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نشـده   کیـ دم تـا هـوا تار   یقـول مـ  . شـه  یدلـم آروم نمـ   نمشیـ کنم تـا نب  یخواهش م مامان
 .دم یبرگردم، قول م

ــا ــ نی ــود کــه شــک یجمالت ــ بایب ــر کی ــو پشــت ســر هــم تحو زی ــ لی ــادرش م داد بلکــه  یم
ــتیاو را در ياجــازه  ــد اف ــد دق. کن ــط چن ــهیفق ــانیاز رس ق ــ  دنش ــادربزرگش م ــه م ــه خان  یب
ـ    لیـ بـزرگ فام  یگـل بعـد از مـرگ آقـابزرگ بـه نـوع       یت یت. گذشت آمـد و   یبـه حسـاب م

و ســه پســر بــود کــه  ختــرد کیــصــاحب . حــرفش را نداشــت يجــرات نــه آوردن رو یکســ
ــه را در  ــتا هم ــان روس ــدا  يهم ــان در آن بلن ــالش پرور يخودش ــت ــدام    دهی ــر ک ــاال ه و ح

ــرا ــ يب ــام  یخودکس ــوت و مق ــد و کس ــده بودن ــتند یش ــر. داش ــور   نیبزرگت ــدش منص فرزن
 يبــه نــام حامــد، پســر دومــش مســعود مــرد يپســر يسرشــناس و دارا يبــود کارخانــه دار

ــت و دارا  ــان دوس ــ  يانس ــاالت انس ــا     یانکم ــد و تنه ــم بودن ــر دو معل ــرش ه ــود او و همس ب
ـ   نیاز نظـر سـن دومـ    بایدخترشان شـک  ـ  ینـوه ت ـ     یت از  یآمـد و سـه سـال    یگـل بـه حسـاب م

ــود دو  يپســر ســومش محمــود دامپزشــک بــود و دارا. حامــد تنهــا فرزنــد منصــورکوچکتر ب
هـم   سـا مه. کـوچکتر بودنـد   بایاز شـک  یکسـال یکـه   سـا یو پر انیـ پرن يدختر دوقلو بـه نامهـا  

ـ  یفرزند ت نیآخر ـ       یت آمـد کـه پـس از گذشـت شـانزده       یگـل و تـک دختـرش بـه شـمار م
ــدگ  ــال زن ــود    یس ــده ب ــه دار نش ــوز بچ ــترك هن ــابزرگ وظ  . مش ــرگ آق ــس از م ــهیپ  ي ف

گــل  یتــ یتــ ينــه چنــدان آرام و گاهــاً ســرکش بــه عهــده  يخــانواده  نیــا ياداره  نیســنگ
ــر مــ فــهیوظ نیــبــود و الحــق او هــم خــوب از پــس ا ــا تمــام ا. آمــد یب  فاتیتوصــ نیــحــاال ب
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ـ  یخواست از ت یم بایشک ـ . بـه خواسـته اش اسـتفاده کنـد     دنیرسـ  يگـل بـرا   یت ـ  یت گـل   یت
 :کالفه شده بود رو به عروسش کرد و گفت بایشک يکه از التماسها

ــســارا جــان عز خــب ــ يدور يجــا زم،ی ــ یکــه نم ــره د یره، م دوســتش، اصــال  دنیــخــواد ب
 . میفرست یحامد رو باهاش م

ــار ــبان  اس ــاه عص ــره    ینگ ــار چه ــده اش را نث ــماتت کنن ــر باز يو ش ــشیدخت ــرد و  گوش ک
 :گفت

ــ ینمــ ــ یشــه ت ــا ا نیــکــم کــم دار گــهیگــل، شــما د یت ــب . نیکنــ یکارهــاتون لوســش مــ نی
ـ  دیـ و سـه سالشـه با   سـت یبـزرگ شـده ب   گهید بایشک کـه مثـل دختـر بچـه هـا بـا        رهیـ بگ ادی
 یتــ یتــازه تــ. مجبــور بــه قبــول خواســته هــاش کنــه انشــویشــه اطراف یو التمــاس نمــ هیــگر

 .دوتا با هم قهرن نیا نیدون یگل مگه نم

 :و گفت دیرا گز نشیریو لب ز دیهم کوب يگل دستان تپلش را رو یت یت

ـ    بایشـک ... خـدا مـرگم بـده    با؟یحامد و شـک  ا؟یک گـه؟ تـو و حامـد بـا هـم       یمامانـت راسـت م
 ن؟یقهر

 يکوههـــا غیســت  ير دســـت هــا بــه آن بلنـــدا  کــه بــه دو   بایخجالــت زده شـــک  چشــمان 
ــالش دوختــه شــده بــود نشــان از تا   يحرفهــا دییــبرافراشــته و مملــو از درخــت ارتفاعــات ت

ـ ا. دادیـ مـادرش م  ـ       يریـ ســر بـه ز  نی  یتــ یکـه کمتــر در او مشـاهده شـده بـود باعــث شـد ت
 .دیگل لب به اندرز او بگشا

 .قهر کنه یبا کس لیتو فام یمن خوش ندارم کس یدون یتو مگه تو نم دخترم

کــه ندانــد مــادربزرگش از قهــر  شــدیمگــر م دانســتیبلــه او م. گفــتن نداشــت يبــرا یحرفــ
 . است زاریو دعوا ب

 .گلنگاهش کرد مهربان اما بازخواست کننده یت یت

 .اما از تو انتظار نداشتم کردمیکردن تعجب نم یکارو م نیاگه دختر عموهات ا حاال
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ـ  همه ـ    یخوب م ـ  یدانسـتند کـه وقت ـ  یت ـ   یت توانـد نظـرش    یکـس نمـ   چیبزنـد هـ   یگـل حرف
سـخت گرفـت کـه چـرا      بایشـد بـه شـک    ینمـ  ادیـ ز فاتیتوصـ  نیـ پس با تمام ا. دهد رییرا تغ

ــ يبــر خــالف را ــ یت ــ یت ــزده اســت یگــل حرف ــه صــورت  . ن او هنــوز جــرات نگــاه کــردن ب
کالفــه شــده بــود چانــه  يا قــهیســکوت چنــد دق نیــکــه از ا رزنیــپ. مــادربزرگش را نداشــت

 :اش باال آورد و گفت دهیچروک روینوه اش را با دستان پ

 ادیــبخشـمت، حـاالم بـرو حامـد و صـدا کـن ب       یمـ  یهسـت  ینـداره چـون دختـر خـوب     یاشـکال 
 .کارِتون دارم، بدو دختر

 :از برف گرفت و گفت دهیبر چهره انداخت و نگاه از ارتفاعات پوش یاخم بایشک

 .. .گل تورو خدا یت یت

 .سازش وجود ندارد يبرا ییجا یعنی نیمدارش باز اخم کرد و ا استیس مادربزرگ

 ...نمیزودباش بب ؟یرو خدا چ تو

 :بر چهره گفت یو با اخم دیلب ورچ بایشک

 ... تونم ینم من

ــ ــ یت ــر ا  یت ــد آخ ــان ش ــل مهرب ــگ ــر عج نی ــدخت ــاو را  بی ــوان ادی ــا یج ــ يه ــودش م  یخ
ــداخت ــ . ان ــود کم ــش ب ــس حق ــدا یپ ــا او م ــدون ا ب ــس ب ــد پ ــهیرا کن ــب  نک ــعش عق از موض

 :کند گفت ینینش

 نیهمـ  التیتـا آخـر تعطـ    نیخـوا  یمـ  الت،یتعطـ  نیمـثال بعـد چنـدماه اومـد     یتـون  یم خوبم
 ریــاز دســتت دلگ يدیــاول ع يخــوا یدختــرم تــو کــه نمــ دهیــع. نیبــا هــم قهــر باشــ يطــور
 .بشم

ــود بــال بــال مــ بایشــک ــد از ز دیزد تــا شــا یکالفــه ب درخواســت مــادربزرگ ســخت  ریــبتوان
 .برهد رشیگ

 .اول اون شروع کرد آخه
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 ازدهیــده  يدختــر بچــه  کیــو ســه ســاله کــه مثــل  ســتیدختــر ب نیــزد در مقابــل ا لبخنــد
 بایشـک  تیـ کـرد امـا نـوع ترب    یسـارا و مسـعود را شـماتت نمـ    . کرد کـم اورده بـود   یرفتار م
ــ ــند یرا نم ــز دیپس ــ    يادی ــاال م ــود و او ح ــده ب ــرورده ش ــاز پ ــان دادن   ین ــا نش ــت ب خواس
ــخت ــ   یس ــتان کم ــردم کوهس ــکالت م ــود ب  یو مش ــه خ ــاو را ب ــخت . اوردی ــار س ــ یک  شیدر پ

ـ    دواریـ و نـاز پـرورده اش ام   گوشیبـاز  يداشت امـا بـه نـوه      رونیـ اش ب یبـود از اوهـام ذهن
 :امد و با نگاه به چشمان منتظر نوه اش گفت

خـواد نـوه هـام     یدلـم نمـ  . اول شـروع کـرده   یبـوده و کـ   یکـار نـدارم دعواتـون سـر چـ      من
 . با هم قهر باشن لیسر سفره سال تحو

 :گفت گوششیباز يرها شدن از شر پسر عمو يبرا بایشک

 . فرزانه دنیرم د ینظرم عوض شد فردا م اصال

 :قصد کوتاه آمدن نداشت گفت ایگل که گو یت یت

ـ  دنید بحث ـ ند ای بـا   دیـ نکن یتـا بـا هـم آشـت    . مسـئله قهـر تـو و حامـده     سـت یفرزانـه ن  دنی
 .زنم یکدومتون حرف نم چیه

ـ   یکه نم بایشک ـ  یتوانست در مقابـل ت امـا  . گـل مقاومـت کنـد دسـت بـه دامـن مـادر شـد         یت
 لــهیســرش را بــه جانــب خانــه چرخانــد حامــد در کنــار طو. حــرف حــرف مــادربزرگش بــود

ــ ســتادهیا  گوشــشیباز يرا در نگــاه پســرعمو طنتیاز همــان فاصــله هــم بــرق شــ یبــود حت
دوان دوان خـود را بـه آنهـا     اطیـ سـر ح  آنبـود تـا حامـد از     ینگـاه کـاف   کیـ همان . خواندیم

ـ  ياخمـو  ي افـه یرا برگردانـد امـا بـا ق    شیـ رو بایشک. برساند ـ  یت  گـر ید. گـل روبـرو شـد    یت
مـادر  . حامـد رفـت تـا بـه غائلـه خاتمـه دهـد        يرا تـرك کـرد و بـه سـو     قیـ آالچ. چـاره نبـود  

 :را پنهان کند گفتکه نتوانسته بود لبخند بزرگش  بایشک

 دنیــفکــر د. نیرو تــو تنگنــا بــذار بایشــک يچــه طــور نیگــل شــما هــم خــوب بلــد یتــ یتــ
 .دیفرزانه به کل از سرش پر
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حامــد مــادربزرگش را در . آمدنــد شــانیبــه سو بایحامــد و شــک قــهیاز گذشــت چنــد دق پــس
 :او را غرق بوسه کرد و گفت یآغوش گرفت و صورت نرم و پفک

 .تکرار نشه گهیدم د یگل خودم برم قول م یت یت قربون

را بــاز کــرد و  شیاز بابــت آن دو راحــت شــده بــود اخــم هــا الشیــگــل کــه حــاال خ یتــ یتــ
 :کرد گفت یکه آنها را ترك م یرا برداشت و در حال شیعصا

زود . تنهـا نباشــه  نیفرزانــه همـراش بــرو اگـه بــه شـب خــورد    دنیـ خـواد بــره د  یمــ بایشـک 
 .نمونده لیا سال تحوت يادیوقت ز نیبرگرد

 :بر چهره انداخت و گفت یاخم بایشک

 .نیگل، مگه من بچه ام که برام بپا گذاشت یت یت ستین الزم

ـ  نکـه یگـل بـدون ا   یت یت  یسسـت و عصـا زنـان همـراه سـارا راهـ       يبزنـد بـا قـدم هـا     یحرف
 :گفت دیخند یم رکانهیحامد که تا حاال ز. خانه شد

 .ببرمت ایکوچولو ب خب

 .دادیحدش م یب تیاز عصبان تیحکا بایشک يمنقبض شده  فک

 .امیجا نم چیمن با تو ه... که واقعا

 :کرد و گفت ینیاز موضعش عقب نش یکم حامد

 .میبر ای؟بیکن یکردم دخترعمو، حاال چرا قهر م یشوخ

 :از او فاصله گرفت و گفت یتند و عصب ییبا قدم ها بایشک

 .ندارم يازیرم به کمک تو هم ن یم خودم

ــد ــک   حام ــون ش ــه همچ ــم ک ــت     بایه ــادربزرگش را داش ــب م ــدن از جان ــذه ش ــرس مواخ ت
دســتپاچه بــه دنبــالش روان شــد امــا هنــوز موضــع خــود را حفــظ کــرده بــود و قصــد نداشــت 

 .نازپرورده را بکشد يبایناز شک
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 ينطــوریبرگشــتم بــا مــن ا ایــدن نگــهیانصــافه دخترعمــو؟ حــاال کــه بعــد از چنــد مــاه از  نیــا
 ؟یکن یم برخورد

 :و گفت دیبه سمتش چرخ بایشک

 .يموند یتا ابد تو اون خراب شده م دیپسر عمو تو با هیچ یدون یم اصال

 .کرد تیو لبانش تبع دیچشمانش خند. مهربان شد حامد

 ؟یگ یاز ته دلت م نویکنم که ا باور

ــودک بایشــک ــالم ک ــ  یدر ع ــود چــه م ــ  یخــود ب ــد رنگ ــاه حام ــان نیدانســت نگ ــگ  یکم از رن
ــ ــه با یشــده؟ چــه م ــدانســت ک ــا دی ــگ ه ــایز يرن ــمان پســرعمو يب ــشیباز يچش را  گوش

 . رنگ به رنگ بخواند

 .مطمئن باش از ته دلم گفتم آره

بـوده کـه از    یبـار کـ   نینداشـت آخـر   ادیـ بـه  . دیـ کمان چشمانش محـو شـد امـا نرنج    نیرنگ
 .است دهیرنج بایدست شک

 .دار تو رو تحمل کنه شیکه قراره تا ابد اون زبون ن یبه روز کس يوا

 :براق نگاهش کرد و گفت بایشک

 ؟یچرا نگران هست تو

ــد ــانه ا حام ــداخت و در حال  يش ــاال ان ــهیب ــتش را درون ج ک ــدس ــ  بشی ــلوارش م ــرد  یش ک
 :گفت

ـ     . بـداخالقم  يدخترعمـو  سـتم ین یچینگران ه من ـ  یبـه نظـرت بـا وجـود ت ـ   یت تونـه   یگـل م
ـ   بایباشـه؟ شـک   ینگران يجا ـ  یجـون ت  يکـرده هـوا   یگـل همـون قـدر کـه تـو رو سـوگل       یت

 .منم داره

 . شعله ورتر شود بایشک تیجمالت سراسر لبخند باعث شد تا آتش عصبان نیا و
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ــ    يبـاز  از  بایشــک. کـرد  یمـ  تیـ را رعا اطیــجانـب احت  شـه یبـرد امـا هم   یکـردن بـا او لـذت م
 .کرد یرا حمل م یشکستن یشئ نیلرزان ا یبا دستان شهیبود و او هم یشکستن

 .شه یم رید میبر ایب

 :از او رو گرفت و گفت تیبا عصبان بایشک

 .امیجا نم چیکه گفتم با تو ه من

 .کردم یمن که معذرت خواه با،ینشو شک بچه

 :کرد لبانش را جمع کرد و تخس نگاهش کرد و گفت بابغیشک

 .يهمه برد يمنو جلو يتو آبرو. نبود یکاف اما

 :خنده و گفت رید زز حامد

 ؟یترس یمن چه کار کنم که تو از سوسک م خب

 :نگاه شرر بارش را به او دوخت و گفت بایشک

 .کنم یم یاما مطمئن باش تالف. یبکن يکار ستین الزم

ــا ــاد  نی ــه راه افت ــت و ب ــ . را گف ــد راه م ــدر تن ــ   یآنق ــم نم ــد ه ــه حام ــت ک ــا  یرف ــت ب توانس
ــدمها ــد  يق ــه او برس ــدش ب ــدا. بلن ــها يص ــک  شینفس ــود و ش ــده ب ــد ش ــوریدر دل ک بایبلن  ف

بــاالخره حامــد نفــس زنــان دســتش را گرفــت و او را وادار . بــود کــه حــال او را گرفتــه اســت
 :لب نشاند و گفت بر تیاز رضا يلبخند بایشک. به توقف کرد

 .یشده باش هیخوب تنب کنمیشد حقت بود، فکر م خوب

 :گفت دهیبر دهیبر دیکشیم بود و تند تند نفس ستادهیکه هنوز دوال ا حامد

ــیخ ــ... یل ــ یب ــن ... یرحم ــط ... م ــفق ــ... هی ــو ...  هی ــداختم ت ــو ان ــک کوچول ــت يسوس ... لباس
 . یکن یچه کار م يدار نیبب

 يسوســک مســئله   يفهمانــد کــه مســئله    یبــه حامــد مــ   دیــداد زد هــوار زد با بایشــک
 !!!خطرناك باشد ییایمیسالح ش يبه اندازه  دیشا یو حت ستین یکوچک
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 رفته باشه؟ ادتی يزیچ یکن یسوسک کوچولو، فکر نم هی فقط

 شیدخترعمـو  ینفسـش جـا آمـده بـود قامـت راسـت کـرد و بـه چشـمان عصـبان           یکمـ  حاال
 :زل زد و گفت

 .یکن یشلوغش م ادیز يدار تو

ـ       یم شلوغش و  لیـ فام يشـده بـودم سـوژه خنـده     . دنـد یخند یکـنم؟ تـو راه همـه بـه مـن م
ـ  یبدتر وقتـ از همه  ـ مثـل دختـر بچـه هـا گر     يچطـور  ادیـ م ادمی  یکـردم حـالم بـد مـ     یمـ  هی

 .شه

ــد ــ  حام ــد مگــر م ــان ش ــاز مهرب ــاز  یب ــار همب ــ يشــد در کن ــا یبچگ ــبان شیه ــد و عص  یباش
 یاز خــاطرات قشــنگ و رنـگ بــه رنــگ کــودک  يادگـار ی کیــ بایشــک. شـود؟ نــه محــال بـود  

 .شد یم فوریکردن او ک یاما هرچه کرد نتوانست خوددار باشد از عصبان.اش بود

 .یره تو چقدر بچه نه نه هست یم ادشونیتا فردا همه  با،یشک يگنده اش کرد ادیز

ـ ا  بایشــک. دیــاش بمانـد دو  یعصــبان يمنتظــر واکـنش دخترعمــو  نکــهیرا گفــت و قبـل از ا  نی
. دیــکشــان دنبــالش دو ادیــتوانســت حــرف آخــر او را تحمــل کنــد فر  ینمــ گــریهــم کــه د

بـا فرزانـه روبـرو شـدند کـه طبـق روال هـر روز داشـت مـرغ و خـروس           بعـد   ي قـه یچند دق
ــه شــان هــدا  ــمت الن ــه س ــ. کــردیم تیهــا را ب ــر و صــدا هفرزان اش  یدوســت جنجــال ياز س

 :هم بودند گفت بیدر تعق يآن دو که به طرز خنده دار دنیسر بلند کرد و با د

 .ها ستیبد ن دینگاه به شناسنامه هاتون بنداز هیها  بچه

 :نفس زنان در مقابلش توقف کردند و حامد گفتدو  هر

 ق؟یرف يچطور

 :کرد و گفت ینگاه شانیسرخ هر دو يبه چهره  فرزانه

 .انگار يبهتر تو

 :ولو شد و گفت وانیا يپله ها  يرو حامد
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 .دوست شرورت بذاره خوبم نیا اگه

 :دوخت و گفت بایرا به شک جشینگاه گ فرزانه

 ؟یکن یکار م یچ نجایا تو

 :پله ها جا گرفت و گفت يهم به مانند پسرعموش رو بایشک

 اریـ آب ب کـه یچ هیـ حـاال بـدو بـرو    . دمیخانوم محتـرم مـن دو سـاعته کـه رسـ     ... مارو باش به
 .تو حلقمون زیبر

 شـش یکـر کـرده بـود ن    فشیرا بـا اراجـ   بایبـه خانـه فرزانـه گـوش شـک      دنیکه تـا رسـ   حامد
 :را گوش تا گوش باز کرد و گفت

 .یاز تشنگ میهالك شد. دختر گهیبدو د يتادسیچرا ا پس

 .دور شد دادیتکان م شانیسرش را به نشانه تاسف برا کهیفرزانه در حال و
 
 

 :دستانش را ستون بدنش کرد و گفت حامد

 .خوب شد اومدم چه

 .اوهوم

ــل دو ــت   وانی ــا اش ــد ب ــد و حام ــاهر ش ــان ظ ــل صورتش ــر   اقیآب در مقاب ــا س ــا انته ــش را ت آب
 :و گفت دیکش

 .شه یم ریکه د میحاال پاشو بر يدیخانم دوستتو که د بایشک خب

بـود کـه    يزیـ چ يهفتـه دور  کیـ خواسـت بـودن کنـار دوسـتش پـس       یرا نمـ  نیاما ا بایشک
 .خواست یم شیدل سربه هوا

 .میپسر عمو کجا بر میدیرس تازه

 :و گفت افتی یجرات بایهم از اظهار وجود شک فرزانه

 . شه یخوشحال م یلیخ نهیتو مامان شما رو بب میبر نیایحامد، ب باستیبا شک حق
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 :کند گفت یمزه پران نکهیبدون ا حامد

ــ ــ یت ــه ح. بهتــره میرو ســپرده دســته مــن، زودتــر برگــرد  بایگــل شــک یت ــایممکنــه ب  يوون
ـ بـا د  وونـا یکـنم کـه ح   یاون وقـت مـن ضـمانت نمـ    . میبرخـورد کنـ   یوحش فـرار   بایشـک  دنی
 .نکن

ــاز ــو یرا آتشــ بایشــک ب ــا  کــرده ب ــه ه ــد حمل ــد را از گزن ــده حام ــا خن ــه ب ــک يد و فرزان  بایش
 : مسلط شد گفت شیبر خنده ها یفرزانه کم. حفظ کرده بود

 .دنمید يایقول بده فردا ب بایشک. کنم ینم اصرار

 :دوخت و گفت شیاش را به چشمان مهربان پسرعمو ینگاه برزخ بایشک

 .امیم

ــدهنوز ــاهش مــ  حام ــرد ینگ ــا. ک ــو نی ــاعات      يدخترعم ــود س ــد ب ــوب بل ــوا خ ــربه ه س
 :نشان بدهد گفت یتوجه بایشک يبه اخم ها نکهیبدون ا. خوشش را خراب کند

مــن  يفــردا اول وقــت تــو رختخوابــت نشســته بــه گفتــه هــا  ؟یداشــت يا گــهیانتظــار د ازش
 .شک نکن

در راه بازگشـــت حامـــد . کـــرد یهرگونـــه تشـــنج آنهـــا را راهـــ جـــادیفرزانـــه قبـــل از ا و
آشــکار  يزنــگ خطــر بایشــک يبــرا نیــکــرده بــود و ا اریــقبــل ســکوت اخت قیبــرخالف دقــا

 .آمد یبه حساب م

 ؟يدیبرام د یدوباره چه خواب ؟يتو فکر چرا

ــد ــ حامـ ــام ذهنـ ــاش ب یاز اوهـ ــره   رونیـ ــه چهـ ــد و بـ ــ  يآمـ ــاده شـ ــدان و آمـ  طنتیخنـ
 :زل زد و گفت شیدخترعمو

 .ارمیسرت ب ییبال هی يتو هم همش منتظر... بابا یچیه

ــهیا از ــر  نک ــد را کف ــود ک  يحام ــرده ب ــوریک ــود  ف ــده ب ــش را در   . ش ــود حرص ــد ب ــوب بل خ
 . اوردیب
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 .یکن يمردم آزار ادیازت بر م چون

 :فرستاد و گفت رونینفس کالفه اش را ب حامد

 ؟يدیم مسابقه

 :کودکانه گفت یبا ذوق بایشک

 .اوهوم

ــا نکــهیا از ــو  نی ــود و دل دخترعم ــ  شیپشــنهاد را داده ب ــرده ب ــدرا شــاد ک . ود خوشــحال ش
ــ ــا هم  ینم ــت ام ــه وق ــت از چ ــهیدانس ــ ش ــک یم ــت ش ــ بایخواس ــود راض ــه دارد یرا از خ . نگ

ــک ــود  بایش ــده ب ــورتش ش ــات ص ــل هم. م ــهیمث ــد   ش ــم بدون ــا ه ــمرد و ب ــود او بش ــر ب . منتظ
 .درا نفهم شیشد خواهش نگاه دخترعمو یشمرد مگر م

 ...دو سه کی

ـ از چـل پر  یمـاراتن شـروع شـد و حامـد همچـون کمـان       باز بـاالخره بـا تقلـب    . و دور شـد  دی
و  غیــبــا ج بایشــک. شــدند اطیــنفــس زنــان وارد ح دنیــموقــع دو شیهــا غیــو ج بایشــک يهــا

نشســته و منتظــر  قیــهمــه در آالچ. ردیــداشــت او را بگ یو ســع دیــدو یداد دنبــال حامــد مــ
ــد ــا بایشــک. بازگشــت آنهــا بودن ــح ازقســمت  نی ــ اطی ــه ت ــزرگ خان ــ یب ــگــل را از بق یت  هی

ـ  يدوسـت داشــت و اکثـر لحظـاتش را در آنجـا ســپر     شـتر یجاههـا ب   یزمــان وانـه ید. کـرد  یم
ــ  ــ  دیگرفــت و لبــاس ســف یبــود کــه مــه دشــت را فــرا م  یرنگــش را حــراج دشــت و کــوه م

 .نشاند یکرد و با نوازش نمناکش عرق شرم بر چهره دشت م

 :زد و گفت يلبخند بایشک يگل انداخته  يلپ ها دنیگل با د یت یت

ـ   يدیخدا رو شکر، د خب ـ ا. يجهـت نگـران بـود    یعروس گلـم ب کنـار   ایـ ب. هـم بچـه هـا    نی
 ...عسلم نیخودم بش
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ــک ــ بایش ــد معن ــ  يدار یپوزخن ــار ت ــد زد و کن ــه حام ــ یب ــا یت ــل ج ــت يگ ــو. گرف  يزن عم
ــک ــه دل خوشــ  بایش ــا  یک ــه ه ــم ياز رابط ــوگل   مانهیص ــا س ــوهرش ب ــت  یمادرش اش نداش

 :به همسرش گفت زیآم هیکنا

 بردن؟ نکنه مزاحمشون بودن؟ یرو هم با خودشون م سایو پر انید پرنبو سختشون

ــک ــ    بایش ــه م ــنش کودکان ــوز ذه ــه هن ــیاند یک ــم دیش ــتیم میو تص ــوم   گرف ــت مفه نتوانس
 .را درك کند شیزن عمو ي هیسراسر کنا

ــرا  زن ــن ب ــو، م ــد يعم ــتم  دنی ــه داش ــه عجل ــازه پرن. فرزان ــت ــایو پر انی ــه هم س ــهیک از  ش
ــ  ــد م ــه ب ــ  یفرزان ــاال چ ــتن ح ــوا   یگف ــدتها ه ــد از م ــه بع ــده ک ــد يش ــه   دنی ــن ب ــت م دوس

 سرشون افتاده؟

ــا ــر پ يآب ســرد بایحــرف شــک نی ــود ب ــر کــریب ــه  ســایو پر انیــپرن. يپ هــم غرغرکنــان ب
ــان خ ــپدرش ــا  رهی ــا ش ــدند ت ــد  دیش ــرادرزاده اش را بده ــواب ب ــرج . او ج ــا او ت داد در  حیام

واقـف بـود تـا چنـد سـاعت       یخـوب چـرا کـه بـه    . بحث و جدل دختـران جـوان شـرکت نکنـد    
دوبـاره بحـث    نکـه یعمـه مهسـا ا  . خـودش خواهـد بـود    شیسـر جـا   زیـ دوبـاره همـه چ   گرید

 :گوشه لبش نشاند و گفت يلبخند مسخره ا ردیباال نگ

 .مینیرو بچ نیحاال که بچه ها برگشتن چطوره سفره هفت س خب

 :گفت زیآم هیکنا یباز با لحن يپر

. میخــانم و آقــا حامــد بــود بایگــل منتظــر برگشــتن شــک یتــ یحــاال کــه طبــق خواســته تــ تــا
 يدیــو حامــد ســفره ع بایمهســا جــون بــاز بــه خــاطر برگشــتن شــک يحــاال هــم بــه خواســته 

 .مینیچ یم

ـ  یت ـ  نکـه یگـل بـدون ا   یت  منصـور . بـر چهـره جمعشـان را تـرك کـرد      یبزنـد بـا اخمـ    یحرف
 یتــ یتــ یمــوردش باعــث نــاراحت یبــ يدانســت همســرش بــاز بــا حســادتها یکــه خــوب مــ

 :گفت یگل شده با کالفگ
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  ؟یکن یقبول م یگل رو ناراحت نکن یت یت نقدریاگه من ازت بخوام ا خانم

 :آرام کردن جو بوجود آمده گفت يبرا بایشک پدر

 .مشاجره ادامه نده نیبه ا گهیکنم تو د یم خواهش

ــ ســارا ــا درا یزن ــل و ب ــعاق ــ تی ــود و خــوب م ــر یب ــا يدانســت کــه پ ــا حرفه ــه  شیب او را ب
مانــده  یســاعات بــاق نیخواســت در واپســ یکنــد امــا او نمــ ینــا برابــر دعــوت مــ يمبــارزه ا

ـ      ینکتـه سـنج   نیو البتـه همـ  . زدیـ بـه هـم بر   زیـ به سال نو همه چ  یاو باعـث شـده بـود کـه ت
ـ  لبخنــد  اوردیـ خـم بـه ابــرو ب   نکــهیسـارا بـدون ا  . دوسـت بــدارد  ياز پـر  شــتیگـل او را ب  یت
 :بر لب نشاند و گفت یحیمل

 ...کمک ایمامان ب بایشک. نمیشامو بچ يرم سفره  یم من

ــ  بایشــک ــوب م ــه خ ــدر و    یک ــت پ ــه اش باعــث خجال ــار سبکســرانه و بچگان ــا رفت دانســت ب
 :مادرش شده دوان دوان خود را به مادرش رساند و گفت

ـ      به ـ    دیـ نبا. خـوام  یخـاطر رفتـار بـدم معـذرت م امـا بـاور   ... دمیـ دو یاون طـور سبکسـرانه م
 .کرد کیحامد منو تحر دیکن

ــرا ســارا ــهیا يب ــه باشــد نگــاه يزیــچ نک ــداخت  یگفت ــه صــورت شرمســار دختــرش ان از . ب
ــک  ــمان ش ــت چش ــ بایحال ــرد  یپ ــتباهش ب ــه اش ــه ا. ب ــاند و   يبوس ــرش نش ــورت دخت ــر ص ب

 :گفت

 میازت انتظار دار نیاز ا شتریمنو بابا ب زم،یعز

 :افکنده گفت ریبه ز يبا سر بایشک

مـن   دیـ بـاور کن . داشـته باشـه   يعواقـب بـد   نقـدر یمنـو حامـد ا   یکـردم شـوخ   یفکر نمـ  اصال
 . دمیبخند یخواستم کم یفقط م

ــ دختــرش ــا حامــد بــزرگ شــده بــود و ا . شــناخت یرا خــوب م ــب ــ یکــینزد نی از حــد  شیب
ـ  يزیـ چ دیـ با. شـد  یهـا بـه ان دو مـ    یلـ یدخترعمو پسرعمو باعـث رشـک خ   نیا گفـت و   یم
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هــوار شــود  نیزمــ يرو شیهــا یمثــل بچگــ نکــهیکــرد قبــل از ا یآرام مــ نــاآرام را يبایشــک
 .کند هیو گر

 .اما همه که نظر منو ندارن. زمیدونم عز یهم م من

افکنــد  ریــنگــاه از چشــمان مهربــان مــادرش برگرفــت و ســرش را بــه ز يبــا دلخــور بایشــک
 :و گفت دیمادر صورت درهمش را بوس. و سکوت کرد

ذهـن کوچولـو و    يکـه تـو تـو    سـت ین يزیـ اون چ شـه یهم تیـ حرفم دلخور نشـو امـا واقع   از
 .من يدختر کوچولو یکن یپاکت تصور م

ــود کــه باعــث ســرافکندگ  يکــار چگــاهیه. شــرمنده بــود بایشــک پــدر و مــادرش  ینکــرده ب
 .کرد ینم شیحس رها نیلحظه ا نیشود و حاال در ا

ـ   نطـور یرفتارم باعث شده همـه ا  اگه  یخـوام، قـول مـ    یه مـن فکـر کـنن معـذرت مـ     نسـبت ب
 .به بعد مراقب رفتارم باشم نیدم از ا

ـ    بایشـک . شـک نداشـت   شیلبخند بـر لـب نگـاهش کـرد بـه آمـوزه هـا        سارا  یرا بـه کمـک ت
 .شد یم شینگران دختر سربه هوا دیبود پس نبا دهیگل پرور یت

 .خودم برم دهیدختر عاقل و فهم قربون

کنـار   نیهفـت سـ   يهـا را کنـار گذاشـته و دور سـفره      يهمـه مجبـور شـدند دلخـور     باالخره
 :گل گفت یت یمانده بود که ت یسال باق لیتا تحو یقیدقا. نندیهم بنش

 . رو بهتون بگم یموضوع مهم دیبا نیکه همه دور هم جمع هست حاال

ــه ــن هم ــر ش ــحبتها دنیمنتظ ــ يص ــ یت ــد یت ــل بودن ــ. گ ــ یت ــله   یت ــت و حوص ــا دق ــل ب  يگ
ــع ــرآن   نکشی ــت و ق ــم برداش ــاریرا از چش ــا احت  يادگ ــابزرگ را ب ــآق ــار   اطی ــت و کن بس
 :گذاشت و لب به سخن گشود نیسفره هفت س نهیآئ
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ـ  همه  یدونـم بعضـ   یالبتـه مـ  . و حامـد رو دوسـت دارم   بایکـه مـن چقـدر شـک     دیـ دون یتون م
 نیخــب راستشــو بخــوا. دیو حامــد دلخــور هســت بایاز شــماها از محبــت مــن نســبت بــه شــک

 .هستن امرزتونیمن و آقابزرگ خداب هیشب یلیدوتا بچه خ نیا

 :نازك کرد و گفت یپشت چشم انیپرن

ـ  یگل مگـه خودتـون نمـ    یت یت تـرم؟ پـس    هیاز همـه بـه شـما شـب     افـه یمـن از نظـر ق   نیگفت
 .نیسرم کاله بذار نیخواست یهمه اون حرفها دروغ بود و شما م

 :و گفت دیرا بوس انیپرن يبایگل صورت ز یت یت

ـ یگـم تـو خ   یهنـوز هـم مـ   . وقت بهـت دروغ نگفـتم   چیمن ه زمیعز نه  يهـا  یجـون  هیشـب  یل
بـه مـن    ادیـ ز افـه یاز نظـر ق  بایدرسـته کـه شـک   . بـود  بایمنظـور مـن رفتـار شـک    . یخودم هسـت 

 . به من داره يادیشباهت ز شیاخالق اتیاما خصوص ستین هیشب

ـ  همه ـ      یب ـ  یصـبرانه چشـم بـه دهـان ت چـرا   اورنـد یسـر در ب  دیگـل دوختـه بودنـد تـا شـا      یت
ـ   يگریهمه جور د ـ . کننـد  ینگاهشـان م ـ  یت و حامـد را نـزد خـود فـرا خوانـد       بایگـل شـک   یت

 :و گفت

 .من زانیعز دینیکنارم بش نیایب

ـ  يمتعجـب در دو سـو   يو حامد بـا چهـره ا   بایشک ـ  یت ـ . گـل نشسـتند   یت ـ  یت دسـتان آن   یت
 :دو را در دست گرفت و گفت

 .نمونده یاز عمرم باق يزیچ گهیو فرتوت شدم و د ریکه من پ دیدون یب مخو شما

 :و گفت ستیاو را نگر اهشیبا چشمان درشت و س بایشک

 .حرف و نزن نیگل تورو خدا ا یت یت

 :بر لب نشاند و گفت یگل لبخند مهربان یت یت

 . حقه دخترم من که عمر نوح ندارم مرگ

 :گفت بایشک يحرف ها دییتا يهم برا حامد
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 .شما دلتون از همه ما جوون تره. نیشد ریجرات داره بگه شما پ یگل ک یت یت

ـ  ـ  یت بـر چهــره اش   یحفـظ ظـاهر اخمـ    يگـل از حـرف او خنـده اش گرفتـه بـود امـا بـرا        یت
 :انداخت و گفت

 بچه؟ ریزبون به دهن بگ انه،یذاره حرفم و بزنم  یم نیبب

 :زد و گفت اش به حامد زل روزمندانهیپ افهیبا ق بایشک

نیشماست که بچه ها رو هم به جمع بزرگترها دعوت کرد ریگل تقص یت یت ا. 

 :لب گفت ریآتش شده بود ز يکه همچون اسپند رو حامد

 .نیرسم حاال بب یبه وقتش حسابتو م بایشک

 :گفت دیخند یم زیر زیگل که حاال ر یت یت

 . دست شما دوتا از

 :نمانده بود که مسعود گفت یسال باق لیتا تحو یلحظات

 . دینمونده لطفا حرفتونو بزن لیبه سال تحو يزیگل چ یت یت

ــ ــ یت زد و  يگرفــت و لبخنــد بایکنجکــاو حامــد شــک يگــل نگــاه مرمــوزش را از چهــره  یت
 :گفت

 یفکـر مـ  . نظـرم رو عـوض کـرد    طونیدوتـا شـ   نیـ رو داشـتم امـا رفتـار ا    يزیـ گفتن چ قصد
قابــل توجــه . بچــه هســتند یلــیمهــم مــن هنــوز خ يهــاحرف دنیشــن يکــنم هــر دوشــون بــرا

 .ياز اون ندار یشما هم دست کم. حامد بچه است یکن یخانم که فکر م بایشما شک

اش را  یشــگیدوخــت و همــان لبخنــد جــذاب هم بایاش را بــه شــک روزمندانــهینگــاه پ حامــد
ــتحو ــان گ. او داد لی ــاالخره در هم ــب ــال تحو ری ــو دار س ــت د  لی ــس از آن نوب ــد و پ ــش  دهی

ــو دادن ع یبوســ ــا يدی ــه کوچکتره ــفام يب ــود لی ــدر ا. ب ــا  بایشــک افتیضــ نی و دخترعموه
ـ   شیو پسرعمو ـ نماندنـد و ج  بینصـ  یهـم ب ـ ا. پـر شـد   يدیـ از ع شـان یاه بی وسـط فقـط    نی

 گرفت يدیع شیعمه مهسا بود که به خاطر نداشتن فرزند از طرف برادرها
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ـ و بازد دیـ همـه بـه د  . روسـتا بـه پـا شـده بـود     در  يروز بعد همهمـه ا  صبح  یدنیـ د دیـ و ع دی

ـ    يصـبح زود بـرا   شـه یمثـل هم  بایشـک . رفتند یم  یاطـراف خانـه مـ    يهـا  نیقـدم زدن بـه زم
ـ  يهـا  نیزم. رفت ـ  یت  بایشـک . آقـا غفـور پـدر فرزانـه بـود      يهـا  نیبـه زمـ   دهیگـل چسـب   یت

ـ   زیـ آنقدر در آن صـبح دل انگ  خـود شـده بـود کـه متوجـه نشـد وارد امـالك آقـا          یاز خـود ب
کــرد عمــو غفــور را در حــال صــحبت بــا  زیــرا ت شیکــه گــوش هــا یکمــ. غفــور شــده اســت

ــوان ــرد ج ــتی یم ــه حــال او را در آن حــوال  اف ــا ب ــه ت ــند یک ــود دهی ــ. ب ــت و  یکم ــوتر رف جل
 بایشــک. خـود فــرا خوانـد   ياو را بـه ســو  دنشیــمــرد بـا د . آقــا غفـور دســت تکـان داد   يبـرا 

 :پدرانه بر لب نشاند و گفت ياو لبخند دنیآقا غفور با د. هم خود را به آنها رساند

 ؟ياومد یجان ک بایشک

ـ پ. هـم خنـدان نگـاهش کـرد     بایشـک  ـ و چقـدر فرزانـه نگـران ا    گـر یشـده بـود د   ری  يریـ پ نی
ــود ــا  . ب ــود ب ــش بن ــحواس ــره   کی ــه چه ــاد ب ــل و گش ــد گ ــت  يلبخن ــور زل زده اس ــا غف . آق

 :را جمع کرد و گفت ششین

 .مبارك دتونیع... سالم

 :بر لب نشاند و گفت يداشت لبخند ییحاالت او آشنا نیغفور که به ا آقا

 ...تو هم مبارك دختر گلم دیع

 :گفت یآقا غفور با دستپاچگ. به مرد جوان انداخت و سکوت کرد ینگاه بایشک

 . هستند انفرین کدکتراحسا يآقا شونیا. کنم یرفت شما رو به هم معرف ادمی

ــرد ــک ینگــاه م ــه ش ــ بایگــذرا ب ــ  یدر همــان نگــاه اول م ــه ن ــ یتوانســت شــرارت را در ت  ین
دانســت کــه  یبــود و خــوب مـ  دهیـ د ادیــمثـل او ز . لبخنـدش را پنهــان کــرد . نــدیبب اهشیسـ 
را  نیــچشــمانش کــه ا. ســربه ســرش بگــذارد گوشیدختــرك بــاز نیــاجــازه بدهــد ا دیــنبا
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کـرد تـا    یبـا او احـوال پرسـ    يجـد  یلـ یپـس خ . دیکشـ  یخـط و نشـان مـ    شیگفت و بـرا  یم
 .ردیدخترك سربه هوا را بگ نیا یبرخورد احتمال يجلو

 .تون خوشوقتم ییآشنا از

 :هم به رسم ادب گفت بایشک

 ... طور نیهم هم من

 :جوان نگاه از او بر گرفت و رو به آقا غفور گفت مرد

راسـتش  . حـرف شـما حسـاب کـردم     يمـن رو  سـت؟ ین یمشـکل  گـه یآقـا غفـور پـس د    خب
 .ادین شیپ یتا بعدا مشکل نیحاال بگ نیبهتره هم میدیاگه هنوز با هم به تفاهم نرس

ــا ــ آق ــور ب ــه او دوخــت  یغف ــگ نگــاهش را ب ــگو. درن ــود ای ــود و ا ونشی ــب ــرا نی  بایشــک يب
 .دیرس یبه نظر م بیعج یکم

ـ  نیـ پسـرم، ا  نـه  حصـارهاش مـدام خــراب   . بـرام دردسـر سـاز بـوده     شـه یهم نیزمـ  کـه یت هی
ـ     یم ـ  نیرن تـو زمـ   یشـه و گاوهـا و گوسـفندها م ـ  یت اون بنـده خـدا هـم بـه خـاطر      . گـل  یت

 .حساب و کتاب داره یاما باالخره هرچ. زنه ینم یحرف ییآشنا

خــاطراتش در . کــرد یمــ يکــار. زد یمــ یحرفــ دیــبا. بــه مــاجرا بــرده بــود یتــازه پــ بایشــک
 .ا مانده بودج نیآن تکه زم

تــازه اگــه بفهمــه بــه . نکــرده عمــو یوقــت بــه خــاطر گاوهــا اعتراضــ چیگــل کــه هــ یتــ یتــ
 .شه یم ریاز دستتون دلگ یلیخ نیفروش یها رو م نیزم نیخاطر اون دار

ــه ســرافت در احســان ــورد ا افــتیب ــحدســش در م ــ نی ــرك درســت و ب ــوده  یدخت نقــص ب
ــت ــم رو . اس ــا ان اخ ــانیپ يب ــ یش ــود گو  ریشمش ــته ب ــرا از رو بس ــبا. ای ــ دی ــاال  نیاز هم ح

ــو ــ شیجل ــ یدر م ــه هم ــدون ا نیامــد ب ــازد لبخنــد جــذاب  نکــهیخــاطر ب ــب  یخــود را بب ــر ل ب
 :نشاند و گفت
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مـن از چنـد مـاه قبـل دارم تـالش      . نیمنـو پنبـه کـرد    يخانم شما کـه تمـام رشـته هـا     سرکار
 ...ال شمابه من بفروشن، حا نشونویقطعه زم نیکنم تا آقا غفور ا یم

 :گفت یکه از خجالت سرخ شده بود با شرمندگ بایشک

 .شما رو نداشتم يخوام اصال قصد دخالت تو کارها یم معذرت

 :باز همان لبخند جذابش را بر لب نشاند و گفت احسان

 .هستن یغفور دخترتون چقدر خجالت آقا

 :جوان دوخت و گفت يبایشک يغفور لبخند بر لب نگاهش را به چهره  آقا

 ... گله یت یت يپسر ينوه  ست،یجان دخترم ن بایشک

 یبــر دســتپاچگ  نیــو ا. دوخــت بایشــک يجــوان نگــاه کنجکــاوش را بــه چهــره      مــرد
ـ   ینمـ  گـر یافـزود د  یدخترجوان م ـ از ا شیتوانسـت ب  یآنجـا بمانـد چـرا کـه احسـاس مـ       نی

ــا  ــا حرفه ــرد ب ــر شیک ــده   يدخت ــم آم ــه چش ــوح ب ــاده ل ــق و س ــار  . احم ــد ب ــور چن ــا غف آق
. از قبـل شـده بـود    بـدتر وضـع   گـر یچرخانـد حـاال د   يسـر  بایکـرد تـا بـاالخره شـک     شیصدا

 :برافروخته گفت يبا چهره ا

 جون فرزانه خونه است؟ عمو

ــو ــوراز ا عم ــغف ــه   نی ــنش عجوالن ــد يواک ــرا   ياو لبخن ــاند و ب ــب نش ــر ل ــان ب آرام  يمهرب
 :کردن او گفت

 عمو جون آره

 :بدوزد گفت انفریاه کنجکاو کنگاهش را به نگ گرید نکهیبدون ا بایشک و

  ششیرم پ یم

 نکرد و او را به حال خود وا گذاشت يماندن اصرار يغفور هم برا آقا

 . مینهار مهمون دار ياما به فرزانه بگو برا. دخترم برو

 :احسان با همان اعتماد به نفسش گفت اما
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 .برگردم مادر تنهاست و من نگرانشم دیلطف شما ممنونم آقا غفور اما با از

 .کند یرا راض يمرد جد نیتا ا دیغفور مانده بود چه بگو آقا

 .دکتر يآقا دیدون یقابل نم مارو

 :کرده بود گفت ریگ يبد تیکه در معذور انفریک

 .ذارم یوقت تنهاش نم چیو من ه مارهیقربان، عرض کردم مادرم ب دیینفرما

دور و بــرش نداشــت  يکــردن آدم هــا یدر راضــ یقیتــوف چیامــروز هــ ایــغفــور کــه گو آقــا
 :بر لب نشاند و گفت يلبخند

 .صالح خودتونه یهرچ

ــک ــودگ  انفری ــا آس ــته ا یب ــاز درون ک يبس ــ فی ــور    یچرم ــا غف ــمت اق ــه س اش در اورد و ب
 :گرفت و گفت

 .الحساب خدمت شما باشه آقا غفور یعل نیا

 :آقا غفور از گرفتن وجه امتناع کرد و گفت اما

 .دکتر اجازه بده سند بخوره بعد ياقا

 :باال انداخت و گفت يشانه ا احسان

 دنتونیــبــا اجــازتون، خــانم از د  . دیهســت لیــهرطــور کــه خودتــون ما   کــنمینم اصــرار
 .خوشحال شدم، خدانگهدار

فرزانــه  دنیــر بــه دبکشــد و همــراه آقــا غفــو یهــم توانســت نفــس راحتــ بایرفــت و شــک او
 برود

 
خـم شـد و    بایشـک . زدنـد یپـدر فرزانـه قـدم م    ينهـا یبود کـه دو دوختـر جـوان در زم    یقیدقا

 يجــدا کــرد و بــا احســاس رو يبــود شــاخه ا یوحشــ قیکــه مملــو از شــقا یعیاز دشــت وســ
 :تازه نشست و گفت يچمن ها
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 فروشه؟ یم ناتونویاز زم یبخش هیعمو داره  یدونست یم فرزانه

 دیکشـ  شیپـا  ریـ بـر چمنـزار ز   یاز او در کنـارش جـا گرفـت و دسـت     تیـ هـم بـه تبع   هفرزان
 :و گفت

ــداره يزیــجــز دردســر چ نــایآخــه پــدر اعتقــاد داره اون قســمت از زم. آره خــب . برامــون ن
ـ  یمـ  یتازه هر سال اونجـا رو حصـار کشـ    ـ  نیتـو زمـ   انیـ امـا بـازم گاوهـامون م    میکن ـ  یت  یت

 .حساب و کتاب داره يزیزنه اما باالخره هر چ ینم یگل حرف یت یدرسته که ت. گل

ـ  بایشک مثـل همـان وقـت هـا     . نـاخنش چسـباند   يرا کنـد و رو  قیگـل بـرگ از گـل شـقا     کی
زدنـد   یمـ  شـان یرا بـه نـاخن ها   یشـمعدان  يگلبـرگ هـا   هیکه بچه بودنـد و بـا فرزانـه و سـم    

آمــد و  نرویــاز اوهــام ب. شــد یمــ زیوصــف بــه وجودشــان ســرر رقابــلیغ یذوقــ نکــاریو از ا
 :گفت

ـ   یچـ  دیـ بکنـه مـا با   نکارویعمو ا اگه امـا حـاال   . آخـه اونجـا قلمـرو مـن و تـو بـوده      . میکـار کن
 .میکن رونیاز سرمون ب نویاز زم کهیفکر اون ت دیتازه وارد با هیبا ورود 

ـ  . شــد نیهــم غمگـ  فرزانـه  توانســت انکـار کنــد کــه   یو نمــ نیخــاطره داشـتند از آن تکــه زم
 .است نیآن تکه زم يدلبسته 

ـ    لیما ادیمنم ز راستش فقـط از اون   انفریـ گـه دکتـر ک   یامـا پـدر مـ   . نبـودم  نیبـه فـروش زم
 .کنه یفرق م گهید يگه منظره اونجا با جاها یم. خوشش اومده نمونیاز زم کهیت

 :و گفت دیرا در هم کش شیاخم ها انفریلبخند مزحک ک يادآوریاز  بایشک

 هیــ ایــکــرده ب ياون بــه قلمــرو مــا دســت درازگــم فرزانــه حــاال کــه  یمــ. خــوش اشــتها چــه
 .درازتر نکنه مشیپاشو از گل گهیتا د میبهش بد یدرس درست و حساب

کنـد مشـتاق سـراپا     هیـ دکتـر تـازه وارد را تنب   نیـ خواسـت ا  یهم که مثـل او دلـش مـ    فرزانه
 ؟يآخه چطور: گوش شد و گفت

 :بر لب نشاند و گفت يلبخند مرموز بایشک
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 . شازده رو کله پا کرد نیشه ا یگم چطور م یوقتش م به

 :و گفت دیاز جا پر یرا گفت و با جست نیا بایشک

 ؟ینشست نجایا ستین فیح يبهار يهوا نیتنبل تو ا پاشو

خلـق کـرده بـود و دو دختـر جـوان هـم        بـا یز يریبـر دشـت تصـو    يبهـار  مینسـ  میمال وزش
ر کــه مشــغول قــدم زدن بودنــد بــه اســتفاده را بردنــد و همــانطو تیــنها ییبــایهمــه ز نیــاز ا

آنقــدر گــرم حــرف زدن در . بدهنــد انفریــبــه ک یبودنــد تــا بتواننــد درس خــوب یدنبــال راهــ
ـ ا از آنجـا خانــه  . انـد  دهیخـود رسـ   يبودنـد کـه متوجـه نشـدند بـه قلمـرو افسـانه ا        نـه یزم نی
هرچـه تـالش    بایبـود کـه شـک    يمشـغول کـار   قیـ بـود و حامـد هـم در آالچ    دایـ گـل پ  یت یت

ــخ  ــله تش ــت از آن فاص ــرد نتوانس ــرعمو صیک ــد پس ــ   يده ــه م ــرورش چ ــوا و ش ــربه ه  یس
 :مرتبه توقف کرد و گفت کیمرموز حامد  يچهره  تیفرزانه با رو. کند

 .رم خونه یم گهیمن د خب

ــک ــاز ا بایش ــه   نی ــه عجل ــل از ا  يهم ــرد و قب ــب ک ــهیاو تعج ــ  نک ــتش را کش ــد دس و  دیبره
 :گفت

 . منتظرتن شبیو بابا از دمامان  ،يشد وونهید

 :من من کنان گفت فرزانه

 .بایشک امیحامد اونجاست، من نم آخه

 :را باال داد و گفت شیابروها رکانهیز بایشک

 ؟یترس یم ازش

 :به او کرد و گفت یهینگاه عاقل اندر سف فرزانه

  ؟یترس یداره؟ تو نم دنیپرس گهید نیا

 :و گفت دیخند بایشک

 .کنم اونقدر احمق باشه که سر به سر تو هم بذاره یفکر نم نترس
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 . گولت را نخواهم خورد یعنی نیبا اخم نگاهش کرد و ا فرزانه

 . فراموش نکردم دارمونوید نیمطمئن نباش، هنوز آخر ادیز

ـ    بایخود شک مطمئنا بـودن   ریـ حامـد و سـربه ز  . نداشـت  يکـه زده بـود اعتقـاد    یهـم بـه حرف
 .محال بود

 ؟یگ یاسبارو م رم کردن يماجرا

بـه سـرش    یـی شـد فرامـوش کنـد حامـد چـه بال      یمگـر مـ  . لبخنـدش را پنهـان نکـرد    فرزانه
 .اورده است

ــ ــد د نیبب ــهینش ــ . گ ــره بگ ــدن ز  یبهت ــدمال ش ــلگ ــبها  ری ــم اس ــحما. س ــرعمو تی  ياز پس
 .باش یرو بذار کنار و منطق ستتیترور

رو  یبچگــ يهــا طنتیاون زمـان همــه مــون شــ . شــهیمــال ده ســال پ هیجــون اون قضــ فرزانـه 
ــا  ــره ه ــت چه ــود   يپش ــرده ب ــان ک ــون پنه ــد د . میآرومم ــن حام ــاور ک ــهیب ــابق   گ ــل س مث

 .ستیو شرور ن طونیش

 :که حامد نشسته بود دوخت و گفت یینگاهش را به جا. اما قانع نشده بود فرزانه

ــه ــ    اگ ــو اول ــرا ت ــس چ ــته پ ــت درس ــد نیحرف ــد از  داری ــبع ــرت    کی ــربه س ــاز س ــال ب س
 گذاشت؟

ـ   بایشک . زد و او را بـا خـود همـراه کـرد     يدانسـت حـق بـا فرزانـه اسـت فقـط لبخنـد        یکـه م
 :دیکش ادیو فر دیآتش از جا پر يهمچون اسپند رو کبارهیاما فرزانه به 

 ....يوا

 :اش گذاشته بود گفت نهیس يقفسه  يکه بر رو یبا دست بایشک

  ؟یزن یچته چرا داد م. یمار، تو که منو کشت زهر

 :من من کنان گفت فرزانه

 .امیمن نم باینه شک يوا... تو لباس منم بندازه ییسوسک کذا هی نکنه
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 :و گفت دیو کالفه دستش را کش یعصب بایشک

 . افتیمگه دست خودته، زودباش راه ب يخود کرد یب

 :اما از رفتن امنتاع کرد و گفت فرزانه

 .امینم من

 :گفت دیکش یهمان طور که دستش را م بایشک

 .يایخوبم م يایم

جــز . گرفــت شیرا در پــ قیــافتــاده راه آالچ يفرزانــه بــا شــانه ا بایشــک يدســتور دیــتاک بــا
بـا   بایشـک . نبـود  یاز کسـ  يشـده بـود اثـر    رهیـ حامد که آنجـا نشسـته و بـه درودسـت هـا خ     

 :بلند نامش را خواند و گفت يصدا

ــه خــاك  یکشــت يدماغــه  يطــور نیــکــه ا هیــک... هــات غــرق شــده پســرعمو یکشــت ــو ب ت
 ده؟یمال

 :زد و گفت شیبا آرنج به پهلو فرزانه

ـ  یمـ  کشیکـه تحـر   یضـ یمگه تو مر آخه  بایبـه خـدا شـک   . نهیبـذار همـون جـا آروم بشـ    . یکن
 .گفتم یچ نیحاال بب. ارمیسرت م ییبال هی ياگه باز دسته گل به آب بد

ــا    حامــد ــود دفتــرش را بســت از جــا برخاســت و ب ــازه متوجــه آن دو شــده ب  طنتیشــکــه ت
 :گفت

 ؟یکن یمنم حسادت م ياهایرو يپر به

 :جمله را نداشت اما خود را نباخت و گفت نیا دنیهول شد اصال انتظار شن بایشک

 .خواد فکر کن یدلت م یاصال به من چه؟ به هرک. چرا حسادت کنم نه

ـ بـا انـدوه سـرش را بـه ز     نبـار یا حامد ـ فرزانـه بـا حـرص از ز   . انـداخت  ری  دیـ کل يدنـدانها  ری
 :شده اش گفت

 با؟یشک يبود زد یچه حرف نیا آخه
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 :باال انداخت و گفت يتفاوت شانه ا یب بایشک

 . نه نگاه کن یگ یم. حرفهاست نیکن بابا حامد پوستش کلفت تر از ا ول

 :گرفت و گفت يدر کنارش جا يدر کمال خونسرد و

ـ      اهـا یرو يپـر  نیـ پسر عمو حـاال کـه ا   خب  یه عمـو نمـ  خـواب و خـوراك ازت گرفتـه چـرا ب
 .یش یم لیبه فس لیتبد يکنم کم کم دار یباال بزنه آخه فکر م نیبرات آست یگ

 :زد و گفت يباز لبخند حامد

 ...شه ینم آخه

 :اش را پنهان کند گفت يتوانست کنجکاو یکه نم بایشک

 .ادیب رشیمادربزرگ گ دیعروس با يگله و عمو به جا یت ینکنه سن ت چرا؟

 :و گفت دیکش يقهقه ا حامد

 . کنه زن من بشه یاما قبول نم... نه

 :را باال داد و گفت شیابرو يتا کیو  دیمتفکر دست بر چانه اش کش بایشک

ــ داره ــ. شــه یجالــب م ــهســت ا یک ــه خــودش اجــازه داده زن پســر   نی شــازده خــانم کــه ب
ــ  يعمــو ــ یمــن نشــه؟ خــب چــرا باهــاش حــرف نم از عمــو و زن ... بگــو التتیاز تحصــ. یزن

 .بگو عمو براش

 :نگاهش کرد و گفت حامدخندان

ـ     یتا حاال داشتم چکـار مـ   یکن یم الیخ ـ  . هـا رو بهـش گفـتم    یکـردم، مـن تمـام گفتن  یامـا ب
 .بود اون گذاشت رفت دهیفا

ـ ! ش؟یسـربه هـوا   يچـه گفتـه بـود پسـرعمو    . مـات نگـاهش کـرد    بایشـک  هـا را گفتـه    یگفتن
 .دیپر نییش باال و پاآت يناگهان مثل اسپند رو! قبل يبود، آن هم چند لحظه 

کــه  کاســتیآمر نجــایپســر مگــه ا... گــل یتــ یتــ يخونــه  شیآورده بــود یبــه چــه حقــ تــو
 .یدلت خواست بکن يهر کار
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 :او دوخت و گفت یو خندانش را به چشمان عصبان بینگاه عج حامد

ــب ــکال خ ــه اش ــک یچ ــ بایداره؟ ش ــ ینم ــنگه یدون ــدر قش ــما... چق ــونیز يچش ــا یت  يو موه
 .ییطال

 :بلند شد و گفت شیاز جا یبا بدخلق بایشک

 کجان؟ هیبق نمیاصالً بگو بب. يچشم و رو شد یب یلیکه خ واقعا

 :باال انداخت و گفت يو خونسرد شانه ا الیخ یب حامد

 .گل دلش گرفته بود همه رفتن سر خاك آقابزرگ یت یت. ستیخونه ن یکس

 .باز براق نگاهش کرد بایشک

ـ ب يخونـه نبـود بـه خـودت اجـازه داد      یچون کسـ  آهان  يکـرد  یآره؟ حتمـا فکـر نمـ    ارشی
 .عاشقانه تون نا تموم بمونه يبرگردم و نجواها يزود نیمن به ا

ـ ا يامـد بلکـه حامـد هـم از ادامـه       یکوتـاه نمـ   بایتنها شک نه و فرزانـه   بـرد یلـذت م  يبـاز  نی
ــا دهــان ــه ا یهــاج و واج ب ــاز ب ــب ــود  نی ــو و پســرعمو زل زده ب ــر عم ــه  یگــاه. دخت ســرش ب

 .به سمت حامد یو گاه گشتیبرم بایجانب شک

ــدا ــا   نیحام ــل پ ــر از قب ــرد ت ــار خونس ــپش را رو يب ــا يچ ــداخت  يپ ــتش ان ــا  . راس ــاال ب ح
ـ از ا ییگـو . زل زده بــود بایدر حــال انفجـار شـک   يژسـت خـاص خــودش بـه چهـره      همــه  نی

 .برد یاو لذت م تیحساس

 ش؟ینیبب يخوا یم. با خانواده ام آشنا بشه شتریخواستم ب یداره، م یبیع مگه

 :نگاهش را به او دوخت و گفت رتیبا بهت و ح بایشک

 هنوز نرفته؟ مگه

ـ  تیبـه عصـبان   دیـ خند حامد ـ   نیـ جـز ا . دیـ خند شیحـد دخترعمـو   یب توانسـت او را   یچـه م
 .اوردیحد سر ذوق ب نیتا ا

 .تند راه بره ادیتونه ز ینه آخه نم خب
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 .بکش خجالت

 :تفاوت گفت یب حامد

 ادیـ بتونـه راه ب  گـه یکـنم د  یالبتـه فکـر نمـ   . دختـر عمـو؟ بـذار بـرم صـداش کـنم       یچـ  يبرا
 .مجبورم بغلش کنم

 .همچون کوه آتشفشان در حال فوران بود گرید بایشک

 ...ایح یکن ب بس

ــد ــدون ا حام ــا ب ــهیام ــرید نک ــ گ ــد یحرف ــد دوان دوان از او دور ش ــه  . بزن ــنش فرزان ــا رفت ب
 :او زد و با حرص گفت يبه بازو يضربه ا

ـ   نقـدر یچـرا ا  ،يمگه خل شـد  بایشک بـاور کـن اگـه مـن دوسـتت نبـودم        ؟يخـور  یحـرص م
 .یکن یبه اون دختر حسادت م يکردم دار یشناختمت فکر م یو نم

ـ  نکـه یبدون ا بایشک  رهیـ آمـد خ  یبزنـد بـه حامـد کـه حـاال دوان دوان بـه سمتشـان مـ         یحرف
 :زد و گفت يپوزخند بایشک. دیاز راه رسپس از چند لحظه حامد نفس زنان . شد

  اره؟یب فیما رو قابل ندونست تشر خانم

کــه  بایشــک. شــد رهیــکــه بــاز آن لبخنــد مرمــوزش را برلــب داشــت بــه او خ یدر حــال حامــد
 :خاست گفت یبخار دود از سرو کله اش به هوا بر م يها ویحاال همچون لوکوموت

 .هریبگ يخانم خوب بلده ازت سوار نکهیا مثل

 :برچهره انداخت و گفت یساختگ یاخم حامد

 . خانم اسم داره، اسمشم رزه نیجان ا بایشک

ـ ب هیــبـذار بق  ؟يداد حینشـده خـانمو بــه خـانواده ات تـرج     یچـ یه هنـوز  ـ  انی بهــت  یدرسـ  هی
 .دایدم اون سرش نا پ یم

آورد  رونیــرا از پشــتش ب یالك پشــت نســبتا بزرگــ دیــخند یکــه هنــوز مــ یدر حــال حامــد
 :و گفت
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 ...کنم خانم رز یم یمعرف

ــدا ــه  يص ــک  يقهق ــد ش ــرد  بایحام ــارج ک ــت خ ــ  . را از به ــد نم ــل حام ــه مث ــم ک ــه ه  یفرزان
ـ    شـده بـود    الیـ آسـوده خ  یکـه حـاال کمـ    بایشـک . خنـده  ریـ زد ز یتوانست خـوددار باشـد پق

 :بر لب نشاند و گفت یلبخند کمرنگ

 ...حامد يمزه ا یب یلیخ

 :همان طور خندان نگاهش کرد و گفت حامد

 . گل حرفشو تموم کنه یت یت يکه اجازه نداد شبید یتالف به

 .در هم رفت بایشک يها اخم

 ؟یکن همیتنب یخواست یم پس

 :نکرد و با همان لبخند مضحک به او زل زد و گفت بیهم تکذ حامد

 ...ییجورا هی ،يا

 :مسلط شده بود گفت شیبر خنده ها یکه حاال کم فرزانه

 ؟ينکرد يجدا چند سالته؟ شناسنامه تو دست کار حامد

 :نشست و گفت شیسرجا الیخ یب حامد

 .برو از بابام بپرس يو شش سال شک دار ستیب

 :بود گفت یعصبان انگرشیطغ يکه هنوز از دست پسرعمو بایشک

 .بویالك پشت بدترک نیکنم هم اون سوسکه رو هم ا یم یباشه تالف ادتی

 .اما انگار قصد کوتاه آمدن نداشت حامد

مــن  يخــودت فکــر نکــرد شیآخــه تــو پــ. ســتیاز مــن ن ریدفعــه هــم تقصــ نیــکــن ا بــاور
 ندش؟یبب یکس نکهیگل بدون ا یت یآوردم خونه ت مویچطور هان

 :و گفت دیحرفش پر انیم غیبا ج بایشک

 ه؟یچ یمراقب حرف زدنت باش هان ياو
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 ه؟ینکنه خبر يمن تعصب دار يرو نقدریخانم شما چرا ا نمیبب اصال

 :را گم کرد و مسلسل وار گفت شیدست و پا بایشک

ــداً مــن؟ ــم نمــ... اصــالً و اب ــده تــو رو ســرکار   یخواســت کســ یفقــط دل بــه خــودش اجــازه ب
 ... دهیدختره هنوز از راه نرس دمیترس. يببو شد یلیحامد تو خ یدون یبذاره آخه م

 :لبخندش را مهار کرد و گفت. کرده بود تشیاذ یکاف ياندازه  به

 .خب بابا متوجه شدم یلیخ

 .گرفته بود شیباز بایکه شک ایحاال گو اما

 ؟يپس چرا باز به من زل زد يمتوجه شد اگه

 :متعجب و خندان نگاهش را به فرزانه و سپس او دوخت و گفت حامد

ــ ــ    یک ــور رز ک ــانم در حض ــوندن خ ــتون رس ــه عرض ــالف ب ــن؟ خ ــرات داره یم ــس  ج ــه ک ب
ـ    بایجـون مـن ، شـک   . توجـه کنـه   يا گهید واقعـا  ... چقـدر چشـماش قشـنگه    نینگـاش کـن بب
 ست؟ین بایز

ــیخ آره ــل ا  ،یل ــا مث ــهیام ــ    نک ــل س ــه اش مث ــون کل ــردن چ ــانم رز و درو ک ــدم زار خ  بیگن
 .پسرعمو يشد قهیبد سل یلیها خ یتازگ. دست شده هیصاف و  ینیزم

خــانم  نینــو از صــرافت انداختــه، مــن بــه همــم ییکــایجــور و واجــور دختــر آمر يهــا چهـره 
 . ام یرز راض

 :را پاك کرد و گفت شیرفت اشک چشم ها یم سهیکه هنوز داشت ر فرزانه

 .مردم از خنده دیخدا بس کن تورو

 :کرد و گفت یساختگ یاخم بایشک

 .پسر عمو يمارو باش، کم توقع شد يپسرعمو

 :گفت الیخ یباال انداخت و ب يشاه ا حامد
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ــه ا  یچــ ــنم عشــق ک ــکــار ک ــرا. ســتین شیحرفهــا حــال نی ــایمــن ز يب مــالك  يظــاهر ییب
 .ستین

ــک ــه د بایش ــریک ــ گ ــد  ینم ــاکت ش ــد س ــوابش را بده ــت ج ــد . توانس ــاز لبخن ــد ب زد و  يحام
 : ادامه داد

 . تو گرفتم يبرا نوینترس ا ؟یکن یم يحسود يدوباره دار خانم

 :گفت اوردیکم ب نکهیبدون ا بایشک

کـه بهـش تعلـق داره رو     يزیـ کنـه کـه چ   یحسـادت مـ   یکسـ . کـنم  يحسـود  دیـ چرا با من؟
 .يتو که ارزش همونو هم ندار. رنیازش بگ

ـ نگـاه گ  حامد ـ کـه   يدوخـت طـور   بایرا بـه صـورت شـک    شیرای هـم   بایلحظـه خـود شـک    کی
ــ ــاه را نفهم یمعن ــآن نگ ــا . دی ــس گرم ــا ح ــیعج يام ــود    یب ــه ب ــرا گرفت ــودش را ف ــام وج تم

ــش در ســ  ــنگ نهینفس ــ ینیس ــرد یم ــد ه. ک ــاهیحام ــهیا چگ ــود   نگون ــزده ب ــد ن ــه او لبخن . ب
ــهیا چگــاهیه ــود نگون ــا وپــس حــق داشــت دســت  . نگــاهش نکــرده ب ــا . را گــم کنــد شیپ ت

ــاز  فرزانــه کــه . امــا حــاال آن نگــاه. بــود يحــاال هرچــه داشــتند کتــک و زد و خــورد و بچــه ب
 :متوجه حال منقلب او شده بود گفت

 ...یمردمو کشتخاك تو سرت تو که جوون ... بایشک

 :که تازه به خود آمده بود روبه فرزانه کرد و گفت بایشک

 تو؟ یگ یم یچ

 :مرموز نگاهش کرد و گفت فرزانه

 .پاشد رفت چارهیب ،يطفلکو درسته قورتش داد گفتم

 :که تمام صورتش گُر گرفته بود گفت بایشک

 شدم؟ ينجوریفرزانه من چرا ا يوا

 ؟یپرس یمن م از
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 :و گفت دیو کالفه دست بر صورتش کش یعصب بایشک

 ریـ تـو خ  وونـه یآخـه د  يد یبـه آدم نمـ   یبـه جونـت کـنن کـه جـواب درسـت و حسـاب        جون
 .بپرسم یپس از ک یسرت دوست من

 :زد و گفت يدار یلبخند معن فرزانه

 .شه یکه داره دور م یشاهزاده سوار بر اسب از

ــد عصــب . هنــوز اخــم داشــت بایشــک ــود یاز دســت خــودش و نگــاه حام ــو با. ب ــا دی همــه  نی
 .بهتر از فرزانه یکرد و چه کس یهوار م یرا بر سر کس تیعصبان

گفــتم حتمــاً ســاحره و چشــماش  یبــاور کــن اگــه اون پســر عمــوم نبــود مــ. شــو بابــا ســاکت
 . ممکنه رینگاهش غ ریفرار از ز. کنه یآدم رو سحر م

 :الك پشت را در دستش گرفت و گفت فرزانه

ــپســر جلب عجــب ــا ... هــا هی ــود پ ــاورم شــده ب ــهیدر ب يدختــر يمــن کــه ب ــ يوا. ن  یخــدا نم
 .يدیترک یم یاز حسادت داشت. ات چقدر خنده دار شده بود افهیق یدون

 :به او زد و گفت يچشم غره ا تیبا عصبان بایشک

 . کنه ینشست و برخاست م یحامد با ک ستیاصال برام مهم ن. گه حسادت یم باز

 :نکند گفت کیاز ان احساسات دوستش را تحر شیب نکهیا يبرا فرزانه

کــه داره بــا نــاخن هــاش  رشیــخــانم، بگ ایــب. یشــ یخــب بابــا حــاال چــرا ناراحــت مــ یلــیخ
 امسال پسرعموت يدیهم ع نیا. رهیگ یچنگالم م

 
 :و گفت دیاز راه رس ینیریو ش وهیو م لیبا ظرف آج زانیبعد حامد افتان و خ یقیدقا

مـن عـادت    دیـ ریاز دسـتم بگ  نـارو یکـه ا  دنیـ وقـت بـه خودتـون زحمـت ند     هیـ خانم  بایشک
 .دارم

 :کند گفت یرا تالف شیاز کارها یبتواند اندک نکهیا يبرا بایشک
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و تــوو مملکــت  يدیــنکنــه چشــم عمــو رو دور د ادیــچقــدر بهــت م یگارســون فیشــر شــغل
 .پسرعمو یکن یم یگارسون يدار بیغر

ـ   نیا. هوا بود سربه ـ  دان یرا همـه م ـ  یحامـد کـه سـال    یسـتند حت ـ  کی  دارشـان یدوبـار بـه د   ای
 . آمد یم

زودبــاش اگــه  بایشــک... افتــه یزود بــاش داره مــ ر،یــرو ازم بگ نــایا ایــکــه، ب ير یاز رو نمــ ـــ
 .میاش رو نابود کرد قهیعت هیکنه که جهز یگل کله جفت مونو م یت یت شیرینگ

 شیباال خوش بود با سربه سر گذاشتن پسرعمو دیپر شیابرو يتا کی شهیهم مثل

 .قهیعت یگ یگلم م یت یت هیزیکه به جه يشد ریس تیتو از زندگ نکهیمثل ا!!! قهیعت

 .اعنتا نکرد و به سمتشان امد شیدخترعمو يها ینیریبه خودش گرید حامد

 .نخواستم فقط نفوس بد نزن کمک

ــه ــه کمکــش شــتافت و ظــرف آج فرزان ــب ــا لبخنــد لی ــاز يرا از دســتش گرفــت و ب  گوشیب
 :گفت

 ؟یمیقد يهمباز نیدیچرا زحمت کش شما

 دهیــدو خــوب آمــوزش د  نیــدر نبــودش ا. نگــاه درمانــده اش را بــه او دوخــت    حامــد
 .کرد یحامد را پنبه م يرشته ها شهیهفت خط که هم ي هیآن هم از سم. بودند

ــ ــدونســتم کــه از ا یم ــت خ نی ــدوســت حســود و چاپلوس ــ يری ــه خــاطر . رســه یبهــت نم ب
 . قیرو آوردم تو آالچ يدیسفره ع نیهم

 :کرد و گفت یکوتاه میگذاشت و بعد تعظ زیم يها را رو ظرف

 .شم یمن مرخص م دیندار یشیاگه با بنده فرما خانمها

 :حامد جمعشان را ترك کند گفت نکهیکرد و قبل از ا یدست شیپ بایشک

 ؟یمون یکنم که نم یکارتو تالف یترس یم نکنه

 ...حامد و فرار. را ببندد شیخوب بلد بود دست و پا بایشک. ستادیا حامد
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ــ اون ــه ا یکــه فکــر نم ــکــنم ب ــ یهــا بتــون يزود نی ــامــا با. یجبــرانش کن ــرم درســها دی  يب
 . خوش اخالق باشن ادیاستادام ز کنمیهفته بعدمو مرور کنم فکر نم

 .کند يسپر گوششیباز يپسرعمو ساعت را در کنار نیخواست ا یاما م بایشک

ـ   نیبشـ  ایـ ب... بعـد  يبـذار بـرا   درسو ـ نکنـه پ . سـوال داره ازت بپرسـه   یفرزانـه کل و  يشـد  ری
 .کنه یمصاحبت با دو دختر جوون کالفه ات م

 :تکان داد نشست و گفت يسر دیپاش بایرا به صورت شک شیرایگ لبخند

 ...به روز اون يوا بایشک

 :و گفت دیکالمش پر انیم بایشک

 ...آقا اون بنده خدا رو ول کن از دانشگاهت بگو خب

 :گرفت و گفت يدر کنارشان جا حامد

بگــم  دیــبا دیـ هــام بدون یدر مــورد همکالسـ  نیالبتــه اگـه کنجکــاو شـد  . سـت ین یخاصــ زیـ چ
 .رسه ینم اسمنیدارن و نوبت به  ادیصنم ز ییکایامر يدخترها

 .گرفته بود شیاصال امروز باز. شد گوشیباز باز بایشک

 .حامد یدست باال گرفت ادیخودتو ز. پرتوقع چه

ـ      بایرا بـا شـک   يعمـر . آورد یهـم کـم نمـ    حامد . شـناخت  یگذرانـده بـود و خـط خطـش را م
ــاز بایحــاال کــه شــک ــه م  شیب ــود او هــم قــدم ب ــ دانیــگرفتــه ب ــا کم ــود ت ســربه  یگذاشــته ب
 .سرش بگذارد

 کم داره؟ یدن چبو اسمنی يمن نگاه کن و بگو برا ي افهیبه ق شما

کــه چشــمانش  یبــه راســت. او زل زد طنتیســاده و ســراپا شــ يبــه چهــره  اریــاخت یبــ بایشــک
ــرا در چشــمان بابــک مهمــان  چگــاهیه بایکــه شــک یآرامشــ. داشــت یبــیچــه آرامــش عج آن

 .بود دهیقلبش ند يناخوانده 

 :و گفت دیکش یسوت حامد
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ــنم با فکــر ــک ــوالنس ب دی ــزنم آمب ــگ ب ــزن ــ. ادی ــ  یم ــه ام مســحورت م ــه یدونســتم جذب . کن
 ؟ياستندبا یخانم رفت

ـ  دكیـ آقـابزرگ را   ینگـاهش مهربـان  . که مسـخور شـده بـود    البته بـر   یامـا اخمـ  . دیکشـ  یم
 :چهره انداخت و گفت

ـ         ادیز  ییبـا یاز ز يزیـ چ نمیـ کـردم بب  یبه خـودت مطمـئن نبـاش داشـتم بـه صـورتت نگـاه م
ــوش پ ــت ــ دای ــه  یم ــش ــفانه ه  ای ــا متاس ــه، ام ــین ــپ یچ ــردم دای ــ. نک ــور  یهمکالس ــات چط ه

 نن؟یب یحامد شبا کابوس نم نمیبب. کنن یتحملت م

 :باز در مقابل زبان او کم آورده بود گفت حامدکه

 ...از دست زبون تو و اون زبونت امان

نشســته  قیــو حامــد هنــوز در آالچ بایشــک. گفتگــو فرزانــه عــزم رفــتن کــرد یاز ســاعت پــس
کـه تلفـن همـراه     کردنـد یکـه آقـابزرگ زنـده بـود صـحبت م      یبودند و از گذشته هـا و زمـان  

 یبــ خیــتکــه  کیــبابــک مثــل  يشــماره  دنیــبــا د بایشــک. کــرد یتــاب یشــروع بــه بــ بایشــک
 :حامد با خنده گفت. حرکت شده بود

 ؟يدیروح د مگه

ــا ــا چ ب ــد مطمئن ــحضــور حام ــه روح د هیشــب يزی ــب ــود دهی ــاز. ب ــوز از همب ــودک يهن اش  یک
ــ ــرد یحســاب م ــ. ب ــوب م ــود و حــاال ا . شــناختش یخ ــتعصــبش را خــوب درك کــرده ب  نی

 ؟یگفت یهان چ. ببرد ییتماس ها او را ترسانده بود که مبادا حامد بو

 :مشکوك نگاهش کرد و گفت حامد

 ؟يد یچرا جوابشو نم با؟یخوبه شک حالت

 :شلوارش گذاشت و گفت بیرا در ج یدستان لرزان گوش با

ــتام ــ  دوس ــه م ــتن ک ــوان اول ع یهس ــخ ــواب    يدی ــن ج ــش ک ــال ول ــذارن، اص ــرم ب ــربه س س
 .دم ینم چکدومشونویه



@donyayroman 37

 :کرد گفت ینگاهش م یکه هنوز طور خاص یدر حال حامد

 ...دارم شنهادیپ هیخانم حسود تلفنو ولش کن، من  خب

ــهیهم ــ  نک ــد م ــت پ یحام ــنهادیگف ــک  يش ــدن ش ــن و ب ــ بایدارد ت ــلرز یم ــنهادهایپ. دی  يش
ـ از بق شتریحامد را ب کـه بـه دسـت و پـا      يتجربـه ا . تجربـه کـرده بـود    شیهـا  يهمبـاز  ي هی

 .شد یشدن ختم م یلیشکستن و زخم و ز

ــتــو ســرته حامــد؟ منــو غر یچــ دوبــاره ــگ بی ــ ؟يرآوردی ــذار ت ــ یب ــ ادیــگــل ب یت گــم  یم
 .حسابتو برسه

ــرس ــد ت ــو  میق ــا گ ــو  ییه ــن دخترعم ــوز در ذه ــود   شیهن ــرده ب ــوش ک ــا خ ــدان . ج خن
 :نگاهش کرد و گفت

 تو سر تو؟ ادیم ایدن یمنف يبدم تمام فکرها شنهادیپ هیخوام  یبابا چرا تا من م يا

 :کج نشست و گفت یبر چهره انداخت و کم یاخم بایشک

 .ستیطمع ن یسالم گرگ ب آخه

 :تکان داد و گفت يسر حامد

 .ششونیپ میبابت ارادتت، زن عمو گفتن به محض برگشتنت بر ممنون

 .به خود گرفته بود ينگراننبود بلکه نگاهش رنگ کنجکاو گرید حاال

 کجان؟ مگه

ــا ــا ب ــاز حامــد را کالفــه کــرده بــود  نی ــ. ســوال ب ــم  یخــوب م ــش ن  خواهــدیدانســت کــه دل
 .را دوبار جواب بدهد یسوال

 ؟یگـ  یمـ  یخـب حـاال چـ   . القیـی که رفـتن سـرخاك آقـا بـزرگ از اون جـا هـم رفـتن         گفتم
 م؟یبر

 :مرگ نگاهش کرد و گفت باذوقیشک

 ؟يتو به خاطر من تو خونه موند پس
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 .شده بود گوشیباز باز حامد

 .آره ییجورا هی خوب

 .نگاهش کرد باکنجکاویشک

 ؟یچ یعنی

 :لبخندش را مهار کرد و گفت حامد

ـ  یبیرز هم غر یاز طرف آخه ـ . تونسـتم تنهـاش بـذارم    یکـرد نمـ   یم ـ  یم کـه هنـوز تـو     یدون
ـ ا. افتادهیخونواده مون جا ن تـا از دختـر مـردم    . کنـه  ریـ قـوم الظـالمونو هـم کـه خـدا بـه خ       نی

 !ستنیول کن ماجرا ن رنیزهر چشم نگ

 :او پرتاب کرد و گفت ياش را به سو یصندل يکوسن رو بایشک

 ...یلوس یلیخ

ــا ــ ام ــدا نیدر هم ــاز ص ــا ب ــه رو  ياثن ــن همــراهش همچــون مت ــگ تلف ــابش رفــت يزن . اعص
 نیــکــه از ا یتنهــا کســ. اش بــا بابــک ببــرد چندماهــه يبــه رابطــه  یپــ یخواســت کســ ینمــ

ـ از . ماجرا خبر داشت فرزانه بـود  بابـک تنـگ شـده بـود کـه       يطـرف آنقـدر دلـش بـرا     کی
. از مــاجرا ببــرد ییحامــد بــو تخواســ یهــم نمــ یخواســت جــوابش را بدهــد و از طرفــ یمــ

 :مشکوك تر از قبل گفت نباریحامد ا. لیباخبرشدن کل فام یعنیاو  دنیفهم

 ؟يجواب بد یکش یخجالت م بایشک

 ترساندش یحامد م ياصال نگاه به چشمان پر جذبه . هول شده بود باز

 ؟یگفت یچ

 ؟يلبو سرخ شد نیکه ع نهیب یاتو نم افهیاون که ق ونهید خوب

 :باز جواب تلفنش را نداد و گفت بایشک

 . رم آماده بشم یم

 :گفت يکامالً جد يقبل با ظاهر يبرخالف چند لحظه  حامد
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ــ یاگــه مشــکل بایشــک  يرو یتــون یمــ یخــوام بــدون یبگــم مــ يچطــور... اومــده شیبــرات پ
 ؟یمن حساب کن

 :سخت او چشم دوخت و گفت يمردد به چهره  بایشک

 ؟یچه مشکل نه

 .حامد در هم رفت يها اخم

 .مزاحمت شده بگو تا حسابشو برسم یکس اگه

ــک ــ بایش ــر م   دیترس ــت مگ ــودش را باخ ــدیخ ــود او     ش ــر نش ــا خب ــاتش ب ــد از احساس حام
و  بایدر مــورد شــک شــهیبــود پــس پنهــان کــردن مــاجرا از او کــه هم شیهــا یبچگــ يهمبــاز

 :اما خود را جمع و جور کرد و گفت. بود یکار سخت کردیم ياش کنجکاو یزندگ

صــبحمو  يخــوان تــک زنگهــا یگفــتم کــه دوســتامن مــ... شــده یرتــیچطــور غ نیبابــا ببــ نــه
 .رم آماده بشم تو هم کنار رزت بمون تا تنها نباشه یمن م. کنن یتالف

 :کرد گفت ینگاه م بایهمان طور که به دور شدن شک حامد

ــ. بایاز دســت تــو شــک امــان ســر از کــارات در  یکســ يگــل اگــه نخــوا یتــ یدرســت مثــل ت
ـ تـر از ا  لـه یامـا مـنم مثـل آقـابزرگ پ    . تونـه  یکـس نمـ   چیه ارهیب حرفهـامو مثـل خـودت     نی
 .دنده و لجباز هی

ــاعت ــد   یس ــابزرگ بودن ــزار آق ــار م ــا کن ــد آنه ــک. بع ــا  بایش ــل ه ــت گ ــقا يدس ــه از  یقیش ک
 :سنگ قبر پدربزرگش گذاشت و گفت يبود رو دهیدشت کنار خانه چ

 ...دنتید میآقا بزرگ، ما اومد سالم

ــد ــم ع حام ــه ــه ا      نکشی ــت فاتح ــدربزرگش نشس ــر پ ــار قب ــت و کن ــم برداش  يرا از چش
حامـــد از جـــا  نکـــهیرا در ســـکوت کنـــار پدربزرگشـــان نشســـتند تـــا ا یقیخوانـــد و دقـــا

 :برخاست و گفت

 .میبر دیبلند شو با بایشک بسه
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 :شده بود را پاك کرد و گفت يگونه اش جار يکه رو یقطره اشک بایشک

 .شه یآقابزرگ تنگ م يوقتها دلم برا یحامد گاه یدون یم

 :لب زمزمه کرد ریشد ز یکه دور م یدر حال حامد

 ؟یاما من چ. هست که دلش براش تنگ بشه یبه حال آقابزرگ الاقل کس وشخ

ــک ــراف عج بایش ــه از اعت ــک ــرعمو بی ــه او    شیپس ــود را ب ــود دوان دوان خ ــده ب ــب ش متعج
 :رساند و گفت

 .مثل بچه ها حرف نزن وونهید یگ یم یچ تو

 .بود یکرد عصبان یدرکش نم یکس نکهیاز ا. کالفه بود حامد

ـ  قتـو یچـون حق  هیـ چ  یمـن تنـگ مـ    يدلـش بـرا   یکـ . زنـم  یگـم مثـل بچـه هـا حـرف مـ       یم
 شه؟

 بایشـک  نیـ زودرنـج شـده بـود و ا    یروزهـا کمـ   نیـ زل زد ا شیدر هـم پسـرعمو   يچهـره   به
ـ با. و متعجـب کـرده بـود    جیرا بـه شـدت گـ    ـ  دی ـ م یحرف  نیــتـا او را از ا  گفـت یم يزیـ چ. زدی

 .همه اوهام در آورد

 .یهمه مون مهم يتو برا. وونهیمون د همه

 :گفت نیغمگ یبا لحن حامد

امــا  دهیــمــثال ع نیببــ. شــهیمال تیبگــم فقــط نگــران وضــع دیــمنظــورت باباســت کــه با اگــه
ـ مـثال بعـد   . رفتـه سـفر   شیکـار  يپروژه  يبرا . امـا اون گذاشـته رفتـه    رانیـ سـال اومـدم ا   هی

 ...شماهم

ــک ــ بایش ــرد  جیگ ــاهش ک ــد ا . نگ ــت حام ــار نداش ــهیانتظ ــ نگون ــاب یب ــد یت ــهیاو را هم. کن  ش
 .بود افتهیخندان  شهیمحکم و سخت و البته هم

 .حرفتو بزن ؟یچ ما

 :را به چشم زد و گفت نکشیع کالفه
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 .میبر ایب بایکن شک ولش

ــ يبــرا ــار بــود کــه از آن حامــد بــاز  نیاول  بایشــک. نبــود يو پرجنــب و جــوش خبــر گوشیب
ـ    سـتاد یحامـد کـه دلـش بـه حـال او سـوخته بـود ا       . دیرسـ  دیـ دو یدوان دوان به او که حـاال م

 :و گفت

 . گهیبرات سوخت کوچولو زود باش د دلم

 .اوردیشده بود تا حرصش را در ب دهیحامد آفر ایگو. شد يباز جر بایشک

 من سوخته؟ يبرا دلت

ـ ا. باز مهربـان شـد بـاز خنـدان شـد      حامد خنـدان و مهربـان    شـه یحامـد را هم . خـوب بـود   نی
 .خواست یم

 .گم یم یچ یش یمتوجه م يبنداز نهییآ يبه خودت تو ینگاه هیاگه  خب

ــ ــدان شــکن  یم ــاعت   یخواســت جــواب دن ــالف س ــر خ ــد ب ــا حام ــد ام ــه او بده ــل ز یب ــقب  ادی
 .سکوت کند بایمسئله باعث شد شک نیسرحال نبود و هم

ــره ــر بهت ــرا دیشــا میب ــه بق يب ــار ب ــناه ــه با. میبرســ هی ــوگرن ــذا دی ــده  يغ ــپرن يمون و  انی
 .يرو بخور سایپر

 :گفت ینیمقدمه چ یاو بدون حت يبدون توجه به حرف ها بایشک اما

بــه  نــویچطــور ا یدونــ یامــا نمــ يبرگــرد يخونــه تنــگ شــده و دوســت دار يدلــت بــرا تــو
 درسته؟ یزن عمو بگ

 :را ببازد گفت هیقاف نکهیشد اما بدون ا ریغافلگ حامد

 ؟يمن افتاد یدلتنگ ادی کهوی یبیشد بعد از ده سال غر چطور

 .بود فوریک دشیاز کشف جد. باال انداخت يشانه ا بایشک

 .يجور نیهم یچیه

 :نگاهش را به او دوخت و گفت حامد
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ــ نیــچــون ا. رهیــگ یجمعــه دلــم مــ يروزا شــتریب. بگــم نــه دروغ گفــتم اگــه  یروزا خونــه ت
 . میش یگل دور هم جمع م یت

ــک ــ بایش ــد نیغمگ ــرا . ش ــش ب ــ يدل ــوخت یاو م ــد را هم . س ــنش حام ــهیدر ذه ــال  ش در ح
 .کرد یپس حالش را خوب درك م. قاب گرفته بود دنیدو

 .یگیم یفهمم چ یم

 .سخته یلیتحمل غربت خ. یدرك کن یتون ینم نه

حـد   نیـ تـا ا  دیـ بـا حضـور مـادرش و خـانواده اش او نبا    . نگـاهش کـرد   جیمبهوت و گـ  بایشک
 .يرو داراما تو که زن عمو. کرد یم هیگال ياز دور

 رییــحامــد تغ. دیــتوانســت بگو یامــا چــه مــ دیــرا د نشیــنگــاه غمگ. دیــحامــد را د پوزخنــد
 . کرده بود

 .کنم یم یمن سالهاست که مستقل از مامان زندگ. بایخودشو داره شک یزندگ اون

 :زده نگاهش کرد و گفت بهت

 ؟یکن یم یشوخ

ــهیهم ــک ش ــمان ش ــ   بایآن چش ــرد م ــت گ ــب و به ــه از تعج ــت  یک ــت داش ــد را دوس ــاز . ش ب
 :خندان و مهربان نگاهش کرد و گفت

 .شدم ریمگه از جونم س. تونم با تو وروجک داشته باشم یم یچه شوخ من

ـ  بایشـک . نبـود  یشـوخ  وقـت   یمــ يخـودش تـا حـدود    ایــکـه گو  یجـواب . خواسـت  یجــواب م
 .ستیدانست چ

 .باش يکنم جد یخواهش م حامد

 .باز سخت شد حامد
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ـ . تمهسـ  يکـامال جـد   من  هیـ درسـام   یفشـردگ  يکـه وارد دانشـگاه شـدم بـه بهانـه       یاز وقت
 هیــ. در کنــار مــادرم تحمــل کــنم کلویتونســتم مــا ینمــ. خــودم گــرفتم يخونــه مســتقل بــرا

 .داد راحت باشم یاجازه نم یرونیا رتیجور غ

 :اش به او زل زد و گفت انهیبا نگاه دلجو بایشک

 .دونه یم عمو

 . یبش شیموضوع باعث نگران نیخوام با گفتن ا یو نم نه

 .حد تودار باشد نیانتظار نداشت حامد تا ا. در فکر بود باهنوزیشک

 . یتنها هست یلیوضع تو خ نیا با

 .کرد یکه محکم نگاهش م شیپسرعمو يچهره  يرو دیچرخ نگاهش

زنــم کــه ســردرد  یآنقــدر تــو ذهــنم بــا خــودم حــرف مــ یگــاه. دوســت دارم موییتنهــا مــن
 .ستمیمن اونقدرها هم تنها ن ینیب یم. رمیگ یم

ـ  بایشک ـ    ینمـ  یاما حرف ـ او چگونـه ا  دیشـ یاند یزد بـا خـود م  چیهمـه سـال تنهـا بـوده و هـ      نی
 :او زد و گفت ینیبه ب يحامد با انگشت اشاره ضربه ا. کس متوجه نشده است

 . ییکجا... خانم بایشما هستم شک با

 . را به او دوخت شیبایچشمان ز بایشک

 ؟یگ یاز مستقل شدنم به بابا نم یمن قول بده حرف به

 .تنها بودن و تنها ماندن يقول برا. خواست یاو قول م از

 بدونه؟ دیعمو نبا چرا

 .کرد یم يدرخواستش پافشار ياما هنوز بر رو حامد

ــ نــه ــا بلکــه ت  یخــواب یخــوام باعــث دردســر و بــ ینمــ. بدونــه دیــگــل هــم نبا یتــ یتنهــا باب
ـ . شـبونه شـون بشـم    ـ  یت  یبـه خـورد و خوراکـت مـ     یبگـه کـ   دیـ گـل اگـه بفهمـه مـدام با     یت
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ـ  نـو یکـه ا  یهسـت  یکنه؟ تو تنهـا کسـ   یم یرفت و روبتو ک. رسه ـ  یم قـول بـده بـه بابـا     . یدون
 .ینگ يزیچ

 :مرموزش هم قدم شد و گفت يبا پسرعمو باز

ــ باشــه ــول م ــا ا. دم یق ــ ينطــوریام ــدگ یکــه نم ــ . کــرد یشــه زن ــر نم  يگــرد یاصــال چــرا ب
 ران؟یا

 .فکرش هستم تو

ــک ــت   بایش ــرو رف ــر ف ــه فک ــار . ب ــر انتظ ــدگ يه ــرعمو یاز زن ــشیباز يپس ــت اال  گوش داش
 .مفرط ییدر تنها یزندگ

 .میبسه سوار شو بر الیخانم فکر و خ بایشک

 :حامد جا گرفت و گفت بلیاتوم در

ـ فکـر کـرده کـه ا    یعمو چ دونمینم ـ غـول تشـنو خر   نی سـوارش   ينـرده بـون بـذار    دیـ با دهی
 .یبش

ــد ــ حام ــانه ا  یب ــاوت ش ــداخت و در حال  يتف ــاال ان ــهیب ــن م  ک ــش را روش ــتگاه پخ ــردیدس  ک
 :گفت

 .ریسخت نگ. گهید باباست

ـ  خواستیم نکهیهم ـ  يبزنـد صـدا   یحرف  یبـا چشـمان   بایشـک . را پـر کـرد   نیماشـ  يفضـا  یزن
 :گرد شده گفت

 کنه؟یگوش م نایاز ا عمو

 .شد حامد يباعث خنده  بایشک يکودکانه و صادقانه  سوال

 :اخم کرد و گفت بایشک

 ؟يخندیچرا م کوفت

 :گفت ردیبرگ بایشک یعصبان ينگاه از چهره  نکهیا بدون
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 .با نمک شده یلیات خ افهیق آخه

 :با اکراه نگاهش کرد و گفت بایشک

 ؟يدیگوش م يدار هیچ نیا

 .لشیو رو کردن وسا ریبا شتاب در داشبورد را باز کرد و شروع کرد به ز و

 .بایشک يهایبه خرابکار گرشینگاه حامد به جاده بود و نگاه د کی

 .بابا يا ؟یختینکن همه رو به هم ر بایشک

ــک ــاه ب   بایش ــت کوت ــد نداش ــا قص ــایام ــرا  . دی ــود ب ــته ب ــر بس ــم ر  يکم ــه ه ــتنیب ــ خ  نیماش
 !شیعمو

پس کجاست؟ ا 

 :تفاوت گفت یامد او را به حال خود رها کرد و ب یکه از پس او بر نم حامد

 ؟يگردیم یچ دنبال

 :را باز کرد و گفت ششین بایشک

 !!!يساریجواد ! يعباس قادر. خوانندهه رو قطع کنه نیا يها غیج غیکه ج يزیچ هی

 :خنده و گفت ریزد ز یپق حامد

 !؟یکنیگوش م نارویا تو

 :اش را به او دوخت و گفت روزمندانهینگاه پ بایشک

 . کردم داشیپ آهان

 .به سمت دستگاه پخش دست برد داد حامد هم به هوا رفت نکهیهم

 ...بذار بخونه ؟یکنیبابا چکار م يا

 :نگاهش کرد و گفت گوشیباز ياما با چهره ا بایشک

 .میکن یگوش م گمیکه من م یاون رمیخ نه
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ــهیدق ــدا  يا ق ــه ص ــود ک ــته ب ــموز ينگذش ــا کی ــک اتومب يدر فض ــکوچ ــچیپ لی ــاریو ا دی  نب
 .قابل کنترل بود ریبلند حامد غ يخنده ها

 
 

ــب ــهیاز ن ش ــمانش نمــ     م ــه چش ــواب ب ــود و خ ــته ب ــد یگذش ــدر آالچ. آم ــته و از  قی نشس
کـه   یکمـ . دیـ را از دور د یاهیسـر کـه چرخانـد حجـم سـ     . دیـ لرز یهـوا بـر خـود مـ     يسـرما 

ــرینزد ــب نشــاند و هم . شــد خــوب توانســت او را بشناســد  کت ــر ل ــد ب خواســت او  نکــهیلبخن
 .افتیبا تلفن همراهش  دنرا مشغول صحبت کر بایور خود کند شکرا متوجه حض

 ؟يدیرس یبابک ک يشد وونهید تو
 

 ؟ياومد یچ يبرا
 

 کنم؟ کاریتو چ يها يباز وونهیمن از دست د ایخدا
 

 .اگه خانواده ام بفهمن. شه یکه نم معلومه
  

 .باش یمنطق بابک
 

 .امیتونم ب ینم من
 
 .نه امکان نداره ،يچه بهانه ا به
 

 دنتیـ شـه و مـن بـه د    یتمـوم مـ   التیتعطـ  گـه یکـنم درك کـن تـا چنـد روز د     یمـ  خواهش
 .امیم
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ـ   خب ـ  یچـرا داد م ـ مـنم دلـم بـرات تنـگ شـده امـا بـا داد و فر        یزن  يشـه کـار   یکـه نمـ   ادی
 .کرد

  
 .امیخب بابا داد نزن م یلیخ
 
 .امیبگو کجا ب امیبابک گفتم که م يوا
 

 خداحافظ باشه،

ــد دق بایشــک ــس از چن ــهیپ ــایتمــاس را قطــع کــرد و تقر ق ــرك کــرد  ب ــه آنجــا را ت . فرارگون
 شیمتفکــر بــه فــرار دخترعمــو يهنگــام بــود کــه حامــد بــا چهــره ا نیرفــت و تنهــا در همــ

 .زل زد

ــه   روز ــه بهان ــرا یســوغات دیــخر يبعــد حامــد ب ــ يب ــه ت ــ یدوســتانش خان ــرك  یت گــل را ت
ــ . کـرد  امــا بــرخالف . نـرود  ییهرگـز بــه آن قـرار کــذا   بایکـرد کــه شــک  یدر دل خــدا خـدا م

ــک  ــارش ش ــا رو بایانتظ ــیب ــاهر  ی ــاده و ظ ــ  يگش ــته از راه رس ــرف اتوم  دیآراس ــه ط ــلیو ب  ب
BMV ــک ــ یمش ــت یرنگ ــد دق . رف ــس از چن ــهیپ ــوان ق ــره ا   یج ــا چه ــاال ب ــد ب ــذاب و  يبلن ج
کــه  یرســتوران یکوتــاه راهــ یاســپورت بــه اســتقبالش رفــت و پــس از خــوش و بشــ  یلباســ

ـ بـه چ  خواسـت ینم. بود رفتنـد  یان حوالدر هم  نیـ اعتمـاد کنـد بـاور نداشـت ا     دهیـ کـه د  يزی
ــ یپــاك و معصــوم يبایهمــان شــک ــ یاســت کــه ت . خــورد یگــل ســر قداســتش قســم مــ یت

ــاک  ــام آن پ ــرشدر ن یتم ــ  ظ ــخره م ــحک و مس ــد یمض ــ. آم ــت با ینم ــدانس ــد  دی ــه کن . چ
ــاالخره آن دو از هــم جــدا شــدند   یســاعت ــد تــا ب ــه را در  بایو شــکهمانجــا منتظــر مان راه خان

ــ ــت شیپ ــ. گرف ــ  کی ــواب منطق ــک یج ــ بایاز ش ــد  یم ــا او را آرام کن ــت ت ــام آن . خواس تم
ــا حــالت بایشــک یگــوش خــراش در چندقــدم يهــا شــد ترمــز تیعصــبان بــه  یاجمتهــ یکــه ب
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ـ    یپشـت سـرش برگشـت تـا جـواب دنـدان شــکن       پـرادو بدهـد امــا    تیمسـئول  یبـه راننـده ب
 :کاسته شد و گفت تشیاز عصبان یچشمش به حامد افتاد کم یوقت

 ؟یکن یچکار م نجایتو ا حامد

ــدون ا حامــد ــ نکــهیب ــره  ینگــاه یحت ــه چه ــدازدیب شیســرحال دخترعمــو يب ــو را  ان در جل
 :باز کرد و گفت شیبرا

 .سوار شو. مثل شما به نهار دعوت نشده بودم مسلماً

ــبــه او خ همیبــاخبر شــده سراســ زیــکــه تــازه متوجــه شــده بــود حامــد از همــه چ  بایشــک  رهی
 .کرد اریآمرانه حامد او را هوش ادیاما فر. ماند

 .سوار شو گفتم

اصـال او زاده  . هـم واکـنش نشـان خواهـد داد     بایبـود کـه شـک    یعـ یبلنـد طب  يتـن صـدا   نیا با
 .اوردیشده بود که در مقابل حامد کم ن

 ؟یزن یداد م چرا

 .زودباش سوار شو... زنم یزنم هوار م یم داد

کــه  رفتیپـذ  یاسـت امــا غـرورش نمــ   یدانســت کـه او بــه شـدت عصــبان   یخــوب مـ  بایشـک 
 .اش بدهد یعصبان يپسرعمو يتن به خواسته 

 .امیخواد با تو ب یدلم نم اصالً

 .هوار شد بایبر سر شک تشیانکار باعث شد توفان عصبان نیهم

 .کنم به زبون خوش سوار شو یلهت م نییپا امیبه خدا م بایشک

 :و تلخ شد و گفتهم مثل او تند  بایشک

ـ     یهست یتو ک اصالً ـ ا يد یکه بـه خـودت اجـازه م ـ   نی ـ ادبانـه سـرمن فر   یطـور ب . یبکشـ  ادی
 .یحرف بزن نطوریبا من ا يتو حق ندار
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تـو رسـتوران داد و سـتد دل     بـه یغر هیـ بـا   يحق نـدارم سـرت داد بـزنم امـا تـو حـق دار       من
 ؟يراه بنداز گریو ج

 یهـم طـول   بایامـا بهـت شـک   . بهـت زده دوخـت   بایاش را بـه شـک   یرا گفت و نگـاه توفـان   نیا
 .دفاع از خودش برآمد یچرا که در پ دینکش

 .بکش خجالت

 .کنن یمردم دارن نگامون م بایشو شک سوار

 :گره خورده گفت ییبا اخم ها بایشک

 .خوام ینم

 لیـ را گرفـت و بـه زور او را داخـل اتومب    شیبـه طـرفش خـم شـد و بـازو      تیبـا عصـبان   حامد
نفـس   يبـه وضـوح صـدا    بایبـود کـه شـک    یآنقـدر عصـبان  . کشاند و بـا سـرعت حرکـت کـرد    

ــا ــ شیه ــن یرا م ــد دق . دیش ــس از چن ــهیپ ــم    ق ــد تص ــاالخره حام ــذاب آور ب ــکوت ع  میس
 :اش را برداشت و شماره گرفت یبکند گوش يگرفت کار

نهــار  میبــر میخــوا یمــ دمیــرو تــو شــهر د بایزنــگ زدم بگــم شــک. ممنــون... زن عمــو ســالم
ـ  ریـ د یکمــ میتـا برگـرد   میبخـور  نـداره؟ خــب پـس تـا عصــر     یشـه از نظــر شـما اشـکال    یم

 .خداحافظ

 :داشبورد پرت کرد و گفت يرا رو یگوش

ــون  اگــه ــرده ب ــاون ن ــو و زن    یکــم مردونگــ هی ــو از عم ــا ت ــرار گذاشــتن ب ــل از ق داشــت قب
 .گرفت یعمو اجازه م

 :اش را به او دوخت و گفت ینگاه توفان بایشک

ــو تعق پــس ــت ــ بمی ــدا يآره؟ شــد يکــرد یم ــادر ي هی ــر از م ــون ت ــرام غ. مهرب ــا ب ــیآق  یرت
 . ندارم يازیتو ن تیو حما رتیمن به غ. شده
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. بــود دهیترسـ . کـرد  ادهیــپـدال گـاز پ   يرا رو شیسـکوت کـرد و بــاز تمـام عقـده هــا     حامـد 
 .بود دهیترس يبدجور شیجنون سرعت پسرعمو نیاز ا

 .يد یهردومون به کشتن م يدار وونهیتر د واشی

 :را به او دوخت و گفت تشیچشمان سرخ از عصبان حامد

 ؟يدار دوستش

هــا را فرامــوش کــرد و ســرش را بــه  نیهــا و تــوه یتمــام آن بــدخلق يلحظــه ا يبــرا بایشــک
بــر لــب  یجــان یلبخنــد بــ. کاســت و توقــف کــرد لشیحامــد از ســرعت اتــومب. انــداخت ریـ ز

 :نشاند و گفت

 .دختر عمو یکن یبلند نمچرا سرتو  حاال

بـر خـود مسـلط شـده بـود دسـتش را درون        یسرش را بلند کـرد حامـد کـه حـاال کمـ      بایشک
 :رنگش فرو برد و گفت اهیس يموها

 ...دونم رفتارم عجوالنه بود اما یببخش، م منو

 :نگاهش کرد و گفت یبغض بایشک

 .برادرانه يها یذارم به حساب نگران ینداره م یاشکال

 :انداخت و گفت ریبا اندوه سرش را به ز حامد

 ؟یبه من نگفت چرا

ــا او هــم صــحبت  ینــیچن نیــا یتــا بــه حــال در مــورد مســائل. دیکشــ یحامــد خجالــت مــ از ب
 .نشده بود

 .شد یروم نم. گفتم یم یچ

ـ  . پسـرعموتم  سـتم ین بـه یمـن کـه غر   بایشک ـ رو بـرام تعر  زیـ خـوام همـه چ   یحـاال ازت م  فی
 .یکن
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ــش را در  بایشــک ــ بغض ــس چشــمان س ــ  اهشیپ ــد تلخ ــان کــرد لبخن ــاند و   یپنه ــب نش ــر ل ب
 :گفت

 .منو تو باشه نیراز ب هی نیا يد یم قول

ــ ادهیــپ لیــکــه از اتومب یاو را نداشــت در حــال انیــچشــمان گر دنیــکــه تحمــل د حامــد  یم
 :شد گفت

 چیکـاش هـ   يا. لعنـت بـه مـن   ... مـن . نکـن  هیـ گر بایشـک . کـار کـنم   یمن از دست تو چ آخه
ـ  يوقـت بـرا   چیکـاش هـ   يا. دمیشـن  یوقت صداتو نم  ینمـ  يکنجکـاو  قـت یبـردن بـه حق   یپ

 .دم یقول م زهیعز یلیباشه دختر عمو چون خاطرت برام خ... کردم

ــک ــا اش ــک يه ــت  بایش ــدت گرف ــاراحت. ش ــدا یدر اوج ن ــم ص ــرش را   يو غ ــر آب نظ شرش
ــب کــرد ــ. جل ــد  یو اشــک سیچشــمان خ ــا لبخن ــد ب ــه حامــد دوخــت و حام ــه از  ياش را ب ک

 :تلخ تر بود گفت هیگر

ــو ا یگفتــیم مایقــد ادتــهی. هیشــگیهم يجــا همــون ــت ــه  نی صــندوق پــر از ســکه  هیــرودخون
 . طالست يها

ــک و ــد بایش ــا لبخن ــک يب ــاد و اش ــار  یش ــوز ج ــه هن ــان داد  يک ــرش را تک ــود س ــد در . ب حام
 :باز کرد و گفت شیرا برا لیاتومب

 .نییپا ایب

ــا ــدند و رو    ب ــان روان ش ــه خروش ــمت رودخان ــه س ــم ب ــخره ا يه ــنگ يص ــه   یس ــرف ب مش
 :و گفت دیبه زحمت بغضش را بلع بایشک. رودخانه نشستند

ـ    یم ـ  یدونم در موردم چطـور فکـر م ـ . یکن ـ کـه تمـام روز و شـبش رو بـا      یدختـر البـال   هی  هی
 .نه بپرساز فرزا يخوا یاگه م. ستیطور ن نیاما باور کن ا. گذرونه یم بهیمرد غر

 :گفت هیپرگال حامد

 .دونستن جز من یهمه م پس
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ــک ــ بایش ــرد  یکالفگ ــان ک ــار  . اش پنه ــه انتظ ــد از او چ ــه بگو  يحام ــت؟ ک ــداش ــق  دی عاش
 شده؟

 .دوست منه نیتر یمیدونست اون صم یکن حامد، فرزانه از همون اول م بس

 .شد دهیحامد به دور دستها کش نگاه

 ؟یچ من

 :تامل گفت یب بایشک

 .يزیمثل برادرم برام عز تو

ــن از ــا دنیش ــرف ه ــک يح ــود بایش ــه ب ــه   . کالف ــمت رودخان ــه س ــده اش را ب ــل ش ــت قف مش
ــنگ  ــت و س ــاب     یهــدف گرف ــه پرت ــود را درون رودخان ــرده ب ــوش ک ــا خ ــتش ج ــه در دس ک

 .بر خشمش غلبه کند یکرد تا کم

 .يو ادامه بد یمنو داغون نکن ياعصاب فرسوده  نیاز ا شیب بهتره

 :جب به او زل زد و گفتبا تع بایشک

 .نزدم يکه حرف بد من

 :به درون رودخانه خروشان پرتاب کرد و گفت یباز سنگ یکالفه و عصب حامد

 .ادامه بده یتو بگ یهرچ باشه

 :او گفت يبدون توجه به حال آشفته  بایشک

ـ  یدونـم بـاور نمـ    یمـ . بـود کـه مـن باهـاش نهـار خـوردم       يبار نیاول نیا امـا بـاور کـن    . یکن
ـ از ترس برمال شـدن ا من  ـ ب دنشیـ رابطـه مجبـور شـدم بـه د     نی ـ . امی زنـگ زد کـه    یاون وقت

 .نداشتم يحامد من چاره ا. گل بود یت یخونه ت یتو چند قدم

 :درنگ گفت يبدون لحظه ا حامد

 .کنم یم باور
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ــب نشــاند . خوشــحال شــد بایشــک ــر ل ــد ب ــتا. ذوق کــرد و لبخن ــم از  شیحــرف هــا دیی ان ه
ـ از هــر چ شیبــرا شیهـا  یبچگــ يطـرف هــم بـاز   ـ . مهــم تـر بــود  يزی  دشییــحامــد تا یوقت

 .است ریخوب و سربه ز بایهنوز شک یعنیکرد  یم

 .ممنونم ازت

 :گره خورده گفت ییبا اخم ها حامد

 ه؟یچ اسمش

 :که بر لب داشت گفت ياما با لبخند محو بایشک

 .بابک

 .پوزخندش را پنهان کند نتوانست

 زد آره؟ یبود که مدام بهت تک زنگ م نیهم! بابک؟

بـر لـب نشـاند و     یحامـد لبخنـد تلخـ   . انـداخت  ریـ گلگـون سـرش را بـه ز    یبـا صـورت   بایشک
 :گفت

 ؟یبه زن عمو سارا نگفت چرا

ــ . اش بــود يکنجکـاو  نیکــه از حامـد ســراغ داشـت همــ   يزیـ چ نیاولــ... يکنجکـاو   یاگـر نم
 .کرد یکرد به حامد بودنش شک م یاگر در مورد بابک پرس و جو نم دیپرس

 .با خبر نشه ییآشنا نیاز ا یخواست تا تموم شدن درسم کس یم بابک

 :نسبتا خشن گفت ییو صدا تیبا عصبان حامد

  چرا؟

ــا ــا ب ــا نی ــود شیداد حامــد دســت و پ ــ. را گــم کــرده ب ــ. شــناخت یحامــد را خــوب م  یآدم
 :گفتمن من کنان  نیبنابرا. برود یکی نیبار ا رینبود که ز

 .داره ییخودشم چندتا پروژه اجرا آخه
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بــه  یکــه بــه زحمــت تکــان یو لبــان دیــد شیلبــان پســرعمو يرا رو گنیان پوزخنــد ســن بــاز
 .کردند انیاش را ب يخود دادند و باز کنجکاو

 است؟ چکاره

 :گفت عیتند و سر بایشک

 .داره یشرکت مهندس هی

 دختر عمو؟ يکرد دایتحفه رو پ نیبگو از کجا ا خب

ـ   . انـداخت و سـکوت کـرد    ریـ سـرش را بـه ز   بایشک ـ یم یحامـد کـه ب او را در ادامـه بحـث    یل
ــرا. او را وادار بــه نشســتن در کنــار خــود کــرد  کبــارهیبــه  بایشــک. از جــا برخاســت دیــد  يب

ــاالخره شــک  یقیســکوت تنهــا موســ یقیدقــا ــود کــه ب ــه ســخن گشــود و  بایذهنشــان ب لــب ب
 :گفت

 نقــدریا. شــدم یکنــار دانشــگاه رد مــ ابونیــروز از خ هیــ. میبــا هــم آشــنا شــد یاتفــاق یلــیخ
 یدگیــالبتــه چنــدتا ضــرب د. بــود باهــاش تصــادف کــنم کیــامتحــانم بــودم کــه نزد ریـ درگ

ــ ــپ یجزئ ــردم دای ــه ب  . ک ــت ب ــرار داش ــا اون اص ــتانیام ــرم مارس ــرارهاش  . ب ــه از اص ــنم ک م
از . اومـد  یو خشـک مـ   يجـد  ينظـر مـرد   بـه . کالفه شـده بـودم مجبـور شـدم همـراش بـرم      

بـود   یشـماره تماسـمو گرفـت تـا اگـه بـاز مشـکل       . خوشـم اومـد   تشیهمون نگـاه اول از جـد  
مـن دوسـتش   ... هیـ حامـد اون مـرد خوب  . مـا بـود   يشـروع رابطـه    نیـ و ا مارسـتان یمنو ببره ب

 .دارم

 :دوخت و گفت بایشک ينگاهش را به نگاه عاشق و سربه هوا دیترد حامدپر

 ؟یچ اون

 :تامل گفت يبدون لحظه ا بایشک

 .اومد ینم نجایهمه راه تا ا نیاگه دوستم نداشت که ا خب

 :گفت کبارهیبه  حامد
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 .حرف بزنم شهیعاشق پ يآقا نیخوام با ا یم

ــک ــا بایش ــت و پ ــا دلپر  شیدس ــرد و ب ــم ک ــانیرا گ ــره اش    یش ــزء چه ــزء ج ــاال در ج ــه ح ک
 :بود گفت دایهو

 ؟یبهش بگ يخوا یم یچ

 :انداخت و گفت باینگران شک يبه چهره  ینگاه حامد

ـ   نترس تـونم تحمـل کـنم     ینمـ . دادن تـو رو نـداره   يخـوام مطمـئن بشـم قصـد بـاز      یفقـط م
 .کنه تتیاذ یکس

 :به حامد زل زد و گفت ینگران با

  ؟ینش یمثل چند ساعت قبل عصبان يد یم قول

 :برلب نشاند و گفت یلبخند تلخ حامد

 ...خاطر خوشحال کردن تو آره به

 :مقدمه گفت یب بایشک

 .بودم دهیازت ترس نقدریدونم چرا امروز ا ینم

 .گرفتیآمد بالفاصله بر زبانش جان م یبود هرچه که به ذهنش م نطوریهم شهیهم

 .هم تعجب کرد بایجان و حمو بود که شک یاما آنقدر ب. بر لب نشاند يحامدلبخند

 .يبار از من حساب برد هیپس باالخره نمردمو  خوبه

 .باز شد بایشک شین

 .بار بود نیباش آخر مطمئن

 :را نداشت گفت بایشک يها یشوخ يکه حوصله  حامد

 .فقط منو و اون. قرار باهاش بذار هیفردا  يزنگ بزن و برا بهش

 ؟يزود نیا به
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. بــود یاو عصــبان يهمــه پنــاهن کــار نیــاز ا. کالفــه بــود بایشــک يهمــه محافظــه کــار نیــا از
 .زیعز شیبود و برا شیدخترعمو. ط باشدکرد بر اعصاب خود مسل یاما سع

ــبا مــن ــه زود دی ــردم و د يب ــ یفرصــت گــهیبرگ ــنم شیپ ــونم بب ادی ــا بت ــت ــ. نمشی خــوام  یم
 .مطمئن بشم

ــا تلفــنش شــد و پــس از چنــد دق  بایشــک بــه  قــهیاز جابرخاســت و مشــغول صــحبت کــردن ب
 :سرا پا سوال حامد زل زد و گفت يچهره 

 ...ادیم گفت

 :تکاند گفت یکه لباسش را م یدر حال حامد

 ...خوبه

خـود را بـه او رسـاند و بـه چشـمانش       مهیسراسـ  بایبعد حامـد عـزم رفـتن کـرد کـه شـک       روز
 :بر لب نشاند و گفت یحامد لبخند تلخ. شد رهیخ

 .يقول داده بود نکهیا مثل

 :نگاهش کرد و گفت جیگ بایـشک

 ؟یقول چه

ـ . ینگاه نکن ينطوریرو ا یکس که ـ  یمظلـوم نگـام مـ    افـه یق نیـ بـا ا  یوقت ـ  یهمـه چـ   یکن  ادمی
 .ره یم

 :بر لب نشاند و گفت یزورک يلبخند بایشک

 ؟یبهش بگ يخوا یم یچ

 :کرد گفت یرا به پا م شیها یهمانطور که کتون حامد

ـ اگـه اون خواهـان تـو باشـه نبا     با؟یشـک  یهسـت  یچ نگران . مـن ناراحـت بشـه    ياز حرفهـا  دی
 .کنم ینگران نباش فلکش نم

 :و گفت دیکودکانه خند بایشک
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 .روز بتونم برات جبران کنم هی دوارمیام. هات ممنونم تیخاطر همه حما به

 :محو بر لب نشاند و گفت يلبخند حامد

 .دخترعمو هیبرام کاف یکه تو خوشحال باش نیهم

ــه د حامــد ــآن روز ب ــ داری ــک رفــت و وقت ــه بازگشــت خ یباب ــه خان ــیب ــک یل ــه ش ــاه ب  بایکوت
پنـاه بـرد    شیهـا  یروابطـش بـا بابـک باشـد و پـس از آن بـه اتـاق بچگـ        مراقب  شتریگفت ب

 حد در خود و افکارش غرق شده است نیکس ندانست چرا او تا ا چیو ه
 

 حالت چطوره؟  زم،یعز سالم

ــ بایشــک ــ  يرو یکم ــه جــا شــد و گوش ــه گوشــش نزد شــتریرا ب یتخــت جــا ب ــب کــرد و  کی
 :گفت

 ساعت چنده؟ یدون یم بابک

 .کرد شتریاش را ب یخوش دیچیگرم بابک که در گوشش پ يصدا

دونــم چنــد  یمخصوصــا کــه مــ. صــدات بخــوابم دنیتونســتم بــدون شــن یدونــم امــا نمــ یمــ
 .یروزه برگشت

ــ از ــود فــوریاو ک يقــرار یب ــ. ب ــ ادی ــ یحــرف ت ــاد کــه هم یت ــه او و پرن شــهیگــل افت ــب و  انی
ــایپر ــه مــ   س ــه فرزان ــن  یو البت ــت س ــ گنیگف ــار کن نیرنگ ــرفت ــه ا  دی ــاال ب ــو ح ــرف  نی ح

 .آورده بود مانیمادربزرگش ا

 .دیمن ندار اهیجز چوب زدن زاغ س يشما کار نکهیا مثل

 .غلط بکنم خانم طال من

ـ       یوقت خب و مـنم سـرمو تکـون بـدم معلومـه کـه از کالسـم         یشـما تـا حـق صـبح حـرف بزن
 .مونم یجا م

 :گفت يکالم بابک عوض شد و با دلخور لحن
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 .کنم یم یگرچه برام سخته اما ازت خداحافظ زمیعز باشه

 .دلخور شود يزیهم از چ الیخ یکرد انتظار نداشت بابک ب تعجب

 . گهید قهرنکن

 . نرو ییبدون من جا گهیجون بابک، مرگ بابک د با،یشک

 :مثل خودش شد و گفت. یشگیباز شده بود همان بابک هم. اش گرفت خنده

 .مثال من روشن شده یبه جمال ب شیند روز پخوبه، حاال خوبه چشم شما چ خوبه،

از . مـن سـوء اسـتفاده نکـن و نـرخ رو بـاال نبـر        يکـنم از دل پـاره پـاره     یخـواهش مـ  : بابک
 .اوردین شیاما به رو. امدیخوشش ن چیحرف بابک ه

ـ ادب مگـه مـن اسـباب و خر    یب ـ   يطـور  نیـ هسـتم کـه ا   یدنی ـ  یحـرف م بـه جـون تـو    . یزن
 .ياریاز دلم در ب دیناراحت شدم با

 .شه یدو تا ماچ حل م با

بابـک زد  . رنـگ بـه رنـگ شـد     یجـاخورده بـود کمـ    یاو کمـ  يکـه از صـراحت لهجـه     بایشک
 :خنده و گفت ریز

 .کردم یشوخ ،یش یرنگ به رنگ م یچرا ه حاال

 :شد و گفت یاو عصبان یزهوشیت از

ــ      تـو  ـ یب یچطـور از پشــت تلفـن رنــگ بـه رنـگ شــدن منـو م حـرف شــما   نیــدر ضـمن ا  ؟ین
 .نبود ياصال حرف مودبانه ا

ــ خــوب خــود  يرا بــرا یلحظــات خوشــ شیهــا تیبــردن بــه حساســ یدرك کــرده بــود بــا پ
 .نقره داغش نکند بایآورد تا شک یاز دلش در م دیاما حاال با. فراهم آورده است

کـه   يمـن تـو ذهـنم تـو رو همـون طـور       نمیجلـوش بشـ   سـت یالزم ن زمیـ عز دنید يبرا اوال
عاشــقانه مــن عــادت  يبــه حرفهــا دیــکــم کــم با گــهیدومــا شــما د. کــنم یتجســم مــ یهســت

 .خانم خوشگله یکن
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 .افتادهین یهنوز که اتفاق یالیخوش خ یلیخ

 .و بلند الیخ یب دیخند

ــرا ــایدق چ ــ ق ــات هی ــاده یاتفاق ــت د . افت ــد وق ــراره چن ــهیق ــب گ ــ امی ــال س ــودم يندرالیدنب . خ
 .یذاشتتو قصر ما جا ن يزیتو کفش، شنل چ یراست

 :بابک کالفه شده بود با حرص گفت یکه هم خوشحال بود هم از لودگ بایشک

 . جشن میوقت بر ریده د یآقا بابامون اجازه نم ریخ نه

 من؟ یپ يبود فرستاده بود یاون غول تشن ک یراست

ـ   نیـ امـا مانـده بـود کـه چـرا ا     . سـت یدانست منظورش ک یم مقدمـه حـرف حامـد را     یطـور ب
خواسـت   یدلـش نمـ  . کـرده بـود دلخـور بـود     نیبـه حامـد تـوه    نکـه یاز ا. اسـت  دهیکش شیپ
 .کند یاحترام یب شیسر به هوا يکس به پسرعمو چیه

 .زهیعز یلیحامد پسرعمومه و برام خ. صحبت کن درست

 :گفت يبا دلخور بابک

 .از من یحت

 :و گفت دیدر دل به حسادت کودکانه او خند بایشک

 ...برام... خب تو برام .یکنیتو فرق م وونه،ید نه

 :و گفت دیبابک با صدا خند نکهیمن من کرد تا ا آنقدر

هرچنـد خجالـت هـات فقــط    . یخـانم خجــالت  هیـ متوجـه شــدم منظـورت چ   قـا یخـب دق  یلـ یخ
 .يهوش از سرم پروند یبرو بخواب که به قدر کاف. منه يبرا

 .و به خواب رفت دیپتو خز ریاز او ز یو پس از خداحافظ دیخند الیخ یب بایشک
 



@donyayroman 60

ــ و  دیــهمــه از مســافرتها و د. بــر پــا بــود يدر دانشــگاه ولولــه ا التیروز پــس از تعطــ نیاول
ــانیدهایبازد ــ ش ــد یم ــال     . گفتن ــه دنب ــکده را ب ــه دانش ــل محوط ــد ک ــام ش ــه تم ــش ک کالس

 .افتی یدرخت ي هیسا ریدنج ز يپا گذاشت و باالخره او را در گوشه ا ریفرزانه ز

 :و گفت صدا کنارش نشست یب

 ؟یکنیچکار م نجایا

تمـام   حیزنـگ تفـر   بایطـور بـود شـک    نیهمـ  شـه یهم. گـل از گلـش شـکفت    بایشـک  دنیـ د با
 .بود شیها یخستگ

 .کردمیداشتم فکر م یچیه

 .نامه اش ای ادیخودش م ایفکر نکن  نقدریبابا ا يا

 :بر لب نشاند و گفت يپوزخند فرزانه

 .سوار بر اسب یالیخ ينه اون شاهزاده  کردمیبه مامان فکر م داشتم

ــه، بــس کــن  بــس ــو دار. کــن فرزان ــا ا يت ــب ــرا نی ــو ب ــاز  يکــارت راه ــردار و خــواهرت ب ب
 .یکنیم

 :نگاهش کرد و گفت یبا کالفگ فرزانه

 منم تنهاشون بذارم؟ آره؟. چکار کنم یگیم

ــاال ــک ح ــود   بایش ــه ب ــل او کالف ــم مث ــهیاز ا. ه ــ نک ــد یم ــر دوش    دی ــه ب ــکالت خان ــام مش تم
 .بود یدوستش است عصب

 يبابـا تـو کـه غلـط نکـرد     . زنـن  یکـم بـه عمـو و زن عمـو سـر نمـ       هیـ خواهر و برادرت  چرا
 .کم هم اونا به مادرت برسن هی. خونه يته تغار يشد

 .حرف دل او را زده بود بایشک ایگو
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ــم شــک ینمــ ــه ا... بایدون ــخــدا کن ــاق نی ــد تــرم ب ــده هــم زودتــر تمــوم بشــه و مــن   یچن مون
ـ از . راحت بشـم  طـرف هـم    هیـ از . شـم  یطـرف مـزاحم تـو عمـو مسـعود و خالـه سـارا مـ         هی

 . کنم کاریدونم چ ینم گهیبه خدا د. پدر و مادر خودم دست تنها هستن

 .یکن یسر هم م هیچرت و پرتا چ نیا

 :را به او دوخت و گفت نشینگاه غمگ فرزانه

 گم؟ یم دورغ

 بایشــد غــم نگــاهش حــالش را گرفــت امــا او شــک رهیــمغمــوم او خ يهــم بــه چهــره  بایشــک
ــ  ــود و ه ــچ چیب ــ  ری ــت ب ــازه نداش ــاز  شیاج ــهیدق کی ــد  ق ــاراحتش کن ــت و . ن از جابرخاس

 :کرد و گفت نیزم يفرزانه را هم وادار به برخاستن از رو

 .دمیم حیزنم و ماجرا رو براش توض یامروز به برادرت زنگ م نیخودم هم اصال

خـودش نذاشـته تـا درسـت      يلحظـه وقـت آزاد بـرا    هیـ اون کـه   ؟یبهـش بگـ   يخـوا  یم یچ
ـ   . با خـانواده اش غـذا بخـوره    یو حساب ـ کنـه   یحـاال قبـول م ـ  ادیـ ب یچنـد وقتـ   هی مامـان   شیپ

ــ ــا م ــا؟ حرف ــ یو باب ــه اش درگ. بایشــک یزن ــاون هم ــو بانکــه ری ــارش ت ــه . ک خــانمش هــم ک
ـ         ـ  و سـه ینو یصـبح بـه صـبح بـرا بچـه هـا نامـه م ـ یب یمـ . ره سـر کـارش   یم چقـدر کـانون    ین

 .خانواده شون گرمه

 :شده بود گفت دیکه از برادر فرزانه ناام بایشک

 ؟یخواهرت چ خب

 :افسوس تکان داد و گفت يبه نشانه  يسر فرزانه

ـ بـود کـه هرچنـد وقـت      یشناسـ  فـه یاگه دختـر خـوب و خـواهر وظ    اون  دنمونیـ بـار بـه د   هی
 . خودشه ییابیسالن ز ریاومد اونم در گ یم

 :نگاهش کرد و گفت يبافکریشک
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از پـدر و مـادرت نگـه     یتـون  یتـو کـه تـا ابـد نمـ      ؟یبـاالخره چـ  . شـه  یکـه نمـ   ينطوریا خب
 .یکن يدار

 نیبگـذرم همونطـور کـه اونهـا همـ      زمیـ مـن حاضـرم بـه خـاطر اونـا از همـه چ      . تـونم  یم چرا
 .کارو در حقم کردن

 . بابا تو امروز زده به سرت برو

 :او خنده اش گرفت و گفت یالیخ یب از

 .دست از سرم بردار يدوست دار یتو رو جون هرک بایشک

 :باز گفت یشیبا ن بایشک

حرف نزن يطور نیپشت سر بابک ا تیترب یب ا. 

 :او گرفت و گفت ياز بازو یشگونیبرده بود ن بایشک رکانهیبه طنز ز یکه پ فرزانه

 . ره یدلش غش م يچطور نیبب ادیاسم بابک م تا

 ...فرزانه

نبـود کـه    یدارم و فرزانـه هـم کسـ    ازیـ فرزانـه مـن بـه کمکـت ن     یعنـ یمدل صـدا کـردن    نیا
 .را نفهمد نیا

 ؟يخوا یازم م یچ دوباره

 :باز شد و گفت بایشک شین

 ؟یگ یمنو بابکو به مامان م ییآشنا يماجرا تو

ــا تعجــب نگــاهش کــرد فرزانــه پــس حــرفش . نداشــت یچشــمانش کــه اصــال ســر شــوخ. ب
 .دخترانه نبود يها یشوخ گرید

 د؟یصبر کن گهیمگه قرار نبود تا سال د ،يشد خل

 .آقا بابک اثر گذاشته يرو يحامد بدجور ماتومیاما اولت چرا

 .گفتند یرا م زیمقدمه همه چ یو ب عیقدر سر نیا دینبا. فکر کرد یکم فرزانه
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 ؟یگ یخودت نم چرا

 .شه ینم روم

 :او دلش ضعف رفت و گفت یهمه سادگ نیا از

شه یمگه تو خجالت هم سرت م...  ا. 

 دیبال به جان خود خر شهیمثل هم و
 
 

اش را بـه پـدر و مـادرش     ییآشـنا  يتوانسـت مـاجرا   بایفرزانـه، شـک   يبـا کمـک هـا    باالخره
ــبگو ــرا . دی ــادرش ب ــدر و م ــه پ ــات يالبت ــد طــور  یلحظ ــات و مبهــوت نگــاهش کردن ــه  يم ک
ـ  ـ امـا بـاالخره ا  . هـم بـه درسـت بـودن کارشـان شــک کـرد      فرزانـه   یحت مسـعود بـود کــه    نی

 :سکوت را شکست و گفت

ـ     . یو مـاجرا رو گفتـ   يدخترم، خوشحالم کـه بـه مـا اعتمـاد کـرد      ـ ـ  یامـا اجـازه بـده تـا ت  یت
 .لهیبذارم باالخره اون برزگ فام انیگل رو هم در جر

ـ    يسـر  یاز خوشـحال  بایشـک  اتــاق . اتـاق خـود شـدند    یه راهـ تکـان داد و پـس از آن بــا فرزان
ــود  ــترك ب ــان مش ــت و . ش ــدو تخ ــم کی ــتحر زی ــه ا ری ــه   يو کتاخان ــاه ب ــه گهگ ــک ک کوچ

 :تختش ولو شد و گفت يرو بایشک. شد یبه آن اضافه م دیجد يپدر عضو ي لهیوس

 کردن؟ یچند لحظه مات و مبهوت بهِم نگاه م يدونم چرا مامان و بابا برا ینم

 :مشترك شان برداشت و گفت ياز کتابخانه  یکتاب فرزانه

 .یاونا دوست داشتن تو با حامد ازدواج کن. يمتوجه نشد چطور

 :نگاهش کرد و گفت یجیشد و با گ زیخ میتخت ن يرو بایشک

 . یگ یم يزیچ نیهمچ هیمگه عقلت کم شده دختر که ! با حامد من

 :به او زل زد و گفتبود  شیبر حرف ها يدییمحکم که مهر تا یبا نگاه فرزانه

 ؟ينشد یچیتو متوجه ه یعنی
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دوســتش ســر در  بیــعج يخواســت از حــرف هــا یهــم صــاف نشســته بــود مــ بایشــک حــاال
 .اوردیب

 مثال؟

ــه ــابش را ورق ورق     فرزان ــت و همــان طــور کــه کت ــارش نشس ــد کن ــه ســمتش آم ــان ب خرام
 :زد گفت یم

 .کرد یآماده م يزیگفتن چ يگل همه اش تو و حامد و برا یت یت که

ـ    دهیشـ یاند نیـ بـه ا  شـه یبلـه هم . فکـر فـرو رفـت    به ـ  یبـود کـه ت را از آن دو  يزیـ گـل چ  یت
ـ         . کنـد  یپنهـان مـ   نبــرده  یامـا او آنقــدر سـر بـه وا بـود کـه بــه مفهـوم رفتـار مـادربزرگش پ

 .بود

ـ تـازه اگـه ا  . نشـدم  یچـ یه يکن مـن متوجـه    باور ـ  نی درسـت باشـه،    یگـ  یکـه تـو مـ    یحرف
تـازه  . سـت ین زایـ چ نیـ اصـال تـو فکـر ا    چـاره یحامـد ب . ن اوناسـت سـاخته و پرداختـه ذهـ    نیا

ــاش ســراغ   ــه مطمــئن ب ــ يهــا یاز همکالســ یکــیاگــه بخــواد ازدواج کن ــه . ره یخــودش م ن
 .رمیگ یم سانسمویمن که به زور دارم ل

 :کتاب را بست و با بهت به او ز زد و گفت فرزانه

 ؟يدار یتیذهن نیواقعا در مورو حامد همچ تو

 :گفت تیبا قاطع بایشک

ــاون اگــه بخــواد چ. شناســمشیم یآره چــون از بچگــ خــب  چکسیهــ ارهیــرو بدســت ب يزی
 . ستیجلو دارش ن

ــه ــد  فرزان ــوز ش ــمانش چ . مرم ــه چش ــت ــ  يزی ــان م ــورد یتک ــچ. خ ــل  يزی ــمث ــف  کی کش
 .بزرگ

 .منتظره دیشا
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کـه بـا بابـک قـرار گذاشـته       يبکنـه همـون روز   يخواسـت کـار   یاگـه مـ  . وونـه ید یچ منتظر
ــ میدبــو ــ کــردیم يکــار هی ــحــاال د. زدیــم یحرفــ ای تــازه اون بابــک رو . ياشــتباه کــرد يدی

 .بذاره شیکرد تا هرچه زودتر پا پ قیتشو

 :تخت گذاشت و گفت يکتابش را رو فیبالتکل فرزانه

ــ   هیــ. ارمیـ کـه ســر از کـار شــما دختـر عمــو پسـر عمــو در نم     مـن   یروز اونقـدر بــه هـم زل م
ـ  ن،یچـاك همـ   نهیکـنن عاشـق سـ    یکـه همـه فکـر مـ     نیزن بـاال   نیروز هـم بـرا هـم آسـت     هی
 .دیزنیم

 .یگفت یگم پشت سرش چ یفرزانه بذار حامد برگرده، م يدرآورد زبون

 . نیکن یکار م یچ نیداره شماها دار یجون، اصال به من چه ربط باینه شک نه

ــس ــردرگم  پ ــه س ــد هفت ــادر شــک  یاز چن ــدر و م ــاالخره پ ــرا بایب ــاجرا را ب ــ يم ــ یت ــل  یت گ
 ادیــگــل کــه بــه او زل زده بــود را از  یبــ یمتفکــر بــ يهرگــز چهــره  بایشــک. دادنــد حیتوضــ
ـ ا دنیاز شـن  بایاو هـم مثـل پـدر و مـادر شــک     دیرســ یبـه نظـر مـ   . نبـرد  خبـر شـوکه شــده    نی
ـ   میاما بـاالخره همـه تصـم   . است شـتابزده   يبابـک قضـاوت هـا    يآمـدن خـانواده    اگرفتنـد ت

ــد و منتظــر  ــ. بماننــدرا کنــار بگذارن ــار يبابــک روز يخــانواده  یطبــق قــرار قبل  خشیکــه ت
را  يمطــرح شــد و قــرار بعــد هیــاول يصــحبت هــا. کــرده بــود آمدنــد نیــیگــل تع یتــ یرا تــ

 ناختهــم شــ يرفــت و آمــدها دوخــانواده بهتــر رو نیــبــه مــاه بعــد موکــول کردنــد تــا در ا
احسـاس نوشـکفته را    نیـ هـم بـه اتـاقش رفـت تـا ا      بایبعـد از رفـتن مهمانهـا شـک    . کننـد  دایپ

ـ        . با فرزانه قسـمت کنـد   ـ  یهنـوز در حـال صـحبت بـا فرزانـه بـود کـه ت گـل در زد و وارد   یت
 :به احترام مادربزرگش از جا برخاست و گفت. اتاقش شد

 .فعال خداحافظ. زنم یجان من بعدا بهت زنگ م فرزانه

 :تخت نشست و بدون مقدمه گفت يگل کنارش رو یت یت
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ـ منــو   تــو  اون موقــع کــه آقابزرگــت اومــده بـــود     . ينــداز یخــودم م  يهــا  یجــوون  ادیـ
 .من، حال االن تو رو داشتم يخواستگار

درســت مثــل . مــادربزرگش گذاشــت درســت مثــل همــان وقــت هــا  يشــانه  يرا رو ســرش
 .آورد یگل پناه م یت یبه ت یچوقول يکرد و برا یکه با حامد قهر م ییوقت ها

 .یشه امشب کنارم بخواب یگل م یت یت

 :کرد گفت یرا ناز م شیگل ممان طور که موها یت یت

 ن؟یکرد یدعوا م نیکدومتون کنار من بخواب نکهیاون وقتا که با حامد سر ا مثل

 :و گفت دیکش یآه بایشک

 .نشده دلم براش تنگ شده یچیه هنوز

ـ با. نـوه اش متعجـب بـود    ییتنـاقض گـو   نیا از ـ  دی ـ  يزد کـار  یمـ  یحرف ـ با. کـرد  یم  یمـ  دی
 .است دهیچرا حامد را ند دیفهم

 .يکرد ریکارت منو غافلگ نیبا ا تو

ـ    يحرف ها با بـود امـا    افتـه یفرزانـه حـاال خـوب منظـور مـادربزرگش را در      شیچنـد وقـت پ
 :خود را به ندانستن زد و گفت

 گل؟ یت یکار ت کدوم

 .یکن یحتما حامد رو انتخاب م یازدواج کن يکردم اگه بخوا یفکر م شهیهم من

ــار ــادربزرگش ان انتظ ــت م ــداش ــد  نی ــرفش را بزن ــدر رك ح ــود . ق ــه ب ــا او گفت ــاف و . ام ص
 پوست کنده گفته بود چرا حامد نه؟

 گل؟ یت یت يفکرو کرد نیا چرا

ــون ــردم چ ــون ک ــ. بزرگت ــما از بچگ ــد  یش ــزرگ ش ــم ب ــا ه ــهی. نیب ــر   ادت ــا آخ ــتونا ت تابس
ــ ــ التیتعط ــود  شیپ ــن ب ــه مــ   ن؟یم ــتن ک ــع رف ــک مــ   یموق ــون زار زار اش ــد هردوت  یش

 ن؟یختیر
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ــا ــ يحــرف هــا ب ــ یت ــه ناگــاه بابــک و درخواســتش را فرامــوش کــرد و پــا برهنــه   یت گــل ب
 .شان یدر خاطرات کودک دیپر

 . خراب شد زیاما با رفتن حامد همه چ. ریبه خ ادشی

 :کرد و گفت يحرفش پافشار يگل بدون توجه به حال خوب او باز رو یت یت

ــرا ــرا چ ــد و ب ــدگ يحام ــرد تیزن ــاب نک ــه د ؟يانتخ ــک چ ــدر باب ــد پ يدی ــه در حام ــک  دای
 ؟ينکرد

بابـک  . دانسـت چـرا بابـک را انتخـاب کـرده اسـت       یاصـال نمـ  . بدهـد  یبـود چـه جـواب    مانده
ــرا ــازگ شیب ــ یت ــ گــرید. نیداشــت هم ــیدل چیه ــت یل ــود. وجــود نداش ــازه ب ــک ت ــل . باب مث

 .يدیلباس ع

راسـتش  . باشـه  ينطـور یخـودش خواسـت کـه ا    یعنـ ی. پسـرعمو بـود   هیـ بـرام   شـه یهم حامد
 . حامد چند ماه قبل با بابک مفصال صحبت کرد. میهست که ما بهت نگفت يزیچ هی

 :مغموم گفت ییگل با صدا یت یت

مثـل مـرغ سـرکنده     التیفهمـم کـه چـرا حامـد تـو تعطـ       یحـاال مـ   دن؟ید گرویاونا همد پس
 یمـ  یـی زاینشسـته بـود و چ   قیـ شـب تـا صـبح تـو آالچ     هیـ کـه   دمیـ خـودم د . زد یبال بال مـ 

 .نوشت

ــ  حامــد ــ دونیــبــابکو از م يجــور هیــخواســت  یاگــه منــو بــه عنــوان همســرش م  یبــه در م
 . میهم باش يکارو نکرد چون دوست داره ما فقط دوتا دوست خوب برا نیاما ا. کرد

 :چانه اش را خاراند و گفت يگل فکر یت یت

 .بگم یدونم چ ینم

 یاحساســ. پنهــان نشــده اســت یســاو و حامــد احسا نیکــردب یمــادربزرگش را قــانع مــ دیــبا
 .کند يباشک باز میشان قا نیکه ب ستین
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ـ امـا بـاور کن  . تـونم تـو چشـماتون بخـونم     یمـ  نـو یا نیموضـوع نـاراحت   نیاز ا شما  چیمـا هـ   دی
 .میبه هم نداشت ينظر

 :درنگ گفت یگل ب یت یت

 .تونم باور کنم یکه نم نجاستیا مشکل

 ؟يبر شیمرحله پ نیکه باعث شد تا ا يدید یچرا؟ شما از ما چ آخه

 :زد گفت یکه در کالمش موج م یگل با افسوس یت یت

 .تونم یتونستم بگم اما چه کنم که نم یم کاش

 .آورد یسر از کارش در م دیبا. حرف مادربزگش به شدت کنجکاو شده بود از

 ؟يشد یبیجور عج هیگل؟ چرا شما امشب  یت یت یبگ یتون ینم چرا

 .بشم یکس ونیمد يآخر عمر نیخوام ا یدختر که نم نپرس

 .نگفت يزیچ گریاو سکوت کرد و د يدر بهت حرف ها بایشک و
 
دل  یاز همـان بچگـ   بایعـادت بـه خـواب بعـداز ظهـر کـه شـک       . گل هنـوز خـواب بـود    یت یت

ــ ــت یخوش ــا. از آن نداش ــت ه ــد و    ییوق ــادربزرگش دراز بکش ــار م ــود در کن ــور ب ــه مجب ک
آنقــدر بــزرگ  گــریامــا حــاال وضــع فــرق کــرده بــود د! ش گــوش کنــدبــه کنســرت خــروپف

ـ .باشـد  شـته ندا ياز مـادربزرگش حـرف شـنو    طنتیشـ  يشده بـود کـه بـرا    سـرو صـدا از    یب
حـوض نشسـته بـود و دسـت      ي هیدر پاشـو . رفـت و خـود را بـه فرزانـه رسـاند      نییپله ها پـا 

 .شست یرا م شیو رو

 . مینیخوشمزه بچ یطالب هیاز تو باغ  میبر ایب فرزانه

 .بشه ریترسم د یم. بعد میدکتر رو برس يآقا نیاول حساب ا بذار

ــ ي هیامــروز بــه همســا نیخواســتند همــ یمــ. شــده بــود نیــیهمــان روز تع امــروز ســر و  یب
 .درس پس بدهند شانیصدا
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 :کنارش نشست و گفت ينقص شان افتاده بود جلد یب ينقشه  دیکه با بایشک

 ست؟یخونه ن یمطمئن

 :آب دستانش را تکاند و با رطوبت آن صورتش را مرطوب کرد و گفت زانهفر

وقــت  ریـ هــم مجبـوره تــا د  چـاره یاقــدس خـانم ب . رونـه یبابـا چهارشـنبه هــا تـا غــروب ب    آره
 .براش خونه بپا باشه

 ؟یشبکه محل یدختر، باز رفت هیبپا چ خونه

 :نکرد و گفت یتوجه بایشک يآنقدر در نقشه شان غرق شده بود که به طناز فرزانه

 .یکن یم یاگه بخوام منتظر تو بمونم تا صبح وراج افتیب راه

 :گل دوخت و گفت یت ینگاه حسرت بارش را به باغ ت بایشک

 شه؟ یم یچ یطالب پس

 .باشد يجد يا قهیدق يتوانست برا ینم ایاصال گو. کرده بود یفرزانه را عصب باز

 .تو حلقت زمیر یخودم م میبذار برگرد يبخوره اون شکمت، جون به لبم کرد کارد

 .را باز کرد ششیشد و ن فوریاو ک تیعصبان از

ـ تـو هـم   . صـبر کـن شـالمو سـر کـنم     . بداخالق چقدر  يدیـ وقـت د  هیـ سـرت کـن    يزیـ چ هی
ـ  یاون جنگـل غـش کـرد اونوقـت کـ      دنیـ جوون مردم با د خـواد جـواب کـس و کارشـو      یم

 .بده

 :شده اش گفت دیکل يدندانها انیاز م فرزانه

 يکــم جــد هیــ يخــراب کــار میــر یمــ میــمــثال دار. افــتیراه ب يام کــرد ونــهید بایشــک يوا
 .باش

 .کنم حاال گفته باشم یخونه باشه پوست از سرت م انفریبه قرآن اگه ک فرزانه

 :از منابع موثقش گفت نانیبا اطم فرزانه
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بگـو تـا بـا هـم مـرورش      نقشـه ات رو   گـه یدور د هیـ حـاال  . تخـت  الـت یخ. سـت یبابا، ن ستین
 .میکن

 .باز شده بود گریاز هر موقع د شتریهم ب بایشک شیبود و ن يخرابکار وقت

ــ  یو تــاب میداریــســطل رنــگ برم هیــ اول  یکــه گوشــه بــاغ گذاشــته و موقــع مطالعــه روش م
ــ فــوریو ک نهیشــ ــ یم ــگ م ــ یشــه رو رن ــدتا مارمولــک و چنــدجور جــک و  . میکن بعــدش چن

اون هــر  یحــاال تــو مطمئنــ. کنــار در ذارهیــتــو کفشــش کــه م میکنــ یرو ول مــ گــهیجونــور د
 .نهیش یروز رو تابش م

 .بابا آمار کاراش دستمه آره

 :نگاه موشکافانه اش را به او دوخت و گفت بایشک

 چرا آمار کاراش دستته؟  ؟یگفت یچ دیببخش

 :نگاهش کرد و گفت تیبا عصبان فرزانه

 .تا احسان برنگشته فتیب راه

ــه طــرز خنــده دارلباســش  قــهی و ــه . کشــان کشــان او را بــه راه انــداخت يرا گرفــت و ب خان
ـ   دهیچسب انفریک ي ـ  یبه بـاغ ت ـ     نیگـل بـود بـه همـ     یت حصـارها   ياز ال یخـاطر آنهـا بـه راحت

ــد و وارد امــالك او شــدند  ــاب   . عبــور کردن ــگ کــردن ت ــا ســرعت مشــغول رن طبــق نقشــه ب
ـ  بـا رنـگ   دیـ داده بود تـا رنـگ جد   یبیفرزانه ترت. شدند مـو نزنـد و الحـق سـنگ تمـام       یقبل

ــود ــه در ا. گذاشــته ب ــد ک ــهرچن ــ   نی ــش مهم ــدس خــانم هــم نق ــالش مســتمر اق ــایرا ا یت  ف
ــود ــه متوجــه نشــدند اتومب  ! کــرده ب ــد ک ــآن دو آنقــدر نگــران بازگشــت احســان بودن او  لی

ــه .عمــارت پــارك اســت و او اصــال خانــه را تــرك نکــرده اســت  نــگیدر پارک آنقــدر کودکان
ـ  دهیکش نقشه بچـه بـود و   . تنـد رنـگ تـازه هـم توجـه نکـرده بودنـد        يبـه بـو   یبودند که حت

ــا آن زمــان پشــت پنجــره بــزرگ پــذ ! ســاده ــه تــالش  ســتادهیا ییرایاحســان کــه ت ــود و ب ب
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ـ  يکودکانه   لیـ دل نیبـه همـ  . کنـد  حیبـا آن دو تفـر   یگرفـت کمـ   میتصـم  دیـ خند یآن دو م
 :و گفت دیبه سر فرزانه کوب يا دن او ضربهیبا د بایشک. با سرو صدا از در خارج شد

ــاك ــ  خ ــر ب ــو س ــه ا  یت ــه ات فرزان ــعرض ــت  نی ــه اس ــه خون ــدا ذل. ک ــتیخ ــه   ل ــه فرزان کن
 .دهیپشت اون علفا تا مارو ند میزودباش بر. يآبرومونو برد

 يخزنـده هـا   يکـه حـاو   یآنقدر هول و دسـتپاچه شـده بـود کـه فرامـوش کـرد ظرفـ        فرزانه
ــردارد ــود را ب ــا مکافــات پشــت حصــارها پنهــان شــدند تــا شــاهد   بــاالخره. جــور و اجــور ب ب

ــاب . شــاهکار خــود باشــند ــب و کت ــر ل ــد ب ــ یاحســان لبخن ــه آن دو کــه  یدر دســت ب توجــه ب
ــیخ ــهیمبتد یل ــاه گ   ان ــا پن ــف ه ــت عل ــخره پش ــهو مس ــد رو رفت ــتین يبودن ــاب  مک ــار ت کن

امــا . انــداخت و بــه ظــاهر مشــغول مطالعــه شــد يگــرید يرا رو شیاز پاهــا یکــینشســت و 
ــ  يصــدا ــر م ــدام غ ــه م ــه را ک ــرا رو یفرزان ــس چ ــ  يزد پ ــوح م ــه وض ــت را ب ــاب ننشس  یت

ــا درس خــوب یبــه دنبــال راهــ. دیشــن ــه آن دو بدهــد یبــود ت ــه ظــرف . ب ناگهــان چشــمش ب
بــه ظــرف برخــورد  یاتفــاق یلــیخ شیوانمــود کــرد کــه پــا يطــور. ادخزنــده هــا افتــ يحــاو

فرزانــه . بــه تکــاپو افتادنــدکــه دخترهــا  دینکشــ یطــول. کــرده و آن را واژگــون کــرده اســت
ـ  دنیبا د کـه احسـان    دیکشـ  یبنفشـ  غیـ آمـد ج  یکـه بـه سمتشـان مـ     يقـواره ا  یمار دراز و ب

ــا صــدا اودهــان  يدســتش را جلــو بایشــک. را وادار بــه لبخنــد زدن کــرد کــه  ییگذاشــت و ب
 :گفت دیشن یخودش هم به زحمت م

 .میهست نجایفهمه ما ا یبه سرت ساکت باش اآلن م زده

 :فرصت استفاده کرد از جابرخاست و گفت نیاز ا ناحسا

 اونجاست؟ یکس

ــا ــدا  ام ــاه ص ــه ناگ ــت و از م  يب ــوا خاس ــه ه ــه ب ــگوشــخراش فرزان ــرف   انی ــه ط ــا ب ــف ه عل
 :و گفت دیاحسان دو

 ...انفریک يآقا دیریتو رو خدا جلوشو بگ يوا
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 :را باال داد و گفت شیابرو يتا کیکنجکاو به خود گرفت و  يچهره ا احسان

 !ن؟یحصارها اومد يکه من متوجه نشدم؟ از ال نیاومد یفرزانه خانم؟ ک دییشما

 :گفت دیایکه کم مانده بود اشکش درب فرزانه

 . دیرو ازم دور کن یحرف زدن با من اون مار لعنت يجا به

 غیــبــود کــه ج باینوبــت شــک نبــاریا دیبــه گــوش رســ يگــرید غیــج يهنگــام صــدا نیهمــ در
سـر   شیخـود بدانـد پـا    نکـه یامـا بـدون ا  . بـردارد  زیـ فرزانـه خ  سـر دهـد و بـه طـرف     يبلند

ــه   ــورد و در برک ــوچک يخ ــه در نزد یک ــیک ــاد  یک ــود افت ــان ب ــور ا. ش ــهیتص ــف آن  نک نص
ــد    ــند باعــث ش ــرده باش ــاه ب ــه پن ــه آن برک ــا ب ــده ه ــگــرفتن ج تخزن ــد شــانیهردو غی . ش

 دندیکشــ یمــ غیـ آن دو ج. دیکشــ یمــ غیـ بــود و ج دهیاحســان را سـفت چســب  يفرزانـه بــازو 
ـ   يوسط فقط احسـان بـود کـه بـا صـدا      نیو ا توانسـته بـود درس    نکـه یو از ا دیـ خند یبلنـد م

ــاز یخــوب ــه آن دو دختــر ب ــود گوشیب ــا. بدهــد خوشــحال ب ــاآلخره پــس از دق احســان  یقیب
 :غلبه کرد و گفت شیهابر خنده  یکم

 .تموم شده کمکتون کنم دنتونیکش غیاگه ج دخترا

 دنیــبرکــه نشســته و بغــض کــرده بــود و فرزانــه هــم بــا دمجســمه درون  کیــمثــل  بایشــک
 :لرزان گفت ییحال و روز دوستش با صدا

 .مینکن يکار احمقانه ا گهید مید یقول م دیرو خدا کمکش کن تو

 د؟ینذاشته باش نمیبمب تو ماش هی گهیکجا معلوم که دفعه د از

ـ بـا د  فرزانه ـ  شیپـا  ریـ کـه ز  يمـار  دنی  يو بـازو  دیکشـ  یغـ یداد ج یو جـوالن مـ   دیـ خز یم
 :و گفت دیاو را سفت تر چسب

 ...کنم یم دیبخواه يهر کار... تورو خدا يوا

 :بارش را به او دوخت و گفت طنتینگاه ش احسان

 ؟يکار هر
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 :فرزانه بدون فکر گفت و

 .يبه خدا، هر کار آره

 :گفت دانستیم يباز نیکه خود را برنده بالمنازع ا احسان

 .کنم کبود شده باشه یکه فکر م ياول بازومو ول کن چون اونقدر فشارش داد خب

ــه ــره ا    فرزان ــا چه ــود ب ــده ب ــود آم ــه خ ــازه ب ــه ت ــازو يک ــت زده ب ــرد و  شیخجال ــا ک را ره
 :گفت

 .دیببخش

 :را ماساژ داد و گفت شیبازو یکم احسان

 .نداره سرکار خانم یاشکال

ــت شــک حــاال ــه و فغــان ســر بد  باینوب ــود کــه نال ــا تمــام چــابک ب ــوز  یهــد چــرا کــه ب اش هن
 .دیایب رونینتوانسته بود از برکه ب

 .کنم یکمکم کن دارم سکته م ایب يدوست دار یجون هر ک فرزانه،

ــه ــ   فرزان ــار ب ــت آن م ــود از دس ــته ب ــوز نتوانس ــه هن ــه موقع یک ــواره ک ــق ــون تی اش را  یکن
 :فتگ ابدینجات  دیخز یسو به آن سو م نیدرك نکرده بود و مدام از ا

 .دارم ازیمن خودم به کمک ن يکار يکجا

 : لباسش را باال داد و گفت نیآست احسان

 يامــا بعــدش هرکــار دیبــامزه خــالص بشــ يخزنــده هــا نیــکــنم تــا از شــر ا یمــ ـــکمکتون
 .دیانجام بد دیکه گفتم با

 :دانست گفت یحرفها م نیکه خود را زرنگ تر از ا بایقبول کرد اما شک فرزانه

 ریــرو ز یکــیهــوس کــرده باشــه کــه ســر  انفریــک يآقــا دیشــا وونــه،یرو باشــه د یچــ یچــ
 م؟یقبول کن دیما با میآب کنه و ازمون بخواد همدستش بش

 :گرفت و گفت شیکه هنوز لبخند بر لب داشت راه خانه اش را در پ احسان
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 .خب خانم ها با اجازه. دیندار ازیشما جاتون راحته و به کمک ن نکهیا مثل

 :زد و گفت یجست فرزانه

ـ    وونـه ید آخه ـ  یچـرا چونـه م تـو اون لجـن زار، خـودت هـم      امیـ ممکنـه ب  ریـ مـن کـه غ  . یزن
 . یکن یموقع م یپس چرا نطق ب رونیب يایب ییتنها یتون یکه نم

 :در چهره گفت یبا اخم بایشک

و مـارو تـو    يبـا منـه کـه آمـار غلـط داد      یکـ یباشـه حسـاب تـو     ادتیـ اما فرزانه خانم . قبول
 .یدردسر انداخت

 :سرداد و گفت يخنده ا احسان

 ن؟یکردن نقشه تون در تکاپو بود یعمل يشما دوتا از مدتها قبل برا پس

ـ اصـال هـر چ  . بـاز شـد   بایشـک  شین باز شـد او را   یشـان مـ   ییکـه مربـوط بـه سـربه هـوا      يزی
 .آورد یسر ذوق م

بعــد مواخــذه  نیاریــدر ب يال گــل و نیــا يرو از تــو چــارهیشــه خــواهش کــنم اول مــن ب یمــ
 . دیمون کن

ــه او کمــک کــرد تــا از برکــه خــارج شــود  یدســت احســان ــلبــاس . دراز کــرد و ب دســت  کی
او انـداخت و نتوانسـت خنـده     يبـه سـرتا پـا    یفرزانـه نگـاه  . شـده بـود   یکـامال گلـ   دشیسف

 ؟يچقدر ماه شد. شده بود یگل شیسر تا پا. اش را مهار کند

 :و او را در آغوش گرفت و گفت اوردیهم کم ن بایشک

 .ستمین دیهمه تمج نیا قیمن ال زمیاز خودته عز یخوب

ــود و بــه کارهــا ســتادهیا احســان ــا خشــونت او را بــه عقــب . دیــخند یآن دو مــ يب فرزانــه ب
 :هل داد و گفت

 .افهیو ق ختیر نیاونم با ا. خونه میبر يحاال چطور بایشک يمون کرد چارهیب
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ــ يتــک ســرفه ا احســان ــود تنب گــریحــاال د. رد و آنهــا را متوجــه خــود کــرد ک ــتش ب ــوق  هی
 .شان کند

 نرفته؟ ادتونیخانم ها قولتون که  خوب

ــک ــا ترد بایش ــه ب ــو فرزان ــه دی ــد ن ــد. گفتن ــان لبخن ــهیپ يو احس ــاند و   روزمندان ــب نش ــر ل ب
 :گفت

 د؟ییایپس لطفا همراهم ب خوبه

 :گفت دیبا ترد فرزانه

 د؟یبر دیخواه یشه بپرسم کجا م یم

 .کارش لج آن دو را در آورده بود نیزد و با ا یهنوز لبخند م احسان

 :و گفت اوردیطاقت ن گرید بایشک

 ن؟یخوا یم یما چ از

 :گفت احسان

 ادتونه؟یداد رو  هیکه اقدس خانم به من هد يغاز اون

ـ  . تا تهش را خوانـده بودنـد   گرید ! اقـدس خـانم را نشناسـند؟    يشـد غـاز پـر مـدعا     یمگـر م
 :با التماس گفت بایشک

 ...نه يوا

 :بر لب نشاند و گفت يلبخند احسان

پـدر   ينـا یآخـه بـا بچـه هـاش رفتـه تـو زم      . دیـ ریخـوام کـه اون غـازو بگ    یمن از شما م خب
 .فرزانه خانم

