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 نام خدا به

 

 یوحش يآهو

 بنازم چشم مســــتت را يدلم کرد دیخـوش ص چه

 .ردیگ یخوشتر نم نیرا از ا یوحش يکس آهو که

 

 :اول فصل

 !نهیداره هدف من هم ا یهدف یآخه پدر من هرکس تو زندگ -

 :تکان داد و گفت يرضا کالفه سر آقا

ره تو دهکوره  یکنه و م یرو رها م يدغدغه شهر یراحت و ب یزندگ یکدوم آدم عاقل! هیچه هدف نیآخه ا -

 !کنه یزندگ

 :گفت ده،ینرس جهیکه هنوز به نت يحث چند روزه او خسته از ب یعصب مهران

هم که  کباری يبرا دیخب شما هم انصاف داشته باش یشما بوده و هستم ول کیکوچ شهیبابا من هم دینیبب -

 .دیشده به خواسته من احترام بگذار

که ده سال گذشت  نیبعد از ا یزن یم یحرف هی یشور و شوق جوون ياز رو ي،دار ی،خام یمهران تو جوون -

 .يخور یو افسوس گذشته رو م یکن یبه پشت سرت نگاه م يگرد یبرم

 :خسته شده بود يتکرار يحرفها دنیاز شن مهران

که دهها نفر  ییروستا ، جا کیخوره که به بطالت گذرونده باشه ، خدمت در  یافسوس م يآدم به گذشته ا -

است؟  هودهی،کجاش ب رهیگ یها رو م یلیبهداشت جون خ که کمبود ییرن ،جا یم ایبعلت نبود پزشک از دن

 کجاش افسوس خوردن داره؟

هستن که از ذهن جوون و  ییشعارها یگ یکه م یینهایخواد ، ا یم شرفتیخواد ،پ یم یپسرم انسان زندگ -

 نیزنم در بهتر یدرخشان ،خودم برات مطب م يا ندهی،آ يدار ندهیآ نجایتو ا. رهیگ یپرشورت نشأت م

 .رو دارن رتشکه همه حس یداشته باش یزندگ هی یتون یم! یش یتهران مشغول به کار م مارستانیب

 :زد يپوزخند مهران
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 نیآخر نیچند صد مترباشه در ماش” که وسعتش مثال يخونه ا د؟دریدون یم یخوب رو در چ یشما زندگ -

 !؟یدر چ! آره؟! مدل

 :ادامه داد يجد و

کردن در نظر من جمع کردن پول و  یخوب زندگ.دونم یم يا گهید زیدر چکردن رو  یمن خوب زندگ یول -

جمع  یعنیکردن  یخوب زندگ ی،ول هی یالزمه زندگ نهایهرچند همه ا.  ستین یآنچنان نیخونه و ماش دنیخر

 .شه با خود برد یمونه، م ینم ایکه با مردن در دن يکردن توشه ا

 :مستأصل شده بود گفت” رضا واقعا آقا

 یتو شهر خودمون م نجا،یهم یشم ول یخوشحالم م! گم کار خوب نکن ،چرا بکن یمهران جان من که نم -

 هیریچه کار خ نیآخه ا. معالجشون کن یبه اونها برس، مجان نجایخب ا. چقدر آدمها هستن که محتاجند یدون

 !يبر یو پاش یپدر و مادر و همه رو رها کن ،یخونه، زندگ يکه مجبور

 :کالم پدر آمد انیم مهران

من دوست دارم برم در روستاها کار کنم  یشه کار خوب انجام داد ول ینم نجایگم ا یپدر خوبم من که نم -

 يباز یبا هزار تا پارت د،یگرفت میمن تصم يتا حاال شما برا میاز اول زندگ دینیبب! د؟یش یدوست دارم ،متوجه م

 يدار ییتوانا دیگفت. بگم يزیتونستم چ یخب من که بچه بودم نم. دیزودتر در مدرسه ثبت نامم کرد کسالی

قبول  یرد کردم و من ناتوان از گفتن جواب یدرس بخونم سال دوم رو جهش دیرو مجبورم کرد التیتمام تعط

سرو گردن از من بزرگتر بودن ،چون من دو سال زودتر کالس  کینشستم که  ییسالها کنار بچه ها. کردم

و  التیشب و روز تعط. دونن یو گفتم پدر و مادرم صالحم رو م نزدم یباز هم حرف. گذروندم یمربوطه رو م

 نکهیقبل از ا. گرفتم پلمیهنوز شانزده سالم تموم نشده بود که د. دیباش یدرس خوندم تا شما راض التیتعط ریغ

گفتم  رهو من دوبا! یبخون یپزشک دیبا دیگفت.  دیرو گرفته بود متونیام فکر کنم شما تصم ندهیبتونم راجع به آ

 دیو گفت دیریبگ رشیپذ ییاروپا ياز دانشگاهها یکیبرام در  دیتونست يچطور کماهیدونم در عرض  ینم. چشم

 یپسر تنها در دوران نوجوان کی دیپدر من شما فکر نکرد.ومن دوباره گفتم چشم! یاونجا درس بخون يبر دیبا

خواهد کرد و چقدر  يرو سپر ییچه روزها! چقدر مشکالت خواهد داشت؟ بیکشور غر هیدر دانشگاه ، اونهم 

 گرانیاز د شتریب یلیدرس خوندم خ دمیاونجا رس یاز وقت. رو تحمل کردم نهایدلتنگ خواهد بود؟ من همه ا

ام رو  یو دو ساله نشدم که مدرك پزشک ستیهنوز ب. خواستم برگردم، زود برگردم و موفق هم شدم  یچون م

من  ستم،یام، چون ن یگم ازتون ناراض ینم! دیگم شما بد کرد ینم کنم،ب دتونیخواستم رو سف یم گرفتم،
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 یول. شما هستم ونیرو مد نیجلوترم و ا یلیخودم خ يدونم که از هم سن و سالها یازتون ممنونم و خوب م

رو  يهم که شده کار کباری دی،اجازه بد دیبار هم شما به خواسته من احترام بگذار نیکنم ا یازتون خواهش م

 .بدم که دوست دارم انجام

پسرش  یدر مقابل سخنان منطق ستینگر یقرار داده بود و پسرش را م شییشانیپ يرضا دست خود را رو آقا

 دهیپسرش د يبرا يادیز نیریش ياو خوابها دیایخواست کوتاه ب ینم زیاما دلش ن. گفتن نداشت يبرا یحرف

بحث  نبارینبود او ا یراض ماا. هم صحبت کنند مهران قانع نخواهد شد گریساعت د نیدانست اگر چند یم. بود

خواست،  یاز جا برم کهیدر حال. بود  دواریاو هنوز ام. شد یموکول م يگریبه روز د دیرا باخته بود، صحبت با

 :گفت

 !!یات بزن ندهیبزارم پشت پا به آ دیازم گذشته نبا يمن که عمر! یتو جوون -

 .حرف مهران را ترك کرد نیبا ا و

 میخود تصم یدر مورد زندگ زیپدر و مادر ن تیتواند بدون رضا یدانست م یم.و ناراحت بود  یعصب مهران

حوصله به  یسردرگم و ب. نگه دارد یخواست، دوست داشت پدر و مادر را از خود راض یرا نم نیاو ا یول ردیبگ

 ن،یمهناز بود که پاورچ. کرد حساسرا در کنارش ا یکه حضور کسخورد  یمبل لم داده و در افکار خود غوطه م

 نکهیسر مهران بود، قبل از ا يشد، دستش باال یم کیدر دست داشت به او نزد يزیچ کهیدر حال نیپاورچ

 :دیبتواند به منظور خود برسد، مهران دست او را در هوا قاپ

 !توش ؟ هیچ نمیوروجک ،دستت رو باز کن بب یه -

 :مهران اصرار کرد د،یخند یلو رفته م نکهیتوجه به ا یب مهناز

 !نم،زودیدستت رو باز کن بب -

خنده، مهران با تعجب  ریکرد، زد ز یدستش را باز م کهیمهناز در حال. به مچ دست خواهرش داد ياندك فشار و

 :کرد و گفت یکه در دست خواهرش بود نگاه یبه تخم مرغ

 ه؟یچ گهید نیا -

 :فتخندان گ مهناز

 يها نیتامیو يخوشمزه دارا اریو بس دیمف ییماده غذا کیگن تخم مرغ ،  یم نیجونم بهتون بگه که به ا -

 ....فراوان

 :حرفش را قطع کرد مهران
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 ؟یکارش کن یچ یخواست یم! نکن یبلبل زبون -

 :کند گفت یم انیرا ب یمهم اریداد که مطلب بس ینشان م يطور کهیو در حال دیکش یقینفس عم مهناز

جوش  اریکرده بودم از دور مشاهده نمودم که شما بس مرویهوس ن اریعرض شود خدمت شما ، که من بس -

چرب و  اریدانستم که کله مبارك شما بس یم ییزند و از سو یم رونیو از سرتان بخار با شدت تمام ب دیآورده ا

همه نعمت  نیکنم تا ا رستکله تان د يدبش رو يمرویعدد ن کیگرفتم  میتصم نیهم يباشد برا یم یلیچ

 !به هدر نرود

 :گفت یشوخ مهی، ن يجد مهیکه خنده اش گرفته بود با لحن ن مهران

 !؟یبکن نکارویا یخواست یم”واقعا!  یتخم مرغ رو رو سر من بشکن نیا یخواست یتو م -

 :به خود گرفت و گفت يمتفکرانه ا ي افهیق مهناز

 .کارو بکنم نیخواستم ا یم”قایبله دق... آهان... آهان. لحظه صبر کن فکر کنم هی -

 کهیبعد در حال. نهاد زیم يرو یو اول تخم مرغ را از دستش گرفته به آرام ستیمهناز را نگر یچشم ریز مهران

 :مبل را برداشته بود، گفت يبالش رو

 .دم یاالن نشونت م -

ضربه مهران به سر مهناز اصابت  نیهنوز اول. کرد بشیمهران بالش به دست تعق و خنده فرار کرد و غیبا ج مهناز

آنها به هال  يبالش مسلح شد و جنگ آنها با سر و صدا آغاز شد مادر که از صدا کیبه  زینکرده بود که او ن

 :زد ادیدفعه فر کیآمده بود 

 !تخم مرغ... دیمواظب باش... يوا -

آن  يو از لبه  دهیغلت زیم يرو یتخم مرغ به آرام... نگاه کردند زیبه طرف م دهیدو دست از جنگ کش هر

 :مادر بلند شد ادیفر يصدا! فرش پخش شد يسقوط کرد و در مقابل چشمان همه شکسته و رو

 کرد؟ یم کاریچ نجایتخم مرغ ا نیا -

 :با چشم به مهناز اشاره کرد و گفت مهران

 .دیاز دختر خانومتون بپرس -

 :حق بجانب گفت مهناز

 !دیاز آقا پسرتون بپرس!.. چرا از من؟... وا -
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صبر « یعنیتکان داد،  دیمهران انگشت سبابه اش را به تهد. به برادرش کرد ییچشم و ابرو طنتیبا ش همزمان

 ».رسم یکن حسابت رو م

شتند و نگاهشان را دست بردا دنیهر دو از خط و نشان کش عیمادر آنها را نشانه گرفت، سر ينگاه اخمو یوقت

 :به فرزندانش کرد و گفت يخانم نگاه سرزنش بار مایس! زنده ماندن بهتر بود نخندند يبه سقف دوختند، برا

قاشق  کیظرف و  کیمهناز بدو از آشپزخونه  د؟یبکش د؟خجالتیبزرگ بش دیخواه یم یپس شما دو تا ک -

 !بدو... اریبردار ب

او نمود و به طرف آشپزخانه  میتقد یدر اطاعت از دستور مادر به طرف مهران برگشت و بالش را دو دست مهناز

 .راه افتاد

به در  يتقه ا. عصر بود از جا برخاست و دم در اتاق مهناز رفت يطرفها. و فکر کردن خسته شده بود يکاریب از

 :زد و از همانجا صدا کرد 

 ؟يحوصله قدم زدن دار -

 :به برادرش انداخت یآن نگاه يباز کرد و از ال یدر اتاقش را اندک مهناز

 !کلک؟ یب -

 :جواب داد متعجب

 !؟یچ يکلک برا -

 :مهناز شوخ شد چشمان

 !گهیصبح د يماجرا يخب برا -

 :اش گرفت خنده

 .ایکلک، ب یآره، ب! فراموش کرده بودم... آهان -

 :نیا بهتر از يزیچه چ د،یباال پر یبا خوشحال مهناز

 .امی یشم م یمن هم آماده م یبرس نییتا تو پا -

برادر را داشت و عاشق خانواده  نیفقط هم ن،یو دلنش یساله، بانشاط، دوست داشتن زدهیبود س يدختر مهناز

بزرگ داشتند که  یاطیهم آرام نبود ح نقدرهایآنها ا يخانه  شیپ يچند نیالبته تا هم. خود بود يچهار نفر

 اطیبزرگ و جادار در دو طرف ح ”بتانس يبود و دو خانه  دهیاز پدر بزرگشان به ارث رس شیپدر و عمو يبرا

و  دهیکش اطیرا از وسط ح يوارید رندیگ یم میشش سال قبل دو برادر تصم ایحدود پنج  نکهیشد تا ا یم دهید
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 زیآنها ن یه مراودات خانوادگشد ک ینم لیدل نیا یداشته باشند ول شانیزندگ يبرا یخصوص یمیهر کدام حر

 اریروابط بس ند،یایمنزل ن نیعمو زادگانش به ا ایبه منزل عمو نروند و  ابود که آنه يمحدود شود، کمتر روز

 یحوصله م یب اریشش ساله مهران، مهناز که بس ابیدو خانواده برقرار بود و به خصوص در غ نیب يدوستانه ا

 يمهران و مهناز، مرد يرفت عمو یم یماند و اکثر مواقع به خانه سمت چپ یشد کمتر در منزل خودشان م

آنها . آمد یتر از آقا رضا بنظر م میمال یلیدوستش داشتند اسمش ناصر بود و خ یلیخوشرو و مهربان بود که خ

ازدواج کرده و  شد که یم ینسترن چند سال. نام داشتند ازیو ن ماینسترن، نادر، ن بیچهار فرزند داشتند که به ترت

ساله، شلوغ و پر سرو  17 ماین. شوخ و سرزنده بود اریبس ،و پنج ساله ستیبه نام فربد داشت نادرِ ب یفرزند کوچک

 يساله بود که معموال هم باز 14 يعمو دختر يته تغار ازیرفت و ن یراست باال م واریاز د” صدا، که اصوال

 .شد یم يوقت آنها با هم سپر شتریمهناز بوده و ب

بازگشت مهران  يآقا رضا به منزل برادر خود دعوت شده بودند و در واقع عمو ناصر برا يشب خانواده  آن

اما مهران که عصر حوصله اش سر رفته بود و احساس کرده بود . داده بود بیترت یو خانوادگ یخصوص یجشن

 .بزنند رافاط يهاابانیدر خ یگرفت که با مهناز قدم میاست تصم یباق يادیتا شب فرصت ز

 :قدم زنان سر صحبت را باز کرد مهران

 ؟یکار که نداشت -

 :زد یتبسم مهناز

 .حوصله ام هم سر رفته بود” نه، اتفاقا -

 :پرت گفت نطوریهم مهران

 !شه یجا وطن آدم نم جیمهناز، ه یدون یم -

 :دیخند مهناز

 چطور مگه؟ -

 ...یکنم ،احساس راحت یمش مزنم احساس آرا یقدم م نجایا ی،وقت گهید یچیه -

 :او زد يبه بازو یبه شوخ مهناز

 نجایا يحاال اومد يهاتو کرد یاونجا خوشگذرون یرفت... شه ها یحرفا نزن باورم م نیاز ا ادیز... خوبه،خوبه -

 !يد یشعار م

 :گفت يجد مهران
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. گم امکانات و تنوع نداشت  ینم. گم مردمش بد بودند ینم. گم اونجا بد بود ینم... دم ینه راستش شعار نم -

 ؟یچ یدون یکم داره م زیچ هیاونجا  یاونجا بود ول یخوب يزهایچرا چ

 !؟یچ -

 .همزبون، همفکر، هم احساس -

 :دیخند مهناز

 !پلمید نییپا یعنی! يبد حیشه ساده تر توض یم میدیآقا ما نفهم ،یزن یگنده گنده م يحرفها -

 :کند، نرم گفت یم یدانست خواهرش شوخ یم د،یهم خند مهران

 .دلم براتون تنگ شده بود یلیخ -

 :بود يپاسخ مهناز واقعا جد اما

 !یگ یدروغ م -

 :پاسخ داد  متعجب

 چرا دروغ؟!... ؟یچ -

 :دوخت نینگاهش را به زم مهناز

 !يبر يخوا یم ومدهیچون ن -

 :گفت  یرد و به آرامبه خواهرش ک يا رهینگاه خ. دیکش یمقیع نفس

 !مهناز؟ -

 !ه؟یچ -

 :و گفت دیکش یقیعم نفس

 ...یبفهم نویا یکیخواد تو  یدلم م -

 :دیکوب نیرا زم شیزبان نفهم پا يبچه ها نیو ع دیوسط حرفش پر مهناز

 !خوام هم بفهمم ینم! فهمم ینم! فهمم ینم -

 :به چشمان مرطوب خواهرش انداخت و گفت ینگاه

 رند؟یم یما م يچقدر آدم تو روستاها یدون یمهناز ، م -

 :خواهر لجوجانه بود جواب

 خب به ما چه؟ -
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 :آهسته گفت مهران

 .مشکل رو حل کنم نیاز ا يتونم گوشه ا یچون حداقل م! به من مربوطه یبه تو مربوط نباشه، ول دیشا -

 !به حکومت مربوطه ستیبه تو هم مربوط ن نیا -

جور  نیو ا استیهر چند من به س... ومشکالت خودش رو داره هیومت شاهنشاهحک کیخب اوال حکومت ما  -

حل مشکالت  يهر قدر که توان داره برا دیگم هر کس با یمن م! هی يا گهید زیحرف من چ. کار ندارم  زهایچ

 ؟یفهم یکشورش تالش کنه، م

 !نه -

 :زد و گفت یتبسم مهران

 !یفهم یوگرنه خوب م یکن یم يلجباز يدار -

 یم. خواد یدلم نم ،يدوباره بر يکنم چون دوست ندارم بعد از شش سال که اومد یم يآره دارم لجباز -

 !؟یفهم

 :سر به سرش بگذارد، با خنده گفت نکهیا يبرا مهران

 !نه  -

 :بعد مهربان تر ادامه داد یول

زنم تازه شما  یود زود سر مکشور خودمونه ز.خوام برم و سال به سال برنگردم  یکنه نم یفرق م نباریا یول -

 !دییایب د،یتون یهم م

آرم کردنش شروع به  يمهران برا. اش معلوم بود افهیاز ق یتینارضا. دیرس یبه نظر م یهمچنان ناراض مهناز

 :دادن کرد حیتوض

نده مختلف پنج شش تاشون ز يبه علتها ارهی یم ایمادر به دن هیکه  يتو دهات از هر ده دوازده بچه ا دمیشن -

. رنیم نیاز ب گهید يرایچ یلیبه خاطر تب و خ تیاز بچه ها در طفول یلیعلل مختلف، خ هیمونن، اون هم  یم

نجات بدم ،باز  نهارویاز ا یکیجون  قطاگه من بتونم ف! بتیمص یعنیفاجعه،  یعنی ؟یچ یعنی نیا یدون یم

تونه جون  یو آدم م ازهیحرفا ن نیاز ا شتریب یلیده دور افتاده خ هیپزشک تو  هی، هرچند فکر کنم وجود  متهیغن

 .رو نجات بده يادیعده ز
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به  یتوانست خود را را راض ینم چگونهیدانست حق با مهران است اما چون ه یلبش را بهم فشرد، م مهناز

 يبرا. اوردیخواست حداقل حرص مهران را هم در ب یم د،یکش یاو هم حرص م حاتیرفتن برادر بکند و از توض

 :گفت نیهم

 ...همون بهتر هیبق! کار یخوان چ ی،ده تا رو م هیشه پنج شش تا بچه کاف یهم بد نم ادیخب ز -

 :مهران حرفش را قطع کرد یسرزنش بار و عصبان يصدا که

 !مهناز؟ -

 :او را گرفت و نگه داشت يبازو سپس

 نه؟ ای یراست گفت نویا -

 :گفت نانیت، با اطمکرده اس یبرادرش را عصبان” واقعا دیکه د مهناز

 !نه بابا خواستم سربه سرت بذارم -

 :قاطعانه گفت مهران

 .کرد یشوخ دینبا يزیبا هر چ -

 :مهناز سکوت را شکست... در سکوت قدم زدند يمقدار

 !مهران؟ -

 !بله؟ -

 !يدوست ندارم بر -

 :مهناز آهسته تر ادامه داد. فقط نگاهش کرد یجواب چیه یب مهران

 .ادیاز دستم برب يالبته اگه کار... کنم یباشه من کمکت م نیخواسته خودت ا” عااما اگه واق -

 ،یسپس دست مهناز را در دستش گرفت و با مهربان.برلب به صورت خواهرش نگاه کرد  یبا تبسم مهران

 :بودند که مهناز رو به مهران کرد و گفت  افتادهیهنوز راه ن. فشرد یاندک

 !ازین! نگاه کن -

قبل از . کرد یداد، صدا م یکرد، دست تکان م یم یمهناز داشت خود کش. آنها آمد يمتوجه شد و به سو ازین

 :شان برسد، مهران عتاب وار رو به خواهرش گفت یکیبه نزد شانیدختر عمو نکهیا

 !ها ابونهیخ نجایا! ؟ یکش یچه خبرته داد م -

 :لب گفت ریود، زب دهیرس ازیچون ن یدهانش را کج و کوله کرد ول مهناز
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 !جوابت بمونه برا بعد -

 :گفت جانیحرف برادر با ه الیخ یب و

 سالم -

 یرفع دلتنگ یوقت. کردند یاند، در آغوش هم فرو رفتند و روبوس دهیرا ند گریکه سالهاست همد یکسان مثل

 :ردیبگ لیتازه از فرنگ برگشته اش را هم تحو يپسرعمو ازیحاصل شد که ن یشد، باالخره فرصت

 .سالم آقا مهران -

 سالم، حالت چطوره؟ -

 ن؟یخوبم، متشکرم، شما چطور -

 .ممنون، منم خوبم -

 :به خود گرفت و مهناز را مخاطب قرار داد یحق به جانب افهیق بالفاصله

 !؟یکن یاز ما نم يادی گهید يدیداداشت رو د! معرفت یمهناز ب يا -

 :درشت شده گفت یبا چشمان مهناز

- خونه شما بودم روزید نیمه... ا! 

 :به خود گرفت یخیبه کمر زد و لحن توب دست

 !میکار دار ی،کل میشب مهمون دار یگ ینم ؟یامروز چ -

 :گرفته بود، گفت  افهیق یکل کهیدر حال مهناز

 !زدم، فرصت نداشتم یکه داشتم با برادرم قدم م ینیب یم يدار -

 :لبانش را جلو داد ازین

 !پز دادم؟ نهمهیوقت من با برادرام رفتم، اومدم ا نهمهیا نمیبب! جنبه یاوه اوه چه ب -

 :افه آمد  افهیبا همان ق مهناز

 !پز دادن نداشت ، برادر من دکتره، کالس داره -

 :دست به کمر زد ازین

 !خب برادر منم مهندسه -

 :با خنده گفت مهناز

 .رو بگو یکینه خجالت نکش اون  -
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 :دیهم خند ازین

 ...خودته نیع یکیاون  -

 :زد، ادامه داد یمهناز م یشانیبا انگشت به پ کهیدر حال و

 !هم کالس داره یلیروزا خ نیا”اتفاقا... پوکه پوکه نجاشیا -

 :مهناز گفت... خنده ریزدند ز هردو

 .یراجع بهش گفت ییزایگم چه چ یبهش م نمیرو بب مایصبر کن ن -

 :در آورد  دنیترس يبا لبان خندان ادا ازین

 !لرزه  یاوا نگو تنم م -

 ؟یرفت یم یحاال کجا داشت -

 ؟ياومد یم ینه از کجا داشت یرفت یم یکجا داشت -

 کنه ؟ یم یخب حاال، چه فرق یلیخ -

 :جواب داد یشوخ افهیسرحال بود، با ق یحساب ازین

- پوکه نجاتیگم ا یم! کنه؟ ینم یفرق... ا! 

 :با انگشتش سر مهناز را نشان داد و ادامه داد دوباره

 !ییایبا من ب دیو تو با میکار دار یرفتم خونه چون کل یداشتم م یبه خودم مربوطه ول امیاز کجا م نکهیا -

 :شد زانیبرادر آو يزود از بازو مهناز

 !شم یمن موقع شام مزاحم م رینه خ -

 :گفت یعصبان مهین یبا لحن ازین

 !مید ینم یما نون مفت به کس فتیاه بر! چه غلطا -

 :در همان حال گفت. دیمهناز را گرفت و کش يحرف بازو نیا با

 .فعال با اجازه -

 :داد، گفت یهوا تکان م يرو يدستانش را به عالمت ناچار کهیدر حال. تکان داد و برادر را رها کرد يسر مهناز

 !که ینیب یم... داداش گهید دیببخش -

 :و گفت دیکش یهم خندان نفس مهران

 !راه مهین قیرف يا -
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راه رفته بود که ناخود آگاه خود را  ياز زمان دور به همراه داشت مقدار یخاطرات شیهمه جا برا. تنها ماند مهران

 !کرده بود يآنجا سپر یخوش يچه روزها. دیاش د ییابتدا يمقابل مدرسه 

کرد که با گام زدن در آنجا صفحه به  یم یرا در ذهنش تداع یاتخاطر ابانهایکوچه ها و خ يجا ياو جا يبرا

باعث  يخوب و مؤدب بود که همه دوستش داشتند اما چند سال دور يپسر شهیاو هم. خورد یصفحه ورق م

او در  ي افهیو بر، چرا که ق دور يها هیو چه همسا ابانیخ يکس او را نشناسد چه مغازه دارها چیشده بود که ه

 .شده بود لیجوان تبد ينوجوان به چهره  کیکرده بود و از چهره  يادیز رییسالها تغ نیا یط

هم که شده  کباری يخواست برا یکرد م یخود فکر م ي ندهیآ يگشت و درباره  یهدف کوچه ها را م یب

توانه همت خواست به پش یرا که م يداشت هرکار یاما پشتکار خوب. لجباز نبود ادیز. دیازمایدلخواه خود را ب

کرد که پدر و  ین تالشش را میهم ينگرفته، برا یاشتباه میدانست تصم یم. رساند یخود به انجام م يباال

 .او خواهد بود تیآنها ضامن موفق تیدانست که رضا یکند او خوب م یراض زیمادر را ن

به سرعت راه . گذر زمان را فراموش کرده بود” اصال. هوا شد یکیافکار غوطه ور بود که متوجه تار نیهم در

 .گرفت شیخانه را در پ

به . عمو شد يخانه  یو راه دیکش شیبه سرو رو یدر خانه نبود دست یکس. وقت بود که به منزل برگشت رید

 :دیدر هم کش یرا تصنع ياخمها. بود ستادهیباز کرد، انگار درست پشت در ا شیمحض در زدن نادر در را به رو

 !خونه يایهم اروپاست هر وقت دلت خواست ب نجایا يفکر کرد یسالم مرد حساب -

 :لبخند زد مهران

 سالم -

 :با مشت به شانه مهران زد نادر

 !نجا؟یا يومدین یکالس گذاشت ياومد یمعرفت از وقت یسالم و کوفت، ب -

 :تکان داد و با خنده گفت يسر مهران

 !ما بودن که يتازه روز اول همه خونه . من که همش چهار روزه برگشتم -

 :در هم رفت شتریب شیپسر عمو ياخمها

- ایب گهیبرگرد سه چهار روز د! يحساب زود هم اومد نیپس با ا... ا! 
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 یاما کس. دوباره در زد. بود ستادهیو خندان ا جیمهران گ. حرف او را به طرف کوچه هل داد و در را بست نیا با

مهران با . هستند اطیدر ح يآمد معلوم بود چند نفر یم اطیکه از ح يهمهمه ا يکرد، از صدا یدر را باز نم

 :خنده گفت

 !گهیبابا، درو باز کن د يا -

 :گفت ینادر بود که م يصدا

 .کنم یدرو باز م گهیالزم نکرده همونجا باش، سه چهار روز د -

 :دیبه گوش مهران هم رس نسترن يصدا

 !درو باز کن! نادر؟ خجالت بکش -

 :گفت ینادر بود که م يصدا و

 !دم در میذار یپسره رو هم م نیا يغذا. میشام بخور میبر دییایاصال ، اصال بچه ها ب -

 :با خنده گفت مهران

 !نادر؟ -

 :دخترانه جواب داد یبا لحن نادر

 !صدام نکن دلم ضعف رفت ياونجور... اوا -

 :بلند و محکم گفت يبا صدا کمرتبهی و

 !بشه با من طرفه کیبه در نزد یکنار اگه کس دیبر... یه یه -

 :دهنش را به در چسباند و گفت  ندیاو را در آن حال بب یکس دیترس یم. به دور و برش انداخت ینگاه مهران

 !اونجا دیباشه ، من رفتم خونه، غذام رو بفرست -

 :بند انگشت باز شد کیبه اندازه  در

 !تو يایبگو غلط کردم بذارم ب -

 :عتاب وار گفت. شد یشد، عوض نم یهزار ساله هم که م شیپسرعمو نیا

 !نادر؟ -

 :قلبش رفت ياو رو دست

- صدام نکن ينجوریگفتم که ا... ا! 

 :دیخند یخودش هم م. آمد یم اطیانفجار خنده از داخل ح يصدا



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا امیدوار   – یوحش يآهو

wWw.98iA.Com ١٦ 

 !کنم یغلطا نم نیبگو از ا! گهیبگو د...  منتظرم -

 !ایکوتاه ب -

 :نگاه کرد و گفت  اطیبه طرف ح نادر

 !تو ادیخواد ب یدلش نم ستیپسر آدم بشو ن نیا دینیب یم -

 :شناختش، ول کن نبود یم خوب

 !یگ یخوب همون که تو م یلیخ -

 :تکان داد و گفت يهم از آن طرف در متفکرانه سر او

 !آره؟! درو باز کنم یکن یپس خواهش م -

 :و گفت  دیخند مهران

 .آره -

 :کرد و گفت اطیرو به ح نادر

 !خواهش کرد منم دل نازك گهیبچه ها د -

 .باز شد شیباالخره در خانه عمو رو و

را  اطیاز ح يگوشه ا. بودند اطیهمه در ح. به هوا برخاست کیخنده و سالم عل يصدا اطیورود مهران به ح با

خود رفت  يعمو ينخست به سو. همه همانجا نشسته بودند ده،یپتو و بالش چ یفرش پهن کرده و به طور سنت

 :و دست داد

 سالم -

 پسرم؟ يسالم عمو جون ، چطور -

 ممنون -

 :به او کرد و گفت ینگاه با محبت عمو

 .افتم، درست مثل خودت بود یپدرت م يها یجوون ادی نمیب یتو رو م یمهران وقت -

 :موجب شد سرش را برگرداند ییبدهد، صدا یجواب نکهیقبل از ا. مهران پر از غرور بود لبخند

 !دییآ ینم نجایکه شما ا میباشه آقا مهران تا دعوت نکن -

 :مهران بود، پاسخ داد  يخانم زنعمو ایثر يصدا برگشت،

 .شماست  ي هیسا ریز م،یما اونجا هم که هست! هیشیچه فرما نیا -
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 :زد يخانوم لبخند ایثر

 .دیلطف دار -

 !زنعمو دیبه زحمت افتاد -

 :بلند گفت  يمهناز با صدا. شده بود رهیباز به مهران خ یگشاد شده و دهان یبا چشمان مایوسط، ن نیا در

 ؟ يدیمگه آدم ند ما؟ین -

 :گفت  رد،ینگاهش را از مهران بگ نکهیبدون ا ماین

 ؟یگرفت ادیهم از فرانسه  نارویپسرعمو ا نمیبب! زنه  یهم حرف م یچه لفظ قلم -

 :ادامه داد  مایدهد، خود ن یمهران بتواند پاسخ نکهیقبل از ا و

شما  نیکنه بنابرا یور طلوع م نیآفتاب از ا! ها  یگ یراست م ییجورا هی! لحظه فکر کنم ، آهان هی،  ستایوا -

 !مییشما ي هیسا ریکنه ما ز یعصرها که از اون ور غروب م یول دییما هیسا ریصبحها ز

. کرد یکرد و مرتب با انگشت به چپ و راست اشاره م یزد ، با دقت به اطرافش نگاه م یحرف م کهیحال در

 .کند یرا حل م یانگار داشت مساله ابعاد جهان

به سرش اصابت  ”مایبرداشته و به طرفش نشانه رفت و چون او متوجه نبود مستق وهیرا از ظرف م یبیس مهناز

 :مهناز با خنده گفت . کرد

 !عادت نداره چارهیاز اون مخت استفاده نکن ب ادیز نیبش ریبگ -

 :برداشته و گفت  نیرا از زم بیس مایحرفش را تمام نشده بود که ن هنوز

 !دم  یاالن نشونت م -

 :بلند گفت  ماین. رار کردف غیبا ج مهناز

 ! ستایوا ياگه جرأت دار -

 :خواند  یم يو داشت کرکر دیحرف به دنبال مهناز دو نیبا ا و

 !!ستایوا ياگه مرد -

 :با خنده گفت  مهناز

 !گفته من مردم  یک. ستمی، ن ستمین -

که نادر  ستینگر یصحنه م نیبود و مهران شادمان به ا دهیچیپ اطیآنها در ح ادیو فر غیو ج زیو گر بیتعق

 :گفت 
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 ! گهید نیبش ایب! خشکت زده  یبرا چ -

 .نشست

را در دست گرفت و ناله کنان  شیو مچ پا ستادیکه ا ردیرا بگ شیدختر عمو مایگام مانده بود که ن کی فقط

 :گفت

 !لحظه  هی... استوپ... ستایوا -

از . نشست شیپدر و عمو انیو م دیدو د،یخند یند مبل يبا صدا کهیبعد در حال. از او دور شد یلنگان کم لنگ

 !بودش چاندهیپ یحساب. در آورد ماین يبرا یهمانجا شکلک

 :گفت  د،یخند یم طنتیرا باال انداخته و با ش شیابرو کهیدر حال ماین

 !نه ؟! گهید یمون یهمونجا م شهیهم -

 :به خود گرفته، گفت  يا روزمندانهیپ ي افهیق مهناز

 !مونم تا چِشت کور بشه  یم -

 :دیفورا به دخترش توپ پدر

 !مهناز؟ -

 :ناز کرد طنتیبا ش مهناز

 ! نمیبش ششیخوام پ یدلم برا عموم تنگ شده تا آخر م” بابا ، اصال هیچ -

 .حرف بازوان خود را دور گردن عمو انداخت نیبا ا و

 :رو کرد به مهران و گفت نادر

 !آدم بشن ؟ نایرسه که ا یم يبه نظرت روز -

کرد، گفت  ینادر م يبه سر تا پا يا دارانهینگاه خر کهیمهران در حال. و مهناز اشاره کرد مایبا حرکت ابرو به ن و

: 

 !نه نمیب یکه م نطوریا -

 :مهران کرد يبازو يرا حواله  یبا لبخند مشت نادر

 !با ما هم آره -

 يرو به دختر عمو ازیسفره برخاسته بودند، ن يجمع آور يهمه برا یدلچسب و آرام، وقت یصرف شد ، شام شام

 :کرد و گفت طانشیش
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 !خجالت بکش ، پاشو کمک کن  -

 :لم داده، گفت یبه پشت نیهم يقصد نداشت سنگرش را ترك کند، برا اصال

 !نظارت رو به عهده دارم نیسنگ تیمسئول نجایهم خوبه ، تازه از ا یلیمن خ ينه جا -

 :شروع به نطق کردن کرد  يجد ي افهیبا ق و

 !...باش عیسر کمی!... زهیمواظب باش نر!... با دقت ببر نشکنه -

 .زد يشخندیلب ن ریانداخت، ز یبه مهناز م ینگاه یچشم ریز کهیدر حال ماین

 :دیشکست، در همان حال پرس یبود و تخمه م دهیبه بالش لم نادر

 ه؟یچ ندهیآ يمهران برنامه ات برا یراست -

 :زد يتکان داد و پوزخند يسر مهران

 ده؟ی؟باور کنم حرفا به گوشت نرس یدون ینم یعنی -

 :لبش رو خاراند يباال انداخت و گوشه  ییابرو

 .خواستم از خودت بشنوم  یم یول!  دمیشن ییزایچ هیراستش  -

 :مکث ادامه داد  یبا اندک و

 ؟!دهات  يبر یپاش يخوا یم” واقعا یعنی -

 :کرد  دییو حرفش رو تأ دیکش یپوف مهران

 ”قایدق -

 :راست نشست شیپسرعمو

 دنینازت رو کش شهیتو که هم! ؟ ياریاونجا دوام ب يبر یتون یتو م يفکر کرد! دلت ؟ ریزده ز یپسر خوش -

 ...فراهم بوده یخواست یهرچ

 :جواب داد  يجد یلیخ

 .خواهم امتحان کنم یم -

 :جواب داد  یعصب نادر

نه برق داره نه آب ، و نه  يبر يخوا یکه م ییاروپا ، جا ير یم يرو امتحان کنم؟ فکر کرد یچ یچ -

 ...فرهنگ ما هیشب یفرهنگ

 :کالفه ادامه داد و
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 نکهیا يدکتر رو کشتن ، فقط برا هیدهات  نیتو هم شیسال پ هی یدون ی؟ م هیعواقبش چ یدون یم” اصال -

خواد تو  یگفتن دکتر م یبود ؟ م یچ لشونیدل یدون یم! داد  یم ادیرو داشت  ياز باردار يریجلوگ يروشها

 !؟ یفهم یم! گفتن کافره یخدا دخالت کنه ، م نشیآفر

 :همچنان آرام بود  مهران

 نه؟ ایشروع کرد  ییجا هیاز  دیبا! ؟ یبهر حال که چ -

 :تکان داد يسر نادر

” ظاهرا یسر جاش، ول ادی یفرنگ عقلت م ير یم میگفت يکه بود ونهید یعنی ،يشد وونهیپسر تو د” واقعا -

 ! یاونجا جا گذاشت یکم رو هم که داشت هیاون 

 :نادر گفت . لبانش را به هم فشرد و سکوت کرد مهران

 !؟يکم آورد! ه؟یچ -

 :دیکش یآه

. نداشتم يا گهیمطلب کار د نیا حیاز توض ریچند روز غ نیدر عرض ا. دادن خسته شدم حینه ، فقط از توض -

ور گود  نیشما ا. هرچند شک دارم که درست باشن. تو درست باشه ياگه حرفها یحت! خوام امتحان کنم یم

خودشون رو باور  يحرفهاخودشون هم  دیکه شا یکسان ياونهم بر اساس گفته  نیکن یو قضاوت م نینشست

 گهید لیدل هیدفن شده و  لشیاسته دلنا خو ایداشته که خواسته  یلیدل دیشا! کشته شده  ياگه دکتر. کنن ینم

با زبون  يبه نحو دیبا! ؟ی، آخرش که چ یهم همون باشه که گفت لشیالم شده ، اگه به فرض محال دل

 .خودشون با منطق خودشون وارد شد

 :آهسته تر ادامه داد و

 میخودم تصم یتونم راجع به زندگ یندارم و م گرانید يبه اجازه  يازیکه ن یدون یخودت م! نادر  نیبب -

شون کنم و  یام رو خواهم کرد تا راض یپدر و مادرم پشتوانه ام باشه و تمام سع تیدوست دارم رضا یول رمیبگ

 !بتونم  دوارمیام

 : دیپسر مصمم نگاه کرد و پرس نیمتفکرانه به ا نادر

 !؟یچ یو اگه نتونست -

 :کمرنگ در چهره اش نشست یهمراه با غم یآه

 !کنم یفرصت دارم و تمام تالشم رو م” بخش فکر کنم فعال نیخواد به ا یدلم نم -
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 :کردند و گفت یبه اطراف کرد که ساکت به آنها نگاه م ینگاه نادر

- زشته، حواستون به کار خودتون باشه؟! د؟یکن یچرا همتون ما رو نگاه م... ا! 

 :با خنده ادامه داد  و

 ! میو تا پسر عمو چند کلمه اختالط کنما د نینیبب نیچشم ندار -

 :شوخ خود گفت  شهیآهسته تر کرد و با لحن هم یرا کم شیصدا

 از اون ور چه خبر؟ نمیحاال بگو بب -

 :باال انداخت يا شانه

 .، قرار بود چه خبر باشه، درس و درس و درس یچیه -

 :به مهران انداخت یهینگاه عاقل اندر سف نادر

 !؟ یاونجا فقط درس بخون یتو رفت! پسر -

 !رفتم؟ ی، پس برا چ گهیآره د -

 :متعجب نگاهش کرد  نادر

 ؟ يتو اونجا فقط درس خوند یعنی -

 :با لبخند جواب داد  مهران

 کار کنم ؟ یقرار بود چ!  گهیاونجا رفته بودم د نیخوب برا هم -

 . گهی، باالخره د يزی، چ ی، دوست یحی، تفر یگردش -

 : دنیخود را زد به نفهم یول دیفهم یمنظور نادر را م مهران

رفتم ، دوست هم که خوب چند تا  یسفر کوتاه م هیهم  یگشتم ، گاه یشهر رو م یچرا خوب گاه -

 . میداشت یکیبود که باهاشون سالم عل یهمکالس

 :عالقمند گفت  یبا نگاه نادر

 !دوستات حرف بزن  نی، از ا یشد حرف حساب نیآهان ا -

 : دیخند مهران

 بگم ؟ یچ -

 :کنجکاو جواب داد  نادر

 !رو زی؟ خالصه همه چ دیزد یم ییبودن ؟ چه حرفها یبودن ؟ چه شکل يچه جور نکهیا -
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 :تکان داد يسر مهران

 ؟ یآخه پسر ، به تو چه ؟ مگه فضول -

 گه؟یخب بگو د ،یاز فضول رمیم یدارم م” آره ، اتفاقا -

 :گفت  یشوخ به

 ! گهیخب آدم بودن د -

 ! يخوند ی؟ من فکر کردم تو، تو باغ وحش در م یگ یجون من راست م -

 :و ادامه داد  دیحرف خند نیبا ا و

 ! رمیبگ ادیخوام منم  یآدما راه دادن، م نیتو رو چطور ب نمیبگو بب -

 : دیخند یهم م مهران

 ؟ یبدون يخوا یم یآخه ، چ -

 ؟ یچرا تنها برگشت نمیاصال بگو بب -

 :متعجب شد  مهران

 !برگردم ؟ یپس قرار بود با ک -

 ! گهی، حاال د ي، نامزد ي، دختر یخب ، دوست -

 :زد و گفت  یتبسم مهران

 کار کنم ؟ یآوردم چ یدختر م! ؟ یگ یم يدار یچ -

 :با دست از شانه مهران زد و گفت  نادر

 !؟ یکار کن یچ دیبا یدون ینم! کار  یچ يخوند یهمه پزشک نیخاك بر اون سرت کنن ، ا يا -

 :و جواب داد  دیخند

 !نادر دست بردار  -

 :گفت  طنتیبا ش. پسرعمو ول کن نبود نیا یول

 ؟ یکار کن یگفتم چ ی؟ من بهت م يآورد یتو م -

 !خجالت بکش ! نادر ؟ -

 :گفت  يجد یلحن با

 ؟ یچ یعنیگه خجالت بکش ،  یرسه م یبه من م یهرک” اصال! خجالت بکشم ؟ یبرا چ -
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 :خنده  ریزد ز مهران

 ؟ یکش یم یلیتو هم خ نکهینه ا -

 :گفت  یحق بجانب افهیق با

 ! يعقب مانده ا یتو کم!  هیعیطب” امر کامال کیبابا خجالت نداره که ،  -

 :با خنده ادامه داد  و

تو دهات  يخوا یحاال م نییپا يپرتش کرد مایاز هواپ ننینب نجایبابات ا نکهیا ي، برا ينکنه آورده بود نمیبب -

 ! ادی یبه نظر درستتر م نیآره ا! ؟ يدنبالش بگرد

 :تکان داد يسر

 فکرات ؟ نیبگم ، با ا یآخه نادر من به تو چ -

 :با افتخار گفت  نادر

راجع به مسائل مشکل  میما داشت دیداد یشما آدمها رو برش م یوقت هیاضی؟ آخه مغز ما مغز ر يلذت برد -

 ! گهید نهی، ا میکرد یآپولو هوا م!  میکرد یفکر م یاضیر

 :خواست مطلب را عوض کند، گفت دیآ یدانست از عهده زبان نادر بر نم یخوب م مهران

 ! دمیشن ییزایچ هی؟  یکن یکار م یتو چ یراست -

 :کرد و راست نشست  يسرفه ا نادر

 !کنم  یم بیتکذ من همه اش رو! دروغه ، دروغه  -

- دمیشن یمن که اصال نگفتم چ... ا ! 

 : دیابرو درهم کش فورا

 !گن  یم یدونم راجع به من چ ی، بهر حال م ستیمهم ن -

 دروغه ؟ يرو تمام کرد تیدرس مهندس دمیشن نکهیا -

 :نگاهش کرد و گفت  یچشم ریز

 !نه  -

 نه ؟ ایهم دروغه  نی، ا يشرکت زد هی دمیخب بعدش هم شن -

 !نه  -

 ...يدو تا دوست مو بلند هم دار یکی دمیو شن -
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 :و گفت  دیحرفش پر وسط

 !، سه چهارتاست ستیدوتا ن یکی! گفتم دروغه  يدید -

 :دیخند مهران

 !ییایح یب یلیخ -

 ! نیهم میبابا ، فقط همکار -

 :بود یوقت تالف حاال

 ؟ دیکن یم يبا اونا همکار يا نهیشما تو چه زم نمیبب دی، بفرمائ دیببخش -

 :زد یچشمک نادر

 !...ي، هنر ی، فرهنگ یعلم! يا نهیدر هر زم -

 :عمو ناتمام ماند  يبا صدا بحثشان

ما قائل  يهم برا یسهم هی،  نجایبعد از سالها اومده ا ی؟ نا سالمت يریگ یچقدر مهران رو به حرف م! پسرم -

 !دیبش

 :داد، گفت  یبه جلو هل م یشانه مهران را گرفته کم کهیدر حال نادر

 !، همه اش مال شما  میما اصال سهم نخواست! پاشو ! پاشو برو  -

 :خود کرد يرو به عمو مهران

 !من در خدمت شما هستم! بود  یشیفرما -

 :و گفت  دیخود کش يبه پاها یناصر دست عمو

 ؟ یگرفت ادی یچ يهمه درس خوند نیاونور، ا یرفت نمیبب. کنه  یم تمیاذ یلیپاهام خ هیمدت هیپسرم ،  -

 :جا برخاست و به طرف عمو ناصر رفت از

 دکتر ؟ نیرفت -

 !آره پسرم  -

 ؟ نیهم داد یشیآزما یعکس -

 !نشونت بدم  میآره ، همشون تو اتاقمه ، بلند شو، بر -

 نیرفتند که مهناز خود را به زور ما ب یم شیبه طرف داخل خانه پ. کرد ياریو عمو را در بلند شدن  برخاست

 :عمو ناصر گفت ! آن دو جا کرد
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 مهناز ، تو کجا؟ -

 :خود را لوس کرد و گفت  مهناز

 !تونم از شما دل بکنم  یآخه عمو من اصال نم -

 :با لبخند گفت  عمو

 !گردم  یاالن بر م نیباش هم نجایقربان دخترم برم ، ا -

 :گفت  يجد مهناز

 !شه  ینم د،یاصال حرفش رو هم نزن -

 ! يایشه که تو هم ب ینم میدار یمن و مهران با هم حرف خصوص یول -

 :کرد، گفت  یبه مهران م ینگاه کهیدر حال مهناز

 !مگه نه مهران ؟ م،یکن یرو از هم پنهون نم یحرف چیمن و داداشم ه“ اتفاقا  -

 :عمو گفت ! ستیچ طانشیخواهرش ش نیدانست درد ا یکرد، م يدر جواب خنده ا مهران

 !داشته باشم ی، بلکه من حرف پنهون زمیعز -

 :به اطراف گفت  يدیو با نگاه نا ام دیکش یآه

 !د؟یگرگ درنده تنها بذار هیبا  ابونیب نیمنو تو ا دیخواه یعمو جون ، شما م -

 :به اطراف گفت  يدیو با نگاه نا ام دیکش یآه

 !د؟یگرگ درنده تنها بذار هیبا  ابونیب نیمنو تو ا دیخواه یعمو جون ، شما م -

خواست که  یشده بود و از خدا م رهیبا چشمان شوخ خود به مهناز خ ماین. اشاره کرد مایحرف به طرف ن نیبا ا و

جمع شوند و  کجایافتاد  یکمتر اتفاق م. بود نیکارشان هم یاز همان بچگ. کند یآورده، تالف ریمهناز را تنها گ

 یبود، مهناز سرش درد م یدختر نسبتا آرام یکه از همان بچگ ازیبرعکس ن! اوردندیسرهم ن ییدو نفر بال نیا

برنامه  نیا. آورد یبا او داشت کم نم یکم یهم که تفاوت سن شیخب، صد البته، پسرعمو. دردسر يکرد برا

چون مثال بزرگ شده بودند و  بهتر شده بود یلینبود تازه حاال خ دیکس جد چیه يشان بود و برا یشگیهم

... گذشته حتما تلفات هم داشتند يوگرنه در سالها! دیانجام یم يخراب کار وبه شکستن  شانیکمتر کارها

 !یتوپ ،يدو چرخه ا ،یعروسک طیشرا نیدر بهتر ای يا شهیش ،یدست کم گلدان

 :با خنده گفت  نادر

 بشه؟ کیکنه به تو نزد یجرأت م يکدوم گرگ درنده ا نمیبب نیکنار من بش ایب! نجایا ایب! مهناز جون  -
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خود و  نینگاه کرد و سپس فاصله ب مایبه ن یچشم ریگوشه لب خود را به دندان گرفته بود، ز کهیدر حال مهناز

 :گفت  يجد يا افهینادر با ق! کرد یمهناز را نگاه م یشکارچ کیدرست مانند  ماین. نادر را برانداز کرد

 !کنم یم مشیتقس يبشه من خودم به دو تکه مساو کیبهت نزد یاگه گرگ ا،ینترس، ب -

با . فعال در امان بود. کرد یبرادر کوچکتر تمام م يحرف نادر حجت را برا نیا. زد يا انهیلبخند موز مهناز

ره کنار نادر نشست با خنده اشا یوقت! تکان نخورد شیاز جا مایبر لب به طرف نادر رفت و ن يآرامش و لبخند

 یبهم م«: تکان داد ياشاره او سر جوابدر  مایو ن» !یگرفت لیتحو«مضنون  نیکرد، بد مایبه ن ییابرو يا

 »! میرس

 :مهران نگاه کرد و گفت  يبر لب به سو یبا تبسم نادر

 .هستم  یراحت، امانتدار خوب التونی، خ دیبر -

 : دیاتاق عمو در همان طبقه اول بود، مهران پرس. عمو به داخل ساختمان رفتند همراه

 کنه ؟ یکدوم قسمت پاتون درد م یراست -

 :کنار تخت را به مهران تعارف کرد و گفت  یصندل. تخت نشست يناصر رو عمو

 !مخواستم باهات حرف بزن یخودم م! راجع به درد پام باهات صحبت کنم ادهیوقت ز ن،یبش -

 :نشست و گفت  لیکمال م با

بودم تا با شما  یهم خوب شد ، چون من هم دنبال فرصت مناسب یلیخ” اتفاقا! ، من سرتا پا گوشم دیبفرمائ -

 .صحبت کنم

 .پس اول تو بگو -

 :گفت  مودبانه

 .دینه عمو جون شما بفرمائ -

 :بار نرفت ریز عمو

 ؟ ینحرف بز یخواست یم یراجع به چ نمیحاال بگو بب -

 :آهسته گفت  ن،ینگاهش رو به پائ یو محکم بود ول ياش جد چهره

من احترام  يکه به خواسته  دیکن شیو راض دیخواستم از شما خواهش کنم با بابا صحبت کن یراستش ، م -

 .فرصت بهم بده  هیبگذاره و 

 :لب زد ریز یناصر تبسم عمو
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 !چون رضا هم خواسته با تو حرف بزنم و تو رو منصرف کنم! چه جالب  -

 :سکوت عمو ناصر گفت یبعد از کم. نزد یتکان داد و حرف يسر يدینا ام با

 ؟ يمهران خوب فکرات و کرد نمیبب -

 بله عمو جون -

 ؟يدار یچه مشکالت یدون یم -

 .دونم یم -

 ؟یکن یم شرفتیپ شتریب یلیخ یبمون نجایکه اگه ا یدون یرو هم م نیا -

 :به عمو انداخت و گفت  ینگاه مهران

 .دونم یپول در آوردن است آره م شرفتیاگه منظورتون از پ د؟یبگ یبه چ شرفتیتا پ -

 :ناصر متفکرانه گفت  عمو

 عاقالنه است ؟ میتصم هیو  ستین یشور جوون ياز رو متیتصم يدار نانیمهران اطم -

 :داد و گفت  رونینفس خود را ب يهمراه با لبخند مهران

شک ندارم من  میتصم نیدر عاقالنه بودن ا یول... دیباشه ، شا یبه قول شما از شور جوون دیدونم ، شا ینم -

 يدیتونم به عنوان فرد مف یچون روستا و دشت رو دارم و حاال م یآرام يدر جا یزندگ يسالهاست که آرزو

 دهیبه عق دیخواه یهم که شده نم کباری ياخودم امتحان کنم؟ چرا بر دید یمقدم به اونجا بگذارم ، چرا اجازه ن

خواست هنر  یخواستم انتخاب رشته کنم من دلم م یم یهست وقت ادتونیعموجون . دیمن هم احترام بگذار

هست  ادتونیباز . پزشک بشم دیکفش که من با هیپدر پاشون رو کردن تو  یول! بخونم  یقیبخونم، موس

شدم که به خواسته بزرگترها احترام  یراض. و من قانع شدم دیرداتاق شما با من صحبت ک نیتو هم نجایهم

 نیعموجون من در ا! خوب پسرم هنر رو آزاد دنبال کن دیبهم گفت ادتونهی نه،یبگذارم گفتم حتما صالح در هم

پدر و  ستیبا یم شهیهم چرا؟ چون دیدون یحتما م. مثل هنر برم ییفرصت نکردم سراغ کالسها یسالها حت

 زیشد به چ یبودم اونقدر سرم درس و کتاب هوار بود که نم نجایا یتا وقت. نگه دارم یخودم راض ازمادر رو 

 ...رفتم خارج یوقت! فکر کرد يا گهید

 :ادامه داد  یو ا ناراحت دیکش ینفس

چقدر سخت بود؟ نه فرهنگنون  دیدون یم ،یهمزبون یغربت، ب ،ییتنها. عمو جون من فقط شونزده سالم بود -

 ،یطیمح نیپسر شانزده ساله چقدر سخته که در همچ هی يبرا دیدون یو مذهبمون ، عمو م نیبود، نه د یکی
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فهمم چرا  یحاال نم. دیکن بتروونه غر دیمنو حاضر شد طیشرا نیشما با ا. رو حفظ کنه  دشیفرهنگ و عقا

هنر گذشتم  ریعمو من از خ د؟یکن یمخالفت م ست،یاروپا ن يورکه صد در صد به د ییبا رفتنم به جا نقدریا

 !کنم یکه دوست دارم زندگ يخودم، طور يبرا دیچند سال هم که شده بگذار يبرا دیستیشما حاضر ن یول

 :دوخت و ادامه داد  نیرا به زم نگاهش

 د،یبا پدر حرف بزن... اتاق من به خواسته شما احترام گذاشتم و امروز از شما خواهش دارم نیروز تو هم هی -

بکنم عموجون،  يو برخالف خواسته اونا کار ستمیپدرم با يوجه دوست ندارم رودررو چیمن به ه. دیقانعش کن

 !کار نشم نیمجبور به ا دیکمکم کن

 :ناصر به چهره مصمم مهران نگاه کرد و گفت  عمو

 .بکن  شیبتونم راض دوارمیام. کنم یمن با رضا صحبت م. یرو گرفت متی، ظاهرا تو تصم نطوریپس ا -

 .ممنون یلیخ -

 یدر کل در صحبت کردن و راض یعنی. عمو زبان پدرش را خوب بلد بود. زد يو تبسم محو دیکش یراحت نفس

 !توانست امن خوبه ؟ چه خبر ؟ یپس م. کردن استاد بود

را با دستش گرفته بود  شیپاره که بازو يو لباسها یخاک يده ساله با سر و رو” بود حدودا يآقا، پسر میکر کنار

 :آقا با احترام گفت  میکر. 

 ....مزاحم شدم  دیببخش. سالم از ماست  -

 :گفت  د،یکش یکه خجالت م یمن و من و در حال یبا کم و

دکتر  نجایا دمیشده، شن يانگار دستش هم طور!! گه ، سارا خانم باهاش دعوا کرده و کتکش زده یپسرم م -

 ! نجایآوردمش ا نیهم يهست برا

 :کرد، گفت  ینگاهش م کهیو در حال دیایجلوتر ب یخان به پسر اشاره کرد کم فرامرز

 ؟ دیچرا دعوا کرد -

 :با اخم و بغض گفت  پسر

 ! گهیهمش زور م -

 :در گوش مهران گفت  یخم شد و به آرام رحمن

 !کنه  یم فیرو سارا براتون رد هاتونینصف مشتر.  دیمون ینم کاریب نجایا!  دینگران نباش -
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پسر بکند که  يبه بازو یبرخاست تا نگاه! دختر بدون شک ملکه عذابش بود نیا. و مشوش بود یعصب مهران

 .سارا همه را متوقف کرد  يصدا

 :آمد، گفت  یم رونیاز در عمارت ب کهیدر حال او

-  ؟ یگ یپسر گنده چرا دروغ م... ا 

 رتیح! آنها انداخت، بدون شک پسر دو برابر سارا وزن داشت يبه هردو یو متعجب نگاه بیدست در ج مهران

 .داد یرا انجام م اسیق نیداشت ا یدر نگاهش بود وقت يادیز

 :جلو آمد و گفت  تیبا عصبان سارا

 !دعوا رو شروع کرد  یبگو ک یه -

 :گفت  يسارا به تند یچرخاند، ول يگریساکت صورتش را به سمت د پسر

شده حاال خفه  یچ!  يبلبل زبون بود یلیکه خ شیساعت پ هی؟ موش زبونت رو خورده ؟  ردادیشد ت یچ -

 ؟! يشد

 :ادامه داد  ادیبا فر و

 ! گهی؟ هان ؟ بگو د یش یم نیزنم نقش زم یا مشت مگفت ب یبود م یدعوا رو شروع کرد ؟ ک یک... بگو -

 کهیاو کرد و در حال يموها انیبرداشت و دست م زیبه طرف او خ. تر کرد یسارا را عصبان ردادیت سکوت

 :گفت  تیبا عصبان(!) دیکش یرا م شیموها

 ...!د حرف بزن  -

به سمت جلو برداشته  ینا خود آگاه گام. بزند رونیصحنه چشمان مهران کم مانده بود از حدقه ب نیا دنید با

 :را گرفت و آرام در گوشش گفت  شیبود که رحمن بازو

 ! یجور مواقع دخالت نکن نیبهتره ا یبمون نجایا يخوا یاگه م -

بکشد  رونیرا از دست رحمن ب شیکرد بازو یسع ستند،ینگر یصحنه م نیداشتند به ا يعاد یلیهمه خ عجب

 .او را در دستش نگه داشت  يکند و همچنان بازو ینم یره سر به او فهماند که کار درسترحمن با اشا یول

 :گفت  تیو با عصبان دیکنار کش یدستش را حرص سارا

 !ترسو  -

 :رو به سارا گفت . رخ نداده است یاتفاق چیه ایخود نشسته بود که گو یصندل يخان آن چنان آرام رو فرامرز

 !را بگو  قتیحق! خودت بگو  -
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 :انداخت و گفت  ردادیبه ت ينگاه حقارت بار سارا

 !ارزش دروغ گفتن داره  یمردن نیا نینیبب” اصال! رو ؟ قتیحق -

 :بعد رو به فرامرز خان کرد و گفت  و

منهم ! چرت و پرتها  نیکنم و از ا ی، داغونت م نیزنمت زم ی، م شترهیزور من از تو ب گفتیاومده بود م -

 ! میدعوا کرد یچیبعدش هم ه!....ثابتش کن  یگ یم گفتم راست

 :گفت  ردادیبعد رو به ت و

 !کن  تریبازوهات رو قو یکم... هم ای ریزبونت رو بگ يجلو ای!  ردادیت نیبب -

 :که تا آن زمان ساکت بود با تعجب رو به پسر خود کرد  میکر

 !گه؟  یراس م -

دروغ  یکرد ول یم يادیز يغلطها. بود نیسنگ شیبرا. دوباره سارا را بر آشفت» گه یراس م« جمله  نیهم

 :رو به فرامرز خان کرد  یطلبکار و عصب! گفت ینم

 !پسره رو کشته بودم نیاگه اونجا نبود حاال ا یعنی! اونم اونجا بود دیبپرس میاز ابراه دیبر... که ” واقعا -

 :و گفت  دیکش یقیخان نفس عم فرامرز

 !حرف خودت برام حجته ! خواد  ینم -

 .آتش و به طرف درب ساختمان راه افتاد  يبود رو يحرف پدر بزرگ آب سرد د،یکش یقیعم نفس

 نیلحظه متوجه شد که آست کی، از مقابلش !موجود، که هنوز در دختر بودنش شک داشت نیبا عبور ا مهران

 :گفت  نیهم يبرا. خون آلود است یلباسش کم

 ! يشد یهم زخمتو  -

 :گفت  یالیخ یهنوز متوجه آن نشده بود با ب ییگو. خود کرد يبه بازو ینگاه سارا

 ! ستین يزیچ -

 :معترض رو به فرامرز خان کرد مهران

 ! ادی یاز بازوش خون م یول -

 :گفت  يجد یلیخان خ فرامرز

 !شده  یچ نیپسره بنداز بب نیبه دست ا یشما نگاه! ستین يزیچ” ، حتما ستین يزیگه چ یخودش م یوق -
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 نهیاو را معا يو به سمت پسرك رفت و بازو دیکش یپوف! اوردیدوام ب طیشرا نیبا ا ادیمطمئن نبود بتواند ز يوا

 :کرد و گفت  يمختصر

 .شه  ی، دو سه روزه خوب م دهیفقط ضرب د -

 یآقا م میدر آورده به کر یاسکناس کهیرفت و در حال ردادیآقا و ت میبرخاست و به طرف کر شیخان از جا فرامرز

 :گفت  ردادیداد، رو به ت

 ! ستایمحکم پاش وا ياگر کرد ای! رو نکن  يکار ایپسر ،  -

 :آقا با خجالت و تعجب گفت  میکر

 ؟ هیچ يبرا نیا -

 !من پاره کرده  يکه نوه  ردادیت يلباسها يبرا -

 :آقا همچنان شرمنده گفت  میکر

 !؟ هیچه کار نیا. کنم  ینه ، نه ، خواهش م -

 ! گهیباشه با سارا دعوا کرده د ینداره ، هرچ یبی، ع رشیبگ -

نشست،  یم کهیخود برگشت و در حال یآقا گذاشته و به سمت صندل میحرف پول را داخل مشت کر نیبا ا و

 :گفت 

 !نه دشمن  دیبا هم دوست باش!  ردادیت -

شد،  یتر م يرفت و قو یم دیدر مقابله سارا دو طرفه باخته بود، با. انداخت نییسرش را پا یبا شرمندگ ردادیت

 ...بعد

پنجره اتاقش را که در طبقه باال قرار . دیسارا به گوش رس يدور نشده بودند که صدا ادیو پسر هنوز از آنها ز پدر

 :زد  یداشت باز کرده بود و داشت داد م

 !اسب منو آماده کن اومدم ! آقا سجاد ؟ -

 .بلوزش را عوض کرده بود. دیرس نیینگذشته بود که پا يا قهیهنوز دق و

 .و دور شد  دیاسب پر ياسب او را جلوتر آورد و او به سرعت رو سجاد

 .کردند  یبودند با هم صحبت م ستادهیو پدرش در سالن طبقه باال ا مهران

 :رضا گفت  آقا

 ؟ یکن کاریچ يخوایم -
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 .دونم  ینم -

 ! يریبگ میتصم دیباالخره که با -

 :تکان داد  يکالفه سر مهران

 !؟ هینظر شما چ -

به کار  ي، کار یطبابت کن نجایا يکه فکرت رو مشغول کرده ، تو اومد ستیمهم ن نقدریبه نظر من موضوع ا -

داره  یهم خونده بشه چه اشکال تیمحرم ي غهیص هیخواد خب  یم ينطوریحاال اگه فرامرز خان ا!  يسارا ندار

 !؟ یستیمگه تو از خودت مطمئن ن

خونه جدا  هیتو  دیاصال چرا نبا! داره ؟ ی، آخه چه معن ستین یکار درست کنمیاحساس م یول! مطمئنم ! چرا ؟ -

 !کنم ؟ یزندگ

 يراستش رو بخوا!  هیخوب یلیاون مرد خ یخواد تنها بمون یدونه که نم یم يزیچ” فرامرز خان حتما نیبب -

به نظر من .  میش یتو مطمئن م تیما هم راحتتره از جا و مکانت و از خوراك و امن الیخ یخونه باش نیاگه ا

 ...که  ستین يزیکه قبول کن ، چ

 !خواد  یمن دلم نم یول -

 :مکث ادامه داد یکم با

 داره؟ یآخه چه معن. کنم یفرامرز خان رو درك نم لیاصال دل یراست -

 :گفت یو همراه با اه دیکش یرضا نفس آقا

خواهر و  نیا نیکه ب ییماجرا هیبر اثر  ایگو دمیکه از رحمان شن نطوریا... خواهر هیفرامرزخان سه برادر داشته  -

اون موقع همش دوازده سال ! کنه یم یکرده رخ داده، خواهرش خود کش یم یکه با اونها زندگ يفرد هی

از قرار معلوم ... بوده دهیشن ختهیجسته و گر همحرفها رو  نیا. خبر نداشت انیاز جر ادیمان هم زالبته رح! داشته

به  فیتوص نیبا ا... شه حدسش زد یم یول ستیمشخص ن شیاصل لیدر کل دل یکشن ول یاون فرد رو هم م

به  نجایا ازیالبته کامال مشخصه که شغلت و ن ره،یپذ یکنه تو رو م یهم لطف م یلینظر من فرامرز خان خ

 ...شه به خواسته فرامرز خان خرده گرفت یاصل نم نیهم يوموثر بوده، ر مشیپزشک در تصم

 :متفکرانه گفت مهران

 !مساله هم ناجوره نیا رشیپذ یول!... عجب -

 :گفت يبا خونسرد پدر
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 .هم در نظر گرفت  يا گهیراه حل د شهیخب ، م یلیخ -

 !؟یچ -

 :زد  يرضا لبخند آقا

 ! ریزن بگ -

 :گفت  رتزدهیح مهران

 کار کنم؟ یچ -

 ! ریخب ، زن بگ -

 کنم ؟ دایزن از کجا پ ریو واگ ریگ نیتو ا ”ایثان ستیاوال من وقت زن گرفتنم ن -

 !! نجایا اری، بردار ب ریرو بگ ازیخواد ، دست ن یکردن نم دایپ -

 :با تعجب گفت  اورد،یکم مانده بود شاخ در ب مهران

 رهیبگ پلمیسال مونده تا د 4! تازه درس داره کالس داره ! بچه است  هی ازی؟ ن دیگ یم دیدار یمعلومه چ! بابا  -

 !ندارم  ازینسبت به ن یاحساس چیکار ؟ تازه من ه یچ ارمشیب نجای، ا

 :و گفت  دیخند پدر

 !خودش  يبرا هیراه حل هیهم  نی؟ خب گفتم ا يچرا جوش آورد -

 :داد، گفت  یتکان م يسر کهیدر حال مهران

!  بهیقابل تحمل و عج ریغ یلیدختره سارا خ نیکه ا نجاستیهست ، مشکل ا یبدتر از راه حل اول نکهیا -

 . میچه بمونه محرم هم بش!  هیبزرگ بتیمکان خودش مص هیکردن با اون تو  یزندگ

 :تفاوت گفت  یب پدر

 ...شلوغ  یبچه است حاال کم هیاون !  يریگیسخت م يادیز يدار -

 :ادامه داد  مهران

 !ادب  یب یلیو خ -

!  نیپررو شده هم یکم دنیادبه ، دختر فرامرز خانه ، همه بهش رس یاون ب يدیفهم يمهران آخه تو چطور -

 ! ینیب یتو فقط سر ناهار و شام اونو م!  هیداره که چطور آدم یبه تو چه ارتباط” تازه اصال

 !؟ دیالیخ یخه بابا شما چقدر بآ -
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خودمون  نیماب! مادرت  یبدونه ، حت يزیموضوع چ نیاز ا یکس ستیاصال هم الزم ن! باش  الیخیتو هم ب -

من به حرف فرامرز خان ! شه  یحل م زی، خب ، خودبه خود همه چ یازدواج کن یمونه ، هروقت هم خواست یم

ذاره بزنه ،  یکه باهامون م يقرار وقول  ریمونه و امکان نداره ز یم یرو حرفش باق شهیاون هم. دارم  نانیاطم

 ! یخودت از خودت مطمئن نباش نکهیمگر ا.  ادین شیمورد برات پ نیدر ا یمشکل چیشک ندارم ه

 :گفت  یبا لحن حق به جانب مهران

قسم  یول. دلم بخواد بکنم  يتونستم هر کار یم! کردم دور از شما ، تنها  یسال در اروپا زندگ 6من ! بابا  -

اول وقت نخوندم  دینمازم قضا هم نشده ، شا یحت. تمام اعتقادات ، مذهب و فرهنگم رو حفظ کردم  خورمیم

 .به موقع به جا آوردم  یول

 :کرد و گفت  یتبسم پدر

 .از پسرم ندارم  نیاز ا ریغ يمن هم انتظار -

 ! ادی یدختره بدم م نیپدر ، من از ا یول -

 ... یانصاف یب يدار -

شدند و متعجب به  ریداخل ، هر دو غافلگ دیآقا رضا کالمش را تمام کند، سارا از پنجره باز سالن پر نکهیاز ا قبل

 :به آنها کرد و گفت  یسارا نگاه. ماندند  رهیاو خ

-  که ؟ دییباز هم شما....ا! 

 :رضا که همچنان بهتزده بود گفت  آقا

 ؟ يپنجره اومد تو چطور از نمیبب -

 يپوزخند کهیبه مهران کرد و در حال يدار یبا انگشت درخت کنار پنجره را نشان داد و سپس نگاه معن سارا

 .... دیاتاقش دو يبرلب رانده بود به سو

در دست از اتاقش خارج  یرکمانیبودند خالص نشده بودند که سارا با ت دهیو پدرش هنوز از بهت آنچه د مهران

 . دیپله ها رس نیینگذشته بود که پا یو هنوز آن دهیراه پله پر ينرده ها يشده و رو

 :داد، گفت  یبه تأسف تکان م يسر کهیدر حال مهران

 !کننده است  وونهیکردن ، د یسقف زندگ کی ریموجود ز نیپدر با ا دیباور کن -

 :گفت  يرضا با لحن جد آقا

 !کنم  یم دایپ یمطب عال هیتهران خودم برات  میبرگرد! چه بهتر  -
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 !پدر من ؟ -

که  نیمشکالت داره ، تازه ا یهاست کل یسادگ نیجاها خدمت کردن به هم نجوریا يفکر کرد! مهران  هیچ -

که  نهیهم هست اونم ا یالبته راه سوم! تهران  میبرگرد ای!  يایکنار ب نجایا طیبا شرا دیبا ای.  ستین يزیچ

 ! يبر یه و هر جا دوست داشتنظر ما برات مهم نباش گهید

 یفکر م” شما واقعا. رو جلب کنم  تتونینظر شما برام مهم بود که از همون اول خواستم رضا!  هیچه حرف نیا -

 !؟ رمیدرسته شرط فرامرز خان رو بپذ دیکن

صد در صد به حضور تو  یعنی یگشت یدنبالش م یاست که تو داشت ییهمون جا ”قایدق نجایپسرم ، ا نیبب -

فرامرز  يهم گفتم من به گفته “ قبال . برقرار خواهد بود  نجایا تتیبا وجود فرامرز خان امن یهست از طرف ازین

 یتو باق دیترد يبرا ییو به نظر من جا رداون هرگز از شرطش سوء استفاده نخواهد ک. خان اعتماد کامل دارم 

 ینتونست یلیبنا به هر دل يهر وقت احساس کرد یباش یزندون نجایتا ابد ا که تو ستیقرار ن یاز طرف. مونه ینم

اگر ! چه بهتر  يایکنار ب طیو مح طیبا شرا یبمون اگه تونست یکه مدت نهیمن ا دهیعق! خب برگرد  یبمون نجایا

 !نداره  ی، اشکال یگشتو بر یهم نتونست

را در آنجا  يادیز يزهایقادر باشد چ دیچرا امتحان نکند ، شا دیشیپدر به دل مهران نشست با خود اند يحرفها

داشت و  یخوب يآنجا خوشش آمده بود آب و هوا يدر کار باشد از فضا یو حکمت ریهم تقد دیدهد و شا رییتغ

 یمشکل هیتغذ تیو وضع یمکان زندگ حاظفرامرز خان از ل يدانست در خانه  یو سرسبز ، م بایز اریبس یطیمح

 شیتوکل به خدا کرده پا پ ستیبا یپس م. بود  ازیآنجا به وجود او ن” واقعا نکهیداشت و از همه مهمتر انخواهد 

 .گذارد

دانست  یخوب م. موافق خود را خالص کرد میبا گرفتن تصم تیرا به فکر کردن گذراند و در نها یساعت چند

به ظاهر  طیشرا یبا برخ ستیبا یباشد، پس م لشیکند تا درست مطابق م دایتواند پ یرا نم ییجا چیکه ه

 . دیکنار آ زینامناسب ن

 يشام نشسته بودند اما از سارا خبر زیشدن هوا، مهران و آقا رضا و فرامرز خان سرم کیشب و تار دنیفرا رس با

 :فرامرز خان رو به مهتاج خانم کرده گفت . نبود 

 سارا کجاست ؟ یدونیم -

 :پاسخ داد  یالیخ یخانم با ب مهتاج

 ! دهیگرفته خواب ییحتما جا.  ستیخونه که ن! نه آقا ، طبق معمول  -
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 !کنن  داشیخب ، بگو برن پ یلیخ -

. شام در سکوت صرف شد . داد، سالن را ترك کرد  یسرش را تکان م کهیگفت و در حال یخانم چشم مهتاج

 :گذشته بود که مهتاج خانم وارد سالن شده گفت  یساعت میحدود ن

 !به اتاق خودش ؟ مشیببر! سارا هنوز خوابه  یول! آقا رحمن آورده ! کردن  داشیآقا پ -

 !باهاش کار دارم  نجایا دشیاریب! نه  -

 .خب  اریبس -

با اشاره فرامرز خان، . دبو دهیاو خواب يبازوها يدخترك رو. رفت و رحمن از در سالن وارد شد رونیخانم ب مهتاج

 :لب گفت  ریباز کرد و ز مهیسارا چشمانش را ن. مبل کنار اتاق قرار داد  يرحمن او را رو

 !خورم ، منو ببر اتاقم  یمن شام نم -

 :گفت  یبزرگ به آهستگ پدر

 .سارا من باهات کار دارم  -

 :و گفت  دیلب برچ سارا

-  حاال هم ! کردم  يو نه خرابکار! رو شکستم  يزیدعوا کردم ، نه چ یبا کس نه ردادیامروز بعد از ت دینیبب.... ا

 ....ادی یخوابم م

سپس رو به . شود  يباز نگه داشته بود تا مبادا خواب پشت آن فرار مهیحرفها چشمانش را ن نیزدن ا نیدر ح و

 :رحمن کرد و گفت 

 !به اتاقم  دیمنو ببر -

 :خان با خنده گفت  فرامرز

 !خوام باهات حرف بزنم  ین مم یول -

 :گفت  یلیم یبا ب سارا

 !برا فردا صبح  دینگهش دار -

 :خان محکمتر گفت  فرامرز

 !سارا ؟ -

 برم ؟ دیذار یم! بهتون بگم پدر بزرگ خوبه ؟” اصال!....ه؟یچ -

 !حاال مشخص بشه نیخوام هم یم! شه هم برا فردا صبح بمونه  یباهات کار مهم دارم نم! نه  -
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 :گفت  د،یکش یم یقینفس عم کهیدر حال. بود  دهیپر یسارا کم خواب

 !حرف زدن نداره که ! قبوله  تیدر نها دیشما بگ یهرچ دینیبب! فرامرز خان ؟ -

 خوام حرف بزنم ؟ یم یراجع به چ یدونیمگه تو م -

مهم  گهید شیبق دیشته باشندا يفقط با کار و بار من کار!نه  ایکنه که بدونم  یهم نم یدونم ، فرق ینه نم -

 !ستین

 :خود را دوست داشت الیخ یب ينوه  نیچقدر ا. زد یگرم تبسم

 ...کنن  یخونه با ما زندگ نیبمونن و در ا نجایدکتر قراره ا يآقا! گوش کن سارا  -

 :حرف فرامرز خان را با تعجب قطع کرد و تند گفت  سارا

 !؟ نجایچرا ا! ؟ نجایا -

 !کنه  یتونه راحت در اون زندگ یکه دکتر م هییخونه تنها جا نیا نکهیا يبرا -

 :کرد و گفت یرا فوت نفسش

 !اصالبه من چه؟! دیرو گرفت متونیتصم” ، شما که ظاهرا دیگ یرو به من م نیخب ، چرا ا -

 :زد از جا برخاست یلب غر م ریز کهیبعد در حال و

 !!پله ها رو باال بره  نیخواد ا یم ی کحاال... بردم اتاق ها  یآقا رحمن داشت م... اَه  -

 :به سرعت گفت  فرامرزخان

 !حرف من تموم نشده  یول -

 .دیخواد انجام بد یدلتون م يمن که گفتم هرکار -

 !موضوع به تو مربوطه  نیا یول -

 : ستادیمتعجب ا سارا

 !چرا به من ؟! به من ؟ -

 :کرد، گفت  یم يسرفه ا کهیخان در حال فرامرز

 ....تو و دکتر خونده بشه  نیب تیمحرم غهیص هیقراره  نکهیا يبرا -

 : دیپرس ریمتح سارا

 !؟یچ یعنی غهیص! ... ؟ غهیص -
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که مفهوم  دیرس یبنظر م یکودك بود و کامال منطق کیسارا واقعا . تکان داد يو سر دیلب خند ریز مهران

 ....طور مسائل را نداند  نیو ا غهیص

 :داد خان پاسخ  فرامرز

 ! دیش یهم محرم م ي، تو و دکتر برا نکهیا یعنی -

 ؟ یچ یعنی نیا -

 :فکر کرد و گفت  یخان کم فرامرز

 !مثل خواهر و برادر  يزیچ هی... یعنی -

 :بر لب آورد يزیبه مهران کرد و خنده تمسخر آم ینگاه رتزدهیح سارا

 !؟ نیا! برادر؟ -

عدد گرد و غبار نا قابل هم  کیلباسش  يکه رو يفرد کیآن هم که؟ ! برادر کیرا کم داشت،  نیهم ایدق

بود  یکیحاال باز . بود يزیاوف، آبرو ر! صورتش يتار مو رو کیاز داشتن  غیو بدتر از آن در! کرد دایتوان پ ینم

 يریفردا قرار نشانه گ. اش نشست هرهچ يرو يلبخند میابراه يآور ادیبا . شد تحمل کرد یم میمثل ابراه

حاال  نیاز هم! ردیچون و چرا بپذ یبه مدت سه روز حرف برنده را ب دیبازنده با! ؟يا زهیداشتند، آن هم با چه جا

 یکرد کل یدر عرض سه روز مجبورش م! چه نقشه ها که داشت. رفت یم یلیو یلیدستور دادن ق يدلش برا

 !کند دایپ شیسنگ مناسب برا

 :تفاوت گفت  یبا ب. بود یموضوع ناقابل نیبهتر از فکر کردن به چن یلیخ نشیریش افکار

 ! کنهینم یفرق چیبه من هم ه د،یخواد بکن یدلتون م يهر کار -

 :ادامه داد  تریجد یبعد کم و

و از همه مهمتر فکر ! ادیجلو چشمم ن ادیز! به کارم نداشته باشه  يکه کار یالبته از حاال گفته باشم به شرط -

 نکهیخالصه ا. هم ندارم  دنیشن حتیضمنا حوصله نص! بکنه  یتونه امرو نه یو م! هینکنه چون بزرگتره، خبر

به  ينداشته باشه من هم کار يمن کار يارهااون با ک یتا وقت! دم مثل سابق یدلم بخواد انجام م يهر کار

 !!نیبد حیار رو قشنگ بهش توضصورت عواقب ک نیا ریدر غ یکار اون ندارم، ول

 :گفت یزد و با اندك مکث يپوزخند

خواد  یدلتون م يخب فرامرز خان، اگه از نظر شما الزمه هر کار یول ادیموضوع خوشم نم نیدرسته از ا -

 . دیبکن
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 .حرف سالن را ترك کرد و به طرف پله ها رفت  نیبا ا و

. پروراند  یرا در دل م يداشتن پسر يآرزو شهینداشت و هم يپسر. خود بود  يواقع فرامرز خان عاشق نوه  در

شد بلکه او  ینم ریسارا ناراحت و دلگ يها یاو نه تنها از کارها و شلوغ. پسر نداشته اش بود  ياو جا يسارا برا

کرد که سارا  یفراموش م زیخودش ن یگاه یکرد و حت یم زین قیپسرانه تشو اتیرا به علت داشتن خصوص

 يکار چیامر موجب شده بود سارا آزادتر و راحت تر باشد و در انجام ه نیهم. دختر است کیو  ستیپسر ن

عوامل  نیکند و تمام ا یم تیرا دارد که سفت و سخت از او حما یدانست کس یبه خود راه ندهد، م یترس

او باال  يادب، برا یب یحت یجسور و گاه اریشلوغ ، بس اریبسازد بس يرددست به دست هم داده بود تا از سارا ف

 ریچه با ت يکردن چه با تفنگ شکار يانداز ری، سر خوردن از نرده ها ، ت وارید يرفتن از درخت ، راه رفتن رو

. داد  یمکارها را با لذت انجام  نیاو هر کدام از ا. شد  یروزانه محسوب م ياز عادتها يکمان و اسب سوار

کرد، اعم از دعوا کردن ،  یخواست م یدلش م يشد و هر کار یم زیقابل تحمل ن ریغ اریبس یالبته گاه

 يگرفت و هرگز از انجام دادن کار یکه در آن لحظه مطلوب او قرار م يشکستن ، پرت کردن و هر کار

شد با دست و  یم اتیمربوط به ماد کهقرار نداده بود تا آنجا  ياو حد و مرز يفرامرز خان برا! شد ینم مانیپش

 زهیجا. شد  یسوارکاران آن منطقه محسوب م نیاز بهتر یکیسارا . کرد  یرا جبران م دهیر رسضر يدلباز

 یدر آن دور و بر مشهور بود و اصوال کس ییپروا یدر ب. اسب سوار منطقه را به خود اختصاص داده بود  نیبهتر

، ساعت غذا و خالصه زمان هر ساعت رفت و برگشت . او در امان باشند  يهایوغنبود که از شر ،شل انیاز اطراف

... خارج آن ایباشد  یداخل منزل م دیشد فهم یکمتر م. گرفت  یفقط و فقط به دلخواه خودش صورت م يکار

را  ودروزها خ. درب و پنجره ها راه ورود و خروج او بودند  ینداشت تمام یورود و خروج او مکان مشخص رایز

 یبه او غلبه م یو هر جا که خستگ افتی یکرد که شب توان برگشت به خانه را در خود نم یخسته م يبقدر

شدن هوا به  کیخانه عادت کرده بودند که بعد از تار یسالها بود که اهال.  دیخواب ینهاده، م نیکرد سر بر زم

غرق خواب بود  ير مواقع او بطورکرده و به خانه برگردانند و در اکث دایپ يدنبال سارا بگردند و او را گوشه کنار

 !شد یمتوجه برگشتن به خانه نم” که اصال

خانه  یهم از نظر اهال نیهم يبرا... درست بعد از مرگ پدر و مادرش. در آن خانه بزرگ شده بود  یدو سالگ از

ست بود که فرصت دو ادیز ياو بقدر يها ی، و در واقع شلوغ طانیشر و ش اریبود بس یکودک شهیسارا هم

 یبه نظر م یاز رفتار او ناراض شهیهمبودند و  یآنها همواره کالفه و شاک. گرفت  یم انشیداشتن را از اطراف

 تیچون فرامرزخان که با جان و دل او را دوست داشت و از او حما یبزرگ یسارا با داشتن حام یول.  دندیرس
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او  يدانست که پدربزرگش نه تنها از کارها یرا هم م نیا یحت. داد  یبه خود راه نم یمیکرد هرگز ب یم

بود،  کدندهیلجباز و  اریبس. ساخت  یباکتر م یموضوع او را ب نیو هم برد یشود بلکه لذت هم م یناراحت نم

کرد  یانتخاب م يبه عنوان هم باز یفقط چند نفر از پسران هم سن و سال خود را گاه. داشت  یکمتر دوست

 .....کردن و دعوا کردن و  يراندازید تمحدود و در ح اریآن هم بس

 :خان با لبخند سارا را بدرقه کرد و رو به مهران گفت  فرامرز

 ! دیمسأله موافق نیو با ا دیخب ، پس شما هم فکراتون رو کرد -

پاسخ داد  نیهم يبرا. خود اندوخته کند  يبرا زیتجربه را ن نیخواست ا ینبود اما م یهنوز از ته دل راض مهران

: 

 ریدر غ! که چه بهتر میبود یموجود راض طیاگر هم شما و هم من از شرا. بمونم  نجایا یمدت يخوام برا یم -

 .گردم  یصورت برم نیا

 :تکان داد  يخان سر فرامرز

 !به عنوان حداقل زمان مورد نظرت هست ؟ یچه مدت! خوبه  -

 :فکر جواب داد  یبا کم مهران

فکر کنم . رو شناخت و قضاوت کرد من در نظر دارم حداقل دو سال بمونم  ییشه جا یدر کوتاه مدت نم -

 ! نجایشناخت ا يباشه برا یزمان خوب

که مورد  يا لهیهر وس. دم  یرو مد نظر دارم که فردا نشونت م یمکان هیمطبت  ي، خوبه ، برا نطوریپس ا -

هست که  یمنه ، تنها کس زیسارا عز!  گهیدمطلب  هی یول... کنم یم هیکن ، من ته ادداشتیخواهد بود  ازتین

که  شهیم یپنج سال ی، ول دیدیکه د راستسا نیهم دارم به اسم سمانه، خواهر هم گهید ينوه  هیالبته . دارم

البته قبول دارم . کنه  يتند ای يبا سارا بدرفتار یدر هر صورت من دوست ندارم که کس... ازدواج کرده و رفته

 نکهیا لیدل. کنه  یمطلب در مورد شما هم صدق م نیو باهوشه ، ا يحال قو نیدر ع یول!  طونهیشلوغ و ش

 کی ریز بهیرسه که دو فرد کامال غر یبود که به نظرم نادرست م نیکردم ا شنهادیرو پ تیمحرم ي غهیص

 یتمام تیلکه من خودم مسئو یبدون نویبهتره ا یول... هم برا خودم دارم يا گهید یلیسقف باشن و البته دال

تو  نیبراکه در مسافرتم ، بنا یهستم و چه مواقع نجایکه ا ییچه زمانها.  رمیگ یسارا رو به عهده م يکارها

 ! يدر قبال اون ندار يا فهیوظ چیو ه تیمسئول چیه

 ...وگرنه. شد یم نیاز ا ریهم غ دیاصال نبا! بهتر چه
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 :قاطعانه گفت  مهران

 .باشه  نیاز ا ریخواد غ یمطلب موافقم ، دلم هم نم نیمن هم با ا -

 تیمیباغ صفا و صم يسرسبز. کرد  یروح را نوازش م عتیخنک و مطبوع طب يبود و هوا يزیدل انگ صبح

که با  یاهانیدرختان و گ. به وجد آمد  ییبایو ز یهمه پاک نیو از ا دیکش یقیداشت ، مهران نفس عم یخاص

 .بود نموده جادیا يزیدل انگ يرا از سر گرفته بودند ، صحنه  ییخودنما ایطلوع آفتاب گو

آن مکان غرق  عتیآنها در طب يتوجه به حرفها یکردند و مهران ب یخان و آقا رضا با هم صحبت م فرامرز

شد که از عمارت خارج شده  یم یربع کیحدود . و دلچسب بود نیریش اریاو قدم زدن در باغ بس يبرا. شده بود

 :خان رو به مهران گفت  زشده بودند که فرامر کیباغ نزد يبه درب ورود. رفتند یم شیو قدم زنان پ

بعد از ساخت عمارت . کردم یم یبود که من زندگ یمکان” ، اونجا قبال ینیب یاون ساختمان کوچک را م -

 یاز دو تا اتاق جلوتر به عنوان کالس درس استفاده م ستیم نه یخال هیالبته خال. اونجا بال استفاده موند  یاصل

 !شه 

 :خوشحال گفت  مهران

 !مدرسه هم داره  نجایپس ا -

کرده و درس  یدر شهر زندگ یبه نام آقا حکمت ، اون مدت میتو دهکده دار يمرد هی! نه ، مدرسه که نه  -

روستا درس بده ، اونهم قبول کرد  يه به بچه هابرگشته ، من ازش خواستم ک نجایخونده بعدش هم دوباره به ا

 .کار اختصاص دادم  نیدو اتاق از اون ساختمان رو به ا نیهم يبرا

 !؟ ستیمعلم وابسته به دولت ن نیا یعنی -

و ازش  انی یدانش آموز هست که م ينفر ستیدم ، ارزشش رو داره ،حدود ب یمن خودم حقوقش رو م! نه  -

 . رنیگ یدرس م

 :متعجب گفت  مهران

 !شه ؟ یداده نم یپس مدرک -

و بتونن حساب و کتاب کنن  رنیبگ ادیقدر که بچه ها خوندن و نوشتن  نیهم.  ستیهم الزم ن یمدرک! نه  -

 !الزم باشه یکه مدرک ستیشهر ن نجایا! هیکاف

 :باز کرد و گفت  دیفرامرز خان در خانه را با کل. بودند  دهیکنار کلبه رس به
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ماه  وریاز اول شهر نجایشه ، ا یباز م گهیدو هفته د یکیاما از .  ستیو کالسها برقرار ن التهیتعطحاال  -

وسط چله زمستون آمد و رفت  کماهیداره و حدود  یسخت يزمستونها نکهیا يکنن ، برا یکالسها رو شروع م

 .کنن  یم لیماه کالس رو تعط کی یزمستون نیهم يشه برا یم رممکنیبچه ها غ يبرا

 یسالن کوچک م کیبه محض ورود وارد . طبقه بود  کیکوچک و  يحرف به داخل خانه رفت ، خانه ا نیا با

 :را باز کرد و گفت  یبزرگ” فرامرز خان درب اتاق نسبتا. خورد  یشدند که پنج در داخل آنجا به چشم م

 !کالس درسه  نجایا -

به  یشباهت چیدهنده کف آن بود و ه نتیز یمیکه تنها گل یخال یاتاق. با تعجب به داخل اتاق نگاه کرد مهران

تنها نشان کالس .  دیرس یبه نظر م یمیقد يبود نداشت مانند مکتب خانه ها دهیکه او تاکنون د ییکالسها

کوچک در گوشه اتاق  يزیبود و م هاتاق نصب شد يوارهایاز د یکیبود که به  یاهیدرس بودن آنجا تخته س

 :گفت  د،یفرامرز خان که تعجب مهران را د. کتاب قرار داشت  يآن مقدار يبود که رو

 هم وجود داشته باشه ؟ یکالس نیچن يکرد ی؟ فکر نم هیچ -

 !راستش نه -

 :زد يلبخند

 .نیاتاقها رو هم بب یکی نیا ایب -

 :کرد، گفت  یرا باز م يگریدرب اتاق د کهیدر حال و

 یو شما م هیخال گهیکنه ، اما اون دو تا اتاق د یم یاستراحت هیکالسها  نیهم اتاق آقا حکمته که ماب نجایا -

 .آشپزخانه کوچک هست  هی دینیب یاونجا رو هم که م.  یاز اونها به عنوان مطب استفاده کن یتون

 :به چهره مهران نگاه کرد و گفت  بعد

روستا  نیا یاهال شتریب يداشته باش بهتر و بزرگتر از خونه  نانیاطم یول ستین یخونه جالب ادیز دونمیم -

 .هست 

 :آهسته گفت  مهران

 !جا باشه ؟ هیکه کالس درس و مطب  نهیمنظورتون ا -

 :فکر کرد و گفت  یخان کم فرامرز

 میکن یاز داخل سالن قفل م شهیدو اتاق رو که به کالس درس مربوط م نیدرب ا. موضوع نباش نینگران ا -

از  یتون یشن و تو م یبچه ها اصال وارد سالن نم ينطوریکه به باغ باز بشه ا میذار یهرکدوم م يدر برا هیو 
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 يبرا یمحل شهیم گهیبکن و اون اتاق د باز اتاقها رو مط یکی. یسالن به عنوان اتاق انتظار استفاده کن نیا

هم  نجایا ستیبد ن یول. در همون عمارت خواهد بود  تیهم گفتم که محل زندگ” استراحت خودت ، البته قبال

 ه؟یچ نجایحاال نظرت راجع به ا!  یاز اون استفاده کن یکه مواقع خستگ یاتاق داشته باش

بزرگ و جادار  یداشتند ول ریبه تعم ازین نکهیاتاقها با ا. خانه سرزد يدهد به همه جا یپاسخ نکهیقبل از ا مهران

مهم نبود اتاق  ادیاو ز يهر چندبرا. شد فوق العاده بود  یم دهیکه از پنجره اتاقها د يبودند و بخصوص منظره ا

 نیفاصله ا یاز طرف. کرده باشد  یبه اهال یکمک تواندبود که ب نیباشد، مهم ا ییو محل طبابت او چگونه جا

محسوب  یحسن بزرگ نیکرد و ا یشد قدم زنان ط یبود که م قهیدوازده دق یحدود ده ال یخانه تا عمارت اصل

از سرو صدا با خود بهمراه  ییایکالس با آمدنشان دن يدانست که صبحها بچه ها یمهران خوب م. شد  یم

دانست شور و نشاط آنها به او  یاو بچه ها را دوست داشت و م رایمهم نبود ز ادیز زین نیا یخواهند آورد ول

 .دیخواهد بخش يانرژ

 :به فرامرز خان کرد ینگاه تیرضا با

 .داشته باشه  ازین ریتعم یفقط فکر کنم به کم! مناسبه  اریکار من بس يخوبه ، برا -

 :کرد  دیموضوع تاک نیا يرو زین فرامرزخان

و  زیترو تم نجارویماه نشده ا کیکردم نگران نباش  یموضوع فکر م نیبه ا ”قایحق باتوه ، خودم هم دق -

 . دمیم لتیمجهز تحو

 !متشکرم یلیخ -

دست مهران  کهیدستش را به طرف او دراز کرد و در حال. ستادیمهران ا يرودر رو يجد يا افهیخان با ق فرامرز

 :فشرد، گفت  یهنوز قدرتمندش م یول ریرا محکم در دستان پ

پدرت  نکهیا يبرا یده حت یاجازه رو نم نیخواد بهت بگم منو دوست خودت بدون اما سنم ا یدلم م یلیخ -

 .خواهد کرد  تیازت حما یطیکه در هر شرا یمنو پدربزرگ خودت بدون ، کس.  رمیهم باشم، پ

 :خود را به فرامرزخان سپرد یمینگاه مهربان و صم مهران

 .ممنونم اریاز لطف شما بس -

 .دکتر یموفق باش -

اما طبق . هم مشخص شود  قرارداد فینشسته و منتظر سارا بودند تا تکل ییرایبعد همه در سالن پذ یساعت

 !دانست کجاست ینم ینبود و کس يمعمول از او خبر
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 :آهسته به رحمن گفت  مهران

 !؟ هینطوریهم شهیدختره هم نیا -

 :پاسخ داد  حیصر یلیخ رحمن

 !بدتر  یلیخ!  رینه خ -

 :لب گفت  ریز مهران

 !پس خدا به دادم برسه  -

 :لب گفت  ریآهسته و ز. به مهران کرد یقینگاه عم رحمن

 !!خواد بکن، فقط بهش دل نبند  یدلت م يدکتر ، هرکار يآقا نیبب -

و  ياما صورت او طبق معمول جد ندیاو بب يرا در چهره  یبه رحمن انداخت تا آثار شوخ یعینگاه سر مهران

انست تو یبود که م یحرف نیتر رممکنیو غ نی، مسخره تر نیتر بیحرف عج نیا شیبود، برا یاز شوخ یخال

 :به او گفت  زیتمسخرآم یبا لحن. بشنود

 !مگه آدم قحطه ؟ -

 ...!زد یموج م یدر نگاهش اندوه. شد رهیبه دکتر خ یکالم چیه یب رحمن

 :معترض گفت  یبا لحن... گل آلود ییو لباسها یخاک ییشد با سر و رو دایسرو کله سارا پ بالخره

 . دیشده منو احضار کرد یبابا ، باز چ يا -

 :خان خندان گفت  فرامرز

 !الزم بود  نجایحضورت ا -

 :گفت  یبا حاضر جواب سارا

من هم  دیکن یتازه فکر م! کجا باشم  دمیم صیخودم هستم که تشخ نیا یجاها الزمه ول یلیحضور من خ -

 !کار دارم  یکل! و حرف بزنم  نمیبش یه کارمیمثل خودتون ب

 :خان قهقهه زد فرامرز

 ! يکردیگل لگد م یسر و وضع حتما داشت نیبا ا ؟ يکار دار یچ -

 ...نبود  نیفقط هم یول! نوع  نیاز ا ییکارها هیآره ،  -

 :گفت  یشده بود، با لذت فراوان جانیچهره اش پر از ه کهیبعد در حال و
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چه  دیدون ینم زننیکه برق م ییبا چشمها یرنگش مشک! کردم از جنگل ماه  دایاسب پ هی! دیدون ینم -

خوام رامش  یفوق العاده است م. باشه  شتریکم ب هی ای کسالهیداره تازه کوچک هم هست فکر کنم  یعضالت

 یلیخ یول رمشیزور تونستم بگ هب! میپرواز کن میتون یم ییفرامرز خان من و اون دوتا يوا! کنم ، اگه بتونم 

 !برم  شکیذاره نزد یدرخت ، نم هیفعال بستمش به . تاب هست  یو ب یوحش

 :با تعجب گفت  رحمن

 ؟ دیرس یمگه زورت م! ؟ شیچطور گرفت -

 :مشتاقانه گفت  سارا

راهها رو امتحان کردم چندبار تونستم به  ياسبم همه  نیچند روزه من دنبال ا دیدون یم! راه داره ! آهان  -

سر  کیبلند با خودم بردم  یلیطناب خ هیبالخره  نکهیتا ا. نگهش دارم  دیگردنش طناب بندازم اما زورم نرس

افتاده زورش  ریگ گهیحاال د. انداختم  اسبطناب رو به درخت بستم و سر آزادش رو با هزار مکافات به گردن 

 !رسه  یبه درخت که نم

 :گفت  نیپر از تحس یبا لحن. ستینگر یخود را م ينوه  یخان با چه لذت فرامرز

 ؟ یکن کارشیچ يخوایحاال م -

 !کنم  یرامش م یچیه -

 !نه ، رام کردنش رو بزار به عهده سجاد  -

 :گفت  تیبا قاطع سارا

 .دیاصال حرفش رو هم نزن -

 :فرامرز خان نگران شد  لحن

 !رسونه  یم بیبهت آس -

خوام فقط رام خودم باشه نه  یتازه م. ندارم يدم عجله ا یآروم آروم به خودم عادتش م دینه ، نگران نباش -

 ! گهیکس د

 : دیپرس نیهم يبه خود جلب کرده بود، برا زینظر مهران را ن موضوع

 !؟ یکار رو بکن نیا يخوا یچطور م -

 یاورا ورانداز م يسرتاپا کهیبه مهران انداخت و در حال یقیتازه متوجه حضور آنها شده بود نگاه عم ایکه گو سارا

 :کرد، گفت 
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 !؟ دیاری یاز اسبها سر در م يزیمگه شما چ -

 !نه  -

 :به تمسخر تکان داد و گفت يسر! شود یبارش م يزیپسر چ نیلحظه فکر کرده بود ا کی

کنم خودم را  یم یبه محدود شدن عادت کنه و بعد سع جیکنم تا به تدر یطول طنابش رو کم کم کوتاهتر م -

 یوقت! ردن ک یمهربون یکم دیحاال با غذا دادن بهش، آب دادن و شا. بهش بشناسونم و به خودم عادتش بدم 

اسبها ! و بعد سوارش بشم  ببندمکنم بهش افسار  یم یسع جیکامال باهاش جور شدم و بهم عادت کرد به تدر

 !شناسن یرو م یهستند مهربون یباهوش واناتیح

 :رو به فرامرزخان کرد سپس

 ؟ نیبگ یکه چ نیانداخت یحاال منو از کار و زندگ -

 :که هنوز فکرش از اسب رها نشده بود، گفت  فرامرزخان

 !رو همراه خودت ببر ، خطرناکه  یکی یسوارش بش يخوا یم یوقت -

 :گفت  يبا لجباز سارا

 !شه  یمتاسفم ، نم -

 :اصرار کرد  فرامرزخان

 !، خطر داره  نییکنه پا یپرتت م یول -

 :بلند کرده بود، گفت  دیانگشت اشاره خود را به عالمت تهد کهیدر حال سارا

 !تازه من بلدم از خودم مراقبت کنم ! مگه نه ؟!  میهم دخالت نکن يفرامرز خان قرار شده تو کارها دینیبب -

 :با تأسف تکان داد يبزرگ سر پدر

 !؟ يشد یپسر م ستیبا یتو م! فیح -

 :تفاوت گفت  یب سارا

 د؟یگشت یدنبالم م یچ يبرا دینگفت خب! پسرم  هی دیفکر کن! کنه  ینم یفرق ادیحاالهم ز -

 :کرد فکرش را از مسائل مربوط به سارا آزاد کند  یسع فرامرزخان

 !بمونه  نجایخواد ا یدکتر م نکهیو ا تیمحرم غهیص. بهت گفتم  شبیکه د یهمون موضوع يبرا -
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تازه . را نداشت نهایواقعا فرصت نشستن و گوش دادن به چرت و پرت ا. تکان داد يقرار سر یکالفه و ب سارا

 یم ریحاال اگر د! دار و دسته خان افتاده بود ریمجبور شده بود برگردد که گ میتنها به خاطر قرارشان با ابراه

 : گفت نیهم يبرا. تصور کند، جا زده است میکرد، امکان داشت ابراه

 ایاصال باشه !  نمشینب ای نمشیهر روز بب! نه  ایبمونه  نجایپسره بخواد ا نیا ستیمن مهم ن ي، برا دینیبب -

 یم یدور و بر زندگ نیکه ا ينفر نیمثل چند یکیاونم ! نداره  یتینبودنش برام اهم ایخالصه بودن ! نباشه 

 ! دیخواد بکن یدلتون م يگفتم هرکار نهم بهتو شبید!  نیبه کار من نداشته باشه هم يفقط کار! کنن 

 :گفت  فرامرزخان

 . یقرارداد رو امضاء کن نیا ریتو هم ز دیالزمه چون با نجایسارا حضورت ا -

 :و گفت  دیکش یقینفس عم سارا

 !بدم  یراتییتغ میخوام تو زندگ یچرا ؟من که نم گهیمن د -

 ! یامضا کن دیبا یباشه ، ول - -

شناخت  یکه م یپدر بزرگ نیچه؟ ا تشینها. را نداشت شتریحوصله جر و بحث ب یهنوز مجاب نشده بود ول سارا

 يبلند يشد با صدا یولو م یمبل يرو کهیدر حال! شد یم رشید شتریداد و ب یم حیتوض شیساعت برا مین

 :گفت 

 .بخورم  اریب يزیچ هی! صفورا  يآها -

فرامرزخان  يصدا نکهیتا ا.توجه به آنها شروع به خوردن کرد  یمشغول صحبت شدند و سارا ب هیو بق فرامرزخان

 :او را متوجه کرد 

 ؟ گهید يپس سارا قبول دار -

 :تکان داد دییبه عالمت تأ يدهان سارا پر از غذا بود سر کهیحال در

 .اوهوم -

 .رو امضاء کن  نجایا ایخب پس پاشو ب -

 :پس از امضا گفت  سارا

 !تونم برم ؟ یآزادم ، م گهیحاال د -

 !هم باش  گهید ي قهیچند دق! نه  -

 :بلند گفت  يبه دهان بگذارد با صدا يگرید يلقمه  نکهینشست و قبل از ا یلیم یبا ب اراس
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 !داغ نباشه  ادیخوام البته ز یهم م ییچا هی -

اسب  شیفکرش پ. شود یزده م ییچه حرفها ایافتد و  یم نیب نیدر ا یاو مهم نبود که چه اتفاق يبرا اصال

 :فرامرزخان گفت  نکهیبود تا ا زهایچ هیو بق يانداز ریاش، ت یمشک

 ! يبر یتون یخب تموم شد، م -

شد شاخ  یبدست داخل م ینیریدرست دم در با صفورا که ش. دیبه طرف در دو یو با خوشحال دیاز جا جه سارا

ها  ینیریبه ظرف و ش یسارا نگاه. ها پخش شدند ینیریش. به شاخ شد، ظرف از دست صفورا افتاد و شکست

به مهران کرد و  یبود رحمن نگاه ستادهیهنوز ا یصفورا با ناراحت. راه خود را ادامه داد  یکالم چیه یکرد و ب

 ....به تاسف تکان داد  يمهران سر

 

*** 

 

ظهر بود که با استقبال  يطرفها. بار تنها آمده بود تا بماند  نیا. ماه بعد مهران دوباره به روستا برگشت  کی

به اطرافش  ینگاه. بود  گانهیب شیهمه جا و همه کس برا. ز خان به آنجا وارد شد و فرامر یچند نفر از اهال

کند و  دایشناخت پ شیبه کوچه ها دیبا. بشناسد  راآنجا  يآدم ها دیبا. عادت کند  دیکه با دیشیانداخت و اند

 ... گرید دیهزار تا با

 يا گانهیب طیبار نبود که پا به مح نیاول نیا. را داشت  يکار نیچن يسخت نبود او تجربه  شیموضوع برا نیا

 ...متفاوت تر  یو فرهنگ گرید یطیحاال مح. بهتر بود چون همه هم وطن بودند یلیبار وضع خ نینهاد تازه ا یم

 :زد، گفت  یبا دست به شانه مهران م کهیخان در حال فرامرز

 !؟ يتو فکر -

 :زد و فرامرزخان ادامه داد  يدر جواب فقط لبخند مهران

 ! ير یخونه ، بعد از ناهار به مطب م میاول بر یاگه موافق باش -

 .موافقم  -

نشسته و ناهار را صرف کردند  يدوازده نفر زیسر م ییناهار سارا حضور نداشت و مهران و فرامرزخان به تنها سر

 : دیغذا فرامرزخان پرس انیدر پا. 

 ؟ یبه مطب بزن يسر ای یحت کناسترا يخوا یم! دکتر  -
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که تقاضا کرده بود، فراهم  يازیمورد ن زاتیخواست بفهمد تمام تجه یم.  ندیداشت نخست آنجا را بب دوست

 :گفت  نیهم يبرا! نه  ایشده است 

 .دم برم مطب  یم حیترج -

 :شد، گفت  یبلند م شیاز جا کهیخان در حال فرامرز

 . امی، من هم باهات م میبر ایخب ، ب اریبس -

 شیپ يلباس دفعه  هیشب یلباس.  دیسر رس یبه رنگ مشک یدر سکوت راه رفته بودند که سارا با اسب يمقدار

. جوالن داد یو در مقابل پدر بزرگ کم دیافسار اسب را کش. قرار و نا آرام بود  یب یداشت و سوار بر اسب

 :و گفت  ستیاو را نگر نیفرامرزخان با تحس

 !؟يپس باالخره سوارش شد -

 آره، چطوره ؟ -

 ! ستیرامِ رام ن ادیز یخوبه، ول! ستیبد ن -

 : دیاسب کش الیبه  یدست سارا

 !شه یدرست م -

 :گوش اسب برد  کیکوفت ، سارا سرش را نزد نیرا به زم شیپاها اسب

 !، عجله نکن  میر یم میدار -

 :قصد حرکت داشت که فرامرز خان گفت  و

 ؟ يدیدکتر رو د يسارا ، آقا -

 ...اوهوم -

 :به جلو برداشت ، فرامرزخان گفت  یگام و

 خب ، پس سالمت کو ؟ -

 :را به سمت مهران چرخاند  شیرو سارا

 ؟یسالم هم دادم که چ میریگ -

 :به مهران کرد ینگاه میحرف سرعت گرفت و دور شد، فرامرزخان ن نیبا ا و

 .جوشه  یها نم بهیبا غر ادیز! رینگ يجد -

 ! ستیمهم ن -
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 میتصم! بود یمهم م شیده ساله برا يدختر بچه  کیحرف و حرکات  ستیبا یمهم نبود ، چرا م شیبرا واقعا

فرامرزخان با ! تواند یدانست که م یتوانست ، خود م یگرفت ، او م یپس نم. ردینگ يگرفته بود او را جد

 :گفت  يلبخند

 ! یو البته رام نشدن... قرار یاز اسبش نداره، نا آرام و ب یدست کمها خودش هم  میخودمون یول -

 .گفتن نداشت يبرا یحرف. زد  يمقابل حرف او لبخند در

شد  یم دهیو برازنده د بایز. تا آسمان فرق کرده بود  نیاز ظاهر ساختمان گرفته تا داخل آن زم دندیمطب رس به

. 

هم رنگ و  ییها یسالن با صندل. کرده بود رییکف تغ يها یشده و کاش ینقاش وارهاید. ساختمان رفتند داخل

 .فاصله گرفته بود  هیاول يشده و از حال و هوا نییدر کنار آن تز یکوچک زیم

آنجا  یو کامل ییبایز نیماه فرامرزخان به ا کیشد در عرض  یباورش نم. فرامرزخان وارد اتاق شد  ییراهنما با

، تخت  ماریب یو صندل زیپزشک ، م یو صندل زیم. کم نداشت  يزیچ يمطب شهر کیز اتاق ا. باشد  دهیرا چ

. داد  یم لیاتاق را تشک اتیچند بسته باز نشده محتو نیکنار دست پزشک و همچن یخال ي، قفسها نهیمعا

 :فرامرزخان گفت 

و  یخودت بازشون کن قهیهست گفتم خودت با سل یپزشک زاتیتجه یخودم نذاشتم بسته ها رو باز کنن ، کم -

 . ینیبچ

 کیبود و  یاتاق کوچکتر از اتاق قبل نیحرف از اتاق خارج شد و اتاق دوم را نشان مهران داد ا نیبا ا و

 :داد که  حیفرامرز خان توض. تنها لوازم آنجا بودند  ز،یعدد رخت آو کیکمد لباس و  کیتختخواب و 

الزم باشه  دیخب شا ی، ول یکن یما زندگ شیدم هرچند قراره پاستراحت خودت آماده کر ياتاق رو برا نیا -

 حاال بنظرت چطور شده؟ قابل استفاده است؟. یاستفاده کن نجایروز از ا انیاستراحت م يبرا یگاه

 :بود  یمهران سرشار از قدردان لحن

 .بتونم جبران کنم  دوارمیمتشکرم و ام. دیواقعا شرمنده ام کرد.  دیدیزحمت کش یلیبله ، خ -

 .یتون یحتما م -

 :رفت، گفت  یم رونیاز ساختمان ب کهیدر حال بعد

در ضمن من اعالم . بود بهم بگو يبنداز ، اگه کم و کسر لیبه وسا یرم ، تو بمون و نگاه یدارم م گهیمن د -

 . یکن یکردم که تو فردا رسما کارت رو شروع م
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 .، باز هم ازتون متشکرم  نیلطف کرد -

 يبچه ها يسرو صدا یمهران شروع شد ، کالس درس آقا حکمت زودتر شروع شده بود و گاه يروز کار نیاول

 .آمد  یبچه ها خوشش م ياهویاز ه. بد نبود ادیز.  دیرس یکالس به گوش مهران م

، آمدن  خود یاو آمده بودند و ضمن معرف دنید يبرا یتک تک اهال بایتقر. به معارفه گذشت  شتریاول ب روز

 یبود که مهران تصورش را م یاز آن رتریشناخت او پ زیآقا حکمت معلم دهکده را ن. گفتند  یدکتر را خوشامد م

دارد و از  یقلب يماریگفت که ب مهراناول به  داریدر همان د. اما خوش صحبت و خوش برخورد بود . کرد 

 .کرد  یدکتر به دهکده اظهار خوشحال کیآمدن 

گرفت  یقرار م یمورد احترام اهال اریبود و بس ییدکتر آمد ، مرد با خدا داریخود به د زیرجب شکسته بند ن آقا

 :خوشحال شد و اظهار داشت که  اریاو بس دنیمهران از د

 .دارم  اجیاحت اریبه تجارب شما بس. امیشما ب دنیداشتم به د میمن خودم تصم -

 :گفت  یبا نگاه مهربان. ارا بودس فیرجب که درست مطابق با تعار آقا

 يگرفتم ، دونسته ها ادی ییزهایچ هی یو من تجرب يدونم تو درسش رو خوند یپسرم ، م یکن یتعارف م -

 .خوره  یبه درد شما نم ادیمن ز

 دیتون یحرفها م نیبدون عکس و دستگاه و ا يمن جالب بوده که شما چطور يبرا شهی، هم دیدار اریاخت -

، بهرحال  رهیامکان پذ يچطور صتونیشکسته ، ترك برداشته ، در رفته و خالصه تشخ ییجا دیبده صیتشخ

دوست ” واقعا نیهم يرا، ب رهیصورت بگ يرو به شهر بفرستم تا عکسبردار نیتک تک مراجع تونمیمن هم نم

 .نداشته باشه  ی، البته اگه مانع رمیبگ ادیدارم راهش رو از شما هم 

 :به او کرد و گفت  یانرجب نگاه مهرب آقا

هم ندارم  يروزگار پسر يشدم و از قضا ریپ گهیشم ، من د یهم خوشحال م یلیداره ، خ ینه بابا ، چه مانع -

 .بلدم به شما هم خواهم گفت  یهرچ دیباش لیاگه شما ما. بدهم ادیکه به اون 

 :گفت  یخوشحال با

 .شم  یازتون ممنون م یلیخ -

 :خود اشاره کرد يرجب به عصا آقا

ما رو خودت  يزحمت اومدن به خونه  دیو اومد و رفت برام سخته ، با رمیکه من پ ینیب یپسرم ، م یول -

 . یبکش
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 .شم یالبته اگه مزاحم نم... بله ، حتما -

 .شم  یخوشحال هم م یچه مزاحمت -

مدت توانسته بود  نیگذشت و در ا یاز آمدن او به روستا م یمهران شروع به کار کرد ، دو ماه بیترت نیبد و

 یمهران با معرف. آنها پربار بود  يهر دو يمرتب او با آقا رجب برا داریسرو سامان دهد ، د شیبه کارها یکم

درمان  یخود و چگونگ اتیبا انتقال تجرب بکننده به او و آقا رج یضدعفون يحس کننده و داروها یب يپمادها

 .شوند  گریهمد يبرا یآنها توانسته بودند دوستان خوب

او موافق نبود  يکرده بود هر چند با تمام کارها جادیآنها ا نیب یتیمیصم زیاو با آقا حکمت ن يهر روزه  دارید

 . دیرس یبه نظر م یو خوب یدر کل مرد دوست داشتن یول

 یآمد سارا را م یکه به مطب م ییروزها شتریکرد و در ب یاز مدرسه باز م رترید یهر روز مطب را کم مهران

 : دیروز از آقا حکمت پرس کی... نشده داریهنوز ب ایباشد  یم یگوش يکه مشغول باز دید

 ؟ ادیسارا سر کالس نم -

 . ادی یچرا ، م -

 : دیمتعجب پرس مهران

 . دمیآخه بعد از شروع کالسها من بارها اونو خارج از کالس د یول -

 :دیخند یالیخ یحکمت با ب آقا

 !ادیاون هروقت دلش خواست سر کالس م -

 : دیکه چشمانش از تعجب گشاد شده بود، پرس مهران

 هستند ؟ ينطوریشاگردانتون هم يهمه  -

 .بود که کالم پس معرکه بود  ينطورینه ، اگه ا -

 ؟ هینطوری؟ چرا سارا ا یپس چ -

 :ت ساخت، گف یروشن م يگاریخود س یشگیطبق عادت هم کهیحکمت در حال آقا

 !گفت يزیشه بهش چ ی، نم گهیفرامرزخان هست د يخب ، اون نوه  -

 :مجاب نشده بود مهران

 !گه ؟ یم يزیزنه ، چ یم ی، فرامرز خان حرف دیبگ يزیاگه چ یعنی -
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 یول. خواهد بود  یبه سارا نزدم که بدونم عکس العمل فرامرزخان چ یدونم ، من تا حاال حرف درشت ینم -

 .کنه  یم تیدوست داره و همه جوره ازش حما يادیکه سارا رو ز دمیرو خوب فهم نیا

 :زد، گفت  یم گارشیبه س یپک محکم کهیدر حال و

 ادی،  رهیبگ ادی دیرو که با ییزهایچ ادیکه م یخوبه ، همون دو سه ساعت یلیکه درس سارا خ نهیا تیواقع یول -

 !هیکاف نی، به نظر من هم رهیگ یم

نقش  نیشتریاز نظر او ، آقا حکمت در حال حاضر ب رایز. داشته باشد يکرد لحن مجاب کننده ا یسع مهران

 .را در مورد بچه ها به عهده داشت یتیترب

 یلیو خ نیاصول و قوان تی، رعا بی، بچه ها نظم و ترت ستیدرس خوندن ن ي، مدرسه که فقط جا دینیبب -

 . رنیبگ ادی دیرو هم با گرید يزهایچ

 :خاص خود گفت  یالیخ یحکمت با همان ب آقا

 نیینداره ، قانون و نظم و مقررات را خودش تع یاجیاحت یکه تو گفت ییزهایچ نی، سارا به ا ریسخت نگ ادیز -

و من نه به  زارنیبچه ها حق با شماست ، اونا به چارچوب کالس احترام م هیکنه ، اما در مورد بق یو اجرا م

 .کنم  یه الزم باشه اعمال قانون ماگ ی، ول یصورت افراط

 ! نیبش لیقا یشاگرداتون تفاوت نیب دیشما نبا یول -

 :حکمت با خنده گفت  آقا

فقط  دینیب یکه م یکالس نیدکتر ا يآقا دینیبب. نشد  لیقا شهیتفاوت هست چطور م یدلت خوشه ها ، وقت -

چون خواهر بزرگترش سمانه باسواد و . سارا شش ساله شد یوقت. و بس  نیشده، هم لیبه خاطر سارا تشک

به شهر  لیتحص يسارا رو برا هتون ینم یلیمدرسه رفته بود ، فرامرز خان سراغ من اومد و گفت که بنابه دال

دونستم سارا چه طور  یم نکهیمن هم با ا. کنم  سیبچه ها تدر يبفرسته و ازم خواست که اگه بتونم برا

،  رنیگ یم ادیکالس و خوندن و نوشتن  انی یهم م گهید يچند بچه  ينطوریا دمید یهست ول يموجود

خونن و  یتا شاگرد دارم که خدا رو شکر، دارن درس م 20 یال 15بد نشده ، حدود  ادیحاال هم ز. موافقت کردم 

 . رمیرو هم ازشون بگ هیخود از سارا، شانس درس خوندن بق یب يها يریخواهم با بهانه گ یمن نم

 ؟ یخود سارا چ یول -

خارج از  ییچه کارها گهید!  هیمن کاف يبرا نیو درسش هم خوبه ، هم هیباهوش یلیراستش سارا دختر خ -

 .شه  یبه من مربوط نم ادیده ز یکالس انجام م
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 کی يها يبود که بتواند محافظه کار یهنوز جوان تر از آن. دیرس یبه نظر نم یراض ادیز. فکر کرد یکم مهران

اش  یجوان ياز جسارتها گریهمانگونه که آقا حکمت د. حرفها و منطقش را قبول نداشت. را درك کند ریمرد پ

 !سخت گرفت ادیز دیرا نبا ایکرد دن یفاصله گرفته بود و حس م

 :رغم عدم قبول حرف او صحبت را کش نداد و جهت بحث را عوض کرد  یعل

 ؟ دید یدرس م یاز چ -

 ي هیدم ، حاال در کالسم از پنج پا یکردم براساس اونها درس م هیاز شهر ته ییابتدا يتابهاچند جلد از ک -

 .تر نییپا يها هیهم پا هیخونن و بق یپنجم رو م ي هیپا گهیهم دارم ، سارا و دو نفر د ییابتدا

 ؟ نیکالس رو با سه نفر شروع کرده بود يشما اول کار یعنی -

گرفتن ، پدر و  ادیدرس خوندن و نوشتن رو  یکه دو سه سال نیهم یبودن ول ينه ، هفت ، هشت نفر -

 میکه از اول باهام بودن فقط سارا مونده و مهتاب و ابراه ییاز بچه ها.  ومدنیو ن هیکاف گهیمادرهاشون گفتن د

بچه هاش  هست ، دوست داره يآقا، مرد خوش فکر میرح يهم برادر و خواهرند ، بچه ها می، مهتاب و ابراه

 ...از اونا بزرگتره  یدو سال میمهتاب همسن ساراست و ابراه. درس بخونن 

 :تکان داد يحکمت شروع به سرفه کرد و مهران با تأسف سر آقا

 !که  دیکن یبراتون سمه ، قبول نم دیرو نکش گاریس نیگم ا یبهتون م یهرچ -

 !لذت رو ببره برنده است نیشتریب شیکه از زندگ ی، اون میریم یول کن دکتر ، همه مون روز مقرر م -

 .زد  يتکان داد و لبخند يجواب سر يحال بجا نیبا ا. نبود دهیهم مهران با او هم عق باز

 

*** 

 

داده  هیتک یپسر نوجوان يبه بازو کهیدر حال يرمردیبود که پ دهیبود و مهران تازه به مطب رس يزییعصر پا کی

 : دیپرس نهیداشت ، دکتر در حال معا هیبه بخ ازیشده بود و ن یزخم رمردیپ يبازو. بود، وارد شد 

 !شده ؟ یچ -

 :زودتر جواب داد  پسر

خواست از نردبان باال بره که  یپشت بام م ریتعم يکرده بود و برا یدوران جوان ادیدکتر ، پدربزرگ ما  يآقا -

 .افتاد 
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 :شناخت، با خنده گفت  یرا خوب م رمردیکه پ مهران

 !آره اکبر آقا ؟ -

 :جواب داد  ییبا خوشرو رمردیپ

 . رهیگ یم رادیالف بچه از ما ا هی گهیدکتر، حاال د ینیب یم -

 !نوه تونه ؟ -

 آره -

 !آقا کجا هستن ؟ میرح -

 :جواب داد  پسر

 .کم کم برسن  گهیپدر خونه نبودن ، فکر کنم د -

 :رو به پسر گفت  دکتر

 ؟ یتون یبه کمک دارم م ازین -

 :دیرس یمصمم به نظر م یلیخ

 .کنم یام رو م یسع -

 ...نجایا ایپس ب -

 ایترس  نیاکبر آقا کارش را به نحو احسن انجام داده بود، بدون کمتر يبعد کارشان تمام شده و نوه  قهیدق چند

 :مهران رو به پسر گفت ... يدیترد

 !؟ هی، اسمت چ یهست یپسر با شهامت -

 !میابراه -

 نیدر هم!! بود از آقا حکمت و سارا دهیاسم را قبال هم شن نینام او را در ذهن تکرار کرد ، ا يچندبار مهران

 :آقا وارد شد  میرح نیح

 شده ؟ پدر ، حالتون خوبه ؟ یسالم ، چ -

 :جواب داد  مهران

 .زخم بود که بستم  هیحالشون خوبه ، .  دیسالم ، نگران نباش -

 !ست شما درد نکنه ، دکتر چقدر سرتون شلوغه د -

 :آقا خود ادامه داد  میو رح ستیپرسشگرانه او را نگر مهران
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 .شلوغه  یلیخ رونیخالصه ب... از دهکده مجاور اومدن يده نفر هیانگار  -

 :کرد و گفت  میرو به ابراه رون،یبه ب یاز نگاه بعد

 !کمک ؟ يبرا یبمون یتون یم میابراه -

 :باشد، گفت دیتواند مف یم نکهیاز ا لخوشحا

 !؟ ادی یاز دستم برم یکمک! البته  -

 .ادی یحتما برم -

 :آقا گفت  میسپس رو به رح و

 !؟ نید یشما اجازه م -

 :آقا قاطعانه گفت  میرح

 .شم  یخوشحال هم م ادیاز دستش برب یمعلومه ، اگه کمک -

 .ممنون -

 :پدر، خوشحال گفت  دییتا با

 بکنم ؟ دیکار با یچ -

 .کنم  یالزم بود صدات م یهم کمک نجایو به نوبت بفرستشون داخل ، اگه ا یکی یکیو  رونیفعال برو ب -

 .چشم -

 .اتاق را ترك کرد و

را صدا کرد و گفت  میروز، ابراه انیدر پا... بودند يده کنار یاز اهال نیواقعا مراجع. شده بود  يسپر يپرکار روز

: 

 . یخسته نباش -

 :گفت! نکرده بود که خسته شود يزد، کار يلبخند میابراه

 .دیممنون ، شما هم خسته نباش یلیخ -

 !؟ یکن یکار م یعصرها چ نمی، بب يکمکم کرد یلیامروز خ -

 :داشت  يمؤدبانه ا لحن

، معموال  هینطوریفصل ا نی، البته ا یو شلوغ يهم باز یکنم ، گاه یبه پدر کمک م یندارم ، گاه يادیکار ز -

 .مونه  ینم یهم باق دنیکه فرصت نفس کش میکار دار نقدریبهار و تابستون ا
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 :متفکر نگاهش کرد مهران

 .دارم  یمنش کیبه  ازیشه و من ن یکمک ، معموال عصرها شلوغ م ي، برا نجایا يایب یبتون یکن یفکر م -

 :فکر کرد و گفت  يچند لحظه ا میابراه

و زمستون رو بتونم  زییفکر کنم پا یبا خوانواده ام مطرح کنم بعد جواب شما را بدم ، ولموضوع را  دیاجازه بد -

من  دیموافق هست طیشرا نیاگه با ا. امینتونم هر روز ب دی، شا ادهیبهار و تابستان کارمون در باغ ز یول امیب

 .با پدرم بکنم  یمشورت

 .اینداره ، اگه موافق بودن از فردا ب یفعال اشکال -

 با اجازتون ، خداحافظ -

 .به سالمت -

خوشش  میاز ابراه. کامال محسوس بود يزییپا يشده بود و سرما کیتار بایهوا تقر. از مطب خارج شد مهران

کم سن شود تا  یمنش کیبود از فردا موفق به داشتن  دواریام. دیرس یبه نظر م يپسر با جربزه ا. آمده بود

 .در بخش پانسمان کمکش کند زین يارکمکش کرده و مقد يبتواند تا حد

 :لب گفت  ریداد، ز یتکان م يسر کهیدرحال. و سر و صدا شد  یمتوجه شلوغ د،یعمارت رس یکیبه نزد یوقت

 !به آب داده یدختره باز چه دسته گل نیا ستیمعلوم ن -

به محض ورود ، با رحمن رو در ! گشت یم يسپر اهویبدون ه يسرو صداها عادت کرده بود کمتر روز نیا به

 :رو شد 

 !شده ؟ یباز چ -

 :نداشت، خالصه گفت حیحوصله توض رحمن

 ! یفهم یتو ، م ایب -

 دیدر سالن نشسته بودند با ورود او صحبتها قطع گرد گریفرامرز خان و سارا و چند مرد د. داد  یشد و سالم وارد

 :وع به صحبت کردنشست و فرامرز خان دوباره شر زی، مهران ن

 ؟ یتمام کوزه ها رو شکست” واقعا! سارا ؟ -

 :راحت گفت یلیکند، خ یصحبت م يموضوع کامال عاد کیاز  ایکه گو سارا

 !بله ، همه شو  -

 !آخه چرا ؟ -
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 :گفت  یتفاوت یبا ب نخست

 !!کردم یم يراندازیت نیداشتم تمر -

 :ادامه داد  جانیمرتبه با ه کیبعد  و

 يرینشانه گ یکی یکیبعد همه شون رو . داره ، خوشم اومد  یبا حال يچه صدا دمیدو تا نشانه رفتم ، د یکی -

 ! نیکوزه ها شکسته ، هم يهمه  دمیهو د هیکردم ، 

بعد رو به !... لذت هم برده بود ، تازه یفسقل. تا خنده خود را پنهان کند دیخود کش لیبه سب یخان دست فرامرز

 :مرد کرد و گفت 

 !بود ؟ ییچند تا -

 :گفت  چارهیب مرد

 !شد یم ییدونم ، حدود چهل پنجاه تا ینم -

 :با تعجب گفت  فرامرزخان

 !؟ يکوزه ساخته بود نقدریحاال چرا ا -

 هیکردم البته  یکار م شتریروزها ب نیا،  نیهم ياون پول الزم دارم برا هیزیجه يدخترم تازه نامزد کرده برا -

 ...بردم پنجشنبه بازار یرو م يهم تعداد یگاه! شده بودند ادیو کوزه ها ز رهیفروش م يتعداد محدود

 :و سپس خطاب به رحمن گفت  دهیخان با سر اشاره کرد که موضوع را فهم فرامرز

 .پول پنجاه کوزه رو باهاش حساب کن  -

 یاز جا بلند م کهیمرد در حال. تکان داد و به آن مرد اشاره کرد تا همراه او برود  يسردر حال برخاستن  رحمن

 :شد، گفت 

 .کار رو بلدم کی نیچه کنم من فقط هم یواقعا اون کوزه ها قابل شما رو نداشت ول.  دیفرامرزخان ، ببخش -

 :به او کرد یخان نگاه مهربان فرامرز

 .حق توه، خجالت نداره نی، ا يخوا ی، خب سارا کوزه هات رو شکسته و تو پولت رو م هیچه حرف نیا -

 :او دخالت کرد  يحرفها نیماب سارا

 !بامزه هست یلیرو اونها خ يریبسازه ، نشانه گ دیهم سفارش بد ییچندتا هیفرامرز خان  -

 :رو به مرد کرد و ادامه داد و

 !!وشون سختتر بشهر يریالبته کوچکتر بساز تا نشانه گ -
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با . خورد یداشت حرص م. شده بود دیمشت کرده بود که تا نوك انگشتانش سف يدستش را جور مهران

 :بود، کرد و آهسته گفت  ستادهیرو به رحمن که کنارش سر پا ا تیعصبان

 ! ستیرو که ن -

 :رحمن آهسته جوابش را داد  و

 ! یکن یعادت م -

 یکرد دخالت یم یسع یشد ول یم یعصبان شیاز روز پ شتریهر روز ب. کرد یامور عادت نم نیمهران به ا اما

در داخل ! دادند ینم گریهم به همد یسالم یدر خارج از منزل حت. روابط او با سارا در حداقل ممکن بود. نکند 

اکتفا  ییکه آن هم به سالم گذرا افتی يخورغذا زیممکن بود سارا را به موقع سر م کباریخانه هر از چند روز 

 !شد یم

داد و هر  ینم یبه اعتراض کس یتیاهم نیدخترك کمتر یبودند ول یو همه کس از دست او شاک شهیهم بایتقر

 یی، به عبارت بهتر ، آنجا قلمرو ينوع حد و حدود چیبدون ه. داد یخواست انجام م یرا هر وقت دلش م يکار

 .رفت  یر مبود که او حاکم مطلق آن بشما

 بیترت نیکرد فاصله ممکن را با او حفظ کند بد یم یبه کار دکتر نداشت و سع يخوشبختانه کار انیم نیا در

 !شده بود که هردو از وجود آن خوشنود بودند دهیآنها کش نیماب يمرز

 :هم وارد شد میمهران به مطب ، ابراه دنیبعد از رس قهیآن روز چند دق يفردا

 سالم -

 :شد  ریسر و وضع او غافلگ دنیدر دست داشت، سر بلند کرد تا جواب او را بدهد که از د یکتاب مهران

 ؟ يهست ؟ دعوا کرد یچه سرو وضع نیا! شده  یسالم ، چ -

 :حال گفت  نیبا ا. بود  دهیگرد یخاک شیو لباسها یزخم یکم میابراه یشانیپ

 .تونم از امروز کارم رو شروع کنم  یقت کردند ، من مخواستم بگم پدر و مادرم مواف...  ستین یمهم زیچ -

 :شد، گفت  یخود بلند م یاز صندل کهیدر حال مهران

 !چطور شده  نمیبب نیبش ایب -

 :اعتنا گفت  یب میابراه

 !شه یخودش خوب م ستین يزیگفتم که چ -

 :به زخم کرد ینگاه. شد کیبه او نزد مهران
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 !چسب بزنم روش  هی نیبش کهیزخم کوچ هیآره  -

 :آن بزند، گفت  يرو یکرد تا چسب یم یزخم او را ضدعفون کهینشست ، مهران در حال میابراه

 ؟ يدعوا کرد یبا ک -

 :خونسرد جواب داد میابره

 !داره ؟ یتیچه اهم -

 :به صورت او کرد ینگاه

 !يای یاهل دعوا نم ادیآخه به نظر ز -

 :گفت  رانهیمهران غافلگ. جواب فقط تبسم زد يبرا

 ؟ يبا سارا دعوا کرد -

 :متوجه دکتر شد  میمتعجب ابراه نگاه

 !؟ نیدیشما از کجا فهم -

 :خنده گفت  با

 !سخت نبود  ادیخب حدسش ز -

 :نشست، گفت  یم زیکناره م کهیبعد در حال و

 !؟ نیدعوا کرد یحاال سر چ -

 :دیکش شیبه موها یدست میابراه

 .نبود  یمهم ادیز زیچ -

 !؟ يخورد ای يحاال زد!  دیکشته بود گرویمهم نبوده و گرنه همد ادیخوبه که ز -

 !هر دو  -

 :شد  يمهران جد يصدا

 ! ستین یبه هر حال دعوا کردن کار خوب -

 ....اول اون شروع کرد  یدونم ، ول یم -

 : دیکه دکتر مصرانه پرس زدیخواست از جا برخ یحرف م نیبا ا و

 !بوده ؟ یچسر  یبگ يخوا ینم -

 :و نشست  دیکش یآه میابراه
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 !نبود  نجایموافق اومدنم به ا -

 :ستیاو را نگر رتزدهیح مهران

 !از سارا ؟ ای يریاز پدر و مادرت اجازه بگ يتو رفته بود -

 !!دادم یبه سارا هم اطالع م ستیبا یخب م یمعلومه از پدر و مادرم ، ول -

 : دیوسط حرف او پر متعجب

 !چرا ؟ -

کرد و  ی، اونهم قاط امیتونم ب ی، رفتم بهش بگم که نم میکن يخب ، قرار بود امروز عصر، هفت سنگ باز -

