صندلی عرب عی گذارد و سر

  .را پر عی هند

بدوآ آنکه به عن نهاهی بداندازد ، عاادنش را راه عی اندازد وابل از اینکه از پارک هاعل در بداید، عاادنی به 

راننده ی دیوانه اش،  سرع  بوق هجداری عی زند و دیوانه وار از هنارعاآ رد عی اودض به عاادن نهاه عی هنم و

 ! دیوانه ای هه اهوراس 

لبخند بدرگی روی لب های هوعن عی نجدند و سری به عالع  ااس  اکاآ عی دهدض نوف نوچی عی هند و عن 

 . ارس خورده به عرد روانی و رانندگی عدخرفش و جای وستد  هایش نهاه عی هنم

 ! دیتتوانه -

ر عی اود و سرش را بدجتر اکاآ عی دهد ض رتما هم در دلش به رال عن عی گویم دیوانه و لبخند هوعن بدرگت

 :عن هم ااس  عی خوردضعی خندد و در رالدکه عجغول رانندگی عی اود، عی گوید

 !جنوآ و دیوانهی عجخصه اهوراس ، نه؟-

یکی  نهاهم را به خداباآ عرابلم عی دهمض نمی دانم چرا اعجب با این پدر وپسر رس رار  اری دارم اا آآ

ها!اده بن ی آدعها هماآ بار اول به دل  بنجدنند؟ راج رسدن وپسرش برایم اعروز و اعجب این رس را 

پررنگ هرده اندض خونهرم و عهرباآ و آراعندض برعکس خانواده نوظهورم! صدای آهنگ زیبایش هنوز هم اداعه داردض 

 . خلسه آور وپر عزهوم

  !دیوانه بهش ارم داره-

  .ارم، عی خندداز ل ن هنایه د
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اهورا از اوآ دس  آدعاس  برای خوداوآ خط ارعدای پررنهی دارآض آدعهایی هه دوس  دااتنی هااوآ و  -

عهم های زندگدجونو به سب  خاصی عدخواآ، یه خودهار ارعد پررنگ عی گدرآ دستجوآ، دور اا دور اصل 

نض به نظر ارسناک عداآ، اعا این آدعا هاریای زندگدجونو خط عی هجن و سنی دارآ برای خوداوآ رزظجوآ هن

و وجوداوآ برای هموآ خط ارعدااوآ به نظرم یه ننم  بدرگنض آدم همدجه با این جور آدعا خدالش رارته، هه 

  !هسی همدجه هناراوآ هس  و برای هسی عهمه

  .خدره عرابلش اس .

ده اا برده عبرت بهدرآ !خودهار و غدر به نظر عن بن ی آدعا ارتداج به دهترم ندارآض خدا برای نمونه آفری -

عدن  روی عوهای پر و خوش رالتش را روی چجم هایش بر   !خودهارم ارتداج ندس !این آاام از هموناس 

  .عی گرداند ضامام اعجب این عدن  را باوی سرش دیده ام

 !اوآ، اما نظر خاصی در عورد آدعا داری ؟-

 

 همی ع دب ندس  ؟ ی  اای ابرویم باو عی رودض این عرد

هلی آدم دارآ او این دندا زندگی عی هنن ، طبدنتا به انداداوآ نظرااونم عتنوع و عتزاواهض خدلی بهش فکر  -

  !نکردم

  .فرعی را عی پدچد

  .عن زیاد به آدعا و روابطجوآ فکر عی هنم ، نه به واسطه راته ام ،هال دوس  دارم-

ا، آآ هم اولدن باری هه هنار این نرد نجسته ام و هم ص بتش اده ب ث از دیوانهی اهورا عی رسد به آدعه

  .ام!هن کاو عی اوم بپرسم، عهر پدا  ندس ؟ اعا رویم نمی اود

 !نمی دونم؟ عن به پارچه ها بدجتر عالاه دارم و فکر عی هنم —

رتراعی به رویم عی با خودم عی گویم و آآ دیوانه ای هه رف  و عردی هه پدرم اس ! لبخند عردانه و از سر ا

  .زند

  !ص د _

 .از پخش عاادنش، دوباره آهنهی اکرار عی اودض ریتمش به دلم عی نجدند

  "او عاهی و عن عاهی این برهه ی هاای ، اندوه بدرگدس  زعانی هه نباای"

 )علدرضا بدیع(

 

اومضاعا به خنده ی عانده آهنگ و انرش،آراعم عی هندض از آآ رال غریب و عصباند  عانده در وجودم دور عی 

 :ی روی صورت هوعن هه نهاه عی هنم، ابروهایم در هم عی روند و عی گویم

 !ررفم خنده داا  ؟ -

 !دستش را،به نجانه ی اسلدم باو عی آورد

  .نهض نهض دااتم فکر عی هردم پارچه هام عثل عا آدعا پدچددگی دارآ دیهه -
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 !.عن چه عی گویم و او ه ا سدر عی هند؟

  .پدچددگی پارچه ها رو عا بهجوآ عی دیمض پدچ و اابجوآ واکلجونم انتخاب خودعونه-

 .لبخندش را جمع عی هندض عتزکر چند یانده سکوت عی هند و اینبار جوابش زیادی ذهنم را درگدر عی هند

  !عثل زندگده، نه؟ -

 !درهش سخ  عی اود ض فلسزه نخوانده ؟

  !نمددونم عن هه فدلسوم ندستم -

به سم  خداباآ اااره عی هند ، آدرس را عی دهمض زیادی خودعانی و رارتم ، خودم هم عتن بمض آآ ادر آرام و 

 .صمدمانه برخورد هرده، هه برای چند دادره یادم رفته، چه دردی دارم

ر و رنگ بدیم، به زندگدمونم عی دیمض اهث  عا آدعا، هموآ طور هه دلموآ عی خواد به پارچه پدچ و ااب -

انتخاباعوآ ساده اس  و به نظرم عی اه زندگی رو هم ساده گرف  ، فرط باید طررجو برای خودعوآ عوض 

  !هندم

سنهدنی نهاهم را رس عی هند ، ل ظه ای به سمتم عی چرخد و بند به عرابلشض ذهنم را عجغول عی هندض 

 !فهایش پررنگ ارعی اودرس های عت اد اعجبم،دردی هه به دلم ریخته، او با رر  خدلی زیاد! بدن

گد   هردم؟ ببخجدد! جاعنه اناسی خوندآ باعث اده یه واتایی یه سرک به فلسزه و روانجناسی هم بدنم ،  -

 !نمی دونم چرا؟

 . دس  خودم ندس  از دهانم عی پرد

  !ع دب و غریبدن-

ررم نا به جایم عذر عی  از ررفم، بلند زیر خنده عی زند و عدنکش را روی عوهایش بر عی گرداندضارعدده از

خواهمضبه اول اهورا خواهل اس ض اگر بخواهی به چهره او اعتداز بدهی از آآ دس  عردهایی اس  هه چهره اش 

این عرد رفتارش، چهره اش را پج  سر گذااتهضزیبایی   زیادی جذب  عی هند اعا عن اعجب رس عی هنم

 !درت، نه صورتهوعن در چهره اش ندس ، در فکر و ضمدر خاصش اس ض س

  ...اما اولدن نزری ، برده عی گن گاهی-

  .به سرش اااره عی هند

 ! این ارو عی دم، اجاره_

 . عتن ب نهاهش عی هنم ض باز هم دس  خودم ندس  عی گویم

  !و بی هدم عی بدنن ، اما عمدق و با ااعل! از ررفااوآ عنلوعه  برده رتما زندگدو سرسری -

چد  چد  راهنماهای عاادنش، سکوت ل ظه ای بدن آهنگ و ررفهایماآ را پرعی راهنما عی زند و صدای 

  .هند

ابول ندارم ، هر هسی از ااب عدن  خودش و نسب  به ارایطش عی بدنه! یکی زندگدش پدچدده اس ، پارچه -

  .پر نرش انتخاب عی هنهض یکی زندگدش ساده اس ، پارچه ی ساده، بن ی هام بر عکسن
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ی دهم و عی خوام جوابش را بدهمض صدای زنگ الزن همراهش، عانع عی اودضگواه ی خداباآ سرم را اکاآ ع

  .عی ایستد ض نهاهی به صز ه عی اندازد و سری اکاآ عی دهد و لبخندی عی زند

  !سالم-

_... 

 !عمنوآ ، به لط  اما جناب-

_... 

  !خوبم -

_... 

 ! ااخ و اونه هجددن ، روی عن جواب نمی ده _

 .نه عی خنددض با انهج  اااره اش خطوط ه  و عاوجی روی فرعاآ عی هجدسرخواا

_... 

 ! نهضضض خدال  رار  ، اونم باید برم ، اب  بخدر _

گوای اش را با هماآ لبخند اطع عی هند و عذر عی خواهد وعی خواهد رره  هند ، دوباره زنهش هوا بلند عی 

 .اود

  سالمض خوبی راج خانم؟_

_... 

  .اا ندم ساع  دیهه خونه ام عادر او راهمض_

_... 

 !چجم، خدارتتتاف _

عذر خواهی دوباره ای عی هند و عاادن را به رره  در عی آوردض نددی  خداباآ خانه ام هه عی اویم، بند 

 . هدزم را عداآ انهجتانم عی گدرمض سر خداباآ دستم را باو ار عی آورم

  ،عمنونم ، لط  هندن همدن ا پداده عی ام _

  .عتن ب نهاهم عی هند

 رسم اعان  داری و وظدزه اناسی رکم عی هنه، هاری رو هه ابول هردم درس  ان ام بدم، هدوم هوچه ؟ _

عتوجه عنظورش نمی اوم ، دوس  دارد ررفهایش را بپدچاند! ارعدده هوچه را نجانش عی دهم ض عرابل خانه 

 .اوا  عی هند

  !ربازم عمنوآض زرمتتوآ دادم ،اب بخد_

 . پداده عی اومض او هم، بدن در عاادن و بدنه اش عی ایستد

  !زرمتی نبود ، هم ص ب  خوبی بودی، خوا ال ادم _

 .دوباره عدنکش را روی چجم هایش عی آوردض با انهجتش به عرب هلش عی دهد

  !اما هم ، سالم برسوندن _
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عثل خدلی چددهای دیهر عادت هرده امض نه عی هلدد را روی ازل عی اندازم ض چراغ رداط و خانه خاعوش اس ، 

ارسم و نه دلهره عی گدرمض فرط گاهی و اعجب بدجتر دلم عی گدرد ض او هنوز ایستاده ، اولدن ادم را از چهار 

 . چوب در رد عی هنم

 ! دختر عمو_

هارای را از  بر عی گردم ض لبخند عی زند و دستی به عوهایش عی هجدض چند سالی، از اهورا بدرگتر عی زندض

 .جلوی فرعاآ عاادنش بر عی دارد و سمتم عی گدرد

این هارت پدج  بااه ، اماره ی بابا و خودعهض هر وا  عجکلی دااتی ، عا هستدمض بی انارم! بابا ااهدد هرد،  _

  .رتما به  بهم

در هه بسته عی دس  دراز اده اش را رد نمی هنم و هارت را عی گدرم ض سری اکاآ عی دهم و داخل عی اومض 

 !اودض صدای عاادن هنوز هم نمی آیدضاعا صدای گزتهوی او با هسی چرا

 

  !رار  هله بذارضضض خب؟ دارم عی رم خونه _

دس  خودم ندس ، عی خندم ض ل ن ررم زدنش با هرهسی فرق عی هندض رس اجمم چراغش روان عی 

یا این ررم پج  دری عخاطبی آاش عداج دااته  اود، اعا بها نمی دهم ضاصال نباید فکرش را بکنم ضااید اماس

  !بااد! و او نبااد

چراغ رداط هه روان عی اود، صدای عاادن او و صدای دور ادنش هم عی آیدض زندگی نه پارچه عن خواهد 

بود و نه ازکرات هوعن خاآِ ع دب و غریب ض زندگی، همدن نسدمی اس  هه از بدن هوای خن  اابستانی عی 

  .و آرام!چه او غم دااته باای، چه نه! زندگی رال خودش، راه خودش را داردگذردض سدال 

  .هوای خانه دم هرده

هدزم را روی زعدن پرت عی هنم ، ادعهایم را به سم  اااام عی هجم ضگاهی خواب، خودش عرهم عی اودض 

درب و داغانم را در عی لباس هم عوض نکنی، به اانوآ دندا و آدعهایش بر نمی خوردض جدبم عی لرزد ، گوای 

آورم ض دوس  دارم ، یا همه عالم جمع اوند اطرافم الوغ الوغ بااد، یا همه بروند و خودم انها باامض اسکرینش 

را رد عی هنمض هاش آنطرم خط آراعش باادض پدام را باز عی هنم و دلم عی لرزدض دیدآ ی  اسم و البی هه 

 !اپددآ یادش عی رود

*** 

بن ی، اسم ها اکاآ هز  ریجتری به بدن  عی دهندض عهم ار به الب ض اسمش را عی بدنم و دیدآ و انددآ ِ

پل  نمی زنمض رسم به این آدم چددی بدن خوب وبد اس  ضعن اعروز در هنارش ، عرابلش و پج  سرش رس 

و عجق! و  های عت ادی را ا ربه هرده ام ضاز رسادت گرفته ،اا ادطن  های از یاد رفته ام ، ل  بازی ،غم

  !نهایتش سکوت

پدام را باز عی هنم، هر چه بادا باد، یا اجر و دعواس  یا دردسری اازهضهر چه هس  البم برای دیدآ اولدن پدام 

 .عمرم از اهورا، نمی داند چه هند!بازش عی هنم و اهورا عثل همدجه برایم واژه ناعانوس و نااناخته ای عی اود
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 " بابا، اعجب رارتتر عی خوابه"

  !ی  ل ظه غم عالم روی دلم عی نجدندضاو، پسر عهراآ و گالره اس ض پسر فرهاد

  او خوابخ  ار از عن ندس ! هس ؟

گوای را روی بالج  گواه ی اااق پرت عی هنم و خودم هم دراز عی هجمضسکوت اب، رتی با اردد عاادن 

، چند بار پهلو به پهلو عی اوم و باز هم های هم عبوری هوچه، برایم نمی اکندضخسته از فکرهای بی سر و اهم

 .عثل دیجب و هر اب نور ادر چراغ برق چوبیِ عرابل پن ره وسط اااق عی افتد

همدم خوبی اس  ضعخصوصا اب هایی هه سخ  عی گذردض عثل اعجب، عثل دیجب! یکی پر از اعدد و اغددر 

دس  خودم ندس  دلم چای هل عی خواهد ض  خواستن و اصمدم برای دگرگونیض دیهری پر از اجویش و ناباوری ض

هر چه عی هنم خواب اسدر چجم هایم نمی اود ضرتی نمی اوانم اانوآ آدعها را بجکنم ض لباس عوض عی هنم و 

چای دم عی هنم ضاعا دلم دوباره خدره ادآ به هماآ ادرِ چراغ برق را عی خواهد و ا  و اوهی خزاش هه زیرش 

خورندضلدواآ چای به دس  و بوی عطر هلش ضمدمه افکارم عی اودض دلم از بابا به سرع  و نا عنظم چرخ عی 

علی عی گدرد و عادرم، هم! دوس  دارم همه خاطراام طنم عسل بدهند، اعا راو دیهر زهر هاللندضدستم را لبه 

 !ی لدواآ عی گذارم و بخارش دلم را گرم عی هند و خاطرااش را زیاد

ه ام، ذهنم ناخودآگاه عثل نوار ویدئو عرب و جلو عی رودضغژ غژ عی هندضبن ی جاها از واتی هه از هوعن جدا اد

  .اند عی رود و بن د اها عتوا  عی اود

ذهنم، جایی هنار گلهایی هه بابا علی، در باغچه ی خانه ی فرهاد هاا ، هرس عی هند، عی ایستدض سنی ندارم، 

ض همکش عی هنم و ااتباهی ااخه گلی را عی زنمض نه اجر دلم عی خواهد همکش هنم اا زودار به خانه بداید

  .عی زند و نه دعوایم عی هند

 !ببخجدد باباعلی ، ااتباه هردم _

  .چجم از بواه ی عرابلش عی گدرد و به عن عی دهدض لبخند عهماآ صورت چروک خورده اامی اود

 !جبرانهدا  هن جاآِ بابا! بن ی ااتباه ها باعث خرابی و غدر اابل _

درک نمی هنمض هدام ااتباه ها باعث اخریب عی اود؟! ااخه را نددی  بدنی ام عی آورم و بو عی هجم و 

 :پجدماآ عی گویم

  !دیهه ااتباه نمی هنم_

عتنزکر نهاهم عی هند و چند ل ظه نهاهش سم  خانه ی وسط باغ و جایی هه همدجه سکوت رکم فرعاس ، 

 . عی چرخد

پا به زعدن گذااته دخترم! بهو سنی عی هنم دیهه ااتباه نکنم! بن ی ااتباه ها اابل جبراآ  آدعدداد با ااتباه_

 !و بخجش ندس  ، ساده ندستن،ساده بهدری، ع کم عی خوری

فکر عی هنم هدام ااتباه ها ساده ندستند و سر در نمی آورم ، سرم را گد  اکاآ عی دهم و بازهم انهار هودک 

 .چهار دس  و پا برود درونم دوس  دارد هنارم

 !ااتباه عال آدعای ساده اس  عثل عن ، باباعلی هه ااتباه نمی هنه_
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رس عی هنم، لبش را ه  عی هند و ساه  ل ظه ای به ااخه ی عداآ دستش زل عی زند و بند سری اکاآ 

 .عی دهدض عثل هسی هه از اصمدمی عستاصل و گد  اس  و بدن خوب و بدش درگدر عانده

  !ی ام ؟عنم ااتباه هردم و عی هنم! ااید او زندگی عدیدام بدجترعهه عن ه_

 .ررفهایش را نمی فهممض دستم را دور گردنش عی اندازم و ع کم روی سر هم عویش را عی بوسم

  !اگه پدر وعادرم زنده بودآ با عا زندگی عی هردی، نه؟این ام نمی عوندین ، عی اوعدین خونه عا_

 :گذارد و پدجانی ام را عی بوسدض نهاه به چجم هایم عی هند و بی جاآ عی گویددستش را پج  سرم عی 

 ! ااید!اایدم نه ضضض همدن ا عی عوندم اا ااتباه هنم_

عی خندم ضسر در نمی آورمض ربطش عی دهم به گل و هارم !بلند عی اوم و دس  هایم را سراانه هایش عی 

 . دهمگذارمض همی باسر انهجتانم نرم عاساژااآ عی 

 ! اما ااتباه نمی هنی ، این عن بودم این بچه رو از ریجه و اصلش جدا هردم_

ااتباه نمی هرد!بابا علی عانده بود ض خودش عی گز ض ااید انتخابش باز هم این ا بودضنه هنار عن و عادرم عاندآ 

 و ریجه اش جدا هرده چرا؟ و جدا زندگی هردآضعن هنارش عانده بودم و او ااتباه هرده بود، بچه ای را از اصل

 !خودش را همنجدن و هم خانه ی عردی هرده بود هه بدرگترین ااتباهش بود

 !باباعلی خوبم، غنچه را از سااه چدده بود ودر گلداآ خودش پرورش داده بود اا التدام زخم خودش بااد؟

ازل زندگی ام را درس  چایم سرد عی اود و عی نوامشضعادت عی هنمضهمانطور هه دارم عادت عی هنم ، پ

هنار هم بچدنم ضنورِ ادر چراغ برق هنوز هم هس  ضدراز عی هجم و چجمم به رره  خزاش ها و اب پره ها عی 

 ! افتد، ی  جورهایی ناعنظم، اعا عنظم چرخ عی خوردض عثل عالع ، اهی ریاضی

پددا هنمض آخر هم گوای ام را وار دارم، سر هالم را  ساع  گوای ام ی  را نجاآ عی دهد و عن هنوز دیوانه

دس  عی گدرم و راهی رداط عی اوم، رداط هه نه، هورسویی هوا و انزس زیر طاق بلند باوی آسماآ ضاعجب 

ع دب صام اس ضخواب هه زندانی ای، فراری عی اود و از ذهن وض جانم عی پردض چند بار نواته ی اهورا را عی 

یدن عی هنم ضهر بار چند دادره فرط به اسمش نهاه عی هنم ض اسمی هه خوانم ضچند بار عخاطبدنم را باو و پا

اسم، نه عالع  !ع دب و غریب عی آید اعا عن نسب  به او « ؟»فکر نکنم هدچ فرزندی برای پدرش انتخاب هند 

و اسم و ر ورش، اینهونه امضپدام جدید را باز عی هنم ضدل به دریا عی زنم ضسخ  عی اود، اعا هسی به جد 

خودم رالم را درک نمی هند ضدلم دنبال همدردی س  ضعی نویسم و چند بار پاک عی هنمض اینردر خدره عی 

 .اوم هه چجم های به اا  عی نجدنند ضآخرش جاآ عی هنم و عی نویسم

 "درک همه چدد سختهض خدلیض نمی اونم، به خدا نمی اونم، چرا عن؟"

نم ضارتماو خواب اس ض او دیده ها را دیده ،فکر ها را هرده و ارسال را بدن دل دل هردآ هایم باوخره عی ز

ااتباهات را رفته و عن دارم نبش ابر عی هنمض به اول پسرش، رتما اعجب رار  ار هم عی خوابد !صدای 

لرزش گوای عتن بم عی هندض انتظار پاسخ را اوآ ندااتمضلرزش دستم بدجتر عی اود و خدسی و عرق خج  

، پدام دریافتی جدید عی آید ضدس  آزادم را بند لبم عی هنم و با سر ناخنم پوس  لبم را عی  نجده پدام ابل
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هنمض از پدام دادآ و دل دل هردآ هایم پجدماآ عی اومضرس آدعی را دارم عی خواهد هوهی را جابه جا هند، یا 

 .سدم ااصال برق را بدند

 

 "درو باز عی هنیضضضعمرِ بابا"

  !ن این ا زیر طاق آسماآ، ایستاده ام و او پج  در بوده؟عمرش او عی اوم ض ع

  !سختم عی اودضپسرش هم او را نجناخته

دس  خودم ندس ، اطره ی ااکم عی چکدض رس عی هنم، دندا امام ر م بدرگش را روی اانه ی چپم و 

  این ا و او پجنددی  البم گذااتهض گاهی بن ی چددها دس  عرل ندس  و دس  ارساس اس  ض عثل عن زیر 

 !در خانه

ااکم عی چکد و دستم بند در عی اود ،در باز نجده، ااع  بلندش سایه سرم عی اودض دنبال جایی ام، برای 

سب  ادآ و آرام ادآ، رتی اگر آن ا دامنم به انتظارم بااد! گم عی اوم! نه از سر بخجش! از سر ارساس 

  !ندازم بخ ر ور گرم ِ آدعی

 !به خودش پناه ببری و آرام بهدری؟! عثل افدوآ اایداده از خود درد، 

دس  دور همرش گرد عی هنم ، ع کم و های های گریه هایی هه چند روز اس  نهه دااته ام، سد بغض های 

را عی اکندض دستانش، دور اانه هایم رلره عی اوندض خوش به رال پرند ، خوش به رال عهجدد   فرو خورده ام

امام دخترانی هه پدر دارندض ن وا هایش را عی انومضگریه عی هنمض آنهم جلوی در خانه ام ، اصال خواا به رال 

 !ضضض ساع  ی  ابض عداآ هوچه؟

 

*** 

چند ل ظه، عرل را بغل جدب همه الخی ها و رس های عت ادم، عی گذارمضاوآ، در این ل ظه،انها هسی را عی 

 !او خواهم هه اعن و هم خونم بااد و هسی ندس ، به جد

دس  هایم را از دورش جدا عی هنم اعا، او ی  دستش را آزاد عی هند و با آآ یکی هه هنوز اانه ام را در بر 

اعجب، ستاره بارانش، روان ارش هم هردهض چانه ام از   دارد، به داخل خانه هدایتم عی هند ضرداط هوچکی هه

ه ام، دنداآ هایم،به هم عی خوردض صدای چدرک ادت بغض عی لرزد و از فجار روانی هه اعروز عصر، ا مل هرد

  !چدرک خوردآ دندانهایم، خانه را پر عی هند

با دس  رو اانه ام، به داخل خانه هدایتم عی هند ض رس ع دبی دارم ، رس عی هنم عداآ هت  هایم گرم 

 و نه هالفه ات عیاس  ، گرمِ گرمض رس ع کم بودآ! پدر دااتن این اکلی س ، نه؟ گرعایی هه نه عی سوزاند 

 .هندضنهاهش را دور هال عی چرخاند و به سم  در هوچ  سرویس بهدااتی اااره عی هند

 سرویس بهدااتده ؟_

سر اکاآ عی دهمض عی خواهم فاصله بهدرم ، هه عانع ام عی اود و به سم  سرویس هدایتم عی هندض در را باز 

ای به او عی دوزمض لبخند عی زند و با چانه اش به  عی هند و خودش عرب عی ایستدض نهاه ااکی ام را ل ظه
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سم  ادر آب اااره عی هند ، پاهایم رعق ندارند ، دس  به دیوار عی گدرم و سم  ادر عی رومض با لرز دس  

هایم، ادر را باز عی هنمض از سرعای آب فکم بدجتر بهم عی خورد، ااعتش را پج  سرم در آینه عی بدنمض از هنارِ 

م عی اود و ادر آب گرم را هم باز عی هندض آب ولرم را در عجتش عی گدردض بغلم عی هند و سرش را اانه ام خ

خم عی هند و آب را آرام عداآ عجتش به صورام عی زند ، دستش را نرم روی صورام عی هجد ض لرزم عی گدرد 

 .و او رسش عی هند

  .سرداه بابا جاآ؟ فجارت افتاده دخترم_

مض سردم اس  ، اعا پس گرعا و روانی خانه ام چدس  ؟!دوباره آب را دروآ عجتش عی سرم را اکاآ عی ده

 !گدرد، دستهای پدرم بدرگندض خدلی

هاسه هه عی اوند،همه ی دندا عدانجاآ جا عی گدردض دندای عنِ نزس ، دندای هوچکم و ی  نسب ِ در ظاهر 

ه عی دهم و از آینه نهاهش عی هنمض صوراش ساده، اعا عمق وپدچدده! پس  سرم را به ازسه ی سدنه اش اکد

سرخ ادهض زیر بازویم را عی گدرد و سم  عبل هدایتم عی هندض این همه بی رعری و بی جانی؟ آآ هم برای 

چند دادره گریه؟! نه، نزس! برای گریه ندس ، برای آآ روش ع ب  و پدر ندیده ات اس  هه خودش را لوس 

  .هرده

سم  اااق عی رود و با هماآ پتویی هه پسرش با اجر و اخم روی اانه هایم انداخته بود! عثل اهورا، بالفاصله به 

بر عی گردد و دورم عی پدچدض با این ازاوت با دستهای خودش پدچش عی دهد و عهر پدرانه روی عوهای نمدارم 

سرم را روی  عی نجاند و با دستهای خودش آب اند درس  عی هند و به خوردم عی دهد ض با دستهای خودش

پایش عی گذارد و عی گوید روی عبل سه نزره هال دراز بکجم و او ضضض دستهایش سایه سر عی اود و بر سرم عی 

  .نجدند

فکم از لرزش عی افتد و سرم هنوز هم پر از اندده هاس  ضاو ساه  فرط دستش روی سرم عانده و به عرابلش 

 . خدره اس 

  .هاضضضهاش نمی گزتدن_

وت اب و صدای ادد جدرجدرک سداه گواه رداط، هه هر اب آبادی این خانه اس  و عن را از در عداآ خل

 :انهایی ن ات عی دهدض با ررفم نهاهش را از دیوار عی گدردضآرام، عی گوید

  !هاش_

  !هاشضضض هاشضضض عن نبودم،هاش عرده بودم ضضض همراه عاعاآ نرگسم_

یِ سری اسم، فرط درد دل عی هنم! رتی برای او،عهم ندس  چه لوس عی اوم، نمی دانم، اعا به هماآ باو

  !هسی! هر هه اعجب در این خانه را عی زدض رتی اهورا، رتی عهناز

ه  دستش را روی ندمه صورام و اا  هایم عی هجد و هالفه و نارار ، دستش را از روی سرم بر عی دارد و 

از بی پناهیضچجمم همراه دستش باو و پایدن عی  عداآ عوهای جو گندعی اش عی هجدض دلم خالی عی اود

  .اود

  .خدا نکنه دخترمض هاش، عال آدعاییِ هه بد اا عی هننضراهو بد عی رآض او بی گناهی، پاهی_
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از جایم بلند عی اوم ، گواه ی عبل جمع عی اوم و پاهایم را بغل عی زنم، نهاهم عی هندو لبخند خالی عی 

 ! زندض خالیِ خالی

 .، هه عن هم عی فهمم این لبخند پجتش ابراز خرسندی ندس  و عننای هماآ هاش را دارداینردر

  درک نمی هنم؟ نه امارو، نه باباعلی ونه عاعانمو، هدجکی! عن ااواآ چی م؟ _

عداآ ابروهایش اخم عی نجدندض دستی به صوراش عی هجد و نهاهم عی هندض سر انهجتانش را روی هاسه زانویم 

 .فجار آراعی به آآ عی دهد عی گذارد و

رال عنو داریض رال روزی هه اوآ برگه خونده ادض او ااواآ، ندستی عدید عنض او ننمتیض او، اوآ آرزویی هه  _

سالها از خدا عی خواستم باای، درس  عثل اهورا، او زندگی عن و نرگس باای، اا اینردر رار ، همو رها 

  !نکندم

بودنماآ در آآ باغچه دل نجدن، باعث اده بود عراعات هنمض وم اا هام دس  خودم ندس  عصبی عی اوم ض 

 .ررم ندنمض عراعات راج رسدن و الوغی و این عرد را بکنم

 

اماضضض اما ادعا عی هنی عادرعو دوس  دااتی! بندضضض پدراوآ نذااته و عادرعم دیهه نخواسته باهااوآ زندگی  _

زدواجتوآ با دختر عمه اوآ چی ؟!اما هه ازدواج هردین! یننی وفاداری هنه! عی گدن دنبال عادرم رفتدن ، پس ا

  !به عجرتوآ همدن ادر بوده؟

  .دستش را از روی هاسه زانویم بر عی دارد ض پج  گردنش هر دو را االب عی هندضچجم عی بندد

دس ! دو سالی بود واتی به عادرت و سدد دوباره رسددم ، نددی  چهار، پن  سال گذاته بود! ردودش یادم ن _

با عهناز ازدواج هرده بودمض از پددا هردنجوآ نااعدد ادمض بند از طالقِ عادرت و گم ادنش اونم ارتماو با 

خواس  خودش ، عنم گم ادمض زندگی پدر وعادرم اد دو اا زندگی جدا زیر یه سر ! پدرم ل  باز بود، زیر بار 

هردآ زندگی ساورخاآ عثل ابله، اعا نبودض ادم یه روش  ااتباهش نرف ض عادرم سوخ  و دم نددضهمه فکر

سرگردوآ ، زندگی سرو و همایوآ بند از عهراآ به هم ریخ ض وراکستهی و خرابیض پدرم همه جوره پجتجوآ در 

اوعد ، عمه ام هر گد جلوی هسی سرخم نمی هرد ، درس  عثل پدرم ، دو اا آدم عثل همض هر دو ل  باز و ی  

ض عادرم یه زآ ساه  ار از ابل اد ، عهناز، بند از عرگ عهراآ و ا ده ی ازدواجم افسردگی گرف  دنده و عغرور

، اعا همه چدد یه عرابه ساه  اد! همه هور و هر ادیم، هدچ هس دیهه دنبال عبارزه و رری برای خودش 

ر پاادد و ساده لوش بودم و فکنبود!ساه  ادیم ، به روی خودعوآ نداوردیم اصال اازاای افتاده ض زندگدموآ از هم 

عی هردم، دوباره همه چدد بر عی گرده ! عمه، اهورا رو به عنواآ نوه ابول نمی هردض هر بار سر نهه دااتنش 

ب ث و جدل راه عی افتادض اهورا اا ازدواج عن و عهناز،انها یه سایه ی هوچد  از، پسر بچه ی پر ایل و ابار، 

ام سکوت هردآ و پدرم سکوتضانهار با طالق عن امام هم و غمش و االاجو  هاا  داا  ض همایوآ خاآ و عمه

هرده بود ! عثل هسی اده بود هه یه عبارزه سخ  هرده و راو پدروز اده وداره استرار  عی هنهض سکوت هرد 

 اوعد هه زعدعه هرد ، دوباره اسم عهنازی  بند، دوباره اروع به چندسالضعنم ساه  ادم ، اعا نرگسی پددا نجد، 

پدرم عردده داا ، انهجتر عن هنوزم دستجه، از اکل گرفتن دوباره زندگدم با نرگس، نااعدد ادمض پددا نمی 
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اد! خوداونو گم هرده بودآ ، دور از چجم همه دنبالش بودم و پددا نمی اد! بریدم ، واتی ساورخاآ دوباره 

او   اده اش دوباره ررفجو گز ض بریدم، واتی ارسوبند از چند سال از ازدواج عرب افتاده ی پسرش و برادر ز

چجمای عادرم دیدم و اعددو او چجمای عهناز! ساه  ادمض راه اوعدمضفرط ی  چدد خواستم! اهورا! به عهراآ، 

اول داده بودمض اهورا از هموآ روز اول هه اسمجو انتخاب هردم، پسرم اده بود، رتی اگه عمرِ عهراآ به دندا بود، 

ردض گز ، نه! ابولش نداا  ، بچه براش هدچی نبودض اذیتش عی هردض ع بتی به بچه نداا ض ررفمو عمه ل  ه

گزتم و هنار اوعدمض عهناز همسرم ادض افسرده بود، اعا زنده اد ، زنده اد و زندگی هردض اعا، عن عُردم ، عردم 

در بدرونی خونه سرایداری، بچه بغل واتی به عادرت رسددمض واتی، اونه به اونه سندد ااهر، او هوچه و جلوی 

 .دیدعش  و خندوآ، از دور

  .به سر  نهاهی عی اندازد و نزس عمدری عی هجد

عادرت، واتی این ا اوعدم، زآ سندد بودضهموآ روزای اول با سندد و او دیدعش و دیهه ندیدعشضاد روش ، _

یه عمر این بود، راصل   اویی هه آرزومرورم عرده بود، اعا زندگی عادرت روش داا ض جوآ داا ض او بودی، 

زندگی عن و نرگس باایض آرزویی هه برآورده اده بود و عن رسراجو عی خوردم، او ادی ااخ گلی، هه عال 

باغ عن بود و سدد چدده بودش و او گلدونش پروراش عی داد ض سهم عن از او، فرط نهاه هردن  بود اونم به 

 !ش بودم و همسرم بودعنواآ دختر هسی هه یه زعانی عاار

اعجب،خاطره ای یادم آعده بودض گلی هه روزی از باغچه اش خودم چدده بودم ضانصام ندس  به این عرد بهویم 

  !. امام ارصدر ها گردآ اوس 

سال ، چجم او چجم بابا علی ادین ؟ یننی هسی نهز  این عرد آاناس  ؟ساورخاآ ، فروغ ،  نوزده چطور  _

  و همایوآ عخالزتی برای ازدواجتوآ نکردآ؟عهناز خانم؟!سرو 

 .سر اکاآ عی دهد ، بند از گریه ام اازه عغدم باز اده اس  و سوالهایم اوی سرم چرخ و فل  بازی عی هنند

 .دستش را دراز عی هند ، اااره عی هند به سم  پایش وضرویش عی زند

 !بدا_

 

هارهایم دس  خودم ندس  ضسرم را روی پایش دوباره نهاهم را به دستش عی دوزم و بند چجم هایشض اعجب 

  .عی گذارمض دستش را دوباره روی سرم عی گذاردضعوهایم را از صورام هنار عی زند

سرو و همایوآ،واتی زندگدجونو پدرم ن ات داد و از وراکستهی در اوعدآ وعهناز ررفی ندد و خواس ، _

  !عخالزتی نکردآ

  .و اداعه عی دهد دستش روی اانه امض عج  عی اود

پدرم، سه عاه بند از ازدواجم عرد! عثل عهراآض او خواب، سکته هردضعهراآ از بار غم دامرگ اد و پدرم هار _

دید و دم ندد! امام ارسش، عهناز بودض عی ارسدد، زندگدم بهم بخورهض   نااماعجو امام هرد و عردضعادرعم،سدد رو

م بپااهض اعا عهناز ، اا روزی هه سدد عرد و رو ادآ وصد  نزهمدد!سدد همدن یه ذره آراعجی هم هه داریم، از ه
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و نرگسو درس  ندیده بود! چجم او چجم ادآ عن و سددم نمی دونم؟ ااید هر دوعوآ خودعونو بند از راضی 

 . ادآ و عوندآ سدد زدیم به هوری! بند از عرگ پدرم، این خونه رو، از دوستش خریدم

 . را هنوز روی سرم گذااته اس  سکوت عی هنم و او دستش

 هنوزمضضض هنوزم ساورخاآ ، دوس  دارین؟یننیضضض ابولش دارین؟_

 :سوال ناعربوطی اس ، نه؟!اعا عی پرسمض روی صورام خمض عی اود و عی گوید

 !او چی؟ عنو دوس  داری؟_

ساه ض گرم، آرام ض پرِ ول عی اوم ض سوالم اینردر سخ  اس  هه جوابش سکوت عی اودض اب امام عی اودض 

بغض هایی هه اکسته اد ض واتی چجم باز عی هنم ، اولدن اصه ی ابم را پدرم برایم گزته اس  و خوابدده ام ض 

  . جایش خالی س  و چایم رااعروز پدرم دم هرده

  !چای هل با طنم زندگی!با طنم، ع ب  و اوجه پدر

د بود ،پدری هه خودش عی گز  دیهر عادرم را ندید و آنهم پدری، هه عادرم را واتی پددا هرده بود، سهم سند

یکبار برای همدجه!هم اانه ی سندد ض سنددی هه ااید باعث خدر اده بود ض ااید روزی را در آینده عی دید هه 

  . باباعلی را راضی به عاندآ هرده بود ض باباعلی و عادرم را برایِ انبده فرهاد هاا  درک نمی هنم

هور و هر اوم، اا بتوانم   درک هردآ؟ سخ  عی اود، بخجددآ! ااید، روزی عن هم بایدسخ  عی اود 

  زندگی هنم؟

*** 
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 :فصل هزتم

  با خودم چه هنم؟ 

عن بخواهمض نخواهم، زندگی اداعه داردض روز عی زندض اب عی آیدض انهایی هس ض دو دلیض استدصالض غم و 

  !ناباوری

  !بی رسیبی رسی و 

این یکی هر روز هس ، درس  از زعانی هه فرهاد هاا  دانسته هایش را اا آن ا هه خبر داا  گز  و اماعش 

  !هرد

  .امام هه نه، گذاته با عا بود

  !با عن، فرهاد هاا ، اهورا و ااید عهناز

  .عا همه بازعاندگانی هستدم هه گذاته ولماآ نکردهض ااتباهات ی  به ی  آدعهایش

 .ودخواهی هایجاآض غرور و ل  بازی هایجاآخ

را   رتی باباعلی و عادرم! آنها هم خودخواه بودندض خودخواه هه ساده همه چدد را به ساورخاآ سپردند و خودااآ

  !و پایجاآ از ااتباه و ساده گرفتن هایجاآ، بدروآ هجددند

  !اا اوااتباه هردند و انتراعی هه از فرهاد هاا  گرفتند، از عن بود، 

گذاته با عا بود و با عا عی عاندض چوآ راصلش عن بودم و اهورا و فرهاد و عهناز و عا آدعهای زنده ای هستدم هه 

  !ع بور به اداعه ایم

دیروز و روزهای ابلش سخ  بودندض عغدم را بدن هلمه به هلمه ی ررم های فرهاد هاا ، جای عی عاندض پدش 

  !لی،پدش گذاته ای هه با چهارخط وصد  سر و اهش را هم آوردض با چهارخطخودخواهی باای عانده ی بابا ع

  .اینکه عن دختر فرهادم و امام

آخ بابا علی، واال عی گزتی، بند از فرهاد زندگی عادرم چه اد؟ به ه ا رسدد؟ سندد از ه ا آعد و وصل 

  زندگدتاآ اد؟

  !هاا ! دیهر جایی نمانده، از عادرم بزهمم آخ بابا علی هه او انتراع  را از عن گرفتی، نه فرهاد

  !گزتن با خودت بردی اا عن ندانم و فرهاد هاا  هم  هدچ جا و او همه را بدوآ

*** 
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هالس را عثل ی  ع سمه عدخ صورت و رره  انهج  های استاد روی اخته ام ، چجم های استاد گاهی در 

  .و اکانی عی خورمچجم هایم هه عی افتد، پل  عی زنم! به خودم عی آیم 

روزهای عن در ظاهر عنمولی اند و در باطن ، خدلی چددها در خودااآ دارندض چند روز و اب از آآ روزی هه 

  !فرهاد هاا  برایم ررم زد و در خانه ام اب را گذراند عی گذرد و عن هنوز هم ناباورم

در خانه ام چند گانه ی سریع و خجن دلم برای عهجدد و پرند انگ اده اس ض دوس  دارم ی  اب را اا صب  

را بهذاریم و عن و عهجدد با هر پایانش جدغی از سر هد اآ بکجدم و پرند عداآ چرت پاره اده اش و چجمهای 

ندمه بازش، هر نوع ررم و ف جی بارعاآ هند ض دوس  دارم سه اا اویم و بدندم به دل هماآ اهر بازیض به دل 

  !هافه هاض به دل الوغی

اس  عصرهای پن جنبه خانم خسروی اولددی اش را عی گذارد اا استرار  هندض بلکه عن ی  خط در خوب  

 . عداآ عی روم ، اعا باز هم خوب اس 

صدای علودی آرام گوای ام جدبم را عی لرزاند، بغل پهلویم از اانه گوای عرق هرده اس  و داغ اس ، اعا برایم 

پن جنبه، عداآ امام آدعهایی س  هه سرع  ررهتجاآ را به فوق عهم ندس  !عهم همدن ادم زدآ عصر ی  

و دس  هایجاآ را بکجند و   اصور عی رسانند، اا هزته امام اود و اب پاهایجاآ را وسط خانه یجاآ، دراز هنند

 .بهوید آخدش ضضض فردا جمنه س 

سریع و خجن را به اضافه از فکرم، لبم هش عی آیدض عی بدنم و فکر عی هنم ااید اعجب بتوانم چند گانه 

و عثال علزدسن  یا سدندرو را   اسم  جدیدش را، برای بار چندم نهاه هندم، یا ااید هم ی  وا  اضافه دادیم

  .برای بار چندم دیدیم

 !ااتباه نهرفتی؟ _

 . صدایِ بوق اند عاادن گذری از هنارم باعث عی اود صدایش را عتوجه نجوم

_... 

  !الو ضضض صدات نمداد_

فکر هنم خداباآ را برای عن و خواهرم ساه  باش عی زنند ، ل ظه ای سکوت هاعل عی اود ، یا ااید هم برول 

 !بی بی عاهی عدرائدل از این ا رد عی اودو عی خواهد برود جاآ یکی را بهدرد

  سالم، خوبی؟ _

 . راو صدایش عی آیدض رسا و خوش ل ن

  !فکر عی هردمسالم ،خوبمض او خوبی؟اوآ دااتم به  _

 .صدای ذوق زده اش بلند ار عی اود

  بهو ، جووآِ عهجدد؟ _

پاندده ساله با دوس  همسن خودش  _اخم عی هنم و لبم را جلو عی دهم اا جوابش را بدهم ض پسرهی چهارده 

 ! از هنارم رد عی اوند و پسرک یالغور ادکه عی پراند :اخمتم ادرینه



 

خواجه پور)ونوس( زهره –رمان دور دنیای تو می گردم   

دم و عی بدنم خنده هناآ به دختر پج  سر هم چددی عی پرانند و دختر هم چجمهایم گرد عی اوندض بر عی گر

 . هاهلی نمی هند و ررفجاآ را ع کم ار پاسخ عی دهد

  !هی ادرینی عی خواس  ؟! وا  اوهراه ، چجم بابا روان _

 عرابل عغازه گوای فروای عی ایستمض دلم نمی خواهد ، دس  به اراول های دراتی هه آآ صب  روی عدد

 .آاپدخانه بودند بدنم، وگرنه از ار این گوای و اعواجش خودم را رار  عی هردم

 !بی عده _

 بدرونی؟_

نهاهم را از گوای سزدد و صز ه بدرگ با عالع  سدب گاز زده اش عی گدرم ، چدنی به بدنی ام عی دهمض عال 

  !از عا بهتروآ بودض اهورا داا ، هوعن هم و رتی پارسا

 دم ،هاری دااتی؟دااتم ادم عی ز_

 ! با ررفم عثل آنکه چددی یادش آعده اس  ذوق زده عی گوید :آهاآ ، آره ،رواس نمی ذاری هه ، هادو

  . نهاه جست وگرم را از گوای ها عی هنم و به راهم اداعه عی دهم

  !هادو؟! درس  بهو ، عهجدد بدرونم ، صداام همه اش عی ره_

ساله   خواهرهم ، هنوز هم هودک اس  برای دردانه فرهاد هاا  ،اازه هزدها ه بلندی پج  گوای عی گویدض 

 .! ادآ، سنی ندس 

نزس داری اذیتم عی هنی ؟!ارار اد به جای هدیه اولدم یه روز بریم گردش ، اینردر به فکر عایی ، اینم یادت _

  !ندس ؟

 . گردش را یادم عی آید ضطننه هالعش را هم عی گدرم

هادواو بدم ؟ خوب یه هار عی هندم ، عن اسم  جدید سری و خجنو عی گدرم یا سدندرورو، بدا اا اوآ باید _

 صب  نهاه هندم ، اصال هوس هردم جدسوآ ببدنم ، اینم جای هدیه ات ، هووم ؟

صدای جدغش بدن صدای اردد عاادن ها اینردر بلند اس  هه گوای را از گوام فاصله عی دهمضبه خدا، این 

 !برادرش ع دب و غریبند دختر و

به جوآ خودت داری اذیتم عی هنی ، عن دو اب پدش با اهورا اا صب  فدلم دیدمض اولتو یادت رفته؟ پرند و _

  !آاا پارسا هم هستن ، عا فردا صب  عدایم دنبال  ، فنال

، عمتد در امام این چند جمله اش را پج  هم ردی  عی هند و فنالنش به پایاآ نرسدده صدایِ بوق گوای

گوش هایم عی پدچد ض نهاهم را به صز ه اش عی اندازم و اماره اش را عی گدرم ، خوب بلد بود، چه هند ض 

پاسخ هه نمی دهد، عصبی پایم را به زعدن عی هوبم و برای اولدن ااهسی دس  بلند عی هنم ض همدن را هم 

  !دااتم

ق اجنگ اهورا را ا مل هنمض اا خود خانه اماره ی ی  روز هاعل جلوی چجم های پر رعد پارسا باام و اخال

عهجدد را عی گدرم و آخر سر با صدای اپرااور و خاعوش بودنش یادم عی آید ،واال پدام عی دادم! خواهرهم خبر 

  دارد عن باورهایم زیر و رو اده اند؟!خبر دارد، عن اصال چه رال و روزی دارم و پدجنهاد گردش عی دهد؟
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رند و او هم پاسخم را نمی دهد ، باز هم عدداآ را دس  گرفته اند و عن باز هم برناعه هایم و پدام عی دهم پ

 !زندگی ام دستاوید خودخواهی اس ، نه؟

 

*** 

عصبی و گد  سبد وسایلی را هه راضر هرده ام، روی عدد وسط هال عی گذارم ، بی انصام ها رتی جوابم را 

  !ندادند، ه ا و چه ساعتی؟

را اوی سبد گذااته ام،از سبد بر عی دارمض روصله صب انه خوردآ ندااتم و   دب های سدب سرخییکی از س

نخوردمض سدب آنردر سرخ اس ، هوس خوردنش اینردر زیاد اس  ، راضرم درد عنده بندش را هم ا مل هنمض 

این عبل سه نزره را عصبی از انتظار و بی خبری هه هنوز هم بی جواب عانده، خودم را روی عبل پرت عی هنمض 

بدجتر از وسایل خانه دوس  دارم! از چند اب پدش، خدلی بدجترضسدب را نددی  دهانم عی برم هه صدای زنگ 

  !خانه دلم را اکاآ عی دهدض رس دلجوره از هماآ دیجب همه وجودم را گرفته! باوخره آعدند

دلجوره ام ، با دیدنش، به اخم عی نجدندض  دستی به گواه ی االم عی هجم و در را باز عی هنمض لبخند از سر

اخم عی هنم و او لبخند عی زندضدستم را نددی  االم عی آورم و باز هم جلوار عی هجمش ، چجم هایش گاهی 

عغناطدس دارند ،نه از زیبایی! ی  نوع انرژی عنزی ، زیر ذره بدن نهاهش، همدجه عنذبم و ارساس ناخواایندی 

 . دارم

 وبی؟ خونه دیهه عجکلی نداره؟سالم، بانوو! خ_

چاره دااته باام سرش را به دیوار عی هوبمض عدارم  های گاه و بی گاه الزنی اش هم بود! این سر زدآ های با 

 . بهانه و بی بهانه اش آزار دهنده اس  ض جواب سالعش را بی عدل عی دهم ضنه ای عی پرانم

خانه ام را عی هنم، در را بدجتر عی بندمضچجم های  ادعی نددی  ار عی آید و رس خطر و اکس  رریم اعن

بد اکلش را به عن عی دوزد ضبا هماآ صدایی هه هدچ سنخدتی با چهره ی نزرت انهددش ندارد عی گوید:عن هه 

 گزتم دختر خوب هر وا  عجکلی بود با خودم اماس بهدر،دیهه سدمای برق ااصالی نکردآ؟

تم را بدجتر فجار عی دهم ضامام استرس و ارسم را با فجار انهجتانم به اخم در هم عی هجم ضآهن سردِ عداآ دس

آهن در عی دهم ض ارس ررفها وعدارم  های این عرد، به بهانه ی خانه و ر ور هر ل ظه ای بچه ها، از ادره ی 

 .پجتم عرق راه عی اندازد

 !عمنوآ عجکلی ندس ض اما همدجه زرم  عی هجدن_

غه و هوچکش با عدل عوهای ع دب و غریبش اهوع را بدجتر عهماآ گلویم عی لبخند عی زندض صورت سه اد

  .هنم

  !چه زرمتی؟ وظدزه س  ضضض بانو_

بانوی هجدده اش رالم را بد عی هند ضدر را انگ ار عی گدرم، رنگ از چهره ام عی رود ضاین وا  بی وا  صب  

 !و این عرد

 !همدجه اینردر وظدزه اناسدن اما ؟_
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سم  صدا و آدم پج    دد وعن آوار عی اوم ض صدای این عرد! هم عجوام عی هند و هم آراعمضسدادندا عی گر

سرش بر عی گرددض پارسا را عثل همدجه رتی بدن دردسر هایم هم، عودب عی بدنم ض سالمِ آهسته و عنذبی عی 

 .دهمض خدا را اکر برده ندستندضپارسا سر اکاآ عی دهد و سالم عی هند

  دش ندوعده خانم ااهر؟عجکلی هه پ_

یکی عی اود پارسا ، یکی سدای عدخرم و عدارمض آآ یکی هم هه هماآ ع ض نمونه اس ! عردها پدچدده ارین 

عوجودات و عخلواات خدا هستند!ضزبانم سنهدن عی اود ،چه بهویم؟با نهاه ارعدده و ارس خورده ای نهاهی به 

 .پدروز عندانه، لبخندِ زاتش را نثار پارسا عی هنداو ، بند به سدا عی اندازم هه واد انه و 

 !همسایه ای؟اا راو ندیدع ؟ عجکلی ندس ، داریم ررم عی زندم _

انهار اربد  و اخصد  دور از ادب سداس ض لب عی گدم ، بمدری نزس هه همدجه ، دردسر دورت عی 

بدندض خدرش، امام نجده ار از راه عی  چرخد!پارسا با ابرویی، باو رفته نهاهش عی هند ضلب باز عی هند، ررم

 .رسد

 !رتما باید همسایه باان، اا بداآ این ا؟_

  !اژدها، وارد عی اود

عن عوش ار از ابل ادعی عرب عی گذارمض نهاهم بدن سه عرد عی چرخدضنوب ، به نوب ضسدا لبخندی عی زندض به 

 . طرفم عی چرخد

 خوب! عهه نه نزس خانم؟همسایه ی خوب ننمته ها، عثل صارب خونه ی _

چجمکی به رویم عی زند وواددانه آآ صدای خوش آهنهش را ررام هوا عی هند و یا هوا را ررام خودش! در را  

  !ع کم ار بدن عجتم عی گدرم ض یا خدلی واد  اس  یا خدلی سادهضضض نمددانم ؟

وی دردسر عی آیدضادعی نددی  در عی یننی با خودش فکر نمی عند، دو عرد ااید نسبتی با عن دااته بااند؟ ب

اود و ناخودآگاه ادعی عرب عی گذارم ض همانطور هه عخاطبش آنها هستند نهاهی به عن عی اندازد و عی گوید 

 !: اوعدم سرهجی عندل و البته هم ِ خانم

ه پارسا اانبمدری سدا هه عن هم  نخواهمض اه عانده اخصدتم را عردکِ بد، به باد عی دهدض ررفش امام نجده ،

 . اش را عی گدرد و همی عرب ار عی هجدش

  .عمنوآ جنابض خانواده ی خانم هستن ، هم  و هاری بود ، ان ام عی دآ_

پارسا هم، اخم های درهم هر ل ظه اهورا را عی بدند، یا نه ؟رس عی هنم عااالنه دارد، دعوای اروع نجده را 

 :ص را عی زندض با چجهایی عتن ب رو به آنها عی گویدعی خواباند ض اعا عردک هوااه نمی آیدضادر خال

 ! خانواده ای ندارآ_

ررفش امام نجده، دس  پارسا از اانه اش جدا عی اود و اهورا سدنه به سدنه اش اد علم عی هند، دس  عی 

 !گذارد روی خط و خال های اخالق نوبر ااهورا و رساسدتش

دونم، صارب این خونه اما ندستدن ، اعور خونه هم، به اما ربطی داره آاای ع ترمض دارهض اا اون ایی عن عی _

 !نداره
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 .سدا، انهار واانا سداهی دلش عی خواهد ض لبخند خونسردی عی زند

 ! عن و عستاجرم ،هماهنهدم_

  .ررفش، امام نجده صدای هدع هجدده پرند عی آید

اآ، اکمدل عی اودضعانده ام اینها یکی یکی ااع  پرند و عهجدد، هنارم راضر عی اوند و عنرهه به لط  سدا خ

 !از ه ا پددایجاآ عی اودض؟

پرند، نهاهی به عن عی اندازد و لب عی گددض یکبار او هم ناز اس  ، عنرهه گرفتنِ اهورا را چجددهض اهورا ه   

 .دستش را به سدنه ی سدا عی زند و به عرب هولش عی دهد

 هماهنهدن؟! به چه عناسب  ؟ _

گدمض پارسا جلو عی رود و دس  اهورا را از سدنه ی پسرکِ خدره سر و ارمق، جدا عی هند ضسدا، اازه  لبم را عی

  !دوزاری اش افتاده، چه گزته و چه خبر اس ! یه سر و گردآ از هر دو عرد، هوااهتر اس  و وغر

 ! آخ جوآ، دعوا_

پرند عی آید، از همه ذواش برای اروع  و صدای ارسدده ی  از ارس عی عدرمض صدای پچ پچ گر هد اآ خواهرم 

ی  دعوا، بدجتر اس ض همدن ررفش عی اود اسپندی روی آاجم عی هند، به خودم جرات عی دهم و به سم  

 .هوچه و آنها عی روم ض با صدای ارسدده ام، سدا را عخاطب ارار عی دهم

  !ناگه خونه عجکلی داا  ،عن با راج خانم اماس عی گدرم ، سالم برسوند _

خدال خام برم عی دارد با ررفم عنرهه عی خوابدض ه ا و هی نمی دانم! سدا دستی روی سدنه اش عی گذارد و 

 !عی گوید: عدید هماهنگ هرده باهات هه ، او با عن باید هماهنگ هنی

دض خودش انش عی خارد ضبدوآ ا  عن هاره ای ندستم ض عردکِ عنلوم ال ال، عرا اا آواره نکند، دس  نمی هج

اا نهاه برده را به عن بد نکند، ول هن ندس ض انهار به عمد و برای االفی اداعه عی دهد! اهورا اانه اش را عی 

  . گدرد و به سم  دیهری هدایتش عی هند

  !هماهنگ ، هماهنگ نکن عردک، به هماهنهی او نمی رسه! فردا خونه ات اخلده اس  ، به سالع _

ا، دس  اهورا را به ضرب از اانه اش عی اندازد و عی گوید:او هار عن و عستاجرم اهورا عی برد و عی دوزد ض سد

 !دخال  نکنض عردیکه ی نسناس ، اما چه هاره ای؟

به ی  چجم بر هم زدآ بلوا راه عی افتدض اهورا، یره ی سدا را عی گدرد و برش عی گرداند و به جلو هولش عی 

 .دهد

  !ریرو، اجریزتو ببر، اا اوآ روم باو ندوعدهدر رد هم هالم ادآ ندستی عردک _

  .پارسا ، نهاهی به عنِ ارسدده عی اندازد و رو به سدا عی گوید:بزرعائدد آاای ع ترم ، دنبال ار عی گردین

سدا، ف ش زیر لبی و زاتی عی دهد و ررفش امام نجده ، اهورا به سمتش رمله ور عی اود و پارسا به 

س  ، همه چدد بهم عی ریددضبدن دعوا به جد ذوق عهجدد، از گردآ هجی برادرش و لهد دنبالش ض پسرک دیوانه ا

ع کم اهورا به باسن سدا و پرت ادنش با زانو روی زعدن هدچ نمی بدنم ونمی انومض دستم را به دهانم عی 
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عی گدرم وعهجدد بلند از ص نه ی دیده اده اش عی خندد و پرند هوفتی نثارش عی هند واانه ام را 

گدردضپارسا، باوخره اهورا را نهه عی دارد ضسدا با دستی هه پجتش گرفته ، رز  ظاهر عی هند ض نهاهی به اهورا و 

بند به عن عی هند و عی گوید: هری بابا ، فردا خونه رو اخلده عی هنیض ع ب  ندوعده ض بند عی گن صارب 

  .خونه ی بد، اینم بدا و خوبی هن

ی گدرد و به زور به سم  خانه عی هجد و رو به سدا عی گوید:بزرعائدد آااض چرا دنبال ار پارسا، دس  اهورا را ع

  عی گردی؟

اهورا، زیر لب و پج  سر هم بد و بدراه عی گوید و صورت عثل لبو، سرخ ادهض به زعدن عدخ اده ام ضپارسا 

  .نهاهی به عن عی اندازد و عی گوید :یه لدواآ آب عداری لطزا

هاآ راه رفتن سدا هستم و دستش هنار رانش عانده ! اهورا عصبی هنارم عی ایستد و عی گوید: به عات لنگ لن

 چی زل زدی ؟

ه  دستم، را از عرابل دهانم پایدن عی آورم و ادم اند عی هنم اا آب بداورم ض خودم ارسدده ام ض گند بدنن به 

بی گاهش را نادیده عی گرفتمضامام هابدن   این عردکض چه وا  آعدنش بود؟عن هه دااتم عدارم  های گاه و

ها را به دنبال ی  لدواآ عی گردم ض آش نخورده و دهن سوختهض با خودااآ اوآ فکر عی هنند عن هم عرصر این 

رفتار سدا هستم ض هر چه عی گردم، نمی بدنمض سایه ای باوی سرم عی افتد ضپرند دستش را روی بازویم عی 

 .ی دهدگذارد و به عرب هولم ع

  !دنبال چی عی گردی ؟صدای بهم خوردآ در هابدنتا اا سر هوچه عی ره_

 .عستاصل، دور خودم عی چرخم و دستهایم هنوز اازه رعجه گرفته اند

  !لیضضض لدواآ_

 .پرند، لدواآ را از باوی آب چکاآ باوی ادر بر عی دارد و سم  یخچال عی رود

 جای خوداه دیوونه ، ارسددی؟_

روی صندلی عی اندازم ، نترسدده بودم ؟دااتم االب اهی عی هردمضخدای عن ، پسرک چه با خودش خودم را 

  فکر عی هرد ،عثل ه نه چسبدده بود و عغلطه عی هرد؟

صدای ع کم بهم خوردآ در رداط، از جا عی پراندمض پرند هم از جا عی پردض اانس  را گند بدنند نزس ، روز 

 .دا و درستش هنخوا  ، روز عرگ  عی اودض ب

صدایِ هوبدآ در خانه، عصبی ارم عی هندض از جایم بلند عی اوم و به سم  هال ادم اند عی هنم ض پرند با 

لدواآ آب پج  سرم عی آیدض اول از همه ل ظه ای صدای خنده عهجدد عی آید و بند صدای نا عزهوم و اجر 

  اهورا،

بی گاهش بدم عی آیدض وسط هال عی ایستم و چجمم به در عهجدد را هم ساه  عی هندض از دخال  های گاه و 

اس  هه اهورا بدایدضصدای هوبش ادم هایجاآ به عوزائد  های دوس  دااتنیِ رداط سدا خاآ و عادر بدرگ 

ع ترعش، گوام را آزار عی دهدض در باز عی اود و عهجدد دواآ دواآ خودش را به داخل خانه عی اندازد و با 

  .عی آیددیدآ عن به طرفم 
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 ...نزسضضض جوآ عن چددی نهیض این دیوونه بود، پسره دیوونه ارام هرده ، بنده ی خدا آاا پار _

ررفش امام نجده، ااع  اهورا عداآ چهار چوب در ظاهر عی اودض نهاهش به عن هه عی افتد، عصبی صدایش را 

 .بلند عی هند

  عهه عن به او نهزتم عجکلی دااتی بهو، هاآ ؟ _

خ عی ایستمض اخم بی سابره ای عداآ ابروهای پارسا نجستهض اانه به اانه اهورا عی ایستد و عتاسزم هه عثل عد

چجمانش گرفته و ناراضی، نهاهم عی هنندض پارسا هماآ ادر هه خوب و عهرباآ اس ، انبده هایش بد درد داردض 

  . خورده ام زباآ نمی بندمانهجتاآ دستم عداآ، دس  سرد عهجدد فجرده عی اودض بدن امام ارسی هه 

  !عن عجکالامو خودم رل عی هنم ، عجکلی هم نبود، اما الوغش هردین _

به سم  عدد و وسایل رویش عی رومض هوااه بدایم بد عی خورمض همی رق دادآ به آنها بد هم نبود، اعا هوااه 

 . خص اس آعدآ، آآ هم عرابل اهورا؟ پارسا، هه از همدن اوآ انبده اش با نهاهش عج

با ررفم انهار اسپند روی آاش عی اودض چند ادم را به سمتم بر عی دارد و به عن نرسدده، پرند عثل ی  عادر 

هه عی خواهد فرزندش را از اجر و غ ب پدرش ن ات دهد، هنارم عی ایستدض این هارش باعث عی اود، اهورا 

پن ه به عوهای عدل دارش عی هجدض عوهایی هه  بایستدض اطنا به ارترام بودآ پرند، نددیکم عتوا  عی اودض

 . اعروز خوابانده بودااآض ع دب، یاد پسر بچه های اخسِ سه ساله عی افتم

  .پوزخندی عی زندض چجم در چجمم عی دوزد

  !عا همدجه الوغش عی هندم؟ خانم هال عجکلهض ادعای بی عجکل بودنم داره _

 .گدردعهجدد، نددیکش عی اود و بازویش را عی 

  !داداش، اموم اد دیهه ، ولش هن _

 :اهورا، نهاهی به او عی هند و دوباره به سمتم بر عی گرددضبی اننطام عی پرسد

 پسره از هی عدارم بود ؟ _

نهاهم به پارسا عی افتد ض انهار او هم عنتظر استنطاق هردآ عن اس ، پارسا را عخاطب ارار عی دهم، بدوآ آنکه 

 . هنم اهورا را آدم رساب

  بزرعائدد آاا پارسا، چرا ایستادین؟ _

به سم  عبل اااره عی هنم و لبخند عصبی اش را عی بدنمض سرش به دو طرم اکاآ عی خوردضعمنوآ زیر لبی 

 .اش عنذبم عی هند

اهورا، به سمتم عی آید و پرند بازویم را فجار عی دهدضعی ارسدض فکر عی هند ارار اس  دوباره دهانم عهماآ ی  

 .او دهنی، دیهر اودض جواب سوالش را عی دهم ضواهنش پرند ع بورم عی هند، سکوت نکنم

عدارم نبودض عادر بدرگش عی اوعد و همدجه به خونه سر عی زدض عری ه نمی اونه بداد ، یه بار اوعد نوه ااو  _

 ! نماینده اش هرد، همدن

  . رد، چه آاوبی وجودم را گرفته ضاز دروآ عی لرزمادای آدم های خونسرد را بازی عی هنم و خدا از دلم خبر دا
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همدن؟ رفتار پسره رو دیدی و عی گی همدن ! چی با خودت فکر عی هنی؟ دندا گل و بلبله !همه جا اعن و  _

 !اعاآ ؟

 . نددیکتر عی اود و دستش را روی اانه ی اهورا عی گذارد  پارسا

 ! اهورا _

 :باو عی آورد ضخدره در صورام عی پرسداهورا نهاهش عی هند و عصبی دستش را 

  عن با امام ؟ _

 .نارار  عی اومض هر چه سکوت عی هنم، او بدجتر طلبکار عی اود

هر چی! اما به چه رری به خودت اجازه عی دی دخال  هنی؟ خونه ااونه ، نداآ سرهجی بهش ؟! رفتار  _

 ! عی هنی پسره هم به خودش عربوطه، عن هاره ای ندستم ! زیادی الوغش

ی  ادم بلند بر عی دارد و عرابلم عی ایستدض نهاه پارسا را عی بدنم هه عصبی اده، پرند را آهسته عی خواند و 

 . پرند از همه جا بی خبر، لدواآ آب را باو عی آورد و عرابل اهورا عی گدرد

  !بضضبزرعائدد _

  .اس  و عی خواهد ی  آآ، به دو ندمش هنداهورا، چجم از عن بر نمی داردض عثل عرابی هه اکارش عرابلش 

  !عمنونم، نمی خورم _

 .پرند، بی رعق دستش را پایدن عی آورد ض سر اکاآ عی دهدض لب بر عی چدندض بااه ی آراعی عی گوید

چی به  بهم ؟ اصال عنظور ررفهای پسره رو فهمددی ؟! به خودش اجازه هر ررفی رو داده بود ، بند هم عی  _

ه ای نداری ؟ واتی به  عی گم فکر هن، اینه! هر ناعردی، هر آاغالی به خودش اجازه عی ده به گه خانواد

رریم  نددی  بجهض چرا ؟ چوآ خانم داد عی زنه، عن هسی رو ندارم! این وا ِ بی وا  ِ صب ، به نظرت عادیه 

 !؟ خانمِ عاال

  .وعذهب !پارسا،سکواش را عی اکند صب  همهی عاآ را هوف  عی هند ، ل  هه عی هند، ول هن هم ندس ،

بچه ها بسهض امام ادض چاره اش یا اکایته به جرم عدارم ، یا رفتن از این خونه ،ب ثو هجش ندیدآ ، نزس  _

ااتباه هردی! به اهورا رق عی دم ، عجکلتوآ هر چی هس  ، به برده نمی اونستی بهی، به عن یا پرند چی ؟ عا 

 !رو اولناعه هردیم هم عسنولدم، واتی این خونه

از ررم و نهاه پارسا، دلم بدجتر عی گدردض ررفهایش زهر اند و هاعم را الخ ار عی هنندضخودم را روی عبل عی 

اندازم ض اهورا، هنوز هم عرابلم ایستادهض چجم از عن بر نمی داردض عهجدد ارسدده گواه ای ایستاده و نهاهماآ 

دعوا ادرین ندس  ، اهش رلوا خدرات نمی هنند ض اادی و آخ جوآ عی هندض خواهرهم نمی دانس ، ب ث و 

  .طنم الخ و عده ی بد دهانش اد  گزتنش

چجمم، خدره ی عدد و سدب سرخی عی اود، هه هوس خوردنش را دااتم ض سنهدنی نهاه دو عرد را رس عی 

  .رسا عی رودهنم ض چند ل ظه همه جا سکوت عی اودض اهورا، از عن فاصله عی گدردض به سم  پا

 ... همدن فردا خونه رو اخلده عی هندم ض عردکِ  _

  . اه ررفش را رتما به ررع  وجود عهجدد و پرند عی خورد و گرنه عن عددی برایش ندستم
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پارسا را نمی بدنم، اعا رتما سر اکاآ عی دهدض خودش اس  به ررم عی آیدض خواهرش را عخاطب ارار عی دهدض 

  . ف ا بدجور سنهدن اده

  پرند، هر چی عی خواین بردارین ، بریم دیهه، _

نهاهش عی هنم ، اعا او نهض پارسا هر وا  انبده عی هند ، رس عی هنم دندا پجتم را خالی هرده ض پرند بااه زیر 

  .لبی عی گوید و سبد را بر عی دارد و عخاطب ارارم عی دهد

 چدد دیهه ای هم هس  ؟ _

ض به جد سدبی هه هوفتم اده، نه! پرند به سم  برادرش عی رود و سبد را به  سری به عننی نزی اکاآ عی دهم

 . دستش عی دهد و عا همهی را عخاطب ارار عی دهد

  بریم بچه ها؟ _

لب بر چدده اایدد عی هند و اهورا همانطور عدخ ایستاده ض پارسا و پرند از در خارج عی اوند و عن هنوز   عهجدد

 . صورام عی هجم ض ا مل اجرهایش برایم گراآ آعدههم نجسته ام ض دستی به 

 ! عن خونه رو اخدله نمی هنم ، جایی هم نمی رم _

عصبی ار از ابل با ررفم بر عی گرددض صدای ضند  عهجدد را عی انوم، آنهم نددی  در، آهسته و اخطار گونه 

داده اند هه با خودعاآ هنار بدایدم  صدایم عی هندض رس عی هنم این خلوت چند دادره ای را پارسا و پرند به عا

هجدده اش عی آیدو عسخره ام عی  "خ  "، اعا هوااه آعدآ، آنهم برای بی خانه ادنم دیوانه ام عی هندض صدای 

 .هرد

 ! خونه ی پدرِ آدم هر جایی ندس  _

ردم و له سدب را عداآ عجتم عی گدرمضهاش ادراش را دااتم و امام نارارتدم را سر رنگ سرخش خالی عی ه

  .اش عی هردمضبی نهاه به او، لب عی زنم

 !از دستور دادنات بدم عداد ، عدخرم اآ  _

 .سرش را ه  عی هندو با ی  اای ابروی باو رفته نهاه عی هند

عنم از این ادعای استرالل و ادای عااالرو در آوردن  عتنزرم، البته به هوری و هری زدنتم رالمو بده عی  _

  !هنه

اگر یکی عی گزتم، او ناجوانمرانه همدجه با هلمااش عی اازاندضدلم را   .باو عی آید و نهاهش عی هنم سرم اند

 ! سرد عی هرد، اهورا عرد اصه عن نبوده و نخواهد بود

  !او هم عثل جد و آبادت یه هاازیض خودخواه و خود رای! همتوآ عثل همدن _

 ! عی زد و اعا داد ضضض نه صدایش باو عی رودض ه رم عی هند ، اهورا اجر

  ...هر چی ضضض بهتر از آدعهای عتظاهر عثل جدو آبادِ  _

ررفش را عی خورد ضدس  خودم ندس  دیوانه عی اومض این عرد بی ا  الب نداردض بی ا  ساورخانی بود در 

 ! االب ضضضاهورا، سرو بد جنسی بود در روشضضض اهورا
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نداآ روی هم عی سایم و انها وسدله دم دستم را پرت عی هنم، دردم عی سدب را با امام اوانم، پرت عی هنمض د

گدردض عهناز به او ارم دارد، او هه ادعا نمی هرد ، این یکی پوف پوف اس ض اهورا برایم عی عدردض رمایتش، 

  .هوفتش اود

ضبا چجمانی سدب چرخ عی خورد و ع کم به سدنه اش هوبدده عی اودض صوراش، ل ظه ای از درد جمع عی اود

 .به سمتم ادم اند عی هند  غ بناک، نهاهم عی هند و

 ! اهوراض نزس _

با صدای اوس  هه همه چدد، ایستد و ادم اندِ اهورا به سمتم، عتوا  عی اودض اهورا عی ایستد و عن بر عی 

ا زده بودم ی خددمض سم  اااام ادم اند عی هنمض اا  اا پج  پل  هایم عی آید و نمی گذارم بریدندض عن زخم

او ؟! عهم این اس  او اعروز دلم را اکسته! چند دادره ای عی گذرد ضپارسا از عداآ هال دوباره صدایم عی هندض 

االم را عراب عی هنم و بدروآ عی روم ض نزس عمدق عی هجم اا بغ م را نزهمد ض اهورا ندس  و سدب عداآ 

و انارفش عی هنم، خارج اود اا در را ببندمض اعا او عرب عی دستاآ پارسا عاندهض خ ل، سرم را پایدن عی اندازم 

  .ایستدو دستش را عرابلم عی گدرد

  هلدد رو عی دی؟ _

به سمتش عی گدرم ضلبخند عی زندض لبخند پارسا   هلدد را از جدبم در عی آورم و با دستهایی هه لرز گرفته اند

هش اده ض هلدد را عی گدردو در را ازل عی هندض رالم را خوب نمی هند، رس عی هنم همی اررم عهماآ نها

 سدب را نجانم عی دهدضبا خنده نمکدنی عی گوید: پرااب  سه اعتدازی بود، نه ؟

 .و سرم را با هماآ چجم های نم گرفته اکاآ عی دهمض چددی زیر لب عی گوید و نمی فهمم  عی چدنم  لب بر

ر هوچه پارک هرده اندض همدن بود هه ر ورااآ بی صدا هر دو از خانه خارج عی اویمض عاادن هایجاآ را س

بود!هم ادم هم و در سکوت به سم  عاادن ها عی رویم ض سدبم عداآ دو دس  پارسا جابه جا عی اود و او، 

عتزکر به زعدن خدره ادهض با رسددنماآ پرند و عهجدد به سمتم عی آیندض همدجه دردسرم، به اول اهورا، همدجه 

دردم، نه درعاآض پارسا انارفماآ عی هند سوار اویم و عی خواهم بروم سم  عاادنش ، عهجدد عجکلمض همدجه 

  دس  زیر بازویم عی اندازد و علتمسانه عی گوید : نه آب ی ، جوآ عن؟ هلی برای اعروز نرجه هجددم،

را عی بدنم هه به رویماآ عی زندو به سم  عاادن برادرش عی رودض علدرضا   پرند، لبخند دلهرم هننده ای

صندلی جلو عاادنجاآ لم داده و فارغ از همه اازااات افتاده، سری برایم اکاآ عی دهد و دستش را برایم بلند 

عی هند وبند به نجانه خدارافظی اکاآ اکاآ عی دهدض اجبار باز هم همسایه ام عی اودض دلم دیدنش را نمی 

ب دار سزددش عخزی هرده ض هداعماآ اند رفته ایم ؟ عن یا او خواهد ! اخم نجسته عداآ ابروهایش را با هاله نرا

 ؟ عن عرصرم، نه؟

 

*** 

امامِ طول عسدر را ساهتدم و به ررم های عهجدد و نم  ریختن هایش برای اکستنِ جو سنهدن عاادن گوش 

ض عی دهدمض اهورا،گاهی به ررم های خواهرهماآ پاسخ عی دهدض روز خاص خواهرم را هوفتش هرده بودم
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طزلکی، نمی خواس  عن را به دردسر هادو و خرید بداندازد و آآ اب را هه بدخبر آن ا عدانجاآ بودم، بدجتر از 

 .این برایم سخ  هند، پدجنهاد گردش داده بود

  .پرند هی پدام عی دهد آنهم نه یکی! چند اا، چنداا و اوضاع عاادن را رصد عی هند 

ندس  و همه در سالع  هاعلدم! به جد ازسه سدنه ی اهورا و جای سدب هر بار به او ااهدد عی هنم، خبری  

 ! ع کم عن

چند بار دیده ام دس  به جایش عی گدرد و صوراش از درد جمع عی اود! ضرب دس  هم دااتم و 

 !خبرندااتم؟

وز رق نداا ، االفی، او دهنی هه زده بود را اازه در آوردم و در عی آوردمض هر ادر عصبانی و نارار  بود، آآ ر

بدند! همه چدد سر جایش اس  به جد الب عن، هه رس عی هنم اکسته اس ض رس عی هنم نهاه همه به عن، 

سدم هجی خانه، صارب خانه را   اعروز عوض اده ض هاش دستهایم اکسته بود و هرگد برای اطنی برق وخرابی

  !بودم  آ دهم ، به پارسا سپردهخبر نمی هردمض عنی هه بارها هارهای فنی هه نتوانسته بودم ساعا

عاادن از اهر خارج عی اود و عرصدعاآ عی اود روستایی نددی  اهرض دن  و سر سبدض پر از درختاآ گردو و 

سپددار و زرد آلو و هر چه عن نمی اناسمض با اوا  عاادن، عهجدد سر خواانه از عاادن پایدن عی پرد ض هول 

ر عی آوردض امام طول عسدر رتی ل ظه ای نهاهم نکرده ! و عن اعا گاهی به بودنش، صدای اعتراض اهورا را هم د

بهانه ی عهجدد، نهاهش هرده امض دیده ام اخم عی هند و به ناه ا آباد چجم غره عی رود! اهورا، همدجه همدن 

ای هه هسی بودض از هودهی اا به اوآض زود از هوره در عی رف  و زود جواش عی خوابدد! اعا وای به آآ ل ظه 

 !دس  روی نرطه ضن  هایش عی گذاا 

  !خدا باید به داد عی رسدد

امام طول عسدر بدن پجدمانی و پدروزی درگدر بوده ام ض امام طول عسدر فکر عی هردم این رس ی  طرفه را 

 !باید در نطزه خزه هنم، عی اوانستم، نه؟

خواهرهماآ نهاه عی هندو لبخند همرنهی عاادن را خاعوش عی هندو ل ظه ای به ادم های ااد و سرخوش 

روی لب هایش عی آیدض به خدا هه بلد بود بخندد ، خاص و عردانه!بدن امام الخی هایش ، لبخندهایش آدم را اا 

عرش عی برد و اخم و اجرهایش، به فرشض هرگد، برای عن نخندیده، یا لبخند ندده! برای عن همدجه، خساس  

  !هرده

ورا، دور بوده ام اا آآ زعانی هه رس هردم، در البم نسب  به ا  پسرِ ار و ادطاآ خانه ی همدجه از دندای اه 

هاا ، رسی دارمضبه پسری هه، همدجه گواه ای از باغ را از ادطن  هایش بی نصدب نمی گذاا ض همدجه داد 

 !هسی را در عی آورد! اعا همدجه، رواسش به رید و درا ِ اهالی خانه بود، اِو عن

تهدره ی در را، بی جاآ عی گدرم و عی خواهم، پداده اومضی  پایم بدروآ آویداآ و یکی داخل عاادن دس 

 !بالاکلد ض صدایش نههم عی داردضچجم ل ظه ای عی بندمض دوس  دارد آزارم دهد، نه؟

  .اعا صدای آرام و صل  طلبانه اش، باعث عی اود، بر گردم و نهاهش هنم
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افتاده، عال اعروز صب هض عجکلمونو بند رل عی هندمض سنی هن روز خوبی برای خودت هر اازاای اعروز صب   _

 ! و برده بسازی

نهاهش عی هنمض عن چجم دزدیدآ، بلد ندستمض عااق ، هم ی  بار، آنهم ی  طرفه بدجتر نجده ام هه، بزهمم 

آ زنی هه چند روز چه هنم! عن دختر هماآ عردی ام هه عااری به سب  و سداق خودش هرده، دختر هما

اس ، رس عی هنم اانه هایش را با عخزی هردآ نسب ِ عن، از چجم پدرم، سنهدن هرده بود و رفته ض سر جایم 

بر عی گردمض خدرگی عی هنمض او، بند از امام ادآ ررفش به عرب بر عی گردد و بدوآ نهاه هردآ به عن، ساک 

 .ورزای عجکی و سزددش را بر عی دارد

ه ی صارب خونه چرا اوآ هارو هرد؟! ولی بچه، هم ندستمض عی دونم ه ام و چه عواندتی دارمض نمددونم نو _

  !اما فکر عی هندد، بی فکرم ! ولی عن رواسم به خودم هس  ، نزهم هه ندستم

ساهش را از بدن دو صندلی بدروآ عی هجد و با ررفم نهاهش عدخ چجم هایم عی اودض بی پل  و بی رره ض 

دندایِ نا آراعی، عثل عوج خروااآ دریا در رال اکاآ اس ض برای اولدن بار نهاهش عی هنمض او،  در چجمانش،

  !هم

 خدره ی خدره! عنِ دیوانه نمی دانم چرا البم آرام عی گدرد؟

  .پل  عی زندو سداه چاله هایش آرام عی اوند

 .آخرش این نهاهش، عن را ااروعار عی هندض خدایا ببدن و ن اام بده

اای ابرویش را باو عی دهد ضساهش را بدوآ آنکه نهاه از عن بهدرد، روی پایش رها عی هند و به صندلی ی  

بر نمی دارد ضنهاه عی دزدم ض دستم را به دستهدره عاادن عی گدرمض اا هم اکاآ های   ادکه عی دهدض چجم

انهجتانش عی اود! دلم عی ریدد! عثل ریدش را عخزی هنم و ااید هم فرار هنم و اعا نمی اوانمض عچ دستم اسدرِ 

هوهی، وا  آعدآ بهمنضنهاهش عی هنم و او دستم را رها نمی هندض همی به سم  خودش عی هجاند و عی 

  !عدرم از این نددیکیِ یکهویی

عنم نهزتم بچه ای؟ خودت برای خودت، عی بری و عی دوزی!خودت یه هارایی عی هنی، باعث ب ث عی ای!  _

 !عی هندم ، اعا بی فکر ؟ دزجو بندا عجخصاوآ آاام اکل

جمله اش را ندمه امام عی گذارد ،یننی بزهم او بی فکری! ارجد  عی دهم سکوت هنم ض اداعه ررفهایم همدجه 

 ! ، صل  نمی اودض سدبی ااید اود نجانه ازسه سدنه و البش

تن در رو به او هه نهاهش به عن عانده، دستم را رها عی هندض بی نهاه به هم از عاادن پددا عی اوم و ابل از بس

 :عی گویم

  !ااتباه هردم، بازم ررم اندی نبوده وندس _

پداده عی اوم و فرار عی هنم ض همدجه باید از عغناطدس و آهن ربای ر ورش بهریدمض پایم به زعدن نرسدده ، 

بدنم ، سرخوش عی اوم و صدای سالم پرِ انرژی علدرضا عی آیدض دس  خودم ندس  این عرد را هر وا  عی 

  .رورم، دلش زندگی عی خواهد

 سالم ، خوبدن ؟ _
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ی  دور دور خودش را با چرخش سرش امااا عی هند و با لبخند همانطور هه عرابلم دوباره عی ایستد عی 

 گوید: 

  اما خوبی؟سالم، نزس خانم! خووب، خووش ، سالع ! _

نددی  ،خدلی نددی ! عثل سایه ای باوی سرم!البم اکسته ،  سر اکاآ عی دهم و اهورا را هنارم رس عی هنمض

 !.ر ورش دلم را گرم نمی هند

  !خب، علدرضا خاآ، جاش با اما، برده هارام با عا _

و از عا دور   علدرضا، نهاه سرخواش را به عن عی دوزد و ل ظه ای بند به او ض دستش را روی چجمش عی گذارد

سمتماآ عی آیدض صدای جدغ ااد عهجدد و پرند، از پج  عاادن پارسا، بلند عی عی اودض پارسا، با لبخند به 

اودض سری برایش اکاآ عی دهم و از آنها دور عی اومض ی  اعروز را هم عی اوانم بند از عداها سختی و فکر، 

ز نداده اند ازندگی هنمض خودش گز ! عثل اب اولد خواهرم بازیهر اوم، ااید هم واانا زندگی هنم! ، چرا یادم 

 !زندگی لذت ببرم ؟ چرا یادم نداده اند، گاهی باید در ل ظه زندگی هرد ض؟

عسترر عی اویم ض همه چدد عادی عی اودض انهار اعروز صب ، هدچ هس ب ثی ندااتهض هدچ هداعماآ ررم بار 

ش ند ناعرد و هدد بودنهم نکرده ایمض علدرضا را بدجتر عی اناسم ض رار  بودنش، دلدل بر بد بودآ و به اول پر

ندس !ض بد عی هند پرند و آزارش عی دهدض اازه عی فهمم ادطن  هایش ، جدءخصل  ذاای اش اس ض ی  نوع 

سادگی رفتار، همراه با ادطن  های با نم  داردض برایش هدچ هس اما ندس  ض عن هماآ بند از بساط پهن 

 ! شهردنماآ عی اوم، نزس و عهجدد به خاطر جدغ هایش ، بنز

اازه اهورا را عی بدنمض آنهم نه رسمی، با الوار و گرم هنضبرعکس پارسا ، عثل همدجه خواتدپ و ااو هجدده 

اس ، رتی در دل طبدن ض علدرضا هم اسپرت پوادده ، با آآ اکم گرد با نمکش ، گونه هایش به خاطر فنالد  

  .زیاد و خنده های عداوعش، سرخ اده اند

اندازند و هدیه ی اولد، عهجدد عی اود دستور های رید ودراتش ض هر هداعماآ به سب  بساطجاآ را، راه عی 

 ضخودعاآ روز را زندگی عی هندم و عن اا ناهار به سنهدنی هدچ نهاهی فکر نمی هنمض! هدچ نهاهی

چ وزنی نه رعد دار بودآ ی  نهاه زعردی و نه نهاه سداه و گاهی اخم دار آآ یکی ضخوب اس ، علدرضا نهاهش هد

  .نداردض داردضضض هتتا ، برای پرند

عی بدنم ، ل ظه به ل ظه نهاهش پی ادطن  های دوستم عی رودض عی بدنم بدن بازی هردآ هایجاآ، گاهی 

 .چددی به او عی گوید و پرند گاهی سرخ عی اود و عدیدهم خ ال  عی هجدض دلم خوش عی اود

عی دهد و نوف نوچی عی هندض پارسا نهاهش عی هند ض چجم  علدرضا،به سمتماآ عی آید و برای پرند سر اکاآ

هایش بدن خواهرش و پسر عمه ی ادطانش و بند هم عن عی رود و عی آید و روی عن ! همی طوونی عی 

  !اودض همی رعددارضاز صب  هر بار نهاهمض هرده، اخمی عداآ ابروهایش نجسته

عجغول عی اود، اخم عی رود پی هارش و هی خدره به جایی  اهورا اعا نه، بدجتر عتزکر اس ! انهار واتی ذهنش

عی عاند ض بساط هباب را خودش راه عی اندازدضعلدرضا پدجنهاد های رید و درا  عی دهدض عهجدد هه رکمرانی 

  .عی هندض این عرد عهرباآ همی اپل ، همسن عهجدد عی اود
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 بچه ها بریم هنار رودخونه عاهی بهدریم؟ _

 ان ب نهاهش عی هندم و همدعاآ عی گویدم : عاهی؟عن و پرند، با 

علدرضا عی خنددضعهجددم ، سرخواانه ابول عی هند ض هسی چوب عاهدهدری ندارد ؟ دارد؟ارار عاههدری 

 !نبوده

 عهه وسایل دارین ؟ _

 .لبخند با نمکی عی زندو نهاهی به عرب و دو عردی عی اندازد هه سخ  عجغول هباب ها و ص ب  هستند

 !با دس ، استادام نه _

 .پرند برو بابای عنروفش را عی پراندض عن و عهجدد را عخاطب ارار عی دهد

  .سر به سر این پسر عمه ی ارور عن نذارین _

عرابل پرند عی ایستدو بال ن رااب  جویانه ای عی گوید : خودت عی دونی عی اونمض اما هم هم  ،   علدرضا

  هاآ؟

 :ی گویدپرند، ابرو در هم عی هجد وع

  .نمی اونی 

و علدرضا عی گوید، عی اواندض هل هل عی هنند و باوخره عن و عهجدد هم ، هن کاو عی اویم ض صدای رره  

رواآ آب روخانه، از هنارعاآ عی آیدض دیده بودعش و روصله رفتن و لذت بردآ از وجودش را ندااتم ض پرند غر 

رودخانه را نجانماآ عی دهدض آب جمع اده برهه ای اده  عی زندض عن و عهجدد عی خندیمض علدرضا ی  جای

اس  و رره  هم و جریاآ آب رودخانه، نسدم خنکی عی اود به صورت و روش در هم اکسته ام، جاآ عی دهد 

ض انهار خدا این هدیه اولد را به زباآ عهجدد داده بود، اا عن همی زندگی هنم ض راه آب را با انواع و ااسام سنگ و 

 .ی بندد و عا هم همکش عی دهدمخاک ع

عی خندیمض صورت عهجدد و پرند پر از گِل عی اود و عن بند از سالها اعروز دلم ی  خنده ی بلند عی خواهدض 

صورت علدرضا ، بدار از دو اا خواهرهم عی اود و عن از همه ادطن  هایجاآ عی گریدم اا امدد بمانمض خوب 

  !اس ، نه اهورا عی آید و نه پارسا

  . آب جمع ار عی اود و علدرضا عداآ برهه هوچ  عی ایستد و برایماآ اوضد  عی دهد، چه هندم

هنار آب عی عانم و اعا عهجدد و پرند به دل آب عی زنندض پایجاآ روی گل و وی رودخانه هه عی رود، جدغ عی 

هایجاآ را زیر سنگ ها زنندو عی خندمض علدرضا، با هماآ هدکل اپلش خم عی اود و یادااآ عی دهد دس  

ببرندو آهسته از دو طرم سنگ بداورند، اا عاهی اکار هنندض چند دادره عی گذرد و در عدن ناباوری عی بدنم، 

عاهی ادل آوی هوچکی را به سم  جایی هه عن ایستاده ام، پرت عی   دس ِ علدرضا بلند عی اود و بند هم

  .هند

پایم عی افتدض اکاآ اکاآ خوردآ هایش، دلم را به درد عی آوردض جدغ عی هجم و عرب عی هجم ض عاهی هنار 

اینردر نهاهش عی هنم، اا جاآ دادنش امام اودض پرند و عهجدد، سکوت هرده اند و عمدق عجغول دس  بردآ 
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زیر سنگ ها و پددا هردآ عاهی اند و عن غرق زیبایی پوس  عاهی امض جرات اوی آب رفتن و عثل آنها، دس  

  .بردآ را ندارمزیر سنگ 

 اکارهردی ؟ _

صدایش ی  جورهای س ض نبود و راو هه آعده بود! نهاهش عی هنم دستش را هم عی بدنم و چددی هه عداآ 

دستش عانده! دلم اکسته ، اعا چه هنم با فکرم ؟!ل نش اکانم عی دهد ضعاهی هم بجوم و به دل آب بدنم ض 

  .ااع  بلندش عی دوزم ض اخمش هنوز هم هس  نهاهم را به.زندگی به سب  خودش جریاآ دارد

 ! علدرضا خاآ اکار هردهض انهاری استاد اینکاره آ، واانا _

 .هنارم عی ایستدض خدلی نددی  ار از همدجه

  !علدرضا همدجه عااق هارای جالب و عهدد ه، هودک درونش بدرگ نمی اه _

عی اودض خدره به عهجدد، پرند و علدرضاس ض خودش با ررفش خنده ی هوااهی عی هندض اطنا پرند خوابخ  

دستش را عرابلم باو عی آورد و عجتش را از دور اعانتی هه از خانه ام آورده، باز عی هندض سدبم هنوز هم هس ض 

 .ل ظه ای به عن نهاه عی هند و با چانه اش به سدب و دستش اااره عی هند

  صب ونه نخوردی؟ _

سدب را نددی  ار عی آوردض دستم را باو عی آورم، بهدرعش! سر انهجتم هه به  دل دل عی هنم، سدب را بهدرم ،

به بچه هاس  و امام رواسش به عن ض باز هم دستم را   باویش عی رسد، دستش پایدن ار عی رودض نهاهش

 !پایدن ار عی آورم اا بهدرعش ، لبش همی اوس عی گدردض ادطن  عی هرد ؟! آآ هم با عن ؟

عی هجم ، رواسش هس  ض دستش را باو عی آورد ض نددیکم عی گدردض ررصم عی گدرد و عی  دستم را عرب

 : گویم

  !نوش جاآ _

  .لبخندی به رویم عی زند

 ... اوآ دیهه واته ناهاره ، خوداوآ _

  . لبخندش را عی خورد ض چجم هایش رعد عی گدرندض سدب را عرابلم اکاآ عی دهد و عن به اجبار عی گدرعش

 هدرش، عال خوداهض اعروز خوب بوده ؟ب_

 !آعدنش را نمی فهمم، رتی ررفهایش را

علدرضا، همانطور خم اده لبخند دنداآ نمایی بهماآ عی زندض چددی در صورت سرخش برق عی زند، عثل 

  !ادطن 

  .خوب بوده _

پارساس ض پارسا چددی دستهای علدرضا باو عی آیند و عاهی بندی به سمتماآ پرت عی اودض درس  هدفش 

زیر لب زعدعه عی هند و سریع عرب عی هجد و عاهی عستردم جلوی پایش عی افتدض نزسم را با دستم پج  

  . لبهایم ربس عی هنم ض عاهی بپر بپر عی هند و امام
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پارسا، با چجم هایی گرد اده نهاهش عی هند و بند هاعال سمتم بر عی گرددض بوی دود و هباب هنوز هم عی 

  .آیدض اهورای این عدلی را ندیده بودمض ساه  ض خدلی ساه ضنهاهی به علدرضا عی هند و صدا بلند عی هند

  !علدرضا_

  !علدرضا، زیر خنده عی زند و صدای خنده ی دخترها را هم در عی آورد

 :نهاهی به عاهی های روی زعدن عی هند و عی گوید

 بود، بهترم بود، عهه نه ؟خوبهض اگه اعروز صب  اوآ اازاق ندافتاده  _

سدب را عداآ دستهایم چرخ عی دهم ض ا مل ندارم هنارش بایستم و اوجده هنم ض خم عی اوم، سدب را عداآ 

  .آب عی زنمض عوجی نا عنظم به آب عی افتد

  !عن وااناضضض عتاسزم _

ی آب و بوی خاص عاهی هنارم خم عی اود و روی عاسه های رید و درا  بغل رودخانه ندم خدد عی نجدندض بو

  .های داخل آب زیر بدنی ام عی زندض دستش را هنار دستم به آب عی زند و ه  دو دستش عی هجد

 ... چرا؟ رفتار بد رو هس دیهه ای دااتهض او فرط _

 . نهاهش عی هنم، اا اداعه ررفش را بدند ض نمی زند و خودم اماعش عی هنم

 !ظورت اینه ؟عن فرط هار درستی ان ام ندادم ، عن _

  .سر اکاآ عی دهد

نمی دونم؟ عا همهی چه برخوردی دااتدم هه از غدر، هم  گرفتی ؟! اهل عاخذه ندستم ، اعا هارت باعث اد  _

  !اوآ آاا به خودش اجازه بده هر فکری در عوردت هنه و صب  اول وا ، عدارم  بجه

تی این عرد هه دوس  دارم، عثل ی  برادر پجتم دستم، را عداآ آب به بازی عی گدرم ض هسی عرا نمی فهمدد!ر

  . بااد

 ... عنم دویل خودعو دارم ، خدلی هم اا اوآ عدارمتوآ بودمض ارعنده اما و خانواده اونم ادم ، عن _

دستش را عرابلم باو عی آوردض ررفم را اطع عی هند ض نهاهش عی هنم ض برای اولدن بار در چجم هایم عستردم 

  .زل عی زند

  !یه بارم گزتم ، اینبارم عی گم ضضض او، برای خانوادم عدیدیض عنم جد هموآ خانواده ام _

  .دلم اکاآ عی خوردض نهو ضضضنهو هه واتی عی گویی، رس عی هنم پجتم خالی عی اود

 .عن بد برداا  عی هنم، نه ؟ پارسا، عن را عثل پرند عی بدند، نه ؟ عنذب عی اوم

  !لطزتونهعمنونم ، این نهای   _

از جایش بلند عی اودض عن هم ناگدیر بلند عی اومض صدای جدغ ااد پرند، همه جا را پر عی هندض عثل 

ارامددس یافتمضضضیافتمش گواماآ را هر عی هندض! عهجدد، با ع له عداآ آب ااوپ ااوپ هناآ عی دوئد اا 

ش را عج  هرده و عهجدد التماسش عی هند، عاهی را ببدند و علدرضا اهره اش به آسماآ عی رودض پرند دستهای

بازااآ هند اا همی عاهی هوچ  را ببدندض التماس های عهجدد، جواب عی دهد و به ع ض باز ادآ دس  

 . پرند، صدای جدغ ارس خورده هر دو عی آید و پرت ادآ چددی به ضرب از عداآ دستهای پرند
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  !اورباغتتتته ، وای _

زار، جمله اش اکرارش عی هند و دستهایش را اند اند در آب امدد عی هندض بدنی ام را پرند، چند بار به رال  

به چندش جمع عی هنمضا یی عی گویمض یادم عی رود، عردی هنارم ایستاده و با هماآ نهاهش ذره ذره ررهاام را 

آزاد عی اودض عی بدندض عهجدد و علدرضا عی خندندض عن هم عی خندمض بلند و پر صداض رس عی هنم نزسم 

 آخرین باری هه اهسدژآ به ریه هجدده ام هی بوده؟

  !از اورباغه بدش عداد _

 !با لبخند به سمتش نهاه عی هنم ض چجم هایش نور دارندض یا اننکاس اانه خورادد اس ؟

  !عنم ، چنداه _

 . ابرویی باو عی پراندض هوعی عی گویدض بی عردعه عی گویدض جوری هه عی عانم

  !ارب خونه ررم عی زنمبا ص _

 .لبخندم عی خجکدض باز هم اررم ! ابروهایم به هم نددی  عی اوندض صدایم ا لدل عی رودض خنده ام عی عدرد

  .خودم عی اونم ، عمنونم _

با ادعی فاصله یماآ را هم عی هند و عرابلم عی ایستدض سرم را ناخودآگاه باو عی آورم ض اخم عی هندض ررا هه 

  .ز ، پارسا سالی ی  بار اخم هایش ارسناک عی اوندپرند عی گ

  !دوس  داری بهی ع کم و عسترلی ؟ خبض همه عا عی دوندم ، اعا هر هاری عناسب برای یه خانم ندس  _

  ...اعا عن _

دستی به عوها ی الخته ی اهوه ای روان روی پدجانی اش عی هجد، همی عصبی عرب عی راندااآض نهاه از 

  . نمی داردض با اخمش ول عی اوم عن بدچاره بر

 ! نزس _

 .سرم پایدن عی افتدض دلم نمی خواهد هسی با اررم نهاهم هند

_.... 