 :وار رفت و گفت نیزم يرو بایشک

 د؟یشه منو دوباره به اون برکه برگردون یم دکتر

 :از استدالل خنده دار او لبخند بر لب نشاند و گفت احسان
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 کجا رفته سرکار خانم؟ شجاعتتون

ـ    یمحشـ  يان هـم در مقابـل غـاز   ! شجاعت؟ ! داشـته  یکـ یزیف يریـ و زمـان درگ  نیکـه بـا زم
 :فرزانه گفت

ـ باشـه بـا    یموافقم هرچ بایبا نظر شک منم ـ     هی شـه کنـار اومـد تـا اون غـاز       یمـار راحـت تـر م
 .م و آدم دعوا دارهکه با عال یوحش

 :کرد گفت یکه آنجا را ترك م یدر حال احسان

 يهـر کـار   دیـ چـون خودتـون گفت   سـت ین رفتـه یهـم پذ  يعـذر  چیمنتظرتون هسـتم و هـ   من
 .نید یکه بگم انجام م

 :ملتمسانه گفت فرزانه

 ریــدوتــا دختــر خــوب و ســربه ز یباعــث ســرخوردگ دیــخواه یشــما کــه نمــ انفریــک يآقــا
 ...کنم یخواهش م د؟یباش

 :داشت لبخندش را از آن دو پنهان کند گفت یکه سع یتوقف کرد و در حال احسان

 .رمیپذ یخواهشتونو م دیکن یکه التماس م حاال

 :بلند شد و گفت نیزم يو از رو افتی یجرات بایشک

 م؟یچکار کن دیما با پس

 يخنـده   يتـالش کـرده تـا جلـو     یلـ یبـود خ  دایـ که همانطور لبخنـد بـر لـب داشـت پ     احسان
ــدش را بگ ــبلن ــه د   . ردی ــته ب ــت از مــن خواس ــادرم مدتهاس ــم ــون ا رزنیــپ دنی ــمهرب  نی

خــب . خودمــو دعــوت کــنم یــیبــودم تــا بتــونم بــا پررو يو مــن دنبــال بهانــه ا میروســتا بــر
ــ  ــون م ــاال ازت ــرا  یح ــادرمو ب ــن و م ــوام م ــام ا يخ ــبش ــوت کن مش ــدع ــمن خ. دی ــیدر ض  یل

دســت پختشــون هــم  نمیــشــرور روســتا رو بچشــم و بب يدوســت دارم دســت پخــت دختــرا
 شونه؟ طنتیمثل ش

 :و گفت دیکش ینفس راحت فرزانه
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 .میخدا رو شکر از شر اون غاز پرمدعا خالص شد خب

 :او زد و گفت يبه پهلو يسقلمه ا بایشک

ـ   یدسـت پخـت مزخـرف چـ     نیـ حـاال مـن و تـو بـا ا    . کنـه فرزانـه   لـت یذل خدا  م؟یدرسـت کن
 ؟يببر نیاز ا شترینو بآبرومو یخواست یم

 :گوشش زمزمه کرد ریز فرزانه

ــ  يزیــچ هیــاون  حـاال   یتــ يگــم مــادر برامـون غــذا درســت کنـه و بفرســته خونــه    یگفـت م
 .گل یت

 :کرد گفت یآن دو را ترك م کهیدر حال احسان

ـ  یتــ يجــوان مـن و مــادرم شــب خونـه    يخــانم هـا  خـب  در ضــمن فرزانــه . میگــل هسـت  یت
 يچــون چنــد بــار. دم یمــ صیمــن دســت پخــت مــادرتو خــوب تشــخ دیخــانم مطمــئن باشــ

 . کلک یشما بودم پس کلک ب يمهمون سفره 

ــا ــت و در حال نی ــهیرا گف ــ  ک ــان م ــرش را تک ــ یس ــخند یداد و م ــد دی ــه  . دور ش ــه ک فرزان
 :و گفت دیکوب نیلجباز پا به زم يلجش گرفته بود مثل دختر بچه ها

 .بهت گفتم یچ دمیخودم نفهم من. دیصدامونو شن يچطور. داره یگوش عجب

 :و گفت دیدستش را گرفت و دنبال خود کش بایشک

 .يکه خونه خرابمون کرد میبر ایب

 ...دستم بایشک... بایشک

 :را کنترل کند گفت تشیعصبان نکهیبدون ا بایشک

ــارو ــک زهرم ــ . بایش ــه پرس ــزار دفع ــ دمیه ــو مطمئن ــه ن یت ــان خون ــت؟یاحس ــو س ــه  يت گورب
 ؟یگفت یگور شده چ

 :و گفت ستادیدرنگ ا یب فرزانه

 .میکرد کاریتو روستا چو نندازه ما چ بایشک يوا
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 ...نجات بده نیخدا منو از دست ا يوا

 :هماهنگ کرد و گفت بایتند شک يرا با قدمها شیقدم ها فرزانه

ا ا ا چــه  اد؟یــدکتــر پرمــدعا خوشــش ب نیــکــه ا میدرســت کنــ یچــ م؟یبکنــ یچــه غلطــ بگــو
 .کنه یدعوت م خودش خودشو. پررو

 .پرافاده است يحتما از اون زنا. فرزانه مادرشو بگو یچیه خودش

 :فرصت بدهد حرف او تمام شود گفت نکهیبدون ا فرزانه

ـ . هیـ گفـت زن خوب  یمـادر مـ  . کـنم  یبابا، فکـر نمـ   نه سـن و سـالش باالسـت و اهـل      یکمـ  هی
 . ستیکالس گذاشتن هم ن

 فرزانه؟ شیدید تو

ـ     من  رونیـ از خونـه ب  ادیـ ز نیواسـه همـ   ضـه یمر نکـه یمثـل ا . هیـ گـه زن خوب  ینـه امـا مـادر م
خــوش آب و  يجــا هیــگرفــت بــه  میمــادرش تصــم هیــروح رییــاحســان بــه خــاطر تغ. ادیــنم

خونـه بـزرگ    هیـ کـه   دهیاقـدس خـانم از زبـون مـادرش شـن     . نقـل مکـان کنـه    نجایهوا مثل ا
 شهر دارن يتو
 
ـ       گـرم صـحبت در مـورد دکتـر و مـادرش بو      يقـدر  به  یدنـد کـه متوجـه نشـدند بـه امـالك ت
ــ ــ  یت ــل رس ــد دهیگ ــ. ان ــاورچ  یب ــدا و پ ــرو ص ــاورچ نیس ــو  نیپ ــه پاش ــود را ب ــوض  هیخ ح

ـ     ـ  یرسـاندند آخـر اگـر ت ـ  لیگـل آن هـا را بـا آن شـکل و شـما      یت حسـاب شـان بــا    دیـ د یم
ـ     ! بـود  نیکـرام الکـاتب   ـ     نشـا  یهنـوز کامـل دسـت و صـورت گل  یتــ یرا نشسـته بودنـد کـه ت

 :و گفت دیشان لب به دندان گز یگل ي افهیق دنیشد و با د شیدایگل پ

 ن؟یشد یختیر نیمرگم بده شما چرا ا خدا

ــار ــه نبا    ک ــود ان ک ــده ب ــود ش ــته ب ــار گذش ــاز ک ــ دی ــد یم ــس د. ش ــریپ ــان ار گ ــ يپنه  یب
 :مادربزرگش داد و گفت لیمضحک تحو يلبخند بایشک. دبودیفا
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 .تو برکه میادکه افت میزد یاطراف قدم م ينایتو زم میداشت

 :متفکر به خود گرفت و گفت يگل چهره ا یت یت

شـنا تــو لجنـا؟ در ضــمن مگـه اون برکــه تــو     دیــبر دیــبــاهم هـوس کرد  ییشــد دوتـا  چطـور 
 پاره ها؟ شیآت دیبه آب داد یدوباره چه دست گل ست؟ین انفریدکتر ک ينایزم

 :من من کنان گفت فرزانه

 گل یت یبه خدا ت یچیه

نداشــت  یرا از شــر ســواالت مــادربزرگش کــه تمــام     شــانیهردو نکــهیا يبــرا بایشــک
 :خالص کند تند تند گفت

 .میگل مهمون دار یت یگل ت یت یت

 :درنگ گفت یگل ب یت یاش گرفت و ت نقشه

 مهمون؟

 :گفت اوردیکم ب نکهیبدون ا بایشک

 .نجایا انیشام م يدکتر و مادرش برا. آره خب

 .را گوش تا گوش باز کرد ششین ضهینبودن عر یخال يبرا و

 :نگاهش کرد و گفت یگل برزخ یت یت

 .دنهیچه طرز خند نیدفعه گفتم مثل خانما بخند ا هزار

 :تو ذوقش خورده بود لبخند ژکوندش را جمع کرد و گفت يکه بدجور بایشک

 .میچکار کن حاال

 :و گفت دیهوا لبش گز یگل ب یت یت اما

 .باشه دهید تیوضع نیمرگم بده نکنه دکتر شما رو تو ا خدا

 : دیلب غر ریز فرزانه

 .شازده است نیامشب هم دست پخت هم یگل مهمون یت یت يدید کجاشو
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 :موشکافانه به فرزانه انداخت و گفت یگل نگاه یت یت

 .بچه بلند تر بگو منم بشنوم یگ یم یچ

 :از رو نرفت و گفت فرزانه

ــما ــام ن ش ــران ش ــنگ ــک دیباش ــن و ش ــرد بایم ــوس ک ــ میه ــرا  هی ــمزه ب ــام خوش ــا  يش مهمون
 .میدرست کن

 :متعجب گفت يبا چهره ا رزنیپ

 ...وا

 :آب لباسش را گرفت و گفت بایشک

ـ     یکـ یباالخره ... واهللا از  يزیـ چ هیـ هـاتون   گچـه یتـو سـر د   یکـ ی نمیـ ز یتـو سـر خودمـون م
 .میاریتوش درم

همـان جـا کنـار حـوض      بایعصـا زنـان دور شـد و شـک     دیـ بگو يزیـ چ نکـه یگل بـدون ا  یت یت
 :وارفت و گفت

ــاال ــ ح ــو  ینم ــو جل ــد ت ــو بگ يش ــاون زبونت ــ يری ــه ت ــ یک ــذا   یت ــردن غ ــت ک ــو درس ــل ت گ
 .کمکمون کنه

 :کرد و گفت یطانیش يخنده ا فرزانه

تــا  میدکتــر بــد يآقــا نیــبــه ا یدرس درســت و حســاب هیــ دیــبا. دارم يمــن فکــر بهتــر نــه
 .نکنه يما رو با زور جک و جونور مجبور به کار گهید

 :او گرفت و گفت ياز بازو یشگونیسرخ شده بود ن تیکه از عصبان بایشک

 .هیکاف يمون کرد چارهیبار که ب هینکرده همون  الزم

 .بکنه يگل کار یت یت يتونه جلو ینم گهیدفعه د نیگم ا یبه خدا راست م بایشک

 :بود گفت امدهیهم بدش ن ادیاز حرف او ز ایکه گو بایشک

 .میکن یآقا م نیبه حال ا يفکر هیتو مطبخ اونجا  میبر ایب حاال
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ـ  مطـبخ   یلیقـرار داشــت و پـر بـود از انــواع و اقسـام وســا     اطیــاز ح يگـل در گوشـه ا   یتــ یت
ــ  ـ  یکـه ت  یخشــک، مــاه ریسـ . کـرده بــود  زانیــبــه گوشـه و کنــارش آو  سـمان یگــل بــا ر یت

ــواع ادو يدود ــو ان ــ يهــا هی ــ یمحل ــ افــتیدر آنجــا  یخواســت یو خالصــه هرچــه م . شــد یم
ـ  يغـذا  جـور  کیـ شـد کـه    نیـ بـر ا  میفرزانـه تصـم   شنهادیبه پ چـرب و   يغـذا  کیـ و  یمحل

حــاال . روبــرو شــد بایبــا اســتقبال شــک یمــرغ لــونگ. حفــظ آبــرو درســت کننــد يبــرا یانیــاع
گرفتنـد قورمـه    میکلنجـار رفـتن بـا هـم تصـم      یخورشـت بـود و پـس از مـدت     یکینوبت آن 

و  اورنـد یرا هـم ب  هیمانـده سـرو تـه قضـ     یدرسـت کننـد تـا هـم بتواننـد در زمـان بـاق        يسبز
ــم ن ــهه ــ  ي قش ــود را عمل ــد یخ ــه     . کنن ــود ک ــرنج ب ــردن ب ــش ک ــار آبک ــخت ک ــمت س قس

ــا در م  ــا پ ــبختانه ب ــخوش ــ یانی ــ یت ــه خ  یت ــتم ب ــل خ ــگ ــود او ترت ری ــد و خ ــش ــش  بی آبک
 رونیـــفرزانـــه خســـته و کوفتــه از مطـــبخ ب و  بایگذشـــت و شــک  یســـاعت. کــردنش را داد 

انــد و در  دهیرســاســت کــه از راه  یآمدنــد و در کمــال تعجــب متوجــه شــدند مهمانهــا ســاعت
بـر لـب نشـاند     روزمندانـه یپ يلبخنـد  دنشـان یبـا د  انفریـ ک. مشـغول صـحبت هسـتند    قیآالچ

ـ   يو بـه نشـانه     یرکــزو يفرزانـه لبخنـد  . نمانـده بـود   يراه فـرار  گــرید. شـد  زیـ خ میسـالم ن
 :بر لب نشاند و گفت

 .خنده یداره به حماقتمون م يچطور نیبب پررو

ــک ــود   بابریش ــر ب ــرد ت ــالف او خونس ــگو. خ ــه   ای ــه نقش ــانیجد يب ــانیا دش ــه   م ــت ک داش
 .آرام بود نگونهیا

ــو ــا  خودت ــن ت ــناراحــت نک ــهیســاعت د هی ــهیق گ ــدنیاش د اف ــاال ب. هی ــح ــر ای ــاره  میب ــا دوب ت
 .بهمون شک نکرده

جاافتــاده و  یزنــ. گذاشــتند و بــا اســتقبال گــرم مــادر احســان روبــرو شــدند قیــدر آالچ قــدم
ـ   ـ  یهم سن و سـال ت ـ    یت کنـار مـادربزرگش جـا گرفـت و فرزانـه       بایشـک . داد یگـل نشـان م
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خــوش برخــورد  یلـ یمـادر احســان کــه خ . کنــار احســان را اشـغال کــرد  یهـم بالجبــار صـندل  
 :داد گفت یو خنده رو نشان م

 ییشناســم و از تنهــا یرو نمــ یکســ نجــایاز دعوتتــون ممنــونم بچــه هــا، راســتش مــن ا واقعـا 
ــ  ــر م ــله ام س ــ. ره یحوص ــرا   یوقت ــه ب ــت ک ــان گف ــون کرد  ياحس ــام دعوتم ــش ــیخ دی  یل

 .رفتمیپذ لیخوشحال شدم و با کمال م

ـ    زیـ احسـان همـه چ   دیترسـ  یکه مـ  بایشک ـ  یرا بـه مـادرش و ت  صـله یف يبـرا  دیـ گـل بگو  یت
 :دادن به بحث گفت

ــاور ــکن ب ــ دی ــه م ــا ا  یاگ ــار هــم ت ــون در کن ــتم بودنم ــدونس ــ  نی ــحالتون م ــه  یحــد خوش کن
 .کردم یدعوتتون م نیزودتر از ا

 :نگاه پرسشگرش را به آن دو دوخت و مزاح گونه گفت احسان

ــاور ــ ب ــ یم ــا با. ســرکار خــانم میکن ــام ــا دی ــگ و جونوره ــون  ياز ســطل رن ــده هــم ممن خزن
 درسته؟  میباش

 يرا رو يامــا فرزانــه آنقــدر هــول شــده بــود کــه چــا  دیــبگو يزیــاحســان خواســت چ مــادر
ــش ر ــ. خــتیلباس ــه وا   يچــا یداغ ــا جمل ــرود و ب ــوا ب ــه ه ــد دادش ب ــوختم او  يباعــث ش س

را بـر لـب داشـت بـه      ییاحسـان کـه هنـوز آن لبخنـد کـج و کـذا      . همه بـه طـرفش برگشـتند   
 :فتو فرزانه بشنوند گ بایکه فقط شک يو طور یآهستگ

ــ فکــر ــ يزشــت و خزنــده هــا يکــردم فقــط جونورهــا یم ــویتــونن ج یخنــده دار م در  غتون
 . کردم دایکار پ نیدر ا یبرم من هم تبحر خاص یم یاما کم کم دارم پ ارنیب

 :شد گفت یم دهیکه به زحمت شن یینگاه ملتمسش را به او دوخت و با صدا فرزانه

 .دیرو خدا تمومش کن تو

ـ         دیـ د یاحسان که م مادر ـ  یآن سـه مشـغول صـحبت بـا هـم هسـتند رو بـه ت گـل کـرد و    یت
 :گفت
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جوونــا از مصــاحبت بــا هــم لــذت  نیــا میو اجــازه بــد میتــو بــاغ شــما قــدم بــزن یکمــ بهتــره
 .طبع پر نشاطشون نخواهد بود ندیچندان خوشا رزنیبا دوتا پ ینیمسلما همنش. ببرن

ــتن ا  و ــا گف ــب ــه آالچ نی ــجمل ــا   قی ــاال احس ــد و ح ــرك کردن ــاف را ت ــان ک ــدر اخت ین زم  اری
 :و گفت دیکش یآه سوزناک بایشک. داشت تا سر به سرشان بگذارد

 ؟یچزون یمارو م ينطوریا يکه دار میبه درگاهت مرتکب شد یخدا چه گناه يوا

 :بر لب نشاند و گفت نیمت يلبخند احسان

 ترسند؟ یها از من م خانم

 :زد و گفت يپوزخند فرزانه

ــاور ــکن ب ــ  دی ــرمال شــدن کــار عصــر م ــه از ب ــدترک گــهیترســم د یاونقــدر ک ــار ب  بیاز اون م
 . ترسم ینم

 : و گفت دیرا نوش شیاز چا يجرعه ا احسان

 .دیمنتظر کمک من نباش نیدفعه به دردسر افتاد نیاگه ا پس

 :را زد و ادامه داد شیچا یباق دنینوش دیق فرزانه

حــاال حاالهــا فکــر شــرارت بــه  دیباشــمطمــئن  نیکــه شــما واســه مــا گذاشــت یاون شــرط بــا
 .زنه یسرمون نم

 :جابه جا شد و گفت یصندل يرو یکم احسان

 .دیشما هم تمام و کمال به قولتون عمل نکرد البته

 :گفت ستیچ زهوشیمرد ت نیدانست منظور ا یکه خوب م فرزانه

 .دیسپرد یپخت برنج رو به کاردان م دیما بود يشما هم جا اگه

 حد عذاب آوره؟ نیدوتا خانم جوان تا ا يدرست کردن برنج برا اواقعا

 :فرزانه گفت يبه جا بایشک نباریا
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ــتش ــر ن راس ــا مقص ــتیم ــه    میس ــه ک ــردن مادرامون ــه گ ــاهش ب ــگن ــدادن ادمونی ــع . ن در واق
 .میشکوفا کن ياستعدادمونو تو آشپز میدانشگاه باعث شده تا ما نتون

 .دیخون یدرس م پس

 :لبش نشاند و گفت يگوشه  یفرزانه لبخند کمرنگ بایشک يجا به

 .بشه اسمشو گذاشت درس خوندن اگه

 :کنجکاو تر از قبل گفت احسان

 د؟یهست یسال چندم. دیکن یم لیتحص يحاال تو چه رشته ا خب

 .خیخونه و منم تار یم یدامپزشک بایشک

 :موشکافانه به فرزانه انداخت و گفت ینگاه احسان

 ؟یهست یرشته ات راض از

 :پا و اون پا کرد و گفت نیا یکم فرزانه

 بگم؟ راستشو

 .البته

 :و گفت دیخند ایر یب فرزانه

ــ خــب ــد یاولــش ازش خوشــم نم ــ. اوم ــ یهرچــ یامــا وقت ــوتر م رفــتم دوســت داشــتم  یجل
 ... بدونم شتریب

 د؟یسال چندم هست حاال

 .چهارم سال

ــه ــه  فرزان ــارهیب ــ کب ــا نگران ــطراب م یب ــو اض ــا انی ــحبت ه ــکا يص ــان و ش ــپر بایحس و  دی
 :گفت

 .کنه یما نگاه م یگل يداره به لباسا انفریخانم ک میشد چارهیب بایشک يوا

 :و گفت دیمثل فنر از جاپر بایشک
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 .شون یچرا از اونجا برنداشت. کنم یمن آخرش از دست تو دق م فرزانه

 :زد و گفت يلبخند احسان

ــ شــما ــه ه ــا چیب ــه خالفکاره ــوب يوج ــار در نم یخ ــاز ک ــچطــور . نیای ــدرك  ادتونی ــت م رف
 . دیببر نیجرومو از ب

بـا گفــتن   بایحــاکم شـود و شـک   قیـ در آالچ یباعــث شـد سـکوت   بایشـک  یزنـگ گوشـ   يصـدا 
امــا هنــوز . را قطــع کــرد یگوشــ رمیــگ یباهــات تمــاس مــ گــهید ي قــهیبابــک جــان چنــد دق

ــد دق ــهیچن ــاز صــدا  ق ــه ب ــود ک ــد ينگذشــته ب ــن درام ــگ تلف ــچ شــک . زن ــه م  را بایاحســان ک
 :گرفته بود گفت

 نیــدر ا. ده یادامــه مــ ينطــوریهم یچــون اگــه بــازهم قطــع کنــ يجوابشــو بــد يبــر بهتــره
 .شه یما دچار مشکل م ییشه و هم شنوا یم تیصورت هم خودش اذ

ــه آالچ بایشــک ــاراتن گون ــم ــرك کــرد قی ــ . را ت ــتن او احســان س ــا رف ــت و  یبیب پوســت گرف
 :گفت

 ...اونم با . باشه يکردم دوستت اهل تلفن باز ینم فکر

 :گفت هینداد حرفش تمام شود و با گال اجازه

قــراره بــا هــم ازدواج  يو بــه زود باســتیبابــک نــامزد شک دیدچــاره ســوء تفــاهم شــد شــما
 .کنن

 :را قاچ کرد و درون ظرف فرزانه گذاشت و گفت بشیس احسان

 .دییبفرما

ـ    تشـکر  ـ   بایاو نســبت بـه شــک  يداور شیکـرد امــا هنـوز از پ احســان  يکــه صـدا . وددلخـور ب
 .او را به خود آورد

مصــاحبت بــا دوتــا دختــر . ام افتــادم یدوران جــوون ادیــراســتش امــروز بعــد از مــدتها بــه  ـــ
 .کنم طنتیش یجوون باعث شد تا منم کم
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 :اش را کنار گذاشت و گفت يدلخور فرزانه

 ن؟یشد ریانگار پ دیزن یحرف م يجور هی

 :به فرزانه کرد و گفت بیعج ینگاه احسان

 ستم؟ین

 :گفت ایر یب فرزانه

 .دیستین نه

 خانم جوان؟ یرو گفت قتیواقعا حق نکهیا ایبذارم  ییبه حساب آشنا نویا

 :اما صاف و صادقانه گفت فرزانه

 .بود قتیحق نیکه گفتم ع نیا ستمیاهل تظاهر ن من

 ید کــج در کــنج لبــانش مــلبخنــ نیاو را بــا همــ شــهیاصــال فرزانــه هم. بــاز لبخنــدزد احســان
 .شناخت

ــخــودم ام بــه ــه زود . شــدم از لطفــت ممنــون دواری از  يخــب طبــق محاســبات مــن احتمــاال ب
 درسته؟ ستین يخبر يحمالت انتحار

محجوبانــه ســر داد و  يانــداخت و احســان خنــده ا ریــلبخنــد بــر لــب ســرش را بــه ز فرزانــه
 :گفت

 .تو محاسباتم دچار اشتباه شدم نکهیمثل ا ـ

کــه حــاال جــزو  ینــیراســتش زم. میکنــ یبــه خــاطر کــار امــروز ازتــون معــذرت خــواه  دیــبا
تــو اون  یمــا از بچگــ. بــود بایمتعلــق بــه مــن و شــک يروزگــار ادیــامــالك شــما بــه حســاب م

ــاز  ــاغ ب ــمت از ب ــ يقس ــرد یم ــنگ   میک ــاطرات قش ــه خ ــود ک ــا ب ــد   یو اونج ــراه حام ــه هم ب
 .میداشت

 :کنجکاو و خاص گفت يبا چهره ا احسان

 !!!؟حامد
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 :چشمان احسان خنده اش گرفت و گفت يحالت گربه ا از

ــد ــرعمو حام ــک يپس ــ  بایش ــت دوران بچگ ــه یو دوس ــرارتومونو از   . مون ــف ش ــتش نص راس
ــاون  ــ . میادگرفتی ــاورتون نم ــ   یب ــم وقت ــه بگ ــه اگ ــم یش ــایا ادی ــرا  نج ــن دخت ــاد يت از  يآب

 .لرزه یحضور چند روزه اش م

 :و گفت دیخند احسان

 .نمشیبب دیحتما با گهید پس

ــاده ا حامــد ــوق الع ــپســر ف ــنم ازش خوشــتون م هی ــمطمئ ــرا. ادی ــا ب ــد يام ــبا دنشی ــ دی  کی
 .تا برگرده دیرو انتظار بکش یسال

 .کنه یم یکجا زندگ مگه

ــرا. کنــهیم یزنــدگ کــایاون ده ســاله کــه همــراه مــادرش تــو آمر خــب  يدر واقــع مــادرش ب
ــاز ــ  يلجب ــرش و ت ــا همس ــ یب ــون گر  یت ــه زور ازش ــد رو ب ــل حام ــتگ ــد . ف ــان حام اون زم

ــک  ــن و ش ــ بایشــونزده ســال داشــت م ــود زدهیهــم س ــاله ب ــت  يروز نیآخــر. میس ــه داش ک
ــ یازمــون خــداحافظ  میکــرد هیــاونقــدر گر بایاون روز مــن و شــک. ادمــهیکــرد رو هنــوز  یم

 .شد یکه چشمامون باز نم

مطمــئن شــد بــه حــد مجــاز آن  نکـه یرا در دهــان گذاشــت و پــس از ا بیســ يتکــه ا احسـان 
 :قورتش داد و گفت دهیرا جو

ــس اون ت عجــب ــهیپ ــ ک ــت  نیزم ــاطره اس ــون خ ــس با. برات ــپ ــار  دی ــالت انتح  يمنتظــر حم
 .تون هم باشم يبعد

 :بر لب نشاند و گفت يلبخند فرزانه

 چند شنبه است؟ امروز

  ؟یاعتراف کن يخوا یم هیچ

 :و گفت دیمحجوبانه خند فرزانه
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 . آره ییجوا هی خب

 :سر داد و گفت يخنده ا احسان

 هنوز خطر رفع نشده؟ پس

بفهمــه مــن بــه جرممــون اعتــراف کــردم  بایبگــم چــون اگــه شــک دیــنــه، و اصــرار نکن هنــوز
 .برهیسرمو م

 .تون در نوع خودش جالبه یدوست

کــه در لحــظ  يخــواهر. خـواهرش بــود  بایشــک. شــان؟ نــه خواهرانــه داشـتند بــا هــم  یدوسـت 
 .بود محکم و استوار تادهیاتلخ کنارش  يها

ازش  دیــبا. لباســا کــه تــن منــه نیهمــ شیکــی. رســه یبــه دادم مــ یبحرانــ طیدر شــرا بایشــک
ــ     ــه نم ــم وگرن ــو داد بپوش ــه لباساش ــم ک ــون باش ــو    یممن ــده دار ت ــا اون ظاهرخن ــتم ب تونس

ـ کنم و بـا د  يرو ادهیروستا پ لبخنـد مسـخره گوشـه     هیـ و  یخـوب  يبگـم چـه هـوا    یاهـال  دنی
 لبم بندازم ي

ــان ــرد احس ــاهش ک ــه  . نگ ــد لحظ ــط چن ــاه يفق ــگو. کوت ــ ای ــ  یم ــل از پرس ــت قب  دنیخواس
 .سوالش اجزائ چهره اش را به خاطر بسپد

 ؟یچ من

 .فتح بزرگش بود يایفرزانه گو يچرا که بهت چهره . شده بود موفق

 شم؟ ینم متوجه

 :را مهار کرد و گفت لبخندش

 رو ازت دور کردم؟ بیککه اون مار بدتر یستیمن ممنون ن از

 . متوجه سوالش شده بود حاال

 .شه یحالم بد م. دیرو نزن ختیر یحرف اون خزنده ب گهیتورو خدا د يوا

 :و گفت دیخند احسان
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ــل ــهیا مث ــر       نک ــام خب ــده و از ش ــرم ش ــازه گ ــامزدش ت ــا ن ــتت ب ــحبت دوس ــتین يص . س
 .عصرانه هم نخوردم یحت ارمیاز عزا در ب ریدل س هی نکهیا يسرکارخانم من برا

 :پوزشخواهانه برخاست و گفت فرزانه

 .دم یشامو م بیرم ترت یاالن م. فراموش کرده بودم دیببخش

 . درنگ برخاست یهم ب احسان

ـ یبچ قیـ غـذا رو تـو آالچ   زیـ شه خـواهش کـنم م   یم ـ البتـه اگـه ا  . ین درخواسـت از نظـرت    نی
 .ستین ییپررو

 :اما احسان هم همراهش به راه افتاد و گفت. ادبه راه افت دیارداریبا گفتن اخت فرزانه

ـ      ینمـ  هنوز تـو   نیمـا آتـش بـس برقـرار شـده باشـه بـه خـاطر همـ          نیتـونم بـاور کـنم کـه ب
 .یکنم تا کلک نزن یغذا نظارت م ختنیر

 :دیلب غر ریز فرزانه

نگفــتم،  يزیــخواســتم بــراش اعتــراف کــنم خــوب شــد چ یپــررو منــو بــاش کــه مــ يپســر
 .ادیکنم تا حالت جا ب یم يشد کار نطوریحاال که ا

 :که لبخند بر لب داشت گفت یدر حال احسان

 .شه یشما بد م يبرا ينطوریا آخه

ــه ــره ا       فرزان ــا چه ــان آورده ب ــر زب ــد ب ــش را بلن ــرف دل ــود ح ــده ب ــه ش ــازه متوج ــه ت  يک
 :برافروخته گفت

 د؟یدیشن یشما چ دیبگ قایشه دق یم

 :درهم فرزانه نخندد گفت افهیکرد از ق یکه تمام تالشش را م احسان

 . دمیهمه شو شن بایشه گفت تقر یم میریپرروش فاکتر بگ ياز پسر اگه

 :فرزانه صورتش را با دو دست پوشاند و گفت و

 .خوام یشدم معذرت م یادب یمن دوباره دختر ب يوا
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 .و وارد مطبخ شد دیخند احسان

 رمان رانیا

ــا پــس ــه آنهــا پ بایشــک یقیاز دق ــنج مطــبخ ا. وســتیهــم ب ــا لبخنــد ســتادهیاحســان ک  يو ب
 .زل زده بود کردندیجالب به آن دو که در گوش هم پچ پچ م

ـ از نوشـاندن جـام زهـر بـه ا     سـت یها بهتر ن خانم  يو فکـر  دیـ صـرف نظـر کن   ریـ بنـده حق  نی
 .دیمهمانان خود کن یبه حال گرسنگ

ـ بـود کـه    یمانند کسـ  بایشک ش را نداشـت  انتظـار . باشـند  ختـه یر شیـ رو خیـ سـطل آب   کی
گــل بــه مطــبخ احســان مجبــور شــد آنجــا را  یتــ یبــا ورود تــ. بــه هدفشــان ببــرد یکــه او پــ

ــرك کنــد و ا  ــت ــت نی ــتثنا یفرص ــد تالفــ    ییاس ــود تــا آن دو بتوانن ــر او را در   یب ــار عص ک
دو  ي قهیســل يمحــو تماشــا انفریــگســترده شــد و خــانم ک قیــدر آالچ ییبــایز زیــم. اورنــدیب

ـ . شـان گشـوده بـود    نیدختر جوان لبخند بـر لـب، لـب بـه تحسـ      ـ  یت گـل در کنـار خـانم     یت
دســت و  یکنــار احســان را اشــغال کــرد و بــه نــوع یجــا گرفــت و فرزانــه هــم صــندل انفریــک

ــا ــرا شیپ ــ يب ــا خونســرد. بســته شــد یهــر عمل ــه   ياحســان ب ــام ظــرف خورشــتش را ب تم
 :کرد و گفت ارفمادرش تع

ــ يادیــعالقــه ز مــادر نظــر شــما . پــس بهتــره از ســهم خــودم بگــذرم. داره يه قورمــه ســبزب
 جوان؟  يخانم ها هیچ

ـ  فرزانه را از  يظـرف قورمـه سـبز    انفریـ از جانـب خـانم ک   یاز هـر گونـه عکـس العملـ     شیپ
 :دست او گرفت و ظرف خود را کنار او گذاشت و گفت

ــا ــخــانم ک مطمئن ــ انفری ــس شــما رو بخــو يدســت خــورده  يخــواد غــذا یدلشــون نم رن، پ
ــک   ــره منــو و ش ــغول باشــ     بایبهت ــرف خورشــت شــما مش ــانم ک میبــا ظ هــم از  انفریــو خ

 .کنند لیخورشت ما م
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ـ  دنیو بـا نوشـ   دیکشـ  ینفـس راحتـ   بایشک ـ بـر اعصـاب تحر   یجرعـه آب کمـ   کی شـده   کی
. بودنـد  یبـه خطـا رفتـه بـود بـه شـدت عصـبان        رشـان یت نکـه یامـا هـر دو از ا  . اش مسلط شـد 

 :همه مشغول صرف غذا شدند اما احسان دست بردار نبود چرا که گفت

 کنند؟ ینم لیکه خودشون درست کردند م ییخانم ها از غذا ایآ

 :گل هم گفت یت یت. دوخت باینگاه مستاصلش را به شک فرزانه

چـرا   يبـود  يبچـه هـا، فرزانـه جـان تـو کـه عاشـق قورمـه سـبز          دیـ خورد یپـس چـرا نمـ    وا
 .بخور دخترم، خجالت نکش ؟يرخو ینم

ــور بــرا . برداشــت یقاشــق احســان ــا توانســت از خورشــت مزب ــه و  يکــم نگذاشــت و ت فرزان
نبــود و آن دو مبجــور شــدند از دســت پخــت خــود       يراه فــرار گــرید. خــتیر بایشــک

ــد ــ  . بخورن ــت پخت ــه دس ــم چ ــ . یآن ه ــه اول ــق را بلع نیفرزان ــقاش ــو از ز دی ــم ری ــد  زی لگ
ــه  یمحکمــ موجــود را  يداشــت تمــام فلفــل هــا دیــکــرد چــرا کــه او تاک بایشــک يپــا يحوال

لـــب و . او توجـــه نکـــرده بـــود يو بـــه هشـــدارها زنـــدیاحســـان بر يدرون ظـــرف غـــذا
ــ ــبع. ســوخت یدهانشــان م ــود اگــر نفسشــان را ب  دی ــنب ــ رونی ــا  یم ــد همچــون اژده  يدادن

طاقـت فرزانـه طـاق شـده بـود دسـت       . را بـه آتـش بکشـند    قیـ آالچ یقرون وسـط  يافسانه ا
ــا ل ــرد ت ــب ــ. آب بنوشــد یوانی ــ اام ــان پ ــکــرد و ل یدســت شیاحس ــه  وانی ــه او داد و ب آب را ب

 :گفت یآهستگ

 شـتر یب يبخـور  يشـتر یهرقـدر آب ب . تنـد خـورده   يکـه غـذا   یخوبه امـا نـه واسـه کسـ     آب
 . یبهتره خودتو با برنج مشغول کن يریگ یگُر م

ــا لبخنــدجملــه  و ــر گرفتــه  لیــمضــحک تحو يآخــرش را ب هــم  بایشــک. او داد يصــورت گُ
گــل بــا تعجــب  یتــ یتــ. داد یســر مــ ینفســ مــهین يخــورد و اوف هــا یآب مــ وانیــل وانیــل

 :نگاهشان کرد و گفت

 د؟یخور یآب م نقدریا چرا
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ــان ــا ب  احس ــرش را ت ــتریس ــا   نیش ــن پ ــد ممک ــا   نییح ــم س ــود و دور از چش  نیریآورده ب
 . خورد یرا م شیلبخند بر لب غذا

 :تعجب کرده بود گفت شتریگل که از سکوت انها ب یت یت

 .هیچ نمیشه، بذار بچشم بب یهست مربوط به خورشت تون م یهرچ

 .و فرزانه همزمان با هم به هوا خاست بایشک ادیفر

 :کرد و گفت کیبه خود نزد شتریظرف را ب فرزانه

ــیه ــتین یچ ــ س ــ یت ــل، فعال یت ــگ ــون ز تی ــامروزم ــ  ادی ــه هم ــود واس ــز نیب ــ ادی  یآب م
 . میخور

کـه بـود    یبـاالخره بـا هـر مکافـات    . خنـدان احسـان کـرد    يچهـر ه   ينگاه تندش را حوالـه   و
ــا ح. آن شــب گذشــت ــام ــانگ رتی ــر زی ــان نیت ــاجرا زم ــوع پ یقســمت م ــه وق ــتیب ــه  وس ک

ـ   بایشـک  انفریـ خـانم ک  ـ  یو فرزانـه و ت خـود دعـوت    يصـرف شـام بـه خانـه      يگـل را بـرا   یت
 :فتبر لب نشاند و گ یساختگ يلبخند بایشک. کرد

 . دیتون برامون غذا درست کن يماریکه شما با ب میستین یما راض انفریک خانم

 .از قبل خراب کرد شتریاما حال شان را ب انفریک خانم

ـ  ياون سالهاســت کـه آشـپز  . احسـانه  يکـردن غـذا برعهـده     درسـت   ییتـازه وقتــا . کنـه  یم
ـ تم يهم که اقـدس خـانم بـرا    ده وارد آشـپزخونه   یاحسـان اجـازه نمـ    ادیـ کـردن خونـه م   زی

 .آشپزخونه قلمرو حکومت احسانه. اش بشه

ــاك تــر نیــدر واقــع ا. وا رفتنــد انفریــخــانم ک يحرفهــا دنیو فرزانــه از شــن بایشــک  نیدردن
ــر ــ  يخب ــه آن دو م ــود ک ــتان    یب ــب تابس ــدان دلچس ــب نچن ــتند در آن ش ــنوند یتوانس . بش

ــه رخ آن دو بکشــد      یحــاال احســان مــ   ــت خــودش را ب ــت دســت پخ . توانســت سرفرص
 :به سکوت آنها برده بود گفت یاحسان که پ
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ــ نگــران ــا دینباش ــ يخــانم ه ــوان هرچ ــن یج ــه س ــا   گــهیازم گذشــته و د یباش ــل ســابق ب مث
 .کنم ینم يحوصله آشپز

 :که از لحن کالم پسرش آزرده خاطر شده بود گفت انفریک خانم

 . دیاما باور نکن دیبشنو

ــ و ــراه ت ــ یهم ــ   یت ــاد و هم ــه راه افت ــا ب ــوتر از آن ه ــل جل ــان از   نیگ ــد احس ــث ش ــر باع ام
 .استفاده را ببرد تیبوجود آمده نها طیشرا

ـ  يمطمئنـا بـرا  . بـود  یاعتـراف کـنم دسـت پختتـون هـم مثــل شـرارتتون عـال        دیـ با تــو  یتالف
 . دیادر رو رد نکنپس دعوت م. خورم یقسم م زم،یر یغذاتون فلفل نم

 و فرزانه را خجالت زده تر از قبل کرد بایشک و
 

ــر ــدلگ عص ــتا    يری ــه روس ــادرش ب ــراه م ــه هم ــه ب ــود فرزان ــک  يب ــود و ش ــه ب ــاور رفت  بایمج
ـ  يبـود کـه در مرتـع مشـرف بـه خانـه        یقیدقـا . نتوانسته بود همراهشـان بـرود   ـ  یت گـل   یت

ــقــدم م از دور  ییصــدا. بــرد یســرد کوهســتان لــذت مــ یخنــک و البتــه کمــ میو از نســ زدی
کـه در هـوا تکـان داده شـد      ید و دسـت یمـادربزرگ بـه گوشـش رسـ     ياز خانـه   قـا یدست دق

 یکــرد حــاال خــوب مــ زیــچشــمانش را ر. دیــدو یبــه ســمتش مــ یکــه بــا سرخوشــ يو مــرد
 :لب زمزمه کرد ریلبخندش پررنگ تر شد و ز. خودش بود دش،ید

 .یل کندوماه تحم ینتونست وونهید

و مـردد بـه او    سـتاد یا شیتمام نشـده بـود کـه بابـک تمـام قـد و نفـس زنـان روبـرو          حرفش
ــت ــم دوخ ــ. چش ــ  یمعن ــوب م ــاهش را خ ــا ا   ینگ ــود ت ــاخته نب ــا از او س ــت ام ــدانس ــد  نی ح

 :را کنترل کرد و گفت شیبابک نفس ها. راحت برخورد کند

 ؟یازم استقبال کن يخوا ینم

 :و گفت دیخند ایر یب بایشک
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 .ياومد خوش

 :دمغ شد و گفت یکم بابک

 یگــیاونوقــت فقــط م دمت؟یــچنــد وقتــه ند یدونیــم ؟یکنــیاز نــامزدت اســتقبال م ينجــوریا
 .يخوش اومد

 ؟يدیرس یک

 :اش را کنار گذاشت و گفت يدلخور بابک

 .حاال نیهم

 .خوبه

 :و گفت دنیشروع کرد به دو کردیسرش پرواز م يکه باال يپروانه ا دنیبا د و

 .نمیبب سایوا

 :شد و گفت شیتعجب کند همپا نکهیداشت بدون ا ییکه به اخالق او آشنا بابک

 .برگرد، دلم برات تنگ شده. يبسه هرچقدر ازم دور بود بایشک

ـ کنـان بـه هـوا پر    زیـ را در هوا تکـان داد و جسـت و خ   شیدستها بتوانـد پروانـه    دیتـا شـا   دی
 .ردیرا بگ

 .بایبا توام، شک بایشک

 . تر از آن بود که درکش کند الیخ یب بایکالفه بود اما شک یکم

 .ستیاالن با نیهم بایشک

ــات ــت و خ   م ــت از جس ــوت دس ــو مبه ــره    زی ــه چه ــت و ب ــد يبرداش ــم   يج ــک چش باب
 .دوخت

 م؟یانداخت ریچرا چند ماه ازدواجمونو به تاخ ما

 :از حد نرمال فراتر بود گفت یکه حاال کم ییاما بابک با صدا. سکوت کرد بایشک

 م؟یانداخت ریتو هستم چرا ازدواجمونو به تاخ با
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 :دلخور و دمغ نگاهش کرد و گفت بایشک

 .میبا هم آشنا بش شتریب نکهیا يبرا

 .خواست از زبان او بشنود تا بعد مواخذه اش نکند یم. خواست بشنود یرا م نیهم

ـ کـه   يبـا دختـر   يحاال به من بگو چـه جـور   درسته، ـ لحظـه   هی ـ  شـه یجـا بنـد نم   هی تـا   نیو زم
ــا مــن تفــاوت داره و مــنِ د  یحتــ یدوســتش دارم آشــنا بشــم؟ چطــور وقتــ وونــهیآســمون ب

ــازه نم ــاج ــو بگ دهی ــشیدستاش ــور   رم،لمس ــه ج ــمش؟ چ ــنم ببوس ــم   يک ــنا بش ــاش آش باه
 ان؟ده کوره تا از من دور باشه ه نیتو ا ادیم یوقت

 :بر چهره گفت یبا اخم بایشک

 .سوباتانه ستیه کوره ند نجایا

 :خوش حالتش فرو برد و گفت يدستش را درون موها بابک

ــنم دره ا هــر ــت يجه ــر خــراب شــده ا. کــه هس ــ  يه ــه م ــو رو از مــن گرفت  یکــه هســت ت
 ؟یفهم

 :او جا خورد و گفت یکالفگ از

 ؟یزن یداد م چرا

 :تر و تازه وا رفت و گفت يچمن ها يرو بابک

 نیــاز ا. يدیــبغلــت کــنم اجــازه نم   خــوامیم. يذاریــنم رمیــدســتاتو بگ خــوامیم چــون
 .کالفه شدم یخودت و من گذاشتن يکه برا یتیمحدود

 :از او فاصله گرفت و گفت يبا دلخور بایشک

ــ یســتین مجبــور ــم کن ــرو ســراغ  یتحمل ــرات محــدود یکــیب  ینداشــته باشــه کســ تیکــه ب
 .جلوتو نگرفته برو

 :ند و گفتاز جا برخاست و خود را به او رسا زیبا خ بابک
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ــه ــور آخ ــ يچط ــرم وقت ــهید یب ــاز وون ــا يب ــو رو م يه ــوام؟یت ــه ا خ ــو بچ ــا يت ــویبچگ نی  ت
 دایــمثـل تـو پ   یکــیکجـا  . شـم یکنــار تـو مـنم بچــه م  . يبچـه ا  یپـاک  یتـو صــاف . دوسـت دارم 

 کنم هان؟

 .بدهد دلخور و کالفه بود حیبابک توض يرا برا شیمدام مجبور بود باورها نکهیا از

اول . گفــتم يجســممو بخــوا ادیــنــه؟ گفــتم بــدم م ایــام، گفــتم  يبهــت گفــتم چــه جــور مــن
 .قلبمو لمس کن بعد جسممو

 :گفت قراریتاب و ب یب بابک

ـ ا ؟یفهمـ  یمـ  یتو چـ  آخه ـ مـن مرتـاض بشـم و ا    يخـوا یتـو م . سـت یدرسـت ن  نی از مـن   نی
 .ادیبر نم

 :شده بود گفت یکه از دست او عصبان بایشک

 .یض بشنخواستم تو مرتا من

 :مظلوم نگاهش کرد و گفت بابک

 . کردم درك کن یآزاد زندگ یلیمن خ بایشک

خســته بــود او هــم  یفــیهمــه بالتکل نیــاگــر بابــک از ا. او هــم بــود. بابــک دلخــور بــود اگــر
 .بود

 .کنمینم درك

درسـت مثـل همـان زمـان کـه بـا       . درسـت مثـل دختـر بچـه هـا     . بـا اخـم از او رو برگردانـد    و
 .کرد یحامد قهر م

 :بر لب نشاند و گفت يلبخند بابک

  ؟يقهر بایشک

 :درنگ گفت یب

 .قهرم آره
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 :سر داد و گفت يخنده ا بابک

 ؟يدیچرا جوابمو م پس

 :در هم قفل کرد و گفت نهیس يرا رو شیبه سمتش برگردد دستها نکهیا بدون

 .شهیاگه جواب ندم دلم خنک نم چون

 ؟یآشت پس

 :و گفت دیسمتش چرخ به

ــانس ــوا ن  يردآو ش ــر و دع ــل قه ــتمیاه ــ  س ــه م ــه متوج ــد یوگرن ــک  يش ــا ش ــوا ب ــه  بایدع چ
 .برات داره آقا بابک یعواقب

 .داد یرنجش م نیکنار او بود و او را نداشت و ا. شد ییباز هوا بابک

 وجود داره؟ یچ نجا،یا ياومد يکه از من فرار کرد نیاز ا بدتر

 .بره شیطبق اصولش پ زیبذار همه چ بابک

 :باز کالفه شد و گفت بابک

 اصول؟  کدوم

 .همه کلنجار خسته بود نیمثل او از ا. بابک کالفه بود مثل

 .شمیپ يایکه باعث شد ب يزیچ همون

 .اعتراف بابک دلش را لرزاند اما

 .ازت دور باشم نقدریو ا یسخته کنارم باش برام

 .باشه ادتی نویا ستمیمن دوست دخترت ن. شروع نکن دوباره

 .دوخت بایشک یرش بلند شد و نگاهش را به نگاه طوفانهوا س یب

 .یپاك من يحرفهاست تو فرشته  نیاز ا شتریب یلیتو ارزشت خ زمیعز

 :مستانه سر داد و گفت يخنده ا بایشک

 .نیهم بامینکن من فقط شک يرو ادهیز
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 :شد همان بابک پر خواهش و گفت باز

 .بایشک برگرد

ــد بایشــک ــوچ بلن ــ  ين ــه چشــمان ب ــت و ب ــت  یگف ــم دوخ ــاب او چش ــچ. ت ــاه  يزی ــه در نگ ک
ــ ــک فاصــله . جســت او را ترســاند یبابــک م ــ يباب ــا خشــونت او  یکوتاهشــان را ط کــرد و ب

ــ ییرهــا يهــم بــرا بایشــک يرا در آغــوش گرفــت و تکــاپو  دهیــفا یاز دســتان قدرتمنــد او ب
 :که بغض کرده بود گفت ییبا صدا. بود

 ؟یکنیچکار م يکن بابک دار ولم

اشــک . زدیــبوســه م شیــامــان بــر ســر و رو یبابــک بــا ولــع او را در بــر گرفتــه بــود و بــ امــا
 :لب زمزمه کرد ریز. در آمده بود شیها

 .یکنیم تمیاذ يولم کن دار بابک

 .بود تا بابک بر احساساتش غلبه کند و شرمنده او را رها کند یجمله کاف نیهم

 .رسنت. کنم تتیاذ خواستمینم بایشک متاسفم

 :به او زل زد و گفت یاشک یبا چشمان بایشک

 .بچه ام بزرگم نکن، بذار بچه بمونم من

 .یبزرگ بش دیروز با هی. یتا ابد بچه بمون یتونینم

 .بود بایشک يجوابش فقط اشکها اما

 .یقبل از عقد حدت رو حفظ کن يبه من قول داد تو

را حفـظ کـرده بـود امـا      بایامـروز تمـام خطـوط شـک     نیتـا همـ  . بـود  یدست خودش عصبان از
 .تفاوت بگذرد یهمچون او ب يسخت بود از کنار دختر شینه برا! حاال؟

ــا ا یامــا وقتــ. قــول دادم بلــه  یهمــه خطــوط چــه لزومــ نیــا گــهید میمرحلــه جلــو رفتــ نیــت
 .داره

 . الزمه الزمه،
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و  ترســانده بــود. او را رنجانــده بــود. ببــرد یپــ بایشــک یتوانســت بــه عمــق نــاراحت یمــ حــاال
 .خشت خشت آجر به آجر. ساخت یدوباره خود را در ذهنش م دیحاال با

 .خوامیمن معذرت م. داد نزن باشه

 :قبل را فراموش کرد و گفت ي قهیاتفاقات چند دق يهمه  بایشک

 .یمنو نترسون گهیبده د قول

 :شاد او دوخت و گفت يشاد نگاهش را به چهره  يبا لبخند بابک

ــول ــنم ق ــارت ز دمی ــبایچــون رفت ــاجــازه نم تیگوشــیباز تیی ــدهیپا دهی ــرارم  ن ــول و ق ــه ق ب
 .بمونم

ــ يصــدا بابــک  بیــباعــث شــد نگــاه از نگــاه عج خوانــدیگــل کــه آن دو را بــه نــام م یتــ یت
 و قدم زنان به خانه بازگردند ردیبرگ

 
ــام ــرا در ا ش ــرما وانی ــفا و س ــا  يباص ــل نگاهه ــتان و در مقاب ــس کوهس ــ يمل ــگر ت  یپرسش

ـ بابـک ل . بـه شـدت در خـود فـرو رفتـه بـود       بایصرف کردند چرا کـه شـک  گل  یت آبـش   وانی
 :و گفت دیرا سر کش

 .مادربزرگ با شماست بایشک

 :گل لبخند بر لب نگاه بابک کرد و گفت یت یت. گل دوخت یت یگنگش را به ت نگاه

 .گل، پسرم یت یمن بگو ت به

 :تر شد و گفت قیو عم قیبابک عم لبخند

 چشم

 یســاکت و بــ نگونــهیگــاه او را ا چینــوه اش زل زد هــ بیــعج يگــل بــاز بــه چهــره  یتــ یتــ
 .بود دهیجنب و جوش ند

 شده گل دختر؟ یچ
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 :عجول گفت ينگاه از او برگرفت و با لبخند بایشک

 .یچیه

ــهیهم ــت برخ نک ــخاس ــ    زدی ــاه ت ــد و نگ ــل ش ــش قف ــک دور مچ ــتان باب ــ یدس ــل رو یت  يگ
ـ   دنیـ بـک بـا د  نشسـت و با  شیصدا سـر جـا   یب. دست بابک ـ  ینگـاه ت گـل دسـتش را از    یت

 :دور مچ دختر محبوبش آزاد کرد و گفت

 .برم دیبعدش با میسفره رو جمع کن ایب

توانســت اجــازه بدهــد در ســکوت  یگــل هنــوز بــه او اعتمــاد کامــل نداشــت امــا نمــ یتــ یتــ
 .کوهستان به جاده بزند

 .یاونجا بخواب یتونیبمون، اتاق حامد هست م شبو

ـ   بایبـه شـک   ینگـاه  بابک تفـاوت در حـال جمـع و جـور کـردن سـفره بـود انـداخت و          یکـه ب
 :گفت

 .برم دیبا نه

مــه کمتــر شــد خــودم  یشــبو بمــون صــبح وقتــ. هیــوونگیمــه رو جــاده نشســته رفتنــت د االن
 پسرم کنمیم تیراه

ـ . خواسـت کـه بمانـد    یدلش م ته ـ   یم بـه   بایشـک  یشـب را در حـوال   کیـ شـده   یخواسـت حت
 ...آخه. صبح برساند

 ؟یکنیم یبینداره مادر چرا غر آخه

ــدت در ــ یتمــام م ــ یکــه ت ــ  یت ــدن م ــه مان ــک را مجــاب ب در ســکوت  بایکــرد شــک یگــل باب
ــ   ــود و هم ــرده ب ــع ک ــفره را جم ــور  نیس ــث دلخ ــئله باع ــود  يمس ــده ب ــک ش ــک از . باب باب
 :رفت گفت یم نییپا وانیا يجابرخاست و همانطور که از پله ها

 ...ایلحظه ب هی بایشک
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ــک ــا کالفگــ  بایش ــا را رو  یب ــرف ه ــ يظ ــت نیزم ــ  . گذاش ــک ب ــه باب ــر ک ــازه و  یاز عص اج
سـر بــه   يباینبــود کـه شــک  يزیـ چ نیــبـود و ا  یبـود عصــب  دهیاو را در آغـوش کشــ  یواشـک ی

ــد آن را پنهــان کنــد ــ بایشــک. هــوا بتوان  يهــا زهیکــه ســنگر یصــاف بــود و همچــون رود آب
ــه نمــا ــه را ب ــدرو تاو هــم احساســا گذاشــتیم شیکــف رودخان ــ دادیــاش را نشــان م ین  یب

 .کلک یدروغ، ب

 :گل باز مشکوك نگاهش کرد و گفت یت یت

 .چکارت داره نیبرو بب مادر

ــه او رســاند خــود برخــورد کــرد و  یبــه جســم محکمــ اطیــح يروشــن فضــا کیــدر تار. را ب
ـ . شـد  یکـه حـاال حائـل بـدنش مـ      یدستان کـه فقـط    ییو بـا اخـم هـا    دیدرنـگ عقـب کشـ    یب

 :گفت کردیخودش درکش م

 ؟یداشت چکارم

 :گوشش زمزمه کرد ریز بابک

 .باال ارمیچمدونو ب یکنیم کمکم

 :تعجب و بالفاصله گفت با

 مسافرت؟ يمگه اومد چمدون؟

 .دختر را دوست داشت نیا یآن جاناتیه ایگو. برد یکردن با او لذت م يباز از

ــود . اومــدم مســافرت آره ــا. يخســته شــدم بــس کــه ازم دور ب ــو نی ــا . دتنهــا راه ب اومــدم ت
 .برگردونمت

 :و گفت دیکوب نیرا به زم شیمثل دختربچه ها با بایشک

 .باش يجد بابک

 :باز کنار گوشش زمزمه کرد بابک

 .هستم يکامال جد من
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بــا دســت بــه . بــود زانیــگر یکــیهمــه گرمــا و نزد نیــشــده بــود از ا کیــبــه او نزد يادیــز
 :از خود دور کرد و گفت یاش فشار آورد و او را کم نهیتخت س يرو

ـ    ؟یبمـون  نجـا یا يکه اجـازه دار  یمطمئن ـ  یتعـارف امشـب ت چـون جـاده رو    نیگـل رو نبـ   یت
خونـه   هیـ دختـر پسـر مجـرد تـو      هیـ وگرنـه محـال بـود اجـازه بـده       يمه گرفته نذاشـت بـر  

 گم؟یم یچ یفهم یباشن م

ــا زمیــعز آره ــروم ا یگوشــیو باز طونیدختــر شــ نی ــر ســتادهیکــه االن روب  يورده دســت پ
 .ستیاونقدرام سخت ن دنشیفهم رهیهمون مادربزرگ سخت گ

 :گفت يریبا جبهه گ بایشک

 .ستین ریگل سخت گ یت یت

ــ حــاال ــا آموزشــش کــار ،یهــر چ ــرا  يب ــورم ب ــلمســت هــزار قســم و آ يکــرده کــه مجب  هی
 .ارمیب

 :بابک رفت و گفت BMWبه سمت  بایشک

 .شروع نکن بابک دوباره

حضـور   بایباعـث شـد شـک    اطیـ کـف ح  يشـن هـا   يدسـتپاچه بابـک بـه رو    يقـدم هـا   يصدا
 .او را در کنار خود احساس کند

ـ  یعنی ـ  یباور کنم ت ـ ی کنـه؟ یم يریسـختگ  نطـور یهمـه هم  يگـل رو  یت ـ  یعن حامـد هـم    یوقت
 گه؟یمجرده د. بمونه؟ خب اونم مجرده تونهیشبو نم نجایا ادیم

بــود کـه خــودش هــم جــوابش را   دهیپرســ یبـه او بدهــد بابــک سـوال   توانســتیم یجــواب چـه 
 .دانستینم

 مگه نه؟ يبد يندار یجواب هیچ

بـه حامـد خـتم خواهـد      ییمطمـئن بـود تهـش بـا درشـت گـو      . خواست جوابش را بدهـد  ینم
 .دیایتوانست با او کنار ب یبابک حامد را قوبل نداشت و نم. شد
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 ه؟یچ بیو غر بیسواالت عج نیا دنیاز پرس هدفت

 .باشم کتیهستم تا نزد یو دنبال راه زنمیفقط دارم دست و پا م. ندارم یهدف چیه

ــدارم ب بابــک ــ شــتریخســته شــدم مــن عــادت ن باشــم حــاال مغــزم داره  يســاعت جــد میاز ن
 .بسه ترکهیم

ــ   يخنــده ا بابــک ــه زحمــت چمــدانش را از ماش خــارج  نیمســتانه ســر داد و همــانطور کــه ب
 :گفت کردیم

ــته ــ ي کش ــتم  نیهم ــویاخالق ــاز ا که ــ   نی ــاخه م ــه اون ش ــاخه ب ــر یش ــون  . يپ ــر بحثم دخت
 .بود مثال يجد

 :چمدان را گرفت و گفت ياو، آنسو يبدون توجه به حرف ها بایشک

 نه؟یسنگ نقدریچرا ا نیا

 .بمونم خوامیگفتم م منکه

 .باشد يحد جد نیبابک تا ا ينداشت حرفها انتظار

 مگه نه؟ یکنیم یشوخ

 ...قروچ... قرچ... قروچ... قرچ

 .دهیم یقشنگ يچه صدا اطیکف ح يها زهیسنگر نیا

 :و با خنده گفت دیکوب نیزم يرا رو شیتند تند پاها بایشک

 .چرا دقت نکرده بودم آره

 :با خنده گفت بابک

 .رهیگیبچه پاهات درد م نکن

ـ   يحـاال چهــره   دندیپلـه هــا کـه رســ   کنـار  درخشــان و  یبــا چشـمان  بایشـک  دنــدید یهـم را م
 :گفت گوشیباز
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ـ  ـ  نیبب ـ  یت ـ  یچـ  نـه یچمـدونو بب  نیــگـل اگـه ا   یت ـ ب کنـه؟ یخــودش فکـر م  شیپ جــا  نیهمـ  ای
 .کنار پله مشیبذار

 :باال انداخت و گفت يشانه ا بابک

 .عشقم بمونم شیپ خوامیکنن م یم يدر موردم چه فکر ستیمهم ن برام

 دنیــبــا د. بــود دنیســیگــل در حــال نــخ ر یتــ یتــ. گذاشــت وانیــرا گفــت و قــدم بــه ا نیــا
کـرد و پـس    یبابـک نگـاه   يبابک و چمـدانش نگـاه از دوك پشـم برگرفـت و بـه سـرتا پـا       

 :از آن با لبخند گفت

 .امان از دست شما جوونا ه؟یچمدون چ نیپسرجان، پس ا يبر یخواست یکه م تو

 :دوخته بود گفت بایگذاشت و همانطور که نگاه به نگاه شک نیزم يرا رو چمدان

 بمونم؟ ششیمنم پ نجاستیا بایشک یداره تا وقت یاشکال

 ناخودآگاه که میکردم فکر شهریور 31 ي جمعه غروب به داشتم
 
ـ بـود خ  سـتاده یا شیکـه روبـرو   يسـاله ا  یو بـه مـرد سـ    دیگل دسـت از کـار کشـ    یت یت  رهی

 .بود بیعج یهمچون بابک کم يمرد يسبک آن هم برا نیبه ا یعشق و عاشق. شد

ـ   دیـ مـرد با ! سـت ین یکـه مـرد زنـدگ    نهیکه صبح تا شـب ور دل زنـش بشـ    يمرد ـ  یبـره پ  هی
 بشه؟  یچ یبمون بایشک شیپ يخوایم. لقمه نون برا زن و بچه اش

ــک ــه ا باب ــر داد و بــ  يقهق ــاخت یس ــه تــ   اری ــود را ب ــ یخ ــه ا   یت ــاند و بوس ــل رس ــر  يگ ب
 :سربندش نشاند و گفت

 مگه نه؟ کنمیم تشیدارم اذ يدیفهم. گل یت یت یشما ماه چقدر

 :گل با به چرخاندن دوك نخ مشغول شد و گفت یت یت

 .سخت نبود ادیز دنشیفهم ،ياهل کار تو
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کــتش بــود کــه بــه  دیــکــه د يزیــچ نیچرخانــد امــا اولــ باینگــاهش را بــه ســمت شــک بابــک
ــه ا بایو داد شــک غیــســمتش پرتــاب شــد و پــس از آن هــم ج  ــکــه ب شــکل اعتراضــش را  نی

 :گل سرش را تکان داد و گفت یت یت. ه بودنشان داد

ــر م يا ــرجان اگ ــتیپس ــا یدونس ــرش نم   نی ــربه س ــز س ــازه هرگ ــدر لجب ــر چق ــتیدخت  یذاش
 .کنه یخدا بهت رحم کنه که نخواد تالف

 :سر و صورتش برداشت و گفت يکت را از رو بابک

 خانم؟ بایشک آره

 :نگاهش کرد و گفت یبرزخ بایشک

 .یگولم بزن یحق نداشت تو

 :باال انداخت و گفت يتفاوت شانه ا یب بابک

 .يبه حرف بزرگ تر از خودت گوش بد گهیکردم تا د هتیتنب. بود حقت

 .گل او را از کارش منصرف کرد یت یت يتازه گارد گرفته بود که صدا بایشک

 .بابکو ببر اتاقشو نشونش بده بایشک. بسه دعوا

 :گفت يکشدار يبا صدا بایشک

 چشم

 .دم کن ییچا هیبعدشم . بال یب چشمت

ـ  يبخـش خانـه    نیاتـاق آقـابزرگ بـود دلنـواز تـر      یاتـاق حامـد کـه زمـان     باینظر شـک  از  یت
ــ ــاز م يپنجــره ا. آمــد یگــل بــه شــمار مــ یت  يو آنســوتر دره  شــدیکــه رو بــه کوهســتان ب

نبــود امــا بابــک  دایــپ يزیــچ یکیهرچنــد در آن تــار. خــورد یســوباتان بــه چشــم مــ قیــعم
ـ کـه گَـل د   یرنـگ روغنـ   یشـ دسـتش را بـه نقا  . هـم مسـحور آنجـا شـده بـود      زده شـده   واری

 :و گفت دیبود کش

 .رهینظ یب
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بــود انگشــتانش را در هــم قفــل کــرد و  دهیکــه همچــون دختربچــه هــا خجالــت کشــ بایشــک
 :گفت

 .ستین یکنیم فیکه تعر اونطورم

ـ        یب بابک چشـمان جسـتجوگر   . هـم بودنـد   یدمدرنـگ بـه سـمتش برگشـت حـاال در چنـد ق
 .دیکاو یرا م بایشک يبابک جزء جزء چهره 

 توئه؟ کار

 :لبخند بر لب گفت بایشک

 .اوهوم

ــ  بابــک ــوز مســخ آن نقاش ــایز يو حــاال هــم چهــره  یکــه هن ــود  بایو معصــوم شــک ب شــده ب
 :پلک بزند گفت نکهیبدون ا

 ؟یکشیم ینقاش ینگفت چرا

 .کوتاه و صادقانه بود جوابش

 .يخودت متوجه شد کردمیم فکر

. همــراه شــد بایشــک ینیقــدم عقــب نشــ کیــقــدم بــه ســمتش برداشــت کــه بــا  کیــ بابــک
 :فرو برد و گفت شیدستش را درون موها یعصب

ــم م. نکــن رمیــتحق با،یشــک نکــن  یچــرا نمــ ؟يدیــبغلــت کــنم چــرا اجــازه نم خــوادیاالن دل
 ؟یکنیم يکه ازم دور میمگه من جزام. بشم کیتونم بهت نزد

 :و گفت دیاو رنج هیگال از

 .یکن یتو اصال منو درك نم ه؟یچه حرف نیا

 :پنجره نشست و گفت يلبه  يرو یبا کالفگ بابک

 .یکن یهم درکم نم تو

 :لب زمزمه کرد ریانداخت و ز ریسرش را به ز بایشک
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 .باشم یخوام برات دم دست ینم

 :بلند گفت ییبا بهت و صدا بابک

 ؟یچ

ـ     نطـور یا ياوردیـ آسون به دسـتم ن  چون ـ  یبـرام بـال بـال م ـ  یفکـر مـ  . یزن اگـه اونجـور    یکن
 قدر برات ارزش خواهم داشت؟  نیخواد رفتار کنم باز هم یکه دلت م

ــک ــک  باب ــرد ش ــکوت ک ــایدق بایس ــچ ق ــود    يزی ــودش ب ــرف دل خ ــه ح ــود ک ــه ب او را . گفت
ــبرگز ــرا  دهی ــود چــون ب ــا بق شیب ــب ــت هی ــرق داش ــ. ف ــرا یچــون حت ــ  يب ــش هــم نم  یلمس

 .ختار باشدتوانست م

 .دیبه درون اتاق وز يسرد میاتاق را باز کرد نس يپنجره  بابک

 م؟یطور ادامه بد نیهم میبتون یکن یفکر م. میبا هم فرق دار یلیو تو خ من

 .را به فکر وا داشت بایبود که شک يزیکالمش چ ته

 .میشکل خودمون کن گرویهمد میکه حق ندار دونمیم نویاما ا دونمینم

 :و گفت دیبه سمتش چرخ بابک

 ؟یخواد منو شکل خودت کن یتو دلت نم یعنی

 :باال انداخت و گفت يلبخند بر لب شانه ا بایشک

. خـواد تـو رو شـکل خـودم کـنم      ینـه دلـم نمـ    ؟یشـکل مـن بشـ    يکه تـو بخـوا   میمن ک مگه
 . و منم من ییتو تو

 ؟يذار یبودم تنهام نم یچ یروز بفهم هی اگه

 .دیبگو اتیاز واقع حیصر نقدریسوالش جا خورد انتظار نداشت بابک ا از

 ه؟یچ منظورت

 :مطلق چشم دوخت و گفت یاهیباز به دور دست ها و س بابک

 .یچیه
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گذشـته ات مواخـذه    يتـو رو بـرا  . امـا االنـت بـرام مهمـه     سـت یگذشته ات بـرام مهـم ن   بابک
ــا  کــنمینم ــون خــودمم در گذشــته خطاه ــتم ییچ ــ. داش ــا دل ــام ــواد گذشــته ا یم نم ــه  يخ ک
 .من کنارتم کهیباز تکرار بشه در حال هیدونم چ ینم یحت

 :دشت چشم دوخت و گفت یاهیلبخند بر لب به س بابک

 !دونه ببوسمت؟ هی ستیاالن حقت ن شییخدا

 :و گفت دیکوب نیرا به زم شیبا حرص پا بایشک

 ...بابک

 :و گفت دیامد، خند یکرد سر ذوق م یاش م یعصبان یکه وقت شهیهم مثل

 جانم

 :و گفت دیهم خند بایشک

لبــاس گــرم بــا خــودت . خودتــو خــوب بپوشــون شــهیســرد م یلــیخ نجــایصــبح ا يکــاینزد
 ؟يآورد

 .زمیعز آره

 .ریشب بخ گهید پس

 .کن صبر

 .و خود را به او رساند دیپر نییلبه پنجره پا ياز رو زیبا خ و

 ه؟یچ ياون چمدون برا یبپرس يخواینم

 :در آورد و گفت شیبرا يکلک با مزه اش بایشک

 .یکنم تا اعتراف کن ینباش به وقتش شکنجه ات م نگران

 .بابک به هوا خاست ي قهقه

 !!!ایترسناک

 .يدیکجاشو د حاال
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 :گفت بایشک یالیخ یاما بدون توجه به ب بابک

 .برم مسافرت دیبا يروز چند

 .دبگر کنجکاو شده بود حاال

 کجا؟

 .زیبه تبر يکار تیمامور هی

 ؟يکار تیمامور کی يبه فکر فرو رفت آن همه تدارك فقط برا یکم بایشک

 شد هنوز نرفته دلت برام تنگ شده؟ یچ

 :اش را پنهان کرد و گفت يدلخور بایشک

 .خودت باش مراقب

 .زمیعز حتما

 . یبخواب بهتره

 .افتمیراه ب دیصبح زود با آره

 کوتاه اتاقش را ترك کرد ریشب بخ کیبا  بایشک و
 
 

 یلــرز صــبحگاه . تمــام صــورتش را در بــر گرفتــه بــود     يبــه طــرز آشــفته ا   شیموهــا
ــو را هرچــه ب   ــا پت ــود ت ــر  يبوســه ا. چــدیدور خــود بپ شــتریکوهســتان باعــث شــده ب ــرم ب ن

ــمان یشــانیپ ــا  یاش نشســت و چش ــد و لبه ــه زحمــت گشــوده ش ــه ب ــ ییک ــه ب ــه  یک ــه ب بهان
 . لبخند باز شد

 گل دختر؟ یبلند ش يخوا ینم

 :ناز کرد و گفت شتریب

 .بوسم کن بعد گهیبار د هی

 .بوس نمیا ایدختر لوس ب يا
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 .دیرا با قدرت دور گردن مادربزرگش حلقه کرد و گونه اش را بوس دستانش

 .کن داریبرو بابکو ب پاشو

 .گفت و برخاست یکه هنوز کرخت و مست خواب بود چشم یبدن با

 . شوهرت حاضر باش يجلو زیمرتب و تم. درس زن خوب بودن نیاول

 :باال انداخت و گفت يشانه ا بایشک

 .زمونه فرق کرده. گل یت یت ماستیمال اون قد نایا

ــ . دســت و روتــو بشــور بچــه بــدو ــه هــم عــوض بشــه مــردا عــوض نم شــن بــدو گــل  یزمون
 .دختر

ـ تم یـی مـادربزرگش عمـل کـرد و بـا سـر و رو      يخواسـته   به و مرتـب بـه اتـاق آقـابزرگ      زی
ــت ــدم گذاش ــده دار  . ق ــرز خن ــه ط ــک ب ــ يرو يباب ــود  نیزم ــده ب ــو ش ــتش را رو. ول  يبالش

کــه  ییهمــوار شــده و دســت و پــا نیزمــ يدورتــر از تشــکش رو یصــورتش گذاشــته و کمــ
ــود  ــده ب ــو گشــوده ش ــد. از دو س ــک در آن وضــع دنی ــده اش شــد باعــث تیباب ــده . خن خن

ـ  چیو هـ  شـد یم که هـر لحظـه بلنـد و بلنـدتر     يا چشـمان بابـک کـم    . نداشـت  شیـ رو یکنترل
ــاز يبــازش دختــر مــهیکــم گشــوده شــد و در مقابــل چشــمان مســت خــواب و ن  ــا  گوشیب ب

ــ طنتشیکــه از قضــا شــ دیــد یرو را مــ بــایز یانیــهمچــون پر اهیســ یــیچشــم و ابرو از  شیب
ـ  يبـا خنـده هـا   . سـاله را لرزانـده بـود    یسـ مـرد   نیـ اش دل ا یی بایز او هـم   بایشـک  لیـ دل یب

ــا ــخند يبن ــت دنی ــتان . گذاش ــرد تابس ــحرگاه س ــتا  یدر آن س ــالش و روس ــات ت  يدر ارتفاع
ــ    بایسـوباتان و در اتــاق محبـوب شــک   يبـا یز  یمــ لیـ دل یراس سـاعت چهـار بامــداد هـر دو ب

 :نشست و سرش را خاراند و گفت شیبابک در جا. دیخند

 .لیدل یب يصدات کنه که با خنده هاش بخند يجور نیا شهیهم یکیخوبه  چه

 :بود گفت دایکه هنوز آثار خنده در آن هو ییبا صدا بایشک

 تو؟ یخوابیجالب م چه
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 .کوچولو شمیپ ایخوشت اومده؟ خوب ب! آره؟

 :کالمش به تکاپو افتاد و گفت طنتیش از

 .کنم دارتیب امیپارچ آب ب هیبذار با  دهیهنوز خواب از سرت نپر نکهیا مثل

در بســتر  دنیپــس دراز کشــ. کنــد دارشیــاز خــواب ب نگونــهینبــود کــه بخواهــد ا دیــاو بع از
 :نشست و گفت شینبود پس درون جا زیجا نیاز ا شیب

 .بابا دارمیب

 .گل صبحونه رو به راه کرده یت یبدو آماده شو ت يداریکه ب حاال

 :و گفت دیکش يا ازهیخم بابک

 .موقت صبح صبحونه نخورده بود نیتو تا حاال ا جون

 .خودت جون

 !؟یکش یبابا تو چرا اصال نازمو نم يا

 :گفت کردیبا خنده اتاقش را ترك م کهیدر حال بایشک

 .نداره دنیمرد گنده ناز کش چون

 :برد و گفت ورشیو به سمتش  دیبا پتو از جا پر بابک

 .مرد گنده است یک دمینشونت م االن

 .و داد اتاقش را ترك کرد غیبا ج بایشک اما

کشــان . بــود کــه بابــک عــزم رفــتن داشــت یقیمفصــل حــاال دقــا ياز صــرف صــبحانه ا پــس
 :و گفت دیبرد که بابک از راه رس یم لیکشان چمدان را به سمت اتومب

 ؟يبلندش کرد يچه جور. نمیمن بب بده

 .حال بابک را خوب کرد نیباز شاد و سرحال شد و ا دیباز خند بایشک

 .دستام با
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. کــرد یگــل مراعــات مــ یتــ یحســاس تــ يا در مقابــل نگــاه هــاطــاق شــده بــود امــ طــاقتش
را  یسـن خـام  . دختـر خـوددار باشـد    نیـ توانـد در مقابـل ا   یچـرا نمـ   دانسـت یخودش هـم نم 

شــد همــان  یبــاز مــ بایجــا افتــاده بــود امــا در مقابــل شــک يپشــت ســر گذاشــته و حــاال مــرد
 .پسر نوجوان پر شر و شور

 .نیبرو کنار تا بذارمش تو ماش طونیش

 :چمدان را گرفت و گفت گریسمت د بایکش

 .ارمشیباهات و م امیتا تهش م ستمیراه ن مهین قیرف

ــا لبخنــد هــا و تشــر هــا  و ــبابــک چمــدان را درون اتومب يب قمــات کــه راســت . گذاشــتند لی
ــ  ــاه ت ــاهش در نگ ــرد نگ ــ یک ــد  یت ــل ش ــل قف ــا. گ ــان روزه ــ ياز هم ــم هم ــه  نیاول ه گون

ـ  . کرد ینگاهش م  یامـد و بـروز نمـ    یمـ  شیبـود کـه تـا پشـت پالـک هـا       یته نگـاهش حرف
 :جوالن نداد و گفت يبه افکار مزاحمش اجازه . داد

از شـما   بایشـک  نمیشـما بشـ   يصـحبت هـا   يخواسـت پـا   یبـود هـر چنـد دلـم مـ      یخـوب  شب
 .برام گفته ادیز

 :گل همان طور خونسرد جواب داد یت یت

 .پسرم ارهیبس وقت

 :و گفت دیگل را بوس یت یشد و دست ت خم

 .چاکرتم یلیخ. گل یت ینبودم ت نجایشما نبود من االن ا دییاگه تا دونمیم

 :و نرم سر بابک را نوازش کرد و گفت دیگل خند یت یت

 .آروم برو ظهیغل مه

 .چشم

 :داد و گفت بایگل قرآن را به دست شک یت یت

 گل دختر  ایب
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 :کرد گفت یبابک همان طور که رفتن او را نظاره م. عصا زنان به خانه بازگشت و

 ؟يگرد یبر م یک

صــورت او گرفــت و شــروع کــرد بــه  يمثــل دختربچــه هــا کــف دســتانش را رو بــرو بایشــک
 .شمردن

 ه؟یاضیر درس

 .کرد یقرار م یو دل بابک را ب دیخند یهوا م یکه ب شهیمثل هم. دیخند بایشک

 مونه؟ یچند تا م میا کم کنده سه ت از

 :را در دست گرفت و گفت بایهوا دستان شک یب بابک

 .عالمه انتظار هی شهیم ،يدور ایدن هی شهیم

 :و گفت دیکش رونینرم دستانش را از درون دستان داغ بابک ب بایشک

 یمــون حــرف مــ نــدهیتــر در مــورد آ يگــردم و جــد یتحمــل کــن بــر مــ گــهیروز د هفــت
 .میزن

ـ نتوانسـته بــود بابـک را متقاعــد بـه حفــظ ا    هنـوز  از  گــاهیکنــد و او گـاه و ب  ینـامرئ  میحــر نی
 . کردیعبور م ینامرئ وارید نیا

 .هفت روزم روش نیهمه منتظر موندم ا نیا باشه

 . رفت لشیبه سمت اتومب و

 .قرآن رد شو ریاز ز ایآقا ب کجا

 :گرفت و گفت هیروج باز

 خانم  چشم

ـ اک يهـا  هیکه توص یوقت تمـام شـد اسـتارت زد امـا هنـوز حرکـت نکـرده بـود کـه           بایشـک  دی
ــه ش يضــربه ا بایشــک ــاال کشــ ي شــهیب ــومب ي دهیب ــم . زد و او را متوجــه خــود کــرد لشیات ن
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کــرده  يگــرینشســته و حــالش را بهتــر از هــر زمــان د شیــمــه بــر ســر و رو ينــم دانــه هــا
 :و گفت دیکش نییرا پا شهیش. بود

 جانم

 .یرفت یم رترید کاش

ــتن ــت   گف ــش نگف ــرد و از احساس ــتانش را نفش ــتت دارم دس ــ. دوس ــ ینگران ــه  نیاش ع هم
 .دوست داشتن ها بود

 .زهیر یبرنامه هام به هم م بایشه شک ینم

 :انداخت و گفت ریسرش را به ز بایشک

 .دیببخش یختیخاطر من برنامه هاتو به هم ر به

 ستین مهم

 : لب زمزمه کرد ریز بایشک

 .مهمه چرا

 .سرتو بلند کن. نگام کن بایشک

 . را به او دوخت نگاهش

ـ یهـام چـه اهم   برنامه ـ  یت تـو بـرام مهـم    . امیـ کـه ب  خواسـتم یخـودم م  ؟یینجـا یتـو ا  یداره وقت
 ؟يمتوجه شد ،يتر

 .دیشاد شد و خند باز

 .اوهوم

 .کن تا برم هیدختر، حاال به لبخند خوشگل به من هد کالیبار

 کرد یهشادش بابک را را يو با خنده  دیخند
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ــت و شــک  يا هفتــه ــال تحصــ       بایگذش ــا س ــد ت  یلیو فرزانــه روســتا را تــرك کــرده بودن
ـ م نیـ در ا. را آغـاز کننـد   يدیجد ـ   انی ـ  یحـال و روز ت  دیـ گـل و پـدر و مـادر فرزانـه از د     یت
 . دندیآن سه د دگانیاوج غم را در د ینماند و اهال یمخف یاهال

ــ ــک  نیاول ــدر ش ــگاه پ ــرد   بایروز دانش ــان ک ــکده اسکورتش ــا دانش ــا . ت ــاال دق ــود در  یقیح ب
ــا آرنــج  بایشــک. دانشــکده بــا چنــدتن از دوســتان مشترکشــان گــرم صــحبت شــدند  اطیــح ب

 :فرزانه زد و گفت يبه پهلو

 نیــتــونم حــدس بــزنم تــو ا یمــ. اش داغــون شــده افــهیچقــدر ق. نیدختــر اونجــا رو ببــ یهــ
 .به روزش گذشته یچ التیچندماه تعط

آه از نهــادش بلنــد  یاش رئــوف یهمکالســ دنیــت نگــاه او را دنبــال کــرد و بــا دجهــ فرزانــه
 یآمـد و پـس از سـالم و احـوال پرسـ      شـان یبلنـد و مطمـئن بـه سو    ییبـا گـام هـا    یرئوف. شد

 :سر صحبت را باز کرد و گفت

 چطور بود خانم ها؟ التیتعط

 .کنجکاوش ندهد یبه همکالس یداد جواب حیسکوت کرد و ترج فرزانه

 :جواب داد یمعمول یلیاما خ بایشک

ــتش ــرج  راس ــه ت ــن و فرزان ــداد حیم ــتون  می ــد تابس ــدار یواح ــ  میبرن ــتراحت کن در . میو اس
 .بود یشه گفت تابستون خوب یکل م

 :به فرزانه انداخت و گفت ینگاه یرئوف

 د؟یامسال تو آزمون ارشد شرکت کن دیقصد ندار شما

 :نگاهش کرد و گفت یکالفگ فرزانه

 بدم؟ حیبه شما توض دیبا

 :شده بود گفت ریغافلگ یسخنان او کم دنیکه از شن یرئوف

 .نداشتم يخوام منظور بد یم معذرت
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را خــراب کــرده مــن مــن  زیــهمــه چ دیــد یکــه مــ یخصــمانه نگــاهش کــرد و رئــوف فرزانــه
 :کنان گفت

ـ  یوقت ـ ینمـرات شـمارو هـم خ    دمیـ د ینمرات خودمو م فکـر کـردم بـا اون    . دمیـ د یاتفـاق  یل
 .دیکن یحتما تو ارشد شرکت م یعال ينمره ها

 :لب گفت ریز بایشک

 .دهید یاتفاق یلیکن خ توجه

 دیشـن  یکـه خـودش هـم بـه زحمـت مـ       ییبـر لـب نشـاند و بـا صـدا      یزورکـ  يلبخنـد  فرزانه
 :گفت

 .ما رو از دستش نجات بده یلودگ يخفه ات کنه به جا ـخدا

 :کرد و گفت يتک سرفه ا بایشک

ــا ــوف يآق ــد دق   یرئ ــا چن ــه ت ــن و فرزان ــذرت م ــرض مع ــا ع ــهیب ــهید ي ق ــبا گ ــرکالس  دی س
 .میش یاز حضورتون مرخص م دییاگه اجازه بفرما میحاضر باش

 :از رو نرفت و گفت یرئوف

ــا ــالس دارم   اتفاق ــانم ک ــه خ ــا فرزان ــنم ب ــ . م ــانم م ــه خ ــو    یفرزان ــه وقتتون ــد لحظ ــونم چن ت
 رم؟یبگ

 :رفش را پس گرفت و گفتح ینگاهش کرد که رئوف نیچنان خشمگ فرزانه

 .نمتونیب یکالس م سر

ـ    افـت یو فرزانـه فرصـت    رفت  یکـه از بـدو ورود رئـوف    ییبکشـد و اخـم هـا    یتـا نفـس راحت
 :خنده و گفت ریزد ز بایشک. دیبر چهره نشانده بود را از هم بگشا

ــ ــیب یم ــه ا  ین ــه، ب ــفرزان ــ نی ــوون  یم ــن پهل ــو،    . گ ــرف ت ــد مزخ ــاب واح ــاطر انتخ ــه خ ب
ــ یکــه مــ ییواحــدها ... نیآفــر. پــاس کنــه رو تــرم آخــر برداشــته شیتونســت چنــد تــرم پ

 ...نیآفر
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 .بود دهیبه اوج خشم رس یاز حضور رئوف. بود یعصب. اما کالفه بود فرزانه

ــ یتــو دوســت منــ نیآفــر زهرمــارو خــوام  ینمــ. میبــر افــتیراه ب ؟یمــدافع رئــوف لیــوک ای
 .مهست ینظم یب ياستاد فکر کنه من دانشجو ياول کار نیهم

 ؟یستین مگه

 :دیلب غر ریز فرزانه

پررنــگ تــرش نکــن و  گــهیتــو د هیــشــروع روزم کاف يبــرا یمضــحک رئــوف ي افــهیق دنیـ د
 .بایکارت شک یبرو پ

 :هوا گفت یب بایشک

 برم؟ کجا

 :بود گفت یکالفه و عصب یرئوف دنیکه هنوز از د فرزانه

 .افتیخواد فقط مثل بچه گربه ها دنبالم راه ن یکه دلت م یقبرستون هر

 :کرد به راه افتاد اما به ناگاه برگشت و گفت یم یکه هنوز لودگ بایشک

 ...فرزانه... فرزانه

 :ملتمسانه به او چشم دوخت و گفت یبا حالت فرزانه

 شده؟ یچ گهید

ـ م ؟یحرفشـو بزنـه طفلکـ    ياجازه نـداد  چرا از عـذاب   دیـ هـا اونوقـت تـو با    شـه یمعتـاد م  رهی
 .یبزن ریوجدان تا آخر عمرت که

 :به پشت او زد و گفت یمحکم يضربه  فشیبا ک فرزانه

 .کنم یم هیو گر نمیش یجا م نیهم يخدا اگه نر به

 ...نشو یخب عصبان یلیخب خ یلیخ

 .به گوشش خورد بایشک يرفتن کرد که باز صدا عزم

 ...فرزانه... فرزانه
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 :و گفت دیکوب نیهمچون بچه ها پا برزم فرزانه

 ه؟یچ گهید. یفرزانه رو بکشه تا تو راحت بش نیا خدا

 :مظلوم نگاهش کرد و گفت بایشک

 کجا برم؟ آخه

 :نگاهش کرد و گفت مبهوت

 ؟يساعت کالس ندار نیکجا برم، خب برو سر کالست مگه تو ا یچ یعنی

 :با انگشت کالس فرزانه را نشان داد و گفت بایشک

 گه؟یکالس منم اونجاست د خب

 تو داره؟ يبه رشته  یچه ربط خیآخه درس تار. بایشک يام کرد وونهید يوا

 :لب زمزمه کرد ریبا ترس و لرز نگاهش کرد و ز بایشک

 .یمهمون امیمن امروز کالس نداشتم گفتم ب خب

 :گفت اوردیکه کم مانده بود از تعجب شاخ در ب فرزانه

 دانشگاه؟ ياومد یپس واسه چ ؟ینداشت کالس

کـه   ییآورد مثـل وقـت هـا    یکـه حـرص حامـد را در مـ     ییباز شد همچـون وقـت هـا    ششین
 .شد یم یبوسمت و او عصبان یم کردیم دشیبابک تهد

 یکــه نمــ رهیــاگــه مامــان بخــواد هــر روز اســپند دود کنــه و قــرآن ســرمون بگ  دمیــد خــب
 .کارشو راحت کردم نیشه واسه هم

 :دینال يبا دردمند فرزانه

 .يام کرد وونهید يوا يوا يوا

 :مظلوم نگاهش کرد و گفت بایشک

 .دم حرف نزنم یتو کالس؟ قول م امیب يذاریم

 :شد و گفت یعصبان
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 .خوره یم واریتو به درد جرز د قول

 :را کج و معوج کرد و گفت شیلب ها بایشک

 .تیترب یب

کــه اســتاد هردوتــامونو از  يتــرم قبــل اونقــدر تــو گوشــم وز وز کــرد. گــم یراســت مــ خـب 
 رفته؟ ادتی. کرد رونیکالس ب

 :باال انداخت و گفت يشانه ا بایشک

 .يدیمگه کالسو خر سیخس. بداخالق بود یلیاستاد شما خ هیمن چ ریتقص

ــا ــرار داد      نی ــده ق ــام ش ــل انج ــه را در عم ــد و فرزان ــالس ش ــرعت وارد ک ــا س ــت و ب . را گف
 :را اشغال کرد و گفت بایشک يکنار یبعد فرزانه صندل یلحظات

 .یبه حالت اگه حرف بزن يوا

ــوز ــات هن ــک   یلحظ ــه ش ــود ک ــته ب ــکلک     باینگذش ــتها و ش ــان دادن دس ــه تک ــرد ب ــروع ک ش
ــا ا. درآوردن ــب ــه خند    نی ــد ب ــروع کردن ــه ش ــدتا از بچ ــار او چن ــک ــم  . دنی ــا خش ــه ب فرزان

 :نگاهش کرد و گفت

 .يآبرومونو برد وونهید یکن یم هیکارا چ نیا

 :از پسرها از ته کالس گفت یکی. از رو نرفت و باز شکلک درآورد بایشک

 که از حرف زدن افتاده طفلک؟ دیکرد کاریبا دوستتون چ یمیرح خانم

ــه ــگونین فرزان ــازو یش ــک ياز ب ــه دادش را در آورد بایش ــت ک ــث  . گرف ــاز باع ــتن او ب آخ گف
 :گفت دیخند یفرزانه هم که م. بچه ها شد يخنده 

 ده؟زبونتو خور گربه

 .کلمه حرف نزن خب منم حرف نزدم کی یتو گفت. یزن یداد م چرا

 ؟ياورد یشکلک در م نطوریکه ا یبگ یخواست یم یبگو چ یوراج يجا به

 :باز شد و گفت ششین باز
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ـ ا. نگـاه بـه پشـت سـرت بنـداز      هیـ خواسـتم بگـم    یفقط م یچیه  شـتر یدربـه در ب  یرئـوف  نی
کـور اسـتاد فقـط واسـه      يرفتـه تـو نقطـه    . یکنه تـا تـو کـه دوسـتم     یمن گوش م يبه حرفها

 .نهیکه پشت سرت بش نیا

 :دیبا خشونت غر فرزانه

 .به جهنم بره

 .فرزانه لبانش را دوخت يکه نگاه هشدار دهنده  دیبگو يزیخواست چ یم

ــ ــه د کی ــ گــهیکلم ــ یحــرف بزن ــب یشــ یشــوت م ــول  رونی ــه باشــم بعــد ک ــاز یگفت در  يب
 .يارین

رفتـه بـود از جابرخاسـت تـا کـالس را تـرك کنـد کـه سـرو           سـه یاو ر تیه از عصـبان ک بایشک
ــاســتاد پ يکلــه  ــراه گر گــریشــد و د دای ــود يزی ــا د. نب ــب . وارفــت یصــندل ياســتاد رو دنی

 :فرزانه که سرش در کتابش بود گفت

 .تو یکه نشست باز

 :که به لکنت افتاده بود گفت بایشک

 برات مهمه؟ یلیواحد خ نیفرزانه پاس کردن ا... ف...ف

 .شده بود فوریاز مطالبش ک ایزد گو یکتابش را ورق م الیخ یب فرزانه

 ؟یپرس یم نویا چرا

 .يریبگ دهیدرس رو ناد نیحاال ا نیاز هم دیکنم که با یآخه فکر م خب

 :سرش را بلند کرد و گفت فرزانه

 چرا؟ آخه

فرزانــه هــم جهــت نگــاهش را دنبــال کــرد و بــه . شــده بــود رهیــاســتاد خ گــاهیبــه جا بایشــک
 :و گفت دیهمچون اسپند از جا پر کبارهی
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 خدا يوا
 

ــا ــه او خ  یواکــنش ناگهــان ب ــه همــه متعجــب ب ــا لبخنــد. شــدند رهیــفرزان ــب  ياســتاد ب ــر ل ب
 :گفت

 اومده خانم؟ شیپ یمشکل

 :من من کنان گفت فرزانه

 ...استاد نه

 :گذاشت و گفت زیم يرا رو فشیک استاد

 .دینیبنش دینظم کالس رو به هم بزن نیاز ا شیب نکهیقبل از ا پس

ـ آمـد نشسـت امـا کـم مانـده بـود گر       یاز دسـتش بـر مـ    يگـر یمگـر کـار د   نشست . کنـد  هی
 :آرام اما محکم گفت ییاستاد با صدا. هم حال و روز او را داشت بایشک

 .دتونیهستم استاد جد انفریاحسان ک من

 ریــز یبعضــ. کردنــد یبــا تعجــب نگــاهش مــ یبعضــ. گفــت یمــ يزیــه هــا چاز بچــ هرکــدام
ــه م   ــم زمزم ــوش ه ــدیگ ــرا  . کردن ــم در آن ش ــر او آن ه ــا منتظ ــد طیمطمئن ــک. نبودن  انفری

 :بر لب نشاند و گفت يلبخند

ــا ــادر  مطمئن ــتاد به ــر اس ــبود يمنتظ ــا با. دی ــام ــونم ا  دی ــتون برس ــه عرض ــونیب ــا ش ــرم  نی ت
داشــتم در خــدمت شــما  قیــو بنــده توف رنیــدرس رو بــه عهــده بگ نیــا تینتونســتن مســئول

 .جوونا باشم

 :از پسرها از ته کالس گفت یکی

 .که دیبزنم به تخته شما از ما هم جوون تر دیینفرما یشکسته نفس استاد

 :کرد و گفت ینیخنده دلنش احسان
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ــ . لطفـت ممنـونم   از مقــررات  و نیاهــل قـوان  ادیـ مــن ز. میبـا هــم آشـنا بشـ    یخــب بهتـره کم
ــا يجــار ــا دانشــجوهام دوســت   نیدر عــ. ســتمیدرس همکــاران ن يدر کــالس ه حــال کــه ب

وار درس رو از  یکــس طــوط چیتــو کــالس مــن هــ. رمیهســتم بــه همــون انــدازه هــم ســختگ
هـر هفتـه دوتـا    . کنـه  ینمـ  اآگاهانـه در مـورد گذشـتگان قضـاوت ن    یکسـ  نجـا یا. کنه یبر نم

ـ البتـه نـه بـا محتو   . دن یاز بچه ها کنفرانس مـ  ـ بلکـه با . کتـاب  اتی ـ بر دی تـو نسـخه هـا و     دی
بــا موضــوع آزاد از  قیــتحق کیــ نکــهیا تیــو در نها دیــکن قیــمقـاالت در مــورد موضــوع تحق 

 .ترم بدم انیاون نمره م يخوام تا بتونم از رو یشما م

 :از دخترها گفت یکی

 ست؟یدر کار ن یترم انیامتحان م گهید یعنی

 :ه قدم زدن در کالس کرد و گفتشروع ب احسان

شـه   یکـه هـر تـرم برگـزار مـ      هیـ اگـه منظـورت اون امتحان  . باشـه  یاز نظـر تـو امتحـان چـ     تا
شـما  . نـدارم  یامتحـان  يبرگـه هـا   يتـو  یدروغـ  يبـه نمـره هـا    يچون من اعتقـاد . مینه ندار

ـ ندار یخـب اگـه سـوال   . دیـ تونـو تـو عمـل نشـونم بد     یسـتگ یشا دیبا ـ  دی و  دیـ برگـه بردار  هی
 .شما آشنا بشم اتا منم ب دیسیرو توش بنو یاسام

تـک تـک    ياحسـان نـام تـک تـک دانشـجوها را خوانـد و بـا چهـره          یقیاز گذشت دقـا  پس
 :دیلب غر ریز بایشک. شان آشنا شد

 .دکتره یگفت یلعنتت کنه فرزانه تو که م خدا

 :که هنوز در شوك اتفاق رخ داده بود گفت فرزانه

 خیتـار  يدونسـتم کـه دکتـرا    یمـن چـه مـ   . گفـتن دکتـر   یبِهـش مـ  من چکار کنم همـه   خب
 .داره

 :رسا گفت ییبا صدا احسان

 درست گفتم اسمتونو؟ ؟یمیاومده خانم رح شیپ یمشکل
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ــا از ــود يهمــه خونســرد نی ــه ب ــود . او حرصــش گرفت ــه ب . البتــه کــه اســمش را درســت گفت
 یمــ يبــاز لمیفــ شیاچنــدماه و حــاال داشــت بــر نیــاصــال خانــدانش را از بــر شــده بــود در ا

 .کرد

 .میزد یحرف م قیدر مورد موضوع تحق میداشت بله،

 :بر لب نشاند و گفت يلبخند احسان

 .شناس هستند فهیحد وظ نیمن تا ا يکه دانشجوها خوبه

 :و گفت دیوسط حرف احسان پر یرئوف نباریا

کـس   چیهـ . کالسـه  يدانشـجوها  نیو بـاهوش تـر   نیاز مـنظم تـر   یکـ ی یمـ یخـانم رح  استاد
 .رسه یبه پاش نم

ــده افتادنــد يحرفهــا دنیبچــه هــا از شــن همــه ــود کــه از گســتاخ . او بــه خن  یفقــط فرزانــه ب
 :موشکافانه به آن دو انداخت و با همان لبخند گفت یاحسان نگاه. کالفه بود یرئوف

 . یکن یم فیتعر تیکه از همکالس یعال چقدر

 :گفت یاز دوستان رئوف یکی

ــزاد ا اســتاد ــبه ــات  نی ــه اس ــه هم ــه رو ب ــ دیجمل ــه یم ــه . گ ــآخ ــورا هی ــاردیباد ییج ــانم  گ خ
 بگه؟ یخب اگه اون نگه ک. هیمیرح

ــا دنیاز شــن احســان ــراف صــادقانه غــافلگ نی ــه و   ریاعت ــه فرزان شــد نگــاه پرسشــگرش را ب
 :گفت يجد یلیدوخت و خ یسپس به رئوف

اهـل تعـارف   چـون مـن   . شـو نشـون بـده    یسـتگ یدر طـول سـال شا   یمـ یبـده خـانم رح   اجازه
 ؟یمیدرسته خانم رح. ستمیکس ن چیبا ه

 .نگفت يزینگاه ملتمسانه اش را به او دوخت و چ فرزانه
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ــر ــها   عص ــه کالس ــود ک ــته و بــ    يب ــد و خس ــام ش ــه تم ــه را در پــ   یفرزان ــق راه خان  شیرم
 :فرزانه غرو لند کنان گفت. گرفتند

 ؟یگرفتــ یمــ عمــو رو قــرض نیشــد امــروز ماشــ ینداشــت حــاال نمــ نیخــودت بنــز نیماشــ
 .راه مونده یکل ابونیتازه تا سر خ. از کت و کول افتادم

 رفته؟ ادتی ریببره تعم نویخواست ماش یم بابا

 . خسته شدم يوا

 :و گفت دیدستش را کش بایشک

 . تنبل افتیب راه

 یکـه از پشـت سرشـان مـ     یلیبـوق اتـومب   يبرنداشـته بودنـد کـه صـدا     شـتر یچندقدم ب هنوز
 :فرزانه غرو لند کنان گفت. آمد نظرشان را جلب کرد

 . گهیبرو د ایهمه راه خب ب نیا

 :بر لب گفت ییترمز کرد و احسان با همان لبخند کذا شانیپا يجلو لیاتومب اما

 .رسونمتون یباال م دیایب

 .ندیخم کرد تا بتواند استاد مرموزش را بهتر بب یسرش را کم فرزانه

 . نمونده يادیراه ز. میر یودمون ملطفتون ممنونم خ از

 :گفت احسان

ــیرح خــانم ــالس د یم ــنم د  گــهیک ــده و م ــوم ش ــط همــون   ســتمیاســتادت ن گــهیتم حــاال فق
ــاحســان ک ــزاحمتم ي هیهمســا انفر،ی ــه . م ــدر ضــمن اگ ــه صــندل  هی ــداز ینگــاه ب ــب بن  يعق

و منتظـر   نیچـون دوسـتت اومـده تـو ماشـ      سـت یکـه وقـت تعـارف کـردن ن     یشـ  یمتوجه م
 .توئه

 :گفت رتیبا ح فرزانه

 زلزله؟ ینشست یرفت یک تو
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 :و گفت دیخند احسان

ـ   داشـتم  ـ     یشـک م ـ  یخواسـت  یکـه مـ   یباشـ  شیکـردم همـون دختـر دو هفتــه پ جــک و  یکل
 . باال ایبه جونم، ب يجونور بامزه و رو بنداز

ــدان گز فرزانــه ــه دن ــا. گرفــت يو در کنــار دوســتش جــا دیــلــب ب هــر ســه ســکوت  یقیدق
ــا ایــکردنــد گو ــ شیچنــد وقــت پــ عیبــه وق ــاالخره احســان لــب بــه ســخن . دندیشــیاند یم ب

 :گشود و گفت

 .کنم يادآوریآخر هفته رو بهتون  یکرد که مهمون یم دیصبح تاک مادر

 :گرد شده از تعجب گفت یبا چشمان فرزانه

 شما هستم؟ يدونستن که من دانشجو یم شونیا مگه

 :خونسرد گفت یلیچشم از جاده بردارد خ نکهیبدون ا احسان

 . بله

ـ          بایشک کـه در جـزء جـزئ چهـره      یکـه نتوانسـته بـود همچـون فرزانـه خـوددار باشـد بـا بهت
 :بود گفت انیاش نما

 د؟یو اون طور جنتلمنشانه با ما برخورد کرد دیدونست یشما م پس

 :شده بود گفت جیگ یاو کم شیکه از نوع گو احسان

 گم؟ یبزرگوارانه است درست م یلیخ یعنیشانه از جنتلمن منظورت

 :فرزانه جواب داد بایشک يجا به

ـ   بایشـک  شیکم به نوع گـو  کم ـ مطمئـنم اگـه   . دیـ کن یعـادت م ـ ا اتیـ اسـتاد ادب  هی حرفهـا   نی
 .رهیم یرو بشنوه قطعا از غصه م

 :ببرد گفت ادیصبح را از  عیتوانست وقا یکه هنوز نم بایشک

راســتش دارم بــه . طــور ســرمون کــاله بــذاره نیــبتونــه ا یکســ گــهیکــنم د یفکــر نمــ دکتــر
 .کنم یپسرعموم شک م يآموزش ها
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 دارم و استاد دوستت هستم؟ خیتار يکه من دکترا يهنوز باور نکرد تو

 یمــ شیهــم کــه کــم و بــ بایشــک. دنیــشــروع کــرد بــه خند يمســئله ا يآور ادیــبــا  فرزانــه
ــ  ــه م ــا یدانســت او از چ ــدد همپ ــ شیخن ــخند یم ــل . دی ــان مقاب ــاحس ــآبم کی ــ وهی  یفروش

 :توقف کرد و گفت

 د؟یخند یم یبه چ شما

 :گفت دهیبر دهیبر دیخند یرا پاك کرد و همان طور که م شیاشک ها بایشک

ــ  راســتش ــه جــواب یداشــتم فکــر م ــدربزرگ   یکــردم چ ــدس خــانم و پ ــزرگ اق ــادر ب ــه م ب
 .دینگاه به دست و پاشون بنداز هیخواستند شما  یفاطمه بدم که م

 :شده بود گفت جیکه گ احسان

 نم؟یدست و پاشونو بب دیمن با چرا

 :و فرزانه گفت دنیتوانست ادامه بدهد باز شروع کرد به خند یکه نم بایشک

 .دیکردن شما دکتر هست یاونا فکر م آخه

 :تر شده بود گفت جیکه گ احسان

 ستم؟ین مگه

 :ادامه داد بایشک

 ...گهیاز اون دکترا د خب

 .شدند رهیاحسان به هوا خاست و دو دختر مات و مبهوت به هم خ يخنده  کیشل

 :گفت عیتن و سر شهیمثل هم بایشک

 .دیدیخند یطور راحت نم نیدر انتظارتونه هرگز ا یچ دیدونست یم اگه

 :و گفت دیکامال به عقب و سمت دخترها چرخ احسان

 در انتظارمه؟ یچ مگه
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ـ وقـت اذ  حاال ـ ی نیـ کـردن بـود و ا   تی توانسـت در نبـود مـادربزرگ سـخت      یمـ  ابیشـک  یعن
 .را گوش تا گوش باز کند ششین رشیگ

ـ  يغـرو لنـدها   خب شـه و شـما در هـر     یسرشـون نمـ   یمنطقـ  چیکـه هـ   رمـرد یو پ رزنیـ پ هی
 .دیچیبراشون نسخه بپ دیصورت با

 :و گفت دیکش دنیدست از خند احسان

ـ ا ـ ب دنمیــبـه د  نـده یاز دوسـتانم قــراره چنـد روز آ   یکـ ی ســتین یکـه مشـکل   نی ــ  ادی  یشـما م
 .کنه تشونیزیتا و دیاریپدر و مادرمونو ب نیا دیتون

 :آشکار گفت یبا ذوق فرزانه

 . شن یاگه بشنون چقدر خوشحال م دیدون یممنون نم واقعا

 :شد و گفت ادهیپ لیاز اتومب احسان

 د؟یدار لیم یها چ خانم

 :گفت یبدون معطل بایشک

 .ترش باشه لطفا... زغال اخته من

 :پاو اون پا کرد و گفت نیا یکم هفرزان

 .کنه یم یهم داره شوخ بایشک میستیبه زحمت ن یراض

 :لب گفت ریاو زد و ز يبه پهلو يضربه ا بایشک

 . جفاکش تو باشم دیبه من چه که با يخور یاگه نم تو

 :بر لب نشاند و گفت يلبخند احسان

 .کنه یم ییرایازت پذ فشیواال باز با ک ینکن شیکن عصبان یسع

رفـت   یفروشـ  وهیـ نگفـت و بـه سـمت آبم    يزیـ چ گـر یسـکوت کـرد و احسـان هـم د     فرزانه
 بایشــک. شــد يبــار دوم مــچ شــان را گرفتــه بــود کفــر يو فرزانــه از دســت احســان کــه بــرا

 :غرو لند کنان گفت
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اسـتاد دانشـگاه    هیـ کـه   يفهمـم آب اختـه ا   یوقـت نمـ   چیهـ  گـه یحـاال د . راحـت شـد   التیخ
 داره؟ يخره چه مزه ا یم

 :گفت دیخند یکه م یآب اخته را به دست او داد و در حال يحاو وانیل احسان

 .خودت امتحان کن يخوا یحاال م. ترش باشه دیبا قاعدتا

ــخره ا بایشــک ــد مس ــه  يلبخن ــاند و ل يگوش ــبش نش ــل ــان   وانی ــت و احس ــتش گرف را از دس
ــهــم دوبــاره رفــت ســمت آبم ــا نگــاه. یفروشــ وهی ــه ب ــه ا یفرزان شــد و  رهیــو خغضــبناك ب

 :گفت

خـدا مـن از دسـت تـو      يوا. يآبرومونـو بـرد   يطـور  نیـ کـه ا  یمگـه تـو نخـورده هسـت     آخه
 .کجا پناهنده بشم

 :اش را خورد و با ژست خاص خودش گفت یدنیاز نوش یکم بایشک

 .شه که هواتو داشته باشه یم دایآشنا اونجا پ هیخوبه اقل کم  کاینظر من امر به

 :و گفت نگاهش کرد یچپک فرزانه

ـ  وونـه یکه دارم از دست تـو د  نیهم پسـرعموتو وسـط نکـش کـه      يپـا  گـه ید هیـ شـم کاف  یم
 .از پشت بسته طونویدست ش

 :و گفت دیسر رس یآب طالب وانیبا دو ل احسان

 .که خودم دوست دارم برات گرفتم یهمون يدوست دار یدونستم چ ینم چون

 :را به دست فرزانه داد و گفت وانهایاز ل یکیرا گفت و  نیا

 تون سوباتانه؟ يخانم ها مقصد بعد خب

 .تونه برگرده سوباتان یماست و نم يفرزانه تا آخر هفته خونه . نه

 :را به حرکت در آورد و گفت لیاتومب احسان

 .بگو تا برسونمتون آدرسو

 :شد و گفت يجد یکم بایبار شک نیا
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 دیدانشــگاه مــا رو برســون يتــا در ورود دیــفقــط اگــه لطــف کن میســتیبــه زحمتتــون ن یراضــ
 ..میش یممنون م

 :و گفت دیاش را نوش وهیاز آب م يجرعه ا احسان

 ؟یگ یم يجد يکنم که دار باور

 :و گفت دیمظلوم خند بایشک

 بابا شدم چوپان دروغگو  يا

 :و گفت دیخوشمزه اش را نوش یاز آب طالب يهم جرعه ا فرزانه

ــ یخودتــه از بــس شــوخ ریتقصــ  یحــرف مــ يجــد يدار یکــ دونــهیکــس نم چیهــ یکنــ یم
 .یزن

شــان کنــد  یهمراهــ بایشــک ياحســان موفــق شــد آن دو را متقاعــد کنــد و تــا خانــه  بــاالخره
ــا  ــت ه ــل درخواس ــا در مقاب ــک  يام ــه و ش ــرا بایفرزان ــه تاک  يب ــور در خان ــحض ــه   دی ــرد ک ک

 زود به سوباتان برود یلیخ دیمادرش تنهاست و با
 
 

آراســته قــدم در بــاغ مجلــل  يو فرزانــه بــا ظــاهر بایو شــک دیشــب موعــود فــرا رســ بــاالخره
 :دوستش گرفت و گفت يفرزانه دست دور بازو. گذاشتند انفریک

 .کنم ینم یاصال احساس راحت. میاومد یشد نم یم کاش

 :و گقت دیکش یقیتسلط بر اعصابش نفس عم يبرا بایشک

تـا   هیـ فرصـت خوب  نیـ خـب ا  ه؟یتـو خونـه اش چـه شـکل     یخواسـت بـدون   یتو دلـت نمـ   مگه
ـ ا میبفهم ـ و تمج فیـ همـه تعر  نی ـ  انفریـ ک يکـه اقـدس خـانم از خونـه      يدی کنـه درسـته    یم

 نه؟ ای

 .کنه یکنه به سرش نزنه تالف خدا

 :و گفت دیکش رونیدستش را از حصار دستان فرزانه ب بایشک
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 .افتیراه ب یکن یتو دلمو خال نکهیا يجا به

ـ یب يبـه نمـا   ینگاه فرزانه داد کـه مـدام    یخانـه انـداخت حـاال بـه اقـدس خـانم حـق مـ         یرون
ــایاز ز ــه  يهــا ییب ــک يخان ــا  . داد ســخن ســر دهــد انفری ــه کــوه ســاخته شــده و ب ــه رو ب خان
ــا ــر یینم ــز نیمرم ــود  نیم ــده ب ــا احت. ش ــب ــگ در ورود اطی ــد   يزن ــس از چن ــرد و پ را فش

دهـان  . گشـود  شـان یگشـاده در را بـه رو   يا هـره بـا چ  کیو شـ  بـا یز یاحسان بـا لباسـ   قهیدق
ـ  يفضـا . بـاز مانـده بـود    ییبـا یو فرزانه از آن همـه ز  بایشک و  بـاتر یخانـه بـه مراتـب ز    یداخل

ـ  یآراسـتگ . اش بـود  یرونــیب يچشـم نـوازتر از نمـا    . مـادر و پسـر بــود   نیــنظـم ا  نیخانــه مب
ـ بـا د  انفریـ خانم ک گشـاده از   یـی مبـل خـوش فـرمش بلنـد شـد و بـا رو       يدخترهـا از رو  دنی

ــ یدو دختــر کــه حــاال کمــ نیــا ــه   دندیکشــ یخجالــت م اســتقبال کــرد و هــر دو را دعــوت ب
ــه ســکوت گذشــت و دخترهــا در ا  یلحظــات. نشســتن کــرد ــب ــا   نی ــان فرصــت داشــتند ت زم

 یاحســان کــه متوجــه دســتپاچگ. ابنــدیآرامــش و اعتمــاد بــه نفــس خــود را بــاز  گــرید يبــار
کــه لبخنــد بــر لــب داشــت  یدر حــال. نهــا گذاشــتآنهــا را ت یلحظــات يآنهــا شــده بــود بــرا

 :لب زمزمه کرد ریز

 .کنه چقدر مظلومند یفکر م ندشونیبب یهرک. دارند يغلط انداز ي افهیکه ق واقعا

 :پسرش استفاده کرد و گفت بتیاز غ انفریک خانم

 ومدن؟یگل، چرا ن یت یو مادر، ت پدر

 :مبلش جابه جا شد و گفت يرو یکم فرزانه

ــ. رن یجــا نمــ چیشــبا هــ دیشناســ یابــا رو کــه خودتــون بهتــر مــو ب مامــان گــل هــم  یتــ یت
 .نییپا يوضع حمل گاو مش صفر رفته روستا يبرا

 د؟یامشب تنها هست بایتو و شک پس

 .ما يخونه  ادیخواب ب يقراره برا بایشک نه

 :نگاه شان کرد و گفت یبا مهربان انفریک خانم
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 اول دانشگاه چطوره؟ يروزا. دیاز خودتون بگ خب

 :و گفت دیخند الیخ یب بایشک

 .میکن یفعال که از درس خوندن فرار م. و لق تق

 :خوش فرم و لختش کرد و گفت يدر موها یدست انفریک خانم

 نکرد؟ تتونیکه اذ احسان

 :و مضحک به جمعشان اضافه شد و گفت ییبا همان لبخند کذا احسان

 .طونیدوتا ش نینه ا دیکن تیاز من حما دیشما با مادر

ــا لبخنــد  انفریــک خــانم چهــره اش  یکــه چاشــن ينگــاه مهربــانش را بــه دخترهــا دوخــت و ب
 :کرده بود گفت

 .نکن يگنده حسود مرد

 :دخترها نشست و گفت يکنار مادر و روبرو احسان

 یســرم آورد تــا صــبح مــ یــیکــه شــب قبــل از حضــور در کــالس، مــادر چــه بال  دیــبدون اگــه
 . نیدیخند

 :حق به جانب نگاهش کرد و گفت انفریک خانم

 .يبذار تیقبل طفلک ها رو تو معذور يخواست مثل دفعه  یدلم نم خب

 :نگاهش را به احسان و مادرش دوخت و گفت يبا کنجکاو بایشک

 .میشد جیچه خبره؟ ما کامال گ نجایبگه ا یکیرو خدا  تو

 :اشت گفتآن روز لبخند بر لب د يماجرا يآور ادیکه از  انفریک خانم

ـ   خب ـ     یمـن م ـ  دیخواسـت  یدونـم کـه شـما م . دیـ بـه پسـر مـن بد    یدرس درسـت و حسـاب   هی
ـ  طنتیو بــه شـ  میبــود سـتاده یاون روز منـو احســان کنـار پنجــره ا    یوقتــ. میدیــخند یشــما م

 تشـون یاذ يسـربه سـرتون بـذاره بهـش گفـتم حـق نـدار        یخـواد کمـ   یاحسان گفـت کـه مـ   
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 ادهیــدرس اشــتباه گرفــت و ز سرو بــا کــال یرحــم مــن بــاز زنــدگ یپســر بــ نیــامــا ا. یکنــ
 .کرد يرو

ـ ا يادآوریـ بـا   فرزانه  غیـ بـود و ج  دهیاحسـان را سـفت چسـب    يموضـوع کـه چگونـه بـازو     نی
 :گفت دیخند یاحسان که حاال م. هم حال و روز او را داشت بایشک. زد سرخ شد یم

ــادر ــاه کــن چــه جــور  م ــو رو خــدا نگ ــت زده شــدن يت ــاور کن. خجال ــب ــ دی ــا چش ــه ب  يمااگ
کـردم کـه خودشـون     یشـک مـ   ارنیـ سـرم ب  یـی خواسـتند چـه بال   یبودم کـه مـ   دهیخودم ند

 . باره یاز سرو روشون م تیمظلوم. باشن

 :گفت دیکه سکوت دخترها را د انفریک خانم

 .کشن یبچه هام خجالت م. نکن احسان تشونیاذ

 :بر احساساتش غلبه کرده بود گفت یکه کم بایشک

 یعنـ ی یعنـ ی. میکـه مـا مجبـور بـه پخـت غـذا شـده بـود         دیدونسـت  یشـما اون شـب مـ    یعنی
 در کار نبوده؟ یدعوت دیدونست یم

 :کرد و فرزانه جلز و ولز کنان گفت دییمهربان حرفش را تا يبا لبخند انفریک خانم

 . بار شما کردم یمنو بگو که چقدر تعارفات الک يوا

 .ختر به دلش نشسته بودد نیمهر ا ایگو. باز مهربان نگاهش کرد انفریک خانم

ـ . حرفـو نـزن دختـرم    نیا ـ    يتـاب مـورد عالقـه     نیداشـت  یوقت بـه   دیـ کرد یاحسـانو رنـگ م
بـه خـودش    يشـاد  يسـوت و کـور مـا هـم رنـگ و بـو       ياحسان گفتم بعـد از مـدتها خونـه    

 . کنه تتیبهش گفتم حق نداره تو کالس اذ. گرفته

ــان ــرد     احس ــادرش ک ــاه م ــت و نگ ــت گرف ــادرش را در دس ــت م ــا از ا . دس ــه ام ــفرزان  نی
 :سکوت استفاده کرد و گفت

و از شـما   امیـ شـد م  یبـه بعـد هرچـ    نیـ از ا. میـ بـزرگ دار  یحـام  هیـ خدارو شکر که ما  خب
 .خوام یکمک م
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 :کند گفت یم یشوخ ایاست  يکه مشخص نبود جد يا افهیبا ق احسان

از  یکمکـ  چیهـ  دیـ کـه نظـم کـالس منـو بـه هـم بزن       يدر مـوارد  دیمطمـئن باشـ   یمیرح خانم
 یپــس ســع. قــائلم يادیــمــادر کــه بــراش احتــرام ز یحتــ ســتیکــس ســاخته ن چیدســت هــ

از درس  یقبــول يتــرم نمــره  انیــپا دیــتــا بتون دیــکــالس مــن احتــرام بذار نیبــه قــوان دیــکن
 .دیریمن بگ

 :و گفت دیخند ایر یب فرزانه

ــ  دیمطمــئن باشــ. اســتاد چشــم ــا خطــا نم ــو کــالس حــام گــهیچــون د. کــنم یدســت از پ  یت
 .ندارم

 :را به او دوخت و گفت بشیو غر بینگاه عج احسان

ــ یمــ یشکســت نفســ يدار ــا. ســرکار خــانم یکن جــوون کــه اون روز داشــت  يپــس اون آق
 ه؟یک نداختیبه خاطر تو خودشو تو دردسر م

 :و گفت دیبه دادش رس بایشک. نگفت يزیسرخ شد و چ فرزانه

ـ  نکـه یا يبگـم اون بـه جـا    دیـ با هیـ رئوف يمنظورتـون آقـا   اگه باعـث   شـه یباشـه هم  یحـام  هی
 .دردسر فرزانه بوده

 :گفت ردیچشم از چشمان مستاصل فرزانه بر گ نکهیبدون ا احسان

 .هیاز نظر من جوون خوب اما

بحـث را تمــام کنــد امــا   انفریــملتمســانه بــه احسـان نگــاه کــرد تــا در حضـور خــانم ک   فرزانـه 
 :احسان گفت

 .گروه بذارم هیتو رو با بهزاد تو  قیتحق يخوام بهش لطف کنم و برا یم

ــا دنیاز شــن فرزانــه ــکــه از د یســکوت. نگفــت يزیــجملــه او در خــود فــرو رفــت و چ نی  دی
 :دادن به وضع بوجود آمده گفت انیپا يبرا انفریخانم ک. کدام پنهان نماند چیه
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ــان ــ  احس ــان م ــبو د   یج ــنم امش ــواهش ک ــه خ ــهیش ــرف   گ ــگاه ح ــالس و دانش از درس و ک
ــ ــد  یمــ شــنهادیمــن پ. ینزن ــه ات رو بــه دخترهــا نشــون ب مســلما خوششــون  يکــنم کتابخان

 .کنم یشام رو آماده م زیمنم م. ادیم

 :قرار داشت اشاره کرد و گفت شیکه روبرو یبه پا خاست و به اتاق احسان

 . دیاریب فیطرف تشر نیها ازا خانم

بودنـد غـرق در    دهیـ ند کجـا یاتاق را گشود و دخترهـا کـه تـا بـه حـال آن همـه کتـاب را         در
 یبـود و نمـ   دهیسـقف رسـ   هیـ عل یقفسـه کتابهـا تـا منتهـ    . شـدند  يمتـر  یعظمت آن اتاق سـ 

درسـت مثــل کتابخانــه  . همــه جـا مملــو از کتـاب بــود  . کــرد دایـ پ واریــدر د یخـال  ییشـد جــا 
ــان ــون د  . دانشگاهش ــا همچ ــه ه ــقفس ــا   يواری ــه ج ــد هم ــد   يبلن ــه بودن ــاق را فراگرفت . ات

 :کرد گفت یآن دو ذوق م یاحسان که از شگفت زدگ

. ســتین طنتیتــو چشــماتون شــ گــهید. دیحــد طالــب کتــاب باشــ نیــکــردم تــا ا ینمــ فکــر
 . و شوق مطالعه نمیب یم یشگفت زدگ شتریب

ـ  فرزانـه  ارج کــردن کـرد و سـرگرم خـ    دایـ پ شیگـرا  یخیتــار يبـه سـمت کتابهـا    اریـ اخت یب
 :کرد و گفت بایبا دور شدن او احسان روبه شک. کتابها از درون قفسه ها شد

 ست؟یفرزانه مثل زمان ورودش خوشحال ن چرا

 :گفت يبا دلخور بایشک

 .دیناراحتش کرد شما

 :شده بود گفت جیکه گ احسان

 . نگفتم يزیآخه من که چ من؟

 .دیگفت یچ دیش یمطمئنا متوجه م دیفکر کن خوب

 :به فکر فرو رفت و پس از آن گفت یکم احسان

 .شه یخوشحال م شنهادیپ نیا دنیکردم از شن یم فکر
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 :گفت يبا دلخور بایشک

 .کنه یفرار م یبهتون گفتم که اون از رئوف. که نشد دیدید

 :که حاال کنجکاوتر شده بود گفت احسان

 ؟یچ يبرا

 . تونم بهتون بگم ینم

ــ يمهــم شــده بــود گذشــته  شیفرزانــه بــرا ي گذشــته و ســه  ســتیب گوشیدختــر بــاز کی
 .شده بود یساله جالب و خواندن يو اند یمرد س نیا يساله برا

 .باشم یکنم بتونم راز دار خوب یم فکر

 :نکرد و گفت ینیاما موضعش عقب نش بایشک

ــفم ــن چ متاس ــم ــت  يزی ــواهم گف ــا. نخ ــ دیش ــوف   يروز هی ــورد رئ ــواد در م ــودش بخ  یخ
 .دیشن دینخواه يزیاما تا اون روز از من چ. حرف بزنه

ــدا ــک  يص ــن ش ــگ تلف ــد بایزن ــد ش ــد. بلن ــان لبخن ــ ياحس ــآم طنتیش ــاند و   زی ــب نش ــر ل ب
از کتابخانــه رفــت و احســان هــم  يگــرید يخــوام بــه گوشــه  یبــا گفــتن معــذرت مــ بایشــک

 . اوردیاز دلش در ب یناخواسته اش را به نوع يخود را به فرزانه رساند تا دلخور

 .خواستم ناراحتت کنم ینم. خوام یخاطر حرفم معذرت م به

 :او کتاب به دست به طرفش برگشت و گفت يصدا دنیبا شن فرزانه

 .دمیترس يوا

 ؟يدستم دلخور از

 :خود را با کتابش مشغول کرد و گفت فرزانه

 نه

 :گرفته اش گفت يتر شد و با دقت در چهره  کیاو نزد به
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 يخــوام اگــه دلخــور یمــ. یســتیخوشــحال ن یمهمــون لیــمثــل اوا گــهیاحســاس کــردم د امــا
 .جا تموم بشه نیهم ياز من دار يا

 :آزرده خاطر شده بود گفت یکه کم فرزانه

 .خوام یمعذرت م دیبرداشت کرد نطوریاز رفتارم ا اگه

  ؟يدلخور نشد یبه خاطر هم گروه شدن با رئوف یعنی

 .امه بدهدرا اد یخواست بحث کالفه کننده رئوف ینم

 .رهینظ یکتابها ب نیا استاد

 :بر لب نشاند و گفت ياو برده بود لبخند ییبه اعتنا یکه پ احسان

ـ کتابهـا رو   نیـ تـا تونسـتم ا   دیطـول کشـ   سالها ـ   . جـا جمـع کـنم    هی گـم از هـر    یبـه جـرات م
 .نسخه شو دارم هیوجود داره من  ایکه تو دن یکتاب

 :زده به کتاب ها چشم دوخت و گفت جانیه فرزانه

 .کتابها فوق العاده هستند نیا

ــه دســتپاچگ هیــپشــت ســرش تک يبــه کتابخانــه  احســان  یداد و همــانطور کــه نگــاهش را ب
 :جالب گفت يفرزانه دوخته بود با لبخند

 .يریاونارو قرض بگ یتون یم يبخوا اگه

 .اش را گرفته بود یدستپاچگ يجا جانیذوق و ه حاال

  ن؟ید یاجازه رو به ما م نیشما ا واقعا

ـ امـا با  البته،  یلـ یکتابهـام خ  يچـون مـن رو   يبـد  لمیاونـا رو مثـل روز اول تحـو    يقـول بـد   دی
 .حساسم

 :خندان به او نگاه کرد و گفت فرزانه

 .دم یم قول
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فرزانـه کـرد    ياحسـان را مـامور رسـاندن دخترهـا بـه خانـه        انفریـ خـانم ک  افتیضـ  انیپا در
ــل هم  ــم مث ــان ه ــهیو احس ــهیمط ش ــذ  عان ــادر را پ ــتور م ــاال در ح. رفتیدس ــح ــه  اطی  يخان

از او  تیــتلوتلوخــوران از احســان تشــکر کــرد و فرزانــه هــم بــه تبع بایفرزانــه بودنــد و شــک
 .شدگفت و به دنبالش روان  يریشب بخ

 ...فرزانه

 .ستادیا

 .بله

ــک ــرید بایش ــرا گ ــد و ب ــاق ف  ينمان ــه ات ــواب ب ــتخ ــه رف ــرو. رزان ــاال روب ــم ا يح ــتادهیه  س
 .بودند

 .یکن قولتو فراموش نکن یاما سع. یهفته مطالعه اش کن انیتا پا یتون یم ریبگ

ــه ــداخت و ز  ینگــاه فرزان ــاب در دســتش ان ــه او و ســپس کت ــقدرشناســانه ب ــب تشــکر  ری ل
ــرا. کــرد ــا کتــاب در دســتان احســان قفــل شــده    يدســتش را ب گــرفتن کتــاب دراز کــرد ام

 .سرش را بلند کرد و نگاهش را به نگاه احسان دوخت. بود

 .برات باشم یتونم رازدار خوب یم

 :لب زمزمه کرد ریانداخت و ز ریرا به ز سرش

 .به همراه نداره يزیجز رنج و عذاب چ شیادآوری

 کنه؟یم تتیکه اذ يدار یگذشته ات چ تو

 .ندارم استاد يگذشته ا من

 ...فرزانه

 ینگــاه را خــوب مــ نیــرا بلنــد کــرد و نگــاهش را بــه نگــاه نگــران احســان دوخــت ا ســرش
ــا  ــادرش را داشــت گرم ــگ نگــاه م ــت يشــناخت رن ــدرش را داش ــنگــاهش عج. نگــاه پ  بی

 .داد یم ییرنگ آشنا
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 .تا مادرتون نگران نشده دیوقته بهتره بر رید استاد

 :اما بدون توجه به درخواست او گفت احسان

 .کنمخوام کمکت  یم من

 :عجوالنه لبخند بر لب نشاند و گفت فرزانه

 .به کمک داشته باشم ازیندارم که ن یمن مشکل دیاما باور کن ممنون

 یاش را بفشــارد پــس تالشــش بــ ياریــخواســت دســت  یاو نمــ ینگفــت وقتــ يزیــچ گــرید
 :بود کتاب را به دستش داد و گفت دهیفا

 .وقته ریتو د برو

 يرو. کوتــاه بــه ســمت پلــه هــا رفــت يریــتشــکر کــرد و بــا شــب بخ گــرید يفرزانــه بــار و
ــ ــه احســان کــه هنــوز نگــاهش م   نیدوم احســان . چشــم دوخــت کــردیپلــه توقــف کــرد و ب

 :مهربان نگاهش کرد و گفت

 .گهید برو

 :و گفت افتی يبه صورت او هم تسر لبخندش

 .ادنیز یوحش يوونایشبا ح دیبر زود

 :بر لب نشاند و گفت يلبخند شاد احسان

 .نباش حواسم هست نگران

از  نــانیو احســان هــم پــس از اطم وســتیپ بایبــه شــک دنیــخواب يزد و بــرا يلبخنــد فرزانــه
 گرفت شیرفتن او راه خانه را در پ

. 
 

ــه دل يرا ســپر مهــر ــا مســاعد کوهســتان کمتــر بــه  يآب و هــوا لیــکــرده بودنــد و حــاال ب ن
ــ ــد یســوباتان م ــه ا. رفتن ــ يهفت ــود ک ــه ب ــه مهمــان خان ــر مهــر شــک  يه فرزان و  بایگــرم و پ
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ــود   ریــتحر زیــپشــت م. خــانواده اش بــود نشســته و مشــغول مطالعــه امتحــان روز بعــدش ب
خوانــد امــا از ظــاهرش  یبــه نظــر درس مــ. تخــت افتــاده بــود يهــم دراز کــش رو بایو شــک

ــپ ــه تنهــا چ دای ــود ب ــب ــ  يزی ــه توجــه نشــان نم ــنش . دهــد درس اســت یک تمــام فکــر و ذه
 :و گفت دیدست از مطالعه کش.اش بود یدوست داشتن يمعطوف بابک و حرف ها

 با توام دختر حواست کجاست؟ یه... بایشک... بایشک

 :به او زل زد و گفت بایز يبا لبخند بایشک

 ...هیچ

 ؟يتو فردا امتحان ندار مگه

 :گفت الیخ یب

 .آره خب

ـ  دوست داشـت مثـل   شهیهم را فرامـوش   شیان قـدر کـه غـم و غصـه هـا     . باشـد  الیـ خ یاو ب
 :لبخندش را مهار کرد و گفت. کند

ــ ــه مــن بگــ یم ــاد  یشــه ب ــاز افت ــهیمثــل د يرو تخــت و دار يپــس چــرا طــاق ب ــ وون  یهــا م
 ؟يخند

 .تو اصال حوصله درس خوندن ندارم جون

 :به سر او زد و گفت يکه در دستش بود ضربه ا یبه او حمله ور شد و با کتاب فرزانه

 . کار کنم یدونم باهاش چ یورا م نیا افتهیپسره ب نیبذار گذر ا. یکن یغلط م تو

 :کرد نخندد گفت یم یفرزانه که سع. بلند شد بایزنگ تلفن شک يصدا

 . کرده ییکاراش تو رو هوا نیبا ا نیبب

 :را برداشت و گفت یروانه صورت فرزانه کرد و گوش يبوسه ا بایشک

 !!!آقا مسال

 :جا گرفت و گفت زیدوباره پشت م فرزانه



@donyayroman 140 

 .خورم گفته باشم یجم نم نجایاز ا من

 :فرزانه مشغول صحبت با بابک شد يبدون توجه به غرولندها بایشک

 ؟يخوبم تو چطور من

...   

 .گهیروز د هیباشه واسه . تونم بابک، فردا امتحان دارم یکن نم باور

... 

 .مهمه یلیاما امتحان فردا برام خ. اومدم یاه داشت مبه خدا اگه ر. يشد ناراحت

... 

 . یمن یفرد زندگ نیو باارزش تر نیتو مهم تر وونهید یزن یکه م هیچه حرف نیا

ــه هــم دو دســتش را در هــوا رو  یچشــمک ــه زد و فرزان ــه فرزان ــ يب  یســرش هــوار کــرد و ب
 :صدا لب زد و گفت

 .بدبخت

 .را باز کرد و مشغول صحبت با بابک شد ششین بایشک

 .ناراحت نشدم بایجون شک بگو

... 

 .برم خداحافظ قربونت

 .بود رهیهنوز به او خ فرزانه

 ؟يدیمگه آدم ند هیچ

 :و گفت دیهوا خند یب فرزانه

 .از ابراز عشقتون ذوب شده باشن یمخابرات يفکر کنم دکال. يدار ییرو عجب

 :پرتاب کرد و گفتاو  يبالشتش را به سو بایشک

 .بود یحرفام خصوص ؟يچرا گوش واستاده بود اصال
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 :برداشت و گفت زیاو خ يبه سو فرزانه

 .رسم یم حسابتو

. التمـاس او بــه هــوا خاســت  يکــه صــدا يطـور . افتــاد و قلقلکــش داد بایبعـد بــه جــان شـک   و
 :فرزانه که از خنده روده بر شده بود گفت

 .يند حیاون نامزد بوگندوتو به من ترج گهیتا د. بود حقت

 ..واال. رسه یکه زورم بهت نم فیح

ــر ــ  يدو رو ه ــت دراز کش ــد   دندیتخ ــم دوختن ــمان چش ــه آس ــره ب ــک. و از پنج ــ بایش  ینفس
 :گرفت و گفت

 روبه راهه؟ اوضاع

 :به طرفش برگشت و گفت فرزانه

 مگه؟ چطور

 .یگ ینم یچیه یاز هم گروه بودن با رئوف آخه

 .بود دهیاز او شن ادیروزها ز نیا ،یرئوف

ـ ا یبـا رئـوف   يهمکـار  يتنهـا شـرط مـن بـرا    . میبـه هـم نـدار    يگم چون کار ینم بـود کـه    نی
 .میمون کار کن قیتحق يجداگانه رو

 :باز گفت مهین یبا بهت و دهان بایشک

 دونه؟ یم استادت

 :مغمومش را به او دوخت و گفت نگاه

 .کنهیام م چارهیاگه بدونه ب... نه

 :نگاهش کرد و گفت يفکر بایشک

 باهات چطوره؟ رفتارش

 :متعجب از سوال او گفت فرزانه
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 استاد؟

 .گم یرو م یرئوف وونهید نه

 :بود گفت دایترس در آن هو يکه رگه ا ییبا صدا فرزانه

 .مشکوك شده یلیدونم خ ینم

 :بر لب نشاند و گفت يلبخند مرموز بایشک

 اد؟یخوشت م ازش

 ؟یرئوف یک

 :را باال انداخت و گفت شیهاابرو بایشک

 .خله استادت نه

 .ادیاز اون خوشم ب دیمن چرا با با؟یشک يشد وونهید

 :تخت افتاد و گفت يباز طاق باز رو بایشک

 .کنه یکار م یبه نظرت اگه بدونه دوستت داره چ. گفتم يجور نیهم

 .یگ یرو م یرئوف

 :نگاهش کرد و گفت یبا کالفگ بایشک

 .دونم منظورم کدومشون بود ینم. شد یپات یباهم قاط زیتو، همه چ یخفه بش يا

 .کنم یبهت بفهمونم که من بهش فکر نم يچطور

 :کرد گفت یم يفرزانه باز يکه با موها یدر حال بایشک

 کدومشون؟ به

 :و گفت دیکش رونیرا از چنگال او ب شیبا حرص موها فرزانه

 .شه کارش کرد ینم گهیو د يشد خل

 :را باز کرد و گفت ششین بایشک
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ـ  انفرویـ ک. فرزانـه خـانم   يخل شد تو  دیپرسـ  یهمـش ازم مـ   یاون شـب تـو مهمـون   . گـم  یم
 اد؟ی یخوشت نم یتو چرا از رئوف

 :دستپاچه و به او چشم دوخت و گفت فرزانه

 ؟ينزد یکه بهش حرف تو

 :گرفته بود گفت شیکه باز بایشک

 ؟یرئوف به

 .گم یم انفرویک. شم یم وونهیخدا، آخرش از دست تو د يوا

 . ستیبرات مهم ن انفریک یگفت یتو که م. دیرنگت پر کهویشد چرا  یچ

 :منحرف کردن ذهن دوست کنجکاوش گفت يبرا فرزانه

 نیــاگــه ا. کنــه يدر مــورد گذشــته ام کنجکــاو یخــواد کســ یامــا دلــم نمــ. گــم یمــ هنــوزم
 .حواله اش بده به من تا خودم جوابشو بدم دیازت پرس يزیدفعه چ

 .یش یم یخب بابا حاال چرا عصبان یلیخ

 نگاهش کرد و گفت ریغمزده و لگ فرزانه

 ؟یبه احسان نگ يزیچ یوقت از گذشته من و رئوف چیه يد یم قول

 .آمد یکشت کوتاه نم یتا غم نگاه او را نم. آمد یکوتاه نم بایشک اما

 گه نه؟خوشت اومده ناقال م ازش

ــ نــدازهیهمــش مــا رو دســت م ه،یــجور هیــاون  بایشــک ــا . کنــه یو بچــه فرضــمون م محالــه ب
 ...بخواد میکه ما کرد ياون کار ابلهانه ا

 :حق به جانب او را وادار به سکوت کرد و گفت بایشک

 .خودت نکن يکنم منو وارد ماجراها یم خواهش

 .يکرد یم هیو گر يزد یم غیج يرفته چه طور ادتی نکهیا مثل

 .نرفته ادمی ریخ نه
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 ؟یگ یم یچ پس

 .درستو بخون هیشم و تو هم بق یبابا اصال من خفه م یچیه

 ریــدانســت کــه دوســتش درگ یخــوب مــ بایمشــغول ورق زدن کتــابش شــد امــا شــک فرزانــه
 یهـر طـور کـه مـ     یتوانسـت سـاکت بمانـد تـا رئـوف      ینمـ . شده اسـت  يفلج کننده ا اتیذهن

ــ ــه را آزار ده ــه کــه نگــاه ســنگ . دخواهــد فرزان ــ ياو را رو نیفرزان کــرد  یخــود احســاس م
 :کتابش برگرفت و گفت يچشم از نوشته ها

 . به من يها زل زد ییایخولیتو چرا مثل مال چته

 :او نشست و گفت يزد و روبرو یجست بایشک

 ومده؟ین شیپ يزیچ یتو و رئوف نیواقعا ب فرزانه

 :که حاال کالفه شده بود گفت فرزانه

 .نه، نه نه،

 .یگ یم دروغ

 :حرص کتابش را بست و گفت با

 .یو منتظر جواب يدارم به تو بگم که مثل شمر واستاد یدروغ چه

 کنم  ینم باور

ــه پــدر و  يســارا هــر دو را از ادامــه بحــث منصــرف کــرد و جبــرا بــرا  يصــدا صــرف شــام ب
 ملحق شدند بایمادر شک

 
ــه ــاز ا يا هفت ــاالخره چ  نی ــت و ب ــاجرا گذش ــم ــ  يزی ــه از آن م ــه فرزان ــ یک رخ داد و  دیترس

ــوف  یاحســان از کلکــ ــد مطلــع شــد و رئ ــه او زده بودن ــه اتــاقش احضــار  یکــه ب ــه را ب و فرزان
. رفــت یور مــ فشیامــا فرزانــه نگــران و مغمــوم بــا کــ دیدرخشــ یمــ یچشــمان رئــوف. کــرد
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ــا ــا   لشیوس ــه ات ــود را ب ــا خ ــرد ت ــع ک ــه   قرا جم ــه در طبق ــان ک ــت   ياحس ــرار داش ــوم ق س
 :کرد شیدوان دوان خود را به او رساند و صدا یاما رئوف. دبرسان

 .فرزانه، صبر کن... یمیخانم رح... یمیرح خانم

کـه نفـرت در    یبـا چشـمان  . فشـرد  یرا مـ  شیگلـو  نیسـنگ  یبغضـ . سسـت شـد   شیهـا  قدم
 :زد گفت یآن موج م

 یاتفــاق چیهــ ينشــون بــد یکنــ یمــ یســع شــهیچــرا هم. يدار یدســت از ســرم بــر نمــ چــرا
 . ستیطور ن نیا یدون یکه م یدر حال افتادهین

 :نگاهش کرد و گفت شرمندهیرئوف

 .گذشته رنجت بدم يادآوریبه خدا من قصد ندارم با . یکن یاشتباه م تو

ــود یعصــبان نیــداشــت و ا بغــض . ســتیگر یمــ دیــنبا. کــرد یبغــض مــ دیــنبا. اش کــرده ب
امـا هـم بغـض داشـت و هـم اشـک و هـم بـا او هـم کـالم           . شـد  یبا او هـم کـالم مـ    دیاصال نبا

 !شده بود

ــنهادیچــرا پ پــس ــول کــرد ش ــول کــرد. ياســتادو قب ــم رو يچــرا قب ــا ه ــ يب ــار  قشیتحق ک
 م؟یکن

 :که نتوانسته بود پنهانش کند گفت یبا حسرت یرئوف

 .هست يدیکردم هنوز ام یفکر م نکهیا يبرا دیدونم شا ینم

 :رنفرتش به او زل زد و گفتو پ یبا چشمان اشک فرزانه

 . ستیکه ن یدون یم

 :صراحت کالم او به تقال افتاد و گفت از

ـ  . درسـت کـنم   زویـ همـه چ  بذار فرزانـه  . نـذاره  ریروم تـاث  گـران یحـرف د  گـه یدم د یقـول م
 .يدونم که هنوز دوسم دار یم. منو ببخش. من غلط کردم بخدا اشتباه کردم

 :ود گفتب هیشب ادیبه فر شتریکه ب ییصدا با
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ـ  ... يذار یراحـتم نمـ   چـرا  کـه بـوده تمـوم شـده بـذار فرامـوش        یمـن و تـو هرچـ    نیبهـزاد ب
 .کنم

ــرا ــات يب ــت   یلحظ ــرو رف ــکوت ف ــوم در س ــه س ــدا . طبق ــز آن دو و ص ــس ها يج ــانینف  ش
ــدم هــا يصــدا ــ  ییق ــه گوشــش م وا رفــت و ســرش  یصــندل يرو. خــورد یآرام و مطمــئن ب

 :محزون گفت ییبهزاد با صدا. دو دستش گرفت انیرا در م

 ...لطفا یمیرح خانم

 :به او اجازه بدهد جمله اش را کامل کند گفت نکهیفرزانه بدون ا اما

ــو ــرد   ت ــه م ــردار فکــر کــن فرزان ــرم ب ــدا دســت از س ــن  . رو خ ــرد م ــه م ــه خــدا اون فرزان ب
 . خودم خاکش کردم

ــا چهــره ا  احســان ــه بهــزاد کــه ب ــه ز يب ــشــرمنده ســرش را ب ــود زل زد شــ ری ــه ب  دیاانداخت
. و مبهـوت بـود   جیامـا بهـزاد هـم چـون او گـ     . منتظر بود تا ورودش را بـه فرزانـه اعـالم کنـد    

 :و گفت دیازجا پر مهیاحسان سراس دنیفرزانه سرش را بلند کرد و با د

 .خوام اصال متوجه حضورتون نشدم یم معذرت

ــان ــدون ا احس ــهیب ــچ نک ــبگو يزی ــد دی ــاقش ش ــوال عج . وارد ات ــزار س ــنش ه ــدر ذه و  بی
ــرغ ــ بی ــرخ م ــورد یچ ــار. خ ــنش   ياز افک ــه ذه ــه ب ــک ــد و   ورشی ــرمنده ش ــود ش آورده ب

ــه چهــره  یگرفــت نگــاه يجــا زشیــپشــت م ــه  یدرهــم رئــوف يب و چشــمان مغمــوم فرزان
 :و گفت اشترا از چشم برد نکشیع. او بودند يانداخت که منتظر مواخذه ها

 ...بشنوم منتظرم

 :گره شده گفت یسرش را بلند کند با اخم نکهیبدون ا فرزانه

ــه ــوب اگ ــراره ت ــه  یخیق ــه من ــه واس ــار باش ــا. در ک ــه آق ــوف ين ــن از ا. یرئ ــونیم ــواهش  ش خ
 .میکن قیکردم که جداگانه تحق

 :زد و گفت يپوزخند احسان
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ـ  یبا وجـود حـام   خوبه، ـ مثـل تـو، بهـزاد با    یمطمئن  يد یچـرا اجـازه نمـ   . بـه خـودش ببالـه    دی
 .خودش از خودش دفاع کنه

 :دستانش را در هوا تکان داد و حرفش را تکرار کرد یکالفه و عصب فرزانه

 يکــردم کـه آقــا  يدرخواسـتم پافشـار   يمنــه چـون اونقــدر رو  ریتقصـ  زیـ کـه همــه چ  گفـتم 
 . مجبور شد قبول کنه یرئوف

 :نمود گفت یو بلند م یعصب یکه حاال کم ییبا صدا احسان

 ؟يریبگ مویتصم نیمن ا يبدون اجازه  یتون یم يفکر کرد چرا

 :کردن غائله گفت ریختم به خ يبرا یرئوف

 .دم یم حیبراتون توض دیاگه اجازه بد استاد

 :برآشفت و گفت فرزانه

 .ستیشما ن حیبه توض يازین

 :دو جوان رخ داده گفت نیا يدر گذشته  یکه حاال مطمئن بود اتفاق احسان

 نه؟ ای نیبد حیتوض نیخوا یباالخره م. من هنوز قانع نشدم یمیرح خانم

 يبرقــرار يحــد رو نیــتوانســت درك کنــد چــرا احســان تــا ا ینمــ. بــه او نگــاه کــرد فرزانــه
 :اراده از جا برخاست و گفت یب. اصرار دارد یارتباط او و رئوف

 مرخص بشم؟ نیدیاجازه م ستیحالم خوب ن من

 :گفت زیتحکم آم ییبا صدا احسان

 .یکارتو بگ نیا لیکه دل یتا زمان نه

 :گفت ملتمسانه

 .کنم استاد یم خواهش

ـ م يرو يفـرار از چشـمان نگـران او سـرش را بـا برگـه هـا        يبـرا  احسان گـرم کـرد و    زشی
 :بود گفت ریدر آن چشمگ تیکه عصبان ییبا صدا
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ــاریا ــناد نب ــ دهی ــگ یم ــم تکــرار بشــه د   رمی ــاز ه ــه ب ــا اگ ــ گــهیام ــون   ینم ــونم از اشــتباه ت ت
ــرام خ . بگــذرم ــتم نظــم کــالس ب ــیروز اول هــم بهتــون گف ــرا. مهمــه یل  نکــهیا يدر ضــمن ب

ــه هســتم رو  یســاعات دیــدوبــاره کلــک نزن ــ قیــتحق يکــه خــودم تــو کتابخون  یتــون کــار م
 . دیکن

مجــددش از احســان اتــاق را  یپــس از عــذرخواه دیرســ یکــه خوشــحال بــه نظــر مــ یرئــوف
ـ بـه ز  يامـا فرزانـه هنــوز بـا سـر    . تـرك کـرد   نشسـته بـود و بـا بنــد     یصـندل  يافکنــده رو ری

 :احسان کنجکاو و دلخور کنارش نشست و گفت. کرد یم يباز فشیک

 ست؟یخوب ن حالت

 :سرخ به او زل زد و گفت یچشمان با

 نیــا دیــرو شــروع نکرد یخــوب يبــاز دیــتابســتونه؟ امــا بــاور کن یتالفــ د؟یــکنیم تمیــاذ چـرا 
 .دو سر باخته يباز

ــان ــردرگم  احس ــت و س ــن ینتوانســت به ــا دنیاش را از ش ــان ک يحــرف ه ــه پنه ــد و فرزان ن
 :گفت يبا دلخور

 .مشکل شما دوتا جوونو حل کنم خوامیمن فقط م ؟یزن یکه تو م هیچه حرف نیا

 :اش را به او دوخت و گفت ینگاه اشک فرزانه

ـ  نطـور یخوام که ا یم معذرت باعـث شـد کـه شـما بـه خودتـون        یپرسـم امـا چـ    یپـروا مـ   یب
 ...که  یتو موضوع دیاجازه بد

ــکوت ــد     س ــل کن ــه اش را کام ــداد جمل ــازه ن ــتاد اج ــه اس ــرام ب ــت و احت ــرد نزاک ــه و . ک کالف
ــ یصــندل ياز رو یعصــب ــد شــد م ــا احســان   یبلن ــرار کنــد ام خواســت از او و تمــام مردهــا ف
 يشـده بـود اشـک هـا     جیحـاال کـامال گـ   . را گرفـت و او را وادار بـه نشسـتن کـرد     فشیبند ک

ــ  ــه وضــوح م ــود، عصــب نیــاو  دیــد یدختــر آقــا غفــور را ب ــه اش  یکنجــاوش کــرده ب و کالف
 .کرده بود
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 .کنه یحد ناراحتت م نیدونستم برخوردم تا ا یباورکن نم ؟یکن یم هیگر يدار

 :روح برخاست و گفت یسرد و ب فرزانه

 .برم دینمونده با یحرف گهید اگه

ــ  نیــا ــا عجلــه اتــاق را تــرك کــرد و اجــازه هرگونــه واکنش در . را از او گرفــت یرا گفــت و ب
ــک  ــا ش ــرو ب ــد بایراه ــرو ش ــک. روب ــ  بایش ــم و ب ــه ک ــ  شیک ــان همکالس ــاجرا را از زب ــا یم  يه

در حــال انفجــار  تیکــه از شــدت عصــبان کــهیبــود بــه طــرفش رفــت و در حال دهیفرزانــه شــن
 :بود گفت

 طونهیبـده؟ شـ   یخـواد همـه رو بـاهم آشـت     یاستاد احمـق شـما حـافظ صـلحه کـه مـ       نیا مگه
 .بهش بگم زویگه برم و همه چ یم

 :نشاند گفت یکمرنگ بر لب م يکه لبخند یدر حال فرزانه

خشــونتت  نیــبابــک بــه خــاطر ا يدیــوقــت د هیــحــرص نخــور  نقــدریا. وونــهیبــاش د آروم
 .ها گهید یکیولت کرد و رفت سراغ 

 :گفت دیلرز یم تیکه از عصبان ییبا صدا بایشک

 کجاست؟

 ؟یرئوف یک

 :ه فرزانه دوخت و گفتبراقش را ب نگاه

اسـتاد بـه اصـطالح    . نـدارم  يشروع نکن فرزانـه کـه اصـال حوصـله مـوش و گربـه بـاز        دوباره
 .گم یحافظ صلحتو م

 :احسان آنها را به خود آورد ياثنا صدا نیدر هم اما

 سرکار خانم؟ دیداشت يمن کار با



@donyayroman 150 

ازدحـام حاضـر    انیـ در م نکـه یا يمانسـت بـرا   یدر حـال انفجـار مـ    یکـه بـه آتشفشـان    بایشک
ــد  ــد لبخن ــه نکن ــب توج ــرو جل ــه  يدر راه ــحک گوش ــاند و از م يمض ــبش نش ــل ــدان  انی دن

 :شده اش گفت دیکل يها

 رفت؟ ادتونی يزود نیکردم به هم یخواهش هیاون شب من ازتون  دکتر

 ه؟یچ منظورت

 :بود گفت دهیان دو ترس نیکه از اصطکاك ب فرزانه

 .تمومش کن بایشک

 یکـه بـه زحمـت مـ     يان گرفـت و سـکوت کـرد و فرزانـه بـا چهـره ا      لـبش را بـه دنـد    بایشک
 :گفت دیآن د يشد آثار لبخند را بر رو

ـ    استاد قبـل ازتـون معـذرت     ي قـه یو رفتـار چنـد دق   ریـ اخ يهـا  ینظمـ  یمن به خـاطر تمـام ب
 .تکرار نشه گهیدم د یخوام و قول م یم

ــه از احســان عــذرخواه  یتمــام مــدت در ــ یکــه فرزان ــه چهــره  یم ــه  يکــرد او ب  يبرافروخت
 در عجب بود تیهمه عصبان نیبود و از ا رهیخ بایشک

. 