هم من  یکیاون گفت  یکیو خالصه ... کمک شما ، من هم گفتم به خودم مربوطه  نجایا امیگفت حق ندارم ب

 .شدم از خودم دفاع کنم  مجبورهم ، البته اول اون زد ، من هم  يبه سر و کله  میگفتم و آخر سر هم زد

 يو اصوال زور بازو يو هم خب پسر يداشته باشه که تونسته تو رو بزنه چون هم تو بزرگتر یقدرت خوب دیبا -

 ! يدار يشتریب

 :فکر جواب داد  یبا کم میابراه

که هفت هشت تا  هیتعلل کاف ی، فرز و چابکه ، کم شتریب يداره تا زور بازو ییسرعت عمل باال شترینه ، ب -

 ...کنم تا حمله یبعالوه معموال من در مقابل اون از خودم دفاع م! ادیمشت به سرو کله آدم فرود ب

 ؟ دیکن یباهم دعوا م ادیپس ز -

 . میکن یهم با هم دعوا م ادیز جهیو در نت میکن یم يبا هم باز ادیز -

 : دیفکر پرس یکم با

 کنه ؟ ینم ي، چرا با اون باز يرهمسن و سال اون دا يخواهر هی دمیشن -

 :خنده ریزد ز میابراه

هست  يبچه باز هایباز نیگه ا یسارا م یول هایجور باز نیبکنه و از ا يدوست داره عروسک باز شتریمهتاب ب -

 .ادی یخوشش نم

 :به زور توانست خنده خود را مهار کند، گفت  کهیبعد در حال و

 ...خنده داره  یلیکنه خ يسارا عروسک باز نکهیتصور ا -

 .دیبلند خند يبا صدا و

 :گفت  یبه آرام میابراه. لبان مهران هم به خنده باز شد میابراه يخنده  از
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 ! رمیاز چسب زخمهاتون رو بگ یکیتونم  یم -

 :را به طرف او گرفت  یچسب مهران

 ؟ يالزم دار یچ يالبته، برا -

 :بلند شده گفت  میابراه

 !گردم  یدم زود برم یرو بهش م نیشده ، ا یدست سارا هم زخم -

 :ستیاو را نگر رتزدهیح مهران

 ! دیفکر کردم با هم قهر هست -

 :گفت  يبا لبخند میابراه

دور و  نیهم! میبا هم قهر باش دیبه دوازده ماه با یکه سال میدعواها با هم قهر کن نطوریاگه قرار باشه سر ا -

 .گردم  یبرهاست زود برم

 .باال انداخت و متفکرانه رفتن او را به تماشا نشست  ییابرو مهران

 :گذاشت، گفت  یم زیم يچسب را رو کهینشده بود که برگشت و در حال يسپر يا قهیچند دق هنوز

 !قبول نکرد -

 

*** 

 

 شیجا برا جیه گریگذشت، د یم یاز آمدن مهران به روستا هشت ماه.  گذشتندیبه سرعت برق و باد م روزها

و  یمردمان آنجا و پاک یو مهربان یسادگ رد،یافراد انس بگ يتوانسته بود با همه  عیزود و سر یلیخ. نبود  بهیغر

سرعت  نیشد به ا یباورش نم زین دشخو یحت. بود  یدوست داشتن اریمهران بس يبودنشان برا شیآال یب

 .را پشت سر نهاده بود یسرد و پر برف اریزمستان بس. مأنوس گردد  دیجد طیتوانسته با مح

که  دیفهمیروستا نشسته بود، خارج از تصور مهران بود و آن موقع م نیزم يکه در زمستان رو یبرف مقدار

 چه ؟ یعنی» . امکان تردد وجود ندارد«

در تمام . بود دهیاز راه رس شیها ییبایرا پشت سر نهاده بودند و بهار با تمام ز یهر حال فصل سرد و سخت به

. بود یاو پسر باهوش، مودب و خوب. شد یمحسوب م زین ارشیاو بود بلکه دست ینه تنها منش میمدت ابراه نیا
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را هم  قاتیرفت که کار تزر یکم کم م هرانو به کمک م ردیبگ ادیساده را  يتوانست پانسمان زخمها یبه آسان

 .ردیبه عهده بگ

وارد شده و  مهیسراس میهم بود که ابراه کاریاز قرار روزگار ب. بودماه  بهشتیارد ياز روزها یکیجمعه  صبح

 :مضطرب گفت 

 ظرف آب کجاست ؟!... آب  -

 :نگران کرد زیاو را ن میابراه لحن

 !؟يخوا یم یچ يبرا! شده ؟ یچ -

 :با عجله و نفس نفس زنان گفت  میابراه

 ! شیآت!  شیآت -

 :داشت، گفت  یبرم يرا از اتاق کنار ییپتو کهیبعد در حال. داد میرا دست ابراه یظرف آب عیو سر دیجا پر از

 . امی یصبر کن من هم م -

 .روان شد  میخود برداشت و به دنبال ابراه زیرا ن یحرف ظرف آب نیبا ا و

را در دست گرفته بود،  يبوته ا کهیکرده بودند که آتش را مشاهده کردند، سارا در حال یرا ط یکوتاه ریمس

 يآتش سوز يخوشبختانه محوطه  رد،یبگ گرید يآن را به جاها تیسرا يتا جلو دیکوب یآتش م يداشت رو

 :گفت  يبلند يبا صدا میشدن، ابراه کیبه محض نزد. بزرگ نبود ادیز

 .اومدم -

 :گفت  یآنکه نگاه کند، حرص یب سارا

 ؟ يپس کجا موند -

 .آب آوردم  -

خطر . ردیلحظه غفلت سارا باعث شد تا آتش دوباره شعله بگ کیهمان . حرف به طرف آتش رفت نیبا ا و

 .توانست فاجعه به بار آورد یم يشعله ها به درختان کنار تیسرا

 ...آتش کرد دنیپروا جلوتر رفت و شروع به کوب یب سارا

 یکیسارا به  نیسر آست. در مهار آتش داشت یتبادل نظر نبود، هر کس به اندازه توانش سع ایحرف زدن  وقت

 :که مهران گفت(!) هنوز خودش متوجه نشده بود. در حال سوختن گرفت و آتش گرفت ياز شاخه ها

 !به بازوت گرفت  شیسارا مواظب باش، آت -
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 تیدوباره به فعال یکالم چیه یبه مهران انداخت و ب ينگاه تند. بلوزش را خاموش کرد نیسرعت آتش آست به

 .خود مشغول شد 

عمل در مهار بخش  نیا. از آتش انداخت یقسمت يکرد و رو سیرا که آورده بود، خ ییفاصله، دکتر پتو نیا در

 .و توانستند به طور کامل خاموشش کنند دیزورشان به آتش چرب يبه هرحال سه نفر...موثر واقع شد يعمده ا

که  یدر تمام مدت... برگشتنفس تازه کنند، سارا به سمت مهران  نکهیمحض تمام شدن کارشان و بدون ا به

هم پا در  ییهر چند چند جا. کرده بود پرش به پر او نخورد یحضور داشت، سع شانیدر روستا یلیدکتر تحم نیا

متوجه شده بود، فرامرزخان  شیکمابهم ساعات بودن با دوستش را محدود نموده بود و هم (!) کفشش کرده بود

باز از او فاصله  یول. دهد یم تیاست و به حرفش اهم لیقا تیرد اهمف نیدانست به ا یاز آنچه او الزم م شیب

کمک او را هم  یحاال حت!... یهم کم شود، چه مثبت و چه منف یسانت میفاصله ن نیخواست ا ینم. گرفته بود

 :گفت یو عصب ضیبا غ! ستیدر آنجا چ گاهشیجا هک دیفهم یم دیاو با. خواست ینم

 !نیدخالت نکن شهیکه بهتون مربوط نم ییبهتره در کارها! بهیغر دیخوب گوش کن -

 :داشت  يزیلحن اعتراض آم... دیچرخ میبه طرف ابراه و

 ؟ يآورد یچرا برداشت نویا -

 :به مهران کرد ينگاه خجوالنه ا میابراه

 .ارمیرفته بودم مطب آب ب -

 :همچنان معترض بود  سارا

 !بود  کتریرودخونه که نزد -

 :را باال برد شیصدا یدرهم و طلبکار، کم يبا اخمهاهم  میابراه

 .رفتم ظرف بردارم ! آوردم؟ تو دستام  یم یبا چ -

 ریاول غافلگ ينه تنها به اندازه روزها نیهم يسارا آشنا شده بود، برا یتهاجم اتیبا خصوص شیهم کماب مهران

 :توجه به اعتراض سارا گفت یب! تازه نبود که... هم مهم نشمرد ادینشد بلکه طرز صحبتش را ز

 اومد؟ شیچطور پ يسوز شیآت -

 :گفت  میبه او بزند ، ابراه یسارا بتواند حرف درشت نکهیاز ا قبل

 .من بود ریتقص -

 :به خود گرفت  يزیو لحن تمسخر آم ستینگر میبه ابراه ریمتح سارا
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 !شه یم لهایگور هیشبات  افهیق ،یاز من دفاع کن يخوا یم ی، بهت گفته بودم وقت میابراه -

 :تکان داد و گفت يبا خنده سر! از دست او، همه دوست داشتند او هم داشت مثال امان

 !خوام کمکت کنم  یبده م -

 :گفت  يبا زهرخند سارا

چه در کمک خواستن، چه در کمک  ،ینیزم يفکر کن تنها آدم رو شهیبمونه هم ادتیپسر  نیبب! کمک؟ -

 !گرفتن

 :در وجودش بود، گفت شهیکه هم یهمان آرامش با

 ؟ يخودت حرف خودت رو قبول دار -

 :پاسخ داد عجوالنه

 ...معلومه  -

 :برد، گفت یم شیسارا پ يدستش را سمت بازو کهیبحث آنها و بدون توجه به کل کلشان، مهران در حال انیم

 .مطب  میبر ایبه پانسمان داره ، ب ازیبازوت ن یسوختگ -

دست او به  نکهیقبل از ا. رفت یبود که در آن لحظه بدجور در مخ سارا رژه م یکالم نیا» !!؟یچ گهید «

 :و با خشم گفت  دیبرسد، دستش را عقب کش شیبازو

 !به شما نداره  یارتباط چیه نیا -

 :جواب داد  يجد! تر بود؟ يهم عاد يزیاز خشم و داد سارا چ گرید مگر

 !شه یمورد فقط به من مربوط م نیاتفاقا ا -

 :به خود گرفته بود، گفت  یغضبناک ي افهیق کهیدر حال سارا

، وگرنه از اومدنتون به  نیشه دخالت نکن یکه به من مربوط م يدکتر ، به نفع شماست در امور يآقا دینیبب -

 !دیش یم مانیپش نجایا

 :دخالت کرد میابراه د،یبگو يزیچ نکهیقبل از ا یول. خونسرد بود هنوز

 شتریب قهیچند دق... پانسمان ساده هیبه پانسمان داره، اون هم  ازیبازوت سوخته ن ؟یکنیم يسارا ، چرا لجباز -

 !شدن نداره یموضوع که عصبان نیا.کشه یهم طول نم

 :گفت... یسوخت ول یم دستش

 !نه -



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا امیدوار   – یوحش يآهو

wWw.98iA.Com ٦٦ 

 :دیپرس عیسر یلیخ میابراه

 !چرا نه؟ -

 :لب حرف دلش را زد ریز

 !ادی یچون ازش خوشم نم -

 :دیپرس عیسر یلیخ میابراه

 !چرا نه؟ -

 :لب حرف دلش را زد ریز

 !ادی یچون ازش خوشم نم -

بد نگفته ان که دل به دل راه « د،یشیبا خود اند. بود دهینه چندان بلندش به گوش مهران هم رس يصدا همان

 »!داره

 :شکست  میشده را ابراه جادیا يا هیچند ثان سکوت

 !قبوله؟! کنم یباشه، من پانسمان م -

 :با همان دل گرفته گفت! شتریب یاز دست چه کس دیفهم یدلخور بود، و نم سارا

 ! امی یمن اونجا نم -

 :گفت. بود متیهم غن نیهم

 !باشه ؟. ارمیرو ب لیباش من برم وسا نجایخب ، هم یلیخ -

 :خود کرد و گفت  يبه بازو ینگاه. لبانش را بهم فشرد سارا

 !باشه  -

 شتریشناخت، آنقدر ب یرا م میابراه شتریچرا که هر چه ب. سکوت کرده بود تا مکالمه آن دو بشنود شتریب مهران

و  یمنطق يادیز میابراه. نبودند یدوست يبرا یاز نظرش زوج مناسب. کرد یآن دو تعجب م یاز رابطه دوست

که  يرابطه ا! رابطه گشته است نیا بموج یخواست بفهمد چه عامل یم! دید یآنها نم نیب یتناسب! خوب بود

 !خود سارا مهم است یو حت میابراه يبود چقدر برا دهیمدت خوب فهم نیدر ا

 :گفت  نییپا يبا سر میهر دو راه افتاده بودند که ابراه تازه

 .از کمکتون متشکرم  -

 :رابطه رها کرد نیو فکرش را از ا دیکش یقیعم نفس
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 اومد؟ شیپ يسوز شیچطور شد آت یراست. کنم یخواهش م -

 :ادامه داد  يدهد ، با پوزخند یحیتوض میابراه نکهیقبل از ا و

 !تو بود  رینگو که تقص -

 :زد و گفت  یتبسم

شه  یم ییچه کارها ه،ی، بفهمه چ ارهیخواست از طرز کار باروت سر در ب یسارا دلش م... که نهیا تیواقع -

 !شد  يموجب آتش سوز نیو هم... با خودش آورده بود يمقدار هیخب امروز  نا،یباهاش انجام داد و ا

 :ستیسرزنش بار او را نگر مهران

 !کار چقدر خطرناکه؟ نیا دیفهم یم چیه! ؟ یچ -

 :تکان داد يشرمنده سر میابراه

 !مرطوب بود یکم نیهم زم دیده بودن ، شاخور سیانگار باروتها خ!  میبله، فکر کنم امروز هم شانس آورد -

 :گفت  تیبا عصبان مهران

 !اد؟یسرتون ب ییممکن بود چه بال یدون یم!  دهیواقعا از تو بع -

 :دیکش یقینفس عم میابراه

 !خواست من نبود ، خواست سارا بود  نیا -

 :گفت دیتاک با

 ! يشد یمانعش م دیتو با یول -

 :گفت یمانیلحن ناراحت و پش با

 !کرد شیشه همراه یفقط م! شه مانعش شد یانجام بده، نم يکار رهیگ یم میسارا تصم یوقت -

 !افته  یبار م کیاتفاق فقط  یول -

 !دونم  یم -

 :قرار داد و گفت  یفیرا داخل ک ازیبودند، مهران لوازم مورد ن دهیمطب رس به

 !؟ يایاز عهده اش برب یکن یفکر م -

 .کنم  یام رو م یسع یول... دونم ینم -

 :کرد و گفت  میبه ابراه یقیعم نگاه

 ...يدار ی، بعد پوست قسمت سوخته شده رو برم یکن یم ی، اول ضدعفون نیبب -
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 :مکث ادامه داد یکم با

 !؟یبتون یکن یفکر م -

 :جواب داد دیبود با ترد یساله کار مشکل زدهیس يپسر بچه ا يبرا ”مسلما

 ! گهیبتونم د دیخب ، با -

 :گفت  قاطعانه

 ! امی ی، من هم همرات م ستیدر کار ن يدیبا -

 :فکر کردن به عکس العمل سارا، گفت با

 ! شهیم یعصبان يبدجور یول -

 :تفاوت بود  یمهران ب لحن

 ! افتیراه ب! ...  میش یم فشیبا هم حر ییکار کنه ؟ نترس ، دوتا یخواد چ یم -

 :گفت  میبودند که مهران آهسته به ابراه دهیسارا رس یکینزد به

 !اش با من هیتو شروع کن، بق -

 :دکتر از کوره در رفت دنیبا د سارا

 !؟ ـــمیابراه -

 :پاسخ داد  میقبل از ابراه مهران

 ! نیکنم، هم یمن فقط نگاه م -

 شتریب یلیش دستش خسوز یبه مهران داشت ول يدوستانه ا ری، نگاه غ دیرس یبه نظر م یهمچنان ناراض سارا

 .نشست  نیزم يرو یو کنار درخت افتین میاز تسل ریغ يبه ظاهر چاره ا. شده بود

 .داد و با اشاره سر به او فهماند که شروع کند  میرا دست ابراه فیک دکتر

 یقابل تحمل م ریدردش داشت غ. را باال زده بود نشیسارا خود آست. نشست نیزم يکنار دوستش رو میابراه

 .شد

. گرفت يسارا لبش را گاز. ختیزخم او ر يکننده را رو یمطابق با آموخته ها نخست محلول ضد عفون درست

کل  امدهیکه ن! آن هم که؟ دکتر... گرانیعالم در نظرش نشان دادن ضعف بود، آن هم در مقابل د زیچ نیبدتر

 .روستا را به خود جلب کرده بود یتوجه اهال
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آمد و  کتریمهران نزد. واقعا کوچک بود نکاریا يزخمش را پاك کند، هنوز برا ياست روخو اطیبا احت میابراه

 :کنارش نشست و گفت 

 ...بدم ادتیبده به من !... نه ياونطور -

 :شد، زمزمه کنان ادامه داد یخود دست به کار م کهیبعد در حال و

خب در !... یزن یبعدش هم پماد م!... وب دقت کنخ!... ينطوریبعد هم ا!... آهان... يبردار نویا دیاول با نیبب -

 !کار تمومه يچسب بهم بد هیحاال ... هم تینها

 میرو به ابراه يبا لبخند. کرد، کار پانسمان را تمام کرده بود یکه زمزمه وار صحبت م یدر همان حال مهران

 :گفت 

 !؟ یگرفت ادی -

 .زد و با سر جواب مثبت داد يلبخند. دیکش یهم نفس راحت میابراه

 يتوانست کار ینم یسرش کاله رفته است ول زیو تم کیش یلیکه خ دیفهم. آنها کرد يبه هردو ینگاه سارا

 ریتقلب را جبران کند تا ز نیا يخواست به نحو یبدجور دلش م! انجام دهد، در عمل انجام شده قرار گرفته بود

 !آن کاله گشاد خفه نشود

 ...فعال از توانش خارج بود که فیصد ح یول

 

*** 

 

 دهیتازه به او بخش یبا خانواده جان داریگشت ، د یماهه به تهران برم کی يماه بود که مهران از سفر ریت اواخر

 شیبرا طیبر لب آورد ، شرا ياز بازگشت به آنجا لبخند یو راض دیمطبوع روستا را به کام خود کش يبود ، هوا

را  شیاضطراب سال پ. خو کند دیجد طیبه مح ودتوانسته ب یبود به راحت شیبهتر و راحت تر از سال پ اریبس

آنجا را خوب به خاطر  یتکتک اهال اتیشناخته بود و چهره و خصوص یکوچک آنجا را به خوب طیمح. نداشت

آنها را  زیوده بودند و او ناز جامعه کوچک روستا گردد ، مردم به او اعتماد نم ياو توانسته بود عضو. داشت

 .دوست داشت 

دوستانه و پر از  اریروستا به او ، نگاه محتاط و خجول سال قبل نبود بلکه رفتار و نگاهشان بس یاهال نگاه

 .نمود  یو سرشار از اعتماد م تیمیصم
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 :بم اکبر آقا مهران را به خود آورد يصدا

 !؟ نیدکتر ، خدا رو شکر برگشت يسالم ، آقا -

 سالم ، آره ، حالتون چطوره ؟ -

 :خود را داخل خاك فرو برد لیآقا ب اکبر

 شهر خوش گذشت ؟! ؟ نیبه لطف پروردگار ، خوبم ، شما چطور -

 .ممنون ، خوب بود  -

 .راه افتاد دوباره

. فتادخانه به عمل آورد و به طرف اتاق خود به راه ا یبا اهال یگرم یمحض ورود به عمارت سالم و احوالپرس به

حضورش در  یدر ط. داد يا دهیحضور داشت، سالم کش نییآمد، رحمن در سالن پا نییاستراحت پا یبعد از کم

 .شده بودند یروستا دوستان خوب

 :دستش را فشرد  یبه گرم رحمن

 !؟ دیریماه م هیماه،  هی گهیسالم ، دکتر ، حاال د -

 :زد  يلبخند مهران

 .طول بکشه شتریب یخب اصرار خانواده باعث شد کم یبمونم ، ول نقدریقصد نداشتم ا -

 :نشست، گفت  یم زیخود ن کهیکشاند و در حال یبدون آنکه دست مهران را رها کند، او را به سمت مبل رحمن

 پدر و مادر حالشون چطوره ؟!  يموند شتریب يکرد يکردم خوب کار یشوخ. نیبش -

 .خوبند ، متشکرم  -

 :دیحال لم دادن پرس در

 رخ نداده؟ يدیاتفاق جد! حال شما چطوره؟ چه خبر؟ -

به  یلیاصوال خداوند خ. رخ نداده باشد يدیچون سارا اتفاق جد يبود با وجود آتش پاره ا دیاز نظرش بع یعنی

 :و گفت دیکش یرحمن نفس! مدت هنوز همه جا پا برجا بود نیا یآنجا نظر داشت که در ط

 ! میما هم خوب -

 :به خود گرفته بود، ادامه داد ینیغمگ يچهره  کهیبعد در حال و

 ...اما راجع به خبرها، راستش -

 : دیمهران کنجکاوتر پرس. کرد و ادامه نداد یمکث
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 !شده ؟ یچ -

 :رحمن متأثر بود  لحن

 .حالش بد شده بود... آقا حکمت -

 خب؟ -

 .کرده بود  یقلب ستیا... سرش يباال میدیما رس یوقت... راستش -

با . بود دهیسال تمام، هر روز، آقا حکمت را د کیبود  يناگوار يحادثه . برد یشانیدست به پ یبا ناراحت مهران

 یخوب اریبس يکه در طرز فکرشان وجود داشت هم صحبتها ییرغم تمام تفاوتها یهم صحبت کرده بودند و عل

 .بودند 

 !اتفاق افتاد؟ نیا یک -

 .شیدو هفته پ -

 :آهسته گفت . بود نیغمگ. داد هیکمبل ت یرا به پشت سرش

 ...بودم نجایاگه من ا دیشا -

 :گفت  يبا لحن متقاعد کننده ا رحمن

 .یبکن یتونست ینم يکار يدست خداست، تو هم که بود یعمر و زندگ -

 !؟يایباهام ب يوقت دار... برم سر خاکش خوامی 50000  -

 :رحمن گفت. انجام دهد شیتوانست برا یبود که م يتنها کار نیحال حاضر ا در

 !وقت ناهاره ! يبر يخوا یحاال م... البته -

 :گفت  خاست،یاز جا برم کهیدر حال مهران

 .یالبته اگه تو هم وقت داشته باش. وقت هست یساعت هیتا ناهار  -

 .میبر. اره، وقت دارم -

 یرا در سکوت ط ریمس. گرفت شیحرف بلند شد و به همراه مهران راه تنها قبرستان روستا را در پ نیبا ا و

مهران . را نثار روح او نمودند يسر خاك، هر دو نشسته و فاتحه ا دنیبا رس. حوصله نداشت ادیمهران ز. کردند 

 :گفت . دیکشیم یآه کهیدر حال

 !نکش گاریچقدر بهش گفتم س -

 :ادامه حرف او را گرفت یبا تبسم رحمن
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 !خدا رحمتش کنه... داد یرو گوش نم یحرف کس -

نشسته بود و  يجلوتر در مقابل قبر يکه چند متر يبا تاسف تکان داد و در حال برخاستن توجهش را فرد يسر

 : دیمتعجب پرس. زانوانش را به آغوش گرفته بود، افتاد

 !؟ ستیاون سارا ن -

نشسته بود و  يتر در مقابل قبرجلو يکه چند متر يبا تاسف تکان داد و در حال برخاستن توجهش را فرد يسر

 : دیمتعجب پرس. زانوانش را به آغوش گرفته بود، افتاد

 !؟ ستیاون سارا ن -

 :کرد بیجهت نگاه او را تعق رحمن

 !چرا خودشه  -

 : دیهنوز آثار تعجب در نگاهش بود، پرس کهیحال در

 !کنه ؟ یکار م یچ نجایا -

 :زد ینیغمگ تبسم

 !اونجا سر خاك پدر و مادرش هست  -

 : دیتکان داد و پرس دم،یفهم نکهیسر خود را به عالمت ا مهران

 !؟ ادی یم نجایا یلیخ -

 !دونم ، توجه نکردم ینم -

 :در حال حرکت گفت  مهران

 !پدر و مادر سارا بخونم يهم برا يفاتحها خوامیبرو، من م یتو اگه خواست -

 :آهسته مخاطب قرارش داد . بودند دهیسارا رس يهایکیبه نزد. کرد بشیحرف تعق یهم ب رحمن

 سالم -

 یلب ریز. خارج شد هیاز بهت اول یوقت. خبر بود یاز برگشتنش ب. به مهران کرد یعیبا تعجب نگاه سر سارا

ه گل چند شاخ. بودند زیشسته شده و تم. مقابل او انداخت يسنگها يبه رو یمهران نگاه. سالمش را پاسخ داد

از  یکیکنار . فرق داشت یلیخ شهیچهره دخترك هم با نگاه پر شر و شور هم. شد یم دهید شانیهم رو یکوه

 :دیسنگها نشست و همانقدر آرام پرس

 !پدر و مادرت هستن ؟ -
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 :لب گفت ریز... ختیبود که بر گونه اش ر یقطره اشک پاسخش

 .خدا رحمتشون کنه -

 .برخاست و دور شد یکالم چیه یب. هم فشرد يود را محکم روبه او کرد و لبان خ ینگاه سارا

 ...سوخت یسارا م يبار بود که دلش برا نیاول دیشا

 :آنها را خواند يکرد و اسم رو یقرار گرفته بودند، نگاه گریرفتنش به دو سنگ قبر هم شکل که در کنار همد با

 !کوروش و ماهرخ  -

 : دیمهران در حال برخاستن رو به او پرس. بود ستادهیرحمن هم چنان کنارش ا. خواند يفاتحها سپس

 !؟ شونیبود دهید -

 :تکان داد يسر رحمن

 !ده ساله بودم  ایاون موقع فکر کنم نه  ش،یسال پ یلیآره ، البته خ -

 : دیبهتزده پرس مهران

 !مگه چند ساله مردن؟ -

 !شیحدود نه سال پ -

 :ز در صورت مهران بود هنو رتیح آثار

 ...پس چرا -

 :خالصه گفت. مهلت نداد، حرفش را تمام کند رحمن

 !کردنینم یزندگ نجایاونا ا -

 !دفن شدن ؟ نجایپس چرا ا -

 :حوصله گفت یب

 !دکتر  الیخ یب... اش مفصله هیقض -

از  ریو غ دهیدر مورد خانواده فرامرزخان نشن یحرف نیدر طول سال گذشته کوچکتر. مهران ول کن نبود اما

در کنارشان،  یبا زندگ شیبرعکس پ. کسب کند يشتریخواست اطالعات ب یم. بود دهیرا ند یسارا کس نیهم

 :دیپرس نیهم يبرا. آنها را بشناسد شتریدوست داشت ب

 !بود ؟ يدختر فرامرزخان چهجور -

 :زد  یتلخ یتبسم رحمن
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فوقالعاده  ییبایهنوز ز یگذره ول یاون م دنیاز د یسال ستیحدود ب نکهیبا ا! بایز یلیخ یلیخ... نه... بایز -

 .ماهرخ رو به خاطر دارم 

 :ستیناباورانه به او نگر مهران

 !مثل سارا بود؟!... اخالقش چطور بود؟ -

 !!بوده یدر خانوادشان ارث بیو غر بیرفتار عج نیا دیاز کجا معلوم، شا خب

 :گفت  يجد یلیخ رحمن

 ...مؤدب، خوب ن،یسنگ اریبس. بود اریدختر تمام ع هیماهرخ ! اوه نه  -

 !:کرد؟ یباور م یعنی

 !بود؟ نجایاهل ا! ؟یشوهرش چ! عجب -

 :کالم پاسخ داد کی

 .بود ينه ، شهر -

 !نطوریپس ا -

 :دیدوباره پرس یاندك مکث با

 !مردن ، سارا چند ساله بود؟ یوقت -

 :داد  فکر جواب یبا کم رحمن

 .اممم، فکر کنم هنوز دو ساله نشده بود ... بود رخوارهیبچه ش -

 :خانه داشته باشد، گفت  ياعضا يدرباره  يشتریکه دوست داشت شناخت ب مهران

 !هم داشته ؟ يگهایخواهر د دمی، شن یراست -

 !از سارا بزرگتره  یحدود هشت سال. آره ، سمانه هم بود -

 !؟ هیاون ، چطور دختر -

 :دور از نگاه مهران قرار گرفته بود ییبود و چشمانش جا نییسرش پا! ستادیا حمنر

 .خوب بود... چهرهاش هم ن،یآروم و مت اریبس. مادرش بود هیشب... اخالق و رفتارش -

 :هم مجبور به توقف شد مهران

 !؟ ستیمگه حاال ن! بود ؟ یگیچرا م -

 :و سرش را باال گرفت  دیکش یقینفس عم رحمن
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 .رسه  یمال گذشته بنظر م ییجورها هی... خاطراتش... دمشیچون سالهاست که ند دیچرا هستش ، شا -

 :مجاب شده بود مهران

 !زنه ؟ ینم نجایبه ا يچرا سر! حاال کجاست ؟ -

 :بود  نیرحمن به وضوح غمگ نگاه

 هیشون به خوب یلاطراف هست، البته وضع ما ياز خانها یکیشوهرش پسر ! شوهرش يخب معلومه خونه  -

 . ستیفرامرزخان ن

 !دوره ؟ یلیراهشون خ -

 !کشه  یطول م میسه ساعت و ن اینه ، با اسب حدود سه ساعت  -

 !زنه؟ ینم نجایبه ا يخب پس چرا سر -

 :گفت  یبه آرام. تکان داد و راه افتاد يسر رحمن

دوست نداره اون رو شخم بزنه و از  چکسیخاك دفن شده و ه ریخونه سالهاست که ز نیدکتر ، خاطرات ا -

 ...ارهیخاك درشون ب ریز

 :زد، گفت یاو م ياز شانه  کهیرحمن در حال یداشت، ول دنیپرس يبرا ییسوالها هنوز

 .شهیم ریداره ناهار د گهید -

 .بحث منصرف کرد ي هیحرف، مهران را از بق نیبا ا و

 :که مهران گفت شدندیم کیبه عمارت نزد کمکم

 !فرامرز خان کجاست؟ باز رفته مسافرت؟ ،یراست -

 :گفت ینمودن افکار مزاحم از ذهنش، با اندك تامل رونیب يدر تالش برا رحمن

 ياز دوستاش رفته روستا یکیکه خونه هست، امروز صبح هم به دعوت  شهیم يدو هفتها یکینه، اتفاقا  -

 ...کنم شیتونستم همراهکار داشتم ن نجایا یباال، از من هم خواست که همراش برم، ول

 :بر لب گفت یبعد نگاهش را به مهران دوخت و با تبسم و

 !دهیتو د يهم برا ییخوابها هیانگار  -

 :پرسان نگاهش کرد مهران

 ؟یانیتو در جر! ؟ییچه خوابها -

 !ياز خودش بشنو یبهتره صبر کن یول! ییجورا هیآره،  -
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 !بد؟ ایحاال خوبه  -

 :شوخ شده بود، گفت ینگاه رحمن اندک کهیدرحال

 !!دم ینپرس، چون جواب نم يزیهم چ گهید! به نظر خودت داره یبستگ دونم،ینم -

به محض ورود به داخل . بود که به عمارت برگشت کیتار مهیبه مطب خود زد و هوا ن يآن روز سر عصر

 . ساختمان مهتاج خانوم به او اطالع داد که فرامرز خان منتظر اوست

 :فرامرزخان او را به آغوش خود فشرد و گفت . دیسالن شد و با استقبال گرم فرامرزخان روبرو گرد وارد

 !هیخال یلیجات خ یستین یوقت م،یبه حضورت عادت کرد نجایدکتر ، ا یه -

 :گفت  يبا لبخند مهران

 !لطف شماست  نیمتشکرم ا یلیخ -

 :گفت  یبعد از اندك مکث. کردیفرامرز خان با لذت به او نگاه م. دو نشستند هر

 . کردمینم ایتو دن ییآرزو چیه گهیپسر مثل تو داشتم ، د هیاگه من  -

 :جواب داد  یبا نگاه پر محبت مهران

 !رو داشته باشم  اقتشیالبته اگه ل... خب ، من پسر شما -

 :تکان داد يسر فرامرزخان

 !تر از تو  قیال یک!...کاش يا! شدیم کاش يا -

 :دیکش یقیبعد نفس عم و

 !خانواده چطور بودن ؟! تو شهر چه خبر ؟ نمیحاال بگو بب -

 .خدمتتون سالم رسوندند  یخوب بودند ،همگ -

 اونهم خوبه ؟! ؟ یناصر خان چ -

 .حال شما بود يایجو یلیبله ، خوبه خوب، اتفاقا عمو هم خ -

 :گفت  يبعد با عالقمند. تکان داد  يرا بست و سر چشمانش فرامرزخان

 !خوب و خوشآب و هواست  یلیخ نجایتابستونها ا ،ياوردیچرا خانوادهات رو هم با خودت ن یراست -

 !ممنون ، دفعات بعد اگه خدا بخواد  یلیخ -

 :خان با تأسف گفت  فرامرز

 !؟ يدیآقا حکمت رو شن انیجر -
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 !بله ، متأسفانه  -

 .بود  یمرد خوب -

 .نطورهیهم -

 .سکوت برقرار شد يلحظها چند

 :داد، گفت یم هیتک یبه پشت کهیخان در حال فرامرز

 !مدرسه بدون معلم مونده  -

و همچنان  امدیبه زبان ن یشد ول فیدر ذهنش رد نهایا! به او دارد یموضوع چه ربط نیحاال ا! مانده باشد خب

 .فرامرزخان نشستحرف  یمودبانه در انتظار مابق

 !بهت بگم  يدونم چطور ینم یازت داشتم، ول یخواهش هیراستش  -

 !؟ ادی یاز دست من برم ی، چه کمک دییبفرما -

 :خود را صاف کرد يخان گلو فرامرز

 ...ازت خواهش کنم خواستمیم -

 خب؟ -

 ! یکن سیبرا بچه ها تدر -

صبر کرد و بعد  يچند لحظه ا. بود  دهیاز آنچه شن ریرا داشت ، غ یانتظار هر حرف. شده بود ریغافلگ مهران

 :گفت

 !دارم  يا گهی؟من شغل د هیمنظورتون چ -

مکان قرار دارن ، اگه به فرض هم  کیخب، صبحها سرت خلوته ، تازه کالس و مطب هردو در  یول. دونمیم -

 !یکن تشیزیو یتونیاونجا ، خب تو هم م ارنیم. بود یاورژانس ضیمر

 :تکان داد يسر مهران

 . ارمییسر در نم يزیچ یکه من از معلم نهیمنظورم ا -

 :آمد  یکوتاه هم نم. داشت قانعش کند میداشته باشد، تصم يکرد لحن مجاب کنندها یسع فرامرزخان

خوام با مرگ آقا  ینم ،يایاز عهدهاش برم دونمیتازه م. یکنیم سیکتاب تدر يکه ، از رو ستین يزیچ -

 .بشه  لیت کالس تعطحکم

 من ؟ یحاال برا چ -
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 .تر از تو سراغ ندارم  قیال یکس -

 !چرا رحمن نه ؟ -

. هم کمتر بود تشیتازه اون موقع مسئول. قبول نکرده بود یبا اون قبل از آقا حکمت صحبت کرده بودم ول -

ده بره  رونیبه ب لیو فروش محصوالت و وسا دیخر يبار مجبوره برا کی يچون هفتها! شه یحاال که اصال نم

شه که هر دم به ساعت کالس رو  یکنه، نم یم یاطراف سرکش يروزها هم به روستاها و باغ ها هی، تازه بق

 یکردم م دایکه ازت پ یبا توجه به شناخت. يریرو تو به عهده بگ تیمسئول نیبعالوه دوست دارم ا. کرد لیتعط

 یحرفها هم هرچ نطوریدر مورد حقوق و ا... يایکار برب نیا ينحو ممکن از عهده  نیبه بهتر یتون یدونم م

 !یخودت بگ

دانست برخورد با  یم. نبود  يبه نظرش تجربه بد. کار در ذهن نداشت نیاز ا يفکر کرد ، تصور یکم مهران

به  یشد نتواند جواب آن یکه باعث م يزیاما چ. و دلچسب باشد نیریش اریتواند بس یم يپر از انرژ ییبچهها

کار موجب  نیبا او حفظ کرده بود و ا رااو تا حد ممکن فاصله اش . فرامرزخان بدهد ، حضور سارا در کالس بود 

تواند نصف  یدانست م ینم. نبود که دلخواه او باشد  يزیچ نیبرداشته شود و ا انیفاصله از م نیشد تا ا یم

شدن روابط  رهیامر موجب ت نیکه چه بسا ا دیشیاند یم نینه؟ و به ا ایروز حضور او را در کالس تحمل کند 

 ...او و فرامرزخان شود نیب

شده و به قول آقا حکمت آنها شانس باسوادشدنشان را از دست  لیکالس درس بچهها تعط خواستینم یطرف از

 .بدهند 

 :گفت  د،ید یسکوت او را طوالن یوقت فرامرزخان

 ! ینک یضرر نم... قبول کن -

 :گفت  متفکرانه

 !با شما مطرح کنم دیکنم با یهست که احساس م یمطلب ینه ، ول ای امی ی، از عهده اش برم دونمینم -

 .شنوم  یبگو پسرم ، م -

 :را گفت قتشیزد و حق ایبه در دل

نادرست بودنشون  ایحاال با درست . سارا بودم بیعج يبودم ، شاهد رفتارها نجایکه ا یسال کیدر مدت  -

به  يکار تا حدود نیبا قبول ا ینداشت ، ول ینکنم چون به من ربط یدخالت چیکردم ه یسع یول. ندارم  يکار

 .شمیم دیکار دچار ترد نیا لاست که در قبو یلیدال نیتر یاز اصل یکی نیو ا کنه،یم دایمن هم ربط پ



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا امیدوار   – یوحش يآهو

wWw.98iA.Com ٧٩ 

 :گفت  یبا لحن آرام. افکارش را خواند شدیبود که نم يفرامرزخان طور نگاه

دختر بچه  هی، سارا هم  یکه کالس رو به نحو احسن اداره کن يرو دار ییتوانا نیدارم تو ا نانیمن اطم یول -

کالس رو با وجود اون اداره  ینتون ایکار تو باشه و  يبرا يجد یلیمانع خ کنمیساله است و فکر نم ازدهی ي

 ! یکن

 !:جنگ اول به از صلح آخر. کرد یم انیکل حرفش را صادقانه ب ستیبا یمرحله م نیا در

موضوع رابطه ام با  نیخوام سر ا یکه من نم نهیمسأله ا. ستیمن در اداره کردن کالس ن یینه ، مسأله توانا -

رو به خاطر  تیموقع نیخوام ا یمن مهمه ، نم يهستم که برا نجایا يا گهیکار د يمن برا. شما بهم بخوره

 . ستیمن ن یاصل فهیاز دست بدم که وظ يکار

 :دیخند فرامرزخان

مربوط به کالس درس تو دخالت  يعنوان در کارها چیدکتر من به ه نیبب... دمیفکر کنم منظورت رو فهم -

 انایمراقبت از خودش و اح يالزم رو برا ییکه سارا توانا دونمیخوب م یلیتازه خ. نخواهم کرد، مطمئن باش 

 ست،یموضوع فقط در رابطه با تو ن نیتازه ا... امور مداخله کنم نیمن در ا ستین يازین چیگرفتن حقش داره و ه

که رفتار اون تو کالس باهات  دمیبار هم از سارا نپرس کیکه آقا حکمت هم معلم کالس بود،  یپنج سال یدر ط

از آقا حکمت راجع به درس سارا  یالبته گاه! دهنز یوقت راجع به معلمش در خونه حرف چیسارا هم ه! هیچطور

 . نیهم... بود یراض که اون هم معموال دمیپرس یم

 :ادامه داد  یبا اندك مکث و

 یما فراهم م يبچهها يامکان رو برا نی، حداقل ا دهیخوب و مف یلی، خ میکه ما برپا کرد یکالس نی، ا نیبب -

کار با مرگ آقا حکمت  نیو من واقعا دوست ندارم ا رنیبگ ادیکنه که خوندن و نوشتن و حساب و کتاب رو 

 !قبول کن ... خواست خدا بوده نجایمتوقف بشه، فکر کنم حضور تو هم ا

 :گفت  يهمراه با نفس بلند نیهم يحرف فرامرز خان کامال موافق بود، برا نیا با

 يملموس تر طیمن مح ياقل براکالس تا حد يکنه، مثل شکل ظاهر رییتغ دیبا ییزهایچ هی یول! باشه -

 ...و  مکتین دیبا. ادیبه وجود ب سیتدر يبرا

 :گفت  يهمراه با نفس بلند نیهم يحرف فرامرز خان کامال موافق بود، برا نیا با

 يملموس تر طیمن مح يکالس تا حداقل برا يکنه، مثل شکل ظاهر رییتغ دیبا ییزهایچ هی یول! باشه -

 ...و  مکتین دیبا. ادیبه وجود ب سیتدر يبرا
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 :گفت  یبا خوشحال. اجازه نداد مهران کالمش را تمام کند فرامرزخان

تا آخر  دیرم سفر و شا یم گهیمن دو روز د. کن  ادداشتی،  ازهیکه به نظرت مورد ن ییزهایحتما ، تمام چ-

البته اگه خودت هم در  کنه ، هیرو ته ازتیتمام لوازم مورد ن کنمیتابستون برنگردم ، اما به رحمن سفارش م

 .شه یبهتر م یانتخاب لوازم کمک کن

 :فرامرزخان با عالقه گفت . رحمن وارد شد نیح نیهم در

 .باهات کار دارم  یکه کل نیبش ای، ب يعجب به موقع اومد -

 : دیآنها کرد و سپس رو به فرامرزخان پرس يبه هر دو یقینشست و نگاه عم» در خدمتم « با گفتن  رحمن

 !؟ دیموفق شد -

 :به مهران انداخت یرحمن با تعجب نگاه. گفت  يبلند ي»بله«خان  فرامرز

 !؟” واقعا -

 :دار گفت یمعن یلیلب خ ریز يرحمن با لبخند. سر تکان داد دییبه تا مهران

 ! یموفق باش -

 :خان رو به رحمن گفت  فرامرز

 !بهتره دیخر دیفکر کنم اگه با هم بر. کن  هیته که دکتر بگه ، يازیمورد ن لیتا آغاز کالس ، تمام وسا -

 :بعد حرف را عوض کرد و

ضرر کردن، از ما کمک  یانتقال محصوالتشون کل يگفت پارسال برا یم دمیخان رو د ری، نص یراست -

 ؟ هینظرت چ.  خواستیم

 :متفکرانه گفت  رحمن

 ؟ یچه نوع کمک -

کرد و  يداریشه محصوالتشون رو خر ی، هم م میریبگ میتصم دیموضوع خودمون با نیراستش راجع به ا -

 . میریو طبق قرار داد پول حمل بگ میمحصوالتشون رو به شهر انتقال بد شهیو هم م... کارها با خودمون هیبق

 !؟ نیهم بست يقرارداد -

 !فکر کنم  دینه ، گفتم با -

فرامرز خان  یول. قصد رفتن کرد» اجازه من با « با گفتن  شودیموضوع بحث به او مربوط نم دیمهران د یوقت

 :گفت 
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 !نظر تو رو هم بدونم خوامیم. نه ، باش -

 :باال داده گفت يابرو کی با

 !ندارم ینوع اطالعات چیها ه نهیزم نیمن در ا یول -

 :گفت يجد یلیفرامرز خان خ! کشاورز شدنش چه بود؟ گرید! شد یبود، داشت معلم هم م دکتر

 ؟یگ یم یخب رحمن چ!  یکن یکسب م -

 :فکر جواب داد  یبا کم رحمن

که سردخونه مون رو  یداره ، به شرط يشتریو فروش محصوالتشون برامون سود ب دیخب مسلمه که خر -

به زمان داره، به نظر  ازین نهایو همه ا میکن دایپ يشتریبازار فروش ب. میاستخدام کن يشتریکارگر ب. میبزرگتر کن

 دیخر يالزم برا طید شرایشا گهیتا سال د میمن امسال به حمل و انتقال محصوالتشون بسنده کن

 ...بشه جادیمحصوالتشون ا

 :خان گفت  فرامرز

 !مهران ؟ هینظر تو چ -

خب . بود به گوشش خورده ییزهایچ شیفرامرزخان دقت نکرده بود، هر چند کماب يبه امور کار ادیز شیپ سال

 !:داد یم یجواب دیحاال با

 ؟ دیامکانات الزم جهت انتقال محصوالت رو دار -

 :پاسخ داد  رحمن

شناسم  یرو م يادیمونه کارگر ، که اون هم تعداد ز ی، فقط م میمنطقه رو ما دار نیامکانات ا نیآره مجهزتر -

 .که حاضر هستن روزمزد کار کنن 

 .هست ، هم به نفع اون هاست ، هم به نفع شما  یبه نظرم راه حل رحمن خوب و منطق...  نطوریپس ا -

 :کرد دییخان با تکان دادن سر حرف آنها را تأ فرامرز

 ...فردا  نیبنابرا. میکن یکارو م نیباشه، هم -

 : دیبگو يندبل يرها کرده و با صدا مهیآمد موجب شد، فرامرزخان حرف خود را ن یم رونیکه از ب ییصدا

 ! نجایا نمیبب ایب! سارا ؟ -

 :بود، گفت  دیکه از او بع یبا تبسم. بود به داخل سالن آمد دهیپر نییکه تازه از نرده ها پا سارا

 به ، سالم فرامرزخان ، حال شما ؟ -
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 :خان با خنده گفت  فرامرز

 ! یستین چوقتیحال تو رو بپرسم که ه دیمن با -

 :شد، گفت  یم کترینزد به او کهیدر حال سارا

 !داره  يگرفتار یکردن کل یچه کنم ، زندگ -

 :کرد یاو دلش را پر از نشاط م يها یخوش زبان د،یخان با صدا خند فرامرز

 !؟ يخوا یکمک نم -

 ! فمیتنه همه رو حر هینه، خودم  -

 :فرامرز خان گفت . پا به پا شد  یزد و کم یناخنک وهیداخل ظرف م يحرف به انگورها نیبا ا و

 !؟ینیش یچرا نم -

 !هستم یاتفاق هیمنتظر  یعنی. برم دیبا -

 :را به دهن گذاشت ، فرامرزخان گفت  يدوباره انگور و

 .رو بهت بگم  یخوام مطلب ی، م نیبش -

به پشت سر خود انداخت و  ی، سارا نگاه دیاز طرف آشپزخانه به گوش رس يو داد غیج يهنگام صدا نیهم در

 :فرامرزخان گفت .  دیدست به چانه کش يسپس با لبخند

 ؟ يکار کرد یوروجک، باز چ یه -

 :به فرامرزخان کرد ینگاه روزمندانهیپ سارا

 !اتاق من نزنن  لیدست به وسا گهیحقشون بود ، تا اونا باشن د -

 :دیهنگام صفورا به داخل اتاق دو نیا در

 !، آشپزخانه پر از قورباغه شده  دیتو رو خدا به دادمون برس -

 :خونسرد گفت  یلیخ سارا

و  سهیک هیداخل  دیزیبر دیجمع کن دیکه ، شماها که در جمع کردن آت و آشغال مهارت دار ستین يزیچ -

 ...گردونم به برکه یکشته نشن ، چون برشون م دیدم در ، اما مواظب باش دیبذار

 :خاست، گفت  یاز جا برم کهیالدر ح رحمن

 !من برم به دادشون برسم  -

 :در حال رفتن بود که فرامرز خان گفت  و
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 . میرحمن شام رو بمون تا راجع به قرارداد صحبت کن -

 :محترمانه دعوتش را رد کرد یلیخ

 .رسم  یفردا صبح خدمت م یول میفرامرزخان ، امشب مهمون دار دیببخش -

 هستن ؟ ایخب ، حاال مهمونهاتون ک اریبس -

 .پدر و مادر خانومم هستن  -

 :گفت  یخان با نگاه مهربان فرامرز

 .کوچولو رو هم عوض من بکش  دیبهشون سالم برسون ، لپ حم -

 :پاسخ داد  يلبخند با

 ممنون -

 :قصد داشت آنجا را ترك کند که فرامرزخان گفت  زیزمان با او، سارا ن هم

 خواستم بهت بگم ؟ یرو م یچه مطلب یبدون يخوا یسارا ، نم -

 :گفت  طنتیلبانش را غنچه کرد و با ش سارا

 !شنوم یشه کرد، م یخب چه م!  دیتاب گفتن هست یب یلیاگه شما خ یخوام بدونم ، ول ینه نم -

 :و گفت  دیکش یقیبزرگ نفس عم پدر

 .کردم دایکالستون پ يبرا دیمعلم جد هی -

 :جواب داد يسرسر

 .خب مبارکه ...  نیهم -

 .دوباره راه افتاد  و

 :گفت  فرامرزخان

 !ه؟یک یبدون يخوا ینم -

 :تفاوت شانه باال انداخت یب. ستادیا سارا

 !برم دیکه با دیزود باش د،یخواهد بگ یاگه دلتون م! یمثل قبل یکیحاال ! کنه  یم یچه فرق -

 میفرامرزخان ن. از آن را به دندان گرفت يرا که در دست داشت باال برد و دانه ا يحرف خوشه انگور نیبا ا و

 :به مهران کرد و گفت  ینگاه

 !کنن  سیکه بهتون تدر رفتنیدکتر لطف کردن و پذ يآقا -
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کلمه  »يوا«... سرگردان بود شیدهان و گلو نیدانه انگور ب. ستیمهران را نگر يلحظه ا. جا خشکش زد در

 نیکرد ا یبود که فکر م شیسال پ. شد یشد که نم ینم یکرد از ذهنش دور کند ول یم یسع یلیکه خبود  يا

برخالف تصورش مانده  یول. درو یکولش و م يگذراد رو یدو سه ماهه دمش را م(!) دست و پا یپسر لوس و ب

 !خواست بماند یبود و م

اصل هم  نیهم يدخالت کرده بود، رو شیتمام مدت حضورش در روستا نه با او حرف زده بود و نه در کارها در

 نیا. بود یدر مطب ناراض میهر چند همچنان از حضور ابراه. گرفته بودش دیسارا از کنارش گذشته و ند

همه با فرستادن دو عدد خرگوش  نیا اب... بود تا او رتریدلگ میمورد از ابراه نیدر ا یول. او بود يبد نیبزرگتر

که تنها  یموضوع. حرصش را بخواباند یاو توانسته بود کم لیوسا ختنیخوشگل و شلوغ به مطبش و به هم ر

 !نگفته بود یبه کس يزیبود و برخالف تصور سارا هرگز چ دهیخود مهران فهم

به علت  یخورده است ول يباز دیفهم یو پانسمان بود که هر چند به خوب يهم آتش سوز يمورد بعد... اممم

 !مورد بگذرد کی نیکرده بود، از مجازات ا یکارش سع شهیفکر به ر

 یرا نم شتریارتباط ب. دیبگو يزیلب باز کرد تا چ. را که در دهان داشت قورت دهد يزور توانست انگور به

 ...نبود؟ حاال همان چند ساعت کالس را هم یکاف دشید یشب و روز م نکهیا. خواست

 :کلمه از لبانش خارج شد کی فقط

 ...یول -

 .درهم سالن را ترك کرد  يا افهیبا ق و

 

 

 :دوم  فصل

شد ،  يداریخر ییمکتهاین. دهد  رییتغ يکالس شهر کیماه مهران توانست کالس را به شکل  کی یط در

و  دیگرد يداریخر یلیتحص هیهر پا يه تعداد دانشآموزان کتابهانو شدند ، ب اهیمعلم و تختهس یو صندل زیم

 .کالس را فراهم نمود  هیاول طیشرا کردیم ياری شهاشیکه اند ییخالصه تا آنجا

 .استفاده نمود  يشادتر ياز رنگها یبا وسواس خاص مکتهایرنگ کردن کالس و ن يبرا یحت

امور به  نیا. شد یم رشیشعار خودش مانع پذ. نشد یسارا خواست تا مخ فرامرز خان را بزند ول يچند بار لیاوا

! شد یخودش به خودش مربوط م يهمانطور که کارها. شد و سارا حق دخالت نداشت یفرامرز خان مربوط م
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در عوض اخم و . دیاو به صفر رس هب یهر چند بعد از چند روز فرامرز خان به سفر رفت و اصوال امکان دسترس

بود که  دهیمدت کم هم فهم نیدر هم. تر شده بود يو برخوردش جد شتریب(!) مهمان نیتخمش در مقابل ا

و ... کرد یکرد، دخالت نم یغرغر نم. بود هیمتفاوت از بق. بگذرد ياو سرسر يرفتارها ياز رو ادیتواند ز ینم

رغم اعصاب خورد  یکرد که عل ینم يکار یعنی. اندکارها بسته بم یبرخ یشد دستش در تالف یباعث م نیهم

سال موجب شده بود او را به  کیالبته گذر ! بردار نبود یشوخ ادیاصوال رفتار با او ز. کن بودنش بشود مقابله کرد

او بودند، به  ونیرا در روستا مد يمدت جان چند نفر نیبه خصوص در ا. ردیدر دوروبرش بپذ يا هیعنوان سا

 ...خصوص

 یاز احساس رتریو دلپذ نتریریش یحت نمودیکه م یداشت ، حس یخاص جانیبود و ه دهیفرارس وریاول شهر روز

ساعت هشت بامداد ، وقت شروع کالس بود و او به . اش به عنوان پزشک داشت  يروز کار نیبود که در اول

 یدانش آموزان دسته جمع. دگفت و وارد کالس ش یلب بسماله ریز. بود ستادهیموقع در مقابل درب کالس ا

 :با حوصله گفت. چقدر جالب بود يبلند شدند، وا

 . دییسالم بچهها ، بفرما -

. بودند که قبال آنها را مالقات ننموده بود یاکثر آنها آشنا بود و تعداد اندک يبه دانشآموزان کرد ، چهره  ینگاه

 یول. کالس بود  يدر انتها يگرید مکتین ينشسته و خواهر او مهتاب، رو یمکتین يدر آخر کالس رو میابراه

سارا خانم ، به نفعته «: با خود گفت! اوردیها را سر او هم ب يگذاشت آن باز یعمرا اگر م. نبود ياز سارا خبر

 »!يایزودتر ب

 :به کالس گفت رو

رو که  يهایتون و سپس پا ینامخانوادگ و نام و نیش یبلند م یکی یکیاول ،  فیرد نیخب بچهها ، از هم -

 .خب آقا کوچولو، اول نوبت شماست... نیگ یرو م نیگذروند

که در  ییتعداد پسرها. نوشت یکاغذ م يهر کدام را رو یلیتحص اهینام و پ. شروع شد  یکییکیبچهها  یمعرف

 یدختر ، از طرف يو شش نفرپسر بود  ينوزده نفر بایتقر. از تعداد دخترها بود  شتریکالس حضور داشتند ب

باالتر ثبتنام کرده  يههایپا يبرا یکم داول ، دوم ، و سوم را بخوانند و تعدا يههایکالس قرار بود پا تیاکثر

 .بودند 

. نبود يهنوز از سارا خبر یبه ساعت خود کرد ساعت نه و ربع بود ول یمهران نگاه. بچهها تمام شد یمعرف

نمود که فردا  يادآوریخود صحبت کرد و به دانشآموزان  سیتدر ي وهیراجع به ش یشروع به صحبت کرد ، کم
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از کجا شروع  دیرا با سیدهاند و تدریچقدر آموزش د هیبه عمل خواهد آورد تا بداند دانش آموزان هر پا یآزمون

قصد  يگرید لیدلبه هر  ایسارا، به قصد اعتراض و  دیکه شا دیشیمهران اند. به ده بود قهیساعت ده دق. کند

 »!چه بهتر «: شرکت در کالس را ندارد و از دلش گذشت

کرد که  یآنها پخش م نیمختلف را ب يها هیپا يشده بود و داشت کتابها ياز ده سپر يقهایدو دق یکی حدود

لب  ریز. از طرف مهران، سارا وارد کالس شد» .دییبفرما«به در کالس خورد و به دنبال گفتن  یآرام يضربه 

 !، به قصد نشستن راه افتاد فتادهین یاتفاق چیه ایداد و گو یسالم

 نیتازه فقط هم. شد یوگرنه بعدا قابل اصالح نم. کرد یم رییاول تغ نیاز هم دیکند، با رییتغ يزیقرار بود چ اگر

 :کرد  شیصدا!... نبود که

 !سارا ؟-

 : دیپرس يمهران با خونسرد. و بدون حرف به معلمش نگاه کرد ستادیا

 !ساعت چنده ؟ یدونیم -

توانست حول و حوش  یاما م. به ساعت داشت يازیبود و آسمان، چه ن دیکه خورش یتا وقت. بست ینم ساعت

 :جواب داد  الیخیب. دهد صیآن را تشخ

 !ده باشه ای میفکر کنم حدود نه ن ینه ، ول قایدق -

 :گفت (!) دانست یپس م. تکان داد يسر مهران

 !شه؟ یکالس، ساعت چند شروع م یدونستیساعت از ده هم گذشته ، م -

 :دانستند یسواد ده هم م یب يآدمها. نداشت دنیپرس. دیپرس یم نیاصول د داشت

 !بله ، ساعت هشت صبح  -

 :با همان لحن آرام خود گفت  مهران

 ؟ يکرد ریخب ، پس چرا د -

! سوال مواجه نشده بود نیسالها بود با ا. باشد دهیشن یبیعج اریسؤال بس ایگو. سکوت کرد يچند لحظه ا سارا

فعال طرفش در مقام معلم بود، آن هم در کالس با  یول» !چون دلم خواسته« بود نیجواب ا نیخب راست تر

 :ذهنش خطور کرد بهکلمه  کی نیداد؟ هم یم یچه جواب یول. کرد یم تیرعا دیشاگرد، با یکل

 !!ينطوریهم -
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 فیح. بود که همواره داشت يرفتار نیتر يعاد نیا. کرد یم رید ينطوریهم شهیهم! خواست مگر؟ یم لیدل

 نیاز ا ریغ دیدانستند نبا یهمه م. هم نبود یتازه مشکل... شیبایمطبوع و طلوع ز ينبود، با هوا یاول صبح

 !!باشد

 :لب تکرار کرد  ریو ز دیکش یقینفس عم مهران

 !... ينطوریپس هم -

در لفافه اجازه اش را ! ستمین يکه تو با آنها برخورد دار یاز کسان کی چیمن ه یتر شد، فسقل ياش جد افهیق و

 افهیبا همان ق! گرفتم یرا به عهده نم سیبود اداره کالس و تدر نیاز ا ریاگر غ یعنی! هم از فرامرزخان گرفتم

 :گذشته گفت يدرست به خونسرد یلحن یول يجد

 !سرجات  ینیبش يبر یتونیهم نم ينطوری، هم یکن یم رید ينطوریهم یبمونه ، وقت ادتی -

 :لب تکرار کرد  ریو ز دیکش یقینفس عم مهران

 !... ينطوریپس هم -

در لفافه اجازه اش را ! ستمین يکه تو با آنها برخورد دار یاز کسان کی چیمن ه یتر شد، فسقل ياش جد افهیق و

 افهیبا همان ق! گرفتم یرا به عهده نم سیبود اداره کالس و تدر نیاز ا ریاگر غ یعنی! هم از فرامرزخان گرفتم

 :گذشته گفت يدرست به خونسرد یلحن یول يجد

 !سرجات  ینیبش يبر یتونیهم نم ينطوری، هم یکنیم رید ينطوریهم یبمونه ، وقت ادتی -

 یم شتریگرفت ب یاز او فاصله م شتریرا که هر چه ب يپسر نیحرف ا. ر مقابل کالس مانده بودد رانیح سارا

 !چه؟ یعنی نیخب ا. کرد یرا درك نم د،ید

از دوران  يادگاری. آورد رونیرا ب یخط کش چوب زیم ياز کشو. خود راه افتاد زیحرف به طرف م نیبا ا مهران

 :آن را در دست گرفته و رو به سارا گفت . آقا حکمت بود

 !جلو ایب -

حرف او احتماال  نیخب ا. باور نداشت ادیبود ز دهیکه شن يزیبه چ. بود رتزدهیسارا به وضوح ح يچهره  حالت

 !...نبود که یمعن نیبه ا

. شد نرود یمگر م. ارت مشهور بودبه جس. به دانش آموزان پشت سرش کرد یمکث کرد و نگاه يلحظه ا چند

و  دیکش یقینفس عم! است گانهیکرده بود با آن ب کتهیشد به همه د یکه سالها م يکلمه ا... ترس یعنی نیا

 .ستادیا اش یقدم کیدر . رسد به طرف او برود یکه محکم به نظر م ییکرد با گامها یسع
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 ...سوال بود یچشمانش کل در

خواست از  یچرا که م! روزه قصد نداشت صرفنظر کند کیمعلم  نیا یدر کالس حکمفرما بود ول يبد سکوت

 .روز اول نظم کالس نظم الزم را به کالسش بدهد نیهم

 شانیبا مرغ و جوجه ها يکه به عوض باز یو کودکان... اتاق کیده بود و . نامه مدون نداشتند نییکه آ آنها

 ییبچه ها نیاز هم یکیاما مگر کار کالس فقط نوشتن بود؟ پدر . رندیبگ ادیتا نوشتن را  کجایجمع شده بودند 

 :گفت زندشفر لیگرفته و آورده بود، موقع تحو یکه دست بچه اش را روز اول

 !!خونه ادیبمونه اگه نه بفرستش ب رهیبگ ادیکالس، اگه تونست  نهیبش ادیب يچند رو هیآق دکتر،  -

 نیا فیتنه حر کی دیپس با» . ندارد تیاهم ادیاز آنها ز یاز نظر برخ لیتحص«. ترده داشتمفهوم گس کی نیا

و در  يدر کو دنیدو يبرا شانیکوهستان لپانشان را قرمز کرده بود و پاها يشد که هوا یم یبا نمک يطانهایش

 .کند یم يقرار یو دشت ب

که  یدخترک! بود ستادهیمصمم و سفت مقابلش ا یلیکه خ یدخترک نینظم تر از همه آنها هم یقرارتر و ب یب و

 یکم... اش یو لباس و شکل دائم پیآن هم با ت! کرد یمدت هنوز در دختر بودنش شک م نیدر عرض ا

 دهیاز دست او حرص کش یکاف يسال گذشته به اندازه  کیدر عرض . دیرس یپسرها به نظر م ریپسرتر از سا

با ورانداز کردنش ... رفتار کنترل نشده او يبگذارد رو یانینقطه پا دیباالخره با ییجا کیاز  یکیمعتقد بود . بود

 :از سرتا پا، گفت 

 !باال اریدستهات رو ب -

با آن همه سکوت و . از خود نشان دهد یجسارت نیچن بهیغر نیکرد ا یفکر نم. به صورت مهران کرد ینگاه

 !که نبود يزیچ... گشت، دنبال تزلزل یم دیدنبال ترد فشیدر چشمان حر! اش يریکناره گ

بود که  نیا زیچ نیدر آن لحظه مهمتر. فشرد، دستانش را باال آورد یرا به شدت به هم م شیدندانها کهیحال در

 !آورد یهم کم نم يپسر شهر نیثابت کند، در مقابل ا

 .خط کش را باال برد و بر کف دست راست سارا زد  مهران

... گرید زیچ ایدانست معلمش قصد جنگ با او را دارد  یهنوز نم. آورد نییکرد و پا مشت اریاخت یرا ب دستانش

 یکوتاه يلحظه  يچشمانش را برا» !ذارم یآخ کوچولو رو هم به دلت م کیحسرت « با خود داشت  یاما حرف

. غلبه کند، چشمانش را گشود هیاولتوانست به درد  یوقت! کرد يشد کار ینم گریرا د نیا. درد داشت. بست
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 یقابل وصف ریبه طور غ. تمسخر نبود یحت اینشان از خشم و حرص و  چیدر چهره فرد مقابلش ه نکهیا بیعج

 ...که هنگام پانسمان دست سوخته اش بود یدرست به همان شکل... يآرام بود و عاد

 ،يکرد، داد یفکر م. را نداشت هیبه تنب سکوت و تن دادن او نیانتظار ا زیبود که مهران ن نیمطلق ا تیواقع

 ...دانست یاگر م دیشا. بشنود یحرف درشت ایو  ،یبد اخالق ،یمقاومت

 :حالت گفت  رییبدون تغ افت،ی یادامه م زین انیتا پا دیبود که شروع شده بود و با يهر حال کار به

 ...یکیاون  -

 یبار به صورت مهران نگاه نم نیا. و دست چپش را با مکث باال برد دیکش قیبا دهان بسته چند نفس عم سارا

کند و  یلبش را از داخل گاز گرفته بود تا مبادا نافرمان. داده بود رییتغ اهیکرد و جهت نگاهش را به سمت تخته س

 !سوال ببرد ریز گرانیغرورش را در مقابل د

بود، اما  یقبل هیعکس العمل سارا شب! اول به دست او زدآرامتر از ضربه  يخط کش را باال برد و ضربه ا مهران

مردمک  ياز اشک رو یباز شد نمه کمرنگ یو وقت(!) چشمانش بسته ماند يتر یتفاوت که مدت طوالن نیبا ا

 نیاما هم. زدود يپر رنگ قهوه ا نآن چشما طهیکه با دو پلک پشت سرهم از ح يزیچ. زد یچشمانش دو دو م

 ...ندیتا معلمش آن را بب بود یدم هم کاف کی

و بعد ! ستیبچه، دختر ن نیخورد که ا ینم مختصر هم نبود قسم م نیاگر هم دیشا. صبر کرد يا هیثان چند

 :گفت 

 !ینیبش یتون یحاال م-

 .نگفته منصرف شد یاز هم فاصله گرفت ول يزیگفتن چ يلبانش برا. به مهران نمود رو

رخ نداده  یمهم ادیز زیبود که چ نیدر هم رفته بود، نشانگر ا يکه مختصر ییابروها. سمت کالس چرخ زد به

 ...راه افتاد! دندیفهم یشناختند، م یکه در کالس بودند و او را م یهمه کسان دیرا با نیا. است

ند و نشسته بود شانیمکتهایتر به باالتر سر ن نییپا يها هیبچه ها ناخود آگاه از پا. کالس کرد يبه انتها ینگاه

که جسورتر بودند،  یبود و فقط تک و توک نییپا تیسر اکثر. آمد یدر نم کشانیاز ترس ج یحاال هم همگ

 .ستندینگر یداشتند با دقت به سارا م

 ...مهتاب مکتین يجا بود و هم رو میابراه مکتین يرو هم

 .دیکش یقیمهتاب نشست و نفس عم کنار

 : دیلب پرس ریز یبا لحن نگران د،ید نییتا سر معلم را پا میابراه
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 !؟یخوب -

 .به او نگاه کرد و با تکان دادن سر جواب مثبت داد  یچشم ریز سارا

سرش را بلند کرد و . زدیکرد، آن چه را که ذهنش را مشغول کرده، دور بر یم یهنگام مهران هم سع نیهم در

 :کالس دوخت ينگاه به انتها میمستق

 ؟ يرو گذروند يا هیکن و بگو چه پا یمعرف قیسارا خودت رو دق -

 یحاال م یمعلمش را تحمل کند ول دیکرد با یقبل از ورود به کالس فکر م. داشت یهم فکر مغشوش سارا

 :لب باز کرد... کالس بود نجایا. تحمل کند يادیز دیبا رینه خ دیشیاند

 ...من -

 :مهران مانع شد که

 !“لطفا ! ستیبا -

 یشانیپ انیخط اخم م کهیو در حال دیکش یقینفس عم. ستادیا... مشت شدند زیم ریز يلحظه ا يبرا دستانش

 :تر شده بود، گفت قیاش عم

 .پنجم رو تموم کردم  ي هیالدوله هستم و پا عیمن سارا رف -

 : دیشن جواب

 . دییبفرما... خوبه -

 :بعد از نشستن او ادامه داد  و

 ایاز مهتاب  یتون یالزم رو دادم م حاتی، قبال توض ارمی یم از دروس پنجم به عمل یسارا ، فردا آزمون -

 . یبپرس میابراه

 !کالس کش دار شد انیدختر پر سر و صدا تا پا نیا سکوت

بعد از رفتن بچه ها نشست تا سؤاالت آزمون . نداشت سیقصد تدر. کرد لیروز مهران کالس را زودتر تعط آن

 . سدیمختلف بنو يها هیپا يرا برا

دفتر و  یبا کل. دیبود که رحمن را د ریمس يها مهیدر ن.ظهر بود که به طرف عمارت راه افتاد يها یکینزد

 :سالم کرد دهیاو طبق معمول دستش را باال برد و هنوز نرس دنیرفت، با د یم ییدستک در دست داشت جا

 روز مدرسه چطور بود ؟ نیسالم دکتر ، اول -

 :را خالصه داد جوابش
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 .نبود سالم ، بد  -

 :گفت  یبه کنار او همراه با تبسم دنیبا رس رحمن

 ! يخوب مقابل سارا در اومد دمیشن -

 :دیپرس... تازه! مگر چه شده بود؟. از تعجب در نگاهش نشست يا هاله

 ؟ يدیتو از کجا فهم -

 :دیخند

 !؟ ستیکه ن عهیشا!  چهیپ یکوچک حرف زود م يها طیتو مح -

خواند، شانه  ینم شیها میبا تصم. چدیبپ طیبخواهد در مح یسادگ نیموضوع به ا نکهیبود از ا یناراض يحد تا

 :باال انداخت  يا

به موقع سر کالس حاضر بشه  رهیبگ ادی دیخب با. نداشت  رکردنشید يهم برا یلیدل چیکرده بود و ه رید! نه-

. 

 :و از ته دل گفت دیابروان پرپشت خود را باال کش رحمن

 !يجون سالم از دستش بدر ببر دوارمیفقط ام... خنک شد، دستت درد نکنه یدل من که کل!  يدکر یکار خوب -

 :پاسخ داد الیخ یب. دیحرف خند نیبا ا و

 .نگران نباش  -

 . میناهار در خدمت باش ایب -

 نه ، متشکرم ، فعال -

 .جهت هم حرکت کردند مخالف

فرامرزخان که معموال در سفر بود و . عادت کرده بود  تیوضع نیبد. نشسته بود ییبه تنها يناهارخور زیم سر

 :گفت  جانیو با ه دیرا چ زیم. مهتاج خانم ناهار را آورد. سارا هم که به ندرت حضور داشت

 !ازتون ممنونم ” دکتر واقعا يآقا -

 : دیباز پرس یول! زد چرا یحدس م بایتقر

 !چرا ؟ -

 !دهیاز دستش جونمون به لبمون رس نی، باور کن گهید نیسارا رو ادب کرد نیا نکهیخب از ا -

 :جواب داد  نهیطمأن با
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 یبه نظرم شما هم ب! نیحفظ کنه، هم دیندارم ، فقط نظم کالس منو با يسارا کار ي گهید يمن با کارها -

 . نیمسأله رو بزرگش کرد يخود

 :گفت  د،یرسیبه نظر م یخانم که همچنان راض مهتاج

بچه ! رو بهم دادن ایانگار دن دمیشن یمن وقت!! هم باشه ، ما رو خوشحال کرده یهر چ لتونیبه هرحال دل -

 ...حقشه نایاز ا شتریب!!... پاره است شیکه، آت ستین

 ...ماند رهیصحبت کردن بود که مهران به در اتاق خ نیدر ح هنوز

 .شد ریسارا دم در غافلگ دنیکرد و از د بیخانم جهت نگاه او را تعق مهتاج

 !برگشت و رفت... بود دهیشن. توقف کرد يلحظها يبرا سارا

 :و سرزنش بار گفت  یعصب یمهران کم. افتاده بود دیکه نبا یاتفاق

 !؟ دیزد یحرفها رو م نیا ستیبا ینم دیکن یفکر نم -

 :دیخود کوب يخانم بر پا مهتاج

 !خدا به دادمون برسه ... يوا يا -

 .اتاق را ترك کرد  و

تازه  يبه تنش داد و هوا یکش و قوس. مختصر، به قصد مطب خانه را ترك کرد یاز صرف ناهار و استراحت بعد

کردو  یم يدست و دلباز یحساب دیخورش. بود یروز خوب. دیبه کام کش شیها هیر هیتغذ يرا با تمام وجود برا

هم  شیدرخت روبرو دهیرس يبهایس.. .دهمان یلیخ زییبودند که هنوز تا پا نیرز مقابل عمارت نشانگر ا يگلها

 بیهنوز دست بر س. شد کیکه نصف زرد و نصف سرخ بود، به آن نزد یبیس دنیچ يبرا. دلبر بودند بیعج

 .آمدیاز طرف اصطبل م. توجهش را جلب نمود ییمورد نظر داشت که صدا

 شهیمثل هم. زد یحرف م یداشت با کس! سارا بود يشناخت، صدا زیتر شدن به آنجا صاحب صدا را ن کینزد با

. کرد زیاز داخل رفتن پره. بود که نگهش داشت شیدر صدا یبغض یتوجه به راه خود ادامه دهد ول یخواست ب

در مقابل اسب . دید یاو را نم ختانهسارا پشت به در داشت و خوشب. نمود یاجتناب م شتریهنوز هم از ارتباط ب

 !زدیخود نشسته و حرف م یمشک

 یم ستاد،یکنجکاو ا! حضور نداشت يگریکس د یهم آنجا باشد ول يگریکس د دیا داد تا شاگوش فر یلیخ

شد،  یآسانتر م شیدختر برا نیدرك ا یکم دیشا دویگو یزند و چه م یحرف م ییچرا در تنها ندیخواست بب

 :دیرا از نصفه شن شیحرفها
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مزخرفم که  نقدریاز نظر تو هم، من ا یعنی ست؟یحق با من ن چوقتیبه نظر تو هم ه!... ه؟یها ،نظر تو چ... -

که گوش  دونمیم!... ؟ يدیرو بهت بگم ، گوش م يراز خوامیم... همه از رنجوندنم لذت ببرن نیا گرانید

 !داره و دوستم داره، مگه نه؟ ولکه منو قب یتنها کس! يمنو دار یکه حوصله یهست يتو تنها موجود! يدیم

خوش  ياسب با لذت سرش را تکان داد و موها. دیسارا برده بود کش کیداسب که سرش را نز الیبه  یدست

 :گفت یطور داتش م نیسارا هم... نهاد شیفرمش را به نما

 یوقت بدجنس نم چیفهمن ، ه یبا معرفت تر از آدمها هستن ، محبت رو م یلیخ وونهایح یدون یاصال م -

! ؟يدیکاه رو انبار کنه، تو د ایعلف  یاسب دمیمن که تا حاال ند. خوان یم ازشونین يبه اندازه  شهیهم. شن

هم آدم، گرسنه  یتازه کل... وانخ یم شتریکنن ب یم رهیآدما هر چه ذخ یول. مونن یوقت هم گرسنه نم چیه

 یدون یم! مونه  یهم گرسنه نم چکسینکنه ه رهیذخ يزیچ یخنده داره نه؟ اصال به نظر من اگر کس. موننیم

 ...بودم ، مثال  يگهاید زیخواست من هم عوض آدم چ یچقدر دلم م

 :کرد یداشت فکر م. کرد یمکث

و پلنگ  ریش دمیشن. ادییمن از ضعف خوشم نم فه،یضع یلیپرنده باشم چون خ خوامینه نم! پرنده ... اممم -

ترها  فیخوام ضع یآخه نم. دوست ندارم مثل اونا هم باشم  یول دمشونیتا حاال ند یو پر زورند ول يقو یلیخ

 يقو. اسب باشم هی، دوست دارم مثل تو  هیچ یدون یاصال م... بذار فکر کنم. رو بخاطر زنده بودن خودم بکشم

 !، باهوش ، با محبت و صبور

! حرفها نیا چه به ابچه ر نیا. کش آمده بود یحرفها کم نیا دنیگوشه لب مهران از شن. ساکت شد یکم سارا

 :باز هم حرف داشت

! نشدم مونیپش يکار چیمن تا حاال از انجام ه! خودمون بمونه ها شیپ گفتم،یداشتم راجع به رازم بهت م... آه -

 یکنم، بنظرت گناه من چ یم یاومدم احساس ناراحت ایبدن نکهیوقتها از ا یلیخ یول! که بشم کنمیفکر هم نم

نه،  ای!... بنظرت اگه اونها زنده بودن، منو دوست داشتن؟ یراست. و مادرم رو از دست دادم بود که اونقدر زود پدر

شده ،  میبه مهتاب حسود شهی، اما من هم دونمیبده، م یلیخ يحسود!... هیمثل بق! اومدیاونا هم از من بدشون م

 یلیکوچکترش ، بخاطر خ يبرادرشه، بخاطر خواهر و برادرا میابراه نکهیبه خاطر پدر و مادرش ، به خاطر ا

رو داره به درد  یهست کس نیغمگ یرو داره که واقعا دوستش دارن ، چون وقت یچون کسان! گهید يزهایچ

بمونم، حوصله  شتیخوام پ یم! يخرابکار یرو ندارم حت يکار چیه يامروز حوصله  یراست!... دلش گوش کنه

 !؟يشو دار
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 .شد  ساکت

. نمود یم دیبع شیاز زبان او برا ییحرفها نیچن دنیشن. زده بود هیاصطبل تک یرونیب وارهیبه د رانیح مهران

 زیبود که همه چ يشناخت، بچه ا یکه او م يبچه ا. کرد یبود، فرق م دهیبود با آنچه قبال از او د دهیآنچه شن

 !یو شلوغ دید یم يرا در باز

حال کار درست چه بود؟ به داخل . نداشت یحال خوش. دید یحال سارا مقصر م نیخود را در ا ییجورها کی

با هم حرف زده  ریسال اخ کی یکه در ط یکل جمالت دیگفت؟ شا یرفت چه م یرفت؟ اگر م یاصطبل م

 .دیرس یدست هم نم کیبودند به انگشتان 

 از دستش ساخته بود؟ يکه چه شود؟ چه کار ماندیاما م. رفتن و ماندن مردد ماند نیب. به پا شد پا

 .کردیخوب راجع به آن فکر م دیبا ياز هر کار قبل

 .مطب شد یراه

وقت  ریمجبور شد تا د کهیشلوغ شده بود بطور یاول روز ، بعد از ظهر حساب ي مهیمطب در ن یلیعلت تعط به

 .خانه شد یشده بود که راه کیآنجا بماند، هوا تار

 : دیخطاب به صفورا پرس. حاضر بود شام

 سارا خونه هست ؟ -

 !به سجاد و آقا رحمن بگم دنبالش بگردن رفتمیداشتم م... نه -

 :گفت  یآرام به

 !، فکر کنم من بدونم کجاست  ستیالزم ن -

 .به طرف اصطبل راه افتاد. آمد رونیاز خانه ب و

خم . بود دهیکاه خواب يمقدار ياسب خود رو کینزد ابد؛یتوانست او را ب یبود با اندك دقت کیاصطبل تار داخل

 .بازوان خود گرفت و بلند شد يرو یبعد منصرف شد، او را به آرام یکند ول دارشینخست خواست ب. شد

 .نشد داریب یتکان خورد ول یکم سارا

 .دیبه محض ورود مهتاج خانم را د. سرو صدا تا خانه حملش کرد یآرام و ب همانقدر

 :گفت  يبلند يخانم با صدا مهتاج

 !من ، چرا شما؟ يخدا -

 :و سپس عجوالنه ادامه داد(!!) درخشان بوده است اریدو در سال گذشته بس نیدانست روابط ا یم
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 .، امروز نه ناهار خورده و نه شام  ياتاق غذاخور نشیاریب -

مهتاج  يصدا ایگشته است، گو اریهوش یداد، کم ینشان م شیتکان سر و پلکها. به سارا کرد ینگاه مهران

 :با لحن خواب آلوده خود گفت  د،یچشمانش را بگشا نکهیبدون ا. کرده بود دارشیخانم ب

 !خورمینه ببر به اتاقم ، نم -

 :مهتاج خانوم معترض شد يصدا

 ...نخورده يزیاز صبح تا حاال چ-

 :را آهسته نگه دارد، گفت  شیکرد صدا یم یکه هچنان سع مهران

 !به اتاقش برمیغرق خوابه، م. باشه -

چشمانش را به سرعت گشود و ! دیخواب از سرش پر هیثان کیدر کمتر . مهران در گوشش زنگ زد يصدا

 .را با هم در چهره داشت  رتیاخم و ح. عقب عقب رفت یو چند قدم دیپر نییعجوالنه پا

 :داشت لحنش کامال دوستانه باشد یسع مهران

 ...به اتاقتبردم  یداشتم م! ه؟یچ -

 :او ادامه داد رتیدر ح رهیخ و

 .شام بخور ایاول ب يشد داریخب حاال که ب یلیخ -

بدون توجه ! نگاهش به او خصمانه بود. قابل قبول نبود شیبرا. دهد صیآرامش لحن او را تشخ نتوانست

 . دیبرگشت و به طرف اتاق خود دو

 :و گفت  دیکش یخانم آه مهتاج

 !کنهیکار کنم، ضعف م یحاال چ -

خوب حدود نه سال بزرگش کرده و  ایبد . کرد یدختر حس م نیا یفرامرز خان خود را مسئول سالمت ابیغ در

 .تر و خشکش نموده بود

 :گفت  مهران

 .به اتاقش  نیببر نیغذاش رو بکش -

 :نفسش را فوت کرد  یخانم با ناراحت مهتاج

 !کنه  یخورم ، اگه ببرم الم شنگه بپا م ینم یعنیخورم  یگفت نم ی، وقت نشیشناس یبابا ، مگه نم يا -

 :گفت  یبه سادگ. دخترك دامن زده بود يمورد افراد خانه به رفتارها یترس ب نیهم. مکث کرد یدم
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بعد هم از . خوره یگرسنه هست م. نیبرگرد یحرف چیکنار تختش و بدون ه نیو آروم بذار نیغذاش رو ببر -

 !نیهم! رونیکنه ب یکه غذا رو از در اتاق پرت م نهیا تشینها ن؟یترس یم یچ

 ادهیواقعا ز یعنی. مزه نداد شیشام آن شب اصال برا یرفت ول يصرف شام به اتاق غذاخور يحرف برا نیا با

 ...نه... یول! کرده بود؟ يرو

 !دانست ینم اصال

 : دیاز مهتاج خانم پرس روز بعد تازه از اتاقش خارج شده بود و آماده رفتن بود که صبح

 !شد؟ یچ شبید-

 .مهم بود شیاو برا جواب

 :گفت  جانیخانم با ه مهتاج

 .صبح که رفتم اتاق سارا ، غذاش رو خورده بود  -

 :زد يلبخند

 .، فعال خداحافظ خبیلیخ! دونستم یم -

. کرد یو قفل در را باز م دیرس یزودتر از دانش آموزان م دیبا. را تند تر کرد شیکالس گامها لیقصد تشک به

 ...هم ناظم ر،یهم معلم بود، هم مد. خنده دار بود

رفت و  ریو مس طیخواب را هم از سرش پراند به شرا يمانده  یمطبوع باغ با ق يهوا. بود يزیدالنگ صبح

 . دیرس یبنظر م یدر روستا بود راض نکهیکالم از ا کیدر . آمد  یبرگشت عادت کرده بود و خوشش م

 یگاه. که نوشته بود، به داخل ساختمان رفت يسر و سامان دادن به چند ورقه ا ياز باز کردن قفل در، برا دبع

هر لحظه هم نگاهش به . انداخت یم زیشدند ن یکه با سرو صدا وارد کالس م یبه کودکان یاز پنجره نگاه

 .درست ساعت هشت شد، از جا برخاست یوقت. ساعتش بود

 مکتیخوسات همان دم ورود برگردد به ن یدلش م. خود راه افتاد یبه طرف صندل یسالم کالس شد و با وارد

 یخود تحمل م زیبه دم م دنیتا رس دیبا. زد بیبه خود نه یول! چه خبر است ندیبب اندازدیب یآخر کالش نگاه

زد وارد کالس  یکه نفس نفس م یالدر ح میبود که در کالس زده شد و ابراه دهیخود نرس يهنوز به جا. کرد

 :نگاهش کرد یمهران با تبسم. به زور سالم داد. شد

 !نیبش... ریسالم صبح بخ -

 .سارا تمرکز کرد مکتین يچشمانش به سرعت رو. سپس نگاه خود را متوجه کالس نمود و
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 .زد یشد و تبسم ینفس راحت! بود شیسرجا

 !دیاو در جواب خند یول. مهتاب رفت به يبعد برگشت و چشم غرها. خود نشست مکتین ينخست رو میابراه

 يگریموجود نبود مجبور شد فکر د یکه دستگاه کپ ییاز آنجا یرا آماده کرده بود ول یسؤاالت امتحان مهران

 :را ننشسته بلند کرد میکار ابراه نیا يبرا. بکار برد

 . نجایا ایب!... ؟ میابراه -

 :بالفاصله اطاعت کرد و کنار معلمش رفت  میابراه

 !بله؟ -

 :دیمهران قبل از گفتن حرف خود، پرس. بود امدهینفسش کامل جا ن هنوز

 !؟یزن یچرا نفس نفس م -

 :سپس مودبانه جواب داد . به مهتاب کرد یبرگشت و نگاه چپ میابراه

 ! ستین يزیچ -

کرد و  میقست میاز وسط به دو ن يعمود یرفت و آن را با خط اهیبه سمت تخته س» خب یلیخ« با گفتن  مهران

 :داد، گفت  یم میرا دست ابراه يبرگها کهیدر حال

 . سیبنو اهیتخته س يبرگه رو رو نی، ا میابراه -

 :سپس رو به کالس گفت  و

 .کنن  ادداشتیرو  سهینو یم میکه ابراه یسوم رو تموم کردن سؤاالت ي هیکه پارسال پا ییبچه ها -

 :ادامه سر بلند کرد در

 .نجایا ایتو هم ب!... سارا ؟ -

 :به دست سارا داد و گفت  زین يبرگه ا. به طرف مهران رفت یبلند شد و با اندك تعجب سارا

 . سیتخته بنو ي مهین نیبرگه رو در ا نیا يتو هم سؤالها -

 یکم شیو اخمو يجد افهیق. تکان داد و برگه را گرفت و بدون حرف شروع به نوشتن کرد يمختصر سر سارا

 !دیرس یناشناس به نظر م

 :دوباره گفت  مهران

 .کنن  ادداشتیسؤالها رو  نیدوم رو تموم کردن ا ي هیکه پا ییبچهها -

 :داد و گفت  ي، برگها ردادیت یعنیپنجم ثبت نام کرده بود  ي هیپا يکه برا یبه تنها کس آنگاه
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 !سیو جواب سؤاالت رو بنو نیتو بش -

 :را به مهتاب داد يکالس رفت و برگها يسر آخر به انتها و

 . میابراه يهم برا یکیسارا ،  يبرا یکی سیسؤاالت خودتونه، دو تا از روش بنو نیا -

 :بود، گفت  یکه در کل دختر آرام و مؤدب مهتاب

 .چشم  -

 ستیبا ینداشت م يچاره ا یسخت بود ول اریبس يا هیکالس چند پا يخود نشست؛ اداره  یصندل يرو مهران

که کالس اول را  یراحتتر خواهد شد ، قصد داشت به دانشآموزان شیدانست که کم کم برا یکرد ، م یعادت م

 .را از آنها بپرسد  یاضیسؤال ساده ر درا بدهد تا بخوانند و چن یو به هر کدام متن کوتاه دیتمام کردند امال بگو

ربع به دوازده بود که تمام کارها انجام  کیاعت داشت ، اما در کمال تعجب حدود س یشلوغ اریروز بس خالصه

 .بود  دهیامال را گفته بود و سؤاالت الزم را پرس. کرده بود يبرگه ها را جمع آور. شده بود

 یدانش آموزان م يآموخته ها یاطالع از چگونگ يرا شروع کند و برا سیآن روز تدر يداشت از فردا قصد

 .تمام برگه ها را همان روز اصالح کند ستیبا

کرد و  شیصدا. خوشحال شد  افت،یاو را بدون غلط  يورقه  نکهیشروع کرد و از ا میابراه يرا با برگه  اصالح

 :گفت 

 .به آنها خواهم کرد  ینگاه هیخودم هم . برگهها رو با دقت اصالح کن  نیا ایب. خوب بود  یلی، خ میابراه -

 .سوم را دست او داد  سال يبرگه ها و

آقا حکمت گفته ! افتیسارا کرد ، در کمال تعجب ور قه او را هم بدون غلط  يسپس شروع به اصالح برگه  و

 :صدا کرد و گفت  زیاو را ن! باور نکرده بود ادیراستش ز یبود درسش خوب است ول

 .دوم رو هم تو اصالح کن  ي هیپا يبرگه ها ای، ب نیآفر -

 :کلمه گفت کیکرد،  یهم نم یبد قلق یشد ول ینم دهید یشگیچهره سارا شور و نشاط هم در

 باشه -

 :گفت  طنتیبود، با ش هیکه در کل با دکتر راحت تر از بق میابراه

 .و من دوباره اصالح کنم  رمیدر انتها بگ دیسارا رو با يورقه ها -

 : دیکنجکاوانه پرس مهران

 !چرا ؟ -
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 :خندان پاسخ داد میابراه

 !کشه  ینقطه نذارن کل سؤال رو خط م هی،  رهیسختگ یلیخ نکهیا يبرا -

با « در مقابل حرف معلم که گفت  یول. به او زد يرغم نگاه ناراحتش، لبخند یکرد و عل میبه ابراه ینگاه سارا

 .توجه ماند یب» ! آخر سر سارا اصالح کنه  میبد يرو که تو اصالح کرد ییورقه ها دیحساب با نیا

 .برگه ها را خود مهران اصالح کرد ، مهتاب دو سه تا غلط داشت  ي هیبق

خواست طرح  یمهران هنوز در کالس بود، م یخانه شدند ول یساعت کالس، دانش آموزان راه دنیرس انیپا با

 .ندیدرس فردا را بچ

 .توجهش را جلب کرد يباز کالس مکالمه ا مهین یاز فرو کش کردن همهمه دانش آموزان، از پنجره بعد

 :گفت  یم يجد یبا لحن میابراه

 ؟ ينکرد دارمیچرا صبح ب!... مهتاب ؟ -

 :با خنده بود  ختهیمهتاب در جواب، آرام و آم لحن

 !حقت بود -

 :داد  صیبرادرش تشخ يشد در صدا یرا م تعجب

 !چرا ؟ -

 !یدست به دفتر خاطرات من نزن گهید یتا تو باش -

 :به تمسخر شد  ختهیآم میابراه لحن

. کالس رفتم. صبحانه خوردم. شدم داریصبح ب! داخل اون نوشته  یگه دفتر خاطرات که انگار چ یم يجور -

 ! میسپس شام کتلت خورد! ما آمد ، جوراب تازه گرفته بود يعصر خاله به خانه . ناهار آبگوشت خوردم

 :ه بود شد یمهتاب عصبان. دیحرف خند نیبا ا و

و خط کش  یبکن ریخواست د یدلم م یلیخ!  يکه به موقع اومد فیح! نوشتم  یاصال به تو چه من چ -

 !تا دل من خنک بشه(!) يبخور

 :زد، گفت  یدست به کمر م کهیدر حال میابراه

 قراره خنک بشه ؟ ی، تا نشونت بدم دل ک ستایوا -

هم در صدد  مینشانگر فرار بود و صد البته ابراه عشیسر يمهتاب و به دنبال آن گامها جانیخنده پر ه يصدا

 ...بر آمد بشیتعق
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 .بر لبش مهران نشاند، ناگاه چشمش به سارا افتاد زین يآنها لبخند زیو گر بیتعق منظره

و به قصد حرکت  دیکش یسپس آه. کرد یبا چشم دنبال م ندیتوانست بب یکه م ییبود و آن دو را تا جا ستادهیا

 .داد یا تکانر شیپاها

 :دم پنجره رفت و صدا کرد. برخاست شیاز جا عیسر مهران

 !سارا ؟ -

 :زد و پاسخ داد  یخود چرخ يسرجا

 !بله ؟ -

 !خونه ؟ ير یم -

 :باال انداخت شانه

 .فکر نکنم -

 !یچیخب ، پس ه یلیخ -

 : دیکنجکاور شده بود، پرس یکم

 ؟ دیبا من داشت يکار! چطور ؟ -

خوام  یباغبان از اسب افتاده ، پاش شکسته، اول م روزیخونه ، د يبرگه ها رو بدم ببر نیخواستم ا یآره ، م -

 .به اون بزنم  يسر

 :من من کردن گفت یبه پا شد و با اندک پا

 .ببرم  دیباشه ، بد -

 !شه  یزحمت م -

 !ندارم ینه ، کار خاص -

 . ریبگ ایخب ، ب یلیخ -

 :داد، گفت  یت سارا مبرگهها را دس کهیدر حال و

 ! یسیبرگه ات رو خوب بنو نقدریکردم ا یفکر نم -

 :آهسته گفت يو با پوزخند دیرا تا چشمان مهران باال کش نگاهش

 . دونمیم -

 !برگشت و رفت و
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*** 

 

. گذشت یآبان ماه بود و حدود دو ماه از شروع کالسها م لیاوا. گشت یم يسپر يگریپس از د یکی روزها

دانش آموزان آشنا گشته و تک تکشان را دوست داشت  يبا همه  بایآسان تر شده بود ، تقر شیاداره کالس برا

،  فینگاه کردن به تکال. کرد  یم تابمه یو سارا و گاه میاستفاده را از ابراه نیشتریکالس ، ب شبردیپ ي، برا

توانست  ینم راینبود ، ز يرفت ، چاره ا یها بشمار مآن فیبچه ها از وظا یلیتحص یو آمادگ طیبه شرا یدگیرس

بعد از  یاز طرف. کند یآنها را بررس يدرس دهد و هم تک تک مشقها و کتابها هیپا نیهم زمان هم به چند

کرده بعدا نگاه کند،  يرا جمع آور فیتکال ایرا اصالح کند و  یامتحان يهانداشت تا برگه  یکالس هم فرصت

او کامال آشنا بود و  یاخالق اتیهم به خصوص رایراحت بود؛ ز یلیخ میبا ابراه. داشت  ازیآنها نبه کمک  نیبنابرا

سر کالس کمک  بیترت نیبد. داشتند  يبوده و ناخودآگاه بچه ها از او حرف شنو هیهم سن او بزرگتر از بق

  .رفت  یبه شمار م شیبرا یبزرگ

  

 ساخته و منتشر شده است )wWw.98iA.Com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا

 

 يتواند چهار ساعت نشستن رو ینم یباشد ول یباهوش م اریبود که سارا بس افتهیمدت در نیدر هم یطرف از

 ینشان از ب شیتکان مداوم پا ایدو ساعت و  کیاش بعد از  یدر پ یپ يها ازهیخم. را تحمل کند یصندل کی

کالس به او محول کند تا هم  دررا  یمتفاوت يکرد، کارها یم یسع لیدل نیبه هم. او بود یو کالفگ یحوصلگ

روش را  نیاثر ا سشیشدن چند ماه از آغاز تدر يبا سپر. آسانتر گردد شیسرش گرم شود و هم گذر زمان برا

داد و گاه  یمحوله عالقه از خود نشان م يدر واقع سارا کم کم به کارها. کرد یو بهتر مشاهده م شتریب

 !کرد یهم م ينموده و بگو بخند يزیناپره

که از سفر  يروز يفردا. دادیروزها تازه از سفر برگشته بود، شادتر از مواقع گذشته نشان م نیدر ا امرزخان،کهفر

بود که فرامرز خان  شانیاواخر صرف غذا. جمع بودند يغذاخور زیبرگشته بود، به مناسبت حضور او هر سه سر م

 :دیپرس

 ؟ یکن یکار م یدکتر ، با کالس درس چ یراست -
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 :را که به آن معتقد بود، داد  یجواب

 .راه افتادم  گهیخوبه ، کم کم د-

 :دیجواب باز پرس نیا دنیاز شن یراض

 ؟ یهست ی، راض یما چ ينوه  نیاز ا -

 :بود بیخودش هم عج يجوابش برا دیشا. به سارا کرد ینگاه مهران

 ! یلیخ... بله  -

 :باال رفته، صورت خود را به طرف سارا چرخاند يخان با ابروها فرامرز

 ؟ يکنار اومد دیجد طی؟ با درسها و شرا یسارا تو چ -

 :جواب بسنده کرد  نیدهانش را باز کند، تنها به ا نکهیبدون ا سارا

 .اوهوم -

 .به غذاخوردن ادامه داد  و

 :به او کرد و گفت  ینگاه اقیبا اشت فرامرزخان

 نه ؟ ای يبشنو يخوا یرم ، مخبر خوش برات دا هی -

 :معمول شانه باال انداخت  طبق

 .کنه ینم یفرق -

 :بزرگ با خنده گفت  پدر

 !خوام  یهم م یتو هم مهمه ، تازه مژدگان يخبر برا نینشد ، ا گهید -

 : گفت يبا کنجکاو! مهم باشد که او را به وجد آورد؟ نقدریتوانست ا یم يچه خبر ست،یمتعجب به او نگر سارا

 . دیخب ، پس بگ یلیخ -

 .حدس بزن  -

 :فکر کرد یکم سارا

 !؟ دیبرام گرفت لیبا نژاد اص دیاسب جد هی -

 نه -

 !؟ دیمدل جد يتفنگ شکار هیپس ... خب -

 نه -
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 !رسه ینم ییفکرم به جا گهید -

 :گفت يدفعه ا کی

 !يخاله شد -

 :دیپرس جانیبلند و پره يدهان خود برده بود، رها کرد و با صدا يها یکیرا که تا نزد یقاشق سارا

 !؟ یچــ -

 :گفت يبا لبخند. شود یخبر خوشحال م نیا دنیدانست نوه اش از شن یم خوب

 .آورده  ایدختر کوچولو بدن هیسمانه  -

 :نبود یباور کردن شیبرا هنوز

 !؟ دیکن یم یشوخ ای دیگ یراست م دیدار نمیبب -

 !راست راست -

 : دیمرتبه از جا پر کی سارا

 .نمشیخوام بب یم... آخ جون -

 :خندان گفت فرامرزخان

 !ینیب یباشه، عجله نکن، م -

 :دیپرس جانیبا ه سارا

- حاال چند روزه است؟ ؟یک 

 .اومده ایبدن روزیپر نیهم -

 :ندشیاالن بب نیخواست هم یم

 !اونجا دیمن رو ببر! يوا -

 :آرامش گفت با فرامرزخان

فرستم دنبالش، تا هم  یبچه که ده روزه شد، م. یصبر کن يهفته ا هی دینه حاال، با یول. میر یباشه، م -

 !نجایا ارنیخودش و هم بچش رو ب

 !چرا؟ -

 .مینیبب ریاستراحت کنه، بچه بزرگتر بشه، ما هم اونا رو دل س نجایتا ا -

 (!):شد یهر لحظه داشت جالب تر م موضوع
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 مونن؟ یم نجایچقدر ا -

 .ماه، تا بچه چهل روزه بشه کی -

 :خوشحال نشده بود، گفت نقدریبود ا مدتها

 .نمیمن دوست دارم زودتر بچه رو بب یول!... هیعال یلیخ -

 :گفت یبا مهربان فرامرزخان

 .یصبر کن دیبا یول... دونم یم -

 :گفت یلیم یبا ب. نمود یتحمل م دیبا يکجوریهفته را  کی. شد، کرد یچه م خب

 .باشه -

 .به طرف در راه افتاد و

 :زد شیصدا فرامرزخان

 !کجا؟ غذات هنوز تموم نشده -

 :خبر خوشمزه تر از غذا بود فعال

 .بخورم تونمینم گهید -

 .اتاق را ترك کرد و

 :گفت یبا تبسم مهران

 .گمیم کیبهتون تبر -

 :فرامرز خان به سمت او برگشت توجه

 ؟یهست یکه از سارا راض یراست گفت نمیبب... ممنون یلیخ -

 :گفت یبخش نانیبا لحن اطم مهران

 .باهاش ندارم یبله، درسش خوبه، در کالس هم مشکل -

 :فوق العاده بود نیا

 .حرف خوشحال شدم نیا دنیاز شن یلیخ -

 

*** 
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 یاتاق. شده بود زیو تم يریردگمنزل گ يداشت؛ همه جا يگرید يماجرا خانه حال و هوا نیهفته بعد از ا کی

سارا هم که سر از پا . اهل خانه در جنب و جوش و شاد بودند یتمام. بود دهیسمانه و فرزند او آماده گرد يبرا

 ایگو(!) نبود یاز دست او شاک یکس هفتهنمود و با تعجب فراوان در آن  یشاد م یبیشناخت، به طرز عج ینم

 .فرصت شلوغ کردن نداشت

 یبنظر نم یهمه هنوز راض نیکودك آماده کرده بود، با ا یسمونیرا بهعنوان س يادیز لیلوازم و وسا نفرامرزخا

 زیرا ن دهایکند و آن خر ادداشتیاست،  ازیرا که به نظرش مورد ن يزیو از مهتاج خانم خواسته بود تا هر چ دیرس

به منزل  یکیبود تا  دهیکودك دو ست خر يلباسها شتریاز ب. نموده بود هیدو بار رفت و برگشت به شهر ته یط

 .بماند یماهه بچه باق کیاستفاده  يدر آنجا برا یکیشوهر سمانه فرستاده شود و 

اتاقک  نیداد که ا حیشد و رحمن توض دهیکش رونیساختمان ب نیرزمیاز ز یسفارش فرامرزخان، اتاقک به

تا . کالسکه به وجود آمد هیشب يزیسته شد و چآن به عقب دو اسب ب خورد،یخاك م نیزم ریسالهاست که در ز

اتاقک را آماده  یوسواس خاص ارحمن ب. در امان باشند يزییپا يبه هنگام آوردن سمانه، او و کودکش از سرما

داخل اتاقک شامل . شدند ریتعم گریداخلش بار د يها یدستور دوباره رنگ زدن آن را داد و صندل یحت. کرد

 .قرار گرفته بودند گریکدی يبود که دو به دو روبرو یچهار صندل

فرامرزخان از . حرکت آماده باشد يقرار گرفت تا صبح جمعه برا یمورد بررس زیهمه چ گریعصر بار د پنجشنبه

بود،  دهیآوردن سمانه بروند و در مقابل سؤال مهران که پرس يمهتاج خانم، رحمن و مهران خواسته بود که برا

 :گفته بود» !چرا من؟«

 !ازهیحضورت ن -

 :فقط پاسخ داده بود» !ن؟یریچرا خودتون دنبالش نم«سؤال که  نیدر مقابل ا و

 !بهتره ينطوریا -

 :و گفت ستادیخود را در گروه گنجاند و قاطع ا زیهر حال سارا ن به

 !من هم خواهم اومد د،یچه نخواه دیچه بخواه -

 یحرف یگوش نخواهد کرد، پس بهتر است کس یبه حرف کس شهیاعالم نمود، طبق معمول هم بیترت نیبد و

 !نزند تا سبک نشود

 زین يو مقدار دیگرد يتوسط چند نفر در سقف اتاقک جا ساز یسمونیس لیجمعه همه در تکاپو بودند، وسا صبح

 .به داخل اتاقک برده شد
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که  يتازها یرحمن با لباس محل. بود دهیپوش کیو ش یو مرتب شده بودند، مهتاج خانم لباس رسم زیتم همه

که با همان سر و  یتنها کس. مهران کت و شلوار به تن کرده بود. نمودیجوانتر م یبیبود به طرز عج دهیپوش

 شیبود البته لباسها دهیپوش شت،که همواره به تن دا ياو لباس پسرانها. حاضر شد، سارا بود یشگیوضع هم

مهتاج خانم با هزار خواهش از او خواست تا لباس  یوقت. بود شهیمثل همسر و شکلش  یو نو بودند ول زیتم

 :بپوشد، گفت يمناسب تر

 !پوشمیم ینداره من چ یکس هم ربط چیبه ه” ضمنا... سراغ ندارم  نیلباس مناسب تر از ا -

 :دیمهران پرس یآورده، داخل اتاقک گذاشت و وقت ییاش به همراه خود پتو يزیدر تتمه برنامه ر رحمن

 !ه؟یچ نیا -

 :داد پاسخ

 .برداشتم تا روشون بکشن. هوا سرده، فکر کردم سمانه خانم در راه سردشون بشه -

 .خورد یبا هم به چشم م ياز غم و شاد یدر عمق چشمان او موج. به رحمن کرد یقینگاه دق مهران

 :رحمن به دکتر گفت. خانم داخل اتاقک نشست مهتاج

 .امی یتو هم برو داخل اتاقک، من با اسب م -

 :در حال گفتن و

 .سارا زود باش، سوارشو -

 :با تعجب گفت. دید یرا به سمت سارا چرخاند اما او را سوار بر اسب صورتش

 !؟يایب نیبا ا يخوا یتو که نم -

 :بود، گفت يخوشحال و پر انرژ اریکه بس سارا

 !مبکن نکارویخوام ا یم ”قایچرا، دق -

 :گفت يجد رحمن

 !چقدر راهه؟ یدون یم -

 :گفت... داد یم يو آن را باز دیکش یسرحال افسار اسب را م یلیخ سارا

 ؟یکه چ -

 :گفت تیبا عصبان يزده بود، تا حدود جانیه یکه خود کم رحمن

 !؟يخور یهوا سرده سرما م ست،ین يکه بچه باز نیا -
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 :دیتفاوت خند یب سارا

 !مونه یم ادمی -

 :گفت یخانم از داخل اتاقک با ناراحت مهتاج

 !م؟یکار کن یبا تو چ دیبا یشلوغ نیاون وقت تو ا. يخوریسرما م نجا،یا ایسارا، ب -

 :بود الیخیهم چنان ب سارا

 !داشتم؟ يخوردم مگه با شما کار یتازه من هر وقت سرما م... دیبه فکر خودتون باش -

 :صحبت را به او نداد ياجازه  يصبر یکند که سارا با بخانم دهان باز کرد تا اعتراض  مهتاج

 !شب شد گه،ید نیوفتیراه ب -

 .حرف تاخت زد نیبا ا و

 .با نشستنش کنار مهران حرکت کردند. تکان داد و سوار شد يسر رحمن

رفت و  یجلوتر م یگاه. راند یسارا در کنار آنها اسب م. تا به مقصد برسند دیطول کش میسه ساعت و ن حدود

 :زد یغر م یگشت و عصبان یدوباره برم

 !نیانگار سوار سوسک شد -

 .دندیرس تیدر نها یول

 یوقت. شدند رایشوهر سمانه، به استقبالشان آمده بودند و با احترام آنها را پذ ب،یو پدرشوهر و حب مادرشوهر

فرامرزخان را در ذهن تصور  يخانه  هیشب یمنزلشان جا خورد؛ او ساختمان تیداخل خانه شدند، مهران از وضع

خانه به  یو خارج یداخل تیوضع یداشت ول يادیز يالبته اتاقها. بود ییکرده بود، اما آن خانه کامال روستا

 :بعد از نشستن آرام به رحمن گفت نیهم يبزرگتر، برا یبود، حاال کم انیمنازل روستائ هیصورت کامل شب

 !خان هست؟ يخونه ” واقعا نجایا نم،یبب -

 :هم آهسته جواب داد رحمن

و  ریشکل هستند، فرق فق نیدور و بر به هم نیا يخونه ها يهمه ... ؟يفکر کرد یچ! گهیخب آره د -

اطراف  نیدر ا يساختمان فرامرزخان تنها عمارت به سبک شهر. ثروتمند در مساحت خانه و تعداد اتاقهاست

 ...که اون هم علت خودش رو داره. هست

 .ورود سمانه به اتاق صحبت رحمن ناقص ماند با
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جذاب  يچهره  يدهنده  نتیز یمشک يبود که چشم و ابرو دیسف یقد بلند، الغر اندام با پوست يدختر سمانه

 دنیمهران تصور د. زد یموج م یو نرم متیدر رفتار و حرکتش هم مال. سالم داد یبه آرام. بود دهیاو گرد

 !شد یم دهید خوردشکه در کالم و بر یشت به خصوص وقار و آرامشرا ندا ییبایز نیبه ا يدختر

 !با سارا فرق داشت یکل

. وافر خود را در آغوش سمانه انداخت یجانیپاسخ سالم او را بدهد، با سرعت و ه یمهلت نداد تا کس سارا

و  دهیمتقابال او را به آغوشش کش زیسمانه ن. دیبوس یدستانش را دور گردن سمانه حلقه کرده و صورت او را م

 .شد یم يبر گونه اش جار زیکه بر لب داشت، قطرات آرام اشک ن یهمراه با تبسم. کردینوازشش م

خواست جلوتر برود که » !سارا؟«آمدن از آغوش او را ندارد، با گفتن  رونیسارا قصد ب د،یمهتاج خانوم د یوقت

تنگ بود؛ او را همچنان در  نهایاز ا شیخواهرش ب کدانهی يبرادلش . دست خود مانع شد يسمانه با اشاره 

 .آغوش خود نگه داشت

 :به صورت سمانه گفت یبا نگاه. بکشد رونیگذشت تا سارا آرام شده و خود را از آغوش سمانه ب یمدت

 ؟یکن یم هیچرا گر -

 :جواب گفت يزد و به جا يلبخند سمانه

 !يچقدر بزرگ شد -

 :به سمت مهتاج خانم آمد و دست داد. دیره بوسصورت سارا را دوبا و

 .دیخوش اومد یلیخ -

 :فشرد یخانم هم دست او را به گرم مهتاج

 .مبارك دهیممنون، قدم نو رس -

 :دیحفظ کرده بود، به طرف رحمن چرخ شیلبها يکه رو يبا لبخند سمانه

 !نیبه زحمت افتاد یلیخ! حال شما چطوره آقا رحمن؟ -

 :انداخت و کوتاه جواب داد نییبه سمانه کرد و سرش را پا ینگاه کوتاه رحمن

 .نیدار اریمتشکرم، اخت -

 :اش گفت یدر ادامه احوالپرس سمانه

 کنه؟ یکار م یحال پروانه خانم چطوره؟ پسر کوچولوتون چ -

 :سرش را بلند کند، پاسخ داد نکهیبدون ا رحمن
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 .ممنون خوب هستن یلیخ -

 :کرد يا دارانهیآخرش نگاه خر همانیبه م و

 !درسته؟!... آقا مهران ن،یدکتر باش يآقا... دیشما با -

 :آمد یمودب خوشش م يمحترمانه بود، از آدمها اریمهران به او بس نگاه

 .نطورهیهم -

 :تبسم بر لب گفت سمانه

 !نیآورد فیتشر نجایتا ا نیدیزحمت کش یلیخ -

 :پاسخ داد یلحن متواضع با

 .نیدار اریاخت -

. بودن یراض یلیشما اومدن خ شیمعالجه پ يبرا نجایکه از ا يچند نفر... دهیرس نجایشهرت شما تا ا یآوازه -

 .واقعا خوشحال شدم دنتونیاز د

 .ممنونم د،یهم که کرد ياز مبالغه ا” بودم، ضمنا داریمن هم مشتاق د -

 :با گفتن سمانه

 !مدیرو گفتم که شن يزیدر کار نبود، من چ يمبالغها -

 .سمت خواهرش رفت و کنار او نشست به

. آورده بودند، رفت یسمونیکه بهعنوان س یخانم طبق رسم خودشان از جا برخاست و به سمت لوازم مهتاج

 :گفتیو م دیچیم يپارچها يآنها را رو لیضمن باز کردن وسا

 لیتمام وسا... شوهراتونخواهر يبرا نهایا... مال پدرشوهرتون نیا... پارچه مال مادرشوهرتون هست نیا -

 ...هم مال خودتون هست سمانه خانم نهایا! خان هست بیحب يبقچه برا نیداخل ا

نداشت و سر  یبه معرف يازین گریکه د د،یبچه را چ ازیلوازم مورد ن ریو سا هایاز لباسها، اسبابباز یسپس انبوه و

 :آخر گفت

 .البته قابل شما رو نداره -

 یمادرشوهر سمانه با لحن نه چندان گرم یرسم سمانه بدون عکس العمل ماند ول نیا يتمام مدت اجرا در

 :گفت

 !کارها نبود نیبه ا یاجیاحت ن،یدیزحمت کش -
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 :گفت یخانم به آرام مهتاج

 !ن؟ید ینشون م یدختر کوچولو رو ک نیپس ا... کنم یخواهش م -

 :سمانه بلندتر صدا کرد مادرشوهر

 .اریرو ب ينازگل، شاد -

سارا با . در بغل وارد اتاق شد و آن را به آغوش سمانه داد يخواهرشوهر سمانه بود، با نوزاد” که ظاهرا يتردخ

دست، پا، ! داشت زیوجب قدش همه چ کیبا ! یبیچه موجود کوچک عج. کرد یکودك را نگاه م اریبس جانیه

باز از تالش . دهان بگذارد و بمکد توانست به ینم یبرد ول یکه تند تند به سمت دهانش م یفیظر يانگشتها

 :مشتاقانه گفت. کرد در ضمن با سماجت چشمانش را بسته بود یو حرکتش را تکرار م ستادیا ینم

 .خوام بغلش کنم یم -

 :از پاسخ سمانه، مادرشوهرش با تحکم گفت قبل

 !نیزم ندازهیبچه رو م! نگه داره ستیها، بلد ن يبهش ند -

با ! دارد که بچه هم بغل کند؟ یساله اصال عقل درست حساب ازدهیدختر  نیا! ه حرفهانگفت،واقعا که چ گرید و

 :سمانه با همان آرامش خود گفت... بود دهیکه از او شن ییو قصه ها دنشیطرز لباس پوش نیا

 .خودم مراقب هستم -

 :کرد، گفت یم تیدست او را هدا کهیدر حال. به آغوش سارا منتقل کرد یرا به آرام يحرف شاد نیبا ا و

 !خوبه ينطوریسرش، آهان، ا ریدستت رو بذار ز -

 :زد، با لذت گفت یبرق م یسارا از خوشحال چشمان

 !چقدر کوچولو هست -

 :دیخند سمانه

تو  يتازه اون موقع من از حاال. يقدر کوچولو بود نیبار تو رو بغلم گرفتم هم نیاول يبرا یمن هم وقت -

 .هست  ياسمش شاد...کوچکتر هم بودم

 :کودك را به آغوش گرفته بود، گفت یکه با دقت و وسواس خاص سارا

 .تونم ببوسمش یم... دمیآره فهم -

 :از توجه خواهر کوچکترش به نوزاد خوشحال بود سمانه

 !یتون یمعلومه که م -
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 :زد يشاد يبرگونه  یمیمال يخم شد و بوسه  سارا

 !قشنگه یلیخ -

 :گرم جواب داد یلیخ

 !به خاله اش رفته” پس حتما -

و  دهیبعد از صرف ناهار قصد برگشت کردند، سمانه لباس گرم پوش. بودند دهیچ یناهار مفصل بیحب خانواده

 .را به آغوش داشت يشاد

 :گفت بیحب مادر

 !مواظب نوه مون باش -

قبل از . کرد یاز همه خداحافظ! داد یاسخ نمرا پ یشوهرش کرد، اصوال هر حرف يبه خانواده  ینگاه سمانه

 يکوتاه و محترمانه ا یبود، برگشت و خداحافظ ستادهیکه در تمام مدت ساکت ا بیسوار شود به طرف حب نکهیا

 .از او نمود و سوار شد زین

شود ،  یاش کاسته م یچرا مثال از مردانگ دیفهم ینم. چند بار پا به پا شد. معذب بود ییجورها کی شوهرش

و رفتنشان را نظاره گر  ستدیصم و بکم با دیچرا حال با دیفهم ینم ای! اگر به همسر و فرزندش اظهار عالقه کند

 !متفاوت؟ یاش کل يارفرد انسان است و با درختان کن نیا د،ینبود بگو یباشد؟ آخر کس

 !رفتند ین و بچه اش تنها مز دیداشت که با یاصال چه معن... آن هم از همسرش. سخت بود... يماه دور کی

 :به طرف سمانه رفت و گفت(!) وجود اخم پدر و مادرش با

 !ام؟یب دنتیفاصله به د نیتو ا يخوا یم -

 .دیبه کارهاتون برس شتریب ستم،یکه ن یمدت نیبهتره در ا د،یافتیخوام به زحمت ب ینم... نه -

 :آرامتر گفت! زد یممنوعه م يداشت حرفها. به پشت سر خود کرد ینگاه بیحب

 !شم ینگرانت م یول -

 :نبود قیعم ادیسمانه ز تبسم

 !وجود داشته باشه، بخصوص اونجا ینگران يبرا ییکنم جا یفکر نم -

 :پچ پچ کردن بود هیشب شتریب بیحب يصدا گرید حاال

 !شه یدلم برات تنگ م یول -

 :به خود گرفت یسمانه رنگ مهربان يچهره  نباریا
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 !شه یزود تموم م ست،ین يزیماه که چ کی -

 :نموده بود که هیبود و رحمن پتو را دست مهتاج خانوم داده و توص دهیفاصله سارا پشت اسب پر نیا در

 !هوا سرده د،یسمانه خانم بکش يرو، رو نیا -

 :دستور رحمن بود که سمانه گفت يخانم در حال اجرا مهتاج

 !چرا سارا سوار اسب شده؟ -

 :دختر جان به لب بود، معترضانه گفت نیاز دست ا شهیخانم که هم مهتاج

 !شه؟ یسارا م فیحر یمگه کس! خانم دیگ یم دیدار یچ -

 :دیو به سمت پنجره چرخ دیکش یآه سمانه

 !کترینزد ایب... سارا جون -

 :اسب را به سمت او راند سارا

 شده؟ يزیچ! بله؟ -

 :گفت متیبا مال سمانه

 !شتمبرات دا یزحمت زم،یآره عز -

 ؟یچ -

همه وقت بغلم نگهش دارم، هنوز حالم کامال  نیکنم بتونم ا یفکر نم ،يرو نگه دار يشاد يایب یتون یم -

 !خوب نشده

 :دیپر نییاز اسب پا یمعطل یتکان داد و ب يسر سارا

 !اومدم... حتما -

 .زد يبه سمانه انداخت و لبخند ینگاه مهران

 .نشستند و رحمن سوار اسب سارا شد گرید یطرف و مهتاج خانم و مهران در طرف کیو سمانه در  سارا

 :از پنجره به رحمن گفت يقرار یب یبا کم سارا

 !عادت نداره د،یبهش لگد هم نزن! دیافسارش رو محکم نکش -

رحمن ! بود افتهیشدن به او را ن کیاجازه نزد یکس یعنی! نداده بود يسوار يگریسوار د چیتا حال به ه اسبش

 :گفت کرد،یم يماهرانه اسب سوار اریبود و بس یکه خود اسب سوار قابل

 .نگران نباش، مواظبش هستم -
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رو به خواهرش . دیکش یانتظارش را م يجالب تر يحاال موجود کوچولو رد،یکرد حواسش را از اسب بگ یسع

 :کرد

 .خب حاال بده -

 :کودك را به آغوش سارا داد سمانه

 .دار محکم نگهش -

ساعت  میحدود ن. هم باشد يمواظب شاد بیترت نینمود بد یدر واقع سع. را به دور سارا حلقه کرد شیبازو و

خود کنار زد و  يسمانه که تمام حواسش به آن دو بود، پتو را از رو. بود که حرکت کرده بودند، سارا خوابش برد

 .دیسارا کش يرا بغل گرفت و پتو را رو يآهسته شاد یلیخ

 :گفت ست،ینگر یاو م فیکه با دقت به حرکات ظر مهران

 .بچه رو من نگه دارم دیباش لیاگه ما -

 :او را نگاه کرد یبا قدردان سمانه

 .شم یممنون م -

 .کودك را به آغوش او منتقل کرد و

 يبرگونه  يبوسه ا کهیپتو را مرتب نمود و در حال. خود قرار داد يپا يو سر او را رو دیرا به طرف خود کش سارا

 :زد، گفت یاو م

 !انگار آب رفته؟ دمش،یکه د يبار نیالغره؟ از آخر نقدریا یچ يمهتاج خانم، برا -

 :گفت یو دفاع هیخانم با گال مهتاج

 چوقتیه یعنیخوره،  یهم نم یدرست و حساب يوعده غذا کیده که، روزانه  یخانم جان، حرف گوش نم -

فرامرزخان  دیدستور اک. میکالم حرف بهش بزن کی میما هم که حق ندار. که بخوره ستیسر ناهار و شام ن

خودش هم که  م،یبکن يکار میتون یخالصه ما که نم! بگه ییبزنه، چرا یبه سارا حرف دینبا چکسیهست که ه

 یبرم شب رونیزنه ب یصبح از خونه م. طور کارهاست نیو از ا يو اسبسوار يو خرابکار یفقط به فکر شلوغ

خونه،  مشیاریو ب میکن داشیو پ میدنبالش بگرد دیبا گرده،یگم، شب هم برنم یدارم م ینه بابا چ... گرده

 !دیشه شما دو تا خواهر باش یماصال آدم باورش ن!... ستیما ن ریتقص نکهیخالصه ا

 :کرد که مهران گفت یمتفکر و با محبت به خواهر کوچکترش نگاه م سمانه

 !خوابه یکه خوابش برد، معموال روزا نم بهیعج -
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 :نگاهش را متوجه مهران کرد سمانه

 !دهیآخه شب نخواب -

 چرا؟ -

 !ما دنیگفت از شوق د یم -

 یسمانه قربان يپا شیپ يبه دستور فرامرزخان گوسفند دنیبه محض رس. را خواب بود ریواقعا تمام مس سارا

 .شد

 یراض اریفرامرزخان بس. و دود کردن اسپند و صدقه همه وارد خانه شدند یاز انجام مقدمات الزم مثل قربان بعد

 :فرامرزخان گفت. شد و با احترام دست داد کیبه او نزد ینیسنگ يسمانه با گامها. دیرس یبه نظر م

 !؟یینجایچقدر خوشحالم که ا! سالم دخترم، حالت چطوره؟ -

 :گفت د،یشکیم ینفس کهیدوخت و در حال نینگاهش را به زم سمانه

 !دیسالم، ممنون، به زحمت افتاد -

 !ه؟یچه حرف نیا -

 :لب آورد یگوشه يلبخند سمانه

 !نبود ازیاصال ن یعنیکارها نبودم،  نیبه ا یمن واقعا راض -

 :گفت یبه آرام فرامرزخان

 !سمانه؟ یکن یتعارف م -

 :گفت يچشمان پدر بزرگش نگاه کرد و جد در

 !اومدم، فقط بخاطر سارا هست و بس نجایا دینیب یاگه م. رو گفتم تیواقع نینه، ع -

 :گفت یسمانه با اندك مکث. انداخت و سکوت کرد نییسرش را پا رمردیپ

 .به استراحت دارم ازیرم به اتاقم ن یبا اجازتون م -

 :گفت د،یرس یکالفه بنظر م یکم کهیدرحال. ستیسرش را بلند کرد و به او نگر فرامرزخان

 .لحظه صبر کن هیفقط ... البته... بله، بله -

درون آن بود، جعبه را  ییبایمدال ز. درب آن را باز کرد. آورد رونیب یکرد و جعبه کوچک بیبعد دست در ج و

 :دست سمانه داد و گفت

 !هست، قابلت رو نداره یچشم روشن -
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 :آن را گرفت سمانه

 !نیممنون، لطف کرد -

 :به طرف پلهها راه افتاده بود که فرامرزخان رو به مهران که هنوز کودك را در آغوش داشت، گفت و

 ...نمیکوچولو رو بب اریب -

 .ستادیسمانه به ناچار ا. جلوتر رفت و بچه را به آغوش فرامرزخان داد مهران

صورت او را  یبا نوك انگشتش به آرام. بود فیلط. ستینگر یبا دقت جز به جز صورت کودك را م فرامرزخان

 دنیدر چشمان فرامرزخان درخش یاز خوشحال یبرق. نق نق چشمانش را گشود يکودك با مقدار. نوازش کرد

 :گفت جانیگرفت، با ه

 !ماهرخ هست هیچقدر شب نیمن، ا يخدا -

 .دیحرف خم شد و صورت او را بوس نیبا ا و

را که به چشمانش حمله ور شده  یکرد اشک یسع قیو با چند نفس عم سمانه نشست يگذرا بر چهره  یخشم

آمد و در  شیسمانه پ. کردنش شد هیموجب گر يشاد دنیبلند فرامرزخان به هنگام بوس يلهایسب. بود، مهار کند

 :گرفت، گفت یدخترش را از آغوش او م کهیحال

 ...ببرمش باال دیبا د،یببخش -

 :گفت یخان با لحن سسترفت که فرامرز یداشت م دوباره

 .رو به دستش ببندم نیا خواستمیم -

 :سمانه گفت. را نشان داد ییپالك کوچک طال و

 !خواد یم ریفعال، بچه ش یول -

 :فرامرزخان جلوتر رفت و پالك را دست سمانه داد. دیرس یبه نظر م یجمله عصب نیگفتن ا نیح

 .باشه، پس خودت براش ببند -

 .از پلهها باال رفت» ممنون« يکلمه  کیسمانه با گفتن  و

بود، به آغوش فرامرزخان  دیکه واقعا از او بع بیعج یرفت و در اقدام شیزمان ساکت بود، پ نیکه تا ا سارا

 .و دستان خود را به دور گردن او حلقه کرد دیپر

را نگه دارد و سپس  تعجب کرده بود، دستانش را دور کمر سارا حلقه کرد تا او یحساب کهیدر حال فرامرزخان

 :گفت
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- شده؟ یچ طون،یش يا! 