درک عواندتی اوش هستی ااید از نظر عایی هه بدروآ گود ایستادیم آسونه ، اعا خوب ررم به  باید دادض  _

نکرده اصد اررم نداره یا دخال  بی جا! اعروز صب  و اازااش نارارتم هرد ، نه عنضضض همهی! هسی خدای 

  !ارتداجی نداریض آدم بدوآ دیهراآ هدچه ، بدوآ هم  برده زندگی سخ  عی اه ، عخصوصا برای یه خانم

  . صدای جدغ دوباره پرند، باعث عی اود نهاهم به سمتش بچرخد

کل داا ، هسی نبود، راج اوآ آاا برای خودش برید و دوخ  ، عن هدچ هاری نکردمض فرط یه بار برق عج _

 ! خانم گزتن عجکلی بود، با اوآ آاا اماس بهدرم، همدن

سدب، عداآ دستم هنوز هم به خاطر آازتهی ام دس  به دس  عی اودض سدبی هه هدار چرخ خورده بود اعروز 

 . و هنوز هم عثل عن بالاکلد  عانده

همیض عا داریم وظایزی رو هه در ابال هم هسی نخواس  اوضد  بدیض فرط عی خواستم بدونی برای همهی ع _

  !داریمو ان ام عی دیم
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عی خندد ضنمی دانم چرا ؟ سری اکاآ عی دهدض انهار عخاطب این سر اکاآ دادنش خودش اس ، رس عی هنم 

  .همی عستاصل اس 

  !وظدزه ندس  ، لطزه_

  .صدایش آهسته ار عی اود خم عی اود و دوباره دستش را درآب عی هندض همانطور خدره به آب عی عاندض

 ... لط  رو، آدم به عدیداش عی هنه ، اما هم هه _

 عاهی گرفتدن؟ _

 

البم اکاآ عی خوردض نزسم در سدنه ام ربس عی اودض اولدن بار در امام عمرم از آعدنش خوا الم! از اینمه 

  !آعد و نهذاا ، پارسا ررفش را بدند

بودض اصور اداعه ی ررم پارسا اکانم عی دهدضپارسا عی ایستدو عج  آبش دلهره به جانم عی افتدض اگر دیر آعده 

 ! را پرت هوا عی هندض نهاهش ل ظه ای به عن عی افتد و بند به او

اهورا و سنهدن و خدره اش رویم، باعث عی اود، فاصله بهدرمض از چجم های اهی اش عی عدرمض البم عی لرزدض 

 .پارسا عاهی ها را نجانش عی دهد

  .بودی ببدنی، بچه ها چه هردآن_

  .اهورا، نهاهی به زعدن عی هند و سر باو عی آورد جواب پارسا را بدهد

  .صدایِ هد اآ زده عهجدد، او را عخاطب ارار عی دهد 

  !داداش او هم بدا _

 .عهجدد را عخاطب ارار عی دهد

  !رال  بد عی اهض آب سرده _

ای عی گوید و دوباره عثل هودهی دس  به آب عی بردضبرایش نهراآ عهجددم ، سرخواانه عی خنددض نمی اه 

عی اود، عثل ی  پدر ، گاهی رس عی هنم بدن امام بد خلری هایش بدجور راعی س ضپارسا، سری برایماآ 

  .اکاآ عی دهد و به آنها عی پدونددض اعا عن عی عانمض خدره و در رال امااای لذای هه آنها از زندگی عی برند

  .را باو عی آورمض بو عی هجمض بوی زندگی، عی دهد سدبم

به عرد هنارم نهاه نمی هنمض نادیده اش عی گدرم و او، هنارم ایستاده ، بدوآ ذره ای اکاآ خوردآض با نددی  

ادآ پارسا به بچه ها، صدای هورایجاآ گوش فل  را هر عی هندض بوی بهجتی سدب را نزس عی هجمض پایدن ار 

  باوخره اکلدزش را عجخص هنمض گم عی اود، عی آورعش، اا

به سرع  باد، از عداآ انهجتاآ دستم، ع و عی اود و عن ناباور به او ، به رباینده اش نهاه عی هنمض سدبم را 

 .عداآ عجتش عی گدرد و از عن فاصله عی گدردضنمی گذارد رتی اعتراضم به زباآ بداید

  !  ، سدندرواز اول اسم  عن بود، االا  بدهوده اس _

سدب، بی زبانم را به هوا عی پراند و صدای گاز زدنش به سدب عادر عرده ام عی آیدض آخر هارش را عی هردض اهورا 

  .نبود اگر زهرش را نمی ریخ 
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 !بی انصام ستتتتدبم را برد

*** 

 .لب بر چدنمض فرای هم عی هند؟! بی انصام ِ بدجنس، روزش بدوآ آزارم انهار اب نخواهد اد

عی رود و عن عی عانم ضنددی  ار به بچه ها عی ایستدض سدبش را گاز عی زند و عن نهاهش نمی هنم! فرط گاهی 

چجمم به او عی افتد و بند هم پارسایی ! هه اخم عهماآ پدجانی اش ندس ، اعا عتزکر ار از ابل به نظر عی 

هنار رودخانه، خدلی باوار از عن ایستاده و رسدض گاهی عی خندد و گاهی با بچه ها هل هل عی هندو اهورا فرط 

نهاهجاآ عی هندض آخر هم سدب امام اده اش را اندازه ی  آلو اده، عثل سنهی به آب عی اندازدض همدن ، امام 

 .عی اود

بند هم همهی را صدا عی هند و خودش هم سالنه سالنه ، با دستهایی هه در جدب الوار گرم هنش هرده، به  

عی رودض صبر عی هنم بچه ها بدایندض همهی هم اانه عی اویمض علدرضا عاهی ها را امدد عی  سم  وسایلماآ

هند و به چوب عی زند و دس  عی گدرد ض هر بار عرابل صورت پرند و پارسا عی گدردض همهدجاآ بوی زُهم عاهی 

ار آعاده و بوی دل انهدد عی رسدم و عن بازهم ان ب عی هنم، از بساط ناه  گرفته اندضبه بساط پهن اده یماآ

خوردنی ها ، برای عنِ صب انه نخورده و صب انه ربوده اده، این بو زیادی با روانم باز عی هند و دهانم را همی 

 .آب عی اندازد

هر هداعماآ به ساعاآ دادآ وسایل عجغول عی اویم و عی بدنم عردهای اعروز ، دس  به هار ار از عا هستندض 

علدرضا عی نجدندو پارسا و پرند دو طرفش، عن عی عانم و عهجددض عهجدد هم زانو به  سزره چدده عی اود و

زانوی برادرش جا عی گدرد و عن با نهاهی عستاصل چجم به جایی عی دوزم، هه برایم عانده ض سزره ی هوچکی 

زانویش نمی اوم، اعا هه اجباری باید هنار اهورا بنجدنم ض دو زانو و جمع ار، ع بور عی اوم، بنجدنمض زانو به 

اهورا نددی  اس ض نادیده ام عی گدردض چجمم به پارسا عی افتد و او به عن، بند هم لبخند عی زندض علدرضا از 

 .همه جلوار بجراب به دس  عی اودض پرند، بدنی اش را چدن عی دهد

  !بو عی دی _

  .علدرضا لبخند به لب بجرابش را پر عی هند

  !، بخور دختر غر ندآ عده اش به بواه دیهه _

همهی عی خندیم ضرتی اهورای عنقض عن هه دلم ضن  نمی رود! لرمه عی گدرم و عی بدنم گاهی بجراب پرند 

از دو طرم ع ب  های خانواده اش و خوردنی های دیهر سزره عهمانش عی اودض لرمه عی گدرم و عی انوم، 

ش زیادی براته اند و باز هم عی بدنم او بدن هباب ها عهجدد زعدعه عی هند و به برادرش غر عی زند هباب های

آب دارارش را عثل پدری جدا عی هند و عهماآ ظرم خواهرهم عی هندض رساس هه نمی اوم، عی اوم؟! همی 

گلویم سنهدن عی اودض صدای ب ث و ررم زدنجاآ عی آید و عن ساه  عی اومض ساه  ار از همدجه! انهاار 

  !از همدجه
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را به بازی عی گدرمض با چنهالم اینطرم و   عاریه ای نصدبم نمی اودض اکه گوا  عداآ دستم ع ب  هم گاهی

آنطرفش عی هنمض نهاهم را باو نمی آورمض بهذار واال برده زندگی هنندض ااید اهورا رق دارد عی گوید، 

 ! عجکلمضبلد ندستم، عثل آدم زندگی هنم

 چرا نمی خوری؟ _

بودض همدجه ، رواسش جمع عن اس  ض چنهال را زیر گوا  عی زنمض بی عدل باو عی  چجمم باو عی آید ، پرند

 .آورم ض سرد اده بودض اعا به دهاآ عی برمض پرند را نهاه عی هنم

  !دارم عی خورم _

نهاهش، سنهدن عی اود ، اعا عن پل  هم عی گذارم اا بزهمد، همه چدد خوب اس  ض سر پایدن عی آورم و 

و عرب   بجرابم چجم عی دوزمض عنصرم عی اوم از خوردآ ،چنهال را عی خواهم اوی ظرفم بهذارمدوباره و به 

بکجم ض اکه بدرگ گوا  و دس  عردانه ای هه سایه عی اندازد روی ظرفم و عطری هه نددی  عی اود، اکانم 

ند و صدایش و عی دهدضصدایش ان پایدنی دارد ، اینردر هه عن بزهمم و عنض هنار گوام آرام ررم عی ز

  .خودش اا به اوآ اینردر نددیکم، نبوده اند

 صب ونه ااو عن خوردم ، ناهارو خودت بخورض نکنه او هم باید، عثل خواهرت، غذا دهن  بذارم؟ _

دستش عرب عی رود و خودش دور ار ض با چجم های عتن بم، به ظرفم نهاه عی هنمض و عذهب رواسش بودض 

انم رعجه عی گدردض ی  سرعای اوام، با گرعاضهمی عرب عی هجم ض دس  به  نبود؟ دستم سرد عی اودض

ع بتش نمی زنمض سدر اده بودمض اجکر عی هنم و عی بدنم نهاهش به بجرابم عی افتد و بند به عن و پوزخند 

 !.به لبش عی آید

اجکر عی هند و بلند  عن آدم ارجمه هردآ او نبودمض هرخ  عی اوم ض بلند عی اوم و همدعاآ با عن علدرضا هم

عی اودض هر دو ظرم هایماآ را به دس  عی گدریمض علدرضا هدکل اپلش را اکاآ عی دهدض با نم  اس  ،خدلی 

زیادض یادم بااد به پرند بهویم، عکس های هودهی این پسرک عدیدش را نجانم بدهدض صدای اجکر دانه دانه بچه 

و عهجدد با لرمه بدرگی عداآ دس  هایش، باوی سرم ظاهر عی ها از اهورا عی آیدض ظرم ها را جمع عی هندم 

 ..اود

  .نزس _

نهاهش عی هنمض خواهرهم اوق زندگی چجمهایش را براق هرده ، چجم هایی هه بی اندازه ابده پدرش بودض 

 . عدجی و زول ، پر عهر

  جانم؟ _

سوالی نهاهش عی هنمض دستم را عی  لرمه را سمتم عی گدردض نهاهش عی هنم ض هم به او ، هم لرمه ی دستشض

 .گدردو لرمه را عدانش عی گذاردضسرفه ی هوااهی عی هند

  راس  عی گه داداش، باید لرمه دهن  بذارآ؟ _

 بی ا  رادارهای انوایی عهجدد، زیادی
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  .هار عی هنند! لرمه را باو عی آورم

  .داداا ، الکی برای خودش سخنرانی عی هنهنمی خورم دختر خوب ، اگه عی خواستم بدجتر عی خوردم ،  _

  .اخم عی هند و دستم را با لرمه باو عی آورد و نددی  دهانم عی گدرد

بخور ببدنم نازم عی هنهض خدلی هم سخنرانداش عالدهض عمرا اگه بتونی از زیر این چجمایِ ذره بدندش فرار  _

 ! هنی! اازه، از هم غذایی عتنزره، هر هی عی خواد بااه

پرند عی آید و یکی به اانه ام ع کم عی هوبدض عاتِ ررم عهجدد عی اوم ض ع ب  هم عاریه ای نبودض عادت 

 !بود

 او چرا هدچی نخوردی ؟ _

 .اخم عی هنم ضراو همه رکم عزتش و هاراناس اغذیه پددا هرده بودند

 ...خوردم دیهه ،ا ه _

م چرا بند از عاهی گدری عنق و هم روصله عی اوم؟! هر دو با ان ب نهاهم عی هنند و عن خودم هم نمی دان

گرداماآ امام عی اود ض هدیه عهجدد اا ل ظه ی آخر خنده اس  و عن خوا الم! ولی نمی دانم چه عرگم 

  !اده ؟

نددی  غروب عی اود، دندا بدن نارن ی و زد وارعد غروب به خلسه عی رود و صدای اور اور اورباغه ها هم هم 

د و عردها از دور زدآ و ادم زدآ های عردانه یجاآ عی آیندض وسایلماآ جمع عی اود و هر به گوش عی رس

در عاادن ها جا عی دهدمض غروب دل انهددی هه بوی خاص نم و خنکی هوا زیر بدنی ات عی زند و   هداعماآ

 .دل  را هم آرام عی هند و هم ناآرامض رس خاصی دارد انهار

دادآ وسایلجاآ اس  و عن از همه بدکار ار به االش برده نهاه عی هنم ض  اهورا، پج  عاادنش عجغول جا

علدرضا، از عرب عاادن پارسا بدروآ عی آیدض بوی عاهی اش، از هماآ فاصله چند عتری هم عی آعدض پرند رق 

بواه  داا  ، اعجب هدچ هداعجاآ را خانه راه نمی دادندض سه اا عاهی به نسب  بدرگتر از برده وی برگ ها و

های پونه، پدچدده اده را عداآ دس  هایش عی گدرد و به طرفم عی آیدض هماآ لبخند و هماآ چهره نمکدنش، 

هنوز هم از صب  همراهش اس  و به اضافه ی بوی عاهیِ عخلوط اده، با عطر پونه ! عهجدد و پرند، سرگرم 

 !جمع هردآ زباله های باای عانده اند و البته ادطن  های آخر

  !نم سهم اماای _

  .با ابروهایی باو رفته به دستش و بند خودش خدره عی اوم

  !عمنوآض خوداوآ زرم  هجددین، عال خوداونه  _

 .به طرفم عی گدرد و دستش را اکاآ عی دهدض ل ظه ای به پج  سرش نهاه عی هند

هم باید برد!گرفتنی رو، هم باید   بهدر نزس دیهه ،عن انارم بلد ندستمض خوردنی رو باید خورد ، بردنی رو _

 !گرف 

 .خنده ام عی گدرد ض برای اسمش ی  عذرخواهی به او بدهکارم!دستم را دراز عی هنم و عی گدرعجاآ

  !روز خوبی بود  عمنوآ _
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  .خواهش عی هنمی، عی گویدض همی این پا و آآ پا عی هند

 ! یه چددی بهم ، نمی گی پسره ی ف ولِ اخم عرغ _

ی آخرش دهانم باز عی عاندض ای پرند دهن لق !آبرویم را ریخته بود دروآ همدن رودخانه !دستپاچه نه با هلمه 

 .عی گویم ض اااره عی هند، همی دور ار اویمض دستی به پج  گردنش عی هجد

راستشضضض فکر هنم پرند بزهمه سرعو عی بره ، ولی سر دلم عی عونه نهمض عن عادت به نهه دااتن، فکر و  _

  .رفم در عورد هسی ندارم ،خالصه از همدن اوآ ببخجددض رس عی هنم باید بهمر

  .با ان ب نهاهش عی هنم

خواهر ندارم، اعا چند باری هه دیدعتوآ، برام ع ترعی، عثل یه خواهر، واتی برای پرند عهمی، برای عنم _

  !هستی

 . با ان ب سرم را اکاآ عی دهمض اجکر عی هنم

، عا عردا ان صار طلبدمض دوستم نداریم هسی هه براعوآ عهمه، به چجم یکی دیهه از  اصد جسارت ندارم _

هم نساعوآ بداد! بدن دو اا عرد عااق، ارساسات سردرگم ، باعث گره عی اهض رواس  به آدعای اطراف  

تم بی چجم ندس ! نباید بهم ، اعا اعروز چند بار این رسو دااتمض اعددوارم عنظورعو بهدری؟اگه خواهرم داا

  .داا  بهش عی گزتم

  !نوچی عی هند و اند ررفش را عی زند و سرخ عی اود

 ...غرای دختر خوبض یکم به اطراف  دا  هن،آخه عن چی بهم!عه_

دهاآ باز عانده ام بازار عی عاندض علدرضا ، خدارافظی سرینی عی هند، پج  به عن به سم  عاادن عی رودض در 

 کاآ عی دهدو با خودش زعدعه عی هندض چه عی گز ؟رالدکه سرش را چند بار ا

  ! دو اا عرد ! عن ؟ ارساسات سردرگم ؟! هرگد

چجم های پارسا و نهاهش و ررم هایش، اه عایه ای داا  ، ولی اهورا   اصورش هم غدر اابل باور بودض ااید

 !هرگد! نهض نه هدچ وا 

روزه اش را نجندده بود ض این پسر با نم ، چه با خودش علدرضا اخالق نوبرش را ندیده بودض ابراز انزرهای هر 

 !فکر هرده بود ؟

عثل ی  ع سمه عی عانم ، بچه ها جمع عی اوند و از همدن جا خدارافظی عی هندم ضجدا عی اویم و ل ظه 

  آخر چجمم به علدرضا عی افتد و لبخندشض عن را هج  هرده بود و راو لبخند عی زد؟

عهجدد از خود روستا، اا رسددنماآ ف  عی زند و عن هر ادر جمالت علدرضا را عرور عی سوار عاادن عی اویمض 

 .هنم ، چددی نمی فهممض ااید داا  به زباآ هماآ ررفهای ع دبش، از پارسا عی گز ؟ نمی دانم

*** 

م هی عاادنِ اهورا،عرابل خانه ام عی ایستدض سداهی اب دلم را آاوب هرده و آآ فکری هه از صب  اوی سر

  !چرخ خورده و هی بی خدالش اده ام، عغدم را عی خورد
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امام طول عسدر، به ررم علدرضا فکر عی هنم و به پارسا، اعا اهورا جایی نداردض اهورا، اهل دل دادآ به عن 

ندس ! عاادن را خاعوش عی هندض از آینه عاادنش نهاهم عی هندضعهجدد با پخش عاادن و جا به جا هردآ 

  .درگدر اس ض اهورا ، عن را عخاطب ارار عی دهد  هنوز همآهنگ هایش،

  هارت خدلی طول عی هجه؟ _

با ان ب نهاهش عی هنمض عنظورش را نمی فهمم،عوض هردآ آهنگ عهجدد انهار هالفه اش عی هند، یکی با 

اداعه عی سر انهج  هایش پج  دس  عهجدد عی زند و نکنی عی گویدض عهجدد رید رید عی خندد و هارش را 

دهدضدستم را به دستهدره در بند عی هنمض عن و این دستهدره همدجه، با صاربش درگدریم انهار!بی نهاه عی 

 :گویم

  هار چی؟ _

دس  عی هجدض در را باز عی   نوچی عی هند و در را باز عی هند و از عاادنش بدروآ عی آیدضعهجدد،هم باوخره

  .رار عی دهدهند و با ندش هایی باز عن را عخاطب ا

  .وسایل  دیهه _

با ان ب به او و بند به عردی نهاه عی هنم هه از صب  هدار رنگ عوض هرده ضآآ فکرِ اه عغدم، آخر خودش را 

  !نجانم عی دهدض آآ هم از زباآ این دو نزر

  !لنن  به او سدا! لنن  به او نزس

  !جاآ هندم این عدت اا هسی ررم از رفتن ندند و آخرش، اد این

  !ذهنم همدنطوری درهم و درگدر بودض هار سدای ناعرد وعلدرضا بدارش هرده و راو

اخم عی هنمض نکند فکر عی هردند با دو اا اجر اهورا و ررفهای عدخرم عردک سدا، ارار بود هاری هنم؟ بدوآ 

  ند؟اوجه به هر دو، هلدد را در ازل عی چرخانم و صدای بستن در عاادن عی آیدض چرا نمی رفت

هم  هنم زود بریم خب؟ بابا اینا برای هار رفتن هدشض یه هزته ای ندستنض اعجبم ججن عی گدریمض روزم  _

  .اکمدل اهض ع ب روزی بود، راوم اوپ ار عی اه

پج  سر هم ررم عی زندو عن سرگرم ور رفتن، با ازل لننتی عی اوم هه همدجه خدا سر بدنهاه گدر عی داد 

درگدر زنی و نسبتی هه دارم و عصدبتی هه دوس  ندارم سرم بدایدض لهد ع کمی به در عی و هلدد نمی چرخددض

  .هوبم و ا هی عی گویم

عهجدد با چجم هایی درا  اده نهاهم عی هندض ادعی عرب عی گذاردض رس خطر عی هندض! لبش را   با هارم

از صب  با رسددنش به آآ روستای زیبا ع و  گاز عی گدردو نهاه گذرایی به برادرش عی اندازدض اهورا، با اخمی هه

اده بود، فرط نهاه عی هندض دوباره هلدد را در ازل عی اندازم و عی چرخانم ضلننتی اکاآ نمی خورد عثل اینکه 

 .ی  هوه عرابل این هلدد واعانده گذااته اند

و عصبی از بار فکری این  نوک هزجم را چند بار به در عی هوبم ااید عن ده اود و ل ش بخوابدض بر عی گردم

  .عدت و درگدری های امام نجدنی ام، اهورا را عخاطب ارار عی دهم و انهج  اااره ام را به سمتش عی گدرم

  !عن جایی نمدامض اا راو هر چی گزتی چددی نهزتمض راوم به سالع  _
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دوباره هلدد را در ازل عی چرخانمض عهجدد نددیکم عی اودض انهجتانش، بازویم را اسدر عی هندضبی اهمد  به او،  

دخترک، گاهی از همه بدار عی اد! چند بار االش عی هنم وانهجتاآ خسته ام را آزاد عی هنم ضاینبار با ادکی 

باز عی اود ض در را ع کم هول عی دهم و در بدنوا به دیوار پجتش عی خورد و از ادت ضربه بر عی گردد سمتم 

هوبدده ادنش در صورام، یه ادم ناخودآگاه عرب عی هجاندمضعهجدد آهسته  و دوباره بسته عی اودض صدای

صدایم عی هندض دوباره بدوآ اوجه به آنها، عصبانی و ع ول، هلدد را در ازل عی اندازم ض بدوآ نهاه هردآ به 

 . عهجدد او را عخاطب ارار عی دهم

  !دمض هدیه عسخره ای اده براتبرو عهجدد جاآ ، روز خوبی بودض ببخش اگه عن همسزر خوبی نبو _

هذیاآ عی گویم،نمی دانمض فرط با هارهای عردی هه آنطرم ار، ایستاده اب هرده امض هلدد لننتی ل  عی هند و 

عن دس  بردار ندستمض چند بار در را ازل عی هنم و باز عی هنم، اا زبانه ی لننتی اش از گدر دوباره اش در 

ه االش های عصبی ام خدره ادهض خواهرهم عن را خوب عی اناخ ، عی بدایدض عهجدد، سکوت عی هند و ب

  .دانس  عصبانی، بجوم دیوانه عی اوم ض ا ملم به خدا، امام عی اودضعهجدد، عرب عی رود

دستی هنار دستم ارار عی گدردو ااعتی نددیکم! عن بدنوا، بدن در و او عی عانم! هلدد را از عداآ انهجتانم عی 

هش عی هنمض این دس  را زیاد دیده ام ض هر بار هم چددی پج  این دستها و اازاای بوده هجدض عصبی نها

!انهجتانم را سمتش دراز عی هنم، اا بهدرعشض بی اوجه به عن خودش را نددی  عی هند و عن ناچار عرب عی 

  .هجم

ندض دستش را به سم  هلدد را در ازل عی چرخاند و در با ی  رره  هلدد، باز عی اود و آهسته بازش عی ه

داخل خانه عی گدردو با رره  چانه ای هه رو به جلو عی دهد، اااره عی هند داخل اومض داخل عی اوم و 

هدزم را به ضرب به در عی هوبمض صدای خنده رید عهجدد، رالم را بد ار عی هندضاوه اوه عهجدد دیوانه ارم عی 

ی آداب و نداه  انارم صارب خانه را هم بلد ندستندض بر هندض صدای ادم های پج  سرم عی گوید هاا  ها رت

عی گردم، چددی بهویم در جواب خنده عهجددض اهورا در را ع کم پج  سرش عی هوبدض انهار امام انرژی و 

 .ررصش را سردر خالی عی هندض دستش باو عی آیدض عخاطب ارارم عی دهد

اینم راو؟ جمع هن وسایلتو بریمض عهجددم همک  عی هنه بسه دیههض اوآ از صب ، هه روزعوآ هوفتموآ ادض  _

 !، از اعجب جایی این ا نداریض هموآ روزم به بابا گزتمض این ا نباید بمونی، اعروزم یاب  اد چه خبره

 .عداآ رداط به جنگ عی ایستدمض ا ملم، امام اده ض عهجدد، آهسته برادرش را صدا عی هندض به سمتم عی آید

  !خودت ، همه نهرانتدم ، اذی  نکن دیهه نزس، به جاآ _

  .پوزخندی به رویجاآ عی زنم

  .نمی خوامض چرا دس  از سرم برنمی دارین ؟ولم هندد باباضبذارید زندگدمو بکنم _

درونم غوغاس ض باور نمی هنم این آراعش بند از دعوای صب  اهورا، پجتش نرجه های دیهری بوده!زور عی گز ، 

اینردر ادعایش عی اد ه ا بود ؟! چرا هسی نمی گذاا  دو روز با خودم خلوت هنم ؟ دلم پس این پدری هه 

 !عی خواهد بروم گم و گور اومضعی اد نه؟ یکبار اده بود
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عهجدد،لب هایش را جلو عی دهد، عثل دخترهی هه اکالاش را نمی خواهند بدهند و نهاه پر التماسی به اهورا 

ی رداط عی روم و خودم را رویش پرت عی هنم ض عصبی نوک پاهایم را به  عی هندض به سم  اخ  چوبی گواه

زعدن عی هوبم ض دو دستم را عرب بدنم ستوآ عی هنم و خودم را به جلو خم عی هنمض فجار عصبی سرم را 

سنهدن هردهض چند ل ظه، سکوت رداط را عی گدردض عهجدد نددیکم عی اود و پر بغض صدایم عی زندض سرم را 

  .نمی آورم ض فرط دستم را باو عی گدرم، ساه  اودباو 

چند سرفه پج  سر هم عی هندض هنارم عی نجدند و دس  چپش را دور اانه هایم رلره عی هندض عطر 

 . خوابوی خواهرم زیر بدنی ام عی زندض آهسته زعدعه عی هنم ض فرط خودم بجنوم و خواهرهم

  !برو عهجدد ،اذی  نکن _

هند و دستش را ع کم ار روی اانه ام فجار عی دهدض نهاهش نمی هنمض دوس  ندارم بغض  سرفه، بندی را عی

  . را بدن چجم های خوارنگ، عدجی اش ببدنم

 !نمی رم، نمی ذارعم این ا اب بمونیض پسره دیوونه بود، چرا او اینردر ل  بازی ؟ _

ز سر جایش عانده و اکاآ نخورده، نادیده سرم را اند باو عی آورم و نهاهش عی هنم ض بهذار هسی را هه هنو

  !بهدرمض امام دردسرهایم از گورش بلند عی ادض بمدرم با دل بستنم، هه باعث عی اد عرابلش گاهی هوااه بدایم

اهر هرت هه ندس ؟ فردا صب  اکلدزمو با اوآ آاام عجخص عی هنمض ارارداد داره، هدچ غلطی نمی اونه هنه  _

  !، اما بدرگش عی هندن

  ...امام عنظورم اهوراس  ضصدای ادم های او را عی انوم و خدره روض عی اوم، نه او

  .عهجدد دوباره سرفه عی هندض چند اا پج  سر هم

  .عی هنی  به  نهزتم آب سردهض نموآض داری سرفه _

  .عهجدد، پر بغض از جایش بلند عی اود و چند سرفه دیهر عی هندض بهانه گدر عی اود خواهرم

  .او هم همه اش گدر بده، بمدرم عن، رار  ام _

به سم  خانه عی رودض   اهورا، چجم درا  عی هند وعهجددی اوبدخی عی گویدض عهجدد پا به زعدن عی هوبد و

دستهدره در را چند بار باو و پایدن عی هند و واتی با در بسته روبرو عی اودض باز دوباره ادم اند عی هند و 

  .عرابلم عی ایستد

  .خونجونم عسخره اسض اوآ هلددای واعونده رو بده _

نهاهش عی هنمض دستش را چند بار عرابلم اکاآ عی دهدضهدزم را باز عی هنم اا هلدد را پددا هنم، صدای بهم 

خوردنجاآ از باوی سرم عی آید و سایه دس  هایی هه بهم نددی  عی اوندو ای هه جا به جا عی اود، را عی 

هلدد ها را عی گدرد و دوباره پا هوباآ به سم  خانه عی رودضچند اا سرفه پج  سر هم عی هند و بدنمض عهجدد 

داخل عی اودض در را هم عی هوبدض همدن روزها بود، یکی از همسایه ها به خدعتم عی رسددضبا این در هوبددآ ها 

 !وداد زدآ ها و البته پدرزآ صارب خانه

ض چند دادره باوی سرم عی ایستد و بند هنارم عی نجدندض عصبی نهاهش عی عهجدد عی رود و عن عی عانم و او 

 .هنمض اخمش، غلد  ار اده
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 نمدام ، عن دارم زندگدمو عی هنم  _

 !نمی دونم، چرا ادی آادش بدار عنرهه ؟ 

اخمش هس ! اعا با هماآ چجماآ سداهش، نهاه خونسرد و یخی به عن عی هند و بند به رداط ض ا مل هنارش 

 و غدر اابل پدش بدنی  نجستن را ندارمض بدم عی آید از این رفتارهای ضد و نرد شض پدچددگی های رفتارش

بودآ هایش، عصبی ام عی هندض بلند عی اوم ض هدزم را هماآ جا رها عی هنم و به سم  خانه عی روم ض اعا 

 .صدایش نهه ام عی دارد

فرط عهمه بابا آراعش دااته بااه! ارص البش بدجتر نجهض  این زندگی ندس ض عنم آادش بدارش ندستمض برام _

آواره ی این هوچه   برام عهمه اب بی خوابی ندنه، به سرش و از زور ارس و نهرانی ِ اینکه دوباره از دست  بده و

 بهو این خونه نجه، سر از این ا درندارهض برام عهمه، اب اا صب  نره وایسه جلویِ خونه ی سرایداری وزل ندنه 

خونه! آادش بدار اویی با رفتاراتض خودام نمی فهمی چی عی خوای؟ چه هار داری عی هنی؟ اجازه هم نمی دی 

  !هسی، همک  هنه

ادم رفته ام را بر عی گردمض عرابلش عی ایستم ض ی  دستم را به همرم عی گدرم و آآ یکی را به اردره ام فجار 

چند واته عرابل هم جبهه گرفته ایمض عن االش عی هردم از عردی  عی دهم ض او هم بلند عی اودض بارها در این

هه او دوس  داا ، دور اوم و او االش عی هرد عن نددی  اوم! اا عرد عهم زندگی اش آواره ام نجودض عن 

 ! فرط ابداری بودم برای آراعش فرهاد هاا 

  .خودخواه _

ی هاودو آخرش نهاهش در چجم هایم عی عاند لبش ه  عی اودض اخمش بدجتر و نهاهش سردارض صورام را ع

ضعستردم بدوآ پل  زدآض دل لننتی ام بنای ناسازگاری بر عی داردض! عرب عی روم و لبه ی روض عی نجدنمض 

 .صدای سرفه ی عهجدد، از داخل سالن عی آیدضنهاه او ل ظه ای به سم  خانه و بند به عن بر عی گردد

فته بس  نجسته چده ؟ نتد ه ل  بازی اوئه ، به هر ادوه ای االش عی هنه، او خودخواه ندستی ؟! پس اونی ر _

  !هنارش باای ،هم پدرت و هم خواهرت ، عنو بهانه نکن

 .آرام ررم عی زندم،ولی جنهماآ پا برجاس 

 از نظرت عن همه ایرادی دارم، برام عهم ندس ! عن خودخواه ندستم ،آدعای زندگدم خودخواهن، عادرم _

 "از گزتنش آاش عی گدرد و گلویم بغضدلم " 

 ضبابا علی_

 "نبض اردره ام عی زند "

 ضفرهاد هاا  _

 "برایم ارجمه نمی اود " 

 ضاو _

  "البم عی لرزد" 

 ضعهجدد_
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  "دستهایم رعق عی گدرند"

یه زآ هه عتنزره ازمض عدارمم اده ، اوهرام نمی دونه چی به چده ؟!عی ارسم، رهام هندد، به چه زبونی _

  !بهم؟ دس  از سر عن برداریدض فکر هندد عُردمض از اولم نبودم

دستم را در آب روض عی زنم و چند اطره از آبش را به صورام عی پاادض اعجب عکس افتاده ارص عاه اوی آب 

 . هم زیبایی نداا 

_ ..... 

به زباآ نزهم هایش بهوید چجم عی بندمض او جوابم را نمی دهدض پدرش ه ا بود ؟اا رارتم هندض به زباآ خودش، 

 .بروند و رارتم بهذارند

  عجکل  اینه گدر دادی به عوضوعی هه اموم اده ، خودت با خودت درگدری ، نمی فهمی؟ _

  .عصبی نهاهش عی هنم ضااهدد داا  عن را اوغ فرض هندض ادعی نددیکم عی اود

صب  گوادش خط نداره ،بهش خبرو دادم ، خوام نمداد دوباره با اوآ پسره ی آاغال درگدر ام ! بابا از  _

  !وسایلتو جمع هن ،اینردر عوضوع به این سادگی رو هجش نده

دوباره عی گز ض لننتی عثل چسب ی  ، دو ، سه عی چسبدد! ولم نمی هردض ررصم عی گدرد دستم را عج  

م طوفانی اندض از جای بسته عی اوندو واتی باز عی اوند  عی هنم و آبش را به سمتش پرت عی هنمضچجم هایش

 .بلند عی اوم عرابلش گارد عی گدرم

  !اا اوآ چی عی گزتم ، زبوآ عی فهمی ؟ زبوآ نزهم !نمدامض زندگدمه ضضضنمدام _

بد زباآ عی اوم ،به خدا هه عن بد زباآ ندستم ض اعا دیهر ااب نمی آورمض صدایم راباو عی برمض پوزخند غلدظی 

 .عی بردو آبش را عی گدردض او هم عصبانی عی اود عی زندض دستش را سم  صوراش

  !هر چی هستمض عسنولدتتوآ با عنهض عنم اوآ عی گم بریم ، عی ریم _

 .هودک عی اویم !عهجدد با ع له به رداط عی آیدض عن را صدا عی زندض عخاطب ارارش عی دهم

  !عهجدد ، برادراو از این ا ببر ،روصله ااو ندارم _

ش خدره عی اوم ضعهجدد چند سرفه خج  پج  سر هم عی هندض نددیکماآ عی آیدض بغض به اهورا و اخم

 . هرده

  ...نزس او بی ررمی به خدا _

  .دوباره سرفه ای عی هند

پسره عدارم  عی اه ، انها زندگی عی هنی ، همه اش دس  و دلموآ عی لرزهض انها چه هار عی هنی ، بند _

ذاری؟عا بریم خونه ،دلموآ و فکرعوآ هر ل ظه این ا بااه؟ پسره یه عوانه برای او یه ل ظه خوداو جای عا نمی 

 !اذی  هردن  از دیوار خونه ات باو نداد و یا هسی رو اجدر نکنه بترسونت  ، چرا نمدزهمی او ؟

 !این هم از خواهرم! او هم زباآ نزهم عی اود

عن اوآ نبودم! راو فهمددم !،چرا رارتم نمی اما چی ؟ خوداونو جای عن عی ذارین؟ یه عمر عن، این  _

 ذارین؟
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اهورا بازوی خواهرهش را عی گدرد و به سم  خودش عی چرخاندض عهجدد سرفه ی پج  سرهمی عی هندو 

هتدع بلندی از گلویش عی هجد، اا هوا را ببلندض چجمانش ل ظه ای درا  عی اوند و عن اعا با بغض اداعه عی 

 .دهم

 ... فهمدن ؟ چرا اواع دارین عن زبونمو چرا نمی _

 .صدایِ داد اهورا ررفم را در نطزه خزه عی هندض اهورا، عهجدد را اکاآ عی دهد

 !خزه خوآ بهدر یه ل ظهضضض عهجدد _

 اسپری  هو ؟_

عهجدد،به سم  هدزم اااره عی هندض هاج و واج نهاهجاآ عی هنمض اهورا سریع به سم  در عی دودض ارسدده، 

ی خواهرهم عی گدرم ض خم عی اود و ریه اش، خس خس عی هندض دم و بازم سنهدنش را با االش دس  به بازو

بدروآ عی فرستدض صدایش عی زنم و با اطره ااکی هه عهماآ چجم های نازندنش اده، دستم را عی گدرد و 

 .سرش را به عننی نزی و دلداری ام اکاآ عی دهد

جتم را به صورت خواهرهم نددی  عی هنمض آب را به صوراش عی برای بار سوم، دستم را در آب عی زنم و ع

پاامض نزس هجداری عی هجدو اهورا با هوله ی عهجدد عی آیدض اند و بی وازه امام وسایلش را جا به جا عی 

 .هندض با خودش غر غر عی هند

عثل،همدن! اعصاب برای صد بار به  گزتم این واعونده رو نددیک  نهه دارض عی گم آب سرده نروض دو اا اوآ  _

  !آدم نمی ذارین

به عا عی گز  و خودش بی اعصاب ارین آدعی بود، دیده بودم! عهجدد، هنار اهورای روی زعدن زانو زده ، عی 

نجدندض اسپری، عداآ دستهای اهورا عی آیدو عرابل صورت خواهرهم عی گدردضدستش را پج  گردآ عهجدد، 

اودو پام پام اسپری سالبوااعول نزس خواهرهم را و االاش را برای رائل عی هندض دهاآ عهجدد باز عی 

گرفتن هوا آزاد عی هندض هنارااآ زانو عی زنمض دستم را دور اانه هایش رلره عی هنم و سرش را از اراطه 

دس  بدرگ اهورا، جدا عی هنمض دستم اانه هایش را عی گدردو او عثل بره آهویی در آغوام خودش را جمع 

و سرش را در سدنه ام عی فجاردو هق هق عی هندضاهورا لننتی عی گوید و از جایش بلند عی اودض عن  عی هند

 .را عخاطب ارار عی دهد

به  عی گم ل  نکنض بدار عی هنیض به این یکی، عی گم آب سرده ، برگ پونه های واعونده رو دست  نهدر،  _

 ! ده ااو از خودت دور نکنض هدچی به هدچیانهار نه انهار! عی گم عصبی هه عی ای اسپری خراب ا

داد عی زندو عن سر خواهرهم را به آغوام فجار عی دهم و بغ م عی گدردض انهی نزس های عادرزادی اش را 

هم و بدش دیده بودم، نه به این ادت ی  عرابه، نزس برود و هبود اودض آهسته صدایش عی هنمض او،در آغوام 

عی آیدو بازوی عهجدد را عی گدردضاسپری را اکاآ   گ عی زندضاهورا به سمتماآهق هق عی هندض بازویم را چن

 .عی دهد وعرابل صوراش عی گدرد

 !چرا گریه عی هنی خواهر عن؟ اوآ بهتر عی ایض دهنتو باز هنض عوض هوا گرفتن، چسبددی به این _
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دض نمی گذارد اهورا اسپری را با دستش عصبی عن را نجاآ عهجدد عی دهدضعهجدد، لب هایش را چز  ار عی هن

 . داخل دهانش هندض سراانه خواهرم را فجار آراعی عی دهم

  .دهنتو باز هن ، یه بار دیهه بدنه _

 .سرش را به عالع  نخواستن اکاآ عی دهدض اهورا عصبی ار عی غرد

  باز هن ، به خدا عی زنم دندونااو خورد عی هنم اا باز اه! عی خوای بمدری؟ _

هرهم عی چکدو خودش را دوباره به آغوام عی اندازدو خس خس عی هندض دستم را دراز عی هنم اا  خوا

سم  عردی هه فکر عی هنم اعجب عا دو خواهر به جنوآ هجانده بودیمشضسری عصبی اکاآ عی دهدض پر 

 نررص، از بی اوجهی عهجدد، اسپری را ه  دستم به ضرب عی زند! از ادت ضربه اش دستم به سم  پاید

بلند عی اودض ه  دستم درد عی گدرد اعا به روی خودم نمی   هجدده عی اودو صدای برخورد دستش به دستم

  .آورمضعهجدد را آرام صدا عی زنمضاو بدجتر خودش را به عن عی چسباند

 عهجدد جاآ ، یه هم دیههضضض خب؟ _

م از دردش، درد عی آید ، نازش را سرش را دروآ سدنه ام اکاآ عی دهدض دس  خودم ندس  دلم عی لرزد ض الب

 ! عی هجم

  اربون  برم یه بار دیهه ، بااه؟ _

 .عصبی سرش را از سدنه ام جدا عی هندض نهاه پر ااکش را به عن عی دوزدو با خس خس عی گوید

  .ختضضض خدا ) هدتع( نکنه _

پر بغض هش عی آیدض بااه ای عی گویم و نددی  دهانش عی آورمض اهورا دو زانو هنارعاآ روی زعدن عی   لبم

نجدندض ی  ل ظه نهاهش عی هنمض ی  ل ظه و دلم عی لرزدض نهاهش، درد داردض دلواپسی اماعه صوراش را 

  !اولدن بار اس ، عی بدنم  گرفته و

فجار عی دهم و پافش نزسش را آزاد ار عی هندض بوسه ای روی اسپری را عداآ لب های خواهرهم عی برم و 

  .پدجانی اش عی نجانمض سنهدنی ی  نهاه ادره را هم رس عی هنم

 بهتری ؟ _

سرش را اکاآ عی دهدض از آغوام خودش را بدروآ عی هجدض نهاه گریدانش را از چجم های اهورا عی گدرد و با 

 .سری افتاده عخاطب ارارش عی دهد

  !ض ببخجددبضض _

لب برچدده نهاهی به او عی هندضنزس عی گدردض دهانش به دنبال هوا هنوز باز و بسته عی اودض اعا رنهش 

برگجته و از آآ خس خس اولده افتادهض اهورا سری با هماآ اخم های درهمش اکاآ عی دهد و دستش را روی 

  .سر عهجدد عی گذارد

  !همدجه همدنو عی گی _

نهاهش عی هندض اخس عی اودو با صدای خش گرفته اش عی گوید: او هم همدجه دعوام  عهجدد، با سری ه 

  !عی هنی
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اهورا، چهارزانو عرابلماآ عی نجدندضخودش را روی زعدن عی اندازدض انهار عساف  طوونی را طی هرد و اازه 

 .اوانسته همی استرار  هندضنهاهم نمی هند اعا ررفش عن را هم عخاطب ارار عی دهد

  !هر دواااوآ فرط عجکل عی اراادن _

ل نش هنایه دارد، طندی عخزی دارد و چجم های لننتی اش هه عدخم عی اوندض هدچ ندارند، به جد ادطن  و 

 .ل نش هنایه

سکوت عی هنم ض جواب بدهم دوباره همه چدد در هم عی اودو بدار ضعهجدد با دیدآ رال  نجستن برادرش 

ن را هم عی هجد و اا همراهش اومضاداعه ررم برادرش را نمی گدردض ااید او هم عثل او عرابلش عی نجدندض ع

دوس  ندارد این آراعش ل ظه ای بهم بخوردضدل به دل خواهرم عی دهم اا دل ناآراعش و ریه رساسش آرام 

بخند بهدرد ضانهار اهورا هم همدن را عی خواهدض همدن را هه عن ساه  اومض ! خودش ساه  اود ضعهجدد با ل

نهاهش عی هندو بند به عنض سر ه  عی هند و رو به اهورا عی هند و انهج  سبابه اش را عرابل دهانش عی 

 .گدرد

 اووم ، هالغ پر بازی هندم؟_

چجم هایم،از ان ب انددآ ررفش، گرد عی اوندض دیوانهی هایش را دیده بودم، برای خودم و پرند، اعا دیهراآ، 

  !نه

  !بود، ل ظه ای ااد و سرزنده و ل ظه ای غمهدنعهجدد، عثل ابر بهار 

نهاهی به او عی هنمض همدنم عانده انهج  هنار انهج  اهورا، بهذارم و هودهی هنم! اعتراضی صدایش عی هنمض 

لبخندی هه سنی دارد بروز ندهد،   ررا هه رویش نباید عی دادمض اهورا بجدن بچه ای عی گوید و از جایش با اه

ن هم بلند عی اومض جنهماآ با رال عهجدد، سرد عی اود اعا سنهدنی اش هس ضدخترک بلد بلند عی اودض ع

بود، عدیری  هند! به ادوه ی خودش! عهجدد همانطور روی زعدن نجسته با سری هه به سم  باو گرفته، نوبتی 

 .نهاهماآ عی هند

 ! هودک درونتوآ عرده !جاش پدرعرد و پدرزآ ا ویل دادهض خدابداعرزا _

 .اهورا، بی اوجه به ررفش به سم  در عی رودض همانطور پج  به عا انهار هنایه به هسی عداآ خداواش عی زند

 هودهی ای نبوده هه بخواد زنده بجه یا بمدره!اام چی بخرم؟ _

دستهدره در را عداآ عجتش عی گدرد و عا را عخاطب ارار عی دهدض هودهی نبوده ! عن چه ؟عن هم ندااتم ؟ 

 . جترهی دااتدم !هودهدماآدرد ع

نهاهش عی هنم خج  ار از همدجه ، بی رس ار و بی ازاوت ار از همدجه ض اهورا ، اهورا بودض به جای رفتن 

 .خودش را دعوت خانه هم عی هرد

 !اام درس  عی هنم ضضض اگه عی عوندن ؟ _

یش عی پردضدستهایش را به هم اگرم چه داا  نمی دانم! هه لبش طرش ع وی از لبخند عی گدردض عهجدد از جا

 .عی هوبد

  .آخ جوآ ، هوف  بااه اعل  بااهض عن اعل  عی خوام_
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اهورا، اعتراض عی هندض صدایش عی زندض غذای خانه ام در رد نوه ی سرو نبود!سری اکاآ عی دهم و اعل  

هوچه عی آیدض درس  زیر عهجدد را اایدد عی هنم ض اهورا از در خارج عی اودض صدایش از عداآ ااری  و روان 

 .نور هماآ ادر چراغی هه عن اب ها خواب هایم را به بی خوابی هایش گره عی زنم

  .درس  نکن ، یه چددی عی گدرم _

برو بابای آهسته ای زعدعه عی هنمض عهجدد دستش را دور اانه ام رلره عی هندو گونه ام را ع کم و طوونی 

رو بابایی زعدعه عی هند و ی  چجمی به در نهاه عی هند، اا اهورا نداید و عی بوسدض او هم، به ارلدد از عن، ب

  .نجوند

 !دس  پخ  آب ی پدو اربوآض اونم ولش هنض بد غذا خاآ ، اهل راضری ندس ، بدبخ  زنش _

دلم اکاآ عی خورد ض ع کمض البم رس سوزای عمدق عی گدردض اصورش سخ  عی اودض هماآ چند اب 

ددی  بودآ به آآ زآ ، رالم را به اندازه هافی دگرگوآ هرده بودض صدای عاادن اهورا عی آیدض پدش، در باغچه و ن

 !عن و خواهرم هم هار خودعاآ را عی هندم ض نم  گدر اهورا ادآ، هم نوبری بود

امام عدت رنده هردآ گوجه ها و درس  هردآ اام، عهجدد اطرافم عی چرخدو ادطن  عی هند ض رنهش هنوز 

ه اس  و خمدازه هایش عن را هم به خمدازه عی اندازدض صدای زنگ در عی آیدض عهجدد، عثل دختر بچه هم پرید

ای ع ن ع ن اندی عی گوید و به سم  در عی د ودض صدای زباآ ریختنش برای اهورا عی آیدض خوش به رالش هه 

 !ندارمبرادر داا ض خوش به رالش هه اوجه همه را داا  و عن هدچ هدام را ندااتم و 

اهورا، با هماآ گرم هن و الوارش داخل عی اودض پاه  غذاها را روی عدد آاپدخانه عی گذارد ض بر نمی گردم 

ببدنم چه عی هندض خودم را سرگرم هم زدآ گوجه ها عی هنمض صدای الویدیوآ بلند عی اودض علودی ابکه پویا، 

ابکه پویا نهاه هردآ اس ! اعا عن بدرگ اده بودمض  عرا به ناه ا عی بردض دغدغه ی خواهرم هنوز هم هالغ پر و

درونم همه چدد اکسته بودض پدر اده بودم، عثل هماآ پدرزنی هه عهجدد نسبتم عی داد! چه ازاوت فارجی 

؟!صدای جِر جِر نایلوآ های روی عدد عی آید و عن هم عی زنمض صدای جا به جا هردآ، چددی عی آید و عن دانه 

اق چوبی دستم سنی عی هنم له هنم، دانه سم  اس  و له نمی اود و فرار عی هند!عثل او گوجه را با سر اا

  !،عثل عن ض صدای ادعش عی آید و نهاهم خدره ظرم عی عاندو گردنم از این عدم ا رک درد عی آید

 !ااهکارت سوخ  _

های پر و عردانه اش، به عاهی یکه خورده، از اعماق ارعدی گوجه ها بدروآ عی آیمض نددیکم عی ایستدو با ابرو 

اابه اااره عی هندض خودش را به عن نددی  عی هندو عن با چجم هایی اندازه هماآ اورباغه دس  پرند، نهاهش 

عی هنم و ادعی عرب عی رومض پهلویم به لبه هابدن  عی خورد و عتوا  عی اوم ض دستش را دراز عی هند و بی 

 . ی سرم چند بجراب بر عی داردضنهاهی به عاهی اابه عی هندو بند به عنانارم و عثل ی  صارب خانه، از باو

 ! سوخ  _

 .اکانی عی خورم و با اخم رو ازش عی گدرم

  !رواسم هس  _
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دور عی اود و عن هنوز هم بدن عطر انش و بخار گوجه هایی هه به جلد و ولد افتاده اند، درگدرمض بدوآ انارم 

دد را صدا عی هندض در هار این بجر پر رو عی عانمض اعل  ها را عی هجم ض غذای در آاپدخانه ام عی چرخد ض عهج

خودش را خدلی وا  اس ، هجدده اده و راضر اس ض عرابلم عی نجدنند و هر چه برای پذیرایی بااد، را سر 

 ام به عهماآعدد عی گذارمض اهورا عجکل بودض عهجدد عجکل بودض هاا  ها عجکل بودند، اعا دلدل بر بی ارتراعی 

 !و زوری هه نمی اد؟  ناخوانده

 

گوای اش را بدن خودش و عهجدد عی گذارد، اا ل ظه آخری هه عن بنجدنم لب به غذا نمی زنندو سرگرم 

گوای اش عی اودض اام سبکش اورعه سبدی واعانده ی خوش رنگ و بویدس ض دلم برای بویدش عی رود و 

نهاه هم نمی  سرگرم اعل  عی اومض عهجدد با ااتها از هر هداعجاآ عی خورد و او اصال به اعل  هایم

هندض!عهجدد هر بار به به عی هند و لرمه هایش را عرابل اهورا اکاآ عی دهدض لرمه آخرش را هم عداآ ناآ بدرگی 

عی پدچد و جلویش عی گدردض از اهورا انکار و از عهجدد اصرارض آخرش هم ع بور عی اود، بخوردض رتما به اجبار 

مضعنتظر ندستم به به و چه چه هند! صدای علودی آرام گوای دیهر؟! لرمه را عی خورد و عن نهاهش نمی هن

اش سکوت و آراعجی را هه همهی بازی هرده ایم، را عی اکندض به یانده نرسدده، دس  عهجدد به سمتش یورش 

عی برد و عن فرط هلمه عجرم را عی بدنم! عهجدد لرمه اش را اند اند عی جویدض اهورا دس  دراز عی هند 

 .، عهجدد خودم خودعی عی هندض دس  اهورا را پس عی زندگوای را بهدرد

 !سالم ، خوبی ؟ _

نهاهم ل ظه ای بدنجاآ رد و بدل عی اودض اهورا، با اخم به عهجدد چجم دوخته و عهجدد با لبخندی گجاد به 

  اهورا ض عجق برادرش زنگ زده بودض رق داا ، ااد باادض بخنددو دل عن چه هاره بود عی رف ؟

 ! سرش خاک بر

 !عمو اینا خوبن ؟ دوباره، عملدات با عوفرد  ان ام اد _

 . اهورا، صدایش عی زندو عهجدد طرم پج  گوای را عخاطب ارار عی دهد

  .از عن خداف  ، عجر  نمی ذاره ررم بدنم _

ودض پج  از جایم بلند عی اوم و خودم را به هری عی زنمض عن جایی ندااتمض هدچ جا ! الب، این عرد عال عن نب

 . به آنها عی ایستم و عجغول امدد هردآ ظرم ها عی اومض صدای اهورا، گر ررص عی آید

  !چه سالعی؟ چند بار بهم اسم زاتتو ارارا و رابه نده_

نه انهار عن یکی عورد لط  های اخالق های نوبر آاا ارار نمی گرفتمض دیهر روصله آه و ناله هم، ندارمض اهورا عال 

 !دا؟عن نبود ختتت

عهجدد، ظرم ها را هنار دستم عی گذارد و ع کم و با صدا گونه ام را عی بوسدض اخم هرده ام و البم ناسازگاری 

اماعش در اختدار چند عتر آنطرم ار اس ض این یکی   عی هندض آهسته در گوام زعدعه عی هند و عن ی  گوام

 .ن وا خواهرم را عی انود

 ! آب ی زا  و اخمو _
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ندس ، لبخندم عی آید، اعا همی درد هم عی هندضصدای اهورا همانطور هه عی آید ضصندلی را عرب دس  خودم 

  .عی هجد و صدای نخراادده ی هجدده ادنش، ه  آاپدخانه عی آید

هوعن یاد این جغله ندهض آبروی آدعو عی بریض خسته ادم از بس رعدش دادم و اما دو اا هار خوداوآ  _

  .هردین

  هوعن؟

ودم ندس  رعق به پاهایم عی آید و خط عداآ ابرویم ع و عی اودض به سم  عدد عی روم اا اداعه اش را دس  خ

جمع هنم ض اهورا سر انهجتش را به لبه ی چوبی عدد بازی عی دهد و ررفهای هوعن را هم گوش عی هندض عثل 

د!پارف آب را بر عی دارم ض اینکه هوعن خاآ ادطن  هایش زیاد بودض! خوب عی اوانس  این بجر را اذی  هن

دستش عرابلم باو عی آید و با ابرویش به سم  پارف اااره عی هندض سوالی نهاهش عی هنم ض لدواآ را برعی دارد 

و جلویم عی گدردض لدوانش را پر عی هنم و او با هماآ لدواآ آبش عی رود و دل عن دنبال ادم هایش عی عاندض 

 !، یا عن زبانش را نمی فهمم؟عجق برای همه آزعوآ و خطا دارد

ظرم ها را خودم عی اورم ، چای را خودم دم عی دهم، بدوآ هل ض چای هل دیهر طنم و عطر نداردض! بوی 

خودخواهی عی دهدض عهجدد لم داده روی عبل ابکه پویا نهاه عی هند! اهورا هم عجغول ص ب  با هوعن اس ، 

ستاده و به بدروآ خدره اده ض عهجدد خمدازه ای عی هجدو یا نه نمی دانمض؟ پج  پن ره، رو به رداط ای

 .ناجوانمردانه عن هم، همراهش به خمدازه عی افتم

 نزس، عن ه ا بخوابم ؟ _

عی گویند انارم آعد و نداعد دارد! عن انارم نکرده، برایم آعده! دستش را عی گدرم ض عن را ندرو ارار عی دهد و 

ارتماو به خاطر رمله آسمی اش اس ض صورت خواهرهم عهتابی س  و  بلند عی اودض همی صوراش پ  داردض

اعجب عهتابی ار هم به نظر عی آیدض رخ  خوابش را عی اندازمض لباس های همدم را بهم عی ریددو از بدنجاآ 

خودش را، روی اج  پرت عی هندو صدای آخدش بلندش به خنده ام   لباس رارتی پسند عی هند ضعی پواد و

 .دض دس  هایش را از هم باز عی هند ض به دو طرفش عی هجدعی انداز

 فردا صب  عدای دیهه ؟ نه ؟ _

دس  از عراب هردآ رخ  خواب ها عی هجم و نهاهش عی هنم ض فرط نهاهض ااید واال ررم سکوام را 

  . بخوانند

 !نزس _

ی در جوابش عی گویمض دلش جوابش را نمی دهمض فرط چادر و س اده فدروزه ایم را دس  عی گدرم و اب بخدر

عی اکند؟ از عن هم اکستهض غمش عی گدرد ؟ از عن هم گرفتهض سالن خالی س  ض و خبری از اهورا ندس ض 

  .رال بد عهجدد اگر نارارتم هرد ، این سکوت را عی خواستم ض س اده ام را پهن عی هنم و ااع  عی بندم

و بغ م عی گدردض رهوع عی روم و رس عی هنم همرم زیر بار  اهلل اهبر را با غم زعدعه عی هنمض رمد عی خوانم

دانسته هایم خم ادهض س ده عی روم و دلم عی خواهد، هرگد بلند نجوم ض طوونی اش عی هنم، اینردر هه جای 
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عهر پدجانی ام را اذی  عی هند و نمی عدرمض سالم عی دهم و بغ م اا  عی اود و دلم آرامضرورم آرام، امام 

  !امالبم آر

همه ی گواه ی دلم عال خدا عی اودو آراعش عی گدردضزندگی ام را عی دهم دس  خداض اهورا را عی گذارم 

 !سهمم از خدا، اگر خواس  عی دهدض اگر نخواس ، هدچ

  .آراعش را از راز و ندازم با او عی گدرم و اکلدزم را به اختدار و رکمتش عی سپارم 

  راباید پددا عی هردمض یاد نددی  بودآ به آآ باغ و برده آدعهایش آآ هم ل ظه راو هه اهورا نبود ، فرهاد هاا

به ل ظه ، عی لرزاندم و ابم عی گدردض چادر را از سرم نمی گدرمض عطر یاسش بغ م را سنهدن ار عی هند، اعا نه 

 اا  عی ریدم و نه یادم عی خواهد بداید بوی یاسش را ، صارب یاسی هم بوده ؟

دروآ هدزم بود و هدزم هم هه روی اخ  جا عانده و سر اب عاجراها دااتم ض فرهاد هاا  عی گوای ام، 

اوانس ! آدم رفتن نبودمض چادر نماز به سر، بدروآ عی رومض به ر ور این این پارچه رنهی ساده و اعا پرررم، 

  !ارتداج دارمضبه آراعجش

اده زباآ آدعدداد را عی فهمدد ضبچه هایش هه هر هدام به فرهاد هاا  زنگ عی زنم ضاو هه واال اوی این خانو

ساز خودااآ را عی زدندض از سالن بدروآ عی آیمض خدا را اکر ااع  و ر وری از اهورا در رداط ندس  ض اعا 

صدای جدر جدری هه اب ها همدم بوده، هس  ضهد  را دس  عی گدرمض چجمم را دور رداط عی چرخانم ض اگر 

خانه بروم، باز هم آن ا نمی رفتم ض رناق عی اد رفتنم و در گلویم عی عاند ضدرز باز عانده در هم ع بورم از این 

نهاهم را یاب  نهه عی داردض ادعایش فرط عی اد!رمای  هردنش اندازه همدن در بستن، هم نبودض دستهدره در 

 .را عی گدرم و عی خواهم هولش دهم ، گوام از صدای پج  در سوت عی هجد

 .ه  نهزتم، هر هی بود، عنو بی خبر نذارعن ب _

  . صدای ناآانای عردی عی آید

اما گزتدن اگه رف  و آعد ع دبی بود بهم و عواظب باامض عن هه نمی دونستم رف  و آعد صاربخونه رو هم  _

  .باید بهم؟ رواسم بود آاای هاا  ، عجکلی اا اعروز صب  هه خوداوآ گزتدن ندااتن

گذرد ض اخم های درهمش را، اعا اصور عی هنمض بر عکس فرهاد هاا ، او آنردر اخم هرده بود، نمی بدنم چه عی 

  .رد اخم عداآ ابروهایش عانده بود

  .بااه ، اموم اد ، خسته نباای _

  !صدای عرد عی آیدض اجکر عی هند و بند هم خدا رافظی ضباورم نمی اود؟

نهزتع، ظاهر عی اد؟ هر جا عن بودم او هم بود!به خدا هه این بجر  راو عی فهمم، اهورا چرا جن بود و بسم اهلل

دیوانه اس ض دستهدره در را رها عی هنم و بدروآ عی روم ض باید ببدند هه نه هورم و نه هرض عاادن را نددی  دیوار 

جلو بروم ض عرا پارک هرده ضدر را باز هه عی هنم، همتر از ندم عتر با دیوار فاصله دارد ضرتی درس  نمی اوانم 

نمی بدندض با دستی عج  اده دور بند هدزم و پر چادر آویدانم عی ایستم و ندم انه اش را آنطرم عاادن عی 

 . بدنم ضبه خدا هه عجکل داا ! لرمه را دور سرش عی چرخاند

 عاعور عراابمو عرخص هردی ؟ _
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  .نهاهش به ل ظه نرسدده عی گردد و پددایم عی هند

_... 

 چرا این وری پارک هردی ؟اینو  _

غر عی زنم و ررص عی خورمض سری اکاآ عی دهد و عاادن را دور عی زند ض از هماآ جای هم خودش را نددیکم 

عی رساندض اکاآ نمی خورمض هماآ ااری  و روان و نورِ ندمه جاآِ ادر چراغ برق، برای دیدآ جاذبه و آهن 

هد و چجم هایش را اول به باوی سرم عی دوزد و بند جایی رباهای چجمانش هافی س ض به عاادن اکده عی د

  .روی اانه هایم و چادرم

 ابول بااه! نماز عی خونی؟ گوام وایمدسی؟ _

 .پوزخندم پررنگ عی اود

 گمااته داری از عد افتاده نوه ی خاآ ، عااق فدلم پدرخوانده ای، نه؟ _

ا از روی اانه ام باو عی آورد و عسردم و بدوآ نزوذ یکی عن عی پرسم و هنایه عی زنمض یکی اوض چجم هایش ر

  .خدره امض عی اودض عثل ی  برندهض نهاهش عدخم عی اود و عن بدوآ پل  زدآ، فرط ادعی عرب عی روم

  ! سابره ات خرابه ، گمااته وزم بودی _

ین آدم بی فایده بودض سرم را با ااس  برایش اکاآ عی دهم ض عرب گرد عی هنم، داخل اوم ض اداعه دادآ با ا

 .روصله هماآ هوبددآ در را هم ندارمض صدایش نهه ام عی دارد

  !یه پتوی سب  بهم بده ، بند خواستی درم بکوب بهم _

چرا جدیدا هر چه در فکرم جووآ عی دهد؟ ورد زباآ عردهای اطرافم عی اود؟بر عی گردمض چادر از روی اانه 

عی اندازعش روی اانه هایم، رس عی هنم بو عی هجد! اطنا عطر یاس  هایم پایدن عی افتدض دس  عی برم و

  .چادر را او هم رس هرده بودض چجم هایش با دستم دوباره باو عی آید

  !پتو؟ _

 سر اکاآ عی دهدض این ف ای انگ بدن دیوار و عاادن

 

ی پسر بچه ای به باز عصبی ارم عی هندضارساس عی هنم بدجتر زیر ذره بدنش هستمض لب باویی اش را عثل

 !دنداآ هایش عی گدردض یاد عرد نههباآ ارهتجاآ عی افتمض اهورا با سبدل، جالب عی اد

  .چدد ع دبی گزتم ؟! عی خوام بخوابم _

در عاادن را اا رد اعکانش باز عی هند و گوای اش را از جلو فرعاآ بر عی داردض لبم ه  عی اودض عی بدند و 

 !دده هایم و هارهایش، عی خواهم سرم را به دیوار بکوبم ض فرط عی گویم خدایاضضض صبرنادیده عی گدردض با ان

  !دیوانه ای _

  .گوای را زیر چانه اش عی گدرد و خونسردانه اینطرم و آنطرفش عی هند

 !اتتاید _
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ماآ رال  ااید هه نهضضض اطنا بودضدر را هول عی دهم ض داخل عی اوم ض سرم را بدروآ عی برم هنوز هم به ه

  . عانده

 نکنه عی خوای او عاادن بخوابی ضضض جناب؟ _

  .در چهار چوب در عی ایستد  در عاادنش را عی بندد و از بدن هماآ ف ای هم عرابلم

  !ااید _

 هوف  و اایدض در را با دستش به عرب هول عی دهدض عرب ار عی روم ض چهاراانه ار از عردهای اطرافم اس ض اا

 .نمی هنم ض گمااته ام هه دارمنترس فرار  _

دستش را هنار سرش به در عی زندو پدجانی اش را به آآ اکده عی دهد و ل ظه ای چجم هایش را عی بنددض 

  خسته نمی اد؟

 ! ا ربه یاب  هرده عی اونی ، پسره ار بود و هس ض ااید خواس  االفی هنه _

ضخسته اده بودم از صب  از بس ررم زده بودم و عخاطب دوباره هد  را از روی اانه هایم بند بازویم عی هنم 

  .هایم ررم خودااآ را زده بودند

  !اما هم اصال نمی اونی پددام هنی؟ عملک  بی اانوآ ندس ض اما ذهن  عری ه _

سرش را هماآ طور روی بازوی اش اکاآ عی دهد و هوعی عی گویدض از در فاصله عی گدردو روی پله پایدن در 

دستهایش را هم روی زانویش عی اندازدضخدایا عن با این آدم چه هنم ؟ گوای ام را بی اوجه به او از  عی نجدندض

بازی هرده بود امام اده بود و خاعوش ض ا هی عی   هدزم در عی آورمض لننتی اارژش از بس عهجدد سودوهو

 . گویم

  !اگه عی خوای به بابا بهی ، هنوز هم آنتن نداره _

 .سمتم عی گدردض اکاآ اکانش عی دهد گوای اش را به

  .بدا _

 . نوچی عی هنم ض به سم  خانه عی روم و عخاطب ارارش عی دهم

  .برو خونه ااوآ ، عا ارتداج به نههباآ نداریم _

  .بی اوجه به ررم صدا بلند عی هند

  !رواس ، اب به عهجدد بااه ، عمکنه رالش دوباره بد بجه _

_... 

  . تم و نهاهش عی هنمجلوی در هال عی ایس

  !او عاادنم خبرم هن _

لنن ِ خدا به دلِ سداه ادطاآض هر چه، عن ررم عی زدم و او ررم خودش را عی زد ض هد  را پج  در عی 

 . گذارم و بر عی گردم سمتش ضاند عی اومض نمی گذاا  عثل آدم ررم بدنم

 با این هارات به چی عی خوای برسی ؟ _
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وچجم به در هال و پج  سرم عی دوزدض عن هم عرب گرد عی هنم و نهاه عی هنم ض عی  از جایش بلند عی اود

 .ارسدد دوباره عهجدد بدایدض؟ در را عی بندم

_ ...... 

  چرا نمی ذاری نزس بکجم ؟ _

_..... 

 با امام ؟! چرا درهم نمی هندن؟ او یه هزته به اندازه هافی انددم ، چرا ؟هاآ ؟ _

_..... 

اده، بدوآ پل  زدآض بدوآ ذره ای رره ض چادرم از روی اانه هایم دوباره پایدن عی افتدض ادم بر فرط خدره ام 

 عی دارد و نددیکم عی ایستدض رخ به رخ ض چجم در چجمض دوئل چجم اس ، یا دل؟ چرا ساه  اده ؟

ر هردم، به چی عی با آزار عن، با ع بور هردآ عن به بهانه ی یه عدارم  عسخره و بردنم جایی هه ازش فرا _

 !خوای برسی ؟ به آراعش پدرت ؟ پس عن چی ؟ عن آدم ندستم؟

بغض لننتی ام گلویم را سنهدن عی هندض دس  به صورام عی هجمض چادرم روی زعدن عی افتدض نهاهش به زعدن 

  .عی نجدند

 چرا عی خوای عن بدام و آواره ی اوآ خونه بجم ؟ _

_..... 

عی گدرد و عرابلم باو عی آوردض نهاهش عدخ گل به گل چادر عی اودض با ررص  خم عی اودض چادر را به دس 

چادر را از عداآ دستش عی هجمض اهش عداآ انهجتانش عی عاندض ع کم عی گدرد ض عثل نرطه ااصال ی  زن در، 

 چادر عدانماآ عاندهض طرم خودم عی هجمش اا برومض نرطه ااصال هم نمی خواستمض عجق و عااری عدخرم

ارین واژه ی دنداس ض ولش نمی هندضخدره ام عی اودض بی پل  زدآ، بی اخم، بی هدچ ررهتی! ی  جمله عی 

  .گوید و عن ول عی اوم و او عی رود

  !چوآ خانواده ام، با او هاعل عی اه _

ضالبم، بارها گواه ی چادر را رها عی هند و عی رودض یه هلمه بارها ، هدار بار در ذهنم ، گوش هایم اهو عی اود

اکرارش عی هندض عن و او، دردهایماآ عجترک بودض عن و او درد خانواده دااتدم ؟! او، چرا ؟! خانواده ی هاعل 

عی خواس  ؟ صدای هوبددآ در عاادنش عی آیدض عی ایستمض عی ایستمض اعا عاادنش نمی رودض روان نمی 

 .ودخواهی ها و اصمدم های سخ  اوماودض ااکم راه عی گدردض خدایا، چرا عن باید آعاج همه خ

*** 

با ادم های سنهدنم، چادر به دس  وارد هال عی اومض پرمض گد مض بارها ررفش در ذهنم اکرار عی اودض وارد 

اااق هه عی اوم، آه از نهادم بلند عی اودض ی  به یکجاآ اده بودند، آینه ی دق و دااتند دام عی دادندض 

ایش ، سر افتاده رویجاآ و اانه های لرزانش دیوانه ام عی هندض عات عی عانم ض دستهای رلره زده دور زانو ه

ل ظه ای به دیوار هنار در اکده عی زنمضچجم عی بندم اا برای اداعه نزس دااته باامض چادرم را، هماآ ای ای 

هنم و هنارش عی را هه باعث اد بود، اهورای عظلوم را هم ببدنم، همان ا رها عی هنمض ان از دیوار جدا عی 
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نجدنم ض دستهای سردم را روی سرش عی گذارمض سرش هه باو عی آید، دندا عی لرزدض ایس  عی هندض با هماآ 

 نهاه عاام زده اش اا  هایش سدل عی اوند و عن سد نمی اوم ! هسی ندس ، جلوی به یغما رفتنم را بهدرد؟

 چرا گریه عی هنی؟ _

  .ندالبم را سوراخ عی ه  صدای هق هرش

_.... 

 ! عهجدد جاآض با امام _

سرش را بدجتر روی گره بازوهایش فجار عی دهدض عوهای باز و هوااهش صوراش را عی پوااندض اار اارش را 

دسته عی هنم و پج  گواش عی دهمض چند اا سرفه خج  عی هندض نهاهم دور اااق عی چرخد و اسپریِ 

راز عی اوم و برش عی دارم ض چند بار اکانش عی دهم وعرابل افتاده اش، را روی هوله اش پددا عی هنم ض د

صورتِ چوآ عاهش عی گدرمض خواهرهم ابده، عردی بود هه داا  با بودنش و نسبتش دیوانه ام عی هردض با 

  .هماآ صدای خش دارش عی گوید : خوبم

 . اطره ااکش راه عی گدرد و روی صوراش غل  عی خورد ض با نوک انهجتم عی گدرعش

  !ندستی _

اسپری، را از دستم عی گدردو چند پام عی زندض اهورا خوب از برش بودض نزسش هه جا عی آیدض نزس عن، 

سنهدن ار عی اودض از جایش بلند عی اودض در رالدکه پج  دستش را روی صوراش و جای اا  هایش عی 

 .ش عخاطب ارارم عی دهدهجدض از اااق خارج عی اودض دنبالش راه عی افتمض با هماآ صدای گرفته ا

 عسکن داری ؟ _

به ادم هایش نهاه عی هنمض هدفجاآ عی اود آاپدخانه و دستهایش وجب به وجب در یخچال را دنبال ارص 

عی گرددض سبد داروها را از باوی یخچال برعی دارم و عرابلش عی گدرمض با نوک انهجتش خجاب های ارص ها را 

م ا هی عی گویدض بسته عسکنی را از بدنجاآ بدروآ عی آورمض از عداآ دستم این طرم و آنطرم عی هندض آخرش ه

عی گدردش و لدواآ آبی پر عی هندض امام عدت نهاهش عی هنمض اا به رال اینردر رساس و آازته ندیده 

 ! بودعش

  عهجدد؟ _

 .نهاه سرخ و پل  های ورم هرده اش را عی بدنمض صدایش عی لرزدض پر بغض ، با درد

  .اوآ سر درد اده _

  .چجمانم، بدن لدواآ و خجاب و صوراش عی رود و روی نهاه پر ررفش عی عاند

 !هی ؟ عهه خودت نمی خوای ؟ _

 .سرش را، با لب های برچدده اش باو عی اندازدض نوچی عی هندض لدواآ را عرابلم باو عی آورد

  .اده هر وا  عصبی عی اه ، سر درد عی گدره ، اعروزم هه اکمدل _

انهار هر دو همدیهر را از بر بودندضلدواآ را از دستش عی گدرم و روی عدد عی گذارمض انهجتاآ   چه عی گزتم؟

  .سزدد و ظریزش را بدن دو دستم پناه عی دهم
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 !ررفاعونو انددی؟ _

  .سرش را دوباره اکاآ عی دهد

 بهم رق نمی دی ؟ _

  !بدهچراض عی دمض به خدا عی دمض ولی او هم رق  _

 .خجاب ارص را عرابلم باو عی آورد

 ! ببرم بهش بدم ، بهم بره ضضض خب؟ یه واتایی ل  عی هنه، انها هسی رریزش عی اهضضض باباس  _

انها، هسی رری  او عی اد خدا بودض گاهی فکر عی هنم، فرهاد هاا  هم در عرابل این عهراآ زنده اده، هدچ 

 !ه  دااتدم ض هر دویماآ اا خودعاآ نمی خواستدم، هسی رریزماآ نمی ادادرای نداردض عن و اهورا به هم ابا

ارص، را از عهجدد عی گدرم و با لدواآ دروآ ی  سدنی هوچ  عی گذارمض دستم را هم پج  اانه های خواهرم 

 . سم  اااق هدایتش عی هنم  عی گذارم و

 !ه هدوم صراطی راه عداداو برو بخوابض عن برم ببدنم این داداش سلطه جوی ِ ل بازت، ب _

پتوی هوچکی دستم عی گدرم و با سدنی بدروآ عی رومض اده بودم عثل یو یو ، بدن خانه و رداط و هوچه در 

  .رف  و آعد بودم!اا نددی  در خروجی هال همراهم عی اود

  باهاش ب ث نکنی ، ختتب؟ _

دضبرو بابایی عی گویمض صدای غرغرش را خنده ام عی گدردض عهجدد در ی  آآ چند وجه از خودش نجان  عی دا

هم عی انومض پا به هوچه هه عی گذارم، عاادن هماآ جاس ض عدلی عتری هم اکاآ نخوردهض صندلی راننده را 

عرب هجدده ض بازویش را باوی سرش گذااته اس  و با انهجتاآ آآ یکی دستش، دو طرم اردره اش را عاساژ 

  عی دهد! عهجدد و این همه دا ؟

ا پج  انهجتم به ادجه ی عاادنش عی زنمض به خدا دیوانه بودض عازوخدسم داا ض سادیسمش فرط عال عن ب

 !بود

چجم هایش باز عی اوند و به طرم صدا عی چرخدض با سر هماآ انهجتم اااره عی هنم ض ادجه را پایدن دهدض 

ندض سدنی را عرابلش باو عی آورم، اخمش از همه وا  هایی هه دیده بودعش پر رنهتر اس ض سوالی نهاهم عی ه

 !دلم نمی آید هنایه بدنم ض بلکه همدجه خودش اروع عی هند

 ! عهجدد گز  سرت درد عی هنه _

به خاطر چه بود؟!ی  دور چجم هایش بدن   راو درک عی هردم و آآ فجار دادآ پدجانی اش به پج  دستش

 دواآ را بر عی داردض دو االدواآ و عن عی رودض دس  دراز عی هند و خجاب ارص و ل

 

ارص، عثل ا طی زده ها جدا عی هند و همراه هم، عهماآ دهانش عی هند و آب را هم ی  نزس سر عی 

  .هجد

 هنوز نخوابدده ؟ _

  . اکده به دیوار پج  سرم عی دهم
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  !نه _

الک هرده بودض پتو را نمی گویم، ی  بار هم اسپری وزم ادهض نمی گویم، خودش را اا عن آعده بودم از گریه ه

بدن دس  هایم جا به جا عی هنم ض عاادن امام فولش عهر بخاری نداا  ؟ اوی این هوا بخاری هم اازه به هار 

نمی آعد و این آدم پتو عی خواس  ؟! فرط عی خواس  اعالم ر ور هند هه اب همدن اطرام اس !ضاکاآ و جا 

  .به جا ادآ پتو را عی بدند و ررفی نمی زند

هر ررفی بدنم باز ب ثموآ عی اه، یا ل  عی هنیض این ا خوابددنم با این وضند  ص د  ندس  ، رختخواب  _

  .بندازم ، یا عی ری خونه ؟! عهجدد برات نارارته

صندلی اش را باو عی هجد و از آآ ژس  لننتی اش خارج عی اودضهمانطور اکده زده به صندلی، از گواه چجم 

  .ی هندهای رنگ ابش نهاهم ع

 برم او رار  عی ای؟ یا ندس  ام ؟ _

برای خودش چه عی گز  ؟ خبر داا  از عن و دلم ؟ البم را با ررم هایش درد عی آوردض از سر اب عن را 

ادید یاد پسر بچه ای عی انداخ  هه دعوا داا  و ل  عی هرد، اعا چجم هایش چدد دیهری داد عی زد!همی اه 

 . عی گج ، اا خودش را لوس هند! ندس  عی اد، هه عن هم ندس  عی ادم ررفش انهار دنبال عادری هم

فرط نهاهش عی هنمض ااید خودش ساه  عی ادض سر انهج  اااره اش را روی اردره اش فجار عی دهدض 

نهاهم به انهجتش عی عاندض دلم اکاآ عی خوردض اا به رال اینردر نددی  رسش نکرده بودم ، رس عی هنم سر 

  .دره خودم ، از درد دارد عی ارهدخودم و ار

 !عن چرا ؟ _

انهجتش را عداآ پدجانی اش عی گذارد و عاساژش عی دهدض اوس روی بدنی اش و اکستهی اش را اازه درس  

  .عی بدنمض پتو را جلو عی برم، نهاهم نمی هندض اعا ررم عی زند

  !نمی خوام _

خودم و پتو رائل عی هنمض راو دیهر، برای عن بدچاره، اهرم هم پتو را پایدن عی آورم ض لدواآ و سدنی را بدن 

عی هند؟ عواور هوندایی به سرع  از خداباآ سر هوچه عی پدچد و نور زیادش باعث عی اود چجم هایم را 

ل ظه ای ببندم ضچجم هه باز عی هنم ، سر او همانطور اکده زده به صندلی، به سمتم برگجته اس  ض نهاهش 

 عن اس ض اا به رال با امام وجودت دل  لرزیده ؟عستردم به 

 جوری هه رس هنی دستهای  رعق ندارند؟عنضضض عنضضض اصال نمی اوانم بهویم 

 .به جسم واعانده ام اکاآ عی دهمض عن آدم این چجم ها و ا ملجاآ نبودم 

  !نزس _

اُن  ه چجم  باوار از، او ندس ضعااق هه بجویض عنجوق بدارین آدم باادض زا  ارین باادض فردرارین باادض ب

 !صدای او این ادر خوش آهنگ بود، یا عن بی نهای  زیبا عی انددعش ؟

  !اصال، آخرین بار هی گزته بود، نزس

  هی؟ هی ان صدایش این همه دل اکاآ بده، اد؟
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لننتی ام فرط  عرگم عی گدرد؟ نزسم عی رود و بر نمی گرددض امام عردهای دندا را هم آب طال عی گرفتند ، دل

 !او را عی اناخ 

 به خاطر عهناز، نمدای ؟ _

 !عن را نمی اناخ ؟ خوب عنلوم اس  ض او را چه، به عن ؟

 !به خاطر عهناز بود؟ ااید

  !به خاطر فرهاد هاا  بود؟ ااید

  به خاطر ارساسم به این آدم بود؟ ااید!ا مل خاطرات دور و نددی  سخ  بود؟ نمی دانم؟

  . زنمض ی  بار و امام دل به دریا عی

  !همضضض آرهض همضضض نه _

بر هه عی گردم ض عستردم به عن نهاه عی هندض خودم هم عتن بم از این آراعش و ررم های آرام و ان پایدن 

 !صدایماآ با هم

 اا راو با خودت درگدر بودی ؟ _

عن به این آدم هه عی رسددم، دل و عدلدمتری اکاآ نمی دهدض ادم رفته را بر عی گردمض   نهاه واعانده اش را

 !جرات و زبانم چند برابر عی اد

او یه عدت هوااه ، از امام هوه واسطوره های زندگدم، فرط یه عالع  سوال بدرگ برام عونده ،اواع زیادیه  _

  بخوام به رال خودم رهام هندن؟ اا از گد ی در بدام ، اا فکر هنم؟

 .ابروهایش گره هوری عی خورند

دجه فرار از عجکالت بهترین راه رل ندس ض گاهی باید بری او دلجوآ ، اا خوداو پددا هنی! اا خودت هم _

ن ات بدیض او دریا، هر ادر اناگر عاهری هم باای، اا دس  و پا ندنی، به عرصد نمی رسی و غرق عی ایض غرق 

  .نجی، طنمه عی ای

اگر اجر زده بود، اگر زور گزته بودض اگر به سب  عی عانم در جواب ررم ررش، چه بهویمض اا همدن جا هم 

خودش ، با هارهای ع دب و غریبش، رمایتم هرده بود غلط نهزته بودض دلم را بارها اکسته بودض اعا او هه از 

رس و رال عن خبر نداا ! ارساسم به او ی  جاده بی انتهای ی  طرفه بود و عرهم امام درگدری هایم 

  .!فرط نهاهش عی هنم ض عاادنش را روان عی هندپدرش بود و ااید اوضضض

فکرااو هن ، عهناز بااه یا نبااهض اوآ باغ با امام خاطرااش ، اول و آخرش هس ض با آدعاشضباید یه روز این  _

بتی رو هه برای خودت ساختی رو ، بجکنیض اگه برده در رر  خودخواه بودآ و گذا  نکردآ ، او خودت باشض 

  !ی رار  ار زندگی هنیگذا  هن اا بتون

نهاهم عتزکر و درگدر به او عانده ضدستش را به نجانه خدارافظی نددی  سرش عی آوردض جمله آخرش را با 

  .ندجخند ع دبی عی گوید و عن امام وجودم در آاش عی سوزد

 ! اا فردا صب  _
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ن به فلد سرد در اکده عی عی رود؟ باورم نمی اود! این همه داد و بدداد؟ این همه ررص خوردآ و جدل؟ ا

 . دهم

 

  .ااید اانه هایم بارااآ و گرعدجاآ سب  اودض خن  اود

 رف  ؟_

پل  های سنهدنم را باز عی هنم ض نور هم وعپ رداط، بازارااآ عی هندض سرم را اکاآ عی دهمض با هماآ عوهای 

چرخ عی خورد، عثل چرخش درهم و خوارنهش نددیکم عی اود ض لبش طرش عی گدردض طرش عی گدرد و دندا 

آرام و دل انهدد نسدمی بهاری ض دستم را عی گدرد و سم  خانه عی هجدض همراهش عی اومض خواهر را گِلش را 

 .با هر چه عی سراتند ض خواهر بود و عهرش یهانه

 ! اگه داداش عنه، عی ره یه دور عی زنه بر عی گرده، همدن اوی هوچه رختخواب عی ندازه و عی خوابه _

 .با ان ب نهاهش عی هنم و او با صدای خش دارش، واویی عی گوید و عی خندد

 

 سرشض هند عی اکرار را ها دوباره او و خوابدم عیض آورد عی هایم لب روی نرعی و آرام ام،لبخند آعاده رختخواب

ض هرد عی هودهی دردهایش امام بدنض دهد عی الرلکم گاهیض اود عی هودک گاهیض گذارد عی البم روی را

  ضبود غندم  وجودش خواهرهمض هنم عی بازی عوهایش با و گذارم عی سرش روی را دستم

  !نزس _

 ضگویم عی هوعی

 بهم؟ چددی یه _

  ضگوید عی نکنی و هند عی جمع را خودش و آید عی بدش و گدرم عی گلویش زیر را دستم 

 ضبهو _

 عن و هند عی دلتنهم اش عدجی های چجمض خورد عی بهم هایماآ نزس ، رو در رو درس  خوابد، عی هنارم 

 ض!س  خالی روزها این هسی جایضاود نمی باورم

  ضهستی خوبی گاه اکده او _

 روی را دستشضاس  خودش عختصض ندس  هس هدچ عثل هایش اخم ولیض هند عی هوچکی اخمض خندم عی

 ضهند عی نهاه هایم چجم در عستردم گذارد، عی صورام
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 عیض لره او بدوآ خونموآ ستوآض بلرزه همتر زلدله، وا  اا بااه هاعل ستوناش باید خونه یهض گم عی راس  _

 !لرزه عی گاهی ، فهمی

 به خدره اود، عی سر ض خوابم عی پج  بهض اند هرده ام دیوانه دونزر این اعجب،ض عات فرطض عانم عی عااش

 آدعش عن ؟ چه گذاتهض نداا  عن دروآ ازض نداا  عادرش از خبرض نبودم عن ااآ خانه ستوآضاوم عی سر 