 ناخودآگاه که میکردم فکر شهریور 31 ي جمعه غروب به داشتم

 چشا از اشک
 
 ...رو آوردن یدعلیام... رو آوردن یدعلیام

پسـر   یدعلیـ ام. دایـ شـده بـود اون سـرش ناپ    يتـو روسـتا همهمـه ا   . دیـ ستون تـنم لرز  چهار
ـ  . اومـد  یمحجوب محترم خانم داشت م ـ امـا ا . اومـد  یاز جبهـه م خـودش،   يبـار نـه بـا پـا     نی

ــودمش دهیــد يچنــدبار. آوردنــش یبلکــه مــ ــ. ب ــ یوقت ــرد چــرا یکــه گوسفنداشــو م ــا . ب ام
ــاال اون  ــح ــکل د هی ــهیش ــود  گ ــته ب ــ. برگش ــال   رپس ــت اه ــانم رو دس ــرم خ ــوب محت  یمحج
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ـ . روستا برگشته بـود  ـ  یت ـ  شـب یگـل از د  یت  حیتسـب  یکـرد آقـابزرگم هـ    یمـ  هیـ گر زیـ ر هی
ــ ــ  یم ــه االهللا م ــ   یزد و الال ــر ماش ــه س ــت ب ــت و دس ــ نیگف ــ یزده اش م ــن د. دیکش ــم  دهی

. بــودمش دهیــاطــراف امــالك آقــابزرگ د   يچنــدبار. مهربــون بــود و باصــفا  . بــودمش
ــا اجــ ــ ي ازهگوسفنداشــو ب ــا از علــف هــا  یآقــابزرگ م ــو امالکــش ت ــازه  يآورد ت ــر و ت  يت

ــابزر  ــع آق ــرنمرت ــت د  . گ بچ ــود داش ــون ب ــویدرس خ ــ پلمش ــت یم ــ. گرف ــت  یم خواس
ـ تـو سـرا درب   يمهندس بشه و سـر  ـ    نـو یا. ارهی دونـه   یچـه مـ   یکسـ . گفـت  یمحتـرم خـانم م

ــا دمیشــا ــود آخــه هرچــ يآرزو نی ــود و هــزار و  یمــادرش ب ــنباشــه مــادرش ب ــام کی و  دی
ــراش داشــت ــتیم. آرزو ب ــراش  خواس ــه ب ــ. عمــه مهســا رو جــور کن ــ یم ــر از  یگفــت ک بهت

ـ      دمیـ د یواشـک یمهسا بـرا پسـرم؟ خـودم چنـدبار      . کنـه  یکـه عمـه مهسـا از دور تماشـاش م
ــا ــه ام ییوقت ــک ــ  یدعلی ــرا گوســفنداش ن ــ یب ــه نفــس گ . زد یم ــه چ ــیرایالحــق ک ــت ی . داش

ـ   دمیـ خودم د بـود بـرا    يمـرد . بزنـه  دیـ د آقـابزرگو  اطیـ کـرد تـو ح   یسـر بلنـد نمـ    یکـه حت
 .خودش

 ...اومدن... اومدن

 تشیکــه پشـت ســرش راه افتـادن نشــون از محبــوب   یتـ یو جمع یتـو راه خــاک  دیــچیپ نیماشـ 
 .داد یم

 ...بگو الاله االهللا ينر ایالل از دن... بگو ال اله االهللا... حق شرف ال اله االهللا به

 ...االهللا الاله

 یقـدر مـ   نیهمـ . خـود داشـت   يکـه جـا   یدعلیـ مـادر ام . عمه مهسا سرخ سـرخ بـود   يچشما
 نیدونســتم کــه غــالم معمــار ســرش هــوو آورده و حــاال محتــرم خــانم مونــده و همــ          

ـ   يکنار آهنگر. یدعلیام ـ  نکـه ینـه ا . رحـم واسـتاده بـودم    یاسـتا ب رحـم باشـه نـه اسـمش      یب
ـ بهرام بـود امـا از    ـ  گفـتن یبهـش بگـن بهـرام م    دیـ چرختـو دهـن مـردم ن    گـه ید یزمـان  هی  یب

 کیـ و نزد کیـ کـه لحظـه بـه لحظـه نزد     یمـ یواستاده بودمـو و بـا تـرس بـه لشـکر عظ     . رحم



@donyayroman 152 

ــ ــر م ــودم یت ــه مــن چســب . شــدن زل زده ب ــه ب ــود و گر دهیفرزان ــب ــ هی ــم . کــرد یم آخــه اون
 .دیخر یچون واسش آبنبات م. بود ادشیرو  یدعلیام

 ... بگو الاله االهللا... حق شرف الاله االهللا به

 ریــه بودنــد و زحـاال همــه ســاکت شـد  . گذاشــته شــد نیبــه زمـ  یدوش اهــال ياز رو تـابوتش 
ـ  يصـدا  ـ     يکـه از گلدســته   یقرآن  ينالـه هــا  زیـ ر يصــدا دیرسـ  یمسـجد محـل بــه گـوش م

ــن  ــانم ش ــرم خ ــ دهیمحت ــد یم ــا . ش ــا از زن ــتا ز يدو ت ــروس ــودن  ری ــه ب ــو گرفت ــد . بغلش اوم
تـو گوشـم    هیـ گنـگ گر  يو صـدا  دنکـر  یحـاال همـه نوحـه مـ    . یدعلیـ نشست کنار تابوت ام

 یوقتــ یحتــ. دیــخند یمــ شــهیام گرفتــه بــود آخــه محتــرم خــانم هم هیــگر. کــرد یوز وز مــ
ــ  ــ دیــخند یغــالم معمــار ســرش هــوو آورد م ــ یو م کــار پســرم  یخــوام چــ یگفــت مــرد م
ـ ام نیخـوام چکـار؟ همـ    یهسـت مـرد مـ    میریـ پ يهست، گل پسـرم تـاج سـرم عصـا      یدعلی

ـ    . مهیریپ يعصا ـ  یعمه مهسا دو قـدم دورتـر کنـار ت  سـتاده یگـل بـاال سـر محتـرم خـانم ا      یت
ــ ادیــب گــهیقــرار بــود چنــدماه د یدعلیــآخــه ام. خــتیر یبــود و مظلومانــه اشــک مــ . اش یپ

ــ. شیخواســتگار ادیــب ــرم امــا برگشــتم م دیــگفــت جنگــه با یم ــب ــ امی  یســراغت منتظــرم م
ـ  دمیخودم شـن  نویا ؟یمون کـه عمـه    وقـع همـون م . گـوش واسـتاده بـودم    لـه یپشـت طو  یوقت

کــه  يبــا ســر یدعلیــهمــون موقــع کــه ام. فرســتاد تــو آغــل یمهســا داشــت گوســفندا رو مــ
صـورتش  . نییبـود بهـش گفـت منتظـرم بمـون و عمـه مهسـا هـم سرشـو انـداخت پـا            نییپـا 

تنــد و  نشیپــاش و بــا اون دامــن پــرچ ریــشــو انــداخت ز یگــل انــداخت و دســتمال ســرخاب
ــه عیســر ــمــن د. رفــت تــو خون ــاون لبخنــد ام دمی ــ یدعلی  کــه خــم شــد و دســتمال  یرو وقت

ــا رو برداشـــت ــ دشییـــکـــه بو دمیـــمـــن د. عمـــه مهسـ گذاشـــت رو  دمیـــد. دشیو بوسـ
 .شلوارش بیلبخند شاد و با دقت تاش کرد گذاشت تو ج هیبا  دمیچشماش، د

ـ     ينالـه   يصدا کـرده بـود صـداش     هیـ اومـد واضـح نبـود اونقـدر گر     یمحتـرم خـانم هنـوز م
ـ    یگرفته بود و اصـوات نـامفهوم   غـالم معمـار چنـد قـدم دورتـر از      . شـد  یاز گلـوش خـارج م
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ــود انگــار  ــ يزن و پســرش واســتاده ب ــو هم ــ نیت ــود  هی . شــب گذشــته کمــرش خــم شــده ب
دلــم گرفــت و اشــکمو در  مظلومانــهســوزناك و . اومــد یمحتــرم خــانم هنــوز مــ زیــر يصــدا
 .آورد

 ...دجانیام... دجانیام

سـکوت کـرد تـا     موذن روستا بـا همـون زنـگ اذان تـو صـداش همـه رو دعـوت بـه         یرجبعل
 یآدابــ چیبــود کــه هــ يتنهــا نمــاز. همــه بــه صــف شــدن. نمــاز بخــونن یدعلیــپشــت ســر ام

ــ ــت ینم ــاز پ. خواس ــابوت ام  ری ــت ت ــوون پش ــو ج ــ  یدعلی ــف کش ــه  . دنیص ــت ب ــق داش ح
نمـاز کـه تمـوم    . بـود  شـده روسـتا   يپسـر محجـوب روسـتا بـود و حـاالم آبـرو      . یگردن اهال

شــلوار آقــابزرگو   يو پاچــه  دمیترســ. رونیــرو از تــو تــابوتش آوردن ب  یدعلیــشــد ام
. نبــود دایــجــاش پ چیپــوش شــده بــود و هــ دیســرتا پــاش ســف. دمیســفت تــر از قبــل چســب

ــ  ــر س ــط س ــ  نهیفق ــه م ــود ک ــود  یاش ب ــرخ ب ــرخ س ــوخت و س ــرد. س ــار ک ــ يانگ االن  نیهم
ــ  ــون از س ــورده و خ ــه خ ــاش چک نهیگلول ــه و مو . دهی ــانم نال ــرم خ ــمحت ــو از  هی ــان سرش کن

ــن ب ــکف ــه ا رونی ــام جمع   يآورد همهم ــود و ازدح ــازه نمــ  تیــشــده ب . نمشیــداد بب یاج
 :آقابزرگ منو گذاشت رو شونه هاش و گفت

 ...پسرم نیخوب بب... حامد جان نیبب

 يهــم گوشــه  يلبخنــد محــو هیــو چشــماش بســته بــود و  یکــردم صــورتش مهتــاب نگــاهش
شــده  شــهیماز ه بــاتریمــرتبش ز شیــر ریــز بــاشیصــورت ز. لبــاش جــا خــوش کــرده بــود

ــرده بــود پــس چــرا اونقــدر آروم و قشــنگ شــده بــود؟ محتــرم خــانم   یدعلیــاگــه ام. بــود م
ــورت ام  ــت رو ص ــو گذاش ــصورتش ــشیو ز یدعلی ــچ رگوش ــ يزی ــت ک ــه  هگف ــو اون همهم ت

ــنوم  ــتم بش ــما . نتونس ــدش چش ــام يبع ــ یدعلی ــنن   دیرو بوس ــنش ک ــازه داد دف ــاال . و اج ح
ــود ختــهیترســم ر گــهید خــودش بــود همــون کــه دســتمال عمــه مهســارو   یدعلیــآخــه ام. ب

ــود دهیبوســ . چشــم چرخونــدم. همــون کــه گفــت منتظــرم بمــون . و رو چشــماش گذاشــته ب
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ــ ــه دورتــر شــد دهینگــام کشــ. گشــتم یدنبــال عمــه مهســا م ــا ب. ب حــد  نیشــتریچشــماش ت
 يهــا هیــدلــم از گر. کــردیبــار محبوبشــو نگــاه م نیممکــن بــاز شــده بــود داشــت بــرا آخــر

ـ   مـادرش از تکـون شـونه     ياز زجـه هـا   ،یدعلیـ ام يت از بسـته بـودن چشـما   عمه مهسـا گرف
خونـد کــه   هیـ آ يسـر  هیــ یغـالم معمـار خــودش گذاشـتش تـو قبـر و رجبعلـ      . پـدرش  يهـا 
ــ ــتم  ینم ــچدونس ــا رو   هی ــنگ ه ــدش س ــیو بع ــی یک ــر چ يرو یک ــقب ــانم  . دنی ــرم خ محت

ـ        ر اشـک  غـالم معمـار همـون طـو    . کـرد  یدستاشو گرفتـه بـود سـمت آسـمون و خـدا خـدا م
ــ ــتیر یم ــال خ ــا یو اه ــم همپ ــزا مو يه ــاحبان ع ــص ــ هی ــردن یم ــیخ. ک ــتم  یل ــت داش دوس

ـ بدونم االن دستمال عمه مهسـا کجاسـت؟ کنـارش تـو قبـره       دلـم   ه؟تـو جبهـه جـا گذاشـت     ای
کـرده؟ عمـه مهسـا رو     یفکـر مـ   یشـدن بـه چـ    دیمـردن، نـه شـه    يبدونم لحظـه   خواستیم
ـ کـرده؟ مادرشـو چطـور؟     ادی کـه مـه رو دشـت     ییاون ارتفاعـات سـوباتان افتـاده؟ وقتـا     ادی
 زد؟ یم یکه کنار گوسفنداش ن ییوقتا نه؟یش یم

 .تموم شد گهیپسر د نییپا ایب

 .جان خوش به سعادتت یدعلیکه تو صداش بود گفت ام یحسرت با

ــا  از ــونه ه ــا  يش ــابزرگ پ ــدم نییآق ــما. اوم ــه     يچش ــزرگش ک ــاغ ب ــود و دم ــرخ ب ــم س اون
ــتــو د شــهیهم ــ دی ــود  یم ــکــم کــم ح. زد ســرخ ســرخ شــده ب  یمســجد از ازدحــام اهــال اطی

ــامون میشــد و همــه برگشــت یخــال ــه ه ــب کــرد . خون ــه مهســا ت ــه تنهــا اون . اون شــب عم ن
ــو اتــاق حــبس کــرد   ــه ســوم ام. شــب بلکــه هفــت شــب و روز خودشــو ت ــن ــه  یدعلی رفــت ن

. کـرد  یه مـ اش کـه تـو اتـاقش زده بـود نگـا      هیـ خـورد و فقـط بـه اعالم    ینمـ  یچیه. هفتمش
 میحسـود  یدعلیـ بـه ام . کنـه  یرو تحمـل مـ   یعمـه مهسـا درد بزرگـ    دمیـ فهم یتو عالم بچگـ 

شـد آخـه عمـه مهسـا بـه خـاطرش        یمـ  میمـرد مـرده حسـود    هیـ مـن بـه   ! مـرده  هیـ شـد بـه   
 .خورد ینم یچیه

 ؟یکن یچکار م يدار
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ـ   ریـ ترس دفتـر را بسـت و ز   با در پنهـان کـردن دفتـر کـرد امـا       یفرزانـه سـع   نینگـاه ذره ب
 :دستانش چنگ زد و گفت انیبود فرزانه دفتر را از م دهیفا یب

 ه؟یچ نیا

 :زده گفت خجالت

 .حامده يها نوشته

 :شده بود گفت جیحرف گ نیا دنیکه از شن فرزانه

 ش؟یخون یم يحامده اونوقت تو دار يها نوشته

 .فهمه یداره اون که نم یاشکال چه

 :گفت دهیمردد و ترس بایاو کرد و شک ينگاه بازخواست کننده اش را روانه  فرزانه

 ؟یگ یکه بهش نم تو

 :نشست و گفت کنارش

 ش؟یکجا آورد از

 .کردم داشیگل پ یت یت یتو صندوق چوب از

 :شد و گفت يباز جد فرزانه

 .بایشک ينکرد یدرست کار

 :بدون توجه به هشدار او گفت بایشک اما

 ادته؟یرو  یدعلیام فرزانه

ــه ــه افکــار درهمــش فشــار آورد و در آن انتهــا  فرزان ــه  يب ــار گرفت  یخــاطرات کــودک يغب
 :گنگ چنگ زد و گفت يبه خاطره ا

 .خدا رحمتش کنه. دیخر یبرام آبنبات م شهیهم ادمهی

 .کرد هیکه عمه مهسام چقدر به خاطر مرگش گر ادمهی منم

 :را فشار داد و گفت شیها قهیسرش گذاشت و با قدرت شق يدستش را رو فرزانه
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 .رسن یکه همو دوست دارن به هم نم ییاونا بایشک هینطوریهم شهیهم

 :کرد یم شیصدا نییپا ياز طبقه  مادر

 .بابک اومده ایمامان ب بایشک

 دهیــبــود کــه ســر درد امــانش را بر يرا بــه نگــاه مغمــوم فرزانــه دوخــت چنــد روز نگــاهش
 .سرش را با دستمال بسته بود بایشک ي هیوصبود که به ت یبود و حاال چند ساعت

 نرم؟ يخوایم

 :دستش را دور گردن دوستش حلقه کرد و گفت فرزانه

 ؟یتون یم ؟یبشه که سردردمو خوب کن یکه چ یور دلم بمون يخواینگو م چرند

 .دکتر میرفت یم کاش

 :مغموم نگاهش کرد و گفت فرزانه

 .برو بذار منم بخوابم. کارت دختر یبرو پ. یزن یحرفو م نیچرا ا یدون یکه م تو

 :و گفت دیدوستش را بوس ينرم گونه  بایشک

 نظرت خوبم؟ به

ــه ــه او دوخــت و نگــاه  فرزان ــا  یچشــمان خمــارش را ب ــا پ ــه ســر ت او کــرد و  يموشــکافانه ب
 :لبش نشاند و گفت يگوشه  ییبایلبخند ز

 .براش يزد یپیبشه بابک، چه ت کوفتش

 :و گفت دیخند الیخ یب

 .خراب بشه پمیخوام ت یکه برگشتم، نم دمیم یوقت وجوابت

 :و گفت دیتخت دراز کش يرو فرزانه

 .خوش باش برو

 :برگشت و گفت يزیچ يادآوریبه سمت در رفت اما با  او

 .یکن ینم مشیکه اون دفتر و قا تو
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 :شد و گفت يباز جد فرزانه

 .بایغلطه شک کارت

 :را کج کرد و گفت گردنش

 .دمیگم، قول م یبهش م بعدا

ــ یوقتــ پســرعمو  نیــا ينداشــت در رابطــه  یلزومــ گــریشــد د یخــودش بــا حامــد طــرف م
 :تختش لم داد و گفت يرو یپس با آسودگ. دخترعمو دخالت کند

 پاش علف سبز شد ریبابک ز برو
 

درخشـان بـه نـامزد     یبابـک هـم بـا چشـمان    . آمـد  یمـ  نییکنـان از پلـه هـا پـا     زیـ و خ جست
 :بابک گذاشت و گفت يشانه  يسارا دستش را رو. زل زده بود گوششیباز

 پسرم؟ يخور یم يزیچ

ـ از نگـاه خ  شـرمنده  کـه لبخنـد بـر لـب داشــت      یبرگرفـت و در حـال   بایاز شـک  دهیـ اش د رهی
 :گفت

 .روشن کنم نویرم ماش یمامان م نه

 :شانه انداخت و گفت يرا رو فشیک بایشک

 مامان خوشگلم؟ يندار يکار

ــ یآخــه مــ. فقــط شــب زود برگــرد زمیــعز نــه ســاعت حضــورت تــو  يکــه پــدرت رو یدون
 .خونه حساسه

 :و گفت دیصورت مادرش را بوس بایشک

 ...بانو چشم

 .بال قربونت برم یب چشمت

 :شد و گفت ییرایبا سرو صدا وارد پذ بابک
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 .شه ها یم ریبجنب د بایشک. دیشما مادر و دختر حاال حاالها با هم کار دار نکهیا مثل

 :بابک شد و گفت لیسوار اتومب. کرد یزد و از مادرش خداحافظ يلبخند بایشک

 .شد رید يکرد یآقا همه اش داد و هوار م دییبفرما

 :گفت الیخ یب بابک

 .شمیپ يایگفتم تا زودتر ب یکه الک اونو

ـ  يدفعـه داد و هـوار کـرد    نیـ کلک، اگـه ا  يا حـاال کجـا   . باشـه تـو گوشـام پنبـه بنـدازم      ادمی
 م؟یبر میخوا یم

 :با همان لبخند شاد گفت بابک

 چطوره؟ یشگیهمون رستوران هم میر یو بعدشم م میچرخ یم یکم

 . هیعال

 یدنجـ  يمغـازه هـا در گوشـه     نیتـر یبـه و  دنیچـرخ در شـهر و سـرك کشـ     یاز سـاعت  پس
ــه  ــک کــه ب ياز رســتوران مــورد عالق ــاتوق دخترهــا و پســرها شــتریباب ــود جــا  يپ جــوان ب

ـ . گرفتند پشـت سرشـان را اشـغال کـرده      زیـ سـه دختـر م  . بـه اطـراف انـداخت    یک نگـاه باب
ــد ــ  بایشــک.بودن ــود و نم ــا نشســته ب ــه آنه ــدیرا بب شــانیها يدلبــر نســتتوا یپشــت ب ــا . ن ام

ــه     ــت در نقط ــه درس ــک ک ــانید يباب ــد   دش ــت لبخن ــره   يقــرار داش خنــدان  ينثــار چه
ـ اما دختر م. کرد بایشک از  دهیـ بابـک د . کـرد  یاغـوا کننـده نگـاهش مـ     يبـا لبخنـد   یپشـت  زی

ــه چهــره  ــظر ياو برگرفــت و ب ــامزدش زل زد فی گــرم او در  ينگــاه هــا ریــدر ز بایشــک. ن
ــد ــال ذوب ش ــا  نح ــه رفتاره ــوز ب ــود هن ــ يب ــقانه و ب ــروا یعاش ــت  يپ ــادت نداش ــک ع . باب

 :گفت ردیبرگ شیاز رو دهیاو د نکهیا يبرا

 سوال ازت بپرسم؟ هیتونم  یم

 :او بچرخاند گفت ينگاهش را از سو يمتریلیم نکهیا بدون بابک

 .زمیعز بپرس
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 ه؟یحد برات دوست داشتن نیتا ا نجایا چرا

خـوب  . بـرم  یخـودم لـذت مـ    يفقـط از بـودن در کنـار همسـن و سـالها     . نـداره  یخاصـ  لیدل
 .هیعال زیچقدر همه چ نیبه اطراف نگاه کن بب

ــ ســر ــد و ب ــررو یکــیگمــان چشــمان مشــتاق  یچرخان ــت د ياز دخترهــا را ب ــک ثاب ــباب . دی
ــدار. تــو ذوقــش خــورد یکمــ ــه خــود دل ــداد مهــم ا يدر دل ب ــه   نی اســت کــه بابــک فقــط ب

ـ   یم رهیچشمان او خ بـاز   اوردیـ خـم بـر ابـرو ب    نکـه یبـدون ا  نیبنـابرا . خنـدد  یشود و بـا او م
 :و گفت دمشتاق بابک زل ز يلبخند بر لب به چهره 

 شد؟  یغذا چ پس

 کوچولو گرسنته؟ يشکمو

 ...اوهوم

 :هوا گفت یب بابک

 ؟يواقعا دوستم دار تو

 :شده بود گفت ریغافلگ یموقع او کم یسوال ب نیکه از ا بایشک

 .یزن یکه تو م هیچه حرف مسخره ا نیا. وونهیمعلومه د خب

 .یهست يادیکنم تو از سرم ز یوقتا فکر م یگاه

 :نگاهش کرد و گفت یبا بهت و سردرگم بایشک

 . ادامه نده گهیبابک د يوا

 :توجه به بهت او گفت یبابک ب اما

 .يو بر يمنو بذار يروز هیترسم  یم

 .خل شدم مگه

 مگه نه؟ یرنج یتو از رابطه آزاد من م بایشک

 :نگاهش کرد و گفت يفکر
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 .بگم راستشو

 .رو از تو دارم اال دروغ يزیوقت به من دروغ نگو چون تحمل هرچ چیه زمیعز آره

 :مظلوم نگاهش کرد و گفت ابیشک

ــامــا بعــدا فهم. اول آره يروزا خــب ــو دلــت ن یچــیه دمی ــود  ســتیت از خــودم بــدم اومــده ب
 .که چقدر در موردت بد فکر کرده بودم

 .کرد یهمان طور مشتاق نگاهش م بابک

 ؟يکرده بود ییکوچولوت چه فکرا ياون کله  يتو مگه

 :بابک بر گرفت و گفت گوشیاز چشمان باز نگاه

 نکن بابک تیاذ

ــد طیرا در محــ شــام ــچ. آرام رســتوران صــرف کردن ــه شــک يزی ــک  بایک ــون باب ــابتش ممن ب
ـ   . بود بابـک آرام  . شـکل ممکـن ژلـه را هـدف قـرار داده بـود       نیرحمانـه تـر   یچنگـالش بـه ب

 :زمزمه کرد

 .طونیش شیفرم انداخت از

 :لبخند بر لب نگاهش کرد و گفت بایشک

 .ستین مهم

 نه؟ مگه شیخور ینم گهید

 .خورم ینم نه

 م؟یبر یموافق

 :هوا گفت یب بایشک

 کجا؟

 :زد و گفت یبابک برق چشمان

 ؟ینیخواد خونه مونو بب ینم دلت
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 :ژله بخت برگشته برداشت و گفت يدست از شکنجه  بایشک

 مون؟ خونه

 .که بابک را هم سر ذوق آورد دیشاد و ذوق زده پرس آنقدر

 .میشروع کن مونویکه قراره زندگ ییهمون جا. خونه مون زمیعز آره

 :گفت عیتند و سر باینگاهش کرد که شک گوشیباز آنقدر

 ست؟یوقت ن رید اما

 .ردیبگ دهینبود که بتواند آن را ناد يزینگاه بابک چ يتمنا

 .دختر یاحساس یچقدر تو ب. کشه یطول نم ادیز

 :پدر و مار شد و گفت يها ینگران الیخ یب بایشک

 ...میبر باشه

 :بابک خوشحال و سرمست از فتح بزرگش گفت و

 .امیکنم م یحساب م زویمنم م ینیبش يتا بر ریبگ چویسوئ ایب

ــوئ ــ چیس ــت و از الب ــوا  یرا گرف ــد و ه ــارج ش ــل خ ــا يهت ــوع پ ــه ر يزییمطب ــرا ب ــا هی  شیه
ـ نـرم و راحـت اتومب   یفرستاد و در صـندل  گـل   طنتشیشـ  شـه یمثـل هم . بابـک جـا گرفـت    لی

بابـک  . و رو کنـد  ریـ بابـک را ز  نیداشـت تـا ماشـ    اریـ زمـان در اخت  يبـه انـدازه ا  . کرده بـود 
ــا ع  ــس از پرداخــت صــورت حســاب رســتوران ب ــهپ ــومب جل ــه ات ــ. رســاند لشیخــود را ب  یم

 :را گشود و گفت لیدر اتومب. است زاریاز انتظار ب بایدانست که شک

 ...ـــیکه طول کش یببخش دیبا

 :زل زد و گفت یخال یبه صندلباز  یبا دهان و

 ؟یبابا کجا رفت يا
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سـرش را کـج   . در عقـب شـروع بـه حرکـت کـرد      یکه جملـه اش را تمـام کـرد جسـم     نیهم
توانسـت مهـارش کنـد     یکـه حـاال نمـ    يانـداخت و بـا خنـده ا    یکرد و به پشت سـرش نگـاه  

 :گفت

 ؟يکه برا خودت درست کرد هیچه سر و وضع نیا ؟یکنیاونجا چکار م تو

 :مظلومانه نگاهش کرد و گفت بایشک

 .نوشابه ها بخورم نیاز ا خواستمیتشنم بود م خب

 :را از دستش گرفت و گفت ریماء الشع یخال يبا خنده بطر بابک

 .صورتتو پاك کنم نیجلو بش ایب

ــله  از ــان فاص ــم يهم ــت یصــندل انی ــا جس ــت  یه ــار او جــا گرف ــورت و . زد و در کن ــام ص تم
ــ ــا یبخش ــ شیاز موه ــده و سیخ ــود   ش ــه ب ــرم انداخت ــره اش را از ف ــتمال . چه ــک دس  یباب

 :برداشت و گفت

 .طونیش نمیجلو بب ایب

 :و گفت دیکش بایشک يگونه  يرا رو دستمال

 .یدست نزن ستیکه مال تو ن يزیبه چ يریبگ ادی شهیباعث م نیا

 دهیـ دلخـور و رنج . همـراه شـد   بایشـک  ینینرم گونـه اش را نـوازش کـرد کـه بـا عقـب نشـ        و
 :خاطر دستمال را به دستش داد و گفت

 .خوب پاکش کن ریبگ ایب

کنــد  ییاز او دلجــو نکــهیدور نمانــد امــا بــدون ا   بایشــک نیزبیــاش از نگــاه ت يدلخــور
ــردن خــراب کــار  ــاك ک ــا نگــاه ســنگ  يمشــغول پ ــد ام ــوز رو نیاش ش ــک را هن خــود  يباب

ـ . کــرد یاحسـاس مـ   صــورتش  یاو در چنــد سـانت  دنیـ حــرف بـه سـمتش برگشــت و از د   یب
ــاز ا. شــوکه شــد ــ ررا د صــالیتوانســت است یفــا صــله خــوب مــ نی ــ ین . نــدیچشــمانش بب ین
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ـ . خودش هم مستاصـل بـود   بـر لـب    یلبخنـد عجـول  . شـکل  نیـ خواسـت امـا نـه بـه ا     یاو را م
 :نشاند و گفت

 .ها شهیم رید م؟یبر

ــرفش ــرد ح ــر پ  يآب س ــود ب ــریب ــه  ک ــک يگداخت ــدارش را   . باب ــس کش ــه او نف ــرا ک چ
 .از جا کنده شد لیو رخوت استارت زد و اتومب یفرستاد و با سست رونیب

 
ــاقش رفــت  یاز خــداحافظ پــس ــه ات ــاه . دیتخــت دراز کشــ يرو. از بابــک دوان دوان ب ــا پن ب

ــه افکــار شــاعرانه خــواب از ســرش پر  ــردن ب ــب ــود دهی ــ. ب ــر را  ینم توانســت نگــاه آن دخت
ــد ــوش کن ــا گــاه . فرام ــک را دوســت داشــت ام ــ ياز آزاد یباب ــ یحــدش عصــب یب . شــد یم

ــ نکــهیا يبــرا. شــک نداشــت کــه بابــک هــم بــه او عالقــه دارد  ــا افکــار  شیب از آن خــود را ب
دلــش  یلــیخ. شــد دهیکشــ شیمســخره اش آزار ندهــد بــه ســمت دفتــر خــاطرات پســرعمو

 گــریفرزانــه هــم در خــواب نــاز بــود و د. او ســرك بکشــد يهــا ادداشــتیخواســت در  یمــ
دانســت  یخــودش خــوب مــ. وجــدانش را دوبرابــر کنــددر کــار نبــود کــه عــذاب  یمزاحمــ

امــا  یاســت نابخشــودن یگنــاه گــرانید یبخــش زنــدگ نیرتــ یبــه خصوصــ دنیســرك کشــ
ــخواســت ســر در ب یدلــش مــ ــدگ  اوردی اش را  یحامــد در آن ســالها چــه کــرده و چطــور زن

 .گذرانده است
 
البتـه بابـا   . ندارنـد  يبـه کـار هـم کـار     ادیـ مامـان و بابـا ز   دمیـ فهم دیرسـ  یکه عقلم م یوقت از
ــان حساســ يرفتارهــا یبعضــ يرو ــ تیمام ــ. داد ینشــون م ــع درك نم کــردم  یمــن اون موق

مامـان،  . رتـه یهـا غ  ییو بهانـه جـو   رادهـا یاسـم تمـام اون ا   دمیـ بزرگ تـر شـدم فهم   یاما وقت
ـ بـه اونجـا سـفر کـرده بـود       لیتحصـ  يکـه بـرا   ابـا بـود و ب  کـا یآمر يبزرگ شده  دل نـه   کی

 رانیــشــده بــود همــراه بابــا بــه ا یراضــ یمامــان بــه شــرط. ان شــده بــودصــد دل عاشــق مامــ
کـه   نیامـا همـ  . درسـت کنـه   کـا یسـال نشـده کـار مهاجرتشـونو بـه آمر      کیـ برگرده که بابا 
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ـ بابـا فهم  دیپاشون بـه خـاك وطـن رسـ     ـ آقـابزرگ از   دی . در بـرده  بـه جـون   یمـرگ حتمـ   هی
تــرس از دســت دادن آقــابزرگ . خبــر داغــون شــده نیــا دنیگفــت کــه از شــن یخــودش مــ

. مامـان و بابـا بـود    يهـا  يتـازه شـروع گرفتـار    نیـ و ا فتـه یب زایـ چ یلـ یخ ادیـ باعث شـد بابـا   
خواسـت آقـا بـزرگ و     ینمـ . تونـه برگـرده   ینمـ  گـه ید دیـ تازه همون موقع بود کـه بابـا فهم  

امـان داره بابـا   مگـه مـن چنـد سـال داشـتم کـه بفهمـم م       . بـده  سـت گلو تو غربـت از د  یت یت
ـ مامـان پاشـو کـرده بـود تـو      . کنه همه اش هشت سـال  یرو تحمل م بـره   دیـ کفـش کـه با   هی

ـ  ـ . از اون اصــرار و از بابـا انکــار . خــانواده اش شیپ پــدر  ایــ. انتخـاب کنــه  دیــگفــت با یبابــا م
ـ و طفلـک مامـان هربـار بـا ا    . همسـر و پسـرش   ایو مادرش  ـ     نی کـرد   یسـالح بابـا سـکوت م

ــ تــا چنــد  گـه یو د داره و  يهــم حــد یامــا بـاالخره صــبر هرکســ . زد یمــاه حـرف از رفــتن نم
همــون شــب  ادمــهیتــو  اتشیــشــب کــه تمــام جزئ هیــ. تمــوم شــده بــود گــهیصــبر مامــان د

 یدونســتم کــه بــاز مــ یامــا مــن مــ. فرســتادن بــه اتــاقم دنیــخواب يمنحــوس منــو بــه بهانــه 
ــ    يصـدا . خـوان بــا هـم دعــوا کــنن   گفــت  یلــرزون و مـرتعش مامــان هنــوز تـو ســرمه کـه م

ــهید ــ گ ــه ا ینم ــه ب ــتون ــده  نی ــه ب ــع ادام ــ. وض ــول داده خ  یم ــش ق ــا به ــت باب ــیگف زود  یل
ـ داره از بابـابزرگ کمــک بگ  یخواســت اگـه بابـا مشــکل مـال    یمـ . برگـردن  ــ  رنی  یدنبـال راه

خواســتش  بــهخــانوداه اش و اگــر بــا شکســتن غــرور همســرش هــم  شیبــود تــا برگــرده پــ
ــ ــ یم ــ دیرس ــراش فرق ــ یب ــرد ینم ــا. ک ــ  نی ــان آت ــرف مام ــدا  شیح ــا زد ص ــون باب ــه ج  يب
ــباعــث شــد از در فاصــله بگ ادشیــفر ــ. رمی ــا . نفســامو بشــنوه يصــدا دمیترســ یم آخــه باب
وقـت از   چیدونـم چـرا مامـان هـ     یامـا نمـ  . شـد  یترسـناك مـ   یلـ یشد خ یم یکه عصبان یوقت

 دمیبابــا چنــد جملــه شــو شــن يهــا ادیــرداد و ف يوبــاالخره از تــ. دیترســ یحــاالتش نمــ نیــا
ــ    ــ  یکـه بــا داد و هـوار بــه مامــان تشـر م مامـان اعتقــاد داشــت  . خــواد یزد پــول بابـابزرگو نم

 .جا خوبه نیگفت جام هم یاونور درس بخونم و بابا م شرفتهیتو مدارس پ دیبا

 .میندار ییجا چیتو ه یمن و حامد تو زندگ یعنی
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ــود چــون هردوشــون بــرا  رخالصیــمامــان ت انگــار ــا زده ب ــه احســاس باب ــد دق يرو ب  قــهیچن
امــا . کــردن یدعــوا نمــ گــهیاز خــدا تشــکر کــردم کــه د یمــنم تــو دلــم کلــ. ســکوت کردنــد

 :بابا اومد يصدا کهوی

 . باشه نیتونه بهتر یهم م نجایباور کن حامد ا دهیها

ــدم ــا ق ــد و عصــب يه ــرد    یتن ــابمو خ ــدش اعص ــندل پاشــنه بلن ــا اون س ــان ب ــود مام کــرده ب
ــ خواســتمیم ــ هی ــان چ نهیگوشــه بش ــا مام ــام ــ  يزی ــا تمــوم بچگ ــه ب ــفهم میگفــت ک داره  دمی

 .کنهیداره با عشقش لج م. کنهیم يلجباز

خــوام  یخــانواده ام اونجــان مــ. بمــونم نجــایتــونم ا ینمــ گــهیحامــد بهانــه اســت مــن د اصــالً
 .اونا باشم شیپ

رو از چشــماش  دهیــآخـه مامــان ها  زنــهیبابــا در اومــد مطمـئن بــودم کــه داد م  ادیــفر يصـدا 
 .دوست داشت شتریب

 .که شوهر و پسرت باشن یکن یم یزندگ ییجا تو

 . گذاشت تیباز از قول و قرار اول ازدواجشون گفت و بابا رو تو معذور مامان

ـ ا نقـدر یا. نرفتـه  ادمیـ نرفتـه   ادمی ـ  . اشـتباهمو نـزن تـو سـرم     نی درس  يفقـط بـرا   یمـنِ لعنت
 .خواست یا دل وامونده ام تو رو مخوندن اومده بودم ام

 یچــرا مــن خــوابم نمــ. کــردیم يادآوریــکــرد و اعتراضشــو بــا داد بــه بابــا  یمــ هیــگر مامـان 
ـ مگـه  . خواسـتم شـاهد دعواشـون باشـم     یگرفت؟ اون شب نم پسـر بچـه بـه سـن و سـال       هی

 .آغوش پر از محبت هی خواستیم یمن چ

براشـون دلتـنگم    یفهمـ  یچـرا نمـ  . دمیـ من چنـد سـاله کـه خـانواده امـو ند     . میبر نجایاز ا ایب
خـوام خودشـونو    یهاشـونو تصـور کـنم مـ     افـه یتلفـن ق  يهـا  میخـوام از پشـت سـ    ینم گهید
 .نمیبب

 .دنشونید میر یم دیامسال ع زمیعز باشه
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 .مامان جون گرفت زنده شد يصدا

 مگه نه؟ میمون یم شهیهم يبرا

خـاص   يانـداخت چـه برسـه بـه مامـان کـه انتظـار داشـت بـا شـگردها          محکم بابا منو پس  نه
 .و رفع و رجوع کنه زیخودش همه چ

 :بزنه ادینوبت مامان بود که فر حاال

ـ با يموقع که عاشـقم شـده بـود    اون ـ   نجـا یفکـر ا  دی  یدونسـت  یتـو کـه مـ   . يکـرد  یرو هـم م
ــ  ــن از بچگ ــو امر یم ــایت ــه ا    ک ــت ب ــق بازگش ــانواده ام ح ــدم و خ ــزرگ ش ــویب ــدارن و  ران ن

ــ  ــم نم ــون ه ــرف رو     یدلش ــول مزخ ــرا اون ق ــس چ ــه، پ ــا دور بش ــون از اونه ــواد دخترش خ
 ؟يداد

 یعــادت مــ دتیــجد یکــردم چنــد وقــت کــه از ازدواجمــون بگــذره تــو بــه زنــدگ یمــ فکــر
 .یکن

 .تنها برم ای يایحاال با من م. که عادت نکردم يدید

ـ یسـوراخ قفــل در بـه بابــا نگـاه کــردم خ    يتـو  از ـ  یل اش  افــهیخواســت بـدونم االن ق  یدلــم م
ــ. هیچــه شــکل ــان عصــبان یآخــه وقت ــ یاز دســت مام ــ یم ــه صورتشــو  یشــد فقــط زل م زد ب
. گفــت یمــ يزیــمونــد تــا بــاالخره مامــان خــودش چ یاونقــدر ســاکت مــ. مونــد یســاکت مــ

ــا ــدون ا    نی ــان ب ــون مام ــود چ ــت ب ــم درس ــم حدس ــه ه ــب  یدفع ــاش عق ــته ه ــه از خواس نک
 :کنه گفت ینینش

کـار مهـاجرت مـن و حامـدو      يگرفتـه تـا اگـه تـو حاضـر بـه برگشـتن نشـد         لیـ برام وک پدر
 .درست کنه

ـ           گهیبابا د افهیق کـردم   یواقعا وحشـتناك شـده بـود مـن کـه از تـو سـوراخ قفـل در نگـاش م
مامـان   گـه یسـوال تـو ذهـنم بـود چـرا د      هیـ فقـط   میشدم با تمـوم بچگـ   یداشتم قبض روح م

 .کنه یبه بابا نگاه نم شهیمثل هم
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 حال شد  یبابا ب يصدا

 ؟یترکم کن يخوا یم یعنی

 :تو صورت بابا نگاه کنه گفت نکهیکم فکر کرد اما بعدش بدون ا هی مامان

 .آره يایبا ما ن اگه

  ما؟

 .مطرح کرد که مامان چند لحظه ساکت شد نیو خشمگ یاونقد سوالشو ناگهان بابا

 .يپسرمو با خودت ببردم  یخواد برو اما اجازه نم یکه دلت م یهر قبرستون خودت

 مامان بغض داشت يصدا حاال

 .رمیمیبدون حامد م من

 .برنده هیفاتح مثل  هیبابا جون گرفت مثل  يصدا اما

 .پس به خاطر حامد نرو هیطور نیا اگه

 .دیهست نیزم يموجودات رو نیرحم تر یمردها ب شما

ـ  دیرسـ  نجایکه به ا دعواشون  دیـ با ایـ مطمـئن بـودم    گـه یحـاال د . دیـ دلـم جنب  يتـو  يزیـ چ هی
ــ ــونم   شیپ ــان بم ــمام ــ ای ــا شیپ ــن ا . باب ــا م ــویام ــ ن ــتم ینم ــ . خواس ــونو م ــن هردوتاش  یم

ـ   . خواستم ـ . دمیـ فهم یحـرف مامـانو نمـ    یبچـه بـودم و معن  یدونسـتم چـرا داره مـ    ینمـ  یحت
ـ اما . ره ـ    یترسـ  هی از اتـاق   هیـ بـا گر . شـه  یتمـوم مـ   زیـ همـه چ  بگفـت امشـ   یداشـتم کـه م
 :و گفتم رونیب دمیدو

 .ترسم یمن م نینکن دعوا

پــام زانــو زد و  يصــورتش کنــار زد و جلــو يخــوش حالتشــو از جلــو يموهــا يطــره  مامــان
ـ ا خـت یمنو محکم تو بغلـش گرفـت جـون گـرفتم ترسـم ر      مـادرم بـود کـه بغلـم کـرده       نی

 .بود

 .میکرد یبلند صحبت م یفقط کم میکرد یما که دعوا نم زمیعز نترس
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ــدم ــرد و آروم آ بلن ــد   ک ــتم خوابون ــو تخ ــه زور ت ــرد و ب ــاقم ب ــمت ات ــه س ــاه. روم ب ــه  ینگ ب
ــ    ــوزم معن ــه هن ــرد ک ــره ام ک ــو نفهم یچه ــاون ــنفهم. دمی ــتم   دمی ــه دوس ــردم اگ و درك نک
بچــه بــودم . کنــار تخــتم نشســت و موهــامو نــوازش کــرد. داشــت پــس چــرا تنهــام گذاشــت

 میشـب تصـم  امـا مامـان اون   . رشخـواد جـز محبـت مـاد     یپسر بچه هشـت سـاله چـ    هیمگه 
چشـمامو دوسـت داره بـه خـاطر      اهیگفـت رنـگ سـ    یمـ  شـه یمامـان هم . خودشو گرفتـه بـود  

 :نگاش کردم و گفتم ونیگر يبا چشما نیهم

 .نرو شمیترسم از پ یمن م مامان

 :و گفت دیاشکاشو پاك کرد و دوباره منو بوس مامان

 .زمیذارم عز یوقت تنهات نم چیه

 :آروم گفت یلیمامان خ. شدم و چشمامو بستم خوشحال

 ؟یستیمن ن هیتو اصالً شب چرا

ـ     یمـ . رونیـ با بغض گفت و رفت ب نویا شـنوم امـا    یکـرد مـن صداشـو نمـ     یدونـم کـه فکـر م
 :اومد گفت یکه حاال به زحمت تا اتاقم م ییبار با صدا نیمامان ا. بودم دهیمن شن

 .کنم یخواهش م اد،یحامد با من ب بذار

 یمگـه مامـان بـه مـن قـول نـداده بـود کـه تنهـام نـذاره پـس دوبـاره چـ             . خـت یر يهـر  مدل
ـ   ـ   ياگـه قـول بـد    ایگفـتم خـدا   کمیگفـت؟ تـو دل کـوچ    یداشت به بابـا م مـن و   شیمامـان پ

دارم  ياســباب بــاز یاصــال هرچــ. خوشــگلمو بـدم بهــت  مــایدم اون هواپ یبابـا بمونــه قــول مــ 
 ؟يد یقول م. نره شمیمال تو فقط مامانم از پ

 ؟یزن یدر مورد حامد حرف م ينشده، حاال دار یرفتن خودت قطع هنوز

هـم مـن هـم مامـان      میقـدم ازش دور بشـ   کیـ محـال بـود اجـازه بـده     . بابا بـا داد گفـت   نویا
 .اون عاشق مون بود. دهیها

 . يریجلومو بگ یتون یرم و تو هم نم یکه من م یدون یخوب م خودت
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ـ باعـث شـد بابـا نـرم تـر برخـورد کنـه فهم        نیسر حـرفش مونـده بـود و همـ     مامان بـود   دهی
 .تونه مامانو نگه داره یبا داد و هوار نم

 ؟یرو خراب کن زیهمه چ يخوا یچرا م. بفهم نویدوستدارم، ا من

کـه بـه مامـان التمـاس      دمیشـن  یبابـا رو مـ   يصـدا . مامـان بلنـد شـد    ي هیـ گر يصـدا  باالخره
ـ مامـان گر  هیـ گرنشـم از   داریـ کنـه تـا مـن ب    هیکرد آروم گر یم دفعـه   نیـ ام گرفـت امـا ا   هی
خــرس  نیواســه همــ. اگــه بــرم مامــان مــارو بــذاره بــره دمیترســ یمــ. رونیــنــرفتم ب گــهید

 .مامان باعث شد ساکت بشم يصدا نکهیتا ا. کردم هیکوچولومو بغل گرفتم و گر

 . بذار برم يدوستم دار اگه

 .رحم من دوستدارم یتونم ازت بگذرم ب ینم

ــاال نفهم چــرا ــا ح ــت ــدا دهی ــودم ص ــدا  يب ــد شــکل ص ــا چق ــه يباب ــت . آقابزرگ ــو دوس صداش
 خواستم یمحکم م شهیمن بابا رو هم. داشتم اما بغض تو صداشو نه

 .میباهم بر ایب پس

 .شه یتونم نم ینم

 .کنم یترکت م من

ـ   . تـونم نگهـت دارم   یدونم که بـه زور نمـ   یم ـ  یاگـه فکـر م کـاره   نیرفـتن درسـت تـر    یکن
 .يریدم پسرمو ازم بگ یاما تنها، اجازه نم... برو

 .اشکش در اومد مامان. ضعف مامان ينقطه  يبابا دست گذاشته بود رو باز

 .اون بچه به من وابسته اس. کارو با من نکن نیا

ــوان    آره ــه عن ــن ب ــت از م ــا داش ــباب ــ هی ــزار ي لهیوس ــ ياب ــتفاده م ــرد یاس ــه ا. ک ــن ــار  نی ب
شـد حاضـر بـودم     یروش مونـدگار مـ   نیـ داشـت اگـه مامـان بـه ا     یناراحت نشدم چه اشـکال 

 .خود داشت يکه جا نیبشم ا لیدسته ب

 .حامد برات مهمه نرو اگه
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اونـم  . اش کـرده بـود   دهیـ چنـد سـاله بابـا آبد    یحـرف هـا بـود زنـدگ     نیزرنگ تر از ا مامان
 .اوردیکم ن

 .یحامد منو از رفتن منصرف کن لهیبه وس يخوا یم. یپست یلیخ تو

 .مثل من يبه خاطر پسرت از خواسته هات بگذر دیبا یهست ياگه مادر دلسوز تو

 شد یحرص مامان

 .ینیب یبرمش، حاال م یخودم م با

ـ  ي قـه یکـه چنـد دق   هیـ خونسـرد بـود اونقـدر کـه شـک کـردم همون       یلـ یبابـا خ  اما سـر   شیپ
 .دیکش یمامان هوار م

 .یتون یکه نم یدون یم

 به تقال افتاده بود گهید مامان

 .و من بدون اون رهیمیبچه بدون من م اون

 احساس  یتفاوت شده بود سرد و ب یب بابا

 .مثل من... کنه یم فراموشت

ـ اون بچـه فقـط هشـت سالشـه تحمـل ا     . نکـن  نکـارو یکـنم ا  یمـ  خواهش سـخت   يضـربه   نی
 .نداره نویو سنگ

 .گردم ینکن چون از حرفم بر نم هیگر

 یمــ ؟یچــ یعنــیاومــد و مــن فرصــت داشــتم خــوب فکــر کــنم طــالق  یصداشــون نمــ گــهید
ــ يدونســتم چطــور ــطــالق آدم بــود . دونســتم ینمــ شــویشــه امــا معن ینوشــته م . وونیــح ای

بـود کـه    يبـد  زیـ پـس حتمـا طـالق چ   . دیـ مامـان گفـت طـالق بابـا رنگـش پر      یاصال چرا وقت
 :بابا اومد يدوباره صدا. بابا رو ناراحت کرد

 ؟يترك من عجله دار يبرا نقدریا یعنی

 .رفت یدلم مور مور شد از دلهره دلم ضعف م ته
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 .اون شیرم پ یم. رانیچند روزه اومده ا ایمار

 . از من شتریکرد ب یباور م زویحاال همه چ بابا

 .کنه یحامد دق م دهیها نرو

ــ  دیــبا. اومــد سـمت اتــاق مـن   یداشــت مـ  مامـان   ریــخودمــو ز. تخـتم  يرفـتم تــو  یزودتـر م
گفــت  یگــل مــ یتــ یکــه تــ يهــم فشــار دادم مثــل وقتــا يکــردم و چشــمامو رو پتــو پنهــان

ــد ــماتونو ببن ــک نیچش ــن و ش ــ  بایو م ــار م ــامونو فش ــم پلک ــداد یمحک ــت اون  می ــو اونوق  هی
ــمشــت آج ــ لی ــ. ذاشــت کــف دســتمون یخوشــمزه م از روهــم گذاشــتن چشــمام  عاون موق

. نمیـ حـد بـاز کـنم و مامـانو بب     نیبـار دوسـت داشـتم چشـامو تـا آخـر       نیخوشحال بودم اما ا
ــیخ ــ یل ــم م ــانو بب یدل ــت مام ــخواس ــ  نمی ــاز م ــمامو ب ــه چش ــا اگ ــ  یام ــو م ــردم اون مچم  یک

ــا. گرفــت  خــتیصــورتم ر يکــه رو یقطــره اشــک. دیــگونــه ام لغز يرو فشینــرم و لطــ يلب
ـ داره گر مامــانبـه مــن فهمونـد کــه    ـ  . کنــه یمــ هی  ینمــ. شــد چشــمامو بـاز کــنم  یامـا مگــه م

 :آروم گفت یلیمامان خ. دمیترس یب از رنجوندن مامان مدونم چرا اون ش

 .رم یچرا م یدرك کن دوارمیببخش مامان، ام منو

زن عمـو سـارا    يخـواد بـره خونـه     یخـواد بـره؟ حتمـا مـ     یمامان کجـا مـ   یعنیدلم گفتم  تو
 کنه؟ یم هیپس چرا گر هینطوریخب اگه ا. میکن يبا هم باز ارهیرو ب بایتا شک

ــار در  مامــان ــا بتــونم بب  يمــنم گوشــه . بلنــد شــد و رفــت کن ــاز کــردم ت ــچشــمامو ب . نمشی
کــرده بــود؟  هیــاونــم گر یعنــیبابــا هــم چشــماش ســرخ شــده بــود . کــرد یمــ هیــمامــان گر

 ؟یبخش یبابا رو پاك کرد و آروم زمزمه کرد منو م يمامان اشک ها

 . گفت ینم یچیه خوشحال نبود مایاما بابا اصال مثا قد. دیبابا رو هم بوس بعدش

 .رحمانه اونو پدرشو ترك کردم یوقت به پسرم نگو من چقدر ب چیه

 . کرد یم هیبابا داشت گر. بود که بابا مامانو بغل کنه یجمله کاف نیهم

 .یکن یداغونم م يچرا دار یدوست دارم لعنت من
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 .رفتنمو سست نکن منصور بذار برم يپا

 .تونم ینم

 .میبربا هم  يکرد یکاش قبول م يا

ـ    یحـاال مـ   دیکش ریت قبلم خواسـت بـره    یمـ  دیشـا . بـره  ییجـا  هیـ خـواد   یدونسـتم مامـان م
ـ بـود کـه مامـان حاضـر شـده بـود بـه خـاطرش بابـا رو بـه گر           یاصال طـالق کـ  . ارهیطالقو ب  هی
 . بندازه

 . دمیکه من در تمام عمرم د يبود يمرد نیبهتر تو

ــا و ــ نی ــا حرف ــرا  یتنه ــان زد و ب ــه مام ــود ک ــدگ شــهیهم يب ــت ب یاز زن ــا رف ــباب ــن . رونی م
 یشـونه هـاش مـ    دمیـ چـرا؟ فقـط د   دمیـ امـا نفهم . که کمر بابا از رفـتن مامـان خـم شـد     دمید

 لرزه
 
بابــا . مــن هرشــب و هــرروز منتظــر برگشــتن مامــان بــودم. ســخت گذشــت یلــیهفتــه خ هیــ

راحــت شــده بــود کــه  المیــحــاال خ. بابــابزرگ رفتــه يمــاریگفتــه بــود کــه مامــان بــه خــاطر ب
ــ  شــهیهم يون بـرا ا ـ تــا ع شــتریهفتـه ب  هیــ. نمشیـ بب يتــونم زود ینرفتـه و م نمونــده بــود  دی

ـ         مـن و   يامـا اون سـال بـرا   . میشـد  یو طبق عـادت هـر سـال همـه خـانواده دور هـم جمـع م
ــه خونــه . فــرق داشــت شــهیبابــا بــا هم تــو دلــم . میرفتــ یآقــابزرگ مــ يمــا بــدون مامــان ب

رفــتن  يبـرا  شـه یآخــه اون هم. اونجـا  ادیـ ب ســتیگفـتم حتمـا مامـان خوشــحاله کـه مجبـور ن     
ــه   ــه خون ــ  يب ــر م ــابزرگ غ ــ یآق ــرما  یزد و م ــت س ــوا يگف ــورتمو   يه ــت ص ــا پوس اونج

ـ  کهـو ی. کنـه  یخراب مـ   یشـبا بـه صـورتش مـ     یماسـک صـورت مامـان افتـادم کـه بعضـ       ادی
ســفت گرفتــه بــود تــا  نویبابــا همــون طــور کــه فرمــان ماشــ. دمیترســ یو مــن ازش مــ دیــمال

ـ    نیکنترل ماشـ   یراهـه بـودن جـاده و دسـت انـدازاش از دسـتش در نـره دسـت         یبـه خـاطر ب
 :و گفت دیبه سرم کش
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 بابا؟ ازچهیپ يخند یم چرا

امــا اون . صــدا کنـه  يطـور  نیــدوسـت داشــتم بابـا منـو ا    شــهیاعتـراف کــنم کـه هم   دیـ با آره
 :گنده رو در آوردمو گفتم يمردا يلحظه ادا

 .ستمین ازچهیپ من

 :به غبغبش انداخت و گفت يباد هیهم  بابا

 یحتما تربچه هست پس

 :کرده بودم و اخمام رفته بود تو هم گفتم یقاط یکه کل من

 .من آقا حامدم. ستمیتربچه هم ن من

 يشـکر  یبابـا الهـ  . کـه مـنم باهـاش همپـا شـدم      دیـ اونقـدر بلنـد خند  . خنـده  ریـ زد ز یپق بابا
 :گفت و ادامه داد

 ؟یکن یرانندگ يدوست دار نمیبگو بب یحاال که آقا حامد هست خب

ـ ا دنیاز شـن  چشـام  کـه تـا بنـاگوش بـاز شـده       یشـ یو بـا ن  رونیـ حـرف بابـا از حدقـه زد ب    نی
منــو روپــاش نشــوند و فرمونــو  دیــخند یاون هــم همونطــور کــه مــ. تــو بغلــش دمیــبــود پر

ــتم ــاده خــاک . ســپرد دس ــو ج ــود یت ــو نزد میب ــه  کی ــا  يخون ــس ج ــابزرگ پ ــ يآق  ینگران
 :آروم کنار گوشم گفت اباو اونور کردم که ب نوریاونقدر فرمونو ا. نبود

 . یبه چرخ روزگار بچرخ يریبگ ادی دیبا. فرمونو نچرخون ادیز ییبابا

مـاچ گنـده    هیـ گفـتم کـه باعـث شـد بابـا       یچشـم  یامـا تـو عـالم بچگـ     دمیبابارو نفهم منظور
ــاز صــورتم بگ ــور. رهی ــه خ يط ــد  یســیک ــبش رو صــورتم مون ــود  . ل ــه از نب ــودم ک ــئن ب مطم

 یبابـارو سـرزنش مـ    شـه یچـون مامـان هم  . مـاچم کـرده   يمامـان اسـتفاده کـرده و اون طـور    
ــ ــرد و م ــا ا  یک ــو ب ــت ت ــهیگف ــو آمر نک ــایت ــد سدر ک ــل   يخون ــوز مث ــا هن ــام ــتا هی  ییروس

ــا هم. رفتــارت ســبکه ــ شــهیامــا باب ــدگ ســتنیگفــت مــردم روســتا ســبک ن  یم رو  یبلکــه زن
خواســت  یق داشـت در نبــود مامـان هـر طـور کـه دلـش مـ       پـس حـاال حـ   . رنیـ گ یسـبک مـ  
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ـ   شـه یآخـه بابـا هم  . بـودم  یمنم راضـ . رفتار کنه حـاال  . تجربـه کـنم   زویـ داد همـه چ  یاجـازه م
ــهید ــینزد گ ــا یک ــود يه ــه ب ــح میخون ــ اطی ــ  دهیپوش ــود و پ ــده ب ــن ش ــ شیاز چم ــه  شیپ ب

از  دهیپوشــ يکوههــا يروبــه رو یبزرگــ قیــآقــابزرگ آالچ. رفــت یاســتقبال بهــار مــ  
ــا . دوســت داشــتم یلــیدرخــت ســوباتان ســاخته بــود کــه مــن اونجــارو خ  آخــه هــر وقــت ب

 یو اونــا نمــ مشــد یمــ میکــردم اونجــا قــا یمــ يباشــک بــاز میقــا ســایو پر انیــو پرن بایشــک
دسـتم کـه رو فرمـون جـا خـوش کـرده بـود بـه          يفشـار دسـت بابـا رو   . کـنن  دامیتونستن پ

. دادم یفرمونـو تکـون مـ    یبغـبم انـداختم و هـ   بـه غ  يبـاد . میرسـ  یمـ  میـ من فهموند که دار
ــودم کــه نزد ــ یســگ بــدعنق تــ يبــود قهــوه ا کیــاونقــدر ذوق زده ب . رمیــبگ ریــگلــو ز یت

 :گفت ودشوبابا فرمونو چرخوند سمت خ

 .جمع کن پسر حواستو

ــ تونســتم  یمــ. کــه چشــمش افتــاد بــه مــا رونیــاومــد ب یگــل داشــت از تــو آغــل مــ یتــ یت
ـ  . چقـدر قربـون صـدقه ام رفتـه     نیمـن پشـت فرمـون ماشـ     دنیـ حدس بـزنم از د   یسـطل آب

ـ    ـ  دنیـ مـنم بـا د  . طرفمـون  دیـ و دو نیکه تو دستش بـود رو انـداخت زم ـ  یت گـل، گـل از    یت
بــاز  نویترمــز زده نزنـده در ماشــ  ابابــ. گلـم شــکفت و رفـتن مامــانو بــه کـل فرامــوش کـردم    

ـ     ـ  یکردم و با عجله خودمو انـداختم تـو بغـل ت  يهفتـه عـزادار   هیـ بابـا بعـد   بـاالخره  . گـل  یت
 :و گفت دیبرا مامان خند

 رفت؟ ادتی یهمه چ يدیگلو د یت یکه ت نیهم یصلوات پدر

ــ ــ یت ــو مــ     یت ــه من ــور ک ــون ط ــل هم ــ یگ ــت   دیبوس ــانو گرف ــراغ مام ــا س ــهیهم. از باب  ش
ــوریهم ــ  ينج ــود وقت ــ  یب ــه نم ــ  یک ــت کس ــ    یخواس ــو م ــه سرش ــع بش ــش مطل  یاز احساس

ــا ــداخت پ ــدون ا  نیین ــم ب ــاال ه ــهیح ــ نک ــاه ت ــ ینگ ــش در آورد و   یت ــو از بغل ــه من ــل کن گ
 دمیــد چشــماشلحظــه اشــکو تــو  هیــ دیگلــو بوســ یتــ یتــ ياونوقــت دســتا نییگذاشــت پــا

 :شده بود گفت دیگل که از اومدن مامان ناام یت یت. پکر شدم و اخمام رفت تو هم
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 کجاست؟ دهیها پس

 :هوا گفتم یب. رسه یگا مهم به داد آدم بزر یبچگ یگاه. بود رافتادهیگ يبدجور بابا

 .ضهیآخه اون مر ییبابا شیرفته پ دهیگل مامان ها یت یت

ــ ــ یت ــما یت ــل چش ــ   يگ ــت و وقت ــا دوخ ــه باب ــو ب ــیه یکنجکاوش ــما یچ ــغمگ ياز چش  نشی
 :دستمو گرفت و گفت دینفهم

؟يگلم چطوره؟ خسته که نشد حامد 

 . رو دلشه یدونستم بابا چه غم بزرگ یکه تو عالم خودم بودم چه م من

 ؟يدید مویگل رانندگ یت یت

لبخنــد پهــن رو صــورتش نشســت کــه حــاال دمــاغ   هیــکــم ســوش مهربــون شــد و  يچشــما
 .دادینشون م شتریو بلندشو ب دهیکش

 . تصدقت برم آره

گونـه ام نشسـت بـه مـن ثابـت کـرد کـه         يکـه رو  يشـد و بوسـه ا   دهیبـه سـرم کشـ    دستش
 . مادربزرگ مهربونمو دوست دارم

 .نمیب ینم مهسارو

 دایــگرفتــه بـود تــا عمــه مهســا رو پ  نشیزبیــنگــاه ت ریــبــود کــه در بــه در همــه جـا رو ز  بابـا 
ــبــاز ... یدعلیــام... عمــه مهســا. کنــه رفــت تــو  یدعلیــهمــون روز کــه ام. اون روز افتــادم ادی

ـ  هیـ کـه محتـرم خـانم گر    يروز. اونجـا بمونـه   شـه یهم يمسـجد تـا بـرا    کـرد عمـه مهســا    یم
ـ . خـورد  یغذا نمـ  ـ         بـود سـال گذشـته    هی ـ  یامـا عمـه مهسـا چـرا نبـود؟ نفـس سـوزناك ت  یت

 .یدعلیسال گذشته رفته سرخاك ام کیگل به من فهموند که عمه مهسا باز مثل 

کــرده بــود و حــاال نبــودن عمــه مهســا  شیرفــتن مامــان عصــب. بــود یکالفــه بــود عصــبان بابــا
 .ترش یعصب

 کنه؟ ینمخواد تمومش کنه؟ چرا از اون قبرستون دل  ینم مهسا
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نشسـت دستشـو بـه سـر بابـا       وونیـ پلـه ا  يگـل آروم دسـتمو ول کـرد و کنـار بابـا رو      یت یت
 :و گفت دیکش

 .سخته براش فراموش کنه. نشون کرده اش بود مادر مهسا

 :سرشو گرفت تو دستاشو آروم گفت بابا

 .شد فیشد خواهرم ح فیح یدعلیام

گــل  یتــ یتــ يمخصوصــا کــه روپــا. زود خــوابم بــرد یلــیراه خ یشـب بــه خــاطر خســتگ  اون
ــودم و د دهیــخواب ــا واســه خواب ییبایشــک گــهیب ــنبــود ت ــو دنی ــ يرو زان ــ یت گــل باهــاش  یت

 نیـ چـرا ا  دمیـ وقـت نفم  چیهـ . شـدم  داریـ از خـواب ب  يقهـوه ا  يصـبح بـا صـدا   . رمیـ دعوا بگ
ــح ــدریا وونی ــ نق ــه یواق واق م ــمامو مال  . کن ــت چش ــت دس ــا پش ــب ــاه   دمی ــراف نگ ــه اط و ب

 ياز تکـون خوردنـا  . پتـوش  ریـ رفـتم ز . بـود  دهیـ بابـا بغلـم تشـک پهـن کـرده و خواب     . کردم
ــن ب ــم ــد و از ز داری ــش ــه نزد   ری ــم داد اون قدرک ــرد و قلقلک ــم ک ــم بغل ــو محک ــپت ــود  کی ب

ــنفســم بنــد ب ــا د  غیــج يعمــه مهســا از صــدا. ادی ــاق و ب ــو ات ــد ت ــو داد مــا اوم  يچهــره  دنی
ــا  یشــده مــن بالشــت دکبــو ــه  . رو پــرت کــرد طــرف باب ــا بالشــت ب ــت ت ــا هــم گــارد گرف باب

 دمیــپر دمیــخند یفرصــت اســتفاده کــردم و همونطــور کــه مــ نیــمــن از ا. صــورتش نخــوره
اون لحظــه  ادیــ دمیــد یهــر وقــت عمــه رو مــ. غمــزده اش کــردم ينگــاه چشــما. بغــل عمــه

ــ يا ــه ام یم ــادم ک ــافت ــ  یدعلی ــه رو بوس ــه ســمتمون  . دیدســتمال عم ــا ب ــباب ــا  ورشی آورد ام
ـ         . سـرو صـدا بلنـد شـده بـود      یعمه منو سفت بغل کـرده بـود تـا دسـت بابـا بهـم نرسـه و کل

ــ  یتــ یتــ ــا . دیــخند یگــل و آقــابزرگ هــم کنــار در اتــاق واســتاده بــودن و بــه کــارمون م باب
باالرفتـه بـه    يو آخـر سـر بـا دسـتا     رونیـ کرد نتونست منـو از دسـت عمـه بکشـه ب     يهرکار
ـ . شـد  يعـاد اوضـاع   میتسل ينشونه  ـ  یت امـا هنـوز    رونیـ گـل و آقـا بـزرگ از در رفـتن ب     یت

 .نیدیخند یداشتن م
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ـ تمـوم شـد ب   طنتتونیش اگه بـا   میـ تـازه دار  ریشـ  دمیرو دوشـ  رگاوهایتـازه شـ  . صـبحونه  نیای
 . یبدو فندوق یکره محل

 . درشت نبود ادیآخه جثه ام ز. یگل عادت داشت بهم بگه فندوق یت یت
 

ـ      سرسفره اونقـدر صـبحونه اون   . ذاشـت تـو دهـنم    یگرفـت و مـ   یبابـا خـودش بـرام لقمـه م
بعـد صـبحونه همـراه آقـابزرگ و     . تـونم مزشـو حـس کـنم     یکـه هنـوزم مـ    دیروز بهم چسـب 

 دمیـ دو یمـن جلـوتر مـ   . آقـابزرگ کـه اطـراف خونـه بـود      ينـا یزم یواسه سرکشـ  میبابا رفت
گــه کــه اونــو تــو فکــر  یبابــا مــ بــه یآقــابزرگ چــ نکــهیخبــر از ا یکــردم بــ یمــ طنتیو شــ

ـ  يو بـا تمـام وجـود از هـوا     دمیـ دو یمـن مـ  . انداخته ـ    ریـ نظ یب تـا  . بـرم  یکوهسـتان لـذت م
 یکــه آمــاده کشــت مــ يکاریشــال ينــایجــدا از زم. بــود و مرتــع نیکــرد زمــ یچشــم کــار مــ

. خـودش تـوش کاشـته بـود     يدرخـت بـا دسـتا    یبـود کـه آقـابزرگ کلـ     یعیشد دشـت وسـ  
ــتا ــه گلس ــود ینخالص ــا ب ــدون   . اونج ــه زن ــو خون ــه اش ت ــه هم ــن ک ــه م ــازه  یواس ــودم و اج ب

ـ اونقـدر دو . بـود  هیشـب  ایـ بـه رو  شـتر یتـو اون دشـت ب   دنیـ نداشتم تا سر کوچـه بـرم دو    دهی
ـ تـازه اون موقـع بـود کـه فهم    . اومـد  یبودم کـه نفسـم در نمـ    بابـا رفتـه و آقـابزرگ هـم      دمی

ــ ریــداره حصــارها رو تعم ــه یم ــا  يام از شــدت تنــد نهیســ. کن ــاال و پ  نیینفــس هــام مــدام ب
ـ  امــا مــن . شــشیو بــا دسـت بــرام ادا زد تــا بــرم پ  دیآقــابزرگ دســت از کــار کشــ. رفــت یم

تــازه رشــد  يخواســت رو علفــا یخواســتم کــار کــنم الاقــل اون لحظــه کــه فقــط دلــم مــ ینمــ
ــنم   ــاه ک ــمونو نگ ــم و آس ــازه دراز بکش ــرو ت ــرده و ت ــود  . ک ــردار نب ــت ب ــابزرگ دس ــا آق . ام

ـ . رفـتم طـرفش   يش گوشـمو کـر کـرده بـود مجبـور     هـا  وتس يصدا اخـم تـو صـورتش     هی
ــدجور  ــه ب ــود ک ــرس نزد  يب ــود از ت ــبهــش ابهــت داده ب ــ  کی ــو خ ــود خودم ــا . کــنم سیب ب

 :نبود گفت یتوش مهربون گهیکه د ییصدا

 ؟يومدیصدات کردم ن یچرا هرچ. خوام یعار نم ینوه ب من
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 :لگد زدم و گفتم نیمن کنان با کفشم رو زم من

 .کنم يخوام باز یم آخه

 :داد دستمو گفت خیچکش گنده که قد خودم بود و با چندتا م هی آقابزرگ

 ...کن شروع

 :گفتم یهمون بچگ با

 کنم؟ کاریچ دیبا

 :خونسرد گفت یلیرفت سمت حصارها خ یهمون طور که م آقابزرگ

 .کنم یرم اون طرفو درست م یمنم م. کن ریرو تعم حصارها

کمـک هـام    يهمـه  . کارهـا نکـرده بـودم    نیـ وهـم ورم داشـت مـن کـه تـا حـاال از ا       دمیترس
 رونیب ارهیب نیاز تو ماش داشویخواست خر یکه م ییبود وقتا دهیبه مامان ها

 ...ستمیمن بلد ن آخه

 :گفت ياخم کرد و جد ستادیا آقابزرگ

ـ نب يشـد  يواسه خودت مـرد  گهید تو ـ ا گـه یکـه د  نمی ـ   يطـور  نی نـداره   يکـار . یحـرف بزن
 .دستت و با چکش بزن روش ریبگ خویکه پسرجون م

ــاد مــنم ــداختم و کــار يب ــه غبغــب ان ــا   يب ــود کــردم امــا چکــش ب کــه آقــابزرگ خواســته ب
 هیــحــاال گر. گــرز رســتم خــورده تــو مالجــم ایــرو دســتم فــرود اومــد کــه گو یچنــان قــدرت

 :لوسم کنه با اخم گفت نکهیآقابزرگ بدون ا. بکن هیگر ینکن و ک

 پسرجون؟ هیات واسه چ هیگر

 :کردم گفتم یکه هق هق م يطور همون

 .اومد دردم

 :چکشو داد دستمو و گفت باز

 .کارتو بکن ریدردت اومد که اومد بگ خب
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 :دونم از کجا بدست آورده بودم گفتم یکه نم یجرات با

 کار کنم؟ دیهستم که با یمگه من دهات. اصال دوست ندارم کار کنم... خوام ینم

لحظــه فکــر  هیــکــه  دیســرم کشــ يادیــاجــازه نــداد حــرفم تمــوم بشــه چنــان فر  گآقــابزر
ـ  هیـ چشـمام از تـرس درشـت شـده بـود بـاز       . دنـد یکردم تو صـور دم  گنـده داد دسـتمو    خیم

 :گفت

 ...ریبگ

 :آقابزرگ بلند تر شد و گفت يبار صدا نیا. ختمیر یمن فقط اشک م اما

 ...ریبگ گفتم

ازش گـــرفتم و بـــا همـــون جســـارت زل زدم تـــو  خـــویکوچولـــو و لـــرزونم م يدســـتا بـــا
حفــظ  يمطمــئن بــودم از جسـارتم خوشــش اومــده امـا بــرا   دیـ خند یچشــماش مــ. چشـماش 

 :ظاهر گفت

 .زل زدن به صورت من کارتو شروع کن يجا به

ــاره ــا چکــش زدم روش  خــویم دوب ــود کــه  . گذاشــتم رو چــوب و ب ــدر ضــربه محکــم ب اون ق
ـ مـن از ا  یتا نصـف رفـت تـو چـوب و خوشـحال      خیم  نکـه یآقـابزرگ بـدون ا  . فـتح بـزرگ   نی

 :بزنه گفت يلبخند

 داشت؟ هیسخت بود؟ گر نیا خب

 :سپر کرده گفتم يا نهیس با

 .خوام یم گهید خیم هی

 :بعدش آروم سرمو نوازش کرد و گفت. داد دستم خیم هی

ـ نب. باشه کار واسـه همـه اسـت نـه فقـط واسـه مـردم روسـتا         ادتی ـ ا گـه یکـه د  نمی  يطـور  نی
 باشه؟ یها حرف بزن ییمورد روستا در
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ـ  هیبـازم از دسـتم عصـبان    نمیـ نگاه تو صورت آقابزرگ کـردم تـا بب   هی ـ بـار   نیـ امـا ا . نـه  ای  هی
ـ . لـبش جـا خـوش کـرده بـود      يکوچولـو گوشـه    يخنده  چقـدر مهربـون    دیـ خند یمـ  یوقت

لـبش   يهـم بـاال   يلتـر یه لیسـب  هیـ زد و  یمـ  نیماشـ  شـه یموهـا و صورتشـو هم  . شـد  یتر م
ـ  شـه یهم. جـا خـوش کـرده بـود     روشــونه اش  شـه یکـتش هم . رو سـرش بـود   يکــاله نمـد  هی

ـ یمـردم خ . بسـت  یمـ  يبود و کمرشو بـا شـال سـبز    ـ     یل در کـل  . کردنـد  یسـر جـدش نـذر م
ـ  ومــدیداشــت م يازیـ هــر حاجــت و ن یهرکـ . بــود يآدم مـردم دار  بــاالخره . آقــابزرگ شیپ

 :ماتم برده زد به پشتمو گفت دید یوقت. نبود بزرگ ده بود و معتمد محل یهرچ

 حواست کجاست پسر؟ ياوهو

 :گفتم دمویخند

 ...خوام یم خیم

ــابزرگ ــم خند آق ــه ــد دق  دی ــر از چن ــاش ت ــماش بش ــهیچش ــود م  ي ق ــده ب ــل ش ــویقب داد  خ
 :دستمو گفت

 ؟یش یپسر من م. سخت يتو روزا یدستم بش يعصا دیبا تو

ـ پـروا پر  یب گهید صـورتش زبـر    يموهـا . مـاچ گنـده از صـورتش گـرفتم     هیـ تـو بغلشـو    دمی
 :و گفت دیمنو بوس دیخند یهمون طور که م. کرد اما برام مهم نبود یم تمیبود و اذ

 .یکن ریحصارهارو تعم نیتا غروب ا دیبسه، زودباش که با گهید خب

ــهیهم ــ ش ــود ز نیهم ــور ب ــط ــ  ادی ــروز نم ــو ب ــداد ا یاحساساتش ــی نی ــتش در  یک ــم از دس ه
ــود  ــه ب ــرفت ــا جا    یواال آدم ــت ام ــون داش ــت م ــده دوس ــا رو ب ــه بچــه ه ــه ب ــود ک ــاهشینب  گ
ـ   شـه یشـده بـود و هم   رفتـه یبرامون پذ هـم مـن هـم عموهـا و عمـه       میبـرد  یازش حسـاب م

ــا ــه باهــاش ســر ناســازگا  . مهســا و باب ــود ک ــان ب ــط مام ــداشــت و ز يرفق ــرام  ادی بهــش احت
 .ذاشتینم

 .کارتو بکن. تو صورت من پسر يکه زل زد باز
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ـ    . گفتم و باز مشـغول کـار شـدم    یچشم  شـه یآقـابزرگ هم  نمیـ ب یکـنم مـ   یحـاال کـه فکـر م
 ياگــه اون روز پافشــار. نکــنم هیــنترســم و گر يزیــداد تــا از چ یبهــم جســارت و قــدرت مــ

 یدم ظهــر تــ. اومــدم یبــار مــ یترســو و دســت و پــاچلفت شــهیهم يآقــابزرگ نبــود مــن بــرا
ــ ــ دهیــدوغ چک. گــل برامــون غــذا آورد یت ــ تــونیو ز بــرنج یمحل خوشــمزه  یخــوراک یو کل
و داشــتم خفــه  دیکــه لقمــه خفتمــو چســب نییلقمــه رو نــداده بــودم پــا نیهنــوز اولــ. گــهید ي
جــا  یقربــون صــدقه ام رفــت تــا حــالم کمــ یو کلــ خــتیگــل بــرام آب ر یتــ یتــ. شــدم یمــ

ــا بب یچشــم ریــز. اومــد ــ کــاریچ نمیــآقــابزرگو نگــاه کــردم ت ســر از  نکــهیبــدون ا. کنــه یم
 :بلند کنه گفت غذاشظرف 

 .دنبالت کردن بچه آروم تر بخور مگه

 :گفت دیمال یگل که هنوز داشت پشتمو م یت یت

ــو ــرا ا ت ــدریچ ــنگدل نق ــرد یس ــ . م ــه م ــار ک ــه ام ک ــ یاز بچ ــوردن   گــهید یکش ــذا خ ــت غ وق
 .زهرمارش نکن

بـود دور لبشـو پـاك کـرد      بشیـ تـو ج  شـه یکـه هم  یغذاشو تمـوم کـرد بـا دسـتمال     آقابزرگ
 یحرفــ گــهید نکــهیروشــن کــرد و بــدون ا يگاریگفــت پاشــو دراز کــرد ســ يشــکر یو الهــ

ــ  ــذت مشــغول س ــا ل ــه ب ــار   . شــد دنیکشــ گاریبزن ــتم کن ــودم رف ــاده ب ــه از اشــتها افت ــنم ک م
 :تو سبد گفت دیچ یگل همون طور که ظرفا رو م یت یت. آقابزرگ نشستم

 .خونه اش يسر بر هیپا به ماست گفت امشب  دیرش ،گاویمشت

 :پهلو به پهلو کرد و گفت یکم آقابزرگ

 .دنشیرم د یحصارها تموم شد م کار

 :شمردمو گفتم متیرو غن فرصت

 .دیشه امشب منو هم با خودتون ببر یم آقابزرگ
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ـ           هی  نجـا یمـردم امـا جالـب ا    ینگاه بهـم کـرد کـه تـه دلـم تکـون خـورد و از تـرس داشـتم م
از  شـتر یب. اومـد  یظـرم ترسـناك نمـ   کـه داشـت بـه ن    يجذبـه ا  يبود کـه آقـابزرگ بـا همـه     

 يلبخنـــد. دونســتم کــه اونــم دوســتم داره     یمـــ. ازش بترســم دوســتش داشــتم    نکــه یا
 :مغرورانه رو لبش جا خوش کرد و گفت

ـ    یپسـر نمـ   نیگل ا یت یت ینیب یم ـ بـه دلـم افتـاده ا   . بـره  نیذاره اسـم و رسـمم از ب بچـه   نی
 .کنه یو سر بلند م دیمنو رو سف

ـ  چنان ـ . مـدال بهـم دادن   يکـردم انگـار کـرد    یذوق ـ  یت کـه معلـوم بـود     ییگـل بـا دسـتا    یت
 :تازه حنا گذاشته سرمو نوازش کرد و گفت

 .گل قربون قد و باالت بره یت یت یاله

 :کرد و گفت يسرفه ا نیبود واسه هم زاریو ناز کردن ب ياز لوس باز آقابزرگ

ــ پاشــو  یاگــه همــه رو تمــوم کنــ. یتــا غــروب تمــوم کنــ دیــحصــار مونــده کــه با یحامــد کل
 .يایدم همرام ب یاجازه م

کـه   يمنـو از خـودش جـدا کـرد پاشـد رفـت سـمت رودخونـه ا        . بغلـش  دمیـ پر یخوشحال از
ــون حــوال ــود یهم ــالش . ب ــتم دنب ــنم رف ــ . م ــو م ــارش واســتادم داشــت وض ــت یکن ــه . گرف ب

ــتقل ــح ن  دی ــتم و مس ــورتمو شس ــتا و ص ــهیازش دس ــاره ا م ــ يک ــدا. دمیکش ــا ص ــرمش  يب گ
 :گفت

 یکـه نمـ   یخشـک و خـال   يطـور  نیهمـ . بـا خـدا حـرف بـزن    . کـن  تین يریگ یوضو م یوقت
 .حالشو بپرس. به خدا سالم کن... شه

 .که حالشو بپرسم ضهیمگه خدا مر دمیپرس. شده بودم جیگ یکم

ــ ــده ا هی ــنم خوشــم اومــد و زدم ز  يخن ــه م ــکــرد ک ــا دســت خ ری ــده ب رو  دیکشــ ســشیخن
 :صورتمو و گفت

 . شه ینم ضیوقت مر چیه خدا
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 آقابزرگ؟ هیچ خدا

ـ  یجزغـل بچـه چـ    نیـ گفـت ا  یبـا خـودش مـ    دیکـم مکـث کـرد شـا     هی از  گـه ید. پرسـه  یم
 :شده بودم که گفت دیپاسخ سوالم ناام دنیشن

 ...اهللا نور بسم

ــ ــد یوقت ــور دی ــون ط ــ   يهم ــورتش و معن ــو ص ــت زل زدم ت ــل ماس ــو نفهم یمث ــحرفاش  دمی
 :گفت

 ...نوره خدا

 :درنگ گفتم یاومده بود تو سرم ب يمتعدد يسواال دوباره

 پرنور تر؟ دیخورش از

 :خوند یبار هم عرب نیا اقابزرگ

ــق ــور خل ــور مــن ن ــی... ن ــور و بوجــود آورده پســرم  یعن خــدا اون . خــدا از وجــود خــودش ن
 یدگیرسـ  ایـ دن يلحظـه بـه حسـاب همـه آدمـا      نیحـاال و همـ   نیتونـه همـ   یقدر بزرگه که مـ 

 ؟يدیفهم. کنه

 داره؟یب شهیشه که هم یخدا خسته نم یعنی دمیپرس لمیعقل قل با

 :گرفت گفت دستمو

ــ یتشــنگ یگرســنک یخــدا خســتگ واســه ــد و زن معن ــداره یفرزن ــکیخــدا . ن اول و آخــر . هی
 . یکی

ــا ــه ه ب ــیاونک ــاش نفهم یچ ــاز حرف ــد دهی ــودم لبخن ــ. زدم يب ــت یوقت ــ میبرگش ــ یت ــل  یت گ
ــود  ــه ب ــنگ   . رفت ــوت قش ــا ص ــت و ب ــت بس ــابزرگ قام ــ  یآق ــرد ب ــروع ک ــاز ش ــدن نم . ه خون

ــ   شــهیهم ــودم آخــه اونقــدر دلنش ــابزرگ ب ــدن آق ــاز خون ــ نیعاشــق نم ــاز م ــه  ینم ــد ک خون
ـ مـنم تمـام کاراشـو تقل   . دوست داشتم تا شب نمـاز بخونـه و مـنم گـوش کـنم      . کـردم  یمـ  دی

اونقـدر بـا حوصـله بـود کـه کلمـه       ... شـروع کـرد بـه خونـدن دعـا      شهیمثل هم. نمازشو خوند
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 یبـود کـه هـر جـارو کـه غلـط تلفـظ مـ         نجـا یجالـب ا . خوند تا منم باهاش بخـونم  یبه کلمه م
 ینمازشـو خونـد دسـت    نکـه یبعـد از ا . کـرد تـا درسـت ادا کـنم     یمـ  يکردم اون قـدر پافشـار  

 :و گفت دیکش مبه سر

 .پسر یوقت نمازتو قضا نکن چیباشه ه ادتی

 یرگ بــا خوشــحالســنجاقک اومــد نشســت رو ســجاده آقــابز هیــ. گفــتم ییبلنــد بــاال چشــم
ــدو ــا بگ دمی ــرفش ت ــط ــرد  رمشی ــرار ک ــا ف ــتار. ام ــابزرگ دس ــت و   يآق ــاش بس ــه پاه رو ب

ـ         خـواد حصـارهارو تـا غـروب تمـوم       یشال سبزشو هـم بسـت بـه کمـرش معلـوم بـود کـه م
گذشــت  یچنــد ســاعت. صــارارفــتم چکشــو برداشــتمو افتــادم بــه جــون ح یبــا خوشــحال. کنــه

 :هارو داد دستمو گفت خیآقابزرگ جعبه م. که کارمون تموم شد

 .نمیبب دویسر برم گاو رش هیبرو خونه تا منم  تو

بـه مـن    یاومـد کـه چـه قـول     ادشیـ تـازه  . هنـوز سـرجام واسـتادم    دیـ که تموم شد د حرفش
 :چکششو برداشت و گفت. داده

 بهتره ينطوریا دیگاو رش دنید میر یم ییخونه بعد دوتا میبر اول
 
ازم  نویخونــه حتمــا اون جعبــه ســنگ ادیــکــردم حــاال کــه م یفکــر مــ. گفــت و راه افتــاد نــویا
ـ اما ا رهیگ یم خـم بـه    نکـه یمغـرور و لجبـاز بـودم بـدون ا     یلـ یمـنم چـون خ  . کـارو نکـرد   نی

ــرو ب ــاب ــردم  ارمی ــه ب ــا خون ــه رو کشــون کشــون ت ــا رو د. جعب ــباب  نیکــه داشــت از ماشــ دمی
منــو . تــو بغلــش دمیــرپ نــویجعبــه رو انــداختم زم. ودمافتــاده بــ ادشیــشــد تــازه  یمــ ادهیــپ

 :و گفت دیبوس

 ازچه؟یپ ينکرد تیکه اذ آقابزرگو

آقـابزرگ منـو    يتـو حـال خـودم بـودم کـه صـدا      . گفـتم  يلـوس کردمـو نـوچ آبـدار     خودمو
 .به صرافت انداخت
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 . دیخوام برم خونه رش یم اریگل کتمو ب یت یت

 :گل، عمه مهسا کت آقا بزرگو داد دستشو گفت یت یت يجا

 .يبذار واسه فردا خسته ا آقا

 :کتو انداخت رو دوششو گفت یشگیبه عادت هم آقابزرگ

 .برم دیدادم دخترجان با قول

ـ ره از بغـل بابـا پر   یداره مـ  يجـد  يآقـابزرگ جـد   دمیـ د یوقت دنبـال آقـابزرگ    نوییپـا  دمی
ــادم ــو بشــوره    . راه افت ــو بــه آقــابزرگ رســوندمو دستشــو     . بابــا هــم رفــت دستش خودم

ــرفتم ــ. گ ــس هی ــنگ ح ــ  یقش ــت وقت ــ  یداش ــفت م ــتامو س ــت یدس ــا . گرف ــتاش گرم  يدس
ــ ــ    یخاص ــال کم ــع از س ــو اون موق ــه ت ــت ک ــعج یداش ــود بی ــه . ب ــ يخون ــاینزد دیرش  يک

ــا با  ــود و م ــتا ب ــروس ــ دی ــپ یکل ــ يرو ادهی ــرد یم ــ  میک ــا برس ــه اونج ــا ب ــدا. میت اذان از  يص
ــدگو ــ يبلن ــابزرگ . اومــد یمســجد م ــآق ــو ح هی ــراســت رفــت ت ــاره وضــو . مســجد اطی دوب
ــاز. گرفــت ــ يمــنم کــه از آب ب ــدم نم ــتم طــرف حــوض  یب ــا بــرخالف هم. اومــد رف  شــهیام

 :و گفت تگرف رادیآقابزرگ از وضو گرفتنم ا

کــه  یحمــوم کنــ يخــوا یمگــه مــ. یدرســت مســح پــاتو بکشــ دیــبا يبــزرگ شــد گــهید تــو
 .تا زانوتپات بکش نه  یدستتو فقط تا برآمدگ. باال يپاچه شلوارتو تا زانو داد

ــویا ــد قشــنگ  ن ــوند یگفــت و لبخن ــبش نش ــدون ا یچشــم. رو ل ــتم و ب ــهیگف ــنم  نک اشــتباه ک
ــابزرگ جــا  نیــدوبــاره مســح کــردم ا ــ زهیدفعــه درســت انجــام دادم و آق داد  یصــدتومن هی

. همـه بــه احتـرام آقــابزرگ بلنـد شــدن   . هــا نشسـته بــودن  یلـ یخ. تـو مســجد  تمیــرف. دسـتم 
ـ با همه سالم و عل نکهیبعد ا ـ . شـد  شـروع نمـاز   میردکـ  کی ـ     نیاول اون همـه   نیبـار بـود کـه ب

چقــدر . شـدن  یبـرام جالـب بـود همــه بـا هـم خـم و راســت مـ        یلــیخ. خونـدم  یآدم نمـاز مـ  
ــ يهماهنــگ بــودن انگــار در حــال اجــرا ــ یســنفون هی ــ. هســتن ریــنظ یب  فیــک یبــاالخره کل

گاوهــا  بیــآقــابزرگ طب نکــهیاز ا. دیرشــ يســمت خونــه  مینمــاز کــه تمــوم شــد رفتــ. بــردم
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ـ  لیـ خودمـو تحو  یاومـدن سـراغش کلـ    یاومـدن گوسـاله هـا مـ     ایبود و واسه دن . گـرفتم  یم
اونقــدر ســفت بســته . بســته بــود کمــرش یچارقــد گــل گلــ هیــ. شــوازمونیاومــد پ دیزن رشـ 

بعـد  . یهـم اومـد سـالم و احوالپرسـ     دیرشـ . رونیـ بـود ب  دهیـ بود کـه شـکم گنـده اش ورقلمب   
ـ  تمیـ دن رفمـن ذوق کـر   دنیـ از د یکل نکهیاز ا ـ . میدیـ گـاوه رو د . لـه یطو وت گـاو بـود بـه     هی

 :به پشتم زد و گفت يآقابزرگ ضربه ا. عقب عقب رفتم. یچه گندگ

 .نترس یاهللا هست فیس يتو نوه  یپسر ناسالمت نترس

ــ  از ــت کش ــودم خجال ــهید. دمیخ ــم      گ ــم ج ــابزرگ ه ــت آق ــا از پش ــرفتم ام ــب ن ــب عق عق
رو شــکم گــاوه و گوششــو چســبوند رو شــکمش بعــد از   دیآقــابزرگ دســت کشــ. نخــوردم

 :کرد گفت نهیمعا وونویح نکهیا

 .ادیم ایامروز فرداست گوساله اش دن دیرش

ـ  ییبــا چشــما دیرشـ  چشــمش فـرو رفتــه بــود و بــه آدم حــس   ياز انــدازه تــو گــود شیکــه ب
 :کرد زل زد به آقابزرگو گفت یرو منتقل م ینگران

 ؟یمشت میکن کاریچ حاال

 :گفت رونیب میاومد یکه م یفانوسو از دستش گرفت و در حال آقابزرگ

 ينـدار  تیمعـذور . هـر وقـت الزم شـد بفرسـت دنبـالم     ... شـکرو خـدا  . مـرد  يهـل شـد   چرا
 .یاگه مالحظه کن یونیمد. نداره یبیشد ع یهر ساعت

ــ دیرشــ ــدن کی ــا گــار  ای ــارو ب ــابزرگ تشــکر کــرد و م ــه شیاز آق نشســتن رو . رســوند خون
 :گفت دیمنو د اقیکه اشت دیرش. داشت یهم واسه خودش عالم يگار

 ؟یتو برون يدار دوست

ـ رونـده بـودم ا   نیمـن کـه روز قبـل ماشـ    . ام گرفتـه بـود   خنده . نداشـت  يکـار  گـه یکـه د  نی
ــرفتم  ــتش گ ــارو از دس ــوب . افس ــس خ ــه ح ــت یچ ــ. داش ــاال م ــفهم یح ــا دمی ــرا چاپاره  يچ

ــ ــون ف   یهخامنش ــه هاش ــور رو اراب ــوریاون ط ــ گ ــ یم ــاالخره کلــ . رفتنگ ــو و   یب ــا خودم ب
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ــار ــدن گ ــردم يرون ــ . حــال ک ــود ت ــانوس دســتش ب ــابزرگ ف ــر بب اآق ــو بهت ــیراه ــ. مین  یوقت
ــ ــ  دمیرس ــم نم ــال دل ــت پ یاص ــخواس ــم ادهی ــ. ش ــول    یکل ــه ق ــود و ب ــته ب ــوش گذش ــم خ به

 :آقابزرگ گفت. معروف اون باال جاخوش کرده بودم

 .بره دیبا دیحامد، رش زودباش

ـ کــه اسـب زبــون بســته نزد  يطـور . نییپــا دمیــام پر یبـاطن  لیــم بـرخالف  . بــود رم کنــه کی
 :شده بود گفت يکفر یآقابزرگ که حساب

 .تر واشیخبرته بچه  چه

ککــم بگــزه بـه دو رفــتم تــو خونـه و کنــار بابــا نشســتم رو    نکـه یخواســتم و بــدون ا معـذرت 
گـرمش   يبـا نفـس هـا    یزده بـود بابـا منـو گرفـت تـو بغلشـو هـ        خیـ دستام از سـرما  . مخده

ـ . کرد تا گـرم بشـم   یدستمو ها م ـ  یت  یاتـاق قُـل قُـل مـ     يگلـم از سـماورش کـه گوشـه      یت
امــا بابـا حـال خوشــمو   . هـم واسـه آقـابزرگ    یکــیواسـه مـن    یکـ ی خــتیر ییکـرد دوتـا چـا   

 .خراب کرد

 .بابا یمون نکن ياریجون بخور اما امشب آب حامد

 :شمزه ازم گرفت و گفتماچ خو هیعمه مهسا . شدم دیسرخ و سف یحرف بابا کل از

ـ ا. نداره که عمه جون خجالت نشسـته هـم تـا کـالس پـنجم       نجـا یتـو کـه ا   يگنـده   يبابـا  نی
 . کرد یم سیجاشو خ

 :و گفت دیبه سر عمه کوب يضربه ا بابا

 ؟يته تغار ادتهیاون موقع رو  یک تو

تــازه گــل انداختــه بــود کــه آقــابزرگ اومــد تــو اتــاق و بابــا بــه احتــرامش از جــا بلنــد   حرفــا
 :مجلس و گفت يآقابزرگ نشست باال. شد

 .اریناز بالشمو ب یبدو آقاجون از اتاق بغل حامد



@donyayroman 188 

دونســتم کــه بعـــد از    یاز اتــاق نازبــالش آقــابزرگو آوردم مــ     دمیــ گفــتم و پر  یچشــم 
آخــه . از کتــاب شعراشــه نیریشــ يهــا تیــاخوشــمزه وقــت خونــدن حک يچــا هیــخــوردن 

ــبا  ــت ش ــادت داش ــابزرگ ع ــود   ییآق ــع ب ــم جم ــه دور ه ــه هم ــ میک ــه  ای ــاهنامه بخون ــش  ای
عالقــه  اتیــو ادب شــعرداشــت کــه همــه مونــو بــه  يبــاالخره آقــابزرگ طبــع شــعر. گلســتان

ــود   ــرده ب ــد ک ــا   . من ــا چ ــه زدم ت ــارش چمباتم ــه  ییکن ــوم بش ــه  . اش تم ــد از اون از عم بع
شمســو . ارهیــهــا رو م وانیــاز د یکــیخواســتم بــدونم کــدوم  یمــ ارهیــابشــو بخواســت تــا کت

ــتم  ــت داش ــم مــ  . دوس ــم خوش ــاهنامه ه ــد یاز ش ــارم ز. اوم ــانتظ ــول نکشــ  ادی ــه . دیط عم
 :گفتم يبا دلخور. قابزرگرو داد دست آ يگلستان سعد

 . من گلستان دوست ندارم... آقابزرگ شاهنامه بخون اه

 :و گفت دیبه سرم کش یدست آقابزرگ

  یاز گلستان من ببر ورق یاز گل طبق دتیچه کار آ به

 .خوش باشد شهیگلستان هم نیپنج روز و شش باشد و نیهم گل

ـ  دمیــکـه نفهم  مـن  ــ  یمعن  دیــکـه با  دمیــجمـع فهم  يبـود امــا بـا خنــده    یحــرف آقـابزرگ چ
. همــه منتظــر بــودن تــا آقــابزرگ شــروع کنــه. حــرف نــزنم گــهیو د رمیــزبــون بــه دهــن بگ

گفـت همـون طـور کـه قـرص       یمـ . شـتر یخوند نـه کـم تـر نـه ب     یم تیحکا هیزرگ فقط آقاب
ـ کــم کـم اثــر کنــه ا  دیــو دوا انـدازه داره و با  کــه  نــهیهــا هـم مــزه و لطفــش بـه ا   تیــحکا نی

ــون ــم بخ ــ  میک ــل کن ــوش تام ــ . میو ت ــه نم ــن ک ــفهم یم ــ دمی ــابزرگ چ  یمعن ــرف آق ــح . هی
و ضــحاك مــار  مرغیو ســ ویــدوســت داشــتم از اکــوان د شــتریب. بــود نیگلســتان بــرام ســنگ

آقــابزرگ واســه  یوقتــ. شــد یمجســم مــ شــتریاونــا تــو ذهــن کودکانــه ام ب. بــه دوش بــدونم
 ینمــ یکــار اشــتباه چیاز تــرس هــ. دوشــش گفتــه بــود يرو يضــحاك و مــارا زبــار ا نیاولــ

و  تیــآقــابزرگ شــروع کــرد بــه خونــدن حکا. ادیــکــردم کــه مبــادا رو دوش مــنم مــار در ب
شــامم نخــوردم  یخســته بــودم حتــ یلــیچــون خ. دمیــبابــا خواب يمــنم ســرمو گذاشــتم روپــا
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. بـودم  دهیـ تـو اتـاق خواب   مشـد  داریـ صـبح کـه از خـواب ب   . خـوابم بـرد   يهمونجا کنـار بخـار  
 شیاریــآب یبلــه حســاب دمیــبــه رختخــواب د دمیکشــ یدســت هیــشــده بــود اونجــا  الیــامــا واو

 :من گفت يمحزون و غمزده  ي افهیق دنیبابا اومد تو اتاق و با د. کردم

 .کردناست سیخ نیبه هم یمردونگ. نداره باباجون یبیع

ــ یگفــت و در حــال نــویا ــم گرفــت کهــوی. رفــت دیــخند یکــه قــش قــش م ــ. دل ــا ادی  ییوقت
 یگفــت اشــکال یو مــ دیبوســ یکــردم مامــان منــو مــ یمــ سیافتــادم کــه هــر وقــت جــامو خــ

ـ بابـا کـه د  . چقـدر دلـم بـراش تنـگ شـده بـود      . نبـود  نجـا یامـا حـاال اون ا  . نداره  يبـدجور  دی
 :اومد تو اتاق بغلم کرد و گفت هیزدم به گر

 
 ؟یکن یم هیچرا گر گهیانجام شده د تیکه با موفق فتحت

 :زدم گفتم یطور که هق هق م همون

 .کرد یبوسم م شهیمامان هم یستین یخوب يبابا تو

ــ  يامــا بــه رو. اون شــب بــا مامــان افتــاده يوادعــ ادیــمطمــئن بــودم . کــم رفــت تــو فکــر هی
 :خنده و گفت ریزد ز یو باز پق اوردیخودش ن

 .بابا رو بوس نکردم يبزنه تو گوشم که تربچه  ادیب یکیرو خدا  تو

ـ  اونوقـت  بعـدش منـو بــرد   . مـنم گـل از گلــم شـکفت   . لـپم  يبـوس گنـده نشــوند گوشـه     هی
ـ  دیـ شـده بـود و با   رشیبا اونکه د. حموم کـرد   يچـون هـر کـار   . رفـت امـا حمـومم کـرد     یم

 :بابا موهامو خوب خشک کرد و گفت. گل حمومم کنن یت یت ایبار نرفتم عمه  ریز

 . گل حمومش کنه یت یخواد ت ینم گهید. شده واسه خودش يمرد پسرم

اونقــدر . دمیــرو تــو چشــماش د یبــا اون کــه بچــه بــودم امــا عشــق واقعــ. تــنم کــرد لباســمو
 هیکرد که هنوز برام دوست داشتن یکم معاشقانه ترو خش
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ــبحونه ــورد ص ــ   میرو خ ــت ت ــپرد دس ــو س ــا من ــ یو باب ــ  یت ــودش راه ــل و خ ــد یگ ــد . ش چن
مـن کـه از   . خواسـت کارخونـه رو بـه امـان خـدا ول کنـه       یمونده بـود و بابـا نمـ    دیتا ع يروز

ـ  یت شیخدام بود پ بابـا   نیکـه ماشـ   نیامـا همـ  . ذوق کـردم  یگـل و آقـابزرگ بمـونم کلـ     یت
ـ . هیــگر ریـ زدم ز ییکهـو یدور شـد   ـ  یتــ ي شـکه آلوخ یحت تونسـت دلمــو   یگـل هــم نمـ   یت

آخـه آقـابزرگ دوبـاره     دیطـول نکشـ   ادیـ واسـه رفـتن بابـا ز    میو عـزادار  هیـ گر. ساکت کنـه 
ـ    دیرشـ  نکـه یمثـل ا . شال و کـاله کـرده بـود    ـ . اش یفرسـتاده بـود پ ـ  یت گـل تـو دسـتمال     یت

 ]font:[/که گذاشت و داد دستش و گفتکم کشمش و توت خش هیآقابزرگ  یدست

 .واسه حامد گذاشتم تا اگه گشنه اش شد بخوره نویا یمشت

ــا ا. دیرشــ يســمت خونــه  میدســت آقــابزرگو گــرفتم و رفتــ دوبــاره تفــاوت کــه حــاال  نیــب
ـ تونسـتم خـوب اطرافـو د    یروز بود و من مـ  خـوب کـه نگـاه    . کـنم  یبـزنم و خـوب فضـول    دی

ــکــردم  ــ  هی ــزرگ از کن ــه ب ــرودخون ــدا  یار روســتا رد م ــل ص ــر آبشــو  يشــد شــب قب شرش
 یاز رو پــل چــوب. دمیترســ یکمــ شیبــودم امــا بــا روشــن شــدن هــوا از عمــق و پــرآب دهیشــن

ــد ــابزرگ .میرد ش ــآق ــاه هی ــه ز ینگ ــب ــو     ری ــت ت ــر گرف ــم ت ــتمو محک ــداخت و دس ــل ان پ
نگـاه انـداخت    هیـ آقـابزرگ  . دیـ اون طـرف رودخونـه هـزار بـار تـنم لرز      میتـا برسـ  . دستش

 :تو صورتمو گفت

 . ییترسو نقدریچرا ا پسرتو

ـ از همـه چ  شـه یخودم بدم اومـد کـه چـرا هم    از بـا جسـارت دسـت آقـابزرگو     . ترسـم  یمـ  زی
هنــوز چنــد . امــو ســپر کــردم و ازش فاصــله گــرفتم نهیمســخره ســ یرهــا کــردم و بــا ژســت

ــدم ب ــتریق ــه نزد   ش ــه بوت ــودم ک ــته ب ــبرنداش ــام جنب کی ــپ ــان ف  دی ــن چن ــرو م ــوش  ادی گ
ــ ــ یخراش ــه ح نهیاز س ــرآوردم ک ــب ــ وونی ــک زده از ترس ــرار شفل ــه ف ــث . زد ب ــون باع هم

ــ  ــا رس ــد ت ــه  دنیش ــه خون ــ يب ــهید دیرش ــز گ ــله نگ ادی ــابزرگ فاص ــاز آق ــ. رمی ــه  نیهم ک
 نیــبچـه بــودم و ا . مــنم رفـتم دنبــالش . لـه یآقــابزرگ رفـت تــو طو  دیرشـ  يخونــه  میدیرسـ 
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ــ. شــد ینمــ میحــال زایــچ ــون بســته چــه تقال وونیــکــه ح میدیــد یفقــط م ــرا یــیزب ــدن يب  ای
 :نترسم کرد و گفت ينگاه به چشما هیآقابزرگ . کنه یاومدن گوساله اش م

 که؟ یترس ینم

 :چشم از آقابزرگ بردارم گفتم نکهیا بدون

 .خوام مثل شما بشم یتازه م نه

وقـت   چیراسـتش هـ  . کوتـاه و آهسـته   شـه یامـا مثـل هم   دیـ طور کـه مشـغول بـود خند    همون
گــرفتم تــا مثــل اون رفتــار  ادیــبعــدها . بلنــد بخنــده ایــبــودم آقــابزرگ قهقــه بزنــه  دهیــند

ــا رفتارهــا یدوســتش داشــتم و دلــم نمــ. کــنم . ســبکم دل مهربونشــو برنجــونم يخواســت ب
ــواب داد و ح   ــابزرگ ج ــالش آق ــاالخره ت ــب ــخت  وونی ــه س ــرد  یب ــل ک ــع حم ــ. وض از  دیرش

 :و گفت لهیمشت نقل اومد تو طو هیزنش هم با . شناخت یسر از پا نم یخوشحال

 ماده؟ اینره  یمشت هیچ

دسـت   گـه یدر کالمـم باشـه گفـتم خـب معلومـه نـره د       یشـک  نکـه یدار بود امـا بـدون ا   خنده
 .درشته کلشیچه بلنده و ه نیو پاشو بب

 ینبـود کـه تـو سـن هشـت سـالگ       بیـ ور دل آقـابزرگم بـودم پـس عج    شـه یبودم اما هم بچه
 .رمیبگ ادیاز فنون رو از آقابزرگم  یبعض

ـ  نیکـردم بـا همـ    یفکر نم خودمم فقـط  . تـو چهـره آقـابزرگ نشسـته     يجملـه چـه غـرور    هی
 :که گفت دمیشن

 اون لب و دهن کوچولوت برم  قربون

 :گفت دیرو کرد به زن رش بعد

 .خدا مبارك کنه براتون. پاقدم حامدم نره از

ـ  دمیخند . و زنـش شـد   دیرشـ  یبـود باعـث خوشـحال    یچـ پاقـدمو درك نکـردم امـا هر    یمعن
ـ     کیـ کردم چـون اگـه بـود بـه طـور آکادم      یمامانو خال يجا کنـد   یپوسـت از سـرو کلـه ام م
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مــارو  شیبــا گــار دیبــازم رشــ. زنــم یو حــرف مــ کــنمیهــا رفتــار م ییکــه دارم مثــل روســتا
ــه ــا ا. رســوند خون ــام ــار د نی ــلاز لطــف شــب  گــهیب ــود يخبــر قب ــ. نب ــا  دیترســ یچــون م ب

 دهیاونقــدر بارکشــ یوونیــاســب ح. بشــم شیزوریــو پ ریــشــرارتام باعــث رم کــردن اســب پ
 یـی پسـر کربال  نیکـه گذشـت حسـ    یکمـ . بـود کـف جـاده    دهیکمـرش چسـب   يبود که انحنـا 

ــاقرو د ــب ــ    دمی ــک زده اش و م ــت االغ فل ــود پش ــته ب ــار گذاش ــدمن ب ــه ص ــمت  یک ــت س رف
ــه ــوت چ. خون ــرگ ت ــب ــود دهی ــا ب ــه کرم ــمشیابر يواس ــاز. ش ــربازت ــود و  يه از س ــده ب اوم

ــار  ــود ک ــه و از اونجــا  يچــون نتونســته ب ــا کن ــانواده اش  ییواســه خــودش دســت و پ ــه خ ک
ــکه نشــ  ــد و زمــ  نیخش ــ نیبودن ــرم ابر   یزراع ــرورش ک ــه پ ــتند رو آورد ب ــمینداش ــا . ش ب

ــد ــون د        دنشی ــه ش ــرم خون ــده ب ــازه ب ــا اج ــابزرگ ت ــون آق ــه ج ــادم ب ــافت ــا دنی  يکرم
ــه ا. شــمشیابر ــآقــابزرگ رفتــنم و منــوط ب ــا   نی ــه پ ــاره تــو روســتا آشــوب ب کــرد کــه دوب

ـ الاقـل ا . کـم از دسـتش دلخـور شـدم آخـه مـن کـه شـرارت نکـرده بـودم           هی. نکنم چنـد   نی
ــا يروز از دور ــویالبتــه ا. نداشــتم یطونیشــ يمامــان ن ــاد  ن ــودم کــه مــردم آب ــا  يمطمــئن ب ب

نکــنم و  يشــدن تـا مــن خرابکـار  دعـا   بــهو دسـت   دهیــمـن چهارســتون بدنشـون لرز   دنیـ د
ــدگ  ــه زن ــذارم ب ــن یب ــون برس ــال. آرومش ــه از  یدر ح ــک ــر يادآوردی ــ نیآخ ــ طنتمیش  یکل

ــار     ــل از رو گ ــب قب ــل ش ــود مث ــه ب ــده ام گرفت ــپر يخن ــا دمی ــوب  . نییپ ــه خ ــابزرگ ک آق
 :ذهنمو خونده بود گفت

 .دونم و تو یاونوقت من م. يکرد یطونیبه حالت اگه بشنوم دوباره ش يوا

 :کرد گفت ینگام م یجور خاص هیه ک دیرش

 .قبل نکنه يمثل دفعه  ریازش قول بگ یمشت

ــ رو  یروســتا هــر حرفــ یداشــتم کــه اهــال يریخــب مــن چــه تقصــ. ام افتــادم يخرابکــار ادی
افتـاده تـو رودخونـه و     دیرو خبـر کـرده بـودم کـه رشـ      دیآخـه مـن زن رشـ   . کردنـد  یباور م

ــ ــه م ــ . شــه یداره خف ــه اون  یاصــال فکرشــو نم ــردم ک ــک ــ  لجــاریا هی ــال خــودش راه م  یدنب
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سرشـون رفتـه و مـن     یچـه کالهـ   دنیـ فهم یهـال تـازه اونجـا بـود کـه ا    . ندازه طرف رودخونه
ــ ــود زن رش ــوار   دیاز نب ــبش س ــا تونســتم از اس ــا ا. گــرفتم ياســتفاده کــردم و و ت  نجــاشیت

ــدبخت یعــال ــود امــا ب ــ  یب ــا من ــود کــه باب ــه بعــد ب ــه اش از اونجــا ب و ســپرد دســت و درد و نال
 ردآقـابزرگ هـم کـم نذاشـت و مجبـورم کـ      . خـاکمو بتکونـه   یآقابزرگ تـا درسـت و حسـاب   

ــمامــان ها يکــنم و داد و هوارهــا زیــتم دویرشــ ي لــهیطو هــم نتونســت نظــر آقــابزرگو  دهی
ـ . عوض کنـه  ـ اومـدم ب  هیـ از تـو طو  یوقت کـس   چیگنـد سـرتاپامو گرفتـه بـود و هـ      يبـو  رونی

. اقــع آقـابزرگ خــوب بلـد بــود چطــور منـو ســرخورده کنــه   در و. شــد ینمـ  یدرو بـرم آفتــاب 
ــه دو رفــتم ســمت خونــه  رونیــآقــابزرگ از فکــر اومــدم ب يبــا صــدا ــه . یــیکربال يو ب خون
 يبــاز اطشــونیبچــه هــا تــو ح هیــو بق بایبــا شــک شــهیچــون هم. دوســت داشــتم یلــیشــونو خ

. اخــم انــداخت تــو صورتشــو ازم دور شــد هیــ دنمیــبــا د یــیدختــر کربال هیســم. میکــرد یمــ
همــون دو ســال بــزرگ تــر بــودنش بــه  يهمــه اش دو ســال ازم بــزرگ تــر بــود امــا انــدازه 

ـ    یزور م من  میـ تـازه دوزا . کـردم  یدسـت و پـا نبـودم از خـودم دفـاع مـ       یگفت البتـه مـنم ب
گرفتـه  حالشـو   یسـوباتان حسـاب   میمـاه قبـل کـه اومـده بـود     . ناراحتـه  نقـدر یا یجا افتاد از چ

 يخونــه  کیــگرفــت مــنم هــولش داده بــودم تــو برکــه نزد یمــ یلــیآخــه خودشــو خ. بــودم
ــه ــاز . پدرفرزان ــم فرزا يآور ادی ــهاس ــازه  ن ــت ــادم ادی ــاش   میتصــم. اون افت ــرم باه ــرفتم ب گ

ـ کـنم امـا قبـل از اون با    يباز صـداش کـردم امـا    . گـرفتم  یدختـر پرافـاده رو مـ    نیـ حـال ا  دی
ــار یداشــت مــ ــت ســمت انب ــا  يرف ــه کرم ــا ب ــه شــمیابر يشــون ت ــاز ا. ســر بزن فرصــت  نی

بـود بـه    يبـار ان هیـ خـوب بـه اطـراف نگـاه کـردم      . ياستفاده کردم و دنبالش رفـتم تـو انبـار   
کــرده  میرو بــه دوطبقــه تقســ يکارشــو خــوب بلــد بــود بــا چــوب انبــار نیحســ. يچــه دراز

ــا ــود و کرم ــه رو يب ــاق و چل ــچ ــال م شی ــدر ح ــذا لی ــردن غ ــون بود يک ــمزه ش ــدخوش . ن
 :با دست زد پس کلمو گفت هیسم. دهنم از تعجب وامونده بود

 .دهنو ببند
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 :اش نگام کرد و گفت دهیدر يبا چشما. زدم تو کله اش یکی اوردمیکم ن منم

 ؟یزن یمنو م نفهم

 :و گفتم دمیخند

ـ  . يتو زد اول ـ  يبـا هـم بـاز    ایـ پـس ب . حسـاب  یحـاال ب  ادیـ م بایشـک  گـه یتـا چنـد روز د   میکن
 .ها یمنت بکش دیااونوقت تو ب

 :کرم گنده بود گفت هیطور که مشغول غذا دادن به  همون

 ؟یچکار کن يخوایدوباره م ؟یزن یگولم م تو

 :بودم خنده ام گرفت و گفتم دهیکه براش کش يناجوانمردانه ا ينقشه  از

 .میکن يباز میحوصله ام سر رفته اومدم دنبالت تا بر ییبه خدا فقط از تنها یچیه

 یرفــتم جلــو تــر و صــدتومن. مثــل طبــق گــل کــرده بــود نشــویزد کــه دامــن پرچ یچرخــ هیــ
 :که آقابزرگ شب قبل داده بود بهم گذاشتم کف دستشو گفتم

ـ ب میگـ  یبـه محمـد هـم مـ    . فرزانـه هسـت  . گـه ید میبر ایب ـ  یمـ  یوسـط  ادی . داره فیـ ک. میکن
 .تو آقابزرگم داده بود به من مال تو باشه يهم برا یصد تومن نیا

 :رو گرفت و گفت ینصدتوم

 .رم محمدو صدا کنم یخب تو برو دنبال فرزانه منم م یلیخ

ــ ــره   نیهم ــاد ب ــه راه افت ــویک ــ که ــاد زم ــش خند . نیافت ــا و قــش ق ــادنش همان ــافت ــن  دنی م
ــا ــازه فهم. همان ــت ــود چــه کالهــ دهی ــ یگــاه. ســرش گذاشــتم یب ــات فکــر م کــنم مــن  یاوق

گذاشــته بــودم ســر راش تــا  لـو یکــه ب دیــاصــال نفهم هیطفلــک سـم . دمیــهــم درس م طونویشـ 
ــهیب ــ افت ــحال. نیزم ــا خوش ــز میام ــ ادی ــول نکش ــون حســ دیط ــو   نیچ ــوش هردومون ــان گ چن
ــدیپ ــ   چون ــل پ ــه مث ــه ک ــردم االن ــاس ک ــه احس ــاش در ب چیک ــازج ــرت . ادی ــان پ آخ و واخ کن

ــب میشــد ــه فکــر کــردم د  يچشــم غــره ا هیســم. رونی ــه مــن زد ک ــ گــهیب  یچشــماش برنم
 :تکوند گفت یکه خاك لباسشو م همون طور. گرده سرجاش
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 .افتمیتا ب یگذاشت لویگم ب یبهش م ادیصبر کن بابات ب یهست يموذ یلیخ

 :دادم گفتم یکه گوشمو ماساژ م یحال در

 ...بابا برو

ـ مـنم شـروع کـردم بـه دو    . دنبـالم  دیـ حرص دو از ـ    . دنی  نقـدر یا میـ زد یمثـل اسـبا تاخـت م
کـه بازوهــامو   یکـ یمحکـم خــوردم بـه    کهـو یامـا  . کـه صـورتمون گـل انداختــه بـود     میدیـ دو

ــود دهیســفت چســب ــد کــردم د . ب ــســرمو بلن ــت دمی ــه مهساس ــود رد  . عم ــرخ ب چشــماش س
خواســت  یدلــم مــ. یدعلیــام دنیــبــه مســجد بــاز رفتــه بــود د دمینگــاهش رو گــرفتم و رســ

فرصــت اســتفاده  نیــاز ا هیتــو فکــر بــودم کــه ســم. بــره ادشیــرو  یدعلیــکــنم تــا ام يکــار
. سـمت خونـه شـون    دیـ کوتـاه دو  یاز پهلـوم گرفـت و بـا سـالم     یحسـاب  ونشـگ ین هیـ کرد و 

ـ    يعمـه همـون طـور   . عمه غـرور داشـتم کـه آخ هـم نگفـتم      ياونقدر جلو کـرد   یکـه نگـام م
 :گفت

 . يذار یکه سربه سر دخترا م يمگه تو آزار دار بچه

 :جمع کردوم گفت لبمو

 .رهیگ یاز بس که خودشو م رخودشهیتقص

 .خونه میبگه باهم رفت يزیچ نکهیگرفت و بدون ا دستمو

درون تخــتش . حامــد بلنــد کــرد گــردنش خشــک شــده بــود ينوشــته هــا يرا از رو ســرش
ـ از . زد و بــه ســقف اتــاقش چشــم دوخــت      یغَلطــ  اش لبخنـــد  یدوران کــودک  يادآوریـ

ــ  ییبــایز ــان لبــانش شــد وقت ــه  یمهم ــب ــ ادی ــ تشــانیآورد کــه حامــد چطــور اذ یم کــرد  یم
ــده اش  ــعمخن ــد قی ــر ش ــنگ. ت ــمانش س ــدون ا  نیچش ــود و ب ــده ب ــهیش ــواب نک ــد خ  یبخواه

 اش برد یاو را با خود به دوران کودک نیریش
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ــه ــرادرش ســکن   يا هفت ــزل ب ــه در من ــه فرزان ــود ک ــگز یب ــود دهی ــا. ب ــک نی ــه ش ــم  بایرا ب ه
 یبـه خـود مـ    يتـر  يو بابـک کـم کـم رنـگ جـد      بایشـک  يرابطـه   دیـ د یگفته بود چرا که م

ــا. خواســت مــزاحم آن دو باشــد یو نمــ ردیــگ ــا همــه  بایاصــرار پــدر و مــادر شــک  نی ــود ت ب
 ياو بچــه بــود بــرا. همــراه شــد بایشــککــه بــا اعتــراض  يزیــچ. بــرود شیتــر پــ يجــد زیــچ

ـ     . بچه بـود  يادیز یزندگ داد کـه تلـو تلـو خـوران رفـت تـا        یسـاعت هفـت صـبح را نشـان م
ــت و رو ــیدس ــورد ی ــدا. بش ــه  يص ــن   يزمزم ــادر را ش ــدر و م ــ دیپ ــه ســمت    یب ــه ب توج

نامحسـوس پـدر باعـث     يزمزمـه هـا   انیـ نـام خـود و بابـک از م    دنیرفت امـا شـن   ییدستشو
ــد   ــت کن ــا سس ــد پ ــرج. ش ــت و رو حیت ــداد اول دس ــع آن دو    شی ــه جم ــد ب ــورد و بع را بش

 يزیـ اگـر قـرار بـود پـدر و مـادر چ     . افتـاده اسـت   یوانمـود کنـد اتفـاق    نکـه یبـدون ا . ونددیبپ
 . کردند یکار را م نیرا به او گوشزد کنند قطعا ا

 .مامان خودم ریصبح بخ سالم

ــه ــ   ي گون ــدرش را بوس ــس از آن پ ــادر و پ ــت م دیم ــو پش ــا زی ــ ییج ــادرش   نیب ــدر و م پ
 :را داد و گفت گوششیگشاده جواب سالم دختر باز ییمسعود با رو. گرفت يجا

 باباجان؟ یخوب

 :برداشت و گفت یتکه نان بایشک

 .نمیخصوصا که قراره بعد چند روز فرزانه رو بب. باباجون خوب خوبم بله

 :دختر دلبندش گرفت و گفت يبرا يلقمه ا سارا

 .یبخور تا ضعف نکن زمیعز ایب

ـ پـدر و مـادر و را    يلقمه هـا  اقیاشت با ـ ا. گرفـت و خـورد   انیـ در م کی عـادتش بـود و بـا     نی
صـبحانه هنـوز از دسـت پـدر و      زیـ گذشـت امـا سـر م    یو سـه سـال از سـنش مـ     ستیب نکهیا

 .گرفت یمادرش لقمه م

 :و گفت دیکش بایبه سر شک یدست مسعود
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 .میباهات حرف بزن يچند کلمه ا میخوا یبابا، من و مامانت م يخورد غذاتو

ــمان ــ  چش ــرد و س ــک اهیگ ــه رو بایش ــره  يب ــس از آن رو  يچه ــدر و پ ــادر   يپ ــاه آرام م نگ
 :و گفت دیکه از آن دو بدست آورده بود خند یو با آرامش دیلغز

  هه؟یمعلم ، آقا معلم کالس توج خانم

ــد شــک  يخنــدان بوســه ا مســعود ــر ســر دختــرش نشــاند و لبخن شــدت گرفــت و چــال  بایب
ــه اش ب يرو ــتریگون ــنما ش ــد انی ــهیهم. ش ــ ش ــ  نیهم ــود ه ــور ب ــرا چیط ــاه ب ــرار يگ  يبرق

 .نداشت یارتباط با پدر و مادرش مشکل

 .گوشمسراپا  من

 :شد و گفت يخندان بود جد نکهیا نیمسعود در ع نگاه

 بابا؟ نیگرفت یمیچه تصم ندتونیآ يبرا

 :گفت الیخ یب بایشک

 بابا یچیه هنوز

 :اش جابه جا شد و گفت یصندل يرو یکم مسعود

ــاه از آشــنا کــهیاالن نزد باباجــان ــ ییهفــت م ــک م ــو و باب ــ یت ــذره فکــر نم ــ یگ ــ یکن  یکم
 ؟یکن یتعلل م يدار

تــرس در جــزء جــزء چهــره اش  نیــو ا دیترســ یمــ یشــد حــاال کمــ يجــد بایشــک ي چهــره
 .بود دایهو

 .شک دارم من

 :نگاه نگرانش را به او دوخت و گفت سارا

 .زمیعز يشک دار یچ به

راه  نیــکنتــرل احساســاتش بــه ا يبــرا شــهیهــوا دســت مــادرش را در دســت گرفــت هم یبــ
 .داد یدستان مادر به او آرامش م يداشت و گرما ازین یارتباط
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ـ ا لیـ دل میکن یبا هم فرق م ما ـ  نی ـ     یتعلل بـا خـودم فکـر کـردم     . نـه یگـه هم  یکـه بابـا هـم م
 .شهیبگذره اون عوض م يشتریهرچه زمان ب

 :بر لب نشاند و گفت يمهربان لبخند يبا چهره ا مسعود

 . یت کنرو مثل خود یکس يتو حق ندار. باشه یتونه روش خوب ینم نیا زمیعز

 :مردد و نگران گفت بایشک

 چکار کنم؟ دیبا پس

 :نگاه مطمئنش را به همسر و دخترش دوخت و گفت مسعود

ـ    . هیاز زندگ یبخش تفاوت ـ  یانتخـابش کـن اگـر فکـر مـ      یاگـر قـراره انتخـابش کن  ینمـ  یکن
ـ  یعمـر باهـاش زنـدگ    هی یتون در همـه   یتفـاوت فرهنگـ   ر،یـ تـو بگ  میحـاال تصـم   نیهمـ  یکن
وصــلت چنــدان موافــق  نیــدرســته کــه مــن و مــادرت از اول بــا ا. خــانواده هــا وجــود داره ي

 کجاست؟پس مشکل  هیاما بابک پسر خوب مینبود

 .دیبگو شانیبابک برا یتوانست از راحت یانداخت نم ریسرش را به ز بایشک

 .کنه یاون مثل ما فکر نم بابا

 :و گفت دیخند مسعود

 کنه؟یفکر م ياون چطور م؟یکن یفکر م يما چطور مگه

 :لب زمزمه کرد ریمردد ز بایشک

ــ ــم چــرا انتخــابش کــردم در حــال  ینم ــرق داره  یدون ــن ف ــا م ــه باورهــاش ب ــاجــازه بد. ک  دی
 .میبا هم آشنا بش شتریب

 :همسرش جواب داد يبار به جا نیا سارا

. يریـ بگ میدرسـت تصـم   یتـون  ینمـ  یهـم زمـان داشـته باشـ     گـه یتو اگه صـد سـال د   زمیعز
 .يایشک در ب نیاز ا یتون ینم یسنج یکه افکارخودتو بابکو با هم م یتو تا زمان

 :نگاه درمانده اش را به او دوخت و گفت بایشک
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 چکار کنم؟ پس

 :دستش را نوازش کرد و گفت سارا

ــه ــابکو انتخــاب کــرد  ب ــ ؟يمــن بگــو چــرا ب ــرا یهرک ــانتخــاب همســر  يب ــمع هی داره  ياری
 بوده؟ یک چانتخاب باب يتو برا اریمع

ــا ــا ب ــت   نی ــرو رف ــر ف ــه فک ــادر ب ــوال م ــمع. س ــرا ار؟ی ــال ب ــک مع ياو اص ــاب باب ــانتخ  ياری
کـرد بـا او مهربـان     یفـراهم مـ   شیخواسـت بـرا   یبـود هرچـه مـ    شیبابـک هـم پـا   . نداشت
 !خواست انتخاب بابک ینم ياریمع. شیبود برا یکاف نیبود هم

 :گفت شیحرف ها لیتکم يبرا سارا

ـ از ا نکهیا يبرا ـ بهتـره کـه هردوتـون بر    يایـ و شـک در ب  دیـ ترد نی ـ  دی ـ  شیپ مشـاور تـا    هی
ـ ا. تـون کنـه   ییتـر و درسـت تـر راهنمـا     یاون بتونه عمل قبـل از ازدواج بـه    يمشـاوره هـا   نی

 .مامان جان نیریبگ میتر و درست تر تصم یکنه تا منطق یشما کمک م

ـ را ب شیمسـعود نفـس پـر صـدا    . سـکوت کـرده بـود    ریـ هنوز سر بـه ز  بایشک فرسـتاد   رونی
 :و گفت

وقــت  چیمــن و مــادرت تــا حــاال هــ. ســتیدرســت ن گــهیجــور ادامــه دادن د نیــا باجانیشــک
ــ  مینکـرد  لیــنظرمونـو بهـت تحم   روشــن  زویـ خـوام هرچــه زودتـر همــه چ   یامــا حـاال ازت م

 . یکن

ــ    حـق  بــا آن دو مـدارا کــرده   یلـ یتـا حـاال هــم خ  . داد یرا بـه پــدر روشـنفکر امــا متعصـبش م
ــ  ــازه م ــه اج ــود ک ــد  یب ــک بگذران ــا باب ــتش را ب ــام وق ــه ز. داد تم ــرش را ب ــس ــداخت و  ری ان

 :گفت

 .ییبابا چشم

 :بر سرش نشاند و گفت يباز بوسه ا مسعود

 .چشم گفتن دخترم برم قربون
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 :فرستاد و گفت رونیو نفس صدا دارش را ب دیخند

 .دیترک یحرف زدن سخته مغزم داشت م يچقدر جد اوف

 پدر و مادرش شد يباز باعث خنده  و

. 

 ناخودآگاه که میکردم فکر شهریور 31 ي جمعه غروب به داشتم

 س چشام از اشک

ــاز ح يرا در گوشــه ا لشیبعــد اتــومب یســاعت دانشــکده پــارك کــرده بــه دنبــال فرزانــه   اطی
ـ بـا د . گشـت  یم نفـس  . دسـت تکـان داد و بـا دو خـود را بـه او رسـاند       شیاز دور بـرا  دنشی

 :را کنترل کرد و گفت شیها

 بابا؟ ییکجا سالم

 :با او دست داد و گفت فرزانه

اگــه مـن نباشــم   یعنـ یآره؟  يقورباغــه شـده؟ بــاز خـواب مونــد   يچـرا مثــل چشـما   چشـات 
 دختر؟ يایاز پس خودت بر ب یتون ینم

 :و گفت دیغم خند یب بایشک

 .فرزانه گهید برگرد

 .شد بایشک تیگفت و باعث عصبان ينوچ آبدار فرزانه

 .یگشتیوگرنه بر م گهید گذرهیم خوش

 :شانه باال انداخت و گفت فرزانه

 .بابا يکار يکجا

ــکوت ــان س ــک  یناگه ــک ش ــه ش ــه  بایفرزان ــیرا ب ــد نیق ــاق  لیتب ــاز اتف ــه ب ــرد ک رخ داده  یک
 :گفت یعصب يبا چهره ا کبارهیاما فرزانه به . است

 .ارهیحرصمو در م نیکه چقدر مه يوا
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ـ ی نیا و دوشـش جـا بـه     يکولـه اش را رو  بایشـک . کـردن اسـت   بـت یغ يفرزانـه آمـاده    یعن
 :جا کرد و گفت

 گل کرد؟ تیباز خواهرشوهر باز يآ يآ يآ

 :دلخور و ناراحت نگاهش کرد و گفت فرزانه

ــه کــه منــو خواهرشــوهر یاون اصــال فــرزادو شــوهرش مــ! ه؟یــچ خواهرشــوهر حســاب  دون
 تو؟ يکار يکجا. کنه

ــز بایشــک ــد ری ــت تنومن ــه ب يدرخ ــتریک ــا  ش ــل قراره ــع مح ــاه و ب يمواق ــاهیگ ــود  گ شــان ب
 :نشست و گفت

 .شده؟ فقط نگو که باز با هم جر و بحث داشتن یچ دوباره

 :حوصله کنارش وارفت و گفت یهم ب فرزانه

ـ  ینمــ. نطـوره یهم قـا یدق مجبـور شــدم بچـه هــارو   . شــبید میداشـت  یچــه جنـگ اعصــاب  یدون
 .ادیهم بزنن که جونشون درب ياز خونه تا اون قدر تو سرو کله  رونیببرم ب

ــانش ــه در خ تک ــا فرزان ــداد ام ــازو  االتی ــه ب ــود کالف ــود ب ــتریرا ب شیخ ــرد و ب ش ــتریفش  ش
 :تکانش داد و گفت

ـ ا نـا یآخـه ا  یچ یعنی تـو   یبابـا ناسـالمت  . تـو بـاهم دعـوا نکننـد     يقـدر درك ندارنـد جلـو    نی
 .خونه شون ير ینم یبه سال یسال

حلقــه کــرد و بــا    شیاش را بــه درخــت پشــت ســرش داد دســتانش را دور زانــو      هیــتک
 :گفت نیغمگ ییصدا

بــود کــه مــن روز  نیــواســه ا شــبید يتمــام جنــگ و دعواهــا. بایدلــت خوشــه هــا شــک ،یهـ 
ــقبــل از فــرزاد خواســته بــودم ا  يدعــوا .کــنم یمونــده رو کنــار اونــا زنــدگ یدوتــرم بــاق نی

کنـه بـرادر خـودت     یبهـم حـال   میمسـتق  ریـ خواسـت غ  یبـود کـه خـانم مـ     نیـ واسه ا شبمید
 . حاال چه برسه به تو هیادیز نجایهم ا
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 :فرزانه کرد و گفت فینح يبازو يحواله  یمشت یعصب بایشک

 ؟يبد يشنهادیپ نیبهت اجازه داد که همچ یک

 :دوخت و گفت بایشک ینگاهش را به نگاه عصب فرزانه

 .يخودتو دار یتو زندگ. تونم خودمو بهت بچسبونم یمن که نم. بایکن شک بس

 .شد یکرد آرام نم یبود و تا او را قانع نم یدست فرزانه عصبان از

ــه   یازدواج مــن چــه ارتبــاط ایــمــن هنــوز ازدواج نکــردم، ثان اوال ــدن تــو تــو اون خون ــه مون ب
 .داره

 :گفت بایشک يبدون توجه به دلخور فرزانه

 . من بلند کنه يتونست سرشو جلو یبرادرم از خجالت نم طفلک

ــرادر و خــواهر فرزانــه  دهیــخــودش بارهــا د. دلــش خنــک شــده بــود بایشــک امــا ــود کــه ب ب
از  شیبــ يدانســت امــا انتظــار یرا خــوب مــ لشیدلــ. کننــد یمــ یچقــدر در حقــش کــم لطفــ

 .دور از انتظار نبود که خوشحال هم باشد ادیپس ز. آن از آن دو داشت

 .شناخت چرا خونه رو به اسمش کرد یاون که زنشو م. خودشه ریتقص

وقــت بــود دوســتش را  یلــیکــه خ بایشــک. انــداخت و ســاکت شــد ریــســرش را بــه ز فرزانــه
 :بود گفت دهیطور درهم و آشفته ند نیا

ـ با یبـرادرت و زنـش نـاراحت    ياگـه بـه خـاطر دعـوا    . دختر تو چت شـده  یه ـ بگـم کـه    دی  هی
گــن مــرد و زن دعــوا کننــد ابلهــان بــاور  یکــه مــ يدیمگــه نشــن. یهســتابلــه بــه تمــام معنــا 

 .کنند

 :و گفت دیاش را باال کش ینیب فرزانه

 قـه یتـا چنـد دق   يطـور ادامـه بـد    نیخـوام اگـه همـ    یمـن مشـاوره نمـ    نیبب. درد نکنه دستت
 .افته یباغ وحش خوشگل راه م هی گهید

 :را باز کرد و گفت فشیک بایشک
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درسـت   يدونسـت غـذا   یاون بهتـر مـ   نکـه یگذاشـته مثـل ا   چیمامـان بـرات سـاندو    ریـ بگ ایب
 . ينخورد یو حساب

شـده   جیکـه کـامال گـ    بایشـک . شـود  ریفرزانـه سـراز   يبـود تـا اشـک هـا     یجمله کاف هی نیهم
 :بود گفت

ــه ــور   فزران ــدا منظ ــه خ ــردم، ب ــط ک ــتم يغل ــه در ک . نداش ــکنه ک ــتم بش ــال دس ــویاص ــاز  فم ب
 .کردم

بــر لــب نشــاند و  یســرخ شــده بــود لبخنــد کمرنگــ شیبــایکــه چشــمان ز یدر حــال فرزانــه
 :گفت

 .کنم یم هیخودم گر یکس یکنم واسه ب ینم هیکه واسه حرف تو گر من

 :با چشمان متعجب گفت بایشک

 .عمو هست، داداشت، خواهرت، مادرت ونهید هیچ یکس یب

 :شد مهارش کرد گفت یکه نم یبغض با

ـ     یلقمه م هی . سـرم کـرده   هیکـنم کـه مامـان و بابـا رو سـا      یخورم و هزار بـار خـدارو شـکر م
کردنــد و  یمــ رونیــبــه اصــطالح کــس و کــارم منــو از خونــه ب نیــبــه خــدا اگــه اونــا نبــودن ا

ــ نیزمــ ــارو م ــروختن یباب ــ الیــخ. ف ــ یم ــچــرا د یکن ــه د ری ــب ــ ری ــه  یم خــواهر و  يرم خون
ـ  گتــربــه خـدا اگــه احتــرام بـه بزر  . بـرادرم  کــه  فیــح. زدم تــو گــوش هردوتاشـون  ینبــود م

ــه ــا و  . ازم بزرگتــرن و احترامشــون واجب ــونم الل باب ــادون مــن منتظــرن زب ــرادر ن خــواهر و ب
ــ  ــذارن زم ــا ب نیمامــان سرشــونو ب ــت ــب انی ــام راثیــســرارث و م افتنی  گــهید بایشــک يوا. باب

ــ یگــاه. خســته شــدم ــا م ــ  یوقت ــه از خــدا م ــ  یشــه ک ــان و باب ــو  اخــوام قبــل از مام جــون من
 .رهیبگ

 :ازجابرخاست و گفت کبارهیبه  بایشک

 .ریصبح بخ سالم
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ــا  یتــازگ. دیــاز او ســر بلنــد کــرد و بــاز او را در مقابــل خــود د  تیــهــم بــه تبع فرزانــه هــا ب
 نیــا. حــق را نــدارد امــا دســت خــودش نبــود نیــدانســت ا یمــ. دیــلرز یاو دلــش مــ دنیــد

ــرا   ــه ب ــود ک ــش ب ــم شیدل ــ میتص ــت یم ــاو ن. گرف ــرام ا  زی ــه احت ــب ــا   نی ــازه وارد از ج ت
 :برخاست و گفت

 .ریاستاد صبحتون بخ سالم

 :بخش بر لب نشاند و گفت دیام يلبخند احسان

 .جوان يخانم ها ریشما هم بخ صبح

ــا ــاه نی ــت و نگ ــدق یرا گف ــام زوا قی ــدر تم ــ  يای ــمان غمگ ــرخ و چش ــورت س ــه  نیص فرزان
ــداخت ــا  . ان ــاه ه ــه نگ ــه متوج ــه ک ــ  يفرزان ــد کمرنگ ــود لبخن ــده ب ــر یاو ش ــاند و  ب ــب نش ل

 :گرفت و گفت نییحد ممکن پا نیتر شیسرش را تا ب

ـ    گـه ید قـه یآخـه تـا چنـد دق    میاجازه ما بـر  با کـه   سـت یدرسـت ن . شـه  یکالسـمون شـروع م
ــم  ــالس بش ــتاد وارد ک ــد از اس ــه ا . بع ــه ب ــا توج ــب ــ  نی ــاطت ه ــه وس ــه ک ــ چینکت ــس حت  یک

 .دم خودمو گرفتار نکنم یم حیترج ستیمادرتون هم کار ساز ن

 يدر صــورت مهربــان احســان خبــر. را گرفــت و بــه راه افتــاد بایرا گفــت و دســت شــک نیــا
 :به سمت دخترها برداشت و گفت یقدم. قبلش نبود ي قهیاز لبخند چند دق

 ...فرزانه

ــه چشــمان پرســوال او چشــم دوخــت  خکــوبیدرجــا م فرزانــه را  نکشیــاحســان ع. شــد و ب
 :از چشم برداشت و گفت

ـ   اگه ـ  یفکـر م ـ ن یکن هاسـت کـه    یکـ ینزد نیدوتـا گـوش شـنوا همـ     يهمصـحبت دار  بـه  ازی
 . قائله يادیاش احترام ز ندهیگو يبرا

ــه ــش شــد  دنیاز شــن فرزان ــش آب ــد در دل ــا خوشــحال. حــرف او قن ــدان طــوالن یام  یاش چن
کــه بــاز در هــم  يرا زهــر کــرد و بــا چهــره ا یآن خوشــ يگذشــته همــه  ادیــچراکــه . نبــود
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ــ   ــد ب ــود لبخن ــه ب ــان یرفت ــکر   یج ــس از تش ــاند و پ ــب نش ــر ل ــش   يب ــاه از او و احساس کوت
 ختیگر
 
 

فرزانــه در کــل ســاعت . کــش آمــده بــود و کــالس قصــد تمــام شــدن نداشــت  ایــگو ســاعت
ــدر ــ  سیت ــان حت ــه ا یاحس ــود  يلحظ ــرده ب ــاهش نک ــ . نگ ــوب م ــدارد   یخ ــق ن ــت ح دانس

ـ . کـس شـود   چیعاشق هـ  ـ دانسـت کـه حـق     یم توانسـت   یآرام را نـدارد امـا نمـ    یزنـدگ  کی
ـ بـه ا  یدلش را راض کـرد و هـر    یمـ  یطـ احسـان مـدام طـول کـالس را     . کنـد  یزنـده کشـ   نی
ــربات ــار ض ــندل  یب ــر ص ــرم ب ــ ین ــرد یاو وارد م ــ. ک ــاه ت یکالفگ ــا از نگ ــاش ام ــه  نیزبی فرزان

ــ   ــرش را ب ــه او س ــه ب ــدون توج ــده و ب ــ شیدور نمان ــا   شیاز پ ــود ت ــرده ب ــرو ب ــابش ف در کت
شــده بــود  یعصــب یبرخــورد او کمــ نیــه از ااحســان هــم کــ. کمتــر در مرکــز توجــه او باشــد

 یامــا هربــار کــه چشــم مــ    . پرداخــت ســشیتدر يادامــه  بــهو  ســتادیا گــاهشیدر جا
بــه . مطمــئن بــود بهــزاد عاشــق فرزانــه اســت. دیــد یبــه فرزانــه مــ رهیــچرخانــد بهــزاد را خ

ــ ــ  ادی ــزاد م ــه از به ــاد ک ــه افت ــردارد  یحــرف آن روز فرزان ــت دســت از ســرش ب ــه . خواس ب
ـ   جـاد یخـود قـول داد کـه سـوء تفــاهم ا     ـ ا نیشـده ب ـ . دو جــوان را برطـرف کنـد   نی اگــر  یحت

ــت ا ــادر باب ــم ــد  نی ــار سرزنشــش کن ــار. ک ــ گــرید يب ــل ب ــندل نیدر فواص ــا یص ــچ يه  دهی
. ســتادیســرش ا يفرزانــه و درســت بـاال  یکنــار صـندل  قــایدق. شـده در کــالس قــدم گذاشـت  

 :او گذاشت و گفت یدلصن يدستش را رو

 گــهیکــنم کــه فقــط دو هفتــه د يادآوریــ دیــامــا با. هیــکاف گــهیامــروز د يبچــه هــا بــرا خــب
 . دیبد لیتحو قتونویتا تحق دیفرصت دار

ــ ــاب را از ز دهیکش ــدن کت ــش ــتش ب   ری ــا دس ــرد ام ــاس ک ــتانش احس ــتریدس ــاب  يرو ش کت
 :فرزانه فشار وارد کرد و گفت
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ــ ــدون یم ــدارم سرســر  دی ــه دوســت ن ــدون آگــاه يک ــتحق یو ب ــکن قی ــ. دی ــه خــاطر هم  نیب
 . میداشته باشد تبادل اطالعات کن لیتا اگه تما سمینو یبراتون رو تخته م لمویمیا

ــا ــا ب ــه ا نی ــرف او قلقل ــد  يح ــا ش ــه پ ــالس ب ــان از ا. در ک ــاحس ــلوغ نی ــرد  یش ــتفاده ک اس
 :سرش را خم کرد و به چشمان دلخور فرزانه چشم دوخت و گفت

 ؟یمیه خانم رحاومد شیپ یمشکل

 :افکنده گفت ریبه ز يبا سر اندازدیبه او ب ینگاه نکهیبدون ا فرزانه

کـنم تـا    میتنظـ  یرئـوف  يکـردم کـه چطـور سـاعاتمو بـا شـما و آقـا        یاستاد داشتم فکـر مـ   نه
 .به مشکل برنخورم قیکامل کردن تحق يبرا

 : دوباره قد راست کرد و گفت احسان

 .از کالس بمون کارت دارم بعد

ــتورش را پــذ  یســر بلنــد کنــد بــه آرامــ     نکــهیفرزانــه بــدن ا  و ــان بــه   رفتیدس و احس
 :گفت یآهستگ

 ...يکتابتو بردار یتون یم حاال

ــ  . شـده بــود  جیگـ  ــ    يشـد؟ لحظـه ا   یاحسـان را چـه م  یبــا چشـمانش وجـود او را بــه آتـش م
ـ   يبعـد بـا خونسـرد    يو لحظه ا دیکش آرام او کـه بـاز    يبـه قـدم هـا   . گردانـد  یاز او رو بـر م

ــمت جا  ــه س ــاهشیب ــ گ ــت و از م  یم ــم دوخ ــت چش ــرف ــا  انی ــدان ه ــکل يدن ــده اش  دی ش
 :دیغر

 . قدرتمند شما مردا شدم يبه من که باز خام دستا لعنت

ــ  يا همهمــه کردنــد و  یدر کــالس بــه پــا شــده بــود و بچــه هــا تــک تــک کــالس را تــرك م
ــاپ و ســا   ــپ ت ــ لشیوســا ریاحســان هــم در حــال جمــع و جــور کــردن ل ــار ن ــود و هرب  میب

ــ ینگــاه ــه م ــه فرزان ــود   یب ــه ب ــرو رفت ــه همچــون کودکــان گناهکــار در خــود ف ــداخت ک . ان
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شـده فرزانـه را بـه حـرف      یشـکل کـرد بـه هر   یمـ  یالبته بهزاد هم دسـت بـردار نبـود و سـع    
 :گره شده در هم از جابرخاست و گفت ياما فرزانه با اخمها اوردیب

 . واسه بعد دیبذار قویتون راجع به تحق شنهاداتیلطفا پ. من عجله دارم یرئوف يآقا

ـ ا ــ  يبچــه هــا. جملــه باعــث شـد تــا بهــزاد هـم کــالس را تــرك کنـد    نی  یکـالس بعــد وارد م
را جمــع و جــور  لشیوســا ياحســان بــا خونســرد. شــدند و بــاز جــو کــالس شــلوغ شــده بــود

 :آمد کرد و گفت یبه چشم م يبدجور شیکرد و رو به فرزانه که اخم ها

 .شلوغه یلیخ نجایبه اتاقم ا ایشه ب یم اگه

در راهـرو بچـه هـا    . شـود  یاز دسـتش شـاک   یتـا حسـاب   افـت ی یرفت و فرزانـه هـم فرصـت    او
ــ   ــواالت درس ــد و س ــده بودن ــع ش ــان جم ــ یدور احس ــان را م ــ یش ــا  . دندیپرس ــود ت ــر ب منتظ

ــه  ــه طبق ــاهم ب ــد کــه احســان صــدا  يب ــاق او برون ــکــه کل یکــرد و در حــال شیســوم و ات  دی
 :داد گفت یبه او م اتاق را

ـ  یمــیرح خـانم   نیــکــارم طــول بکشــه ا يا قــهیکــنم چنــد دق یشــما بــاال منتظــر بــاش فکــر م
 .یش یخسته م يطور

 :را به طرفش گرفت و گفت دیبود که احسان با تحکم کل مردد

 ...گهید ریبگ

ـ  یکمـ . از او دور شـد  یرا گرفـت و بـدون کالمـ    دیکل ـ   . دیترسـ  یم اگـر   دیشـ یاند یبـا خـود م
ـ  یچـه مـ   انفریـ در اتـاق دکتـر ک   دیپرس یاز او م یکس خواهـد داد؟ امـا بعـد     یچـه جـواب   یکن

 :خود را متقاعد کرد و گفت

 . گم خودش گفت برو تو اتاق منتظر بمون یم اصال

ــد  در ــاقش ش ــرد وارد ات ــاز ک ــ . را ب ــم ب ــا ه ــود  یآنج ــه اش نب ــه خان ــباهت ب ــ. ش ــدازه  یب ان
ــب و تم ــمرت ــاه. زی ــم يرو ینگ ــداخت زی ــه . ان ــچهم ــا  زی ــر ج ــت  يس ــرار داش ــودش ق . خ

ــم يرو یدســت ــا کنجکــاو دیکشــ زشی ــم يرو يبرگــه هــا يو ب ــ. کــرد یرا بررســ زی  نیاز ب
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 ياز آن بــود کــه بــرا ناتردســت خــط آشــ. نظــرش را جلــب کــرد يورق هــا، دســت نوشــته ا
 یکـه مـ   یچشـمانش پـر شـد بـا هـر خطـ      . شـک راه دهـد   يلحظـه ا  یشناختش بـه خـود حتـ   

ــ  ــه دوران م ــد ســرش ب ــا تمــام محتو  یخوان ــاق ب ــاد و ات ــافت ــرا اتشی ــتار شیب ــ کی . شــد یم
ــت رو    ــه زحم ــود ب ــاده ب ــارش افت ــندل يفش ــت یص ــ . نشس ــاال معن ــا  یح ــرف ه ــبح  يح ص

ــ  ــان را درك م ــرد یاحس ــزاد در نا. ک ــهبه ــ   يا م ــه معرف ــق فرزان ــود را عاش ــاده خ  یسرگش
ــق  ــود عش ــرده ب ــ یک ــه ب ــدل یک ــو لی ــ  ياز س ــس زده م ــه پ ــان   یفرزان ــاال از احس ــود و ح ش

ــه طرخوا ــود ب ــیســته ب ــد يرابطــه  نیــا یق ــه . تــرك خــورده را بنــد بزن از بهــزاد و احســان ب
نامـه را مچالـه کـرد و بـه     . بـه زحمـت از جـا برخاسـت    . شـد  زاریـ خاطر کوچک کردن خـود ب 

ــبا. کــف اتــاق پــرت کــرد ــ دی ــا لیــو دل دیــد یبهــزاد را م ــ نی ــدون . دیپرســ یکــارش را م ب
 :داشته باشد گفت شیلرزش صدا يرو یکنترل نکهیا

 شه؟ ینحس خودت و خانواده ات از سرم کم نم ي هیسا چرا

راهـرو   یصـندل  يرو. توانسـت قـدم از قـدم بـردارد     یرفـت و نمـ   یمـ  جیگـ  يبـدجور  سرش
 يبـا چهـره ا   باینگذشـته بـود کـه شـک     يا قـه یچنـد دق . را گرفـت  بایشـک  ينشست و شـماره  

. ســرش آمــده اســت یــیســد چــه بالجــرات نداشــت بپر یحتــ. نگــران خــود را بــه او رســاند
 . کند یبه او کمک کرد تا پله ها را ط

ــه ســواالت دانشــجو ییپــس از ربــع ســاعت پاســخگو احســان ــه  انشیب دوان دوان خــود را ب
 :تازه کرد و در را گشود و گفت ینفس. سوم رساند يطبقه 

ـ    ببخش ـ  یخودت کـه بهتـر م ـ  یدون ـ     یوقت  گـه یکـنن بـه سـوال کـردن د     یبچـه هـا شـروع م
 . شه از دستشون خالص شد ینم

ــا ــ ام ــود یکس ــاق نب ــه چ. در ات ــهم ــا زی ــود شیســر ج ــکل. ب ــم يرو دشی ــذ زی ــود و کاغ  يب
ـ         . مچاله شده کـف اتـاق   درنـگ ضـربه    یمـردد خـم شـد و کاغـذ مچالـه شـده را بـاز کـرد و ب

 :و گفت دیاش کوب یشانیبه پ يا
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 . بزنن پسر گندت

ــا کــدام اســتاد کــالس دارد تــازگ یمــ خــب  يهــا فرزانــه باعــث کنجکــاو یدانســت فرزانــه ب
 یاش ســرك مــ یو ســوال در زنــدگ يهمــه کنجکــاو نیــرفــع ا يشــد و او هــم بــرا یاش مــ

ـ  یهمـه دلواپسـ   نیـ خـودش اسـم ا   دیکش دوسـتانه گذاشـته بـود امـا هـر بـار        يهـا  یرا نگران
ــادر جــور خاصــ ــ یم ــیکــرد  ینگــاهش م . دهــد از ســر درون یمــرنــگ رخســاره خبــر  یعن

 يامــا اثــر دیــرا بــه جــان خر انیقــدم در کــالس گذاشــت و نگــاه متعجــب اســتاد و دانشــجو
ــه نبــود ــه را از او گرفــت و اســتاد  . از فرزان پــس از خــوش و بــش بــا همکــارش ســراغ فرزان

حـاال خـوب   . نتوانسـته در کـالس حاضـر شـود     یهم گفـت کـه فرزانـه بـه خـاطر ضـعف بـدن       
بــه او گوشــزد  بایشــک. حســاس چــه کــرده اســت يفرزانــه  ينده شــکن حدانســت بــا رو یمــ

ـ        یکرده بود کـه در مسـائل خصوصـ     یسـع  یرحمـ  یدوسـتش مداخلـه نکنـد امـا احسـان بـا ب
بـا او کـرده کـه     يکـار  دیـ فهم یحـاال مـ  . او و بهـزاد داشـت   يدر جمع و جـور کـردن رابطـه    

ــ ــ    یحت ــته و راه ــش را نداش ــالس درس ــتن در ک ــت نشس ــده   یطاق ــه ش ــتخان ــس از . اس پ
توانســت  یکــالس درس نمــ انیــامــا تاپا. کــالس درس خــود شــد یتشــکر از همکــارش راهــ

ــلط    ــده اس تس ــار پراکن ــر افک ــدیب ــت در    . اب ــت داش ــد و او فرص ــام ش ــالس تم ــاالخره ک ب
ــار بهــزاد و برخــورد عج  ییتنهــا ــه رفت ــو ســکوت اتــاقش ب ــدتر از همــه کــار  بی ــه و ب فرزان

ـ  . خود فکـر کنـد   ياحمقانه   نیهمـ . از بهـزاد نـدارد   یکـه فرزانـه دل خوشـ    تانسـ د یحـاال م
ــوع   ــه ن ــد و ب ــش را بکن ــا تالش ــد ت ــث ش ــت  یباع ــم آش ــا ه ــد یآن دو را ب ــ. ده ــع نم  یدر واق
ـ دانسـت ا  یمـ  یخـود بـه خـوب   . خواست درخواسـت کمـک بهـزاد را رد کنـد     پسـر عاشـق    نی

 .درخواست را از او کرده است نیبردن به احساسات استادش ا یپ يبرا شهیپ
 

بــه ســراغش آمــده  یعصــب يبــاز آن حملــه هــا. آن روز و روز بعــد را در بســتر بــود فرزانــه
ــد ــک. بودن ــا دل    بایو ش ــد ت ــالش کردن ــه ت ــارا هرچ ــو س ــاراحت لی ــدیاش را در ین ــق  ابن موف
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ـ  بایاما شک. نشدند دانسـت هرچـه هسـت مربـوط بـه احسـان و قـرار مالقـاتش بـا فرزانـه            یم
ـ  . شـود  یبر مـ  او در رابطـه   يشـکند کـه بـه هشـدارها    را ب نخواسـت گـردن احسـا    یدلـش م

حاضـر بـود نمـره    . فرزانـه قـرار مالقـاتش را بـا بهـزاد لغـو کـرد       . با فرزانه توجه نکـرده بـود  
ــرا گــریتــرمش را از دســت بدهــد امــا د انیــم ي ــا او کــار نکنــد قیــتحق يب ــا را  یاو حتــ. ب پ

 یمــ حیجتــر. اش را بــا احســان حــذف کنــد یگرفــت واحــد درســ میفراتــر گذاشــت و تصــم
 .با او هم روبرو نشود یداد چند وقت

را  بایبـه کـل افسـرده حـالش کـرده بـود و آخـر هفتـه بـا التمـاس شـک            ینیروز خانه نشـ  چند
 به پدر و مادرش بزند يکرد تا به سوباتان بروند تا سر یراض

 
ـ       یقیدقا داده و  هیـ اش تک یصـندل  یسـرش را بـه پشـت   . راندنـد  یبـود کـه بـه سـمت تـالش م

 :چشم از جاده بردارد گفت نکهیبدون ا بایشک. بودچشمانش را بسته 

 فرزانه؟ يدیخواب

 :بر لب نشاند و گفت یجان یب لبخند

 .نترس خوبم دارم،یب

ــالف هم بایشــک ــر خ ــ شــهیب ــود نیحــاال آرام و غمگ ــاراحت. ب ــت   یاز ن دوســتش او هــم ناراح
 .بود

 .شمیهالك م یمن که دارم از گرسنگ ست؟یات ن گرسنه

نگــاهش را بــه   . از دوازده گذشــته بــود  . اش انــداخت یت مچــ چشــم بــه ســاع    فرزانــه
 :دوخت و گفت رونیدرختان رنگ به رنگ ب

 .چه زود به درختا رنگ داده زییپا امسال

 :انداخت و گفت رونیکوتاه به مناظر ب ینگاه بایشک

 .اوهوم
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 :دوخت و گفت بایگنگش را به شک نگاه

 م؟یهست کجا

 :گذرا به اطراف انداخت و گفت ینگاه بایشک

 شیبـس کـه خـرده فرمـا     میبـه مامـان گفـتم زودتـر حرکـت کنـ      . رضوانشـهر  میدیرسـ  تازه
 .اَه. شد ریداشت د

ــه ــر فرزان ــخند زی ــس از . دی ــپ ــه خند کی ــهفت ــک دی ــاز ا بایو دل ش ــده  نی ــد  يخن هرچن
 .گرم شد یکوتاهش کم

 .جان بیغر زدن فکر ناهار باش شک يجا به

 :د و گفتکر یاخم بایشک

 .نگو مهیگفتم اسممو نصفه و ن صدبار

 رونیــاز الك خــود ب یفقــط کمــ یدر دل خــدا را شــکر کــرد کــه او کمــ بایو شــک دیــخند بــاز
 .آمده است

 د؟یدرخت ب ي هیسا میبر هیچ نظرت

گــل از گلــش  کبــارهیامــا بــه  ابــدیدر هــم رفــت تــا منظــور دوســتش را در بایشــک ي چهــره
 :شکفت و گفت

 !آره؟

ـ یمجـدد فرزانـه    يخنده  و مگـر  . کـج کننـد   سـادار یراهشـان را بـه سـمت آبشـار و     دیـ با یعن
شـد درخواسـت دوسـتش را رد کنـد؟ بارهـا و بارهـا بـه         یمگـر مـ  . شـد آنجـا را نخواهـد    یم

 یبـاالخره پـس از سـاعت   . خـاطره داشـت از آنجـا   . همراه حامـد و فرزانـه بـه آنجـا رفتـه بـود      
ــدگ ــه جــا یرانن ــه . دندیرســ یشــگیهم يب ــرز زفرزان ــد و ف ــتن ــاتریاندازشــان را در ز ری  نیب
 دنــدیهــوا را بــه جــان خر يآبــان مــاه، ســرد يروزهــا نیدر واپســ. ممکــن گســترد ينقطــه 

ــات ــا یو لحظ ــاز  يرا پ ــاال هــر دو خــ  . کردنــد يآبشــار آب ب ــ سیح ــد  سیخ ــده بودن . ش
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ــا بایشــک ــل جوجــه ه ــ يمث ــاتوان از ســرما م ــلرز ین ــدون ا دی ــهیو ب ــ نک فکــش  يرو یکنترل
ــته ــا   داش ــدان ه ــد دن ــب رو شیباش ــ  يمرت ــم م ــورد یه ــال و روز او را   . خ ــم ح ــه ه فرزان
نفـت برداشــتند و   یکمـ  نینبـود بـا عجلــه از صـندوق عقـب ماشــ     زیجــا گـر یتعلـل د . داشـت 

ــا ســرعت ــا شــتریب یب ــ يچــوب ه ــد و در اوج ناام سیخ ــاطــراف را جمــع کردن ــکبر يدی  تی
ـ  پـس  هـا چـوب   ينابـاور  نیامـا در عـ  . دندیکشـ  سیخـ  يبر چـوب هـا   سـاعت تـالش    میاز ن

 بایشـک . تـازه گرفتـه بودنـد    یگـرم شـده و جـان    یمستمر شـعله ور شـدند و حـاال هـر دو کمـ     
ــس از ا ــا  يرا رو شیخــوب دســت هــا   نکــهیپ ــش گــرم کــرد از     يشــعله ه ســوزان آت

 :رفت گفت یم نشیکه به سمت ماش یجابرخاست و درحال

 گذاشته؟ یمامان سارا برامون چ نمیبب بذار

 بایشـک . هـا را کنـار آتـش رسـاندند     یهم به کمکـش شـتافت و بـا کمـک هـم خـوردن       فرزانه
ــه ســ يهــا خیســ گوشــت هــا شــد و فرزانــه هــم  دنیکشــ خیکبــاب را برداشــت و مشــغول ب

 انیــدر م یو خــوش گــذران حیســاعت تفــر کیــگوجـه هــا را آمــاده کــرد و بــاالخره پــس از  
از پــر شــدن  فــوری هــردو کناهارشــان را خوردنــد و حــاال بایشــک يهــا طنتیخنــده هــا و شــ

ــان در گوشــه ا    ــرم شــدن بدنش ــکم و گ ــ يش ــد دهیدراز کش ــک. بودن ــاق بــاز دراز   بایش ط
 :و گفت دیکش

 . باشه پشتم سوراخ شد زهیسنگ ر ریز نیکنم ا یفکر م آخ

ــاز خند فرزانــه ــ  نیچنــدم نیــدر طــول چنــد ســاعت گذشــته ا. دیــب ــه ب ــود کــه فرزان  یبــار ب
ــدل ــ لی ــخند یم ــ . دی ــر م ــه نظ ــحک ب ــ یمض ــا او همچــون د دیرس ــانیام ــ وانگ ــدل یب ــ لی  یم

ــخند ــک. دی ــال   بایش ــت و در ح ــمتش برگش ــه س ــه  یب ــیک ــتانش را ز یک ــاز دس ــش  ری گوش
 :گذاشته و به او زل زده بود گفت

 ؟یخوب فرزانه

 :فرزانه قطع شد و با بغض گفت لیدل یو ب بیعج يناگاه خنده ها به
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 .ستمیخوب ن نه

 :دیمحتاط و دست به عصا پرس بایشک

 قدر بد کرده؟ نیاومد که حالتو ا شیپ یاون روز تو اتاق احسان چ یبگ يخوا ینم

 :گوشش و برگشت سمت او و گفت ریدستش را گذاشت ز بایهم مثل شک فرزانه

 .خوام بگم ینم نه

 :لبش را جمع کرد و گفت بایشک

 .پرسم ینگو منم از احسان م باشه

 :گفت یبا درماندگ فرزانه

 ...خوام درموردش حرف بزنم ینم. بایشک نه

ــا ــور ب ــت خواب  يدلخ ــه پش ــاره ب ــدوب ــمان     دی ــه آس ــم ب ــه چش ــانطور ک ــو هم ــت  کی دس
 :سرش دوخته بود گفت يباال يخاکستر

 ؟یکن یم میرو از من قا یدوستتم فرزانه چ من

 :چنبره زده بود گفت شیکه بر گلو یبا بغض گرید يفرزانه بار اما

 .ینپرس يزیبده از احسان چ قول

ـ ا بایکـرد و شـک   یداشت بغـض مـ   بارهدو  يزیـ چ نیخواسـت بغـض فرزانـه آخـر     یرا نمـ  نی
. مانـد  یمـ  یبـاق  يهمـان طـور قـو    دیـ بـود و با  يفرزانـه قـو  . نـد یخواسـت در او بب  یبود که م

 :مرموز بر لب نشاند و گفت يدادن به رنج دوستش لبخند انیپا يبرا

 .یکولم کن نیکه تا کنار ماش یدم به شرط یقول م باشه

ـ    ن،یهمـ  بـود   یکـ ی ادیـ کوتـاه ب  بایشـد در مقابـل شـک    یشـناخت مگـر مـ    یفرزانـه را خـوب م
کــه بــر ســرش وارد شــد بــه او  يضــربه ا. گوشیبــاز یدنــده کمــ کیــلجبــاز . مثــل خــودش

 .تر از خودش است وانهیثابت کرد فرزانه هنوز همان دوست د

 .يریبگ یازم کول يخوا یمن االغم که م مگه
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ــن کــم ــ اوردی ــخ یو ب ــه لای ــه حــاال غمــش را فرامــوش   یچشــمان. زل زد در چشــمان فرزان ک
 . انتقام از او بود یکرده و در پ

 .دور از جون االغ نگو،

و دادشـان   غیـ ج يامـا صـدا  . افتنـد یبود که باز مثـل بچـه هـا بـه جـان هـم ب       یجمله کاف نیهم
 :فزرانه آرام گرفت و گفت. خروشان آبشار گم شد ادیدر فر

 .یزن ینم یزرگ قسم بخور که به احسان حرفبه روح آقاب بایشک

ــاآرام بایشــک ــود لحظــات یدوســتش کمــ یروحــ یکــه از ن بــه چشــمان  یطــوالن یجــاخورده ب
 :مضطرب او زل زد و پس از آن گفت

 ... دم قربونت برم یم قول
 

. بـدوزد  رونیـ باعـث شـد چشـم بـاز کنـد و نگـاه خمـارش را بـه ب         نیماشـ  دیشـد  يهـا  تکان
هـــم  ياز زمـــان حرکـــت شـــان از رضوانشـــهر چشـــم رو. ســـوباتان بودنـــد یدر راه خـــاک

 بایشــک. خــانواده اش بــرود داریــتوانســت پرنشـاط بــه د  یبــود و حــاال مــ دهیــگذاشـته و خواب 
 :خندان نگاهش کرد و گفت

 .من يجا نیبش ایکمرم خشک شد ب ؟یخواب یچقدر م یقطب خرس

 :باال اندخات و گفت يشانه ا الیخ یب فرزانه

 .راهم با خودت یقربون دستت باق میدیرس گهید

 :گذاشت و گفت شهیش يباز سرش را رو. و به راهش ادامه داد دیلب غر ریز بایشک

 گل نساء؟ شیپ میبر شهیم

 :نگاهش کرد و گفت یخورد و با کالفگ يا کهی بایشک

 فرزانه؟ يشروع کرد دوباره

 :کرد و گفت بغض
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 .تورو خدا. شهیراهمون دور م قهیهمه اش ده دق. بایببر شک منو

 :و گفت دیفرمان کوب يبر رو تیبا عصبان بایشک

 وونـه ید دیـ با گـه یچقـدر د . فکـر پـدر و مـادرت بـاش     یسـت یفکـر خـودت ن   وونـه ید يدختر
 تورو تحمل کنن هان؟ يها يباز

 :اما مظلوم نگاهش کرد و گفت فرزانه

 .گل نساء شیببر پ منو

را بـه سـمت گورسـتان کـج کـرد تـا فرزانـه در کنـار مـزار گـل نسـاء             رشیکرد و مسـ  یپوف
 .ردیآرام بگ

ـ قبـر نشسـته بــود و ر   کنـار  ـ   بایکــه شـک  خـت یر یاشــک مـ  زیـ ر زی بـه ســمتش   یبـا ســطل آب
بـا دقـت قبـر     بایکـه شـک   یدر تمـام مـدت  . آمد و با دقت مشـغول شسـتن قبـر گـل نسـاء شـد      

نفــس  بایشــک. شــده بــود رهیــمــات بــه قبــر خ یداد فرزانــه بــا نگــاه یرا بــا آب شستشــو مــ
 یفرزانــه هــم پــس از کمــ. رفــت ابزرگفرســتاد و بــه ســمت مــزار آقــ رونیــکالفــه اش را ب

ــه ا   ــت و فاتح ــا گرف ــار او ج ــاء کن ــل نس ــا گ ــس از آن   يدرد و دل ب ــابزرگ و پ ــار روح آق نث
ــام ــارج شــدند   یدعلی ــه همــراه هــم از گورســتان خ دســتش را دور  بایشــک. عاشــق کــرد و ب

 :کرد گفت یم تشیهدا نیدن او حلقه کرد و همان طور که به سمت ماشگر

 ؟يبهتر

ــ يســر ــا  یحــرف درون صــندل یتکــان داد و ب ــک ه ــد و اجــازه داد اش ــه ش گــرمش  يمچال
 .گونه اش بلغزد يبر رو

ــ نیــمــدام بــه ا. بــه زحمــت توانســت بخوابــد بایشــب شــک آن ــ یفکــر م فرزانــه و  نیکــرد ب
ــه را   ــااحســان چــه گذشــته کــه فرزان ــادر آورده اســت نی ــان . طــور از پ روز بعــد همــه مهم

ـ  . آقا غفـور بودنـد   شـام بـه خانـه     يهـم بـرا   انفریـ بـاخبر شـد احسـان و خـانم ک     یفرزانـه وقت
امــا . کنــد هیــکــم مانــده بــود از غصــه گر. شــد دآنهــا دعــوت شــده انــد آه از نهــادش بلنــ ي
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ـ  شـتندار یخو دیبا پـدر و مـادر    یباعـث نـاراحت   گـر یبـار د  کیـ خواسـت   یدلـش نمـ  . بـود  یم
ــتر ــادرش در ب يو بس ــدن م ــتانیش ــود مارس ــردن   . ش ــکته ک ــاطر س ــه خ ــود را ب ــوز خ او هن

مــادرش را بـه خطــر انداختــه   یاز بهـزاد متنفــر بـود کــه سـالمت   . دانســت یمـادرش مقصــر مـ  
 است

 
آقـا غفـور رسـاند تـا کمـک حـال فرزانـه         يزمان ممکـن خـود را بـه خانـه      نیبعد در اول روز
ـ بنـد سـر پـا بودنـد و ا     کیـ بـود کـه    یچنـد سـاعت  . شـب باشـد   یهمانم يبرا بـا   بایاز شـک  نی

 :را از کمرش باز کرد و گفت شبندیپ. بود دیبع ییو سربه هوا یگوشیآن همه باز

 .داغ آماده است ریداغ و س ازیاون پ نیبب... خواهر ینباش خسته

 :و گفت دیبه سر او کوب يبا مالقه ضربه ا فرزانه

 .زنه یحرف م يچطور نیبب

ـ فـرار از دسـت دوسـتش بـه ح     يو داد بـرا  غیبا ج بایشک  کیـ پنـاه بـرد و فرزانـه هـم بـا       اطی
ترمـز کـرد و فرزانـه     کبـاره یبـه   بایامـا شـک  . کنـد  سـش یخ یآب به دنبـالش تـا حسـاب    وانیل

 بایامــا شــک. خــتیبــود بــه ســمتش ر وانیــســر بلنــد کنــد هرچــه آب در ل نکــهیهــم بــدون ا
 :گفت یمدام م

 ... دیتو رو خدا ببخش يوا

 یاز چـه کسـ   بایشـک  نـد یتوانسـت بب  یرا گرفتـه بـود و او نمـ    دشیـ د يتمـام قـد جلـو    بایشک
 .کند یطور عاجزانه طلب بخشش م نیا

ــو ــه ت ــا م فیــح. چت ــکــه االن مهمون ــ انی ــه م ــه و حســاب  یوگرن ــو رودخون ــداختمت ت ــ ین  یم
 .دمیخند
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و حـاال احســان بــا قامــت بلنـدش در مقابــل چشــمان گــرد شــده    دیخــود را کنــار کشــ بایشـک 
حـق داشـت کـه     بایشـک . زبـانش بنـدآ مـده بـود    . بـود  سـتاده یمهربـان ا  يفرزانه با چهره ا ي

 :احسان او را از بهت خارج کرد و گفت. کرد یطلب بخشش م یدر پ یآن طور پ

 .مریسربزنگاه برسم و مچ شما دو تارو بگ شهیقراره من هم نکهیا مثل

 :و آرام زمزمه کرد دیرا به گز نشیریز لب

 .شد سیمرگم بده لباستون خ خدا

 :که لبخند بر لب داشت گفت یدر حال احسان

 . خوبه هیتنب يبرا. نداره یاشکال

او  تیامـا احسـان بـدون توجـه بـه معـذور      . کـرد  یلـب معـذرت خـواه    ریـ و خجل ز شرمنده
 :دیپرس