 :گفت طنتیبا لحن پر از ش سارا

 داره؟ یاشکال... دلم براتون تنگ شده بود ،یچیه -

 :خود را نشان ندهد و گفت رتینمود، ح یو سع دیخند فرامرزخان

 !شده شی؟ نکنه دخترم حسود نمیبب -

 :گفت یبا همان لحن قبل سارا

 !يبدجور ن،یآخ گفت -

. نصف پلهها را باال رفته بود» من رفتم باال«آمد و با گفتن  نییبود، پا دهیکه به آغوش او پر یبا همان سرعت و

 :فرامرزخان با خنده گفت

 !یات رو نگرفت هیسارا؟ تو که هد -

 :و با تعجب لب و لوچه اش را جلو داد ستادیسارا ا. خود درآورد بیرا از ج یکوچک يجعبه  و

 !آوردم ایرو بدن یاومدم و نه کس ایروزها بدن نیمن که نه ا ؟یبرا چ هیهد -

 :گفت یزد و با لحن شوخ يلبخند فرامرزخان

 !حرفا نیو ا يحسود انیشه به جر یمربوط م -

 :گفت یبم يبا صدا داد،یسرش را تکان م يجد یلیکه خ سارا

 ...آهان، از اون لحاظ -

 :دیپر نییبا خنده پا و

 .ادیب نیپس بد -

 .و برگشت دیجعبه را از دست فرامرزخان قاپ و

 :گفت فرامرزخان

 !؟یبازش کن يخوا ینم -

 :گفت ستد،یبا نکهیبدون ا سارا

 !حاال فرصت ندارم! گهید نمیب یکنم م یمن هم باز م! هست یداخلش چ دیدون یشما که م -

از  یشد به راحت ید که نمدلچسب بو يبه قدر یوجب کیخوردن آن موجود  ریصحنه ش. گفت یراست م خب

 .گذشت دنشید
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کمتر ! سارا همواره داخل منزل بود. شده بود جادیدر خانه ا يادیز راتییگذشت، تغ یاز آمدن سمانه م يروز چند

 يغذاخور زیسر م یصبحانه و ناهار و شام به طور رسم. خواهرش حضور داشت شیرفت و معموال پ یم رونیب

نسبت به او  يزیدقت وسواسآم نهسما. سارا یخوردند، حت یغذا م زیسر م شد و همه بدون استثنا یصرف م

 یم یبه شوخ یگاه. کرد تا آن را تا انتها بخورد یو با هزار ترفند وادارش م دیکش یاو را خود م يداشت، غذا

 :گفت

 .ادیخوشش نم فیضع ياز خاله  يشاد ،یش يبخور قو -

و در  یرسم اریارتباطش با فرامرزخان بس. آمدیم نییمواقع سمانه معموال در اتاق خود بود و کمتر پا ریدر سا اما

 !بود یحد سالم و احوالپرس

 نیرحمن ا یوقت. نباشد يروز ستیب دیبرود و شا يکار يچهارشنبه فرامرزخان اطالع داد، قرار است به سفر روز

 :گفت د،یمطلب را شن

 .ستندین نجایا شهیسمانه خانم که هم. دیعقب بنداز یره سفر خود را کمکنم بهت یفکر م یول -

 :دوخت زیخود را به م نینگاه غمگ فرامرزخان

 !تا سمانه راحت تر باشه... رم یعلت دارم م نیراستش به هم -

 :بعد رو به مهران کرد و

 .گردم یافته، به هرحال قبل از رفتنش برم یبراشون نم یراحته که اتفاق المیخ یینجایمهران، چون تو ا -

 :صورت خود را به طرف رحمن چرخاند و

 .میشوهرش رو دعوت کن يو خانواده  میبد دیرو با یمهمون هی بیچهل روزه شدن بچه ترت يبرا -

 :گفت. مراسم را بدهد یدعوت و چگونگ بیترت دیبا یعنی. را خواند انیبالفاصله تا آخر جر رحمن

 .باشه -

 .رم یمن فردا م -

 .حرف از جا برخاست و سالن را ترك کرد نیبا گفتن ا و

 :دیبا خروج فرامرز خان پرس مهران

 ه؟ینجوریا نایچرا روابط ا -

 :با تأسف گفت رحمن
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شه  ینم يکار گهیازشون گذشته و د یلیکه خ ییگذشته داره، سالها يدر سالها شهیموضوع ر نیراستش ا -

 .کرد

 :با فکر گفت مهران

 !کنه؟ یسرد و تلخ رفتار م نقدریرسه، چرا ا یبه نظر نم يسمانه دختر بد یول -

 :زد يلبخند رحمن

با  دهیاز فرامرزخان د يرو که روز يداره رفتار... کنه یم یفقط داره تالف! هم خوب یلیخ ه،یسمانه دختر خوب -

 یول! هم بشه دیدونم، شا یالبته نم... بشه یمعمول انیبرسه که روابط ا يکنم روز یفکر نم. ده یخودش انجام م

 !گردهیبر نم گهیکه مسلمه گذشته د يزیچ

 :دیمهران از فرصت استفاده کرد و پرس. از حسرت به خود گرفت ییدوباره نگاهش رنگ و بو و

 ه؟یوسط چ نینقش تو، ا نمیبب -

 :گفت یبا لبخند تلخ رحمن

 .خب، من مباشر فرامرزخان هستم -

 :گفت یبا زرنگ مهران

 !؟یتو سمانه رو دوست داشت... نبود نینه، منظور من ا -

 :شده و نگران سر بلند کرد ریغافلگ رحمن

 بهت گفته؟ يزیچ یکس ؟یدون یموضوع رو از کجا م نیتو ا -

 :به هدف خورده، گفت رشیت نکهیاز ا خوشحال

 .دمیاز طرز نگاه و رفتار خودت فهم! نه -

 :دادتکان  يسر رحمن

 ...یآخه من که حت -

 :مهلت نداد او حرفش را تمام کند مهران

 .دمیفهم نیخب من هم از هم! یکن یبه صورت سمانه نگاه هم نم یتو حت دونم،یم -

سکوت  یمهران پس از مدت. در فکر بود بیکرد و عج یم يباز شیلهایرحمن داشت با سب. دو ساکت شدند هر

 :را شکست

 ؟يبودکرده  يازش خواستگار -
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 :جواب داد آرامتر

 هیبهم گفت صبر کنم تا تو . اون زمان پدرم مباشر فرامرزخان بود. موضوع رو با پدرم مطرح کرده بودم -

بار سر بسته موضوع رو مطرح کرده بود و  کی ایبعد گو. فرصت مناسب خودش با فرامرزخان صحبت کنه

پدرم باهام ! رهیرو نگ هیفرامرزخان هم محترمانه ازش خواسته بود که مسأله رو همون جا تموم کنه و دنبال قض

 یوجود داشت از من خواست تا ب يخونه راجع به خواستگار نیکه تو ا یقبل يصحبت کرد و با توجه به سابقه 

کوچک بود و  یلیمسأله رو مسکوت بزارم، چون سمانه خ یگرفتم مدت میهم تصم موضوع بشم، من نیا الیخ

 زدهینشد و فرامرزخان سمانه رو تو س نطوریاما ا. بدم رییرو تغ طیباز فرصت خواهم داشت که شرا کردمیفکر م

 !شوهر داد یسالگ

 خود سمانه از موضوع خبردار نشد؟ -

 .کنم ینه، فکر نم -

 !حاال چند سالش هست؟ -

 .فکر کنم حدود نوزده سالش باشه -

 :فکر گفت یبا کم مهران

 ؟يبا پروانه خانم ازدواج کرد یتو ک -

 .شه یم یسه، چهار سال-

 !د؟یچطور با هم آشنا شد-

بعد از . ازش خوشم اومد. دمشیاونجا د يکنار يرفته بودم روستا یسرکش يتازه پدرم فوت کرده بود، برا-

 .گرفتم باهاش ازدواج کنم میاست و تصم یدختر خوب و محجوب دمیفهم قیتحق یکم

 :دیپرس اطیبا احت مهران

 ؟یستین مونیپش-

 :جواب داد يجد یلیخ رحمن

هاش  یو با مهربون هیپروانه دختر خوب! ستمین مونینه پش... نه بعد از اون رهیعقد امکان پذ يتا پا یمونیپش -

 .رو پر کرده میتموم زندگ

 

*** 
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. بود نییماندن در اتاق، تا شب در سالن پا يکرد، سمانه به جا رییتغ یاز رفتن فرامرزخان واقعا روند زندگ بعد

کوچولو را  ياجازه داشت شاد یکمتر کس! بود دهیبه خانه بخش يریدلپذ يسارا فضا يو سر و صدا يوجود شاد

هم مهتاج خانوم به سمانه گفته  يچند بار. برد یبه سر مسر او  يتمام روز را باال بایتقر. ردیاز بغل خاله اش بگ

 »!نیایب نجایا شتریشد ب یکاش م يخدا عمرتون بده، ا« بود 

چگونه آرام بر . سر او بگذارد ریچگونه دستش را ز. ردیگرفته بود چگونه خواهر زاده اش را به آغوش بگ ادی سارا

 ...پشتش بزند

ساعت کلنجار رفتن،  میگاه هم بعد از ن. و بفشارد ردیگرفته بود انگشت او را محکم بگ ادیکوچولو هم  تازه

را  دنشیمطمئن نبود بتواند ند. تمام غصه اش رفتنشان بود! کرد یم یزد که سارا را غرق خوشحال یم یلبخندک

 .اوردیتاب ب

ساعت هم  نکهیا بتریگشت و عج یآمد و بدو هم برم یبدو به کالس م. سرکالس هم آرام و قرار نداشت یحت

از تکان خوردن عقربه  غیدر یول! ستینگر یآن ده ها بار به ساعت م انیو البته از آغاز کالس تا پا! بست یم

ف که فرامرز خان رفته بود وگرنه یح! شد یم لیآمدن سمانه کالسها تعط منتیبه م ستیبا یاصال م! آن يها

 یهم که نم(!) معلم عصا قورت داده بد اخالق نیبا ا. کالس را بدهد یلیتعط بیکرد تا ترت یمخش کار م يرو

کرد پادشاه  یکه فکر م یبخواهد، کس يزیپا بگذارد و از او چ ریشد غرورش را ز یحاضر نم یعنی. شد حرف زد

 ...هم ادیهر چند ز! کالس است

 :روزها بود که سمانه به مهران گفت نیاز هم یکی در

 .باهاتون کار داشتم د،یاریب فیاتاقم تشر به دیتونیم د،یببخش -

 :مؤدبانه پاسخ داد مهران

 .امیمنم م د،ییبله حتما، شما بفرما -

 :سمانه مودبانه تعارف کرد. تازه وارد اتاق شده بود که مهران با کسب اجازه وارد شد سمانه

 .دینیبش دییبفرما -

 :ه او تعارف کردرا ب یسمانه ظرف کوچک شکالت. و منتظر آغاز سخن شد نشست

 .ممنونم ن،یو اومد نیلطف کرد نکهیاز ا -

 !دیباهام کار دار دیگفت کنم،یخواهش م -
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 :نشست زین سمانه

 .دخترم مطمئن بشم یاز سالمت خواستیو دلم م رمیم نجایاز ا گهیمن چند روز د نکهیاول ا... بله -

آن خانه او هم دلبسته دختر کوچولو شده بود،  ياعضا ریمثل سا. بر لبش نشست يکودك لبخند يآور ادی با

 :گفت

 یفکر نم یول... ارمییرو همرام م نهیمعا يبرا ازیمورد ن لیچشم، عصر وسا یهست ول یسالم يبچه  يشاد -

 .دیدعوت کرده باش نجایموضوع منو ا نیکنم شما بخاطر ا

 :زد و گفت یتبسم سمانه

 !مازتون داشت یخواهش هیبله، درسته، راستش  -

 .شم بشنوم یخوشحال م د،ییبفرما -

 :مکث گفت یبا کم سمانه

 .موضوع در رابطه با ساراست -

 :کنجکاوتر گفت مهران

 !دیادامه بد... بله -

بودم متوجه شدم  نجایکه من ا یمدت نیدر ا! حواستون بهش باشه،چطور بگم... خوام ازتون خواهش کنم یم -

البته قبول دارم . دیبه کارش ندار يو در واقع کار دیریگ یاز سارا فاصله م دیتون یکه م ییکه شما تا اون جا

 .دیخوام مراقبش باش یم د،یکن یم یزندگ نهخو نیاما شما در ا... هم بدتر دیداره، شا یسارا هم رفتار مشابه

 :دیخند مهران

 !که مراقب ما هم باشه دیبه سارا بگ دیفکر کنم با -

 :گفت یبا ناراحت سمانه

اون هم زبان  یشم، ول یهاش نم يها و لجباز یمن منکر شلوغ. بچه است هیچرا؟ سارا فقط  گهیشما د -

شما معلمش . نگرانشم یلیکنه، من خ یم ادیخطرناك ز يکارها دمیاز خدمتکارها شن. خاص خودش رو داره

ده  یخودش نشون م از فشیکه سارا در رفت و آمدش به مدرسه و انجام تکال یتیو با توجه به حساس دیهست

که سارا بهتون  دمیو من د دیکن یم یخونه زندگ نیشما تو ا. دیکالس رو کنترل کن دیمعلومه که خوب تونست

 .!دیمورد کمک کن نیدر ا دیتون یکه م دیهست یذاره، پس شما تنها کس یاحترام م

 :فکر جواب داد یبا کم مهران
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هر نوع  يمورد اجازه  نیالت کنه و خودش و فرامرزخان در ادر کارهاش دخ یسارا دوست نداره کس دینیبب -

 یمشخص ي فهیهستم که تنها به علت وظ يا بهیغر هیمن هم به قول خود سارا، . گرفتند گرانیرو از د یدخالت

هست  یتیصرفا به علت موقع دینک یهم که شما ازش صحبت م یاحترام. کردم دایحضور پ نجایکه دارم در ا

 .که من در کالس دارم

 :کالفه گفت سمانه

ساله  ازدهیدختر  هیاون فقط . دیکن یم یدر مورد سارا کم لطف یول! کنم ینم یبحث چیدر مورد فرامرز خان ه -

شه  یموجب نم نیا یکنه همه کارهاش رو خودش انجام بده ول یم یو شلوغه و سع گوشیاست، هر چند باز

که باهاش مواجه بود هم  یاتکوچکتر بود کارها و خطر یبودمش وقت دهیود ندب یمن مدت. نهینب بیکه آس

کار  یدونم چ یمن جدا نم... شه یم خیکارها واقعا مو به تنم س یبرخ دنیو شن دنیحاال با د یبود ول کیکوچ

 !کنم یازتون خواهش م. من واقعا نگرانشم! تونم که به خونه خودم برنگردم یکنم، نم

چرا . ممکن است ریدانست انجام خواسته سمانه غ یطرف م کیاز . داد یم یچه پاسخ دیبا. دیکش یقیعم نفس

 یاز طرف. مورد تذکر داده بود نیخود سارا هم بارها در ا. داد ینم یبه کس ياجازه ا نیکه نه تنها فرامرز خان چن

مقابلش  يخواهر کیال فع یول! ر شودیفعال درگ شیبچه ب نیبا ا نیاز ا شیخواست ب یخودش هم دلش نم

فعال بهتر  نیبنابرا. آمد یهم از دستش بر نم يکرد و کار یاز او درخواست م صالیاست تینشسته بود که در نها

 :ناچار گفت! او بکاهد يهایاز نگران یبود کم

 .دیشما نگران نباش... که امکان داره، حواسم بهش باشه ییتا اونجا کنمیم یمن سع... چشم -

 نانیمدت کوتاه شناختش از او، به نظرش قابل اطم نیدر هم! بود یچیبهتر از ه. دیگرد یراض یکم سمانه

 :گفت دیتاک يبرا. بود دهیرس

 !مطمئن باشم؟ -

 ...بله -

 .ازتون تشکر کنم يچطور دونمینم -

 :شد، گفت یبلند م کهیدر حال مهران

 .به مطب برم دیبا. شم یاگه کارتون با من تموم شده، با اجازتون مرخص م. ستیبه تشکر ن يازین -

 !بتواند به حرفش عمل کند دیرس یم دیبه نظرش بع. زد يخروجش از اتاق به حرف مزخرف خود، پوزخند با
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*** 

 

که گرفته شد به  يا ژهیو یمهمان یسمانه بعد از برگشتن فرامرزخان ط شد،یم کیماه به اواخر خود نزد آذر

هفته  کیسارا . داد تیوضع رییسابق خود تغ طیبه شرا زیخانه ن يحال و هوا بیترت نیمنزل خود برگشت و به ا

و  دینجامیهفته به طول ن کیاز  شیب تحال نیا یبرد ول یدر خانه و اتاق خود به سر م یدرهم بود و گاه يا

کرده و  دپوشیروستا را سف يبرف همه جا. نبود شیدایخود بازگشت و از صبح تا شب پ يعاد يدوباره به کارها

 يهم برا یخوب ياسباب باز ییبایعالوه بر ز. بود دهیآنجا بخش يبه فضا یخاص ییبایآن، ز يرغم سرما یعل

 یرف پرت مکه به هم ب یکودکان ایرا مشاهده کرد و  يادیز يها یبرف ادمشد  یهر روز م. بچه ها شده بود

آمدند و مشتاقانه  یآمد، باز کوتاه نم یدر م یحد به رنگ زرشک یب يدستانشان از سرما کهیکردند و در حال

 !غلتاندند یرا در دستانشان م يبعد یگلوله برف

که  يبه قدر. کالس جوندارتر هم بود يدو تا از پسرها یکیو  میسارا با ابراه يبعد از کالس درس باز البته

 یم بیاز آن گلوله ها به او اصابت کند، آس یکیمطمئن بود اگر  ستد؛یکرد دور با یم یمهتاب تا حد امکان سع

 .ندیب

صحبت چند نفر را از سالن  يگشت که صدا یبود و مهران از مطب به خانه برم زییاواخر پا ياز روزها یکی در

آنجا حضور  يرمردیفرامرزخان، رحمن، سارا و پ. شده، وارد سالن شد دهیبه سمت صدا کش. دیشن ییرایپذ

 يرو الیخ یهر چند او طبق معمول ب! به آب داده است یداد که دوباره دسته گل یداشتند، وجود سارا نشان م

 !داد یخود را تاب م ينشسته و پاها یصندل

 .تا گرم شود ستادیا يبخار کیبعد از ورود، همان دم در، نزد مهران

 :صحبت گفت در ضمن فرامرزخان

 ه؟یپشت بامشون چه جور یرحمن گفت... -

 :پاسخ داد رحمن

 .نداره یپوشش مناسب یول یروانیمثل ش يزیچ هی. بدارهاستیاز اون ش -

 :کرد، گفت یصحبت م یداشت و به سخت يادیکه سن ز رمردیپ

 یسع دهیکه دم دستم رس یکردم و با هر چ رشیکهنه شده، بارها تعم گهید یبود ول یسقف محکم” قبال-

از اون هستم که به پشت  رتریپ گهیمن د یکرد ول یالبته امسال هم از چند جا چکه م. کردم مانع نفوذ آب بشم
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خودتون . کنند ریبدم تعم رم،یبگ گراز شما چه پنهون، پول الزم رو هم نداشتم که کار. کنم رشیبام برم و تعم

 ییجاها میوضع سر کن نیبا ا میکرد یسع گهید رم،یهستم و خانم پ رو هم ندارم، فقط من یکس دیدون یکه م

 ...میظرف گذاشته بود د،یچک یکه آب م

 یلیسخن او را خ يرحمن ادامه . کرد و نتوانست حرف خود را ادامه دهد و ساکت شد یبعد به سارا نگاه و

 :ادامه داد يجد

هم خونه نبودن و  نایانگار ا! کنه یم يباز یسقفشون کل يخواسته و رو یم يسارا دلش سرسره باز نکهیتا ا -

شه تو  ینم گهیبمونه د ينطوریداره، اگه هم ریبه تعم ازیخراب شده و ن” سقف واقعا نکهیخالصه ا. دنینفهم

 .کرد یاون خونه زندگ

 :رو به سارا گفت فرامرزخان

 !؟يزدن دار يبرا یتو هم حرف -

 :ام داده، با آرامش خاطر گفتانج یجالب اریکار بس ایکه گو سارا

پام  ”ایسرعت خراب نشه ثان نیبعد که خواستم سر بخورم اوال به ا يدفعه  دیکن رشیتعم يطور گمیم... آره -

 !نکنه ریاونجا گ يتو سوراخ ها

رحمن هم . شد رهیگشاد شده، به آنها خ یو چشمان یشده بود با تعجب و ناراحت هیکه تازه متوجه قض مهران

 يرنگ رخسار و دندان ها ینمود خود را آرام نشان دهد ول یم یسع نکهینداشت، با وجود ا یمناسب تیوضع

 :به رحمن گفت يفرامرزخان با اشاره ا. او بود تیفشرده اش، نشان عصبان

 نجایبا همسرتون ا دییایشه شما ب یم ریفاصله هم که سقف تعم نیسقف رو بده، در ا ریتعم بیخب، ترت یلیخ -

 .دیبمون

 :گفت و اضافه کرد رمردیآخر را رو به پ جمله

 ؟یهست یراض ينجوریا -

 :گفت رمردیپ

 .ها هیاز همسا یکی يخونه  میر یبا اجازتون م یدستتون درد نکنه، ول” واقعا -

 !دیمهمونمون باش دیایب يچند روز! چرا؟ -

 .ها راحت تره هیخانوم با همسا یممنون، ول یلیخ -

 .نیباشه، هرجور که راحت -
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 :شد، گفت یبلند م شیاز جا کهیسارا در حال. تمام بود منتیو م یپس جلسه به سالمت آهان

 .من، رفتم -

خواست آن  یدلش م یلیخ! در مانع شد يقصد خروج از در را داشت که مهران با قرار دادن دستش به آستانه  و

 !خط کش کالس حاال همراهش بود

 :گفت یشانیدر پ یمهران با اخم. به او کرد ینگاه رتزدهیشد و ح ستادنیبه ا مجبور

 !ومد؟یسرت م ییچه بال يوفتادیاگه از اونجا م ،يفکر کرد -

و صد  فیح. شد رهیگذاشت، خ یفراتر م مشیبه او که داشت پا از گل يا هیرا بهم فشرد و چند ثان شیدندانها

مهران خوب . داد رییدوستانه جهت نگاهش را تغ ریغ افهیبه همان ق! بارش کند يزیتوانست چ یکه نم فیح

و  دیرا از مقابل او کنار کش ودنکند، دست خ افتیدر یسبب شده که پاسخ دندان شکن یدانست که چه عامل یم

 .تواند برود یبا اشاره سر به او فهماند که م

 :ن گفتبه فرامرز خا ياز خروج سارا، مهران کامال جد بعد

 !نینوه تون عالقمند هیالبته اگه به سالمت! دیریرو بگ ییکارها نیچن يجلو دیشما با! فرامرزخان -

 .سالن را ترك کرد و

که تازه وارد سالن انتظار شده بود، توسط  میابراه. بود دهیچیآن روز طبق معمول، خبر کار سارا در روستا پ يفردا

 :اق گفتبا ورودش به ات. مهران فراخوانده شد

 !ن؟یباهام داشت يکار... بله -

 نه؟ ایهست  رونیب يماریب -

 نه -

 :گفت یبا اشاره به صندل مهران

 .نیپس بش -

 :گفت يبا لحن پرسشگر میابراه

 شده؟ يزیچ -

 :دیرس یگرفته به نظر م یکم مهران

 !؟يدیسارا رو شن روزیکار د... آره -

 :به تأسف تکان داد يسر میابراه
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 .دمیاز خودش شن روزیهمون د... بله -

 کنه؟ یم ییکارها نیچرا چن ،یدون یم -

 :شانه باال انداخت میابراه

 یده تازه م یانجام م ادیبکشه و خوشش ب لشیکه م يکارهاش، هرکار هیمثل بق! سارا که چرا نداره يکارها -

 »! یداشت، جات خال یفیچه ک یدون ینم«: گفت

 ؟یبهش نگفت يزیتو چ -

 !گفتم؟ یم یچ -

 ؟یبهش نگفت يزیتو چ -

سقف،  يباال یسرخوردن تموم شده رفت يده، گفتم آخه جا برا یاون که به حرف گوش نم... گفتم؟ یم یچ -

 .دیرس یچون خطرناکتر بنظر م. بود شتریب جانشیگفتش اونجا ه خته،یبرف همه جا ر نهمهیا

 :بعد آهسته گفت. به فکر فرو رفته بود یمدت مهران

که  نیا! دوسش داره  یلیکه خ نهیعلتش ا” واقعا یعنی! گه یبهش نم یچیکه فرامرزخان هم ه بهیعج یلیخ -

 !ه؟یچه جور دوست داشتن نیرسه،ا یبنظر نم یمنطق ادیز

 :گفت ریسربه ز میابراه

 .ستین نیفقط هم -

 :دیپرسشگرانه او را نگاه کرد و پرس مهران

 !دونم؟ یهست که من نم يگرید زیچ -

 !بله -

 ؟یچ -

 :گفت یمردد ماند و بعد با ناراحت یکم میابراه

 !کرده یبار اقدام به خودکش کیسارا  -

 :گفت رتزدهیح مهران

 !امکان نداره نیا! نه -

 :زد يپوزخند میابراه
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 ییجا گهیکرد، د دییحرف رو تا نیخودش هم ا یحرف رو زدم، اما وقت نیدرست هم دمیشن یمن هم وقت -

 .نذاشت یباق دیترد يبرا

 :دیدست گره کرده اش را مقابل ذهانش گذاشته بود، متعجب پرس کهیدر حال مهران

 !؟يچطور! ؟یک -

 :فکر پاسخ داد یبا کم میابراه

 .بپره  نییشد، رفته بود پشت بام ساختمان و قصد داشت از اونجا پا یهشت ساله م ”تاینها ایفکر کنم هفت  -

 !آخه چرا؟ یول -

 !گفت چون فرامرزخان داخل خونه حبسش کرده بود دم،یسؤال رو ازش پرس نیمن هم هم -

 !کرده بود؟ يکار نیچرا فرامرزخان چن -

راهها همه . داشت يبد يشد، هوا سوز و سرما یم يمتر کیحدود  دیبود شا دهیبار ینیاون سال برف سنگ -

با وجود برف و  اد،یبند ب کجای ستیقادر ن د،یشناس یه مسارا رو هم ک... داخل روستا يراه ها یحت. بسته بودند

کس  چیگوشش بدهکار حرف ه یول بودسرما هم خورده  ایگو دمیکه شن نطوریاومد، ا یم رونیب ادیز يسرما

 دیدون یکنه، آخه م یاومدن اون درها و پنجره ها رو قفل م رونیاز ب يریجلوگ يفرامرزخان برا نکهینبود، تا ا

مرده و چون زمستون بوده و امکان رفت و آمد وجود  دیو تب و لرز شد یهمسر فرامرزخان هم براثر سرماخوردگ

... دهیترس یسارا م یضیهم بوده که فرامرزخان از مر نیبخاطر هم. نتونستن براش انجام بدن يکار چینداشت ه

من  دیگه حاال که درو پنجره ها رو بست یمره پشت بام خونه شون و  یم نهیب یم ينطوریاوضاع رو ا یسارا وقت

کنه،  ینم لکنن اون رو منصرف کنن تا کنار بکشه قبو یم یسع گرانیهر قدر د! پرم یم نییهم از پشت بام پا

کنه همچنان با سماجت به کار خودش  یگه قفل تمام درها و پنجره ها رو باز م یفرامرزخان م یوقت یحت

 نهیشرط منصرف بشه، اون هم ا کیگه حاضره فقط با  یبه فرامرزخان م اد،یز ورزه تا بعد از صحبت یاصرار م

پشت بام  ایپشت بام  نیا نصورتیا ریدر غ نهک یم دینکنه و تهد یاون دخالت يکه فرامرزخان هرگز در کارها

گه فرامرزخان فکر نکن من رو هم  یم تیبا عصبان ایو گو(!) وجود داره که بتونه کارش رو تکرار کنه گهید يها

 !ستمین ،يکه با اونا طرف بود ییکسا هیمن مثل بق! یداخل خونه حبس کن یتون یم

 :دیپرس مهران

 بوده؟ یمنظورش چ -
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 دمیشن نطوریا یبودم، ول ومدهین ایکه من به دن یگرده به زمان یبرم شیسال پ یلیدونم، چون به خ ینم قیدق -

 !نهیرو بب یکس یحت ایبره  ییداده جا یتو خونه حبس کرده بوده و اجازه نم که فرامرزخان دخترش رو

 !؟یچ يبرا یول -

 .دونم ینم -

 :دیدقت پرس یبا کم مهران

فرامرزخان  یعنیآهان ماهرخ، !... اسمش؟... نداشت اون هم مادر ساراست  شتریدختر ب هیفرامرزخان که  نمیبب -

 !ماهرخ رو داخل خونه حبس کرده بود؟

 .فکر کنم -

 !؟ياتفاق با سارا حرف زد نیبعد راجع به ا -

خواستم پرت  یگفت اگه م یالیخ یبا ب! ن؟ییپا یخودت رو پرت کن یخواست یم” گفتم سارا تو واقعا... بله -

دادن ، اگه قبول  یبه حرفت گوش نمگفتم اگه ! کردم یاجرا نم شینما یو کل دمیپر یکنم که همون اول م

باعث شد نه تنها فرامرزخان  دکه بو یخالصه اون اتفاق هر چ! دمیپر یخب اونوقت م: گفت ؟یکردن، چ ینم

. سارا ندن  يرو در کارها ینوع دخالت چیه يکه با سارا ارتباط دارن به خودشون اجازه  یکسان يبلکه همه 

 چیه گهیاومد د شیپ يا هیقض نیچن نکهیبعد از ا یهم سارا شلوغ و پر سر و صدا بود ول انیجر نیالبته قبل از ا

 .شه یاون نم فیکس حر

 :ساکت شد و بعد گفت یکم میابراه

بار به فرامرزخان گفته بود که  کی. با فرامرزخان داره، چون سابق با هم دوست بودن  یپدربزرگم روابط خوب -

فرامرزخان جواب داده  یکنترل بشه، ول یبهتره کم وفته،یکنه ممکنه به خطر ب یکه م ییها یاطیاحت یسارا با ب

براش  ياتفاق بد” اگه مانع بشم حتما یلبراش رخ بده و يبد ياگر مانع اون نشم ممکنه حادثه «بود که 

 »!؟یدوم ای یاول! کدوم بهتره؟ دیشما بگ! وفتهیم

 :زد يپوزخند مهران

چون به قول خودت  ،یشناس یاز همه سارا رو م شتریتو ب! م؟یاز اونا زهر چشم گرفته، ابراه يپس سارا بدجور -

 ...بنظرت اون د،یبود يهم باز یاز بچگ

 :گفت یکه م دیبه گوش رس يمرد يبود که صدا دهینرس انیحرف مهران به پا هنوز

 !د؟ینیب ینم ضیامروز مر میهست که اومد يا قهیدکتر، چند دق يآقا -
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 :سربلند کرد و به ناچار گفت رانمه

 !داخل دییچرا، بفرما -

 

*** 

 

نو فرا  یبود که سال قتیحق نیا يایپرندگان گو يشده و نغمه  يبهار گریبود، هوا بار د دهینوروز فرا رس دیع

 گریاز هر سال د باتریآن به خرج داده بود، ز دنیکه مهناز در چ يا قهیبا سل نیهفت س يسفره . است دهیرس

 یسفره را از نظر م اتیبار محتو نیآخر يخانم برا مایبدست گرفته بود و س یآقا رضا قرآن. دیرس یبنظر م

خواهد کرد احساس  لیخود سال را تحو يکنار خانواده  نکهیمهران از ا. نداشته باشد يگذراند تا کم و کسر

 ...شد یقطع نم يلحظه ا يمهناز که برا يکرد و سرو صدا یم تیرضا

 !اد؟ی یلباس به من م نیا نیبب!... مامان؟...امانم -

 :خانم کالفه گفت مایس

 !نمونده لیبه تحو يزیچ ا،یب گهیهم خوب بود، بسه د یآره خوبه، قبل -

 :با خنده گفت مهران

 !یکن لیمهناز فکر کنم تو در حال عوض کردن لباس، سال رو تحو -

 ینه، ول ایلباسش را انتخاب کرده است  نیهنوز شک داشت که بهتر. ستادیبه او درآورد و مردد ا یشکلک مهناز

مهناز . جمع شده بودند نیخانواده کنار هفت س يباالخره کل اعضا. داد و کنار سفره نشست تیرضا تیدر نها

 :مهران زد و گفت يبه بازو

 !من هم دعا کن يده، برا یبه آدم م ياز خدا بخوا یهر چ لیهنگام تحو گن،یم -

 :به مهناز کرد و دستانش را باال برد و بلند گفت  ینگاه یرچشمیز رانمه

 .نیآم یاله... مهناز در امان بدار يها یامسال ما را از شر شوخ ا،یخدا -

 :دیمهناز با حرص به سر او کوب. کرد انیب دهیآخر را کش يکلمه  و

 ...دعا کردنت نیتو هم با ا -

 :آقا رضا بلند شد يصدا

 .مونده یسال باق لیبه تحو قهیدق کیتنها  د،یآروم باش -
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 .کوتاه قرآن نمود ياز سوره ها یکیهمه ساکت شدند و آقا رضا شروع به تالوت  يلحظه ا يبرا

 .شد لیسال تحو و

و  کیتبر يرا زمزمه نمودند و بعد صدا» ...مقلب القلوب و االبصار ای«  يخانواده با هم دعا ياعضا تمام

 ...یروبوس

را به  شیها هیکرد و سپس هر کس هد میبه تبرك به همه تقد یقرآن را باز کرد و اسکناس يرضا ال آقا

 .ها باز شدند هیداد و هد گرانید

 !نو شدن... هیهد... دعا... تبرك... دیع

 ...شدن، نو شدن، آغاز لیتحو يچه با شکوه است لحظه  و

محبت  يدوست داشته شدن، برا يدوست داشتن، برا يدوباره برا يآغاز ن،یرید ییوندهایپ يدوباره برا يآغاز

 .....دارینزد هم بودن، جمع شدن، د دن،یخند دن،یبوس يبرا يبهانه ا دن،یکردن و محبت د

 ...گرفتن، شاد بودن و شاد کردن هیدادن و هد هیهد يابراز عشق، برا يبرا بایز یلیدل و

 ...یدنید دیع تیدر نها و

 ...دارهایتازه کردن د يبرا بایبهانه ز کی

 نیبا اول. رفتند یبه منزل برادر بزرگترش م کیو عرض تبر داریمعمول هر سال آقا رضا و خانواده اش به د طبق

و  رفتیانجام پذ یکوتاه یروبوس. شد انیخندان نادر نما يکه به در نواختند، درب باز شد و چهره  يضربه ا

 :کرد تینادر شکا

- دارن  یمردم کار و زندگ دیگ ینم د،ییکجا معلومه..... ا! 

 :نادر چشمانش شوخ شد يبه سرتا پا یبا نگاه مهران

 .یرفت یم ییجا ی، انگار داشت يهم زد یپیچه ت! به به ، آقا داماد  -

 :زد یکرده بود، نگاهش برق دایپ يمردانه ا ي افهیق” رنگ واقعا یاسی یراهنیو پ يبا کت و شلوار خاکستر نادر

 .ستنیکس و کار ن یهمه که مثل تو ب گه،یآره د -

فشرد ،  یدست او را درون دست خود م کهیو دوباره دستش را به طرف نادر دراز کرد و در حال دیخند مهران

 :گفت

 .دیگم، خوشبخت بش یم کیتبر -

 :دیدست خود را عقب کش نادر
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 !گهید ياومد یبچه دار هم شدم م یوقت یذاشت یدفعه م هیخجالت بکش  -

 .برگزار نشده یمراسم! نشده يزیهنوز که چ ،یکن یچرا شلوغش م -

 :با اخم گفت نادر

 !به خاطر شما چقدر مراسم ما عقب افتاده یدون یم گه،یاره د -

 .نیکرد ینبود صبر م یاجیاحت یول ن،یممنون، لطف کرد -

 :گفت یحق به جانب ي افهیمهران زد و با ق يبه شانه  نادر

 !پس فردا جا داشت يتاالر فقط برا م،یمجبور شد ،یدون یآخه م -

 :کند، با عالقه گفت یم یدانست که نادر شوخ یمطلع بود و م ایخوب از قضا. دیخند مهران

 !دلت رو برده؟ يچه جور... نمیخانم رو بب الیسه نیخواد ا یدلم م -

 !از همون مو بلندهاست یکی. وقتشه، قرعه انداختم به اسم اون دراومد گهید دمیراستش، د -

 :به او رفت و گفت يچشم غره ا مهران

 !کنه ینم دایواقعا که نادر هزار سال هم بگذره، عقل به اون مخت راه پ -

 :قهقهه زد و گفت نادر

 !گه یم نویهم شهیهم هم الی، سه”اتفاقا -

 :دیهم خند مهران

 !گه یراست م -

 :شد يجد یبعد کم و

 !؟يچطور باهاش آشنا شد ،یحاال خارج از شوخ -

 .گرفت پلمیمنتظر بودم درسش رو تموم کنه، پارسال د. شناسمش یاز دوستامه، مدتهاست که م یکیخواهر  -

 :کرد هیرو به بق سپس

 .رفتم، خداحافظ گهیمن د -

 :نسترن درآمد يصدا

 .انیب دیاول اونها با نیبش ریپسر بگ -

 :صاف کرد ییگلو نادر



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا امیدوار   – یوحش يآهو

wWw.98iA.Com ١٣٢ 

 يباشه خواهرشوهر باز ادتینسترن خانم ” ضمنا! بره یک دنید دیبدم اول با ادشی رمیدارم م گه،ید نیهم -

 !ها میندار

 .رفت رونیاعتراض کند ، ب یکس نکهیقبل از ا و

 :به مهناز انداخت و گفت یفشرد، نگاه یم یدست مهران را به گرم کهیدر حال ماین

راه رو ” اصال نمیطرفها، بب نیچه عجب از ا!... مبارك دتونیع! دوست، امروز آشنا روزید! مهناز خانم... به به -

 !نه؟ ای یشناخت

 :مهناز طلبکار بود ي افهیق

 !میما شرمنده الطافتون هست گهید! دیاریم فیشما، هر دم به ساعت منزل ما تشر نکهینه ا -

 :او قرار گرفت يرودررو ماین

 !عرض کردم خدمت تون کیسال نو رو تبر -

 .هم مبارك شما يسال نو -

را  يشده ا نییبه گوشه لب خود راند و تخم مرغ تز يلبخند ماین. مادر و برادر خود نشست نیحرف ما ب نیبا ا و

 :به سمت مهناز گرفت و گفت

 !هم سهم توه نیا م،یپنج سال تخم مرغ رنگ کرد ریز يبرا بچه ها -

 :زد يپوزخند مهناز

 .ادیبده ب مته،یمو کندن از خرس هم غن هیباشه،  -

زد،  یتخم مرغ به او لبخند م يکه رو یدلقک يمهناز به چهره . ستادیا يتخم مرغ را دست او داد و کنار ماین

دست  ز،یم يبشقاب، رو. تخم مرغ در دستش له شد. دیکوب زیم يآن را کنار بشقاب رو ینگاه کرد و بدون معطل

 :از جا برخاست یمهناز عصبان. دیخند یم یلب ریز مایخام تخم مرغ شده بود، ن عیمهناز همه آغشته به ما

 !وونهید -

 :گفت یشوخ مهین ،يجد مهین نسترن

 !ي، آدم نشد يتو دانشجو هم شد ماین -

 !آدم؟! ؟یچ -

 :ادامه داد د،یخند یبلند م يبا صدا کهیدر حال ماین

 !شه ینم دایقلم جنس تو دانشگاه پ هی نیا -
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. به او انداخت و عبور کرد يشستن دستش برود، نگاه خصمانه ا يشد تا برا یاز کنار او رد م کهیدر حال مهناز

 :حرکت او چشم دوخت و بلند با تعجب گفت ریبه مس يکه از نگاه او جا خورده بود، چند لحظه ا ماین

 !چشه؟ نیا... ا زنعمو -

 !بگم واهللا یچ -

 یصندل نیاول يرو دیرس یکه متفکر بنظر م ماین ،یبپرس دیبا گفت از خودت ایبود که گو يحرفش به گونه ا و

 .گذراند یراه و ساختمان را م ینوزده ساله و جذاب بود که ترم دوم مهندس یاو اکنون جوان. نشست 

 :ناصر گرم صحبت بود عمو

طرف پس فردا  هیاز  ست،یهم ن يادیفرصت ز میکار دار یکل! گهید یکن یکار م یچ نمیآره مهران، بب -

دو روز تا  یکیهم، آپارتمان نادر هنوز کامل نشده و  گهیشه، از طرف د یمراسم جشن در تاالر برگزار م

 ...مونده  یباق لشیتحو

 !با عجله؟ نقدریحاال چرا ا -

 يماه عسلشون هم برا هفته  طیتازه بل. هیطور نیکارهاش هم يهمه  ،یشناس یبگم عمو، نادر رو که م یچ -

 .هست گهید

برن ماه  توننیبعد از مراسم تاالر، نه خونه شون آماده هست که برن اونجا و نه م دیبگ دیخواه یم یعنی -

 !آره؟! عسل

خب ! داره يرادیچه ا ن،یریسخت نگ نقدریبابا ا يگه ، ا یم م،یکن یاعتراض م یتازه وقت. نطورهیبله، هم -

البته ! ماه عسل میریهم م گهیچند روز د! خودمون يخونه  میگرد یشه، بعد هرکدوممون برم یمراسم برگزار م

چون . موجود بود گهیهفته د يفقط برا هم مایهواپ طیپس فردا جا داشت و بل يکه تاالر فقط برا میاز حق نگذر

اما قبول  میخودمون برگزار کن اطیح نیتو هم ارنیشلوغه، من بهشون گفتم مراسم رو ب یلیو خ دهیع التیتعط

 هیگرفتم اون روز  میشب پرواز دارن، تصم ازدهیچهارشنبه ساعت  گهیهفته د... گهیخب جوونن دنکردن، 

هفته  نکهیخالصه ا. برن میکن شونیبدم و بعد راه بیخونه ترت نیهم وت ينفر 70، 60کوچک حدود  یمهمون

اونجا و هم  دنیهم مراسم تاالر هست، هم آماده کردن آپارتمان نادر و چ میرو دار شیرو در پ یشلوغ یلیخ ي

 .داره  اجیبه کمکت احت” نادر حتما!... برگزار بشه، مهران؟ اطیخوام داخل ح یشام خودمون که م یمهمون

 :گفت یبخش نانیبا لحن اطم مهران

 .کنم یکمکش م ادیکه از دستم برب ییتا اونجا د،ینگران نباش -
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 :گفت یبخش نانیبا لحن اطم مهران

 .کنم یکمکش م ادیکه از دستم برب ییتا اونجا د،ینگران نباش -

 ممنون عمو -

 :و گفت مایبعد رو کرد به ن و

روز  یدادن مهمون بیعالوه بر اون ترت یکارها به دوش تو هم هست ول شتریکه ب ستیبه گفتن ن ازین... ماین -

کردن،  یچراغان اط،یح نیو تزئ دنیو چ یمثل سفارش صندل ییکارها .ذارم یتو م يچهارشنبه رو به عهده 

 .دیکار کن یو مهناز گروه ازین وتو ! کن یموندن ادیرسه، اون شب رو به  یکه به فکرت م يخالصه هر طور

 :وسط حرف عمو ناصر دیپر مهناز

 !باشم مایخوام گروه ن ینه عمو جون، من نم -

 :ردیبه خود بگ یشوخ ينمود چهره  یمتعجب مهناز را نگاه کرد و سپس سع. اول جا خورد ماین

 !میریگ یکمک م الیاز ل ا،یباشه، تو ن -

 :دیکرد و آهسته پرس مایبه ن یچرخاند، مهران نگاه گرید یباال انداخت و صورت خود را به سمت يشانه ا مهناز

 !ه؟یک الیل -

 :جواب داد  مایقبل از ن ازین

 .هست الیخواهر کوچکتر سه -

 

*** 

 

 يرا در تاالر سپر يلحظات شاد الیسه شیبای، نادر و عروس ز رفتهیبا شکوه هر چه تمام تر انجام پذ مراسم

 .سکونت گشته بود يعروس و داماد منزلشان بعد از چند روز کار فشرده آماده  يبا کمک خانواده . کرده بودند

فرح  يشام در فضا. مهمانان بود يرایپذ شهیاز هم باتریشده و ز یعمو ناصر چراغان اطیروز چهارشنبه ح عصر

 یماندن ادیبه  يشده بود، خاطره ا دهیچ یخاص ي قهیعروس و داماد که با سل زیصرف شده بود، م يبهار زیانگ

حوصله به  یم داده بود بکه انجا ياریو کار بس ادیز تیرغم فعال یعل ماین انیم نیدر ا. آورد یآنها فراهم م يبرا

 .دیرس ینظر م
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نظر  ریقرار و اخمو آنها را ز یب ماین. کرد یبا آنها صحبت م یبود و به آرام ستادهیکنار دو پسر جوان ا مهناز

 :و کنار مهران رفت اوردیعاقبت هم تاب ن. داشت

 ...لحظه هیشه  یم د،یببخش... مهران -

از آنها جدا شد و به طرف او  یکوتاه یمهران که مشغول تعارف کردن به چند مهمان بود با معذرت خواه -

 :آمد

 !شده؟ يزیچ ه،یچ - -

 :گفت یپا به پا شد و به آرام یکم ماین

 !براتون داشتم یراستش، زحمت -

 !بگو -

 .نیخواستم مهناز رو صدا کن یم -

 :ستیاو را نگر رتزدهیح مهران

 !خودت صداش کنخب  -

 :من من کنان گفت ماین

خالصه، شما ... دیبهش بزنم که نبا یاون وقت ممکنه به من بربخوره و حرف اد،یترسم صداش کنم ن یآخه، م -

 !بهتره دیصداش کن

 :گفت يجد یلیخ مهران

ه خودتون بکنم بهتر یکنم درست باشه من دخالت یبه هرحال فکر نم! فهمم یمن نم! شما دو تا چتون شده ؟ -

 .دیمشکلتون رو حل کن

 :به خود گرفت يجد افهیهم ق ماین

 یساعته با اون دو تا پسر حرف م مینداره مهناز ن یاز نظر شما اشکال! باشه، به خاطر من نه، بخاطر خودتون -

 زنه؟

 :شد دهیمهران باال کش يابروها

چشم خودمون و پدر،  يما هست ، مهناز جلو نیب يا بهیو نه غر ابونهیجا نه کوچه و خ نی، ا ماین نیبب -

 .نداره يرادیاز نظر من ا نیکنه و ا یباشه، صحبت م الیسه ییپسردا دیفکر کنم با... مادرهامون داره با اونها که

 :کننده نبود یراض
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 !دیشد یغرب يادیشما ز -

 .ستیشدن ن یخوب داشتن ، غرب یروابط اجتماع. ستین نطورینه، ا -

 :فرنگ رفته اش يپسر عمو نیااز دست  امان

کردن و مکالمه کوتاه موافق هستم نه  یهر چند من با حرف شما در حد سالم و احوالپرس. خب ، قبول یلیخ -

که مهناز از دست من ناراحته و من علتش  نهیدونم اون هم ا یرو خوب م يزیچ هی یول(!) ساعت گپ زدن مین

خوام  یم.  دیکنم صداش کن یم خواهشازتون ! نیهم ارهیخواد لج منو درب یم ”قایدونم و حاال اون دق یرو نم

 .باهاش حرف بزنم

کرد تا از  یبه آن دو جوان تعارف م کهیدر حال. به طرف خواهرش رفت یلیم یتکان داد و با ب يسر مهران

 :کنند، به او گفت ییرایخودشان پذ

 !، باهات کار دارم ایلحظه ب هیمهناز جان،  -

 :داشت، گفت یکنار مهناز قدم برم کهیحالدر  و

 !د؟یگفت یم دیداشت یچ نمیکن بب فیتعر -

 :شانه باال انداخت مهناز

 !چه بدونم، چرت و پرت -

 :زد و گفت يلبخند مهران

 !هیکوچولو هم عصبان هینفر باهات کار داره، فکر کنم  هی -

 :دیتعجب پرس یکم با

 !؟یک -

 :گفت مایبود، اشاره کرد و رو به ن ستادهیآنها ا یقدم کیکه در  مایبا چشم به ن مهران

 !و سالم حیشما، صح یهم سفارش نیا دییبفرما -

 .از آن دو دور شد  و

 :دیپرس نیهم يبرا. نشد دشیعا يزیانداخت، اما چ ماین يبه چهره  ینگاه مهناز

 !شده؟ يزیچ -

 :تکان داد يو سر دیکش یدر چشمان مهناز قفل شده بود نفس يکه چند لحظه ا ماین

 خواستم باهات حرف بزنم؟ یشد تا من م یم يزیچ دیبا... نه -
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 :باال انداخت يا شانه

 .باهات ندارم یمن حرف -

 :تر ادامه داد میو بعد مال» !مهناز؟«سرزنش بار گفت  ماین

 .باهات کار دارم ایب -

 :گفت مایرفتن و ماندن مردد مانده بود که ن انیپا به پا شد ، م یکم

 !؟یترس ینکنه م! ؟يای یچرا نم -

 :گفت يجد یلیکرده و خ اخم

 بترسم؟ دیبا یبرا چ ر،ینه خ -

 .ایپس ب... خوبه -

به علت شاخه  کهیرفت جائ یم اطیبه طرف درخت توت گوشه ح ماین. به دنبال او روان شد زیراه افتاد؛ مهناز ن و

 یشگیپاتوق هم. شد ینم دهید اطیح يجاها ي هیاز بقرفت و  یبه شمار م یدنج يانبوه درخت ، گوشه  يها

زد که دختر چته، مگه  بیبه خود نه. اوردیخودش ن ياما به رو دیترس یمهناز ته دلش اندک ،يبچه ها موقع باز

شناخت او از . داشت مانیخود ا ي، او به پسر عمو شتریب دیداشت و شا نانیچرا اطم! ؟يندار نانیاطم مایتو به ن

شناخت و  یم زیآمده و خود را شناخته بود او را ن ایبه دن یدو روزه نبود از وقت یکیو  يسرسر ی، شناخت ماین

 .اشتهمه جوره قبولش د

 .در افکار خود غوطه ور بود که اصال متوجه اطرافش نبود  يبقدر

 :دیداد، پرس یدست خود را مقابل صورت مهناز تکان م کهیدر حال ماین

 !؟ییکجا -

 :دیا از دور دست پس کشر فکرش

 !جا نیهم -

که  ییرا مشاهده کند که از انواع غذاها یکوچک زیمهناز توانست م د،یاز مقابل او کنار کش یوقت. زد يلبخند ماین

افزوده بود و دو عدد  زیم ییبایشده و چند شاخه گل به ز دهیآن چ يتمام رو قهیشام موجود بود، با سل ستیدر ل

 :کرد مایبه ن ینگاه تعجبمهناز با . هم قرار داشت  يروبرو زیدر دو سمت م یصندل

 !ده؟یچ یک نارویا -

 :لبانش گفت يحفظ همان لبخند رو با
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 !من -

 :دیدوباره پرس اطیاحت با

 !؟یک يبرا -

 :دیخند ماین

 !تو يخب معلومه، برا -

 :گشت یلحظه بر تعجبش افزوده م هر

 !چرا؟ -

تونستم بذارم  ی، خب نم يدست به شام نزد” تو هم اصال. هستم زبانی، امروز من م يانگار فراموش کرد -

 !؟ینیش یچرا نم(!) که یگرسنه بمون

 :گفت یبر لبانش نشست و به آرام يلبخند. غذا نگاه کرد زیبه م يشتریبا دقت ب نباریدوباره و ا مهناز

 !که شام نخوردم یکردم متوجه شده باش یفکر نم -

 :نشست، گفت یم یصندل يرو کهیمهناز در حال. نگفت يزیکرد و چ یاخم کوچک ماین

 !ما؟ین!... ي، چون تو هم لب به غذا نزد نیتو هم بش -

 بله؟ -

 .ممنون -

 یصندل یبه بدن خود داده و سرش را به پشت یکش و قوس. ولو شد یصندل يرو. لبخند بر لبش برگشت دوباره

 :دیسپر یمهناز به آرام. داد هیتک

 ؟يخسته ا -

 :، گفت دیکش یم یقینفس عم کهیدر حال ماین

 !یلیآره، خ -

 ...گهید هیها، عروس یخستگ نیاشکال نداره ، تا باشه از ا -

 :شد رهیراست نشست و در چشمان مهناز خ ماین

 !به تن آدم نمونه یکه خستگ یبه شرط -

 !منظور؟ -

 :تکان داد يسر
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 .گم، حاال غذات رو بخور یبهت م” منظورم رو بعدا -

 دیخود هم غذا کش يسپس برا. و مقابل او گذاشت دیغذا داخل آن کش يرا برداشت و مقدار مایبشقاب ن نخست

خود را  يکه غذا ماین. آنها خوش آمد يبه مذاق هردو یخنک شده بود ول یغذا کم. و شروع به خوردن کرد

 .کرد یبه مهناز نگاه م میه و مستقزودتر تمام کرده بود، دست خود را ستون سرش کرد

 :بر لب گفت یبا تبسم مهناز

 !؟یکن ینگام م نطوریچرا ا -

 :آورد، گفت یدر م یشکلک کهیحال در

 !نگات کنم خوبه؟ نطوریا -

 .دیخند مهناز

 :گفت یبه آرام ماین

 !؟يخور یباز هم م -

 .شدم ریس گهینه د -

 :و گفت دیکش یقینشست، نفس عم راست

 !ه؟یچ انیجر! چه خبر؟. نمیکن بب فیحاال تعر! خب، مهناز خانم -

 :نگاهش کرد پرسشگر

 !؟یچ انیجر -

 !؟يکرد رییقدر تغ نیافتاده که تو ا یشده؟ چه اتفاق یروزا چ نیا! یبگ دیتو با. دونم ینم -

 :جواب داد یلیم یبا ب مهناز

 !ستمیکرده من ن رییکه تغ یاون -

 :مکث گفت یکم با

 ه؟یمنظورت چ نم،یح تر بگو ببواض -

 :پاسخ داد زود

 !نداشتم يمنظور -

 :نگاهش کرد يشتریدقت ب با

 !یهم نداشت يمنظور” که ظاهرا دمیازت شن يادیز يبهتر بگم طعنه ها ایو  يادیز يروزها، حرفها نیا -
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 :گفت یحوصله از جا برخاست و به آرام یب مهناز

 .شام ممنونم يبرا -

 :گفت يبه تند مایقصد رفتن داشت که ن و

 !يسؤال دارم که الزمه جوابم رو بد یکل... حرفهام هنوز تموم نشده!... نیبش!... مهناز؟ -

 :گفت تیبا عصبان ندیبنش نکهیبدون ا مهناز

 يفهمم برا ینم! جواب بدم دیبا یبرا چ” دم اصال یرو هم جواب نم یسؤال چیباهات ندارم، ه یحرف چیمن ه -

! يفرصت سر خاروندن ندار... تو که الحمدا...  یکن یبا من تلف م يچرا وقتت رو دار نجا،یا يصدام کرد یچ

 ...خوشگل... ي، تازه دور و برت هم پر است از دوستا يگرد ی، نصفه شب هم برم رونیب یزن یسر صبح م

خود را باال  يکه سکوت کرده بود ابروها ماین. هم فشرد يحرف سکوت کرد و لبان خود را محکم رو نیبا ا و

 :گفت یگرفت و به آرام

 !ادامه بده! خب؟ -

 :دست او داد و گفت. را پر از آب کرد یوانیل ماین. مخاطبش ادامه نداد و ساکت ماند یول

 !یراحت تر باش ،ینیبش یکن یفکر نم -

لب به  يبا حالت متفکر ماین. تبه سکوت گذش يا قهیدق. نشست یصندل يو دوباره رو دیآب نوش يا جرعه

 :سخن گشود

و  ستمیکه من از صبح تا شب خونه ن نجاستینه،پس مشکل ا ای دمیدرست فهم نجایتا ا نمیبب ستایخب، وا -

که دوست  يدیحاال تو از کجا فهم نم،یبب... دوست دارم که یکل یبزنم و از طرف يتونم به شما سر ینم ”عتایطب

 !هستن؟(!) من خوشگل يها

 :گفت يزیکه همچنان اخمو بود با لحن طعنه آم مهناز

 .دمیداشتن، شن يرو در کوهنورد تونیجمعه افتخار همراه يکه روزها ییاز کسا -

 :را به هم فشرد لبانش

 !يدیشن ازیپس از ن! جالب شد -

 :دیپرس يا هیچند ثان یبا مکث. سکوت کرد و به فکر فرو رفت و

 !وفتادهین کسانیانگار زمان کالس هاتون  یعنی. دینیب یرو نم گریمده ادیگفت، شما ز یم ازین یول -

 :و جواب داد دیکش یقیعم نفس
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بعد از ظهر، تازه دو سه روز در هفته هم فوق برنامه  فتیصبح بوده و من ش فتیش ازیطوره، امسال ن نیهم -

 .گردم یبه خونه برم 8و من دور و بر ساعت  میدار

 :دیپرس يشتریدقت ب با

 ؟يگرد یتنها برم -

 !برگردم؟ دیبا یبا ک گهیآره، د -

 ؟یچرا به من نگفت -

 :به جانب پاسخ داد حق

کوه و عصر  ير یروز جمعه رو هم م! یستیهفته رو ن يگفتم، تو که تمام روزها یبهت م ستیبا یکجا م -

 !یش یهوش م یب یو بعدش به قول خودت از خستگ يگرد یبرم

 :اشتحالت متفکرانه د همچنان

 !ومده؟ین شیبرات پ یمدت مشکل نیدر ا -

 !نه -

 :و گفت دیکش یراحت نفس

 !دنبالت امی یبرام بگو، م يرو که فوق برنامه دار ییروزها -

 !زحمت نکش. عادت کردم گهید. خواد ینم -

 :باال انداخت شانه

 .گردم یچون من هم همون موقع از دانشگاه به خونه برم ستیهم ن یزحمت. پرسم یاز زنعمو م! باشه نگو -

 :دیپرس اطیانداخت و با احت مایبه ن ینگاه مهناز

 ؟يسره کالس دار کی 8مگه تو هر روز تا ساعت  -

 .کنم یکه کالس ندارم ، کار م یگرفتم، ساعات یکار دانشجوئ! نه -

 :با تعجب گفت مهناز

 ؟يچه کار -

 :بر لب آورد یتبسم ماین

بهت گفتم که اطالع . ستیمهم ن ادیموضوع ز نیحاال ا... خودمون، بخش آموزش هستم يتو دانشکده  -

. بهتون سر بزنم شتریب ایتونم مثل سابق خونه باشم  یو چرا نم ستمیاز صبح تا شب ن یچ يبرا یداشته باش
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انگار دانشگاه . شدم یغافل م تاز نقدرینبوده که ا یکار درست نمیب یکنم م یفکر م یخب، به هر حال، وقت یول

 !مهناز؟... سرم رو گرم کرده بود يادیهاش ز تیبا جذاب

 :همان لبان بسته گفت با

 هووم؟ -

 !میبد گهیقول به همد هی ایب -

 !؟یچه قول -

 :به چشمان مهناز نگاه کرد و گفت میمستق

 حیو توض میرو مطرح کنرك و پوست کنده موضوع  مییایب میاز دست هم ناراحت شد یوقت میقول بد -

راست  هی یش یاز دستم ناراحت م یکنه، اما وقت یکالم سرد و طعنه آدم ها رو از هم دور م! ن؟یبب. میبخواه

نداشتم متوجه اشتباهم  هگم و اگ یداشتم برات م یمناسب حیاون وقت من اگه توض ه،یموضوع چ یو بگ يایب

 !؟يد یقول م... کنم یتکرارش نم گهیحداقل د ای خوامیشم و ازت معذرت م یم

نه؟  ای دیبگو شیاش را به پسرعمو يتواند برود و دلخور یدانست م ینم یول! چقدر حالش بهتر شده بود يوا

 نیاو از همان اول سنگ شیاصال مگر پ. خنده اش گرفت! ما؟ین! که؟ شیپ! شد؟ سبک؟ یسبک نم يطور نیا

 :دیارز یم بود، به امتحانش یخوب شنهادیپ یول! بود؟

 .دم یباشه قول م یول!... سخته -

 !کوه؟ يایجمعه ها تو هم با ما ب يدوست دار نمیحاال بگو بب. میخب، پس قول داد -

 :جواب داد یبا اندك مکث مهناز

 !خوام مزاحمتون بشم یراستش نم... یدوست که دارم ، ول -

 !؟يشد یقدر تعارف نیتا حاال ا یاز ک -

 :من من گفت یکم با

 !امیخواد من هم همراهتون ب یدلت نم دیگفتم شا... یول يبرد یرو م ازیکنم، فقط، چون ن یتعارف نم -

 :دلش را زد حرف

 یخواهرمه و هر وقت الزمه، م ازیکه، ن نجاستیمشکل ا یول. یخواد تو هم همرامون باش یم یلیدلم که خ -

 یم ی، سع ایتو هم ب گهیخب از هفته د یول... که یفهم یم گه،یشه د ینم... اما تو. رمیتونم دستش رو بگ

 ...موضوع نیاز ا میحاال بگذر. کنم یمبراش  يفکر هی... در صورت لزوم  م،یراحت تر باال بر يرهایاز مس میکن
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 :بر چهره رانده بود، ادامه داد یتصنع یاخم کهیدر حال و

 ؟یگفت یم یداشت یبا اون دو تا پسر چ نم،یبگو بب -

 :خنده گفت با

 !حواسم به تو بود يگفتن، چون همه  یدونم چ ینم” اصال يرو بخوا تیواقع -

 :گفت یزد و با لحن مهربان يلبخند. برگرداند گرید ینگاه خود را به سمت ماین

با !... درسته؟ دونستن،یاونا که نم یول ،ياریلج منو درب یخواست یهم من که م ،یدون یهم تو م(!) مهناز جان -

 !جا، باشه؟ چیوقت و ه چیه. نکن يباز یکس چیاحساس ه

 :گفت طنتیو با ش خندان

 !ده یم فیک یلیخ یول -

دم دستش را برداشت و آب آن را به صورت او  وانیل یمعطل یب! نبود که نبود یدرست شدن شیدختر عمو نیا

 .دیپاش

 :کرد ، گفت یبا پشت دست آب صورتش را پاك م کهیدر حال مهناز

 !کنم ینم یباهات تالف ،يدیکه برام چ یبه خاطر شام مخصوص نباریا -

 :دیبلند خند يبا صدا ماین

 !بشه دایمهران پ يحاالست که سرو کله  م،یبلند شو بر! یکن یلطف م یلیخ -

 »!بخارا ازش بلند بشه نیالبته اگه از ا« در ته فکرش به خود گفت  و

 :گفت يبا لبخند مهناز

 !يدیچون تو پشتت به اون طرف بود، ند یول ده،یتا حاال دو بار سرك کش -

 

*** 

 

 نیاول. خوب بودند یو مردم در انتظار محصول دهیداشت ، باران به وفور بار یخوب اریبس يآن سال آب و هوا بهار

که گذرانده بودند  یشد و هم مهران و هم بچه ها از سال یم کیخود نزد یانیپا يمهران به روزها سیسال تدر

. داشت تیبا سواد بود رضا اریحوصله و البته بس اب اریخود که بس دیاز معلم جد زیو خوشنود بودند، سارا ن یراض

سگ  کیاسم سگ را که . کرد یم يکرده و تمام وقت خود را با آن سپر دایرا پ یبود که توله سگ یچند ماه
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از ساعات  ریبرد غ یو همه جا آن را با خود م شهیهم. ند شده بودبه آن عالقم اریگذاشته و بس يبود تاز يشکار

و صد  یدوندگ یفاصله مهران بعد از کل نیدر ا. را با طناب به النه خود ببندد يشد تاز یکالس که مجبور م

و مهتاب بتوانند به صورت متفرقه  میکند تا سارا و ابراه هیته یرسم يتوانسته بود مجوز يباز یالبته پارت

اجازه گرفته و آنان را  آنها يمجبور بود از بزرگترها نکاریا يو برا رندیمتحان داده و مدرك کالس پنجم را بگا

 .به شهر ببرد

 نکاریبه ا يازیکرد ن یاحساس م نکهیرغم ا یمنظور نخست با فرامرز خان صحبت کرد ، فرامرزخان عل نیا به

دارد که  يخانه ا زیندارد و در ضمن گفت او در تبر يرادیننموده و اعالم کرد از نظر او ا یمخالفت یول ستین

مهتاج خانم را هم همراه خود ببرند ” توانند از آن استفاده کنند و تذکر داد که حتما یاقامت چند روزه م يآنها برا

 .نداشته باشند زیتا مشکل غذا ن

کار «: آقا گفته بود که میمطلب رح حیبود که پس از صحبت و توض میاهکردن پدر و مادر ابر یراض يبعد مرحله

مهران با  یول» ندارد مهتاب هم برود یضرورت یاست ول ازین میابراه ياست و صد در صد برا یخوب اریبس

او را  تیرضا بیترت نیو بد» .ندارد هم ياگر سود نداشته باشد، ضرر نکاریا« :داده بود که حیحوصله به او توض

 .هم گرفته بود

 .امتحان آماده شوند يرا با هر سه آغاز کرده بود تا برا يفشرده ا يدوره  بیترت نیبد و

 .نموده بودند يبه شهر رفته و امتحانات را سپر سرانجام

عه از مطال یناش یزدند تا هم خستگ زیبه بازار تبر يکرد سر یبود که به توافق همگ زیآخر اقامت آنها در تبر روز

دارند انجام  يدیبهره ببرند و اگر خر زیبازار معروف تبر ییبایو هم از ز ندیرا از تن بزدا ریفشرده چند روز اخ

 .دهند

بزرگ که  اریو بس دهیسرپوش یمکان. خدا شلوغ و پر رفت و آمد بود ي شهیکه هم يبودند، بازار دهیبازار رس به

آن  يو بطور حتم سر آخر هم خسته و بدون آنکه همه جا ندارد یتمام ایبرود، گو شیهرچه شخص درون آن پ

 یمختلف به طور جداگانه و در مکان صنافبازار در آن است که ا نیاز محاسن ا یکی. گردد یباشد ، برم دهیرا د

بازار را بگردد و  يهمه  ستین ازیکفش بخرد ن” خواهد مثال یکه م یکه کس يمشخص قرار دارند به طور

 زیبازار ن يتوان عمل کرد، معمار یم زیاصناف ن ریسا يدرباره  نطوریاست به بازار کفاش ها برود و هم یکاف

 .رود یجهان به شمار م دهیسرپوش يبازارها نیرترینظ یاز ب یکیو بدون شک  شدبا یم بایفوق العاده و ز اریبس
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علت  نیمحتمل است و به هم اریازار بسافراد نا آشنا امکان گم شدن در داخل ب يکه برا نجاستیمشکل ا فقط

 .بکار ببرد و خوب حواسش را جمع کند تا بچه ها را گم نکند يشتریهم مهران ناچار بود دقت عمل ب

کرد و  یکه فقط به اجناس مردانه نگاه م میابراه. مهران جالب بود ياجناس برا نیبچه ها ما ب قیو عال گشتن

آالت زنانه  نتیبه لباسها و ز یرچشمیز ياما سارا طور. کرد یدختران ذوق م ازیمورد ن لیمهتاب در مقابل وسا

که پوشاك و لوازم  ییمقابل مغازه ها دردر عوض ! شود یم ینا بخشودن یمرتکب جرم ایکرد که گو ینگاه م

 !نمود یم يشتریدر آن بود توقف ب انیآقا ازیمورد ن

 :سته گفتشد و آه کیبه سارا نزد یبود که کم نیح نیهم در

 .پول بهم داده که در صورت لزوم خرج کنم یبخر ، فرامرزخان موقع اومدن کل يالزم دار یهر چ -

 :خود گفت  یشگیو لحن سرد هم يجد افهیبا همان ق سارا

 !بخرم خودم دارم يزیهنگام اومدن به من هم پول داده، اگه بخوام چ” اتفاقا -

 :رو به مهران گفت میابراه

 .معروفه نجایا يگفت کفش ها یم م،یبرا خودمون کفش بخر میگه به بازار اومدپدرم گفته ا -

گشتن هر  یبه بازار کفاشها رفتند و بعد از کم بیترت نیسر موافقت خود را اعالم کرد و بد يبا اشاره  مهران

سارا  یمهتاب دخترانه، ول يو مهران مردانه بود و کفشها میابراه يکفشها. دندیجفت کفش خر کی يچهار نفر

 .خورد یم يبه درد کوهنورد شتریکه ب دیجفت کفش خر کیگشتن  یبعد از کل

 :کرد شنهادیپ مهران

 !خوره یدخترانه بخر ، تابستونه به دردت م یراحت يکفشها نیجفت هم از ا هیسارا  -

 :باال انداخت يشانه ا سارا

 یکفاش هیو کفش دخترانه آورده که فکر کنم بتونم  فیکمختلف اونقدر برام  يفرامرزخان از مسافرتها -

 !باهاشون باز کنم

 !؟ينکرد تیپا چوقتینگفت چرا ه یشد گفت؟ ول یچه م یجواب منطق نیدر مقابل ا خب

مهتاب  د،یدفتر و مداد خر يخود کمربند و مقدار يبرا میشد ، ابراه دهیخر زین يگریو درشت د زیر لوازم

 .را انتخاب نمود ییبایز يروسر

که به رنگ  یکوتاه یافتاده بود؛ کت چرم ریگ يکرد، مقابل مغازها یتوقف م يمغازه ا يکه کمتر جلو سارا

 :و گفت ستادیمهران کنارش ا. جذاب بود اریبس شیبه همان رنگ و جنس برا يبود با شلوار یمشک
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 !خوشت اومده؟ نایاز ا -

 :گفت یسر جواب مثبت داد، مهران به آرام يبا اشاره  سارا

 !؟یلباسها بپوش نیاز ا يخوا یم یتا ک -

 :کرد شیمهران صدا. به مهران انداخت و از مقابل مغازه رد شد یعصبان ینگاه سارا

 !سارا؟ -

 .نداد یجواب یول ستادیا

 !میبخر میبر ایب -

 :گفت مترینکرد، مال افتیدر یعکس العمل یوقت و

 !گهید ایب -

 :گفت يمهران با لبخند. برگشت

 .به دردت بخوره یلیخ يفکر کنم ، موقع اسب سوار -

 .دیاسب خود خر يبرا يو افسار يتاز يقالده برا کیراه برگشت هم سارا  در

 ینمرات درس يبرا یخوشحال شد که حت يبقدر د،یسارا و مهتاب به گوش مهران رس م،یابراه یخبر قبول یوقت

سبب  یدانست چه عامل یکرد و نم یباور نم زیخود ن. شد یخوشحال نم زیخواندن ن خود به هنگام درس

گذشته که خود  يکه سالها دآور یخوب بخاطر م. دانش آموزان عالقمند گردد شرفتیحد به پ نیکه تا ا دهیگرد

و  قیمعلمش ندارد و تشو يبرا یتیاهم چیکرد نمراتش ه ینشست فکر م یبه عنوان محصل در کالس درس م

که کلمه  دیفهم ینمود ، م یم سیحال که خود تدر یدانست ول یآنان م تیاز مسئول یجزئ” آنها را صرفا هیتنب

 .باشد یبدون غلط آنها چقدر لذت بخش م همهم بوده و برگ شیآموزش بچه ها برا يبه کلمه 

 !خود یشغل اصلاز  شتریب دیشا یدلچسب بود، حت اریاو به همراه داشت بس يبرا سیکه تدر یآرامش

 .بود یلیتحص دیعلت هم با عالقه منتظر سال جد نیهم به

 شیاو را مورد محاسبه قرار داد و از او راجع به مرغ و گوسفندها يتابستان رحمن حقوق سال گذشته  اواسط

رحمن به خاطر آورده  حیو با توض» کدوم مرغ و گوسفندها؟«بود که  دهیمهران با تعجب پرس. کرد فیکسب تکل

به ... تخم مرغ و کره و  یمرغ و خروس و البته گاه تیزیو يبه جا مارهایب یدو سال گذشته برخ یبود که در ط

به عنوان حق معالجه  يبود گوسفند دهیبه درازا کش مارانشیپنج مورد که درمان ب ایاو داده بودند و در چهار 

خورد و  ینم يگریکرد به درد د یداده بود چون فکر م لیبه رحمن تحوآنها را  يالبته همه ! کرده بود افتیدر
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و  ریتخم مرغ و ش قیکه از طر يسود یکرده بلکه حت ادداشتیتعداد آنها را  تنهابرعکس تصور او رحمن نه 

 زین حساب زاد و ولدشان را نکهیجالب تر ا. مورد محاسبه قرار داده بود زیآنها به دست آمده ن يفرآورده ها ریسا

 شیموضوع برا نیاگوسفند دارد و  8مرغ و  40که در حال حاضر حدود  افتیداشته ، مهران در کمال تعجب در

 .خنده دار و بامزه بود اریبس

و گفت  دینما يگذار هیفرامرزخان سرما يپول در کارها افتیدر ينمود که مهران به جا هیرحمن توص تینها در

 .عمل به نفع او خواهد بود نیا دیکه بدون ترد

 

 

 سوم فصل

 هیپا شیبا افزا. شد یاداره م شیگشته بود ، کالس روان تر از سال پ يسپر دیجد یلیاز آغاز سال تحص یمدت

و سارا و  میاستفاده را از حضور ابراه نیشتریمنظور ب نیا يبه کمک داشت و برا ازی، مهران ن یلیتحص يها

 یشدند، گاه یبچه ها م فیتکال یبررسو سارا مشغول  میاز آغاز کالس ابراه” معموال. نمود یمهتاب م یگاه

فعال کالس  ياوراق ، در امال گفتن و خالصه جزو اعضا حیدر تصح یگاه. کردند یم یدگیبه دروس آنها رس

علت هم حضورش در  نیبود مطلوب بوده و به هم زاریسارا که اصوال از ساکت نشستن ب يامر برا نیبودند و ا

بود که در طول  ییزمانها نینمود از بهتر یم يکه در آنجا سپر یاعاتو س رفتیپذ یکالس با دلخواه صورت م

 زیخود، هنوز سر وقت کنار م يها ینظمیها و ب یسابق بود با تمام شلوغ يزمان ها او سارا ریاما سا. روز داشت

 !رییقابل تغ ریبود غ يمربرگشتن او سر شب ا رید. شد یحاضر نم يغذاخور

با تمام  نکهیاز ا. افتیشد او را در منزل  ینم زیرا ن قهیحال با وجود اسب و سگ خود ، همان چند دق یطرف از

 !شد صرفنظر نمود ینم زیسر جنگ داشت ن انیاطراف

 یرا درهم م شیگرفت، در صورت روبرو شدن با او اخمها یاحترام صورت م یبرخوردش با مهران با کم اما

 یم یبعد از گذشتن از کنارش سع يبه او و چند متر دهینرس يداد و چند متر یلب م ریآرام و ز یسالم د،یکش

 ...نیهم! کرد مثل آدم راه برود

 یبه روستا حمله م یدرنده گاه یوانیح. آمده بود که نقل محافل آنجا گشته بود شیدر روستا پ یمشکل همزمان

که تجربه  یکسان. نمود یگوسفندان وارد م یاز جمله مرغ و خروس ها و گاه یاموال اهالرا به  یکرد و صدمات
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دهد که  یو کشتار احشام نشان م ملهگفتند که نوع ح یبودند م دیسف شیداشتند و به اصطالح ر يشتریب ي

 .گرگ باشد دیجانور نبا نیا

 يچند مرد در اطراف برا يشب ها که طبق معمول هر شب ، سارا به خانه برنگشته و جستجو نیاز هم یکی

 يقرار شال و کاله کرده برا ینگران و ب. در منزل بود” مانده بود، فرامرز خان که اتفاقا جهینت یکردنش ب دایپ

 :و گفت دیلباس پوش یعصب زیرفتن را داشت که مهران ن رونیاو قصد ب افتنی

 !امیمن هم م دیکن صبر -

 .ها دامن زد یشد به نگران دایشال خون آلود سارا پ یو وقت دیاز معمول طول کش شیشب گشتن ب آن

،  يرنگ به چهره نداشت و مهران آشفته و مغشوش، مستأصل مانده بود که تاز یاز شدت ناراحت فرامرزخان

 .دیرس ادشانیسگ سارا، به فر

او را بر  دندیرس یدرخت يپا یگرفت و دنبال آن راه افتادند، وقت دنیدر دل آنها تاب يدیشدن سگ نور ام دایپ با

درخت  يکرد، در پا یبود که به روستا حمله م يهمان جانور ي،به احتمال قو یوانیکه ح افتندیآن  يباال

 .بود ستادهیا

از  یشدن آن شد ول یکردند که موجب زخم کینشانه رفتند و شل وانیرحمن و فرامرزخان به طرف ح بالفاصله

 .و فرار کرد امدیدرن يپا

از  يریجلوگ يشده بود و برا یخوردن زخم نیبراثر زم شیزانو. آمد نییسارا خود از درخت پا وان،یاز فرار ح بعد

ر کشد و او مجبو یرا به سمت او م وانیخون ح يبو ایزخم بسته بوده که گو يشال گردن خود را رو يزیخونر

به چنگ  نکهیا يبرا تیافتد و در نها یم نیمزخمش باز شده و به ز يشال از رو انیم نیگردد؛ در ا یبه فرار م

 .برد یدرخت پناه م يبه باال فتدین وانیح

 :رو به فرامرزخان گفت دنیرس نییمحض پا به

 !زدم یم خیداشتم اون باال  ن،یدیعجب به موقع رس یول -

 :کرد ، گفت یرا نوازش م يسر تاز کهیدر حال و

 .جون بهت بدهکار شدم هی ن،یآفر -

 .گفت يشکر ایلب خدا ریو ز دیکش یخان نفس راحت فرامرز

 :خطاب به سارا گفت يبا لحن تند د؛یرس یبه نظر م یعصب اریمهران بس یول

 !وفتادیماتفاقها ن نیا گهیخونه، د یگشت یاگه به موقع برم یکن یفکر نم! يشورش رو درآورد گهید -
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 یرا در هم م شیاخمها کهیدر حال! دور بر نداشته بود؟ يادیروزها ز نیا ست؛یبه مهران نگر رتیبا ح سارا

 !تفاوت از کنارش گذشت یب د،یکش

 یاجازه بده مهران نگاه«گفت  یبسنده کرده و در مقابل فرامرزخان که م ییسرپا يمنزل به خوردن لقمه ا در

 :گفت شهیطبق معمول هم» به زخم زانوت بکنه

 !ستین يزیچ -

 :رو به فرامرزخان گفت. دیرس یاز رفتن او، مهران هنوز آشفته به نظر م بعد

موضوع فکر  نیاصال به ا انجامه؟یرفتار قراره به کجا ب نیآخرِ ا! د؟یروال ادامه بد نیبه ا دیخوا یم یتا ک -

 نیبمونن اون هم در چن رونیوقت ب ریتا د ستندیمردها هم قادر ن ی، حت يزییپا کیتار يدر شبها! د؟یکرد

رفتار نا  يچرا جلو ن؟یگ یبه سارا نم يزیچ اچر. وجود نداره  يگرید ییروشنا چیاز نور ماه ، ه ریکه غ یطیمح

 ییزهایچ هی... دوست داشتن ، محبت و توجه کردن یحت! داره ياندازه ا يزیهرچ ن؟یریگیمعقول اون رو نم

توجه  گهید ن،یکن یکه شما باهاش م يکار نیشه، ا یهست که اگه از حد خود خارج بشه اسمش عوض م

 ...یِنامهربون ست،ین یمهربون ،یِتوجه یب ست،یکردن ن

 :گفت یخان با ناراحت فرامرز

 !یدون یهست که تو نم ییزهایچ -

 :گفت یبا لحن محکم مهران

 دایاز اونها اطالع پ شیهم هست که کماب ییزهایچ هیهست که من ازشون خبر ندارم ،  ییزهایچ هیدرسته،  -

 ایخواد باشه و  یکه م یرفتار سارا هر چ لیکنه دل ینم جادیا یاختالف چیه هیامر در اصل قض نیاما ا! کردم 

 !رفتار شما سارا درسته و نه تارکه نه رف نهیمهمه ا انیم نیکه در ا يزیاون چ... رفتار شما لیدل

 :در موجه کردن برخورد خود گفت یخان سع فرامرز

 !بکنم؟ دیکار با یچ یگ یم-

 :جواب داد دیتأک با

 !دیریاشتباهش رو بگ يرفتارها يجلو -

 !ستیها ن یسادگ نیموضوع به هم -

 :گفت تیقصد کوتاه آمدن نداشت، با جد ایکه گو مهران



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا امیدوار   – یوحش يآهو

wWw.98iA.Com ١٥٠ 

 یچه عمل تونیتو زندگ ایو  دیکرد ییچه کارها” ندارم شما قبال يمن کار! خواد باشه یکه م یموضوع هرچ -

 يتونسته همه  ياون چه کار کرده و چطور ایکه سبب شده سارا نتونه به شما اعتماد کنه و  دیرو مرتکب شد

که امروز سارا با مرگ فقط  نهیا همدونم اون  یرو خوب م زیچ هی یشما رو در مقابل خودش خلع سالح کنه ول

قدم فاصله روهم  کیاون  گهیگرفته فردا د شیکه اون در پ یروش نیدم فاصله داشت و از کجا معلوم با اق کی

 يریمرده نگ یکه ماه یتازه است اما به شرط يریرو از آب بگ یگن هر وقت ماه یدرسته م! نداشته باشه؟

چون بعد از .  نیامروز اقدام کن نیهم دیبا ن،یبکن يشما اگه قراره کار خانفرامرز ! خوره یبه درد نم گهیچون د

 !خوره ینم يدرد چیکردن به ه الیواو گهیحادثه رخ داد ، د نکهیا

 :گفت نیخشدار و غمگ يبا صدا د،یکش یخود م لیدست بر سب کهیدر حال فرامرزخان

 !من در حق مادر سارا و پدرش ظلم کردم -

 :به اشک نشسته ادامه داد یبا چشمان و

به خواسته  شهیهم رم،یوقت بهشون سخت نگ چیآوردم با خودم عهد کردم ه نجایبچه هاشون رو به ا یوقت -

بزرگ شدن،  یکنن و وقت یبچه هستن بچگ یفرصت رو براشون فراهم کنم که وقت نیهاشون احترام بذارم، ا

 نجایو هرگز نتونست ا شتندا یخوش يخونه خاطره  نیوقت باهام صاف نشد، اون از ا چیدل سمانه ه! يسرور

 نجایکه ا یهم داشت، چند ماهه اول یشلوغ و نا آروم عتیاومد، طب نجایسارا کوچک بود که ا یرو تحمل کنه، ول

تونست آرومش کنه ، سمانه  ینم زیچ چیکس و ه چیکرد که ه یم هیو داد و گر غیاومده بودند، اون قدر ج

اومد  نجایا یوقت. رفت یاز حال م یکرد که از خستگ یم هیگر يبقدر! عادت داشته بغل پدرش بخوابه گفتیم

 ...خواست یبود، مادرش رو م رخوارهیهنوز ش

 :و ادامه داد دیکش یگرفت، آه یرا م شیشدن اشکها يداشت مقابل جار یسخت به

 شکستن اون خوشش ياز دستم افتاد و شکست ، سارا از صدا یروز استکان هی! پوست و استخون هیشده بود  -

دادم  میاستکان داشت یاون روز هرچ. دیپرتاب کرد و خند نیزم يبرداشت و رو یاومد و ساکت شد و بعد استکان

 یهرچ. بود یبیاز اول بچه عج! خورهب میغذا بهش بد الهیپ هی میدستش تا بتونه بشکنه و ما باالخره تونست

کرد و برعکس از مرغ و خروس و گربه و اسب  یپرت م يگرفتم به گوشه ا یو عروسک م يبهش اسباب باز

کرد ، از  یم یرفت شلوغ یگرفت، از درخت باال م ادی يزود اسب سوار یلیاومد خ یخوشش م واناتیح ریو سا

 یپسر داشته باشم از کارهاش خوشم م هیشه دوست داشتم یبرد و من هم که هم یخطرناك لذت م يکارها

 یاون زمان م... زرگتر که شد کارهاش هم خطرناك شد و البته خودسرترب یشدم ول ینم چشیپاپ ادیاومد و ز
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دونست  یراجع به گذشته م زهایچ یلیخطرناکش بشم اما برخالف تصور من اون خ يکارها یخواستم مانع برخ

 ...نکهیگرفت تا ا یجبهه م بلمدر مقا نیهم يو برا

 سخن او بود، يسر تکان داد و ساکت شد، مهران صبورانه منتظر ادامه  فرامرزخان

 :گفت یبا کالفگ فرامرزخان

گوش بده،  یبه حرف کس ستیقدر بدون که اون حاضر ن نیهم یافتاده ، ول ییچه اتفاق ها ستیمهم ن گهید -

تو  يبخوام طبق گفته  حاال به فرض هم من!! میبه کار هم نداشته باش يکار میما قرار گذاشت! بخصوص من

مؤثر باشه، تازه از عکس  ادیتونه ز ینم ستمیخونه ن شتریدو ماه ب یکی یمن سال نکهیبا توجه به ا یعمل کنم ول

 !کنم یالعمل سارا صرفنظر م

 :رفت، گفت یبود مرتب در ذهنش رژه م یمدت يزیچ کیمتفکرانه پا به پا شد،  مهران

 !رهیرو به عهده بگ تیمسئول نیا دیبا یکیکرد،  يکار هی دیبا ؟یبه هرحال که چ -

 :تعلل گفت یخان با کم فرامرز

 ؟یک” مثال -

 :سپس مصمم پاسخ داد . کرد یمکث

 !من -

 :گفت رتزدهیح... شد رهیبه شدت جا خورد و با چشمان گشاد شده از تعجب به مهران خ فرامرزخان

! دید یبه هم نم یدرست و حساب کیسالم عل یحت هنوز که هنوزه یول ،یینجایهست که ا یتو دو سه سال -

 ممکنه؟ يزیچ نیچطور چن

 :در قانع کردنش کرد یسع

من هم عکس  دیشا دیزد یحرف رو به من م نیا شیکنم ، اگه دو سال پ یمن احساس شما رو درك م -

 شتریآشنا شدم ، ب اتشیبا روح شتریب نه،یش یکه سارا سر کالس من م هیحاال مدت یالعمل شما رو داشتم ول

 !نمتو یاز کالس هم م رونیحتما در ب امیاگه در کالس تونستم باهاش کنار ب. شناختمش

 :گفت یخان با اندك مکث فرامرز

 !؟ يدار نانیاطم یزن یکه م یتو راجع به حرف -

 !رسه؟ یبه نظرتون م يشما راه بهتر -

 :ادامه داد نانیاطممهران با . گفت » نه«لب  ریتکان داد و ز يسر فرامرزخان
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 !زنم بتونم یام رو بکنم و حدس م یسع دیمن با ستین يا گهیراه د یپس وقت -

 :گفت د،یرس یبنظر م یناراض یکه هنوز کم فرامرزخان

 !رهیبهش سخت بگ یدوست ندارم کس -

 :مهران متقاعد کننده بود لحن

 گرانیکنه ، به حق د تیرو رعا يچه حدود رهیبگ ادی دیاون فقط با رهیبهش سخت بگ یکس ستیقرار هم ن -

حق و  تیرعا یعنی یاجتماع یزندگ! نهیجانداران هم ریانسانها و سا یزندگ نیتفاوت ب! نیاحترام بذاره، هم

و ! هست تیقانون انسان رفتنیذ، فقط رها کردن قانون جنگل و پ ستین يریسختگ نیا گران،یحقوق و حدود د

 ...گرانینفع خودشه تا د به شتریموضوع ب نیبطور حتم ا

و در کشمکش  دیکش یخود م لیخود به هنگام فکر کردن ، دست به سب یشگیطبق عادت هم فرامرزخان

 :درست سکوت کرده بود، عاقبت گفت شهیاند

 یزد قبول نم یبهم م یحرف نیاز تو چن ریغ یبمونه هرکس ادتی یول! خب مهران ، تالشت رو بکن اریبس -

 یینه تنها من بلکه تمام کسا يبود نجایکه ا یدر مدت. کنه ، بهت اعتماد دارم  یدر مورد تو فرق م یول. کردم 

 نیو در ا یجا باز کن یتو دل اهال یونستتو خوب ت. بودن یکه باهات در ارتباط بودن از رفتار و اخالقت راض

رو  زیچ هی یول. کردم نانیعلت هم هست که بهت اطم نیبه هم دم،یازت ند یستیکار ناشا چیمدت من ه

 یفکر م یکه گاه يبقدر. و همه کس منه و من با تمام وجود دوسش دارم زیکه سارا، همه چ نهیاونم ا... بدون

چقدر برام با  یگم تا بدون یرو م نایا. اون دوست نداشتم يبه اندازه  میرو تو طول زندگ یکس چیکنم هرگز ه

 يامروز به اندازه . عالقه دارم شیکه من هم به سالمت نهیدم علتش ا یرو بهت م ياجازه ا نیو اگر چن! ارزشه

 یراضکنم  یمن فردا باهاش صحبت م. براش رخ بده يخواد اتفاق بد یدلم نم” بودم و واقعا دهیترس یکاف

 يتالشت رو برا تینها! زهیبرام عز یلیخ یامانت نیاما مهران بدون ا! اش با تو  هیاش با من، بق هیکردن اول

 نیکه در ا ییکه ماه رمضون روزه ان و چشما ییلبا ،یخون یکه م یبه موقع يمن بخاطر نمازها. حفظش بکن

 !نک دمیکنم، پس رو سف یبهت اعتماد م ده،یمدت جز به متانت نچرخ

 :افکند و آهسته گفت ریخود را به ز ينگاه شرمنده  مهران

 .باشم یدم امانتدار خوب یبهتون قول م یول ستمین دیکه شما کرد یفیهمه تعر نیا قیمن ال -

 

*** 
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 يداد که به زود یم یو خبر از برف دیوز یم يدیکه باد شد يزییروز سرد پا کیآن روز جمعه بود ،  يفردا

رفته بود و  رونیبوده و قبل از همه ب هیاز بق زتریسارا طبق معمول هر روز سحرخ. خواهد کرد دپوشیرا سف نیزم

 .کرد یم يزبود، با ختهیر نیزم يکه رو یفراوان يبرگها يهمراه با سگ خود رو

سر . نمود و به او اطالع داد که فرامرزخان کارش دارد شیدایگشت ، عاقبت پ یبود دنبال او م یکه مدت صفورا

 .پاسخش را داد اقیاشت فرامرزخان با. گفت ریسالم و صبح به خ يوارد شد و با انرژ یحال از گردش صبحگاه

سالم محکمش را با  یبود سارا متوجه حضور او نشد و فقط وقت ستادهیکه مهران کنار پنجره ا ییآنجا از

 کهیدر حال. تر باشد يکرد جد یخورد و سع کهیجواب داد سر کج کرد و از نظر گذراندش؛ از حضور او  يلبخند

 :به طرف فرامرزخان رفت دیلنگ یم یکم

 !دیقاصد فرستاد یسر صبح! چه خبر فرامرزخان؟ -

 :گفت يبزرگ با لبخند پدر

 !؟یلنگ یچرا م یراست ن،یکارت دارم، بش -

 :پاسخ داد يدیق یب با

 !من سراپا گوشم دییبفرما! شه یخوب م ستین يزیچ! کشه یم ریرو زخم زانوم سفت شده ت -

 :و گفت دیکش یفرامرزخان نفس. نشست  و

 !د؟ید یبهتر بود زخمت رو دکتر م یکن ینمسارا؟ فکر  -

 يزیگفت چ یم یوقت نیاز ا شتریپ. اعصابش بود يدکتر بدجور رو نیا رایتکان داد، اخ يحوصله سر یب سارا

رفت، جناب مهران خان حضور  یرفت ، راست م یحاال چپ م یشد، ول یجو نم یپ زیپدر بزرگ ن ست،ین

و عالوه بر آن مجبور نبود  دبو نشیشیباسوادتر از معلم پ یلیبا کالس کنار آمده بود، چرا که انصافا خ. داشت

به خصوص . آورد یاز آن، کفرش را باال م شتریاما ب. بود یشود، پس راض خیاش م یصندل يتمام ساعات را رو

 يبچه شهر نیهر دم قدرت ا یعنی نیا. کند یاش با او مشورت م يمور کاربود، فرامرزخان در ا دهید يچند بار

. پسر را از محدوده خود دور کند نیبسازد تا ا شیخانه برا کی خودش يحاضر بود با دستها. افتی یم شیافزا

 :معترض گفت

 !فرامرزخــان؟ -
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ممکن بود اتفاق  شبیتونه ادامه داشته باشه ، د یوضع نم نیسارا ا یول! خودته لیخب ، هر طور م یلیخ -

 .يرو کنار بگذار ییسر به هوا دیتو با. من نگرانت هستم وفته،یبرات ب يبد

وگرنه ! خورد یحرفها از کجا آب م نیا شهیمشخص بود ر. به مهران انداخت ینگاه. سارا درهم رفت ي افهیق

پسر آرام رد شده  نیخودش بود که تاکنون از کنار ا ریال تقصاص! داد یحادثه ها رخ م نیبار نبود که از ا نیاول

که از آنجا  ییگشت به همانجا یبرم وکولش  يگذاشت رو یادبش کرده بود، دمش را م یاگر کم دیبود، شا

حرفها بسته  یکارها و بعض یبعض ياشغال کرده و دستش برا شیمعلم را برا گاهیکه حاال هم جا فیح! آمده

 .بود

 !پاسخ نگذاشت یاو را ب قیه عمنگا مهران

 :نداشت، از جا برخاست و گفت دنیچرت و پرت شن حوصله

 !تونم برم؟ یم! تموم شد؟ -

 :گفت يتر يبا لحن جد فرامرزخان

 !امروز روشن بشه نیموضوع هم نیا فیتکل دیبا. نینه سارا، بش -

 :گفتن با

 !فهمم یمن منظورتون رو نم -

 :پدر بزرگ گفت. نشست دوباره

 يزیگذشته جون خودت برام از هرچ نایا ياز همه ! تو به تنگ اومدن يرفتارا نیهمه از ا گهید! گوش کن -

عاقالنه تر رفتار  یکردم هرچه بزرگتر بش یفکر م یستیقائل ن تیخودت هم اهم یبه سالمت یمهمتره، تو حت

 !...دننشده بلکه با بزرگتر شدن کارهات هم خطرناك ش نطورینه تنها ا یول ،یکن

 :کالم او آمد نیماب یبا لحن تلخ سارا

 ...شهامت، تهور و شجاعت بودن يپسر بودم کارهام نشانه  هیحاال اگه . دخترم هیکه  نهیمشکل شما با من ا -

 :که تا آن لحظه ساکت بود، مداخله کرد مهران

 رونیبه بعد ب یساعت هیحق نداشتم از . کردم تیرو رعا يحدود شهیپسرم ، هم کیمن هم که ! ستین نطوریا -

. ستین گرانیپا نهادن حقوق د ریشهامت ز. امیخواد به خونه ب یحق نداشتم هر وقت و هر جور دلم م. بمونم

کنن  یم دایمعنا پ یکلمات وقت نیا! هیا گهید زیشهامت و شجاعت چ. ستین گرانیبه د یاحترام یشجاعت ب

 یگ یم ن،ییکوه پرت کنه پا يکه بره خودش رو از باال یتو به کس نمیبب. ندکه در جهت کمک به مردم باش
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. شه یده، موجب زحمت مردم نم یرو آزار نم گرانیباشه انسان جسور د ادتی! گم احمق یمن به اون م!شجاع؟

 باشن؟همه دنبال تو بگردن، نگرانت  دیبا یتا ک

 :داد، حرف او را قطع نموده، رو به فرامرزخان گفت یبهم فشرده به سخنان مهران گوش م يکه با دندانها سارا

 !نداره یکس هم ربط چیکنم ، به ه یدلم بخواد م يمن هرکار یول -

فرامرزخان  يبجا. آمد یکوتاه نم گرید یول» .کن يبرو کوچه خودتان باز« واضح بود  فیحر يبرا امشیپ

 :جواب داد

در هر سن و مقام و  دیانسانها با! دوست داره انجام بده يکه هرکس هرکار ستیجنگل ن انجیا! شه ینم -

به خواسته هات احترام  گرانیخواد د یاحترام بذارن، همونطور که تو دلت م گهیکه هستن به حقوقه همد ییجا

 گرونید یو نگران تیاذ موجبات آزار و نیاز ا شتریو ب يحق رو به اونا بد نیا دیبدن، تو هم با تیبذارن و اهم

 !ياریرو فراهم ن

 :دیباز رو به فرامرزخان کرد و پرس. بود، نفرت و غضب را با هم در نگاهش داشت نیخشمگ یحساب

 !د؟یخواه یم یاز من چ ”قایدق -

 :صاف کرد ییگلو فرامرزخان

 !يمهران گوش بد يبه حرفها نیخوام بعد از ا یم -

 :آنها کرد يبه هردو یو ناباورانه نگاه شیبه گوشها ينااعتماد با

 !؟یچـــ -

 :گفت د،یکرد همچنان با آرامش سخن گو یم یفرامرزخان که سع. کارش مانده بود کی نیهم

 ستمین نجایمواقع ا شتریمن ب نکهیبا توجه به ا یول. منه يمهران همون خواسته ها يسارا ، خواسته ها نیبب -

. معلم تو هم هست یاز طرف! نجاستیا شهیداشته باشه اما مهران هم ییجراتونه ضمانت ا یپس خواسته من نم

 .ذارمرو به عهده اش ب تیمسئول نیتونم ا یهست که م يفرد نیپس مناسب تر

 :برافروخته گفت سارا

 !و اگه قبول نکنم؟ -

 :دیکش یآه فرامرزخان

 !الدوله عیرف يپدربزرگت آقا شیشم بفرستمت پ یاون وقت مجبور م -
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در چشمان فرامرزخان چشم دوخت و آشفته حال و  ”مایاز کوره در رفته بود، مستق یاز جا برخاست ، حساب سارا

 :ناراحت گفت

. که بزرگ شدم، بهش انس گرفتم ییمن، جا یمنه، محل زندگ يخونه  نجایا دیکارو بکن نیا دیتون یشما نم -

شما حق . خودم ساختم يکه خودم با دستا گهید يزهایچ یلیهستن، اسبم، سگم و خ نجایدوستان من همه ا

اگه قرار بود . نیکرد ید فکر امروز رو میبا نجایا دیاون روز که منو خواهرم رو به زور آورد! دیرو ندار يکار نیچن

 ...موندم نه حاال که یم دیپدر بزرگم بمونم از همون اول با یکیاون  شیپ

 :نفس زنان ادامه داد نفس

گفتم  یم! خواستم ینم! خواستم باور کنم یاما نم دیکرد ییچه کارها” بودم شما قبال دهیشن! شه یباورم نم -

تو دل شما  یرحم چیکنم، ه یباور م. کنم یاما حاال باور م! ستین يطور نیشناسم ا یکه من م یفرامرزخان

 !یلیخ ن،یرحم هست یسنگدل و ب یلیشما خ! وجود نداره

 .و دور شد دیدو رونیبدهد ب یبه کس یمهلت پاسخ نکهیبدون ا و

 يبا صدا. پر شر و شورش تنها عامل تپش قلبش بود ينوه  نیا. شده بود نیخروج او، فرامرزخان هم غمگ با

 :گفت يآهسته ا

 ؟یاگه بخواد بره چ -

 :او را شناخته بود يادیمدت تا حد ز نیباال انداخت، در عرض ا يسر مهران

 !ره یراحت، نم التونیخ -

 :گفت يلبخند مچهیکند و با ن هیداد تک یپسر جوان داشت به او م نیکه ا یالیآرامش خ نیکرد به ا یسع

 !پوست از سرت کندم ها ،یکن تشیاذ ای يریبهش سخت بگ ادیز يبمونه بخوا ادتیدکتر،  یه -

 نیادر مدت حضورش شاهد محبت صادقانه اش نسبت به . مورد شک نداشت نیزد، نگفته هم در ا یتبسم

 :مطمئن گفت. دختر بود

 ...فتهیبراش ب یاتفاق ،يهمه هوش و توانمند نیبا ا يدوست ندارم، دختر! ادیم فمیراستش ح -

 .راستا سکوت کرد نیدر ا يادیز يرغم داشتن حرفها یعل و

نخست . ساکت بود شهیبرعکس هم. دور و بر غروب آفتاب بود که به خانه برگشت. از سارا نشد يعصر خبر تا

بعد وارد سالن شد؛ فرامرزخان و مهران هر دو حضور  یساعت. نکرد چشیسؤال پ یکس. به اتاقش زد يسر

 :گفت يداشت، با لحن سرد یاز ناراحت يکه چهره اش هاله ا یدر حال. داشتند
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 !بکنم؟ دیکار با یچ! بمونم نجایگرفتم ا میتصم -

 :بود مین مالفرامرز خان برعکس او، تا حد امکا لحن

 دکتر؟ ایمن بگم  يخوا یحاال م ،یگرفت یدرست میتصم -

 :به فرامرزخان کرد و تلخ گفت يا رهینگاه خ سارا

 !از شما بشنوم يزیخوام چ ینم -

 :کرد، ادامه داد یرو به مهران م کهیدر حال و

 .دییشما بفرما -

 :دیرس یبه نظر م یو ناراحت سارا، مهران راض نیغمگ ي افهیرغم ق یعل

 !؟ینیش یچرا نم -

 !راحت ترم ينطوریا -

 :دیکش یقیبه موافقت تکان داد و نفس عم يسر مهران

قبل  یعنی یعصرها به موقع خونه باش نکهیاول ا! ستیمشکل ن ادیخوام ز یکه من ازت م يزیخب، چ اریبس -

به  ییهر وعده غذا نکهیمطالب و دوم ا ي هیدارم تا بق يشتریموضوع اصرار ب نیا يشدن هوا و رو کیاز تار

 !ستین يادیز ي ستهخوا نیخونه ها و تمام خونواده ها، ا یمثل تمام یحاضر باش زیموقع سر م

از  یداده و عکس العمل خاص هیتک واریاو به د یول. خواست عکس العمل او را مشاهده کند یشد ، م ساکت

 :گفت یحوصلگ یبعد با ب. لب زمزمه کرد ریز يخانواده را همراه با پوزخند يهر چند کلمه . داد یخود نشان نم

 اش؟ هیبق. خب، من منتظرم -

 یکس چیبه ه یو جان یمال بیآس نیبعد از ا نکه،ی، اون هم ا گهیمطلب د هیفقط ! نمونده یباق يادیز زیچ -

 !ینرسون

که نگاه  ییاز آنجا. زد يشخندیو ن دیدرهم کشحرف ابرو  نیا دنیلحظه آرام بود، به محض شن نیکه تا ا سارا

رو به پنجره و پشت به اتاق . کنده شد و به طرف پنجره حرکت کرد واریاز د د،ید یمهران را متوجه خود م

 .ستادیا

 یچشمان. رحمانه به چشمانش حمله ور شده بود یکه ب یکرد، بغض یخود احساس م ي نهیرا درون س یبغض

سرد . پنجره را لمس کرد يبخار گرفته  ي شهیدستش را باال برد و ش! گرفته بود بسوزد اما نبارد ادیکه سالها 

 قیچند نفس عم. کرد یخنک م اشد و دلش ر یم يانگار از نوك انگشتانش تا درونش جار شهیش يسرما. بود
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دوباره به طرف اتاق  »یو جان یمال بیآس« :کرد یلب تکرار م ریز يزیبا لحن تمسخرآم کهیو در حال دیکش

 :برگشت

 .نرسونم یبه کس یو جان یمال بیآس گهیکنم د یم یباشه، سع -

 :آب دهانش را قورت داد یبه سخت و

 !گه؟یخب د -

 :گفت مترینظر داشت، مال ریحالت او را ز رییتغ یبا بهت زدگ مهران

 !نیهم ست،ین يا گهید زیچ -

 : دیپرس یآرام به

 !کنم؟ يتونم سوار یم یعنی -

 :دیمتعجب خند مهران

 !یینجایاسب سوار ا نیتو بهتر ،یتون یمعلومه که م -

 :دیمحو از لبانش گذشت و پرس یلیخ یتبسم

 !؟یچ يراندازیت -

در باال  يراندازینداره بلکه خوب هم هست، چون ت يرادینداره، نه تنها ا يرادیاگه شرط سوم رو نقض نکنه ا -

 .مؤثره اریبردن اعتماد به نفس ، قدرت تمرکز و دقت بس

 :دیسارا آرام تر از قبل بود، پرس ي چهره

 !؟یکارها چ لیقب نیچه بدونم ا... و واریدر مورد باال رفتن از درخت و راه رفتن رو د -

 :از تحکم گفت یخال یبا لحن مهران

خودت ارزش قائل  یخوام به سالمت یمن فقط ازت م. کار نکن یچ ایکار بکن  یگم چ یسارا ، من نم نیبب -

 !یمواظب خودت باش یتون یکه م ییو تا اونجا یبش

 :فکر گفت یکم با

 !؟یشما عمل کنم، چ يمن نتونستم به خواسته ها یلیاگه به هر دل... حاال -

 :قاطع جواب داد یلیخ

که،  یاگه تو به دو نفر برس نمیبب. مهم هستن اری، چون علت کارها بس ستین یمناسب يکلمه  یلیبه هر دل -

 ياز رو يگریچون سگش هار شده بود و مجبور بود و د یکیسگشون رو کشتن به دو علت مختلف ، ” مثال
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و از  یکن یم يهمدرد یاولکه با  نهیاز ا ریغ! ؟ یکن یم دایراجع بهشون پ یچه احساس ،یو سرگرم حیتفر

 نیا ریدر غ! نداره یاشکال یکارت داشته باش يبرا یپس اگه تو هم علت درست و منطق! ؟یش یمتنفر م یدوم

 !میریگ یم میتصم تیبه موقع یصورت بستگ

 :دیپرس يجد یلیخ

 !شما؟ ایمن  ؟یاز نظر ک یدرست و منطق -

 يادیز. نزندلبخند  د،یرس یبچه به نظر م یکه هنوز به اندازه کاف شیکرد در مقابل حرف فرد روبرو یسع یلیخ

مختلف او را با هم جمع کرده  اتیتوانست خصوص ینم یگاه. را در کالس هم تجربه کرده بود نیبود، ا قیدق

. نمود یم دیکه خود شاهدشان بود، بع یالاعم یانجام برخ ت،یدرا یگاه یهمه دقت و حت نیاز ا. قرار دهد کجای

 :گفت

 !یمنو هم قانع کن یتون یم” باشه ، مطمئنا یاگه کارت از نظر خودت منطق -

 :دیخود پرس یشگیهم ینیزبیمهران با ت. هم فشرده شد ياز هم فاصله گرفت و دوباره رو یاو اندک لبان

 ؟یبگ یخواست یم يزیچ -

 .نبود یمهم زیچ -

 !خوام بشنوم یم -

 :گفت د،یخواست بگو یکه م یمطلب تیدر مورد اهم مردد

 ...درخت، کنار آب ریتو باغ ، ز. بخورم رونیدوست دارم ناهار رو ب مواقع یراستش بعض -

 :جوابش را داد راحت

 ایب. ستیسن تو ن يبرا یناهار مناسب وهیضمنا م. میاطالع بده تا منتظرت نباش” نداره، فقط قبال یاشکال -

 !هم هست؟ يا گهید زیچ. ببر ریناهارت رو از مهتاج خانوم بگ

 .پا به پا شد یکم

 :رفتن بحث، درست برخالف انتظارش، گفت شیپ یخوشحال از منطق مهران

 !بگو -

باغ  يقدم بزنم آخه صبح ها حال و هوا رونیب یشم، چون دوست دارم کم یم داریب هیمن صبحها زودتر از بق -

 !رسم یم ریقشنگه، اگه بخوام برگردم خونه و صبحونه بخورم برا کالس د یلیخ

 :زده و گفت یتبسم. ارا انداختبه س يزینگاه ت مهران
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 یورقه اصالح م ایمشغول طرح سؤال هستم  ایشب  يخوبه، متأسفانه من تا نصفه ها یلیبودن خ زیسحرخ -

 ياگه صبح اول صبحونه بخور... بشم داریتونم صبح ها زودتر ب یشم و نم یفردا آماده م سیتدر يبرا ایکنم و 

 هست؟ ینداره، باز هم مطلب يرادیا يبعد برا قدم زدن بر

 !تونم برم؟ ینه، م -

 !البته -

 .بود که به داخل اتاق آمد یبهتر از وقت یلیرفتن خ رونیحالش به هنگام ب. رفت رونیب يآهسته ا يگامها با

هم از  اقیاشت یکرد ول ینم ياز آنچه گفته شده بود تعد. حد سارا همراه بود یب يروز اول با اخم و سرد چند

سکوت،  نیشکستن ا يکه برا ییتا جا. شد یقابل تحمل م ریسکوتش در سر غذا غ یگاه. داد یخود نشان نم

 :گذاشت، مثل یم هیمهران از خاطرات روزانه اش ما

 فالن کس سرخک گرفته؟ یدون یم -

 آقا شونه اش در رفته؟ میکر -

 !رفته نییکالس دوم پا ينمرات بچه ها -

 ؟یطرح کن یاضیها سوال ر یکالس سوم يابر يحوصلشو دار -

- ... 

با گذر زمان  یول» نه « ، » اوهوم« دو کلمه در حد  یکی ایتکان دادن سر بود و  ایکه حداکثر جواب سارا  لیاوا

را هم او بازگو  یکرد، موضوع یم يزیناپره يادیکه ز یو گاه! شد یم شتریتعداد کلمات مورد استفاده اش ب

باشد و از  نیکرد مثال سنگ یم یسع یلیخ کهیو در حال» !خورده نیصاف به زم نیزم يرو ردادیت« کرد  یم

» !دیهم دور خودش غلت يتوپ چند دور نیع« داد  یادامه م يپسرك غش نکند، جد نیخنده در مقابل ا

 !موجب خنده بود شیتوپولو برا ردادیاصوال ت

نگشته  جادیدر برنامه اش ا يادیز رییتغ. شد يعاد شیمطلب هم به سرعت برا نیا گر،ید يهمه کارها مثل

 ...خود يها یو سروصدا و شلوغ اتیسابق بود با تمام خصوص يمورد نظر ، همان سارا يزمانها تیبود،جز رعا

از کار آنان و البته غر  یشد و کل یمحسوب م یخدمتکاران نعمت بزرگ يبرا يغذاخور زیحضور او در سر م اما

 .بود کاسته شانیزدن ها

البته مهران ! هوا بود یکیبرگشتن به موقعش قبل از تار د،یرس یفوق العاده به نظر م انیم نیکه در ا يزیچ اما

گرفت، اما تا آمدن  یم دیگاه او را ند یساعته گاه و ب مین يرهاینمود و تأخ ینم يریمورد سختگ نیدر ا ادیز زین



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا امیدوار   – یوحش يآهو

wWw.98iA.Com ١٦١ 

کرد ، که اغلب هم به  یم رید زیمهران ن یبود وقت دهیاو موجب گرد نیهم. ماند یصرف غذا منتظر م ياو برا

 !گرفت، سارا هم منتظر او شود یصورت م مارانیسر زدن به ب ایو  یاورژانس ماریب دنیعلت سر رس

لذت بخش  شیفرامرزخان برا یبود که صرف غذا همراه با مهران و گاه افتهیدر زیاز گذشت چند ماه سارا ن بعد

بعد از غذا،  ایمهران قبل  يبه خصوص صحبتها. کند یروانه شکم م ییاست که تنها و عجوالنه غذا یتر از وقت

 .جذبش کرده بود يروز به نحو یراجع به اتفاقات رخ داده در ط

 .زد یم یکمتر درباره خود حرف یگفت، ول یدرباره دوستانش م يدو جمله ا یکیهر چند  سارا

اول با او همراه بود و  يرفتار و نگاه سارا را که روزها یبود تا تلخ دهیموجب گرد یهم صحبت نیچه که بود ا هر

 ياول مهران چند بار يبه خصوص که روزها! برود نیشد، از ب یم دایدر چشمانش هو زیاز نفرت ن ینشان یگاه

بودن  یو عصب مقاومت. رد کرده بود یلیسب ریپاسخشان را ز یکرده بود ول افتیدر زیجواب تند و خصمانه ن

 .قابل درك بود شیبرا تیاول محدود يروزها

 یاز وقت ناهار م یساعت کیاز معمول به خانه آمد ، حدود  رتریآخر زمستان بود که سارا د ياز روزها یکی

او سر  دنیمهران با د. کند ینشسته و مطالعه م يبه محض ورود نگاهش دنبال مهران گشت که کنار. گذشت

 :ختم کند یرا به شوخ انیتواند جر یکه م ییرد تا جاک یبلند کرد و سع

 یاونا رو قورت م ياالن معده هم داشت هر دو نیرو خورد، فکر کنم هم کهیروده بزرگه، روده کوچ نیبابا، ا -

 !داد

 :گفت یپا به پا شد و به آرام یشد، کم یمردد م یطبق معمول خود که هنگام گفتن حرف سارا

 .کردم رید نیهم ياومده بود، برا شیپ یاز دوستام مشکل یکی یعنی... یب يبرا -

 :شد يراست نشست و لحنش جد مهران

 !اد؟ی یاز دست من برم یکمک -

 !نه خودم حلش کردم -

 :زد  یتبسم

 .میپس بدو ناهارمون رو بخور -

 :به او کرد و آرام گفت یقبل از نشستن نگاه سارا

 !منتظرتون گذاشتم...  دیببخش... ب -
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 رید یمعموال مهران وقت. کرد یم یعذرخواه رکردنیبود که به علت د يبار نیاول نیاو را نگاه کرد ، ا بمتعج

زد و  يلبخند! آورد یخودش هم نم ياما سارا به رو» .کردم رید نیببخش«:گفت یم دنینمود به محض رس یم

 :گفت

 !کنم یخواهش م -

 

*** 

 

با بهتر شدن هوا امکان  نکهیبه وجود آمده بود؛ اول ا يدیآب شدن برف ها و بهتر شدن هوا ، مشکالت جد با

 يفقط رو. جمعه از صبح تا عصر خانه نبود يروزها یبود و دوم که مهمتر بود، بعض افتهی شیافزا يشلوغ کار

 ».دیناهار منتظرم نباش«گذاشت که  یم یادداشتی يغذاخور زیم

 نکهیا يشد و درباره  یبا اسب رهسپار م شهیموارد هم نیگشت و در ا یرفت و عصر برم یزود م یلیخ صبح

 يرا اسب سوار يادیاو معلوم بود که احتماال راه ز یاما از خستگ. گفت ینم یبه کس يزیچ زیرود ن یکجا م

 .کرده است

به  ینبود، مهران نگران و عصب شیدایاز غروب آفتاب گذشته بود و هنوز سارا پ یروزها که ساعت نیاز هم یکی

 .شد یجوابگو م دیبا زیاو، در مقابل فرامرز خان ن تیمسئول رفتیبا پذ. دیرس ینظر م

هوا  یکیخانه بودن او قبل از تار يدانست که مهران درباره  یخوب م د،یبود که سارا سر رس کیتار یحساب هوا

 !نشد ریاو مواجه شد، غافلگ ي دهیدرهم کش يو با اخم ها وارد منزل شد یوقت نیهم يدارد برا يشتریب دیتأک

 .داده و منتظر ماند یتاخت زده است، سالم یزد و معلوم بود که حساب ینفس نفس م کهیحال در

 :آهسته گفت ییصدا یول یعصب یبا لحن مهران

 ؟يموقع کجا بود نیسالم، تا ا -

 .پاسخ گذاشت یو سؤال او را ب دیکش یقینفس عم سارا

 :دیدوباره پرس مهران

 !با توام -

 :دیبا مشاهده سکوت او پرس. هم نداشت یجواب! داد، خسته بود هیتک واریرا بهم فشرد و به د لبانش

 !؟یبگ يزیچ يخوا ینم -
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به او  دیبا یچه حساب يحاال رو. نداشت یاصال قبل از آمدن او مشکل. حواله اش کرد راهیته دلش چند بد و ب در

 :لب گفت ریاد؟ زد یجواب پس م

 !نه -

تا آن زمان در حد امکان . سخت بود يریگ میتصم. فرو برد و شروع به قدم زدن کرد بیدستانش را در ج مهران

 :رو به او کرد و گفت.ستادیا قهیبعد از چند دق. مدارا کرده بود

 ، نه؟ يکرد رید يقبول دار -

 :مهران ادامه داد. و با تکان دادن سر جواب مثبت داد دیکش یپوف

 !خونه يای یو بعد م یکن یم زیاصطبل رو تم يریخب، پس اول م یلیخ -

زود دو دو تا . در چهره اش نداشت یاز شوخ يکرد؟ نه، اصال آثار یکرد؟ م ینم یکه شوخ نیا. زده شد بهت

. بود دنیآسانتر از درشت شن یتحمل کار جسم. دیرس ینظر مکردن به  دادیکرد، هر چه که بود، بهتر از داد و ب

 .رفت رونیبدون اعتراض ب یخستگ رغمیبه خود داد و عل یتکان

و او را  ستادیا نهیدست به س يچند لحظه ا. شد که مشغول کار شده بود، مهران به اصطبل آمد یم یساعت مین

 :دیپرس یگرفته بود و به آرام دهیتماشا کرد که کال ورودش را ند

 ؟يکرد ریچرا د ای ؟يکجا رفته بود یبگ يخوا یهنوز نم -

 :شکاند، گفت یزبان م يرو ینچ کهیشد و در حال کیبه او نزد یبه او کرد و گام ینگاه سارا

 !خوام جارو کنم یپاتون رو م ریکنار ز دیلطفا بکش -

 :رفت، گفت یم یبه طرف درب خروج کهیدر حال مهران

 !پس به کارت ادامه بده! باشه -

 که بود؟ گرید نیا. ستیو به پشت سرش نگر ستادیاز خروج ا بعد

... 

 :گفت. جواب ماند یدوباره سؤال مهران ب نکهیبار هم بعد از ا نیاتفاق تکرار شد و ا نیهفته بعد دوباره ا چند

 ؟یکار کن یچ دیکه با یدون یم -

 :دیجواب شن و

 بله -

 !به طرف اصطبل رفت و
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 !قرار نبود قطع شود انیجر نیا ایگو اما

 :مهران خطاب به سارا گفت یوقت رکرد،ید نیاز دوباره رخ دادن ا بعد

 !پس برو به کارت برس -

 :جواب داد روزمندانهیو پ طنتیپر از ش یبا نگاه سارا

 !کردم زیقبل از رفتن اصطبل رو تم -

عجب . دیرا که بر لبانش حمله کرده بود، پنهان نما يو تعجب فراوان ، نتوانست لبخند رتیمهران با وجود ح و

 یدو هفته، گاه یگاه. اوال روز رفتن او مشخص نبود یول! رود یدوست داشت بداند کجا م یلیبود؟ خ يدختر

 یراند و کس یاسب ما سارا با سرعت تمام یافتاد و ثان یاو م يرفتن ها نیچهار هفته فاصله ب یسه هفته و گاه

 !گرفته بود و نه در حد تاخت ادی ازیرا در حد ن يبخصوص مهران که سوار. شد ینم بشیقادر به تعق

آمده  شیپ شیبرا یمشکل مانیاطراف به هنگام زا ياز خان ها یکیرخ داد، همسر  زین يگریاثنا اتفاق د نیا در

آوردن  يرا برا يمنظور خان چند نفر نیا يبرا. انجام دهد يدانست چه کار ینم شانیروستا يبود که قابله 

بچه و . داشت یمیهوش رفته و حال وخ زاو ا د،یرس ضیسر مر يدکتر باال نکهیمهران فرستاده بود، بعد از ا

 :مختصر به خان گفت يا نهیمهران بعد از معا. مادر در معرض خطر قرار گرفته بودند

 .داره یبه جراح ازیهمسر شما ن.  دیآ یاز دستم برنم یکمک تخصص ندارم و نهیزم نیمن در ا -

 ازیکار تخصص ن نیداشت که ا دیشده کمکش کند و مهران هم تاک يخان اصرار داشت که دکتر هر طور یول

نبود که بشود  يو فاصله شان هم تا شهر آن قدر ریمتاسفانه مس. دیآ یاو برنم يعنوان از عهده  چیدارد و به ه

 .رساند یدرمانگاه ای مارستانیآنها را به ب

 :خان به دکتر گفت تیصحبت و بحث در نها ياز مقدار بعد

 !نیچون پزشک دیبه همسرم کمک کن دیتون یاز ما م شتریباشه شما ب یبه هر حال هر چ -

او انجام دهد و با توجه به  يراب دیتواند و هر چه از دستش برآ یکرد، تا هر قدر م یمهران را راض تیدر نها و

کرده بود؛  دیباشد ، تاک یاندك م اریقابله به وضوح گفته بود که احتمال زنده ماندن مادر و فرزندش بس نکهیا

 چیه زین تیداده بود که در صورت عدم موفق ولاز شما ندارم و ق يادیمن انتظار ز دیشما تالشتان را بکن

 یاز عهده کس يگریچون کار د. دیما شما هست دیام نیگفته بود بعد از خدا آخربا التماس .نداشته باشد یاعتراض

 !دیآ یبرنم

 .بود رفتهیبه ناچار پذ مهران
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دانست از عهده  یهرگز تجربه انجام آن را نداشت و نم یرا مشاهده کرده بود ول یعمل نیاو قبال بارها چن البته

از  یکیو به قول خان حداقل جان  دیکرد که حداکثر تالش خود را بنما یسع ینه ، ول ای دیآ یانجام آن برم ي

 يوقفه  یخدا و تالش ب يو خواسته  طفگشت به ل يسپر یکه به سخت یبعد از ساعت. آنها را نجات دهد

خان از  يشاد. به هوش آمد  زیبعد همسر خان ن یدر آغوش خان قرار گرفت و کم يمهران ، نوزاد پسر

 .نمود يو سپاس گزار دهیبود که او را به آغوش کش يفرزندش بقدر همسر و یسالمت

خود بسنده  يمهران به دستمزد عاد یخواهد طلب کند ول یو هر چقدر م يزیهنگام بدرقه به او گفت هر چ به

 .کرد

بار بود که با  نیاول نیبود، ا نیریش اریاو در قلبش بود، احساسش به هنگام بازگشت از آنجا بس یدستمزد واقع اما

 .داشت يریحس خوب و دلپذ. آورد یم ایرا به دن يدستان خود بچه ا

اسب و دو گوسفند فرستاده  کیتشکر از او  يکه خان برا دیشد، با تعجب د لیکالس تعط یآن روز وقت يفردا

 .بار اسب کرده است هیهد يو مقدار

به  لیما ياسب قهوه ا. ن خنده دار بودمهرا يذوق کرد که برا يسارا چشمش به اسب افتاد بقدر یوقت

و  الیبه  یدست جانیسارا با ه. بود گریبلند داشت و در کل درشت تر از اسبان د ییگردن و پاها. بود يخاکستر

 :و گفت دیاسب کش يبایگردن ز

 !از نژاد ترکمن باشه دیبا -

 :دیغر تیکرد با عصبان یاسب نگاه م يبه بار رو کهیدر حال و

 !بره یکه اسب مسابقه بار نم دندیهنوز نفهم. اسب مسابقه هست هی نیا -

 .زد یم يلبخند سته،یرا نگر جانشیاو ساکت مانده، ه اقیدر مقابل شور و اشت مهران

 :دیهم سارا نتوانست مقاومت کند و پرس تیدر نها و

 .تونم سوارش بشم یم -

 .و تشکر کرد دیبر پشت اسب پر عیپاسخ مثبت سر افتیدر با

 :آمد نییاز چند دور گشت زدن پا بعد

 !هیسرحال و خوب اریاسب بس -

 !باال برده بود اریبس يآموختن فنون اسب سوار يمهران را برا ي زهی، انگ گریو عوامل د یاسب شخص وجود
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 ینظم یها و ب یشلوغ شیکرده بود و آن افزا جادیمشکل ا کی،  شیها ییبایبا وجود تمام ز يگرم بهار يهوا

 !سارا بود يها

 افتی یم يریزمستان به علت فصل سرما حضور مردم و بخصوص بچه ها در کوچه و محله کاهش چشمگ در

سارا که اصال سرش  انیم نیگرفت و در ا یدر کوچه ها رونق م ياما با گرم شدن هوا دوباره رفت و آمد و باز

 .را داشت یشاک نیشتریکرد ، ب یدرد م جانیو ه یشلوغ يبرا

 ینم دایبه مهران پ یموضوع ربط نیگذشته ا يتفاوت که سالها نیبا ا یبود ول نیچن زیگذشته ن يسالها البته

کرد؛ مهران به  یآن سال اوضاع فرق م یتفاوت بگذرد ول یحوادث ب نینمود از کنار ا یم یکرد و او سع

 .امور گشته بود نیدرخواست خود، مجبور به دخالت در ا

با لوازم  میاو و ابراه يو کنجکاو يباز زیبار ن کیبچه ها در گرفته بود و  ریاو و سا نیب ییدعوا يدوبار یکی

بود  دهیامر موجب گرد نیگذشته بود و هم ریبه بار آورد که البته به خ يکم مانده بود که فاجعه ا يمرد رنگرز

 .داشته باشد يبا او برخورد تند يکه مهران چند بار

را با او در  يعث شده بود که سارا از دست مهران دلخور شده و دوباره رفتار سردها با خیسرزنش ها و توب نیا

 .بود که آرامش کند یو مهران درصدد فرصت ردیبگ شیپ

و با  ستادیدم در ا فیوارد اتاق شد و بالتکل یوقت. مهران ، سارا را فراخواند يماه بود که روز بهشتیارد اواخر

 :گفت یشانیدر پ یاخم

 د؟یداشت يربا من کا -

 :گفت یمیبا لحن مال مهران

 !نیبش ایب. خواستم باهات حرف بزنم یآره ، م -

! سر زده بود... بعد هم به... آهان... رفته بود«  د؟یانجام داده بود ییدر ذهنش کرد، امروز چه کارها یعیسر گشت

 :حوصله گفت یب. دیرس یبه ذهنش نم يزینه چ» ... گرید

 ن؟یکار داشت یچ -

 :زد و گفت يلبخند مهران

 !گم یم نیحاال تو بش -

 :اخمالود گفت! و چهار ساعته شده بود ستیبود، مدرسه اش ب يبا او خشک و جد برخوردش
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 گهید! رو هم نشکستم یکس يسر و کله ! سر نهار و شام هم به موقع حاضر بودم ! برنگشتم ریعصر که د -

 ه؟یچ

 :رام شد و گفتآ عیسر یدرهم رفت، ول یمهران کم چهره

 !ازت داشتم یخواهش هیفقط ! نیخب نش ینیبش يخوا ینم -

 :لبانش را جمع کرده بود، گفت کهیدر حال. نگاه متعجبش متوجه او شد! دیشن یم دیجد يحرفها خواهش؟

 !؟یچ -

 .او را دعوت به نشستن کرد یکالم چیه یرا نشان داد و ب يکنار یبا دست صندل مهران

 :گفت ینگاهش مهربان بود، با تبسم. رفت و نشست شیبهت پ با

 ...یهست یسارا تو سوارکار خوب -

 :تکان داد يعجوالنه سر سارا

 خب؟ -

 :تازه کرد و گفت ینفس

 !رمیبگ ادیخواد با فوت و فنش  یدلم م یگرفتم ول ادی ياسب سوار ازیمن در حد رفع ن -

 !؟يد یم ادی بهم

 :مهران گفت. شد  رهیساکت به او خ يچند لحظه ا. کرد یبود باور نم دهیرا که شن يزیچ

 !نه؟ ایآره  -

 :با حرارت گفت! کرد یشد، سرحالش م یجون هر چه به جک و جانور مربوط م آخ

 !شم یخب معلومه خوشحال هم م -

 :زد و گفت یتبسم

 ؟يوقت دار یک. خوبه، ممنونم -

 :خنده جواب داد با

 !شهیهم! من؟ -

 :دیهم خند مهران

 .کنم میوقتم رو تنظ دیپس من با -

 :فکر ادامه داد یبا کم و
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 ؟یموافق 8تا  6صبح که سر کالسم، تا سه وقت ناهار، سه تا شش مطب، با ساعت  -

 :حال گفت نیباور نکرده بود، با ا ادیز هنوز

 !کنه ینم یفرق چیمن ه يبله، گفتم که برا -

 ام؟ی، کجا ب6فردا ساعت  نیخوبه، بنابرا -

 :دیشیاند يا لحظه

 د؟یشناس یاونجا رو م! درخت بزرگ توت ، وسط باغ شیپ -

 !باشه! شناسم  یآره م -

 :حال بلند شدن، گفت در

 !د؟یندار يبا من کار گهید. ارمیاسبها رو خودم م -

 :زد ياز مکالمه شان لبخند یراض

 !خواستم بگم یهم م گهید زیچ هی!... چرا؟ -

 ؟یچ -

 !نی، آفر یخوب نوشت یلیرو خ تیاضیر يورقه  -

 گفت شیشادتر از پ. بزند یکالس از درسش حرف رونیافتاد، مهران در ب یخورد، کمتر اتفاق م جا

 !تونم برم؟ یم -

 .بله ، البته -

 !به سر قرار برسد رید يا قهیدق ستیو موجب شد ب دیآخر سر رس يدرست در لحظه  يماریآن روز ب يفردا

 یفقط به ساعت خود نگاه یحرف چیبدون ه د،یمهران رس یوقت. درست سر ساعت آماده و منتظر دکتر بود سارا

 !کرد

 :گفت! حرکتش واضح بود مفهوم

 !کردم رید د؛یسر رس ماریب هیمتأسفم،  -

 :گفت یبا تبسم سارا

 !کنم یاول رو به تذکر اکتفا م يدفعه (!!) ایمن برعکس بعض! نداره یاشکال -

 .دیباال داد و خند ییکالمش، ابرو کهیت دنیشن با

 :گفت سارا
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 !ن؟یچقدر بلد نمیبب دیحاال سوار ش -

 :اسب شد و گفت سوار

 کار کنم؟ یچ دیحاال با -

 !دیخب حرکت کن -

 :که همچنان خندان بود، گفت مهران

 !گفتم؟ یبه تو م یچ يبرا گهیتونستم، د یاگه م -

- دیگرفت ادی ازیدر حد رفع ن دیخودتون گفت... ا. 

 !بره یو راه م رهیگ ینفر افسار اسب رو م هیشم  یمن سوار اسب م نکهیا یعنی ازیدر حد رفع ن -

 :دیهم خند سارا

 !زحمتتون نشه؟ یلیخ -

 .کند يتوانست اسب سوار یم يتا حدود. کرد یم یالبته داشت شوخ. دیبلند خند يبا صدا مهران

که سارا  افتیشده، مهران در کمال تعجب در يسپر يروزها یدر ط. ادامه داشت یساعت شش تا مدت قرار

 یراز برنده شدنش در مسابقات م نیامور مورد عالقه خود تمرکز کند و ا يتواند رو یم قیبا حوصله و دق اریبس

 .است یکردنباور ن يو جالب بوده و عالقه اش به اسب سوار بیاسبها عج ياطالعاتش درباره  یباشد و از طرف

. دیفهم یدختر انگار زبان اسبها را م نیا! کند شرفتیپ يحد، در سوار نیکرد در انتها تا ا یباور نم زیخود ن دیشا

اش را از  ياو را، چشمان براق و پر حرارتش را، شور و انرژ يخنده ها يقهقهه  يبار بود که صدا نیاول دیشا

 .کرد یلمس م کینزد

 ...گفت و حق داشت یراست م میابراه دیشا

 .بودن با او در امور مورد عالقه اش لذت بخش بود همراه

 

*** 

 

 :را مقابل او قرار داد يبرگه ا یمرداد بود که رحمان به مالقات مهران آمد و ضمن احوالپرس اواسط

 !.زایچ هیکل حسابته ، اعم از حقوق، سود و بق نیا -

 :گفت يا قهیرحمن بعد از دق. کرد یمربوطه را نگاه يبرگه  مهران
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 !بهت بدهم شنهادیپ هی... ای؟يخواینقد م -

 :کنجکاو سر بلند کرد مهران

 !بگو... ؟يشنهادیچه پ -

بود که با همسرش اونجا  يرمردیصاحبش پ. دوروبرهاست نیهست که گذاشتن به فروش، هم یباغ هی -

حاال . مرد شیمرده ، خانومش هم چند ماه پ شیل پسه چهار سا رمردیهم نداشتن، پ يکرد، بچه ا یم یزندگ

بهش نشده  یچندان یدگیرس ریاخ يچون سالها یداره ول یخوان باغ رو بفروشن متراژ خوب یم رمردیپ يبرادرها

 ”بایتقر يکه تو دار یشده، پول يگذار متی، ق یاصل متیتر از ق نییهم پا لیدل نیو به هم دهید بیآس ی، کم

 !یکن ی، ضرر نم يبه نظرم اگه اونجا رو بخر. هست یمناسب تیموقع. داره یاونجا هم خون متیبا ق

 :او گوش فرا داده بود، با تعجب گفت يکه در سکوت به صحبتها مهران

برم  دینکنه شبها هم با. خواد یم یدگی، اونجا رس دمیکه خر رمیگ ”ایثان! خوره یبه چه درد من م نیاوال زم -

 !کنم یباغبان

 :خنده جواب داد با

 یم ،یکن شهیخاك ر نیخوام تو در ا یکنه، م یم شهیداره اونجا ر نیزم ییآدم جا یگن وقت یم نیبب... نه -

تا به اونجا  یکارگر استخدام کن نکهیا یکیوجود داره ،  نیزم ينگهدار يبعد هم چند راه برا! خوام پابندت کنم

رو به اونجا  يخانواده ا نکهیدوم ا. کنم ینم شنهادیراه رو پ نیمال خودت، اما من ا ییکنن و سود نها یدگیرس

 قیتونه به چند طر یمطلب م نیخود ا. کنن یدگیباغ رس يکنن و البته به به کارها یتا درش زندگ ياریب

و تمام سود  يدسال تو بهشون دستمزد ب انیکنن و روش کار کنن در پا یاول، اونها در باغ زندگ ره؛یصورت بگ

 هیسال بهت بپردازند،  انیدر پا دیرو با يمبلغ قرارداد هی یدوم ، کار و سود هر دو مال خود اونا، ول. مال خودته 

تو و اونا  نیب یدرصد توافق کیسود کسب شده با  تیاز تو ، کار از اونا و در نها نیسوم ، زم. مثل اجاره يزیچ

 .باشه یشه که بنظرم پنجاه پنجاه درصد خوب یم میتقس

 :گفت متعجب

 !د؟یخر یفرامرزخان نم ایهست چرا خودت  یخوب نیاگه زم ،يپس فکر همه جا رو کرد -

تونم بخرم دو  یهاش رو وسعت بده، من هم در حال حاضر نم نیفرامرزخان سالهاست که دوست نداره زم -

 .کردم يگذار هیسرما ییجا شیسه ماه پ

 :با لبخند افزود و
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 .یموندگار بش نجایا ادی یبعدش هم گفتم که بدم نم -

 :فکر کرد و گفت یکم مهران

 نکهیکار کنم و دوم ا یبا باغ چ دیهست با شهیهم يبرم ، منظورم برا نجایبخوام از ا ياگه روز نکهیا یکی -

 !کنم تا در باغ ساکن بشن؟ دایرو از کجا پ يخانواده ا نیچن

فروشم اما در مورد  یسر شش ماه برات م يبر يناکرده بخوا يپول ، هروقت خدا یعنی نیخاك و زم -

باغ  هیندارن  یخوب یشناسم که وضع مال یرو م يخانواده ا هیکه زادگاه خانومم هست ،  ییدر روستا... يبعد

بچه داره پنج پسر و پنج ده تا  دارهده ، پدر خانواده حسن آقا نام  یدارن که کفاف خرج پانزده نفر رو نم کیکوچ

کنه، پسر ارشد حسن آقا ، ابوالفضل  یم یدختر که دوتا از پسرهاش ازدواج کردن و مادرش هم با اونا زندگ

هست  یخوب و باهوش اریدختر کوچک دو سه ساله دارن ، پسر بس هیهست که با دختر خاله اش ازدواج کرده و 

 یاون حوال يباغها نیاز بهتر یکیسال باغ خودشون رو به  عرض دو سه رد. و وارده  يهم در کارش جد یلیخ

خودش  میزد یقبل با هم حرف م یمدت.  ارهی یخب وسعتش کمه و خرج چند خانواده رو درنم یکرده ول لیتبد

جا جمع  هیباغ از هر لحاظ برات خوبه، هم پولت  نیا دیبه نظر من خر. گرده یم یطیشرا نیگفت که دنبال چن

 نیرو با ا یو هم باغ یکن یم افتیسودش رو در انهیهم سال ،یکن یخانواده م نیبه ا یشه ، هم کمک یم

 .یکن دایجا پ چیه یتون ینم متیق نیوسعت و با ا

 :متفکر بود همچنان

 اد؟یبرب ییجا نیچن ياداره  ياز عهده  تونهیم ییابوالفضل به تنها -

 !؟يروش بزار ي، دار میکم دار يدو هزار یکیفقط ! کنم یم نیراحت، من خودم اونو تضم التیآره خ -

 !تو بانکه، در تهران یداشتنش رو که دارم ول -

 .میکن یم هیتسو ندهیزارم بعد با حقوق چند ماه آ یرو من م ي، کسر ياریب يبر ستیاشکال نداره، الزم ن -

با هم جور شده،  طیاال که تمام شراح. ارزد یبه امتحانش م ستیهم ن يبد شنهادیو پ تیموقع دیشیاند مهران

 !بخرد دیچرا نبا

 ؟یکن یاقدام م یباشه، قبوله، ک -

 .فردا نیهم -
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 چهارم فصل

که به  یسال نینمود و چهارم یم سیبود که مهران تدر یسال نیسوم نیا. آغاز شده بود یلیتحص دیجد سال

رفت، تمام  یآنجا بشمار م یاز اهال یکیاو . کرد ینگاه نم بهیبه او به چشم غر یکس گریروستا آمده بود، حال د

 نیاو در کالس و هم تیموقع. شده بود يودنداشت خ پیزودتر از آنچه م. بود قیشناخت، با آنها رف یمردم را م

بر  یمبن یرسم اهال یبرخوردار گردد، از طرف یاهال نیما ب یبود که از احترام خاص دهیطور طبابت باعث گرد

 یروابط کینمودند سبب شده بود که از نزد یروستا را دعوت م نیو شر خود تمام ساکن ریم خدر مراس نکهیا

 یکه در مورد مسائل مختلف روستا صورت م ییها يریگ میکه در تصم يبطور.  ددوستانه با آنها برقرار کن

 .از مسائل مختلف آنها مطلع بود شیکم و ب گریداشت و د یگرفت، حضور دائم

از آنجا خوشش آمده بود، مکان  اریآن باغ بس دنیمهران بعد از د. شده بود  يداریاثنا باغ مورد نظر خر نیا در

امر را  نیآن بال استفاده رها شده بود و رحمن علت ا يکشاورز ریبا نیفقط زم ادیز وهیبود با درختان م یعیوس

او به همراه داشت چرا که فکر  يبرا یبخو ساسآنجا اح دیبهر حال خر. کرد یم انیکهولت سن صاحبان باغ ب

که  يروز! فرامرزخان روبرو شد دیامر با استقبال شد نیاز مردم روستا شده است و البته ا یکیکرد واقعا  یم

الزم قبال توسط رحمن با او زده شده و  يسکونت به باغ آمدند، صحبت ها يابوالفضل و خانواده اش برا

از مهران و کار از آنها باشد و  نیبود که زم دهیقرارداد توافق گرد نیا ید که طبو شدهآنها بسته  نیب يقرارداد

 .گردد میهر دو طرف قرارداد تقس نیبه آن نسبت ما ب یینموده بودند که سود نها نیرا مع يدرصد

 .و استقبال از آنها به باغ رفته بود ییآشنا يروز مهران برا آن

به  يادیز لیوسا د،یدختر به باغ رس کیپسر و  کیدو نفر  نیهمراه با همسر و فرزند خود و همچن ابوالفضل

و  ستیب ایو هفت  ستیالغر اندام ، حدود ب يبود چهارشانه ، قد بلند و تا حدود ياو مرد. همراه خود نداشتند

پر پشت و ته  لیآنجا سب یاهال اکثر مولبلند و طبق مع یشانیداشت و پ يداد، نگاه نافذ یهشت ساله نشان م

کرد و دست داد ، در نگاهش  یکه مهران جلو رفت و با او سالم و احوالپرس یهنگام. به چهره داشت  یشیر

 .کرد به او احترام بگذارد یکه وادارش م افتیرا  یجذبه و متانت

 :محترمانه گفت ابوالفضل

 .خوشحال شدم دنتونیاز د یلیخ. دیدکتر هست يپس شما آقا -

 .نطوریمن هم هم -

 :به ابوالفضل گفت رحمن
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 .دیکن یفکر کنم بد نباشه ،همراهاتون رو هم معرف د،یموندگار بش نجایقراره ا نکهیبا توجه به ا -

 :که کنارش بود کرد و گفت یبا گفتن البته رو به خانم ابوالفضل

 .دختر کوچولو هم دخترم زهراست نیهمسرم هستن و ا شونیا -

 :بعد رو به پسر کرد و

کمک همراه  يشده ، چهارده سالشه، برا يبرا خودش مرد گهیآقا پسر هم صادق هست برادرم، که د نیا -

 ؟يای یصادق چرا جلوتر نم یخودم آوردمش، راست

با مهران داد، قد و قواره اش  یآمد و دست شیکرده بود ، بدون خجالت پ افتیکه از برادر در يبا اجازه ا صادق

 :ابوالفضل گفت. دیرس یاز سنش بنظر م شتریب

وجود نداره و ما از  یما کالس درس يخواد در کالس درس شما شرکت کنه، متأسفانه در روستا یدلم م -

 .مینعمت سواد محروم هست

 :زد، گفت یاو م يبه شانه  یدست کهیبه صادق کرده و درحال يتر قیبار نگاه دق نیا مهران

 .میباهم آشنا بش شتریپس قراره ب -

 :راحت گفت یلیداد، خ ینشان م یکه پسر پر دل و جرأت صادق

 .شم یخوشحال م -

 :گرفت ینگاهش رنگ مهربان نباریبه صادق کرد و سپس رو به دختر گرداند ، ا یبا لذت و افتخار نگاه ابوالفضل

 .دختر کوچولو هم خواهرمه ، نرگس، ده سالشه نیا -

بود  یجثه و خجالت زیداد ر یبرعکس صادق نرگس کمتر از سنش نشان م. رگس زدبه صورت ن يلبخند مهران

 یبنظر م دهیرنگ پر يالغر و تا حدود. کند یجرأت نکرد سر بلند کند و به صورت دکتر نگاه یکه حت يبطور

 .دیرس

 :نام داشت کرد حانهیرو به همسرش که ر ابوالفضل

 !تو دیشما هم بر! صادق! زهرا هم خسته شده، نرگس  د،یداخل خونه رو هم نگاه کن دیشما بهتره بر -

 :از ورودشان به خانه، ابوالفضل به مهران گفت بعد

خوشبختانه  یمونه، ول یگفتن زنده نم یبود، م نطوریاومد هم ایبه دن یاز وقت یعنیهست  یفینرگس دختر ضع -

 .ما هست يبرا یمتیغن نجایحضور شما در ا. نگرانش هستم شهیهم. موند

 :گفت مهران
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 !که سالمته... مطب، انشاا دشیاریب -

 ممنون -

عقب  ادیکالس تا ز دیفردا بفرست نیهست که شروع شده صادق رو از هم یماه هیکالس درس ما  ،یراست -

 .نمونه

 حتما -

اما روز اول حضور صادق در کالس . کالس کرد یآن روز برادر کوچکش را راه يبر طبق گفته اش فردا درست

 !همراه بود يبا حادثه ا

 داینه صادق و نه سارا هنوز در کالس درس حضور پ یگشت ول یم ياز شروع کالس سپر يا قهیروز ده دق آن

 .کرد داشت ریبود که سارا د ياز موارد انگشت شمار یعنی! نکرده بودند

هم سارا و ! روبرو گشت یجالب يوارد کالس شدند، مهران با منظره  آنها يدرب کالس زده شد و هر دو یوقت

 !موضوع که گل مال هم شده بودند نیاز ا میآب بودند ، حال بگذر سیهم صادق خ

 چیسوال پ يکه معلم برا يبه طور. جا خورده بودند لیبچه ها از حضور آنها با آن شکل و شما ي هیو بق مهران

 :گفت یکردن آنها، بعد از مکث کوتاه

 !ن؟یکرد ریچرا د! ه؟یچه سرو وضع نیا! چه خبر؟! خب؟ -

شد، سکوت  یم بشینص شیدکتر، که اصوال کماب يسارا در مقابل سؤاالت و سرزنش ها گریاکثر مواقع د مثل

 :او پاسخ داد يصادق به جا یکرده بود ول

بزغاله افتاده بود داخل رودخونه، رفته بود تا اونو نجات  هی! رده بوددر آو يدختر قهرمان باز نیا نکهیا يبرا -

 !بده

 :دیتکان داد و پرس يکرده، سر افتیدر یو قابل ربط یمناسب حیشد گفت توض ینم هنوز

 !؟يشد سیاون وقت تو چرا خ! خب؟ -

 :بار سارا پاسخ داد نیا و

 !کمک به ما يدر آورد و اومد داخل آب برا يپسر هم قهرمان باز نیا نکهیا يبرا -

 :رو به او کرد و حق به جانب گفت صادق

 !بردش یاومدم که تو و بزغاله رو با هم آب م یاگه من نم -

 :چپ چپ نگاهش کرد  سارا
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 !يفکر کرد -

 :دست خود را به کمر زد کی صادق

 !داخل آب؟ يبر يمجبور ،یرسه بزغاله رو بلند کن یزورت نم یوقت! آخه دختر -

 :به او شده باشد ، با حرص گفت یبزرگ نیتوه نکهیا مانند

 !يدار فیپر رو تشر یلیخ! پسر یه -

به  یکیخواستند تا ظهر  یم يکرد یداد، مداخله کرد، ظاهرا اگر ولشان م یکه به مکالمه آن دو گوش م مهران

 :دو کنند

 .پسر صادقه، برادر آقا ابوالفضل نیاسم ا -

 :به صادق انداخت يا دارانهیرنگاه خ سارا

 !همون که تازه اومدن؟ -

 :کرد و به سمت صادق برگشت دییبا تکان سر تا مهران

 .دختر هم ساراست نیو اسم ا -

 :افتاده باشد، گفت ادشیرا  یانگار تازه مطلب و

 !فهمه؟ ینشناسدش ، نم یتا کس” معموال! دختره؟ نیا يدیتو از کجا فهم یراست -

 :انداخت نییبه سارا کرد و سرش را پا ینگاه صادق

 !اومد، کالش از سرش افتاد یم رونیاز آب ب یوقت -

 :مرتبه به سارا نگاه کرد کیبعد  و

-داره یهمون که مخش تاب برم! فرامرزخانه ينکنه همون ساراست که نوه ... ا! 