 !نبودم

 ضعهجدد بخواب _

 ی زعدعهضبندد عی را هایش چجمض هنم عی نهاهش چجم به گواه ازض هند عی االب اکمم روی را دستش 

 ض دهد عی اکاآ اعروز هدارم بار برای را دلم آراعش

ض دمبجدن عدد یه دور ، هم دور صب انه زده باروآ صب  یه برسه روزی هه اینه ؟ چده دونی عی آرزوم بدرگترین _

  !یبهضضض ،بهی هاا  فرهاد نهی بابا به! هنیض صدام عهجدد آب ی او،ض هنه هر فلکو گوش هاعوآ خنده صدای

 ضگدرد عی را چجمش گواه از ااکی ، اش بسته های چجم هماآ باض هند عی بغض

 !باباضضض با_ 

 ضهند عی زعدعهض هجد عی عمدری نزس

 !خواد؟ نمی هردآ برآورده دلتو خواد؟ عی هردآ آرزو دلم انوی؟ عی خدا _ 

 یع عرب باد عثل را انهجتانش او و گذارم عی اش، اده رلره دس  روی را دستم ه ض گدرد عی بغض را گلویم،

 اا ،د اعت انشض اوم عی سر  خدره فرط و انوم عی را عمدرش نزسض گوید عی بخدر اب عن به پج  هجدو

 عی ، هرد عی دور دور داا  اهورا ررفهای اد؟ عی سخ  داا  عن، برای خواهرم آرزوهایض اد عی سخ 

 .بس و خواس  عی خواب ذهنم و چرخدد عیضچرخدد

*** 

 سرع  ، سرم پج  همهمه صدایض ندارند ای فاصله سروط، اا هه پاهایی با و لرزاآض دارم عی بر اند را هایم ادم

 ج پ ااآ، یکی صدای پر و اند های ادمض آاناس  یکجاآ به ی  هه هایی صداض هند عی بدجتر را هایم ادم

 یغما به خاک هماآ با هم را عن هایش، ادم اند آعاج زیر خواهد عی انهارض زند عی ضربه زعدن به ع کم سرم

 عن به هم باد هنم عی فکر هه اند، اینردرض دوم عی فرطض هنم نمی نهاه را سرم پج  ضهند خاهم رنگ هم و ببرد

 ضربه و ها هزش پاانه صدایض اود عی بدجتر و هس  هم هنوز همهمه، صدایض گدرم عی دلهرهض رسد نمی
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 ارسم، عیض گردم بر ارسم عیض اود عی ار نددی  او روم، عی ار اند عن چه هرض اوند عی ار نددی  هایجاآ

 ضهنند خود اسدر را دستم پوس  هایش انهج  و برگردم

  !دارم هار باهاتض نرو _ 

 اینردرض آید عی عردی صدایض اوند عی اندار او های ادمض خوانم عی دل در وجودم امام با را خداض گردم نمی بر

  ضاس  آاناار آانایی، هر از  هنم عی رس ولی ؟ هدس  دانم نمی هه واض ، نا و ضند 

 !دخترم نزسضضض نزس _

 سرتر با هه بدنم، عی را علی بابا ی خمدده ااع ض بدنم عی عسدرم انتهای در و دور خدلی فاصله در را عاادنی 

 عی را زآ هنم عی رس ولی ندس ، واض  صوراجاآ هه اند، ایستاده زنی، و عرد هنارشض هند عی نهاهم غم و

 ضآید عی دوباره عرد صدایض دوم عی اندار و هنم عی دراز باباعلی سم  را، دستمض اناسم

 ضضضنزس _ 

 هنوز و،ا پاهای ضربه صدایض ندارم برگجتن جرات! آاناس  صدایشضخورد عی اکاآ البمض  گوید عی هه بابا بابا، 

 یا ل ظه زآض هند عی نهاهم فاصله هماآ از علی، باباض اوند عی انهجتانش، اسدر ای ل ظه بازویمض آید عی هم

 جد به ندس ، هسی او آورد عی یادم نما، امام ای آینه عثل خودم، ابده های چجم و هند عی عکث

 ض دل اه از خوانمش، عیض زنم عی فریاد وجودم امام با و هنم عی دراز را آزادم دس !نرگس،عادرم

  !وایسا خدا رو او عاعاآ ، عاعاآ _

 دنعاا هماآ سوار آنها ولی  برسانم آنها به را خودم هنم، عی االشض هنند عی نهاهم فرطض انوند نمی را صدایم

 اه ی دره به آنها اوم، عی ار نددی  عن چه هر و اود عی دور عن از فاصله هماآ از عاادنجاآ و اوند عی

 های آهن هایم چجمض  اوند عی پرت پایدنش به سرع  به ای دره باوی از آخرش و اوند عی ار نددی  جاده

ض  هنم عی التماسض درد باض هجم عی جدغضاود عی پرت سمتی به اش اکه هر ، اکه اکهض بدنند عی را عاادن

 ض زنم عی زارض اندازد عی جانم به رعجه اش خنده صدایض گدرند عی ار ع کم را بازویم او های انهج 

  ضنرو! عاعاآ! عاعاآضضض ختتتتتتتتتداضضض ختتتتتتتتتتدا _ 

 زا را بازویم هنم، عی االشضپدچند عی بدجتر بازویم  دور او های انهج ض آید عی دندا اه از خاآ، فرهاد صدایِ

 ضنده رهایم هنم عی التماسشض هنم عی گریهض اس  دره اه به چجممض اود بداورم،نمی بدروآ انهجتانش عداآ

 ضعاعاآ ، عاعاآ ، خدا رو او ، هن ولم _
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 ددهارس و غریب اکل به هایش چجمض گذارم عی هرده اسدر را بازویم هه انهجتانی روی را دستم و گردم عی بر 

 ض دااته نهه را عن بازوی و اس  دره به فرط ای

  !هن ولتتتتتتم ، لننتی هن ولمض بمدرم خوام عیض برم بذار _

 و یدآ عی باو ای ل ظه نهاهشض هند نمی رهایمض هنم عی هایش انهج  بند اواآ امام با را دستمض هجم عی جدغ

 عی ، عطلق سزددی فرطضضض هدچ!  ای ارنده هدچ بدوآ ، عردعکی هدچ بدوآ ، سزدد سزددِض نجدند عی رویم

 فاصلهض اس  امام ، بروم بلند ادم ی ض بروم ار عرب گذارند، نمی انهجتانش ندرویض گذارم عی عرب ادعیض ارسم

 ضضض! او و هستم عن فرطض آید نمی دیهر هاا  فرهاد صدایض رسد عی صزر به رفته، دره اه آآ هه عاادنی آآ با ام

 !عدره عی داره ،عاعانم عاعانمضبرم بذار ، خدا رو او خانم، عهنازضضضعتت ، برم بذار _

 بازویم روی ار ع کم را دستش او و هنم عی التماسض  هجم عی جدغض عاند عی رویم اش اده سزدد های چجم 

 او و عن جد به هه چددی انها فرطض هجم عی فریاد اوانم امام باض  هنم عی نهاه را اطرافم و دورض دهد عی فجار

 ضهوبد عی سرعاآ بر اند و الخته هه س  اعانی بی باراآ هس ،

 ؟ ندس  هسیض عدرآ عی دارآض هنه همکم یکیض هم  _

 از صدایش ؟ بود ه ا هاا  فرهادض هند نمی رهایم او و اندازم عی چنگ را صورام آزادم دس  باض  هجم عی جدغ

  باراآض اطره اطره بدن رتیض جا همه ازض سرم پج  ازض جاده اه ازض دره اه ازض آعد عی دور

 ضضضفت آاا ، فرهاد آاا _

 نگر نهاهشض ندس  دیهر پدجم دنداآ هنم عی رس هه اینردرض  هوبد عی دهانم به ع کم یکی آزادش دس  با

 ضگدرد عی خوآ رنگ اماعش اش سزددی و ندس  هم هنوز اش سداهیض گدرد عی خوآ

 ض بار صد نبر، ،اسمجو نبر اسمجو ، نبر اسمجو _ 

 هه فرهادی رتیض رسدد نمی دادم به هسیض هنم عی گریه فرط عن و هند عی اکرارش چردر دانم نمی! بارها

 عی التماسشض هرد نمی رهایم و بودم او دس  اسدر این ا عن و عدرد عی داا  دره اه عادرم! اد عی ادعایش

 !ندس  هار در خونی ولی و اس  خوآ از پر هنم عی رس هه دهانی هماآ باض هنم

 !عدره عی اوآ عاعانم ، برم بذار _

 عی االش هه بار هر لرزاآ، و عستاصلض خندد عی فرط اوض هنم عی التماس چه هرض وازه بی و بلندض خندد عی 

 هنم
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 از ای ناله صدای ، افتم عی التماس بهض!ندارد هلدد هه ازلی عثلض اود عی ار ع کم بازویم دور بدجتر او دس 

 ضزنم عی فریاد هرم هق هماآ باض آید عی دره پایدن

  !عدرآ عی اوآض ارسم عی عنض هنه همکم بداد یکی بداد، یکیض روخدا او _

 هب عستردم هایش چجمض دهم عی بدروآ آهی با را نزسمض گردد عی بر هه نهاهمض نجدند عی ام اانه روی دستی

 ضهنم عی اااره عهناز سم  به دستم باضاس  عن

  ضهنه نمی رهام ؟ نه ؟ اونی عی او هن، همکم _

 آآ ضهجاند عی خود سم  به بدجتر عرا اهورا،ض  ایستاده عرابلم هم هنوز اوض هند عی رلره ام اانه گرد را دستش

 بخش آراعش ن وای ی  عثل هه صدایی باضضض آرامض گذارد عی بازویم دور و عهناز انهجتاآ روی را دستش یکی

 عی آزاد بازویم دور از را انهجتانش ی  به ی ض زند عی صدایش هه بار هر ، بار چندض هند عی صدا را اوض اس 

 و اآلرز هایی عردع  به سزدد ،از سزدد به سرخ ازض گردد عی بر نهاهش رنگض اود عی باز هه انهجتش هرضهند

ض اوس  ر ور در و او نددیکی در آامسزرش و دندا امام فرط هه انهارضهنم عی ار نددی  اهورا به را خودمض زنده

 باو آلود درد لرزای و رعجه با اهورا، صورت عرابل را دستشض خورد عی سر عهناز های چجم از دانه دانه اا 

 ولی روم، عی عرب ادعیض  ارسم عی عن و هند عی گریهضاوند عی صوراش نددی  هایش انهج  نوکضآورد عی

 روی عهناز های انهج  نوکض  هنم عی رسشض گدرد عی ار ع کمض اوس  عردانه های دس  اسدر هایم اانه

 ضنجدند عی اهورا، صورت

  !هستی جا همه! هس  جا همه ات سایه ، هستی جا همهضضض  اوضضضاو _

 گوام در اهورا صدایض گردم عی بر عربض اوند عی ار ضند  پایدن آآ های ناله صدایض بلندض هند عی گریه

 ض بوده صدا همدن خوابم وویی سالهاس  انهار آرام،ضاود عی زعدعه

  ضببدن جلواوض جلو فرطض نکن نهاه عربو _

 عی را انم امام لرزض عاند عی اهورا صورت روی عهناز دس ض هستند هم هنوز صداهاض گردد عی بر ناخودآگاه سرم

 ورد خدلی عردی سایهض  او فرط ، عهناز جد بهضضض ندس  هسیض  بدنم عی را جلوض خورند عی بهم دندانهایمض  گدرد

 زلا عهناز نهاهض بارد عی باراآ فرط این ا ولیضآفتاب و اس  آفتاب فرط سرش باوی و عانده چتری زیر عا، از ار

 عی هه برض گدرد عی را نهاهم ردض هند عی نهاهم فرطض هند نمی جدا  اهورا صورت از را دستشض اود عی صورام

 هایش فریادض هند عی جدا را دستشض ! ارسد عیض هجد عی جدغض آید عی سمتماآ به دس  به چتر عردض گردد

 ض اناسم عی را عردض  زنم عی زانو برند عی زانوهایم از رعق
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  !نداضضض نداض فرهادض فرهاد _ 

 بازویم زیر دس  اود، عی خم اهوراض بهدرد سرم روی خواهد عی آورد عی نددی  را چترشض بدنم عی را ااعتش

ض داو عی اار و ادره دنداض عاند عی گلو در صدایمض اود عی نددیکتر هاا  فرهادض روم عی عرب عن ولی اندازد عی

 ادب چه هر ازض افتم عیض هنم عی دره ادب پرت آنی به را خودم عن و اوند عی بلند دره اه از عادرم های ناله

 ضبس و اس  گرم ام اانه فرطض روند عی ها همهمه و اوند عی گم صداهاض س  بلندی و

  ضنزس ، نزس _

 یع هابوسض اوند عی بخش ازا چجم جز  دو ازل هایم چجمض هند عی آزاد را ام اده ربس ،نزس بلندم هدع

 و هس  الخش عطر  ضافتند عی هم روی  هایم چجم ای ل ظهض دارد عی بر ام اانه روی از را دستش !دیدم؟

 .آرام آرامِ ض اوم عی آرام! عانده

 بازض دآی عی پچ پچ صدای بدروآ از بندم، عی چجم و هنم عی نهاه اش رفته های ادم به و هجم عی عمدری نزس

 عی هال وسط عردِ  ااع  به چجمم اش، دوباره ادآ بسته از ابل و هردنم باز چجم با اود عی همدعاآ در ادآ

 ضگدرد عی عرابلم را آب لدواآ عهجددضافتد

  ضعداره جا رالتوض بخور آب خورده یه _

 ، هن خوابمض  رفته وجودم امام از رعقضهند عی اهرم ام اانه پج  را دستش!ض عاند عی یاب  انهجتانش به نهاهم

 و رمگد عی دستش از را لدواآضگذرد عی هایم چجم جلوی از دی اف فول هدزد  با فدلم ی  عثل بارها هابوسم

 ضگدرد عی راه گوام پج  از عرقض هجم عی سر نزس ی  را آبض نجدنم عی خودم

 ؟ چنده ساع  _

 ضگوید عی آرامضگدرد عی را لدواآ و هند عی دراز را دستشض هند عی بد را رالم ام گرفته صدای

  !ای بددار خواستی خودت وا  هر گذااتم ندوعد، دلمض بودی بددار دیجب دیدم ، ظهره ی  نددی  _ 

 آآ و عهناز هابوس هه ابی آآ یاد ، بودنش ازض ع بتش ازض اود عی گرم دلمض  هارد عی ام پدجانی روی ای بوسه

 چردرضهند عی خراب بدجتر را رالم بدهد، دستم را آب لدواآ همدن نبود هسی و بودم دیده را ااری  دخمه

 دها پر هم باز ولی دااتند آعد و رف ض دااتند دردسر بودند، پرض بودند هرده فرق نددی  روزهای آآ با روزهایم

 و رمگد عی سرم باوی دیوار به دس !خاهستری و آبیض صورایض سزددض بود داده رنگ بهجاآ آدعها ر ورض بودند

 ردرگد دوباره را ذهنم بازویم، زیرِ  دس ِض گدرد عی بازویم زیر را دستشض ایستد عی عن با همدعاآضاوم عی بلند
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 بدن رتی بود بار اولدن عن ولی بودند، همهض بود عهناز! بود هم هایم هابوس در رتی اهورا،ض هند عی هابوس

  ضگذارم عی انهجتانش روی دس !دیدم عی ع و را علی بابا و عادرم هابوسم

  .نجدم هه فل  ، بود خواب یه ، اونم عی خودم _

 عدخ نهاهش رود عی بدروآ اااق از هه آخری ل ظهض گدرد عی فاصله رختخوابم و عن ازض دهد عی اکاآ را سرش

 از بند و بود دااته ام نهه بددار را دیجب امام هه افتد عی چددی به نهاهم هم عنض اود عی اااق ی گواه ای

 رپ نهاهشض اود عی ام خدره و گردد عی برضبودم گرفته دس  به را دیوار پای ای و بودم هرده اوهل صب  اذاآ

 خودش با ررفش نهزتن و گزتن بدن دهد عی نجاآ آورد، عی آنها به هه فجاری و هایش لب و اس  ررم از

 لیو بدزتد ها اازاق اود،خدلی باعث هارم این ااید دانستم عی باداباد، چه هر هنمض عی رارتش اس ض درگدر

 اا هوبددم عی ع کمی سد به را خودم ع کم دااتمض رفتم عی جلو ارساسم، دل و چجم با ها دیوانه عثل دااتم

 ر ورش، به ارساسم بودآ دوگانه و هاا  فرهاد گرم های عهجدد،دس  اا ضاود آزاد نزسم ااض اود باز راهم

 در بدن از را ااعتش هه بود،عردی هم بود،او انداخته گدرم آسماآ و زعدن بدن هه خانه،چددهایی آآ خاطرات

 !هس  خوب بودو خوب چدد همهضهایم بدداری و خواب بدن زنی و بودم دیده

 !وزعند عسکن، ارص لبخندهایمض هنند عی درد هایم فکر!اس  بد رالم همی عن فرط 

 نمه یاب  خودم به اا عدام ولی! نهضضض اایدم ، هنه عوض برام چددارو خدلی ام ع وونه اصمدم این ااید ، عدام _

 ضارصدر بی ارصدرِ  بی ، ام زندگی این اازاقِ  ارصدرارین بی عن ،

ض  آازته رالی عانم،با عی عنضرود اود،عی عی هایش لب نرش الخی به هه لبخندی با و دهد عی اکاآ را سرش 

 پاهایم بهضآید عی بدروآ از همراهم الزن زنگ خودم،صدای و بودم عانده خودم فرطض هرد نمی درهم هس هدچ

 عی در به هوااهی ارهضخانه این از بدروآ چه و اااق این از بدروآ رفتم،چه عی باید هه باوخرهضدهم عی اکاآ

 سخ  برایم ازسدرش هه ای چهره با بدنم، عی را اوض هنم عی باز رعرم بی و زده یخ دستهای هماآ با را خورد،در

 ضضضاو نه و هنم عی سالم عن نهض  هنم عی نهاهش فرطض اس 

 و هنم عی دراز را دستمضدهد عی اکاآ اکاآ عرابلم را گوایضاند اده گم ذهنم لغات دایره در اعروز هلمات انهار

 عی اماس باید آدم این بودآ با و اوآ همدنضهند عی بدار را رالم خانه صارب پدرزآ اماره یِ  گدرعش عی

 به چجممضهند عی اده،نهاهم بدن ذره عثل هایی،هه چجم با اهوراضهند عی داغ را عغدم زنهش گرف ؟علودی

 دنب از گوایضبدنم را ااصال دهمه برم عی دس !بودم هرده اش ذخدره بود؟صاربخانه ا ط اسمضعاند عی صز ه

 اا برم عی باو را دستمضندارم را دیهری جنگ نای نجدند،ولی عی اخم ابرویم دو بدنضاود عی گم هایم دس 

 اش،ف ای گرفته و بم صدای هم بندضآید عی باو سکوت و ایس  نجانه به هم،همدعاآ او بهدرم،دس  پسش



 

خواجه پور)ونوس( زهره –رمان دور دنیای تو می گردم   

 عی نهاهماآ نهرانش های چجم با آاپدخانه در چهارچوب بدن عهجدد،ضهند عی پر را خانه ی گرفته و ساه 

 خودم،از از آید عی بدمضگذارم عی سرم ی هاسه روی را ام عانده هوا در دس ِضهجد عی ادر سرم پج  رگضهند

 !هنم عی سکوت ولی دندا،

 !بله _ 

 وزشس به را سرم،عغدم پج  دوم ادرضآید عی سمتم بهضاود عی دورار آاپدخانه از ادعی عهجدد و گوید عی بله 

 ضاود عی داغ سرم هنم عی رسضهجم عی عمدری نزس و بندم عی چجمضاندازد عی

 ضخانم دارآ هسال  خوداوآ _

 ضگدرد عی خوآ بوی ام ،بندی عمدقِ نزس

 .بوده هم زیادی آاازاده هستم،لط  عطلع بله _ 

 گرم هایم لب باوی!ندارم بجر این هارهای در نرجی هدچ عن هم فهمم،باز آید،عی عی هه هال در بستن صدای

 ضهند عی باز را هایم چجم عهجدد نهراآ صدایضاود عی

 نزس،خوآ! _

 خنده به لبمضگدرد عی ام خنده انهجتانم روی اده عهماآ خوآ دیدآ با و رود عی لبم باوی خودآگاه نا دستم

 ضگدرم عی عهجدد صورت عرابل را دستمضآید عی هش

 !خونه اوه، _

 یع ابرویم دو بدن اخمضهجم عی عرب را سرم آورد عی جلو صورام عرابل را انهجتانشضاود عی عهجدد،نددیکم

 ضنجدند

 نکن هثد  دستتو ، ندس  چددی _

 ضضض اعا_

 صورام دیدآ با و اود عی داخل درهم ابروهایی با اهورا و اود عی باز هال در هه روم عی سرویس در سم  به

 غرور،ل  جد به رنهی هایش چجم ، عرگم از ابل هم بار ی  !؟ نه اس ، خوبضعاند عی عاام ای ل ظه نهاهش

 ضبااند دااته دیهر چددهای دانم بازی،نمی

 !خوبی؟! ؟ ریختده چه این _
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 بارها و بندم عی چجم بارهاضزنم عی آب بارها و بارهاض رسانم عی سرویس به را خودم و گدرم عی او از را نهاهم

 ازضدوزم عی آینه به چجمض زند عی صورام به اده عج  آب و اود عی سایه گرم و بدرگ دستی هنم عی رس

 به آرام ی ضربه چند صدای! بود؟ وااناهه هاا  فرهاد ادم ؟ چه بهض نبودم آدعش عنض گدرد عی ررصم خودم

 ضزند عی صدایم بغض از هایی رگ با عهجددضگرداند عی بر سمتش به را سرم در،

 ؟ خوبه رال  نزس، _

 یع اوس و هش همی لبمضهند عی براندازم برااش نهاه باضروم عی بدروآ و گدرم عی عجتم عداآ دستمال چند

 آدعی ابدهم،اا بدجتر سزدهی به فهمم عی هم خودمضگردانم عی برش و گذارم عی بازویش روی را دستمضآید

 !عاال

 !خوبم _

 ار ؟نهاهش دانم نمی هردم؟ نمی دعوا چرا ؟ هردیم نمی ب ث چراضآید عی بدروآ آبی لدواآ با آاپدخانه اهورا،از 

 عی سوالی جمله ی  فرط!بدنمش نمی و بدنمش عیضچرخاند عی صورام اوی دور ی  اندازدو عی صورام به

 ضپرسم

 گز ؟ عی چی خونه صارب _

 هر ، ای گمجده یافتن از اطمدناآ بدن ، لبخند بدن چددی ی  عثلضبندد عی نرش لبهایش روی ع دبی طرش

 ضرود عی باو اش لننتی ابروی اای ی ض هجد عی اش ریخته بهم عوهای به دستی!اس  عتزاوت ؟طررش چه

  !هرد عی اوجده _ 

ض دهم نمی اهمد ضاندازد عی دلم به اهوع غذا بویضروم عی آاپدخانه سم  به عستردمضگذرم عی هنارش از

 امام در عمرم، طول در هابوس آآ از بند را رالتم ارین خنثی ادهض عرگم چه دانم زنمضنمی عی صدا را عهجدد

 ضهنم عی رس رگم به رگ

  !گجنمه ، عهجدد _

 هردآ پددا سرگرم را خودمض انوم عی سرم پج  را خواهرهم ااد صدای هنمض فکر چددی به فنال نمدخواهم

 ضهنم عی لدواآ و اااق

 !عتتتتتتاه اووم ، پختم هتل  برات _

 ضاود عی بلند هال از اهورا اجرضآورد عی در دهانش با هم صداییضهند عی جمع دهانش جلوی را هایش انهج 
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 ضعهجدد _

 عثلض بدنم نمی را اوض گذارم عی هنار را اهوع و گد ه سر! اس  بند نزسم به خواهرهم نزسِ انهارض خندد عی بلند 

 غریب و ع دب ررهاام عن دانم نمیض گذارم عی جا عدد پج  را آنهاض اود عی خورده هه ناهار ، ناعرئی چددی

ض روم عی اااام سم  به ررم ،بی داغانم و درب گوای باض!نارارتمضاادمض هندمض اندم هنم؟ عی رس یا ، اس 

 ، اس  خودش اعا عهجددض هم عن ادهض ساه  اهورا ع دبی طرز بهض هردم عی رل خودم برای باید را چددی ی 

 برایم، خانه دیوارهای آنطرم نزر دو سکوت ان دلیض هدچ بدوآ و آرامض گدرم عی را اش امارهضخودش خودِ

 آرام همی همی،فرط ااید هایم، عج  عثل ، ع کمض بکوبم خودم سر بر چددی خواهد عی دلمض اس  عدخرم

ض جمه عی صورام به ع کم بارها را دستمض اود عی درپدچ پدچ هم عن پدچد،دل عی گوای در هه صدایشضبهدرم

  ضافتد عی گد گد به هایم گونه هنم عی رس هه اینردر

 ضجانم _

 !؟ چرا خدایاض  اوانم نمی ، هنم درک اوانستم عی را هایش گزتن جاآ همه هاش 

 !سالمضضضست_

 !هند عی بدار را رالم هایم هردآ رس این دردض هنم عی رسشض آید عی هوه بلندی از انهار نزسش 

 ؟ خوبی ، دخترم سالم _

 !بودم خنثی نبودم؟ بودم؟ خوب

  بدندم؟ ررم _

 عی دور را دندایم بلندش های ادم هنم عی رس ، سرع  پر و اندض آید عی رفتنش راه و هردآ رره  صدای

 ضزند

 !بابا برم، چجمات اربوآضضض بدندم _

 ضگدرد عی راه ام گونه روی دراا، ااکی اطرهضزنم عی آخرش و خورم عی بار چند را ررفم 

  !اونم نمیضضض عن _ 

 ضاود عی گد  هم اایدض اود عی هاعل سکوت خط آنطرمضآید نمی زدنش ادم صدایض هاعل اوا  ایستدض عی

 !رو؟ چی _
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 ؟ خبره چه این ا دوندن عی _

 ضسکوت و سکوآ دوباره آیدو عی خش خش صدای

 !پا و سر بی عردکِض هنم عی عجخص آدعم اوآ اکلد  اون ا برسه پام ، گزته دیروزو اازاق اهورا _

 هه هند نمی هم فرایضض!او رتیض رسد عی هردآ عجخص اکلد  به اول عردانهدجاآ رگ و انصب همدجه عردها 

 ضبااند

 ! ده عی گدارش عو به عو اخبارو همه پسراوآضخوبه _

 ضگدرد عی ررصمضآید عی اش خنده نرم صدای

 !؟ خندین عی _

 ضهند عی صام را صدایش

 ؟ هنه عی اذیت  _ 

 !ندس ؟ دوس ، پسر هاا ، فرهادض پرسدد عی ها چه پدرشض بود هرده نابودمض هرد نمی اذیتم 

 ذارین؟ نمی بمونم؟چرا ذارین نمی چرا _ 

 اا هه ل نی ارین جدیض اود عی جدی صدایش ل ن 

 هند عی یاب  خودسر عن به جدی و بار اولدن برای زدنش ررم ی جذبهض خورده هایم گوش به او از رال به

 !دارند ای پدرانه ی جذبه وا  به فرزند، به دادآ عجق و عهربانی اوج در پدرها همه

 عی ا مدل خودعونو  داریم هنی عی رس گاهیض نداری ابولم نمداد؟ خوا  عن ازض دلخوریض گد یض نارارتی _

 نهات،ض دیدم ادنتو بدرگ ولی نکردم، بدرگ  و بودی چجمم جلوی سالها درسته! دونم عی چددو همه هندم؟

 این!؟ هنم چه رسو این ، پدرام ، دخترعیض داره عننی عن برای هجددنتم نزس رتی هردن ، بغض زدن ، ررم

  باباجاآ؟ هنم، چه رو نهرانی

 همراهش انم هه لرزید، عی چناآضهرد عی رها را خودش یکهو و نجس  عی بلندی باوی دلم باباجاآ، گز ، عی

 ضاد عی

 ضضض_ 
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 خواهجم آخرین بذارض دخترم بزهم ، جاآ نزس ام زنده هنوز خبرم، بی ازت ل ظه هر لرزه عی دلم و دس  _

 وآا عال هه همونردر خونه اوآض داریم و دااتدم نسبتی چه عا بزهمدم، هم هنار بذار و بداض عدیدم بداض بااه ازت

 و نااعنی از نلرزه پجتم صب  اا اب بذارض بدا فرطضضض هنم عی خواهش ازت هس ، هم او عال ، هس  ام بچه دواا

 عدیدم؟ فهمی عیض هنم لمس خودم هنار دلواپسدتو بذارضبرت و دور خطر

  ضهند عی سکوت ای ل ظه

 عجکلش فرطض دلواپسه اونمض سخته بودآ عردض عنه عثل اونم اعا ، هنه عی نارارت  هاراش با اهورا اگه ببخش_

 بزهمی؟ دردعو دخترم بهم چی!بده نجوآ جوری چه ندادم یادش اینه،

 خواهم عی هه چددی هنم عی رسض هند نمی ام راضی خواهجشض دهم عی گوش فرط و هنم عی سکوت 

 ضندس 

 ؟ نخوام اگه ، ندام اگه _

 ضهند عی گرم را گوام ، گوای پج  ع کمش نزس صدای

 جاآ؟ بابا بااهضضض هن ،درک دختر بنده نزس  به نزسم ، باای او جا هر ، عدام عن _

 فتهگر را اصمدم هه عنض نجس  عی البم پیِ  و رگ به و هرد عی ام واعانده همدجه باباجانش ؟ هردم عی درهش

 آ؟اد ا ردر دیدآ؟ هابوس ؟ ادم  چه به اود، سبد نورش هه بودم چراغ ی  عنتظر او، ررفهای با راوض بودم

 ضضضض_ 

 ضگردیم عی بر هارام ادآ امام ع ض به جاآ؟ نزس دیهه عدای _

 ضضضض_ 

 نزس؟ _

 ارجمه اواند نمی ای ناعه لغ  هدچ را پدر،ضگدم عی لب صدایش، اوی التماس ی عانده اه از صدایش، ان از 

 و ع کمض اند بوده پدر روزی ها هوه انهارض پدر یننی دندا ضپدر یننی خوابختیض اس  پتتتتدر فرط پدرض هند

 ام آینده روزهایض زنم عی ام اصه دل بهض باد بادا چه هرض بندم عی چجم!هجدده فل  سربه و ابه  پرض استوار

 اینکه، ادم  به عوهایم، اار اار روی دوباره ، گرعش های دس  سایه دااتن ادم  بهض  روزهاس  ارین سخ 

 ضهردآ زندگی ادم  بهضباام دااته خانواده دوباره خودم برای اوانم عی هم عن

 !عدام _
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*** 

 دزتیب ندس  عهمض  جلوار جلو، بروی بایدض هنی خراب و بسازی باید را سرت پج  های پله بهدری، هه اصمدم،

 به ایمه فکر برهم، و هم در جنهل بدن ااید ، روم عی جلوض ببدنی را سرت پج  نتوانی هه اینردرض بروی! ؟ نه یا

 سدرع طول امامض ندس  عجخص خودم، با اکلدزم هه، خودم از آخ ضروان چراغی بهضبرسم آبادی به ، برسم نتد ه

 در عدت امام ضاند هرده پراش غم و ناباوری عداآ اادی، اوج از عرابه ی  هه هسی یا و سوگوارم آدعی عثل را

 پدرزآ صدایض بودم نخورده اکاآ بود، آعده غریبه صدایض بودم درگدر خودم با اااق ی گواه ، فرط!  ام خانه

 ،با پدرزآ با هارگر، با اهورا ب ث صدایض بودم نجده جا به جا وجب ی  اندازه ،رتی بود آعده خانه صارب

 ند،سوخت نمی اا هه اینردر ع کم،ض  بودم هرده عدخ ای گواه به را هایم چجم فرط عن بود آعده الزن و عهجدد

 ای هماآ گرفتن دس  و در پج  آدم نزر چند و اااق ی  و بودم عانده عن هم آخرشض زدم نمی هم پل 

 و خرت عداآ را، باباعلی راف ِ  دیواآ انها و  بودم ریخته اویش را، پالسم و جول همهض چمدانم اااام، درِ پج ِ

ض بود همراهم و بودعش گرفته آغوام در بهذارعش، جایی اینکه، جای به و بودم دیده آخر ی ل ظه هایم پرت

 هردآ، نهاه بدوآ !بهذریمضضض هم او بلکهض گدرد عی آرام دلم ببرم، همراهم را اش عالاه عورد هتاب هردم، عی رس

 دروین ی  دانستم عی فرطض اود عی چه ببدنم رتی بودم نکرده نهاهض بودم خدیده بدروآ به اااق از هسی به

 هه جاییض بودم فراری آآ از هه برد عی جایی سم  به را عن زعدن، ی جاذبه از ار جاذبه با و ربا آهن از ار اوی

 دلم فرط! ساه  و دیوانهی و گد ی بدنض بودم هنده دل ام، خانه از !هرد اروع نو از بجود، ااید هردم، عی فکر

 واهض بود اده عوض رویش و همتر،رنگ روز نص  از برایم دندا! ررفهایش و هاا  فرهاد به بود، خوش نزر یه به

 و زد عی ررم عدام عهجدد،ض بود خالی خالیِ طبل، ی  عثل سرمض بودند بسته را درهایجاآ هایم ریه اعا بود،

 رنهی سداه اطار عثل ها، ساختماآ های سایهض ادند عی رد درختها هنارعاآ، از!عن عثل نه اعا بود، ساه  اهورا،

 ی ادجه به زده اکده فرط عن و دویددآ عی زندگی سم  به اندار ها، آدمض  گذاتند عی  هم سر پج 

 ضهردم عی نهاه بدروآ به یاب ، های پل  با عاادن،

*** 

 نمی دلمض ببدنم را سزددش نماهای آجر و دیوار رج به رج و زاویه به زاویه خواهد نمی دلم ایستدو عی عاادن

 ،رتی چدد همه با دادم عی اکن ه را خودم دااتمض بداورم خاطر به را اش طالیی های نرده و عجکی درِ خواهد

 بودم گزته و بودم آعده در اااق از واتی، از انهارض اود عی پداده عن، به نهاه اهورا،بی !خانه این ظاهر و اکل

 یع عاادنش عرب صندوق ادآ بسته و باز صدای ضبود اده امام برایش چدد همه اسلدمم، و باوس  پرچمم

 صدایم عهجددض گذارد عی خانه در عرابل زعدن روی را دهد،چمدانم عی عاساژ را گردنش پج  رالدکه درض آید

 و طنم امام روی هم اینبار!ندس  آدم دلِ  طبع به زندگی هه همدجهضهنم عی نهاهش رال و رس بی و زند عی
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 خدا به هه دستم ض،بمانم خدره ای نرطه به و گواه ی  بروم فرط خواهد عی دلمض جدیدش و ع دب های عده

 عی چجمض گدرم عی را چمدانم ی دستهضعرابلجاآ در هوااهم و هم زیادی انهار هم هایش بنده بهض رسدد نمی

 و رنگ سداه در به عستردم نهاهمض  آید عی بار رمل عاادن اوا  صدایضاوانستم عی عنض هنم عی باز و بندم

 بار برای و دوبارهض ایستد عی ام اانه به اانه عهجدد،ض انوم عی را زدنش هله و سر و اهورا صدایضاس  بدرگ

 سرم روی البم، دروآ دندای هنم باز لب اگرض اس  سکوت پاسخش امام و زند عی صدایم ، ناهار از بند چندم

 .هنم عی ع کم چمداآ  ی دسته دورِ  را دستم عج ض اود عی آوار

 را راستم سم  هه اینردر ، روم عی عستردمض گدرد عی درد چمداآ دسته دور هایم انهج  فجار از دستم عچ

 س د از چمدانم جلو، فرطض نبدنم را رنگ ارعد های آجرسزال نمای با دلبازی و هوچ  ی خانه هه اینردرض نبدنم

 انهجتاآ خودخواهم، خواهرک انهجتاآِض روم عی و هنم عی رس را اهورا دس ، گرعایض اود عی جدا هایم

 اهنه جلو به گزته خودش جلو، فرطض روم عی و هنم عی رس  هنارم را اهورا ضروم عی و گدرند عی را بالاکلدزم

 لچهبد صدایض ببدنم را یاس هوچ  بواه و سزال آجر نمای با ای خانه اا گردم برنمیض اوم عی ردض عرب نه هن،

 ، نه هه زندگی ضآید عی باباعلی ی زعدعه صدایض آید عی خورد عی یاس  ی بواه هنار و زعدن به هه هوچکی

 عی ره را هایم گوشضبرو عستردم،ض عالیم نسدم ی  عثلض ع کمضضض برو !نزسضضض برو ضگذارم عی سر پج  را دندایم

 و خانم سوسنض هم را علی بابا عردی، ی سدنه خس خس صدایض نجنوم را ام گذاته های خنده صدای اا هنم،

ض ومر عیضهند عی آرام  را دندایم اش، عادرانه الب صدای و گدرد عی بغلم سوسنض اند ایستاده انتظارم همسرش،به

 ااد صدایض اود عی باز رویم به و اود عی رنهی سزدد در نددی  اش عردانه دس ض آرامض ساه ض پله به پله

 عغدم، صداهای و همهمه ضها پله پایدن از را خانم، سوسن های گزتن اکر صدایض انوم عی هنارم از را عهجدد

  ضعاند عی رادیو هردآ، عوض عوج عثلضآید عی همه صدایض اوند عی ار هم در

 ض خواند عی وویی عادرم خش، خش

  ضخندد عی سندد خش، خش

 ض آید نمی باو نزسش و اش سدنه علی بابا خش، خش

  ضرود عی ام صداه ارباآ هاا  فرهاد خش، خش ضاود عی عوض عوج 

  ضهند عی را زده باراآ صب  ی  آرزوی عهجدد خش، خش ضاود عی عوض عوج

 ! خش خشض خش خش

 ضبود گزته خودش! اس  عتنزر عن از اهورا و اود عی عوض عوج
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 هایم گوش نددی  اهلل بسم عثل چددی رسدن، راجض هند عی عننی برایم را زندگی هوعن،ض گدرد عی آرام عوج

 و تداف عی آرام اعواج روی هن اری نابه و بلند صدای یکهو ضزند عی لبخند پارسا،ض هند عی صدایم پرندض گوید عی

 ضبلند بلندِضضض  عهناز ، اس   نزر ی  صدای فرط و هند عی اددی خش خش

  ضآید عی صدایشض  گذارد عی اااق همد نددی  را چمدانم

 !اوعدی خوش_

 زا ار بلند ، دیروز از ار پرض بدنم عی را او خواهرم، اانه باوی از فرط و اود عی عهجدد های بوسه آعاج صورام 

 به نهاهش او، و هنم عی هایش چجم عهماآ را پوزخندمض هند نمی رسش البم هه اینردر! ار دور اعا ، همدجه

 را البم عداآ بدرگی ی ؟نرطهض آورده هارهایش با آراعم دندای سر بر چه دانس  عی ضرود عی و افتد عی زعدن

 ، زده ذوق عهجدد،ض رود عی و گوید عی را آعدش خوش هه اهورایی و اااق ی  و عانم عی عنض  هند عی سوراخ

 هه وسایلی ادآ جا به جا صدای ، خانه از بدروآ های زدآ ررم صدایض چدند عی را هایم لباس دانه به دانه

 هن زندگیض بندم عی چجم و اندازم عی اااق عبل ا  روی را خودم  ضانوم عی را اوند عی زعدن زیر عهماآ

 !نکن نهاه عرب به جلو، به رو فرط! نزس

 هایش لب نرعیضرا ادنش خمض هنم عی رس را ر ورشض هنم نمی باز را هایم چجم و هند عی صدایم عهجدد،

  ضهنم عی سکوت ، هنم عی رس ام پدجانی روی را

ض نجسته عهربون  دل به درد ببخش دیم، عی آزارت ببخش ، برم اربون ض اوعدی خوش ، آب ی اوعدی خوش _

 خونه او صدات خوام عی ، بغلم به بغلض هنارم! همدجه ، باای خوام عیض خودخواهده دردم انها ارصدرم، بی عن

 صدای ویان عی! نزسض آانا اعا غریبه، آدم یه رکم به ابلنا، عثل نهض آهسته و دور ابلنا عثل نهض نددیکم ، بپدچه

 !؟ضضضعنو

  ضگدرد عی را راستم دس ض هنم نمی باز چجم

 خب؟بااه؟ض بموآض فراته اوض بدیم عا _

 گذرد عی سخ ض  اااق این عطلق سکوت و ذهنم های همهمه صدای و عانم عی عن و رود عی! هنم عی سکوت

 ،ی  هم این ا غروبِ  پدش و پس های ساع  این ، طرم ی  ام گذرانده صب  از هه ل ظاای امامض

 عی آغوش در را وخودم هنم عی رها دستم هنار عدد روی را باباعلی راف  دیواآ بسته، انها،چجمضطرم

 اره صدای !آعده همراهم این ا ام خانه جدرجدرک نکندض آید عی آانایی جدر جدر صدای و اود عی اب ضگدرم

 اجازه بی در اینبار، و خورد عی دوبارهض ام بسته چجم و ساهتم عن و بار سه ، دوبار ، بار ی  خوردض عی در به ای
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 دااتم هه راو ؟ ه ایی خدایاض هاعلم سکوت روز ی  ع تاجض اند بسته هم هنوز هایم چجم!اود عی باز عن، از

  !خدا بجنو نه؟ ، اس  ام اواع همترین این دادم، عی ام اصه دل به دل

 ضهنه هم  به  بهو خانم سوسن به دااتی ارتداج بهجوآ اگه ، زعدن زیر گذااتن گزتم وسایلتو _

 آنهمض ام نکرده باز چجم بدجتر بار چند هه عن دانم؟ نمی ، اس  ااری  اااق ف ای امامض دهم نمی اکاآ را سرم 

 عی رس نددیکم را، ر ورش ضآید عی هایش ادم صدایض  غریب و ع دب دلی دل برای ، هوااه ای ل ظه برای

 شا سایهض  هنم عی جمع را هایم چجمض  زند عی هایم پل  پج  هه اندی نور و برق هلدد اقِ  صدای بند و هنم

ض عانده ام خدرهضساه  و آرام ، ایستد عی دانم؟همان ا نمی ، گذرد عی دادره چندض  هنم عی رس سرم باوی را

 ضپرسد عیض خورد و زد بیض دعوا بی و آرامض فهمم عی سنهدنم، های اانه از را این

 ؟ خوبه رال  _ 

 ار بازوهایم ، ام گرفته بغل را زانوهایمض  اند بسته هم هنوز هایم چجمض اود عی ه  ؟لبم چرا پرسدد؟ عی را رالم

 ارادی غدر رره ض اود عی جمع ام چهره خودآگاه ناض هجد عی ادر سرم پج ض  ام زده گره هایم زانو دور ع کم

 هنوز آید عی یادمض خورم عی اکاآ جایم از ساع  چند یا دادره، چند بندازضندس  عهم ، غم یا درد از راصل

 وسط افتاده سوراخ اش، خدره نهاهض  ایستم عی رویش در رو درس ض هنم عی باز را دستهایم!  بلندند روزها طول

 ض دهم عی ارارش عخاطب ایس ، اواره بی نااوس ابده هه صدایی باضهند عی بدرگتر را البم

  !بذارین اگه_

 جدیدا ، اده جدیدش عادتضدهد عی باو را  ابرویش اای ی  ضنبااد فرط! ندس  ،عهم لرزد عی وجودم امام

 ضهنم عی رز  هم را هایش عادت

 !ندستی خودت اوض نذارم یا بذارمض نباام یا باام عن _

 درسض هنند عی عننی زندگی ، دهند عی اد اطرافم آدعهای هل برند، عی را اسمم ااض اوند عی اخالق عنلم همه

 یع رد هنارش ازض  خواهم نمی بهویم هداعجاآ بهضدهند عی دختری و پدر و فرزندی وظدزه و انساند   و فلسزه

 پاهایم و ها چجم ع دبی طرز بهض ندس  خوش رالمض گدرم عی خروج راه سم  به را دستم در نددی  اوم،

 ضهنند رصد را خاطره پر و نددی  جایی ، پن ره پج  دارند دوس 

  بری؟ راو اه عی! عمنونم! چدد همهض خوردی اعصابض عاجرا خوب و بدض چدد همه برای عمنونم _

 را سرشض هاود عی را صورام گردی امام هایش چجمض ایستد عی نددیکم و عرابلمض هجد عی درهم را ابروهایش

 هم؟د اکده ندس  دیواری!هنش خر نزس و لننتی دیهرِ جدید عادت اینهمضگدرد عی عمق نهاهشض هند عی ه 
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 عی دل اه از وجودم امام به ، عن به خانه، این های ستوآ و دیوارها امام هنم عی رسضبهدرم ع کم را خودم

 ضهند عی بدرگتر بازهم را البم سوراخ ولی هند، نمی بد را رالم ندجخندشض خندند

 !هستی ادرانی دختر _

 هس ؟چرا او پرم، واتی چرا دانم نمیض آید عی گلویم اه از ، نه هه دهانم از عن«  هه»  آعددِ  امسخر صدایِ 

 نمی  ولی بدنم، داد دل اه از خواهد عی دلمض  دوزم عی او به اوانم امام با را هایم اوپم؟چجم عی او به همدجه

 . اوانم

 عی مالبض ناپذیرار خستهی و اس  عن از ار خدره او،ض اوند خسته هایم پل  هه اینردرض هنم عی نهاهش فرط

 خانه، این دیوارهای آنطرم ، باغ آنطرم هنم عی رس چرا ؟ اده امام اعروز دندا هنم عی رس چرا خدایاض زند

 و شا اپد، نمی درس  روزها، این اصالض اپد نمی سرجایش اعروز! البم آخ!اس ؟ داخلش از ار، ادره رنهش دندا

 اهدخو عی دلم فرطض لرزد عی بغض از گلویم، اه اه ، گلویمض اوند عی سنهدن هایم پل  پج ضزند عی هج 

 های وستد  چرخ زیرض نجود له ضضضغرورم بر وایض غرورم و نبدند او و بریدند هایم اا  عن هه دور، اینردر ، برود

 یع بلند دوباره ، ندرو امام ،با زرم  با را دستمض اکسته البش اعروز،ضضض غرورم آخض نرود آنها و خودم های انتخاب

 عن ضضضنبااد هسی خواهم عیض  علتمس اعا ، رعق بیض زنم عی لبض هرده سنهدن بغض گرداب را گلویمض هنم

 ض خدا و دل دردِ  رج ی  ، فکر خط دوضضض باام

  !بخدر اب _

ض گردد عی بر پهلویم هنار افتادنجاآ، و لرزانجاآ برگج  همراه و رود عی لرزانم های انهج  سر همراه نهاهش

 هب اا بکجم، عرب باید عتری چند ، نه هه ادعیض دوزد عی لرزانم دس  به را ررفش پر و عصمم های چاله سداه

 را مرته بتوانی اا ، برسی اا بروی اینردر باید  بجکند هم همرت اگرض دورند خدلی دیوارهایش این اضبرسم دیوار

 ای آورده خم چددها خدلی بار زیر ، او نزهمد هسی و داری نهه صام را خودت بتوانی اا برسانی، جایی به

 بی همدجه خانه این دیوارهایضخورد عی هوچکی همد به ، دیوار جای به ااعتم هه اینردر ، روم عی  عربض

 دیواآ ی گواه به و زنم عی گره عدد ی لبه به را دستم!آدعهایش عثل ندس ، رواسجاآض ناعردند ، عرواند

 برای الزن، پج  ریختنش، زباآ و ناز صدای ، آید عی عهجدد سرخواانه ی خنده صدایض خورد عی باباعلی

 اوانم امام با را دهانم هرد؟آب عی ع ب  هرد؟عساوی عی خرج عساوی دویماآ، هر برایض آید عی هاا  فرهاد

 ادمضاود اایم ، هنار برود ، دارم دلم سر اده، المبه درد چه هر ، بغض چه هرض هارش ردِ برود ، دهم عی فرو

 از خواهی عی چهض وجب به وجبض رج به رج ، چرخند عی هایش چجم! نددی ض هند عی پر او را، ام رفته پس

 ، آستدن گواه ، چسبم عی سرم پج  نبوده دیوار به ، آید عی جلو دستش ام؟ زندگی از نه، دلم؟ از نه، ؟ جانم

 با و دارد ظاهر هه ع کمیض ایستم عی ار ع کمض روم نمی هجد، عی و هند عی انهجتش دو اسدر را عانتویم
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 هایماآ، چجم چرا ؟ اده عرگماآ چه ، هجد عی ار ع کمضاس  لرزه پس و لرزه از پر بم زلدله عثل طنش

 اهورایی های اسارت هماآ ازض هند عی انهجتانش اسدر، را عچم هنند؟ عی فرق زار، دو اوعنی زبانماآ با ررفجاآ

 ار هایم اانه چجمانم، در خدرهضایستم عیضرسدم عی ، هجد عی اااق عبل، ا  هماآ سم  به زور با اجر، با ،نه

 پل  پج  اا ، گرفته هوایش به گرگم بغ مض آورند عی خم زانوهایمض هند عی هدایتم پایدن سم  به و گدرد عی

 اده بدار هم سرطاآ از ؟ ام زندگی بود دردی چهض زنم عی ،پسش گلویم درد ااض  دهانم بداق اا پرد، عی هایم

 عی را ا ریر عدد پج  صندلی بلند هایی ادم باض هنم عی ای عسخره عراوع  فرط ، ندارم رعریضاوم عی خمض

 به اساوت با بازپرس هه هایی هماآ افتم، عی چند ی دهه های فدلم یادض نجدند عی و گذارد عی عرابلم و آورد

 طغداآ دلشضخواهد عی گریه دلش ، گرفته انرالبش ، رسم ، رورمض درونی انرالبی بهض هرد عی ،عتهم  اصاص

 !عانده اسدر چرا؟ داند، نمی اعاض خواهد عی 22 دلشض خواهد عی

 و خورده گره های دس  به ، زانویش هاسه به برسد وجب ی  فرط اا هنم دراز دس  س  هافی ، اس  نددی 

 ود ، نزس ی  گدرم، عی صورام عرابل را هایم دس  ضاش افتاده چدن پدجانی به ، عرابلش اده االب هم در

 ضانوم عی دستهایم پج  از را صدایش !نزس بی ، نزس !نزس ،سه نزس

 هندم؟ اروع ، اموم هم و بجه اروع باید هم اوآ از چددایی یه _

 فرای چه خودم، ی خانه اهورای با اهورا، این عهر آرام؟ اینردر ؟چراضهند عی رکم یا پرسد، عی سوال

 گهواره عثل و بخورند هور گره دورااآ بازوهایم ، هنم جمع را زانوهایم خواهد عی دلمض افتند عی دستهایم دارد؟

 بغض بمدردض رود عی دستهایم پج  نزسمض باام ندااته هم خوردآ اکاآ نای اا بدهم، ااب اینردر، را خودم

 و گدرد عی را هایم اود؟دس  نمی خستهض!  وعذهب رود نمی ، گذرد عی دادره لننتی چند بغض نبارد! لننتی

 ویر ناعرئی نخ ام اااره انهج  سر با هنم عی بازااآ واتی ، بندم عی چجمض رود عی انم از جاآضآورد عی پایدن

 عی پرااب بدروآ به ع کم را نزسش ضعانده ن دزم های اانه روی ، نهاهش سنهدنیض گدرم عی بازی به را عبل

 عی زندگی سمزونی عهجدد، بلند ی خنده صدایض هجد عی جلوار را انش و را اش خورده گره دستهایض هند

 ضخوریم عی اکاآ نه و خندیم عی نه ، او و عن اعاض اود

 عدخرفم، بهیض همه از بدجتر عنم ازض باای عتنزر آدعهاش و دندا همه از ، دندا امام ی اندازه اوآ ااید _ 

 !ع ترمض و خوداه عال ذهن  ادبدات! چی هر ، زورگوام

  ضزند عی ندجخندی 

  !اصورعه عکس بر رفتارات چوآض اه عجخص عاجرا اول همدن باید چددایی، یه اعا_

 ضبود هارااآ به اعتراض ارین بلند سکوام فهمدد نمیضاو نهاه، سر  از باوارض آورم عی باو را هایم چجم
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  ضضضزنه عی دورااو زندگی واتایی یه _

  ضچرخاند عی را اش اااره انهج 

  ضضضچرخه عی و چرخه عی_

  ضگدرد عی عرابلم یاب 

 و دردسر ایستجو اونی عیض ببدنی جوری چه داره بستهیض ده عی ایس  رکم راه  جلوی عستردم بند_

 ، ردهه ایس  زندگدم گی عی ، الب  او ، ذهن  او اوآض جدید دندای یه و راه یه اونی عی ، ببدنی بدبختی

  !دارم عدارمض اده عتوا  وایساده،

 ضاناسم نمی هم دندا آخر اا را عرد این عنض عاند عی یاب  رویش نهاهم،

 ، خوای عی هاازو فرهاد اوض بخره  جوآ به هم رو دیهه چددای ع بوره آدم ، چددا بن ی آوردآ دس  به برای _

 !خوای عی هم خدلی

 عرابلم و اود عی آزاد اش خورده گره دس  هنم، باز اکذیب به لب خواهم عی ،اا اوند عی هم در هایم اخم 

 ض اوم عی ول عن و دهد عی سکوت رکم

  !ع کم و درس  اعا ، بهو خواستی چی هر بندض بهم بذار _

 هوا هب گرگم بازی ، هنوز هایم پل  پج ض اس  گرفته اش بازی عانتویم روی ناعرئی نخ با راو ام اااره انهج 

 ضبرپاس 

 ؟ جلویی چددا خدلی او ، عربی چددا بن ی او اگه فهمددی راو اا _

 ضعاند عی یاب  صورام به نهاهشض آید عی باو اراده بی ، ناخودآگاه سرم 

 با راو هرده، رزظ  دل و جوآ با عرگ ی ل ظه اا هه بدرگی پدر سوعدشض خواهرت دوعدشض پدرت یکدش _

ض تهگرف برات پدرو جای و داده هدیه به  فاعدلدجو هه هسی رتیض بودی دنداش بوده اا هه عادریض ای ادوه هر

 چددیه ارینش، عهمضودارآ دااتن دوس  همه هه ، داری دندایِیض داری چددا خدلیض اش خانواده و دوست  رتی

 نای از هه فردا ازض وهستی وع کمه درس  جات او یننی بااه واتی هه چددیض گن عی خانواده نسب  بهش هه

 هگ نمیض خونتوآ آدرس گه عی بخواد، آدرس راننده ، بجی آژانس و  ااوبوس و ااهسی سوار ، بدروآ بری خونه

 ، اه عی بسته جمع چدد همه هه جایی! خونهض خانواده اسم به ، هوه عثل ، هس  چددی پجت  چوآ! ات خونه

 خاهستری یه ازض اه عی عوض رنهش زندگد  ، فردا از! عهمی جمع یه از جدئی او فردا، ازض عزرد ابل عثل نه
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ض ابله عثل چدد همه ، نخوای خودت ااضضض  ،اعا دیهه دخترای عهجددو دندای عثل سزدد، به صورای، به روان،

 درک ، اادش ظاهر با ، هس  عهجددض هاازه فرهاد او نظر ازض پدراه خودش نظر از ولی ، هس  هاا  فرهاد

 اا ، او به خودش چسبددآ زور به اونمض عهجدده او نظر از اعا ، خواهراه خودش زبوآ به! ظاهرش ولی ، زیادش

 !اه نمی بسته جمع عالکدتش، عدم ات، خونه آدرس نخوای، خودت

 عی گرگض ریدند عیض آید نمی یادم چرا ، لننتی آلدایمر ام؟ ریخته اا  عرابلشض ام هرده گریه رال به اا عن 

 ضدهد عی اداعه او و  اطره اطره ریدند، عیض اوند عی سدلض عاند عی هایش عج  عداآ هوا و پرد

 ضهن باز چجمتو _

  ضساید عی هم روی دنداآ

 وادارم او اعاض هنه هار چه بهم فهمدده، و بالغ و عاال آدم یه به بخوام اینکه از ، هردآ نصد   از عتنزرم _

 د زندگ پرگار ی نرطه پررنهترین خانواده، فردا از!ندااتم او سب  به هرگد رو او های دااته عنضضض چوآض هردی

 ررم پدرت ی عرده با عن، عثل ندس  ارار چوآض پدراه چوآ ، هس  فرهاد ،چوآ هس  عهناز فردا، ازض اه عی

 ضضضو هن لمسشض ببدن عالاجو عورد رنگض هن بر از خوردنجو غذاض هن زندگی اش زنده باض بدنی

 و هجد عی رنهی های خودهار و هاغذ از پر عدد هماآ روی جنبه از دستمال برگ چندض اود عی بلند عرابلم از

 .گدرد عی عرابلم

  سب اراره اگه اا ببارآ، هدم باض بارآ عی چرا بزهمن اعا ، ببارآ بذار ندااتی ، هن پاهجوآ دااتی دوس  _

 !نباان نتد ه بی ، بجی

 اخدالام و عانم عی عنض  رود نهاه،عی بیض انود عی را درونم صدای انهار،ض برو خودت، خدای هماآ به را او ، برو 

 عاه چند او و عنض  اس  ع کم صدایشض آید عی ها اااق راهروی از زدنش ررم صدایضخورد عی زنگ الزنشض 

 بدرگ عن از بدار عرااب به وضندتی با خودش واتی بود؟ ع کم او چراضضض سال ی  نهایتش دااتدم؟ سنی ازاوت

 به رال به اا!عهناز و ام اندده هم را ناعجاآ هه ای خانواده ، پدرش ، هاا  فرهاد های رمای  با رتی! بود اده

 دید از را دندا عن اعاض اد عهم برایم زیادی پدش، دوسال اهورا اس  جالب!  ام نکرده اوجه هم با برخوردااآ

 عی رویش و سر امام از بودآ فنال و فنالد  هه پسری بود، خانه اب اا اب هه پسریض دیدم عی دیهری

 آدم ارین نااناخته و هستدم هم نزس به نزس! هم از دوریم ؟چردر هستدم هم هنار آدعها عا چردر ضبارید

 و الزنش پج  هسی به اهورا، هردآ سزارش صدایض  آید عی عهجدد صدایض اود عی نزسماآ هماآ اطرافماآ،

 ضانوم عی عن و گوید عی عهجدد به هه صدایش هم بند
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  !نباادن انها بخوابه این ا، بداد بهو خانم سوسن به اب ، برم باید عن _

 سیارضبودم هرده لمسش وجودم امام با عن و بود ام زندگی ارس بدرگترین عن برای انهاییض گدرد عی ام خنده

  ضنبود هایم، اندده ه م از ار ارسناکض نبود

 ! اده چی ببدن برو او ، دیهه ندستم انها _

 پل  فرط هه خوابیض س  بدداری باطنش و دارد ظاهر هه خوابیض  خوابم عی و انوم عی را خدارافظش صدای

 خوابم دورم، هایش دس  ادآ رلره بند و هسی نرم ادعهای ، اااام در ادآ بسته و بازض ام گذااته هم روی

  .هند عی

 

 

 

 

 

 

  :هجتم فصل

  فردا

 نداعده این ا زیاد خدلیض روم عی پایدن هاا ، فرهاد دختر عنواآ به بار اولدن برای را ها آرام،پله و آهسته

 زندگی و اااق دیدآ و هن کاوی رسض هردم عی ادطن ض نبود عهناز نبود، علی بابا هه هایی وا  ضبودم

 در  ااین از سر آعد، عی دستم به هه فرصتی اولدن هرد،در عی وادارام هوچکتر، دوستی بود، دوستم هه عهجددی

 لی،ع بابا عمر ی  فهمم، عی راو ضهردم عی رز  عهجدد  و این ا با بودند، دیهراآ اا را ام همدجه،فاصلهضبداورم

! بود ارسناک برایم عهناز،ض دهد عی آزارم فکرش !اس  خبر چهض نزهمدم پدرم،ض و عن اا داا  عی نهه دور را عن

 انردبم همدجه هوادارش، های چجمضادم عاندگار این ا عن و عُرد عادرم هه روزی از اایدض پدش وا  خدلی از

 ددههج را نجانش و خط برایم هودهی هماآ هم عهناز،ض اوم خانه این نددی  گذاا  نمی زیاد علی، باباضهرد عی

 هه همانیض دااتم رنهی صورای پجمی عروس  هه هایی وا  هماآ ضگرفتم عی فاصله ناخودآگاه عن و بود

 ایمه زدآ ررم بدن یکبار هه همانیض بود پولدش بدنش امام و داا  را روش بی دخترِ ی  لبخند طرش صوراش
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 به عمرم امامض بود هرده پرت ها درخ  وسط و بود هجدده دستم از را عروس  ، ام همبازی روش بی صورت با

 عی فکرض هستدم هم عثل اوآضارسددم عی زآ این از هودهی هماآ از عنض آعد عی یادم راوض  بودم نهزته هسی

 عی عج  دهانم عرابلم دستمضعانم عی ای ل ظه پله، اناخته؟روی عی عمری را عن ااید، عهناز هنم،

 ضهند عی پاره خانم سوسن را هایم فکر راتهضاوند ردی  آید عی یادااآ راو همدن ذهنم سواوت  ضاود

 ضبخدر صب   ، دخترم سالم _

 نم،خا اد؟سوسن هابوسم صب  اول همدن هه بود فکری چه اینض لرزد عی دلمض گدرم عی عرابلم از را عاام نهاه

 ضهند عی نهاهم عهربانش، لبخند با همدجه عثل

 ضبخدر هم اما ،صب  عنه از سالم _ 

 یهر پج  اده ربس نزس باوخره بوسدو عی را ام پدجانیض گدرد عی اش عادرانه  و نرم دستهای عداآ را صورام 

 ضهند عی پددا  را راهش هایم

  ضگذااتم رار  چه بالج  روی سرعو عداها از بند دیجب دونی نمیض برم اربون  _

 دانس  نمی ، نه! دانس ؟ عی عهناز ضزند عی عهناز به گریدی هی ذهنم، ولی زنم عی لبخند رویش به رواس، بی

 ی آاپدخانه سم  به و گدرد عی را دستم سوسن،ضاوم عی دیوانه دارمض عدخرفی های فکر چه!دانس ؟ عی! ؟

  ضهجاندم عی ها هاا  خانه ع هد

 ره،بخو آب دم وا  هر گز ض نخورد اعم بچه عهجددض بخوری اام پایدن ندوعدی دیجبم عادر؟ یخه دستات چرا _

  !دستم رو عوند اش همه ، رف  و بود درگدر هه پسرعم ، بودم دیده ادارک برات هلیض خورم عی همراهش

 بدروآ صدا و سر بدوآ خواستم عیض اس  سخ  هایش گزتن عادر ، عادر عرابل در عراوع ض هجد عی را دستم

 عی خانه عطلق سکوتض خواهد عی را ام خانه دلمض اس  سنهدن ای وزنه عثل برایم خانه ف ای امام ضبدنم

 فهمم عی راوض  ارسم عی خدایا هستم؟ این ا عن دانس  عیض زود یا دیرض آعد عی ولیض نبود هابوسمض ارساندم

 پج  خانم، سوسنضارسم عی این ا از عن هرده، روان جراه ی  عثل را ذهنم هه سوالی با صب  اعروز همدن

 وصلهر باض دانه به دانهضگدرد عی لرمه برایم! بود عانده پله روی هدزمض هنم عی نهاهش فرطض زند عی ررم هم سر

 هایش چجمض گدرد عی عرابلمض عاند عی هایش دس  به نهاهمض ریدد عی پندر روی را اده خورد های گردوی ،

 ض عاهی بی بی عثلض بود فراته زآ اینض درخجند عی

 ضداری دوس  این وری گردو دونم عی عدیدم، بخور _
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 را چای لدواآض گدرم عی را لرمهضضضعن نهض بودم عا صب  اعروز ازض بود آعده فرداض گدرعش عی اودو عی دراز دستم 

 ضگذارد عی جلویم و هند عی ادرین

  ضاجنهم دختر بخور _

 زیر چددی هم سر پج  هی، و گوید عی بار هرض دخترم بخور گوید عی بار هرض آید عی و رود عی لبخندش  هی

  هتل ، هایم گد ی بدن ظهر دیروز از ضبدنم عی را هایش چجم ادآ پر انوم عی را اکرشض هند عی زعدعه لب

 بهترین انهار راوض بود نرسدده بدنوایم عنده به چددی دیهر و بودم خورده را عهجدد ی سوخته ندمه های

 ضگدرد عی عرابلم را لرمهض ام خورده را دندا خوردنی

 ضبخور خودت ادم سدر ، جوآ سوسن عمنوآ _ 

  ضدهد عی اکاآ عرابلم را لرمه 

 خودت؟ با هردی چهض عادر ادی استخوآ و پوس  اوآ، اا عهجدد اولد ازض دخترم بخور _

 عی دلش بهویم جاآ، سوسن به هه را اینض  هردم عی اش درعانی ادمی دااتم بود گرفته سرطاآ ام زندگی

 دس  در لرمهض زنم عی لبخند رویش بهض نخندم چرا ،عن خندد عی او برای روز واتی! صب ی اول آنهمض گدرد

 ضگردانم عی بر خودش طرم به را دستشض  عانده هایش

  ضرساسی همدجه اما ، نجدم وغرم جوآ، سوسن خوردم _

 ضهند عی دراز سمتم را دستش دوبارهضاوم هر اس  بهترض انوم عی را آید عی بدروآ دلش اه از هه آهی

  ضنخور دیهه عادر، بخور اینم بهدر _

 و خانم سوسن گزتن، عهض دهد عی پروازشض سوسن دس  از ای عردانه دستهای ، بهدرعش هنم عی دراز را دستم

 هنارم از پدجش روز چند هن گرم هماآ با اهورا! دوزند عی بهم را هایم لب اش، ای اهوه اده درا  های چجم

 هتری سم  به و گذارد عی

 ضرود عی گاز روی اوری و

  ضهن هم عا خرج بلدی ع بتا این از هه او جوآ سوسن _

 و رود عی سمتش به اوض اود عی اهورا نددی ض اود عی بلند عدد پج  از گدردو عی گاز را لبش خانم، سوسن

 خانم سوسن زدآ ررم صدایض هرد عی عنطر غلدظش عطر با را آاپدخانه داا ،  هه اهورایی ازض  گریدم عی

 ضروم عی صدا بیضآید عی
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  ضان عی پررو ببدنن ع بتا این از عردا _

 اانه به و دارم عی بر پله روی از را هدزم ضام ندیده خنده، دلِض ریدد عی دلمض رود عی هوا به اهورا، خنده صدای

 اول خودم به ولی هنم، نمی اجکرضاوم عی رد و بندم عی را هایم چجمض آید عی زدنجاآ ررم صدایضزنم عی

ض اوم عی هه رداط وارد ضبهدرم برایش هردنش عادری خور در هدیه دیدعش دوباره اگر ، برگجتم اگر دهم عی

 عمری هه را جایی نه ، ببدنم را عرابلم های فرش سنگ دانه دانه هه اینردرض  اندازم عی پایدن را هایم چجم

 هه ادم ده هه اینردر ، زده اتاب و اندض هنم عی فرار و هنم عی باز  را درض بود هرده پناه بی را عن و بود پناهم

 بوی اا بودم هرده ربس عدت امام را نزسمض نکند رو و زیر را ذهنم چددی اا دوم عیض دوم عی اوم، عی دور

 روزاع ازض گدرم عی باو عبوری ااهسی اولدن برای را دستم نرسدده، ، رسدده سرخداباآ!نرسد عجماعم به یاس

 !الوغ خدلیض اس  الوغ هه جایی اولدن به هنم، عی فرار بروم؟ ه ا هه آخضهنم فرار ااید و بود این ا راهم

*** 

 نمی هم خودمض دارم دوس  را، ام هالسی هم علد ِ دخترِ  باادد؟ دااته دوس  اول دیدار هماآ با را اده،یکی

 دوس  خدلیض آید عی ادعم به ادم خودش اود، عی امام هه هالسضدارد ادرینی ی چهره چوآ ااید چرا؟ دانم

 هنم فرار ضبکجم نزسض ببدنم را دنداض هنم سدار  نه هه ررمض بدنم ررم برده از ار عتزاوت آدعی با اعروز دااتم

  ضبااد جریاآ در زندگی هه جاییض جمند  به ، الوغی به

 ؟ هنی عی اره  فراخواآ او اما _

 را سرم! ام داده ازدس  ام، دااته درگدری بس از را ام روری انادل هنم فکرض اود عی بدرگ ناخودآگاه لبخندم،

 خاطر به ، هردنش در اسم و جایده برای هه نهض دااتم دوس  زیاد هم خدلیض هردم عی اره ض دهم عی اکاآ

 و خودم ، جایمضاس  اده عوض جایم برود یادم و هنم طرش و هاغذ و رنگ غرق را خودم اوانستم عی اینکه

 ! دهم نمی اهمد ض اوم عی خدالش بیض آید عی ام گوای پدام صدایض  هرده فرق دندایم

 ضدارم دوس  خدلی رتما، _

 چند بزهمد اس ، زا ض بپرسم هجم عی خ ال ض آید نمی یادم را اسمشض نجدند عی لبش روی ادرینی لبخند

 ضگویم عی عردعه بیضدانم نمی را اسمش عن و نجسته ام اانه به اانه جلسه

 !ادرینی خدلی _ 

 یدندا دستش عداآ فانتدی هالسور ، ایستد عی و زند عی عرابلم جستیضهم عنضخندد عی سرخواانه و بلند 

 ضدهد عی اکاآ هوا در را دستشض گذارد عی دیدم، عنرض در را اش دخترانه فانتدی
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 !دیهه ادرینم چوآ خب، _

 ،خال هوچکش جثه و هوچ  های لب و لبخند این و بورش و نمدکن چهره وسط روانش های چجمضخندم عی 

 ضدهد عی نجانش سن هم زیادی ، لبش باوی

  !دیهه گزتم عنم _

 را هالسورش و چرخاند عی دور ی  هوا در را هایش دس  رالدکه درض اود عی ادعم همض  رود عی هنار عرابلم از

 ضزند عی ررم برایم  زده بغل زیر

 ضاتتتدرین گذااتدم اسمتو بودی ادرین بس از گه عی عاعانم _

 ضاندازد عی بازویم دور را دستش  ضهجد عی را اسمش 

 !هستی هم خانواده نزس ارتماو ، نزسی اسم  عثل امام _

 ار خداباآ آنطرمضگدرم عی را دستشض دهم عی اکاآ را سرم!  هس هدچ نزسضنبودم هسی نزس ،اعا بودم نزس 

 ضدهم عی نجانش

  بخوریم؟ چددی یه بریم دارم وا  ساعتی دو یه هاریم ساع  اا  _

 ضاندازد عی آنطرم به ای خریدارانه نهاهض افتد عی خداباآ آنطرم به نهاهش

  !بریم _

 ایف ضفراعوای و سرخوای و هرختی با راو ، رفتم عی ارس با عن ابل دفنه!  واض  ازاوت ی  باض رویم عی

 را دستمض دهد عی ارار هدم را عدد هماآ ادرینض هس  هم هذایی عدد آآ و هس  هم ،هنوز بوده همانی هافه

 ضام زندگی داا ، گردونی چرخ ع بضایستد عی عرابلش و هجد عی

 ؟ خوری عی چی ، دم عی سزارش عن بجدنی اما اا خب _

  ضنجدنم عی صندلی هماآ روی

 ضاه عی زرمت  _

 ضخندد عی

  ضبهو ، بابا نه _
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 ضعاند عی یاب  او روی خوردو عی چرخ دور اا دور نهاهم

 ! لدوانی داغ داغِ  چای با ، بااه دااته زیادی اکالاش و هاهائو هه چددی هر _

 ار پرند بار ی  بااد یادمض زیاد خدلیض آعد عی پارسا به چردرض رود عی و برد عی اش پدجانی هنار را دستش

 ژس ض زنم عی زیربغل را هایم دس ض اود عی هنده هایش ادم از نهاهمض خواس  عروس دلش ااید اا بداورم

 زا و باو به پایدن از را دااته؟عن رسی چه روز آآ واانا ببدنم خواهم عی فرط! چرا؟ دانم نمیض گدرم عی را عهناز

 عثل ،بغل زیر دستهایی باض بدنم عی را خودمضعاند عی عرابلم صندلی خدره نهاهمض هرد عی امااا پایدن به باو

ض اوند عی عج  بغلم زیر هایم دس ض اب سداهی به هایی چجم با ، رنگ هاهی و اده رنگ عوهای با زنیض راو

 به ار گد م و گنگ نهاه ضاندازد عی سایه سرم باوی ادرین ااع ضادم نمی دیروز و دیجب آدم عن،ض اوانستم عی

 نهاهش عهنازض هنم عی نهاهش ، باو به اا پایدن ازض اندازد عی خودم یاد را عن بغلش زیر دستهایض دوزم عی او

 ی  نهاه از رتی ، نداا  دوس  را عن چوآضهرد عی فرق آسماآ اا زعدن عن، با دندایش چوآ هرد، عی فرق

 ضگدرد عی خودش سم  به را دستشضآدم ی  به آدم

 خواتدپم؟ _

ض هنم عی دراز را دستمض دهم عی اکاآ را سرمضاس  آرام و ساه  ع دبی طرز بهضضض دلم ، دلم ، خندد عی لبم

 ضبنجدند هذایی عدد پج  هنم عی هدایتش و گدرم عی را بازویش

 !عالی _

*** 

 بود، سرجایش اولددیض اد ادرین هاعم عن و هرد ادرینی بود، اا ادرینض اود عی خوبی روز انتظارم برعکس

 خدلی طرز بهض ررفند از پر هایم چجم ، بود گزته و بود خندیده بارها بودو هرده نهاهم بارها اعروز خسروی خانم

 هنوز ، هدیه ی  خرید عثالض بود هرده هوس چددها خدلی دلم!هرد عی فرق دیهرش روزهای با اعروز ع دبی

  ضااری  دندا و ادند پر دستهایم هه اینردرض زدم ها خداباآ دل بهضهرد عی نورافجانی آسماآ در خورادد همی

*** 

 عی دربس  ااهسیض ندارم دادنش جواب برای خالی، دس  و اس  پر دستانمضآید عی ام گوای صدای 

 براده از پر نرطه ی  عثل را هایم فکر و را سرمض اود عی پخش عاادن ضبط از هه آراعی علودی صدای ضگدرم

 را آرزویش عداهاس  هه همانیض خواستم عی هه همانی ضخالیضاود عی اهی ذهنمضهند عی جمع آهن های

 اده خوب رالش هایش عهربانی و اعروز خسروی خانم با دلمض بودم گذرانده خوبی ،ل ظات ادرین باض دااتم
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 به عاادن! را برده یاد و هاا  فرهاد! اهورا رتیض بودم زده پس را ها چدد همه ای عاهرانه خدلی طرز بهض بود

  ضهند عی نهاهم آینه از رانندهض چرخد عی ها هاا  خانه خداباآ سم 

 ؟ بود خدابوآ این او خونتوآ _

 ؟ چرا دانم نمیض زنم عی لبخندیض ادند عی انبدر زود خدلی اهورا های ررم! یماآ خانه

 !اون اس  خونموآض بپدچدد لطزا جلو ی هوچه _ 

 عهجدد دادض زنم عی را آیزوآ دهمه و رسد عی زعدن به پایم هه همدن! ایستد عی یماآ خانه عرابل عاادن

ض و زورگویش آدعهای با آنهم! بود راهم به چجم ، ام زوری و ای عاریه خانهض هند عی هر همان ا از را گوام

 !خودخواهش

 او؟ ه ایی نزس؟ _ 

 هنی؟ عی باز _ 

 اصالض آید عی سمتم به سرع  با هه بدنم عی چجم گواه از را خانم سوسن ااع ض اود عی باز ای اره با در 

 !افتد نمی اش خانه روان های چراغ به نهاهم

 ؟ عادر ه ایی _

 عرابلش را بدرگ پاه  ی ض گدرم عی باو را پرم دستهایضدااتم خوبی روز اعروز و ارسددند عی رفتنم از همه

 عی دار صدا اعا نرم، را اش گونه روی و روم عی جلوض چرخاند عی صورام دور اا دور را نهرانش نهاهض گدرم عی

 ضبوسم

  !خرید هم بند و سرهار و دانجهاه ، نرفتم جایی _

 ضدهم عی جا هایش دس  بدن را پاه ض هند عی اکر خدارا

 ض عمنوآ صب ونه برایض اماس  عال _

 ااع  ضبددار آدعهایشضاند روان هایش چراغ ضروم عی یماآ خانه سم  به لبخند با عن و رود عی ام صداه ارباآ

 هویدب او یکی ام هرده عادت ندس ، عهم! بود اهورا رتماض بدنم عی سالن بدرگ و سرااسری پن ره پج  را بلندی

 درض دهم عی دس  آآ به دس  این از را عانده باای پاه ض اوند عی سبد سرم ررفهایش هم آخرش !عن یکی و

 ضومبجن را امسخرش و اوبدخ و دعوا یا اجرش صدای هنم عی هه بازااآ عنتظرمض بندم عی چجمض اود عی باز
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 !آعدی خوش _

*** 

 عمر ای چهارانبه ااض بود یکجنبه هه هنوزض هزته ی  روز؟ چند اوآ و هزته ی  بود گزته اهوراضهنم عی باز چجم

 ار لربش ، را ناعش البم دروآ چددی ی  اعاض اوند عی ع کم دستهایمض گدرند عی لرز پاهایمض عاند عی ادعمضضض!

 ضزند عی دورض ایستد عی دنداض اوند عی باز هم ،از دستهایشض اود عی عننی پر واژه چه و! پدرضضضپدر ضزند عی صدا

 دس  !ادرینی رویای از پر خواب چهض نجدند عی وجودش بدمار اپنده نبض روی سرمض اود عی آرامض  چرخد عی

 ع دبی جور ی ض افتد عی اش سایهض اود عی دور ر ورش خن  عطرض دارد عی بر هایم اانه پج  از را هایش

 وهم سرش پج  خانه به رفتن از وجودش اه اه عن عثل هم او انهارض ارس با اعا و ع کمض  گرفته آغوام در

  ضهنم عی نهاهش خ ول و اوم عی جدا او از! دارد

 ضسالم_

 داده را سالعش خودش ادوه به اوض آید عی جلوار او همدجهضاس  ادم پدش او همدجهض گویم عی آهسته 

ض  آورد عی نددی  را سرشض آید عی و رود عی اش عدجی های چجم در درخجانی چددض هند عی نهاهمضبود

 ضبوسد عی طوونی و گرم را ام پدجانی

 ضاین ایی خوا الم ، گلم دختر سالم _

 چوآض بود سخ  برای  دانم عی نهز  اس  ،خوب ار عهم چدد ی ضاین ایی خوا الم گوید عی اس  خوب 

 ضاس  گرم هنوز بدنم، و ان و اس  اصادم ی  خمدر و خرد بدنم امام هنم عی رس هه جوریض دانم عی خودم

 ضعمنوآ _

 ردهپ افتادآ و هند عی هدایتم جلو بهض گذارد عی هایم اانه پج  را دستش! نه؟ ام هرده پدجرف  خدلی همدن؟ 

 هنم، عی رس سالن به ورودم با هه چددی اولدنض خودش بند و هند عی هدای  را عن اول ضبدنم عی را آاپدخانه

 نزسض عنی الب عطمنن ذهر خودت او خدایا؟ دااتم را اوانشضایستم عی ای ل ظهض اس  اهوه گرم رای ه

 پز  از پر دهاآض بدنم عی ورودم با چددی اولدنض سخ  خدلیض اس  سخ  همی این ایش ازضهجم عی عمدری

 پرش دهاآ هماآ با ضهند آرام هایی جور ی  را سخ  و سنهدن ل ظات این دارد دوس  خدا انهارض اس  عهجدد

ض گدرد یع باو را پز  بستهض هند عی نهاهم و هند عی بلند پز  بدرگ ی بسته از را سرش پرارش، های دس  و

 ضاس  هرده هرم جدغش آیزوآ پج  و ارهانده را ام گوای انهار نه انهار

 !ناعردضضض  سالم _
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  ضآید عی هنارم از پدرش آرام ی خنده صدایض اس  الب اوت هم گزتنش، ناعرد همدن 

  ضجاآ دختر اویی هه ناعرد _

 عی هه هایم دس  به نهاهشض اس  سنهدن هایم ادمض عکد عی و هند عی دهانش در را انهجتش اا دو عهجدد

 ضهند عی پرت عدد  روی هم را بستهض پرد عی جایش از فجنگ عثل افتد،

 ؟ خریدی چیضضض  اوو _ 

 هاان سر را دستش هاا  فرهادض اس  دار خنده وضند ؟ این در آنهم خرید ، نبودم بدش ای دیوانه ا  بی عن

 ضهند عی ن وا گوام هنار آرام و آهستهض زند عی ام

  !خوبه براش هنی هنم؟اذیتش فکر اده لوس خدلی _

 ارارد عدل هردنجاآ باز ص ب  سرض بود عدلی هایجاآ استربالض افتد عی ازافش های چجم به ای ل ظه نهاهم

 ضبرد عی داخلش را سرشض هند عی باز را درش عهجددض اود عی هنده دستم از پاه ،ض

 خریدی؟ چی _ 

  ضگدرم عی سمتش را پاه ض دهد عی فجاری آرام را ام اانه سر و اود عی رد هنارم از فرهاد،

 ! دونم نمی _

 نده عی نهاهم خاصی جور ی  پزکی دهاآ هماآ باضهند عی نهاهم و آورد عی بدروآ بدرگ پاه  از سر ان ب با

 ضا  بی اس ، عن از بازیهرار ولی هرد، عی اظاهر عن عثل داا  هم او گوید عی هه جوری ی ض 

  !عده بی _

 های عروس  عثالضبود گانه بچه وسایل اش همه هنم فکرض ام خریده چه بودم نزهمدده وااناض نبودم عده بی

 یساله اش برای بنزش، دار گل گوش سه روسری عثال یاض عهجدد  سالهی سه برای صورای، هوچ  خرسی

  هس یادم فرط! آید نمی یادم دانم نمی!دبدرستانش اول برای الب و گل از پر یادداا  دفتر هم ااید یاضاش

 خرید هل در!جانمازم باوی برای یاس عطر رای ه با امع ی ض گرفتم خانم سوسن برای پارچه و روسری ی 

 هه افتد عی خاآ فرهاد نهاه به چجمم اازهض عاند عی هایش دس  عداآ پاه ض گذرم عی هنارش ازض!بود دلچسبی

 ضهند عی نهاهماآ خاصی جور ی  و عانده اش خانه بدرگ سالن وسط هنوز

 ؟ اهوه یا چای بابا، _ 
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 ضگردد عی آاپدخانه سم  و اود عی هنده عن از خاآ فرهاد نهاه! آید عی آاپدخانه از اهورا، صدای،

 ضبرید نزسم برای ، چای _ 

 عی ام اانه گرد عهجدد های دس  ، نرسدده دوم به اولم ادمضگز  عی بلند را اسمم خانه این طاق زیر بار اولدن 

 هب بدجور دارم روزها اینض جاآ پرند خالی، جای ض نجدند عی ام گونه روی پزکش از پر ی بوسه هم بند نجدندو

 چددها خدلی درگدر این ا، وعن  ای رفته را ات خانوادگی ساونه عسافرت او،ض خندم عی ام، زندگی ابای اری 

 هسی، آعدآ راه آرام صدایضضضاده انگ آسماآ سر  به هردآ نهاه و بازوی  روی سرگذااتن برای دلمض ام اده

 زا عهجدد دس  افتادآ صدای! اهورا اوسط آنهمض عدد روی چای سدنی گذااتن صدایض آید عی عرابلم ی پله از

 یع نجاآ زبوآ و ضند  را خودم نباید نباید،ض آورم عی باو عصمم را نهاهمضآید عی اازاق ی  صدایضام اانه روی

 دوض هنم عی رس هنارم را اهورا ر ورض خوری عی ازش ع کم بداوری، هم بود هرده یاب  رال به اا اوض دادم

 .دارم ع دبی رس طرفم

 چپم دس  !خواهرم عادرِ !زنش اش، اانه به اانه راو و هاا  فرهاد عرابلمضاهورا طرم وی  خواهرم طرم ی 

 جمع عجتم هماآ در برود اوانم از اس  ارار هه را ندرویی امام ، ع کمض هنم عی عج  و برم عی سرم پج  را

 سنی ولی نه؟ یا آید عی دندا اه از صدایم دانم نمیض اندازد عی هایم چجم در را غریبش و ع دب نهاهض  هنم عی

  ضبااد رسا و ع کم هنم، عی

  !سالم _

 به ار دستم ه  هایم انهج  سر هه اینردرض هنم عی ار عج  را دستمض نجدند عی هایش لب روی ه ی لبخند

 ضزند عی زل عن به چجمم در چجمض هس  هم هنوز پایدنش به باو از نهاهِ ضاندازد عی سوزش

  ضآعدی خوش! سالم _ 

 بدن را ام عرننه پج ض اس  دیهر های چدد هلی آعدش، خوش این ررم به ررم امام پج  هنم عی رس

 ضگدرم عی عجتم

  !عمنوآ _ 

 عی ار زبانش با را لبشض گذارد عی همسرش ی اانه سر را دستشض دارد لب روی ناسوری لبخند هاا ، فرهاد

  ض اده برهوت عن، عثل هم او دهاآ انهارض هند

  !نزس از اینم خانم، خب _
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 امامض اس  آسماآ اا زعدن اندازد، عی عن به هه نهاهی دندای با عهناز، چجماآ دندایض هند عی نهاهش عهناز

 لویج زعدن روی را پاه  عهجددض نجدند عی عرق به عجتم بدن ام عرننه پرض اس  ازام هاا  فرهاد به نهاهش

 عردانه دس ض اود عی گره در گره دستم روی انهارض اود عی گم گرعی ر م عداآ چپم دس ض گذارد عی پایش

 رآراعت را نزسمض اود عی ام ایستاده ع سمه عثل هه عنی به نددیکتر، همی و گدرد عی بر در را عچم بدرگی و

 ضدهم عی بدروآ

  !بااه رار  این ا بله،اعددوارم _ 

 روی اش خورده گره دس  هماآ باض اکند عی را سکواش اهورا،ض گدرد عی را وجودم جنگ رس واژهایش اه

 خمضرود عی عدد سم  به وخودش هند عی هدایتم جلو به و آورد ام،عی اده باز انهجتاآ به آراعی فجار دستم،

 ضدارد عی بر را عهجدد پز  و اود عی

  هردی؟ خوری انها دوباره او! عهجدد _

 و سداه نهاه عهنازض ربات ی  عثلض اوم عی همردعش هم و گذارد عی ام اانه پج  را دستش عهجدد،

 ضهند عی اااره اکی عبل سم  دستش باضاندازد عی عن به را عخمورش

 !بجدن ادنی؟ نمی چرا _

 ضاوم عی خم جلو به همی هه ع کم اینردر ، ام اانه سر زند عی یکی عهجدد، 

 !بخوری پز  هنی رمله باید فرط اوآ ، اموعه عنارفه جلسه _

 دستهای بازی از را عن هاا ، فرهاد صدایض برد عی یورش انهار اهورا، سم  بهض اود عی رد هنارم از سرع  با 

 ضهند عی فرزندش دو هوای در

 !هنی؟ عی غریبی چرا ، دخترم بجدن _

 مه عنض نجدند عی ندارد؟عهناز غریبی بود، عتنزر او از اش خانه از رهن ی  هه جایی ؟ نداا  ؟ داا  غریبی

 !خاآ فرهاد آخرش و

*** 

 عی نهاه را هنارم هتاب و چرخم عیض عانم عی خدره سر  بهض اوم عی پهلو آآ به پهلو این از عصبی و هالفه

 وپرت خرت اوی هتاب این عاههاض زنم عی رویش هاغذ و هتاب و خودم به پوزخندی!باباعلی راف  دیواآضهنم

 عن به هی، هنارم ی خورده اا و نازک آوردم؟هاغذ همراهم و زدم بغلش اد، عرگم چه دیروز و بود افتاده هایم
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 هدارم بار برای خواهم عیض دارم عی برش آرام و هنم عی دراز دس ض هند عی ه ی دهن خودش به عانده خدره

 این ا به را خودم بودم، دیده را عددش دور های آدم ع ب  نهای  هه، ااعی از بندض اوانم نمی اعا هنم بازش

 هه اهورایی و هرد عی اطار جلویم را سزره  عخلزات هه عهجددیض هجدد پلو برایم هه هاازی فرهادضبودم رسانده

 واج و هاج عن،ض بخورم بود هرده انارفم! بود ریخته پلویم روی بودم، عتنزر هه ای ادمه از ناعردی عدن در

 ملا  هه ف ایی از خسته!هرد عی نهاهم گاهی به بود،گاهی هرده سکوت انها عهناز، و بودم عانده اغددرااش

 به خ ،ا باوی باباعلی راف  اااام،دیواآ به افتاده عهتابِ نور زیر و بودم آورده پناه ایم عاریه اااق به بودم، هرده

 عی شنهاه و هنم عی باز را هاغذضبودند زده ابل از را ازالم نهوض بدنم ازال بودم، آعدهض بودم هجانده خودش سوی

 ضآخ علی، بابا او از آخض زنم عی زل جمالاش و هلمات و هاغذ روی های خط بهض هنم

 بخونی روزی اعددوارمض بخونی هه اعددوارم اعا، خونی؟ عی پدرعردو این ی نواته  هی دونم نمیضدخترم سالم"

 ی گواه در رو او عمری هه هن راللموآض دخترم هن، راللمضهندد اادی ارساس هم با خودت، و پدرت هه

 اگه م،عطمنن!این ایدم عا هه اد چی نهزتم و هردم بدرگ بجی، بدرگ  اکل بهترین به بود رر  هه ای خونه

 عمری، دیدمض هنه نمی فرزندانش رق در!هرد بد زندگدجوآ رق در و نجد خوبی همسر دخترم برای! فرهاد

 نمی بد او به عطمننم این از واال پس هرده، بدرگ و دااته دوس  جاآ از بدجتر خودش، فرزند عثل رو هودهی

 رو عا ضعدیدم بهم، خواستم، عی انها!نه یا باای، هنارش خونی، عی رو عتن این هه راو ااید،ضهنه نمی بدم،ض گه

 در پدرت هار و  دروغ انددآ از بند ولی داا ، خواهی عن از بند سختی روزهای دونم، عیضهن رالل و ببخش

 و دیاوع او و افتاد زندگدموآ به آاش ادیم، آوارهضگذروندیم رو سختی روزای نرگس با فرزندم، انها زندگی رق

 رو  پدرت  دیهه و گرف  جوآ هوچکموآ ی خانوادهض زد لبخند عا به زندگی،ضادی اعددعوآ نور و چجم نور

 هموآ به هس ؟ سندد بابا برات هم راو دونم نمی! سنددت بابا بله،!اد پددا سندد ی هله و سر و ندیدیم

 ود،ب عنلم سرباز خودشض هندم اروع جدیدی زندگی هرد، همکموآ نه؟سندد یا هردی عی صداش هه ادرینی

 دا پدری و اد وصل همدجه برای زندگدموآ به سندد، هه بودی ساله ی ض دید دوباره رو او و عادرت و عن هه

 و نبود سندد اگر اعا گه؟ عی چی گذاته از برات هاا  فرهاد دونم، نمیضبودیم هرده دریغش او از عا هه

 رو عا خوام عی عادرت و خودم جانب از بابا، نزس،ضهردم نمی بدرگ خونه این او هرگد، رو او عن خواستش،

 باش، دااته دوس  ابل عثل رو سندد اعاضاد هوااهی ررموآ در هم و هردیم هوااهی هم خودعوآ هه ببخجی

 نداد، عهلتش اجل و گذاا  برات رو عمرش از سال 2 واانی پدر عثل و داا  دوست  عرگ ی ل ظه اا هه

  .ندس  او سرزنش عادرت، و عن  عثل ررش و هستم عدیونش عن،ضهنه زندگی

 این در چددی و هردم گویی پراهنده دونم، عیضدخترم ببخشضهم را عن و ببخجد را همه گناهاآ خوام عی خدا از

 "ضدخترم پناه  و پج  خدا ضندس  گزتن برای جانی و ندارم برات ناعه
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 امن به بود ع وی اصویر سندد، عن برایض هنم عی پراش و هنم عی عچال را هاغذ و زنم عی هلمات به پوزخند

 راوض بندم عی چجمضضضراو و دااتم دوس  اندازه ی  به را دو هر نجنددم، گذاته از روزی اا و عادرم عثل پدر،