 ؟يسرکالس حاضر نشد روزید چرا

 :اش از احسان افتاده بود گفت يدلخور ادیتازه  که بایشک

 .تو رختخواب بود روزیلطف شما فرزانه تا د به

 :افکند و گفت يفرزانه نظر ي دهیدرنگ به صورت رنگ پر یب

 ؟یداشت کسالت

 :من من کنان گفت فرزانه

 . مهم نبود ادیز

 :عوض کردن بحث ادامه داد يبرا و

 .کجا هستند انفریخانم ک پس

 :گفت یمعمول یلیخ دیبه سوالش د ییاو را در پاسخ گو یلیم یهم که ب احسان

 یکوهســتان لــذت مــ یبرفــ عــتیزنــن و از طب یگــل و مادرتــه، دارن قــدم مـ  یتــ یتــ همـراه 
 د؟یستیبه قدم زدن ن لیشما ما. برن
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 :من من کنان گفت فرزانه

ـ  انفریـ چـون االن خـانم ک  . وقـتش باشـه   گهیکنم د ینم فکر ـ  یم کـه مـا    سـت یو درسـت ن  انی
 .مینباش

 یخــوب درك کــرده بــود کــه فرزانــه از هــم صــحبت. قــدم زدن گذشــت ریــهــم از خ احســان
 .داد کمتر فرزانه را در تنگنا بگذارد حیپس او هم ترج. رود یبا او طفره م

 .داخل میبر دیمنو دعوت کن دیخوا یخب نم. شماست لیکه م هرطور

 :گفت یاش افتاده بود با شرمندگ يسهل انگار ادیکه تازه  فرزانه

 . طرف نیلطفا از ا دیببخش يوا

ـ تـا احسـان از پلـه هـا بـاال بـرود و خـود فرصـت کنـد و           دیکنار کش و نگـاهش   ریدل سـ  کی
اش شــد و تمــام  یباعــث شــرمندگ شــتریب نیــشــده بــود و ا سیشــلوارش خــ يپاچــه . کنــد

 :رفت و گفتگ شیاز بازو یشگونیکرد و ن یخال بایرا سر شک یآن شرمندگ

 .یش یآروم نم ینسوزون شاتویتا آت تو

 :برگردد گفت نکهیبر لب نشاند و بدون ا ياحسان لبخند بایآخ گفتن شک يصدا با

 .الزم بود همیتنب يگفتم که برا. نداشته باش يدوستت کار به

ـ        . دل شاد بـود  در و احسـان  . دیـ د یاسـتادش را بـاز همـان مـرد مهربـان و خونسـرد سـابق م
ـ  گـر ید نکـه یبدون ا ـ   يزیـ آنجـا از تم . بزنـد وارد اتـاق مهمـان شـد     یحرف شـک  . زد یبـرق م

 :گرفت و گفت يجا يکنار بخار. نداشت هنر دست فرزانه است

خجالــت  دیــمــن مهمونمــو با نکـه یبابــا مثــل ا يا. دیــســرپا بمون دیـ خوا یطــور مــ نیهمــ شـما 
 . دیبکشم شما چرا ساکت شد

 :ود گفتبه حال خراب دوستش برده ب یکه پ بایشک

 .ارمیب يرم براتون چا یم من

 :و احسان از فرصت استفاده کرد و گفت رفت



@donyayroman 219 

ــب ــازه دارم   خ ــداخالق اج ــانم ب ــخ ــم   هی ــوال ازت بپرس ــس ــ  ای ــازهم م ــواه یب ــا اون  یخ ب
 .یمنو بترسون تیعصبان يچشما

 :بود گفت دایدر آن هو يکه دلخور ییافکنده و صدا ریبه ز يبا سر فرزانه

ـ  مـن  ــ . شــم ینمـ  یجهــت عصـبان  یب کــه شـما باعــث   دیشـ  یمتوجــه مـ  دیـ توجـه کن  یاگـه کم
 .دیش یمن م تیعصبان

 :گرفته او انداخت و گفت يبه چهره  یقینگاه عم احسان

 ؟یواحدتو با من حذف کن یخواست یم چرا

 :احسان ادامه داد. رفت یاش ور م يجوابش را بدهد با گوشه روسر نکهیا بدون

دو  نیـ کـن ا  یسـع . بـه کـالس مـن نـداره     یتـو ربطـ   یو خصوصـ  یفرزانه مسائل شخصـ  نیبب
 .یکن کیتارو از هم تفک

 :نباشد گفت یکرد عصبان یم یکه سع ییبا صدا فرزانه

مـن بارهـا از شـما    . دیمنـو بـه کالسـتون کشـوند     یکـه مسـائل خصوصـ    دیـ خـود شـما بود   نیا
 ...اما شما. دیمنو بهزاد و فراموش کن نیبوجود اومده ب يخواهش کردم مسئله 

ــان ــد  احس ــه ش ــم کالف ــاز ا. ه ــ نی ــه نم ــ یک ــت ب ــاز ا شیتوانس ــد   نی ــه بدان ــورد فرزان در م
 .بود یعصبان

 .کردم یفضول ؟یچ من

 :برآشفت و گفت فرزانه

 .نبود نیا منظورم

ــه همــ یحرمــت صــاحب خانــه را حفــظ مــ دیــمهمــان بــود و با. آرام گرفــت یکمــ  نیکــرد ب
 . دیکش یقیجهت نفس عم

ــ ــوون خوب  نیبب ــر، ج ــه اون پس ــفرزان ــور هی ــن  ياون ط ــن ازش ش ــه م ــ  دمیک ــخت م ــو س  یت
 ... بذار با آقا غفور صحبت کنم و مسئله رو حل کنم. يریگ
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 :گفت دیلرز یکه از خشم م ییو با صدا دیحرف به مرز جنون رس نیا با

ــ ــل کن یچ ــرو ح ــ. دی ــن حت ــ یم ــوام د ینم ــهیخ ــزادو بب گ ــبه ــ  نمی ــما م ــت ش ــخوا یاونوق  دی
 د؟یاحمقو به من بچسبون يدوباره اون پسر

ــدا از ــب يص ــد و عص ــرش فر   یبلن ــت س ــار نداش ــورد انتظ ــا خ ــه ج ــفرزان ــد ادی ــم . بکش او ه
 :و گفت دیرا در هم کش شیهمچون فرزانه اخم ها

 .ستیمثل تو ن يدختر ي ستهیطرز حرف زدن شا نیا

 .آخر زده بود میبه س ایگو فرزانه

 .هاست نیاز ا شتریب قیهست و اون احمق هم ال چرا

 :سرخ فرزانه چشم دوخت و با تعلل گفت يبه چهره  یلحظات

 .هیبهزاد پسر خوب یکن یاشتباه م يدار تو

 .شما یارزون شیخوب هیپسر خوب اگه

 يخــود را بــه هــوا مهیسراســ. شــد یکــرد داشــت خفــه مــ یمــ ینیســنگ شیاتــاق بــرا يهــوا
ــردار نبــود. آزاد رســاند ــال  يهمــدرد يبــرا بایشــک. امــا احســان دســت ب ــال ب بــا دوســتش ب

ــ ــا مــ  یم ــود او با   یزد ام ــه خ ــت ک ــدانس ــابرا   دی ــد بن ــل کن ــکلش را ح ــود را در  نیمش خ
بـود مـدام    یعصـب . را بـا هـم وابکننـد    شـان یکرد تـا آنهـا بتواننـد سـنگ ها     یآشپزخانه زندان

ــ  اطیــســر ح نیـ احسـان هــم همــراهش از ا . رفــت یمــ نییبــاال و پـا  اطیـ در ح  یبـه آن ســر م
ــا  ــت ت ــد   دیشــا رف ــد او را متقاعــد کن ــه دســتش را رو . بتوان ــق يفرزان ــرد و  قهیش اش فش

 :گفت

 ن؟یدار یدست از سرم برنم چرا

 :هم با او هم قدم شد و گفت احسان

 ؟يد یهم خودت هم اون جوونو رنج م يدونم با لجباز یم چون

 :پر گفت یمرتعش و چشمان ییرا کنار گذاشت و با صدا مالحظه
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 مگه خودت چند سالته؟. نگو اون جوون اون جوون نقدریا

حــد راحــت  نیــانتظــار نداشــت فرزانــه تــا ا. شــد خکــوبیم يو در جــا نیســنگ شیهــا قــدم
ــود جیهنــوز گــ. شــد يفرزانــه جــار ياشــک هــا. او را تــو خطــاب کنــد  یخــودش هــم نمــ. ب

را پــاك  شیگــذرد؟ فرزانــه اشــک هــا یو محجــوب چــه مــ بــایدختــر ز نیــدانســت در دل ا
 :و گفتکرد 

 ه؟یدنیحد جذاب و د نیکردن من تا ا هیگر ؟يزل زد یچ به

ــوک ــود خ   یش ــرده ب ــه او وارد ک ــه ب ــه فرزان ــیک ــنگ یل ــه    نیس ــد ب ــه بتوان ــود ک ــر از آن ب ت
فرزانــه کــه از . بزنــد یتوانســت حرفــ یو مــات مانــده بــود و نمــ جیگــ. افکــارش نظــم بدهــد

 :او کالفه شده بود گفت یتوجه یب

ـ   نیبگـ  يزیـ احمـق چ  ياز اون پسـر  گـه یبـار د  هیـ فقط  اگه از  شـه یهم يخـورم بـرا   یقسـم م
بــه شــما  یربطــ چیکــه هــ یپــس لطفــا تــو مســائل. شــما رو بگــردونم و باهــاتون حــرف نــزنم

 .دیداغ تر از آش نش يو کاسه  دینداره دخالت نکن

ـ  يزیـ چ دیـ مغز و و زبانش بـه کـار افتـاده بـود با     يعصب ها حاال مثـل او پـر اخـم    . گفـت  یم
 :گفت یو عصب

 فرزانه؟ یگ یم يدار یچ

 :به چشمان استاد نگرانش زل زد و گفت میمستق

ــ ــا. دیدیکــه شــن نیهم ــاور کرد يچقــدر از حرف ــاون احمقــو ب ــ د؟ی ــه  یشــرط م ــدم خــط ب بن
 ینمـ  یرو جـوون خـوب   ینبـود بهـزاد رئـوف    نطـور یچـون اگـه ا  . دیـ خط نوشته هاشـو بـاور دار  

 .دیدونست

 :او برگرفت و گفت نینگاه از نگاه سنگ هیپر گال احسان

 .یهست يفهمم که حق با بهزاد بوده تو دختر لجباز یم حاال

 .حرف او دلش شکست از
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من لجبـازم امـا اون حـق نداشـت از گذشـته ام بـه شـما بگـه و از اون مهـم تـر شـما هـم              آره
 .دیسرك بکش گرانید یتو زندگ دیحق نداشت

گـره خـورده    ییو اخـم هـا   یبـا بـدخلق  . بـود  دهیشـن  نیسـنگ  شیاز دانشـجو  یانـدازه کـاف   به
 :در هم گفت

 .دمیتو سرك نکش یحرف زدنت باش من تو زندگ مراقب

 ه؟یکارتون چ نیاسم ا پس

 :فرستاد و گفت رونیرا ب نشیتوانست به او بدهد؟ نفس سنگ یم یجواب چه

 .پسر ازم کمک خواست اون

 . دیانصاف هست یواقعا بشما . دیقبول کرد دینظر منو بدون نکهیشما هم بدون ا و

ــا ــ. پلــه همــوار شــد يرا گفــت و رو نی ــد مفهــوم   ســتادهیحرکــت ا یاحســان ب ــا بتوان ــود ت ب
فشــرد و  شیهــا قهیشــق يفرزانــه دســتش را رو . را هضــم کنــد  شیدانشــجو يحرفهــا

 :گفت

 . مدت هاست تو قلبم مرده بهزاد

بــه همــان شــکل در ســکوت گذشــت  یاو ثابــت مانــده بــود لحظــات ياحســان رو يهــا چشــم
ـ اما احسان بـه   ـ  نکـه یبـاره بـه خـود آمـد و بـدون ا      کی فرزانـه  . بزنـد او را تـرك کـرد    یحرف

ــرك خــورده اش  ــاس ت ــود و احس ــده ب ــاال   . مان ــا ب ــه ه ــه زحمــت از پل ــم خســته اش را ب جس
ــ. دیکشــ ــه ا یوقت ــود را ب ــخ ــر وانی ــود احســاناز  يرســاند خب ــگو. نب ــ ای ــه ه ــت در  چیک وق

ــدگ ــ یزن ــردفرزان ــت   يه م ــته اس ــود نداش ــان وج ــام احس ــه ن ــنگ. ب ــت ینیس ــانه  یدس را برش
در . کــرد یســرخ نگــاهش مــ یبــود کــه همچــون او بــا چشــمان بایشــک. هــاش احســاس کــرد

 :آرام کنار گوشش گفت بایگرفت و شک يآغوش او جا

ـ  یگـول نمـ   یواهـ  الیـ خ هیـ الاقـل خودتـو بـا    . بهتـر شـد   ينطوریا. نکن هیگر بهتـر کـه   . یزن
 کارش یرفت پ
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ـ  نکـه یگذشت تـا ا  یساعت ـ  یت بـود از   دایـ کـه در چهـره شـان پ    یبـا نشـاط   نیریگـل و سـا   یت

ــا خبــر. دندیراه رســ ــود يام ــه از ا. از احســان نب ــقلــب فرزان ــ نی شکســته  یعــاطفگ یهمــه ب
بـا   انفریـ خـانم ک . مطمـئن بـود کـه در احساسـش نسـبت بـه او اشـتباه کـرده         گـر یحاال د. بود

 :شد و گفت کیلبخند به دختران جوان نزد

ــبا ــ دی ــا رو ببخش ــه پ  دیم ــود ک ــا ب ــدت ه ــم ــودم يرو ادهی ــرده ب ــه اش  . نک ــه هم ــان ک احس
ـ  گـه ید. سرش تو کتاب و دفتـره و بـا دانشـجوهاش سـرگرمه     نـداره بچـه ام تـا بـا مـن       یوقت

ــب ــپ ادی ــا. يرو ادهی ــ  نی ــه مــادرت و ت ــود کــه ب ــ یب در ضــمن احســان . گــل زحمــت دادم یت
ــذرخواه ــار مهمــ   یع ــت ک ــرد و گف ــراش پــ  یک ــ شیب ــو با دهاوم ــره د دی ــب ــی دنی از  یک
خـودم دونسـتم تـا     فـه یامـا مـنم وظ  . کـرده  یو عـذرخواه  دهیـ گفـت شـمارو د   یم. دوستانش

 . کنم یازتون معذرت خواه

ــه لبخنــد بایشــک ــب نشــاندند و مشــغول پــذ  یتصــنع يو فرزان ــر ل ــاز خــانم ک ییرایب و  انفری
 .گل شدند یت یت

را در جمـع مهمـان هـا اعـالم کـرد کـه باعـث شـد فرزانـه           یشب پدر فرزانـه خبـر خوشـ    آن
ـ بـاالخره انتظـار پـدر و مـادر فرزانـه بـه پا      . را فرامـوش کنـد   شیاز درد هـا  یکم  دهیرسـ  انی

مــادر فرزانــه از شــوق . شــدند یخــدا مشــرف مــ يخانــه  ارتیــبــه ز يبــود و آن هــا بــه زود
ــ ارتیــز ــ  خــتیر یاشــک م ــا غفــور هــم فقــط خــدا را شــکر م ــا  بایکشــ. کــرد یو آق ــب  کی

 :کنار آقاغفور نشست و گفت ياستکان چا

 .عمو جون دیمشرف بش دیبا یک حاال

 :گفت یوصف نشدن یبا دستان زمختش اشک چشمانش را زدود با شوق آقاغفور

 .گهید يخدا هفته  دیام به
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ـ   يگلـو  بغض ـ  نییمـدام بـاال و پـا    شیگلـو  بیسـ . فشـرد  یفرزانـه را م رفـت و او هرچـه    یم
. پـدر و مـادرش را زهـر نکنـد     یو خوشـ  زدیـ در توان داشت بـه کـار بسـته بـود تـا اشـک نر      

 :کرد گفت یمادر که حالش را خوب درك م

 . مادر قربون اون بغض کردنت بره یاله

ــاالخره ــطاقــت ن ب ــا واکــنش شــک  يجــار شیو اشــک هــا اوردی ــه ب ــ بایشــد ک ــ یو ت گــل  یت
 :پشت او زد و گفتبه  يضربه ا بایشک. همراه شد

 .عمو و زن عمو رو خراب نکن یخوشحال. یکه چقدر تو لوس اه

بـاالخره همـه تـالش کردنـد تـا توانسـتند دل نـا        . بـود  دهیـ هـم عق  بایهم بـا شـک   انفریک خانم
 . آرام فرزانه را آرام کنند

گــل  یتــ یو تــ بایامـر باعــث شــد تــا شــک  نیاز احســان نشــد و همــ يخبــر یمهمــان انیــپا تـا 
ــخــانم ک ــه اش همراهــ انفری ــاز اتومب ياثــر. کننــد یرا تــا خان حــتم  بایشــک. احســان نبــود لی

ـ او را درگ یحسـاب  شینداشت که فرزانـه بـا حـرف هـا     بـرخالف فرزانـه کـه    . کـرده اسـت   ری
ــ   ــود او ه ــور ب ــان دلخ ــت احس ــ چیاز دس ــاز ا يا يوردلخ ــا نی ــ هیهمس ــت یب در . آزار نداش

ـ  يزیــداد در دل احسـان چ  یمــ یواقـع دلــش گـواه   در پنهـان کــردنش   یگــذرد کـه ســع  یم
 . دارد

ـ از رسـاندن خـانم ک   پـس  بـه سـمت خانـه رفتنـد تـا از سـوز ســرد        يشــتریبـا سـرعت ب   انفری
 :گل که از سرشب تا حاال در فکر بود گفت یت یت. کوهستان در امان بمانند

 فرزانه نداشت؟ يها هیبه گر یرفتن دکتر که ربط بایشک

ــک ــه در دل از ا بایش ــک ــه ز نی ــیهم ــادربزرگش ک یرک ــوریم ــود ق ف ــهیب ــاختگ يا اف ــه  یس ب
 :خود گرفت و گفت

ــه د   طفــک ــود ک ــو ناراحــت ب ــو و زن عم ــدر از ســفر عم ــه اون ق ــه   گــهیفرزان ــت نکــرد ب وق
 .دکتر فکر کنه ومدنین
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 :نوه اش انداخت و گفت يموشکافانه به چهره  یگل نگاه یت یت

کــه  دمیــتــو چشــماش د يزیــچ هیــ. بــود شیزیــچ هیــدختــر امشــب  نیــا. رنــگ نکــن منــو
ــ. نگــرانم کــرده  نیــا یضــیطاقــت مر گــهیمــادرش د. بشــه شینکنــه دوبــاره مثــل دوســال پ

 .بچه رو نداره

 :گذاشت گفت وانیکفشش را از پا درآورد و قدم بر ا بایشک

ـ  حرفـا  ـ زن یم ـ  دای ـ  یت ـ ا ینـ یبب ينبـود . گـل  یت ـ  نی بـا مالقـه اش زد تــو    يپـاره چطـور   شیآت
 سرم 

 :گل داد و گفت یت ینشان ت سرش را يرو یبرجستگ بعد

 شده؟  یچه قُمپل نیبب دیرس بیشاهد از غ ناهاشیا

 :و گفت دیخند الیخ یگل ب یت یت

 . يکه کتک خورد يکرد یطنتیش هیدوباره  حتما

ـ  یوقتــ. مــادربزرگش بــود   يعاشــق خنــده هــا  . دیــ بــاز خند و چهــره اش   دیــ خند یمـ
ــتن ــ یخواس ــر م ــد یت ــ. ش ــت نفهم چیه ــوق ــ  دهی ــرا ت ــود چ ــ یب ــنوع  یت ــدان مص ــل از دن  یگ

ــد یاســتفاده نمــ  ــدان تمــا  . کن ــد چن ــادربزرگش از دنــدان      یلیهرچن ــه م ــت ک هــم نداش
 .بودن يبامزه خبر يچهره  نیاز ا گریآن وقت د. استفاده کند یمصنوع

 .شده بود شیطور هیگم فرزانه امشب  یمن هنوز م اما

ـ  یت مـادربزرگش را   ي دهیـ جـواب اظهـار عق   نکـه یبـدون ا . دسـت بـردار نبـود    ایـ گـل گو  یت
 :بدهد وارد اتاق شد و گفت

 . دمینفهم يزیکه چ من

ــ ــ یت ــل  یت ــگ ــار  کی ــه ســمت بخ ــت ب ــیه يراس ــ  یزم ــعله اش را تنظ ــت و ش ــرد و  میرف ک
 :گفت

 .که حرف تو درست باشه انشاءاهللا
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 :و گفت دیپروا به سمت مادربزرگ سمجش رفت و صورت نرمش را بوس یب

 .مشما بخواب شیشه امشب پ یگل م یت یت

 :گل هم او را تنگ در آغوش گرفت و گفت یت یت

  ؟يافتاد مایقد ادی طونیش يا

ــا ــ ب ــاز مــرغ دلــش هــوا  يادآوری ــ. آســمان گذشــته را کــرد يگذشــته ب خواســت  یدلــش م
ــه  ــ   يادام ــود ت ــا وج ــا ب ــد ام ــد را بخوان ــ یخــاطرات حام ــر را   یت ــرات در آوردن دفت گــل ج

پــس . کــار او را بازخواســت خواهــد کــرد نیــمطمــئن بــود مــادربزگش بــه خــاطر ا. نداشــت
ـ   حیترج ـ  یداد کنـار ت شـب   يهـا  مـه ین. نـد یگـل مهربـانش بخوابـد و خـواب گذشـته را بب      یت

ــدا   ــاه. شــد داریــگــل از خــواب ب  یتــ یخــرو پــف تــ   يبــود کــه از ص  کــلیبــه ه ینگ
ــه ا  ــه  يگوشــتالودش کــرد و بوس ــوا روان ــاده    يدر ه ــرم افت ــن از ف ــب و ده ــول و ل ــپ توپ ل

ــت ــرد و رف ــر  اش ک ــالیس ــورد خچ ــا آب بخ ــت. ت ــش داش ــل. عط ــآب را  وانی ــرب  کی ض
سـرد شـده بـود پتـو را تـا گـردن        یخانـه کمـ   يهـوا  زگشـت و دوباره بـه بسـتر با   دیسر کش

ـ  قـه یپـنج دق . باال تا سرما به بـدنش نفـوذ نکنـد    دیکش ـ  قـه یده دق. غَلـط بـه راسـت    هی غلـطَ   هی
 :شست و گفتن شیگفت در جا ینوچ... طاق بازه قهیپانزده دق. به چپ

 .دیخواب از سرم پر ریخ نه

ــه ســاعتش کــرد ینگــاه ــود. ب دفتــر حامــد را درآورد  فش،یرفــت ســراغ کــ. از دو گذشــته ب
ــاورچ ــاورچ نیو پ ــاق خــارج شــد  نیپ ــراغ آالچ. از ات ــچ ــو  قی ــا پت ــرد و ب ــه  ییرا روشــن ک ک

 قیــکوهســتان محفــوظش بــدارد قــدم در آالچ يزییپــا يبــود تــا از ســرما دهیــچیدور خــود پ
اش کــرد تــا دفتــر را بــاز کنــد  وسوســه شیپســرعمو یدر زنــدگ يگذاشــت و بــاز کنجکــاو

 .ماجرا را بخواند یو مابق
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ـ   بابـا  ـ  . نکــنم ییاومــد سـوباتان تـا مــن احسـاس تنهـا     یشـبا م کــرد حـاال کـه مامــان    یفکـر م
ـ رفته با هرشـب  . بـه مـن خـوش گذشـت     یلـ یهفتـه خ  هیـ اون . بـرام پرکنـه   شـو یخال يجـا  دی

ـ   يا یخونـد و مـاهم دور کرسـ    یمـ  تیاحک هیآقابزرگ  ـ  یکـه ت گـل درسـت کـرده بـود      یت
ــ. میخــورد یمــ لیــو آج میشــد یجمــع مــ ــا  دهیــشــب کــه خــواب مامــانو د مــهین هی ــودم ب ب

 نیپــاورچ. ومــدیم وونیــصداشــون از تــو ا. از بابــا نبــود يشــدم خبــر داریــتــرس از خــواب ب
ـ  هیـ بابـا داشـت تـو بغـل آقـابزرگ گر     . رفـتم درو بـاز کـردم    نیپـاورچ  دونــم  ینمـ . کـرد  یم

ــ. هیـــگر ریـــزدم ز کهـــویچـــرا از لـــرزش شـــونه هـــاش دلـــم گرفـــت و    مهیبابـــا سراسـ
بغلــم . دمیــاومــد طــرفم کــه خــودمم نفهم یبــا چنــان ولعــ. دیــســرچرخوند و منــو کنــار در د

ــ  ــود و ســرو صــورتمو م ــدر کــه ســاکتم کــرد . دیبوســ یکــرده ب ــدام . اون ق ــابزرگ هــم م آق
ــه الهللا مــ یمــ حیتســب ــ. گفــت یزد و الال ــ یوقت ــا  هی ــا منــو گذاشــت پ . نییکــم آروم شــدم باب

ــرخالف هم ــهیب ــ ش ــم م ــا یدل ــت رو پ ــ يخواس ــابزرگ بش ــمو ا نمیآق ــه  ون ــاز کن ــامو ن . موه
داره آروم آروم ســـرمو  دمیـــد. ازش بترســـم رفـــتم رو زانوهـــاش نشســـتم نکـــهیبـــدون ا

ــ  ــوازش م ــب  ین ــه و تس ــ حیکن ــب خ. زه یم ــیاون ش ــاس امن یل ــاحس ــه   تی ــا اون ک ــردم ب ک
ــت ــا فهم  هش ــود ام ــالم ب ــس ــتن  دمی ــه داش ــک ــه  هی ــدر خوب ــم چق ــونه محک ــا . ش ــونه ه  يش

 . دمیبود و تا صبح کنار آقابزرگ خواب محکمستون  هیآقابزرگ واسه منو بابا مثل 

ــا ــدا ب ــا يســرو ص ــتن     ییحن ــه خــاطر گذاش ــه داشــت ب ــا ک ــه مهس ــل عم ــدعا و تپ ــرغ پرم م
ــاره مــ شیشــاهکار زنــدگ نیبزرگتــر ــ. شــدم داریــکــرد از خــواب ب یجنجــره شــو پ ــ یت  یت

ـ . رونیـ گل تازه از آغل اومده بـود ب  ـ . تـازه  ریسـطل گنـده هـم دسـتش بـود پـر از شـ        هی  مین
شـکمم  . سرگلشـو مـن بخـورم    سـا داغ بشـه و بـه قـول عمـه مه     ریتـا شـ   دیساعت طـول کشـ  

ــد و همــه جــا   ــه ســو اوم ــاقو وارســ يکــه پــر شــد چشــمام ب ــابزرگ  يکــردم خبــر یات از آق
نـوه فضولشـو آروم کنـه     نکـه یا ينگـاه مهربـون تـو صـورتم کـرد و بـرا       هیـ گـل   یت یت. نبود

 :گفت



@donyayroman 228 

 .ادیتا شبم نم نییپا يآقابزرگت نگرد رفته روستا دنبال

ــد  آه ــد ش ــادم بلن ــول  . از نه ــه ق ــود و ب ــده ب ــراب ش ــامال خ ــبا یروزم ک ــه   دی ــس زنان در مجل
ــ یشــرکت مــ ــ یکــردم البتــه ت ــاز خجــالتم در اومــد و  یگــل هــم حســاب یت  يبغــل ســبز هی

ــتیر ــنم   خ ــاکش ک ــه مهســا پ ــه کمــک عم ــا ب ــوم ت ــ . جل ــم م ــدر دل ــه اون لحظــه چق  یآخ ک
ـ امـا ح . کمکـم  ادیـ تـا ب  مـالم ب رهیتونسـتم سرشـو شـ    یبـودم و مـ   یآشـت  هیخواست با سم  فی

ــا اون بال ــ  یــیب ــودم نم ــا  یکــه مــن ســرش آورده ب ــتونســتم ت ــاب هی ــه دور و بــرش آفت  یهفت
چـون بـه کـل فکـر     . اعات خوبمـو خـراب کنـه   سـ  يگـل خـوب بلـد بـود چطـور      یت یت. بشم

ــ ــته   یطونیش ــاد و خس ــرم افت ــرارت از س ــو ش ــم دادم هی ــه ل ــاالخره نزد. گوش ــایب ــر  يک ظه
ــل و جعفــر ــ گــهیحــاال د. خــالص بشــم لهیو شــنبل يتونســتم از شــر ه ــ یت  يگــل بهانــه ا یت

ــه بنــد کنــه  ــا زار. نداشــت تــا منــو تــو خون ــ  يب  شیو التمــاس ازش اجــازه گــرفتم تــا بــرم پ
 يصـد رحمــت بــه اخمــا . گــل چقـدر ســخت بــود  یتــ یتــ يکــه فــرار از نگاههـا  يوا. زانـه فر

ــابزرگ ــا . آق ــه از اخم ــدر ک ــ يهــر ق ــابزرگ نم ــهیاز ق دمیترســ یآق ــ اف ــرش ت ــ یت ــل  یت گ
ـ . بردم یحساب م زدم و بـا   ینـداره خودمـو بـه مـوش مردگـ      دهیـ فا يقلـدر بـاز   دمیـ د یوقت

ـ . بـودم مـن   یکـه چـه مـارمولک    يوا. کج زل زدم تو چشـماش  یگردن ـ  یت گـل بـا اون کـه     یت
 :هنوز اخماشو باز نکرده بود گفت

 .ینسوزون شیفرزانه که دوباره آت دنید يبر یتون یشرط م هی به

ــون ــور هم ــردم  يط ــاش ک ــه نگ ــه ا  . مظلومان ــم ب ــه دل ــا ت ــام ــوذ نی ــر يم ــ  يگ ــودم م  یخ
ــ یتــ یتــ نکــهیمثــل ا. دمیــخند  يجــد یلــیبــه بــاطن خــرابم بــرده بــود چــون خ یگــل هــم پ

 :گفت

حامــد بــه . هیــمظلوم يکنــه چــه بچــه  ینشناســدش فکــر مــ یهرکــ. رو خــدا نگــاش کــن تــو
 .کنم یم هتیتنب يبدجور یبکن یطونیجون بابات اگه باز ش
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ـ تـو ح  دمیـ گفتم و دو یچشم داد  ياول کـار  نیتـو گـودال آب کـه همـ     دمیـ و تـا زانـو پر   اطی
ـ       . گـل در اومـد   یت یت ـ  یبلـه موفـق شـده بـودم بـه قـول ت ـ   یت . بسـوزونم  شـمو یآت نیگـل اول

خـودمم بـاورم شـده بـود     . شـده بـودم   یآتـش افـروز حسـاب    هیـ بـه   لیکم کم تبـد  گهیحاال د
ـ  غیـ منجن هیـ اگه  بـه داد و هـوار    نکـه یبـدون ا . شـه  یکـارم بهتـر مـ    اداشـته باشـم حتمـ    یروم

ـ . طـرف خونـه عمـو غفـور     دمیـ گل توجه کـنم دو  یت یت ـ  یت ـ گلـم هنـوز داشـت تهد    یت  دمی
ــه تنبــ یمــا مــا. کــرد یمــ مــن کــه بزرگتــر از . اطــهیجــارو کــردن ح هشیدونســتم کــه تــه ت

بــه  دهیخونــه عمــو غفــور چســب. بــود دهیــفا یبــ دشیــاوناشــو تجربــه کــرده بــودم پــس تهد
ــه ــود ي خون ــابزرگ ب ــه رو از دور د. آق ــفرزان ــاز  دمی ــپلش ب ــل م ــرغ تپ ــا م ــه داره ب ــ يک  یم

ــه ــحال. کن ــا خوش ــون دادم  یب ــت تک ــراش دس ــم. ب ــرعکس س ــ هیب ــه نم ــربه  یک ــتم س خواس
. گفــت چشــم یمــ عیگفــتم ســر یمــ یآخــه هرچــ. اومــد یتــنش باشــه از فرزانــه خوشــم مــ

ــنم بــ  ــس ر  یم ــه ح ــتیجنب ــه ام مــ  اس ــت خف ــرد یداش ــان از روز . ک ــا ام ــم  يام ــه س  هیک
ــورپر ــک دهی ــ بایش ــه رو م ــودش  یو فرزان ــروه خ ــو گ ــرد ت ــواو. ب ــ الی ــد   یم ــو و محم شــد من
ـ  طونویشـ  هیحـق هـم کـه سـم    ال. دیرسـ  یزورمـون بهشـون نمـ    ییتنها  یفتـوکپ . داد یدرس م

ـ لول یخـودم مـ   يتـو فکـرا  . برابر اصل خودم بـود  ـ کـه د  دمی ـ     دمی . کنـه  یعمـو غفـور صـدام م
پــر ســوز و گــداز  یلــیخ شــهیدونــم چــرا بــرعکس هم ینمــ. ردزن عمــو هــاجر هــم بغلــم کــ

 ایــدن يکــه در حـق تمـام مردهـا    یانتیـ فرزانـه از فکـر خ   دنیــازم اسـتقبال کـرد خالصـه بـا د    
 میکرد يباهم باز یبعد از مدتها کل رونویپاك کرده بودم اومدم ب يکرده و سبز

 
. شــمیپ ادیــهــم م بایروز عصــر بــود کــه همــه اومــدن و مــن خوشــحال بــودم کــه شــک همــون

ـ دلم واسه د ـ  دنشی و .مـراقبش بـودم   شـه یبـا اونکـه سـنم کـم بـود امـا هم      . ذره شـده بـود   هی
ـ    ازیـ ل گنـده و سـربه هـوا ن   د یحـام  هیـ دونسـت هروقـت بـه     یاونم م تونـه   یداشـته باشـه م

ــه يرو ــاب کن ــ. مــن حس ــث شــده  نیهم ــودمســئله باع ــا حســاب ب ــا یت ــت دختره  ياز خجال
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ــعمــو محمــود در ب ــار همــه عج. ادی ــرفت ــو غر بی ــ بی ــود م ــفهم یشــده ب ــکــه همــه  دمی  هی
ـ  لمیتحـو  يادیـ ز ییجورا بـزرگ شـدنم و نشسـت و برخاسـت      يگذاشـتم بـه پـا   . رنیـ گ یم

نمونـده بـود کـه همـه      لیـ بـه سـال تحو   يزیـ چ. گـرفتم  لیـ کردن با آقابزرگ و خودمـو تحو 
ــا نشســتم و شــک . مین نشســتیدور ســفره هفــت ســ ــار باب ــن کن ــو بایم ــم پهل ــه . مــن يه عم

 یدونســتم کــه اصــال دل خوشــ یمــ. نشســت يمهســا هــم کنــار عمــو محمــود و زن عمــو پــر
ــه رو یتــ یخــاطر تــازش نــداره و فقــط بــه   یبــرام چشــمک. ارهیــخــودش نم يو آقــابزرگ ب
ــو واســه اش تکــون دادم کــهیزد و مــنم انگشــت کوچ ــت  . م ــه قرائ آقــابزرگ شــروع کــرد ب

ـ با ا. قرآن حـدس  . کـه بابـا رفتـه تـو فکـر      دمیـ د یخـوب مـ  . کـارش همـه سـاکت شـدند     نی
ــ ــان ها یم ــه مام ــزدم داره ب ــ دهی ــر م ــه یفک ــوی. کن ــوزناک که ــ یآه س ــا. دیکش ــا آق بزرگم ب

توپـو کـه در کـردن همـه بـه هـم       . سـال نـو رو خونـد    يگفتن ال اله اال هللا قرآنـو بسـت و دعـا   
. لحظــه بــودم نیــا يآخ کــه مــن مــرده . دیرســ ابزرگآقــ يدیــنوبــت بــه ع. گفــتن کیــتبر

ـ      شیپیشـ  يبایباالخره ج ـ  ! شـد  یانداختـه مـون پـر پـول م خوشـمزه رو   يپسـته   نیهنـوز اول
ــودم کــه ســرو صــدا  ــو کشــوند ب  ينخــورده ب  يدخترهــا و پســرها. رونیــبچــه هــا همــه مون

آقـابزرگو پشـت    يگـرفتن دسـت بـه کـار شـده و کـل روسـتا تـا خونـه           يدیـ ع يروستا برا
ــته و منتظــر ع ــســر گذاش ــد يدی ــ. بودن ــ یت ــل خ یت ــیگــل هــم مث ــان روســتا یل ــه  ییاز زن ب

وشـو  کـه بـه کمـک عمـه مهسـا ر      یرنگـ  يرفت و بـا تخـم مـرغ هـا    . بود بندیرسوم گذشته پا
ـ بچـه هـا کـه بـاز از ع    . دیکـرده بـود از راه رسـ    نیتـزئ  بـا یز يبا نقش و نگارهـا  ـ  يدی ـ  یت  یت

ـ  يو نقـل هـا   ینیریو تخـم مـرغ هـا و شـ     فتنـد گ کیـ و تبر دیـ شده بودنـد ع  ریگل غافلگ  یت
ـ بچـه هـا هـم از ا   . بـود  هیـ حـاال نوبـت بق  . گلو گرفتند یت ـ  يبهـار  زیـ و دل انگ بـا یروز ز نی  یب

ــد و از مــردا بینصــ ــه ع ينموندن ــ. گرفتنــد يدیــخون رفــتن کــه مــن و  یبچــه هــا داشــتن م
کــه  یرچــمــدت ه هیــدونســتم تــا  یمــ. تمیاجــازه رفــتن گــرف يو زار هیــهــم بــا گر بایشــک

بــا . هــم نبــود بــرام خــط و نشــون بکشــه دهیــمامــان ها گــهیحــاال د. گــه یبخــوام بابــا نــه نمــ
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ــون  ــرب زب ــم را    یچ ــارا رو ه ــو س ــعود و زن عم ــو مس ــعم ــردم یض ــتا. ک ــو يدس  يکوچول
ــک ــرفتم و رف بایش ــم گ ــرو محک ــا  تمی ــه ه ــع بچ ــو جم ــم . ت ــار س ــه کن ــتادهیا هیفرزان ــود س . ب
ترســناك  يحــاال مــن مونــده بــودم و اخمــا. شــشیدســتم و ول کــرد و رفــت پ عیســر بایشــک
از  يخبــر نکــهیامــا مثــل ا. چنــد روز قبــل مــون افتــادم بهــش لبخنــد زدم يدعــوا ادیــ. هیسـم 

ــود  ــازش نب ــن. س ــرام ــهیا يم ب ــو درب نک ــلجش ــ   ارمی ــتم پ ــو درآوردم و رف ــراش زبونم  شیب
 .محمد

ــارا   روز ــه ک ــوره واس ــا منصــور گفــت مجب ــه باب ــود ک ــره اصــفهان يبعــد ب ــه ب ــو . کارخون عم
ـ و بازد دیـ د يبـرا  دیـ مسعود و محمود هم با ـ   . رفتنـد  یمـ  دی ـ  شیمونـدن مـن پ ـ  یت واسـه   یت

ــرد   ي ــت ک ــر درس ــارا دردس ــو س ــعود و زن عم ــو مس ــک. عم ــون ش ــو   بایچ ــو ت ــم پاش ــه  هی
ـ      ـ اون قـدر گر . مـا بمونـه   شیکفـش کـرده بـود کـه پ تـا بـاالخره عمـو و زن عمـو رو      ردکـ  هی

 :گفت یاما زن عمو سارا با کالفگ. کرد یراض

ــداره، امــا اگــه دا یمامــان جــان اشــکال باشــه ــین ــان ،ی ــه، مام ــا یخال ــ يدیــع ییو باب ن دادن م
 .دارم یبرات نگه نم

 یتــ. کــردن هیــرو تــازه کــرد و بــاز شــروع کــرد بــه گر بایحــرف زن عمــو داغ دل شــک نیــا
 :و گفت دیرو بوس بایگل صورت شک یت

 .نکن گل دختر هیگل قربون اون اشکات بره، گر یت یت

ــرا ــ يب ــار از ا نیاول ــ نکــهیب ــ یت ــوس کــرد حســود بایگــل شــک یت ــه رو. شــد میرو ب  يامــا ب
ـ    . ارودمیخودم ن  بایشـک . قبـول کـرد   ادیـ بـر نم  بایدونسـت از پـس شـک    یزن عمـو سـارا کـه م

 . و زن عمو سارا رو بوس کرد دیهم خند

ـ  یکـس گـوش نمـ    چیبـه حـرف هـ    يشـد  يدختـر بـد   یلـ یهـا خ  یتو تازگ بایشک قـول  . یکن
 .ینکن هیبده که گر

 :درنگ به زن عمو سارا گفتم یب
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ـ   . کنـه  هیذارم گر یعمو من نم زن گـم مثـل مـن لبـاس      یشـما تنـگ شـد مـ     يرااگـه دلـش ب
ــ  رهنشــویشـه پ  یتنــگ مـ  یمامـان  يآخـه مــن هروقـت دلـم بــرا   . شـما رو بغـل کنــه    یبغـل م
 .کنم تا خوابم ببره

بغلـم   اوردیـ آخـرش هـم طاقـت ن   . نگـام کـرد   گـه یجـور د  هیـ دونم چـرا زن عمـو سـارا     ینم
 :کرد و گفت

 .یکن یمراقبت م بایو از شک یشجاع یلیتو خ... زمیدونم عز یم

بــدن مــادرش  يبــه گرمــا ازیــاونــم مثــل مــن ن. نبــود ندیخوشــا بایشــک يبــرا ادیــاول ز شــب
شـده بـود چـون چنـد      ریـ د یلـ یخ یمونیپشـ  يامـا بـرا  . داشت تا ببوسدشو بـراش قصـه بگـه   

ـ   . گذشـت  یاز رفتن پدر و مادرش مـ  یساعت ـ  یتنهـا ترفنـد ت بـود کـه کنـارمون     نیـ گـل ا  یت
ـ   بایشــک. میدیکشـ دراز  دو طـرفش  یبخوابـه مـا هــم بـا خوشــحال     یبــ یدستشـو دور گــردن ب

 :گل حلقه کرد و گفت

 .بودم دهیگل نخواب یت یت شیجون من تا حاال پ آخ

 :گفتم ارمیکه کم ن نیواسه ا منم

 .گل خودمه یت یببر کنار ت دستتو

ـ . بـود تـا داد و هوارمـون بـره هـوا      یجمله کـاف  هی نیهم ـ  یت دسـت   ریـ گـل کـه داشـت ز    یت
 :شد گفت یما خفه م يکوچولو يها

ـ  گـه ید دیـ دسـتاتونو از دور گـردنم بـاز نکن    اگه ـ  یت ـ  یت سـرش   نیمونـه کـه بخـوا    ینمـ  یگل
 .دیبا هم دعوا کن

ــا هــر ــ  ییدوت ــا کــج خلق ــون ب ــ یم ــ یدســتامونو از دور گــردن ت ــا  میگــل جــدا کــرد یت و ب
ــاز ــد يلجب ــ. میاز هــم روبرگردون ــ یت ــل در حــال یت ــه پشــت خواب  یگ ــه ب ــک ــه  دهی ــود و ب ب

ــقف خ ــس ــدون ا رهی ــود ب ــهیب ــ نک ــه ه ــتا   چیب ــو دس ــتامونو ت ــه دس ــاه کن ــدامون نگ ــم  يک ه
ــت ــ. گذاش ــا ا  ینم ــرا ب ــم چ ــدون ــ  نی ــاس بزرگ ــارش احس ــرد یک ــ. مک ــاس کس ــه  یاحس ک
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 یتــ. نبــودم يکفــر بایاز دســت شــک گــهیحــاال د. بهــش دادنــد تــا ازش مراقبــت کنــه يزیــچ
 یاعتراضــ چیهــ دیــد یوقتــ. نــوه هــاش ســازش کنــه نیبــ يگــل خــوب بلــد بــود چطــور یتــ
 :گفت میکن ینم

ـ  يتـو خونـه   . دیـ وقـت بـا هـم قهـر نکن     چیه ـ  یت رو  یکـس حـق نـداره از کسـ     چیگـل هـ   یت
 .برگردونه

ـ          یجملـه کـاف   کی نیهم ـ  یبـود تـا هـر دو تـامون بـه آغـوش گـرم و مهربـان ت گـل پنـاه    یت
 .میببر

ــر ــ  دفت ــه اش را ب ــس بخــار گرفت ــا کــرد  یرا بســت و نف ــوا ره ــه . هــدف در ه ــتانش را ب دس
ــا ا شــدت اطــراف بــه بــدنش  ياز هجــوم ســرما یکــار کمــ نیــدور بــازوانش حلقــه کــرد و ب
ــوگ ــاز يلبخنــد. کــرد يریجل ــبش جــا خــوش کــرد  يگوشــه  گوشیب ــوب . ل آن شــب را خ

ـ  یمـ  ادیـ به  ـ  یآورد ت کـرده   دیـ بـود و تاک  شـته را در دسـت هـم گذا   شـان یگـل دسـت ها   یت
تنـگ شـده بـود مـاه      شیهـا  یبچگـ  يهمبـاز  يدلـش بـرا  . وقت بـا هـم قهـر نکننـد     چیبود ه

 یوقـت رفـتن غـم نگـاهش را خـوب حـس کـرده بـود غمـ         . نداشـت  يها بـود کـه از او خبـر   
 .غمنک یمبهم غم

 
 

ــا روز ــک يبعــد و روزه ــه ا بایبعــد ش ــا ا  يلحظ ــا نگذاشــت ت ــورش را تنه ــت رنج ــهیدوس  نک
ــان عز  کیــآن  ــه ســرعت گذشــت و زم ــه   مــتیهفتــه هــم ب ــه خان ــه ب  يپــدر و مــادر فرزان

ــ  .دیخــدا فــرا رســ ــرادر و خــواهرش حت ــه ب ــر خــالف انتظــار فرزان ــه خودشــان زحمــت  یب ب
ــه ســوباتان ب داشــت فرزانــه را آرام کنــد و  یعســ نیغمگــ یهــاجر بــا چشــمان. نــدیایندانــد ب

ـ    . قلمـداد کنـد   امدنشـان ین هیـ گرفتار بـودن فرزنـدانش را توج   دانسـت   یامـا فرزانـه خـوب م
ــه دل ــک ــل لی ــا یاص ــت   نی ــود اوس ــدن خ ــه رو برگردان ــرا. هم ــواهرش او را نمــ ب  یدر و خ

ـ . بـود  ریبـود کـه انکـار ناپـذ     يزیـ چ نیـ خواستند ا داده  صیکـه خـوب و بـد را تشـخ     یاز وقت
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ــو امــا حما ننــدیب یمــزاحم مــ کیــبــود خــواهر و بــرادرش او را بــه چشــم  دهیــمبــود فه  تی
باعـث شـد کـه خـواهر و بـرادرش بـه کـل بـا          نیـ پدر و مادر هرگز از او سـلب نشـد و ا   يها

بـه   گـاه یفرزانـه بـود کـه گـاه و ب     نیـ پدر و مادر و خواهر کوچک شـان قطـع رابطـه کننـد و ا    
ــد ــ دنی ــا م ــاس م  یآنه ــت و التم ــردیرف ــه د ک ــب ــادر پ  دنی ــدر و م ــانیپ ــدیایب رش ــک . ن ش

ــا   ــت بچــه ه ــدت از دس ــه ش ــادر ب ــته شــده اســت  شینداشــت م ــدر و . دل شکس آن شــب پ
ــادر فرزا ــم ــه، ت ــ ین ــک یت ــل و ش ــانواده  بایگ ــک يو خ ــفره  انفری ــان س ــت  يرا مهم ــر محب پ

گذاشــت چــرا کــه  دنیــتپ يبنــا بایو احســان قلــب شــک انفریــبــا ورود خــانم ک. شــان کردنــد
ــا ــ نی ــ نیاول ــذا    وردبرخ ــب ک ــس از آن ش ــه پ ــان و فرزان ــران   ییاحس ــود و او در دل نگ ب

ــود  ــم ب ــا ه ــورد آن دو ب ــه خ  . برخ ــارش فرزان ــالف انتظ ــر خ ــا ب ــیام ــول یل ــان  یمعم ــا احس ب
صــرف شــد  نیدلنشــ یشــام در ســکوت. احســان هــم مثــل فرزانــه برخـورد کــرد . روبـرو شــد 

 کیــهرقــدر کــه زمــان رفــتن نزد. از مهمــان هــا شــدند ییرایمشــغول پــذ بایو فرزانــه و شــک
گذشــت و بــاالخره پــدر و  گــرید یســاعت. شــد یهــم بزرگتــر مــ شــد بغــض فرزانــه یتــر مــ

تـاب و تحمـل از    گـر یفرزانـه کـه د  . شـدند  یخـداحافظ  يدر دسـت آمـاده    یمادر بـا چمـدان  
ســر پــدر و مــادرش گرفــت و آنهــا بــا  يقــرآن را بــاال. شــد ریکــف داده بــود اشــکش ســراز

ـ . رفتنـد  نییاو از پلـه هـا پـا    ریـ خ يدعا ـ  یت ام تـالش خـود را بـه    تمـ  انفریـ گـل و خـانم ک   یت
ـ       رو بــه  انفریـ خـانم ک . آرام کننـد  خـت یر یامـان اشـک مـ    یکـار بـرده بودنـد فرزانـه را کـه ب

 :پسرش کرد و گفت

بـاز   میگـ  یمـ  یمـا کـه هـر چـ     یفرزانـه رو آروم کنـ   یبتـون  دیشـا  ایـ جـان مـادر تـو ب    احسان
 .کنه یم هیگر

 :شد و گفت کیبود به آنها نزد دهیکه تا حاال خود را کنار کش احسان

 ؟یچ يبرا هیگر فرزانه
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ــن دل ــه از ش ــدا دنیفرزان ــا شیص ــتپ يبن ــت دنی ــمان . گذاش ــا چش ــرد و ب ــد ک ــر بلن ــه  یس ک
چشـمان   دنیـ قلـب احسـان از د  . مهربـان او زل زد  يحـاال سـرخ سـرخ شـده بـود بـه چهـره        

 :او فشرده شد و گفت نیو غمگ انیگر

 .میحاضر شو تا همراه پدر و مادرت بر برو

ــاز  احســان پــس و ــدعنق کی ــه اخــم و ب ــان دانشــجو  یهفت ــر لب ــجــوانش د يلبخنــد را ب . دی
 :پدر فرزانه گفت

ــ  مـزاحم  از اونجــا . و تـا سـر جــاده برسـونه    ادیــب یـی دکتـر، قــراره پسـر کربال   میشـ  یشـما نم
 .میکن یم شیکار هیهم تا شهر خدابزرگه 

 :گفت بایز یتیبا جد احسان

 .دیالبته اگه بنده رو قابل بدون. رسونمتون یخودم م دیرو هم نزن حرفش

 :کرد و گفت ینیسخنان او عقب نش دنیاز شن غفور

 . دکتر دیما رو شرمنده نکن نیاز ا شتریب

 جیگــ يبـود کـه احســان بـا لبخنـد     رهیــبغـض آلـود بــه تعارفـات آنهـا خ     يبـا لبخنــد  فرزانـه 
 :گفت

 .گهیبرو آماده شو د يسادیچرا وا پس

ــ   و ــازه ب ــه ت ــه ک ــاعت   فرزان ــد س ــت چن ــرار اس ــود ق ــده ب ــتریب یاورش ش ــدر و   ش ــار پ در کن
ــا خوشــحال  ــادرش باشــد ب ــاال   یم ــا ب ــه دســت دوســتش داد و دوان دوان از پلــه ه قــرآن را ب

 :با رفتن او مادرش گفت. رفت

ترســم  یمــ. چنــد هفتــه تنهــا باشــه نیــنــذار تــو ا. دختــرم، جــون تــو و جــون فرزانــه بایشــک
 . الیفکر و خبره تو  شتریباعث بشه ب ییتنها

 :بغض گرفته گفت ییبا صدا بایشک

 .دم زن عمو اجازه ندم آب تو دلش تکون بخوره یقول م بهتون
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 :بدهد يبود که او را دلدار انفریبار نوبت خانم ک نیمادر فرزانه هم درآمد و ا اشک

 ادیــاز دســت منــو احســان برب يدم هرکــار یهــاجر جــان بهــت قــول مــ یهســت یچــ نگــران
 .میفرزانه انجام بد يبرا

 :و گفت دیرا بوس انفریصورت خانم ک گرید يفرزانه بار مادر

دلــم  گــهید دهیکشــ یســخت یلــیبچــه بــا ســن کمــش خ نیــا. کمتــون نکنــه ياز خــواهر خــدا
 . نبودن ما هم بشه رنج و عذابش الیخواد فکر و خ ینم

ــا ظــاهر  هنــوز ــه ب ــود کــه فرزان ــه آن هــا م يحرفشــان تمــام نشــده ب لحــق شــد و آراســته ب
ـ از همـه حالل  گـر ید يبـار  نکـه یآقـاغفور و هـاجر پـس از ا    سـاعت  . شـدند  یگرفتنـد راهـ   تی

ــنزد ــ   کی ــاه رس ــه فرودگ ــه ب ــود ک ــرش را رو . دندیدوازده ب ــه س ــانه  يفرزان ــادرش  يش م
ـ ا يرا متوجـه   نیرینالـه و آهـش سـا    يامـا گـه گـاه صـدا    . گذاشته و به خـواب رفتـه بـود     نی

معصــوم دختــرش  يغفــور برگشــت و بــه چهــره . نــدیب یکــرد کــه کــابوس مــ یموضــوع مــ
 :سر داد و گفت ینگاه کرد آه دردناک

 .نا آرام کرده يطور نیتنه مو ا ينگذره که پاره  شیاز باعث و بان خدا

ــان ــاو  احس ــام کنجک ــا تم ــرج   يب ــود ت ــه ب ــنش نهفت ــه در ذه ــانوادگ حیک ــائل خ  یداد در مس
 :ش کرد و رو به احسان گفتدخترش را نواز يهاجر نرم گونه . نکند یشان دخالت

ـ   يبا همه  فرزانه ـ ا. کنـه  یبچه هام فـرق م بچـه اون قـدر دلسـوزه کـه حاضـر شـده تمـام         نی
ـ البتـه مـن و پـدرش بارهـا بـه خـاطر ا      . رهیـ بگ دهیـ خودشـو بـه خـاطر مـا ناد     يشانس هـا   نی

 یتــاب یبــ. خــواد مـا رو تنهــا بــذاره  یداره نمــ دهیــامـا اون عق  میکـارش بهــش اعتــراض کــرد 
 یمنــو نگــران مــ نیــبــه مــا وابســته اســت و ا یلــیاون خ. بــود نیهــم بــه خــاطر همــ امشــبش

 .کنه

ــان ــاه احس ــاه از دورن آ ینگ ــهیکوت ــواب ند  ن ــز او را در خ ــداخت هرگ ــه او ان ــب ــود و  دهی ب
ــه پــدر و مــادر فرزانــه را همراهــ       ــحال بــود کــه   . کنــدیم یحــاال خوشــحال بــود ک خوش
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ــاز يدانشــجو ــودبش را در خــواب هــم د گوشیب ــو م ــرا. دهی ــه ب ــود و  شیفرزان ناشــناخته ب
 :افکار پراکنده اش نظم داد و گفت هب. کرد یم نیجسور را تحس يناشناخته  نیاو ا

مــن . تونــه تحمــل کنــه یچنــد هفتــه رو هــم مــ نیــمطمئنــا ا. هیــدختــر فــوق العــاده ا فرزانــه
 .دم اجازه ندم تنها بمونه یقول م

ــور ــرد  غف ــکر ک ــاال د. از او تش ــریح ــدوده گ ــد  ي وارد مح ــده بودن ــاه ش ــدا . فرودگ ــا ص  يب
ــه  ــب  يچشــمانش را گشــود و لبخنــد یمــادر، فرزانــه بــه ســخت ينــوازش گون خجــول بــر ل

 :نشاند و گفت

 .باهاتون باشم اما خوابم برد شتریمثال اومده بودم تا ب دیببخش

 :نگاه پر مهربانش را به او دوخت و گفت پدر

 .میشو تا بر ادهیحاال پ. ينداره دخترم خسته بود یبیع

 :روبه مادرش کرد و گفت یچند قدم برنداشته بودند که فرزانه با خوشحال هنوز

 . بچه ها اومدن نیاونجا رو بب مامان

ــاجر ــاز د ه ــوق ر  دنی ــک ش ــدانش اش ــتیفرزن ــر دو خ ــانیو ه ــت  ش ــوش گرف . را در آغ
 یهمــه ابــراز احساســات آن هــا نگــاه مــ نیــاحســان هــم از آن هــا کنــاره گرفتــه بــود و بــه ا

 :شد و گفت کیسکوت همراه با لبخند او شد به او نزد يفرزانه که متوجه . کرد

 . کنم یخوام شما رو به بردار و خواهرم معرف یم دیایب د؟یستادیچرا تنها ا استاد

ــذ و ــان پ ــت زده   رفتیاحس ــمان به ــل چش ــ   يو در مقاب ــا معرف ــه آن ه ــور ب ــدان غف  یفرزن
 شد

 
ــاعت ــ    یس ــرا رس ــتن ف ــان رف ــت و زم ــوش    . دیگذش ــگ در آغ ــادرش را تن ــدر و م ــه پ فرزان

 :گوشش زمزمه کرد ریهاجر ز. ختیر یپروا اشک م یگرفته و ب
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 يکـردم فقـط بـرا    یکـه دعـوات مـ    ییبـه خـدا وقتـا   . برات کم گذاشتم حاللـم کـن مـادر    اگر
 بچه هاشو بخواد؟ يکه غصه  هیخودت بود واال کدوم مادر

 :و گفت دیبوس هق هق کنان دست مادر و سپس پدرش را فرزانه

 . عمر دارم خاك پاتونم تا

تلــخ و پــر از شــک بــاالخره پــدر و مــادر  یقیپــس از دقــا. آن دو شــد ي هیــبــاز باعــث گر و
ــا        ــت تــا در نبــود آنه ــد و حــاال فرزانــه فرصــت داش . زدیــاشــک بر ریدل ســ کیــرفتن

ــرارها ــ یکــی شیمانــدن پــ  يبــرادر و خــواهرش بــرا   ياص بــود و او  دهیــفا یاز آن دو ب
ــرج ــازگردد    حیت ــوباتان ب ــه س ــان ب ــراه احس ــ. داد هم ــادر،    یم ــدر و م ــود پ ــت در نب خواس

 :و گفت دیکش ياو را به کنار یفرزاد با کالفگ. خوب از خانه شان مواظبت کند

 يکــه حاضــر گــذرهیقــدر خونــه بــرادرت بهــت بــد م نیــا یعنــی يفکــر یبــ نقــدریچــرا ا تــو
 خونه؟ يبرگرد بهیمرد غر هیوقت شب با  نیا

 :آشفت و گفتبر فرزانه

ـ از ا منظورت ـ بهتـره از ا . مونهیتـازه همسـا  . اون اسـتادمه  ه؟یـ حرفـا چ  نی بـه بعـد قبـل از     نی
 .فرزاد یخوب فکر کن یبزن یحرف نکهیا

 :زد و گفت گارشیبه س یپک تیبا عصبان فرزاد

 .ما يخونه  اینکن فرزانه ب يلجباز

 :لرزان گفت ییکرد و با صدا بغض

ـ هنـوز  . خـواد بـا مـن رفتـار کنـه      یخونه ات تا زنت هرطور کـه دلـش مـ    امیب نرفتـه چـه    ادمی
 .سر من و مامان آورد ییبال

 :نگاهش کرد و گفت یبا کالفگ فرزاد

 ؟يدار نیبا مه یچه مشکل تو
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 یشــکل ممکــن حــس مــ نیحــاال بــه تلــخ تــر نینبــود پــدر و مــادرش را از همــ. بــود خســته
 :کالفه و کشدار گفت. کرد

 . خودمون يخوام برم خونه  یفرزاد دست از سرم بردار م يوا

ـ  ایـ گو. بـود  شـه یآرام تـر از هم  فرزاد تـازه وارد حفـظ    ي بـه یغر نیـ خواسـت در مقابـل ا   یم
 :داشت آرام باشد گفت یکه سع ییجهت با صدا نیبه هم. آبرو کند

 .هیفهم يخونه  برو

 .فرزانه قصد کوتاه آمدن نداشت اما

 .خودمون يخونه  خوام برم یفرزاد م ـ

 :رساند گفت یم هیکه خود را به فهم یدر حال فرزاد

 .سرتق يبه جهنم دختر برو

بـا محبــت   یحتــ یخــالء عـاطف  نیـ گــاه محبـت آن دو را بــه خـود حــس نکـرده بــود و ا    چیهـ 
ــ يهــا ــدر یب ــود  غی ــران نشــده ب ــم جب ــادر ه ــدر و م ــا صــدا . پ ــش شکســت و ب بغــض  ییدل

 :گرفته گفت

ــر ــه  نیآف ــتت درد نکن ــوز ه. داداش دس ــیهن ــده ا یچ ــنش ــور نی ــت   يط ــا خواهرکوچک ب
 . یزن یحرف م

منتظـر جـواب بـرادر و خـواهرش بمانـد خـود را بـه احسـان کـه           نکـه یرا گفت و بـدون ا  نیا
ــله ا ــدان دور ا  يدر فاص ــه چن ــتادهین ــاند  س ــود رس ــال. ب ــل    یدر ح ــت در مقاب ــه زحم ــه ب ک

 :کرد گفت یمقاومت م شیاشک ها زشیر

 .که منتظرتون گذاشتم دیمنو ببخش دیبا

 :را باز کرد و گفت لیبه او کرد و بدون حرف در اتومب ینگاه مشکوک احسان

 .هیکاف یکه اومدنت باعث شد آروم بش نیهم ستین مهم

 :نشستن فرزانه در را بست و گفت با
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 .میر یکنم بعد م یبده از برادر و خواهرت خداحافظ اجازه

دوسـتانه بـر    يلبخنـد . دیـ خـود د  یکه به پشـت سـر برگشـت فـرزاد را در چنـد قـدم       نیهم
ــه او بــه ش. لــب نشــاند ســمت فرزانــه ضــربه زد تــا او را از  ي شــهیامــا فــرزاد بــدون توجــه ب

کـه در هـم گـره     ییداد و فـرزاد بـا اخـم هـا     نییرا پـا  شـه یفرزانـه ش . حضور خود مطلع کنـد 
 :خورده گفت

ــفهم ــیگفــت بهــت بگــم خ هی ــه یقدرنشناســ یل ــ . فرزان ــادر و ازمــون گرفت ــدر و م ــام . یپ تم
 ...يمحبت شون صرف تو

ــا ــت زده   ام ــمان به ــره   يچش ــان و چه ــزده  ياحس ــه   يغم ــه او را از ادام ــرفش  يفرزان ح
 یآن دو باشــد بــه خــود تکــان یخواســت شــاهد جنــگ لفظــ یاحســان کــه نمــ. منصـرف کــرد 

 :داد تا برود اما فرزاد گفت

 .نفرایک يآقا دیبمون لطفا

 :اش بود گفت یکه گواه ناراحت ییبا اخم ها احسان

 .داشته باشه یشما به من ربط یکنم مسائل خانوادگ ینم فکر

 :بر لب نشاند و گفت يپوزخند فرزاد

 دیـ شـب تـون بزن   مـه یاز خـواب ن  دیشـد  یبهتـون گفتـه کـه راضـ     یمـن چـ   ي وونهید خواهر
 د؟یکن یو اونارو همراه

 :برافروخته فرزانه انداخت و گفت يبه چهره  ینگاه احسان

 .باشه یکاف نقدریکنم تا هم یحق داشتند فکر م یلیغفور به گردن من خ آقا

 :روبه خواهرش نمود و گفت فرزاد

 .میگرفت یبسه هرچقدر اللمون. میکن یتو روشن م فیپدر و مادر برگشتند تکل یوقت

ــرزاد ــترشین ف ــه    ش ــب فرزان ــر قل ــرد و بــ   يرا ب ــت زده وارد ک ــهیدون ابه ــان  نک از احس
 . کند رفت یخداحافظ
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 .خوام یخاطر رفتار بد برادرم ازتون معذرت م به

 شیشـکل ممکـن از گلـو    نیفرزانـه بـود کـه بـه دردمندانـه تـر       يبغـض گرفتـه    يصـدا  نیا
ــا   ــرف ه ــوك ح ــان را از ش ــد و احس ــارج ش ــرزاد ب يخ ــف ــ. آورد رونی ــ یب ــرف ماش را  نیح

 .دور زد و سوار شد و به راه افتاد

ــ  یبــود کــه بــ یاعتسـ  چشــم نگــاهش را بــه  يرانــد و گــه گـاه از گوشــه   یحـرف در جــاده م
ــه مــ  ــت یفرزان ــرش را رو. دوخ ــت يس ــندل یپش ــود   یص ــته ب ــمانش را بس ــته و چش . گذاش

 :فرستاد و گفت رونینفس کالفه اش را با صدا ب

 ؟يداریب

ــه ــدون ا فرزان ــهیب ــان داد    نک ــرش را تک ــد س ــاز کن ــمانش را ب ــ. چش ــت چ ینم ــخواس  يزی
ـ بگو يمطمـئن بـود اگـر کلمـه ا    . دیبگو احسـان  . خواهـد کـرد   شیرسـوا  شیلـرزش صـدا   دی

 :گفت

 ؟يبا من قهر ؟یزن یحرف نم چرا

 :گفت نیغمگ ییتوانست سکوت کند چشمانش را گشود با صدا ینم گرید

 .وقت با شما قهر نکردم چیه من

لــبش را بــه  يکــه گوشــه  ياحســان مهربــان تــر از چنــد ســاعت قبــل شــد و بــا لبخنــد نگــاه
 :سمت باال کج کرده بود گفت

 ؟یساعته که ساکت کیچرا  پس

 :جابه جا شد و گفت شیدر جا فرزانه

 . ذهنم خسته است دیدونم شا ینم

ــا ــتانش رو ب ــه ا    يانگش ــود و ب ــه ب ــرب گرفت ــان ض ــفرم ــ  نی ــر کالفگ ــکل ب ــه  یش اش غلب
 .کردیم

 .سوال ازت بپرسم هیتونم  یم
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خواســت بدانــد از او؟ هرچــه کــه بــود  یچــه مــ. اســتادش دوخــت جیرا بــه نگــاه گــ نگــاهش
 :قدرنشناس نباشد گفت نکهیا ياما برا. نبود ندیخوشا

 .بله

 :گفت یناگهان یلیسکوت کرد خ يا هیچند ثان نکهیپس از ا احسان

 بوده؟ یتو و بهزاد چ نیب

ــه  دیرا پرســ ســوالش ــم نگــاه يو از گوش ــه دانشــجو  یچش ــاه ب ــداخت يکوت ــوزش ان . مرم
محــض اطــراف  یکیخــود را ببــازد نگــاه گــنگش را بــه جــاده و تــار نکــهیامــا فرزانــه بــدون ا

 :دوخت و گفت

 .تونم بگم ینم

خواســت از  یمــ. دانســت یرا نمــ یهمــه کالفگــ نیــا لیــخــودش هــم دل. کالفــه بــود احســان
کالمــش را  تیبــه زحمــت عصــبان. بدانــد امــا فرزانــه راه کمــک بــه او را بســته بــود شــتریاو ب

 :کنترل کرد و گفت

 چرا؟

 :تفاوت گفت ینگاهش کرد و ب نیسنگ فرزانه

 .خوام با فراموش کردن اون چه برمن گذشته در گذشته دفنش کنم یم چون

 کیـ احسـان   ياز گذشـته گفتـه بـود بـرا     یکـه کمـ   نیهمـ . شـده بـود   کیـ قدم به او نزد کی
ــپ ــمگ يروزی ــ  ریچش ــاب م ــه حس ــابرا یب ــد بن ــدون ا نیآم ــهیب ــاتش را تحر نک ــاحساس  کی

 :کند گفت

 .انتیهم به اطراف یرسون یم بیهم به خودت آس ينطوریا اما

ــه ــاز   يپوزخنــد فرزان ــا انگشــتان دســتش ب ــر لــب نشــاند و همــان طــور کــه ب ــ يب کــرد  یم
 :گفت

 .مو برنجونم انیکه اطراف ستمیقدر خودخواه ن نیخودمو آزار بدم اما ا دیشا
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ــا ــرا فراتــر گذاشــت با پ ــ دی ــبا دیســنج یاو را م ــا بفهمــد آســتانه  یاو را محــک مــ دی  يزد ت
 .تحملش چقدر است

ــ ونیرفــتن مــدام هــذ وقــت ــود. یگفتــ یم پــدر و  نیغمگــ يامــا مــن چهــره  يتــو خــواب ب
 اد؟یحد از بهزاد بدت م نیچرا تا ا. دمیمادرتو خوب د

کــه بــر ســر او خــراب شــده بودنــد  ییلــرزان و اخــم هــا ییبــا صــدا یکالفــه و عصــب فرزانــه
 :گفت

 .دیحرف بزن گهید زیچ هیشه خواهش کنم در مورد  یم

ــ تنــد ــود ب ــاخت یرفتــه ب اش را  یو نفــس عصــب دیاز صــورتش کشــ یمــین يدســتش را رو اری
 :فرستاد و گفت رونیب

 شروع خوبه؟ يبه نظرت برا. بود یبگو چرا برادرت از دستت عصبان خب

ـ ا. سماجتش به خنـده افتـاد   از بـود کـه اسـتاد کنجکـاوش تـا سـر از        افتـه یدر یرا بـه خـوب   نی
ــاجرا ــدگ يم ــاو در ن یزن ــردار ن  اوردی ــت ب ــتیدس ــه او   . س ــده اش را ب ــذه کنن ــد مواخ لبخن

 :دوخت و گفت

 .نه استاد دانشگاه دیشد یبازپرس م دیبا شما

 :زد و گفت يلبخند احسان

 فضولم؟ نقدریا یعنی

 :گذاشت و گفت یصندل یپشت يو باز سرش را رو دیکش یآه فرزانه

 .گشتم یبرنم یوقت به زندگ چیکنم کاش ه یفکر م یگاه

ــچ ناخواســته ــه رو   يزی ــه نگــاه کنجکــاو احســان را ب ــود ک ــان آورده ب ــت  يرا برزب خــود ثاب
ــد ــود . دی ــته ب ــار گذش ــار از ک ــاظر ب . ک ــه من ــم ب ــچش ــت رونی ــه  . دوخ ــت ک ــک نداش ــا ش ام

هــم  يبزنــد چشــمانش را رو یهــد حرفــبخوا نکــهیبــدون ا. کنــد یاحســان هنــوز نگــاهش مــ
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چشـمانش   لیـ بـا توقـف اتومب  . بمانـد  نکنجکاوانـه اسـتادش در امـا    يگذاشت تـا از نگـاه هـا   
 :گفت اریاخت یب. بودند انفریک يدر خانه . را گشود

 حاال چطور تنها تا خونه برگردم؟ دینکرد دارمیب چرا

 .یما بمون شیمادر اصرار داشت امشبو پ. يبگرد ستین الزم

ــه از شــن یتکــان ــا دنیکــه فرزان ــر خــورد را بــه خــوب نی ــه رو یخب ــاحســاس کــرد امــا ب  شی
 :و گفت اوردین

 .یکنم درست باشه که تنها تو خونه بمون ینم فکر

خجالــت زده  ایــاســت  نیغمگــ دیــشــد فهم یکــه حــاال نمــ یو چشــمان یبــا دســتپاچگ فرزانــه
 :به او زل زد و گفت

 .عادت دارم ییمن به تنها اما

 :شد و گفت ادیپ لیز اتومبا احسان

ـ مـا رو بـا قـدوم تـون منـور کن      ي رانـه یحق يامشـب کلبـه    هی حاال  ینمـ  يدور يخـانم جـا   دی
 .ره

ـ از او پ تیـ هم بـه تبع  فرزانه شـد و همـان طـور کـه همچـون کودکـان بـه دنبـالش قـدم           ادهی
 :گفت یداشت با آشفتگ یبر م

 .استاد دینکن یکنم با من شوخ یم خواهش

کــه تنــد و  هیــثان یبــا مشــت يســاعت از شــب، در ســاعت ســه و انــد نیــدر ا. ســتادیا احســان
 دهیرسـ  شـان یمـچ پا  يکـه انـدازه    یسـوباتان و برفـ   ظیرفـت در آن مـه غلـ    یتند به جلـو مـ  

ــا دانشــجو یگرفتــه بــود و مــ شیبــود در آن ســرما، بــاز  گوشــشیمرمــوز و باز يخواســت ب
ــ ــاز یکم ــد يب ــهتابســتان فرزا طنتیدلــش شــ. کن ــ ن ــدش از ا. ســتخوا یرا م ــلبخن همــه  نی

 : تر شد و گفت قیافکار پر شرارت عم

 شد دوباره شدم استاد؟ یچ
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 :کرد شینگاهش کرد و ملتمسانه صدا یجیفرزانه با گ طفلک

 .دکتر

ــاد يرا در چهــره  یشــانیخواســت پر یهنــوز مــ نــه ــدیبب يدختــر محجــوب آب ــ. ن  یهنــوز م
ــ ــق نگــه دارد  نیخواســت او را در زم ــوا معل ــ. و ه ــا کی ــرو يت ــان   شیاب ــا هم ــاال داد و ب را ب

 :اش بود گفت یشگیلبخند کج که عادت هم

 دکتر؟

 :گفت یبا درماندگ فرزانه

 .سرده نجایا انفریک يآقا

 :لبخندش را پنهان کند گفت نکهیجلوتر رفت و بدون ا یبار کم نیا

 انفر؟یک يآقا

 .دیتپ یم شهیاز هم شیو ب يشده بود قلبش به تند جیگ فرزانه

 .صداتون کنم یچ دیدونم با ینم گهید دیا سربه سرم نذارخد تورو

 !!!احسان

صــورت خنــدان و  ينگــاهش بــر رو. ســخت کــرد شیرا بــرا دنیاحســان نفــس کشــ جــواب
 :و گفت دیاحسان خند. او ثابت ماند طنتیپر از ش

 .مادر منتظره میبر ایب

ـ و بــا احت رفتیپــذ عانـه یمط  يکنــار بخــار يکاناپــه  يرو انفریـ خــانم ک. وارد خانــه شــدند اطی
آرام خــود را بــه او رســاند و در کنــارش زانــو زد و  ییاحســان بــا قــدم هــا. بــود دهیدراز کشــ

ـ و بـا ا  دینرم دسـت مـادرش را بوسـ    ـ      نی ـ  شیکـار باعـث شـد فرزانـه او را ب  سیسـتا  شیاز پ
 :خواب آلود گفت ییبا صدا انفریخانم ک. کند

 د؟یاومد باالخره

 .دیبنش شیجا به او کمک کرد تا در احسان
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 مادر؟ يدیخواب نجایا چرا

 :نگاه مهربانش را به او و سپس به فرزانه دوخت و گفت انفریک خانم

 .زمینکن عز یبیجلو فرزانه جان غر ایب. شما بودم منتظر

 :شد و گفت کیخجالت زده به او نزد يبا چهره ا فرزانه

ــاور ــکن ب ــا دی ــه آق ــن ب ــک يم ــ  انفری ــه م ــتم ک ــه  یگف ــا ا يرم خون ــون ام ــول  شــونیخودم قب
 :شد و گفت گوشیاحسان باز باز. نکردن

 !! انفر؟یک يآقا

لبخنــد عجــولش را مهــار کــرد . کـرده بــود  ریاو را غــافلگ یکــاف يامشــب بــه انــدازه  احسـان 
 .و نگاه گنگش را به او دوخت

 :پسرش زد و گفت يبه شانه  يضربه ا انفریک خانم

 .نکن احسان جان تشیاذ

 بشیــآورد لبخنــد عج یکــه کــتش را در مــ یبــاال انــداخت و در حــال يانه اشــ دیــالق احســان
 :کرد و گفت یبار در آن شب به فرزانه ارزان نیچندم يرا برا

 .اش هستم نه استادش هیکه من االن همسا رفتهیخانم جوان هنوز نپذ نیا

ــته ــود و ا خس ــب ــره اش نما  نی ــزء چه ــزء ج ــاز ج ــود انی ــت زده  . ب ــرمنده خجال ــه ش فرزان
 :گفت

ــاز خوابتــون زد. کــه مــزاحم شــما شــدم دیرو خــدا ببخشــ تــو خــانم  نطــوریشــما هــم هم. دی
 .من برم خونه مون دیاگه اجازه بد. انفریک

 :نگاه مادرانه اش را به او دوخت و گفت انفریک خانم

 ییتنهـا  یتـون  یمـ تـو کـه ن  . نجـا یا اردتیـ دختـرم؟ مـن از احسـان خواسـتم ب     هیـ حرفـا چ  نیا
 .ما بمون شیچند هفته رو شبا پ نیا. یتو اون خونه بمون

 :که حاال به تقال افتاده بود گفت فرزانه
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 .شمیپ ادیم بایشک. باعث مزاحمت تون بشم نیاز ا شیخوام ب یتورو خدا نم نه

ـ  یتعارف مـ  چرا ـ ا یکن بعـدا هـم   . حرفـارو ول کـن   نیـ حـاال ا . خواسـت پـدر مـادرت بـود     نی
 .خوام اتاقتو نشونت بدم یم ایب. میدر موردش بحث کن میتون یم

 :هنوز مردد بود که احسان گفت فرزانه

 .که کنار اتاق شماست مناسب باشه یکنم اتاق یفکر م مادر

کـرد و احسـان هـم بـه اتـاق خـود کـه در طبقـه          ییفرزانـه را بـه اتـاقش راهنمـا     انفریک خانم
 استراحت کند یمانده تا صبح را کم یباال قرار داشت رفت تا چند ساعت باق ي
 
 

 دیدســتانش را از دو ســو کشــ. باعــث گشــوده شــدن چشــمانش شــد دینــور خورشــ بازتــاب
ـ تخـتش درسـت ز  . هنـوز منـگ خـواب بـود    . بـه بـدنش داد   یو کش و قوسـ  پنجـره قـرار    ری

 يکــش آمــد و پــرده را کنــار زد و همزمــان بــا تنــگ شــدن چشــمانش لبخنــد  یداشــت کمــ
. پـوش کـرده بـود    دیآذر مـاه بـرف روسـتا را سـف     يروزهـا  نیدر آغـاز  .شاد بـر لـب نشـاند   

شــب . شـاهد بـارش بـرف باشـند     يبـه زود  دیـ بـود کــه با  دایـ شـب قبـل پ   ياز سـوز و سـرما  
ـ  يلبخنــد... کـه بــه او داشـت   یاحساسـ ... احسـان و نگــاهش ... قبـل  غـم بــر لبـانش نقــش    یب

ــتانش رو  ــاه دس ــت و ناخودآگ ــا يبس ــه ه ــت يگون ــت. داغــش نشس ــه ز از تخ ــب ــد و  ری آم
ــره ا   ــل پنج ــد مقاب ــام ق ــتادیتم ــت    . س ــاال فرص ــود و ح ــتراحت داده ب ــود اس ــه خ ــروز را ب ام

ــداشــت در ا ــوا نی ــ يه ــراه شــک  یبرف ــه هم ــاز ا بایب ــتوف نی ــار قی ــنها ياجب ــتفاده را  تی اس
صــرف کــرد و نبــودن  بشیــعج ينگــاه هــا ریــو ز انفریــصــبحانه را در کنــار خــانم ک. ببــرد

ــل از   ــه ک ــان را ب ــاحس ــرارها  ادی ــل اص ــرد و در مقاب ــانم ک يب ــخ ــرا انفری ــط   يب ــدن فق مان
 یبمـونم مـردم روسـتا فکـر بـد مـ       نجـا ینـداره شـبو ا   تیـ بر لب نشـاند و گفـت خوب   يلبخند

ــل نگــاه هــا ــآم نیتحســ يکننــد و در مقاب ــه شــان شــد یراهــ انفریــخــانم ک زی قــدم در . خان
ــه شــدت احســاس کــرد   ــادر را ب ــود پــدر و م ک در چشــمان اشــ. امالکشــان کــه گذاشــت نب
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ـ  يحلقـه زد امـا صـدا    شیبایز ـ بـع گوسـفندان مجـال گر    عب لبخنـد بـر لـب بـه     . بـه او نـداد   هی
گوســفندان گرســنه  يســمت انبــار رفــت و علوفــه هــا را کشــان کشــان بــه آغــل بــرد و جلــو

بــه ســمت  یآســوده بــا ســبد بزرگــ یالیــو ســپس ظــرف آبشــان را پــر کــرد و بــا خ خــتیر
ــدان ــا. رفــت یمرغ ــیا خبخــش از کــارش ر نی ــت و حوصــله تخــم   یل ــا دق دوســت داشــت ب

ــه   مــرغ ــت . کــرد ایــآنهــا را هــم مه يهــا را در ســبد جمــع کــرد و آب و دان پــس از آن نوب
 وانـات یغـذا دادن بـه ح  . کـرده بـود   يبـود کـه تمـام شـب از خانـه پاسـدار       شـان یسگ با وفا

ــت یســاعت ــتش را گرف ــار  . وق ــت و بخ ــه گذاش ــدم درون خان ــه ق ــته و کوفت ــن  يخس را روش
ــر ــا. دک ــ   يچ ــس از نوش ــرد و پ ــه راه ک ــ دنیرا ب ــا  کی ــتکان چ ــرد  ياس داغ در آن روز س

را انجــام  شیبــود کــه تمــام کارهــا یحــاال ســاعت. مشــغول آمــاده کــردن ناهــار شــد يزییپــا
ــ ــود   یداده و ب ــرف زل زده ب ــارش ب ــه ب ــدا ب ــا. ص ــکوت    نی ــت س ــت نداش ــکوت را دوس س

 ییهمـه تنهـا   نیـ توانسـت ا  ینمـ . رفـتن پـدر و مـادرش بـود     ادآوریـ داد و  یخانه عـذابش مـ  
 دنیــبــا د. گرفــت شیگــل را در پــ یتــ یتــ يشــال و کــاله کــرد و راه خانــه . اوردیــرا تــاب ب

ـ  يمـردان سـقف خانـه     ئـت یکه بـه ه  بایشک ـ  یت ـ    یت سـر داد   يکـرد خنـده ا   یگـل را پـارو م
ــبع بایاز شــک. کــه او را متوجــه خــود کــرد  ــود کــه بخواهــد هــر کــا  دی ــه کنــد يرنب . را تجرب

 . شرورش بود يپسرعمو يهرچه نبود همباز

 ؟يچکار کرد نتویماش

 :دست تکان داد و هن هن کنان گفت شیسوال فرزانه لبخند بر لب برا با

 طرفا؟ نیاز ا. انبار برنجا تو

ــ یتــ. اســت دیــمــدل حــرف زدن از او بع نیــنگــاهش کــرد و بــه او فهمانــد کــه ا خنــدان  یت
 :آمد و گفت ریبه ز وانیا يفرزانه از رو دنیگل با د

ـ  ایگل دختر، تو ب فرزانه ـ  نیبب مـن کـه زبـونم مـو در     . يایـ دختـر بـر ب   نیـ از پـس ا  یتـون  یم
 .بچه نیشه ا یحرف حساب سرش نم. نییپا ایآورد بس که گفتم ب
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 :دست تکان داد و گفت شیاز آن باال برا بایشک

 ایفرزانه تو هم ب یه

 .شد ترشیگل ب یت یلند ت غرو

 نه؟ ای یپدر و مادرت بکن يمنو شرمنده  یتون یم نیبب

 :سر داد و هن هن کنان گفت نییبام را به پا ياز برف رو یمیحجم عظ بایشک

 .افته ینم یاتفاق. گل به جان حامد مراقبم یت یت

 :گل رفت و گفت یت یخندان به سمت ت فرزانه

 .شهیاز عالم کم م وونهید کی تیافته نها ینم یاتفاق... گل یت یت باستیبا شک حق

ـ     یگل برزخ یت یت ـ     شینگـاهش کـرد و فرزانـه ن ـ  یبـازش را جمـع کـرد و ت گـل هـم بـا     یت
 :ادا زد و گفت بایدست به شک

 !دنیصدامو شن يدختر، تمام اهل آباد نییپا ایب گهید

از  یسـر داد و بـا خوشـحال    اطیـ قسـمت بـرف را هـم بـه سـمت ح      نیبـاز آخـر   شیبا ن بایشک
خانـه شـوت کـرد و بـا تـالش از       اطیـ کنـان پـارو را بـه سـمت ح     زیـ رگش جسـت و خ فتح بز

 :و گفت دیفرزانه به کمکش رفت و نردبان را سفت چسب. آمد ریسقف به ز

ــه چــ! خــدا بابــک حــروم شــد بــه مــن ! بشــر؟ نیــدل خــوش کــرده ا وونــهید يتــو یآخــه ب
 موندم آدم قحط بود اومد سراغ تو؟

ــا ــه  ب ــت از پل ــا  يجس ــان پ ــوم نردب ــپر نییس ــرا دی ــان درازش را ب ــاو ب يو زب آورد و  رونی
 :گفت

 .دیکور شود هر آنکه نتواند د تا

ــا ــ ام ــچ نیاول ــرو   يزی ــان روب ــرود از نردب ــس از ف ــه پ ــره  يک ــت   يچه ــرار گرف ــادش ق ش
جمـع   يو چشـمان کـم سـو و آن لـپ فـرو رفتـه و دمـاغ برامـده و لـب هـا           یبرزخـ  يچهره 
ــده  ــ يش ــ یت ــود  یت ــل ب ــ. گ ــ یب ــ چیه ــه   یحرف ــد گون ــ  يتن ــادربزرگش را بوس و راه  دیم
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ــ  ــه اعتراض ــر   یهرگون ــطه گ ــا واس ــت و ب ــ  يرا بس ــه ت ــ یفرزان ــل ق یت ــگ ــتنب دی ــوه  هی  ين
ـ  بایشــک. را زد و بــا هــم وارد خانـه شــدند  گوشـش یباز لباســش بــه  ضیتعـو  يدرنــگ بــرا یب

ــاق هم ــگیات ــ یش ــت و ت ــ یاش رف ــم ه یت ــل ه ــگ ــا زمی ــود درون   ییه ــار آورده ب ــه از انب ک
ـ   . خـت یر یم يبخار ـ  یحـرف بـه سـمت سـمار زغـال      یفرزانـه هـم ب ـ  یت گـل رفـت و سـه     یت

ــا ــتکان چ ــتیداغ ر ياس ــ  خ ــه نوش ــم ب ــا دنیو دور ه ــوا يچ ــرگرم  يداغ در آن ه ــرد س س
 .شدند

 .دهیاز راه رس شهیزمستون زودتر از هم امسال

ــا ــه پنجــره دوخــت  نی ــت و نگــاه ب ــه گف ــ. را فرزان ــ یت و  دیرا هــورت کشــ شیگــل چــا یت
 :کرد گفت یسو و آن سو م نیهمانطور که قند را در دهانش ا

 گل دختر گهید نهیهم کوهستان

دسـتان پـر    يدلـش هـوا   دیـ توانسـت دروغ بگو  یبـه خـودش کـه نمـ    . خودش بـود  يایدن در
 .مهر مادرش را کرده بود

 فرزانه؟ ییکجا

 .به چشمان پرسشگر دوستش دوخت، حس جواب دادم نداشت نگاه

 سر قبر گل نساء  يگفت رفته بود بایشک

ــ يچهــره  ياز چشــمان دوســتش بــر رو نگــاهش ــ یآرام ت حــرف  یگــل ســر خــورد و بــ یت
 يدلـش بـرا   د؟یـ توانسـت بگو  یچـه مـ  . شـد  رهیـ حـرف داشـت خ   ایـ دن کیبه چشمان او که 

 .گل نساء هم تنگ بود

 دت لج نکندختر، با خو نکن

 .که از هم وا شد ییافتاد و لب ها ریبه ز سرش

ـ   يبرا دلم ـ   یگل نسـاء م ـ  یسـوزه ت تـاوان   دیـ هـا با  یلـ یخ. دیـ ند شیاز جـوون  ریـ خ. گـل  یت
 .که بهش زدن و پس بدن یتهمت
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 .االهللا الاله

ـ  یشـکل نـاراحت   نیـ گـل بـود کـه بـه ا     یت یت ـ ا. اش را نشـان داده بـود   یدرون عـادت را از   نی
 .آقابزرگ وام داشت

 حق نشسته مادر يخدا جا. کنه یم وانشونویخدا خودش د. بگم دخترجان یچ

 مگه نه؟ دیکه به گل نساء زدن و باور نکرد ییناورا يگل شما نسبت ها یت یت

ــوه اش دوخــت حــاال د  نگــاه ــه چشــمان کنجکــاو ن عالمــت ســوال  کیــدر چشــمانش  گــریب
 .بزرگ جا خوش کرده بود

مـن همـون موقـع هـم     . غلـط  یکـارش درسـته کـ    یهسـتم کـه بگـم کـ     یگل دختر، من کـ  نه
امـا کـو گـوش    . چسـبه  یوصـله هـا بهـش نمـ     نیـ گفتم گل نساء از بـرگ گلـم پـاك تـره و ا    

 .مردمو کور کرده بود يچشما یجهل و نادون. کس قبول نکرد چیشنوا ه

 ؟يخور ینم يچا گهید

ــاه ــک نگ ــ   يرو بایش ــر خ ــه س ــرزان فرزان ــتان ل ــ. ورددس ــا او    ینیس ــود ت ــر ب ــت منتظ ــه دس ب
 :گذاشت و گفت ینیگل را درون س یت یاستکان خود و ت. دیبگو يزیچ

 .نیبه من تو بش بده

و خـط   دینمـد کـف اتـاق نقـش کشـ      ينشسـت و بـا انگشـت رو    شیحـرف سـرجا   یب فرزانه
ـ       . کرد یخط ـ  یطرح زد و با کـف دسـت پـاك کـرد و در تمـام آن مـدت ت گـل بـا دقـت و     یت

 .کرد یحرف نگاهش م یب

 دخترجان؟ يندار يپدر و مادرت خبر از

ــ نگــاهش ــه ت ــ یرا ب ــر   یگــل دوخــت و ســع یت ــد آخ ــد بزن ــکــرد لبخن ــادرش  ادی ــدر و م پ
 .شد یشاد م دیافتاده بود پس با

 .زنن بِهِم یگل، گفتن خودشون زنگ م یت یت یچیکه ه فعال

 .ات یپ ومدمین شبید گهید نیواسه هم یمون یم ششونیگفت شب و پ انفریک خانم
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 :داشت خوب بشنود گفت یبلند که سع ییو با صدا دیچرخ بایبه جانب شک سرش

تونسـتم   یمنـو گذاشـتن تـو منگنـه مگـه مـ      . بـودن بـرام   دهیمادر و پسـر نقشـه کشـ    نیا آره
 !بگم نه

 .شه یشب که هزار شب نم کینداره مادر  یبیع

 :گل کرد و گفت یت ینگاه ت خندان

ـ   رتیخ خدا ـ  یبـده ت خواسـتن تـا اومـدن مامـان و بابـا       یشـب نبـود کـه مـ     هیـ گـل، نقـل    یت
شــد برگــردم  یراضـ  انفریــاون قــدر خـواهش و التمــاس کــردم تـا خــانم ک  . بمــونم ششـون یپ

 .خونه ام

 .باعث تعجبب مادربزرگش شد بایدار شک یمعن يخنده  يصدا

 .نخند يطور نیدختر؟ هزار بار گفتم ا چته

 :گشت و گفتخندان به جمع شان باز بایشک

 . گل خوشگلم یت یت ببخش

 :را به فرزانه دوخت و ابرو باال داد و گفت گوششینگاه باز بعد

 .زمیعز يموند یم خب

ـ  بایپر غضـب نگـاهش کـرد و شـک     فرزانه فرزانـه نگـاه بـه    . را جمـع کـرد   شـش یدرنـگ ن  یب
داد عـزم   یرا نشـان مـ   کیـ طاقچـه دوخـت عقربـه هـا عـدد       يشـماته دار رو  یمیساعت قـد 

 :گل پرسشگر نگاهش کرد و گفت یت یبرخاستن کرد که ت

 گل دختر؟ کجا

 :دوخت و گفت بایشک یبه نگاه برزخ نگاه

 .گل یت یخونه ت برم

 :گل آمرانه گفت یت یت

 ؟یچکار کن ییخونه تنها يبر يخوا یجا بمون م نیهم
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 :ملتمسانه نگاهش کرد و گفت فرزانه

 .گل یت یدرست کردم ت ناهار

 :کند گفت ینیقدم از خواسته اش عقب نش کی نکهیگل بدون ا یت یت

 .بذار شب بخور خب

 یعنــی بایلبخنــد فرزانــه و ذوق شــک  . داد هیــبــه نــاز بالشــت مخصــوص آقــابزرگ تک     و
 شده است رفتهیحرف پذ یگل ب یت یت شنهادیپ
 

ــار يهــوا ــه ت ــ یکیکوهســتان رو ب ــه پــس از گذرانــدن ســاعات  یم خــوش  یگذاشــت و فرزان
ـ  يبـا اشـاره   . عـزم بازگشـت بـه خانـه کـرد      بایگل و شـک  یت یدر کنار ت ـ  یت  بایگـل، شـک   یت

فرزانــه . بــاز حاضـر و آمـاده در مقابـل او ظـاهر شـد      یشـ یو بـا ن  دیلبـاس پوشـ   عیفـرز و سـر  
 :خندان و متعجب نگاهش کرد و گفت

 کجا؟ تو

 .لبانش محو کرد يگل لبخند را از رو یت یجواب ت اما

 .مونه یم شتیپشبو  بایشک

 :گفت يکامال جد ياز خنده بر چهر ه اش نمانده بود با ظاهر ياثر حاال

 .بهتره دیتنها نمون هیهوا برف. راحت تره المیشما باشه خ شیپ بایگل شک یت یت نه

ــ ــ یت ــافتن جــوراب هــا یت  ینــیذره ب نــکیع يو از بــاال دیاش دســت کشــ یپشــم يگــل از ب
 :اش به فرزانه زل زد و گفت

 نیــمــونم مــادر؟ مــن ســال هاســت کــه ا یبــاره کــه تنهــا مــ نیحــرف هــا، مگــه مــن اولــ چــه
 .کنم یم یزندگ يطور

 گل یت یت اما



@donyayroman 254 

ــان ب  اجــازه ــه زب ــه اعتراضــش را ب ــداد فرزان ــن ــد و   اوردی ــافتن جــورابش ش ــغول ب ــاز مش و ب
 :گفت

 .نشده کیمادر تا هوا تار دینداره بر اما

 :را با خود همراه کرد و گفت و او دیکرد و دستش را کش یدست شیپ بایشک

 .تا شب نشده میگل، بر یت یگه ت یراست م خب

 يفرزانــه روســر. از خانــه کــه گذاشــتند ســوز کوهســتان صورتشــان را ســوزاند رونیــب قــدم
 :و گفت دیصورتش کس يجلو شتریاش را ب

 با؟یبابک چه خبر شک از

ــ  بایشــک ــ  یامــا بــدون توجــه بــه ســوال دوســتش ب  یغــم در حــال درســت کــردن گلولــه برف
 .بود

 مگه؟ ستمیتو ن با

 .ستدیفرزانه باعث شد تمام قد در مقابلش با تشر

بعـد از چنـد جلسـه مشـاوره     . بـود  یمشـاوره عـال   يمامـان بـرا   شـنهاد یپ. خـوب  یلیخ خوب،
 .خودش یزندگ یبره پ یو هرک میخور یکه ما به درد هم نم میدیرس جهینت نیبه ا

فرزانــه بــه او فهمانــد کــه بــاز موفــق شــده او را شــوك  يچشــمان گشــاد شــده بــاز و  دهــان
 :و گفت دیغم خند یب. زده کند

 .کردم بابا یشوخ ن،یشو بب افهیق

 .کرده يرو ادهیاش ز یکه به پشتش خورد به او گوشزد کرد که در شوخ يا ضربه

 .کنه فرزانه پشتم سوراخ شد لتیذل خدا

 :از او رو برگرفت و گفت تیبا عصبان فرزانه

ــت ــود حق ــو. ب ــا يت ــدبخت نی ــفتگ یب ــ یو آش ــودم، د یروح ــهیخ ــه  گ ــل غص ــو رو  يتحم ت
 .ندارم
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ـ  یاعتــراف دوســت داشــتن بـا   دیــزد و بــه آغــوش او پر یخــود شــد جســت یفرزانــه از خــود ب
 :و گفت

و  ياونوقـت زن عمـو پـر   . مگـه مغـز خـر خـوردم بـابکو ول کـنم      . دل مهربونـت بـرم   قربون
 گن هان؟ یپشت سرم م یگند دماغ چ يسایو پر انیاون پرن

ـ     او چهــره اش را حفــظ  يکــرد حالــت جـد  یرا از خـود جــدا کـرد و همــان طــور کـه تــالش م
 :کند گفت

 نه؟ ای یبابکو بدبخت کن يموفق شد نمیحرف بزن بب درست

 :خندان نگاهش کرد و گفت بایشک

 .میکوچولو هست جشن هی ییبرپا ریتو؟ من و بابک چند روزه درگ يکار يکجا

ـ ا. خـوب بـود   شـان یهـر دو  يبـرا . فرزانـه بـرق زد   چشمان هـر   يبـرا  يشـاد  نیـ تنـوع، ا  نی
 .خوب بود شانیدو

 ؟یبه سالمت یک

 :سرش را خاراند و گفت بایشگ

 .دونم ینم

 :شد و گفت رهیبا اخم و اعتراض به فرزانه خ. به پشتش خورد يضربه ا باز

 دست؟ ایگرزه  نیدستت بشکنه فرزانه ا آخ

 :خندان نگاهش کرد و گفت فرزانه

ـ نـه؟ حتمـا با   یشـ  یدرست نم تو جـواب درسـت و درمـون بـه      هیـ بـزنم ناکـارت کـنم تـا      دی
 ؟يمن بد

 :و غرولندکنان گفت دیرا مال پشتش

 .میداشته باش یجشن خانوادگ هیماه بعد  يقراره برا... ماه بعد يبرا. خب یلیخ

 .ان بودحاال نگر. کرد ریینگاه فرزانه تغ رنگ
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ــه ــ ب ــاهم رس ــک دیدیتف ــا پرن   با؟یش ــل ب ــل ک ــاطر ک ــه خ ــه ب ــنکن ــایو پر انی ــا س ــم نی  مویتص
 ؟یگرفت

ـ ازدواجــش ا یاصـل  لیــدل دیشـا . بـه فکــر فـرو رفــت   یکمــ بایشـک  از چنــد  یکــینبــود امـا   نی
 :باال انداخت و گفت يشانه ا. آمد یمحکمش که به حساب م لیدل

 .میدیکه حاال با هم به تفاهم رس نهیا مهم

 !اش چهیو بابک هم باز ستین يباز یفرزانه به او هشدار داد که زندگ یطوالن نگاه

 ســایو پر انیــپرن دمیــد یمــ نکــهیاول از ا يآره حــق بــا توئــه مــاه هــا... طــور نگــام نکــن اون
ــ  ــادت م ــرکن ک یدارن از حس ــوریت ــ ف ــه چ   یم ــدا هم ــا بع ــدم ام ــش ــکل د زی ــهیش ــه  يا گ ب

 .خودش گرفت

ــه ــت  فرزان ــله گرف ــ   از او فاص ــر م ــدم ب ــرف ق ــان درون ب ــان خرام ــه خرام ــان طــور ک  یو هم
 :داشت گفت

 .نرفته ادمیچند ماه قبلت  يها ینگران هنوز

ــه  یخنــدان خــود را بــه او رســاند و دســت دور گــردن او حلقــه کــرد و در حــال   بایشــک کــه ب
 :رفتند گفت یسمت خانه م

 .کوچولو بود که برطرف شد ي قهیاختالف سل هی

ــث ــوا   بح ــربه ه ــت س ــا دوس ــا شیب ــکوت دلنشــ   زیرا ج ــر دو در آن س ــت و ه و  نیندانس
 . پوش کوهستان به راهشان ادامه دادند دیو سف بایز عتیطب

 هیــخال یلــیعمــو غفــور و زن عمــو هــاجر خ يچقــدر خونــه تــون ســوت و کــوره؟ جـا  فرزانـه 
 .نجایا

ــه چهــر ه  نگــاه ــوك دمــاغش خ. دوســتش کــرد يب ــین ــود  یل کــاله  .مســخره قرمــز شــده ب
 شــهیبــود کــه چهــره اش را بچــه تــر از هم دهیکشــ نییپــا شیابروهــا ياش را تــا رو یپشــم
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ـ    ـ    بایشـک  يلبخنـد زد هـم بـه چهـره     . داد یو شرورتر از قبـل نشـان م کـه زده   یهـم بـه حرف
 .بود

 .خونه با رفتنشون رفته ییانگار روشنا آره

 :مهربان نگاهش کرد و گفت. او شد یمتوجه دلتنگ بایشک

ــم ــذار  چش ــم ب ــتن  يرو ه ــتن و برگش ــه د . رف ــدا رو چ ــخ ــی دیشــا يدی  اهیاز اون ســ یک
ــردن      ــالص ک ــرت خ ــا رو از ش ــوغات آوردن و م ــرات س ــارو ب ــوخته ه ــعرب. س ــه  تی خوب

 فرزانه؟

 یکـ یخانـه را دوتـا    يو داد کنـان پلـه هـا    غیـ فرزانه بـه سـمتش پرتـاب شـد و او ج     ي چکمه
 .شکلک درآورد شیباال رفت و از همان جا برا

او  يبـه سـاق پــا   قـا یهـم کـم نگذاشـت و سـطل آب را بـه طــرفش پرتـاب کـرد و دق        زانـه فر
 .برخورد کرد

 .پام شکست یچته روان آخ

 :به سمت آغل رفت و گفت خندان

 .امیزبون بسته ها رو بدم و ب نیا يبه راه کن تا منم غذا يچا هیبدو . بود حقت

 دیاز چــاه آب کشــ زیــاز هــر چنمانــد تــا بــه غــرو لنــد و اعتــراض او گــوش کنــد قبــل  گـر ید
ــه هــا   ــا شــروع فصــل ســرد لول ــاز ب ــآب  يچــرا کــه ب ــود خی ــه هــا. بســته ب  يپــس از آن کپ

 .را داد شانیکرد و آب و غذا زیرا تم شانیجا یکم. علوفه را از انبار به آغل برد

 ...فرزانه... فرزانه

 :بلند گفت يو با صدا ختیعلوفه را مقابل گوسفندان ر يکپه  نیآخر خندان

 .تو آغل گوسفندام نجایا ایفرستاده؟ ب یچ یخانمت تو رو پ نیدوباره ا محمد

ــاخ ياز لحظــه ا پــس ــا ام  ر،یت ــه درون آغــل ن ــاز آمــدن محمــد ب خــوب از او  هیســم. شــد دی
 ياز افکــار! در بســته و زن و مــرد نــامحرم، بــال بــه دور يجــا! ایــزهــر چشــم گرفتــه بــود گو
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خنـــده اش گرفـــت و بـــاز مشـــغول غـــذا دادن بـــه  کـــه بـــه ذهـــنش هجـــوم آورده بـــود
 .گوسفندها شد

 .یینجایا تو

ــا چهــره   خنــدان ــه پشــت ســر برگشــت و ب ــرو شــد یو برفــ سیخــ يب انتظــار . احســان روب
ــود بب   ــل خ ــد را در مقاب ــت محم ــدیداش ــ   ن ــتاد خ ــاال اس ــا ح ــمان  سیام ــا چش ــه اش ب  یو کالف

ــود   ــه او زل زده ب ــور ب ــدون ا. دلخ ــهیب ــان کنــ   نک ــدش را پنه ــته ا لبخن ــاز دس ــه  يد ب علوف
 :و گفت ختیگوسفند خودش ر یبرف يجلو

 .کردم محمده فکر

 :نگاه دلخورش را به او دوخت و گفت احسان

 ؟یمون یما م شینگفتم تا برگشتن پدر و مادرت پ مگه

 :احسان زل زد و گفت يکالفه  يتعجب به چهره  با

 .تونم بمونم یگفتم که نم منم

 :شد و گفت کیقدم به او نزد کی احسان

ـ  سـت؟ ین تیـ تو چرا حرف حال دختر ـ ا يدختـر تنهـا، اونـم تـو     هی ـ  چیهـ . بـرف  نی  یفهمـ  یم
 ؟یگ یم یچ

ــ ــه  یبرف ــ يگوش ــنش را م ــجو یدام ــدون ا  . دی ــرد و ب ــوازش ک ــرش را ن ــت و س ــهینشس  نک
 :کالمش را پنهان کند گفت يدلخور

 یدم چـ مـر . نـداره  یشـما صـورت خوشـ    يمونـدنم خونـه   . کـنم یفهمـم دارم چکـار م   یم من
 گن؟یم

 :گفت یکالفه و عصب احسان

 .سایپاشو وا. به صورتم نگاه کن یزن یبا من حرف م یوقت

 .ستادیاش به پا ا یرا در آغوش گرفت و در مقابل استاد عصبان یبرف
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 .بدم یتا جوابتو درست و حساب یگفت یبگو چ گهیبار د هی حاال

 :لب زمزمه کرد ریز فرزانه

هرگــز  دیدونســت یکــه اگــه مــ دیــدون ینمــ یچــیشــما ه. دیــدون یاز گذشــته نمــ یچــیه شــما
 .دیکرد ینم يپافشار

ــان ــرش تک  احس ــت س ــتون پش ــه س ــب ــام ن هی ــداد تم ــل  شیروی ــدر مقاب ــاه  کی ــر پنج دخت
 .اش را نشان فرزانه بدهد يسکوت کرد تا دلخور. رفته بود نیاز ب ییلویک

ـ ا سـت ین ازیـ ن دیـ کن امـا بـاور  . دیمـراقبم باشـ   دیـ دونم که بـه پـدرم قـول داد    یم من همـه   نی
ــو بــه دردســر بنداز ــ نجــایا. کوهســتانم يمــن بچــه  دیــخودتون شناســم  یرو بهتــر از شــما م

 .ستین ینگران يپس جا

 . کرد یو دلخور نگاهش م گنیهنوز سن احسان

 د؟یچکار کرد نتونویماش

آمــده بــود او را بــا خــود بــه خانــه . خواســت و چــه شــده بــود یرا کــم داشــت چــه مــ نیهمــ
روح خــود ببــرد امــا حــاال او  یســرد و بــ يدختــر شــکننده را بــه خانــه  نیــببــرد آمــده بــود ا

فرســتاد  رونیــاش را ب ینفــس عصــب. داشــت گمــراهش کنــد یبــا عــوض کــردن بحــث ســع
 :حوصله گفت یو ب

 . رحم یتو انبار اوستا ب گذاشتمش

 :دیانه باعث بهتش شد چشم به او دوخت و با تعجب پرسفرز يخنده  يصدا

 ؟يخند یم یبه چ ه؟یچ

ــ ــاز یبرف ــ  شیب ــود و ه ــه ب ــ یگرفت ــد م ــد و آرام ح  یلگ ــم ش ــد خ ــپران ــ يرا رو وانی  نیزم
 :پر خنده گفت يگذاشت و لباسش را تکاند و با همان چهره 

ــا ــ نی ــاجرا یاوســتا ب ــرا خــودش ییرحــم هــم م ــداره  . داره ب ــا عمــر داره چشــم ن مطمئــنم ت
 .کنهیرو از تنش جدا م بایاگه دست خودش باشه که سر شک. نهیبب بارویشک
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چـرا کـه احسـان هــم    . برهانـد  تیو عصـبان  یاطـرافش را از کالفگـ   يبلـد بـود آدم هـا    خـوب 
ــرها    ــل پس ــود و مث ــده ب ــاز ش ــره اش ب ــاال چه ــ   يح ــا توض ــود ت ــه او زل زده ب ــاو ب  حیکنجک

 .بدهد يشتریب

ــ مایقــد اون ــود ز  یوقت ــنج شــش ســالمون ب ــپ ــ ادی ــ یم ــود. اوســتا يآهنگــر میرفت  میبچــه ب
ــا گــه،ید ــ. اومــد یآهــن خوشــمون مــ ياوســتا رو ياز اون همــه ضــربه زدن  یمــردم بهــش م

ــ بایامــا شــک. گفــتن اوســتا بهــرام ــ  ینم گفــت  یتونســت درســت صــداش کنــه و همــه اش م
 دردناکه نه؟ یلیرحم خ یب شدخدا هم  ينده ب نیشد که اسم ا نیهم. رحم یاوستا ب

 :و گفت دیهم خند احسان

ـ   يبنـده   نیـ چـرا اسـم ا   دمیپرس یاز خودم م شهیهم کـه   چـاره یب نیـ رحمـه؟ آخـه ا   یخـدا ب
ـ  نیینون خـودش بـه زور از گلـوش پـا     ـ یره؟  یم گـن   یمـال مـردم خـوره کـه بهـش مـ       یعن

 .خدا اسم گذاشته يدوست ناخلف تو رو بنده  نیکه ا دمیحاال فهم. رحم یب

 رون؟یب میبر

 :حرف همراه فرزانه از آغل خارج شد و گفت یب

 .ستیکنار دختر کار تو ن برو

 :خندان نگاهش کرد و گفت فرزانه

 .کار هر روزمه استاد نیا

 سیاز آن خــ شیتــا بــ ســتدیبــان با هیســا ریــز يخنــدان او را وادار کــرد در گوشــه ا احســان
پــر  يکـه در عضــالت مردانـه اش جـا خــوش کـرده بـود ســطل هـا       ینشـود و خـود بــا قـدرت   

ــا   ــه ه ــمت پل ــه س ــده از آب را ب ــا يش ــرد وانی ــا. ب ــم ه ــان خر  ياخ ــه ج ــان را ب ــاحس و  دی
 .پله گذاشت يسطل آب را رو نیآخر

 تو؟ یکن یکس گوش نم چیچرا به حرف ه ارم؟ینگفتم بذار خودم م مگه

 :و شرمنده گفت خندان
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 .دیببخش

 . شد یحالش خوب م دید یو را که شاد ما دیهم خند احسان

 .باز بشه خشیلوله ببندم تا  نیدور ا اریپتو ب هی برو

ــ ــد دق   یب ــس از چن ــاق رفــت و پ ــه ســمت ات ــا  قــهیحــرف ب ــب ــو کی . بازگشــت میضــخ يپت
 :احسان پالتوش را از تن در آورد و گفت

 .ریبگ نویا

ــ ــرا    یب ــالش او ب ــه ت ــت و ب ــتش گرف ــالتو را از دس ــگ پ ــه   يدرن ــو دور لول ــتن پت آب  يبس
ــد دق. شــد رهیــخ ــا خ  قــهیچن ــبعــد احســان کــارش را انجــام داده و ب  يراحــت و چهــره ا الی

 .کرد یخندان نگاهش م

 .يراحته که آب دار المیخونه ام الاقل خ يایو نم یکن یم يکه لجباز حاال

 :شرمنده و خجالت زده نگاهش کرد و گفت فرزانه

 .که درخواست تونو رد کردم دیو ببخش ممنون

 :فرز آن را به تن کرد و گفت یحرف پالتو را از او گرفت در حرکت یب احسان

 .رم مادر تنهاست یمن م گهیطلب من، خب د یکی

 .تشکر و احساس خوب او را بدرقه کرد ایدن کیفرزانه با  و
 

ــرزادو ــ ف ــه پ ــاده د چیت ــج ــودش   دمی ــال خ ــود و دنب ــه ب ــفت گرفت ــه رو س ــت فرزان ــ دس  یم
ــ  یفـرزادو عصــبان  نکــهیا يشـک نداشــتم بـرا  . فرزانـه ســوخت  يدلـم بــرا . دیکشـ   ینکنـه حت
ــگر ــ هی ــم نم ــه یه ــرام عج. کن ــب ــرزاد و فه  بی ــرا ف ــود چ ــهیب ــون م م ــه بدش ــاز فرزان و  ادی

تــا بــرم از دســت اون فــرزاد  کــردمباهــاش نــامهربونن؟ اخمــام رفــت تــو هــم قــدمامو تنــد  
خـاك بـه پـا کـرده      یبابـا کـه پشـت سرشـون کلـ      نیماشـ  دنیـ امـا د . سنگ دل نجاتش بـدم 

ــداخت   ــه ان ــرافت فرزان ــو از ص ــود من ــمین. ب ــون   ش ــتم سمتش ــت رف ــه تاخ ــد و ب ــاز ش ــم . ب ه
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ــ  ــم ماش ــه ه ــرزاد و فرزان ــمت ف ــا نیس ــ . باب ــتون پ ــام تابس ــ شیتم ــ یت ــابزرگ  یت ــل و آق گ
مـنم   يو اخمـا  سـاد یکنـار فـرزاد وا   نشیماشـ . خواسـت  یدلـم بابـامو مـ    المونده بودم امـا حـا  

بـودم بهشـون و بـا     دهیرسـ . خواسـت بابـا جـواب سالمشـو بـده      یدلـم نمـ  . باز رفـت تـو هـم   
 :رو صورتش نشوند و گفت يلبخند محو. همون اخم به فرزاد سالم گفتم

 .آقا حامد احوال

 .خوبم

 .خنده ریزد ز یپق بابا

 .هیچه مدل احول پرس نیپسر؟ ا يطلبکار فرزاد مگه

ـ  ادی تازه ـ وا رفـتم سـمتش و پر  هـ  یبابام افتاده بودم ب ـ . تـو بغلـش   دمی  دیـ خند یمـ  الیـ خ یب
 نـو یمنـو گذاشـت زم  . رفـت  یمـ  یجـ یگ جیسـرم گـ  . چرخونـد  یو منو تو هـوا دور خـودش مـ   

 :گفت

 نه؟ ای يمرد شد نمیبچرخ بب حاال

زدم و  مــهیدور نصــفه و ن هیــ دمیــد یمــ یکــه همــه رو چپکــ جهیاون حــال خــرابم و ســرگ بــا
تــازه چشــمام بــه  قــهیبعــد چنــد دق. بــاز خنــده اش در اومــد. دمیبابــامو ســفت چســب يدســتا

ــو پرو  ــد و عم ــو اوم ــس ــا د زوی ــار باب ــکن ــوک. دمی ــود و ب لی ــا ب ــتریباب ــود  ش ــاش ب ــا باه . وقت
فرزانـه واقعـا    يامـا جلـو  . بـاز کـرد تـا بـرم بغلـش      اشـو دست. اومـد سـوباتان   یم ادیز امیتازگ

ــ  یافتضــاح مــ ــه  يبــاد. بغلــش دمیــپر یشــد اگــه مثــل دختــرا م ــداختم و دســت ب غبغــب ان
 .زد یقه قه م گهیبابا د. راستمو دراز کردم سمتش

 .خنده داره کوفت

 :بعدش باز مهربون نگام کرد و گفت. بود که رو سر بابا خراب شده بود زیپرو عمو

 .قدش عمو جون بزن
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ـ فابر قیـ رف زیپرو عمو دونسـتم   یدونسـتم فقـط مـ    ینمـ  کویفـابر  یمنکـه معنـ  . بابـا بـود   کی
تـو دسـتم و محکـم     خـتم یقـدرت داشـتم ر   یهرچـ . گـن  یاگه بخوان آب بخـورن بـه هـم مـ    

 .رو دستش دمیکوب

 .یناکارم کن یعموجون گفتم بزن قدش اما نگفتم که بزن آخ

ــا دمیــزده خند خجالــت ــامو محکــم چســب يو پ ــاه د یســن. دمیباب  گــهینداشــتم مــن، چنــد م
 . کردم یم یا بودم اما هنوز بچگدرسته تو جمع بزرگ تر. رفتم تو نه سال یم

 .منصور با اجازه آقا

ــرزاد ــود کــه ا ف ــب ــ  نی ــم حــرف م ــوز دســت . خصــمانه نگــاش کــردم. زد یطــور لفــظ قل هن
 .بود دهیفرزانه رو سفت چسب

 .به سالمت سالم منو به آقا غفور و هاجرخانمم برسون برو

 .شدگفت و همراه فرزانه با اون بغض بزرگ رو صورتش دور  یچشم فرزاد

 ؟ییمهسا کجاست بابا عمه

گـردنم شکســت  . شـدم  رهیــبـه قـد و قامــت بلنـد بابـام خ     نییبلنـد کـردم و از اون پــا   سـرمو 
 .نمشیتا تونستم خوب بب

 .یدعلیام شیپ رفته

ـ و عمـو پرو  دیبـه موهـاش کشـ    یکالفه دسـت  بابا و از بابـا اجـازه گرفـت     دیکشـ  یهـم آهـ   زی
 .ششیبره پ

 شش؟یپ برم

عمــه  شیخواســت بــره پــ یچــرا مــ. دیــچیســوالش تــو ذهــنم پ شــش؟یبــرم پ شــش؟یپ بـرم 
 ؟یدعلیمهسا و ام

 .یکن یچغول ياین يگفت که ناراحت شد يزیاما اگه چ برو

 :و گفت دیهوا خند یب زیپرو عمو
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 .امیاز پس خواهرت بر ب يبلدم چه طور ستمیبچه ننه ن نترس،

 ام؟یب منم

 :و گفت و بابا شونه باال انداخت دیهوا خند یب زیپرو عمو

ـ بـرو اگـه عمـو پرو   . شـده، بـرو باباجـان    یرتـ یبچه ام غ. زیخره پرو سر دسـت از پـا خطـا     زی
 .ياریسرش ب یخواست ییهر بال يکرد از طرف من مختار

ـ و منگ به خنده هاشـون خ  جیگ دسـتمو   زیـ هنـوز منـگ بـودم کـه عمـو پرو     . شـده بـودم   رهی
 :گرفت و گفت

ـ تـونم جلـوت بـا عمـه مهسـا حـرف بـزنم         یمـ  نمیـ بب میبر ایب رگـت قلنبـه نشـه عمـو     . نـه  ای
 .جون

سـمت گورسـتان    میکـه بابـا بـه پـا کـرده بـود رفتـ        یو تـو خـاك و خـول    دمیمنم خند دیخند
بــا اون لبـاس رنــگ بــه رنــگ و  . نمیــتونســتم عمـه مهســا رو بب  یمــ ياز همــون ورود. روسـتا 

ــ دش؟یــشــد ند یمگــه مــ بــاشیز دســتام تــو . یدعلیــرو قبــر امدســته گــل گذاشــته بــود  هی
ســر بلنــد . کــردم یدستاشــو حــس مــ دنحــاال کــم کــم ســرد شــ. بــود زیــعمــو پرو يدســتا

بـه مـن   . بابـام بـود و بـاز گـردن درد گـرفتم      يهـم قـد و قـواره    . کردم و بهـش نگـاه کـردم   
 .چقدر نگرانه دمیفهم میلبخند زد اما با تمام بچگ

 .هم داره گهیدستمال د هیعمه مهسا  ز،یپرو عمو

ـ  يحـرف هـا   ینگام کرد معلـوم بـود کـه معنـ     جیگ ـ البتـه کـه با  . دهیـ سـر و تهمـو نفهم   یب  دی
 .دادم یم حیتوض شتریب

شــو داره فکــر  یدونــه گــل گلــ هیــبــازم داره عمــو، . یدعلیــمهســا دستمالشــو داد بــه ام عمــه
 .مهربونه یلیبه شما آخه عمه مهسا خ دهیکنم م یم

 .کنار عمه میبود دهیرس. بند آوردنفس منم  زیعمو پرو نیسنگ نفس

 ...مهسا عمه
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ــو ــا د  سرش ــرد و ب ــد ک ــبلن ــ  دنی ــد محزون ــا لبخن ــت یم ــبش نشس ــو رو ول . رو ل ــت عم دس
 .رفتم بغل عمه. عمو هم آروم آروم اومد سمتمون. رفتم سمتش يکردم و تند

 عمه جان؟ یکن یچکار م نجایا

 نیبــود امــا هنــوز غمگــســرخ ن. و خــوب بــه چشــماش نگــاه کــردم رونیــبغلــش اومــدم ب از
 .بود

 ؟یچ یعنیسرخر  یدونیعمه شما م. گفت من سر خرم بابا

 .به من بده یدونست چه جواب یشده بود و نم جیعمه گ یطفلک

 .سالم

 ســتادهیبــوده چــون عمــو کنــارش ا یســوالم چــ لیــفرصــت نکــرد فکــر کنــه دل یحتــ گــهید
ــود ــالم . ب ــه آروم س ــ  یعم ــت هم ــو پروز. نیگف ــعم ــ  ری ــم ب ــت و   یه ــارش نشس ــرف کن ح

ــر ام  ــت رو قب ــو گذاش ــدستش ــازه  . یدعلی ــه ت ــنم ک ــم ــام ادی ــت   یدعلی ــودم انگش ــاده ب افت
 .یدعلیاشارمو گذاشتم رو سنگ سرد ام

ــو ا روح ســنگ ســرد  نیــشــه مهســا چــرا دســت و دل از ا یقبرســتون پژمــرده مــ نیــآدم ت
 ؟یکن ینم

ــتا ــام لرز يدس ــه مهس ــعم ــبش لرز. دی ــل ــش لرز دی ــفک ــنش  دی ــام ت ــال تم ــلرز اص ــد . دی تن
 .افتهیب یدعلیام ادیخواست دوباره  یدلم نم. دستمو گذاشتم تو دستاش

ـ ب میبـر  ایب ـ ب. تـونم نفـس بکشـم    یهـواش خفـه اسـت نمـ     نجـا یا رونی مهسـا دسـتتو    میبـر  ای
 .رونیبکشمت ب یکیتار نیبده به من تا از ا

ــرا ــا  چ ــه مهس ــعم ــ  هی ــرف نم ــه ح ــو پرو  یکلم ــواب عم ــرا ج ــزد چ ــ زوی ــو . داد ینم خودم
دوســتش داشــتم هــم . کــرد یاونــم آروم پشــتمو و نــوازش مــ. انداختــه بــودم تــو بغــل عمــه

 . هم اسمم بود. خونش بودم
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ــ. دونمیــمــرد بــود م یدعلیــام  دیشــه نیــا يجلــو. تــونم مــرد باشــم یتــونم، مــ یامــا مــنم م
 .دختر میزنده خوارم نکن پاشو بر

ـ  نییدست گرم عمه رو پشـتم بـاال و پـا    هنوز ـ  یم ـ  نینفسـاش تنـد شـده بـود و فـ     . ترف  نیف
 .کنهیم هیحاال مطمئن بودم داره گر. کرد یم

ــمهســاجان، از ا پاشــو ــهیپ نی ــکــه دور خــودت تن ل ــب يدی ــب ای ــدســتامو بگ. رونی ــتاتو  ری دس
 .رو یزندگ يدایراه ناپ نیا میبده به من تا باهم بر

 . ام خسته

ـ ا. بـرق زد  زیـ عمو پرو يچشما ـ  نی ـ بـار بـود کـه عمـه مهسـا بـا عمـو پرو        نیاول هـم کـالم    زی
 .همکالم نشده بود يمرد چیرفته بود با ه یدعلیکه ام یاز وقت. شده بود

 . ستین يندیخوشا زیچ ییتنها. منم خسته ام دونم،یم

ـ مهسـا   عمه اش هـق هـق    نهیرو برداشـت و زد بـه سـ    یدعلیـ مشـت از خـاك کنـار قبـر ام     هی
 :کرد و گفت

 .سرنوشتم یسردم کن تا برم پ. خاك و زدم به قلبم تا از تو سردم کنه نیا یدعلیام

ـ بـا   زیپرو عمو ـ  . لبخنـد مهربـون بلنـد شـد     هی هـر وقـت    زیـ چـرا عمـو پرو   دمیـ فهم یحـاال م
ـ  نجـا یاومـد ا  یاومد سـوباتان مـ   یم  چیکـه چـرا عمـه هـ     دمیـ فهم یحـاال مـ  . عمـه مهسـا   شیپ

 .لند شدحرف ب یعمه مهسا ب. شد یوقت باهاش هم کالم نم

 م؟یبر

ــ  زیــهــر دومــون رو صــورت خنــدون عمــو پرو  نگــاه ــت مونــد و عمــه مهســا هــم زورک  یثاب
 :زد و گفت يلبخند

 .میبر

 ؟یش ینم خسته
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نبـود مگـه عمـه مهسـا      یتـا خونـه کـه راهـ     نجـا یاز ا دیپرسـ  زیـ بـود کـه عمـو پرو    یسوال چه
 بچه بود؟

 :مهسا آروم گفت عمه

 . و ول نکنه رهیدستمو بگ یکی قراره

 .دیخوشحال شد، لبخند زد، خند زیپرو موع

 میبر پس

ـ و غر بیـ عج ياز اون همـه حـرف هـا    مات  زیـ دسـت تـو دسـت عمـه مهسـا و عمـو پرو       بی
 میبه خونه برگشت

 
 

 تو ییکجا بایشک... بـایشک

ــا کالفگــ یپفــ ــ  یکــرد و ب ــاق بغل ــه ات ــود کــه . رفــت یدفتــر را بســت و ب ــه ب بنــد  کیــفرزان
 .کرد یم شیصدا

 .دو خط مطالعه کنم يذار یتو؟ نم چته

 يبـه گوشـزد نبـود کـه حـق نـدارد در نوشـته هـا         ازیـ ن گـر ید. خصمانه نگـاهش کـرد   فرزانه
 :داد و گفت یدستانش را در هوا تکان. سرك بکشد شیپسرعمو

 .کارم اشتباهه دمیخب بابا، فهم یلیخ

 :بالشتش را به سمت او پرت کرد و گفت فرزانه

 .یکن یو باز کار خودتو م یدون یم خوبه

 :صورتش کنار زد و گفت يبالشت را از جلو یحرص

 کرده؟ ریسوزنت گ. يکرد یبند صدام م هی یداشت چکارم

 .یاتاق بغل ای میبخواب نجایا گمیم

 :نگاهش کرد و گفت یکالفگ با
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ــی ــاهکار یعن ــه، ا يش ــفرزان ــهید نی ــ گ ــداره؟  دنیپرس ــداز ا  هی ــا بن ــج ــه   نی ــکو کپ  يتش
 .گهید میمرگمونو بذار

سـخت تـر از    يکنـد و چـه کـار    یرا عصـبان  بایشـاهکار کـرده بـود موفـق شـده بـود شـک        بله
 .نیا

 ...فرزانه... فرزانه

 :ملموس گفت یبا ترس بایشک. شدند رهیدو به هم خ هر

 فرزانه؟ یهست یکس منتظر

ـ فرزانـه بـه او فهمانـد کـه ا     هیعاقـل انـدر سـف    نگاه  چیبـا هـ   یسـاعت از شـب قـرار مالقـات     نی
 :او را به سمت در هل داد و گفت بایشک. کس ندارد

 .وقت شب نیا هیک نیدر نگاه کن بب يبرو از ال خب

 .کرد خکوبشیدر جا م بایشک غیبه سمت در رفت اما ج نیپاورچ نیپاورچ

ـ نـه نـه اصـال صـبر کـن بـرم       . نیاز پشـت پـرده ببـ    اینه صبر کن ب نه  یکلنگـ  يتبـر  یداسـ  هی
 .ارمیب يزیچ

 :زد و گفت دیرا د رونیپرده ب ياو حرفش را تمام کند فرزانه از گوشه  تا

 .احسانه یکن یم شییچرا جنا ه؟یکلنگ و تبر چ بایشک بسه

 :همانجا وار رفت و گفت بایشک

 .ژان والژانو نیا ای ره،ینفس ما رو بگ ای خدا

ــخند زیــر فرزانــه ــبــا د. و از اتــاق خــارج شــد دی ــده  لیاحســان بــا آن شــکل و شــما دنی خن
 .اش شدت گرفت

 استاد؟ دیخواب ندار شما
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ــد و چــراغ دســت  يبــرف رو احســان ــدون  یشــانه و لباســش را تکان اش را خــاموش کــرد و ب
ــهیا ــاموش ا     نک ــپ خ ــه الم ــکوك ب ــد مش ــوال او را بده ــواب س ــج ــاه وانی ــداخت و  ینگ ان

 :گفت

 چرا خاموشه؟ نیا

بــه اســتاد دســـتپاچه اش زل زد و   . ردیـــرا بگ لبخنـــد هرچنــد انــدکش   يجلــو  نتوانســت 
 :گفت

 استاد؟ دیاومد نجایالمپ خاموش تا ا نیبه خاطر ا یعنی

 :نگاهش کرد و گفت یکالفه و عصب احسان

 .روشن بود آخه شهیهم نیا ؟يکرد یچکار م يمن بود يجا تو

نظــر داشــت  ریــاحســان مــدام خانــه شــان را ز نکــهیا. کــرد و بــه او زل زد زیــرا ر چشــمانش
 :اش من من کنان گفت ياحسان دستپاچه از خرابکار. کشف بزرگ بود کی شیبرا

 .تونم بخوابم ینم يطور نیروشنش کن تا منم برم بخوابم ا لطفا

داشـت از اسـتاد تـودارش اعتـراف      ينگـاه هـا چـه قصـد     نیـ مشکوك نگـاهش کـرد بـا ا    باز
 داد؟ یبروز م يزیشد؟ مگر او چ یمگر م رد؟یبگ

 .با توام فرزانه

 :نگاهش کرد و گفت جیگ

 .هم ندارم تا جاش بزنم یدکیکه سوخته و  شهیم یساعت کی سوخته،

 :و گفت دیکش سشیخ يدست در موها کالفه

ـ   نـه یا المـپ خونـه تـون خاموشـه      دمیـ د یاگـه مـن نمـ    یعنـ ی. یتنهـا بمـون   دیـ گـم نبا  یکـه م
 ؟يموند یم یکیطور تا صبح تو تار نیهم

 . شده بود فوریاو نسبت به خود ک یاز نگران. بر لب نگاهش کرد لبخند

 استاد؟ دیهست یچ نگران
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 :گفت کالفه

 دانشگاهه؟ نجایا. دختر یختیقدر نگو استاد اعصابمو به هم ر نیا

تـا   دیـ کـرد و با  ینمـ  یهرچنـد کـه بـه حـال او فرقـ     . داد یاحسان کم کم داشـت وا مـ   دیخند
ـ پا  نیاالن همــ نیپرورانــد امـا حــاال همـ   یرا در دل مـ خـوش   یزنــدگ کیـ عمـر حســرت   انی

ـ  لبخنـدش را حفـظ   . همـه توجـه او نسـبت بـه خـود لـذت ببـرد        نیـ توانسـت از ا  یلحظه که م
 :کرد و گفت

 اســ نیش یم یعصبان چرا

 :و گفت دیبلع مهیلبخند حرفش را نصفه و ن با

 صداتون کنم آخه؟ یخب چ _

 :هم لبخند زد و گفت احسان

ــا ــ ت ــاال کس ــدر زود   یح ــه چق ــت گفت ــبه ــبان هی ــ یآدم عص ــ یرو آروم م ــل آب رو  ؟یکن مث
 .فرزانه یمون یم شیآت

فرزانـه  . بـود کـه بـر زبـان رانـده بـود       یخـودش هـم مـات حرفـ    . پروا اعتراف کرده بـود  یب
 :دستپاچه و عجول گفت. خود داشت يکه جا

 .برات ارمیب یدکیالمپ  هیرم از خونه  یم

 اســـ دیصبرکن

 :شد بلند بلند گفت یور که دور مهمانط احسان

 .شکله هی شیکالم ياستاد آوا ياحسان جا ستایسخت ن. استاد ینگ گهیکن د نیتمر

 :و گفت دیچیدور شانه اش پ شتریخندان شال سه گوشش را ب فرزانه

ــی. يد یوا مــ يآخراشــه احســان خــان دار   گــهید ــو ا  هیــ یعن قــدر  نیــاعتــراف کوچول
 .لو داده فقط موندم چرا اون زبونت ناسازگاره زویسخته؟ چشمات که همه چ
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ــا ــر  ت ــان س ــتن احس ــد   يبرگش ــئن ش ــودن درش مطم ــته ب ــل زد و از بس ــه آغ ــبع. ب ــود  دی نب
از غــروب بــارش بــرف کــم شــده بــود و حــاال . اورنــدیبــه روســتا هجــوم ب یوحشــ وانــاتیح

ـ برف دانه دانـه بـر سـر و رو    ـ  شی سـرش قـرار گرفـت و او     يبـاال  اهیسـ  یحجمـ . خـت یر یم
 .ا دستپاچه کردر

 .نترس منم نترس

 :قلبش گذاشت و با ترس گفت يرا رو دستش

 .دیکه منو نصف عمر کرد شما

 .یکردم بترس یفکر نم شرمنده

ــاال ــه موقع   ح ــرده و ب ــوش ک ــش را فرام ــترس ــجد تی ــ دشی ــیاند یم ــان در دو . دیش احس
ســت خنـدان نگـاهش را بـه مـچ د    . بـود و مظلـوم منتظـر بخشـش او بـود      سـتاده یاش ا یقـدم 

 :چتر بزرگش دوخت و گفت یچوب يشده دور دسته  دیو سپس انگشتان کل

 .دیاومده بود نیقبل بدون ا يکه دفعه  شما

 :و گفت دیهوا خند یب احسان

 .ارمیرفت چتر ب ادمیقبل هل شدم  يآخه دفعه  آهان

ــاز ــه رو  ب ــکوك فرزان ــاه مش ــرا  ينگ ــان ب ــد و احس ــت مان ــچ گ  ياو ثاب ــاه م ــرار از نگ ــف او  ری
 :گفت

 .المپو وصلش کنم نیباال تا ا میبر ایب

ــا ــار پا   ب ــه چه ــد و فرزان ــاال رفتن ــا ب ــه ه ــم از پل ــه ــد  يا هی ــمت او آم ــه س ــت و ب ــا . برداش ام
ــا لبخنــد ــا  . کــج فــتح بــزرگش را جشــن گرفتــه بــود  ياحســان ب ــا ت ــه از نــوك پ نگــاه فرزان

 .شد دهیفرق سر احسان کش

 .آوردم هیمن چهارپا د؟یکرد وصلش

 :و گفت دیندخ احسان
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 ه؟یبرم رو چهارپا القمیقد د نیبا ا ؟یکن یم نیبه من توه يدار

ــا ــ  ب ــ نیــاصــال ا. دیــخند لیــدل یاحســان هــم صــدا شــد و او هــم ب  یلــیخ دنیــخند لیــدل یب
ـ . خوب بود ـ  دیـ خند یمـ  لیـ دل یب ـ   لیـ دل یب ـ . کـرد احسـان دوسـتش دارد    یفکـر م  لیـ دل یب

ـ ناگهـان بـه   . توانسـت  یخواسـت بـا احسـان بمانـد امـا نمـ       یدلش مـ   یغـم بـزرگ زنـدگ    ادی
 یکــرد؟ خــود را بــه او وابســته مــ یداشــت چکــار مــ. اش افتــاد و خنــده از لبــانش محــو شــد

 . لبخند از لبان احسان هم محو شد. درست نبود نیکرد؟ نه ا

 کهو؟یشد  یچ

 یفرزانــه؟ چــرا نگــران مــ يشــد بــرا یمــ شــانیهــا پر یچــرا تــازگ. شــانیبــود و پر نگــران
بـود کـه بـا رفـتن آقـا غفـور و هـاجر خـانم          انیـ در م زیـ چـه چ  يپـا  ش؟یدانشـجو  يشد برا

 خواست مراقب فرزانه باشد؟ یوسط بود که م زیچه چ يروز افتاده بود؟ پا نیبه ا

 .تا مادرتون نگران نشده دیبهتره زودتر بر ست،ین يزیچ

ـ  اوردیـ خـود ن  يفرزانـه جـا خـورد امـا بـه رو      يلحن سرد و دسـتور  از حـرف بـه سـمت     یو ب
ــکل ــا  دی ــه پ ــت و آن را ب ــرق رف ــار داد و ا نییب ــفش ــد  وانی ــور ش ــر ن ــد. پ ــگ و  يلبخن کمرن

احســان بــا آن  يبــرا. خــودش ســوخت يدلــش بــرا. بــر لبــان فرزانــه نقــش بســت نیغمگــ
 .ماند یتنها م دیدل خودش که باز با يو برا یهمه مهربان

ـ   یاگـه مشـکل  . خـودت بـاش   مراقب شـب کـه بـود بـه مـن      اومـد هـر سـاعت از     شیبـرات پ
 زنگ بزن باشه؟

 :قدرشناس بر لب نشاند و گفت يلبخند

 .افته ینم یاتفاق

 :گفت هیبا گال احسان

 .باشه بذار راحت برم دختر بگو

 :بر لب نشاند و گفت ياستادش لبخند يهمه پافشار نیاز ا فرزانه
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 .چشم

ـ   بـر لـب   گـر ید يسـبک شـده بـود لبخنـد     یکـه حـاال کمـ    ییاحسان با شانه ها و  ینشـاند و ب
 .کرد شیبلند صدا يو با صدا اوردیفرزانه طاقت ن. بود دهیکنار آغل رس. حرف رفت

 .در راهن یوحش يوونایح هیخونه هوا برف دیبر زود

نگـاهش کــرد و  . دیطـول کشـ   شیکـه قـد چنـد قـرن بـرا      هیـ چنـد ثان . نگـاهش کـرد   احسـان 
تکـان داد   یدسـت  شیکـرده بـود بـرا    شـه یکـج کـه صـورتش را مردانـه تـر از هم      يبا لبخنـد 

 و رفت
 
 

ــه جــا  یتکــان نــوك دمــاغش ســرد . افتــاد بایشــک یخــال يدر رختخــواب خــورد و نگــاهش ب
رو بـه   يدرون بخـار  زمیـ چنـد تکـه ه  . و از جـا برخاسـت   دیـ چیپتـو را دور خـود پ  . سرد بـود 
پــرده   يکنــار زده   ياز ال. شــد  رهیــ ســوزانش خ  يانــداخت و بــه شــعله هــا     یخاموشــ

ــه جــا يهــا نیرا بــه زمــنگــاهش  بــارش . احســان بــود دوخــت بــهکــه متعلــق  ییپشــت خان
ــا   ــه ه ــود و رگ ــده ب ــف ش ــرف متوق ــ يب ــور خورش ــف  دین ــت س ــر دش ــ دیب ــوش م ــتاب یپ . دی

ــدش عم ــلبخن ــد قی ــر ش ــد. ت ــور ش ــب دین ــ رونی ــمش را م ــود رو. زد یچش ــتش را عم  يدس
ــانیپ ــ  یش ــا حت ــت ت ــدک یاش گذاش ــده ان ــو یش ــاز يجل ــاس ب ــ گوشیانعک ــور خورش را  دین

ـ و سـه پا  بـوم . شـد  دهینگاهش به آن سـوتر کشـ  . ردیبگ در  یکـه بـا ژسـت جـالب     بایو شـک  هی
 .خنده اش گرفت. پوش بود دیسف عتیآن طب یحال نقاش

 .هم گرفته یچه ژست ستیمعلوم ن شیچیکه ه دیسف يتپه  هی يبرا نیرو خدا بب تو

م تمـام قـد   احسـان هـ  . آن سـو تـر   یبـه کمـ   دیـ آمـد نگـاهش چرخ   یمـ  شیخنده هـا  يصدا
ــرو ــود ســتادهیا شیروب ــلبخنــدش عم. ب ــ  قی دانســت کــه آن همــه ژســت   یتــر شــد حــاال م

ــان شیقابــل ســتا يفــداکار کیــبلــه احســان بــود کــه در . ســتیچ يبــرا شــده  بایشــک یقرب
 .داد یبلند سالم ییاانداخت و پنچره را گشود و با صد يپتو را به کنار! بود
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 ...سالم

ــاه ــمتش چرخ  نگ ــه س ــر دو ب ــه ــک   دی ــوار ش ــه داد و ه ــان ک ــان خر  بایو احس ــه ج ــرا ب و  دی
 .دست تکان داد شیبرا

که شما دیخراب کرد زویبابا همه چ يا. دیتکون نخور انفریک يآقا ا. 