 :او را نگاه کرد ریسارا با تح! دیآخر خند يگفتن جمله  نیدر ح و

 !لیتعط لهیتعط ،يکه کال مخ ندار یکیتو  -

 :با خنده گفت صادق

کردم با هم آشنا  یکه فکرش رو م یزودتر از اون! نمتیخواست بب یچقدر دلم م یدون ینم! یپس خودت -

 !!هیعال. میشد

 :آنها گفت يرو به هردو مهران

 !نینیبش نیتون یکه نم ينطوریا! کالس ؟ نیسر و وضع اومد نیحاال چرا با ا -
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 :جواب داد صادق

 ...سارا گفت که یعنی! دختره نیا یول مییایو بعد ب میخونه لباس هامون رو عوض کن میمن هم گفتم که بر -

 :لب گفت ریبه او کرد و صادق که معلوم بود، قصد دارد حرفش را عوض کند، ز يسارا نگاه تند نیح نیا در

 !گهیشد د ینم -

 :گفت یبه آرام مهران

 ...اما در مورد تو سارا. دست از لباسهام رو بدم عوض کن هی ایق با من بخب، صاد یلیخ -

اگر با همان . داد یخود را نشان م يرنگ و بو زییهوا کم کم خنک شده بود و پا. ساکت شد و فکر کرد مهران

برخاست  شیاز جا میهنگام ابراه نیدر هم. بود ادیاش ز یرفت احتمال سرما خوردگ یبه خانه م سیخ يلباسها

 :و به طرف آنها آمد و رو به سارا گفت

 !گردم یزود برم رمیگ یدست از لباسات رو م هیرم از مهتاج خانم  یمن م -

 :شرمنده به طرف مهران برگشت. به خاطر آورد يزیچ ایگو دهیبه دم در نرس! بعد راه افتاد و

 !دیالبته، اگه شما اجازه بد -

 .زود برگرد. نداره ، برو یاشکال -

روزها کوتاه تر . ننشسته بود نیزم يرو یهنوز برف یول دهیاز راه رس يزییپا يمهر بود که کم کم سرما اواسط

! رود یدانست کجا م ینم یجمعه ها خانه نبود و کس یسارا هر از چند گاه. شد یم کیشده و هوا زودتر تار

 یو کس دیرس یبه موقع به منزل م اراس هنگام آفتاب ریبودن روز و غروب د یتابستان به علت طوالن يروزها

 يروزها نیاز هم یکیمشکل او را دوباره زنده کرده بود، در  يزییپا ياما روزها. توانست سرزنشش کند ینم

 نیکرد که ا یزد و با خود فکر م یقدم م یمهران عصب. از سارا نبود يخبر یجمعه، آفتاب غروب کرده بود ول

 !باشد شتهتواند ادامه دا یم یتا ک تیوضع

به . شد یهمراه م تیهم با عصبان یبود و کم کم نگران دهیاز معمول طول کش شتریکردن سارا ب ریبار د نیا اما

امر  نیهم. شده بود کیتار” هوا کامال. در اطراف زد یعلت، سوار بر اسب خود شد و گشت کوتاه نیهم

را بردارد و دنبال  يدو نفر یکی عیو به رحمن گفت که سر قرار برگشت یب. کرد یرا کم م دشید يمحدوده 

 .از او داشته باشد  يخبر دیرفت تا شا میسراغ ابراه زیخود ن. سارا بگردد

 :گفت یدر عوض با نگران. است دهیاو را ند روزیاز او نداشت و گفت که از د يدوستش هم خبر نیا اما

 .امی یمن هم م د،یصبر کن -
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 :دیپرس مهران

 .ذاشتنیسر به سر هم م یلیروزها خ نیا!... به نظرت صادق خبر نداشته باشه؟ -

 .پرسم یرم م یحال ، االن م نیبا ا. کنم ینه فکر نم -

 !دم در باغ فرامرزخان ایباشه، برو بپرس بعد ب -

 .بودند میکنار در باغ منتظر ابراه گریدو نفر د یکیبعد، مهران به همراه رحمن و سجاد و  قهیده دق حدود

 :جلوتر آمد و گفت میابراه. دیبه همراه ابوالفضل و صادق سر رس میابراه

 !کمک اومدن يخبر نداشت ، اونا هم برا -

 :گفت مهران

 .میر یم گهیما هم از طرف د دیآقا رحمن شما و همراهانتون از سمت چپ بر میش یخب ، دو گروه م یلیخ -

 :دیپرس میدر بر نداشت، مهران از ابراه يا جهیگشت آنها نت یگشتند ول یشد که هر دو گروه م یم یساعت مین

 ره؟ یجمعه ها کجا م یدون ینم -

 .بهم نگفته يزینه، چ -

را در دست  یعالوه بر آن ابوالفضل فانوس. دیپاش یم نیرا به زم يبا کنار رفتن ابر، ماه مختصر نور خوشبختانه

 .کرد یوشن ماز اطرافشان را ر یداشت که محوطه کوچک

 ...کردند یو صادق مرتب سارا را صدا م میابراه

 :گفت نیهم يبرا. شنود یاز دور م ییصدا د،یمرتبه به نظرش رس کی

 !لحظه ساکت هیبچه ها،  -

 .گوش فرا داد و

به  زین گرانید. با حدس جهت، به آن سمت حرکت کرد. آمد یم ییواقعا صدا. جهت صدا بود صیحال تشخ در

 .روان شدنددنبال او 

به ! سارا بود يبود، واقعا صدا صیحال کامال قابل تشخ. و او را به نام خواند ستادیشده بود، ا کترینزد صدا

 .سرعت کنار او رفت

 .سارا قابل مشاهده شود تیآن، وضع ییفانوس را باال گرفت تا در روشنا ابوالفضل

 یخاک ییافتاده بود و سر و رو نیزم يرو! آنقدر خوشحال شود یکسان دنیبخاطر د يآورد روز یبخاطر نم سارا

 .کند نیاش را از زم ییتنه باال میبدست خود ن هیآنها با تک دنیداشت با د
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او انداخت؛  يبه سر تا پا قیدق ینخست نگاه. خود در مقابلش نشست يزانو کی يبود، رو کشیکه نزد مهران

 .اندازدیب نییکه وادارش کرد، سرش را پا یدوخت، نگاهبار چشم در چشمش  نیو ا دیکش یقینفس عم

 :شدن سکوت، سارا گفت یطوالن با

 .تونم راه برم یکنه، نم یپام درد م! افتادم -

 :لب گفت ریز مهران

- ؟یک 

 :سارا صادقانه جواب داد  و

 !بعد از غروب آفتاب یکم -

 :دیپرس. خورد يلب مهران تکان مختصر ي گوشه

 !کدوم پات؟ -

 .راستم يپا -

 :کرد نهیو شروع به معا دیباال کش یکم اطیشلوار او را با احت پاچه

 .که درد کرد بهم بگو ییهرجا -

 يدست دکتر رو یوقت! تر از مهران بود یاش گرفته تر و عصبان افهیق. آمد و کنار او نشست کترینزد زین میابراه

 :گفت یعصب میابراه. دیکش يادیسارا قرار گرفت، فر يمچ پا

 !که يد یافته، گوش نم یبار م کیاتفاق فقط ! نکن نکارویچند بار بهت گفتم ا -

مهران به طرف ! نمود یاو م يحواله  يسالم بود و لگد شیخواست پا یبا حرص نگاهش کرد، دلش م سارا

 :دیبرگشت و پرس میابراه

 !شده یچ یدون یتو م -

 :تکان داد يسر

 ...يبله، از رو -

 :دیوسط حرف او پر سارا

 !!ـــم؟یابراه -

 :گفت يبا لحن تند میابراه
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 یحادثه برات رخ نم نیگفتم ا یاگه زودتر م دیشا مونم،یپش یجاش هم که نگفتم کل نیتا هم! نگم؟ ه؟یچ -

 !داد

 :رو به مهران کرد و

 !دهیپر وارید يبا اسب از رو -

مهران درهم رفت و  ياخم ها. شد اشاره کرد یم يمتر میو ن کیپشت سرشان که حدود  واریبا دست به د و

 :به سارا انداخت يزینگاه سرزنش آم

 !؟”واقعا -

 :گفت میبه ابراه! هم نداشت یانتظار جواب. دینرس یجواب

 .خوام پاش رو آتل ببندم یکن م دایدو تا چوب پ -

 :گفت یاز جا برخاست ، سارا با شرمندگ عیسر میابراه

 !شده؟ یچ دینیاسبم هم اون طرف افتاده، بب -

 :وقت دعوا کردن نبود، گفت فعال

 ...اما بعد از آتل بستن پات. کنم یم ینگاه هی یول ستمیمن دامپزشک ن -

 :شد و کنارش نشست کیبه آنها نزد یشوخ ي افهیکه با ق صادق

 !انجام نده يای یاز عهده اش برنم رو که يبابا ده بار بهت گفتم کار! ؟يدرآورد يباز هم قهرمان باز -

 :طعنه جوابش را داد با

 !؟يدیاصال تو ده بار منو د -

 :دیخند

 !شه؟ یم دایدختر تو اصال عقل هم تو کله ات پ ،یراست! مای، پانزده روزه هم کالس هست يدار اریاخت -

 :طلبکارانه گفت. داد یرا طرف او نشانه رفت که صادق با خنده جا خال یمشت سارا

 !نجا؟یا يایب یبه تو گفته پاش یاصال ک -

 :رفت که یرو نم از

 یبهشون م یکل” بعدا! با نمکه یلیآخه کارهات خ ،يبه آب داد یباز چه دسته گل نمیخواستم بب یم! خودم -

 !خندم
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 شیداشت پا زیمهران ن. چوبها را آورده بود میابراه یول. به او بدهد یخواست جواب دندان شکن یدلش م یلیخ

 :موجب شد باز ناله کند نیهم... داد یم یرا مختصر تکان

 يآ...يآ -

 :گفت یاز لب صادق رفت و به آرام خنده

 ؟يدرد دار یلیخ -

 :سارا با همان حال گفت و

 !نداره یربط یکیبه تو  -

 :کمربند خود را از کمرش باز کرد و دور آتل بست و گفت مهران

 .الزم دارم گهید یکی -

 ...کمربندش را دست او داد عیسر میابراه

 :گفت نیهم ينگران اسبش بود، برا بدجور

 !اسبم -

 :به سمت اسب برود، ابوالفضل هم با او همراه شد و گفت برخاست

 !نمیبب نیمن با اسبا آشنا هستم اجازه بد -

 :کرد نهیابوالفضل با دقت اسب را معا. دیکش کنار

به  اطیبا احت دیباشه، با دهیفقط ضرب د دوارمیام یگفت ول قیشه دق ی، نم دهید بیراست جلوش آس يپا -

 .میاصطبل برش گردون

 :دیپرس یداشت از سارا م میابراه همزمان

 ؟يکجا رفته بود یراست -

 :حال جواب داد یب

 ؟ینامرد چرا گفت يا!... شروع نکن گهیتو د میاَه، ابراه -

 :اخم جواب داد با

 !به هم اعتماد کنن دیدو تا دوست با” ضمنا! دکتر بتونه يآقا دیشامن که نتونستم مانعت بشم، گفتم  -

 :گفت یدهن کج با

 !؟یاز دستم ناراحت” مثال -
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 :زد  يپوزخند میابراه

 .اوهوم -

 :سکوت کرد و بعد گفت يلحظه ا چند

 !ارهی یبه جهنم، آب خنک حالت رو جا م -

مدل  نیصادق ا يبرا یرا از او داشت؟ ول نیاز ا ریغ یشد انتظار جواب یمگر م د؛یتکان داد و خند يسر میابراه

 :دیآنان پرس يصدا دنیمهران با شن. داشت، قهقهه زد  یدختر تازگ

 !بچه ها چه خبره؟ -

 :با خنده جواب داد صادق

 !گهید هیکاریب. میکرد یم فیجوك تعر میداشت -

 :به سمت سارا حرکت کرد و همزمان به ابوالفضل گفت مهران

 .دیشما اسب رو همراه خودتون ببر -

 :به سارا گفت یلب ریشد، ز یخم م کهیدر حال و

 ...دستت رو بنداز دور گردنم -

در مقابل عمارت . بازوانش گرفت يبلندش کرد و رو نیزم ياز رو یبه آهستگ. نداشت؛ اطاعت کرد يا چاره

 .داشت ازیخواست که بماند؛ به کمکش ن میاز ابراه ه،یضمن تشکر از بق

زخم  يبدجور شیزانو. کند یبررس شیزخمها يشتریتختش قرار داد، فرصت کرد تا با دقت ب ياو را رو یوقت

 یرا داخل آب گرم شیآتل را گشود و پا. داشتند يمختصر يزخمها زین شیو کف دستها یشانیشده بود و پ

 .کرد  ینگران نگاه م میقرار داد، ابراه

سر سارا  يداد و باال یسرش را مختصر تکان میابراه. انداخت  میبه ابراه يدار یرا بلند کرد و نگاه معن سرش

 :دیسارا پرس. ستادیا

 !شده؟ یپام چ -

 :داد پاسخ

 !گم یکنم، م یم نهیچند لحظه صبر کن، معا -

 .انداخت میبه ابراه یبا دو دستش گرفته بود، نگاه کوتاه یاو را به آرام يمچ پا کهیدر حال بعد
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بلند  ادشیفر يصدا! توسط مهران شیهم زمان شد با جا انداختن پا ش،یشانه ها يرو میابراه يدستها فشار

 :دیداد کش يبا لحن بغض دار. بود یشد، رنجور و عصبان

 !دیکن نهیخوام معا ینم! کنار دیبکش. نیدست نزن ،يآ -

مهران با لحن . دادند رونیود، بمحبوس شده ب شانیها نهیرا که در س یو نفس دندیدو دستشان را پس کش هر

 :گفت یمیمال

 !تموم شد. آروم باش -

را تحمل کرده  ياما سارا هنوز نگران بود، درد بد. ردیاو را در دست بگ يحرف خواست دوباره مچ پا نیبا ا و

 :گفت یشیبود، با لحن پر تشو

 .خوام ینم. دینه، گفتم که دست نزن -

 :ادامه داد یالتماس و

 !کنم یخواهش م -

 :دادن فرصت آرام شدن، برخاست و گفت يبرا. طور واضح درد ناراحت و مضطربش کرده بود به

 .فقط آروم باش. خب، باشه یلیخ -

داشته  يکرد لحن متقاعد کننده ا یو سپس سع ردیبه او فرصت داد تا آرام بگ يا قهیاز او دور شد، دق یکم و

 :باشد

خوام به پات پماد بمالم و بعد  یحاال م. مچ پات در رفته بود جا انداختم بود، نجایگوش کن سارا، دردش تا هم -

 !نیببندم، هم

با سماجت . خواست یزد؟ اصال نم یکنم، از کجا معلوم باز گولش نم نهیخواهم معا یاول هم گفته بود م دفعه

 :گفت

 !خوام ینم... نه -

 :تشر زد یشانیدر پ یبا اخم میابراه

 !يکرد یرو هم م نجاشیفکر ا ستیبا ی، م يدیپر یم روایاز د یداشت یوقت -

داد ، از ذهنش  یتکان م دیانگشت اشاره خود را به عالمت تهد کهینگاه کرد و در حال میبه ابراه تیعصبان با

 :و گفت» !کنم یرو درسته م یکیتو  يتخت بلند شم کله  نیبذار از ا« گذشت که 

 !ــم؟یابراهــ -
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رغم حرف  یمهران عل. بسنده کرد یکرده بود، در پاسخ به تبسم افتیدر یدوستش را به روشن غامیهم که پ او

 !فرصت الزم را داده بود. و مشغول کار شد کیسارا به او نزد

 .کند، ناچار سکوت کرد يتوانست قلدر ینم ادیز یکی نیمقابل ا در

 .نثارش کرد ياو چشم غره ا» خواد ینه و نم«پانسمان نمود و در مقابل  زیرا ن شیزخمها ش،یاز بستن پا بعد

 :گفت یبه شوخ میکار ابراه انیاز پا بعد

 !هم به ذهنت خطور کنه واریاز د دنیفکر پر چوقتیه گهیکنم د یفکر نم ،یبکن نهینگاه تو آ هیاگه  -

 :پاسخ داد یدهن کج با

 ؟یدونست یم ،يبامزه ا یلیخ -

. تواند کنترلش کند یکرد م یخود فکر م یبحث آن دو وارد شد؛ حوصله کل کلشان را نداشت، ب انیم مهران

 :به خود گرفت و گفت يجد يچهره ا. رفته بود شیخطر پ زیت يامروز هم تا لبه 

 ؟يکرد ریو چرا د يکجا رفته بود یبگ يخوا یهنوز هم نم! سارا؟ -

 :و مظلومانه گفت ریسر به ز! وا بوداحتماال حاال وقت دع! باز شروع شد! خدا يوا

 !کنم یم زیرم اصطبل رو تم یحالم خوب بشه م دیبذار -

 . »نه«یعنیپاسخ  نیا و

 :محکم گفت مهران

 یهم نم يو سوار ير ینم یاسب چیه کی، بلکه دو ماهه تمام نزد یش یاصطبل نم کینه تنها نزد! نه سارا  -

 !یکن

 :آشفته حال گفت! شد ینم نیبدتر از ا گرید. وا رفت د؟یشن یم درست

 آخه چرا؟ -

چون ! یاز اسب استفاده کن دیچطور با یستیچون بلد ن! يو طبق قرارمون عمل نکرد يکرد ریچون باز د -

 !ه؟یکاف ایباز هم بگم !  يزد بیچون به خودت آس! يریکجا م ستیمعلوم ن

 تیدر نها! نظرش را عوض کند دیکرد، با یم یلپسر حا نیبه ا يچه طور! اش گرفته بود هیگر یراست راست

 :گفت یچارگیب

 !شه یبرگزار م ياسب سوار يآبان ماه مسابقه  لیکنم ، اوا یخواهش م...  نیاز ا ریغ یهیهر تنب -

 :و محکم گفت يجد یلیمهران خ و
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 !یکن یو تو در اون مسابقه شرکت نم -

 !من مهمه يکنم ، اون مسابقه برا یخواهش م -

 !فهم شد؟ ریش! يکه گفتم ، هرقدر هم مهم باشه تو حق شرکت در اون مسابقه رو ندار نیهم -

از روز  اوردیجا دوام ب کیچون اصوال قادر نبود  یول. را استراحت کند يمجبور شد دو سه روز انیاز آن جر بعد

خود را از سر  يروزانه  يکارها بیترت نیبه استراحت ندارد و بد يازیچهارم اعالم کرد که حالش خوب است و ن

نکرد، چه در کالس و چه در خانه رفتارش  حبترخ داده شده با او ص يراجع به حادثه  گرید زیمهران ن. گرفت

سبب شده بود  نیشدن به اصطبل را ندارد و ا کیبه او داده بود که حق نزد يمانند معمول بود فقط تذکر جد

از سجاد حال اسب را  ینگران بود گاه یلیکه خ ییاز آنجا یول. محروم گردد زیاسبش ن دنیاز د یکه سارا حت

 .است حالش خوب شود دواریام یاظهار نظر زود است، ول يهنوز برا د،یشن یم وابو هر بار هم ج دیپرس یم

 يمبارزه ا یبود همان روز اول ط شیالبته اگر سال پ. شده بود نیسر سنگ میبا ابراه یکم انیاز آن جر بعد

 يآن دو از سرو کله  گریبود که د یمدت یگشت ول یبه حالت سابق برم طیماجرا را روشن کرده و شرا فیتکل

 !زدند یهم نم

 یهم سن خود نشان م يشهر يدرشت تر از بچه ها انیکه اکنون شانزده ساله بود و مثل اکثر روستائ م،یابراه

دو بار به سارا تذکر داده بود که  یکینمود،  یجوان و نه نوجوان م يپسر هیداد و بخصوص قد بلندش او را شب

 !کنند دهاز مشت و لگد استفا يشامدیسر هر پ ستیهر دو بزرگ شدند و درست ن

شد تا صادق بتواند با حالت  یفرصت نیداد و ا یقهر نشان م مهین یخود را با حالت تیعلت، سارا عصبان نیهم به

 .دیبا سارا درآ یشوخ و شاد خود از در دوست شهیهم

 :گفت نهیمهران بعد از معا. نزد او برد نهیمعا يدکتر ، ابوالفضل خواهرش، نرگس، را برا شنهادیپ طبق

 یهم کم خونه البته نم یداره و کم تیبه تقو ازیبه نظرم ن یول دیبه نظرم نرس یخوشبختانه من مشکل خاص -

 نشیببر دیهم با نیا يو برا ادیخون به عمل ب شیآزما هیبهتره ازش . بدم  ینظر قطع يجور نیتونم هم

 ...شهر

 :تکان داد و مهران ادامه داد يدر سکوت سر ابوالفضل

 ندهیتونه در آ یموضوع م نیدختر ده ساله است و ا هیچرا که نرگس  دیریبگ يموضوع رو جد نیخوام ا یم -

 یم نیداشته باش لیاگه تما رمیدارو به شهر م هیته يبرا گهید يمن هفته  یکنه، راست دایحالت حاد پ هیبراش 

 !بده شیتونم نرگس رو با خودم ببرم تا آزما
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 .برمش ینه، خودم م -

 یآماده م گهیهفته د يجوابش برا. نشیفردا ببر نی، هم دیکن يکار هیپس . نیخب، هر طور که راحت اریبس -

 .ارمیم رمیگ یرفتم م یشه و من وقت

 .حمتهباشه، هر چند براتون ز -

 .رمیم رویمن اون مس ست،ین ینه زحمت -

 :را به طرف او گرفته بود، گفت يبرگه ا کهیدر حال و

 .ناشتا باشه شیآزما يبرا دیضمنا نرگس با.  دیبرگه رو هم همراه خودتون ببر نیا -

 :در حال برخاستن برگه را گرفت ابوالفضل

 !د؟ید یم یمرخص ياجازه . باشه، متشکرم -

 !دیباش يکنم چند لحظه ا یخواهش م-

گذاشت و  زیم يدارو سوا کرد و رو يداروها مقدار يمهران از جا برخاست و از قفسه . دوباره نشست ابوالفضل

 :ضمن دادن دستور مصرف آنها گفت

بهتر،  نهایا ياما از همه . دیمصرفشون رو شروع کن شیهستن ، البته بعد از انجام آزما یتیتقو يداروها نایا -

 ریش وانیعدد تخم مرغ، سه ل کیشه ، هر روز  یم دایبه وفور پ نجایهست که شکر خدا ا یعیتفاده از مواد طباس

 .کنم یم هینرگس توص ياز گوشت قرمز رو برا هکنه عالوه بر اون استفاد یتازه معجزه م جاتیو سبز وهیو م

 :دیمهران رو به نرگس کرده، پرس. به نرگس زد يتکان داد و لبخند يسر ابوالفضل

 !؟يدرس خوندن رو دوس ندار ؟يای یشما چرا سر کالس نم ،یراست -

 :آهسته سر بلند کرد نرگس

 !چرا دوست دارم -

 !؟يای یخب ، پس چرا نم -

 :او جواب داد ينداد، ابوالفضل به جا یبه برادرش انداخت و پاسخ ینگاه

 !دختره هیاون  کنم الزم باشه یفکر نم -

 :تکان داد يسر متعجب

 .الزمه ، چه پسر و چه دختر یهر انسان ي، آموزش برا ستیفکر شما درست ن نیا -

 :گفت د،یکش یم نیزم يرا رو شیپا یبه آرام کهیدر حال ابوالفضل
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 .مهمتره يزیاز هر چ شیسالمت” فعال یحق با شما باشه ول دیشا -

 :هم بود يگرید يکردنشان فرصتها یراض يشد زور گفت، برا ینم ادیز

 !براتون داشتم یزحمت هی یراست. با شماست ارشیخب، به هر حال اخت اریبس -

 :به دکتر کرد ینگاه ابوالفضل

 .براتون انجام بدم يشم اگه بتونم کار یمنت، خوشحال م دهیبر د -

 :زد  يلبخند يخشنود با

 ریبرام غ شیهم گوسفند دارم که نگهدار ییمرغ و خروس و چند تا يتعداد هیکه من  نهیموضوع ا... ممنون -

 دیهم به من کمک کرد دیکن يو از اونا نگهدار دیممکنه، فعال هم به ناچار دادم دست رحمن، اگه شما لطف کن

، تعداد افزوده شده نصف نصف  لدشونو در صورت داشتن زاد و و دیاز محصوالتش استفاده کن دیتون یو هم م

 .شه یم میمن و شما تقس نیب

 :برده بود، گفت شیدستش را پ کهیدر حال. ستادیمهران ا زیجا برخاست و در مقابل م از

 .از لطفتون متشکرم. قبوله -

و مصمم او چشم دوخت و احساس  يفشرد به چشمان جد یدست ابوالفضل را در دست م کهیدر حال مهران

 !دیآ یمرد خوشش م نیکه از ا بیکرد، چقدر عج

 

*** 

 

مانده بود، سارا سر شام از مهران خواست تا اجازه دهد ، در آن  یباق ياسب سوار يبه مسابقه  يروز چند

 نیا يبرا یخواست درس عبرت یبار دلش م نیا. نکرد دایپ رییجواب قاطع مهران تغ یول. مسابقه شرکت کند 

 !دختر شود

 يمسابقه و اهدا دنیگشت و بعد از د یه روستا برمب يمسابقه چند روز ياجرا يمعمول فرامرزخان برا طبق

 .کرد یبه نفرات برتر دوباره آنجا را ترك م زهیجا

راست رفت سر  کیقبل از مسابقه بود که صادق آخر وقت وارد مطب مهران شد و طبق عادت معمول خود  روز

 :اصل مطلب

 .فردا در مسابقه شرکت کنه دیو اجازه بد دیبار سارا رو ببخش نیدکتر اومدم ازتون خواهش کنم ا يآقا -
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 !شه ینم -

 !مهمه یلیمسابقه براش خ نیآخه چرا؟ ا -

سال  کیشه، حاال اگه  یکنه و هر سال هم برنده م یمسابقه شرکت م نیصادق ، اون هر سال در ا نیبب -

 .افته ینم یاتفاق چیشرکت نکنه ه

 :دیکش شیبر موها یکالفه دست صادق

 ...برخورداره یخاص تیمسابقه براش از اهم نیگه ا یخودش م یول -

مسابقه  نیبره و حاال ا یبار حرف کس ریکه سارا هرگز دوست نداره ز نجاستیموضوع ا تیاهم یدون یم -

سارا تو رو فرستاده  یراست... نیمسابقه شرکت نکنه، هم نیمهم شده چون من ازش خواستم در ا یلیبراش خ

 !نجا؟یا

 !نیکرد یبه هرحال به نظر من بهتر بود، قبول م! خبره یب نجاینه، اون از حضور من در ا -

 :زد یتبسم مهران

 !ده؟یتهد هیحرفت ،  نیا -

 :دیخند صادق

 !نه بابا، من فقط نظرم رو گفتم -

 !؟یخون یچرا درس نم! صادق یراست -

 :کرد، گفت یخود را جمع و جور م کهیدر حال صادق

 !خونم یچرا نم! دکتر  يآقا دیارد اریاخت -

 ،یعقب يادیچون ز یخوام امسال تو درس اول و دوم رو با هم بخون یمن م ،یخون ینم دینه اونطور که با -

تو کالس خطت مثل خرچنگ قورباغه  یول یسینو یقدر مشقات رو مرتب و خوش خط م نیآخه من موندم تو ا

 !هست

 :سپس نگاه شوخ خود را متوجه دکتر کرد ند،یهران خنده اش را نبدستش را مقابل دهانش گذاشت تا م صادق

 !مثل معلم و شاگرد؟ ای میزن یمثل دو تا دوست حرف م میاالن دار نمیبب -

 :دیهم خند مهران

 !مثل دو تا دوست -

 !دست خط نرگسه. ستیآخه مشقام دست خط خودم ن. آهان ، حاال شد -
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 :گفت يبلند يشد و با صدا متعجب

 !؟یچـــ -

 :خندان دستان خود را باال گرفت صادق

- حرفهامون دوستانه بودن ها... ا! 

 :بامزه بود که مهران نتوانست نخندد يصادق بقدر حرکات

 !سه؟یتونه بنو ینرگس مگه م نمیخجالت داره پسر، اصال بگو بب -

کنه، چه  یمن م يهم برا یککم هی، حاال  کارهیاوال خجالت نداره چون اون از صبح تا شب تو خونه ب -

 سمیاگه قرار باشه مشق هم بنو. تا ظهر سر کالس باشم ، عصر هم در باغ کار کنم دیبا چارهیمن ب! داره یاشکال

وسط چه کاره هستم  نیمن ا دیکرد کر، ف سهیتونه بنو ینرگس م” دوما! کنم؟ دایکردن پ يباز يکجا وقت برا

 !دم یم ادشیخودم 

 :زد ياد و لبخندرا باال د ابروانش

 .گردم یباش،برم نجایلحظه هم هی -

 :موقع برگشت در دستش چند کتاب و دفتر بود آنها را مقابل صادق گذاشت و گفت . خارج شد نهیاز اتاق معا و

خودت  دیو با شترهیب يریادگیبمونه مشق برا  ادتی یول يد یم ادیکه به نرگس  یکن یم یخوب یلیکار خ -

 !داره یچقدر خط خوب” انصافا یول یسیبنو

 :کرد، گفت یصاف م ییگلو کهیدر حال صادق

 !داره یداره چون معلم خوب یخط خوب -

 :با خنده گفت مهران

” سر کالس و هم دفتر نرگس رو، ضمنا اریاز فردا، هم دفتر مشق خودت رو ب! ریبگ لیخودت رو تحو یکم هی -

 !يرم کاله بذارس یتون یشناسم و نم یخط هردوتون رو م گهید

 :حوصله گفت یدمق و ب صادق

 !کتاب و دفترها مال نرگس هستن؟ نیا یعنی -

 :لب، جواب داد ریپنهان ز یتبسم با

و  يکه عقب موند ییتو نیدفترها مال خودته ، چون اون از اول سال مشقاش رو نوشته ، ا یکتابها آره ول -

 !یسیمشق گفتم در دفترت بنو یو از اول سال تا حاال هر چ ینیامشب تا صبح بش دیبا
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 :دیخود کوب یشانیبه پ یبا ناراحت صادق

 !!نه ایکنه  یبه تو چه که سارا فردا تو مسابقه شرکت م... يپسره  يبه من بگه، ا ستین یکیآخه  -

 :بعد از چند لحظه گفت. دیخند یغش غش م داشت

 !يا پس فردا فرصت دارجوش نزن فردا جمعه است ، ت ادیز -

 .دیزن یضد حال م يدکتر بدجور يها آقا میخودمون یول! دیلطف دار یلیشما خ -

 :دیو آرامتر پرس دیکش ینفس مهران

 !نرگس حالش چطوره؟ -

داره  يادیکنه، بنظر من ز میرو برا برادرم تفه نیا ستین یکیحالش هم خوبه، فقط  ست،ین شیزیاون چ -

 !کنه یلوسش م

 :دیتر پرس قیدق نیهم يبرا! کالمش بود هیهم حسادت قاط یکم انگار

 !چطور مگه؟ -

و  فیوزنش کم و ضع یلیخ ادی یم ایبدن یداداش ابوالفضل نگران نرگس بوده، انگار وقت ادی یم ادمی یاز وقت -

از همون  دمیکه شن نطوریا که،یکوچ يمونه، برادر من عاشق بچه  یگفتن زنده نم یبوده و همه م دهیرنگ پر

سه سالش بود،  یوقت. ادی ینم ادمی ادیزبودم  کیمن اون موقع کوچ ده،یرس یمراقبش بوده و بهش م یلیاول خ

 هیاز  دیستیشد که بلد ن یخورد و برادرم عصبان یسخت يماه بعد از ازدواجش نرگس سرما هی. داداش ازدواج کرد

 .خودش برد شینرگس رو پ” و رسما دیبچه مراقبت کن

 !کرد؟ یم یزندگ يا گهید يا ابوالفضل جاآق -

خانومش سپرده بود  یعنی حانهینه، اتاقشون جدا بود، به هر حال نرگس شب و روز اتاق اونا بود و برادرم به ر -

 .کرد دایتوجه بعد از مرگ پسرش شدت پ نیکه مراقب نرگس باشه، که ا

 :دیمتعجب پرس مهران

 !؟یپسرِ ک -

 !پسر داداش ابوالفضل -

 !پسر هم داشتن؟ شونیمگه ا -

 :پاسخ داد نیغمگ صادق

 !ساله بود که مرد کیحدود  ،یرعلیبه اسم ام کیپسر کوچ هیآره،  -
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 !چرا؟ -

که بود، ترسِ از دست دادن نرگس براش  یبه هرحال هر چ. شد، تب داشت ضیفکر کنم مر یدونم، ول ینم -

از من، اونم هر وقت  ریالبته غ. ببره رونشیب ایبگه  يکس حق نداره به نرگس کار چیشد، از اون موقع ه شتریب

 !تنم بِخاره

 :خاست، گفت یاز جا برم کهیبه خود گرفته بود و بعد در حال یشوخ ي افهیآخر ق يگفتن جمله  نیدر ح صادق

 !نه؟ گه،ید دیدکتر حرفتون همونه که گفت يآقا -

 :لبخند زد مهران

 !قها؟در مورد مش -

 !نه، سارا -

 .بله -

 !دیفقط برامون دعا کن. خب، من رفتم یلیخ -

 :شد قیصادق دق يدر چهره  مهران

 !د؟یکار کن یچ دیخواه یباز م -

 ...یچیه -

 !معلومه -

. مسابقه جمع شده بودند دنید يبرا يادیمطبوع بود و طبق معمول هر سال افراد ز اریروز مسابقه بس يهوا

گاو و گوسفند خود را  ایخواستند اسب  یکه م يداد و ستدها ، افراد یبعض يشده بود برا يامر بهانه ا نیهم

 .را شلوغ کرده بودند طرافباشند، آنجا جمع شده و ا داریخواستند خر یکه م یکسان ایبفروشند و 

. کرده بود دایآنجا حضور پمسابقه بود به همراه رحمن و مهران  نیا يکه همه ساله برگزار کننده  فرامرزخان

 .آغاز مسابقه ساعت ده صبح مقرر شده بود

 ينفر ستیکردند اسبان خود را پشت خط شروع نگه دارند حدود پانزده، ب یم یده بود و سوارکاران سع ساعت

 یصورت نم یثبت نام رایشرکت کننده ها معلوم نبود ز قیوقت تعداد دق چیه. شرکت کننده حضور داشت

آغاز مسابقه را اعالم نمود و اسبها همه هم زمان شروع به  يگلوله ا کیبا شل شهیرامرزخان مانند همف! رفتیپذ

داد کدام سوارکار  صیشد تشخ یکه نم يشد بطور یدر هم بر هم م یآغاز مسابقه تا لحظات. حرکت کردند
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 گرانیو از د دندیکش یجلو م یکوتاه، سوارکاران خوب و مجرب بطور محسوس یمسافت یبهتر است اما بعد از ط

 .شدند یجدا م

سر  کهیدر حال! ناآشنا یبا لباس زجثهیر يشد و سوارکار رهیرنگ و نا آشنا خ يقهوه ا یاسب يمهران رو چشمان

و با خود » !شه یچطور فکر کرده شناخته نم! یعجب دختر احمق«:داد با خود گفت یتکان م یخود را با ناراحت

دوباره به او نگاه . کنند ياسب سوار فیظر ونرم  نقدریشوند که ا یم دایاطراف پ نیمگر چند نفر در ا دیشیاند

 .نخست قرار داده بود گاهیقرار گرفته بود و با مهارت اسب خود را در جا زیخ میاسب به صورت ن يکرد که رو

عبور  انیاز خط پا يو کف و شاد ادیرف انیرنگ در م يبود و اسب قهوه ا دهیتماشاگران به اوج خود رس قیتشو

کرد و بعد جفت پا  دنیکش ههیو اسب را وادار به ش دیافسار اسب را کش انیکرد و سوار کار، بعد از عبور از خط پا

 !تماشاگران به جستجو مشغول شد نیو نگاهش ما ب دیپر نییپا

 !شد دهیدزد” چشمان مهران نشست و فورا يکوتاه رو يا لحظه

 !بود افتهی انیکف و دست تماشاگران پا انیمسابقه در م. گذشتند انیاز خط پا بیبه ترت زیسوارکاران ن ریسا

 یشد، نگاه یم دهیپوشانده شده و فقط چشمانش د” کامال يبه سر و صورت او که با دستار. جلوتر رفت مهران

 .دیبرد و گوشه دستار را گرفت و از صورتش کنار کش شیدست پ. انداخت

 .دیگرد انیزد، نما یسرخ شده بود و نفس نفس م کهیسارا در حال ي رهچه

سرش را به عالمت تأسف  کهیشد و بعد در حال رهیدر چشمان سارا، که لبش را به دندان گرفته بود، خ يا هیثان

 !عقب گرد زد و دور شد یحرف چیداد، بدون ه یتکان م

کرده بود، پشت  یرا ط انیاز او به عنوان نفر دوم خط پا یکم يبا فاصله  گریکه مانند اکثر مسابقات د میابراه

 :گوشش گفت ریسرش قرار گرفت و ز

 !؟يبر یاز اول شدن لذت م -

هرچه تمام تر  یکرد و با ناراحت میبه طرف او برگشت و تمام خشم خود را در نگاهش نثار ابراه تیبا عصبان سارا

 :شد و گفت کیصادق نزد. را که هنوز در دست داشت به او داد يافسار

 !خراب شد، نه؟ -

 :تکان داد يسر

 .مهیاسبه دست ابراه... يبدجور -

 .باشه -
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اصال از . کرد یم حیتفر یخوشش آمده بود، داشت حساب زیسارا ن دیجد يکه طبق معمول از باز فرامرزخان

مودب و حرف گوش کن اش  ي دانست، نوه یحق مسابقه را از او گرفته، م ه،یتنب يبود، مهران برا دهیشن یوقت

 :او زد و گفت يبا خنده از شانه ! کند یاطاعت م

 !ه؟یچه سرو وضع نیا -

 :حرف زدن، فقط گفت يبرا یداشت و نه حال یشوخ يسارا نه حوصله  اما

 !هامون؟ زهیپس جا -

 زیبز ن کیبود، عالوه برآن به نفر اول  دهیپول بود که از قبل مقرر گرد يسه نفر اول هر کدام مقدار ي زهیجا

 .دیاهداء گرد زهیبه عنوان جا

 :فرامرزخان با خنده گفت د،یبه گردن بز انداخت و به دنبال خود کش یطناب سارا

 ؟يبر یحاال، اونو کجا م -

 :برگشت و گفت يبه تند سارا

 !هست؟ یحرف گه،یبرم سرش رو ببرم، کبابش کنم و بخورم، مال خودمه د یدارم م -

 !که میخب بابا، دعوا ندار یلیخ -

 :شد دایبودند که سر و کله اش پ زیهنگام شام ، مهران و فرامرزخان سر م یول. امدیروز ظهر سارا به خانه ن آن

 سالم -

 !دیفقط پاسخ فرامرزخان را شن اما

 .به اتاقش نرفت عیسر شهیکرد و بعد از اتمام غذا برعکس هم يشام با غذا باز هنگام

رفت بلکه او را تا سالن  یکه فرامرز خان در خانه حضور داشت، مهران بعد از شام بالفاصله به اتاق نم ییروزها

به خصوص که عادت کرده بود، . دندینوش یرا کنار هم م ییزدند و چا یبا هم حرف م. کرد یم یهمراه

 !فرش، چرم وه،یوش، اوضاع واردات و صادرات مو فر دیخر یگفت، چگونگ یبازار م تیفرامرزخان از وضع

آن شب هم طبق معمول . کرد یهم م يفکر ،یگاه یداشت حت نهیزم نیدر ا یقیحال اطالعات دق کهیطور به

 کی يدر سکوت کامل رو! همراه آنان به سالن رفت زیبار سارا ن نیتفاوت که ا نیعمل کردند، با ا شهیهم

با تکان دادن سر و  قطپاسخش ف یفرامرزخان خواست او را مخاطب قرار دهد ول يدو سه بار. نشست یصندل

 .شد الیخ یب تیدر نها زیفرامرزخان ن! کسل بود. شانه داده شد
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بعد از خروج او، مهران از جا برخاست و بالفاصله بعد از او سارا از . که سالن را ترك کرد فرامرزخان بود یاول نفر

 !دیخود پر يجا

 .را داشت يزیچ ،یسرزنش ،یحرف انتظار

 !باال رفت يتوجه به حضور او به طبقه  یمهران ب یول

 یآن سه روز به سرعت برق و باد گذشت و در ط. بود سه روز بعد از مسابقه فرامرزخان دوباره به سفر برود قرار

 !رورتاز کالس و آن هم در صورت ض ریهم به سارا نکرد، غ ینگاه مین یسه روز مهران حت نیا

کالس کمک  ياداره  ياز او برا گریکرده بود و د دایپ رییبا او تغ یدر داخل کالس هم به طور محسوس رفتارش

 نیهم چن کلشیکه سن و ه نیکالس بود و با توجه به ا يهمه کاره  میحال بعد از مهران، ابراه. گرفت ینم

 .فتر یمعلم دوم کالس به شمار م ”بایداد، تقر یبه او م ياجازه ا

خارج شود  یتفاوت یحالت ب نیمهران از ا دینمود بعد از رفتن فرامرزخان ، اوضاع بهتر شود و شا یتصور م سارا

 .بدتر هم شد چ،یدرست برعکس تصورش اوضاع بهتر نشد که ه یول

تواند شب ها به عمارت  ینم ادیز یروزها و خستگ یفرامرزخان اعالم کرد به علت کوتاه متیبعد از عز مهران

 !قصد دارد شب ها را در اتاق خود در درمانگاه بماند نیو بعد از ا دیایب

هم بد نبود، کالس  ادیکرد، ز یدر درمانگاه عادت م یشد و مهران کم کم به زندگ يمنوال سپر نیبد يا هفته

 !کجای، مطب و اتاق هرسه در 

 !شد یادب م دیدختر با نیا! کرد یاعتنا نم یبود ول سارا يعاد ریغ یکالس متوجه سکوت و ناراحت در

را مرخص کرد و قصد داشت برخاسته و درب  میوقت مطب ابراه انیروزها بود که پس از پا نیاز هم یکی در

 !سارا دم در بود. به درب باز اتاقش خورد؛ سر باال گرفت يرا قفل کند که ضربه ا یاصل

لب  ریو ز دیاو را شن يکرد، سالم آهسته  یداشت به او نگاه م یشانیکه در پ یبا خط اخم کوتاه داشت

 .پاسخش را داد

 :سارا گفت یاز مکث بعد

 !خواستم باهاتون حرف بزنم یم -

 !؟یضیمر -

 نه -

 .میبا هم ندار یحرف چیخب، پس ه -
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 :ناراحت نگاهش کرد سارا

 ...یول -

 :با دست اشاره کرد تا حرفش را قطع کند و گفت مهران

 .خوام استراحت کنم یته ام ، مخس -

 .رفت یم رونیب دیبا د؛یکش یآه

خسته  گرید دیبار اول وقت آمده بود؛ شا نیتفاوت که ا نیبه مطب آمد با ا گریروز گذشت و سارا بار د چند

 :کرد رونشیبار رسما ب نیتفاوت که ا نیشان صورت گرفت، با ا نیگذشته ب يمکالمه  هیشب يمکالمه ا! نباشد

 !منتظرن رونیب ضیچند مر! ”لطفا رون،یو ببر -

 رفتن داشت؟ رونیاز ب ریغ يچاره ا مگر

 .تازه از مطب خارج شده بود. رفت که قادر به حرکت نبود یم ماریب کی دنید يآن روز برا يفردا

 ...که نه خسته باشد و نه کار داشته باشد یوقت خب

 :کرد شیصدا سارا

 سالم!... دکتر؟ يآقا -

 :و رو به او کرد ستادیا مهران

 سالم -

 :شد و آهسته لپ کالم را گفت کیبه او نزد یگام

 .خوام یمعذرت م -

 :سارا زمزمه وار گفت. نداد یو پاسخ دیکش یقینفس عم مهران

 ...من دینیبب -

 :کالمش گفت نیهم اجازه نداد حرفش را کامل کند و ما ب باز

 !نخواستم یحیمن ازت توض -

 .و رفت... کرد یاو نگاه یه دستان مشت شده و چهره عصبب یکوتاه يلحظه  و

 یمهران اصابت نکرد و چند گام يزد که شانس آورد سنگ به پا شیپا ریبه سنگ ز یلگد محکم تیعصبان با

 .او متوقف شد يجلوتر از پا

 !لبان مهران نشسته بود يرو يلبخند
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 !آوردن در مرامش نبود کم

 :رفت و گفت میابراه کیکالس سارا نزد انیروز بعد، پا دو

 .باهات کار دارم میابراه -

 :گرفت، گفت ینم لشیتحو یبود که سارا درست و حساب یبه او کرد، مدت یمتعجب نگاه میابراه

 .امی یمنتظرم باش، االن م رونیالبته ، ب -

 :گفت ياز کالس خارج شد، بالفاصله نزد او رفت و با لبخند یوقت

 !بود؟ ادتونیا اسم منو خب، پس شم -

 :نگاهش کرد تیبا عصبان سارا

 !زنم تو کله ات یم یچرت و پرت بگ يحوصله ندارم ، اگه بخوا نیبب -

 :کرد يا خنده

 !م؟یقدم بزن يخوا یخب، باشه، م یلیخ -

 اوهوم -

 :دیپرس میزدند که ابراه یدر سکوت قدم م داشتند

 !حالت خوبه؟ -

 نه -

 :سارا گفت. سکوت برقرار شد دوباره

 چرا؟ یپرس ینم -

 .دونم یچراش رو م -

 کنم؟ کاریچ دیبا -

 !؟یچرا قبل از مسابقه بهم نگفت -

 .دونستم یجوابت رو از قبل م نکهیبودم و دوم ا یاز دستت عصبان نکهیاول ا -

 :و نگاهش کرد ستادیا

دونم و  یکه من م ییتا اونجا... موضوع باهات بحث کنم به هرحال گذشته ها گذشته  نیخوام راجع به ا ینم -

! يکه به من مراجعه کرد يدینرس جهیو به نت يتا حاال سه چهار تا راه رو امتحان کرد” شناسمت حتما یم

 !اد؟ی یاز دستم برم يکار
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 !آره -

 !؟یچ -

 !ده یبه حرفت گوش م. يکتریتو از همه بهش نزد ،یخوام باهاش حرف بزن یم -

 :فکر کرد یکم

 !ینذاشت یکه تو جا برا حرف زدن باق نجاستیمشکل ا -

 :غر زد یناراحت با

 !م؟یابراهــ -

 !شرط هیباشه اما به  -

 !؟یچه شرط -

 !کوه میبر يایفردا با من ب نیهم یعنیصحبت ما دو تا ، جمعه،  ي جهیشرط که تو بدون توجه به نت نیبه ا -

 :دلش گرفته بود یلیروزها خ نیا. زد يلبخند سارا

من تموم  ياز اسب سوار تیمحروم يچون هنوز دوره  یانتخاب کن کیکوه نزد هی دیبا یول. باشه ، قبول -

 !!نشده

 :تکان داد يسر میابراه

 !يای یحساب جور درنم نیچرتکه و ماش چیکه سارا، تو با حسابِ ه” واقعا -

 !ه؟آر گه،ید یزن یپس حرف م -

 .ریصبح ساعت هفت کنار آبگ. اریرو هم ب رکمانتیفردا ت. کنم ینم نیاش رو تضم جهینت یآره، ول -

 ...باشه -

 :از پشت سر آمد ییحرفش تمام نشده بود که صدا هنوز

 !من هم هستم -

 :با اخم گفت میصادق بود، ابراه يدو به طرف صدا برگشتند، صدا هر

 .تو رو دعوت نکرده یکس -

 :زد یراحت لبخند

 !امی یباشه ، بدون دعوت م -

 :رو به سارا گفت میابراه
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 ه؟ینظر تو چ -

 !ادشی یبه هر حال م نیا میهر چند هر دومون مخالف هم باش! کنه ینم یمن فرق يبرا -

 :گفت میابراه! دندیهر دو خند میو ابراه صادق

 !گه؟ید يپس تو آش کشک خاله ا -

 :طلبکارانه گفت صادق

 !؟يدیبدتر، کجاشو د -

 :گفت سارا

 .تا فردا صبح خداحافظ. خب، من رفتم یلیخ -

 :کرد ، گفت یبا نگاه او را بدرقه م کهیدر حال میابراه

 ؟يبود میچقدر در نقشه اش سه -

 :پاسخ داد صادق

 !اسب و لباس هیدر حد ته -

 ؟يچرا خودت تو مسابقه شرکت نکرد -

 .سراغ نداشتم شتریاسب مسابقه ب هیچون  -

 :تعجب گفت با

 !یگفت یخب به من م -

 .مهم نبود ادیز -

 :دیبه سمت او چرخ کامل

 !یمن حساب کن يرو یتون یم یبمونه هر وقت کمک الزم داشت ادتی -

 !نطوریتو هم هم -

ه دراز کرد میرا که به سمت ابراه یدست! گرفت یم تیجد يبود که نگاه و کالم صادق بو یمعدود دفعات جزء

 .فشرده شد یبود، به گرم

که قانع  یکس تیساعت با هم صحبت کردند، اما در نها کیسراغ مهران رفت و به مدت  میروز عصر ابراه آن

 !بود، نه مهران میشده بود، ابراه
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به سارا گفت که  میابراه نکهیرغم ا یبود و عل يو شاد حیتفر یروز جمعه آنان ، بعد از مدتها همراه با کل ياردو

 یها و ب یبا تمام شوخ زین دشانیآن روز نکاست، عضو جد ییبایاز ز يزیچ دهیمطلوب نرس ي جهیبه نت روزید

 .آنان قرار گرفت يمورد قبول هردو شیها یالیخ

ابر  کهینداده بود ، اما هنگام يزییپا يبه سرما ییخودنما ياجازه  يو باز یو دوندگ ادیز تیبعد از ظهر فعال تا

 بیترت نیبد. به بازگشت گرفتند میهر سه سردشان شد و تصم. گرفت دنیبار يدید و رگبار شدآسمان را پوشان

 !کردند دایحضور پ یآن روز سر کالس هر سه با سرماخوردگ يفردا

را به  يمعلم رفت و کاغذ زیتعلل کرد تا بچه ها خارج شوند، سپس به سمت م یاز اتمام کالس ، سارا کم بعد

 .از کالس خارج شد» با اجازه«مهران کاغذ را گرفت با گفتن  یوقت. سمتش گرفت

 :درون آن نوشته نشده بود شتریکاغذ را گشود ، دو سطر ب ياز رفتن او تا بعد

شرمنده ام و معذرت  د،یخوام باور کن یاز خودم دفاع کنم فقط م ایبدهم  یحیخوام در مورد کارم توض ینم «

 ».خوام یم

 يبود تا حدود یچه رعد و برق ست،یرا نگر رونیخواب شده بود ، از پنجره ب یب دیدباد و بارانِ ش يصدا از

خود  يگرفت برا میتصم. انتخاب کرده بود نیخودش چن رایکرد ز يشد کار یاما نم. کرد یم ییاحساس تنها

نش خواب از چشما. دیکش رازتخت د يرو دهینوش یآب. دم کند، اما منصرف شد، حوصله اش را نداشت  يچا

چانه اش  ریاحساس سرما کرد ، لحاف را تا ز. خود را وادار کرد تا چشمانش را بسته نگه دارد. شده بود يفرار

 .دیباال کش

چه  دیباران شد نیموقع شب آن هم در ا نیا یول. کرد ارشیخورد، دوباره هوش یکه به درم یضربات يصدا

 .توانست باشد یم یکس

 »اشتباه کردم” نه، حتما «

 :خواند یکه بلند بلند اور ا به نام م دیبه گوشش رس ییآشنا يشد و صدا دتریضربات شد يصدا اما

 !دکتر يدکتر، آقا -

 :در رفت يو بسو برخاست

 !بله؟ شما؟ -

 !دیمنم رحمن، درو باز کن -

 :آب بود ، با عجله گفت سیرحمن خ. تعجب در را گشود با
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 !تو ایب -

 ينفس ها انیاز م کهیدر حال. که به سرعت آمده است دیشد فهم یم یزد، به سادگ ینفس نفس م رحمن

 :شد، گفت یمفهوم م شیحرف ها یاش به سخت دهیبر

 ...تندتر... میبر... دییایب. دیعجله کن! دکتر  يآقا -

 :دیپرس یبا نگران مهران

 !شده؟ یمگه چ -

 کهیو در حال دیرا گرفته به داخل منزل کش شیبازو نیهم يبرا. خورد یاو م يو باران همچنان به سر و رو باد

 :بست، گفت یدر را م

 شده؟ یچ نمیکن بب فیتازه کن و برام تعر ینفس -

 نیکرد منظورش را با ساده تر یم یسع کهیدر حال. دیکش قیدستها را به زانو گرفت و چند نفس عم رحمن

 :کند، گفت انیکلمات ب

 ....دختره، سارا نیا -

 :نداشته باشد، گفت حیله توضحوص ایبلندتر گو و

 .دییایخدا شما فقط ب يمحض رضا -

 :گفت یعصب یبا حالت. شد نگران

 شده؟ شیافتاده؟ سارا طور یشده؟ اول بگو چه اتفاق یچ -

 :بود، گفت امدهیکه هنوز نفسش جا ن رحمن

 ...که ستیبلد ن يا گهیطبق معمول، جز دردسر کار د. دینه، نگران نباش -

 :دیقرارتر پرس یب

 شده؟ یچ نمیدرست بگو بب -

 :با تأسف تکان داد يسر

خوام  یرم م یداخل ساختمان نم اد،یدکتر ن يگه تا آقا یبارون و م ریشه که رفته نشسته ز یم یدو ساعت -

 !باهاش حرف بزنم

 :لب زمزمه کرد ریز. دیشیاند یبود، م دهیکه شن یو مبهوت به حرف جیگ مهران

 ؟یچ یعنی -
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 :دیمتعجب پرس و

 بارونه؟ ریز یاز ک یگفت -

 !شه  یم یدو ساعت -

 :زد ادیفر نیخشمگ

 !دیگ یبه من م نویاونوقت شما حاال ا -

 :مستأصل پاسخ داد رحمن

 ...تو ادی یشه، م یسردش م میگفت -

 :زد ادیرحمن از پشت سر فر. رفته بود رونیدر را باز کرده و ب. دیحرف او را نشن هیبق

  !لحظه هی! دکتر -

  

 ساخته و منتشر شده است )wWw.98iA.Com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا

 

رحمن دوشادوش او در حال . دیدر حال حرکت آن را پوش. دوشش انداخت يپالتواش را رو عیسر ستاد،یا یوقت

 یم نتیرعد و برق آسمان را ز یزد و هر از چند گاه یم انهیبه صورتشان تاز یسرد و طوفان يهوا. بود دنیدو

در « :کرد که ینم شیفکر رها نیکرد، و ا یدختر چموش م نیباد تمام فکرش را معطوف ا دیوزش شد. دیبخش

 :دیکش ادیبه گوش رحمن برسد، فر شیصدا نکهیا يبرا» .بارون ، خدا به دادمون برسه نیا ریهوا ، ز نیا

 تو؟ نشیخب چرا نبرد -

 :گفت دهیبر دهیبر رحمن

 !ده یگوش م... حرف... مگه -

 :گفت تیعصبان با

 گهیداخل خونه د دیکرد یو پرتش م دیگرفت یبازوش رو م د؟ییآ یبرنم یبچه فسقل هی يشما از عهده  ؟یچ -

! 

 :رحمن رنگ تأسف گرفت يصدا

 .کنه یبشه بهش حمله م کینزد یباهاشه ، هرک ،يسگش، تاز... که ستیها ن یسادگ نیبه هم -
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 يتو اون کله  ستیسر، معلوم ن رهیاحمق خ يدختره « :لب زمزمه کرد ریز. شدت خشم در حال انفجار بود از

سوز و . بلد بود، نثار سارا کرد راهیفحش و بد و ب یته دلش هرچ» !کار گذاشتن؟ یعقل چ يبه جا کشیکوچ

. رفتند یتا مچ پا در گل فرو م تندداش یکه برم یآب شده بود و با هر قدم سیخ شانیسر تا پا. بود يبد يسرما

کرد، ده بار با خود تکرار کرده  یاش م وانهینشسته، د رونیسرما ب نیاست سارا در ا يادیمدت ز نکهیتصور ا

 نیرا تجربه نکرده بود و البته چن یتیعصبان نیاش چن یدر تمام طول زندگ» .کنم یم تیبذار برسم حال« :بود

 !ینگران

 یطوالن زیکردند راه ن یتر حرکت م عیهرچه سر. مشت شده بود اریاخت یب شیو دستها دیتپ یبشدت م قلبش

نور مربوط به فانوس . را از دور مشاهده کردند ينور نکهیتا ا! شهیتر از هم یطوالن یلیخ د،یرس یتر به نظر م

و منتظر مهران  ستادهیا وانیهمه در ا فورهو ص ریمهتاج خانم ، من. خانه قرار داشت یبود که در دست اهال ییها

شد  یکه نم يبود به طور کیتار” آنجا کامال. روشن کندتوانست مقابل ساختمان را  یاما نور فانوسها نم. بودند 

 .دیسارا را د

 يرو. ندیاندك چراغ توانست او را بب ییدر روشنا. اشاره نمود ییفانوسش را بلند کرد و با دست به سو رحمن

د به فاصله چن. رحمن هم به دنبالش حرکت کرد. رفت کترینزد. بود دهیهم کنارش دراز کش ينشسته و تاز نیزم

 .ردبرخاست و شروع به پارس کردن ک شیاز جا يبودند که تاز دهیرس يمتر

 يهنگام رحمن با صدا نیدر ا. رفت، سگ آماده حمله شده بود یم شیپ يتاز يتوجه به سر و صدا یب مهران

 :گفت يبلند

 !دینیرو بب شونیا دیخواست یمگه نم. دکتر هستن  يسارا خانم ، آقا -

خواست از گفته  یم ستیچشمانش را تنگ کرده بود به دقت به آنها نگر کهیسرش را بلند کرد و در حال سارا

 .حاصل کند نانیرحمن اطم

 نیزم يبالفاصله ساکت شد و دوباره رو يتاز د؛یکش يبر سر تاز یخاست دست یبرم یبه آرام کهیحال در

 .نشست

 .شد یچهره اش م دنید هوا مانع یکیتار یبود ول دهیسارا رس یقدم کی به

که داشت دستش را باال برد و  یکرد، با تمام قدرت یبود؛ فعال مغز خودش هم آنچنان کار نم یعصبان واقعا

 .محکم به صورت سارا نواخت
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خوردنش بالفاصله  نیبا زم. افتاد  نیزم يو به رو ستدیبا شیپاها يبود که نتوانست رو يبه قدر یلیس شدت

قصد حمله داشت که ! بزند بیحق نداشت به صاحبش آس یبلند شد و پارس کنان رو به مهران کرد، کس يتاز

 !:سارا مانع شد يصدا

 !نیبش يتاز -

 .نشست نیزم يو دوباره رو دیکش يبه طرف او برگشت؛ زوزه ا يتاز

را گرفته، از  شیازوخم شد و محکم ب. رفت شیاو پ يبه سو یبود که مهران گام افتهیفرصت برخاستن ن هنوز

 .کند، به سمت ساختمان راه افتاد شیرها نکهیبلند کرد و بدون ا نیزم

با آن بدن . کرد یرا حس نم نیزم شیقدم ها. شده بود دخشکیباد و باران شد ریتنش ز د،یلرز یبدنش م تمام

 .کرخ شده، توان راه رفتن نداشت

به تن  یبرگشت و نگاه. موضوع شده بود نیانگشتانِ قدرتمندش داشت متوجه ا ریاو ز يکه بازو یلرزش از

 !بغلش نگه داشت ریبلندش نموده، ز نیرا دور کمر سارا حلقه کرد و از زم شیبه سرعت بازو. لرزان او انداخت

 .گذاشت نیزم يرا تا داخل ساختمان برد و رو او

 .دبه دنبال آنها وارد شدن زین هیخانم و بق مهتاج

به  کهیبعد در حال. دیکش قیپشتش را به سارا کرد و چند نفس عم يلحظه ا يبرا. زد ینفس نفس م داشت

 :دیکش ادیگشت، فر یطرف سارا برم

 !...چه مرگته؟ نمیخب، بگو بب -

صورت سارا غرق خون و بلوز . آن جا خورد کی. دیحرفش را بلع هیکه نگاهش به سارا افتاد، بق نیهم اما

به چشمانش نگاه کرد؛ چقدر مظلومانه به او . خشمش را کم رنگ تر کرد ینگران. مزِ قرمز شده بودقر دشیسف

 یسر را کم رهیدختره خ نیشود و ا دایپ یآمد کس یبدشان نم ایآمد گو یکس جلوتر نم چیه! دوخته شده بود

 .ادب کند

 ...سرش آمده ییچه بال ندیدستش را بلند کرد و به طرف صورت سارا برد تا بب. خود جلوتر رفت مهران

 !دستش را مقابل صورتش گرفت ياراد ریو کامال غ دیبا ترس صورتش را پس کش سارا

به صورتش  یاو نگاه ي دهیتوجه به چشمان رنج یو ب دیکش نییصبر کرد و بعد دستش را گرفته، پا یدم

 .انداخت
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شده و موجب چنان وضع  یقاط ختیر یکه از سر و صورتش م یآمد و با آب باران یاش خون م ینیب از

 یاز لرزش نم فشیو چانه ظر دیلرز یاخم آلود نگاهش کرد، سارا همچنان م يچند لحظه ا. شده بود ینامناسب

 ...هر دو ایترس و  ایلرزش از سرماست  نیدهد، ا صیتوانست تشخ ینم. ستادیا

 :به مهتاج خانم کرد و گفت رو

 ...دوش آب گرم هیببرش حموم، فقط  -

 :گفت يبا لحن سرزنش بار. سارا آمد و دست او را گرفت کیخورد، نزد یخانم که داشت حرص م مهتاج

 !؟يسر خودت آورد ییچه بال نیبب -

 يزیدهان باز کرد چ. ستادیدستش را آزاد کرد و رو به مهران ا. مهتاج خانم بتواند او را با خود ببرد نکهیاز ا قبل

 !دیدانست چه بگو ینم امد،ین رونیاز دهانش ب ییاما صدا دیبگو

 :گفت یرا آرامتر کند، همانگونه عصب شیکه کرد نتوانست لحن صدا یبا تمام تالش مهران

 .میزن یتو اتاقت با هم حرف م مای یم ر،یدوش بگ هیبرو  -

 :بعد رو به مهتاج خانم گفت و

 !بخوره دیگرم بد ریش وانیل هی -

 :کرد یانداخت و خشم فروخورده اش را سر آنها خال هیبه رحمن و بق یاز رفتن آنها نگاه بعد

 د؟یچرا از همون اول بهم نگفت -

 :گفت ادیبا فر دینشن یچون جواب و

! ادی یسرش م ییبال دیفکر نکرد! ؟یشما چ! اون بچه است. دیخبرم کن ره،یبم دیبا شما هستم منتظر بود -

 ...که” واقعا

و صفورا با  ریمن. بود دهیرا نشن ادشیفر يصدا یکس” با آنها صحبت نکرده بود اصال یآن زمان با چنان لحن تا

 :مهران رو به او کرد. دبو نییاما رحمن سرش پا. کردند یتعجب و شرم نگاهش م

 ؟يبهم خبر بد يومدیانتظار نداشتم چرا از همون اول ن یکیآقا رحمن از شما  -

 :آهسته گفت ییبا صدا رحمن

 !تو ادی یسردش که بشه م. ادی یم نییپا طونیخودش از خر ش میراستش فکر کرد -

 :و ادامه داد دیکش سشیخ يبه سر و رو یکالفه دست سپس

 ...که میدختره مزاحم شما بش نیا يها يهر کدوم از خرابکار ياگه قرار باشه برا -



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا امیدوار   – یوحش يآهو

wWw.98iA.Com ٢٠٤ 

 :تکان داد يسر یبا خستگ و

 الاله اال اهللا -

 .ساکت شد و

 :گفت دیبا تأک مهران

 یلیباشه خ رهیو شاخه و غ شهیهاش مربوط به شکستن ش يخرابکار نکهیکرد ا یموارد فرق م هیبا بق نیا -

 ...نهیطوفان بش ریز نکهیا کنه با یفرق م

 :حرف دکتر را قطع کرد رحمن

 میفکر کرد نیبرا هم. به کارش ندارم يکار گهید یگفت یم يزد یبود باهاش حرف نم یدکتر شما مدت يآقا -

 !ياین” اصال دیشا

 :جواب داد یعصب مهران

در ... خودم يبه عهده  ومدنیاومدن و ن دیداد یبه من اطالع م. دیریبگ میمن تصم يبجا دیشما حق ندار -

 .افتاد گناهش گردن من بود، نه شما یهم م یصورت اگه اتفاق نیا

 :خود ادامه داد  نیهم يگفتن نداشت، برا يبرا یپاسخ یکس

 !بخشم یکدومتون رو نم چیوگرنه ه ادیسرش ن ییبال دیدعا کن دیبهتره بر -

 کی ستیقصد بند آمدن نداشت، نگر ایکه گو یه بارانو ب ستادیمقابل پنجره ا. هم کالفه اش کرده بود سردرد

را  يآن را باز کرد و تاز. به طرف در رفت. باران مانده بود  ریهمچنان ز رونیافتاد که ب يلحظه نگاهش به تاز

 شیهنوز قطرات آب از سر و رو یخود را تکاند ول یبود، کم سیسر تا پا خ چارهیسگ ب. به داخل ساختمان آورد

با ! خشکشان زده بود ایبود، گو ستادهیا شانیهمه سرجا. انداخت یبه پشت سرش نگاه. دیچک یم نیبه زم

 :گفت ریبه من یآرام يصدا

 !کرده خیبارون  ریزبون بسته ز وونیح. بندازم يتاز يرو اریب ي، حوله ا يپارچه ا هی -

 .االن نیهم -

 :شد و گفت کیبه او نزد رحمن

 بشه؟ شیممکنه طور -

 !؟یک -

 !گهیسارا د -
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 :و گفت دیکش یقیعم نفس

 !نشه شیکه طور دوارمیدونم، ام ینم -

 ؟یمون یم نجایامشب ا -

 :رحمن گفت. با اشاره سر پاسخ مثبت داد  مهران

 !اومد، بهم بگو شیپ يمونم اگه کار یمن هم م -

 :لب گفت ریبه چهره گرفته و درهم رحمن نگاه کرد و ز دکتر

 باشه -

 رینمود در همان حال خطاب به من يمهران شروع به خشک کردن تاز. آورده و به او داد يزیتم يپارچه  ریمن

 :گفت

 !بخوره اریهم ب يزیچ هی -

 ؟یکرد، عجب اتفاق یتوانست تمرکز کند با خود فکر م ینم. رعد و برق، به طرف پنجره رفت يصدا دنیشن با

! آمد؟ یزودتر کوتاه م دیبا! سخت گرفته بود؟ يادیز یعنی! حادثه مقصر بود نیدر به وجود آمدن ا زیخود ن دیشا

حساب کردن هم  يفعال برا... هم دیاش شتر،یب ینه کم!گذشت؟ حدود ده روز یمگر چقدر از روز مسابقه م

 .حوصله نداشت

 یرفتار سارا او را تا حد انفجار عصبان. داشته باشد دیبا يرود، چه برخورد یبه اتاق او م یدانست وقت ینم یحت

 !شد بر آتش خشمش یم یاش آب دهینگاه مظلوم و رنگ پر يادآوری یکرده بود ول

 يهمه برا نیا یتوجه یب نیسبب شده بود که ا یرفت؛ چه عامل یمخش راه م يرو يبد جور يزیچ کی یول

 ...یول! معمولش بپردازد يآن بگذرد و به کارها ياز رو یتوانست به سادگ یم! سارا مهم شود؟

 :دیصفورا را شن يبود که صدا نیح نیهم در

 .دیسرتون رو خشک کن دییایدکتر ب يآقا -

 :صفورا گفت. گرفت» .متشکرم«را که به طرفش دراز شده بود با گفتن  يبه او انداخت و حوله ا ینگاه مهران

 .گذاشتم زیم يگرم رو ریش وانیل هیبراتون  -

 ممنون -

 :گفت نییپا يپا به پا شد، بعد با سر یکم. خواست برود  صفورا

 !ستین يدختر بد یفرق داره ول هیبچه است درسته شلوغه ، درسته با بق هیدکتر ، سارا فقط  يآقا -
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 :چشمان نگرانش را به دکتر دوخت و

 !دیریبهش سخت نگ ادیز -

گذشته بود که  يا قهیدق چند. تکان داد  يبر لب آورد، فقط در پاسخ سر یکرد، تبسم یم یسع کهیدرحال مهران

 :و گفت دیمهتاج خانم رس

 !سارا تو اتاقشه -

 :دیپرس دکتر

 اش بند اومد؟ ینیخون ب -

 :گفت یخانم با ناراحت مهتاج

 ...؟یهم دادم خورد ول ریبله بند اومد، دوش هم گرفت، ش -

 !؟یچ یول -

 !حالش خوب نباشه ادیکرد، فکر کنم حاال هم ز یبود سرفه م يچند روز -

 :دیپرس ینگران با

 !چطور؟ حالش بده؟ -

 !بدتر نشه دوارمیام یحاال حالش خوبه ول... نه، نه -

منتظر اجازه ورود باشد، در را باز کرده وارد  نکهیقبل از ا. ها را باال رفت و چند ضربه به در اتاق سارا نواخت پله

 .اتاق شد

سارا بر  دنیآرام بودنش با د يمهران برا یتمام سع. بلند شد شیاز جا عیاو سر دنیبا د. تختش نشسته بود کنار

کنترل خود  دیترس ینشود؛ م کتریکرد به او نزد یم یسع. شد یهم فشرده م يبا غضب رو شیدندانها. باد رفت

به سمت پنجره رفت چشمانش ! پر بود شیواقعا که چوب خط خطاها. داشته باشد يرا از دست داده برخورد بد

را به  شیرو. دستانش دوباره مشت شده بود. کرد برخود مسلط گردد یهم گذاشت ، سع يرو يحظه ال يرا برا

 :شد، گفت یاز دهانش خارج م دهیجو دهیکلمات جو کهیاش را به پنجره داد و در حال هیطرف سارا برگردانده تک

 !؟یبگ یخواست یم یچ!  نمیخب بگو بب -

 :گفت یمهران عصبان! در کار نبود یپاسخ. کرده بود سکوت

که من به حرفات گوش کنم؟ خب پس، بگو  یرو راه ننداخت يباز نیمگه ا ؟یحرف بزن یخواست یمگه نم -

 ؟یهست یمنتظر چ گهید
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 .کرد یانداخته و اصال هم به او نگاه نم نییسرش را پا. بر سر سکوتش بود همچنان

 :دیکش ادیمرتبه فر کی! متشنج بود یبش به قدر کافاعصا. سکوت را نداشت نیمهران که تحمل ا و

 ؟يچرا خفه شد! حرفات دنیشن يبرا نجام،یحاال ا! د حرف بزن  -

! در کار نبود یرحم. شد يگونه اش جار يرو یخورد و قطرات اشک به آرام یبلندش، تکان يصدا دنیشن از

 :گفت يبلند يهمانگونه با صدا. شود یتر از آن بود که احساسات یمهران عصبان

 يفکر کرد ؟يانجام بد يهم بلد يا گهیاشتباه ، کار د ياز کارها ریتو غ نمیاصال بب ؟یکش یتو خجالت نم -

 یلیخ... جواب بده! هان ؟يبود کرد يچه کار نیا! دردسر هی يبکشند؟ شد یبه خاطر تو ناراحت دیهمه با یتا ک

 !خودخواه یلیسارا، خ یخودخواه

فقط . بود ستادهیا شیحرکت سرجا یزد ، ساکت و ب یم یکرد و نه حرف یخورد و نه به او نگاه م یتکان م نه

 ختیر یلباسش م ي قهی يآمده و از چانه اش رو نییاز صورتش پا دهیقطرات اشک بودند که از چشمانش چک

 :مهران کالفه و غضبناك گفت. کرد یدر پاك کردن اشکش هم نم یسع یحت

 !بگم؟ یکار کنم ؟ بهت چ یچآخه من با تو  -

 :ادامه داد ادیبا فر و

-  ، بگو يزیچ هید! 

 :لب و آهسته گفت ریشده بود، ز لیتبد يسارا به هق هق خفه ا هیگر

 !!بگم یدونم چ ینم... آخه -

 یاز خشم ب یکه ناش يخشدار يبا صدا! کند يریآن جلوگ یسر خود گذاشت تا از انفجار ناگهان يرا رو دستش

 :بود، گفت تشینها

 ؟يبود، کرد یچه غلط نیا!  یبگ یچ یدونست یاگه نم -

سرش را . رو خواهد داشت شیپ ياگر همچنان ساکت بماند عواقب ناجور دید! بود یعصبان يادیمهران ز اوف

 :گفت يو لحن ملتمسانه ا یبلند کرد و با دستپاچگ

 بگم؟ یه زبونبه چ. دونم چه طور بگم یاما نم! خوام بگم یم یدونم چ یم -

از . دیترس ینم یکیاز تار. دیترس یاز شب نم. دیتپ یحد ممکن م نیو ضربان قلبش در باالتر دیلرز یم دستانش

 نقدریچرا ا د،یترس یم شیپسر روبرو نیحال از ا یول دیترس ینم کی چیخطر، از ه ،يدرنده، از بلند واناتیح

 !بود؟ ریسخت گ
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 :را آرامتر کرد شیصدا یکم مهران

 !؟يهم بلد شتریزبون ب هیمگه تو  -

 :مهران گفت. داد یبا تکان دادن سر جواب منف د،یبه او جرأت بخش مشیمال لحن

 !خب، پس به همون زبون بگو -

 یراه دیبا... دهینبخش يا جهینت یزبان چند بار استفاده کرده ول نیبه اطراف اتاق انداخت، نگفت از ا ینگاه سارا

بود تا  دهیهمه زحمت نکش نیا یول! خواست یدلش خواب م! سوخت یچقدر هم چشمانش م! کرد یم دایپ

 !کند شینصفه رها

 یاضیآن خط کش کوچک ر يرو. کوچک کنار تختش رفت زیکرد، به طرف م یچند سرفه کوتاه م کهیحال در

کش را به طرف او آن را برداشت و به طرف مهران رفت و خط  ،یسانت یخط کش کوچک س کیقرار داشت، 

 :دراز کرد

 !دیریبگ -

 :به او و خط کش نگاه کرد و آن را گرفت و گفت متعجب

 کارش کنم؟ یخب، چ -

 :و گفت ستیچشمان مهران نگر در

 .راه مونده نیخواهش، تقاضا، التماس، فقط هم!  دیازتون معذرت خواستم، قبول نکرد یمن به هر زبون -

 :رفتدستانش را در مقابل مهران گ سپس

 !دیببخش یول دیبزن -

 !را داشت یکی نیقبال تجربه ا خب

چشمان سارا پر از صداقت و  دند،یلرز یکه مقابلش م یبه صورت غرق در اشکش نگاه کرد و دستان مهران

نگاهش و  دیحرف سارا ، شا یسادگ دیباره فروکش کرد شا کیچه شد که خشمش به  دینفهم. بود تیمعصوم

 ...دیشا

 !بود یداشتن دوست

حرف گوش ندادن  یو دادش و حت غیبا ج! با همه شر و شورش! با همه اشتباهاتش! شیها يهمه شلوغ کار با

 !شیها

 :گفت
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! کردم یاقدام م شیوقت پ یلیخ یش یکارها درست م نیدادم که تو با ا یدرصد احتمال م کی یاگه من حت -

 ...ستیراهش ن نیا... یول

 :کرد، گفت یتخت سارا پرت م يجا به روخط کش را از همان کهیدر حال و

 . نیپائ اریدستات رو هم ب -

 :لب گفت ریآورد و ز نییرا پا دستانش

 ...من فکر کردم یول -

 :دیکالم او پر نیماب مهران

 !؟یکن یپس تو فکر هم م! چقدر جالب! عجب -

 .شد  رهیحرف در صورتش خ نیبا ا و

سرزنش  دیبا یدانست کل یاز قبل م. نداد یپاسخ یاش بند آمده بود ول هیاو، گر يآمدن تن صدا نییپا با

از قهر کردن  ریرا داشت غ يزیاصال قدرت تحمل هر چ! قدرت تحملش را داشت که اقدام کرده بود! تحمل کند

 !او

 :با طعنه افزود مهران

سرما  يتو رونیمکنه اون بکه م دیچطور به فکر مبارك نرس دیکن یاز مغزتون استفاده هم م یاگه شما گاه -

 اد؟یسرتون ب ییبارون چه بال ریز

 :وار گفت زمزمه

 .مهم نبود ادیز -

 :گفت یشانیدر پ یاخم با

 ؟یچ یعنیحرف  نیا -

 :سارا درهم رفت افهیق

 !دردسر کمتر ، بهتر هیخب . دردسر هستم  هیمن  دیمگه خودتون نگفت -

 :گفت نیبه تاسف تکان داد و خشمگ يسر

 !بگه؟ یمونه، بهت چ یکه سارا ، آدم م” واقعا -

 :نگاهش را به طرف او دوخت و گفت سارا

 د؟یبخش یمنو م ؟یحاال چ -
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 هم دارم؟ يا گهید يمگه چاره  -

 زیالبته خود ن! کند شیدایپ ییجا ،يته دره ا ،یکوه يبرود از باال دیحتما با! نه د،یبار بگو نیفکر کرد اگر ا و

تواند  یم د،یفهم یم دیرا محکم بکوبد؛ با خیم نیخواست ا یم یول! بودش دهیتر بخش شیپ یلیدانست خ یم

 تیدختر اهم نیا يهست که برا يزیچ صالخواست بداند، ا یم! نه؟ ایباشد  دواریروابطشان ام یمابق يرو

 ...يهست برا یداشته باشد؟ راه

 :کرد لیحرف خود را تکم نیچن نیو مهران ا دندیدرخش يلحظه ا يسارا برا چشمان

 !یعواقبش رو تحمل کن دیالبته به شرطها و شروطها، با -

 :سرعت پاسخ داد به

 !باشه قبول یهر چ -

 !سخت باشه دیشا ؟یهر چ -

 !دم یشم، قول م یسال سوار اسب نشو، نم کی دیاگه بهم بگ یحت ؟یبله هر چ -

 :داد، گفت یتکان م يکه سر یدر حال مهران

 !يمورد شکست خورد نیدر ا” تو قبال ؟یبهش عمل کن ینتون” که بعدا يد یرو م یچرا قول -

 !کرد یاون موقع فرق م -

 ؟یچه فرق -

 !تونم بگم ینم -

 

 

*** 

 

 :تأسف گفت با

از خودت برنده مسابقه باشه ، درسته؟  ریکس غ چیه یخواست یبود که اون موقع مسابقه بود و نم نیفرقش ا -

 دوباره مسابقه برگزار خواهد شد؟ ندهیسال آ کیدر عرض  یکن یحاال فکر نم خب،! گهیبود د نیهم

 :داشته باشد، گفت يکرد، لحن قاطع و قانع کننده ا یم یسع کهیدر حال سارا

 !اگه هزار تا مسابقه هم برگزار بشه یحت. شم یسوار نشو ، نم دیبه خدا، اگه بگ -
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 :دیکش یقینفس عم مهران

 .یرو بهم بگ يزیچ هی دیقبلش با یول! راجع به مجازاتت فکر کنم دیبا. خوام یازت نم يزیچ نینه چن -

 رو؟ یچ -

 :و محکم گفت يجد یلیخ

روزها که از صبح تا عصر  یبعض ؟يکرده بود ریچرا د ؟يکجا رفته بود ،ياون روز که از اسب افتاد نکهیا -

 ؟ير یکجا م ،ير یو اکثرا هم با اسب م یستین

 :گفت دیمهران با تأک یول! نه ایکرد که پاسخ دهد  ید،داشت دو دوتا مش ریغافلگ

 !يسؤالم رو بد نیجواب ا دیدوباره روابطمون مثل گذشته بشه ، با يخوا یاگه م -

 :مهران قاطعانه گفت. انداخت  نییرا پا سرش

 !راست باشه دیباشه کلمه به کلمه ات با ادتیاما  -

 :دیرنج

 .گم یدروغ نم چوقتیمن ه -

 :تر گفت يجد یکم بعد

 .دیمانع رفتنم به اونجا نش دیدونست یوقت دیقول بد دیبا یول -

 :گفت مهران

تونم بهت قول بدم که خوب به  یم یول یبگ يخوا یم یدونم چ یتونم بدم چون نم ینم یقول نیمن چن -

 .رمیبگ میحرفات گوش کنم بعد تصم

 :کرد و گفت يا سرفه

 !سمانه دنید رمیم -

 سمانه؟ دنید! ؟یچ -

 :مهران گفت. با سر جواب مثبت داد  سارا

 ؟يگرد یو برم ير یدوره، چطور تنها م یلیاونجا خ -

 یطول م میگردم حدود دو ساعت و ن یرم و به تاخت برم یمن به تاخت م یراه هست ول یبا اسب سه ساعت -

 .کنم یم ریعصر د یو گاه افتمیصبح زود راه م نیهم يبرا. کشه تا برسم

 :شده بود، ادامه داد یچشمانش آبک کهیدر حال و
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 !شه یآخه دلم براش تنگ م -

 :تعجب گفت با

 !دختر تنها خطرناکه؟ هی يهمه راه برا نیا یگ یتو نم یول -

 :پاسخ داد یحق بجانب افهیق با

 !پسرم هیکنن  یپوشم همه فکر م یمن که لباس پسرونه م -

 :تکان داد يسر متفکر

 ورنطیپس ا -

 :با التماس گفت سارا

 .دیتو رو خدا ، مانع رفتنم نش -

 :گفت یبا آه همراه

 !یبخواب يبهتره بر. کنم یم شیکار هیباشه حاال فکرش رو نکن بعدا  -

 :تر ادامه داد يجد یبعد کم و

 !اشتباه بزرگ بود هیکار امروزت  یول -

 :حاال هم از همان مواقع بود! نشده مانیپش يکار چیگفت که از انجام ه یم شهیزد، هم یسارا برق چشمان

 !که موفق شدم دیدید یول -

اراده  یرا که ب يپشتش را به او کرد تا نتواند لبخند! دختر نیا يخواست بکوبد در کله  یکه چقدر دلش م يوا

 .به زور اخم کرده بود، برگشته نگاه کرد کهیبعد در حال. ندیلبانش نشسته است، بب يرو

سارا بگذارد تا  یشانیپ يخواست دستش را رو یشگیطبق عادت هم. و چشمانش گود رفته بود دهیرسارا پ رنگ

 .تب او را چک کند

 !نبود دیبع يزیپسر چ نیاز ا د،یکه دستش را باال برد، سارا، صورتش را با ترس پس کش نیهم اما

 :آهسته گفت. تب داشت. او گذاشت یشانیپ يکرد و آرامتر دستش را رو یمکث کوتاه مهران

 !یخدا کمک مون کنه، حاال بهتره استراحت کن -

 :زده گفت يلبخند. اند ستادهیکه همه پشت در اتاق سارا ا دیاز اتاق خارج شد با تعجب د یوقت

 !نداره دنیخواب الیخ یامشب کس نکهیمثل ا -

 :بعد رو به مهتاج خانم کرده، گفت و
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 نجاست؟یمن هنوز ا نهیمعا یمیقد فیک -

 .بله داخل اتاق خودتونه -

تبش  دیدیاگر د دیساعت بهش سر بزن میسارا بخوره هر ن دیتب بر بدم ببر هی دییایخب ، با من ب اریبس -

 !ستیکنم حالش خوب ن یاحساس م. دیکن دارمیکنم حتما ب یم دیتأک.  دیکن داریباالست منو ب

 :بعد رو به رحمن کرد و

 !ياریرو ب ییزهایچ هیاز مطب  ياشه برالزم ب دیشا -

 باشه -

اما هنوز سردرد . دیتخت دراز کش يرو. و مرتب بود زیتم یبود به آنجا نرفته بود ول یمدت. اتاقش رفت  يسو به

 :و با خود زمزمه کرد دیشیداشت به اتفاقات آن شب اند

 !بود یعجب شب -

حرف . کند  رونیفکر را که هنوز هم ادامه دارد از سرش ب نیکرد ا یسع د،یچرخ یبه پهلو م کهیبعد در حال و

 »!یعجب دختر سمج« خنده اش گرفت، » .موفق شدم دیدید یول «دفیچیآخر سارا دوباره در گوشش پ

در مذاق او  ادیز تیموفق نیخواست طعم ا ینم! گرفت؟ یم شیبا او در پ يکرد و چه رفتار یچه م دیبا حال

کار را  نی؟ نه ا ياز اسب سوار تیمحروم. باشد ییرفتارها نیمکرر شاهد چن دیصورت با نی؛ در ا دیایخوش ب

 ردیبگ یمیدوست داشت تصم» کنم؟ رچه کا دیپس با« :با خود گفت. نگرفته بود یبار آزموده بود و پاسخ کی

 .هم داشته باشد يا دهیکه مجازات محض نباشد حداقل فا

حساب زمان را در . گذشت یمدت! بود دهیاز سرش پر یرد، خواب که حسابجا برخاست و شروع به قدم زدن ک از

 نکهیا يفرصت برا نیبود بهتر یفکر خوب. افتاد یسیمکالمه انگل يلحظه به فکر کتاب ها کی. دست نداشت

از  ریاست که معموال غ گوشیباز يبقدردانست سارا  یاو م. اموزدیرا در حد مکالمه ب یسیسارا را وادار کند انگل

هرکدام  یسیبا خود حساب کرد چهار کتاب کوچک انگل! خواند یدرس نم يگرید يجا فیکالس و رفع تکل

 ینیچه تضم یول. کشد یچهار هفته طول م نیهفته مناسب است بنابرا کیطول مدت  يشش درس که برا

 رد؟یبگ ادیهست که او آنها را بخواند و خوب 

 کیاو مجبور است حبس . را گرفت مشیو تصم» .ستیبهش بد ن يریسختگ کمیخب « :با خود داشت یحرف

هفته  یاگر در ط. کتاب کیهر هفته  یعنیمدت کتاب ها را بخواند  نیا یرا در اتاقش تحمل کند ط يماهه ا
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کند وگرنه مجبور است  دهاستفا لیتواند از اتاق خارج شده و از روز تعط یگرفت جمعه م ادیکتاب ها را خوب 

 !به مطالعه بپردازد يدر جبران کم کار زیجمعه را ن

 

*** 

 

 ...خواهرش دنی، آن هم رفتن او د گریمطلب د کیماند  یحاال م. بود یراض مشیتصم از

در را گشود . شد که به اتاق آمده بود یم یبه ساعت کرد، دو ساعت ینگاه. در افکارش را از هم گسست  يصدا

 :بود ينگران مهتاج خانم نشانگر خبر بد يچهره 

 !ستیسوزه، حالش اصال خوب ن یدکتر، سارا داره تو تب م يآقا -

شد چه برسد به او که  یم ضیباد و باران مر ریآدم سالم دو ساعت ز. حرف را داشت نیا دنیشن انتظار

 !هم داشت یسرماخوردگ

 نینتظار تب به اا گرید! اش قرار داد ، چقدر داغ بود یشانیپ يدست رو. اتاق سارا رفت يبه سو ینگران با

 :کرد شیرا نداشت، صدا يدیشد

 !سارا؟... سارا -

 :رو به مهتاج خانم کرده ، گفت. در کار نبود یجواب

 .دیاریآب ولرم ب عیسر -

 :گفت د،یکش یاو کنار م يلحاف را از رو کهیبعد در حال و

 .نجایا ادیب دیبه آقا رحمن هم بگ -

 يصدا ده،یخواب نیچن نیحال بوده که ا یب یلیحتما خ دیشیدر آورد و با خود اند شیسارا را از پا يها جوراب

 :نمود یخواب آلود م یکه کم دیرحمن را شن

 شده؟ یچ -

 !نجایا ارشونیب عیگم داخلش بزار و سر یرو که م یینایمنو بردار و ا یدست فیبرو مطب، ک -

 :بود، گفت دهیآمده خواب از سرش پر شیاوضاع پ دنیکه با د رحمن

 حتماً -
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پر از آب ولرم به داخل اتاق  یمهتاج خانم با ظرف. کرده، دست او داد ادداشتی عیرا سر ازیلوازم مورد ن ستیل

 :دیآمد، دکتر پرس

 د؟یدستمال هم آورد -

 بله -

 :در همان حال گفت. دیسارا کش یشانیصورت و پ يکرد و آن را رو سشیدستمال را برداشته خ مهران

 !دیاش کن هیمهتاج خانم پاشو -

 !بله، چشم -

صفورا . قصد خارج شدن نداشتند شیها هیداخل ر يبود که هوا نیمانند ا دیکش یو ناجور نفس م نیسنگ سارا

 :دیهم آمده بود، پرس

 !کنم؟ یتونم کمک یم -

 :صورت او را نگاه کند، گفت نکهیبدون ا مهران

 !ارینو بم یمیقد فیآره ، برو از اتاقم اون ک -

 :کرد، گفت یبود که فکر م یاش گذاشته، گوش داد اوضاع بدتر از آن نهیس يرا رو یگوش

 خورد؟ د؟یکه بهتون دادم به سارا داد یقرص -

 :خانم گفت مهتاج

 بله -

 فیک ده،یرفت و برگشت را دو ریمعلوم بود تمام مس. زد ینفس نفس م. برگشت لیربع نشده رحمن با وسا کی

را که به نظرش  ییو هر دارو ختیر نیتوجه به زم یلوازم داخل آن را ب. را از دستش گرفت و تشکر کرد

 ...آمد، جدا کرد یمناسب م

رو به رحمن . باز نکرده بود زیچشمانش را ن یحت. شد یتب سارا قطع نم یول. همه خسته بودند. شده بود صبح

 :گفت 

 .باهاش کار دارم نجا،یا ادیهم بگو زود ب میتو ، به ابراه برو در مدرسه رو باز کن بچه ها برن -

 !رم یخب االن م اریبس -

اداره کند و  ابشیسارا را به او گفت و خواست که آن روز کالس را در غ طیمهران شرا. دیرس میابراه یوقت

 :گفت يجد یبا لحن میابراه. شود به او گوشزد کرد سیکه مقرر بود آن روز تدر یدروس
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 !دیال نگران کالس نباشاص -

 :ادامه داد یبا ناراحت و

 دنش؟ید امیتونم بعد از کالس ب یحال سارا خوب بشه ، م دوارمیام -

 البته -

 یشد دوباره تبشباالتر م یم کتریکرده بود و هرچه به عصر نزد دایتب سارا کاهش پ يظهر مختصر يها طرف

داروها در بدنش اثر کند،  یکرد وقت یفکر م دوارانهیام. او مشاهده نشده بود  تیدر وضع یبهبود چندان. رفت

 یخوب م. چشمانش را نگشوده بود زینبار  کی یتمام روز حت. شد ینم نیچن نیا یول افتیحالش بهبود خواهد 

هم تمام  سرمش رهیذخ یحت. امکان بردنش فراهم نبود یشود، ول يبستر مارستانیدارد در ب ازیدانست سارا ن

را پشت سر گذاشته  یروز سخت. آورد یرا همراه م يسرم همواره تعداد محدود نیشده بود؛ به علت وزن سنگ

تمام روز . بود یدانست و عصبان یکه افتاده بود مقصر م یرا به خاطر اتفاق ودخ. سر سارا بود يبود تمام روز باال

دانه  شدیصورت سارا نقش بسته بود که م يرو يطور انگشتانش يجا. او بنگرد ماریب يفرصت داشت در چهره 

وونه مگه یآخه پسر د« بارها خود را سرزنش کرده بود  دیگرد یموجب عذاب وجدانش م نیدانه آنها را شمرد و ا

 يلجباز و تا حد یدختر بچه است حاال کم هیدختر فقط  نیرفته بود ا ادتی؟  يآدمکش طرف بود یجان کیبا 

 ».ده یمنتظره انجام م ریغ يکارها یفقط گاه! بچه هی،  نیشلوغ، هم

قبل از انجام  يخوا یم ی؟ ک يسر خودت آورد ییچه بال نیآخه بچه جون بب« :کرد  یهم او را دعوا م یگاه و

 »؟یعاقل بش يخوا یم یک ؟یکارات فکر کن

 زین یشده بود گاه دهیسارا ، بارها نام بابا و مامان شن يگفته ها انیدر م! انیهذ یجوابش سکوت بود و گاه اما

بار نام  کیدر کمال تعجب . داد صیکلمات تشخ نیشد از ب یم زیمواقع کلمه دکتر را ن یبعض یسمانه و حت

سارا هرگز او را به نام مهران نخوانده بود . متعجب به دهان سارا چشم دوخت . دیاز زبان سارا شن زیمهران را ن

 !گفت یدکتر م يبه او آقا گرانیمانند د شهیهم

کدام جوابگو  چیاما ه. انجام دهد، هر چه دارو و درمان بلد بود به کار گرفته بود دیبا يدانست چه کار ینم گرید

 :دیتخت سارا کوب يبا مشت رو. نشده بود 

 »را قطع کنم؟ ماریب کیتونم تب  ینم یخوره وقت یمدرك به چه دردم م نیا آخه«

، اونو دوباره  ایخدا« او را خواست  یسر به سجده نهاد و از خداوند سالمت ستاد،یبه نماز ا. به دامان خدا شد دست

! دم باهاش مهربون تر باشم یقول م. مراقبش باشم شتریدم ب یخداوندا ، اگر خوب شد قول م. به ما برگردون 
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بلند  سوانیگ... دوباره کنار تخت سارا نشست .اشتد يشتریکرد، حاال آرامش ب يو آرام و آهسته در دل نذر» 

دختر  نیا شدیاو نگاه کرده بود، باورش نم ياز صبح بارها با تعجب به موها. بالشش پخش شده بودند يسارا رو

 یم میکاله قا ریهمه مو رو چطور ز نیا« : در عجب بود! داشته باشد يبلند يموها نیآن کاله پسرانه چن ریز

دخترانه  ينه تنها چهره  ست؛یپسرها ن هیاش اصال شب افهیدر ته دل به خود اعتراف کرد که ق او باره» کنه؟ 

 .بود یاز کشف خود راض! باشد یهم م بایدارد بلکه ز يا

بارها . شد یاش م یموجب نگران شتریب شیانهایگاه هذ. نکرده بود یمحسوس رییشده و حال سارا تغ کیتار هوا

 :کرده بود شیو صدااش نهاده  یشانیدست بر پ

 !یچشات رو باز کن يخوا ینم ؟يشنو یصدامو م! سارا، ساراجان -

 :کرد شنهادیپ يخانوم هم چند بار مهتاج

 .دیخسته شد یلیخ. مونم یمن کنارش م دیاستراحت کن دیدکتر ، شما بر يآقا -

 .نگرانشم... تونم برم ینم. نه، ممنون -

 :گفت یهم مهتاج خانم به اتاق آمد و به آرام کباری

اون رو  دیاگه موافق باش میداد یم يکه تب داشتند جوشونده ا یروستا به کسان نیما قبل از اومدن شما به ا -

 .میهم امتحان کن

 :دیکش یقینفس عم مهران

 !میکن یبه فکرتون درسته امتحان م يزی، هر چ” حتما -

صبح  يطرف ها. و دعا کرده بود ختهیام جوشانده و داروها را با قاشق دهان سارا رطول شب مهران آرام آر تمام

 .به عهده گرفت میمهران آن روز را هم به مدرسه نرفت و اداره کالس را ابراه. از تب سارا کاسته شد یاندک

د، خوابش بار که مچ سارا را در دستش گرفته بود تا نبضش را چک کن کی. شد یباز نم یاز خستگ چشمانش

 .برد

 

*** 

 

 یکم. شد رهیبا تعجب به مهران و اطراف اتاق خ. همچنان در دست مهران بود که چشمانش را گشود دستش

 .گنگ بود
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 یلیبه سارا انداخت، چشمانش باز بود هر چند خ ینگاه. شد داریکه دستش خورد، از خواب ب يتکان مختصر با

خوشبختانه  یگرم بود ول یسارا گذاشت، اندک یشانیپ يدست رو یبا خوشحال. به هوش آمده بود یرمق، ول یب

 :کرد شیصدا یبه آرام. داغ نبود گرید

 ؟يشنو یصدامو م.... سارا -

 یلبانش حساب. کرد کیآب را برداشته به دهان او نزد وانیمهران ل. شنود یبا پلک زدن نشان داد که م سارا

سپس  رد،یمهران منتظر شد تا آرام گ. بعد سرفه کرد  یول دیشنو اقیرا با اشت يچند جرعه ا. خشک شده بودند

 :دیپرس

 !حالت خوبه؟ -

 :به مهران و اطراف اتاق کرد ینگاه سارا

 !شده؟ یمگه چ -

 :دیخند

 شده؟ یچ یپرس یحاال م! یکشت یبچه جون تو همه ما رو از نگران -

. در همان حال مهتاج خانم وارد اتاق شد ! آن شب را انیجر یآورد، حت یبه خاطر نم يزیچ. کرد ینگاه م جیگ

 :گفت یبا خوشحال دیسارا را د یوقت

 .شکرت ایخدا! ا؟ به هوش اومده؟ -

 :رفت و از دم در صدا کرد رونیب و

 !سارا به هوش اومده -

لجباز حالش خوب شده، مهران  يکوچولو نیکردند که ا یهمه در اتاق سارا جمع شده و خدا را شکر م بالفاصله

 :رو کرد به مهتاج خانم و گفت

 .بخوره اریب يزیچ هی -

 .ارمی یم عیسر دیبگ یسوپ؟ هرچ...ر؟یش!...؟یچ -

 .گرم و هم سوپ ریهم ش اریهر دو رو ب. باشه -

 :سارا مبهوت گفت. به استراحت داشت ازین مارشیب. خواهش کرد تا اتاق را ترك کنند هیسپس از بق و

 !جا چه خبره؟ نیا -

 .یسوخت یتو تب م یدو روز بود داشت! یچیه -
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 :کم رمق گفت د،یفهم یم ییزهایچ کی حاال

 !سردمه -

خطر رفع شده  یول. چشمانش دوباره بسته بودند. ماند رهیبه صورتش خ يو چند لحظه ا دیکش شیرا رو لحاف

 »هزاران مرتبه شکر ایخدا« لب زمزمه کرد ریبود، ز

 :مهران گفت. چشمانش را باز کرد و لبخند زد  گریآرام او بود که بار د يدر تنفس ها رهیخ يا قهیده دق دیشا

 .بخور بعد بخواب يزیچ هی! بمون داریب -

 :از ورود مهتاج خانوم به اتاق مطمئن شد برخاست برود که سارا گفت یوقت

 !دکتر يآقا -

 بله؟ -

 .تون کردم تیاذ د،یببخش -

 :و پاسخ دادزد  يلبخند

 !یکن ینداره، جبران م بیع -

! شد با او حرف زد یکم کم م. گذشت و خوشبختانه حالش رو به بهبود بود یشدن سارا م ماریاز ب يروز چند

 :اصل به اتاق سارا رفت نیهم يرو! بود یاستراحت کاف گرید

 سالم، حالت خوبه؟ -

 .بهترم. سالم، متشکرم  -

 :گفت ند،یآن بنش يتا رو دیکش یم شیکنار تخت سارا را پ یصندل کهیحال در

 نه؟ ای یسر حرفت هست نمیخب، حاال بگو بب -

در . ستین ایها کوتاه ب یسادگ نیدانست به ا یشناخت و م یچند ساله را م يهم خانه  نیتعجب نکرد، ا ادیز

 :گفت یبخش نانیاطم ي افهیبا ق! واقع منتظر بود

 !ه باشهک یبله، البته، هرچ -

 .يبهم بد یقول هیخوام  یراجع به اصل مطلب صحبت کنم م نکهیخوبه، قبل از ا -

 !؟یچ -

 :شد و گفت رهیچشمان او خ در

 !يرو انجام ند یاشتباه يکارها نیهمچن گهید يقول بد دیبا -
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 :گفت یحق به جانب ي افهیبا ق سارا

 من از نظر شما اشتباهه، کدومشون رو انجام ندم؟ يآخه همه کارها -

 :زد و گفت يلبخند

 !تو اشتباهه؟ يگفته همه کارها یک ست،ین نطورینه ا -

 :تر ادامه داد يجد و

که چند شب گذشته انجام  يرسونه مثل کار یم بیتو آس یبه سالمت یدون یهست که م ییمنظور من کارها -

 !يداد

 :گفت يلجباز با

 !دیزد یاون کارو نکرده بودم که شما هنوز با من حرف نماگه  یول -

 !يکرد یرو امتحان م يا گهیراه د هیخب،  -

 :جواب داد یعصب

دونم  ینم. بود که مونده بود یتنها راه نیا. خب موفق نشدم. امتحان کردم دیرس یبه فکرم م یمن هر راه -

 .راه رو بلد بودم نیفقط هم. دیبه فکر من نرس یهم بود ول يا گهید يراه ها دیشا

 :گفت میمال

 ...بشم و یعصبان ياصال هم فکر نکرد -

 .را قطع کرد و نگاهش نمود حرفش

 :انداخت نییسرش رو پا سارا

 !گفتم هر چه باداباد ایدل رو زدم به در یول! دمیترس یکم هم م هی! چرا؟ -

 :گفت یجیبعد با گو ! خود خودش! بود، سارا نیهم قایتکان داد، دق يسر مهران

 !رفت ادمیکه  يقدر حرف تو حرف آورد نیگفتم؟ ا یداشتم م یچ یراست -

 :شد ياش دوباره جد افهیق

 ؟یمراقب کارات باش شتریب نیکه بعد از ا يد یقول م! اومد ادمیآها،  -

 !دم یاوهوم، قول م -

 !سر اصل مطلب میخب، پس بر یلیخ -

 :کرد، ادامه داد یبرخاسته و شروع به قدم زدن م یاز صندل کهیدر حال و
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 !؟يکرد یعهد شکن یول یهست که قرار بود دو ماه سوار اسب نش ادتی -

 :مهران گفت. تکان داد دییبه تا يسر سارا

 !؟یو با لباس مبدل تو مسابقه شرکت کن یمنو گول بزن یخواست یهست که م ادتیو  -

 :انداخت نییسرش را پا شرمنده

 بله -

 یسخت هیمن تنب نیبرا هم! بدتر از همه بود يانجام داد یجبران اون دو کار قبل يکه برا تیکار آخر نیو ا -

 !؟یتحمل کن یتون یبرات در نظر گرفتم م

 یداد، با نگران یکه آب دهانش را قورت م یاش آسانتر بودند؟ در حال یقبل يها يریسخت گ یعنی سخت؟

 :گفت

 ؟یچ -

و  یماه داخل اتاقت بمون کی دیتو با یعنی... ماه تو رو داخل اتاقت کیگرفتم  میمن تصم! خوب گوش کن -

 !ییاین رونیب

 :دیکش یراحت نفس

 !گهید یزندون یعنی -

 :برگشت و قاطعانه گفت... که لبخندش را مهار کند ستینگر یرا م رونیپنجره ب از

 !یراجع به کارات فکر کن یکم یاشته باشفرصت د نکهی، اول ا لیالبته به چند دل -

 :دیحرف مهران پر وسط

 !کنم یاول راجع به کارام خوب فکر م شهیمن هم یول -

 :را باال داد شیابروها

 شه؟ یم یچ یشه اگه فکر نکن یم نیاش ا جهینت یکن یتازه راجع به کارات فکر م -

 :گفت طلبکارانه

 !دیریگ یسخت م يادیشما ز ه؟یمن چه جور يکارها جهیمگه نت -

 !رم؟یگ یسخت م يادیمن ز -

 :هم به لحنش افزود طنتیش یکم
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روز سوار اسب  هی ياز اسب سوار تیمثال وسط محروم ایشه ؟  یم یکنه چ رید یکم هیآره خب مگه آدم  -

 !فهمم یداره؟ من نم يرادیبا لباس مبدل در مسابقه شرکت کردن چه ا” شه؟ اصال یبشه چطور م

 :تکان داد يسر مهران

 !از دست تو  -

 :گفت يجد مهین یمهران با لحن. کرد يزیخنده ر سارا

 !حرفام رو بزنم؟ ي هیبق يد یحاال اجازه م نمیبب -

 :دهانش گذاشت يبود، دست رو سرحال

 .زنم یحرف نم گهیمن د. دییبفرما. کنم یخواهش م -

 :گفت مهران

چهار  نیخوام در طول ا یدارم که م یسیکه چهار تا کتاب کوچک مکالمه زبان انگل نهیا شیبعد لیو اما دل -

 یکه م يزیچ نیبهتر! یرو پر کن تییتنها يجور هی يمجبور ییداخل اتاقت تنها یوقت ،یهفته اونا رو بخون

 .نهیتونه زمانت رو پر کنه هم

 !سختن؟ -

 .خودته یینه، در حد توانا -

 :ادامه داد و

ملتهب شده، با  تیتنفس يبود و راه ها دیشد یلیخ تیکه سرماخوردگ نهیهم هست اونم ا گهید لیدل هیاما  -

 یم یخب، حاال چ!... ياریرو بدست ب تیتا بطور کامل سالمت یاز سرما دور بمون یکه مدت ستیحساب بد ن نیا

 ؟یبپرس ،يندار يزیچ یسؤال ؟یگ

 :شد طنتیسارا پر از ش چشمان

 !که دیفهمیم! آدم مجبوره اتاق رو ترك کنه ییوقتا هی! دکتر يآقا -

 :ردیلبخندش را بگ يشد و نتوانست جلو رهیبه چشمان شوخ سارا خ مهران

 !يرفتن از پله ها رو ندار نییحق پا یول یطبقه استفاده کن نیهم یبهداشت سیاز سرو یتونیالبته ، م -

 

*** 
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 :گفت یحاضر جواب با

 !دم یم حینرده ها رو ترج. چون تا حاال هم از اونا استفاده نکردم! چه خوب -

 :اخم تشر زد با

 !سارا؟ -

 :لب زمزمه کرد ریبرخاست تا اتاق را ترك کند که سارا ز و

 !کرد یکلمه باهاش شوخ هیشه  ینم!بداخالق ياخمو -

 :در عقب گرد زد دم

 ؟یگفت يزیچ -

 :سارا دستپاچه پاسخ داد و

 !چن -

 :زد و قبل از خروج گفت یتبسم

و  رونیب يبر یتون یروز جمعه م یرفت بهت بگم اگه کتاب مربوط به هر هفته رو خوب بخون ادمی” ضمنا -

 .، البته با لباس گرم يبگرد

 نه؟ ایکه من کتابها رو خوندم  دیش یاون وقت شما از کجا متوجه م -

 يکه چه بهتر و گرنه مجبور يپرسم اگه بلد بود یرا م روز جمعه صبح ازت کتاب اون هفته! ساده است -

 !دوباره بپرسم امیتا عصر ب یتا عصر دوباره کتاب رو مرور کن یبمون

 :گفت جانیباشد، با ه دهیبه ذهنش رس يانگار فکر سارا

 شه؟ یم یدرسم چ يخب کالسها -

 :آن را هم کرده بود فکر

 امی یساعت م کیجا تو اتاق خودت، من هر روز بعد از ظهر  نیهم یول یخون یخوب معلومه اونا رو هم م -

 یکتاب درس يکه تا کجا کنمیم يادآوریگم بعد هم بهت  یرو بهت م یسیدرس از کتاب انگل کیاول  نجا،یا

 .کردم سیرو تو کالس تدر

 !بخونم؟ ییبه تنها دیرو با نایا يهمه  یعنی -

 .یازم بپرس یتون یم یداشت یخب اگه اشکال یول! معلومه که آره -

 :هم فشرد يبود، لبانش را رو دهییزا یگاوش حساب ندهیماه آ کی يقرار معلوم برا از
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 !باشه -

 ؟يکه ندار يا گهیسؤال د -

 !نه -

 .اتاق را ترك کرد و

در اتاق  د،یرس یبنظر م یشد و صبح روز جمعه ، مهران که از پرسش انجام شده راض يسپر یاول به خوب هفته

 :را باز کرد و گفت

 .یداشته باش یروز جمعه خوب -

 یکم. رفت نییکه از قفس رها شده باشد، سبک بال و خوشحال ، دوباره از نرده ها پا يمانند پرنده ا درست

مهتاج  ادیو فر دیپر نییبعد پنجره را باز کرد و درست مانند توپ فوتبال پا. گذاشت هیسربه سر مهتاج خانم و بق

 :نم را درآوردخا

 !بپوش يزیچ هینه،  ينطوریسارا؟ ا -

 خیمهران در جا م يصدا یتوجه برود ول یخواست ب یم! حرفها نبود که نیطبق معمول گوشش بدهکار ا اما

 :کوبش کرد

 !ســـارا؟ -

 !بله؟ -

 :گفت یشانیدر پ یاخم با

 !برگرد خونه -

 :لبانش را غنچه کرد یناراحت با

 !چرا؟ -

 !يباز قول و قرارمون رو فراموش کرد هنکیا يبرا -

 :گفت دلخور

 !کدوم قول و قرارمون؟ -

 !رونیب يبا لباس گرم بر نکهیا -

توانست  یهم نم یاز طرف. دیکش یبود ، دوست نداشت به داخل خانه برگردد، تازه داشت نفس م یعصب یکم

 :آهسته گفت د،یکش یم نیزم يرا رو یاشکال شیبا نوك پا کهیدر حال! به حرفش گوش ندهد
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 حاال بپوشم؟... شهینم -

 :را که پشت سرش نگه داشته بود، نشان داد و گفت یزد و کت و شال گردن یتبسم مهران

 !خونه يبرگرد دیبا گهیدم دفعه د یباره که تذکر م نیآخر نیا یول-

 :گفت. دیکت را از دست مهران گرفت و پوش. دیکش یراحت نفس

 !که شال گردن الزم باشه ستیهوا اونقدر سرد ن -

 :بست، گفت یخود شال گردن را به گردن سارا م کهیدر حال مهران

 .یسرد تنفس کن يهوا دی، نبا يببند نویبهتره ا یول -

با گفتن کلمه  نیاستفاده را بکند بنابرا تیخود نها يدوست داشت از آزاد یتوانست باز با او بحث کند ول یم

 .از مهران دور شد» باشه«  يِسرسر

 يبعد از مدتها اسب سوار. خواست سر زد یکه م ییتمام جاها. دیپر نییتوانست باال و پا یروز تا عصر تا م آن

 یعصر به منزل برگشت از خستگ یخالصه تا آنجا که قادر بود از زمانش استفاده کرد و وقت. کرد يراندازیت. کرد

که از باز نگه داشتن آنها  یخورد و با چشمان امش یمهران کل يزده  رتیمان حپا بند نبود و در مقابل چش يرو

 .ناتوان بود به اتاقش رفت

 یبود ول دهیروز جمعه فرا رس. جالب نبود شیبرا یکنواختی نیا. حوصله شده بود یب یگذشتن هفته دوم، کم با

متوجه  عیدل به درس نداده ، بعد از چند پرسش و پاسخ ساده مهران سر ادیدانست که ز یخودش خوب م

 :موضوع شد و گفت

 !يدرس پنج و شش رو مشکل دار! يکم خوند -

 :گفت يلجباز با

 .من خونده بودم یول -

 !يگم کم خوند ی، م يگم نخوند یمن که نم -

 :کرده بود بغض

 رون؟یتونم امروز برم ب ینم یعنی -

 :به چهره گرفته اش زد يلبخند

 هی، بق يپرسم اگه بلد بود یدو ساعت بخون فقط درس پنج و شش رو دوباره م یکیدم  یفرصت بهت م هی -

 .رونیب يبر یتون یروز رو م
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 :گفت متیمهران با مال. دیرس یبنظر م یهنوز ناراض سارا

 .جالب نشونت بدم یلیخ زیچ هیدم  یقول م یگرفت ادیدر عوض اگه درس رو خوب . بغض نکن  گهیحاال د -

 :دیزده پرس جانیه

 !؟یچ -

 :شد نهیبه س دست

 !یزحمت بکش دیبه جواب با دنیرس يبرا -

 يخواند، حفظ بود و سر بلند از سؤالها یم ستیبا یآنچه را م يساعت نشده بود که سارا کلمه به کلمه  دو

 .بود ستادهیزده منتظر او ا جانیشده توسط مهران ، ه دهیپرس

 !م؟یبر -

 :خندان جواب داد مهران

 م؟یبا اسب بر يدوست دار یراست... میبر -

 :دیرا بهم مال شیدستها یخوشحال با

 !آخ جون، البته -

 :سارا متعجب گفت. ستادیاسب را به طرف مطب راند و کنار آنجا ا مهران

 !نجاست؟یا -

 !تو ایب! بله -

 :بود ضمن اشاره به جعبه گفت یاتاق جعبه کوچک ي گوشه. کرد ییرا به اتاق خود راهنما سارا

 .نجاستیا -

 :دیکش یاز سر خوشحال یغیداخل جعبه ج دنیشد و با د کتریبا تعجب نزد سارا

 نش؟یاز کجا آورد... ه؟یوونیچه ح يبچه ... ه؟یچ نیا... يوا -

 :دیخند

 !بپرس، جواب بدم یکی یکی -

 نیا يبود و مهران محو تماشا جانیو چشمانش پر از ه يکوچک را در آغوش گرفت نگاهش پر از شاد وانیح

 ...همه شور

 :دیپرس
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 نش؟یاز کجا آورد -

. برخوردم نیاطراف، در راه برگشت به ا ياز روستاها یکیرفته بودم  ماریب هی دنید يبرا شیحدود سه هفته پ -

 یوقت. بود که مادرش رو از دست داده بود يا بود فکر کنم چند روزدونم چرا تنه ینم ف،یبود و ضع یزخم

 .دیکش یکردم به زور نفس م داشیپ

 :گفت ینیلحن غمگ با

 ن؟یچرا همون موقع به من نشون نداد! چارهیب وونیح -

 !میزد یچون اون موقع باهم حرف نم -

 :دیبرچ لب

 !میزد یخب بعدش که حرف م -

 :گفت یمهربان با

 .دوست نداشتم تا جون نگرفته نشونت بدم یول -

 چرا؟ -

 !يخورد یغصه م! موند یچون اگه زنده نم -

 ه؟یوونیحاال بچه چه ح -

 ...دونم یگرگ، نم دیروباه، شا دیشا. شناسم  یرو نم وونایح ادیز. دونم  ینم -

 :گفت سارا

 !گه، اون وارده یم میاگه از رحمن بپرس -

 :دست سارا گرفت و گفتبا حوصله توله را از  مهران

 .کنم یکه بزرگ شد تو جنگل رهاش م یدارم کم یزمستون رو نگهش م! هیوونیکنه، چه ح یم یچه فرق -

 دنش؟ید امیتونم باز ب یم -

 :لبخند پاسخ داد با

 .البته هر وقت که دلت بخواد -

 

*** 
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مهران ظرف . کرد یا انگشتش آن را نوازش مرا دوباره در جعبه قرار داد، سارا آرام کنار جعبه نشسته بود و ب توله

 :خاست که سارا آهسته گفت یداشت از جا برم. کرد  ریکوچک داخل جعبه را پر از ش

 !سخته یلیپدر، مادر نداشتن خ! بده یلیخ ییتنها -

کرده و قصد  ریگ شیداخل گلو يزیاحساس کرد چ. چشمانش نمناك شده بودند ست،یبه سارا نگر متعجب

رفته بود، دستش را مشت کرد و به  شیاو پ يشانه  کیبه خود آمد دستش تا نزد یوقت. رفتن ندارد نییپا

 ...از جا برخاست و منزل را ترك کرد. دیسرعت کنار کش

 :آمد، طبق معمول خندان بود رونیسارا ب یوقت

 !رو نشون شما بدم ییجا هیخوام  یمن هم در عوض م. جالب بود  یلیدکتر ممنون خ يآقا -

 !کجا؟ -

 !دییایحاال شما ب -

 :شد و گفت ادهیرفته بودند که پ يا قهیدق ستیحدود ب. زد یبار سارا جلوتر تاخت م نیا. دو سوار اسب شدند هر

 . میبر ادهیپ دیبه بعد رو با نجایاز ا -

. دیرس یکه به نظر بن بست م دندیرس ییراه رفته بودند، به جا يمقدار. شد ادهیاز او پ تیبه تبع زین مهران

 .بود يمقابلشان تپه ا

 :دیمتعجب پرس مهران

 !راه که تموم شد -

 :دیخند

 .میبر دینه تموم نشده از پشت اون تخته سنگ با -

پر  يریسنگ صاف ز يرو. شد دایصعب العبور بود، پ يراه کوچک که تا حد کی” واقعا. سنگ را دور زدند تخته

 :مهران گفت. ..ها زهیبود از سنگر

 !يمواظب باش سر نخور -

 :دیبلند خند يبا صدا سارا

 !دیشما مواظب خودتون باش. خورم یسر نم! منه یشگیراه هم نجایدکتر ا ينه آقا -

 :از راه را رفته بودند که با شوق فراوان گفت يمقدار

 .دینیبب دیتون یم میسنگ رد بش نیاز کنار ا.  میدیرس -
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 :کرد، گفت یبه مهران نگاه م کهیدر حال و

 !د؟یچشماتون رو ببند دیخواه یم -

 :گفت یبا لحن شوخ مهران

 !برم؟ ياونوقت چجور -

حاال . دیخجالت کش. نگفت یول» .رمیگ یمن دستتون رو م«  دیخواست بگو یم. فکر کرد يلحظه ا سارا

 :گفت! دانست یرا خوب م تیمحرم غهیص یمعن شیبرعکس چند سال پ

 .دییایب يجور نیاشه همخب ب -

 :از کنار سنگ رد شدند سارا با حرارت گفت یوقت

 !نجاستیا -

محوطه . زد  یبود پلک هم نم دهیکه د يزیشده بود و متعجب از چ رهیمات و مبهوت به مقابل خود خ مهران

کوه ها، البته نه چندان بلند، سمت چپ تخته سنگ صاف و  نیکوچک، محصور ب یلیبود نه بزرگ نه خ يا

اما نه تند و با . بود آبشار هیشب. آمد یم نییو پا دهیجوش يآن آب چون چشمه ا يجا نیبود که از چند يبلند

 ختیر یم ییآب درون جا. از آب پوشانده شده باشد يتخته سنگ توسط پرده ا يبود که رو نیفشار، مانند ا

 متریبه ارتفاع هشتاد سانت” حدودا اچهیدور تا دور در با،یکوچک و ز يا اچهیدر. نبود اچهیبه در شباهت یکه ب

 .آب را درون خود نگه داشته بودند يواریشده بود که مانند د دهیتمام چ قهیبا سل یو درشت زیر يسنگها

حدود  وارهید نیدرست وسط اکه  متریهفتاد سانت ایکوتاه تر بود حدود شصت  اچه،یدر ي وارهیسمت راست د در

مجرا چون  نیمتر بود که آب از ا کیمکان دور و بر  نیطول ا. شد یخود کوتاه تر م ياز کناره ها متریده سانت

 نیآورد و رودخانه راه خود را از ب یمرا به وجود  یضینه چندان عر يو رودخانه  ختیر یم نییپا يآبشار

 .شد یم يکرده و جار دایمقابل پ يسنگها

که آنجا را محصور کرده  ییتپه ها يشد و از باال یم دهید شیها ییبایبا تمام ز یسرشان آسمان آب يباال

 .نهادند یم شیرا به نما یعیبد يشده بودند و منظره  دهیخم اچهیبودند، درختان به سمت در

 :آنجا شده بود که سارا سکوت را شکست يمحو تماشا ساکت

 ومد؟یخوشتون ن -

 :مبالغه گفت یبه سارا انداخت و ب ینگاه

 !دمیکه تا حاال د هی ییجا نیباتریز -
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 :گفت یخوشحال با

 د؟یگ یراست م -

 اوهوم -

 :گفت یو با شادمان دیبا شوق وافر دستها را بهم کوب سارا

 .مالِ خود خودم. منه اچهیدر نجایا -

 :گفت نیبا تعجب و تحس مهران

 ؟يکرد دایرو چطور پ اچهیدر نیا -

 :با لذت و غرور جواب داد سارا

 .رو خودم ساختم اچهیدر. کردم دایرو پ نجاینکردم که ، ا دایرو پ اچهیدر -

 :ناباورانه سارا را نگاه کرد مهران

 !؟یچ -

 :افتخار گفت با

 !خودم يبا دستها ،ییرو خودم ساختم ، به تنها اچهیدر نیا یعنیرو،  نجایا! د؟یکن یباور نم -

. شد یباورش نم ست،یبزرگ نبود، نگر ادیبه کمر زده بود به سارا که هنوز در نظرش ز یدست کهیدر حال مهران

 :با تعجب گفت

 !؟يچطور یول -

 :خنده گفت با

 چطور ساختم؟ ایکردم  دایرو پ نجایچطور ا نکهیا ؟يچطور یچ -

 :مشتاقانه گفت مهران

 !هر دو -

 :و گفت  دیکش یقیعم نفس

رو نگشته  نجاهایشناسه و ا یدور و بر رو نم نیکس به اندازه من ا چیکنم ه یفکر م! تا بگم دیپس گوش کن -

 .کنه یم یازم سؤال و جواب یانجام دادن دارم، نه کس يبرا ينه کار! اطراف هستم نیآدم ا نیکارتریچون من ب

 :آهسته تر اصالح کرد و
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. دور و برو بگردم نیا يکه سالها فرصت داشتم تا تمام سوراخ سنبه ها نیخالصه ا!... کرد یم یعنی -

خالصه ! درخت ها رو فتح کردم شتریاطراف رو بلدم اکثر تپه ها رو باال رفتم، ب يتمام رودخانه ها يسرچشمه 

رودخونه  هیکه طبق معمول  ارب هی. شناسم  یروز رفت و برگشت م کیشه در عرض  یرو که م ییتموم جاها

 ...تپه ها نیبه ا دمیکردم رس یکم عمق رو دنبال م

 :سمت راست اشاره کرد يبا دستش به تپه ها و

حدود  یباورتون نشه ول دیشا.  ادی یاز کجا م ادی یم رونیسنگ ها ب نیا يکه از البال یآب نمیخواستم بب یم -

صعب العبور هستند در  یلیخ رونیاز ب دینیب یکه دور و بر م ییتپه ها نیا. دور و بر رو گشتم  نیدو ماهه تمام ا

 .شه ازشون باال رفت  یواقع نم

 وستهیپ يتپه  هی نهایرسه که ا یبنظر م يطور رونیاز ب دندیتپه ها روئ يکه باال ییبا وجود درخت ها یطرف از

آب رودخونه چطور  نیشد ا یمن کنجکاو شده بودم باورم نم یول ه،یشه که وسطشون خال یهستند و تصور نم

 ...یآروم نیبه ا مبشه، اونه يتپه درسته است جار هیکه پشتش  ییسنگها نیتونه از ب یم

هم ممکن بود  شیجور نیاومدن البته ا یجوشان به وجود م يبودم از چشمه ها دهیکه د ییسرچشمه ها اکثر

که از  ییبار از آبها هی... افتاد ادمیبگم  دیکنجکاو شدم، آها بزار یلیباعث شد که خ یدونم چ یخب نم یول

باعث شد تعجب کنم ، آخه اگه اونجا آغاز  نیهم. کردم  دایشد برگ و گلبرگ پ یم يسنگ ها جار انیم

 نیباالخره موفق شدم و ا نکهیبرگ باشه تا ا ادیم رونیکه از کوه ب یتونست داخل آب یرودخونه بود چطور م

 .کردم دایرو پ میکه حاال ازش اومد یراه

اما . دمیکم ترس هی د،یبود، ساکت ، آرام ، راستشو بخواه یصاف نیزم هیتعجب کردم  یلیخ دمیرس نجایکه ا اول

شده بود . عادت کردم نجایبه ا گهیکم کم د. و خودت یخودت نجایوجود نداره ا دنیترس يبرا يزیبعد گفتم چ

 ...شناختمش یکه فقط خودم م ییخلوتگاه من، جا

آبها  نیبعد ا. اومد یم نییازش پا میمال یلیآب خ. بود نطوریاز اولش هم هم د؟ینیب یسمت چپ رو م وارید نیا

. عرضش دو متر بود بایکردن که تقر یرو درست م کیرودخونه کوچ هیشدند و  یاون وسط ، کنار هم جمع م

من اون ور کوه، گلبرگ و چرا  دمیمفه نجایتازه ا. شد یم دیشد و از سمت راست تو کوه ناپد یم يآرام جار

 .شده بود ختهیکوه ر يباال يکرده بودم؛ آخه از درختها دایبرگ تو آب پ

 دیهو به نظرم رس هیکه نشسته بودم،  کباری. که فقط متعلق به من بود ییخوشم اومده بود جا نجایاز ا یلیخ

کارو بکنم، البته  نیا دیفکر کردم که چطور با یکل. کوچک بسازم  اچهیدر هیشه اگه بتونم  یم يزیعجب چ
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 یکردن که دارم پرت و پال م یم کرطبق معمول اونا ف یول دمیپرس یم هیهم از رحمن و بق ییسؤال ها یگاه

 !دادن یم يگم و جواب هام رو سرسر

 دمیکش نیزم يرو رو اچهیاول شکل در. گرفتم ادیازش  ییزایچ هیچون . بود  هیبهتر از بق یرحمن کم البته

 یکنم ول یماهه تمومش م کیکه  هیکردم کار آسون یخطوط گذاشتم فکر م يرو جمع کردم رو ییسنگ ها

 .جمع کردم  ود،محوطه ب نیسنگ در داخل ا یداشتم هرچ اجیاحت يادیبود به سنگ ز یسخت یلیکار خ

 يزیکمتر از چ یلیخ یهمش رو من جمع کردم ول نکهیوجود نداره برا ا یسنگ چیورا صافه و ه نیا دیکن نگاه

سخت بود  یلیو خ دیطول کش یلیخ. سنگ جمع کنم  رونیمجبور شدم از ب نیهم يبودن که الزم داشتم برا

 !شتریب دمیکار کردم البته شا نجایشه من دو ساله تمام ا یباورتون م

 

*** 

 

 :سارا بود، گفت يحرف ها دنیکه متعجب محو شن مهران

 ؟ي، چطور يسنگ ها رو خودت آورد نیا -

 :گفت يبا لبخند سارا

 هیبق. آوردم یتا دم اون تخته سنگ م رونیاون ب. ذاشتمیم یدست يگار هیکردم و داخل  یجمع م رونیآره ، ب -

هم پرتشون  یدادم، گاه یقلشون م نیکردم رو زم یهم تقلب م یگاه. آوردم یراه رو هم دونه دونه با دستام م

 نیبه هم ارمیرو ب نیو سنگ بزرگ يتونستم سنگ ها یهم داشت، من نم ییها تیالبته محدود. کردم یم

 !که استفاده کردم، کوچکن ییسنگ ها نیخاطر اکثر ا

 :، با عجله گفت دهیتاکنون او را ند ایکرد که گو یبهت زده به سارا نگاه م يطور مهران

 !یداشتهم نگه  يخب ، اون وقت چطور سنگ ها رو رو -

 :گفت يادیزده شده بود با عالقه ز جانیدهد، ه یبه موضوع عالقه نشان م رشیمعلم سخت گ نیا نکهیا از

رفتم با دقت به  یساختن م یم يزیچ يواریهر جا د. داشتم  اجیاحت گرانیجا بود که به تخصص د نیهم -

 یحساب نکهیخالصه بعد از ا. دمیسؤال پرس هیهم از رحمن و بق یکل رمیبگ ادیکردم تا  یکارهاشون نگاه م

 سهیکردم چند ک شیکردم که راض لهیبعد هم اونقدر به فرامرز خان پ. گرفتم ادیکم  هیکردم، باالخره  يخرابکار

خوام برا  یرو بهش بگم، بعد گفتم م هیخواستم اصل قض یکرد، اصال هم نم یبده ، اول قبول نم مانیبرام س
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 ادی یمن برنم ياز عهده  دیمنه، اونم د یِمثل خونه شخص نجاینگفتم، ا راهیهم ب ادیه زالب! خودم خونه بسازم

 .کرد ولباالخره قب! البته طبق معمول

 ش؟یچطور ساخت ست،ین یکه کاف مانیتنها داشتن س -

دونستم  ینم یرو ساختم خوب شده بود ول يکنار يوارهایداشته باشم د يبا رودخونه کار نکهیاول بدون ا -

شد  یقسمت کارم سخت م نیتو ا. سمت راست رو ساختم  يوارهایبعد هم د! نه ایتونن آب رو نگه دارن  یم

سمت  وارهیبکنم تکه آخر د رصترو بِکَنم تا آب اونجا جمع بشه تا من ف يگود يجا هی يمجبور شدم آخر کار

 ....راست رو

 :داد ین مرا نشا وارهیبا انگشت بخش کوتاه تر د کهیدر حال و

 .اونجارو بسازم یعنی -

 :با عالقه گفت مهران

 !خوب بعدش؟ -

کم و محدوده و از  یلیآب خ انیجمع بشه ، چون جر وارهاید نیبعدش منتظر شدم تا آب پشت ا یچیه -

اون موقع کم ! پر از آب بشه نجایتا ا دیطول کش یلیشه خ یجذب م نیآب توسط زم یمقدار قابل توجه یطرف

 .انگار خدا کمکم کرد یشدم ول یم دیکم داشتم نا ام

 :گفت د،یخند یم کهیدر حال و

اومد، خشک  یم نجایکه از ا يآب رودخونه ا نجا،یتو فاصله پر شدن ا! شده بود یچ دیدون یدکتر نم يآقا -

 یم رونیکه آب از وسط سنگ ها ب ییهمونجا یعنیتعجب کرده بودن تا سرچشمه  یاهال يهمه . شده بود

که  نیمن چقدر نگران بودم که لو برم بعد از ا دیدون ینم. نشد شیحال يزیچ چکسیه یکردن ول یاومد، بررس

سر رودخونه  ییچه بال دیکس نفهم چیآخرش هم ه. راحت شد المیاولش برگشت خ يدوباره رودخونه به جا

 !اومده بود

 :انداخت و گفت اچهیبه در يبا لذت نگاه دوباره ا مهران

 !باز خوبه که جمع شده و جذب نشده! جالبه -

 :گفت سارا

هم جذب شد  يادیتخته سنگه ، به هرحال آب ز شتریب یتخته سنگه ، درسته خاك هم داره ول نجایآخه ته ا -

 !ادیتا سطح آب باال ب دیطول کش یلیو خ
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 ومد؟ین شیپ یمشکل یعنی! ها تونستن آب رو نگه دارن ؟ وارهی، د یراست -

 :و با دقت جواب داد دیکش یقینفس عم سارا

با  ادی یم رونیآب ب وارهیتو د ياز منفذ دمید یزدم و اگه م یسر م نجایچرا؟ مشکل که بود من که هر روز ا -

 .گرفتم یمنفذ رو م مانیو س زهیسنگر

 :و گفت دیکش وارهیبه د یجلوتر رفت و دست مهران

 .ب رو نگه دارهخوبه تونسته وزن آ -

 :قاطعانه گفت سارا

 ...سنگ استفاده کردم فیآخه از چند رد -

 :گفت د،یخند یم کهیبعد درحال و

بعد از فکر  یداره ول یخراب بشه آب همه جا رو برم هوی وارهیگفتم اگه د یم. دمیترس یم لیراستش اوا -

هم خراب بشه  وارهیتازه اگه د متر،یسانت 70خودم خندم گرفت با خودم گفتم مگه عمق آب چقدره فوقش 

 !شم یتو آب ، غرق که نم رمیتا زانو م تشینها

 ...لذت، غرور ن،یحرف و سخن بود و احساس، احساس تحس یشد در نگاهش کل رهیبه سارا خ مهران

 :شاد گفت يلبخند با

 !کار خودته شهیراستش هنوز باورم نم! فوق العاده است ه،یعال -

 :کرد اخم

 !کار خودمه دیباور کن -

 :گفت یقیبا نفس عم همراه

 !یداشته باش يپشتکار نیکردم که چن یفکرش رو هم نم” اصال! نیآفر! هیباور نکردن -

 :بود، گفت يحال جد نیکه مهربان و در ع یبا لحن و

 !لذت بردم سارا، بهت افتخار کردم -

 یکه هر لحظه احساس م دیتپ یقلبش آن چنان م. دیگنج یدر پوست خود نم. شده بود ياز شاد زیلبر وجودش

 .گرفت یمهران قرار م قیمورد تشو نیبار بود که چن نیاول نیا. خواهد زد رونیاش را شکافته ب نهیکرد قفسه س

 :دیباال پر يادیشدن هم شده با فر یخال يبرا

 !پس خوشتون اومد؟... آخ جون -
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 :د، گفتکه دستانش را در آب فروبرده بو یبعد درحال و

تپه از اون باال  يدرختان باال يگلبرگ ها یوقت!  باستیفصل بهار چقدر ز نجایا دیدون یدکتر نم ي، آقا يوا -

کل سطح آب پر از  ادیبه وجود م يفوق العاده ا يکنن، چه صحنه  یو کل سطح آب رو پر م زنیر یم نییپا

چقدر  دیدون ینم. کنن یباتر میسبز هم اونا رو ز يبرگ ها یشه که گاه یم یو صورت دیسف يگلبرگ ها

 !شه یم یقشنگ و عال

داشت درباره کار مورد عالقه اش . زد یکه چون ستارگان برق م یرا به سمت مهران چرخاند؛ چشمان نگاهش

 !زد یحرف م

عتنا ، ا یرحمانه و ب یدخترك چه ب نیو ا... قراریاش حبس شده، دستان مشت شده اش ب نهینفس او در س و

 !آورد یتمام شور و شوق خود را به زبان م

... دور از سارا ییشد جا کینزد اچهیدر ي وارهیکرد به د یکه تظاهر به آرامش م ییزد و با گامها بیخود نه به

. و سر به آسمان بلند کرد دیکش یقینفس عم. ختیدستان خود را پر از آب کرد و با تمام قدرت به صورتش ر

 .ماندیآرام م ستیبا یم! و آرام شدچشمانش را بست 

 :گشت، گفت یبرم کهیحال در

 !میخب، بر -

 :با تعجب گفت سارا

 !مونده تا عصر یلیهنوز که عصر نشده، خ! م؟یبر -

 :دهانش را قورت داد آب

 م؟یکار کن یخب، پس چ -

 :جواب داد خندان

 !نشونتون بدم گهید زیچ هیخوام  ی، م نجایا دییایب -

 .دنبالش راه افتاد عانهیمط »؟یچ«با گفتن  مهران

 :را نشان داد ییبا دست جا سارا

 !رو نجایا -

 هیشب. بود يگریبزرگتر از د یکی. شد که کنار هم گذاشته شده بودند یم دهیدو عدد ساقه بزرگ درخت د آنجا

 :گفت ،یو صندل زیم
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 !خورم یم نجایوقتها ناهارم رو ا یلیمن خ!  میهم صندل کهیکوچ نی، ا زمهیبزرگه م نیا -

 :بعد رو به او کرد و

 !نه؟! قشنگه -

 :ته قلبش گفت از

 !یلیخ -

 :دیبعد رو به سارا کرد و پرس و

 باخبرن؟ نجایچند نفر از وجود ا -

 :و بعد گفت» !نداره دنیکه پرس نیا« گفت  یم ایبه مهران نگاه کرد که گو يجور سارا

 !فقط شما و من -

 :عجب گفتبا ت مهران

 ؟ياوردین نجایرو ا یاز من ، کس ریتو غ یعنی -

 ...اش هم آواز شده بود اچهیدر يدرون چشمانش با امواج رو. از غم چشمانش را پوشاند  يا هیگرفت و سا دلش

 :شد و آهسته گفت کینزد اچهیدر ي وارهید به

 !رو ندارم یآوردم؟ من که کس یم دیرو با یک -

، پر سر  جانیشلوغ ، پر ه ياو بچه ا يِشناخت؛ سارا ینم نگونهیدر درونش شکست او را ا يزیکرد چ احساس

 .متولد شده بود يتازه ا يآن روز سارا ایگو! داشت یتازگ شیسارا برا نیا. شر بود یگاه یو صدا و حت

 :گفت یو مهربان تیمیپر از صم یلحن با

از  یلیو خ يکه عاشقته، خواهرت رو که دوستش دار يتو پدربزرگت رو دار ؟یزنیم هیچه حرف نیسارا ا -

 .تو رو دوست دارن، نگرانت هستن شونیشناس یکه م یکسان

 :جواب داد آهسته

 ...گرانیهفت خوان رستم رو رد کنم و د دیبا دنشید يپدربزرگم که همه اش تو سفره ، سمانه که برا -

 :زد يپوزخند

 یاگه نگرانن، نگران جواب. از بودم براشون نعمته شتریدردسره ، نبودم ب هیکه وجودم براشون فقط  یگرانید -

 !هستند که مجبورن به فرامرزخان بدن

 !گرفت يگوشه لبش را گاز و
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 :گفت یبه آرام! زد ینمه آشنا م کیحرف ها  نیا

 رقابلیو غ شلوغ یدارم، البته خوب تو هم گاه نانیمن اطم! همه تو رو دوست دارن! یکن یاشتباه م يدار -

 .يکه دوست ندار يبشنو ییشه حرف ها یباعث م نیو ا یش یتحمل م

 :زد يگرفته اش را از هم گشود و لبخند چهره

 !بود؟ دواریشه ام یپس م -

 :تکان داد و کنارش رفت يسر

 .يکرد کیممنونم، منو در رازت شر -

 :ادامه داد یبا لحن نرم و

 ؟ياری یم نجایباز هم منو ا نمیبب -

 :شد یغرق خوشحال! نیبهتر از ا يزیچ چه

 !شم یالبته، خوشحال هم م -

 

*** 

 

دانه  دنیبود، زمستان آغاز خود را با پاش دهیبه اطراف بخش یکرده بود و ابهت خاص دپوشیهمه جا را سف برف

از کارها و رفت و آمدها را  ياریسرما اگر چه بس.  دیکش یبه رخ م عتیطب يبر رو دیخوش شکل و سف ییها

سارا بعد از مدت ها  ییروزها نیچن ربود ، د يو شاد حیتفر ي هیبچه ها ما يهمواره برا یکرد، ول یمحدود م

 شیها یاکثر همکالس يخود بلکه برا يحضور او نه تنها برا. کرد دایدر کالس درس حضور پ گریبار د بتیغ

 ...دقو صا میابراه يبخش بود، بخصوص برا يشاد

 .خرسند بود د،ید یاو را در کالس م نکهیاز ا زین مهران

را به او  یهر روز مهران ساعت. بود  افتهیبهبود  یعرض دو هفته گذشته روابط آنها به طور قابل توجه در

 .پرداخت یرا همراهش به گردش م یدو ساعت یکینمود و روز جمعه  یم سیتدر

در  یسمانه گردد، ول داریقبل از حضور سارا در کالس مهران به او گفته بود که قصد ندارد مانع رفتن او به د روز

 .اش خواهد کرد یهمراه زیرفت و آمد او ن نیا
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به کالس درس بفرستد و  زیکرده بود تا نرگس را ن یبعد از چند ماه باالخره مهران، ابوالفضل را راض یطرف از

باشد و به او  یاو در منزل م یو حضور دائم تیاز عمده مشکالت نرگس عدم فعال یکیود که نموده ب دیتاک

 يبهتر هیآفتاب، سالم تر و با روح ریاز منزل به خصوص ز رونیداده بود که در صورت حضور او در ب نانیاطم

 .خواهد کرد یزندگ

 يچند دارو زیبه همراه نداشت و مهران تنها به تجو ينگران کننده ا زیچ زینرگس ن شیجواب آزما خوشبختانه

 .بسنده کرد یتیتقو

 سیکمک و تدر نهیاو در زم يهر چند با حضور سارا و همکار. کالس به روند سابق خود بازنگشت تیوضع اما

حضور سرحال و شوخ صادق در کالس که  یکار بر مهران آسان شده بود ول يتا حدود نترییپا يها هیبه پا

 ياز اعضا یکیخود که  هرکرد و برعکس خوا یبود، معموال نظم کالس را مختل م یظه مترصد مزه پرانهرلح

 کیمهران از او به عنوان  کهیبطور! رفت یبشمار م دیاز معضالت جد یکیکامال ساکت و مؤدب کالس بود، 

 هیتواند پا یباشد م ازیهر وقت نتازه  بتیمص نیبود که ا افتهیدر زیموضوع را ن نیاما ا! کرد یم ادیتازه  بتیمص

 .باشد یحل هر مشکل و هر کمک يبرا یاساس يا

 .خود را در دل آنها باز کنند يتوانسته بودند تا جا ی، به خوب دهیخانواده تازه از راه رس نیکل ا در

بود و مهران توانسته بود، صادق و نرگس  دهیخود رس انیبه پا زین یلیشدن زمستان و بهار ، سال تحص يسپر با

سال دانش  انیعالوه برآن همه ساله در پا. دیرس یبه نظر م یببرد و از عملکرد خود راض شیپ یدرس هیرا دو پا

 یرسم یبرد تا مدرک یمتفرقه به شهر م یرسم حانامت يپنجم را تمام کنند، برا هیکه توانسته بودند پا یآموزان

فرامرزخان  نکهیبعد از ا یکم بودند ول اریآزمون بودند بس نیکه مشتاق ا یکسان لیاوا. د کن هیآنها ته يبرا

 اقیرا دارند استخدام خواهد کرد، اشت ییدوره ابتدا انیکه مدرك پا یکسان نیفقط از ب نیاعالم کرد بعد از ا

 .شد  شتریب ابندیمدرك دست  نیفرزندانشان به ا نکهیا يبرا یاهال

 نییپا نیبه علت ازدواج دختران در سن رایز. کردند  یثبت نام م یکم اریباالتر تعداد بس يها هیپا يبرا یول

مشغول  ستیبا یکردند م یم دایپ ییتا زور بازو زیشد و در مورد پسران ن یاز آنان گرفته م لیامکان ادامه تحص

که خوشبختانه  دیطلب یم يادیز و پشتکار قهعال لیادامه تحص یطیمح نیشدند در چن یکار در باغ و مزرعه م

 يها هیبودند که در پا زین گریبود البته دو سه نفر د افتهیو سارا  میپشتکار و عالقه را در وجود ابراه نیمهران ا

 .آن دو را نداشتند ییتوانا یخواندند ول یدرس م ییباالتر از ابتدا
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بود که  یخوب اریمهران جالب توجه بود محصول بس يبرا اریکه بس یاز مسائل یکیتابستان  افتنی انیپا با

همان مکان سال  نیاو وارد باغ شد، باور نداشت که ا یدر واقع وقت. ابوالفضل توانسته بود از باغ برداشت کند

بود و درختان پر محصول، نخست  شدهآنجا منظم و مرتب کاشته  یزراعت يها نیتمام زم بایباشد تقر شیپ

 .سال تمام در آنجا تالش کرده بودند کیبود که  یکسان ییقدرت و توانا انگریان و بعد نماپر بار ینشانگر سال

 .دیابوالفضل و او گرد بینص زین یخوب اریطبع محصول خوب آن سال درآمد بس به

خانه را در آن باغ بدهد  کیساخت  بیسهم خود کرد ، از رحمن خواست تا ترت افتیکه مهران با در يکار نیاول

 کیاتاق و  کیکوچک که از  اریبود بس يکه ابوالفضل و خانواده اش در آن ساکن بودند کلبه ا ییجا رای، ز

 .بود یمیقد اریشده و بس لیآشپزخانه تشک

 یکه خود مهران آن را طراح یآشپزخانه و البته حمام کیحال و دو اتاق بود به انضمام  کیشامل  دیجد خانه

 هیچهارپا يشود و سپس آن را رو يداریسفارش داده شد تا از شهر خر یکرده بود؛ مخزن آب نسبتا بزرگ

هرچند .  دیگرد هیتعب ینفت یقآن اجا ریداشت و ز يبلند يمتر میو ن کیحدود  هیچهارپا. نصب کردند یمحکم

 نیداشت و همچن یآن خانواده که فرزند کوچک يبرا دیرس یبه نظر م ینبود ول يشهر يحمام ها هیشب ادیز

 .است يضرور د،یگرد یبه جمع خانواده شان افزوده م يبه زود زین يدیعضو جد

کند  يداریرا که در جوار باغ خودش قرار داشت خر یکرد باغ شنهادیاثنا بود که رحمن به مهران پ نیدر هم البته

 :و گفت

و اونجا رو  یکن جمع و جور یاگه بتون ه،یخوب يجا یو مساحتش نصف مال خودته ول هیهر چند باغ کوچک -

 !صد در صد به نفعته يهم بخر

 :فکر پاسخ داد یبا اندک مهران

 !رو پرداخت کنم متشیتونم فعال ق یاگه بخوام هم نم -

 یپرداخت م شیرو هم پ ندتیسال آ کیبده، حقوق  يدار یهرچ. من حساب کردم ستین يمسأله ا نکهیا -

 !کنم

 :حرف رحمن گفت نیماب مهران

کنه،  یکار م يبزرگ ساختمان ساز” نسبتا يپروژه  کی يدارم ، پسر عموم نادر رو گهیفکر د هینه، راستش  -

 یبشه ، م لیتحو يطول بکشه تا آپارتمان ها آماده  یسه سال ایدو ” البته تازه شروع به کار کردن و احتماال

 .امی یبرم دشیرخ ياز عهده  د،خواهد بو یجیکنم چون پرداختش تدر دیخر شیواحد اونجا پ هیخوام 
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 :دیپرس. دیرس یسکوت کرد ، ناراحت بنظر م یمدت رحمن

 !تو تهران؟ -

 آره -

 !یستیپس موندگار ن -

 :پاسخ داد یبا تبسم مهران

 .بمونم نجایعمر ا انیبودم که تا پا ومدهیاز اولش هم ن -

 .یموفق باش. يفهمم، حق دار یم -

 :گفت يجد یلیخ

 .رمینم نجایخودم نذاشتم از ا يرو جا یکیمطمئن باش تا  یول -

 :زد يلبخند

 .رنیتو رو بگ يتونن جا ی، نم انیهم ب گهید ياگه هزارتا -

 .از تعارفت ممنونم -

 !؟یبمون نجایچقدر ا يدار میتصم! ستیدر کار ن ینه تعارف -

 :گفت یبا اندك مکث مهران

! هم موندم گهیسه، چهار سال د دیادونم ش ینم. نجامیشه که ا یم ینگرفتم، چهارسال یقطع میفعال تصم -

 .دوست دارم یلیرو خ نجایا یدون یم

 :دیکش ینفس راحت رحمن

 !يمدت نظرت عوض شد و موندگار شد نیتو ا دیشا يدیخدا رو چه د... نطوریپس ا -

 !دیشا -

 

 

 :پنجم فصل

که در  ییاز گرما. کوه ها پراکنده بود يرنگ خود را بر گستره  یکرد و انوارنارنج یداشت غروب م دیخورش

 يو به دور نما ستادیا. گرفت یم ياسبش را به باز الیو  دیوز یم یباد خنک. نبود يتهران تجربه کرده بود خبر

. که به منزل خود بازگشته است یکس انندم. کرد یآنجا احساس آرامش م يدوباره  داریاز د. شد رهیروستا خ
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که داشت مدام با اصرار پدر و  يخوش نگذشته بود، در سفر ده روزه ا شیدر تهران برا ادیبار ز نیبخصوص که ا

 .بر ازدواج روبرو شده بود یمادرش مبن

اقدام ازدواج او  نیراستا اول نیاش بدهد و در ا یبه زندگ یسر و سامان ستیبا یو مادر معتقد بودند که او م پدر

بار فشار در  نیالبته ا. داشته باشد يشتریفرصت ب دیمطلب با نیا ياما برعکس خانواده مهران معتقد بود برا. بود

از دوستان  یکیدختر  میمر... شیدختر عمو ازین... مدآ انیبود که نام و اسم و رسم چند دختر هم به م يحد

 ...دختر فالن همکار... مادر

جهت ازدواج را  یبارها گفته بود هنوز در خود آمادگ. تمام ده روز را به بحث با خانواده پرداخته بود ابیتقر خالصه

 !شده هم فکر کند یمعرف يکند تا بخواهد به دخترها یحس نم

نامزد  یکه خودش انتخاب کند، دو سال ییکرده بود، با هر کدام از آنها شنهادیمشکل هم پ نیحل ا يبرا پدر

 .مشترك صبر کنند یو آغاز زندگ یعروس ياکرده و بر

بخواهد، خود  يعنوان قصد ازدواج ندارد و اگر روز چیکشمکش عالم کرده بود فعال به ه یبعد از کل تیدر نها و

 !همسرش را انتخاب خواهد نمود

به اطراف انداخت و سپس  ینگاه د،یپر نییدر مقابل عمارت پا... را به تاخت واداشت و سرعت گرفت اسب

سجاد  لیاسبش را به طرف اصطبل برده تحو. نمود یتازه پر و خال ياش را از هوا نهیچشمانش را بست و س

 .داد

 :بود نیسوالش ا نیکرد، وارد خانه شد و اول افتیمهتاج خانوم در يکه از سو یخوشامد گرم با

 سارا کجاست؟ -

 :جواب داد یخانوم با خوشحال مهتاج

 !مونه ینم رونیهوا ب یکیبعد از تار چوقتیه گهیبده، د رتونیفکر کنم داخل اتاقش باشه، خدا خ. ونه استخ -

. شد یاجرا م یوضع شده به خوب نیهم قوان ابشیداشت که در غ يخوشنود یبس يجا. دیبر لبش دو یتبسم

 :دیپرس دیکه کش یهمراه با نفس راحت

 حالش چطوره؟ -

 .کنم یاالن سارا رو هم صدا م... دیدر کن یتا خستگ ارمیبراتون ب ییچا هیالن س دییخوبه، شما بفرما -

 :دیپله ها به گوش رس ياز باال ییجمله او، صدا انیزمان با پا هم

 .ریبخ دنیسالم، رس -
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 :جواب داد يسرش را باال گرفت و با لبخند مهران

 ن؟ییپا ياینم... ســالم، ممنون -

به مهران کرد و  ینگاه یچشم ریاما بعد ز. شد دهیجلوتر آمد، طبق عادت به سمت نرده ها کش یکم سارا

است  عتریآمدن از نرده ها هم سر نییپا دندیفهم ینم گرانیگشت؛ چرا د ریناچار از پله ها سراز. دیمنصرف گرد

نده بود با کله سرنگون شودکه کرد و کم ما ریبه لبه فرش گ شیپا ن،ییچند پله مانده به پا! و هم لذت بخش تر

 .خدا رحم کرد و خود را کنترل نمود

 :رو به سارا گفت. گرفتنش جلو گذاشته بود، عقب داد يرا که برا یبه او کرد و گام ینگاه مهران

 !یاز پله ها استفاده کن دیچطور با ياصال فراموش کرد ن،ییپا يای یاز بس از نرده ها م -

 :را غنچه کرد لبانش

 !ن؟یدعوا رو شروع کرد ومده،ین -

 :دیتکان داد و خند يسر مهران

خوام امشب زودتر  یم دیمهتاج خانوم لطفا شام رو زودتر آماده کن یراست... میبخور ییچا هی میبر اینه، ب -

 .بخوابم

 .گفت و رفت یخانوم چشم مهتاج

 :دیدر سالن نشسته بودن که سارا پرس تازه

 .دیرس یخسته به نظر م -

 :و پاسخ داد دیکش ینفس

 ؟یخوب ؟يچطور اد،ینه ز -

 .بله، متشکرم -

 :دیدختر شلوغ، پرس نیصحبت با ا يبرا دلتنگ

 چه خبر؟ -

 :باال انداخت يا شانه

 .ستین یخبر خاص ،یسالمت -

 :گفت یرا جمع کرد و به شوخ شیابرو کی مهران

 ؟یداشت یده روز چند نفر شاک نیتو ا. راستش رو بگو! شه؟ یمگه م -
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 :سارا در هم رفت يها اخم

- یچی؟ ه...ا! 