 زتهگ چه اازهض آید عی هارم چه به راو ات نهزته و گزته پدرعردض بدنم داد ه ا برومض هرد عی رالم به فرای چه

 برای پدش، اب دو گزتم؟ نهزتم؟ چددی بهدری؟عن راللد  سندد و دختر و خودت برای ای آعدهض ای

 ام زندگی عورد در بدش و هم را هاا  فرهاد اگرضنهزتم چددی و هردم التماس زدم، جدغ دره اه افتادنتاآ

 رعم ی  دیدآ رسرت نهذارد، هه بود، اما بدن عاالی واال جداس ، سندد رسابضهم را اما باام، بخجدده

 ارش سخ  وات  بی و ناخوانده ناعه با او و پدرعرد بود سخ  انهایی به خودش اعجب ضبماند دلم روی پدرم

 و ادنم عی هالفه ضبودم هرده بازی خوب ی خانواده بدن را و خوب دختر نرش هافی اندازه به اعجب، !هردی

 ض نجسته سرم روی فرط اش سنهدنی و اده جمع زعدن امام هنم عی رسض هنم عی باز ع کم را عوهایم باف 

 رمسض بهدرد آرام هم عن فکر و ذهن برسد بهجاآ اهسدژآ ااید هجم، عی عوهایم عداآ بار چند را هایم پن ه سر

 ض بودم زورآعده به واتیض اد نمی اعاض دارم عی نهه ل ظه چند زانویم دو بدن هنم عی خم را

 امام ویرض بود افتاده اازاق برایم ارسددم عی هه چددی از نهایتش و بود اده ابدیل هدچ به االام امام واتی

  ورر وزآض اد نمی بود، ریخته را زهرش بودو زده ذهنم به ندجی باباعلی، ی ناعه با باز گذاته هایم بدبختی

 باباعلیض هند عی اذیتم بودآ، سربار رسض اس  سنهدن برایم ار آنطرم عتر چند ای فاصله در آنهم عهناز

 برایم اااق عداآ عاه، هاعل ارص ی افتاده نورِ !نبود هوچک  ی ناعه وصد  در چددی خواهی، عی را چه راللد 

 جدر جدر برای دلمض  اده انگ ام خانه چوبی، برقِ ادرچراغ زیر های خزاش برای دلمض اود عی هننده دیوانه

 های عوزائد  های زدآ لق برای رتیض  اده انگ اد، عی خانه سکوت زدآ هم به باعث هه ابی هر آانای

 اخ  از هالفهضباام این ا خواستم خودم عن،ض ام عالدده ادره را خودم سر هنم، عی رس! لننتی ی خانه آآ ه 

 را ایمه چجمض بدافتد گد گد به صورام پوس  اود عی باعث اب، خنکایض  هنم عی باز را پن رهض آیم عی بدروآ

  ضگدرم عی آسماآ سم  به را سرم و بندم عی

 دارم فرط دونم نمی نه؟ یا باام، باید دونم نمی هه جاییض پایدن این این ام عن بدنی؟ عی عنو نرگسضضض عتاعت »

 دهبو هی باباعلی ؟ بودی هی او ؟ هده عرد این دونم نمی ؟ چندم چند دونم نمی همه؟ با یا جنهم عی خودم با

 ضضض «نمداد بر ازم هاری و بریدم انوی، عی نه؟ آسمونی ،او نرگس بوده؟ هی ؟سندد

 نه ی زعدعه صدای ضهرده ام عصبی بدجتر هند آراعم آنکه جای به عاه، نورض هجم عی را عوهایم دردناک ریجه

 درآنر هنم، عی خم را سرمض آید عی پایدن از صداض هند عی باز را هایم چجم نددیکی فاصله از چسبی، دل چنداآ

 عی صورام روی ادآ خم با عدخرفم، بلند عوهایض اس  خبر چه بزهمم ندس  خودم دس  هه آاناس  صدا
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 ام سایه بدجتر این از ارسم عی اعا هنم عی خم را خودم همیض  ریدعجاآ عی اانه ی  روی دستم باض ریدند

 در اند را دستهایشض لرزاند عی را پجتم عهناز، عصبی ؟صدای هنی هارو این اونستی چطوری _ضاود دیده پایدن

 دخونسر زده، بغل زیر دستهایی با اهورا،ضاوپد عی اهورا به اش عصبی و اوبدخی ل ن هماآ با و دهد عی اکاآ هوا

 ضرسد عی نظر به ار بم صدایشضهند عی نهاهش و ایستاده عرابلش

 ؟ دوندن عی عرصر عنو اش همه اما چرا ، نکردم هاری عن _

 ضدهد عی اکانش بار چند و گدرد عی اهورا سم  به را اش اااره ناخن و ایستد عی او به نددیکتر عهناز

  ضشآورد عی این ا اا نه هرد، عی پدداش نه نداا  اورو پجتدبانی اگه فرهادض اوئه سر زیر چدد همه او؟ او، _

 آبدرو را اش ع النی و عردانه های بازو ایش، رلره آستدن عجکی ادجرتض  هجد عی عوهایش به دستی اهورا 

 ص بتجاآ عوضوع هه اطناضایستاده عرابلش هابوسم، اب آآ ابده، رنگ هاهی و رها عوهای با عهناز انداخته،

 ض عنم

 هچض هنه عی االاجو بابا دوندن عی خوب خوداونمض بهدریم رو عاجرا  این جلوی اوندم نمی اما و عنض عمه _

 ضهجه عی خونو ، خوآ! نه چه ، باام عن

  ضزند عی اهورا ستبر سدنه به را دستش عصبی عهناز، 

 ! ندستم ات عمه عن  _

 زندگی در خواهد نمی دانم عی اینکهض بود بدض هجد عی ادر عغدم و سوزد عی دلم افتاده راه پایدن هه ب ثی از

  ضآید عی عطمننش و آرام صدایضگز  عی اهورا به هه بود چددی هم بدارش و باام اش

  !بجه چددی ریختن بهم باعث ندس  ارار دختر این هندن باورض هستدن عن برای _

 ضآید عی عهناز عصبی و بلند پوزخند صدای

 یهض این از اینم ، عادرش از اوآض بدزته اازاای ندس  ارار گی عی ، بهم ریخته زندگدم عاهه چند این؟ از بدار _

 !نزهمددم بوده، هنارم جونم بالی عمر

  ضآرام البته و اس  دار خش و بم صدایش انض آید عی جلو ادعی دوبارهض گذارد عی عرب ادعی عصبی اهورا

 لدمو،ر دیگ هردین چده عدخرم ی گذاته اینض نبودم و ندااتم گذاته او دخالتی عن، واتی بهم؟ باید چی _

 !زندن؟ عی هزش عالاه
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 روا عسلسل و ربط بی جورهایی ی  ررفهایشضآید عی ررم به ابل از ار عصبیضاود عی دور او از ادم دو عهناز،

 ضاوند عی

 عن نبودین اماهاض بودی او زآ، اوآ و اوض عادرت و اوض بجم هس بی ادی باعث اوض بودی هم اوض بودی _

 !او خاطر به فرط!  خواس  او خاطر به عنو فرهاد ، نبود این وری زندگدم

 سهمهدن و سخ  های ررم ااراج به غرورش عهتاب، فام نرره نور زیر عردیض اود عی بد رالمض ریدد عی دلم

 اهورا های اخمض ایستد عی اهورا عرابل دوبارهض گذارد عی عرب و جلو ادم عصبی بار چند عهناز،ض رود عی زآ این

ض نمبد عی را بودنجاآ عج  و گرفتنجاآ اکل و هایش انهج  ادآ جمع رتیض بدنم عی هم فاصله همدن از را

 ضزند عی اهورا سدنه به ع کم بار چند عهناز

  !ام سایه یه فرط همدجه زندگدم او هه سرم او خاکض عن سر او خاک _

 ضدارد عی نهه عرابلش گدردو عی را اوند عی هوبدده اش سدنه به را داری ضرب های دس  اهورا

 ارسی؟ عی چی ازض جاآ عمه  آخه_

 سرش بار چندض گدرد عی را سرش طرم دوضهجد عی بدروآ اهورا انهجتاآ بدن از ع کم را دستهایش عچ عهناز، 

  ضارساندم عی هایش هذیاآ ندارد؟ ابضدهد عی اکاآ راس  و چپ به را

 مبد ، همتوآ از عداد بدم ، فرهاد جلو نه ، این ا نهضضضض  نهو ، ندستم او هدچی عنضضض نهو ، نهو اینردر گم عی _

 !عداد

 عی ررهااش و ل ن با انهارض آورد عی باو اسلدم رال  به را دستهایش و گدرد عی فاصله او از ادم چند اهورا

 ضهند آرام را عهناز خواهد

  ضباش آروم اما ، گم نمی بااه _

 :گوید عی آراعی و هرده اغددر ل ن باض  دارد عی بر گواهایش روی از را دستهایش عهناز،

  ضبرعش عی این ا از خودم عن وگرنه ببرش ، اهورا این ا از ببرش _

 ینها بکنم اونم عی هاری انها فرط ، اونم نمی _ض هجد عی ع کمی پزیض هجد عی عوهایش عداآ دستی اهورا،

 در ار دستش عهناز، !ندس  آفرین عجکل بوده، این ا سالی چند این امام عثل دختر اوآ دم عی اطمدناآ بهتوآ

 ضدهد عی اکاآ هوا

 ضضضا ه! ؟ گم عی چی عن فهمی نمی اصال او _
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 عی زعدن از را نهاهشض هجد عی صوراش به را دستش عصبی اهورا،ض رود عی خانه سم  به اند های ادم با

 به ، بودم اندده را ها اندده هافی ی اندازه بهض هجم عی عرب را خودم سریعض آورد عی باو را سرش و گدرد

 نازعه رق ااید ، خوادخواهمض بود اده نابود رورم بدارض بخوابم بتوانم اودو آرام گرفتن هوا با فکرم اینکه جای

 راوض ندارم ریختن اا  ی روصلهض روم عی اخ  سم  بهض  بندم عی را اااق پن ره آهسته، !ندس  عن ر ور

 یا هردم عی رار  این ا از را خودم یا جوری ی  بایدض  گذاته پی در پی های ناله و آه و اا  از هارم دیهر

 رد نزسض پراندم عی جا از اااق ادجه به جسمی خوردآ صدایض نجاند عی ام پدجانی به عرق فکرش ؟ نهضضضعهناز

 یع دهانم جلوی دس ضخورد عی ادجه به ریده سنگ عثل چددی دوباره یانده چند بندض اود عی ربس ام سدنه

 اینض هنم خوب را رالم آعدم ضزنم عی نجنددآ به را خودم و رسانم عی اخ  به را خودم هورعال هورعال و گذارم

 خودش ها، اااق از یکی در نرم ادآ بسته و پدچد عی ها اااق راهرو در آراعی های ادم صدای روزم؟ و رال اد،

 دایصضاود عی هایش بری گچ و سر  عدخ نهاهمض اوم عی ار خواب بیض بااد ااااش به اهورا رفتن بازگو ااید

 چه هر به لنن ض ریدد عی بهم را،بدار ام ندااته اعصاب ام گوای صز ه ادآ روان و آرام دینگ دینگ

 عن خدایاض  هجم عی عمدق نزس چندض  بندم عی چجم ضاد نمی سرااآ هم اب نصزه و اب هه ابلدغات

 چرا ؟ علی بابا چرا ؟ عادرم چرا ؟ عن چراضبدنم لبخند دور نمای از ام زندگی به و بایستم اس  ارار دندا ه ای

 عی سرم به خوابی بی وا  هر پارسا گز  عی همدجه چرا؟پرند، ؟چرا؟چرا؟ اهورا چرا ؟ عهناز چرا ؟ هاا  فرهاد

 عی فکر خواب بهض بندم عی ع کم را هایم چجمض گدرد عی خواب  هن، فکر خواب خود به گوید عی زند،

 اعجب هایم چجم جلوی اهورا هنم، عی فکر خواب بهض هند عی نهاهم آلود غ ب هایم چجم جلوی عهناز، ضهنم

 اجرش و اهورا ررفهای النهر با هردم، رماا  آید عی یادم هنم، عی فکر خواب بهض ندس  دیهر همدجه، اهورای

 ارمد عی برش و گردم عی بر عصبیض اود عی بلند گوای دینگ، دینگ صدای دوباره ضآعدم هاا  فرهاد الزن و

 ویر اا هنم عی باز را ازلشض هردم عی فرستنده بار اوانستم عی چه هر خواندند، عی را پداعم و دااتم ای چارهض

 .پرم عی جایم از ارس با او، اسم دیدآ با بهذارعش سکوت رال 

 زیر ع دبی رس هم هوبد، عی دهانم در اسمش، دیدآ از البم همض هنم عی باز را پدام اعا لرزد، عی دستم

 ضخدد عی ارساسم پوس 

 پ« نااص  عخ به بدنه فرار فکر رال  به بد:  دو اانوآ!عمنوع پریجوآ زل  با سمع استراق:  ی  اانوآ» 

 ضهنم عی باز را بندی یام

 بهش روز ،چند اه عی آروم هم هم عهناز،ض چددو همهض بهدر نجندده ، انددی چی هرض ندآ خواب به خوداو» 

 « بداری بدس  اراره دندارو دارایی بدرگترین او باش عطمنن بده، فرص 
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 اد  نیین پدام ارسال اایدد یننی ام خوانده واتیض بدنم اوانم عی هم گند خوانم عی را ها پدام واتی ندس ، یادم

 عی پدام دینگ دینگ صدای دوبارهضجور بدض بودم زده گندض گدم عی را لبمض پدام ارسال هجدار هنار خوردآ

 ضنجدند عی عرق به دستم ه ضآید

 « سدندرو خوش اب ، هنه عی ااصالی نکش هار زیاد عخ  از:  دوم اانوآ از ال ، بند» 

 رود، عی یادمضهند رذم فرهاد زندگی از را عن دارد، نرجه عهناز رود عی یادمض گدرد عی ررصمض اوم عی دیوانه

 لمد رود، عی یادمضبود اضافه بار عن عثل هم او اینکه برای ، ادنش ا ردر برایض بود سوخته بجر این برای دلم

 ردم،ه عی فکر خواب به باید عنض هجم عی خودم روی ع کم را پتو و زنم عی سایلن  روی را گوایض بود گرفته

 هه زنی نه هردم، عی فکر خواب به بایدض هجدد عی اانه و ااخ خاصی اکل به ار آنطرم عتر چند هه عردی نه

  !خواب بهضدید عی را نبودنم خوابِ ار آنطرم عتر چند

 *** 

 ام زندگی وااند  با ادآ روبرو ازضام گرفته استرس عهناز، ر ور ازض بهذارم اااق این از بدروآ به ادم ارسم عی

 عی بر و روم عی در پج  اا بار چند هالفه ضاناخته را عن خوب اهورا فهمم عی راو و دارم فرار رسض ارسم عی

 دادن رس بدارینض  دارم بودآ، طزدلی رس!هنم غلطی چه دانم نمیض اود عی آویداآ ام اانه روی ام هولهض گردم

 سنگ زدآ از بند و دیجب ازض پراندم عی جا از در به آراعی ی اره صدایض اس  بودآ غریب و بودآ اضافه رس،

 عی فجار ع کم هایم دنداآ عداآ را ناخنمض پرم عی جا از ناخودآگاه صدایی همترین با ادجه به اهورا، های رید

 عثلض  هنم باز را در اوم عی ناچارض خورد عی در به اری بلند همی ی اره دوباره! هنم غلطی چه دانم نمیض دهم

 و هنم عی در دستهدره عهماآ را ام هرده عرق دس ض خورد عی بهم ام زندگی و خودم از رالمض  ام اده زندانی

 ضارسم عی عرابلم عهناز بودآ ازض هنم عی بازش آرام

  !بخدر صب  _

 رهایش اوانم عی خدایاض نجدند عی روبرویم عرد چراغانی های چجم و بجاش چهره روی و آید عی باو نهاهم

  !اوانم نمی هنم؟

  !بخدر صب  سالم، _

 بدنم عی را اش چهره خم و پدچ اازهض  عانده اش چهره وینز  جد لبخندض دارد نمی بر صورام روی از را نهاهش

 گاه رستن و ام پدجانی جلوی چرا فهمم عی اازهض بدنم عی را جالبجاآ پدچ و اش پدجانی عوهای گاه رستن اازهض
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 ع دبی لذت چه فهمم عی راوضخوردند عی ااب عادرزادی و عن از اجازه بی جلویم، عوهای دارندو پدچ عوهایم

 ضباای وجودش ازضباای اش ابده ااید همی او و بااد دااته ع دب نسب  ی  روبروی  عردی اینکه دارد،

 ؟ خوبه رالش دخترم ببدنم البته و هنم بددارت اوعدمض عوندی خواب هردم فکر _

 ض،عنلرم ندااتن و دااتن بدن ، عاندآ و بودآ رس بدنض اندزام عی پایدن را سرم

 !ادم زرم  اگه ببخجدد ، ندارم عوندآ خواب به عادت _

! اده عرگم چه دانم نمیض آید نمی باو نهاهمض اوند عی صورام ااب دستهایش آورد، عی نددیکم را سرش

 ضاوند نمی جدا صورام از دستهایش اعاض بوسد عی پدرانه را ام پدجانی

 نه؟ عهه  عداد بر پسش از عن دختر دونم عی اینم اعا ، جدید وضند  به هردآ عادت سخته دونم عی _

 گدر هه برزخی از عن  بود رسانده را او خدا انهارض بودم هرده اروع ر ورش آراعش با را صب ض بودم دخترش

 هماآ با هم عنض اوم خارج هند عی اااره دستش باض گدرد عی فاصلهض هنم پددا ن ات سوختم، عی و بودم هرده

 ضهند عی هدایتم جلو به گذاردو عی همرم پج  را دستشض گدرم عی خروج راه افتاده، زیر به نهاه

 ض خواهراو هم و اورو هم ، رسونم  عی خودم بخوریم، صب انه _

 یع در رره  به ام عانده ول و سنهدن زباآ هاش اوانستم، عی هاشض اود عی چراغانی دلم اعاض هنم عی سکوت

  گزتم عی و آعد

 «بااد گرم پدر، بهضضض او به پجتش آدم دارد اجنهی رس چه» 

 به ضزند عی لبخند دیدنماآ با عهجدد ، عهناز رتیض اند نجسته عدد پج  همه اویم، عی وارد هه آاپدخانه به

  !این اس رسما صب  اعروز از جاتض نزس بدا: گوید عی و هند عی اااره هنارش صندلی

 جمع این بدن ر ورم واهمه و استرس از دارم فهمد عی بااد، هم هس هرض زنم عی رویش به لرزانی لبخند،

 رد سرش اهوراض گذارد عی عرابلم را گردو ظرمض ریدد عی چای برایم خانم، سوسنض هنم عی سکته ناآانا آانایِ

 .خورد عی صب انه!  آراعش با راو و داده را سالعم جواب آرامضهند نمی هاری هدچ ، عهناز و عانده اش گوای

 اش گوای غرق و سرگرم ع دبی طور به هم هنوز اهوراض زند عی غر خانم، سوسنض اود رود،راضر عی عهجدد

 ایمبر لبخندی خاآ، فرهادض رود عی ااااجاآ سم  به و هند عی اجکر خانم سوسن از صب انه از بند عهنازض! اده

 عی خروجی در نددی  و گدرم عی دس  به هوله  ضعانم عی وعن رود عی وسایلش و هد  دنبال به و زند عی

 ددراغ پدش روز چند از چددها خدلیض بداورم در را ها عسترل ادای و هنم اازی یکه اوانستم نمی دیهرض ایستم
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ض نمه پدروی جمع از هم همی بایس  عیض بودم اده اجباری عایی به ابدیلض نبودم عزرد عنِ دیهر عنض بود هرده

ض زند عی غر هایش ادطن  و عهجدد ی سایه به لب زیرضآید عی بدروآ آاپدخانه از خانم سوسن!خانواده از

  ضزند عی رویم به لبخندیضافتد عی عن به هه نهاهش

  !عادر نذاری جا هااو وسدله _

 ضاس  عرهم خانم، سوسن عهر پر های گزتن عادر 

 ! نه _ 

  ضرود عی هانتر سم  دس  به دستمال ضرار  خدال  ذارم، نمی جا چددی ، جوآ سوسن

 ارب یه ، هتابش بار یه ، عدرسه هجونه عی یکدمونو هزته هر ، واویالس هه باای خواهرت عثل اگهض خداهنه _

 ! اه اموم درسش این بااه هی ذاره، عی جا چدد یه روزم هر ، دفترش

 ضهرد عی عاصی را همه گاهی عهجدد ، خدا ی بنده داا  رقض خندم عیض ندس  بدجتر دانه ی  خواهرم

 !هرد نمدجه هاریش ، دیهه ادطونه _ 

  ضای خودساخته عااااهلل ندس ، اکی هه او خانمیِ او البته ، باام گزته باوخره_ 

 ! انهایی و رن  و درد با اعا بودم، خودساخته

  ضعمنوآ _

 و زیر را هولهض گدرد عی وسواسم زند عی غر عهجدد ی سایه به خانم سوسن بس ازض افتد عی ام اانه از ام هوله

 استرس بس از اااق عدد روی را ام گوای و  پول هد ض هجدد عی ریجه و رگ خدا، بنده دارد رقض هنم عی رو

  ضروم عی ها پله سم  به صدا وبی آرامض بودم گذااته جا دااتم

 !؟ ادی عهجدد لنهه هم او _

 باز پن رهض دارم عی بر را گوای و هد ضخندم عی آرام و دهم عی اکاآ سر او به پج  همانطورض گردم نمی بر

 دیهراآ ر ور به پجت  اعاض هس  هم پن ره باز درز به رواس  رتی باای هه انهاض بندم عی هم را اااق عانده

 ند،بل های زدآ ررم و عهجدد صدای !بداورد یادت هس ، یکی ولی جا، پول  هد ضعاند عی باز پن رهضبااد گرم

 اااق زا یکی از پچ پچ صدایض بندم عی آرام را درض زنم عی اانه به را رنهم خاهی ی هولهض آید عی پایدن از بلندش

 بدرگترین اهورا اول به اگر خواستم، عی خانواده اگر! هرد عی اوبدخ را اهورا ، عهناز دوباره رتماض آید عی ها

 خودِ  خودم، همه از اولض جنهددم عی باید چددها خدلی باض بداورم دس  به خواستم عی را جهاآ یروت و دارایی
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 رد در هنار ازض  بازعانده اااق در ی گواهضآعد عی هه بود، خاآ فرهاد صدایض دارم عی بر ادم صدا بی و آرامضدرونم

 ضعاند عی رفتنم پای ناخودآگاه انوم عی هه اسمیض اوم عی

 ؟ اده ب ثتوآ اهورا با _

 هنازع به گذرایی نهاهضهند عی درس  آینه در را پدراهنش ی یره رالدکه در خاآ فرهادض بدنمجاآ عی در گواه از

 ضهند عی

 !چی؟ ب ث _ 

 ضدهج عی دستش روی ای سرعه ه  روی اند واند بردااته را برسی عهناز،ض ایستد عی عهناز عرابل خاآ، فرهاد

 !؟ ناز عتته _

  ضهجد عی هم در ابرو

  !زدیم ررم هم با خورده یه فرط _

 ضپواد عی و گدرد عی دستش از را ه ض ایستد عی عهناز به نددیکتر

 ؟ بدونم باید عنم هه اده چددی! هنم؟ ا مدل هسی به چددی بخوام، ندستم آدعی دونی عی هه خودت _

  ضهجم عی عرب همیض گدرد عی فاصله او از عهناز

 ! هدچی _

 ضضضای دیهه عسنله اعا ، هنم نمی دخالتی عن هه هس ، پسری و عادر ب ث اگه _

 ضپرد عی عصبی خاآ، فرهاد ررم عداآ

  !پسری؟ و عادر _

 ضدهد عی اکانم عهناز، عصبی و آرام صدای

 !؟ عن عدید بدی، نجونش برعکسجو هنی عی االش ، اس بسته پسر این جوآ به جون  واتی چرا _

 ضهجد عی صوراش به دستی عهناز

 اونم نمی بهش رسمو هنی؟ فکر این وری داری دوس  چراض ندستم عادرش عنض جاآ فرهاد نکن اروع دوباره _

 رهنمد یادمض وایمسه البمض بدنم عی اوآ به ع دبجو اباه  وا  هر ، بدنمش عی وا  هر سالهاس ض هنم درک
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 اوآ ادآ باعث ، عادرش ، بچه این گم عی بدنمش عی وا  هرض  ندس  دیهه پسر،  این و عادرش خاطر به

 ! ببره بدن از خوداو ، بمدره

 ضزند عی صدا را ناعش ناباور و ع کم خاآ، فرهاد

 !؟ عهناز_

 ضضض عن_

 هه هنی عی عتهم هاری به برادراو داری او ؟ هنی عی عرور رو گذاته ررفهای هنوزم ،او ببدنم هن صبر _

 این خواسته عی بوده، اا عمه دونی عی هه او! عداری؟ زبوآ به رو عمه عسموم فکر چرا! نداده ان اعش هرگد

 ترامان جریاآ اوآ عونده باای از خواس  عی ررفاش این با فرط عمه، دونی عی هه اوض بده عذاب فکر این با پسرو

 وا البی ایس  فرط عهراآ عرگ دونی عی هه خودت هنی؟ عی فکر بهش اصال ،چرا هنه آروم خوداو ، بهدره

  !رو اهورا نه ، بده عذاب فکر این با و خوداو نه ، بوده خواب

 ضهردآ عرگش دق _

 !عهناز _ 

 ضگذاته ؟این بود ای گذاته چهض ایستد عی پدرم بلند ااع  عرابلض اود عی بلند عهناز

 !همدنض زدیم ررم خورده یه فرط ، ندارم هاریش _ 

 ی بچه همونردر اهوراض ها بچه و اوض عهمن برام ام خانواده!باادن گذاته درگدر هدوعتوآ هدچ ندارم دوس  _

 !نکن گذاته درگدر دوباره فکراوض هس  هم او بچه ، عنه

 ضهند عی صام و گدرد عی انهجتش دو عداآ را ه  یره عهناز 

  !هرد انکارش اه نمی!گم عی چیض دونی عی خودام ، هستدم درگدرش ناخواه خواه _

 ازلش بستن رال در و اندازد عی دس  به را اش عچی ساع ض رود عی اخ  روی هدزش سم  به خاآ فرهاد

 :گوید عی

 ؟ او هه ررفی ندااتی! نارارتی نزس اوعدآ از _
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 نمی را عن هال ، همسرش ندارد خبر پدرمض نداید در نزسم اا گذارم عی دهانم روی را دستمض ایستد عی البم

 بدوآض بندد عی دوباره و هند عی باز را عوهایش گدرهضرود عی ار عرب و هجد عی هم در ابرو عهناز،ضببدند خواهد،

 ضبدهد را خاآ فرهاد سوال جواب آنکه

 ضضض _

 !؟ ،آره جاآ ناز عتتته _

 ، عداد یادم واتیضضض واتی ، ام عی اذی  ، گم نمی دروغض هستم ،عنم راضی و باای خوا ال او ، دونم نمی _

  !دادی ارجد  بهم عادراو

 عی دستش دور ع کم را عوهایشض  زند عی لرزانی لبخند رویش به عهناز،ض گوید عی ناباوری عهناز خاآ، فرهاد

 ضهند عی گدره های دندانه درگدر و پدچد

 او و عن ، ایم اوهه همه ، دونی عی خودامض ندستم پدرم عثل عن،ضضض ها بچهضضض او! ؟ باادن راضی همه هنم چه _

  ،عدیدم؟ عهناز بااه ، ادم رد گرفته زندگدمونو هه ب رانی این از هن هم ! بدجتر بچه اوآض بدجتر

ض  بلندار و بلندضد نگ ، د نگ د نگ،ض زند عی نااوس هایم گوش عن و بندد عی روبرویش و عدیدم به زآ  جاآ

 گوش طرم دوضهنم عی بسته و باز بار چند را برهوام و خج  دهاآض اوند عی سنهدنض اوند عی هر گواهایم

 ااید هسیض بود خودش اوم، عی  سداهش چجماآ، در چجمض گرداند عی برم و دهد عی فجار هسی را هایم

 عی چه این ا هند، عی اااره اش چانه باض دهد عی فجار هایم گوش روی را دستهایش ه  ار، ع کمضعن ابده

 هایم گوش طرم دو هه دستهایی با ادعم، همض روم عی عربض آیند عی هم هنوز صداهاضهنم عی نهاهش گد ضهنم

 عی جدا هایم گوش از دستهایشض هنم عی نهاهش باریدآ ی آعاده چجمانی باض آید عی همراهم عانده،

 و ایمه اانه وسط جاییض هند عی پایدن به اااره  و گذارد عی هایم اانه پج  را دستش و گدرد عی فاصلهضاوند

 عی هه سالن بهضآید عی سرم پج  او و دارم عی بر ادم امرهد بدوآض سوزد عی دستانش گرعی از سرم، طرم دو

 ضدهد عی ارارم عخاطب اوبدخی، و ااهی ل نی باض رسدم

 !وایمسی جا همه گوش فال ، نداری خوبی عادت _

 بلند، ادعی با او، و اوم عی رد هنارش ازض دهم عی اکاآ طرم دو به را وسرم گردانم عی بر ام اانه به را هوله

 روابض اس  ادآ ذوب رال در نهاهش زیر صورام هنم عی رسض بدند پل  آنکه بدوآ و خدرهض ایستد عی عرابلم

  ضهجم عی هم در

 چده؟_
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 :گوید عی آرام چجمانم در خدره بند و اندازد عی سرم پج  ی پله راه به نهاهی 

 وایسادی؟ گوش فال عنم اااق در پج _

 ضهنم عی اااره خودم به اوندو عی درا  ان ب فرط از چجمانم 

  !عن؟_ 

 عی ندجخندی و دهد عی اکاآ سرس ضهرده روان چراغی درونجاآ انهار اوند، عی ع دبی جوری چجمانش

  ضزند

 عن؟ نه آره،_

 سرض دارد عی نههم و اود عی دستش اسدر ام هولهض اوم رد هنارش از خواهم عی و هجم عی هم در را ابروهایم 

 :گوید عی و زند عی ندجخندیض هنم باز دهاآ خواهم عی اا و چرخانم عی

  ضها ندس  عنتظرت خوبی چددهای وایسی، گوش فال اون ا بدای_

 :گویم عی چجمانش در خدره و گردم عی بر سمتش بهض هند عی رها را ام هوله و زند عی ندجخندی

  اوام؟ عثل عن عهه_

 را سرش ندجخندش، هماآ باض هند عی گرعکنش جدب دروآ را دستانش رالدکه در و اندازد عی باو  ابرویی

  ضزند عی لب و آورد عی صورام نددی 

 ندستی؟_

 عی چه عن با و برده ه ا اا خودش با را دلم داند، نمی و اود عی ردض اود عی رد هنارم از و زند عی چجمکی 

 ضنده عی نهاهم بنزجش های هتانی بند بستن رال درض آید عی عهجدد صدای ضداند نمی هه آخ داند، نمی!هند

  !پرارالی! عتنالی عالی صب  _

 عی را فکرش هه بودند چددی از ار لرزاآ خانه این های ستوآض دهم عی اوس و هش را صورام االش، با زور، به

 ضآید عی سرم پج  از هاا ، فرهاد صدایض هردم

 ؟ دخترا بریم _

 عهجدد بریمضآید عی بدروآ اااق آآ از برازنده دس ، به ،هد  ای سرعه و رسمی الوار و ه ض چرخم عی عرب

 نهاهجاآض زنند عی ررم ادم جدا او از هه جایی هماآ عهناز، با اهوراض ار ع کم و ار اادض اس  عن از ار بلند
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 هزش خاآ، فرهادض هنم عی نهاهجاآ دوبارهض عانده اش خدره اهورا و گرفته دستش عداآ هاغذی عهنازض هنم عی

 و سنهدنی نهاهم خدا رضای ع ض بار ی ض هنم عی نهاهجاآ دوباره عنض  گدرد عی دس  به هد ض پواد عی

 زا خانم سوسن سالع  به صدایض رود عی بدروآ و هند عی خدارافظی بلند عهجدد،! ندارد عرد این برای ، وزنی

 هوچ ِ  عدد روی را برگه و اود عی خم عا، به اوجه بی عهناز،ضهنم عی نهاهجاآ دوباره عنض آید عی آاپدخانه

 ،رتی عمرم امام ، رال به ااض زنم عی لبخندض چرخاند عی سمتم را صوراش نهاهم وزآ اینبارضگذارد عی پله پای

 و دهم عی اکاآ سرضیاب ض عاند عی لبخندم روی سداهش های چجم!  نه ام؟ زده لبخند رویش به یکبار

 عردهای اهورا،عثل دانستم عی دیهر راو !همدن ، عانده یاب  فرط اهوراضزنم عی لبخند و هنم عی خدارافظی

 !خدایا دانم، نمی را او و اناختم عی را اش جدی و اوخیض هردم عی هجزشض دااتمض ندس  اطرافم دیهر

*** 

 بعر دهم عی ارجد  ولی گوید، عی هم خاآ فرهادض هنم نمی ابول ،بنجدنم جلو اا هجد عی را دستم عهجدد،

 رد گذاته ی سایهض بود داده ارجد  او به را ،عادرم جلویم عردض هند عی دنگ دنگ سرم در عهناز ررمض بنجدنم

 هه زخمیض هردند عی باز را زخمجاآ سر خلواجاآ و پوسته در آدعهایش فرط و بود پررنگ هم هنوز خانه این

 راه اس  این عهم ، هنند عی چه والبم اهورا ندس  ،عهمدااتدم عی نههش اازه ااید ر ورعاآ با اهورا و عن

 یع دبدرستاآ جلوی عاادنضندس  سرجایجاآ خانه این در چددها بن ی اس  این عهم ضرودارم پدش را سختی

 ضهند عی نهاهم و اود عی خم عهجددضایستد

  ضجونم آب ی خداف  ، ام رار  بااه هی_

 عهجددض ندارد درد دیدنش با لبخندمضپرد عی بدروآ و هند عی باز را درض  رود عی در جانمض اوم عی جانش آب ی

 عخاطب را پدرش و هند عی باز را درضگردد عی بر عاادن سم  به راه بدنض  ام ندیده سرزنده اینردر رال به اا را

 ضهند عی

  ضبابایی_

 ضخندد عی زنکش گول ل ن به خاآ، فرهاد

  !دخترم جانم_

 ض هجد عی صندلی روی را خودش

  عداری؟ گواتو_ 

 ضزنم عی لبخند رویش به هند، عی نهاهم عردد و گردد عی بر خاآ، فرهاد
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 ضدختر بهو خواهرت جلوی بهی خوای عی چی هر_

 ضهند عی نهاهم عهجدد 

  .دیهه جلو ،بدا ندس  رسود خواهرم_

ض هند عی درو وعجق ریدد عی عهر گدرد،خواهرم عی عهجدد سم  را گواش و دهد عی اکاآ سر خاآ فرهاد

 ضبوسد عی ع کم را اش گونه و اندازد عی پدرش گردآ دور دس 

  !خواهرم برای ،عرسی ات هدیه بهترین برای ،عرسی ای دونه یه_

 عی رال  هماآ در ای ل ظه جلویم عردض انوم عی را خواهرم عتایر و دار بغض ،صدای بدنم عی را ندمرخجاآ

 عی خودش و بجدنم جلو هند عی اااره عن به و خدد عی بدروآ ،عهجدد هند ررهتی خواهد، عی ااض عاند

  ضگردد عی بر سمتم به اود، عی رار  خدالش واتی و هند عی رفتنجنهاه به خاآ فرهادضرود

  ضبابا بجدن، جلو هنارم بدا_

 پدچد عی و چرخد عی هه چددی انهاض ساهتم هارم ع ل اا را عسدر طول امامض نجدنم عی ،هنارش جلو روم عی

 و دار ریتم هه انهجتانی!؟ دانم نمی را او ازض چرخد عی چددها خدلی دور هایم فکر هه عنض  س  عوسدری صدای

 هه دا ض اود عی هجدده صوراش روی یکبار دادره چند هر هه دستی و اوند عی هوبدده فرعاآ روی ع کم

 وا  هر هنارم عردض هند عی هم فرق هه اوند عهم اگرض اوی عی بر از زود خدلی را اطرافدان  های عادت بکنی

  ضدرمگ عی دس  به هولهضایستد عی اولددی عرابل عاادنضهجد عی صوراش به دس  زیاد اس ، عجغول فکرش

 ! هاا  آاایضضض  عمنوآ _

 عرابل در عنض اود ار سز  سز  فرط یخی عثل بدرون  و بکجد انله و بسوزاند گُر گُر چددی را درون  اده

 ضچرخد نمی چددی به زبانمضام گونه این ام، زندگی اده عهم عرد این

 !پدرصلواایِِ  ی سوخته پدر _

 ضزند عی لبخند رویم به لرزاآض اوم عی اش خدره عتن ب عاادنش و در عداآ

 ضضض_

 ضدهد عی بدروآ اش ریه از بلندی هومض هجد عی صوراش به دوباره دستیض هند عی نهاهم
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 اهامب بمدرم،یکی هنم فکر دل به آرزو ، بریدآ باز ل  آدعای با عنو نام ؟ دختر بردی هی از ل بازیو رگ این _

 !نکنه ل 

 هر زندگی های ستوآ استوارارین پدرهاض هوهند فرط پدرهاض ندس  پدرها عال نااعددیض نه ریدد، عی البم 

 :گویم عی ع کم اعا آرام،ضگدم عی لبض هستند و اند بوده دختری

 ضنکنه خدا _

  ضافتد عی ام اانه از ام هولهض عاند عی ام خدره 

 برم؟ عن _

  !نزس _ 

ض هجد عی صوراش به دوباره دستی هرد؟ نمی رار  را خودش و گز  نمی یکبار چرا عرد؟ این خواس  عی چه

 ض آورد نمی طاا  دلم

 عداین؟ نظر به هالفه اده؟ چددی _

  ضهند عی اااره عاادن صندلی به

 ادنی؟ عی دادره چند نداری، ع له اگه _

ض گذارد عی هم بر چجم ای ل ظه و دهد عی اکده اش صندلی بهض جایم سر گردم عی برض  دهم عی اکاآ را سرم 

 :گوید عی بسته های چجم هماآ با

  !عجغوله فکرم خورده یه اعروز _

  ضزند عی زل جلو به او،ض او به زنم عی زل

 ضضض راستش _

 و وجل پایش روی اس  نددیکم هه را راستش دس  بار چندض هند عی باز و هند عی عج  زانویش روی را دستش

 چجمض هن هن،نهاه سکوت فرطض  بدند ررم عخاطب  خواس  دل  وا  هرض عانم عی اش خدرهضهجد عی عرب

 ضارند اایدرگذار زباآ از ها، چجمض  زنند عی دل ررم ها چجمضزنند عی ررم زباآ از زوار ها

 ضضض_

 !خودای ی خونه ، هنارعی خوا الم_
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 ضضضض_ 

  ضخوابددم آسوده خدال با عداها از بند دیجب_

 ضضض_

 !اره ع دب بدجتر، دااتن رو او عثل یکی داره، ع دبی ،رس دااتن دختر_

 ضضضض_ 

 نسب  فکر چه ات بچه نزهمی بده!،نه؟ بدنه ررم جوری چه ندونه و بااه چجمش جلوی اش بچه آدم بده_

 !گدره؟ عی بودآ هنارت از رسی و داره به 

 اس ، هالفه و نارار  واتی پدرش نداند آدم اس  بدض دانم نمیض گدرد عی جلوارها و جلو از را هایش چجم

ض او و عن رالِ همدن عثلض اس  بد چددها خدلی گاهیض دهم عی اکاآ سرض عاند عی ام خدرهضاود عی آرام چطور

 !درپ خاآِ  فرهاد س ، یکی رالماآض بدنی را ررفهای  باید زبانی چه به ندانی اعاض  بااد هنارت ، باای هنارش

 ضضضضض_

  !هنی عی درک عاالی اینردر دونم عیض  بهم باید هنم عی رس هس  عوضوعی یه_

 !رف ؟ عی طزره و گز  نمی چرا

 !بجنوم اد نمی باورم هرگد هه انددم چددا خدلی عدت این عن ، بهدن_

 سرض گرداند عی بر زانویش روی را دستشض  دم باز و دم ، عمدق نزسض هجد عی صوراش به دس  دوباره 

 آخرشض آیند عی و روند عی هایش لب و دس  بدن هایم چجمض زند عی زانویش هاسه روی بار چند را انهجتش

 بر بار اولدن برای بودآ، پدر دل و درد رفدق و بودآ دختر رس آخرش سکوت، آخرش! اود؟ عی چه دانی عی

 هم هنوز گدتار آرام علودیض گروعپ گروعپضدهد عی صدا البمضآرام آرام،ض هنم عی دراز دس ض هند عی غلبه عن

 جلو آآ ازض خورد عی اکاآض گذارم عی دستش پج  را سردم انهجتاآض  رسم عی باوخرهض پدچد عی عاادن در

 عی چجمضزند عی لبخندض گذارد عی دستم روی را دستش یکی آآض نهاه فرطض هند عی نهاهمض هجد عی دس 

 ضهند عی آزاد را نزسشض هند عی باز و بندد

  ضضض! عهناز_

 ضهنم عی نهاهشضبهدرم یاد را بودآ ع کم باید عنض دهم عی فجار آرام را دستش
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 ضضض_

 ردرگد فکرم همه عدت این! برات اه نمی نرگس هسی دونم عی ، بااه برات عادر  یا دوس  یه عثل اونه عی_

 دارم  دوسض ابل از بدجتر بابا، هستی راومض البم اوض فکرم او ، نددیکم ، چجمام جلوض بودی اوهمدجه بوده، او

 عیض هسخت عا با گرفتن  اراباط دونم عیض دخترم نباای سایه ، نباای غریبه بدونی، خودت ی خونه اعونو، خونه

 اهاتب عهناز اگهضضضاگهض بهذره سخ  ، هندم عادت بهم اا عمکنهضدیدم و بدای چددهنار همه با هنی عی سنی دونم

 ضضض رفتاری

 ض آیم عی ررفش عداآض  اوم عی رسوا ، اوند سرد اگر ، هنند یخ اگرض هجم عی را دستم

  !داره رق نداد، هنار خانواده او ع و یه عنواآ به عن بودآ با اگه ایجوآ_

 ضاوم عی ولض گویم نمی هدچض  ندارد را دیدنم چجم عهناز گویم نمی

 نزس؟_

 ضزنم عی را وررفم هنم عی دل دلض فجارم عی خودم به را هوله 

 ازاقا ندس  ارار دم عی اطمدناآ بهتوآ ، انددم اعا! ببخجدد نبود، درس  هارمض انددم ررفااونو صب ، اعروز_

 ضبجه نارارتی باعث بدنموآ اختالفی و

  ض هند عی صدایم ناباور 

 !نزس؟_

 ضاس  دستهدره ی ادره رنگ به نهاهم ، گدرم عی را در دستهدره

ض داره رق ببدنه عدارم یه چجم به اگه ، هنه ابول نتونه عنو اگهض دادین ارجد  خانم، عهناز به عادرعو اما_

 همدجهض بود خوب چردر زندگدتوآ دیدم، سالها این امامض هنم عی زنده رو گذاته ایجوآ برای عنض بدیه رس

 خونه، این ی گواه هر سالها این امام! بودیم خوابخ  اما ی اندازه و بودآ زنده ام خانواده عنم  دااتم آرزو

 آراعججوآ عخل ندارم دوس ! باام دااته عنم هردم، آرزو و دارین  خانواده به اوجه و ع ب  زیاد، چردر دیدم

  !بودیم داده بدجتری فرص  بهم ذااتدن،هاش عی هاش! باام

ض س ا سنهدن هایم باور و عن زندگی بار ،ولی ندس  سنهدنض زنم عی اانه به را هولهض  گذارم عی زعدن را پایم

 و الب به نام بند ازض اود عی عتولد آدعها عا با درد انهار! درد ضاند نکرده هج  را اماراش هه اینردر

  ضایستم عی و زند عی صدایمض  اود عی پدادهض زنم عی دور را عاادنضارساسماآ
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 !ام؟ هرده برداا  بد هرد عی فکر چرا ضدخترم هردی برداا  بد عنظورعو_

 هه هایی درد بار و عهناز صد راضرم هه هایی اانه پهنای به عن از و اس  عن به او نهاهض ایستم عی عرابلش

 ضبااد ها اانه این ولی هنم، ا مل را هند، خورد بر رورم و الب  ی پدکره بر بدجتر و واانا اعروز از ااید

  !نههدار خدا ، باادن عطمننض بلدمض بزهمم ، بدام هنار ، هنم درکض فهمددم عنظوراونو_

 به رج اول روز هماآ از هه او آیض خدا آی گویم،نههدارش،یننی عی هه دارم،خدا عی بر ادمض هنم عی خدا،خدا

 دشوجو نههدار ، پهنش های اانه دار نههض باش نههدارش او رضا،فرط و اسلدمم اس  وا  خدلیض ای بافته رج

 !رریزم انه، ی  را سدها ی همه عن بااد، او همدنکهض بودنش و

*** 

 زلا در را هلددضبدنم عی را خانه و هنم عی سایباآ را دستمضهوبد عی سرم به را داغش های اانه هم هنوز آفتاب

! ودب هرده اوبدخم هلی بود، هرده دعوایم عهجددهلی بودم، آعده دیر هه ابیض چرخانم عی  طالیی و عجکی در

 زعدعه گوام در هم اهش! خودم های هلدد دس ض بود چپانده دستم ه  را آانا های هلدد دس  این آخرش

 دههر ه  دهن بدجتر دل، اه از نهض بودم خندیدهض ندارم رفتن بدروآ اجازه او بدوآ و نکنم خوری انهاضبود هرده

 رد برعکسض اود عی باز رویم به در،ضفهمدد عی و هس  و بود ررفها این از ار، عاال خدلی خواهرهم بلکهض بودم

 ام خانه برعکس چددهایش خدلی این اض چرخد عی لووهایش روی آرام و رار  خدلیض دهد نمی صدا خودم خانه

 بسته چجماآ با ها، صب  و روزها خدلیض  روبروس  به فرط هایم چجمض اوم عی رد هه راه این از روزهاس ض بود

 ا،ر دانستنم  از ررم علی بابا هنم عی فکرض اود عی سختمض روزها برده روی هم راوض اوم عی رد خانه آآ هنار از

 ی  دنبال عن ااب و پراب های چجم و خودش زرم  و رن  سالها پج  را، دااتنم پدر رقض گرفته نادیده

 هب عتنلق بهویند همه هه باای جایی س ، غریبی رسض هنم عی باز آرام را سالن درِ ض بود هرده پنهاآ خانواده،

 دو را ها پلهضآید نمی آاپدخانه در روز هر عثل وسایل ادآ جا به جا صدای ضباای همه از ار غریبه ولیض اوس 

 دور انهجتانمض دارد عی نههم آخر، ی پله دو روی عهناز صدای هم بند و چددی افتادآ صدایض هنم عی یکی اا

  ضاوند عی ار ع کم ام، هوله بند

  !بردار سرم از دس ض هن ولم خوای؟ عی جونم از چی _

 و گردم عی برض عانم عی عاندآ و رفتن بدنض اس  زعدن به ع کم ای ادآ هوبدده عثل بندی ع کم ی ضربه

 ددعهج هاشض بود سوسن هاشض ندس  آاپدخانه در هسی اس ، عجخص هم این ا ازض هنم عی نهاه را سرم پج 

 نمیض دارم ع دبی رال و رس صب  اعروز ازض گدرم عی دلهره زآ این با بودآ انها ازض بود اهورا هاش اصالض بود

 های عدارم  با رتیض  آراعم و ساه  هلنهیِ خانه آآ و بمانم خودم گذااتند عی هاشض اده عرگم چه دانم
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 وبی آرامضگذارم عی باو پله روی را پایم انهجتاآ سرضعهناز ررص پر و دار خش صدایض آید عی صدا دوبارهض سدا

 و گردم برض هنم عی نهاه را سرم پج  دوبارهض اوم عی پجدماآ ولی دارم عی بر خدد همیضاوم عی رد صدا و سر

 بر را ایمپ پاانه اس ؟ بدجتر عذابش هداعجاآض نکنم نهاه باغ اه ی خانه به و بنجدنم آوچدق هماآ اوی بروم

 بر عرابلم راهروی از را نهاهم آنکه بدوآض روم عی ار عرب پله ی ض گذارم عی سرم پج  پله روی و گردانم عی

 ضافتند عی ام اانه از هوله و هوله بند دیهر، ی پله ی ض دارم

 ؟ هنی عی چکار اصال او اون ا، خبره نهدرچه عنو اماره نهزتم به  عن عهه _

 را زآ این جلو بروم!آید عی درا  و رید وسدله چند افتادآ ع کم صدایض اوند عی عتوا  هایم ادم و دستم

 عی عرا و اود عی دیرض اود عی ظاهر اااق در عداآ ااعتشض دیهر ی پله ی ض روم عی ار عرب هنم؟ چه

 عی هم را بند های ناله صدایض دهم عی فجار بدجتر را هوله بندض اوم عی عتوا  سرجایم ع سمه عثلضبدند

 دها چز  دندانهای بدن از هه را عانندی ناله صدای عوضش در!  نه را هایم نزس صدای! نه را البم صدایض انوم

 رفتنم، عرب ادم هرض بود دیرض عاند عی یاب  ام رفته ادمض عاند عی رویم نهاهش !انوم عی آید،را عی در او

 ضعانده برهوت و اده خج ض چرخانم عی را زبانمضاکس  و چدد ازهمه ادآ دور ادم ی  با بود عصادم

 !سالم_

 باویض هند عی گدره های دندانه درگدر چرخاندو عی عچش دور را عوهایش دستهضدهد عی اکده اااق در به 

 را عوهایش دوبارهض ایستد عی دوبارهض اوند عی عدخم چجمانش اودو عی نددی  عن به ادم ی ض زند عی سرش

 هستند عدارمش عوهایش انهار سرش، باوی و گدره دوباره و چرخاند عی دستش عچ دور و هند عی باز عصبی

 از بدهد، فرار را عن آنکه جای به بود، وجودش در چددی اعا بود، ع دب زآ اینضروم عی باو را ام رفته ادمض

ض خورد عی زنگ و خورد عی زنگضپدچد عی راهرو در الزنش زنگ صدای!هجاند عی خودش سم  به دیجب،

 و اود عی اطع الزن زنگض عانده رویم یاب  نهاهشضدارم عی بر هم را بندی های ادمض اود عی اطع هه اینردر

 این ا انهایی و رودرویی این باوخره !فهمم نمی را رالم هم خودمض اوم عی هه نددیکشض هند عی اروع دوباره

 سم  به اند هایی ادم باض هند عی نهاهم ابل از ار عصبیض عن نه بود، او به عتنلق هه ای خانهض افتاد عی اازاق

 اش اانه روی باز عوهایشض عانم عی عاتضاود عی پرت سمتی به اش اکه هر راهرو عداآ گوای و رود عی اااق

ض هجد عی خودش سم  و گدرد عی را دستم عچض رساند عی عن به را خودش سرع  به اعا هی دانم نمی ، ریخته

 سطوض اوم عی هجدده دنبالش واج و هاج ، بوده اند ررهتش اینردرض خورد عی پله ی لبه به پایم، انهج  سر

 سر صداه ازض هنم عی جمع همی را خودمضدارد عی نهه هم را عن و ایستد عی اش گوای جنازه باوی و راهرو

 عثل و اند ریخته همی او به نسب  ارسم ام، هرده بدرگجاآ زیاد خودم برای هه هایی ارس و هایم هابوس

 ضاود آزاد اا چرخانم عی انهجتانش بدن را دستم عچ!ندس  اول روزهای
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 !هندن؟ عی چکار ، خانم عهناز _

 نداآد بدن ازضبودند جا همه هایم هابوس در هه هایی انهج  هماآض هند عی بدجتر عچم دور انهجتانش را فجار 

 ضغرد عی هایش

 نهزتم؟ض ندا نهزتم به  عهه _

 یا طلبد، عی درک وضند  اینض فهمم عیض هنم عی درکض بودم گزته چه صب  اعروزض اوم عی ولض عانم عی

 ضهند عی ار ع کم عچم دور را انهجتانش بدجتر او هنم، عی ارال چردر هر!فهم؟

 !بوده؟ عن دس  عهه! ندام؟ چرا _

ض نده عی اااره اااام سم  به! بود نتد ه بی خواس  نمی خودش اا االامض اوند عی باز عچم دور از انهجتانش

 ضهند عی پایدن و باو سم  آآ به را دستش بار چند

  !او نه عنه، عال زندگی این بهم؟ به  زبونی چه بهض ندستی این ا عال او _

 ردیع انهدد دل خدال بروم؟ ه اض هنم زندگی آدم عثل گذاا ، نمی هس هدچ واتی بروم ه اض اوم عی عصبی

 !نجناسند؟ اصال را پدر اسم هه بروم نبااد؟ه ا عدجی های چجم و پهن های اانه با

 ضضضعن نبوده، عن دس  چددی دوندن عی خوداونم هنم؟ زندگدمو رار  ذارین نمی واتی ؟ برم ه ا _

 باو را ها پله اند اند و گرفته باو را سرشض دارد عی نهه دهانم در را جمله عهجدد زدآ ررم ااد و بلند صدای

 ضهجد عی ها پله روی هم را اش عدرسه پجتی هولهض آید عی

 ضضضعن سالمض سالم _

ض لبخندش و خواهرم ظری  ااع  روی ، عهناز دنداآ گدر های لب رویض عاند عی آزادم دس  عچ روی نهاهم

 باز دهاآ عهجددض بندد عی را در و رود عی ااااجاآ بهضگذرد عی هنارم از و دهد عی را عهجدد سالم جواب عهناز،

 دوضآیند عی و روند عی عن و اااق در بدن هایش چجمضعاند عی راه بدن ررفش بدند، را ررفش ی اداعه هند، عی

 رزی به عتن بی نهاهض اکند عی و دهد عی صدا پایش زیر چددی بندی، ادمض آید عی باو هم را عانده باای ادم

 نهاهشض آورد عی باو انهجتش دو عداآضدارد عی بر را عادرش الزن پج  ااب و اود عی خمض اندازد عی پایش

 ضگدرد عی عرابلم را الزن ی، اده خورد ی اکهضدارد عی بر ار بلند را بندی ادمضعاند عی رویش

 !افتاده؟ اازاای _
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ض اآع همهی زندگی، اطرام و جا همهض بود افتاده پدش سال ای خورده و بدس  نددی ض بود ندافتاده هه راو اازاق

 ویر را هولهض دهم عی اکاآ سنهدن را سرم! ندس  و نبوده هوفتی ی گذاته آآ به وصل هه رالش به خوش

 هاش! بود دااته برم خام خدالضروم عی اااام سم  به او به پج ض دهم عی را سالعش جوابض اندازم عی ام اانه

 ضرفتی عی فرط ، رفتی عی و انداختی عی ات اانه رویض رنگ ی  و رار ! سب ض بود هوله همدن زندگی

 نزس؟_

 اهناخودآگ ناخودآگاه،ض رسم عی هه او بهضعانده انهجتانش عداآ الزن ااب هم هنوزض هنم عی نهاهش گردم، عی بر 

 ضزنم عی لبخندض خورند عی طرش و گدرند عی رنگ هایم لب

  !بود ریخته بهم اوعدم عنض خوبه رالش عاعان  ببدن برو ، ندزتاده اازاای _

 و دل ریش به داا  را هایش ررم آعاج آعدم هه عن گویم نمی هرد، عی ب ث هسی با آعدم هه عن گویم نمی

 ضادی فراته هم راو و ای بوده فراته همدجه او و بس  عی رورم

 !؟ عطمننی _

 کهاض گدرم عی دس  و دارم عی بر پایش پایدن از را هولهض هنم عی جمع را الزنض گردم عی بر را ام رفته های ادم

 ضدهم عی جا انهجتانش عداآ هم را الزن های

 این اوعدم ،عن نارارته هسی از هنم فکر ببر، عاعان  برای آب لدواآ یه اونی عی اگه راوم باش، عطمنن _

 !بود همدن ا گوای

 عننی ها عالکد  عدم خدلی! عن اااقض روم عی اااام سم  بهض دارم عی بر را اش هولهض دهد عی اکاآ را سرش

 ! عن پدر ! عن ی خانواده ! عن ی خانه ! عن اااق عثلض ها خدلی ضندارند عالکد 

 چوب به را، علتهبم و داغ پدجانیض زنم عی زانو اخ ، پای هماآ خودم و هنم عی پرت اخ  را،روی ها هوله

 اهورا هه روز هماآ ، بدا بود گزته هاا  فرهاد هه روزی خدایا؟هماآ هنم چهضدهم عی فجار اخ  ی هناره خن 

 ار یاس عطر و بودم نجسته عرابل  زده، سر به چادر و بودم هرده دم هل چای صب  اا ابش بود، آورده هارگر

 قفر خدلی ابل با این ا، های صب !بدهی خدر ، فهم صبر،ض خواستم فرط و زدم عادرم ی س اده گل به گل روی

 عی در هه، هس  عردی عوضش درض اوم بددار اا  بکجد سرم روی را دستش هه ندس  پدرعردی دیهر ، هرده

 فرهاد هماآ هنم، عی رس هم هنوزض اود عی لب به جاآ بدند، ررم عن با خواهد عی ااضپرسد عی را رالم! زند

 و ها عدی  همه به عجکالت عرابل در استدصالش، گاهی هم هنوزض اناختم ررفهایش دل از هه اس  گذاته

 بسته صدایض آید عی عزهموعی نا ی زعدعه صدای!هنم؟ چه را زآ این هنم؟ چه را عهنازض چربد عی هایش خوبی
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 های لباس هماآ با عهجدد،ض ایستم عی و اوم عی بلندض خورد عی اااام در به هه آراعی ای اره بند و در ادآ

 عی آرام را درض گذارد عی داخل ادم بند و هند عی نهاه را سرش پج  ای ل ظهض ایستاده در ااب در عدرسه،

 های لبخند این اایدض زنم عی لبخندض گذارد عی در پای عدد روی را ظریزش و هوچ  انهجتاآ عداآ لدواآض بندد

 ضدهد عی نجانم دلر  بدجتر هنم عی رس گاهی اعا بااد، البم درد روی بر سرپوای گاهم بی و گاه

 خوبه؟ رالجوآ _

 با هم هنوز عنضریدند عی اش پدجانی روی هوااهش عوهایض هجد عی سر از را اش عرننهض دهد عی اکاآ سر

 ضخستهی از پر عانتوی و اال هماآ باض بدرونم های لباس هماآ

 !اده؟ عصبی هه زد ررم هی با دونی نمی _

 ضزد ررم عن با دانم عی اعاض دانستم نمی نه،

 ضبود اده اموم اش عکالمه اوعدم عن واتیض نه_

 روی و دارد عی بر را اش هولهض نجدند عی اخ  روی عهجددض  چددش هدچ! نداا  ربطی عن به عهناز اماس 

ض ام رسدده خانه به ضنزه دل با و اجنه رفته یادم هه بودم عهناز هارهای از اوهه اینردرض گذارد عی زانوهایش

 ضهجم عی سر از را اال

 هنم؟ درس  ناهار خوری عی چی ندس ، جوآ سوسن هنم فکر _

 را راستش دس ض هند عی نهاهم بغض پرض گدرد عی باو را سرش ررفم باض هند عی رو و زیر را اش هوله دروآ

 دب چردرض اود بد رالش اب آآ عثل ارسم عیض بروم ار نددی  هند عی اااره اش چانه با و هند عی دراز سمتم

 باید چه نارارتند واتی ندارند؟ندانی چه و دارند دوس  چه خون  هم های آدم ندانی اس  دردناک چردر ، اس 

 ضگذارد عی اش پدجانی رویض گدرد عی را دستمض روم عی جلوار بکنی؟

 دارم؟ اب _

 ضاس  سرد سردِض ندارد اب

  !نداری نه، _

 هنم عی صدایش عتن بض!عرب هجد عی جلو، هجد عیض گذارد عی سرش روی را دستم

 !عهجدد_
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 ضزند عی دردی پر لبخند

 چده؟ خودم با ررفام همه روزا این دونی عی! ندارم دردمضضض خوبه ندارم، اب _

 عی اش پدجانی روی را انهجتانم سر دوبارهض هنم عی سکوتضاناسم نمی را خواهرهمض هنم عی نهاهش فرط

 ضگذارد

 ضضض_

 اونم عی ، این ایی او داره وااند  اینکه!گم نمی هذیونم زنم، نمی اوهم ، ندارم اب خوبه چردر اینکه به _

 همب اوآ عثل واتی بااه دور خدلی نکنم فکر! خواهر یه عنواآ به ، دوس  یه عنواآ به نه هنم، دل و درد باهات

 ، ندس  چددی بهه ، بکجه سرم روی دس  ، جنسم هم ، خونم هم ، خودم جنس از یکی ، نارارتم و ریخته

 !باش اه،آروم عی درس  چدد همه

 سرش روی بارها و بارها را دستمض چسبانم عی ام سدنه به را سرشض ایستم عی سرش باوی!بود؟ خبر چه این ا 

 اوهه! زند عی گریه زیر آراعی صدای با!خوب؟ دختر گی عی چی:گویم عی و خوارنهش عوهای رویض هجم عی

 ضچسباند عی عن به بدجتر را خودشض هنم عی صدایش

 همه ستوناش این ا!هرگد ، فهمی عی نذار، انهام هرگدضضض،هرگد داری دوس هی هر جوآ رو او ، خدا رو او نزس_ 

 !ارسم عی عنضضضعن ، لرزه عی اش همه ، گسله رو اش

 دختر!اس  عن ر ور و وجود عهناز درد امام و عجکلش هردم، عی فکرض خواهد نمی را عن عهناز هردم عی فکر 

 انهار اول، هماآ از خانه این های ستوآ! لرزانی دروآ و دارد ع کمی ی پوسته خانه این ی دردانه و خنداآ

 !اند اده بنا ای پایه هدچ بدوآ

  جاآ؟ عهجددضضض عهجددضضض هدشضضض هدش _

 او وا  هر اا هستم عن باش آرام ، خواهرم بهویم و بکنم جاآ بار ی  اوانم نمی چراضاود عی عرگم چه

 انهایی، از بدجترض ارسم عی خدایاض ارسم عیض هند عی هق هقضدندا واانی و انی های یخواهر  همه عثل بخواهی،

 اازهض سوزد عی البم وسط! ارسم عی خانواده از و خوانند عی عا را عن اینکه از ، بودآ جمع ازض ارسم عی آدعها از

 ض ریجه ، خوآض داریم عجترهی چدد او و عن یننی بنجدند، دلش به و جانش به درد فهمم عی

 !اه عی بد دوباره رال ض عهجدد _

 ضریدم عی بهمجاآ و هجم عی عوهایش عداآ را انهجتانمض هند عی رلره دورم ع کم را دستهایش 
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  !ندس  عهم _

  !نازک دل و لوس دخترض زنم عی لبخند رویش به

 هنارت عن هه بودی ع کمی دختر دونم عی اعا ، خبره چه اما زندگی او دونم نمی عن ، باش خوبی دخترِ _

 !؟ افتاده!  ندزتاده هه اازاای خوب، دختر باش ع کم!نزهمددم دردااو و بودم

 ضهنم عی جدا خودم از را سرشض اکند عی را ای اااق ل ظه سکوت آراعی گزتنِ عهجدد صدای

  ضهنم هم سر چددی یه ناهار برای رم عی ؟عنم داره هارت چه عاعان  ببدن برو او، بلند _

 !دردند و اا  از پر اجنهش و زیبا های چجمض ایستد عی عرابلم و اود عی بلندض دهد عی اکاآ را سرش آرام،

 صوراش ااب را دستهایمضهجم عی هایش پل  زیر را انهجتانم!بود؟ ه ا دختر این و هردم عی سدر ها ه ا عن

 ضهجد عی عمدری نزسضبوسم عی را اش پدجانی و هنم عی

 ضیخچاله او آعاده ذاره،ارتماو نمی غذا بدوآ رو خونه جوآ سوسن _

 ضگذارم عی اش اانه روی را دستمض دهم عی اکاآ را سرم 

 ضضضفرط ، زنم عی سر غذا به عنم ، ری عی او اا بااه، _

 عی هندآ جاآ با را سوال ارین ساده ، بچدنی هم هنار را هلمات درس  نتوانی دارد دردی چهضهنم عی عکث

  ضپرسم

 عداآ؟ ناهار برای ام برده_

 ضدارم دوس  را خواهرهم ی پوستهض خندد عیض هند عی آرام را دلم لبش ی گواه لبخند،

 !نمداآ نه ، اهوراس و بابا عنظورت اگه_

 هه زنی به اوانستم نمی و دانستم نمیض بودیم خدیده ااااماآ به دو یماآ،هر نزره دو و ناهار،خواهرانه از بند

 استاد هه طرری روی را عصر امام! هنم؟ چه! بودم عن دردش و بود هرده ع بوس خوابش، اااق در را خودش

 عی اا! همدن!  پذیر عهماآ ی  عثل اده برایم این اض بروم بدروآ بخواهد دلم آنکه بدوآض هنم عی هار داده،

ض هردم عی گور و گم جایی را خودمض دااتم چاره هم ظهر اعروز اگرض هنم عی عجغول چددی هر با را خودم  اوانم

 غرق را خودم عاهرانه خدلی دارم عن ولی گرفته، را وجودم ام، آعده این ا هه روزهایی این امام ارس و استرس

 جکلع هالض هند عی فرق ها ار ابل با خدلی هنم، عی زندگی هه جایی هنم نمی فکر این بهض هنم عی ها همدن

 هب ام، چسبانده چسب عثل را خودم! هنم؟ عی چه این ا عن اصال هنم نمی فکر این بهض گدرم عی نادیده ارادی را
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 ها اااق راهرو از زدآ ررم صدای!هری به هوری، به ام زده را دارند،خودم بودآ عهم ادعای هه آدعهایی و زندگی

 زندو عی سر او به ام اندده بارها را عهجدد صدایض نداعده بدروآ و بسته را ااااش در ظهر هماآ از عهنازض آید عی

 دارم، دلهره اش همهض بروم بدروآ نتوانستمضنجد هه نجد، آخرش و هردم دل دل بارهاض پرسد عی را رالش

 ازب آرام را در ضبرود یغما به هایش عادرانه جا، همه از خبر بی عهجددِ جلویِ ضهند رفتار بدار ببدند را عن اگرعهناز

 خورده گره ابروهایشض هند عی نهاهمض اوم عی اهورا چجم در چجم چرخد، عی پاانه روی هه همدنض هنم عی

 :گوید عی و هند عی ام هرده پ  صورت به ای ااارهض اند

 ؟ بودی خواب _

 اندده هایش ررم بدن گاهی هم خاآ فرهاد صدایض آید عی عادرش اااق از عهجدد صدایض اندازم عی راباو سرم

 ضزند عی را ررفش آرامض اود عی

 ؟ دوباره اده ب ثتوآ هم با _

 و آرامض آراعند اش واعانده های چاله سداهض هنم عی نهاهشض گدرم عی ار آنطرم عتر چند اااقِ در از را هایم چجم

 !عرعوز

 ضضض_

 وااهه عوهای! آیند؟ عی نظر به ها زآ عا از بلندار، عردها همدجه چرا ، ندس  بلند خدلیض آید عی نددیکتر ادعی

 پارسای ،رتی عردها همه!هنم عی اداس او با را عردها همهض اند اده بلند سرش، طرم دو اده اراادده و

 ضاس  عمرم آدم ارین دیوانه ا ، بی اهورا!  را عهرباآ

 !گزتم؟ چی انددی _

 راو هه دید نمی را عن هرگد هه هم اوض! ام گرفته عانی ول عرابلش ع دبی طرز به ام آعده خانه این به واتی از

 هن پاک دااتن ، هدم برای را های  اا  گز  و داد دستم به دستمال هه عصری هماآ از! ببدند بخواهد

 ضایم ندده ادجه هم الب و روش جاآ بهض ایم نکرده هل هل او و عن دیهرضبریدند بهذار وگرنه

 !ندس ؟ خوب رالجوآ انددم،ضآره_

 جا هماآ را، خانه آآ خوار و زبوآ نزس، عنض بکجد ررم عن زباآ از اوانس  نمیضدهد عی اکاآ را سرش

 و اوم عی اسلدم عن همدجه عثلض دارد نمی بر رویم از عدلمتری رتی را نهاهشضبخورد خاک بودم گذااته

  ضدهم عی فجار انهجتم دو بدن را ام روسری ی گواهض گدرم عی چجم



 

خواجه پور)ونوس( زهره –رمان دور دنیای تو می گردم   

 اده؟ چی دونی نمی اوض اه عی خواب جا بجه، واتی ولی اه، عی این وری هم ،خدلی عصبده فجار _

 خواهد عی دلمض رنهم و هاغذ به ادآ خدره و ادآ خم ساع  چند ی هوفته و خستهض هاس  پله به چجمم

 ضبخورم و هنم دم بابونه سدر دل ی  بروم

  !عدددآ ررم الزنی یکی با دااتن اوعدم واتی  _ 

 هایم اخمضگدرد عی را ام روسری آزاد پر برندااته اول ادمض بروم خواهم عی ها پله سم  وبه گدرم عی فاصله او از

 !اهوراس  هنند، جانش به جاآض اوند عی هم در

 !ه ا؟ _

 !؟ هنی دخال  باید این ام _

 گواهضهجمش عی انهجتانش بدن از و اندازم عی دس ض چرخد عی ام روسری گرهضهجد عی را روسری ی گواه

  !پررو و باز ل ض عاند عی اخس های بچه پسر عثلضرود عی باو لبش ی

 دااتی دوس  جا هر ، بده جوابمو! ری عی داری و پایدن انداختی سراو او زنم عی ررم باهات دارم! دخال ؟_

  ضبرو

 زده بدروآ هایی چجم باضگدرم عی باو اوانم رد در هم را سرمض ایستم عی عرابلش و هنم عی چلدپا را هایم دس 

 ضهنم عی نهاهش

  !بزرعائدن _

 ضرود عی باو لبشضاس  آرام!اس  عرعوز هم بازض رود عی باو اش لننتی ابروی اای ی 

 !نه؟ اده ب ثش هم او با_

 ضآورد عی در بجر این را ل مضگدرد عی ررصم!گز ؟ عی چی خط اونور به نزهمددی

  !ندستم هه عزتش ، نجنددم عن خطم اونور! او نه ، عنه عجکل اده هم ب ثی اگه _

 صورام روگردی هایش چجمضآید عی ار جلو را فاصله ادم ی ضگوید عی آهانی عننی، پر و هند عی نهاهم خدره

 صدایضگرداند عی بر ام چانه زیر به گدردو عی را روسری گره پایدنضرسد عی ام روسری ی گواه بهض چرخد عی

 خزه او به را رسم ام گذااته خانه این رداط در پا هه روزی هماآ ازض هنم عی خزه را البم اعاآ بی هوبددآ



 

خواجه پور)ونوس( زهره –رمان دور دنیای تو می گردم   

 ا،ب بهذاری سرت پج  را چددها خدلی باید این ا!چرخد عی ساع  های عرربه برعکس دندایش این ا! ام هرده

  ضعانم عی رار  این واج و هاجضزند عی گوام روی و اااره گوام به انهجتش سر

 !ندس  سخ  ردسش اعا! نهزته هدچی هه ،عمه بهی چددی بتونی ااید ، خوبه سمن  استراق گزتم_

 عی بدروآ اااق از خاآ فرهادض بااد ندااته خبر چددی از بجر این  اد عی عهر! اناخ ؟ عی را خط پج  آدم

 ضگدرد عی رنگضافتد عی برق نهاهش عن آرام سالمِ  با انهارضهنم عی سالمض عی زند بندی ندم لبخند دیدنم باض آید

  ضدخترم سالم _

 اعاض اود عی چه دانم نمیضهنم عی عکث رسم عی هه او نددی ض روم عی ها پله سم  بهض گدرم عی فاصله اهورا از

 هماآ ازض خواهد عی دخترانهی دلمضاوم عی ار عبتال و هنم فکرعی نسبتش عردو این به بدجور روزها این عن

 ضهند عی رو برایش عهجدد هه هایی

 !خورین؟ عی هم اما ، هنم دم بابونه خوام عی _

 ضدهد عی فجارش عهر، پر و آرامض گذارد عی ام اانه روی را دستش

  ضداره خوردآ دست  از بااه زهرم پرس؟ و ندکی _

 عن عرد، دو این از یکی آخرشض هنم عی رس درونش را خوآ پمپاژ سرع ض اود عی گرم البم دهلدد، به دهلدد

 ض!هجند عی را

  ضعدارم برااوآ_

 ضهند عی عتوازم اهورا صدایض رسم عی هه ها پله به

  !بدار هِل چای عن برای _

  ضخندد عی خاآ فرهادض پراند باوعی برایم ابروض هنم عی نهاهش و گردم عی بر

  !ندس ؟ ای دیهه اعر_

 عی باو را اش لننتی ابروی اای و هند عی ه  را سرش و هند عی جدنش الوار جدب دروآ را راستش دس 

 !خدرضضضعمنوآ: گوید عی و! هند عی دلبری! دهد

***  
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ض هرده رلره ام اانه دورِ  را بازویش ع کمضآورم عی بدروآ آرام آرام، انهجتانش ازعداآ را ام رفته خواب دس 

ض ودب اادار بود، هم گسل روی عهجدد اول به اگر رتی این ا ولی ، بودم غریبه اگر ار ابل های اب و دیجب

 چجم ازض بود اده بد رالم بودم، اندده را عهجدد سر بر اجرش و عهناز داد صدای هه اب سر هماآ!  نه اعروز

 جمع جندن عثل را خودشض بود خدیده آغوام در و آعده اااام در آرامض بود گرفته دردم خواهرهم دار بغض های

 فرهاد با زدنش ررم و خانم سوسن صدایض بود خواب خواب، راو و بود بسته چجم بغض پر فرط و بود هرده

 هه ام، اده ای غریبه ضاند پاادده غم و سکوت گرد این ا انهار و اب ده نددی  ساع ض  آعده باری چند خاآ

 هن و اس  الوغ نه پدش ساع  چند عثل راهروض دارم عی بر را ام بابونه اده سرد لدواآض هنند عی رسابم آانا

 ادنم وارد با دو هرض بدنم عی اهورا هنار و بدروآ لباس با را خاآ فرهادضگذارم عی هه سالن به پا! دارد عدارم

 روزاع هل اصالض آید عی پچجاآ پچ صدایض روم عی آاپدخانه سم  به ندارم، گزتن برای ررفیضهنند عی نهاهم

 سایه ی  امایل و اکل فرط دهم عی ارجد ! خبراس  چه دانم نمیضندااته عادی و درس  وضند  خانه این

 عی هایم چجم جلوی ام زندگی ی ل ظه هر هه جاییض هند عی طوفانی را هایم رس هه جاییضباام دااته را

 یع آب را لدواآضاس  خوب بودآ سایهضاند گذااته سرم روی را عمرم هاله بدرگترین هنم عی رس هه جاییض آید

 ضایستاده آاپدخانه ورودی عداآ خاآ، فرهاد گردم عی هه برض زنم

 ، اس  ریخته بهم خورده یه بااه عهناز به رواس  بخوام ازت اونم عی دخترم، بدروآ ریم عی ساعتی یه عا _ 

 ضدیدی هه ،عهجددم عری ه خدا بنده خودش خانم سوسن

 هب ولیض آید عی در خ التم از روزها برده و ظهر نداا  خبر! عنم عهناز، درد نداا  خبر هه پدرم! اوانستم؟ عی 

 عثل اول اب هماآ هردم عی فکر بستم، عی را چمدانم هه ای ل ظه امامض زند عی اجر فرط ع دبی طور

 عثل ، فهمی نمی هه جوری!س  ع دبی جور عهناز،ضاندازد عی راه هجی گدس و گدس ها داستاآ های ناعادری

 رویم نهاهشض ایستد عی سرش پج  اهورا،!هنی چه او با باید بسته، را ااااش در و اده عچاله خود در هه راو

 هم خودمضدهم عی اکاآ را سرمضفهمم نمی هه جوریض اند اده غریبی جور هایش چاله سداهض هند عی سنهدنی

 ضبااد خوابدده زلدله و اازاق پجتش ااید هه هنم عی ابول را هاری ولی چرا؟ دانم نمی

 !چجم _

 ضزیاد خدلیض هم نهض دارد درد اینکه عثلض اس  ناسور اب سر از پدرم لبخندِ 

 واظبع عدایم عا اا بااه یکی فرط ، خوابدده بهدر، اماس بود هاری ، گردیم عی بر زود دخترم، بال بی چجم _

  !بااه
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 اب بن ی ارتماو این ا بدنم عی راوض گذرد عی چه خانه این در هردم عی فکر داا ؟همدجه چه الزن ی 

 و برق به اینکه عثلض هند عی سنهدنی دلم روی عهجدد نبود و خانه خلوایض دارد زیاد غم و رن  و درد هایش

 اب را ساعتی چند افتاده، دور و پرت جای ی  سکوت و ااریکی در باای ع بور و باای دااته عادت روانایی

 نددی ض هنم عی خاعوش را آاپدخانه برقض هند عی نهاهم هم هنوز اهورا و رود عی خاآ فرهاد!سرهنی دلهره

 هزعدع صورام اوی آرامضهند عی نهاهم دوبارهض بدند عی را پدرش رفتن چجم گواه ازض اوم عی آاپدخانه ورودی

 ضهند عی

 ؟ هه نداری عجکلی ، عدام زود ، اعروزه عصبی فجار خاطر به ، هرد رفتاری یا گز  چددی اگه _

 هساعت ی  پرستار و صدایش ان و گونه ن وا ،ل ن ررفهایش آدم، این اعجب ع دب های چجمض بود هه عجکل

 .همدنضضض رود عی و گذارد عی هم روی پل  و هند عی نهاهم ای ل ظهض اندازم عی باو را سرمضادآ عهناز

*** 

 عی خانه بدرگ سالن وسطض گدرد عی را وجودم وهم بار، اولدن برای و ارسم عی اعا! روند؟ عی ه ا دانم نمی

 به چجممضرا خانه آدعهای بلکه ، خانه نهض بدانم خودم رق اهورا اول به ، بدانم خودم عال باید هه جاییض ایستم

 عی دیده هم این ا از سرایداری هوچ  ی خانه نورض جا همه رواسم، و اس  الویدیوآ ی عانده روان ی صز ه

 نهارا ولی اند، بوده هم ام زندگی آدعهای آنکه با روزگاری هه هورسویی بهض زنم عی زل فرطضهنم عی دل اود،دل

 ذهنمضگد م هم هنوز! این ا راو،ض ام زندگی های اب ااریکی، دل در فانوسی و بوده دندایم همه نزر ی  هماآ

 برق ضبدزتند زدآ پل  به هایم چجم اا اوم عی خدره سو هور هماآ به اینردرض هنم چه دانم نمی و اس  درگدر

 آراعبخش عادرش بود گزته عهجددض روم عی باو آرام، آرام را ها پلهض هنم عی خاعوش را سالن ب اضافه های

 رامآ را ااااش درضارسم عی الوغی پراز ، های بودآ انها از عن ارسدد، باید چددها بن ی با  بودآ انها ازض خورده

 تویپض خوابدده در به پج  ندس ، خودم دس  ولیض هند عی سوزآ سوزآ را سلولهایم امام استرسض هنم عی باز

 گروعپ گروعپ البمضنزهمم هم خودم هه اینردر دارم عی بر نرم را هایم ادمض افتاده رویش همرش اا هم نازهی

 آدم همدن وجود ازض نه پدرم، و عن اصه از نه! ندس  درس  وسط این چددیض روم عی ولی دهد، عی صدا

ض دهد عی نجانش ار عهتابی و افتاده صوراش روی آباژور، هم نورِضندس  سرجایش اخ ،چددی روی ی خوابدده

 از را جرات و دل و جسارت روزها این دانم نمیض ایستم عی سرش باویضافتاده خط اش، هجدده ابروی دو بدن

 عربضگدرم عی فاصله او از خوردنش اکاآ باض گوید عی چددهایی لب زیرضهند عی ار جمع را خودش!ام آورده ه ا

 به و گذارم عی پجتم را هایم دس ض عانم عی و روم نمی ولی رسم، عی در هنار دیوار به هه اینردرض روم عی ار

 عااق و آدم اینض اش جوانی و آدم اینض هنم عی نهاهش فرط  عانم عی یاب  طور هماآضدهم عی اکده دیوار

 پهلو ضهنم عی فکر او، به هم خدلیض هنم عی فکرض  ادنش رو در رو عن وجود وااند  با و رالِِ  آدم این ادنش،
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 ارسم عیض هند عی باز ودوباره هند عی عج  را دستشض هند عی لب زیر ای خزه ی نالهض اود عی پهلو به

ض اوند نمی اندده هستند، پایدن و زیر اینردرض فهمم نمی را هایش هذیاآ لب زیرض ام ایستاده انهاض اوم نددیکش

ض گذارم عی اش پدجانی روی را لرزانم انهجتاآِ سرِض روم عی جلو و خرم عی جراتض دهم عی خرج به دل دوباره

 سرش باوی را دستم آرامض هند عی رو زیر را دلم رراراش، ولیض ندس  ابض زیاد نه دارد، ررارت همی فرط همی

 روی رمایتم دس  ندس  دور و دارد آرزو بود، گزتهض افتم عی خانه این عاال و عظلوم دخترک یادض آورم عی

 عن هه طور هماآ !فهمدد عیض هرد عی ابول عهجدد، عثل هم را عن زآ این اد عی هیض اود هجدده سرش

 را او هه بوده هسی اعددش ی باراه انها هه هسی جایض گذارم عی ساله 81 عهناز جای را خودم دارم روزهاس ،

 فرط گذارم، عی عوهایش روی را دستم آرامض ندارد باور را اش زندگی هنم، عی رس هم هنوز ، راو و نخواسته

 و عرب سرش باوی همیض دارم عی بر را دستمض برد عی را اعانم دلهره و ارسم عیض گذر زود نسدمِ  ی  رد در

 خانه این چردر! عن دل به دل او اا بدهم، او دل به دل اول، باید عن اایدض خاعم خدال در و فرضیض هنم عی جلو

! عهراآض انوم عی را عهراآ ، ی زعدعهض روم عی عرب عربضاس  سخ  هردنجاآ درک آدعهایش  و

 ع دب و غایب نزر ی  از اش همهضعهراآ بهوید  آعد نمی زبانش به دیهر،دری ، بود صب  اعروز ضاهورا!عهراآ

ض اس  اازه اول روز عثل هم هنوز زآ، این داغ ااید هنم عی فکرض همسرش با خلواش، در رتیض زد عی ررم

 ساع  ندمض هنم عی نهاه را وساع  هجم عی عرب!دانم نمیض سوزد عی اش، رفته عدید سوگ در هم هنوز ااید

 و خمض اوند عی خم هایم زانوض اندازم عی پهلو به را هایم دس ض دهم عی اکده دیوار هماآ بهض بودند رفته بود،

 بیل زیر های هذیاآ بهض سکواش بهض سکونش بهض هنم عی نهاهش فرطض نجدنم عی ااااش در دم همان اض ار خم

 عهنازض نجدند عی اش چهره به هه بغ ی بهض ابروها عداآ اخم بهض هایش لب روی  گرفته رنگ لبخند بهض اش

 برد لولو را عادرت گویند عی خندد، عی این اس  عادرت گویند عی هه نوزادی خواب! بدند عی خرگوای خواب

 هپای فرط و فرطض ندس  گسل روی ،این ا هنم عی فکرضندس  خوبی خواب خرگوای، خوابض هند عی بغض

 فهمدده اهورا هه ،چددی بجری عافوق ندروی ی ض خواهند عی اهرم ی  زندگی این های پایهض زنند عی لق هایش

 !دیهری جای ونه اود هج  باید عهناز در یردن به هه چددیض هند عی را االاش و

*** 

 !باباض جاآ نزسض نزس _ 

 خدره و اوند عی باز آرام هایم، چجمض گدرم عی گردنم به را دستمض هستم ه ا آید، نمی یادمض آعده درد گردنم

 عی اش پدجانی روی را دستش و اود عی خمض عهناز سر باوی درس ض نجسته او هه جاییضاوم عی روبرو ی

 چجم هه ای جمله اولدن ، عجق ابراز اولدن عثلض دهد عی اکاآ بدداری، و خواب بدن را دلم بندش بند، گذاردو

 .س  ع دبی رالضهند عی سرازیر رور  و الب  به بار اولدن برای داری، دوستش هه هسی زباآ و ها
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 عایعض هنم عی رس را البم بار اولدن برایضاس  گذر رال در عذاب ای عاده البم دروآ فرطضس  غریبی رال

 و عوها روی را هایش لبض بندد عی چجمض اود عی خم اهوراض لرزد عی دلم سر و رود عی سرع  به درونش داغی

 ، جوین همسزر هسی با اا ، نکنی زندگی هسی با ااض اوم عی ع سمه ی  عثلضعانم عیضگذارد عی عهناز پدجانی

 او هاهن ااب ازضبدنی نمی او های فکر ی پن ره از را دنداض هنی نمی درهشضفهمی نمیض بدنی نمی و اناسی نمی

 !خوانی نمی

 جاآ؟ بابا این ایی چرا _

ض اوم بلند خواهم عیض دهم عی خودم به اکانیض هنم عی رس ام اانه روی را دستش اازهض گردانم عی بر را سرم

 هب گوش، از رگ ی  نظرااآ بهض هند عی زعدعه گوام هنار نددی ، خدلی زعدعه، آرامضاندازد عی بازویم زیر دس 

  ضدهد عی جایم بدرگش بازوی بدن!هس ؟ وصل هم الب

 ضادیم عدارم _

 اود عی خمض اس  خواب عهنازِ ی خدره هایش چجم هم باز و ایستاده و اده بلند راوض اهوراس  به نهاهم، 

 داربد و بخوابی ، دارد لذای چهض هنم نمی رس را البم راوض ام اده عااق انهار راوض هند عی عراب را وپتویش

 ی  با فرط اهوراس  اهورا،ض اناخ  نخواهم هم، عمرم آخر اا را عرد این واانی رویض اوی عااق اوی عی هه

 عی ار را خجکم های لبض هند عی هدایتم در سم  به خاآ، فرهادض خوابم و بدرگ؟گد  سوال عالع 

 ضآهسته و آرامضدهم عی را جوابشضهنم

 !برده؟ خوابم این ا چرا دونم نمی_

 از ، ها ار دور هماآ از را عطرش هه هسیض هنم عی رس نددیکماآ را هسیض دهم عی اکده بازویش به را سرم

 گدرند، عی ها فروای عطر از هه عطرهایی آآ نهض را ر ورش عطرض اناسم عی بااد هه هم دندا های آخر هماآ

 کرف ؟چرا ای بوده انصام بی چراض علی بابا ،آی علی باباضهنند عوض فریبش دل بوی با را دیهراآ و خودااآ اا

 دااته آرزو ای، نکرده فکر چراض ام دااته را پدرم صدای و دستها با بددارادآ اب ی  آرزوی عن ااید نکردی

 تیوا اب ی  ام دااته آرزو فکرنکردی، چراض ببرد رختخواب به بهدردو را عن بازوهایش بدن پدرم اب ی  ام

 هب پهلو نکردی فکر چراض  بکجد را رویم و برود ام صداه و ارباآ سرم باوی پدرمضهستم بدداری و خواب بدن

 عی آنها اودو عی بسته اااق در ضدارد ع دبی رال چه ادآ ساله چند هودهی رد در و خوابددآ خواهرم پهلوی

ض انوم عی را البم صدای هم هنوزض رس پر و رنگ پرض عانند عی هایم فکر در پج  ام زندگی عهم های عردض روند

 دس ضدنداس  جای ارین درس  جایم، عنض فهمم عی اازهض ام اده عااق اعجب اازه هنم، عی رس هم هنوز
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 عی و دهم عی اکده اش اانه سر به را ام پدجانیض هنم عی رلره خواهرهم وغر های اانه دور را هایم

 ضروم عی پدرم های ررم نرم وویی صدای با هه خوابیض آسوده خواب رار ، خوابضخوابم

*** 

 

از هماآ روزی هه عهناز در ااااش را بس ض همه جا آرام اس ض همه جا! رتی خود عهنازض نهاهش ی  جورهای 

س ، ولی این سکوآ وسکواش رالم را بد نمی هند! پرند همدن روزهاس  باوخره سر و هله اش پددا اودض فرط 

م ض خودم نخواستم و نمی خواهم درگدرم اود و گرنه پرند عی داند عن آعده ام، هماآ جایی هه از آآ فرار هرد

همدجه بوده، همه جاض دلم نمی خواهد ، نِی نِی چجم های زعردی اش برق اا  رویجاآ ونه هندو غصه ام را 

  .بخورد

ه و خاندسته عوی آویدانم را به عرننه ام بر عی گردانمض نای راه رفتن ندارمض از صب  دانجهاه و اولددی ، راو هم 

خانه راه ه  عی هنم ض چددی درونم   ف ای سنهدنشض گاهی ، بن ی دم غروب ها و اب هایی هه به سم  این

عثل ی  طوفاآ هو هو عی هندض رویایی هه هرگد و هرگد ارار ندس ، ع رق اودض دلم عی خواهد واتی عی رسم 

 .خانه، عطر ر ورِ گرم عادرم را بو بکجمض ولی خدال خاعی بدش ندس 

عرده بودض خدلی سال پدش ، آآ وا  هایی هه عن عی خواستم بازی های عادر و دختری ام را اازه با او اروع 

 .اولدن بارهایی هه اابلمه های هوچکم را روی گاز خدالی ام عی گذااتم اا غذا برایش بپدم  هنمضدر

ها هم با خورادد غدب اده اندض چجمم به اردد اند عاادن هاس ض ی  به ی ض اازه غروب اس  و انهار ااهسی 

ادم زناآ طول خداباآ را عی رومض گاهی بر عی گردم و پج  سرم را نهاه عی هنمض اینردر عی روم هه هوا ااری  

عی اودض صدای بوق عاادنی پج  سرم برم عی گرداندضاعدد دیدآ ی  ااهسی پاهایم را رعق عی دهدض ااهسی 

نددیکم عی ایستدض ادجه سم  ااگرد پایدن عی رود و با دیدنش دلم  در هار ندس  ، در عوضش عاادن آانایی

 .هری عی ریددضاین چند روز آراعش ابل طوفاآ بود ؟! نهاهش به جلوس  وعن عخاطبش عی اوم

  !بدا باو _

اعروز هوله ندارم هه بار زندگی ام را سب  و سنهدن هنمض اعروز عنم و ی  هد  هوچ  وغر عردنی! امام ندرویم 

 .را جمع عی هنم

  .سالم _

چجم هایش،از آآ جلوها هنده عی اودض رویم عی نجدنندض سرش را برایم اکاآ عی دهدضعرددمض عنلرمض نمی دانم 

 .چه هنم؟! چند ل ظه، هماآ طور نهاهش عی هنمض سر انهجتانش را ی  به ی  روی فرعاآ عی زند

 ...عن_

  .فتن ندس ض باید بمانمض در را عی گدرم و سوار عی اومخم عی اود ودر را برایم باز عی هندض راه در ر

عاادن رره  عی هندض نهاهم عستردم به جلو عاندهض ادجه هنارش را پایدن عی دهدضارجد  عی دهم ، ساه  

  .بمانمض خودش به ررم عی آید
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  !عی خوام باهات سنهاعو وا بکنم _

  .ندض دستانم را در هم گره عی زنمضساه  ، ساهتمسنگ های بدن عن و او؟! سنهی ندس !بدجتر به اله عی عا

_... 