لبـاس گـرم بـه تـن کـرد      . باعـث خنـده اش شـد    شـتر یببخش بـبخش احسـان کـه ب    يصدا و
بــان بســته هــا دلــش بــه حــال ز. و رفـت ســراغ گوســفندها کــه هنــوز در آغــل حــبس بودنـد  

ـ   ـ   يگُلـه جـا رو   کیـ تمـام وقـت در آن    سـت یبا یسوخت کـه م در آغـل را  . دنـد یلول یهـم م
شــاد بــر  يلبخنــد. بــه راه بــود شــانیکـه گشــود بــا تعجــب بــه اطــراف نگــاه کـرد آب و غذا  

 :لب نشاند و گفت

 .یکن یم دواریمنو به خودت ام يباالخره دار. بایبود شک دیبع ازت

ــدان ــه مرغــدان خن ــت اثــرات کــار ن یب ــرف ــدر آنجــا هــم پ بایشــک کی ــود دای ــه . ب نگــاهش ب
ــوه ا  ــان قه ــگ ش ــ يس ــم از ا دهیکش ــد او ه ــش ــ نی ــ افتیض ــ یب ــود بینص ــده ب ــرید. نمان  گ

ـ . نبـود خنـدان خـود را بـه آن دو رسـاند      زیماندن جـا  سـخت نبـود کـه     ادیـ اش ز ینـ یب شیپ
 لیتبــد نیقــیه بــ یحدســش وقتــ. اشــدکــرده ب وانــهیمضــاعف احســان را د یدر تالشــ بایشــک

 .دیرا به وضوح شن شانیو صدا دیشان رس یکیشد که به نزد

 !خانم؟ یزن یچرا تهمت م سادمیساعته مثل چوب خشک وا کیبابا من که  يا

 .بود دهیحالت را کمتر در او د نیا! ت؟یاحسان و عصبان. اش گرفت خنده

 .دیتکون خورد دیدید دیدید

 .داد احسان در آمده بود که فرزانه با سر و صدا در مقابلشان ظاهر شد تازه

 .سالم دوباره

 .به من بکن یلطف هی ایب فرزانه



@donyayroman 275 

ــا  باینگــاه شــک یچشــم ریــاحســان ز. و منتظــرش را بــه احســان دوخــت جیگــ نگــاه کــرد و ب
 :خنده گفت

ز بتــونم قــدم ا گــهیاصــال شــک دارم کــه د. مــن مــدل دوســتت بشــو خشــک شــدم يجــا ایــب
 .قدم بردارم

ــر لــب و الق  بایشــک يخصــمانه  نگــاه ــه شــد و احســان لبخنــد ب ــه او دوخت ــب ــاال  يشــانه ا دی ب
 :انداخت و گفت

 . ساعته که سرپام کیاالن  کنهیباور کن کمرم درد م. گمیراست م خب

 :نگاهش را به فرزانه دوخت و ادامه داد بعد

 ادیـ بـال سـرم م   نیـ دونسـتم ا  یمـ فقط اومده بودم بـه گـاو و گوسـفنداتون غـذا بـدم چـه        من
 .خانم از کجا چشمش به من افتاد و مچمو گرفت نیدونم ا یاصال نم

 .کار او بود واناتیپس غذا دادن به ح. مبهوت نگاهش کرد فرزانه

 شما بود؟ کار

 :مهربان نگاهش کرد و گفت احسان

 من؟ يجا يایم

ــ ــ  یوقت ــان نم ــود احس ــرج    یخ ــم ت ــد او ه ــرف بزن ــوردش ح ــت در م ــداد چ حیخواس  يزی
 :لبخند زد و گفت. دینگو

 شه؟ینظر شما م به

 :شد و گفت بیاحسان عج نگاه

 .بشه دیشا ياگه بخوا تو

 :و آرام گفت ریخواهش را لمس کرده بود اما سر به ز نیبود بند بند ا دهیفهم

 . ادیبر نم يدست من کار از
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چــرا حــاال کــه . بــود کــه او داشــت يا یچــه زنــدگ نیــا. مغمــوم بــه ســمت خانــه بازگشــت و
رنــگ  ایــدن کیــچــرا حــاال کــه چشــمان احســان . توانســت یخواســت عاشــق باشــد نمــ یمــ

 .همه رنگ و حرف را بدهد نیتوانست جواب ا یحرف داشت او نم ایدن کیداشت 

 ...فرزانه... فرزانه

 .آمد یاش را برداشته و کشان کشان به سمتش م هیبود که بوم و سه پا بایشک

 ؟ير یبرا خودت م نییپا یکجا سرتو انداخت... صبر کن... فرزانه... فرزانه

ــد ــل در ا نمان ــالاق ــله  نی ــه حوص ــ يلحظ ــت چیه ــس را نداش ــاق  . ک ــه ات ــود را ب ــه خ ــا عجل ب
ـ   ـ    يقـرار  یگرمشان رساند کـه ب وا مانـده از   یهمچـون کـودک  . قـرار کـرد   یتلفـن او را هـم ب

 :گفت تلفن را در آغوش گرفت و با بغض یپدر و مادر گوش

 .دییبفرما بله

هــم  دیشــا ایــشــد بــه او فهمانــد کــه بــا پــدر  یکــه از آن ســو مــدام قطــع و وصــل مــ ییصــدا
 .کند یمادرش صحبت م

 .دلم براتون تنگ شده مامان

 هیــهــم در آســتانه در بــا بــوم و ســه پا بایشــک. شــد ریمهابــا از چشــمانش ســراز یاشــک بــ و
ــا ا ــه پ ــتادهیاش ب ــات عج س ــه حرک ــو ب ــتش زل ز بی ــوددوس ــ. ده ب ــه م ــتیگر یفرزان و  س

ـ تا يدانسـت بـرا   ینمـ  ایـ داد گو یسرش را تکـان مـ   مـادرش الاقـل    ایـ پـدر   يحـرف هـا   دیی
 .اوردیبر زبان ب يزیچ دیبا

ــوم ــه پا ب ــو س ــحال    هی ــا خوش ــت و ب ــار در گذاش ــا کن ــان ج ــو زد و   یرا هم ــه زان ــار فرزان کن
 :گفت

 و زن عمو هستن؟ آره؟ عمو

 .فرزانه او را هم ذوق زده کرد انیگر لبخند

 . شما نگران نباش. مامان گلم چشم
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جــور واجــور  يغــذا یهــم کلــ مــهیفه. بــود شــمیفــرزاد شــب و پ. شــمیکــه اومــدن پ معلومــه
 .ارهیداده بود برام ب

نکــرده بــه مــادرش دروغ گفتــه  یکــار درســت یعنــی نیــشــد و ا رهیــبــا اخــم بــه او خ بایشــک
 .است

 باشه؟ دیبازم به من زنگ بزن. هستم مامان جان مراقب خودم چشم

 .زل زد بایو لب خندان به شک انیبا نگاه گر و

 .دیشما هم مراقب خودتون باش چشم

ــا ــداحافظ  ب ــادر خ ــوق از م ــ  یذوق و ش ــرد و گوش ــ  یک ــر س ــن را ب ــرد نهیتلف ــالم . فش در ع
اصــال مــادر . بــود حــالش خــوب شــده بــود دهیمــادرش را شــن يحــاال کــه صــدا. بــود يگـر ید
تلفــن را از  یآرام گوشــ بایشــک. و حــالش را خــوب کنــد دیــایب دیــو کجــا با یدانســت کــ یمــ
ــا لبخنــد بــه او خ شیو ســرجا دیکشــ رونیــدســتان قفــل شــده اش ب انیــم ــگذاشــت و ب  رهی

 شد
 
 

ـ  اطیـ و فرزانـه در ح  بایبـود کـه شـک    یقیاز گذراندن دو روز پـر نشـاط حـاال دقـا     پس ـ  یت  یت
ـ . تنشـان را صـادر کنـد   رف يگل منتظر بودنـد تـا او اجـازه     ـ  یت  یپشـم  يگـل جـوراب هـا    یت

 :دست بافتش را به آن دو داد و گفت

 .تا پاهاتون گرم بمونه دیشما بافتم بپوش يرو برا نایا د،یریدخترا بگ گل

 :به جورابش کرد و گفت ینگاه بایشک

 بعدش کفش بپوشم خب؟ يکلفته چه جور یلیخ نیگل ا یت یت آخه

 .او زد يبه پهلو يسقلمه ا فرزانه

 ...آخ

 .فرزانه به او هشدار داد که مراقب حرف زدنش باشد یلبخند تصنع و
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 .خوب شدن یلیگل خ یت یشما درد نکنه ت دست

 . دوخته شد باینگاه هشدار دهنده اش را به شک و

ــ بلــه و ســبز  یمــن کــه رنــگ زرد و نــارنج يخــوب شــدن، خصوصــا بــرا یلــیگــل خ یتــ یت
 .شده یپات یبا هم قاط ییکاهو

ــه زحمــت لبخنــدش را پنهــان کــرد و در مخ  فرزانــه ــد ا یاش ســع لــهیب چنــد  نیــکــرد بتوان
او  يمحکـم بـه پهلـو    يبـود کـه ضـربه ا    بایحـاال نوبـت شـک   . رنگ را در کنار هـم تصـور کنـد   

ـ . بکوبـد   ي قهیخوشـحالم کــه ســل  یعنــی نیــو ا. گــل مهربـان و خوشــحال بـود   یتــ یلبخنــد ت
 .شد دهیکش بایبه سمت شک نگاهشدرنگ  یاما ب. دیپسند یرا م رزنیمن پ

ــک ــدگ    بایش ــد رانن ــر تن ــل دخت ــ یگ ــ ینم ــوش مــ     یکن ــم گ ــه ه ــرف فرزان ــه ح  يد یو ب
 ؟يدیفهم

 .بلند شد بایاعتراض شک يصدا

ترکــه رو گــوش  نیــباشــه اونوقــت مــن حــرف ا نیــخــواد مراقــب ا یمــ یکــیگــل  یتــ یتــ ا
 کنم؟

 !را نوازش کرد شیآرنج فرزانه پهلو باز

 .ره ینه که همه اش هرز مبشکنه دستت فرزا آخ

 :باز فرزانه به او دوخته شد و گفت شین

 .دیکور شود هر آن که نتواند د تا

 :گل کرد و گفت یت یبه او بدهد رو به ت یواکنش ياجازه  نکهیقبل از ا و

ــ ــ یت ــرات ســخت ن  یدگیگــل رســ یت ــه ب ــا خون ــه دو ت ــ  ســت؟یب  یفقــط فــردا رو تحمــل کن
 .خودم هستم گهید

 :خاطر او گفت نانیاطم ياو گذاشت و برا يشانه  يگل دستش را رو یت یت

 .تونم یدختر، من هنوز جوونم، معلومه که م گل
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 :فرزانه شاد و سرحال گفت و

 .دیکه جوون معلومه

 .به امان خدا دیبر

ـ  مـه ین اطیـ هـا در ح  کیالسـت  غیـ و ج نیفرزانـه درون ماشـ   نشستن ـ  يباعـث خنـده    یبرف  یت
 .دون توجه به نگاه غضبناك فرزانه به راه افتادب بایگل شد و شک یت

ــه ــاجر مــ    يا هفت ــور و ه ــا غف ــتن آق ــام ا  یاز رف ــت و در تم ــگذش ــه بــ   نی ــدت فرزان  نیم
ــه    نیــخبــر در ا نیمســرت بخــش تــر  . در رفــت و آمــد بــود   بایشــک يســوباتان و خان

 .بابک بود بایشک يشدن رابطه  یبحبوحه رسم

 يکنــارش رو بایشـک . و حاضـر آمـاده بـود کـه بـه سـوباتان بـازگردد        دهیلبـاس پوشـ   فرزانـه 
 :تخت نشست و گفت

 .امیتونم همراهت ب یکه نم ببخش

 :اش کرد و گفت یشگیهمراه هم يلبخند دوستانه اش را نثار چهر ه  فرزانه

 ؟يقدر خانم بود نیهم شهیشد هم یم یچ

. کـرده اسـت   یعصـبان  يجوررا بـد  بایکـه بـه پشـتش خـورد بـه او فهمانـد کـه شـک         يا ضربه
 :و او را تنگ در بر گرفت و گفت دیخند الیخ یب

 .يانتخابش کرد تشیموقع يباشه؟ نذار فکر کنه برا ریسخت نگ ادیز

 :گوشش زمزمه کرد ریغم ز یشاد و ب بایشک

 .مامان بزرگ چشم

 :در آغوش فشرد و گفت شتریاو را ب فرزانه

 .اتیطونیش يبرا. شهیبرات تنگ م دلم

 :آمد و گفت رونیخندان از آغوشش ب بایشک

 !!!گهیرم حلقه بخرم د یمگه قراره کجا برم؟ فقط م وونهید
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 :و گفت دیغم خند یهم ب فرزانه

 .یبش خوشبخت

 .سارا هر دو را از حال خوبشان خارج کرد يصدا

 .نجانیا گهیساعت د میتماس گرفتن که ن انفریک يجان آقا فرزانه

 :دوخت و گفت باینگاهش را به شک دیگرد شد و با ترد چشمانش

 .يبد حیخودت توض بهتره

ــب  یکــه شــال دوســت عصــبان یخونســرد نگــاهش کــرد و در حــال یلــیخ بایشــک اش را مرت
 :کرد گفت یم

 ؟يبفرستمت بر ییتنها یداشت انتظار

 :دستش را پس زد و گفت فرزانه

 .یگیم یچ نمیدرست و حرف بزن بب... کن شالمو ول

 :انداخت و گفت یکیآن  يرا رو شینشست و پا شیراست در جا بایشک

ــا  دیپرســ. ســوباتان مــنم گفــتم امــروز يگــرد یبرمــ یتــو کــ دیاحســان از مــن پرســ خــب ب
 . بهتره یخودش فکر کرده تنها نباش شیحتما پ. گفتم نه د؟یهم

 :تخت انداخت و گفت يرا رو فشیک فرزانه

 با؟یبه من شک شیبند یچرا م ،یدون یکه وضعمو م تو

 :گفت الیخ یخونسرد و ب بایشک

 گه؟یم یقلبت بهت چ نیبب

 :دستانش گرفت و با بغض گفت انیرا در م سرش

 .بگه يزیبرام نمونده که بخواد چ یقلب

 .شانه اش نشست و وادارش کرد تا نگاهش کند يبر رو بایشک دست
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بهـش بگـو   . سـتن یآدم هـا شـکل هـم ن    يهمـه  . نکـن  سـه یاحمـق مقا  یو با اون رئـوف  احسان
 .يگذشته ات دار يتو یچ

 يصــدا. اوردیــاز گذشــته بــر زبــان ب يزیــمحــال اســت چ یعنــیســر فرزانــه  دیتکــان شــد و
 .زدیباعث شد فرزانه لبخند بر لب از جا برخ بایتلفن همراه شک يوقفه  یب

 .یکن یمنو م یرسم که جاسوس یحسابتو م بعدا

 . ك کردبه او بدهد اتاق را تر یبتواند جواب بایشک نکهیقبل از ا و

 من گوشیو باز بایز يبانو سالم

 :را به گوشش نزدك تر کرد و گفت یو گوش دیغم خند یب بایشک

 کالمت دلخور؟ هیاز کنا ایخوشحال باشم  فتیاز تعر بابک

ـ  . او هـم شـاد بـود    دیهم خند بابک بـودن او را هـم    بایهمـراه شـک  . شـد شـاد نباشـد    یمگـر م
 .شاد و سرزنده کرده بود

 .امیشه کرد پس باهاش کنار م یهم نم شیاز وجودته و کار یبخش یگوشیباز

 ...نشده رید هنوز

 .خط بلندتر شد يخنده از آن سو يصدا

 ...ياونم فقط واسه نمونه ا يدونه ا هیجان  بایحرفو، شک نیا نزن

 .دیخند یهم م بایشک حاال

 .یتماس گرفت یچ يمتملق برا يآقا خب

 .شده بود ياو هم جد بایشک يادآوریبا  ایگو

 .اومده شیپ یمشکل هیجان  بایشک

 :و دستپاچه گفت هل

 افتاده؟ یبرات اتفاق ؟یمشکل چه

 :وقفه گفت یپس بدون فوت وقت و ب. شده بود بایشک یرفته و باعث نگران تند
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 دنبالم؟ يایب یتون یم ستیدستم ن نیفقط امروز ماش... نه نه

 :و گفت دیکش یاز سر آسودگ ینفس بایشک

ـ  نیهمچـ ... اباب آره ـ  یمشـکل  یگفت  گـه یسـاعت د  کیـ اومـده کـه نصـف عمـر شـدم تـا        شیپ
 .اونجام

 .ردیخندان بابک باعث شد خنده اش بگ يصدا

 ...خوامت خانم یم

 :او شد و گفت مثل

 ...شتریب ما

 .بابک شد يباعث بلندتر شدن خنده ها و

 .فعال زم،یعز دوستتدام

ــا او غر. او نگفــت دوســتتدارم بــه  يکــه کمتــر از دو هفتــه  يبــا مــرد. کــرد یمــ یبــیهنــوز ب
 یحــس خــوب از او خــداحافظ کیــبــا . کــرد یمــ یبــیشــد غر یاش مــ یهمســر قــانون گــرید

ــود رســاند ییرایکــرد و خــود را بــه فرزانــه کــه در پــذ  کنــارش نشســت و . منتظــر احســان ب
 :گفت

 .یتو لک باش نمینب

 :نگاه نگرانش را به او دوخت و گفت فرزانه

 براش افتاده باشه؟ یاقکرده نکنه اتف رید

 :باز شد و خندان گفت بایشک شین

 آره؟

 :محو گفت يو با لبخند ریسر به ز فرزانه

 ستم؟یمن آدم ن مگه
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ــج ــک غی ــاد ش ــذ  بایش ــه پ ــان ب ــادرش را هراس ــه    ییرایم ــارش را ب ــماتت ب ــاه ش ــاند و نگ کش
ــا نــ بایامــا شــک. دوخــت شیدختــر ســربه هــوا کــه بــه ســمت  يبــاز و انگشــت اشــاره ا شیب

ــ   ــه ب ــد ک ــه او فهمان ــود ب ــه ب ــه نشــانه گرفت ــت ریتقصــ یفرزان ــدا. اس ــه   يص ــم ب ــگ در ه زن
 . در آن دو را ترك کرد ودنگش يگره خورده برا يکمکش آمد و مادر با اخم ها

 :فرستاد و گفت رونینفس حبس شده اش را ب فرزانه

 .داره مامانت يعجب جذبه ا اوف

 :بازتر شد و گفت بایشک شین

 .يدیکجاشو د حاال

 .اومدن انفریک يآقا ایجان خاله، ب فرزانه

 .دور مچش قفل شد بایکه انگشتان شک زدیشد تا برخ زیخ مین

 .خواد کمک کنه یخدا فقط م يتلخ نباش، باشه؟ اون بنده  فرزانه

 :نگاهش کرد و گفت مهربان

 ...نباش نگران

 .ابک شدمحل کار ب یمادر راه ریخ يرفتن فرزانه او هم با دعا با
 

ــاعت ــ  یس ــان م ــه در اتوب ــود ک ــد یب ــاه . راندن ــاه کوت ــان نگ ــه   یاحس ــکوت ب ــه در س ــه او ک ب
 :شده بود انداخت و گفت رهیروبرو خ

 گردن؟ یبرم یو بابا ک مامان

 :شادش را به او دوخت و گفت نگاه

 .گهید ي هفته

 :حال خوب فرزانه او هم سر ذوق آمد و گفت از

 ان؟یکه دارن م یخوشحال
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 :مبهم نفهته بود به احسان زل زد و گفت یاش غم یاهیکه در عمق س یچشمان با

 .منن یو بابا تمام زندگ مامان

 عـت یطب انیـ و بـاز در سـکوت بـه منـاظر عر     دیلـب زمزمـه کـرد کـه نشـن      ریز يزیچ احسان
ــت  ــم دوخ ــنزد. چش ــد  کی ــه بودن ــایا. خان ــه چ  نج ــت هم ــت داش ــرا دوس ــدا. را زشی  يص

ــراهش در آن   ــن هم ــگ تلف ــ  زن ــث کالفگ ــدت باع ــه ش ــکوت ب ــد یس ــر. اش ش ــد و س  عیتن
 .جواب داد

 تو؟  یبه من زنگ بزن دیمن موندم االن چرا با یعنی

ــان ــت شک   احس ــک نداش ــت ش ــه او دوخ ــدانش را ب ــاه خن ــتینگ ــه ا باس ــک ــث  نی ــه باع گون
ــه شــده اســت تیعصــبان ــه را بــه مــرز جنــون   یکــس نمــ چیجــز او هــ. فرزان توانســت فرزان

ـ   . برسـاند  ـ  دهیگـاهش بـه سـمت فرزانــه کشـ     ینگـاه گـاه و ب  يچهــره  دنیـ شـد امـا بـا د    یم
 :گفت یلبانش محو شد و با نگران ياو کم کم لبخند از رو يدرهم رفته 

 شده؟ یچ

و دســتان لـرزان فرزانـه نگــرانش کـرده بــود بـا همـان ســرعت خـود را بــه        انیـ گر چشـمان 
 لیــاتومب یف ناگهــانبــا توقــ. را در آورد يپشــت ســر يو داد راننــده هــا دیکنــار اتوبــان کشــ

ــت      ــه او دوخ ــده اش را ب ــاه درمان ــد و نگ ــارج ش ــوك خ ــه از ش ــا نگرانــ  . فرزان ــان ب  یاحس
 .سوالش را تکرار کرد

 گفته؟ یچ بایبگو شک یشده دختر منو کشت یفرزانه؟ چ يلرز یم چرا

ــاهش ــ      نگ ــم م ــش ه ــتانش فک ــر دس ــالوه ب ــاال ع ــت ح ــه دوخ ــه فرزان ــلرز یرا ب ــ دی  یو نم
ـ . کنــدتوانسـت لـب از لـب بـاز      و بـه گوشــش   دیکشـ  رونیـ را از دســتش ب یحـرف گوشـ   یب

 . چسباند

 ...الو
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نگــاه مـاتش بـه احسـان دوختــه شـد منتظـر بــود او      . او هـم در هــم رفتـه بـود    يچهـره   حـاال 
اش زد بــه  یشــانیکــه احســان بــه پ يامــا ضــربه ا. نــدارد تیــواقع دهیکــه شــن يخبــر دیــبگو

 ردیاش بپذ یرا با تمام تلخ تیواقع دیاو فهماند که با
 
 

ــگر ــال چهــره ا  انی ــه دنب ــاالن ب ــود يو ن ــ. آشــنا ب ــدو یم ــو احســان ن دی ــا زی ــ شیهــم پ  یم
 . نفسش به شماره افتاده بود. دیدو

 ...یکن یکه خودتو نابود م يطور نیا... جان آروم باش فرزانه

ـ   بدون بـه اورژانـس   . کـرد  یطـ  یکـ یرا دو تـا   مارسـتان یب ياحسـان پلـه هـا    یتوجه بـه نگران
ــ ــا نداشــت گــرید دیکــه رس ــک و زار. ن ــا اش ــ يب ــه اول ــر نیب ــل خــود د  ينف ــه در مقاب ــک  دی

 .سراغ دوستش را گرفت

 حال دوستم چطوره؟ نیتو رو خدا بگ نجا،یا امیبا من تماس گرفتن تا ب خانم

 :و ماتش را به او و سپس احسان دوخت و گفت جینگاه گ زن

 ه؟یچ مارتیباش خانم، اسم ب آروم

ـ . توانسـت تعـادلش را حفـظ کنـد     یداشـت و نمـ   جهیسرگ ـ اخت یب بـه کـت احسـان چنـگ      اری
 یرا گرفــت و بــا کالفگــ شیکــرد کــه دســتان قدرتمنــد احســان بــازو یداشــت ســقوط مــ. زد

ــندل   ــمت ص ــه س ــنج د یاو را ب ــک ــرد واری ــودک . ب ــون ک ــا     یهمچ ــت و ب ــنو نشس ــرف ش ح
 :گفت انیگر یچشمان

 ...حالش چطوره تورو خدا دینیرو خدا بب تو

ـ  . اوردیـ رنجـش را بـر زبـان ب    ینـداد تـا بـاق    اشـک مجـال   و قـرار شـده بـود و احسـان      یبـاز ب
ــ ــ ینم ــت ب ــاب یتوانس ــت ب یت ــاش را طاق ــب. اوردی ــه و عص ــرد و   یکالف ــاش ک ــت در موه دس

 :گفت

 .تو فقط آورم باش... باشه
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نگــاه کالفــه . چنــگ زد شیدســتان فرزانــه بــه بــازو زدیــکــه خواســت از کنــارش برخ نیهمــ
 .فرزانه دوخت يه سرخ و درمانده و نگرانش را به نگا

 ن؟یگ یکه به من دروغ نم شما

 :فرستاد و گفت رونیکالفه اش را ب نفس

 .تا برگردم نیجا بش نیحاال هم. گم فرزانه یوقت بهت دروغ نگفتم و نم چیه من

ــه دور شــد و ــا عجل ــد دق. ب ــ يا قــهیچن ــتن احســان م ــاب و تحمــل انتظــار . گذشــت یاز رف ت
خــوب اســت و  بایخواســت خــودش از زبــان پرسـتار بشــنود حــال شــک  ینداشــت مــ دنیکشـ 

ــه چ ــهم ــت زی ــه راه اس ــرگ. رو ب ــج س ــان و خ  جهیرن ــرد و افت ــل ک ــرا تحم ــه  زانی ــود را ب خ
 .رساند رشیپذ

ـ ب ادیـ از اتـاق عمـل ب   دیـ بـه شـما بگـم آقـا؟ اجـازه بد      یاالن چ من . دیاز دکتـرش بپرسـ   رونی
 .نداشت یضع خوببردنش اتاق عمل و یم یوقت دیقدر بدون نیهم

ـ بـا د . احسـان باعـث شـد بـه پشـت سـر برگـردد        یدر چنـد سـانت   یجسـم  سقوط جسـم   دنی
 :و ستپاچه گفت مهیجان فرزانه سراس مهین

 ...کمک ادیب یکی

 يخــورد کــه صــدا یتکــان. کــه گشــود چشــمانش در نگــاه نگــران احســان قفــل شــد  چشــم
 .احسان او را از حرکت باز داشت يخسته 

 .لطفا تکون نخوربه دستت وصله  سرم

 :دیدرمانده اش را به او دوخت و نال نگاه

 ...بایشک

ـ   احسان دانسـت او   یحـاال فرزانـه خـوب مـ    . دیاش کشـ  یشـان یقـرار دسـت بـر پ    یکالفـه و ب
ــر پ    ــت ب ــتابزده دس ــول و ش ــد عج ــه باش ــه کالف ــان ک ــر زم ــانیه ــ یش ــر   یاش م ــا ب ــد ت کش

 .اعصابش مسلط شود



@donyayroman 287 

 .تو اتاق عمله هنوز

احســان حــرف نگــاهش را خوانــد و . ابــدیب یتــا ســاعت دیــنگــاهش در اتــاق چرخ ناخودآگــاه
 :گفت

 .هشته ساعت

 :دیبا درد نال. خراب شده بود زیچقدر زود همه چ. زود شب شده بود چقدر

 .بودن حلقه بخرن رفته

ــو و ــتانش را جل ــاك گر  يدس ــت و دردن ــورتش گرف ــتیص ــدا. س ــا يص ــدم ه ــه  يق  يکالف
ملحفـه را  . را نداشـت  زیـ چ چیهـ  يکـرد امـا حوصـله     یتـرك مـ   کـه اتـاق را   دیاحسان را شـن 

ــ يرو ــورتش کش ــاز    دیص ــت ب ــه دوس ــا ب ــرد ت ــدا ک ــدا را ص ــک  گوشیو خ ــانش کم و مهرب
ــه هــق هــق تبــد هیــحــاال گر. کنــد ــود کــه ملحفــه ا لیاش ب ــو زشــده ب ــار  يجل صــورتش کن

ــل نقــش بســت  يدرهــم و شکســته  يرفــت و چهــره  ــرا. ســارا در مقاب  يدلــش گرفــت و ب
 .مادر دردمند پناه برد نیبرد و غمگنانه به آغوش ا ادیلحظه زمان و مکان را از  کی

 ؟يجان بهتر فرزانه

. آمــد و بــه احســان کــه منتظــر جــواب ســوالش بــود چشــم دوخــت  رونیــآغــوش ســارا ب از
 يزیـ چ گـر یاحسـان هـم د  . نـه خـوب نبـود، بـد بـود، افتضـاح بـود       !! گفت؟ خوبم یم دیچه با

 .داد یاسف بارش م تیحال زار او نشان از وضع. نگفت

 .ستیموندن مساعد ن يحالتون برا. برسونم تون خونه دیایخانم ب سارا

 : قرار گفت یو ب انیگر سارا

ـ تـا ا  نیبـه مسـعودم بگـ    نـو یا. خـورم  یاز جـام تکـون نمـ    رمیـ نگ ياز بچه ام خبـر  تا قـدر   نی
 .خوام یمن بچه مو م. خون به دلم نکنه

 :هرچند اندك بر لب نشاند و گفت يآرام کردن او لبخند يبرا ناحسا
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خــانم حــالش  بایشــک يبــه زود دیمطمــئن باشــ. دیکــنم آروم باشــ یخــانم خــواهش مــ باشــه
 .رهیگ یاز سر م گوششویو باز طنتیو باز ش شهیخوب م

اتـاق   يبسـته   يبـر لـب نشـاند و اتـاق را تـرك کـرد تـا در پشـت درهـا          يلبخند مردد سارا
ــرا  ــل ب ــدگ يعم ــد   یزن ــا کن ــوانش دع ــر ج ــاخ  . دخت ــا ت ــم ب ــان ه ــه و احس ــه او و  ریفرزان ب

کـز کـرده بـود     واریـ کـنج د  شـان یپر یبابـک کـه بـا حـال     دنیـ فرزانـه بـا د  . وسـتند یمسعود پ
 :لب زمزمه کرد ریز احسانو . و ماتش را به احسان دوخت جینگاه گ

 .مقصر بوده متاسفانه. رفت دنبال بابک که تصادف کرد یم داشت

ــد شــد آه ــادش بلن ــاطر ســرعت ز شــهیهم. از نه ــه خ ــاو را ب ــا   ادشی ــود ام ــرده ب شــماتت ک
ــ بایشــک ــ چیه ــه نگران ــا یگــاه ب ــوجه يه ــود یاو و خــانواده اش ت ــداده ب ــ. نشــان ن حــس  یب

ــ  یصــندل يرو ــه ســمت ســارا کش ــت و نگــاهش ب ــه ســرش را رو دهیوا رف  يشــانه  يشــد ک
ــ ــ یهمســرش گذاشــته و ب ــرار اشــک م ــ حیو تســب خــتیر یق آن  گوشــشینگــاه باز. زد یم
بابــک را تــا بــه حــال آن طــور درمانــده و . دلــش را لرزانــد گــرید يســو تــر را جســت و بــار

ــل ند ــمستاص ــود دهی ــان  . ب ــت و تک ــاهش را جس ــان رد نگ ــمت    یاحس ــه س ــود داد و ب ــه خ ب
ــت  ــک رف ــتش را رو. باب ــا د   يدس ــک ب ــت و باب ــانه اش گذاش ــش ــنج   دنی ــرش را از ک او س

 :آزار دهنده گفت یسرخ و بغض ینرد و با چشمابلند ک وارید

 . من حالش خوب بود يبایدنبالم االن شک ادیلعنتم کنه، اگه نخواسته بودم ب خدا

 يبـرا . همـه  يبـرا . بـود  زیـ عز بایشـک . مردانـه در آغـوش احسـان جـا گرفـت      یبا هـق هقـ   و
 .احسان يبرا یاو بابک پدر و مادرش حت

 ...باش مرد آروم

ــ ــ نیهم ــه از زب ــا بابــک راســت با یان احســان کــافجمل ــود ت ــ ســتدیب . خــوددار باشــد یو کم
شــش ســاعت بــود . دیبــه دو ســاعت و دوســاعت بــه شــش ســاعت رســ لیســاعت تبــد کیــ

ــه شــک  ــاکن و بــ  گوش،یبــاز يبایک ــتانیتخــت ب يحرکــت رو یس بــود و  دهیــخواب مارس
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 شیاشــک هــا  زافکــار آزار دهنــده در ذهــنش بــا    نیــاز تــراکم ا. کــرد ینمــ طنتیشــ
 .صورتش گرفت و باز هق هقش بلند شد يدستانش را جلو. دیجوش

 دکتر دخترم دخترم خوبه؟ يدکتر؟ حال نامزدم چطور؟ آقا يشد آقا یچ

ــواالت ــ س ــپا یب ــک   انی ــادر ش ــدر و م ــک و پ ــو   بایباب ــت از جل ــد دس ــث ش ــورتش  يباع ص
ــردارد ــا د. ب ــب ــاق عمــل ا  دنی ــل ات ــه خســته و کالفــه در مقاب ــر ک ــه ســواالت  ســتادهیدکت و ب

ــا ــک ينواده خ ــ بایش ــواب م ــندل يداد از رو یج ــاش خ یص ــود را   زی ــه خ ــا عجل ــت و ب برداش
ــا ــه س ــاند نیریب ــاهده  . رس ــا مش ــر ب ــع نامنا يدکت ــبوض ــا س ــک و س ــا  نیریباب شــمرده و ب

 .داد یحاتیتوض مارشیب یعموم تیحوصله در مورد وضع

ــربه ــخت ي ض ــا     یس ــره ه ــفانه مه ــده و متاس ــدوم وارد ش ــردن مص ــر و گ ــه س ــردنش  يب گ
امـا  . نگـران کننـده اسـت    یگـردنش کمـ   يمهـره هـا   ییجابـه جـا   نیـ و ا دهیـ د يجـد  بیآس

ــات ــه اتفاق ــره ب ــ  یبهت ــده فکــر نکن ــه هرگــز رخ ن ــه ممکن ــه وضــع ب. میک ــن ب ــارمیم  اریبســ م
ــام ــو  دوارمی ــر ق ــه دخت ــرا ک ــو پرتوان يچ ــه . هی ــنم ب ــوش م يزودمطئم ــه ه ــب ــو خواه ادی  دی
 .وجود نداره یمشکل دید

ــه ــ هم ــودگ  ینفس ــر آس ــ یاز س ــحال  دندیکش ــا خوش ــک ب ــک  یو باب ــدر ش ــوش  بایپ را در آغ
کــم نبــود . بــود نیخبــر نســبتا خــوب ســقوط ســارا بــر زمــ نیــواکــنش بــه ا نیگرفــت و اولــ

 یبازگشت دخترش به زندگ
 

ــا صــبح در ب آن ــو در ح مارســتانیشــب را ت ــوا اطی ــا نیســرد واپســ يو ه ــاه و  يروزه آذرم
ــ   یحــاال ســاعت. هـم تــا صــبح چشــم بــاز نکــرد  بایگــاهش ســر کردنــد و شــک یبـاران گــاه و ب

ـ    خـت یر یبـا نالـه و درد اشـک مـ     بایبود کـه شـک   جانکـاه   يدرد. کـرد  یو مـادرش را صـدا م
اش را بــه  يو مهــر مــادر ردیــدســت بگ درکــه ســارا فقــط توانســته بــود دســت دختــرش را  

 :برخاست و گفت یاو را نداشت با کالفگ دنیبابک که تحمل درد کش. کند قیاو تزر
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 .کنه قیآرام بخش بهش تزر هی ادیرم به پرستار بگم ب یشه م یطور که نم نیا

ــا ــتزر ب ــاال ســاعت  قی ــبخش ح ــه شــک  یآرام ــود ک ــار   بایب ــک هــم در کن ــود و باب در خــواب ب
بـدنش خـرد شـده و     يکـه تمـام اسـتخوان هـا     يدختـر . تختش نشسـته و بـه او زل زده بـود   

ــم ن ــهیجس ــانش رو م ــ  يج ــود کس ــاده ب ــت افت ــ  یتخ ــه ق ــود ک ــه زودب ــود ب ــدم در  يرار ب ق
ــدگ ــذارد یزن ــ. او بگ ــاخت یب ــتان او را ج  اری ــتش دس ــتدس ــت  س ــت گرف ــم در دس . و محک

. شـد  يجـار  شیرا احسـاس کـرد جـان گرفـت و اشـک هـا       بایدسـت شـک   يکه گرمـا  نیهم
ــ ــاخت یب ــاگوار شــانیدســت ها يســرش را رو اری ــر آنهــا رفتــه  يگذاشــت و بــر درد ن کــه ب

 .ستیبود گر

 ...دارم درد

 .شد رهیخ بایشک يبه لب ها یو اشک سیرا بلند کرد و با چشمان خ سرش

 ...دارم درد

کنـد تـا محبـوبش درد نکشـد بغـض       يتوانسـت کـار   ینمـ  نکـه یاز ا. تـر شـد   دیشـد  بغضش
 .داشت

 زمیعز یتحمل کن دیبا

 درد دارم... تونم ینم

دســت  هــر دو پـا و . داد تکــان بخـورد  یکـه بــه گـردنش بســته بودنـد اجــازه نمـ     يگردنبنـد 
ـ وزنـه در هـوا آو   ي لهیچپش به وسـ  ـ ا رشیپـذ  بایمثـل شـک   یکـ ی يبـرا . مانـده بـود   زانی  نی

 .اش کرده بود یعصب نیتوانست تکان بخورد و ا ینم. ممکن بود ریغ تیوضع

 به دست و پام وصله؟ هیچ نایا... کجام من

ــس از  حــاال ــپ ــ کی ــبانه روز ب ــر یش ــاز  ياریهوشــ يخب ــهیاش را ب ــود و ا افت ــب ــک را  نی باب
 :و گفت دیچشمانش درخش. کرد یخوشحال م

 زمیخدا تو رو دوباره به ما داد عز. یشکر که برگشت خدارو
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ــت     و ــه او دوخ ــبش را ب ــاه متعج ــرد و نگ ــت فش ــتش را در دس ــاز دس ــهیاز ا. ب ــک نک از  بایش
 .اوردیخود ن يتعجب کرد اما به رو یگرفتن دستش امتناع نکرده بود کم

 ...دارم بابک درد

ـ   دیـ با کــن  یکـردن سـع   قیـ تــازه چنـد سـاعته کـه بهـت آرامــبخش تزر     زمیـ عز یتحمـل کن
 .یدردتو تحمل کن یکم

 .دیاش را بوس یشانیبرخاست و نرم پ و

 ؟یکن یم چکار

 :نگاهش کرد و گفت گوشیباز بابک

 دمتیفقط بوس یچیه

 :هر چند اندك بر چهره نشاند و گفت یتمام دردش اخم با

 ؟یک ياجازه  با

 :خونسرد گفت یلیرا در دست گرفت و خ باینشست و باز دست شک شیسرجا

 .خودم ياجازه  با

نــه قــادر بـود ســرش را بچرخانــد و نــه از او  . بــه خــود بدهــد نتوانسـت  یچــه کــرد تکـان  هـر 
 .بر زبان راند فیضع یفقط لب زد و اصوات. روبرگرداند

 بابک یمن سوء استفاده کن طیاز شرا یحق نداشت تو

بــود  مارســتانیتخــت ب يحــاال کــه رو یحتــ. ماجت او خنــده اش گرفتــه بــودهمــه ســ نیــا از
ــ  ــازه نم ــاز اج ــرود   یب ــر ب ــدش فرات ــک از ح ــرا. داد باب ــامزد    يب ــار ن ــردن افک ــرف ک منح

 :بر لب نشاند و گفت يلبخند رشیسخت گ

 هم با خودت هم با ما؟ با؟یشک يچکار کرد یدون یم چیه

 :شد و گفت رهیبه سقف خ بایشک
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مونـده رو از چـراغ رد    یبـاق  هیـ پـامو گذاشـتم رو گـاز تـا اون سـه چهـار ثان      . سـبز بـود   چراغ
ــ ــا نم ــابر  یبشــم ام ــم اون ع ــویدون ــو که درختچــه  ياز ال. ظــاهر شــد نمیماشــ ياز کجــا جل

ـ اومـد ب  ابونیـ جـدول وسـط خ   يها  کهـو یو  دمیترسـ  دنشیـ بـود و بـا د   ادیـ سـرعتم ز . رونی
 .شد یدونم بعدش چ ینم... عدشب... و بعدش دیچرخ نیماش. زدم رو ترمز

 :دستش را نوازش کرد و گفت بابک

 بودم آره؟ دهیچقدر ترس یدون یم. يگم، خونه خرابم کرد یمن م بعدشو

ــکوت ــک س ــدوزد    بایش ــه او ب ــاهش را ب ــد و نگ ــوازش کن ــتش را ن ــاز دس ــد ب ــث ش ــرا . باع چ
ــ  ــراض نم ــ   یاعت ــرا داد نم ــرد؟ چ ــرد     یک ــوازش ک ــتش را ن ــاز دس ــن؟ ب ــتمو ول ک  .زد دس

ــود  بایشــک ــقف ب ــه س ــاهش ب ــوز نگ ــ . هن ــتش را بوس ــد و دس ــد  دیخــم ش ــاز او متوجــه نش . ب
. دیـ از او ند یالعملـ عکـس   چیگرفـت بـاز هـ    شـگون یپشـت دسـتش را ن  . دیترسـ  یداشت مـ 

 :وحشت زده نگاهش را به او دوخت و گفت

 رون؟یب یکش یچرا دستتو از دستم نم بایشک

ــ. پرســش گــر نگــاهش کــرد بایشــک چشــم  ياز گوشــه . توانســت ســرش را بچرخانــد ینم
ــ    ــاز ه ــا ب ــت ام ــک دوخ ــه باب ــاهش را ب ــند چینگ ــاال آورد . دی ــان را ب ــک دستانش ــد. باب  دنی

 .شد تشیبابک باعث عصبان يحسش در دستان مردانه  یدستان ب

 ...شدن روابطمون یگفتم تا رسم بهت

ــ . دیدر دهــانش ماســ حــرف ــود؟ دســتان بابــک را حــس نک ــودچــرا حســش نکــرده ب . رده ب
 شـان یحـاال نگـاه هردو  . را حـس نکـرده بـود    زیـ چ چیاصـال هـ  . را حس نکـرده بـود   شیگرما

 .وحشت زده بود

 ...خدا دستام... دستام... دستام بابک

ـ    یوحشـت زده دسـتش را رهـا کـرد و بـا چشـمان       بابک ـ  یکـه از تـرس ن  دیـ لرز یاش مـ  ین
 :گفت
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 ؟يندار یحس چیه بایشک

 :دینال بایدرنگ باز دستش را در دست گرفت و شک یب و

 ...نه... نه... نه

ــا وحشــت ــ یکــیآن . را لمــس کــرد شیزده برخاســت و مــچ پ ــا، حت کــه در گــچ  یدســت یپ
بــه  یچنگــ. را گــم کــرده بــود شیحــاال او هــم دســت و پــا. کــدام حــس نداشــت چیهــ. بــود
 .هموار شد نیزم يداد سرخورد و رو هیپشت سرش تک واریزد و به د شیموها

 ...امکان نداره... امکان نداره نیا

ــه ــا نال ــب يه ــک عص ــود یباب ــرده ب ــ. اش ک ــ ینم ــت و نم ــت او را ا یخواس ــتوانس ــه  نی گون
 :بود گفت بهیش ادیبه فر شتریکه ب ییبا صدا. ندیناتوان بب

 ...رونیبرو ب... رونیب برو

 .بابک تازه به خود آمد و وحشت زده اتاق را ترك کرد ادیفر نیا با

ـ ا دنیبعـد بـا شـن    یقیدقا . پـر شـده بـود از پزشـک و پرسـتار      بایخبـر اطـراف تخـت شـک     نی
 واریــمــبهم و وحشــت زده آن کــنج د یخواســت کــه بــا چشــمان یامــا چشــمان او بابــک را مــ

 .کرد شیصدا. و به او زل زده بود ستادهیا

 ...بابک

 .لرزان به سمتش رفت ییرا از چهره زود و با صدا شیبه خود داد اشک ها یتکان

 ...جانم

 :دینال

 ...ترسم یم من

 :را به کنارش رساند و دستش را در دست گرفت و گفت خود

 نترس زمیعز نجامیا من

 ؟یکن یحس نم يزیباز چ ؟یحاال چ دخترم
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 :گفت هیرا به دکتر معالجش دوخت و با گر نگاهش

 کنم یحس نم یچیمن ه ،یچیه

ــود اگــر ســوزن  حــاال ــا یمطمــئن ب ــه در دســت و پاهــا و پهلوهــا  را ت ــاز او  شیت ــد ب فــرو کنن
 حس نخواهد کرد يزیچ
 

ـ بـه دو طـرف راهـرو چرخ    نگاهش ـ   بایپـدر و مـادر شـک   . دی آن سـو   یقـرار و کمـ   یو بابـک ب
خــودش، خــودش چــه؟ . بــود ســتادهیاش ا یشــگیتــر احســان بــا همــان اعتمــاد بــه نفــس هم

ـ تمـام ن  دیبه خودش کـه رسـ   ـ     لیـ تحل شیروی کـه، بابـک همـه را     شیرفـت از چنـد سـاعت پ
ــع ــجد تیاز وض ــک دی ــازه ورو  بایش ــرده و او اج ــع ک ــ دمطل ــداده    چیه ــاقش ن ــه ات ــس را ب ک

بـاز  . شـود  یمـ  رهیـ خ يزنـد فقـط بـه نقطـه ا     یحـرف هـم نمـ    گرید یگفت حت یبابک م. بود
دوســتش را از خــدا خواسـته بــود بــا خــواهش و التمـاس هــم خواســته بــود   . دیاشـکش جوشــ 

ــا  ــه اام ــن ــه نی ــندل يرو. گون ــد یص ــوار ش ــرش را در م . هم ــد و س ــم ش ــخ ــر  انی ــتان پ دس
. یشــگیهم يرا در کنــار خــود احســاس کــرد و همــان عطــر آشــنا  يا هیســا. رنجــش فشــرد

 .جست یها مشامش هم خوب او را م یتازگ

 نشون بده؟ يتو اتاقش واکنش بد ياگه تو بر یکنیفکر م فرزانه

ــ ــه نشــانه  یب ــودن حــدس او ســرش را تکــان داد و نفــس صــدا دارش را   يرمــق ب درســت ب
 .دیشن

 حبس کنه؟ شییخودشو تو تنها میچکار کرد؟ اجازه بد دیبا پس

 :و درمانده اش را به او دوخت و گفت سیبلند کرد و نگاه خ سر

ـ  نـو یچـرا ا  گـه ید نیرو خـوب شـناخت   بایکه شـک  شما ـ اگـه   بایشـک  ن؟یگـ  یم لحظـه ورجـه    هی
 .بشه ریزنج یتونه به اون تخت لعنت یاون دختر نم. ستیم نوورجه نکنه آد
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ــان ــب احس ــه و عص ــه د یکالف ــرش را ب ــس ــرش تک واری ــت س ــپش ــه . داد هی ــانش را ب آب ده
 .خورد یتکان شیگلو بیفرو داد و س یسخت

بشــه  دیشــا. خــرد شــده پروتــز بــذارن يمهــره هــا يعمــل بشــه و جــا دیــبا گــهیم دکتــرش
 .بود دواریام

 .ند شدهق فرزانه بل هق

 .برات رمیبم یاله. من ي چارهیب يبایشک

 .و مهربان قینگاهش کرد عم احسان

 انشــویاطراف يهـا  هیـ کــه بتونـه گر  سـت ین یطیاالن تـو شـرا   بایشــک. جـان آروم بـاش   فرزانـه 
 .یباش يکن قو یسع. تحمل کنه

 :دینال فرزانه

 .ستیاز من ساخته ن. تونم ینم

 .احسان به او دوخته شد يجد نگاه

. یبـرادر و خـواهرت تونسـت    يهمـون طـور کـه در مقابـل زخـم زبـون هـا       . یتـون  یکه م البته
ـ  دهیــکـه قلبتـو رنـج م    يهمـون طـور کـه از درد    رو هــم  نیـ پـس ا . يو تحملـش کـرد   ینگفت

 .حاال بلند شو. تر از من يقو یحت یهست يتو قو. یتحمل کن یتون یم

 .پرسشگر فرزانه به او دوخته شد نگاه

 بشه؟ یکه چ یکن یم هیگر ینشست نجایدوستت ا شیشو برو پ بلند

 :دیپر درد نال فرزانه

 .نهیکسو بب چیخواد ه یاون نم اما

زد نگــاهش کــرد و بــاز آن لبخنــد  یدر آن مــوج مــ دیــام ایــدن کیــکــه  یبــا چشــمان احســان
 .قرار فرزانه داد یدل ب لیکج و خاص خودش را تحو
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و ســربه هــوا باشــه؟ بــرو  گوشیزخــانم بــا نیــحــرف حــرف ا دیــبا شــهیمگــه هم. بگــه خــب
 .این رونیبارت کرد ب راهمیاگه بد و ب یتو اتاق حت

ـ  انگـار  دردمنـد برخاسـت و در مقابـل چشــمان     يشـد بـا لبخنــد   قیـ بــه او تزر دیـ ام ایـ دن کی
. در را گرفـــت ي رهیدســتگ . رفــت  بایبـــه ســمت اتــاق شـــک   نیریمتعجــب بابــک و ســا   

ــ ــتانش م ــلرز یدس ــور با . دی ــر چط ــآخ ــوا    دی ــربه ه ــان و س ــت مهرب ــتش دوس ــا دوس  شیب
ــ  ــرو م ــد یروب ــمانش لرز. ش ــچش ــش لرز  دی ــت و دل ــدس ــرد   دی ــاز ک ــاق را ب . و آرام در ات

دلـش  . قـبلش را از دسـت داد   ينگاهش کـه بـه او افتـاد تمـام اعتمـاد بـه نفـس چنـد لحظـه          
ــ ــ   یم ــاق بنش ــف ات ــا ک ــان ج ــت هم ــا ندیخواس ــا يو ه ــبگر يه ــود . دی ــته ب ــمانش بس . چش

نگـاهش بـه سـقف دوختـه شـده بـود و        نـد یتوانسـت او را بب  یبـود نمـ   داریـ م بهرچند اگر ه
مــردد و دســت بــه عصــا خــود را بــه تخــتش رســاند و کنــارش . توانســت تکــان بخــورد ینمــ

ــت ــتش. نشس ــت  ... دس ــت گرف ــفت در دس ــت و س ــتش را جس ــ . دس ــاز جوش ــکش ب . دیاش
ــ  ــش نم ــرا حس ــ  یچ ــرد؟ ب ــ    یک ــه م ــتش بوس ــت دوس ــر دس ــه ب ــ یوقف ــ  یزد و ب ــدا م  یص

ــتیگر ــت      . س ــمانش را بس ــت و چش ــتش گذاش ــار تخ ــرش را کن ــد س ــه آرام ش ــوب ک . خ
ـ را ب شـب یتمـام د . خسته بود بـود کـه بـه خانـه بازگشـته       یبـود و حـاال فقـط چنـد سـاعت      داری

هـم بگـذارد کـه بابـک بـا آن خبـر شـوم خـواب را از تمـام           يچشـم رو  یبود تـا شـده سـاعت   
 .اش پرانده بود یزندگ

 نمیبب بامویشک دیمن با... برم تو دیبذار

از  یتهــ باینگــاه فرزانــه ترســان و نگــاه شــک    . هــر دو همزمــان گشــوده شــد    چشــمان
ــاس ــت       . احس ــتش را در دســت گرف ــات او دوخــت و دس . نگــاه مهربــانش را بــه نگــاه م

ــ     . کــرد یحسـش نمـ   بایکـه شــک  یدسـت   چیدسـت بـرد و گونــه اش را نـوازش کـرد امــا بـاز ه
 .خواست یگونه نم نیا. بود دهیگونه ند نیرا ا بایبغض کرد شک. یحس

 ...رهیکس حق نداره جلومو بگ چیه
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. کــه شـتابان از هــم گشـوده شــد   يبـود و در  دهیــچیعمـه مهســا بـود کــه در راهـرو پ    يصـدا 
و  ریــمهســا قــد چنــد ســال پ. کــرد یبــاور نمــ دیــد یرا کــه مــ يزیــچ. ســتادیفرزانــه بــه پــا ا

. آورد یمــ بایم بــه ســمت شــکرا گرفتــه و آرام آرا شیبــازو ریــز زیــپرو. شکســته شــده بــود
ـ دلـش از ا  ـ   نی حـق نداشــت   سـت یگر یمـ  دیــامـا نبا . داشـت  غـض ب. او گرفـت  یتــاب یهمـه ب

ــبگر ــو . دی ــر گل ــره زده ب ــض چنب ــ  شیبغ ــا فک ــرو داد و ب ــ  یرا ف ــض م ــه از بغ ــلرز یک و  دی
نکنــد کنــار رفــت تــا مهســا کنــارش  شیکــه بــه شــدت سفتشــان کــرده بــود تــا رســوا یلبــان
 .دیرا بوس بایخم شد و چشمان شک. اما مهسا ننشست. ندیبنش

ـ  یمـ  ؟يکـرد  یمـ  يچقدر حسود ادتهی عمه  یشـکل  نیـ عمـه مهسـا شـما فقـط حامـدو ا      یگفت
 . یکن یبوس م

 .بوسه زد بایباز بر چشمان نمناك شک و

 .در آمد بایشک يناله  فیضع يصدا

 ...عمه

 .دیبا بغض و اشک نال مهسا

 ...عمه جان

هرچنـد انـدك    یکالمـ  دیـ نشسـت و ام  بایشـک  يسکوت بـود کـه بـر لـب هـا     و باز مهر  نیهم
ــر دلشــان گذاشــت ــه کــرد و زد ز . را ب ــمهســا خــم شــد و دســتانش را دور او حلق ــگر ری . هی

کــه لــب بــاز  يا هیــپــس از آن شــوك چنــد ثان. شــده بــود رهیــمــات بــه ســقف خ بایامــا شــک
ــ  يبایکـرده بــود بــاز شــده بــود شــک   زیــپرو. کــرد یو لــب از لــب بــاز نمــ شیچنــد سـاعت پ

 :مهسا را بلند کرد و گفت

 ه؟یچ يبرا هیهمه گر نیکه خدا رو شکر سالمه ا بایجان آروم باش شک مهسا

 :دوخت و گفت بایحس شک ینگاهش را به نگاه مات و ب بعد
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 یو زمــان از دســتش عاصــ نیکــه زمــ بایهمــون شــک شــهیکنــه و م یعمــل مــ يبــزود انشــااهللا
 .بودن

فکــر نکــرده بــود کــه  نیــچــرا بــه ا. انشــاهللا گفــتن مهســا باعــث لبخنــد فرزانــه شــد انشــاهللا
 .دستش را به سمت او دراز کند دیهم هست و با ییخدا

 .استراحت کنه بایتا شک رونیب میبر بهتره

امــا . مانــدن داشــت بــا خــود بــرد لیــدســتان مهســا را در دســت فشــرد و او را کــه هنــوز م و
ــ. فرزانــه نرفــت ــرود ینم ــانش را تقــد. توانســت ب دوســتش کــرد و کنــارش  میلبخنــد مهرب

 .نشست

ــاور ــنم ا ب ــک ــهمون بایشــک نی ــ  هی ــاش م ــت کاره ــه از دس ــه   یک ــه دون ــامو دون ــتم موه خواس
 بکنم؟

 .یواکنش ینه حت. يلبخند ینه حت ينه خنده ا. نگاهش کرد یچشم ریز

 ینمــ گــریه اش دنشــان دادن عالقــ يآورد کــه بــرا ادیــرا در دســت گرفــت امــا بــه  دســتش
ــارد  ــت او را بفش ــد دس ــه   . توان ــمت گون ــه س ــتش ب ــ يدس ــک   دیاو کش ــاع ش ــد امتن از  بایش

ــه رو   ــا ب ــرد ام ــس ک ــه اش را ح ــوازش گون ــود ن ين ــخ ــر رو اوردی ــتش را ب ــه  يو دس  يگون
 :و گفت دیکبود او کش

رو کـه   یاون کتـاب . گفتـه باشـم   یتـون  یمـن نمـ   يبـرا  يطاقچـه بـاال بـذار    يبخوا یهرک يبرا
ـ      يپـس بـرا  . خط خط شـو از بـرم  . من نوشتم يخوند  یـی دونـم چـه بال   یمـن نـاز نکـن کـه م
 .یهست

ـ     شـه یمثـل هم . اعتراضـش بـود   منتظر شـد و او را بـه بـاد مشـت لگـد       یکـه سـرش خـراب م
ــ  . گرفــت یمــ ــا کــدام دســت و دل وقت ــا کــدام دســت؟ بــا کــدام دل؟ ب دســت و  یامــا حــاال ب

ــه هــ ــ زیــچ چیدلــش ب ــغ کــرد و در جــا. رفــت ینم ــو . نشســت شیب ــود ق ــه ب  ياحســان گفت
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دوسـتش   يو بـرا  دیآمـد کـه بنشـ    یبـر نمـ  . آمـد  یاز او بـر نمـ   دیـ د یامـا حـاال کـه مـ    . باشد
 .توانست ینه نم. تظاهر به شاد بدون کند

 
ــد در م روز ــبع ــکوت عج  انی ــعود و س ــارا و مس ــک و آه س ــاش ــو  بی ــک يروزه  کی او  بایش

ــد   ــل کردن ــل منتق ــاق عم ــه ات ــ. را ب ــ یت ــوز از یت ــل هن ــ گ ــاجرا ب ــود یم ــالع ب ــپرن. اط و  انی
بــا هــم مشــکل داشــتند امــا حــاال . دل نگــران بودنــد بایشــک يبــدعنق هــم حــاال بــرا يسـا یپر

ــا. وضــع فــرق داشــت ــدر م شــانیدخترعمو یســالمت يپ ــزاع هــا  انی ــان زمــان ن ــود و زم  يب
ـ  . دخترانه نبود ـ   یسـارا ب  یقـرار سـرش را بـه در اتـاق عمـل چسـبانده و اشـک مـ         یتـاب و ب

ــتیر ــا  خ ــت ه ــس را حتــ  چیهــ يو درخواس ــرا یک ــدک يب ــتن نمــ  یان ــذ ینشس . رفتیپ
ـ راهـرو نما  يبلنـد از انتهـا   يمنصور با گام هـا  قـد و قامـت او بـه     دنیـ شـد و فرزانـه بـا د    انی

کــس  چیهــ. بــه هــم داشــتند یبــیپــدر و پســر شــباهت عج نیــا. حامــد افتــاد ادیــبــه  کبــارهی
ــه پ  ــق نداشــت ب ــوازشیرم ــرود ش ــنج د . ب ــه ک ــک ک ــباب ــود  واری ــرده ب ــز ک ــم در . ک ســارا ه

ــ  ــک م ــعود اش ــوش مس ــتیر یآغ ــا و پرو. خ ــمهس ــندل يرو زی ــا یص ــته و  يه ــرو نشس راه
پزشــک جــراح  يســو زا يخبــر دنیآن ســوتر در انتظــار شــن یمحمــود هــم کمــ يخــانواده 

خـود را بـه منصـور رسـاند و بـا بغـض و اشـک         س،یبرخاسـت و بـا چشـمان خـ    . بودند بایشک
ـ . بـود  دهیـ ند نگونـه یگـاه ا  چیمنصـور را هـ  . داد لشیکوتـاه تحـو   یسالم ـ  یحت سـال هـا    یوقت
 یصــورتش اشــک مــ يمــرد مقتــدر بــه پهنــا نیــامــا حــاال ا. حامــد دور مانــده بــود دنیــاز د

 .ختیر

 سرمون اومده؟ ییبه من نگفت چه بال یچرا کس ر؟ید نقدریشده فرزانه؟ چرا ا یچ

ــه ــ چ ــت بگو یم ــتوانس ــوك ا  ! د؟ی ــازه از ش ــم ت ــان ه ــخودش ــه  نی ــده   يحادث ــخ در آم تل
 .بودند

 .خواست نگرانتون کنه ینم دیمسعود گفت مسافرت هست عمو
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 :رساند گفت یبلند به برادر و همسرش م يخود را با قدم ها کهیدر حال مسعود

ــ  _ ــام، مســافرت بــودم کــه بــودم، چشــمم کــور دنــدم نــرم م مــن االن . اومــدم یقلــم بشــه پ
 .سر برادرزاده ام اومده ییبفهمم چه بال دیبا

ــا ــدا ب ــه  يص ــش هم ــمت او چرخ  ياعتراض ــه س ــا ب ــنگــاه ه ــرگ  . دی ــد از م ــود بع ــه نب هرچ
 .آمد یگاه خواهر و برادرانش به حساب م هیآقابزرگ، بزرگ خانواده و تک

 داداش بدبخت شدم يدید

ــا ــا د  نی ــود کــه ب ــ  دنیــمســعود ب ــرادر ارشــدش تــاب از کــف داده و ب ــ یب ــا اشــک م  یمهاب
شــتاب زده او را بــه شــدت در    یمنصــور در حرکتــ . خواســت یو از او کمــک مــ  خــتیر

 .کند هیاز احساسات تلخش را تخل یو اجازه داد برادرش کم دیآغوش کش

ــس ــو ا ب ــه ت ــک ــل  نی ــه تس ــه هم ــا   یدو روز ب ــه مهس ــک ب ــه باب ــارا ب ــه س ــته ام ... دادم ب خس
 . داداش

 :دورگه گفت ییبغض مردانه اش را فرو داد و با صدا منصور

ــ. خــودم نــوکرتم .کــه نمــردم مــن ــ. بــرمش یخــودم م ــا  یهرجــا کــه الزم باشــه م بــرمش ت
 .هر جا که باشه هرچقدر که پول بخواد. خوب بشه

 :هم با برادرش منصور هم صدا شد و گفت محمود

ــرد. گــه داداش یمنصــور درســت مــ داداش خودمــون مثــل . یکــه تــو تنهــا باشــ میمگــه مــا م
 .میکوه پشتت هست

ــ  و ــل فش ــس دو روز تحم ــعود پ ــمس ــم یار روح ــ یو جس ــت یکم ــه  . آرام گرف ــا ب ــاعت ه س
کـرده   کیـ اعصـاب همـه را تحر   قیکـش آمـدن سـاعت هـا و دقـا      نیـ گذشـت و ا  یم يکند
امـا بـا گذشـت    . پـر جنـب و جـوش را بـه اتـاق عمـل بـرده بودنـد         يبایاز نـه صـبح شـک   . بود

ـ    اوردیـ طاقـت ن  گـر یسـارا د . از او نبـود  يهفت ساعت هنـوز خبـر    شـد و او  نیو نقـش بـر زم
ــد تــا تحــت مــداوا قــرار بگ  حــال و روز بابــک بــه مراتــب . ردیــرا بــه اورژانــس منتقــل کردن
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ـ از د. بـود  هیبدتر از بق ـ   روزی ـ      دیـ جد تیبـه وضـع   یکـه پ قـرار   ینـامزد جـوانش بـرده بـود ب
گونـه   نیـ را ا بایخواسـت بابـک شـک    یدلـش آتـش گرفـت نمـ    . تـاب تـر شـده بـود     یتر و ب

ــ ــرار  یب ــدیببق ــب و غ   . ن ــاه متعج ــل نگ ــت و در مقاب ــا برخاس ــاز ج ــتانه  ری ــر يدوس و  يپ
 .دخترانش به سمت بابک رفت

 .شه یناراحت م یلیخ دیکن یم یتاب یطور ب نیاگه بفهمه ا بایشک

 ...را نشینگاه سرخ و متورم و غمگ. را به فرزانه دوخت نگاهش

 خوب بشه؟ بایچکار کنم تا شک دیمن با یدون یتو م فرزانه

ـ   يزیـ و درمانـده بـود و بـه هـر چ     اصلمست نجـات   تیرا از آن وضـع  بایزد تـا شـک   یچنـگ م
 :اتاق عمل دوخت و گفت يکوچک ورود ي شهیفرزانه نگاه ماتش را به ش. دهد

 .شه یدارم که خوب م مانیمن ا. شه یخوب م اون

 :دیبغضش سرباز کرد و نال بایشک یناتوان يادآوریبا  بابک

ــ يچطــور ــه؟ اون حت ــ یفرزان ــده  ینم ــون ب ــو تک ــه گردنش ــ. تون ــدم یحاضــرم هرچ ، .دارم ب
ــروت و دارا ــیث ــهرتم می ــ... ش ــ  یهرچ ــه دارم م ــک  یک ــا ش ــل روز   بایدم ام ــه مث ــاره بش دوب

 .اولش

ـ     آن ـ کـرد کـه گو   یقدر دردمنـد و عاجزانـه التمـاس م ـ فرزانـه با  ای  بایشـک  يحکـم بهبـود   دی
ــ  دیــبا. را صـادر کنــد  داده بــود بابــک را  دیــو اممثـل احســان کــه بـه ا   دیــبا. کــرد یآرامـش م

دســت  يترســاند و ممکــن بــود هــر کــار یبابــک، او را مــ نیــا. کــرد یمــ دواریــام نــدهیبــه آ
 .خودش بدهد

ـ و بهـش روح  دیباشـ  يخـواد پـس قـو    یهمون بابـک جسـور و محکمـو مـ     بایشک تـا   دیـ بد هی
 .شما و ما گوشیباز يبایباز بشه همون شک

 .بابک رنگ غم گرفت نگاه

 بشم؟ کیخواد با من حرف بزنه، چطور بهش نزد ینم یحت اون
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ــه ــ   فرزان ــد هم ــحال ش ــ    نیخوش ــموم و منف ــار مس ــک آن افک ــه باب ــهیرا دور ر یک ــود  خت ب
 .آمد یقدم مثبت به حساب م کیخودش 

ـ لجباز و  بایشک ـ دنـده اسـت اگـه بگـه      کی . ده یدم واقعـا انجـام نمـ    یرو انجـام نمـ   يکـار  هی
ــرا ــط ب ــرف خو  نکــهیا يفق ــه حــرف ح ــت کن ــ. دشــهثاب ــا وقت ــهیبب یام ــرش  یکســ ن دور و ب

ــ  ســتین ــر م ــه هــاش ب ــه از گفت ــه ک ــیاون خ. گــرده یاون وقت ــاجتماع یل ــ هی ــه  ینم ــتون  کی
خواهـد کـرد    یبـا همـه آشـت    يبـه زود  دیشـ مطمـئن با . کنـه  يسـپر  ییلحظه رو هـم در تنهـا  

ـ  يکـرد تـا فقـط لحظـه ا     دیـ سـابق و شـما آرزو خواه   يبایشـه همـون شـک    یو اون وقت مـ   هی
 .رهیگوشه بند بشه و آروم بگ

ـ   خـودش  ــ  یهـم بــه حرف ــ  روزیـ د يبایشـک  نیــا. زد مطمـئن نبـود   یکـه م  چیو امــروز را بـه ه
 باشد دواریتوانست ام یدل بابک که م يشناخت اما برا یعنوان نم

 
 .دیلطفا اجازه بد... تونم بگم ینم زیچ چیاالن ه. ادیتا بهوش ب میصبر کن دیبا

نگـران آنهـا عبـور کـرد و بـاز همـه را        يچهـره هـا   انیـ از م یسـتگ را گفـت و بـا خ   نیا دکتر
 .باز اضطراب، باز انتظار و باز دلشوره. کشنده به حال خود وا نهاد يدر انتظار

نــاتوان کــه  يرا تــرك کردنــد اال ســارا مارســتانیاعتــراض پرســتار بــدعنق بخــش همــه ب بــا
 یمــ بیــجیاَمــن  ياجــان دختــرش نشســته و دعــ یبــا چشــمان اشــک بــار در کنــار بســتر بــ

 بایشـک  ينالـه   يصـبح بـا صـدا    يآن قـدر ذکـر گفـت تـا بـه خـواب رفـت امـا دمـدما         . خواند
کــه بچــه بــود تــب  ییمثــل وقــت هــا. رســاندچشــم از هــم گشــود و دســتپاچه خــود را بــه او 

کـرد و دسـتمال مرطـوب     یاش مـ  هیکـه پاشـو   ییمثـل وقـت هـا   . گفـت  یمـ  انیداشت و هذ
کــه بــا نــاز و نــوازش قاشــق قاشــق ســوپ  ییمثــل وقــت هــا. گذاشــت یاش مــ یشــانیپ يرو

 .را دوست داشت دنشیگذاشت و چقدر ناز کش یدر دهانش م

 ...مامان جان جانم
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 :دیو کشدار نال دردناك

 ...خدا... رم... یم... یم... دارم

ــارش ــر و رو   کن ــر س ــش را ب ــت نوازش ــت و دس ــنشس ــ شی ــرا دیکش ــیالال شیو ب ــد  ی خوان
ــرا ــر ب يب ــتیدخت ــاله اش الال س ــیو چهارس ــ  ی ــل بچگ ــد مث ــا یخوان ــد و . شیه ــدر خوان آنق
 . درد و ناله به خواب رفت انیدر م بایتا شک ستیگر

ــا ســرو صــدا صــبح ــ. پزشــک جــراحش چشــم بــاز کــرد  يب ــه اطــراف  ینگــاه ب حســش را ب
ــادرش را هــم افــت،یبابــک را . چرخانــد ــد کــه ب یکــ. پــدر و م ــود داریــآمــده بودن ! نشــده ب

 . پزشکش دوخت يجد يو نگاه به چهره  دیکش ینفس راحت

ــرم االن زوده کــه بخــوا   خــب ــا  يرو میدخت ــنش ه پــس اگــه  . میبــدنت نظــر بــد   يواک
 .اصال نگران نباش يبه ضربه ها رفلکس نشون بد ینتونست

 .رفتیباز و بسته کردن چشمانش حرف دکترش را پذ با

 ؟یکن یحس م يزیحاال بگو چ... خوبه

ــیخ ــتش   يا یئشــدن شــ دهینامحســوس کشــ یل را پشــت دســت چــپ و ســپس دســت راس
 :آرام زمزمه کرد. حس کرد

 ...کم یلیاما خ بله

ــرد     نگــاه ــر فش ــفت ت ــرش را س ــت همس ــد و دس ــه ش ــرش دوخت ــه دخت ــارا ب ــار س ــک ب . اش
 :برافراشته گفت يبودن عملش با سر زیآم تیدکتر خوشحال از موفق

 .هتر و بهتر خواهد شدکم کم واکنش هات ب... هیعال یلیحد هم خ نیدر هم... هیعال

 .رفت شیبه سمت پاها سپس

 دخترم؟ یکن یحس م يزیچ

 .نگران و منتطر بابک، سارا و مسعود به او دوخته شده بود نگاه

 ...نه
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 .دکتر هم در هم رفت يگفت که چهره  یقدر سرد و ناگهان آن

 ؟یچ حاال

ــ ــ زیــچ چیه ــ. کــرد یرا حــس نم ــا یاحساســ چیه ــده اش را . نداشــت شیدر پاه نگــاه درمان
 :به دکتر دوخت و گفت

 یچیه

 :دیسر باز کرد و نال بغضش

 ...کنم یحس نم یچیه

 ...و ترس به خود گرفته بود ینگاه خانواده اش هم رنگ نگران حاال

 :و گفت دیاو کش ي نهیدست از معا يدکتر با خونسرد اما

 .میبهش زمان بد دیبا

ــ  دســت ســارا را رهــا کــرد و  مسـعود  کــرد  یبـا عجلــه خــود را بــه دکتــر کـه اتــاق را تــرك م
 :رساند و گفت

 شه دکتر؟ یدخترم خوب م حال

 .و پرمعنا قیعم. نگاهش کرد دکتر

ــام ــ دواری ــل د بایشــک. دیباش ــد عم ــن گــهیحــداقل چن ــع بگــم   ازی ــه طــور قط ــونم ب ــا بت داره ت
شــش تــا از مهــره . دهیــد بینخــاعش بــه شــدت آســ. پاهــاش چطــور خواهــد شــد تیوضــع

 .میمنتظر بمون شیجسم يتا بهبود میگردنش خرد شدن مجبورر يها

بــاز ســکوت کــرده  بایشــک. و نگــران خــود را بــه همســر و دختــرش رســاند دیــنــا ام مســعود
ــود ــت . ب ــت گرف ــتانش را در دس ــادر دس ــ . م ــط کم ــاال فق ــ یح ــش م ــرد یحس ــان . ک ــا هم ام
 .اش فروکش کند یشانیاندك دستان مادر باعث شد پر يگرما

 .میحرف بزن دیبا رون؟یب میبر شه یم سارا
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و بــه همــراه همســرش  دیخــم شــد و گونــه اش را بوســ. دســت دختــرش را رهــا کــرد ســارا
 يدرسـت پـا  . بـود  سـتاده یکـه بابـک ا   ییبـه روبـرو بـود جـا     باینگـاه شـک  . اتاق را ترك کـرد 

ــتش ــاه شــک . تخ ــس نگ ــا لم ــک ب ــه او نزد  یتکــان بایباب ــود داد و ب ــه خ ــب ــد کی ــد. ش  يلبخن
 :گفت گوشیباز یبر لب نشاند و کنارش نشست و با نگاههرچند اندك 

ـ  ! ه؟یجور نیا بوسـمت دادت   یکـه مـن مـ    نیامـا همـ   ،یگـ  ینمـ  یچـ یبوسـدت ه  یمامانـت م
 .ره هوا یم

ــد شــک منتظــر ــود بایلبخن ــ. ب ــا او ب ــ یام ــرو خ یروح و ب ــه روب ــاحســاس ب ــود رهی ــه . شــده ب ن
ــک را بب نکــهیا ــد باب ــدینخواه ــ . ن ــم م ــر ه ــ یاگ ــت نم ــت یخواس ــالب. توانس ــردنش در ق  یگ

ــود  ــده ب ــدون حرکــت مان ــ. ســفت و محکــم ب ــک ب هــوا دســتش را در دســت گرفــت و   یباب
ــا ــک ه ــک يپل ــرا بایش ــات يب ــان یلحظ ــاه تک ــورد یکوت ــحالخ. خ ــد، از ا وش ــش ــنش  نی واک

 .حد هم خوب بود نیتا هم. خوشحال شد بایشک یجزئ

ـ مـن با . بایاعتراض نکن شک لطفا ـ     نیـ فقـط در ا  رم،یـ دسـتاتو بگ  دی کـنم   یصـورته کـه بـاور م
 .یسالم

ــاه ــود     نگ ــرو ب ــه روب ــوز ب ــده اش هن ــت کنن ــک   . بازخواس ــت، اش ــت، درد داش ــض داش بغ
ــ شیهــا ــه حــال در   ریآنکــه بخواهــد از چشــمانش ســراز یب ــا ب شــد و بابــک کالفــه را کــه ت

 .بر چهره زده بود کالفه تر کرد یتفاوت یمقابل او ماسک ب

ـ  هیـ گر يبـه خـدا اگـه بخـوا    . نکـن  هیچشمات برم گر قربون ـ   نیمـنم همـ   یکن  نمیشـ  یجـا م
 .گفته باشم. کنم یم هیو گر

را  شیدســت هــا. را نداشــت شیپاهــا. شــده بــود لیحــاال بــه هــق هــق تبــد بایشــک ي هیــگر
ــ  مـه ینصـفه و ن   رونیــتوانســت آن هـا از دســتان گـرم و عاشــق بابـک ب    ینمـ  یداشــت امـا حت

ــد ــم . بکش ــه درد جس ــا ن ــت ام ــرو. یدرد داش ــش درد م ــرد یح ــ . ک ــودش درد م ــام وج  یتم
 . ختیر یابا اشک م یحاال بابک هم ب. کرد
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ـ تـو رو بـه جـون بابـک     . با مـن حـرف بـزن    بایشک ـ ا. بگـو  يزیـ چ هی  ونـه یسـکوتت داره د  نی
 .کنه یام م

ــا ــک  ام ــکوت ش ــاز س ــوابش ب ــود بایج ــ . ب ــق م ــق ه ــر دو ه ــاال ه ــد یح ــرش را رو. کردن  يس
 یرا خــوب حــس مــ نیــا. را تــر کــرده بــود بایدســت شــک شیاشــک هــا. دســت او گذاشــت

خواســت دســت بــر ســرش  یبــار دلــش مــ نیاولــ يبــرا. خواســت یدلــش بابــک را مــ. کــرد
از او بــر . آرام کنــد اخواســت تــا او ر یرا مــ یکــیتوانســت  یامــا نمــ. بکشــد و آرامــش کنــد

ــامزد بــ طیآمــد کــه در آن شــرا ینمــ خواســت ملحفــه را  یمــ. تــابش را آرام کنــد یبتوانــد ن
 هیــگر نــدیرا بب شیاشــک هـا  یکســ نکـه یراحــت و بــدون ا الیـ صـورتش بکشــد و بــا خ  يرو

 ینمــ یرنــج آور بــود کــه حتــ شیچقــدر بــرا. دســتانش حــس نداشــت... امــا دســتانش. کنــد
 :دردمندانه لب گشود. دیایبر ب یکار جزئ نیتوانست از پس ا

 ...رو بکش رو سرم ملحفه

ــک ــاه خ  باب ــرد و نگ ــد ک ــر بلن ــشیس ــت س ــه او دوخ ــزده . را ب ــمان غم ــک يچش ــا بایش  يج
ــت  ــر او بس ــراض را ب ــ . اعت ــه را کش ــت و ملحف ــاال دیبرخاس ــ... ب ــردنش يرو دیکش  يرو... گ

ــورتش ــ... ص ــ دیکش ــف   دیو کش ــر ه اش در س ــام چه ــا تم ــدا   يدیت ــد و ص ــو ش ــه مح  يپارچ
ــا ــک يزجــه ه ــد ش ــاز ز بایبلن ــت  ری ــه هــوا خاس ــه ب ــ. ملحف ــا شدل ــ شیپاه ــت یرا م . خواس

دنبــال قاصــدك . مــه گرفتــه اش بــدود يدشــت هــا انیــکــه بــا آن در ســوباتان در م ییپاهــا
ــد   ــا کن ــاپرك ه ــا و ش ــا . ه ــش پاه ــوبش را مــ  يدل ــت یخ ــال و روز   . خواس ــم ح ــک ه باب

پــر خشــمش گذاشــت و بــا  يدنــدان هــا يدســت مشــت شــده اش را بــه ال. داشــت یمشــابه
ــاد  ــا را بــرهم نه ــ. خشــم آن ه ــاز ا اســتخو یم ــا در  نی ــر  يك دردهمــه غــم برهــد ب کــه ب

ــ بایشــک ــ. گذشــت یم ــ ینم ــا یخواســت و نم ــد يتوانســت حــرف ه اصــال مگــر . خــوب بزن
 !!سر و تهش را؟ یب يکرد حرف ها یباور م بایشک
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ــه ــا خ   بچ ــد ب ــه بخواه ــود ک ــنب ــ االتی ــد  یواه ــولش بزن ــ . گ ــس ب ــکوت   یپ ــرف و در س ح
 .ختیاشک ر شیکنارش نشست و هم پا

ـ  چیکـرده و بـا هـ    اریـ گذشـت و او همچنـان سـکوت اخت    یمـ  بایشـک  یاز جراحـ  يا هفته  کی
 .حرف نزده بود يکلمه ا یخانواده اش حت ياز اعضا

 .انیمامان و بابا فردا م بایشک

ــ ــه دوســتش نگــاه نکــرد   ياز گوشــه  یحت ــم ب ــود . چشــم ه ــرد شــده ب ــخ و غ. س ــلیتل  رقاب
ــدون ا. تحمــل ــا محبــت دســت او را در دســت گرفــت  نکــهیامــا فرزانــه ب ــا  یحتــ. برنجــد ب ب

 :وجود ممانعت دوست لجبازش دستش را با مهر فشرد و گفت

 تو شیپ انیگفته اول م مامان

دسـتان پــر   انیـ کــه در دسـتش جمـع شــده بـود تـالش کـرد دســتش را از م      یتـوان انـدک   بـا 
ــ. نگــاهش هنــوز بــه ســقف بــود. بکشــد رونیــمهــر فرزانــه ب . شیدرســت مثــل هفــت روز پ

 .ندارد یحس چیکه بابک به او فهمانده بود دستش ه يدرست مثل لحظه ا

 با؟یگفتم شک یچ يدیشن

 :شاد گفت يبا لبخند. دیاما فرزانه نرنج. ییاعتنا یسکوت و ب باز

ــ یعالمــه ســوغات هیــمــن و تــو  يمامــان بــرا گفــتم مهــم،  زیــچ هیــتــازه . احســاس یآورده ب
 شنهادشــویبــه نظــرت پ بیشــک. فــردا ســر کالســش حاضــر بشــم ســتیاحســان گفتــه الزم ن

 قبول کنم؟ آره؟

ـ     بایشک ـ  یالم تا کـام حـرف نـزد حت فرزانـه  . خطـاب کـرد   بیو شـک  مـه یاو را نصـفه و ن  یوقت
ـ نبا. نشـد  دینا ام ـ  دیـ نـا ام  دی سـکوت   نیـ در مـورد ا . هشـدار داده بـود   بایدکتـر شـک  . شـد  یم

 .پس حق نداشت برنجد. هشدار داده بود يهفته ا کی

کالسشـو   یتعـارف خشـک و خـال    هیـ هسـتم و بـا    یـی دختـر پررو  کنـه چـه   ینرم فکر نم اگه
 دو در کردم هان؟
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. شــناخت یاو را خــوب مــ. بــود ریهنــوز ســخت و نفــوذ ناپــذ. دوخــت بایرا بــه شــک نگــاهش
 .کند با لبخند ادامه داد یاو را وادار به واکنش نکهیا يبرا

ـ ا. خــوام سـر کالسـش حاضــر بشـم    یمـن مـ   امـا  ـ کـه ا  نیبهتـره نـه؟ همــ   يطــور نی همــه  نی
 .ونشمیمد یلیمدت رفت و آمدم افتاده گردنش خ

ـ  یداد و هـوار مـ   دیــبا يعـاد  طیدر شــرا. بـود  بایعکـس العمــل شـک   منتظـر  گفــت  یکــرد و م
نگفـت و فرزانـه    چیهـ . امـا نگفـت  . فرصـت بـه نفـع خـودت اسـتفاده کـن       نیاز ا گهید یخنگ

اتــاقش  ي فرســتاد و همچــون او ســاکت چشــم بــه پنجــره      رونیــرا ب نشیــنفــس غمگ
بـود و او نگــران   دهیــسـره بار  کیــلحظـه از عصـر    نینـم نــم بـاران از صــبح تـا همــ   . دوخـت 

ـ ا. بازگشت به سـوباتان بـود   بـه   دیـ با. جـا کـه بـاران بـود آنجـا حتمـا بـوران و بـرف بـود          نی
ـ   ـ     یخانه بـاز م ـ  یگشـت چـرا کـه ت ـ . پسـرش مسـعود حضـور داشـت     يگـل در خانـه    یت  یت

ــ ــ... گــل یت ــ ادی ــ یت ــ بایخبــر تصــادف شــک دنیکــه از شــنگــل افتــاد  یت  یچــه عکــس العمل
و مضـطرب نشـده بـود بلکـه همـه را بـه آرامـش دعـوت          دهینـه تنهـا نترسـ   . دنشان داده بـو 

ـ نو یحت. کرده بود ـ ا دی بـاز خواهـد شـد و بـه      يبـه زود  بایرا هـم داده بـود کـه زبـان شـک      نی
 .خواهد داد انیقهر چند روزه اش پا نیا

 .برم دیمن با بایشک

ـ  دینگاهش کـرد تـا شـا    یچشم ریز امـا  . نـد یهـر چنـد انـدك در چهـره اش بب     یواکنشـ  یحت
 :و گفت دیبرخاست و گونه اش را بوس نیغمگ... چیباز ه

ادا اطفــارا در  نیــمامــانم از ا يحواســت باشــه جلــو. شــتیپ امیــهمــراه مامــان و بابــام م فــردا
 .شمگفته با ياز کجا خورد یزنم پس کله ات که ندون یچنان م ياریب

 جــادیدر ظــاهر شــادش ا يرییــتغ نکــهیبــدون ا. آورد یکــم مــ دیــنبا. دیــامــا او نخند دیــخند
 :کند گفت

 قینارف قیرف خداحافظ
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 يرا ســپر یسـخت  طیدوســتش شـرا . آمــد غـم عـالم بــر دلـش نشسـت     رونیـ اتـاقش کـه ب   از
ــ ــا در   یم ــود ام ــه کــار بســته ب ــوان داشــت ب ــکــرد و او هرچــه در ت ــور ســو غی ــام ییاز ک . دی

ــود نگــاهش در نگــاه غــم زده   ــل شــد  يچشــم کــه گش ــادرش قف ــدر و م ــک و پ ــدر و . باب پ
 یرا مــ بایوقــت ســراغ شــک یبــ ووقــت . بودشــان دهیــد ادیــچنــد وقــت ز نیــا... مــادر بابــک

ـ  يمهر یب بایشک. گرفتند محـو بـر لـب نشـاند و      يلبخنـد . آمدنـد  یکـرد و آن هـا بـاز مـ     یم
 .به هر سه سالم داد

 حرف زد؟ از من گفت؟ چطوره فرزانه؟ حالش

ـ بابـــک دوخــت و ســرش را بــه ز    يغــم زده   يرا بــه چهــره    نگــاهش  رو . انـــداخت ریـ
 . اوردیساله اش را به حرف ب ستیب ياو هم نتوانسته همباز دینداشت بگو

 .زنه یکنه و حرف م یدرك م دویجد طیشرا يبه زود. نخور مامانم غصه

زن  نیــامــا در عمــق نگــاه ا. داد یمــ یبلنــد کــرد مــادر بابــک بــود کــه پســرش را تســل  ســر
ـ  دهیـ بود کـه در نگـاه پسـر و همسـرش د     يزیهم چ ـ نـا ام . شـد  یم و تـرس از اتفاقـات    يدی

 .ندهیآ

 تو اتاقش؟ میبر میهست که بتون يجور تشیوضع

 :گفت دبخشیام يشد و با لبخند دهیپدر بابک کش يبه سو نگاهش

 .داخل دیبر دیتون یکه م البته

ـ  یکس نیاول و نگـاه خنـدان فرزانـه بـه نگـاه پـدر و       . نـگ وارد اتـاق شـد بابـک بـود     در یکه ب
 :باال انداخت و گفت يشانه ا. مادر بابک دوخته شد

 ...گهیو فرهادن د نیریش

ــدر ــب رو   پ ــر ل ــد ب ــم لبخن ــک ه ــادر باب ــندل يو م ــا یص ــه آن دو   يه ــا ب ــتند ت ــرو نشس راه
 .با هم خلوت کنند یکوتاه بدهند کم یجوان فرصت

 د؟یخوب هست یخانم رستم... یرستم يعرض شد آقا سالم



@donyayroman 310 

ــرها ــدا چرخ  س ــع ص ــب منب ــه جان ــب ــ . دی ــو کش ــب و ات ــان مرت ــون هم دهیاحس ــهیهمچ در  ش
 .پدر بابک به احترام او برخاست. بود ستادهیمقابل شان ا

 .دییبفرما یرستم يکنم آقا یم تمنا

چنــد وقــت  نیــاز شــما تشــکر کــنم ا یدونــم بــه چــه زبــون یواقعــا نمــ انفریــک يآقــا ســالم
 .دیبابکو داشت يهوا یلیخ

 :زد و گفت يمحجوبانه لبخند احسان

 .بود فهینکردم قربان، انجام وظ يکار

 .به سمت فرزانه دیچرخ نگاهش

 چطوره فرزانه جان؟ حاله

 :تر شد و گفت قیلبخندش عم. کرد یروزها فرزانه جان خطابش م نیا

 استاد خوبم

 :شد و گفت دهیکش بایاحسان به سمت اتاق شک نگاه

 چطوره؟ بایشک

ــاه ــان در   نگ ــت و احس ــم گرف ــگ غ ــه رن ــتیهم ــک يروزه  اف ــکوت ش ــه  بایس ــان ادام همچن
 .دارد

. ادامــه بــده تیوضــع نیــمحالــه بتونــه بــه ا هیدختــر پرجنــب و جوشــ بایشــک دینباشــ نگــران
 .شهیمنطقش باز  يبه زود. سکوت کنه قهیدق کی یاون طاقت نداره حت

 :زد گفت یکه در کالمش موج م يدیبابک با ترد مادر

 .نیگ یباشه که شما م يطور نیهم دوارمیام

 د؟یبر یحساب م گوشیدختر باز نیقدر از ا نیا یعنی ؟يستادیا رونیب چرا

 :احسان گذاشت و گفت يپدر بابک به هوا رفت و دست بر شانه  يخنده  يصدا
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کنــه چنــد  یهاشــو خــال یکــنم تــا بخــواد دلتنگــ یبابــک رفتــه تــو و فکــر مــ. دکتــر جــان نــه
 .طول بکشه یساعت

 :بر لب نشاند و گفت يهم لبخند احسان

 .میمحروم شد بایشک دنیامروز از د پس

 :اتاق دوخت و گفت يبابک نگاهش را به در بسته  پدر

 .ادیطور به نظر م نیا

 م؟یبر ؟يحاضر

 :گفت دیدوخت و با ترد را به احسان نگاهش

 د؟یمن بود با

 :لبخندش را مهار کرد و گفت احسان

 .خب معلومه با تو هستم ؟یخوب

اعتـراض نبـود چـرا کـه بـا چشـمان کنجکـاو شـان          يبـرا  ییمقابل پـدر و مـادر بابـک جـا     در
ــد ــه آن دو زل زده بودنـ ــد. بـ ــنع يلبخنـ ــوز    یتصـ ــه هنـ ــه آن دو کـ ــاند و بـ ــب نشـ ــر لـ بـ

 :کردند گفت یموشکافانه نگاه شان م

 .شم یاز حضورتون مرخص م دیاگه اجازه بد خب

 يهـم بـه حالـت عـاد     یرسـتم  يخـانم و آقـا   يباز به لبـان احسـان بازگشـت و چهـره      لبخند
 دو جوان وجود ندارد نیا نیب يمرموز زیچ رفتندیبرگشت و پذ

 
ــ ــه  نیماش ــل خان ــ   يدر مقاب ــث کالفگ ــاز باع ــرد و ب ــف ک ــان توق ــد یاحس ــه ش ــس . فرزان نف
 :فرستاد و گفت رونیاش را ب یحرص

 .شما بمونم يتونم خونه  یمن که گفتم نم استاد
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را  شیشــد در عقــب را بــاز کــرد و پــالتو     ادهیــپ لشیخونســرد از اتــومب  یلــیخ احســان
 :بست گفت یدر را م کهیبرداشت و در حال

 .دونم یم

 :شد و گفت ادهیدرنگ پ یهم ب فرزانه

 کنم؟ یچکار م انجیمن االن ا پس

 .دیخند یلبخند بر لب نداشت اما چشمانش م. خندان احسان به او دوخته شد نگاه

 .کنم ستتیتا سر به ن نجایا آوردمت

ــ چشــمانش ــوز م ــخند یهن ــاب ن  دی ــبزش را ت ــاه س ــنگ ــه ز اوردی ــرش را ب ــس ــداخت و  ری ان
 :زمزمه کرد

 د؟یثابت کن دیخواه یرو م یچ شما

 :تامل جواب داد یب احسان

 .یتو چقدر لجباز هست نکهیا

. دیــخند ینگــاهش هنــوز مــ. را بلنــد کــرد و نگــاه خصــمانه اش در نگــاه او قفــل شــد ســرش
 .زد یقهقه م اینگاهش گو

 .دارم لیکارم دل يبرا... ستمیلجباز ن من

 :تر شد و گفت کیقدم به او نزد کی تیولع دانستن واقع با

 ل؟یاون دل و

 :انش نقش بست و گفتمحو بر لب يسماجت استادش لبخند از

 .خواد در موردش حرف بزنم یکه دلم نم يزیچ. اول يسر خونه  میدیرس

 :گفت هیسرشار از گال یباره فروکش کرد و با لحن کیاحسان به  جانیه تمام

 .اول يسر خونه  میدیرس آره

 تونم برم خونه؟ یم حاال
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ــله ــاو  بالفاص ــه کنجک ــس از آن هم ــوال   يپ ــه س ــاال فرزان ــدن، ح ــر مان ــرار ب ــ یو اص ــط  یب رب
ــ ــود دهیپرس ــگو. ب ــا ای ــر آفر نی ــدخت ــرا  دهی ــود ب ــده ب ــافلگ يش ــردن او ریغ ــه  . ک ــه ک البت

 .داد یبه او نم ياجازه ا نیاحسان چن

 .يبر یتون ینم نه

ــده ــاهش کــرد  درمان ــده نگ ــل و بازخواســت کنن ــرد. و مستاص ــرو يم ــود  ســتادهیا شیروب ب
محکـم و قـاطع   . بـرد  یو از قضـا از سـر بـه سـر گذاشـتن او لـذت مـ        گرفتـه بـود   شیکه بـاز 

 :دیپرس

 چرا؟

 :کرد و آرام کنار گوشش گفت ییخونسرد او را به سمت خانه راهنما یلیخ احسان

ــون ــه چ ــوا داره تار... برف ــون ه ــچ ــ کی ــه یم ــ... ش ــون ت ــ یچ ــل ن یت ــتیگ ــو ... س ــون ت چ
 ... ییچون تنها... يدختر

 اوج گرفت یکم شیصدا و

 بازم بگم؟... خواد یمرد م هیاون خونه  چون

 :و دلخور زمزمه کرد ریسر به ز فرزانه

 .امیاز پس خودم بر م من

 . کرد یم هیاو را توج دیبا ستادیا

ــ مــن ــو یم ــو ق ــم ت ــر م یهســت يدون ــو از پــس خــودت ب ــت   يای ــم طاق ــا مــن دل ــه، ام فرزان
 .یشب و تنها بمون ارهینم

 :نگاهش کرد و گفت يدلخور با

 .بمونم نجایخواد شبو ا یدلم نم منم

خــود  يقبــل بــه رو يامــا بــاز مثــل هــزار دفعــه . گفــت یفرزانــه تلــخ بــود و تلــخ مــ. دیــرنج
 :و گفت اوردین
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ـ   دیـ با ینگران خونه هست اگه ـ   یبگـم ب ـ  نجـا یتـو امشـبو ا  . یجهـت نگران  یو مـن مـ   یمـون  یم
 .شما يرم خونه 

ــدم ــا ق ــ شیه ــه زم ــ نیب ــه ســمت چهــره   دیچســب یبرف ــا ســرعت ب ــدان او  يو ســرش ب خن
 :احسان همان طور خندان نگاهش کرد و گفت. دیچرخ

 ؟یکن ینگام م يجور نیا چرا

 .قانع کننده به او بدهد یحینگفت و با نگاهش به او هشدار داد که توض چیه

 نجــایتــو امشــب ا نیببــ. دم یمــ حیبــرات توضــ. نگــام نکــن نیطــور خشــمگ نیــباشــه ا باشــه
 .رم اونجا یاز بابت خونه تون راحت باشه م التیخ نکهیا يو من برا یمون یم

 :سرد گفت یلیخ

 .بزرگتره نجایتفاوت که ا نیبا ا. خونه است اونجام خونه نجایا ه؟یفرقش چ خب

ـ نگـاهش کـرد عم   احسان  ریـ آن قـدر کـه فرزانـه خجالـت زده سـرش را بـه ز      . یو طـوالن  قی
 .انداخت

 .راحت تره المیو خ یمادرم هست شیپ نجایکه ا نهیا فرقش

کـه تلـخ و سـرد     يگفـت او؟ نگـرانش بـود؟ نگـران دختـر      یراحت تـر بـود؟ چـه مـ     الشیخ
 شده بود؟

 .زدم خیتو که از سرما  مینگاه کردن به من بر يجا

ـ  نکهیا يبرا ـ   يبـا نگـاهش خرابکـار    نیـ از ا شیب حـرف قـدم درون خانـه گذاشـت      ینکنـد ب
 .به سمتش ساطع شد کبارهیبه از گرما، عشق، و محبت  یو موج

 .يخوش اومد یلیدخترگلم خ سالم

همه اصـرار بـر نمانـدن لبخنـد بـر لـب سـمت مـادر احسـان رفـت تـا جـواب              نیاز ا شرمنده
 .ابراز محبتش را بدهد



@donyayroman 315 

. در نظـر گرفتـه بـود گذرانـد     شیکـه مـادر احسـان بـرا     یبـار قبـل، شـب را در اتـاق     همچون
ــه او  ــاحســان ب ــود قــرص ادآوری ــه او بدهــد  يهــا  کــرده ب خــانم . مــادرش را ســر ســاعت ب

ــک ــاه  انفری ــاه گ ــان گ ــ یمهرب ــایچ یبعض ــ يزه ــ  یجزئ ــوش م ــرد یرا فرام ــ . ک ــه م  یفرزان
احسـان را نــابود   انفریـ خـانم ک  یاموشــفر. سـت ین یخـوب  ينشـانه هـا نشــانه هـا    نیـ دانسـت ا 

زنـگ   يصـدا . مـرد مهربـان بـه نفـس مـادرش بنـد بـود        نیـ نفـس ا . کـرد شـک نداشـت    یم
خــورد و درون تخــتش نشســت تمــام  یتکــان. شــود داریــتلفــنش باعــث شــد از خــواب نــاز ب

ـ  تیـ کـه گذشـت و موقع   یکمـ . دیـ لرز یتنش مـ  کـرد دسـتش    لیـ و تحل هیـ اش را تجز یفعل
 .تاش رف یبه سمت گوش

 فرزانه؟ يدیخواب

ــپ ــود امی ــه ســاعتش کــرد از  . از احســان ب ــنگــاه ب ــود کی ــدا . گذشــته ب ــر ص را  شینفــس پ
 .فرستاد و تند و تند شروع کرد به نوشتن رونیب

 .دارمیب گهیبودم استاد اما به لطف شما حاال د خواب

 .کرد افتیدر يگریکه جواب د دینکش قهیدق به

 ...برد یخوابم نم. کردم دارتیببخش که ب يوا

 یداد و راهــ یاو اجــازه نمــ ردیــخواســت از احســان فاصــله بگ یهرچــه مــ. را خارانــد ســرش
ـ  شیبـه سـو   ـ   دیــنبا. جـواب نـداد  . گشـود  یم  يبعـد بـاز صــدا   ي قـه یچنـد دق . داد یجـواب م

 .اش بلند شد یگوش امکیپ

 ؟يمامانو بهش داد قرص

 :گفت یم يزیچ دیبا گرید

 .استاد، سرساعت بله

ـ  . دوخـت تـا جـواب احسـان را بخوانـد      یچشـم بـه گوشـ    منتظر تنـد   یلـرزش گوشـ   نیبـا اول
 .را باز کرد امیپ عیو سر



@donyayroman 316 

 .ببخش که بد خوابت کردم... تو هم بخواب... خوبه

خـودش سـال هـا بـود کـه دل شکسـته و       . بکنـد  يتوانسـت کـار   یامـا نمـ  . را رنجانده بـود  او
ــود دهیــرنج ــاه  یلــیخ. احســان باشــد يآمــد مــرهم دل شکســته  یاز او بــر نمــ. خــاطر ب کوت

بـه او و   گـر یتـا د  دیـ پتـو خز  ریـ پـرت کـرد و ز   یپـاتخت  يرا رو یو گوشـ  ریـ نوست شـب بخ 
 شدیاندیاحساسش ن

 
ــا ــدا ب ــ  يص ــر االغ ــار عرع ــرش را از ز  یناهنج ــود و س ــم گش ــچش ــو ب ری ــپت ــا  رونی آورد ت

ــاق يدر خانــه . را بهتــر درك کنــد تشیمــوقع ــرا انفریــبــود کــه خــانم ک یاحســان و در ات  يب
ــواب در اخت ــخ ــود  ارشی ــته ب ــمش را مــ  . گذاش ــرد  . زد ینــور چش ــگ ک ــمانش را تن . چش

موجــود بــد صــدا در  کیــ. نداشــت یتمــام ایــاالغ بخــت برگشــته گوناهنجــار عرعــر  يصــدا
ــاق احســان ــ !!! ات ــاخ در م ــب داشــت ش ــ  یاز تعج ــه متوجــه گوش ــدا از . اش شــد یآورد ک ص
ــ یگوشــ يصــفحه  دنیــبــا د. آمــد یآن ســمت مــ ــه  یکــه مــدام روشــن و خــاموش م شــد ب

ــناگــاه زد ز ــود بایکــار شــک. خنــده ری ــ يدو هفتــه . ب ــاذ نکــهیا يبــرا شیپ کنــد زنــگ  تشی
ــ ــان  یگوش ــت زم ــرده و درس ــوض ک ــا او     یاش را ع ــود ب ــان ب ــا احس ــحبت ب ــال ص ــه در ح ک

ــود ــه ب ــه خند. تمــاس گرفت ــدر آن روز هرس ــچق ــد دهی ــه بغــض  . بودن ــم ب ــده اش کــم ک خن
ــک هــا   ــت و اش ــت باز. در آمــد شینشس ــشیدوس ــ گوش ــت یرا م ــ بایشــک. خواس  یرا م

 يابش را بــدجورعرعــر اعصــ  يصــدا. خواســت، همــان طــور ســرحال و پرشــر و شــور     
 .دست برد و آن را برداشت یکالفگ با. کرده بود کیتحر

 بله

ــدا ــش پ  يص ــان در گوش ــادمان احس ــچیش ــگو. دی ــا ای ــ  نی ــود از کس ــد نب ــرد بل ــور  یم دلخ
حـداقل تـا ظهـر بـا او حـرف نزنـد امـا         شـب یکـرد بـه خـاطر رفتـار سـرد د      یگمـان مـ  . باشد
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ــ  کــرده  یاشــتباه فکــر مــ يدجورحــاال تمــاس احســان بــه او فهمانــده بــود کــه در مــوردش ب
 .است

ـ ا فرزانه ـ  نی ـ با یچـ  یبرف  یو نـابود مـ   سـت یشـلوارمو ن  يبخـوره؟ آخـه داره رسـما پاچـه      دی
 .کنه

ـ  . خنده اش گرفـت  باز ـ بچـه اش بـود کـه ا    یانگـار برف . بـود  دهیطـور نگـران سـوال پرسـ     نی
 :خنده اش را مهار کرد و گفت

 استاد ریبخ صبح

 .دیاحسان را از ان سو شن ي خنده

 دیــگــرم و نــرم؟ اون وقــت مــن با يگــذره تــو جــا یخــانم، خــوش مــ ریــشــما هــم بخ صــبح
 .ارمیگوسفند بدعنق شما در ب نیشلوارمو از دست ا يپاچه 

 .احسان هم خوب بلد بود او را بخنداند. غم یشاد و ب دیخند

 کمک امیب دیبذار

 .دیچیاحسان در گوشش پ يهشدار دهنده  يصدا

ـ فقـط ا . کـارم تمـوم شـده    بـا یتقر ،يایـ ب سـت ینه الزم ن نه  يسـر بـه هـوات لنگـه      يبـره   نی
 .ستیشلوارمو گرفته و ول کنم ن

ـ ا. اش به هـوا رفـت   خنده ـ   نی  گـر یکـرد د  یبـود هـر کـس کـه بـه او محبـت مـ        یاخـالق برف
 .دیفهم یمحبت را خوب م ایگو وانیح. کرد ینم شیرها

 .خوش به حال شما پس

 .احسان هم شدت گرفت ي خنده

 .میحرکت کن میشش و ن دیکم آماده شو که با کم

ــ  چنــد نگــاه ســاعتش کــرد . اعــالم کــرده بــود میبــود ســاعت کــه او حرکتشــان را شــش و ن
 :برخاست و گفت مهیسراس. تازه شش شده بود
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 .شم یزود آماده م چشم

 ...فرزانه

 :درنگ گفت یب. کرده بود شیمحتاط و آرام صدا یلیخ

 بله

 .شش بخوره دیشو با یکینره  ادتیمامان  يها قرص

ـ ا يبـرا  دلش بـه خـود    عیسـر  یلـ یاو ضـعف رفـت امـا خ    یشناسـ  فـه یو وظ یهمـه مهربـان   نی
 .داشته باشد یتشر زد حق ندارد نسبت به او احساس

 .دیاستاد نگران نباش چشم

 .دیچیقدرشناس احسان در گوشش پ يصدا و

 بال، دستت درد نکنه فرزانه جان یب چشمت

ــت ــو     دس ــن ت ــاطر م ــه خ ــه ب ــه ک ــما درد نکن ــر افتاد يش ــدردس ــبح دی ــبا یو اول ص ــا  دی ب
 .دیزبون نفهم دست و پنجه نرم کن وونیچهارتا ح

 .احسان شد يدوباره  يجمله را چنان با خنده گفت که باعث خنده  نیا

ــرو ــ ... دختــر ب ــرو مــن کــه م ــم تــو هــم لنگــه   یب ــ  يدون ــاز و ش ــون ب  طونتیاون دوســت زب
 .منم اومدم ینیبحونه رو بچص زیتا م. یهست

 :گفت خندان

 استاد چشم

 .قر ارش را لرزاند یاحسان باز دل ب يزمزمه  و

 .شده دهیفرزانه خانم گل چ يصبحونه که با دستا زیم نیبشه ا يزیم چه

ــچ نتوانســت ــبگو يزی ــر دی ــد و س ــرد  عیو تن ــع ک ــان  . تمــاس را قط ــه احس شــک نداشــت ک
گفـت و   يبـاال انـداخت و اصـال بـه مـن چـه ا       يشـانه ا . رفتـه اسـت   سـه یحاال از خنده ر نیهم

ــت  ــپزخانه رف ــه آش ــر. ب ــا   يرا رو يکت ــرص ه ــت و ق ــاز گذاش ــاق گ ــانم ک ياج ــخ را  انفری
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تــا تمــام . خوانــد یبــود و نمــاز مــ داریــبــرخالف انتظــارش او ب. برداشــت و بــه اتــاقش رفــت
 .ستادیشدن نمازش همان جا کنار در ا

 انفریباشه خانم ک قبول

. مثـل فرشــته هــا شــده بــود  دیآن چــادر ســف ریــز. عقـب داد  یچــادرش را کمــ انفریــک خـانم 
 :مهربان نگاهش کرد و گفت

 .زمیحق باشه عز قبول

ــ. را داشــت بایشــک يگرفــت غصــه  دلــش دوخــت و  انفریــدرنــگ نگــاهش را بــه خــانم ک یب
 :گفت

 انفر؟یخانم ک دیکن یهم دعا م بایشک يبرا

 :چادرش را تا کرد و گفت بیعج یبا حوصله دقت انفریک خانم

خـدا رو چـه   . اون تخـت بخوابـه   يرو سـت یاون دختـر حقـش ن  . زمیـ کـه دعـا کـردم عز    البته
 .به خدا باشه دتونیام... دخترم يدید

ــک ــ  اش ــه زد و س ــمانش حلق ــارش رو ینیدر چش ــت و   يرا کن ــت گذاش ــتخ ــرص از  کی ق
 :ورقش جدا کرد و به دستش داد و گفت

 .دشیکردن که سر وقت بخور یم دیاستاد تاک. دییبفرما

ــک خــانم ــر    انفری ــر مه قدرشناســانه نگــاهش کــرد و هــر دو دســتش را در دســتان گــرم و پ
 :خود گرفت و گفت

 .زمیعز ممنون

 ياحســان بــرا يهــر دو لبخنــد بــر لــب داشــتند و فرزانــه خوشــحال بــود بــه اصــرار هــا حــاال
 ماندن توجه کرده است

 
 .ر اتاق دوخته شداحسان نگاه هر دو به د يسرو صدا با
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 .خونه يبایز يبر خانم ها سالم

 . خندان و فرزانه خجالت زده نگاهش کردند انفریک خانم

 نه؟ يدینچ زویفرزانه خانم م. گرسنه هستم یلیکه من خ نیش بلند

 :برخاست و گفت عیاو تند و سر یسوال يجمله  نیا از

 .کنم یآماده اش م عیاالن سر دیببخش

 .خندان نگاهش کرد. مادرش ریاحسان ماند و نگاه مچ گ. تند اتاق را ترك کرد و

 ؟یکن ینگام م يجور نیمامان چرا ا هیچ

 :و گفت دیقرصش را بلع انفریک خانم

 .برو کمکش کن ینیمن بش شیپ نکهیا يجا

 :چشمش گذاشت و گفت ياحسان دستش را رو و

 .نمیچشم مامان نازن يرو به

ـ تـرك کـرد خـانم ک   که اتـاق را   نیهم لـب زمزمـه کـرد و دسـتانش را      ریـ ز يزیـ هـم چ  انفری
 .به سمت سقف گرفت

 ؟يگرد یم یچ دنبال

ــان ــ هراس ــه ورود  دهیو ترس ــاهش را ب ــت  ينگ ــپزخانه دوخ ــا . آش ــت ه ــان دس را  شیاحس
ــه  يرو ــ يقفس ــه    نهیس ــه چهارچوب ــرده و ب ــل ک ــدر تک يقف ــاهش مــ   هی ــود و نگ  یداده ب

 :عجول بر لب نشاند و گفت يلبخند. کرد

 .کنم ینم دایخشکو پ يچا

 نــتیو دســتش را بــه ســمت کاب ســتادیاش ا یآرامــش بــه ســمتش رفــت و در چنــد قــدم بــا
 ســتادیخشــک را برداشــت و درســت در مقــابلش ا يچــا يســر او دراز کــرد و جعبــه  يبــاال

 :و گفت

 يچا نمیا
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بـه   کیـ حـد نزد  نیـ را تـا ا  تـا بـه حـال احسـان    . را گـم کـرده بـود    شیشده و دست و پـا  هل
 زیــم يرا از دســتش گرفــت و رو  يچــا يشــتاب زده جعبــه  . خــود حــس نکــرده بــود   

 .نظر گرفته بود ریاحسان هنوز خونسرد و آرام حرکاتش را ز. گذاشت

 ؟یکن مرویشه برام تخم مرغ ن یم

ـ   نیـ از ا! درخواسـت؟  ایـ خـواهش بـود    نیا ـ  ایـ گو. او خنـده اش گرفـت   یالیـ خ یهمـه ب  یحت
. شــد یاز شــکمش غافــل نمــ   ياش هــم لحظــه ا  یزنــدگ يلحظــه  نیتــر یدر احساســ
 :تر و گفت قیلبخندش عم

 گه؟ید چشم،

 :گفت دیچ یم زیم يهم دست به کار شد و همان طور که فنجان ها را رو احسان

ــ ــ یم ــش نزن مدوســت  یبشــه؟ آخــه اون شــکل مــرویکامــل ن یهمــون شــکل يبــذار یشــه ه
 .دارم

ــ از بــر لــب نشــاند و همــان طــور کــه پشــت  يمــرد بــالغ لبخنــد نیــا يه درخواســت کودکان
 :کرد گفت یدم م يبه او چا

 .چشم

 یپـر نشـاط و شـاداب بـه نظـر مـ       یلـ یامـروز خ . شاد احسان بـاز باعـث تعجـبش شـد     يصدا
ـ از نگـاه ت  نیـ و ا دیرس . دلـش بـه حـال خـودش و او سـوخت     . فرزانـه دور نمانـده بـود    نیزبی

 .شتریدلش به حال خودش ب

ــنش چهــار تــا، بــرا زانــهفر تونــه  یالبتــه مامــان نمــ. خــودت و مامــان هــم درســت کــن يبکُ
 آره؟ ؟یکن یدرست م. زرده شو بخوره

خواســت  یهرچــه مــ. و نگــاهش در نگــاه رنگارنــگ و شــاد او قفــل شــد دیــســمتش چرخ بــه
لــرزان  ییبــاز بــه پشــت برگشــت و بــا صــدا. دیــاز خــاطرش پر کبــارهیبــه  اوردیــبــه زبــان ب

 :گفت
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 چشم

بـا نگـاه شـاد و مهربـانش بـه او      . سـربلند کـرد  . اش احسـاس کـرد   یرا در چنـد قـدم   احسان
 .زل زده بود

 .زده ام تا حاال دست پختتو نخوردم جانیه یکم

ــا ــاریآور شــد کــه  ادیــنگــاهش بــه او  ب ــه کمــک شــک کب دســت پخــتش را بــه خــورد او  بایب
 .ستیمنظور نگاه فرزانه چ افتیبه فراست در. داده است

 ينرفتـه بـا اون همـه فلفـل کـه تـو       ادمیـ تـازه   دیـ شـما تقلـب کرد  ... خـانم  سـت یقبـول ن  اون
 !هوا دیبفرست دیمنو موشک کن نیخواست یم دیبود ختهیظرف غذام ر

 :و گفت دیگمان خند یب

ــا . دیــســرمون آورد یــینرفتــه چــه بال ادمیــمــنم . هــم کــه چقــدر مظلــوم شــما  شیادآوریــب
 .شه ینوك زبونم سوزن سوزن م

 ...وقته یلیشه فرزانه، خ یدل منم سوزن سوزن م نوك

 :به او پشت کرد و گفت عیدستپاچه اش را از او برگرفت و تند و سر نگاه

 .درست کنم مرویتا ن نشیدونم ظرف روغن کجاست، لطفا بد ینم من

ــس ــده   نف ــبس ش ــ  يح ــا کالفگ ــان ب ــمت    یاحس ــه س ــه ب ــل و وارفت ــد و ش ــیآزاد ش از  یک
ــاز در کنــارش ا هــا رفــت و ظــرف ر نــتیکاب ــه دســتش داد و ب . ســتادیوغــن را برداشــت و ب

ــدر ز ــنگ ری ــا را از   يو موشــکافانه  نینگــاه س ــرغ ه ــالیاحســان تخــم م ــب خچ آورد و  رونی
ــه  ــدت نفــس   يدرون تاب ــا در تمــام آن م ــرداغ شکســت ام ــ يصــدا پ . دیشــن یاحســان را م
فقــط ســکوت کــرده . یاعتراضــ یحتــ ،يا هیــگال ،يجملــه ا یبــدون حتــ ،یکالمــ یبــدون حتــ

ــو او را ز ــود ری ــا ریــدر ز. نظــر گرفتــه ب ــود شینگــاه او دســت و پ ــ. را گــم کــرده ب هــوا  یب
احســان او را از  يحــرارت بــردارد کــه صــدا يدســتش را بــه ســمت تابــه بــرد تــا آن را از رو

 .کرد صرفکارش من
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 باش دختر، حواست کجاست؟ مواظب

ــش؟ ــ حواس ــش پ ــا شیحواس ــود، ج ــبش ییاو ب ــراف قل ــد و  د. اط ــق مان ــوا معل ــتش در ه س
بـه خـود داد و بـاالخره     ینگاهش بـه نگـاه مضـطرب و نگـران او دوختـه شـد و احسـان تکـان        

 :دل کند و به سمتش آمد و گفت شیاز جا

 .دارمش، داغه یکنار من بر م برو

ــد ــار ا  يلبخن ــاند و کن ــب نش ــر ل ــول ب ــا   ســتادیعج ــرغ ه ــم م ــان اجــازه داد تخ ــه احس  يو ب
 .قرار دهد ییباید و زگر سیآماده را درون د

 ام؟ قهیسل چطوره

 .دستش برگرفت و به او زل زد ریز يبایز سیو د زیاشتها برانگ يمرویاز ن نگاه

 .نقصه استاد یب کارتون

 :گذاشت و گفت زیرا وسط م سید

ــه ســل خــب ــبــدو بــرو مامــانمو صــدا کــن ب يآورد مــانیاســتادت ا ي قهیحــاال کــه ب ســر  ادی
 .زیم

بـه   یچشـمک . فرزانـه شـد   يمامان را آن قـدر بـامزه بـر لـب رانـد کـه باعـث خنـده          ي کلمه
 :زد و گفت گوششیباز يدانشجو

 ؟يخند یم يدار یدختر به چ بدو

 هشدار استاد خندانش باعث شد آشپزخانه را ترك کند و
 

ــوردن ــا  خ ــبحانه در آن فض ــاد و رو يص ــش ــذت    ییای ــدر ل ــادرش آنق ــان و م ــار احس در کن
ـ بخش بود که ب سـوباتان را تـرك کردنـد و حـاال احسـان پـر گـاز و تنـد          ریسـاعت تـاخ   میا ن

ــه کالســش برســد  یمــ تحمــل اســترس و  يســاعت و انــد کیــپــس از . رانــد تــا بــه موقــع ب
 .ددانشگاه بودن کیاحسان، حاال نزد رمجازیسرعت غ



@donyayroman 324 

 د؟یکن ادهیاطراف پ نیشه خواهش کنم منو هم یم استاد

مـدت بارهـا و بارهــا از    نیــا یدرخواسـت را طـ   نیــا. شـد  دهیاحسـان بـه ســمت او کشـ    نگـاه 
 :لبخند نگاهش کرد و گفت یو البته کم يفرزانه با خونسرد. بود دهیزبان فرزانه شن

حفــظ شــان و  يهــا بــرا يمحافظــه کــار نیــتمــام ا دیــکــنم اون طــور نگــام نکن یمــ خــواهش
 .شماست تیشخص

 نیــا. متوقــف کــرد ابــانیاز خ يرا در گوشــه ا لیــکنــد اتومب یاعتراضــ نکــهیبــدون ا احســان
 درسته؟ يکالس دار یساعت با استاد صالح

ــورش ــوب فهم منظ ــرا خ ــود دهی ــالح. ب ــتاد ص ــجو  يرو یاس ــودن دانش ــنظم ب ــ انشیم  اریبس
ــ  ــود و ه ــاس ب ــاخ چیحس ــ يریت ــ چیرا از ه ــ کی ــا نم ــذ یاز آن ه ــدان و . رفتیپ ــه خن فرزان

 :بازخواست کننده نگاهش کرد و گفت

 .دیبا ترسوندن من به هدف تون برس دیشما قصد دار ستین قبول

 .دیدختر خند نیا یهوش زیهم به ت احسان

هســتم کـه رســوندنت بـه دانشــگاه بشـه هــدف     یقـدر آدم کــم تـوقع   نیــمـن ا  یعنــی دختـر 
 .در سر دارم يبزرگ تر يبزرگم؟ من هدف ها

 .نگاه پر از حرفش را به فرزانه دوخت و

 به اهداف تون جز چشم انداز چند ساله است استاد؟ دنیرس

 .دیخند یاحسان هم م گرید حاال

 رسن؟ یم یبابات چه ساعت مامان

ــا ت و ــه ب ــه نبا افــتیدر یزهوشــیفرزان ــک ــوزش   دی ــد مــدت اســتاد مرم در مــورد اهــداف بلن
 .کند يکنجکاو

 کی ساعت
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بـدعنق و   یمـن مثـل صـالح   . یسـر کالسـم حاضـر بشـ     سـت یحسـاب الزم ن  نیـ پس بـا ا  خب
 .ستمین ریسخت گ

و الغــر انــدام و البتــه  فیــاســتاد نح. تــر شــد قیــلبخنــدش عم یصــالح يچهــره  يادآوریــ از
صــدا باعـث شــده بــود   نیــهــم داشـت و ا  يو آزار دهنـده ا  زیــر يمسـنش کــه از قضـا صــدا  

 .خود کنند يطنزها زیسربه هوا و پر نشاط کالس او را دستاو انیدانشجو

 فرزانه؟ ییکجا

 .را به نگاه منتظر او دوخت نگاهش

ـ         نه تحمـل انتظـار بـرام    . شـه  یاستاد اگه زودتـر بـرم فرودگـاه تـا اومدنشـون جـونم تمـوم م
ـ       نمیاما اگـه سـر کـالس بشـ    . سخته  نیـ شـم و ا  یحـداقل بـا گـوش دادن بـه درس سـرگرم م

 .گذره یزمان به سود من م يطور

 :ند و گفتبر لب نشا ياو قانع شده بود لبخند حاتیکه از توض احسان

 .یجا نمون یبرو تا از کالس صالح پس

 .شد ادهیپ لیاز اتومب خندان

 ...فرزانه

 :کرد و گفت لیمتما لیجلو به داخل اتومب ي شهیرا بست و سرش را از ش در

 استاد بله

 .شده بود یاحسان باز رنگ نگاه

 .بود میزندگ يصبحونه  نیتر رینظ یصبحونه ممنون، ب بابت

 :است کرد و گفتزده قامت ر خجالت

 جان نوش

 .در هپروت بود که احسان او را به خود آورد هنوز
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 یمـن ضـمانتتو نمـ    یبرسـ  ریـ اگـه د . نرفتـه سـر کـالس    یدختـر بـرو تـا صـالح     يستادیا چرا
 .کنما

 . برسد رشیکرد تا به موقع به کالس استاد سخت گ یخندان از او خداحافظ فرزانه

ــالح در ــالس ص ــدبار  یک ــرزاد چن ــه ف ــود ک ــت  يب ــاس گرف ــا او تم ــ. ب ــان  ینم ــت کتم توانس
ــد ــود . کن ــت جفــت شــان دلخــور ب ــرادر. از دس ــان   يخــواهر و ب ــدر و مادرش ــود پ ــه در نب ک

ـ ا. از خـواهر کوچـک شـان نگرفتـه بودنـد      یبـار سـراغ   کی یحت ـ  يتمـاس هـا   نی ـ  یپ  یدر پ
ــود  ــرده ب ــه اش ک ــت از ز. کالف ــنتوانس ــر ری ــاس  نیآخ ــ   درتم ــه گوش ــرا ک ــرود چ اش  یب

ــ  ــوز م ــلرز یهن ــ  دی ــاموش م ــن خ ــد یو روش ــالح   . ش ــتاد ص ــه اس ــرمنده اش را ب ــاه ش  ینگ
 :دوخت و گفت

 رون؟یبرم ب قهیاجازه هستچند دق استاد

ــالح نگــاه ــبان یص ــگ عص ــدا   تیرن ــان ص ــا هم ــت و ب ــه خــود گرف ــز يب ــرد  ری ــاب خ و اعص
 :کنش گفت

 .دیآموزش و واحدتونو حذف کن دیبر میاما بعدش هم مستق ،یمیخانم رح البته

ــ از ــوف گــاهیاش وا رفــت و نگــاه گــاه و ب یصــندل يحــرف رو یواکــنش تنــد اســتادش ب  یرئ
ـ     نیآخـر . گرفـت  دهیـ ناد زیـ کنجکاو را ن ـ  انیـ بـا پا . پاسـخ مانـد   یتمـاس فـرزاد هـم ب  افتنی

ــبان  ــتاد عص ــاه اس ــالس نگ ــاش را ناد یک ــت و ک دهی ــگرف ــالس را   فی ــه ک ــه دوش و باعجل ب
ـ امـا گو  فـت گرشـماره بـرادرش را    عیترك کـرد و تنـد و سـر    حـاال نوبـت فـرزاد بـود کـه       ای

ــ ــارش را تالف ــد یک ــ  . کن ــاس م ــه تم ــه هرچ ــرا ک ــود  یچ ــخگو نب ــت او پاس ــا . گرف ــاس ب تم
ـ   ـ   هیـ فهم یهمسر فـرزاد و حت مانـده   یبـاال انـداخت و زمـان بـاق     يشـانه ا . بـود  دهیـ فا یهـم ب

ـ . کـرد  يشـلوغ دانشـگاه ســپر   يرا در راهـرو  يتـا کـالس بعـد     یسـاعت بعـد بـا خســتگ    مین
ــو  ــه  التکس ــه طبق ــا يب ــوم و ج ــ   ییس ــزار م ــان در آن برگ ــالس احس ــه ک ــت یک ــد رف . ش

ـ بـا ا . شـد  دهیاش کشـ  یشـگ یهم يسوم جـا  فینگاهش به رد پـا   یتفـاوت کـه حـاال رئـوف     نی
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اش را اشـــغال کـــرده و بـــا چشـــمان  يکنـــار یصـــندل یرا فراتـــر گذاشـــته و بـــا گســـتاخ
ــود ــه او زل زده ب ــاز خ. کنجکــاوش ب ــنشســتن در رد ری ــا جــا  گذشــتســوم  فی ــه تنه  يو ب

ــا اســتقرار او در جــا. کــالس قــانع شــد يورود ياول در گوشــه  فیــمانــده در رد یبــاق  شیب
 . به خود گرفت یو کالس حالت رسم دیاحسان هم از راه رس

ــ ــ  مین ــا دقــت بــه توض ــ  حاتیســاعت اول را ب اش  یاحســان گــوش فــرا داد امــا لــرزش گوش
فـرو رفتـه بـود     ینسـب  یکیکـالس در تـار  . دجـواب فـرزاد را بدهـ    دیـ شـد کـه با   ادآوریبه او 

 . داد یم حیبا دقت توض يگریپس از د یکیرا  یآموزش يها دیو احسان هم اسال

مـتن ترجمـه   . دیـ روش نگـاه کن  يبچـه هـا بـه نوشـته هـا     . هم منشـور معـروف کـوروش    نیا
 .در موردش خواهم داد يشتریب حیکه توض هیبعد دیشده اش در اسال

 ...من دیببخش استاد

 .گفت یحرفش را م يادامه  دیبا یعنی یکیاحسان در آن تار سکوت

 رون؟یتونم چند لحظه برم ب یم من

 .شناخت یفرزانه را خوب م ينبود صدا دنشیبه د ازین

 .یمیخانم رح دییبفرما

اتصــال را  يفــرزاد بــاز تمــاس را قطــع نکنــد دکمــه  نکــهیا يو بــرا دیکشــ يآســوده ا نفــس
 :زد و گفت

 .یوشچند لحظه گ الو

در گشـوده  . کنـار گوشـش بـود از جابرخاسـت و بـه سـمت در رفـت        یطـور کـه گوشـ    همان
نبـود کـه    ينـور بـه قـدر   . دندیشـن  نیرا بـا زمـ   یبرخـورد جسـم   يشد و ناگهـان کـالس صـدا   

 :گفت یاحسان با دستپاچگ. شود دهید يزیچ

 ...برقو بزنه دیاون کل یکی
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بــرق را زد و  دیــتــر بــود کل کیــاز پســرها کــه نزد یکــیدر کــالس بــر پــا شــد و  يا همهمــه
رمــق  یکــه بــ دنــدید یرا مــ یحــاال چشــم هــا جســم. شــد تیــقابــل رو گــرید يکــالس بــار
 .شده بود نینقش بر زم

 :را گم کرد و گفت شیدست و پا تیفرزانه در آن وضع دنیبا د احسان

 .کمکش کنه ادیب یکیها لطفا  خانم

ــوف  انیدانشــجو يبعــد يهــا عهینگــران شــا اگــر ــه خصــوص رئ ــا آن نگــاه  یکنجکــاوش ب ب
 گرفت ینبود قطعا خود او را در بر م رشیمچ گ

 
ــا  یدو تــن از همکالســ. بچــه هــا هــم فــرو کــش کــرد  يخــروج فرزانــه از کــالس همهمــه  ب

ــز شیهــا ــازو ری ــه ســمت صــندل  شیب ــد و او را ب ــ تیراهــرو هــدا يهــا یرا گرفتــه بودن  یم
چنــد . هنــوز در شــوك بــود. جــا گرفتــه بــود یصــندل يحــال و مــات رو یفرزانــه بــ. کردنــد

 .ودب رهیقدم دورتر احسان با نگاه نگرانش به او خ

 حالت خوبه؟ یمیرح خانم

ــاه ــان کشــ    نگ ــمت احس ــه س ــاتش ب ــد دهیم ــع. ش ــ يدیس ــتش را   یهمکالس ــدام پش اش م
ــاژ مــ  ــیداد و مع یماش ــرید ین ــ گ ــدام از او مــ  یهمکالس ــت چ یاش م ــخواس ــبگو يزی . دی

ـ   ـ  قـرار و  یاحسان هـم ب ـ    . بـود  سـتاده یسـرش ا  يتـاب بـاال   یب . رفـت  یبـاز داشـت از حـال م
تـه زبــانش  . کنـد  يریلـوگ خــود ج یاش چنــگ زد تـا از سـقوط احتمـال    یهمکالسـ  يبـه بـازو  

ــ نیــاحســان ا. ســو و کــم فــروغ بــود یتلــخ شــده بــود و چشــمانش بــ پــروا و بــدون  یبــار ب
فرزانــه زانــو زد و نگــران  یجــوانش در مقابــل صــندل يتوجــه بــه نگــاه کنجکــاو دو دانشــجو

 .کرد شیصدا

 ...فرزانه... چشاتو باز کن فرزانه
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اســتاد ســخت  بیـ بــاز فرزانــه را رهـا کــرده و بـه رفتــار عج   یدو دختــر جـوان بــا دهـان   حـاال 
احســان آن دو را بـه خــود   يکالفـه   يامـا صــدا . شــده بودنـد  رهیـ و محافظـه کارشــان خ  ریـ گ

 .آورد

 ...براش دیرایآب ب وانیل هیلطفا  ینیمع خانم

 :گفت یکنند با کالفگ ینم یحرکت جشیگ انیکدام از دانشجو چیه دید یوقت و

 ..دیعجله کن خانم

 .رفت يبه خود داد و دوان دوان به سمت آبخور یتکان ینیمع

 ...چشماتو باز کن فرزانه

بـاز کـرد و نگـاه نگـران او را ثابـت بـه خـود         مـه ینسبتا بلنـد احسـان چشـمانش را ن    يصدا با
احســان نگــاه کالفــه اش . دیــچرخ یزبــانش در دهــان نمــ. گرفــت یافکــارش نظــم نمــ. دیــد

 :داد دوخت و گفت یکه هنوز پشت فرزانه را ماساژ م يدیرا به سع

حـالش بتونـه سـرکالس     نیـ کـنم بـا ا   یفکـر نمـ  . دیـ اریرو ب یمـ یخـانم رح  لیوسـا  دیکن لطف
 .نهیبش

ــر ــا تا دخت ــب ــت    دیی ــالس رف ــمت ک ــه س ــر دوان دوان ب ــارش   . س ــت و کن ــان برخاس احس
 .کرد شیباز صدا. دیفهم ینم چیسر و تهش ه یب ياز زمزمه ها. نشست

ـ    یچـ  یگـ  یجـان بـه مـن مـ     فرزانه  يبـرا . افـتم  یدارم پـس مـ   یشـده؟ بـاورکن از دل نگران
 افتاده؟ یاتفاق بایشک

ــ ينگــاه خاکســتر فرزانــه ــه او دوخــت شــا یو ب ــ دیرنگــش را ب ــ قــهیدق کی  یهمــان طــور ب
ــت   ــم دوخ ــر او چش ــمان منتظ ــه چش ــرف ب ــه . ح ــ يزمزم ــار  یب ــان را ب ــان احس ــرید يج  گ

 .دیشن

 ...فرزانه بگو

 .شد یتر م انیبا برگرفتن نگاه از او غمش عر ایگو. داشت یاز و بر نم نگاه
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 ...تنها شدم احسان گهید

بــود  دهیکــه شــن يزیــاز چ ایــنــام خــود از زبــان او خوشــحال باشــد  دنیدانســت از شــن ینمــ
 :داد و گفت جشیبه ذهن گ یتکان. نگران

 شده؟ یچ نمیجان درست حرف بزن بب فرزانه

 .وستیدوان دوان به آن دو پ يدیسع. توانست لب از لب باز کند یفرزانه نم اما

 خوره چکار کنم بدم بهش؟ یفرزانه مرتب زنگ م یگوش استاد

 :گرفت و گفت يدیرا از دست سع یوشمنتظره گ ریغ یجابرخاست و در حرکت از

 .دمیخودم جواب م. بدتر بشه نمیممکنه حالش از ا نه

ــا ا و ــب ــیو مع يدیســع يکــار کنجکــاو نی ــا  ین ــه ب ــک ــل کی ــان  وانی ــان کنارش آب نفــس زن
و بــا چنــد قــدم بلنـد از آن هــا فاصــله گرفـت امــا نگــاه هرســه   . کـرد  شــتریبــود را ب سـتاده یا

ــ  ــاوت فاحش ــا تف ــر ب ــود  یدخت ــده ب ــه ش ــه او دوخت ــع. ب ــیو مع يدیس ــه  ین ــاو و فرزان کنجک
ـ . و مبهوت نیغمگ چنـدان سـخت نبـود چـرا کـه دردمنـد        انعکـس العمـل احسـ    ینـ یب شیپ

ــتش را رو ــه       يدس ــد فرزان ــاه دردمن ــاهش از نگ ــا نگ ــله ب ــان فاص ــت و از هم ــرش گذاش س
ز او بـر  نگـاه ا . محکـم بـه سـمتش رفـت     ییتمـاس را قطـع کـرد و بـا قـدم هـا      . کـرد  ییدلجو

 نکــهیبــدون ا. بــود افتــهی انیــســاعت کالســش پا بــاینگــاه ســاعتش کــرد تقر. گرفــت ینمــ
. خــود نشســتند يدر جــا عیکنجکــاو ســر يســمت کــالس رفــت و بچــه هــا بــهبزنــد  یحرفــ

 :کرد و گفت انشیرو به جمع دانشجو نیبغض دار و اندوهگ یاحسان با لحن

 .بچه ها کالس تمومه خب

 :زد و گفت ایدراز بچه ها دل را به  یکی

 افتاده؟ یاتفاق یمیخانم رح يبرا استاد

 .آمد یلحظات از او بر نم نیکه در ا يکار. کرد محکم باشد یسع احسان

 .براشون رخ داده يمتاسفانه اتفاق بد بله
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ــوف ــ یرئ ــه ســمت در شــتافت  یب ــبا. درنــگ ب ــ  دی ــه م ــه فرزان رســاند اگــر در آن  یخــود را ب
 .شد یحالش بدتر از قبل م دید یرا در کنار خود م یرئوف طیشرا

 یبــ. خـوام  یبعــد تمـام مطالـب امـروزو ازتــون مـ     يجلسـه   يامـا بـرا   دیــبر دیـ تون یمـ  خـب 
 .کم و کاست

ــرید ــا  گ ــد ه ــه غرولن ــجو يب ــوجه انشیدانش ــر یت ــرد و س ــا عینک ــرد و  لشیوس ــع ک را جم
ــاند   ــه رس ــه فرزان ــود را ب ــوف. خ ــته و چ  یرئ ــارش نشس ــایکن ــز ییزه ــه   ری ــش زمزم گوش

 .کردیم

ــهف ــن رزان ــا ش ــدا دنیب ــا يص ــدم ه ــدون    يق ــت و ب ــه او دوخ ــاهش را ب ــانش نگ ــتاد مهرب اس
 :از جا برخاست و خود را به او رساند و گفت یتوجه به نطق رئوف

 خانواده ام؟ شیپ دیبر یم منو

مظلومانــه و ملــتمس درخواســتش را بــر زبــان آورد کــه نگــاه احســان هــم رنــگ غــم  آنقــدر
 .گرفت

 .برمت فرزانه جان یکه م البته

ــون ــودک همچ ــ     یک ــب همکالس ــاه متعج ــه نگ ــد و ب ــالش روان ش ــنو دنب ــرف ش ــه   یح ــا ب ه
 . نکرد ییاعتنا یخصوص رئوف

امـا   دیـ د یهمهمـه و ازدحـام را مـ   . بودنـد  سـتاده یا مـه یفه يبـود کـه در مقابـل خانـه      یقیدقا
 . شدن نداشت ادهیدل پ

 ؟یبش ادهیکمکت کنم پ يخوا یجان م فرزانه

 :را گرفت و گفت رهیلرزان دستگ یاش را به او دوخت و با دستان یته نگاه

 ن؟یایهم با من م شما

 :بر لب نشاند و گفت نیغمگ يلبخند

 .امیکه م البته
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بــود کــه همــه خــود را  دایــپ واریــدر و د يرو يخانــه بــاز بــود و از نوشــته هــا و پــرده هــا در
ــرا ــ   يب ــاده م ــادرش آم ــدر و م ــتقبال از پ ــد یاس ــه د. کردن ــتش را ب ــدس ــاز  واری ــت ب گذاش

 .کرد ارینگران احسان او را هوش يصدا. کرد یداشت سقوط م

 ؟یجان خوب فرزانه

 اطیــح يکنــار باغچـه   يسـکو  ياش را راسـت کــرد و رو  مــدهیامــا قامـت خ . خــوب نبـود  نـه 
ــرگ. نشســت ــ  جهیس ــمانش س ــ یاهیداشــت و چش ــت یم ــدا. رف ــا يص ــدم ه ــد و  ییق ــه تن ک

ـ  عیسر ـ آمدنـد بـه او فهمانـد کـه با     یبه سمتش م . هـا باشـد   یلـ یخ يمنتظـر ابـراز همـدرد    دی
 .ها را هم به جان بخرد یلینگاه شماتت گر خ

 .نگاهش سرخ و چشمانش متورم بود. بود که به سمتش آمد ينفر نیاول هیفهم

 ؟يفرزانه؟ از صبح تا حاال کجا بود يایم االن

خواســت در آن لحظــه   یدلــش مــ . بــه پــا ابســتاد   یو ضــعف بــدن  جهیوجــود ســرگ  بــا
ــا  ــوش بگش ــر بگ دیخــواهرش آغ ــو او را در ب ــا فهم. ردی ــام ــدا هی ــا ص ــ يب ــرزان و  یبغض و ل

 .دیبا درد نال. دینال. کرد یم هیبند گال کی یچشمان اشک

 ...یآبج

ــان ــفهم زب ــه او زل زد   هی ــد و ب ــاز مان ــم ب ــ . از تکل ــه پ ــاز فرزان ــد  شیب ــدم ش ــان . ق االن زم
 :هوا به آغوش خواهرش پناه برد و گفت یب. نبود يدلخور

 نفس راحت بکشم؟ هیذاره  ینم ایدن نیچرا ا یجیآ

 :در آغوش گرفت و گفت اطیبه خود داد و او را با احت یتکان هیفهم

 .هوا سوخت و کباب شد يتو نمیمامان نازن. میمامان و بابا ندار گهید

ـ ا تحمـل  و بــدنش .سـخت بـود   اریجــوان و کـم تجربـه بسـ    يفرزانـه   يبـرا  تیـ همـه واقع  نی
 در دستان خواهرش وا رفت
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ـ   ییکـه در ســقوط هـوا   یحجـاج  کـر یپ جــان خـود را از دسـت داده بودنـد بــه     شیچنـد روز پ
 .انتقال داده شدند شانیبه شهرها يخاك سپار يخاك کشور بازگردانده و برا

 یمــ ویــرا از راد ریــوز اخخــود نشســته و اخبــار چنــد ر لیــبــود کــه احســان در اتومب یســاعت
ـ  قیقـرار بـود تـا دقـا    . دیشن پـدر و مـادر فرزانـه را بـه آن هـا       کـر یپ گـر ید یلحظـات  دیشـا  ای

ــتحو ــد لی ــتن هواپ. بدهن ــا نشس ــایب ــار  م ــم ب ــرود غ ــد ف ــرید يدر بان ــت  گ ــش نشس ــر دل . ب
ــه را در ا ــچنــد روز گوشــه گ  نیــفرزان ــم حــرف  ی ــهیر و ک ــاال او ســوار بــر     افت ــود و ح ب

شـد و خـود    ادهیـ پ لشیاز اتـومب . کـرد  یکـه جسـد پـدر و مـادرش را حمـل مـ      بود  ییمایهواپ
فرزانــه کــه کنــار تــابوت پــدر و مــادرش  دنیــبــا د. اســتقبال از آن هــا آمــاده کــرد يرا بــرا

ــ  ســتادهیا ــان نم ــود و تک ــت  یب ــبش گرف ــورد قل ــر و نح. خ ــالغ ــره اش   فی ــود و چه شــده ب
 يخبــر گوشیو بــاز بــایمرتــب و ز ياز آن فرزانــه  گــرید. دیرســ یبــه نظــر مــ دهیــرنــگ پر

ــود ــا. نب ــه طــرز آشــفته ا شیموه ــاز ز يب ــشــالش ب ری ــر آشــفتگ رونی چهــره اش  یزده و ب
ــ اهیســ يافــزود و مــانتو یمــ ــ یتــاب یو خــاك آلــودش نشــان از ب . داد یحــدش مــ یو رنــج ب

ــت ن ــطاق ــمت او و  اوردی ــه س ــواهرو دوان دوان ب ــو  خ ــس از دلج ــت و پ ــرادرش رف از  ییو ب
 :و گفت ستادیدر مقابل فرزانه ا هیفرزاد و فهم

 .خاطرت بشه یبگم که باعث تسل یدونم چ ینم. گم فرزانه جان یم تیتسل

 :نگاه غم زده اش را به او دوخت و گفت فرزانه

 .بده نمیتونه تسک ینم زیچ چیه

 .میبر دیبا فرزانه

 ریـ شـد و احسـان ز   دهیحـق بـه جانـب و در هـم فـرزاد کشـ       يهر دو بـه سـمت چهـره     نگاه
 :لب زمزمه کرد

 که نکردن؟ تتیاذ

 :تلخ بر لب نشاند و گفت يلبخند
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کــه غــم از  دمینکــردن امــا اونقــدر زخــم زبــون شــن تیــاذ. اونــا بــرادر و خــواهرم هســتن _
 .رفته ادمیدست دادن مامان بابا 

 .احسان به سمت خواهرش رفت نیدر مقابل چشمان خشمگ و

 مــهیگــل، فــرزاد و فه یتــ یتــ یانیــادرمفرزانــه و درخواســت هــا و پ يالتمــاس هــا بــرخالف
را بــر  يحســرت ابــد کیــبـا انتقــال جســد پــدر و مادرشــان بــه ســوباتان مخالفــت کردنــد و  

 . دل خواهر کوچک شان گذاشتند

ــه ــس از پا  فرزان ــم پ ــه ــپار  انی ــم خاکس ــ  يمراس ــادرش راض ــدر و م ــه   یپ ــه خان ــد ب  ينش
 يکــه چنــد روز بایکشــ داریــبــه د یآنــ يریــگ میتصــم کیــبــرادرش بــرود و در  ایــخــواهر 

گفتـه   شیبـرا  بایشـک  ریـ چنـد روز اخ  تیسـارا از وضـع  . بود به خانـه منتقـل شـده بـود رفـت     
ــ   ــدر و مادرفرزان ــرگ پ ــود او از م ــرده ب ــزد ک ــ هو گوش ــت یب ــالع اس ــک . اط ــود ش ــه ب  بایگفت

ــ  ــرف نم ــوز ح ــ  یهن ــذا نم ــد، غ ــ  یزن ــورد و ه ــ  چیخ ــاقش نم ــس را در ات ــذ یک درد . ردیپ
هرچــه غــم . بازگردانــد یگرفــت دوســتش را بــه زنــدگ میخــودش را فرامــوش کــرد و تصــم

و درد و رنـــج داشـــت پشـــت در اتـــاق او جـــا گذاشـــت و قـــدم درون اتـــاق مشترکشـــان  
ــاز د. گذاشــت  کیــبــه او نزد. دلــش گرفــت يمــاریتخــت ب يبــر رو ابشدوســت شــاد دنی

ــنزد. شــد ــود و قفســه ... تــر کی ــه آرامــ نهیســ يچشــمانش بســته ب ــنظم  یتمــیو ر یاش ب م
ــاال و  ــاب ــ نییپ ــت یم ــخت، گ . رف ــفت و س ــب س ــوز در آن قال ــردنش هن ــگ ــود و  ری ــرده ب ک

 یکیمشـــترك شـــان مـــاژ ریـــتحر زیـــم ياز رو. هـــم در حصـــار گـــچ شیدســـت و پاهـــا
ــ ــت و ب ــا هبرداش ــمت پاه ــه  يس ــچ گرفت ــ  يگ ــه نقاش ــرد ب ــروع ک ــت و ش ــچ  يرو یاو رف گ

ـ کـه هنـوز نبار   یبـا چشـمان   يا قـه یچنـد دق . شیپا دیسف و . دیبـود طـرح زد و نقـش کشـ     دهی
از هـم   بایکـرده بـود چشـمان شـک     جـاد یبـر سـطح گـچ ا    کیـ کـه ماژ  ییباالخره با سر و صدا

ــه قفــل شــد  ــ یســع. گشــوده شــد و نگــاهش در نگــاه فرزان ــ یم ــا  یکــرد ب تفــاوت باشــد ام
بغــض داشــت چــون تــازه . لبــان دوســت لجبــازش يآن لبخنــد محــو را بــر رو دیــفرزانــه د
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ــپ   ــاعت از خاکس ــد س ــانش مــ   يارچن ــادر مهرب ــدر و م ــت یپ ــون   . گذش ــت چ ــض داش بغ
ــل  ــتش مث ــدوس ــ  کی ــت ب ــه گوش ــان رو یتک ــود  يج ــاده ب ــون  . تخــت افت ــت چ ــض داش بغ

او را در آغــوش  بایکخواســت شــ  یبغــض داشــت دلــش مــ   . احســان را دوســت داشــت  
ــبگ ــا خواســته اش شــدن  نشیو تســک ردی ــد ام ــود یبده ــس با. نب ــپ ــ  دی ــار م ــش را مه  یبغض

ــخت   ــار س ــه ک ــرد و چ ــ .یک ــو بیس ــا  شیگل ــاال و پ ــ نییب ــت و گردو یم ــیرف ــزرگ در  ی ب
ـ نبا. گرفـت  یحنجره اش شکل مـ  ـ داد ا یاجـازه مـ   دی کـه در   يزیـ بـه تنهـا چ  . گونـه شـود   نی

ــا ــان ن نی ــزم ــ  ازی ــض و اش ــت بغ ــود کنداش ــه  . ب ــرم گون ــت و ن ــگ پر يبرخاس ــرن  ي دهی
 :و گفت دیرا بوس بایشک

 ...از ما يریگ یجان سراغ نم بیشک

پـا  . اخـم هـا هـم خـوب بـود      نیهمـ . شـروع خـوب بـود    يبـرا . در هـم رفـت   بایشک يها اخم
ــ. دیــشــده اش گذاشــت و خند شیــدل ر يبــر رو ــخند یم ــ دی ــا دلــش م هــم  ســتیگر یام

 .خودش و او يپدر و مادرش هم برا يبرا

ـ ا يتـو  نمیـ جـان چـه خبـرا؟ بگـو بب     بیشـک  خب ـ  نی  ؟يدو روز کـه نبـودم چکـارا کـرد     کی
 ؟يکرد رو کچل یک ؟يرو بدبخت کرد یک

کالفـه شـود از    نکـه یبـدون ا . زد یهنـوز در هـم بـود و الم تـا کـام حـرف نمـ        بایشک يها اخم
. بگـذارد کـه چشـمش بـه دفتـر خـاطرات حامـد افتـاد         شیرا سـرجا  کیـ جا برخاست تـا ماژ 

ســرزنش کــرده  شیرا بــه خــاطر خوانــدن خــاطرات پســرعمو  بایدلــش گرفــت چقــدر شــک
ــود ــرا . ب ــاال ب ــا ح ــهیا يام ــرف ب نک ــه ح ــاو را ب ــ  اوردی ــود از هم ــور ب ــاطرات  نیمجب ــر خ دفت

ــد  ــتفاده کن ــاه عج  . اس ــل نگ ــت و در مقاب ــر را برداش ــدفت ــک بی ــرو بایش ــت و  شیروب نشس
 :گفت

 م؟یکن یحامد فضول يگذشته  يتو یکم یموافق

 ...بخون مایبرام از قد... زد آره فرزانه بخون یم ادینگفت اما نگاهش فر چیه بایشک
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ـ   دست ـ    یشـد و انگشـتان   دهیه سـمت دسـتش کشـ   فرزانـه ب  بایرمـق شـک   یکـه در انگشـتان ب
ــد  ــل ش ــود    . قف ــم ب ــه ه ــان ب ــاه ش ــینگ ــ یک ــاس و د یته ــریاز احس ــار از درد يگ  يسرش

بــه چشــمان فرزانــه  يشــتریحــاال کــه بــا دقــت ب ایــنگــاهش کــرد گو قیــعم بایشــک. ینگفتنــ
ـ         رهیخ ـ  یشـده بـود توانسـته بـود رنـج پنهـان شـده در ن حـاال چشـمان   . نـد یرا بب اهشیسـ  ین

ــود یاو هــم رنگــ ــگ تعجــب داشــت نگــاهش . شــده ب ــ. رن ــوب م ــه او را خ شــناخت  یفرزان
ــ    ــر کس ــر از ه ــاوش را بهت ــت کنجک ــ یدوس ــناخت یم ــرا. ش ــهیا يو ب ــ نک ــج   یاو پ ــه رن ب

 :گفت یتصنع يو با لبخند دینگاهش نبرد نگاهش را از او دزد

شــرورت  يپســرعمو يگذشــته  يتــو نمیــبــذار بب ه،یــکاف میشــد تــکیهــر چقــدر رمان خــب
 کردنش وجود داره تیاذ يبرا یچ
 

 کیــاز خونــه مــون فاصــله داشــت و تمــام اون  ابونیــفقــط چنــد تــا خ زیــعمــو پرو ي خونــه
ـ     زیـ عمو پرو یسالو عمه مهسا تا وقت ـ بچـه بـودم و بـا    . مـن بـود   شیاز سـر کـار برگـرده پ  هی

ـ مامانو بـه کـل از    دیعادت جد  نیـ مونـدن تـو شـهر ا    يبـرا  میتمـوم دلخوشـ  . بـرده بـودم   ادی
ـ   شیپـ بود که تابستون دوبـاره بـر گـردم     ـ  یآقـابزرگو ت هـر چنـد کـه حضـور عمـه      . گـل  یت

ــارم  ــمهســا در کن ــینعمــت خ کی ــود یل ــزرگ ب ــبعــد تحمــل . ب ــد  يســال دور کی حــاال چن
اخــم  هیــاون قـدر بــه جـون بابــا نــق زده بـودم کــه بـا     . بـود کــه اومـده بــودم ســوباتان   يروز

 .میگل شده بود یت یت يخونه  یبزرگ راه

 ...گل یت یت... گل  یت یت

. اطیـ ح يخـدا کـه هراسـون بـدوه تـو      يطور کـه مـن صـداش کـردم حـق داشـت بنـده         اون
ـ نگاه به ظاهرم کـرد کـه واقعـا از خـدا خواسـتم بخ      هی بـود و   یسـر تـا پـام خـاک    . بگذرونـه  ری

ـ  . بـود  ختـه یلطف کرده و مثـل مـرغ کـرك بـه هـم ر      هیموهامم سم ـ  یاون اخـم ت گلـو کـه    یت
اومـد سـمتم و دسـت راسـتمو چنـان      . صـداش کـرده بـودم    یچـ  يرفـت بـرا   ادمیـ اصال  دمید
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ـ     دیکش حـوض   ي هیکشـون کشـون منـو بـرد سـمت پاشـو      . کشـه  یکه انگـار کـش تونبونـو م
ــه جــون صــورت مــن ب  ــاد ب ــ يدســتا. چــارهیو افت ــا خــاك و  دیکشــ یزبرشــو م رو صــورتم ت

 .خلشو بشوره

 .گرفتدردم ... تر واشیگل  یت یت آخ

 :من خوب صورتمو شست و گفت ياعتنا به التماس ها یگل ب یت یت اما

 .برو حموم بدو

ــود... حمــوم... حمــوم ــازه . آره خــودش ب ــت ــرا ادمی ــد اصــال ب ــ یچــ ياوم ــ یت ــو صــدا  یت گل
 .کرده بودم

 .حموم ادیگل، جهان داره م یت یت... اومد ادمیگل  یت یت... گل یت یت

 :تپلش زد و گفت ينه به گو يگل آرام ضربه ا یت یت

 !؟يصداش نکرد یمدل نیجلو روش که ا ه؟یمرگم بده بچه جهان چ خدا

 :اخم کرد و گفت. شرورم زل زدم تو چشماش ياون چشما با

 .قابل کنترل ریهمون اندازه شرور و غر مونهیباباش م نهویع. جمع کن شتوین اون

 :به من کرد و ادامه داد ینگاه آتش هیوقت  اون

 .ییزن دا یگ یبهش م. جهان یبهش بگ گهید نمینب

 .رفت تو هم اخمام

 .رهیتازه جهان پ. ندارم جهان زنش بشه ییمن که دا _

 .اش گرفته بود اما اخم کرد خنده

 .رجب یاصال بهش بگو زن مشت. مادربزرگته يبچه اون جا... گفت جهان باز

خواسـتم   یکـه مـ   ییوقتـا بـود اسـمش، مـثال     یطـوالن  یکمـ . بهتـر بـود   نیا. ذره فکر کردم هی
ــر مهمــ ــ یخب ــه ت ــ یب ــل از ا یت ــل برســونم قب ــهیگ ــودش   نک ــال بگــم خ ــام و کم اسمشــو تم
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ـ  یت یت يجلو ـ . بهتـر بـود   یچـ یامـا خـوب بـود از ه   . شـد  یگل ظاهر م ـ    شین ـ  یبـازم بـه ت  یت
 .اسم خوشم اومده نیگل فهموند که از ا

 .حموم کنه نجایا ادیخواد ب یرجب م یگل زن مشت یت یت

نگـاش شـماتت گـر     گـه یحـاال د . گـل دسـتمو کـه تـا حـاال گـرو گرفتـه بـود ول کـرد          یت یت
 .نبود

 .قدمش سر چشم ادیب خب

ـ یباز خ و ـ ا يخونسـرد رفـت رو   یل ـ ا يزنـا . سـه ینخاشـو بر  ینشسـت تـا بـاق    وونی منطقـه   نی
اومـدن و   یشـون خـوب از پـس خـرج و مخـارج شـون بـر مـ         يهنـر آبـا و اجـداد    نیـ هم با ا

ـ ا یهر از چنـدگاه  ـ      يهنرهـا  نی  یبـردن و از فـروش اونـا پـول     یبافـت دستشـونو بـه شـهر م
 .شد یم دشونیعا

 ؟يخوا یمهمان نم... خواهر سالم

هـن هـن کنـان    . جهـان اومـده بـود   . جـاده  یجفت مون بـا هـم برگشـت سـمت راه خـاک      نگاه
ــه دســت ــآخــه وزنــش ز. و چمــاق ب ــه   ادی ــود نتون ــود و کهولــت ســنش هــم باعــث شــده ب ب

ــت رو ــا يدرس ــره  يپاه ــاهش راه ب ــورت. کوت ــاب    یضــیب یص ــاغ عق ــا دم ــه ب ــت ک و  یداش
ـ  يو چشـما  یاستخون . کـرده بـود   جـاد یا ینچشـماش هـم خـو    يو فـرو رفتـه تـو کاسـه      یآب

ــه ت    ــود ن ــن ب ــه روش ــنش ن ــت ت ــپوس ــورت عج. رهی ــو اون ص ــر بی ــ. بشیو غ ــت  چیه وق
ـ . و چـروك از کجـا رو صـورتش جمـع شـده      نینتونسته بـودم بفهمـم اون همـه چـ     ـ  یحت  کی

ــ نیــمــن هــر بــار بــه ا. کوچولــو هــم از صــورتش صــاف نبــود يجــا ــا  یفکــر م کــردم کــه ب
ــرادر ســ يســنباده  ــه جــون صــورتش ب مهیب ــب ــق  يصــدا. صــاف صــافش کــنم افتموی ــق ت ت

ــو اون . داشــت یآهنــگ خاصــ هیــکلــوخ جــاده  يچمــاقش رو  يبقچــه  هیــدستشــم  یکــیت
ـ  ـ ا. داشـت  یگل گل ـ ا يشـد کـه آواره    یمـ  یچنـد سـال  . بـود  شیشـگ یکـار هم  نی خونـه و   نی

ــود ــه ب ــ . اون خون ــد نم ــه ســنم ق ــا گو یمــن ک ــداد ام ــ ای ــونزده ســال پ ــب  شیده پ مــش رج
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ــود ــ خــهآ. ســرش هــوو آورده ب ــشــد و ا یپســر دار نم ــ نی ــود رو دل مــش  هی ــزرگ ب داغ ب
ممکنــه تــو  ادیــکــه ز يزیــو چ. رهیــزن بگ گــهیمحــل د هیــباعــث شــد کــه از  نیهمــ. رجــب
ــ  یمــ یزنـدگ  کــه دوتـا زن تــوش  يخونـه ا  ـ ب شیکـنن پ اونــم  يزد و خــورد و کتـک کــار  ادی

ــه و ا ــوع زنونش ــاز ن ــ  نی ــس اون زن س ــه از پ ــان ک ــط جه ــیچــرده و ه هیوس ــ یکل ــر  لو تپ ب
ــ  ینمــ ــد نم ــه بن ــو خون ــد ت ــع اون زن خ. شــد یاوم ــیدر واق ــدگ  یل ــه زن ــانو  یراحــت خون جه

و  شــب کیــ يدونســتن کــه حــداقل هفتــه ا یمــ نــویمــردم روســتا هــم ا. غصــب کــرده بــود
کــس از  چیاونقــدر خــوش صــحبت بــود کــه هــ رزنیــپ نیــا. جهــان باشــن زبــانیم دیــروز با

 يعضــو از اعضــا هیــشــد و اونــو مثــل  یمنتظــره اش تــو خونــه ش ناراحــت نمــ ریــحضــور غ
ــ  گــل جهــان کــه اســمش ســرزبونا جهــان افتــاده بــود  نیــحــاال ا. دونســتن یخـانواده شــون م

ـ  ياومد خونـه   یداشت م ـ  یت ـ   ینظافـت مـ   يرفـت بـرا   یچـون هرجـا مـ   . گـل  یت  شیاومـد پ
ـ . گل یت یت ـ  یت اسـتقبال از جهـان از پلـه     يو بـرا  دیکشـ  دنیسـ یگـل بـاز دسـت از نـخ ر     یت

موهـا و نــاخن  . جهـان بــودم تنـد رفـتم ســمتش    يمـنم کــه عاشـق قصـه هــا   . نییهـا اومـد پــا  
حنـا گذاشـته بـود و موهاشـو فـرق بـاز کـرده و محکـم بـه           شـه یدسـت و پاشـو مثـل هم    يها

ــودســرش چســبون ــا. ده ب ــ  ياونقــد موه بســت کــه چشــماش از دو  یکــم پشتشــو محکــم م
 .دیرس یتر به نظر م دهیطرف کش

 پسرجان؟ یپسر، قند عسل، تاج سر، خوب گل

شـده   دایـ پ یکـ یالاقـل  . گـوش تـا گـوش بـاز شـد      شـم یجـا، ن  کیـ اونـم   فیـ همه تعر نیا از
 .کنه فیبود ازم تعر

 ...خوبم جهان آره

ـ  یغضبناك ت نگاه  سـمو یوا نکـه یبـدون ا . کـردم  يگـل بـه مـن فهمونـد کـه بـاز خرابکـار        یت
 .رمیگلو گوش کنم تند رفتم باال تا کمتر مورد خشمش قرار بگ یت یت يغرغرها
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ــا دم ــ  يدم ــود و اگــر م ــخواســتم درســت حســاب کــنم جهــان نزد  یغــروب ب ــه  کی ــب  کی
اعت االن کــه ســ. شــده بــودم يکفــر گــهید. کــرد یبــود کــه داشــت حمــوم مــ میســاعت و نــ

ور  نیـ و شـام و ا  رونیـ اومـد ب  یداد و از حمـوم مـ   یبـه خـودش مـ    یهفت بـود تـا اون تکـون   
ســاعت  گــهید ونیــو قل يبــود و بعــدش هــم البــد چــا میو اون ور ســاعت هشــت هشــت ونــ

نشســت و دســت رو  کــاریشــد ب ینــه نمــ. دیــخواب یشــد نــه و جهــان ســر ســاعت نــه مــ یمــ
نشســته و دنبــال  وونیــرو ا. رونیــب ادیــکــردم تــا زودتــر ب یمــ يکــار دیــبا. دســت گذاشــت

 يو پشــمالو اهیســ يچشــمم کــه بــه گربــه . رونیــبــودم تــا جهــانو از اون تــو بکشــم ب یراهــ
ــو ــح يت ــرفتم و    اطی ــون گ ــاره ج ــاد دوب ــافت ــ  هی ــد ش ــام  یطانیلبخن ــت رو لب ــران . نشس نگ

ــ   ــل و ب ــدر خپ ــون اونق ــودم چ ــرفتنش نب ــ یگ ــ  تیخاص ــه زورش م ــود ک ــاش  یب ــد از ج اوم
 .کرد خکوبمیگل در جا م یت یت يکه صدا اطیفتم تو حر. تکون بخوره

 ...باال ایحامد؟ بدو ب يبه آب بد یچه دست گل يخوا یم دوباره

ـ  نگامو ـ  یمظلوم کردم و به ت و چـپ چـپ    رونیـ گـل کـه سرشـو از پنجـره انداختـه بـود ب       یت
 :کرد زل زدم و گفتم ینگام م

 ...زهیریداره م يوا يوا... گل یت یت ییخوام برم دستشو یم

ـ پر يمـنم جلـد  . گـل خنـده اش گرفـت و رفـت تـو خونـه       یت یت گربـه تپلـه رو گـرفتم     دمی
ــتم ســمت حمــوم ــ. و رف ــاز ا يدونســتم بخــار یحــاال نم ــ  نی ــد م ــه بلن ــشــه  یگرب ــه؟ از  ای ن

ــه  ــداختمش تــو  يشکســته  يگوش حرکــت  یچنــد لحظــه ســاکت و بــ   ... حمــوم يدر ان
 ينـه داد  ییشـده بـودم نـه صـدا     دیـ ناام گـه ید. نـه  ایـ شـه   یمـ  يخبـر  نمیگوش واستادم تا بب

 .نیبه زم دمیحرصم گرفت و پامو محکم کوب. ينه هوار

 .تیخاص یب يتو سرت گربه  خاك

ــا ــ ام ــ  نیدر هم ــام اول ــج نیهنگ ــ   غی ــم رس ــه گوش ــباتم کمــ . دیب ــتباه از آب در  یمحاس اش
ــود ــده ب ــا. اوم ــه   نکــهیا يج ــه گرب ــان داد بزن ــ  يجه ــه ام داشــت داد و هــوار م  یچــاق و چل
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چنـد لحظـه   . دیکشـ  یبـنفش مـ   غیـ روبـرو شـده بـود کـه اون طـور ج      یمعلوم نبود با چـ . کرد
ـ   يتق و تـوق و کتـک کـار    يبعد صدا ي . جهـان  نیـ داشـت ا  یعجـب شـجاعت  . شـد  دهـم بلن

داشـتم نـا    گـه ید. کـرد  یمـ  هیـ بخـت برگشـته رو تنب   يتنـه داشـت گربـه     کیـ تک و تنهـا و  
مـنم موفـق    یخـال بـه خـال    ي هیـ گر ایـ گو. دجهـان در اومـ   يبـار صـدا   نیـ شدم که ا یم دیام

 .نشون بده يشده بود خود

 .نجس يبرو کنار گربه  يوا يا... خواهر به دادم برس يا

ــ یتــ دنیــبــا د. بشیو غــر بیــعج يجهــان بــود و فتواهــا!!! نجــس؟ از  وونیــا يگــل تــو یت
ـ . شـدم و عقـب عقـب رفـتم     مونیپشـ  یکه کـرده بـودم مثـل چـ     يکار ـ  یت گـل هراسـون    یت

 .رفت سمت در حمومو جهانو صدا کرد

 که؟ يافتادین ؟یخوب. نمیشده؟ درو بازکن بب یچ خواهر

 .داره تیمعص. درو بازکن یگ یم یچ ستیتنم ن یچیه

 :زده بود برداشت و گفت واریکه گَل د یخیم يگل حوله اشو از رو یت یت

 .شده یچ نمیبب رونیب ایدورت ب چیبپ نویا ایب

ــان ــد  جه ــرتن ــو  عیو س ــت و از ت ــه رو گرف ــف  يحول ــار و س ــه بخ ــد   يدیاون هم ــا اوم و گرم
 دهیـ چطـور گربـه مـو د    دیـ د یگُلـه جـا کـه چشـم چشـمو نمـ       هیـ اون  يمن موندم تو. رونیب

نگــون بخــت بــودم بــدتر  ياون گربــه  يخــب مــنم اگــه جــا. چــه وحشــتناك بــود يوا. بــود
شــو ترســناك تــر  افــهیدورش و ق دبــو ختــهیو کــم پشــتش ر یــیطال يموهــا. زدم یمــ غیــج
ـ از ز یاهیو دار جســم سـ  ریـ گ نیهمـ  يتــو. کـرد  یمـ  ـ  يدســت و پـا  ری گـل و جهــان   یتــ یت
شـده   سیدلـم بـراش سـوخت تمـام تـن و بـدنش خـ       . تپـل خـودم بـود    يگربه . رونیب دیپر

ــود ــدم بگ. ب ــاوم ــان ج رمشی ــه پشــ یغــیچن ــد کــردم نگــاه  . شــدم مونیزد ک ســرمو کــه بلن
 .نگام قفل شد يگل تو یت یت یعصبان

 حامد؟ یبگ يدار یچ
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 یاز اهـال  یکـ یوقتـا رفتـه بـود گـاو      شـتر یآورده بـودم آقـابزرگ خونـه نبـود و مثـل ب      شانس
ـ      . کنـه  نـه یباال محلـه رو معا  هـم   تیـ مظلوم گـه ید. دیکشـ  یاگـه بـود کـه دمـار از روزگـارم م

 .بود دهیفا یب

 ...خواستم جهان یفقط م من

ــ نگــام ــه نگــاه غضــبناك ت ــ یب ــا. مونــد رهیــگــل خ یت ــینگــاه  نی ــزن یعن . درســت حــرف ب
 .دست و پامو گم کرده بودم

ــ ــب ادیــخواســتم زن مــش رجــب زودتــر ب یم ــرام قصــه بگــه رونی االن دو ســاعته کــه اون . ب
 . توئه

گـل جهـان بـا همـون سـر و وضـع اسـفناك نگـاه         . حرفم هـر دوتاشـون زدن بـه خنـده     نیا با
طـالش   يآخـه سـه تـا از دنـدونا    . شـد  یمـاه مـ   یلـ یخ دیـ خند یمـ . مهربونشو به مـن دوخـت  

بــا . ارمیــدنــدونش در ب يکــرد بــرم اون طالهــا رو از تــو یشــد و منــو وسوســه مــ یمعلــوم مــ
 .دمیطالش دست کش يبه دندونا گاهکردمو و از ن شیخندونش چشامو درو يصدا

 .دوره زمونه نیا ياز دست بچه ها امان

دســت از پــا دراز  دیــســرخورده و ناام گــهیو مــنم د یاون حمــوم کــوفت يتــو دیــدوبــاره چپ و
 گل رفتم باال یت یتر با ت

 
 .بذار بخوابه يچکار بچه دار یمشت

ــا غــر غرهــا  جیگــ ــودم ام ــ يو منــگ ب ــ یت ــگــل چ یت ــ يزی  یجــیدر عــالم گ ینبــود کــه حت
 .دمیشن یهزار بار غرغراشو م ينباشه روز یهرچ. متوجه اش نشم

 یتــ یکــنن تــ یرو اول صــبح قســمت مــ يوزر. باشــه زیســحرخ رهیــبگ ادیــ دیــاز االن با بچـه 
 .گل
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ــود زیــت گوشــام ــره  ياز جــا کنــده شــدم و رو کهــوی. شــد آقــابزرگ برگشــته ب ــا يح  وونی
ـ ا. گذاشـته شــدم  بــاد و . بخــوابم ادیـ ذاشــت صــبحا ز ینمـ . آقـابزرگ بــود  ي شــهیکــار هم نی

 .و چشمام باز شد دیکوهستان که به سرم خورد خواب از سرم پر يهوا

 کله ات هوا خورد چشات به سو اومد؟ ه؟یچ ها

ـ   یلــیامــا خ دیـ خند یمــ. بغلــش و بــا همـون صــورت نشســته بوسـش کــردم   دمیـ پــروا پر یب
 .دوسش داشتم الگوم بود پدربزرگم بود یلیخ. میمال

 .رحم یاوستا ب شیپ میبر میخوا یبرو دست و روتو بشور صبحونه بخور م پاشو

ــد ــابزرگ اومــدم ب يجل ــاز بغــل آق ــت رونی ــمت پاشــوو رف ــر ي هیم س ــد و س  عیحــوض و تن
ـ . صورتمو شسـتم  ـ  یت اطـراف اونقـدر کـه     يکـوه هـا  . سـفره انداختـه بـود    وونیـ گـل رو ا  یت

ــنزد ــودن انگــار  کی ــه ســوباتان ب ــودن  يب ــون نشســته ب ــر. رو ســفره م ــان  يخب از گــل جه
شــد اون  يچــه صــبحونه ا. الطلــوع راه افتــاده بــود ســمت ده ینبــود صــبح علــ بیــعج. نبــود

خـب  . بـود خفـه شـم    کیـ دادم کـه سـه بـار نزد    یقدر تند تند لقمه هـا رو قـورت مـ   روز اون 
 . گل بمونم یت ینگران بودم باز آقابرزگ بره و منم مجبور بشم وردست ت

 تر بچه مگه دنبالت کردن؟ آروم

 :نکردم و تمام قد جلوش واستادمو و گفت ییتشر آقابرزگ اعتنا به

 .میآقابزرگ بر خوردم

ــو ــون سرش ــویداد و س یتک ــر  گارش ــا ب ــرد ت ــاموش ک ــهیهم. میخ ــو ش ــ ياز ب ــد س  گارشیتن
ــ ــود و از ا. گرفــت ینفســم م ــارکش بهمــن ب ــم ــ نی ــایفیک یب ــ  ت ــابزرگ از س ــرا آق ــا ب  گاریام

گــالش هــا شــو بــه پــا کــرد و کتشــو انــداخت رو دوششــو  . بــرگ هــم لــذت بخــش تــر بــود
 :گفت

 ؟يالزم ندار يزیگل چ یت یت

 :و گفت نییاومد پا عیگل تند و سر یت یت
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 .ریحامد دوست داره از اونا براش بگ هیچ سکایل سیل نیاز ا ر،یآقا، شکر بگ چرا

 !!!سکیل سیگفت ل یگل به لواشک م یت یام گرفته بود ت خنده

 .ریآردمون تموم شده، نون هم بگ گهید

خـدا فقـط قـرار بـود اسبشـو ببـره        يحقـم داشـت بنـده    . کـرد  یخندون نگـاش مـ   آقابزرگ
 .بود ختهیسرش ر دیخروار خر هیرحم که نعل بزنه براش اما حاال  یاوستاد ب شیپ

 .گل شما امر بفرما یت یتخم چشام ت يرو به

ــب ــا... عج ــردیپ نی ــو پ رم ــگ      رزنی ــمامو تن ــزنن؟ چش ــرف ب ــقانه ح ــودن عاش ــد ب ــم بل ه
امــا . رمیــمچشــونو بگ يازشــون ســر زد تنــد یینظــر گرفتمشــون تــا اگــه خطــا ریــکــردم و ز
ــابزرگ ــت آق ــر از ا زی ــت ــ   نی ــس گردن ــان پ ــود چن ــا ب ــودم و    یحرف ــم خ ــه اس ــن زد ک ــه م ب

 .دیپر ادمیجا از  هیپدرجدم 

 .بچه اریب لهیبرو اسبو از طو بدو

بــود  يزوریــاون قــدر پ. اســب یدســت از پــا درازتــر رفــتم پــ... بــودا يدوره زمونــه ا عجــب
لــب و لوچــه اش مثــل . رونیــبــه زور چــوب و چمــاق آوردمــش ب. تونســت راه بــره یکــه نمــ

ــآو شــهیهم ــدونا زونی ــود و اون دن ــدجور يب ــافرمش ب ــ ين ــو ذوق م ــدر پ. زد یت ــاون ق  روی
ــ   ــش نم ــه آدم دل ــود ک ــاتوان ب ــاالنو  ین ــد پ ــذارهاوم ــه  ب ــوارش بش ــه س ــه برس ــا . روش چ ام

از صــدتا اســب جــوون هــم  رمــردیپ نیــگفــت ا یداشــت مــ يا گــهیآقــابزرگ کــه اعتقــاد د
ـ . قبراق تـره  آقـابزرگ بـا   . و هـوا معلقـم   نیتـو زمـ   دمیـ شـد فقـط د   یچـ  مدیـ لحظـه نفهم  هی

رو  یچــه اســم دیــفهم یاگــه مــ. شیزوریــقدرتمنــدش منــو نشــونده بــود رو اســب پ يدســتا
ـ  اهیروزگـارمو سـ   ماسبش گذاشت ـ . کـرد  یم ضـربه بـه کفـل اسـب زد و اونـم هـن و هـون         هی

ــاد ــه راه افت ــه ده کــه رســ. کنــان ب ــا میدیب ــو از اســب آورد پ ــ نوییمن  يمت آهنگــرســ میرفت
 يجلــو يگرمــا چطــور نیــا يمونــده بــودم تــو. کــوره اش داغ داغ بــود شــهیمثــل هم. اوســتا

نــداخت از صــدقه  یآهنگــر مــ اوهکــ ادیــقدرتمنــدش منــو  يبازوهــا. ارهیــاون کــوره تــاب م
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بهـش   دیـ بـا خـودم گفـتم مـردم با    . شـاهنامه رو از بـر بـودم    يداسـتانا  شـتر یسر آقـابزرگ ب 
ــا نگــاه تــوب . رحــم یبگــن کــاوه بــ  شــمیآقــابزرگ ن يکننــده  خیخنــده ام گرفتــه بــود کــه ب

 .جمع شد

سال ال الم س س س... 

ـ  ي بنده ـ   یخدا زبونش م ـ  یگرفـت ت دونسـتم جـود    یمـن کـه نمـ   . گفـت جـوده   یگـل مـ   یت
ـ آقـابزرگ رفـت سـمتش و    . گـه یداد د یلکنـت زبـون مـ    یحتمـا معنـ   یچ یعنی ضـربه بـه    هی

 :اوستا زد و گفت يشونه 

 ...قوت اوستا داخ

ال المت باش س س دیس. 