 :را همچنان شوخ نگه داشته بود لحنش

که شما  دیداشت یفکر کنم فرصت کاف! که من هم نبودم ياون هم ده روز ؟یتابستون. امکان نداره! باور کنم؟ -

 !روستا هیچه برسه به  دیزیکشور رو به هم بر هیسه نفر 

 :مهران به سرعت گفت. ست تا برودبرخا» .دیخب باور نکن« گفتن  با

 !ها، گفته باشم یزود رنج باش نقدریا ادیضمناً بهت نم... کردم یبابا، شوخ يا -

 .زد يلبخند... خب یول! معموال نبود یعنینه زود رنج نبود، . پا به پا شد یو کم ستادیا سارا

 :کرد بشینشستن ترغ يبرا مهران

 .باهات کار دارم نیبش -

سارا کامل ننشسته . شده در آورد چیو از داخل آن دو بسته کادو پ دیکش شیخود را پ یحرف ساك دست نیا با

 :بود که آنها را دست او داد

 !مال توئه نایا -

 :به بسته ها کرد ینگاه متعجب

 هستن؟ یچ -

 !هیهد -

 :نشده بود مجاب

 ؟یچ يبرا -

 :باال داد يا شانه

 !بازشون کن! يشد یر خوباصال فکر کن چون دخت ،ينطوریهم -

 :لب گفت ریباز کردن، ز يبرا مردد

 کدوم رو؟ -

 :اشاره کرد یکیبه  مهران

 .اول اونو باز کن -
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و دو عدد کتاب قطور  کیش يجا مداد کیدفتر خاطرات قفل دار،  کیداخلش . نشان داده شده را گشود بسته

 :کرد نییکتابه ا را هم باال پا. ذوق کرده بود شتریدفتر خاطرات ب دنیاز د. بود

 هستن؟ یچ نایا -

 :داد حیتوض

حوصلم سر  نکهیا يبرا کار،یتو فرانسه بودم و ب یمن وقت... یشاهکار جهان هیرمانه، . کتاب برباد رفته است -

 .ادیفکر کردم تو هم خوشت ب. نره خوندمش، جالب بود

 

*** 

 

گفت که  یدکتر م يجناب آقا یخواند ول یرا هم نم نیاگر به دست خودش بود ا. تا حال نخوانده بود رمان؟

 :گفت! چه خبر است ندیخواند تا بب یم دیخودش هم خوانده پس با

 .متشکرم -

 :گفت اطیبا احت مهران

 .حاال بسته دوم رو باز کن -

دست بلوز  کیداخل بسته . به مهران انداخت ینگاهبا تعجب ! اش جا خورد هیهد نیرا باز کرد و از د بسته

 .بود(!) یصورت يدامن دخترانه 

 :گفت یمعمول یلینظر داشت، خ ریبا دقت عکس العمل او را ز مهران

 !ادیبهت م دیفقط به نظرم رس! اگه دلت نخواست، نپوش -

 :گفت یبا اندك مکث سارا

 !میسد ساخت هیبگم،  رفت بهتون ادمی یراست... ا... به هر حال ممنونم -

 :زده گفت رتیح

 !؟یچ -

 :زده جواب داد جانیه

 یسد سنگ هیرودخونه  يجلو ییسه تا نیهم ينداره، برا يریگیماه يمناسب برا يجا نجایصادق گفت که ا -

 !قشنگه یلیخ دینیبب دیبا! يریگیماه يده برا یشه و جون م یکه اب پشت اون جمع م میدرست کرد کیکوچ
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 :خود را باال گرفت يابرو کی مهران

 !نیانجام نداد یکار خاص یپس گفت... آهان -

 :دیوسط حرف او پر سارا

. بودم ریتقص یاتفاق کوچک افتاد که من درش ب هی... اما. میهم نداشت یو شاک مینکرد يمن گفتم کار بد -

رفته بودن  ییروز دو تا هیگذاشته و به من نگفته بودن و  یقرار خصوص هیمعرفت با هم  یو صادق ب میابراه

 یشانس یلیبود، من خ دهیوبرصادق ر يپا زیسنگ ت هیداخل آب رفته بودن  یوقت. میهمونجا که سد زد

. داشت يزیخون ر يبدجور. شده بود یبود که پاش زخم یساعت میحدود ن دمشونید یوقت یعنی. دمیفهم

 !!نامرداست يسزا نیمن هم گفتم حقتونه ا... اومد یخونش بند نم یزخمش رو بسته بود ول يرو یابراهم

 :به خود گرفت يتر يجد ي افهیق

 شد؟ یصادق چ يخب پا!... یخواستن تو بدون یداشتن نم يکار دیخب شا ه؟یچه حرف نیا -

 :گفت طلبکارانه

 میو ابراه ومدیخونش بند ن یچیصادق هم، ه يپا!... خواستن شنا کنن یبود، م یدونم کارشون چ یمن که م -

 !زده بشه هیبخ دیگفت با

 :به زبان آورد یفکرش را به آرام مهران

 ...گرفته ادیکارا رو  نیا میخوبه که ابراه -

به هر . دونم ینم! چون صادق دوستش بود ای! دینبود نجایهم چون شما ا دیشا. انگار سختش بود یآره، ول -

 .حال مجبور بود و به قول خودش چند تا کوك شل زد

 :گفت. دهد یم میدرمانگاه را به ابراه دیچه خوب که هر بار موقع رفتن کل. دیشیتکان داد و اند يسر

 حاال حال صادق چطوره؟ -

 .گذره یاز اون حادثه م يخوبه، پنج روز -

 

*** 
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. بود که در آن روستا گذرانده بود یزمستان نیگشته بود آرام تر يکه سپر یزمستان. به بهار نمانده بود يزیچ

 نهایاز همه ا. بود امدهین شیپ يحاد يهم مساله  مارانشیکالس به روال معمول بوده و در مورد ب تیوضع

 .هم با سارا صورت نگرفته بود یتنش خاص چیگذشته، ه

ه هوا خوب بود به ک یمواقع. گذاشت یاو احترام م قیکرد و مهران به عال یم تیشده را رعا نییحدود تع سارا

فقط سارا را . با سمانه نداشت یمیمستق داریروزها د نیاز ا کی چیرفت و اما در ه یسمانه م دنیهمراهش به د

 .ماند دمنتظرش خواه يمقرر يگفت جا یکرد و به او م یم یتا روستا همراه

جمعه  يروزها یمتوجه حضور او در برخ یکم کم که اهال یبود ول کاریچند ساعت را ب نیدو هفته اول ا یکی

رفت و آمدش با سارا  بیترت نیبه ا. اوردیلوازم طبابت را هم با خود ب گرید يشدند از او خواستند که از هفته ها

 .ثمر نماند یهم ب ادیز

که به  بود يشکست و متاسفانه شدت جراحت به اندازه ا شیپا م،یآقا، پدر ابراه میروز مانده به سال نو، رح چند

 .قرار گرفت یعمل جراح ریناچار او را به شهر منتقل کردند و ز

را استراحت  یمجبور بود چند ماه یآقا به منزل خودشان منتقل شد ول مینوروز، رح التیاز گذشتن تعط بعد

 .کامل داشته باشد

 :گفت یم و احوالپرسو بعد از سال دیسر رس میروزها که مهران تازه وادر مطب شده بود، ابراه نیاز هم کی در

 .خواستم باهاتون حرف بزنم یم -

 :گفت کنجکاوانه

 .دم یگوش م -

 :دیکش یآه میابراه

 ...نیمطب، همچن امیتونم ب یعصرها نم گهیراستش اومدم بهتون بگم که د -

 :اش باعث شد، مهران وارد بحث شود يچند لحظه ا مکث

 .فهمم، اشکال نداره یم -

است که باغبانان و کشاورزان  یبهار از مواقع لیدانست که اوا یچرا که خوب م. نبود یمهم ادیامر ز نیواقع ا در

فصل را به  نیا ،يضرور اریجز در موارد بس میابراه لیدل نیهم به هم شیپ يسالها. دارند يادیز اریکار بس

 .گذراند یکمک در باغ م

 :تعلل گفت یانداخت و با کم نییسرش را پا میابراه
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 .امیتونم ب یسر کالس هم نم... گهید... ستین نیفقط هم راستش -

 :گفت يدر هم رفته ا افهیق با

 .دم یبهت نم ياجازه ا نیمن چن یول -

 :گفت یبا لحن ناراحت میابراه

 يکه برا یطیشرا نیدونم من پسر بزرگ خونوادمون هستم ودر ا یشما که خودتون م. مجبورم یول. دیببخش -

انجامش  يکه بتونم نصفه روزه از عهده  ستین يزیکار اونجا هم چ. باغ برسم يبه کارها دیاومده با شیپدر پ

شه که  یم یکهولت سن چند سال لتبه ع دیدون یپدر بزرگ رو هم که م. رو هم ندارم يا گهیکس د. امیبر ب

به خودم  تیوضع نیکه من بخوام توا هیخود خواه نیا. ادیبرب یسخت يکار کارها نیتونه از انجام چن ینم گهید

 .دارم ازیبعد از ظهر ها به کمک اون هم ن یول ادی یالبته مهرداد هنور به سر کالستون م. فکر کنم

 :باب به او زور گفت، متفکرانه زمزمه کرد نیدر ا ادیشد ز ینم. بود یمنطق شیها حرف

 !...باشه یراه هی دیبا -

 :سر بلند کرد میابراه

شه و  یبابا حالش خوب م ندهیخدا تا سال آ دیبه ام. وفتمیعقب م کسالیخب فقط . که گفتم نهیراهش هم -

 .بتونم باز درسم رو ادامه بدم دیشا

 !یوفتیسال عقب ب کیخوام تو  یمن نم یول -

 :شناسانه نگاهش کرد قدر

در  رمیبگ ادیاز شما  زیچ یمطب و کل امیحاال هم که من تونستم هم درس بخونم و هم ب نیتا هم دیدون یم -

خودش از  ییاز توانا شیدونم ب یکردن، بخصوص پدرم، که خودم بهتر م يخونوادم فداکار ییجورها هیواقع 

 .منه که جبران کنم تحاال هم نوب. هم بپردازم گهید يتا من بتونم به کارها دهیخودش کار کش

 

*** 

 

در واقع . گونه درس را رها کند نیا میاصال دوست نداشت ابراه. از جا برخاست و شروع به قدم زدن کرد مهران

 !رهیو غ یدانشگاه التیتحص. داشت شیبرا یبزرگ يفکرها

 :گفت یبا تمسک به سکوت او، به ارام میابراه
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 !با اجازتون -

 :دیحرف قصد رفتن داشت که شن نیبا ا و

باغتون  امی یسر کالس و بعد از کالس، من هم همراه تو م يای یتو صبحها م! يفکر هی. ستایوا م،ینه ابراه -

 !میکن یبا هم کار م يو در جبران صبح، بعد از ظهر

 :به دکتر کرد یزده نگاه رتیح

- ؟یمطبتون چ ؟یچ مارهایشه؟ پس ب یمگه م... ا 

مواقع  نیاز کم کارتر یکیدونم فصل بهار  یروستا م نیشه؟ اوال بعد از چند سال موندن در ا یآره، چرا نم -

. تابستون تیو مسموم یهست و نه گرما زدگ يزمستون خبر يها یهست نه از سرماخوردگ یپزشک يبرا

من هم . اونجا انی یم ومدا شیپ يشن که من کجا هستم و اگه مورد یروز همه خبردار م کیدر عرض ... تازه

و اگه مورد  هیهم دارم کاف نانیاطم. ارمیمتداول رو که معموال الزمه با خودم م يو داروها نهیمعا يضرور لیوسا

 ...مطب امیخب اون موقع م وفته،یبار اتفاق ب هی یکه اونم ممکنه ماه ادیب شیپ ینیب شیقابل پ ریغ

 :نمود، گفت یکه همچنان بهت زده م میابراه

 .کنه یدارم پدرم هم موافقت نم نانیشما و کار تو مزرعه؟ اطم. ممکنه ریغ نیا... نه اصال -

من از تجارب تازه خوشم ! برا خودش هیهم تجربه ا نیتازه ا. پدرت با خودم تیگرفتن رضا. نکن نویتو فکر ا -

 !ادیم

 :در مجاب کردن معلمش داشت یسع همچنان

 !ستیست ناصال در. دیتون یشما نم ست،ین یعمل نیا کر،ید يآقا -

 :قاطع جواب داد یلیخ

 !نگران نباش رم،یگ یم ادیزود . تونم یبعدش هم م. دم یم صینادرست بودنش رو خودم تشخ ایاوال درست  -

. رو هم گرفتم کلمیخب من به لطف شما مدرك س. رمیتونم بپذ یمن نم. ستین یاصال فکر خوب نیا دینیبب -

 !یچیدم و اگه هم نشد که ه یحاال اگه شد باز ادامه م

 :گفت یشانیدر پ یبا اخم مهارن

 !نیهم... بود یتو فردا صبح سرکالس خواه ؟یچ یعنیاگه شد، اگه نشد  -

 :خود را جمع کرد و گفت يتمام انرژ میابراه

 ...دیلحظه گوش کن هیدکتر،  يآقا -
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 :حرفش را بزند نگذاشت

 !ینیب یاونوقت بد م! ارمتیو م امیخودم م یاگه فردا صبح سرکالس نباش! نه تو گوش کن -

 یدانست وقت یم یبهتر از هر کس میرا گرفته بود و ابراه مشیاو تصم. بود دهیفا یبحث ب. را فوت کرد نفسش

 :فکر گفت یبا کم. وجود ندارد رشییامکان تغ گریدکترِ معلم مصمم باشد د

من ساعت شش برم باغ و دو سه . شه یکالس ساعت هشت شروع م. امیب رترید یکم هی نیحداقل اجازه بد -

 ...کالس امیکار کنم، ساعت نه ب یساعت

 !یش یخسته م یلیفقط خودت خ. نداره یاز نظر من اشکال نیباشه، ا -

 .ستیمهم ن -

کالس قصد  یلیبعد از تعط رایز. شب سر شام مهران به مهتاج خانوم اطالع داد که از فردا منتظر او نباشند همان

 :دیپرس اطیسارا با احت. او فقط لبخند زد یزدگ رتیبرود و در مقابل ح میکمک به ابراه يبرا عتریدارد هر چه سر

 د؟ییایشبها رو که خونه م -

و  کترهیخوابم که هم نزد یخسته بودم تو درمانگاه م یلیاگه خ یول امی یخسته نباشم م ادیاگه ز. دونم ینم -

 .شم داریب رترید یتونم کم یم کالس صبح يهم برا

شود وگرنه دقت  نیهمه غمگ نینگاه مخاطبش ا دیگنج یدر باورش هم نم دیشا. مشغول غذا خوردن شد و

 !داد یبه خرج م يشتریب

با  میالبته مادر ابراه. شد یم یراه میکه گذاشته شده بود، مهران همراه ابراه يآن روز طبق قرار يفردا از

 یمهران نخست موافق نبود ول. دیایب میصرف ناهار او هم همراه ابراه يموضوع خواسته بود که برا دنیفهم

جالب و دلچسب بود؛  شیآقا برا میرح دهخانوا یمیجمع گرم و صم. با اصرار آنها مواجه شد، موافقت کرد یوقت

با او مثل  يانواده تا حدودخ ياول اعضا يهر چند روزها ،یمهربان ییایغل و غش، با دن یساده و ب یمکان

 یبعد زا گذر چند روز کم کم به حضورش عادت کرده و خودمان یراحت نبودند ول ادیز. کردند یمهمان رفتار م

با  ي بهیغر نیاز ا اریبس م،یبود به اسم مر يآنان که دختر ي چهارسالهبه خصوص فرزند کوچک . تر شدند

صرف ناهار تا هنگام رفتن که  يحوصله و خوش اخالق خوشش آمده بود و از ورود مهران به منزل آنها برا

 یزبان نیریرفت و با ش یکوچولو مدام از سر و کول دکتر باال م میمر د،یکش یساعت هم طول نم میجمعا ن

 .نمود یش او را سرگرم میها
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به دانش آموزان کالس مهران افزوده شده بود، تا  رایاد، که اخو مهتاب و مهرد میابراه یعنیبچه ها  هیبق

 .کردند یمحترامانه با او رفتار م يحدود

و به  دیطلب یم ییباال یبود که قدرت جسم يهر چند کار. گرفت ادیزود  یلیباغ را خ يقول خودش، کارها به

 نیا ریانکار نا پذ تیواقع یول را به همراه داشت یمفرط جسم یروز خستگ انیاول در پا يخصوص در روزها

شغل  چیه دیآورد که شا یم درا در انسان به وجو یبیعج اریبس یبود که ارامش روح نیا ییشغلها نییچن

وقفه داشت  یب یبه حوصله، صبر و تالش ازین اه،یکار با خاك و گ. انسان نداشته باشد يرو ياثر نیچن يگرید

بلکه مرحله به مرحله آن ! دیآ یبرنم یبود که از عهده هر کس افتهیکه با تعجب فراوان در همان مدت کم در

رغم تمام  یتازه عل. وارد بود اریموارد بس نیدر ا میدارد که خوشبختانه ابراه ییبه تجربه و تخصص باال ازین

در دل خاك به حول و قوه خود  يتوکل مطلق به خدا داشت که آن دانه  دیبا تیتالش و تخصص در نها

 !شود اهیبه گ لیاش تبد ییخدا

خوانند و چقدر درس خواندن آنها با  یدرس م یکه دانش آموزانش با چه مرارت دیفهم یتازه م گریطرف د از

کنند، درس خواند  یم یکه در شهر زندگ یکار دانش آموزان نیدر واقع مهمتر. متفاوت است يشهر يبچه ها

که بچه ها، به  دید یدر روستا م یکنند ول یم ياریامر آنها را  نیپدر و مادرها هم در ا یگاه یاست وحت

و خواندن  فیانجام تکال يبروند و برا شانیاصال فرصت ندارند تا سراغ کتابها ،يفصل کار نیخصوص در چن

 یرا در کمر خود قرار م یبه هنگام کار، کتاب میمجبورند از وقت خواب و استراحت خود بزنند؛ ابراه یمطالب گاه

کرد و مهران  یرا مرور م يتازه کند، کتابش را برداشته و صفحه ا یتا نفس ستادیا یکار هر وقت م نیداد و ما ب

اش  ينوشتار ينهایتمر یرا خوب بلد بود ول شیکه چرا او معموال درسها دیفهم یحالت تازه م نیبا مشاهده ا

 !شد یکاره رها م مهین یگاه

به  يجمعه هم سر يکرد روزها یفرصت نم یمدت، حت نیا یگذشت و در ط یم انیجر نیاز ا یماه کی

در  نکهیا بیشده بود و عج یکالس يسارا محدود به ساعتها دنیسرگرم و مشغول بود و د اریبس. عمارت بزند

وشته قانون نگفته و نا ن آنها رایبود؛ ز یبیاتفاق عج نیآمد و ا ینم زین میابراه دنیبه د یمدت سارا حت نیا یط

 يشدند و تابستانها و فصول کار یم يرفت و مشغول باز یسارا م دنیبه د میمعموال زمستانها ابراه. داشتند يا

 .آمد ینداشت، سارا به باغ آنها م يادیفرصت ز میکه ابراه

صادق  کباریکه  يبه طور. حوصله بود یب يقابل باور ریموضوع سر کالسها هم به طرز غ نیاز ا ریغ تازه

 :دیپرس
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 !شه خوردش یمن عسل هم نم هیروزها با  نیسارا چش شده؟ ا م؟یابراه -

 .صادقانه بود میابراه» . دونم ینم«  جواب

 :کرد هیگال شیکماب میهم ابراه يدوبار یکی

 ؟یکن یاز ما نم يادیروزا  نیسارا؟ ا -

 :دیرس یتفاوت یسارا در کمال ب پاسخ

 !وقت ندارم -

 .گذاشت و رفت رتیرا در ح میابراه و

کند و با توجه به  یفصل سال درس و مشق اکثر بچه ها افت محسوس م نیبود که ا افتهیبا تجربه در مهران

آن ها را سبک  ینمود که در حد ممکن بار درس یم یکرد، سع یلمس م یامر را به خوب نیا لیحال دل نکهیا

 .کرد یم نیدر داخل کالس تمر شتریکند و ب

 .قابل باور بود ریو غ بیعج اریسارا بس یلیافت تحص اما

نتوانسته باشد درسش را  یلیاوقات بنا به هر دل یآن هم گاه کبار،یآمد که  یم شیپ یدر مورد هر کس البته

شد، مهران را به  ادیدفعات ز نیچون تعداد ا یکرد ول یصدق م زیمساله در مورد سارا ن نیخوب بخواند که ا

 :داد، گفت یاو را م یامتحان ياشت برگه د یعکس العمل واداشت و وقت

 !يریگ یم یاپیپ يهست که دار ینیینمره پا نیچندم نیا! چه وضعشه؟ نیا -

 :بود یلب ریکلمه ساده و ز کی جواب

 !دیببخش -

 :نشد، گفت دشیعا يزیاو را متر کرد و چون چ يمهران به دقت سرتاپا نگاه

 !ایرو خوب بخون گهید يخب، دفعه  یلیخ -

 !است دهیهم با تکان دادن سر نشان داد که فهم مخاطبش

سارا را  فیدر راه، ک. رفت یسجاد که از اسب افتاده بود، م دنید يماجرا بود که مهران برا نیروز بعد از ا چند

 یدرخت ریکرد که ز دایپ یسارا را در حال. به اطراف زد يرا برداشت و سر فیشده، ک زانیآو یکه از درخت دید

 !سرش گذاشته بود ریو دستانش را ز دهیدراز کش

 :داد، گفت یبه تاسف تکان م يسر کهیو مهران در حال دیاز جا جه عیاو سر دنیبا د سارا

 !درس بخون یکم ،یوقتت رو تلف کن نکهیعوض ا -
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 .را دست سارا داد و رفت فیک و

دو  يدرب مانع شد، پسر بچه  ي، صداخواست بخوابد یشب م یوقت. داشت يخسته کننده ا اریروز روز بس ان

کودك تب . دکتر آورده بودند شیاو را پ یعلت نصف شب نیبه شدت تب کرده بود و به هم یاز اهال یکیساله 

نگه داشت و تا خود صبح  مانگاهنبودن احتمال تشنج، تمام شب او را در در دیداشت و دکتر به علت بع يدیشد

و مهران بعد از دادن  افتیبهبود  یصبح بود که حال بچه کم يطرفها. ماند داریبه همراه پدر و مادر کودك ب

 .الزم مرخصش نمود يسفارشها

سال دوم امال  يبچه ها را نگاه کند و سپس به بچه ها فیاز سارا خواست تا تکل دنیبه محض رس سرکالس

درباره بهار  ییها خواست انشا یبکشند و از سال چهارم یگفت تا نقاش یسال اول يو بعد به بچه ها دیبگو

 :و سپس گفت سندیبنو

بچه ها اگه  ي هیرا باز کنند و حواسشون به من باشه و بق 102 يصفحه  یاضیها هم کتاب ر یسال سوم -

 .دارن، مطالعه کنن يدرس عقب مونده ا

 زیم يمعمول روکرده طبق  ادداشتیروزانه شان را حل نکرده بودند  ناتیکه تمر یکسان یآن روز اسام سارا

 يخوب بلد بود جور. سال دوم که پنج نفر بودند امال گفت يسپس به بچه ها! تعدادشان کم نبود. معلم گذاشت

 .که هم دانش آموزان مربوطه بشنوند و هم مزاحم کالس نباشد دیبگو

دفتر . ندیارا را ببو س میابراه ناتیمهران به آخر کالس رفت تا دفتر تمر س،یتدر یو اندک میاز آمدن ابراه بعد

داد روز قبلش کمتر توانسته بود  یاکثر پاسخ ها را ننوشته بود، به او حق م بایکرد که تقر یرا نگاه میابراه

 .دفتر را امضا کرده، دست او داد یکمکش کند، بدون حرف

آنقدر . نداشتند یکدام پاسخ چیسوالها بودند، ه يفقط رو. ورق زد یدفتر سارا را در دست گرفتت و کم سپس

در چند روز . شده بود یعصبان! خلق کند یمقابل هر سوال اثر معروف کاسویشد داد پ یو خوشگل که م زیتم

 !کرده بود افتیدر يگذشته، سارا چند تذکر جد

 :گفت یلحن عصب با

 ؟يرو حل نکرد ناتیچرا تمر -

 :از لبش گذشت يهمان کلمه معروف و تکرار دوباره

 !دیببخش -

 :بلند تر شد یمهرانِ خسته و عصبان يِصدا
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 !؟یستیو با یزنم بلند ش یباهات حرف م یوقت ینگرفت ادیهمه سال  نیتو بعد از ا -

شد  یم دهیبلند مهران که کمتر در کالس شن يصدا! برخاست نهیو با طمان دیکش نیزم يرا رو شیپا نوك

 .شد دهیسارا کش مکتیو و صادق هر دو به ن مینگاه نگران ابراه. کالس شده بود یموجب سکوت ناگهان

 :مهران دوباره تکرار شد سوال

 !؟يرو حل نکرد ناتتیچرا تمر دمیازت پرس. ستیجواب من ن دیببخش -

 :صادقانه گفت. شد یهر گز به دروغ متوسل نم. سر بلند کرد سارا

 !حوصله شو نداشتم -

خود را کنترل کرده بود تا دفتر را  یلیخ. ش را بستچشمان يلحظه ا يداد و برا رونیب ینفسش را حرص مهران

 :گفت يجد یبا لحن. به صورت او نکوبد

 !سرکالس برنگرد ،ينکرد دایدرس خوندن پ يحوصله  یو تا وقت رونیبرو ب -

با چشمان بهت زده . کند رونیرا از کالس ب یکس شیروبرو یمعلم عصبان نیسابقه نداشت ا. شده بود ریغافلگ

 !کردن، نه رونیب یرا داشت ول هیانتظار تنب دیاو را د تیعصبان یوقت. گاه کردبه صورتش ن

مصمم او نشان  افهیق... اما... دیبگو يزیپا به پا شد، لب باز کرد تا چ یکم. بود ياو کامال جد يچهره  متاسفانه

 .آرامش نخواهد کرد، پس منصرف شد یکالم چیدادکه فعال ه یم

 يمانده بود که دوباره صدا يمستاصل برجا! دانست چه کند یبود، نم نیسنگ شیرفتن از کالس برا رونیب

 :مهران او را به خود آورد

 !رو هم بردار فتیک!... رونیگفتم؟ ب یچ يدینشن -

 .کالس را ترك کرد یحرف چیپس داد و بدون ه ینینفسش را به سنگ! هم داشت مگر؟ يگرید ي چاره

 !نداشت یشانیدر پ یاخم چیه. رفتن او را از پنجره نظاره کرد یسکوت مطلق کالس لحظات در

 یساکت بودند، حت یبیبچه ها به طور عج. نمود یقابل تحمل م ریکالس غ تیوقت وضع انیروز تا پا آن

 .رفتند رونیو از کالس ب دندیکش یکالش اعالم شد، همه نفس راحت انیپا نکهیبعد از ا! صادق

 :دیپرس د،یخود د زیرا مقابل م میبه کالس انداخت، صادق و ابراه ینگاه زشیاز پشت م یوقت

 ن؟یداشت يکار -

 :خود گفت یشگیبا جرات هم صادق
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بره، حتما نفر اول من هستم، اون هم  رونیب ناتشیبه خاطر حل نکردن تمر یاگه قرار باشه کس! دکتر يآقا -

 !هر روز

 :در دنبال حرف صادق گفت میابراه و

 !بشه هیما تنب يهمه  يبه نظر من درست نبود سارا به جا یول دیببخش!... و من، امروز -

 :لب، گفت ریز يکرد و با تبسم محو یآنها نگاه يبه هر دو مهران

 ن؟یمدافع سارا هست لیشما دو تا وک -

 :پاسخ داد صادق

 .مینظرمون رو بگ میحق دار ینه، ول -

 .داره اریدر اخت یکنه، اون فرصت کاف یشماها با سارا فرق م طیکه شرا نهیخب، علتش ا یلیخ -

 :مودب گفت یول يجد میابراه

نداره چه  تیاهم گهیو د میمسئول هست فمونیهمه در مقابل وظا میریگ یما در چارچوب کالس قرار م یوقت -

و  ستین یفیموز ضعکه سارا دانش آ دیدون یشما خودتونم خوب م. رو انجام بده فشیو چرا نتونسته تکل یکس

 ...داره یلیرفته حتما دل نییهست که سطح مطالعه اش پا یاگه مدت

 :را باال داد شیابرو کی یزد و با بدجنس يلبخند مهران

که  دیسر کالس آماده باش يفردا جور د؛یهم از من داشته باش هیتوص هیها تون تموم شد؟ خب، پس  هیتوص -

 !نکنم دایکردنتون پ رونیب يبرا يبهونه ا

 :خاراند، گفت یسر خود را م کهیدر حال صادق

 !رفت م،یشد چارهیب یعنی -

 :گفت میاز صورتش گذشت و رو به ابراه يا خنده

 !با سارا حرف بزنم دیفکر کنم با. امیتونم باهات ب یامروز نم یراست -

 :دیبخش نتیچهره اش را ز تیاز سر رضا يلبخند

 .امیدرختهاست که خودم از عهدش بر م یفقط سم پاش. میرهم ندا يادیاتفاقاً امروز کار ز -

 !باغ هم مونده یکود قسمت پشت -

 .مونه یم ادمی. بله، حق با شماست -
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*** 

 

اما ! تند رفته باشد دیشا! حق با آنها بوده دیکرد، شا یداشت فکر م. ماند يبرجا يا قهیاز رفتن انها چند دق بعد

 .بدهد تیداد تا او را وادار کند دوباره به دروسش اهم ینشان م یعکس العمل ستیبا یباالخره م

در  یگشت کوتاه. است امدهیمهتاج خانوم گفت که هنوز ن یعمارت شد و بالفاصله سراغ سارا را گرفت ول یراه

 از سارا یوقت. برگشت با رحمن روبرو شد ریدر مس. نبود یکرد ول دایشد او را پ یکه م ییبه مکان ها. باغ زد

 :دیپاسخ شن دیپرس

 افتاده؟ یاتفاق! پکر بود! دمشید شیساعت پ کیبود؟  ومدهیمگه امروز سر کالس ن -

 از کدوم طرف رفت؟. ستین یمهم زینه، چ -

 .رفت یفکر کنم طرف قبرستون م -

 .ممنون -

 دیسارا را د دیقبرستان رس يها یکینزد یوقت. کند شیدایخواست هر چه زودتر پ یم. را تندتر کرد شیها گام

 !توانست حدس بزند کجا رفته بود یآمد، م یم رونیکه داشت از آنجا ب

 یخانه بود، م ریجهت حرکت سارا عکس مس... دیبرود، اما گام پس کش شیخواست پ. دیکش یراحت نفس

 یمتسارا به س. کرد بشیشدن تعق دهیبدون د! اش نباشد یربط به افت درس یب دیشا! رود یخواست بداند کجا م

 !رها شده بودند یخال یبرخبود که  یمیقد يچند خانه . آنجا سکونت داشتند یرفت که افراد کم یاز روستا م

بزرگ در آورد که همشکل  يروسر کیخود  فیو از ک ستادیا ییکه سارا در جا دیبه اوج رس یمهران وقت تعجب

محکم  گریدر طرف د دویبه صورتش کشاز آن را  يبود و ان را به سر انداخت و گوشه ا یاهال يها يروسر

 !کرد

 .بار مصمم تر به دنبال او راه افتاد نیا

کم مانده  د،یخود را کنار کش عیسر. کرد یکه برگشت و به پشت سرش نگاه دیچیپ یم يداشت به کوچه ا سارا

 !ندشیبود، بب

 ...و در زد ستادیا یمقابل درب در

 .خانه باز شد و سارا داخل رفت درب
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. به خانه انداخت یبا بسته شدن در، جلوتر رفت و نگاه! در را باز نموده یچه کس دیبود، نفهم ستادهیکه ا ییجا از

 نیبار نبود که سارا به ا نیاول نیبدون شک ا! دانست چه کار کند یکهنه، نم یبا درب میقد ریبود به سا يکلبه ا

فعال . در نزد. بود امدهیتا آن موقع با آن مکان ن ،اوردیهر چه فکر کرد نتوانست آنجا رابه خطر ب. آمد یخانه م

 .خواست سارا از حضور او مطلع گردد ینم

هم بر  فشیک. در دستش دو عدد ظرف بود. آمد رونیبود که در خانه باز شد و سارا ب ستادهیمنتظر ا یساعت مین

 ...دنبالش کرد! دوشش نبود

برداشته و باز به سمت کلبه  یچشمه راه افتاد، ظرف ها را پر از آب کرد و به سخت نیکتریبه سمت نزد سارا

 !کمک جلو نرفت يبرا! برگشت

گرفت که در جهت عمارت  شیرا در پ يریمس. امد  رونیمدرسه اش ب فیبا ک. کمتر در خانه توقف داشت نباریا

 !کند؟ یارا در آن خانه چه مس دیفهم یم دیداشت با يفعال کار مهتر. دنبالش نکرد گرید. بود

 :گفت یآمد که م ییهزار سال گذشت تا صدا شیبرا. رفت و در زد شیدور شدن سارا، پ با

 !دخترم یجا گذاشت يزیچ... اومدم مادر. اومدم -

 .در را باز کرد و

 .گفتند یم یب یبود که به او ب یرزنیپ! شناختش یم. ستیدقت او را نگر به

 :زودتر از مهران به خود مسلط شد ایگو یجا خورد ول يشت در مختصرمهران پ دنیاز د یب یب

 !پسرم ایب... تو ایب... نمتیب یدر م نیزود پشت ا ای ریدونستم د یم! دکتر يسالم آقا -

 :داد یهم به خود تکان مهران

 یب یسالم ب -

 :دیحاصل از درد پا کنار کش يبا ناله ا یب یب

 !گهیتو د ایب ؟يستادیچرا ا -

شد و دو ظرف  یم دهید یبود که گوشه آن تخت کوچک يا قهیو با سل زیکوچک اما تم اطیح. خانه شد داخل

 .آورده بود شیپ یقیکه سارا دقا یآب

 :دیپرس. آمد یاز خانه م زیخوش نان تازه ن يبو

 ن؟یکن یم یشما تنها زندگ ،یب یب -

 .آره پسرم -
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 کار داشت؟ یچ نجایسارا ا -

 :کرد، گفت یبه سمت داخل خانه حرکت م کهیدر حال یب یب

 .زمیبرات بر ییچا هیاتاق،  میبر ایب -

 :قرار تر گفت یب مهران

 اومده بود؟ نجایچرا سارا ا نمیخوام بب یفقط م. برم دیبا! یب ینه ب -

 :که الزمه سنش بود، گفت يبا صبر و حوصله ا ریخانم پ آن

 .نیبش ایبرات حرف دارم، ب یدکتر، کل يعجله نکن آقا -

در  زین ییپتو و متکا. شده بود نییتز میاز گل يانداز ریبود که با ز یاتاق کوچک. وارد اتاق شد و نشست مهران

و مقابل  ختیر ییچا یان نشست و از سماور کنار دستش فنجان يرو یب یطرف اتاق قرار داشت، ب کی

 :دیمهران عجوالنه پرس. گذاشت همانشیم

 کار داشت؟ یچ نجایسارا ا دیبگ دیخواه ینم -

 :تکان داد يسر یب یب

 !سارا همه کس منه! نزده يا گهیاز سارا کس د ریخونه رو غ نیسالهاست که در ا -

 :فکر گفت یکم با

 شناسه؟ یبهتره بپرسم سارا شما رو از کجا م ای د؟یشناس یشما سارا رو از کجا م -

 ي هیپدر و مادر سارا زنده بودن دا یمادرش شدم و تا وقت ي هیمادر بزرگ سارا بودم بعد هم دا ي هیمن دا -

 ي هیاما حاال او دا... بود شبانه روز بغل خودم بزرگش کردم مشیسال و ن کی یتا وقت یعنیخودش هم بودم 

 خنده داره نه؟! من شده

 :دیپرس جیگ

 .نیبد حیتوض شتریشه ب یچطور ممکنه؟ م -

 :باال انداخت يسر

کرده،  ییو چه کارها دهید ییزهاینود ساله چه چ رزنیپ نیکنم ا یم فیبرات تعر گهیروز د هینه پسرم، نه،  -

 ...خوام راجع به سارا باهات حرف بزنم یحاال م! اما حاال نه

 :گذاشت، گفت یمقابل مهران م يسفره ا يرا از داخل بقچه در آورده و رو یکه نان یدر حال و

 !ماست بخور، وقت ناهاره نیبا ا ایب! تنون رو سارا پخته، خوشمزه اس نیا -
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 :زده گفت رتیح

 ن؟یکن یشما راجع به کدوم سارا صحبت م -

 :جواب داد يهمراه با لبخند یب یب

 !يکرد رونشیکه امروز از کالس ب ییراجع به همون سارا -

 :کرد دیباز تاک یب یب. سر بلند کرد اریاخت یب

 .میزن یلقمه بخور، بعد با هم حرف م هی -

 :سوال کرد ییبا خوش رو. خوشمزه بود ارینان تازه و ماست به نظرش بس. خورد يو چند لقمه ا رفتیپذ ناچار

 !نون رو سارا پخته؟ نیباور کنم ا یعنی -

 :سر تکان داد دییتا به

نم لرزو يذارم دستا ینون رو داخل تنور م یلرزه، وقت یشدم دستام م ریپ گهیاما د. پختم یآره، قبال خودم م -

 یکنم و وقت ینون رو خودم درست م ریخم نیهم يبرا. تونم ینم گهیسوزه، د یخوره و م یتنور م يبه کناره 

 !بدم ادشیخودش خواست تا  یعنیدادم،  ادشیخودم . پزه یاونا رو م ادی یسارا م

 ن؟یکرد دایشما چطور سارا رو دوباره پ -

 :دیکش یآه

که  یتا وقت. شدن بهش رو نداشتم کیحق نزد یول! دونستم کجاست یم... گمش نکرده بودم چوقتیه -

پدر و مادرش، چند بار سرخاك هم رو  یعنیسر خاك ماهرخ و کوروش،  ادیب ییبزرگتر شد و تونست به تنها

 گرانیکم از د هیو  خودمکم از  هیپرس و جو کرد که  نقدیا یعنی. کم کم باهام آشنا شد و منو شناخت. میدید

از اومدن اون به  یاما کس. از اون موقع به بعد، تنها مالقات کننده من هست. به دست آورد یهم اطالعاتراجع ب

 !خونه خبر نداره نیا

 چرا؟ -

اون از من . مینیرو بب گهیذاره ما دو تا همد ینم گهید چوقتیه. ادیم نجایچون اگه فرامرز خان بدونه سارا ا -

 !ادیبدش م

 

*** 
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 ؟یچ يبرا -

 ؟یکن یم تیدختر منو اذ نقدریچرا ا نمیحاال بگو بب. کنم یم فیبعدا برات تعر! قصه اش مفصله -

 :به او کرد و گفت ینگاه ریتح با

 !من؟ -

 !قایبله دق -

 :داد حیرا پس داد و توض نفسش

ه خونه، بارها هم بهش تذکر داد یهست که درس نم یامروز کالسه، خب اون مدت ياگه منظورتون ماجرا -

مورد  نیخواستم باهاش در ا یاالن هم م. تر باهاش برخورد کنم يجد یکم دیبار با نیاحساس کردم ا. بودم

 .در آوردم نجایسر از ا بشیصحبت کنم که با تعق

 :گفت یکه درسش را از بر بود، به آرام یب یب

 رو حل نکرده بود؟ ناتشیبه قول خودش تمر ایبود که درسش رو نخونده بود  یامروز سارا تنها کس نمیبب -

 .الزم رو نداشتن یدانش آموزان کالس آمادگ شتریب! نه! خب -

 پس چرا اون؟ -

 :جواب داد یاندك مکث با

و هوش الزم رو هم  ییدونم توانا یداره و م يشتریکنه، در واقع فرصت ب یفرق م هیسارا با بق نکهیا يبرا -

 !نیاممم، هم... داره و

 :در چشمان مهمانش نگاه کرد و گفت میمستق یب یب

که  يبود یهم دنبال فرصت نیهم يبرا! ادیکنه تو ازش بدت م یکنه، اون فکر م یفکر نم نطوریسارا ا یول -

 !شینینب گهیو د یکن رونشیبهونه بوده که از کالس هم ب نیو حاال بهتر یاز اون خونه خالص بش

 :اظهار نظر کرد عیسر

 یحرف نیخودش همچ... بکنه؟ يفکر نیهمچ دیبا یچ يبرا! ستین نطوریلومه که امع ه؟یچه حرف نیا؟ا -

 !زده؟

 :بر لب آورد یتبسم یب یب

گه خودش از زبون شما  یم یول. ستین نطوریکردم قانعش کنم ا یحرف رو زده، من هم سع نیاره اون ا -

 !ادیمن از اون بدم م یو گفت يحرفو زد نیکه ا دهیشن



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا امیدوار   – یوحش يآهو

wWw.98iA.Com ٢٦٠ 

 :آشفته حال گفت. دیشن یتازه م يها حرف

 !ادینزدم چون ازش بدم نم یحرف نیمن همچ! ممکنه ریزدم؟ غ یحرف نیهمچ یمن ک -

 :کرد دیتاک مطمئن

! یگفت نویا ،يزد یبا پدرت حرف م یو داشت يروستا اومده بود نیکه به ا کهیروز  نیگفت اول یسارا م یول -

 !دهیگفت خودش شن یم

 :فکر کرد و کالفه گفت يمقدار

 یگذره، من اون موقع نم یاز اون وقت م یلیخ یول. زده باشم یحرف نیاون روز چن دیشا. ادینم ادمی... دیشا -

 ...شناختمش

 :حرف او آمد نیب یب یب

 نیا یدون یم ؟یو درباره اش اظهار نظر کن یراجع بهش قضاوت کن یچطور تونست ،یشناخت یاونو نم یوقت -

 يگاها تندت رو گذاشته پا يده و تمام برخوردها یشما، سال هاست اونو رنج م يادرست و ناعادالنه قضاوت ن

 !حرفت؟ نیا

بود؟  دهیزده بود؟ اصال چگونه سارا شن یحرف نیچن یک. خود تکان داد يبا تاسف برا يسر. سکوت کرد یمدت

 :آرام گفت. آورد یبه خاطر نم يزیچ

 .کردم یاون موقع اشتباه بزرگ. حق باشماست... اگه گفتم یول. ارمینم ادیبه  يزیچ -

 :زد یتبسم

 دیشا... چیکه ه ادیدونم که تو از سارا بدت نم یخوب م. نکردم دیسف ابیموها رو تو آس نیپسرم، من ا نیبب -

 کنه یم یسع شهیدرسته هم فه،یدختر حساس و ظر هیسارا  یول... هم برات بخورداره يادیز یلیخ تیاز اهم

هست  یکنه، اون حاال در سن نکاررو ا شیوجود تیتونه واقع ینم نیباشه که هست اما ا يزیبرعکس اون چ

فقط درس  يدیکه درش د یروزا تنها تفاوت نیا! تا با عقلش رهیگ یم یمیبا احساسش تصم شتریقرار داره که ب

 حوصله است؟ یو ب نیچقدر غمگ ایچقدر الغر شده؟ ينخوندنش بود؟ اصال توجه کرد

روزانه  يها يگفت نشده بود، آنقدر سرگرم کار و گرفتار یم یب یکه ب یراتییتغ نیاز ا کی چیواقع متوجه ه در

 :کالفه گفت. امر دقت نکرده بود نیدر ا ادیبود که ز

 چرا؟ دیدون یچرا؟ شما م -

 ؟یدون یخودت نم یعنی -
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 بدونم؟ دیبا -

 :زد یحال یتبسم ب یب یب

 !گفتن ندارم يبرا يزیخب من هم چ ،یدون یعلتش رو نم اگه واقعا -

 :به او انداخت و گفت ينگاه نافذ. برخوردار بود ییباال یبهره هوش از

 علتش عدم حضور من تو خونه است؟ د،یبگ دیخواه یم -

 :تکان داد يسر یب یب

براش مهم  ادیعادت داشت و ز تیوضع نیتنها، البته قبال به ا یلیاون تنهاست،خ نطوره،یخب به نظر من هم -

 تیهمراه يمجبورش کرد یو حت نهیبش زیم هیباهات سر  اد،یباهات راه ب يتو خودت مجبورش کرد ینبود ول

الغر شده مگه غذا  نقدریچرا ا دم،یساون روز ازش پر! يرو رها کرد یهمه چ ،یلیو حاال ، به هر دل رهیرو بپذ

 !دهیبد باشه، مزه نم نقدریکردم تنها غذا خوردن ا یاصال فکر نم یب یگفت ب! يخور ینم

 :حرف خود را از سر گرفت یب یب. مانده بود د،یشن یکه م یو ناباور در مقابل حرف متعجب

هم داره  یهست و سر نترس يو پر انرژ طونیخوب، البته قبول دارم شلوغ و ش یلیخ ه،یدکتر اون دختر خوب -

 !...ده یرو بدون فکر و علت انجام نم يکار چیمعموال ه یبه ارث برده، ولرو از پدرش  تیخصوص نیکه البته ا

 :کالم او آمد نیماب مهران

در واقع اون از ! ادیجور در نم یمیعقل سل چیکرده که با ه ییسارا کارها. حرفتون رو قبول ندارم هی نیا -

 !خانه ينوه  نکهیسو استفاده کرده، از ا طشیو شرا تیموقع

 :دیتر پرس قیدق یب یب

 !مثال؟ -

 :گفت! قابل فراموش کردن نبود یعنینداشت،  ازین دنیشیبه اند یحت

 یروستا زور م يکه به بچه ها یمثل مواقع ایرا شکسته بود  ییروستا هی يکه زده بود کوزه ها یمثل وقت -

 !کارا نیاز ا یو کل گهینفر د هیرو سقف  شیسرسره باز ایگفت و 

 :زد يلبخند یب یب

موافق  ادیز يمن هم با دعوا و کتکار. حق با شماست ییزورگو یحت یدر مورد دعواش با بچه ها و گاه -

 یهست که بچه ها از قدرت طلب ینیسن هیداره و  یمبارزه طلب هیخب به هر حال سارا روح یول ستمین

باشه تا پسرها اونو  ونگریکم سفت و سخت تر از د هیسارا هم به علت دختر بودنش مجبور بود . ادیخوششون م
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رو به عنوان همراه و  یده کس یاونه که افتخار م نیادعا داشت که ا شهیهر چند هم. رنیتو جمعشون بپذ

 !نه ایانتخاب کنه  يهمباز

 :تکان داد يبا خنده سر و

زدم، گفتم زهرا خانوم دخترش رو نامزد کرده و شوهرش  یروز داشتم با سارا حرف م هی گه،یاما در موارد د -

تازه ! کنم یکار م یچ نمیسارا به فکر فرو رفت و گفت، بب! داریکو خر یکوزه درست کرده تا بفروشه ول یهم کل

به فرامرز خان اصرار کرده که تمام  یلیچرا، گفت خ دمیازش پرس یکار کرده وقت یچ دمیبعد از چند روز فهم

 نیزم ریداخل ز يالزم دار زایجور چ نیاون بهش جواب داده هر قدر کوزه و خمره و واز ا یو بخره ولکوزه ها ر

 !خودمون هست، برشون دار

دونسته فرامرز خان تمام  یبعد هم چون م. شه یم دایپ يزیاون خونه، هر چ نیزم ریگه تو ز یراس هم م البته

اون  یکرده ول یگم کار خوب یکنه، نم يکار نیرسه همچ یکنه، به فکرش م یاونو جبران م يها يخرابکار

 !دهبو نیهم دهیکه به نظرش رس ینداشت و تنها راه شتریسال ب ازدهیموقع ده 

 

*** 

 

 :را باال داد شیابرو رتیح با

 داشته؟ یلیدل نیهمچ هیهم  يعجب، نکنه اون سرسره باز -

راه رو  نیرو نداشتف خب سارا هم، آخر رشینه پول تعمنه توان و  رمردهیپ. داشت یمشابه لیاره، اون هم دل -

بهش گفتم، . دیتنم لرز دمیمن هم که شن. کرده بود یاطیاحت یراستش اون بار واقعا ب. همون اول انجام داده بود

حرف رو  نیهم قایدکتر هم دق يآقا یب یو گفت، ا، ب دیشد؟خند یم یچ يافتاد یاگه از اون باال م یدون یم

اون ! دلت خوشه ها یب یو گفت، ب دیحرف رو زده، خند نیکه ا یداشت تیگفتم خب معلومه تو براش اهم! زد

 !خواد سر به تن من نباشه یدلش م

 :تکان داد يزد و سر يپوزخند مهران

با  یخب به هر حال حت یبوده، ول ییزایچ نیهمچ یوجب مین نیا يشه، علت کارا یراستش هنوز باورم نم -

 .رو به خطر بندازه گرونیخودش و د یمثبت هم حق نداره زندگ لیدال

 !ترسه یاز خطر کردن نم چوقتیخب، سارا ه یول ،یگ یراس م -
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از فرامرزخان  یخوب یبیفکر کنم اون پول تو ج. هم بود يبهتر يخواست واقعا کمک کنه، راه ها یاگه م -

 !کمک کنه گرونید هیراه هم  نیتونسته از ا یهم نداره م یخرج چیه بایکنه و تقر یم افتیدر

 :کند، گفت یکرد تا بلکه اشک چشمانش را مخف یاش را محکمتر م يگره روسر کهیدر حال. دیکش یآه یب یب

اون موقع هنوز . نجایمن اومدم ا شیچهارده سال پ زده،یحدود س یعنیپدر و مادر سارا مردن،  یپسرم، وقت -

. کردم یخودم رو اداره م یکردم و زندگ یبافتم، کار م یم میبافتم، گل یم یفتنبا. دست و پاهام جون داشتن

 .شدم نیذره رمق رو هم از دست دادم و خونه نش هیکم کم اون  یول

هاش، با کمک هاش، درسته من  یبیگردونه، با پول تو ج یمنو م یور، سارا چرخ زندگ نیاز اون موقع به ا -

 لیوسا. خواد یخواد، غذا م یخونه است، نون م هی نجایبه هر حال ا یخوام ول ینم یاز زندگ يادیز زیو چ رمیپ

خونه کهنه  هی نجایزم الزمه، عالوه بر اون ایخونه تو زمستون نفت الزمه، ه نیگرم نگه داشتن ا يبرا. خواد یم

خونه رو تا حاال  نیچراغ ا نکهیروز پنجره اش، خالصه ا هیروز درش،  هیخواد  یم ریروز سقفش تعم هیاست 

 !سارا روشن نگه داشته

. نه چندان دور در ذهنش جان گرفت يچشمانش را بست و گوشه لبش را به دندان گرفت؛ خاطره ا مهران

 یرنگ یمشک یکوله پشت کیکه  دیسارا را د. روستا رفته بود يبه تنها مغازه  دیخر يبرا ش،یچند روز پ نیهم

 .و رفت گذاشتخود  ياما بعد آن را سر جا. دیرا هم پرسآن  متیق یحت. کرد یرا ورانداز م

 !دیخر یوگرنه آن را م امدهیموقع فکر کرده بود که حتما از آن کوله خوشش ن آن

 یم رونیدر سکوت به ب. سخت بود شیبود، برا دهیکه شن ییزهایباور چ. جا برخاست و مقابل پنجره رفت از

 :بلند شود، گفت شیکرد از جا یم یسع کهیدر حال یب یب. ستینگر

 يریدردم دوا نداره، پ دونمیم یول. شم یدرد مزاحم شما م نیمن هم که مدام بخاطر ا! پا درد نیامان از ا -

 ...تن عمرش رو کرده نیا گهیدرمون، د یهست و هزار درد ب

 :به او کرد یو نگاه مهربان برگشت

 کنه؟ یکه دادم اثر نم ییداروها -

 يدرد من از دارو گذشته، دارو. ذارن یاونا هم اثر نم گهیحاال د یموثر بود ول یلیخ لیون، اواجو گهینه د -

 !شده يدونم چرا ازم فرار یاست که اون هم نم گهید زیچ هیدردم 

 د؟یزن یم هیچه حرف نیا -

 !رو بهت نشون بدم يزیچ هیخوام  یم اطیح میبر ایب... ایب! که مینه پسرم، تعارف ندار -



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا امیدوار   – یوحش يآهو

wWw.98iA.Com ٢٦٤ 

 یکه اتاقک کوچک اطیاز ح يبه گوشه ا کهیدر حال یب یب. رفت اطیاو هم قدم شد و به ح يآهسته  يگامها با

 :کرد، گفت یدر آن قرار داشت، اشاره م

 نه؟ ای ندازهیم يزیچ ادیتو رو  نیا نیبب ایب -

 ینگاه پرسان خود را به ب! مشغول خوردن علف بود يداخل اتاقک بز. به آنجا کرد یجلوتر رفت و نگاه مهران

 :سپرد یب

 فتم؟یب یخاص زیچ ادی دیبا -

 :زد یتبسم

دو سه  يبخورم، اون هم روز ریش دیحتما با یکه گفت نه،یاومده بودم مطب برا معا شیدو سال پ یکیبله،  -

زدم گفتم  یداشتم با سارا حرف م ،ریش دیجون نداشتن که هر روز پاشم برم برا خر نقدریراستش پاهام ا وان،یل

 یکنه، البته خود سارا نم یبراش م يفکر هیگفت نگران نباشم خودش ! شد یخوب م یلیبز داشتم خ هیاگه 

 هی دیخر يفرامرز خان هر روز برا يشد که نوه  یو خنده دار م بیعج یلیبره، چون خ ریش دیخر يتونست برا

 .گاو و گوسفند دارن یخودشون کل کهیبه مغازه بره در حال ریش یمقدار کم

کنه و بهم  نییبز تع هیاون سال رو  يمسابقه اسب سوار زهیکرده تا جا یبار بهم گفت، فرامرزخان رو راض هی -

برخالف  یبز رو با خودش آورد و گفت که برنده مسابقه شده، ول یبعد از مدت. بره یرو م زهیداد که جا نانیاطم

 .پکر و ناراحت بود یلیود ختصور من اصال خوشحال نب

غروب آفتاب بود که  يطرف ها. دیحوصله تو اتاق دراز کش یجا موند و ب نیاون روز تا عصر هم ادمهیخوب  -

از اون ماجرا گذشت و سارا هر روز  يدو هفته ا یکی. نگفت يزیچ دم،یبلند شد تا بره، هر چه علتش رو پرس

 .کرد هیپام گذاشت و گر يرو رو شاومده بود سر شمیبار که پ هی نکهیشد تا ا یحوصله تر م یتر و ب یعصب

و کل ماجرا رو برام  اوردیتاب ن گهیناراحت بود که د ياون روز به قدر! کنه یم هیکم گر یلیسارا خ یدون یم -

 !یعنوان اونو ببخش چیبه ه یستیگفت که تو حاضر ن. کرد فیتعر

کارش انگار حرف تو  نینکرده، گفتم با ا یگفتم کار درست. حرف زدم، دعواش هم کردم یلیمن هم باهاش خ -

 نیهم در ا گهیاگه ده بار د یب یاون جواب داد، ب یول! کرد یکارو م نیا دیکردم نبا دیگرفته و تاک دیرو ند

رفت گفت، دعا  یداشت م یوقت همبعدش . که قبال گرفتم رمیگ یرو م یمیهمون تصم رم،یقرار بگ طیشرا

 .گفت و رفت نویا! داره ییضعف ها هیدکتر هم  يبه هر حال آقا. ادیب شیپ یطوفان حساب هی دیکن

 :زد يلبخند مهران
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 !نطوریپس ا -

روز صبح اومد  هیبهتر شده،  یکه حالش خوب نبوده ول دمیبعد شن. خبر بودم یچند روز ازش ب هی نکهیآره، تا ا -

. اون دفعه صبح اومد یکار داره، ول ایکالسه و  ایچون صبح ها  اد،یم دنمیاز ظهر ها به دسارا معموال بعد  نجا،یا

گفت که  نطوریشده و هم یبهم گفت که چ صرمخت. عجله داشت یلیخ. کرد و حالش خوب نبود یسرفه م

 !اومده بود رونیبانگار از پنجره اتاقش . و حاال اومده اطالع بده تا نگرانش نشم ادیب دنمیتونه به د ینم یمدت

! بره یبار بفهمه، حتما سرم رو گوش تا گوش م نیو گفت، اگه ا دیدکتر بفهمه خند ،يبهش گفتم فکر کرد -

تا ظهر مزاحمم نشه،  یمن هم در اتاقم رو از داخل قفل کردم و گفتم کس. فهمه چون االن سر کالسه ینم یول

 .زود برگردم دیشه، با ینم بتمیکس متوجه غ چیه نیهم يبرا

 :تکان داد يخنده سر با

 ت؟یشکا نجایسارا خانوم امروز اومده بود ا نیحاال ا! طونیش يا -

 !فهمه یازشون نم يزیچ! سخته یلیگفت درس هاش خ ینه، فقط ناراحت بود و م -

 :رفتن گفت رونیقبل از ب. سمت در رفت به

 دنتون؟یبه د امیباز ب نید یاجازه م یب یب -

 .شم یخوشحالم م یلیخمعلومه،  -

 .دیبه سارا نگ زیچ نجایاگه ممکنه راجع به اومدن من به ا ،یراست -

 .یدون یباشه، هر طور خودت صالح م -

 خداحافظ -

 .باشه دکتر ارتیخدا  -

را  شیها دهیکرد شن یم یسع. نمود یسخت م شیبود برا دهیهنوز باور آنچه شن. رفت یو متفکر راه م آهسته

 يداده ها. ابروان خود را گره زد يو با ناباور» !سارا « لب زمزمه کرد  ریز. شد یدر ذهن خود منظم کند، اما نم

 .بود ریدرگ میو قد دیجد يسارا نیاش همچنان ب یذهن

با ! چه به دنبال او آمده بود يخواست چه کار کند و برا یاصال م. فراموش کرده بود د،یشیاند یو کم ستادیا

 .ابدیتواند او را ب یدانست کجاها م یبعد از چند سال م» .کنم داشیپ دیاول با« کان دادن سر، با خود گفت ت

 .کرد شیدایکه سر زد، پ یمکان نیدوم
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جثه  زیبه خصوص که ر. دیرس یبزرگ به نظر نم ادینمود؛ هنوز هم ز شیو از دور تماشا ستادیا يلحظه ا چند

 .بر لب آورد دنشیاز د یبخش تیلبخند رضا. هم بود

 ینوشت و پاك م یداخل آن م ییزهایرا مقابل خود گذاشته بود و با مدادش چ ينشسته و دفتر نیزم يرو سارا

دفتر را بست و به  تیبا عصبان قهیبعد از چند دق. سرگرم بود که متوجه حضور مهران نشده بود يبه قدر. کرد

 .پرت کرد يکنار

 .آورد و به سمتش راه افتاد نییداد، پا هیتک یدست خود را که به درخت مهران

. فرو برد یبرخاست و آب دهانش را به آرام شیمرتبه از جا کیاش بود،  یکیمتوجه او شد که در نزد یوقت سارا

بود که  ینا بخشودن نقدریاحتماال جرمش ا! میکمک به ابراه يبود، برا یدر باغ م دیحاال با! آمده بود دعوا؟ یعنی

 !از توپ و تشرش مانده بود یبخش

در چشمان ! امر نشده بود؟ نیچرا متوجه ا. واقعا الغر شده بود. کرد یرا نگاه م شیداشت با دقت سر تا پا مهران

 ...یترس، نگران ،یاز ناراحت بیداشت ترک یاو متوقف شد، چشمانش حالت

 

*** 

 

 :گفت میدوباره صورتش را به سمت سارا گرفت و مال. چمن نشست يو رو دیمقابلش کنار کش از

 .نیبش... ؟يستادیچرا هنوز وا -

 .فاصله نشست یکم با

 :بود ، باز به او برگرداند، گفت دهیرا که در نگاه او ند یارامش شیتالشش را کرد تا لحن و صدا تمام

 ؟يکرد یم یکار داشت یچ -

لحظه دست هر دو با هم  کیدر . دییپا یاو را م یچشم ریمهران داشت ز. شد دهیبه سمت دفترش کش نگاهش

 .و سارا مجبور شد دستش را پس بکشد امدیمهران کوتاه ن. به سمت دفتر رفت

 یهنوز پاسخ. دیآن روز سرکالس رس ناتیبه تمر. برداشت و شروع به ورق زدن آن نمود نیزم يرا از رو دفتر

 نیزد آخر یم يسوال هم که حد کیمقابل . نوشته و پاك شده بود يمقابل هر کدام چند بار ینداشتند ول

 .اش نموده، به شدت قلم خورد بود یبوده که سارا بررس یسوال

 :سارا دستپاچه گفت. ستینگاه از دفتر برگرفت و به او نگر مهران
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 !نتونستم یبه خدا خواستم حل کنم، ول -

 :باال رفت یلب مهران به تبسم نرم ي گوشه

 .نمیکتابت رو بده بب! یتون یمعلومه که نم يکه تو االن دار يا هیروح نیبا ا ه،یعی طبکامال -

 رونیاش را ب یاضیرا برداشت و کتاب ر فشیبه او کرد و ک یمتعجب نگاه. از حدش جا خورد شینرمش ب از

 .آورده به سمت او گرفت

 :کتاب را گشود و گفت مهران

 نایاگه ا. که درس دادم ییتا اونجا یکتاب بخون ينجایاز ا دیبا یرو حل کنانتگرال ها  نیا یبتون نکهیا يبرا -

 !یکامال آماده باش دیچون فردا با. کنم یاونوقت خودم کمکت م ،یو باز نتونست يرو خوند

 :دیپرس اطیبا احت سارا

 !سر کالس؟ امیتونم ب یفردا م -

 :زد يلبخند

 !یتون یالبته که م -

 :مهران مانع شد یبرد تا کتاب را بردارد ول شیآرام تر شده بود، دست پ یکم

 ؟يد یشده؟ چرا دل به درس نم یروزا چ نیا نمیحاال بگو بب! میبا هم حرف بزن دینه، قبلش با -

 :گرفته و کالفه بود دلش

 !من سر کالس راستش رو گفتم -

 :با دقت نگاهش کرد و پرسشگرانه گفت مهران

 !ه؟یچ تیحوصلگ یعلت ب یقبول، ول -

 :باال انداخت شانه

 .دونم ینم -

 باور کنم؟ -

 :مستاصل نگاهش کرد. بود دلخور

 تا حاال دروغ گفتم؟ یک. دیبله، باور کن -

 شیگونه ها يکه رو یاشک د،یرس یهم به نظر م باتریدر چشمانش نگاه کرد که از پشت پرده اشک ز مهران

 :دیآرام پرس. بود دهینچک
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 ؟یاز دست من ناراحت -

 :زد یکوتاه تبسم

 !نه -

 :دیبه سمتش چرخ یکم مهران

 ایخوندن درس  يبرا یگاه یدون یخونن؟ م یدرس م یطیهات تو چه شرا یهم کالس یدون یسارا، تو م -

زدم  یرو حدس م زایچ نیشن از خواب و استراحت روزانه شون بزنن؟ اگه قبال ا یمجبور م فشونیانجام تکال

هست که  يا قهیدق چنددرس خوندن، همون  يبرا میکه تنها فرصت ابراه نمیب یدارم به چشم خودم م حاال

 !خواد وسط کار نفس تازه کنه یم

و مهمتر از  يدار اریدر اخت یدونم تو فرصت کاف یکه م نهیشدم، علتش ا یمن از دست تو عصبان يدیاگه د -

 .يایبر ب یناتیتمر نیاز انجام چن یکه بتون یبا هوش و استعداد هست یاون به اندازه کاف

 یکلمات انیب. دیکش یقینفس عم. داد یم يبود و با انگشتانش چمن ها را باز نییسرش پا. نگاهش کرد میمستق

 ... :مشکل بود، اما شیبرا یکه در ذهن داشت کم

 ...و من يبرام دار يادیعالوه بر اون، تو ارزش ز -

باز به او  مهین یسارا سر خود را باال گرفته و با دهان. مخاطبش ناتمام ماند عیمهران با عکس العمل سر حرف

 يگریجمله خود را جور د. بود یکاف شیبرا يبود که تنها اشاره ا زیت يخوشبختانه سارا به قدر. شده بود رهیخ

 :کامل کرد

 !رترمینسبت به تو سخت گ ل،یدل نیدرست به هم -

 :مهران کتابش را برداشت و دستش داد. چهره سارا نشسته بود يرو یکمرنگ لبخند

 .صدام کن یداشت یکشم اگه مشکل یدراز م نطرفیضمنا من ا!... خب، حاال بخون -

 .باشه -

 .خواب چشمانش را در ربوده بود ده،ینکش قهیدق به

خواب بوده  يادیزتوانست بفهمد که مدت  یها م هیجهت سا رییاز تغ یچشمانش را گشود، به راحت یوقت

 !بوده دهیخواب میدست چپش را مقابل چشمانش گرفت، سه ساعت و ن.است

 یفاصله به درخت يکه با مقدار دیسارا راد. ستیبه اطرافش نگر. بود جیگ یکم. سرعت برخاست و نشست به

 :گفت د،یکش یم ازهیخم کهیدر حال. گذاشته است شیزانو يداده و دفترش را رو هیتک
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 ؟ينکرد دارمیچرا ب! دمیبچقدر خوا -

 :شدن او شده بود، گفت داریشد متوجه ب یم يکه چند لحظه ا سارا

 !زود خوابتون برد نیخسته بود یلیتازه خ! کنم دارتونیب دیآخه نگفته بود -

 ؟يکار کرد یچ نمیبب اریحاال دفترت رو ب. بودم دنیاصال نخواب. داشتم ماریب شبیاره د -

 :را به سمت او گرفت دفتر

 .دییبفرما -

 د،یبگو يزیمعلمش چ نکهیسارا قبل از ا. زد يحل شده بودند، لبخند یکیهمه جز . کرد ناتیبه تمر ینگاه

 :گفت

 !رو نتونستم یکیفقط اون  -

 :سوال را خواند و گفت يرو مهران

حدود  نی، بنابرا duرو  نجایو ا يریگ یم uبخش رو  نیا يبد ریمتغ رییتغ دیرو با نیا... مدادت رو بده به من -

 ...کنه رییتغ دیهم با

 :دیحرف او پر نیب سارا

 .کنم یرو خودم حل م شیبق دمیفهم. دیگ یآهان، راس م -

 :دیحال پس دادن دفتر پرس در

 سخت بودن؟ -

 نه -

 :گفت يبا لبخند همراه

 !يردا کیزیچون فردا امتحان ف. کنار بذار نویخب حاال ا. گفتم يدید -

 :با چشمان گشاد شده، گفت سارا

 ن؟یاز همون اول نگفت نویچرا ا!  يفردا؟ وا ؟یچ -

 :جواب داد یالیخ یبا ب مهران

 !کنار یذاشت یم نویگفتم، ا یچون اگه م -

 :رفته گفت وا

 کار کنم؟ یحاال چ یول -
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 !اش بمونه برا خونه هیبق. بلند شو نجا،ینه ا یول! بخون ،يتا دوازده شب فرصت دار! یچیه -

 :سوال کرد يحالت درمانده ا با

 از چند فصل ؟ -

 .گردم یرم و برم یزود م. کار دارم ییجا هیدو فصل آخر، تو برو خونه، من . ستین ادیز -

 :دیحال برخاستن پرس در

 !منظورم عمارته د؟ییایمگه امشب، شما هم به خونه م -

 .امیآره م -

 

*** 

 

مورد نظر فروش نرفته باشد و هنگام  یکرد که کوله پشت یرفت، خدا خدا م یازه ممهران به سمت مغ یوقت

 .آن را در دست داشت، خوشحال بود نکهیبرگشت از ا

 .شناخت، خود در را گشود ینوع در زدن او را خوب م. به در اتاق اتاق سارا زد و منتظر ماند يا ضربه

 :گفت مهران

 اجازه هست؟ -

 :دیمقابل در کنار کش از

 .دییبفرما. کنم یخواهش م -

 :دیپخش بود مهران پرس نیزم يمعمول کتاب و دفترش رو طبق

 ؟ینیش ینم زتیپشت م چوقتیتو چرا ه -

 .راحتترم ينطوریا. ادیخوشم نم -

 :داشت؟ گفت یاشکال چه

 !مال توه نیا ایباشه، ب -

 :گذرا به آن کرد یکوله را از دستش گرفت و نگاه جانیسارا با ه. را به سمتش گرفت یکوله پشت و

 ؟یچ يبرا ن؟یدیشما خر -

 !يرو حل کرد ناتیچون تمر زه،یجا هی -
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 :گفت خوشحال

 اد؟یخوشم م نیاز ا نیدونست یاز کجا م -

 :زد يلبخند

 !دارم بیعلم غ -

 :را نگاه کرد فیداخل ک عیسر

 .خوره یبه دردم م یممنون، کل یلیخ -

 :آن نشست يو رو دیکش رونیرا ب زیپشت م یصندل مهران

 ؟يخور ینم یدرست و حساب يروزا غذا نیچرا ا -

 :گفت يو جمله ا دیمتعدد کوله کش يها پیاز سر ز دست

 گفته؟ یک -

 !دهیهم رنگت پر ،يهم الغر شد! بگه یالزم نبود کس -

 .من حالم خوبه -

 !يخوب غذا بخور دیبا ،يتو در سن رشد... به خودت بنداز نهینگاه تو آ هی -

بهش بگه اگه  ستین یکی« کرد  یم فیحرف بار حر یرا دلخور به جلو هل داده بود، در دلش هم کل لبانش

! نشه داتیپ نورایو سال به سال هم، البته ماه به ماه هم، ا نایا میخونه ابراه يبر يشد یبرات مهم بود، پا نم

 !یکن اونا به به و چه چه يبه غذاها یبعدش هم کل

تا ترك خونشون هم همش  دنیتازه از لحظه رس! گفت یخب، مهتاب م یول! نه که برام مهم باشه ها البته

 یتازه درست م زیچ هیکه مهتاب هر روز  یکن یکارا رو م نیهم! یو به خودت خوش بگذرون یخوش و بش کن

که ! خواد غذا نخورم یاصال دلم م! دمیکوکو رو شکل ستاره بر! کتلت رو شکل قلب درست کردم! گهیکنه د

اخم  یتخت نشست و کم يرو» !پووف... مال فاتیتعر! بهش بگه فقط دعواهات مال منه ستین یکی ؟یچ

 .کرد

 :گفت یزد و بعد از مختصر مکث یتبسم مهران

کمک  میبودم، ابراه نجایکه من ا ییدر طول سال ها م،یدر مورد ابراه! یرو بدون يزیچ هیخوام  یسارا م -

اون نقشه  يتو و هم برا يدانش آموزان کالسه، من هم برا نیاز بهتر کیبهم کرده و عالوه بر اون  يادیز
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اقدام  پلمیگرفتن د يبرا دیتون یخدا م دیماز درستون نمونده، بعد به ا شتریشما دوتا، دو سال ب. دارم يادیز يها

 .دینه تو و نه اون از درس عقب بمون ستم،یعنوان حاضر ن چیو من به ه دیکن

 یول د،یریبگ میتون تصم ندهیآ التیتحص ایدر مورد شغل  پلم،یبعد از د ندیتو یو م دیهر چند شما حق دار -

شما ها  لیالبته فکر ادامه تحص. رو به شما دو تا محول کنم سیدو سال کار تدر نیمن قصد دارم بعد از ا

 .هستم

رو گفتم که  نایفقط ا. کرد میاست و بعدا راجع بهشون مفصل تر صحبت خواه ندهیبه آ مربوط نایبه هر حال ا -

 لیعنوان اجازه ندادم تا اون ترك تحص چیبرم و به ه میکمک به ابراه يروزا مجبورم برا نیچرا من ا یبفهم

 .برسم انمن سخته که به هر سه تا کار همزم يکه مسلمه برا يزیکنه و خب، چ

در دو  نمیب یم یو وقت امیب نجایتا ا نمیب یشم که واقعا در توان خودم نم یخسته م يشب ها به قدر نیبنابرا -

شه که من نتونم در  یموضوع سبب م نیدم برم اونجا و استراحت کنم و ا یم حیدرمانگاه هستم ترج یقدم

 !ستیعدم توجهم به تو ن که علتش اشداشته ب نانیاطم یول! یمون یدونم تنها م یم. کنم دایحضور پ نجایا

 :را از هم گشوده بود شیخجالت زده، اخم ها یکم سارا

و من حق اعتراض  دیریبگ میتصم تونیهر طور که دلتون بخواد راجع به زندگ دیدکتر، شما حق دار يآقا -

 !شه یچون به من مربوط نم! هم نکردم یندارم و اعتراض

 :در چشمان سارا نگاه کرد و گفت يچند لحظه ا مهران

 نیاز ا يزیچ هی ایباشه، مثل برادر، خواهر، پدر، مادر  یارتباط خون هی دیحتما با ؟یدون یم یتو ارتباط رو در چ -

از نظر من  م،یکن یم یسقف زندگ کی ریکه ما پنج سال تمام هست ز نقدریگوش کن، هم... نسبت ها؟ لیقب

دم در مورد  یو همونطور که من به خودم اجازه م میداشته باش گهیبه همدرو نسبت  یهست تا حقوق یکاف

 يرادیاز نظر من اصال ا نیو ا یمنو بدون يکارها لیدل يتو، تو رو مورد سوال قرار بدم، تو هم حق دار يکارها

 !نداره

 یلیمعتقده بعد از تعط میادامه داره، اگر چه ابراه گهیسه چهار ماهه د طیشرا نیکه ا نجاستیاما مساله ا -

 یکنم ب یفکر م دم،یکه من اونجا د يبا توجه به حجم کار یول ادیکارا بر م يکالس ها خودش از عهده 

کمک بهش  ينصفه روز برا هی هم التیپدرش تنهاش بذارم و در نظر دارم تعط يکه تا خوب شدن پا هیانصاف

 !يایکمک به ما ب يتو هم برا یداشته باش لیکه اگه تما... هم به تو دارم شنهادیپ هیحاال . برم

 :دیاز جا پر یخوشحال با
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 تونم؟ یم یعنی -

 :دیاو به چهره اش نشاط بخش جانیه

 !يالبته، اگه خودت هم بخوا -

 :شد ینم نیبهتر از ا گرید

 !معلومه، از خدامه -

خوشحال نشد؛  ادیز میبرخالف انتظارش ابراه. صحبت کرد میآن روز مهران درباره آمدن سارا با ابراه يفردا

را هم  شیحرفها هیو تازه بق» ! ستیبرا ما کار کنه، درست ن ادیب نکهیا! خانه يبه هر حال سارا نوه « گفت  یم

. نشده است دهیکش نیبه منزل طرف یتدوس نیا يهرگز پا ینگفت که هر چند آن دو باهم دوست هستند ول

که از  یحاتیبا توض تیدر نها یول! دیرس یبه نظر م دیبع شیبرا یکم دیایساده آنها ب يخانه  سارا به نکهیا

 .شد یراض د،یمعلمش شن

و  میبرخالف تصور ابراه. آنها بودند يآنها هر روز ناهار مهمان خانه  م،یخانوم، مادر ابراه نبیاصرار ز به

 نیبا ا يهم خوب و دلچسب بود، چرا که کمتر اتفاق افتاده بود در سر سفره ا یلیسارا خ يبرا نیانتظارش، ا

 یکل شیموجب شده بود آنجا برا ولو،کوچ میحضور فرزندان کوچک در آن خانه، بخصوص مر ند،یتعداد بنش

 .خوش بگذرد

 :به سارا گفت میکار به باغ رفتند، ابراه يکه برا يروز نیاول

 .نیرو بچ قسمت نیهرز ا يتو علف ها -

 :و گفت ستادیمقابلش ا تیسارا با عصبان. از باغچه ها را مرتب کند یکیبرداشت تا خاك  یلیبعد خود ب و

 !بزنم؟ لیب ادیکجا رو ب! رو هم بده به من لیب نیا! نیهرز رو بچ يخودت برو علف ها -

 :نگاه کرد و گفت شده به او ریباخنده و غافلگ میابراه. دیرا از دست او قاپ لیحرف ب نیبا ا و

 کنه؟ یم یچه فرق! گهیکار کاره د ه،یریو وقت گ يهرز کار ضرور يعلف ها دنیباور کن چ -

 :داد، گفت یدوشش قرار م يرا رو لیب کهیدر حال سارا

 یخواست یم لیب نیو بگو با ا نیهرز رو بچ يتو علف ها! کار کاره گه،یگم د یم نیهم يخب من هم برا -

 ؟یکار کن یچ

 :به جانب جواب داد حق

 !یبزن لیب یتون یتو نم -
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*** 

 

 :حرفش تمام نشده بود که سارا مصرانه گفت هنوز

 !هم حرف مفت نزن گهید! تونم یتونم، م یم -

 :دیدوست حرف گوش نکنش خند نیشده در مقابل ا میتسل

 !یبکن دیکار با ینشونت بدم چ نجایا ایب! ازدست تو سارا! خب، باشه یلیخ -

 :شد کیبه او نزد میابراه. آمد یخوشش م. بود حیسارا تفر يکردند، برا یبود که کار م یساعت چند

 .دمیرو خودم انجام م هیاستراحت کن بق یتو برو کم. يممنون، خسته شد یلیخ -

 :اعتنا به عقب هلش داد یب

 !مزاحمم نشو! بکش کنار. تازه گرم کار شدم ر،ینه خ -

 :دیپرس اطیکرد و با احت یبه پشت سر خود نگاه بعد

 مگه درست انجام ندادم؟ -

 !هیبرات کاف نقدریروزه و هم نیاول یول! هم خوبه یلینه اتفاقا کارت خ -

 :گفت قلدرمابانه

 !فمیبرو بابا، من ده تا مثل تو رو حر -

 :گفت. سارا شد فیشد حر یتکان داد، مگر م يسر

 !نمیبب باال اریاصال دست هات رو ب. نکن يسارا لجباز -

 :گفت میابراه. کف دستانش سرخ سرخ شده بودند! داد و دستانش را باالتر آورد هیرا به دوشش تک لیب

 .یکار کن یتون یاونوقت فردا اصال نم. زنن یدستات تاول م ،ياگه ادامه بد نیبب -

کرد دخالت نکند،  یم یسع د،یشن یمهران هم که داشت مکالمه آنها را م! نداشت حرف او را گوش کند دوست

 :با اخم گفت. معما بود شیدو برا نیا یسال ها بود که دوست

 !هنوز خسته نشدم -

 :گفت میمال میابراه
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کار  نینباشه تو ا یاگه زحمت. و ببرم نمیبراش بچ يسبز يمامان گفته مقدار ،يحاال که خسته نشد! چه خوب -

 .کنده نشن شهینا مواظب باش از رخوردن، ضم يهم سبز يو مقدار يتره و جعفر یکم. و بکن

 :را به او پس داد لیب یلیم یب با

 زم؟یبر یتو چ -

 .داخل اون زیکن و بر داشیطرفا باشه، پ نیا دیسبد با هی -

 !باشه -

 :کرد که مهران آهسته گفت یاو را بدرقه م يبا لبخند میابراه. رفت و

 !کارت خوب بود -

 :جواب داد یناراض میابراه

 .میجا هم اگه دستاش تاول نزنه شانس آورد نیتا هم -

 :صبورتر بود مهران

 .ادیبرم ییشه، از عهده انجام چه کارها یخودش متوجه م ادیکه ب ياشکال نداره، چند روز -

 :گفت یهمراه با آه میابراه

 !حرفاست نیاون لجبازتر از ا! فکر نکنم -

کار در باغ  یو چگونگ طیمهران، او کم کم به شرا ینیب شیگذشت و طبق پ یسارا با آنها م ياز همکار یمدت

 .به خود گرفته بود ياز شاد یچهره و نگاهش رنگ. کار خوشش آمده بود نیآشنا شده و از ا

خودش  يگذاشت و در کل برا یکرد، سر به سرش م یکل کل م میهر روز، سر مسائل مختلف با ابراه بایتقر

عصرها . و نشاط بود يحالت که پر از شاد نیاز ا ریبود، غ دهیمهران همه جوره او را د. گذراند یخوش م یحساب

مثل  يساده ا يکه معموال غذا ردآو یم شانیبرا يمهتاب عصرانه ا یشد که وقت یخسته و گرسنه م يبه قدر

 .خورد یکامل م يبود، با اشتها زهایطور چ نیو از ا ریتخم مرغ و نان و پن ،ینیزم بیس

 :گفت یکرد و م یم یزودتر از خودشان راه یمهران او را کم شهیهم

 !وقت درسه گهیحاال د -

 .حرفش را نداشت رشیاز پذ ریغ يرفت، چاره ا یهم م او
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حال آمدن نداشته  ادیز یافتاد که به علت خستگ یگشت و محدود اتفاق م یشب ها اکثرا به عمارت برم مهران

خورد  یم یروزانه، سارا شام مفصل ادیز تیبه هر صورت به علت فعال یول. کند ياه سپرباشد و شب را در درمانگ

 .دیخواب یو م

. مشغول شده بودند دنیو مهران به محض رس میابراه. در باغ داشتند يادیروزها بود که کار ز نیاز هم یکی در

 .گذاشت میسر به سر ابراه يچند بار. داشت طنتیسارا طبق معمول هوس ش یول

 یکه به مغزش خطور م ياش را کش رفت و خالصه هر جور لچهیب. نشانه رفت شیبه سو يشاخه ا ای وهیم

آن روز  یآمد ول یو سر و صدا همراه او خوشش م ياز باز شهیهم میابراه. کند تینمود او را اذ یم یکرد سع

 .اعتنا بماند یکرد، ب یم یسع نیهم ينداشت برا يادیفرصت ز

 :به التماس گفت کباری یحت

 !سارا، امروز نه -

 يروش ها دید یوقت. داد یمزه م شیها يشلوغ باز نیاصال کار به هم. بدهکار نبود قشیرف نیگوش ا اما

 کیآن را پشت سرش پنهان کرده بود به او نزد کهیآب رفت و در حال يدهد، سراغ کوزه  یمعمول جواب نم

 :سر بلند کرد و گفت میابراه. شد

 ه؟یاز چب -

 :زد يشخندین سارا

 !کنم یدارم نگات م یچیه -

 :را باال گرفت شیابرو کی میابراه

 چطورم؟ -

 :اش را بردارد که سارا گفت لچهیخم شد تا ب و

 !یش یبهتر هم م -

 :حرکت ماند و بعد گفت یب یکم ریمتعجب و غافلگ میابراه. ختیحرف کوزه را بر سرش ر نیا با

 ؟یکن یکار م یچ يدار -

 :داشت، ادامه داد یبه سمت او بر م یگام کهیدر حال و

 !دم یاالن نشونت م -

 .کرد دنیو خنده شروع به دو غیرا در آورده بود، با ج شیصدا باالخره
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 :دنبالش کرد زین میشد ساکت ماند، ابراه ینم گرید نه

 !رمتیگ یاالن م -

 کهیدر حال زیبود؛ مهران ن دهیچیخنده شان در باغ پ يو صدا دیبه طول انجام يا قهیچند دق زشانیو گر بیتعق

 .ستینگر یبر لب داشت، دست به کمر زده و آنها را م يلبخند

 .قنات بپرد يفرار سارا قصد داشت از رو يبرا

 فتد،یخود را نگه دارد و داخل آب ن نکهیا يسر خورد، برا شیبود، پا زیو ل یقنات گل يکه کناره ها ییآنجا از

 یکه او هم آمادگ ییاز آنجا. اش بود، چنگ زد یقدم کیکه در  میابراه يصورتش را عقب برگرداند و به بازو

 .نداشت تعادلش را از دست داد و هر دو داخل آب سقوط کردند

 .دیبه سمتشان دو یبا نگران مهران

 .دندیکرده، خند گریبه همد یشده بودند، نگاه سیدو خ هر

 :فتطلبکارانه گ میابراه

 آره؟ ،يزیر یرو سر من اب م گهیحاال د -

 :کرد، گفت یآب سمت او روانه م یمشت کهیدر حال و

 !ریپس بگ -

 یشک ولشان م یب. جواب نگذاشت یشد، حمله دوستش را ب ینم نیتر از ا سیکه خ سشیخ يو رو سر

 !يهست و کار یافتاد باغ ینم ادشانیتا شب  يکرد

 :دست خود را به سمت آنان دراز کرد مهران

 !رونیب دییایب گه،یبسه د -

 :گفت میابراه. دیچک یم شانیآمدند، آب از سرو رو رونیاز آب ب یوقت

 .میخونه، لباسامون رو عوض کن میبر میفکر کنم، مجبور -

 

*** 

 

 :کرد سشیخ يها نیبه است یهم خندان نگاه سارا

 ...خودمون يپس من هم برم خونه  ،یگ یراس م -
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 :کالمش گفت نیب میابراه

 !یده بپوش یکنه، م یم دایپ يزیچ هیما، مامان  يخونه  میبر! يهمه راه رو بر نیخواد ا ینه، نم -

 :نداشت به خانه برگردد، گفت لیتما زین خود

 باشه -

 :رفت، گفت یبه سمت خانه باغ م کهیدر حال میابراه

 !ستایلحظه وا هیفقط  -

 :دوش سارا انداخت و در حال مرتب کردنش گفت يآن را رو. در دست داشت یگشت باال پوش یبرم یوقت

 !میبر -

 !چه دلش گرفته است يبرا دیفهم یکرد نم یهر چه فکر م. کرد یبود و دور شدنشان را تماشا م ستادهیا مهران

 :تنها و دوان دوان برگشت و رو به مهران که مشغول کار بود، گفت میابراه

 .کشه یطول م اد،یگفتم تا سارا آماده بشه و ب. اومدم عتریمن سر. دیدست تنها موند د،یببخش -

سارا با . آنها مشغول کار بودند و متوجه آمدنش نشدند يهر دو. آمد زیشده بود که سارا ن يسپر يا هیدق ده

 :گفت اطیاحت

 !من اومدم -

در  دندیشن یاو را نم ياگر صدا دیشا. زده شده بودند رتیهر دو ح. او برگشتند يصدا دنیبا شن میو ابراه مهران

 .شناختند یلحظه اول او را نم

و گشاد که دم پا  دیسف يبلوز شلوار! و دخترانه یمحل یبود، لباس دهیمهتاب را پوش يدست از لباس ها کی سارا

آنها به تن کرده بود و کناره  يرنگ که رو یآب یو دامن کوتاه قهیداده شده بود و جل نیچ یها با کش نیو آست

هم همرنگ لباس ها به زور مهتاب  يوسرعدد ر کی. شده بود يزردوز ،يو دامن، طبق مدل آذر قهیجل يها

 !سر کرده بود

 :انداخت و گفت ریسارا شرم زده سر به ز رند،یآن دو بتوانند نگاه ممتد خود را برگ نکهیاز ا قبل

 !شه یمهتاب تن من م يخانوم گفت، فقط لباس ها نبیز -

 :زد یسوت میابراه

 !يدختر معرکه شد... اوه -

 :بود نیمهران هم سرشار از تحس نگاه
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 !؟یپوش یلباس پسرونه م ستین فیتو رو خدا سارا، ح -

تعجب و . بودگل انداخته  شیلپ ها! باشد دهیحد خجالت کش نیآورد هر گز تا ا ینم ادیبه . را بلند نکرد سرش

 .فاصله گرفته بود یکرده و از آن حالت بچگ باترشیعلت نبود، لباس دخترانه ز یب یآن دو ب نیتحس

 :آهسته تر گفت! داده بود رشییدست لباس چقدر تغ کی. شد کیبه او نزد مهران

 دیکه با يطور نیبهتره، ا یهمون لباس پسرونه بپوش رم،یگ ینه حرفم رو پس م! نمیسرت رو بلند کن بب -

 !همش نگران تو باشم

 :جو موجود گفت رییتغ يگرفت و برا يگوشه لبش را گاز یبا تبسم همراه

 !شه کار کرد؟ یلباس ها چطور م نیحاال با ا -

 :گفت میابراه

 !یامروز کار کن ستیالزم ن ؟يمگه مجبور -

 :گفت يلجباز با

- خوام کمک کنم یم یول... ا! 

 :گفت مهران

 .رو سوا کن زهاشیدرشت و ر میدیرو که چ ییانداز، گوجه سبزها ریز نیرو ا نیبش ایباشه، ب -

عصر مهران و . بود يروز پرکار. نشست و مشغول شد یحرف چیه یب! بود يکاریبه هر حال بهتر از ب خب

 یم یوقت. کند یداده بود تا رفع خستگ هیبه درخت تک یدم يمهران برا. هر دو خسته شده بودند میابراه

سارا با چشم و ابرو . دیردخود متوجه نگ یکرد و پاره شد، ول ریگ يبه شاخه ا راهنشیاست قد راست کند، پخو

 :آرام به او گفت میابراه. شود انیاشاره کرد تا متوجه جر میبه ابراه

 !بهش؟ میبگ -

 !شه ینه، بره خونه خودش متوجه م -

 .باشه -

کرد، به زور خنده خود را  یمهران نگاهشان م یوقت. دندیخند یسارا مدام م میآن روز سرکالس، ابراه يفردا

خودشان رد و  نیآن نوشته و مرتب ماب يدست خود قرارداده بودند که رو ریز يکاغذ نطوریهم. کردندیکنترل م

 .کردند یبدل م
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نگاه  يبار دو یکی افتیروند ادامه  نیچون ا ینخست توجه نکرد ول. از همان اول متوجه شده بود بایتقر مهران

 !بعد همان آش بود و همان کاسه د،یکش یطول م یاما آرامش آنها دم. به آن ها انداخت يتند

زد و خواست راه رفته  يداشتند، تبسم محو ریهر دو سر به ز. به آن ها کرد یزنان تا آخر کالس آمد و نگاه قدم

 .را باز گردد

 ...آن نشسته بودند، عبور کرده بود يرو میکه سارا و ابراه مکتیدو ن نیاز ماب تازه

 شیگرفتن آن پ يدستش را برا زیگرفت، او ن میپشت مهران به آنهاست کاغذ را به سمت ابراه دیکه د سارا

به  یینگاه گذرا! دیکش رونیآنها ب يهنگام مهران عقب گرد زد و کاغذ را از دست هر دو نیدرست در ا... آورد

 .نهاد راهنشیپ بیکرده در ج آن کرد و بدون آنکه بخواند، تا

موج  یپنهان یته چشمشان شوخ یول دندیرس یبه آن دو انداخت، هر دو ظاهرا شرمنده به نظر م یقیعم نگاه

 :و گفت ستندیبا دست اشاره کرد که با. خورد یم

 !دیستیآخر کالس با دیبر -

 ستادنشانیاز ا یربع کی. مه دادرا ادا سیبرگشت و تدر شیمهران سرجا. اطاعت کردند یحرف چیدو بدون ه هر

 اهیصورت مهران به سمت تخته س نکهیبه محض ا! بد نشده بود شانیهم برا ادیاز قرار معلوم ز یگذشته بود، ول

 !افکندند یم ریبه ز رکردند و با برگشتن مهران سکوت کرده س یلب پچ پچ م ریز. گشت یبرم

راز با خبر  نینکند، از ا سیمعلمان دو چشم هم پشت سرشان دارند و انسان تا خود تدر يهمه  نکهیاز ا غافل

 !گردد ینم

 :ستادیآنها ا يآرام آرام تا ته کالس آمد و رو در رو مهران

 !نه؟! گذره یبهتون خوش م نجایا نکهیمثل ا -

 :مهران گفت. رفتلبش را به دندان گ يزیسارا با لبخند ر یدر پاسخ فقط نگاه کرد ول میابراه

 !هر دو! باال دیریپاتون رو بگ! هم بهتون خوش بگذره شتریکنم ب یم يخب، کار یلیخ -

 :گفت یبا لحن شوخ سارا

 !هر دو پامون رو؟ -

 رد،یخنده اش را بگ يفشرد تا جلو یهم م يلبانش را محکم رو کهیخنده اش گرفت و در حال کدفعهی میابراه

 :بر لبش نشسته بود، گفت یرغم تالشش لبخند کمرنگ یعل زیمهران ن. افکند ریسر به ز

 !باال دیریپاتون رو بگ هیهر دوتون،  -
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 :گفت یباز با همان لحن قبل سارا

 کنه کدوم پامون باشه؟ ینم یفرق -

 :مهران پاسخ داد د،یخند یصدا م یب ریکه سر به ز میابراه

 .دیریفاصله بگ روایهم از د یضمنا کم! راستتون يپا! کنه یچرا، فرق م -

 !ستیرفته بود کالس درس پارك ن ادشانیدو  نیا

بچه ها به عقب بر گشته نگاهشان  یهر از چند گاه. گذشته بود یاز اطاعت داشتند؟ سه ربع ریغ يچاره ا مگر

 یصادق هم تا چشم مهران را دور م. شدند یآن دو ارشد کالسشان محسوب م. جالب بود شانیکردند، برا یم

 .دیخند یآورد و م یشکلک در م شانیبرا دید

 !پا هم نداشتند ضیسارا، امکان تعو شیبخصوص به لطف فرما. آن دو خسته شده بودند گرید اما

 :گفت. وقت کار کرده بود، انصاف نبود ریتا د شیروز پ میدانست ابراه یم. به آن دو کرد ینگاه زیپشت م از

 !سرجاتون دینیبش ه،یکاف -

 !امدیدر ن کشانیو نشستند و تا آخر کالس ج دندیکش یراحت نفس

 

*** 

 

 :کرده گفت میکالس، رو به سارا و ابراه انیاعالم پا با

 !دیشما دو تا بمون -

به هر دو  يزینگاه سرزنش آم مچهیجلوتر نشست و ن مکتیاز خروج بچه ها، به سمت آنها رفت و در ن بعد

 :آورد رونیب بشیانداخت و کاغذ را از ج

 !نینوشت نیتو ا یچ مینیخب، بب -

 :دستپاچه گفت سارا

 !کنم ینه، خواهش م ،يوا -

 :جواب داد يجد یلیخ

افته به من هم  یکه داخل کالس اتفاق م يزیهر چ د،یزد یخارج از کالس م دیداشت یاگه حرف خصوص-

 ...شه یمربوط م
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 :به آن انداخت یاجمال یکاغذ را گشود و نگاه يتا و

 شناسم، سطر اول رو سارا نوشته یخط هر دوتون رو م نکهیخب، با توجه به ا -

 :خواند و

 !اونجا رو، اصال متوجه نشده م،یابراه يوا -«

 بود؟ ومدهیمگه شب به عمارت ن دم،یآره د -

 .خسته بوده یلینه، فکر کنم خ -

 .میوقت کار کرد ریتا د شبید قا،یدق -

 !هوش شده یب هاوردیخسته بوده که کفش هاش رو در ن نقدریحتما ا -

 م؟یبچه ها هم متوجه شدن، بگ م؟یکار کن یحاال چ -

 دیببخش میبگ ایپاره شده  راهنتونیپشت پ دیببخش میبگ میدست بلند کن م؟یبگ یچ ،يشد وونهینه بابا مگه د -

 !شه؟ یمگه م! میما با شما کار دار رون،یب دیچند لحظه از کالس بر

 .میبهش بگ روزید یتو شدها، نذاشت ریسارا تقص نیبب -

هر  یبره، راست یم خیتا ب خیسر هر دومون رو ب م،یو بهش نگفت میدونست یاگه بفهمه ما موضوع رو م میابراه -

 »کار کنم؟ یچ ره،یگ یکنم خنده ام م یوقت نگاش م

 :ستادیاز خواندن ا مهران

 ، آره؟ گهیهمه راجع به من هست د نایا -

گرداند،  یصورت خود را به عقب برم کهیو در حال دیکش رونیرا از کمرش ب راهنشیحرف برخاست و پ نیا با

 :تکان داد و گفت يسر ند،یخود را بب راهنیکرد پشت پ یسع

 !کشه یصحبتاتون به کجا م هیبق مینیخب بب -

 :خواند و

متوجه ما شده  نکهیبعدش هم مثل ا. خب بهش نگاه نکن اینه، گوش تا گوش، ثان خیتا ب خیسارا خانوم اوال ب -«

 !کنه یداره چپ چپ نگامون م... ها

دو پس کجا رو نگا کنم؟ سه بذار اونقدر چپ چپ نگا کنه که چشاش چپ  ر،ینگ ییغلط امال کی میآقا ابراه -

 »کنه؟ یم یبعدش هم صادق چرا داره خود کش! بشه



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا امیدوار   – یوحش يآهو

wWw.98iA.Com ٢٨٣ 

اخته بود که چانه اش به گردنش اند نییسرش را پا يسارا جور. به سارا کرد يسر بلند کرد و نگاه نافذ مهران

 ».را چنگ زده بود مکتین يبود و همزمان کناره  دهیچسب

 :خواندن را از سر گرفت مهران

زنه که کاغذ رو بدم به اون تا  یداره بال بال م ره،یمیم یصادق داره از فضول یچیاز دست تو سارا؟ ه - «

 بخونه

 ه؟یموضوع ازدواج مهتاب جد میابراه یراست! غلط کرده، بچه پررو! ها يند -

 !فکر کنم اره -

 اد؟یبه کالس نم گهید نیهم يبرا -

 !باز هم فکر کنم اره -

 !)کنم به سرت یفکر کنم آره، کتابم رو پرت م یاگه باز هم بگ( هست؟  یراض ،یخودش چ -

 !دمیدونم، تا حاال نظرش رو نپرس ینم -

 هست؟ یحاال پسره ک -

 مامانمه ییپسرِ پسر دا -

 چطوره؟ سواد داره؟ ش؟یدید -

 .کنن یم یسواد هم حتما داره چون تو شهر زندگ ه،یبه ظاهر پسر خوب دمش،ید يچند بار هیآره  -

 چطوره؟ خوشگل هست؟ افشیخواد مهتاب رو هم با خودش ببره به شهر؟ ق یم -

مگه دختره ... هم افشیق! دونم کجا ینم. هست ياداره ا هیبره، چون کارمند  یآره م يبه احتمال قو -

 !ستیبد ن پشیخوشگل باشه؟ ت

مونه گرد و  یهندونه م نیخودمون، ع ردادیت نیهم. تونن خوشگل باشن یضمنا پسرا هم م نطور،یپس ا -

 کنه، مگه نه؟ یم فیآدم ک! گنده

 .رونیپرت کنه ب رهیگوش هر دو مون رو بگ ادیدکتر ب يحاال آقا نیلعنت به تو سارا، نخندون، فکر کنم هم -

 ه؟ینظر خودت درباره ازدواج مهتاب چ میابراه! خب نخند -

 !دهینظر منو نپرس یخب تا حاال کس! فکر نکردم -

 »؟یازدواج کن ينجوریا يخوا یتو هم م میابراه یشه؟ راست یمگه م! عجب -

 :به آنها کرد و گفت ینگاه مهران
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زنم دو  یحدس م دمیکه من د یمتن نیا! ممن کاغذو گرفتم و مکاتبه تون رو قطع کرد نجایفکر کنم ا -

 د؟یدرس خوند یتا نوشته بشه، اونوقت شما دو تا ک دهیساعت کامل طول کش

به سار انداخت  یچشم ریز ینگاه میابراه. تر بود میسارا وخ ياوضاع برا یول. انداختند ریدو شرمنده سر به ز هر

 :و آهسته گفت

 !گهیاومد د شیاش هم پ هیشما بود، بق راهنیپ هیراستش علت اول. دیببخش. حق با شماست -

 :نهاد میابراه زیم يرو يبرخاست و کاغذ را رو مهران

و . شم یامروز سرکالس حاضر م نیدونست یچون م. نیموضوع رو بهم نگفت نیا روزید ن،یکرد ياوال کار بد -

 یبعدش هم وقت. ته بودمواقعا خس شبید یکنم ول یهر چند معموال عوض م وفته،یب یاتفاق نیممکنه چن

و  نینوشت یرو م موضوعبه هم، در دو سطر  يدو صفحه نامه نگار يبود به جا یکاف ن،یسرکالس متوجه شد

 !نیکنم شما مکاتبه تون رو ادامه بد یتا من لباسم رو عوض م!... نیداد یدست من م

 :زود گفت میرفت، ابراه رونیزد و از کالس ب يلبخند و

 م؟یادامه بد -

که  يپرت کرد و با قدمها میبود، از جا برخاست و کاغذ را پاره کرد و به طرف ابراه یعصبان یلیکه خ سارا

 :خنده کنان گفت میقصد ترك کالس را داشت که ابراه د،یکوب یم نیداشت به زم بایتقر

 ؟يایبا ما م ایخونه  ير یاممم، سارا م... امیمنم ب ستایوا! يخودت شروع کرد ه؟یمن چ ریبابا، تقص يا -

 :و محکم گفت ستادیا

 !امیبا شما م -

نکرد و به انجام کار مربوطه  یبه او داد، اعتراض يسبکتر يکارها میابراه یوقت گر،ید يروز برخالف روزها آن

. چانه نزد، سر و صدا نکرد  میکارش با ابراه ضیبار بود که در مورد تعو نیاول نیشد گفت ا یم. مشغول شد

 یرا هم ب هیو سکوت سارا بق شتگذ یم یچند ساعت. دیرس یهم کسل به نظر م یکم. سربه سرش نگذاشت

 .حوصله کرده بود

سارا پر کرد و به  يهم برا یوانیاب خورد، ل یوانیو به طرف کوزه آب رفت و ل دیدست از کار کش میابراه

 :سمتش رفت

 !تشنت شده یهوا گرمه، حتم ا،یب -

 :آهسته گفت میابراه. از آب را خورد و تشکر کرد و دوباره مشغول کار شد یمین
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 !برو خونه ياگه خسته شد -

 :به او کرد ينگاه تند مین

 !هم نزن خودیحرف ب. برو به کارت برس -

 :گفت يشتریب متیبا مال میابراه

 !ساده بکن، مثل من یمعذرت خواه هیشه، خب  یحل نم يزیکه چ ينطوریا یول ،یناراحت یدونم از چ یم -

 :دیابرو در هم کش یناراحت با

 !شه تو صورتش نگاه کنم یمن روم نم! ينزد يکنه، تو که حرف بد یمن با تو فرق م طیشرا یول -

 :دیمهران به گوششان رس يصدا د،یبگو يزیچ میابراه نکهیاز ا قبل

 !شه ها یهم تشنه شون م يا گهید ياز سارا کسا ریغ نجایفکر کنم ا -

 

*** 

 

 :زد يلبخند میابراه

 .ارمیاالن براتون م -

 :مهران رو به سارا کرد. از آنها دور شد و

 مکتهاین نیدانش آموز بودم و پشت هم يروز هیمال دانش آموزه، تازه من هم  طنتیش ر،یسخت نگ ادیز -

کامال  یول. کرد یرو اقتضا م يزیچ نیچون سنم چن ،ییکردم و هم سر به هوا ینشستم و مثل شما، هم شلوغ

امروز صبح اگه مجبور به . کنهرفتار کنه که بتونه تو کالسش نظم رو حفظ  يجور دیمعلم هم با هیکه  هیعیطب

تونست  یبچه ها متوجه شما شده بودن و عدم برخورد من م يبود که همه  نیا يبرخورد باهاتون شدم برا

 !حاال هم اخمات رو باز کن... هم بذاره هیقرو رفتار ب يبد ریتاث

 :من من گفت یرا بلند کرد و با کم سرش

 ...فکر نکنه من  مینوشتم تا ابراه يزیچ هی ينطوریبه شما رو نداشتم، هم یاحترام یمن قصد ب -

 :مهران با خنده گفت. ساکت شد و

 نیدور و بر چن نیکس ا چیمطمئن باش ه! راحت، تو و ترس؟ التیخ ینه؟ ول! یترس یفکر نکنه که تو م -

 !کنه یبه ذهنش خطور هم نم يزیچ
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 :زد يهم لبخند سارا

 .دیببخش -

 ؟یدارم، هست اجیحرفا رو، به کمکت احت نیول کن ا -

 :جواب داد متعجب

 .ادیاز دستم برب یالبته، هر کمک -

 :فکر گفت یبا کم مهران

 ؟یشناس یرو م عقوبیتو آقا  -

 !عقوب؟یآقا  -

 !اره همون که سه چهار تا پسر داره -

 :مکث جواب داد با

 نجا؟یاومدن ا گهیده د هیهمون که از  -

 شون؟یشناس یفکر کنم همون باشه، م -

 !دختر هیچهار تا پسر داره و  نجا،یشه اومدن ا یم یپنج شش سال! يتا حدود -

 :آب را به سمت مهران گرفت وانیشد و ل کیبه آنها نزد میابراه نیح نیهم در

 .دییبفرما -

 :در حال حرکت گفت میابراه. و تشکر کرد گرفت

 !گردم سرکار یبا اجازه من برم -

 :مهران دوباره به سمت سارا برگشت نگاه

رو  شونیوضع زندگ کیخوام از نزد یندارن، م یخوب یوضع مال یپسر بزرگشون قصد ازدواج داره ول دمیشن -

 به اونجا بزنم؟ يسر يکه به بهونه ا يسراغ دار یتو راه نمیبب

 :فکر گفت یکم با

مدرسه اومدن اون به  يصحبت درباره  يبه بهونه  دیتون یحدود هشت سالشه، م عقوبیآقا  کیپسر کوچ -

 .دیخونشون بر

 پسر هشت ساله داره؟ هیواقعا  -

 بله -
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 اد؟یپس چرا مدرسه نم -

 !باشه يشکل مادفکر کنم به خاطر همون م! دونم ینم -

 !مید یدفتر و مداد هم م ایبرا بعض م،ید یکتابها رو که خودمون م. ندارن يا نهیما که هز يکالسها -

خودشون با ارباب  يتو روستا ایگو. ستنین نجایشناسمشون، اهل ا ینم ادیز دیراستش رو بخواه! دونم ینم -

... نجایا انیب رنیگ یم مینداره، تصم یبه کار اهال يفرامرزخان کار نجایبودن ا دهیشه و چون شن یحرفشون م

از همون اول آقا رحمن بهشون گفت  رو نینداره، ا یخوب ادیکنن وضع ز یکه حاال دارن روش زراعت م ینیزم

 !برن اونجا رفتنیپذ يناچار يانگار از رو یول

 ؟يایتو هم همرام م! نطوریپس ا -

 :بهت گفت یکم با

 .مایبله، م دیاگه بخواه -

راجع به آنها کسب  یرفتند و اطالعات عقوبیآقا  يآن روز مهران و سارا به اتفاق هم به مالقات خانواده  يفردا

از  یکیو قصد داشت با دختر  دیرس یآرام و صبور به نظر م يبود که پسر ریپسر بزرگ آنها محمد ام. نمودند

نداشت  شتریاتاق ب کیآنها  يبود که خانه  نجایمشکل ا یمجاور ازدواج کند ول يخود از روستا يپدر يلهایفام

 يظاهر طیاز شرا. نفر هم به آنها اضافه شود کی نکهیخانه هم کم بود، چه برسد به ا یاهال يو در واقع جا برا

خاك  یداشتند ول يادیز يکار يرویهر چند آنها ن. مشکل دارند یکه از نظر مال دیشد فهم یشان هم م یزندگ

 .داد ینم جهینت ادینبود و تالش و زحمتشان ز بمناس ادیز نشانیزم

پر شر و شور و پر حرف بود که از همان اول  يبود که برعکس برادر بزگتر، پسر یدومشان محمد عل پسر

 يفرزند بعد. با مهران گفتگو کند شانیو در مورد مسائل مختلف زندگ ردیتوانست رشته کالم را به دست بگ

محمد  يداشتند به نامها چکترو دو برادر کو دیرس یهم سن و سال سارا به نظر م بایشان معصومه بود که تقر

 ...يو محمد هاد نیام

هشت ساله ذکر کرد و  يساله و محمد هاد ازدهی نیمحمد ام امدنیمدرسه ن لینخست آمدنش را به دل مهران

بعد آنها را به مدرسه بفرستد و بعد سر صحبت را به مسائل کرد تا از سال  یصحبت پدرشان را راض یبعد از کل

 زیسبد ن ،يآنها عالوه بر کشاورز هک دیمثال فهم. اطالعات جمع کند يکشاند و توانست تا حد یو زندگ يکار

 .بافند یم

 :دیراه برگشت از سارا پرس در
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 !حرفا نیزدن و ا شیاز شکستن و آت ریرسه؟ البته غ یحل مشکلشون به نظرت م يبرا يفکر -

 :مهران با خنده گفت. و با تعجب نگاهش کرد ستادیشده ا ریسارا غافلگ. زد يشخندین و

 نه؟ ای يسراغ دار یراه!... فتیراه ب ؟يستادیچرا وا -

 :متفکر گفت سارا

 .هست ازین یراه حل کل هیخونواده  نیا يبرا یرسه کوتاه مدته، ول یکه به نظرم م یراه -

 تو فکرته؟ ینداره، حاال بگو چ بیع -

 :به مهران گفت ینگاه با

 هست؟ ادتونی زیتبر میکه رفت يبار نیآخر -

 آره، چطور؟ ییزهایچ هی -

 هیتو حاش يتفاوت که روبان قرمز نیبا ا. بافته بودن نایکه ا ییسبدها نیهم هیشب دمید ییتو بازار سبدها -

 يسبدها متیهم حدود دو برابر ق متشونیق. طرفش زده بودن هیگل کوچولو هم  هیسبدها بافته شده بود و 

کرد که  جادیا رییسبدها تغ يظاهر لبشه در شک یکم ي نهیبا صرف هز دیکردم شا یداشتم فکر م... بود نجایا

 .بشه ادیباال بره و هم فروشش ز متشیهم ق

 :گفت يبا لبخند مهران

ظاهرا راست . شن یوقت متوجه نم چیه ونیکه آقا ننیب یر مرو تو بازا ییزایگه، خانوما چ یمامانم م شهیهم -

من . کرد شیکار هیشه  یم. ستین يفکر بد! یهم دقت کرده باش ییزایچ نیکردم به همچ یگه، فکر نم یم

 یکن یکن، فقط فکر م هیالزمه ته هک ییزهایو چ ایرم، تو هم همرام ب یدارو به شهر م هیته يهفته برا نیهم

 قبول کنن؟

 .دیداشته باش نانیاطم. شم یموفق م. ختمیبا معصومه ر یطرح دوست هیآره،  -

 !دارم -

 .ستین یکار زود گذره، اساس هی نیفقط ا -

 :در سکوت راه رفته بودند که مهران گفت يمقدار

 نه؟ ایهست  یدونم عمل ینم یهم من دارم ول يفکر هی -

 :مهران خود ادامه داد. نگاهش کرد منتظر
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کنم  یپول دستشون باشه، دارم فکر م يو بتونن تمام سبدها رو بفروشن، مقدار رهیرم اگه طرح تو بگبه نظ -

کار  هی دیو نخ و نقشه اون، شا یبافتن فرش بشه، مثل دار قال يبرا هیاول لیوسا دیپول صرف خر نیاگه بشه ا

 یقال قیتونن از طر یم کار،یتو زمستونا ب عموالو م ادهیتعداد خانواده شون ز نکهیا هیبا توجه . انجام شد یاساس

 .بدن شونیبه زندگ یرونق یباف

 :زده گفت جانیه

 !هیعال نیا د،یگ یراس م -

 نه؟ ایدونم اصوال امکان اجراش هست  یموارد سر رشته ندارم، نم نیدر ا ادیفقط من ز -

 :گفت ياز انرژ پر

کنه، در  دایتونه پ یدونم م یم رم؛یگ یز آقا رحمن ماون رو من ا دینباش یفکر نقشه قال ه،یمعلومه که عمل -

 هیتونن ته یو در صورت گرفتن فروش سبدها نخ الزم رو هم م. تونن بسازن یهم خودشون م یمورد دار قال

 .کنه یر و رو میرو ز شونیزندگ تیتو بازار داره، در صورت موفق یخوب متیفرش ق. کنن

 ؟یاگه بلد نباشن ببافن چ -

 یکارگاه کوچک قال هیفرامرز خان . نقشه خوندن هیدو تا گره زدنه و ! که ستین يزینه بابا، حتما بلدن، چ -

 ادی انیهفته به کارگاه ب هیبه فرض هم بلد نباشن،  یحت. گرفتم ادیاونجا سر زدم  يداره، من که چند بار یباف

 یشون هم دچار مشکل نم یفروش قال يبرا هتاز... کمکشون کنه میکن یبه آقا رحمن هم سفارش م. رنیگ یم

 .میخودمون بفروش يها یاونا رو هم ، همراه قال یقال میتون یو م میدار یخاص يها يمشتر شهیچون هم. میش

 اده؟یز تشیپس درصد موفق -

 !بله، به نظر من که صد در صده -

فکر . دم یم حیکنم و براشون موضوع رو توض یصحبت م یو محمد عل ریبا محمد ام گه،ید يپس من هفته  -

 .بکنن یکنم مخالفت ینم

! زدن شیاز شکستن و آت ریغ یهر کمک نیشما چرا گفت یراست. شن یباشه، من مطمئنم خوشحال هم م -

 بود؟ یمنظورتون چ

 :زد یتبسم الیخ یب مهران

 !فراموشش کن -

 :صحبت ادامه داد رییدر صدد تغ و
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 ؟ياز صادق خبر دار -

 .ستمیخبر ن یب -

 !خونه یپسر اصال درس نم نیا -

 :با خنده گفت سارا

از  یهست که هر کس یخب به هرحال تونسته هر سال دو کالس رو بگذرونه، کار سخت یول گه،یصادقه د -

 !ادیعهدش برنم

به نظرم اگه تالش . هم داره يشتریب ییو اصوال توانا شترهیب ییابتدا يآره، به هر حال سنش هم از بچه ها -

 !نمره هاش رو هم نگم بهتره سه،ینو یرو کامل نم فشیتکال چوقتیشه، ه یبکنه، موفق تر هم م يشتریب

 :با حفظ همان خنده برلبش گفت سارا

 ،يگفت، برو بابا حوصله دار ؟يریگ یهست که م ییچه نمره ها نیبهش گفتم، پسر خجالت بکش ا کباری -

چهارده که شد ورقه رو  زدهیزنم س یمن نمره ها رو جمع م دیسینو یورقه رو تا اخرش م دینیش یم دیکاریشما ب

 !دو غلط هم داشته باشم، باز هم قبولم یکیدم، اونوقت  یم

 :دیخند

 یدوبار حالشو م یکی ،یخوب شد گفت! جوابه یآخرش ب يسوالها شهیگم چرا هم یم ه؟یواقعا؟ عجب پسر -

 !اونوقت اگه تونست باز ورقه رو نصفه بده. رمیگ

 :نگاهش کرد ملتمسانه

 !هیبچه خوب! گناه داره د،ینکن تشیاذ... نه -

 یول. کردم یصرف نم ينبود براش انرژ یخوب يضمنا اگه بچه . حرفاست نینترس، اون پوست کلفت تر از ا -

 !زهیسر کالس شلوغ و جنجال برانگ شهیخب هم

 یپرسم صداش رو م یازش درس م یساکته که من فقط وقت يدختر به قدر نیا !درست برعکس نرگس -

 حالش خوب شده؟ یراست! شنوم

اومدن هم رو  یاز وقت. بود تیو عدم فعال هیضعف داشت که به نظرم علتش سو تغذ یآره، خوبه، فقط کم -

تونم  یحاال به جرات م. ردمک زیبراش تجو یمختلف یتیو تقو نهایتامیداشتم و هم و يشتریب دیاش تاک هیتغذ

 د؟یبر یاونو هم همراه خودتون نم خیچرا موقع گردش و تفر. نداره یبگم مشکل



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا امیدوار   – یوحش يآهو

wWw.98iA.Com ٢٩١ 

دونم اگه اون  یذاره اما من م یکه برادرش نم نهیالبته بهونه اش ا. اردشیصادق نم د،یراستش رو بخواه -

 چوقتیهست اما ه یو محکم يپسر جد میابراه نکهیبا ا... بهیکنه، برام عج یتونه برادرش رو راض یبخواد م

رو نرگس  يادیز تیرسه، حساس یبه نظر م الیخ یراحت و ب یلیبه کار مهتاب نداشته، اما صادق که خ يکار

 !داره

 :گفت شتریفکر و تمرکز ب با

هم اون  نیهم يباال سرشون هست، برا میمن چون پدر و مادر ابراه ي دهیبه عق.درسته، من هم متوجه شدم -

 شتریشه اون ب یمورد، عدم حضور پدر و مادر صادق کنارشون موجب م نیکنه اما در ا ینم تیاس مسئولاحس

 !مراقب خواهرش باشه

کم  يمقدار هیو چه بدون اون، برادرها نسبت به خواهراشون  تیبه نظر من چه با احساس مسئول یول! دیشا -

رابطه تون با  ؟یشما چ. گرفتم جهینت نطوریا دمیکه د ياز موارد یندارم ول یالبته من تجربه شخص. لطفن

 خواهرتون چطوره؟

 اتشیدرباره کارها و روح ادیز یخواهرش را دوست داشت ول. زد و به فکر فرو رفت يمهناز لبخند يآور ادی با

. رسد که حق با اوست جهینت نینموده با تعجب به ا نیسارا را در ذهن سبک و سنگ يحرفها. کرد یکنکاش نم

دوستانه بود  یو احوالپرس کیو عل سالمکرد، رابطه اش با مهناز در حد  یکه به شهر خود م یکوتاه يسفرهادر 

آورد  ینم ادیبه . رفت یحد فراتر نم نیهرگز از ا یکردند ول یسر به سر هم گذاشته و کل کل م یو البته گاه

 نیبه ا چوقتیه! برد، جالب بود یاو پ دیقابخواهد به طرز فکر و ع ایباشد و  دهیمشکالتش پرس ياز او درباره 