هر بار ررم زده، بدجتر این اواخر رس هرده ام هذیاآ عی گوید! یا فکر های پراهنده ی ذهنش را، یه ه ا به 

  .رویم عی آورد

بهن  و خدلی فکر هردم، اوضضضاو ضضض دردی ! ا مل هردن  سخته! هر روز دیدن  عثل اینکه سرطاآ گرفته باای _

 !هر روز ، باید باهاش هنار بدای، اونم اا آخر زندگد 

  ! عن را سرطاآ اجبده عی هردض دلی عانده بجکندض نه

 !عن سرطاآ ندستم _

  .سرش را اند و عصبی باو و پایدن عی هند

  !چرا ضضضچرا هستی ! زندگدم،او رو گرفته ، با هدچی ام درعاآ نمی اه_

اول بسم اهلل اس ضسرع  عاادن همی زیادار از ابل عی اودض فکر عی هنم ه ا برویم هی خدال خام نزس ، اازه 

 .سنگ هایماآ را با هم وا بکندمض جایی هه بتوانی با ادمی درعانی همی عمر این رابطه را بهتر و طوونی ار هنی

 .بی لب عی گدددستم را روی داابورد جلویم رائل عی هنمض سمتش بر عی گردمض او نهاهش به جلوس  و عص

 عی اوندم یه جایِ آروم با هم ررم بدندم؟ _

 .با ررم آراعم، به سمتم عی چرخدض به جلو اااره عی هنم

  !عواظب باادن_

 !نهاهش بر عی گرددضعاادن ها یکی یکی رد عی اوندضپر و خالی ضااد و غم زدهض سرطانی و سالم

  !ررفی نمونده_

  !وا بکندن؟! عهه عن سرطاآ ندستم، باید درعانی هم بااه، نهپس سنگ چدو اوعدین اوآ او خدابوآ _

نه، را بلند ار عی گویمض دس  خودم ندس ض درونم غوغایی س  هه نمی اوام به هسی بروزش بدهمضعاادن را به 

هناره ی خداباآ عی هجاندض صدای اد  اد  ارعد عاادن عی آیدضبر عی گردد و با دس  چند بار عوهایش را 

  .عجکی اش عی برد و نهاهم عی هندض عجخص اس  عصبی ادهض راو دیهر او را دارم از بر عی اوم دروآ اال

چرا واتی گزتم از زندگدموآ برو بدروآ نرفتی؟! چرا عوندی و داری زندگدمو نابود عی هنی؟چرا داری ادرازه  _

 !ی زندگدمو از هم عی پاای؟

 !اته و یا خودشض چه هسی واانا؟باعث امام این نابودی ها هدس ؟!عن ، پدرم، گذ

به آآ سوی خداباآ نهاه عی هنمض دادرا آعده بودیم روبروی هافه ای ایستاده بودیمض دستم را به آآ سم  خداباآ 

 .عی گدرم

  .بریم یه جای آروم، اونطرم یه جا هس  _

 .چجم هایش رویم عی عاندض لبش را عی گدد

  .همدن ا بهو _
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 .ض از عاادن پایدن عی آیمض عصبی عخاطب ارارم عی دهددستهدره عاادن را عی هجم

 !ه ا؟_

  .به سم  هافه اااره عی هنم

  .اون ا _

هنار خداباآ عی ایستم اا رد اومض صدای بستن در عاادنش عی آیدض بودنش را رس عی هنمض دو طرم را نهاه 

 عی هنمض ادم جلو عی گذارم

 

هجدض عواوری با سرع  و چراغ خاعوش، از جلویم رد عی  بازویم اسدر انهجتانش عی اودض ع کم عربم عی

اودضبازویم را هنوز هم گرفتهضهم هم فجارش روی بازویم بدجتر عی اودض ا مل عی هنمض اینبار او ادم جلو عی 

گذاردض عی رویمض داخل هافه هه عی اویم، همه صندلی هایش خالی س ، فرط عردی چند هاغذ را عرابلش 

اااره عی هند به گواه ی هافه برویمضاعا   . ای را هم جلوی دهانش و پج  عددی نجستهگرفته و عاگ ساده 

عن نمی روم،پج  اولدن عدد عی نجدنمضاینبار، نه عن دس  زیر بغل عی زنم و نه اوضراو خدلی چددهایماآ با آآ 

 .روز فرق هرده

  !برو! برو پی زندگد   !ابولش داریراو هه فرهادو داری ، برو، راو دیهه خدالش رارته، عی دونه او  _

 .هر بار عی دیدعش ، هر بار ب ث عی هردض به طرز ع دبی این هلمه را اکرار عی هرد

 اوآ دیهه؟ _

 .به سم  جلو خم عی اودض ابروهایش در هم اده اند

  !دیر ندس ، یه جوری خوداو گم هن، او هه یه بار رفتی ، راوم برو _

نستم دااتن پدر زیر پوس  ارساس  بخدد، اینردر خوب اس ض بار ابل خواهرم، اینردر بار ابلی رفتم ، نمی دا

 .عهم نبود! بار ابل بدرگترین سرعایه ام خانواده دااتن نبودضبار ابل هال عن عرل ندااتم

 !چرا باید برم؟! عهه هموآ اندازه ای هه رق اما این زندگده ، رق عن ندس ؟ _

  .پوزخندی عی زند

  !دردت چده؟! دنبال ارث و عدرایی؟ عطمنن بودم دنبال پدر و این ررفا ندستیپس بهو _

هدزم را روی عدد عی گذارمض عن هم عثل او به جلو خم عی اومضدس  هایم را در هم گره عی زنمضاو برعکس آآ 

 .روز عصبی، در هم عی پدچددااآ و بازااآ عی هند

عی دوندد،همه هه دنبال عال و دارایی ندستن، اگه بودم نمی  عن دنبال هدچ سرعایه و اریی ندستم، خوداونم _

 ...رفتم ، عن

 .بدن ررفم عی آید

نرجه ات بود، عی خواستی پدراو اجنه خودت هنی ، عی دونستی و دیده بودی فرهاد دیوونه بچه هااه ،  _

 ...اوضضضاو
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اوندضبا اخم نهاهم عی هند و عرب  دستم را روی انهجتانش عی گذارمض انهجتانی هه هی گره عی خورندو باز عی

 .عی هجد

چرا اینردر پدش پا افتاده به این عوضوع نهاه عی هندن؟! چرا فکر نمی هندن هموآ ادری هه اما به ر ور _

  !فرهاد خاآ، ارتداج دارین ،عنم ااید دااته باام

  !عن ع تاج هسی ندستم _

 ! عنم نهزتم ع تاج بودآ، یننی گدا بودآ! گزتم ارتداج _

دستش را آویداآ االش عی هندض عی اابد ، عی اابد و رها عی هندضبند زیر خنده عی زندضجوری هه عردِ 

 .آنطرفماآ بر عی گرددو نهاهماآ عی هند

  خنده داره ، او یه ال  بچه داری به عن درس عی دی؟_

  .از بدن دندانهای هلدد اده اش سمتم عی غرد

دااتن عی زنی؟! او یه دردی هه هرگد درعاآ نمی اه، دردی هه روی دلم اا عی گم برو ،برام دم از ارتداج و _

ابد عی عونهضبا دیدن  یاد عادرت عی افتم! از هموآ بچهی ابدهش بودی،یه بار بدجتر ندیدعش، ولی هموآ یه 

  .بار اا آخر عمرم برام بسه

 .نمی خواهم ردیزجاآ هنم درد عن، هم عادرم بودض درد عن، هم پدرم بودض درد عن، بدجتر از اوس ض

عن او گذاته نبودم، فرط انددم، رق بهم بدین، بی ارصدرارین آدم این عاجرامضعن خودم اربانی ااتباهات  _

برده امض اگه عجکلی هم هس  عن ندستم ، از عن ندس ، عن فرط یه اربانی ام، اربانی خودخواهی ، ل  بازیض 

  !اربانی دروغ و پنهوآ هاری

عی گدرمض از هر دویماآ سردندضاز او   ور سداهش رویم عاندهضدستم را دراز عی هنمض انهجتانش راچجم های عخم

  .عرق هم هرده اند

_... 

عی دونمض درهتوآ عی هنم، ولی به اینم فکر هندد عن و اما دو اا آدم عاال وبالغدمض نمی خوام به این فکر  _

رم ل  بازی و نجوآ دادآ خودش به پدرش سم  عادرم هنم اوهر اما ، هسی هه عی گه پدرعهضضض فرط به ص

  !رفته! نمی خوام فکر هنم یه عمر بهم دروغ گزتن

 .انهجتانش زیر دستم سرد ار عی اوندضاعا عن ع کم ار عی گدرعجاآ

_... 

 وااندتو هه نمی اه عوض هرد عهناز خانم، عی اه؟_

 .دستانش را ع کم بدروآ عی هجد

 !جوآ؟!وااند  عی دونی چده ؟درد عی دونی چده دختر _

 .سرم را باو عی اندازمض چجم هایش رویم عی چرخند

هسی باای، یه عمر این فکر او عغد و رور  بره و بداد هه   درد اینه هه یه عمر زیر سایه ی دوس  دااتن _

به زندگدم یکی دیهه رو به او ارجد  دادهض دردم اینه،عرل و عجق یه جا جمع نمی ان! دردم اینه اا نزس 
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رسدده و آروم ادم، یه نزس از وسط زندگدم بدجور بدروآ اوعده، درد اینه عنو به خاطر برده خواسته!درد اینه 

 ...ادی زخمضضضادی

  .درد های عهناز خدلی بدجتر از عن بودندض خدلی

 ... عهناز خانم اما_

 .دستش را باو عی آوردض عرابلم عی گدردض ساه  عی اوم

هات چکار هنم؟ نمی دونم! عن آدم بده ی هدچ جا ندستم، نه گذاته و نه رالض عن چددیو عی نمی دونم با _

 ...خوام هه هرگد نصدبم نمی اه! او ادی سرهوف ، ادی بدبختی ، بروضضضفرط برو

از جایش بلند عی اود و عی رودض پاانه های هزجش به سراعد  های ه  هافه عی خورندو ادجه دروآ عن 

 !ناز، از عن بدچاره ار اس ض بدچاره ارعه  .عی اکند

*** 

سرش را روی بازویم اکده عی دهدض عی خندمض بدوآ این آدم زندگی هردآ یننی هدچض یننی خدال خامض خودم را 

 .اکاآ عی دهم

  .برو اونور ببدنم_

 .عثل گربه پدجانی اش، را به بازویم عی هجدضدستم را روی اانه اش عی گذارم و عرب هولش عی دهم

 !نکن بابا ، او چرا اینردر لوسی ؟_

پرند لب هایش را برایم غنچه عی هندض خنده ام عی گدردض عهجدد چپ چپ نهاهش عی هندض آخر دل هوچ  و 

آسمانی اش طاا  نمی آوردض عی آید و آآ طرفم عی نجدندض دستش را دور اانه ام رلره عی هند و به سم  

  .انه ام هرده اندخودش عی هجدض از واتی پرند آعده، دیو

  .خواهرعو ررص نده ،پِری _

پرند، چجم هایش را ی  دور در هاسه عی چرخاندض به سر  نهاه عی هندو بند به عهجدد و عنض به دس  گره 

خورده دور اانه امض االش عی هنم از آغوش عهجدد، بدروآ بدایم ولی او ع کم ار نهه ام عی داردضنهاه پرند به عا 

 .م را دگرگوآ عی هندی  جورهایی رال

  !عهجددِ رسود _

بلند عی خندمض ع ال اس  بهم برسند و چددی برای عسخره بازی پددا نکنندض ولی اعروز به طرز جالب و باور 

  !نکردنی ! به هم رسادت هرده بودندض آنهم سر عن

هارگر نمی ادضآآ روزهایی هه عی گزتم زندگی   سر عنی هه سرطاآ بودمض سر عنی هه ادمی درعانی، هم برایم

 .ام سرطاآ گرفته، نمی دانستم هسی پددا عی اود و خودم را سرطاآ عی داند

دس  عهجدد را از روی اانه ام بر عی دارمضخودم را ن ات عی دهمض عی ایستمض انهج  اااره ام را به سمتجاآ 

 .عی گدرم وهر دو را عخاطب ارار عی دهم

 !دونم چی بهتوآ بهم ، اوراو در آوردین، ادین عثل سگ و گربهواانا نمی _
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چجم درا  عی هنندض عهجدد بسته پزکش را عچاله عی هندض پرند با ابروی باو رفته نهاهم عی هندض پا به فرار 

 ضعی گذارمض هر سه عی دویدمضهر سه بلند عی خندیمض اینردر جدغ عی زندمض اینردر عی خندیمض اا دندا هم بخندد

  !رتی پج  ی  دم غروب پر دردضرتی پج  پرچدن فکرهایمض رتی پج  ذهن پر آاوب و الب پر از غمم

خودم را روی ندمک  عی اندازمض از آوچدق اا این ا!دور اا دور باغض عن همه جا را دیده ام، به جد خانه سرایداری 

 .هناآ عی آیدض نزسش را اازه عی هند و ندمک  نددیکش ض عهجدد نزس زناآ عرابلم عی ایستدض پرند هل  هل 

 ! خانوادگی دوی سرعتتوآ ضضض خوبه ها _

نهاهم در چجم های خواهرهم عی نجدندض خانوادگی خدلی چددهایماآ خوب بودض نهویم بهتر اس ضصدای اهورا از 

 .بالکن ااااش عن را از دندای بی انتهای نهاه خواهرهم جدا عی هند

 به خودت هس ؟عهجدد چه خبراه ؟ رواس  _

چجم هایم رویش عی عاندض اخم عداآ ابروهای این عرد، باعث عی اود، خودم را عرب ار عی هجمض پرند، باوی 

سرم ایستادهض عی خواهم گم اومض ع و اومض جایی هه او بود، این روزها به ادت رال دلم خوب عی ادضدوس  

دب اومض عهجدد از این ا به او چجم غره عی دارم جلو چجم هایش نباامضدوس  دارم از عرهدی  ر ورش غ

  .رودضخنده ام عی گدرد

 !داداش ، دوباره ؟ _

 .پرند عی نجدندض هنار گوام پچ پچ عی هند

  !این عنرو چه جوری ا مل عی هندن؟ اوهم ریاس  داره _

ی دانس  این از گواه ی چجم های فراری ام هنوز هم عی بدنمشض پرند هه با او برخوردی نداا ض پرند هه نم

آدم ع کم ارین ستوآ این خانه اس ض پرند فرط عی دانس ، او دیوانه اس ض اهورا ،اانه اش را به دیوار اکده عی 

 .دهدض دستهایش را چلدپا عی هندض خودم را از ادرس نهاهش عرب عی هجمض آرام در گوش پرند، زعدعه عی هنم

  .نهرانه خواهراه خوب _

برایم باو عی اندازدضل ظه ای به آنطرم نهاه عی هند و بند به عهجدد و آخرش به پرند، ی  اای ابرویش را 

 .عنضعهجدد سرفه ی هوااهی عی هندض اهورا، عصبی اینبار صدایش عی هند

 ! عهجدد _

 .گواه لباس عهجدد را عی هجمض عهجدد دهاآ باز عی هند، جوابش را بدهد ولی با هارم ررفش را عی خورد

 رال  خوبه؟ _

 .رش را برایم اکاآ عی دهدض صدایش را از همدن جا بلند عی هندس

  .به جوآ آب ی نزس !رواسموآ هس _

دستم به لباسش خج  عی اود عی عاندض البم عی ایستدضجاآ عن اینردر عدید اس ، دخترک دردانه فرهاد؟! 

 !اینردر هه عی اود برای  ر   ؟

  :هه به سم  ااااش بر عی گرددض عی گویداهورا، از دیوار هنارش هنده عی اودضهماآ طور 

  !آب د  رواسش به چی هس  ؟! به او بااه؟ اوآ از او بدار_
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اهورا، آی اهورای بد جنسضپرند بازویش را به بازویم عی زندض دهاآ باز عانده ام را عی بندمض عهجدد، داداش بلند و 

هاج و واج عانده! خم عی اود و با دستانش  ررصی عی گویدضبه پرند چز  عن نجسته نهاه عی هندض بند به عنِ

  ! پرند را هول عی دهد و دور ار از عن عی هجدض نهاه اخم آلودی به او عی هند

  .این ا بجدن ، عن اوآ عدام_

با ادعهایی بلندو ع ول، به سم  خانه عی رودضدوباره بر عی گرددو نهاهماآ عی هندضبا چجم های عدیدش ، 

 .و نجاآ عی هجد برای پرند طزل ، خط

 !عن اوآ عدام، خب؟نددیکش نمی ای فهمددی؟ _

عی خندم ، به دهاآ باز عانده ی پرند از رسادت و ان صار طلبی واض  خواهرهم ، عی خندم، به اخم های 

 .اجنگ خواهرهم ضضض به عجق عی خندم

 .همدن هه داخل خانه عی رودض پرند هنارم دوباره عی نجدند

 .ایم را دس  عی گدرددس  بالاکلد  روی پ

 !خانواده ات نادرآ ، دا  هردی؟ _

ه  دستم را با انهج  اااره اش خط عی هجدض عی داند بدم عی آیدو الرلکم عی آیدض دستم را عی هجمض اعا 

 .خنده ام نمی آید

 !اهی خانواده؟! این روزها پررنگ ار از همدجه اس ، ولی برای دیهراآ و از نمای بدروآض عن هنوزم عنلرم و

 !خانواده ام ؟! آره، جالبن _

 .پرند عرابلم عی ایستدض بی عردعه سر ررفش عی رود

 عن، خدلی بدم، نه ؟ _

بد ؟! دخترک عهرباآ روزهای سختم چرا خودش را بد عی دانس ؟!دستش را عی گدرمض لبخند عی زنمضدرونم 

وویی های پدرانه ، ی  بار با رفتار های غوغاس ض هر روز این ا اوهه عی اومض ی  بار با عهناز ، ی  بار با 

ع دب و رس ع دب ارم به اهوراض ی  بار با عهجدد ، نه ضضضی  بار نه ضضضعهجدد بارها و بارهاضضض غوغا هردهضجانم را 

  .اسم عی خورد

 !چرا ؟ _

بارها بهش  چجم هایش را دروآ هاسه عی چرخاندضهر وا  بخواهد به ارساسااش غلبه هند، این هار را عی هندض

 .گزته ام، نکن دختر چجم زعردی ِ عدیدم

  !چوآ سخ  ارین روزهااو،هنارت نبودم_

فکر عی هند سخ  ارین روزها هی بوده اند؟ فرط آعدآ این ا؟ نهض سخ  ارین ها هنوز دارند، اازاق عی 

 !افتندضااید هم در راهند

هم زندگی خوداو داری، عجکالت خوداو  او همدجه بودی،همه جاض بی انصافی در رق عن و خودت نکنض او_

  .داری
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سرش را اکاآ عی دهدض خدلی وا  اس  دردِ دل نکرده ایمض از هماآ روزی هه اهورا اا  های ادم  الماسش 

 .را در آورد

 !نزس_

  !چجم هایم باو عی آیندض خدره ام عاندهض اول به عن و بند به آآ طرم های پددا و ناپددا

اوعدی این ا عی خواستم بدام، ولی بی بی نذاا ، گز  بذار خودش راهجو پددا هنه ،  هموآ روزی فهمددم _

بزهمه جایی هه رفته ه اس ؟آدعاش هی اآض هی دل دل هردم بدام وببدنم  ، ولی ررم بی بی و بن ی ها ! او 

 !گوام بود، ارسددم بدام همدن ادر هم هه اوعدی پا پس بکجیضعی فهمی چی عی گم؟

آ عی دهمض عادت هرده ام دندا را ساه  و خلوت ببدنمض خودم و خودمضدستش را زیر چانه ام عی سرم را اکا

  .گذاردض باو عی آورد

 .عنو نهاه هن_

 !نهاهش عی هنمض عهر عی اود در چجم های زولش نهاه هرد و آرام نجد

_... 

  !او نزسِ همدجه ندستی_

رجد  عی دهم بر نهردم و چند عتر آنطرم ار را نهاه گواه ی االش را دس  عی گدرمضگردنم خج  اده و ا

  .نکنمضعن نزس همدجه بودم ، فرط از دیجب سنهدن ارین ررم عمرم را اندده ام

  !هستم_

  .نهضضض ندستیض راضرم اسم بخورم از واتی این ا اوعدی، رتی به اونور نددیکم نجدی_

 .راس  عی گویدض ولی عن ارجد  عی دهم فکرش را دیهر نکنم

  .عهم ندس _

پایدن پایم روی زعدن عی نجدند و زانو هایش را در آغوش عی گدردض راو هه عن دارم از زل زدآ و نهاه هردآ به 

  .او فرار عی هنم، او نمی گذارد

عهمهض خدلی هم عهمه، رواو برگردوآ دختر خوبض خودام عی دونی همه چدد عوض ادهض دیهه بابا علی  _

چددش عوض اده ، رتی رنگ دیواراش! رتی آدعایی هه اوش زندگی عی هنن ، انها ندس ض اوآ خونه همه 

  !رنگ ندمکتجه  چددی از سرایداری اونور عونده

خدره اش عی عانمض لبخندش دلم را آرام عی هند، اعا بند از عداها و از هماآ روزی هه این ا آعده ام، 

 .دل سدر گریه عی خواهد  ی   دلم

 ! ندس  پرند، هدچ چددچددی برای دیدآ _

دستم را عی گدرد و عی هجدض ع بورم عی هند روی هماآ زعدن و سنهزرش های باو و پایدن رداط 

بنجدنمضراو دیهر نوک هزش هایماآ عرابل هم اس  و خودعاآ رو در روض اا به رال پرند اانه به اانه ام بودهض 

 .بلمهمدجه، هر وا  ررم دل زده ام هنارم بوده و راو عرا
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چرا هس ! خدلی چددا هس ض دیدآ وااند  زندگد ، رو برو ادآ با خودت ، روزی چند بار او فکرت، بابا علدو _

  !سرزنش عی هنی ؟

فرط نهاهش عی هنمض چانه ام را گذااته ام روی هاسه زانوهایمض دستانم را دورااآ رلره هرده امضپرند خوب عرا 

 .عی اناسد

_... 

بدروآض او چجمات آینه ی دلتهض واال برای عن یکی هس ض دارم او چجمات عی بدنم  نزس، سکوت نکنض برید_

  .ولی داری خوداو اکه اکه وصل عی هنی  اکستی

راس  عی گز ، بارها این عدت اکسته بودمضبارهاض یکی اش همدن دیجب ، بارها اکستم و چسب زدم و عرابل 

  .عهناز امام سنی ام را هردمضاکه اکه نجوم

ه این فکر هردی اگه بابا علد  به پدرت عی گز  او هی هستی، ااید عهجدد اوآ همدن ادر اور زندگدو ب _

نداا ض ااید اهورا، آدم اوآ نبودض ااید رتی عهناز خانم زندگدش این نبود، ا  بندی به عاجرا نهاه نکن ، 

 !رکم  بن ی اازااات خدلی ع دبه

 .انکار عی هنم

  .هنمعن ا  بندی نهاه نمی _

 .عصرانه ااهدد عی هند

چرا او داری ا  بندی نهاه عی هنی ، اگه نه، برگردو ببدن باباعلی ندس ، خونه ات و آدعای زندگد  عوض _

  .ادآ

_... 

 .دستش را دوباره زیر چانه ام عی گذارد و ع کم برم عی گرداندض چجم هایم را عی بندم

و نکرده ، او از زندگد  لذت ببرض نهاه هن و ببدن اوآ خونه  نزس، بازاوآ هن و ببدن ، هر هس هر هاری هرده_

  .دیهه ربطی با او نداره، اوام عسنول اصمدمات برده نبودی و ندستیض او عسنول زندگی خودای

_... 

 ! نزس_

دلم نمی خواهد آآ خانه را ببدنمض از هماآ روزی آعده ام، روی فکر هایم و دلم، پارچه ضخدمی هجدده ام اا 

 .نبدنم و فکرش را نکنم

  !عهم ندس  پرند _

 .چانه ام را ول نمی هند

اه ولی او ذهن  براش دادگ  نهاه هن نزس ، ببدن اون ا خبری ندس  ، اا واتی داری اون ا رو نادیده عی گدری _

  .عی گدری ، عهجدد خواهرت ندس  ، فرهاد خاآ پدرت ندس 

 .ی  اطره هم نمی گذارم، بریدندبغض، خزه ام عی هند، ولی عن رتی اندازه ی 

  .پرند! جای عن ندستی_
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هدچ هس جای دیهری ندس  ، فکر نکن نزهمم ، عداهاس  عن فرط پرندم، فرط پرند! نه اری  فکرات و _

دردِدل ض نهاه هن نزسض آدم او زندگدش باید گاهی بر گرده یه بار ع کم و با چجم باز به پج  سرش نهاه هنه ، 

  درس  ار ببدنهض دیدی دیوارای جلواو رنگ هردآ؟ دیدی پرده هااو عوض هردآ؟ اا بتونه جلواو

 .عرب عی هجمض عصبی عی اوم

  .هدچ چدد عوض نجده_

 .پوزخند عی زندض پرندم ،پرنده نهاهش را پ ر عی دهد

بار با چرا با خودت اعترام نمی هنی ، خدلی چددا عوض اده؟ اا راو و از روزی پدرت پددات هرده، چند  _

خودت بلند بلند اعترام هردی؟ اعترام هن اونور هسی ندس ، اعترام هن واتی نهاه عی هنی، همه چدد عوض 

ادهض نهاه  نمی خنده نزسض لبخند عی زنی ، بلند بلند عی خندی ، ولی او چجمات یه رزره افتاده اندازه ی 

  !یه دندا

 .هنمضدستش روی سرم عی نجدند سرم را روی دس  هایم عی گذارم و خودم را جمع ار عی

یه بار خوداو خالص هن و رار  او، ا ده ی پدر و عادرت بدس  و چند ساله اموم اده ، باباعلی چند عاهه  _

دیهه ندس  ، او خونه ات عوض اده،خودت عوض ادیض راو دیهه یه خواهر داری هه به ع ب  برده، نسب  

هسی ندیدم و نجنددم بهش گزته باای پدر ضضضباباضضض او رتی با  به  رسادت عی هنهض پدری داری هه یه بار از

  !خودت یه بار اعترام بلند نکردی، عااری

سرم، به ضرب باو عی آیدض عن هرگد به هسی نهزته ام دلم گدر هدس ؟! چوآ عجق عن به اهورا ، فرط عال 

  !خودم انهاس 

  !پرند؟_

 .دستش را روی زانویم عی گذارد

  !بار برای همدجهبرگرد ، یه _

درد به جانم عی افتدضدستش را عی گدرمضبه هماآ سم  اااره عی هنمض نهاه نمی هنمض فرط دستهایماآ آنطرفی 

 .را عی بدند

برگردم چدو ببدنم؟ چی ؟! یه عمر او رسرت سوختم ، ولی انها آدم زندگدم بهم نهزته، انها هسم ندس  ، یه _

نصدبم بجه رو به عهجدد دیدم و آرزو هردم ، ولی بهم نهزته این  عمر جلوی چجمم ع بتی هه عی اونسته

ع ب  یه گواه اش عال عنم هس  ، راوضضض راو هه خودعو انداختم وسط زندگی هه یه طرفش عنو سرطاآ عی 

بدنه؟ عی فهمی سرطاآ ؟! دارم خودعو عی اناسم پرندضضض خودعوضضضعن اینردر ع کم نبودم ، اینردر دنبال چددی 

  !ودم ، اینردر االش نکردم برای به دس  آوردآ چددی ، ولی دارم االش عی هنم ، خدلی هم االش عی هنمنب

بر عی گردم و ل ظه ای چجم هایم را عی بندم و بند بازااآ عی هنمض چددی برای دیدآ ندس ض فرط دخترهی 

ندس  ،فرط دخترهی هنار  روی پاهای پدرعردی نجسته و برایش انر اال عتل عی خواندض چددی برای دیدآ

پدرعردی روی ندمک  نجسته و لدواآ چای، به دس  به آسماآ چجم دوخته اندض چددی برای دیدآ ندس  و 

پرده های آآ خانه عوض اده اندض آدعهای آآ خانه عوض اده اندضعی ریدندض بند از روزها عی ریدندض اده امام 
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توانی اا  بریدیض خودت را سب  هنیض دو اطره را ع کم، پاک وجودت را بغض بهدردض روزها ضضضساعتها ضضضولی ن

  .عی هنمض به هماآ جایی نهاه عی هنم هه روزهاس  نهاهش نکرده ام

  !گزتم عهم ندس _

_.... 

دستش را پایدن عی آوردض گواه روسری ام را عی گدرد و عی هجدض هماآ روسری هه اهورا گواه اش را گرفته 

 .هماآ اب زیباارین لباسم بودض زیباارین رنگ را داا  بود! هماآ روسری، هه از

پرند، خدلی چددا اازاق افتاده ، خدلی چددا! دارم سنی عی هنم ا  بندی به چددی نهاه نکنم، دارم سنی عی  _

دم عجکم نبااهض دارم سنی عی هنم بزهمم پدرم از چه رنهی خواش عدادض از چه غذایی   هنم هی ، هی ضضضااکم

  .دارم سنی عی هنم پای درددل خواهرم بجدنم، خدلی دارم سنی عی هنم بدش عدادض

  .باوخره بغ م عی اکند و گریه عی هنم

  .به خدا دارم سنی عی هنم_

 .سرم را در آغوش عی گدردض چند بار روی هماآ روسری دوس  دااتنی ام را عی بوسد

  !ارامض همدجهنزس، این روزا خدلی بدرگ ادی ، خدلی زیادارضعن همدجه هن _

سرم را از آغواش بدروآ عی آورمض بلند عی اومض اا  هایم را با پج  دس  پاک عی هنمض عهجدد، رفته بود 

زود بداید و عاندگار اده بودض! عی ارسم واانا رالش بد اودض دس  آویدانم را عی گدرد و خودش را باو عی هجدض 

 . ز  خدلی چددها عوض ادهض عن ض دندای عنچجمم به خانه سریداری یاب  عی عاندض راس  عی گ

بر عی گردمضبالکن اااق اهورا، هنوز هم هس ض دو سایه ی پج  پن ره دلم را زیر و رو عی هندضروی هماآ 

 .ندمک ، پا عی زنمض صدای خنده آرام پرند را عی انومض نهاهش عی هنم با ابروی به خانه اااره عی هند

  !تر از همهجالبن به خداض این اژدها بدج _

  .با ااس  ،سرم را برایش اکاآ عی دهمض هنارم عی نجدند

_... 

  .اعروز گردو خاک هردیم _

عی خندمضراس  عی گز ض آنهم چه گردو خاهی! فرط این وسط عن اعترام هرده بودم، عهناز عن را نمی 

جتانش رویش نرش و نهار های خواهدض!ساه  هنارم عی نجدندض برگ صنوبرِ روی زعدن را بر عی داردض با نوک انه

  .ع دب و غریب عی هجد

 ...نزس !عهناز خانم ضضضاو رو_

 .برگ را از دستش عی هجم

  ! اصه ی عن وعهناز اصه ناعادری داستانا ندس ، عطمنن باش ! عهناز با خودش بدجتر از عن درگدره _

 .با ا  نهاهم عی هند

 !عطمننی ؟_

 .هندضی  چددی اعروز عی خواس  بهوید و هی ررفش را عی خورد سرم را اکاآ عی دهمضدوباره صدایم عی
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  .ررفتو اینردر نخور پرند، بهو و رارتموآ هن_

 .عی خنددض عن و او همدجه همدن طور همدیهر را آرام عی هندمض همدجه

 !عی دونی او سزر چی اده ؟ _

 !بر عی گردم به سمتش و ی  وری عی نجدنمضسایه های پج  پن ره رفته اند

 !نهض علدرضا گم اد؟_

 .اهرهه عستانه اش، رال دل بارانی ام را خوب عی هند

  .اوآ عنو آخرش اا نکجه ، گم و گور نمی اه _

  .دل  عداد؟ پسر خوبده _

 .ی  اای ابرویش را برایم باو عی اندازدضبا چجم های رید اده نهاهم عی هند

  !از هی اا راو ؟ _

  .سر اانه اش عی زنم

 ا، خب، نهزتی چی اد؟برو باب _

 .همی در جایش جا به جا عی اودض گواه ی االش را بدن عجتش عچاله عی هندو باز عی هند

  ...او سزر، اینردر ب ث هردیم و هل هل هردیم_

  .آرام و با ادطن  عی خندد

  !عمه باوخره آبرعونو برد ، بی عردعه گز ، عهه پرند آدع  هنه بچه_

  .ا ل ن عمه اش ررم عی زندصدایش را عوض عی هندو ب

هدچی دیهه، اونم نه گذاا  ونه برداا  ، گز  خوب عن عی گم، عادر عن آستدن برام باو بدآ، بهدرعش، اا _

 ! آدم ام

  .زیر خنده عی زنمض از علدرضا بر عی آعدضبا هد اآ عی گویم:خبضضض خب

 .ندیده امسرخ و سزدد عی اودض رنگ نهاهش برق عی گدردضبرای هه اا به رال 

 !هدچی اوخی اوخی یه جورایی جدی اده_

  .سرش را عی گدرم و ع کم گونه اش را عی بوسم

  .وای پرند،بهترین خبر عمرعو بهم دادی_

 :خ ال  زده بلند عی اودض آرام عی خنددض بند ررصی عی گوید

عی گه، عن اندازه ادع   نزس این آدم عنو آخرش دق عی ده ، رفتدم ارگ بم، برگجته پررو ،پررو جلوی برده _

 !این ا پرندو عی خوام! یننی چی آخه ؟

عی خندم ضرها و بلندض فاصله ی غم و درد با اادی و لبخند ، ااید فرط ی  نزس عمدق باادض سایه ی پج  

ا ر پن ره اااق اهورا، دوباره پددایش عی اودض اینبار انهاض ااع  عردانه اش دلم را زیر و رو عی هندضانهجتاآ پرند

 .عی گدرم وفجار آراعی عی دهم

  .اعددوارم خوابخ  باای ، لداات  خدلی بدجتر از خوابختده ، خدلی_
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 .سرش را اکاآ عی دهد

  .او بدجتر از عن_

 .عی خنددض برعی گردد سم  پن ره و دوباره سم  عن

 !اا راو با صدای بلند یا اوی دل  به عجق و دوس  دااتنش، اعترام هردی ؟_

 .ارم، نهاه در رف  و آعد پرند را انبدر هنمضدستم را عی خواهم بکجم ع کم ار عی گدرددوس  ند

  !نکردی، نه؟ _

 !چی عی گی او؟_

 .با نوک انهجتانش روی دستم عی زند

عی دونم درس  ندس  بهم ، چوآ به اندازه ی هافی درگدری داری ، ولی فکر عی هنم، گاهی یه النهر عثل  _

  .ارا هنهعجق عی اونه خدلی ه

 .دستم را عی هجمض عن به هسی اعترام نمی هردمض رتی با صدای آهسته و در فکر هایم

  .عااری؟ زده به سرت_

 .جدی زل عی زند به عن و فرار چجم هایم

  !دلِ داداام پدج  گدر هرده _

 همدجه عی رود، سر اصلناباورانه، دهانم راباز و بسته عی هنمض عثل عاهی هه به دنبال آب عی گرددض پرند عثل 

 !عطلبض آنهم نا جوانمردانه

 !پرند_

 .زل عی زند به عنی هه هاج و واج عانده ام

  .بهش گزتم اگه اوآ برادرعه ، او خواهرار از خواهری برام _

 !پرند_

 .دستش را عرابلم باو عی گدرد

 !اا راو باخودت اعترام هردی یا نه؟_

ت عی اودض نهو پرند جاآ ، عن از چددی هه به زباآ آورده ای، خدلی وا  چه عی گز  دیوانه؟! دهانم عثل برهو

 !اس  عی ارسمضدیوار بدن عن و پارسا را جا به جا نکن

_ ... 

 !گواه ی روسری ام را عی گدردض روسری دوس  دااتنی ام را

 اعترام هردی، اوآ نزس ! به پارسا گزتم ، اا از رسش عطمنن نجده جلو ندادض به او عی گم اا راو به خودت_

 آدم پج  پن ره رو او الب  داری، یا نه؟

 !پرند؟_

 .پر روسری را رها عی هند

 !... اگه ندس  ،پارسا _
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 ! پرند_

از، گرعای ر ورش فراری   فرط عی گویم پرندضپرندضدلم عی ریددض از نهاه رعدداری ررم عی زد هه خودم را بارها

 .عی دادم

عا عاال و بالغدمض چددی هه عی گمو اعترام هنض فرار ندارهضبرعکس، پددا ادآ  اینردر پرند ،پرند نکن نزسض_

 .دارهض واتی عی گم به عجق اعترام هن ، ااید عجق یه جایی عرهم بااه ، یه جایی راه بااه ، فرار نکن

  .ول عی اومض اعروز عخصوص آعده همه نوع اعترافی از عن بهدرد

_... 

بند از سالها دوستی ، سالها ی  دلی، ردسم درس  بوده؟ اگه درس  بااه برادرم آره نزس ؟! عی خوام ببدنم _

 ...اینردر عااله هه برای زندگدش اصمدم درس  بهدرهض اگه نه هه باعث افتخارعونه

 .دستم را روی انهجتانش عی گذارمض دس  سرد و یخ زده ام را

  .خواهش عی هنم نهو_

 !لره عی هندض گد  و عبهوامضناباور و دیوانهلبخند عی زندضدستش را دور اانه ام ر

 !نمی گی ؟ _

_... 

  .او رتی از رستم فرار عی هنی _

_... 

 اوآ عردی هه عثل افنی دو سر، عثل اژدها ندش عی زنه و آادش پرت عی هنه ، عرد البته نزس؟ _

_... 

 !ندس ؟ _

_... 

ا واتی او با خودت و خانواده ات هنار ندای نهض اعا پارسا دوس  داره ادم جلو بذاره ، ولی عن و بی بی گزتدم، ا_

عن یه چدد دیهه ام بهش گزتم ، دور از چجم بی بی ، گزتم ااید، ااید دل  یه جایی ضضضپدش یه آدم گدر 

 !بااهضضضهس ؟

عثل عادرها، اعترام عی گرف ض دخترک عهرباآ، روزهای سختم، اعروز عثل عادرها ادهضاعترام نکرده امضنمی 

م، واتی آنطرم آآ پن ره عن را نمی بدندض اعترام نداردض دس  به صورام عی هجمضچه بهویم از همدن در اوان

 . عخمصه گدر هردنش بدجتر عی ارسددم

  .یه راه ی  طرفه اعترام نداره _

 .صدایش آرام و پایدن اس 

م جاده ی او گاهی جاده های ی  طرفه، عرصد و هدم بدرگی اهجوآ انتظار آدعو عی هجه ، عطمنن_

  .سرسبدارین جاده ی ی  طرفه دنداس
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چه دااتدم عی گزتدم، بهم؟! به هدام زباآ ررم عی زدیمضدستانم را عی گدردض نهاهم عی هندض اینردر اوهه ام 

نمی دانم چه هنمضچجمم ل ظه ای به پن ره عی افتدض راوپرده هنار رفته و ااعتش دیده نمی اودض راو دیهر 

  .ندس  و عغناطدس چجم هایش دستانم را سرد نمی هنندپج  آآ پن ره 

دلم عی لرزدض پارسا را دااتن یننی خوابختی، اعا نه برای عنض برای هسی هه ویرش باادض عن خودم عداهاس  

 .چجم هایم به آغاز جاده عانده، ااید او ، ی  عصر اردیبهجتی، نسدم را با خودش بداورد و هم اانه ام اود

دی اش برق دارندضررم عددنمضسخ  اعا با لرزای هه به جانم افتاده ضاعترام به عجق هردآ چردر چجم های زعر

 !ع دب اس ؟

اعترام عی هنم جاده یه طرفمو دوس  دارم، اعترام عی هنم دوس  دارم به اول جاده اینردر نهاه هنم اا هم _

  !ی اکوآ خوردهاونه ام بجه ،اعترام عی هنم البم اکوآ خورده پرندض نمی دونم، ول

 .دستانم را فجار آراعی عی دهد

  !خوا المض هم برای او ، هم برای خودم هه او رو از ب رم _

*** 

 

دااتن بن ی آدعها بدرگترین ننم  اس ض دااتن و رز  هردنجاآض پرند آعد و با خودش هارها هردض همدجه 

عدت عصر را واتی ررم زدیم، سایه عردی پج  همدن بودض این خانواده ، ی  به یکجاآ عن ده عی هردندض امام 

پن ره بود هه دلم را به هداهو انداخته بود و عن، به خواستنش، اعترام هرده بودمضاین روزها اینردر ارساسات 

عتناا ی را ا ربه هرده ام ، خودم را هم گم هرده امضدوس  دارم غروب ها هه عی رسد ،جایی نددی  همدن 

 .و اوم ولی خدال های دلخوش هنکم، عال خودم اس  و بسخانه اانه به اانه ی ا

خانم خسروی باوی سرم عی ایستدض گوای ام را جلویم اکاآ اکاآ عی دهدض به سختی از طرش روی پارچه چجم 

عی هنمض صدای علودی اطع عی اودض عی گدرعش و اجکر عی هنمض عثل همدجه لبخند عادرانه ای نثارم عی 

  .هند

هنم ، اماره افتاده رویش البم را اکاآ هز  ریجتری عی دهدض انهار باد بهاری از همه درزهای  صز ه را باز عی

پن ره های اااام نزوذ عی هند و همه جا را خن  عی هندض گوای را هنار دستم عی گذارمض دلم دارد، صدا صدا 

دااته و دارندض ارجد  عی عی دهد ولی آدم اماس گرفتن با او ندستمض اماس هایش همدجه بوی دردسر و ب ث 

دهم این روزهای ساهتی هه دوباره عااق اده ام، فرط آراعش بااد و سکوتض دوس  دارم گواه و هنار ی  

جوی آب بنجدنم و ودس  هایم را دروآ آب رره  دهم و با عوججاآ اسمش را بنویسم و اصویر و خدالش را 

ت نا فرجاعم ساه  و آرام باادض دوس  دارم اه جاده روی آب ببدنمض دوس  دارم اهورای این روزها در خداو

 .سایه اش را ببدنمض سایه ای هه نددی  و نددی  ار عی اود

دوباره صدای علودی بلند عی اود و عن فرط خدره اش عی عانمض زنگ عی خورد ، عی خوردض عی خوردض اینردر 

رد و نهاهم عی هندضجوابش را با لبخند هه اطع اودض همکار هناری ام چجمش را از نخ و سوزآ دستش عی گد

عی دهمض دوباره علودی آرام اروع به نواختن عی هندض اه اه های دلم هی داد عی زند، بردار بی انصامض جانم عی 
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رود ولی ی  جاهایی هم اردید دارم، عی ارسم رویای زیبایی هه هنار جوی آب و زولی اش ساخته ام ع و اود 

  .ودضاینبار اطع نجده خانم خسروی باوی سرم عی ایستد، دود اود و به هوا بر

 نزس گوادتو چرا جواب نمی دی، دختر؟ _

خانم خسروی خبر دارد دلم اندازه همه دندا عی خواهد جواب دهم و اندازه ی هماآ دندا عی ارسمض رویاهایم به 

د و فرط اکرار خاعوش و روان باد هوا بروندضگوای را در جدب روپوام عی سرانمضدوس  دااتم همدن جلویم بو

اسمش را عی دیدم ، ولی نمی اودض چند ل ظه ساه  عی اود و دوبارهض نهاه همه بر عی گرددو هر هدام ی  

عدلی چجم به عنِ عردد عی دوزندض با دستهای لرزانم گوای را دس  عی گدرم ض خاعوش و روان ادآ اسمش 

ودض عجق فریاد بلندش را عی زندض گوای را هنار گوام عی البم را گرم عی هندض باوخره عی دانی چه عی ا

 .گدرمضسرد ار از همدجه ! ساه  ار از همدجه

  !بله_

صدای ررم زدنش با هسی عی آیدض همدنکه بله ام را عی انود عن را عخاطب ارار عی دهدضبا صدای ررصی عی 

 :گوید

 چرا گوادتو برنمی داری؟_

  !ددم دود هوا اودگزتم هه، عن عی ارسم رویای دل انه

 سرم الوغ بود، هاری داری؟ _

صدای اد  اد  ارعدش عی آیدض سرد ار از عن پاسخ عی دهدض اینردر هه امام جاده های ی  طرفه پایانجاآ 

 !.عرصد ندس 

 خدلی هار داری؟ _

 .ان ب، عی هنمض زآ هناری ام دوباره نخ و سوزآ به دس  نهاهم عی هند

 لی پدش اوعده؟آخرِ ساع  هاریمه ، عجک _

هی سوال ، سوال ، سوالضعن هه اا به رال عااق نجده ام، و رسم دلبری بلد ندستمض عرد عرابلم هم هه عااق 

 !ندس ض پس چه بهویدم؟

  .نددیکم ،اا برسم اوام هارااو جمع هن بدا بدروآ ، عنتظرم _

پرد ضخدال عااری هوم دود  عثل همدجه ، عن انهار هدچ دخالتی در اصمدمااش نخواهم داا ض جوی آب عی

 ! عی اود و عی رود هوا

  .عمنوآ،امابزرعائددض خودم عدام_

ا  خنده اش را عی انومضعصبی عی اود؟نمی اودض؟ نمی دانم اا به رال چند بار با او ررم زده ام؟چند بار 

 اماس گرفته گزته عی آید، برویم ؟

 .بااه ، فرعائددم ضضض عنتظرم ، زود بدا دختر _

 .را اطع عی هند وعثل همدجه عن را جاآ به پج  این رفتارهایش عی گذارد گوای

 



 

خواجه پور)ونوس( زهره –رمان دور دنیای تو می گردم   

هوله ام را روی اانه جا به جا عی هنمض دل دل عی هنم و پله های انتهایی ساختماآ را پایدن عی آیمض نرسدده به 

دیدنش، لرز گرفته اندض  زیاد ارتداج دارمض دستانم برای اولدن بار با فکر  در، هوای اازه به صورام عی زندض به هوا

نه لرزهای همدجهی ، لرزی هه درونم را هم به اکاپو انداخته ض استرس، امام وجودم را گرفتهض همدن هه بدروآ 

عی آیم، عاادنش پارک اده عرابل اولددی س ض چجم هایم را عصرانه به زعدن عی دوزمض از باو آوردنجاآ عی 

  !اهرعاآ، اینردر هم عرض اند یا عن ادم بلند بردااته ام ؟ارسمض ی  ادم و دو ادمض پداده رو های 

عی رسمض همدن هه سرم را باو عی گدرمض عرد هنارش، ادم آعده ام را عتوا  عی هندض لبخند روی لب هایش و 

چجم های زعردی اش، رویم عاندهض اه نهاهش و رعد چجم هایش راو و با ررم های پرند بدجتر عننی پددا عی 

  .وس  ندارم این نهاه را عننی هنمهند و د

عردی، هه پرند عی گز  دلش گدر عن اس ض به پرند گزته بودم ، عن هم دلم گدر اس  ، اعا نه گدر پارسا ، گدر 

  .عردی هه پج  پن ره ایستاده و هی عی رود و عی آید

ده این عی دیدهض عن را با دی به پرند گزته بودم، به پارسا بهو سنی هند عن را به هماآ چجمی ببدند هه ابل از

 . هماآ دختری نهاه هند، هه عورد رمای  خانواده اش بوده ، نه دختری هه رسش به او فرق هرده

گزته بودم به پارسا بهو رسش را نهوید ، هدچ جا! نهوید و عن را ارعنده ارساسش نکند ، چوآ عن عداهاس  

عاه دیدم، دوباره دل باخته بودمض عداهاس  از هماآ ابی هه ضضض دادرا از هماآ روزی هه اهورا را بند از چند 

 . ااعتش را روی سر عهناز دیدم وعهری هه پایش عی ریخ ، دلم گدر هرده

گزته بودم، پارسا لدااتش خوابختی س ، ولی نه با عنض با هسی هه لداا  همه خوبی ها و عردانهی هایش را 

دآ ها ، اجرها ، خنده های سالی یکبار ، عهر ها و رمای  های دااته باادض دل عن گدر بدخلری ها و عنق بو

  .ع دب، اهوراس 

گزته بودم بهو و عن را رار  هن ، واتی او را عی بدنم عذاب وجداآ ارساسم به اهورا را نهدرمضگزته بودم به 

آ اگر ترام نکندض چوپارسا بهو خوابخ  او، اعا با دیهری ض گزته بودم به پارسا بهو، هرگد برایم از ارساسش اع

اعترام هنی آآ هم بلند بلند! بدجتر عااق عی اویض گزته بودم برو خدا پج  و پناه  ، عن را فراعوش هن 

ضنزس دلش را باخته و او را هماآ پارسایی عی داند هه با خواهرش عی آعد و رمایتش عی هردض همانی هه اا 

  !ل ظه ای هه خانواده ام آعدند، پجتم را خالی نکرد

در را باز عی هنم و عی نجدنمض آرام سالم عی هنمض پارسا بر عی گردد و با هماآ لبخند آراعش بخجش، جوابم را 

عی دهدضاه نهاهش، سوسوی نااعددی را عی بدنمض آنهم برای اولدن بار ، عن در رق دل خودم و او جزا نمی هنمض 

اهش یردنا خوابختی لرمه دهانش عی اودض  ررش دانستن و رو راس  بودآ هس  ،ااید نااعددی بااد ولی

اهورا، عاادن را راه عی اندازدض جواب سالعم را عی دهد! همدن هه از پارک در عی اویم، از آینه نهاهم عی هند 

  :درخجش روش ادطانی اش را دروآ سداه چاله هایش عی بدنم و عی گوید

 ! به به نزس خانم ، خوبی ؟خسته نباای _

ی روند و بنددر هم عی اوندض سابره هسی خراب اود نمی اوانی چددی را باور هنی! عی رسی به ابروهایم باو ع

خدال بافی وا اوت هردآ! اجکر آراعی عی هنمض پارسا ررم عی زندض عی خنددض آراعش در و رگ پی ف ای سرد 
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 ار، عرابل ی  عغازه بدرگ و غبار گرفته عاادن، ادریق عی هندض خدلی عهماآ عاادن اهورا ندس  ضدو خداباآ باو

از هر دویماآ خدارافظی عی هندض برایم پل  عی خواباند و عی رودض رس رمای  عی هنمض رس عی هنم واانا 

برادر دارمض عطمننم پارسا به اول خواهرش عاال ار از این هاس  وعن را درک عی هندض نهاهم روی ادم هایش 

 .عی رود عاندهض صدای او به خودم عی آورد هه به سم  عاادن پارک اده اش، گواه خداباآ

  .بدا جلو بجدن _

 .دستهدره در را عی گدرم اا پداده اومض دوباره صدایش عی آید

  !از همدن وسط صندلدا بدا_

 .چجم هایم درا  عی اوندض نهاهی به او و صندلی عی هنم

  !چی ؟_

 . ندجخندی عی زند

 !چرا عی زنی ؟_

ی ، عردم آزار ! ع ض رضای خدا به اول عهجدد و عتایر از رعاآ های عاارانه ای هه عن عی زدم یا او؟! دیوانه 

عی خواند، این بجر ی  هم اندازه پسرهای رعاآ های عهجدد، جنتلمن بودآ بلد ندس  ضدستهدره را عی گدرم و 

 مربندم را عیپداده عی اوم ض دوباره بر عی گردم به عاادنش و عی نجدنمض هن  لب هایش لبخند عی آید!ض ه

بندمض پارسا عی رود و برایماآ بوق عی زندض او هم رره  عی هندض ساهتمض عثل ع سمه نجسته ام و به روبرو 

  .چجم دوخته ام

 چرا هر وا  زنگ عی زنم گوادتو جواب نمی دی؟_

 .دم به جلوس نهاهم عستر .بند هوله را رها عی هنمض دستم را زیر چانه عی زنم و آرن م را به در اکده عی دهم

  !سرم الوغ بود، هی زنگ زدی، جواب نهرفتی ؟ _

 .پج  ارافد  عاادن های هوااه و بلند ، رید و درا  عی عاندم

_ ... 

_.... 

  .عهجدد صب  صدات هرد بددار نجدی ، رف _

اردوی علمی رفته بود ،دیجب اا صب  چند بار بلند اده بودم بوسدده بودعشض عوهای نرم   خواهرهم،چند روزی

 و هوااهش را ، گونه نرم و استخوانی اش راض اعروز هم عن

 

عانده بودم با ی  خانه و عهناز ، امام عصر خودم را عجغول اولددی هرده بودمض نمی دانستم اینبار هه با عهناز 

 !چه اازاای بدزتد ررم عی زنم ارار اس 

  .خواب عوندم ، بهش زنگ عی زنم _

سرش را اکاآ نرعی عی دهدض سرع  عاادن به خاطر الوغی خداباآ هی هم و زیاد عی اودض همربندش هم 

 .عثل همدجه هماآ گواه افتاده بالاستزاده! ادجه هنارش را همی پایدن عی آوردض خدره به جلو عی اود
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  .ضبطو روان عی هنی _

واه ی چجم نهاهش عی هنمض ضبط را روان عی هنمض به ع ض زدآ دهمه اش، صدای بلند و گوش خراش از گ

 .آهنگ در عاادن عی پدچد و عن از جا عی پرمض زیر خنده عی زند! با اخم نهاهش عی هنمض عصبانی اجر عی زنم

 !چی خنده داا ؟_

  .اادن عی پدچدسرش را به دو طرم اکاآ عی دهدضصدای ادش و هج  زدآ آهنگ در ع

 «ضهس نداند چدس  اعجبضضضاعجب عاجرا ضضض پس بدوآ عطلی نوش هن باده را»

سر جایم بر عی گردم و دستم را ع کم روی هلدد خاعوای ضبط عی زنمضدوباره عی خنددض هر وا  عن را عی 

 . بدند یا دعوا دارد یا امسخر و دس  انداختن

 !هوندی ههدس  به زدن  خوب اده سدندرو، ضبطو ار _

دستانم را زیر بغل عی زنمض اخم هایم را در هم عی هجمض رو به این بجر بدهی، ع  که ی خاص و عاع  عی 

 !هند

 !عن باهات اوخی ندارم_

اوخی ندااتمض ولی دلم از خنده های سالی ی  بارش آب عی اودض دلم خوش اخمی عی اود هه روی پدجانی 

 !اش اعروز ندس 

  .عنم ندارم _

 ! خوبه_

آرام عی گدریمض عثل بچه ها بهم عی رسدم ادا و اصولماآ عی گدردضخودش خم عی اود و ضبط را روان عی 

هند ض آهنگ هایش را جلو و عرب عی هند و روی علودی آرام گدتار عتوا  عی اودضزیر لب غر عی زندض خودم را 

 .عی زنم به آآ راهی ، هه هر و هور نجان  عی دهد

  عمه، بهتره بود؟ _

 ! امایل ع دبی اعروز برای ررم زدآ با عن دارد

  .ایجااهلل بهتر عی اه_

  . انهجتانش روی فرعاآ ضرب عی گدرند و عن هنوز هم دستم زیر چانه ام عانده

 عجکلی باهاش نداری؟ _

گویمضارافد  اهورا نبود اگر از همه چدد خبر نداا ! بی عدل به هر آنچه عهناز به عن گزته ، سرد و آرام، نه عی 

اکاآ نمی خورد، ولی او اکاآ عی خوردض به در عاادن اکده عی دهد و عستردم به عن نهاه عی هندض عن هنوز هم 

هماآ طور نجسته امضگواه چجم هایم از بس اعروز به چرخ و پارچه خدره اده ام، عی سوزدض پل  روی هم عی 

 .گذارمض باز عی هنم

 ثی نکردین ؟عمه واانا چددی به  نهزته ، ب  _

 !گواه چجم هایم را با انهجتانم عی گدرمض ه نه عی اد، ول هن هه نبود و عصب

  !نه_
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عاادن ها رره  عی هنند و او هم سر جایش بر عی گرددضراه عی افتد ض هند و آرامض سرم را به پجتی صندلی 

 .اکده عی دهم

  او هه راس  عی گی، نه ؟_

طرفش عی گردانمض بازهم گواه ی لبش طرش گرفتهضرس عی هنم با عن سرم را همانطور چسبدده به صندلی 

 .ازری  عی هندض همدجهضهر بار هه عن را عی دید

  .عا به سب  خودعوآ با هم هنار عدام ، عجکلی هم بود خودم رلش عی هنم_

 .اای ابرویش را باو عی اندازدض سرش را اکاآ عی دهد

 ! عی دونم !اعددوارم سبکتوآ جواب بده _

جوابی از هنایه اش نمی گدردض ارجد  عی دهم به هماآ جوی آب و عطر دل انهدد خداوت فکر هنم و او را هماآ 

 ! طور ببدنم ، نه این عدل و با این زباآ ندش دار

  .عطمنن باش همه چدد درس  عی اه و هم هم اوضاع بهتر عی اه_

م و نهاه سنهدنش ضعهنازی هه بدن خانواده و در لبم ه  عی اودض چه چددی درس  عی ادض عهنازِ سر عدد اا

عرابلم ساه  بود و بدروآ عن را از روی زعدن عی خواس  گم و گور هندض دلم عی خواهد برگردم و به همدن آدم 

هنارم بهویم ض اویی هه داد از همه چدد عی زدی و راو هم عی زنی ،نهاه غریبه او را دیده ای ؟نهاهی هه فرط 

  . ش! اضافه ام و خودم را زده ام به نزهمیعی گوید، نبا

 !اما هه خودت عطمنن نبودی، چرا عنو ع بور به اوعدآ هردی ؟ _

  .چوآ جای درست  خونه ی خوداه _

 ضضض_

عمه یه خورده اوهه اس و ا   فجار و عصبده! وگرنه خودت دیدی هه آدم آروعده ، فرط عجکل افسردگی _

  .ت فکر عی هنم بدارم ادهادیمدش یه عداه بر گجته، این عد

 ضضض _

  .به عجاورام سر نمی زنه ، یه عداه با همه چدد ل  هرده _

 !با همه چدد ل  نبود ، با عن بود! ااید هم با اهورا

  .هر هس جای ایجوآ بود از اوعدآ و پددا ادآ دختر عجق اول اوهرش، خوا ال نمی اد_

 .ابرو در هم عی هجد

  .ااتباه عی هنی_

  .نمی هنم ، ررو بهجوآ عی دمنهضضض _

 ضضض_

  .به بن ی اازااات باید از دید طرم عرابل  نهاه هرد اا درهش ساده ار بجه _

نهاهش را از روبرو عی گدرد و به عن خدره عی اودض چجمانش چددی اهجاآ دارند هه دل  را زیر رو عی هنندض 

ر پستوی سداهی زول و براق، نهاهش ونه عننی و جمله ای هه نمی اوانم عننی اش هنمض درخججی ع دب د
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هرده هه دلم را عی لرزاندضرویم را بر عی گردانم و به جلو نهاه عی هنمض سنهدنی نهاهش را با رگ و پی و 

 .استخوانم رس عی هنم

 ! به بن ی چددام باید با چنگ و دندوآ چسبدد !رتی اگه به نظر آسوآ بداآ و در دسترس_

اکاآ عی دهم ضاه ررفش را نمی فهممض گوای اش زنگ عی خوردض هماآ طور پج  فرعاآ  سرم را به نجانه اایدد

 !لننتی اش گوای به دس  عی اودض اانوآ گریدِ زورگو ،عردِ ع دب و غریبم

ابرو در هم عی هجدض نوچی عی هند و باوخره عاادن را گواه خداباآ هدای  عی هندضهوااه نهاهم عی هند و از 

رودضدر را هم عی هوبدض بدنه ی عاادن بدچاره اش فکر هنم از این هوبددآ های اهورا، دیهر عاادن بدروآ عی 

جانی برای سواری دادآ نخواهد داا  !هوله ام را زیر و رو عی هنم و گوای ام را پددا عی هنمض خواهرهم رفته 

دس ض اهورا عی آید و پج  بود و چند روز نبود و عن ندیده بودعش ضاماره ی عهجدد را عی گدرمض در دسترس ن

 .فرعاآ عی نجدند

 جایی هار نداری؟_

 .هار هه نه ، ارجد  عی دهم با او بنجدنم اا بروم خانه وبا عهناز انها بمانم و رورم خراش بخورد

  .نه_

  .عاادن را عرب و جلو عی هند و دور عی زند

  .چند دادره هار دارم ، زود اموم عی اه_

خورده اندض با چند دادره پدش، زعدن اا آسماآ فرق هرده ضسرعتش زیاد عی اودض خودم را ابروهایش در هم گره 

ع کم ار به صندلی عی چسبانمض دس  عی زند روی ضبط و خاعواش عی هندض هوا رو به ااریکی س ض گوای 

 .عی دهد اش دوباره زنگ عی خوردض نهاهش عی هند و به سمتم عی گدردض اسم بابای، رویش جاآ به دس  هایم

 باباس ، ببدن چکار داره ؟ _

 !عی گدرعشض گوای را وصل عی هنم و به گوام عی چسبانمض صدای پدرم عی آید

 رفتی پسرم؟ _

لبم را ار عی هنمضاهورا را، از نظر عی گذرانم ضبه جلو چجم دوخته و نور عاادن های عبوری از روی صوراش رد 

 .عی اود و اخم هایش را عی بدنم

  .سالم_

 .زس عمدری عی هجدن

 سالم دخترم ، اهورا هناراه؟_

هنارم بود و لب هایش را هم داده بود، جلو چددی زیر لب عی گز ضهودک درونش هنوز هم بدن ذره ذره 

 ! هارهایش جاآ داا ضعثل بچه ها عی اد ضاخس و اخموض ادطاآ و زورگوضگاهی هم لوس

  .بله همدن اس _

  ، بااه دخترم؟بهش بهو چددایی گزتم یادش نره _
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از روزی عهناز لرب سرطانم داده بود ، ناخودآگاه از فرهاد خاآ فاصله گرفته امض دلم برای بابا گزتن های پج  

 . اعواجش انگ اده

  .چجم_

  .چجم  بی بال عدیدم ، عواظب خوداوآ باادن _

تد و اوآ عی آیمی عی گوای اطع عی اود و عن عجکوک به گوای و عرد هنارم نهاه عی هنمض عاادن عی ایس

گوید و عی رودضادم هایش را دنبال عی هنم و به دارو خانه عی رسم! هالفه عی اومض این ا خبرهایی بود و عن 

عثل همدجه دور از عاجرا بودم!چند دادره هش دار عی گذردض عصبی پاهایم را اکاآ اکاآ عی دهمض از پج  

 .ادجه دارو خانه عی بدنمش 

اادن عی آید و سوار عی اودض بسته دارو ها را روی داابورد عی اندازدضبسته آداعس را هم با ع له به سم  ع

 !روی هدزم عی گذارد

 .هی عی گن ضرر داره ، نخورین ، بند خوداوآ هنار دارو به خورد عل  عی دآ!ضرر داره چرا عی دی ؟ا ه_

نمض عارک روی آداعس و اخم های اهورا ، عتن ب به غر زدنش نهاه عی هنمض آداسم را بر عی دارم ونهاهش عی ه

ضررش و انارفش به عن !ض ررفش به خنده ام عی اندازدض دستم را عی گذارم جلوی دهانم، رویم را سم  ادجه 

 .بر عی گردانمض آداعس را از دستم عی هجد و از ادجه بدروآ پرت عی هند

 !چی خنده داا ؟_

اومض عصبانی و بد خلق هه عی اود، باید عاس  های  را هدسه ررم خودم را به خودم بر عی گرداندضساه  عی 

  .هنی

*** 

عاادن جلوی خانه ای ویالیی و هوچه ای پر از درخ  های سر به فل  هجدده عتوا  عی اودضدور و برم را نهاه 

 .عی هنمضبسته دارو ها را بر عی دارد و در رال گرفتن دستهدره ی عاادنش، نهاهم عی هند

 عدای ؟_

نهاهم روی سوئدچ دستش و ابروهای گره خورده و بسته دارو ها عی عاندضه ا عی رف ؟عن را هم دعوت عی 

 .هرد، بروم

 ه ا عی ری ؟_

  .خونه ام ! ااریکه هوا ، او عاادن نموآض زود هارم اموم عی اه_

ه ض اهورا عی رود رال و هوایش عوض ادهض اهورای راو با اهورای ندم ساع  پدش زعدن اا آسماآ اغددر هرد

  خانه ی اهورا ! خانه ای هه دارو عی برد؟ضضعن هم پج  سرش

هلدد عی اندازد و داخل عی اودضعی ایستد اا عن هم بدایمض به ع ض داخل ادنم، در را پج  سرم ع کم عی 

 !اجر بدندهوبد!چه عادت بدی دارد! از جا عی پرم ولی به روی خودم نمی آورمض اینبار به جای خنده، عی ارسم 

دور و برم را نهاه عی هنمض رداط پر از درختهای ادیمی و سر به فل  هجدده اس ضااریکی رداط، ساختماآ چند 

عتر آنطرم ار! برق های روان خانه و پرده های هجدده اده ! خوم به دلم عی اندازدض این ا چه خبر بود؟ عثل 
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دم های بلندش به ساختماآ عی رسدض بر عی گردد و عن را دیوانه ها دنبالش عی رومض چند عتر جلوار از عن با ا

عی بدندض عنی هه آرام آرام و با طماندنه فرط ع و درختاآ بلند هاجم ض صدایش چجم هایم را از دور وبرم عی 

 .هند

 نمدای؟_

  .ی  اای ابرویم باو عی پرد

  .نه هاراو ان ام بده ،عن همدن ام_

عن عی رسد، ابروهایش گره عی خورندضچددی زیر لب زعدعه عی هند ض راو اخم عی هند ضنمی دانم چرا اا به 

نددی  ار به او اده امض ساختماآ ادیمی پج  سرش اوجهم را از درخ  ها عی گدردض پُ  بلندی عی هجد و با 

 وپاهتی هه از داروخانه همراهش اده، به سم  ساختماآ عی رودض زنی اند و با ع له به سمتش عی آیدض هن کا

 .عی اومض اعروز اهورا با همدجه فرق عی هند

از واتی به خانه فرهاد رفته ام این بجر برایم عثل ی  عنادله رل نجده عی عاندضنه او ضضضانهار همه عنادله اند ! 

 .زآ، او را عخاطب ارار عی دهد

  .ی دونمسالم آاا، ببخجدد عن همه اش عدارم امامض به خدا خانم عی گه وگرنه عن وظدزه اعو ع_

 .اهورا سرش را اکاآ عی دهد

 ااکال نداره ع بوبه ، رالش چطوره؟_

زآ، اازه عتوجهم عی اودض سر انهجتانش را روی گونه اش عی هوبد و عی گوید:خدا عرگم بده خانم ندیدعتوآ ، 

  !سالمضضض بزرعائدن،بزرعائدن

 . نتهی به ایواآ و خانه را باو عی رودگد  نهاهش عی هنمض اهورا بدوآ اوجه به عن پله های عریض و زیاد ع

  .ع بوبه خانم، نزس، راهنمایی هن_

ع بوبه خانم، ع ول و با نم  به سمتم عی آیدضزآ زیبایی ندس ، اعا چهره عهرباآ و ساده ای داردض به دل عی 

 .نجدند

  .سالم ع بوبه خانمض آاای هاا  هاراوآ اموم اه عی ریمض اما بزرعائدن عدارم نمی ام_

  .زآ بر عی گردد و پج  سرش را نهاه عی هند

بزرعائدنض بزرعائدنض خانم خواجوآ نمداد عهموآ رو خونه دعوت نکنمض ادعتوآ سر چجمض آاا ااید هاراوآ _

  .طول بکجه

  .دستش را پج  اانه ام عی گذارد و به جلو هدایتم عی هند

 !خانم

  ! ر و برعاآ دیهر نبوداین ا چه خبر بود؟! نکند عهناز این اس ض خانمی دو 

خانه عی رومض خانه ای هه اهورا عال خودش عی دانس    هم ادم ع بوبه خانم، به سم  ایواآ و پله های

!ع بوبه خانم عرب عی ایستد و انارفم عی هند وارد اومض چجم هایم روی ایواآ بدرگ عی چرخدض خالیِ خالی ، 

ه ام را عداآ عجتم عی گدرمض نمی دانم چرا دوس  دارم بروم به جد دو صندلی و ی  عدد چدد دیهری ندس ض هول
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و ببدنم این ا چه خبر اس ! عن و این رفتن ها و هن کاوی ها، بندد اس ، ولی به اهورا هه عی رسم خودم هم 

 !نمی دانم، چرا امام اانوآ هایم را نرض عی هنم

  .امام اانوآ هایم پج  در ارساسم عی عاند

سالن بدرگ ، با عبل های ادیمی و ادمتی روبرو عی اومض خانه عثل ی  عوزه جلوی چجم به ع ض ورودم به 

 .هایم نرش عی بندد

زآِ هنارم، به رویم لبخند عی زند و به سم  سالن اااره عی هندض لبخند غریبه و عنذبی به رویش عی زنمض 

ض هرگد در این عدت هه بوده ، ناعطمنن دیوانه ام هه آعده ام این ای عرعوز و غریب!ولی به اهورا ایماآ دارم 

 :نبوده، به دیوار هنار در اکده عی دهم رو به ع بوبه عی هنم و عی گویم

  .عمنونم عن همدن ا عنتظر عی عونم اا بداآ ، اما به هاراوآ برسدن_

 .ع بوبه به اکل با نمکی چجم هایش را در هاسه عی چرخاند و لب عی گدد

  .هض بزرعا ، بزرعانه خانم ، این وری هه بد_

دستش را دوباره به سم  سالن عی گدردض ع بور عی اوم همراهی اش هنمض رس خوبی از دیدآ این خانه، از 

زعاآ ورود به سالن و رال ااری  و گرفته و غریبش ندارمض به اکل ع دبی رس عی هنم زندگی درش عُرده و 

 ! غبار گرفته

ام را در آغوش عی گدرمض صدای ص ب  هردآ از اااق گواه ی سالن روی اولدن عبل سر راهم عی نجدنم وهوله 

عی آیدض درش ندمه باز عاندهض هی و هی دلم عی خواهد بلند اوم و بروم ببدنم این خانم عرعوز هدس ؟! واانا 

ب  این ا، خانه ی اهوراس  ؟! او هه اا یادم عی آید از خانه پدرش اکاآ نخورده ! ع بوبه با دو لدواآ بدرگ ار

عرابلم عی ایستد ض به ادت زآ انارفی س ض ع بور عی اوم با هماآ انارم اولش، لدواآ را بردارم ولی عدلی 

 .برای نواددآ ع تویات خوارنگ، لدواآ ندارم

سدنی راوی لدواآ باای عانده را روی عدد عرابلم عی گذارد و در رالدکه دستهایش را در هم پدچ و ااب عی دهد 

 :عی گوید

  .وآ عداآآاا ا_

هنوز هم عی آیدض ع بوبه راهی آاپدخانه عی اودضعن عی عانم و خانه ای   سرم را اکاآ عی دهمض صدای زعدعه

درندا  و نا گرفته ض خانه ای هه به ادت او را یاد اصال  هم عی اندازدض اابلو فراهای ابریمجی روی دیوار و 

اه سالن و انتهای پذیرایی عی عاندض زآ و عردی ارریبا نراای های ادیمی ض نهاهم روی عکس چهار نزره بدرگ 

عداآ سال و دختر و پسری جواآض از این ا چهره ها زیاد عجخص ندس ض دلم عی خواهد بلند اوم و اا اه 

پذیرایی بروم ولی نمی اوانمض اهورای عصبانی و عرعوز بودآ خانه و زآ، باعث عی اود پای رفتنم را ع کم به 

 ! صدا هنوز عی آیدض صدای گرفته ی زنانهزعدن بچسبانمض 

 ! به ع بوب گزتم، به او زنگ ندنه، او این ا هاری نداری_

سرم ناخودآگاه به سم  در ندمه باز اااق عی چرخدض صدای آرام، خوردآ ظرم ها از آاپدخانه عی آیدض نوع ررم 

 ! زدآ زآ عن را ادید یاد ی  نزر عی اندازد، ولی با ازاوت
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_... 

 !زه یکی دیهه اس این رسددگی ها، نه اووظد _

  .صدای، جوابی از اهورا نمی آید

 ! صدبار گزتم با اما ررم عی زنم اواع جوابم دارم_

صدای هوبددآ چددی به زعدن عی آیدض عثل اینکه هسی به در نددی  عی اودض صدای ادم های اهورا ندس ض 

را پا به زعدن ع کم عی هوبدض اهورا اانه هایش را افرااته عن ادم به ادم ، نزس به نزس ررهااش را از برمض اهو

عی گدردض اهورا همدجه ی  دستش را در جدبش عی هند و با آآ یکی واتی عی ایستد به بغل پایش عی 

 !هوبدضآرام و ریتم دارضاهورا ، فرط اهوراس 

 اما فجاراوآ باوس ، اوآ ه ا پاادین عی رین؟ _

 .ک صدای خوش آهنگ اوس ض صدای خش دار و فرسوده زآ دوباره بلند عی اوداینبار واج به واجش ، پژوا

برو پسر جوآ، به اوآ دخترم بهو ، هرگد عرضه چددیو ندااته ، راوم نداره ،وظدزه عهناز به گردآ او ندس   _

  .،چند بار بهم

صدای باز در در سالن خانه عی پدچدض نمی دانم ولی با انددآ   صدای برخورد چددی به در عی آید و ادژ آرام و

ررفهای آنطرم دیوار و نددی  ادآ صداها بلند عی اوم وعی ایستمض دس  خودم ندس ض دلهره به جانم عی 

افتدض اول عصای چوبی و بند پاهای زنانه در هزش های رارتی عی بدنم و دو پای ع صور در جوراب های سداه و 

عن عجکی رنگ و هتی زراکی و هاعال خوش دوخ  به ان دارد، آخرش صورت پدر ی  زآ را عی ضخدم ، دا

بدنمضآنهم زنی ههن سال با نهاهی گدرا و هوادار ض زنی هه پای ایستادنم را ناخوادآگاه خم عی هندض هوله را 

دنم اخم عی ستوآ عی هنم و ع کم عی ایستمض زآ وارد سالن عی اود و به ع ض خروجش از اااق با دی

هندضااع  اهورا را پج  سرش عی بدنمض خدلی بلند ار ، خدلی افرااته ار و به طرز ع دبی ی  چدد عجترک! 

عی بدنم ضدو جز  چجم سداه و عخمور، عثل هم! ردس های ذهنم را عی خورمض اصال عی بلنمض باور دیدآ این 

 ! او را دیده باامض راو دو جز  چجم رویم عانده زآ، این ا و راو، هرگد باورم نمی اد! عن هه یادم نمی آید

امام االام را عی هنم زباآ الکنم را در دهانم عی چرخانمض دهانی هه ی  عرابه به برهوت ابدیل اده! هاش 

 !لدواآ ارب  ع بوبه را خورده بودم

  .سالم خانم_

باو !ادعی جلو عی گذاردض اهورا اانه به  زآ، نهاهش رویم عی عاندض ی  جورخاصی !از باو به پایدن ض از پایدن به

اانه اش عی ایستدض زآ بر عی گردد سم  اهورا و با اخمی در هم و پررنگ هه عداآ چروک های هم وزیاد 

 :پدجانی و صوراش عجخص اس  ، اوبدخ گرانه عی گوید

 !این ا چه خبره ؟ _

دش، در عرابل هدچ آدعی ندیده امض اصال این اهورا، لبخند نادری به صورت زآ عی پاادض لبخندی هه به جاآ خو

  .بجر نهاهش و لبخند هایش را نمی اود ارجمه هردض در عرابل هر هسی فرق عی هند

 ! عهموآِ ناخونده _
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ررفش را عی زند و به سمتم نهاه عی هند و دور از چجم زآ چجمکی به رویم عی زندض اااره عی هند به عبل و 

  .ایستادی؟ چند دادره دیهه عی ریمعی گوید:بجدن ، چرا 

  ! زآ، ابرو در هم هجدده و عصا زناآ به سمتم عی آیدض او هم پا به زعدن ع کم ونرم عی هوبدض زنانه

دس  ودلم عی لرزندض فکر اینکه او هدس  رالم را عوض هردهض رال دل بهاری هه اا ابل از وارد ادآ به این 

 ! عی اد ، بدرگ عی ادض اذی  عی هرد و رمای  خانه دااتمض آآ هم با عردی هه هودک

به اهورا نهاه عی هنمض دستانش را در هم چلدپا هرده و به عن نهاه عی هندض عنی هه ی  چجمم روی او عانده و 

 !ی  چجمم و امام رواسم به زآ

 !دختر فرهادی ؟ _

  !دختر فرهاد بودم؟! هستم؟ نمی دانم ؟اصال پدرم ه اس  ؟

اعل به اهوراس ض دستانش را آزاد عی هند و جلو عی آیدض پدراهن سزددش را اازه عی بدنمض خط اینبار نهاهم ه

دوخته اده و طرش افتاده روی یره اش را راو عی بدنمضعطر ر ورش نددی  ار عی اودض به طرز ع دبی عی 

 ولی به زآ، نه ؟خواهم خودم را بدنم به آآ راه ض به همه جا نهاه هنم، رتی به خط دوخ  لباس اهورا، 

_... 

زآ عصا زناآ نددی  عی اودضبا هماآ صدای خش داری هه راو رس بدی را به وجودم ادریق عی هند نهاهم 

 .عی هند

 !خانم جواآ، سوالم جواب نداا ؟ _

چجم در چجم عرد روبرویم عی عانمض آب دهانم را به زور عی بلنمضاهورا برایم پل  عی خواباند و سرش را آرام 

 و پایدن عی هندض دل و جرات رفته ام را همی بر عی گرداندض همدن نهاه ازام ، همدن سری هه عننی باو

رمای  عی دهد، واتی آرام باو و پایدن عی اودض عن هنوز هم به خودم درس  اعترام نکرده ام دختر آآ عردمض 

  راو در عرابل اهورا و این زآ؟

 .عی هوبد زآ نوک عصایش را به پایه صندلی هنارش

 !،آوردی این ا پسر ؟!خونه عن هاروانسرا ندس ،در اأآ اما هم با هرهسی گجتن ندس   این دختر هده _

هوله ام از عداآ دستهایم ال عی اود، اعا ع کم عی گدرعشض سب  بود و راو سنهدن ار از همدجه روی 

 .دستهایم افتادهض اهورا نددیکم عی ایستدضل نش ع کم و همی عصبی س 

 ! عادربدرگ_

هوله از دستهای ال اده و بی رعرم لدد عی خوردضاا زیر زانویم پایدن عی آیدضعادربدرگ ! باورش چرا برای عن 

 .سخ  اس ؟!زآ نهاه پر اخمش را رویم نهه عی داردض بدوآ آنکه اوجه ای به ررم اهورا هند

 دختر فرهادی ؟_

ض دختر عردی هه ع ب  پدرانه داا ض دختر عردی هه  رالم از نخوت و غرورش بد عی اودض دختر فرهاد بودم

دانه دانه عوهای جوگندعی اش رالم را خوب عی هرد و دلم را ارص نهه عی داا ض دختر عردی هه دیجب زیر 

نور بی رعق عاه، روی هماآ ندمک  دوس  دااتنی عن، نجسته بودض دختر عردی هه هر صب  اره ی آراعش به 
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ل صب مض دختر عردی هه هر اب بوسه هایش را روی عوهایم رس عی هنم و دستش را در اااام، اده انرژی او

هه روی سرم هجدده عی اود را با امام اواآ به خاطرعی سپارمضزعدعه اربان  اوم هایش را عی انومض هوله ام 

د به اسم را باو ار عی هجمض چجم در چجم زآ اخمو و عتواع روبرویم زل عی زنمض بدوآ پل  زدآض با اعتما

 .ع کم و نام پدرمض بدوآ لرزش ، برای اولدن عرابل ی  آدم عرعوز و عرد عهم البم، اعترام دلپذیری عی هنم

  ! بله دختر فرهاد هاازم_

زآ، چهره در هم عی هجدض چجم هایم رویش عی عاندض ع کم عی ایستمض ع کم ار از همه وا  هایی هه 

  .رای عهم ارین آدم زندگی امایستاده ام و جنهدده امض اعا اینبار ب

اینردر آرام آرام آعده و هنارم ایستاده هه ندیده امض ولی دارم رسش عی هنمض عردی را هه دردش ااید بدار از 

عن بود! هوله را از عداآ دستانم عی هجد و روی عبل هنارش عی گذاردض زآ، نهاهش عستردم رویم عاندهض ل ظه 

اآ بدرگ عرد هنارم اا عبل اا جایی هه دس  عردانه اش برگردد سرجایش و ای عی رود و عی آیدض همراه دست

  .یننی راو هه هستم، او هم ع کم باش  بغل به بغل دستم ارار عی گدرد،این

زآ پوزخند عی زندض با آنکه نددی  هزتاد ساله به نظر عی رسد ولی زیبایی چهره اش اهز  زده ات عی هندض 

 .ی گذارد و با اکده به آآ عی نجدندعصایش را بغل عبل هنارش ع

 ! خوبه ، نداعده جااو ع کم هردی! همه جام سرک عی هجی_

  .اهورا خم عی اود و عی نجدند و در رال خم ادآ گواه آستدن عانتویم را عی گدرد و عی هجد

 ! بجدن نزس_

ش روی اهورا عاندهض بر عی اواع دارد بنجدنم و رفتار این زآ را ا مل هنمض ع کم عی ایستمض زآ نهاه خدره ا

 :گردم و عی گویم

 ! اگه هاراوآ اموم اده بریم ،اگرم نه عن با آژانس بر عی گردم خونه! عدارم ! هسی نمی ام _

زآ، بی اوجه به ررم هنایه دارم ، ع بوبه را صدا عی زندض ع بوبه با ع له و در رالدکه دس  هایش را با 

 .بدروآ عی آیددستمالی خج  عی هند و از آاپدخانه 

  جانم خانم؟_

 ! زآ نهاهم عی هند و بند بر عی گردد سم  ع بوبه و عی گوید : زنگ بدآ آژانس یه عاادن بزرسته

 :چجم، از دهاآ ع بوبه بدروآ نداعده ، اهورا عی ایستد و بلند ار از همدجه و ررم زدآ عادی اش عی گوید

  .وزم ندس  ع بوبه خانم ،عا داریم عی ریم_

وبه ی بدچاره نهاه عستأصلی بدن هر دو عی چرخاند و با اکاآ دادآ سر زآ عرب عی رود و بر عی گردد به ع ب

 .هماآ جایی هه آعده بود

  .ارص هااونو گرفتم ، هاری دااتدن خبرعوآ هندن _

اا زآ، دو دستش را روی عصایش عی گذارد و ارص و ع کم عی نجدندض عرد هنارم را نهاه عی هندض اهورا، دو

 .دوش عنی هه عصبانی فرط خدره زآ عانده ام، عی ایستد
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از هموآ روز اولی هه این دختر سر و هله اش پددا اد، به عهناز گزتم زندگدتو ع کم بچسب ، ولی عثل  _

  .همدجه هدچ هاری ازش برندوعده

  .اهورا با اخم های پررنگ، خدره اش عی اود

نزسم خانواده اه، فکر هنم عمه هاعال این عوضوعو درک هرده ، رق زندگی رو از هسی نمی اه گرف  ، رق  _

 ... اما هم

 :زآ عداآ ررفش عی آید و با هماآ صدای خش دارش، ع کم ار از ابل عی گوید

 ! زندگی دختر عن رق هسی به جد خودش و بچه اش ندس  ! رتی او_

پج  اانه ام عی گذارد و به جلو هدایتم اهورا پوزخندی به رویش عی زندض هوله ام را بر عی دارد و دستش را 

 .عی هند

رق عنم هس  ، اول اما و این خونه ، بند خانواده ام ، پدرم و خواهرم، عمه ام هه هم از عادرم نداره ،رتی _

 ! نزس

پاهایم با ررم آخرش عدخ زعدن عی اوندض نهاهش عی هنم اعا او همی جلوار عی رودض زآ از هماآ پایدن و با 

 .ش نهاهماآ عی هند و پوزخند عی زندهماآ ژست

 !او از هموآ روز اولم رری ندااتی ، این دخترم عثل اوض دیهه ام این ا ندا پسر _

اهورا دو انهجتش را هنار پدجانی اش عی گدردو لبخند اجنهش را روی صوراش عی پااد ضبدوآ آنکه اصال به 

 ! روی خودش بداورد زآ چه گزته

داده روی ، یه پارک خوب پددا هردم، برای ادم زدآ عالده،اینردر ررص نخورین ، فردا عصر عدام بریم پ _

  .فجاراوآ باوس 

ول اده ام ضاینردر اوهه امض دهانم را چز  بسته ام اا ررم ندنمض این زآ ، این رفتارش ، رالم را بد هردهض 

 !یش عی داندآنوا  این دیوانه ی هنارم، انهار نه انهار ! اازه عن را هم جد رق ها

 اا جلوی در عی رویمض دلم طاا  نمی آورد ضرس عی هنم باید عرده ی امام این چند دادره

 

هش دار و رفتارش را، با خودم و اهورا خالی هنمض به چهارچوب در نرسدده، بر عی گردمض زآ همانطور نجسته و 

 !به عصایش اکده هرده و خدره ااب اه پذیرایی س 

 ! خانم _

 .ال پواددآ هزجش سر بلند عی هند و نهاهم عی هندض زآ اکاآ نمی خورد ،فرط صدایش عی آیداهورا در ر

 !پج  سراوآ درو ببندین _

 .ادعی بر عی گردمضدل دل عی هنم ض هوله ام را روی اانه ام عی اندازم

 ... خانمِ _

 .های دندا عی هند اهورا راو هنارم ایستادهض صدای خوش آهنهش گوش هایم را پر از زیبا ارین علودی

 ! نزس! اسمجوآ سرو هس _
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آرامِ صدا زدآ اسمم، از زبانش فکر هنمض به زآ خدره عی عانم و سر   بدوآ آنکه برگردم و نهاهش هنم،به ان

 .اکاآ عی دهم

خانم ِ سرو ، رق زندگی ، رق دااتن یه خانواده ، اولدن چددیه هه با اولد به یه آدم، انلق عی گدره وعی دآض _

و باارزش عی اهض چددی هه فکر عی هنمضضض برای   و اصلی یا ارضی ، عهم اینه یه نزر برای خدلی آدعا عهمرا

اما دیهه عننایی نداره ! این بوی نا گرفته ی اطرافتوآ، این همه ااریکی و انهایی، خدلی چددا رو داره داد عی 

  ...زنه ، عن یا

 !نم اا به رال یکبار نام زیبای این عرد را عرابلش به زباآ نداورده امنمی اوانم اسمش را ببرم، راو هه فکر عی ه

نوه ی اما، بدرگترین گن  دندا رو خدا بهموآ داده ، راو ارضی یا غدر ، عن یکی از خونه ام و خانواده وپدرم _

  .خدرراضی ام! برام عهم و با ارزانض عهم ندس  اما چی فکر عی هندن، عهم اینه جای عا درسته ،اب ب

بر عی گردم و دهاآ باز عانده اهورا را عی بدنم ض اهمد  نمی دهم و از در بدروآ عی روم و در را اه انتها باز عی 

 !گذارم

دستانم را دور بند هوله ام ع کم عی هنمض ادم اند بر عی دارمضعهم ندس  سداهی ارسناک خداط دور و اطرام 

م عی خواهد از این ا زودار خالص اومض اهورا ی  روز ررصم نمی را پر هرده، از داخل خانه عه بدار ندس ضدل

 !داد، روزش اب نمی ادضانهار ارص خوابش، آزار عن بود

در را اا، اه باز عی هنم، جوری هه لنهه اش به دیوار پجتش بخوردضناله آهنش در عی آیدض دور و برم را نهاه عی 

غروب هم امام اده و دندا را ظلمات اب گرفتهض هوله را  هنم ض راهم را عی گدرم و به سم  خداباآ عی رومض

جمع ار در آغوش عی هجمض صدای استارت خوردآ عاادنی از پج  سرم عی آیدض هوچه به ی  باره روان عی 

  .اود

 !ه ا داری عی ری؟_

را سر همدن بر نمی گردم، اصال ببدنمش ض اینردر از ررفهای زآ نارار  و عصبی ام، عی ارسم امام عرده هایم 

 .آدم دیوانه خالی هنم

_... 

 .اند ار عی روم، ولی او ارتداجی به اندار آعدآ ندارد ضعاادن هنوز با هماآ سرع  اانه به اانه ام عی آید

  !بدا سواراو بریم ، بابا عنتظره_

جاآ نهه عی  باباضضض باباضضض هر چه عی هجمضا ردر،اوهدن، ررص، اجر !همه را به خاطر ی  هلمه چهار ررفه به

 .دارم، بابا

_... 

  .نزس، این وا  اب این وری او خدابوآ رفتن در رد عن و او ندس ! سوار او دارم هم هم عصبانی عی ام_

عی ایستم، اعجب هی نزس، نزس عی گز  و دلم را اکاآ عی داد و خودش نمی فهمددضانهج  اااره ام را باو 

از دس  و ر ور اوس ض اعا چه عی بدنمض لبخند همه صوراش را عی آورم بهویم خزه، ساه ض هر چه عی هجم 

 . نرش زدهضخم عی اود و در را باز عی هند
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 بدا باو ،او هه ررفااو زدی دیهه چرا عصبانی و نارارتی؟_

  .انهجتم عی افتد و فرط نهاهش عی هنمض دستش را عی گذارد زیر چانه اش وبه جلو خدره عی اود

ی خبرهاس ض فکر هایماآ آآ جلو ها گم و گورندضدردهایماآ آآ جلوها الوء الوء عی گزتم هه آآ جلو ها خدل

خورندض خنده هایماآ آآ جلو ها هوااه و بلند عی اوندض خالصه هر هداعماآ آآ جلو پی چددی عی گردیم ضاهورا 

 !را نمی دانم؟

م ارم ضداد ندده ام ، ررم ندده ام در را باز عی هنم و عی نجدنمض ع کم بهم عی هوبمش ضرس عی هنم این ور آرا

ولی به زباآ آهن ها گزته ام، عن عصبانی و نارارتمض بدرگی عی گز  خجم های  را بنویس ض خجم هایم را بکوبم 

 !چه عی اود ؟!به اانوآ های عدخرم روانجناسانه هسی بر عی خورد؟

  .چددی نمی گوید ض به ع ض نجستنم رره  عی هند

ی دانم چرا رگ هایم داغ اندض چرا رس عی هنم در وجودم آاش انداخته اندض عهناز و سکوت عی هنمض ولی نم

رفتارهایش اندازه این زآ و ررم زدنش سنهدن نبود ضعهناز گزته بود سرطانم ولی سرطاآ هم دوا داا  ض 

ی اآ را هم عدوایش اعدد بودض عهناز گزته بود، زندگی اش با عن سرطاآ گرفته، ولی اه اه اش عی اوانس ، سرط

  .اود با اعدد،اکس  داد

هی بند هوله را عداآ عجتم عی پدچم ض چددی اندازه گردو راه گلویم را بسته و بدارش رس انزری س  هه دارد 

 .عثل ی  زالو خونم را عی عکد

ی ععی پدچم و عی پدچم ضاینردر هه دیهر بند بدچاره جایی برای اابددآ، ندااته باادض رره  دستهایم برعکس 

اودض بند باز نجده ،هوله از روی پاهایم بلند عی اود و ع کم به عرب پرت عی اودض جا خورده بر عی گردم و 

 . هوله را عرب عاادن عی بدنم

 چکار عی هنی؟_

ادجه را پایدن عی دهدض سوز هوای بدروآ به اااا  عاادن یورش عی بردض باد زیر االم عی زندض پرش، اوی 

  .آ عجتم عی گدرعشعداصورام عی خوردض

جلوی هماآ داروخانه عی ایستد ض جوابم را نمی دهدض از عاادن بدروآ عی رود و آرام آرام به سم  هماآ 

داروخانه ادم عی زند و چندبار، پن ه به عوهای لننتی اش عی هجدضخم عی اوم و از بدن صندلی ها هوله را بر 

درس  عی هنمض صدای گوم گوم سدستم عاادنی عی آید، عی دارم و روی پایم عی گذارم ض بند هایش را هم 

اینردر عهدب و آزار دهنده هه گوش هایم سوت عی هجدض هوله بدچاره ام ، هوله در به درمض دلم عی خواهد بدنم 

به دل خداباآ و اینردر اا خانه ادم بدنم پاهایم ااول بدنند، ولی این ا هنار اهورا نمانمض رالش را نمی فهمم؟! 