ـ  خواسـت یم نیـ بابا تـا ا  يا ـ       يزیـ چ هی ـ  یبگـه کـه اون اسـب نگـون بخـت ب تلـف شـده    ینعل
بــود چــون  دهیــآقــابزرگم فهم ایــگو. کــرده بــود ریــســالم و ســالمت گ يســوزنش رو. بــود
 :رفت سر اصل مطلب و گفت عیسر

 .نگاه به نعلش بنداز قربون دستت هیلنگه  یکه م هیاسب ما چند روز نیا اوستا

ـ   هیـ پتکشو گذاشـت   اوستا  دهیـ خودشـم فهم  چـاره یب. حـرف رفـت سـمت اسـب     یگوشـه و ب
ــه بهتــره یبــود هرچــ ــر حــرف بزن ــنزد. کمت ــان اســب نگــون بختــو   کی اســب واســتاد و چن

جفتــک چارطــاق شــد و آروم ســرجاش  الیــخ یلــنگش کــرد کــه خــود اســب هــم وا داد و بــ
کنکــاش بــاالخره  قــهیدق ربعــد ســه چهــا. وســتا خــوب ورنــدازش کنــهواســتاد و اجــازه داد ا

 :اوستا به حرف اومد و گفت

 ...پا... پا _

ــو گــهید ــدمو بگ ينتونســتم جل ــخن ــ  رمی ــاز پــس گردن ــا ب ــهیق. خــوردم  یام ــ ي اف  یاوســتا ب
 .دلش خنک شده یحساب دادیرحمم نشون م

 اوستا؟ یبراش بکن يکار یتون یم خب
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 :و گفت شیباز رفت سمت پتک آهنگر اوستا

 .ب ببرش ایب یب یغوروب ب..غو غو غو

 .کلمه حرف بزنه هیباالخره تونست . نفسم بند اومده بود شیآخ

ـ    يپارچـه ا  ي سـه یدست تو شـال کمـرش کـرد و ک    آقابزرگ ـ  یپولشـو کـه ت گـل بـراش    یت
ــ  ــت پ ــود درآورد و رف ــه ب ــتا و  شیدوخت ــاوس ــ هی ــش داد یمبغل ــ. به ــه از  نیهم ــرک  يآهنگ

 .کنم سیچنان سرم داد زد که کم مونده بود خودمو خ رونیب میاومد

ــن ا پســر ــم ــرو  زایــچ نی ــن  ادتی ــدادم؟ م ــ ادتی ــو مســخره کن ــاال چــون  ؟یدادم مردم ح
 ؟يبهش بخند دیبهرام جوده با

ــ اشــکم ــد یداشــت در م ــا. اوم ــ  نییســرم پ ــرس حــرف نم ــود و از ت ــابزرگ . زدم یب ــا آق ام
ـ بترکونـه و خ  کمر بسـته بـود زهرمـو    ایگو ـ  شـتر یخودشـو و مـن و از همـه ب    الی ـ  یت گلـو   یت

 .راحت کنه

ـ بب گـه یبار د هی تـا صـبح همـون     لـه یبنـدمت بـه سـتون طو    یمـ  يدیـ بـه نقـص مـردم خند    نمی
 ؟يدیفهم. یتو بمون

بســت بــه  یفهــم شــدم واال آقــابزرگ در دم منــو مــ ریو لــرزان گفــتم کــه کــامال شــ تراســان
ــار ــتون ت ــن. یخیاون س ــدبار دهیش ــودم چن ــته   يب ــتون بس ــه اون س ــم ب ــامو ه ــو  . باب ــر ک پس

 گهیرفتم د یراه بابامو م دیبا. خوانش نخوانش پسر گانهیندارد نشان از پدر تو ب
 

دفتــر را بســت . دوخــت بایو آن لبخنــد محــو امــا لبخنــد شــک یرا بــه چشــمان بــاران نگــاهش
 :به سمتش رفت و گفت

 .هیامروز کاف يبرا

فرزانــه آرام بــه . نظــر گرفتــه بــود ریــو حرکــات دوســتش را ز چشــمانش بــود خیمــ بایشــک
بــار  نیــا. دیدوســتش را بوســ ي دهیــرنــگ پر يشــد و نــرم گونــه  دهیســمت گونــه اش کشــ
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سـر   بایچشـمان شـک   يسـمج بـود کـه از گوشـه      ینه انکار بود و نـه امتنـاع، فقـط قطـره اشـک     
ــ ییرفــت و اخــم هــا شــشگو يگونــه و ســپس بــه ســمت اللــه  يخــورد و رو گمــان  یکــه ب

گوشــش  يشــدن اللــه  سیاز خــ شــهینبــود هم شــتریب حیبــه توضــ ازیــن. در هــم گــره خــورد
ــب ــود زاری ــ. ب ــه ب ــا دســتمال اشــک را از رو  یفرزان ــه  يحــرف ب ــه الل ــه و البت گوشــش  يگون

نگــاهش . در انگشــتانش قفــل شــد بایرمـق شــک  یآمــد انگشــتان بــ نییدسـتش کــه پــا . زدود
 :کرد و گفت

 ؟یبگ يخوا یم یچ ؟یجان، چ بایشک بگو

. از فـروغ افتـاد و بـاز مهـر سـکوت بـر لـب زد        يامـا همچـون غـروب سـتاره ا     دیـ جنب لبانش
 نیبرخاسـت تـا همـ   . بگـذارد  شیشـکل بـه او فهمانـد کـه تنهـا      نیـ چشمانش را بسـت و بـه ا  

. بــود یکــاف شیبــود بــرا رفتــهیکــه او را بــه اتــاقش پذ نیهمــ. بــود ادیــحــد هــم از ســرش ز
ــرا نیهمــ محــو  يو لبخنــد ســتهیگر یفقــط انــدک یانــدک وخــاطره خوانــده بــود و ا شیکــه ب

 شیبــر گلــو زیــبغــض ن ایــاز اتــاقش کــه خــارج شــد گو. بــس بــود شیبــر لــب نشــانده بــرا
ـ   یرفـت و جسـم   شیدسـتش بـه سـمت گلـو    . چنبره زد داده  هیـ رمـق بـه در بسـته تک    یکـه ب

 .شد

 چطوره؟ حالش

گفـت؟   یمـ  دیـ چـه با . بـک قفـل شـد   بـا سـرعت گشـوده شـد و در نگـاه نگـران با       چشمانش
 .برد یرنج م بایدانست شک یم یاو خود بهتر از هر کس

 .بگه يزیحضور شما باعث بشه چ دیشا ششیپ دیبر بهتره

دود شـد انتظـار داشـت از زبـان فرزانـه بشـنود کـه         کبـاره یاعتمـاد بـه نفـس بابـک بـه       تمام
ــ ــاال یاو حرف ــا ح ــوب... زده ام ــه خ ــهیدر یب ــود ا افت ــب ــدرت ر نی ــه  ق ــه او را وادار ب ــدارد ک ا ن

 .سخن گفتن کند
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ــن ــ م ــن   نیهم ــارا ش ــان س ــاق  دمیاالن از مام ــه اتف ــرا یچ ــا    يب ــاده واقع ــادرت افت ــدر و م پ
 .متاسفم

 :برد و گفت ادیخود را از  غم

 .نیبهش نگ يزیچ دیدونه لطفا مراقب باش یمورد نم نیدر ا يزیچ بایشک

 :را گم کرد و گفت شیهم دست و پا بابک

 .باشه باشه مراقبم یچه خوب شد گفت يوا

 :جان بر لبان فرزانه نقش بست و گفت یب يلبخند

 .ادیموضوع کنار م نیراحت تر با ا بایشک يطور نیا د،یخوبه که شما هست چقدر

 :بابک هم شاد شد و گفت نگاه

 .ده یها نسبت به حرفام واکنش نشون م یتازگ کنمیفکر م آره

 .شد زیبه قلب فرزانه سرا دشیو حجم سف یبا تمام گرم دیام

 . هیعال یلیخ

 :شد و گفت شتریب دیهمه ام نیبابک با ا لبخند

 .ششیرم پ یم

چــرخش بــه ســمت او برگشــت  کیــحرکــت مانــد بــا  یدر بــ ي رهیدســتگ يدســتش رو امــا
 :و گفت

 .رسونمت یم دمیرو که د بایسوباتان، صبرکن شک يگرد یگفت بر م مامان

 . دوباره اش يبود از خنده ها دایاز چشمانش پ نیبود ا افتهیاش را باز  هیروح بابک

 .رم یبهتره، من خودم م دیبمون بایشک شیپ

ــره ــم د    چه ــک ه ــه باب ــود ک ــمم ب ــدر مص ــریاش آن ق ــا   گ ــرد و ب ــرار نک ــاص ــد و  کی لبخن
ــداحافظ ــک   یخ ــاق ش ــدم در ات ــت بایق ــد روز اخ  . گذاش ــل چن ــمانش مث ــچش ــقف   ری ــه س ب

ـ . دوختـه شـده بـود    ـ . ت و کنـارش نشســت رف لــرزش . اقـدامش جسـتن دسـتان او بـود     نیاول
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بـود کـه برنـده     مـده امـروز آ . بـه او فهمانـد کـه متوجـه حضـورش شـده اسـت        بایدست شـک 
ـ و کـم ن  سـتد یدختـر لجبـاز با   نیـ خواسـت در مقابـل ا   یباشد امروز مـ  دسـتش را رهـا   . اوردی

جـا خــورده   هیـ رو رییــهمـه تغ  نیـ هـم از ا  بایشــک ایـ گو. شـد  رهیــکـرد و در سـکوت بـه او خ   
گـردنش را   یتوانسـت حتـ   ینمـ  نکـه یاز ا دیکشـ  ینفـس مـ   یبود چـرا کـه حـاال تنـد و عصـب     

بابــک هــم مثــل او چشــم بــه ســقف دوخــت و ســکوت . بــود یعصــبان نــدیببچرخانــد و او را ب
ـ   ـ  یسـاعت  میکرد حـاال ن ـ  . دندیشـن  یهـم را مـ   ينفـس هـا   يشـد کـه فقـط صـدا     یم  یبابـک ب

. خــواب داشــت. خواســت یرا مــ بایامــروز احســاس شــک. ودحوصــله نبــود امــروز ســرحال بــ
ـ ا تخــت گذاشـــت و   يســـرش را رو. خـــواب راحــت نکـــرده بــود   کیــ چنــد وقـــت   نیـ

ــ ــت مانشچش ــروز مــ . را بس ــرده بــود       یام ــرد ک ــه او را ط ــقش ک ــار عش ــت در کن خواس
. اش را ربــود ياریهــم رفــت و خــواب هوشــ يکــه چشــمانش رو دینکشــ قــهیبــه دق. بخوابــد
را  نیــا. و حــاال ربــع ســاعت بــود کــه بابــک در خــواب بــود  دیرســ قــهیبــه ده دق قــهیپــنج دق

ـ   . دانست ینم بایشک امـا خرخـر   . شـده اسـت   ظممـن  شینفـس هـا   تمیـ کـرد ر  یفقـط حـس م
ــان ــد  یناگه ــد لبخن ــث ش ــک باع ــاز يباب ــه  گوشیب ــد  يگوش ــوش کن ــا خ ــبش ج ــک و . ل باب

ـ امـا ا . ردکـ  یمـ  اهیبـود روزگـارش را سـ    يبهتـر  طیخرناسـه؟ قطعـا اگـر در شـرا     ـ   نی  یبـار ب
ــتان   ــت و انگش ــر او را جس ــتش س ــا  یاراده دس ــه موه ــ  شیک ــس م ــرم لم ــرد یرا ن ــا. ک  نی

جســارت بــه خــرج داد و  یکمــ. شــده بــود کیــبـه او نزد  دحــ نیــبــار بــود کــه تــا ا نینخسـت 
 ازیــآرامــش ن نیــبــه ا. و اجــازه داد دســتش در همــان حــال بمانــد دیدســت بــر ســرش کشــ

برداشــتن فاصــله هــا اشــک  يگــام او بــرا نینخســت نیــبابــک از ا نکــهیخبــر از ا یبــ. داشــت
ـ او هـم ا . رانـده اسـت   دهیـ شوق بر د ـ  نکـه یخواسـت پـس بـدون ا    یآرامـش را مـ   نی او را  ازب

 .دیاز خود برنجاند چشمانش را بست و خواب
 

 ...تنهام یلینساء من خ گل
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ــرش ــرما    يرا رو س ــازه داد س ــت و اج ــر گذاش ــرد قب ــنگ س ــ  يس ــنگ قب ــتان و س ر گورس
ـ    دنشیاز رسـ  یسـاعت . گل نسـاء قلـب گـر گرفتـه اش را آرام کنـد      گذشـت   یبـه سـوباتان م

ــ   يزوزه  يشـده بــود و صــدا  کیــهـوا تار  رفــت  یمــ دیـ با. دیرســ یچنـد گــرگ بــه گـوش م
ــه ا ــوگرن ــار شــا نی ــجد ي عهیب ــرا يدی ــ شیب ــت م ــد یدرس ــه را در  گگــر. کردن ــا فرزان ه

ـ ا. دنـد یکنار قبـر گـل نسـاء در     یوراجـ  يبـرا  یخـوب  تـر یتوانسـت ت  یعنـوان نمـ   چیبـه هـ   نی
از . خـود را بـه خانـه رسـاند     زانیـ دسـت بـر زانـو زد و افتـان و خ    . باشـد  یاز اهـال  یبعض يها
حـاال کـه   . بـود کـه سـو و چـراغ خانـه شـان رفتـه        دایـ شبِ نبود پدر و مـادرش، پ  نیاول نیهم

ـ افتاد ا ینگاهش به خانه م ـ . کـرد  یبغـض چنـد روزه کـم کـم سـر بـاز مـ        نی رمـق کفـش    یب
ــا ــمت کل  شیه ــه س ــا در آورد و ب ــرا از پ ــا رو    دی ــان ج ــرد و هم ــنش ک ــت روش ــرق رف  يب

ــا ــت وانی ــرش را رو. وا رف ــا   يس ــک ه ــت و اش ــوانش گذاش ــدر و    ییزان ــاك پ ــر خ ــه س ک
ــادرش نر ــهیم ــا  خت ــود اشــک ه ــه با ییب ــک ــ  دی ــا دوســتش م ــن تنه ــتیر یدر دام ــرباز  خ س

ــ ياســتخوان ســوز کوهســتان رو يدر همــان ســرما. کــرد ــا را در  نیزم همــوار شــد و زانوه
 .و به خواب رفت ستیشکمش جمع کرد و در خود مچاله شده گر

 ؟يدیخواب نجایفرزانه جان چرا ا... جان فرزانه

ــه ســخت چشــمانش ــا. گشــود یرا ب ــ شیدســت و پ ــحــس شــده و گــردنش ت یاز ســرما ب  ری
 .دیکش یم

 .تو خونه میشو بر بلند

ــمانش ــد چش ــازتر ش ــ. ب ــاال م ــد یح ــنا  . دشی ــاه آش ــان نگ ــا هم ــود ب ــان ب ــد روز  ياحس چن
. کــرد یپلــک بزنــد نگــاهش مــ يلحظــه ا نکــهیدر مقــابلش نشســته بــود و بــدون ا. رشیــاخ

 :تاب تر شد و گفت یاحسان ب. بغضش سر باز کرد کبارهیاو به  دنیبا د

 خونه؟ يگرد یبرم یبه من نگفت چرا
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ــه ــد ب ــرش تک واری ــپشــت س ــود هی ــار دســتانش. داده ب ــرار  يرو ســرش در حص ــوانش ق زان
 .ستیگر یم یو بدون نگران یداشت و به راحت

 .سرده نجایتو ا میبر ایب

پرصـدا   یبـا نفسـ  . تند سـر فرزانـه بـه او فهمانـد کـه طاقـت رفـتن بـه اتـاق را نـدارد           حرکت
حــرف پتــو را دورش  یبــ. بازگشــت میضــخ يپتــو کیــبــا  قــهیبرخاســت و پــس از چنــد دق

 .و همچون او کنارش نشست دیچیپ

 . شهامت نداشتم پا تو اتاقش بذارم. پدرم مرد حال االن تو رو داشتم یوقت منم

 .شد شتریفرزانه ب ي هیگر

 برم سر خاکشون؟ يحاال چطور. مامان بابارو ازم گرفتن اونا

 .بود که از پدر و مادرش دور افتاده است نیرنجش از ا تمام

 .زمیبرمت عز یهستم خودم م من

ـ    زیـ عز یاز کـ ... زمیـ عز... زمیـ عز  يکـه آقـا غفـور و هـاجر خـانم بـرا       یاو شـده بـود؟ از وقت
ــهیهم ــد   ش ــرکش کردن ــت ــ ای ــر وقتــ   یکم ــل ت ــتان یقب ــازور یدر آن روز داغ تابس را  شیب

 زشیــفرزانــه عز یاز چــه زمــان یخواســت؟ بــه راســت یبــود و از او کمــک مــ دهیسـفت چســب 
 شده بود؟ 

 ؟یتا ک ؟یک تا

ــ ــت بگو یم ــخواس ــواه   دی ــو بخ ــر ت ــت   یاگ ــا نگف ــد ام ــا اب ــاس   . ت ــود احس ــتش نب االن وق
 .درونش را با او قسمت کند ينوشکفته 

 ؟يخورد يزیچ

 . نزده است يزیفرزانه آگاهش کرد که او از صبح لب به چ سکوت

 .برات درست کنم يزیچ هیبرم  بذار
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ــاه ــازو   ناگ ــه دور ب ــرزان فرزان ــتان ل ــد  شیدس ــل ش ــت غافلگ . قف ــب از حرک ــهیمتعج او  ران
 .سراپا چشم شده بود

 .ستمیگرسنه ن. استاد دیبمون

در دانشــگاه کــه او را احســان خطــاب کــرده  کبــاریجــز همــان . حــرف کنــارش نشســت یبــ
 .بود حاال باز استادش شده بود

ــدانســت چــه مــدت اســت کــه ا  ینمــ ــ نی ــه ب  يحرکــت نشســته امــا ســر شــل شــده   یگون
ــر رو ــه ب ــ  يفرزان ــه او هشــدار داد کــه او ب ــه اســت شــانه اش ب ــه خــواب رفت ــه هــا. از ب  يدان

ـ    يشکر قصـد   ایـ افـزود امـا فرزانـه گو    یهـوا مـ   يو بـر سـرما   دیـ بار یبرف بر سـر دشـت م
 .برد یخود م ياو را به خانه  دیبا. تکان خوردن نداشت

 .شهیهوا داره سرد م. میبهتره بر فرزانه

ــمانش ــار چش ــرید يب ــد  گ ــاز ش ــرا نمــ . ب ــدک  یچ ــت ان ــد یگذاش ــب . بخواب ــه و عص  یکالف
 .نگاهش کرد

بـه   انیـ م. خونـه  انیـ مـونم امشـب مامـان بابـا م     یجـا مـ   نیمـن همـ  . امیـ جا نم چیبا شما ه من
 .شن یاگه من نباشم نگران م. دختر کوچولوشون سر بزنن

ــ ــرد جیگ ــاهش ک ــود . نگ ــه ب ــل انداخت ــورتش گ ــذ. ص ــت ه ــ انیداش ــت یم ــ. گف ــگ  یب درن
 :اش گذاشت و با وحشت گفت یشانیپ يدستش را رو

 تبت باالست؟ نقدریا چرا

 :کنار زد و گفت شیزده برخاست و پتو را از رو وحشت

 .ستیازم ساخته ن يکار ییمن تنها. ما يخونه  میبر پاشو

 :گفت یبه خود بدهد با کالفگ یتکان نکهیفرزانه بدون ا اما

 .برو دست از سرم بردار ام،یکه گفتم باهات نم من
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کنــد و بــدون   نیزمــ ياو را از رو نــهرایحرکــت غافلگ کیــدر  یکالفــه و عصــب  احســان
 . یبود و عصب يجد گریحاال د. برد کشانیبه اتاق سرد و تار شیتوجه به اعتراض ها

 .يخور یاز جاتم تکون نم ینیش یجا م نیهم

ــه ســمت بخــار و ــس از دق يب ــتن روشــنش کــرد  يا قــهیرفــت و پ ــام آن . کلنجــار رف در تم
ــه د قیدقــا ــه ســرش را ب ــتک واریــفرزان ــ هی ــ یداده و ب تمــام اشــک  ایــگو ســتیگر یصــدا م
ــا ــه  شیه ــارهیب ــتند   کب ــه اش را داش ــه گون ــوم ب ــد هج ــت زده  . قص ــران و وحش ــان نگ احس

 :کنارش زانو زد و گفت

 ...باش فرزانه آروم

 ؟یش یم کیبه من نزد نقدریچرا ا یلعنت... يذاریخوام اما تو نم یم

ـ  انیهذ داشت ـ از تـک تـک جمالتـش پ    نیـ گفـت ا  یم شـک  . کـرد  یمـ  يکـار  دیـ با .بـود  دای
ـ  یاز داد و هـوار احتمـال  . توانـد او را بـه خانــه ببـرد    ینداشـت کـه نمـ     یتشــک. دیترسـ  یاش م
ــار  ــار بخ ــرد رو  يدر کن ــرد و وادارش ک ــن ک ــپه ــد شی ــق درون   . بخواب ــق ه ــا ه ــه ب فرزان

ـ   دیـ رختخواب خز ندانسـت   زیاحسـان هـم مانـدن را جـا    . دیکشـ  شیـ درنـگ رو  یو پتـو را ب
 یرفــت و از او کمــک مــ یمــ دیــبا. توانســت مــادرش را تنهــا بگــذارد ینمــ. و بــه خانــه رفــت

 گرفت
 

تخــتش بــه خــواب رفتــه  يدر آرامــش رو. اول بــه ســراغ مــادرش رفــت دیخانــه کــه رســ بـه 
ــود ــ. ب ــ  یب ــتش کش ــه ســمت تخ ــگ ب ــ  دهیدرن ــد و دســتش را بوس ــرد دیش . و در دســت فش
بـاز دسـتش را   . کـرد  یمـ  زیتجـو  شیتـر بـرا   يقـو بـه مراتـب    ییها دکتـر قـرص هـا    یتازگ

ــ ــره   دیبوس ــه چه ــوابش زل زد   يو ب ــرق خ ــان و غ ــده . مهرب ــودمان ــب    ب ــد؟ مراق ــه کن چ
ــد   ــادرش باش ــم ــه  ای ــاریب ياز فرزان ــتار م ــد يپرس ــ . کن ــر دو را م ــت یه ــ . خواس ــر م  یاگ

ــه را راضــ ــود داشــت  یتوانســت فرزان ــار خ ــد حــاال هــر دو را در کن ــمت  . کن ــه س نگــاهش ب



@donyayroman 354 

ــ. شــد دهیســاعت کشــ مــادرش تــا ســاعت شــش صــبح بــدون . داد یشــب را نشــان مــ ازدهی
گرفــت تــا شــش صــبح از فرزانــه      میتصــم. دیــخواب یشــدن مــ  داریــب يلحظــه ا یحتــ

ــادرش ب  يپرســتار ــه ســراغ م ــد و پــس از آن ب ــایکن ــرا. دی ــا طیدر آن ش ــر نی  نیدرســت ت
. بـر دسـت و صـورت مـادرش نشـاند و اتـاقش را تـرك کـرد         يبـاز بوسـه ا  . کار ممکـن بـود  

ــه  ــا ياز جعب ــک ه ــاول يکم ــنجش را  هی ــتیدماس ــ اف ــه  یو راه ــد يخان ــاغفور ش ــب . آق ش
ـ  یبیعج ـ  نیـ در عجـب بـود از ا   زیـ خـود ن . شیرابود ب در عجـب بـود چـرا    . شـبانه  یخـواب  یب

ــه  ریمســ ــ  يخان ــز م ــاغفور را گ ــا آق ــود ت ــر ب  یخ ــه از دخت ــد ک ــارشیکن ــدار م ــد ينگه . کن
او عاشــق شــده . بــود یبــا خــود روراســت مــ دیــتوانســت خــود را گــول بزنــد با ینمــ گــرید

ــود ــر. ب ــ يعاشــق دخت ــه ه ــ چیک ــته اش نم ــت یاز گذش ــه  . دانس ــود ک ــرده ب ــدر فکــر ک آنق
ــیخ ــه   یل ــه خان ــ  يزود ب ــاغفور رس ــا احت. دیآق ــب ــت  اطی ــاق گذاش ــدم در ات ــه  . ق ــاهش ب نگ

ـ بـا همـان پـالتو ز   . سمت فرزانـه پـر گرفـت    عـرق کـرده و   . زد یپتـو تنـد و تنـد نفـس مـ      ری
 يبــه ســمتش رفــت و دســت بــر رو. بــود دهیاش چســب یشــانیو صــافش بــه پ اهیســ يموهــا

کنــار  شیــپتــو را از رو. کــرد یو گــاه گــاه نالــه مــ اشــتهنــوز تــب د. اش گذاشــت یشــانیپ
ــالتو ــخ يزد و پ ــد    مشیض ــر بخواب ــت ت ــا راح ــن در آورد ت ــات . را از ت ــام لحظ ــه  یدر تم ک

 .ادامه داده بود شیها ییگو انیکرد او به هذ یرا از تن خارج م شیپالتو

 ...سردمه اریلباسمو در ن مامان

ــ شیشــده اش احســان را بــ دیــبــه فــک کل شیدنــدان هــا برخــورد  یبــه وحشــت مــ شیاز پ
 يهــر طــور کــه شــده دمــا دیــبا. گذاشــت یرو بــه تشــنج مــ دشیتــب و لــرز شــد. انــداخت

حــوض  ي هیکــه در پاشــو یبــا عجلــه از اتــاق خــارج شــد و تشــت. آورد یمــ نییبــدنش را پــا
ــاق بازگ   ــه ات ــه ب ــا عجل ــر کــرد و ب ــرار داشــت را از آب پ ــو را از رو. شــتق ــپت ــار زد،  شی کن

ــا ــوراب هـ ــم يجـ ــه  یپشـ ــا در آورد و پاچـ ــا  ياش را از پـ ــاال داد و پاهـ ــلوارش را بـ  يشـ
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 شیبـه عصــب پاهــا  سـرما کــه خــوب . درون تشـت آب ســرد گذاشــت  اطیــداغـش را بــا احت 
 .ناله اش بلند شد دیرس

 ...سردمه... سردمه

ــ نییبــدنش را پــا يدمــا دیــنداشــت با يگــرید راه اجــازه دهــد نالــه  نکــهیبــدون ا. آورد یم
ــا ــه رو يه ــا   يفرزان ــم ه ــا اخ ــذارد ب ــر بگ ــش اث ــا  ییاحساس ــورده پاه ــره خ را درون  شیگ

ــو ــت پاش ــا  هیتش ــازه داد پاه ــرد و اج ــا شیک ــاق   یقیدق ــرد ب ــال درون آب س ــان ح ــه هم  یب
ــه ا   ــت و حول ــمت او رف ــه س ــودش ب ــد و خ ــو يبمان ــر پ بمرط ــوز . اش گذاشــت یشــانیب هن

 .بود امدهین نییبدنش پا يدما

 ؟يشنو یجان صدامو م فرزانه

ــود    چشــمان ــم نب ــه تکل ــادر ب ــانش ق ــا زب ــد ام ــوده ش ــارش گش ــ. خم ــدا نیهم ــه ص را  شیک
ــن ــ    دهیش ــث دلگرم ــود باع ــان داده ب ــنش نش ــد   یو واک ــاز بخواب ــازه داد ب ــد و اج و . اش ش

بــود  یســاعت. گذاشــت یاش مــ یشــانیمرطــوب بــر پ يحوالــه ا کبــاری قــهیخــود هــر چنــد دق
ـ   نیکه ا ـ ب نییبـدنش را پـا   يکـرد دمـا   یگونه تـالش م ـ امـا دماسـنج چ   اوردی  یمـ  يگـر ید زی

 .شده بود شیپ یتر از ساعت حاال نگران. گرفت یکم کم وهم او را فرا م. گفت

 ...باالست یلیتبت خ... دکتر میبر دیبا... زمیشو عز داریجان ب فرزانه

 .برخاستن نداشت يفرزانه نا اما

 ...تونم تکون بخورم سردمه ینم

ــا ــ ب ــو را ب یکالفگ ــتریپت ــرو ش ــ شی ــا دیکش ــرد ب  شیو پاه ــت آب س ــرا از دورن تش  رونی
ــار. آورد ــود انجــام داده بــود امــا او هنــوز در تــب مــ         يهرک ــاخته ب ــه از دســتش س  یک

 .سوخت

 .یکنم لباس بپوش یفرزانه بلند شو، خودم کمکت م يو لرز دار تب
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ــا ــا  ام ــه ه ــوابش، نال ــاز ج ــ يب ــود  یگــاه و ب ــه ب ــاه فرزان ــل د . گ ــه ســاعت گَ ــنگــاهش ب  واری
د تــا بــه خــوردش کــر یآمــاده مــ يزیــچ دیــبا. داد یرا نشــان مــ میدوازده و نــ. شــد دهیکشــ

ــد ــی. بده ــعف جســمان  ینــاتوان لیــاز دال یک ــود یاش ض ــود تمــام روز را   . اش ب خســته ب
ــود امــا او از  نیــمراقــب ا اش اســتفاده کــرده و تنهــا  يانگــار هلســ کیــدختــر سرســخت ب

بــه صــبح برســاند  بایانتظــار داشــت الاقــل شــب را در کنــار شــک. رفتــه بــود بایشــک دنیــبــه د
ــاتوان و ب ــا او را ن ــاریام ــا يرو م ــه شــان  وانی ــهیخان ــود افت ــا با . ب ــه ام ــود و کالف ــخســته ب  دی

 هکــرد و بــه آشــپزخانه کوچکشــان کــ یطــ یکــی یکــیپلــه هــا را . کــرد یدرســت مــ يزیــچ
ــه  ــح يگوش ــت  اطی ــت رف ــرار داش ــ. ق ــا کی ــا  شیپ ــود و پ ــپزخانه ب ــرشید يدر آش در  گ

. آمـاده شـد   شیمانـدن غـذا   داریـ سـاعت چـرت زدن و ب   کیـ بـاالخره پـس از   . کنار فرزانـه 
 . از آن را به خورد فرزانه بدهد یبود فقط اندک دواریکه ام قیرق یخوراک

 ...يبخور يزیچ هی دیبا... شو داریجان ب فرزانه

ــان ــمانش را ن    یتک ــت چش ــه زحم ــورد و ب ــهیخ ــرد  م ــاز ک ــ. ب ــکل در مقــابلش   یحجم ناش
ــود  ــته ب ــمانش ب. نشس ــتریچش ــتریو ب ش ــد  ش ــوده ش ــ  . گش ــر م ــح ت ــاال او را واض ــد یح . دی

 .دیخواست چشم بگشا ینگران از او م ياحسان بود که با چهره ا

 ...يغذا بخور دیشو با بلند

 .رفت ینم نییپا شیاز گلو زیچ چیه. توانست ینم

 ...بخورم يزیتونم چ ینم

ــه تــذکر کالمــ احســان ــه نشســتن کــرد  یب . بســنده نکــرد و بــه ســمتش رفــت و او را وادار ب
ــ   ــد بنش ــه بتوان ــود ک ــر از آن ب ــاتوان ت ــه ن ــا فرزان ــان  . ندیام ــه احس ــه اش ب ــدن شــل و وارفت ب

کمکــش کــرد تــا خــوب . دهــد یاســت کــه نشــان مــ يزیــثابــت کــرد کــه او نــاتوان تــر از چ
 .دپشتش بده واریاش را به د هیو تک ندیبنش

 .چطوره نیاستاد سرآشپزت بخور بب نیاز دست پخت ا یکم ایبدختر، حاال  خوبه
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ظـرف غـذا را برداشـت و کنـارش     . گفـت کـه از نظـر احسـان نـا مفهـوم بـود        يزیزد و چ لب
. نشســت و قاشــق را از محلــول خوشــرنگ درون ظــرف پــر کــرد و بــه ســمت دهــانش بــرد  

نش قاشــق را از او بــا دســتان لــرزان و نــاتوا يریغــافلگ کیــامــا فرزانــه لــب بــاز نکــرد و در 
 :گرفت و گفت

 .خورم یم خودم

ــه ــا از او نرنج ن ــتنه ــه در دل ا دی ــبلک ــه خ نی ــهم ــر رهی ــاش را ن يس ــتود زی ــه را . س فرزان
ـ بـود و اگـر حـاال چ    افتـه یطور بکر و سـر سـخت    نیهم شهیهم تمـام   دیـ د یمـ  نیـ جـز ا  يزی

ــ يواریــآن باورهــا همچــون د ــرزان و  . خــتیر یسســت فــرو م ــه دســت ل ــدانش ب نگــاه خن
ــق تقر ــایقاش ــال ب ــده  یخ ــد  يش ــه ش ــین. او دوخت ــمحتو از یم ــق را رو اتی ــو يقاش  شیپت

 واریــسـرش را بـه د  . سـوپ درون قاشـق را خــورد   یبـود امـا بــاالخره بـه زحمـت بــاق     ختـه یر
ــتش تک ــپش ــ  هی ــه زم ــد و ب ــل ش ــتش ش ــاد نیداد و دس ــه د. افت ــرین ــق   گ ــت قاش ــوان نداش ت
ــت بگ ــبدس ــس. ردی ــا لم ــر رو ییگرم ــا  يب ــم بگش ــد چش ــث ش ــانش باع ــاهش در  دیلب و نگ

ـ  یلبـانش دهـن کجـ    يقاشـق داغ سـوپ بـر رو   . احسان قفـل شـود   بینگاه عج بـه  . کـرد  یم
ــ  . دیــقاشـق را بلع  اتیــزحمـت دهــان گشـود و محتو   و احســان  دیـ خند یحـاال نگــاه هـر دو م

ــاق  نیــا ــا ب ــه خــود داد ت ــدون ا یجــرات را ب ــد ب ــه او بخوران ــه اعتراضــ نکــهیغــذا را ب  یفرزان
ــ  ــا حت ــد ب ــد یکن ــق ق . از او رو برگردان ــه قاش ــدت ک ــام آن م ــقدر تم ــانش  اش ــوپ در ده س

ــ ــود  یم ــه خــ. گذاشــت نگاهشــان در هــم گــره خــورده ب ــد و نگــاه  سینگــاه فرزان و دردمن
 .از او ییاحسان در صدد دلجو

 .لباست يرو ختهیر شترشیدختر، نصف ب يچه کرد نیبب

اخـم کـرد و نگـاهش را بـه     . احسـان بـه هـوا رفـت     يخنـده   يبـه لباسـش کـرد و صـدا     نگاه
. رو دسـت خـورده بـود    دهیاسـتاد اتـو کشـ    نیـ گـول خـورده بـود از ا   . نگاه خندان او دوخـت 

 .وا داده بود دل داده بود
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 .دختر يقدر زودبار نیخودته که ا رینگام نکن، تقص ياون طور اوه

احســان خنــده اش را جمــع . خــورد تــا بــاز درون بســترش بخوابــد یحــرف تکــان یبــ فرزانــه
دراز  گــرید يگذاشــت و بــه او کمــک کــرد تــا بــار يســوپ را بــه کنــار یکــرد و ظــرف خــال

 :گفت دیکش یم شیبکشد و همان طور که پتو را تا گردن رو

 ؟يبهتر

 . دیفرزانه زمزمه وار و خواب آلود به گوشش رس يصدا

 ...سردمه د؟یکن ادیرو ز يبخار يشه شعله  یم

 .توانست یخواست اما نم یکه م دلش

 .ادیب نییبدنت پا يدما دیبا... شه فرزانه جان ینم

 ملتهبش گم شد ينفس ها يباشه گفتن فرزانه در صدا يصدا و
 

ــدون ــهیا ب ــد  نک ــبخواه ــمانش رو  ای ــد چش ــ  يدر اراده اش باش ــم م ــد یه ــرد  . آم ــه ک هرچ
ــ  گــرید آن ســو تــر از فرزانــه  ینتوانســت تحمــل کنــد و جســم خســته و خــواب آلــودش کم

بـر لبـانش    گوشیبـاز  يلبخنـد . شـد  دهینگـاه مسـت خـوابش بـه سـمت او کشـ      . آرام گرفت
ـ قـدر بـه او نزد   نیـ نقش بست تـا بـه حـال ا    را از او  شـتر یتفکـر ب  يخـواب اجـازه   . نبـود  کی

 .گرفت و چشمانش بسته شد

 یمت گوشـ کـور مـال کـور مـال بـه سـ      . بـه خـود داد   یفرزانـه تکـان   يخفـه   ينالـه   يصـدا  با
ــاعت د  ــه س ــاهش را ب ــت و نگ ــالیجیاش رف ــت ت ــود . آن دوخ ــته ب ــنج گذش ــ.از پ ــاال کم  یح

بــه ســمتش . چهــار ســاعت تمــام از حــال او و مــادرش غافــل شــده بــود. دســتپاچه شــده بــود
اش گذاشـت هنـوز داغ بـود امـا نـه بـه        یشـان یکنـد دسـت بـر پ    دارشیـ ب نکهیرفت و بدون ا

ســمجش را مهــار کــرد و کنــارش نشســت و      ي ازهیــخم. شــدت چنــد ســاعت گذشــته   
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ــرج ــاق  حیت ــان ب ــوب   یداد زم ــد روش خ ــرت بزن ــته چ ــده را نشس ــود ا یمان ــب ــه   نی ــه ب گون
 . رفت یفرو نم قیخواب عم

ــر هــم افتــاد یقیشــد و دقــا رهیــخــواب بــر او چ بــاز کــه بــه  ییامــا ســرو صــدا. چشــمانش ب
ــ ــامال هوشــ دیرســ یگوشــش م ــه را . کــرد اریاو را ک ــد چشــم کــه گشــود فرزان ــان  دی ــا هم ب

 .کند یحال خراب پالتو به تن م

 حالت؟ نیبا ا يبر يخوا یم کجا

 .خمار و پف کرده فرزانه بر او ثابت ماند چشمان

 بایشک شیبرم پ دیبا

 :و گفت دیکش شیدست در موها یکالفگ با

سـرپا بمونـه اون وقـت     قـه یتونـه چنـد دق   ینمـ  یبـدنت حتـ   یضـ یمر يتو تـب دار  دخترجان
 .بایشک شیپ يبر يخوا یم

ــه ــود فرزان ــه ب ــود یعصــب. کالف ــاز ا. ب ــاز کــرده و او را نزد  نی ــخــود د یکــیکــه چشــم ب  دهی
 . کالفه بود

 دبرمیبا من

ــان ــا کالفگــ  احس ــزده اش زل زد    یب ــمان غم ــه چش ــت و ب ــمتش رف ــه س ــبش لرز. ب ــقل  دی
 :فرستاد و گفت رونیرا ب شینفس پر صدا. دیدست و دلش لرز

 نیـ حساسـه اگـه تـو بـا ا     يمـار یو نسـبت بـه ب   فهیضـع  یلـ یخ بایفرزانـه جـان، بـدن شـک     نیبب
ـ   يبـرا  يندیممکنـه بعـدش اتفـاق ناخوشـا     شـش یپ يحالـت بـر    نــویتـو ا  ادیـ ب شیدوسـتت پ

 ؟يخوا یم

کــرده بــود همــان جــا درون رختخــوابش وا  انیــپــرده ب یکــه احســان بــ یاتیــواقع دنیشــن از
دختــر  نیــخواســت ا یدلــش او را مــ. کــم کنــارش نشســت ياحســان هــم بــا فاصــله ا. رفــت
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ــاو در. بــود ایــکــه قلــبش در خواســت باتمــام صــدفها و ماســه هــا و هــر آنچــه در آن   یمــ ای
 .زد یموج م

 ...زمیعز یاستراحت کن بهتره

 یخطــاب مــ زمیــبــود کــه او را عز يبــار نیدومــ نیــا. مــات فرزانــه بــه او دوختــه شــد نگــاه
 :احسان لبخندش را مهار نکرد و گفت. کرد

 .صدات کردم زمیباره که عز نیدوم نیآره ا. یهنتو بلند گفتذ يکه پچ پچا باز

 :شد و کنار گوشش زمزمه کرد کتریبه اونزد و

 چطوره؟. خطابت کنم زمیکه عز دیشن یخواه شتریبه بعد ب نیاز ا و

ــا اخــم ــده  ینگــاه. در هــم رفــت و خصــمانه نگــاهش کــرد  شیه ــه باعــث خن ــان  يک احس
ــد و خــود ن شیاو را وادار کــرد در جــا. شــد ــبخواب ــاال  زی ــنش ب ــه خــواب رفت ــا ب ــرش  يت س

ــ. نشســت و تکــان نخــورد ــ  یوقت ــبا. خانــه شــد یکــه از خــواب بــودنش مطمــئن شــد راه  دی
ــ   ـ . داد تـا فراموشــش نکنـد   یقـرص مــادر را بـه او م نکنــد کـه پســرش دارد کــم   وشتــا فرام
ــم نــم، عاشــق مــ گــرم و پــر  يتــر شــد و قــدم درون خانــه  قیــلبخنــدش عم. شــود یکــم، ن

ــت ــان گذاش ــ. مهرش ــت   یب ــادرش رف ــاق م ــمت ات ــه س ــدا ب ــ . ص ــاعات پ ــون س در  شیهمچ
ــآرامــش خواب ــود دهی ــ . ب ــاز دســتش را بوس ــو زد و ب ــارش زان ــاریزن ا. دیکن ــب  نب از لمــس ل

ــا ــ   يه ــود و نگ ــم گش ــرش چش ــت   اهداغ پس ــه او دوخ ــودش را ب ــواب آل ــان  . خ ــاه احس نگ
ــه او را دارد  ــرا. شــکفت و خــدا را شــکر کــرد ک ــش ب ــه  يو شکســته  دل کوچــک يدل فرزان

ــ یهرگــز نمــ گــریســوخت کــه د ــادرش را بب ینگــاه صــبحگاه نیتوانســت اول ــش . نــدیم دل
ــوخت از ا ــهیس ــ  نک ــه نم ــل از ا   یفرزان ــد قب ــادرش را ببلع ــاه م ــت نگ ــهیتوانس ــاه  نک آن نگ

 .شود اتیب

 مامان خوشگلم ریبخ صبح

 :شاد شد و گفت انفریخانم ک نگاه
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 .پسرم ریتوام بخ صبح

. نگــاهش کـرد همــان طــور بــا لبخنــد  انفریــخــانم ک. ندیکــرد تــا درون تخــتش بنشـ  کمکـش 
 .همان طور مهربان و همان طور مادرانه

ــه ــا ب  يا دان ــرص ه ــرص از درون ورق ق ــق ــا ل رونی ــآورد و ب ــادرش داد و   وانی ــت م ــه دس ب
و  نیچـ  شـتر یب. کـرد  ینگـاهش مـ   شـتر یهـا ب  یتـازگ . شـد  رشیـ خود محـو نگـاه بـه مـادر پ    

ـ . کـرد  یو نـوازش مـ   دیـ د یورتش را مـ صـ  يچروك ها را  شیموهـا  یهـا گـاه   یتـازگ  یحت
 .دیندخ یاو م طنتیش نیزد و مادر هربار به ا یشانه م

 ه؟یشده که نگاه پسرم پر از دلواپس یچ باز

 :مادرش لبخند زد و گفت یهوش زیهمه ت نیبه ا. زد لبخند

 رو ازت پنهان کنم مامان؟ يزیتونم چ یوقت نم چیه چرا

 :نگاهش کرد و گفت انفریک خانم

ـ  هیفقط  مادر ـ . پسـرم  سـت ین یاسم چند حرف ـ   ایـ دن کی تـو دلـت بلـرزه    . رهیـ نظ یاحسـاس ب
 .زمیشه عز یدر دل من توفان به پا م

 :فرستاد و گفت رونیرا ب شیآه پر صدا احسان

 .من نگرانشم. ستیحالش خوب ن فرزانه

 .کرد یرا درك نم يهمه خونسرد نیا لیاما دل دیمادر را د لبخند

 مامان؟ يخند یم یچ به

 .را به او دوخت قشیفرستاد و نگاه عم رونیب ینفس مادر

 . طور نگرانم بود نیپدرتم هم ادمهی

 :کنان گفت هیگال احسان

 .جوونه یلیخواد مادر، البته حق داره من ده سال ازش بزرگترم و اون خ یمنو نم اون
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در دلـش جـان گرفتـه بـود کـه پسـرش پـس         دیـ از ام ییحـاال بارقـه هـا   . پسـرش کـرد   نگاه
پســرش  یاعتــراف دوســت داشــتن نیــاز ا. اســت دهیشــیبــه خــود اند یکمــ ییاز ســالها تنهــا

 :شد و گفت فوریک

ـ تـو با  ،يدیـ قدر ناام نیچرا ا پسرجان فکـر  . تـا بهـت بلـه بگـه     یحـاال حاالهـا نازشـو بکشـ     دی
ــ يکــرد ــه هم ــ یســادگ نیب ــون یم ــدل  یت ــرو بدســت ب هی ــدخت ــبا. ياری ــدو دی ــالش  يب و ت

 .یکن

 .گرفت دیاحسان رنگ ام نگاه

 .کنه یاون قبول م یعنی

 .بلندتر شد انفریخانم ک يها خنده

 .يقرار بد ریاونو تحت تاث یبه تو داره که چقدر بتون یبستگ گهید نیا

ـ      يتـو  يزیـ چ هیـ فرزانـه   مادر، ـ . کنـه  یگذشـته اش داره کـه منـو نگـران م کـه در   يزیـ چ هی
 .گه ینم زیچ چیموردش ه

 :و گفت دیدست نوازشش را بر پشت پسرش کش مادر

 .خودتو نباز پسرم. ازش بخواه تا بگه تو

 .شد رهیخ شیپا ریمتفکر و ساکت به فرش ز احسان

 .یمن و فرزانه درست کن يبرا یمعمول يصبحونه  هی یتون یم نمیبب پاشو

 :گفت یبا ناراحت احسان

 .ادیجا نم نیا اون

ــار ــادر  انتظ ــت م ــرف او را بگ داش ــط ــانم ک  ردی ــا خ ــام ــت و    انفری ــا برخاس ــش از ج ــا آرام ب
 :کرد گفت یهمان طور که اتاق را ترك م

 .ششیپ میر یما م. حق داره مادر، اون صاحب عزاست خب

 ندیو نماند تا نگاه شاد و قدرشناس پسرش را بب رفت
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ــ   یبـا سرســخت  فرزانـه  پـدر و مادرشــان   يکـه خـواهر و بــرادرش بـرا    یدر مراسـم سـه و هفت
مســتقل و در خـــور شــان پـــدر و    یداده بودنـــد شــرکت نکـــرد و خــود مراســـم   بیــ ترت

بــود کــه همــه  نیــاش شـد ا  ییکــه مــورد دلســرا يزیـ چ. مـادرش در ســوباتان برگــزار کــرد 
ــ يخــانواده  ياعضــا ي ــ یت کــرد در  یمــ يپرســتار بایشــک زگــل بــه اســتثناء ســارا کــه ا  یت

ــاالخره پــس . مراســم او شــرکت کردنــد ــ ب  ینیاز هفــت روز پــر رنــج فرزانــه دل از خانــه نش
ــدگ    ــه زن ــه ب ــگاه و البت ــالس درس و دانش ــه ک ــد و ب ــت یکن ــدت  . بازگش ــام آن م ــا در تم ام

 نیـ کـم کـم بـه ا   . خـود و قلـبش حـس کـرده بـود      یمهربان اسـتاد نگـرانش را حـوال    ي هیسا
ز گذشــته اگــر او ا دیشــا. دیــخــود بــه او بگو یتلــخ زنــدگ تیــاز واقع دیــبا دیرســ یمــ جـه ینت

ــ ــع م ــد د یاش مطل ــریش ــا گ ــل رم  نی ــون عق ــه همچ ــگون ــ  دهی ــال نم ــا او را دنب ــرد و  یه ک
 يکــرد و بــه او اجــازه  یکــار را مــ نیــا دیــغــم بــر دلــش نشســت امــا با. شــد ینگــرانش نمــ

 . داد یآگاهانه را م يریگ میتصم کی

 حرفم غلطه؟ نادرسته؟ ن،یشما بگ مامان

ــارا ــرش زل زد  س ــه همس ــکوت ب ــت او چ. در س ــار داش ــانتظ ــبگو يزی ــق را  دی ــک عاش و باب
ــد ــود   . آرام کن ــه ب ــرو رفت ــر ف ــه فک ــکوت ب ــعود در س ــا مس ــک ا. ام ــباب ــار ب نی ــتریب  يرو ش

 :کرد و گفت يخواسته اش پافشار

ــ خــواهش ــنم موافقــت کن یم ــک ــ. دی ــن اجــازه نم ــهیاون تخــت ب يرو بایدم شــک یم اون . افت
 . یاون تخت لعنت يروبلند بشه از  دیبا

 ...دیسکوت و ترد باز

ـ  يهفتـه ا  چند بـه خـارج از    شـتر یدرمـان ب  يرا بـرا  بایشـد کـه بابـک اصـرار داشـت شـک       یم
دســت کــه بــه  نیــاز ا یمــارانیب يبهبــود ریاز آلمــان و ســ یاخبــار خــوب. کشــور منتقــل کنــد
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. رفــتن مصــمم تــر کــرده بــود يو او را بــرا دهیآنجــا مراجعــه کــرده بودنــد بــه گوشــش رســ
 :گفت هیبا گال دیند بایشک ادراز جانب پدر و م یواکنش چیکه ه یوقت

شــما بــه مــن  د؟یــکرد یطــور ســکوت مــ نیــشناســنامه ام بــود بــاز ا يتــو بایاســم شــک اگــه
 .منم مهمه يبرا زهیشما عز يهمون اندازه که برا بایشک دیاما باور کن دیاعتماد ندار

 :ود گران آمد و گفتمسع ياعتراض برا نیا

صــبور بــاش و اجــازه  یکمــ... ينبــود نجــایمــن اگــه بــه تــو اعتمــاد نداشــتم تــو االن ا  پســرم
ــ بایشــک يبــده گــچ دســت و پــا خــوش  تشینســبت بــه وضــع انیدکتــر محمــد میرو بــاز کن

 .نهیب

ـ  دیکشـ  شیدسـت در موهـا   یکالفه و عصب بابک ـ   یو ب مبـل جـا بـه جـا      يقـرار رو  یتـاب و ب
 :شد و گفت

 د؟یسفر کن ینکرد اونو راه يرییتغ چیه بایشک تیاگه وضع دید یمن قول م به

ــاال ــ     ح ــا حرف ــود ت ــه او ب ــارا ب ــک و س ــر باب ــران و منتظ ــاه نگ ــد ینگ ــد . بزن ــعود لبخن  يمس
 :مطمئن بر لب نشاند و گفت

 .کنم شیبهتر نشد خودم راه بایاگه زبونم الل شک دمیبهت قول م. دایعاشق ش بله

ســارا و مســعود  شــتریب يو باعــث خنــده  دیو صــورت او را بوســ دیــپرهــوا از جــا  یبــ بابــک
از وجنــات چهــره و رفتــارش  نیــوجــه خــوددار نبــود و ا چیبــه هــ بایدر عشــق بــه شــک. شــد

 .بود انینما

 شش؟یبرم پ دید یم اجازه

 :سارا به او دوخته شد و گفت يخندان و مادرانه  نگاه

 ...پسرم برو

ســارا و مســعود بلنــدتر  دیــشــاد و پرام يخنــده  يصــدا بایاو بــه ســمت اتــاق شــک زیــبــا خ و
عجلـه داشـت امـا در را بـا آرامـش بـازکرد        بایورود بـه اتـاق شـک    يکـه بـرا   يبـا وجـود  . شد
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همچــون . کــه رســاند متوجــه شــد او در خــواب اســت بایخــود را کنــار شــک. تــا او را نترســاند
ــات ــام دفع ــده   یتم ــراغش آم ــه س ــه ب ــودک ــاز خــواب او نها ب ــره را  تی ــاه به ــا نگ ــرد و ب  یب

ــاز ــانیپ گوشیبـ ــ یشـ ــون هم  دیاش را بوسـ ــاز همچـ ــت و بـ ــا گرفـ ــارش جـ ــهیو در کنـ  شـ
 دیــاز ام یبــا گــرفتن دســت او مــوج ییگــو. را در ســت گرفــت بایدســت آزاد ســک صــانهیحر

ــه وجــود او تزر يو انــرژ ــ قیــاز دســت نــاتوان محبــوبش ب نبــود، همچــون  ياو قــو. شــد یم
ــک ــو بایش ــود يق ــس ا . نب ــار پ ــه هرب ــرا ک ــز دچ ــک دنی ــع بایش ــا در  تیدر آن وض ــاعت ه س

 .بود ستهیاش گر ییاتاق خود و در تنها

ــهی ــ ادت ــار نیاول ــه د يب ــک ــدجور دمت؟ی ــو يب ــات ترمــز زدم يجل ــو هــم مقصــر  . پ خــب ت
ــود ــپر کهــوی ،يب ــو يدی ــ. نمیماشــ يجل ــا فکــر م ــ یواقع ــدنت ســالم  ییجــا چیکــردم ه از ب

عربـده بکشـه    یکـ یچشـامو و هـر لحظـه منتظـر بـودم       يدسـتامو گرفتـه بـودم جلـو    . نمونده
ــم بخــورم تونســتم ینمــ یاز تــرس حتــ. یدختــر مردمــو کشــت نییپــا ایــبگــه ب در . از جــام ج
ــاز شــد فهم نمیماشــ  يهنــوز دســتم جلــو. دختــره رو کشــتم و تمــام دادیــداد ب يا دمیــکــه ب

ســول سو یبــه مــن بگــ يحــق نــدار نیببــ. دمیترســ یاز خــون مــ شــهیآخــه هم. صــورتم بــود
 .گفته باشم

بــاز و  یبــرخالف تصــورش بــا چشــمان. دوخــت بایو نگــاهش را بــه صــورت شــک دیــخند بــاز
ــدک دیــجد ینگــاه ــدک یکــه ان ــه  شــهیشــده همچــون هم نیلبخنــد در آن تــه نشــ یفقــط ان ب

 :را در دست فشرد و گفت بایدست شک. بود رهیسقف خ

 يدسـتام جلـو   گـه ید. رونیـ لباسـمو گرفـت و بـا قـدرت پـرتم کـرد ب       ي قـه ی یکـ یوقت  اون
چشـامو گرفتـه    يجلـو  گوشیو بـاز  یوحشـ  يدختـر نـاز بـا چشـما     هیـ چشام نبود بلکه حـاال  

ــ  ــازه نم ــود و اج ــ یب ــارو بب چیداد ه ــج ــرد . نمی ــو ب ــون روز دلم ــ ياز هم ــ. طونیش ــرا ه  چیچ
ــ ــو شــهیهم ؟يدوســتم دار یوقــت نگفت ــو ت ــا دنیشــن شعطــ يمن ــه نگــه داشــت نی ... یجمل

 نیــا یکـ ی دیــپـر شـده بــودم از عشـق تـو، با    . شــد زیسـرر عشـقم بهـت کــم کـه نشـد بلکــه     
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ــ هیــتخل یهمــه عالقــه رو کمــ ــا شیگنجــا گــهیکــرد وجــودم د یم . همــه عشــقو نداشــت نی
ـ با یکی ـ ا دی ـ تخل یهمـه عشـقو کمـ    نی قربـون  ... بایشـک  يکـرد و اون شـخص تـو بـود     یمـ  هی

 ...بگو يزیچ هیتو رو خدا  يکلمه حرف نزد کیکه  ههدل کوچولوت دو ما

گوشــش  يداشــت بــه اللــه . دیــاش د یزنــدگ گوشیچشــمان دختــر بــاز يرا گوشــه  اشــک
 :دست برد و اشک را از کنج گونه اش زدود و گفت. دیرس یم

 .دوستت دارم بگو

ــجنب بایشــک لبــان ــاز ســکوت و ســکوت  دی ــر صــدا... امــا ب ــان   ينفــس پ بابــک هــم چــون لب
 .او خاموش شد يبسته 

 .بابا مسعودت اجازه تو گرفتم از

ــرزش ــک  ل ــتان ش ــه ال بایدس ــرد  يرا در الب ــاس ک ــتانش احس ــا. انگش ــود  نی ــوب ب ــس . خ پ
 .دیشن یرا م شانیها یرا نبسته بود و هنوز دل نگران شیگوش ها

 .کنن یخوام ببرمت آلمان، اونجا حتما درمانت م یم

جنـبش و تکـاپو از جانـب     نیـ بـه ا  ایـ گو. دیهـم همچـون قلـب بابـک درخشـ      بایشـک  چشمان
ــاو ن ــت ازی ــ. داش ــ یب ــه تالش ــرا یآنک ــد   يب ــد لبخن ــته باش ــش داش ــردن احساس ــان ک  يپنه

بابــک از جـا برخاســت و بـه لبــان خـوش فــرم و    . لبــانش جـا خــوش کـرد   يکوچـک گوشـه   
 :شد و گفت رهیاو خ يبایز

 کهنه ام کنجِ لبان توست  يزخم ها مرهم

نش بابــک بــاز خنــده بــر لبــا يحــرف هــا يدر هــم رفــت امــا ادامــه  کبــارهیبــه  بایشــک اخــم
 .نشاند

 ...بگو  يزیچ خواهم،ینم بوسه

ــک ــرا ا باب ــ نی ــه م ــ    یگون ــط در پ ــب و فق ــت طل ــه فرص ــان، ن ــک مهرب ــت باب ــع  یخواس رف
 ...یحوائج جسمان
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 بایچشمانش پر بود همچون دل شک... بایهمچون دل شک دیلرز یم شیصدا
 

ـ مـاه سـوباتان، فرزانـه هـر روز بـه د      يسرد اواخـر د  يآن هوا در ـ    داری . رفـت  یگـل نسـاء م
ــا یتنهــا دل خوشــ ــود  نی ــاده . چنــد وقــتش رفــتن ســر خــاك او ب ــادرش دور افت ــدر و م از پ

 .مرده شده بود همه کسش کی. بود و گل نساء شده بود همه کسش

 ...فرزانه... فرزانه

ــود  یهــا شــکمش کمــ یتــازگ. دیــخــود د یکــیرا در نزد هیبلنــد کــرد و ســم ســر برآمــده ب
بــه پــا کــرده و تمــام  ییکوچــک چــه غوغــا یگبرآمــد نیهمــ يآمــد کــه محمــد بــرا ادشیــ

ــود کــه همســر و همبــاز  یروســتا را چراغــان ــبــه او هد يفرزنــد شیهــا یبچگــ يکــرده ب  هی
ــ ــد یم ــو     . ده ــر خ ــا زودت ــت ت ــد و برخاس ــر ش ــگ ت ــدش پررن ــاند و   دلبخن ــه او برس را ب

 .اش بود ینورچشم هیآخر سم. محمد را به جان نخرد يغرغرها

ــر ــدا   دخت ــه خ ــر، اگ ــره آروم ت ــه خب ــات رو يچ ــرده پ ــا ينک ــا ل نی ــبرف ــ  زی ــوره زم  نیبخ
 کنه؟ یم اهیمحمد روزگارموس یدونیم يبخور

 :و گفت دیدست بر شکمش کش دیخند زیر هیسم

 .برام آبرو نذاشته يخود یب يها تیحساس نیبا ا وونهید محمد

 :و گفت دیخند زیهم ر فرزانه

 ؟يدیدو یطور م که اون یچکار داشت یبچگ قیرف خب

 .شد يبود سخت و جد دهیکه د يزیچ يادآوریبا  هیسم ي چهره

 .کردن یداشتن همه جا رو متر م ناتونیرو آورده سر زم يچند نفر فرزاد

ـ ا. فرزانـه هـم در هـم رفـت     يهـا  اخم ـ   ریـ روزهـا فـرزاد مـدام ز    نی خوانـد کـه    یگوشـش م
ـ  ي هیارث دیبا از چهـل پـدر و    یدلـش گرفـت تـازه چنـد وقتـ     . خـود قسـمت کننـد    نیپدر را ب
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تکــه تکــه کــردن  يبــرادرش چــه زود دســت بــه کــار شــده بــود بــرا . مــادرش گذشــته بــود
 ...خاطره ها

 .بودا يمشتر نکهیگفتم فرزانه؟ مثل ا یچ يدیشن

 .دیرس یبه نظر نم يفرزانه جواب قانع کننده ا سکوت

 بعد خودش؟ يننوشته برا ينامه ا تیوص یعنیود نب يبرنامه ا یبابات آدم ب فرزانه

 .فرزانه پر شد چشمان

ـ مـرده شـور ا   ه،یدونـم سـم   ینم ـ مامـان بابـام کـه رفـتن ا    . رو ببـرن  ایـ مـال دن  نی و  نیزمـ  نی
 خوام چکار؟ یباغ و خونه رو م

 .گشتند یحاال آرام تر به سمت خانه باز م. دستش را دور گردن او حلقه کرد هیسم

ــ ــه یمنطق ــاش فرزان ــ. ب ــه بخش ــو ب ــاز ا یت ــال ن نی ــال و من ــم ــا رو يدار ازی ــا يت خــودت  يپ
 آره؟ ؟ینون خور برادر و خواهرت باش خوادیدلت م. یسیوا

 :تکان داد و با اخم گفت يرا به تند سرش

ــزار ــال ه ــ... س ــم نم ــواد ر یدل ــتیخ ــونو بب خ ــش ــتم   . نمی ــت خواس ــون محب ــر ازش ــام عم تم
اگـه جـام   . نـه محالـه  . حـاال بـرم تـو خونـه شـون     . دیـ جنبقـد ارزن ن  شـون یعشق برادر خواهر

 .ذارم یاون دوتا نم يهم باشه پا تو خونه  ابونیخ يگوشه 

 .قبل بود ي قهینگران تر از چند دق مهیس

 ؟یچکار کن يخوا یم پس

 . دانست یجوابش را نم زیبود که فرزانه ن دهیپرس یسوال

ـ  مـن  ـ   یم ـ   يرو مــهیفـرزاد و فه ... ریـ گـل کمـک بگ   یتــ یگـم از ت ـ  یحـرف ت گـل حــرف   یت
 .زنن ینم

 :هرچند محو بر لبانش نقش بست و گفت يلبخند. نبود يبد فکر

 . گل حرف بزنم یت یبا ت دیبا آره
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 :خندان نگاهش کرد و گفت هیسم

 گل؟ یت یت يخونه  میبر پس

بحــث و جــدل  يبــرا. نــدیخواســت فــرزاد را بب یالبتــه کــه نمــ. بــه فکــر کــردن نداشــت ازیــن
 يخواسـت چشـم در چشـم بـرادر     ینمـ . داشـت  يمهـم تـر   يحـاال کارهـا  . وقت بـود  شهیهم

 . بدوزد که او را به حال خود وانهاده بود

 .تونه راه بره یهنوز نم دمیچطوره فرزانه؟ شن بایشک

 .روزها چقدر از هم دور افتاده بودند نیا. وجودش را فرا گرفت غم

 ...خوان ببرنش آلمان یم گهیتا چند وقت د نکهیمثل ا. هیدعا کن سم براش

 .بودند با هم، خاطره ها داشتند با هم يهمباز. بود نیهم غمگ هیسم حاال

 ره؟یگ یشد؟ حامد چرا سراغشو نم يجور نیچرا ا آخه

ـ     دیـ بـود کـه با   بایشـک  یزندگ يحامد کجا حامد، کـه   بایشـک ! شـد؟  یاز فلـج شـدنش مطلـع م
 .اش را شهیبابک را داشت نامزد عاشق پ

 . دونه ینم بایشک تیاز وضع یچیه حامد

ــم ــ     هیس ــد در اول ــنش حام ــه واک ــم ب ــا او ه ــت مطمئن ــرو رف ــر ف ــه فک ــم ب ــد نیه ــا  دارشی ب
ــک ــ بایش ــر م ــرد یفک ــه  . ک ــان راه خان ــدم زن ــ يآرام و ق ــ یت ــ یت ــل را در پ ــد شیگ . گرفتن

 :دوخت و گفت هیفرزانه متعجب و کنجکاو نگاهش را به سم

 .گهیبرو خونه د ؟یکن یراهو با من گَز م يچرا دار تو

 :گوش تا گوش باز شد و گفت هیسم شین

 .مونم یم شتیپ امشبو

 :فرزانه به هوا رفت و گفت ي خنده

 ؟يچوندیپ يمحمدو چطور آره؟
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بــه پشــت او زد و  يفرزانــه ضــربه ا. نبــود شــتریب حیبــه توضــ ازیــن. بــازتر شــد هیســم شینــ
 :گفت

 .دیچش سف يدختر شتویکن اون ن جمع

بـه خانــه  . اش بـود  یدوران کـودک  يهمبـاز  ونیرا مـد  نیــبـود و ا  دهیـ از مـدت هـا خند   پـس 
ـ  یت ي ـ . بودنـد  دهیگـل رسـ   یت ـ  یت ـ آمـد و بـا د   رونیـ گـل از آغـل ب   یت  يآن دو لبخنـد  دنی

 :بر لب نشاند و گفت

 . دیخوش آمد دیدخترا خوش آمد گل

ــرخالف ــ ب ــرار ت ــ یاص ــل رو یت ــتند يگ ــره نشس ــ. ح ــاال ت ــ یح ــم از ا یت ــل ه ــگ ــد نی  داری
. داد حیبــود را توضــ دهیــبــا دقــت و حوصــله هرچــه د هیامــا ســم. کنجــاو شــده بــود یناگهــان

از بــرف زل  دهیپوشــ يکــوه هــا يبــه دور دســت هــا بــر بلنــدا یگــل متفکــر لحظــات یتــ یتــ
 .زد

 ؟یچه حساب يرو یسهم کنه؟ ول نارویخواد زم یپس فرزاد م عجب،

ـ     هیکنجکاو سم نگاه ـ  یو فرزانـه همزمـان بـه ت بـر خـالف فرزانـه     هیسـم . گـل دوختـه شـد    یت
 :گفت يزیکه سکوت کرده بود چ

 د؟یدون یم يزیگل؟ شما چ یت یت یچ یعنی

ـ  یت را بدهـد برخاسـت و آرام آرام از پلـه هـا بـاال       هیجـواب سـوال سـم    نکـه یگـل بـدون ا   یت
مبهــوت  ينگــاه متعجــبش را بــه فرزانــه  هیســم. رفــت و از نگــاه دختــران کنجکــاو دور شــد

 :باال انداخت و گفت يدوخت شانه ا

 کرد؟ ينجوریگل چرا ا یت یت

ــه ــب نشــاند و نگــاهش کــرد  فرزان ــر ل ــد ب ــود و در همــه  . لبخن ــدر کنجکــاو ب هنــوز همــان ق
 .کرده بود تیکنجکاو را اذ ي هیحامد افتاد که چقدر سم ادی. دیکش یسرك م زیچ

  ؟یفضول نقدریتو چرا ا دختر
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ـ بگو يزیـ خواسـت چ . باز گشـوده شـد   مهیس شین ـ   دی ـ  یکـه ت  يصـندوقچه   کیـ گـل بـا    یت
 هیفرزانــه و ســم يبغلــش زده بــود بـه ســمت شــان آمــد و کنجکــاو  ریــکــه ز یکوچـک چــوب 

 کرد شتریرا ب
  

 :و گفت اوردیطاقت ن گرید هیسم

 گل؟ یت یت هیچ گهیصندوقچه د نیا

نکـرده بـود مثـل گذشـته بـود مثـل همـان         يرییـ تغ چیهـ . گـل مهربـان نگـاهش کـرد     یت یت
ـ  شیکه بـا حامـد دعـوا    ییوقت ها ـ   یم ـ  یشـد و ت کـرد حـال حامـد را     یگـل را واسـطه مـ    یت

صــبورانه  شــهیفرزانــه امــا مثــل هم. مثــل همــان وقــت هــا کــم طاقــت و کــم حوصــله. ردیــبگ
 .دیبگو يزیگل چ یت یمنتظر بود ت

ــد ــلِ ا چن ــهیروز قب ــاجر راهــ   نک ــور و ه ــه  یغف ــدن د   يخون ــن اوم ــدا بش ــخ ــو ا دنمی  نی
 .شمیکه تا موقع اومدنشون امانت بمونه پ صندوقچه رو دادن دستم

ـ . شـود  یهرچـه هسـت مربـوط بـه او و بـرادر و خـواهرش مـ        افـت یبـا فراسـت در   فرزانه  یت
ـ کل رزشیـ گل بـا دسـتان لـرزان و پ    یت  کیـ را درون قفـل انـداخت و قفـل صـندوقچه بـا ت      دی

ـ . بـاز شـد   یکوچک را  شیسـند بنچـاق و چنـد بـرگ دسـت خـط خـود آقـا غفـور کـه پـا            کی
ـ . انجمن محل مهـر و امضـاء کـرده بودنـد     ـ  یت گـل برگـه هـا را بـه سـمت فرزانـه گرفـت         یت

 :و گفت

 .باباته ينامه  تیوص نیا

ــه چشــم هــا  اشــک ــه در آمــد برگــه را گرفــت و ب ــه صــورتش  دیکشــ شیفرزان و کاغــذ را ب
ــباند و گر ــتیچس ــد دق. س ــهیچن ــ يا ق ــ یرا ت ــم یت ــل و س ــ  هیگ ــا او کم ــد ت ــکوت کردن  یس

ــود ــه گر . آرام ش ــوب ک ــخ ــه     هی ــاز آن را ب ــرد و ب ــدا ک ــورتش ج ــرد ورق را از ص اش را ک
 .گل داد یت یدست ت
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 :به آن انداخت و گفت ینگاه مینامه را داشت ن تیخواندن وص يکه وسوسه  هیسم

 گل؟ یت یت میچکار کن دیبا حاال

نامــه را درون صــندوقچه  تیمطمــئن و قابــل اعتمــاد لبخنــد زد وصــ شــهیگــل مثــل ه یتــ یتــ
دوشـش   ياز رو ینیبـار سـنگ   ییگـو . درش را کـه قفـل کـرد بـاز نگـاهش بـاز شـد       . گذاشت

 .برداشته شده بود

ـ  يخـواد کـار   ینمـ  شما ـ       نیبکن جلسـه بـذارن    هیـ گـم فـردا    یگـل دختـر، بـه انجمـن محـل م
ــا ــا از آدم ــد ت ــ  يچن ــ یسرشــناس روســتا رو دعــوت م ــرادرش  میکن ــه و خــواهر و ب از فرزان

 .نامه خونده بشه تیو اونجا وص انیب میخوا یمهم 

ـ  ياصال فکرهـا . بود یخوب فکر ـ  یت ـ   شـه یگـل هم  یت  یامـا کمـ   هیسـم . نقـص بـود   یخـوب و ب
 :و گفت اوردیآخر هم طاقت ن. داد یقرار و دل نگران نشان م یب

ـ آقا غفـور و هـاجر خـانم چ    اگه ـ فرزانـه نذاشـته باشـن اون با    يبـرا  يزی  یزنـدگ  يچطـور  دی
 .کنه

 :گل مهربان نگاهش کرد و گفت یت یت

 . خواد دخترجان یبد بچه شو نم يپدر و مادر چیه

 .چقدر زود پدر و مادر مهربانش را از دست داده است دیشیاند نیفرزانه به ا و

و  يرحمــت کنــار ممبــر نشســته و کنــارش پــدر محمــد، ،آن ســو تــر آخونــد آبــاد  دیســ آقــا
 حیفرزانــه هــم تــرج. گــل هــم در کنــار او جــا گرفتــه بــود یتــ یتــ انفر،یــکنــارش احســان ک

ـ   ـ  یداده بود کنـار ت ـ   يو از نگـاه خصـمانه    ندیگـل بنشـ   یت گـاه خـواهر و بـرادرش     یگـاه و ب
ــر گــرید ییکــه در ســو ــد  تنقطــه نســب نیدر دورت ــان بمان ــد در ام ــه او نشســته بودن ــا . ب آق

نگــاه بــه آن کاغــذ از  يکــرد و فــرزاد لحظــه ا ینامــه را بــاز مــ تیرحمــت داشــت وصــ دیســ
نامـه سـکوت در مسـجد حکـم فرمـا شـد و آقـا         تیبـا بـاز شـدن وصـ    . چشم بر نداشـته بـود  

 دشـ  ینامـه قرائـت مـ    تیکـه از وصـ   یبـا هـر خطـ   . نامـه را خوانـد   تیرسا وصـ  ییبا صدا دیس
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ــ شــتریو ب شــتریب هیــفــرزاد و فهم يچهــره  ــا غفــور بخشــ. رفــت یدر هــم م از مرتــع و  یآق
 .بود دهیو خانه اش را به فرزانه بخش يکاریشال نیزم

ـ اصـال از کجـا معلـوم کـه ا     اتـه، یهمـه اش چرند  نـا یقبول نـدارم آقـا، ا   من نوشـته هـا کـار     نی
 خواهر طماعم نباشه؟

آقـا  . فرزانـه هـم زمـان بـه فـرزاد دوختـه شـد        ياحسان و چشـمان تـر شـده     نیخشمگ نگاه
 :و گفت دیدست خود کش کیبه محاسن  یدست دیس

 .پسرم یزن یکه م هیحرف ها چ نیا... هللاال الاله

اش  یشـکل نـاراحت   نیـ داد و بـه ا  یرا در هـوا تکـان مـ    شیدسـت هـا   یکالفـه و عصـب   فـرزاد 
 .کرد یم هیرا تخل

ــ. گــم یدروغ مــ مگــه ــا  هی ــدنام ز هیــعمــر ب ــ ریــدختــر ب گوشــه و . میســقف بــزرگ شــد هی
 تیوصـ  نیـ حـاال پـدرم بـراش ارث هـم گذاشـته، مـن ا       میدم نزنـد  میدیمردمـو شـن   ي هیکنا

 .نامه رو قبول ندارم آقا

ـ  يامـا صـدا  . زد ینمـ  یکـس حرفـ   چیهـ . بـر فضـا حـاکم شـد     نیسنگ یسکوت ـ  یت گـل بـه    یت
 .را شکست نیسکوت سنگ نیناگاه ا

انجمــن محــل هــم  يامضــا. کــرده ينامــه رو ثبــت محضــر تیوصــ نیــجــان، پــدرت ا فــرزاد
 .تا شکت برطرف بشه نیبرو خودت بب. هست رشیز

ـ  يحـرف هـا   دنیبا شـن  فرزاد ـ  یت از جانـب   يهمـه محکـم کـار    نیـ گـل وا رفـت انتظـار ا    یت
کـه   یاز جـا برخاسـت و در حـال    تیبـا عصـبان   مـه یامـا فه . مـات شـده بـود   . پدرش را نداشـت 

 :کرد گفت یمسجد را ترك م

 .دختره ارث گذاشتنم داره واقعا نیا يبرا
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 چیرو نداشــت نگــاهش را بــه هــ. انداختــه بــود ریــرا بــه زاز خجالــت و شــرم ســرش  فرزانــه
ــ ــدوزد   کی ــجد ب ــر در مس ــراد حاض ــ . از اف ــت ت ــ یدس ــه رو  یت ــل ک ــا يگ ــت  شیپ نشس

 :را پاك کرد و گفت شیآرام گرفت و نا محسوس اشک ها ینگاهش کم

 ...یصبر کن آبج مهیفه

 :دیو غر ستادیدر درگاه ا مهیفه

ــ    اون ــرف نم ــام ح ــا ک ــا الم ت ــان و باب ــرام مام ــه احت ــان ب ــق   یزم ــد ح ــه بع ــاال ب ــا از ح زدم ام
 ؟يدیفهم ؟يدیفهم یصدا کن یمنو آبج يندار

 :را مهار کرد گفت شیلرزش صدا فرزانه

پـدر و   دیـ دعـوا بـه پـا نکن    ایـ سـر مـال دن  . گـذرم  یمـن از حقـم مـ   . نشو یباشه تو عصبان باشه
 .کشن یمادرمون عذاب م

 .بر سرش هوار شد نیبار خشمگ نیا فرزاد

 ؟يتو حقت کجا بود گره گور حقت؟

 :گفت یبا کالفگ اوردیطاقت ن گرید احسان

تونـو در جمـع    یخـانوادگ  يکـه دعـوا   سـت یآقـا، قـرار ن   دیخـوددار باشـ   یکمـ  یمـ یرح يآقا
 .دیمطرح کن

 :نگاهش را به فرزانه دوخت و گفت بعد

ــه خــانم بر شــما ــه کــه نمــ دیــخونــه و خــوب فکــر کن دیــهــم فرزان ــتون یعجوالن  میتصــم دی
 .دیریبگ

 :حرف احسان را گرفت و گفت يرحمت هم دنباله  دیس آقا

ــا حــق ــا آق ــرا. دکتــره يب خــتم  یتــازه درگذشــته صــلوات هیروح آقــا غفــور و ســب يشــاد يب
 .دیکن
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 و. صــلوات داده نــداده جمــع را تــرك کردنــد مــهیصــلوات کــه بلنــد شــد فــرزاد و فه يصــدا
ــا شــرمندگ ــ یاز همــه عــذرخواه یفرزانــه ب ــه همــراه ت ــ یکــرد و ب ــرك  یت گــل مســجد را ت

 کرد
 

 است که يزیچ عشق

 يزیاز هر چ شتریب

 میرا دوست دار داشتنش

 يزیاز هر چ شتریب و

 میرا دوست دار دادنش

 ابدی یکس در نم چیه و

 است که يزیهمان چ عشق

 شود یداده م همواره

 شود ینم رفتهیپذ و

 "جبران لیلیجران خ"
 
 

خــود  یکــیاحســان را در نزد يخانــه بودنــد کــه صــدا یگــل راهــ یتــ یکنــد تــ يقــدم هــا بــا
ــ. دندیشــن بــر لــب داشــت و فرزانــه بــه صــرافت مفهــوم لبخنــد  یگــل لبخنــد مهربــان یتــ یت

ــا قــدم هــا. بــود افتــهیمهربــان را در رزنیــپ نیــا ــه آن هــا  ییاحســان ب نســبتا تنــد خــود را ب
 :رساند و بدون درنگ گفت

 .میبا هم حرف بزن یدر مورد موضوع مهم دیبا فرزانه

 :گل دست فرزانه را رها کرد و گفت یت یت. همه جسارت را نداشت نیا انتظار

 .من که پا ندارم مادر میتا پخشش کن ایغروب ب. برا پدر و مادرت راتیپختم خ نون
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ــ  گــرید و ــار نظــر ه ــه حــال   چیمنتظــر اظه ــد و آرام آرام رفــت و آن هــا را ب کــدام شــان نمان
ـ  چیبودنـد و هـ   سـتاده یهـر دو ا . خود گذاشت بـه خـود    یفرزانـه تکـان  . کـرد  ینمـ  يکـار  کی

 :داد و باز به راه افتاد و گفت

 .سرما خورده دمیچطوره؟ شن انفریخانم ک حال

 :گفت هیو گال يهم با او هم قدم شد و با دلخور احسان

 ه؟یادیدرخواست ز. دنشید ایتک پا ب هی یال مادرمو از من بپرسح نکهیا يجا

ــکــه درخواســت ز البتــه کــه  ییمثــل تمــام ســال هــا. شــهیســکوت کــرد مثــل هم. بــود يادی
ــد  ــرادر و خــواهرش او را ســرزنش کنن ــود ب ــ. اجــازه داده ب ــل وقت ــوف یمث ــه خــود  یکــه رئ ب

 .اجازه داده بود او را قضاوت کند

 .خودش و خواهرتو به من بفروشه يها نیدادم زم شنهادیفرزاد پ به

 .شد دهیمتعجب فرزانه به سمتش کش نگاه

 ؟یچ يبرا

 :احسان در هم رفت و گفت يها اخم

 بـه یغر يخـواد پـا   یدلـم نمـ  . بفروشـه  یبـه هـر کسـ    نشـو یبه خـاطر پـول ممکنـه زم    برادرت
 .باز بشه نجایها به ا

ــود تمــام ا دهیــفهم ــب ــه خــاطر اوســت يمحافظــه کــار نی نبــود کــه  یاال احســان کســو. هــا ب
ــد رو ــ يبخواه ــرما نیزم ــذار هیس ــد يگ ــر . کن ــط فک ــتریاش ب يخ ــمت تحق  ش ــه س ــب و  قی

 .يگذار هیداشت تا سرما شیپژوهش گرا

ـ به خـاطر منـه با   میتصم نیا اگه ـ   دی مـن از پـس خودمـو     دیـ جهـت پولتونـو هـدر ند    یبگـم ب
 .امیبر م میزندگ
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ــاز ــود ب ــخ شــده ب ــا ا. تل ــام ــدن نداشــت   نی ــاه آم ــان هــم قصــد کوت ــار احس ــا عصــبان. ب  تیب
ــازو ــد   شیب ــود برگردان ــمت خ ــه س ــت و او را ب ــمانش د. را گرف ــریچش ــته  گ ــون گذش همچ

 .را در چشمان مهربانش گرفته بود یهر رنگ يخشم جا. نبود یرنگ

 ... میزندگ مینگو زندگ نقدریا

ــه ــور فرزان ــا دلخ ــه ز يب ــرش را ب ــس ــدون ا ری ــداخت ب ــهیان ــ نک ــدبخواه ــر  يد لبخن ــخ ب تل
 .لبانش نقش بسته بود

ــن ــو   م ــه زورگ ــردم ب ــادت ک ــاطراف ییع ــبعم پذ انم،ی ــهیط ــبا رفت ــا د دی ــهیب ــعقا ي کت  دی
 .امیبه خودم کنار ب گرانید

ـ        نیا دنیشن با  ریـ را رهـا کـرد و ز   شیبـازو  یحـال  یحـرف انگشـتان احسـان شـل شـد و بـا ب
 :لب زمزمه کرد

 .همسنگ نکن فرزانه، من نگرانتم هیبا بق منو

ـ ا. کـرد  بغض کـه در اطـراف او و    یهمـه احسـاس رنگـ    نیـ خواسـت ا  یهمـه توجـه را نمـ    نی
ــ  ــود عــذابش م ــه ب ــ. داد یاحســان شــکل گرفت ــ دیکشــ یعــذاب م ــ یوقت ــتوانســت ا ینم  نی

. داشـت  هیـ گر يکـه هـوا   ینگـاه . نگـاهش را بـه او دوخـت   . را داشـته باشـد   بـا یهمه رنـگ ز 
 :غلبه کرد و گفت شیبغض و لرزش صدابر  یبا بدبخت

 استاد؟ دینگرانم هست چرا

ــهیز ــت     رکان ــودش و احســان رو راس ــا خ ــه ب ــود ک ــده ب ــتش ش ــود وق ــه ب ــه دام انداخت او را ب
 :استفاده را برد و گفت تیاحسان هم از فرصت بوجود آمده نها. باشد

 .بهت عالقه دارم چون

مـن هـم بـه     دیـ خواسـت بگو  یچقـدر دلـش مـ   . لبـانش جـان گرفـت    يمحو گوشـه   يلبخند
ـ مـن هـم ا  . تو عالقـه دارم  ـ     بـا یز يرنـگ هـا   نی تفـاوت و   یدر اطرافـت را دوسـت دارم امـا ب

 .سرد شد
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  د؟یشد ینگرانم نم دیاگه به من عالقه نداشت یعنی

ــ ــا   یم ــرف ه ــا ح ــت ب ــب شیخواس ــد و ا یاو را عص ــکن ــچ نی ــ   يزی ــان م ــه احس ــود ک  ینب
 .در سکوت به راهشان ادامه دادند یو لحظات دیکش یقینفس عم. خواست

ـ ا. گـذره  یدلـم مـ   يتـو  یچـ  دیـ دون ینمـ  یاما حت دیمن عالقه دار به  هیـ چـه جـور عالقـه ا    نی
 استاد؟

 .گرفت یکرد و احساسش را به سخره م یم نیبه او توه داشت

 .یبارها خواستم کمکت کنم اما تو هربار از من فاصله گرفت من

ـ ا. شـد  دهیبودنـد و نگـاه فرزانـه بـه سـمت قبـر گـل نسـاء کشـ          دهیگورسـتان رسـ   به هـم   نی
 :و گفت دیکش یقینشانه بود نفس عم کی

 گل نساء شیبرم پ دیبا من

 :خود را ببازد گفت نکهیهم بدون ا احسان

 .امیهمرات م منم

ــ . دسـت اسـتادش کالفــه شـده بــود    از ـ    یهرچـه م  دهیــفا یکـرد خــود را از عشـق او برهــان ب
ــود ــاخــم ر. ب ــد    يزی ــل نســاء رفتن ــر گ ــه ســمت قب ــکوت ب ــر چهــره نشــاند و در س ــرف . ب ب

ــرا     ــکوت ب ــار زد و در س ــت کن ــا دس ــرش را ب ــنگ قب ــر س ــته ب ــه ا ينشس ــد ياو فاتح . خوان
شــناخت امـا شــک نداشــت   ینمــ راگــل نسـاء  . اش کـرد  یاحسـان هــم بـه احتــرام او همراهــ  

ــدگ ــه نقــش غ یکــه او در زن ــلیفرزان ــار رقاب ــا ا . دارد يانک ــه پ ــه  ســتادیاحســان ب ــا فرزان ام
 .دیکش ینشسته بود و بر سنگ قبر گل نساء دست م شیهنوز برجا

 .يخور یهوا سرده سرما م میفرزانه بلند شو بر بسه

 :مات و گنگش را به احسان دوخت و گفت نگاه

 .درد چند ساله رها بشم نیبگم و از ا زویخوام همه چ یاستاد، امروز م دینکن عجله
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ــا تعلــل روبــرو بــا چشــمان منتظــر احســان نســبت بــه او و  شــهیهم. نشســت شیو کنجکــاو ب
ــ  ــد غمگ ــا حــاال لبخن ــود ام ــو چشــمان گر نیگذشــته اش کنجکــاو ب ــه اشــت انی را  اقشیفرزان

 .ندیبب نیگونه غمگ نیخواست فرزانه محجوب را ا یدلش نم. گرفته بود

 .فرزانه یبگ یستین مجبور

ـ   شـتر یب نیـ رنـگ بـود و ا   کیـ استادش کـرد، چشـمانش بـا دلـش      نگاه بـاز  . داد یرنجـش م
 :و با بغض گفت دیبر سنگ قبر گل نساء دست کش

 .نجایبهتر از ا ییبهتر از حاال و چه جا یچه وقت. گفتم یم يروز کی دیبا باالخره

ــا نگــاه احســان ــه او خ یب ــمنتظــر ب ــه ا  رهی ــا فرزان ــود ت ــشــده ب همــه ابهــام را از ذهــنش  نی
 دیبزدا

 
ــ یدونــم کــه دلتــون مــ یمــ ــوفخــواد در م ــرا دیــبدون یورد رئ منــو و  يرابطــه  نکــهیا يامــا ب

ــوف ــه با یرئ ــن بش ــروش ــ دی ــم یاز بچگ ــام بگ ــت. ه ــ یاز سرنوش ــه ه ــ چیک ــود  ینقش در بوج
 .اومدنش نداشتم

. گذشــته لــرزه بــر انــدامش انداختــه بــود يآور ادیــســردش نبــود بلکــه . دیــلرز یمــ داشــت
 :احسان باز دستپاچه شد و گفت

 .سرده نجایخونه ا میبر ایب

ــه ــبا ن ــه چ   دی ــاء هم ــل نس ــور گ ــدر حض ــ زی ــت یرا م ــبا. گف ــاء از    دی ــل نس ــور گ در حض
ـ   تیمظلوم ـ   نکـه یپـس بـدون ا  . گفـت  یخـود و او م نشـان بدهـد    یاحسـان تـوجه   یبـه نگران
 :گفت

ـ   . نساء دوست مادرم بود گل ـ ( گفـتن دسـت خواخـور    یبـه هـم م بـا هـم    یلـ یدو نفـر خ  یوقت
 جــهیرا لیــعبــارت در زبــان گ نیــکــنن البتــه ا یمــاصــطالح اســتفاده  نیــباشــن از ا یمیصــم

ـ    سـتم یمطمئن ن و پـوك   کیـ از ج). تـالش زبانهـا هـم مرسـوم باشـه      نیکـه اسـتفاده اش در ب
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مامــان فــرزاد و . گــل نســاء چنــد مــاه زودتــر از مــادرم ازدواج کــرده بــود. هــم خبــر داشــتن
. چـه سـقط شـد   امـا نتونسـت بچـه شـو نگـه داره و ب     . حامله بود که گل نسـاء هـم بـاردار شـد    

ــه گ   ــرده و گوش ــم افس ــاء ه ــل نس ــگ ــد ری ــ . ش ــه و ب ــت دادن بچ ــوجه یاز دس ــوهر و  یت ش
 دبعـد چنـ  . رو تـو بسـتر بخوابـه    یبشـه و چنـد مـاه    ریـ گ نیشوهر باعـث شـد زمـ    يخانواده 

 ریـ مامـان ز . شـه  یزنـده نمـ   گـه یباالخره گـل نسـاء قبـول کـرد کـه بچـه اش د       يقرار یماه ب
ـ امـا  . تونـه بچـه دار بشـه    یگوشش خوند که جوونه و باز مـ  سـال بعـد بـاز همـون اتفـاق       کی

ـ ا. رخ داد و باز بچـه اش سـقط شـد    و سـر زن جـوون    اوردیـ شـوهرش طاقـت ن   گـه یبـار د  نی
بــه خونــه اش  گــهیزن د هیــدادن بچــه و اومــدن  ســتغــم از د. ســاله اش هــوو آورد ســتیب

ـ  . اونو بدجور شکست رفـت سـر    یهـا شـده بـود و هـر روز مـ      وونـه یگفـت مثـل د   یمامـان م
شـوهر گـل نسـاء از زن دومـش بچـه دار       نکـه یگذشـت و گذشـت تـا ا   . خاك دوتـا بچـه اش  

ـ انگـار فقـط   . پسر تا حـافظ اسـم و رسـم پـدرش باشـه      هی. شد ـ تونسـت ما  یپسـر مـ   هی  ي هی
روزگــار . وقــت بــاردار نشــد چیهــ گــهیگــل نســاء بعــد اون دو تــا ســقط د. بشــه شیســربلند

 یمامـان مـ  . هـم ده سـال داشـت    مـه یه بـود و فه فـرزاد پـونزده سـاله شـد    . گذشت و گذشت
ـ   یروز گـل نسـاء بـا خوشـحال     هیـ گفت  اون قـدر ذوق زده بـود کـه مامـان هـم      . اش یاومـد پ

اون روز گــل . بــود دهیــنخند گــهید ششــک کــرد آخــه گــل نســاء بعــد مــرگ دو تــا بچــه ا 
خبــرش مثــل بمــب تــو روســتا . نســاء بــه مامــان گفــت بعــد پــونزده ســال بــاز حاملــه اســت 

 يزن و بچــه هــا یکــیبــود دســت اون  یمخصوصــا کــه شــوهر گــل نســاء چنــد مــاه. دیــترک
ــ ــد و ن ــ    میق ــر م ــش س ــاه به ــهر و گهگ ــود ش ــه ب ــه و رفت ــو گرفت ــا. زد یقدش ــ نی ــر نم  یخب

خـام بـود کـه    . کننـده باشـه امـا گـل نسـاء خوشـحال بـود و خـام         التونست اون قـدر خوشـح  
بچــه دار شــدنش فــرو  یکــم کــم کــه خوشــحال. گنیپشــت ســرش مــ یفــیچــه اراج دیــنفهم

قــدر خوشــحال  نیــخــدا ا يمعجـزه   نیــا يبــرا دیــنبا دیــکـش کــرد اون وقــت بــود کـه فهم  
ــباشــه و با ــدرت خــدا رو ناد  دی ــل مــردم ده ق ــمث ــبگ دهی در نظــر  ســاءاز اون روز گــل ن. رهی
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 یحتــ. شــدن یکــردن باهــاش هــم کــالم نمــ یمــ يازش دور. زن بــدکاره شــد هیــمــردم ده 
خواســتن سنگســارش کــنن کــه آقــابزرگ،      یمحــل مــ   متعصــب یدوتــا از اهــال   یکــی

مــردم . رونیــجــرات نکــرد از خونــه بــره ب گــهیگــل نســاء د. اجــازه نــداد بایپــدربزرگ شــک
 یســر کــرد و شوهرشــم ســراغ ییتنهــاهشــت مــاه تــو . کــردن نینــادون ده اونــو خونــه نشــ

ــت ــتفاده ا  . ازش نگرف ــراش اس ــاء ب ــل نس ــه گ ــ   يآخ ــه نم ــراش بچ ــت ب ــآورد و  ینداش  هی
ــاده  ــ يم ــود یب ــاردار !!! ارزش ب ــر ب ــاه آخ ــ   شیم ــد پ ــوهرش اوم ــه ش ــود ک ــار . اش یب انتظ

گفـت شـوهرش تـا     یمامـان مـ  . نـه یشـکم براومـده بب   هیـ بـا   تینداشت زنشـو تـو اون وضـع   
 . ترکش کرد شهیهم يبراحد مرگ اونو زد و 

احسـان متفکــر و متـاثر نگــاهش را بـه قبــر    . شـده بــود  لیفرزانــه بـه هــق هـق تبــد   ي هیـ گر
او تــا  نکـه یاز ا. آورد یدر او بوجـود نمـ   یهــق هـق فرزانـه احسـاس خــوب   . دوخـت  گـل نسـاء  

 .کرد کالفه اش کرده بود یم هیمو بهیغز کی يحد برا نیا

ـ  يادامـه نـده، بـذار بمونـه بـرا      گـه یکـنم د  یخـواهش مـ   فرزانه  طیاالن شـرا  گـه، یوقـت د  هی
 . ستیماجرا مساعد ن یگفتن باق يبرا تیروح

 : گونه اش را زدود و ادامه داد يرو يرخواست احسان اشک هافرزانه بر خالف د اما

بمانــد کــه . آورد ایـ شــوهرش گـل نســاء بچــه شـو زودتــر از موعــد دن   يخــاطر کتـک هــا  بـه 
ـ    . وضع حملـش کمکـش نکـرد    يبرا یزن چیه ـ  یفقـط مامـان بـود و ت ـ ا. گـل  یت مـردم بـه    نی

ــه دامــن پــاك  دیــتــا عمــر دارن با. وننیگــل نســاء مــد ــا ب زن تهمــت  هیــعــذاب بکشــن، اون
ـ  نکهیزدن بدون ا آورد و  ایـ گـل نسـاء بچـه شـو بـه دن     . نبـه گفتـه هاشـون مطمـئن باشـ      یحت

کــس اون بچــه رو  چیهــ. رفـت و دختــر کوچولوشــو تنهــا گذاشـت   ایــو رنــج از دن ییتـو تنهــا 
ــذ ینمــ ــ. رفتیپ ــاغفور و زنــش هــاجر . نجــس يگفــتن حــروم زاده  یهمــه بهــش م  امــا آق

ــونو رو ــا يگوشش ــرف ه ــال يح ــتن و ا یاه ــده بس ــه  نی ــزاده رو آوردن  يبچ ــس حروم نج
 .خودشون شیپ
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ـ . و آرام فرزانـه دوختـه شـده بـود     سیاحسان بـه نگـاه خـ    جیگ نگاه . زد یپلـک هـم نمـ    یحت
ــرا ــ ینیســنگ شینفــس ب ــ یم ــا یکــرد حــاال معن ــ يحــرف ه حــاال . کــرد یفــرزاد را درك م

 .کرد یفرزانه را درك م یو تلخ يهمه سرد نیا لیدل

مـن مخـالف بـودم     میدونسـت اصـرار داشـت بـا هـم ازدواج کنـ       یاز مـاجرا نمـ   یچـ یه یرئوف
 یجـواب مثبـت مـ    یبدونـه اگـه بـه رئـوف     يزیـ کـس از گذشـته ام چ   چیخواستم هـ  یچون نم
امــا اون اون . خواســتم ینبــود کــه مــ يزیــچ نیــگفــتم و ا یاز گذشــته ام بــراش مــ دیــدادم با

بهــش . قشــنگش کــرد يخــام حــرف هــا نــوفــت تــا نظرمــو عــوض کــرد و م قــدر اومــد و ر
ـ    . و چنـد سـاله باشـه    سـت یزخـم ب  نیـ تونـه مـرهم ا   یکـردم اون مـ   یعالقه مند شـدم فکـر م

کــارم اشــتباه بــود امــا . از گذشــته بــراش نگفــتم يزیــخواســتم از دســتش بــدم پــس چ ینمــ
 هیو ســم بایام شـک تنهـا دوســت . در انــزوا بـزرگ شـده بــودم   یمــن از بچگـ  دیـ بـه مـن حــق بد  

وقـت محبـت    چیمـن هـ  . بشـه  يداد بچـه اش بـا مـن همبـاز     یاجـازه نمـ   يمـادر  چیهـ . بودند
ـ ده منــو حرومـزاده و نجـس و ما   یخـواهر و برادرمـو نداشـتم اونــا هـم مثـل اهـال       ننــگ  ي هی

ــ ــون م ــتن یخودش ــس طب. دونس ــیپ ــا   یع ــرف ه ــا ح ــه ب ــود اگ ــی يب ــوف یک ــل رئ ــام  یمث خ
بــوده  یگذشــته ام چــ دیــفهم یوقتــ. بــزدل ترســو بــود هیــامــا اون هــم . شــدم یمحبــتش مــ

ـ . خـت یبـه هــم ر  زویـ عقــد همـه چ  يسـر سـفره   . خـت یبـه هــم ر  زویـ همـه چ   دمیــنفهم یحت
ننـگ گذشـته کـم    . گذشـته مـو بـراش گفـت     يلطـف بزرگـو در حقـم کـرد و مـاجرا      نیا یک

ــ  ــر ب ــود مه ــرو یب ــم رو يآب ــونیپ يه ــت  میش ــش بس ــو   . نق ــاد ت ــرد و افت ــکته ک ــان س مام
ــتایب ــه   نمارس ــاغفور از غص ــن ک يباب ــرشم ــت م ــوف. شکس ــرم  یاز اون روز رئ ــدر نظ  هی

ــ ــا يارزش شــد مــرد یآدم منفــور و ب ــ يکــه حــرف ه ــد ســاله  ســتیب یواه ــردم  يو چن م
ـ   یمـن نمـ   نـو یا. گل نساء از برگ گل پـاك تـر بـود   . دهو باور کرد ـ  یگـم ت گـه،   یگـل مـ   یت
ــ ــ. گفــت یآقــابزرگ م ــر فــرض محــال گــل نســاء دامــن   . گفــت یگــل جهــان م اگــر هــم ب
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ـ گنـاه شـده ا   بـه عصمتش آلوده  بـه گنـاه نکـرده     دیـ مـن چـرا با   ه؟یـ مـن چ  ریوسـط تقصـ   نی
 مواخذه بشم؟

ــ  احســان ــا نگــاه مــات بــه او زل زده بــود نــه حرف . یاعتراضــ یو نــه حتــ ينــه اظهــار نظــر یب
ــود  ــه شــده ب ــه اشــک هــا. فقــط مــات چشــمان فرزان ــه  يفرزان ــر گون ــاك نشســته ب اش را پ

 :بر لب نشاند و گفت يکرد لبخند شاد

 ...شکرت. راحت شدم، سبک شدم ایخدا

ـ  دنیاحسـان هنـوز مـات بـود انتظـار شـن       اما فرزانـه سـبک بـال    . را نداشـت  يگذشـته ا  نیچن
 :از جا برخاست و گفت

ــ  زمــهینســاء مادرمــه، عز گــل ــد دوســتش خــواهم داشــت و اجــازه نم در  یدم کســ یو تــا اب
گــل، شــما هــم بهتــره فکــر منــو از ســرتون  یتــ یتــ يرم خونــه  یمــن مــ .مــوردش بــد بگــه

 يمـــنم براتـــون آرزو. ســـتنیخـــوب کـــم ن يشـــما دختـــرا ياســـتاد، بـــرا دیـــکن رونیـــب
 .کنم یم یخوشبخت

بـر خـالف فرزانـه کـه سـبک بـال بـود        . اجازه نـداد احسـان لـب از لـب بـاز کنـد       یو حت رفت
ـ    يوزنه ها ایگو تکـان   شیتوانسـت از جـا   یبسـته بودنـد کـه نمـ     شیبـه پاهـا   یچنـد صـد تن

 بخورد
 

ـ  يرا تـا خانـه    ریمسـ  تمام ـ  یت خواسـت از خـود و سرنوشـت     یمـ  ایـ گو. بـود  دهیـ گـل دو  یت
ــبگر شیخــو ــدا. زدی ــقاب از پاشــو  يص ــه و بش ــ ي هیکاس ــوض م ــد یح ــان در . آم نفــس زن

ـ  یمقابل ت ـ   يزیـ چ. بـود  سیخـ  سیچشـمانش خـ  . سـتاد یگـل ا  یت ـ  یکـه ت گـل را نگـران    یت
اشـک   انیـ فرزانـه در م . دوخـت  مظرف ها را بـه حـال خـود رهـا کـرد و بـه او چشـ       . کرد یم

 :بر لب نشاند و گفت يلبخند
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ـ  تموم ـ  یشد ت ـ    گـه ید. گـل  یت  نکـه یبـدون ا . خـوابم بـدون عـذاب وجـدان     یامشـب راحـت م
 .من تمومش کردم. دم یم بشیگمان کنم دارم فر

 .گمان به آغوش او پناه ببرد یگل باعث شد ب یت یت يگشوده  دستان

ـ      یکسـان  ياز همـه   شهیهم دیبا چرا ـ  یکـه دوسـت شـون دارم دل بکـنم ت چـه   نیـ گـل؟ ا  یت
 که من دارم؟ هیسرنوشت

داشــت  یــیداد چرا یاش رخ مــ یکــه در زنــدگ یهــر تلخــ يبــود و کــم تجربــه و بــرا جــوان
ـ . خواسـت  یمـ  یو جواب ـ  یت  يبـر موهـا   دسـت  یگـل او را از خـود جـدا کـرد و بـا مهربـان       یت

 :و گفت دیزده بود کش رونیشالش ب ریاز ز گوشیآشفته اش که باز

 با؟یشک شیپ يبر يخواد چند روز یم دلت

 : دیبغض نال با

 رو چکار کنم؟ مهیرو چکار کنم؟ فرزاد و فه خونه

ـ  اما ـ  یلبخند آرام ت ـ  يبـرا  یچنـدان مهمـ   يزهـا یهـا چ  نیـ گـل بـه او فهمانـد کـه ا     یت  ینگران
 .ستین

هــم  ادیــدر م ییهــم اون از تنهــا با،یشــک شیبــرو پــ یچنــد وقتــ. کــه هســتم گــل دختــر مــن
 .تو

ـ   . فرزانه فروکش کـرد  بغض ـ  یحـق بـا ت ـ یهـا خ  یتـازگ . گـل بـود   یت . شـکننده شـده بـود    یل
ـ      یکم دیبا شـد همـان فرزانـه کـه سـال هـا        یکـرد و بـاز مـ    یبـر خـود و احساسـاتش غلبـه م

ـ  يگوشش را بر حـرف هـا   ـ یربـط خ  یب ـ از ا دیـ با. رفـت  یمـ  دیـ با. ه بـود هـا بسـت   یل همـه   نی
ــار کــه دور خــود تن ــت ــ دهی ــود رهــا م ــ جــازهشــد و ا یب ــال هــا یم ــد بیآســ يداد ب اش  دهی

 .ردیاز سر گ يپرواز شاد گرید يو بار ابدیبهبود 
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 یمســعود و ســارا ســکن يشــد کــه در خانــه  یمــ يگــل حــاال چنــد روز یتــ یتــ ي هیتوصــ بــا
 بایشــک يبهبـود  يو تـالش بابـک، مسـعود و سـارا بـرا      بایشـک  يدوبـاره   دنیـ د. بـود  دهیـ گز

ــرا يباعــث شــد او هــم از کــنج غــم زده ا  ــ  يکــه ب ــد و کم ــود دل بکن شــاد  یخــود ســاخته ب
بـه همـان    طیسـر گذاشـته امـا بـاز شـرا      شـت را پ یعمـل سـخت   یبـه تـازگ   بایشک. کند یزندگ

ــ  ــود و او نم ــابق ب ــورت س ــ یص ــت حرکت ــا یتوانس ــر پاه ــد يب ــاتوانش بده ــک د. ن ــریباب  گ
ـ  . کــرد یسفرشـان آمـاده مـ    يرسـما همـه را بـرا    سـاعت از آمـدنش نگذشـته بــود     میهنـوز ن

 .داد و هوارش بلند شد يکه صدا

همـه تعلـل    نیـ پـس ا . آلمـان  مشیبهتـر نشـد ببـر    بایاگـه حـال شـک    دیـ به من قـول داد  شما
 ه؟یچ يبرا

از  یخوشــ يخــاطره . پنــاه ببــرد بایداد بــه اتــاق شــک حیآرام برخاســت و تــرج یلــیخ فرزانــه
پــروا بــر ســر پــدر و مــادرش  یطــور بــ نیفــرزاد بارهــا همــ. همــه داد و هــوار نداشــت نیــا

در را بســت و بــه آن . خــاطرات گذشــته را نداشــت ینــه تحمــل بــازخوان. بــود دهیهــوار کشــ
ـ    همسـعود و ســارا کـ   يداد امـا صــدا  هیـ تک از پــس در  یقصـد داشــتند بابـک را آرام کننــد حت

 . شد یم دهیبسته هم شن

ــا شــرا  نکــهیا رمپســ ــداره م ــویروح طیداد و هــوار ن ــ ت ــ یدرك م ــدامات  میکن ــده اق اجــازه ب
 .پاهاش راه بره يباز رو بایشک ادیمگه ما بدمون م. بشه چشم ایسفرمه

ــدا ــان از گر    يص ــک نش ــامفهوم باب ــه و ن ــض گرفت ــبغ ــ هی ــال او   . داد یاش م ــه ح ــش ب دل
 بایکــه شــک یامــا تــا زمــان. کنــد بایرا شــک بایاز تــوانش در تــالش بــود تــا شــک شیســوخت بــ

ــ ــت ا ینم ــخواس ــت نی ــان نداش ــاز و خ . امک ــمان ب ــه چش ــاهش ب ــنگ ــک  رهی ــقف ش ــه س  بایب
را  دشیــتــه مانــده ام همــانســومش بــاز بــدعنق شــده بــود و  یپــس از جراحــ. شــد دهیکشــ

 .از دست داده بود زین



@donyayroman 386 

 کـه مثـل   يآورد چـاره یپسـر ب  نیـ سـر ا  یـی چـه بال  طون،یشـ  يبـه پـا کـرد    یشـ یچـه آت  نیبب
 شده؟ شیاسپند رو آت

ــد ــک پوزخن ــا د بایش ــرا ن ــت   دهی ــارش نشس ــت و کن ــت و   . گرف ــت گرف ــتش را در دس دس
 :گفت

و مــن گنــد  يتــو نبــود. يکــرد یمــ مییکــاش راهنمــا با،یشــک يزد یبــا مــن حــرف مــ کــاش
 .ام ندهیو آ یزدم به زندگ

 يریبـر گونـه جلـوگ    شیاخـم کـرد و از هجـوم اشـک هـا     . کـرد  یمـ  شیداشـت رسـوا   اشک
 شــتریو ب شــتریبغــض فرزانــه ب. بــه خــود گرفتــه بــود یرنــگ نگرانــ بایحــاال نگــاه شــک. کــرد

ــشــد و غــم نگــاهش عر ــر انی ــک ز. ت ــف ــ نشیری ــلرز یم ــو ا دی ــود نی ــه اش کــرده ب . کالف
بــا . اش را زدود ونــهگ يدســتش را بــه ســمت صــورت او بــرد اشــک ســمج رو       بایشــک

ــ حینگــاهش از او توضــ ــه هــ. خواســت یم ــ. نگفــت چیامــا فرزان ــ یاگــر م  یخواســت هــم نم
اخبــار نــاگوار دور نگــه  دنیداشــت او را از شــن دیــتاک بایدکتــر شــک. دیــبگو يزیــتوانســت چ

 . گفت یبه او نم يزیچ ریچند وقت اخ نیپس فرزانه قطعا از رنج بزرگ ا. دارند

ــرا بابــک ــرار داره ب ــان بر ياص ــدرم ــان دی ــه با . آلم ــر هفت ــا آخ ــاال ت ــاحتم ــمه دی ــتن  يای رف
 .یبش

 .قصد هجرت ندارد. بود شوق سفر ندارد دایپ. باز رنگ غم گرفت بایشک نگاه

 .غربت يترسم از مرگ تو یم

ــاز کــرده بــود  بعــد ــاالخره لــب ب فرزانــه ذوق زده و خوشــحال . از گذشــت روزهــا ســکوت ب
 :را به او دوخت و گفت سشینگاه خ

 .اون دل نگرانت برم قربون

ــب  شــتریب بایشــک یبغضــ لبخنــد ــه   شیهــا شــد مثــل بچــه هــا ل ــود و فرزان را جمــع کــرده ب
 .حال و هوا خارج کند نیچگونه رفتار کند تا او را از ا دیدانست با یخوب م
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 ...يریم ینم يتا من و هفت پشتمو دق ند تو

نگفـت حـق   . نگفـت  چیفرزانـه هـ  . دنـد یخند یمـ  هیـ گر انیـ هـا در م  وانـه یهر دو مثـل د  حاال
ــا ینداشــت ــ  نی ــدت ســکوت کن ــه م ــه رو. یهم ــب ــن شی ــوده  اوردی ــط ب ــه کــارش غل ــط . ک فق

 :تخت کنار سر او گذاشت و گفت يو سرش را رو ستیلبخند زد و شادمانه گر

 گــهیکــه د دمیترســ یباهــام و مــن مــ يکــرد یتــو قهــر مــ م؟یاون وقتــا کــه بچــه بــود ادتــهی
 ادتـه ی. هیو سـم  يتـو بـود   میدل خوشـ . نداشـتم  یآخـه مـن کـه دوسـت    . یدوستم نداشته باشـ 

ـ  بایشک ـ تـا   يداد یاون وقتا هم دقم م ـ    هی خواسـت   یوقتـا دلـم مـ    یبعضـ  ؟یکلمـه حـرف بزن
ـ . ادیـ ازت در ب ییصـدا  هیموهاتو بکشم تا  ـ    یوقت  یالم تـا کـام حـرف نمـ     يکـرد  یکـه قهـر م

ــه . يزد ــا يهم ــ نی ــا م ــه زود  یروزه ــه ب ــتم ک ــ يدونس ــچ هی ــ يزی ــ یم ــ. یگ ــتم  یم دونس
 .براش نمونده یکس آخه فرزانه که جز تو. يذار یفرزانه رو تنها نم

 .شد دهیگوشش شن کینزد ییجا بایشک يصدا

ــودم، بــا شــما کــه مشــکل  مــن ــاقص . نداشــتم یبــا خــودم قهــر ب مــن آدم کشــتم و خــودمم ن
 .من فقط با خودم قهر بودم فرزانه. کردم

ــا ــرد از ا   ام ــرف ک ــنش را منح ــه ذه ــفرزان ــده  نی ــار آزار دهن ــ . افک ــوب م ــتش را خ  یدوس
ـ  يزیـ چ دیـ با. آگـاه بـود   فشیشناخت از احساسـات لطـ   گفـت تـا او را از فکـر کـردن بـه       یم

 .دور نگه دارد ریاتفاقات چند وقت اخ

 اون باال که نگات همه اش به سقفه؟ ینیب یم یچ

 .خواست یرا نم نیا بایدور کردن او از افکار آزار دهنده بود اما شک تالشش

ــه ــرد فرزان ــرو ســراغ اون م ــه باعــث مــرگش شــدم  يب ــ. ک ــرو بب ــرو زن  نیب و بچــه داره؟ ب
 کس و کار داره؟ نیبب

ــبعــد ا. تخــتش برداشــت و بــه او زل زد يکالفــه ســر از رو فرزانــه همــه ســکوت انتظــار  نی
 .ردینداشت سراغ آن مرد فوت شده را بگ
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 به حال تو داره؟ یفرق چه

 شیرهـا  يافکنـده و لحظـه ا   هیبـود عـذاب وجـدان بـر وجـودش سـا       دایـ بغض کـرد پ  بایشک
 .کند ینم

ــمام ــ  چش ــقفه م ــه س ــه اش ب ــ یهم ــ  یدون ــون وقت ــرا؟ چ ــ یچ ــرد م یم ــون اون م ــبندمش  ادی
ـ  . مـن شـبا خـواب نـدارم    . چشـام  يجلو ـ   یچشـام دو دو م ـ  . یخـواب  یزنـه از ب کـس   نیبـرو بب

 ن؟یو کارش ک

ــه ــت  فرزان ــرو رف ــر ف ــه فک ــاثر ب ــدرخواســت ز. مت ــود يادی ــ یدوســت. نب ــان ب ــاز ا شیش  نی
ــ ــارز یپــرس و جــو م ــد. دی ــر لــب نشــاند و يلبخن ــاز کــرد و   ب چشــمانش را آرام بســت و ب

 اش مشاهده کرد دهیرنگ پر يرا پس از مدت ها بر چهره  بایلبخند شک
 
 

 يهـا  يریـ بـه لطـف سـخت گ   . کـرده بـود   يسـپر  یرا در کـالس اسـتاد صـالح    یسخت ساعت
ــ يهــا بــتیاو و غ ــه  یگــاه خــودش اســتاد صــالح یگــاه و ب حضــور در کــالس  ياو را از ادام

 يهــا یاش را انتخــاب کــرده و بــدخلق یبــور بــود دوبــاره واحــد درســمنــع کــرده و حــاال مج
ــرا ــ ياو را ب ــرم د کی ــریت ــن گ ــد  زی ــل کن ــال. تحم ــع     سک ــرعت جم ــا س ــد ب ــام ش ــه تم ک
 یآن شــخص متــوف يخــانواده  دنیــبــه د دیــبا. را تــرك کــرد شینــا آشــنا يهــا یهمکالســ

. بـاز مـرغ دلـش بـه چنـد شـب قبـل پـر گرفـت         ... بایشـک . قـول داده بـود   بایرفت به شـک  یم
ــان ــود   یزم ــه ســخن گشــوده ب ــب ب ــاه قهــر ل ــس از دو م ــه او پ ــت  . ک ــه خــاطر داش ــه را ب هم

منــد امــا خوشــحال بابــک همــه را خــوب  هیــگال يو چهــره  بایشــک ادرلبخنــد شــاد پــدر و مــ
ــ ــود ادشی ــواه . ب ــذرت خ ــا و مع ــک ه ــا یاش ــا با،یشــک يه ــه ه ــادر او، ذوق  يبوس ــدر و م پ

و  دیـ همـه رنـگ و نـور را ند    نیـ شـد ا  یمگـر مـ  . بایبـه شـک   گـاهش یو آن نگاه گـاه و ب  بابک
ـ و غـم ا  یپس از دومـاه سـخت  . شاد نبود ـ زار یانـدك چـه مـ    يشـاد  نی  ریـ سـرش را بـه ز  . دی
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ـ        یانداخته و غرق در خوشـ  او باعـث   يرفـت کـه صـدا    یچنـد شـب قبـل بـه سـمت راه پلـه م
 .توقفش شد

 چطوره فرزانه؟ حالت

 .گره شده نگاهش را به او دوخت ياخم ها با

 کنه؟ یبه حال شما م یبد، فرق ای خوب

را چــوب زده و آمــار  اهشیتمــام زاغ ســ يهفتــه  کیــ. برخــورد تنــد را نداشــت نیــا انتظــار
 دهیــگونــه ناد نیــا دیــهمــه تــالش نبا نیــاز نظــر خــودش ا. را در آورده بــود شیکــالس هــا

 :در راهرو دوخت و گفتحاضر  تیدلخور نگاهش را به جمع. شد یگرفته م

 .کنم یمن تلخ نباش فرزانه، به شرافتم قسم جبران م با

 .با تمام قدرت به صورتش هجوم آورده بود خشم

 یرئوف يقسم نخور آقا يکه ندار يزیچ به

ــوف حــاال ــون او خشــمگ یرئ ــود نیهــم همچ ــا خ. ب ــیام ــه کــرد و   عیســر یل ــر خشــمش غلب ب
 :گفت

بـاورکن تـازه متوجـه    . مـن بـه تـو بـد کـردم     . حقمـه  یبگـ  یاصال هـر چـ   ،يدونم، حق دار یم
ــردم   ــاوت ک ــوردت زود قض ــدر در م ــدم چق ــه چ . ش ــه هم ــاال ک ــح ــده ب  زی ــه راه ش ــروب و  ای

 .میدوباره از نو شروع کن میتون یگذشته رو فراموش کن، ما م

ــه ــچ هم ــود؟  زی ــده ب ــه راه ش ــوف! روب ــر رئ ــه چ یاز نظ ــچ ــ زی ــد  یم ــه راه باش ــت روب . توانس
 :و دلخور و کالفه گفت اوردیفرزانه طاقت ن

ـ     نکـه یروبه راهه؟ ا یچ  يفکـر کـرد   ؟يفکـر کـرد   یخـودت چـ   شیپـدر و مـادرم مـردن؟ پ
 شم آره؟  یکسو ندارم محتاجت م چیحاال که ه

 .حد از او متنفر باشد نیکرد فرزانه تا ا یوا داد هرگز گمان نم یرئوف

 ...فرزانه اما
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 .شد شتریو ب شتریفرزانه ب يها اخم

 د؟یمتوجــه شــد د،یــمنــو بــه اســم کــوچکم صــدا کن دیــحــق ندار گــهید. آقــا ،یمــیرح خــانم
 .خوام رد بشم یکنار م دیحاال هم بر

ـ ا. از بهـت بـاز مانـده بـود     یرئـوف  دهان  سـتاده یا شیکـه روبـر   نیدختـر بـا نگـاه خشـمگ     نی
 .شناخت ینبود که م يبود فرزانه ا

 .من کل دانشگاهو دنبالتون بودم د؟یهست نجایشما ا یمیرح خانم

ــا ق. دیــهــر دو بــه پشــت سرشــان چرخ نگــاه ــهیاحســان ب در هــم  ییو اخــم هــا يجــد يا اف
ــان مــ   ــاه ش ــرد ینگ ــوف . ک ــاه رئ ــر نمــ      ینگ ــه نظ ــتانه ب ــدان دوس ــه او چن ــم ب ــ یه . دیرس

 :پوزخندش را از استادش پنهان نکرد و گفت

 ال؟یو خ ایتو رو ن؟ییبا شماست کجا انفریدکتر ک یمیرح خانم

نگــاه  یرئــوف ییرا بــه خشــم داد و بــدون توجــه بــه لحــن کنــا شیفرزانــه کــم کــم جــا بهــت
 :استاد منتظرش کرد و گفت

 اومده استاد؟ شیپ یمشکل

 . و آن پوزخند مضحکش بود یاحسان هنوز به رئوف نگاه

 .با شما دارم یکار مهم بله

 :دوخت و گفت یرئوف ينگاهش را به نگاه خصمانه  فرزانه

 .برم دینمونده من با یاگه حرف یرئوف يآقا

 :دیشده اش غر دیکل يدندان ها نیاز ب یرئوف

 .خانم دیمهمتون برس يبه کارها دییبفرما

 .دیکش یاز سر آسودگ یرفتنش فرزانه نفس با

 .چطور یدون یاما نم یاز دستش خالص بش يخوا یبودم که م مطمئن
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احســان هنــوز در هــم  ياخــم هــا. ددوختــه شــ زهوشــشیمتعجــب فرزانــه بــه اســتاد ت نگــاه
 .بود

 .کرد یم یداشت پرحرف يادیز

 .اش را پنهان کند ينتوانست کنجکاو گرید

 درسته؟ دیشما کارم نداشت پس

 :را به او دوخت و گفت نشینگاه سنگ احسان

 .خواد بگه یدلش م یکه بمونم تا هرچ ینداشت انتظار

ــ یاش را درك مــ يهمــه دلخــور نیــا  نیــدر ا زیــخــودش ن. کــرد یکــرد احســان را درك م
 ياثـر  چیهـ . احسـان دوخـت   ينگـاهش را بـه چهـره    . چند روز همچـون مـرغ سـرکنده بـود    

ــان ــود یاز مهرب ــته در آن نب ــا چ. گذش ــتنه ــرش فر  يزی ــر س ــکارا ب ــه آش ــک ــ ادی ــ یم  دیکش
 . نگاهش بود يدلخور

 ؟یکن یهفته است خودتو از من پنهان م کی چرا

ــاال ــان  ح ــدم زن ــ ق ــ  ریمس ــه را در پ ــر     شیراه پل ــکوت منتظ ــان در س ــد و احس ــه بودن گرفت
 .او بود يقانع کننده از سو یپاسخ

 .افتادهین یاتفاق چیه دیوانمود کن دینکن یسع

 یتوانســت خــود را بــ یامــا نمــ دیشــن یاحســان را خــوب مــ یو عصــب یدر پــ یپــ يهــا نفــس
 .شد آن را کتمان کرد ینم گریرخ داده بود که د یاتفاقات. تفاوت نشان بدهد

 .برم دیمن عجله دارم با استاد

 سوباتان؟ يگرد یم بر

ــوباتان؟ ــوا سـ ــش هـ ــود  يدلـ ــرده بـ ــا را کـ ــوا. آنجـ ــا يهـ ــل نسـ ــتان و . را شیگـ کوهسـ
ـ . گوسـفندانش را  توانســت  یامـا حـاال نمـ   . حوصـله ســر بـر و مـدامش را    يآن بـرف هـا   یحت
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 یتنــد مــ نهیاحســان قلــبش در ســ دنیــکــه بــا د یتــا زمــان. بازگشــت زود بــود ي، حــاال بــرا
 .توانست بازگردد ینم دیتپ

 .کار دارم ییجا. گردم یبرنم نه

 .احسان باز دلش را آتش زد يکالفه  نفس

 .رسونمت یم

 ...خودم

 :و گفت دیحرفش پر انیم یاحسان کالفه و عصب دیحرفش را بگو یخواست باق تا

باهــات حــرف بــزنم پــس  خــوام یامــا مــ. دونــم یمــ نــویا يایــاز پــس خــودت بــر م خــودت
 .اعصاب خودتو منو خرد نکن نقدریلطفا ا

ــا ــار  نی ــنش رفت ــوع واک ــان د  ين ــر در احس ــرا کمت ــود دهی ــب . ب ــفته و عص ــود و ا یآش ــب  نی
 .گرفت دهینبود که بتوان آن را ناد يزیچ

 .میزن یراه حرف م يشو تو سوار

ــود کــه متوجــه نشــد لحظــات  ریــدرگ آنقــدر ــار اتومب یافکــارش ب  ســتادهیاو ا لیــاســت در کن
 :مند نگاه احسان کرد و گفت هیگال. کنند یاند و صحبت م

 د؟یکن یدادم چرا تمومش نم حیبراتون توض زویکه همه چ من

 :شد گفت یسوار م کهیعقب گذاشت و در حال یرا در صندل فشیک احسان

ـ  . امـا مـن کـه حرفـامو نـزدم     . خـانم جـوان   يصحبت کرد تو مـن لـب    ياجـازه نـداد   یتـو حت
 .یو رفت یمثل بچه ها گذاشت. باز کنماز لب 

 .فرزانه در هم رفت يها اخم

 .ستمیبچه ن من

بـه او دوختـه شـده بـود باعـث شـد        نیشدن در و نگاه خنـدان احسـان کـه از داخـل ماشـ      باز
 .کاسته شود تشیاز عصبان یکم
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 .میزن یبا هم حرف م شتریراه ب يباال تو ایحاال ب. یستیخب خانم، شما بچه ن یلیخ

بــرود و حــاال احســان  یآن مــرد متــوف يخــانواده  دنیــخواســت بــه د یمــ. شــده بــود کالفــه
 .همچون بختک بر سرش هوار شده بود

 .شده رمیکنم من عجله دارم د یخواهش م استاد

 .نشود یدختر لجباز عصبان نیتمام تالشش را به کار برده بود تا از دست ا احسان

 . رسونمت یور مبا سرعت ن يباال هرجا که بخوا ایب تو

 .دیاحسان را ند ينبود کالفه و سردرگم سوار شد و لبخند فاتحانه  يزیگر راه

 چکارت داشت؟ یرئوف

ــته ــود    نشس ــده ب ــروع ش ــواالتش ش ــته س ــه ا. ننشس ــدر دل ب ــاو  نی ــه کنجک ــان  يهم احس
چشــمانش  ینــ یاز نــ يکنجکــاو. ســوال از او خواهــد بــود نیاولــ نیــشــک نداشــت ا د،یــخند

 :درنگ گفت یب. شد یخوانده م

 .جبران گذشته يبرا فرصت

 .شد دهیاحسان به سمت او کش يدستپاچه  نگاه

 ؟يکه قبول نکرد تو

 یاخمــ. شـد  دهینگفـت و نگـاه احســان بـاز بـه روبــرو کشـ      يزیــنگـاهش کـرد و چ   مشـکوك 
ژســت  نیــبــه ا شیشــروع حــرف هــا يبــرا ایــگو. اش نقــش بســته بــود یشــانیبــر پ ظیغلــ

ــ  یبـود کــه در مـورد احساســات نـو ظهــور رئـوف     هامــدین. داشـت  ازیــخـاص ن   یبحــث کننـد م
ــودش و او بگو ــخواســت از خ ــو از ا دی ــا نی ــ ییتنگن ــه گرفت ــود ارشک ــده ب ــا. ش ــل  يج تعل

 .فرزانه کشاند يمقدمه بحث را به گذشته  یب نینبود بنابرا

ــو ــ ت ــر هی ــواقع يس ــ اتی ــته ات گفت ــت یاز گذش ــ یو گذاش ــدون ا. یرفت ــهیب ــ نک ــرا یحت  يب
ــ ــ  تمیشخص ــل بش ــرام قائ ــد  یاحت ــازه ب ــزنم  يو اج ــامو ب ــنم حرف ــویا. م ــ ن ــ یک داده  ادتی

 ؟يبر يراحت بذار یلیو بعد خ یرو گرفتار خودت کن یکیدخترجون که دل 
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ــه شــد  نگــاه ــه او دوخت ــه ب ــبهــت در جــزء جــزء چهــره اش نما . مبهــوت فرزان ــود انی ــه . ب ب
ـ توانسـت دروغ بگو  یخودش که نمـ  بـه نـام تـرس از     يزیـ خواسـت امـا چ   یاحسـان را مـ   دی

 .کرد یخواستن منع م نیاو را از ا فتادهیاتفاقات ن

ــه بــا ــ ... تــو هســتم فرزان ــا نگــاه  یراهــ مــهین قیــرف یدونســت یبــه مــن بگــو تــو کــه م چــرا ب
 ؟يمنو به خودت مبتال کرد تیرنگ

ـ از د. فرزانـه در هـم رفـت    يها اخم ـ مـردم هرچـه کـه بـود ا     دی صـفت را در خـود سـراغ     نی
 .نداشت

 .ستمیراه ن مهین قیرف من

ــم ــره    اخ ــه چه ــاه ب ــت و از نگ ــ  يداش ــاع م ــان امتن ــرد یاحس ــد. ک ــان   يلبخن ــر لب ــدك ب ان
 .احسان جان گرفت

ــه خــانم، هســت  یهســت ــ... یفرزان ــ یوقت ــت   یدونســت یم ــاز گذاش ــد شــدم ب ــه من  یبهــت عالق
 کنم؟ یتونه باشه؟ من قراره با گذشته ات زندگ یم یرفتارت چ نیا یمعن. یرفت

 .پررنگ تر شدفرزانه  پوزخند

خــود شــما ســرکوفت  نیســقف انوقــت همــ هیــ ریــز میرفتــ یوقتــ. دیســتیاالن متوجــه ن شــما
ــته ا ــرم خواه   يگذش ــه س ــتمش رو ب ــن نخواس ــه م ــک ــو. زد دی ــو  يت ــوا ت ــور يدع و  يدلخ

 دیتـون برسـ   یبـه زنـدگ   دیـ بر. ارنیـ رو بـه زبـون م   يادیـ ز يهـا  تیـ آدم هـا واقع  تیعصبان
 یینــه گرمــا گــهید. تمــام وجــودم بــهگذشــته ام نــم انداختـه  . خطــرم یبــ تیــاسـتاد مــن کبر 

 .یمونده نه شعله و حرارت

 .بر لب داشت ياحسان هم همچون او کالفه بود و پوزخند حاال

نگــاه بهــت عالقــه منــد  هیــ يمگــه مــن بچــه ام؟ مــن تــو. یکنــ یمــ نیبــه مــن تــوه يدار تــو
ــه ا  ــدم ک ــنش ــ   نی ــاوت م ــوردم قض ــور در م ــ یط ــا  . یکن ــدت ه ــن م ــارت رو يرو م  يرفت

 .يتو مدت هاست امتحانتو پس داد. برخودهات توجه و دقت کردم
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 .فرزانه رنگ بغض به خود گرفت يصدا

ـ    يزیـ حـاال چطـور بـودم اسـتاد؟ اون چ    . دیـ کرد زمیخوب آنـال  پس  د؟یخواسـت  یبـودم کـه م
از خصــلت هــام باعــث شــد بــه  یکــیکــدوم  ،یخــور ، حــرف شــنو، دســت و پــاچلفت يتوســر

 د؟یند بشمن عالقه م

 :آرام و شمرده شمرده گفت یلیاو خ یبدون توجه به بدخلق احسان

ــ یســع چــرا ــ یم ــ یکن ــخ و ب ــ یاحســاس باشــ یتل ــا یوقت ــ ؟یســتیطــور ن نی ــتم  یمــن ک گف
خــوب . محــک بــزنن گرویکــه همــد هیحــق هــر دختــر و پســر نیــکــردم دختــر؟ ا زتیآنــال

ــا  ــود ب ــب ــ هی ــو میکــرد یعشــق ســوزان ازدواج م ــدگ ياون وقــت ت ــ  یزن ــه جــون هــم م  یب
ـ  یمـ  یبـا هـم قـاط    زویـ چـرا همـه چ   م؟یافتاد کـه چـرا    یهسـت  یعصـبان  نیـ تـو االن از ا  ؟یکن

 گم؟یبهت عالقه دارم درست نم

خواسـت تـرحم    یاو را نمـ  يفرزانـه عالقـه   . حـق بـا او بـود   . بـاز شـد   یفرزانـه کمـ   يهـا  اخم
 .خواست یکس را نم چیه يو عالقه 

 خانم؟ یساکت چرا

 .اش برهاند ییتنها ي لهیپ نیامروز قصد داشت فرزانه را از ا ایگو. جواب بود منتظر

 بگم؟ دیبا یچ

 :خندان احسان به او دوخته شد و گفت نگاه

 ...بله و خالص بگو

 .همه آرامش او خنده اش گرفت نیا از

 .اون وقت شهیبه حالتون م خوش

 :سر داد و گفت يخنده ا احسان

 .من نباش خانم جوان ینگران خوش تو

 .باره رنگ غم گرفت کیفرزانه به  نگاه
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 ...ام گذشته

 .شده بود ياحسان هم کامال جد ي افهیق حاال

ــ نیببــ ــ یفرزانــه جــان، هــر آدم  لیــدخ شیریــهــا در شــکل گ یبعضــ. داره يگذشــته ا کی
ــ  ــا بعض ــودن ام ــه یب ــا ن ــبا. ه ــت دی ــر دوش گذش ــت . از ه ــا هس ــنس خط ــا از ج ــا آدم ه . میم

 .یکن دایون خطا پآدم کامل و بد کیامکان نداره 

 :بر لب نشاند و گفت يلبخند فرزانه

 .خداست بیع یگل ب گهیم شهیگل هم یت یت آره

 .به او دوخته شد يمهربان احسان لحظه ا نگاه

ــ نیآفــر ــر، هم ــ نیدخت ــ یکــه ت ــ گــه،یگــل م یت ــع یگــل ب ــو.خداســت بی ــدن يحــاال ت  يای
بــه نظــر تــو کارشــون . خطاهاشــون بــه هــم عالقــه منــد شــدند  بیخطاهــا دوتــا آدم بــا ضــر

ــبا. اشتباســت؟ گذشــته گذشــته   ــدگ   دی ــ یامــروز رو خــوب زن ــردا رو خــوب    میکن تــا ف
 .کم تر ییبا خطاها میبساز

 :نگاهش کرد و گفت دوارتریام فرزانه

 گناه بوده؟ یگل نساء ب دیدار دهیهم عق شما

ــه فکــر فــرو رفــت  يلحظــه ا احســان ــ. ب ــخواســت ا ینم ــه باشــد نی ــا گو. ســوال فرزان ــام  ای
ــه ا ــپاســخ ن نیــفرزانــه ب ــا از گذشــته ا ازی ــ هیکــه همچــون ســا يداشــت ت ــ دكی  دیکشــ یم

 :به ذهنش داد و گفت یاحسان باالخره تکان. کند شیرها

بـه   يخـوا  یسـوال مـ   نیـ تـو بـا مطـرح کـردن ا    . وجـود داره  ریتفسـ  ایـ دن هیـ سوال تـو   پشت
 .اجازه بده گذشته تو گذشته بمونه. يببر ینظر من در مورد مادرت پ

 .خواست یاما نگاهش را به او دوخته بود و جواب م فرزانه

ــ خــواهش ــرام خ یم ــتاد، ب ــیکــنم اس ــه یل ــاز . مهم ــا کلمــات ب ــا ب ــس لطف ــنکن يپ ــو بگ دی  دی
 ه؟ینظرتون در مورد مادرم چ
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 :بر لب نشاند و گفت ياو لبخند يهمه پافشار نیا از

 بگم؟ يخوا یم یچ

 .غض کردب فرزانه

 .ستمیزن بدکاره ن هیمادرم بدکاره نبوده، که من دختر  که

کـرد و توقـف    تیهـدا  ابـان یخ هیرا بـه حاشـ   لیـ اتومب. رنج کـالم فرزانـه او هـم متـاثر شـد      از
نفـس کالفـه   . خـت یر یاشـک مـ   زیـ ر زیـ حاال هـر دو سـکوت کـرده بودنـد و فرزانـه ر     . کرد

 :فرستاد و گفت رونیاش را ب

ــ  فرزانـه  ـ کــنم سـال هــا بــا ا  یجــان، مــن درکـت م تلــخ  يهـا و حــرف هــا  هیــگوشــه و کنا نی
ــ     یمــن درك مـ . يکـرد  یزنـدگ  بـه مــادرت   یکــنم کـه چقــدر بـرات سـخت بــوده تحمـل کن

 .زدن ییآبرو یتهمت ب

هرچنــد تلــخ بــر لــب  يحــاال انــدك لبخنــد. شــد دهیفرزانــه ناگهــان بــه ســمت او کشــ نگــاه
خواســت از زبــان احســان بشــنود کــه بــه مــادرش  یمــ. خواســت یرا مــ نیهمــ. نشــانده بــود

 .به دستش داد یاحسان دستمال. تهمت زده اند

 .پاك کن اشکاتو

 :لرزان تر زمزمه کرد ییلرزان و صدا یو با فک دیکش رونیرا از دستانش ب دستمال

 .ممنون

 .کرد ینم دیداد و فرزانه را از خود ناام یم حیتوض شتریب دیبا

ـ  يصـحبت هـا   يپـا  يچند روز که تو نبـود  نیا يتو ـ  یت از گـل نسـاء بـرام    . گـل نشسـتم   یت
تــا بــه  يدیاز تــو بـرام گفــت، کــه چقــدر رنـج کشــ  . بــود دهیکـه کشــ  ییهــا یاز ســخت. گفـت 

 .کردند یبرادر و خواهرت هم سرزنشت م یو حت يدیجا رس نیا
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ــر رو دســتش ــد  يب ــت و لبخن ــبش نشس ــانش نقــش بســت  يقل ــر لب ــبخش ب ــمان . آرام چش
ــود  بــاتریو اشــکبارش را بســت و بــا همــان لبخنــد محــو کــه چهــره اش را ز  سیخــ کــرده ب

 :زمزمه کرد

 ...شکرت ایخدا

 :و گفت دیاو را شن يزمزمه  احسان

 خانم جوان؟ یاز من اعتراف گرفت يشد یراض حاال

ــه شــد  یرنگــ نگــاه ــانش دوخت ــه اســتاد مهرب ــه ب ــدر ا. فرزان ــمــدت کــه او را ند نی ــود  دهی ب
ــتریب ــ ش ــود دل بس ــده ب ــته . ته اش ش ــان يدل بس ــا یمهرب ــ يه ــدر یب ــا غی دل  تش،یو حم

 .اش ییایآن قلب در يو دل بسته  شیدرك و شعور باال يبسته 

مــن ســال هــا بــا تــرس از . دیــکن یبشــنوم کــه شــما سرزنشــم نمــ نــویخواســتم هم یمــ فقــط
ـ  نکـه یا يکـردم فقـط بـرا    یمـ  ياز شـما دور . سرزنش شـدن بـزرگ شـدم    اگـر   دمیترسـ  یم

 .کرد دیسرزنشم خواه دیاز گذشته ام مطلع بش

 .شد دهیشد و به دور دست ها کش ياحسان جد نگاه

 يمــادرت و تــو وجــود داره درســت هــم باشــه بــرا يکــه در عقبــه  یعاتیشــا نیــاگــه ا یحتــ
. نکــرده ســرزنش کــنم يرو بــه خطــا یکســ ســتیدر قــاموس مــن ن. کــرد ینمــ یمــن فرقــ

ــور   ــو رو اون ط ــن ت ــرزنده، نج. کــردم دایــخواســتم پ یکــه مــ  يم ــس ــه کمــ  بی  یو البت
 .گوشیباز

 .دیخند ینگاه هر دو م حاال

 .گذشته شاد و سرزنده باش فرزانه مثل

 .کالمش را غم فرا گرفت لحن

ــدر و مــادر. اســتاد ســخته ــا پ ــه د يب ــه نشــ یو دوســت ســتنین گــهیک شــده شــاد  نیکــه خون
 .رسه یسخت به نظر م یبودن کم
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 :زد گفت یاستارت م کهیدر حال احسان

 .امتحانش کن ه،یاما شدن سخته

 :لب زمزمه کرد ریفرزانه ز و

 .کنم یم یسع

که بـه حرکـت افتـاد احسـان هـم بـه صـرافت افتـاد تـا از او بپرسـد عـازم کجاسـت و              نیماش
ـ    یشـخص متـوف   يبـازگو کـرد و پـس ازآن بـه سـمت خانـه        شیمـاجرا را بـرا   شیاو کـم و ب

 به راه افتادند
 
 .دوخته شد شیروبرو کیبن بست و بار يکوچه  ينگاهش به انتها لیاتومبتوقف  با

 جاست؟ نیهم

 .دیبه سمت احسان چرخ نگاهش

 .جا باشه نیهم دیداده با بایکه شک یطبق اون آدرس بله

 .از ظهر گذشته بود یساعت میبه ساعتش انداخت ن ینگاه احسان

 .دم ظهرها میایب يوقت مناسب تر ستینظرت بهتر ن به

 :را گشود و گفت لیدر اتومب فرزانه

ـ  . میگـرد  یبر مـ  زود رو بـه دسـت    بایشـک  یوضعشـون چطـوره و امـانت    نمیـ خـوام بب  یفقـط م
 .شون برسونم

ــچ گــریهــم د احســان ــنگفــت و از اتومب يزی ــپ لی ــاق. شــد ادهی ــرا با ریمســ یب ــ دی  یخــود م
ــه    ــود ک ــدر نب ــه آن ق ــرض کوچ ــد ع ــرفتن ــود نیماشــ کی ــا. از آن رد ش ــ يدر انته  يه کوچ

. کـرد  یمـ  یدهـن کجـ   شـان یبرا یآهـن خـوردگ   یعیرنـگ بـا حجـم وسـ     یآب يبن بست در
ــ  يهــر برخــورد يدلشـوره داشــت و خــود را بــرا  . خــانواده آمــاده کــرده بــود راداز جانـب اف

 .شد یزده بود و ته دلش سوزن سوزن م خینوك انگشتانش 
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 فرزانه؟ یخوب

ــه نگــاه آرام و مطمــئن احســان دوخــت  نگــاه ــود چــه . نگــران و مضــطربش را ب ــه خــوب نب ن
آرام  يامـا احسـان بـرا   . نگفـت  يزیـ چ. سـت یدانسـت حـالش خـوب ن    یمـ  یبـود وقتـ   یسوال

ــب نشــاند و در حــال  يکــردن او لبخنــد ــر ل ــ یب ــگ بلبل ــ یکــه زن ــه صــدا در م آورد  یدر را ب
 :گفت

 .يابراز همدرد يابر میکه، فقط اومد مینباش دعوا ندار نگران

 .دیچیپ زیدر دهل یکودک يصدا

 ه؟یک

بـاره گشـوده شـد و     کیـ کـه لبخنـد احسـان بـه      دیسـوال را چنـان کـش دار و نـاز پرسـ      نیا
 :رو به فرزانه کرد و گفت یبا همان چشمان خندان و رنگ

 پسر؟ ایداره، به نظرت دختره  يناز يچه صدا یآخ

 .جمع و جور کند یندش را کمفرزانه به او باعث شد لبخ يخصمانه  نگاه

 جور سواالته استاد؟ نیاالن وقت ا آخه

 .باز لبخندش باز شد. احسان دست بردار نبود اما

 . دلم براش ضعف رفت دهیند آخه

کـه   يپـنج شـش سـاله ا    يدختـر کوچولـو   يکه گشوده شد هر دو بـا لـذت بـه قـد و بـاال      در
کـرده   تیحـاال لبخنـد احسـان بـه فرزانـه هـم سـرا       . بـود زل زدنـد   سـتاده یدر ا يدر آستانه 

 .بود

 ... حق با منه يدید

 :دختر کوچولو ثابت ماند و گفت ياز فرزانه به رو نگاهش

 خانم کوچولو؟ هیچ اسمت

 ...ناز مهل
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 .احسان بلند شد يخنده  يصدا

 .کوچولو يپر يواقعا که مهرناز. مهرنازه منظورش

ــد ــه هــم عم لبخن ــفرزان ــر شــد ا قی ــت ــو نی ــر کوچول ــر يدخت ــو فرف ــب و دهــن  يم ــا آن ل ب
ــود اهیســ يو چشــمان دکمــه ا يغنچــه ا ــرده ب ــ. دلــش را ب بــرادر زاده اش افتــاد دو مــاه  ادی

 .ندیبود که اجازه نداشت او را بب

 خانم؟ يکار دار یک با

گلــدار چهــره اش را قــاب گرفتــه و پشــت  دیبــود کــه بــا چــادر ســف یزن جــوان يصــدا نیــا
وقـت  . کـرد  یگـره شـده نگـاه شـان مـ      ییبـود و بـا اخـم هـا     سـتاده یا شیسر دختر کوچولو

دادن بـه سـوء    انیـ پا يهـر دو بـر خـود مسـلط شـدند و احسـان بـرا       . شـدن نبـود   یاحساسات
 :تفاهم بوجود آمده گفت

 .میاومد يمهدو يآقا يخانواده  دنید يخانم ما برا سالم

 :رنگ دوستانه به خود گرفت و گفت یزن کم هنگا

 .زنش هستم من

ــده ــ  مان ــد چطــور خــود را معرف ــه احســان دوخــت . کننــد یبودن ــه نگــاه مــرددش را ب . فرزان
پاسـخ   دنیزن کـه از شـن  . اش کـرده اسـت   یحـاال بـا تمـام وجـود خوشـحال بـود کـه همراهـ        

 :شده بود گفت دیسوالش نا ام

 د؟یکن ینم یمعرف خودتونو

ـ ا بــه ذهــن خــود  یاحســان تکــان. بـود تــا درخواســت  هیاخطــار شــب کیــبــه  شــتریب ســوال نی
 :داد و گفت

 .شهیداخل موضوع مربوط به شوهرتون م میایب دیبد اجازه

ــاال ــه    ح ــد لحظ ــر از چن ــم زده ت ــاه زن غ ــگ نگ ــ  يرن ــان م ــل نش ــله . داد یقب ــاه فاص از درگ
 :محزون گفت ییگرفت و با صدا
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 .داخل دییبفرما

ــا ا احســان ــه هــم ب ــو فرزان ــورود قــدم در دهل ياجــازه  نی ــه گذاشــتند زی ــا  یــیراهرو. خان ب
قـدم در   شیپشـت سـر زن و دختـر کوچولـو    . بـود  هیشـب  یبـه طـاق   شـتر یبلنـد کـه ب   یارتفاع

ــح ــتند ینســبتا کــوچک اطی ــه ا. گذاش ــ يخان ــرد و ب ــگو. روح یس ــا  ای ــر فض ــب ب ــگ غال  يرن
ــتر   ــگ خاکس ــه رن ــود يخان ــ. ب ــ یدرخت ــرگ و  یب ــورب ــه ا و ع ــتن درد  يباغچ ــه آبس  يک

غبــار گرفتــه بــه  نــهیآئ کیــ نییو آنجــا آن پــا نیزمــ ریــچنــد پلــه بــه ســمت ز. پنهــان بــود
ــا. رفــت یمــ ییبــه دستشــو دیکــه شــا يخــورده و در واریــد  یوانیــســو تــر چنــد پلــه و ا نی

ــرده هــا کیــمرتفــع و بار ــا ن ــود و جــا  يفلــز يکــه ب چنــد  يآهــن خــورده محصــور شــده ب
 .دیرس یبه نظر م یشدت خال هگلدان در آن ب

 ...دییطرف بفرما نیا از

 :کرد و گفت یدست شیاحسان پ. تعارف زن جوان هر دو به تکاپو افتادند با

 .مینیپله ها بش نیا يجا رو نیاگه ممکنه هم. میش یخانم مزاحم نم نه

 :جوان اما بدون توجه به درخواست او گفت زن

 .دییباال، بفرما میبر دییبفرما دیمهمان من هستشما  دینیبش نجاینداره بذارم ا امکان

مهرنــاز کوچولــو کــه . زن جــوان شــدند و دســت از پــا درازتــر از پلــه هــا بــاال رفتنــد مغلـوب 
ــه ســمت    ــود ب ــادرش پنهــان شــده ب ــه حــال پشــت چــادر م ــا ب  شــانیاز دو در روبرو یکــیت

و فرزانــه احسـان   ياز اتــاق هـا گذاشـت و باعــث خنـده     یکـ یقـدم در   عیرفـت و تنـد و ســر  
جـوان بـا    يقـاب عکـس مـرد   . خانـه رنـگ غـم داشـت     اطیـ اتـاق هـم همچـون ح    يفضا. شد

. بـود  واریـ خـانواده بـود گَـل د    کیـ درد و رنـج   يکنج قـاب کـه نشـان دهنـده      اهیآن نوار س
 یگـ یگلـدار پوشـانده شـده بـود و آن سـوتر د      يرختخـواب هـا بـا پارچـه ا     يکنج اتاق کپـه  

 .ناهار بود يتدارك غذا يدر تکاپو يچراغ خوراك پز يرو

 بود باباجان؟ یک ،يپر ماه
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از  ینــاتوان در جحمــ يرمــردیپ. شــد دهیهــر ســه همزمــان بــه ســمت کــنج اتــاق کشــ  نگــاه
ــود   ــان ب ــه پنه ــو و ملحف ــره اش پ . پت ــات چه ــاز وجن ــود ب دای ــایب ــت داده  یین اش را از دس

ـ است چرا کـه چشـمان بـازش مـدام بـه ا       يزن جـوان لبخنـد  . دیـ چرخ یسـو و آن سـو مـ    نی
 :خجول بر لب نشاند و گفت

 .نهیتونه بب ینم. پدرشوهرمه

ــا ــار پ نی ــت و کن ــردیرا گف ــ  رم ــرا ن یو بالشــت ندینشســت و کمکــش کــرد در بســتر بنش  زی
هنــوز خجوالنــه لبخنــد بــر لــب . پشــتش جاســاز کــرد تــا راحــت تــر تعــادلش را حفــظ کنــد 

 .داشت

 .رسول هستن پدرجان يدوستا از

 :وجه حضور آنها شده بود گفتکه مت رمردیپ

 .دینیبنش دییبفرما دیآمد خوش

زن جـوان  . احسـان کنـار او نشسـت و فرزانـه هـم در کنـار احسـان        نـا یناب رمـرد یتعـارف پ  با
کنــار  واریــمهرنــاز کوچولــو هنــوز کــنج د. بــا همــان لبخنــد خجــول اتــاق را تــرك کــرد زیــن

ـ          يکپه  آشـفته   يموهـا . کـرد  یرختخواب هـا پنهـان شـده و انگشـت بـه دهـان نگـاه شـان م
 . افزود یو ترسش م یبود و بر آشفتگ ختهیراز صورتش  یمیو ن یشانیپ ياش بر رو

 . عموجون نمیبب نجایا ایب

بـه وضـوح    اهشیشـد حـاال مردمکـان سـ     شـتر یاحسـان ب  يصـدا  دنیدختربچـه بـا شـن    ترس
 .دیلرز یم

 .مان کارت دارمما ایب مهرناز

در نگـاه شـاد و خنـدان     شیهنـوز نگـاه اخمـو   . شیبـود بـرا   ینـاج  کیـ مادر همچـون   يصدا
ــد و ســر یاحســان قفــل بــود کــه لــب و دهــان کــوچکش تکــان  ــرك  عیخــورد و تن ــاق را ت ات
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ــده   ــث خن ــد  يکــرد و باع ــه ش ــان و فرزان ــده  يصــدا. احس ــ يخن ــردیپ نیمت ــایناب رم ــم  ن ه
 حاال در آمده بود

 
 ...خدا بد نده پدرجان

 :قبلش گفت يبا همان لبخند چند لحظه  رمردیپ

 .ده جوون یکه بد نم خدا

 .تر شد قیاحسان هم عم لبخند

 د؟یهست نایچند ساله که ناب... حق با شماست بله

ـ  یسال سه ـ  بـه یعج. چشـامو گرفـت   يشـه، قنـدم بـاال بـود زد بـه چشـام و سـو        یم  يزیـ چ هی
 .رهیرو بگ یینایقند ب ینیریبه ش

 :گفت ییاحسان اما متاثر و ناراحت و از سر دلجو. دیخند یم زیر االح

 ...متاسفم

 .باعث تعجب او و فرزانه شد رمردیجواب پ اما

ــاش پســرم، ا متاســف ــنب ــهــم  نی ــوع زندگ کی ــن ــآدم. هی ــیخ زادی ــا شــرا یل ــه  یطیزود ب ک
 .ادیکنار م شهیم لیبهش تحم

ــا  همســر ــرســول ب ــو  يچــا ینیســ کی ــد ز کی ــایلبخن ــه جمــع شــان پ  ب ــر لــب ب و  وســتیب
 :گفت

 .ذوقشه ياقتضا دیپدرجون تعجب نکن يحرف ها از

ــ نگــاه ــه ب ــ  یفرزان ــه ســمت زن جــوان کش ــ. شــد دهیگمــان ب ــود ز یزن ــایب ــا  ب و گنــدمگون ب
ــان یچشــمان ــبز و لب ــبار یس ــرم کی ــه حــال جــوان . و خــوش ف ــش ب ــرا. اش ســوخت یدل  يب

ــیشــدنش خ وهیــب ــود یل ــ يقــرار گــرفتن چــا. زود ب ــابلش باعــث شــد از فکــر و خدر مق  الی
 :بر لب نشاند و گفت يبه زحمت لبخند. دیایب رونیب
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 ممنون

 .را مقابل احسان گذاشت يگریخجالت زده استکان د زن

 .کمه زیچ دیببخش

ــان ــن  احس ــا ش ــه ب ــا دنیو فرزان ــه ب نی ــتریجمل ــه ا  ش ــد ک ــرزنش کردن ــخــود را س ــه  نی گون
 .قرار داده اند تیزن جوان را در معذور نیخبر آمده و ا یسرزده و ب

 .دینیبنش دییخواهرم بفرما میستیبه زحمت ن یراض

مهرنـــاز . مانــده را برداشـــت و کنــار پدرشــوهرش نشســت     یبــاق  يدو اســتکان چــا   زن
ــا نگــاه غ  عیکوچــک هــم تنــد و ســر ــار مــادرش جــا گرفــت و بــاز ب ــه  ریــکن دوســتانه اش ب

 .فرزانه و احسان زل زد

 .استاد خط بودن پدرجون

 .شد دهیکش یسیخوشنو يو آن تابلو واریدرنگ به د یاحسان ب نگاه

 نبرند ییکویهرگز مرده آن است که نامش به ن ردیمرد نکونم نم ایسعد

 .خوش صحبت تعلق دارد رمردیپ نیبه ا بایخط ز نیبرده بود ا یپ حاال

 طوره؟ نیهم دیاز دوستان رسول هست دیگفت

ــاه ــان از رو نگ ــابو ياحس ــیخوشنو يت ــره   یس ــه چه ــ  يب ــوان کش ــاو زن ج ــد دهیکنجک . ش
 .کرد یگمان غلط خارج م نیگفت و زن جوان را از ا یم يزیچ دیبا

 .ستمین امرزتونیخواهرم، من دوست همسر خدا ب ریخ نه

ــچرخ نگــاهش ــه قفــل شــد  دی ــه ن دیــچــه د. و در نگــاه نگــران فرزان ــیرویدر آن لحظــه ک  ی
ــاعف  ــتیمض ــ  اف ــه نگران ــاهش بزدا یآن هم ــرا از نگ ــد زد. دی ــد. لبخن ــه   يلبخن ــئن ک مطم

ـ نگـاهش چرخ . گفت تـرس بـه دلـت راه نـده مـن هسـتم محکـم و مطمـئن         یم بـه سـمت    دی
حــبس شــده اش را   سنفــ. رســول، پــدر، همســر و دختــر شــش ســاله اش      يخــانواده 

 :فرستاد و گفت رونیب
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 .که با همسر شما تصادف کرده میهست یخانم ياز آشناها ما

ـ  ينفـس هـا   يصـدا . بـر فضـا حـاکم شـد     نیسنگ یسکوت ناگهان ـ  یپ زن جـوان نفـس    یدر پ
ـ قبـل سـر بـه ز    يچنـد لحظـه    نیتـا همـ  . حبس کرد نهیفرزانه را در س  شیبـا سـتکان چـا    ری

ــ ــمت ا   یور م ــه س ــاهش را ب ــاال نگ ــا ح ــت ام ــرف ــود  نی ــه ب ــوان دوخت ــدر . زن ج ــا آن ق فض
ــ  نیســنگ ــه حت ــود ک ــده ب ــم ا  یو آزار دهن ــک ه ــاز کوچ ــمهرن ــرده و م نی وضــوع را درك ک

 .به آغوش مادرش فرو رفته بود  شیاز پ شیب

 د؟یکن ینم لیکمه م زیچ... تون سرد شد پسرم يچا

نگــاه هــر ســه بــه ســمت . ملتهــب بوجــود آمــده يشــد بــر فضــا ییجملــه خنکــا نیــا نیهمــ
ــردیپ ــچرخ رم ــی د،ی ــا  یک ــم و آن دوت ــاراز غ ــرید يسرش ــرمندگ  گ ــس ش ــر از ح ــا . یپ ام
 یزن جــوان هــم بــه تلخــ. دینوشــ یرا مــ شیلبخنــد بــر لــب داشــت و آرام آرام چــا رمــردیپ

 :بر لب نشاند و گفت يلبخند یو سخت

 .تون سرد شده برم عوضش کنم يچا اگه

 .لرزان فرزانه او را منصرف کرد يشده بود که صدا زیخ مین

 .بهتره يطور نیهم ستین يازین نه

 تیبچــه و وضــع هیــ. خـواهرم  دیگذاشــترو پشـت ســر   یســخت يدونــم شـما روزهــا  یمــ مـن 
ــدرمون ــود  . پ ــخت ب ــون س ــا برات ــاور کن . حتم ــا ب ــام ــانواده  دی ــار يخ ــم درگ يانص ــه  ری

 .شون نداشته يجز گرفتار یلیدل چیه ومدنین دنتونیاگر به د. دخترشون هستند

 .گفت که باعث بهت احسان و فرزانه شد يزیجوان اما چ زن

 يانصــار يآقــا امرزیبعــد رســول خــداب. هســتند یفیشــر يانســان هــا يانصــار يو آقــا خــانم
ــرا   ــدرجونو ب ــودش پ ــدبار خ ــرد ب  يچن ــون ب ــتانیدوا درم ــاه  . مارس ــا کوت ــق م ــا در ح  یاون

 . دخترشون رحم کنه و حالش خوب بشه یخدا به جوون شاهللایا. نکردن



@donyayroman 407 

 یو جســم یروحــ يجبـران تمــام آن خســارت هـا   يرفــت بــرا یمسـعود و ســارا انتظــار مـ   از
 :و گفت افتیجسارت  یفرزانه کم. واده باشندخان نیا ادیبه 

 د؟یدیرو بخش بایشما شک یعنی

 :و گفت دیجوان دست نوازشش را بر سر مهرناز کوچولو کش زن

ــیروز رســول خ اون ــه داشــت یل ــو. عجل ــدرجون ت ــم  يبســتر مارســتانیب يپ ــد قل ــود و چن ب
 ریــپــدرجونو گ يرســول عجلــه داشــت هرچــه زودتــر داروهــا. شــد ینمــ دایــاز داروهــاش پ

ــب ــ. ارهی ــتانویب یوقت ــ  مارس ــرك م ــب  یت ــرد عص ــود  یک ــتپاچه ب ــا. و دس ــم در   دیش ــول ه رس
 .مقصر بوده طیشرا نیبوجود اومدن ا

ـ دن کیـ کـه   ینگـاه . و قـدردان فرزانـه بـه او دوختـه شـد      سیخ نگاه  یتشـکر و قدرشناسـ   ای
 .زد یدر آن موج م

 یبـه دوسـت مـن مـ     یبزرگـ  حرفتـون چـه لطـف    نیـ بـا ا  دیـ دون ینمـ  دیـ بزرگوار یلـ یخ شما
ـ  بایشک. دیکن ـ یدختـر خ  هی  یحساسـه اون خودشـو بـه خـاطر مـرگ همسـر شـما مقصـر مـ          یل

 .شو ببازه هیعذاب وجدان باعث شده روح نیدونه و ا

 :بر لب نشاند و گفت یجوان لبخند مهربان زن

 .همه مونو ببخشه خدا

 .اش بلند شد هیگر يفرزانه ناگاه شکست و صدا بغض

 .حالش خوب بشه دیرو دعا کن بایشک. کمتون نکنه یاز خانم خدا

ــرم ــگر دخت ــرا  هی ــن ب ــتت گر ينک ــدوس ــون ا  هی ــن چ ــنک ــ نی ــه  کی ــجد يمرحل در  دی
 .کمکش کن و تنهاش نذار شهیزندگ

ـ ا بـه  . هنـوز ادامــه دارد  یزنـدگ  دیـ خواسـت بــه او بگو  یرا مـ  یکسـ . داشــت ازیـ ن نیتسـک  نی
ــرد و جع فشیرا مهــار کــرد و دســت در کــ شیاشــک هــا ــرا ب یکــوچک يبــه ب آورد و  رونی

 :در مقابل زن جوان گذاشت و گفت
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 .داده بدم به شما بایشک نویا

ــاال ــه        ح ــمت جعب ــه س ــاه ب ــمت او و گ ــه س ــاه ب ــوان گ ــب زن ج ــاه متعج ــرو ينگ  شیروب
 .شد یم دهیکش

 ه؟یچ نیا

جعبـه را بـه دسـتش     نیـ بـا اشـک و لبخنـد ا    بایشـک . سـت یدانسـت درون جعبـه چ   یم خوب
 .رسول برساند يداده و از او خواسته بود هر طور شده آن را به دست خانواده 

ــا کمــ دیــکــنم قبــولش کن یخــواهش مــ. امانتــدار بــودم خــانم کیــفقــط  مــن از بارگنــاه  یت
 .دوستم کم بشه

ــا ترد  زن ــد ب ــر ش ــکنجکــاو ت ــود  دی ــه را گش ــرد و در جعب ــت ب ــه  . دس ــاهش ب ــاهش ، نگ نگ
 .به خود گرفت هیو گال یتینارضا يکرد و رنگ دلخور رییتغ کبارهی

 .خانم؟ مگه من از دوست شما پول خواستم هیچ نیا

 :انداخت و گفت ریو شرمنده سر به ز فرزانه

ــ خــواهش ــکــنم قبــولش کن یم ــا. دی ــه  دیــو بزن دشیبفروشــ. باســتیشک یــیتمــام دارا نی ب
 .تون یزخم زندگ

ــه   زن ــواهرات برگر يجــوان نگــاهش را از جعب ــه خ ج ــان و فرزان ــه احس ــت و ب ــف ــد رهی . ش
 .دیبغض دار شد و لرز شیصدا

ــ دیــکــه با يکــه رفتــه و بچــه ا يشــوهر. شــهیمــن بــا پــول خــوب نم یزنــدگ زخــم پــدر  یب
 .منه یزخم زندگ نیا. بزرگش کنم

ــود هیــوا داده و گال بــاالخره ــر زبــان رانــده ب از دســت داده بــود هرقــدر هــم  زیــعز. اش را ب
ــه خو ــتنداریک ــ يش ــاز ا  یم ــرد ب ــک ــوراخ  نی ــم از س ــه ب یزخ ــراه ب ــ رونی ــتی یم و در  اف

 .کرد یاش درز م یزندگ
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فقـط   بایشـک  دیـ کنـه امـا بـاور کن    ینمـ  دایـ پ نیتسـک  يمـاد  يزهـا یچ نیـ دونم غم شما با ا یم
 .تون باشه یشما و زندگ يبرا یخواست کمک یم

 .در آمد یبغض دار زن به سخت يصدا

 ...دونم یم

 ...اال هللا الاله

ــدر ــه ا پ ــود ک ــرســول ب ــود  نی ــه اظهــار نظــر کــرده ب ــا  . گون ــه عص ــه مــردد و دســت ب فرزان
 :دیپرس

 د؟یکن یم قبولش

 .به خود بدهد يشتریزن جوان باعث شد فرزانه جرات ب سکوت

ــون ــولش کرد ممن ــه قب ــک ــا دی ــور نی ــم  يط ــر ه ــاون دخت ــدان   هی ــذاب وج ــدون ع ــب ب ش
 .خوابه یراحت م

ــه    و ــا برخاســت و ب ــکوت از ج ــوان در س ــا    زن ج ــردن اســتکان ه ــع ک ــا يجم  مــهین يچ
 خورده مشغول شد

 
 

وحشــتناك بابــک در  ي افــهیبــه ســمت زنــگ در رفتــه نرفتــه در گشــوده شــد و ق انگشــتش
را گــم کــرد و  شیدسـت و پــا  یآن چشــمان برزخــ دنیــبـا د . شــد انیــمقابـل چشــمانش نما 

ه فرزانــ. رفــت لشیداد و بــه ســمت اتــومب یبابــک هــم بــرزخ ســالم. گفــت یلــب ســالم ریــز
ــار در ا ــات کن ــتادهیم ــات عج س ــو حرک ــاو را ز بی ــ ری ــود رنظ ــه ب ــ. گرفت ــک  نیهم ــه باب ک

 .انداخت ریرا گم کرد و سرش را به ز شینگاهش را به سمت او چرخاند دست و پا

 .نییپا انیب طونیحرف بزن بگو از خر ش بایتو با پدر و مادر شک فرزانه

 : بابک کرد و گفت یعصب ينگاه به چهره  متعجب

 شده باز؟ یچ
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 .داد ینشان م شهیراه رفته را برگشت درمانده تر از هم بابک

 .حرکت کنه دیسفر براش خطرناکه و نبا گهیم بایشک دکتر

 . فرو رفته بود دیاز ترد يدر هاله ا زیسفر بود و حاال باز همه چ نیبه ا دشانیام تمام

 م؟یچکار کن دیبا پس

ــود شــتریبابــک ب ســکوت ــه اش کــرده ب ــود بحــران هــا  نیهمــتــا . کالف  يلحظــه نتوانســته ب
ــده در زنـــدگ ــا ا  تیریاش را مـــد یبوجـــود آمـ ــود او بـ  نیـــکنـــد و فرزانـــه در عجـــب بـ

 .است یچطور فرد موفق تیخصوص

 .بابک با شما هستم آقا

 :آمد و گفت رونیاز اوهام ب بابک

 .خوب بشه دیاون با. رو ببرم بایکن شک یها رو راض يانصار تو

 مــتیشــد امــا نــه بــه ق یخــوب مــ دیــبا بایشــک. شــد یبابــک عصــب یمنطقــ یهمــه بــ نیــا از
 .جانش

سـفر بــراش خطرناکـه اونوقـت مـن پــدر و      گـه یشــما؟ دکتـرش م  نیگـ یم یمعلومـه چـ   چیهـ 
 .به سفر کنم یمادرشو راض

 .شده بود دیاز فرزانه هم نا ام گریحاال د. بابک باز در هم رفت يها اخم

 .ستین شونیحال یچیدکترا ه نیا

 .نه هم مثل او گارد گرفته بودفرزا حاال

 .حس نداشت بایشک ينبود االن دست ها شونیحال يزیچ اگه

ــه  بحــث ــا فرزان ــومب  زیرا جــا یعصــبان يب ــه ســمت ات . رفــت و ســوار شــد لشیندانســت و ب
 .کرد یاخمو نگاهش م يفرزانه هنوز با چهره ا

 . کن یخانواده شو راض یتون یهرجور که م. که بره اون ور باستینفع شک به

 .کرد و رفت ادهیپدال گاز پ ياش را رو یو درماندگ تیتمام عصبان و
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زده اش را گـرم کنـد دسـتانش را بـه هـم       خیـ جـان بهمـن هـم نتوانسـت وجـود       مهین آفتاب
ــ دییســا ــه شــد یو ب ــگ وارد خان ــا صــدا. درن ــبســته شــدن در ســارا از آشــپزخانه ب  يب  رونی

گرفتــه و دختـرش را تنهـا نگذاشــته    یرا مرخصـ  یچنــد مـاه  بایشـک  تیوضـع  لیــبـه دل . آمـد 
فرزانــه را شــگفت زده  نیــزد و ا یمــ بخنــدو مشــکالت هنــوز هــم ل یبــا وجــود خســتگ. بــود

 .کرده بود

 ...خاله سالم

مطمئنـا  . شـتر یفرزانـه تـر هـم ب    یتـر شـد و شـگفت زدگـ     قیـ فرزانـه عم  دنیـ بـا د  لبخندش
ــد دق ــهیچن ــد  ي ق ــث تن ــل بح ــاال خ  يقب ــک داشــت و ح ــا باب ــیب ــب   یل ــر ل ــد ب ــان لبخن مهرب
ــت ــ . داش ــود م ــا خ ــیاند یب ــا دیش ــود ا نی ــا وج ــزن ب ــ  نی ــور م ــکالت چط ــه مش ــد  یهم توان

 .آورد رونیافکارش ب ازجواب سارا او را . کند تیریاحساسات متفاوتش را مد

 تا حاال؟ يکجا بود زمیعز سالم

اده قــول نــد بایاگــر بــه شــک. شــاد بــر لبــانش نقــش بســت يمادرانــه لبخنــد ینگرانــ نیــا از
شـد بـه او    یرفتـه اسـت و خوشـحال تـر مـ      يمهـدو  يخـانواده   داریـ گفت بـه د  یبود قطعا م

ــبگو ــیخ دی ــد     یل ــرده ان ــا نک ــود ره ــال خ ــه ح ــانوداه را ب ــه آن خ ــت ک ــاه اس ــان از . م ــا ام ام
 .کوتاه بسنده کرد یرخواهعذ کیبه  نیبنابرا! بایشک يجنجال ها

 .نگرانتون کردم دیببخش

 :رفت و گفت باز به سمت آشپزخانه سارا

 ؟يخور یگرم نگه داشتم االن م غذاتو

ــانه ــرد قدرشناس ــاهش ک ــیاو . نگ ــان یک ــه جا یاز زن ــود ک ــاهیب ــیواال گ ــرا ی ــت شیب او . داش
او بـود کـه فرزانـه را بـه خـاطر      . بود که دختـرش را از معاشـرت بـا فرزانـه منـع نکـرده بـود       

ســتود  یزن را بــا تمــام وجــودش مــ نیــفرزانــه ا. مــبهمش ســرزنش نکــرده بــود يگذشــته 
 .داشت یو دوست م
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ـ ینگـام م  یشـکل  نیـ چـرا ا ! دختـرم  يمرمـوز شـد   یلیخ امروز ـ نکنـه پ  ؟یکن شـدم و دنبـال    ری
 ؟يگرد یصورتم م يچروك ها

 .به خنده واداشت زیو فرزانه را ن دیخند

 . جرات داره دنبال چروك رو صورت شما باشه یخاله جون، ک نه

 :خندان به آشپزخانه بازگشت و گفت سارا

 ایکشم زود ب یبرنج م برات

 :کرد گفت یم زانیآو یجارخت يرا رو شیپالتو کهیدر حال فرزانه

 ...بایشک دنیرم د یم اول

ــبا ــک دی ــا ش ــ بایب ــحبت م ــرد یص ــن. ک ــا دنیش ــدازه    نی ــه ان ــک ب ــان باب ــر از زب ــاف يخب  یک
 .افتیقدم در اتاق که گذاشت او را مشغول مطالعه . نگرانش کرده بود

 عرض شد سالم

ــان او دوخــت       يصــدا دنیشــن بــا ــتاق چشــم بــه ده ــه کتــاب را بســت و مش تــه . فرزان
ــه در  ــهیچشــمانش غصــه داشــت و فرزان ــه خــوب  افت ــود بابــک ب توانســته لحظــات خــوش  یب

ــد  ــخ کن ــتش را تل ــاب را از م . دوس ــت و کت ــارش نشس ــکن ــتاش ب انی ــدس ــ رونی ــا  دیکش و ب
 :همان لبخند گفت

 برات بگم؟ دیماجرارو با ياز الف تا  یعنی نیا

خنـده شـفا    نیـ خواسـت ا  یخنـده هـا را از او مـ    نیهمـ . دلـش را قـرص کـرد    بایشک ي خنده
 . بخش روحش بود

 .هستن یتیبا شخص يقدر بدون که خانواده  نیهم

 :قرار گفت یتاب و ب یب بایشک

 ؟یو بچه داشت؟ پدر و مادر؟ خواهر و برادر چ زن

 :کرد و آرام دست او را در دست فشرد و گفت بایقرار شک یبه چشمان ب نگاه
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 .پدر اهل دل هیشش ساله و  يبچه  هیو  زن

 .رنگ غم گرفت بایشک نگاه

 دن؟یبخش منو

 :کرد و گفت دایپ ياو هم حال بد بایشک یناراحت از

 .دنتینا گفتن بخشدلم، او زینباش عز نگران

 :لب گفت ریدر آمد و ز بایشک اشک

ــدا ــه  ایخ ــکرت، فرزان ــیش ــ  یعن ــو م ــم من ــوم ه ــن زندگ یاون مرح ــه؟ م ــویبخش ــرفتم ش . گ
 بخشه؟ یاونم منو م یعنی. خاك ریرفت ز شیجوون

 .سم بود شیبرا يقرار یو ب یتاب یب نیشد و ا یقرار م یب داشت

ــ . بخشــه یکــه مــ البتـه   نیــا. ابونیــوســط خ دهیــپر اطیــاحت یاون خودشــم مقصــر بــوده کـه ب
 .بایقدر خودتو سرزنش نکن شک

 :دوستش گفت يبدون توجه به دلددار بایشک

 رو گرفت؟ جعبه

 .اکراه با

 :و گفت دیکش یراحت نفس

االن خـدا جونمـو    نیاگـه همـ  . نـدارم فرزانـه   یغمـ  چیهـ  گـه ید. کـه قبـولش کـرده    نـه یا مهـم 
 .ندارم یترس چیه گهید رهیبگ

 :گفت تیبرآشفت و با عصبان فرزانه

ـ  یکه مـ  هیچه حرف نیا ـ  وونـه یاون بابـک د  وونـه؟ ید یزن از  دتویـ گفـت تـو چـرا ام    يزیـ چ هی
 ؟يدست داد

 :شاد بر لب نشاند و گفت يلبخند بایشک

 لق تند تند بهت آمار داده؟ دهن
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 :را باز کند گفت شیاخم ها نکهیبدون ا. کالفه بود بایدست شک از

 . دمشیدم در د نه

 .باره رنگ غم گرفت کیبه  بایکالم شک لحن

 .کردم دشیمن نا ام. برگرده فرزانه گهیکنم د ینم فکر

ــن ــک لح ــرغم ش ــد بایپ ــش را لرزان ــهیق. دل ــم کــرد  ي اف ــک را در ذهــنش تجس ــبان. باب  یعص
ـ  بایشـک  يکالفـه بـود امـا دلـش هنـوز بـرا      . بود اما عاشـق  ـ پـس با . دیـ تپ یم دوسـتش را از   دی

 .کرد یبودن او مطمئن م

ــک اون قــدر د نگــران ــهینبــاش اون باب ــذاره چیهســت کــه هــ وون ــایا. وقــت تنهــات ن هــم  ن
 .که خودشو واست لوس کنه لمشهیف

 .بلند شد بایشک ي خنده

 ...حسود
 

ـ تمـام تالشـش ا  . آمـد  بایشـک  دنیـ شب بابک باز بـه د  آن را  بایبـود کـه پـدر و مـادر شـک      نی
ـ  . بـه رفـتن کنـد    یراض . سـفر مجـاب کنـد رفـت     ينتوانسـت مسـعود و سـارا را بـرا     یامـا وقت
 دنیـ هفتـه نـه بـه د    کیـ او رفـت و تـا   . را در نگـاهش خوانـد   دیـ رفـت فرزانـه ترد   یمـ  یوقت

تلــخ  يحادثــه  نیــو حــاال هــم ا یبــد جســم تیوضــع. آمــد و نــه بــا او تمــاس گرفــت بایشــک
هفتـه قهـر بـاالخره بابـک      کیـ امـا پـس از    .بـاز بـد شـود    بایباعث شده بود حـال شـک   یروح

او در آن  دنیـ سـارا بـا د  . آمـد  بایشـک  دنیـ بـه د  یروز سـرد بـاران   کیـ و صـبح   اوردیطاقت ن
 کیــپــس از . دکــر ییراهنمــا بایبــر لــب نشــاند و او را بــه اتــاق شــک يوقــت از صــبح لبخنــد