 :در پاسخ گفت یطوالن یمکث با. مطلب فکر نکرده بود

کنم  یم یکه به تهران برگشتم سع نباریا. و گذرا دربارش شناخت دارم دمشیکم د یلیخ یول. دوسش دارم -

 .يکرد يادآوریحق با توه، ممنون که برام ... ارمیازش به دست ب يشتریشناخت ب

 

 

 ششم فصل

 يخوشبختانه پا. دیرس یم انیآن بودند به پا ریکه مهارن و سارا درگ يپر کار يشدن تا بستان، روزها يسپر با

که از  يزیاما چ رد،یمعمول خود را از سر بگ یقادر شد کار و زندگ جیو به تدر افتیکم کم بهبود  میپدر ابراه

که  یتجربه کرده بود و البته مهر و عطوفت هدر مزرع بود که سارا يبرجا ماند، نشاط و سرور يکار يروزها
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روزها ادامه  نیداشت ا لیهر چه سارا تما نکهیا بیو عج! دو شاگردش حس نموده بود نیب شیاز پ شیمهران ب

شد و نه به  یبه هر حال زمان نه به خواست سارا کند تر م! کنند، مهران دوست داشت زودتر تمام شوند دایپ

 ...خواست مهران تندتر

 یگرفته بود ول پلمیاو تازه د! که به تهران داشت مفصل با مهناز حرف زده بود تا مرز دعوا يسفر چند روزه ا در

 یدوست داشت به نقاش. کار نداشت نیبه ا يعالقه ا. اش کرد تا به دانشگاه برود یشد راض ینم یزبان چیبه ه

 .بپردازد

 .شده بود يرسانده، عازم خدمت سرباز انیخود را به پا یدانشگاه التیتحص ماین

 .را کنار همسرش داشت یآرام یرغم داشتن خواستگاران متعدد هنوز مجرد بود و نادر زندگ یعل ازین

 یب یبرگشتن مهران به تهران صورت گرفت که همگ ایبر ازدواج و  یمبن يادیز يصحبتها نیب نیدر ا البته

 !ماند جهینت

به  يشترینگاشت تا با انسجام ب میسارا و ابراه يرا برا يبرنامه فشرده ا د،یجد یلیآغاز شدن سال تحص با

ببرد  شیپ يکرد آنان را نه تنها هم سطح دانش آموزان شهر یم یخواندن دروس بپردازند و در حد امکان سع

 شتریمرور ب يکرد تا برا یم سیتدر انشیبعد هم برا يفراتر گذاشته و از برنامه دروس سالها یگام یبلکه گاه

 .کرد یراحت تر م شیالبته عالقه و تالش آن دو کار را برا. زمان داشته باشند

. دادند یم تیپنج رضا هیدانش آموزان به همان پا هیاش بودند، بق ییتنها دانش آموزان سال باال میو ابراه سارا

 ي هیصادق و نرگس هر دو در پا. آورند یدوام م یتا ک بودند که آنها هم معلوم نبود گریدو تن د یکیفقط 

 .پرداختند یم لیتحص ادامهخواندند و نرگس با عالقه و صادق با نق زدن، به  یپنجم درس م

بلند قد و مثل اکثر  يکه پسر ییاداره کند و از آنجا یسال سن قادربود تا کالس را به خوب جدهیبا ه میابراه

 کیخود را نه به عنوان دانش آموز بلکه  تیتوانست سر کالس موقع یم یبود به راحت کلیه يقو انییروستا

 .بکشد گرانیمعلم به رخ د

مخصوص خود  يطنتهایداد و هنوز ش یکمتر از سن خود نشان م یشد ول یکم کم شانزده ساله م نکهیبا ا سارا

کرد  یم تیهران چارچوب کالس را رعادرسش همراه م نیآغاز ياگر چه او در روزها! در کالس یرا داشت، حت

 ییپروا یو ب طنتیاجازه ش خودو همخانه بودنش با او، به  تیمیاصل صم يشده بود رو يهرچه زمان سپر یول

معلم شدن او را هم از ذهنش دور کرده بود؛ سارا با آن همه بگو بخند  الیکه مهران خ ییداد تا جا یم يشتریب

 !خورد یبا بچه ها به درد معلم شدن نم
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آن دو قرار دهد و خود برکارشان نظارت کند و در  اریکالس را در اخت يمهران باز قادر بود اداره  فیتواص نیا با

مطلب  نیاما ا. خواندند یپنجم درس م ي هیکند که باالتر از پا یوقت خود را صرف دانش آموزان شتریعوض ب

چون طرح سوال، آزمون دانش آموزان،  ساسامور ح یبعض تیچرا که در نها. کاست یاو نم تیاز مسئول يزیچ

 .خودش بود ينظم کالس به عهده  ينمره دادن و برقرار

دانست  یبود که م یطیدر شرا نیمنزل او شد و ا یراه یب یبه قصد مالقات با ب يزییپا ياز روزها یکی عصر

پس فرصت نخواهد داشت که . هاستکه مجبور از نوشتن آن ن،یتمر یفردا هم امتحان دارد و هم کل يسارا برا

 :گفت یاحوال پرس یاو شد و بعد از کم يراحت وارد خانه  الیپس با خ. برود یب یب دنیبه د

 .نیکن یم فیاز پدر و مادر سارا برام تعر نیبار گفت هی یب یب یراست -

 :به چشمانش مهران انداخت و گفت ینگاه یب یب

 ؟يرو دار دنشیشن يحوصله  -

 :پاسخ داد اقیبا اشت! چه طور هم اوف

 البته -

 :و گفت دیکش یقینفس عم یب یب

 یبار تو جوون هیفرامزر خان . اومدم نجایشد به ا یچ نکهیبه هم وابسته ان، بذار از اولش بگم، ا زایچ یلیخ -

 ن،یدختر داشت به نام نسر هی يساالر يآقا... يکار تجار هی يبرا ،يساالر يخونه آقا یعنیاومده بود خونه ما، 

بود،  یاون موقع جوون و احساسات د،یرو د نینسر انمالقات بود که فرامرزخ نیتو هم. بودم نینسر هیمن هم دا

 يآقا. گذاشت شیپا پ يخواستگار ينگذشته بود که برا يادیمدت ز. شد نیدل که نه، صد دله عاشق نسر کی

گفت  یاومد، م یشناخت و از شون خوشش م یم شیقت پو یلیفرامرزخان و خونوادش رو از خ يساالر

رو رها کنه و  يشهر یخواست زندگ یاون نم. نبود یراض نیاما نسر. نهست یخونواده خوب و با اصل و نسب

. کرد یم یشه گفت فرامرزخان نصف نصف تو شهر و روستا زندگ یکنه، هر چند م یروستا زندگ هیتو  ادیب

روستا  نیبه ا يروز که خانواده ساالر هی. حرف زد تا دلش رو نرم کرد نیبا نسر خالصه اونقدر رفت و اومد و

 یکرد، عصبان یفرق م يشهر يبا خونه ها یلیفرامرزخان که خ يشکل خونه  دنیبا د نیشدن، نسر تدعو

بسازه درست  يبود که فرامرز خان بهش قول داد خونه ا نجایهم. کنم یزندگ نجایتونم ا یشد و گفت، من نم

رو  نینسر یزبون ربعاقبت هم با چ. رو هم به خواستش فراهم کنه یزندگ طیاون و شرا ي قهیمطابق با سل

نوع  یاون، حت زیطرح خونه و تجه ،یکن یم یکه شما حاال توش زندگ یشد همون عمارت جهیقانع کرد و نت
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شد  يو دو طبقه ا کیخونه ش تیم در نهاانصافا ه. انتخاب شد نینسر قهیدور و برش به سل يدرختها و گلها

! روستا هیو بزرگ، راحت و فوق العاده وسط  يهرخونه ش هی. که هنوزم که هنوزه بعد از سالها پا برجاست

آشپز و چند  ن،یبه خواست نسر. همراهش اومدم نینسر هیشد عروس فرامرزخان و من به عنوان دا نینسر

مهربان و دلسوز . رو خوب به جا آورد یفرامرز خان حق عاشق يراستش رو بخوا... خدمتکار هم استخدام شد

سخت  یبه کس چوقتیه یول رهیبگ شیتونست هر رفتار که بخواد در پ یو م بودامالك  نیهر چند ارباب ا. بود

 يبچه دار نشدن اما فرامرز خان به رو یچند سال .انصاف نبود یب یبود ول کدندهی يادیبود، ز يجد. گرفت ینم

باالخره خبر خوب باردار شدن او همه مون رو  نکهیتا ا. دوس داشت یلیرو خ نیآورد، نسر یخودش نم

اما . گفته بود یرو چند بار به شوخ نیدوس داشت فرزندش پسر باشه، ا یلیفرامرز خان خ. کرد خوشحال

به خونه آورد و فرامرزخان  يشاد ایدن هیماهرخ با تولدش ... به نام ماهرخ بایز اریبس يفرزندش دختر بود؛ دختر

خدا  ایبود گو رینظ یب ییبایتو ز خماهر. دخترش شد ي فتهیش! خواسته یپسر م یزمان هیاصال فراموش کرد 

 یشک هر ک یدختر بود که ب نیتو ا ییبایفرستاده باشه، اونقدر ظرافت و ز نیرو به زم یبهشت انیاز حور یکی

ماهرخ . نشدن يا گهیصاحب فرزند د نیفرامرزخان و نسر گهیبعد از ماهرخ د. شد یعاشقش م دشید یم

 !رفت ایشد و از دن ضیمر نیچهارده ساله بود که نسر

 :ادامه داد یآه ایهمراه  و

و  ریگوشه گ یمدت يهر گز نتونست مرگش رو باور کنه، برا. بود نیسنگ یلیفرامرزخان خ يبرا نیمرگ نسر -

و ازدواج  اوردین نینسر يرو جا یزن چیه گهید یول ادیغم کنار ب نیچطور تونست با ا نکهیاز ا میبگذر. تنها شد

 یوار دوس داشت، حت وونهیاونو د. رو نثار دخترش کرد شیعشق و مهربان يدر عوض همه . دوباره نکرد

هر چه ماهرخ . باشه ریسخت گ یلیموجب شد که خاونو از دست بده  يروز هیممکنه  نکهیترس ا! زیوسواس آم

به ماهرخ اجازه  گهید! یدوست داشتن مرض هی. شد یرفتار پدرش دامن زده م نیشد و شکوفاتر، به ا یبزرگتر م

اونو تو  ییجورا هی! ادیاونا ب شیاومده خونشون، ماهرخ پ یداد اگه مهمون یاجازه نم ایبره و  رونیب ادیداد ز ینم

 .خونه حبس کرده بود

 :زد و گفت یتبسم

کرد، اعم  یم دایذاشت ده ها خواستگار پ یم رونیلحاظ حق داشت؛ هر وقت ماهرخ قدم از خونه ب هیالبته از  -

 نکهیرغم ا یعل. اومدن تا شانسشون رو امتحان کنن یهمه م ک،یخوب و بد، بزرگ و کوچ ،یو غن ریاز فق

 یبود و در خونه بارها توسط خواستگارها زده م دهیچیتو اطراف پ شییبایز يآوازه  یولماهرخ اکثرا خونه بود 
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 یبراش مهم نبود ک! کرد یضرب رد م هیاونا همه را  اتیشد و فرامرزخان بدون توجه به نام نشان و خصوص

 یبود احساسات يماهرخ هم دختر. اون تنها مونس پدر بود! بده یخواست او رو به کس ینم! خواد یدخترش رو م

اش  هیکه در نگاه و رفتارش بود منو هم که دا یوقار و متانت ،یداشتن دوستو  میمال اریدرست مثل باباش، بس

 .کرد یخودش م ي فتهیبودم ش

 :کرد يا خنده

که پدرش  ییشد به روزها یمربوط م شیزندگ يروزها نیبدتر! راه رفتنش هم مثل همه نبود یباور کن حت -

 یم یاز در پشت عمارت به باغ پشت نیهم يبرا. مهمونها ظاهر بشه يمهمون داشت و اون حق نداشت جلو

که  نیبودم، تا ا راهشهم شهیفرامرزخان هم دیکرد و من هم طبق دستور اک یم يرفت و وقتش رو اونجا سپر

تاب  یمهمون اومده بود و دل ماهرخ ببود که طبق معمول به خونه  يبهار ياز روزها یکیتو . ساله شد جدهیه

 چوقتیمن هم که ه» . دیخونه پوس نیمن دلم تو ا رون،یب میجون پاشو بر یب یب« به من گفت  ،يبهار يهوا

با  شهیمثل هم. بود عتیعاشق طب. میبه باغ رفت یدر پشت زا. اومد تقاضاش رو رد کنم، قبول کردم یدلم نم

و خالصه اونقدر با  دیکش یچمنها دراز م يرو. کرد یگلها رو بو م. شد یورودش به باغ پر از شور و نشاط م

در واقع در اوج . نهیب یباره اونجا رو م نیکرد اول یدونست فکر م ینم یکیکرد که  یاونجا حال م عتیطب

خواست  یاون روز هم طبق معمول م. دیچ یگل م يناهار خور زیم يرو يبرا شهیهم. ش بودیجوون جانیه

 يخدا يکردم؛ وا بیمن هم جهت نگاهش رو تعق. موند رهیخ یسمت هیکه ناگهان به  نهیخه گل رز بچچند شا

به  ياونجا بوده و چطور یاز ک نکهیا. شده بود رهیکه مات و مبهوت به ماهرخ خ یپسر جوون دم،ید یمن چه م

کرد و انگار غرق شده  یخداوند نگاه م يبایخلقت ز نیبدون پلک زدن به ا یول. دونم یاونجا اومده بود ، نم

و  دیسف یراهنیمردانه، پ يو شش ساله، خوش قد و قامت،با چهره ا ستیو پنج ب ستیبود حدود ب يپسر. بود

. و خاطرم نگهش داشتم ادیتو  شهیهم یعکس نندکنم و ما یهرگز اون صحنه رو فراموش نم ،يقهوه ا يشلوار

گل  غیلباسش به ت نیاما گوشه آست... از اونجا فرار کنه عیخواست سر یم دستپاچه شده بود که يماهرخ به قدر

 :رو آزاد کنه که پسره جلو اومد و گفت نشیکرد به زور آست یم یشده بود، سع یعصب. کرد ریسرخ گ

 .کنم یمن کمکتون م د،یلحظه صبرکن هی -

دونستم اگه  یپاچه تر بودم؛ چون ممن خودم از اونم دست دیاز صورت ماهرخ رفته بود، راستش رو بخواه رنگ

ماهرخ رو از شاخه  نیراحت و دقت آست الیاما پسره با خ! شه یبه پا م یفرامرزخان موضوع رو بفهمه چه طوفان

 :گفت دیخند یم کهیجدا کرد و در حال
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 !شه یدرست م یهمه چ نیذره حوصله به خرج بد هی ن،یعجله کن دینبا -

 :کرد و گفت ینگاه نیماهرخ با تحس ياسمش کورشه، به سرتاپا دمیکه بعدا فهم پسره

 .ادیاز انگشتتون خون م ،يوا -

. گل سرخ تو انگشتش فرو رفته بود يغهایاز ت یکیانگار . اومد یاز انگشت ماهرخ خون م. گفت یم راس

 :لبش بود، گفت یجداناشدن اریکه  يکورش با لبخند

 .نیعجله کن دیگفتم نبا نیدید -

 :گرفت، گفت یدست ماهرخ رو تو دستش م کهیبعد در حال و

 شده؟ یچ نمیبب دیبذار -

کرد  یمسخ شده و متعجب پسره رو نگا م یلحظات يبه دست اون کرد و ماهرخ که برا یینگاه گذرا کورش

 :کورش لجبازتر دوباره دستش رو گرفت و گفت یول. دیدستش رو از دست اون کش کمرتبهی

 .ارمیدرش ب دیتوشه، بذار غیت -

داشت، ماهرخ  غیدر خارج کردن ت یسع گرشیدست دست ماهرخ رو نگه داشته بود و با دست د هیبا  کورش

بار حواس پسره جمع تر بود و دستش رو  نیا یهم تالش کرد تا دستش رو از دست اون بکشه ول گهیچند بار د

 يکورش با خونسرد یول دیعقب کش يشتریشده بود، با حرص ب یماهرخ که عصبان. محکم تر نگه داشته بود

 :گفت

 .لحظه صبر کن هیا، دختر  -

شده  رهیلحظه به ماهرخ نگاه کردم که به کورش خ هی. دیکش رونیرو آروم از دست ماهرخ ب غیحرف ت نیبا ا و

 د،یخند یم کهیشناختم، کورش در حال یمادر م هیاز  شی، من اونو ب!بود، احساس کردم گونه هاش ملتهب شدن

 :گفت

 .یدستتو بکش یتون یحاال م. تموم شد ا،یب -

کورش از  ایگو. دیماهرخ به سرعت دستش را عقب کش. دست ماهرخ کم شد يکه فشار دست کورش رو نیهم

 !بود رهاش کنه ومدهیدلش ن

، به !ممنوعه است يدارید دار،ید نیدونست ا یبا آزاد شدن دستش به سرعت خواست از او دور بشه، م ماهرخ

 عیماهرخ سبب اون بود، خارج شد و سر یکه عکس العمل ناگهان یکورش از مکث کوتاه. دیسمت ساختمان دو

 :و مقابلش قرار گرفت و گفت دیبه دنبال او دو
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 کجا؟ -

 :و گفت ستادیبشه که کورش باز روبروش ا میقصد داشت از کنار او رد شده و ج ماهرخ

 ه؟یاسمت چ -

 یکرد اونو دور بزنه ول یباز سع نیهم يبرا. شناخت یده؛ پدرش را خوب م ینم یکه ماهرخ جواببود  مسلم

 :برلب گفت یاونو گرفت و نگهش داشت و با تبسم يکورش پررو تر بازو

 !يذارم بر ینم یتا اسمت رو نگ -

 :خواست بازوش رو آزاد کنه، گفت یم تیکه با عصبان ماهرخ

 !ولم کن -

 :گفت يهمراه با قهقهه ا کورش

 !کردم یداشتم کم کم شک م! يا پس زبون هم دار -

 :شده بود، گفت رهیبه چشمان ماهرخ خ کهیدر حال و

 !ه؟یبگو اسمت چ ،يپس حاال که زبون دار -

من که سرجام خشکم زده . کرد یموند و مستاصل به من نگاه جهینت یرها شدن ب يدوباره ماهرخ برا تالش

رخ دادن که  عیسر نقدریاتفاقات ا نیا يراستش رو بخوا. شده به خودم اومدم داریب یاز خواب زمستون بود، تازه

به هر حال ! دونم یشد؛ نم یم دهفرصت به اونها دا نیبود که ا نیهم قسمت ا دیشا. من مبهوت شده بودم

 :رفتم و گفتم کشونینزد

 !ولش کن، خجالت بکش -

 :رو به من کرد و گفت کورش

 .خوام اسمش رو بدونم یخجالت بکشم، فقط م یسه چوا-

 :بعد رو به ماهرخ کرد و گفت و

 .اسمت رو بگو تا ولت کنم -

 نویدونستم امکان نداره اسمش رو بگه و من خوف ا یم. دیرس یبه نظر م یبود و هم عصب دهیهم ترس ماهرخ

 :گفتم نیبرا هم نه،یبب تیوضع نیرو تو ا نایو ا ادیب یکیداشتم که 

 .حاال ولش کن... اسمش ماهرخه -

 :لب زمزمه کرد ریز کورش



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا امیدوار   – یوحش يآهو

wWw.98iA.Com ٢٩٨ 

 !ادیماهرخ؟ چه بهش هم م -

 :بعد دوباره رو به ماهرخ گفت و

 ؟یتو دختر فرامرزخان -

 :زد، گفت یمتفکرانه لبخند م کهیدر حال و

 !حد نیکردم تا ا یفکر نم یداره ول یبودم دختر خوشگل دهیشن -

 :گفت یعصبان ماهرخ

 .ولم کن ،يدیحاال که اسمم رو فهم -

شده دستش رو پس  یماهرخ عصب دید یوقت یخواد اونو رها کنه ول یکورش دلش نم دیشد فهم یم ییجورا هی

 :گفت يبلند يکورش از پشت سر با صدا. کرد دنیبا آزاد شدنش شروع به دو. دیکش

 ...ادیاز انگشتت خون م -

 :آهسته تر ادامه داد و

 .مواظب خودت باش -

 :بعد رو به من کرد و گفت و

 فرار کرد؟ یحاال برا چ -

 :دمیشده، بدون دادن جواب پرس داشیپسره از کجا پ نیا نمیخواست بب یدلم م یلیمن که خ و

 ؟ياز کجا اومد ه؟یتو اسمت چ -

 :همون لبخند گفت با

 يکار لیمسا يبرا. ماومد نجایالدوله هستم با پدرم ا عیرف ياسمم کورشه، پسر آقا -

 :گفتم یناراحت با

 پشت ساختمون؟ ياومد یبرا چ -

 :جالب نبود، گفت ادیکنم سوالم براش ز فکر

 !پشت چه خبره نیا نمیبودم، خواستم بب دهیساختمون رو که د يجلو رون،یزدم ب. حوصلم سر رفته بود ،یچیه -

 :ادامه داد د،یخند یم کهیدر حال و

 !بودهم  یخوب يعجب خبرها -

 :دیپرس ینگران یبعد با کم و
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 نداره؟ يزیچ يناکرده نامزد يفرشته فرامرزخان، خدا نیحاال ا -

 :جواب دادم یهم حرص من

 داره؟ یبه شما چه ربط نیا -

 :دیو مصر پرس مظلوم

 نداره؟ ایداره ! جووونِ من -

 نیدلنش يتا بخوا ینبود ول یدرشت و آنچنان ادیدرسته ز. دیرس یبرازنده به نظر م یلیخ. دقت نگاش کردم با

 :گفتم. بود

 .راحت، نداره التینه خ -

 :نگاه و لبش به خنده نشست و گفت کمرتبهیو  دیکش یقیعم نفس

 !پس مال خودمه -

 :طرفه، گفتم ایدونست با ک یپسرك نم. دمیدلم به حرفش خند ته

 ؟یاز خودت مطمئن یلیخ -

 :گفت يجد

 چرا نباشم؟ -

 :گفتم

 !خواد دخترش رو شوهر بده یفرامرزخان اصال نم. ستیها ن یسادگ نیخب، به هم -

 :گفت متعجب

 ست؟یدختر ن نیا فیشه؟ ح یمگه م-

 :در حال رفتن گفت و

 فرامرزخان؟ ایمن ... میکدوم زرنگتر مینیبب -

مهموناش  اون شب کورش و پدرش شب رو منزل فرامرزخان موندن سابقه نداشت از دمیتموم فهم رتیح با

خودشون، خودشون رو نگه داشته بودن و فرامرزخان تو رو  ياونا به نحو دمیکه شن نطوریا یشب بمونه ول یکس

 .قبول کرده بود یدرواس
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رو از  دنشیماهرخ به اتاقش فرستاده شد و کورش شانس دوباره د يحرفها بود؛ غذا نیفرامرزخان زرنگتر از ا اما

! کنه یماهرخ از پشت پنجره به رفتنشون نگا م دمیرفتن که د ینا داشتن ماون روز مهمو يفردا. دست داد

 !ناراحته ياحساس کردم تا حدود

! ياومده بودن خواستگار! بار با خانواده نیشد ا دایروز از رفتنشون گذشته بود که سرو کلهشون دوباره پ چند

به  یمجبور شد اونا رو به خونه راه بده ول نیهم يقائل بود برا يادیالدله احترام ز عیرف يفرامرزخان برا آقا

. بود دهیفایاصرارش ب نمیخوام دخترتون رو بب یمهم مادر کورش اصرار کرد که  یهرچ! ماهرخ اجازه حضور نداد

 :گفت يفرامرزخان جد

 !ستمیوصلت ن نیبه ا یچون من راض.ستیامر ن نیبه ا یلزوم چیه -

 :الدوله گفت عیرف يآقا

  .کنم دخترتون رو خوشبخت کنه یم نیمن تضم ه،یپسر خوب آخه چرا؟ کورش -

  

 ساخته و منتشر شده است )wWw.98iA.Com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا

 

 :جواب داد يفرامرز خان جد یول

 !خوام دخترم رو شوهر بدم یمن نم. ستیحرفا ن نینقل ا -

 :الدوله گفت عیرف خانم

- شوهر کنه دیبا يروز هی ؟یشه؟ به هرحال که چ یمگه م... ا. 

 :گفت فرامرزخان

 !خوام شوهرش بدم مگه زوره ینم ارشم،یدخترمه صاحب اخت -

هم دست درازتر از پا  تیاون روز هر قدر اونا اصرار کردن فرامرزخان قبول نکرد که نکرد و در نها خالصه

از ده بار  شیب کسالیدر عرض  دیبارها و بارها تکرار شد شا يخواستگار نیا. ختم نشد نجایاما کار به ا. برگشتن

کار  یرو بااونا قطع کرد و حت شیروابط کار انفرامرزخ. نکرد رییمرزخان تغجواب فرا یاومدن ول يبه خواستگار

 !داد یاومدن جواب سالمشون رو هم نم یم یکه هر چ دیکش ییبه جا

جون به لب شده بودن اما خود کورش  نیهمه رفت و آمد و توه نیخونواده کورش خسته شده بودن و از ا انگار

کرد و با فرامرزخان از هر  یاومد و خواهش و التماس م یم کباریهر دو هفته  بایتقر. نمودیم ریناپذ یخستگ
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گفت براش  یپدر سر سخت م نیا چههر  یعنی... که اون بخواد بده یحاضر بود هر قول. کرد یصحبت م يدر

خالصه ... خواد اونو از پدر جدا کنه یکنه و نم یروستا زندگ نیتو هم ادیگفت حاضره ب یم یداشت، حت یجواب

اومد با تمام مردم  یم یهم اونو شناخته بودن و وقت یاهال یکم کم تمام گهید. نبود ایعنوان کوتاه ب چیبه ه

فرامرزخان  یول. مردم دوسش داشتن شتریخوشبرخورد و مهربون بود که ب نقدراو! کرد یم کیسالم و عل نجایا

دو . رهیبگ يخواست اونو جد یلحظه هم نم هی يبرا یبسته بود وحت یمه چه يانگار چشم و گوشش رو رو

 یتر م نیسابقش رو نداشت و هر روز غمگ يشاد گهیگذشت و ماهرخ من که د یشون م هیاول داریسال از د

 .بود که جرات مقابله با پدر رو نداشت نیفکر کنم به علت ا یزد ول یباب نم نیدر ا یحرف چیه ندشد هر چ

پا تو روستا بذاره خودش  گهیبار د هیکرد که اگه  دیکه فرامرزخان کورش رو تهد دیرس ییکار به جا سرانجام

 .ادیهست که ممکنه به سرش ب ییمسئول بال

 !کو گوش شنوا؟ اما

 !تقاضاش رو تکرار کرد ییاومد و با همون خنده رو نجایباز ا شگشیطبق نظم هم قایدق کورش

 :ادامه داد یهکرد و با آ يخنده ا و

. پسر رفت و اومد کرده بود که من هم ازش خوشم اومده بود نیدکتر؟ چرا دروغ؟ اونقدر ا يآقا یدون یم -

 .بود یو دوست داشتن ندیخوشا یسمج ول یلیخ

درواقع کورش . شده بود نیخشمگ ریش هی نیاومده بود فرامرزخان ع شهیروز که دوباره مثل هم هی نکهیا تا

تونست روستا رو  یاون نم گاهیانداخته بود و فرامرزخان به علت حضور گاه و ب یاز کار و زندگ فرامرزخان رو

 !کار اون تو سفره کهیترك کنه، در حال

 :نشست و گفت نیزم يبرنگرد، کورش رو گهیفرامرزخان گفت برو و د یروز هر چ اون

 !خورم یاز جام تکون هم نم رمینگ تیمونم و تا رضا یم نجایمن هم. گردم یاصال برنم گهینه د -

اول رفت تفنگش رو برداشت و گذاشت به . شده بود وونهیفرامرزخان د. همون دم ساختمون نشست خالصه

 یاون پسر با سماجت تکون نم دید ینبود و وقت یکه اهل آدم کش میدونست یخب همه ما م یول! اش قهیشق

 ینبود کار به کجا م مگرفتن معلو یجلوش رو نم انیافخورد پسره رو زد و اگه اطر یخوره، گر گرفت و تا م

 .دیکش

تونه  یاوضاع نم نیدونستم با ا یم. دلم براش سوخت. کردن رونیاونو گرفتن و از باغ ب يبازو يچند نفر بعد

 نیا. میکه توش هست یینجایخونه، هم نیخلوت شد رفتم سراغش و آوردمش به هم یوقت نیهم يبرگرده، برا
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 یم یدگیاومدم و بهش رس یم نناتوان شده بود و م یلیکس بود که اواخر عمرش خ یزن ب ریپ هیخونه مال 

 يبرا. رو داشت من بودم دشیکه کل یتنها کس. افتاده و مونده بود یخال نطوریبعد از مردنش هم، هم. کردم

 :بهم کرد و گفت یکورش نگاه. کورش رو آوردم و زخمهاش رو بستم نیهم

 د؟یکن یبهم م یلطف هی -

 :گفتم

 ؟یچ -

 :گفت

 .نمیخوام ماهرخ رو بب یم... ماهرخ -

 :تعجب گفتم با

 ؟ینیماهرخ رو بب يخوا یاونوقت باز م يهمه کتک خورد نیا ،يرو دار یلیپسر تو خ -

 :گفت يلجباز با

 !همونجا نمیش یرم م یتا خوب بشم باز م... رم یجا نم نیاز ا نمشیآره تا نب -

 :بره، گفتم شهیو برا هم نهیخواد اونو بب یخودم رو قانع کردم که م ابلهانه

 ؟يبر نجایاز ا شهیبرا هم شینیاگه بب يد یقول م -

 :و گفت دیخند

 .خوام باهاش حرف بزنم یم. خوام از دل اون هم با خبر بشم یم یول! نه، معلومه که نه -

 :گفتم

 ؟یچ ومدیاگه ن -

 :و گفت دیکش یآه

 !دیبهش اصرار نکن ادیز ومدیاگه هم ن! اگه اومد که چه بهتر دینو بهش برسونم غامیشما پ -

مشتاقانه  نکهیا بیعج. رو بهش گفتم انیرفتم دنبال ماهرخ و جر ینه، ول ایکنم  یم یدونستم کار درست ینم

 :جواب داد

 .نمشیخوام بب یم -

بود و داخل  داریخونه، کورش ب نیداخل هم نجا،یا میو اومد میخارج شد یشد از در پشت کیتار یکه کم هوا

 .شده باشه یحد زخم نیشد تا ا یشد باورش نم ياشکهاش جار دنشیمنتظر، ماهرخ با د اطیح
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اومد و  کشیبه خودش داد و نزد یاشکهاش تکون دنیماهرخ خشکش زده بود، با د دنیکه نخست از د کورش

 :لبخند به لب داشت، آهسته گفت شهیمثل هم کهیدر حال

 ؟یکن یم هیچرا گر -

 :از صورتش برداشت و گفت یدستش رو باال برد و قطره اشک و

 ؟یجهت خرجشون کن یخود و ب یکه ب ستیاشکها ن نیا فیح -

 :کرد و گفت یسرش رو خم کرد و به چشمهاش نگاه و

 !قشنگش چه سرخ هم شده يچشمها نیآخ بب -

 شیو اونو روش نشوند و خودش هم پ دیکش اطیمقابل آه ماهرخ باوزش رو گرفت و به سمت تخت کنار ح در

 :پاش نشست و گفت

 !؟یچه سالم گرم يوا -

 :زد و گفت یتبسم هیگر نیب ماهرخ

 سالم -

 :هم با همان لبخند گفت کورش

ماهتون رو به ما نشون  يرو نیو حاضر شد نیماهت، بابا چه عجب شما ما رو قابل دو نست يسالم به رو -

 !نیرو هم که از پشت بست ونیعجبا، شما دست دختر شاه پر. نیبد

اش رو قطع کرد و  هیشد کهماهرخ گر انیاونقدر با زبون خوش ب ینبود ول هیاز کنا یکورشهر چند خال يحرفها

 :کورش خوشحال گفت. دیخند

 کرد؟ هیگر دیباچرا  دیشه خند یم یتا وقت نه،یدختر خوب، هم نیآفر -

 :دینشست ، پرس یتخت م يبرخاسته و رو کهیبعد در حال و

 من چطوره؟ زیحال عز نمیحاال بگو بب -

 :گفت ماهرخ

 !ممنون من خوبم -

 :ادامه داد يگرفته ا افهیبا ق و

 .ستیحال شما خوب ن یول -

 :زد، گفت یقهقهه م کهیدر حال کورش
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 !خوب نبوده نقدیهم خوبه، تو تموم عمرم ا یلیاتفاقا حال من خ -

 :و رو به من کرد و گفت دیکش یقیبعد نفس عم و

 !اگه ممکنه. دیبا ماهرخ تنها حرف بزنم، البته، ببخش يا قهیخوام چند دق یم -

برگشتم اونا  یوقت یول دنیشن یگفتن و چ یگذشت، چ یچ نشونیدونم ب ینم. تنهاشون گذاشتم من

 !خواست همراه کورش روستا رو ترك کنه یماهرخ م! ه بودنرو گرفت مشونیتصم

 !موفق شده بود کورش

 :رو سرم خراب بشه، ناراحت گفتم ایبود که دن نیمثل ا دمیشن نویا یوقت

 !ینبود،قرار بود فقط باهاش حرف بزن نیآقا کورش قرار ما ا -

 :تکون داد و گفت يسر کورش

 .رو امتحان کردم یمن هر راه دیدون یشما که م ،یب یتنها راهشه ب نیا -

 :ادامه داد يجد یلیخ و

خوام اونو به  یم ای يدختر منو ندار اقتیگفت تو ل یذاشت و م یم بیاگه فرامرزخان رو من ع ،یب یب نیبب -

 یکردم ول یرفتم و پشت سرم رو هم نگاه نم یدست بهونه ها، م نیاز ا يهر بهونه ا ایبدم و  يا گهیکس د

حبس بشه، اونجا تلف بشه و  نهذارم ماهرخ تو اون خو یمن نم.دم یگه شوهرش نم یگه، م ینم نویاون ا

 یبرم و قسم م یمن ماهرخ رو با خودم م. شه خوشبخت شد یشه عاشق شد، م یکرد، م یشه زندگ ینفهمه م

 ،یب یدم ب یذارم آب تو دلش تکون بخوره، به شما قول م یکشم نم ینفس م یتا وقت. خورم خوشبختش کنم

 !کنم یپدرش رو هم جلب م تیزود رضا ای ریمطمئن باش د... دم همه جوره مراقبش باشم یقول م

 :رو به ماهرخ گفتم د،یلنگ یکار م يجا هی یول. اونقدر صداقت توشون بود که باورم شد. شدم رهیچشماش خ تو

 ؟یدون یشه، م یم هوونی، فرامرزخان د يپدرتو تنها بذار يخوا یم ده،یماهرخ از تو بع -

 :گفت یاشک يشد و با چشمها کیبهم نزد ماهرخ

 !تیخواستگار امیبازم م يایاگه همرام ن گهیم ستین ایکورش کوتاه ب یب یب -

 :ادامه داد یهمراه با آه و

اتفاق  نیاگه ا یب یب! کنه یکارو م نیکه ا یدون یم! کشه یبار پدر اونو م نیا ادیاگه بازم ب یدون یتو که م -

 .تحملش رو ندارم. امیموضوع کنار ب نیتونم با ا یشه جهنم، من نم یمن م یزندگ وفتهیب

 :گفتم
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 !کشه یکنه و هر دو تون رو م یم داتونیهم باز پدرت پ يکنه اگه باهاش بر یم یماهرخ جان چه فرق -

 :گفت يجد یلیخ ماهرخ

 !کردن تو عذابه ینداره مردن بهتر از زندگ یبیع -

اون شب کورش ماهرخ رو . نبودم فشونیعنوان حر چیرو گرفته بودن و من به ه مشونیهر دو تصم خالصه

 .همراه خودش برد

. بود، آروم و قرار نداشت شیاسپند رو آت نیفرامرزخان ع! بمب منفجر شد نیاون روز خبر فرار ماهرخ ع يفردا

 ..اما. و زمان رو بهم دوخت نیزم. سال تموم دنبالشون گشت کی

از . الدوله رو هم گشت عیرف يخونه آقا يپستوها یفرامرزخان حت... نیانگار آب شده بودن و رفته بودن زم اما

 يخونواده آقا یاز قرار معلوم حت. همون بود که بود جهیاما نت. و آشناهاشون هم صرف نظر نکرد لیخونه فام

خبر بودن رو  یب يکنن و ادا ينقش باز نالدوله هم ازشون خبر نداشتن اگه هم خبر داشتن خوب تونست عیرف

کل ماجرا رو  نکهیبا ا ،یزخم ریداشت؛ شده بود ش یمدت فرامرزخان چه حال نیدونه تو ا یفقط خدا م. ارنیدر ب

بعد هم که نتونست ! چه طرز مراقبت کردنه نیگفت ا یبود و م یعصبان یلیاز دست من خ یدونست ول ینم

 :کرد دیتاک تیو با عصبان! رونیب ،يندار يخونه کار نیتو ا گهید توکنه اومد خونه و گفت  داشونیپ

 .يخونه بذار نیپا تو ا يحق ندار گهید -

 .شد خونه ام نجایا... و نجایاومدم ا منم

 :سرگذشت شگفت زده شده بود، گفت نیا دنیاز شن یکه حساب مهران

 !نشد؟ يازشون خبر گهید یعنی -

 :تکان داد يسر یب یب

قاطعانه گفت سرش هم بره  یکرده ول دایاز بچه ها پ يالدوله اومد و گفت رد عیرف يسال اقا کید از چرا؟ بع -

اون خبر ندارم به  قیراستش من از مضمون دق. نامه از کورش آورده بود هیاون ! گه ینم یجاشون رو به کس

 میخوا یو عذر م دین باب بود که ببخشیدر ا ییزهایچ هی دمیشن یخصوص که اون موقع تو اون خونه نبودم ول

کنن  داشونیتونن پ یخود زحمت نکشن چون هرگز نم یخاطر نشان کرده بوده ب حایحرفا و در ادامه تلو نیو ا

خواهش کرده بود تا برگه !! خواهر کنارش نگه داشته هیمدت ماهرخ رو مثل  نیدر تموم ا نکهیو ضمن قسم به ا

 !ازدواج رضا بده نیاازدواجشون رو امضا کنه و به 
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حفظ آبرو هم شده، برگه  يمطلب فکر کرده بود و سر آخر برا نیراجع به ا یلیفرامرزخان خ دمیکه شن اونطور

بعد . داد ینم تیکنه هرگز رضا یم داشونیداد که پ یدرصد احتمال م هیاما من مطمئنم اگه . رو امضا کرده بود

 :گفته بود وماهرخ رو قدغن کرده  از اون ماجرا فرامرزخان کال صحبت در مورد

 !من مرده يماهرخ برا گهید -

با . داشت یواقعا سر نترس! شد داشیروز سر و کله کورش پ هیگذشت که  یموضوع م نیاز ا یهشت ماه هفت

و خوشرو مقابل فرامرزخان  الیخ یب شهیاون مثل هم یحضورش در روستا همه احساس خطر کرده بودن ول

 :بود و گفته بود ستادهیا

ما بدون وجود شما  یخوشبخت!! ارمیب یماهرخ رو برا دست بوس دیو اجازه بد دیاومدم خواهش کنم مارو ببخش -

 !شه یکامل نم

بار  نیچون ا یکرده بود به کورش حمله کنه ول یمعلومه عکس العمل فرامرزخان چطور بوده، اون سع گهید

 .به کورش برسه یبینذاشته بودن آس خان آماده عکس العملش بودن، انیاطراف

اومد و هر  یم کباریهر دو سه ماه  بایاون تقر! همون پسر سابق بود قایختم نشد، کورش دق نجایبه ا انیجر اما

کرد  یم دیهم تاک تیگفت و در نها یاومد و از احوال ماهرخ م یکرد کوتاه نم یم ییاعتنا یچه فرامرزخان ب

 .شد یو دو تا نم بود یکیاما حرف فرامرزخان ! انیم ییاگه اجازه بده دفعه بعد دوتا

 :من اومد و گفت دنیکورش به د کباری

 ...دنتونیاومدم به د یکرده وگرنه زودتر م رونتونیدونستم فرامرزخان ب یمن نم یب یب -

 :دمیپرس

 ماهرخ چطوره؟ -

 :از گلش شکفت و گفت گل

 .دیماهرخ حالش خوبه، نگرانش نباش... مردونه يمن به قولم عمل کردم، مردونه  دینترس -

 :گفتم

 دلم براش تنگ شده -

 :گفت يلبخند با

 دنتونیبه د ارمیاون هم دلش براتون تنگ شده، م -



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا امیدوار   – یوحش يآهو

wWw.98iA.Com ٣٠٧ 

 يصدا ه؟یک دم،یپرس یوقت. شب بود که در خونمون زده شد يهفته بعد نصفه ها کیقولش عمل کرد و  به

 :کورش بود که گفتمردونه 

 .مییما ،یب یالوعده وفا، ب -

دخترم دوسش  نیع. بغلش کردم. نمیب یهمه مدت ماهرخ رو م نیکردم بعد از ا یباور نم. رو باز کردم در

 :به آغوشم فشرده بودم کورش آهسته گفت یوقت. داشتم

 !ماهرخ حامله است! واشتری ،یب یب -

 !دیرس یبود، کورش پر غرور و خوشحال به نظر م نیکه ماهرخ شرمگ يهمون قدر. تعجب نگاش کردم با

 :دمیکردم و پرس یماهرخ نگاه به

 ؟یخوب -

 :جواب داد یبخش نانیلحن اطم با

 ...تنها... هر دو خوبه میخودم و زندگ یب یبله ب -

 :ه بهش گفتماومد ک یکورش هم داشت دنبالمون م. دست ماهرخ رو گرفته داخل اتاق آوردمش. دیکش یآه و

 نمیخوام بب یم. حرف دارم ازش بپرسم یکل. خوام تنها باهاش حرف بزنم یم! ستایوا رونیتوکجا؟ همون ب -

 !ینکرده باش تشیاذ

 :گفت یشوخ به

 .مونم یم نجایخب من ا یلیخ! بابا يا -

 :بلندتر ادامه داد و

 !ها یماهرخ همش رو نگ -

. بود یبود که از شوهرش راض نیشد ا رمیکه از صحبتهاش دستگ يزیچ. صحبت کردم یلیروز با ماهرخ خ اون

. دیشد نه تنها از حرفهاش بلکه از نگاه و ارامشش هم فهم یم نویاز عشق کرده بود ا زیکورش وجود اونو لبر

 .بودممکن  ریهم غ نیا... که... دارشیپدر بود و د يبرا یتنها مشکلش دلتنگ

به دست به منزل فرامرزخان رفت و خبر بچه دار شدنشون  ینیریکورش شمالقات گذشته بود که  نیاز ا یمدت

هر چند فرامرزخان موقع اومدن کورش . پسره اونقدر سمج بود که فرامرزخان رو هم از رو برده بود. رو بهش داد

انگار . گاهش عادت کرده بود دبه حضور هر از چن ایگو یزد ول یداد و باهاش حرف نم ینم تیبهش اهم

 یلیکورش شش ماه فاصله افتاده بود، خ ياومدنها نیبار که ب هی دمیشن. شد یاز حال ماهرخ خبردار م يورنطیا
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 یباز هم ظاهر ب. ادیاون م دنید يبار با فرزند دو سالش برا نیکورش ا یغد وقت رمردیپ نیقرار بوده، اما ا یب

اومد و هر  یم يکورش بعد از اون هم گاه گدار. کنه یم یتوجه یهم ب بچهو به  رهیگ یتفاوت به خودش م

 .آورد یبار سمانه کوچولو رو هم همراش م

 :بار که اومده بود، اومد سراغ من و گفت هی

و اون  کهیشه تازه سمانه کوچ یخوشحال م یخونه ما، ماهرخ حتم میبا من بر يای یچرا نم یب یب یراست -

 .به کمک داره ازین

بود که باهاش همراه شدم و رفتم خونشون،  نیا. خسته شده بودم ییاز تنها. خوشحال شدم يرو بخوا قتشیحق

آرامش و  یبا کل یول يو شهر کیکوچ يخونه  هیبلکه ! یبرعکس تصورم خونش نه قصر بود و نه آنچنان

 .که پر از گل بود یاطیدو طبقه با ح يخونه  هی ،ییبایز

با هم خونه شدن  یول! ذاره یره؟ بهم گفت که کورش نم یپدرش نم دنیکه چرا به د دمیماهرخ پرس از

 یم یباهاش مهربون تینهایاونو پر کرده، کورش ب ییکه کورش تموم تنها دیشد فهم یم یباهاشون به خوب

 .گرانبها هست یِشکستن زیچ هیکرد ماهرخ  یکرد که آدم فکر م یباهاش رفتار م يکرد، در واقع طور

 ییاز اون جا یبه کارشون نداشته ول يکار یبوده و چند سال یکورش هم از دستشون عصبان پدر دمیکم کم فهم

به مالقاتش اومده و ازش خواسته برگرده به خونشون و باهاش کار کنه،  یکه تنها پسرش بوده بعد از مدت

بده و ماهرخ رو  رییرو تغ شونیزندگحاضر نشده بود محل  یکورش هم قبول کرده بود باز همراه پدر کار کنه ول

 یمهمون يبرا یکه بود روابطش رو با خونوادش از سر آغاز کرده بود و گاه یهر چ یببره ول يبه خونه پدر

 .رفتن یخونشون م

 :دمیبار هم از کورش پرس هی

 ادیاون کوتاه ب دنیفرامرزخان با د دیشا ؟يبر یچرا ماهرخ رو هم همراه خودت به روستا نم-

 :جواب داد يجد یلیخ

 یزود م فهیظر! تحمل خشونت رو نداره(!) ماهرخ من. رهیترسم فرامرزخان به ماهرخ خشم بگ ینه اصال، م -

 !شکنه

اون بود همونقدر  نیاخالق و رفتارش ع یمادرش، ول ییبایقشنگ بود اما نه به ز. شد یکم کم بزرگ م سمانه

چون کورش در اکثر سفرهاش خانومش رو هم همراه . دمن بو شیمواقع پ شتریب. وآرام میباوقار، مال ح،یمل

 .برد یخودش م
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با  یخودمون، سارا از همون بدو تولد کل يسارا نیهم. اومد ایهشت ساله بود که بچه دومشون هم به دن سمانه

 .هر چه سمانه آروم بود اون شلوغ بود. سمانه فرق داشت

 یوقت. رو خودش تجربه کنه يزیخواست هر چ یم .دیجنگ یم يزیبه دست آوردن هر چ يبرا یهمون بچگ از

که دوس نداشت دهنش  میرو بهش بد ییغذا میخواست یاگه م. شد مجبورش کرد یخواست نم یرو نم يزیچ

 میذاشت یتونه بازش کنه و اگه ناغافل دهنش م یهم نم دسازیگفت کل یکرد که باباش م یرو آنچنان قفل م

کرد  یاون غش م يکورش برا کارها! کرد یچشم بر هم زدن چپه م هیغذا رو در  الهیپ ای رونیکرد ب یفوتش م

 :دوس داره بارها گفته بود یاز اول شتریب یدخترش رو کم نیا دیشد فهم یکه م يو دوسش داشت طور

 !خودمه، شلوغ و لجباز يها یبچگ نیسارا ع -

 میکرد یچراغها رو خاموش م یکنه و وقت يخواست باز یم. باهاش، دوست نداشت بخوابه میداشت یبتیمص شبا

کورش ساعتها اونو تو بغلش . گردوند یوفقط آغوش پدرش بود که آرامش رو بهش برم دیکش یم غیج زیبه ر

 !بده و بخوابه تیخانوم کوچولو رضا نیا تیرفت تا در نها یگرفت و راه م یم

 :گفت یشد، مثال م یم یکورش، ماهرخ از دست سارا عصبان برعکس

 !خوره؟ یساله هم خودش غذا م هیذاره بهش غذا بدم؟ آخه بچه  یبچه نم نیا یچ یعنیبابا،  يا -

 :گفت یم کورش

 !گهیکنه، د یو پاش م ختیر یکم تشیاشکال نداره بذار خودش بخوره نها -

 :زد یغر م ماهرخ

 کنه یم فیهمه جا رو کث یول -

 :دیشن یجواب م و

 .کنم یم زشینداره خودم تم بیع -

. زود حرف زد یلیزود راه رفت و خ یلیخ. داد یخواست انجام م یدلش م يپدر هر کار تیسارا به حما خالصه

خواست کارهاش رو خودش انجام بده  یم شهیهم نکهیا. آروم و قرا نداشت.بود طونیپر سر و صدا و ش شهیهم

گرفتو دوباره  یعبرت نم چوقتیاما ه. خورده بود نیافتاده و زم یبارها از صندل ،يشد به خرابکار یمنجر م

. شده بود يخوردن براش عاد نیکبود بود؛ از بس که افتادن و زم شییجا هی شهیهم. داد یهمونکار رو انجام م

. دیکش یم غیبه دست آوردن خواسته هاش ج ياکثرا برا. کرد یهم نم هیخورد گر یکه م نیزم یگاه یحت

 :تگف یشد و مدام م یماهرخ از دستش کالفه م
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 .نداره، خسته شدم یبچه تموم نیا يواقعا که انرژ -

که من همراه  ییتو تموم سالها. برد یشد، لذت هم م ینم ینه تنها از کارهاش عصبان. پدرش، عاشقش بود یول

 غیروز ج هیمثال . شد یسر سارا حرفشون م یگاه یکرد ول ینم یبا ماهرخ بد خلق چوقتیاونا بودم کورش ه

آشپزخونه رو  یوقت. بود ندهبرم سمت آشپزخونه، کورش خودش رو زودتر از من رسو عیماهرخ باعث شد سر

 نیزم يجات بود، رو هیحبوبات و ادو یبازار شام، هر چ نیشده بود ع! نهیچشمت روز بد نب. خشکم زد دمید

به فکرتون برسه  یالصه هر چو عدس و نخود و لپه و خ ایلوب. ظرف وسط آشپزخونه بود یشده بود وکل ختهیر

من سارا رو داد  دنیبا د. کرد و کورش بغلش کرده بود یه میسارا داشت گر. پخش بودن نیزم يهم رو یقاط

 :گفت یشد، داشت به ماهرخ م یم یبود لحن کورش اونقدر عصب یاز معدود دفعات. بغلم و گفت ببرش

رو تجربه  یخواد همه چ یکنجکاوه، دلش م یقط کمبچه است ف هیواقعا که ازت انتظار نداشتم اون فقط  -

 یکن شیو حال یباهاش حرف بزن ینیبش نکهیعوض ا! هیدونه چ یهنوز کار خوب و بد نم! نیکنه و بشناسه، هم

 ...کارش درست نبوده، اونوقت

 :و ادامه داد دیکش یکالفه پوف و

 هی دیبلد نبو یحت! هیفرق نمک و فلفل چ یدونست یو تو نم میکرد یم یتازه با هم زندگ یاصال وقت نمیبب -

 ادی یخواست یم يکردم؟ خب بلد نبود یمن هر روز باهات دعوا م دیبا ،يتخم مرغ رو بپز ای ینیزم بیس

اومد من عوض کمک  یم شتخو نمیبب. رهیبگ ادیخواد  یداره، سارا هم بچه است م یخب چه فرق ،يریبگ

 ...ایزور بازوش رو نداشتم  يکردم؟ فکر کرد یدست روت بلند م

 :دست به کمر زد و

 ؟یفهم یم. یتر از بچه ها تا از اونا مراقبت کن يتر از توام تا از تو مراقبت کنم و تو قو ينه جونم،من قو -

 :گفتم یمن هم م یگاه.جرو بحثها داشتن نیاز ا یگاه نکهیا خالصه

 .شلوغه يادیاخه سارا ز -

 :گفت یو م دیخند یم اونم

 !هم باهوشه يادیز یول یب یدونم ب یم -

برگشتند، کورش با خنده  یوقت. بود مشیسال و ن کیفرامرزخان، اون  دنیبار که کورش سارا رو برده بود د هی

 ینشسته بود، حرف شیفرامرزخان اون طبق معمول تو صندل يخونه  میرفت! شده یچ دیدون یکرد که نم فیتعر

کرد، دست به عصاش زدانگار به  شاومدو رفت سمت فرامرزخان، با دقت نگا نییسارا از بغل من پا. زد ینم
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اون کرد و بعد اونو طرف فرامرزخان گرفت  يقند برداشت و داخل چا هیبعد . اومده بود ینظرش موجود جالب

طبق معمول  یول... ذاره تو دهنم یکنم و م یو من دهنم رو باز م رهیگ یهمونطور که تو خونه طرف من م

قند رو ! شه یم يبشه چطور یکه عصبان دیدون یشد، م یصبانسارا هم ع. رامرزخان از جاش تکون نخوردف

و هر  دیرو کش يزیرو م یباور نکردن یبعد سارا با سرعت. آورد یپرت کرد سمتش، فرامرزخان داشت شاخ در م

تا من از جام بلند بشم و  ،زهیروش بر ییاز چا يکارش باعث شد مقدار نیهم ن،یزم ختندیبود ر زیم يرو یچ

بار  نیگرم تنش رو نسوزونه، ا يبلوزش رو از تنس در آورد تا چا عیفرامرزخان برش داشت و سر ارم،سارا رو برد

 :خشکم زده، سارا رو بغلم داد و گفت دیفرامرزخان د یوقت. ارمینوبت من بود که از تعجب شاخ در ب

 !یستیهم بلد ن يبچه دار -

 :کرد، ادامه داد یکورش داشت از خنده غش م کهیدر حال بعد

خواد  یو م» بد... آقا... بد... آقا« کشه،  یم غیهمش داره ج! بچه رو آروم کنم نیتونم ا یحاال مگه من م -

وارومش کردم و برش  رونیکنه، خالصه به زور آوردمش ب کهیت کهیتا بره فرامرزخان رو ت نیبذارمش زم

 .گردوندم

 .بود نیدکتر همش هم يآقا گهید نیهم

 :شده بود، گفت دنیمحو شن مهران

 شد؟ ی؟ آخرش چ یاش چ هیبق -

شد و ماهرخ رو هم با  يسفر کار هی یماجرا گذشته بود که باز هم کورش راه نینداره پسرم، دو ماه از ا هیبق -

برگشتن ها،  یعنیبرنگشتن،  گهیو د. دیکش یول... یطول نکشه ول شتریشب ب هیقرار بود سفرشون . خودش برد

 .بودن هتو راه تصادف کرده و در جا مرد! اما نه خودشون، بلکه اجسادشون

 کار کرد؟ یشد؟ فرامرزخان چ یبعدش چ -

 يا کدفعهی. شد شناختش یاومد شهر، نم یجون، وقت میشده بود ن! تونست بکنه یکار م یپسرم، چ یچیه -

ماهرخ  دیکفش که با هیرد عزا به تنش نشسته بود، دو تا پاش رو کرد تو چطور گ نکهیاز ا میبگذر. شده بود ریپ

 یالدوله راض عیرف يآقا! مال من شال اقل مرده ا د،یزنده اش رو گرفت. میخودمون دفنش کن يرو تو روستا

. میگفت، دور از انصافه از هم جداشون کن د،یاصرار فرامرزخان رو د یوقت یشه، ول یگفت نه، نم یم یه. نبود

ختم نشد، فرامرزخان گفت  نجایالبته کار به هم. دفن شدن نجایهر دوشون متقل شدن روستا و هم نیهم يبرا

 ادیالدوله هم ز عیحاال نوه ها حق منه، راستش انگار رف. نیبه زور ازم گرفت روشما دخترم ! خوام ینوه هام رو م
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چون خودش چند دختر داشت و . کرد یاگه پسر بودن اوضاع فرق م دیشا. حوصله بزرگ کردن نوه ها رو نداشت

 يورد نیخودش رو هم تو ا دیشا ایفرامرزخان سوخت  يهم دلش برا دیدونم شا ینم. کورش تنها پسرش بود

داده شد که بچه ها به خونه  نیبه ا يرا تیبه هر حال درنها... یدونست، حاال هر چ یدختر و پدر مقصر م

رو نوه هاش بازه،  شهیالدوله گفت که در خونش هم عیالبته محض تعارف هم که شده رف. رده بشنفرامرزخان آو

سمانه که . شه گفت قطع شد یکم و م ونها فاصله ش دارید نیا یول دنشون،یاومدن د یم يهم گه گدار لیاوا

 !داد یخونه شوهر رفت و سارا هم کمتر بهشون رو م

 :زد و ادامه داد يلبخند

 !عتهیطب نیا يمن آهو يسارا... سارا دختر کوه و دشت. سارا دختر شهر نبود یندو یم -

 :دیبا فاصله پرس یزد و با اندك مکث یتبسم مهران

 فرامرزخان نوه هاش رو دوس داشت؟ -

 :گفت یزد و همراه با آه يلبخند خسته ا یب یب

 .کنم یم فیبعد از اومدن بچه ها رو هم تعر يانهایبار سر فرصت جر هیپاشو، ! شب شده گهیدکتر د يآقا -

خشن عادت  عتیبه آن طب گرید. آنقدر به او سخت نگذشت یداشت ول یسخت يآن سال اگرچه سرما زمستان

 ...رحم یسوزناك و گاه ب ییکرده بود؛ سرما

هر چند  که يدخترك شانزده ساله ا. بود که با فکر و ذهنش داشت ییمشکل شده بودف معما شیآنچه برا اما

آورد و به داد  یرا در م انیهنوز داد اطراف. کند یآمد بچگ یم شیهنوز پ یها بزرگ شده بود ول یلیبه نظر خ

شده  ریپ گریکه د یبا پدر بزرگ تاهشکو يدارهایشد و در د یگردن پدر بزرگ م زانیهنوز آو. دیخند یآنها م

. داد یپسرانه هنوز بچه سال نشانش م ياش با همان لباسها یشگیسر و وضع هم. کرد یم يدلبر یبود، حساب

 یول. گشاد پسرانه پنهان کرده بود يلباسها ریاش را در ز یجسم راتییرا داشت و تغ شیورجه وورجه کردنها

 یعنی. خواست باور کند یکارش از عادت گذشته بود و نم ذهنش،دختر پسر مانند شده بود مخدر  نیا

 ...یلیخ! بود یباورنکردن

 ...دیکه نبا یزد به سمت آن یتالطم موج م نیدامنه ا یگاه یحت. داشت یعقل و احساس تالطم نیجنگ ب در

 او مقصر بود؟ واقعا

 بود؟

 ست؟یچ ریمرا تقص يکرد عاشقم
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 ست؟یچ ریکه مجنون توام، تفس ای

 .عشقم، با صراحت گفته ام ریپ

 ست؟یچ ریغم گرفت تدب اندرونم

 عذار نیمیز خود وامانده ام س خود

 ست؟یچ ریدل گ نهمهیرا ا عاشقان

 »ینیمحمد حس عباس«

خدمت به  ياست که برا نیمگر نه ا. شود یم یبه آن خاك از کجا ناش وستنیهمه بودن و پ نیا دیفهم ینم

د که خدمت کن ییرا به شکرانه پزشک شدنش در جا یخواست دو سه سال یم نکهیمردم آمده بود؟ مگر نه ا

سبب  یچه عامل... دور يا هدر دهکور یپسر تهران کی. کرده بود ریگ نجایپس چرا ا. به او محتاج بودند یبس

 يشدن به آن کوهها کیبا نزد یدشت کند؟ از ک يقرار باشد و دل هوا یشده بود که آن همه در شهر خود ب

 یدانست، نم ینم ؟یتر شده بود و دلش پر تپش تر، واقعا از ک قیپر درخت، نفسش عم دهیسر به فلک کش

 !دانست

 ...نبود ادشی

 ؟یازک

 !توانست باشد ینه، نم... ينرم و سبک دختر يخنده ها یوقت از

 !نه، نه... او يحرارت گفته ها یوقت از

 !کند ینه حتما اشتباه م... آن یافتنین انیپا يانرژ یوقت از

 شد؟ یمگر م. ..پسر مانند يبچه  دختر

 رفت؟ یبچه آدم راه م نیرا ع یاو چند گام دنیو با د دیپر یم نییکه هنوز که هنوز بود جفت پا از درخت پا او

 ...نه

 توانست داشته باشد؟ یم یتاب یب نیدر ا یچه نقش او

 ...دیشا ای

 !اب بود و روان بودنش ریتقص

 !بودنش رایخاك بود و گ ریتقص

 !دشت بود و سبز بودنش ریتقص
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 !کوه بود و چشمنواز بودنش ریتقص

 ...هر چه بود و هر که بود ریتقص

 .او نبود ریتقص

 یم. کرد یگرفت و سکوت م یاو لب به دندان م لیدل یب ياخمها و خشمها دنیسارا بود که با د انیم نیا در

 ...گاه به گاهش بیعج يها یمهربان يگذاشت پا

 .وددرست نب يزیچ کی یول

 .او ملموس تر بود يکه انگار برا آنچه

به ثمر نشسته و توانسته بودند  عقوبیتالش خانواده آقا . مهربان شده بود عتیفصل بهار، دوباره طب دنیفرا رس با

و  يشش متر یبودند، در طول زمستان دو عدد قال يفرزندان او که خوب و کار. خود بدهند یدر زندگ یراتییتغ

چون سود حاصله قابل توجه . فروش رساندند بهکوچک بافتند و سپس آنها را توسط آقا رحمن  یدو تا قال یکی

کرده و  یمصالح ساختمان دیدر ضمن پول به دست آمده را صرف خر. کار ادامه دهند نیگرفتند به ا میبود تصم

از پسرانشان در  یکی یزندگ يخانه کوچک شامل دو اتاق در کنار خانه خودشان ساختند که هر اتاق را برا کی

 .نظر گرفتند

محمد بود، رسما  ریخورده ام ینیریبنفشه را، که ش یجشن عروس يقرار شد با برگزار ط،یاز فراهم آمدن شرا بعد

 .اورندیبه منزل ب

 نکهیا بیشرکت در جشن داشت و عج يبرا يادیدعوت شده بود، ذوق ز یکه به همراه مهران به عروس سارا

 ادگاریبه  شیرا برا یخوش يلباس دخترانه مهتاب خاطره . دخترانه آماده کرده بود یسم لباسحضور در مرا يبرا

 .د انتخاب کردیبه رنگ قرمز و سف یبا همان طرح ول یمحل یلباس نیهم يگذاشته بود برا

. تکامل در رفتارش بود کیامر  نیا. مواجه شد انیاطراف نیو تحس رتیبا ح دیلباسش را پوش یهمانیروز م یوقت

 .کرد اسیاشک آلود او را با مادرش ق یو با چشمان دیبه آغوشش کش دنشیبا د زیفرامرزخان ن یحت

 .بود زیبرانگ جانیه شیدر مراسم به همراه مهران برا شرکت

 :دست مهران را فشرد و گفت یفرامرزخان با قدرشناس ،یرهسپار شدن به مهمان هنگام

 !شهیمثل هم... جواهر من باش نیمواظب ا -

 :سارا انداخت و پاسخ داد ریبه شور و شوق نفس گ ینگاه مین مهران

 .دیچشم، نگران نباش -
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آوردن عروس به دم خانه  يداماد برا لیاز جوانان و فک و فام يتعداد. بود یماندن ادیو به  یسنت یعروس مراسم

کردند، افسار اسب  يدیو بزن و بکوب عروس سرخ پوش را سوار اسب سف یآنها رفته بودندو همراه با شلوغ ي

بخت  گرید یبر پا شود و زوج یعشق ي انهیآش گریبرد تا بار د یم شیدر دست داماد بود و ارام عروسش را پ

 .شوند کیرا باهم شر شانیزندگ يخود را آزموده و سالها

را به سمت بنفشه نشانه  یسرخ بیپشت بام رفت تا سمحمد به  ریام دند،یخود رس يخانه  یکیبه نزد یوقت

 .به چنگ او افتاد بیس یمحمد عل یجوانان، با زرنگ يو سرو صدا اهویه انیپرتاب شد، م بیس نکهیهم. رود

 ...دم گوشش نجوا کرد يزیو چ دیخواهرش را کنار کش ب،یخوشحال از فتح س یعل محمد

گلناز ! دیخلوت و دور از مراسم کش ییشان، گلناز، را با خود جا هینگذشته بود که معصومه دختر همسا يچند

زده سرش را  جانیمقابلشان سبز شد و او خجل و ه یکار را بفهمد که محمد عل نیهنوز نتوانسته بود علت ا

اش را انجام داده بود، از عشق پنهان برادرش به دوستش  فهیفاصله گرفت، وظ یمعصومه کم. انداخت نییپا

 :پر حرارت گفت یبا لحن یمحمد عل. تخبر داش

 .مال شماست نیا د،ییبفرما -

 ینم رد؟یتوانست بگ یگرفت، م ینم نیسرخ شده چشم از زم ییگلناز با گونه ها. را به سمت او گرفت بیس و

 :توانست؟ آهسته نجوا گونه گفت

 نه ممنون -

 :را مقابلش تکان داد بیبا سماجت س یعل محمد

 .فقط بخاطر تو گرفتم نویا. تعارف نکن -

 !ینیریچه شب ش. دل به دل راه داشت. دیشرمسارتر لب گز دختر

 :مصرتر تکرار کرد شیروبرو پسر

 ریبگ -

عجب، . کند میتقس مهیکرد آن را به دو ن یبه آن نموده، سع ینگاه. را گرفت بیبرد و س شیدست پ گلناز

 .نشد... اما!است یکرد کار آسان یفکر م شهیهم

 :کرد میتقس مهیحرکت آن را به دو ن کیرا گرفت و در  بیخندان س یعل محمد

 .ریبگ ایب... رسه یتوکه زورت نم -
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تعارف  یرا به محمد عل بیس مهین. گلناز به خود جرات داد و سرش را باال گرفت. را به او پس داد مهیهر دو ن و

 :کرد

 مال شما نمیا -

 :به آن زد یر دم گاز بزرگرا گرفت و د بیس. دیمحکمتر تپ یمحمد عل قلب

 !خوردن داره بیس نیا -

 :گفت یلیم یبا ب و

 متوجه حضورم نشده یتا کس... برگردم دیبا -

 :اما نرفته برگشت و گفت. حرف قصد رفتن کرد نیا با

 !جلو چشم نباش ادیامشب ز -

 :لب زمزمه کرد ریز و

 !یخوشگل يادیآخه ز -

 :لب گفت ریو ز دیاز صورتش کش یبخش يگر گرفته دستش را باال برد و گوشه چارقدش را رو دختر

 خوبه؟ ينطوریا -

 :و خشدار و گرم گفت دیکش یقیکرد، نفس عم یم دادیدر نگاه پسر ب لذت

 هیعال -

 .برگشت و رفت... بست يرا لحظه ا چشمانش

 !خواست نگهش دارد یشد م یخورد تمام م یاگر م. محکم در دستش نگه داشت یرا چون گنج بیس گلناز

گذشته بود  مهیشب از ن. مجلس را گرم کرده بودند گریجوانان بار د. صرف شد يدر آرامش و شاد يساده ا شام

 :گفت یم یکه مکالمه دو نفر از پشت سر توجه مهران را به خود جلب کرد، مرد اول

 ه؟یک ستاده،یجا اکه اون ياون دختر -

 :جواب داد یدوم

 کدوم؟ -

 !م؟یاصال مگه امشب چند ستاره تو مجلس داشت ده،یهمون که قرمز پوش گه،یاون دختر د -

 :مکث گفت یبا کم یدوم مرد

 ؟یگ یآهان، نکنه سارا خانوم رو م -
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 .باشه دیبا یسارا خانوم گفتنت معلومه آدم مهم نیاوه از ا -

 ش؟یشناس یآره مگه نم -

 هست؟ یحاال ک.اومدم یعروس يبرا ستم،یورا ن نیمن مال ا یدون ینه، تو که م -

 !فرامرزخانه ينوه  -

 :گفت یهمراه با آه یمرد اول. سکوت برقرار شد يلحظه ا چند

 .دیازش چشم پوش دیبا یعنی... از ما بهترون یعنی -

 برت داشته بود؟ االتیخب معلومه، نکنه خ -

 نامزد داره؟ یدون یم. بودم دهیرو شن فشیتعر! نهیفرامرزخان ا ي پس نوه! يآره بدجور -

 :با تعجب جواب داد یدوم

 .دونم نداره یکه من م ییتا اونجا! نه -

 ؟یشناس یخان رو م نیشاه! داره! چرا -

 خان؟ نیکدوم شاه -

 م؟یاطراف دار نیخان ا نیمگه چند شاه ؟ياریدر م ياَه، چرا خنگ باز -

 .مرد شیخان هست که سه سال پ بینکنه منظورت پسر ط -

 آره خودشه -

 خب؟ -

 :گفت یبا ناراحت یاول مرد

 .سارا خانوم شماست نینامزد ا ،یچیه -

 :خبر ناب گفت کی دنیشن جانیبا تعجب و ه یدوم مرد

 ؟یدون ینه بابا؟ تو از کجا م -

چرا  دنیازش پرس ایگو ده،یخان شن نیکنه، از خواهر شاه یخان کار م نیشاه ياز آشناهامون تو خونه  یکی -

 !فرامرزخان نامزدشه يکنه، گفته، نوه  یبرادرت ازدواج نم

 .دونستم یعجب نم -

 !میسرمون رو به باد داد یالک یالک يدید ،یشناس یها، تو که خانها رو م ياریحاال صداش رو درن -

 .ستین يفرامرزخان اونطور یباشه، ول -
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 :گفت يهمراه با پوزخند یاول مرد

 !هیاونطور قایخان دق نیشاه یول -

 :گفت یمرد اول یبعد از کم. سکوت برقرار شد دوباره

 ؟یکن ینگاش م يباز هم که دار -

 !هینگاه کردنش که مجان! خب قشنگه -

 !نه؟ ای یحرف رو بزن نیا یتونست یباز هم م نمیبود اونوقت بب نجایخان ا نیخواست شاه یدلم م -

 :کرد یخنده تلخ یاول مرد

 !اون حرف زد شیشه پ یاصال مگه م! حرف رو؟ نیا -

 .بار هر دو ساکت شدند نیا و

! شدن نبود قهیبود، هر چند که آدم دست به  یکه وسط عروس فیح. مشت شده بودند اریاخت یمهران ب يدستها

 نهیبه س ینگران یتلخ. ستینگر یخود م يبا اخم به روبرو. نکرده بود جابیا تیموقع چوقتیهم ه دیالبته شا

کال موجود . خورد یشب، هنوز سارا به چشم م کیتار مهین يدر فضا. حوصله شده بود یب. زد یاش چنگ م

از جا برخاست و به سمت . چشم بود يو بگو بخند کامال جلو اینبود که به چشم نخورد با آن همه برو ب یساکت

 .صدا کردنش فرستاد يرا برا يوم ها رفت و قاصدخان

 ن؟یداشت يبا من کار -

 ینگاه اقشیدر چشمان پر از اشت. به سمتش برگشت جیگ. دیکش رونیسارا بود که او را از افکارش ب يصدا

 :گفت؟ با مکث گفت یحال چه م» خونه میبر«  دیراست بگو کی امدیکرد، از دلش ن

 ؟يچطور نمیخواستم بب یم -

 :شد ینم نیبهتر از ا د،یخند سارا

 ن؟یهم... خوبم -

 .میبر ينه، خواستم بگم هر وقت خسته شد -

 .کم کار دارم هیتازه . تا حاال خسته هم شده باشم ادینم ادمی یباشه، ول -

 :دیکش ینفس

 .میبر یتو هم خواست دیتعداد از مهمونا رفتن گفتم شا هی. صدام کن یخب، هر وقت خواست یلیخ -

 :و گفت دیشاد مجلس سرمستش کرده بود، دوباره خند وج
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 !نرفته یاز خونواده دوماد کس. اونا خونواده عروس بودن که رفتن -

 چرا؟ -

ما هم . رن یم هیمونن، بق یاز خونواده عروس فقط دو نفر م. دونم یرو نم لشیباشه، دل ينطوریا دیخب با -

 .میدوماد يکه مهمون خونواده 

 :گفت لیم یب

 .برو به کارت برس ارخب،یبس -

 یکرد نم یهر چه هم م. داد یقلقلکش م يفکر. سابق را نداشت يشاد گریاما د. به مجلس برگشت دوباره

. دیفهم یقبل از همه م دیاو با ؟یمهم نیشد؟ مساله به ا یچه؟ مگر م یعنیکند،  رونشیتوانست از ذهنش ب

دانست، که چه؟ مشکل  یکه از قبل م میریبفهمد؟ خب گکه قبل از همه  نیبود؟ هم نیکل دردش هم یعنی

 حل بود؟

 ...بود ستادهیا يرغبت گوشه ا یشد؟ ب یاصال چرا مراسم تمام نم. حوصله شده بود یب. دیکش يپوف کالفه ا

به سمتش  یاخمو گام. شد کیبه او نزد د،یکش یم يا ازهیخم کهیو سارا در حال افتی انیانتظار پا باالخره

 :دیبرداشت تا بگو

 ؟يشد ریباالخره س -

 :قبل از او سارا گفت یول

 .خواست یم یوقت بود دلم عروس یلیخ! دیچقدر چسب يوا -

 !؟...عالوه بر آن چقدر چشمانِ خمارش. انصاف نبود. را فوت کرد نفسش

بر  یکردند مبن يمختصرکرد؟ لبانش حرکت  یداشت به چه فکر م. دیکش نیزم يرو يرا کالفه چند بار شیپا

 ».میبر«  نکهیا

 :گفت یمحمدعل یهنگام خدا حافظ به

 .میکن یم تونیهمراه -یدوست محمد عل -رینصفه شبه، من و ام -

. نمود شانیفانوس به دست تا دم باغ همراه یمحمد عل. ثمر ماند یزحمت نکشند، ب نکهیبر ا یمهران مبن اصرار

 :آنها، رو به سارا گفت يضمن تشکر فراوان از هر دو یهنگام خدا حافظ

 نیمن هم از ا یباشه تو عروس ادتونیفقط . نیکرد يدستتون درد نکنه، خواهر. نیواقعا که امشب خسته شد -

 !ها نیکارا بکن
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 :سارا هم خندان گفت. دیخجالت خند یحرف ب نیبا ا و

 .رمذا یشما سنگ تموم م یراحت، تو عروس التونیچشم، خ -

 خداحافظ. نیداشته باش یشب خوب! راحت شد المیخ! آهان چه خوب -

 .و سارا بعد از بدرقه آنها درب باغ را باز کرده داخل شدند مهران

 :دیپرس يبا کنجکاو مهران

 ؟يکار کرده بود یمگه چ -

 .مکرد نشییکم تز هی نیهم يبرا. گرفت شیبابا، رفتم اتاق عروس و دوماد، دلم از سادگ یچیه -

 ؟يچطور -

چند تا گل رز سرخ رو هم برداشتم و . و تو اتاق گذاشتم دمیگل چ يمقدار. چند تا شمع روشن کردم -

که با خودم  ياز عطر. رنگ خوشگل شد یگلبرگهاش رو پخش کردم رو لحاف عروس و دوماد، رو لحاف صورت

 گهید. گذاشتم زیرو م ربتو ش وهیهم م يمقدار اره،یب زیم هیگفتم  یبه محمد عل. به اتاق زدم یبرده بودم کم

 .نیهم. نکردم دایپ نییتز يبرا يزیچ

 :و گفت ستادیداد، ا یاو گوش م يبه حرفها رتزدهیکه ح مهران

 !یکارا هم بلد باش نیکردم از ا یفکر نم -

 چرا؟ -

 :گفت یو همراه با تبسم دیرا باال کش ابروانش

 !ستین ینیب شیقابل پ چوقتیتو که ه يکارها! بگم؟ یچ -

. اما مهران غرق در افکارش بود. دیکش یم ازهینمود و مرتب خم یچشمان سارا خواب آلود م. راه افتادند دوباره

 :دیپرس اطیبعد از چند قدم با احت

 ؟یشناس یخان رو م نیسارا؟ تو شاه -

 :دیپرس یجیبا حالت گ. کرد خواب را از سر خود بپراند یتکان دادن سر سع با

 فرامرزخانه ياونم از آشناها. شناسم یخان م نیشاه هی... من -

 ش؟یدیتا حاال د -

 اومده نجایا يچند بار دش،یباش دهید دیآره، شما هم با -

 :فکر گفت یبا کم مهران
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 .کنن یرفت و اومد م نجایبه ا ایلیخ. ادینم ادمی -

 :گفت يو همراه با پوزخند دیکش يا ازهیدوباره خم سارا

 !دیاز دست نداد يزیچ ست،یمهم ن -

 چطور؟ -

 .گفتم ينطوریهم. چه بدونم -

 :دیسماجت پرس با

 ؟يراجع بهش شناخت دار ه؟یچه طور -

 :گفت یحوصلگ یکرد با ب یهمه سوال را درك نم نیکه علت ا سارا

 ...هیمثل بق یکیباشه،  دیچطور با -

 :گفت جانیبا ه. بخاطر آورده باشد يزیمرتبه چ کی ایگو اما

 دمیاز پنجره اتاقم پر گه،ید يبار که مثل اکثر روزها هی. بهتون بگم دیجالبه، بذار دنشیبار د نیاول انیجر یول -

فرامرزخان و از قرار روزگار فرامرزخان هم خونه نبود،  دنیخان اومده بوده د نیشاه ایگو ن،ییپا امیرو درخت تا ب

هو  هیکه  نییپا دمیپر یداشتم م. دمشیمن اصال ند یول دهکرده بو هیاومده بوده به باغ و به همون درخت تک

من . دیقشنگ جفت پا رو سرش نازل بشم به سرعت خودش رو کنار کش نکهیخان متوجه شد و قبل از ا نیشاه

خان با  نیشاه م،یبعد از چند لحظه که بلند شد. میافتاد نیهم هول شدم و هم زمان هر دو مون رو زم

 یمن هم که انتظار معذرت خواه »؟یکن یکار م یچ نجایا ؟یهست یتو ک «و حق به جانب گفت  تیعصبان

« تمام گفت  ییاونوقت اون با پررو »؟یکن یکار م یچ نجایو ا یهست یخود تو ک«شدم و گفتم  یداشتم عصبان

خب » !ه؟یاز آسمون رو سرم فرود اومده ک کمرتبهیکه  یاما حق دارم بدونم اون! بدم حینداره به تو توض یلزوم

 نجایو ا يایبهت اجازه داده ب یآقا، ک یه« بدتر از خودش صدام اوج گرفت  نیبرا هم هیدونستم ک یمنم که نم

 يخوب بلدم با آدما ایجوابم رو بده  ایحاال هم  رم،یگ یاجازه نم یمن برا کارام از کس« اونم گفت  »؟یستیوا

پسر، نه نه جونت  یه« گفتم  يبودم با لحن تند دهجوش آور یمن هم که حساب» .سر چطور رفتار کنم رهیخ

نداده،اتفاقا من استاد ادب  ادتیاگه ... ؟يخونه احترام بذار ینفر به اهال هی يخونه  ير یم ینداده، وقت ادتی

 »!ادبم یب يکردن آدما

 :با پوزخند حرفش را ادامه داد همراه
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 يشانس آورد« کفرم باال اومده بود گفتم ییرومن که از همه دو . دم یکرد باهاش دست م یهه هه، فکر م -

 یاون موقع نم دیدون یم. و برگشتم و رفتم» !کار کنم یدونستم باهات چ یوگرنه م ،یفرامرزخان يآَشنا

از اوناست که خون آدما رو  دمیفهم. بعدا که راجع بهش اطالعات جمع کردم ه،یجناب چه جونور نیدونستم ا

رفته دستش رو  ادشیاونقدر بهتزده شده که  دمیرفتم د یآخر که داشتم م يلحظه ! کنن یم شهیتوش ش

 !ارهیب نییپا

 :متفکرانه گفت مهران

 ش؟یدیند گهیبعد از اون د نطور،یپس ا -

هم محترمانه بهم سالم داده و  نیهم يکنار فرامرزخان بوده برا شهیهم یول دمش،یهم د گهیچرا چند بار د -

دوسش دارم بهم  یلیکه خ یکی نکهیا ياون هم برا. من تنها جواب سالمش رو دادمخب  یکرده، ول یاحوالپرس

 .گفته جواب سالم واجبه

 کار داره؟ یبا فرامرزخان چ -

 .تو نخش نبودم ادیز ،یمیقد ییآشنا هیهم  دیشا ،يمراورده کار دیدونم شا ینم -

 :دیفکرش را مشغول کرده بود، پرس يموجود بدجور نیا

 چند سالشه؟ -

 .رسه یو پنج، شش ساله م ستیبه نظر ب. دونم ینم قیدق -

 ؟يراجع بهش اطالعات جمع کرد یگفت -

حکومت  نهاشیتو زم گنیمردم م. دمیو اون شن نیهست که از ا ییمن در حد حرفها ينه، دونسته ها ادیز -

زنه، خالصه  یکنه، شالق م یم یکنه، زندان یاخراج م ده،یحکم م. کنه یکنه، اجرا م یقانون وضع م. کنه یم

 رو به ارث برده الکشخان هست و تموم ام بیتنها پسر ط. ثروتمنده یلیانگاز خ. کنهیم یحکمران

 :دیو در چشمان سارا نگاه کرد و پرس ستادیا. خورد یخوره مغزش را م نیع يزیبودند اما چ دهیدم عمارت رس به

 ه؟ینظر خودت دربارش چ -

 :دیخند طتیپر ش سارا

 .دم یوقت و فکرم رو در موردش به هدر نم... نظر دادن من باشه قیکه ال ستین یآدمه مهم نقدرایا -

 یبا گذر دو ماه از عروس. رفت یموضوع در ذهنش رژه م نیهمچنان ا یول دیکش یچند نفس راحت هر

 ...خان در فکرش رنگ ببازد که نیرفت که اثر شاه یو بنفشه، م ریمحمدام
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. کرد یم يزیتابستانش برنامه ر يبرا التیبود و سارا سرمست از شروع تعط رفتهیپذ انیآخر سال پا امتحانات

کرد و به هنگام ناهار  دایماهه در منزل حضور پ کی بتیروزها بود که فرامرزخان بعد از غ نیاز هم یکیدر 

 :گفت

 .باهاتون کار دارم. دیچند لحظه بعد از ناهار باش -

 :اش غر زد یناهار پدر بزرگ کامل تمام نشده بود که سارا بعد از هفت هشت بار چرخاندن بشقاب خال هنوز

 د؟یبگ دیخواست یم یچ گه،ید دیا، فرامرزخان؟ زود باش -

 :کرد، گفت یبادقت سارا را ورانداز م کهیو در حال دیکش یقینفس عم فرامرزخان

 .ادیخان قراره ب نیشاه. میفردا مهمون دار -

که  يزیخواست سرش را بکوبد به همان م یوقتش شد؟ دلش م يزود نیبه ا یعنیکرد  یهم زمان فکر م و

کن به  مشیتقد یبزرگش کن، به او دل ببند و بعد دو دست. بد بود نشیدختر هم! خورد یآن غذا م يداشت رو

 !دهیکه هنوز از راه نرس یکی

 :گفت رتیبا ح سارا

 يطور ؟یرو صندل نیکرد خیساعت منو م مین نیهم يبرا. نجاستیبار ا هیماه  اون که هر سه چهار ن؟یهم -

 !ادیکه فکر کردم شاه مملکت قراره ب میمهمون دار نیگفت

 ...تا برخاسته برود دیاش را عقب کش یحرف صندل نیبا ا و

 ...اما

تا آخرش را  یعنی... خان؟ فردا؟ حرف مهم؟ نیشاه. گره خورد و نفسش را گرفت شیدر دل نفر روبرو يزیچ

تفاوت سارا و نگاه  ینگاه ب نیکردند ب یچشمانش گردش بش،یدست گره کرده اش را سراند داخل ج. خواند

 .ندصدا قورت داد و منتظر ما یآب دهانش را ب! سرشار از اعتماد فرامرزخان به او

 :و گفت دیکش یآه فرامرزخان

 .خونوادش هم هستن اد،ینها نمت! کنه یبار فرق م نیا -

 !شده بود نیتنفس سنگ يفضا برا. دیبرد و کش قهیبه  دست

 :گفت يکه اصال در باغ نبود، با لحن طنز آلود سارا

 داره؟ یبه من چه ربط. ادیخب ب. ادیب شیپس رفته با ول. بست یرفت، جارو به دمبش م یموشه تو سوراخ نم -

 :زد ایو دل به در دیکش شیلهایبه سب یدست فرامرزخان
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 ؟يخواستگار انیدارن م -

 :با تعجب و سرعت گفت سارا

 ؟یک يخواستگار -

 :زد یتبسم فرامرزخان

 ...مادر بزرگ بنده يخواستگار -

 :اش بلند شد و در حال حرکت گفت یاز صندل. آخرش را خواند تا

 نداره؟ یچه جالب؟ پس به من ربط -

 :داد ستیبود که لحن محکم فرامرزخان حکم ا دهیبه در نرس هنوز

 !سارا؟ -

 

*** 

 

 :که مخاطب واقع شده بود، گفت یو برگشت و درست با همان لحن دیکش ینفس. کرد یمکث. ستادیا

 !بله؟ -

 :و گفت دیکش یپوف

 !یحضور داشته باش دیتو هم با ان،ی یفردا بعد از ظهر ساعت چهار م -

 :و مصمم گفت محکم

 !نه -

 !هیخوب یلیمورد خ! ستین یخان هر کس نیشاه. یباش دیفردا با! شه سارا ینم -

 :لبش کش آمد گوشه

ازدواج کردن و نکردن چند نفر  يبرا ن؟یهست که تا حاال گفت يدیو نبا دیبا نیچندم نیا... دینبا... دیبا! دیبا -

 رییبر تغ یباور منو مبن! واقعا که ن؟یدیسنج زانیافراد رو با کدوم م يو بد یاصال خوب ن؟یطور حکم کرد نیا

 .نیبمون رم،یکردم بپذ ادارهمونطور که خودم رو و نیبذار! نیسوال نبر ریکردنتون ز

 :دیور صورتش چسب کیروح به  یتلخ و ب يپوزخند
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. دیریبگ میتصم هیمن هم مثل بق یزندگ يدرباره  دیتون یکه م دیاریپنبه رو از گوشتون در ب نیا! فرامرزخان -

باالتر از . ترسم یکه از مرگ هم نم نهیدر ا گرونیضمنا فرق من با د. هستم گمیزند رندهیگ میمن خودم تصم

 که، هست؟ ستین یهم رنگ یاهیس

سکوت حکمفرما  یلحظات. به مهران انداخت و سالن را ترك کرد ینگاه میحرف برگشت،قبل از رفتن ن نیبا ا و

... خواست بلند شود و برود یمهران دلش م! بود يوضع بد. ندیه بگودانستند چ یاز مردها نم کی چیه. شد

عالمت  زیهمه چ! آغازها يهمه  يگذاشت رو یم یانیکه آغاز ماجرا بود و پا ییبه جا ش،یبه شش سال پ دیشا

. ناجور بود يادیز انیجر! هنوز نه با خودش کنار آمده بود نه با عقلش نه با فکرش و نه با دلش. تعجب داشت

 !کاش يا! مرتب بود زیکاش همه چ يا

. خنده دار بود! از نصف سن او را داشت شتریب یدختر کم نیا! و هشت ساله ستیب يشانزده ساله، پسر يدختر

. کرد یهنوز درختها را فتح م. دیپوش یکه هنوز بلوز شلوار پسرانه م یچه بود؟ دخترک يو تاب دلش برا چیپ نیا

 ته؟اصال منطق و عقلش کجا رف. دیخند یو مستانه م دیکش یهنوز داد م

 .بود يمنطق فرار وغی ریدلش چه قدرتمندانه از ز! عجبا! عجب

 :سکوت شکسته شد باالخره

 ه؟یمهران؟ نظر تو چ -

 نیو دم دست تر نیتر یعقلش را فراخواند و منطق. کند یبازخوان يریکرد افکارش را از درگ یسع. دیکش ینفس

 :پاسخ را داد

 پلمیسال د کیخدا تا  دیخوبه و به ام یلیگم سارا درسش خ یاما م. شناسم یخان رو نم نیمن شاه! خب -

 !تموم رها کنه مهین فهیح ره،یگ یم

. گرفتم یم دهیکه حرفش را نشن لیرو بهم داده اوا شنهادیپ نیوقته که ا یلیخان خ نیراستش شاه. دونم یم -

 چمیپاپ ادیروزا هم ز نیا. کنه یاونم گفت هر قدر الزمه صبر م که،یشد گفتم سارا کوچتر  يجد یبعد که کم

بهش گفتم که  یحت که؟یسال سن کوچ دهاونوقت سارا با شانز ،يشوهر داد یسالگ زدهیگه سمانه رو س یشده م

درسش  انیدستش کنم بعد تا پا يانگشتر نامزد هی دیسال مونده، گفت، اشکال نداره فقط اجازه بد هیاز درسش 

 .صاف برگشت بهم گفت، من چند سال صبر کردم چون رو نظر مثبت شما حساب کردم. کنم یصبر م

 د؟یمگه شما بهش پاسخ مثبت داد -
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 نیشاه یدون یاما م. کردم یکاش همون اول بحث ردش م يکنم ا یحاال فکر م. هم ندادم یمنف ینه، ول -

 .اومد بهش نه بگم فمیسره، حخان از هر نظر تو منطقه 

 :آهسته گفت! چرا مغزش قفل کرده دیفهم ینم. تعلل کرد یپاسخ مناسب کم یدر پ مهران

موارد  دیشا! از کجا معلوم... هم صبر کنه گهیسال د کیبتونه  دیخوادش، با یخان واقعا م نیخب اگه شاه -

 !تعهد نره بهتره ریبه نظر من ز. ادیب شیسارا پ يهم برا يبهتر

 :دیکش یقینفس عم فرامرزخان

درست  شتریتو حرفاش بهم فهموند که صبر کردن ب ییجورا هیترسه،  یموضوع م نیخان از هم نیشاه ایگو -

و  لیخونواده اص! چطور باشه دیدونم با یخان نم نیمورد بهتر از شاه یاز طرف! ترسوندتش يزیچ هی. ستین

پدرش هم اداره کل امالك  رگخودش هم مهندسه، بعد از م. هم پولدار و سرشناسن یلیداره، خ ياستخون دار

 یرو حرفش حرف نم یقرص و محکمه، کس یلیشناسم با سن کمش خ یاونو به عهده داره، خودش رو هم م

ا خان از سار نیشاه یول. وصلت باهاش رو دارن يآرزو يادیز يراستش خونواده ها. هم خوبه افهیاز نظر ق. زنه

 .رهیپذ یم میبذار یهر شرط فتهبهم گ یهم رو خواستش مصره، حت یلیخوشش اومده خ

 :کرد و گفت یکرد؟ تامل یچه کار م دیبا

 رهیسختگ تینسبت به رع. دمیاونطور که من شن یول -

 یدونم سارا به حرف تو گوش م یمهران؟ م! تشیبه هر حال سارا قراره همسرش بشه نه رع یول. دونم ینم -

 !کنه دایباهاش حرف بزن و بخواه فردا تو مراسم حضور پ. ده

 :کرد یاخم

 د؟یکن یم کیشر ییزورگو نیو منو هم تو ا دیسارا رو به زور شوهر بد دیخواه یشما م -

فردا سارا  نه،یخوام ا یهم که م يزیتنها چ. کنم ینه، مطمئن باش اگه سارا نخواد هرگز اصرار به ازدواج نم -

قولم  ریشه که ز یبرام بد م یلیخان دادم و خ نیرو به شاه يخواستگار نیکنه، من قول ا دایضور پدر مراسم ح

به دست  يبرا. بار حرف زور بره ریکه ز ستین يمن دختر يخان هم گفتم که سارا نیبه خود شاه. بزنم

 .باهم صحبت کنن يمنظور الزمه چند بار نیا يکنه اونم گفت برا شیخودش راض دیآوردنش حتما با

 :را به هم فشرد و با مکث گفت لبانش

 .ذاره سو استفاده کنم یکه بهم م یدوس ندارم از احترام. دم ینم یقول یزنم ول یباشه، من باهاش حرف م -
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 مین. خان به همراه مادر و خواهرش به منزل فرامرزخان وارد شدند نیآن روز راس ساعت چهار شاه يفردا

محصول  تیمهران و فرامرزخان درباره آب و هوا و وضع ایگذشت و صحبت مهمانان  یم از حضورشان یساعت

 :ستطعنه شک یسکوت جمع را شهال خواهر داماد، با کم. بود دهیآن سال به بن بست رس

 دن؟ یسارا خانوم افتخار حضور نم -

. او را راحت کرد الیمهران با تکان مختصر سر، خ. شد دهینگران فرامرزخان به سمت مهران کش نگاه

 :گفت يبلند يفرامرزخان باصدا

 .دیمهتاج خانوم، سارا رو صداش کن -

 :دیپله ها به گوش رس ياز باال ییصدا همزمان

 .اومدم یخودم داشتم م. ستین يازین -

را  نشیداشت دکمه سر آست کهیتکلف در حال یسارا راحت و ب. افراد از در باز سالن به طرف پله ها برگشت نگاه

اش هم با رنگ  قهیجل. به تن داشت دیسف يرنگ و بلوز یمشک يشلوار. آمد یم نییکرد از پله ها پا یمحکم م

. کرد یکاله از آن استفاده م يبه جا رایهم به سر داشت که اخ يدیشلوارش ست بود؛طبق معمول، شال سف

 .کرد ياش خنده محو یسر و وضع معمول دنیمهران با د

قبال  کهیدر حال! مهران به احترام او از جا برخاست. داد یرد سالن شد و با نرم سرش، سالمبا آرامش وا سارا

به  ياز فرامرزخان، لحظه ا ریالبته به غ ه،یخان و به تعاقبش بق نیبا برخاستن او شاه. کرد ینم يکار نیچن

 ينشستن نگاه قدر شناسانه ابعد از . نشست یلمب ياز جمع نموده و رو يسارا با سر تشکر. احترامش بلند شدند

 .در جواب زد یبه مهران انداخت، او هم پلک

 :دیپرس يخان با لبخند نیشاه مادر

 دخترم؟ يچطور -

 :پاسخ داد نیمت سارا

 .خوبم. ممنون یلیخ -

 :دیهوا پرس یکرد، ب یاو را ورانداز م يخان که با لذت سرتاپا نیشاه

 ؟يشرکت نکرد يچرا امسال تو مسابقات اسب سوار -

 :پاسخ داد مغرورانه

 !داده باشم تا شانس خودشون رو امتحان کنن گرونید يبرا یخواستم فرصت -
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عدم  لیهر چند دل! داده شده گرانید يبرا یبا خود فکر کرد دروغ که نگفته؟ خب با شرکت نکردنش فرصت و

سال بود که  انیودن امتحانات پاب کیبود که مهران بر سرشان آوار کرده و نزد یدروس میشرکتش، حجم عظ

 .نگذاشته بود یو مسابقه باق نیتمر يبرا یفرصت

 :بود، گفت افتهی یکه فرصت مناسب شهال

 ن؟یندار يا گهیلباس د ،ياز لباس سوار ریشما غ -

دخترك را انتخاب کرده  نیدوست او ا يواقعا از خواسته برادرش، که به جا. سارا کرد يبه لباسها ياشاره ا و

 :باال انداخت و با حوصله پاسخ داد ییسارا ابرو. آمد یبود، خوشش نم

 داره؟ یاز نظر شما اشکال. نه، ندارم -

 :گفت روزمندانهیپ

 !میکن یم هیخودمون برات لباس ته! ؟ینه ، چه اشکال -

به  يا رانهیسارا نگاه حق... ند نهدختر را نرم ک نیآمده بود ا. درهم رفت يلحظه ا يخان برا نیشاه ياخمها

 :گفت يخند میشهال کرد و با ن یرنگ وارنگ و فرنگ يلباسها

براتون  نیندار یشما از ذهنم گذشت که بهتون بگم، لباس مناسب دنیچون من هم به محض د! چه جالب -

 !به احترام بزرگترها سکوت کردم یول ارمیب

فکر از  نیشهال ا دنیندش را فروخورد، او هم به محض دلبخ یزد و مهران به سخت يخان لبخند نیشاه

چشم غره کوتاه مادر نگذاشت به جر و بحثش ادامه  یسرخ شده بود ول تیشهال از عصبان! ذهنش گذشته بود

 :جو به وجود آمده گفت رییتغ يخان برا نیمادر شاه. دهد

 ارن؟یب ییخوان برامون چا یعروس خانوم نم -

 :گفت يا ژهیبا تسلط و سارا

 !ارنیدستور بدم براتون ب نیدار لیم ییهستن، اگه چا ییرایهستن که مسئول پذ ییتو منزل ما کسا -

 :کرد ارام بماند، گفت یخان سع نیشاه مادر

 !رسمه هی نیا یول. دونم یم -

 :زد يلبخند

. دونن یشناسن م یکه منو م ییاکثر کسا نویا ستمیتابع رسم و رسوم ن ادیمن ز یآهان، از اون لحاظ، ول -

 .ستمیبلد هم ن. و نه آوردم ختمینه ر ییضمنا تا حاال چا



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا امیدوار   – یوحش يآهو

wWw.98iA.Com ٣٢٩ 

دانست سارا  یم. نبود انیهم در چهره اش نما یناراحت چیه. ستینگر یخود م يدر سکوت به نوه  فرامرزخان

 نیاما شهال که انتظار ا. دیایخاص او کنار ب يبا رفتارها دیخواهد با یاو را م یدارد و اگر کس یاتیچه خصوص

 :گفت ظیشان نداشت با غ ندهیرا از عروس آ یحاضر جواب

 ...نیجلو شوهرتون بذار ییاستکان چا هی نیبلد باش دیبا نیهم باش یشما هر ک یول -

 :خان گفت نیو رو به شاه دیبلند خند يبود که سارا با صدا افتهین انیپا یدرست و حساب کالمش

با  ستوین یکه مشکل نیا. مقابلتون بذاره ییچا هیکه  نیگرد یم یشما دنبال کس! نیگفت یم از اول نویاوه، ا -

 یتازه غذاهاش هم عال! شده نیتضم يشده  نیتضم! هاش حرف نداره به خدا ییچا. نیمهتاج خانوم ازدواج کن

 !دیکن یسود م. دیبراش لباس هم بخر ستین يازیعالوه براون ن. ان

فشرد تا خنده اش را مهار کند، سارا را در همان برخورد اول  یخود را م ینییخان با دو انگشت لب پا نیشاه

 ییآشنا استیبا صبر و س دیاز سارا بزرگتر بود و هنوز آنچنان که با یاما شهال که فقط چند سال. شناخته بود

 :از جابرخاست تینداشت، با عصبان

 !واقعا که -

 :برادر متوقف شد يصداقبل از حرکت، با  اما

 ...نیبش -

 :آرامتر افزود و

 لطفا -

 :خاست، گفت یاز جا برم کهیدر حال. دیبرآ ياول خواستگار يدل سارا جشن بود، خوب توانسته بود از مرحله  در

 .به اون برسم دیدارم که با يکار مهمتر. خوشحال شدم تونییاز آشنا -

 :گفت میباز مال ینبود ول یراض طیخان هم هر چند از شرا نیشاه مادر

 د؟یمجلس دار نیاز ا يشه بپرسم چه کار مهمتر یم یول. میما هم خوشحال شد -

 !يمهمتر از خواستگار يزیچه چ یعنیکرد،  دیمجلس تاک يرو و

 :زد يلبخند سارا

 !يرم اسب سوار یبله، م -

 !دیبرو دیمحترمانه بلند شو یلیخ: لب شکاند؛ مفهوم واضح بود ریرا هم ز یدر حال حرکت کلمه خداحافظ و

 :خان گفت نیرفت که شاه یخنده داشت به سمت درب خروج م با
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 .دیلحظه صبر کن هی -

 :سپس رو به فرامرزخان گفت و

 !کنم یرو همراه شونیمن هم ا ن،یاگه اجازه بد -

 :که یجواب. از لبان سارا محو شد منتظر جواب فرامرزخان بود خنده

 .کنم یخواهش م -

خوام جلو  یم یه! پدر بزرگ يا« با خود داشت  یبه هم فشرد حرف یز نهادش بلند شد و لبانش را حرصا آه

 :مندانه به سارا نگاه کرد و گفت روزیخان پ نیشاه» !شما سو استفاده کن یهمه احترامتون رو نگه دارم ه

 .در خدمتم -

از دستش دلخور . به مهران کرد یمستاصل نگاه» !مخت یب يخدمت بخوره تو کله «  دیلب کش ریز یپوف

! گم و گور شود ییجا کیبود که برود  نیهم ا یاول. تاکنون هزار فکر ناجور به سرش رخ داده بود شبیاز د. بود

را داشت که  یو راحت جرات نیبود ا گریهر وقت د! بچزاند يجور کیدکتر را  نیخواست ا یاصال دلش م

 یخان نبود که م نیحاال فقط شاه یول» !گذره یخوش م شتریب ينطوریا! دییایشما هم ب دکتر يآقا«  دیبگو

 !هم بود گرید یکیخواست ادب کند، 

 »!امیمنم م. امیمنم م«  دیشد که بگو ینم. نگفت يزیچ یجابجا شد ول شیدر جا یکم یبا ناراحت مهران

 :گفت يبلند يدر حال خروج از عمارت با صدا. نبود يا چاره

 !آقا سجاد، اسبـــم -

خان  نیهمراهش، شاه ییسارا و اسب کهربا یاسب مشک. از چند لحظه اسب هر دو شان مقابلشان بود بعد

 :افسار اسب سارا را گرفت و محترمانه گفت

 .دیسوار ش د،ییبفرما -

زد و  يخان لبخند نیشاه. دیحرکت پشت اسب پر کیو در  دیزد و افسار را از دست او کش يپوزخند سارا

 »!ما دوتا میش یم یعجب زوج« از دلش گذشت . تکان داد و سوار اسب خود شد يسر

 یدلش م. نداشت یاش حال خوش یسارا بر عکس بغل دست. بود که در سکوت همگام شده بودند يا قهیدق چند

 :بکشد یداد حساب کیاش و سرش را داخل آب فرو برد و  اچهیخواست برود به در

 »!حاالش شوهر ندارم؟ نیمگه من هم «
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 ه،یدختر عروس يکه ، تو خونه  نیا هیواقع لیتمث! الیچه خوش خ. دیبه فکر مزخرف خود خند. کرد یتلخ خنده

 !ستین يدوماد خبر ياز خونواده 

به آفتاب  یلحظات يو نگاهش را برا دیرا در هم کش شیجهت چشمانش نم برداشته بود، اخمها یخود و ب یب

 !تا ابد نشکند نشانیداد سکوت ماب یم حیترج. دوخت

 یآرامش نداشت ه نیعادت به ا یکه مشک ییاز آنجا یداشتند، ول یبه دستور سوارانشان آرام گام برم اسبها

 ...کرد و سارا در هر قدم ناچار از کنترلش یم يقراریب

بود  امدهین. کرد و سکوت را شکست یکوتاه يسرفه . ستینگر یاو م يبه سبک سوار نیخان با تحس نیشاه

 :که ساکت بماند

 م؟یر یم میکجا دار -

خودش کم فکر . آمد یمگش مزاحم خوشش نم نیاصال از وز وز ا. نگفت يزیباال انداخت و چ يشانه ا سارا

 :خان گفت نیشاه. شد یجواب طوالن يانتظار برا! ختیر واریهم از در و د یکیداشت 

 !یهست یتو دختر جالب -

خواست  یدلش م یلیخ. شد رهیحواله اش کرد و دوباره به روبرو خ یهیسمتش برگشت ونگاه عاقل اندر سف به

به خصوص که کم . دیگرد یم تیحس در او تقو نیگذشت ا یهر چه هم م. به دهان او بکوبد یمشت محکم

تا پشت لبش  یکوتاه صحنه خنده نیبا تصور ا. که در حق مردم نموده بود ییبا آن همه زورگو! حقش نبود

 .اما با انقباض عضالت صورت آن را در همان حد نگه داشت. شد دهیکش

 :وز هنوز ادامه داشت وز

 !هیاسب قشنگ -

« شل تر کرد تا عرقش خشک شود  یدست مشت شده اش را کم. دیبود که کش یقیپاسخ سارا نفس عم تنها

 نیشاه. نمود یتابتر م یهم چون صاحبش هر دم ب یمشک»  ییبرا زور آزما دهیبه جان خودم صورتت جون م

 یبر گردن مشک یمیمالضربات  کهیو در حال ستادیرا که عقب تر بود جبران کرد و مقابل اسب او ا یخان گام

 :زد، گفت یم

 !يو رامش کرد یخودت گرفت دمیشن -

 :لب گفت زبر

 !نطورهیهم -
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و  دیسف یراهنیپ. خان انداخت نیبه شاه يتر قینگاه دق بار نیاول يحرف سرش را باالتر گرفت و برا نیبا ا و

 يهم به علت گرما یعرق! ست بود شانیعجب لباسها ،يمخصوص سوار ییو کفشها یتنگ و مشک يشلوار

 یپر و مشک یابروان. بچسبداش  یشانیبه پ شیاش نشسته بود و موجب شده بود چند تار مو یشانیتابستان بر پ

» ! خودمون هم خوبه يهر چند گرد و قلمبه . ستیهم بدك ن ادیاش ز افهیق یول «دیشیبا خود اند. هم داشت

اش به  یبررس يدر ذهنش پنهان کند و در راستا ي شهیبار نتوانسته بود خنده کمرنگش را از اند نیا کهیدر حال

 .به سرعت نگاه برگرفت. دار او شد یو تازه متوجه لبخند معن دیلبان او رس

 :کرد و گفت يکنترل شده ا خان خنده نیشاه

 تموم شد؟ -

 :ادامه داد. دینرس یطور که انتظار داشت پاسخ همان

 !خوب بود، حاال؟ -

. کرده بود ياصال خوب کار. باشد ریشد سر به ز ینم لیسربلند کرد، گند زده بود که زده بود، دل ییبا پر رو سارا

 :گفت! که مشتش باز عرق کرده بود يوا

 ؟یچــــ -

مشتاق او را  یبا چشمان. بود یموجود راض طیاز شرا دیپر نییسر داد و از اسب پا يبلندیخان خنده  نیشاه

 :و گفت ستینگر

 .میش یم یسارا ما زوج خوب -

 :بار پوزخندش صدا دار بود نیا

 .کنم یفکر نم نطوریمن ا -

 :شد يمرد جد ي افهیق

 چرا؟ -

جواب من . گم یم مایحاال هم مستق. دادم حایشما رو تو خونه تلو يپاسخ تقاضا. نمیب ینم حیبه توض يازین -

 !هیمنف

 .دارم يرادیحق رو داشته باشم که بدونم چه ا نیکنم ا یمن فکر م یول -

گوشه لب . کرد یم يریگرن اسب نهاده بود و از حرکت آن جلوگ يبا حرف زدنش با سارا دستش را رو همزمان

 :گشت یدنبال راه فرار م! را نداشت زیچ چیاصال حوصله ه. با او را نداشتحوصله حرف زدن . شد دهیسارا کش



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا امیدوار   – یوحش يآهو

wWw.98iA.Com ٣٣٣ 

 .لیدل یب نیشما فکر کن -

 !ستین یمنطق -

 .تکان داد و خواست اسبش را کنار بکشد يسر کالفه

سارا به زبان اسبها  يدرست به اندازه . داد ستیا شیدستش دوباره اسب را سرجا میخان با ضربات مال نیشاه

 :بود یلحن سوارکار عصب گریحاال د. وارد بود

 .نبودم یهم آدم با منطق یمن از بچگ -

 :دیخان بلند خند نیشاه

 یاتیخصوص نیو ا یهست یبا دل و جرات اریباهوش، توانا و بس ،يتو دختر قو یول! ستین یکه شک نیدر ا -

 !یآل دهیمن ا يبرا اتیخلق نیبا ا قایدقتو . در نظر دارم ندمیهمسر آ يهست که من برا

 :جواب داد ظیبا غ سارا

پشت  دمیپر یشما بودم م ياگه من جا نیستیآل ن دهیمن ا يلحاظ برا چیشما از ه یول! خوش به حالتون -

 .کردم یگشتم به خونه، پشت سرم رو هم نگاه نم یرفتم دنبال خونوادم و برم یاسبم و م

 ؟یکن یم دیتهد يدار -

 :داد يجواب نگاهش را با نگاه بدتر. رو نرفت از

دنبال  دیخوره، بر یمحترم سرنوشت من و شما هرگز با هم گره نم يآقا! چرا نیتوه ینه، ول دیتهد -

 .گتونیزند

 د،یرس یفراتر از ناز دخترانه به نظر م يزیسارا چ یپاسخ منف. سکوت کرد يخان متفکر چند لحظه ا نیشاه

 نیدر واقع او ا. کرده باشد افتیرا در یپاسخ نیآورد در تمام طول عمرش چن ینم دایبه . قاطع و محکم

 يخوب به برتر. را نداشت» نه  «پاسخ  دنیعنوان انتظاتر شن چیکرد و به ه یتصور م تهیرا فرمال يخواستگار

سر . بود دهیبه هر چه خواسته بود رس یدر زندگ. پنداشت یخود را برتر از آنچه بود م یخود واقف بود و حت يها

هر چند . پنداشت یخود را شوهر او م ش،یاز پ. گذاشته بود یبازار گرم يرا پا شیفرامرزخان و حرفها يدواندنها

! دم خور شده بود يادیز يسارا با آن دکتر شهر! خورد یبه مشامش نم یخوب يبوهاآمد  یکه به آنجا م رایاخ

 :دیپرس اطیبا احت... از گذشته شتریب ی، حتخواست یحاال او را م یول

 ونه؟یدر م يا گهیکس د يپا -

 :خود گفت ي رهیبا نفرت لبانش را جمع کرد و با همان نگاه خ سارا
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 !به شما نداره یربط چیمطلب ه نیا -

به پاسخ . نبود ییفعال وقت قدرت نما. فوت کرد رونیخان نگاه از او برگرفت و نفسش را محکم به ب نیشاه

کرد لحن خود را تا حد امکان آرام  یسع. ببرد ییتواند با زور راه به جا یدانست نم یداشت و م ازیمثبت سارا ن

 :نگه دارد

قرار  ارتیدر اخت یرو که طالبش هست يزیکه من ندارم؟ من حاضرم هر چ يخوا یم یچ یسارا، تو تو زندگ -

 !میش یم يتو زوج قرتمندمن و .. درست تر فکر کن. فکر کن. بدم

 :بود فیسارا برعکس حر لحن

 یاصال تو چ ؟یبهشون زور بگ شتریب ؟یکن شهیخون مردم رو تو ش شتریکه ب! بشه یکه چ میقدرتمند بش -

ملک، باغ و اسب، همه رو که از بابات به  ن،یزم ؟يحد بهشون بناز نیتا ا یکه مال خودت باشه و بتون يدار

 .ستیکه در وجود تو ن يزیچ ت،یخوام انسان یم یمن چ یدون یم. يارث برد

 یب. سارا انداخت يبه سرتاپا ینگاه. دیشن یدرشت م نیبار بود که در عمرش چن نیاول يبرا دیخان شا نیشاه

ها از او دست  یسادگ نیتوانست به ا ینم! چشمانش را بست، نه! آنوقت! شک نصف خودش هم وزن نداشت

 :خود القا کند، گفت هتوانسته بود ب یکه به سخت یرا به او داد و با آرامشنگاهش  گریبار د. بکشد

 ؟یباش نیقدر نسبت به من بدب نیباعث شده ا یچ -

 :زد يزهرخند سارا

 !کردنت یخودت، رفتارت، گفتارت، نگاهت و از همه بدتر طرز زندگ -

 :خان نشست نیابروان شاه انیم یاخم

 کار کردم؟ ی، مگه من چفهمم یمنظورت رو نم. فهمم ینم -

 :به خود گرفت يزیلحن تمسخر آم سارا

که  ییاز کسا ؟يکه آوارشون کرد ییاز آدما ؟یکش یم يگاریمردم رو به ب نکهیرو بگم؟ از ا یکیکدوم  -

 باز هم بگم؟ ؟يرو به کامشون زهر کرد یزندگ

 :کرد يخنده ا یحرص و

کجا  نیبب! نگاه به خودت بنداز هی! يتو انجامشون داد یهست که من از گفتنشون شرم دارم ول ییزهایچ هی -

 ،يآفتاب رو ندار يتحمل گرما. بکش تیشونیدستت رو، رو پ! آفتاب ریز! درخت هی ریز! رو خاك ؟يستادیوا

 !یکن یم ییاونوقت احساس خدا
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 .چرخاند گرید یجهت نگاه خود را به سمت تیبا عصبان و

 نیاز نظر او چن. روبرو شود يبرخورد نیکرد با چن یخان تصور نم نیشاه. سکوت برقرار شد يلحظه ا چند

بود که با حرف  نیاش بر ا یتمام سع. نداشت نیدر آست یجواب. بود دیشانزده ساله بع ياز دختر ییحرفها

تفکرات بود که  نیدر گرماگرم ا. تبه فکر داش ازیپاسخ مناسب ن يبرا. نکند نیاوضاع را بدتر از ا يا دهینسنج

 .خود برد؛ گردن اسب آزاد شد يهوا به سمت موها یستش را بد

 !سارا دنیکنار کش يبود برا یلحظه کاف همان

برابر سارا  نیاو را که چند. خان را له کرده است نیدانست شاه یخوب م. را محکم گرفت و تاخت زد افسار

تازه پر و  يد را چند بار از هواخو يها هیر. داشت یاحساس خوب. دیکش ینفس راحت! داشت و اسم و رسم کلیه

 یاز ته دلش م يمانع خنده  يزیچ کیاما  دیخند یشاهکارش سبکبار م يبود برا گریهر وقت د. کرد یخال

اش  اچهیدر يخنکا دینفس تاخت زد، شا کی... فشرد یمرورش در ذهن، قلبش را سفت م یکه حت يزیشد، چ

 .کرد یآرامش م

. بود که سارا دور شده بود ینگاهش هنوز به راه. دیکش یخاك م يخود را رو يپا یخان به آرام نیشاه

 :شد یبارها و بارها در ذهنش تکرار م یبه نگاهش، کالم ش،یبه حرفها. دیشیاند یناباورانه به او م

 »!چرا نیتوه ینه ول دیتهد «

 :لب زمزمه کرد ریز و

 »ییاحساس خدا «

 !بود؟ يدیام یعنی. به سمت اسبش راه افتاد! کرد و چه شد یچه فکر م. دیکش یقیعم نفس

 

 

 هفتم فصل

خوش  کی چیبه کام ه بایکه تقر یالتیتعط. دیرس یم انیبه پا لیتعط يشد و روزها یم کترینزد وریشهر آغاز

 .بود امدهین

هفته  کیخان سبب شده بود که سفرش  نیگاه شاه یحضور گاه و ب. به تهران داشت یسفر کوتاه مهران

 نیدر ا. بود لیهر چند همان چند روز هم مجبور به رفتن شد؛ آپارتمانش آماده تحو. انجامدیبه طول ن شتریب

 ينمود، به طور دوارتریخانواده را به بازگشتش ام بیترت نیکرد و به ا يداریهم خر یلیسفر به اصرار نادر اتومب
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مادر  اقیبار مهران در برابر اشت نیکرد، به خصوص که ا فیازدواجش رد يرا برا يموارد عتریکه مادر هر چه سر

 :حوصله گفت یب يدرست قبل از گذاشتن قرار خواستگار یول. کرده بود شهیسکوت پ

 .دیمدت کوتاه بهم مهلت بد هیمامان، فقط  -

 :غر زد یهم عصبان مادر

 !شه یو هشت سالت هم داره تموم م ستیب ؟یآخه تا ک -

 يظاهر لیدر واقع تما. رفت یاو که اصال از رو نم. خانِ پر رو کالفه شده بود نیشاه سارا از حضور یطرف از

کارشان به جر و بحث  یگاه یحت. سارا آمد دنیبار به د نیچند. شد یم شترشیفرامرزخان موجب شجاعت ب

 .ماند یجه مینت یب یعصبان يخان در آرام نمودن سارا نیشاه یشد و سع یم دهیکش دیشد

 :بر رفتارش با مردم گفته بود یخان در مقابل اعتراضات سارا مبن نیشاه

 فرده کی تیو موقع طیشرا ياز رفتارها مقتضا یبرخ -

 :هم جواب داده بود سارا

منم که  نیا یزنه ول یم شین لیدل نیدرنده است و عقرب به هم عتشیفهمم گرگ به خاطر طب یبله م -

 !دیستیشما انتخاب من ن دیاه بشم و بدون تردهمر یعتیو چه طب یبا ک رمیگ یم میتصم

و سارا سرنوشت ساز بود، آنها  میابراه يکه برا ید؛سالیرس یآغاز مدرسه فرا م يخوب روزها ایهر حال بد  به

 جدهیه میشانزده ساله و ابراه يسارا گریحاال د. کردند یآماده م پلمیشرکت در آزمون متفرقه د يخود را برا

 زهیانگ شرفتیو پ لیعالقه به تحص. باشند اشتهبه اجبار معلم د ازینبودند که ن روزید گوشیباز يساله، بچه ها

 .مطالعه دروسشان بود يبرا یخوب

موجب شده بود که هم  گر،یشدن روابط مهران و سارا از طرف د یطرف، و رسم کیمشترك آن دو از  دروس

در سالن انتظار  ایو  یدر کالس خال ایکه بعد از ظهرها  يوقت خود را با هم بگذرانند، به طور یمیقد يها يباز

 کیکارشان به مذاق  نیدانستند ا یپرداختند و نم یمطب کنار هم بوده و به مرور و رفع اشکال دروس خود م

که  يتا حد افتی یحس شدت م نیگذشت ا یم شتریو هر چه ب! دیآ یخوش نم ادیرغم سکوتش، ز ینفر، عل

و  میبه هرحال، ابراه. کرد یکردند که متعجبشان م یم افتیدر لیدل یو ب ینیب شیقابل پ ریغ یاعتراض یگاه

 .با هم راحت بودند يادیسارا ز
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. و مات برخاست و در را گشود جیگ. خورد او را از خواب پراند یکه به در اتاق م یضربات يآبان بود، صدا اواسط

خواب آلوده . بود کیتار مهیبه پنجره انداخت هوا هنوز ن ینگاهمهران . مهتاج خانوم آشفته و نگران پشت در بود

 :دیپرس

 شده؟ یچ -

 :خانوم دستپاچه گفت مهتاج

 !ستشیسارا ن! سارا -

 ؟یچ یعنی -

 :دستانش را در هوا تکان داد مستاصل

 .ستیسارا سر جاش ن ن،یهم یعنی -

 :مبهوت گفت مهران

 ...يکار ،ییدونم جا یرفت، نم نییخب حتما، پا -

 !ستین. مینه همه جا رو گشت -

 :بود دهیخواب از سرش پر. گشود شتریرا ب چشمانش

 !شه، نباشه، آب که نشده یمگه م -

 :گفت یچارگیب با

 !از سر شب نبوده، اصال تختش دست نخورده -

در . به طرف اتاق سارا راه افتاد. نگران شده بود. پراند يرا که در سر داشت با فوت بلند یخواب يایبقا مهران

 :کالفه رو به مهتاج خانوم کرد! داخل رفت، تخت سارا مرتب بود. اتاق باز بود

 نمونده يزیفکر کنم به طلوع آفتاب چ -

 نطورهیهم -

 !کنه یم ادیکارا ز نیرفته طلوع آفتاب رو تماشا کنه، اون از ا یخب، پس حتم -

 :گفت نانیم با اطمخانو مهتاج

 .مطمئنم نویا ده،یتخت نخواب نینه اون امشب رو ا -

 چطور؟ -

 :سارا کرد یبه روتخت يا اشاره
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 و مرتبه زیکه تم دینیب یم -

 :مجاب نشده گفت مهران

 مرتب کرده و رفته دیخب شا -

 :دیخود کوب يخانوم ناراحت و کالفه دست بر پا مهتاج

 بارش باشه نیدوم نیکرده که اکارا  نیتا حاال از ا یاون ک -

زد،  یبا خود حرف م کهیچه شده بود؟ در حال شبید. فکر کند يشتریکرد با آرامش ب یسع. دیکش یهم پوف باز

 ”:لب گفت ریز

 ...گفت و به طبقه باال اومد ریبعد شب بخ. هم نزد یحرف. که سر شام بود شبید -

 :خطاب به مهتاج خانوم گفت و

 نه؟ ایبه اتاقش اومد  نیدیشما د نمیبب -

 .که اومد دمیچرا، من خورم د -

 نگفت؟ يزیخب چ -

 زیچ چینه، ه -

 :و گفت دیخود کش یشانیبر پ یدست

 ن؟یکجاها رو گشت -

 .میبه اصطبل هم سر زد یحت. میخونه رو گشت يهمه جا رو، همه  -

 :گفت جانیبا ه یآوردن مطلب ادیخانوم با  مهتاج

 .ستیهم ن يتاز یراست -

 :لب زمزمه کرد ریشد و ز رهیبا تعجب به او خ مهران

 کجا رفته؟ یعنی -

 :رفت، گفت یم رونیبا عجله ب کهیحال در

 .کنم یم داشیپ. دینگران نباش -

 ییجاها يکرد رو یم یشده و سع رهیاز برگ و گل خ یصبح به باغ خال شیگرگ و م يلحظه بعد در هوا چند

به  يسر. زد نینبردن اسبش تخم ایشد با بردن  یدور شدنش را م زانیم. تواند برود، تمرکز کند یکه سارا م

 ییپس دو تا. سگش نبود ریرفت، نه خ يتاز يسراغ النه . شد یپس فاصله محدود م. اسبش نبود. اصطبل زد
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 چیشده بود، ه يبرخوردشان با هم جد يتا حد نکهیاز ا ریغ. در ذهنش جستجو کرد یکل. شده بودند میج

مرتب  زیبود که سارا بخواهد عکس العمل نشان دهد؛ همه چ فتادهین یاتفاق یعنی. وجود نداشت يگریمشکل د

 !بود

 یکجا م یعنی! سارا تمام شب را در اتاقش نبوده، تمام شب. داد یقلبش را قلقلک م يزیافکار، چ نیرغم ا یعل

 !يگریبا کس د... ایمهمتر، تنها بوده؟  یلیخ... توانست رفته باشد؟ و مهمتر از آن

خوب، من  یلیخ ه،یاون دختر خوب« زمزمه کرد. کرد افکار آزار دهنده را از ذهنش دور کند یسع.  دیکش یپوف

 »!مطمئنم

از باغ که حدس  ییبه هر جا بایتقر. کند شیدایتوانست پ یم عتریسر ينطوریکرد و سوار شد، ا نیرا ز اسبش

 .سر زد اما نبودزد رفته باشد  یم

 یروشن شده بود، باد خنک یآن روز را به اجرا در آورده بودند و هوا کم شیپرده نما نیاول دیخورش ییطال انوار

 ینام يچند بار. کرد به خود بقبوالند از باد است یم یسع هودهیلرزاند ب یکه درونش را م ییاما سرما. دیوز یم

 یم ییاسم خودنما یکیکه سالها بود کنار آن  یسما. عقبش راند تابیبا عجله و ب یانداخت ول هیبر ذهنش سا

 !داشت؟ یعنیداشت؟ . داشت مانینه او به آن دو ا... گرفت یم دیکرد و آن را ند

 رفت؟ یبه کدام سو م دیبا. به سمت در باغ راند. داد رونیرا حبس کرده و دوباره ب نفسش

 رفت؟ یسارا به آنجا م دیاخر چرا با ؟یب یب ي خانه

 ز؟ییشب آن هم پا یول اچه؟یدر

 .اجازه؟ ، بود یمدرسه بودند، اوف لعنت به افکار ب ایدر مطب  دیشا. را بست چشمانش

 :دیو به اتاقها سر کش دیپر نییاسب پا از

 !سارا؟ ســـارا؟ -

 ناراحت؟ ایراحت شد  الشیخ. دیکش شیموها انیم یدست

شکم اسب آن را وادار  ریز يبا لگد. ضرر بود یهم ب اچهیسر زدن به در د،یپشت اسب پرس. نبود يچاره ا خب

 .کسب کند نهیزم نیدر ا يادیهمراه سارا موجب شده بود مهارت ز يسوار. به سرعت گرفتن کرد

مهران بعد از سالها خوب . ممکن بود ریغ نیتنها؟ نه ا! برود؟ آن هم تنها اچهینصف شب به در دیاو چرا با یعنی

رود هر  یم شیتا مرز ترس هم پ امدنیخوش ن نیا یگاه یحت. دیآ یخوشش نم ییست که سارا از تنهادان یم

 بوده؟ یتنها نرفته، پس به چه کس یپس اگر نصفه شب. کند یآن م بیدر تکذ یسع شهیچند هم
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 !شک تنها بوده یزد ب یم بینه یسارا تنها نبوده و قلبش ه شیاصرار داشت که شب پ منطقش

 .تکان دادن سر افکار مزاحم را از مغزش راند با

 .بود يرد ،ياثر دیانداخت، شا یو موشکافانه به اطراف م قیدق یحال حرکت نگاه در

 ...نه. دیرا د یاز باغ دور نشده بود که کس يادیز فاصله

 !دیرا د یکسان

 .خشکش زد. ستادیا

توانست سارا را بشناسد؛  یم یاصله هم به راحتف نیاز هم یحت ست،یروشن شده بود با دقت به روبرو نگر هوا

 .میابراه... داد یشد نامش کنار سارا آزارش م یم یهم مقابلش بود، همان که مدت یکی. تنها نبود... بود ستادهیا

حال  یانگار ب یول ،یول. و جلوتر آمد دیسارا کنار کش! گفت یم يزیبه سمت صورت سارا خم شده بود و چ یکم

 !رمق یبود و ب

 .برگشت و همراهش شد زین میابراه

 .آمد نییاسب پا از

 يو سارا  میابراه دیشن یرا م یاسام نیچرا هر وقت ا... میسارا و ابراه! دیترس یبود که م يزیهمان چ نیا

چه  ،یپسر و دختر با دو سال تفاوت سن کیخب . مهم نبود لیهرچند اوا. شد یم یمشهور در ذهنش تداع

کم ! يچه جور دیفهم یکه خودش هم نم يجور کیشد،  يجور کیگذشت  شتریاما هر چه ب! داشت يرادیا

سارا  يعقب عقب رفتنها گرید! نبود ندیخوشا شیاش برا یخنده بلند سارا به همراه دوست بچگ يکم صدا

روزها هم کوباندن چند باره دفتر و  نیا. آورد یحرف زدنش با او نفسش را بند م زیر کیو  میمقابل ابراه

 یراحت نبود تازگ نقدریبا او ا چوقتیسارا ه. کرد ینگرانش م قتایسر او و سر به سر گذاشتنش حق يکتابش رو

 !شد یختم م» با اجازه » « حال شما؟» « سالم« به  شیها هم صحبتها

به  ستینگر یم شیمشوش به روبرو... ا حاالشد به خود اجازه فکر نادرست بدهد، ام یباعث نم نهایباز همه ا اما

 (!)یبدون شک آن دو بودند، با هم، سر صبح. چند بار پلک زد، نه، سراب نبود. چشمانش اعتماد نداشت

 !سارا از سر شب نبود. به هم فشرده شد شیدندانها ناخودآگاه

 !چه؟ یعنی نیا. به روبرو دوخته بود میاش را مستق یعصبان يچشمها

 در کنار هم؟ شیبه گرگ و م! آنها اعتماد داشت؟ هه هه به

 !يوا
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 .کرد یکار نم گریخشک شده و مغزش د شیگلو

و مستاصل به  دهیسارا رنگ پر. بودند ستادهیا اریاخت یهم متوجه حضورش گشته بودند و ب ییدونفر روبرو آن

بود  کشیکه نزد یرداشت و به درختبه عقب ب یرانداشت گام شیپاها يرو ستادنیانگار قدرت ا. دیرس ینظر م

فاصله هم  نیاز هم! خوب یلیخ ششناخت یم. بودند رهیاش به مهران خ يکم انرژ ي رهیخ يچشمها. زد هیتک

دانست  ینم. ستادیطاقت سرش را به درخت چسباند و منتظر ا یخسته وب. دهد صیتوانست طوفان را تشخ یم

 !دیبگو يزیخواست چ یاصال نم! دیچه بگو

به سارا کرد و دوباره نگاهش را به  ینگاه یبا نگران! را کم داشت یکی نیهم د،یکش ینفس محکم میابراه

 .کرد یم دایپ یراه دیبا! طوفان را گرفت يتوان جلو یدانست چگونه م ینم زیاو ن. روبرو داد

 ینم! کرده بودند که به اعتمادش پشت یکسان. آنها را له کند يخواست هر دو یم نشیبا نگاه خشمگ مهران

 ...است انیکه ع يزیبشنود؛ چ یحیخواست توض

به سارا  میو نگاهش برافروخته اش را مستق نیسنگ شیگامها. اسب را رها کرد و به طرفشان راه افتاد افسار

 !دوخته بود

بود که از علت خشم مهران مطلع باشد و  یدر سن. تکان داد يسر یبه پشت سر انداخت و عصب ینگاه میابراه

 .احساس او را درك کند یبه راحت

 .شان قرار داشت يدر چند متر مهران

 :دیکرد بگو یداد و سع رونیاش محبوس شده بود ب نهیرا که در س ینفس میابراه

 !دیلحظه گوش کن هی -

 یکه فکر م یهدفش سارا بود؛ کس. دید یرا نم میبشنود اصال ابراه يزیخواست چ ینم. دیشن ینم يزیاو چ اما

 !بزرگ کردن او صرف کرده ياز شش سال از عمرش را برا شیکرد ب

 یتوجه یب يبرا! سر کرده، متهم بود ادشیکه با  ییمدت عمرش و به اندازه روزها نیهدر دادن ا يبرا انگار

 !گرید یکیبا  تشیمیصم يبرا ش،یها

 .سارا بود يدو متر یکیدر  حال

! تعلل وجود نداشت، فعال سارا قادر به روبرو شدن نبود يبرا ییگشود، جا شتریچشمان خسته اش را ب میابراه

توانست  یقائل بود، نه م يادیاحترام ز شیبرا. شد یمانع او م يبه نحو دیبا. جلو آمد و مقابل مهران قرار گرفت

 !شود قهیسرش داد بکشد و نه با او دست به 
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 :گفت يبلند يتند و محکم و با صدا میفرود بر صورتش باال آماده بود که ابراه يرامهران ب يگره کرده  مشت

 !میما تنها نبود -

 .دوخت میبه ابراه شتریب حیتوض افتیدر يرا بار نشینگاه خشمگ. انداخت نییکرد، دستش را پا یکوتاه مکث

 :ادامه داد د،یتا او را متوجه خود د میابراه

 .و صادق هم همرامون بودن ردادیت -

 .دوخت میبه ابراه شتریب حیتوض افتیدر يرا بار نشینگاه خشمگ. انداخت نییکرد، دستش را پا یکوتاه مکث

 :گفت د،یکش یم ینفس کهیدر حال و

 !شکار گرگ میرفته بود!... گرگ -

. ه را در ذهنش تکرار کردکلم نیچند بار ا» گرگ« را که بر مغزش خورده بود، باز کند  یکرد قفل یسع مهران

چند  يصحبتها. کرد، در عذاب بودند یکه شبانه به گوسفندانشان حمله م یاز وجود گرگ انییبود روستا یمدت

 هیسارا همچنان به درخت تک. سارا انداخت هو بعد ب میبه ابراه ینگاه. آورد یرا در مورد آن بخاطر م ریروز اخ

 .زده و ظاهرا حالش بد بود

به آن سو اشاره  کهیدر حال. دیکش ینفس راحت. انداخت يبه پشت سر خود نظر گریبار د میصله ابراهفا نیا در

 :کرد، گفت یم

 .انیو صادق هم دارن م ردادیت -

و صادق  ردادیت. شدند صیشدنشان قابل تشخ کتریبا نزد. ستینگاهش را از سارا کند و به آن سمت نگر مهران

بود و جنب  ستادهیسارا و مهران ا نیهنوز ماب اطایاحت میابراه. کردند یرا بر دوششان حمل م يزیبودند که چ

 :ارامتر گفت میابراه رداد،یتر شدن صادق و ت کیبا نزد. خورد ینم

 !هم گرگ، کشته شده نیا -

دوش  يرو گرشیدوش صادق و سر د يسر چوب رو کیبسته شده بود و  يکه به چوب بلند یبه گرگ مهران

 .شد کیبه آنها نزد یگام. الشه خون آلود و داغون بود. کرد یبود، نگاه ردادیت

 یقینفس عم. فرو کش کرده بود گریطوفان د یداشت ول یعصبان يبه مهران کرد، هنوز چهره ا ینگاه میابراه

به طرف مهران راه  یبه آرام. بود یاز کار خود راض. زد یو صورتش را به سمت سارا چرخاند تبسم کمرنگ دیکش

 .افتاد
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مهران  »یچیه« هم به همان روش پاسخ داد میو ابراه» شده؟ یچ« اشاره کرد  میبه ابراه یبا نگاه صادق

 :با لذت و افتخار گفت ردادیهمچنان ساکت بود که ت

 !مایخودمون شکارش کرد دینیب یدکتر م يآقا -

حفظ کرده بود، رو به سارا کرد و  یشانیپ يکه رو یاخمبا همان . نگاه کرد ردادیبدون دادن پاسخ به ت مهران

 :آمرانه گفت

 !برگرد خونه -

 ستادهیدر خواب ا يمثل آدمها. چشمان سرخ شده اش پر از اندوه بود. دینشن يزیتکان نخورد، اصال چ شیجا از

 :کرد شیتر صدا یحرص نباریا. بود

 !سارا، با توام -

 :کرار کردمهران ت. به سمتش برگشت یسوال نگاهش

 !گفتم، برگرد خونه -

 يبرا یجان شیپاها ایگو. از درخت کنده شد و راه افتاد یبه آرام. فکر توانست مفهوم کلمات او را بفهمد یکم با

تا حال او را  ست،یمتعجب به دور شدنش نگر يچند لحظه ا. شدند یم دهیکش نیزم يگام برداشتن نداشتند؛ رو

 .بود دهیحال ند یب نیچن

 :دیدرهم پرس يسارا کامال دور شد، نگاه از او برگرفت و با سگرمه ها یوقت

 نش؟یبر یکجا م -

 :پسخ داد میابراه

 .نیبفهمند تا از امشب سر راحت رو بالش بذار یاهال دیبا ،یاصل دونیم -

 :کرد شیصدا میابراه. بعد پشت به آنها کرده راه افتاد. دمیفهم یعنیتکان داد،  يسر

 .دییایشما هم بدکتر؟  يآقا -

او بدون  یبا سارا بازدارد ول یاحتمال يتا مهران را از رفتن و دعوا دیبود که به ذهنش رس يتنها جمله ا نیا

 .توجه به راه خود ادامه داد

 :دنبالش رفت و صدا کرد يبلند يبا گامها. دکتر از هم گشوده نشده بود يهمچنان نگران بود، اخمها میابراه

 دکتر؟ يآقا -

 :داد، گفت یآب دهانش را قورت م کهیخود را مقابلش رساند و در حال میابراه. ستادیا مهران
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 !ستیخواستم، بهتون بگم سارا حالش خوب ن -

 :خود ادامه داد میمضطرب باال رفت، ابراه شیابرو ي گوشه

 !کشته شد ،يسگش، تاز -

 :نگاهش کرد ناباورانه

 !؟یچ -

 :تکان داد يتاسف سر با

 .کشته شد یعیز فجبه طر -

 :دیپرس رتزدهیمهران ح. دیکش یآه و

 چطور؟ -

 :انداخت نییسرش را پا میابراه

سارا، از هم  يدر مقابل چشمان همه مون، مقابل چشما. بود يکه، گرگ دوبرابر تاز دیدید. شد ریبا گرگ درگ -