هردنش سخ  اس ض واتی ببدنی عهناز آزارش عی دهد ض واتی ببدنی آآ زآ عن وس بار اضافه زندگی درک 

  .دخترش، او را عی داندض همی به او رق عی دهی

در عاادن باز عی اود و او دوباره عی نجدندض خجاب ارص دروآ دستش را روی داابورد عی اندازدض عجغول باز 

ددی به دهاآ عی گذارد و دستش را عرابلم دراز عی هندض نهاهم به دستش هردآ بسته دروآ دستش عی اودض چ

 .عی افتدض بسته آداعس ! چجمم به دستش عی عاندض جلویم اکاآ اکانش عی دهد
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  .بهدرش ، ضررش بدجتر از عنزنتجه ، ولی ررصتو سرش عی اونی خالی هنی_

عی گدرمض عی گدردش و دو اای دیهر را هم بر عی بسته را عی گدرمض ی  دانه بر عی دارم و برده اش را عرابلش 

 !دارد و هاغذش را بدروآ عاادن عی اندازد

 چرا آاغالو بدروآ انداختی؟_

  .بر عی گردد و دانه ی آداعس عانده عداآ انهجتش را جلویم عی گدرد

 !چوآ جاش بدرونه ، اضافه بود _

 ... ولی زباله و_

دمانده را عی گدرمض در را باز عی هند و پوستش را بر عی دارد و روی دستش را جلویم اکاآ عی دهدض آداعس باا

  .هوله ام عی گذارد

 ! خودت ه ل   او بکنض خانمِ اهر عا، خانه ی عا _

دیوانه بود و دیوانه ار اده بودضچه به این بجر بهویم ؟! بسته را بر عی دارم و گواه ی جدبم عی گذارمض آرام عی 

را عی بدنمض جلو های عن هدچ چدد نداردض ع و و عه گرفته اس ! گنگ و پدچ در پدچ !  نجدنمض ساه  و فرط جلو

 ! جلو های عن ، آآ اه اه های جاده ، فرط ی  ااع  ع و اس 

سرش را به پجتی صندلی اش اکده داده و زل عی زند به جلویشض چند دادره هماآ طور عی نجدندمض ساه  و 

جویمض هاش عی اد دردها را عثل همدن آداعس هرد و همه ااآ را له و در  آرامض او آداعس عی جوید و عن عی

هم پدچدد و بند ازجاآ هرد بدروآ و عده زندگی ات را خن  و عطبوع هنی ؟عی اود درد های  را دروآ زباله 

 های پوس  همدن آداعس انداخ  و پرت بدروآ هنی؟

  اگه آروم ادی بریم ؟ _

بر عی گرداندض نهاهش عثل هماآ ابی اده هه عی خواس  بدایم و عاندگار اومض سر اکده داده اش را به سمتم 

هماآ ابی هه نزس، صدایم زده بودض برای اولدن بار، با ان آرام و خوش آهنگ صدایش و دلم چناآ لرزیده بود 

  .هه هرگد این اندازه رسم را به او نزهمدده بودم

بارها واتی خدا را صدا زده بودم ، گواه های دلم بارها و بارها  هماآ ابی هه اا س ر، سر س اده ام بارها و .

 !خواسته بودم دوباره صدایم بدندض با هماآ ل ن و آهنگ صدا

  !عن آروعم ، عنتظرم او آروم ای _

 . نهاهش عی هنمض او هه هرگد عرد جدا هردآ نهاه ندس ، همدجه این زن دره را عن اطع عی هنم

  هجه، اا رفتار اوآ زآ یادم بره یه عمر عی اه ، بریم؟ عن اا آروم ام طول عی _

 ! اوآ زآ ، عادت داره_

عادت داا  و هسی را برای اولدن بار دیده، رسما از خانه اش بدروآ عی هرد؟عادت داا  و نوه اش را جلوی 

بی و ررصی دیهراآ ا ردر عی هرد؟! اعجب ارساسم درد عی هندض عرد البم را جلویم خم هرده اندضبا ل ن عص

 :عی گویم
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اوآ زآ عادت داره یا عری ه ؟ چی اوش دیدی عادربدرگ صداش عی زنی؟اصال چی دیدی عنو بردی اون ا _

  ؟!واانا این ا خونه ااه؟ او اون ا جایی ندااتی؟

  .سرش همانطور عانده ، ولی انهجتانش دور فرعاآ، هی عی چرخد و عج  عی اود و باز عی اود

خدابوآ ؟ چی باید ببدنم اا صداش نکنم؟عادربدرگمه ! اون ام خونه اعه، چوآ یکی از اع ای عی ذااتم  او  _

نام و نجوآ اوآ آدعم، پس    خانواده ام اون ا زندگی عی هنه و برام عهمه، رتما باید به ناعم بااه؟ عن وارث

  !خونه اعه، چوآ اوآ زآ اون اس 

  .ش عی اوددستی به صورام عی هجم، این عرد اعجب ی  عرگ

او هه عی دونستی چه اخالای داره عی ذااتی او خدابوآ بمونم ، عادربدرگی هه از خودش اورو عی رونه ،یا  _

 ...ضضضیا ا ردرت عی هنه، اونم جلوی دیهراآ یا

 :با صدایی بم و گرفته، خدره در چجماآ عی گوید

  .عنو اضافه و طزدلی عی دونه !رار  باش_

عی هنمض جمله را بد امام عی هندض آآ ابی خودم را عی خواستم به طرز بچه گانه ای ول عی اوم و نهاهش 

خزه هنم گزته بود خوا ال باش، طزدلی ندستی ! راو خوا الم یا نارار ؟!سرش را هنوز اکده داده، نزس 

م بسته ع کمش را بدروآ عی دهد و عطر نزس و رای ه آداعس دهانش به صورام عی خورد و ل ظه ای پل  های

  .عی اود

دستم از روی هوله ام جدا عی اود و بی فکر روی انهجتاآ دستش روی فرعاآ عی نجدندض فجاری آراعی به 

  .دستش عی آورمض بی پل  زدآ، خدره به فرعاآ و دستهایماآ عاندهض آرام زعدعه عی هنم

  .برعکس اصورت عن نارارتم_

  .عی خندد! هنار چجمانش چدن عی افتد

  بریم؟عی اه  _

دستش را روی فرعاآ ریتم دار عی هوبدض باد، دوباره او صورام عی زندض آداعس عداآ دهانم الخ ادهض ولی آرام هه 

نجده ام هدچ ، نا آرام ار اده ام ضواتی آرام عی اود، یاد پسر بچه هایی عی افتی از فرط ادطن  جاآ بلند 

 !ادآ ندارند

  !نه ، نمی اه _

 و باز عی هنمض دستهدره در را عی گدرم بازش هنم ،چجم هایم را عی بندم 

صدایش نهه ام عی داردض انهجتاآ دستم را عی گدرد و نهه عی داردض گرعای نص  و ندمه انهجتانش، اا البم عی 

  .رود و ونه عی هندض صدایش، در اااا  عاادن عی پدچد

  .به جای پدرم ،دارم براش فرزندی عی هنم _

ا عی هند و صام عی نجدند و عاادن را روان عی هندض بر عی گردم و سرجایم عی نجدنم و دستم را با وازه ره

  .همربندم را عی بندم
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اوآ آدم ارتداج به فرزندی هردآ هسی نداره ،عادری، برای پدرت نکرده ، نخوت و غرور و خودخواهی بند از  _

  .رورو به رال خوداوآ رها عی هنهاین همه سال هنوز اونو عوض نکرده ، ولش هندن!خدا هم آدعای عغ

از هنار ادر چراغ های برق عمتد و پج  سر هم رد عی اویم و نورااآ دانه دانه و نوب  به نوب  داخل عاادن 

 .عی افتدض دستش را از ادجه عاادن بدروآ عی هند و بارها عجتش را باز و بسته عی هند

 او بابارو ول هردی، یا ول عی هنی ؟ _

ین آدم اعترام هرده بودمض جلوی آآ زآ عن وس، ایستاده بودم و گزته بودم فرهاد، پدرم اس  ض اعجب جلوی ا

 .راو چه عی گزتم

 ! خودت گزتی درهش هنم_

 .دستش را داخل عی آورد و روی صوراش عی هجد

ابا عی عن از دید و زاویه ی نهاه خودم گزتم و خواستم او هم ببدنی ، درهش هنی ،ولی اینم ابول دارم ب _

 ! اونسته زندگدجو درس  ار بسازه

  .ناباور بر عی گردم و نهاهش عی هنم

_... 

 نهزتی بابارو راضری با اینکه عی دونی او گذاته و زندگد  چی بوده و هس  ول عی هنی ؟_

خدره اش عی عانمض فرهاد هاا  ول هردنی نبودض رتی اگر خطا هار بود، رتی اگر ااتباه هرده بودضخود همدن 

آدم، فرهاد هاا  را نجانم داده بودض خود همدن آدم ل ظه به ل ظه عن را به جلو هول داده بود و به ع ض 

رسددنم به خانه رهایم هرده بود و از دور نهاهم عی هردض نهاهم عی هرد، چطور عی خورم زعدن و بلند عی اومض 

دنش ندارمض خود همدن آدم، با هارهای ع دب و اینردر از دور نهاهم هرد هه راو ایستاده ام، ارتداج به هول دا

 !غریبش بدرگم هرده بود

 ! نه_

 .سرش را اکاآ عی دهد و بر عی گردد و نهاهم عی هند

جواب سوال  همدنه ، نهض اوآ زآ بد و خوبض عغرور و خودخواهض عرصر و گناه هار ، ول هردنی ندس ض چوآ اگه _

ندارم ، هارعو عی هنمض اگه زبونش عی گه برو ، ولی پسر گزتنش عی پدرم ندس  ، عن هستمض با بد و خوبجم هار 

  !گه، بموآ ! زبونجو عی فهمم ، رتی اگه ازم عتنزر بااه

 ! ولی اوآ آدم بند از این همه سال عوض نجده_

  .پوزخندی عی زند

  بااهض به برده عی دونم ، ولی عن برعکس برده یاد گرفتم، دااته هاعو رز  هنم ، از دید خودم هارم درس _

هاری ندارمض اوآ زآ، پدرعو آزار داده و عادرعو به سم  عرگ هول داده ، ولی نمی اه ولش هرد ، واال عن اینو 

 ! یاد نهرفتم ! عن یاد گرفتم، واتی یکی پددا عی اه و پجتم وایمدسه، عنم پج  دیهری هه برام عهمه، وایسم
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ید عن زعدن اا آسماآ، با این عرد فرق عی هندض عردی هه ی  سال، اا خود خانه ررم نمی زندمض فکر عی هنم د

بدجتر از عن بدرگتر ندس  ، ولی پختهی اش بدجتر از سنش اس ض عردی هه، برعکس همه هم سن هایش 

دیدش و عسنولد  پذیری اش ستودنی س ض رتی اگر برای دامنش باادض خوا الم ضعی دانی چرا ؟ چوآ 

اهی الخ ، اگر گاهی اندی، اگر گاهی عصبی عی اود ، ولی خوبی هایش رد ندارندض عااق هسی اده ام ،اگر گ

عن با اناخ ، عااق اده ام دوباره ض خدا را اکرض رتی اگر اهورا اا ابد اسم  البم نجودض عن از عااق ادآ 

 .خدلی چددها یاد گرفته ام

خانه عی رومض او هنوز هم دروآ عاادنش پداده عی اومض هوله ام را رو اانه عی اندازم و به سم  در بدرگ 

نجسته ض هلدد را از جدبم بدروآ عی آورم و در را باز عی هنمض دیهر صدای ادژ ادژ نمی دهدض آرام روی لوو عی 

 .چرخدض وارد عی اوم در را باز عی گذارم

  .نزس_

عی خوردض چند دادره ابل از خدا سرش را دوباره به هماآ صندلی واعانده اکده داده ض با هماآ نهاه ! دلم اکاآ 

 . خواسته بودم، ی  بار دیهر صدایش را بجنوم ض هماآ طور و عثل هماآ اب

  بله؟_

  .درِ بدرگ رو باز هن_

در بدرگ؟ عنظورش هه این در عظدم ندس ؟! با چجم های گرد اده نهاهش عی هنمض عهر دس  عن به لووی 

 !باویی اش عی رسدد؟

 !عن ؟_

  !پایدن اوعدآ و سوار ادآ ندارم ، بپر بازش هن آره او، رالِ _

رویش هه بدهی، بدچاره ات عی هندض عرد دو اخصدتی، دیوانه! چطور بپرم بازش هنم؟ عهر عدمونم؟!عرب عی 

 . روم

  !عن نمی اونم_

 عهجدد همدجه بازش عی هنه ، او عرضه نداری ؟_

 .هنم بر عی گردم و با اخم های درهم رفته برایش چجم درا  عی

  .اوآ عهجددهض از دیوار راستم باو عی ره_

لبش را جلو عی دهد و به در نهاه عی هند و بند به عنضچجمانش عی درخجند، نمی دانم این برق نهاه این 

روزهایش را چه انبدر هنم ضعثل درخجش هدچ نهاهی ندس  ض عثل درخجش هدچ برای و نوری ندس ، خاص 

 .خودش اس ضدل، دیوانه هن اس 

 ! آره اوآ عهجددهضضضاو نزسی_

نزس را جوری الز  عی هند و عی هجد، البم عی ریددضجوری ادایش عی هند هه دل لننتی و بی جنبه 

فرط از سر ادطن  هایش عی گوید و   بلرزدضجوری هه خزه خوآ بهدرم و فرط بچرخم و دور اومضهمدنض او  ام

 .اهم باف خبر ندارد عن از سر عااری، اعجب اا صب  رویا خو
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*** 

  .صدای باز ادآِ پر سر و صدای در رداط عی آید و دیهر، بر نمی گردم ببدنم

دل دریایی اش خدلی چددها اعجب یادم داده، اعجب از اهورا یاد گرفته ام اگر بدی دیدم خوبی هنمض خوبی هه 

سداهش پررنگ و  هنی ، آخرش هم خوبی عی بدنی ، خوبی هنی عدیوآ وجداآ خودت نمی اویض الب  نرطه

  .پررنگ ار نمی اود

درِ سالن را آرام باز عی هنم ض امام چراغ های سالن روان اندض خانه، بدوآ عهجدد به خوردنم عی آیدض هر اب و 

هر عصر واتی عی آیم، بی عهابا از هر گواه ی خانه خودش را جلویم عی اندازدض اوایل عی ارسددم و راو نه 

  .خانه ببدنمشضاعجب هه ندس ، این خانه هم انهار رنگ همدجهی را ندارد ضعنتظرم از گواه و هنار

هلدد هایم را بدن انهجتانم عی چرخانمض عهناز و فرهاد خاآ، عرابل الویدیوآ نجسته اندض با ورودم نهاه عهناز با 

عی افتد، یاد زنی اخم و فرهاد با عهر سمتم بر عی گرددض هلددم را در عجتم فجار عی دهمض چجمم به عهناز هه 

 !عی افتم هه انهار البش را به سنگ ابدیل هرده بود و رورش را اسلدم غرورش، اده بود

  .سالم_

عهناز، آرام جوابم را عی دهد و نهاهش را عی گدردض اعا فرهاد خاآ، نه! با هماآ چجم های پر عهر و نهاه پر نور، 

 .ادم هایم را دنبال عی هند و لبخند عی زند

  !دخترم، خسته نباایسالم _

 .گواه ی االم را دس  عی گدرمض نهاهم رویش عی عاندضلبخند، عنذبی به رویش عی زنم

 .عمنوآ ،اما هم_

  .پج  سرم صدای باز ادآ ع کم در عی آید و صدای بلند و سرخوش اهورا

  .سالمض اهل خونه_

پج  سر هم عوهایش را عرب و جلو برعی گردم ونهاهش عی هنمض سر انهجتانش را پن ه عی هند و چند بار 

عی هندض بر هه عی گردم اخم های پررنگ عهناز را روی او هم عی بدنمض اهورا خجاب ارص را روی عدد عی 

گذاردض نهاهی به عن عی هند و ابروهایش را نمایجی درهم عی هجد! پسرک دیوانه!عهناز لدوانش را با صدا روی 

 .عخاطب ارار عی دهد عدد عی گذارد ض بدوآ عردعه اهورا را

  !عهه عن به او نهزتم اونور نرو _

 .اهورا، خودش را روی عبل عی اندازدض صدای آرام فرهاد خاآ را عی انوم هه آرام عهناز را صدا عی زند

 ! عهناز_

عهناز با اخم نهاهش عی هندض بند خدره اهورایی عی اود هه خودش را با ور رفتن با عوهایش سرگرم 

 .خاآ عن را هم صدا عی زندهردهضفرهاد 

 !نزسض بجدن دخترمض چرا وایسادی؟_
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دور و برم را هه نهاه عی هنم عی بدنمض همه نجسته اند، به جد عن ض آرام عرب عی روم و روی عبل پج  سرم 

 .عی نجدنم

  .عهناز بدوآ پل  زدآ به اهورا خدره عی عاند

 اری، هی عی ری ؟عن نهزتم او رق نداری بری اون ا ؟ او اون ا چکار د_

اهورا، دس  از عوهایش عی هجدض اخم همرنهی روی پدجانی بلند و هجدده اش عی نجدندضعهناز عثل همه 

  .عادرها اوبدخش عی هندض عثل همه عادرهایی هه از هار فرزندااآ، خواجاآ نمی آیدو اجر عی زنند

 ! عمه _

دارد و به سم  آاپدخانه عی رود و زیر لب عهناز لب هایش را روی هم فجار عی دهدض لدوانش را بر عی 

چددهایی زعدعه عی هندض صدای گذااتن و ااید انداختن لدواآ دروآ سدن  آاپدخانه عی آید،دوباره به سالن 

 .بر عی گرددض باوی سر اهورا عی ایستدوانهج  اااره اش را به سمتش عی گدرد

وای عنو آزار بدیض عدن خودای، ل  باز و خودرأی ،صدبار او اون ا هاری نداریض یا او خودآزاری داری یا عی خ _

یه ررفو اکرار هردم ، یه بار او این صد بار به گوش بهدرض چرا دوس  داری هر روز یه ررفو با بدارین ل ن به  

بدنه ،چی از جوآ عن و خودت عی خوای او؟ خوا  عداد هر بار یه چددی به  بهه؟ هم با ررفهاش چند ساله 

  .دادهآزارعوآ 

صدای عهناز بلند ار عی اود و دستی هه به سم  اهورا گرفته اروع به لرزیدآ عی هندض فرهاد خاآ، چند بار 

پج  سر هم صدایش عی هند ، آخر هم بلند عی اود به سمتش بداید، عهناز دستش را عرابلش باو عی گدرد، 

نازض ابروهای هر دو در هم گره خوردهض اولدن ادعش وسط راه عی عاندض ی  نهاهم به اهوراس  و ی  نهاهم به عه

 !بار اس  عی بدنم در جمع عهناز، او را اوبدخ عی هند

  .دس  بکش، دس  بکش، به زندگد  برس_

دادش را عی زند وعصبی به سم  پله ها عی رودض صدای هوم هالفه فرهاد خاآ را عی انومض نهاهش عی هنمض 

هاری هرده، ابرو در هم هجدده و راو آرام نجسته و به پله ها خدره  دس  به صوراش عی هجدضاهورا، اعا انها

  !اده

از جایم بلند عی اومض هلدد ها را در جدبم عی اندازمضچجم هایم صورت پدرم، آری پدرم را از بر عی هندض عی 

؟ دلم عی  دانی اوآ چه دوس  دارم؟ دوس  دارم بهویم چددی ندس  عهناز آرام عی اودض او چرا اخم هرده ای

خواهد بروم اانه به اانه پسرک اخس و ع کم خانه بنجدنم و دستم را روی دس  ع کم و گره خورده اش 

 .روی دسته ی عبل بهذارم و بهویم عهناز از او نارار  اس  و آرام عی اود

نم اصال ولی رد  هه پای هدچ هدام از این هارها را ندارم ضانها چددی دارم ،پای رفتن اس ض چوآ رس عی ه

جای عن این ا و عداآ این جمع ندس ض دلم به رال پسرک اخس و ساه  آآ گواه عی سوزد! نهضضض نمی سوزد! 

اهورا ، ارتداج به هدچ رسی هه به دلسوزی و اررم بخورد، نداردض اهورا، ع کم اس  و ع کم عی عاندض رق آآ 

عهناز اس  ض نمی دانمض اصال نمی دانمض دلم عی  زنی هه سر اب او را با ررفهایش آزار داده بود، اوبدخ و ل ن
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خواهد برگردم سمتشض نهاهش هنمض چجم هایش را ببدنمض لبخند پر از ادطن  سالی یکبارش را ببدنمض آخرش 

 !بهویم، او ع کم ارین و بهترین عرد زعدنیض او و پدرم

 عنضضضعن برم ، چددی ارتداج ندارین ؟_

عی اودض اهورا سرش را به پجتی عبل اکده عی زند و پل  عی خواباند و فرهاد هر دو عرد چجم هایجاآ خدره ام 

  .خاآ دستش را از روی صوراش عی هجد

  .نه دخترمضعمنوآ_

سرم را اکاآ عی دهمض دس  عرق هرده ام را به عانتو ام عی هجم و عی رومض دوس  دارم هماآ خانه هلنهی 

دیدآ رفتارهای ع دب و غریب اطرافم ضبدوآ آنکه غافلهدر اومض استد اری باامض انها و ساه ض بدوآ گد ی و 

 .به پله ها نرسدده صدای فرهاد خاآ نهه ام عی دارد

  .نزس، بابا_

 !عی چرخم و نهاهش عی هنمض بهویم جانم بابا ، رل عی اود؟! این وزنه سنهدن روز سدنه ام ، سب  عی اود؟

اند و اهورا بارها همر راس  هرده رل عی اود؟! بهویم بابا چرا زندگی بهویم بابا ، اهورا را اعروز جلویم خم هرده 

چددی رل عی اود؟! البم سنهدن ادهض   عاآ در هم پدچدده اس ، ولی ظاهرش اینردر ساده به نظر عی آید

 .دهلدد به دهلددش درد عی هند

  ارصو بی زرم  با یه لدواآ آب عی دی، عهناز؟_

ودآگاه چجم هایم به سم  اهورا عی رودض صام عی نجدندض ارص را دس  عی عن به عهناز، ارص بدهم؟! ناخ

 :گدردض ندم خدد عی اود و عی گوید

 .خودم عی برم_

 .دس  فرهاد خاآ، باو عی آیدض اهورا ندم خدد اده یاب  عی عاند

 . ث هردهاو بموآ هارت دارم ، اونم ازت نارارتهض یه چددی عی گه بدار عی اهض عمه زنگ زد، باهاش ب_

  .نهاه دزدیدآ فرهاد هاا  را عی بدنم واتی جمله ی آخرش را عی گوید

  .نزس زرمتجو عی هجه_

ادم رفته ام را سنهدن بر عی دارمض پدرم عرا به ه ا عی فرستاد؟! دستم را دراز عی هنم اا خجاب را از اهورا 

و عاندهض عی هجمض همی عکث عی بهدرمض گواه خجاب عداآ دو انهج  عن و آآ یکی گواه اش عداآ عج  ا

هند و خدره به چجم هایم، رهایش عی هندضعرب عی رومض لدواآ آبی را پر عی هنم و همراهم عی برمض عرد الب 

بی اابم، با دندایی اردید هه برای اولدن بار در نهاه و رتی رره  دستش دیده ام ،پج  سرم عی عاند ولی عن 

  .ع کم و ایستاده ار، راه عی روم

دغدغه ی عن یکی را دااتن ررش ندس ض راو و هم هم دارم عی فهمم، عهجدد چه عی گز ض اهورا چه عی 

بدند و عی انودض راو عی فهممض امام این خانه جاآ عی هنند، اا ستوآ هایش بایستدض ع کم و بدوآ لرزشض 

 !عهناز ،عهناز نبودواتی ی  ستونش همدجه در رال لرزیدآ اس  برده باید ع کم ار بایستند ض هاش 

*** 
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پج  در عی ایستمضهوله را جلوی در اااام رها هرده امض لدواآ و ارص وسط سدنی هوچ  عداآ دستهای لرزانم 

عانده اندض نزس عمدری از هوا عی گدرمض اا این ا آعده امض بدجتر از هر چددی نهاه اهورا جلوی چجم هایم رژه 

  .م و آرام به در عی هوبمض اعددوارم عهناز خواب بااد یا اصال نباادرفتهض پج  انهج  اااره ام را خم عی هن

  .به چه راهی اعددوار باام؟ اق،اقض آرام عی زنمض برعکس اصورم صدایش زود عی آید 

  !بدا او_

ور ن در را آرام باز عی هنمض لبم را از استرس گاز عی گدرمض در را ندمه باز عی هنمض اااق ااری  و هم نور اس ض انها

افتاده ، روانایی هم جاآ چراغ رداط اس  و دیوار هوبی هوچ  و هم نورض جسمی را روی اخ  در هم و عچاله 

عی بدنمض این زآ جایی عداآ سالها و گذاته و آدعهایش انهار گم اده ض نمی دانم اعا رس عی هنم عهناز را عی 

هه با اهورا اندی هرده، باعن هم اندی عی هندض اود درک هرد و فهمددض برعکس اصوراام عهناز گاهی عثل راو 

همانطور هه گاهی با عهجدد هم اندی عی هند ،اعا نه به اندازه عن و اهوراض ولی به طرز ع دبی هرگد اند ادنش 

 .را در این عدت با فرهاد نجندده و ندیده ام

 اجازه هس ؟_

عی رومض خدا فرط عی داند اا این ا آعدنم چه هاش بهوید برو،نماآض از جایش اکاآ نمی خوردض ادعی نددی  ار 

 .انرژی از عن گرفته و خدا عی داند چردر برایم سخ  اس 

 !ه ا؟_

اکاآ نمی خوردض هماآ جای ابلی در هم عچاله اده، روی اخ  نجسته و عستردم به جلویش خدره عانده، 

 .سدنی را باو عی گدرم

  .ارصتونو آوردم_

  .اوی صوراش عی خوردض چجم هایش سرخ و ابروهایش گره خورده اندسرش بر عی گرددض نور راهرو 

  .ببرش بدروآ_

بی اوجه به او، ادم هایم را بلند ار بر عی دارمض هنارش عی ایستمض خم عی اوم و سدنی هوچ  را عی خواهم 

 .روی عدد بهذارم ، عچ دس  آزادم، را عی گدرد

  گزتم ببرش، هی به او گز  بدای این ا ؟ _

نهاهم به دس  اسدرم عی عاندض با انهجتاآ سردش، عچم را فجار عی دهدض سدنی را آرام روی عدد هنار اخ  عی 

گذارمض فجار دستش بدجتر عی اودض همرم را عی خواهم صام هنم و دستم را از عداآ انهجتانش بدروآ بداورم 

ره باو عی آیند و روی صوراش عی ولی نمی گذارد و ع کم ار عچم را عی گدردض چجم های فراری ام باوخ

 .نهاهش بدن عن و سدنی روی عدد عی رود و عی آید .نجدندض لب هایش را ع کم روی هم فجار عی دهد 

  .به عن یکی ع ب  نکن  گزتم ببرش ، او دیهه چی عی خوای ؟_

 ازسه سدنه ام عی خواهم عرب بکجم ولی نمی گذاردضهابوس هایم بالی جانم عی اود البم ع کم خودش را به

 . عی هوبد

 ... فرط اوعدم ارصتونو_
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دستم را رها عی هندض با رال  عصبی و اندی خجاب ارص را بر عی داردو به طرفم پرت عی هندض روی گونه ام 

عی سوزدض دردم عی آید ولی دس  بلند نمی هنم ضنمی خواهم هارش را باور هنمض اوهه، فرط خدره اش عی 

 .دن عی افتد، درس  جلوی پاهایم و نهاهم روی زعدن عی عاندعانمض خجاب ارص روی زع

 ... عن ارص خواستم؟عن چددی نمی خوامضچی از جونم عی خوای ؟چی؟!عنضضضعن_

سرش را عداآ دستهایش عی گدرد ض عوهایش را با فجار، عرب عی هجدض عی ارسم دستم را جلو ببرم، ولی رالش 

هم نهاه نکنمض ادم پس رفته ام را جلو عی گذارم و دستم را آرام به نمی گذارد بی ازاوت بروم و پج  سرم را 

 .سم  اانه اش عی برم، به اانه نرسدده، ع کم زیرش عی زند

او دیهه چی از جونم عی خوای؟او هه فرهادو داری،عهجددو داری،رتیضضضرتی اهورا رو داری،برو بدروآ ، ندا _

  !ب  زوری او نداز ندارماین ا ، نداین! ولم هن دختر جوآ ، عن به ع 

زیر لب چددی زعدعه عی هندض دهانم از هارهایش باز عانده ، نمی دانم چه هنم ؟! بدن هذیاآ هایش عن خج  

اده را ، با ه  دستش به عرب هول عی دهدضپج  پایم خالی عی اودو عی خوام نرش زعدن اوم، به اولدن 

و سدنی با برخورد دستم با صدا روی پاره  های ه  اااق جای ع کم پناه عی برم ضگواه عدد را چنگ عی زنم 

عی افتدض عرب عی روم، عرب ارضعهناز پج  سر هم هذیاآ عی گوید ض عن هه هدچ چدد نمی خواستم،هدچ چدد 

 !همض نهزتم! این زآِ جنوآ زده اا به اوآ ه ا بود؟

در را باز عی هنم و به روانایی پناه عی  اگر ارار اس  این زآ به این رال و روز بدزتد، هدچ چدد، نمی خواهمض

  . برم

  . همدن هه عی چرخمض ااع  بلندش، عرابلم ظاهر عی اودض نهاه ناباورش عی ارساندم

در را عی بندم و دستهدره را بدن عجتم عی گدرمض چجم عی بندم، اا بتوانم همه چدد را ه م هنمض رفتار عهناز را 

  .درک هنم وآرام اوم

ش را رس عی هنمض راو درس  عرابلم و در ی  وجبی ام ایستادهض چجمانش روی صورام عی گرعای ر ور 

چرخد ض دستش را باو عی آورد و انهجتانش، نددی  گونه ام، ل ظه ای عتوا  عی اودضنا باور و اوهه، ناخودآگاه 

عی هنمض همی ارعد اس ض عرب ار عی رومضسر انهجتانم باو عی آید و روی گونه ام عی نجدندضنوهجاآ را نهاه 

همی خوآ روی انهجتم نجسته و عهم ندس ! به خدا هه عهم ندس  ! زخم امجدر هه نخورده ام، همی خراش 

اس ض عهم عنم هه با آعدنم دارم، خرابی به بار عی آورم، ع ب عصری !ع ب ابیضعن هه چددی نهزتم! هاری 

  !نکردم

 ر عن فریاد بدند؟چرا امام عرده ها و دردهایش را عی خواس ، س

ابروهایش بند از عداها عثل هماآ روزهای اولش هه پددایم هرده در هم عی اوندو از این اکل و امایلش عی 

 .ارسم

 !چه خبره؟صورا  چی اده؟_

دستم را روی گونه ام عی گذارمضسرم را به در اکده عی دهمضعات و عبهوت به او زل عی زنمضبه سداه چاله های 

 .غریب و ارسناهش
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از آدعهایی هه چجماآ سداه دارند، باید ارسددض عی دانی چرا؟! گرداب چجمهایجاآ جادو عی هند، رعب و  

ورج  به دل  عی اندازدضعاار  عی هنند و گاهی دیوانه اتض رتی عی اواند اعترام از او بهدردضعن از سداه 

 .چاله های هدر و خدره اش عی ارسم

 ! چددی ندس _

دستش را روی در عی گذارد و عی خواهد هولش دهدض خودم را گواه در جمع ار عی  نددی  ار عی اودضه 

 .هنم

  !برو هنار_

از اکستن ررع  های این خانه،از اکستن دل هسی،از اکستن و از بدن رفتن آراعش رتی ظاهری اش، 

 . عدترسم

 . سرم را اکاآ عی دهم

  !نه_

عی غردض صدایش لرز به دلم عی اندازد اا به رال اصال ! او را  اخم هایش، نهاه اندش، دلهره به جانم عی اندازدض

 .اینهونه ندیده ام

  .گزتم چددی ندس _

دستش را اا نددی  اانه ام پایدن عی آورد و عی خواهد به دستهدره برسد ضه  دو دستم را باو عی آورم و روی 

  .زیر دستم رس عی هنم و نزسم عی عاند  ازسه سدنه اس عی گذارم ض اپش بی اعاآ البش را

خواهش عی هنمض به خدا چددی ندس ض نذار ررعتی اکسته اهضارتماو خدلی نارار  و ا   فجاره! عصبانی _

  !بود، اایدضضض اایدضضض اصال چددی نهز 

 چجم هایش ه  دس  راستم عدخ عی اوندضعی بدنم ابروهایش در هم ار عی اوندض آآ یکی دس  آزادش را

باو عی آوردو عچم را عی گدرد و عی چرخاند ض هماآ جایی هه عهنازگرفته بود، بر هه عی گرداند دهانم باز عی 

  .عاندضخونِش ه ا بود؟! عصبی عی غرد

 !چددی ندس ! چددی ندس ض عمه چکار هرده ؟با اوام ؟! این چه وضنده ؟صدای افتادآ چی بود؟_

 .د و اکانم عی دهدچجم به در عی دوزدضاانه ام را عی گدر

  !برو اونور نزس، بذار ببدنم چرا این وری ادضبرو اونور_

هم عهناز و این عرد عرابلم اب سرااآ را رار  روی بالج  عی بروم، بروم ،ه ا بروم ؟! بمدرم رار  عی اوندض

 .گذارند

 !چی اده؟_

  .بکجم، ولی اهورا رهایش نمی هندهمدن را هم دارم ضهمدن هه بالی خانماآ سوز اومض عی خواهم دستم را 

رره  عی هنم، به سم  اااام بروم عچم هنوز گدر دس  اهوراس  و نمی گذاردضهاش هرگد این عرد نمی آعدض 

دلم عی ریددض راو دیهر فرهاد هاا  عرابلم ایستاده، اهورا دستم را بلند عی هندض نهاه پدرم باو عی آیدض اول روی 



 

خواجه پور)ونوس( زهره –رمان دور دنیای تو می گردم   

آ انهجتاآ اهورا باو آعدهض ابروهایش بهم نددی  عی اوند ه  دس ، خوآ آلودم را صورام و بند عچی هه عدا

 .عرابل پدرش عی گدرد

 دست  چی اده دخترم؟_

 .دستم را عی هجم وپایدن عی آورمض فرهاد هاا  نهاهش رویم عی عاندض برعی گردد و سم  اهورا نهاه عی هند

 چی اده ؟_

_... 

 

عی هجد و رها عی هندض ررم زدآ سخ  عی اودض دستم را هه رها عی هند،  اهورا لبش را عداآ دنداآ هایش

عی دانی چه عی اود ؟! اسدر ی  جای دیهر عی اودض دستاآ پدرمض دستانی هه، بدرگترین پناه دس  ی  

دخترندضبهترین جای دندا هستندض عچم راباو عی آوردضعرابل چجم های ناباورش عی گدردض برق نهاه پدرم 

 .ی اودض ول عانی گرفتن راو جواب نمی دهدخاعوش ع

چددی ندس ! پام پدچ خورد،ارتماو واتی عی خواستم خودعو نهه دارم نخورم زعدن، به جایی گرفتهض صدای _

 !افتادنم عال سدنی و لدواآ روش بود، دس  عن بهجوآ خورد، باور هندن

  .جاری اود ولی عمدق ندس خدره اش عی عاندضبریدگی اش، اندازه ای هس  هه خوآ همی ازش 

 عطمننی ؟_

 :سرم را اکاآ عی دهمض چجمش به گونه ام هه عی افتدض انهج  اااره اش را زیرش عی گذارد و عی گوید

 !اینم به عدد خورده ؟_

خدا نکند، دختری به پدرش بخواهد دروغ بهویدض دروغهوها دامن خدا هستند، ولی دروغ به پدر چه؟ به پدر 

ل دامن خدا عی اوی و بند دامن خودت و الب ض خدا نکند به پدر ها دروغ بهویی، اداع  را دروغ بهویی او

ببدنی بهتر اس ، اا نهاه نااعددش را به خودتض عچ بی رسم را از عداآ انهجتاآ جادویی اش بدروآ عی آورم و 

 .دنم عی هندسرم را پایدن عی اندازمض عی خواهم رد اوم، صدای فرهاد هاا  ، صدای پدرم عدخ زع

 عن به  اجازه دادم بدوآ جواب بری ؟ _

اا به رال اجر زدآ پدرت را دیده ای؟ عن ندیده بودمض عن ندااتم هه ببدنم و برایم جور ع دبی س ، ع ب  و 

   .اجر پدرم، ع دب اس 

 پدرم بر عی گردم و نهاهش عی هنم ضاا  اا پج  پل  هایم عی آید، ولی نههجاآ عی دارمض اولدن بار اس 

همی اند ادهض نه هه اند، فرط ل ن ررم زدنش همی، نسب  به همدجه اند ار بوده، وگرنه او هه عرد بد 

هردآ، ندس ، سرم را باو عی اندازمض نهاهم ل ظه ای به در ااااجاآ عی خورد و سم  اهورا برعی 

  .خدره ام عاندهض ابروهایش گره خورده اندض پدرم هم همدنطور  گرددضچجمانش

 ...عن _

صدای باز ادآ در نمی گذارد، ررم بدنمض عهناز، با هماآ رال آازته ی دروآ ااااش بدروآ عی آیدض اول 

نهاهش به عن اس ض به عنِ انها و ل ظه ای رو به اهورا و بند عی عاندضفرط یک اض انهار دیهر جایی از دندا ارار 
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همدجه آراسته اش، عی ارساندمض امام رگ و پی ندس ، نهاهش بچرخدض سرخی چجم هایش و آازتهی ظاهر 

 .عی ارسند  وجودم از اکستن ررع  های این خانه ،

  !عن زدم _

آرام نددی  عهناز عی اودض پدرم عی عاندضضض عثل ی  ع سمهض نمی اوانم ررهتی هنمض عهناز   ول عی اومض اهورا

 .در چجم، فرهاد خاآ عی اودجلوار عی آیدض راو دیهر همه، وسط راهرو ایستاده ایمض چجم 

  .عنضضضعن ضضضزدم! ولی نمی خواستم_

چجم هایش بر عی گردند و روی صورام عی نجدندضدستش را دراز عی هندض لرزاجاآ و رنگ عهتابی چهره اش، 

 عی ارساندمض چرا هابوس هایم به وااند  نددیکند؟

نبودضامام خرااش به اطره خونی، هم هه  سر انهج  سردش را روی گونه ام عی گذاردض به خدا هه زخم هاری

سر انهجتانم پاهش هرده بودم، امام اده بودضفردا هم جایش نمی عاندضعهر چردر ی  خجاب ارص هوچ  

 !ضرب داا  سر اددی اش اگر نهرفته بود، اوآ این بلوا راه نمی افتاد

 ...عن زدمض عن_

فاصله بدن انهجتاآ او و صورت عن ی  وجب عی  دس  سردش به صورام هه عی خورد ناخودآگاه عرب عی رومض

 .اودضاهورا دستش را گرد اانه های عهناز رلره عی هند و آرام صدایش عی زند

  .عمه_

پدرم عاندهض هماآ طور خج  و ناباور! عهناز، اهورا را عرب عی زندض بر عی گردد و چجم در چجم و عرابل اهورا 

 .ردعی ایستدض دستش را روی سدنه اش عی گذا

  .او هه عی دونی عن زدم نه ؟ولی از اصد نبودض به بابات بهوض بهو عن زدم_

هذیاآ عی گویدض عچ دستم به سوختن عی افتدض چجم هایم روی صورت عات عانده، فرهاد خاآ عی عاندض عهناز 

 .بر عی گردد و عرابل او عی ایستد

  !اصدم آزارش نبود فرهادجاآ_

 .ارددستش را روی اانه پدرم عی گذ

  .عی ارسم فرهاد، عن عی ارسم_

ولی پدرم عرب عی رودض دس  عهناز، از اانه اش جدا عی   اا  هایش عی ریدندض ادم رفته ام را جلو عی گذارم

 .اودض اهورا، اانه ی عهناز را عی گدرد

چددی نجده عمهض نزس خودش گز ! عن عنذرت عی خوام، دیهه ررف  گوش عی هنمض نمی رمض اما خودت _

  !نارار  نکنض آروم باش

عهناز، بی اوجه به ررم اهورا و دل ویی اش، به فرهادخاآ، نهاه عی هندض خدره یِ خدرهض سرش را اکاآ عی دهد 

 :و عی گوید

 او باور عی هنی ؟ _
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درهم ار عی اوندض دستم را به بازوی پدرم عی رسانمض از هذیاآ های بدمارگونه عهناز ، از روش   اخم های اهورا

عتغدر و بدمارش عی ارسمض ولی هاش نمی رساندمضهاش اکاآ نمی خوردمض انهار همدن رره  عن عی اود، 

 .ادرت و ندروی ع رههض فرهاد خاآ اکاآ عی خورد

  !عهناز_

 .د ضنهاه خاعواش سوسوی روبه پایاآ چراغ گرد سوزی عی اودعهناز، با همدن ررم عی چرخ

_.... 

 !چه هار هردی ؟_

 .لب های پدرم بارها باز و بسته عی اوندض عهناز، نهاهماآ عی هندض سرش را اکاآ عی دهد

  .هدچی! به خدا هدچی_

 !دس ِ نزس ؟_

 .عهناز، نهاهش روی عچم هه گدر آآ یکی دس  آزادم عانده عی عاند

  .گزتم نداد ، ارص نمی خوام ،هاریش ندااتمبهش _

 .به خودم جرات عی دهمض لب های خجکم را ار عی هنمضدس  و دلم هی و هی عی لرزند

  .درس  عی گن_

فرهادخاآ، با اخم بر عی گردد و نهاهم عی هندضول عی اومضچرا اعجب هدچ ی  از آدعهای این خانه را نمی 

  .اناسمضعهناز به گریه عی افتد

 ... هاریش ندااتمض فرط عی ارسم! فرهاد عن عی ارسمضضض عی ارسم_

  .دستش را سم  اهورا عات عانده عی گدرد 

 !عادرم ،اهورا رو ازم بهدره_

  .دستش را سم  عن دراز عی هند

او رو ازم بهدرهض عهجددعو بهدرهضضضدارم عی عدرم ضضض فرهاد عی فهمی ؟ اگه اما ها نباادن عن عی ارسمض یه _

 مره نزسم به اماها بندهض هرع

 

 !وا  اهورا عی ره اون ا عی عدرمض عی ارسم بره وبر نهرده! هر وا  این دختر نددیک  عی اه جوآ عی دم

  .به سدنه اش عی هوبد

 ! اما ها عال عندنضفرط عن_

 .دستاآ لرزانش را باو عی آوردضعرابلماآ عی گدرد

 اما نباادن ،دستاعو هی بهدره ، هی؟_

 .گردد و رخ به رخ فرهادخاآ ،عی ایستدضاا  هایش عی چکند بر عی

او عنو نمی خواستیض نمی خواستیض نمی خواستی! هرگدضاز واتی دختر اوآضضضاوآ زآ اوعده ، همه اش عی _

  .ارسمض عی ارسم به عرده اام فکر هنی! عی ارسم، عجق عادرش، هنوز، او الب  بااهض دخترش هناراه
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 .ه را پر عی هندفریاد دردآلودش، خان

او اوآ زنو اول خواستیض او اونو به عن ارجد  دادی، او عنو به خاطر اول  به عهراآ و رز  هردآ بچه اش _

پابند هردیض فرهاد دارم عی سوزم ، از واتی این دختر اوعده دارم عی سوزم، دیهه نمی اونم ، دیهه نمی اونم 

  .ی اونمببدنم از در عداد او ، او چجات برق بدنه ، نم

  .عی چرخد و دستش را به سم  اهورا عی گدرد

عن بدرگ  هردم ، جونم به جون  بسته اس ضاگه دعوات عی هنمض اگه باهات الخی عی هنم، فرط عی ارسم! _

عهراآ با وجود او نمرده ، عادرم داره اورو هم عی گدرهض عادرم هر بار بهم سرهوف  عی زنهض عادرمضضضعادرم هر بار 

رهات هنمض عی فهمدن ،عی فهمدن چی عی گم؟ از سر اب، اا اینا اوعدآ، صد بار هنارت عُردم فرهادض  عی خواد

عی ارسم این دختر بره، اوام بری، عی ارسم انها هس و هارعو عادرم ازم بهدرهض عی ارسم اورو این دختر ازم 

 !بهدرهضسروضضض سرو، همه اش زنگ عی زنه عی گه بی عرضه امض بی عرضه

 

ای های های گریه ی رن ورش، اا  هایم را جاری عی هندضاهورا عی خواهد اانه اش را برای بار چندم، صد

 .بهدرد ولی اینبار دس  فرهاد خاآ اس ، روی اانه های عهناز عی نجدند

رنگ چهره ی پدرم اغددر هردهض جرات نهاه هردآ به چجم های هدچ هداعجاآ را ندارمضآرام عهناز را صدا عی 

 .زند

 عه ناز ،چی داری عی گی ؟_

_... 

 !چرا داری دندارو رو سرم خراب عی هنی؟ چند بار به  گزتم هدچ هس جای هس دیهه ای رو نمی گدره _

 .دستش را باو عی آورد و اهورا را نجاآ عی دهد

بهش ع ب   هی اراره پسراو از خونه اش جدا هنه ؟ عادرت؟! او هه بهتر از عن عادراو عی اناسی ! اگه اهورا _

 .عی هنه ، چوآ نمی خواد عثل اوآ بااه،چوآ به جد عا هسی رو دیهه نداره

_... 

عن چه هار هردم هه عی ارسی ؟! چند بار به  گزتم، گذاته اموم اده! نزس چکار هرده هه فکر عی هنی _

 ...اراره عنو ازت جدا هنه ؟! عنو نهاه هن ،عه ناز جاآ

مض اا دندای این آدعها بدجتر روی سرم خراب نجودض اا نبدنم پدرم، با ررفهای عرب عی رومض عرب عی روم اا نبدن

روش بدمار زنش عی اکندض اا نبدنم اهورا، برای اولدن بار نتوانسته هاری هندض از پله ها پایدن عی آیمض نمی دانم 

  ه ا بروم؟! نمی دانم چه هنم؟

عهناز ، عرده ی عت رهی در االب زنی خوابخ  رسم به عهناز دروغ نبودض عهناز بد نبود و ندس ض 

 .اس ضعهناز،عروس اور بختی بود، هه انها گناهش عجق بودض انها گناهش، طلب ع ب  بود

*** 

 ه ا داری عی ری؟_
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در را اا انتها باز هرده ام،عی خواهم از این خانه دور اوم، از ف ای دردآلودش ، از زعدعه هایی هه هنوز هم عی 

 .نردر سنهدن اس  نمی اوانم ررم بدنمض به دستم اااره عی هندآیدضبغ م، ای

 !دست  _

او از جانم چه عی خواهی ؟اویی هه خودت داری جاآ عی دهی ، اویی هه خودت بارها آآ باو،از انددآ 

ررفهای عهناز، عانده ای ! اویی هه همه جا هستی وعذهب! همه جا عی آیی، همه جا رواس  به همه هس  

  .م اا ازسدرت هنم؟!دستم را باو عی آورم اازه سوزاش را رس عی هنمض اازه یادم عی آید دستی دارمضچه بهوی

  !عهم ندس _

ادعی بلند بر عی دارد و گواه ی در را عی گدرد و خدره چجمانم عی اودض صدایش زعدعه عی هند، ولی ع کم 

  !، عثل همدجه پر ادرت، پر از اهورا بودآ

س ، عی دانی چرا؟اهورا عثل اسمش هی خلق عی هندض هی و هیض رس را درد راض جاآ راض اسمش برازنده اش ا

 ! فکر را ضضضعجتتتق را

 :چجم در چجماآ عستاصلم عی دوزد و خدره و با برق ع دبجاآ، آرام عی گوید

 ! عهمه_

ایم؟عننی چه عهم اس ؟عن ؟او؟فرهاد هاا  آآ باو؟زآ عری ش ؟!عهجدد؟هداعماآ؟اصال عا ی  خانواده 

  ! خانواده را ه ا جست و هنم؟سای  به سای  ، هتاب به هتاب؟خانه به خانه ی این اهر بی درو پدکر

نه عننی خانواده همدن ا عننی عی اودض بدن سطر به سطر خنده هایتاآ،گریه هایتاآضسختی هایتاآ، اندی 

، ع دب و غریب را دوس  دارم،همه اش  هایتاآ! هاش بمانمض هاش بتوانم طاا  بداورمض عن این عننی دل انهددِ

فکر عی هنم همه چدد یننی خانواده ،پدرم واو ضضض خودِ اوضضض همه اش، دارم فکر عی هنم و واگویه سر هم عی هنم 

 !ضضض عثل انر سدد علی صال ی ، چه عی گز  ؟

  !به او فکر عی هنم

 عثل ابونوانس به عی

 عثل نرطه به خط

 عثل رروم الزبا به عدن

 ثل رروم الزبا به ادنع

 عثل رروم الزبا به اام

 ! همدن

 )سددعلی صال ی(
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همدنضضض اهورا به او فکر عی هنم و آدعهای آآ باو والبم عی لرزدض چجم هایش روی صورام عاندهض در را بهم 

 . نددی  ار عی هندض ااعتش بلندار اده ، هوه ار اده

  .بدا او ،دستتو پانسماآ هنم_

بر عی گردم و خانه جایم عی اودضصدای گریه ی آرام عهناز عی آید، سرم را باو عی گدرمض دادرا  عرب عی رومض

  .ااااجاآ باوی سرم اس 

  !اولدن باره عمه رو این اکلی دیدم!باورم نمی اه_

خانه عن هم اولدن بار بود خدلی چددها را دیده بودمضسرم را اکاآ عی دهمض بازویم را عی گدرد و به سم  آاپد

 .عی هجد

  !بدا_

عی رومض نمی دانم ولی عی رومضهر جا او برودض او هه بااد، آراعش عی آیدضاهورا با خودش برای همه زندگی عی 

آوردض زندگی عی بخجدض رتی عهناز ارس از دس  دادنش را داردضعهناز هم عی ارسد این هوه پجتش را خالی 

ترسم؟! عن هه دارم او را ذره ذره، با البم عی اناسمض ع ب اب هندض اینردر هه اعجب دیهر طغداآ هرده ! عن ن

  !ارسناهی س 

 !اهتتتتتتورا؛ ع ب

*** 

آرن م را روی عدد عی گذارمض عچم را عرابل چجم هایم عی گدرمض زخمش خدلی ندس ، ولی اازه دارد اعانم را 

آآ یکی هابدن  عی رودض هر بار هم عی برد و به سوزش افتاده ضاهورا دور عی چرخدض از این هابدن ، به سم  

یکی در عداآ، اق عی هوبدااآ و هر بار با این صداهایی هه از در و اخته و آهن هایجاآ در عی آورد، عی پرمض 

 :آخرش بر عی گردد و با اخم هایی در هم، عی گوید

 جنبه ی همکای اولده ه اس  ؟_

_... 

  !این خونه جن داره؟ هدچی سر جاش ندس _

_... 

سه های یخچال را زیر و رو عی هند!عصبی و نارارتمضصداهای باو هنوز هم عی آیند، صدای ب ث و جدل و از

گریهض هنوز هم عهناز استخواآ غم و درد را دارد، عی ارهاندض هر بار هم صدای بغض دارش بلندار عی اود ضهاش 

نارار  ! هر هداعماآ   هالفه ی عصبانیِ عی اوانستم بروم آآ باو هاری هنم، ولی عی دانم چه عن ،چه این عرد

 .آآ باو باادم اوضاع بهتر نمی اودضدر هابدن ، ع کم ار از ابل هوبدده عی اود

 جااونو بلد ندستی ؟ _

  .انها نهاهش عی هنم و هالفه از سکوام، عی غرد

_... 

 ! او چه دختری هستی او خونه جای چددیو نمی دونی_
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را به دل عی هجم، اا ااید او با همدن غر زدآ هایش و هوبددآ هایش سب  ار فرط نهاهش عی هنمض غر زدنش 

اودضنچ بلندی عی هجدض بر عی گرددو با هماآ اخم هایش خدره ام عی اود و با سر، اااره به هابدن  ها عی 

رفتارهایش عی  هندض عن هه چددی این ا، بلد نبودمض اا اعجب این خانه را واانا عال خودم نمی دانستمض از عهناز و

ارسددمض راو با دیدآ روی دیهرش و انددآ ارس هایش ،فکر عی هنم ااید بجود به دیوارهای این خانه اکده 

 :هرد و همتر از ریداجاآ ارسددضسرم را اکاآ عی دهم و آهسته عی گویم

  .نمی خواد یه دستمال روش عی ذارم_

هماآ طور اکده زده در هنارش را باز عی هند و با چجم غره عی رود! به هابدن  پج  سرش اکده عی دهدض  

دیدآ جنبه با صدا بدرونش عی آورد و همدعاآ با بدروآ آوردنش، چند اا وسدله هناری اش هم روی سراعد  ها 

  .عی افتند

زیر لبی ررفهایم را اکرار عی هندضغر زدنش نددی  اس ، دادم را در بداورم ولی ا مل عی هنمضپایش را زیر یکی 

اآ عی زند و به گواه ی آاپدخانه پراش عی هندض چجمم دنبال وسدله ی عادر عرده ی، پرت اده عی رود و ا

عی آیدض جنبه را باز عی هند و جا به جایجاآ عی هندض خدره اش عانده امض امام دق و دلی اش را انهار دوس  

باو عی آورد و چجمش هه به عن دارد سر هر ایء در دسترسش اس ، خالی هندض بتادین را بدن دو انهجتش 

 .عی افتد، ع کم و با اجر به عن بدچاره ی ساه ، عی اوپدد

  !نجستی به چی نهاه عی هنی ؟ یه ظرم بدار دستتو با این بجور دیهه_

خنده ام گرفته، از جایم بلند عی اومضنهای  سنی ام را عی هنم، نخندم! ظرم عناسبی را پددا عی هنمض عی 

گواه هثد  اده ی آستدنم را باو عی دهمضدستم را دراز عی هنم و بدوآ آنکه نهاهش هنم، عی نجدنم و آرام 

 :گویم

  !بتادینو بده _

صدایی هه از او در نمی آید، سرم را باو عی گدرمض سرجایش عانده ض نهاهش به سر  باوس  ض چجم از سر  عی 

که پاسخم را بدهد، بتادین را طرفم عی گدردض عایع گدرد و خدره ام عی اودض دستم را اکاآ عی دهمض بدوآ آن

ارعد رنگ، روی دستمال را روی دستم عی گذارمض اا عغد استخوانم عی سوزدض صدای عهناز هنوز هم عی آیدض 

هنوز هم دارد استخواآ درد عی ارهاندض ی  بار دیهر بتادین را روی دستمال عی ریدم و روی دستم عی گذارم و 

 .ابل عی سوزم اینبار بدجتر از

دندانهایم را روی هم چز  عی هنم اا دادم در ندایدض هاش همه درد ها ،همه چددِ این زندگی اندازه همدن زخم 

بود و عی اوانستی با همدن رنگ ها سرش را هم بداوری و فرط همی بسوزی،نه اندازه دور زدآ ی  دنداو اازااات 

 !  زخم ساده باادو آدم هایشض فرط دردهای  همدن سر هم آوردآ ی

دندای آآ باو آرام عی اود ضزعدعه هایش عی خوابدض چجمانم را ل ظه ای عی بندم اا درد را ا مل هنمض بلند 

عی اوم اا گاز استریل و باند را از جنبه بدروآ بکجمض دستش عرابلم باو عی آیدضعی گدرم و به عکافات االش 

جتاآ دس  عصدوعم رعری ندارندو بدجتر دردم عی آیدض بسته گاز را عی هنم بسته ع کم! گاز را باز هنمض سر انه

 . از عداآ دستانم عی هجد و با امام اوانش! درش را باز عی هند
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  .دستتو بهدر باو_

  .دس  آزاد و سالمم را دراز عی هنم

  .اا اوآ خودم اونستم، برده اام خودم عی اونم_

عی اوم دستم را باو بهدرم سوزاش اعانم را دارد، عی بردض دستم گاز را عرب عی هجدض نهاهش عی هنم ناچار 

  .هه باو عی آیدض گاز را باو عی آورد و روی زخم عی گذاردض باند را بر عی دارد و عرابلم عی گدرد

 ! خودت ببندش_

به عکافات باید دریغ از ی  بار این عرد عثل برده آدعها رفتار هندض به زور گاز عی گذارد و باندی را هه خودم 

 !ببندم، عی گوید خودت ببند

 !بدجنسِ بداخالق_

 :صوراش را جلو عی آورد و خدره در چجمانم عی گوید

  با عنی؟_

  .سرم را اکاآ عی دهمض ابروهایش در هم ار عی اوند

  به خودت اوی آینه نهاه هردی؟_

 . باند را عی گدرم و دور عچم عی چرخانم

  .نهاه هردم_

 :ام را نددی  گره ی دو ابرویش عی آورم و عی گویمانهج  اااره 

  .او هم یه نهاه هن_ 

 :ندجخندی عی زندض سرش را جلوار عی آورد و در ی  وجبی صورام نهه عی دارد و عی گوید

  ...بداخالق دوس _

 

را هاعل  صدای باز ادآ در سالن را عی انوم و ااع  آانای پدرم را عی بدنم هه از در رد عی اودض هنوز باند

نبسته ام برپا عی زنمضدس  خودم ندس ض عن یکبار از رفتنش رن دده ام ض راو از رفتن و ندااتنش عی ارسمض از 

 .نبودنش عی ارسمض ه  دستش را عرابلم باو عی آورد

  !جایی نمی ره_

 .نهاهش عی هنم

وی سرم عی ایستدض گواه باند را ناچار سر جایم عی نجدنمض باند ال اده را دس  عی گدرم ببندمض عی آید و با

  .عی گدرد و دو طرفش را باز عی هند و دوباره عی بندد

 ... عمه اصد _

 .ررفش را عی برم

  .عی دونم_

  !بهش رق بده_
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 .باند را عی چرخاندض دستم را باو ار عی آورم

  .گذااتم، درهجوآ عی هنماز هموآ روزی گذاته رو برام گزتن، از واتی این ا اوعدم،خودعو جای برده هم _

 .سرش را اکاآ عی دهد

  .عی دونم_

 اگه عی دونی چرا داری اوجده عی هنی؟_

دستش از رره  عی ایستدض چجمم روی باند و لکه ی همرنگ ارعد رنگ بتادینی س  هه دارد، رویش پررنهتر 

ولی ع کم عی گدرد و رهایش عی اود ض اکاآ هه نمی خوردضگواه باند را عی هجم اا خودم هارم را امام هنمض 

 .نمی هندض سرم را باو عی آورمضخدره ام عانده ، ولی انهار فکرش اصال این ا ندس 

 ... خودم_

  .باند را رها نمی هندضجدی و بی اننطام، زعدعه عی هند

  !اوجده نمی هنم_

  !چرا عی هنی، عن اگر جای عهناز خانم بودم ااید بدارین هارو عی هردم_

 :انکار عی هند و با ااهدد و اطمدناآ خاص خودش عی گویدررفم را 

 ! او هاری نمی هردی !او عثل برده ندستی _

  ! نهاهم خدره ی پدچش باند و رره  دستاآ او ، عاندهضعن هاری نمی هردم!عن عثل برده ندستم

عهنازو بدارش رفتار او هه عن را نمی اناسد، او هه عن را جدی نهرفته و نمی گدردضاز ه ا عی داند عن عثل 

  .نمی هردم؟!عثل برده ندستم

 ...ب ده آدم یه عمر خدلی چددارو ببدنه و دم ندنهض درهجوآ باید هرد،بایدفهمدد، باید _

روبرویم عی نجدندض ه  دستش را زیر باند پدچدده اده عی گذارد و دستم را باو ار عی آوردو دو گواه باند را 

  .عی گدرد و خدره دستم عی اود

فهم و درک هر هسی با دیهری فرق عی هنهض هر آدعی هم با اوآ یکی فرق عی هنهض عدلداردها آدم یکدش  _

عثل هم ندس  ، عهم الب و روش یه نزره هه چه جوری با عجکالت و درداش برخورد هنه ، بن ی ها البجوآ 

  ! اندازه اموم دندا بخجنده وبدرگواره

  .نزس عمدری عی هجدضچجم عی گدرد

  !اب بدی بود_

  !هنوزم هس _

 .گره ی دور باند را پاپونی عی زند! ردرت زده، از دیدآ گره، دهانم باز عی عاند

  !بخوای ندس _

 :بلند عی اودض دستش را زیر ادر آب عی گدردض لدوانی از آب چکاآ بر عی داردضهمانطور پج  به عن عی گوید

 ... به عهجدد_
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برم و عی بدنم ضهر بار ابروهایش گره عی خورند و این یننی از اطع هردآ ررفش را برای بار دوم اعجب عی 

 . ررفش!بدش عی آید

 !هرگد نمی گم ،ارار ندس  دنداش ادره و اار بجه و دیدش به زندگدش فرق هنه_

هدچ چدد نمی گویدض خم عی اود و در هابدن  را باز عی هند و دوباره دنبال چددی عی گرددض واتی پددا نمی 

، هابدن  های بندی ، اینبار هم هارهای ابلش را اکرار عی هند ! بهم خوردآ ، غر زدآضبلند عی اومض ظرم  هند

وسایل را دروآ سدن  عی گذارمض باز هم در بندیضلدواآ آب عداآ دستانش و آب های بدچاره اش باو و پایدن 

 .عی اوند

 !..دیوانه اس  این عردض دیوانه

 !اند و اکر هو؟_

عی گدرد ضبدن امام بغض ها و دردهای اعجب و اوک های بدارش! خنده ام عی گدردض از هابدن  باوی  خنده ام

سرم ظرم اند را بر عی دارم و عرابلش عی گدرمض عجتش را پر اند عی هند و دروآ لدواآ عی ریددض چااوی 

ای گره در گره اش زل عی زند در هوچکی ! بر عی دارد و ع تویات دروآ لدواآ را اند بهم عی زندض با هماآ ابروه

 :چجم هایم و عی گوید

 خنده داره؟_

سرم را اکاآ عی دهم و لبخندم را عی خورمض اای ابروی لننتی اش دوباره باو عی رود و نمی داند با این هارش 

 . رمدل عن اا ه اها زیر و رو عی اودض از آب اند عتنزرمض فجارم هم پایدن ندس ض دستانم را زیر آب عی گد

  !عن آب اند نمی خوام،زرم  نکش_

صدای الپ الپ خوردآ عی آیدض بر عی گردم و نهاهش عی هنمض لدواآ را ی  نزس باو عی رود ض بند ع کم 

 .روی سدن  عی هوبد

  .اعا عن عی خوامض برای خودت ارب  درس  هن _

هدر اس ض چجم هایش پر ررفندوبا دهانم باز عاندهض ابروهایش هنوز هم گره خورده اندضچهره اش هنوز هم 

هارهایش دیوانه ات عی هندضادطن  هایش هر ل ظه و در بدارین اوضاع هار خودش را عی هند و ع ال اس  

 .عن را ررص ندهد

چددی نمی گویمض به عننای واانی به اول عهجدد، در عرابلش آچمدم ! از هنارش رد عی اومض دلم طاا  نمی 

  !غر عی زنم ، نمی دانمآورد و زیر لب عثل خودش 

 هر چه هه نمی دانم،عی گویم:!ارباآ و صداه عی روم! نمی دانم

 دیوانه!

 صدایش عی آیدض

 انددم!_
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 :فصل هجتم

  ضپدرم، اوج عوهب  خداس 

ا ررداط ااری  اس  و انها صدای جدرجدرهی آانا سکواش را عی اکند وچجمم بدن امام ااریکی اش، عرصود 

عی بدندض درس  جایی نجسته هه عن اا عداها سمتش نهاه نمی هردمض هماآ جایی هه پرند اسم خورده بود، از 

روزی آعده ام طرفش نرفته ام ض هماآ جایی هه همه چددش اغددر هرده بود ، اِو هماآ ندکم  و رنهشض انها 

 .فراش آدعهایی بود هه رویش عی نجستند وبابا علی هه دیهر نبود

  ادم جلو عی آیمض دو ادم پس عی هجمض او را عی بدنم و دل دل عی هنم بروم و اانه به اانه اش بنجدنمض او ی

را عی بدنم و دل دل عی هنم بر گردم و خلواش را بهم نریدمض اینردر عی روم و عرب عی هجم هه صدایش را 

 .عی انومض صدای او را،جانی هه به جانم عثل همدجه بسته عی اود

  .س جاآنز_
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ادم عرب رفته ام یاب  عی عاندضدوس  دارم بهویم جانم بابا، عمرم باباضولی ادرت اکلمم در عرابلش همدجه ازعن 

سلب عی اودض عی ایستم و یاب  فرط نهاهش عی هنم ضچجمانش رو به جلو س  ضبه ااریکی اه این باغ درآ 

عی عاندض بابا علی ه ایی هه ببدنی خدلی دا ِ ع دب و غریب، خدره عاندهض چجمم به بواه ی ن د  یاس 

چددها بند از رفتند اغددر هردهض خدلی چددها ،آآ خانه سرایداری، دیهر رنگ و بوی او و عن را نداردض دیهر بدلچه 

ی او پای گل و بواه هایش نمی خوردض بابا علی ندستی ببدنی پدرم خدلی با آرزوهایم یکی س ض پدر رویاهایم را 

ااته ام و عن گواه گواه ی اهر دنبال ردی از ی  عرد در ابرستاآ ها عی گجتمض وای هه چه هنارم عمری د

درد بدی س  بابا علیضاو بدجتر درد هجدده ای ، او بدار به دل هجدده ای ، چطور اوانسته ای عمری چجم در 

 !چجم این عرد اوی و دم ندنی ؟! چطور این عرد عمری چجم در چجم  اده اس  و دم ندده؟

راو هه نه ،اعا از روزی هه درد و دل های پدرم را اندده ام هی و هی با خودم فکر عی هنمضپدرم صبورارین آدم 

زندگی عن اس ض پدرم از خودش به خاطر خدلی چددها و خدلی آدعها گذاتهض از ارساسش ، از غرورش ، از 

ناز را به البش راه دادهض پدرم خدلی هارها عراید و آرزوهای گذاته و اهورا را نهه دااته،از دلش گذاته و عه

 .هرده بابا علی ،چه هنم عن هه دلم خدلی چددها عی خواهد

 چرا نمدای دخترم؟_

صدایش را نمی خواهم بجنومض نه هه نخواهم این صدای سنهدن و غم دار را نه!خدا نکند ، پدری عرابل چجماآ 

اعجب به چجماآ خودم درد و غم پدرم را دیده ام و دختری صدایش ،اانه هایش ، دندایش درد بهدردض عن 

 .صدایش را اندده ام

  !ببخجدد عدارم ادم ضضضاب بخدر_

چجمانش را از ااریکی بی انتهای اب و باغ عی هند و بر عی گرددو نهاهم عی هندضپای برگجتنم ندس  دستش 

  .را سمتم دراز عی هند

  بدا دخترم،بدا عدیدم، هی گز  عدارمی؟_

هلمات پدرانه اش جادو عی هندض انهار پاهایم فرط عنتظر همدن النهر بوده اند هه پر عی هجند و به  انهار

 .سمتش عی روندض دستش را دراز عی هند و بازویم را عی گدردو سم  خودش عی هجد

 چرا نمدای؟_

  .هنارش عی نجدنمض نهاهش به عن اس  و از عن به بواه ی یاس چند عتر آنطرم ار

  !ااید عدارم خلواتوآ بجمگزتم _

دستش را روی دستم عی گذاردضسرد اس ض سردِ سردض لرز به انم عی افتدض ناخودآگاه دس  آزادم را روی 

انهجتانش عی گذارم و عی بدنم نهاهش عدخ باند پدچدده اده دور عچم عی اودض آآ یکی دستش را رویش عی 

 .گذارد

  .بمدرم دخترم_

اد خاآ ، نهو پدرم ضضضنهوض پجتم عی لرزدض عی گوید و عن از اصور نبودنش عی عدرمض نهو فرهاد هاا  ، نهو فره

 .دستش را ع کم بدن دو دستم عی گدرم و فجار عی دهم
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 !خدا نکنه_

دس  خودم ندس  انهار امام این ساع  های سخ  را، نهه دااته ام اا برای پدرم ببارمضاا  هایم عی آیندض از 

 .لم در عی آیدهلمه ای هه گزته داد د

  !باعث آزارام بابا _

 .سرم را اکاآ عی دهم ، زباآ الکن و لننتی ام نمی چرخد، وزنه ی سنهدن صد انی بهش وصل هرده اند

  .ندستدن_

 .سرش را اکاآ عی دهدو چجمانش به بواه ی یاس اس 

دگدتو الخ هردمض هستمض هرگد آدم ع کمی برای دیهراآ نبودم، ببخش برای اعجبض ببخش برای اینکه زن_

 ...ببخش خودخواهی هردمض ببخش

دستش را باو عی آورم ، باوی باو ضدس  راس  بدرگ و پدرانه اش را عی بدنم و جاآ عی گدرمضزباآ الکنم را 

 .اکاآ عی دهم

 .ندستدنضنمی بخجمتوآ ، به خدا نمی بخجم اگه دوباره بهدن _

  .دض خالی عی اود و پر عی اودااکم عی چکدو اار عی بدنمش، نهاهش رنگ عی گدر

_.... 

  .اما ع کم ارین آدم امام عمر عن یکی هستدن_

دستش را پایدن عی آورد عچم را عی گدرد و خدره اش عی عاندض عی بدنم اانه هایش خم اده اند! خدا نکند 

خدا نکند دل   ببدنی ، خدا نکند به چجمان  هرگد و هرگتتتد ببدنی پدرت، اانه هایش بار غم و درد دارندض

  !آاش بهدرد و او ببدنی ع کم ارین و بدرگترین عرد زندگی دخترانه ات، اانه هایش خم اده

امام زندگدم االش هردم خانواده ام، هدچ چدد هم ندااته باانضنه از عال و دارایی دندا ،نهضضضاز ع ب  و عجق، _

 . اعجب ضضضفهمددم خدلی دورم و یه عمر ااتباه عی هردم

عی اودض آرام چجمانش را به سوی آسماآ عی گدرد و خدره ستاره های درخجاآ و چجم  زنش عی ساه  

 .اودض دستم را باو عی آورد و روی پدجانی اش عی گذارد وچجم عی بندد

خدا هارش بی رکم  ندس ، به خودِخودش ندس ض رکم  نبودن  ، رکم  بدس  و چند سال ندااتن  ، _

اهض خدا اورو برای روزای سخ  عن هنار گذااته بود ، هارش بی رکم  نبودو عن دااتن اونتهض دااتن راو

  !دااتم به رکمتش ا  عی هردم دخترم

  .چجمانش هنوز بسته اند و دس  عن روی پدجانی اش عانده

_... 

به دل اندازه ی امام دندا و ذره ذره وجودت از نرگس عمنونمض از سدد عمنونم اگه دیر فهمددم ولی دارع ،  _

نهدر دخترم، عهنازو به بدرگی خودت ا مل هن ، به خاطر عن ناپدر ِبد، ا مل هن ، به خاطر عنِ غافل ا مل 

  !هن ، بااه
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چجمانش را باز عی هند و سمتم عی چرخدض دس  ناسور و دردناهم را روی البش عی گذاردض چند بار اا به رال 

درت گذااته ای؟ اا ببدنی صدایش و نبض اپنده اش چهونه ، اا این ل ظه دست  را دراز هرده ای روی الب پ

عی زند؟ عن هه اولدن بار اس ضعن هه اولدن بار اس  زیر دستم، نبض دل انهدد زندگی را لمس عی هنمضوزم 

 .ندس  گوش بهذارم اا بجنوم زندگی زیر دستانم در جریاآ اس ض پوستم ، رگ و پی ام رسش عی هند

م ، فکراو نمی هردم عهناز باهات بد رفتار هنه ،فکر عی هردم عهنازی هه یه عمر با به جوآ خودت نمی دونست_

ضاعا یادم نبود،او دختر نرگسی و نرگس دل و جوآ اهورا رو پذیرفته ، اوام عی اونه بپذیره ،واال به خاطر عن

  !برای عهناز یه رادب بوده

 .عچم دستم را عداآ دستانش گدرد

م ، اما عرصر ندستی، عهناز خانمم ندس  ، عرصر ضضضنمی دونم؟ فرط عی دونم هر عن هه گزتم درک عی هن _

 .هدوم ازعا با ارایط خودعوآ داریم زندگی عی هندم ،دنبال عرصر نهردین

ساه  عی عاند و نزسم عی رود و عی آیدض ررم بدآض درد دل هنض عهر عن رکم  این روزهای  ندستم؟ بهو و 

 . خودت را خالی هن

  !د عن باعث دردسرمببخجد_

 .سرش بر عی گرددضاخم عداآ ابروهایش عی نجدند

 ! یه بار دیهه بهی نمی بخجم  _

ه  دستش را روی صورام عی گذارد و اا  هایم را دانه دانه عی گدردض روی خراش گونه ام ل ظه ای عکث عی 

  .هند

  !چددی ندس _

  .لبخند الخی عی زندض چجم عی بنددو باز عی هند

زعانی، ل ظه ای ،نمی دانم! دل  عی خواهد سد های جلوی روی  را بجکنیض دندا را اصارب هنیض دلم عی گاهی،

خواهد اا دندا، دنداس ، عن و دندایم دور او بهردیم و بهردیم ض اینردر بهردیم هه چرخش امام صور فلکی در 

 .عرابل عجق عن به او ، به پدرم هم بداورد

فرهاد هاا ِ پدر و بخجندهض چه بهویم؟ هر چه عی خواهم و هر هار عی هنم، نمی  فرهادِ هاا  صبور و آرام ض

اوانم هلمات را پج  سر هم ردی  هنمض نمی اوانم انریز  هنمض نمی اوانم بدان  هنمض نمی اوانم عجق پایاآ 

ا اش هسی رناپذیری هه دروآ سلول ها و رگ هایم عداهاس ، اند و پر اتاب زندگی عی هنند را ارجمه هنمضه

  .پددا عی هردم، هاش ااعری بود عی اوانس  عننی ات هند

عی ایستمض چجمانش از آسماآ آآ باو ها هنده عی اودض عی ایستم و عرابلش آرام عی گدرمض چجمانش رال 

  .ع دبی دارندض با هماآ دستی هه عی سوزدض دستاآ بدرگش را عداآ انهجتانم عی گدرم و عی نجدنم

ی وجودش و دااتنش زانو عی زنمض هلمات گم عی اوندض دندا دور عی چرخد و عن دور عی در عرابل بدرگ

چرخمض عاوراء ، افالک ، زعدن ، همه چدد عی چرخد و عن زانو عی زنمض نهاهش را عی بدنمض رعقِ رفته و انله ی 

رد و عن ببدنم نور رو به خاعوش اعددش را، عی بدنمض هاش عهناز سرپا اود ضهاش عهناز ررفهایش را پس بهد
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زندگی، دوباره عثل این عدت در چجم های  عی درخجدض چجم ،در چجم هایش عی دوزمض به دو دندای پر 

  .االطم نهاهش خدره عی اوم

لبم را ار عی هنمض زبانم را بدن دنداآ هایم ع کم فجار عی دهمض الکن نباش لننتی ، اکاآ بخورض یکبار در امام 

آ بخورض دستانش را عرابلم عی گدرم و روی پدجانی ام عی گذارمض خنکای دستانش دلم زندگی عن بی عرضه اکا

را عی لرزاندض سردندضهنوز هم بند از این همه درد دل، سرندض این یننی عن عرهم نبوده امض به پدجانی ام عی 

 .چسبانمجاآض عی بدنم و رس عی هنم، عرب عی هجدااآ و ناباور و اوهه صدایم عی زند

 ! نزس_

  .ع کم ار عی گدرعجاآض دوباره روی پدجانی ام برااآ عی گردانم

 ... عنضضضعن _

  .جاآ عی هنم و ررم عی زنم

یه عمر به همه دندا ،به همه عردای دندا ، به همه پدرای دندا ، به همه دخترای دندا ، با رسرت نهاه هردم _

چرا از عنو گرفتی؟ نمی دونستم ، فکر نمی هردم، عال ،بارها آرزو هردم خدایا ، او هه به همه عی دی،چراعن، نه؟

  !عن ،سهم عن ،یه جایی نددیکمه ، خدلی نددی ضضضخدلی، خدلی نددی 

 .دستش را از عداآ انهجتانم عی هجد و روی سرم عی گذارد

و بچه البم داره هنده عی اه باباجاآ،نهو! عی دونم بدم ضضضعُردآ یه عرد، ارم داره به ارعندگی ،جلوی زآ _

  .اش

سرم را اکاآ عی دهمض آآ یکی دس  عانده اش را ع کم ار عی گدرمضعی خواهم بماندض اا دندا،دنداس  عال عن 

باادض خدا نکند، بمدردض آآ وا  او نبااد، دندا هم گم و گور اودض بمدردض اداع  اودضندس  اودضاصال برود به 

 ...درک

  .بابافرهادمض نمی بخجم  اگه نباایخدانکنه باباض خدا نکنه نباای _

 پدجانی  دستش گرم عی اودض سرد عی اودض پدجانی ام را به زانویش اکده عی دهمض او سرش را خم عی هند و

 .اش را روی سرم عی گذارد

  .بابا جاآ _

ی ع پدجانی ام را ع کم به هاسه زانویش فجار عی دهمض دستش را عی گدرم و پجتش را عی بوسمض عی بوسم و

 .بوسم

اما بهترین، بدرگترین، عهربوآ ارین پدر دندای هستدنض اگه دندا سه اا اهضده اا اهض هداراا اهض اما پدرِ عنِ _

 !نزسی ، عهه نه؟

اا به رال برق اوق ، برق برگجته ی اعدد، برق دوباره ی زندگی را در چجماآ ی  عرد، در چجماآ پدرت دیده 

  .مای ؟عی بدنم، به خدا هه عی بدن
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دستش را زیر بازویم عی اندازدض بلند هه عی اوم، او هم، بلند عی اودضچجم عی بندم و عطر ر ور و بودنش را، 

به جاآ عی هجمض پدجانی ام گرم رمایتش عی اودضگرم بودنشض بهترین جمله ها را عی انومض لمس عی هنمض 

 .اهش ،نور زندگی را عی بدنمعی بدنم ضاکر، پج  اکرض جلوی امام دردهایش،پرده ازام و برق نه

بذار اعترام هنم اعجب اگه او ندوعده بودی ، اگه این جمله جادویدتو نهزتی بودیضاگه باهام ررم ندده بودیض _

  !عی عردم ، از بار غم و درد اعجب، از درد او و عهناز عی عردم

 .ول عی اوم

 ببدنیض واتی ببدنی، راضری بدارین و بدجتریناابوی بدرگم را باوخره اکستمضخدا نکند غم چجماآ پدری را  

 .دردها ، غم ها، طوفاآ ها و هر چه هه فکر هنی، ا مل هنی و بجکنی اا به آسودگی نهاهش برسی

  .دندا انها ی  عننی اجنگ دارد

  .دااتن او

 .بودآ او

  .خواستن او

  .فرط او

 .او،پدرضضضهمدن

*** 

عاندض خانه، سوت و هور اس ض ااری  اس  و از آدعها و ر ورااآ  از پدرم و ااریکی باغ جدا عی اوم، او عی

عتوا  عی اومضدرش باز اس  و جسم عهناز   خالی س ض از پله باو عی روم، جلوی اااق هذایی چند ساع  پدش

 .رویش دیده عی اودض با دیدآ آدم هنارش دلم عی ریدد

س  عمه اش گره زده و پدجانی اش را پج  انهجتانش را دور د   .دس  خودم ندس ، آرام داخل عی روم

دستش گذااتهض عات عی عانمض باورم نمی اود این همه وابستهی ! این همه دلبستهی ! این همه اهورای ندیده و 

 ! نجناخته ی ذهن علول عن

ر چند ل ظه عااجاآ عی عانمض عی چرخم و دل غم باده زده ام را بر عی دارم بروم و عن هم در خلوام گم و گو

اومض گواه آستدنم هجدده عی اودضیکه خورده و ارسدده بر عی گردم، ارسِ روبرو ادآ و بهم ریختن دوباره ی 

عهناز، البم را اا دهانم عی آورد! ولی عهناز ندس ض انهار او را با هر چه بوده، به دندای بی خبری و خواب فرستاده 

 .اند

را آرام باو عی آوردض هنوز هم آستدنم، بدن انهجتانش  چجماآ سداهش باز عی اوند و پدجانی اکده زده اش

  . اسدر اس 

لب هایم را بهم عی دوزمض عی ارسم رتی نزس بکجم ضاعا او نه ،نزسش را ع کم بدروآ عی فرستد و گواه ی 

آستدنم را به سم  خودش عی هجدض ع کم سر جایم عی ایستمضاو عصرانه دوباره هارش را اکرار عی هندض اینبار 

عچ دردناهم را عی گدردضآخم را در نطزه خزه عی هنم و صورام در هم عی رودض نهاهش به دستم عی عاند و 

پن ه هایش را باوار عی آورد و لبش را اسدر دنداآ هایش عی هندض با چانه اش اااره عی هند، نددی  اوم و 
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نمی دانم، چجمانش جادو عی هنند  عن با سرم اااره عی هنم، نهضبا چجمانش عن را به سم  خود عی خواند و

یا عغناطدس ر ور خودش، یا اعجب و اعروزی هه پر از ع ایب بوده برایم هه، دلم عی خواهد بمانم و نددیکش 

 ! اوم

  .آرام دستم را عی هجدضع بورم عی هند ادم رفته ام را برگردمض عتن بم از او ،از خودم و از نهاه دلتنهم به او

از آنهایی هه امسخر و ادطن  دااته بااند ضنه، از آنهایی هه خنده به لب  بداورد ؛ از آنهایی لبخند عی زندضنه، 

هه دلهرع  عی هند به ر ور ی  آدم ، به وجود بی عثال ی  آدمض برای اولدن بار رس عی هنم، لبخندش 

  !ع ب  دارد

ناله های رید و هذیاآ های زیر لبی  دادرا، زانو به زانویش عی نجدنم،هنار اخ  عهنازم و او، عثل هماآ اب 

 .اش، همی گوش ادد هنی اندده عی اوند

  !ولی درهش نمی هنمض نمی اناسمش  ابروهایم در هم گره خورده اندض دوس  ندارم هنارش آنهم این ا باام

  .دادرا رو در روی صورام و نددی  گوام، آرامض زعدعه عی هند 

 بابا خوبه ؟ _

از عسخ و سداهی چجم هایش بهدرم ضسرم را اکاآ عی دهم و عثل لبخند خودش عی زنمض چجمانم را نمی اوانم 

چجمانش، جوری ع دبی، رویم عی عاند و اینردر هه خ ال  زده و ارعهدن به عهناز خواب چجم عی دوزم و 

  .عثل همدجه زن دره نهاهش را پاره عی هنم

ندض برای اولدن بار رس عی هنم، در چجمانش چددی برای اولدن بار سنهدنی و وزآ نهاهش، دلم را عی لرزا

  .ع دبی س  هه اا دهلددهای البم رسوخ عی هندض نزسم انگ عی آید، امام االام را عی هنم عادی باام

 خوابدده ؟_

 .آرام ار از خود عن، ولی هجدده و بم زعدعه عی هند

 !هوم_

ن برای بار دوم دیوانه وار بودآ عجرش را، به این دس  عهناز را آرام باو عی آورد و خودش هم خم عی اود و ع

زآِ رن ور عی بدنمض لب هایش را پج  دس  عهناز عی گذارد و ل ظه ای عکث عی هندض چجمانم بدن او و دس  

  . عهناز و جسم عهناز عی رود و بر عی گرددض اهورا هدار چهره دارد ض برای بار هدارم عااق ار عی اوم

  .م ادهفکر هنم یه هم آرو _

 : بدوآ عردعه، بدن امام رس های عت ادم و عذاب گریباآ گدر وجدانم عی گویم

  !دردسر درس  هردم _

نهاهم به اوس  و از او به عهنازض آرام بلند عی اود ،عن هنوز زانو زده نجسته ام، دستش را سر اانه ام عی گذارد 

ی اود، به دااتنش ، به بودنش ، به اینکه بدن و سر اانه ام را آرام فجارعی دهدض رس عی هنم پجتم گرم ع

اازااات اطرافماآ، انهایم نمی گذاردض خم عی اود و عرابل صورام و نددی  صورام عی عاند، چجم در چجمض 

 ! با ررفم ابروهایش نددی  هم عی اوند اعا گره را خودش باز عی هند با هارش  ! چجمانش، ع دب و آراعند
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ند و به یکباره نزسش را پخش صورام عی هندض فهمدده ازاین هار الرلکم عی آید؟! لپ هایش را پر هوا عی ه

رتما، هماآ وا  هایی هه عهجدد هر صب  ابل از بدداری ام، با این هارش بددارم عی هردهض عهر عی اود، 

  !عهجدد از چددی خبر دااته بااد، او نه ؟

لبخندش باز هماآ عننی ابل را دارد و نهاهش را نمی چجمانم ناخودآگاه بسته عی اوند و باز هه عی اوند، 

 :اوانم عننی هنم ض اانه ام را آرام فجار عی دهدضآرام و با ادطن ، چجمکی عی زند و عی گوید

 اوآ فهمددی دردسری؟_

  !عی خندد، نه با صدا، با چجمانش

_... 

م بند از این دندای ع دب ِ بودنش و از هنارم رد عی اود و عن زانوهایم دیهر رعق بلند ادآ را دارند؟!آنه

  .دیدنش

بدن چهارچوب در عی ایستد و بر عی گردد و نهاهم عی هندضفهمدده چه هرده؟ نمی دانم چرا نسب  به ی  

ساعتی هه در باغ با پدرم عجق درو هردیم، او را با هدار آب زعدم استه اند ! آهسته لب عی زند و با چجماآ 

 . ن عی هندخانه خراب هنش، عن را هز

 نمدای؟_

نهاهش عی هنمض نمی دانم چرا ولی ادرت و ندروی امام استخواآ ها و ع الام رفته و جایش را جاذبه ی او 

 ! گرفتهض سرم را اکاآ عی دهم و بلند عی اوم هنوز هم گونه هایم و پل  هایم عنطر از نزس خن  اوس 

ه سم  اااام عی رومض دس  خودم ندس  اعا بدن امام این از چهارچوب در رد عی اوم و او آرام در را عی بنددض ب

  .اازااات دل هل هل هردآ را ندارم ض آرام اب بخدر عی گویم، ولی صدای او جوابی برای اب بخدرم ندارد

  !نزس_

هاش هرگد ،هرگد نهوید نزسض هر هدام از آدعهای دور و برم به سب  خودااآ عی گویدضهر هدام به سب  

دینم را عی برندض از او، با آآ سدنی هه عی زند و بدن دو دنداآ جلویش هجدده عی اود و صدای خودااآ دل و 

 . بمش خانه خرابم عی هندض عی ایستم

  .سرش را همی ه  عی هند و ی  اانه اش را اکده به دیوار عی زند

داج به ررم زدآ داریم، عی اوندم ررم بدندم؟ اگه بخوای؟ فکر هنم اعجب از اوآ اباس  هر هدوم از عا ارت _

 !اا خلوت هردآ
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 :فصل نهم

  د؟بوبااو عهر عی اود، عااق ن

چه عی خواهی عرد؟! چه عی خواهی، آآ طور نهاه  دل به دل، هودهی عی دهدضعثل پسرهی اده ای هه عادر 

 ! بدنم هه اا به رال ندیده امعی خواهدضبه خدا هه بدن، دل دل هردآ های چجمان  چدد هایی عی 

  .سرم را اکاآ عی دهم ضااید اعجب از آآ اب هایی س  هه، اا صب ش آدم ده سال بدرگتر عی اود

 نمازم داره ا ا عی اه، بخونم ؟_
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لبخند، نرم نرم روی لب هایش عی نجدندض سر ه  اده اش را اکاآ نمی دهد، ولی پل  های بلند و عواجش را 

 .ند و الب عن، روش عن، جایی عداآ پل  زدآ هایش عی عاندباز و بسته عی ه

  .عنتظرم_

خدا هم عنتظرم اس ، نه؟! عنتظر عن هه اس ، برای هر چه هس  و هر چه ندس ، س ده ی اکر به جا 

  !بداورم

ردآ دل دل هبارها اااعه بسته ام، بارها چجم بسته ام و باز هرده ام، اا اهلل اهبر هه عی گویم خدا باادض بدن امام 

 .هایمض ولی اهش، رسدده ام، بدن خطوط و هلمات عربی، نماز به فارسی خوانده ام

گزته ام اهلل اهبر ضضضاهلل اهبرضضضوسط اهلل گزتن هایم گزته ام، خدایا اکرتض نه به عربی، به فارسی سلدس ، هر چه 

ات و اازااات اعروز و اعجب ذهنم به فکر هرده ام یادم نداعده، رمد اکر را چطور عی گویند؟! از ه وم ارساس

سم  خودش به همه زبانی ررم زدهض خدا هه خدای همه زباآ هاس  ،خدای عن اعجب همه زباآ هایم را 

 . فهمدده، بی ا 

چجم عی بندم و سالم عی دهمض چجم عی بندم و س ده عی روم و عی نجدنم و ااع  هه راس  عی هنم و خدره 

بدن ااری  و روان اااق   .عی اومض دستی نددی  عی آید، آنردر هه البم عی ریدد عهر و س اده فدروزه ایم هه

ی چادر نمازم را عی گدردض چجمانم رویش عی عاندض   و این دس  عردانه ی آانا، از ر ورش عی ارسم! گواه

 ! عتن بمض از ر ورش، ردرانم

را ، نوزادی را بدن امام رفتنها و بی  گواه ی چادر را روی زعدن پهن عی هند اندازه ای هه عی اود هودهی

 !عادری هایش خواباندو وویی برایش خواند، نمی دانم چه هنم؟

دراز عی هجد ضدلم هری عی ریدد، عثل اکوفه های سدب آخر   ! چجمانم رویش عی عاند، عات و عبهوت

  اردیبهج  ضعرد اعجب را باور هنم، یا عرد روزهای ابل و ابل ار ها را؟

 .ر پهن اده اااره عی هندبه چاد

 !عی اونم ؟ _

نمی دانم چه هنم؟! فرط ناخودآگاه و بی اراده سرم را اکاآ عی دهمض نمی دانم عی خواهد چه هند، اا ل ظه ای 

هه دراز عی هجد! درس  سرش را عی گذارد روی وی باز اده و پهن اده ی چادر نمازم ضاازه، اصدش را عی 

ر هه اگر همی فرط سرش را بلند هند ،آنردر هه اگر همی عن زانویم را جلو فهمم ضخدلی نددی  اس  آنرد

 . بداورم عی اود، بالج ، سر او عی اود  ار

  .بازویش را روی پدجانی اش عی گذارد و نزس عمدری عی هجد

  !نماز خوندآ اما زنا خدلی اجنهه _

 . هدچ چدد برای گزتن ندارم

  !ا  عی خونه، آدم دلش زنده عی اهعمه هم گاهی نماز عی خونه ، هر و _

_... 
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دیوارهوب راهرو، نور عاه، نور امع عطر یاسم، هه روانش هرده   بازویش،هنوز روی پدجانی اش اس ض نورِ اندک

  .ام اا آرام بهدرم، دیوانه ام عی هنندض انهار اازه با آعدنش، همه جا روان اده

 به نظرت عادر عنم، نماز عی خونده ؟ _

از ان ب ررفش و عظلوعد  صدایش و غمی هه ی  عرابه امام زوایای چهره اش را گرفته، باز عی عاندض دهانم 

  .باور این ا بودآ اهورا،باور ررم ها و رفتارهای عتنااض از سر اب دیوانه ام هرده

 لند هنم وزانویم را اکاآ آراعی عی دهمض عی خواهم همی فاصله بهدرمض نهدرم، عمکن اس  خم اوم و سرش را ب

روی زانویم بهذارم و برایش جای عادری هه ندااته، عادری هنم! عجق هه پدجکش! دستش را بر عی دارد و از 

  .هماآ پایدن نهاهم عی هند

  .نددیکم بموآ  _

خدره اش عی عانمض اصال به جد خدرگی عهر هاری عی اوانم، بکنم؟چجمانش جور ع دبی بهانه گدری عی 

ی اود، عردها هودهانی هستن در االب جسمی بدرگض عهر عن چردر برایش عهمم؟هه عی هنندضاازه، باورم ع

  گوید نددیکم بماآ؟

 عی خونده، نه ؟ _

  .پر چادر روی آآ یکی زانویم را، عداآ عجتم جمع عی هنم 

  .رتما_

 . سرش را هماآ طور خوابدده اکاآ عی دهد

 رتما، خدلی عهربوآ بوده ؟عهه نه ؟ _

  .گوید این عرد ؟! نهاهش عی هنمضبه اویی هه خدره ی پن ره عانده، نه عنچه دارد عی 

  .رتما _

 !عهر عی اود عوجودی عثل او از بطن زنی ناعهرباآ بااد ؟

 !گزته بودم او خوابختی یاداه ؟ _

 !امزبانم را نمی اوانم اکاآ دهم، ولی سرم را باو و پایدن عی هنم، بدن امام ارساسات عتناا م، عانده 

 .انهار سر اکاآ دادنم را عی بدند، بدوآ رتی نهاه هردنم

خوابختی هه عادراو دیدیض خوابختی هه لمسش هردیض خوابختی هه پدراو داریض پدری هه زنده اده ،  _

 ... هس  ، ولی عن

 مساه  عی اودض اگر چاره دااتم ، اگر ع رعد  رتی به دلهاعاآ هم بود، بغلش عی هردم! بی ا  خم عی اد

دستم را عی گذااتم روی پدجانی اش ، ابش را عی گرفتمض سر انهج  اااره ام را عی هجددم، اا پل  های باز و 

نور عاهی هه، دارد به او عی اابد و در آغواش گرفته،رسادام عی اودض اگر عی   چجم های خدره اش، به

عی گزتم: نهو اهورا، او برای عن بلندارین  عی هردم و  اوانستم، آرام، با سر انهجتانم، روی پل  هایش را نوازش

 ... اله ایض از فوود آب دیده ای ، داری هم عن را عی اکنی، هم خودت را

 .ولی ول عی اوم
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  .نزس _

 . عهتاب ِ آآ بدروآ هنده عی اود و روی صورت عهتابیِ اش عی نجدند  چجمانم، از نورِ نرره فام

_ ... 