. اش کاســته شــده بــود   یو از آن همــه کالفگــ  یکمــ دهیــرا د بایحــاال شــک  يهفتــه دور
ــره    ــات چه ــت و م ــارش نشس ــد  يکن ــواب او ش ــرق خ ــ . غ ــمانش م ــ  یچش ــوخت از ب  یس

ــ  یخــواب ــود از احساس ــل نب ــب قب ــوان    یش ــود و او ت ــوم آورده ب ــمانش هج ــه چش ــه ب ــود ک ب
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ــا ا  ــه ب ــه  نیــمقابل ــت نیریشــ يهجم ــت . را نداش ــرم رو اشــارهانگش  يگونــه  ياش را ن
ــک ــ بایش ــو ا دیکش ــم  نی ــد او چش ــث ش ــت باع ــاحرک ــاه   دیانش را بگش ــه نگ ــاهش را ب و نگ

ـ بـا د . خسته و سـرخ بابـک بـدوزد    . بـه او هجـوم آورد   کبـاره یبغـض و اخـم و درد بـه     دنشی
 شیچهـــره و چشــم هـــا  يقــدرت نداشــت از او رو برگردانـــد تنهــا توانســـت پتــو را رو    

ــا او را نب ــد ت ــدیبکش ــه تحق. ن ــدر آن لحظ ــا ا  ری ــود و تنه ــشــده ب ــند نی ــو د دنی ــدن  دهی نش
 يهـم در دسـتان مشـت شــده     یاز پتـو در چنـگ او و حـاال بخشـ     یبخشـ . کـرد  یمـ  آرامـش 

 .بابک بود

 .خوام، با من قهر نکن یمن معذرت م بایشک

 :پتو بلند شد ریاز ز بایبغض دار شک يصدا

 بابک يبد یلیخ تو

ـ  هنوز ـ       یقهـر مـ   یهم مثل قبل بود وقت ـ از ا. کـرد  یکـرد مثـل دختربچـه هـا رفتـار م همـه   نی
امــا حــاال . از جانــب او بــود يمنتظــر برخــورد تنــدتر. او لبخنــد بابــک گشــوده شــد یکــودک

 .شده بود ینیب شیپ رقابلیدختر غ نیا یتمام خشونت کالم يبد یلیخ نیهم

 کنار؟ یکش یبد نباشه پتو رو م گهیقول بده د بابک

ــک اوهــوم ــتن ش ــاز ز بایگف ــو   ری ــو را آرام از جل ــده اش شــد و پت ــث خن ــو باع ــورتش  يپت ص
 .دیدرخش بایلبخند شاد شک دنیچشمانش با د. نار زدک

 .با من یکن یم یدختر خوب، چه خوبه زود زود آشت نیآفر

 :پهن تر شد و گفت بایشک لبخند

 .پس حواست جمع باشه ستمین يطور نیا شهیهم اما

از همـه آن   بـاتر یز بایامـا در نظـر شـک   . دیـ خند یجـزء جـزء صـورتش مـ    . دیـ خند یمـ  بابک
 . عالقه اش را گرفته بود يجا دیچشم ها بود که چند روز قبل رنگ ترد

 ؟يبخوا حیازم توض يخوا ینم
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 مگه نه؟ یگیخودت م يبخوا اگه

 :فرستاد و گفت رونینفسش را ب. صادقانه بود جوابش

 .بایشک يقدر خوب نبود نیکاش ا ؟یقدر خوب نیچرا ا تو

 .قیو عم ینگاهش کرد طوالن بایشک

 با؟یشک یبش يطور نیا دیچرا با یقدر خوب نیتو که ا اصال

دو مــاه ســکوت و مکاشــفه . دســتانش گرفتــه بــود انیــمستاصــل بــود و ســرش را در م حــاال
ــود شــک یروحــ ي ــدیاش را باز هیــروح بایباعــث شــده ب کــس  چیخواســت هــ یو حــاال نمــ اب

 . شود یتزلزل روح نیباعث ا

 ...بابک شمیخوب م من

 .شد رهیمحکم و قاطع خواسته اش را بر زبان آورد که بابک به او خ آنقدر

 .یخوب بش دیتو با آره

ـ  يریـ و بـاز درگ ... سـکوت  باز ـ ا بایشـک . بابـک  یذهن  ینـو ظهـور را بـه تـازگ     يحالـت هـا   نی
ــود دهیــدر او د ادیــز ــود  انیــدر جــزء جــزء چهــره اش نما ینگــاهش را او کــه درمانــدگ. ب ب

 . دوخت

ــ ــن رن یم ــم از م ــجدون ــک يدی ــرا. بایش ــا ب ــذ يام ــا رشیپ ــرا نی ــون   طیش ــر دوم ــه ه ــه ب ک
ـ پاهــام لرز. خواســتم یشــده زمــان مــ لیـ تحم زمــانو الزم داشــتم  نیــا. دادم یداشــتم وا مــ دی

ــنجم  ــو بس ــا خودم ــنجم. ت ــقمو بس ــبب. عش ــتت دارم نمی ــدر دوس ــتت دارم . چق ــال دوس ــاص  ای
 .منو ببخش باشه. اشتمد ازیزمان ن نیعادته؟ من به ا هی دنید نیا

ــک ــ بایش ــرد نیغمگ ــاهش ک ــ. نگ ــالش را درك م ــرد یح ــرد. ک ــک م ــد   يباب ــه بتوان ــود ک نب
 .لب زمزمه کرد ریز. او را افسرده حال کرده بود بایرخوت شک نیراکد بماند و ا

 .هر دوتامون. میبهتره فراموشش کن. نیدلخور شدم هم یفقط کم من

 .شد رهیبغض کرد و به اوخ بابک
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 ...بایشو شکخوب  زودتر

 ؟یتحملم کن یتون ینم ؟یشیم تیاذ يدار بابک

 .نگاهش شد خیمتعجب بابک م نگاه

 . معلومه که نه ه؟یچه حرف نیا

 .ها صبحونه آماده است بچه

نگــاهش را بــه در دوخــت و . داد انیــپا بایشــک يســارا بــود کــه بــه نگــاه موشــکافانه  يصــدا
 :گفت

 .يهمراه مامان و بابا صبحونه بخور یتون یندارم تو م لیم من

 .محو بر لب نشاند يمنصرف کرد و لبخند مشیبابک او را از تصم ياخم ها اما

ـ اگه  یعنی صـبحونه تـو    رمیـ م. خـانم  بایشـه شـک   یروزت شـب نمـ   ياریـ روز داد منـو در ن  هی
 .ارمیب

ـ   دیـ بـه عمـق نگـاه او و مفهـوم رنـگ جد      شـتر یب افـت یهم فرصـت   بایو شک رفت ک نگـاه باب
 .شدیاندیب

 
ـ  یپــ يصـدا   نکــهیبــدون ا. بـود کــه ادامــه داشـت   يا قــهیزنــگ تلفــن همـراه بابــک دق  یدر پ

ــرا بب ــد آن ــدیبتوان ــاتخت  ن ــه ســمت پ ــرزانش را ب ــرزش گوشــ. دراز کــرد یدســت ل ــه  یل را ک
ـ . چشــمان مــاتش گرفــت   يدســتانش احســاس کــرد آن را برداشــت و جلــو     ریــز  یمـ

نگـاه خصــمانه  . شـناخت  یکـه بـا نــامزدش تمـاس گرفتـه بـود را خــوب مـ       یشـناختش، کسـ  
ــود دخترخالــه  سیمهــد. و همــه جــا بــا خــود داشــت شــهیاو را هم ي . بابــک يپــر مــدعا يب

ـ  . در هـم بـرود   شیلبخند مضحکش در آن عکـس باعـث شـد اخـم هـا       یانـدازه مـ   یدلـش ب
دسـت بــه   نکـه یاپـس بـدون   . داد یکـار را بــه خـود نمـ    نیـ خواسـت جـواب بدهـد امـا حـق ا     

گذاشــت و  شیرا ســر جــا  یغلبــه کــرد و گوشــ   اشبزنــد بــر وسوســه    یکــار اشــتباه 
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گشــوده شــدن در و ظــاهر شــدن قامــت . چشــمانش را بســت تــا بــر اعصــابش مســلط شــود 
ــتانه   ــک در آس ــا   يباب ــمانش را بگش ــد چش ــث ش ــته و   . دیدر باع ــام گذاش ــنگ تم ــادر س م

ــرا يصــبحانه ا ــدارك د يمفصــل ب ــه دختــرش ت ــود دهیــدردان ــه ســمتش  . ب ــدان ب بابــک خن
ــد و ســ ــاررا ک ینیام ــا. تخــت گذاشــت يدســتش رو ن ــود  بایشــک ياخــم ه ــوز در هــم ب . هن

ــرا ــروع روزش د يب ــش ــهیق دنی ــد ي اف ــحک مه ــا سیمض ــدان خوش ــود  ندیچن ــبعش نب . ط
ـ  شیبر پـا بـود و تمـام سـع     ییدرونش غوغا  کیـ بدهـد او فقـط    يکـرد خـود را دلـدار    یرا م

ــفام ــنزد لی ــت    کی ــرار اس ــه ق ــت ک ــاس ــوال کل کی ــهیس ــوا   يا ش ــربه ه ــامزد س  شیاز ن
کــس جــز او حــق نداشــت حــالش را دگرگــون  چیامــا هــ... نیهمــ!! حالــت چطــوره؟. بپرســد

 .کس حق نداشت پا در قلبش بگذارد چیه. کند

 آره؟ يهمه اخم کرد نیغذا خوردن ا يبرا ن،یاخماشو بب يوا

ــاه ــت  نگ ــه او دوخ ــورش را ب ــا. دلخ ــم ه ــ شیاخ ــدم سرجاهن ــت ق ــانیوز ثاب ــد ش ــاز . بودن ب
تخـت خـم شـد     يکـرد و از رو  شیبـرا  یزنگ تلفن بلنـد شـد و بابـک هـم نـوچ نـوچ       يصدا

ــرجا     ــاف سـ ــت و صـ ــراهش را برداشـ ــن همـ ــرد و تلفـ ــتش را دراز کـ ــت شیدسـ . نشسـ
 .رفت یم گرید ییکنج لبش به سو نیاز ا گوشیباز يلبخند

ـ  قـه یهر چنـد دق  مامانت ـ بـار م  هی  یمـ  تیاگـه منـو تـو اون وضـع    . کنـه یاوضـاع رو چـک م   ادی
 .بایکلکم کنده بود شک دید

کوچــک  يبــاز شــد و لبخنــد یکمــ بایشــک ياخــم هــا. نبــود یکشــف کمــ. حــاال دیــخند یمــ
از چــه بــود؟ امــا  یهمــه نگرانــ نیــپــس ا. کنــارش بــود نجــایاو کــه ا. برلبــانش نقــش بســت

 .تر و سرگردان تر کرد شانیبابک افکارش را پر يصدا

 ...جان سیمهد سالم
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 یچشــمک. را از گوشــش دور کنـد  یباعـث شــد گوشـ   سیبلنـد مهــد  يهــا غیـ ج غیــج يصـدا 
ــب زد ا يکــرد و انگشــت اشــاره اش را رو باینثــار شــک ــشقشــقه اش گذاشــت و ل ــر  نی دخت
 ...مغز نداره

 ...آره دستم بند بود ببخش

ـ ا يهـا رو  یتـازگ . باز اخم کـرد و نگـاهش را بـه نگـاه خنـدان بابـک دوخـت        بایشک مـرد   نی
ـ  هیقضـ  نیـ اش بـه ا  یزهوشـ یساله حساس شـده و بابـک بـا وجـود ت     یس نبـرده بـود و نـا     یپ

 .شد یم بایشک يروح شکننده  یخواسته باعث آزردگ

 .دم یکنم اما قول نم یم یسع

 انیــدرســت از م يجملــه  کیــ صیامــا تشــخ دیشــن یرا مــ سیمهــد يهــا غیــج غیــج يصـدا 
ــآن همــه ج ــغ غی ــود و ا ری ــممکــن ب ــتریب نی ــبان ش ــ یعص ــا ا  یاش م ــه او ت ــرد ک ــک ــد  نی ح

. افـزوده بـود   تیحساسـ  نیـ بابـک هـم بـا رفتـارش بـر ا     . زنـد  یراحت با نـامزدش حـرف مـ   
دهــانش گرفتــه بــود و  يورا جلــ یگوشــ. شــاد بابــک دوختــه شــد يبــاز نگــاهش بــه چهــره 

 .گوشش را از کار انداخته بود سیمهد يها غیج ایگو. دادیجواب م یبا سرخوش

 .امیباشه م باشه

. قفــل شــد بایشــک یو نگــاهش در نگــاه توفــان دیکشــ یرا کــه قطــع کــرد نفــس راحتــ تمــاس
 . را نداشت دیواکنش جد نیانتظار ا

 ؟یکن ینگام م يطور نیا چرا

 :گفت دیرا از هم بگشا شیاخم ها نکهیبدون ا بایشک

 .کنم ینگات نم یطور خاص من

 :باال انداخت و گفت يشانه ا الیخ یب بابک

 .کاره یمشنگ ما هم ب يدخترخاله  نیا
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ــ  یبــ بایشــک بدهــد و دل نــا آرامــش را  يشــتریب حیتــاب چشــم بــه دهــانش دوخــت تــا توض
 .آرام کند یکم

 .جشن تولدشه و اصرار داره منم باشم امشب

ــبابــک ســربه هــوا در م. را کــم داشــت نیهمــ ــوس و از  يجمــع کنتــرل نشــده ا انی دختــر ل
ــ ــ  . یخودراض ــارت م ــاس حق ــت و احس ــض داش ــرد یبغ ــا . ک ــه پاه ــش در آن لحظ را  شیدل

 .کند یبرافراشته بابک را همراه يو با سر ستدیبا شیخواست تا رو یم

 ؟یچرا ساکت با؟یشده شک یچ

ــا. بغضــش را مهــار کــرد اســتادانه ــ. روزهــا خــوب مــاهر شــده بــود  نی  یبغضــش را مهــار م
ــه  ــرد ماهران ــرل مــ  . ک ــدش را کنت ــک و لبخن ــ یاش ــقش را   ک ــم عش ــاال ه ــتادانه و ح رد اس

ـ کـه پا  یعشـق . کـرد  یماهرانه کنترل مـ  لـب زمزمـه    ریـ آرام و ز. دیـ لرز یمـ  ایـ گو شیهـا  هی
 :کرد

 .ستین يزیچ

 :و گفت دیجلوتر کش یصبحانه را کم ینیو س دینپرس يزیچ گریهم د بابک

 .بابک پسند میریبرات بگ ریلقمه نون پن هی ایب خب

بــه . دســت و دلــش را از دســت داده بــود    ایــاصــال گو. را از دســت داده بــود  شیاشــتها
ــ ــه نم ــتوانســت دروغ بگو یخــودش ک ــ دی ــش م ــه   یدل ــوت دخترخال ــک دع ــت باب  يخواس

ـ لقمـه بـه سـمت دهـانش نزد    . را رد کند کـه نکـرده بـود    شیپرمدعا ـ   کی حـس   یشـد و او ب
 :گفت یو ته

 .بخور بابک، من اشتها ندارم خودت

ــا ــدون  ام ــک ب ــازه   باب ــت و اج ــانش گذاش ــه را در ده ــراض او لقم ــه اعت ــه ب ــه  يتوج هرگون
 .را از او گرفت ياعتراض بعد
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ـ       یدختر لوس، مـ  بخور ـ بخـور بـذار مـنم    . رنیـ گ یدونـم مامـان بابـا بـرات لقمـه م  يزیـ چ هی
 .نخوردم یچیتا حاال ه شبیاز د. یبخورم هالك شدم از گرسنگ

دهـانش فـرو داد و    يبـه زحمـت غـذا   . بـزرگ بابـک پـف کـرده بـود      ياز لقمـه   شیهـا  لُـپ 
 :گفت

 ر؟یبزرگ نگ يکشمت صدبار نگفتم برام لقمه  یم بابک

 :شاد و خندان نگاهش کرد و گفت بابک

 ؟يخوا یم یچ گهیخانم د یکه مدت هاست ما رو کشت تو

ـ ا يرا بـه نگـاه پـر تمنـا     نگاهش ـ  . قابـل کنتـرل دوخـت    ریـ مـرد غ  نی ون گفـت بـد   یدلـش م
ـ ا. داد یبـد مـ   یدلـش اصـال گـواه   . بـار نـرو   نیـ گفـت ا  یدلـش مـ  . من نـرو  بـار بـرخالف    نی

ــ شیتمــام دفعــات پــ ــ یدلــش م ــرا یخواســت همچــون هــر زن شــان کــه  یحفــظ زنــدگ يب
کـه بابــک هـم دسـت از غــذا     دآن قـدر نگــاهش درمانـده بـو   . هنـوز پـا نگرفتـه بــود بجنگـد    

 :و گفت دیخوردن کش

 زم؟یگذره عز یاون ذهن کوچولوت م يتو یچ

ــاز ــ ب ــود  یآن بغــض لعنت ــه ســراغش آمــده ب ــا نفســ. ب ــداغ ب یبغضــش را ب فرســتاد و  رونی
 :اش را به سقف دوخت و گفت ینگاه ته

 .سوزه یم پشتم

هــا  یکــه تــازگ يمهمــان ناخوانــده ا. زخــم بســتر. اش بــود یتحرکــ یاز اثــرات بــ یکــی نیــا
 .کرد یم تشیبدجور اذ

 :شد و گفت زیخ میمتاثر ن بابک

 ...خودم

 .اوردیحرفش را به زبان ب ینداد باق اجازه

 .یشاهد ضعفم باش نیاز ا شتریخوام ب ینم... تو نه... نه
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 .شوکه و مبهوت نگاهش کرد تیواقع نیا دنیاز شن بابک

 با؟یشک هیچه حرف نیا

ــا در ــدار  نی ــه دل ــه ن ــ يلحظ ــ   یاش را م ــه حت ــه اش را و ن ــه عالق ــت ن ــورش را یخواس . حض
ــ یدلــش، دلــش گــواه ــ نکــهیبابــک بــدون ا. داد یبــد م تخــت  يرا از رو ینیبزنــد ســ یحرف

ــد  ــارج ش ــاق خ ــت و از ات ــه دق. برداش ــهیب ــ ق ــدم در    دینکش ــطرب ق ــران و مض ــارا نگ ــه س ک
 .اتاقش گذاشت

 شده مامانم؟ یچ

ــودن را کنــار گذاشــت و دســتانش را بــه ســو . داشــت بغــض مــادرش دراز کــرد و  ياســتاد ب
ـ    . دیمادر نرم او را در آغـوش پـر مهـرش کشـ     قلـبش؟ هـر    ایـ سـوخت   یپشـتش بـود کـه م

 .چه بود بد سوزانده بودش

 .خوام راه برم یمن م مامان

ــا  ان ــش را تمن ــه خواهش ــدر دردمندان ــا   شیق ــک ه ــه اش ــد ک ــب ران ــر ل ــم در  يرا ب ــارا ه س
 .آمد

ــ راه ــرت م  ير یم ــان، دکت ــان ج ــهیمام ــا تحر گ ــب ــب کی ــ عص ــات م ــون یپاه ــام میت  دواری
 .میباش

 .بلند شد بایهق شک هق

 یامشــب پاهــامو مــ. خــوام راه بــرم یامشــب مــ. امــروز، امشــب. خــوام راه بــرم یاالن مــ مــن
 .دم یتخت به خدا قول م نیهم يجا رو نیهم امیخوام بعد دوباره م

بــود کــه از  يا یچــه در خواســت نشــدن نیــا. بــود کــه از مــادر داشــت یچــه درخواســت نیــا
 .خواست بشود یمادر م

 ...آروم باش زمیعز
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در ســکوت هــق هــق کــرد و ســارا هــم دســتانش را از دور گــردن خــود آزاد کــرد و   بایشــک
ــو ــه پهل ــد کنــارش نشســت و آن قــدر موهــا  ياو را آرام ب ــا  شیراســت خوابان ــاز کــرد ت را ن

 .او به خواب رفت
 
 یهمسـرش بـود کـه بـا چشـمان     . گـرم، سـارا چشـمان خمـارش را گشـود      ینـوازش دسـتان   با

ــد ــان و لبخن ــهیهم يمهرب ــ  ش ــاهش م ــئن نگ ــرد یمطم ــع. ک ــه  تشیوض ــازه ب ــرا ت . آورد ادی
ـ  بایصبح، صبح بـود کـه شـک    ـ   یب کنـارش نشسـت   . خواسـت  یرا مـ  شیقـرار، پاهـا   یتـاب و ب

ــا ــش را ناز شیو موه ــرا، احساس ــا  دی ــا ش ــآرام بگ دیت ــا  . ردی ــه ه ــاال عقرب ــا ح ــل  يام تنب
ــاعت  ــس ــ  کی ــان م ــتش را از م. داد یرا نش ــدس ــتان ظر انی ــانگش ــ فی ــک ي دهیو کش  بایش

ــب ــه خــود داد و دســت در موهــا  یتکــان. آورد رونی و دســت مســعود  دیآشــفته اش کشــ يب
 .گرفت و برخاست نانیکه به سمتش دراز شده بود را با اطم

 . خوابم برد کهویدونم چرا  ینم

 :او را به خود فشرد و گفت مسعود

 .گذره یسخت م یلیروزها به تو خ نیا زم،یعز يبود خسته

 :همسر مهربانش فشرد و گفت ي نهیسارا پر شد سرش را به س چشمان

 ...دخترمون، دخترمون مسعود

 . آرام گرفت یینوازشگر همسرش را که به بر پشتش احساس کرد گو دست

 .بمونه يجور نیا دمیمن پدرش، اجازه نم شه،یخوب م باینباش شک یچیه نگران

 .وا داده بود يبار بدجور نیهمسر تودار و صبورش ا. دلش را لرزاندسارا  بغض

 ؟يد یم قول

ــبا ــ دی ــنش م ــ . کــرد یمطمئ ــنش م ــود مطمئ ــودش ن. کــرد یاز خ ــخ ــه ا زی ــب ــتا نی ــن دیی  ازی
 .را به پا دارد گوششیتواند دختر باز یداشت تا باور کند م
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 . بمونه يطور نیمون ا بیجان مسعود اگه بذارم شک به

ــارا ــرش ب س ــوش همس ــاز آغ ــخز رونی ــرد  دی ــاهش ک ــد نگ ــا لبخن ــس  . و ب ــم نف ــعود ه مس
 .اش بازگردانده بود نهینفس را به س گرید يهمسرش بار يخنده ها. گرفت

 .خانم معلم يشد یراض

توانســت تــا مــدت هــا  یکــرده و مــ یبــاز ظــرفش را خــال. بــاز لبخنــد بــر لــب داشــت ســارا
 .اوردیدوام ب

 .ماده کنمناهار آ يبرا يزیچ هیرم  یم

 :کرد و گفت تیاو را به سمت در هدا مسعود

از دانشـگاه برگشـته مـنم کـت بسـته فرسـتادمش آشـپزخونه تـا          شـه یم یچنـد سـاعت   فرزانه
 .درست کنه يزیچ هی

 :با اخم نگاهش کرد و گفت سارا

 دلت اومد مسعود؟ چطور

 :گفتو  دیبود محجوبانه خند اوردهیلحظه کتش را در ن نیتا هم ایکه گو مسعود

ــچــرا ا خــانم ــاور نی ــدر زودب ــ يق ــو؟ مــن هم ــه دمیاالن رســ نیت ــ. خون وقــت داشــتم از  یک
 بکشم؟  يگاریفرزانه ب

ســرك  ییرایدل زنــده، فرزانــه هــم از آشــپزخانه بــه پــذ انســالیزوج م نیــا يســر و صــدا از
 :و گفت دیکش

 به هم؟ نیگ یم یمجنون چ یلیل

 :نگاهش کرد و گفت یساختگ یبا اخم مسعود

 . برس بچه تیبه آشپز برو

 :را جمع کرد و گفت شیلب ها فرزانه

 گه؟یم یعمو مسعود چ نیسارا بب خاله
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 . فرزانه گوش تا گوش باز شود شیسارا به مسعود باعث شد ن يخصمانه  نگاه

ــا کــل کــل هــا بایرا در اتــاق شــک ناهــار حــاال . و فرزانــه صــرف کردنــد بایشــک يو دور هــم ب
 . نظر گرفته بود ریرا ز بایبود و شک دهیتختش دراز کش يبود که فرزانه رو یقیدقا

 همراهش برم تا دست از پا خطا نکنه؟ يخوا یم

ــ بایشــک ــزد ز یپق ــده ری ــاز ا. خن ــه با نی ــفکــر مضــحک فرزان ــ دی ــخند یهــم م ــک را . دی باب
 شــتریبــاز خنــده اش ب. نــدارد يکـار  چیفرزانــه جــرات هــ يتصـور کــرد کــه از شــر اخـم هــا  

. سـت یگر یخنـده مـ   انیـ کـه حـاال در م   دیـ آن قـدر خند . و بغـض آلـود   یبـار عصـب   نیا. شد
 :نشست و گفت شیفرزانه نگران و مضطرب در جا

 ؟يدیچرا خودتو عذاب م وونهید

 .حاال به هق هق بدل شده بود بایشک بغض

 .کنم هیخودمو تنب يطور نیخوام ا یحقمه، چون م چون

خوشــحال بــود کــه . نگــرانش بــود. دیرســ یبــه مشــام نمــ یخــوب يبــو بایشــک يحــرف هــا از
ـ      ياحسـان بـرا   يبه درخواسـت هـا   آن قـدر  . داده اسـت  یبازگشـت بـه سـوباتان جـواب منف

ــ    ــان را درك نم ــاس احس ــه احس ــت ک ــود داش ــاقض وج ــات متن ــرد یدر اطــرافش احساس . ک
ــروزهــا گو نیــا ــر ای ــود شــتنیبــا خو یگــانگیاحســاس حــس ب نیو مــوثرتر نیپررنــگ ت . ب

 .کرد یم هیخود را تنب. کرد یکار را م نیا که خود همچر. را نداد بایجواب شک
 
 

ـ تو خودش بود و ز یلیها خ یتازگ بابا عمـه مهسـا هـم    . کـرد  یپـچ پـچ مـ    زیـ بـا عمـو پرو   ادی
 یتــو چشــاش دو دو مــ ینگرانــ. داد یلــو مــ زویــکــه قربــونش بــرم بــا اون چشــماش همــه چ

ــ  یهرچــ. زد ودم کــه بخــوان نبــ کیــاون قــدر کوچ گــهید. شــد یکــه بــود بــه مــن مربــوط م
ــزنن  ــولم ب ــا. گ ــود  ياقتض ــنم ب ــوغ  يدروه . س ــمبل ــو مــ  یجس ــم مــ   یم ــدم و دل  یگذرون

پــانزده ســالم تمــوم شــده بــود کــه آقــابزرگ از . مــرد رفتــار کــنن هیــخواســت بــا مــن مثــل 
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ــرام گفــت یشــرع فــاتیتکل ــرا. ب ــ يب ــز یکــه از بچگــ یمن دســت خــودش بــزرگ شــده  ری
کــه جــا پــاش تــو  یمرامــ. مــن عاشــق مــرامش بــودم. نبــود بیــغر یلــیخ زهــایچ نیــبــودم ا

ـ  يقهـوه ا  يردا هیـ شـد   یوقـت نمـازش کـه مـ    . بـود  دایـ پوجود بابا و عموهـامم   نـداخت   یم
هــر . عاشــق اون ردا بــودم. خونــد یبــا صــوت قشــنگش نمــاز مــ شــهیرو شــونه شــو مثــل هم

ـ . نـداختم رو دوشـم   یرفـتم تـو اتـاقش و اونـو مـ      یاجـازه مـ   یوقت که نبود ب وز اون قـدر  هن
اخــم . مچمــو گرفــت یواشــکیروز آقــابزرگ  هیــامــا . بــودم کــه انــدازه ام بشــه دهیقــد نکشــ
ـ  رمیـ بگ ایـ کرد تـا   بعـد اون اخـم پـر تشـر، قـول داد اون      . یکسـ  لیاجـازه نـرم سـر وسـا     یب

ــ  ــه وقت ــن، البت ــه م ــده ب ــونم الل د یردا رو ب ــه زب ــهیک ــ گ ــود چیه ــت نب ــهید. وق اون ردا رو  گ
ــتم ــت نداش ــ. دوس ــتمشخو ینم ــاو . اس ــدن مس ــالکش ش ــابزرگ  يم ــرگ آق ــا م ــود ب ــه . ب ن

 .خواستمش ینم گهید

کـردم کـه    یمـ  یذهـنم پرچـونگ   يملـس کوهسـتان تـو بـاغ لـم داده بـودم و تـو        يگرمـا  تو
ــک يصــدا ــورد  بایش ــم خ ــه گوش ــ  . از دور ب ــود تابســتونا م ــده ب ــر ش ــه بزرگت ــد  یحــاال ک اوم

ــایا ــل یتــ یمــن و آقــابزرگ و تــ   شیپــ نج ــود  . گ  يدلــم بــرا . امــروزم اول تابســتون ب
ــود  طنتامونیشــ ــده ب ــگ ش ــبا. تن ــم دی ــد و فرز هیس ــهو محم ــ  ان ــر م ــم خب ــردم اون  یرو ه ک

دروغ چـرا دلـم بـراش تنـگ شـده بـود       . اومـد جلـوتر  . شـد  یجمعمـون جمـع مـ    گـه یوقت د
بــود و موهاشــو  دهیپوشــ یبــه لبــاس صــورت. بــودمش دهیــشــد کــه ند یمــ یآخــه چنــد مــاه

 .بلند شده بود نقدیا کهویاما قدش چرا . بسته بود یخرگوش شهیمثل هم

 .من اومدم حامد

ـ قدر نگاهم به قـدش بـود کـه     اون ـ ی نیـ رفـت سالمشـو جـواب بـدم و ا     ادمی امـا  . الیـ واو یعن
ـ االن وقـت ا . شـدم  یمـ  بایشـک  ينگـران اخـم هـا    دیـ فعال نبا . نشـون بـدم   يبـود کـه خـود    نی

 .نمیبب نجایا ایب بایشک. صداش کردم
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ــ اومــد ــ یطفلکــ. دیترســ یجلــو امــا نگــاش م ــ  شیحتمــا پ  یخــودش فکــر کــرده بــود بــاز م
 . خوام قورباغه بندازم تو جونش

 ؟يدار یتو دستت چ. امینم

 .مشتامو باز کردمو و نشونش دادم. ام گرفته بود خنده

 .يد یچقد لفتش م گهید اید ب. ستیتوش ن یچیه نیبب

 .ز ترس داشت نگاشهنو یطفلک. آروم اومد سمتم يقدم ها با

 .راستتو بده باال زود باش دست

 یمـ  شیداشـتم آب بنـد   ياول کـار  نیهمـ . کـرد  یگشـاد داشـت نگـام مـ     يبـا چشـا   یطفلک
ـ   يمـرد . کردم تـا آخـر تابسـتون ازم حسـاب ببـره      دسـت راسـتش رفـت    . گفـتن  یگفـتن زن

مـنم دسـت چپمـو دادم بـاال مثـل دوتـا درخـت        . بـه ابـرا   دیاصـال رسـ   دیبـه خورشـ   دیرس. باال
ــرو ــد علــم کــردن يکــه روب ــ. هــم ق ــا بن ــاالتر رفــت ددســتم قــد دوت . انگشــت از دســتش ب

 .و گفتم من بلندترم دمویکش ینفس راحت

 .خورده اخم کرد و هلم داد عقب یبود چه رودست دهیفهم تازه

 .تا قدت بلندتر بشه يتو کش اومد ستین قبول

 !منو کش اومدن؟. خورد یغرورم بر مبه  داشت

 . میاز سر، دوباره امتحان کن ایب

تــازه دســتور داد کفشــامونو . گــول نخــورد گــهیدفعــه د نیــاومــد قبــول کــرد امــا ا خوشــش
دوازده  يدختربچــه  هیــپــونزده ســاله ســر بــه ســر  القیــمــن د. میقــد باشــ هیــتــا  میاریــدرب

ـ . سـاله گذاشــته بـودم   ــ . ماریــاومــد حرصشـو در ب  یخوشــم م دختــر اون  نیــبـود ا  یآخـه جلب
ــ ي هینباشــه دوســت ســم یهرچــ. دایــســرش ناپ ــ . گــهیبــود د اکسن  یتــو دلــم خــدا خــدا م
ــا ذوق . تــر بــودم دهیبــاز دو بنــد انگشــت قــد کشــ. جغلــه کوتــاه تــر نباشــم نیــکــردم از ا ب

 !شم یتوجه داشته باشم کم کم دارم بزرگ م نکهیخنده بدون ا ریزدم ز
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 .ستین قبول

 :با خنده گفتم يهمون طور. شد تا جوابشو بدم یام مگه قطع م خنده

 .برو بابا ست،یقبول ن یچ _

خواســت بــرم  یدلــم مــ. بغلشــو و رفــت ریــشــو زد ز یاخــم کــرد و عروســک خرســ بایشــک
ــ   ــازه نم ــرورم اج ــا غ ــالش ام ــ. داد یدنب ــت   یم ــام آش ــا باه ــات دارم ت ــتم مکاف ــه یدونس . کن

ــود امــا قــد آدم بزرگــا   ــاز و ادا داشــتدوازده ســالش ب ــه ز. ن ــســر ب ــه ری . رفــتم ســمت خون
زده بـودم تـو    ينباشـم امـا مـن بـدجور     هـا مونـه تن  یمـ  شـم یاومده بود بگه سـه مـاه پ   یطفلک

ــتــو ح دمیرســ. ذوقــش ــ يغلغلــه  يصــدا. اطی  یهمگــ نکــهیمثــل ا. اومــد یعمــه و عموهــا م
همــه  .دوســش داشــتم. بــه همــه ســالم دادم و رفــتم کنــار عمــه مهســا نشســتم. اومــده بــودن

مامـان   يجـا . اش چند هفته بـود اومـده بـودم سـوباتان امـا بـاز دلـم بـراش تنـگ شـده بـود           
ازش . کـه اسـمش مـادر بـود     یهالـه از حجمـ   هیـ مامـان کـه نـه    . ده رو برام پر کـرده بـود  یها

. کـه بفهمـم مـن و بابـا رو گذاشـته رفتـه       دیرسـ  یاون قـدر عقلـم مـ    گـه یحـاال د . دلخور بودم
ـ  ـ     یبرام نامه م کـدوم از نامـه هاشـو     چیفرسـتاد امـا مـن جـواب هـ      ینوشـت لبـاس و کتـاب م

 . يشد انگار یخسته نم دفرستا یاما اون باز م. دادم ینم

 عمه؟ یخوب

ــدون ــردم   خن ــا ک ــه مهس ــاه عم ــک . نگ ــه ش ــت ب ــ  بایداش ــاه م ــرد ینگ ــفهم. ک ــد   دهی ــود ب ب
 :م و گفتمباز کرد شموین. رو از عمه پنهان کرد يزیشد چ یاصال مگه م. چزوندمش

 .خودش بود ریتقص

 چیبـودن کـه هـ    دهیـ هـا فهم  یتـازگ . شـد  زیـ و مشـغول حـرف زدن بـا عمـو پرو     دیـ خند عمه
ـ . نـه  زیـ عمه غصـه خـورده بـود امـا عمـو پرو     . شن یوقت بچه دار نم تـو رو   نیگفـت همـ   یم

چقــد منــو و . زیــعمــو پرو يچقــدر اون روز عمــه زده بــود رو بــازو. بــزرگ کــنم هنــر کــردم
ـ   نیــمثــل تمـام ا  نبــود. نبــود بـاز ... بابــا. میبـود  دهیــبابـا خند  . مــادر بــودم یهفـت ســال کــه ب



@donyayroman 429 

ــتم  ــتش داش ــود . دوس ــرد ب ــا. م ــت  ياخالق ــابزرگو داش ــا هم . آق ــود ام ــهینب ــ  ش ــش م  یحس
فقـط مونـده بـودم    . کارخونـه رفتـه بـود سـفر     يکارهـا  يبـرا  شـه یامـروز هـم مثـل هم   . کردم

کــم و  يحــرف هــا یهــا معنــ یآره تــازگ. فابشــو بــا خــودش نبــرده قیــرف زیــچـرا عمــو پرو 
 .خودم يشده بودم برا يآخه مرد. دمیفهم یخوب م زویبابا و عمو پرو شیب

 یکــه وقتــ شــهیمثــل هم. اطیــح دمیــپر يجلـد . گلــم نبــود یتــ یاز تــ يچرخونــدم خبــر سـر 
ـ  اطیـ داشـت تـو ح   ادیـ مهمون ز ـ . کـرد  یبـه پـا مـ    شیآت  گیـ دبـه پـا کـرده و     یبزرگـ  شیات

ــود  ــته ب ــو روش گذاش ــت ز . برنج ــارش داش ــتم کن ــرف ــوید ری ــ گ ــوت م ــ  یف ــا ات ــرد ت  شیک
 .مصداش کرد. به پا کرده بود برا خودش يدود. خاموش نشه

 .ستیگل برو کنار کار تو ن یت یت

امـا اون  . بـود  یهـا سـرخ و اشـک    زمیـ مهربـونش بـه خـاطر دود ه    يچشـما . بلند کـرد  سرشو
ـ تـو چشـماش   . نبـود کـه بشـه ازش گذشـت     يزیـ همه رنگ چ ـ دن کی  یرنـگ بـا هـم قـاط     ای

 . شد یذوق زده م شهیو دور هم بودن هم یاز شلوغ. خوشحال بود. شده بود

 .شده برا خودش يمرد. گل پسرم برم قربون

 .فیتعر نیمرگ شدم از ا ذوق

ـ ا. ازش خواسـتم بـره کنـار    میخروسـ  يصـدا  بـا  ـ    یخروسـ  يصـدا  نی . گرفـت  یهـم حـالمو م
ــبع ــ یض ــا م ــ  یوقت ــابمو م ــدام و اعص ــت ص ــتیر یگرف ــم خ ــه ه ــ. ب ــه  یحت ــه دون از اون دون

دوران بلـوغم بـود    ياقتضـا . کـرد  یمـ  میعصـب  شـتر یکه پشـت لـبم سـبز شـده بـود ب      ییموها
 یدر حــال خاموشــ يچــوب هــا يتــو یخــم شــدم و چنــان فــوت. ســاختم یباهــاش مــ دیــو با

 . خود داشت يکه جا یگل طفلک یت یکردم که خودم دهنم وا موند ت
 
 
ـ ا. ناهـار هـم بـه پـا شـد      ياومـدن آقـابزرگ کـم کـم سـفره       با ـ یاحتـرام رو خ  نی دوسـت   یل

ـ  یاحترام ت. داشتم ـ  نـو یگـل بـه آقـابزرگ کـه باعـث شـده بـود بچـه هاشـم ا          یت . رنیـ بگ ادی
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ــرا خــودش یآقــابزرگ کــم کســ  رویــهــرکس مشــکل و گ ادمــهیکــه  ییتــا اون جــا. نبــود ب
ـ  يگور ـ   نیهمـ . اومـد سـراغ آقـابزرگ    یداشت م رحمـت   دیبـود کـه آقـا سـ     شیچنـد روز پ

ـ    یفرستاده بود پـ  سـر ارث پدرشـون کـه تـازه     . دو تـا خـانواده سـازش کنـه     نیاش تـا بـره ب
 . فوت شده بود افتاده بودن به جون هم

 به بشقابت؟ يبخور زن عمو چرا زل زد حامدجون

 يمـن بـود آخـه از زن عمـو پـر      حواسـش بـه   شـه یعمو سارا بود کـه مثـل عمـه مهسـا هم     زن
ـ نگـاه کـردم بهـش و چشـمم چرخ    . شـد  یبـرام گـرم نمـ    یآب بـا   بایکنـار دسـتش کـه شـک     دی

. کــردم یبــود شــک مــ نیــا ریــغ. هنــوز از دســتم دلخــور بــود. کــرد یاخــم داشــت نگــام مــ
آقـابزرگ   میناهـارو کـه خـورد   . ردنو تنـد تنـد شـروع کـردم بـه خـو       نییسرمو انـداختم پـا  

 شیپســر يتنهــا نــوه . گرفــت یمــ لمیتحــو ادیــهــا ز یتــازگ. منــو صــدا کــرد بــرم اتــاقش
بوســتان  شــهیرفــتم اتــاقش مثــل هم. بــاز کــرده بــود يا گــهیحســاب د هیــمــن  يبــودم و رو

 :کتابو بست و گفت دیتا منو د. خوند یم

ــا ســ. مســجدو بــرا اســتقبال از محــرم آمــاده کــنن  قــراره دم رحمــت گفــت تــو و محمــ دیآق
 .کمک دیبر

ـ         . شـد  یبهتـر نمـ   نیاز ا دمیشن یم چه . گذاشـتم  یکـم کـم داشـتم پـا بـه جمـع بزرگتـر هـا م
ــدا     ــا ه ــع بزرگتره ــه جم ــود و آروم آروم ب ــه ب ــتمو گرفت ــت دس ــا فراس ــابزرگ ب ــ تمیآق  یم

گفــتم و رفــتم  ییچشـم بلنــد بــاال . خواســتم ینامحسوســو مــ تیهـدا  نیــکـرد و مــن چقــدر ا 
 .سمت در

 کجا؟

 .بردم یهنوز ازش حساب م. من من کردم. پاهامو قفل کرد زشیتحکم آم يصدا

 .مسجد میرم دنبال محمد بر یم خب

 .نمیبب نجایا ایب
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ــان ــردم هــ    ترس ــورتش ک ــه ص ــاه ب ــانه ا چینگ ــره اش پ  ينش ــو چه ــت ــونم    دای ــا بت ــود ت نب
ــش رو حــدس بــزنم   اشــاره کــرد کنــارش   . و رفــتم ســمتش  ایــدل و زدم بــه در. واکنش

 :بزرگو گرفت سمتمو گفت یپست يبسته  هی. رفتم نشستم کنارش. نمیبش

 .مادرت فرستاده نویا

خودشــو . خواســتم یجــور واجورشــو نمــ يکادوهــا. خواســتمش ینمــ. رفــت تــو هــم اخمــام
ـ . سالها جسته بودم ـ  هیـ پتـوم گر  ریـ کـه ز  یوقت خواسـتم   یهاشـو مـ   هیـ هد. کـردم و نبـود   یم

 . ه بودکرد غیمحبتو از من و پدر در یچکار وقت

 .خوامش آقابزرگ ینم

 .آقابزرگم رفته بود تو هم ياخما حاال

 .مسجد يخواد بر ینم

کــرده  یبــا هــم قــاط زویــچــرا همــه چ. مامــان داشــت يبــه کــادو یرفتــنم چــه ربطــ مســجد
 .بود؟ نگام اون قدر پرسشگر بود که خودش ته چشامو خوند

 .یشکن یدل مادرتو م یوقت ؟یبرا چ ير یم مسجد

 یپــا تــو مســجد مــ دیــشکســت نبا یپــس هــرکس دل مادرشــو مــ. روشــن شــده بــودم حــاال
ــت ــس ا. ذاش ــپ ــور نی ــجدامون با يط ــمس ــال دی ــال یخ ــ یخ ــدن یم ــ. ش ــون هرکس ــه  یچ ب

 .شکست یرو م یدل کس یروش

 .اونم دل منو بابارو شکست خب

 :بسته رو گذاشت رو پاهام و گفت آقابزرگ

شــکمش نگهــت داشــته،  ينــه مــاه کــه تــو يانــدازه . اون مادرتــه. کنــه پســر یفــرق مــ اون
مونــده  داریــکــه پــات ب ییقــد شــبا. يوجــودش خـورد  ي رهیکــه از شــ یچنــد مــاه يانـدازه  

 .يد یجواب نامه هاشو نم دنمیشن. حق به گردنت داره
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درس گرفتــه بــودم کــه  يدر مکتــب مــرد. خجالــت داشــتم نگــاهش کــنم. بــود نییپــا ســرم
 .حاال آموخته هامو قبول نداشت

ـ  باز برو ـ . باشـه  یقشـنگ  ي هیـ کـنم هد  یش کن فکـر م مـادرت  . سینامـه هـم بـراش بنـو     هی
ـ یدشـت پشـت خونـه رو خ    یوحشـ  يگال بـذار تـو    نیمشـت بچـ   هیـ بـرو  . دوسـت داشـت   یل

 .بذار دلش خوش باشه پسرش هنوز دوستش داره. نامه ات براش بفرست

ـ مامـان ها . کـردم  یحـاال کـه فکـر مـ    . گرفتـه بـود   بغضم رو دوسـت داشـتم فقـط داشـتم      دهی
ــاز  ــودم لجب ــا خ ــ يب ــنم   یم ــش ک ــا فراموش ــردم ت ــز. ک ــم  ری ــب چش ــته رو   یل ــتم و بس گف

ــاق زدم ب  ــتم و از ات ــبرداش ــه پرن . رونی ــاد ب ــام افت ــنگ ــایو پر انی ــ س ــر   یو کم ــرف ت اون ط
غرورمــو گذاشــتم  گــهید. چزونــدن یمنــو مــ يبایدوتــا خــواهر داشــتن شــک نیــبــاز ا. بایشـک 

 . کنارو رفتم سمتش

 .نمیگل بچ دهیمامان ها يخوام برا یم. یکمکم کن يایم بایشک

بـدوزم کـه از    بایمتعجـب شـک   يفرصـت نکـردم نگـاهمو بـه چشـما     . سـاکت شـد   کهوی جمع
مــن . شــدن ریبــود غــافلگ دایــکــامال پ. نیریبــه عمــه مهســا و ســا ایــبــود  جیگــ میمنــت کشــ

امـا آقـابزرگ بـرام    . مامـان نامـه ننوشـته بـودم چـه برسـه بـه فرسـتادن گـل          يمدتها بود برا
ــود زیــبــود افکــارش بــرام عز زیــعز ــ. ب ــود امــا حــاال اون  یاحترامــ یمامــان بهــش ب کــرده ب
ـ    يداشت رابطـه   یسع ـ    یمنـو بـا زن آقـابزرگو  . خواسـت سـربه تـنش نباشـه     یدرسـت کنـه م
 .کردم یم یحرکت هی دیبا. طور زل زده به من نیجمع هم دمید. دمیفهم ینم یگاه

 .بایشک گهید پاشو

ـ  نـو یهم. اخـم نداشـت   گـه یحـاال د . به خـودش داد و بلنـد شـد    یتکون خواسـت کـه منـت     یم
ـ و گفـتم ا  دمیـ تـو دلـم بهـش خند   . کـنم ازش  یکش  يبعـد  يدفعـه   بایبـاره شـک   نیآخـر  نی

 . وجود نداره
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 يتـا گـل مـورد عالقـه      میدیکشـ  یبود که تـو دشـت بـه هـر گوشـه سـرك مـ        يا قهیدق چند
 .میکن دایمامانو پ

 .کجاست حامد؟ من خسته شدم پس

 . رونیقلنبه زده بود ب میباز اون غرور نوجون. کردم اخماش باز تو هم بود نگاش

 .کنم یم داشیبرو خونه خودم پ خب

ـ      . منـو از صـرافت دعـوا کـردن انـداخت      بایشـک  غیج اما  نیتنـد رفـتم سـمتش افتـاده بـود زم
ــو گذ ــود روو دستش ــته ب ــوش ياش ــودم . زان ــده ب ــل ش ــه اش   . ه ــه؟ هم ــود مگ ــالم ب ــد س چن

 .پونزده سال

 .رمیاشکاشو بگ يتونستم آرومش کنم نه جلو ینه م. کنارش نشستم

 شده؟ یچ نمیبردار بب دستتو

ــور ــک مــ   همونط ــه اش ــتیر یک ــو از رو خ ــت  يدستش ــوش برداش ــدجور. زان ــ يب  بیآس
 .بود یخونحاال دستاشم . ختیر یبود و خون ازش م دهید

 پاتو؟ يزد یشده؟ به چ ينجوریچرا ا نیا يوا

ـ . بـود  شـه یخـورده ش . آه از نهـادم بلنـد شـد   . شـد سـمت راسـتش    دهیکشـ  نگـاش  اومـد   ادمی
ــ ــابقه   شیدو روز پ ــد مس ــا محم ــدازیت يب ــود يران ــته ب ــا ت میگذاش ــونیو ب ــر رکم ــه بط  يب

 يشکســته رفتــه بــود تــو زانــو يهــا شــهیحــاال همــون ش. میــزد یســنگ مــ يا شــهیش يهــا
تــو صــورتش  شــهیالاقــل اون ش کــهخــورده بــود و حــاال مــن خوشــحال بــودم  نیزمــ. بایشــک

 شــهیآقــابزرگ هم. خــودم دســت بــه کــار شــدم. بزرگترهــا یجــرات نداشــتم بــرم پــ. نرفتــه
ــ يزیبنــد آومــدن خــونر يعلــف خــاص بــرا هیــاز  ســمت  دمیــدو يتنــد. کــرد یاســتفاده م
. کـردم  داشیـ تـا بـاالخره پ   دمیـ دو یو اونـور مـ   نـور یسـرکنده ا دشـت و مثـل مـرغ     ي گهید

بــو کــردمش همــون . آقــابزرگ نشــونم داده بــودش يچنــدبار خــهشــناختمش آ یخــوب مــ
ــو ــ  يب ــدو م ــدمش و دو. داد یب ــکن ــک  دمی ــمت ش ــوز گر. بایس ــهن ــ هی ــرد یم ــا د. ک ــهیام  گ
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علــف بــد بــو رو  نیــا دیــبا. دیترســ یاز خــونش مـ  يدستشـو رو زخمــش نذاشــته بــود انگــار 
. دنیـ وهمـه شـو درسـته کـردم تـو دهنمـو و شـروع کـردم بـه ج         . چـاره نبـود  . کـردم  یله مـ 

ــزه  ــتناک يم ــت یوحش ــرم . داش ــخ و گ ــوزنده و تل ــم مــ   . س ــه ه ــت ب ــالم داش ــورد یح . خ
 .رفته بود ادشیاسفناك من درد خودش  ي افهیق دنیهم با د بایشک يانگار

 ؟يریم یم ياگه بخور. شینخور حامد

ـ   کیـ م گرفته بود نه به ا خنده ـ   شیسـاعت پ . خواسـت سـربه تـنم نباشـه نـه بـه حـاال        یکـه م
ـ بعـد چنـد دور جو  . يمـا هـم عقلـش مشـکل داشـت انگـار       يدخترعمو شـاهکارمو تـف    دنی

کــه  بایاومــد شــک یدلــم بــه هــم مــ. شــده بــود کــف دســتم ییچــه غوغــا. کــردم کــف دســتم
ــود چشماشــو بســت  یلــیخ ــ. سوســول ب ــنم ب ــ یم ــاون گ یمعطل ــه شــده رو گذاشــتم رو  اهی ل

ــوش ــک . زان ــا ش ــان ج بایام ــیچن ــ یغ ــرس اون   دیکش ــه از ت ــیک ــو   یک ــتم جل ــتمو گذاش دس
 .دهنش

 .چه خبرته بابا سیه

 .بود یدهنش برداشت کال وسواس ياخم دستمو از جلو با

 .دهنم يبردار از جلو فهیکث دستت

ــ   . شــدم همـون حامــد و پـا شــدم   دوبـاره  اگــه مــن  کـرد  یهمـون جــور نشسـته بــود و نگـام م
. کـرد  ینمـ  يزیخـونر  گـه یزخمـش د . و بلنـد شـد   اوردیـ کـم ن . بـود  بایحامد بـودم اونـم شـک   

 .مینیمامان گل بچ يهمون طور لنگان لنگان دنبالم اومد تا برا
 

ــه ــرم       نام ــده ب ــازه ب ــنم و اج ــب ک ــو جل ــا اعتمادش ــابزرگ ت ــت آق ــتم دادم دس ــه نوش ــو ک م
ـ اونم . مسجد رفتـه بـود    بایشـک . يبـر  یتـون  یفـت مـ  داد و گ لمیلبخنـد گَـل و گشـاد تحـو     هی

ــ ــه و ا یپ ــود از دســتش فــرار کــنم  نیبهتــر نیــفرزان ــم نمــ. فرصــت ب ــخواســت ب یدل  ادتوی
ــرا ــع پس ــب عج . جم ــش تعص ــبت به ــینس ــتم یب ــه  . داش ــتم خون ــه دو رف ــت  يب ــد داش محم
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ــ ــو چشــماش دو دو  یصــداش زدم برگشــت خســتگ. فرســتاد تــو آغــل یگوسفنداشــونو م ت
ــ یاهــال يچوپــان محــل بــود و گوســفندا. زد یمــ  یبــه چــ ياونجــا واســتاد. بــرد چــرا یرو م

 .تو آغل مینفله ها رو بفرست نیکمک ا ایب يزل زد

ــ . جمــع کــردم و رفـتم ســمتش  شـمو ین  نــایمونــده بــودم ا. باشـه  یدادم عصــبان یبهــش حـق م
خره بــاال. کــه خســته مــون کــردن دنیــپر یور و اون ور مــ نیــا نیملــخ همچــ ایــگوســفندن 

ــ . تــو آغـل  مشـون یبـا مکافــات کرد  حـرف عصاشــو گذاشـت کنــار در آغــل و    یمحمــد هـم ب
کــرد کــه فکــر کــردم  نییپــا بــاالتلبنــه رو چنــان  يحــوض و دســته  ي هیرفـت ســمت پاشــو 

! داشـت مـون   یورمـ  لیمونـدم سـ   یهمـن طـور سـاکت مـ    . رونیـ االنه کل آب چـاه و بکشـه ب  
 :دستمو تو هوا براش تکون دادم و گفتم

 چته؟

همــون جــور نشســته برگشــت . راســتش رو تلبنــه بــود و دســت چــپش هــم رو پــاش دســت
 ؟یگ یم یچ یعنیسمت مو سر تکون داد که 

ــروز ــاب  ام ــت و حس ــاب درس ــت یاعص ــود   . نداش ــم ب ــو ه ــدجور ت ــاش ب ــرج. اخم دادم  حیت
 .کرد یزد ناکارم م یم يدید کهویبهش نبود  يباهاش نرم تر برخورد کنم اعتبار

 .یهست يزهرمار يجور نیشده ا یحرف بزن بگو چکلمه  هیچته؟  خب

ــتیر آب ــاره آب ر   خ ــرد و دوب ــوا ک ــر ه ــو پ ــو لُپاش ــتیرو صورتش ــورتش خ ــهیق. رو ص  اف
ـ م نکـه یمثـل ا . اش با اون لُـپ بـاد کـرده بـامزه شـده بـود       مـنم مثـل   . حـرف زدن نداشـت   لی

 .نداشتم و راه افتادم برم که صدام کرد یناز کش يخودش حوصله 

 ؟يچرا اومد يبر یخواست یم

ـ ا نه . شیبرگشـتم و زل زدم تـو صـورت سـرخ و عصـبان     . پسـر امـروز سـر جنـگ داشـت      نی
. کــرد یمــ ریســال بــا هــم تــوف کیــســن مــون . پشــت لــبش زودتــر از مــن ســبز شــده بــود

رو صــورتش و  دیبلنـد شـد ساعدشـو کشـ    . کـرد  یچشـاش تـه دلمـو خــال    یاون سـرخ  دنیـ د
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ــ سشــویصــورت خ يطــور نیــا ــر یخشــک کــرد و ب وونیــا ي هحــرف رفــت نشســت رو ح .
ـ  . شـده  يزیـ چ هیـ شـک نداشـتم    گـه یحاال د مثـل تـو   . حـرف رفـتم نشسـتم کنـارش     یمـنم ب

ــایف ــ  لم ــو دســتاش و ه ــود ت ــه ب ــا یسرشــو گرفت ــ  يپ ــا. داد یچپشــو تکــون م  ياز تکــون ه
دســتمو گذاشــتم رو پاشــو . رهیــبگ کیــپــاش دلــم آشــوب شــد کــم مونــده بــود کــل بــدنم ت

 .گفتم

ـ ا. چـه مرگتـه   نمیـ بنـال بب . رفـت  جیگـ  بابـا سـرم   بسه ـ اداهـا چ  نی  يمگـه دختـر   ياریـ درم هی
 تو؟

 .چنان براق نگام کرد که به تته پته افتادم. کم داشتم نویهم

 .هیکه بفهمم دردت چ یزن یحرف نم خب

 ... هیسم

مــثال . کالفــه شــده بــودم گــهید. بــاز دوبــاره ســاکت شــد و دوبــاره رفــت تــو خــودش ن،یهمــ
 . آورد یبرام ادا در م نیمسجد حاال ا میسرم اومده بودم با هم بر ریخ

  ؟یچ هیسم

وقــت  چیانتظــار نداشــتم هــ. جــا خــوردم. چشــاش ســرخ ســرخ بــود. گرفــت ســمتم سرشــو
ــدو بب ــک محم ــاش ــرا. نمی ــود  ياز اون پس ــور ب ــرتق و جس ــرد . س ــار ک ــا يانگ ــه ياون ت . من

 . بودم قیباهاش رف نیواسه هم

 . به قصد کشت زدتش .امروز زدتش برادرش

 .کردم یمنم منگ و مات نگاش م حاال

 به آب داده تورو سننه؟ یدسته گل هیزدتش که زده حتما  خب

 .نگام کرد که ته دلم تکون خورد یاخم چنان

دســت بلنــد  هیســم يرو گــهیزدم تــو صــورتش تــا د یدونــه مــ هیــخــواد  یقــدر دلــم مــ اون
 .نکنه
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ـ    ییزایچ هی  هیسـم . امکـان نداشـت   نیـ نـه نـه ا  ... نکنـه ... نکنـه  .خـورد  یتـه ذهـنم وول وول م
 . امکان نداشت نینه ا. و خوب ریدختر سربه ز هیکرك بود تا  يمرغا هیشب شتریب

 نکنه عقلت کمه، نکنه ازش خوشت اومده؟ آره؟ خره

 . نگفت یچیو ه نییسرشو انداخت پا محمد

ــداد ب يا ــارهیب داد،ی ــه چ ــدم ک ــ  . ش ــر کن ــش فک ــه به ــن، نکن ــانِ م ــد ج ــن . یمحم ــت م اونوق
  ؟ییبکنم تنها یمن چه غلط هیتو خط سم يتو که بر يوا. امیاز پسش بر ب يچطور

 .داد زدم سرش تا بلکه نگاشو بده به من. بود نییسرش پا يهمون جور محمد

 .کنما با توام یلگد نم گل

 :تو هوا تکون داد و گفت دستشو

 .کارت بابا یپاشو برو پ یزن یمتو فک  چقدر

. خــورده بـود تـو پــرم   يبـدجور . محکـم زدم بـه شــونه اش و پاشـدم    یکــیکـم نذاشـتم    مـنم 
 یمــ یچــه زوجــ. مــرغ کــرك روســتا یپســره اول بلــوغش عاشــق شــده بــود اونــم عاشــق کــ

ــدن ــاله  . ش ــارده س ــروس چه ــاله و ع ــونزده س ــاد ش ــو خ. دوم ــت ــون  المی ــبراش ــم  هی ــه ه بچ
ــ  هیدرســت کــردم مثــل ســم ــق نقــو کــه هــر لحظــه م همــون . خــواد کــرك و پرتــو بکنــه ین

 .دیرفتم که محمد بازومو کش یراه م يجور

 برا خودت؟ ير یم یننه کجا گذاشت بچه

ـ ب دمیبـه ضـرب از تـو دسـت محمـد کشـ       بازومو  نهیزدم تخـت سـ  . ازش دلخـور بـودم  . رونی
 :اش و گفتم

 .یننه خودت بچه

 :گفت شیخروس يو با اون صدا نییسرشو انداخت پا. میهم بود قیرف مثال

 .ختمیبه هم ر زویهمه چ يدم گوشم وز وز کرد یاعصاب نداشتم تو هم ه معذرت،
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ـ بـه قـول بابـا رف    میبا هـم بـود   یاز بچگ. نبودم يا نهیک دسـت گذاشـتم   . میفـاب هـم بـود    قی
 :رو شونه شو گفتم

 الیخ یب

 .ششیاومده بودم پ یچ ياومد برا ادمیتازه . سمت خونه میکرد برگرد اشاره

 .مسجد میبر میخوا یبرو لباس عوض کن م. شهیم رید نه

 .از تعجب گشاد شده بود چشاش

 ؟یواسه چ مسجد

رو بشـنوهد مثـل مـن     یمهمـ  نیـ به غبغـب انـداختم شـک نداشـتم اونـم اگـه خبـر بـه ا         يباد
 .رهیگ یم لیخودشو تحو

در منـاطق ماســال و تـالش بــا   .( منـو و توئــه  يپـا  يرحمــت گفتـه امســال علـم بنــد   دیسـ  آقـا 
ــ ــرم، آ دنیفرارس ــاه مح ــیم ــا نی ــ يه ــزار م یخاص ــدیبرگ ــ  کنن ــم کش ــه عل ــی یک از آن  یک

 )شود یهاست و توسط جوانان انجام م

 :گفت جیمنگ و گ محمد

 ؟یچ واسه

 .خنده ام گرفت. واقعا هنوز تو شوك خبر خوبم بود نیام گرفت ا خنده

 . واسه محرم خب

کــار  نیــرحمــت ا دیده بــود و حــاال آقــا ســ يکــار جونــا نیــحــق داشــت ا. بــرق زد چشــاش
محمـد کـه کتـک خـوردن     . میکـرد  یمـ  یاحسـاس بزرگـ  . مهمو به مـن و محمـد سـپرده بـود    

 :رفت سمت خونه و گفت يرو فراموش کرده بود جلد هیسم

 .شم یآماده م زود

 تکون دادم و آروم آروم دنبالش رفتم خونه سرمو
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ــر ــت دفت ــک  را بس ــمان ش ــه چش ــاهش را ب ــت بایو نگ ــرد. دوخ ــار ک ــ يانگ ــه  یکم ازآ ن هم
 . نگاهش کاسته شده بود يکننده  دیحجم نا ام

 حامد واقعا ترسناك بود مگه نه؟ با،یشک

گذشـته هـا افتـاده و ذهـنش جشـن امشـب و        ادیـ بـه او فهمانـد کـه     بایبغـض دار شـک   لبخند
 .نبود بابک سربه هوا را فراموش کرده است

ــ اون ــوز روزخ ــو يم هن ــه  يزان ــده فرزان ــپم مون ــ. چ ــاری هی ــ ياز دوره  يادگ ــاه. یبچگ  یگ
ـ     یهـام تنـگ مـ    یبچگ يهمباز يکه دلم برا ـ  يجـور  نیـ کشـم و ا  یشـه بهـش دسـت م  ادمی

 .هوامو داشت ایر یب یلیخ یکی ادیم

کــه حامــد  یزمــان. بــه دور دســت هــا رفتــه بــود زیــاو ن. بــر لــب نشــاند يهــم لبخنــد فرزانــه
 . کنند تشیداد بچه ها اذ یآمد و اجازه نم یپشتش در م شهیهم

ـ  تمیحمـا  شهیهم حامد زد  یباهـام حـرف نمـ    مـه یفه ایـ زدم  یکـه فـرزاد مـ    ییوقتـا . کـرد  یم
ـ  يرفتم خونه  یم ـ  یت ـ   یت ـ  ادمـه ی. حامـد  شیگـل پ کـردم کـه حامـد     هیـ روز اون قـدر گر  هی

ــرا ــ  يب ــردنم ن ــاکت ک ــ  میس ــوم ش ــاعت جل ــداخت لنگیس ــه ان ــدر. تخت ــ اون ق ــخره م  یمس
 .دمیخند یهاش م يباز رهرو فراموش کرده بودم و به مسخ هیکه گر دیرقص

 کنه فرزانه؟ یاالن داره چکار م یعنی

 :فرستاد و گفت رونینفس خسته اش را ب فرزانه

 .درس و کارش یخواد بره پ یشده و م داریاالن احتماال تازه از خواب ب یچیه

 :نگاهش کرد و گفت جیگ بایشک

 .گم یبابکو م وونهید

 :خندان سرش را خاراند و گفت فرزانه

 ؟یگ یبابکو م آهان

 :نگاهش کرد و گفت یحرص بایشک
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 .گم یحامدو م نه

اواخـر حسـرت    نیـ همـان کـه ا  . یشـگ یهم يبایبـاز شـده بـود همـان شـک     . اش گرفـت  خنده
 .خورد یاخم و تشرش را م کی

 . ترسم یم سیمن از مهد فرزانه

ــت ــک دس ــت گر بایش ــترا در دس ــهیهم. ف ــاز ا ش ــطر نی ــتش    قی ــاس دوس ــه احس ــر ب بهت
 .داد یم یاو را تسل دیبا. شد یواقف م

 .که مهمه نهیخواد ا یتو رو م بابک

 :نگاهش کرد و گفت دیبا ترد بایشک

. ترســم فرزانــه یهمــه رخــوت هــم مــ نیــمــن از خودمــو از ا. ترســم یاز بابــک هــم مــ مــن
ـ  یاون مگـه تـا کـ   . بابـک عـادت کـنم    يبـه نبـودن هـا    دیـ کم کم با. بود شیاول نیا تونـه   یم

بــه  يهــا تیــاطــرافش پــره از موقع هیبابــک مــرد پولــدار و سرشناســ ره؟یمــو بپــذ تیوضــع
 . تر و بهتر از من یمراتب عال

ـ ا گونــه حــرف  نیــداد ا یاجــازه مــ دیــنبا. کـرد  یداشــت نگــرانش مــ بایشــک يحــرف هــا نی
 .ذهنش رشد کندافکار مسموم در  نیداد ا یاجازه م دینه نبا. بزند

 .پابندش کن تیبه خودت به زندگ ؟یخودتو باخت يزود نیهم به

بسـته اسـت    ییکـه بـه مـو    یزنـدگ  نیـ بـه ا  يچـه جـور  . بـه مـن نـداره    يتعهـد  چیکه هـ  اون
 ندارم؟ يبندیپا يبرا ییپا یپابندش کنم وقت يپابندش کنم؟ چه جور

 :دفتر خاطرات حامد را باز کرد و گفت فرزانه

 .يد یپرو بال م تیخزعبالت ذهن نیاگه ذهنت مشغول باشه کمتر به ا تو

 :گفت یحال یبا ب بایشک اما

 . فرزانه نخون نه

 :صدا دار دفتر را بست و گفت ینفس با
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 ؟یبا حامد حرف بزن میزنگ بزن يخوا یم م؟یچکار کن پس

 :درنگ گفت یب. بدتر از خواندن خاطراتش بود نیا

 .نه

 :کرد و گفت کیچشمانش را بار. برده بود ییبوها

 از حالت با خبر بشه؟ دیبرات افتاده؟ چرا حامد نبا یچه اتفاق یبه حامد نگفت چرا

 :حال بر لب نشاند و گفت یب يلبخند بایشک

ـ ا چـون  ــ  یشـدم کـار و زنــدگ   لیــاگــه بفهمـه عل  وانـه ید يپســرعمو نی  ادیــکنـه م  یشـو ول م
 .نجایا

 . بکند يکار نینبود همچ دیاز حامد بع. سکوت کرد یلخت فرزانه

 .خانواده دوسته يادیحامد ز. یگ یراست م آره

ــه ســو بایشــک ــاز . فرزانــه دراز کــرد يدســتش را ب ــب ــود ادی ــ. بابــک افتــاده ب  یخوشــحال ادی
ــامشــبش  ــازو سیگســتاخ مهــد يدســت هــا ادی ــ يکــه قطعــا دور ب اخــم . شــد یاو حلقــه م

 .در هم رفت شیها

 .نمیخوام بش یفرزانه م ریبگ دستمو

 :دیو منگ پرس جیگ فرزانه

بـه   دیـ نبا گـه یدکتـرت گفتـه تـا چنـد مـاه د      يمگـه عقلتـو از دسـت داد    ؟یچکار کن يخوایم
 ؟ینیبش يخوا یاونوقت م ياریکمر و گردنت فشار ب يمهرها

ــش ــود بغض ــه ب ــ  . گرفت ــه حت ــود ک ــده ب ــاتوان ش ــدر ن ــ  یآن ق ــام جزئ ــه انج ــادر ب ــر یق  نیت
ــارش ن ــک ــود زی ــنال. نب ــا دی ــه از  نی ــار ن ــ    ب ــه م ــش ک ــراش روح ــه از خ ــمش بلک  یدرد جس

 .سوخت ناله سر داد

 تونم راه برم؟ یوقت نم چیه یکنه وقت یم یکنه؟ بگو چه فرق یم یفرق چه

 .قیو عم یطوالن. نگاهش کرد فرزانه
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 با؟یزنه شک یحامد بهت زنگ نم چرا

ـ نفهم زیـ بـود خـود ن   دهیپرسـ  چه ـ ! دی منحـرف کنـد    شیرا از پاهـا  بایخواسـت افکـار شـک    یم
 .نتوانست لبخندش را پنهان کند بایشک. بهتر از حامد یو چه کس

 ؟یمگه با بچه طرف ؟یسرمو گرم کن يخوا یم مثال

ــت ــ خجال ــک. دیکش ــا بایش ــا   شیپاه ــر ج ــوز س ــه هن ــاعرش ک ــود مش ــت داده ب  شیرا از دس
 :را از نگاه دوستش خواند گفت یشرمندگ یوقت بایشک. بود

 .ده ماهه که سراغمو نگرفته کینزد. اون با من قهره. از دستم دلخوره حامد

 .فرزانه متعجب به او زل زده بود حاال

 خاطر بابکه؟ به

ـ با سـکوت حـرفش را تا   بایشک و فرزانـه هـم مثـل او بـه فکـر فـرو رفـت، از عالقـه         . کـرد  دیی
ــک  ي ــه ش ــد ب ــود بایحام ــئن ب ــا ا. مطم ــهیام ــا   نک ــک پ ــود باب ــازه داده ب ــرا اج ــدگ چ ــه زن  یب

ــ  گوشــشیباز يدخترعمــو ــه ه ــذارد را ب ــ چیبگ ــرد یوجــه درك نم ــ. ک ــور در فکــر  نیهم ط
مهــم  بایاز موضــوع حامــد و شــک دشیــجدکشــف . بــود کــه ناگهــان قهقــه اش بــه هــوا رفــت

 .تر بود

 .ارهیسر جفت تون م ییچه بال نیگل بفهمه شما باز با هم قهر کرد یت یاگه ت يوا

ـ داد کـه ا  یبـه فرزانـه حـق مـ    . نگـاش کـرد   یبرزخـ  بایشـک  امـا االن  . طـور مسـتانه بخنـدد    نی
 .کرد یلبانش محو م يمضحک را از رو يآن خنده  دیبود و با ياز دستش کفر

همــه اش  دیــکــرده کــه با یخالــه هــاجر چــه گنــاه ؟یینجــایتــو چــرا دو هفتــه اســت ا اصــال
ور دل مـن   یه اش نشسـت همـ . سـر بـه پـدر و مـادرت بـزن      هیـ پاشـو بـرو   . دسـت تنهـا باشـه   

 بشه هان؟ یکه چ

لبــانش کــه از  يآب خــوردن موفــق شــد لبخنــد دوســتش را نــه از رو یبــه راحتــ. شــد موفــق
 شیـ آرزو. شـد  لیفرزانـه ناگـاه بـه بغـض تبـد      يخنـده  . نگاه و چهـره و روحـش محـو کنـد    
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ــود د ــب ــدر و مــادرش دنی ــاره پ ــ. دوب ــادر   یاگــر م ــاز پــدر و م ــه ب ــه خان ــتن ب ــا رف دانســت ب
ـ  ـ پ يپــا دیـ انش را خواهــد دمهرب دلــش . بغضـش شکســت . گشــت یبــاز مـ  انبــه سـوبات  ادهی

ــت  ــمانش شکس ــت چش ــک . شکس ــاال ش ــه    يبایح ــود و فرزان ــده ب ــوت مان ــگر يمبه از . انی
ــ ــ  یحرف ــود پش ــه زده ب ــرد  مانیک ــض ک ــد و بغ ــهیهم. ش ــ ش ــه   نیهم ــر فرزان ــود اگ ــور ب ط

ــود  ــه راه ب ــه اشــکش ب ــر از فرزان ــود او زودت ــا بغــض و گر. ناراحــت ب ــب ــه را  هی دســت فرزان
 :نوازش کرد و گفت

 
 .نکن هیغلط کردم، غلط کردم گر فرزانه

ــ ینگــاه. بــر لــب نشــاند و بــه او زل زد یاشــک لبخنــد تلخــ انیــدر م فرزانــه  یکــه دلــش م
ــخواســت فر ــد و بگو ادی ــبزن ــ بایشــک دی ــرادوس ــی شــهیهم يتت ب ــریشــده و د میت ــدر و  گ پ

ــادر ــدارد يم ــرید. ن ــه اش د گ ــخان ــدارد  واری ــقف ن ــدارد س ــدگ. ن ــدارد   یزن ــالوده ن اش ش
خــوب نســاخته  ياوســتا معمــار انگــار رااش  یزنــدگ. ســتون نــدارد در نــدارد پنجــره نــدارد

ــه ا ــک ــ  نی ــم پاش ــور از ه ــت دهیط ــت. اس ــا نگف ــک. ام ــد درد   بایدرد ش ــه بخواه ــود ک ــم نب ک
ــود ــش را نخ ــر آن ب زی ــافزایب ــ  . دی ــمان خ ــا چش ــط ب ــت و فق ــرد  سینگف ــاهش ک ــاال . نگ ح

 .کرد ینگاهش م یهم مثل او بغض بایشک

 يهـا  يبـاز  وونـه یتـو کـه بـه د    يکـنم فرزانـه چـرا ناراحـت شـد      تـت یخواسـتم اذ  یخدا م به
 ؟یکن یم هیچرا گر ؟یمن عادت داشت

 :گفت شیبا بغض و لرزش فک و صدا فرزانه

 .مامان بابا تنگ شده يبرا دلم

 :و گفت دیکش ینفس راحت بایشک

مامـان   يحـاال فقـط دلـت بـرا    . يفکـر کـردم از حـرف مـن ناراحـت شـد       ،یمنـو کشـت   وانهید
 ست؟یوسط ن يا گهیکس د يبابات تنگ شده؟ پا
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 گوشیرا بــاال انداختــه بــود و بــاز شیبــاز گــوش تــا گــوش بــاز شــده بــود و ابروهــا  شــشین
ـ . کـرد  ینگاهش مـ  ـ   نیهمـ . ن افتـاد احسـا  ادی از او خواسـته بـود بـه سـوباتان      شیچنـد روز پ

ــود  ــته ب ــه نتوانس ــا فرزان ــازگردد ام ــرا . ب ــود ب ــتاد ب ــوز اس ــر او هن ــدنش راه  يآخ ــان ش احس
 . ثابت ماند بایشک رینگاه خندان مچ گ يو رو دینگاهش چرخ. داشت شیدر پ يادیز

 .یبد ذاتت هست ياون پسرعمو يکه لنگه  الحق

 يکـــرد ذهـــنش را از جشــن آن شـــب و نگـــاه خصـــمانه   یو ســع  دیـــبـــاز خند بایشــک  و
 .بابک دور کند یاحتمال يو لبخندها سیمهد

 
 

ــ  کالســش ــازه تمــام شــده بــود چشــمانش دو دو م ــا. زد یت ــه انــدازه  نی شــب هــا خــوابش ب
ـ . خـواب را از تمـام وجـودش پرانـده بـود      بایشـک  يشـبانه   يناله هـا . نبود  یمـ  يهفتـه ا  کی

ـ بـه خـاطر    شد کـه بابـک   ـ مامور کی ـ . او را تنهـا گذاشـته و رفتـه بـود     يکـار  تی تمـاس   یحت
ـ کـم و کـم تـر شـده بـود و ا      زیـ ن گـاهش یگـاه و ب  يها شـده بـود کـابوس و بختـک شـب       نی

ــا. بایشــک يهــا ــه دســت گرفــت و از کــالس خــارج شــد  شیجــزوه ه ــوف دنیــد. را ب از  یرئ
ــ   يآن فاصـله    یکــه او را نشـناخته بـود کـار ســخت    يشـناختن مـرد  . بـود  یدور هـم کـار راحت

ــود ــه ز . نب ــرش را ب ــس ــر  ری ــداخت و دورت ــ نیان ــرا ریمس ــرد  يرا ب ــاب ک ــرار از او انتخ . ف
کــرد و قــدم  یطــ يگــریپــس از د یکــیطبقــه هــا را . کــرد یمــ ینیاش ســنگ نهیســ درنفــس 

ــ. دانشــکده گذاشــت اطیــدر ح ــه ســمت آســمان گرفــت و . دیــبار یبــاز بــاران م ســرش را ب
 . کرد یهن هن نم گرید. نفسش سبک بود گریحاال د. دیکش یقینفس عم

 .گشتم یدنبالت م فرزانه

ــهیچطــور او را . در هــم رفــت شیهــا اخــم ــود؟ ا افت ــب ــحــاال ز. خواســت یرا نمــ نی ــا ری  نی
ـ و ا یباران زمستان ـ  يفاصـله   یامـا رئـوف  . خواسـت  یحـس خـوب او را نمـ    نی شـان را بـا    نیب



@donyayroman 445 

ـ ا. سـتاد یا شیکـرد و روبـرو   یچند قدم کوتـاه طـ   شـده   یرنگـ  بیـ روزهـا چشـمانش عج   نی
 .بود

 چطوره فرزانه؟ حالت

ــم ــا اخ ــتریب شیه ــتریو ب ش ــدون ا ش ــد و ب ــهیش ــواب نک ــمت    یج ــه س ــد ب ــه او بده ــور ب درخ
ــان ــد  ینگهب ــا دانشــگاه را تــرك کن ــه او را، گســتاخ . رفــت ت ــه دانشــگاه، ک ــ ین ــیپروا یو ب  ی
 .افتاددرنگ همراهش به راه  یهم ب یرئوف. ترك کند زیاش را ن

 .میکنم فرزانه اجازه بده با هم حرف بزن یم خواهش

ــا ــرده بــود    ام ــوز ســکوت ک ــت شــک   . او هن ــه نبــود دوس ــود و روزه  بایهرچ ســکوت  يب
 یرو را گَــز مــ ادهیــپ وانگــانیبــاران و همچــون د ي انــهیتاز ریــحــاال ز. گــرفتن را از بــر بــود

بــاالخره پــس از  . دیاو را کشــ يتــاب و تحملــش را از کــف داد و بــازو    یرئــوف. کردنــد
 دنیاز خــود نشــان داده بــود، کشــ یعملــگذشــت دو ســال بــه خــود جــرات داده و عکــس ال 

فرزانــه در  نینگــاه خشــمگ. بــود دهیکشــ رونیــاش ب یکــه خــود را از زنــدگ يدختــر يبــازو
ــود جینگــاه گــ ــد ثان. و مستاصــل او قفــل ب ــاالخره پــس از چن ــب ــ هی گذشــت  یکــه چــون قرن

ــان  يعصــب هــا ــه او فرم ــمغــزش ب ــد یداد حرف ــازو. بزن ــوبش در  يحــاال کــه ب ــر محب دخت
 .دیلرز یبود و از خشم م یعصبان. گفت یم يزیچ دیاچنگش بود ب

دســتام  ياز ال زیــل یمــاه هیــاز اشــتباهم امــا تــو مثــل . خــوام بگــم از خطــام یســاله کــه مــ دو
 . يخور یسر م

 رونیــرا بــا قــدرت از چنــگ او ب شیهمچــون او بــا خشــم نگــاهش کــرد و بــازو زیــن فرزانــه
ــ ــا چرخ  . دیکش ــد ب ــادف ش ــاز مص ــش ب ــچرخش ــوف  دنی ــت رئ ــش یدس ــر دو از . دور مچ ه

ــ ــدیلرز یخشــم م ــزنم بعــد هــر جهــنم دره ا  . دن ــذار حــرف دلمــو ب  یکــه خواســت يبمــون ب
 .بذار برو
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ــت ــد  نتوانس ــان کن ــدش را پنه ــ. پوزخن ــاد  ادی ــا افت ــته ه ــون  . گذش ــته همچ ــاطرات گذش خ
 . بر گوشش نواخته شد نینگیس یدست

 .یمنطق هست یو ب يهنوز همون قدر خودرا. بهزاد يعوض نشد چیه

 .فرزانه غرورش را نشانه رفته بود. فرزانه گر گرفت يحرف ها دنیشن از

 .یطور حرف بزن نیبا من ا يحق ندار تو

ــض ــت ا بغ ــت از دس ــداش ــ نی ــرد ب ــرورش او را از    یم ــرورش، غ ــا غ ــت ام ــض داش ــا بغ وف
 .داشت یمباز  ستنیگر

ـ       يسـفره   ریـ ز يدست بنداز يتو حق دار اما تـو هـوا تـا     یعشـق و اونـو بـا قـدرت پـرت کن
ــ يتــو حــق دار. طــرف پــرت بشــه هیــهــر تکــه از عشــق و احساســم   ز،یــهمــه چ ریــز یبزن

 آره؟

ــزاد ــود  به ــاهش ب ــات نگ ــمانش زل زد    . م ــم در چش ــد و محک ــلط ش ــود مس ــه خ ــه ب . فرزان
ــرید ــاز د گ ــش،   دنی ــمش، دل ــمان او چش ــ چش ــودش نم ــلرز یوج ــو ا دی ــی نی ــپا یعن  انی

ــپا. عشــق ــه  انی ــعالقــه ب ــپا. شــخص کی ــ انی ــدن کی ــ ای ــه واقع یخــواه یآرزو کــه م ــب  تی
ـ  زیـ تـو ن  سـتد یهـم در مقابلـت با   ایـ کـه اگـر دن   یکن لیتبد . محکـم و پـر قـدرت    ،یسـت یا یم

ـ را بـه دن  یاما حاال فرزانـه رئـوف   ـ  شیو داشـته هـا   ای نـه کـور    ینـه احساسـ  . کـرده بـود   یارزان
 .ينه سر سوزن عالقه ا ییسو

تـوش نمونـه مطمـئن بـاش بـاز       يموجـود زنـده ا   چیو بشـه و جـز مـن و تـو هـ      ریـ ز ایدن اگر
مطمـئن بـاش اگـر تـو تنهـا مـرد       . خـوام  یکـنم و ازت کمـک نمـ    یدستمو به سمتت دراز نمـ 

 .هرگز اجازه نخواهم داد سرنوشتم با تو قسمت بشه یباش ایدن نیا يتو صحنه 

ــزاد ــان  به ــون انس ــود   یهمچ ــه او زل زده ب ــوت ب ــگ و مبه ــاهش تهــ . گن ــد ینگ ــش . ش دل
امـا نـه   . رنـگ نداشـت   گـر ینگـاهش د . شـد  یتهـ  کبـاره یاحساسش وجودش همه و همـه بـه   
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ــام از خطــا. دیدرخشــ یدر نگــاهش مــ دیــرنــگ جد کیــحــاال  ایــگو  ينکــرده  يرنــگ انتق
 .ترساند یم را نهداشت که فرزا يزینگاهش چ. زل زد به چشمان او. فرزانه

 يمـرد  چیمـن هـم اجـازه نخـواهم داد سرنوشـتت بـا هـ       . حاال تو هـم خـوب گـوش کـن     پس
 يمـرد  چیچـون محالـه بـذارم سـهم هـ     . خـوب تـو گوشـت فـرو کـن      نـو یا. بشـه  یکیجز من 

 .یبش

بـا   يکـه روز  ینگـاه . بودنـد  دهیبـه کجـا رسـ   . هم همچون او بـا نفـرت نگـاهش کـرد     فرزانه
 .شد حاال پر از نفرت بود یعشق به هم دوخته م ایدن کی

ــام؟  یام؟ چــ یمــن کــ يفکــر کــرد ســهم؟  يایــکــه هــر وقــت دلــت ور داشــت ب لهیوســ هی
ــمیپ ــذار   ش ــداد ب ــت راه ن ــت دل ــر وق ــر يو ه ــ  ؟يب ــن ماش ــه م ــ  نتمیمگ ــن وس ــه م  ي لهیمگ

 .ینیب یبد م يریهستم؟ اگر باز سر راهم قرار بگ تیشخص

 :بر لب نشاند و گفت يپوزخند بهزاد

 . يو نه مادر ينه پدر. کس برات نمونده چیه گهیکه د ییتو ؟یچکار کن يخوا یم

ــاال و پــا شیگلــو بیســ. شــده بــود شــتریب بغضــش را در هــم  شیاخــم هــا. رفــت یمــ نییب
ـ را بگ شیاشــک هـا  زشیـ ر يکـرد تـا جلـو    ـ ا يجلــو سـتن یگر. ردی شکســتن  یعنـ یمـرد   نی

 .که تا حاال حفظش کرده بود يغرور

 کس و کارم؟ یب يفکر کرد. خواهر که دارم. برادر که دارم. و مادرم رفتن پدر

ـ   یبه حرف زین خودش ـ  یچنـد مـاه  . نداشـت  يزد اعتقـاد  یکـه م ـ    یم را بـه   یکسـ  یشـد کـه ب
بهــزاد حــرف . يداشــت نــه خــواهر ينــه بــرادر. شــکل ممکــن حــس کــرده بــود نیتلــخ تــر

 .نگاهش را خوانده بود

کــدوم بــرادر؟ کــدوم . نــداره تیــواقع یزنــ یه مــکــ ییحــرف هــا یدونــ یخــوب مــ خــودتم
ــو تنهــا ــه ییخــواهر؟ ت ــل رهــات کــردن . فرزان ــا مــدت هــا قب ــ يفکــر کــرد. اون جشــن  یک

ــرادرت   ــم زد؟ زن ب ــه ه ــدمونو ب ــرد؟ ه  . عق ــار ک ــرادرت چک ــت ب ــد اون وق ــیبع ــ. یچ  چیه
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ـ . باهـاش نکـرد   يکار ـ   ینـ یب یم  يتـو تنهـا  . ينشـد  رفتـه یخـانواده ات هـم پذ   يتـو  یتـو حت
 .نکن يلجباز. ها رو پر کنم ییتنها نیتونم تمام ا یمن م. یتتنها هس

بــا او و  يکــار نیهمســر بــرادرش چنــ ن،یکــرد مهــ یوقــت گمــان نمــ چیهــ د؟یشــن یمــ چــه
 یبـود نگـاه   سیکـه حـاال خـ    ینتوانسـت خـوددار باشـد بـا چشـمان      گـر ید. خانواده اش بکنـد 

ــرد و در م یطــوالن ــه او ک ــب ــهیتاز انی ــا  ي ان ــرتا پ ــه س ــاران ک ــ شیب ــود از  سیرا خ ــرده ب ک
ــود گر   ــرافش ب ــه در اط ــه ک ــود، از او و هرچ ــت خ ــتیبخ ــدا. خ ــا يص ــدم ه ــت  يق او را پش

 . دیاز او نشن ییصدا گریآن قدر که د. دیدو ستادیاما نا دیشن یسرش م
 

ــهیتاز ریــز در ــ  ان ــاران همــان طــور م ــدو یب ــوق اتــومب يامــا صــدا دی ــه اش کــرده  یلیب کالف
رفـت بــاز اخــم   نییکــه پــا شـه یش. سـمجش دوخــت  ياننــده و نگـاهش را بــه ر  ســتادیا. بـود 

 .در هم رفت شیها

 .يخور یباال سرما م ایب

 . سمج را بدهد باز به راهش ادامه داد يجواب راننده  نکهیا بدون

ـ  يچرا لجبـاز  فرزانه ـ  یم بـاال   ایـ قبلـو فرامـوش کـن ب    ي قـه یچنـد دق  ياصـال حـرف هـا   . یکن
 .یش یم ضیمر. يبا خودت که دعوا ندار يبا من دعوا دار

ـ با سـتاد یا ـ   یرئــوف يرا بـرا  زهـا یچ یبعضــ دی کــه  یخـودش را، او و احساسـ  . کــرد یروشـن م
ذوق زده و لبخنــد بــر لــب کــش آمــد و در جلــو  یرئــوف. راه رفتــه را برگشــت. بــه او داشــت

در  يامـا فرزانـه بـا خونسـرد    . سـوار شـود   عیکـه فرزانـه سـر    دیـ ام نیـ گشـود بـه ا   شیرا برا
 .ر را بستچشمانش زل زد و د

ـ     . بهزاد برو جـا   چیمـن بـا تـو هـ    . مـون شکسـته بشـه    نیبرو نذار حرمـت همـون چنـد وقـت ب
 .امینم

 .برآشفت چشمانش دو کاسه خون شده بود بهزاد
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بهـت داده کـه خامـت     يچـه وعـده ا   ؟یشـ  یاون اسـتاد احمقـت مـ    نیچطور سـوار ماشـ   پس
 کرده هان؟ 

 :با تاسف سرش را تکان داد و گفت فرزانه

ـ تـو هنـوز بـه د   . رو صـاف کـنم امکـان نـداره     دتیـ هرقدر هم تالش کـنم د  من شـک   ي دهی
 .یکن یبه آدما نگاه م

 یزنــدگ یعشــقش را باختــه بــود در قمــار بــددل. شــد یحــرف هــا ســرش نمــ نیــبهــزاد ا امــا
زده بــود تــا  ایــاز دســت دادن نداشــت دل بــه در يبــرا يزیــاش را باختــه بــود و حــاال کــه چ

 . شود دشیعا يزیچ دایاپن يایدر نیبلکم از ا

سـوار شـو تـا بـه مـن ثابـت بشـه بـا اسـتادت سـر و           . بـاال  ایـ پـس ب  ستیتون ن نیب يزیچ اگه
 .يندار يسر

ـ   يحـاال کـه او داشـت بـه رابطـه      . تـر شـد   قیفرزانه عم پوزخند  یبـرد چـه وقتـ    یمـ  یشـان پ
 .بهتر از حاال

 .نکن کیمن کوچ يخودتو جلو نیاز ا شیبهزاد، حاال هم برو و ب امیبا تو نم من

ـ تحل يامـا صـدا  . را کـه گفـت از او رو بـر گرفـت و بـاز بـه راهـش ادامـه داد         نیا  يرفتـه   لی
 .دیبهزاد را خوب شن

 .تون هست نیب يزیچ هی پس

ــاتوان نکــهیا بــدون ــدیرا بب يمــرد یبرگــردد و عجــز و ن ــدگ يکــه روز ن ــود،  یتمــام زن اش ب
 :گفت یبا آسوده حال

 .برداشت آزاده یرئوف يکن آقاخواد فکر  یهر جور دلت م تو

نــه  ینــه اتوبــوس نــه تاکســ. دســت تکــان نــداد ینیماشــ چیهــ يامــا بــرا. بــود سیخــ سیخــ
ــوار ــ. يس ــت ز یم ــخواس ــا ری ــود     نی ــته ش ــه شس ــرود ک ــدر راه ب ــاران آن ق ــه . ب  يفرزان

ـ . نـو متولـد شـود    يگذشته شسته شود و دختر . کـرد  یهـا را گَـز مـ    ابـان یبـود خ  یسـاعت  مین
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ــه خ    ــه آن هم ــدنش ب ــود و ب ــده ب ــر ش ــم ت ــرزش ک ــاال ل ــیح ــود  یس ــه ب ــو گرفت ــرما خ . و س
ــ دیــآ یاســت بــه هــر چــه بــر ســرش مــ نیــا یآدمــ عــتیطب چــه زهــر . ردیــگ یخــو مــ یآن

ــ  ــ. چــون عســل نیریهمچــون هالهــل چــه ش ــ  نیهم ــه پ ــ شیطــور در فکــر ب ــه  یم ــت ک رف
. بــاور نکــرد دیــد یرا کــه مــ يزیــچ. آن مغــازه نیتــریجلــوتر، بــه و یکمــ دیــچشــمش چرخ

چشـمانش را تنـگ   ! کـه هسـت   سـت ین يزیـ چ آنشـود   یمـ  دهیـ کـه د  يزیـ آن چ شهینه هم
ـ نزد یتر کرد و فاصله اش را کمـ  توانسـت بـه چشـمانش شـک کنـد       ینمـ  گـر ینـه د . تـر  کی

بــازو در بــازو و شــانه بــه . شــناختش یکــه خــوب مــ يدســت در دســت دختــر. خــودش بــود
ـ     کی ریشانه ز توقـف   يمغـازه ا  نیتـر یزدنـد و گـاه گـاه در مقابـل و     یچتـر دو نفـره قـدم م

 نیـ تحمـل ا  گـر ینـه د . شـان گرفتـه بـود    يگونـه بـاز   نیـ بود کـه ا  ییایچه دن نیا. ندکرد یم
ــی ــت یک ــرا. را نداش ــاف  يب ــود یامــروز ک ــوف يحــرف هــا  دنیشــن. ب بــه قــدر الزم   یرئ

 .نو را نداشت یانتیتحمل خ گریکرده بود د نشیسنگ
 

ــ بــا ســاله اش، بــه حرمــت  يو انــد ســتیب یه راه افتــاد بــه حرمــت دوســتفاصــله دنبالشــان ب
ــه ا ــا شــک يخواهران ــه ب ــدا. داشــت بایک ــده ها يص ــ شــترین شــانیخن ــبش م ــر قل ــه . زد یب ن

ــرید ــت  گ ــت نداش ــ. طاق ــام   یگوش ــازار ش ــات از ب ــا مکاف ــامش ک  یاش را ب ــه ن ــک ــود  فی ب
ــب ــماره   رونی ــد ش ــد و تن ــک يآورد و تن ــ بایش ــ. ترا گرف ــت با یم ــدانس ــم   دی ــمِ ک ــک  کی

 دیــو بگو ردیــرا در دسـت بگ  یبـا آن دســتان کـم تــوانش گوشــ   بایصــبر کنـد تــا شــک  قـه یدق
ـ ا. يدار یتو باز دست از سـرم بـر نمـ    ـ ا ایـ اصـال گو . اش بـود  شـه یکـار هم  نی سـالم   یمـدل  نی

 ]font. [/دیشن یگنگ بابک و آن دختر را خوب م يزمزمه . کرد یم

 .يدار یتو دست از سرم بر نم باز

ـ از ا. دیـ چیبـود کـه در گوشـش پ    بایشـک  يصدا ـ    نی بـودن او بغـض در    ینـ یب شیهمـه قابـل پ
داد کــه  یبــود تــازه مغــزش بــه او فرمــان مــ دهیرا شــن شیحــاال کــه صــدا. نشســت شیگلــو



@donyayroman 451 

بـاز در گوشـش    بایشـک  يصـدا . چـه بـا او تمـاس گرفتـه بـود      ياصـال بـرا  . اشتباه کرده اسـت 
 .دیچیپ

ـ تـو ا  یفــوت هیـ الاقـل   ؟یسـ یطـور صــم و بکـم وا   نیهمـ  يبابـا زنـگ زد   يا صــاب  یگوشـ  نی
 . يدار يو مرض مردم آزار یمونده ات بکن بگم مزاحم

ــده ــت خن ــک. اش گرف ــ  بایش ــا پ ــا کجاه ــود شیت ــه ب ــدا . رفت ــا ص ــده  يام ــک و آن  يخن باب
 يدر کســر. گذاشــت یدســت مــ يدســت رو دیــنبا. دختــرك خنــده را از لبــانش محــو کــرد

 .ش خطور کردبه ذهن يفکر هیاز ثان

 گرده؟یبر م یبابک ک بایشک

 .بلند شده بود بایشک غیج غیج يصدا حاال

 سالمت کو؟ نمیهان؟ اصال بب يبا بابک چکار دار دهیبر سیگ يِدختر

 .داد یجواب نم یگرفت درست و حساب یبود و تا حالش را نم بایشک

 .خودت یارزون بابک

 :سخت بود اما گفت شیبرا. را بست و بغضش را پنهان کرد چشمانش

حـاال  . بـه مامـان و بابـا بـزنم     يسـر  هیـ خوام بدونم اگه بابـک برگشـته امـروز بـرم خونـه       یم
 انه؟یبگو برگشته 

ــش ــلرز فک ــگو. دی ــوال    ای ــدرش را در ح ــازگردد و پ ــه ب ــه خان ــت ب ــد داش ــا قص ــل  یواقع آغ
ــا شــهیگوســفندها و مــادرش را همچــون هم  يکــه همچــون الهــه هــا نــدیچــاه آبشــان بب يپ

بـاور کـرده بـود بنـد بنـد حـرفش        بایشـک . زنـد  یلبخنـد مـ   شیـ سطل بـر دوش بـه رو   نانوی
 .داد یعذابش م شتریب نیرا باور کرده بود و ا

 یدلـم بـراش مـ   . طـول بکشـه   تشیتـا آخـر هفتـه مـامور     دیکـنم شـا   یفکر م ومدهیهنوز ن نه
ــاون وقــت با یکــرده اون جــا کــار و خســتگ یچــه گنــاه یطفلکــ. ســوزه ــب دی ــد ادی ــ دنی  هی

 .تونه تکون بخوره یچوب خشک که نم
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 ریــو ز سیمهــد يبابــک دور بــازو يبــه دســتان قفــل شــده . شــد بــه جلــو دهیکشــ نگــاهش
 .دیلب غر

 .هم داره یتیمامور چه

 .اَه گهیفرزانه؟ بلندتر حرف بزن د یگفت یچ

 :را جمع و جور کرد و گفت خود

 ؟یازش بپرس یزنگ بزن يخوا یبرنگشته؟ م یمطمئن

 .حاال رنگ تعجب گرفته بود بایشک يصدا

 شده فرزانه؟ یچ

 .آمد یهشدار به حساب م ینوع بایسوال شک. کرد یرا خراب م زیهمه چ داشت

 دهیبــارون مــوش آب کشــ نیــا ریــقــدر ذهنــت پرکــاره؟ قطــع کــن ز نیــچــرا ا. بابــا یچــیه
 .شدم

 :و گفت دیخند بایشک

 .خودت قطع کن. من زنگ زدم که قطع کنم مگه

ــخند ــا  دی ــو ب ــ کی ــداحافظ گوش ــرد یخ ــع ک ــاز ا. را قط ــاز  نی ــه ب ــوش و گرب ــش  يم خوش
 يسـرنخ الزم داشـت تـا دسـت و پـا      یکمـ . خواسـت دنبـال شـان بـرود     یهنـوز مـ  . آمده بود

ـ نگـاهش موشـکافانه بـه آنهـا بـود کـه بابـک دسـت در ج        . بابک را ببندد کـرد   شیپـالتو  بی
ــ ــاش را ب یو گوش ــت. آورد رونی ــده اش گرف ــر . خن ــمگ ــک یم ــد ش ــدن بایش ــه . باش ــه ک البت

ــه شــک دیــگرفــت با یاگــر بــا بابــک تمــاس نمــ. خــودش بــود . کــرد یبــودنش شــک مــ بایب
 .کرد زیرا ت شیگوش ها

 ...چقدر خسته ام یدون یآره نم... زمیعز سالم

 ...مکث یکم

 صدا؟ نیا
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. کــه ناخودآگــاه بــر لبــان فرزانــه نقــش بســت يمکــث و مــن مــن بابــک و لبخنــد یکمــ بــاز
ــازجو  بایشــک ــود طــرفش را ب اش را خــراب  یجــواب بابــک امــا خوشــ. کنــد ییخــوب بلــد ب
 .کرد

ـ  ســتمیالبتـه تنهـا ن  . قـدم بــزنم  یکمـ  ییتـو تنهــا  اومـدم  ـ فاصــله هـم   نیـ از ا یحت کنــار  ادتی
 .منه

 يبابـک دوسـتش را احمـق فـرض کـرده و بـا حـرف هـا         نکـه یاز ا. در هـم رفـت   شیها اخم
ـ  اجـازه   ایـ نـده بـود چـه کنـد؟ او را رسـوا کنـد       ما. بـود  یکـرد عصـبان   یقشنگ خود خامش م

ـ   بایبدهد شـک  بـا  . سیبـه سـمت مهـد    دیـ نگـاهش چرخ . نـامزدش ببـرد   انـت یبـه خ  یخـود پ
ــبان ــازو تیعص ــک و از ز شیب ــت باب ــرا از دس ــقانه اش ب ری ــر عاش ــچت ــ رونی ــود و  دهیکش ب

 .دیلب غر ریز. داشت یباران قدم بر م ریهمچون او ز

شـو   سیبـارون خـ   ریـ کنـه بـه جهـنم ز    یعشق مردمو قُـر زده حـاال قهـرم مـ     تهیعفر يِدختر
 .دلم خنک شه

جــا بــود و بــا  نیــدلــش ا. اش کــرد یحرصــ شــتریب سیســر بابــک بــه جانــب مهــد چــرخش
 شیحـاال رسـوا   نیخواسـت همـ   یدلـش مـ  . هـم صـحبت شـده بـود     بایبـا شـک   نیدروغـ  یقلب

 یلــیدلــش خ. ران بزنــدمــرد هوســ نیــگــوش ا ریــخواســت بــرود و ز یاصــال دلــش مــ. کنــد
ــایچ ــ زه ــرا  یم ــه در آن ش ــت ک ــدن طیخواس ــود یش ــه . نب ــه باش ــتناز باش ــک ب گف ــتریباب  ش

 .دییسا یهم م يرا رو شیاز خشم دندان ها. شده بود يکفر

 .تو هم مراقب خودت باش. مراقبم زمیعز باشه

ــاق گــرید ــ. تحملــش را نداشــت گــرید. دیرا نشــن شیحــرف هــا یب ــنفهم یحت بابــک چــه  دی
 .از معشوقه اش برآمد ییدلجو یکرد و در پ یخداحافظ بایوقت با شک

 زم؟یعز یبهش گفت چرا
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حـاال بابـک مانـده بـود و     . بـود  بایبابـک بـا شـک    يبـه صـحبت هـا    سیواکنش مهـد  نیاول نیا
ــر لحظــه از ســو  یدســتان ــه ه ــ دهیکشــ ییک ــه ا. شــد یم  يو لحظــه ا بایشــک ياز ســو يلحظ

 . سیاز جانب مهد گرید

 نیــکــنم واال خــودمم از ا  یباهــاش مــدارا مــ   نیهمــ يفقــط بــرا  سیمهــد ضــهیمر اون
 .خسته شدم تیوضع

 ابــانیعـرض خ . گــوش دهـد  سیآرام کـردن مهـد   ينمانـد تـا بــه اسـتدالل بابـک بــرا     گـر ید
ــ ــ  یرا ط ــرد و از او و ب ــا یک ــتیاش گر ییوف ــر و    . خ ــته ت ــاال خس ــود و ح ــته ب ــرش خس فک

 .ناتوان تر شده بود
 

ـ بهـت و ح  انیـ بـاران در م  ينـوازش هـا   ریـ ز يرو ادهیـ از چنـد سـاعت پ   پـس  سـارا بــه   رتی
. از او ســر بزنــد بــه حمــام پنــاه بــرد يهــر اقــدام عجوالنــه ا نکــهیخانــه بازگشــت و قبــل از ا

ــا گو ســتهیرا گر ریتمــام مســ ــود ام ــب ــا ای ــاشــک را پا نی ــا د یانی ــود و ب ــنب ــاز  بایشــک دنی ب
کـف حمـام ولـو    . شـد  یکـه چشـمانش بـاز نمـ     سـت یردوش آنقـدر گ  ریـ ز. چشمانش پر شد
و لـرز بــه دنبــال   هیــبغــض و گر انیـ در م. سـرش کــرد  لیــدســتانش را حا یشـد و بــا بـدبخت  

کــه  دیرســ جــهینت نیــهــم بــه ا تیــرا حــل کنــد و در نها بایبــود تــا مشــکل شــک يراه چــاره ا
 .کند يریگ میاش تصم ندهیآ يبازگو کند تا او خود برا بایشک يماجرا را برا

از مقابـل چشـمان متعجـب و    . داد ینـه را نشـان مـ    يواریـ آمـد سـاعت د   رونیـ حمام کـه ب  از
همچــون  زیــن بایشــک. و بــه اتــاق مشترکشــان پنــاه بــرد خــتیپرسشــگر ســارا و مســعود گر

ــخت ــپر یاو روز س ــود  يرا س ــرده ب ــزیف. ک ــا یوتراپی ــه    شیه ــت و او را ب ــه داش ــوز ادام هن
پـــر تـــنش در  ياز گذرانـــدن روز کـــرد و حـــاال او پـــس یشـــدت خســـته و فرســـوده مـــ

ــ ــق آرم یآرامش ــمطل ــود دهی ــرد  . ب ــاز ک ــر ب ــش س ــاز بغض ــ. ب ــت و   یب ــمتش رف ــه س ــدا ب ص
بـــه  یو بـــا ســـر درد و ســـوزش چشـــم بـــه خـــواب رفـــت و حتـــ دیاش را بوســـ یشـــانیپ
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ــاز      ــا صــبح چشــم ب ــود جــواب رد داد و ت ــده ب ــرا خوان ــه شــام ف ــه او را ب درخواســت ســارا ک
ـ ب وابصبح زودتر از همـه از خـ  . نکرد  ادیـ افتـاد بـاز    نـه یینکـه نگـاهش در آ   یهمـ . شـد  داری

ــد ــت  روزی ــد. در ذهــنش جــان گرف ــک، مه ــده ها سیباب ــانیو خن ــودش  . ش ــه خ نگــاهش ب
ـ . پـف کـرده بـود    هیـ کـه از شـدت گر   یدوخته شد بـه چشـمان    یرئـوف  ادیـ خـودش افتـاد    ادی

الاقــل  ترفــ یمــ دیــبا. نمــود یمــ اهیدر اطــرافش ســ زیــهمــه چ. توزانــه اش نــهیو آن نگــاه ک
ــروز را با ــام ــ دی ــت یم ــوا . رف ــش ه ــ  يدل ــتان را م ــت یکوهس ــ . خواس ــردا م ــت  یف توانس

ــرا ــردد و ب ــک يبرگ ــ بایش ــک ب ــا بگو یاز باب ــوف ــر . دی ــب ت ــان مناس ــردا زم ــرا يف ــود ب  يب
ــرا. شکســتن دوســتش ــروز با شــهیشکســتن هم يب ــود ام ــت ب ــوق ــ دی ــم  یم ــل ک رفــت و اق

ــ  ــودش را م ــاخت یخ ــه ا. س ــرا  ينام ــاه ب ــت  يکوت ــارا نوش ــ س ــد یو راه ــوا. ش  يدر آن ه
ـ  . نـد یرنـگ غـم نگـاهش را نب    یبـه چشـم زد تـا کسـ     یآفتـاب  نـک یع یباران بـرد کـه    یتـازه پ

لبخنــد . زننـد  یمـ  یآفتـاب  نـک یاسـت کـه ع   شـان یپنهـان کـردن رنـج ها    يآدم هـا حتمـا بـرا   
ـ ا. شـد  یبـاز بـدون چتـر راهـ    . نداشـت  ییخودنمـا  ينـا  گـر ید زیـ ن نشیغمگ  یروزهـا حتـ   نی
. بــه ســوباتان چشــم بــاز نکــرد دنیتــا رســ. آورد ینفســش را بنــد مــ زیــچتــر ن ریــز يفضــا

 .ییوفا یهمه ب نیآمد از ا یچشم و دلش به هم م

 ...میدیرس خانم

ــم ــان داد  چش ــر تک ــود و س ــه ا. گش ــب ــ نی ــکل م ــد  یش ــار کن ــش را مه ــت بغض ــول . توانس پ
 نیــاصــال ا. دیــبار یبــرف مــ شــهیمثــل هم. شــد ادهیــپ نیراننــده را پرداخــت کــرد و از ماشــ

ــ   نیهمـ . نداشـت  يزیــکوهسـتان جـز مــه و بـاران و بـرف چ      یســکوتش بـود کـه او را آرام م
ـ بـرف بـر ز   يقـژ قـژ نالـه هـا     يصدا. کرد . آشـکارا لبخنـد را بـر لبـانش نشـاند      نش،یپـوت  ری

ـ  کیـ بعـد از  . تازه شـد  روز قبـل در شـهر هرچـه    . پوسـت انـداخت و نـو شـد     يقـرار  یروز ب
ــز ــود    ری ــده ب ــته نش ــود شس ــدم زده ب ــاران ق ــا  . ب ــاال ب ــا ح ــام ــوا  کی ــاه از ه ــنفس کوت  يت

ــهیکوهســتان روحــش جــال  ــود افت ــاد . ب ــه راه افت ــت و ب گــل نســاء از آن . ســر جــاده را گرف
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ــل ــرا ي هفاص ــ  شیدور ب ــالم م ــتاد یس ــدا  . فرس ــا ص ــت و ب ــانش گرف ــتانش را دور ده  يدس
 .کرد شیبلند صدا

 ...نساء من برگشتم گل

ـ ا بـه  حـس اسـتحکام کوهســتان   . ابــدیداشـت تـا قــدرت رفتـه اش را بـاز      ازیــکوهسـتان ن  نی
ـ      . منتقل شده بود زیبه او ن  ازیـ ن نـک یبـه ع  نجـا یا. دیـ د یحـاال چشـمانش خـوب همـه جـا را م

ــت ــایا. نداش ــ  نج ــاب نم ــت ینق ــایا. خواس ــودش  نج ــود و خ ــودش ب ــایا. خ ــرو نج را  شیآب
بـا فـراغ بـال دسـتانش را از     . نبـود  يزیـ چ گـر یو پـف چشـم کـه د    يکبود کرده بودند کبـود 

 .دیکش ادیهم گشود و باز فر

 ...سالم

 ...سالم... سالم... سالم

ـ  يکوهسـتان چـه سـخاوتمندانه جـا    . تـر شـد   قیعم لبخندش  مشیسـالم سـه سـالم تقـد     کی
چـه   دیـ دانسـت با  یحـاال مـ  . محکـم تـر شـد و سـرش برافراشـته تـر       شیقدم هـا . کرده بود

 یمــ نشیــاگــر بابــک زم یحتــ. کــرد یگرفــت و بلنــدش مــ یرا مــ بایدســت شــک دیــبا. کنــد
او . اش یالنــگ نــزده بــود بــه زنــدگ     یمگــر رئــوف . مگــر خــودش برنخاســته بــود   . زد

 یهــم مــ بایپــس شــک. شکســته، امــا برخاســته بــود یبــا روحــ یزخمــ یبــا دلــ. برخاســته بــود
تــا ابــد  يزیــاســت اگــر بــر نخ نیهمــ یخاســت زنــدگ یبــر مــ دیــبا. توانســت یمــ. توانســت

ــود یخــواه ریــگ نیزمــ ــاتیه ایــگو. تنــد تــر شــد شیقــدم هــا. ب ــه عصــب  یذهنــ جان اش ب
ــا ولــع  اطشــانیقــدم در ح. تنــدتر، تنــدتر بــرو ،داد تنــدتر یفرمــان مــ شیپاهــا گذاشــت و ب

ــه مشــام فرســتاد  ــه را ب ــ یهمچــون غربتــ. عطــر خان خنــده اش را  نیــکــرد و ا یهــا رفتــار م
 یخانــه مثــل زمــان. اش شــده بــود یباعــث شــرمندگ شــهیمثــل هم هیســم. کــرده بــود شــتریب

ـ      نیـ بـه حـال ا   يفکـر  دیـ با. شـد  شـتر یلبخنـدش ب . کـرد  یبود کـه مـادرش آن جـا را اداره م
خودشـان و   يخانـه   ریبـا آن شـکم برآمـده اش مـدام مسـ      هیکـرد تـا سـم    یمـ  شینبودن ها
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ــد  ــز نکن ــم . او را گَ ــد و س ــت هیمحم ــد   یدوس ــرده بودن ــام ک ــش تم ــرار  . را در حق ــود ق ــا خ ب
ــت در  ــگذاش ــه د  نیاول ــت ب ــانیفرص ــرود و از ا دارش ــب ــوع   نی ــه ن ــان ب ــت ش ــه زحم  یهم

 . کند یقدردان
 

ـ  یراه را کـج کـرد و اول سـراغ    سر ـ  یاز ت  هیکوچـک سـم   يگـل گرفـت و بعـد بـه خانـه       یت
ــود  يخانــه ا. و محمــد رفــت  يبــا چــوب هــا. کــه محمــد بــا دســتان خــودش آن را ســاخته ب

امــا . علــق بــه خودشــان بــود شــادمان بــودکــه مت ياز داشــتن خانــه ا هیســم. و کاگــل یجنگلــ
بــه خــاطر داشــت کــه خــود را . محمــد را يداشــت آن نگــاه شــرمنده  ادیــفرزانــه خــوب بــه 

ـ   یکوچـک و کـاگل   يبه خـاطر آن خانـه    بـا  . دلـش خـوش بـود    هیامـا سـم  . کـرد  یشـماتت م
ــه   ــان خان ــاگل يهم ــود  یک ــوش ب ــود   . دل خ ــوش ب ــدش خ ــدرِ فرزن ــرش، پ ــار همس . در کن

ــس عم ــینف ــ یق ــرده  دیکش ــدم در ح  يو ن ــار زد و ق ــانیدر را کن ــت اطش ــارها. گذاش  يحص
بــود کــه بــه  دیــو منضــبط بع یاز محمــد وسواســ نیــداشــت و ا ریــبــه تعم ازیــن ایــگو اطیــح

ــا ــ يکاره ــه اش رس ــد یدگیمردان ــ . نکن ــول داد در اول ــود ق ــه خ ــرا نیب ــت ب ــتعم يفرص  ری
 .کمک کند هیحصارها به محمد و سم

 ؟يخوا یخونه مهمون نم صاب

ــ ــه  يداص ــم يزمزم ــل هم هیس ــهیرا مث ــن  ش ــل ش ــفندانش   . دیاز آغ ــان گوس ــه ج ــانش ب ج
ـ    . بسته بود قبـل از  . کـرد  یصـاحب بـه آن هـا محبـت مـ      کیـ از  شیدوسـت شـان داشـت و ب

ــهیا ــودش د نک ــخ ــد و ا    دهی ــاهر ش ــه ظ ــر فرزان ــده اش در نظ ــکم برآم ــود ش ــش ــث  نی باع
 .لبخند بر لب نشاند و به سمتش رفت. خنده اش شد

 آره؟ يدیمحمدو دور د چشم

 :تازه کرد و گفت یگذاشت نفس نیزم يرا رو ریسطل ش هیسم

 .بارم رمضون هیشعبون  شهیهم. حرف حرف اون باشه دیکه نبا شهیهم
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 :برداشت و گفت نیزم يسطل را از رو نیدلنش یبا اخم فرزانه

 .چشمت ابرو يجرات داره به مرغ کرك روستا بگه باال یمنکرش لعنت ک بر

ــ ــ نیهم ــت یرا م ــبح دل انگ. خواس ــدر آن ص ــ زی ــم یبرف ــ هیداد س ــه در   یرا م ــت ک خواس
ـ و  چـد یکوهسـتان بپ  مثـل همـان وقـت هـا کـه حامــد و      . را در وجـودش زنـده کنـد    میقـد  ادی

ــد و ســربه ســرش مــ یمحمــد توطئــه مــ ــ ییضــربه هــا. گذاشــتند یکردن ــ یکــه پ ــه  یدر پ ب
 .خورد باعث شدت گرفتن خنده اش شد یم شیپشت و بازو

 ...يکبودم کرد يوا يا... هیسم ببخش

 :کوتاه از او فاصله گرفت و گفت ییبر چهره انداخت و با گام ها یاخم هیسم

 .نیذارم کف دستش حاال بب یبرگشت م یحساب اون حامدم وقت. حقته

دوســت  يخــود را بــه او رســاند دســت دور بــازو ریاز شــ زیــلبر یآرام و ســطل ییقــدم هــا بــا
 :گوشش زمزمه کرد ریاش کرد و ز یعصبان

کاســه بــوده، پــس منــو  هیــ يدســت تــون تــو شــهیتــو و حامــد هم!! یگــ یکــه راســت مــ تــو
 .رنگ نکن

 . ها یبچگ یپر گرفته بود پ ایدلش گو. شد شتریب هیسم لبخند

 حالش چطوره؟ بایشک... ورا نیا از

 :فرستاد و گفت رونیرا ب قشیعم نفس

 .ستیهم بد ن بایشک. و برگردم رمیبگ ژنیاکس نجایاومدم ا. شهر نفس کم آوردم تو

 .لب زمزمه کرد ریسست شد و ز هیسم يها قدم

 ست؟ین بد

ــوزاد طینگــران کــردنش در آن شــرا. گرفــت دهیرا نشــن حــرفش ــه  يکــه ن در راه داشــت ب
ــه ا چیهــ ــه گذاشــت و خــودش ن يرا رو ریســطل شــ. نبــود يوجــه کــار عاقالن ــپل همانجــا  زی

 .زد یسطل نفس نفس م ینیاز سنگ. نشست
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. یدنـده هسـت   کیـ قـدر   نیـ دختـر تـو چـرا ا    ؟ياریـ ب نجـا یتـا ا  نـو یا ییتنهـا  یخواسـت  یم تو
ـ اصـال بب . سـت یتو و بچـه خـوب ن   يبرا نیبار سنگ نیا ـ ا نمی  دیـ محمـد کجاسـت کـه تـو با     نی

 هان؟ یگوسفندارو بدوش ریش يبر

 :و گفت دیرا کش شیپالتو ي هیقیاو  تیتوجه به عصبان یب هیسم

 .سوال جواب ندارم يتو حوصله  میبر ایب

 :نگاهش کرد و گفت خندان

 .تنهاست بایشک. گهیوقت د هیباشه . برگردم دیبا

 :هم در کنار او هوار شد و غم زده گفت هیسم

 امیــخــواد ب یدلــم مــ. ســتیبچــه خــوب ن يبــرا گــهیم. اونــور نــرم نــوریا ادیــگفتــه ز دکتــرم
 ...اما بایشک دنید

ـ   يو لبخنـد  دیشـکمش کشـ   یبرآمـدگ  يانـداخت و دسـت رو   ریـ را بـه ز  سـرش  هــوا  یکـه ب
 .و نگاهش کرد دیفرزانه هم خند. لبانش نقش بست يرو

 شد؟ یچ

 :برد و گفت ادیرا از  بایشک دنیند یناراحت هیسم

 .خوره یم تکون

 یزنــدگ هیجمــع دخترانــه شــان الاقــل ســم نیــاز ا. کــرد یفرزانــه هــم شــاد نگــاهش مــ حــاال
ــرا نیــداشــت و ا یخــوب ــود شیب ــا احت. خوشــحال کننــده ب  یبرجســتگ يرو اطیــدســتش را ب

ــ هیگذاشــت و ســم هیشــکم ســم ــه   یهــم ب ــه چشــمش دوخــت و دســت او را ب صــدا چشــم ب
کـه ناگهـان   . بودنـد  تـه هـر دو در سـکوت بـه هـم چشـم دوخ     . کـرد  تیجانب کـودکش هـدا  

 :و گفت دیخند زینگاه فرزانه ن

 .خوره یتکون م داره

 :و گفت دیمحجوب خند هیسم
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 .بره یبچه رو حس نکنه خوابش نم ياگه تکون خوردنا گهیم. محمده یشگیهم کار

 :و گفت دیاو را در آغوش کش فرزانه

 . بچه ات باش يبچه و بابا مراقب

 .گوشش زمزمه کرد ریز هیسم و

 ...هستم

 :و گفت دیکش رونیرا از آغوش ب او

 ن؟یسطل سنگ نیا با

 :افتاد و گفت ریبه ز هیسم سر

 .دنیکش یزبون بسته ها درد م. تونستم صبر کنم تا برگرده ینم. نبود حمدم

 :متفکر نگاهش کرد و گفت فرزانه

 محمد کجاست؟ مگه

 .شد دهیکش یبرف يشد و به سمت جاده  گنیغم هیسم نگاه

 ریـ رو تعم یاز اهـال  یکـ ی يبـاال، سـقف خونـه     ينـاجور شـده، رفتـه روسـتا     یمـون کمـ   وضع
 .ستیزمستون که کار ن اهیسر س. رهیدست و بالمونو بگ یپول هیکنه بلکم 

ــه ــت  ب ــرو رف ــم . فکــر ف ــا س ــق ب ــود هیح ــا. ب ــاد  نی ــردان آب ــر م ــکل اکث ــود يمش ــا. ب و  زییپ
 .آمدند یبر نم یزندگ یشدند و از پس خرج یم کاریشد ب یزمستان که م

 :دوستش گذاشت و گفت يبر شانه  دست

. محمــد مــرد کــاره. ســتیبــرات خــوب ن مســائل نکــن نیــتــو خودتــو نگــران ا. بزرگــه خــدا
 .ذاره به تو و بچه بد بگذره ینم

 :باز شد و گفت هیسم لبخند

دسـتاش  . نشسـتن نـداره   ينـا  یخونـه از خسـتگ   ادیـ امـا شـبا کـه م   . هیـ محمدم مرد زندگ آره
 .همه تاول زده فرزانه
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خواســت ســر بــه تــن مردهــا  یبــود کــه مــ هیهمــان ســم نیــا. خنــدان نگــاهش کــرد فرزانــه
 . قرار شده بود یتاب و ب ینباشد اما حاال از تاول دستان همسرش چه ب

مـرد کـه ذهـنش بـرا زن و بچـه اش تـاول نزنـه کـه         . سـت یکه دستش تاول نزنـه مـرد ن   مرد
شـو بـه تـو     یتـاول هـا مردونگـ    نیـ محمـد داره بـا ا  . محمـدو نخـور   يتـو غصـه   . سـت یمرد ن

 کمه؟. کنه یثابت م

ــه ــود  البت ــم نب ــه ک ــم . ک ــه س ــه ک ــا هیالبت ــ نی ــرد را م ــد و  . ســتود یم ــر ش ــراخ ت ــدش ف لبخن
 .نگاهش عاشق تر

گفـت چـه خوبـه کـه دسـتام تـاول        یمـ  شـب ید. زنـم  یهر شب تاول دستاشـو پمـاد مـ    خودم
ـ  یمـ  ــ . رهیــم ادمیــدردام  یزنــ یتــو بــرام پمــاد مـ  یزنــه آخــه وقت  یفرزانـه، همــه اش فکــر م

ــونم الل از رو ــه زب ــقف ب اون يکــنم نکن ــهیس ــا افت ــن چــه خــاک . نییپ ــو ســرم  یاونوقــت م ت
 .زمیبر

از . خوشـبخت بودنـد بـا هـم    . شـکل لمـس نکـرده بـود     نیـ را تـا بـه حـال بـه ا     هیسـم  ینگران
امــا خوشــبخت . و چنــد تــا گوســفند یکــاگل يخانــه  هیــداشــتند و  نیتکــه زمــ کیــ ایــدار دن

 یاو کــه کــودک يبــرا جــانیهمــه ه نیــا. کــرد یقــرارش را آرام مــ یدوســت بــ دیــبا. بودنــد
 .در راه داشت خطرناك بود

 یاصــطالح در زبــان محلــ نیــا( یمحمــد چــه دار واچـوک  نیــا یرفتــه تــو بچگـ  ادتیــبابـا،   يا
ولمـون کـن   . بگـو محمـد الـه محمـد بِلـه      یبـود؟ حـاال تـو هـ    ) راست باال رفـتن  واریاز د یعنی

 .تو رو خدا

 .بد رگ بودفرزانه هم مثل خودش بدلج و . شد شتریب هیسم ي خنده

 باال؟ ياینم

 :نگاهش کرد و گفت خندان

 .بهت بزنم يسر هیسمت اومدم تا قبل رفتن  نیا از
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 .از او به پا خاست تیبه تبع زین هیو سم برخاست

ــه شــک. کــنم ینمــ اصــرار ــبرســون و بگــو ا بایســالم منــو ب ــبچگ يهمبــاز نی پــامو بســته  تی
 .دنشید امیده ب یاجازه نم

 :و گفت دیخندان لبش را به دندان گز فرزانه

 .بتایوامص... اونم پشت سر شوهر بت،یغ

 ینمــ زیــخــودش ن. داشــت ازیــن يکولــه بــار خنــده و شــاد نیــبازگشــت بــه ا يبــرا. دیــخند
 یخبــر همراهــ یبــ زیــن هیســم. در انتظــارش اســت زیــچــه چ بایدانســت در برخــورد بــا شــک

 :و گفت دیسرخش کش يدست بر گونه . کرد  یاش م

 بمونم؟ شتیتا برگشتن محمد پ يخوا یم

 :نگاهش کرد و گفت الیخ یب هیسم

 . اون تعارفا بود از

قــرار  تیگــاه در برخــورد بـا دوســتانش در معــذور  چیهــ. بــاال انـداخت  يهــم شــانه ا فرزانـه 
 .دل بودند با هم کی. گرفت ینم

 .گهید تعارفه

 :و گفت دیگونه اش را بوس هیسم

 ...به امان خدا برو

 .دیاو را تنگ در بر گرفت و بوس فرزانه

 .گردم یبرم يخودم به زود یخواد به خونه سر بزن ینم گهید

 :با اخم نگاهش کرد و گفت هیسم

 .ایکن یکُرکم م يباز دار. هیناصر يگه خونه انگار کاروانسرا یم نیهمچ
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ــخند ــه    دی ــس از تجرب ــت و پ ــوش گرف ــاز او را در آغ ــ يو ب ــدن کی ــ  ای ــوب راه ــس خ  یح
ـ     .شد را بـه کوهسـتان وام    شیدردهـا  ایـ گو. سـبک شـده بـود    ایـ گشـت گو  یحـاال کـه بـاز م

 .داده بود
 

ــ ــدا. بــود نیامــام حســ  يرغالمــایاز پ یرجبعل داشــت کــه آدمــو مســحور     یــیرایگ يص
ــ ــوز نوحــه ا. کــرد یخــودش م ــه در رســا يهن ــام يک ــه  یدعلی ــود و ب ــده ب . داشــتم ادیــخون

ـ تم وارویـ د يداشت علم گوشه  ـ      یمـ  زی زنـگ صـداش   . خونـد  یکـرد و بـرا خـودش نوحـه م
داد  یمحمــد اجــازه مــ يهــاالبتــه اگــه غرغر. دیرســ یاز اون فاصــله هــم خــوب بــه گــوش مــ

ــا از صــدا ــپ يت ــا رســ. بشــم ضیمحــل مســتف رغالمی ــه ح دنیت مســجد محمــد مــدام از  اطیــب
ـ و گر هیسم هـم   هیسـم  ي هیـ مونـده بـودم آخـه گر   . هـاش گفـت و اعصـاب نذاشـت بـرام      هی

ــاراح ــم  یتن ــو روش بگ ــا مگــه جــرات داشــتم جل ــ. داره؟ ام ــه از دور د یرجــب عل ــک  دمونی
 .سمتش میادا زد بر

 .جان قربان نجایا دیایب... يجوانان آباد... يجوانان آباد... آ

ــ . ســمتش میرفتــ خنــدان تــو آســمونا  نیهمــون جــوان خطــاب شــدن باعــث شــده بــود همچ
ـ   داشــت اون ... سـمت علـم   دیـ نگـام چرخ . میاومـدن هــم نداشـت   نییکـه قصـد پـا    میپـرواز کن
ـ  زیـ روشـو تم  يفلز يطاووس ها ـ ا. کـرد  یم دسـتش  . بـود  هیعلـم راسـت کـار بـرادر سـم      نی

ذاشـت رو دوشـش    یعلمـو کـه مـ   . زور و قـوت بـود   يهرز رفته بـود رو خـواهرش امـا خـدا    
ـ      تیـ گفـت کـه جمع   یمـ  نیحسـ  نیاون قـدر حسـ    نیــا ایـ گو. شـد  یهـم باهـاش هـم صـدا م

ـ     ییلـو یون علـم چندصـد ک  تحمـل وزن ا  یشکل . شـد پرکـاه   یشـد و مـ   یبـراش راحـت تـر م
سـبز   يبـا یکـه بـا خـط ز    یمشـک  يو پارچـه هـا   دیـ چرخ یمـ . دیـ چرخ یاون وقت بود کـه مـ  

اون پارچــه هــا رو ســال قبــل آقــابزرگ . خــورد یمــ ونشــده بــود تــو هــوا تکــ يچــرخ کــار
ــرا علــم بــدوزن  ــود تــو شــهر ب  ياب هــاکتــ ينوشــته هاشــو خــودش از تــو. ســفارش داده ب
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ـ یچـه شـورش اسـت و خ    نیـ بـاز ا . شعرش درآورده بود دونسـتم   یکـه مـ   گـه ید يشـعرا  یل
ـ اگه آقابزرگ خودشـو تکـون بـده ب    نوشـته  . نییپـا  زهیـ ر یشـعر از سـر و روش مـ    تیـ ب تی

ـ اوسـتا ممـد خ   روها رقـص   الیـ از فکـر و خ . هـم شـده بـود    يا کـه یچـه ت . چـرخ زده بـود   اطی
 :دوتا پارچه داد دست منو محمدو گفت. دست دادم یبا رجب عل رونویعلم اومدم ب

 .روستاست نیا يآبرو. دیریخاکاشو خوب بگ باباجان

 .کرده علم زیبه تم میسمت شروع کرد هیو هر کدوم از  میگفت یچشم خندان

ـ . داشـت  ییبـاال  گـاه یتو فرهنگ مـردم جا  علم بـه   يمـردم کـار  . یجـور مـروت و مردانگـ    هی
ـ و غر بیـ عج يفتواها و  یداشـت علمـو نشـان بزرگـ     یاعتقادشـون بـر مـ   . نداشـتن علمـا   بی

ـ    یمردونگ کـردن   یمـتهم شـون مـ    نکـه ینداشـتن بـه ا   يکـار  گـه یدونسـتن د  یبـدونن کـه م
ـ ا. ذاشـتن  یصـاحب علـم احتـرام مـ     بـه فقـط  ! مـردم  دنیپرسـت  یعلـم نمـ  . یبه علم پرست  نی

ــه پرســت ــود ن ــ نیواســه همــ. دنیاحتــرام ب ــا م ــود فقــط پهلوون ــرفــتن ز یب ــا بلنــدش  رشی ت
 .حرمت داشت برا خودش. کنن

 .کنم یعلمو بلندش م ریبرم ز یروز دست م هی خودم

ـ . دمیسسـت شـد و دسـت از پـاك کـردن علـم کشـ        دستام . لبخنـد مسـخره اومـد رو لـبم     هی
اون قــدر بــد نگــاش کــردم کــه . خواســت علــم بلنــد کنــه چــه حرفــا یمــ ونیــغل یمحمــد نــ

ـ   یچ دیخودش فهم همـون طـور کـه علمـو پـاك      . رفـت تـو هـم   اخمـاش  . گـذره  یتو سـرم م
 :کرد گفت یم

 ...نیبب حاال

ــنم د امــروز ــ گــهیاعصــاب نداشــت و م ــ یحرف ــرا م ــزدم دروغ چ ــارم  دمیترســ ین ــه ناک بزن
ــا. کنــه ــ يتــو ســکوت شــاخه هــا ییدوت ــ میکــرد یعلمــو پــاك م عطــر . میــزد یو گــالب م

ازش بدسـت   یبـ یعج يشـده بـود و بـو    یفلـز بـا هـم قـاط     بیـ عج يخوش گالب بـا اون بـو  
 .و فتوت یردونگم يبو. تونست متعلق به علم باشه یاومده بود که فقط م
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 .بره یبچه که دست به علم نم. نمیکنار بب دیبر ن؟یکن یچکار م نیدار

ـ بـا د . سـمت صـدا   دیـ بلنـد شـد و چرخ   سرامون ازش . اخـم جفـت مـون رفـت تـو هـم       دنشی
 ریـ پ نیـ مـون بـا فرزانـه از ا    یسـت بـه حرمـت دو  . مـون  ییهر پـنج تـا  . همه مون. میمتنفر بود

ــود  ــر ب ــذهب متنف ــوف. میبدم ــه ت ــ يریچ ــم  یم ــا ه ــا ب ــردن آدم ــی. ک ــ  یک ــب عل ــل رج  یمث
 عقـوب ی یـی مثـل کبال  یکـ یاونوقـت   دمحـل اون طـور بـا احتـرام صـدامون کـرده بـو        رغالمیپ

ـ     یمتول ـ ازش ب. کـرد  یمسجد مـارو بچـه خطـاب م  ییچـه حـرف هـا   . همـه مـون  . میبـود  زاری
ـ  نیاصـال همـ  . که پشت سر گـل نسـاء نـزده بـود      نهیگـل نسـاء رو فرسـتاده بـود سـ      نیـ د یب

گنــاه و  یزن بــ. کــه پشــت ســرش زده بــود يغــاز هیــصــدمن  يبــا اون حرفــا. قبرســتون ي
و مـادرش فاطمـه    نیامـام حسـ   يروضـه   يشسـت پـا   یاون وقـت مـ  . بـود  دهکـر  نیخونه نش

روز انتقــام  هیــگفــت  یکــه فرزانــه مــ ادمــهی. خــتیر یاشــک مــ شینیزهــرا و از خونــه نشــ
 شیدر لجبــاز. کنــه یکــارو مــ نیــدونســتم کــه فرزانــه ا یمــ. رهیــگ یمــ یــیمادرشــو از کبال

 . سر لج افتاده بود ییها بد با کبال یشک نداشتم و تازگ

 .نمیاون ور بب دیبر

شصـــــــت ســـــــال از    کرد یرفت آدم شک م یشق و رق راه م نیزد اما همچ یم عصا
امــا اون . خــوردم کــهیکــه  رونیــب دیدســتمالو از دســتم کشــ ظیچنــان بــا غــ. ســنش گذشــته

 .لحظه از صورتم کنار نرفته بود هیاخم 

 مرد؟ یکن یم چکار

ـ  دیـ سرامون چرخ باز ـ ا. گـه یور د هی رو نگـاه   یـی کبال یبـود کـه برزخـ    یدفعـه رجـب علـ    نی
 .کرد یم

 کنه؟ یرفتار م يورط نیا نیآدم با عزادار حس مسلمون

 :و گفت دیکش رونیدستمال محمدم از دستش ب ییکبال
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ـ بچـه باز  نیحسـ  يمگـه عـزا  . نبـاس بچـه هـا بهـش دسـت بـزنن      . علـم حرمـت داره   نیا  ه؟ی
ـ    نـاس یپارچـه کـه دسـت ا    نیـ اصال ا حـروم زداه   يبـا اون دختـر   نـا یا. یشـبهه داره رجـب عل

ــد دارن ــت و اوم ــا. رف ــه نی ــتمال نجس ــو گذ. دس ــت ت ــتاون وق ــام   یاش ــم ام ــنش رو عل بکش
 ن؟یحس

 .دیزده اش کش نیدست به سر ماش یعل رجب

 .االهللا الاله

. کــرد یطــور خودشــو آروم مــ نیــشــد ا یمــ يکفــر یلــیخ يزیــاش بــود از چ شــهیهم کــار
از قــد و قامــت و ســن و . ذکــر آرومــش کــرده بــود اومــد ســمت مــون  نیــا ایــبــارم گو نیــا

ـ      ـ  شـه یبـود و هم  دهیـ خم یپشـتش کمـ   یسال مثل هـم بـودن امـا رجـب عل بـه تـن    هیـ جلق هی
 .پوشوند یاون قوزو م یداشت که کم

ــومن ــدا، ا م ــخ ــم  نی ــعل ــا  هی ــرا م ــت ب ــونه اس ــ. نش ــه  هی ــونه ک ــنش ــ ادی ــب یمردونگ . میافتی
 کجا رفته مرد؟  تیمردونگ

جلـو مـا دوتـا بـه قـول خـودش        یخواسـت رجـب علـ    یدلـش نمـ  . برزخ نگـاش کـرد   ییکبال
 .کنه کشیبچه کوچ

ـ   سـه یک سـه یک مـا یتی يکجـا رفتـه؟ منکـه هـر شـب جمعـه بـرا        میمـردونگ  من . بـرم  یغـذا م
 زادیــکجــا رفتــه؟ دســت مر میمــن مــردونگ. تــو خونــه ام روضــه بــه راهــه شــهیمــن کــه هم

 .يخوب مزد دستمو داد. یرجب عل

 :خونسرد و آروم گفت یلیخ. نبود یاما مثل او عصبان یعل رجب

ـ بق ایـ مـن   بیـ تـو ج  يزیـ مگـه چ و صـالحات خـودت بـوده     اتیبرا باق يکرد یهرچ ـ م هی  رهی
بـود راهشـو صـاف کـرد و      یمـرد مـومن گـل نسـا هرچـ      ش؟یکه حاال تـو بـوق و کرنـا کـرد    

پشــت  ؟يدار یچــرا دســت از ســرش بــر نمــ. خوابــونن یمگــه تــو رو تــو قبــر اون مــ. رفــت
 .داره تیسر مرده حرف زدن معص
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ــد عصــبان گــهیحــاال د یــیکبال اومــد جلــو رجــب . نمونــده بــود بــراش تیــثیح. شــده بــود یب
 .چشاش دوتا کاسه خون شده بود. و زل زد تو چشاش یعل

 .نکنم رونیمسجد ب نیاگه تو رو از ا ستمین عقوبی ییکبال

گفــت  يزیــچ هیــ یامــا رجــب علــ. عصــا بــه دســت و شــق و رق از کنــارش رد شــد و رفــت و
 .کرد شیعصبان شتریکه ب

ــیکبال ــ  ی ــام حس ــه وا نیام ــ يب ــ يوا نمیحس ــا ن نمیحس ــم ــداره يازی ــنگ. ن ــت و  یتش گذش
زنـده   يتشـنه  . یرنجـون  یخـدا رو بـا زخـم زبونـت مـ      میتـ یاالن کـه  . االنـه  یتشنگ. تموم شد

 .شه یم دهیفرزانه است که داره با زبون تشنه آبروش سر بر

 .زد که دست و پامو گم کردم يو چنان داد سادیوا ییکبال

 شمر؟ یگیبه من م د؟یزی یگ یمن م به

ــده ــود خن ــه ب ــیکبال. ام گرفت ــ  ی ــوب معن ــش خ ــن ناقص ــا اون ذه ــ  یب ــب عل ــرف رج رو  یح
ــفهم ــود دهی ــ . ب ــب جرات ــا عج ــت ا یام ــداش ــ نی ــب عل ــو رو یرج ــ يت ــورا سیرئ ــل  يش مح

خونســرد  یلــیخ یامــا رجــب علــ. يدیــزی يگفــت تــو دارو دســته  یواســتاده بــود بهــش مــ
ـ  دیاون بـاال کـه رسـ   . رفت سمت پله ها تـا بـره تـو مسـجد     گفـت کـه تـه دلـم ذوق      جملـه  هی

 .بده جوانمرد رتیگفت خدا خ یشک نداشتم اگه فرزانه هم بود م. مرگ شدم

خـدام   دیبـرو شـا  . دیـ زیبطلـب تـا روزگـارت نشـه عاقبـت       تیـ دختـر حالل  نیبرو از ا ییکبال
 .بگذره راتتیاز سر تقص

 .میکرد یسمت من و محمد که منگ نگاشون م دینگاش چرخ اونوقت

 .علمو نیا دیپاك کن دیسادیاو کاریچرا ب جوونا

هـم همـون طـور صـم و بکـم واسـتاده بـود و بـه در          یـی کبال. و گفـت و رفـت تـو مسـجد     نیا
ــمســجد خ ــود رهی ــ . ب ــدش نم ــن و   یشــک نداشــتم ب ــت م ــا اون عصــا خــوب از خجال اومــد ب
 .و رفتم سر کار خودمون میبه اخم و تخمش اعتنا نکرد گهیما هم د. ادیمحمد در ب
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 ...اومدم من

ــر ــل و در عــ     دفت ــاه مستاص ــه نگ ــاهش را ب ــت و نگ ــت    نیرا بس ــه دوخ ــاد فرزان ــال ش . ح
ــلبخنــدش عم ــود کــه   . تــر شــد قی ــد نگــاهش ب ــود مهــم لبخن ــود کــه ب نگــاهش مستاصــل ب

 .آورد یرا سر ذوق م بایشک

 .یخبر رفت یطلب من که ب یکیباشه  ادتیسوباتان؟  یرفت يشد میج باالخره

ــه ــت و   فرزان ــر برداش ــالش را از س ــالتو ش ــه پ ــور ک ــان ط ــ  شیهم ــارج م ــن خ ــرد  یرا از ت ک
 :گفت

 .کوهستانو کرد يدلم هوا کهوی ببخش

 .پر از حسرت شد بایشک نگاه

 ...یلیکوهستانو کرده فرزانه، خ يدلم هوا منم

ــا از ــارش عصــبان يســهل انگــار نی ــ یدر گفت ــه شــک  یشــد و ب ــگ خــود را ب رســاند و  بایدرن
 :دستانش را در دست گرفت و گفت

 ...سوباتان میریم يزود به

 .دیخند بایشک نگاه

 ؟یکن یم یمامان بابارو راض تو

ــرا و  يرو دیــنگــاهش لغز. نثــارش کــرد ياو را راحــت کنــد لبخنــد الیــخ نکــهیا يفرزانــه ب
ــ  یدفتــر خــاطرات حامــد و نگــاه  ــدان و بازخواســت کننــده نگــاهش م . کــرد یکــه حــاال خن

 :باال انداخت و گفت يشانه ا بایشک

 .گفته باشم یجرمم کینکن، خودتم شرنگام  يجور اون

 .بر تن کند یفرزانه باز برخاست تا لباس راحت و

 کن اون ور روتو
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 :را جمع کرد و گفت ششین بایشک

 ...خوبه يجور نیهم

دسـت پـرورده   . بودنـد  یکـه همـه از دسـتش عاصـ     گوشیبـاز  يبایشـده بـود همـان شـک     باز
 سیمهــد يگفــت بابــک را شــانه بــه شــانه  یمــ دیــچطــور با دیــتــه دلــش لرز. حامــد بــود ي
ــد ــار    ده؟ی ــت ب ــهامت داش ــال ش ــرید ياص ــزو گ ــد؟یبب ياو را من ــت فــرز   کیــدر  ن حرک

ــه تــن کــرد و نگــاهش برگشــت ســمت شــک  بــه ســقف چشــم  شــهیممثــل ه. بایلباســش را ب
 .خندان و شاد به او دوخته شد بایکنارش نشست و نگاه شک. دوخته بود

 رفت؟ شیچطور پ تیوتراپیزیف .نکردم دارتیب يخواب بود شبید

 .دستانش را در هوا چندبار مشت کرد و باز کرد بایشک

ـ تـونم   یچقدر بهتر شده؟ تـازه مـ   نیبب دسـتام داره  . آبـم بـدون زحمـت بلنـد کـنم      وانیـ ل هی
 .رهیگ یجون م

 :شاد نگاهش کرد و گفت فرزانه

 ...خوبه

ـ ا ينتـونم از رو  گـه ینکنـه د ... پاهـام هنـوز حـس نـداره فرزانـه     ... پاهـام  اما بلنـد   یصـندل  نی
 چکار کنم؟ دیبشم؟ اون وقت با

 .دوستش دود شود ي افتهیباز  دیداد ام یاجازه م دینبا

ــوباتانو ــهی س ــک ادت ــا با؟یش ــه وقت ــا   ییب ــف ه ــه رو عل ــه پابرهن ــن ک ــر ک ــ يفک ــتاش م  یدش
 اد؟یم ادتی. دمیدو

 :سر تکان داد و گفت یخندان و بغض بایشک

 .رفته فرزانه ادمین از کوهستا يلمس علف ها لذت

ــازه ــ اج ــه   ینم ــواهرش هم ــتش خ ــام يداد دوس ــا دی ــا نی ــد  شیروزه ــا بزن ــه او ا. ج ــن  نی
 .داد ینم بایاجازه را به شک
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ــر کــن بهــش ــه کوهســتان... فک ــه ش... ب ــه م ــارونش.. ب ــ... ب ــاش وقت ــ  یعلف ــارون م ــه ب  یک
ـ   . روش نهیش  يبهشـون فکـر کـن و بـه خـودت بگـو حـق نـدار        . علـف  ریـ نظ یبـه اون عطـر ب

 . برا بلند شدن زهیبه همه شون فکر کن تا بشه انگ. یتخت بخواب نیرو ا

 . شد نیکالمش غمگ لحن

 .ستیمثل قبل ن گهیبابک د. شهیداره خاموش م یکی یکیهام  زهیانگ

ــود بایشــک یزهوشــیهمــه ت نیــا از ــا حــس ظر. در عجــب ب ــب ــار ا فی ــه رفت  ریــخزنانــه اش ب
ـ  . روشـن کنـد   شیرا بـرا  زهـا یچ یبـود تـا بعضـ    تیـ موقع نیحـاال بهتـر  . بـرده بـود   یبابک پ

 .به بابک اعتماد داشت يادیاو که ز يبرا

 ؟يبهش شک دار یعنی ه؟یچ منظورت

 .غم و خندان به او دوخته شد یب بایشک نگاه

 يخودشـو تـو  . شـده  يمنـزو  یلـ یآخـه خ . مـن فقـط نگـرانش هسـتم     ه؟یـ شـک چ  وونـه ید نه
ـ   شـتر یب. منـه  ریدونـم کـه همـه اش تقصـ     یمـ . کار و کار غـرق کـرده   کنـه تـا کمتـر     یکـار م

 .فکر کنه

ــا از ــ  نی ــاده دل ــه س ــود   یهم ــده ب ــوش آم ــه ج ــونش ب ــتش خ ــ. دوس ــاه  یکالفگ اش را از نگ
 :پنهان کرد و گفت بایشک نیزبیت

 .گرده یبرم شیاز سفر کار یک حاال

 :فرستاد و گفت رونیرا ب نشینفس غمگ بایشک

 .اونحا بمونه گهیهفته د کیگفت مجبوره . تماس گرفت شیساعت پ هی نیمه

ــک کفــر از ــود يدســت باب ــ نیدر عــ. شــده ب ــود  بایشــک یوجــدان یب . را ســر کــار گذاشــته ب
ــبا ــ يکــار دی ــچ گــرید. کــرد یم ــ باینگفــت و اجــازه داد شــک يزی ــ یکم  یاز خــاطرات بچگ

 .رنگ رنج داشت شتریب شیالبته خنده ها. و با هم بخندند دیبگو شانیها
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کـه گرفتـه    یمیبـود و بـه تصـم    داریـ سـحر ب  يتـا دم دمـا  . بـه صـبح رسـاند    یرا به سـخت  شب
دسـت بگـذارد و اجـازه بدهـد بابـک بـه سـاده         يتوانسـت دسـت رو   ینمـ . دیشـ یاند یبود مـ 

ــاق. بخنــدد بایشــک یدلــ ــا بدرقــه  یصــبح مثــل ب ســارا  ينگــاه مهربــان و مادرانــه  يروزهــا ب
. بـه دانشـگاه نرفتـه بـود    . دارد امـا نرفتـه بـود    گاهتـه بـود عـزم دانشـ    گف. دانشـگاه شـد   یراه

ــ ــت درس خوانــدن مفهــوم     یوقت ــت یدوســتش مشــکل داش ــش را بــه ســمت   . نداش راه
ـ . شرکت بابـک کـج کـرد     یمنشـ  يهـا  شیرا منتظـر نشسـت و اداهـا و قـر و قمـ      یسـاعت  مین

ــود شــک. بابــک را تحمــل کــرد کــه از  یمشــن. دهیــهمــه عالمــت را ند نیــچطــور ا بایمانــده ب
 :کالفه شده بود گفت فرزانهدست 

 . ننیرو بب یتونن کس ینم سیمن که گفتم رئ خانم

ـ  دیــبا. قـدم از موضـعش عقــب ننشسـته بـود     کیــامـا   فرزانـه   نیــا لیـ دل دیــبا. دیـ د یاو را م
 .دیپرس یهمه دروغ را چشم در چشم از او م

 .رمینم نجایاز ا نمینب ستویتا رئ من

ـ داد بـا   به گـردنش  یتاب دختر تپـه زون کـن از جـا برخاسـت همـان طـور کـه بـه سـمت           کی
 :رفت گفت یاتاق بابک م

 دنشون؟یاومده د یک بگم

در  يرییـــتغ نکـــهیامـــا بـــدون ا. ذوق مـــرگ شـــده بـــود يروزیـــپ نیـــدر دل از ا فرزانـــه
 :گفت یکند با همان سرسخت جادیظاهرش ا

 ...یمیدوست قد هی دیبهشون بگ. گم یبه خودشون م اسممو

 :سرد گفت یلینگاهش کرد و خ يلحظه ا. دختر از تعجب گشاد شده بود چشمان

 .کارشون چقدر طول بکشه ستیمعلوم ن یمنتظر بمون دیبا

ــد ــا  بع ــن ه ــه زون ک ــاره ب ــدون ا  ياش ــرد و ب ــتش ک ــهیدرون دس ــ نک ــاق   یحرف ــه ات ــد ب بزن
 . بابک رفت
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ــاه ــه چرخ نگ ــفرزان ــاعت د يرو دی ــس ــایدق. يواری ــ ق ــه من  مین ــود ک ــاعت ب ــس ــاق  یش در ات
ـ   يزیـ چ. اش کـرده بـود   يکفـر  شـتر یب نیـ بابک بـود و ا  کـه آزارش   دیـ چرخ یدر ذهـنش م

ــ ــ . داد یم ــع ســاعت منش ــا لبخنــد یپــس از گذشــت ســه رب ــاق خــارج شــد و   يب فــراخ از ات
 :گفت

 .منتظرتون هستن گهیساعت د مین سیرئ

و بابــک را رســوا کنــد  زدیــخواســت برخ یدلــش مــ. ســاعت يرو دیــفرزانــه بــاز چرخ نگــاه
ـ  افـت یاما بـاز بـر اعصـاب متشـنجش تسـلط        يعقربـه هـا  . منتظـر مانـد   گـر یسـاعت د  میو ن

آنقــدر . از او خواســت بــه اتــاق بابــک بــرود یداد منشــ یرا نشــان مــ میو نــ کیــســاعت کــه 
ـ بدانـد بـا ا   نکـه یبـدون ا  ابـک ب. نگـاهش نکـرد   یو کالفه بود کـه حتـ   یعصبان  ریهمـه تـاخ   نی

 .اش شده بود یکالفگو  ریباعث تحق
 

ـ   ییضربه به در و نفس هـا  چند ـ  یکـه پ ـ  نییبـاال و پـا   نهیدر سـ  یدر پ از  نکـه یرفـت، نـه ا   یم
ــگلوگــاه ب ــه رونی ــر   ریــگ افراگمشیــدر همــان د ایــگو. بجهــد ن ــود ب کــرده و چنبــره زده ب

بــه تــپش قلــبش اعتنــا نکــرد و بــا  گــرید. کــرد یتــرش مــ نیو ســنگ گنیو ســن شیهــا هیــر
 رهیــبـه هـم خ   هیــفقـط چنـد ثان  . در را گشــود دیدر بــه گـوش رسـ   يکـه از آن سـو   ياجـازه ا 

ــاد را از رو    ــد گش ــدن لبخن ــو ش ــوح مح ــه وض ــدند و او ب ــک د يش ــان باب ــلب ــتپاچگ. دی  یدس
ــ  ــس م ــوب ح ــرد یاش را خ ــدون ا. ک ــهیب ــ نک ــد و آرام رو  یحرف ــمانش ش ــد زوم چش  يبزن

الفــه و مــدام دســت در بــود و ک یبابــک عصــب. کــار او نشســت زیــمبــل بــه م نیتــر کیــنزد
 .اش غلبه کند یبر دستپاچگ یتا کم دیکش یم شیموها

 ...شده یسفرتون طوالن يهفته ا کیگفته بود  بایشک

ــده اش از رو نگــاه ــم يدرمان ــه يســر خــورد رو زی ــرت فرزان ــد. نگــاه پرنف مضــحک  يلبخن
ــ. لبــانش نقــش بســت يرو ــتوانســت بگو یچــه م ــدجور د؟ی ــه ب ــافلگ يفرزان کــرده  رشیغ
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ــود ــ . ب ــو ال درز نقشــه اش نم ــان خــودش م ــه گم ــس حــاال ا! رفــت یب ــپ ــر کــوه نی و  یدخت
ــا  ــا آن اخــم ه ــدعنق ب ــ  يب ــابلش چــه م ــده در مق ــ گــریکــرد؟ د یبازخواســت کنن شــد  ینم

مـن مـن   . ییدروغ بگـو  يداد حـق نـدار   یچشـمان فرزانـه بـه او هشـدار مـ     . حفظ ظاهر کـرد 
 .بوجود آمده را کنترل کند طیبتواند شرا دیکرد و دست و پا زد تا شا

 .اومده بود که مجبور شدم برگردم شیپ یقرار بود بمونم، اما تو شرکت مشکل آره

 .لبان فرزانه جمع کند ينتوانسته بود آن پوزخند اعصاب خردکن را از رو هنوز

 .دیداد یهم اطالع م بایبود الاقل به شک خوب

ـ ا. نـزدش آمـده اسـت    غـرورش بـه   دنیاز هـم پاشـ   يدختـر بـرا   نیـ نداشـت ا  شک را از  نی
 .خواند یچشمانش م ین ین

 .خواستم بدخوابش کنم ینم. دمیوقت بود که رس رید خب

 يگــاه کــرد رو هیــرا تک شیدســت هــا. فرزانــه بــه او فهمانــد کــه گــول نخواهـد خــورد  نگـاه 
ــه   یاز احساســ. و ســرش را در حصــار دســتانش گرفــت  زیــم ــود ب ــه او هجــوم آورده ب کــه ب
 .نداشت یوشوجه حال خ چیه

 ...منم آدمم. خائن به من نگاه نکن فرزانه هی مثل

 يخــورده رو میکــه نــ  یفنجــان ينگــاهش ســرخورد رو . نییســر خــورد پــا   ســرفرزانه
. خـت یرنـگ قرمـز رژ بـر کـنج لبـان فنجـان حـالش را بـه هـم ر          دنیـ د. قرار داشـت  زشیم

 :چشمانش را بست و بغضش را مهار کرد و گفت. آمد یدلش به هم م

 ؟يچرا به خودت وابسته اش کرد ؟یباهاش بکن يکار نیهمچ یتونست چطور

 یکـه از آن مـ   دهیـ د رشیـ اخ ياز رفتارهـا  کیـ مانـده بـود فرزانـه کـدام     . را باخته بـود  خود
آورد و ملـــتمس  رونیــ دســت پاچـــه و هراســان ســرش را از حصـــار دســتانش ب    . دیــ گو

 .نگاهش کرد
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ــســوء اســتفاده کرد بایشــک یاز ســادگ شــما شــما از پاهــاش ســوء . دیــبهــش دروغ گفتو  دی
 دیــاگــه بفهمــه بهــش دروغ گفت دیــدون یمــ. اعتمــادش يرو دیو پــا گذاشــت دیــاســتفاده کرد

 کنه؟ یم دایپ یچه حال

 .بابک به او دوخته شد يملتمسانه  نگاه

 فرزانه؟ یگ یکه بهش نم تو

مشــت کــرد  شیپــا يدر هــم رفــت و دســتانش را رو شیاخــم هــا. فرزانــه پــر شــد چشــمان
 .تا بر اعصابش مسلط شود

 يرو ادهیــپ هیــبــارون  ریــاون وقــت کــه ز. گفــتم یمــ شیخواســتم بگــم دو روز پــ یمــ اگــر
 ...دیکرد یدو نفره رو تجربه م يعاشقانه 

ضـربه اش را بهتــر   ریرا بلنـد کـرد و نگـاهش را بـه نگـاه مـات بابـک دوخـت تـا تـاث           سـرش 
 ...اما بابک ناتوان لب زد. ندیبب شتریو ب

 ؟يدید یتو چ... تو... تو

 .ردیاشکش را بگ زشیر يهنوز در هم بود تا جلو شیها اخم

 ؟یچکار کن بایبا شک يخوا یم

ــان از ــه وا رفــت یســوال ناگه ــه ا یســوال. فرزان ــود ک ــب ــروزهــا ز نی  دهیاز خــودش پرســ ادی
ـ        دیکه با. بود و اشـک پـر شـده     يقـرار  یبا او و خـودش چـه کنـد؟ حـاال چشـمان او هـم از ب
 .بغضش شکست. بود

ـ  یدلت بـه مـن تـف و لعنـت مـ      يدونم االن تو یم مـن  . سـتم یامـا بـه خـدا مـن نـامرد ن     . یکن
ــ  ــا نم ــونم ا یدوســتش دارم ام ــت ــرا نی ــون تحم  یطیش ــه هردوم ــه ب ــک ــذ لی . رمیشــده رو بپ

ـ کـه بتـونم    سـتم ین يفرزانه مـن اون قـدر قـو    . رو بـدون پاهـاش تحمـل کـنم     بایعمـر شـک   هی
 ...ادیر نماز من ب
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 یتلخــ تیــبــردن بــه واقع یبلکــه از پــ ينــه از شــاد. بــر لــب داشــت ینــیلبخنــد غمگ فرزانــه
کــرد؟ او هنــوز غــم  یچــه مــ دیــرا با بایشــک. دوســتش هــوار شــده بــود یکــه بــر ســر زنــدگ

ـ      . را داشـت  شیپاها  يافکـارش بـه زبـانش تسـر    . شکسـت  یحـاال بـا رفـتن بابـک او قطعـا م
 :و ملتمسانه گفت افتی

 . رو نداره گهید يضربه  هیتحمل  بایشک د،یتنهاش بذار دینبا شما

ــاال ــد   ح ــرده بودن ــکوت ک ــل س ــده و مستاص ــر دو درمان ــدا. ه ــا ص ــراه   يام ــن هم ــگ تلف زن
ـ     يبابـک باعـث شـد نگـاه هـر دو لحظـه ا       کـه فرزانـه در نگــاه    یبــه هـم دوختـه شـود و حرف

ـ بابک خواند بـه او فهمانـد کـه ا    برخاسـت و بـدون   . دنـدار  یتعلقـ  بایبـه شـک   گـر یبابـک د  نی
 :پوزخندش را مهار کند گفت نکهیا

 ...دیاز دست تون ناراحت بشه جوابشو بد نکهیقبل از ا بهتره

 .نامفهومش را ترك کرد يایاو را، اتاقش را، و دن تیبا عصبان و

مانــده بــود چــه کنــد؟ بــه کجــا . ســاختمان شــرکت کــه خــارج شــد بغضــش هــم شکســت از
ــ  ــه دامــن چــه کس ــا اشــ یبــرود و دســت ب ــدگ يگــره  نیــود ت گشــوده  بایشــک یکــور از زن

توجــه از کنــار هــم  یبــ ياز عــابران خاکســتر یحجمــ. رو ادهیــبــه پ دیــنگــاهش چرخ. شــود
ـ از ا. کردنـد  یعبور م ـ   نی ـ     یتفـاوت  یهمـه ب  یآن سـوتر پسـرک   یکمـ . مـد آ یدلـش بـه هـم م
 يرا بکشــد کــه همچــون پــر یرو گذاشــته بــود تــا وزن عــابران ادهیــپ يرا گوشــه  شیتــرازو

ــ ــانیخ يو رو دیو رقصــ دینگــاهش رقصــ. گذشــتند یســبک بــال از کنــارش م  یکــیپرتراف اب
ــد کــه ج ــثابــت مان ــرار  یآمبوالنســ غی ــال راه ف ــه دنب ــرا يدر آن بهبوهــه ب ــود ب رســاندن  يب

ــارشیب ــه ب م ــتانیب ــد. مارس ــ يلبخن ــت    یب ــش بس ــانش نق ــر لب ــان ب ــدگ. ج ــام   یزن ــا تم ب
ــرا  ــماجتش ب ــا يس ــود  يبق ــخ ــجنگ یم ــ. دی ــود  نیهم ــوب ب ــ. خ ــا زدن و   نیهم ــت و پ دس

ـ اتومب. خـوب بـود   ییرهـا  يتالش بـرا  و هراسـان بـه هـر شـکل      مهیکـه سراسـ   دیـ هـا را د  لی
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ــرا  ــن راه را ب ــرتالش مــ   يممک ــوالنس پ ــودند یآمب ــه ارزشــ . گش ــر ا  یچ ــت مگ ــداش  نی
 .دندیجنگ یم شیگونه برا نیکه همه ا یزندگ

در  ایـــگو شیپاهـــا. کـــرد یذوق ذوق مـــ شیکـــرده بـــود کـــه پاهـــا يرو ادهیـــپ آنقـــدر
را ســر او  بایشــک يتمــام راه نــرفتن هــا یخواســت تالفــ یمــ ایــگو شیپاهــا. نبــود ارشیــاخت
ـ  . کنـد  یخال ـ رفـت ا  یکجـا م ـ  ایـ وقـت روز؟ دلـش گو   نی  یکـه مـ   یکشـاند بـه سـمت    یاو را م

 ...خواست

ـ . بـود  سـتاده یمقابل دانشـگاه شـان ا   در ـ ایب نجـا یخواسـته بـود بـه ا    یک اسـت خـودش   خو د؟ی
ــبــود   سیصــورتش چــرا خــ د؟یــبار یبــود امــروز؟ چشــمانش چــرا مــ يدلــش؟ چــه روز ای

 . بود؟ امروز چند شنبه بود؟ پله ها را رفت باال

 ...باال... باال... باال

ــود اصــال؟ اهم یســاعت چــه بــه ســواالت درهــم و بــرهم ذهــنش نــداد و در زد و بــدون   یتــیب
 :لب ملتمسانه زمزمه کرد ریرا چرخاند و ز رهیمنتظر بماند دستگ نکهیا

 ...قفل نباش... نباش قفل

 بود؟ یبود؟ چه ساعت يشنبه بود؟ چه روز چند

ــر در ــاز ثان يکس ــتگ هی ــچرخ رهیدس ــاز و ام دی ــو در ب ــش تزر  يدی ــه روح ــازه ب ــت ــد قی . ش
ــ  شیاشــک هــا نکــهیبــدون ا ــ یرا پنهــان کنــد قــدم در اتــاق گذاشــت و نگــاهش در دو ن  ین

ــ ــان قف ــدمهرب ــرده . ل ش ــس پ ــرد  ياز پ ــاهش ک ــک نگ ــد. اش ــان از م دشی ــه هراس ــک  انی
 .برداشت زیبه سمت او خ زشیآمد و از پشت م رونیب شیحجم ورق ها

 شده فرزانه جان؟ یچ

دو هفتـه بـود   . بـود  دهیمهربـانش را نشـن   يدو هفتـه بـود صـدا   ... فرزانـه جـان  ... جـان  فرزانه
ــکــه خــود و او را از ا ــراهمــه حــس خــوب محــروم کــر  نی ــود فقــط ب ــوز  نکــهیا يده ب او هن

 یاحسـان حـاال بـا چشـمان    . کـرد  یمـ  ینیبـر دلـش سـنگ    ایـ دن. استاد بود و احسان نشـده بـود  
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ــدم   ــد ق ــران در چن ــت زده و نگ ــتادهیا اش یوحش ــود س ــدون ا. ب ــهیب ــد  نک در اراده اش باش
 ...او ياش نشست بر بازو یشانیسرش سر خورد و پ