 !شد دهیدر

 :با بهت گفت مهران

 د؟یتماشا کرد دیستادیا ن؟یکار کرد یشما چ -

 :جواب داد کالفه

 یبخوره ول يبه تاز میکن کیشل میدیترس یم یهمرامون بود ول يتفنگ شکار م؟یبکن میتونست یکار م یچ -

هم  يتاز یگرگ از پا دراومد ول. میکرد کیجلو و شل مینمونده هر دو مون رفت يبرا تاز یجون گهید میدید یوقت

 .از پا در اومد

 :دیمهم بود، پرس شیراکه ب یتنها سوال یبا ناراحت مهران

 شد؟ یسارا چه حال -

 :تکان داد يسر میابراه

چقدر  دیدون یتوله بود بزرگش کرده، م هی یرو از وقت يسارا تاز نیدون یگفتن نداره که، خودتون که م -

 .باهم بودن شهیهم. دوسش داشت

 :با چشمان سرخ و بغض کرده ادامه داد و

 !دوس نداره يتاز ياونو به اندازه  ایتو دن يموجود چیگفت ه یخودش م -
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 :فکر کرد و طلبکارانه گفت یکم ساکت

 ن؟یچرا سارا رو همراه خودتون برد -

 :زد یتبسم میابراه

به من  شیچند روز پ. سارا بود ينقشه، نقشه . میسارا ما رو با خودش برده بود نه که ما سارا رو برده باش -

ازم خواست دو نفر . ستیروستا بکنه ول کن ن هیادت به حمله به که ع یگرگ م؛یگرگه رو بکش دیگفت که با

 .ارمیکنم و با خودم ب دایرو هم پ گهید

 ن؟یکن یم داشیو کجا پ یک نیدونست یاز کجا م -

جهت  یشد حدس زد؛ با توجه به دو مورد قبل یم یبه سادگ رهیگ یقرار م شیکجا مورد حمله بعد نکهیا -

 ...اومدنش معلوم بود اما در مورد زمانش

 :دیمهران مصرانه پرس. سکوت کرد نیهم يبرا! نه ایاست که ادامه دهد  یدانست کار درست ینم. دیکش ینفس

 خب زمانش؟ -

 :خود را به دندان گرفت و ارام گفت ینییلب پا میابراه

 !میدونست یزمانش رو نم -

 :گفت رتزدهیح مهران

 اونم اومد؟. نیروز رفت هی یشانس رنطویهم یعنی-

راستش را  دینداشت با يچاره ا. ستینکند ول کن ن افتیدانست معلمش تا پاسخ درست در یخوب م میابراه

 :گفت یم

 !میداد کیکش یاپیما با امشب، پنج شب پ. نبود ینه شانس -

راستش را  دینداشت با يچاره ا. ستینکند ول کن ن افتیدانست معلمش تا پاسخ درست در یخوب م میابراه

 :گفت یم

 !میداد کیکش یاپیما با امشب، پنج شب پ. نبود ینه شانس -

 :تکان داد يسر یعصب! آراسته شد زیبه گل بود به سبزه ن به

 نیمثل هم! دیفهم یطور بود مهتاج خانوم م نیاگه ا یاز خونه است؟ ول رونیسارا پنج شب تمومه که ب یعنی -

 !امشب
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 يدانست که مهران رو یخواب بود، هم خسته و هم نگران، خوب م یهم ب. دیبه سر خود کش یدست میابراه

 :هر چند دروغ اصال در ذاتش نبود. دیرا بگو قتیبود حق ریاما ناگز. دارد تیسارا چقدر حساس

 ...گذشته يشبها -

 :ادامه داد یلیم یکرد و با ب یمکث

تا  میداد کیاز اول شب کش بایچند شب گذشته تقر نیهم ينصفه شب حمله کرده بود برا شیگرگه دفعات پ -

خونه، خب  میگشت یبرم نیهم يشه، برا ینم داشیپ گهیصبح د یکه نزدک میدونست یم. صبح يها یکینزد

مکان علت حمله گرگ ا هامشب ب یول. اون تو اتاقش بود. رفت یکردن سارا م داریب يبرا یمهتاج خانوم وقت

 .دیهم متوجه شد نیهم يبرگشت به موقعش فراهم نشد، برا

 د؟یکار کرد یچ يبا تاز -

 :شد نیباز غمگ نگاهش

 .شد ریهم د لیدل نیبرا هم. میخاکش کرد -

 :گفت شتریب یماسمال يبرا میابراه. تکان داد يسر دمیبه عالمت فهم مهران

به محض تموم  نیهم يبرا. دیبش بتشیشما متوجه غ نکهینگران ا! راستش سارا هم ناراحت بود و هم نگران -

 یهوا روشن شده بودو با وجود گرگ رو دوشمون حرکتمون کند تر م گهید یشدن کار خواست زودتر برگرده ول

 يکنم برا شیسارا رو همراه منتا  ارنیو صادق گرگ رو ب ردادیگفتم ت ستیحال سارا خوب ن دمید یوقت. شد

 .میاونا اومد هم ما جلوتر از نیهم

 :کرد شیصدا میبرگشت برود که باز ابراه. بود دهیالزم بود بشنود شن آنچه

 !لحظه هیدکتر ،  يآقا -

برداشت و همراه خود  نیزم ياز رو يدوان دوان به طرف دوس تانش رفت و دو اسلحه شکار میابراه. ستادیا

 :به مهران گفت مشانیآورد و در حال تقد

 ؟یاصل دونیم نیایشما هم م یراست... دیلطفا با خودتون ببر. مال سارا هست نایا -

 .امیسر به سارا بزنم ب هیآره، اول  -

 !نیبدون ستیرو بد ن یموضوع هیفقط  -

 ؟یچ -

 دونه یمقصر م يسارا خودش رو تو کشته شدن تاز -
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 چرا؟ -

 :گفت یبا آه همراه

 !رگهخورده نه به گ يبه تاز رشیکنه ت یفکر م -

 طور بود؟ نیواقعا ا -

 :شانه اش را بل انداخت میابراه

هم  يکدوممون به تاز ریت ستمیمطمئن ن یول. میزد ریچند ت یعنی. میکرد کیهر دو مون شل. دونم ینم -

 .اصابت کرد

 :قاطعانه گفت مهران

 !هیخوب راندازیسارا ت یول -

 :کرد دییهم تا میابراه

خورده بود  ریهم ت يوسط تاز نیبه هر حال ا ده،یچیو گرگ به هم پ يبود وتاز کیاونجا تار یول نطوره،یهم -

اونو  نقدریا یاز همون بچگ یعنیشناسم  یسارا رو م یخودش به سگه اصابت کرده، از وقت ریو سارا معتقد بود ت

فته پلک هم که فکر کردم از حال ر يطور ،کرد ینگاش م رهیزانو زده بود و خ يتاز شیپ. بودم دهیداغون ند

 .زد ینم

 :فاصله ادامه داد یو با کم... کال سانسور کرد که تکانش داده بوده و و

داشت که هنوز زنده بود، من  دیسارا تاک یرو از پا انداخته بوده، ول يبهش گفتم که گرگه قبال تاز یه... اممم -

 .میو سگه رو دفنش کرد میگودال کند هیبه هرحال ! کشتمش

 :گفت يبا اندك فکر مهران

 شه ینم لیبه بچه ها بگو امروز کالس تشک ،ير یم يدار م،یابراه یراست -

 .باشه، حتما -

 .فکر کند یداشت کم ازین. راه افتاد ادهیاسب را به دست گرفت و پ افسار

سر ممکن بود  ییبا آن خشمش چه بال دیشیاند یم یبود هم از دست خودش و هم از دست سارا، وقت یعصبان

 شیرا با منطق پ شیتوانست به او بقبوالند که کارها یواقعا چگونه م.توانست خود را ببخشد ینم اورد،یسارا ب

پا  ریرا ز يادیز يمرزها دیترد بدون یانجام نداده ول يبد ادیدانست که کار ز یهر چند در ته دلش م. ببرد
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 یبه خانه م یدانست وقت یواقعا نم. ورده بودخ يبد يمطمئنا با از دست دادن سگ محبوبش ضربه . نهاده بود

 چگونه؟ یول. کرد یعاقالنه تر عمل م دیبا. کند شیدعوا ایاش دهد  يدلدار دیرسد با

ها  یسادگ نیشد به ا یباورش نم. بود يهنوز از دست خود به خاطر شک به او کفر. کرد ینم ياری ذهنش

 شد؟ یشد چه م یمانعش نم میکرد اگر واقعا ابراه یپا نهاده، فکر م ریمنطقش را ز

 دنیشیمانع اند يقو یجواب ساده بود چون حس! مغزش توقف کرده بود یلحظات يکرد چرا برا یفکر م مدام

 ...کیبه ... کیحس به . درست شده بود

 !همسر؟ ایعشق؟  کی... کی... چه؟ کیهمراه،  کی! خواهر کیدوست،  کیچه؟  کیبه  واقعا

قبول  يبود که روز یدختر همان امانت کوچک نیا. دلخور بود يگریاز هر کس د شیروزها از دست خود ب نیا

سارا . بود دهیبزرگ شدن را نفهم نیا ریبزرگ شده بود که س ده،یکه آنقدر نرم نرمک قد کش يدختر. کرده بود

، امروز کل فکر و قلبش را به  لفعا شیکودك ب نیا یول. بود روزیو شلوغ د طانیدر تصور او همچنان کودك ش

 .اجازه و نادرست یب! اجازه یاشغالِ ب کی. تصرف خود درآورده بود

بوده که به  یکرد که تمام حس و دقتش به او به خاطر قول یم لیفکر را تحم نیچند مدتها بود به خود ا هر

 !شده ندیدلخواه و خوشا يامر شیزد که مدتهاست توجه به او برا یم بیوجدان آگاهش نه یفرامرزخان داده ول

 .اش شده بود یفرد زندگ نیسارا مدتها بود مهمتر! خود يکند؟ حداقل نه برا بیتوانست تکذ یم مگر

 !و سارا میابراه

 »یلعنت «دیبه درخت کوب یرا بست و مشت محکم چشمانش

 .شتریب یبا فراغ گرید یافکارش، اما زمان لیتحل يالزم داشت برا يشتریفرصت ب. راه افتاد دوباره

 .بود دهیعمارت رس یکینزد به

نهاده ، خواست جلوتر  شینشسته و سر بر زانو يتاز يکه در مقابل النه  دیبه دور وبر سارا را د ینگاه کوتاه با

مهتاج . منصرف شد و راهش را به سمت ساختمان کج کرد. انجام دهد دیبا يدانست چه برخورد ینم یبرود ول

 :داد حید و مختصر توضخانوم را صدا کر

سارا رو  يو بازو رونیب نیفقط حاال بر. دم یم حیهم کشته شده، بعدا توض يتاز ست،یحال سارا خوب ن -

 .نیهم به کارش نداشته باش يکار... داخل نشیاریحرف ب یو ب نیریبگ

 ومد؟یاگه ن -
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 نیخوابه، بذار یب یلیخ. بخوره يزیکنم بتونه چ یفعال هم فکر نم! ارمشیم امیم نجامیهم خودم ا ومدین. ادیم -

 .بخوابه یکم

با . کرد تیبه داخل خانه هدا یاو را گرفت و به آرام يبازو. او عمل کرد يمطابق گفته  قایخانوم دق مهتاج

و چشمان  دهیرنگ پر. خواباند یراحت یمبل ياو را به سمت سالن برد و رو. روبرو نشد یمقاومت قابل توجه

 .داشت یتازگ شیراسرخش ب

خواست  یفعال نم. ندیراحت شد؛ نگذاشته بود او را بب یمهران هم کم الیهم افتاد، خ يچشمان سارا رو یوقت

 .با او روبرو شود مایمستق

شدن  کیبا نزد. رحمن هم آنجا بود یحت. قرار داشت دانیگرگ وسط م يشلوغ بود و الشه  یاصل دانیم

 :آقا مخاطب قرارش داد میمهران کر

 !کردن يبچه ها چه شاهکار نیبب ایب ر،یدکتر، صبح بخ يسالم آقا -

 .ریسالم، صبح شما هم بخ -

. به او دوخت ینگاه نگرانش را آن میابراه. دیخواب یکوتاه يلحظه  يمهران سرو صدا برا يصدا دنیشن با

 :آقا رجب مغرورانه گفت. دادند یگوش م گرانید زیآم نیتحس يبه حرفها يگوشه ا کیو صادق هم در  ردادیت

 .تونن مراقب روستامون باشن یکم کم م گهیجوونا د نیدکتر، ا دینیب یم -

 :رحمن رو به او گفت. حوصله نداشت ادیز. تکان داد يفقط سر مهران

 !ظاهرا شاهکار اون بوده ،ياوردیچرا سارا رو با خودت ن -

 :شد کتریحرف به او نزد نیا با

 کجاست؟ -

 خونه -

 حالش چطوره؟ -

 !يدیموضوع سگش رو که شن -

 اوهوم -

 .حالش بده -

 :زد يلبخند رحمن

 شه ینم شیدختر اصال ترس حال نیا. کردن يعجب کار یول -



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا امیدوار   – یوحش يآهو

wWw.98iA.Com ٣٥٠ 

 :کالفه گفت مهران

 !کار کنم یدونم باهاش چ ینم گهید -

 .داره يچرا؟ اون که ازت حرف شنو -

 :زد يپوزخند

 !کارش مشخصه نیاره، کامال از ا -

 :مهران زد يبه شانه  یدست

 ...کرده رییتغ یلیاون خ. ریبهش سخت نگ ادیز -

 .حرف از او دور شد نیبا ا و

 :بلند گفت يآقا با صدا میرح

دکتر سارا خانوم رو هم خبر  يآقا یراست. میتشکر از بچه ها برنامه دار يبرا. نیجمع ش نجایساعت نه همه ا -

 !نیکن

 ردادیصادق و ت. و صادق کنار هم بودند ردادیو ت میابراه. به دور و بر انداخت ینگاه» باشه« با گفتن  مهران

 .کرد یبه مهران نگاه م نهیزده و دست به س هیتک واریبه د مینشسته و ابراه نیزم يرو

 یحال به نظر م یبه خود دادند و از جا برخاستند،خسته و ب يهر سه تکان مختصر. شد کیبه آنها نزد یوقت

 :خطاب به آنان گفت يبا لبخند. بود شانیسر و وضع آشفته شان نشان شب زنده دار. دندیرس

 حال قهرمانان روستامون چطوره؟ -

 :باالجبار صادق جواب داد. هم سکوت کرده بود میابراه. حرف زدن نداشت يکه نا ردادیت

 .دنیکه پنج روزه نخواب میارتش شکست خورده رو دار هیحال  -

 چرا شکست خورده؟ -

 :با تاسف گفت صادق

افتاد حال همه مون  يکه برا تاز یبه هر حال با اتفاق. میشق القمر که نکرد ،ییاونهم چهارتا میگرگ گرفت هی -

 .گرفته شد

 :حال گفت یب ردادیت

 .میبخواب رمیهفته بگ هی دیکه با ادیخوابمون م نقدریدکتر ا يآقا یول -

 :باال رفته گفت ییزد و با ابرو یتبسم مهران
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 !يکور خوند یهفته کالس رو دو دره کن هی یتون یحرفا م نیبا ا یکن یاگه فکر م -

 :گفت یصادق به شوخ. خورد نیچ ردادیت ینیب پشت

 ...نگو يزیچ گهیتو د ردادیت -

 :رو به مهران ادامه داد و

اونم تازه به زور  میبرگشت یتا وقت دهیه خوابگرفت میدیسخت گذشته، هر شب که رس یلیخ چارهیب نیبه ا -

 !میکرد یم دارشیب

 :کرد یاخم ردادیت

ذاشت  یشما م يهم مگه هر و کر خنده ها گهید يتازه شبها میا؟ امشب که فرصت نشد چشم رو هم بذار -

 ...که

خواهد خفه اش کند  یو آنچنان با خشم به صورتش نگاه کرد که انگار م دیچرخ ردادیبه سمت ت کدفعهی میابراه

که در دم خفه  ردادیت. انداخت رینگاه مضطربش را به سمت مهران برگرداند و سپس سر به ز یحرف چیه یو ب

 !شد

 د،ینپرس میکه ابراه یسوال. بود یکرد؛ منتظر سوال یرا نگاه م میمهران داشت ابراه. سکوت برقرار شد یلحظات

 :دیدر عوض صادق پرس

 وره؟سارا حالش چط یراست -

 :داد جواب

 .ستیخوب ن ادیز -

 :تکان داد يسر صادق

 .حق داره -

 کجاست؟. نمیب یآقا ابوالفضل رو نم! صادق -

 !خبر نشه ایزود نیبه ا دوارمیاحتماال هنوز خبردار نشده و ام. دونم ینم -

 چرا؟ -

 .آخه حوصله دعوا ندارم -

 ؟یدعوا برا چ -

 !گهیبرا پنج شب گذشته د -
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 :دیپرس متعجب

 ؟يمگه تو هم نگفته بود -

 نه -

 چرا؟ -

 !امیهمراتون ب دیگفت منم با یهم م ایگفت نرو  یم ایگفتم بهش،  یچون اگه م -

 !معلومه دوست داره. داره یچه اشکال نیخب ا -

 :جواب داد يجد یلیخ

 .ادیخواستم همرامون ب یخب من هم چون دوسش دارم نم -

 :شد قتریمهران دق نگاه

 حقو نداره؟ نیاون ا یول ینگران اون بش يتو حق دار یکن یچرا فکر م -

. میکنه برادرم زن و بچه داره تازه من و نرگس هم بهش وابسته ا یمن و اون با هم فرق م طیشرا نکهیبرا ا -

 .من فقط خودمم یول

 :برگشت میهوا به سمت ابراه یب مهران

 ؟یساکت نقدریتو چرا ا -

 :را جمع کرد حواسش

 !کنن یمن صحبت م يدوستان به جا... اممم -

 ؟يتو هم به خونوادت نگفته بود ؟یتو چ -

 !میکن یلشکر کش میخواست یچون نم. میکدوم نگفته بود چینه، ه -

 !نجاستیپدرت ا یول -

 !ستنین ریسختگ ایبعض يبله، تازه باخبر شدن و خوشبختانه به اندازه  -

همان  يسارا رو. وارد سالن شد. وجود نداشت یخبر خوش. بود دهیم پرسمحض ورود حالش را از مهتاج خانو به

آهسته از . و خون آلودش را به تن داشت یخاک يهنوز لباسها. چشمانش بود يرو شیو بازو دهیمبل دراز کش

 :دیمهتاج خانوم پرس

 ن؟یچرا لباسهاش رو عوض نکرد -

 :دیشن پاسخ
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 .میفتادیاش نلباسه ادیبد بود که به  نقدریحال خودش ا -

 .دیاریبراش ب زیدست لباس تم هیخب،  یلیخ -

 :کرد شیشد و صدا کیخروج مهتاج خانوم به مبل نزد با

 !ســـارا؟.. سارا؟ -

با . احتماال خوابش برده بود ،يهمراه با خمود یسرخ کیسرخ بودند؛ . چشمانش برداشت يرا از رو شیبازو

 !زد، وقت دعوا بود انگار یقلبش هم تندتر م. برخاست و نشست عیمهران سر دنید

 :لب گفت ریبودند که مهران ز نیغمگ يبه قدر چشمانش

 ؟يبا خودت چه کرد -

 :بلندتر گفت یکم و

 .میپاشو بر -

 کجا؟ -

 .بچه ها هم هستن هیبق. کار دارن(!) ها یبا شکارچ نکهیمثل ا ،یاصل دونیم -

 :آرام گفت. نتوانست آن را درسته پس بدهد هر چه کرد یول دیکش ینفس

 .امیمن نم -

 چرا؟ -

 :پاسخ داد کالفه

 .امینم... دونم ینم -

 :باالتر رفت شیگذاشت و طلبکارانه صدا بشیانگشت دست راستش را داخل ج چهار

. یکن یخودت باشه قبول نم تیو شخص ییبکن که در حد توانا ییکارها ،يدختر هیگم تو  یبهت م یوقت -

 ؟يکه حق با منه و توان روبرو شدن با حوادث ناگوار رو ندار یکن یالاقل حاال قبول م

 :گفت تیبرود که؛ با عصبان یبار هر حرف ریشد ز ینم لیدل ینداشت که نداشت ول حال

 .دارم -

 :دستش داد و گفت یآب وانیمهران ل. را از او گرفت و سرفه کرد شتریخشک شده اش اجازه اعتراض ب يگلو

 .همه اونجان هیبق کهیدر حال ،يایب يخوا ینم ای یتون یهم نم نیهم يبرا! يندار!... بخور -
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. رود یو م ستدیا یهمراهش سر پا م يپسرها نیاو هم درست ع ندیرفت تا بب یم. بود نیا انیپس جر آهان،

 :برخاست و تند گفت

 .تونم یم دینیتا بب امیم -

 نیدانست ا یهمه سال اگر نم نیبعد از ا گرید. پوستش گذشت و نگاهش مهربان شد ریاز ز یکمرنگ خنده

 :آهسته تر گفت. کرد یدر هوش خود شک م دیکند با یرا چگونه راض یفسقل يسارا

 .ساختمون منتظرم رونیمن ب. ایاول لباسهات رو عوض کن، بعد ب. باشه -

. در کنار مهران توقف کند به راه افتاد نکهیو بدون الباس عوض شده از ساختمان خارج شد، اخم داشت  یوقت

 يگامها. به دنبالش روان شد. خودش بود یلجباز و دوست داشتن يسارا قایدختر دق نیا. تکان داد يمهران سر

 يتاز ياز کنار النه  یوقت. دیشد فهم یبدون دقت هم م یرا حت نینبود، ا شهیمحکم هم يسارا همان قدمها

 .شد یبرد و فشرد، داشت خفه م شیشد دستش را به سمت گلو یرد م

چهره  دن،یشد، نوع راه رفتنش، طرز نفس کش یم دهیغم در تمام حرکاتش د. بود دهیچند گام بلند کنارش رس با

 .به سکوت گذشت يا قهیچند دق. نبود دایدر آن پ یکه رنگ يا

 يبه دلدار ازیآمد سارا ن یم شیکمتر پ. نداشت ادیرا زکار  نیتجربه ا. کرد یسر صحبت را باز م يبه نحو دیبا

 :گفت یبه او نگاه کرد و به آرام یچشم ریز. داشته باشد

 .متاسفم يبه خاطر تاز -

 .پاسخ ماند یشد و حرف او ب دهیسارا باز به سمت گردنش کش دست

او، کوتاه  يبا توقف اجبار. ستادیمقابل سارا ا. داشت ازیتازه کرد، چقدر به آن ن ژنیرا پر از اکس شیها هیر

 :گفت مینگاهش کرد و مال

 ؟یحرف بزن يخوا ینم -

 .بغض راه تنفسش را بسته بود. برگشت گرید یسارا به سمت صورت

 :خود ادامه داد مهران

 شد؟ یچ نمیبگو بب! کن برام فیتعر -

 ایخدا! شد یشد که نم ینمداخل آن کوچکتر  يفشرد توپ گنده  یرا م شیهر قدر گلو. دستش باال رفت باز

 .دستش را از گلو به سمت دهانش سر داد! شد یاوضاع داشت بدتر هم م

 :مخاطب قرارش داد یمهربان لحن



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا امیدوار   – یوحش يآهو

wWw.98iA.Com ٣٥٥ 

 خوره؟ یحالت به هم م -

به  يزیکرد چ یافتاد احساس م یم يصحنه مرگ تاز ادیهر بار که . بود نیاز ا ریغ یکرد ول یاشاره سر نف با

. ساخت یحالش را دگرگون م يشده تاز دهیتن در يآور ادیبندد و  یراه تنفسش را مآورد و  یفشار م شیگلو

 چیحرف زدن نداشت، حوصله ه صلهحو. رفت یبه شمار م شیبرا یکه که توله بود دوست خوب یاز زمان يتاز

 .بود یخال یلیکنارش خ يتاز يجا. نداشت يکار

 :کرد شیصدا دوباره

 !ســارا؟ -

 :مهران گفت. به سمتش برگشت یجیبا گ نگاهش

 !یش یسبک م یحرف بزن -

 :زده اش داخل دست گرم مهران قرار گرفت خیدر داخل چشمانش بهت بود که دست  هنوز

 !بگو -

 :چقدر چهره اش مهربان بود مثل کالمش. به او زل زد متعجب

 ؟یبگ يزیچ يخوا ینم یخانوم -

 يبهتر تیاگر در موقع دیشا! تازه يتجربه ا! شد یشت گرم ممتصل شده باشد، دا يبه منبع انرژ نکهیا مانند

 !!...بود

 :بکند، لرزان گفت یدستش تالش دنیکش يبرا نکهیا بدون

 !برام بود یرو که سالها دوست خوب يتاز... د؟یفهم یم... خودم کشتم يبا دستا... سگم رو... بگم؟ یچ -

 :گرفته ادامه داد ییبا صدا و

 !آره از توانم خارجه... تونم تحمل کنم ینم. شم یدارم خفه م -

گونه اش  يرو یبه آرام یاشک. مهران دستش را آرام فشرد. پر از بغض و چشمانش اشک آلود شده بود لحنش

 !نیتسک! آرامش نیبه ا! داشت اجیاحت یمهربان نیچقدر به ا. دیچک

 ...ستیاو قرار داد و گر نهیس يسرش را رو یک دینفهم

گونه اش  يرو یبه آرام یاشک. مهران دستش را آرام فشرد. و چشمانش اشک آلود شده بودپر از بغض  لحنش

 !نیتسک! آرامش نیبه ا! داشت اجیاحت یمهربان نیچقدر به ا. دیچک

 ...ستیاو قرار داد و گر نهیس يسرش را رو یک دینفهم
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حرکت ماند، سپس دستش را رها کرد و او را نرم به  یکوتاه ب يشده لحظه ا ریسارا بود؟ مهران غافلگ نیا

چقدر دوست داشت خم شود و . ستینگر یصدا او را م یو مهران آرام و ب ختیر یاو اشک م. آغوشش فشرد

 ...(!)هم دیشا. آمده اش بگذارد رونیب ياز روسر يموها يصورتش را رو

که به آغوشش  انیدختر کوچک گر نیا. ستچشمانش را ب يا هیثان يداد و برا رونیرا سفت و سخت ب نفسش

 !حاللِ حالل! پناه برده بود، محرمش بود

بهتر  يطور نیا. سپرد یصبحگاه یکرد و نگاهش را به آسمان آب یاش را خال نهیکرده در س رینفس گ گرید بار

 !بود

 یچقدر خجالت م. انداخت نییو سرش را پا دیکش رونیاز آغوش مهران ب یشده بود، خود را به آهستگ آرام

رحمانه  یکه ب دیشن یضربان قلب خود را م يصدا. پناه شده بود یب! شد چه کرده یباورش نم زیخود ن! دیکش

 .زد یاش ضربه م نهیس يبه قفسه 

 :گفت یبا تبسم کمرنگ! داشت یحس خوب. انگار آرامتر بود مهران

 ؟يبهتر -

 :مهران گفت گریکرده بود؟ بار د یغلط االن چه! يوا. پاسخ داد و نه نگاهش کرد نه

 م؟یبر -

اما نه، هر گز اهل . کرد یفرار وجود داشت فرا م يبرا یدستش را مشت کرده بود اگر راه. سکوت بود پاسخش

 :بود گرید تیلحن مهران مهربانتر از هر موقع. فرار نبود

 .شده ها، همه منتظرمون هستن رمونید -

 :ادامه داد د،یخند یارام م کهیدر حال و

 !ایاونا هم دفعه اول رو به تذکر دادن اکتفا نکردن، مثل بعض يدید -

 :کرد دیو تاک دیکش یقیمهران نفس عم. هم بر صورت سارا نشست يلبخند

 .عجله کن -

 :بعد سارا شکست یسکوت حاکم را کم. افتادند راه

 .نیکه سرم رو درسته ببر نیهست یکردم اونقدر از دستم عصبان یفکر م -

 :را بل داد شیابرو مهران

 بابت؟ -
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 :گفت ریسر به ز سارا

 !گهیخب، شب گذشته د -

 :اصالح کرد مهران

 !البته پنج شب گذشته -

 :مهران خود گفت. دانست یرا م زیپس همه چ اوخ

 !به وقت خودش يهر کار یول! يهم اشتباه فکر نکرد ادیز -

 .دیآ یها کوتاه نم یسادگ نیبه ا رشیگ معلم سخت نیدانست ا یبه هم فشرد، م یرا کم لبش

 :دیچیدر جمع پ يشدن سارا و مهران همهمه ا کیبا نزد. شلوغ بود یاصل دانیم

 ...سارا خانوم... دنیرس... اومدن -

 :گفت یم يزیچ یهر کس دنشانیبا رس و

 نیاومد نیکرد يخوب کار زاد،یدست مر ن،یخوش اومد! نیساار خانوم آفر ر،یسالم، صبح بخ -

نفس ! به سرعت سارا را ورانداز کرد، تعجب کرد مینگاه ابراه انیم نیدر ا. دانست پاسخ کدام را بدهد ینم سارا

 !دیکاو یرا م میخبر از نگاه مهران که چشمان ابراه یب! دیکش یراحت

دوباره  یجان دنشیبا د ایآنها هم گو. داد یبا سر سالم. به اطراف چشمش به دوستانش افتاد یدر نگاه سارا

 .بودند افتهی

 :گفت يآقا ضمن نشان دادن گوسفند میرح

کنه، آخه اگه  یخواد براشون قربون یگوسفند م هیتشکر از بچه ها که گرگ رو شکار کردن  يآقا کاظم برا -

 یو همه اهال میناهار آبگوشت بپز يبرا میگرفت میما هم تصم. کار امروزشون نبود گله اش تار و مار شده بود

 همه موافقن؟. هم با من لشیوسا هیبق. میدور هم بخور

 :آقا بلند گفت میرح. بود ختهیو بله در هم آم یخنده و شوخ يصدا

 ...صلوات بلند هی یقربون یپس برا قبول -

 :شد و گفت کیبه آغوش داشت به سارا نزد یتوله سگ کهیرحمن در حال انیم نیا در

 .دیبزرگش کن دیر کردم دوس داشته باشفک ه،یتاز يتوله  نیسارا خانوم، ا -

 :کرد و گفت یمتعجب نگاه سارا

 ؟یچ یعنی -
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 :تبسم زد رحمن

بعدش هم سگ من دو تا  دندیپلک یدور وبر هم م یلیاواخر خ نیسگ نر بود و سگ منم ماده، ا هی يخب تاز -

 آورد ایتوله خوشگل به دن

 :در حال نشان دادن توله ادامه داد و

 هیتاز هیشب شتریب نیا -

 :زد و توله را از دست او گرفت يلبخند سارا

 شباهت داره يواقعا به تاز -

 :نوازش بچه سگ گفت ضمن

 خوره؟ یم ریهنوز ش که،یکوچ -

 اره -

گرفته  ریاز ش یزنم تا بهم عادت کنه، وقت یمادرش من هر روز بهش سر م شیپ نیخب، پس برش گردون -

 خودم شیپ ارمیشد م

 .دیبزرگش کن دیتون یخودتون هم م یباشه، ول -

 :جواب داد مصمم

 مادرش باشه شیپ دینه گناه داره، بذار -

 .دارم یفعال امانت نگهش م يخب، هر طور شما بخوا یلیخ -

 :دیصادق پرس. شدند کیتفنگدار به او نزد سه

 ؟یخوب -

 :دیکش یآرام نفس

 .آره بهترم -

 :گفت ردادیت

 دفعه؟ هیچطور شد  ،يکه داغون بود شیبابا، دو ساعت پ -

 :تعلل گفت یبه مهران کرد و با کم ینگاه نامحسوس. دستپاچه شد مختصر

 د؟یکار کن یچ دیخواه یحاال م ه؟یبرنامتون چ یراست -

 :گفت هیاز بق عتریسر ردادیت
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 خوابم تا ناهار یم رمیگ یرم تخت م یمن که م -

 :دیاو کوب يبا مشت به بازو صادق

 بلتن يا -

 :رو به سارا گفت و

 !برم خونه دیمن که با -

 :سکوتش را شکست يهم روزه  میابراه

 ...ندارم، اگه تو يمن کار یول -

 :کالمش آمد و رو به سارا گفت انیم مهران

 !کار دارم یمن باهات کم -

 :سخن خود را ناتمام رها کرده گفت میابراه

 پس تا وقت ناهار، خداحافظ -

 :سارا بلند گفت. از آنها دور شد و

 !ستایلحظه وا هی میابراه -

 :سپس رو به مهران گفت و

 .گردم یاالن برم -

سپس دوان دوان به . دینشن يزیردو بدل شد که مهران چ نشانیرفت و چند جمله کوتاه ب میطرف ابراه به

 :سمت مهران آمد و گفت

 .میبر -

 :گفت یمسافت یپس از ط. راه افتادند. دیرس یگرفته به نظر م یکم مهران

 ؟يوقت که دار -

 ؟يچه کار يبرا -

 :دیرس یبه نظر م متفکر

 .کمک الزم دارم یکم -

 :زود گفت. نداشت دنیبه مهران، پرس کمک

 البته -
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 :ارسال شد شیبرا يکلمه ا کی پاسخ

 !خوبه -

مهران جعبه  دنیبه محض رس. نشدشان رد و بدل  نیبه مقصد ب دنیتا رس یصحبت. به سمت مطب بود ریمس

 :کرد، گفت یم تیهدا نهیاو را به طرف اتاق معا کهیبرداشت و دست سارا داد و در حال یخال يا

 .نیجعبه بچ نیداخل قفسه رو داخل ا يکتابها -

 :گفت عانهیمط

 ن؟یباشه، هم -

 :و در هم بود يجد یاش کم افهیق

 !یکار کن یجمع کن، تموم که شد بگو تا بگم بعد چ ناروینه، تو حاال ا -

در سکوت کتابها را  یکم... بود آن هم بعد از  یم نگونهیا دیاصوال نبا. در دلش انداخت یسرد مهران شک لحن

 دیبا. گرفت یکه نفسش را م يداد طور یفکرش را قلقلک م يزیچ. تمر کز نداشت یبه جعبه منتقل کرد ول

دو سوال در  یکی عیسر. کرد یم ارضااش را  يکنجکاو دیبا. کتابها را سوا کرد انیاز م کرد؟ دو کتاب یچه م

کرده  فیبه آنجا هر چه در ذهن رد دنیاما بارس. رفت يآنها به اتاق کنار دنیکرد و به بهانه پرس فیذهنش رد

 :دیپرس یبا تعجب! دیچ یاش را داخل ساك م یمهران داشت لوازم شخص. بود فراموشش شد

 د؟یبر دیخواه یم ییجا -

 بله -

 :دیآرام پرس. نبود لیدل یگرفتن نفسش ب انگار

 کجا؟ -

 :پاسخش را داد یتفاوت یب لحن

 تهران -

 :دلش هم، با نفسش هم آوا شده بود، مضطرب گفت حاال

 افتاده؟ یاتفاق -

 :دیپرس اطیبا احت د،یرس یبه مشامش نم یخوب يبوها. نداد ینگاهش کرد و پاسخ یچشم ریز

 د؟یگرد یبر م یک -

 :دیمصرتر پرس. در کار نبود یهم پاسخ باز
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 د؟یمون یچقدر م -

 :چهره اش تلخ بود و حرفش تلخ تر. و نگاهش کرد برگشت

 !شهیهم يبرا -

حق نداشت . نه، او حق نداشت! کرد یم یشوخ دیشا. هراسان به او نگاه کرد. مات شده بود! يضربه ا عجب

 .شده بود رهیبه او خ يدیام يروزنه  دیبه ام. برود

 .کرد یتفاوت داشت لوازمش را جمع م یب مهران

 يحاال برا. قابل تحمل بود ریغ شیبرا شیچند روزِ سفرها! مرد یرفت، م یاگر او م. نمود یتاب م یب دلش

و نبود ا یوقت. افتاد نیدستش سست شد و کتابها از دستش به زم. دیترس یروز م نیا دنیچقدر از رس...  شهیهم

 !داشت یتیکتاب چه اهم

 .به او کرد و دوباره مشغول کارش شد یینگاه گذرا مهران

 :دیوارفته پرس ییبه صدا سارا

 چرا؟ -

 :دیباز پرس! حرف پشتشان بود یکل یعنی! شد یمهران کالفه م گاهیگاه و ب يسکوتها نیچقدر از ا يوا

 افتاده؟ یشده؟ تو تهران اتفاق يزیچ -

 !نه -

 :دیقرار پرس یکرد؟ ب یچه م دیکلمه، با کی نیهم

 شده؟ یچ ؟یپس چ -

 :دیکرد، بلندتر پرس دایادامه پ یآن سکوت لعنت یوقت

 افتاده؟ یآخه چه اتفاق -

 :اتییمحتاطانه رفت سراغ جز. داد یبد م یبدجور گواه دلش

 د؟یگرفت یمیتصم نیچن یک -

 امروز نیهم -

 :فتبغض کرده گ. بود دهیتا پشت چشمش رس اشک

 د؟یبر دیخواه یم یک -

 .رو جمع کردم لمیهر وقت وسا -
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 :دیکوب نیرا به زم شیپا. اشکش شود ختنیاش را به دندان گرفت تا مانع ر ینییپا لب

 ؟یآخه برا چ -

 یکند، م افتشینخواست در یدر واقع پاسخ در آن نگاه نهفته بود ول. کرد افتیبود که در ینگاه چپ پاسخش

 :گفت یتند و عصب. خواست بشنود

 !داره یعلت یشه، حتم یکه نم ينطوریچرا؟ هم -

 :اخم گفت با

 ؟یدون یتو علتش رو نم یعنی -

 !تا بدونم دیشما بگ -

 :خشن شده بود یاش کم چهره

 ... بار با تنِ نیشم و دنبالت بگردم و ا داریروز از خواب ب هیچون دوس ندارم . گم یبهت م ؟یبدون يخوا یم -

 :سخت بود شیگفتنش هم برا د،یکش یپوف

 ؟یفهم یاز تحملم خارجه؟ م! تونم ینم. جونت رو برو بشم یبا تنِ ب -

نه حاال، اشک از چشمانش  یکند ول افتیتوانست در یحرف م نیحس خوب از ا یبود کل يگریوقت د هر

 :ختیر نییپا

 ... یقول م دینیبب -

 :دست اشاره کرد تا حرفش را قطع کند و گفت با

به هر زبون و ! يدلت خواسته کرد يهر وقت هم هر کار یول يداد ادیقولها ز نیاست سارا، تو از ا دهیفا یب -

 ...باهات حرف زدم اما  دهیکه به نظرم رس یفن

 .تمام رها کرد و مشغول کارش شد مهیرا ن حرفش

 :ملتمسانه گفت. گشت یدنبال راه چاره م یبا ناراحت! دانست چه کند یمستاصل نم سارا

 ...و  دیرو رها کن نایارزش ندارم که به خاطر ِ من ا نقدریمن ا. هیروستا ضرور نیا یاهال يحضور شما برا -

 :راه چاره گفت يدر جستجو. گذاشت مهیسرزنش بار مهران حرف را در دهانش ن نگاه

 .دیاشتباه کردم ببخش -

 :گفت تیعصبان با

 کلمه رو بشنوم؟ نیا دیچند بار با ؟یچقدر؟ تا ک -
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سرش را  یکرد، با ناراحت یکار نم یفعال هم مغزش درست و حساب. بدهد یدانست چه جواب یواقعا نم سارا

 :مهران خود ادامه داد. کند دایپ یجواب دیتکان داد تا شا

هست  ینه کس ،یبکن يدوس دار يحت هر کاررا الیرم تا تو با خ یدارم م د؟یببخش یگ یم یچ ياصال برا -

 شهیمگه خودت هم ،یبراش جواب پس ب یکه مجبور بش یو نه کس! کار نکن یکار بکن چ یبهت بگه چ

 ؟یخواست ینم نویهم

. پا نهاده بود ریمورد نظر را ز يکرد مرزها یاز آنچه تصور م شیانگار ب. مهلک بود يادیضربه ز نیا ایخدا

 یم یرا به ماندن راض رشیمهران ِ سختگ نیا دیکند؟ چگونه با یکارها نم نیاز ا گریگفت که د یم دیچگونه با

شده  يحاضر بود هر طور! کرده باشد رجغرور خ شیمرد روبرو يآمد هرگز برا ینم ادشیشد؟  یم یعنی. کرد

وقتها  یلیگشت به خ یمآن رنگ بد رنگ بر. آمد ینم ادشیبود؟  یبدون مهران چه رنگ ایدن یعنی. قانعش کند

فقط ! خواهد باشد یاصال هر طور که م... باشد! بد اخالق ی، باشد حت ریقدر سخت گ نیهم یباشد حت! شیپ

 :سفت گفت. باشد

 اصال غلط کردم، خوبه؟ د،ینیبب -

پس چرا حرف ! یش ینم مونیاز انجام دادن کارات پش چوقتیکه ه یبار گفت هیتو خودت . ستینه، خوب ن -

 ؟یزن یم خودیب

 :مصمم گفت یلیخ

 !دیباور کن مونم،یپش نباریا -

 .کند که مهران برود يکار دیارز یخورد باز هم نم یروستا را گرگ م ياصال کل گوسفندها. گفت یم راست

 :کلفت بود، گفت يادیاش ز پرونده

 .کنم یباور نم -

 :شد کیبه او نزد یکم

 .گم یاول به شما م يقبل از هر کار ن،یاصال بعد از ا -

 .کنم یبازم باور نم -

 .اول با شما مشورت کنم نیخورم، بعد از ا یبه روح بابا و مامان قسم م -

 :خود را به او دوخته بود ي رهینگاه خ مهران

 ؟یبهم نگفت نباریچرا ا -
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مهران . گشت یدنبال کلمات مناسب م. شده بود دایهو دیام يانگار آن روزنه . کرد يمکث مختصر سارا

 :انگشتش را باال برد

 ؟یرو بگ تیواقع نیباشه ع ادتی -

 :را جلو داد لبانش

 تا حاال دروغ گفتم؟ یمن ک -

 .در ته چشمانش نشست یکمرنگ تبسم

 :قرار داشت، گفت تیکردن او در اولو یفعال راض. دلخور نماند ادیز سارا

 .برم دیداد یزه نمدونستم بهم اجا ینگفتم چون م. گم یباشه راستش رو م -

 :به کمر زد دست

 !به به، عذر بدتر از گناه -

 :کرد و راست راستش را گفت یبه او نگاه سارا

 .دییایخواستم شما همرامون ب یچون نم... نگفتم چون  -

 :گوشه لبش را گاز گرفت مهران

 .دیکن یلشکر کش دیخواست یگفت که نم میابراه. شدم یمزاحم م. دیاومدم احتماال راحت نبود یآهان اگه م -

 :وضوح جاخورد به

 .بود یچون کار خطرناک ست؛ین نطورینه ا -

 :زد يپوزخند

 ؟یبه من نگفت یگفت میبه ابراه نیهم يتونستم مراقب خودم باشم؟ برا یمن نم یعنی -

 :دیاش کش یشانیبه پ یدست

آب از آب تکون  میمرد یچون اگه ما م. فتهیب یخواستم برا شما اتفاق یچون نم. دینه، چون شما مهمتر بود -

 ...شما یخورد ول ینم

 :داد رییحرفش را تغ و

 .دیفقط نر دیدعوام کن نیاصال هر طور دوس دار.. تو رو خدا. دیبمون -

 تشیاذ نیاز ا شیشد ب یمگر م! شیبود با تکان خورن مردمک چشمها نیچقدر دلنش. ختیر یهم م اشک

 :و گفت دیکش ینفس. کرد
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من  یبزن یخطرناک يکارها نیبدون اطالع من دست به چن گهیبار د هیاگه ! گهیفرصت د هیفرصت، فقط  هی -

 !دونم و تو یم

را پاك کرد و زود  شیبا عجله اشکها. ماند یم یعنیحرف  نیا. شد یکه داشت خفه م يوا د،یکش یراحت نفس

 :گفت

 پس برم کتابها رو بگردونم سرجاشون؟ -

 !شد یم نمایپش يدیوقت د کی

 :زد یتبسم مهران

 ...نجایا اینه، ب -

 :سمت تخت برگشت، پتو را کنار زد و گفت به

 .کنم یم دارتیبخواب، موقع ناهار ب ریبگ يخسته ا -

شد، واقعا اگر  یداد که داشت از در خارج م ينگاهش را به مرد. به استراحت داشت ازیواقعا ن. تخت نشست کنار

 برود؟ يشد؟ اگر روز یرفت چه م یم

 :دیهنوز کامل از در خارج نشده بود که سارا پرس مهران

 د؟یبر دیخواست یواقعا م -

 :گفت يهمراه با لبخند! دار ینگاه معن کیو نگاهش کرد،  برگشت

 .صدام کن یداشت يام کار نهیمن تو اتاق معا! بخواب ریبگ -

وقت . در آنجا حضور نداشت يماریعصر بود و ب. زد یدر اتاق انتظار قدم م يقرار یزمستان با ب ياز روزها یکی

اوه . امروز به بهانه سر درد سارا را دك کرده بود. فرو کرد شیموها نیکالفه انگشتانش را ماب... رفتن بود، اما

 !اش چنگ زد نهیدستش را باال برد به س! سارا

مانده بود چه . م درست نبوده دنیپس کش. رفتن نداشت شیپ يپا. کرد ینگاه نهیو به درب اتاق معا ستادیا

اصال در درست بودن کارش ! زد؟ مانده بود چه کند یزد؟ نم یگفت؟ حرف م یگفت؟ نم یم ستیبا یم! کند

دانست از عهده  ینم یحت! سخت یلیسخت بود، خ. بود که گرفته بود یمیو بدتر از همه تصم! داشت دیترد

بارها . افتی یاما توانش را در خود نم دیخواست بگو یبود که م یمدت. دانست ینم... نه ایبرخواهد آمد  انشیب

! خواست بزند یکه م یحرف انیناتوان از ب. ناتوان بود زیدر مقابل خود ن یحت... نتوانسته بود... کرده بود نیتمر

 .شد یسخت تر م شیداد برا یهر قدر کش م. گفت یم دیبا! اما به هر حال که چه
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 .وددر کار ب دیبا... دیبا

 :به اطراف گفت یآمد و با نگاه رونیاز اتاق ب مهران

 ...ستین یکس گهید -

 :حرفش را کش داد میبا نگاه به ابراه و

 !انگار...  -

مهران کنار درب . کند به او نگاه کرد افتیمفهوم حرفش را در نکهیاو سر بلند کرد و بدون ا يبا صدا میابراه

 :گفت یاتاق بود، متعجب به نگاهش پاسخ داد و به آرام

 ؟یخوب -

لبانش را با  کهینگاهش کرد و در حال قیمهران عم! آره یعنی. سر تکان داد یجیبا گ! خوب بود واقعا؟ خوب؟

 :فشرد، گفت یبه هم م یبهت زدگ

 ومده؟ین شیپ یمشکل یمطمئن -

 :کج کرد یمهران سرش را اندک! ستین یاز با حرکت سر فهماند که، نه مشکلب میابراه

 .يبر یتون یم ،یخب پس، خسته نباش -

 خکوبیهمانجا وسط سالن م میابراه. به سمت اتاق برگشت. هست شیزیچ کیپسر  نیبا خود فکر کرد ا و

عقب . ستادیمهران ا. کرد یماشا ممستاصل به آن ت زیو خود ن دییسا یم نیشده بود نوك کفشش را آرام به زم

. شناختش ین همه سال خوب میبعد از ا. هست نیدر ب یبه فکر نبود؛ مشخص بود که مشکل ازیاصال ن. گرد زد

 :دیکرد و پرس زیچشمانش را ر

 شده؟ یچ م؟یابراه -

نگاهش را به چشمان . خفه کرد نهینفس بلندش را در س. دیبه صورتش کش یسر بلند کرد و دست میابراه

 .باشد یمعلمش دوخت و به خود اعتراف کرد که چقدر سخت م

 ...يدلش هوا. داد رونیداد نفس حبس شده اش را ب یخود تکان به

 :گفت يخشدار يصدا با

 !باهاتون حرف بزنم دیبا -

 :گفت يچند بار سرش را تکان داد و جد. بود نیپس ا خب

 ؟يباشه، کجا راحت تر -
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 راحت؟ کجا؟

 :لب زمزمه کرد ریز

 کنه؟ ینم یفرق -

سخت بود همان که هنوز  یلیهمان که خ. زد یم ستیبا یبود که م یمهم حرف. کرد کجا باشد یم یفرق چه

مشکل  شیبرا دنیچقدر نفس کش. بود آرام و قرار از او گرفته بود یهمان که مدت. دیدانست چگونه بگو ینم

 !دیشده بود اما به هرحال الزم بود بگو

 ...بود که یمدت

همان که هنوز . سخت بود یلیهمان که خ. زد یم ستیبا یبود که م یمهم حرف. کرد کجا باشد یم یفرق چه

مشکل  شیبرا دنیچقدر نفس کش. بود آرام و قرار از او گرفته بود یهمان که مدت. دیدانست چگونه بگو ینم

 !دیبه هرحال الزم بود بگو شده بود اما

 یبود که حس م یمدت. کند یمهران را در هم م ياو و سارا اخمها کیرفتار و برخورد نزد دید یبود که م یمدت

 یگاه یحت ب،یعج يتند، گاه برخورد ینگاه یآن دو حساس شده، گاه ينگاه و حرفها يکرد مهران رو

و  بیعلت رفتار عج د،یفهم ینماما سارا . کرد یو درك م دیفهم یو م دید یرا م نهایا يهمه  میپرخاش، ابراه

 رییرفتارش تغ یاز بچگ. بود يعاد یلیخ میبا ابراه ياو حرف زدن و همکار يبرا. کرد یتند مهران را درك نم

 يتوانست در هر کار یبا او راحت بود و م یلیکه خ یتنها کس... شهیدوستش بود، مثل هم میابراه. بود افتهین

گرفته  ادیدر طول سالها  یحت. به سر و کله اش بکوبد. بخندد. داد بزند شسر. ردیمالحظه از او کمک بگبدون 

 !اعتنا باشد یهم ب یافتیمتقابل در يبود که به دادها

 ...یول

 .کرد یم يکار دیبود با افتهیدر میکه ابراه حاال

 کهیدر حال. کرد ییو او را به داخل اتاق راهنما دیکنار کش. مهران همچنان کنار درب بود. و راه افتاد دیکش یآه

 .روبرو کرد یصندل ينشست، مهمانش را هم دعوت به نشستن رو یم یصندل يخود رو

مهران نگاه آرام خود را به او . قصد شکستن سکوت را نداشت میابراه ایگو. سکوت برقرار شد يلحظه ا چند

 :دوخت

 !برات مشکله؟ نقدریا که یحرف بزن يخوا یم یدر مورد چه مطلب -

 :سر بلند کرد و گفت. داد نییخشک شده اش پا ياز گلو یدهانش را به سخت آب
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 !سارا -

کالمش را از آن  دیتا شا دییپا یشد، عمق چشمان او را م يناخود آگاه نگاهش جد. راست نشست مهران

! میفکر کرده بود؛ سارا و ابراه موضوع نیبارها به ا. ندارد دنشیبه شن یلیکرد تما یکه حس م یکالم. دیبجو

 .شده بود ریاما حاال باز غافلگ

 .دیخواهد بگو یچه م دیشد فهم ینم. نداشت یهم حال درست میابراه

 :گفت يو با لحن خوددار دیچند نفس آرام کش. را به هم فشرد شیدندانها

 !شنوم یم -

. حال خودش خرابتر بود. نداشت لیو تحل هیحوصله تجز یراحس کرد ول شیخالت مرد روبرو رییهم تغ میابراه

دور در فضا  ينگاهش را از صورت مهران گرفت و به نقطه ا. زد یحرف م... کرد یشروع م ییاز جا ستیبا یم

 :شد رهیخ

... نجایسال قبل از اومدن شما به ا نیچند. شناسم یم شیوقت پ یلیمن سارا رو از خ دیدون یشما خوب م -

اومدن همه راجع  نجایسارا و خواهرش ا یاز وقت. هم باخبرن یست و همه از زندگه یکوچک يروستا نجایا

بودمش تا پنج  دهیدور د زخونشون رفته بودم و فقط ا کینزد دنشید يزدن من چند بار برا یبهشون حرف م

سارا  یادب یب یگاه یو جسارت و حت یهمه از شلوغ. سمانه خانوم ازدواج کردن و رفتن یواقت یعنی شیسالگ

دختر انتظار دارن که سارا هر گز  هیرو از  یاطراف مردم رفتار خاص نیدختر بود و ا هیبه هر حال اون . گفتن یم

فکر کنم بعد از ازدواج . پشت سرش حرف بزنن ایلیشد خ یباعث م نیا وکرد  یکس رفتار نم چیمطابق انتظار ه

از  دمیروزا بود که د نیروز از هم هی. شد یبند نمتو خونه  گهیچون سارا د دیحرفا به اوج رس نیخواهرش ا

 جدختره پن هی يبرا یخب کار سخت ن؛یافته زم یخوره و م یسر م یخواد باال بره اما ه یم يصخره نسبتا بلند

فکر . کنم یدونست نگاش م ینم. که دو سال ازش بزرگتر بودم هم سخت بود یمن يبرا یشش ساله بود حت

. فقط نگام کرد» .خوب بود نیآفر« جلوتر رفتم و گفتم . امتحان کرد تا از اون صخره باال رفت يکنم ده بار

به اونا  يسرسر ینگاه هی »يشد یزخم« گفتم. کف دست و زانوهاش زخم شدن دمیکه شدم فهم کترینزد

به همون سن  یمن که خواهر کوچک يراستش برا» !باال امیعوضش تونستم ب« شانه باال انداخت و گفت . کرد

رفت  یکرد و م یم هیخورد، زود گر یم ییجا هیبود چون مهتاب تا دست و پاش  یو سال داشتم موجود جالب

 یم« گفتم . که تنهاست دمیفهم یباز م میتمام بچگ با. دیرس یبه نظر م ياما سارا سرسخت و قو. بغل مامان
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« گفتم » .همه پسرا دوس دارن زور بگن! يتو پسر یول« نگام کرد و گفت  یکم»  م؟یبا هم دوس بش يخوا

 ».گم یمن زور نم یول

 :زد و ادامه داد یکوتاه تبسم

خب اونوقت « گفتم »  ؟یچ یاگه گفت« اون هم گفت . و مکالمه مون بچگانه بود میراستش هر دو بچه بود -

 هی» !يایصخره باال ب نیاز ا یکه بتون یبه شرط یباشه، ول« فکر کرد و گفت  یکم» ! تو هم بهم زور بگو

هر چند . داده نتونم انجام بدم مدختر کوچکتر از خودم انجا هیرو که  يبهش کردم برام افت داشت کار ینگاه

کم ساکت  هی. نکرد یکنه ول قمیانتظار داشتم تشو. خوب راحتتر از اون باال رفتم یتالش کردم ول يدوبار یکی

» اره « گفتم »  ؟یدون یاسم منو هم که حتما م«گفت »  میابراه «: گفتم »  ه؟یاسمت چ« : دیبعد پرس. بود

من هم تا . نیخورد زم یتا بره ول نییپا دیو بعد پر» جا  نیهم ایب یکن يازباهام ب یهر وقت خواست« : گفت 

کنا رودخونه رفت و . راه افتاد من هم دنبالش رفتم. اخمهاش توهم بود. ادیاز زانوش خون م دمید نییرفتم پا

. ستمیبرا دردش ناراحت ن« : گفت» کنه؟  یدرد م یلیخ« گفتم . باز اخمو هست دمید یزانوش رو شست وقت

 یم یمن هم عصبان! يشلوارتو پاره کرد! يشد یخواد غر بزنه که زخم یاالن اگه برم خونه باز مهتاج خانوم م

 د،یکه به ذهنم رس يتنها فکر. زد یبچگانه غر م یلیخنده ام گرفت خ» ! شکنم یرو م يزیچ هیزنم  یشم م

 یلیسارا خ» اونا نفهمن  یشد عوض کن ارهکه اگه لباسات پ اریدست لباس با خودت ب هی نیبعد از ا« گفتم 

. هم، مثل پسرها بود يهم باز میشد که بعد از اون شد نیو ا» ، باشه  یگ یراست م« خوشش اومد و گفت 

نبود،  لشیکه باب م يزیکرد مثل اونا حرف بزنه، مثل اونا راه بره ، با هر چ یم یسع دیپوش یمثل اونا لباس م

شد و همه  یقابل تحمل م ریکارهاش غ یگاه. کرد یرو قبول نم یکس حتیهر گز اعتراض و نص. دیجنگ یم

کارو نکن،  نیگفتم ا یاگه بهش م. گرفته بودم چطور باهاش حرف بزنم ادیشدن اما من  یم یاز دستش عاص

 ای گترهقشن میور بر نیاز ا ایگفتم ب یاگه م یافتاد ول یکرد بلکه سر لج هم م یور نرو، نه تنها قبول نم نیاز ا

شدنمون به  یالسگرفتم و بعد هم ک ادیرو با گذر زمان  نایالبته ا. کرد یبهتره، قبول م میرو بکن يباز یکی نیا

 يرو سر و کله  م،یکرد یآشت م،یقهر کرد م،یدعوا کرد م،یکرد يتا دلتون بخواد با هم باز. دامن زد مونیدوست

قابل اعتماد، و  ه؛یخوب اریدختر بس. گم یبهتون م نانیبا اطم یاما حاال بعد از ده، دوازده سال دوست. میهم زد

 ...خود ساخته اریبس

 :نگاه از دور دست گرفت و به چشمان مهران نگاه کرد و

 .شناسم یهست که م ییحاضرم قسم بخورم پاکتر از تمام دخترها -
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 :دیپرس اطیساکت شده بود، با احت میابراه. کرد یاو را نگاه م يداشت به دقت چشمان به نم نشسته  مهران

 اش؟ هیخب بق -

شد بلند  یکاش م. گفت؟ کاش اصال شروع نکرده بود یم دیرا چگونه با هیبق ه؟یبا خود فکر کرد ، بق میابراه

با من من و نا مرتب ! هوا کم شده ژنیاکس نقدریو با تعجب فکر کرد چرا ا دیکش ینفس... شود و برود و کاش

 :گفت

 ...و هرگز ستیمن و اون ن نیساده ب یاز دوست ریغ يرابطه ا چیرو به شما بدم که ه نانیاطم نیا... خوام یم -

 :دهانش را قورت داد آب

 .و هرگز نخواهد بود -

 :گفت! راحت تر باال آمد یکی نیگرفته بود، نفس ا یکیکه نفس آن  همانقدر

 ؟یزن یحرفا رو به من م نیچرا ا -

. مهران از جابرخاست و به سمت پنجره رفت! گفت؟ یم دیبا یبا خود فکر کرد خب پس به چه کس میابراه

در دهنش مزه مزه  یخواست بزند کم یکه م یداد، حرف هیبود به چار چوب پنجره تک يهنده اسکوت آزار د

. شد یسره م کی فیتکل دیاآمده بود ب شیپ نجایتا ا میحاال که ابراه یول! نه؟ ای دنشیدرست بود پرس. کرد

 :گفت

 ؟يبهش عالقه ندار یبگ يخوا یم -

راست . کشند یم رونیاز آنها که مو از ماست ب. داشت یمعلم باهوش. کرده بود زیبلند کرد، چشمانش را ر سر

 :راستش را گفت

اونقدر که اگه امروز شما از ! بکشم کنار شیاونقدر که پا رو احساسم بذارم و از سر زندگ. ادیهم ز یلیدارم، خ -

 !هیاما شدن! سخت یلیسخت هست خ. زنم یباهاش حرف نزنم، نم گهید دیمن بخواه

آرام . سوزد یم شیاحساس کرد دلش برا. بود دهیند ختهیبه هم ر نقدریهرگز او را ا. کرد میبه ابراه ینگاه

 :گفت

 ؟یکنار بکش شیاز سر راه زندگ يخوا یچرا م -

 .کنم یکار رو م نیشه حتما ا یم شیاگه بدونم حضور من مانع خوشبخت یول. خوام ینم -

 :دیبود پرس یآخر را هم به هر جان کندن سوال

 ست؟یسارا انتخاب تو ن یبگ يخوا یم یعنی -
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 :دیتلخ خند میابراه

 .ستمیدارم من انتخاب سارا ن نانیاطم یول. ستیمهم ن ادیز هیانتخاب من چ نکهیا -

 ؟يدیازش پرس -

 !نه -

 !اون هم بدون دادن فرصت بهش ؟یگ یم نانیبا اطم نقدریچطور ا -

 :در کالمش بود یبغض چه

هر گز به من  گهیرو ، اعتمادش رو، اون د شیدوست. دم یاز دستش م شهیهم يفرصت، برا نیچون با دادن ا -

دونم، چون بهتر از هر کس  یدم چون جوابش رو م یفرصت رو بهش نم نیمن ا. مثل سابق نگاه نخواهد کرد

آگاهم و چون  شماشتونم ترجمه کنم، چون از احساس پشت چ یشناسمش، چون نگاهش رو م یم يا گهید

 !احساس به من تعلق نداره نیدونم ا یم

موفق  یشد، قورت دهد ول یگرفت و مانع تنفسش م یحجم م یه شیکرد آنچه که در گلو یشد و سع ساکت

 :دیمهران پرس. اش گذاشت و فشرد قهیشق يدست رو. نشد

 ؟یمطمئن نقدریاز کجا ا -

 :کلمه گفت کی

 !مطمئنم -

 ؟یکار کن یبا احساس خودت چ يخوا یپس م -

 .تو قلبم نگه داشتم شهیهم يء با ارزش برا یش هیهم مثل  دیشا! امیکنار م -

 :جلوتر آمد یگام مهران

 ست؟ین یباز شدن یدر قلبت رو کس گهید یبگ يخوا یم یعنی -

 :زد يپوزخند

گاه باشم و خوشبختشون  هیهستن که بتونم براشون تک ییدونم دخترها یم. ستمین يهم قو نقدرهاینه ، ا -

 .کنم

 مثال؟ -

 :زد و برگشت  یگشت کوتاه عشیبا همان حافظه سر. بخش فکر نکرده بود نیا به
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کنم تا تو  ایبراش مه یآروم یتونم زندگ یم دیو من بدون ترد هینرگس، خواهر صادق، دختر خوب نیمثال، هم -

حس رو  نیداره که به وجودش افتخار کنه و ا يبه مرد ازین یکنه، اما سارا تو زندگ یاحساس خوشبخت شیزندگ

 .ستمیاون شخص من ن دیتر از خودشه و بدون ترد يبهش بده که قو

به . او قرار داد و فشرد يشانه  يمهران دستش را رو. گفته بود دیهر چه الزم بود بگو. از جا برخاست میابراه

 :گفت یبه آرام. ستیبود، نگراز خودش بلند تر  ینفهم یاو که حاال بفهم يسرتا پا

 يبرات هم آرزو. سارا کنارت باشه یکوتاه يلحظه  یدادم حت یبهت اعتماد داشتم وگرنه اجازه نم شهیهم -

 .دارم تیو موفق یخوشبخت

 .داد یفکرش را قلقلک م طانیش یدر دل به خود اعتراف کرد که گاه و

 .برد شیدادن پ يفقط دستش را برا. نداشت که در پاسخ به مهران بزند يلبخند میابراه

 

*** 

 

 يدیع نیاول. به اسب زد و سرعت گرفت یبینه. دیرس یبه موقع م دیشد، با یم لیسال تحو گرید یساعات تا

 یود با ساکگرفته ب یرا ناگهان میتصم نیدور از خانواده اش، ا یدر مکان. داشت در روستا بگذراند میبود که تصم

با خانواده اش گرفته و آنها را مطلع  یتماسرفتن به تهران تنها  يبه جا یشده بود ول زیتبر يدر دست روانه 

 !برخواهد گشت گریکرده بود که چند روز د

 .دانست یم. دیرس یکرد، به موقع م یوقتش را گرفته بود؛ به ساعتش نگاه یاز بازار کم دیخر البته

 :بود دهیاز سارا پرس یوقترفتن به شهر  موقع

 ؟یکن یکار م یچ دیع -

 :بود دهیشن پاسخ

 !وجود نداره دیتر از ع هودهیب يزیبه نظر من چ! یچیه -

 :بود  دهیمتعجب پرس یوقت و

 چرا؟ -

 :پاسخ داده بود یحوصلگ یبا ب سارا

 !یدنید دیرن ع یچون همه م. چه بدونم -
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 :کالفه ادامه داده بود  و

 .دونم ینم -

 اد؟یخونه نم دایفرامرزخان ع -

 نه-

اطراف . دیعمارت رس کیبه نزد. ردیبه برگشت بگ میراه تصم مهیچند جمله سبب شده بود مهران از ن نیهم و

بدون در زدن  شهیطبق معمول هم. ردیسجاد هم حضور نداشت تا اسبش را بگ یحت. بود شهیساکت تر از هم

. آرام بود اریداخل خانه بس. کاروانسرا درش باز بود و آمد و رفت فراوان داشت نیع شهیوارد عمارت شد؛ آنجا هم

 :دیبه گوش رس ییرایمهتاج خانوم از پذ يهنگام صدا نیدر ا

 ؟ياینمونده، چرا نم لیبه تحو يزیسارا خانوم، چ -

 :سارا از طبقه باال آمد يصدا و

 .صبر کن، اومدم -

 :به در زد و صدا زد یآرام يعقب برگشت و ضربه به . زد یدر م دیاحساس کرد با مهران

 !مهرانم... مهتاج خانوم؟ -

 :نگاهش کرد رتزدهیآمد و ح رونیخانوم از سالن ب مهتاج

 د؟یمگه شما نرفته بود -

 :زد يلبخند

 سالم... برگشتم یچرا ؟ ول -

 :گفت عیحضور نابهنگام خوشحال شده بود، سر نیاز ا. دیخانوم خند مهتاج

 !شه یسارا بگم، خوشحال م برم به -

 :مانع شد  مهران

 نهیب یخودش م نییپا ادینه، ب -

مرتب  نیپله ها ظاهر شد، در ح يبود که سارا باال امدهینگفتن به سارا فائق ن ایگفتن  نیب دیخانوم به ترد مهتاج

 :گفت یداشت م ن،ییلباسش بود و سرش پا يکردن کمربند رو

 .اومدم -
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بلندش،  يخودش تن او بود و موها ییرنگ اهدا یبلوز دامن صورت. دیپله ها کش ينگاهش را باال مهران

 :مهران آرام گفت . شوند زانیکرده بودن آزادانه تا کمرش آو دایها، فرصت پ چارهیب

 سالم -

 يجواب سالم همراه با لبخند يبه جا. معذب شده بود یخوشحال ول. دست به کمر در جا خشکش زد همچنان

 :گفت

 ...گردم ین برماال -

. برگرداند نهیخارج شد، نگاهش را به سمت آ هیاز شوك اول یوقت. ستادیا یپشت به در اندک. اتاقش رفت به

 یم نطوریپس هم! بودش دهید نگونهیکرد؟ مهران که ا یچه م دیحال با. زد و لبش را گاز گرفت یلبخند خجل

اش عجب به صورت  یمشک يهامو. ستیود را نگرخاصتر خ یبا نگاه د،یکش شیرفت؟ انگشتش را داخل موها

 :گفت یآمد ، م یبه اتاقش م یگاه یبه قول فرامرزخان که وقت. آمد یم دشیسف

 !دشتا وجود داره؟ نیکه مشهوره تو ا نیهست یمارال يشما همون آهو نمیبب -

دختر بودنش را با جنس مخالف تاخت  يلحظه ا يقبال دوست داشت پسر باشد؟ حال که حاضر نبود برا چطور

 ...یآن هم وقت. بزند

 بود که محرم مهران بود؟ نیمگر نه ا. در برداشت يبه سو یگام

 ...نه یول

 .ستادیا

او  دنیرا بعد از د شیدرست هم نبود که لباسها یول. اخم کرد یکم. زند یکرد دارد خودش را گول م احساس

اونو  ییاهدا يهمه لباس چرا لباسها نیا نیدختره خر، آخه ب «دندانش رفت  يباز لبش ال. عوض کند

 .کرد ینه عوض نم. بود که شده بود يکار. دیکش یپوف »؟يدیپوش

باالخره شال نازك . آورد، گشت زد یم هیهد یکه فرامرزخان ه یفراوان يلباسها نیرا باز کرد و ب کمدش

 ریرفت تا آنها را گره بزند و ز شیموها يطبق معمول دستش ال. سرش انداخت يکرد و و رو دایرا پ يدیسف

... شد یم دهیقشنگ د یلیشال خ ریاز ز زانشیآو يآخر موها. آخر منصرف شد يلحظه  یکند ول میشال قا

 !داشت؟ يردایاصال مگر ا

 ...یول

 ...بعدش را هم. فعال که قانونا و شرعا مجاز است. باال انداخت و مصمم در را باز کرد شانه
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 !مهم بود، مهران برگشته زیچ کیفعال . زد یحبس کرد و تبسم نهیکوتاهش را در س آه

خودش  يسارا دهیکه د يبود، نشست و فکر کرد دختر دهیکه مهتاج خانوم چ ینیکنار سفره هفت س مهران

 !و ملوس شده دهیقد کش نقدریتارزانِ خودش که ا يهست؟ دختر کوچولو

 :با اعتماد به نفس مخصوص به خودش گفت. داشت يمختصر یهنوز سرخ شیوارد سالن شد، لپها سارا

 ن؟یشد برگشت یسالم، چ -

بچالند، دور داخل آغوشش  کیرا  یدختر خواستن نیخواست ا یدلش م یلیبا غلبه بر حسش که خ مهران

 :نگاه از او گفت يزور دنیو ضمن کش دیکش ینفس

 !مونده لیتا تحو قهیدو دق... ایبدو ب -

 !کند یم رییکرد نوع راه رفتنش هم تغ یبا دامن حس م. حرف کنار سفره رفت یب سارا

 :رو به مهتاج خانوم گفت مهران

 ان؟ینم هیبق... دینیشما هم بش -

 :ره گفتشدن به سف کیخانوم ضمن نزد مهتاج

 !خونواده هاشون شیفرستم پ یرو م هیبق. میمون یهمه ساله فقط من و سارا تو خونه م -

 یدر مورد سارا کوتاه یلیخ د،یشیاند ینشستن کنار سفره قران را برداشت و دست مهران داد و فکر او را که م با

 .کاره گذاشت مهیکرده ن

 .انتخاب کرد و خواند یکوتاه سوره

 .بود گریسارا دلچسب تر از هر موقع د يبرا لیتحو

خانه  یاهال يبرا يا هیقران چند اسکناس به تبرك به آنها داد، مهران هم هد يمهتاج خانوم از ال لیاز تحو بعد

 .گرفته بود که زحمت دادنشان را به دوش او گذاشت

 .رفت رونیگفت و از سالن ب يبا اجازه ا لیبعد از تحو قهیخانوم چند دق مهتاج

 :آن به سارا گفت میدر آورد و ضمن تقد بشیاز ج یجعبه کوچک مهران

 مبارك دتیع -

 یرفت دست پر بر م یاواخر هر بار که او به تهران م نیگرفت، ا ینبود که از مهران م يا هیهد نیاول نیا

 :دیلب برچ هیضمن گرفتن هد. داشت يگرید يمزه  هیهد نیا یول! گشت

 د؟یینجایا دویدونستم ع ینگرفتم از کجا م يزیمن برا شما چ یممنون، ول -
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 :ختیاخم و لبخند را در هم آم مهران

 .بازش کن. شد يعجله ا. ستین يقابل دار زیدن؟ بعدش هم چ یم يدیتا حاال کوچکترا به بزرگترا ع یاز ک -

 :با گفتن. که داخل جعبه بود به وجدش آورد يدار نیکوچک نگ قلب

 قشنگه یلیخ -

 یم کهیبا سرعت منحصر به فرد خود از جابرخاست و در حال. در ذهنش دنبال جبران بود. ختیدن آورا به گر آن

آن را به . در دست داشت يجعبه ا. باال رفت و با همان سرعت برگشت يبه طبقه » .گردم یاالن برم« گفت 

 :سمت مهران گرفت و گفت

ارزش  دیدونم شا ینم! هیهد هیدوست دارم دست شما باشه، . برام با ارزشه یلیخ. پدرم هستن يادگاری نایا -

 .ندازه یکسم م نیزتریعز ادیمنو  ینداشته باشن ول يادیز يماد

صفحه ساعت حرکت  يانگشتش را آرام رو. مردانه داخل آن بود یانگشتر و ساعت. به داخت جعبه کرد نگاهش

 :زد  یتبسم. داد

 .پدرته، نگهشون دار يادگاری نیبه قول خودت ا یول ،يرو بهم بد نایا یدونست قیممنون که ال -

 :جواب داد صادقانه

کنم  یخواهش م ه،یدونم امانتدار خوب یبسپارم که م یخوام دست کس یسالهاست داخل جعبه موندن، م -

 !دوست دارم دست شما باشه طیتحت هر شرا. دیقبول کن

عشق  کی. بود، دوست داشت امدهیرقمه مقابلش کوتاه ن چیمرد را که ه نیچقدر ا. گفت یاز ته دل م داشت

 !نشیبهتر يها برا نیبهتر... و خالص قیعم

سخت بود . و نگاه برگرفت دیلب به دندان گز. پاك و زالل بود. شد رهیدر چشمانش خ یلحظات مهران

 :برد و جعبه را گرفت شیو دست پ دیکش ینفس! يامانتدار

 ...باشم قشیواقعا ال دوارمیام -

 :و با گفتن دیسارا از جا جه. گذاشت مهیدر کالمش را ن يصدا

 مهیحتما ابراه -

 یآمده بود گره م رونیشال ب ریرا که از ز شیدست موها کیمهران متفکر به او که داشت با . سمت در رفت به

دانست او در خانه  یکه نم میابراه. فتر شیتا در باز سالن پ. ستینگر یکرد، م یدر را باز م گریزد و با دست د

 !است
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 !؟یعنی یدنید دیبود ع آمده

 !آن روز راستش را گفته بود؟ یعنی

 !شان چگونه است؟ یدنید دیع دارید

و  طانیش! آرام! فاصله، هر دو خندان یبا دو گام. هم بودند يو سارا رو برو میابراه. دیرا باال کش نگاهش

 :هر دو همزمان و باعجله گفتند! گوشیباز

 .مبارك دتیع -

 :با خنده گفت  میابراه

 .اول من گفتم -

 :تر گفت  يبا انرژ سارا

 .هم ، اول خودم گفتم رینه خ -

 !یزن یجر م شهیتو هم -

 !یکن یتقلب م شهیتو هم ستین نطوریهم ا چیه -

 :مر و طلبکارانه گفتسارا دست به ک. دندیبه هم نگاه کردندو خند. دو ساکت شدند هر

 من کو؟ يدیع -

 :اش را نشان داد و با مزه گفت یخال يدستها میابراه

 ست؟ین یخودم اومدم کاف. خجالت بکش. خواد یم يدیع یآدمم از کس! پر رو -

 :را جمع کرد لبانش

 !رو بده میدیکار؟ زود ع یخوام چ یخودت رو م -

 :انداخت نییپا یشیرا نما سرش

 !گهیبابا خجالتم نده د -

 !رو خوب بگرد باتیج -

 .ستین يزینه ، چ -

 :که باال گرفته بود ، گفت ییو با مشتها. گارد گرفت سارا

 .کنم رونتیب پایت هیپس آماده باش با  -

 :خندان گفت میابراه



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا امیدوار   – یوحش يآهو

wWw.98iA.Com ٣٧٨ 

 .خب، نزن بدم یلیخب ، خ یلیخ -

 :پشت در گذاشت بود، برداشت و داخل آورد يرفت و بسته ا رونیحرف ب نیا با

 !ناقابله دییبفرما -

 :سارا ذوق زده بسته را دم گوشش برد و تکانش داد. را دستش داد يشده ا چیبسته کادو پ و

 !نه؟یتو ا -

بهت زده نگاه از سارا گرفت و به  میابراه. جلو گذاشت و سالم داد ی، مهران گام میپاسخ ابراه دنیاز رس قبل

 :و مسلط پاسخ داد دیکش یقیشده نفس عم ریغافلگ. سمت مهران برگشت

 .رو نداشتم دنتونیانتظار د. مبارك دتونیسالم، ع -

 :فشرده شد یدستش به گرم. برد شیحرف به سمت مهران رفت و دست پ نیا با

 .شد يدفعه ا هی. باشم نجایرو ا دیکردم ع یخودم هم فکر نم. تو هم مبارك دیع -

 :نگاه آن دو از هم گرفته نشده بود که سارا گفت هنوز

 ه؟یچ گهید نیا -

 :عقب گرد زد میابراه

 .بذار نشونت بدم ه،یکمر فیک هی ؟يعجول بازش کرد يا -

 :به طرف او رفت و

فکر کردم  دمشید زیکه رفتم تبر يبار نیآخر یکن یبند محکمش م نیو با ا يند یرو دور کمرت م فیک -

 .ادیخوشت ب

 .ضامن دار و فندك يعدد چراغ قوه، قطب نما، چاقو کیآن را گشود و لوازم داخلش را نشان داد؛  پیز و

 :ذوق زده آن را به کمر بست سارا

 .منو بده یاصل يدیع. خورم یگول نم زایچ نیمن با ا نیممنون، سبک و راحته، اما بب -

 !مهران زشته شیابرو آمد که پ چشم و یبا تبسم کوتاه میابراه

 :دیکوب نیتخس پا به زم يبچه ها نیع سارا

 !نکن تیاذ. ادیبده ب -

 :در آورد و به سمت سارا گرفت يکرد و تخم مرغ رنگ شده ا بیتکان داد و دست در ج يسر میابراه

 !میتاصال بلکه امسال ما تخم مرغ نپخ! دکتر برامون بمونه ها يآقا شیجو آبرو پ هینذار  -
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. شده بود یتخم مرغ سه قلب قرمز نقاش يرو. به آن کرد یقینگاه دق» شه؟  یمگه م« گرفت و با گفتن  عیسر

 یشده بود و شکل قفس را در ذهن تداع دهیتخم مرغ کش نییاز باال به پا یهر سه با فاصله، و سپس خطوط

 :ستیآن را نگر يشتریب jسارا با دق. قلبها داخل حصار نرده ها بودند بیترت نیبه ا. کرد یم

 چرا قلبا تو قفسن؟ -

 :سوال بود ، گفت نیمنتظر ا انگار

دووم  نهیس يقلب زنده هر گز خارج قفسه . دیکن که تو قفس نباشه، خدا قلبا رو تو قفس آفر دایرو پ یتو قلب -

باشه محافظش  شتریمحافظ الزم داره و هر چه ارزشش ب یبا ارزش زیتپه، هر چ یچون با ارزشه، چون م! ارهینم

 !تر بشه يقو دیبا

 :را متفکر جلو داد شیلبها سارا

 کار خودته؟-

 :تند گفت. کرد دشییآرام سر تا تکان

 .امیمن هم م. داخل سالن دییحاال شما بفرما! قشنگه -

دو . شد دایسارا پ يفارغ نشده بودند که سر و کله  وارد سالن شدند، هنوز از تعارفات معمول میو ابراه مهران

 :گرفت میبزرگتر را به سمت ابراه يجعبه . جعبه در دست داشت

 !شما يدیهم ع نیا دییبفرما -

 :گرفتن گفت نیح میابراه

 ؟يدیدستت درد نکنه چرا زحمت کش -

 :باال انداخت شانه

 !اصال بده خودم بازش کنم. بازش کن. ستین يقابل دار زیچ -

 انیدر م. بود نیزم يدختر رو نیسارا با مزه تر د؛یخند یم زیداشت ر میابراه. حرف دوباره جعبه را گرفت نیا با

 .او دوخت يو چشم به حرکات عجوالنه  دیکش یخنده آه کوتاه

 نینگاه تحس. نتظر عکس العملش ماندداد و م میو نشان ابراه دیکش رونیب یبزرگ يجعبه اسلحه شکار انیم از

که  يزیدرست همان چ. بود  یعال. کرد نیآن را به دست گرفت و سبک، سنگ. متوجه اسلحه بود میابراه زیآم

 :گفت جانیبا ه. دوست داشت داشته باشد

 !هیعال -
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خوش دست . آورده بود هیخوشحال بود که خوشش آمده، فرامرزخان از سفر آخرش آن را هد دیکش یراحت نفس

. در نظر گرفته بود میابراه يداشت از همان ابتدا آن را برا يادیمشابه ز يچون نمونه ها یول. و فوق العاده بود

 :آرام گفت

 .بهم اعتماد کرد شهیکه هم یدوست يبرا! از من يادگاری هی. مبارکت باشه -

 :اسلحه گفت یوارس نیح میابراه

 !یزن یگنده گنده م يحرفها -

. کرد رینمناك سارا گ ینگاهش در چشمان متبسم و کم یکند ول افتیدر یسر بلند کرد تا جواب دندان شکن و

 !یدوست ياز روزها یروز معمول کی

 !؟يادگاری. نشست شینا خواسته در گلو یبغض

 :و گفت دیکش یپلک زد و نفس. نگاهش را به سقف داد سارا

 .داخل جعبه راهنما داره...هیقو یلیخ نشیدورب -

 :گذاشت و باز کرد و گفت زیم يدوم را رو جعبه

 .دینیمنو بب يتخم مرغها ونیکلکس -

 :دیمهران متعجب پرس. کردند یداخل جعبه نگاه يرنگ شده  يدو پسر به تخم مرغها هر

 چند تاست؟ -

 :کرد میبه ابراه ینگاه میزد و ن يلبخند سارا

 !میمنو ابراه یدوست يلهادوازده تا، به تعداد سا-

 :دینا باورانه پرس میابراه

 ؟یهمش رو نگه داشت -

 آره -

توانست مرد  یهرگز نم دیشا! ارزشمند بود شیچقدر برا. دید یم يدتریجد هیدوستش را از زاو دیسال جد عجب

. کرد یحال احساس آرامش م. ماند یم یباق شیدوست خوب و وفادار برا کیشک  یب یاو باشد ول یزندگ

 :نگاهش را معطوف مهران کرد. هم نداشت یبغض

 .دیداشته باش یسال خوب. ستیسارا تنها ن د،یخوشحالم امسال ع. منتظرم هستن نایمامان ا. برم دیبا گهیمن د -

 :فشرده شد دستش
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 .به سالمت نطور،یتو هم هم -

 :دیاو رو به سارا پرس ياز بدرقه  بعد

 ؟ير یکجا م لیهمه ساله بعد از تحو -

 .رم سر خاك پدر و مادرم یم -

 :نگاهش کرد مهربان

 ؟ير یبعدش کجا م. میباشه، آماده شو بر -

 .زنم یم يسوم به سمانه سر ایروز دوم  ینداره، گاه يبعد گهید -

 :و گفت دیکش ینفس

 تهرون؟ يایبا من ب گهیدو روز د یکی يخوا یم -

 :باال انداخت يسر سارا

و هم دو ماه  امیتونم هم حاال ب ینم! زشته... اونجا؟ میخرداد رو بر پلم،ید يامتحانا يبرا ستینه، مگه قرار ن -

 !گهید

 

*** 

 

 دارید. تهران شدند یهمراه معلمشان راه میسارا و ابراه. دیشد خرداد از راه رس یکه تصور م يزیاز چ عتریسر

بودند پزشک روستا بود و قابل  دهیه او را دک يبار نیجالب بود، از همان نخست شانیمهران برا ياول با خانواده 

 .احترام

در  یمهران با خنده سع. شد زانیو از گردنش آو دیمنزل آنها، مهناز به آغوش برادر پر اطیمحض ورود به ح به

 :جدا کردنش داشت

 !چه خبرته بچه؟ -

 :مهناز حق به جانب غر زد. ستیاشک او نگر مهیخنده، ن مهیبه چشمان ن و

 ؟يایرو هم خونه نم دایع گهیحاال د! یمعرفت یب یلیخ -

 یاحتمال يتا مانع ضربه ها دیمهران دستان او را در هوا قاپ. برادر کرد ي نهیهم حواله س یحرف مشت نیا با

 :شود و با حوصله گفت يبعد
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 .امینشد ب -

 :دیکوب نیپا به زم مهناز

 !يایزود زود م يخودت قول داده بود ن؟یهم ام؟ینشد ب -

 :به او کرد یاشاره کوتاه! بود عیضا یشاگردانش کم شیپ. زد يندلبخ

 !مایمهمون دار. دیببخش -

خواهره داشت دکترشان را  نیا. شده بودند رهیصحنه خ نیبودند و متعجب به ا ستادهیو سارا ساکت ا میابراه

 !کشت یرسما م

شد تا  جادیا یبه طرف مهمانانشان حرکت کرد و فرصت» ! رسم یخب پس بعدا به حسابت م« با گفتن  مهناز

 .بدهد یمهران به سمت پدر و مادر رفته سالم

و  يشهر طیمح نکهیمعذب بودند؛ عالوه بر ا يتا حد میسارا و ابراه. بعد همه در سالن جمع شده بودند یساعت

رو هر دو  نیاز ا. نمود یسخت م شانیبرا با هم دارند، برخوردشان با خانواده مهران هم يادیتفاوت ز ییروستا

 ینمود، آن هم با لباس راحت یم بهیغر شانیهم برا دیبود که مهران جد نیا گریمشکل د. ساکت نشسته بودند

قرمز رنگ هم در بافتش  زیکه خطوط ر دیو سف یکوتاه طوس نیشرت آست یو ت یشلوار ورزش. که به تن داشت

با  شهیهم یکرده بود ول یخانه زندگ کیهر چند سارا هفت سال با او در . به او داده بود يدیداشت، شکل جد

 !بودش دهید یلباس رسم

 :دیپرس یدانسته و ندانسته سوال م يزهایگرفت و از چ یکنار سارا نشسته و تند تند او را به حرف م مهناز

 ه؟یاسبت چه رنگ -

 ؟ یخودت گرفت -

 چطور؟ -

 ؟خونه تون چطوره -

 .نمیدوس دارم اونجا رو بب نقدریا يوا -

 .اوردین نمیگفتم منو ببر اونجا رو بب یشده هر چ یچ یمهران چ نیا -

 ه؟یچطور يا هیکالس چند پا -

 ده؟یمهران بهتون درس م یراس راس -

 :حال قهقهه زدن در
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 فکر کن؟ چه شود؟ -

- ... 

 .دیرس یهر چه به ذهنش م وخالصه

 یکیسرعت با  نیبه ا دیبلد نبود چطور با ادیراستش ز یبود ول ندیخوشا شیونگرم برادختر زود جوش و خ نیا

 یدوست دختر قابل توجه چیبه خصوص که تا بحال ه. نداشت مثل او ارتباط برقرار کند ادی. کند یاحساس راحت

 یامتحان م نکهیمثل ا. داد یو درس وار جواب م یسوالت مهناز را تلگراف شتریب! نداشت که با هم گپ بزند

 !دهد

 :رو به پدر و مادرش گفت ییچا دنیدر حال نوش مهران

 چه خبرا؟ -

 :دهنش را کج کرد مهناز

قصد ندارن جمعشون رو سه  الیچه خبر باشه؟ عمو حالش خوبه، زنعمو کمر درد داره، نادر و سه یخواست یم -

کم مونده بود عروس بشه  ازین! آهان گه؟ید. هش یبار دوم مامان م يداره برا نیافتاد نازن ادمیآخ . نفره بکنن

پسرش رو  ییرو برو ي هیهمسا. برن یهم در سالمت کامل به سر م هیگرفت بق یلییاسرا یبن يرادهایا یول

 .دوماد کرد

 :ابرو باال انداخت و

هست؟  ادتیدم کوچه ،  میداشت یبقال هی! گفت خوش به حالش یحسرت خورد و ه یالبته مامان هم کل -

 بازهم بگم؟... گهید... گهید... عمرش رو داد به شما رمردهیپ

 :داد، با خنده گفت یمهناز گوش م هیمشتاقانه داشت به گزارش خبر مهران

 چه خبر؟ مایاز ن -

اش قابل  افهیبلند شده و ق یرو تموم کرده و موهاش کم شیشه سرباز یم یچند ماه! که يخبردار! یچیه -

 ...مشغوله نایت نادر افعال هم تو شرک! تحمل تر

 :مهناز در حال بلند شدن گفت. تمام گذاشت مهیحرفش را ن فونیآ يصدا

 !حالل زاده است. خودش هم اومد. دییبفرما -

 :را برداشت فونیآ یگوش

 بله؟ -
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- ... 

 تا شاگرداش استراحت کنن و صبح برن امتحان؟ ادین یسالم، مگه بهت نگفتم مهران گفته امشب کس -

- ... 

 :بلند تر رو به مهران گفت و

 !ستمین یگه من که کس یم مایمهران، ن -

 :گفت یدوباره در گوش و

 !لهیتکم تیظرف. میریپذ یگه امشب مهمون نم یبابا م -

 :به جمع کرد رو

 گه مهمون کجا بوده؟ یم -

 :خانوم با اخم گفت مایس

 .خجالت بکش! ا؟ مهناز زشته -

 :کرد  يا خنده

 !ایخالصه امروز برو فردا ب -

 :مادر دخالت کرد باز

 .بکش کنار خودم در رو باز کنم ه؟یحرفا چ نیا -

 :بود، گفت ستادهیا مایمقابل ن کهیرفت و در حال اطیو بالفاصله به ح. را فشرد فونیآ يدکمه  طنتیبا ش مهناز

 !ییبچه پر رو یلیخ -

 :به نظر برسد، گفت يکرد جد یم یسع کهیر حالکرد و د ینگاه شیدر چهره خندان دخترعمو ماین

 ؟یکن یدرو رو من باز نم گهیحاال د.ادیبکش کنار باد ب -

 اگه نکشم؟ -

 :کرد او را دور بزند یسع ماین

 !پات علف سبز بشه ریاو نقدر بمون تا ز -

 :رفت یعقب عقب م يمجبور ستادینا مایاما چون ن. به سرعت باز راهش را سد کرد مهناز

 ا؟یمگه نگفتم امروز ن -

 داره؟ یعموم به تو چه ربط ياومدم خونه  -
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 :در آورد یجواب شکلک در

 !ها رونیکنم ب یپرتت م يریبگ افهیق ياگه بخوا ماین نیبب -

 :زد يقهقهه ا. کرد ینگاه شیدختر عمو يابرو باال داد و به سرتا پا ماین

 !نمیپرت کن بب -

 :آورده حرف را عوض کرد کم

 مهمونامون اومدن؟ یراست... اممم -

 :زد لبخند

 خب؟ -

هم که از مهران هم بلندتره، به زرافه گفته  میابراه. کردم یهست که فکرش رو م یسارا خوشگل تر از اون -

 !یزک

 :لبخندش را جمع کرد ماین

 ...کنم یم يکار هیکن وگرنه  شیدختر چشمات رو درو یه -

 :کرد یاخم ماین. او زد يبه مچ پا يتمام نشده وبد که مهناز لگد يجمله ا هنوز

 !نکردم يبابا، هنوز که کار يا -

 :باال انداخت ابرو

 !بهتر از درمانه يریشگیبه هر حال پ -

 :و گفت دیکنار کش. بود دهیرس يمهناز عقب عقب به در ورود. تکان داد يسر ماین

 !برو ایب -

 :نگاهش کرد یبا بدجنس ماین

 .رفتم یهم م یگفت یاگه نم -

کرد و از ذهنش  فیخود ک يبرا یهم کل ماین. داد رونیب یمهناز نفسش را حرص. تعارف وارد خانه شد یب و

 »! يساعت منو پشت در نگه ندار مین گهید یتا تو باش« گذشت 

و  دیکم کف دست او کوبمح. به سمت مهران رفته و دستش را باال برد . داد ییورود به سالن سالم بلند باال با

و  دیچرخ میداد و به طرف ابراه شیبه عمو و زنعمو يسالم محترمانه ا. را به آغوش گرفتند گریدوستانه همد

 :دست داد
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 .دمیرو شن فتونیچقدر تعر. دییو سارا خانوم شما میپس آقا ابراه -

سارا هم . کوهستان است يداد که بچه  ینشان م يقو یکلیبا ه میابراه. هم به آنها کرد يا دارانهیخر نگاه

سرش،  يرو يروسر یپسر بچه ها نبود هر چند بلوز و شلوار به تن داشت ول هیشب ادیز شیها دهیبرعکس شن

جذاب  يرنگ گرفته بودند او را دختر یعیکه به طور طب يو لب و گونه ا رهیت ییلطافت چهره با چشم و ابرو

 .کرده بود

 :انداختتفکراتش خط  انیم مهناز

 !اومد نییتازه از پله ها هم پا! رو زده، نه شکسته يزیاومده نه چ یباور کن سارا از وقت ماین -

 :سارا همزمان شد با تشر رفتن مهران يدرشت شده  چشمان

 !مهناز؟ -

 .موجود در روستا زده بود بیدرباره دختر عج يادیز يهر حال در گذشته حرفها به

 :خونسرد به سمتش برگشت ماین

 !یکن یکارا نم نینه که خودت اصال از ا -

فکر  یصندل يضمن نشستن رو ماین. فقط دهنش را به او کج کرد ب،یکند نه تکذ دییکه نه توانست تا مهناز

 »!پا رو دمش گذاشتم يادیخدا به دادم برسه امروز انگار ز« کرد 

خوشمزه زنعمو، غرق صحبت با مهران  يشام تلپ شده بود و هنگام خوردن غذاها يهم برا مایمعمول ن طبق

 ریز یکرد و گاه یم ییرایمهناز مهمان نوازانه از سارا پذ. داد یرا مخاطب قرار م میهم ابراه یالبته گاه. بود

پسر  نیانست اد یم د؛یطول نکش ادیز رانتظا. داد یم یدستش را چرخ ریو نمکدان ز دییپا یرا م ماین یچشم

 :گفت ماین. خورد یعمو غذا را خوش نمک م

 .مهناز، اون نمکدونو بده به من -

داد بدون نگاه کردن به او نمکدان را به سمتش  یخود را مشغول صحبت با سارا نشان م کهیدر حال مهناز

و چند  دیرا درهم کش شیاخمها. قاشق را به دهن برد نیاول. دیپاش شیغذا يتوجه آن را رو یب ماین. گرفت

را به سمت او گرفت و  شدم دست وانیمهناز به سرعت ل. سرفه زد و به سرعت دست به طرف پارچ آب برد

 :گفت

 !ایب -
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! من يخدا يوا. شده بود یچشمانش قد نعلبک. آورد نییرا پا وانیل. دیسرکش يا کدفعهیرا  وانینصف ل ماین

 :دیکوب زیم يرا رو وانیل! آمد یمزه بدش م نیچقدر از ا! عرق نعنا

 !کشمت یمهناز م -

هم  میسارا و ابراه. تکان داد يو مادر سر دیکش یپدر آه... هم به دنبال او مایو فرار کرد، ن دیکش یغیج مهناز

 :تبسم زنان گفت د،یآنها را د رتیمهران که ح. چشمانشان از تعجب چهارتا شده بود

 !ستیمورچه هم ن هیعقلشون اندازه  دیبه قدشون نگاه نکن. دیشما غذاتون رو بخور -

 کیبود در  دهیراحت نوش جان کند، مهناز که حرف او را شن الیماستش را برداشت تا با خ الهیحرف پ نیبا ا و

 يبالش درست به بازو. بکوبد به سمت مهران روانه کرد مایرا که برداشته بود تا سر ن یکوسن یناگهان میتصم

 :مهناز زبر لب گفت. لباسش واژگون شد يماست رو الهیخورد پ مهران

 !خدا گند زدم يوا -

 :مهناز با هول گفت. پاررچ آب را برداشت و به سمت او رفت مهران

 !کمک مایمن، ن يخدا -

 :و گفت دیرس مایمهران مقابل ن. به سرعت پشت او سنگر گرفت و

 !بکش کنار -

 :زد یبرق چشمانش

 !به چـــشم يا -

 .دیکنار کش و

 :گر گرفته بود، گفت تیمهناز که از عصبان! سر مهناز همان يشدن آب رو یاو همان و خال دنیکش کنار

 ...دم یاالن نشونتون م -

 :گفت يکامال جد یبا لحن. کرده بود زیرضا که صبرش سر ر آقا

 !سر شام، با هر سه تا تونم دیبرگرد عیسر. میمهمون دار ینا سالمت. دیخجالت بکش! واقعا که -

 :را نشان داد و مظلومانه گفت سشیخ يسر و رو. دستانش را از هم باز کرد مهناز

 ؟ينطوریآخه بابا ا -

 :خانوم هم به کمک شوهر رفت مایس

 !یکن یلباس عوض م ير یغذات رو بخور، بعد م نیبش ،ينطوریآره هم -
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 :غر زد و

 .میکش یاز دست تو م میکش یم یکه هر چ -

حاال عالوه بر . و مهران هم نشستند ماین. هم در نگاهش بود يهر چند ته خنده ا. نشست ریسر به ز مهناز

نگاهش را به سمت آنها . سرشان سبز شده بود يدو شاخ گنده هم رو میچهارتا شدن چشمان سارا و ابراه

با مرغ داخل بشقاب سارا  پلوزرشک  يرا برداشت و مقدار ریحواله شان کرد و با آرامش کفگ یچرخاند و چشمک

 :او سرش را معترض بلند کرد ، گفت نکهیهم خت،یر

 .مامانم حرف نداره يبخور، غذاها -

 :او گفت» ممنونم « گرفت و در جواب  میبرنج را به سمت ابراه سیسپس د و

 !نداره؟ یتالف دیداد یچهار نفر غذا به خوردم م ياومدم خونتون و اندازه  یکه من م ییاون روزا يفکر کرد -

که از  یکسان. شده بود یهفته در خانه اعالم حکومت نظام کیمدت . شد یآن روز امتحانات شروع م يفردا از

آرامش  بیترت نیبد. مجاور بروند يتوانستند جور و پالسشان را جمع کنند و به خانه  یبودند م یناراض تیوضع

 .م صورت گرفتآخر ه يتالشها. بر خانه حکمفرما بود ینسب

 يآشنا شدن با خانواده . خوش گذشته بود یکل شانیالبته برا. بودند یداده شده راض يدو از آزمونها هر

 .بودند یخانوم مهربان زوج خوب مایساکت و س يداشت، آقا رضا یمعلمشان خود عال

 !نجامدیزوج شهر آشوب قرار است کارشان به کجا ب یکیچند معلوم نبود آن  هر

امتحانات را هر  جیمهران قول دا تا نتا. روستا بود هیفصل کار. عزم رفتن کرد میامتحانات ابراه افتنی انیپا با

 :داشت شانیهم برا یدر ضمن خبر خوب. به اطالعش برساند عتریچه سر

البته . رمیاز آموزش و پرورش بگ یروستا کالس رسم يتونستم برا يو پارت باز یدوندگ یبچه ها بعد از کل -

 تیخدا امتحانات رو با موفق دیپس اگه به ام. مورد بهم کمک کرد نیتو ا یلیمدرسه خ يوجود مکان برا

 .دیالبته اگه دوست داشت. دیبش یمعلم رسم دیتون یم دیبگذرون

 :خوشحال گفت میابراه

 کنم؟ سیتونم تدر یاز سال بعد من م یعنی! شه ینم نیبهتر از ا ه،یعال نیا -

 .يبر دیدور سپاه دانش هم با هیآره البته  -

 :دیرو به سارا پرس و

 ه؟ینظر تو چ -
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 :باال انداخت ییابرو

 .بخونم یدوست دارم مهندس شتریب. کسل کننده است. عالقه ندارم سیبه تدر ادیز. دونم ینم -

 :به سارا گفت میاز رفتن ابراه قبل

 ؟يایبا من م -

 :مهران جواب داد که یول

 .بمونه نجایسارا ا یاز فرامرزخان اجازه گرفتم مدت میایب نکهینه، قبل از ا -

 يتعامل رفتار یشده بود؛ اصوال الزم بود کل یدوست خوب شیمهناز برا. رغبت نبود یامر ب نیسارا هم به ا البته

 !داشته باشند

نتوانست  به علت باردار بودنش نیفقط نازن. شمال شدند یراه یمهران همگ شنهادیفارغ شدن از درس، به پ با

 .شان کند یهمراه

 .آنجا نشده بود دنیموفق به د یبود ول دهیرا شن ارید نیبارها وصف ا سارا

 .پارك شدند الیو اطیداخل ح نهایماش. بود شانیرایگذشته پذ يعمو مطابق سالها يالیو

 :دیشده بودند که مهران رو به سارا پرس ادهیپ همه

 ؟يخسته نشد -

 :اطراف بود يمحو تماشا همچنان

 نه -

 :دیپرس يبا لبخند همراه

 !بودن دهیهمه خواب ،یتموم راه چشم رو هم نذاشت -

 .شد چشم رو هم گذاشت یقشنگ وجود داشت که نم ياونقدر منظره ها. نبود فیح -

 .يمناظر عادت دار نیتو که به ا -

 :و چشم در چشمش شد برگشت

است  گهیجور د هی نجایا یداره ول ادیخودمون هم سر سبزه و درخت ز یدرسته محل زندگ. ستین نطورینه، ا -

 .است گهیجور د هیکنه،  یکه به آدم منتقل م یاحساس. فرق داره یول ؟یدونم چه تفاوت ینم. تفاوت داره

 :کرد يخنده ا مهران

 به نظرت کجا قشنگتره؟! یگ یم یفهمم چ یزور نزن، م -
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 :را باال گرفته بود، گفت شیابروها کهیفکر کرد و بعد در حال یکم

من تازه و  يبرا نجایبه هر حال ا. خاص خودش رو داره يها یقشنگ ییقضاوتش سخته، هر جا. دونم ینم -

 !دلچسبه

 :تبسم زد تیرضا با

 خوشحالم خوشت اومده -

 :مشتاقانه گفت سارا

 .نمیرو بب ایدوست دارم هر چه زودتر در -

معترض نادر بلند  يدرست به شانه اش اصابت کرد و به دنبال آن صدا یکه توپ هنوز جواب نداده بود مهران

 :شد

 !ادهیحرف زدن ز يفرصت برا! شه ها یداخل، بد نم يرو ببر لیاگه تو هم دو تا از وسا! مهران یه -

در  شیبرا ینادر با خنده شکلک. را از صندوق عقب برداشت و به طرف ساختمان حرکت کرد لهیچند وس ناچار

 !خود خوشش آمده بود یاز خوشمزگ. آورد

 :گفت مایبه داخل ساختمان، ن لیوسا یاز منتقل شدن تمام بعد

 !فقط چهارتا اتاق داره نجایا م؟یحاال چطور جابجا بش -

 :گفت نادر

 الیبه من و سه شیکیمونه دو تا، که  یدو تا اتاق که قبال توسط بابا و مامان و عمو و زنعمو اشغال شده، م -

 !هم به دخترا یکیرسه  یم

 :غر زد ماین

 م؟یکار کن یاونوقت ما چ -

 :دیخند نادر

 !پسر ازدواج کن آدم شو یگن، ه یم يدینشن! نیش یشما که هنوز جزو آدما حساب نم -

 :دخالت کرد مهران

 م؟یدار یضرب المثل نیچن -

 :گفت! چرخند، بچزاند یخود راحت م يبرا عزب را که يپسرها نیداد ا یچقد مزه م يشانه باال انداخت، وا نادر

 !تازه کشف شده -
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 :خونسرد حرفشان را قطع کرد الیسه

 .هم مال پسرا شیکیاز اتاقها مال دخترا و  یکی. میکن یزنونه مردونش م!... واقعا که نادر -

 :رو به دخترها گفت و

 .میبر نیرو بردار لتونیوسا -

 :هم بود، نوبت مهران بود، بخندد ینوبت حاال

 .نیایخانوم، حقا که فقط شما از عهده نادر بر م الیسه نیآفر -

 :دیهم خند الیسه

 .طور نباشه که کالم پس معرکه است نیاگه ا -

 :حرکت دخترها به سمت اتاق، مهران رو به نادر کرد با

 !گه؟ید ینادر خان خوب -

 :لب گفت ریز. کرد یم بیرا تعق الیداشت با نگاهش سهرا باال داده بود و  شیابرو کی نادر

 !دارم براش -

 :مهران، مهناز را صدا کرد و آرام گفت نیح نیهم در

 !نداره دنیخواب نیمهناز؟ سارا عادت به زم -

 :تکان داد نانیبه اطم يسر مهناز

 .حواسم بهش هست. نگران نباش -

حال همه جا پر بود از  نیهوا گرم بود و به شدت مرطوب، با ا. ساحل شدند یبعد جوانها با هم راه یساعت

 .آمده بودند التیگذراندن تعط يبرا رانیا يکه از جابجا يافراد

 :دیخود را کنار مهناز رساند و آرام پرس ماین

 د؟یرس ایتو اتاق شما تخت خواب به ک -

 ؟یاتاق شما چ ال،یبه سارا و سه -

 !و نادر خب معلومه، مهران -

 :با خنده ادامه داد و

 برسه که ما رو هم آدم حساب کنن؟ يبنظرت روز -

 :مهناز هم شوخ شد لحن
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 !که ضرب المثل نادرو يدیشن -

 :و آهسته گفت دیخند

 هست؟ يکنه، خبر یدختره توجه م نیبه ا يادیمهران ز یراست -

 :باال انداخت شانه

بعد . زد یکه رفته بود اونجا همش از دستش غر م لیاوا. ادیحرف که از دهنش در نم. دونم یبگم؟ نم یچ -

چرت  نیگه دستم امانته و از ا یحاال هم م. زد یاصال راجع بهش حرف نم گهیکه د ریکمتر شد و چند سال اخ

 !و پرتا

 سارا حاال چند سالشه؟ -

 هفده -

 ادهیز یلیشون خ یاووف تفاوت سن -

 !ستین يفعال که خبر -

کرد آب  یداشت تا چشم کار م يادیابهت ز دید یرا م ایبار بود در نیکه اول ییسارا يبرا. بودند دهیرس ایدر کنار

 .به امواج داده بود ینور آفتاب هم تاللو خاص. یبود و آب و آسمان آب

 :دیشد و پرس کیآهسته به سارا نزد مهران

 چطوره؟ -

 :بردارد، پاسخ داد ایچشم از در نکهیا بدون

 !یعال -

 !يبود دهیرو ند ایشه که تا حاال در یستش هنوز باورم نمرا -

 .رخ برگرداند یآب يزد و بدون حرف دوباره به سمت موجها یتبسم. ستیو کوتاه او را نگر دیکش ایاز در چشم

 :لب گفت ریز. دیکش ینفس مهران

 !قصور از من هم بوده -

 .نگاهش پرسشگر به سمتش برگشت دوباره

 :گفت که  یداشت م مهران

 ...آوردمت یزودتر م دیبه هر حال هفت سال اونجا کنارت بودم با -

 :نادر بلندتر گفت که



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا امیدوار   – یوحش يآهو

wWw.98iA.Com ٣٩٣ 

 م؟یفردا اونجا بر دییا یم. ها، فوق العاده است یکینزد نیهم. شناسم یرودخونه م هیبچه ها  -

 :معترض نق زد ازین

 الیچسبن به و یکه شمال م انیم! حرفا نیا سخته و از لیگن نه، بردن وسا یم میبگ نایحاال اگه به مامان ا -

 .خورن یو تکون نم

 :زد یتبسم نادر

 ن؟یهست. میخودمون بر. مید ینم يخب ما هم اصال اونا رو باز -

 :زودتر پاسخ داد ماین

 و پرسش؟ یکیمعلومه، ن -

 :شوخ گفت نادر

 !مخالفاش دست بلند کنه -

 کیراه نزد. دست بلند نکرده است شیکس روز پ چیبود که ه تیواقع نیصبح فردا نشانگر ا نیدو ماش حرکت

آرام و شفاف با عرض حدود هفت هشت متر  يرودخانه ا. سر سبز بود اریکه بس دندیرس یزود به مکان یلیخ. بود

 .کرد یروز آرام فراهم م کی اندنگذر يرا برا ییباصفا يشده و منطقه  يدرختان جار انیو با عمق کم از م

 :نادر گفت. انداز را پهن نمودند رینشستن انتخاب کردند و ز يرا برا یبحث، باالخره محل یاز کم بعد

 ؟يمهران چادر آورد -

 :رو به او کرد مهران

 نه -

 !که اوردمیآخ من هم ن -

 .ستیچند ساعت چادر الزم ن يول کن برا -

 :دیلب غر رینادر ز. شد و توقف کرد کیهم به آنها نزد گرید نیآنچنان جابجا نشده بودند که دو ماش هنوز

 .میمهمون هم دار نکهیبابا مثل ا يا -

 :اعتراض کرد مهران

 !گهیاونا هم اومدن د. گردش میما هم اومد ؟يکار دار یتو به اونا چ -

 :کرد، ادامه داد یبه سمتشان اشاره م کهیبعد در حال و

 !هیخونوادگ. ستین يخوشبختانه جمعشون مجرد -



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا امیدوار   – یوحش يآهو

wWw.98iA.Com ٣٩٤ 

 :گفت راندازیز يباال انداخت و در حال نشستن رو يشانه ا نادر

 ؟یزن یدست شطرنج م هی -

 يزیچ یتوپ هیپاشو . کرد يشه باز یشطرنج رو تو خونه هم م م؟یکن يجنگل شطرنج باز میبرو بابا، اومد -

 !پاشو تنبل... میکن يباز

 :گفت دنیدر حال دراز کش نادر

 !گذشته گهیبابا از ما د -

 :وارد بحث شد هم ماین

 .موافقم يمن با توپ باز -

 :باال انداخت و با خنده گفت ییابرو و

 .میبلندش کن ریمهران بگ -

 :گفت مایدر همان حال ن. زدیافتاد و مجبور شد از جا برخ ریگ مایمهران و ن يدست نادر در دستها دو

 د؟یکن یم يدخترا، شما هم توپ باز -

 :جواب داد مهناز

 .میاطراف قدم بزن نیا یکم میخواه ینه، ما م -

 :مهران بلند گفت. حرف پشت به آنها کرده راه افتادند نیبا ا و

 !نایدور نر ادیز -

 :حال گفت یب ماین

 !میکن يشطرنجمون رو باز میبر دییایب -

 :زد يمهران لبخند. کرد ماین يشانه  يچند مشت حواله  یبه شوخ نادر

 .میش یم عیضا مینکنیه توپ باز بچه ها اگ ،یحاال جدا از شوخ -

 :گفت ماین

 م؟یکن يباز یآخه سه نفره چ -

 :گفت ست،ینگر یم يگریبه سمت د کهیبعد در حال و

 .دمیفهم -

 :گفت ادیبا فر و
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 ؟يتوپ باز يآ یم. مینفر کم دار هیآقا پسر، ما  يآها -

دستش را  کهیدر حال ما،یهم سن و سال خود ن بایبود تقر يپسر. کردند بیو مهران جهت نگاه او را تعق نادر

 :سالم دادن باال برده بود، گفت يبرا

 .میما سه نفر -

 :دیبه هم کوب یدستانش را با خوشحال ماین

 !جلو دییایب. میما هم سه نفر ه،یعال -

 :جلوتر فت  ماین ف،یسه نفر حر دنیرس با

 !اون زورگو هم برادرمه نادر، اون بد اخالقه هم پسر عمومه مهران. هستم مایمن ن - -

 :از پسرها گفت یکی. آمدند شیدست دادن پ يو مهران خندان برا نادر

 .هم پسرخالم کاوه شونیو ا دیبرادر کوچکترم وح نیا. دمیمن هم حم -

. بود یخانوادگ يباز. دندیرس یه نظر مو دو سه ب ستیب يباال دیکاوه و حم. کوچکتر بود یکه کم دیاز وح ریغ

حدود . هم شد یگرم و دلچسب ياتفاقا باز گر،یطرف د دیو حم دیطرف و کاوه و وح کیو مهران و نادر  ماین

 .دندیکه دخترها سر رس دندبو افتهیسه سه دست  جهیکردند و تازه به نت یم يساعت بود و باز کی

 :کرد دیرو به حم ماین. البته خسته هم شده بودند. را خاتمه دادند يآنها باز دنیرس با

 .ممنون بچه ها، خوش گذشت یلیخ -

 :به گروه سرحال و خوش خنده دخترها کرد و گفت ینگاه مین کاوه

 .دیکن یهمراهاتون رو معرف دیخواه ینم -

با  یدانست به هر حال ساعت یادب یبسکوت را  ماین یول. نگاهشان کردند یو ناراض رتیح یو نادر با کم مهران

 :کرده بودند يهم باز

 ...دخترعموم يخواهرم، بعد ياون خانوم همسر نادر، کنار -

و  دیکه فقط حم ي، و ارامتر طور!کند ینم بیع يداشت، کار از محکم کار يبا خود فکر. کرد یاندك مکث و

 :همراهش بشنود، ادامه داد اتیه

 .از آشناهامون هستن هم یکیاون . نامزدم... و -

 :گفت یم کهیبعد در حال. و بدون اسم انجام داده بود دیرا خالصه و مف یمعرف

 !میدار اجیبه استراحت احت یفکر کنم همگ -
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 .را دك کرد دیجد دوستان

 :دیلب غر ریز نادر

 .يبرا باز یکن یو نشناخته دعوتشون م دهیتوئه که ند ریهمش تقص ماین -

 :آهسته گفت ماین

 .هم خوش گذشت یکل م،یکرد ينشده، به توپ باز يزیحاال چ -

 :حرف به طرف دخترها راه افتاد نیا با

 خانوما گشت و گذار چطور بود؟ -

 :گفت ما،یحرص دادن ن يکرد برا یکه اصوال سرش درد م مهناز

 !همه جا قشنگه دیشما که نباش یعنی! خوب -

مهناز با خنده . افتاد نیداد و توپ به زم یمهناز جا خال. را که در دست داشت به سمت او پرت کرد یتوپ ماین

 :گفت

 !ره یگربه از کوه و درخت باال م نیع یدون ینم. مهران، سارا فوق العاده است یول -

 یبود م دهیبه هر حال بعد از دو هفته فهم. او کرد ينثار شانه  یکند، سارا مشت یمهران اعتراض نکهیاز ا قبل

 !راحت ادب کند الیدختر را با خ نیتواند ا

 :توپ را به دست گرفته بود که نادر گفت یتالف يبرا مهناز

روشن  شیما هم آت. دیکن خیشما مرغا رو س. وقت هست یشلوغ يبعد برا. میبچه ها اول ناهار رو آماده کن -

 .میکن یم

 :گفت یشد و عصبان یتالف الیخ یب مهناز

 .میکه کار کن نجایا میومدیما ن ر،ینه خ -

 :ادا گفت یبا کم و

 !دیکن خیشما مرغا رو س -

 :خونسرد اظهار نظر کرد ماین

 !کردن جوجه ها با ما خیس. دیروشن کن شیآت دییایاصال اشکال نداره، شما ب -

 :گفت يجد یلیخ الیسه
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رو روشن  شتونیآت دیبر! شه خوردشون یاصال نم ينطوریاووف ا. دیالزم نکرده شما دست به جوجه ها بزن -

 .دیکن

هر  بیترت نیبه ا. کرد يشد کار یبه هر حال زن داداش بود، نم. دستانش را باال برد میبه عالمت تسل ماین

 یسارا سع. کردند یخردش هم م دیبا يمجبور. بودند دهیچون مرغها را دم راه خر. مشغول شد يکس به کار

 :مهناز رو به او گفت. آنان کمک کند يداشت هم پا

 ؟یدختر، تو تا حاال چاقو به دست نگرفت نمیبب -

 :مهران در آمد يصدا

 !مهناز سر به سرش نذار -

به لحظه به حال خود رها کرد؛  کیشدند،  یدو بچه را که انگار هرگز بزرگ نم نیشد ا یاصال نم یعنی

 !و چاقو هم بود خیخصوص حال که در دستشان س

 :گفت يبه تند مهناز

 !بره ها، از ما گفتن بود یدستش رو م. ستیچاقو دست گرفتن بلد ن -

هم پوست نکنده  ینیزم بیس کیشد او که اصال  یخب، دروغ م یول! خوب هم بلدم یلیخ د،یخواست بگو سارا

 ...و مویکه مجبور بود، مثل پرتقال و ل ییاز آنها ریغ. را پوست کنده بخورد وهیعادت نداشت اکثر م یحت! بود

 :بدهد، مهران گفت یجواب نکهیاز ا قبل

 !گه، سارا تو دست نزن یراست م -

 :گفت! چه دست نزن یعنی. معلم بازنشسته اش را بکشد نیخواست ا یکه دلش م فعال

 .تونم یم. ستمیبچه که ن -

 :نرمتر گفت مهناز

تو هم  يدفعه بعد. ریبگ ادیرو نگا کن  نباریا. يکارا نکرد نیتا حاال از ا. مینگفت يزیخب، ماهم چ یلیخ -

 .یکن یکمک م

 :گفت يبا لجباز سارا

 !شه ینم -

 :کرد يگر یانجیم یبا تبسم ازین

 !ریتو دستت بگ ينطوریا! تو شکم گرگ یکه چاقو رو فرو کن يخوا ینم -
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 .برد و چاقو را در دست سارا درست کرد شیدست پ و

 :مهناز اخمو گفت! دیمهناز درست از آب در آمد و چاقو دست سارا را بر ینیب شیلحظه نگذشته بود که پ چند

 حاال خوبه به مهران بگم؟! بچه يلجباز یلیخ -

 ادی دیهستند که با يادیز يبود، کارها دهیدو هفته فهم نیتازه در عرض ا. از دست خود بلند شد یعصبان سارا

آهسته به سمت رودخانه ! خورد یبه دردش نم دیکردن آنقدرها هم که با یپسرها زندگ نیبود ع دهیفهم. ردیبگ

 .دیرفت تا دستش را بشو

 :دینگاهش به سمت او بود، رو به مهناز پرس میکه همواره ن مهران

 شد؟ یچ -

 :سرباال انداخت مهناز

 یچیه -

 :آهسته گفت الیسه

 بشه؟ یقرار بود چ. دیدستش رو بر -

 .تکان داد و از جا بلند شد يسر مهران

 :گفت یناراض مهناز

 !خواست مهران بدونه یاون نم ؟یچرا گفت -

 :جواب داد الیقبل از سه نادر

 !بندازه ینگاه هیبد باشه، بذار مهران  شیدگیبر دیشا. کرد یکار درست -

فکر نکن بچه ! مهران« گرفته بود به اسمِ  یمرض رایاخ. در هم رفت شیاخمها. مهران جا خورد دنیاز د سارا

 »!ام

خوشبختانه . کرد یو نگاه دیکش رونیبرد و دست او را از آب ب شیدست پ. داد رونیحرف نفسش را ب یب مهران

 :گفت یبه آرام. نبود یقیعم ادیزخم ز

 .چسب رو زخمت بزنم هی میپاشو بر -

 !مهربان بود يادیروزها ز نیا

 :فشرد، بلندش کرد و گفت یزخم او م يدستش را رو کهیحال در

 .اخمات رو وا کن گهیحاال د -
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 :از زدن چسب، گفت بعد

 .زنم یتو زغالها رو جابجا کن من بادش م ایب -

 .خوب بلد بود یلیشد که او خ یمحسوب م ییاز کارها نیا

 :نادر بالفاصله گفت. سمت اجاق رفتکه وارد بود به  يهم خوشحال از انجام کار سارا

 !من رفتم دراز بکشم. دیآخ جون کمک رس -

 .دیدراز کش يبچه ها همه با هم بلند شد و نادر با خنده گوشه ا يصدا

و با وجود آفتاب گرم  نیسنگ ییبعد از خوردن غذا. بود یروز خوب. صرف شد يدر جمع شاد و دوستانه ا ناهار

 :مهناز گفت. رفتند تا بخوابند رجهیش یپسرها که همگ. همه خواب آلوده شده بودند

 .دمیهم اصال نخواب شبید. ادیمواقع خوبه، منم خوابم م نیبابا، چادر برا ا يا -

 :برخاست الیسه

  .دیدراز کش نجایشه ا یبدون چادر نم ن،یرم تو ماش یمن م -

  

 ساخته و منتشر شده است )wWw.98iA.Com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا

 

 :گفت الیخ یب مهناز

 !ان يخود یحرفا رو، همگ نیا دیول کن -

 :دیدست سارا را گرفته و کش و

 !تو هم ایب -

 .وستیشد و به جمع دو نفره آنها پ میبعد تسل یول ستادیمردد ا یازکمین

به اطراف کرد و از  یمهران نگاه. دیتاب یدخترها م يرو مایو مستق افتهی رییگذشته و جهت آفتاب تغ یساعت مین

باز کرد و  یمهناز چشمش را به آرام. فتدیآنها ب يرو نیماش هیجابجا کرد تا سا يرا طور نشیخاست و ماشجا بر

 :گفت یبا لحن شوخ

 !بترکم يروزاست که از حسود نیمهران به جون خودم هم -

 چرا؟ -

 !حاال -
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 :زد يلبخند

 !آوردم تا آفتاب بهتون نخوره نویچرا؟ بد کردم ماش -

 !مهمه شیبه خاطر ک -

 !هر سه تون یعنی... به خاطر هر دو -

 :دیخند مهناز

 .میما خودمون رنگرز. برو خودت رو رنگ بزن -

 !فعال خواب بودن بهتر بود. داد چشمانش را اصال باز نکند حیترج سارا

 یو به آرام دیمهران تازه نشسته بود که مهناز سر رس. هم سر به سر هم گذاشتند یقدم زدند و کم یکم عصر

 :گفت

 !یبه داد شاگردت برس یآقا مهران بهتره پاش -

 :دیپر هراسان

 شده مگه؟ یچ -

 !شده دایفقط خواستگار براش پ. نشده يزیچ! هول نشو -

 :درهم رفت شیاخمها

 ؟یچ یعنی -

خوان  یکردن م دایپسر دارن حاال چند دختر پ ییچند تا هینداره، انگار اون خونواده که بعدا اومدن  یچ یعنی -

 !خواد یآورده ازشون آدرس م رشونیاونور گ یخانوم هی. از فرصت استفاده کنن

 :هم زمان به آن سو حرکت کردند، مهناز رو به نادر گفت مایمهران و ن یوقت

 ؟يبر يخوا یتو نم -

 :دیخند نادر

 .ستین يتازه ا زیچ نیا. ادیدختر خواستگار م يخب برا ؟یچ ينه، برا -

 :دامه دادا یالیخ یبا ب و

 شه؟ یم دایتو بساطت پ ییچا هی الیسه -

 یم دنشانیمهران با د. با آنها فاصله داشت یکاوه گام کوتاه. زدند یحرف م یداشتند با خانوم ازیو ن سارا

 :نگهش داشت و از همانجا گفت مایخواست جلوتر برود که ن
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 ن؟یپس کجا موند. میر یم میسارا؟ دار از؟ین -

. حرکت کردند» . دیببخش« با گفتن . زن واقعا کنه بود نیا دند؛یکش ینفس راحت ماین يصدا دنیدختر با شن دو

،که  مایشد و رو به ن کتریکاوه هم نزد. و مهران آمد ماین کیاما مگر خانوم مزبور ول کن بود؟ به دنبالشان تا نزد

 :بود، کرد هیبه نظرش گرمتر از بق

 لیهم فام دیشا دیدیخدا رو چه د. ازتون داشته باشم یتلفن ،یآدرس هیدوست داشتم  یراست ن؟یر یم نیدار -

 !میشد

رو به سارا . بود دایبودن در آن هو یاز عصب یینمه ها یباشد ول یکرد لحنش معمول یسع یلیهر چند خ مهران

 :گفت

 !شده رید ن،یوفتیراه ب -

 :فاصله گرفتن دخترها، خانومِ همراه کاوه گفت با

. خانوم که آدرس ندادن ازیسارا خانوم و ن. میبش لیباهاتون فام ادیبدمون نم د،یحم يمن مادر کاوه ام و خاله  -

 .دیآدرس بد د،یشه شما لطف کن یم

نمود، دستش را به  یکه آرامتر م ماین» ! آنقدرها هم بزرگ نشده بود که شیآخر سارا« خورد  یحرص م مهران

 :سمت کاوه دراز کرد

 .میعجله دار دیببخش. میخوشحال شد یلیخ تونییآشنااز  -

سارا به محض . حرکت کرد لهایلوازم جمع و اتومب قهیدر عرض پنج دق. حرف آن دو نفر را تنها گذاشتند نیا با

جلو  یمهناز صندل! کرد؟ یتحمل م دیاو چه بود که اخمش را با ریاصال تقص. عقب نشسته بود یبرگشتن صندل

 :مهران قبل از حرکت به عقب برگشت و گفت. گرفتکنار برادرش جا 

 دونستن؟ یاسمتون رو از کجا م -

 :گفت یلب ریز سارا

 !دونم ینم -

 :مهناز دخالت کرد» هست؟ یاصال خودم رفتم اسمم را بهشون گفتم حرف«  دیخواست بگو یدلش م یلیخ و

 !گهید دنیشن. میکن یصدا م ادیهمو با فر میخب از صبح دار -

 .حرف استارت زد و راه افتاد یب
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 یاما باز کس. ضرب گرفته بود نیکف ماش يحوصله مهناز سر رفته و با پا رو. در سکوت حرکت کردند يمقدار

 :دلخور گفت! کرد یاعتراض نم

 ؟)نیخفه شد يِمخفف مهناز( نیدیچرا هر دوتون خف -

 :تشر رفت مهران

 ؟یادب یب یلیمهناز خ -

 :ر برگشتبه جانب به سمت براد حق

 !هیبرا هفت پشتمون کاف میدار لیآدم با ادب تو فام هی -

 .تکان داد و جواب نداد يمهران سر. او اشاره کرد يبا دست به سرتاپا و

 ...هم جواب نداد که نیبابا ا يا

 :دیپرس! داشت یمظلوم افهیسارا پشت سرش نشسته بود و ق. را به سمت عقب بگرداند سرش

 ؟یگفت يزیتو چ -

 :سر بلند کرد سارا

 !نه -

 :زد يبار طنتیش لبخند

 !گهید اید ب! تو گوشم بگو! جلوتر یکم ایب! دمینشن ؟یچ -

مهناز سرش را به زور به صورت ! ستیچ انیجر ندیبب دیجلوتر کش یسارا متعجب کم. به او آمد ییچشم و ابرو و

 :او چسباند و گفت

 !خجالت نداره نکهیا دختر ا -

 :ران گفترو به مه بعد

 !خواد یمهران؟ سارا پفک م -

خوش  یمهناز هم که حساب. چشمان سارا از تعجب چهار تا شده بود. به مهناز و سارا نگاه کرد رتیح با

آمد مجبور  ینادر هم که پشت سرش م. ستادیجلوتر راهنما زد و ا یکم. زد يلبخند. دیخند یخوشانش بود و م

آورد و  نیدو پاکت را هم به ماش. ادد یعقب نیدو تا را به ماش. دیت پفک خررفت و چهار پاک نییپا. به توقف شد

 .دست سارا و مهناز داد
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. کرد ینگاه م رونیسارا همچنان ساکت بود و به ب یپفک را باز کرد و شروع به خوردن کرد ول عایکه سر مهناز

 :مهناز غر زد. حوصله نداشت ادیز

 م؟یرس یم یپس ک -

 :گفت یبا تبسم مهران

 !که میتازه راه افتاد -

 !جلو ایسارا تو ب. خوام برم عقب دراز بکشم ینگه دار م. ادیمن خوابم م یول -

 .را با سارا عوض کرد شیرفت و جا نییمهناز پا. ستادیداشت، باز ا يچاره ا مگر

نگاهش  یچشم ریز يمهران چند بار. بسته پفک هم باز نشده در دستش بود. سکوتش را حفظ کرده بود سارا

 :دیو پرس اوردیعاقبت هم تاب ن. کرد

 ؟یساکت نقدریسارا، چرا ا -

 :گرفتن چشمش از جاده جواب داد بدون

 .ستین يزیچ -

 :گفت يبا لبخند مهران

 !ینیآروم بش نقدریا ادیبهت نم یول -

 :به سمتش برگشت سارا

 د؟یشما از دست من دلخور -

 دلخور باشم؟ دینه، چرا با -

 :دیمصرانه پرس. دینشن یپاسخ یوقت

 ؟يجوابمو نداد -

 .دمیپرس ينطوریهم یچیه -

 :نگاهش کرد و متبسم گفت قیدق مهران

 .شناسمت یکنم نم یاحساس م یش یم ينطوریا یسارا وقت -

 :به سمتش برگشت بهتزده

 ؟یعنی يچطور -

 !ساکت، آروم، مظلوم ؛یکه حاال هست ينطوریهم -
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 :زد يلبخند

 شم؟با دیبا يخب چطور -

 :دیخند

 فیکس حر چیه. دوزه یو زمان رو به هم م نیزم. ره یراست باال م واریشناسم از د یکه من م ییسارا -

 !ستیدست و زبونش ن

 :دیهم خند سارا

 ن؟یا ایحاال کدوم بهتره؟ اون  -

 :را باال داد ابروانش

 .شناسم و باهاش راحتترم یشلوغ رو بهتر م يسارا یول! ادیمن از هر دو جورش خوشم م -

 !ادیمن خوشتون نم يکردم شما از کارها یمن فکر م یول -

 :نگاهش کرد یچشم ریز مهران

 !ستین نطوریا -

 :با لبان غنچه شده گفت سارا

 !نیکرد یشما همش دعوام م یول -

 :دیکش يبلند نفس

 ...مواقع هم یخب البته بعض ،يکرد ینگران م یو منو حساب يکرد یم یخطرناک يتو کارها نکهیا يبرا -

 :و گفت! رها کرد مهیحرفش را ن و

 ؟یپفک رو باز کن يخوا ینم -

 .پفک را باز کرد و به سمت او گرفت بسته

 :دنده عوض کرد و گفت گرشیدست به فرمان گرفت و با دست د کی مهران

 !بذار تو دهنم! دستم بنده -

 نیا یبود ول دهیاز او د دیرفتار جد یبه تهران آمده بود کل یقتاز و. بودند دهیاش چسب یشانیسارا به پ يابروها

 یهم از هم رودر واس ادیکردن ز یجا زندگ کیبعد از هفت سال . نزد یحال حرف نیبا ا! نوبر بود گرید یکی

 .کرد کیعدد پفک برداشته به دهان او نزد کی. نداشتند
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مهران . به او چشم دوخته بود ریسارا متح. زد و خورد یچشمک. داشت ینگاه شوخ. آن را به دندان گرفت مهران

 :با خنده گفت

 ؟يچرا بهم زل زد -

 :دهد، گفت رییجهت نگاهش را تغ نکهیبدون ا سارا

 !شناسمتون یکنم نم یروزا فکر م نیراستش، من هم ا -

 م؟یچرا؟ مگه چطور -

 :زد يلبخند

 .مهربون و راحت م،یآروم، مال -

 بودم؟ يمگه قبال چطور -

 !يدوباره جد... اخمو و ر،یسختگ ،يجد -

 :دیخند يبلند يبا صدا مهران

 !ياوه اوه چقدر جد -

 :دیهم خند سارا

 !هم تعارف کنم یمجبور شدم کم! يو جد يجد ،يراستش روم نشد بگم جد -

 :زد قهقهه

 !ییعجب تعارفا -

 :را آهسته تر کرد شیصدا سارا

 .شه یم داریاالن مهناز ب واشتر،ی -

 :عقب آمد یمهناز از صندل يصدا

 !دیشما کامال راحت باش نه،یسنگ یلیخواب من خ. دینترس -

گفت و بلند شد،  یمهناز آخ. را برداشته به سمت او پرت کرد يبا همان لب خندان بسته دستمال کاغذ مهران

 :داد، گفت یبه بدنش م یکه کش و قوس یدر حال. نشست

از  يدیکش یبود؟ فدات شم چ ياونوقت اونجا چه جور ه؟ینطوریسارا، مهران تازه آروم و مهربونش ا نمیبب -

 !داداش ما؟ نیدست ا

 :بدهد که مهناز مهلت نداد و رو به برادر گفت یلب باز کرده بود پاسخ سارا
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 ؟یپانسمان هم بکن یرانندگ نیح یتون یمهران، م -

 :متعجب گفت مهران

 ؟یپانسمان برا چ -

 :کرد یاخم

 !شده یانگار بازوم زخم. بهم پرت کرد یکلوخ یسنگ هیاز جلو  وونهیآدم د هی ،یچیه -

 :و ترمز کرد دیرا کنار کش نیماش. به او کرد یمهران نگاه. نهاد شیبازو يحرف دستش را رو نیا با

 شده؟ یچ نمیبب -

 :به آن کرد و گفت یمهران نگاه کوتاه. دیباالتر کش یلباسش را کم نیآست مهناز

 !سرخ هم نشده نیا ؟ياریدر م يباز یدختر چرا کول -

 :به جانب پاسخ داد حق

 !درد که کرد -

 :را گشود و گفت لیدر اتومب مایزمان ن هم

 ؟يدار ینگه م قهیا پسر، چرا دم به دق -

 :به مهناز اشاره کرد و گفت. دیخند مهران

 .میبکش ینفس هیتا ما هم  نیبر اون ماشمهنازو بردار ب نیخدا ا يمحض رضا ماین -

 :را باز کرد و گفت نیماش یخدا خواسته درب عقب از

 !دیشد جیپ یعقب نیبه ماش. دییبفرما -

 :چرخاند گریصورتش را به سمت د مهناز

 .امیمن نم -

 :گفت رد،یاو را بگ يبرد تا بازو یم شیدستش را پ کهیدر حال ماین

 !من مامورم و معذور. دیببخش -

 :دیکش یغیج مهناز

 .شم یم ادهیخودم پ! ها ينزد يدست بهم زد ،یه یه -

 .و دستانش را باال برد دیخند

 :شدن گفت ادهیپ نیح مهناز
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 داداش؟ میباشه، داشت -

 :گوشش گفت کیرا بست و آرام نزد لیدرب اتومب ماین

 !صاحابش شیر خیمال بد ب. میبر ایب -

 :صدا، از پنجره خم شد دنیمهران باشن. او کرد که دادش را در آورد يجانانه نثار پهلو یجواب مشت در

 شد؟ یچ -

 :نهاده بود، گفت شیپهلو يدستش را رو کهیدر حال ماین

 .کرد یدم تشکر م یاونو از دست شما نجاتش م نکهیداشت از ا ،یچیه -

 :دیخند

 !نوش جونت -

 :هم از پنجره خم شد و رو به سارا گفت مهناز

 !کنم یبه لبات نگا م یه نیاز اون ماش! ایزن ینم یحرف چیمن ه ابیسارا، در غ نیبب -

 :و رو به مهران گفت دیخند ماین

 .ساحل میگه غروب رو بر ینادر م -

 باشه -

 :رو به سارا گفت نباریا و

 !نیراحت باش نه،یتونه لبات رو بب ینم م،ییآ یمهناز هم گوش نده، ما پشت سرتون م يبه حرفا -

 .شد نیرا حواله اش کند، فرار کرده سوار ماش يگریمشت د شیدخترعمو نکهیقبل از ا و

 .بود ییتماشا شهیامواج مثل هم. دندیبه غروب مانده بود که به ساحل رس یساعت هنوز

 :دیبود که او متفکرانه پرس ستادهیمهناز ا کینزد ماین

 داره؟ یبیظاهر من ع ما؟ین -

 :گفت یبه او کرد و به شوخ ینگاه ماین

 مگه چطور شده؟! کم نه -

کرده بود؟  دیترد شیاصال مگر تا حاال چند بار در صحبت با پسرعمو. تعلل کرد ینه، کم ای دیبگو نکهیفکر ا در

 :مردد گفت !مهم یلیخ شیبرا ییزهایچ کیبه هرحال دختر بود و ! خوب هر چه بود گفته بود ایبد 
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 یخواست چ یآدرس م ازیتو جمع سه نفرمون اون خانومه از سارا و ن نکهیدوست داشتم بدونم علت ا یچیه -