_... 

انش را عی بندد و بند بدوآ عنطلی از گهواره ای هه برای خودش پهن هرده ساه  عی اودض ل ظه ای چجم

 .جدا عی اود و با چند ادم بلند به سم  پن ره عی رود و بازش عی هند

 .او خدره به سداهی اب اس  و عن خدره به نور ضند  امع

باامض  ، خودم اکده گاه بردهاز بچهی یاد گرفتم بدرگ ام ، یاد گرفتم اگه هسی به جد بابا اکده گاهم نبوده _

عادربدرگم هدچ فرای از واتی اناختمش اا راو اغددر نکرده، هر بار هنایه زده ، الخی هرده، عن بدرگتر ادم! 

هر بار بابا از عهراآ، گزته یاد گرفتم، عثل عهراآ باام و نباامض عن یاد گرفتم از همه اخالاای خوب و بد 

ی هااوآ، خودعو بسازمض از هموآ بچهی یاد گرفتم، خوب و بد بذارم رو ارازو و اطرافداآ ،از همه خطا ها و خوب

خوب هر هار و رفتاری رو اا عی اونم جدا هنم، اگه عادربدرگم اخم هرده و اجر زده، خندیدم و اصمدم گرفتم، 

اه اوعده دمااش هوابراش الخ نباامض اگه عمه، صدااو بلند هرده، عن صداعو پایدن آوردمض اگه بابا گاهی اوی اصم

و سکوت هرده ،عن هوااه ندوعدم ،اگه گاهی راضر اده از ررش بهذره، عن نهذاتمض این وری بدرگ ادنم 

 !خوابختده، عهه نه ؟

  !خودش عی فهمدد چه عی گوید؟! عن هه نمی فهمم

ددیکش عی س اده ام را جمع عی هنم و با هماآ چادری هه ل ظه ای هوااه عاعن آراعجی، برایش بوده، ن 

ایستمضاانه به اانه اش ضاعروز واتی آفتاب زده بود ارار نبود پایانش با او و در هنار او باادض آآ هم با اازااات 

 ! ع دب و باور نکردنی

  !خوابختی انتخاب خودعونه _

 از عاه دس  عی هجد و چجم عی دوزد به عن و عن چجم دوخته ام به عاه ضبرای بار دوم سنهدنی نهاهش را

 .رس عی هنم و آرزو عی هنم هاش آرزو نکرده بودم، وزآ نهاهش را رس هنم

  .دادرا _

_... 

  .خوابختی انتخابهض عنم انتخاب هردم و اونستم ، اوام عی اونی _

چجم از عاه عی گدرم و به اویی نهاه عی هنم هه به دیوار هنارش اکده زده و دستانش را چلدپا هرده و به عن 

نش و عمق سداه چاله هایش عی لرزاندم و الب عن، اا به رال از نهاهش، اا به این اندازه خدره اده ضچجما

 !نلرزیده ض نمی دانم اعجب و اازااااش این بال را سرم آورده یا او جور دیهری س ؟

  .رتما _

رات نمی از جایش اکاآ عی خوردض هنارم عی ایستدض نددیکم، آنردر هه فاصله یماآ، همتر از ی  وجب اس ! ج

 ! هنم برگردم و روبرویش اومض عن هماآ طور ایستاده روبه پن ره ام، او ایستاده به سم  عن و ندمرخم عانده
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دس  جلو عی آورد و گواه ی چادری را هه هنار صورام عوج انداخته را عی گدرد و آرام با انهجتانش صافش 

ی عی زند، هه اا به رال برای هدچ هس ندیده ام عی هندض باوخره نهاهش عی هنمض خدرگی عی هنم و او، لبخند

  !بدندض به خدا هه ندیده ام

 ! برعکس روزا هه ل  بازی و رگ هاازد  عی زنه باو ، ابا هموآ سدندروی آروم وانهایی، هه بودی _

چجمانم با ررفش درا  عی اوند و دهانم باز عی عاند ضع ال اس  این آدم را بزهمی، ع ال اس ، 

  .هش عی هنم، آرام عی خنددنزسضنها

ابرو باو عی پراند ض از هنارم رد عی اود و با پج  انهج  اااره خم اده اش یکی به پدجانی ام عی هوبد و عی 

 :گوید

  !دیدی گزتم؟ اونه ایر جادو عدره_

خندم و او  عی خواهم بهویم اهوراض عی خواهم بهویم اصال هه چی ؟! عی خواهم بهویم دیوانه، ولی عی خندم! عی

ل ظه ای هنار در عکث عی هند و نهاهم عی هند وعی رود و اب بخدرش را بدن چهارچوب در عی انومض نمی 

  !داند، جادو یننی خودش

آعده بود برای خودش درد دل هرده بود ، برای خودش ررم زده بود و عن فرط ول اده بودم و راو، عنی هه 

دش خوب عی فهمدد دارد چه عی هند؟! عی فهمدد دارد عن را عی هجد عااق ارم هرده را گذااته و رفته! خو

؟! عی فهمدد، نه؟! چجماآ اهورا اعجب رعد دااتند، به خدا دااتند ضبدن همه عصر و اازااااش ، بدن همه اب و 

ی زاازااااشض بدن امام درددل ی  عرابه اش، آنهم برای عن ! بدن سدندرو گزتن پر عننی اش، رعد دااتندض را

  .دااتند هه دلم را اکاآ داده

 ...خدا هند زود، صب  اود

*** 

به در چوبی و ادیمی عرابلم خدره عی عانمضاین ا انهار روش زندگی در جریاآ اس ض نه به واسطه این ا بودنش و  

عکانی هه همدجه پر رف  و آعد اس ، نه، به خاطر وجود صارباآ، خوش البشض به خاطر وجود راج رسدن و 

  .عن ، از هماآ روز اول این پدر و پسر امام وجودااآ انرژی عثب  به ف ای اطرافم عنترل عی هردندهو

دلجوره اعانم را بریدهض بارها عی خواستم پدام بدهم و بهویم، عن نمی آیمض عن نمی خواهم او در عرابلم بنجدنی 

واال اینهونه بد و عثل دخترهاآ نوجواآ و ررم بدنی، ولی نتوانستمض نخواستم امام ع ب  ها و خوبی هایش را 

  .اازه به بلوغ رسدده، جواب بدهم

دستم را به ااخه ی انار باوی در عی گدرمض خودش را چه اجنگ پدچ و ااب داده و رسانده این اضدرس  باوی 

از چهار چوب سر در و باوی سر هر عابری هه از هنارش رد عی اودض ااخه را رها عی هنمض بسم اهلل عی گویم و 

در رد عی اومض نسب  به آآ عصر و ابی آعده ام، خلوت اس ض ساعتش هم بی وا  ار اس  و اا الوغ ادآ 

این ا، هنوز دو ساعتی راه هس ض چجمانم، دور عی چرخند و بند هدزم روی اانه ام سنهدنی عی هندض ه  

و خدال پدرم و اازااات عصر و ابش بودمض دستانم به عرق نجسته و استرس اعانم را بریدهض امام دیجب در فکر 
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امام دیجب، خواب به چجمانم غریبه اده بود و دلم برای عردی عی اپدد هه لبخندش و نهاهش برای اولدن بار، 

 .انهار فرط برای عن بود! از صب  گد  و وینرل دور خودم چرخدده ام

، خانواده نجسته، اعا عددها نهض دور هه عی زنم، اماس او رالم را بدار هم هردهض روی، بن ی اخ  ها، ا  و اوهی

او را عی بدنمضاو هم عرا عی بدندض بلند عی اود و عی ایستدضاز همدن ا برایش سر اکاآ عی دهم و لبخند ناسوری 

عی زنمض اینردر هه هر هس عن را خوب بجناسد، عی گوید لبخندت ی  رالی س  و ابده هر چه هس ، اا 

به اول عهجدد، لبخند سکته ای عی زنمض آرام راه عی رومض رس عی هنم زیر پاهایم زعدن اکل و امایل لبخندض 

خمدری اده و با هر ادعم باو و پایدن عی اودض نددی  عدد هه عی اوم او هم از هنار صندلی اش، فاصله عی 

ص خودش گدردض زعرد هایش رس و رالجاآ جور ع دبی س ض سالم عی هنم وعثل همدجه با لبخند های خا

،آرام و عودب جوابم را عی دهدض اااره به صندلی عرابلش عی هند و انارفم عی هند، بنجدنمض سرم را اکاآ عی 

 .دهمض عی نجدنم و او بند از عن

 خوبی؟_

دل نمی هنم در چجم هایش و رتی صوراش نهاه هنم ولی امام االام را عی هنم، عثل همدجه عادی باام و 

  .ارسا رسی به عن داردبه روی خودم نداورم، پ

 عمنوآض خانواده و بی بی خوبن؟_

سرش را اکاآ عی دهدضدو دستش را روی عدد عی گذارد و همه انهج  هایش را در هم ازل عی هندض چجم 

هایش برق ع دبی دارندض عن انبدر نهاه ها را دوس  ندارمضبارها هم گله هرده ام، خدایا رس اجم نمی 

تم نهاه اهورا را انبدر هنمض هرده ام ، ها، عننی نهاه او را فرط البم فهمدده و همدن خواهمضاعا دیجب دوس  داا

 .هافی س 

  !همه خوبن ؟ عنم خوبم_

  .لبخند خ ولی عی زنم

_... 

 چی عی خوری ؟_

نهاهم به خانه ی وسط باغچه اس ض ظاهرش هه به انمدرات عی خوردض ارتماو اهورا داا  با هوعن و راجی 

 .را رویش پداده عی هردند فکرهایجاآ

  .عمنوآ چددی نمی خورم_

 .به صندلی اکده عی دهدض دستش را برای عردی اکاآ عی دهدض عرد عی آید و باوی سرعاآ عی ایستد

  .اعر بزرعائدد_

 :پارسا نهاهم عی هندض به عرد رو عی هند و عی گوید

  .سزارش خانم لطزا_

هدچض این ا باغچه ای خانوادگی بود، با ف ای سنتی، وا  اام و ناهار واانا اعروز عصر چه عی اوانستم بخورم؟ 

  .هم نبود
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  .عمنوآ چددی نمی خورم_

 .پارسا لبخند عی زند

 عی اونم سزارش بدم؟_

سرم را اکاآ عی دهمضاگر اهورا بود رتما عی گز  وا  ناهار و اام هم نداریم هر وا  گرسنه ادی بخورضبدوآ 

د و فکر عی هنم نهایتش عی گز ، آاا دو هاسه ی عسی آبهوا  پر و پدموآ، با پداز و پرسددآ، هارش را عی هر

دوغ ع لی، عمرا هم عی گز  اول خانم! نهای  لطزش همدن بودض اهورا ضضضاهورا، چرا این بجر با اخالق های 

 .ع دب و غریبش، اینردر البم را اکاآ عی دهد

 .هند و عن عثل یخی رس عی هنم، هم هم دارم آب عی اومپارسا سزاراش را عی دهدض عستردم نهاهم عی 

  عدارم  هه نجدم؟_

  .سرم را اکاآ عی دهم

  !نهض این عنم هه همدجه عدارمم_

 .بدن ابروهایش خط عی افتد

 !هی گزته عدارمی ؟_

ل ظه ای ساه  عی اودض سزارش هایش زود عی رسندض انارفم عی هندض نهاهم روی چای و هلمپه های خوش 

 . گ عی عاندض عن و این همه ؟! نهاهش هه عی هنمض سرش را اکاآ عی دهد و اااره عی هندرن

  .نوش جاآ_

اجکر عی هنمض عطر هِل و گالب زیر بدنی ام عی زندض دو دستم را دو طرم استکاآ عی گذارمضسر بلند عی هند 

 .ضچجم هایش هنوز هم رعد دارند

 عی اونم رار  باهات ررم بدنم؟ _

ز رار  ررم زدآ، رتما گزتن از رسش اس ض چه عی گزتم؟! نهو، اصال ررم ندآ؟! عن نمی آیم؟! عنظورش ا

آخرش هه چه ؟! باوخره رس پارسا به عن بود و هس  و عن در عرابل این رس اگر ابراز اود، وظدزه دارم 

 .پاسخ بدهم

  .بزرعائدن_

ومض عثل خودش انها عده هنم، ادرینی هنار سرش را اکاآ عی دهدض دوباره انارم عی هند و عن ع بور عی ا

 .چایم، هم ایری نداردض البم دارد از جایش هنده عی اود

 .عی دونم پرند یه چددایی به  گزته ، ارجد  دادم خودم رو در رو ررفمو بدنم_

 دستانم، ع کم ار عی اوندض هر ل ظه رس عی هنم عی خواهم بمدرمض نهاه گریدانم را هی دنبال چوب عدد و

  .طرش پ ته های رویش ، دوخ  ها و پِت  های رااده اش عی دهم

_... 

  ...عردده دارم برای هر چددی باید االش هرد اا به دستش آورد، خوب اینکه عن به  _

  .عکث عی هند و اینبار ع کم ار ررفش را عی زند
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م برای چددی هه برای اولدن رسی دارم ، فکر عی هنم خودام فهمددی؟! پرند گز  نروض نهو، ولی عن عی خوا_

  !بار ا ربه اش هردم، نهای  االامو هنم

ساه  و صاع  عثل ی  ع سمه به ظرم ادرینی های عرابلم خدره عانده امض برای اولدن بار عردی هه از ا ا 

خدلی هم برایم اابل ارترام و عدید اس  روبرویم نجسته، خدلی عردانه و ع کم از خودش و رسش عی گویدو 

 .از عالاه عی هندابر

_... 

به بی بی و پرند از رسم گزتمض خدلی واته عی اناسم  ، ارریبا راو دیهه از زندگی همدیهه هم با خبریمض از  _

رورده و ع کم بودن  خوام عداد، خدلی واته عی خوام باهات ررم بدنمض اعروزم اوعدم اا بهم، ابلجم یه پدش 

 ...ه چه ررفی زده بجه ، خبزعدنه اوی اماسم باهات دادم هه عمکن

سرم را باو عی آورمض هر هلمه و هر جمله اش عن را عنگ ار هردهض ول ار هردهض نهاهم با خب گزتنش باو عی 

  .آیدض لبخند عی زندض عطمنن و آرام

از نظر عن عجق « آدم ضضضاگر هسی دوس  دااته بااه ،باید با صدای بلند بهه!» هوانگ گلجدری عی گه  _

ردر عردس و واو هس  هه اگه عبتال ادی ، به ارتراعش بلند ای و همر خم هنیض نمی گم عجق، نمی گم این

 ...دوس  دااتن ،هه هر دو اینردر جمالت بدرگ و اابل ارتراعی هستن هه نجه باهااوآ بازی هرد

دض انبدر عی هندض نمی چجمانم رویش عانده، پارسا آنردر عردانه و ع کم، آنردر درس  و با طماندنه ررم عی زن

 .اوانم چجم بهدرم

_ ... 

 به عن این فرص  عی دی هه به  یابتش هنم و ازاوآ بهم؟ _

_... 

رو در روت از رسم گزتم ، دوس  دارم رار  ررفتو بدنی و اینکه هرگد و هدچ ل ظه ای هه داری بهم جواب  _

  !باهم آانا هرده نباایعی دی ، به فکر ع ب  و ادای دین و هر چددی هه عارو بدجتر 

 .سرم را پایدن عی اندازمض نزسش را آرام بدروآ عی دهدضآرام ار و با صدای خوش رنهش صدایم عی زند

  .نزس_

چه بهویم؟ سرم هنوز هم پایدن اس ض هم عن ساه  عی اوم و هم اوض عی دانم اینردر عاال هس  هه فرص  

ی دانم چردر عی گذرد ولی به خودم جرات عی دهمض سرم را داده ررفهایش را دروآ ذهنِ درهمم، جور هنمضنم

 .هه باو عی گدرمضعی بدنم دوباره همه انهجتانش را در هم ازل هرده و به عن خدره عانده

 !نمی دونم چی بهم؟ _

 .لبخندش عثل همدجه عی آید و نرش چهره بی نظدرش عی اودض پارسا ، فرط پارساس ضعثل اسمش

ید بهی ، بدوآ اینکه عنذب باای بهو، هم عن ، هم او ! دو اا آدم عاال و بالغدم،پس هرچی هه عی دونی با _

اینم باید ابول دااته باادم، نظرعوآ برای دیهری هم از درجه ارترام برخورداره ، هم اابل ابولض به خصوص 

ر جوابی از طرف  برای رس هر هدوعموآ نسب  بهمض عن اعروز اگه اوعدم و عرابل  نجستم ، عی دونم عمکنه ه
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بجنوم، ولی اینم عطمننم اگه الب  و ارساس  به عن ضضضامایلی دااته بااه، اا دندا دنداس  امام االامو برای 

  .در هنارت بودآ عی هنمض راو هر چی اما بهی

لبخند عی زند و زعردهایش انهار به سارل رسدده اند، آراعند ولی اهجاآ خدلی چددها هس  هه نمی خواهم 

 .بدر هنمان

راستش، عن واانا نمی دونم در عرابل ررفات چی باید بهمض فرط عی اونم بهم اگه عجق و دوس  دااتن _

 ...اینردر باارزاهض اابل ارتراعهض در عرابل ررفهای اما فرط عی اونم بهم

 .ساه  عی اومض نهاهش رنگ عی گدردض برق عی افتدض خاعوش عی اودض لبم را ار عی هنم

 ...  دااتن و عجق یه رس دو طرفه وزعه ، اما و خانواده ااوآ برای عن خدلی خدلی خوبدن ، اعابرای دوس _

نهاهش سر عی خورد و سر عی خورد عی رسد به روی عددضچه بهویم هه زبانم را بزهمدضچه بهویم هه بلند بلند 

 .واژه هایش را ردی  نکند

یبا راه دوس  دااتن نجوآ داده، به عنواآ هسی فکر عی هنم هوانگ گلجدری خدلی اجنگ گزته ،خدلی ز_

هه اعروز از رس  بهش گزتی ، فرط عی اونم ی  هلمه بهم ، عن اوآ آدعی ندستم هه اراره بلند از رس  بهیض 

نمی گم عتاسزم، چوآ هر هسی نسب  به رس و اصمدمش در عورد دوس  دااتن و عجق و اجکدل زندگی، 

ابل ارتراعه و البته برای طرم عرابلش ،اعددوارم همدجه به عنواآ یه دوس  برای خودش عرایدی داره و براش ا

 ...خانوادگی و آانا هنارم باای ،ولی به عنواآ رسی هه گزتی عن نمی اونم ابول هنم ضضضببخجدد اعا

امام عِن عِن هایم را گوش عی هندضساه  و آرام با هر ررفم سر اکاآ عی دهدضچجم عی گدردضچجم عی دوزدض 

نزسم پج  لب هایم عی عاندض سرش را اکاآ عی دهدض دلم نمی خواهد دل بجکنم، دل بلرزانم، اعا ررفهای او، 

 .این جسارت و اطمدناآ را به عن عی دهد، ررفم را بدنم راو به هماآ سب  نااص و هلمات اکسته ی خودم

 !عذرخواهی ندارهض این انتخاب عن و البمه _

هماآ را باو عی آورد ضچجمم هه به او عی افتد، انهار خدا نزس گدر هرده ام را آزاد صدای یااهلل راج رسدن نها

 .عی هند

 عدارم ندستم جوونا ؟_

پارسا بلند عی اود و عتناابش عن همض سالم عی دهدمض دس  و پایم رعجه گرفته اندض رالم دس  خودم ندس ض 

ه  هردآ را از استخواآ هایم سلب هردهض راجی با استرس ررفهایی هه اندده ام و جوابی هه داده ام، نای رر

 .پارسا دس  عی دهد و نهاهش رو به عن عی چرخد

  .خوبی دخترم ؟ ادم رو چجم عا گذااتیض خوش اوعدی_

ع ب  از بدن هلمه به هلمه ررفهای این عرد عی ریدد و باز هم عن نمی دانم چرا رس و رالش و انرژی 

 .ش اس اطرافش اینردر عثب  و آراعش بخ

راجی، اجازه عی گدرد وهنارعاآ عی نجدندض پارسا، آرام ررم عی زندض لط  عی هند و چجم در چجمم نمی 

اودض هنوز التهاب انددآ ررفهایش نخوابددهض خدارااکر هر چه گز  و عن انددمضبا آعدآ راجی خاامه یاف ض 

ه برایش ریخته، از هوعن و اهورا هه راجی، ررم عی زند و از همه جا عی گویدض از باغچه وبرناعه هایی ه
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ررفهایش را به گوش نمی گدرند و هر دو دس  به دس  هم داده اند و دارند باغچه را هن فدکوآ عی هنندض هر 

بار هم به اسم پسرش عی رسد، با لذت پدر صلواای روانه ی روش غایب هوعن عی هند و هر بار درخجش عجق 

 .م هایش اوج عی گدردپدرانه اش با بردآ نام هوعن در چج

راجی را صدا عی زنند و او عذرخواهی عی هند و عی رودضپارسا سر به زیر ار از ابل و عهرباآ ار از همدجهض 

ررم های دلش را زده ، عی گوید دوس  دااته اگر نه، هم عی انود عستردم از "ررم عی زند و عی گوید 

راس  عی گویدضخدلی چددها  "  و عوازی رفتن اس  زباآ خودم بااد ، عی گوید ااید اسم  عا ااصال ندس

او عرد هوار هجددآ و الدر بازی ! برای ارساسش و زندگی اش ندس  و نبوده  "عی گوید و آخرش هم عی گوید 

ضدوس  دااته ررفهایش را عنطری بدند، دوس  دااته جوابش چدد دیهری بااد، اعا راو هه انتخاب عن همدن 

ه بوده ، دوس  دارد باز هم رویش رساب هنمض دوس  دارد اگر چددی هس  ، عن خودم اول و آغاز ررفهایش ن

 . "را عنذب نکنم

نهای  عهربانی و ارترام و درهش را عی رساندض ولی دوس  دااتن و عجق را نمی اود ازسدر هردض اگر عاال 

این  وانه نبودم، زندگی و گذراآبودم عی نجستم و عرابلش عی گزتم ااید به نتد ه برسدمضولی عن دیوانه امض دی

عدت در هنار عرد دیوانه ای به اسم اهورا ، دیوانه ارم هم هردهض او عی رودضهمانطور هه آرام آعده بود و ررفهایش 

را آرام زده ض نارارتم، انهار باری بدرگ روی دوام انداخته اند و عن نتوانسته ام درس  به عرصد برسانمض دوس  

اعترام نکندض اصال هرگد عن را به چجم دوس  دااتن نبدندضاعا اد و عن نمی دانم ضضضفرط عی دااتم هرگد پارسا 

 .دانم، راستش را گزتمض همدن

نهاهم دور اا دور باغچه عی چرخدض راجی را هنار عددش اه باغچه عی بدنمض به سمتش عی روم و عنتظر عی 

ج  ااع  هایجاآ به چجمش عی آیمض لبخندش طرش عی عانم، اا دو عرد هنارش بروندض واتی عی روند و عن از پ

  .گدردض به صندلی هنارش اااره عی هند

 بدا دخترم ببدنم چه خبرا داری؟_

  .آعده ام رسم ادب به جا بداورم و فرط خدارافظی هنم

  .عمنونم ، اگه اجازه بدین، برم_

 .هنوز هم طرش اجنگ لبخند روی صوراش هس ض سرش را اکاآ عی دهد

 دو دادره هنار عنِ پدرعرد بجدنی، نمی اه؟ دختر هه ندارم واال دلم خوش اه دختر فرهادم، عثل دختر راو_

  .خودعه

چرا هه نمی اودض انرژی عثبتی هه از ل ن ررم زدنش، ساطع عی اود و آآ اسبد  خوش رنگ گرداآ دروآ 

ولی خدلی دستش نمی گرف ض فرط دستش رالم را خوب عی هندض بابا علی، هم یکی عثل همدن اسبد  داا ض 

دانه هایش را عی انداخ  ض دانه های   وا  هایی هه خدلی غرق فکر عی ادض از سر طااچه برش عی داا  و هی

یااوای و خوش رنگ اسب ش هنوز هم یادم عی آیدضولی رد  هه عن نادانی هردم و گمش هردمض عی نجدنم و 

 .راجی سمتم بر عی گردد

 عراد هس  ؟ خب، زندگی بر وفق _
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 .سرم را اکاآ عی دهم

  !اکر_

 .اسبد  را بدن انهجتانش اکاآ عی دهدض لبش عی جنبد و عن چجمم دنبال هر اکاآ دانه هایش عی رود

  .رفدق عا هه رفته و پجتش سرام نهاه نکرده، سرش گرعه دیهه_

 .عی گوید و عی خنددض سرم را اکاآ عی دهم

  .دارآ نه ضضضنه عداآ ، یه خورده عجغله _

 . لدواآ روی عددش را پر از چای عی هند و عرابلم عی گدردضلبخندش را اکرار عی هند

  !دختر هه آدم دااته بااه، عی اه پج  پدر، عن هه چددی نهزتم هول هردی _

 . سرم را ارم زده، از ل ن اتاب زده ام پایدن عی اندازم ضلدواآ را بدجتر به سمتم هول عی دهد

 همدجه هس ض چه هارا عی هنه؟عجغله هه _

پدرم این روزها خدلی هارها عی هردض زندگی اش را رج به رج زیر و رو عی هرد ض زندگی اش را باو و پایدن عی 

هردضدیجب اا خود طلدنه ی صب  در باغ راه رف  و هر چند دادره ی  بار به عهناز سر زد و باز ادم زدض اب 

  .خوبی برایش نبوده راجی

  .ونمنمی د _

  .عی خندد

عهه عی اه دخترا از پدراوآ خبر ندااته باان ؟! اوآ یکی پدر صلواای هه رید به رید هارای فرهادو خبر  _

  .داره

 .راس  عی گویدض عهجدد و پدهدری هایش هدچ جا دس  از سر او بر نمی دارد

  .عهجدده دیهه _

ار عی اود و عطمنن ارضهمی روی صندلی اش سرش را اکاآ عی دهدض ل ن ررم زدنش اغددر عی هند و آرام 

  .خم عی اود

 خودت هه خوبی نه ؟زندگی سر جای درستش نجسته ؟_

زندگی سر جای درستش به این زودی ها نمی نجس  ، ولی عن دااتم با هماآ چددی هه راجی با ررم نهاه 

 .یادم داده بود از پسش بر عی آعد

  .هخوبهض اوهل هه بکنی برده چددا رل عی ا _

 .لبخند روی صوراش وسن  عی گدرد و نهاهش رنگ ا سدن عی گدرد

  .اوهل و االش ، به خودش هه اوهل هنی خودام هم راهو نجون  عی ده و هم آروع  عی هنه_

راس  عی گز ض هماآ ابی هه عی خواستم بروم و ساهن خانه پدری اوم ض هی دس  اسبد  به دس  او رو به 

و اااره عی هرد، یادم عی آعدض راجی با هارش عرا یاد، بابا علی انداخته بودضوا  هایی آسماآ و چجمانی هه به با

هه عی خواس  راهم را درس  انتخاب هنم و عن عثل همدجه اوهلش را ندااتمضراجی عن را آآ اب یاد پدر 

 .بدرگی انداخته بود هه هنوز، هه هنوز اس  اه دلم از هارش عی گدرد
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  .رق با اماس  _

  .د ش را آرام روی عدد چرخ عی دهد و گواه ای عی گذارداسب

خدا یه واتایی ننمتایی رو هه ازاوآ جا عوندیمو، بهموآ بر عی گردونه، ببدنه چند عرده هالجدمض دادآ او به  _

 دفرهاد و فرهاد به او ،از هموآ ننمتایی هه خدا انهار خدلی هر دواونو دوس  دااته عنای  هرده ، ادر ننمتم بای

 دونس ، عهه نه دخترم؟

  !ننم ِ پدر دااتنض خدایا چه عهربانی

خدلی دنبال این ننم  گجتم راجی ،نه بدن زنده ها ! بدن ابر و عرده ها ، گاهی دلم برای واتایی هه عی  _

 ...اونستم دااته باامش و ندااتم و نذااتن دااته باام عی سوزه، اعا

 .ردض نهاهش عی هنمضدوباره هماآ لبخند آراعش بخجش را عی زندعداآ ررفم عی آیدض دستش را باو عی گد

گله ی چددی هه اازاق افتاده و فکر به چددی هه اموم اده دخترم به جد آزار چددی نداره ، فکر خودت از  _

راو به بند باشض راو هه داریش ، راو هه هناراهض پدرت عرد خوابختده ،خدلیض خدارواکر ضضضبارها این روزا 

راش اکر گزتم ، ااید رکم  اوآ باویی این بودهض به فکر اوآ باش، نه گذاته ای هه دیهه ندس  و دستش از ب

  .این دندا هوااهه

 ...نهاهم یاب  به دانه های براق اسبد  اس  و گوام به ررم هایی هه آراعم عی هندض خدلی آرام

 عجتری عی آید و عن بلند عی اومض عی گوید ه ا؟

روم بهتر اس ض ااهدد عی هند هر وا  خواستم بدایم، خانواده را یادم نرودض عی گوید به فرهاد بهو خدا عی گویم ب

خدلی دوست  دارد ضدو اا، دواا دختر نصدب  هردهض عی گوید خدا بنده ای را دوس  دااته بااد و برایش عدید 

 .ه اش دوس  داردهرده باادضدختر نصدبش عی هند و عن و عهجدد را اندازه ی دختر نداات

آرام از باغچه بدروآ عی زنمض نددی  غروب اده و آسماآ نارن ی خوارنهش را چتر هرده و دارد هم هم پهنش 

  .عی هند

هوای خوش عطر نددی  غروب را، نزس عی هجمض دوس  دارم اا خود خانه ادم بدنم ضهلمه به هلمه ،ررفهای 

بند از رفتنش خدلی سنهدن اده اندض چه هنم؟ عجق هه اانوآ پارسا جلو چجم هایم رژه عی روندض اانه هایم 

 . سرش نمی اود، یا عی خواهد بسازد یا خراب هندض عن عی خواهم اگر عی سازم هم، با اهورا بااد

 !او این ا چکار عی هنی سدندرو ؟ _

و اخم عداآ ابروهایم  صدای او هه در سرم عی پدچدض عثل عدخ در زعدن فرو عی رومض این ا هم بود؟! بر عی گردم

  .عی نجدند ض ی  دس  واعانده اش در جدبش عانده و آآ یکی چند اا نرجه لوله هرده زیر بغلش را اراطه هرده

 !همه جا هستی؟ _

 . به سمتم عی آیدضچانه اش را باو ار، از همدجه عی گدرد 

 !هزج  اوعدی ؟هر جا هار دااته باام، هستمض نهزتی این ا چکار عی هنی ؟دنبال لنگ  _
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چجمانم را درا  عی هنمض بارها به هر زبانی گزتم نهو وعصب ، نهو سدندرو و هر بار هه عی خواهد عن را با 

خاک یکساآ هند عی گویدض نه به آآ دیجبش ! نه به راو! بلکه اه امام ررم های دیجبش دوباره همدن هلمه 

 .وعصب را گزته بود

افتم و بدوآ آنکه جوابش را دهم به راهم اداعه عی دهمض هم اانه ام عی اود ضاز به سم  هناره خداباآ راه عی 

گواه ی چجم عی بدنم ابرو در هم عی هجد و لب هایش را عثل پسرک اخس وجودش، جلو عی دهدضاینردر 

آازته هستم هه روصله ی او را هم ندارمض اه اه دلم رسی اعروز دوس  داا  به جای پارسا و انددآ ررم 

 . ای او ، این عرد عرابلم بود و ررم عی زدض رس سرخوردگی امام وجودم را خدلی ناگهانی گرفتهه

 !بدس  و خورده ای سالته یاد نهرفتی یکی باهات ررم عی زنه، جواب بدی _

نه ، انهار اعجب بند از عداها روی خط و خطوط اعصاب ندااته عن همدن دم غروبی دلش عی خواهد یورامه 

  :هه بکجدضعی ایستم و به چجماآ سداه و ع دب لننتی اش ! زل عی زنمضبا ااهدد عی گویمبرود و اد

نه، دنبال هزجم اوعدم و نه،هاری با اخص اما دارم ، دارم عی رم خونه، عی خوام ادم بدنمض اصال دارم عی رم  _

  !د ر ک ،خوب اد؟ ول هن دیهه

د و نههم عی داردضاخمش اینبار جدی اس ، ولی اه اه بر عی گردم و عی خواهم برومض بند هدزم را عی گدر

 ! نهاهش برق همدجهی را دارد، با ی  عننی ع دب و غریب جدیدار

 عهه عن گرفتم  ؟ _

 اااره به باوی سرش عی هند و عن نمی فهمم یننی چه؟ 

یکی باید بااه اا دم خونه دعوا دارم ؟! این چه طرز برخورده ، د ر هم بخوای بری انها انها هه نمی اهض باوخره _

  .اش همراه  بداد، از ارت رار  اه

 .دیوانه خودش هم نمی فهمد چه ردی  عی هندضندجخند بدجنسانه ای عی زندضعستاصل عی نالم

 اوآ عن چی بهم؟! دارم عی رم خونه، اگه اما اجازه بدین، جواب رف  و آعدعم راو دیهه باید بهتوآ بدم ؟_

 .د و به سم  باغچه عی هجدبند هدزم را عی گدر

بدا بریم عن هارعو هنم ، همراه،بر عی گردیم ، او راهم برام انری  هن ، ببدنم این ا چکار عی هردی؟ ادرینی  _

  های این ارو خوردی؟

 . به همه چدد آدم هار داردض با همدن هارهایش دیوانه ام هرده

 ... خدلی _

  اانه ی راستش، خم عی هند ضی  اای ابرویش را ناجوانمردانه برگه ها را بدن عجتش عی گدرد و سرش را سم

 .باو عی دهد ضسر لوله اده برگه ها را روی اانه ام عی زند

 !ف ولم؟_

_... 

 .دوباره عی زند و لبخند بدجنسانه ای عی زند

  !پر رو؟ _
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_... 

 .دوباره عی زند

  !علم غدب دارم؟_

_... 

  !عدخرفم ؟_

_... 

 .اده را اینبار زیر بدنی ام عی زند ضچجم درا  عی هند و ابرو باو عی اندازدسر برگه ی لوله 

 !زورگو ام ؟! عُردی هه ؟ _

در جواب ررم هایش چددی نمی گویمض بند هدزم را از عداآ انهجتانش بدروآ عی هجم و به سم  خداباآ عی 

 ! رومض دیوانه ی عردم آزار

م زدآ دم غروبم هم پریدهض اصال عهر عی گذارد، آدم رال و هوای عی ایستم اا عاادن بهدرم، رال و هوای اد

 . دلش و خودش عال خودش بااد

  ! فکر عی هردم او رگ دیوونهی هاا  هارو نداری _

_... 

اخم عی هنمض لبم را به دنداآ عی گدرمض نوک پایم را عصبی به زعدن عی هوبمضهنارم عی ایستدض صدایش جدی 

 .عی اوندض چجمانش را انگ عی هندعی اودضابروهایش در هم 

  چددی اده ؟ _

با چجم های وق زده ام، خدره اش عی اومض هر چه اده بود همی رس هایم اعروز بدجتر از ابل نسب  به او، 

 .درد عی هند

_ ... 

با دنداآ باویی اش، لب پایدنش را دنداآ عی گدرد و رها عی هندض ابروهایش در هم ار عی اوندو جدی ار از 

 .همدجه خدره ام عی اودضجدی ار از همدجه نهاهش زیر و رو هجی عی هند

 !نزس ؟ _

برگه ها را بدن عجتش فجار عی دهد و ناله جمع ادنجاآ در عی آیدضصدا هه عی زند، رس عی هنی دندای او و 

در ارساسات سر خورده ام، اینر  اطراف  سکوت و خلسه و سزددی هاعل اس ض هاش هرگد صدایم نمی زد و

  .گرگم به هوایجاآ نمی گرف 

و آعاده زدآ و دعوا   چجم عی گدرمض عی خواهم راه بدزتم عرابلم عی ایستد و با چهره ای جدی، اعا نه عصبانی

 :عی گوید

 اازاای افتاده؟ چرا این عدلی ادی ؟ _

اری، برای او باز عی خواهد همه چدد را بدرگ هندض اگر اازاق عا  خدره اش عی عانمضچه وا  پدهدری س ؟

  .عننایی ندارد، برای عن هم پر از عننی اس  و هم بی عننیضنمی دانم اصال ، رس عنلق بودآ عی هنم

  !چددی ندس ض اما به هاراوآ برسدن _
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اخم عی هندض عصبی عی گوید: اینردر اماضضض اما بند نام عن نبند، وایسا همراه بر عی گردیمض باید ببدنم هی 

 ؟ جادو و جنبل  هرده

سایدده ادآ دنداآ هایش را برای بار اول در عرابلم عی بدنم ض ررص عی خورد؟! واانا داا  در عرابلم ررص 

جادوگرت! ولی فرط به همدن جمله بسنده  عی خورد؟!دوس  دارم همدن هدزم را بدنم فرق سرش و بهویم خودِ

 . عی هنم، اا از ارِ خدرش رار  اوم

  .برم عهجدد اوعده ، عی خوام زودار_

بند هدزم را بدن عجتم عی گدرم، نه دلم عی آید بروم و نه دل عاندآ دارمض رس گدنده ی سرخوردگی و اعدد و 

آرزویی هه دوس  دااتم، با او ا ربه هنم و رس ع دب و جاذبه ی هنارش عاندآ، نه پای رفتنم را رره  عی 

اا دس  هایم پایدن عی آید و روی بند هدزم و  دهد و نه پای عاندآ را نهه عی داردضخدره ام عی عاندض نهاهش

بند بر عی گردد و روی صورام عی نجدندض پوس  لبم را عی هنم و به اه خداباآ نهاه عی هنم ،رس و رال ادم 

 ...زدنم رفتهض رس و رالم و امام فکرم اده خواندآ ذهن او ضضضالب او

 :بدوآ آنکه نهاهش را جدا هند عی گوید

  .به ادم زدنتم عی رسی اگه عنتظر بمونی_

چه اصراری دارد عن عنتظرش بمانم؟! عرب عی رومض پای عاندنم ندس  ، پای رفتنم، سب  ار اس ض سرم را اکاآ 

عی دهمض برعی گردم و عی خوام بروم به چهار ادم نرسدده، بند هدزم را عی گدردض اینبار واانا ا مل ندارمض 

 .ال چه عرگم ادهض عصبی و بلند عی اوپما مل هدچ چددش را ندارم ض نمی دانم اص

 چده ؟ _

ابروهایش بدجتر در هم گره عی خوردض هد  را از اانه ام عی هند و دس  عی گدردضآرام ار از ابل، ولی عصبانی 

 :عی گوید

 ! نه واانا یه چددی  هس _

 !هنم؟خدایا با این عرد عنلوم ال الی هه البم را اسدر هرده، چه هنم ؟! خودت بهو ، چه 

  .چی هس  ؟ا هه، ول هن دیهه_

با استدصال نهاهش عی هنمض نمی دانم ایر غروب دلهدر و هوای نم زده و چند اطره پراهنده و رید باراآ اس  ، 

نمی دانم اایدر ررفهای پارسا و فکر های عجوام اس  ؟ نمی دانم آرزوی ع الی هه پر و بال گرفتنش را خدلی 

رق نجده و رورم را خراش داده ! هر چه هس  اند عی اومض عکث عی هندض بند دوس  دااته ام ببدنم و ع 

هدزم را بدن عجتش عی گدرد و جلوی چجم هر دویماآ باو عی آوردضدو جمله ررم عی زند و ده ها بار البم 

 .اکاآ عی خورد

عی اه ،واتی واتی این بند هد  و عصبو اینردر او عجت  عچاله عی اه، واتی نهاه  هی رید و درا  _

 اندی عی هنی، بغض عی هنی، یننی یه چددی  هس  ،پارسا چددی گزته ؟
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با جمله هایش، ول عی اومض از همه جا خبر دارد! چجم عی دزدم و دستم را دراز عی هنم اا هدزم را بهدرم ، 

وی ار هم هد  را عرب عی هجد و خدره و اخم آلود نهاهم عی هندضاو عنتظر جواب اس  و عن پای رفتنم ا

 .ادهضانهار امام وجودم دوس  دارد، از زیر ذره بدن نهاهش فرار هندض اه هد  را عی گدرم و عی هجم

 !از ه ا خبر داری با پارسا ررم زدم؟_

 .لبش ه  عی اودض صدای پج  سرم بر عی گرداند

 !عن گزتمض وای نباید عی گزتم ضضضدختر عمو ؟_

ایش لبخند گرم و دوستانه ای عی زندض دس  خودم ندس ، به او هوعن، با ه  روی دستش و عدن  روی عوه

 .هم اخم عی هنمضسرم را اکاآ عی دهمضنهاه هوعن ل ظه ای رنگ پجدمانی عی گدردضهنایه عی زنم

  .عهم ندس  پسر عمو ، عصر بخدر_

 انوم و صدایبه هر دو پج  عی هنم و به ع ض رسددنم، ااهسی جلویم عتوا  عی اودض نوف بلند اهورا را عی 

  .هوعن عی گوید و دلم نمی خواهد برگردم  چی اده ای هه

 .ولی صدای عصبی و بلند او را عی انوم

 ! چی اده ندارهض عثل همدجه ل  باز و یه دنده خانم، هاراو عی هنه ، اعصاب آدعو چدد عرغی عی هنه _

 .صدای هوعن و خنده اش عی آیدض دعش گرعش را عی انوم

ا را دارم ا ربه عی هنمض سرخوردگی پر از عجق و دوس  دااتنضسرخوردگی از دوس  دااتنی بدارین رال دند

هه هدچ چددی برایم، به جد هلکل هردآ، دلخوری و ررص خوردآ، نداردض دوس  دارم بارها، به دو جمله اش 

ودض دوس  دارم رتی فکر هنم و نکنمض به دو جمله ای هه اهورا به سادگی گزته بود و اا اه البم را لرزانده ب

صدای ررص خورده و عصبی اش را بارها در سرم اکرار هنم، اعا بغ ی هه راه گلویم را بسته نمی گذاردض ااید 

  !اغراق بااد، اعا او، عن را بهتر از خودم اناخته

اده به باراآ اروع عی اودض اطره اطره ، نم نم ، هاش عی اوانستم عثل هماآ انری هه اعروز پرند برایم فرست

 همدن اطره های دل انهددش، بی دغدغه بهویم 

ض"چردر این دوس  دااتن های بی دلدل خوب اس  ،عثل همدن باراآ های بی سوال هه هی عی بارد"  

بند هدزم را بدن عجتم عی گدرم و به خودم عی چسبانمضعاادن دور عی اود و همردم ادنش را با هوعن عی 

و باز عی هنمض هم دوس  دارم اصویر رفتنش را رز  هنم و هم دوس  دارم  بدنمضچجمانم را چند بار عی بندم

 .فراعوش هنم

  " ! لنن  به رفتن  هه اجنگ عی روی"

دانه های باراآ روی ادجه ی عاادن عی خدند و عن جلوی ارساس خدنده جمالت آخر اهورا را روی ادارهای 

همدجه ااصال ندس ، ااید اگر اسم  رس پارسا عوازی رفتن بود ، اسم  رس عن به   البم عی گدرمض عجق

  .اهورا، هم ااصال ندس ! آخ هه، هنارت عاندآ عذاب الدم اس 

 ... او اعروز انهار عن را عی دیدی ولی عن دلم دیدآ نمی خواهد، خودت را عی خواهدض!خودِ خودت را

  .عی پرد و دس  هایش را بهم عی هوبددرِ خانه را باز نکرده،عهجدد، جلویم 
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  مضسالم، عن اوعد_

ابروهای گره خورده ام هوهش را ناهوک عی هند و دستاآ در هوا عانده اش عی افتندض لب هایش آویداآ عی 

  .اوند

 !چی اده ؟_

اهورا سرم را اکاآ عی دهمضامام طول راه به این فکر هردم عن چرا عثل دوسال پدش دل به عجق ی  طرفه ی 

داده ام؟چرا هر بار او با هارهایش آزارم عی دهد و عن عثل دیوانه ها دل نمی هنم؟ عری م؟ چرا عثل آدم به 

  .زندگی ام نمی چسبم؟ لبخند نصغه ای به رویش عی زنم

  سالمض خوش گذا ؟_

ه ادعم همراهم صدایِ پدام گوای ام عی آیدض بدوآ آنکه اهمدتی بدهم، به سم  اااام عی روم و عهجدد ادم ب

 .عی آیدض در را باز عی هنم، داخل عی اوم و عی خواهم ببندم، دستش عانع عی اودض نهاه روان، هدرش اده

 !نزس ؟_

 . سرم را اکاآ عی دهمض ناراضی امض عرده هرده ام ، دیوانه اده ام

  عی اه بری بدروآ عهجدد جاآض بندا با هم ررم عی زندمض بااه؟_

و نه عی گویدض در را پج  سرش عی بندد و به سمتم عی آیدض لباس هایم را عوض عی  سرش را اکاآ عی دهد

  .هنم و هر هدام را داخل همد اااق پرت عی هنم

خودم را روی اخ  عی اندازم و ساعدم را روی چجمهایم عی گذارمض دس  خودم ندس  هر ل ظه اازااات این 

تر از همه دلم اعروز عصر اپددآ عی خواسته و اهورا و عدت جلوی چجمم عی آید و اا  هایم عی چکندض بدج

هارش رالم را بدار هردهض عذاب الدم اس  فکر هردآ به او، انزر دااتن از او ضدوس  دااتن اوضنمی دانمض چه 

  هنم؟

عهجدد هنارم روی اخ  عی نجدندض دستش را روی ساعدم عی گذارد و االش عی هند و عی خواهد برش دارد، 

  ! ض اجر عی زنم برودض اعا او هم ی  هاا  دیوانه اس ض سم  و ل  باز و خودخواهنمی گذارم

  . جلوار عی آید و دس  عی اندازد و بغلم عی هندض سرش را روی سدنه ام عی گذارد

  !چی ادی او ؟نزس _

_... 

 داری گریه عی هنی ؟_

_... 

  !عی گی چی اده ؟ دارم دق عی هنم-

 . ویدض ساعدم را ع کم از روی صورام عی هجدجمله آخرش را پر بغض عی گ

 نمی گی؟ _

چه بهویم؟ بهویم دلم را پی ادم به ادم برادرت داده امض بهویم دلم پی هسی رفته هه ی  روز ع ض رضای خدا، 

عثل آدم با عن رفتار نکردهض ی  روز، جدی امض نهرفته و فکر عی هند، با هل هل هردآ، زورگزتن، عن همبازی 
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بهویم دیروز عادربدرگ  را دیده امض بهویم عادرت دیجب دیوانه اده بود و عن را هم بی نصدب  اش هستم؟

نهذاا ض بهویم دیجب به فرهاد هاا  گزتم، بابا و اا خود صب  چجم هایم دنبال ادم هایش رفته و آعده و 

مض اعا اعروز عصر، عثل نهرانش بوده امض بهویم اهورا دیجب اهورا نبودض در چجمانش فکر هردم، عجق دیده ا

همدجه بود! بهویم اصال و اصال دلم نمی خواسته پارسا ادعی جلو عی گذاا ض بهویم برادر دیوانه ات هه، اینردر 

 .ادعای عاال بودنش عی اود، گاهی هودک عغد ارین عرد دنداس 

اید ذره بدنی جمع بهویم دلم را به عردی داده ام هه رمای  هایش ع دب و غریب اس  و ع ب  هایش را ب 

  .هنم و اعا آزار هایش سر به فل  هجدده ضعچ دستم را عی گدرد و بر عی گرداند

 !دست  چی اده ؟یه روز نبودعا ،چه خبره این ا؟_

  .چددی ندس ، برو عهجدد_

 .بدجتر خودش را هنارم جا عی دهد 

  .نزس _

دور عوهایم را عی هجم و دردم عی آیدض صدای بلند عی اومضلبه ی اخ  عی نجدنم و با امام اوانم هش پدچدده 

عنترض عهجدد و چکار عی هنی او را عی انوم و بی اهمد  به دس  هایی هه به سم  عوهایم عی آیند، هش 

  .را عی هنم و همراهش هلی عوی بلند، هنده عی اود و عی آید

  عهجدد عی اه انهام بذاری؟_

  .عی گردم و چجم در چجمش خدره عی اومضاند عی اومنوف، او هالفه ارم عی هندض دخترک سم ! بر 

 چی عی خوای ؟_

 . لب برچدده نهاهم عی هندض اااره به عن آازته عی هند

  .خواهرعوض همونی هه همدجه دیدم_

  .ه  دستم را روی صورام عی هجم

 خواهرت، یه آدمِ هه اوآ به یه خلوت ارتداج دارهض اجازه عی دی؟ _

 .خنده دارد هه، عی خندد و بوسه آبدارش روی گونه ام عی نجدندنمی دانم ه ای ررفم 

  .اربوآ خواهرم برمض چجم عی رم _

امام عدای را هه عهجدد انهایم گذااته به در و دیوار و طرش رو اختی و عل زه ها و نرش و طرش های هار اده  

  .روی چوب های اخ  و همد ها نهاه عی هنمض فکرم جمع نمی اود

ام را عی هنم ذهنم را جمع هنم و به چددی فکر نکنمضباید به پارسا، فرص  عی دادم! نه، عن آدعش امام سنی 

  !نبودم

امام سنی ام را عی هنم به چددی فکر نکنمض به اهورا، فکر نکنم و امام عدت، عردی با هاغذ های لوله اده زیر 

  !بغل جلوی باغچه، جلوی چجمم عی آید

  .پدجانی عهناز را، عثل ی  فرزند واانی، عی بوسدد، جلویم رژه عی رود آآ ابی هه خم اده بود و 

 !امام عدت،هارهایش جلدی چجمم عی آید و در فکر نکردآ، به او ناعوفرم
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صدای ررم زدآ بلند عهجدد عثل همدجه از پایدن عی آیدض عهناز را از دیجب دیهر ندیده امض اصال از سر اب 

ناز نجندده ام! بی خدال فکر هردآ و زانوی غم بغل گرفتن عی اوم،همد لباس هه رسدده ام هدچ صدایی از عه

هایم را جمع عی هنم و عوهای گره خورده ام را اانه عی زنمض اب اده و صداهای پایدن بدجتر عی اود و 

 .صدای او، هم عی آید

هم، ببدنمش! صدای پدام دستم روی دستهدره اااام عی عاند و پای رفتنم عرب عی رودض بر عی گردمض نمی خوا

گوای ام بلند عی اودضبی روصله و برای فراعوش هردآ ادم های ع کم و سنهدنی هه از راهرو عی گذرند 

 : خودم را عجغول باز هردآ پدام هایم عی هنمض پرند پدام داده

ه ای و هم نارارتم هه ارساس پارسارو ابول نکردی و هم خوا الم هه هسی رو ع کم او الب  نهه داات "

  "عااق ادی، خوابخ  باای نزس جانم

پرند جاآ، خبر نداری عن با خودم هم خوددرگدری پددا هرده امض از بس با خودم هلن ار رفته ام، به همدن  

  !زودی سر از ادمارستاآ در عی آوردم

  .پدام ابلی را باز عی هنم و نواته ی پارسا، رال دلم را جور غریبی عی هند

 "س همدجه نزس بماند و عثل همدجه، زندگی ببخجداعددوارم نز "

لبخندی به پداعش عی زنمض پدام بندی را باز عی هنمض همانی هه دادرا واتی خانه رسدده ام و عهجدد پا به پایم 

 . ادم عی زد صدایش آعده

کر نکنم بند اعا یه چددی  بود و هس  ؟ نهو نه، هه هالعوآ او هم عی رهضباید اانوآ جدید، برات بذارم؟ ف "

 "!وابصره هم بخوره ،هووم؟! داری رو اخالق اجنهم دس  عی ذاری سدندرو، رواس  هس  ؟

فکر عی هنم اا ه ای این دندا باید هجز  هنم ؟! اا ه اها باید او را از بر هنم و ناله های البم بی صدا و بی نوا 

 ! م را عی پرسی، بی انصامدر ااریکی همدن اااق و اب ها سوسو هنندض!اهدید عی هنی یا رال

صدای اره ی آرام به در، چجم هایم را از صز ه ی خاعوش گوای ام عی هندض سنی عی هنم نزس همدجه 

 :باام، اگر بجودضعهجدد آرام سرش را از بدن در داخل عی آورد و با لبخند دنداآ نمایی عی گوید

کس  عجری رفتی، اه اااق زل زل به آدم نهاه خوبی ؟بدا بدروآ دیهه، روصله ام سر رف ض عثل این آدعای ا_

  !عی هنی ، رال آدم با دیدن  عی ره او اوطی

اخ  پرت عی هنم و ادم از ادم برندااته ام و به سم  در نرفته ام   سرم را اکاآ عی دهمض گوای ام را روی

 .صدای اهورا عی آید

 درس  ررم بدآ بچهض زنده اس  ؟ _

 .ر رالدکه در اااق را اا اه باز عی هند و با دستش به عن ایستاده، اااره عی هندچجماآ عهجدد برق عی زند و د

  !نمی دونم ، عصری هه به زنده ها نمی خوردض بدجتر در رال دریدآ و باریدآ بود_

لبخند را روی لب های هر دو عی بدنمض دس  خودم ندس  ابروهایم نددی  هم عی اوندضبه در رسدده نهاهش بر 

خدره ام عی عاندضصدای سوسن خانم از پایدن عی آید و عهجدد را عی خواندض عهجدد زود بدایی عی  عی گردد و
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گوید و عی رودض دستهدره در را عی گدرم و بدوآ آنکه نهاهم رتی ل ظه ای و عثل چند یانده ابل روی او 

 .عی اودبنجدند، ررهتش عی دهم ض در به ندمه نرسدده، ه  دستش را رویش عی گذارد و عانع 

چجمانم را عی بندم و باز عی هنمض نزس عمدری عی هجم و عوض اینکه هوای اازه ریه هایم را پر هند، عطر 

 :ر ور او در هاعجاآ عی نجدندضآرام و با سری هه پایدن گرفته اا صورت رو به پایدنم را ببدند عی گوید

 خوبی؟ _

  !داده ام ، عن با خودم و ارساسم درگدرم، نه اوسرم را باو عی آورم ضناچارمضعی دانی چرا؟چوآ عن دل 

  !امام سنی ام را عی هنم، هاری نکنم اا فکر هند، ی  چددی هس 

سرم را اکاآ عی دهم ضدستهدره را به جلو عی هجم اا در را ببدندم دوباره عانع عی اودض نهاهش خدره ام عاندهض 

ام عن را در همدن ل ظه سلول به سلول اجری  هندض همی پر و پدماآ ، پر جذبه، عواکافانهضانهار عی خواهد ام

 .نددی  ار عی آید، واتی ررم عی زند هرم نزسش به صورام عی خورد

 !هوعن عذر خواهی هرد ،گز  اگه از ررفش نارار  ادی اصدی ندااته،عرصر یکی دیهه بوده _

همد  به جمله آخرش و عرصر بودآ در را رها عی هنمض در عرب عی رود وآرام به دیوار پجتش عی خوردض بی ا

 :هسی ، آرام و بدوآ آنکه نجاآ دهم چددی برایم اهمد  دارد عی گویم

  !عی دونم ، ااکال نداره _

  .راهم را عی گدرم و اصد رفتن دارم ولی صدای واعانده اش دوباره نههم عی دارد

  !ااکال داره _

 :ررص اعا آرام عی گویدبی اهمد  به ررفش ، دوباره ادم جلوعی گذارم، با 

 اگه عجکلی نداری این چه طرز برخورده ؟_

با آآ اخم های ی  عنی اش خودش جلو عی آیدضخدره ام عی عاندض هرگد برای نهاهش رد و عرز  .  عی ایستم

 !انددن نمی هند، این بجر

 !عن خوبمضخب_

  .سر جلو عی آوردض آرام ار اده اعا نهاهش جدی س 

 خب ؟_

  .بروم بازویم را عی گدردض اینبار نهاهش همانی عی اود هه آآ روز در اااق اره  بودراه عی افتم 

_... 

 .بازویم را اکاآ آراعی عی دهد

 پارسا چددی به  گزته ؟ _

 ...با ررفش سرم اندو با اتاب باو عی آیدض دوس  ندارم هسی بزمهد عخصوصا خود او

 نهض اوآ بنده خدا چی داره برای گزتن؟_

 . انه نهاهم عی هندعواکاف

 پس چه هارت داا  ؟_
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  .دارد از رد خودش فراار عی رود ضاند نهاهش عی هنم

  عن عی گم هوعن، یا پارسا یا برده چکارت دارآ؟ _

سرش را باو عی اندازدض بازویم را اکاآ عی دهم اا از اسارت پن ه اش آزاد اود ولی او رهایش نمی هندضاینبار 

 .و اجر عی زنمواانا عصبانی عی اوم 

  !ولم هن _

  .ابرو در هم عی هجد

  نکن نزس؟ _

رالم از خودمض از عجق و دوس  دااتن و از سرخوردگی ام بهم عی خوردض از این نزسی هه از بدن دنداآ هایش 

عی گوید و باز هماآ ان و آهنگ، غریبی دارد، بدار عی اودض بازویم را اکاآ عی دهم رهایش هه نمی هند اا  

 ج  پل  هایم عی آید ، پر بغض نهاهش عی هنمض چه بهویم خدال ناهوهش رار  اود؟اا پ

او همدجه به عن عی رسی عدل  همونی عی اه هه عی گیض با همه خوبی، با عن فرط ب ث و دعوا و هل هل  _

 ... عی هنیض رو اعصابم عی ری، فرط عن

م و نه ؟ آرا  آنی اغددر عی هندض گله عی هنمااکم عی چکدضپن ه اش روی بازویم ال عی اودضرنگ نهاهش به 

 :عصبی عی گوید

اوآض گله عی هنی؟ خب اوام همدجه به عن عی رسی ل  بازی  گل عی هنه و عی خوای عصباندم هنیض عی  _

  ...دونی، عن جوای ام، زود ااطی عی هنم، ولی

  .اا  بندی، بی اجازه از عن عی چکدض نهاهش، روی صورام عی عاند

  .خودم با خودم و روزگارم درگدرم، چکار او دارم؟درد بی درعوآ خودعو دارمعن  _

 :خدره در چجمانش، عی گویم

  !راو ولم هن _

بازویم را رها عی هندض عرب عی روم ض اخمش هنوز هم هس  ضانهج  اااره اش را باو عی آورد و عرابل اکاآ عی 

 . م رو در رو و چجم در چجمش عی گویمدهدضنمی فهمد، هرگد عننی نهاهم را نمی فهمد!دار

آدم درد بی درعوآ ام دااته بااه باید به هس و هارش بهه ، عی فهمی چی عی گم؟عی فهمی نزس؟ هر  _

  دردی داری بدا و بهوض یادت نرفته عا یه خانواده ایم! رفته؟

 !نمی فهمدد، به خدا نمی فهمددض دردم، خودش بود! خودش و اخالق های بهاری اش

وزخند عی زنمضفرط نهاهش عی هنمض اینبار اوس  هه، نرطه ی ااصال، نهاهماآ را عی بردض و نزس عمدری عی پ

  .هجد ضل نش آرام ار عی اود ولی اخم هایش هنوز سر جایش عانده

 چند روز دیهه ،عی خوام برم جایی همراهم عدای ؟ _

  .ش را عی هندان ب عی هنمض هم از ل نش، هم از خواسته اش! زبانم هار خود

یه بار اوعدم هافده ، اگه دوباره اراره با یه آدم دیهه از گذاته عدخرم این خانداآ روبرو بجم ، بهجتم بااه  _

  !نمدام



 

خواجه پور)ونوس( زهره –رمان دور دنیای تو می گردم   

  .نور اس  در چجمانش عی درخجدضاز چند یانده پدش، اا به اوآ صد و هجتاد درجه اغددر عی هندض عی خندد

  !یکی هه همدجه برزخ بوده ، برای او رو نمی دونمبهج  ندس ض جهنمم ندس ض برای عن  _

 .سوالی نهاهش عی هنمضبا چانه اش به سم  پله ها اااره عی هند

 عدای ؟ _

  .نه ی ع کم و ااطع ام وصدای نزس گزتن هالفه اش درد البم را بدجتر عی هندضاانه به اانه ام عی اود

 پس عدای ؟ _

به پله ها اااره عی هندض ادم بر عی دارم و صدای آرام ،اعا عتزکرش  چجمانم را برایش درا  عی هنمض با دستش

 .را از هنارم عی انوم

  .اعروز هر اازاای برات افتاده خارج از خانواده دنبال رلش نهرد ، راو هه عا هستدم پارسا و برده غریبه اآ_

  .از گواه چجم عی بدنمش ض ابرو در هم هجدده و خدره به جلویش اس 

 !نبود چددی _

 .سرش را اکاآ عی دهد

  ...اعددوارمض راو دیهه عا در ابال هم عسنولدم ، اینو هرگد یادت نره، او انها ندستی و عن _

سرم را بر عی گردانم و نهاهش عی هنم اه جمله اش را نمی گویدض چجم عی گدرد و به اااق خاعوش و ساه  

 .عهناز و پدرم نهاه عی هند

 

*** 

و را هماآ جا عی گذارمض به سالن هه عی رسم، عهجدد اانه به اانه پدرم اکده داده و در رالدکه جلو عی افتم و ا

اند و پر هد اآ از دو روز خوب و اردویش عی گویدض با لبخند ی  دانه پز  بدرگ را سم  دهاآ فرهاد هاا  

هندض خواهر دااتن عی بردض دس  خودم ندس  ع ب  های عهجدد و سرزندگی هایش رالم را گاهی خوب عی 

یننی لبخند ، یننی زندگی هردآ، یننی یکی هس  گاهی غر بدند ،گاهی بخندد،گاهی رتی رسادت های 

دوس  دااتنی هند و او بزهمی یکی از جنس و رنگ خودت دوست  داردض به ع ض دیدنم دستش را باو عی 

 :برد و ااد و سررال عی گوید

  .اینم آب ی نزس_

 .و به رویم لبخند عی زند سر پدرم بر عی گردد

  .سالم_

  .سالم دخترم_

دستش را دراز عی هند و اااره عی هند روی عبل سه نزره ای هه با عهجدد ااغال هرده اند، بنجدنمض نددی  ار 

 :عی روم و عی خواهم روی عبل هناری اش بنجدنمض نهاهم عی هند و ل وجانه عی گوید

 اوآ جا نه_

  .ی هندبا دس  به هنارش اااره ع 
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  !این ا بغل بابا_

صدای خنده ی عهجدد را عی انومض عن هم لبخند عی زنم ض سنی عی هنم چهره ام چددی را نهویدض ولی پدر هه 

بااد ع ال اس  درد فرزند را نزهمدض پدر بااد و نزهمد دروآ چجم های فرزندش درد نجسته ، پدر بااد و 

 .نزهمد چددی درس  سرجایش ندس 

 !؟رال  خوبه _

 :سرم را اکاآ عی دهمض عهجدد دهاآ پر از پزکش را باز عی هند و عی گوید

 ...رالش خوب_

چجمانم را دور از چجمش! برای عهجدد درا  عی هنمض دهاآ پرش بسته عی اود و آرام اداعه جمله اش را عی 

 .گوید

 !ار از این نمی اه_

ار عی هندض اهورا عی آید و عرابلماآ عی سرم را اکاآ هوچکی عی دهم و عی بدنم عهجدد خودش را جمع 

  .نجدند

 . اخم عداآ ابروهایش با چند دادره پدش دندا دندا فرق هرده! عهجدد ظرم پز  را عرابلش عی گدرد

 .داداش، بدآ روان ای_

ابروهای اهورا نددی  ار عی اوند اعا فرط با چجم هایش خط و نجاآ عی هجدض با نهاهش به عهجدد عی گوید، 

 .چه طرز ررم زدآ اس این 

اعا سکوت عی هند و لب هایش را بهم عی دوزدض گاهی چجم هایش به زعدن اس  و گاهی به عاضاز عن به فرهاد 

 !هاا ضاز عن به عهجدد ضاز فرهاد هاا  به عن و سکوت هرده

دس   اخبار هه امام عی اودض سوسن هم دس  به همر و با پاهایی هه به جاآ هندآ جلو عی آید سدنی به

  .نددی  عی اودض بلند عی اوم و سدنی چای را از او عی گدرم

  .صدام عی هردی، سوسن جاآ_

  .لبخندی به رویم عی زند

  .بهترم عادر! دست  درد نکنه_

سدنی به دس  به سم  پدرم عی روم، فن اآ چای اش را بر عی دارد و اجکر عی هندض عهجدد، خودهار دس  

 دب و غریبش را بر عی داردض به او هه عی رسمض ی  دستش زیر چانه اش عانده و عی اندازد و عاگ عروسکی ع

خدره زعدن اس ض فکری، چجم باو عی آوردض ل ظه ای رویم عی عاند و بند به سدنی نهاه عی هند ،دس  بلند 

ار خاطب ارعی هند و فن انش را بر عی دارد ض اجکر آراعی عی هندض به ع ض بر گجتنم و نجستمض پدرم او را ع

 .عی دهد

  !اهورا _

 .چجمانش از فن اآ عداآ دستانش هنده عی اود و باو عی آیدضروی فرهاد هاا  عی عاند

 چددی اده، پسرم؟_
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نهاهش اول روی عهجدد عی نجدند و بند عن و بند پدرعاآ ضعهجدد انهار چددی را رس هرده هه عاگش را روی 

 .اده و خدره اهورا عی اود عسلی هنارش عی گذارد وبا چجم هایی دادق

 عاعاآ چرا نمداد؟_

 .فرهاد خاآ بر عی گردد و به او نهاه عی هند

  !عهه عادرت خونه اس ؟_

  .عهجدد سرش را اکاآ عی دهد

  .از عصری اوعدم از اااق بدروآ ندوعدهض گز  سر دردم_

 . روی عدد عی گذاردچجماآ پدرم بر عی گردد و به اهورا نهاه عی هندض اهورا فن انش را هالفه 

  فکر عی هنم رال عمه یه خورده بهم ریخته اس ، یننی_

 .عتنااب امام ادآ ررفش ، بلند ادآ اند عهجدد را عی بدنم و ادم های بلندش را به سم  پله ها

 !چرا پس نمی گدن اماها ؟! ا  هرده بودم ،دیدین ؟ _

وی رد ادم هایش و ایر هم و بی جاآ هزش چجمم دنبال عجق دختری، برای عادرش عی رود و ل ظه ای ر

 .هایش روی فرش ها عی عاند

 .اگر عن هم عادرم بود، رتما عثل عهجدد آازته به سمتش پرواز عی هردم

عادر را اصال نمی اوانم ارجمه هنمض دور بااد و نددی ضغریب بااد و آانا ، زنده بااد و عرده ، عادر را نمی "

انهار خدا واتی ارار بود آدم و روا را به زعدن بزرست  ، گواه ای از همه ی  اود ارجمه هردض عثل خود پدرض

هتاب ها و ذهن ااعر ها و نویسنده های دندا را خالی هرده هه هسی نتواند اندازه ی ی  آوا ضضض واج و ررفی ، 

 .ارجمه و هلمه ای در خورااآ پددا هند

  .عادر، عادر اس 

  .پدر، پدر اس 

س ض هدچ چدد نسب  ندس ض عجری ع دب اس  هه از یاخته و سلولهای ورایتی هر هسی به هدچ چدد هلمه ند

 " جاآ رگ و پی و البش عی رود و دوعُهر بدرگ و زیبا روی امام زندگی اش ر  عی هندضپدر ، عادر

 .فرهاد خاآ هم بلند عی اود

  .یننی چی ؟! اعروز بدروآ هار داا ، گز  دیرار عداد_

عن نهاه عی هند ض بلند عی اوم بروم ،رس عی هنم ااید جایم این ا نبااد، اعا دس  پدرم عچم را اهورا، اول به 

 .عی گدرد

 چددی از هم پنهوآ نداریم ، وایسا بابا ببدنم چی اده ؟_

  .عی ایستم و اهورا هم عرابلماآ عی ایستد

  .اوره و درعانش ندس بهتره به دهترش بهدم بداد خونه، راو هه خودش راضی به از سرگرفتن عج_
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نهاه پدرم خاعوش عی اود و با اانه های افتاده، بی آنکه چددی بهوید، عی رودض عن و او ایستاده به رفتنش نهاه 

 .عی هندم

 عجکلی پدش اوعده؟ _

 .سرش را باو عی اندازد

 .نه_

عرصر رال و اروالش هه خودش را روی عبل عی اندازدض هوم بلندی عی هجدض ایستاده ام و نمی دانم چه هنم؟! 

 !عن ندستم؟! هستم؟

 عن عرصرم ؟نه ؟_

با امام ادآ ررفم آنچناآ نهاهش برزخی عی اود و بدوآ ررم زدآ خدره ام عی اود و چجم غره عی رود هه 

  .رعق از پاهایم عی رود و عی نجدنمض جرات سر بلند هردآ هم ندارم

 :ض هنارم عی نجدند و با هماآ لب های برچدده عی گویدعهجدد بند از چند دادره پر بغض و بغ هرده عی آید

 این ا اازاای افتاده ؟_

 ! نهاهم به اهوراس  و از اهورا به عن

 ! نه_

 .عهجدد اعا عصرّانه ررفش را اداعه عی دهد

 !چرا یه چددی اده ؟عاعاآ این اکلی نبود عن رفتم_

 .صدای، اهورا بلند ار از ابل عی اود عصبی به عهجدد عی پرد

 ! عی گم، نه_

 !عهجدد خودش را جمع ار عی هند و به سمتم عی خددض ل  بازی انهار در خوی و رگ و ریجه همه عاآ اس 

  !او بهو نزس_

  .جرات نهاه هردآ به اهورا را ندارمض دس  هوچ  و سزددش را عی گدرم

 !چه اازاای دختر خوب ؟_

 .را اکاآ عی دهد عچ بانداژ اده ام را عی گدردضخدره اش عی عاندض سرش

  !اگه او عی گی پس هدچی ، راس  عی گی_

درش عوج عی زندض عهجدد را عخاطب ارار عی دهد و با دستش   اهورا ابرو در هم هجدده و با ل نی هه رسادت

 .به عن اااره عی هند

 آدم فروش، فرط این راس  عی گه ؟_

خنده ام عی گدردض سنی عی هنم نخندم و خودم را بدن این بلبجو از ل ن او و ادافه اش و رال  عظلوم عهجدد 

 .رسوا نکنم

 !رساس ادی عهجدد ؟ _
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از عن فاصله عی گدرد ، اخم بدن پدجانی اش عی نجدندض عثل دختر بچه ای هه عی فهمد، او را با عروس  و 

 !خوراهی گول عی زنند و او به روی خودش نمی آورد

 !ااید_

  .ی بدروآ عی آیدسوسن خانم از آاپدخانه با رال نذار

  !نزس عادر ، عن رالم خوش ندس ض ااعو خودت عی هجی ؟_

سرم را اکاآ عی دهمض سوسن اب بخدری عی گوید و به سم  در خروجی عی رودض اهورا از جایش بلند عی 

اود و اا دم در بدراه اش عی هندض ااهدد عی هند استرار  هند و عا خودعاآ هارهایماآ را عی هندمض نهاه 

سن با عجق رویش عی نجدندض با لبخند ناسوری هه درد ازش بدروآ عی زند، پدرای پسرعی عی گویدض هر سو

 .سه، در سالن ساه  عی نجدندم ض هدچ صدای از هدچ ه ای خانه نمی آید

 .اهورا هالفه بلند عی اود و به سم  پله ها عی رود، نرسدده به پله ها ااع  پدرم را عی بدنم

 .ماآ رال دیجبش عی آیدض عهجدد اند جستی عی زند و عرابلش عی ایستدفرهاد هاا  با ه

  .بابایی_

آنچناآ پر بغض و دردانه عی گوید هه عنِ خواهرِ اازه از راه رسدده، دلم ضن  عی رود و پدرعاآ را نمی 

 .دانم؟!لبخند هم جانی به روی عهجدد عی زند و دس  عی اندازد و اانه اش را عی گدرد

  ین ، چددی ندس ، آرام بخش خورده، باید با دهترش ررم بدندم ضضضخب؟الوغش هرد_

عهجدد سرش را اکاآ عی دهدض هنوز ررم از دهاآ فرهاد هاا  در نداعده اهورا گوای به دس  به سم  رداط 

 ! عی رود

غبتی و هدچ هداعجاآ ر  بلند عی اوم و فن اآ ها و ظرم های روی عدد را جمع عی هنمض عی گویم اام بکجم

 ضبه خوردآ نجاآ نمی دهند

صب انه را روی عدد عی چدنمض چای را دم عی دهمض ساع  نددی  هز  اس  هه عثل هر صب ، اهورا از بدروآ و 

  .از پله هاض ولی چهره هدچ هداعجاآ نجاط هر صب  را ندارد  با گرعکن ورزای اش عی آید و پدرم هم

بااند، چهره هایجاآ هه نه همه چددااآ داد عی زندض ولی زآ ها  عردها ع دبند! آنردر هه اگر دردی هم دااته

  .نه ! زآ ها خدلی هارها عی هنند

عردهای زندگی ام اعروز صب  گرم ندستند ! رعق راه رفتن انهار ندارند! رال ررم زدآ ندارد! چجمانجاآ صب  

 ! ندیده اس ، هنوز

ا از روله ی بدن دستهایش و نهاه پدرم از هُ  روی عبل جلوی در آاپدخانه عی ایستمض سالم عی هنمض نهاه اهور

هنده عی اودض هتی هه هر صب  هماآ باو عی پواددض هتی هه بارها دیده بودم عهناز با عجق انش عی هند و 

  !باعجق درددل هایش را روی اار و پودش عی ریدد

م را عی دهندض عهجدد، هوله به دوش و با راو انها از عبل هنده اده و روی بازوی پدرم خانه هرده ضهر دو جواب

پاهایی آویداآ و صورای گرفته، از راه عی رسدض سالم آراعی عی دهد ضصدایش عی زنم بداید صب انه بخورد، عدل 

  .ندارعی عی گوید
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 این بچه را ه ای دلم عی گذااتم؟

 . وادبه پدرم نهاه عی هنم، او هم بدوآ آنکه به سم  آاپدخانه بداید هتش را عی پ

 اعروز خونه ای یا سرهار باباجاآ ؟ _

  .ارتماو خونه ام_

 .سراکاآ عی دهد

  .عهجدد برسونم، یه سر بدروآ هار دارم، ان ام عی دم، اا دو ساع  دیهه بر عی گردم _

عهجدد و فرهاد هاا  عی روندض اهورا، هم، به ااااش عی رودضبه آاپدخانه بر عی گردمض هدچ صدایی، از هدچ جای 

  .خانه نمی آیدض عهناز، از هماآ دو اب گدش، سکوت هرده بود! جرات نمی هردم، بروم و روبرویش اوم

 .اهورا لباس عوض هرده عی آیدض نهاهش روی عدد عی گردد با دستم اااره عی هنم

 چایی، برات بریدم؟_

 .نه ای عی گوید

  عی اه یه سدنی، چددی بدی صب ونه برای عمه ببرم؟_

عی دهمضوسایل روی عدد را جمع و جور اوی سدنی عی چدنمض امام عدت باوی سرم ایستاده و  سرم را اکاآ

خدره ی رره  دستانم اس  و امام عدت البم بی اعاآ، عی هوبدض هره را بر عی دارم هنار برده چددها بهذارم 

 . ضدستش را دراز عی هند

 !اوآ نهض دوس  ندارهضضض عثل عن_

س  عی گوید او هم هره دوس  ندارد ! راو دیهر ی  وجبی ام ایستاده و عن هر ل ظه سرم را اکاآ عی دهم، را

 !ارس رسوایی دارم

صدایش از نددی  عی آید، اینردر هه فکر عی هنم خود عنم! اانه به اانه ام عی ایستدض گاهی وسایل را جا به 

 .جا عی هند ،گاهی دستش، هنارم دستم عی آید و دلم عی ریدد

  ونه خوردی؟خودت، صب_

 .نهاهش نمی هنمض نخورده ام ، عدلی هم ندارم

 خدلی عادت ندارم ، برات بذارم؟_

دستش را دراز عی هند واکه ی هوچکی ناآ از گواه ی ناآ روی عدد عی هند و به دهاآ عی گذاردضاز واتی وارد 

  .آاپدخانه اده، امام ررهااش آرام اس 

 !برام لرمه بهدر_

عی زندضبی رواسم ، پندر را روی ناآ عی عالم ، ناآ را اا   هنوز ایستاده ، هنوز البم ع کمسرم را اکاآ عی دهمض

 !عی هنم به سمتش عی گدرمضنهاهش عی هنمضبه رویم لبخند عی زند

 .چجمانش عی درخجند ! عی خندند

  .خالی؟ خسدس _
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رم اااره عی هند و ابرو عی به لرمه دروآ دستم نهاه عی هنم و بند به اوض به گردوهای خرد اده ی اوی ط

  .پراند

 .هر صب  این وری لرمه عی گدری! خوب بهو چی عی خوای، برات بذارم _

 .صدایش نرم، اوی گوش هایم عی نجدند

  !هووم!خدلی چددا_

بی رواس و گد م و اینردر رواس پرام نمی فهمم چه اصال عی گوید! فرط دوس  دارم از این همه نددیکی و 

هنمض لرمه را بر عی گردانم و دوباره روی پندرها را گردو عی ریدم ضبه سمتش عی گدرم، چجمانش  فرار  انهایی،

آهن ربا عی اوند و نمی دانم اول صب ی چرا براده های ارساسی ام را هی زیر و رو عی هنندضدستش را دراز عی 

را جلوی صورام عی گدرد و اکانش  هند و لرمه را عی گدرد، ی  دور عی چرخاند و ابرویش را باو عی دهدض لرمه

 !عی دهد ضهالفه ابرو در هم عی هجم، خواش عی آید اذی  هند دیهر

 ...عن اون وری عی خورم ،او هه نمی خوری سدندر_

 .سریع انهج  اااره ام را باو عی آورم و عرابلش عی گدرم و ررفش را اطع عی هنم

  .اول صب ی رو هوفتم نکن_

  .یم عی گدرد، نوچی عی هنم و عی گدرعشعی خنددض لرمه را جلو

 چه هارش هنم اوآ ؟_

لبخند عی زندض گواه ی آویداآ و افتاده ی االم را روی اانه ام عی اندازدض برای ل ظه ای البم عی ایستد! 

سوسوی چجمانش چددی عثل باراآ های دل انهدد، اردیبهج  روی البم سرازیر عی اودضچجم در چجمم عی 

 :یددوزد و عی گو

 !بخورشض نوش جون _

 :سدنی را دس  عی گدرد ضدر رال رفتن بر عی گرددض با چجمانی هه ارارت درااآ زبانه عی هجد، عی گوید

 !یادم بااه اانوآ صب انه اجباریستم به عاده ابصره هام اضافه هنم_

رواس او به لرمه هایی هه اخم عی هنم و او لبخند عی زند!عی رود و عن عی عانم و لرمه ی او ،عن عی عانم و 

عی دیده ! عن عی عانم و نوش جاآ گزتنش و آآ اُنِ پایدن ون وا گونه ی صدایش درس  جایی هنار گوام و 

 ! ااصال به البم

 

*** 

صدای پچ پچ آرام از سالن هنوز هم عی آیدض نی های ادجه ای را، اوی لدواآ های ارب  آلبالوی دس  ساز، 

گرفته، پج  عدد نجسته و گواه انهج  اااره اش را به دنداآ گرفته ض باوی سرش سوسن عی گذارم ض عهجدد،

 .عی ایستم و انهجتش را از دهانش بدروآ عی هجم با اخم های ظریزش نهاهم عی هند

 چته دختر خوب ؟_

 . سرش را باو عی پراندض سدنی را به سمتش هدای  عی هنم
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 اینو عی بری ؟ _

اندازد ضدلم به رال ناهوهش عی لرزد ضی  نهاهم به سالن و صدای پچ پچ بدروآ اس  و دوباره سرش را باو عی 

 .نهاه دیهرم، پی بی اراری خواهرهم

عهجدد جاآ ، او هه خودت دیدی عادرت چددیش ندس ض چرا نهرانی ؟ خودت عی دونی پدش زعدنه ی  _

  .افسردگی دااته، اوآ آدم بدرونم برای همدن اوعده

ااکی از چجمش عی غلتد و دلم را سوراخ عی هندض دستم را روی صورت عهتابی و نرعش عی اطره ی بدرگ 

  .گذارمضاطره اا  داغ را عی گدرم

اینکه هس ض اینکه سایه اش باوی سراهض هر ل ظه رسش عی هنی خوبهض ننم  بدرگدهض این چددا زود گذره  _

  !هذرونه، همدنعدیدمض فرط هم  هردآ عی خواد اا عادرت این عررله رو ب

 .سرش را ه  عی هند و به ه  دستم عی چسباندض لبخندم را عهماآ نهاه زول و غم زده اش عی هنم

  .عاعانم خدلی اذی  اده _

  !عی دونم_

خودش نمی گه، اعا عاعاآ بدرگم همدجه با ررفاش اذیتش هردهض ااید اگر دایدم، وضع عاعانم بهتر بود، عهه _

 نه؟

  .عهرباآ، خانه را دلداری عی دهمدختر، ساده دل و 

  !ااید عدیدمض زعاآ برای بن ی اازااات رالل عجکالاه، برای بن ی هاش، نه_

  .خدارواکر اهورا هس ، اگه نبود عاعاآ اا راو دق هرده بود_

_... 

 خوب عی اه، نه؟ _

 .سرم را اکاآ عی دهم

  !خوب ارم عی اه ، او بدرگش هردی عدید عن _

 .ی بوسدض دلم گرم عی اود ضخودش را عثل بچه گربه ای علوس عی هند و اند و نبات عی اوده  دستم را ع

 واانا عدیدام؟ _

بلند عی اوم ض خم عی اوم و روی سرش را عی بوسم و طرّه ی عوی آویداآ بدروآ زده از اال صورای اش را به 

 .سم  عرب هدای  عی هنم

  !هبابیِ عناز هر عدیدی عدید اریض دردونه ی رسن _

 .عی خندد و دل نازک خواهرانه ی عن، آرام ار عی اود

  بوی هباب عداد؟ _

سرعاآ بر عی گردد و او را اکده زده به چهار چوب در آاپدخانه عی بدندم ضنمی دانم دلی هم عانده هه بخواهد 

 .اکاآ بخورد؟عهجدد صوراش را پاک عی هند ض اخم های او را عی بدنم هه در هم عی اوند

  چده عهجدد؟_
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 :عهجدد، لبخند ناسوری عی زند و پر بغض عی گوید

  .هدچی داداش_

ادعی نددی  ار عی آیدض راو سه ضلع ی  خانه ایم و ستوآ هایش جای دیهری دارند االش عی هنند، برپا 

 .بمانندضخدره عن عی اود و به عهجدد اااره عی هند

 چه خبره ؟_

  .ورا، با ابرو به عهجدد اااره عی هنمرو به اه  سدنی را دس  عی گدرم و

  .هدچی! عی خواد سدنی اربتو ببره انبلدش عداد-

  :عهجدد دعاغش را باو عی هجد و اخس وبا چجماآ درا  اده عی گوید

  نخدرمض هی گزته؟_

ه آرام عی اوم واتی خواهرهم اینردر دلش دریایی و بدرگ اس  و رورش زول هه یادش عی رود، اا به راو چ

 . دردی دااتهض سدنی را به سمتش عی گدرم

  .یاب  هن_

چجماآ درا  اده اش را ی  دور در هاسه عی چرخاند و سدنی را دس  عی گدردض رواسم هس ، امام عدت 

اهورا به عدید ادآ های خواهرش، نهاه عی هندو هم هم ابروهایش از هم فاصله عی گدرندض عهجدد، سدنی به 

چراغ های اضافه آاپدخانه را خاعوش عی هنمض او هنوز هم سر جایش ایستادهض ظرم دس  راه عی افتد و عن 

هد  های خانهی هه اعروز با عهجدد و با هلی ادطن  پخته ایم را بر عی دارمض اعروز هال عدل این عرد فرق 

  .ه ادههرده !گرفته و آرام اس ض عثل هدچ روزی هه در این عدت دیده ام، ندس ! امام عدت به زعدن خدر

 عی خواهم از هنارش رد اوم، ولی عهر عی اود؟

  عی اه هنار بری؟_

نهاهش از زعدن هنده عی اود و روی صورام عی آید و لبخند هم جانی عی زندض از جلوی راهم هنار عی رود و با 

 . دستش اااره عی هند

 عهه عی اه نرف  ؟! هی جرات داره نره ؟ _

 . نمی آورد نهویم ضاصال سر دلم عی عانداز هنارش رد عی اوم و دلم طاا  

 هی به هی عی گه، ارسناک؟ _

دستش را دراز عی هند و از عداآ ظرم ی  اکه هد  بر عی داردض اانه ای باو عی اندازد و به جلو اااره عی 

 .هند

 فکر عی هنم سرت خورده جاییض راو عهه جرات داره هسی بهه ؟_

هم سر جایش بر عی گرددض دوس  ندارم نهاه عااش به ی  جا یاب  صدای خنده اش عی آیدض خوب اس  او 

اودض دوس  ندارم نهاهش از عمق و ازافد  همدجهی اش بدزتد و به سب  خودش با او ررم عی زنم و انهار 

  . رگ خواب این عرد گاهی عدلش عثل خودش اس 

  ...سرم هه به جایی خورده، خدلی واته، از واتی فکر هنم_



 

خواجه پور)ونوس( زهره –رمان دور دنیای تو می گردم   

عی هند و عن ع بور عی اوم دررال رره  نهاهش هنم ضاوجه ام را هه عی بدند با ندجخند خاص همی عکث 

  .خودش ررفش را عی زند

 !او رو اوی ابرستوآ پددا هردمض به نظرم اون ا یه چددی او سرم زدی از هموآ وا ، ارسناک ادم_

ند، این عرد؟! نزسم را ل ظه ای ربس عی الب ناسازگار عن، به اِهن و اُلُپ عی افتدض چرا عثل آدم ررم نمی ز

  .هنم و دوباره و آرام بدروآ عی فرستم

  !واانا؟ یادعه، عنم بودم،سدلی زدم _

با ررفم سکوت عی هند و ابرو در هم عی هجد! روی دلم باز هم عی عاند، اگر هارش را یادآوری نمی هردمض به 

 .وعن را عی انومع ض رسددآ به جمع دونزره دوس  دااتنی سالن، صدای ه

  .اهورا اینو گوش هن_

 . گوای اش را عرابل صوراش گرفته و با دا  خدره ی صز ه اش اده

 ...آیا عی دانستدد هه_

 . اهورا، هنار هوعن عی نجدند و یکی ع کم سر اانه اش عی زند

  .بسه هوعن دیونه ام هردی با اینا _

رم هد  را عرابلجاآ عی گذارم و انارفش عی هنمض نهاه هوعن، لبخند پر از ادطنتی عی زندض خم عی اوم و ظ

آرام همدجهی اش را باو عی آورد و در رالدکه عدنکش را روی بدنی عرب عی هجد، سری اکاآ عی دهد و 

عصرانه گوای اش را عرابلش عی گدرد ضبا صدایی رساار عی خواند و نهاهش ل ظه ای روانه ی عن عی اود و 

 .خندش عی گوید و عن عات و عبهوت عی اومبند اهورا! با هماآ لب

آیا عی دانستدد در یوناآ باستاآ پرت هردآ سدب به سم  عنجوق ی  راه عتدوال برای ابراز عالاه بوده  _

  اس ؟

همدنکه ررفش امام عی اود ،همدنکه، اس  را عی گویدض چجمانم فرط اندازه یه نزس به سم  عرد هنارش عی 

ی زند هه عمرا ضضض هرگد ، روی صوراش ندیده ام! عهجدد در رال خوردآ ارب  پق رود و او لبخند لننتیِ ع

بلندی عی هند و زیر خنده عی زند ضهوعن از خنده ی او عی خندد و عن عات و عت درم! اهورا ندجخندی عی 

  .زند

 !هار ا ط بوده ؟_

 .انهار سوژه ی جدید، دیهری، برای ررم زدآ های خاص خودش، پددا هرده

 !مدجه هه اصدِ ابراز عالاه ندس ، یه واتایی نرجه اتل طرفو هجددآه _

 :عهجدد، در رالدکه ارب  و صورت نوف اده اش را با دستمال پاک عی هند عی گوید

  !وی  _

اهورا عی خندد و عن چجمانم به هدکی اس  هه هوعن اوی ظرفش عی گذاردضدلم نمی خواهد رتی سرم را 

د سنهدنی نهاهی را رس هنمضهوعن، ظرم هدکش را دس  عی گدرد و در رالدکه به اکاآ دهم ض دلم نمی خواه

 :پجتی عبل اکده عی دهد و عن را نهاه عی هند با ل ن عرعوزی عی گوید
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  !بستهی به ند  طرفم داره _

 . اهورا، لدواآ ارب  را سم  هوعن عی گدرد

 یننی عی اه به این سب  خواستهاری هرد؟ _

 .د و دوباره عی خنددهوعن چجمکی عی زن

  .ااید! بستهی داره هجته نجدو رسم دلبری ام بلد باای_

 . اهورا، ی  اای ابروی لننتی اش را باو عی اندازد

خدره به عدد عی اوم و سنهدنی چددی وادارم عی هند، سر بلند هنم و از خدرگی به ی  نرطه دس  بکجم و 

، دلم هری عی ریدد ض با دیدآ نهاهم، چجمانش را جمع عی هند سرم هه باو عی آید و عنبع سنهدنی راعی یابم

 .و لبخند نرم و هوچکی عی زند و به سم  هوعن عتمایل عی اود

  .اوام با این آیا عددانستدد خوندن ض عهجدد اونه اموم هدکارو بخوره _

جمالت عرد روبرویم گم عی عهجدد، اهورای اعتراضی عی گوید و اکه ای دیهر هد  بر عی دارد و عن بدن امام 

 !اوم

صدای پایدن آعدآ هسی ازپله ها عی آید و همدعاآ با سر اهورا هه بر عی گردد، نهاه عن هم به هماآ سم  عی 

 . رودض دهتر امس، از پله ها هم اانه ی پدرم پایدن عی آید و عا همهی بلند عی اویم

*** 

ابانهاهی روش ع تاجم را نوازش عی هندض از نهاه هردآ همه عاآ وسط رداط ایستاده ایم نسدم دل انهدد 

عستردم به چجماآ اهورا واهمه دارم ض از هماآ ل ظه ع دبی هه گزته بود، عی اود به این سب  خواستهاری 

هرد و چجمانش را خدره ی عن هرده بود و آنردر هه سنهدنی اش وادارم هرده بود، نهاهش هنم و او با جمع 

خند هوچ  روی لبهایش، البم را اکاآ داده بود، از هماآ ل ظه، از او عی ارسددمض اعروز از هردآ چجمانش و لب

صب  الطلوع هارهایش عثل همدجه نبودض ع دب بودض انبدر وزم بود و هنوز هم هس  ض دل اکاآ بده بود و هنوز 

 .هم هس 

درد ضعن هم آرام و عردد فاصله دهتر امس، با پدرم دس  عی دهد و خدارافظی عی هندض از جمع فاصله عی گ

 .عی گدرم و به سمتش عی روم

  .ببخجدد_

هوعن، چددی به اهورا عی گوید و او رواسش پرت ررم هوعن عی اودض فرص  را غندم  عی امارمضدهتر 

  .لبخند دوستانه ای عی زند

  .بزرعائدد_

خواهی از جمع فاصله گرفته بودندو از نهاه دزدانه ای به سم  اهورا و هوعن عی اندازم ضپدرم و عهجدد با عذر

  .دهتر جواآ، خدارافظی هرده و به سم  خانه برعی گجتند

  عی اونم باهااوآ ررم بدنم؟_

 . دهتر سرش را با ارترام خم عی هند
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  .البته خانم هاا  !اازااا خودعم عی خواستم سر فرص  باهااوآ ررم بدنم_

د ادنم به اسم و نام فاعدل هاا  ها، عی خواندم و عن دس  خودم برای اولدن بار هسی در این عدت اازه عتول

ندس  عات عی عانم و ل ظه ای گد  نهاهش عی هنمضبا دستش به سم  راه عنتهی به در رداط اااره عی هند 

 . ضااوعااد  وار، همراهش عی اوم و هال یادم عی رود اهورا و هوعنی هم هستند

  .خب ضضض عی انوم _

از زعدن عی گدرمض چجماآ روانش در همدن ااریکی اب هم درخجش زندگی و اعدد دارندضبداق نهاه عاام را 

 .دهانم را فرو عی دهم ض او عنتظر ایستاده و عن امام اوانم ی  ل ظه با انددآ نام فاعدلم ا لدل رفته اس 

 ... عن ضضضراستش_

  .هدزش را از این دس ، به آآ یکی دستش عی دهد

 عجکلی هس ؟ _

 .را باو نهه عی دارم ض جاآ عی هنم ولی خودم را دوباره پددا عی هنم سرم

 درعورد عهناز خانم ضضضعی خواستم بپرسم رالجوآ خوب عی اه ؟_

لبخندش اصال نرفته هه بخواهد برگرددضدس  آزادش را بند گواه ی جدب الوارش عی هندض هماآ طور هه آرام 

 .از او عتوا  عی اود ادم عی زند،عی ایستد و رره  عن به ابند 

جای نهرانی ندس ض به پدراونم گزتم ، اا جایی هم باید از دغدغه های پدراوآ و همسراوآ عطلع ادم ، به  _

نظر عن ایجوآ عررله ی ب راآ اصلی رو گذرونده ، اینکه ی  عرابه امام دغدغه ها و ارس ها و نهرانی هااو به 

اندش ادآ خودش یه عررله پرش هس  ، ایجوآ از نظر عن با روی هموآ هسایی آورده هه باعث ارس و نهر

البته اینم باید بهم هه همهی  هم  خانواده ،خدلی زود عی اونن اوآ آراعجی رو هه ابال دااتن به دس  بدارآض

اما باید اوی این روند اایدرگذار باادد،افسردگی و ارس از دس  دادآ، عررله ای بوده هه سالها پدش،با عجاوره 

ی درس  عی اونسته رد بجهضایجوآ و خانواده هاهلی هردآ و چناآ هه باید جدی نهرفتنضروش ،اگر بدمار ها

بجه،جسم هم همراهش بدمار عی اهضاین اواخر،با عل  اصلی ر ور اما ، پررنگ ار ادآ عادراوآ اوی 

اوخره اده عهناز خانم بزندگدجوآ و اختالفااجوآ از گذاته و اازاااای هه اوی زندگی پج  سر گذروندآ،باعث 

 بند از سالها دغدغه هااو با صدای بلند بهه،ای هاش زودار گزته بود یا زودارم اندده اده بود! 