 بود؟

 :بعد گفت. در دل خود غش کرده بود از خنده، به زور لبانش را بهم فشرد تا آن را فرو برد. به او کرد ینگاه مین

 ...از تو هم یدوس داشت یعنی -

 :حرفش آمد نیب مهناز

 .خواستم علتش رو بدونم ینه بابا، موضوع دوست داشتن نبود م -

 :جواب داد يجد یلیخ

فکر نکن خبر  یراست. کنم یخودم خفش م يکنه خودم با دستا يبخواد از تو خواستگار یمهناز، اگه کس نیبب -

 !که نبودم چند نفر در خونتون رو زده یدو سال نیندارم تو ا

سرخ شده  یبود و صورتش کم یکوبیدر دلش پا. آورد یحرف دلش را واضح به زبان م مایود که نبار ب نیاول نیا

 :و گفت دیبا چشمان شوخش صورت او را کاو ماین. بود

 !صورتش رو؟ ؟يهم بلد دنیاوه، پس تو خجالت کش -

از  یعصبان. کند نگاه مایبه چشمان ن میهر چه کرد نتوانست مستق یاش برگردد ول یشگیکرد به حالت هم یسع

 :دست خود صورتش را برگرداند و گفت

 !؟یگ یچرا پرت و پال م -

 !گرم بود يادیشد؛ هوا ز یخنک م یکم دیفعال با. حرف از او دور شد نیبا ا و

 نیدر هم. تالطم داشت یدلش حساب یظاهرش آرام بود ول. چشم دوخته بود ایو به در ستادهیدر سکوت ا سارا

رغم تمام شلوغ  یبود که عل يمهناز خواهر. جلوه کرده بود زهایچ یلیخ د،یدو هفته حضورش کنار خانواده جد

 نیکم بود و در ا یلیدر خانه خ ضورشآقا رضا که ح. دیرس یو قابل اعتماد به نظر م یدوست داشتن ش،یهایکار

 یکه به او واقعا محبت و احترام م يمادر خانوم مایاما س. کرد یاظهار نظر نم يمواقع هم جز در موارد ضرور

هم به مهران گفته  يدوبار یکی ،ینگران ایو  یتینوع نارضا کیهم در رفتارش مشهود بود،  يزیچ کیکرد اما 

به مذاق  ادیکه ز یحرف» !یمطب هم تو تهران باش هیبه فکر  دیشده، با فیرد نتیحاال که خونه و ماش« بود 

 .برگشتن مهران به تهران کابوسش بود. بود امدهیسارا خوش ن

بود که توجه  دهیفهم یبه خوب یحت. خنداند یو م دیخند یم. کرد یمحبت م. مراقبش بود روزش،یمعلمِ د اما

 !که سالها بود محرمش هم بود؟ یمعلم ن؟یاما فقط هم. کند یبه او م يادیز
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 یم يخودش کار دیبا یعنی! هم عادت دیو شا فهیهم وظ دیتمام توجهش به خاطر فرامرزخان بود، شا یعنی

 زد؟ بد نبود؟ یم یکرد، حرف

 ...ایمواظبش بود که گو يچرا طور اصال

 اول حضورش را در روستا نسبت به او داشت؟ يروزها دیهمان د ایکرده بود  رییافکارش در طول سالها تغ یعنی

 د؟یفهم یم دیبا چطور

 ...!!شهیهم يگشت تهران آن هم برا یاو برم اگر

 :آرام گفت. رفت یدر فکر فرو م ادیروزها ز نیشد، سارا ا کیبه او نزد مهران

 ؟یبازم که ساکت -

 :و افکارش را جمع کرد دیکش ینفس

 !قشنگه ایسکوت در -

 :باال انداخت و سر راست حرفش را زد ییابرو مهران

 !رهیگ یدلم م یساکت یدونم چرا وقت ینم -

 :زد يلبخند

 !ارمیوجود نداره تا ازش باال برم و داد شما رو در ب یراست وارید چیه انجیخب آخه ا -

 .نگفت يزیزد و چ یتبسم. بود یکاف شیلبخندش برا دنید همان

 :شد طانیسارا ش نگاه

 !نیباشه ، خودتون خواست ادتونی -

 .تکان داد يو سر دیمهران خند... شد سیخ شیجلوتر رفت، پاها یگام چند

 .نزد یحرف... شدن شلوارش باز جلوتر رفت سیتوجه به خ یب

 .نزند یکرد حرف یسع... برداشت گریگام د دو

اش  یامان از دست سارا، ترس که حال... بود دهیرس شیبه پشت سر انداخت و باز جلوتر، آب تا زانوها ینگاه مین

 :گفت یبا لحن آرام! نبود

 !رونیب ایب. میخب، من تسل یلیخ -

 :بدون تحکم بلندتر شد شیصدا... برد یتازه از قدم زدن در آب خنک لذت م. دیکرد و خند نگاهش

 !خطرناکه! شه یم یآدم خال يپا ریهو ز هی. کرد یشه باهاش شوخ ینم ست،یصاف ن ایسارا، ته در نیبب -
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 :زد يلبخند

 .دییایشما هم ب فهیلذت بخشه، ح ایقدم زدن تو در نقدریدونستم ا ینم -

 :دیکش یپوف

 !ستیبردار ن یشوخ ایگم در یم نیبب -

 :مهران گفت. توانست دادش را در آورد یم قهیدق کیدر عرض . اش گرفته بود خنده

 !رونیب يای یاالن م نیهم -

 :تخس گفت يبچه ها نیع. برد یکردنش لذت م یبار بود که از عصبان نیاول دیشا. بود سرحال

 .امینچ، نم -

 :به جلو برداشت یگام مهران

 ...ای يایم -

 .مصمم به سمت او راه افتاد... سرش را باال انداخت طنتیش با

تازه داشت . گذاشت یکشدش، نم یم رونیو از آب ب ردیگ یرا م شیبه او، بازو دنیدانست به محض رس یم

 درست بود کارش؟. دستانش را در آب فرو برد. کرد یم فیک

 ؟یهر چ حاال،

 .دیآب به سمتش پاش یمشت اطیاحت یکم با

 شود؟ یمرتبه واقعا عصبان کی ندنک

از  يدر چشمانش خبر. گرفت یصورتش را م یسیداشت با پشت دست خ. دقت به صورت او نگاه کرد با

 .شوخ بود یته نگاهش هم کم دینبود و شا یناراحت

 .افتی جرات

 .او پرت کرد يآب را به سو يشتریبار مقدار ب نیا

 :گفت يلبخند با

 ؟یکن یکار م یچ يدار -

 :با خنده گفت. کرد یهم نم یتالف. ختیر یم شیبود که بر سر و رو يگریآب د يجوابش مشتها اما

 !شدم سیخ -

 :گفت یمهناز بود که م. کرد گرید ینگاه هر دو را متوجه سمت ییصدا
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 ؟يا؟ پسر، مگه تو دست ندار -

 :رو به سارا گفت و

 ؟يآورد ریبرادرم رو تنها گ -

سارا . سارا کرد يسر و رو يآب را با مهارت روانه  يادیکارها بود، مقدار ز نیاستاد ا. درا در آب فرو بر دستانش

 .خندان به طرف مهناز نشانه رفت

. ردیرا بگ کیطرف کدام  دیدانست با یدستانش را دور کمرش زده و نم. کرد یآن دو را تماشا م ستاده،یا مهران

 :دیکارها، دوان دوان سر رس نیا يکرد برا یهم که سرش درد م ماین

 ؟یمهران کدوم طرف -

 :خنده گفت با

 !از من اومده يبگم؟ مهناز که به طرفدار یچ -

 :زده گفت جانیه

 .کنم هیتسو دیچند تا خرده حساب با مهناز دارم که با هیپس تو طرف مهناز، من سارا، اتفاقا  -

 :زد ادیمهناز فر. را نشانه رفت شیاز او دخترعمو تیحرف سمت سارا رفت و به حما نیبا ا و

 !نامرد يا -

 .هم وارد معرکه شدند مایمهران و ن بیترت نیا به

بعد نادر به گروه سارا، سه  یبه گروه مهناز ملحق شد و کم ازیاول ن. را هم متوجه کردهبود هیبق شانیصدا سرو

 :برود، گفت یماند کدام طرف. دیهم سر رس الیبه سه بودند که سه

 ام؟یب یطرف کدوم -

 :دیداد کش ماین

 .حساب کنم دیلحظه استوپ، بذار هیبچه ها  -

 :کرد، گفت یبا انگشتش حساب م کهیبعد در حال و

 !گروه مقابل دیخانوم شما بر الیو گروه مقابل دو نفر، سه میهست یما دو نفر و نصف -

 :مهناز در آمد يصدا

 ؟يچطور حساب کرد -

 :با خنده گفت ماین
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 !گهیشن د یخب دخترا نصفه حساب م -

اصل گروه  نیهم يرو. را آب باران کردند مایهمه هم زمان ن یتالف يدخترها با هم بلند شد و برا ادیفر يصدا

 .شادشان به آسمان رفت ادیعوض شد و پسرها مقابل دخترها سنگر گرفتند و فر يبند

 ادشانیشد،  کیآسمان تار یتنها وقت. روب نشده بودندمتوجه غ اهویکدام در آن ه چیغروب کرده بود و ه آفتاب

 يبرا يچند نفر. زدند یشده بودند و نفس نفس م سیهمه شان خ. به ساحل آمدند يافتاد به چه منظور

مهران در . دیچک یم شیسر و رو زآب ا. اما سارا هنوز در آب بود. ساحل نشسته بودند يماسه ها ياستراحت رو

 !آب سِیخ يسارا. دور از چند سال گذشته در ذهنش جرقه زد يخاطره ا. اش محو تماشا بود یقدم کی

نادر . حال تمرکز کرد يسرش را تکان داد و رو. بازوانش حس کرد يرو ينگاهش را نگرفته بود که فشار هنوز

 :او را گرفته بود ، رو به سارا گفت ياز پشت سر بازوها کهیدر حال

 !فرار کن، گرفتمش -

 .ستیمتعجب به او نگر سارا

 :اعتراض کرد مهران

 ؟یکن یم يکار دار یچ -

 :گفت يجد یلیخ نادر

 !گرسنه است به شکارش ریش هی نیبابا نگاهت ع -

 :باز سارا را مخاطب قرار داد و

 !فرار کن تا قورتت نداده -

 .رفت رونیزد و از آب ب يلبخند سارا

 :زمان با آزاد شدن بازوانش گفت هم

 ؟یکن یم يزیآبرور يرا دارچ -

 :زد ینادر برق چشمان

 ؟يدوسش دار یلیخ -

 .چرخاند ایمهران نگاهش را به سمت در. جواب ماند یب سوالش

 ؟یکن ینم يچرا ازش خواستگار -

 :بردارد، گفت ایچشم از در نکهیا بدون
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 م؟یدار یچقدر تفاوت سن یدون یم -

 :پاسخ محکم بود لحن

 ؟یکار کن یچ يخوا یدلت رو م. نیداشته باش ؟یکه چ -

 :گشت برود، گفت یبرم کهیحال در

 !یکن یاشتباه م يدار -

 :شانه او گذاشت و نگهش داشت يرا رو دستش

منصفانه و  ،يخواد به من جواب بد ینم. خوب به جوابش فکر کن! سوال هی یول. کنم یباشه، من اشتباه م -

 یکیبا  نکهیا ؟یتماشا کن يا گهیو رفتنش رو با کس د ینیبش یتون یم نیبب. عاقالنه به خودت جواب بده

دو سه  یچ يبرا نیفکر کن بب. با خودت رو راست باش! باشه گهید یکیتو آغوش ... حرف بزنه، بخنده گهید

که رو  ستین يکنم؟ خوب گوش کن، سارا دختر یاشتباه م يدار یگ یبازم م ؟يجوش آورده بود شیساعت پ

 .گم یهم م مایبه ن شهیحرفو هم نیمن ا! يد یاز دستش م یدست بمونه، زود نجنب

 :دیو آهسته پرس دیکش يبلند نفس

 چشه؟ گهیاون د -

 :تکان داد يبا تاسف سر نادر

 !يو مهناز خبر ندرا ماین نیخدا نگو که از عالقه ب يمحض رضا -

 .دونم یم ییزهایچ هیآهان،  -

 :زد يپوزخند

 !هیشکرش باق يباز جا -

 :زد يلبخند مهران

 ه؟یخب مشکل اون چ -

تونم  یذارم که مطمئن باشم م یقدم جلو م یخوام وقت ینداره م یگه مهناز عادت به سخت یم ،یچیه -

 .ارمیرو فراهم ب ششیحداقل آسا

 .کنن یکمکش م. خب عمو هست، پدرم هم هست -

 :زد یتبسم

 .ستهیخودش با يخواد رو پا یم ه،یتقلپسر مس. نگاه نکن هاشیشلوغ کار نیکنه، به ا ینه، قبول نم -
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 !هیجور لجباز هیهم  نیا -

از حرفا و  یلیبه بزرگترا وابسته بشه، مجبوره در مقابل خ يآدم از نظر ماد یگه وقت یم. ستین نطورینه ا -

رو  شیتونه زندگ یکه کار کنه م یدو سه سال هیخوبه،  شیلیبه هرحال رشته تحص. ادیدخالتهاشون هم کوتاه ب

 .جمع و جور کنه

 :کرد و گفت دییبا حرکت سر حرف او را تا مهران

 .شونینامزد بمونن و بعد برن سر خونه زندگ یدو سه سال. نامزد بکنن... خوبه نکهیخب ، ا -

 :گره زده بود، گفت نهیس يدستانش را رو کهیدرحال نادر

 .خوبه، اوف، سردم شد ينطوریآره ا -

متاسفانه . رفت نیبه سمت ماش يبلند يبا گامها. بودند سیمن همه خ يخدا .به ساحل کرد ینگاه مهران

را برداشت و به سمت بچه  یلیرا تا کنار ساحل آورد، از صندوق عقب وسا نیماش. دورتر پارك کرده بودند یکم

 :دوش سارا انداخت و گفت يگرمکنش را رو. ها رفت

 !نیسرما نخورد یتا همگ نیماش نیبر ن،یبلند ش -

 :گفت یشوخ مهین ،يجد مهین هنازم

 کنه؟ ياز ما هم امانتدار ستین یکیبابا،  -

 يمنظور آورده بود، رو نیرا که به هم یمسافرت يمهران پتو زد،یشده کامل برخ زیخ مین يماین نکهیاز ا قبل

 :دوش مهناز انداخت و گفت

 .نیپاشو برو تو ماش یعوض وراج -

 :دیهم چرخ ازیبه سمت ن و

 !زود باش، سوار شو از،ین -

 :دینادر هم رس يصدا

 .کشه یطول م ارم،یرو ب نیتا برم ماش. دیرو هم با خودتون ببر الیمهران، سه -

 :شدن گفت ادهیقبل از پ. راند و مقابلش توقف کرد الیبا سرعت هر چه تمامتر تا و مهران

 ...به خونه دیدیبچه ها تا رس -

 :دیحرفش دو نیما ب سارا

 .دیگرم بخور ریش وانیل هیو  دیریم بگدوش گر هی -



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا امیدوار   – یوحش يآهو

wWw.98iA.Com ٤١٥ 

 :گفت د،یخند یم کهیدر حال. به سارا نگاه کرد. به عقب برگشت مهران

 !گفت نیکه ا ینیآره هم -

اش، که از  یمیاز دوستان قد یکی ،یروز اقامتشان در شمال عمو ناصر اطالع داد که مهندس فرخ نیسوم

از  یساعت میدر فاصله ن یباغ فرخ. همه را به باغ خود دعوت کرده است ده،یحضور آنها در شمال مطلع گرد

خبر خوشحال  نیا دنیهمه از شن لیدل نیبه هم. بود ییبایمحل سکونتشان قرار داشت و مکان سر سبز و ز

 .شده بود یادماندنیبه  شانیبرا یقبل يها یخاطرات مهمان. شدند

داغ بود که  یبازار احوالپرس. کردند، مهمان آنجاست یچه تصور ماز آن شیوارد باغ شدند، متوجه شدند ب یوقت

 !کرد ریهمه را غافلگ يحضور فرد

 :دم گوش سارا گفت مهناز

 !نجاستیهم ا وانیمن،ک يخدا يوا -

و  پیبود و خوش ت دهیپوش دیسف کدستیمواجه شد که  يبا پسر. ستیکه او اشاره کرده بود نگر یبه سمت سارا

 :دیآهسته پرس. دیرس یبه نظر م افهیخوش ق

 داره؟ يرادیخب باشه، چه ا -

شه که از  یم یحاال چند سال یمجلس بوده ول ندگانیبزرگ، پدرش قبال از نما يِریام ه،یریپسر ام وانیک -

با هم شکر  ونشونیم یدونم سرچ یدر گذشته با عمو و بابا دوست بود اما نم. شدن سیرفتن و ساکن انگل رانیا

و اونا به  میر یاونا نم یما به مهمون نهانه ت. با هم ندارن ينوع رابطه ا چیو از اون موقع تا بحال ه آب شد

دونم  یکه من م ییتا اونجا. میکن یمشترك هم شرکت نم يها یمعموال تو مهمون ان،یما نم يها یمهمون

 سیتو انگل ره،یو م ادیم رانیا یگاه. دمیشن يادیز يپسره صحبتها نیاز ا یول ومده،ین رانیوقته ا یلیپدرش خ

اومده خدا  رانیا یچ يمملکت هستن، حاال برا يبه هرحال از کله گنده ها! یچ دونمیدرس خونده، اما نم

 .میاومد یاحتماال نم نجاستیا میدونست یعالمه، راستش اگه م

متناسب،  یو دهان ینیب ،یمشک ییسبزه داشت و چشم و ابرو یصورت. ستیاو را نگر يشتریبار با دقت ب نیا

 هیرا به شانه تک یسیاش بچسبد و راکت تن یشانیبه پ شیبود موها دهیداشت موجب گرد یشانیکه بر پ یعرق

 .داد یچهره اش شاد و سرزنده نشان م. مناسب بود شیدر کل کلمه جذاب برا. داده بود
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را رد  یمجبور شدند سالم نه چندان گرم هر دو طرف. آنها برداشت يبه سو یگام وانیمهمانان تازه، ک دنید با

کرد و ضمن تعارف و  يریانگیامور قرار داشت، م انیدر جر شیکه کماب یفرخ يپسر آقا یمان. و بدل کنند

 .کنند يباز بالیتا با هم وال وندندیخواست تا به آنها بپ مایبه مهمانان، از مهران و نادر و ن ییخوش آمد گو

 يدر باز یهمراه يبرا لیدل نیبه هم. کردند یم يشده روز را سپر يبه هر نحو دیبا. نبود زیبرگشت جا گرید

 .عازم شدند

 :گفت ازیکرد و رو به ن یضمن عبور از مقابل دخترها توقف. را کنار گذاشت سشیراکت تن وانیک

 دختر آقا ناصر، درسته؟. دیخانوم باش ازین دیشما با -

 :دوباره گفت وانیک. بله، بسنده کرد يکلمه  کیبه  ازین

 بود؟ یدخترعموتون باشند، اسمشون چ دیهم با شونیا -

 :مهناز طلبکارانه گفت. به مهناز اشاره کرد و

 .هیکاف د،یصدام کن ازین يهمون دختر عمو -

 :دیآرام خند وانیک

 هستن؟ یخانوم همراتون ک نیا از،ین يخب دخترعمو -

دانست چه  یسارا هنوز نم! از پسرها بود یکیهمسر  دیشا. به او کرد ییو نا آشنا قیحرف نگاه عم نیبا ا و

 :مهناز پاسخ داد. سکوت کرد نیهم يبا او داشته باشد برا دیبا يبرخورد

 .هم از دوستانم هستن شونیا -

 :زد يلبخند

 !صدا کنم ازین يِدوست دخترعمو دیآهان، پس شما رو هم با -

آورد،  یم نییسرش را به عالمت احترام پا کهیپر رنگتر شد و در حال وانید کلبخن. اراده خنده اش گرفت یب سارا

 :گفت

 .خوشنود شدم دنتونیبه هر حال از د -

 .به سمت پسرها راه افتاد و

 :دیچرخ ازیسمت ن تیبا عصبان مهناز

 بود؟ ادشیچطور اسم تو  کهیمرت نیا نمیبب -

 :شانه باال انداخت ازین
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 .میقدم بزن میحرفارو، بر نیا دیول کن. میباهاشون رفت و امد داشت یکل میبچه بود یخب وقت -

 ییبایکرد بر ز یباغ عبور م يکه از کناره ها یآب کیبار يبود، جو ییبایو ز زیمکان فرح انگ. قدم زدند یساعت

 :مهناز با شوق و ذوق فرا وان گفت. اش افزوده بود

 !قشنگه یلیخ -

 :گفت سارا

 !یش یفوق العاده است حتما عاشقش م ؟یگ یم یچ ینیما رو بب یمحل زندگ يایاگه ب -

 نه؟ گه،یکنه د یکه مهران از اونجا دل نم نهیهم -

 :دیکش ینفس

 .داره یخوب یلیخ يتابستونا هوا د؟یایچرا شما اونجا نم! دیشا -

 نهیا. ترسم یاز اسب هم م. ندارم يرو ادهیگه من جون اون همه پ یراستش چون جاده نداره، مامان هم م -

 !اوردهیبه مهران گفتم منو ببر، ن یمن هم هر چ. ادیکه نم

 :گفت کمرتبهیکه مهناز  اوردیکرد که با مهران حرف بزند تا مهناز را با خود ب یفکر م داشت

 چرا پسرا دور اون درخت جمع شدن؟. دیاونجا رو نگاه کن -

ضربه  شیبه شاخه ها یهم با تکه چوب مایند و نداد یدرخت را تکان م یپسرها گاه. آن سمت نگاه کردند به

 :گفت ازین. زد یم

 کرده ریدرخت گ يانگار توپشون باال -

 :دیدستانش را به هم مال مهناز

خواد  یتوپه خودش م نکهیمثل ا. به درخت زل زدن یچ نیع ستادنیهمه پسر گنده وا نینگاه تو رو خدا، ا -

 .میریحالشون رو بگ میبر ایب. نییبپره پا

 :تکان داد يسر ازین

 ؟ياریتوپو ب يبر يخوا یچطور؟ م -

 :دیسارا را کش يبازو مهناز

 !نه من، سارا یول قا،یآره دق -

 :کند، گفت دایسارا فرصت حرف زدن پ نکهیاز ا قبل

 !ارهیره توپتون رو م یکنار، االن سارا م دیبکش -
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شد برگردد؟ حاال اگر دوستان سابقش بود مثل  یم! خواست سر مهناز را بکوبد به همان درخت یدلش م سارا

اما ! من ماست چقدر کره دارد کیکرد تا بفهمند،  یدو مشت و لگد نثارشان م یکیحتما  ،ی، صادق یمیابراه

از نود درصد است چه  شیرود و امکان قهرش ب یاش درهم م افهیق هیکه سر دو ثان يدوست دختر نیحاال با ا

 دیرا که حال به آن دو دوخته شده چه کند؟ بگو يهمه چشم مذکر نیتازه ا! رانکند؟ آن هم که؟ خواهر مه

 از آنها؟ یکیهم  نیکند، ا یم ادیمهناز حرف مفت زد؟ اصوال غلط ز

نگاهش را هم به سمت مهران  ستاد،یمستاصل ا يچند لحظه ا. در عمل انجام شده قرار گرفته بود. دیکش یپوف

 !گفتن دارند يبرا ییحرفها ،یدانست آن چشمان ناراض یم. اصال نچرخاند

در چشم . کرده بود ییمایهزار بار درخت پ یاز بچگ. نبود شیبرا یکار سخت. داد رونیکرد و نفسش را ب یمکث

 يآمدن مهران دستش را برا نییهنگام پا. پرتاب کرد نییتوپ را به سمت پا. درخت بود يباال یبرهم زدن

 .کمکش رد نشد دست. کمک باال برد

 .از نگاه کردن در چشمان او فرار کرد شیبا تکاندن لباسها ن،یبه زم شیپاها دنیتا رس اما

 :بود وانیک رد،یکف زدن موجب شد سرش را باال بگ يصدا

 !سارا هست از،ین يپس اسم دوست دخترعمو! چه فرز و چابک ن،یآفر -

 .دیخند و

 :توجه به او به سمت مهناز رفت و آهسته گفت یانداخت و ب وانیبه ک یکوتاه نگاه

 !قرار نده ییتهایموقع نیمنو تو چن گهیخدا د يمحض رضا -

 :گفت يو با لحن بامزه ا دیخند الیخ یب مهناز

 یبهشون داده فکر م یگوشت و استخون اضاف لویچند ک هیخدا . ده، حال پسرا رو گرفتن یحال م نقدریچرا؟ ا -

 !نر کردنانگار ه! کنن چه خبره

 :کرد لیشد و حرف خود را تکم رهیدر چهره سارا خ و

 !واهللا -

که  یدم شده بود و کباب و جوجه کباب یبرنج ؛یفاتیو تشر یرسم ادیالبته نه ز. بعد ناهار آماده شده بود یساعت

مهران حس  نکهیبا توجه به ا. کنند ییرایبودند تا مهمانان از خودشان پذ دهیمردها زحمت کباب کردنش را کش

خودش و سارا  ياصل دو بشقاب برداشته و برا نیهم يدارد رو یسارا تازگ يبرا ییراینوع پذ نیکرد ا یم

 .چمنها نشسته و ناهار را صرف کنند يو از او دعوت کرد رو دیغذا کش يمقدار
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 :مهران گفت. کرد يرا گرفت و تشکر شیغذا سارا

 گذره؟ یخوش م -

 .ادیز یلیبله، خ -

 .چمیپ یبه پر و پات نم ادیز نیسرت با بچه ها گرمه برا هم نمیب یبهم بگو، م یداشت ياگه کار -

 :به او کرد يقدر شناسانه ا نگاه

 !هست یخوب یلیدختر خ! گذره، بخصوص با مهناز یاتفاقا به من هم خوش م -

 :دیبلند خند مهران

 !هم به مهناز گفت، دختر خوب یکی میدیو د مینمرد -

 :ه مقابلشان اشاره کردب و

 .شد دایزدن، سرو کلش پ شیانگار موش رو آت ایب -

مهران و سارا جا کرد و  نیخود را ما ب ییو در کمال پر رو دیملتهب سر رس ییبا چشمان براق و گونه ها مهناز

 :کرد و گفت یآنها نگاه يبه هر دو. نشست

 !تنبال يشما تا حاال مونده؟ ا ياصال چرا غذا. دیغذاتون رو بخور د؟یکن یبه من نگاه م هیچ -

 :ستیمهران با دقت او را نگر. داد هیحرف به برادرش تک نیبا ا و

 ؟يشد به ما افتخار حضور داد یچ -

 :ژست حمله به خود گرفت مهناز

. ننیب یکه انگار دفعه اولشونه همو م دنیبه هم چسب يهم طور الیرو کار گرفته، نادر و سه ازیکه مخ ن یمان -

 رفتم؟ یاومدم پس کجا م یبرادرم نم شیپ. داره یمبرم به آتش نشان ازیهم که گر گرفته، ن ماین

 :نشست خیمرتبه س کی و

 !گهید دیکن ستمیسربه ن ،يجور هی ،ییجا هیشم؟  یجا م بتیمهران، من تو ج نمیبب. ادیداره م ماین! خدا يوا -

 :دیخند مهران

 ؟يسوزوند یشیباز چه آت -

 :کرد، گفت یرا نگاه م ماین میمستق کهیدر حال مهناز

 .اسراف رو گرفتم يجلو!  نیهم. پرس غذا هدر بره هیفقط نذاشتم  یچیه -

 .دیخند یم شیکرد و آرام به کارها یاو تعجب نم ياول از رفتارها يمثل روزها گرید سارا
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 :او مشاهده کرد، گفت يشد در چهره  یپر از حرص که کمتر م یهو با نگا دیآنها رس یقدم کیبه  ماین

 .، باهات کار دارم ایمهناز؟ بلند شو ب -

 :گفت د،یبار یاز نگاهش م طنتیهنوز ش کهیحال در

 .راحتم نجایمن ا. نه ممنون -

رو به مهران . او را گرفت و بلندش کرد يرا به هم فشرد و بالفاصله خم شد و بازو شیدندانها يلحظه ا ماین

 :گفت

 .باهاش حرف بزنم دیبا یول. دیببخش -

 :مهناز تند تند گفت. زد یفقط تبسم مهران

برام گل  یول. دیبکن هیریمراسم رو هم صرف امور خ نهیهز. دیحالل کن دیدیازم د يبد یخوب یهر چ گهید -

 .نره ادتونی! یه زرشکب لیاون هم قرمز ما. من گل دوس دارم! ها دیاریب

 .دیرا کش شیبازو یعصبان ماین

 :به آن دو کرد و گفت ینگاه نگران سارا

 .بودن یواقعا عصبان مایانگار آقا ن. دیبکن يکار دیخواه ینم -

 :با آرامش گفت مهران

 !خنک شد. غذات رو تموم کن. انیهم بر م ياون دوتا از عهده . نگران نباش -

 :او را رها کند، آهسته دم گوشش گفت يبازو نکهیبدون ا ماین

 !همه بره نیآبروت ب يخوا یاگه نم ا،یآدم همرام ب يبچه  نیع -

 :به آسمان بلند کرد سر

 م؟یر یم میکجا دار دییشه بفرما یحاال م! امرزیمرا ببخش و ب ایخدا -

 :او وارد آورد يبه بازو يفشار

 !فعال خفه -

 :قورت داد یآب دهانش را به سخت. کرد یبود که فکر م یاوضاع بدتر از آن. داد رونینفس خود را ب مهناز

 زندان، شالق، حبس ابد، اعدام؟ مه،یاونوقت؟ جر هیچ! گهیحکم صادر شده د یعنی -

جمع رد  نیمحترمانه از ب ينمود تا حدود یم یرا گرفته بود و سع شیفقط بازو. کرد ینگاهش هم نم یحت ماین

 :نگاهش کرد و گفت یچشم ریمهناز ز. برسد یشده به مکان خلوت
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 !يزیچ ،ينظر دیدادگاه تجد ست؟ین يدیام يجا گهید یعنی -

 :در کار نبود باز ادامه داد یچون پاسخ و

 !خودم بذار اریحکم رو به اخت ياجرا قهیحداقل طر ماین نیبب! گهید ستیخب ن -

 :باز متکلم وحده فک زد. دیکش یقینفس عم ماین

 !بده ریکن، حکم ت یو بزرگ ایب گهیکالسه، د یطناب دار هم ب. ترسم یم نیوتیمن از گ ما؟ین -

 :گرفته، گفت يمهناز انرژ. نداد یباز پاسخ یبه او کرد ول ینگاه مین

 !اتهام کن میبابا حداقل تفه -

با . هلش داده او را مقابل خود قرار داد یاو، اندک يضمن رها کردن بازو. بودند دهیرس یبه مکان خلوت بایتقر

 :گفت یو عصبان ضیغ

 د؟یفرمود یکوفت م یشما ناهار رو با ک شیپ قهیچند دق دییشه بفرما یم -

 :خود گذاشت ي قهیانگشتش را به شق مهناز

 !اممم، بذار فکر کنم -

 :گفت يبا لحن پر تمسخر ماین

 !چک، خواستگار سابقتونکو ينامدار يبا آقا. کنم یمن کمکت م -

 نینداشته باشد، در ا یرونیکه خود را تا پشت لبانش رسانده بود، نمود ب ياش را کرد تا لبخند یتمام سع مهناز

انگشتانش را گره . در مقابل او زانو زد یحرکت ناگهان کیبا ! کرد نیرا تضم شیشد رفتار پسرعمو یصورت نم

 :گفت یرسم ینموده مقابل صورت خود قرار داد و با حالت

کوچک،  يهمون نامدار یعنیکنم که امروز ناهار را همراه آقا رضا،  یاعتراف م یعدل اله شگاهیمن در برابر پ -

جوجه کباب  اریبودم که بس دهیکش يگریکس د يالبته قابل ذکر است که ناهار مربوطه را برا. صرف نمودم

پرس غذا به هدر برود  کیمن نخواستم . دخانوم بودن ایگرم گفتگو با مان شانیکه ا ییاز آنجا یدوست داشت ول

حکم  ياجرا يهم اکنون هم آماده ... ذوق فرمود اریالبته طفلک بس. نمودم میتقد يرضا نامدار يو آن را به آقا

 .باشم یم

 :خود را باال داد يه ابروان گره خورد ماین

 نیداشت راجع به استادها و درسها و ا. خوندم یخونه که من درس م یدرس م يتو همون دانشکده ا ایمان -

 .دیپرس یطور مسائل ازم م
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 يبه نحو دید یرا م مایکه هر وقت ن ییاینه، مان ایبه مان یبه او اعتماد داشت ول. به سرعت از جا برخاست مهناز

خواند که  یرا م يحاال هم رفته درست همان رشته ا. کرد یچسباند و سر صحبت را با او باز م یخود را به او م

را  يشربت تگر وانیکه ل دید کباری یوقت! دهکر یخوش خدمت شیاز صبح هم ده بار برا! خوانده شیپسرعمو

که آنجا باغ آنها بود و به فرض درست . خواست همانجا خفه اش کند یدهد، دلش م یم مایدارد به دست ن

 :و پدر و مادرش هستند؟ گفت مایمگر تنها مهمان شما، ن دینبود بگو یکی یکرد ول یکار را م نیا ،یزبانیم

 !حرفا نیو از ا دیریجزوه بگ د،یکتاب بد دیخواه یآهان، البد از فردا هم م -

 :گشوده نشده اش گفت ينبود؟ با همان اخمها! کار مهناز که بدتر بود! بود؟ حاال قرار

 ...غ نیبارت باشه که از ا نیتو هم آخر یول. اگه هم بود االن لغو شد ر،ینه خ -

 :را فوت کرد و ادامه داد نفسش

 !شه یم رتیوگرنه عواقبش دامنگ یکن یکارا م نیاز ا -

 :کرد یم نظامو احترا دیرا بهم کوب شیپاها

 .شه قربان یاطاعت م -

توانست او را  یم هیدختر در عرض دو ثان نینبود؛ ا يخبر شیچند لحظه پ تیاز عصبان د،یکش یقینفس عم ماین

 يدیدر چنته کار جد شهیهم! چقدر کارها و حرکاتش را دوست داشت! آرام هیکند و در عرض دو ثان یعصبان

 !دادن داشت شینما يبرا

 ...تاب یقلبش باال رفته بود و دل ب تپش

 .زده، سرش را کودکانه کج کرد ياو لبخند ي رهیدر مقابل نگاه خ مهناز

 یگفتن حرف يلبانش برا.. شمرد نهیس يرا از رو شیشود تپشها یاحساس کرد م... دینبا دیفهم یدختر نم نیا

 :حرکت کرد

 ...!مهناز -

 !نه اوف

 .در جا عقب گرد زد تا برود. ر رفتعقبت یو چشمانش را بست و گام لب

 :دیعجوالنه و با سرعت مقابل او پر شهیمثل هم مهناز

 !يذارم بر ینم یتا نگ! ؟یمهناز چ -
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 یحرکت ناگهان کیدر . دیکش ینفس م قیمنقطع و عم. دوخت شیقرارش را در چشمان دخترعمو یب نگاه

 !کرد سیخلبانش را ! او را گرفت و به درخت پشت سرش چسباند يشانه 

آب دهانش را  جان،یبه ه ختهیآم يزیچ کیالبته نه ترس محض، . بود دهیترس مایاز نگاه ملتهب و داغ ن مهناز

 :قورت داد و گفت یبه سخت

 !یخواد بگ ینم ـــمـــا،یاصال ن -

 :خودش هم نا آشنا بود، گفت يکه لحنش برا ییکرد، با صدا یصاف در چشمان او نگاه م ماین

 !گنجه چقدر دوست دارم یمهناز، تو تصورت هم نم -

 :لب زمزمه کرد ریکرد و ز ینگاه ماین یخال يبه جا. تا از درخت کنده شود دیطول کش یمدت

 !يدوستم دار یتا بگ یبش دهیتا مرزجنون کش دیحتما با وونه،ید -

 :دیو خند دیکش ینفس

 !!کوچک بخورم يبا نامدار گهیناهار د هی دیانگار با -

قلبش هم که . ملتهبش قرار داد يگونه ها ياش را خشک کرد و دستانش را رو یشانیپشت دست عرق پ با

 !دیرقص یم يخود بندر يبرا

 :شد و گفت کینزد وانیسارا تازه تمام شده بود که ک ناهار

 !نیخوب معلم و شاگرد خلوت کرد -

 :مهران جواب داد. پر حرف نبود ادیکال ز. نداد یپاسخ سارا

 داره؟ یاشکال -

 ستم؟یمزاحم که ن... نه، ابدا -

 :دیبا حوصله پرس! کرد نفهمد یاما طرف سع. جواب مشخص بود ،یجواب مثبت داد و نه منف نه

 ؟ينخوند یمگه پزشک ؟يرو آورد سیشد به کار تدر یمهران، چ یراست -

 .به عهده گرفتم. بود ازین. ستین سیکارم تدر -

 :کوتاه آمدن نداشت الیاما او خ! وانیک ،یچه کس يآن هم برا. را نداشت شتریب حیحال توض ،یتلگراف یلیخ

 ؟يکوه و در و دشت شد یشد راه یچ -

 بدم؟ حیتوض دیبا -

 :دیفرو کرد و خند بشیرا در ج انگشتانش
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 .ادیخوشم م عتیتو طب یاتفاقا من هم از زندگ ؟یتو چرا جبهه گرفت. صحبت دوستانه بود هینه، معلومه که نه،  -

 :دو پا نشست و گفت يبه سمت سارا برگشت و رو. داد رییصحبتش را تغ يشاخه  ،يا هیسکوت دو ثان با

 !شنامشون یکدوم فرامرزخان ؟ من نم. دیفرامرزخان هست يشما نوه  دمیشن -

هم  ادیز. دیآ یفرد خوششان نم نیاز ا ادیدانست خانواده مهران ز یم. جا خورد یسوال ناگهان نیاز ا سارا

مهران نگاهش را . به مهران کرد یجواب نگاه يبه جا نیهم يسر هم کند، برا يزیچ کینبود که  یاجتماع

 :کرد وانیپاسخ داد و رو به ک میمال

تاجره که  هی. یداره که تا شما اونو بشناس یپر رنگ یاجتماع تیهست و نه فعال یاسیفرد س کیفرامرزخان نه  -

خارج از کشور داره مثل فرش و محصوالت  يتجار يهم مراوده ها یگاه جانه،یآذربا تشیفعال ي طهیح

 .زایطور چ نیو ا يکشاورز

 :گفت و باز رو به سارا کرد یآهان وانیک

 د؟یکم حرف هست نقدریهم شهیشما هم -

 :کالم گفت کیاو کرد و در  يبه سرتاپا ینگاه

 ...یگاه -

 :رو به مهران کرد و

 !مهناز کجا موند منیرم بب یمن م -

تا دور شدن کامل سارا او را  وانیک. زد و دور شد ياو لبخند يکننده  دییحرف برخاست و به نگاه تا نیا با

 :سپس رو کرد به مهران و گفت. ستینگر

 چند سالشه؟ -

 هفده -

 :گفت وانیک. اجبار بود ياز رو یپاسخ

 نه؟ ،ياز من بزرگتر بود یکه به خاطر دارم تو دو سه سال يتا اون جا -

 :ادب هم باشد یشد ب ینم لیدل یول. کالفه بود  مهران

 ران؟یا یشد برگشت یچ نطوره،یهم -

 :زد و دوستانه گفت يلبخند
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 یاگه راض. امتحان کنم نجایاومدم شانسم رو ا. وطن کرده بود ياما من دلم هوا. پدر اصرار داشت اونور بمونم -

 ران؟یا یچرا برگشت ؟یتو چ. گردم یبرماگرنه که . مونم یبودم م

 .من نرفته بودم که بمونم -

 ؟یهست یراض تیکنون طیاز شرا -

 :را از پشت ستون بدنش کرد دستانش

 .کنم که حاال کردم یرو انتخاب م یراه نیکنم هم یزندگ گهیاگه ده بار د. یلیبله، خ -

 !کنار مهران نشست الیخ یابروانش را باال داد و ب کبوان

 .گذراندند یرا گسترده بودند و خوش م يبا اسلحه شکار يریعصر بود که پسرها بساط نشانه گ يطرفها

خودش را . گرفت یاز او کناره م مایشد که ن یم یدو ساعت یکی. بود یبهانه خوب. آنها جلوتر رفت دنیبا د مهناز

 :لوس کرد یکم

 .خوام امتحان کنم یمنم م! ما؟ین -

 :گفت متیبه مال. خوشحال شد و استقبال کرد شیشدن دختر عمو شقدمیپ از

 .ریبگ ایباشه، ب -

 .آن کرد يمختصر درباره  حیشروع به دادن توض و

اسلحه در دستش را نشان  کهیفرصت طلبانه به سمتش رفت و در حال وانیک. سارا تنها مانده بود یلحظات يبرا

 :داد، گفت یم

 د؟یشما هم امتحان کن دیخواه یم -

 :برد و اسلحه را گرفت و گفت شیدست پ! خوراك سارا، چرا که نه؟ قایدق. بود يوسوسه کننده ا شنهادیپ

 .ادیبدم نم -

 :گفت یزد و با لحن مهربان يلبخند. گرفت تیاز رضا یحالت چشمانش

 !بدم ادتونی دیایخوبه، ب -

 ریبود که ت نیتنها حسنش ا. اووف افتضاح بود... رفت و نشانه گرفت شیپ. نثارش کرد یهیعاقل اندر سف نگاه

 :شد و گفت کینزد وانیک! يازیامت چیبدون ه. نیهم. بود بلیداخل س

 .خوب بود نیآفر -
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سرش را  کهیحالش خوب بود؟ سپس در حال نیخوب بود؟ ا. در چشمان او نگاه کرد یمتعجب برگشت و دم سارا

آورده  ياسباب باز نیمعلوم نبود چه بر سر ا. بدون شک انحراف داشت. اسلحه شد یسداد، مشغول وار یتکان م

. بار به قسمت زرد رنگ خورد نیا. نداختا ریدوباره ت. کرد یدوباره نشانه رفت، باالخره قلقلش را کشف م. بودند

 :نمود قشیتشو اقیکف زد و با اشت وانیک. کرد ینم یاما سارا را راض. بدك نبود

 !بود یعال -

بر سر  یمبن یخانوم فرخ يکه داشت باالجبار به صحبتها ییبه خصوص او. هم جلب شده بود هیبق توجه

 !داد یگاهش گوش م یگاه و ب يدردها

پشت  ریسه ت. کرد يانداز ریو دوباره ت. یش یچموش، باالخره رام م يبا نگاه دوباره به اسلحه فکر کرد، ا سارا

 وانیحال عالوه برک! محض يبچه باز کیبود،  کینزد يادیهدف ز! اهیال سخ يسرهم، هر سه هم درست رو

که تک تک کوزه ها را زا  دندید یم نهایاگر ا! انجام نداده بود یشد کار خاص یمغرور نم. زدند یهم کف م هیبق

با چشم دنبال . بر لبانش نشست يخاطره در ذهن، لبخند نیا یاز تداع. کردند ینشانه رفته چه م يچه فاصله ا

 یراض دیشد فهم یاز نگاهش نم. در رفته بود یاز دست خانوم فرخ ينحو کیبه . دور نبود ادیز. مهران گشت

 :نه؟ به سمت او رفت و اسلحه را طرفش گرفت و گفت ایهست 

 .دیشما هم امتحان کن -

دفاع از خود در  يگرفت، حداقل برا یم ادی دیدر روستا با یزندگ يبرا. هست یخوب راندازیدانست او هم ت یم

 :مهران اسلحه را گرفت و گفت ،یوحش واناتیبرابر ح

 !فاصله هدف کمه -

 .دو درجه در ساعت چهار یال کیاره، تفنگ هم انحراف داره، حدود  -

 :گفت يکننده ا نیشد و با نگاه تحس کیبه آن دو نزد وانیک

 ؟يدبل ییچه کارها گهید. بود یکارت عال -

 :شانه باال انداخت! شد یمیچه زود صم اوه

 .دارن ادیروستامون  یهمه اهال بایرو تقر يو اسب سوار يانداز ریت -

ادامه  يآقا رضا و آقا ناصر درباره . صبحانه خود را صرف نموده بودند هیاز دخترها، بق ریغ. ده صبح بود ساعت

 :کردند که نادر متعجب وارد آشپزخانه شد و گفت یسفر با هم صحبت م

 !اومده وانیک -
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 :خود اعتماد نداشت، گفت يبه گوشها ایناصر که گو آقا

 ؟ یچ -

 :کرد دیتاک نادر

 !خونه نیحاال اومد داخل هم نیهم وانیک -

 :گفت یجیرضا با گ آقا

 !؟يچه جور -

 :کالفه بود نادر

کنم  یمن هم گفتم، خواهش م. دیخواه یگفت، مهمون نم. من هم درو باز کردم. در زد! نداره يچه جور -

 !نیاون هم حاال داخل سالن نشسته، هم. دییبفرما

 !زدند یم ریهم را با ت ي هیگرفت، آنها که سا رتیهمه رنگ ح نگاه

 :مضطرب گفت یخانوم کم مایس

 ؟یعنیخواد  یم یچ -

 :ناصر مسلط تر برخاست آقا

 !گهیخواد د یم یچ مینیبب میبر دیبا -

صحبت  یبعد از کم. کرد یدر کمال احترام با همه سالم و احوالپرس وانیک! سالن شدند یدنبال او همه راه به

 :گفت رهیو غ ییبرخوشامد گو یمبن

 یمحفل دوستانه است مهمون هی. فردا به باغمون دعوت کنم يتا شما رو برا دمیراستش شخصا به حضور رس -

 .میفقط قراره دور هم باش. ستین یآنچنان

 :حرفش آمد انیناصر م آقا

 ...یممنون از لطفتون، ول -

 :دستش را باال برد و گفت وانیک

بهتره از . دیشما و پدرم بوده رو فراموش کن نیکه در گذشته ب یهر کدورت. دیاریو اما ن یکنم ول یخواهش م -

 رانیبه ا گهیکنم پدرم بار د یفکر نم! ادهیدشمن ز کیگفتن هزار دوست کم و  میاز قد. میایدر ب یدر دوست

 يمثل شما روابط حسنه ا یخوب يخواد با خانواده  یدلم م قتایحق. کنم یزندگ نجایمن اومدم که ا یول. برگردن

کنم با حضورتون  یدوباره ازتون خواهش م. من هست یرد دوست يقبول نکردن دعوتم به منزله . داشته باشم
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اگه ! حضور داشتن روزیکه د یتک تک کسان. آقا رضا يهم خانواده شما و هم خانواده ! دیکن نیمحفلمون رو مز

 م؟دونه دونه اسم ببر ازهین

واجب،  یآقا ناصر بودند، بزرگ بود و احترامش بر همگ میهمه منتظر تصم. سکوت برقرار شد يلحظه ا چند

بود که سارا سوار بر نرده  دهینکش هیبه ثان. و داد از طبقه باال بلند شد غیج يکه خواست لب باز کند، صدا نیهم

 :دیمهناز به گوش رس ادیو فر دیپر نییپا

 !يدستم بهت برسه مرد -

 .در پله ها بلند شد شیتاالپ تاالپ پاها يصدا و

 .ماند يبر جا یلحظات يفرود آمده بود، برا انیآقا يکه درست وسط محفل جد سارا

 !دادیداد ب يا

 :خود گذاشت و گفت یشانیرا بر پ دستش

 سالم -

 !هم بود که وانیک

کس در  چیموقع که ه نیا شهیچه؟ هم یعنی! شد معجزه بشود و جناب دکتر آنجا حضور نداشته باشد یم یعنی

 !سشان یبخشک يا. در آشپزخانه بودند یسالن نبود و همگ

 !کرد یباال رفته داشت نگاهش م يابرو کینفر، آنجا با  کیاوخ،  اوخ

 ..اما

نبود تا بتواند  یفرصت. به احترامش از جا برخاست و سالمش را پاسخ گفت. دیرس یشاد و خندان به نظر م وانیک

 .بود دنیمهناز در حال رس. فکر کند شتریب

 .فرارکرد اطیبه طرف ح» .دیببخش«گفتن  با

آمد سارا سر  ادشیتازه . ستادینخست شوکه شده ا. بود وانیهمان ک دیکه د یتنها کس د،یهم سر رس مهناز

 .بدو بدو دنبال سارا راه افتاد» ! شما؟« و گفتن  يسالم سرسر کیسرش آورده، با  ییچه بال یصبح

 :دیپرس ماین. شد ریکه از دست آنها سرسام گرفته بود، از پله ها سراز ازین

 دوتا چشون بود؟ نیا -

 .زنن یهم م يشدن رو سرو کله  داریب یاز وقت. دونم ینم یعنی ،یچیه -

 :دیآقا ناصر باالخره فرصت کرد تا بگو. به جمع داد ینیسالم سنگ و
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 .میش یخب، اگه قسمت شد مزاحم م یلیخ -

 :زد و در حال بلند شدن محترمانه گفت تیاز سر رضا يلبخند وانیک

 با اجازه. تون باشم یزبانیم قیال دوارمیام -

 :گفت ازیاز خروج کامل هم رو به ن قبل

 !هم حضور دارن یفرخ يآقا يخانواده  -

برادر  میآقا رضا از تصم تیدر نها. داد یم يهر کس نظر. در جمع صورت گرفت ایرفتن او همهمه  رونیب با

 :دفاع کرد

 یپس همگ. دعوت اومده بود يخودش، شخصا برا کهیاون هم در حال. میکرد یدرست نبود دعوتش رو رد م -

 .میر یم

 !مهران بود د،یرس یکه در بحث شرکت نکرد و تمام مدت متفکر به نظر م یتنها کس انیم نیا در

 نیاز ا یبود؟ خبرها حاک! که اهل ازدواج نبود وانیک. فکرش را مشغول کرده بود يزیچ. رفت اطیزنان به ح قدم

با چشمان . کرد هیبه آنها تک تیشد در واقع ینم. همه در حد خبر بود یول. دارد يدایز یبود که دوستان مونث

 .دانست یرا هم نم شانیاصال حد دوست. بود دهیخودش که ند

 !وانیآن هم که؟ ک... قشیسارا، نگاه عم يمختلفش درباره  سواالت

با  یحت. بود که او داشت یعال اریبس یو مال یاجتماع تیآنهم موقع. توانست منکر شود یرا نم یتیواقع کی

 !دیکرد که به او نه بگو دایشد پ یم يموجود باز هم کمتر دختر عاتیوجود تمام شا

 ...یول

 !کرد یم ادهیافکار نادرست را در ذهنش پ نیدر مورد سارا ا ادشیز تیحساس دیشا. کرد یداشت اشتباه م دیشا

 ...و! کجا وانیبود وگرنه، ک نیاحتماال هم بله

 !نه ایکرد؟  یم سکیر دیبا

 نیانگار هم. زدند یبوده و با هم حرف م دهیچمن دراز کش يسارا و مهناز کنار هم رو. دیچرخ اطیدر ح نگاهش

 .را کرده بودند گریقبل قصد جان همد قهیدو تا نبودند که دو دق

 .خوب با هم جور شده بودند. نگاهش شد یچاشن يلبخند

کند، آن وقت  يریجلوگ یهمانیو ببرد و از شرکت در آن م ردیارا را بگگرفت دست س یم میفرض که تصم به

 شد؟ یچه م
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 .زد یبه هم م يسفر خانواده را به نحو اوال

 .نداشت نکاریا يبرا یدرست لیدل ایثان

حد  نیباز هم هرگز سارا را تا ا یگذشته با وجود آن همه شلوغ يبود؛ در تمام سالها فیاما مهمتر از آن دو ح و

 .شده بودند یمهناز و او زوج خوب. بود دهیشاد و سر زنده ند

 !دهیسر آن دو رس يباال یکه ک دینفهم زین خود

او را گرفت و  يبود، بازو دهیکه دراز کش یالیخ یمهناز با همان ب یول زدیخواست از برخ عیسر دنشیبا د سارا

 :گفت

 !گهیمهرانه د! دهیبخواب، انگار جن د ریبگ -

 .کرد نییبرادر باال و پا يبرا يدوبار یکی يروزیپ يرا به نشانه  شیبروا تازه

 :گفت يبا لحن پوزش طلبانه ا. نشست دنیهمه سارا به عوض دراز کش نیا با

 ...تو سالن باشه یانتظار نداشتم کس -

 :ادامه داد د،ینشن یچون جواب و

 ...اومد یباال نم نییپا يبود که صدا ادیخودمون اونقدر ز يسر و صدا -

را  زیچه چ شیافتاده و فرد روبرو یچه اتفاق شینبود چند لحظه پ ادشیاصال . کرد یصاف نگاهش م مهران

مرور دوباره آن اتفاق در  يبرا یلیدل یبود که حت يعاد شیآنقدر برا! نداشت که یتازگ. دهد یم حیدارد توض

زلزله  يآن دختر کوچولو يبرا یبود اتفاق نگران شهیداشت؟ در گذشته هم يرادیچه ا. کرد ینم دایذهنش پ

وجود  يبرا یلیهست که او بهتر از آب خوردن آنها را بلد است و دل ییدانست کارها یحاال خوب م یول فتدیب

 !سارا است شیکارها نیکند، سارا با هم یاصال بگذار شلوغ. ندارد

مهران به او  یخطر ناك سارا افت کند، ول يکم مانده بود فشار مادرش بر اثر کارها يدوبار یکیچند  هر

و مختصر مادر را در نطفه خفه  یاعتراض مخف کباری یحت. رخ نخواهد داد ياتفاق بد چیداده بود که ه نانیاطم

 :کرده بود که

چطور تا حاال جلوش رو ! کرده طنتیاون کم ش! خونه هست نیچرا؟ خوبه که مهناز دختر ا گهیمامان شما د -

 ن؟ینگرفت

 :کند یکرده بود، ماسمال یمادر سع و

 !فتهیبراش ب یترسم اتفاق یم. شم ینه که سارا مهمونه، نگرانش م -
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 .بزرگ شده ينجوریکنه، اون ا ینم دشیتهد يخطر چیه نیشما مطمئن باش -

 :گفته بود مادر

 !گهیاره خب، بچه روستا هست د -

 :مهران پاسخ داده بود و

 !يشهر يِامروز يارزه به ده تا دخترا یم شیداقت و سادگهم هست که ص نیهم يبرا دیشا -

 دیترس یم دیشا. نکشد شیاز ازدواج او پ یسفر، مادر حرف نیمکالمه بود که مانع شده بود در ا نیهم احتماال

 !دیرا بشنود که نبا يزیچ

چرا که  د،یکلمه را بگو نیآمد ا یهر چند خوشش نم. مهران مانده بود، چه کند رهیمتعجب در مقابل نگاه خ سارا

کرد و خواست  سیباز لبش را با زبان خ یول! را از زبان تو بشنوم نیا دیبار به او گفته بود چقدر با کیمهران 

 :کرد و گفت یشدستیکه مهناز پ» . دیببخش«  دیبگو

 اومده بود؟ یچ يبرا وانه،یک اروی نیمهران؟ ا -

 :نکهیبا گفتن ا. بود وانیک هیبود؟ آهان موضوع اول هدیاز کجا به کجا رس. کرد یرا فراخوان ذهنش

 .فردا به باغش دعوتمون کنه ياومده بود برا -

 .ستیسارا را نگر يشتریعمق ب با

 !جذاب و خوش بر و رو شده بود چقدر

ذره ذره  نکهیا يبود؟ برا دهیسانت به سانت در مقابل چشمان خودش قد کش نکهیا يدقت نکرده بود؟ برا چرا

 مقابل خودش بزرگ شده بود؟

شد  یهم م دیشا! لیدل یکامل و ب يعالقه  کی. در کل دوستش داشت یول. عالقه اش به او نبود منکر

 .هرگز آنها را جستجو نکرده بود یول افتیآن  يبرا ییعلتها

 !بود شهینه، مثل هم یول! دهیرفته و بد لباس پوش ادشینکند . به سر و وضع خود نگاه کرد رتیبا دقت و ح سارا

 :گفت آرام

 شده؟ يزیچ -

 :زد یبرگرفت و تبسم نگاه

 نه -

 ...اصال! نادر حق داشت دیشا
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 :کرده بود، نشست و گفت لیحرف او را تحل يکه تازه معنا مهناز

 حالت خوبه؟ یما رو دعوت کرده؟ مطمئن وانیک ؟یگفت یحاال تو چ -

 :تازه کرد ینفس

 !باغ اون میر یکه فردا م نهیا. رفتنیتازه عمو و بابا هم دعوتش رو پذ. آره، دعوت کرده -

 آفتاب از کدوم طرف در اومده؟ -

 !از چه قراره انیجر مینیبب میبر دیبا. دونم ینم -

 :رو کرد به سارا و گفت و

 .تو رو هم دعوت کرد حایتلو -

رنگ با  يدود یراهنیو پ یمشک يمهران با شلوار. بودند هدیتر لباس پوش یرسم یهمه کم. بود یمهمان روز

 یم شیاش تا زانو يکه بلند يکرم قهوه ا کیپاچه گشاد و تون یتیکبر يسارا هم با شلوار. ابهت شده بود

 .را هم سر کرده بود یست يشال کرم قهوه ا. داشت یمناسب پیت د،یرس

که متعلق  ؛یباغ خانوادگ کیبود،  یبزرگ اریباغ بس! روبرو گشتند وانیبه باغ با استقبال گرم ک دنیمحش رس به

 ينرده ا يها وارهید یهر چند در مواقع معمول. رفت یاز آنها به شمار م یکی وانیبه سه برادر بود که پدر ک

 یبه وجود م یعیها محوطه وس وارهیکردن د ازبا ب یبه هنگام مهمان یکرد ول یمتحرك آن سه را از هم جدا م

 .شد یم دهیسر آن تا ساحل کش کیآمد که 

خانوم و  مایشدند و س تیکردند، هدا یمیکه شطرنج باز  یانیآقا را و آقا ناصر به سمت آقا ییاز خوشامد گو بعد

 .افزوده شدند قیآالچ ریز يخانوم هم به جمع خانومها ایثر

پونگ گرفته تا فوتبال  نگیپ زیو م سیتناز . داده شده دعوت شدند بیترت يجوانترها به سمت انبوه بازها اما

تعدا . کرد یاش را انتخاب م يخود باز قهیهر کس به سل. مختلف يو توپ ها يانداز زیت لیو وسا یدست

 .مهمانان هم قابل توجه بود

و  نیهم سنگ هیهر چند بق. خورد یبود به کنار مهران و تکان هم نم دهیچسب دو قلو چسب نیبار سارا ع نیا اما

سفت و محکم کنار او  نقدریدکتر، سارا ا يخانواده  شیدر تمام مدت حضورشان پ یکردند ول یتر رفتار م نیرنگ

ساحل . فالن بخش از باغ فوق العاده است يسارا گلکار«  نکهیبر ا یحرف مهناز هم مبن یحت. بود ستادهینا

به  دهیلجباز و تخس چسب يبچه ها نیمروز سارا عا. دیهم ثمر نبخش» . میکم قدم بزن هی ایدختر ب. هیدنید نجایا

 !مادر، به معلمش چسب شده بود
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کرد او را به جدا  ینم یمهران هم مطلوب بود و سع يبرا ینشده بود ول يزیعمل از قبل برنامه ر نیچند ا هر

 .کند بیشدن ترغ

 :شد و گفت کیبه آن دو نزد وانیک انیم نیا در

 !نیرفتیدعوتم رو پذ نیواقا لطف کرد -

 :روکرد به سارا و گفت و

 !براتون دارم زیسورپرا هیامروز  -

 .کنند ییرایبه آنها بدهد، رو به خدمتکاران اشاره کرد تا از همه پذ شتریفرصت سوال و جواب ب نکهیبدون ا و

 :داد، گفت یدست سارا م یو شربت ینیریش کهیدر حال مهران

 !ریبرات تعارف کرد، نگ یدنیهر کس نوش -

 :با خنده گفت. ستیهم چشم و گوش بسته نبود، که نفهمد منظور او چ نقدرهاآ

 !معذورم تونیدنیاز گرفتن نوش دیدکتر، ببخش ياوه پس آقا -

 :و اخم کمرنگ مهران از هم گشوده شد يجد افهیق

 !از من ریغ یهر کس. بخور م؟یداشت -

 :دینوش يزد و جرعه ا يلبخند

 اد؟یم یجواب امتحاناتمون ک -

 :به درخت گفت هیتک ضمن

 .کارنامه ها رو بدن گهیهفته د کیفکر کنم تا  -

 م؟یگرد یبعد از گرفتن کارنامه ها برم -

مقدار کار  هیو هم  میتو و ابراه يو کارها دیمدرسه جد جادیشه به ا یمقدار کار دارم، که هم مربوط م هینه، -

 .بهشون بدم یسر و سامون هی دیعقب افتاده تو تهران دارم که با

 :دیکرد، پرس یم تشیاذ یلیکه خ یسوال

 تهران؟ دیبرگرد دیقصد دار -

. برگشت عالقه دارند نیبود خانواده اش چقدر به ا دهیخوب فهم. توانست ینم یخواست بپرسد ول یبود م یمدت

 ...اما. کرد یدرك م شتریحال او را ب

 :با ظرافت پرسشش را با پرسش پاسخ داد مهران
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 ه؟ینظر تو چ -

 .باشه لیامر دخ نیدر ا ادیتونه ز یاحتماال نظر من نم. داره یشما بستگ میموضوع به تصم نیا -

 :دیپرس يشتریزد و با دقت ب تبسم

 ؟یاگه باشه چ -

 :را در دستش فشرد و گفت وانیل

 نیکه در ا دییشما نیا یتهران، ول دیایماه هم ب کی يبرا یبگم دوست ندارم حت دیاگه بخوام صادق باشم با -

 .دیریبگ میتصم دیمورد با

 :را به عمق نگاهش دوخت نگاهش

 ؟یزندگ يتهران، مثال برا يایب يدوست ندار ؟یتو چ -

 :همه جوانب را در بر داشته باشد، گفت دیجوابش با. کرد یم اطیدر پاسخ دادن احت دیاو چه بود؟ با منظور

 ،یمدت کوتاه يبرا یتهران، ول امیرو ندارم که بخوام به خاطرش ب یکس ایو  زهیانگ چیکه من ه دیدون یم -

امر  نیا يجاده به روستامون هست که برا دنیمن کش يآرزو نیاما بزرگتر. امیبخوام ب دیمثال، درس خوندن، شا

 !برگردم به اونجا دیبا

 ؟یمهندس بش يخوا یم نیبرا هم -

 .ام سازگارتره هیبا روح یدر کل مهندس. هست لمیاز دال یکی نیبله، ا -

 :آمد وانیک يصدا نیح نیهم در

 !د؟یشنو یرو هم نم انیاطراف يکه صدا نیسرگرم هست نقدریا... ماشاا -

 يلبخند! محل یلعنت برخروس ب. همراهش بود وان،یهمسن ک بایتقر يپسر. دو به سمت صدا برگشتند هر

باره که صدامون  نیاول نیا. به اومدن شما بود حواس من ،یهنوز هم شوخ هست -: سوار لبانش نمود و گفت

 !نیکرد

 :دیممکن باال کش يرا تا جا شیابرو

 !شه سربه سرت گذاشت یهنوز هم نم -

 :به سمت دوست همراهش برگشت و

 .آشنا بشه رانیکم با ا هیاومده تا  سیاز انگل. خوبم هست ياز دوستا یکی دیوید شونیا -
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کرد و سپس سارا را؛ مهران با او دست داد و  یبه او معرف یسیکرد و نخست مهران را به انگل دیوید روبه

اظهار  دنشیبردن دستش، از د شیبه سارا انداخت و ضمن پ یقینگاه دق دیوید. کرد يمختصر یاحوالپرس

 .کرد یخوشوقت

 :مشتاقانه گفت وانیک. دیبر آ توانست از عهده پاسخش یبه خوب یجواب گذاشت ول یهر چند دست او را ب سارا

 ؟يهم بلد یسیانگل! ولیا -

 :را کامل کرد نشیدر مقابل لبخند سارا، تحس. را نداشت یکی نیانتظار ا واقعا

 !یزن یروون حرف م یلیخ -

 نیتمر یسیماه حبسش را مکالمه انگل کیو به مهران نگاه کرد؛ تمام ! د؟یدو جمله فهم نیزد، با هم یتبسم

 :گفت! دیایدو جمله ساده برن يشد از عهده  یکرده بود، مگر م

 !داشتم یمعلم خوب نکهیا يبرا -

 :زد يطرفه ا کیلبخند . کرد بیرد نگاه او را تعق وانیک

 !نهیقابل تحس -

 :او را مخاطب قرار داد دوباره

 ن؟ید یرو م گهید ییهنرنما هیافتخار . شد یباورش نم. کردم دیویتون رو به د يراندازیت فیتعر -

 کیاز نظرش بال مانع بود؛ ! انگار او هم منتظر جواب بود. در چهره نداشت یجواب. به مهران انداخت ینگاه مین

 :گفت. بود و هم لذت بخش حیتفر شیکه هم برا يراندازیت

 البته -

 .پر از خنده شد وانیک صورت

کار مهران هم . که آنجا وجود داشت يبه خصوص با لوازم فوق العاده ا. چگونه بود جهیکه نت داستیپ ناگفته

 :که مهناز را ذوق زده کرد يطور. خود قابل توجه بود يبه خود یخوب بود، نه بهتر از سارا، ول

 !یکن یم يراندازیخوب ت یلیخ ،یداداش يوا -

چهره به چهره  زیم يگذاشتن اسلحه رو يشدن برا هنگام خم. داده بود هیرفت، سارا به آن تک زیسمت م مهران

 :سارا، آهسته گفت ي

 .داشتم یچون من هم معلم خوب -

 :بلند گفت يبا صدا وانیآن تک جمله قرار نگرفته بود که ک دنیدلش از شن هنوز
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 .دییدر نظر گرفته شده، لطفا بفرما يمختصر ییرایپذ هی یجهت رفع خستگ -

در  يمشهود جانیبا ه. اشاره کرد و خود به سمت مهران و سارا آمد يه اشد دهیچ زیدست به سمت م با

 :کالمش گفت

 !اسبام بدونم يدوس دارم نظرت رو درباره مجموعه (!) سارا -

 :به سمت او برگشت يتوجه جلب شده ا با

 اسباتون؟ يمجموعه  -

 :جواب داد مطمئن

 اوهوم -

 :دیمشتاق پرس یمتعجب و کم سارا

 مگه چند تان؟ -

 !البته خوباشون... شن یم ییحدود پنج شش تا -

 راهنیآمد؛ هر چند امروز پ یخوشش نم يگریرنگ از رنگ د نیاز ا ریغ ایکه گو -پوش  دیپسر سف نیا عجب

 :شد کیگله دار بود؟ مهران هم در تعجب او شر -!بنفش هم بود میبه خطوط مال نیمز دشیسف

 مال خودته؟ یتکه گف ییاسبا نیا يهمه  -

 اره -

 کار اونارو؟ یچ يخوا یم -

 :دیخند گرم

 ...حاتمهیاز تفر یکی ،يو صد البته سوارکار! من عاشق اسبم -

 :با خنده ادامه داد و

تونم اسبام رو تو  یکه نم فیتازه ح! شه یم يزیچ ییآخرش کابو نمیب یکه من م يپسر نیگه ا یبابا م -

 !نشونتون بدم سیانگل

 ...که اسبها را نگه داشته بودند، رفتند يمحافظت شده ا ياو به محوطه  ییراهنما با

 

*** 
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 !اتفاق افتاد عیسر زیهمه چ چقدر

 ...و يخواستگار ،ییآشنا د،یگنج یدر باروش نم هنوز

 !هم کمتر دیشا ایعرض ده روز  در

هر . کرده بود فیاز او تعر. ده بودکنارش اسب ران. تا توانسته بود با او مهربان کرده بود وانیک ،یآن مهمان در

 .دیایچند کمتر توانسته بود او را تنها ب

: بود که فرامرزخان با او تماس گرفته و اطالع داده بود دهیهفته به آخر نرس. روز بعد از شمال برگشته بودند دو

 میقط به تصممن گفتم جواب ف یکرده ول يبا من تماس گرفته و تو رو رسما ازم خواستگار يریام وانیک«

 »!داره یخودت بستگ

هم مفصل با او صحبت کرده و گفته بود که قبول دارد هم در مورد ازدواج مادرش و سمانه هر دو اشتباه  بعد

 .او را قبول دارد يباشد و هوش و خواسته  رندهیگ میباره خود تصم نیخواهد سارا در ا یعلت م نیکرده، به هم

و در امتداد آن با سکوت افراد همراه  رتیبا ح بایداشت و تقر یبیمهران بازتاب عج يدر خانواده  انیجر نیا

 .بود

 !همراه بود زیبا سکوت سارا ن هیقض نیا نکهیا بتریعج

هر چند ! صحبت با او به خانه آنها آمده بود يرا برا يجلسه ا وانیک! با آقا رضا صحبت کرده بود فرامرزخان

 !شد یاطاعت م دیخواسته فرامرزخان بود و با نیا یآن خانه با سارا قرار بگذارد ول از رونیداشت ب لیتما شتریب

 !حرف زده بود و سارا فقط سکوت کرده بود فرامرزخان

 !را به اطالع او رسانده بود، باز سارا سکوت کرده بود انیرضا جر آقا

 !گذاشته شده بود و او باز سر سکوتش بود قرار

 .همراهش نبود یکس یآمده بود، ول ینیریبا گل و ش وانیک

 .دانست یاز او م يادیز يزهایچ حال

 کیازدواج کرده و از همسر دومش  يگریرفته و پدرش با زن د ایاز دن شیسال پ یلیدانست که مادرش خ یم

 .کند یم یزندگ يشود که مجرد یسال م نیدانست چند یم. دختر دارد کیپسر و 

به قصد ازدواج نه  یکس چیاما هرگز به ه! دارد؛ چه پسر و چه دختر يادیز یدوست يکه دامنه  دیخودش شن از

 .داده يشنهادیو نه پ ستهینگر
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 يکرده بود که آنها دارا دیاست و تاک افتهیاش را  یزندگ کیحس کرده شر يدفعه ا کیسارا  دنیبا د اما

 .با هم خسته نخواهند شد یهستند و هرگز از زندگ يادیز ياشتراك فکر

در مقابل . نزده بود یحرف ازیاو گوش داده بود و جز در جواب سواالتش آن هم در موارد ن يبه حرفها سارا

 :بر پاسخ درخواستش گفته بود یسوالش مبن

 ». گرفت میدر مورد آن تصم عیسر نقدریکه بشه ا ستین يازدواج امر «

 .آل بود دهیا وانیک يپاسخ برا نیچند گرفتن هم هر

 :کرده بود یطرف یجمله اعالم ب کیرضا در  آقا

 »!سارا خودش بزرگتر داره «

 :دیرس یگرفته به نظر م یبود، کم هیمتعجب تر از بق انیم نیخانوم که در ا مایس

 »!پاکه يادیز وانیک يسارا برا «

. بود ختهیاش را به هم ر يزیآمده برنامه ر شیتازه پ يبرنامه . کل معادالتش درهم برهم شده بود... مهران و

از همه آنها بدتر سکوت سارا در مقابل . رقم خورده بود يو قبول خانواده، انگار بدجور ییآشنا يبرا یفرصت

صاحبش بدهد، حال در  لیخان کم مانده بود سر او را ببرد و تحو نیاو که سر شاه! بود وانیک يخواستگار

توانست  یم یچه؟ چه مفهوم یعنی نیا! دفکر کردن شده بو يبرا شتریب یخواستار زمان شنهادیپ نیمقابل ا

 داشته باشد؟

 ...اگر! کرد یاگر زودتر اقدام م. زمان مناسب را از دست داده بود ایگو

گذشته از . شد؟ تازه هنوز مادر را هم نتوانسته بود با فکرش هم راستا کند یداد چه م یم يشنهادیاگر پ حال

 .هم دارد يبهتر طیشرا وانیکرد ک یحس م... گریمسائل د

شد  یم یعنی! دیو خانواده اش بگو وانیفرامرزخان از او خواسته بود تا نظرش را درباره ک نکهیاز همه ا بدتر

 شد؟ یم م،یفرامرزخان من هم خواستار او دیبگو

 جوانب را در نظر داشته باشد؟ يگفت که مغرضانه نباشد و همه  یم وانیدرباره ک دیبا يزیچه چ اصال

 !سارا به او عالقمند شده بود؟ ایآ

 نیکرد و ا یهم م یبیغر. خواب هم نداشت. حوصله نداشت. گذاشت یاش آرامش نم ختهیافکار به هم ر! سارا

 !شتریروزها ب
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تازد به سمت  یو م ردیگ یافسار اسب را م ردیگ یدلش م یکه وقت ییکوه و دشت کرده بود، جا يهوا دلش

 !آب يدر خنکا زدیرو برد و انبوه افکارش را برسرش را در آب ف... اش اچهیدر

 یکه در آن غوطه م یدو ماه یکیبه .  اطیزده بود کنار حوض ح ر،یاندازه دلگ یاتاق ب يبود و فضا کیتار هوا

در  یکرد ول یم يمادر شیبرا یب یب یگاه. درد و دل نداشت يبرا یکس یاز همان بچگ. ستینگر یخوردند م

اما ! شد یکنارش بود درد دلش سبکتر م یوقت یکرد ول یبا او درد دل نم ادیبود که هر چند ز یکی ریاخ يسالها

 !کرد یتر م نیبه او آن را سنگ دنیشیحال، اند

 دیفهم یاو هم نم. داشت یمختلف يحسها. زد یم دیشد که از پنجره اتاق مهمانشان را د یم یساعت مین مهناز

 !آمده بود يخواستگار يمنزل آنها برابه  وانیروز قبلش ک! چه کند دیبا

 :آرام گفت. سارا بدجور در بحر آب بود. شد اطیح یو راه دیکش ینفس

 مزاحم خلوتت شدم؟ -

 :زد یتبسم کوتاه. متوجه او شد و به سمت عقب برگشت تازه

 نه -

 پس بمونم؟ -

 .شم یخوشحال م -

 اومد؟ یخوابت نم -

 نه -

 نطوریمنم هم -

آدم . شد دهیاتاق برادرش انداخته بود، کش يکه سارا به سمت پنجره  ینگاه مین دنیلب مهناز با د گوشه

 :زد طنتیبه ش ختهیآم يلبخند. نبود يمحافظه کار

 .برا قدم زدن رونیشه که زده ب یم یساعت هی! ستشین -

پس بدون لب زدن ! شنود یو چه م دیگو یچه م دیفهم یاو م. تمارض بود. نه نگفت» ؟ یک« گفت  یم دیبا

 :گفت

 .اوهوم -

 :زد ایبه در دل

 ه؟یچ وانیسارا؟ راستش رو بگو نظرت درباره ک -
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 :حوض نشست و دست در آب برد کنار

 مگه نه؟ ،يفکر کنم، تو هم تو اتاق بود شتریب دیگفتم با یوقت -

 ؟يدار دیتو در جوابت بهش ترد یعنیداره،  دیکنه که دربارش ترد یفکر م شتریب یکس يآدم درباره  -

 :نگاه گفت یلبخند و ب بدون

 دادم؟ یدر جا بهش جواب مثبت م دیبا یعنی -

 :گفت دستپاچه

 حرفو زدم؟ نیا یمن ک! نه اصال -

 :و نگاهش کرد برگشت

 دادم؟ یم یدر جا پاسخ منف دیپس با -

 :مستاصل دستش را در هوا تکان داد مهناز

 نه -

 ؟یخب پس چ -

 : گفت جیگ

 ؟يدوسش دار! شده يجور هیانگار  زیهمه چ! دونم ینم -

 :در چشمانش نگاه کرد صاف

 رو دوست داشت؟ یکی داریشه در دو سه دفعه د یواقعا م یعنی -

 :گفت يجد یلیخ مهناز

 نه -

 :حاصله را باز هم مهناز شکست يچند لحظه ا سکوت

 اصفهان؟ رنیو نادر فردا م مایمهران و ن یدون یم -

 .دمیشن -

 !برن یو نادر دارن مهران رو به زور م ماین. هست یشرکت ییگردهما هی -

 .دونم یم -

 :جلوتر رفت و محکم به سطح آب زد یحرص یکم مهناز

 ؟يد یهست که م ییچه جوابها نیاب ها، ا نیکنم تو هم یسارا کله پات م -
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 :کرد يخنده ا. نبود دیدختر واقعا بع نیا از

بابا و مامانت رو  يباز صدا نکهیقبل از ا نیو رنگ نیسنگ ایگم ب یم. شدن ندارم سیحوصله خ ینصفه شب -

 ؟یاتاق، موافق میبر میاریدرب

 :و دست به گردن او انداخت دیهم خند مهناز

 .میاتاق من بخواب يایکه امشب ب یبدجور، به شرط -

 !کنم فیبهت تعر زایطور چ نیاز کالس و مدرسه و ا یه يکه باز نخوا یباشه، اما شرط -

و نرگس، علت  ازیبود به همراه ن دهیدلچسب انجام کین کیپ کیدر اتاق مهناز به  دنیشب خواب کی جهینت

بود که بعد از  نیقرار بر ا! بلد بود یشان، به جمعشان ساده بود؛ او رانندگ هیافزوده شدن نرگس، دختر همسا

 یالبته روز خوب. منجر شده بود دبحث و نظرشان سراخر به دربن. رفتن انتخاب کنند يرا برا یحرکت مکان

 .در جاده حالشان را گرفت نیماش یهنگام برگشت خراب یهم خوش گذشت ول یلیداشتند، خ

 ینم. رفت یم یکیهوا هم رو به تار. طور حرفها سر رشته نداشتند نیو ا ریهم از تعم کی چیخدا ه شکر

 ایگذاشتند؟  یپدرش تنها م نینرگس را با ماش ایرفتند؟  یرا رها کرده خود م نیماش دیبا. دانستند چه کنند

 ماندند؟ یشب را همانجا م یهمگ

 !سال بعد جا مانده بود یهم در س شانیلهایموبا

 :دست به کمر زد مهناز

 م؟یکار کن یچ دیحاال با -

 :گفت یبا نگران ازین

 !شه یمبچه ها داره شب  -

 :بود هیکم ترس تر از بق سارا

 .میاریکمک ب میهم بر گهید يبمونه، دو تا نجایگم دو نفرمون ا یم -

 :اظهار نظر کرد یحرص مهناز

 م؟یبر يچطور -

 ؟يدار يتو فکر بهتر -

 :گفت وارفته

 !نه -
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 :رو به نرگس افزود و

 !؟ياریسر در نم نیکه از ماش یهست يبچه تو چطور راننده ا -

 :تکان داد يسر نرگس

 يجا هی میرفت یم دیبا! يدربند رو تو داد دهیاصال ا... به هم دارن یدو چه ربط نیها، ا یزن یم یحرف -

 .کترینزد

 :سارا مداخله کرد باز

 ...تنها راه همونه که. کنه یرو درمون نم يحرفا درد نیحاال ا -

 :دیوسط حرف او پر ازین

 !بچه ها اونجا رو -

شدن  ادهیاز آنها توقف کرده بود و دو پسر در حال پ یدر فاصله اندک یلیاتومب. ن سمت برگشتهمه آ نگاه

 :همراه بود یلحن نرگس با نگران. بودند

 !میدرارو قفل کن د،یبچه ها زود سوار بش -

 :متعجب لب زد مهناز

 !وانهیک نکهیبچه ها ا -

 :دیرا درهم کش شینرگس ابرو. را کم داشت یکی نیهم. لبانش را به هم فشرد سارا

 آشنان؟ -

 :بدون لب باز کردن گفت. آمد یپسر بدش م نیاز ا یالک یالک د،یکش ینفس مهناز

 !اوهوم -

 :دیهم رس وانیک يکه سالم بلند باال» خدا رو شکر يوا« گفت یداشت م نرگس

 کجا؟ نجایشما کجا؟ ا. محترم يبه به سالم خانوما -

 :تر پاسخ داد یمیصم یکم ازین

 د؟یینجایچطور شما هم ا. میکرد ریخراب شده، گ نمونیمتاسفانه ماش یول. دربند میاومده بود -

 :گفت يساکت دوخت و همراه با لبخند ينگاهش را به سارا وانیک

 هی دمید یوقت. بزنم يدور هی دیفاصله داره، خدا زد پس کلمو و گفتم پاشم با مج قهیده دق نجایخونه من از ا -

 .دییشما دمیکه نگه داشتم فهم نیهم. چند تا دختر دچار مشکل شدن، دور زدم
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 :مخاطبش را خاص کرد يا کدفعهی و

 سارا خانوم حال شما؟ -

 :لبخند پاسخ داد بدون

 ممنون -

 :به دوستش کرد رو

 !شده یچ ياریسر در م نیبب ایب دیمج -

 :گفت وانیک. دیشان به سرانجام نرس يا قهیچند دق تالش. شد یکرد و مشغول وارس یهم سالم کوتاه دیمج

 یرسونم و برم یبعد دخترا رو م نجا،یا ادیگم ب یم کیمکان يمن سر راه به هاد. بمون نیماش شیتو پ دیمج -

 .گردم

 :رو به دخترها افزود و

 .دم خونه تون ارمیدرست شد اونو هم م نیرسونم، تا ماش یشما رو م. میبر دیبچه ها شما سوار ش -

 :تر کرد يتعارفش را جد نیماش يباز کردن در عقب و جلو با

 .دییبفرما -

 يگریکاش راه بهتر نه، اصال راه د. بود يکاش راه بهتر. خواست سوار شود ینم. نبود یراض ییجورها کی سارا

 !نیعقب ماش فیبودند رد دهیسوار شدن و سوار نشدن، هر سه دختر چپ نیب دیدر ترد. بود

 :نگاهش را با لبخند به سارا دوخت وانیک

 د؟ید یشما افتخار نم -

هم نثار مهناز  يشد و قبل از سوار شدن چشم غره ا کینزد نیآهسته به ماش. و حبس کرد دیرا پر کش نفسش

 !خل و چل يدختره ! کرد

 !گریخواستگار او بود د. و راحت لم داد دیخند مهناز

 .کردند یدر دلش قند آب م. بسته شد وانیتوسط ک لیمحض سوار شدن درب اتومب به

خواست،  یاز خدا هر چه م یالبد سر شب! اوه. به سارا زد یو چشمک دیدستانش را به هم مال. زد و نشست دور

 .داد یم

 !هلو بود يادیکوچولو ز نیا

 :گفتضمن حرکت . الزم، سوار شد يبعد از سفارشها. راند یکیحرف تا مکان ینخست ب. زد استارت
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هوا  نیکه تو ا ادیب دیرو رد کن تونیشنهادیاما خانوما رستوران پ. حل شده است نیموضوع ماش دینگران نباش -

 !چسبه یم بیشام دبش عج هی

 :سارا مداخله کرد بالفاصله

 .خونه بهتره میاگه زودتر بر یول. ممنون یلیخ -

 :سرخوش گفت وانیک

 .نیکجا دوس دار دیشام، فقط بگ میر یم میدار. دیحرفش رو هم نزن -

 :هم دنبال حرف سارا را گرفت مهناز

 .خونه میلطفا بر. نگران شدن یلیخ نایحتما مامان ا. میکرد رید یهم کل شینطوریهم -

 ییتواند او را تنها یدانست نم یخواست سارا را نگه دارد و م یدلش م د؛یلب و لوچه اش را درهم کش وانیک

شد  یباورش نم! ریبخ ادشیاووف، . آمد یراه م يدختر کابو نیبا دل ا دیشد کرد، فعال که با یچه م. اوردیب ریگ

 تایو ب میو مر نیحتما چشمِ نازن. داشته باشند همتوانند با  یم ییعجب روزها. ببازد یفسقل نیبه ا يدر سوارکار

 :دیکش ینفس! دندید یدخترِ عسل را کنارش م نیآمد اگر ا یدر م هیو بق يو مار

هم  یاعتراض چیه. رسونمتون خونه یو بعد م میخور یم عیسر یبستن هی میر یم... خب قبول، شام نه یلیخ -

 .ستیقبول ن

 .خوشمزه هم بود یزورک یبستن

قول داده بود  وانیک. شد ادهیکرد و پ ينرگس تشکر. دندیاز شب گذشته بود که به دم کوچه رس یساعت

 .اوردیبرا حداکثر تا فردا ظهر  نشیماش

 :گفت ازیحرکت کرده بودند که ن تازه

 ستاده؟یکه ا ستین مایدم درمون ن نمیبب -

 :هم جلب شد، مهناز متعجب گفت گریدو دختر د توجه

 !مهران هم هست -

 :لب و نامحسوس زمزمه کرد ریز! داشت؟ اووف تیکرد، واقع زیر شتریدقت ب يچشمانش را برا سارا

 !يوا -

 شد؟ یهم م نیبدتر از ا یعنی
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شدن هم چون سوار شدن تعلل  ادهیسارا در پ. شدند ادهیزودتر پ ازیدر مقابل درب خانه، مهناز و ن نیتوقف ماش با

شدن مهران را  یتجربه عصب! یبودند؟ عجب شانس یپسرها در اصفهان م دیبود که حال با نیاز ا ریمگر غ. کرد

 .اصال دوست نداشت مقابل جمع درشت بشنود. داشت

 :هم بر لب داشت يخند مین. گرم و شاد بود وانیک گاهن

 م؟یبزنم رو گاز و بر هینظرت چ -

 :پر رنگتر شد وانیک يبود؟ خنده  يبه سمت او برگشت؛ حرفش چقدر جد رتزدهیو ح عیسر

 !به جوون خودم -

 :لحنش دوستانه نبود. او را گشود يمهران درب کنار. به پاسخ سارا قد نداد فرصت

 د؟یش ینم ادهیپ -

 .کشدار و سرد پاسخ گرفت. لب سالم داد ریبه صورت او کرد و ز ینگاه مین. شد ادهیو پ دیکش ینفس

 :شده بود، کرد و گفت ادهیکه تازه پ وانیرو به ک مهران

 .رهیبا اطالع من صورت بگ دیبا سارا با یواضح به شما گفت که هر نوع مالقات یلیفکر کنم فرامرزخان خ -

 :زد يخندلب خونسرد

 .کنم داتیکه بتونم پ یبه شرط یاره، ول -

مهران را به  یاحتمال يبود که دعوا یتازه فرصت خوب. نبود لشیباب م ادیدو پسر ز نیجر و بحث ا دنیشن

 :گفت وانیبود که ک فتادهیهنوز راه ن. کرد یلب خداحافظ ریز. خلوت اتاقش بکشد

 دنبالت؟ امیب يسارا، فردا فرصت دار -

 :حواله اش کرد یراهیدل بد و ب در

 نه -

 ؟یپس فردا چ -

پسرِ به ظاهر خاموش کنارش در حال انفجار است، برگشت و  نیدانست ا یبه هم فشرد، م یرا حرص لبانش

 :گفت يجد

 !فعال با اجازه گه،یفرصت د هیبمونه برا  -

 :رفت، با همان لبخند حفظ شده بر لبش گفت یاز رو هم نم طرف

 !یداشته باش یشب خوب -
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 :مهران داد لیهم تحو یطنتیپر ش ينشستن پشت رل خنده  ضمن

 !نطوریشما هم هم -

 .دور زد و

 .بود فتادهیهم ن دیکجا بود نکهیبه صرافت پرسش ا ماین یهمه نگران برخورد مهران بودند که حت آنقدر

 :خانوم بود مایس د،یرا پرس نیا اطیکه بعد از ورودشان به ح ينفر نیاول

 د؟ییمعلومه کجا. مهناز نصف عمر شدم يوا -

 :بار دامن مادر را هم گرفت نیا خشمش

 یگردن؟ نم یبرم یک. دونم یکجا؟ نم ن؟یهم رونیرفتن ب. نیدختر پر و بال داد نیاز بس مامان شما به ا -

 .دونم

 :بلندتر سمت دخترها را هدف گرفت شیصدا و

 کار داشت؟ یباهاتون چ کهیمرت نیا ن؟یوقت شب کجا بود نیتا ا ن؟ینگاه به ساعتاتون کرد هی -

 :مخاطبش خاصتر شد و

 که نرفته؟ ادتینه؟ ! میباهم داشت يما قرار نکهیمثل ا -

داد؟ لبش را  یم یچه پاسخ. اش با او حرمتش را نشکسته بود، به خصوص در مقابل جمع ییتمام مدت آشنا در

کرد واقعا حق دارد سرزنشش کند؟ مگر خودش  یداشت فکر م. داد گرید یبه هم فشرد و نگاهش را به جهت

 رفت؟ یم ستیبا یاصفهان نشده بود؟ پس چرا نم یراه

 :ترش کرد يگرفتن پاسخ جر عدم

 ...پسره نیخوام بدونم چرا با ا یم! سارا؟ با توام -

 :طلبکار مهناز حرفش را قطع کرد يصدا

 .میم بودهمه با ه. سارا تنها نبود تا تنها جواب بده -

 :سمت خواهر برگشت يلحظه ا يبرا نگاهش

 .کنه، من در قبالش مسئولم یفرق م انشیسارا جر یول. حسابم با تو هم جداست -

 :زد يپوزخند صدادار مهناز

تو حق  یکن یفکر م یاصفهان؟ رو چه حساب یرفت یچرا گذاشت ؟يچرا باال سرش نبود نطورهیاگه ا ؟یراست -

 م؟یو ما ندار يدار
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 :بود یعصبان

 نیا یچ يبرا نمیخوام بب یم. زنم یمن دارم با سارا حرف م. يمهناز بهتره حرمت خودت رو نگه دار نیبب -

 ...پسره

 :حرفش نیب دیپر باز

 !!داره با سارا باشه يشتریپســـره، نسبت به تو حق ب نیفعال که ا -

 :گفت یحرص !از او نداشت يشتریحق ب يپسر چیه د،ییرا به هم سا شیدندانها

 !مطمئن حرف نزن نقدریا -

 :شد کتریبه او نزد یگام مهناز

چرا مطمئن  ؟یخب پس چ! فردا پس فردا شوهرش بشه ستیمگه قرار ن ست؟یچرا؟ مگه اون خواستگارش ن -

 حرف نزنم؟

را هم خودش  يگام بعد. نشده بود کتهید شیبرا یحرف يجد نقدریحرف بند آمد، تاکنون ا نیا دنیاز شن نفسش

 :جبران کرد

 !باش یزن یکه م یمواظب حرف -

 :گفت یم داشت

 ...اگه نباشم -

 :مداخله کرد ماین که

 ریچرا د ن؟یوقت شب کجا بود نیتا ا! حاال از هر کدومتون. سوال ساده است. نیپر یبه هم م خودیچرا ب -

 چرا همراهتون بود؟ وانیو ک ن؟یکرد

بعد از . آمد ینم ادشیاش که  یتا هفت سالگ. نداشتند يجد یبا برادرش بحثهرگز . بود یهنوز هم عصب مهناز

 :تند گفت. مهمان چند روزه شان بود شهیآن هم مهران هم

 !که ناجوره لحن پرسشه يزیچ -

 :خواست دختر و پسرش باهم دعوا کنند یدلش نم. هم مادرانه دخالت کرد مادر

. بابا و عمو هر دو رفتن دنبالتون بگردن، هنوز هم برنگشتن. نیکرد ریواقعا د. میمهناز، همه نگرانتون بود -

 میدونست یاصال نم نیبرا هم. ادیم شیپ یچ مینیبب نیفقط گفت. رفت دیکدوم پارك خواه دیموقع رفتن هم نگفت
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ز اومدن، هنو شیساعت پ میو مهران هم ن ماین. میباش یبه همه مون حق بده عصب. میدنبالتون بگرد دیکجا با

 .راهن يخسته 

 :رو به مهران افزود و

 اد،ینفساتون جا ب. بدم ییچا هیداخل خونه،  دییایهمه ب. باز خدا رو شکر همه شون سالم و سالمت برگشتن -

 .میزن یبعد حرف م

کرد که چه شده، پدرها هم  فیساده تعر یلیخ ازین. بود افتهیبهبود  یاندک یحال همگ ییچا کی دنیاز نوش بعد

 :آقا رضا تذکر داد که یصبورتر بود ول شهیعمو ناصر که مثل هم. بودند یعصبان يبودند و البته تا حد دهیرس

اجازه  يگردش داخل شهر کی يبمونه، شما برا ادتیرو محدود کنم  تیازاد دیباشه با نطوریمهناز اگه ا -

 .ستیال شما ندورتر مناسب ح يرهایکه چرا گردش مس دیفهم یو فکر کنم حاال خوب م دیداشت

 :افزود ینفس دنیبعد از کش و

 !تشکر بهش بدهکار هیو  میشد وانیآقا ک ونیمد یفکر کنم همگ -

نفر بدجور درهم بود و با  کی ياما سگرمه ها. بهتر شده بود یکم اناتیجر دنیپسرها هم انگار با شن حال

 :گفتن

 .به استراحت دارم ازیفکر کنم ن دیببخش -

 .را ترك کرد جمع

 :با رفتن سارا گفت. شده بود، آرام گشته بود یکه عصبان یدرست به همان سرعت مهناز

 .مهران اصال رفتارت باهاش درست نبود -

 :در حال بلند شدن ادامه داد و

 .رم باهاش حرف بزنم یمن م -

 :گفت مهران

 .زنم یخودم باهاش حرف م. نینه، تو بش -

 .اش را برداشت و از پله ها باال رفت یجا برخاست و ساك دست از

 :گفت. از مهناز باشد ریغ یآمد کس یم شیکمتر پ. به در اتاقش خورد يا تقه

 .تنها باشم یخوام کم یمهناز م -

 :و آرام گفت دیکش ینفس
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 .مهرانم -

 :آن سارا در اتاق را باز کرد يبه جا. دیبه گوش نرس يدییبفرما. کشدار شد پاسخ

 بله -

 يدر ته دل خنده ا. در صورتش نبود یاشک چیه یول دیرس یناراحت به نظر م. دیصورتش را کاو قیقو د قیعم

نرم ! بهتر بود نیا. فرق دارد یکل گریبا دختران د شیرفته بود دختر روبرو ادشیداشت؟ انگار  يکرد، چه انتظار

 :گفت

 تو اتاق؟ امین یعنی نیا -

 :لب گفت ریو ز دیاز دم در کنار کش یکرد و همراه با آه کمرنگ یمکث

 .دییبفرما -

 :آرام گفت. ستیرا نگر رونیاز پنجره ب یدم. شد وارد

 !مگه نه؟. ستین یبد اخالق يبرا یخوب لیدل ینگران -

 يدر طول سالها. نه؟ امکان نداشت! قهر کرده بود؟ سارا؟ یعنی. اش درهم بود افهیهنوز ق. سمتش برگشت به

! کرد؟ یم یچگونه آشت دیاگر حدسش درست بود، حال با! یکی نیاز ا ریرا داشت غ يزیچ هر يگذشته تجربه 

 :شد کترینزد یکم

 .دونم یم ست،ینه ن -

 :دیدر چشمانش پرس رهیخ

 مشکل حل بشه؟ یبا معذرت خواه یکن یفکر م -

 :گوشه لبش نشست یمیمال تبسم

کردن مورد  ریبار نبود که برا د نیمن اول يبرا یداشت ول یمهناز تازگ يبرا دیبرخورد شما شا. ستین يازین -

 .شدم یسوال واقع م

 ؟یستیناراحت ن یعنی -

نه  د؟یجا داشت بگو. کرد یکه مهران فکر م يزینه از چ یناراحت که بود ول. حبس کرد نهیو در س دیکش ینفس

عمر  کیبحث . حترام قائل بودغرورش هم ا يبرا یبلد بود از حق خود دفاع کند ول شهیدرست که هم! هرگز

 :گفت! بود یزندگ

 نه -
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 نییوقت بود و پا رید یزدن داشت ول يبرا يادیحرف ز. بود یلیجواب هم خودش خ نیا دنیشن. زد يلبخند

 :صرف شام، گفت يهمه منتظر برا

 .شام آماده است ن،ییپا میبر يایحاال م یعنی -

 .داد یمنتظرش را از او کند و سرش را مختصر تکان نگاه

ناقابله سوغات « گذاشت و با گفتن زیم يآورد و رو رونیدو بسته ب یکیخم شد و از داخل ساکش  مهران

 :باز کرد و گفت شیدر را برا» اصفهان

 .میپس بزن بر -

 دیداشت که با يکار ادار يمقدارهنوز . زد رونیخورد و ب يصبحانه مختصر. روز بعد زود از خواب برخاست صبح

 .بود رونیظهر ب يتا دم دما. بود میدر رابطه با سارا و ابراه شیکارها شتریالبته نصف ب. داد یانجام م

 نکهیبر ا یبه مادر کرده بود مبن يشب گذشته اشاره ا. بود دهیامانش را بر یبه خانه برگشت که تشنگ یوقت

 !نه ایداشته سارا را بشناسد  یفرصت کاف

از آن حوادث ناب، آن هم با حضور سارا و ! عجب! خانه ساکت بود. مبل ولو شد نیاول يمحض ورود رو به

 !مهناز

 :صدا کرد. نبود یکس. ستیبه اطرافش نگر متعجب

 مهناز؟... مامان؟ سارا؟ -

 :مهناز آمد ياز طبقه باال و به تعاقب آن صدا يدر يکه صدا دیطول کش یمدت

 بله؟ -

 :گفت يانرژ یو ب دیکش ینفس

 ساکته؟ نقدریا نجایسالم، چرا ا -

 :دیرس يگرفته ا يبا صدا پاسخ

 ؟یداشت يکار... سالم -

 !آره، هم خسته ام، هم تشنه -

 ارم؟یب ییچا -

 .خنک زیچ هینه،  -
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به نظر کالفه . خارج شد و آن را دست مهران داد یوانیوارد آشپزخانه شد و چند لحظه بعد با ل» اوهوم« گفتن با

 .عاقبت نشست. رفتن و ماندن مردد بود نیب. دیرس یم

 :دیخواهر کنجکاوانه پرس يقرار یب افتیدر با

 شده؟ يزیچ -

 :مهران نگران شد. نداد یلبش را به دندان گرفت و پاسخ! ینیعجب سوال سنگ! شده؟ يزیچ

 چه خبره؟ مامان کجاست؟ -

 خونه عمو رفته -

 :اش دامن زد یمهناز بر نگران يصدا یحال یب

 شده؟ شیزیچ یچرا ؟ کس -

 نه، همه حالشون خوبه -

 مامان چرا رفته اونور؟ -

 .ششونیزنعمو گفت مامان هم بره پ ادیخواستگار ب ازیقرار بود برا ن-

 اونوقت تو چته؟ -

 :دیمهران متفکر پرس. برخاست برود» .ستین میزیچ« گفتن با

 !سارا کجاست؟ -

برگشت و نگاهش را به . چقدر پاسخ دادن به آن مشکل بود. سوال بود نیمنتظر هم. دیکش ینفس. ستادیا

 :رحمانه اش نشد یمانع پاسخ ب نیا یبدون شک دوستش داشت ول. چشمان منتظر برادر انداخت

 !رفت -

بود در ذهن سبک  دهیرا که شن يداشت کلمه ا. سکوت کرد و سپس آهسته از جا برخاست يلحظه ا چند

 :دیپرس جیبود؟ گ دهیاشتباه شن یعنی. کرد یم نیسنگ

 رفت؟ کجا رفت؟ یچ یعنیرفت؟ !... ؟یچ -

 :کرد کتهیو کلمه کلمه د ستادیمقابلش ا! ساکت بود یمهناز به طرز باور نکردن. نکرد افتیدر یپاسخ

 رفت؟ یچ یعنیپرسم  یازت م -

 :ه داداز هم فاصل یرا اندک لبانش

 !يدیکه شن نیهم -
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 :دیرا درهم کش شیاخمها

 مگه نه؟ گه،ید هاتهیاز همون شوخ یکیهم  نیا -

 :مهناز صدادار شد پوزخند

اما پاسخ . نگه دار. ستین یحرف ن،یخواد همچنان سرتون رو داخل برف نگه دار یشما اگه دلتون م ر،ینه خ -

 !نیهم. کلمه است سارا رفت کی

برگشت و پله ها را دو تا . گذاشت یحتما داشت سر به سرش م شیخواهر بال نیا. دیگنج یدر باورش نم هنوز

 .در زدن گشود یکرد و در اتاق سارا را ب یکی

 !نبود

 !نبود واقعا

 چه؟ یعنی

 :رو به مهناز کرد یشانیهمان سرعت برگشت و با حالت پر با

 شده؟ چرا رفت؟ یچ نمیزود بهم بگو بب -

 !از خودت بپرس -

 !شم تو هم رو اعصابم راه نرو یم وونهیخودم دارم د نیبب -

 :مهناز باال رفت يصدا

معلومه سارا تحملش طاق شده که خواسته . افتاده فته،یب دیکه نبا یاتفاق! زهیچه نر زه،یچه اعصابت به هم بر -

 !يخوا یم یچ ینیبب يایخودت با دلت کنار ب ینیبش دیبا دادیبره، تو هم به عوض داد و ب

 :او هم باال رفت يخواهر صدا يتعاقب صدا به

 افتاده؟ یلپ حرف رو بگو، چه اتفاق! یگ یکه م هیچرت و پرتا چ نیا -

 دمیتن کرده، ازش پرس رونیسارا لباس ب دمیشده بودم که د داریصبح تازه از خواب ب وفتاده،ین یاتفاق چیه -

سارا ساك . صبحونه دییایکرد که ب یداشت صدا م یمامان هم ه! هم داره یرفتن يگفت هر اومد ؟ير یکجا م

در طول  دیو بعد گفت، ببخش خوردمتعجب مامان چند لقمه صبحونه  يو در مقابل چشما نییبه دست اومد پا

زد و گفت، به هر  یسارا تبسم ؟يبر ییجا يخوا یگفت، مگه م رتزدهیمامان ح! مدت بهتون زحمت دادم نیا

 !بره دیبا يروز هی یحال هر مهمون

 :به صورت مهران کرد و ادامه داد ینگاه
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از  شونیسارا خونسرد جواب داد، ا د؟یبرگرد دیگرفت میتصم یک ده،یمهران هنوز نرس یمامان بهش گفت، ول -

دختر تنها؟ من  هی ؟یچ یعنیهو مضطرب شد که،  هیمامان . رم یم ییخودم به تنها. موضوع اطالع ندارن نیا

کامل به  نکهیسارا بعد از ا! حرفا نیاز ا یفراموشش کن و کل! اصال. بدم یمهران رو چ اونوقت جواب. ذارم ینم

دونن بلدم مراقب  یشناسن م یکه منو م ییهمه کسا. دینگران من نباش ادینطق مامان گوش داد، گفت، ز

. تسیبراش خوب ن ادیشه که ز یم یاناتیکنم موندنم موجب جر یحس م دیراستش رو بخواه. خودم باشم

مطب رو هم  هی دیخر شنهادیبود که آقا نادر پ شیسه روز پ ود. دارن نیحاال تو تهران خونه و ماش شونیا

 ...رنیدرباره موندنشون بگ يتر يجد ماتیرفتنم باعث بشه تصم دیشا. داد یبهشون م

 :تکان داد يسر مهناز

دونه  یخوب رگ خواب مامان رو بلده، م. با هم جر و بحث کردن و سر آخر هم سارا برنده شد یخالصه کل -

کرد و موفق  دیموضوع تاک نیرو ا یکه ه نهیا. یتو، تو تهران موندگار بش یبکنه ول يکه مامان حاضره هر کار

 .هم شد

 :دیدرهم پرس يبا اخمها مهران

 بره؟ نیگذاشت یعنیموفق شد؟  یچ یعنی -

 :مهناز باال رفت ياصد

هم  خودیب. خواست بره و رفت یتکون بخوره، م میو نذار میبره، مگه گوسفنده که پاش رو ببند میاره گذاشت -

 دنیکه شما رو د ییکل کسا. یینفر مقصره خود تو هیامر اگه  نیتو ا. يبنداز یبه گردن کس روینکن تقص یسع

 ياگه ندار! يندار ای يدوسش دار ای! دبو یفهمم دردت چ یواقعا نم... خودت  ریغ نیبه هم عالقمند دنیفهم

 ... ستایپاش وا ياگه دار. برسه شیبمون، بذار اون هم به زندگ نجایهم. برنگرد گهید

 :دیحکم طال را داشت، پرس شیکرد، زمان برا یرا پا م شیعجوالنه داشت کفش ها مهران

 ساعت چند رفت؟ قایدق -

 کجا رفت؟ یسپر ینم -

 ساعت چند حرکت کرد؟... خواسته برگرده روستا  ینداره، مگه کجا رو داره بره، خب حتم دنیپرس -

 :و گفت دیکش ینفس

 !یرو بدون ییزایچ هی يبخوا دیمهران، شا. شه یم یسه ساعت -

 :حال حرکت گفت در
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 !بعدا -

 .مهمه -

 :ستادیا

 !بگو -

باال  يشانه ا! شه ها یم یاونم شاک ي؟بریچ وانیپس ک دم،یرفت ازش پرس یسارا م یوقت نکهیاول ا -

کرده،  يبا ده تا دختر باز کهیمرت. کارم مونده به اون هم جواب پس بدم هی نیهم! انداخت و گفت، بره به جهنم

حقش بود  ینعیدادم،  شیهم باز نجایتا ا! خوبه میو اسب سوار يراندازیخواد با من ازدواج کنه چون ت یحاال م

 .بخوره يباز یکیاز 

 :برادر چرخاند و ادامه داد یراض یچشمان نگران ول يرا رو نگاهش

 یمعن یلیحرف خ نیو ا! کاش اهل تهران بود ه،یدختر خوب یلیبعد از رفتنش مامان گفت، خ نکهیدوم هم ا -

 کنم؟ یبرات معن ستیداره، الزم که ن

 :درست دم در بود که مهناز از پشت سر گفت. شد دهیکش یدرهم لبش کم يهمان اخم ها با

 !يبهش گفتم که دوسش دار -

 :دیمهناز پرس. برنگشت. و آب دهانش را قورت داد ستادیا

 گفت؟ یاون چ یبدون يخوا ینم -

ناچار . زد یحرف م یخواهر حراف داشت مثقال نیا! عجب. خواست بداند یم. آستانه در سر داد يرا رو شیپا

 :دیپرس

 گفت؟ ی، چخب -

 :زد يپوزخند

 !هیمهتاج خانوم، فرامرزخان و بق م،یابراه! مهربون هستن که همه رو دوس دارن نقدریدکتر ا يگفت، آقا -

 :را گاز گرفت لبش

 ن؟یهم -

 .نیآره هم -

 .و حرکت کرد دیپر لشیپشت فرمان اتومب. تکان داد يسر
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چه ! هه هه! ناز دخترانه بود کی نهایا يهمه  دیشا. ابدیب نالیکرد که او را در ترم یخدا خدا م ریتمام مس در

 !یاز چه کس يزیچ

 .ختیر یهمه راه اعصابش را به هم م نیرفتنش آن هم ا تنها

 !بود نالیدر ترم اگر

 !بود يباز نهایهمه ا اگر

 !کرد یم شیدایپ اگر

 .کاش باشد يا ایخدا

به همه  یدر اندك زمان. رفت و آمد اتوبوسها وارد بودشناخت و به ساعت  یم یآنجا را به خوب. دیرس نالیترم به

 نیشد و ا یاش افزوده م یهر لحظه بر نگران. نبود یزد سارا آنجا باشد سر زد ول یکه حدس م ییجاها ي

گرفته و  زیتبر طیمشخصات بل نیا اب یداد شخص نانیفروش به او اطم طیکه بل دیبه اوج رس یوقت ینگران

 !از دو ساعت است که حرکت کرده شیاتوبوس ب

سوار شد و . کرد یخال لشیاتومب کیبرگشت و حرصش را با دو سه لگد محکم سر الست نیبه سمت ماش یعصب

کرد با داشتن سرعت باال و  یفکر م دوارانهیام. ناهار توقف نکرد يبرا. گرفت شیرا در پ زیتهران تبر يجاده 

 .برسد زیبرتواند همزمان به ت یم یعدم توقف اضاف

. بود نطوریهم هم یاز بچگ. خورد یاز دستش حرص م یکل. نکرده بود شیفکر سارا رها يطول راه لحظه ا در

 !دختر درست بشو نبود که نبود نیا. کرد یگرفت و اجرا م یم میآنا تصم

 ...دیکش یپوف

 !دختر درست نشو را دوست داشت نیا چقدر

 !بود دهیاحساس جنگ نیبا ا چقدر

 !ردیبگ دشیخواسته بود ند چقدر

 !و برهان آورده بود لیدل چقدر

 ...اما

 !غرق شده بود شتریدست و پا زده بود، ب شتریقدر ب هر

 !تواند باشد یاو چگونه م یب یدر کنارش، زندگ یبعد از هفت سال زندگ یراست

 تواند تحمل کند؟ یم
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 است؟ ریامکان پذ اصال

 .کند یم دایو معنا پبا ا ینه، انگار حرف به حرف زندگ يوا

 !نباشد اگر

 !فتدیب یاتفاق شیبرا اگر

 !رخ دهد يحادثه ا اگر

 !ندشینتواند بب گریواقعا اگر د... اگر

و البته  ،ییتصادف جز کی. نبود یمهم ادیز يحادثه . ترمز زد يکه دچار صانحه شده بود، رو یاتوبوس دنید با

 .سارا هم در آن حضور نداشت

 یدانست اتوبوس تهران کجا توقف م یم. شده بود کیهوا تار دیرس زیبه تبر یکه داشت وقت یتمام سرعت با

 !از مسافر یخال یآنجا بود ول نیماش. خود را به آنجا رساند عیکند سر

بوده،  نیکه سارا مسافر ان ماش دیفهم يکرد، با سوال و جواب مختصر یاتوبوس را پاك م شهیداشت ش يمرد

 .از او نبود ياما خبر. زد نالیدر ترم يکالفه دور

. بود کاریجوان و مردان ب يقرار داشت که پاتوق تعداد یان پارک يروبرو. نبود یجالب ادیز يجا نالیو بر ترم دور

 .افتیاز گم شده اش ن ینشان یهم در پارك زد ول یداشت چرخ ياحساس بد

خبر نداشت فرامرزخان در حال حاضر . فرامرزخان حرکت کرد يخانه  یعنیآخرش  دیناچار به سمت ام به

تواند به او بدهد؟  یم یهمه راه را تنها آمده چه جواب نیباشد چه؟ و اگر بفهمد سارا ا زیکجاست، اگر در تبر

 .به تاسف تکان داد يسر

 !از فرامرزخان دنیدرشت شن متیته قلب آرزو کرد سارا آنجا باشد ولو به ق از

را  یمعن نیداخل خانه روشن نبود و ا یچراغ چیه. هنوز در نزده بود که آه از نهادش بلند شد. دیه رسخان مقابل

 ینه، پاسخ یتالشش را تکرار کرد ول هودهیب. نبود ينه خبر. شد و در زد ادهیپ. ستیخانه ن یداد که کس یم

 .نکرد که نکرد افتیدر

 .به آنجا آمده بودند یدفعات اندک! آدرسش را ایو ! نه ایآن خانه را داشت  دیدانست سارا کل ینم یحت

 نالیو نگران سوار شد و باز به سمت ترم شانیپر. امدیموجود به وجود ن تیدر وضع يرییقدم رو رفت اما تغ یکم

به . بود دهیخود رس يها مهیشب به ن. شد یم دشیعا يا جهیاطراف نت يبا گشتن مسافرخانه ها دیشا. برگشت

مشخصات به  نیبا ا یشخص. بود یکی اآنه يپاسخ همه . سر زده بود دیرس یکه به ذهنش م يهر مسافرخانه ا
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 یشود چون به دردسرش نم یکرد به دختر تنها اتاق داده نم یاز انها مراجعه نکرده واگر هم مراجعه م کی چیه

 !ارزد

 :دیزد و غر شیپا ریبه سنگ ز يلگد یعصب

 !بخوابه ابونیشب رو تو خ دیبا. بکنه یچه غلط دیر تنها بادخت هیپس  -

خود به سر  لیاتومب رونیتمام شب را ب! دانست کجا برود ینم. زد یقدم م نالیطاقت در مقابل ترم یتاب و ب یب

 !سارا را نشنود يبرود و صدا نیداخل ماش دیترس یم. برد

داشته باشد،  يسارا هر بد. نه حال او حتما خوب است. تکان داد یسرش را عصب... يادیفر ،یکمک يصدا دیشا

 .امن است شیبه حتم جا! هرگز احمق نبوده

شب را سر کند  يبه نحو دیباالخره با ب،یشهر غر کیدختر تنها در  کی. است یمگر فقط عاقل بودن کاف یول

 !انهی

 زد؟ یم يکار نیاگر عاقل بود دست به چن اصال

 :نمود نیحواله ماش یمشت یعصب. نشست نشیماش يصندوق جلو يرو. شده بود خسته

 !اگه دستم بهت نرسه؟ -

 .از صبر نداشت و البته توکل به خدا ریغ يا چاره

را  یهم نگذاشته و ساعات سخت يچشم رو کهیسحر بود در حال دنینشان از رس یصبحگاه میمال ییروشنا

 .کرده بود يسپر

 ینیبود که م میحدود ساعت پنج و ن. زد یگشت. شد نالیداخل ترم. به ساعتش کرد، ساعت پنج صبح بود ینگاه

به خانه به  دنیرس يدانست سارا برا یخوب م. حرکت اول ساعت شش صبح بود د؛یهلک هلک سر رس یبوس

 .دارد اجیاحت لهیوس نیا

 .شد ینم کینزد دیشا دید یاگر سارا او را م ستاد؛یدورتر ا یبوس کم ینیم از

 دهیدلهره امانش را بر. نبود شیدایپر شده بود اما سارا پ نینصف ماش بایتقر.در گذر بود شیبرا یبه سخت زمان

 کرد؟ یچه م دیآمد با یواقعا اگر نم. بود

کرد فعال  یسع. رفتند یافکار مزاحم بدجور در ذهنش رژه م. خواب بود یخسته و ب دیاش کش یشانیبر پ یدست

 .شدیاندین يزیبه چ
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و  دیچشمان خسته اش را مال. شود لیتبد اسیبه  دشیرفت که ام یکم کم م. به ساعت شش نمانده بود يزیچ

 .داد نینگاهش را باز به سمت ماش

 !آهسته ییو با گامها الیخ یآمد، ب ینفر داشت م کی

 .راه افتاد. دکر یم تیاش را اذ نهیکه کم کم داشت س ینفس د،یکش یقیعم نفس

او و  نیب يچند جمله ا. داد یرا داخل صندوق قرار م نیمسافر يبود و بارها ستادهیا نیکنار ماش یجوان پسر

 يرا دستش بدهد فشار فیک نکهیاما قبل از ا. اش را به سمت او گرفت یسارا رد و بدل شد و سارا ساك دست

بست و با تسلط  يرا لحظه ا مانشچش! شد ریاما باز غافلگ! انتظار حضورش را داشت. مچ دست حس کرد يرو

 .باز کرده به سمت عقب برگشت يشتریب

. چشمان برافروخته و ملتهبش را نداشت نیانتظار ا گرید یتوانست حرصش را درك کند ول یهر چند م! اوف

 يا! که خود را ببازد دیحبس کرد نبا نهینفسش را در س. کرد یمبود غش  يگریسارا دختر د ياحتماال اگر جا

 !زد یم يادیداشت ز! توان حبس کرد یبابا، ضربان قلب را هم که نم

 .دیایدر ن شیصاف در چشمانش زل زده و لبش را از داخل گاز گرفته بود که فعال صدا مهران

 :به سمت آنها برگشت پسرجوان

 ؟يد یرو نم فتیچرا ک یآبج -

و مشکوك  ستیبا تعجب آنها را نگر يچشمش به پسر کنار او افتاد که مچش را گرفته، چند لحظه ا تازه

 :دیپرس

 !ییتنها یتو که گفت -

 .افتاده و در دسترس نبود ریگ ییسارا جا يحواس پنجگانه  فعال

 :را که در دست داشت به گردن انداخت یدستمال پسرجوان

 مه؟نکنه مزاح... ؟يایشده؟ نم یچ -

 :به هم فشرده اش گفت يدندانها نینگاه از او کند و به پسر داد و از ب یبه سخت مهران

 !انینم ییجا شونیا رینه خ -

هم  یقدم. دعوا، دست به کمر زد يکرد برا یاصوال سرش درد م. به آنها کرد یدرهم نگاه يبا سگرمه ها پسر

. کرد یمکث... رفت یدختر به آسمان م يهم اکنون صدااگر مزاحم بود . درست نبود يزیچ کیاما . شد کترینزد

 :هم زدند، گفت پو تا پیباشند که به ت يخورد، زوج تازه ا یدو م نیسن ا. زد يپوزخند
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 !نه؟ گه،ید یخانوادگ يدعوا -

 يپسر خنده ا. را کم داشتند یکی نیگردن کلفت خالص شوند، هم نیتکان داد بلکه از دست ا يسر مهران

 :لب گفت ریکرد و ز

 !ما هم بکن بینص یزندگ ينمکها نیخدا از ا -

 .برگشت نیو به سمت ماش دیحرف دستمال را از گردنش کش نیا با

اصال . ساك را از دستش گرفت و بدون رها کردن دستش به راه افتاد. مهران باز متوجه سارا شد نیخشمگ نگاه

 !خورد یم زیل یماه نیع دستش را در دست نگه دارد وگرنه دیبا شهیمثل بچه ها هم

کنارش  یفرد عصب نیاما ا! مچ دستش هم در حال شکستن بود. شد دهیهم که خواه ناخواه به دنبالش کش سارا

آن روز  يکرده بود فکر حرفها ریگ یخوب يجا یلیخ. کرد بهتر بود یسکوت م. تحمل اعتراض نداشت ادیز

 .رفت یدر ذهنش رژه م یمهناز هم ه

 »... دیبکن هیریمراسم رو صرف امور خ نهیهز. دیحالل کن دیدیازم د یخوب يهر چه بد «

 .خورد یحرفها حال بدجور به دردش م نیا

 !کو گوش شنوا اما

 .او را داخل خودرو هل داد و درب را دوباره بست. را گشود لیدر آورد و درب اتومب بشیرا از ج دیکل مهران

 يفکر خنده دار. در را باز کرده فرار کند دیبه ذهنش رس! بود نیبحسابش با کرام الکات یعنی. دیکش ینفس سارا

 نیپسر مانع ا نیا تیکه عصبان فیح! جالب بود یلیبدود و مهران به دنبالش خ ابانیاو در خ نکهیبود، تصور ا

... نه اد،یکم ز هیهم نه،  نیا... کم هیاز  شتریکم ب هی! نه... یکم ینفهم یبفهم. دیایشد که خنده بر لبش ب یم

 !دیترس یفعال در حد مرگ م میکه ندار بهیخب غر

. دوباره چشم در چشم سارا شد. عقب پرت کرد یصندل يساك را رو. پشت فرمان نشست. را دور زد نیماش

 .هم فشرده شده بود يرو یرفت و لب و دندانش هم که حساب یم نییباال و پا يقرار یاش با ب نهیس يقفسه 

 !عقل یب ي وونهید دخترِ

 .باال رفت دستش

 !جانانه بود يا دهیکش قیشک ال یب شیدختر روبرو نیا

 ینگاهش را هم از چشمانش نم یلعنت. کرد یرقص م شیبایز يچشمها يبود و نم اشک رو دهیسارا پر رنگ

 .گرفت
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 توانست؟ یم مگر

. بسته شد یناخودآگاه دم شیچشمان رقصان آهو. فرود آمد یصندل یپشت يمشت شده اش سفت رو دست

 .ختیر شیگونه ها يرو دهیجوش ياشکها

ساخت که  یاش مطمئنش م يکنار هینامنظم حاصل از گر ينفسها. را به سمت جلو معطوف کرد نگاهش

کرد  یم یکه سع ییو رو به سارا کرد و با صدا دیکش ینفس! ادیز یلیبود، آن هم خ یهنوز عصبان. آنجاست

 :گفت نشود، محکم و شمرده ادیبه فر لیتبد

 !يزبون که دار! یگفت یخب بهم م يچرا سارا، چرا؟ از دست من ناراحت بود ؟يبود کرد يچه کار نیا -

 :خشن تر شد لحنش

 ؟يبذار انیقبل از کارات منو در جر يمگه خودت قول نداده بود نجا؟یا ياومد يپا شد یاصال تو با اجازه ک -

 :شد ادیفر شیصدا و

 نه؟ ای يقول داده بود -

در  ییادهایفر نیدانست چن یالبته م. دید یم یکه مهرانش را عصبان یسکوت کرده بود؛ مثل اکثر مواقع سارا

 .شد یهم نم دنشیدانستن مانع ترس نیخب ا یانتظارش هست ول

او را گرفت و به  يبازو. داد یسکوت بدتر آزارش م نیا. اش گوله شده بود، تند پس داد نهیرا که در س ینفس

 :برگرداند سمت خود

 !به من نگاه کن -

 :کرد یم کتهیبه او کرد، به او که داشت کلمه به کلمه د ینگاه کوتاه سشیچشمان خ نیب از

 ؟ياومد يبلند شد یبهم بگ نکهیچرا بدون ا نمیبگو بب -

 :لبانش را جلو داد! شد یبدتر م طیگفت شرا یاگر نم یول دیبگو يزیخواست چ ینم

 !دییایب دیخواستم به خاطر من مجبور بش ینم -

 :کرد یتمسخر تکرار م یداشت با حرص و کم. ستیبه روبرو نگر يا لحظه

 !واقعا که سارا! مجبور -

 :به سرعت صورتش را به سمت او چرخ داد و

 ؟یشناخت نطوریهمه سال منو ا نیتو ا یعنی! چرا مجبور؟! مجبور؟ -

 :حرفش را زد یول. ناصاف بود هیبه خاطر هق هق گر شیچند صدا هر
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مگه ! دخترو تحمل کنم نیحضور ا دیکه چطور با نینگفت يروز هیمگه خودتون ! شناختم نطوریآره، هم -

 نیو باز مجبور نشد نیرو رد کن سیتدر نیخواست یبه خاطر من نم يروز هیمگه  ن؟یتحمل کن نیمجبور نشد

اومدم؛ ! آره. اومدم ؟یک ن؟یگشما ب... بوده؟ نیاز ا ریغ یک! یقابل تحمل ریتو غ نیگفت یمگه نم ن؟یتحمل کن

چون فکر کردم از اومدنم . نیخواستم راحت باش یچون م. خواستم احساس اجبار بهم دست بده ینم گهیچون د

 یفرامرزخان منو خوبِ خوب م نینترس. نیبرگرد نیاومد فهیاگر طبق وظ. نیحاال هم برگرد! نیخوشحال بش

 ...ستین ازیاصال ن! ام يچه موجود دونه یشناسه، م

 :تکرار کرد... حاال! بود یکم عصبان. ساکت باش باال برد نکهیمهران دستش را به عالمت ا

 !مجبور؟! فه؟یوظ! خوشحال؟ -

 :دیغر. فشرد یمشت شده اش را تا حد توان، داشت م دستش

 ...گه یم طونهیش -

آدم بزرگ رفتار  نیبچه ع نیکه به خود قول داده بود با ا فیح. داشت ازیآزاد ن يبه هوا. شد ادهیو پ دیکش یپوف

 بچه بزرگ شده؟ نیاعتقاد داشت که ا یاصال چه کس. کند

توانست تا بزرگ  ینم! گرینبود، آش کشک خاله بود د يانگار چاره ا. داد و چشمانش را بست هیتک نیماش به

 .دیبوس یرا م دستان خودش تیمسئول نیخوب ا ایبد . شدنش صبر کند

توانست از آن  یرا که نم یتنها سوال. صحبت را نداشت یاعصابش فعال آمادگ. نشست نیداخل ماش دوباره

 :دیصرف نظر کند، پرس

 ؟يشبو کجا بود -

 !فرامرزخان يخونه  -

 :سمتش برگشت به

 !درو باز کرد یروشن بود و نه کس ینه چراغ. من اومدم اونجا یول -

بود که  نیچه؟ راست راستش هم ا یاصال دلش خواسته بود در را باز نکند، به کس. دهانش را قورت داد آب

شب که  کی! دارد وبیفکر کرده او صبر ا! شب به خاطرش جلز ولز کند، پسر بد کیپسر  نیآمد ا یبدش نم

! دیجانش به لبش رس! پوف! روزه سکوت گرفته! من ماست چقدر کره دارد کیفهمد  یباد به کله اش بخورد م

 :من و من گفت یبا کم

 !هم نبودم یمنتظر کس. رو روشن نکرده بودم یچراغ چیخب ه -
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 قهیبار بود که در عرض پنج دق نیسوم نیا! کوه صبر هم به من هیدختر بده،  نیجو عقل به ا هی ا،یکرد خدا فکر

 :دیپرس! کرد تا منفجر نشود یخود را کنترل م

 ؟یاونجا رو داشت دیاصال تو مگه کل -

 :تخس سر باال انداخت يبچه ها نیع

 !دم درشون که درخت بود ینه، ول -

با اخم ! آشفته بازار فقط لبخند زدنش کم بود نیا انیم. مهار کند ده،یلبش رس ریرا که تا ز يکرد لبخند یسع

 :گفت

 یدوس داشتن يادیز... که فیح یدادم ول یبهت م یحساب یگوشمال هیباشه امروز حقت بود  ادتی نیبب -

 !یهست

 دکترشان چه گفت؟ يآقا نیا. به سمتش برگشت يبا چشمان گرده شده ا سارا

نگاه  یچشم ریز. را روشن کرد نیماش. دیایبه چشم ن ادیبود تا تبسمش ز دهیلبش را باال کش يگوشه  مهران

 .متعجب او را هم از نظر گذراند

 :دیبودند که پرس حرکت کرده تازه

 ؟يشام خورد شبید -

 :گفت جیفارغ نشده بود، گ شیاز بهت چند لحظه پ هنوز

 هووم؟ -

 :زد یکوتاه لبخند

 ؟يشام خورد شبیگم د یم -

 نه -

 ؟ یناهار چ -

 !نه -

 چرا؟ -

 .خوردم. تهران گرفته بودم نالیاز ترم تیسکویب هی یول! نبود که بشه رفت داخل يطور يوضع غذا خور -

تا . تاکنون ناشتا بود شینگه داشت و نان سنگک گرفت؛ خودش هم از صبحانه روز پ ییرا مقابل نانوا نیماش

 :را به سمت سارا گرفت یکوچک يلقمه . پشت رل نشست
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 ایب -

 :سر باال انداخت! فقط مانده بود صرف صبحانه. مشکالت حل شده بود يهمه  یعنی

 .مخور ینم -

 :چرخ داد و باز برگشت يرا به سمت پنجره کنار صورتش

عوامل  يهمه  یعنیخوابم، هم گشنه ام، هم خسته ام و هم هنوز اعصابم از دستت داغونه،  یسارا هم ب نیبب -

 یچ مینیبب میلقمه بخور هیبذار . نذار شیرو آت زمیه گهیپس خواهشا تو د. رو دارم یحساب يدعوا هی يالزم برا

 !هیبه چ

 :در گرفت و در حال باز کردن در گفت رهیدست به دستگ. گرفته بود سارا

 .تهرون دیو برگرد دیشما بخور -

 :باال رفته بود یهم حساب شیتن صدا د،یاو را گرفت و کش يبازو یحرص مهران

 ه؟یدردت چ نمیبگو بب -

کرد  یکه فکر م يزیهمان چ. دیخواست بگو یبود که طرق مقابلش نم يزیگفت؟ دردش همان چ یم چه

مهران . حرف در چشمانش زل زد یب! خواست یدانست چه م یاصال نم... خواست یم. خواست برود یم. ستین

 :را فشرد و تکانش داد شیتر بازو یعصبان

 ه؟یچ انیجر نمیبگو بب. ستمین ایکوتاه ب گهیزود باش، د -

 :شد دتریتکان شد! ستیچ انیگفت جر یمرد هم نم یم ان؟یجر

 !االی -

 :و تند گفت سخت

 !دونم و تو یوگرنه من م! مشکل کجاست قایدق یگ یحاال م نیهم -

 يگریحرف حساب د! خواست بزند یحرفش را هم که نم. توانست رها شود یکه نم یپسرِ عصبان نیدست ا از

 !سر هم کند يزیچ کیهم نبود که  یاستیاصوال آنقدر آدم با س. هم نداشت که به آن متوسل شود

. داشت هیگر يدلش هوا. صورتش را به سمت مخالف چرخاند. کرد سیخود و مزاحم صورتش را خ یب ياشکها

 ...ادیآن هم ز

 رمیم یتو م یب من

 رمیگ یتو آروم م شیپ فقط
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 رمیجون دارم به عشقت اس تا

 ییکه دارم تو یهرچ

 رمیم یتو م یب

 ...خورد یآرام تکان م شیها شانه

 رهیگ یتو هر لحظه دلم م یب

 که هست یهر چ از

 نفس یتو بمونم ب یب نذار

 ییکه دارم تو یهرچ

 رمیم یتو م یب

 ...باز تا چشمان او باال رفت نگاهش

 شن یتموم نم امیدونم چرا دلواپس ینم

 از من رهیخوامت تا دلت نگ یبگم م يجور چه

 از تو داره شویبگم که قلبم زندگ يجور چه

 ارهیتو، بتونه طاقت ب یمن محاله ب دل

 ...چشمان معصومش. دیاز فشار دستش کاست و او را به سمت خود کش. دیکش ینفس مهران

 .اش فشرد نهیس به

 ...او نهاد نهیس يمقاومت رو یرا ب صورتش

 شه یتو نم يمثل شونه ها یچیه هیگر وقت

 شهیخوام تا هم یتو رو م دنیواسه نفس کش من

 خوام واسه قلبم یم تورو

 بهونه داشته باشه که

 چشام دوباره از خواب تا

 تو واشه يبه چشما رو

 :سر او قرار گرفت ينوازش کنان رو دستش

 ...خوام ینگو، نم. یبگ يزیچ ستیالزم ن... جونم -



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا امیدوار   – یوحش يآهو

wWw.98iA.Com ٤٦٥ 

 :فشردش شتریب

 .نکن هیفقط گر -

 :کرد و دوباره یمکث

 .کنم یخواهش م -

 :از آغوشش فاصله داد و ضمن نگاه کردنش گفت نرم

 خوبه؟! یتو بگ یاصال هر چ... نکن هیفقط گر. ستمین یعصبان گهیاصال د. نگام کن -

 :و اشک گونه اش را گرفت و شوخ گفت دیرا تا صورت او باال کش دستش

 .کردم یم داتیپ یرفت یهم م ایتا اون سر دن ؟ياز دستم در بر یتون یم يهان، فکر کرد -

 :رها شده را به سمت دهانش گرفت يزد و لقمه  يلبخند

 !نیآفر... حاال دهنت رو باز کن، آآآ -

 !هم بود يخوشمزه ا يچه لقمه . سارا هم نشست يلبها يرو یکمرنگ خنده

 .راند یسارا خواب بود و مهران داشت مصمم به سمت سرنوشت م. به روستا بودند یمنته يبعد در جاده  یکم

. شناختند یآورد؛ آن منطقه همه او را م ریسارا دو اسب گ هیعرض چند ثان در. شدند ادهیجاده که پ يانتها

 .نبود یناشناس يچهره  ادیهرچند مهران هم خود ز

که باز رنگ  ییلپها. آنجا بود عتیاز طب يدختر تکه ا نیانگار ا. لذت بخش بود. راند یسر سارا اسب م پشت

 !وافر یجانیباز پر شور، ه یگرفته بودند، چشمان

هرگز از او عقب  گرید دیاگر قرار است همراهش باشد نبا. کشان او را دنبال کرد ههیو ش دیاسب را کش فسارا

 .بماند

 :شکل کیبه  بایتقر ییسالمها. داغ شد کیبازار سالم و عل یشدن سر و کله اهال دایپ با

 يادیز نجایا ن،یستیشما ن یسارا خانوم وقت!... خدا رو شکر ن؟یدکتر، برگشت يسالم سارا خانوم، سالم آقا -

 !سوت و کوره

 :گرفت یقیتوقف کرد و نفس عم سارا

 !نمیخواد همه جا رو بب یدلم م! تنگ شده بود که نگو نجایاونقدر دلم برا ا يوا -

 :دیاو، خند يگرفته از انرژ يانرژ

 !کن ریمس نییشما فقط تع. میر یهمه جا م -
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 :به خونه گفت دنید از رسو شا گرم

 اچهیاول خونه، بعد در -

 !به چشم -

 :بود یخانه مهتاج خانوم، ضمن آغوش گرفتن سارا، بدجور از دست مهران شاک در

مگه شما ! نیشه سالم هم بد یتازه روتون م. نیدخترمون رو برد نیبرداشت! دکتر یکیچه عل ،یچه سالم -

 .نیر یم يهفته ا هی نینگفت

 :سارا هم خنده کنان گفت. دیخند یاو م يبه حرفها یناراحت یب مهران

 .نبود سر به سرتون بذاره یکس. نیکرد یتازه م ینفس هیبابا  -

 .کس حوصله حرف زدن هم نداشت چیهمه جا ساکت بود که ه نقدریزندونه، ا نیع نجایتو ا یب! نگو -

 :دیاو را بوس يگونه  سارا

 یما م يناهار خوشمزه بپز هیتا شما . کشه یخوشمزه ات داره پر م يکتلتهاخب حاال که برگشتم و دلم برا  -

 .میگرد یو برم میر

 .دلتنگ بود ایاسب هم گو. حرف به سمت اسب خود رفت نیا با

زد و به  یسارا چرخ ،یدوست داشتن تینها یو ب بایآرام، ز یطیمح. داشت يزیدل انگ يفضا. دندیرس اچهیدر به

تعلق  نجایاو به ا. روحش تازه شده بود. داشت یدگیبه رس ازین ياش چون بچه ا اچهیدر. کرد یهمه جا سرکش

نگاه جذابش را به . دیدستان خود را پر از آب کرد و به صورتش پاش. چشمانش سرشار از احساس بودند. داشت

 :سمت مهران معطوف کرد

 !تنگ شده بود نجایچقدر دلم برا ا دیدون ینم -

. نگاه ممتدش را از او نگرفت شهیبر عکس هم. بود يدییمهر تا رشینظ یکننده و ب رهیچشمان خ. کرد یم باور

 !بود دهیجلو کش یرا کم مشیبهتر از آن تصم ای. را گرفته بود میتصم یدر کار نبود؛ وقت یاحساس گناه گرید

 :و صادقانه گفت نرم

 !لرزونه یزنه که قلبم رو م یم یچشمات برق. مییآ یم نجایسارا هر وقت ا -

 ...یعنی. زده نگاهش کرد شگفت

 .انداخت نییسر پا. بار او بود که تحمل آن نگاه سوزان را نداشت نیا

 :را به او دوخت شیچشمان پر تمنا. شد کیبا چند گام به او نزد مهران
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 ؟یش یم میزندگ کیسارا، شر -

 !خواست یچه م یاز زندگ گرید. به چشمان او انداخت یقینگاه عم. بلند کرد سر

 کرد؟ یباور م یعنی. زدند ینبض م شیو خون در رگها دیتپ یتندتر م قلبش

 :مصمم تر گفت مهران

 .دم خوشبختت کنم یدم سارا، قول م یقول م -

دستش در دستان . اما گرفتن نگاه از آن نگاه ملتهب سخت بود. شادابش نشست يگونه ها يرو یمیمال یسرخ

 :او فشرده شد يمردانه 

 !بگو!... یمون یکنارم م شهیهم يبگو که برا... دوست دارم یلیخـــ -

 :گرفت یپرنده ها آهنگ م کیج کیآب و ج يصدا انیم شیصدا

 .دم یتا ابد، قول م -

 

 انیپا
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