گواه ی االم را بدن دو دستم گرفته ام و عی چالنم ،اا امام دغدغه های خودم هم فریادی سر همدن اکه نخ 

 .های در هم اندده بااند

 عمکنه بدار بجن ؟ _

 . جواآ، عمدق نهاهم عی هندض ل ظه ای روی دستهایم عی عاند و بند صورامدهترِ 

 نهضضض اما نهراآ چی هستدن؟_

 .پج  سرم را نهاه نمی هنم،دعا عی هنم نداید ضنزس عدری عی هجم
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عن باعث بهم ریختهی اوآ ادم، نه؟ ر ور عن و بودنم این ا ،ایجوآ فکر عی هنه وجود و بودآ عن باعث _

دیهه اوآ آدم ابلی نبااهض عی ارسن عن همه ع ب  و اوجه پدرعو برای خودم بهدرم، ولی عن  عی اه پدرم

اصال چندن اصدی ندااتمضخودعم هنوز درگدر این عاجرامضاصدم از روز اول این نبوده عن ضضضعن فرط عی خواستم 

 چددی رو هه سالها فکر عی هردم ندس  اعا بودضرس هنم،همدنضعنضضض

 لبخندی به رویم عی زندض.ش بدروآ عی آوردو اینبار با هر دو ، دسته ی هدزش را عی گدرددستش را از جدب

ر ور اما باعث اده ایجوآ ارساس خطر هنن، ولی اینکه باعث بروز چندن رورده و راوای بجه، نه! پدش  _

از ررفهای خوداوآ ،زیاد  زعدنه های زیادی بوده ،اا این ایی هه البته عن از زباآ پدراوآ و اهورا انددم و البته

اهل ص ب  هردآ نبودآ ولی هموآ اندازه ای هم هه گزتن ررفهای خانواده ااونو اایدد عی هنه ، ر ور اما یه 

جراه بوده اا آادجی هه سالها زیر خاهستر بوده، انله ور اه ،اعا ارار ندس  این آادش باعث سوزوندآ هسی 

 ایی ببخجهضخانم هاا ! بااه ، این آادش اراره گرعا بده و روان

 . دس  از پر االم عی هجم و سرم را باو عی آورم ضلبخندش را عی زند

 ... دیهه و البته خب_

لبخندش و ل نش به عن هم سرای  عی هند اعا گذراضدغدغه دیهرم را عی گویم و اعددوارم چددی بهوید هه آرام 

 .اوم و رار 

جوآ و رورده ااوآ هم  عی هنه از ضضضاز این ا برم رتی برای همدجه عن عی اونم ضضضضیننی عی اونم اگه به رال_

 ... ، عی اونم

ررم در دهانم عی عاندض خج  عی اودض عی پردض اانه ام سنهدن عی اودض دلم عی ریدد و عطرش عی پدچد و 

 .خودش هه نباید این ل ظه بااد عثل همدجه بی وا  عی آید

نم ضبر عی گردم و ل ظه ای نهاهش عی هنم و اخم عداآ ابروهایش سنهدنی دستش را روی اانه ام رس عی ه

 .دلم را اکاآ عی دهد

چجماآ دهتر امس، روی اانه ام ل ظه ای عی عاند و بر عی گردد روی صورت عن و دهاآ باز عی هند اداعه 

 !ررفش را بدند، ولی عهر او اجازه عی دهد

 اما ارار ندس  جایی بری!  _

ی هه زیر پن ه اش دارد، عی رود! اوجه هند، با هماآ نهاه جدی به دهتر نهاه عی هند و بدوآ آنکه به جاآ عن

ررفش را عی زند ضهوعن هم اانه ی دهتر، عرابلم عی ایستدض دهتر لبخندش را دوباره عی زندض زوری ندس  ، 

وپرند و بی بی اظاهر ندس  واانا لبخند اس ، عثل لبخند های هوعن و راجی ض رتی عثل لبخند های پارسا 

 . عاهی
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از نظر عن رفتن اما ارار ندس  عجکل گجا بااه ، برعکس ر وراوآ وزعه اا ایجوآ با خودش هنار  _

 بدادضچوآ اما هم جدی از وااند  هستدن و البته پدجنهاد عی هنم،رتما چند جلسه بداین وباهم ررم بدندمض 

 سر اکاآ عی دهمضاجکر عی هنمض

اانه دهتر عی گذارد و همی خودش را عتمایل به سم  او عی هند، اعا عستردم به عن هوعن، دستش را روی 

 :نهاه عی هند و با چجمانی هه نهای  ادطاآ بودآ درونجاآ غوغا عی هند عی گوید

 اگه بخوای بری جا هس  دختر عموض طبره ی باوی خونه عا خالی عونده، عال عنه، ولی نه راو راو هاض_

 عی خنددض

درعم، از انهایی در عداد ، اازه راجی از خدااهض خودت هه دیدی آرزوی دختر دااته و داره ضضضهاآ ؟ بداد عا _

 اعدر واو؟ویدی  این وری هن، واال عادر و پدر عنم دلجوآ ااد اه! 

 ،هر دو زیر خنده عی زنند و دس  روی اانه ی عن ع کم ار سر جایش عی نجدند و همی اندازه یه دندا فاصله 

او نددی  ار عی ایستدضاانه ام به ازسه ی سدنه اش عی چسبد!صدای ادپددآ البش را نمی انوم اعا ادپددنش 

را اانه ام رس عی هندضانهار عی ارسد! نمی دانم چددی دروآ دستانش و این ررهتش هس  هه عن را وادار 

س امل  دروآ دستانش،البم را به عی هند به خودم بدایم و بخواهم فرار هنمضاین همه نددیکی و این همه ر

اکاپو عی اندازدض االام را عی هنم در عرابل نهاه پر از ادطن  هوعن و خنده های دهتر دور اوم ض دستش جدا 

 .عی اود اعا صدایش دادرا هنار گوام، ع کم ن وا عی هند

 نرو،همدن جایی هستی بموآ!_

 ،یا از هنارش؟!نروم؟ دادرا چه نوع فنلی صرم عی هند ؟ از آن ا نروم

 .دس  اعدر واو امس، به سمتش دراز عی اود

 خوب اهورا خاآ ، عا بریمض نهراآ چددی ام نباشض_

 نهاه ل ظه ای به عی هند و اداعه عی دهدض

 ااهدد عی هنم هدچ چدد ! خدانههدارض_

دستش را سم  دهتر برای عن هم سر اکاآ عی دهد و دور عی اودض هوعن نهاهماآ عی هند و بر عی گردد و 

 . اهورا دراز عی هند

 عن هنوز سر ررفم هستم!  _

 .به سم  عن عی چرخد و اداعه عی دهد

 خونه از خوداه، البته اگه عمو راضی بااهض عا ازخداعونه ،ناراضدام عجکل خوداونه،دل بی صاربجوآض_
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دس  اااره عی هندض اهورا دستش دوباره به سم  اهورای اخمو بر عی گردد و اینبار با پراندآ ابرو و اکاآ دادآ 

را عداآ انهجتانش عی گدرد ض اخم هس ، ولی لبخند ع دبی عی زندضصورت هوعن جمع عی اود و به دستانجاآ 

 چجم عی دوزم و فجار رویجاآ!

 راهی نجون  بدم ،اا عمر داری یادت نرهضضض برو ، اعدرواو رف !  _

 .رال اکاآ دادآ دستش عی رودض آرام،زیر خنده عی زنمهوعن دستش را آزاد عی هند و آخ آخ هناآ و در 

برعی گردم به سم  خانه و یادم عی رود عرد هنارم اخم هرده ! بازویم هه هجدده عی اود، عی عانمض عرابلم عی 

ایستد و دنداآ های باویی اش  را روی لب پایدنش فجار عی دهد و رهایجاآ عی هندض ابروهایش در هم عانده 

 ادش را عرابلم باو عی آوردضاندضدس  آز

پن ه اش را عثل هاسه عی هند و روی سرم عی گذاردض سر عن هوچ  اس ، یا دستاآ او بدرگ؟! نمی دانم ولی 

فکر های عن نسب  به او دندا دندا بدرگ و نا عتناهی هستندضانهجتانش را فجار عی دهد ضدرس  دور اا دور هاسه 

 :اش عی گویدی سرم ضاز بدن دنداآ های چز  اده 

  یه بارض دوبار، ده بار عی گن یه ررفو اکرار نکنضخوا  عداد،هی _

 :دستش را جدا عی هند و با پج  انهج  اااره اش عی زند روی پدجانی ام و عی گوید

 برم ضضضبرم ضضضبرم،راه انداختی؟ آرزوی رفتن به دل  عونده ؟ هاآ؟  _

هار جاآ هنده اا بلند ادایجاآ نکندض فرط نهاهش عی هنمض عصبانی هاآ را بلند ار از همه هلماای عی گوید هه ان

س  ض در هم و اخموس  و با اهورای اعروز خدلی فرق عی هندض انهار و واانا ررفم برایش خدلی بوده! باور هنم 

این عرد بدن خط و خطوط اخالق های نوبرش ، بدن الخی ها و ادرینی هایش ، بدن ندیدآ هایش عن را دیده 

واانا دیده!چجمانش جوری ع دبی نهاهم عی هنندضعثل آدعی هه عسافرش ،چمداآ بسته و هنوز عدم رفتن  ؟!

 نکرده دلتنگ اس !

چرا نمی اوانم باورت هنم اهورا؟! چرا عجر  برایم اده آرزویی دس  ندافتنی ؟! چرا سوسوی چجمان  این 

نجدنم و هر جا و هر جا هی ی  هلمه عی گویند و عن روزها ،بدداد راه انداخته اند و هر جا عی روم ،هر جا عی 

باورم نمی اودضهمه اش ی  ررم عی زنند وعن باورم نمی اود! سداه چاله های همدجه طوفانی ات، عن را صدا 

 عی زنند!واانا عی زنندضچرا نمی گویی و هر دویماآ را رار  نمی هنی؟

 گله عند عی گوید:. نهاهش نه ادعی عرب عی گذارم، دستش از بازویم جدا عی اود، ولی

 خوا  عداد، پدش هر هسی و هر غریبه ای داد بدنی، عی خوای بری ، عی خوای این ا نباای؟ _

 نهاهش عی هنم و سر اکاآ عی دهمض

صدایش ا لدل عی رود و برای اولدن بار اس ضاهورا را این اکل عی بدنم!انهج  اااره اش را عرابلم باو عی آورد 

 .دهدو اکانش عی 
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 چرا ؟! چرا واتی ستونای این خونه اازه هاعل اده ! اازه داره جوآ عی گدره ،چرا؟ هاآ ضضضاو هله ات چده ؟  _

 .زبانم را عی چرخانم ررم بدنم

 ...عن_

 .ررفم را عصبی و با ررص عی برد

داره بار همه این بابا اازه خدالش رار  اده ،اازه داره از اوآ گذاته هوفتی خوداو رار  عی هنه ،اازه  _

سالهارو روی زعدن عی ذاره ،بند او این وری ررم عی زنی؟! عهجدد اازه داره عی فهمه زندگی یننی چی؟ اازه 

چجماش نور گرفته، بند او این وری ررم عی زنی ؟! عهناز، اازه دردااو ریخته بدروآ و داره خوداو به در و 

ه همون وری هه دلش عی خواد، بند او این وری؟! فکر برده رو دیوار این خونه و آدعاش عی زنه،بهتر زندگی هن

 ... هردی؟! عن اا هی

 ! نزس، اهورا_

  .از پج  ااع  او، عهجدد را عی بدنم هه دس  به همر ایستاده و اخمو نهاهماآ عی هند

 دارین دعوا عی هندن؟ _

ر لب خرعهسی عی گویدضجرات نمی هنم عثل عادرها عی گویدضعثل عادرها اجر عی زندض اهورا هم بر عی گرددض زی

برگردم و نهاهش هنمض از همه چددش عی ارسم و دلهره ی ع دبی عی گدرم ، از عهجدد با آآ اخم هایش 

 بدجتر!عی ارسم چددی بهوید و رسوا اوم!

 .جلو عی روم و عی گویم، نهضنهاهش، بدن عن و اهورا عی رود و بر عی گرددض عواکافانه نهاهماآ عی هند

 ما یه چددیتوآ هس !ا_

  .به سمتش عی روم و عی خواهم از هنارش رد اوم، بازویم را عی گدرد

 ه ا ؟_

به سم  داخل اااره عی هنم و زبانم نمی چرخد ،ررم بدنمضآنچناآ سدل هلمات اهورا بر سرم ریخته هه ررم 

  .در دهانم نمی چرخدض صدای اهورا از پج  سرم عی آید

 ! برو دیهه عی خوام، برم_

عهجدد عصرانه بازویم را نهه عی داردض بازوی برادرش را هم عی گدردض به سم  خودش عی هجاندض راو عن و 

انهج  اااره اش را ی  دور عرابل عن و ی  دور عرابل اهورا  . اهورا عرابل هم هستدم و عهجدد وسط ایستاده

 .عی هندعی گدرد و ل ن عادرانه اش دلم را عی برد و اخم هایش زیر رویم 

یه بار دیهه ، یه بار دیهه، ببدنم عثل خروس جنهی وایسادین و عنرهه گرفتدن، خوداوآ عی دوندن و عن _

 ضضضعهجدد هاا  ضضض فهمددین ؟

 .اهورا، زیر خنده عی زند و زیر دستش عی زندض از هنارعاآ رد عی اود
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 آخ آخ ارسددم! عرصر عن ندستم جوجه،یکی دیهه اس !_

 . چرخم و بلند و ناباور عی گویماند به عرب عی 

 نکنه عن ؟_

 :دستش را در هوا اکاآ عی دهد و در رالی هه پجتش به عاس  و عی رود، عی گوید

 ! دادرا او ضضضاز هموآ روزی اوی ابرستوآ پددات اد، اایدم ابل ارش_

 .دهانم باز عانده ضاز این همه سدل هلمات و رفتارهای او

و به سم  خودش عی چرخاندمض با هماآ اخم هایش خدره ام عی اودض چجم در عهجدد، بازویم را عی گدرد 

چجمم عی دوزدض ل ظه ای عکث عی هند و بند بر عی گردد وبه جای ادم های برادرش نهاه عی هندضدوباره 

 :هارش را اکرار عی هند و اینبار چجم در چجمم خدره عی اود و با ل ن ررصی و پر از فکری عی گوید

 رالتوآ فکرم درس  بااه! وای به _

  .صدای پدرعاآ از سالن عی آید ضعهجدد را با فکرها و رادارهای اددش، انها عی گذارم هه نهضضض فرار عی هنم

  خودم هم عانده ام ض خودم هم بدن زعدن و آسماآ و رفتار ها و ررم نهاه این عرد ردرانمضعهجدد هه دیهر هدچض

*** 

را جمع عی هنمضاز صب  چند بار دل دل هرده ام و بروم، آخرش پای رفتنم عی  صب انه نخورده وسایل روی عدد

نهاهم به ساختماآ آآ طرم رداط عی عاندض به بواه ی بی جاآِ یاس  .لنهدده و نتوانسته امض اا جلوی در عی روم

 .پدچدده ی هنارش ! آخرش هه چه ؟! سخ  ار از این عدت هه ندس 

اط را از چجم عی گذرانم ض روی هر بواه عی اوانم هداراآ ساع  عکث هنم و ادم عی زنمض گواه به گواه رد

 !خاطره سازی هنمض ولی نمی اوانم! دلم هنوز هم با، بابا علی صام نجده

باوخره عی رسمض دستانم سرد عی اوندو گرم عی اوندض چجمانم نم عی زنند و عن نمجاآ را پس عی زنمض 

ی رسانم و آرام عی زنمضخانه ی این ا اینردر هوچ  اس  هه اندازه ی  بند دستم را به درهوب هوچ  روی در ع

 .انهج  درهوب را عرب و جلو هنی ،صدا امام ستوآ های خانه را هم بددار عی هند

صدایِ بله سوسن خانم عی آیدض در روی پاانه عی چرخد و عن ااع  دختر نوجوانش را عی بدنم وبند هم 

هنار دیوار ایستادهض سالم عی هنم و او عثل همدجه برایم عادرانه خرج عی خودش را هه دس  به همر و 

 !هندضاروالش را عی پرسمض خدالش را رار  عی هنم، خانه در اعن و اعاآ اس 

البته اگر اسم  خانواده اش را فاهتور بهدریمضاگر نمی آعدم وسواسش به جانش عی افتاد و با رال نذارش اا 

 !خود خانه عی آعد

برگج  نهاهم روی دیوارهای رنگ اده اش عی عاندضروی پرده های عوض اده اش ، روی وسایل هاعال وا  

غریبه اش! زندگی هرگد برای هسی صبر نکرده هه،برای عن هندض زعاآ برای هسی نایستاده هه، برای عن 
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  بایستدض

اهد، فرار هندض بر عی گردم و سوسن خانم، هر چه اصرار عی هند داخل بروم نمی روم ، ادرت از پاهایم عی خو

دیده ها را دیده ام، راو اه البم رس عی هنم و باور عی هنم  .عی رومض دور عی اومض ولی دلم همی سب  اده

 .آآ خانه دیهر خانه ی عا،ندس  ضخانه ی عن ندس ض خانه ام ، خانواده ام جای دیهری اند

را جلب عی هندض سری هه به عرب اکده داده اده و از آوچدق رد نجده، جسم جمع اده روی صندلی اوجه ام 

 . رو به آسماآ عانده

آرام نددی  عی اومضچند روزی هس  هه آرام اس  ، چند روزی هس  هه دهتر عی آید و عی رود ضهمه چدد 

 . دارد رنگ و بوی دیهری عی گدرد و این خوب اس 

مرنگ زیر چجمانش نجاآ از بی خوابی هم عی از هنارش رد عی اوم ضچجم باز نمی هندض رنگ پریده و هاله ه

دل لننتی ام طاا  نمی آوردض دل لننتی ام پی هار  .دهدض رد عی اوم و عی بدنم خودش را جمع ار عی هند

خودش عی رود و عن پتوی روی عبل سالن عانده را دس  عی گدرم و بر عی گردم و آرام روی اانه هایش عی 

 .اندازم

انه هایش، چجم باز عی هند و با دیدنم فرط خدره ام عی عاندضبا دستم گواه به ع ض نجستن پتو روی ا

 :روسری ام را صام عی هنمض عن عن هناآ عی گویم

 رس هردم سرداونه!_

چجمانش به عچ دستم اس  و بانداژی هه اعروز اصد دارم ارش را بکنمضنهاه خدره اش اینردر سنهدنی عی هند 

مضنرفته و دور نجده ،عچم را عی گدردض عی ایستم و نهاهش عی هنمض هه ارجد  عی دهم بروم و دور او

چجمانش همدجه جور خاصی بوده اندضاه اهجاآ رس عی هنی، زنی هر گد،زآ نجده، غرق اده یا در رال غرق 

 !ادآ اس 

 عن ارتداجی بهش ندارم!_

 .عرب ار عی آیم و عوازی با اوی نجسته عی ایستم

 رنهتوآ پریدهض  _

  .عکس اصورم دور خودش عی پدچد پتو را بر

 عورد اررم بودآ ، بدارین رس زندگده یه آدعه!  _

 دستم را رها نمی هندض چجمم به انهجتانش اس ض هماآ انهجتاآ هابوس سازِ بی آزار!

 عن اررم نکردم ، چوآ هسی دور و اطرافم اابل اررم ندس ض _

 ! ادق هنارش ، آنهم برای اولدن باردستم را عی گدرد و به سم  خودش عی هجدض عی نجدنم ضد

 ! چرا هس ض یکی هه همه زندگی عجترکِ نددی  بدس  سالش از هموآ سنگ بنای اولش با اررم بنا اده_
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  .دستم هنوز هم عداآ انهجتانش عاندهض سردند، اینردر هه بروداجاآ دل اکاآ دهد

 هدچ عردی با اررم آجر زندگدجو رو هم نمی چدنه!  _

  .زندپوزخند عی 

 اصه ی عن و او ، عثل اصه ناعادری ها و فرزندای دیهه ندس  ، چرا؟!_

  .نهاهش عی هنم و او نهاهش به روبرو و آآ اه باغ اس 

_ ... 

یه رس ع دب زنونه همدجه به  دااتم ، یه رس اجم لننتی هه عی گز  خدلی دوری، ولی نددیکی ! امام _

عی هجی عثل هموآ زآ جووآ وسط خونه ی دایدم عی ایض اعا این چند سال دیدم بدرگ ادیض دیدم اد هه 

اه دلم و اه همه عرل رو هم گذااتنام عی گزتم، نه ! به دل هجددم ، با خودم جنهددم ، ولی نذااتم هسی 

بزهمهض زندگدم ارار بود با عجق عن و عجق فرهاد، خدلی اازاق اجنهی بجه ، ولی نجد، عن یه وصله ی اضافه به 

 !عجرم،به خاطر عنزن  طلبی خانواده ام و بی رسی فرهاد،همدجه غریب عوند!دیده نجد! دم و هستمزندگدش بو

 .دستم را رها عی هند و روی صوراش عی هجدض زیر چجمانش چدن عی افتدض سدب گلویش باو و پایدن عی اود

 اما یه عمر خوداونو به خاطر سایه زنی هه رفته عذاب دادین؟! _

 .هدسرش را اکاآ عی د

عن سایه ام، نه هس دیهه ایضعادرت،عی اونس  بچسبه به زندگدش و هرگد نره!اعا واتی فهمدد فرهاد دروغ  _ 

گزته و عنی او زندگدش بودم،رف ! عن هسی ام هه هدچ هس باورش نداا  و نداره ، هسی ام هه به خاطر 

 دیهراآ بوده و هس !

 .اخم اس  هه بدن دو ابرویم عی نجدند

 ی هنددضااتباه ع _

 .سرش را اکاآ عی دهدض لبخند پر دردی عی زندض چجماآ سداهش رنگ عی گدرندو برق عی افتند

ااتباه ضضض باور دوس  دااتنهض باور اینه برای یکی عهمی ، ولی ندستیض باور اینه یه عمر ارط زندگی و بااو بودآ _

نش بسته اس  و عادرت اا جوآ دااته ، بودآ یکی دیهه اس ض به خاطر یکی دیهه اس  ،یکی هه جون  به جو

بهش و به  گزته نخواه ، نذارض نکنضرهاش هنضولی امام عمر اوی راه رفتنش،ررم زدنش،خندیدنش،نهاهش 

ااتباه  ! پدرش دیدم و دلم انگ اد و یادم اوعد،عی اونس  بااهض ااتباه اینه هه بد نباای و اظاهر هنی، بدی

 ...ق نبااه ، ااتباهاون ایی هه عردت هرگد او چجماش عج

  .ررم های هذیاآ گونه و پج  سر همش را عی برم

عرد، اما امام وجودش داد عی زنه عجق و دوس  دااتنش خالصهضفرهاد هاازی عن اناختم،دلش اینردر  _

هوچکه هه نخواد هسی رو آزار بده!بارها این عدت دیدم،با عجق نهاهتوآ عی هنه،نهرانتونهضآراعش ندارهض 
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وآ اون ایده هه به عُرده ها و نبودنجوآ،به هارهااوآ،سالها بدجتر از زنده ها و بودنجوآ فکر هردین و  ااتباهت

فکر عی هندد، ااتباه اما اینه فکر عی هندد، برای هس دیهه ای خواسته ادین ! در صورای هه همه رفتار 

 اطرافدانتوآ داره، داد عی زنه ااتباه فکر عی هندد!

 :عی نجدند روی البم ولی عی گویمعکث عی هنمض درد 

 عادر عن، اگه یه زعانی، خدلی هوااه بوده، عداهاس  دیهه ندس  ضضض اد عمر عنی هه جلوی اما نجستم!  _

 .اطره ی اا  روی گونه های براق و بی رنهش غل  عی خورد و پایدن عی چکد

اوآ نبااهض انترام به زور رفتنش و بدروآ  اعا انبده بدی انتخاب هرد، او باایض اونه به اونه پدرت، یه عمر _

ادنش از زندگی هه ررش بوده و دایدم عهل  بهش نداده خوب گرفته ضدایدم به خاطر عن نذاا  زندگی 

 خوب از پسش بر اوعد، اینردر خوب، هه اگه ندس   هنوز هس ! ررجو گرفتهض هنه!اعا عادرت،

_... 

 رق عن این نبود!_

 .رمض نددی  و نددی  ار ، اینردر هه وصل به انهجتاآ لرزانش اونددستانم را روی عدد عی گذا

عن از یکی خدلی درس گرفتم ، یکدش ع کم ایستادآ و گرفتن ررمه ! اعا همدجه رق رو نباید ع کمم  _

 گرف ، باید به خاطرش سکوام هرد ضضض عهناز خانم!

 .ی از اه دل عی زنمچمجانش رویم عی آیدضعی نجدند و عی عاندضلبخند ناای عی زنم، ول

عن ضضض از این اهر نمی رم، اعا راضرم از این خونه برم،عثل امام این چند عاهض اگه ر ور عن باعث عی اه  _

ستوآ این خونه اکوآ بخوره و باعث زلدله بجه ، راضرم برم و اگه اراره از اوآ عردی هه اعروز با اونه ی افتاده 

آ نهاه عااق اما و نهرانی هااوآ، رفته، گاهی در رد یه دیدار بااه و بدوآ ه  برس هجدده هر روزه اش،بدو

راضی ام ضنمی گم گذا  ، چوآ هموآ اندازه اوآ عرد رق اما، رق عهجدد و پسراونه،رق عنم هس ض 

بدرگترین دارایی دااتن یه خانواده اس  و عن راضرم این دارایی بااه ، نسده و از راه دور ، ولی سررال و با 

 پهن و اد افرااتهض دوس  دارم این دارایی ستوناش ع کم بااه ضضض برم؟ اونه ی

  .چجمانش رویم عاندهض انهجتانش عداآ دستم عانده

 بهم بری ، عی ری؟ _

سخ  اس  ولی راضرم به خاطر خودم ، به خاطر او ، به خاطر خواهری هه پر بغض و پژعرده رفته و پدری هه 

هرده و رتی برای آآ عردی هه ع کم بودآ را،ررم زدآ از ررم را، یادم اب ها بی خوابی هایش، بی خوابم 

  .داده بروم

 عی رمض_

 ضضض_
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 .از جایم بلند عی اومضعرابلش عی ایستمض چجمانش خدره به عدد اس 

 راضی هردآ برده با عن!  _

 رسد!نهاهش باو عی آیدض چجمانش ساهتند و زآ اهجاآ انهار یا غرق اده، یا دارد به سارل عی 

رفتن هار آدعای ضندزه ، رق هم گرفتنی ، عن از ررم نمی گذرم دختر جاآض او هم نهذرض روزگار سخ  عی  _

گذره، ولی طوفاآ اوعدآ او برای عن و اوآ عرد ، باوخره سکوآ و آراعش هم آورده،باوخره بند از سالها ررم و 

ناعادری بودآ بلد ندستمضعادرت هم ندستم هه ازم  دردهاعونو بهم گزتدم، زندگدتو هن ، بذار زندگدمو هنمض عن

اواع عادری هردآ دااته باایض عنم عثل او، یه رری دارمض عرد عن ، اگه عال عنهض پدر او هم هس ض باش ولی 

ازم نهدرش ! عن ناعادری بد اصه ندستم ، اوام سدندروش ندستی ! عا آدعدم ضضضبد و خوبمونم خودعوآ عی سازیم 

 خانواده اعم عی اه ض خوب او ، خوبده عردیه هه عن و او رو بهم وصل هرده!  ضبد عن ، بد

سرم را اکاآ عی دهمض در رداط باز عی اود و اول عهجدد و بند از آآ ااع  پدرم از در رد عی اوند! این خانه 

م اس ض ستوآ لرزانی ندارد ، ستوآ ع کمی دارد هه درونش همی فرط همی اکاآ و پس لرزه اس  و اعا ع ک

آعدنجاآ را عی بدنم و عی رومض در را باز عی هنم ، خودم را به اااام عی رسانمض دندا ررهتش عی ایستد و عن 

 .عثل هسی هه از جنهی سخ  برگجته به سکوآ و آراعش فکر عی هنم

*** 

اا  به دیوار ع کم هنارم اکده عی زنم ض عهجدد دلش و چجم هایش بدوآ عادر عدیدار از جانش عدرسه ط

نداورده بود و آعده بود ،آنهم با پدرعاآ !عن هه به گواه ی اااام خدیده بودم و به جای ااکی هه همدجه دم 

عجکم بود، لبخند بود آرام آرام روی لب هایم عهماآ اده بودضلبخندی هه از رضای  بودضاز سر هنار آعدآ و 

عهناز بدن همه در عاندگی و رال بدش عن درک هردآ و خودت را جای دیهری گذااتن ،از سر رضای  اینکه، 

  .را پذیرفته بود ،اینردر هه عی گز  بماآ ضضضهمدن یننی ی  پله رو به جلو

دهتر امس،روی ایواآ و عرابل عهناز نجسته با آآ لبخندی هه از ل ظه ی ورودش هه آعده از لب هایش جدا 

د و عی بدنم و عی انوم هر بار عهناز را ارغدب به نجده،هر بار او ررم عی زند ،عاهرانه دستانش را اکاآ عی ده

ررم زدآ عی هند ض عهجدد دل نکنده، با آنکه دهتر امس عرابل عادرش از او خواسته نبااد،او عصرانه و سر 

پدرم اعا آآ اه باغ بارها ادم زده ،بارها چجمانش رفته و آعده و بارها  ه  هرده گزته دور عی عانم، ولی هستمض 

چجمانش به زنی اس  هه همی ویرانی به جاآ رورش افتاده، ولی عنی هه ررم زدنش و بهم ریختهی دیده ام 

اش را از چند روز پدش دیده ام، خوب فهمدده ام این زآ زعدن نمی خورد، فرط همی زانو در عرابل عجق و 

دس  دادآ  دوس  دااتنش خم هرده و ارس از دس  دادآ دارد ض درک هردنش سخ  ندس  ،عن هم ارس از

 دارم، ولی نه عثل او هه خدلی چددها را بدن ررفهای همش گزته و عن هذیاآ انبدرااآ هرده بودم!

 . ارس از دس  دادآ بدار از اررم اس  ،بدار از عردآ ،بدار از به انر زعدن و زیر خروارها خاک رفتن
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اوهه دیهر ندستی ،جای  خالی بود و  بدنی ام را به گواه ی چادرم عی چسبانم و بو عی هجمض او هه رفته ای ،

جای  را هدچ هسی ارار ندس  پر هند عادر، عدیدِامام رویاهایِ اجنگ دخترانه ی .راو خالی ار از همدجه اس  

 . عن

 به چی نهاه عی هنی؟_

اده آآ سرم را عی چرخانمضچادرم روی سرم عانده ، بدنی چسبدده به آآ را فاصله عی دهم ضاز دیوار و نهاه به خانو

 بدروآ دل عی هنمض نهاهش عی هنم ضهنارم عی ایستدضدس  هایش در جدبش عاندهض

 به اوآ بدروآ و خوابختی هه عن با اوعدنم اکونش دادم! _

 . چجم هایش به هماآ بدروآ عانده

 ! اایدم عن_

 . ی  خانواده دارداو نه،او هه آعده این خانواده به بهانه بودنش روی پا عانده و اوت گرفته و اکل و امایل 

 او یه ستوآ ع کمی! _

 ،عی گوید: اای ابروی لننتی اش باو عی رود ،بازهم به هماآ بدروآ خدره اس  ض بدوآ آنکه نهاهم هند

 یه ستوآ ع کم!_

 .از هنارش فاصله عی گدرم ض چند ادم دورار، آرام ارم

 آره!_

  .خند آرام آرام روی لب هایش طرش عی خوردبر عی گردد و با هماآ ابروی باو رفته نهاهم عی هند و لب

 ااید!_

نددیکم عی اود ضنهاهش روی صورام عی چرخد و خدره ام عی عاندض بدنی اش چدن عی افتدض عرب عی روم ، اا 

  . نباام ضاا وزآ ر ور سنهدن، اعا دل انهددش را رس نکنم

 بوی چده؟_

 . بویی نمی آعد !بو عی هجم و ل ظه ای عی ایستم

 !نمداد بویی_

 .نددیکم عی ایستدض ادم در رال ررهتم نا خودآگاه عی عاند وپاهایم عدخ زعدن عی اوند

 همدن بو؟_

ارتماو عی خواهد  . دوباره بدنی لننتی اش با آآ اوزک هوچ  رویش جمع عی اود ض ابرو در هم عی هجم

 اش را نجانم ندهد! دوباره اذیتم هند!اهورا ندس  اگر بند دو هلمه ررم آدعی زدآ،روش ادطانی

 نمی دونم! _

رره  نکرده،سرش پایدن عی آید و دستش گواه ی چادر نماز روی سرم را عی گدرد و به طرم بدنی اش عی 
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 . هجد

 !اینو عی گم ،چرا بد برداا  عی هنی؟_

  . چجمم به گل های رید و درا  چادر نمازم عانده

 .پارچه را به بدنی عی چسباند و عمدق بو عی هجد

 !عطر چده؟_

بوی عطر یاس خالی اده روی چادر را عی گوید ض هر وا  دلم بدجتر یاد عادرم را عی هند بدجتر به چادرم عطر 

عورد عالاه اش را عی زنم و رفع دلتنهی عی هنمضعرب ار عی روم و چادرم را هم عی هجم، ولی او رهایش نمی 

 !هند

 یاس!_

یب و عتزکرش زیر لب چددی ابده عثل خودش زعدعه عی هند ! سرش را باو عی گدرد و با نهاه ع دب و غر

 ! گواه ی چادرم را از عداآ انهجتانش عی هجم، ولی او ع کم ار عی گدرد

 .صدای خوش و بش و خدارافظی دهتر امس با پدرم عی آید

 عن برم ،دهتر دارآ عی رآ! _

عی ایستم و عتن ب  .هایش نکرده رره  هه عی هنم چادر از سرم هجدده عی اود! اوی ناعرد هنوز هم ر

 :نجانم عی دهد و عی گوید.نهاهش عی هنمض چادر را عداآ دستانش باو عی آورد 

عادر عن از این چددا برام یادگار نذااته، فنال اعان  پدش عن ؟عادرِ او، برای عنم عادری هرده پس رق عنم _

 !هس  ؟!هوم ؟

 : عی رود ،ررص زده و جا خورده عی گویمعن عی عانم و اویی هه پج  به عن عی هند و 

 اعاضضض_

 . ادم هایش را عی بدنمض رفتنش را و باز هم چددی در گوش های سالمم زعدعه عی هند

 "لنن  به رفتن  هه اجنگ عی روی"

آب خنکی از اریاآ های و رگ های البم اره عی گدرد و به  .هنوز ایستاده ام و هاج واج رفتن و هارش عانده ام

عی ریددض خنکا عی آید و رس ع دبی وجودم را عی گدرد ض رس بودآ ،اازه دارم البم را رس عی هنمض  البم

  .اازه رس عی هنم این عرد را از دوس  دااتن فراار عی خواهم

بر عی گرددو با هماآ ابروی باو رفته و چجمانی هه ادطن  و گرعا !ازااآ عی بارد به دیوار آآ اه و نددی  

 :عی دهد و چادر را نددی  بدنی اش عی آورد و عی گوید ااااش اکده

 اعاضضض چی؟!_

صدای زباآ ریختن های عهجدد، برای پدرو عادرش عی آید و صدای خنده ای هه خدلی جاها یاب  هرده، اگر 
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 .رویی دارد ، اهش غم این دختر دل هم عی اواند، بلرزاند

عی هنم و پن ره را عی بندم ض بر هه عی گردم پج  سرم  سرم را اکاآ عی دهم وابرو در هم عی هجمض عرب گرد

 .ایستاده!عی ارسم و ابروهایم بدجتر در هم عی روند

 وای!ارسددمض_

 بی اوجه به ارسم،لبخندی به رویم عی زندض

عی خواهم از  .چادر را روی دستانش جا به جا عی هندو از این دس ، به آآ دستش عی هند و بازش عی هند

 !و صدایم عی هندضبا هماآ صدای جادویی نزس دیوانه هنش ،با هماآ صدای اهورایی هنارش رد اوم

 نزس!_

جوری نزس را الز  عی هند و عی هجد جاآ در انم نمی عاندضعی ایستم، اعا پج  به او ،اوس  هه جلو عی آیدض 

سرمض عی عانمض  چادر را باز عی هند، عانند چتری چرخش عی دهد و در آسماآ ر ورش سایه ای عی اود روی

عی عانم و دلم اکاآ خوردآ هه هدچضضض یادش عی رودض دلم عی عی رد و زنده عی اودضجاآ دوباره عی گدردض 

سرخوردگی، یادش عی رودض گله هردآ،یادش عی رودضعااری از سر عی گدردضچادر را عی اندازد و گواه اش را 

 ! امدوباره به بدنی عی چسباند و عن عثل ع سمه ای خج  اده 

 این وری هم خوش عطر اره، هم خوش نرش ار ! جای اصلدش این اس ض_

نهاهش عی هنمضسر ه  عی هنم و صدایش بدنمضبرای اولدن بار عرابل خودش،زبانم سنهدن اس  اعا ،آرام 

 صدایش عی هنمضاز اه دلمض

 اهورا!_

دضعمدق،آرامضازامضدل اکاآ چجمانش از گواه ی چادرِ عداآ انهجتانش هنده عی اود و روی صورام عی نجدن

ده!دستش را باو عی آورد و روی سرم عی گذاردضلبخند عی زندضجوری آرام،جوری ع دب و پر ارساس هه 

چجمانش ،در ندمه ی ااری  اااق هم عی درخجندضسرم را به سم  خودش عی هجد و آرام ،هنار گوام زعدعه 

 عی هندض

 اهورا چی؟فرط اهورای خالی ؟_

 رم و نهاهش عی هنمضلبخند بی جاآ و عنذبی از این همه نددیکی و این رال غریب عی زنمضاو هم!سر باو عی گد

انهجتانش پج  سرم را فجار آراعی عی دهند و اندک فاصله را هدچ عی هند و لب هایش عداآ دو ابرویم را 

وفه های عثل بارش اک چناآ گرم عی هند هه هدچ اابستانی،هدچ فصلی به گرعا و لطافتش نبوده و ندس ض البم
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سدب اردیبهج  آرام اکاآ عی خوردضبی نهاه به عن،بی آنکه چددی بهوید،با هماآ لبخندی هه هرگد برای هس 

دیهری ندیده ام راهی ایواآ عی اود ض بی انصام عن را عی گذاردضعن را رها عی هندضعن را عی هجد و عن را 

 .عااق ار عی هندو عی رود

هورسویی هه انتظار نداری،راه نزوذش را پددا عی هند و خودش را به او عی رساندض از  خدلی وا  ها، اعدد،از

عجق و دوس  دااتن هه نمی اود، نااعدد ادض نااعددی هار عجق ندس ض عجق اا هس ضضض اا جاآ داردضضض اعدد در 

،ی   بوسه ی هام دل  عی ریدد و دوس  دااتن درو عی هندض ی  ررم ، ی  جمله ، ی  نهاه ، ی  اااره

زول!هار خودش را عی هندضامام عجق خالصه عی اود در اعدد وخداوت اعددوار هننده ی ی  آدم عبتال به آآ 

... 

چند روز اس ،عن بدن زعدن و آسمانمضبدن بودآ و انددآ و رس هردآضنهاهم فراری!خودم فراری و اهورا،گرم و 

 بر عکس عن!

وله به دس  از پله های اولددی پایدن عی آیمض هوای اازه جاآ دوباره به پر االم را روی اانه ام رها عی هنمضه

خستهی انم عی دهدض ادم عی زنم ض ادم زدآ رال خوبی داردض به خصوص اگر عااق باای ، به خصوص اگر هور 

 ! نیگ هسویی اعدد، به دل  اابدده باادضعی اوانی اا اه دندا، ادم بدنی و خداوت و اوهمات عاارانه ات را بدر

صدای آدعها عی آیدض صدای رفتن و آعدنجاآض صدای زندگی هردنجاآ، ادم عی زنمض نم باراآ روی گونه ام عی 

ریدد ضرال خوب و ع دبی را هه از چند روز پدش،گریباآ دلم را گرفته، بهتر عی هندضآراعم،انهار باوخره از آآ 

آعده امض ایستهاه سر خداباآ،خلوت اس ضعثل امام اب و ااب ندانستن و آآ رالی ی  طرفه بودآ عجق بدروآ 

عصرهای بی واتی هه به خانه عی رومضخانه ای هه هم هم دارد، رنگ و لناب عوض عی هندض دو سه اا ااهسی 

عی آیند ، پر عسافر عی اوند و عن فرط ایستاده ام و به رره  آدعها نهاه عی هنمض اطره های باراآ، خودااآ را 

  .هوبدده اند و رفته اندضاهش هوای نم زده وبوی خوش خاک به هوا اده به دیوارهای اهر

 ی  ساعته این ا به چی زل زدی؟_

ضنهاهش  خودش اس ض خودِخودش ضروری هه همه جا سر و هله اش پددا عی اود! عی آید و هنارم عی ایستد

 عی هنمضسری برایم اکاآ عی دهدض

 بریم ؟ _

 سر را عی چرخانمض ه ا؟!

 بریم؟ه ا  _

 اااره به عاادن آآ اه خداباآ عی هندض

 ارار بود همراهم بدایضبه همدن زودی یادت رف ! _

  عن اراری با او هه نه ، با هسی ندااتمضدلم عی خواس  اعروز عصر هه زودار انطدل عی هنم ادم بدنمض
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 نمدام! _

 ابرو باو عی دهدض

 اوآ چه هار داری ؟_

 .مدسته هدزم را بدن عجتم عی گدر

 ! باید برم خونه ،ااید عهناز خانم ارصجو یادش بره_

نددی  ار عی آیدضعی خندد!این روزها بدجتر به رویم عی خنددضچه روزهایی هه آرزو عی هردم،خنده هایش برای 

عن هم بااد! چجم در چجمم عی اودضنمی دانم چرا دارم همه بهانه ای عی آورم، اا در عرهدی  ر ور او نباام 

نش دلهره ی ادرینی عی گدرمض دلهره ای هه چند روزیس ، با هارهایش بدجتر به جانم انداختهض خدره ام ! از بود

 .عانده ، وزآ نهاهش اینردر هس  هه چجم بدزدم

عمه به ارص و دارو ارتداج ندارهض به ایبات خودش به خودش ارتداج دارهضبه االش بابا،برای سر و ساعوآ  _

پوس  انداخته و درد بدروآ ریخته ضضضهم باید به خودش یاب  هنه ، هم بابا بهش یاب  دادآ به زندگدجوآض واتی 

 هنه یه عمر زیر یه سر  به چی رسددآض ارصجم بابا هس ض عی ده! 

 ولی عن ضضضنمدام! _

 .هد  را از اانه ام عی هند و در رال رفتن و پج  به عن عی هند

 عدایضخوبم عدایض زود بدا ضضضنزس! _

و عن را عثل همدجه هاج و واج رفتن و آعدنش عی گذاردض دل بی صاراب عن نهج  و نرف ، ندید و عی رود 

  صارب خانه پددا نکرد، واتی هم پددا هرد این عدلی اش را پددا هرد!

چجم از رف  و آعد آدعها عی هنمض از ادم زدنی هه آخرش هم ارار ندس  ی  عصر نم زده نصدبم اودض چاره 

 ! دل عرصود را عی خواهد و عرصود آآ آخر جاده عنتظرت بااد،باید برویچدس ؟! واتی 

روی صندلی جا نهرفته ،عاادن از جا هنده عی اود و عن عثل همه وا  هایی هه سوار عی اوم، عهل  همربند 

 ! بستن هم ندارم

 لی چددها عی افتمضعی رویمضعی رویم و یادم عی آید این جاده آانا، عرصد آانا و هدم را نمی دانمض یاد خد

رفتنض انها ادآض فرار هردآ از رردر ض گم ادآض پددا ادآض دگرگونی،عااق ادآضعاادن درس  و برای بار 

 . سوم هماآ جایی عی ایستد هه عن را به زور سوار هرد و راو دوباره این ا هستم

هوبد! عن پداده عی اوم و چجمم پداده عی اود ض از عرب ی  دسته گل بدرگ رُز بر عی داردض درها را بهم نمی 

عدخ هماآ جایی اس  هه زعدن خورده بودمض چند ادم عی رود و واتی عی بدند، ندستم بر عی گردد و نهاهم عی 

 .هندض از هماآ جایی هه ایستاده و ده ادم هم نمی اود صدا بلند عی هند

  او به چی اعروز هی زل عی زنی؟ _
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زنم! عجق گذاتن و پج  سر جا گذااتن هم عی آوردض به هدچ ، به آآ  چجم از زعدن عی هنم و به او زل عی

سدلی عهد دادانوسی اش فکر نمی هنم! به انردب و گریدش فکر نمی هنمض هال به هدچ چدد این آدم فکر نمی 

 ! هنم، او در هنارش بودآ،آنهم با آراعش

 ! ار هم و دو سنگ ابر اازههم ادعش عی اومض عی رود و جایش نا آاناس ض اندادی ابر ادیمی هن

روی ابر عی گذارد و دوباره  .درس  باوی سر ابرها عی ایستدض گل ها را دس  به دس  عی هندض خم عی اود

بلند عی اودو هنارم عی ایستدض چجم، به اسم ها عی دوزمض دلم ی  رالی عی اودض رال ع دبی هه نمی اوانم، 

 .اوصدزش هنم

 "گالره-عهراآ"

 این ا!_

ی سنگ عاندهض هر عدل رفتاری از اهورا، دیده ام، او این عدلی، ساه  ِ ساه ضعغموم و غمهدن! چجم  خدره

 دوخته و لب بهم فجرده ، دس  زیر بغل زده و خدره!

خم عی اومض گل ها را جدا عی هنم ضسه دسته اندض ی  دسته را روی ابر عهراآ عی گذارم و آآ یکی را روی ابر 

 چه آرام ؟گالره، چه نددی  ، 

رفتنجاآ وهنار هم بودنجاآ ! چه رفتنی ؟!واانا سرو، بار عذاب رفتن این زآ و پسرش را به دوش نمی هجد؟! 

 . دوس  ندارم اصال به دیدآ دوباره اش فکر هنمض به آدعی هه روزگار، انهار فرط به خودش واگذارش هرده

 نداختم ، ولی نجد!بابا یه سزارش هرد، هی پج  گوش انداختم ، هی پج  گوش ا _

سرم را عی چرخانم و نهاهش عی هنمض این عرد، اعروز با امام خود همدجهی اش،فرق داردض عثل عردیس  هه 

  .اازه داغ دیده! ابرو در هم عی هجدض خم عی اودو دس  روی سنگ ابر پدرش عی هجد

 ضضض یاد گرفتم، از او سنگ ابر سزارش دادم، ولی ندوعدمض گل خریدم، ولی نداوردمضاعا خدلی چددا _

 با ان ب به خودم اااره عی هنمض

 عن !_

 سر اکاآ عی دهدض ابروهایش نددی  همه اند، ولی لبخند عی زند!

 آرهضاو! _

  .عتزکر نهاهم بدن او و سنگ ابرها عی رود

 عن هاری نکردم ! _

زور از ابرها هنده عی  دسته گل اضافه را بر عی داردض به سم  اه ابرستاآ اااره عی هند ضچجم هایم به

اوندضهم اانه ام عی آید! هم اانه ام عی اودضرویاهای آدعدداد، گاهی اینردر بدرگ و دس  ندافتنی به نظر عی 

 آیند هه باور نمی هنی، خدلی هم هوچ  و دم دستند! فرط باید ببدنی و بخواهی!
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 رو هنمضاو با وایسادن  و باور هردآ پدرت ،یادم دادی عنم عی اونم این ها_

 .عی ایستم و او نمی ایستدض از اهورا،ررفهای عنطری و آرام بندد اس 

 دستم عی ندازی؟ _

 .هماآ طور در رال رفتن بر عی گردد و نهاهی جدی به عن عی اندازد و دوباره راهش را اداعه عی دهد

 عرض دارم؟ _

  عرض هه دارد ، آنهم همدجه هه به عن عی رسد!

 ضضض_

رو از او یاد گرفتم ضضضعرده و زنده هم ندارهضیادم دادی،عی اه با ع ب  ،رتی دامنتم نرم  باور هردآ آدعا _

 هردضاو،با عمه،عهجدد،با همه اینکارو هردیض

 هاج و واج عی ایستمض

 .صدایش را روی سرش عی اندازد، با فا صله و ادم هایی هه هر ل ظه از عن دورار عی اوند، عی رود و عی رود

 بدا دیهه!  _

ادم هایم هنده عی اوندض گد م، باورم نمی اود و عی بدنم او عی رود و دادرا نرطه ای عی ایستد هه دلم نمی 

خواهد باامض از ده ادعی، هماآ نرطه ای هه عداهاس  به آآ سر ندده ام جلوار نمی رومض عی ایستم و اخم عی 

؟! ولی رری را از عن گرفته هه هنوز هم هنوز هنمض اصد برگجتن دارمض بابا علی، با عن خوب اا هرده یا نکرده 

 .اس ، دارم جاآ عی هنم اا به دستش بداورم

 ه ا؟! _

 ضصدا بلند عی هندض عن این بار پج  به او عی رومض صدایش بلند عی اود و عن دورار

و پدر و  واتی باور هردآ آدعا رو یادی عی دیضواتی یادم عی دی،ررم سرو در عورد پدرم به پجددی ندم ارزه _

 عادر،بد عالمم باانضپدر و عادرآ و خوبنض گذاتم از آدعا یاد بهدر ضضض نزس! 

ادعم عی عاندض پاهایم چسب زعدن عی اوندض صدای او، از نددیکتر عی آید ضراو عرابلم ایستاده و عن چجمم به 

 .آفتاب عصر، اس 

دلدل خوداونو برای هاراوآ دااتنض هموآ  اوآ عرد و اوآ زآ، عثل همه عاهایی هه ادعای همه چدد داریم ، _

طور هه پدر و عادر عن دااتنض هموآ طور هه عهناز و فرهاد دارآض رتی هموآ طور هه سرو دارهض برگرد و با 

خودت رو راس  باشض از عن هه بدار نبودی ؟بودی؟ عادربدرگ  باعث آادش اوی زندگی پدر و عادرت اده ؟ از 

ایه ها رو زده ؟ عادرت و به بدارین وضع از زندگی پسرش رذم هرده ؟ یا نه ،او بغل بچهی به  انواع و ااسام هن

پدر عرده ات،اا صب  بودی؟ عادربدرگ  اا عرل رس ادی،به  هنایه زده هه ،پدرت به خاطر یه زآ ،بدبخت  

ن هه عهرده!به چی سخ  عی گدری ؟ به هسی هه دیهه ندس  و دویل خوداو برای هارش دااته، هموآ طور 
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و او داریمض به هسی هه به نظرش نهای  عجرش به نوه اش و دخترش همدن انتخابی بوده هه او نمی بخجدشض 

از یه دید دیهه بهش نهاه هنضضض عثل عن ، اگه ارار بود از دید و دندای سرو و برده نهاه هنم، ااید اوآ اینی هه 

یاد گرفتم بدن بدی های اونا، عخالزجو انتخاب هنمض  هستم، نبودم! ااید یه آدم بدار از اونا بودم ،ولی عن

بخجددم چوآ اونا اادر نبودآ ببخجنض هر هاری هه اونا اادر نبودآ و اوی خوداوآ نمی دین عن برای خودم 

 عمکنش هردمض اوام بهذر ، بهذری رار  اری ،بدرگتریضضضخانم اری!

دل دل عی هنمض .بر های آآ، اه عی بدنمض عی ایستم عی رود و دور عی اودضاینردر دور هه او را هماآ نددی  ا

بهذرم ، بهذرم از چه؟از چددی هه عی اوانس  زندگی ام را رنهش را عوض هند و راو بند از بدس  و چند سال 

 هرده !

عی چرخم و اعا ادم بر نمی دارمض از همدن دور خدره گل های روی ابرمض بغض نمی هنمض بدرگ اده ام، هاعل 

یم فوودی اده اند و خم آوردآ را دوس  ندارندض فرط نهاه عی هنم و نهاه ضاینردر هه دندا رو به نارن ی ارض پاها

 ادآ عی رودض

 گذاتم ضضض گذاتم ضضضگذاتم! _

عن به او برای راد هردنمض برای هنار پدرم بودآ، رتی اگر نااناس! عدیونمضبرای همه چدد ، سخ  بود و هس  ، 

 .ر هرده ام عی اود زندگی را، عجق را، آدعها را،از نهاه دیهری هم،دیدولی عی گذرمضچوآ باو

 *** 

عداآ ف ای گرم و خوش عطر ر ورش عی عانم و آغوش اعنش سودای عاندآ به سرم عی اندازدضسودای بودآ ، 

 .عمر یاری هند  آنهم برای همدجه ، اا واتی امام

گدرا و عهرباآِ عردانه اش رالم را خوب عی هندض   از ر تور دستش گرم عی اودض صدایِ ،روی اار به اار عوهایم

دندا فرط اوستت ض دااتتتنش یننی بی غمی، انها نبودآ، یننی پجتتت  به امام دندا گرم ،اینردر هه رس عی هنم 

 . ددعی خ بودآ ،یننی ی  نزر هل دندای  ادآ ض هل دندای ی  دختر ضرس لطد  بودنش در اار و پود البم

نهاهش را به آسماآِ باوی سرعاآ عی دوزدض نزس عمدرش از هوا،رالِ هنار هم بودنماآ را خوب عی هندض دوس  

دارم سترم را دوباره خم هنم و روی پایش بهذارمض دوست  دارم عثل هماآ اتب بدن ناباوری ام ، راو هه ر ور 

 .داا ، دستش سایه ی سرم اود

عی نجتستی و با آب و ااب برای سدد ررم عی زدی ، دلم عی خواس  عنم عی  اتبایی هه روی این ندمک  _

 اوعدم هناراوآ، ببدنم چی بهم عی گدن، هه روی لبتوآ فرط لبخنده ؟

یادم عی آیدض خدلی چددها عی گزتدمض از چای هِل ع بوبش ررم عی زدیم ض از آستتتماآ و هستتتی هه یادش با 

آرزوهای هودهانه ی عن ررم عی زدیم ولی هرگد از این آدم ررم آستتتماآ گره خورده بود ررم عی زدیمض از 

 ! ندده بودیم ! نه عن ، نه سدد

 .زباآ به دهاآ عی گدرمض ساه ِ ساه  ض دلم عی خواهد انها سمزونی و صدای زندگی ام، او بااد
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ستترم را رویش نهاهش را ل ظه ای از باو عی گدرد ض دستتتش را روی پایش عی زند و با ستتر ااتتاره عی هند اا 

بهذارمض رالِ دلم خوب عی اتودض امام عردهای دندا ررم دل و نهاه  را نمی فهمند ،انها ی  نزر اس  هه عی 

 .  فهمد ،انها ی  نزر با ی  نسب  ِ خاص

عثل هماآ اب، خودم را نه در عبل ، بلکه روی فلد خج  همدن ندمک  جا عی دهمض دستش   خم عی اتوم و

 .وجودم نزسش آزاد عی اود  انهار سلول به سلول هه روی سرم عی نجدند

اصترار عی هرد عا هم بدایم ، اعا یه چددی همدجه   بلند عی اتد ، عهجتدد نق عی زد و  صتدایِ خنده ات هه _

 !  عاننم عی اد، ااید گذاته ی بدن عن و سدد ، اایدم او و اباهت 

دلم را آرام عی هندض دست  خودم ندست  هه انهجتتانش را عداآ دستم عی   نهاهم باو عی آیدض لبخندِ عهربانش

گدرمض در عرابلش هدچ چدد دس  خودم ندس ض فرط او بااد انهار همه ی دندا هس ض نهاه عااش را به خودم عی 

بدنمض دستش را روی چجم هایم عی گذارمض چجم عی بندمض عی خواهم با چجم دل برایم ررم بدند و عن رسش 

 .هنم

 .برام ررم بدندد _

عال  نزس آراعش را رس عی هنم ض او عی گوید و عن غرق او عی اومضدندا دورش عال عن بودض دندا با او همه اش

 عن عی ادضفرط عنضضض

یه عمر او بودی ولی نبودی ! هر وا  یه دختر بچه عی بدنم ، فکر عی هنم عن رتی راه افتادآ اورو ندیدمض  _ 

ندیدمضاولدن خطی هه نواتتتی رو ندیدمض رتی اولدن نمره بدستتت ، هدچ چددو ندیدمض یه واتایی زبوآ باز هردنتو 

دلم عی گدره ،اعا هر وا  او رو اوی این خونه عی بدنم ،عی گم راو عی بدنم،اولدن ادم زدآ،هر صب توض عدام و 

ن عهمه ، نه دخترم؟اینکه هستی جلوی اااا  اولدن ادعااو عی بدنم، اولدن ررفتو هر صب  عن ازت عی انوم ، ای

 ،گذر سالها و اازااااش رسوب اده و اموعه ضعهم اونه ض

 
چجمانم را باز عی هنم و نهاهش عی هنمض عی نجدنم و دستانش را عی گدرمض همه خوابدده اندضخانه در سکوت و 

ابی و بی خوابی های هر ااریکی هاعل رفته و فرط نور عاه استتت  هه همه جا را چراغانی هرده ض این عدت هم خو

ادم زدآ هایش را ، دستتانی هه پجتش در هم گره عی خورند و ادم هایی هه اا اه باغ و در  .اتبش را دیده ام

دل ااریکی عی روند و عی آیندض اینردر هر اتتب از پن ره نهاهش هرده ام اا اعجتتب دوباره دلم پدرانه هایش را 

رو هرده امضاین روزها هم همدیهر را دیده ایم اعا دیده ایم، این عهم انها برای خودم خواستت  و خلواش را زیر و 

 هنار هم بودنماآ رتی ی  دادره ،رتی ی  نهاهضدلماآ هه با هم اس  ض .اس 

 !عهم اونه ،عهم همدن ل ظه اس  عهه نه بابا؟_

 
 .چجمانش را از آسماآ عی هندض لبخندش جاآ عی گدرد و اوت دلم عی اود

 
 بابا جاآ ،عهم اینه عا همه پج  هم باادم ،هنار همضعهم امایدن _
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 سرم را اکاآ عی دهمض صدای خش خجی از پج  سرعاآ عی آید ضهر دو همدعاآ بر عی گردیم و عهجدد را 

 .با عوهای آازته و دستاآ زیر بغل زده و طلبکار عی بدندم

 
 !دادرا این ا چه خبره ؟_

 
خواب آلودش به رویم عی رود و عی آید آنطرم پدرعاآ عی نجتتدندض عی خندم ضچجتتم غرّه ای با هماآ چجتتماآ 

 ض سرش را به بازوی او اکده عی دهد

 
  اوعدم آب بخورم عی بدنم جا اره و بچه ندس ، ارسددم دوباره گمش هندم و رفته بااه ،البم ریخ ض-

 
بلند عی هند و چجتتتم غره ّ  دلم برای بار هدارم از ررم ها و ارس هایش عی ریدد، اعا عی خندم و او ستترش را

 .دوباره ای عی رود

 
 خدلی ناعردی ،انها انها عثل همدجه _

 
 .دس  پدرم باو عی آید و دور اانه عهجدد عی پدچد

 
 دختر رسود ندااتدم_

 
 .عهجدد بدجتر خودش را در آغوش پدرم رل عی هند

 
 رسادام داره ، انها انها نجستدن درد دل عی هندن و عنم هدچیض _

 
 .م را خم عی هنم و نهاهش عی هنمسر

 
 !عهجدد؟_

 
 :دستش را در هوا برایم اکاآ عی دهد و برو بابای همدجهی خودش و پرند را عی پراندضپر ررص عی گوید

 
 ض نزس رق اکوآ خوردآ از این ا رو نداری گزته باام ،رتی رق عروس ادنم اا عن نخوام نداری_
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و گم عی اومض در آغوش اعن و آرام پدرمض در بهترین نرطه و ع کم ارین دوباره عی خندم ضبر عی گردم سر جایم 

 .عکاآ دندا

 
بازویش را گرد اانه ام عی اندازد و عن را به خودش عی چسباندض رو به روی صورت خواهرک چجم بسته ام عی 

عهر عجق عی سر پدرم خم عی اود و روی سر هر هداعماآ .اومضخواهرهی هه لبخند روی لبانش دل آرام اس  

 .هارد

 
 خدا خدلی دوستم داره ،اینردر هه از بدرگترین ننمتای دندا دو اا به عن دادهض _

   
 .نزس عمدرش را به سدنه عی هجد و سر هر دویماآ با سدنه اش باو و پایدن عی اود

 
 اکر همهضضض ولی انها هاریه ازم بر عدادض_

 
 .عن و خواهرهم به او سرم را باو عی گدرم ضنهاهش به آسماآ اس  و از

 
اصه ی اب یننی پدر، اصه ی دل یننی پدر، اصه ی زندگی یننی پدرض هرچه ،هرجا ،هر ل ظه اوضضض فرط اوس  "

 .ضاوس  هه جاآ به جان  هه عی بندد ،جاآ دلش هه عی اوی، جاآ هم عی گدری

 
ین نرطه دندا چجم ببندی و چجم رس، باو ار از این هه اصته اب  را پدرت بهوید، رس باوار از این هه بهتر

 .در چجم خوش رنگ ارین نهاه دندا باز هنی

 
 .آخرش او فرط اویی پدرضضضالزبای بی عثال زندگی "ی "اول اا  "ال  "از 

*** 

نه به عدانه ی .نه به آخر اابستاآ عی خورد. عدد را عی چدنمض همی هوا گرفته اس  اعا دلپذیر اس  و دل باز هن

  .پایاآ زعستاآ ،بدجتر ابده اولدن صب  اردیبهج  اس پایدد و نه به 

 پر نور ، پر نزس ، پر رس ، پررنگض

آخرین ظرم را هه روی عدد عی گذارمض صدای نزس نزس زدآ های آانای هر صب ش عی آیدض دس  و دلم لرز 

ایواآ نهاه عی عی گدردض آخرین ادم را به سم  عدد بر عی دارد وبا چجماآ عتن ب به عدد پر و پدماآ وسط 

 .هنم

 از ه ا فهمددی عن هالهم؟ _

نهاهش عی هنمض سالم هردآ هه بلد ندس ، صب  بخدر هم هه هدچ، صب  را هم هه آغاز عی هند ،عثل همه 



 

خواجه پور)ونوس( زهره –رمان دور دنیای تو می گردم   

عردها اول وزنه ی اکمش سنهدنی عی هندض سدنی خالی را دس  عی گدرم و به سم  خانه عی روم و پج  به 

 :او عی گویم

 ، صب ونه اس  دیههضگزتم خودم خوردنجو اانوآ هنم ،عاده و ابصره دیهرانم نمی خوادضعلم غدب ندارم  _

پج  سرم عی آیدض این را از ادم های همدجه ع کم و نزس زدآ هایی هه هنوز اند هستند عی فهممض صدایش 

 .درس  از هنار گوام عی آید

 ض عتاسزم ابال اانوآ اده بود، عرب عوندی ضضضنزس بانو_

  ارم به چددهایی  دل عی بندم هه، اولدن بار اس ، از زبانش و نهاهش جاری عی اودهم هم د

 .در رالدکه به سم  پله ها عی رود ،صدایش را بلند عی هند

 عن برم اهالی خونه رو بددار باش بدنمض  _

 نزسض _

 اعروز صب  البمهمدن دیهر، رتی عااری هردآ علودی دل انهدد صدایش اس  ،بدن اار و پود اسم خودت ضهی 

را اکاآ عی دهدضدوس  دارم بهویم اهورا ضضضببدنم چجماآ او هم عثل چجماآ عن داد و بدداد عجق سر عی دهند 

 یا نهض

لبخند عی زندض این روزها لبخند هایش برعکس برده بدجتر برای عن بوده ! نه هه عن اوهمات عاارانه ام باو 

رهایش هه ادد اده بود، گزته بود چرا اهورا لبخندش در عرابل  پاک نمی بدند ! نه ضضض عهجدد دیروز عی گز ضرادا

همدن دیهر، انهار اصه ی نهاه های عن، در اصه طول و دراز  .اود؟! عن هول هرده بودم و او چجم رید هرده بود

 ! نهاه او هم نجستهضضض ااید

 ! اعددوارم

 فرط اعددوارض

 ! سدب اگه داریم، عداری _

ب در آاپدخانه اکده عی دهم و سرم را اکاآ عی دهم ض نهاهم به رد جاعانده ی ادم هایش اانه به چهارچو

 .اس ض آخرش ،او ارار اس  عن را با این هارهای  بکجی ضعرد دیوانه ی ع کمم

از یخچال ظرم سدب را بر عی دارمض همه ی آآ عدد را رها هرده بود و چسبدده بود به همدن سدب ها ، صب  

عهناز را نجسته و پدرم را در رال نجستن  .نخورده!عنده اش از فوود بود!به ایواآ هه بر عی گردم ندده وآفتاب

 .عی بدنم

 صب  بخدرض_

هر دو نهاهم عی هنندض عهناز، هنوز هم عهناز اس  ، ولی دیهر هابوس ندس ، هنوز هم سرد و گاهی الخ اس  

اس  ،اعا با ی  ازاوت بدرگ ، باور عجق و ع ب  ،ولی دارد ادم زدآ یاد عی گدرد،هنوز هم هماآ عهناز 
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  عدیدانشض

 .او هم انهار دارد عثل عن االش عی هند و جاآ عی هند، اا خودش را باور هندضضضجایش را باور هند

این روزها در چجمانش، برق دوباره ی زندگی عی بدندمض زآ، اهجاآ انهار باوخره خودش را به سارل رسانده و 

 .گدردض جوابم را آرام عی دهد ، ولی عی دهدضهمدن خوب اس دارد آرام عی 

 :ظرم را روی عدد عی گذارمض خودم هم عی نجدنمض عهجدد پر سر و صدا و ژولدده بدروآ عی آید و عی گوید

 چه خبره بابا ؟بذارین یه صب  جمنه بخوابم ،عاعاآ ،یه چددی به پسرت بهو ض_

 . ی سر اانه ی عهجدد عی زنداهورا،با هماآ روله هر صب ش عی آید ویک

 برو ،اینردر غر ندآ بچهض_

با دستم اااره عی هنم و عهجدد با دیدآ اااره ام لبخند عی زندو با هماآ لب هایی هه جلو داده و اخم ها و 

  . صورت عنرش،به طرفم عی آیدو هنارم عی نجدند

ی زندم، عثل همه ی خانواده های صب انه را عی خوریمض عثل همه ی خانواده های صب  های جمنهض ررم ع

  .همه ی خانواده های هل هزته و هل عاه و سال ... صب  های جمنه هه نه

عی خندیم، عثل همه ی خانواده های پر اجویش و نهرانی و اعا پر دلهرعیِ باهم بودآ و پج  هم بودآض ااید 

داریم االش عی هندم، زانو های خم ،همهی عاآ دوس  داریم، اعروز صب  خاطره سازی هندمض ااید همهی عاآ 

  !اده ی زندگدماآ را راس  هندم و رره  هندم

صب انه هه امام عی اودض عهناز بلند عی اود و ااارپِ روی اانه هایش را گواه صندلی عی اندازدض نهاهش به 

م هم پدرم اس  ولبخندی هه از چجم هایش اره عی گدرد و همی فرط لب هایش را زین  عی دهدض هنوز ه

ررم اس  وگواه گدر، ولی ستوآ خانه اش را نلرزانده ، ع کم ایستاده و دارد راه عی رود ضپدرم نهاهم عی 

 .هندضچجمانش پر عهر اندض پر پدرانه هایی هه آرزوی عن بوده اند

 عمنوآ دخترمض _

 نهاهم پی ادم هایش عی رود و خدارواکر هه هس  ض

خوردض دستانش را دور عاگش رلره عی هندض نم بارانی روی گونه ام عی عهجدد، آخرین لرمه اش را عی پدچدضعی 

دستانش را باز  .زندض دس  عهجدد هم روی گونه اش عی نجدندض ی  اطره ، دو اطره ،هم اس  اعا نم عی زند

دوباره و دوباره اطره هوچ  باراآ روی گونه ام عی  .عی هند و باو عی گدرد و به سم  آسماآ اکاآ عی دهد

 .ندضلبخند از چجمانش راه عی گدرد و به لب هایش عی رسدز

 آب ی !_

  .نهاه عی هنمض چجمانش برق عی زنندض نور عی گدرندض اا  ااتداق عی گدرندو نمی چکند

 جانم! _
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  بارونهضباروآ!_

سرم را اکاآ عی دهم و به دستانش نهاه عی هنم ضه  دستانش را روی صوراش عی گذارد و عی هجد و به عن 

 !نهاه عی هندضبه عن و به ادم های پدر و عادرش ، به عن و به اهورای هنوز عجغول خوردآ و بی خدال دندا

 آره بارونهض-

 .سرش را سمتم عی چرخاندضدستم را عی گدردضفجار آراعی عی دهد

 باروآ ،صب  ضضضهنار هم بودآ ، یاداه ؟_

ا برآورده هنمض آرزوی ی  خانواده خنداآ و ی  دل یادم اس ض اعروز دلم خواسته بود آرزوی پر بغض آآ ابش ر

 .، دور هم و نم باراآ

 یادعه ض_

 .عی خنددض اهورا نهاه گذرایی به هر دویماآ عی هند

 باروآ چدد ع دبی ندس  عهجدد ،ه اش ان ب داره؟ _

 . عهجدد عی خندد، ی  جور ع دب و پر بغض و پر اعدد

  اگه آرزوت برآورده اده بااه ان ب دارهض_

 عهجدد بلند عی اود و ع کم گونه ام را عی بوسدضچجماآ اهورا گرد اده و نهاهماآ عی هندض

 عمنونم نزس ،عمنونمض_

به آآ اه باغ نهاه عی هند هماآ جایی عادرش و  .عی خندمضصدای هوبش البش را عی انوم و جاآ عی گدرم

 :پدرعاآ ایستاده اند ضسررال ار از ابل، جاآ دار از ابل عی گوید

 اوآ عدامض  _

 :به هر دویماآ نهاه عی هند با ل ن اوبدخی عی گوید

 دعوااوآ نجه ! آدم باادن خب ، اوآ عدامضبرم پدش بابا ایناضبهم آرزوم برآورده ادهض_

به ادم هایش چجم عی دوزمض به االطم زندگی ،به هوبش ردات در بطن ی  خانواده ی از نو بنا اده ، به ستوآ 

 ... ض به جواش زندگی زیر ادم های اوهای آآ اه باغ

  ! خدلی چددها فرق هرده ، از هماآ روز اولی هه دوباره عتولد اده ام، با نام فاعدل هاا 

نزسی عتولد اده هه، ادرت ایستادآ روی پاهای وجونش را نداا  ! نزسی هه دس  به داعاآ پرند و خانواده 

مام نزس هایی هه با درد به سدنه هجدده ، عثل امام روزهایی هه اش اده بود، اعا راو نزس بدرگ اده ، عثل ا

درگدر خودِ جدیدش بوده ! بدرگ اده ، خودش را اناخته ، درهنار عردعانی هه ناآاناارین، آاناهای دندایش 

 .بوده اند

 برایش  خدلی اازااات افتادهض
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 هرش بوده ،عمری و نمی دانستهضپدرش از بدن عردگاآ خدالی اش ،زنده بدروآ آعده ضدوستش از ا ا خوا

 و عرد البش ،انهار عمری س  آانا بوده و نبودهض

 

 ... رتی اگر عننی نهاه هایش عدای س  برایش همی ارجمه اده اند

 ... خدلی چددها فرق هرده ،چوآ نزس خودش هم خواسته

 !وانه های پدرانهخودش دلش خواسته بدرگ اودضبلند باو ، با فکرهایی بلند و پر اعدد و پر از پجت

*** 

 

 

بلند عی اومض اهورا هم صب انه خورده اکده به صندلی اش داده و به هماآ اه باغ  .ظرم ها را جمع عی هنم

نهاه عی هندضهماآ اه باغی هه ،عهجدد راو دس  دور اانه های هر دو عوجود عهم زندگی اش انداخته و 

 .دااتنی ررم عی زندارتماو دارد از خدلی چددهای اعدد بخش و دوس  

  .صندلی را عرب عی هجم

 ه ا؟! _

  .ظرم ها را دس  عی گدرمضنجانش عی دهم

 آاپدخونهض _

دو اا سدب سرخ را از عداآ ظرم برعی دارد و روی عدد عی گذاردض به خانه سرایداری نهاه عی هندض به عن ، به 

 .آآ اه باغ ، به سدب ها ضی  ادم از عدد دور عی اوم

 دور نبود، نه ؟ خوابختی _

 بر عی گردم و نهاهش عی هنمض

 نبودو ندس !_

  .به عدد اااره عی هند

 یه ل ظه ضضض عی اه بذاریجوآ و چند دادره بجدنیض _

سرم را اکاآ عی دهمض عی نجدنم ونهاهش عی هنم ضهنوز هم خدره ی هماآ اه باغ اس ض برده وسایل را یکی عی 

  .عی آورد و نهاهش عی هند هنمض یکی از سدب ها را عرابلش باو

  خدره ی خدرهضبا سر انهجتانش چرخش عی دهد و لبخند عی زندض

 بند از سالها رس عی هنم این خونه واانا یه خانواده داره به خودش عی بدنه ض _

 . فرط نهاهش عی هنمض
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 خانواده دااتن خدلی خوبهض _

 .اینبار زبانم عی چرخد

 خدلیض _

 . چجمانش عی درخجندضاااره به سدب عی هند سدب را چرخ عی دهد و برق

 !یاداه؟ ضرب دست  خوبه ها _

نهاهم به سدب اس  و اازه یادم عی افتد چه بر سر سدب آآ روز آعدضاازه یاد ررم آآ ابش عی افتم ض بی 

ی اهمد  به ررم پر عننی اش ! خودم را به آآ راه عی زنم و ظرم سدب را هم دراز عی اوم و از عرابلش بر ع

 .دارمضدستش را به گواه ی ظرم عی گدرد و به سم  خودش عی هجد

 ه ا عی بریش؟ _

 .چجم برایش درا  عی هنمضبه ظرم و سدب های روی عدد و در دستش اااره عی هنم

 عهه چند اا عی خوری ؟اول صب ی عنده ات از چده؟ _

بدرگتری برومض اصدش آزار اس ضاین ظرم را عی هجد و روی عدد عی گذاردض بلند عی اوم اا به دنبال سدنی 

آدم عوض بجو ندس ضرتی اگر آآ چادر جادویی را روی سرم انداخته باادضرتی اگر عن همی بدجتر هه نه ،هدار 

 .برابر، از ابل عاارش اده باام

 او هه دوباره داری عی ری! _

متم پرت عی هند و عی خنددض عصبانی بر عی گردم و عی خوام به اوی دیوانه اجر بدنمض سدب دروآ دستش را س

واهنش غدرارادی ام باعث عی اود دس  بلند هنم وسدب عداآ دس  خالی ام جای بهدردض اخم هرده اجر عی 

 .زنم

 االفی جالبی نبودض _

 االفی نبود ، آیا عددانستددی بود هه باید عی دونستیض_

با هماآ چجماآ،دوس  دااتنی  .عی دهدهاج و واج این رعد دار و هد دار ررم زدنش عی عانم ضسرش را اکاآ 

اش به سدب جلویش اااره عی هندض به سدب، دس  عن نهاه عی هندض بلند عی اود و به سمتم عی آیدض سدب را 

عی گدرد ضیکی در آآ دستش و آآ یکی در دس  دیهرش ضهر دو را باو عی آوردضاااره به دستاآ خالی عانده ام 

  .عی هند

 بداراوآ باو! _

هرده،هم هم عثل خودش دارد، دیوانه ام عی هندضدستانم را عرب عی هجمض ادعی عرب ار عی رومضاخم  گد م

  .عی هنم

 عن هار دارمض  _
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ادم اند عی هنمض امام البم دارد عی هوبدضنمی دانم ولی البم آورم ع دبی عی دهدض ارجد  عی دهم از عرابل 

 .این دیوانه ی ، ع دب و غریب دور اوم

 نزس! _

لنن  ،لنن  ،لنن  ضضضعی دانی به چه؟! به اُن صدایی هه هر بار با این سب  گزته، پای رفتنم را ال هردهضعی 

  .آید و عرابلم عی ایستد

هنوز هم سدب هایش در دو دستش عانده اندض به دستانم اااره عی هند ضه نه عی اودضعثل همدجه ضع دب و 

 نااناخته عی اود ،عثل همدجه!

 ... خدلی یه واتایی _

 .عی خنددض آرام ،نرم ، پر از رس و رال عثل اردیبهجتی

 دستتو بهدر باو و گرنه ا رهه عی خوری! _

 .اخم عی هنم

 ازت بندد ندس ضیه بار زدی ،عنذرام نخواستیض  _

 .ابرو در هم گره عی زند، ولی لبخندش دیوانه ات عی هند

 هنم! نه هه دس  بدآ نداری سدندروضبه واتش االفی عی _

 .به جای سدب روی ازسه سدنه اش اااره عی هندضی  جایی نددی  البش!ررصی و گد ، ابرو در هم عی هجم

 نزس  عی ره، اگه یه بار این هلمه رو نهی ! _

 :اخس و با لب های جمع اده چجم در چجمم عی اود و نوچی عی هندضپر عننی ، پر رعد عی گوید

 ! نزسم، جایی نمی ره_

 .عی هوبدضاینردر ع کم هه عی ارسم، از سدنه ام بدروآ بدندالبم اینردر 

سدب ها را ه  دستانم عی گذاردض نهاهش به سدب اس  ضبه سدب ، به سدب و باو هه عی آیندضسداه چاله هایی 

ه  دستانش را زیر دستانم عی گذارد و باو عی آوردضعرابل عن و  .عمدرند هه اا اه دندایجاآ را عی اوانی ببدنی

ودشض چجمانش را به پج  سرم عی دوزدض ل ظه ای خدره عی عاند ض عااش عانده امض در عرابل آدم نا اناخته خ

ی روبرویم ادرت رره  ندارمض سر پایدن عی آوردض نهاه ،به نهاهم عی چسباندض جدی ،ولی نه با اخم، بدوآ 

ه هوله به پج  زده اند و عی خواهند به اوخی ،بدوآ آزارِ عن،رنگ نهاهش به عردهای عاال ! عی خوردضبه آنها ه

  اله هوه برسندض به هماآ هایی هه دنبال ی  همراه بدجتر نمی گردندض

  یه سدب زدی ، ارار ندس  یه سدب بخوری ،اگه بخوای عی اونم اانونش هنم؟ _

 .دابروهایم نددی  ار عی اوند، ولی نمی دانم در چجم هایم چه عی خواند هه نهاهش ررم ها عی زن

دوباره عی خنددض با گد ی عن و زور گویی خودش، انهار خدلی هد  عی هندضدستانم را باو عی آوردض باوی باو 
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 !ضاو عی خندد و آرام عی گدرد و الب عن ناآرام ارض در عرابلش عثل پر هاهمض سب  و رها،پر از اجویشِ پرواز

 نظرت در عورداوآ چده ؟ _

عچ هایم را عی گدرد و نمی گذاردض ررص خورده و دنداآ بهم عی سایمضچجم دستم را عی خواهم عرب بکجم ، 

 . در هاسه عی چرخانم

 اوآ چی بهم؟ _

به اه باغ نهاه عی هندض خدره ام عی اودضبدوآ پل  زدآ ضلرز به جانم عی افتدض ارس رسوایی عی گدرمض پل  روی 

جاآضن وا عی هندض آآ چناآ سمزونی ن وایش هم عی گذارم و باز هه عی هنمض نهاهش عمق گرفته و لبخندش 

 ! راه عی اندازد هه، بتهوآ هم بساطش را جمع عی هندض

 ... هدچی نهو _

 .نم باراآ روی گونه ام عی زندض یکی دیهر روی پدجانی امض دستم را پایدن ار عی آورد

ضضض عن راضضضنمی دانم اصال ؟! عجق  زعدعه عی هند ضزعدعه عی هند و عن را دیوانه ،عن را عااق ار ،عن را ضضض عن را

 .رال ع دبی دارد هه اوصد  هردنش عمکن ندس  و نخواهد بود

هر چی این عدت اوعده و بوده ، رفتهض الخ و ادرینضخوش و ناخوشضبد و خوبضاعا،امام این عدت،از اوآ  _

 اولش،عن به یه چدد فکر عی هردم و عی هنمضضضبهم؟!

روآ دستم و دستاآ اسدر اده ام،چجم عی هنمض لبخند هایش اعروز عثل همدجه از سدب هایِ به زور جا اده د

 ندس ،رال ع دبی دارندضبی عهابا هستند و عاندگار!

 به چی ؟سدب ؟! _

لبخند عی زندض چجم در چجمم گره عی زندض زعدعه عی هندض ن وا عی هندض آوازِ زندگی عی خواند و عن اسدر ار 

 :ضبی پروا عی گویدعی اوم و جاآ زندگی عی گدرم

 به او ضضض!به بودآِ هنارِ اوضبه بودآ و عوندآ برای یه عمر! _

عی ریدد ضامام رگ و پی البم عی ریدد و نهاه ناباورم در چجماآ ازام و خندانش عی عاندض سرش را اکاآ عی 

  .دهد و عی خنددض عچ دستانم را فجار آراعی عی دهد و رهایجاآ عی هند

 داو هردی؟اهورا آخر هار خو_

 .صدای عهناز عی پدچد ضصدای خنده ی آرام او، در گوش هایم اهو عی اود

 عمه فکر هنم عن ادش عاهه به دندا اوعدم ، اجازه ااو گرفتم دیهه؟بابا گز  عختاری!هی از او بهتر!  _

  .صدای عهناز از هماآ پس زعدنه اه باغ عی آید

 عثل پدرت ارعد بریده ایض _

  .یدن عی اندازم و دانه دانه های سدب از دستم رها عی اوند و عی رومارعدده سرم را پا
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 !عجق هار خودش را عی هندضآرام عی آید و زیر پوس  ارساس  عی خدد و او اصال نمی اوانی نه بهویی

 !چرا؟

 چوآ عجق عن ده ای س ، از عدل اا به ابدض

 .عن ده ای هه انهار نزسِ ضضض خودِ خدا در آآ دعدده اده و بس

*** 

 

 پارچه هات خوبن ؟نرش و رنهجوآ؟طرش و جنسجوآ؟هال زندگی دیههض _

 .ررم عی زند و عی خندد و عی خندمض استکاآ چای ! را عرابلم عی گذارد

 خوبن ،خوبهض _

 از این ورا دختر عمو ؟_

 .راز دختر عمو گزتن هایش، خوام عی آیدض رس عی هنم خدلی آدم، دور برم اس ض از خانواده ام بدجت

 !نمی دونم ،ولی این ا رس خوبی داره ، آدم نمی دونه ه ای دنداس ؟ _

صندلی عرابلم را عرب عی هجدض عدن  روی چجم هایش را باوی عوهایش بر عی گرداندض عثل هر باری هه او را 

 دیده ام ض

 اا رس خوب رو چی انبدر هنی؟دندا رو چی ببدنی؟ _

م واگویه های ذهنی ام را در االب گزتهو با هسی رد و بدل هنم هه همدن را عی خواهمض همدن هه بتوانم اما

 .ررفهایم را به سب  خودش عی فهمد و ذهنم را به سب  خودش عجغول عی هند

 رس خوب؟!دندا؟ _

 .سرش را اکاآ عی دهدض چند اااق از ع تویاآ هاسه جلویش را عی خورد

 هداراآ هدار جمله و هلمه بهش ربط بدیض رسِ خوب ؟! رسِضضضخوبضضضدو هلمه اس ، ولی عی اونی _

  .راس  عی گوید

دندا هه دورش هاعله و عی گرده خدلی هم اجنگ عی گردهض رس خوب، این روزا زیاد بوده ، البته ابلش و  _

 ابلترش رس بد بوده ، رس بدارم بوده،اعا رس خوب ضضض

 .دس  زیر چانه اش عی زند و نهاهم عی هند اا اداعه دهم

اونه خانواده بااه ، عی اونه یه زندگی پر از اعدد وپر از دلهرعی بااهض عی اونه پایاآ یه انتظار هجنده، اعا عی  _

 ضضض لذت بخش بااه، اهش عی اونه یه چدد بااه بند از همه اینا

 چی؟_

 عن ضضضدندای عنضضض بدرگ اده ضپددا اده ض ع کم ، با انهدده و هدمض  _



 

خواجه پور)ونوس( زهره –رمان دور دنیای تو می گردم   

 .ی دهد و به صندلی اش اکده عی دهدهوعن ظرم عرابلش را عرب ع

بدرگ ادآ همدجه از یه اازاق اروع عی اه عهه نه ؟! همدجه فکر عی هندم بدرگ ادیم اعا نجددم ! او از  _

 ه ا به این نتد ه رسددی ؟

 .لبخند عی زنم و او در جوابم نهاهم عی هند

هم بدرگ ادم،هم هم پددا ادم، خودعو هر از یه اازاق ضضضاین عدت ذره ذره راد هردم ،اگه درد هجددم ،هم  _

صب  اناختمض هر صب ی هه اولدن ادعاعو زدمض اولدن ررفاعو زدمضعن بدرگ ادم ، بدرگم هردآ ، ولی اهش 

 رس خوبی دارمض

 .سرش را اکاآ عی دهدض لبخند عوذی روی لبهایش عی نجدند

 ض عنم_

 خدارواکرض خوبه دیهه؟_

 هاه هنی عی فهمی!خوبجو نمی دونم ؟! باوی سراو ن_

 باوی سرم!

باو را هه نهاه عی هنم ،ایستادهض با اخم ، با نهاهی هه برای هوعن عرابلماآ خط و نجاآ عی هجدض از هوعن چجم 

  .عی هند و به ظرم های روی عدد خدره عی اودض لب هایش را جلو عی دهد

 به جد اینا چددی دیهه بلد ندستدن به خورد عردم بدین؟_

  .خنددضنچ بلند و هجدده ای عی گویدض صدای عهجدد از چند عتر آنطرم ارعاآ عی آیدهوعن عی 

 چرا این ا جمع ادین ؟بابا اینا اونورآ ض _

با دستش به هماآ اختی هه آآ روز رویش نجسته بودیم، اااره عی هندض بلند عی اومض هوعن هم بلند عی 

  .اودضعهجدد هنارش عی ایستد

 هوعنض _

 اهرک عنض هوعن عی گوید وهوعنِ خواهر ندیده ،چجمانش برق عی زندضنااالی عنضخو

 پدداش هردی؟_

 :عهجدد ندجخندی عی زندض چجم درا  عی هند و عی گوید

 عنو دسته هم گرفتی ، رلّهض_

 :با امام ادآ ررفش، اهورای هنارم دس  در جدب هایش عی هند و ررصی عی گوید

 ر بدنهض وای به رالتوآ دوباره خطایی ازاوآ س _

 .هر دو عی خندندض عهجدد نهاهماآ عی هند و عثل عادرها با انهج  اااره اش به هر دویماآ اااره عی هند

 زود بداین هاضضضعننی نداره اما دو اا جد  او جد  هم باادنض  _
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  هوعن دوباره زیر خنده عی زند  و رو به عهجدد عی گوید :رسودض

  .اهورا زیر لب غر عی زند

 مسن یه دختر بچه هرده ، بی عده ها ضضضبه اما چه ؟خوداو ه_

 .عی خندمض عن هه دل ررص دادنش را ندارم، واال عهجدد و هوعن خوب از پسش بر عی آیند

 خوب از پس  بر عداآض _

 :اخمو نهاهم عی هند ضپر گالیه و ررصی عی گوید

 نه هه او برنمدای؟ _

 دیهر از برمض اهورای عن رسادت هردنش، در جلب عی خندمضهمدن بسش اس  ضنرطه ضن  هایش را راو

ع ب  از عهجدد هم گذراندهضانهار هاا  ها،هال هلمه ع ب  را ان صاری برای خودااآ دو اب ه عی خواهند! 

 . همدجه

 عن دارم عی رم پدش بابا اینا ،عدای؟_

 :نهاهش به اخ  الوغ آنطرم عی افتدضاااره عی هند به عدد و عی گوید

چه خبره ؟ خونه عهجدد نمی ذاره دو دادره باهات ررم بدنم ، این ام خودت ! بجدن یه ذره از اینا  پدش برده_

 بخورم ببدنم، چرا هر وا  ررم زدنتوآ عداد عدذارین جلواوآ؟

 .عی نجدند و عن باوی سرش ایستاده ام و فرط نهاهش عی هنمض سر باو عی گدردض به صندلی اااره عی هند

 چده؟_

  . کاآ عی دهمض هدچ چدد نبودض گواه ی آستدنم را عی هجدسرم را ا

 بجدن دیهه ، عرلتو دادی دس  فلسزه بافی هوعنِ گد  ،هدجکی ررفای اینو جدی نمی گدره _

 لبخند خبدثانه ای لب هایش را نرش عی زندض 

 ببدنم رس خوب ااعل چی عی اه راو؟  _

عالی، ولی رس خوب خود او بوده و هس ض واتی به عثل همدجه گوش ایستادنش خوب اس ! ررص دادنش هم 

سب  خودش ، به اول خودش به سب  اهورایی هار عی هندضابراز بودآ و خواستن عی هندضرس خوب یننی 

 .خودِ خودت ضاو عرد هودک و بدرگ عن

  چای دس  نخورده ام را جلویش عی هجدض اااره عی هند اروع هنمض

 ب سدندرو رس خوب یننی چی ؟ با اینا هد  یددی عی چسبه ضضضخو_

نهاهش عی هنمض نهاه و نهاهض ساه  خدره اش عانده امض چجم درا  عی هندضبا نهاهش عی گوید اروع هن و 

بهو و عن ی  هلمه عی گویمضی  هلمه هه همه چدد داردض همه چدد هه عننی رس خوب بدهدضانهدده راه رفتن  
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 .بدهد، جاآ به الب  و ادم های  بدهد

 را!رس خوب یننی اوضاهو _

 خدره ام عی عاندضهمدن ،رس خوب یننی اهوراض

 ض.یننی اوضضضیننی خودِ اوضضضبدوآ پدجوند و پسوند

 چجمانش رویم عی عاندضلبخند عی زندضدستش را دراز عی هند و انهجتانم را عی گدردض

 باید بهم؟_

 سرم را اکاآ عی دهمض

 چی رو؟_

 ره در چجمانم،لبخند عی زند و عی گوید:انهجتانم را فجار آراعی عی دهد و خد

 اینکه،دوس  دارم!_

*** 

 

 

 

 

 

 02عرداد :پایاآ

 00عرداد 09:ویرایش نهایی

 

 در پناه خداض

 زندگی ااآ پر از لبخند خداض

 با عجقض
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