ــان ــود  احس ــات او ب ــر بگ . م ــت او را در ب ــنتوانس ــ. ردی ــ  یم ــت و نم ــت یخواس ــط . توانس فق
 .او نشست يدستش بر بازو

 ...باش آروم
 

 .شد رهیکف اتاق خ يها کییرا بلند کرد و شرمنده به موزا سرش

ــذرت ــ مع ــوام یم ــه  . خ ــود ک ــد ب ــدر ب ــالم اون ق ــح ــرا  ادمی ــه ب ــت ممکن ــر  يرف ــما دردس ش
 .درست بشه

ــان ــمت  احس ــه س ــ او را ب ــدا یمبل ــرا  تیه ــرد و ب ــهیا يک ــارج   نک ــوا خ ــال و ه او را از آن ح
 :بر لب نشاند و گفت يکند لبخند

 . میشد یجوون م يدختر پسرا دیجد ينداره سوژه  یاشکال

ــان او زل زد  ســرش ــه چشــمان مهرب ــد کــرد و ب ــچــرا نفهم. را بلن ــود دل دهی ــب ــا لی ــه  نی هم
ــردرگم ــت اخ یس ــد وق ــچن ــت؟یچ ری ــ س ــرا پ ــا و دل    یچ ــوره ه ــام آن دلش ــود تم ــرده ب نب

ــ ــاطر دور  ینگران ــه خ ــا ب ــدون ا  يه ــت؟ ب ــهیاز اوس ــ نک ــر رو یکنترل ــدا  يب ــرزش ص  شیل
 :داشته باشد گفت

 .شدم یدوباره سوژه م آره
 
 ؟یموافق. کنه یداغ حالتو بهتر م يچا هی

ــا ا   نگــاه ــه پ ــبلش ب ــه احســان کــه هنــوز در کنــار م ــود دوخــت و  ســتادهیقدرشناســش را ب ب
 :گفت

 .موافقم

 :سازش رفت اما به ناگاه توقف کرد و گفت يبه سمت چا خندان
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 ؟يبخور يمن چا وانیتو ل دارهیورم دلت

 .محو کنج لبان فرزانه جان گرفت يکه لبخند دیقدر مظلومانه پرس آن

 ...داره استاد یور م دلم

 :و گفت ختیر يچا شیبرا خندان

 ؟ياریمنو در م يادا

از لبــانش محــو شــده  شیپــ ي قــهیچنــد دق نیکــه تــا همــ ينگفــت و فقــط بــا لبخنــد يزیــچ
ــه ســمت   يچــا وانیــل. بــود نگــاهش کــرد ــا تشــکر کوتــاه فرزانــه ب را مقــابلش گذاشــت و ب

 :بست گفت یباز اتاق رفت و همان طور که آن را م مهین يپنجره 

 .بندمش یکنه پس م تتیسرما اذ دیشده اما شا يهستم عاد ییمن که گرما يبرا

ــه ــل فرزان ــرام وانی ــت  یکیس ــت گرف ــا. او را در دس ــوع ل يگرم ــمطب ــتانش   وانی ــه انگش ب
ــرا ــذت بخشــ   تیس ــس ل ــرد و ح ــود آورد یک ــد. در او بوج ــتن يلبخن ــانش   یخواس ــر لب ب

ــم از ل   ــت و چش ــش بس ــنق ــت و      وانی ــر او دوخ ــاه منتظ ــه نگ ــاهش را ب ــت و نگ داغ برگرف
 :گفت

 که باهاش بزرگ شده؟ يزیچ د؟یترسون یکوهستان رو از سرما م دختر

ــاال ــ  ح ــه م ــان محجوبان ــخند یاحس ــگو. دی ــه  ای ــد دق ياز فرزان ــهیچن ــار ا ي ق ــل انتظ ــقب  نی
 .را نداشت یسرحال

چنــدماه قبلــت هنــوز از  يمــاریب. بــا توئــه، امــا حــاال بهتــره کــه اون پنجـره بســته بمونــه  حـق 
 .افتادم یکه داشتم از ترس پس م یگفت یم ونیاون قدر هذ. نرفته ادمی

 .فرزانه سر خورد يصورت خجالت زده  ينگاه مهربانش رو و

 .شهیبخور سرد م تویچا
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آرامــش در  نیــحـاال ا . دینوشــ يکـرد و جرعــه ا  کیــرا بـه لبــانش نزد  وانیــاو ل يادآوریــ بـا 
 ینمــ نیــبهتــر از ا يزیــدر اتــاق احســان بــود و چ. بــود انیــچهــره اش نما يتــک تــک اجــزا

 :داد و گفت شتریت او به احسان جرات بآرامش و سکو نیا. توانست آرامش کند

 ؟يبهتر

 :گذاشت و با آرامش خاطر گفت زیم يرا رو وانیل

 ...بهترم حاال

 يرو وانیــرا بـه ل  نشیـ فرزانـه نگـاه غمگ  . متفکـر و سـاکت بـه او چشـم دوختـه بـود       احسـان 
 :دوخت و گفت زیم

 ...که... داشتم که یبه کس ازین تیتحمل اون همه واقع يبرا

ــود و چشــمانش  حــاال ــ... احســان ســراپا چشــم شــده ب ــ یچشــمانش ب ــگ و حت ــدون  یدرن ب
امــا بــر زبــانش مهــر ... گفــت بگــو یدلــش مــ. پلــک زدن بــه او دوختــه شــده بــود يلحظــه ا

ــد    ــاش کن ــش را ف ــه راز دل ــا فرزان ــود ت ــکوت زده ب ــود  . س ــتان ب ــر کوهس ــا دخت ــه ام . فرزان
ــتن ا  ــود و گف ــوب ب ــمحج ــواقع نی ــ تی ــرا نیریش ــت  شیب ــودراح ــول  . نب ــتابزده و عج ش

ــ   ــه اش کش ــه مقنع ــت ب ــاه      يو آن را رو دیدس ــه نگ ــاز ب ــاهش ب ــرد و نگ ــب ک ــرش مرت س
ــه شــد ــک بگو. احســان دوخت ــود از باب ــده ب ــآم ــش از قفــس  . بایو از شــک دی ــا حــاال راز دل ام

 .بود دهیجه رونیب نهیس

ــن ــتم  ازی ــیداش ــتاد  یک ــه اس ــم کن ــن... آروم ــا... م ــن تنه ــن ییم ــل ش ــ دنیتحم ــه ب  یاون هم
 . رو نداشتم ییوفا

 يکـم بـود امـا بـرا    . هنـوز لبخنـد بـر لـب داشـت     . چشمان احسـان هـم آرام گرفتـه بـود     حاال
ـ مثـل فرزانـه چ   يدختـر  يشروع، بـرا  درون مـبلش جابـه جـا شـد     . بـود  یاز عـال  شـتر یب يزی

 :گفت ردینگاه از او برگ نکهیو بدون ا

 ...طاقتت کرده؟ به من بگو یطور ب نیکه ا يدیشن یچ
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 .نشاند شیبابک بغض بر گلو يحرف ها يآور ادی

 ...رفت بابک

ــت ــ نتوانس ــاز ا شیب ــبگو نی ــه ا دی ــهین ــود   نک ــش نب ــوان دل ــه در ت ــد بلک ــت . نخواه نتوانس
ـ بگو . فــرار از او بـه دروغ متوســل شـده اســت   يگرفتــه و بـرا  يبابــک دوسـتش را بــه بـاز   دی

 :داد و گفت کهیمبلش ت ینشان بدهد به پشت يکنجکاو نکهیاحسان بدون ا

ـ  يباینبـود کـه بتونـه بـه شـک      يبابـک مـرد  . کـرد فرزانـه   یکـارو مـ   نیا يروز هی بابک  یفعل
 . بمونه بندیپا

 یمـ  يشـتر یب حیتوضـ . نگـاهش کـرد   یجـ یبـا گ . همـه ذکـاوت او بهـت زده شـده بـود      نیا از
 :احسان لبخندش را بر لب حفظ کرد و با آرامش و شمرده شمرده گفت. خواست

ــه ــرده نگ  ب ــک خ ــباب ــک . ری ــنس ش ــود بایاون از ج ــک  . نب ــج و درد ش ــنس رن ــک از ج  بایباب
 یکـ یشـن،   یشـن، در هـم فنـا نمـ     یکـه از جـنس هـم نباشـن در هـم حـل نمـ        ییآدما... نبود

 چیاونــا هــ... شــن دوتــا، دوتــا آدم جــدا، دوتــا ســر، دوتــا قلــب، دوتــا جســم یمــ... شــن ینمــ
ـ    . شـدن  ینمـ  یکـ یوقت با هـم   فقـط  ... نکـن  ریاونـو تفسـ   ...نکـن  ریتفسـ  ابکوامـا تـو رفتـار ب

ـ  . نکـن فرزانـه   ریخطاشـو تفسـ  ... باشـه  بایکـه نتونسـت پابنـد شـک     ریبپذ  د،یـ کـه با  یبـذار اون
 ...اونو قضاوت کنه بایبذار شک. اون شخص نه من هستم نه تو. قضاوتش کنه

ــآن جبهــه گ تمــام ــعل يری ــروکش کــرد هی ــه ا. بابــک ف ــوز از   نکــهین ــه، هن دلخــور نباشــد، ن
 .قضاوتش کند دیکه با ستیبود او ن رفتهیفقط پذ. ارش دلخور بوددست بابک و رفت

ـ . فکر نکـن فرزانـه   بهش  یاونچـه در ذهنـت متراکمـه هرگـز اتفـاق نمـ       ینـ یب یمـ  ییوقتـا  هی
 .ینکن افتادهیکه ن یاتفاق ریکن ذهنت رو درگ یپس سع. افته

ــ  چیاحســان هــ يحـرف هــا  از . کــرد یرا درك نمــ دهیمنطــق اتـو کشــ  نیــا. آورد یسـر در نم
 یرفتـه بـود و احسـان مـ     بایشـک  یهنـوز حضـور داشـت امـا قلـبش از زنـدگ      . بابک رفتـه بـود  

 ...افتهیخودش اتفاق ب زیگفت اجازه بده همه چ
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از نظــر شــما اون خطــا  ایــآ. دیــکن یبــابکو تبرئــه مــ دیــشــما دار. ســتیدرســت ن نیــا اســتاد
 نکرده؟

 .تر شد قیاحسان عم لبخند

ــو تبرئــه نکــردم حــرف مــن امــن هرگــز . کــه خطــا کــرده البتــه  يکــه کفشــا یکســ نــهیاون
ــ  ــتن منصــرف نم ــا کــرده هرگــز از رف ــه پ ــو . اول راه جــا زده نیبابــک همــ. شــه یســفرو ب ت

ــبا ــ دی ــحال باش ــتت در ا یخوش ــه دوس ــک ــدگ نی ــه از زن ــناخت یمرحل ــو ش ــا. همسفرش  نی
خواهــد خــورد امــا  یســخت ي ربهضــ بایمطمئنــا االن شــک... خوبــه ينشــانه  کیــ. دهیــنو کیــ
ــا ــربه خ نی ــیض ــره  یل ــل ت ــل تحم ــدگ  . قاب ــک در زن ــه باب ــورکن اگ ــو یتص ــون  ییزناش ش

 اومد؟ یم بایسر شک ییکرد اون زمان چه بال یم بایدر حق شک یانتیخ نیهمچ

ــتان ــل رو     دس ــر از قب ــفت ت ــر و س ــت ت ــه مش ــر لحظ ــه ه ــا يفرزان ــ  شیپ ــار م . آرود یفش
 .هنوز در تحملش نبود تیواقع نیا دنیشن

نــه مـن، نــه تــو و نــه  . ســتیراهـش ن  نیــامــا ا یهسـت  بایران شــککــنم کـه نگــ  یدرك مــ مـن 
 .اون دوتا دخالت کنه یتونه در زندگ ینم گهیکس د چیه

 :اخمو نگاهش کرد و گفت يبا چهره ا فرزانه

 شون از هم بپاشه؟ یزندگ یدست دست میاجازه بد دیگ یم یعنی

 :نگاهش کرد و گفت قیعم احسان

 ...باشه ادتی نویفرزانه ا یبکن یرو پابند به زندگ یکس یتون یزور نم به

 نیـ در ا يزیـ چ. سـابق نبـود   ي شـه یآن نگـاه عاشـق پ   گـر ینگـاه بابـک د  . با احسـان بـود   حق
را بــه  شیکــه جــا يعالقــه ا. نداشــت بایبابــک بــه شــک گــریکــه د يعالقــه ا. کــم بــود انیــم

 یبــ. انســت بمانــدتو ینمــ ندیتوانســت بنشــ یرفــت نمــ یمــ دیــبا. تــرحم و تحمــل داده بــود
 .درنگ برخاست و باعث بهت احسان شد

 شد؟ یچ
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 :به نگاه متعجب احسان دوخت و گفت نگاه

 ...بایشک شیبرم پ دیبا... برم دیبا

 :هم برخاست و گفت احسان

 ...شون نشو یوارد متن زندگ. بمون هیاما در حاش برو

 :و گفت رفتیاستادش را با لبخند پذ حتینص

 .ازتون ممنونم استاد يهمفکر نیا بابت

 :بر لب او را تا دم در بدرقه کرد و گفت البخند

 .به امان خدا برو

 .احسان باعث توقفش شد يقدم درراهرو گذاشت صدا نکهیهم

 ...برگرد... دلتنگتم... من... سوباتان دلتنگته فرزانه

ر ســرکنده خــود را بــه د یصــبح همچــون مرغــ. بــا او آرام بــود. دیــبــه ســمتش چرخ خنــدان
ـ    . کوفـت و حـاال در کنـار او آرام شـده بـود      یمـ  یقفس زندگ واریو د کـرد   یحـاال کـه فکـر م
ــچقــدر خــوب اســت کــه ا دیــد یمــ ــلبخنــدش بــا د. خــود دارد یکــیمــرد را در نزد نی  دنی

 :شد و گفت شتریمنتظر او ب يچهره 

 چشم انتظارمه؟ سوباتان

 .دیخند یاحسان م چشمان

 ... کشه یمرد انتظارتو م هی

 . کرده بود تیحس تعلق خاطر که در او هم سرا نیا. خواست بشنود یرا م نیهم

ــا ــود    یقیدق ــته ب ــه بازگش ــه خان ــه ب ــود ک ــا. ب ــتگ شیپاه ــ یاز خس ــرد یذوق ذوق م ــا . ک ب
 :آشپزخانه گذاشت و گفت زیم يرا رو شیدهایخر کیاستقبال گرم سارا پالست

 .اوامرتون نمیجون ا سارا

 :و گفت دیرزانه کشف يمادرانه بر گونه  یدست سارا
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 . میخوشمزه بخور يعصرونه  هیبرو لباستو عوض کن تا با هم . زمیعز ممنون

. رفــت بایلبــاس بــه اتــاق شــک ضیتعــو يســپرد و بــرا یاش را بــه فراموشــ يفکــر يریــدرگ
ــاهش چرخ ــنگ ــه رو دی ــره  يب ــواب او يچه ــرق خ ــ. غ ــ یحت ــه خواب یوقت ــاال ک ــح ــود  دهی ب

و رو  ریــخانــه را ز طنتشیتوانــد بــا شــ یکــه مــ دیکشــ یاو خــط و نشــان مــ يچهــره اش بــرا
ـ . کند ـ . بـه سـراغش آمـد    یباز آن بغض لعنت  یخـوب کـه دقـت مـ    . افتـاد  احسـان حـرف   ادی

کــرد و بــدون  ضیلباســش را تعــو. آن دو یدر مــتن زنــدگ دهیــجفــت پــا پر دیــد یکــرد مــ
ـ . ســرو صـدا کنــد اتــاق را تــرك کـرد   جــادیا نکـه یا ل درمانــده قفــ ینــ یامــا نگــاهش در دو ن

ــ. شــد ــ یک ــود؟ چقــدر ب ــب  ریــســر مرتــب کــرد و ز يشــالش را رو. ســرو صــدا یآمــده ب ل
 .سالم گفت

 چطوره؟ بایشک

 .شیباشد سخت بود برا هیتوانست در حاش ینم. را پنهان نکرد پوزخندش

ــون ــ  برات ــون م ــبا خوابت ــ  یمهمــه؟ ش ــره؟ اصــال م ــدون یب ــوجــدان چ دی ــار  ه؟ی ــور در کن چط
ــ بایشــک ــ یم ــه   کــهیدر حال دینیش ــون ب ــب ت ــقل ــهیزن د هی ــور ا گ ــق داره؟ چط ــتعل ــدر  نی ق

 د؟یسنگ دل شد

 :و گفت دیخوش حالتش کش يو کالفه دست بر موها یعصب بابک

 .گرفته دهیناد زویکه همه چ يبه مرد. یبه من طعنه بزن يحق دار. يدار حق

 :انداخت و گفت ریسرش را به ز فرزانه

 ...بایشک

 يهمــه پررنــگ بــودن بــرا نیــا. بــود یدر پررنــگ مــقــ نیــا دیــنبا. ناگــاه ســکوت کــرد امــا
ــ یزنــدگ ــ یدوســتش ب ــنفــس کالفــه اش را ب. بــود یمعن ــاق نکــهیفرســتاد و بــدون ا رونی  یب

بابــک نگــاه از او بــر . بــه آشــپزخانه رفــت تــا کمــک ســارا کنــد اوردیــحــرفش را بــه زبــان ب
ــه دســتگ  ــرد و  رهیگرفــت و دســت مــرددش را ب ــب ــا د. صــدا آن را گشــود یب ــب  ابیشــک دنی
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ــت   ــش گرف ــت روز دل ــس از هش ــه او دروغ بگو   . پ ــت روز ب ــود هش ــته ب ــور توانس ــچط . دی
ــمانش چرخ ــچش ــورتش يرو دی ــچرخ. ص ــتانش و رو يرو دی ــا يدس ــا . شیپاه ــه پاه  شیب

ـ ا. باز مـردد شـد   دیرس  یتوانسـت نمـ   ینـه نمـ  . جـان شـب و روزش   يپاهـا شـده بـود بـال     نی
ــرا ا بایتوانســت شــک ــد ی ــه تحمــل کن ــ . ن گون ــوب م ــ یخــود را خ ــناخت م ــه  یش ــت ک دانس

ـ . زهــر خواهــد کــرد   شــان یهردو يرا بــرا یزنــدگ را خواهــد   بایدانســت کــه شــک   یمـ
ــت ــمان . شکس ــا چش ــت و ب ــارش نشس ــ یکن ــرد   سیخ ــت و فش ــت گرف ــت او را در دس . دس
ـ   ـ     ياراده بـر رو  یسـرش ب ـ   یدسـتش نشسـت و بـاز ب  بایشـک . خـت یقـرار اشـک ر   یتـاب و ب

ــ تخواســ یرا مــ ــت یو نم ــیتنــاقض د نیــا. خواس ــرده بــود  هوان ــتان لــرزان  . اش ک دس
ســرش را بلنــد کــرد و نگــاه . شــد دهیکشــ رونیــدســتان گــرم او ب انیــامــا ناگــاه از م بایشــک

 .را به نگاه آرام او دوخت سشیخ

 بابک؟ یبرگشت یک

 .بر خود لعنت فرستاد و زمزمه کرد. گرفت بغضش

 .اومدم شیساعت پ چند

ــمانش ــا او را نب  چش ــت ت ــدیرا بس ــازه نمــ  . ن ــدان اج ــذاب وج ــمانش خ یع ــداد در چش  رهی
 .شود

 .نجایسره اومدم ا هیفرودگاه  از

 .به او دوخته شد بایخندان شک نگاه

ــا چــرا ــارو کــرد نی ــه  يک ــرو خون ــآخــه؟ ب ــدوش بگ هی ــ ر،ی ــد ب  یکم ــاســتراحت کــن بع  ای
 .بایز يدیل هی دنید

نـد و سـرش   نتوانسـت تحمـل ک  . دیکشـ  یآتـش بـه جـانش مـ     شیداشت با حـرف هـا   بایشک
ــه هــوا رفــت   يرا رو ــه اش ب ــود و هــق  بایشــک. تخــت او گذاشــت و هــق هــق مردان ــده ب مان

 .کرد یبار درکش م نیاول يکه برا يهق مرد
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 ه؟یچ يبرا یتاب یب نیا. يشده؟ دلمو آشوب کرد یچ بابک

ــرش ــت واقع   يرا از رو س ــرد خواس ــد ک ــت بلن ــتخ ــرا بگو تی ــت  دی ــا نتوانس ــمان . ام چش
ــک ــ بایش ــازه نم ــد  یاج ــرف بزن ــام ح ــا ک ــه چ . داد الم ت ــود هم ــده ب ــآم ــد زی ــام کن ــه . را تم ن
 یهمــه بــ نیــهــا را داشـت و نــه خــودش تحمـل ا   يمـوش و گربــه بــاز  نیــتحمــل ا سیمهـد 

 .کرد یرا تمام م زیهمه چ دیبا. را یوجدان

 گـه ید يهفتـه   هیـ سـفرت   يمگـه نگفتـه بـود    یبرگشـت  یچـ  يحالت خوبـه؟ اصـال بـرا    بابک
 کشه؟ یطول م

ــتا هیــگر ــ. ش شــدت گرف ــا یمگــر م را بشــنود و هــق  بایشــک يصــادقانه  يشــد حــرف ه
 نزند؟

 .به جونم نزن شیآت. نگو یچیه گهید. نگو بایشک

افتـاده کـه بابـک را     یشـک نداشـت اتفـاق    گـر یحـاال د . مـات و مبهـوت نگـاهش کـرد     بایشک
 .لب زمزمه کرد ریز. گونه شکسته است نیا

 .گم، تو آروم باش ینم يزیچ گهید باشه

ــا دســتان کــم تــوانش اشــک هــا  دیکشــ رونیــاز جعبــه ب یدراز کــرد و دســتمال دســت  يو ب
ـ کـار هـم باعـث شـدت گـرفتن هـق هـق ا        نیاما همـ . بابک را پا کرد ـ   نی . قـرار شـد   یمـرد ب

 :و گفت دیصورتش را عقب کش

 .به من محبت نکن یلعنت. کارو نکن نیبا من ا... بایشک نکن

. دیـ لرز یکـه حـاال از شـدت بغـض مـ      ییتش قـرار گرفـت و شـانه هـا    صـور  يجلـو  دستانش
ــک ــار عج  بایش ــود و رفت ــده ب ــمان ــک بی ــ. باب ــاه گر چیه ــگ ــ ي هی ــرد چیه ــرا از نزد يم  کی

ـ . بـود  ختـه یاو اشـک نر  يگـاه جلـو   چیحامـد هـ  ... حامـد . شاهد نبود ـ  یحت کـه زن عمـو    یوقت
ــود دهیــها ــ ابــکامــا ب. او را از عمــو منصــور گرفتــه ب ــ یبــ. ســتیگر یم ــا م در  ســتیگر یاب
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ــل او ــا  . مقاب ــوا ج ــوز در ه ــتش هن ــوال ییدس ــود   یح ــده ب ــق مان ــورت او معل ــ . ص ــک ب  یباب
 :دستش را در دست گرفت و گفت اریاخت

 ؟یفهم یهستم م یعوض يدروغ گو هی من

آرام دســتش را از  یلــیخ. بابــک از چــه روســت يقــرار یتوانســت حــدس بزنــد بــ یمــ حــاال
ــم ــتان او ب انی ــدس ــ رونی ــا دیکش ــ و م ــرخ و خ ــمان س ــد سیت چش ــد. او ش ــ... سیمه  نیاول

ذهــنش را در کنتــرل  نکــهیبــدون ا یحتــ. بــود سیکــه در ذهــنش جــان گرفــت مهــد یاســم
 ...زد یم ادیرا فر سیداشته باشد ذهنش مهد

 ...نرفته بودم سفر من

 .فقط مات چشمانش بود. شد یمتعجب نم زیچ چیاز ه گرید ایگو. نکرد تعجب

 ...گفتم بهت دروغ

گونــه مهــر ســکوت بــر لــب  نیــهمــه دروغ را نداشــت کــه ا نیــانتظــار ا ایــگو. ســکوت بــاز
خواســت  ینمــ. شــد رهیــچشــمانش را از او برگرفــت و بــه ســقف خ اریــاخت یبــ. نشــانده بــود

ــود و با. کنــد عجــزش را شــاهد باشــد یبابــک اعتــراف مــ یوقتــ ــبابــک مــرد ب  یمردانگــ دی
 .و خود را شکسته بود ختیر یم شکابا ا یطور ب نیحاال که ا یشد حت یاش حفظ م

 
 ...بگو يزیچ هی... سکوت نکن يطور نیا بایشک

دروغ . بابــک بــد کــرده بــود. ایــذهــنش الل شــده بــود گو. دیــبگو يزیــتوانســت چ ینمــ نــه
ــود و ا ــه ب ــگفت ــچ نی ــه شــک يزی ــود ک ــد آن را بپــذ باینب ــ. ردیبتوان ــه  یب ــتش را ب گمــان دس

بـه سـقف را حــس    رهیـ اخمــو و خ يبایسـمت دسـت او دراز کـرد تـا بهتــر حسـش کنـد شـک       
 :و گفت دیرون کشیدستان او ب انیدستش را از م بایاما شک. کند

 ...برو نجایا از
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 يدیــبــا تاک. را بــه او نگفتــه بــود تیــکــه تمــام واقع یخواســت الاقــل نــه تــا وقتــ یرا نمــ نیــا
 :خاص سرش را به چپ و راست تکان داد و گفت

 .من نگاه کن يتو چشما. کنم یترك نم نجارویا يطور نیمن ا نه

ــ هنــوز ــ. ســتیگر یم ــ کی ــه م ــگفــت  یجمل ــ کی ــ بایشــک. زد یهــق م کــرد  ینگــاهش نم
 .دیدردمند نال. بدتر بود یانتیاز هر خ شیدروغ برا نیا. هنوز

 ...بایشک

 :غلبه کرد و گفت شیرا بست و بر لرزش صدا چشمانش

ـ ا يتــو ادیــم ادمیــ یوقتــ. يکـرد  ریــدروغ منــو تحق نیــبــا ا تـو  مــدت چطــور بــه حمــاقتم  نی
منـو   دنیـ تحمـل د  ينشـون بـد   یخواسـت  یدروغ مـ  نیـ بـا ا . خـوره  یحالم به هم مـ  يدیخند
 ...یمن عذاب بکش دنیخوام با د یپس حاال پاشو برو چون نم. يندار

 ...پر بغض و پر اشک. دینال باز

 ...بایشک

بلندشــو بــرو . سـتم ین یچــیمــن بــدون پاهـام ه . نمونــده بابـک  ییبایشـک  گهیبا؟دیشــک کـدوم 
 .یکن یم تمیاذ يدار. رونیب

ــا ــاه ب   ام ــت کوت ــد نداش ــک قص ــایباب ــ. دی ــت ا ینم ــخواس ــدگ  نی ــه از زن ــرود یگون ــا . او ب ب
 :نگاهش کرد و گفت سیو اخم و چشمان خ يلجباز

 .رم یجا نم چیه من

 .باالخره نگاهش کرد و بابک را آرام کرد. نگاهش کرد یبغض بایشک

االن . تــونم یاالن نمــ. میبــذار بــه وقــتش بــا هــم حــرف بــزن  ســتیاالن وقــتش ن. بابــک بــرو
 .خوام تنها باشم یفقط م

کــه بــه او  يبــه مــرد. لبخنــد زد بایشــک. چنــگ زده بــود شیبــه پتــو یبابــک بــا سرســخت امــا
 :کرده بود لبخند زد و گفت انتیخ
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 .بهتره يطور نیا برو

او را  بایشــک يگرفــت امــا صــدا شیو شکســت خــورده برخاســت و راه خــروج را در پــ نــادم
 .به خود آورد

 .نهیاشکاتو بب دیجز من نبا یکس. يکرد هیبفهمه گر ینذار کس. پاك کن اشکاتو

ــاز ــا ب ــانه ه ــک لرز يش ــباب ــرد  دی ــرار ک ــتش ف ــ. و از او و سرنوش ــاال م ــوب  یح ــت خ توانس
و آن  شیــرو دیپتــو را کشــ. چنبــره زده بــود شیبــر گلــو يبغــض بــدجور نیــا. کنــد هیــگر

 .دیشیاش به خود و بابک اند یکیپتو و تار يفه کننده خ يگرما ریز ر،یز

ـ  بایشـک  دنیـ آن روز به بعـد بابـک هـر روز بـه د     از  داریـ گـاه موفـق بـه د    چیامـا هـ  . آمـد  یم
ــ ــادر شــک . شــد یاو نم ــدر و م ــ بایحــاال پ ــ یهــم پ ــد ب ــرده بودن ــا نیب ــ نی  یدو جــوان اختالف

ــده اســت  ــا درم. ســخت بوجــود آم ــه پ ــن ــ  یانی ــه نص ــود ن ــوثر ب ــا حتیســارا م . مســعود يه
ـ . بابـک نبـود   دنیـ حاضـر بـه د   بایشک نگـاه بـه    شـه یتمـام کـم حـرف تـر از هم     يهفتـه   کی

ــت و اند ــیســقف دوخ ــدگ . دیش ــک و زن ــودش و باب ــه خ ــان یب ــس از . ش ــاال پ ــح ــه  کی هفت
ــتنداریخو ــت بــه رو  یمــ يش ــا يخواس ــاتوانش با يپاه ــم ســتدین ــه بــرا  یمیو از تص  يک

بـود کـه بابـک هراسـان و مضـطرب خـود را        یقیحـاال دقـا  . دیـ شـان گرفتـه بـود بگو    یزندگ
ــود ودمســع يبــه خانــه  ــ. و ســارا رســانده ب ــا او گذشــته  بایســاعت از تمــاس شــک میفقــط ن ب

ــا ب  ــود را ب ــود و او خ ــتریب ــک  نیش ــه ش ــن ب ــرعت ممک ــود بایس ــانده ب ــل . رس ــارا درون مب س
 هدیــزن صــبور و فهم نیــا دنیــاز د. دســتانش گرفتــه بــود انیــمچالــه شــده و ســرش را در م

ــه حــال خــو حیشــرمنده شــد و تــرج تیدر آن وضــع ــه د دداد او را ب ــوا نهــد و ب  بایشــک دنی
مــنعش کــرده  نشیســرزم دنیــمانســت کــه مــدت هــا از د یمــ یبــدبخت يدیــبــه تبع. بــرود

از همــان بــدو  ایــبــه او چشــم دوختــه بــود و گو شیپــ يتــر از هفتــه  دهیــتک بایشــک. باشــند
ــود  ــتقبال کــرده ب ــا چشــمانش از او اس ــ. ورود ب ــد کمرنگ ــرخالف   یلبخن ــب داشــت و ب ــر ل ب

مرتــب تــر از قبــل  شیابروهــا ریــز. بــود دهیبــه ظــاهر خــود رســ یمــک شیتمــام دفعــات پــ
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ــت و کشــ   ــمان درش ــود و چش ــم   دهیب ــط چش ــار خ ــازك ز یاش در حص ــاترین ــهیاز هم ب  ش
 .شده بود

 ...نیبش يستادیا چرا

ــبهــت ب از بابــک ــد و در کنــارش نشســت رونی ــاز ا. آم ــاز نی ــجد يب ــ دی ــ چیه  یســر در نم
ــاز نیــعــادت نداشــت ا بایشــک. شــده بــود جیگــ یکمــ. آورد گــاه  چیاو را هــ. کنــد يگونــه ب

ــا ــه آرام ند نی ــگون ــود دهی ــبا. ب ــاز ا دی ــاز نی ــر ب ــاکت ا گوشیدخت ــا س ــو از قض ــا  نی روزه
دوخــت و  بایشــک ینگــاه بــه نگــاه تهــ وعجــول بــر لــب نشــاند  يلبخنــد. کــرد یمــ ییدلجــو
 :گفت

 زم؟یچطوره عز حالت

 .لب زمزمه کرد ریمحو شد و ز بایشک لبخند

ــه ــو عز  ب ــن نگ ــم ــا. زمی ــه  نی ــرا   يکلم ــه دار ب ــو نگ ــ يباارزش ــراره   یکس ــه ق ــک روز  هی
 .نسبت به همسرش داره یکه هرکس هیحق نیکمتر نیا. همسرت بشه

 :گفت ریبابک شرمنده و سر به ز. یبود و نه بغض یاما نه اشک. دیلرز یم شیصدا

 .خطابش کردم زمیکه با احساس عز یهست یتو تنها کس. ادامه نده لطفا

ـ پـس از  . دیـ خواسـت کـه بگو   یمـ  بایشـک  اما حـاال زمـان بـرمال     ییهفتـه سـکوت و تنهـا    کی
 .کردن احساس نوظهورش بود

ــون ــوب هردوم ــه خ ــاه یب ــ  میآگ ــن نم ــه م ــدگ یک ــونم زن زن ــو ب یت ــمت ــا  . اش ــره ب ــس بهت پ
 .گرفت شویقشنگ تلخ يبا جمله ها شهیو نم تهیواقع تیواقع. مینکن يکلمات باز

 دیـ با. خواسـت  یاو را نمـ  گـر ید بایشـک . دیـ توانسـت بگو  یچـه مـ  . سـکوت کـرده بـود    بابک
ــ ــحال م ــر  یخوش ــد دخت ــه از بن ــود ک ــا ا  يب ــده ام ــا ش ــج ره ــفل ــود نی ــه نب ــدانش . گون وج

ــر شــانه هــا يبــدجور ــ ینیســنگ تشیانســان يب ــبا. کــرد یم ــا ینیســنگ دی ــار را از  نی همــه ب
 .کرد یکم م شیشانه ها يرو
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 .دم یم حیتوض برات

 :نگاهش را به سقف دوخت و گفت بایشک

درکــت کــنم  شــتریب دیــالبتــه مــن با. میدرك کنــ گرویبهتــره همــد. ســتین حیبــه توضــ ازیــن
ــ  یاگــه نتـون  گـه یقــانون م. گـه یم نــویچـون قـانون ا   ـ  نیهمسـرتو تمک تونـه بــره   یاون مــ یکن

ــرا يعمــل کــنم تــو آزاد فمیاگــه مــن نتــونم بــه وظــا گــهیقــانون م. گــهیزن د هیــســراغ   يب
ـ نـه مـن تحمـل    . میخودمونـو گـول نـزن    ایـ ب. گـه یزن د هیـ کردن  اریاخت رو دارم  گـه یزن د هی

ـ     ینـ یب یمـ . پـا رو  ینه تو تحمل من ب مـون صـلح کـرده؟ مـن تـو رو       نیقـانون چقـدر خـوب ب
 ...کنم یدرك م

ــ  شــتریب بایشـک  يهــا حـرف  دانســت و  یرا مــ زیـ همــه چ بایپــس شـک . کـرد  یشـرمنده اش م
 . آورد ینم شیبه رو

دونـم چقــدر بــرات ســخت خواهــد بـود کــه منــو بــه عنــوان    یمــ. یهســت یآدم سرشناســ تـو 
رنجــو از نگــات  نیــمــن ا یبگــ يزیــچ ســتیالزم ن. یکنــ یهمســر بــه دوســت و آشــنا معرفــ

ــ ــپــس ا. خــونم یم ــ نی ــا مــرد  ياز رو ویتفــاوت ینقــاب ب ــذار ب ــردار و ب حــرف  يصــورتت ب
 . ستین یکی رتشیبزنم که صورتش با س

او نقشـه داشـت   . تمـام شـود   زیـ گونـه همـه چ   نیـ خواسـت ا  ینمـ . به دسـت و پـا افتـاد    بابک
بـه   بایامـا حـاال شـک   . کـم کـم  . بـرود  بایشـک  یخواست کـم کـم از زنـدگ    یم. ییجدا نیا يبرا

ـ ا ي شـه یبرداشـته و بـه ر   شـه یت کبارهی ـ   يرابطـه   نی . کـرد  یمـ  يکـار  دیـ با. زد ینـامفهوم م
 .باشد بایشک يعدب يها یخواست مسبب افسردگ ینم

 .دمیم حیبرات توض من

ــا از او توضــ بایشــک ــ حیام ــ. خواســت ینم ــک د یخــوب م ــه باب ــه او پا گــریدانســت ک ــدیب  بن
 . نخواهد بود
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ـ ن حتیبـه توضـ   گهید بابک ـ  يبـر  يتـو آزاد . نـدارم  يازی ... مـن رهـات کـردم   . تیزنـدگ  یپ
ـ کـه هـر روز تـو رو بـا      سـت یدر توانم ن یعنی روز بـه   هیـ کـه   سـت یدر تـوانم ن . نمیـ نفـر بب  هی

ـ   زویـ پـس خـودم همـه چ    يخـوا  یمنـو نمـ   یمن بگـ   یحـاال رهـات مـ    نیهمـ . کـنم  یتمـوم م
 .يکنم تا بر

 .را گم کرده بود شیو پا دست

 .تموم نکن زویهمه چ يطور نیا بایشک نه

 :آشکار به او زل زد و گفت یبا تعجب بایشک

ــاور کــنم  شینمــا نیــا ــمســخره رو ب ــ ای ــ یدروغ بزرگتــو؟ چــرا تمــومش نم چشــمات . یکن
 ه؟یچ گهیاداها د نیپس ا. یستیمرد موندن ن گهیم

ـ   گـر یحـاال د . رو دسـت خـورده بـود    بایشک از ـ ا شیمشـتش پ دختـر سرسـخت بـاز شـده      نی
 ریـ سـرش را بـه ز  . حفـظ ظـاهر نکـرد    گـر یآمـد پـس د   یبـر نمـ   يکـار  چیبود و از دستش ه

 .افتدین بایانداخت تا نگاهش در نگاه دردمند و دلخور شک

. کنـارت بمـونم   سـت یکـنم امـا از مـن سـاخته ن     یدونـم دارم بـد مـ    یمـ ... بایبـبخش شـک   منو
 .متاسفم

خواسـت امـا ســالم و    یاو را مــ. دلـش را آتـش زد   بایشــک نیکـه بلنـد کــرد لبخنـد غمگـ     سـر 
ــل ــک. کام ــفه و ن يبایش ــهینص ــا م ــ شیارض ــرد ینم ــه چ. ک ــاو هم ــل و ز زی ــایرا کام ــ ب  یم

ــین بایخواســت و حــاال شــک ــال ظــاهر یم ــود ياز کم ــاهش  بایشــک. اش را از دســت داده ب نگ
 :او دوخت و گفت يرا به چشمان شرمنده 

دل خـوش کـنم؟    یپوشـال  يعالقـه   هیـ بـه تـوهم    يچـرا اجـازه داد   ؟یزودتـر نگفتـ   نویا چرا
 ؟یچرا زودتر نگفت يتو که مرد موندن نبود

 :غلبه کرد و گفت شیبر لرزش صدا بابک

 . کنم یشرم م ازت
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بـا گذشـتن از بابـک و عالقـه اش، رشـد کـرده        ایـ گو. بـود  افتـه یمضـاعف   یامـا قـدرت   بایشک
 .دوانده بود شهیو ر

 ...بلند کن بابک سرتو

ــه ــا ن ــ نی ــت یرا نم ــه چشــ  . خواس ــاه ب ــل نگ ــکتحم ــت   بایمان ش ــراغ نداش ــود س . را در خ
 .او نگاه کند يشرمنده تر از آن بود که بتواند به چهره 

فقــط . ظرفــت کوچــک بــود زود پــر شــد. داره یظرفــ هیــ ینبــاش بابــک، هــر آدمــ شــرمنده
ــود بــه مــن بگــ یکــاف ــه  . يوضــع خســته شــد نیــاز ا یب اون قــدر غــرور داشــتم کــه تــورو ب

 گــهیچـون اگــه خـدا پاهــامو هـم بـه مــن برگردونـه د      بـرو ... حـاال بــرو . نکــنم ریـ خـودم زنج 
 ...يبرو که از چشمم افتاد. يندار یبرام ارزش

 .دینال بابک

 .میکن یخوش از هم خداحافظ يبذار با رو... نکن یخداحافظ يطور نیا بایشک

ــه ــد   هرچ ــار کن ــدش را مه ــت پوزخن ــرد نتوانس ــرف از رو . ک ــک ح ــ  يباب ــوش م از . زد یخ
ــ. دســتش دلخــور بــود ــه خــود دروغ بگو ینم ــتوانســت ب از بابــک دلخــور بــود و هرقــدر  دی
 .ردیرا بر خود بپذ شیتوانست جفا یکرد نم یهم بزرگوارانه رفتار م

ــ ــ  یوقت ــراره ه ــد  چیق ــت هم ــنب گرویوق ــه اهم نمی ــیچ ــا رو یت ــدا   يداره ب ــم ج ــوش از ه خ
 ؟یبدخلق ای میبش

 :لب زمزمه کرد ریز بابک

 .ادیب ادمیبخندت ل نیذهنم آخر يتو يایم یخوام وقت یم

 :نگاهش کرد و گفت تلخ

تنهـا  ... بـرو . بهـت لبخنـد بـزنم    یتـونم در اوج تلـخ کـام    یمـن هـم نمـ   . سـت یشـعر ن  یزندگ
 ...نیهم یکن یتونم برات آرزو کنم خوب زندگ یم
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ــا ــت  نی ــت و از او رو برگرف ــا . را گف ــا گرم ــا  يام ــس ه ــش    ينف ــار گوش ــک را کن داغ باب
 .دیدر هم رفت و غر شیاخم ها. احساس کرد

 . شد یخواه مونیفقط انگشتت به من بخوره پش اگه

 نیــدلــش از ا. بابــک را حــس کــرد امــا دل نداشــت برگــردد و نگــاهش کنــد  ینینشــ عقــب
 :بابک برخاست و گفت. وفا پر بود یمرد ب

 .میکن یخداحافظ ینگام کن تا درست و حساب حداقل

 .خواست نگاهش کند ینم. نگاهش نکرد نه

 .یخوشبخت بش دوارمیام با،یببخش شک منو

بابــک  نینفــس غمگــ يصــدا. روزهــا نیــشــده بــود ا یبــیغر يواژه  یخوشــبخت!! خوشــبخت
حــاال تــا . بــود انتشیــخ يمجــازات بــرا نیبــزرگ تــر نیــا. امــا بــاز نگــاهش نکــرد دیرا شــن

ـ  ادیـ عمرش بـه   يلحظه  نیآخر ـ  بایآورد شـک  یم . نگـاه کنـد   شیـ حاضـر نشـده بـه رو    یحت
. نگذاشـته بـود   بایشـک  یقـدم در زنـدگ   اهگـ  چیهـ  ایـ گو. بـود  امـده یاصـال ن  ایـ گو. بابک رفـت 

ــگو ــا ای ــواب نی ــدوقت خ ــان ا  یچن ــوم و ارمغ ــود موه ــب ــا نی ــور پاه ــه د ییحض ــود ک ــریب  گ
نقــاب زدن . شکســت و بــه هــق هــق نشســت یبــا رفــتن او تمــام آن قــدرت پوشــال. نداشــت

بــل متوجــه شــده بــود بنــد نقــابش شــل شــده و هــر آن ق يچنــد لحظــه  نیهمــ. را بلــد نبــود
ــ. زدیــقــدرت فــرو بر نیــاحتمــال دارد ا ــا رفــتن بابــک م ــا خ یحــاال ب راحــت  الیــتوانســت ب

پــرت کنــد و بشــود خــود     ياش را از چهــره بــردارد و بــه گوشــه ا    یتفــاوت ینقــاب بــ 
 .خودش

 
اش شـروع شـده    یحـاال دل تنگـ   نیگذشـت امـا از همـ    یچند سـاعت از رفـتن بابـک مـ     فقط
چشــم دوختــه  بایتخــت خــود نشســته و بــه ســکوت شــک يآن ســوتر رو یفرزانــه کمــ. بــود
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را تمــام  زیــگفــت همـه چ  یمــ بایفقــط چنـد ســاعت از او غفلــت کـرده بــود و حــاال شـک   . بـود 
 .کرده است

ـ  يهـا از غصـه    یطفلکــ ؟يبـد  حیبــه پـدر و مـادرت توضــ   يخـوا  ینمـ  کــنن  یتــو دارن دق م
 .بایشک

ــاهش ــقف  نگ ــه س ــل هم ب ــت مث ــود درس ــهیب ــه . ش ــرد و زمزم ــع يآه س ــگ و ض را  فشیگن
 .دیشن

 ...نیهم. میایبا هم کنار ب میما نتونست. وجود نداره یحیتوض

 :برآشفت و گفت فرزانه

ـ از بابـک حما  يتـو هنـوز دار   سـت یدرست ن نیا ـ  یمـ  تی  یچـرا بـه پـدر و مـادرت نمـ     . یکن
 اشک ها و غصه هاست؟ نیاون باعث تمام ا یگ

 .کرد یاو را درك م ینگران. نگاهش کرد بایشک

 دیــکــه نبا یاتفــاق. میداره کــه دنبــال مقصــر بگــرد یتــیتمــوم شــده، حــاال چــه اهم زیــچ همــه
ـ  یم بکـنم پـس جنجـال بعـدش      یزنـدگ  نیـ حفـظ ا  يبـرا  ینتونسـتم تالشـ   یافتاد افتاده، وقت

ــ ــم ب ــمعن یه ــچ. هی ــحه ا يزی ــه واض ــهیک ــا د ن ــه م ــهیک ــ گ ــرار   چیه ــم ق ــل ه ــت در مقاب وق
پـس  . مونـده بـود رو بـه بابـک گفـتم      لـم کـه تـو د   ییمـن تمـام حـرف هـا    . گرفـت  میخـواه ن

 .هرچه بود تموم شد. نداره موضوعو کشش بدم یتیاهم گهید

ــا ــبهــت و ح ب ــه شــک رتی ــا. زل زد بایب ــ  يبایشــک نی ــر درك م ــد شــده را کــم ت ــازه متول  یت
ـ  یو گـاه  گوشیبـاز  يبایاو همـان شـک  . کرد ـ  شـتر یمنطـق را ب  یب دختـر   نیـ شـناخت تـا ا   یم

متعجــب فرزانــه باعــث شــد در اوج  يچهــره  دنیــد. دیــفهم یاز ســنش مــ شیپختــه کــه بــ
 .بر لب بنشاند يلبخند یتلخ کام

 ؟یکه به خودت گرفت هیا افهیچه ق نیا
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ـ فرزانـه پـر شـد ا    چشمان ـ واقع رشیامنتـاع از پـذ   نی . ترسـاند  یاو را مـ  بایاز جانـب شـک   تی
 :نگاهش کرد و گفت یبغض

 ...گرانتمن من

 :مهربان نگاهش کرد و گفت بایشک

ـ   چیه. نباش نگران مگـه  . خـود تـو   نیهمـ . باشـم  شینمـرده کـه مـن دومـ     ییوفـا  یکـس از ب
 ؟یبرنگشت یبه زندگ

 :نگاهش کرد و گفت نیغمگ فرزانه

 .تا فراموش کنم دمیکش یسخت یلیاما خ آره

 :گفت دیام ناید کیاما با  بایشک

 .کمکم کن فراموش کنم... تو کمکم کن... سخته قبول

را  ســشیبــه ســمتش رفــت و دســتانش را در دســت گرفــت و چشــمان خ اریــاخت یبــ فرزانــه
 :به او دوخت و گفت

 .لحظه تنهات نذارم هیدم  یقول م. کنارتم شهیهم

 .بلند شد بایشک یبغض ي خنده

ـ  ... دورغگو  دهیبـا اون اسـتاد اتوکشـ    منـو  ؟یکنـار مـن باشـ    شـه یذاره تـو هم  یمگه احسـان م
 .عصا قورت داده در نندازه ي

 :به سر او زد و گفت يضربه ا فرزانه

 زنه؟ یحرف م يطور نیادب آدم با بزرگتر از خودش ا یب

 :و گفت دیآرام دست بر سرش کش بایشک

ـ مثـل کن  ینشسـت  نجـا یاصـال چـرا ا  . نهیدسـتت هنـوز مثـل گـرز سـنگ     . فرزانـه  يریبم حـاج   زی
ـ  ؟یزن یباقر غر م ـ با یمگه نگفت ـ . پـدر و مـادرت   دنیـ د يبـر  دی  یکـه چـ   یمـن نشسـت   شیپ

 بشه؟
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 :تامل گفت يبدون لحظه  فرزانه

 ...نجایمونم ا یم. رم ینم

 :با اخم نگاهش کرد و گفت بایشک

 . قدر قدر نشناس نباش دختر نیا. ننتیب یبار م هی یمامان و بابات که ماه طفلک

پــر گرفتــه  ایــفکــرش گو. تخــت چشــم دوخــت يرو يمتفکــر و ســاکت بــه ملحفــه  فرزانــه
ــود ســمت ســوباتان ــ . ب ــود زم ــردا قــرار ب ــ يهــا نیف ــدر را ب قصــد . شــان قســمت کننــد نیپ

او را از صــرافت  بایشــک يحــرف هــا دنیامــا شــن. ســوباتان شــود یداشــت امــروز عصــر راهــ
ــود ــه ب ــ. رفــتن انداخت ــتوانســت در ا ینم همــان طــور . را تنهــا بگــذراد شدوســت طیشــرا نی

 شیتـردش کـرده بـود کنـارش بـود و تنهـا       یرئـوف  یسـخت وقتـ   يدر آن روزهـا  بایکه شـک 
ــود ــود کــه بمانــد یعــیپــس طب. نگذاشــته ب ــ بایامــا شــک. ب ــا اخــم و تشــر از او م خواســت  یب

 .شود یراه

ــا  دیــمــن خــودم با. کنــه یبــه حــال مــن نمــ یفرقــ چینبــودن تــو هــ ایــبــودن . فرزانــه بــرو ب
 یبگــم دلــم مــ دیــبا یشــ یاگــه ناراحــت نمــ. امیــشــده کنــار ب لیــکــه بــه مــن تحم یطیشــرا

گنـاه  . بـاش  ضـت یهـم بـه فکـر اون مـادر مر     یبرگـرد خونـه کمـ   . تنها باشـم  یخواد چند وقت
 .نکرده که من دوستت شدم

ــود بغضــش ــه ب ــعز يبایشــک. گرفت ــ زشی ــوز فکــر م ــادر یهن ــدر و م در ســوباتان  يکــرد پ
 :داخت و گفتان ریتحمل اعتراض نداشت سرش را به ز. کشند یانتظار او را م

 .خبرم کن یاما هر وقت که کمک خواست. رم یم باشه

 :بر لب نشاند و گفت بایز يلبخند بایشک

 ...خوامت یمرام، م با

. بــود دهیرا نپســند بایمــدل حـرف زدن شــک  نیــگـاه ا  چیهــ. فرزانــه در هـم رفــت  يهــا اخـم 
 .اوردیرا درب شیهم خوب بلد بود اخم ها بایو شک
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 ؟يحرف زد یمدل نیا باز

 :لبخندش را حفظ کرد و چشم به سقف دوخت و گفت بایشک

 .نره ادتی قولت

 :آگاه شدنش گفت يبرا بایمتعجب نگاهش کرد و شک فرزانه

ـ بهـار م  يبـو ... سـوباتان  يمنـو ببـر   کـه  ـ ا يتـو  نجـا یا... ادی محبـوس شــدم   يواریـ چهـار د  نی
 .فرزانه

 
و سـارا موافقـت کردنـد    مسـعود   با،یشـک  يفرزانـه و اخـم و تخـم هـا     يبعـد بـا اصـرارها    روز

ــا شــک  یروز عــال کیــپــس از گذرانــدن . عــوض کنــد ییآب و هــوا بایبــه ســوباتان برونــد ت
ــک يدر هــوا ــتان حــاال ش ــ  یلحظــات بایکوهس ــه درون تخــت خــود دراز کش ــود ک ــود و  دهیب ب

ــا پــدر و مــادرش در  ریــدرگ اکــه شــب و روز ذهــنش ر یکــرد موضــوع یتــالش مــ کــرده ب
 نیشـد سـمت سـارا، مـادرش، کـه تـا همـ        دهیدر اتـاق بـاز شـد و نگـاهش کشـ     . بگذراد انیم

 يصـــورت و بعـــد رو يرو دیـــنگـــاهش چرخ. از او غافـــل نشـــده بـــود يزمـــان، لحظـــه ا
ـ مـادرش را تـا بـه حــال ا   . شیچشـمان و لـب و گونـه و موهـا و ابروهــا     . بــود دهیـ گونـه ند  نی

. مــادر دلــش را آشــفته کــرد ي آشــفته يموهــا. بــود دهیمرتــب و اتــو کشــ شــهیمــادرش هم
ـ ت غیکه حاال ت ییابروها ـ زا يموهـا  غی ـ بـه وضـوح د   دشی گونـه   نیـ مـادرش را ا . شـد  یمـ  دهی

ــ ــت ینم ــادرش با. خواس ــم ــهیهم دی ــب و ز ش ــایمرت ــ ب ــود یم ــا    . ب ــد م ــس از چن ــاال پ ح
ــود و واقع ایــچشــمانش گو ــ اتیــســو گرفتــه ب مــادر چنــد مــاه . دیــد یاطــرافش را خــوب م

بـود حـاال بـه خـاطر دختـر       سیاو کـه عاشـق تـدر   . کـرده بـود   لیـ بود کالس درسـش را تعط 
ــود    ــرده ب ــوس ک ــه محب ــود را در خان ــاتوانش خ ــد. ن ــرا دنی ــد در   طیش ــث ش ــادرش باع م

ــم ــتن تص ــد مشیگف ــه آن دو ج ــود يب ــر ش ــس عم . ت ــت و نف ــمانش را بس ــیچش ــ یق  دیکش



@donyayroman 498 

 یمانـده را طـ   یبـاق  يسـارا خنـدان فاصـله    . بـر خـود و اعصـابش مسـلط شـده بـود       یحاال کم
 .دیتختش گذاشت و گونه اش را بوس يرا رو کیو ک وهیآب م ینیکرد و س

 .کوهستان بهت ساخته دخترم يهوا. بهتر شده تینظر روح به

ـ    يبایاز آن شـک  دیــبا. شـاد بــر لـب نشـاند    يلبخنـد  نشــان  دیـ با. گرفــت یبـد عنــق فاصـله م
 .رده استو رشد ک ستیبچه ن گریداد د یم

 ...ساراجون آره

 نیدلنشـ  یسـارا اخمـ  . مـادرش دوختـه شـد    يو سـربه هـوا، بـه چهـره      گوشیبـاز  چشـمانش 
 :بر چهره نشاند و گفت

 ؟يمنو سارا صدا کرد باز

 :و گفت دیهوا خند یب بایشک

 ...ياونم فقط واسه نمونه ا. ساراجون يدونه ا هی

 :تکان داد و گفت يبا تاسف سر سارا

 .تو بخور وهیم آب

ــود نیــا  يداد مــادرش از حــرف شــنو یخــورد و اجــازه مــ یاش را مــ وهیــاول آب م. بهتــر ب
پـدر و مـادر وقـت     یزهـر کـردن خوشـ    يحـاال حـاال بـرا   . شـود  فـور یک شیدختر سـربه هـوا  

نفســش کـه خـوب جــا آمـد نگـاه بــه     . را خـورد  کشیو کـ  وهیــبـدون اعتـراض آب م  . داشـت 
 :نگاه شاد مادرش دوخت و گفت

 .یوشمزه بود مامانخ یلیخ

. او هـم خنـدان نگـاهش کـرد    . اسـت  یمهربـان سـارا بـه او فهمانـد کـه از دسـتش راضـ        نگاه
 .بود لیدل یب يامروز روز خنده ها

 شم؟یپ ادیب یبه بابا بگ شهیم مامان

 :تخت برداشت و گفت يرا از رو ینیاو نشاند و س يبر گونه  يبوسه ا سارا
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 .زمیعز البته

 .با هر دوتون کار دارم. ایخودتم ب لطفا

ــ ســارا ــدون ا  یکم ــرد و ب ــچ نکــهیمشــکوك نگــاهش ک ــبگو يزی ــاقش را تــرك کــرد دی . ات
ــد دق  ــس از چن ــهیپ ــک   ق ــل ش ــعود در مقاب ــارا و مس ــا او از    يبایس ــد ت ــته بودن ــمم نشس مص

ــبگو مشیتصــم ــه نفــس   . دی ــاد تمــام آن اعتمــاد ب ــه نگــاه پــدر و مــادرش افت نگــاهش کــه ب
ــد دق ــر ســر دختــر متفکــرش  . ســت دادقبــل را از د ي قــهیچن مســعود دســت نوازشــش را ب

 :و با لبخند گفت دیکش

 م؟ینیاخماتو بب میایب يجان صدامون کرد بابا

 :بر لب نشاند و گفت یتصنع يبه ذهن تنبلش داد و لبخند یتکان بایشک

 ...نه

 .دیخند یسارا هم م حاال

 .دخترگلم میهنوز منتظر ما

 :زد و گفت ایدل را به در. گفت یم دیباالخره که با. گفت یم دیبا

 ...شگاهیخوام برم آسا یم من

ــدر ــان آنق ــه او     یناگه ــوت ب ــات و مبه ــارا م ــعود و س ــه مس ــد ک ــان ران ــر زب ــتش را ب درخواس
بـاالخره خـون    ایـ امـا گو . بـود کـه هـر سـه سـکوت کـرده بودنـد        یحـاال لحظـات  . شدند رهیخ

 :گفت تیبا عصبانافتاد چرا که  انیمسعود به جر يبا تمام قدرت در رگ ها

 ؟یگفت یچ تو

. مـادر مصـممش کـرد    دیخـال بـه خـال سـف     يامـا موهـا  . دیپـدرش ترسـ   تیاز عصبان د،یترس
ــا ــادر موه ــا  شیم ــت ابروه ــگ نداش ــتم شیرن ــود زی ــا. نب ــه ه ــرید شیگون ــود گ ــرخ نب . س

را  مشیو تصـم  سـتد یبـود تـا محکـم با    یبـود کـاف   یهـا کـاف   نیهمـ . نبـود  دهیلباسش اتو کش
 .تکرار کند



@donyayroman 500 

 .بمونم نجایخوام ا ینم گهید. شگاهیخوام برم آسا یم من

مســعود نگــاه . چشــم دوختــه بـود  بایبــه شـک  یســارا هـم مثــل همســرش کالفـه و عصــب   حـاال 
 :تندش را به دخترش دوخت و گفت

ــ ــ چیه ــ یم ــ یفهم ــرا ا ؟یگــیم يدار یچ ــچ ــ  نی ــدر رنجمــون م ــر يد یق ــر؟ اون پس  يدخت
 یمیچــه تصــم یدونــ یخــودت بهتــر مــ یآسـمون جــل ولــت کــرد دم نزنــدم گفــتم تــو عــاقل 

 .يریکه دلت خواست بگ یمیدم سرخود هر تصم یبهت اجازه نم گهیاما د. يریبگ

 شـه یاو هم. حـد تنـد بـا او برخـورد نکـرده بـود       نیـ گـاه تـا ا   چیپـدرش هـ  . بغض کـرد  بایشک
ــود ــا ب ــدجور . دخترباب ــا مســعودش ب ــا حــاال باب ــســرش فر يام ــود دهیکشــ ادی ــش را . ب بغض

 :فتمهار کرد و گ

روم . کنـه  زیـ شـه هـر روز جـامو تم    یمـن روم نمـ  . خـوام مامـان تـرو خشـکم کنـه      ینم گهید
 ...شه یشه روم نم یبره حموم روم نم یشه منو م ینم

ـ بابـک تحق . شـده بـود   ریـ تحق. زد یهق هـق مـ   حاال را در او  تیـ ذهن نیـ کـرده بـود و ا   رشی
. دیــد یمــ يمحبــت مــادر را اجبــار. القــا کــرده بــود کــه همــه بــه اجبــار در کنــارش هســتند 

ــ ــ يپــدر را اجبــار ینگران ــد یم ــ دی ــار برهــد نیــخواســت از ا یو حــاال م ــا . همــه اجب ســارا ب
 :گفتاو را در آغوش گرفت و  یچشمان اشک

ـ    سـتم؟ یشـه؟ مگـه مـن مـادرت ن     یچرا روت نمـ  مامانم مگـه   ؟يد نشـد مگـه از وجـودم متول
 ه؟یچ گهیخجالت د نیپس ا ؟يوجودم نخورد ي رهیاز ش

 :گفت انیو گر یبغض بایشک

مــن تحمــل . یتحمــل نــدارم مثــل بچــه هــا تروخشــکم کنــ. و چهارســالمه مامــان ســتیب مــن
 .ندارم درکم کن
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ــحــرف مســعود و ســارا  امــا ــود کی ــه. کلمــه ب ــهیامکــان نداشــت ... ن ــه  کدان دخترشــان را ب
از پــدر و مــادر  انیــدرم کیــدردانــه کــه هــر صــبح  يبایآن هــم شــک. بفرســتند شــگاهیآسا

 :و گفت ختیدستش ر يرا رو یمسعود آب پاک. گذاشت یلقمه به دهن م

خودمـون تـر    میکـه زنـده باشـ    يتـا روز . چشـممون کـور دنـدمون نـرم    . یدختر مـا هسـت   تو
 .کن رونیخونه رو از سرت ب نیپس فکر رفتن از ا. میکن یو خشکت م

سـارا امـا   . افتـاد  نیبـه زمـ   واریـ و چنان در اتاق را به هم کوفـت کـه قـاب عکـس گَـل د      رفت
بــر  ياز دســتش دلخــور بــود امــا مــادر بــود و مهــر مــادر. مثــل مســعود بــا او برخــورد نکــرد

 .گذاشت یسرپوش م یهر خشونت

 .هیاون االن عصبان... دست بابات دلخور نشو از

و او را  اوردیــســارا بــاز طاقــت ن. کــرد یمــ يبــاز اش دهیدر ســکوت بــا انگشــتان کشــ بایشــک
 :در بر گرفت و گفت

ــعز ــار اشــتباه  زمی ــن ک ــول ک ــرد یقب ــ  . يک ــت م ــادر خودشــم خجال ــدر و م  یمگــه آدم از پ
 کشه؟ 

دختــرش نشــاند و او را  يبــر گونــه  يبوســه ا شــهیســارا مثــل هم. هنــوز ســاکت بــود بایشــک
بـود از   دایـ پ. داد و هـوار پـدرش بـاز بلنـد شـد      يبـا خـروج سـارا از اتـاق صـدا     . تنها گذاشت

 يبــه زود تیعصــبان نیــاســت و آتــش ا  یعصــبان اریدرخواســت نــامعقول او بســ   نیــا
 .فروکش نخواهد کرد

 
مســعود و ســارا موافقــت کردنــد  بایشــک يفرزانــه و اخــم و تخــم هــا يبعــد بــا اصــرارها روز

ــا شــک  یروز عــال کیــرانــدن پــس از گذ. عــوض کنــد ییآب و هــوا بایبــه ســوباتان برونــد ت
ــک يدر هــوا ــتان حــاال ش ــ  یلحظــات بایکوهس ــه درون تخــت خــود دراز کش ــود ک ــود و  دهیب ب

ــا پــدر و مــادرش در  ریــکــه شــب و روز ذهــنش را درگ یکــرد موضــوع یتــالش مــ کــرده ب



@donyayroman 502 

 نیشـد سـمت سـارا، مـادرش، کـه تـا همـ        دهیدر اتـاق بـاز شـد و نگـاهش کشـ     . بگذراد انیم
 يصـــورت و بعـــد رو يرو دیـــنگـــاهش چرخ. شـــده بـــوداز او غافـــل ن يزمـــان، لحظـــه ا

ـ مـادرش را تـا بـه حــال ا   . شیچشـمان و لـب و گونـه و موهـا و ابروهــا     . بــود دهیـ گونـه ند  نی
. مــادر دلــش را آشــفته کــرد يآشــفته  يموهــا. بــود دهیمرتــب و اتــو کشــ شــهیمــادرش هم

ـ ت غیکه حاال ت ییابروها ـ زا يموهـا  غی ـ بـه وضـوح د   دشی گونـه   نیـ مـادرش را ا . شـد  یمـ  دهی
ــ ــت ینم ــادرش با. خواس ــم ــهیهم دی ــب و ز ش ــایمرت ــ ب ــود یم ــا    . ب ــد م ــس از چن ــاال پ ح

ــود  درمــا. دیــد یاطــرافش را خــوب مــ اتیــســو گرفتــه و واقع ایــچشــمانش گو چنــد مــاه ب
ــکــالس درســش را تعط ــود لی ــدر . کــرده ب ــه عاشــق ت ــر   سیاو ک ــه خــاطر دخت ــود حــاال ب ب

ــود    ــرده ب ــوس ک ــه محب ــود را در خان ــاتوانش خ ــد. ن ــر دنی ــد در   طیاش ــث ش ــادرش باع م
ــم ــتن تص ــد مشیگف ــه آن دو ج ــود يب ــر ش ــس عم . ت ــت و نف ــمانش را بس ــیچش ــ یق  دیکش

 یمانـده را طـ   یبـاق  يخنـدان فاصـله    اسـار . بـر خـود و اعصـابش مسـلط شـده بـود       یحاال کم
 .دیتختش گذاشت و گونه اش را بوس يرا رو کیو ک وهیآب م ینیکرد و س

 .کوهستان بهت ساخته دخترم يهوا. بهتر شده تینظر روح به

نشــان  دیــبا. گرفــت یبــد عنــق فاصــله مــ يبایاز ان شــک دیــبا. شــاد بــر لــب نشــاند يلبخنــد
 .و رشد کرده است ستیبچه ن گریداد د یم

 ...ساراجون آره

 نیدلنشـ  یسـارا اخمـ  . مـادرش دوختـه شـد    يو سـربه هـوا، بـه چهـره      گوشیبـاز  چشـمانش 
 :بر چهره نشاند و گفت

 ؟يمنو سارا صدا کرد باز

 :و گفت دیهوا خند یب بایشک

 ...ياونم فقط واسه نمونه ا. ساراجون يدونه ا هی

 :تکان داد و گفت يبا تاسف سر سارا
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 .تو بخور وهیم آب

ــود نیــا  يداد مــادرش از حــرف شــنو یخــورد و اجــازه مــ یاش را مــ وهیــاول آب م. بهتــر ب
پـدر و مـادر وقـت     یزهـر کـردن خوشـ    يحـاال حـاال بـرا   . شـود  فـور یک شیدختر سـربه هـوا  

نفســش کـه خـوب جــا آمـد نگـاه بــه     . را خـورد  کشیو کـ  وهیــبـدون اعتـراض آب م  . داشـت 
 :نگاه شاد مادرش دوخت و گفت

 .یخوشمزه بود مامان یلیخ

 . است یمهربان سارا به او فهماند که از دستش راض نگاه

 .بود لیدل یب يامروز روز خنده ها. هم خندان نگاهش کرد او

 شم؟یپ ادیب یبه بابا بگ شهیم مامان

 :تخت برداشت و گفت يرا از رو ینیاو نشاند و س يبر گونه  يبوسه ا سارا

 .زمیعز البته

 .با هر دوتون کار دارم. ایخودتم ب لطفا

پـس  . اتـاق را تـرك کـرد    دیـ بگو يزیـ چ نکـه یمشـکوك نگـاهش کـرد و بـدون ا     یکمـ  سارا
 مشیمصــمم نشســته بودنــد تــا او از تصــم يبایشــک ســارا و مســعود در مقابــل قــهیاز چنــد دق

 ي قـه ینگاهش کـه بـه نگـاه پـدر و مـادرش افتـاد تمـام آن اعتمـاد بـه نفـس چنـد دق           . دیبگو
ــت داد  ــل را از دس ــش  . قب ــت نوازش ــعود دس ــ   رامس ــرش کش ــر متفک ــر دخت ــر س ــا  دیب و ب

 :لبخند گفت

 م؟ینیاخماتو بب میایب يجان صدامون کرد بابا

 :بر لب نشاند و گفت یتصنع يبه ذهن تنبلش داد و لبخند یتکان بایشک

 ...نه

 .دیخند یسارا هم م حاال

 .دخترگلم میهنوز منتظر ما



@donyayroman 504 

 :زد و گفت ایدل را به در. گفت یم دیباالخره که با. گفت یم دیبا

 ...شگاهیخوام برم آسا یم من

ــدر ــان آنق ــات و م   یناگه ــارا م ــعود و س ــه مس ــد ک ــان ران ــر زب ــتش را ب ــه او درخواس ــوت ب به
بـاالخره خـون    ایـ امـا گو . بـود کـه هـر سـه سـکوت کـرده بودنـد        یحـاال لحظـات  . شدند رهیخ

 :گفت تیافتاد چرا که با عصبان انیمسعود به جر يبا تمام قدرت در رگ ها

 ؟یگفت یچ تو

. مــادر مصــممش کــرد دیخــال بــه خــال ســف يامــا موهــا. دیپــدر ترســ تیاز عصــبان دیترســ
ــا ــادر موه ــا  شیم ــت ابروه ــگ نداش ــتم شیرن ــود زی ــا. نب ــه ه ــرید شیگون ــود گ ــرخ نب . س

را  مشیو تصـم  سـتد یبـود تـا محکـم با    یبـود کـاف   یهـا کـاف   نیهمـ . نبـود  دهیلباسش اتو کش
 .تکرار کند

 .بمونم نجایخوام ا ینم گهید. شگاهیخوام برم آسا یم من

عود نگــاه مســ. چشــم دوختــه بـود  بایبــه شـک  یســارا هـم مثــل همســرش کالفـه و عصــب   حـاال 
 :تندش را به دخترش دوخت و گفت

ــ ــ چیه ــ یم ــ یفهم ــیم يدار یچ ــرا ا ؟یگ ــدریچ ــون مــ  نق ــر  يد یرنجم ــر؟ اون پس  يدخت
 یمیچــه تصــم یدونــ یخــودت بهتــر مــ یآسـمون جــل ولــت کــرد دم نزنــدم گفــتم تــو عــاقل 

 .يریکه دلت خواست بگ یمیدم سرخود هر تصم یبهت اجازه نم گهیاما د. يریبگ

 شـه یاو هم. حـد تنـد بـا او برخـورد نکـرده بـود       نیـ گـاه تـا ا   چیپـدرش هـ  . بغض کـرد  بایشک
ــود ــا ب ــدجور . دخترباب ــا مســعودش ب ــا حــاال باب ــســرش فر يام ــود دهیکشــ ادی ــش را . ب بغض

 :مهار کرد و گفت

روم . کنـه  زیـ شـه هـر روز جـامو تم    یمـن روم نمـ  . خـوام مامـان تـرو خشـکم کنـه      ینم گهید
 ...شه یشه روم نم یبره حموم روم نم یشه منو م ینم
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ـ بابـک تحق . شـده بـود   ریـ تحق. زد یهق هـق مـ   حاال را در او  تیـ ذهن نیـ کـرده بـود و ا   رشی
. دیــد یمــ يمحبــت مــادر را اجبــار. القــا کــرده بــود کــه همــه بــه اجبــار در کنــارش هســتند 

ــ ــ يپــدر را اجبــار ینگران ــد یم ــ دی ــار برهــد نیــخواســت از ا یو حــاال م ــا . همــه اجب ســارا ب
 :گفتاو را در آغوش گرفت و  یچشمان اشک

مگـه   ؟يمگـه از وجـودم متولـد نشـد     سـتم؟ یشـه؟ مگـه مـن مـادرت ن     یچرا روت نمـ  مامانم
 ه؟یچ گهیخجالت د نیپس ا ؟يوجودم نخورد ي رهیاز ش

 :گفت انیو گر یبغض بایشک

مــن تحمــل . یوخشــکم کنــتحمــل نــدارم مثــل بچــه هــا تر. و چهارســالمه مامــان ســتیب مــن
 .ندارم درکم کن

ــحــرف مســعود و ســارا  امــا ــود کی ــه. کلمــه ب ــهیامکــان نداشــت ... ن ــه  کدان دخترشــان را ب
از پــدر و مــادر  انیــدرم کیــدردانــه کــه هــر صــبح  يبایآن هــم شــک. بفرســتند شــگاهیآسا

 :و گفت ختیدستش ر يرا رو یمسعود آب پاک. گذاشت یلقمه به دهن م

خودمـون تـر و    میکـه زنـده باشـ    يتـا روز . شـممون کـور دنـدمون نـرم    چ. یدختر ماهسـت  تو
 .کن رونیخونه رو از سرت ب نیپس فکر رفتن از ا. میکن یخشکت م

سـارا امـا   . افتـاد  نیبـه زمـ   واریـ و چنان در اتاق را به هم کوفـت کـه قـاب عکـس گَـل د      رفت
بــر  ياز دســتش دلخــور بــود امــا مــادر بــود و مهــر مــادر. مثــل مســعود بــا او برخــورد نکــرد

 .گذاشت یسرپوش م یهر خشونت

 .هیاون االن عصبان... دست بابات دلخور نشو از

و او را  اوردیــســارا بــاز طاقــت ن. کــرد یمــ ياش بــاز دهیدر ســکوت بــا انگشــتان کشــ بایشــک
 :در بر گرفت و گفت

ــعز ــار اشــتباه  زمی ــن ک ــول ک ــرد یقب ــ  . يک ــت م ــادر خودشــم خجال ــدر و م  یمگــه آدم از پ
 کشه؟ 
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دختــرش نشــاند و او را  يبــر گونــه  يبوســه ا شــهیســارا مثــل هم. هنــوز ســاکت بــود بایشــک
بـود از   دایـ پ. داد و هـوار پـدرش بـاز بلنـد شـد      يبـا خـروج سـارا از اتـاق صـدا     . تنها گذاشت

 يبــه زود تیعصــبان نیــاســت و آتــش ا  یعصــبان اریدرخواســت نــامعقول او بســ   نیــا
 .فروکش نخواهد کرد

 
 نخورد؟ باز

ــ ســارا ــ نیغمگ ــم يغــذا را رو ینیس ــان   زی ــه نگــاه توف  یوســط آشــپزخانه گذاشــت و نگــاه ب
 :همسرش دوخت و گفت

 .خورم ینم گهیم نه

ــعود ــبان مس ــه و عص ــازو   یکالف ــر ب ــارا ب ــت س ــا دس ــت ام ــت و او را از  شیاز جابرخاس نشس
ــک   ــاق ش ــه ات ــتن ب ــت  بایرف ــاز داش ــ . ب ــاه بغض ــاه از نگ ــار  ینگ ــت و ب ــارا برگرف ــرید يس  گ

 .دینشست و غر شیدرجا

درســت مثــل همــون وقتــا کــه اگــه  . هــاش یدرســت مثــل بچگــ. کنــه یمــ يداره لجبــاز اون
 .خورد یکرد و غذا نم یقهر م يجور نیبنشونه ا یتونست حرفشو به کرس ینم

 :بغل دستش وا رفت و گفت یصندل يهم رو سارا

 م؟یچکار کن دیبا ه؟یچ چاره

ــعود ــدن      مس ــغول خوان ــت و مش ــورتش گرف ــل ص ــه اش را در مقاب ــاز رونام ــرد و ب ــت ب دس
 .اش شد یجنجال يرهایتیت

ــا همدســت يمــرد ــهمســرش بــه  یب ــرد زد یطالفروشــ کی ــ... دســت ب کــه کــودکش را  یزن
 ...شد ریکرد دستگ یم ییوادار به گدا

 .با تو هستم مسعود

 :روزنامه برداشت و گفت بیو غر بیحوادث عج يایاز دن چشم
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 .کنه لیحق نداره خواسته شو به ما تحم اون

 .قبل نگاهش کرد ي قهینگران تر از چند دق سارا

 ...ترسم کار دست خودش بده یم. ترسم مسعود یم من

ــم يرا بســت و رو روزنامــه ــنفســش ا. گذاشــت زی ــ ینیروزهــا ســنگ نی ــو گو کــرد یم در  ای
 .دیگنج یقالب تن نم

 عمرشو تلف کنه؟ شگاهیآسا ياجازه بدم بره تو گوشه  م؟یچکار کن یگ یم

 :کرد و گفت يفکر سارا

 هان چطوره؟ م،یکن یبراش پرستار استخدام م... دمیفهم

 :به فکر فرو رفت و نگاهش را به نگاه منتظر همسرش دوخت و گفت یکم مسعود

 کنه؟ یقبول م یعنی

 ...شد يفکر سارا

 .زد و قبول کرد دیشا یکیسنگه تو تار هیبگم واال؟  یچ

 :دوخت و گفت بایبا اخم نگاهش را به در اتاق شک مسعود

ـ اونـم دختـر مـن کـه     . شـده  یداره بچه، االن چند ماهه تـو اون اتـاق زنـدون    حق ـ  قـه یدق هی  هی
 .میاون تخت بلندش کن يبهتره کم کم از رو. شد یجا بند نم

 . وهم ورش داشته بود. نگاهش کرد دهیترس سارا

 ست؟یزود ن االن

 :رفت گفت یم بایبرخاست و همان طور که به سمت اتاق شک مسعود

ـ  گـه یدکتـرش م  نه پهلـو و   ياگـه تحـرك نداشـته باشـه عضـله هـا      . نهیتونـه کـم کـم بشـ     یم
 .شهیکمرشم تنبل م

مصــادف  گشـوده شــدن در . رفــت بایاز همسـرش بــه سـمت اتــاق شـک    تیــهــم بـه تبع  سـارا 
ــا د  ــد ب ــش ــا  دنی ــم ه ــورده   ياخ ــره خ ــک يگ ــان خند . بایش ــت ش ــدیجف ــا. دن ــر  نی دخت
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کـس بـه گوشـش     چیبـود کـه حـرف هـ     گوشیهنـوز همـان دختـر تخـس بـاز      شانیکوچولو
 :گفتو  دیدخترش را بوس يتخت کنارش نشست و گونه  يمسعود رو. رفت ینم

 دختر بداخالقم چطوره؟ حال

 :را باز کند گفت شیاخم ها نکهیا بدون

 .شم یخوب م دیشما به حرفم گوش کن اگه

 :سر داد و گفت يخنده ا مسعود

 ...لجباز من دختر

 :دیقفل شد و غر نهیس يرو یحرص بایشک دستان

 .ستمیلجباز ن من

 :تخت نشست و او را در بر گرفت و گفت گرید يهم خندان در سو سارا

 .میگرفت یمیتصم هی ما

ــمان ــک چش ــ بایش ــن . زد یبرق ــر ش ــع منتظ ــا ول ــم دنیب ــود  میتص ــادرش ب ــدر و م ــعود . پ مس
 :زد و گفت بایشک ینیبه ب يضربه ا

 ...بابا طونکینکن ش ياون جور چشماتو

 :سارا آرام کنار گوشش زمزمه کرد. بابا طونکیدوباره شده بود ش. دیخند

 انجام بدم درسته؟ تویشخص يمن مراقبت باشم و کارا شهیروت نم یگفت تو

 .کرده يکه منو از شما فرار نهیگفت درسته هم یبه او م بایمنتظر شک چشمان

ــه بعــد  میراحــت حلــش کــرد یلــیمشــکلو خ نیــمــن و پــدرت ا زمیــعز خــب ــاز حــاال ب  هی
 .دهیتو رو انجام م يپرستار کارها

 ياز فضــا یخواســت مــدت یدلــش مــ. خواســت یرا نمــ نیــا. در هــم رفــت بایشــک يهــا اخــم
 يبســته  يشــد و در فضــا یشســته مــ دیــخــوب شــدن با يبــرا. خفقــان آور خانــه دور شــود

 .توانست نو شود یخانه نم
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 ...توروخدا. برم دیبذار

 .بتواند دل پدر و مادرش را نرم کند دیدردمند و پرخواهش تا شا. دینال

ــه ا مــن ــب ــن يدور نی ــبذار. دارم ازی ــ دی ــ هی ــرم پ ــا شیمــدت ب کــه هــم جــنس خــودم  ییاون
 .برم دیبذار. امیدرد کنار ب نیتونم با ا یاگه االن نرم تا آخر عمر نم. هستن

ــعود ــارا متح مس ــو س ــد    ری ــه بودن ــم دوخت ــه او چش ــه ب ــک. و کالف ــ بایش ــدک یحت  يرو یان
ــود  میتصــم ــادرش فکــر نکــرده ب ــو ا. پــدر و م ــی نی ــوز رو یعن  يخواســته اش پافشــار يهن

ــ ــود. کــرد یم ــ. اشــکش درآمــده ب ــدر در پ ــادر در ســو کی شــاهد اشــک  گــرید يســو و م
 :بودند که مسعود بدون مقدمه گفت شیها ختنیر

ـ امـا اگـه هـر زمـان حـس کـردم کـه وضـع روح         يبر مید یاجازه م باشه نکـرده   يرییـ تغ تی
 ؟يدیخونه فهم يگر یبرم

 :گفت يو با شاد دیذوق داشت که به آغوش پدرش پر آنقدر

 ...چشم

 .دیشیاند یهمسرش م یناگهان میبه تصم جیهنوز منگ و گ سارا

 ؟یکن یچکار م يمعلومه دار چیه مسعود

 :تخت برخاست و گفت ياز رو مسعود

فرســتمش  یگــرده خــودم مــ یبــر مــ یدر جمــع هــم جنســاش بــه زنــدگ بایبــدونم شــک اگــر
 .اونجا

 .اعتراض سارا بلند شد يصدا

 ...مسعود

 :خندان نگاهش کرد و گفت مسعود

 . جانم

 :دوخت و گفت باینگاهش را به نگاه خندان شک سپس
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 .شم میگوشه قا هیبرم  دیکنه با یصدام م یمدل نیمامانت ا یوقت

 .میحرف بزن دیبا ما

حوالــه  یمســعود خنــدان چشــمک. ســارا بــه همســرش بــود يهشــدار دهنــده  يجملــه  نیــا
 .دختر متعجبش کرد و از اتاق خارج شد ي

 ؟یکن یچکار م يمعلومه دار چیه

 :او را به آرامش دعوت کرد و دست دور شانه اش انداخت و گفت عودمس

ــذار ــره ســارا ب ــراش الزمــه... ب ــ . ب ــد م ــار جل ــاش کبوترمــون دوب ــ ینگــران نب ــر م ــه و ب  یکن
 ...پدر و مادرش شیگرده پ

 .سارا پر شد چشمان

 .بره يمحاله بذار یگفت یقبل م ي قهیچند دق نیکه تا هم تو

 :بر گرفت و گفت قرارش را در یهمسر ب مسعود

 .شورن یانگار تو دلم رخت م یکن یم هیگر یوقت. باش آروم

 :آمد و گفت رونیاز آغوش همسر خونسردش ب سارا

 .کنم مسعود یبره من از غصه دق م بایشک اگه

 :فرستاد و گفت رونیصدادارش را ب نفس

ــاره ــتین يا چ ــک س ــانم، ش ــه ا بایخ ــب ــرا نی ــان ب ــپ يزم ــودش ن دای ــردن خ ــک اون . داره ازی
ــ میاگــه بخــوا. زودرنــج شــده یلــیپاهاشــو از دســت داده و خ ممکنــه  میباهــاش مخالفــت کن

 .ترسم یمن از اون روز م. کار دست خودش بده

 .سارا به او بود يچشمان وحشت زده  حاال

 ه؟یچ منظورت

 :مبل نشست و گفت يرو نیغمگ مسعود

 .خودش صدمه بزنهاحتماله که بخواد به  هیفقط . ستین يزینباش چ نگران
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ــارا ــت  س ــرش نشس ــار همس ــده کن ــت و   . درمان ــت گرف ــرزان او را در دس ــتان ل ــعود دس مس
 :گفت

 .من اعتماد کن به

 .چشم دوخت بایاتاق شک يبه در بسته  یمهار نشدن یسر و بغض دییسارا با تا و
 
 

ــ ســارا ــبنــد گر کی ــ هی ــ بایامــا شــک. کــرد یم ــا هم ــاز اتــاق ح يلحظــه از پنجــره  نیت ــب  اطی
 یکــه بــه نظــر او جــان مــ ریــنظ یقــاب بــ کیــ. را از نظــر گذرانــده بــود شــگاهیآسا يمصــفا

ــرا ــ يداد ب ــرح ز کی ــایط ــن يب ــگ روغ ــدا. رن ــ يص ــ نیف ــه   نیف ــود ک ــده ب ــادرش در آم م
 :زده گفت جانیخندان و ه

 .طرح بزنم هی دیبا

 :مادر قطع شد و با بغض و لبخند به سمتش رفت و گفت گاهیگاه و ب نیف نیف يصدا

 ؟يجارو دوست دار نیا تو

 :فروغ بود گفت یامروز ب نیکه تا هم یو نگاه یرنگ یبا چشمان بایشک و

 ...جا رو دوست دارم مامان نیا من

ــا ا مســعود ــم ب ــه ــرش تکــان نی ــراف دخت ــه دق  یاعت ــار تخــت او ک ــه خــود داد و از کن ــایب  ق
اتـاق، دل کنــد و   لیتعـادل وســا  يشـده بــود بـرا   یــیترازو ییوسـط اتـاق قــرار داشـت و گـو    

ــه صــندل چرخــدار دختــرش رســاند و دســت دور او حلقــه کــرد و کنــار گوشــش   یخــود را ب
 :زمزمه کرد

 چطوره؟ ارمیتو برات م هیامروز بوم و سه پا نیهم

پـدر و مـادرش شـد و نگـاهش بـاز بـه قـاب بـاز پنجـره           يشـادش باعـث خنـده     غیج يصدا
 .دوخته شد

 .دارم یحس نقاشاالن  نیبابا؟ من هم شیاریبرام م یک
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 :او را از اغوش خود جدا کرد و گفت مسعود

 چطوره؟. گهیساعت د هی تا

 :سمت پدرش و گفت دیچرخ بایشک یصندل

 ...هیعال

ــ و ــاهش کش ــو   دهینگ ــر کوچول ــمت در و پس ــه س ــد ب ــ   ییش ــدازش م ــنج در وران ــه از ک  یک
پسـر اخمـو کـرد کـه بـا واکـنش تنـد او همـراه شـد و چنـان پشـت             يحوالـه   یچشـمک . کرد

 .پدرش شد ينازك کرد که باعث خنده  بایشک يبرا یچشم

 ؟يایپسر مردم چشم و ابرو م يپدرت برا يجلو یکش یخجالت نم باباجون

ـ ا بایبـود شـک   رفتـه یپذ ایـ گو خـت یر یاشـک نمـ   گـر یهم د سارا  شـتر یرا ب یسـبک زنـدگ   نی
 .پسندد یم

 م؟یرخانم ب خب

ــد  نگــاه ــر ش ــاز ت ــارا ب ــ. س ــک  ینم ــد و ش ــرش دل بکن ــت از دخت ــا بایتوانس ــه  نی ــئله را ب مس
ــود یخــوب ــرده ب ــ. درك ک ــا نم ــردد  یام ــته اش برگ ــت از خواس ــرا. توانس ــذ يب ــا رشیپ  نی

ـ اتفـاق جد  ــ  دی ـ ن ییو تنهـا  يدور یبـه کم باشـد کــه   یداشـت در جمــع کسـان   ازیـ ن. داشــت ازی
 . ددل بسوزانن شیبرا نکهینه ا. کنند یدرکش م

 .کنن یم يازم خوب نگهدار نجاینگران منم نباش ا. مامان برو

ســوزناك او را تــرك  یخــداحافظ کیــو بــا  دیاو را در آغــوش کشــ سیبــا چشــمان خــ ســارا
 ...کرد

ــا ــده اش را ب   ب ــبس ش ــادر نفــس ح ــدر و م ــتن پ ــرف ــتاد و صــندل رونی ــدارش را  یفرس چرخ
پـر از نـور و   . داشـت  یآن بخـش از اتـاقش را دوسـت تـر مـ     . کـرد  تیبه سمت پنجـره هـدا  

ــنا ــپش  ییروش ــود و ت ــگو... ب ــدا ای ــا  يص ــپش ه ــره را مــ   يت ــبض پنج ــن ین ــت . دیش دس
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بــود  یپنجــره چـوب  نیـ شــد ا یچـه خــوب مـ   دیشــیچهـارچوبش و بــا خـود اند   يگذاشـت رو 
 .تر شد یتر و چشمانش رنگ قیلبخندش عم... درست مثل اتاق آقابزرگ

 ...کوهستان رونمیجا اتاق آقابزرگه و اون ب نیا آره

ـ . رونیـ شد ب دهیکش نگاهش مرتـب بـودن    يبـود باغبـانش بـرا    دایـ کـه پ  بـا یز يباغچـه   کی
ــ ــخت گ اریآن بس ــس ــت و کمــ  ری ــت   یاس ــوتر دو درخ ــیآن س ــاج و آن د یک ــریک ... يگ

ــارنج اســت   صیهرچــه دقــت کــرد نتوانســت تشــخ  ــت ن ــبدهــد درخ ــال و  ای ــپرتق ــ ای  یحت
ـ گـاه نتوانسـته بـود تفـاوت ا     چیهـ ... مویل کـرد و بـه    یپفـ . بدهـد  زیـ تم هـم درختـان را از   نی

 .سمت تختش رفت

 ؟ییما تو دیپس مهمون جد زمیعز خب

ــرش ــچرخ س ــدا  دی ــمت ص ــتار... س ــایز يپرس ــرو ب ــتادهیا شیروب ــود س ــ. ب ــهیاز ا شیب  نک
ــایز ــاهر ییب ــ    يظ ــاه رنگ ــد نگ ــود کن ــذوب خ ــا یاش او را مج ــر   نی ــوان در او اث ــر ج دخت

 .گذاشته بود

 ...یتخت بخواب يکمکت کنم رو بذار

 ریــبمانــد بــه ســمتش رفــت و دســت ز بایمنتظــر واکــنش شــک نکــهیرا گفــت و بــدون ا نیــا
ــازو ــ  شیب ــس از کم ــت و پ ــک  یگرف ــه ش ــال ک ــه بایتق ــم در آن س ــود او را رو میه ــت  يب تخ

ــد ــه جــا کــرد و ملحفــه را رو شیدختــرك پاهــا. خوابان ــرا جاب هنــوز آن لبخنــد . دیکشــ شی
ــود و شــک لبخنــد را در  نیــشــود کــه ا یمــ وبچــه خــ دیشــیبــا خــود اند بایمهمــان لبــانش ب
 .کنار تپش پنجره طرح بزند

 ه؟یمن ماهکه اسم تو چ اسم

 :هوا گفت یآمد و مثل او لبخند بر لب نشاند و ب رونیب االتشیخ از

 ...چقدر برازندته اسمت



@donyayroman 514 

ـ      حاال دختـر کـه از    نیـ اسـم ا  نـد یمنتظـر بـود بب   ایـ گو. کـرد  یماهـک هـم خنـدان نگـاهش م
 ...انهیبرازنده اش هست  زین دیگو یراحت از احساسش با او سخن م یلیقضا خ

 ...هستم بایشک منم

ـ    حاال  یسـکوت کوتـاه او اسـتفاده کـرد چشـمک      نیـ از ا بایو شـک  دیـ خند یچشـمان ماهـک م
 :به او زد و گفت

 .که اسمم برازندمه معلومه

 :کنارش نشست و گفت ماهک

 ؟يجارو دوست دار نیا

 :فرستاد و گفت رونینفسش را ب بایشک

ـ  يسـوال تکـرار   نیـ چقدر امـروز ا  اوف اومـد کـه    یشـما؟ اگـه خوشـم نمـ     دیپرسـ  یرو ازم م
 .نبودم نجایاالن ا

دانسـت کـه بـا     یحـاال ماهـک خـوب مـ    . ماهـک شـد   يباعـث خنـده    حیجـواب صـر   نیبا ا و
ــر ــه خ   يدخت ــت ک ــیطــرف اس ــا  ر یل ــرف ه ــت ح ــان مــ   شیاح آورد و البتــه  یرا بــر زب
 .دارد گوشیباز یچشمان

 .یهست یراض زیخواستم مطمئنم بشم از همه چ یفقط م... خانم دیببخش

ــ ــک  شین ــاز ش ــود    بایب ــگ ش ــدش کمرن ــد لبخن ــث ش ــا باع ــا. ام ــخص   نی ــورد را در ش برخ
ــاز. هــم ســراغ داشــت يگــرید ــازه مهــر مــدرکش خشــک   شــگاهیآسا گوشیدکتــر ب کــه ت

ـ را بـه پـا کـرده بـود و از ا     شـگاه یآسا نیشده و ا او  لیـ مکـش مـرگ مـا تحو    يخنـده هـا   نی
 . داد یم

 .خب بگو من منتظرم! يخوا یازم م يزیچ هی یعنیلبخند پت و پهن  نیا

 :و گفت دیدرخش بایشک چشمان
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 یاز کهنگــ زیــهمــه چ. مونــه یقاجــار مــ يدوره  يمثــل خونــه هــا نجــایا يدقــت کــرد چیهــ
 .کنه یساختمون از کهولت سن کمرش درد م نیا يانگار. زنه یم ادیداره فر

ــاز شــد  شینــ  نیــدر ا یکــه کمــ یکــی. خــودش يشــده بــود لنگــه  دایــپ یکــیماهــک هــم ب
 :و گفت دیخود را جلو کش یکم. به خرج بدهد يکنجکاو بیو غر بیساختمان عج

سـاختمون   نیـ کـنم ا  یه مـنم فکـر مـ   آخـ . یهسـت  دهیـ چه خوب که تو هم با مـن هـم عق   يوا
 .نم پس نداد دمیپرس یاز اون جوجه دکتر م یاما هرچ. پر از رمز و رازه

اصـال هـر جـا کـه حـرف حـرف       . بـود  دهیـ چیموضـوع پ  کیـ کشـف   يآمـاده   بایشـک  چشمان
ـ   یموضوع ـ   یمرموز سر زبان هـا م ـ     یکسـ  نیافتـاد او اول خواسـت از همـه    یبـود کـه دلـش م

 . اوردیسر در ب زیچ
 

 ...به گپ و گفت یباز که نشست... يزیخانم عز... خانم ماهک

خـوش رو   يمـرد . بـه ماهـک و پـس از آن بـه در اتـاق دوختـه شـد        بایکنجکـاو شـک   چشمان
 :و گفت دیماهک مثل فنر از جا پر. کرد یسخاوتمند نگاهشان م يو با لبخند

 ...دیببخش

زد  بایبـه شـک   یک چشـمک پرنـور محـو شـد و ماهـ     دیسـف  يبـا همـان لبخنـد در راهـرو     دکتر
 :و گفت

 ...که ازش برات گفتم يهمون دکتر... هامونه

 :باز شد و گفت بایشک شین

 ؟يچطور ییماجراجو یکم با

 .ماهک هم گوش تا گوش با شده بود شین حاال

 .ارزه یم جانشیکشه اما به ه یبفهمه منو م اگه

 .رفتصورت ماهک کنجکاو قرار گ يروبرو میبه عادت قد بایدست شک کف
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 .قدش بزن

 . دیکوب بایدست شک يهوا و محکم رو یماهک ب و

 ...خانم ییشما که هنوز اونجا يزیعز خانم

 :کرد و گفت بایشک يحواله  یچشمک ماهک

 .برم تا اخراجم نکرده من
 
 

ــ ســتادهیپنجــره ا کنــار ــه شــب پ رو چشــم دوختــه بــود کــه هــوار هــوار کــردن   شیبــود و ب
ــه ا. خنــده اش گرفــت. دیــچیهــامون در راهــرو پ ــه ا يهفت ــ شــگاهیآسا نیــاز آمــدنش ب  یم
سـر هـامون    یـی بـود کـه ماهـک چـه بال     دهیـ کوتـاه هـم فهم   يفاصـله   نیگذشت امـا در همـ  

 .شد یهامون م یالفگباعث ک نیماهک روش خودش را داشت و ا. آورد یم

ــات ن  االن ــت مالق ــتیوق ــون نفهمــ   س ــب آدم زب ــت یعج ــل ... ایهس ــش س ــب مونیم ــویا ای  ن
 ...کن ونشریب

 یتـر مـ   کیـ صـدا لحظـه بـه لحظـه بـه اتـاقش نزد       دیـ کـرد د  زیـ را ت شیکه گوش هـا  خوب
هــوا در  یچنــد روز قبــل افتــاد کــه چگونــه بــ ادیــ. ســمت فرزانــه دیگمــانش پــر کشــ. شــود

 يبـرا  شیبـود اخـم هـا    دهیـ د یاتاقش را گشوده بـود و پـر اخـم نگـاهش کـرده بـود و وقتـ       
ــاز ن   ــه کارس ــه خان ــدن او ب ــتیبازگردان ــه گر  س ــود ب ــرو آورده ب ــاس هی ــک . و التم ــا ش  بایام

بـه در چشـم دوختـه بـود تـا      . خانـه کـرده بـود    یراهـ  يحرفش مانـده و او را بـا دلخـور    يرو
ــ ــا يصــحنه ا چیه ــعج ياز برخورده ــو غر بی ــا بی ــت   نی ــاز را از دس ــر و پرســتار لجب دکت

ــا. ندهــد ــه ه ــ يزمزم ــ  یگنگ ــش م ــه گوش ــخ  یب ــل تش ــه قاب ــورد ک ــود صیخ ــر. نب ــر زی  زی
ــخند ــاال  دی ــریدح ــ  گ ــود کس ــئن ب ــال ا  یمطم ــوب ح ــته خ ــتوانس ــ  نی ــو کش ــر ات را  دهیدکت

ـ اثنـا در چنـان پرشـتاب گشـوده شـد کـه نتوانسـت چ        نیدر همـ . ردیبگ ـ   يزی  نـد یب یرا کـه م
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ـ نگـاهش در  . بـاور کنـد   ـ   کی ـ  یجفـت ن ـ دلخـور و پرگال  ین  ییقفـل شـده بـود و نفـس هـا      هی
 .کرد یم نییاش باال و پا نهیس يدر قفسه  یدر پ یکه پ

 
گفت تیگره خورد و با عصبان بهیغر يهامون دور بازو دست: 

 ...سیتا زنگ نزدم پل رونیبرو ب ایب

بــود  ســتادهیا شیکـه روبــرو  یشخصــ یگرفتــه بــود و از تـرس نگــاه توفــان  یالل مــون بایشـک 
 دیکشــ رونیــدســتش را از حصــار دســت هــامون ب تیبــا عصــبان بــهیغر. کــرد ینگــاهش نمــ

 .شد کینزد بایو به شک

 ...یو سرتو بلند نکن یخجالت بکش دمیبا آره

 :شد و گفت کیباز به او نزد هامون

 .برو تا نزدم ناکارت نکردم ایب. ياریمنو باال م ياون رو يدار

ــا شــن یعصــبان ي بــهیغر ــا دنیب ــ  يجمــالت جــر نی ــه تخــت س ــا دســت ب  ي نهیتــر شــد و ب
 :زد و گفت يهامون ضربه ا

 ؟یبکن یچه غلط يخوا یم مثال

 یبوجــود مــ يریــداشــت درگ. او وارد کــرد ي نهیبــه ســ يو ضــربه ا اوردیــهــم کــم ن هــامون
نگهبـان سـاختمان و چنـدتا از بچـه هـا هـم دم در نظـاره گـره          مونیماهـک و مـش سـل   . آمد

 :داد و گفت یبه خود جرات بایماجرا بودند که شک

 ...رو خدا دعوا نکن حامد تو

. هــامون جــدا شــود ي هیــقیمحکمــش از  يبــود کــه مشــت هــا یکــاف بایالتمــاس شــک نیهمــ
ــ ــاه خصــمانه  ینفــس نفــس م ــود و گو يزد و نگــاهش در نگ ــل ب ــهــامون قف ــ ای ــدام  چیه ک

 :داد و گفت انینزاع خاموش پا نیبه ا مونیمش سل. قصد کوتاه آمدن نداشتند

 .دیبه جون هم افتاد يطور نینشده که ا يآقا طور دیبفرست صلوات
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ــه ســمت شــک  حامــد ــاز  بایو شــک. دیــچرخ باینگــاه پــر خشــمش را از هــامون برگرفــت و ب ب
ــه ز ــســر ب ــداخت ری ــاب نگــاه پرگال. ان ــت ــرعمو ي هی ــدم  . را نداشــت شیپس ــا دو ق ــد ب حام

ــان را از م   ــله ش ــد فاص ــبلن ــتش ا   انی ــل تخ ــت و در مقاب ــتادیبرداش ــبان  س ــا عص ــر  تیو ب ب
 .زد ادیسرش فر

 ...بلند کن سرتو

ــا بایشــک امــا ــود او هــم کــم از پســرعمو . ر را نکــردکــا نی ــاز ب . نداشــت شیاگــر حامــد لجب
 .کند هیرا تخل تشیجفت دستانش ملحفه اش را در چنگ گرفت تا عصبان

 ...یسرتو بلند کن لعنت گفتم

ماهــک را گرفتــه  دیسـف  يکـه مــانتو  ییدخترکوچولــو ي هیـ گر يصــدا. کالفــه بـود  يبـدجور 
ــد شــد  ــود بلن ــدا . ب ــر ص ــاال عــالوه ب ــا يح ــب ينفــس ه ــد و عص ــدا یتن ــد ص ــگر يحام  ي هی

 :به خود داد و گفت یهامون تکان. دیشن یم زیاعصاب خرد کن دخترك را ن

 . میدار ضیمر نجایما ا ن،ییپا اریب صداتو

 :را به سمت ماهک مبهوت چرخاند و ادامه داد شیرو سپس

 .بچه ها رو تو اتاقشون دیببر ن؟یریحاجت بگ نیستادیوا نجایا يزیعز خانم

ــاال ــبا خرهب ــه شــکل دی ــرا تخل تیآن همــه عصــبان یب ــ هی ــکــرد و د یم ــاز د واری ماهــک  واری
هـامون  . چشـمان ماهـک پـر شـد و بـا بغـض بچـه هـا را متفـرق کـرد          . بـود  افتـه یکوتاه تـر ن 
 :و گفت دیاش کش یشانیدست بر پ یهم با کالفک

ـ ا يو هوارتو که کرد داد  يپـس بهتـره بـا پاهـا     نـدت یخـواد بب  ینمـ  ینـ یب یخـانمم کـه مـ    نی
 .رونیننداختمت ب یخودم با اردنگ نکهیقبل از ا رونیب يخودت بر

 دیــبگو شیآمــده بــود بــه دخترعمــو. بــود تشیعصــبان يایــحامــد گو يمنقــبض شــده  فــک
کنـد کـه از زبـان عمـو و      میخـود سـه   يآمـده بـود او را در شـاد   . باالخره بـه وطـن بازگشـته   

آمــده بــود تــا او . آمــده اســت شیهــا یبچگــ يزبــود چــه بــه روز همبــا دهیشــن شیزن عمــو
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ـ را به خـاطر ا   شیسـمج روبـرو   يکنـد امـا حـاال مـرد     سـت چندماهـه بازخوا  يپنهـان کـار   نی
. تــر کنــد وانــهیکــه هســت د ینــیو تمــام تالشــش را بــه کــار بســته بــود تــا او را از ا ســتادهیا

ــا   ــدن ه ــاب روبرگردان ــش ت ــک يدل ــت بایش ــرد . را نداش ــاب س ــش ت ــت يدل . اش را نداش
ــک   ــور ش ــت در حض ــل نداش ــ بایتحم ــرد چیاز ه ــنگ يم ــنود نیس ــک. بش ــم در ا بایش ــه  نی

ــدن گو ــک ش ــکوچ ــزا ی ــه س ــهم ب ــت ییا س ــا . داش ــدم ه ــا ق ــبان  ییب ــا عص ــه ب ــه رو تیک  يب
 جیگـ  مونیحـاال هـامون مانـده بـود و مـش سـل      . آمـد اتـاق را تـرك کـرد     یفرود مـ  کیسرام

ــک ــه حتــ   يبایو ش ــوت ک ــرد ب  یمبه ــت نک ــدیاندیفرص ــ ش ــض    یاو ک ــت؟ بغ ــته اس بازگش
ــ  يدلــش بــرا. داشــت او را در  شیخواســت پســرعمو یحامــد تنــگ شــده بــود امــا دلــش نم

ــ. نــدیبب تیوضــع نیــا تــرحم کننــد  شیکــه ممکــن بــود بــرا یکســان ياز همــه . دیترســ یم
ـ  . دیترس یم ـ دانسـت آ  یچـرا کـه نمـ   . شـتر یو از خـودش ب  دیترسـ  یاز حامـد م تـاب نگـاه    ای

 ...نه ایپر ترحم حامد را خواهد داشت 

ـ  مونیو مـش ســل  هـامون  ــ   یب نخواسـت بپرســد چـرا بــا    یصــدا اتـاق را تــرك کردنـد و او حت
ــه رفتــار کــرده انــد؟ رو نیــا شیپســرعمو و چشــمانش را بســت  دیتخــتش دراز کشــ يگون

هــم  يچشــمانش رو. تجســم کنــد گــرید يمتعصــبش را بــار يبخوابــد و پســرعمو دیتــا شــا
 .را ربود ياریآمد و خواب هوش

. توانســت بخوابــد ینــه نمــ... غَلــط و واغَلــط... صــدا... آمــد یصــدا مــ... داریــب ایــبــود  خــواب
ــ  يصــدا... صـدا از ســمت پنجــره بـود   . بـه پنجــره چشــم دوخــت . آمــد یگرومــپ گرومـپ م

ــا. لبخنــد بــر لــبش نشســت... تــپش داشــت هنــوز دســت دراز . تــپش را دوســت داشــت نی
ــندل  ــمت ص ــرد س ــدبخت  یک ــا ب ــدارش و ب ــآن را  یچرخ ــ یکم ــو کش ــه  . دیجل ــال ب ــه ح ــا ب ت

ــود  یصــندل يرو ییتنهــا ــود و پــر از اســترس ب ــ. اش ننشســته ب ــود نینگــران زم . خــوردن ب
ـ   نیـ از بنـد ا  ییجا کی يروز کی دیاما با توانسـت منتظـر    یتـا ابـد کـه نمـ    . دیـ ره یتـرس م

ــک اطراف ــکم ــد انشی ــخت . بمان ــه س ــو تک   يرو یب ــتانش را از دو س ــت و دس ــت نشس ــتخ  هی
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 یگنیکنـده شـد و تمـام سـن     نیزمـ  يبـدنش از رو  یحرکـت قـدرت   کیـ بـا   وگاه بدنش کـرد  
. نییافتــاد پــا ینــه دســتانش قــدرت نداشــت و بــدنش تلپــ. دو دســتش ياش نشســت بــر رو

ـ نفسـش را حــبس کــرد و ب  حـبس کــرد و بــاز  . فرســتاد رونیــحــبس کـرد و ب . فرســتاد رونی
حــاال . فرســتاد رونیــتخــت کنــده شــد و بــا آرامــش نفســش را ب يتانش از روبــا کمــک دســ

ــ دیــبا تــرس از افتــادن در او . ســخت بــود. کشــاند یمــ یصــندل يخــودش را رو يجــور کی
ــود و در عــوض شــک  ــه ب ــ  يبایســر رفت ــه نش ــود نیپرشــر و شــور در وجــودش ت ــا . شــده ب ب

ـ ا شدیخود اند بـاز در   شیهـا  نینداشـته باشـد الاقـل تـه نشـ      يا دهیـ فا چیافتـادن اگـر هـ    نی
خوانــد بــه  یاو را مـ . کــرد یمــ شیتـپش پنجــره صـدا  . تمـام وجــودش پراکنـده خواهــد شــد  

ــقــدرت دســتانش مضــاعف شــد و در  . خــود ــ کی دســته  يدســت راســتش رو یحرکــت آن
 ...زیفرود آمد و دست چپش ن لچریو ي

ــدون ا. تمــام شــد ن،یهمــ ــود یگوجــودش پــر از ســرزند افتــدیب نکــهیب لبخنــد زد و . شــده ب
ــ . خــتیاشــک ر ــاالخره حرکت ــا رخــوت ب ــس از ماهه ــود یپ ــه  یبغضــ. کــرده ب نگــاهش را ب

 :پنجره دوخت و گفت

مـن بـا دسـتام، بـا چشـمام، بـا گوشـام بـا         ... سـت یحرکت کردن کـه فقـط بـا پـا ن    . با توئه حق
 ...رم یفکرم راه م

ــپش ــ  ت ــه خــود م ــوز او را ب ــره هن ــد یپنج ــاتحش ن. خوان ــتان ف ــا يشســت رودس  يچــرخ ه
ــریو ــت   لچ ــص وا داش ــه رق ــمانش را بســت و     دیرســ. و آن را ب ــره و چش ــاب پنج ــار ق کن

ــر آن کشــ ــازه شــد. و لمســش کــرد دیدســتش را ب پنجــره را گشــود و زمزمــه . زنــده شــد ت
 :کرد

ـ  يبایشـک  بامیمـن شـک  . شـم  یمـن خسـته نمـ   ... جا هستم نیا من پـا امـا تمـام وجـودم پـا       یب
 . شم یمن خسته نم... ارمینه من کم نم. میهمراه يشده برا
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ــه   از ــاال از طبق ــت گو    يآن ب ــردرد داش ــه کم ــه ک ــاختمان کهن ــدوم س ــاهش چرخ ای ــنگ  دی
 دیپرتقــال و البتــه شــا دیشــا ایــدرخــت نــارنج  يرو... درخــت کــاج يرو... یپشــت اطیــدور ح

ــویل ــچرخ... م ــه و چرخ يرو دی ــباغچ ــد يرو دی ــ  ... حام ــه م ــا چ ــد؟ او آنج ــرد؟ در  یحام ک
ــتخوان ســوز او رو  يرماآن ســ ریــروز اســفند ز نیاَنــدم ســتیســحرگاه ب  مکــتین ياس

 ایــگو. خــورد مچالــه شــده بــود در خــود یکــرد؟ تکــان نمــ یچــه مــ یپشــت اطیــح يگوشــه 
 ...پنجره يتپش ها لیبود دل نیتر شد پس ا قیلبخندش عم... بود آن جا دهیخواب

 
 ده؟یخواب نجایچرا ا نیا

 مـه یچشـمانش ن . بـود  دهیهـامون بـود کـه بـه گوشـش رسـ       يبه جنـبش افتـاد صـدا    گوشش
ــاز شــد ــرده و حــاال گو  لچــریو يرو. ب ــار پنجــره خــوابش ب ــو کن ــ ای ماهــک و  یباعــث نگران

 :دیلب غر ریز. هامون شده بود

 ...خانم بایبگو شک. ادب یعمته ب نیا

اتــاق عــادت کــرد  یکیچشــمش کــه بــه تــار. دیاز ماهــک نشــن ییمنتظــر مانــد صــدا هرچــه
پــوش در کنــار  دیســف يماهــک همچــون فرشــته ا. شــد دهیبــه ســمت پنجــره کشــنگــاهش 
ــاال کــه صــدا  ســتادهیپنجــره ا ــود و ح ــامون را شــن يب ــه خــود تکــان  دهیه ــود ب ــه  یب داده و ب

ــه او رســاند. بــود دهیــســمت صــدا چرخ ــا خــود اند بایشــک. هــامون خــود را ب امشــب  دیشــیب
بــر لــب نشــاند و چشــمانش را  يلبخنــد. اطــرافش يقــاب تپنــده چــه کــرده بــا آدم هــا نیــا

 ! ها را بشنود یدنیداد فقط شن حیبست و ترج

 دکتر؟ دیهست شما

 .دیماهک نق زد و در دل غر ییدست و پا یهمه ب نیدل به ا در

 ؟يدیسواله که پرس نمیا

 .دیهامون به گوش رس يبسته شدن پنجره و پس از آن صدا يصدا
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 ؟یینجایا یک از

اسـت در کنــار   یســاعت کیـ داد  یمــ حیتوضـ  شیدلخـور ماهــک کـه بــرا   يزمزمــه  يصـدا  و
 .خورد یتکان بایته دل شک. زل زده است یپشت اطیو به ح ستادهیپنجره به پا ا

 .باشن دهیحامدو د نکنه

 ؟يدست من دلخور از

ـ . فـرو رود  نیسـنگ  یهـامون باعـث شـد اتـاق در سـکوت      سوال در . اش بـاز شـد   یفرضـ  شین
 یشـدند و اگـر مـ    یتوانسـت بخنـدد ماهـک و هـامون متوجـه اش مـ       یکـه نمـ   يعـاد  طیشرا
ــدیفهم ــرا دن ــگــوش ت شــانیحــرف ها دنیشــن ياو ب ــرام الکــاتب  زی ــا ک  نیکــرده حســابش ب
 .کند یقدر ناز م نیبود که چرا ا ياز دست ماهک کفر! بود

 یکـنم فقـط مـ    هیـ خـوام کـار غلطمـو توج    ینمـ . يدونـم از دسـتم دلخـور    یمـ  ،يزیـ عز خانم
 .خوام یمعذرت م. نبودم یخوب طیشرا يکه تو یکنخوام درك 

هـا باعـث شـد چشـمانش را سـفت تـر ببنـد         کیسـرام  يتق و تـوق کفـش ماهـک رو    يصدا
 .لب غر بزند ریو ز

 ؟یبپوش یکفش پاشنه ده سانت دیماهک، حتما با يریبم يا

 ...ماهک

تـا بـه حـال در خلـوت     . بـه پـا بـود    یعروسـ  بایدر دل شـک . سـتاد یهـامون، ماهـک ا   يصـدا  با
بــود کــه رفتــار  فــورینکــرده بــود و حــاال آن قــدر ک یطــور فضــول نیــا يدختــر و پســر چیهــ

 .اما غر زدنش هنوز ادامه داشت. برده بود ادیاز  زیبدعنقش را ن يتند پسرعمو

ـ  ومـد یماهـک در ن  نیـ دراومـد از ا  واریاز د صدا  خیـ قـدر   نیـ دختـرم ا  گـه، یبگـو د  يزیـ چ هی
 ...اَه

 .دیرس یهامون به گوش م يمردانه  يقدم ها يصدا حاال

 ...من... من. با من سرد نباش ماهک،
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ــک  ينفــس هــا يصــدا ــود و ش ــد ب ــک و هــامون بلن ــد ماه ــه و عصــب بایتن ــود  یکالف منتظــر ب
 .نه ای اوردیتواند حرف دلش را به زبان ب یدکتر قلدر م نیا ندیبب

 ...به تو عالقه مند شدم ماهک من

ــبم يا ــون دق نیری ــت ت ــایجف ــد ق ــن دار  نیاوم ــاال ســر م ــب ــا نی ــرف ه ــ يح ــحنه دار م  یص
 یمــاهکم کــه الل مــون نیــنشــنوم خــب؟ ا رمیــگوشــامو بگ يجلــو يآخــه مــن چطــور. دیــزن

 .گرفته

ــاالخره ــی ب ــ  یک ــود جرات ــه خ ــرف ب ــ یاز دو ط ــس العمل ــان داد و آن  یداد و عک ــود نش از خ
د کـن کفشـش اتـاق را    اعصـاب خـر   ينبـود جـز ماهـک کـه بـا سـرعت و صـدا        یشخص کس

 يگوشــه . بــارش کنــد راهیــتوانــد بــد و ب یلــب تــا مــ ریــز بایتــرك کــرد و باعــث شــد شــک
 .شد نهامو ياز چشمانش را باز کرد و با تعجب متوجه  یکی

 کنه پس؟  یچکار م نجایا نیکه رفت ا اون

 :و هر دو چشمش را باز کرد و گفت اوردیطاقت ن گرید

 .برو دنبالش خب يجا واستاد نیبابا دکتر چرا ا يا

 .روشن اتاق از تعجب گرد شده بود کیهامون در آن تار چشمان

  ؟يبود داریب... تو... تو

 :را به سمت او چرخاند و گفت لچرشیو بایشک

 .شدم داریکه ب دیگوشم وز وز کرد يقدر شما دوتا جلو نیخواب بودم اما ا رینخ

 :محو گفت يبا لبخندو  دیکش شیخجالت زده دست در موها هامون

 آره؟ يدیشن زویچ همه

 .را باز کند و از ته دل ذوق مرگ شود ششیبود تا ن یزمان مناسب حاال

 یفضــول عنــوان مــ ضیمــر هیــرو تــو اتــاق  یموضــوع مهمــ نیخودتونــه آخــه همچــ ریتقصــ
 کنن دکتر؟
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 :و گفت دیخند زیر هامون

 ...کشتت یاگه ماهک بفهمه م يوا

ــک ــ بایش ــ   یکم ــرگ و م ــت در گ ــوتر رف ــاهش چرخ  شیجل ــوا نگ ــه ــتین يرو دی ــنج  مک ک
 يشـب را تـا صـبح پـا     شیراحـت شـد کـه پسـرعمو     الشیـ خ. حامد رفتـه بـود  ... حامد. اطیح

بــاال انــداخت و  يکــه از بابــت حامــد آســوده شــد شــانه ا الشیــخ. پنجــره ســبز نشــده اســت
 :گفت

کـار   نیـ کـه از پـس ا   شـه  یچـون ماهـک مطمـئن مـ    . شـه  یبفهمه واسـه خودتـون بـد مـ     اگه
 .دیومدیراحت هم بر ن

 : خندان سرش را تکان داد و گفت هامون

 .از دست اون زبونت امان

 :دوخت و گفت اطیکنج ح یخال مکتیخندان نگاهش را به ن بایشک

 .دیزن یهم که حرف حامدو م شما

رو ســرش بــذاره؟ اصــال  شــگاهویخواســت آسا یمــ شــبیآقــا حامــد کــه د نیــهســت ا یکــ
ـ   یحاال که فکـر مـ   ـ  چـاره یب نمیـ ب یکـنم م دسـته   هیـ کـرد حتمـا    یجلـز و ولـز نمـ    يخـود  یب

 .بوده یکه اون طور از دستت عصبان يبه آب داد یگل

 :و گفت دیخند بایشک

ــازه رســ. پســرعمومه ــا دهیاحتمــاال ت ــو فهم رانی ــاق دهی ــور   یچــه اتف ــاده کــه اون ط ــرام افت ب
 . گرد و خاك به پا کرده

 :مشکوك نگاهش کرد و گفت هامون

 پسرعموته؟ فقط

 :شد و گفت دهیحرکتش کش یب يرنگ غم گرفت نگاهش به پاها بایشک نگاه

 .هام یبچگ يپسرعمو و البته همباز فقط
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ــامون ــع    ه ــود س ــده ب ــتباهش ش ــه اش ــه متوج ــا     یک ــرد و ب ــتباهش ک ــوع اش ــع و رج در رف
 :شتابزده گفت يلخند

ــ ــل   یم ــش س ــه م ــوام ب ــپرم مونیخ ــه ا  بس ــه اگ ــک ــرعمو نی ــمت    يپس ــد س ــاز اوم ــما ب ش
 .راش نده تو شگاهیآسا

 :نگاش کرد و گفت یبرزخ بایشک

 چرا؟

 .دلخور شده باشد شیاز رفتار شب قبل پسرعمو بایشک داشت شک. دیخند هامون

آخـه اونـم تـو جنـاح شماسـت و مـنم       . دمیـ از دسـت م  شـه یهم ياون وقـت مـاهکو بـرا    چون
 .دندون ماهک خانومه ریگوشتم ز

 .شاد و سربه هوا. دیخند بایشک

ســـــراغ ماهـــــک بلکـــــم      دیبر دیریبگ رادیو از حامد ا دیسیمن وا شیپ نجایا نکهیا يجا
 .دکتر دیریبله ازش بگ هی دیبتون

 :نگاهش را به سمت در چرخاند و گفت هامون

 ...با توئه حق

 :گفت بایکه قدم برداشت سمت در، شک نیهم

ــر یراســت ــا دور آسا .دکت ــ شــگاهویشــما اگــه دور ت ــمــدار بســته هــم بذار نیدورب ــد  دی حام
ـ گفـتم کـه ز   نـو یا. رهیـ تونـه جلوشـو بگ   یکـس نمـ   چیهـ . ادیـ م نجـا یا ادیـ اگه بخـواد ب  بـه   ادی

 .دیخودتون دردسر ند

 :مطمئن بر لب نشاند و گفت يو لبخند ستادیا هامون

 .شک نکن. روز هم مدرن تره ياز تکنولوژ مونیمش سل. محاله
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افتخــار  دیــخواســت بگو یکــه مــ يزیــبــه چ ایــگو. بــه او دوختــه شــد بایشــرور شــک چشــمان
 یبـدمنطقش افتخـار مـ    یو شـرور و مهربـان و گـاه    وانـه ید ياصـال او بـه پسـرعمو   . کـرد  یم

 .کرد

ـ کــنم ا یمـ  هیتوصــ دکتـر  ــ  . دیــکن هیـ مــدرنتونو توج يتکنولــوژ نی چنــد  نیآخـه حامــد تـا هم
 .بود دهیخواب مکتیاون ن يپنجره رو نیهم يساعت قبل پا

ـ پنجـره رفـت و نگـاهش را دور تـا دور ح     يمبهـوت پـا   هامون  چیچرخانـد امـا هـ    یپشـت  اطی
 .دیکاو یرا م بایخندان شک يچهره  يحاال نگاهش اجزا. افتین

ـ      دکتر تخـت گـرم و    يشـک نـدارم االن تـو اتـاق خـودش و رو     . شیگفـتم تـا چنـد سـاعت پ
 .نهیب یخوب خوب م يرمش داره خوابان

 :که از بهت خارج شده بود گفت هامون

 .ترسم یکم دارم از تو و اون پسرعموت م کم

 :کرد و گفت تیرا به سمت تخت هدا لچرشیو

 .روزگاره کین يدکتر حامد بچه  دینترس

 :به سمتش رفت و گفت هامون

 .ارهیسرم ب ییخواست چه بال یروزگار م کین يبچه  نیا دمید آره

 :را تندتر کرد و گفت شیها قدم

 .کمکت کنم بذار

 :فاتحانه به او زل زد و گفت یبا نگاه بایشک اما

ـ از پسش برم خودم طفلـک چشـمش بـه در خشـک     . شـما هـم بـرو سـراغ ماهـک     . دکتـر  امی
 ...گهید دید بر د؟یخیقدر  نیآخه چرا شما مردا ا. سراغش يشد تا بر

 بایاتـاق را تـرك کـرد تـا سـراغ ماهـک منتظـر بـرود و شـک          بایکهامون با خنده و تشـر شـ   و
تـا چنـد سـاعت     دیتخـتش دراز کشـ   يدوبـاره رو  یدوسـت داشـتن   یهم با زحمـت امـا تالشـ   
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بــه ســراغش  يمطمــئن بــود حامـد بــه زود . هــم بگـذارد  يمانــده بــه صـبح را چشــم رو  یبـاق 
 .اشته باشدآشکار د يپنهان کار نیا يبرا یمناسب حیتوض دیخواهد آمد و او با

تشــر و غــر او را از خــواب  یچنــد ســاعت از خــوابش نگذشــته بــود کــه ماهــک بــا کلــ هنــوز
 .محروم کرد یصبحگاه

 ؟یخواب یپاشو لنگ ظهره، چقدر م پاشو

ــه ــخت ب ــر اســت     یس ــگ ظه ــا لن ــود واقع ــئن ش ــا مطم ــمانش را گشــود ت ــچش ــک  ای ــاز ماه ب
بـاز شـد سـاعت     شـش یدوختـه شـد ن   يواریـ چشـمانش کـه بـه سـاعت د    . مغلطه کرده اسـت 

 .از دوازه گذشته بود

 :و گفت دیچرخدارش را جلو کش یصندل ماهک

 .يدست و روتو بشور میتا بر نیبش ایب

انـداخت   یصـندل  يتکـان خـود را رو   کیـ او بـا   با،یکـه ماهـک دسـت بـرد سـمت شـک       نیهم
 :و گفت

 .دم یحاال به بعد خودم کارامو انجام م از

 :مشکوك نگاهش کرد و گفت ماهک

ــرا ــ يب ــد نیهم ــایا ياوم ــته     نج ــه دس ــادرت مث ــه، م ــو خون ــه ت ــه؟ وگرن ــه ن ــل ازت  يمگ گ
 .کرد یم ينگهدار

 :کند گفت بیحرف او را تکذ نکهیبدون ا بایشک

ــایدق آره ــدس زد  ق ــت ح ــ  . يدرس ــازه نم ــان اج ــه مام ــو خون ــ یت ــار چیداد ه ــودم  يک رو خ
 .شدم یدادم نابود م یادامه م یاگه اون شکل. انجام بدم

 :اش را به حرکت درآورد و گفت یصندل ماهک

 .هیعالقه و مهر مادر يکنه از رو یم ياون مادرته اگر هم کار اما

 .سمیخودم وا يپا يرو رمیبگ ادی دیدونم اما من با یم
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 .نگفت و در سکوت به سمت راهرو رفتند چیه گرید ماهک

 .شبیسرم رفت د. ضمن اون کفش صاحب موندتو عوض کن در

 :شد و گفت قیخم شد و مرموز در چشمان او دق ماهک

 شب؟ید

 :متعجب او کرد و گفت يچهره  يحواله  یباز شد و چشمک بایشک شین

 نگفته بهت؟ دکتر

 :تر از قبل گفت جیگ ماهک

 گفت؟ یبه من م دیرو با یچ دکتر

 :و گفت دیکوب شیپا يخندان دستش را رو بایشک

ــخــدا عجــب آدم تودار يا ــر بب... هی ــدخت ــو چــرا ا نمی ــت ــدر  نی ــده  یخــیق خــدا  يآخــه؟ بن
 ...به فرار یاونوقت تو پا گذاشت رهیبله ازت بگ هیخودشو کشت  شبید

ــ  ماهــک ــاز نگــاهش م ــا دهــان ب ــو بایشــک. کــرد یب صــورت او تکــان داد و  يدســتش را جل
 :گفت

 شد؟  یچ

 :نگاهش کرد و گفت یبا بدخلق ماهک

 .يسادیگوش وا ينکرد یخوب کار

 :شد و گفت يمحو شد و مثل او جد بایان شکلب ياز رو لبخند

گوشـم مراسـم    يتـو و اون دکتـر هـامون عقـل کـل جلـو      . گوش نمونـدم خـانم بـداخالق    من
 رفته؟ ادتی دیبه پا کرده بود يخواستگار

ــا ــتانش را رو  نیـ ــا دسـ ــه هـ ــت و مثـــل بچـ ــ يرا گفـ ــرد و از او رو  نهیسـ ــل کـ در هـــم قفـ
 :فتو گ دیماهک آرام گونه اش را بوس. برگرداند

 ...دیبا توئه ببخش حق
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 .هنوز در قهر بود بایشک اما

 ...دختر گهید یآشت. گرفته از من ییرو چه

ـ  ــ   نکــهیگشـوده شــد و بـدون ا   گــرید يبـار  بایشــک شین بدهـد بــه   یبـه ماهــک اجـازه همراه
 .کنج راهرو رفت یبهداشت سیسرو

ــارش ــورد رو  ناه ــه خ ــ  يرا ک ــتش دراز کش ــرا دیتخ ــت ف  يب ــر وق ــزیعص ــت یوتراپی . داش
نگــاهش بــه . کــرد یتحمــل مــ دیــخــوب شــدن با دیــامــا بــه ام. کــه از آن متنفــر بــود يکــار

 .شکمش افتاد يساك بزرگ با تمام قدرت رو کیپنجره بود که 

مســخره را بــا او  یشــوخ نیــکــه ا یاخــم نگــاهش را بــه مقــابلش دوخــت تــا حســاب کســ بــا
 .حامد قفل شد یکرده برسد اما نگاهش در نگاه توفان

 ...میجمع کن بر تولیوسا

امــا حــاال  ردیــبگ ادیــکــردن را  یآمــده بــود تــا دوبــاره زنــدگ نجــایبــه ا. شــد شــتریب اخمــش
 :با قدرت ساك را به سمتش پرتاب کرد و گفت. زد یحامد حرف از رفتن م

 .امیجا نم چیه من

 :شکمش انداخت و گفت يو باز ساك را رو اوردیهم کم ن حامد

 ... يایخوبم م يایم

 ...امینم... نچ

ــاال ــره    ح ــا چه ــود و ب ــده ب ــاکت مان ــد س ــد  يحام ــه لبخن ــدعنق و ت ــت   يب ــب داش ــر ل ــه ب ک
ــ ــاهش م ــرد ینگ ــک  . ک ــه ش ــود ک ــگ ب ــش پررن ــدر اخم ــا آن ق ــاز  بایام ــخره ب ــرات مس  يج

 .بدعنقش يپسرعمو نیبرد از ا یحساب م. نداشت

 ...ومدهیمن باال ن يشو تا اون رو بلند

ـ   یکه فکر م حاال  يدلـش بـرا  . ربه سـر گذاشـتن او تنـگ شـده    سـ  يدلـش بـرا   دیـ د یکـرد م
 .حامد تنگ شده است يحرص خوردن ها
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 ...حامد امینم من

اصـال  . ببـرد، هـر طـور کـه شـده      شـگاه یآسا نیـ را از ا بایخواسـت شـک   یمـ . شـده بـود   يکفر
 . بردنش آمده بود يبرا

ـ    . بـرم  یببرم م نجایجنازتو از ا شده . کشـم  ینـازتو نمـ   هیـ مثـل بق  یشناسـ  یمنـو کـه خـوب م
 .آماده شو االی

 . بود یکاف گریهرچه تظاهر به شاد بودن کرده بود د. نگاهش کرد نیغمگ بایشک

 ...منو ببر ایاالنم جنازه ام ب نیهم من

 :کنارش نشست و گفت یصندل يرو یکالفه و عصب حامد

ــ یچــ نجــا؟یا ياومــد چــرا ــ يخــوا یرو م ــیکــه خ. یثابــت کن ــیکــه خ ؟يفــداکار یل روح  یل
ــ ــ يدار یبزرگـ ــوا ینمـ ــار رو يخـ ــ يبـ ــ یدوش کسـ ــ ؟یباشـ ــرتق و   ایـ ــدر سـ ــه اون قـ نـ

بـه   يزیـ چ ؟یهسـت  یتـو چـ  . نـداره  یتـ یاهم چیبـرات هـ   گـران یکـه احساسـات د   یخودخواه
 شه؟یم دایپ تیاون وجود سنگ ياسم قلب تو

ــه . حامــد يهــا تیمــدل عصــبان نیــعــادت داشــت بــه ا. کــرد ینگــاهش مــ یبغضــ بایشــک ب
پـر سـوز و گـداز از     یمنـت کشـ   کیـ شـد   یتـه تهـش مـ   . عـادت داشـت   شیاُلدرم بلدرم ها

 .خودش يجانب او و طاقچه باال گذاشتن ها

بــرات افتــاده؟ مــن گــردن  یچــه اتفــاق یبــه مــن نگفتــ یاصــال تــو بــه چــه حقــ ؟یســاکت چــرا
 ؟یسر دخترعموم اومده؟ تو اصال آدم ییچه بال دمیفهم یم دیبا شبیشکسته د

گونـه واکـنش نشـان     نیـ حامـد اگـر ا  . کـرد  یت و نگـاهش مـ  امـا لبخنـد بـر لـب داشـ      بایشک
ــنداشــت ا ادیــاصــال بــه . داد کــه حامــد نبــود ینمــ نــازش را  یبــداخالق کنــون يپســرعمو نی
 . باشد دهیکش

 .لبت جمع کن تا نزدم ناکارت نکردم يلبخند مضحکو از رو اون

 :را باز کرد و گفت ششین بایشک
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ـ ا ياوه تو اوه ـ  نی دسـتت هـرز بـره رو صـورتم جـواب      . پسـرعمو  يسـال چـه خشـن شـد     هی
 .گفته باشم ینیب یم

دانســت از  یخــوب مـ . محـو بــر لـب داشـت    يحامـد بــا همـان اخـم پرطمطــراق لبخنـد     حـاال 
 يپـس جــا . بایخـودش بـود شــک   يدسـت پــرورده  . دیــآ یبـر نمـ   شیپـس زبـان دخترعمــو  

 .ماند ینم یاعتراض چیه

 ...کردم که لعنت بر خودم باد خودم

 .دیخند یم بایشک حاال

 ؟يکرد یاونجا چکار م شبیتو؟ د یخوب

خطاکــارش  يدخترعمــو يخواســت آن جذبــه را بــرا یحامــد بــاز نشــد هنــوز مــ يهــا اخــم
 !برد یاز او حساب م بایاما مگر شک. حفظ کند

 .میساك وامونده رو بردار لباستو جمع کن بر نیا. عوض نکن بحثو

 .اتفاق نیقبل ا يبایهمون شک شمیتازه دارم م نجایا. حامد امیجا نم چیبا تو ه من

 :از جا برخاست و گفت یکالفه و عصب حامد

ــ لتویوســا يفــردا فرصــت دار تــا  ینمــ میقشــنگ قشــنگ حــال يحرفــا نیــمــن ا. یجمــع کن
 .يایشه تو با من م

ــا ــا عصــبان نی ــا چهــره   تیرا گفــت و ب ــه ســمت در رفــت کــه ب ــرو  يب متعجــب هــامون روب
 :هامون کرد و گفت يه حوال یچشمک بایشک. شد

 .که بهتون هشدار داده بودم دکتر من
 

 .کرد یرفتن او را نظاره م رتیهنوز با بهت و ح هامون

 .دیریلجبازمو بگ يپسرعمو يجلو دیتون یگفته بودم که نم دیتعجب نکن ادیز دکتر

 :گفت يجد يا افهیاز بهت خارج شد و با ق هامون
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 .يدار یوتراپیزیشو، وقت ف آماده

هـامون بـا   . پـرت کـرد   یصـندل  يدر هـم رفـت و سـاك حامـد را محکـم رو      بایشـک  يها اخم
 :تعجب نگاهش کرد و گفت

 ه؟یچ گهید نیا

 :باز شد و پچ پچ وار گفت بایشک شین

ــ ــدزده   نیب ــو ب ــود من ــده ب ــر اوم ــه دکت ــون بمون ــ  . خودم ــر رس ــما س ــد ش ــوب ش واال  نیدیخ
 .تو سرشه يمعلوم نبود چه نقشه ا

 :گاهش را به راهرو دوخت و گفتبا بهت ن هامون

 راحت فرار کنه؟ یگذاشت. رمشیتا بگ یچرا زودتر نگفت ؟یچ یعنی

 :و گفت دیهامون قش قش خند یساده دل نیاز ا بایشک

 .آخه مسلح بود خب

 .هامون به تقال افتاده بود گرید حاال

 بود تفنگش؟ یبود؟ چ مسلح

 :باال انداخت و گفت ییابرو بایشک

 گفتم تفنگ داشته؟ یدکتر من ک یکن یم جادیبابا چرا رعب و وحشت ا يا

 :نگاهش کرد و گفت یکالفه و عصب هامون

 ...مسلحه یبابا خودت گفت يا

 :و گفت دیتختش دراز کش يرو بایشک

 ...نیمسلح بود هم گفتم

 :شد و گفت کیبه او نزد هامون

 ...حسابشو برسه نمویدفعه که اومد مش سل نیبود سالحش تا بگم ا یچ خب
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ــ ــک شین ــد  بایش ــاز ش ــخ    . ب ــد فرس ــد از ص ــد داد حام ــازه نخواه ــامون اج ــود ه ــئن ب  یمطم
 .دیایبردن او ب يبرا نکهیگذر کند چه برسد به ا شگاهیآسا

 ...یبزرگ نیباتوم داشت به ا هی

ـ  يدستش را از دو سو بـاز کـرد و بـا دقـت بـه فاصـله        بعد  يدسـتانش نگـاه کـرد و بـار     نیب
 :کرد و گفت شتریدستانش را ب نیب يفاصله  گرید

 .یبزرگ نینه به ا نه

 :کنارش نشست و گفت یصندل يکرد رو یپوف هامون

ـ  بایشک ـ   ؟يدیـ درسـت د  یمطمئن بـوده   لیـ ب يدسـته   هیشـب  شـتر یب يدیـ کـه تـو د   یآخـه اون
 .تا باتوم

 :نگاهش کرد و گفت يفکر بایشک

 .بوده لیب يدسته  دمیشا یگ یراست م آره

 :که به او شک کرده بود از جا برخاست و گفت هامون

 ؟یسرکار گذاشت منو

ـ . بـه سـنگ خـورده بـود     رشیت امـا   ردیـ را بگ شـگاه یورود حامـد بـه آسا   يخواسـت جلـو   یم
ــود  ــده ب ــتش را خوان ــامون دس ــد . ه ــد لبخن ــور ش ــا او را    يمجب ــاند ت ــب بنش ــر ل ــحک ب مض

 .تر از قبل نکند یعصبان

 ...یکمکت آماده بش ادیماهک ب گمیم

بـه   یمهارنشـدن  يبعـد ماهـک بـا لبخنـد     ي قـه یچنـد دق . آشـکار او را تـرك کـرد    یبا اخمـ  و
 :اتاقش آمد و گفت

 بود؟ یعصبان يباهاش که اون طور يکرد چکار

 :باال انداخت و گفت يتفاوت شانه ا یب بایشک
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ــیه ــار  یچ ــه ک ــن ک ــا. نداشــتم شیم ــم   نی ــورد تص ــه نظــرم در م  متیمشــکل داره ماهــک ب
 .نظر کن دیتجد

 :بر چهره نشاند و گفت نیدلنش یاخم ماهک

 .شهیم ریکه د میبر ایب... موقوف یفضول

حــاال  يتکــرار يکارهــا يســر کیــپــر از کســالت و انجــام دادن  یاز گذرانــدن ســاعت پــس
ــود و راهــرو یصــندل يرو ــا ياش نشســته ب ــد نی ــ یمیســاختمان ق ــز م ماهــک . کــرد یرا گَ
ـ از اتاق هـا ب  یکیاز  ـ آمـد گو  رونی خسـته اش کـرده    ياز بچـه هـا بـدجور    یکـ یخوابانـدن   ای

ــود ــک. ب ــرد  بایش ــاهش ک ــان نگ ــود  . مهرب ــده ب ــا اومان ــا    نی ــله را از کج ــبر و حوص ــه ص هم
 .آورده که هنوز سرپاست

 د؟یخواب

 :گفت یبا کالفگ ماهک

 ..دیباالخره خواب آره

ـ بـه   يزیــچ ایـ گو بعـد   يه چهــر يآمــده باشـد نگـاه بازخواســت کننـده اش را حوالـه      ادشی
 : کرد و گفت بایخندان شک

 
 نیــا يتــو تــو. رو صــدا کــنم يخــانم ســرمد دیــبا نکــهیتــو اتاقــت؟ مثــل ا یهنــوز نرفتــ تــو
 .يبر یفقط از اون حساب م شگاهیآسا

 :او تکان داد و زمزمه وار گفت يدستش را برا بایشک

 .کارت دارم نجایا ایب

ــا دو قــدم تنــد خــود را بــه او رســاند  ماهــک  بایشــک. متعجــب و پرسشــگر نگــاهش کــرد و ب
 :بدون فوت وقت گفت

 .کردم یکشف هی من
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 .کرد یکنجکاو نگاهش م یماهک هم با چشمان حاال

 ؟يکشف کرد یچ

 :را به اطراف دوخت و گفت نگاهش

 .داینم رونیساعتم ب هیاتاق و تا  نیا يتو رهیساعت مشخص م هیدکتر سر  که

 :شده نگاهش کرد و گفت زیر یبا چشمان ماهک

 .که رفته اون تو دمیحق با توئه منم چندبار د آره

 :او گفت يحرف ها دییدر تا بایشک

ـ  تـازه  اتـاق هــا بـازه امـا اون اتــاق     يدر همـه   يدقـت کــرد  چیهـ . هـم هســت  گـه ید زیــچ هی
 .شه یباز نم دمیخودم چندبار امتحان کردم د. درش قفله شهیهم

 :نگاهش را به در اتاق دوخت و گفت ماهک

 ؟یبگ يخوا یم یچ

 :مرموز نگاهش کرد و گفت بایشک

 .کنه یرو از ما پنهان م يزیچ هیکنم دکتر  یفکر م من

 .داد یاش را نشان م یچشمان ماهک به وضح ترس درون حاال

 کنه؟ یرو پنهان م يزیچه چ. نترسون منو

 :زد و گفت دیرف راهرو را ددو ط یچشم ریچشمانش را تنگ کرد و ز بایشک

تـو اون اتـاق و تـا صـبح      رهیـ شـب بـه بعـد م    ياون معمـوال سـاعت دوازه   . میفهمـ  یم امشب
 .مونه یهمون جا م

 .کرد یمرموز نگاه م يبایحاال ترسش را کنار گذاشته بود و با تعجب به شک ماهک

 کنه؟ یم اهیاگه بفهمه روزگارتو س یدون یم ؟یزن یچوب م اشویزاغ س تو

 :باال انداخت و گفت يشانه ا بایشک
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ــامون ــد ه ه ــل حام ــیدر مقاب ــ . ســتین یچ ــاب نم ــده ازش حس ــه حام ــرم ا یاون ک ــب ــه  نی ک
 .ستین یچیه گهید

 :حوصله نگاهش کرد و گفت یکالفه و ب بایشک. کرد یبا دهان باز نگاهش م ماهک

ــع ــار  جم ــو، انگ ــن خودت ــ يک ــوا یم ــل بگ میخ ــقات ــه چ میری ــه هم ــک ــ. وا داده زوی ــط م  یفق
 .نیاون اتاق چه خبره هم يتو میاریسر در ب میخوا

 :داد و گفت یبه خود جرات ماهک

 ...قبول باشه

ــ ــک شین ــد  بایش ــاز ش ــ. ب ــ نیهم ــت یرا م ــ. خواس ــر کی ــه جا  کیش ــرم ک ــاهشیج در  گ
 .در انتظارشان نباشد یسخت یاحتمال هیآن قدر باال باشد که تنب شگاهیآسا

 .قرارمون امشب ساعت دوازده پس

 :سرش را تکان داد و گفت اطیبا احت ماهک

 .متوجه نشده یبرو تا کس گهیحاال د... باشه باشه

. داد یحـال بـه او حـق مـ     نیـ همـه ترسـو بـودن ماهـک حرصـش گرفتـه بـود امـا بـا ا          نیا از
ـ اگـر او هــم مثـل خــودش شــب و روز را ز   ـ  یدســت کسـ  ری گذرانــد ترســش  یمثــل حامــد م

اتـاقش شـد تـا     یماهـک توجـه کنـد راهـ     جـان یبـه تـرس و ه   گـر ید نکـه یبدون ا. ختیر یم
. کنــد دایــدســت حامــد لجبــاز پ زفــرار ا يبــرا یشــب بکشــد و هــم راهــ يبــرا يهــم نقشــه ا

ـ با ایـ مطمئن بود فـردا   ـ بـا او بـرود    دی تـا بتوانـد از دسـتش راحـت      اوردیـ در ب يبـاز  یکـول  ای
ــا کمــ. شــود نگــاهش . و چشــمانش را بــه ســقف دوخــت دیتخــتش دراز کشــ يتــالش رو یب
ــ ــول داد در اولــ     دهیکش ــود ق ــه خ ــره و ب ــمت پنج ــد س ــت طرحــ  نیش ــک و  یفرص از ماه

زود بــه خــواب بــرود  یلــیروزش باعــث شــد خ تیــشــب قبــل و فعال یخســتگ. هــامون بزنــد
 .و نتواند به لنگ کردن هامون بخت برگشته و حامد لجباز فکر کند
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 یمــ داریــاز خــواب کــه ب. از هــم گشــوده شــد بایچشــمان خمــار شــک دیشــد ییتکــان هــا بــا
ــا د . شــد یشــد بــدعنق بــدعنق مــ  يچهــره  دنیــچشــمان تنــبلش کــم کــم بــه ســو آمــد و ب

 .ماهک غر زدن را شروع کرد يکالفه 

 ...خوام بخوابم یبرو م ؟يخواب من دار نیبا ا یتو چه مشکل آخه

ــداز از رو يامــا کنــار رفــتن دوبــاره . دیصــورتش کشــ يرا گفــت و ملحفــه را رو نیــا  يروان
 .افتدیصورتش باعث شد به التماس ب

 ...نکن تیتورو خدا اذ ادیمن خوابم م ماهک

 :به او زد و گفت يسقلمه ا ماهک

 ؟ياریسر از کار هامون در ب يخوا یم یمگه نگفت. بلندشو. شبه ازدهی یقطب خرس

 :قول و قرارشان افتاده بود چشمان مست خوابش را گشود و گفت ادیکه تازه  بایشک

ـ  داریـ منـو ب  دیـ تو االن با آخه ـ  ؟یکن نقشـه مـون؟ اون زمـان کـه بـا       يسـاعت قبـل اجـرا    کی
ــ يمــاه تمــوم رو نقشــه  کیــفرزانــه  کــار  انفریــنقصــمون واســه کلــه پــا کــردن دکتــر ک  یب

ــاش شــد ســنگ رو  جــهینت میکــرد ــون خی ــه اش   يوا. شــدن جفــت م ــه هم ــه حــال االن ک ب
 .میساعت وقت دار کی

 :رفت و گفتوا  یصندل يرو دینا ام ماهک

 ه؟یبفهمم هامون چه جور آدم يمن چطور پس

 .باز شد شهیمثل هم بایشک شین

متعلــق بــه دوســتانم  شــهیمــن هم. کــنم تــو غصــه نخــور یخــودم بــرات کشــفش مــ... یالهــ
 !هستم

 :خندان نگاهش کرد و گفت ماهک

 .یکن یخراب م زویتو نه، تو همه چ يوا

 :چرخدارش نشست و گفت یصندل يتقال رو یبه خود داد و با کم یتکان بایشک



@donyayroman 538 

 ...دلت بخواد که کمکت کنم یلیخ

 :او را در آغوش گرفت و گفت ماهک

 .شه یتنگ م یلیدلم برات خ ياگه تو بر... زمیعز

 :متعجب نگاهش کرد و گفت بایشک

 برم؟ ییقراره جا مگه

 :را گم کرده بود من من کنان گفت شیدست و پا ایکه گو ماهک

 .گفتم يزیچ هی يجور نیهم یچیه

دانســت کــه  یمــ یخــودش بهتــر از هــر کســ. شــده نگــاهش کــرد زیــر یبــا چشــمان بایشــک
 نیــداد او در ا یمگــر حامــد اجــازه مــ. بــه خانــه بــازگردد دیــزود با ایــ ریــفــردا، د ایــامــروز 

ــ شــگاهیآسا ــبت یکم ــا نس ــدگ یت ــوز زن ــد یمرم ــ. کن ــوب م ــودش   یاو را خ ــل خ شــناخت مث
ــدهی ــود کدن ــاز ب ــرج. و لجب ــار حیت ــه خرابک ــک يداد ب ــاهم ماه ــالش   تی ــا او هــم ت ــد ت نده

 نیــاز ا. او و فرزانــه شــود هیخواســت تــا شــب یزمــان مــ. تــر عمــل کنــد يحرفــه ا یکنــد کمــ
 :بر لب نشاند و گفت يلبخند یطانیفکر ش

 ...سراغ کارمون میبر بهتره

 .صدا اتاق را ترك کردند یو ب دیکش یاز سر آسودگ یرا که گفت ماهک نفس نیا

 ...دکتر د؟یینجایا تردک

حضـور خــود   يکـرد تــا هـامون را متوجــه    یمــ نییدر را بــاال و پـا  ي رهیمــدام دسـتگ  ماهـک 
آشــفته و   يهــامون بــا موهــا   يا قــهیبالخــره ســماجتش جــواب داد و پــس از دق   . کنــد

از چهــره اش . ســتادیآشــفته در مقــابلش ا يســرخ در اتــاق را بــاز کــرد و بــا ظــاهر یچشــمان
 .ستا دهیبود که هنوز خواب از سرش نپر دایپ

 شده ماهک؟ یچ
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ــک ــاق عج  ماه ــز و راز و آن ات ــه و رم ــنقش ــکوك را از  بی ــامون مش ــو ه ــرش  ادی ــرد و س ب
ــ یتــازگ. انــداخت ریــرا بــه ز باعــث  نیــکــرد و ا یبهانــه او را ماهــک صــدا مــ یهــا هــامون ب

کـه از   يذکاغـ  يپرتـاب شـدن گلولـه ا   . ردیـ شـکل بگ  يندیشده بود تـه دلـش حـس خوشـا    
شـد خـود را جمـع و جـور کنـد و       عـث شـده بـود با   کیخودکـار بـه سـمتش شـل     ينوك لوله 

ــه  بایشــک. افتــدینقشــه شــان ب ادیــ ــا آن لول ــه  گــاهیخودکــار و آن گلولــه هــا کــه گــاه ب  يب ب
ــ  ــاب م ــمتش پرت ــود    یس ــه ب ــالش را گرفت ــوب ح ــرد خ ــ. ک ــره اش   یکم ــطراب در چه اض

 :گفت یو واقع انینما یشد پس با اضطراب یباعث بهتر اجرا شدن نقشه شان م

 ...از بچه ها تب داره یکی دییایب دکتر

خبــر قصــد بازگشــت بــه اتــاق را کــرد امــا ماهــک دســتش را خوانــد  نیــا دنیبــا شــن هــامون
 نیداد چنــ یاجــازه مــ دیــخواهــد در اتــاق را قفــل کنــد و او نبا یمثــل روز روشــن بــود کــه مــ

ــاق ــدیب یاتف ــا. افت ــه ه ــه گلول ــ يالبت ــ یپ ــ بایشــک یدر پ ــاث یهــم ب ــود ریت ــ! نب ــالت  یدر پ حم
هــامون بــا چشــمان متعجــب و . هــامون خــورد تگلولــه بــه صــور کیــ بایبــدون توقــف شــک

 :گرد شده گفت

 بود؟ یچ گهید نیا

 .دیپناه گرفت و غر واریپشت د بایشک

 .رهیداره لو م زیکن همه چ يکار هیماهک  يریبم یاله

ـ کـرد بـه ا   کیشـل  گـر ید يکاغـذ  يگلولـه   کیـ بسـته   ي هیـ از همان زاو و ـ ام نی  نیـ کـه ا  دی
دکتــر ســمج اتــاقش را تــرك  نیــانجــام دهــد تــا ا يبــار بــه ماهــک برخــورد کنــد و او کــار 

ـ  کیشـل . کند ـ   دیماهـک را کـه شـن    يصـدا . نقصـش جـواب داد   یب و در . دیکشـ  ینفـس راحت
 !فتگ نیحامد آفر يگذشته  يدل به تمام آموزش ها

ــا يا.. .دکتــر دیســتادیچــرا ا پــس ــ... باب تشــنج داره اونوقــت  يگفــت ســابقه  یمــادر بچــه م
 ...دیعجله کن... هیاون چ هیچ نیا دیگیم دیواستاد نجایشما ا
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ــا ا هــامون در اتــاق را بســت و بــا همــان  یماهــک کالفــه و عصــب يبلنــد بــاال یســخنران نیــب
 غیــج یاز خوشــحال بایاول رفــت و شــک يســرو وضــع آشــفته پشــت ســرش بــه ســمت طبقــه 

 ...برد ورشیو بدون فوت وقت به سمت اتاق هامون  دیکش يخفه ا
 

ــا ــ  ب ــا ه ــه در را گشــود و ســراپا چشــم شــد ت ــد زیــچ چیعجل ــا در . از نگــاهش پنهــان نمان ام
ــا اتــاق شــتریب. فــروکش کــرد جــانشیهمــان نگــاه اول تمــام ه اتــاق  هیشــب یانتظــار داشــت ب

اهــرم  کیــکــه بــا حرکــت  نــدیبب واریــکتابخانــه کــنج د کیــ نکــهیا ایــشـکنجه روبــرو شــود  
ـ  ریز کیبه  یراه ـ   نیزم ـ اامـا  . کنـد  یبـاز م را  ياتـاق سـاده تـر از آن بـود کـه رمـز و راز       نی

تخــت کهنــه تــر از آن  کیــو  واریــکــنج د یمیقــد یو صــندل زیــم کیــ. دهــد يدر خــود جــا
ــم ــندل زی ــا یو ص ــانوادگ   يپ ــس خ ــاب عک ــد ق ــره و چن ــ يرو یپنج ــم کی ــا زی ــام وس  لیتم

ـ ا يدهنــده  لیتشـک  ـ  شیصــدا ایــقـاب عکــس هـا گو  . اتــاق بــود نی اش  یصــندل. کردنــد یم
ـ  کیـ تـر شـد و    کیـ نزد زیـ در آورد و بـه م  حرکـت را به  . عکـس هـا را از نظـر گذرانـد     کی

اش  یصــندل يخــاص رو یمســن و البتــه چــاق بــود کــه بــا ژســت  یعکــس اول متعلــق بــه زنــ
ــا ــت داشــت  یینشســته و عص ــدار در دس ــا اقت ــتیه. را ب ــان   ب ــش نش ــوع پوش ــو ن داد از  یم

 :تر شد و گفت قیلبخندش عم. است يقجر يشاهزاده ها

 ...ها مهیقد یلیخ نجایا گفتم

ــه زن و مــرد جــوان عکــس ــ  یدوم ب ــق داشــت کــه آنهــا هــم لباس ــان  یتعل مناســب حــال هم
ــتند  ــن داش ــه ت ــ. دوران ب ــال رو   یدخترک ــن و س ــم س ــا يک ــرد ن  يپاه ــته و م ــزن نشس  زی

. دختـرك ثابـت مانــد   ينگــاهش رو. بـود  سـتاده یسرشـان بـه پــا ا   يبــاال رقیـ ب ریـ همچـون ت 
ــره اش گو  يشــتریو بــا دقــت ب  کــردچشــمانش را تنــگ  . داد یمــ یبــه او نشــان  ایــچه

 ...نگاهش کرد

 ....کنم یشون م یبذار من معرف... خودتو خسته نکن ادیز
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ـ و از د دیــهــول و وال بـه پشــت سـرش چرخ   بـا   ریــو مــچ گ ییهــامون بـا آن لبخنــد کـذا   دنی
ــرمنده ــک ش ــ و ماه ــه چ یپ ــه هم ــب ــرد زی ــ. ب ــوال دی ــنگ رو  ییط ــتند در س ــداش ــدن خی . ش

 :را گردن گرفت و گفت شیجهت خطا نیبود به هم دهیفا یتظاهر ب

 ...هیاتاق چه شکل نیا میبدون میخواست یفقط م ما

 :با چند قدم بلند خود را به او رساند و گفت هامون

ــه ــیدل چ ــه ا  یل ــبت ب ــد نس ــث ش ــباع ــاو نی ــاق کنجک ــکن يات ــ د؟ی ــدون یم ــا دی ــار خط  ییک
 د؟یکرد

 :با جسارت گفت بایبود اما شک ریهنوز سربه ز ماهک

ـ در ا. دکتـر  دیـ به مـا حـق بد   خب خـواد   یدلـش مـ   یخـدا قفلـه و آدم هـ    ي شـه یاتـاق هم  نی
 .توش سرك بکشه یاتاق چه خبره و ه نیا يبدونه تو

 .اش نشست یمیو قد یچوب یصندل يخونسرد رو یلیخ هامون

 ...ژیق

ــدا ــندل يص ــل ص ــود    یدرد مفاص ــه ش ــه او دوخت ــر ب ــر دو دخت ــاه ه ــد نگ ــث ش ــامون . باع ه
ــدر ســف  ــل ان ــا همــان لبخنــد و نگــاه عاق ــه آن دو خ هیهنــوز ب ــود رهیــخــود ب ــاب  بایشــک. ب ت

 :و گفت اوردین

ــر ــکل دکت ــامون نکن یاون ش ــنگ ــ دی ــ  یآدم م ــه و م ــم    یترس ــرده اش ه ــاه نک ــه گن ــواد ب خ
 .اعتراف کنه

 :انداخت و گفت یکی آن يرا رو شیپا کی هامون

 ماهک خانم؟ ن،یدست ا يتو چرا عقلتو داد. خانم که سابقه اش مشخصه نیا

 :دیهوا غر یب بایشک

ــ نیــدکتــر ا ا ــبار نیدوم ــگیکــه مــن م هی ــا دی ــا کشــمش هــم دم داره يا. نی ــاصــال ا... باب  نی
 ...عمه تونه
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 :دیلب غر ریو ز دیرا گز نشیریلب ز ماهک

 ...زشته بایشک ریبه دهن بگ زبون

هـامون پـس   . هـامون باعـث شـد بـاز نگـاه دو دختـر بـه او دوختـه شـود          يقهقـه   يصـدا  اما
 :نمود گفت یمزه م یب اریبس بایخنده که از نظر شک یاز لحظات

 .خانم بایاصال عمه ندارم شک من

 .سوالش افتاد ادیسکوت و باز هامون  یکم

 خترو کنجکاو کرده؟اتاق وجود داره که شما دوتا د نیا يتو یچ دینگفت خب

 :و گفت دیدرخش بایشک چشمان

 .دیکن یهستند رو معرف یقاب زندان نیا يکه تو ییآدما نیاز همه ا اول

ــامون ــان ه ــک   یتک ــه ش ــود را ب ــت و خ ــود داد و برخاس ــه خ ــو م بایب ــاند و   زی ــا رس ــاب ه و ق
 :گفت

ــ. خــانم تپــل و پرجذبــه مــادربزرگ مادرمــه  نیــا مقتــدر کــه در  اریشــاهزاده خــانم بســ کی
 .کرده یم یعمارت حکمران نیزمان خودش در ا

ـ    ماهک تـر شـد و نگـاه مهربـان و لبخنـد هـامون        کیـ داد و بـه آنهـا نزد   یهم بـه خـود جرات
 یچــرا کــه اهنــ ایــشــان بــود گو یامــا ســتاد کوفــت کــردن خوشــ بایشــک. دیــرا بــه جــان خر

 :کرد و گفت

 .دیدختر جوون هستا مراقب رفتارتون باش نجایا

انـداخت هـامون امـا بـاز      ریـ او زد و خجالـت زده سـرش را بـه ز    يبـه بـازو   يضـربه ا  هکما
ــ ــو از ا دیــخند یم ــرژ نی ــا وجــود شــرا بایشــک يهمــه ان ــ طیب ــذت م ــرد یخاصــش ل ــا. ب  نی

 .بود یاز نظر او ستودن هیروح

ــب ــاش بگ   خ ــر ج ــد س ــالتون اوم ــه ح ــر اگ ــدکت ــ   دی ــه ک ــر بچ ــا و اون دخت ــانم و آق  یاون خ
 هستن؟
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 :برق عشق و محبت گرفت و گفتهامون  نگاه

ــتن و ا  اون ــدربزرگم هسـ ــادربزرگ و پـ ــوان مـ ــرد جـ ــزن و مـ ــته  نیـ ــایز يفرشـ ــم  بـ هـ
 ...مادرمه

 :شد و گفت رهیدختر کوچولو خ يماهک با دقت به چهره  سر

 . شماست هیشب چقدر

 :با لبخند به ماهک نگاه کرد و گفت هامون

 طوره نیهم بله

 :آمد و گفت رونیخود ب يا قهیاز سکوت چند دق بایشک

بـه   دهیتـا رسـ   دهیـ باشـه کـه پشـت بـه پشـت چرخ      یمیقـد  یلـ یعمـارت خ  هی دیبا نجایا پس
 گم؟ یشما درست نم

 :ماهک برگرفت و گفت يبایاش را از نگاه ز ینگاه رنگ هامون

 ...دهیعمارت از پدربزرگم به مادرم و از مادرم به من س نیا. يحدس زد درست

 :من من کرد و گفت یکم بایشک. بود یاصلزمان همان سوال  حاال

 قفله؟ شهیاتاق هم نیچرا در ا دکتر

ــامون ــال      ه ــاك احتم ــرد و خ ــت گ ــا دق ــت و ب ــادرش را برداش ــس م ــاب عک ــرو یق را  شی
 :زدود و گفت

ــادرم در همــ چــون ــاق و رو نیم ــ يات . دیعمــرش رو کشــ ينفــس هــا نیتخــت آخــر نیهم
فرنـگ   یراهـ  لیادامـه تحصـ   يکـه منـو بـرا    ییسـال هـا  . مادرمـه  يهـا  ییاتاق، اتاق تنهـا  نیا

ـ ا يپنجـره و ال  نیــپشـت ا  نجــایشـو ا  ییکـرده بـود خــودش تنهـا    خــاطرات گـرد و غبــار   نی
ـ . کرد یم يگرفته سپر ـ یشـو پـر کـنم کـه خ     ییبرگشـتم تنهـا   یو من وقت شـده بـود    ریـ د یل

و  دیســف يبــا بالهــا. دیمــادرم پــر کشــ. مــرگ کــرده بــود میروحــش رو تســل نمیو مـادر نــازن 
 ...پر گرفت سمت آسمون باشیز
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 يبـرا  یکـدام رغبتـ   چیو نـه ماهـک هـ    بایفـرو رفتـه بـود و نـه شـک      گنیسـن  یدر سـکوت  اتاق
ــتند  ــرف زدن نداش ــ . ح ــه ه ــرا ک ــ  چیچ ــان نم ــاه گم ــامون هم  یگ ــد ه ــهیکردن ــدان و  ش خن

 .حد تنها باشد نیمهربان تا ا

 :ماهک درآمد و گفت اشک

 ...متاسفم دکتر

 :لبخند بر لب نگاهش کرد و گفت هامون

هـم نکـردم چـون     يبـراش سـوگوار   یمـن حتـ  . در کنارمـه  شـه یمـادرم هم  ؟یچـ  يبرا هیگر
بــه از دســت  هیــدییمــون مهــر تا زانیــعز يبــرا يســوگوار. قلــب منــه يتــو شــهیجــاش هم

 ...اون ها یشگیدادن هم

 دســت شیــرا بــه حرکــت در آورد و بــه ســمت تخــت هــامون رفــت و رو  لچــرشیو بایشــک
 :و گفت دیکش

خــواد  یقفلــه؟ بــه خــاطر مــادرتون؟ دلتــون نمــ شــهیاتــاق هم نیــدر ا نیبــه خــاطر همــ پــس
 .شو خراب کنه ییتنها یکس ایبشه؟  کیشر شییتو تنها یکس

 نجــایا. شــکل حفــظ کــنم نیبــه همــ شــهیهم ياتــاق رو بــرا نیــا خــوامیم. طــوره نیهمــ بلــه
 .با ارزشه اریبرام بس

 :کنجکاو گفت يبا چهره ا ماهک

 .دیکرد لیتبد شگاهیساختمونو به آسا نیچرا ا نیگ یطوره که م نیا اگه

 :گذاشت و گفت شیقاب عکس را سر جا هامون

ـ   نجـا یکـه ا . مـادرم بـود   يخواسـته   نیآخـر  نیا اون . آدمـا  یآرامـش روحـ   يبـرا  یبشـه محل
چــه  بــده و هیــمــردم هد يبــاغ رو بــه همــه  يو صــفا ییبــایهمــه ز نیــخواســت ا یدلــش مــ

 سرشار از آرامش درمان بشن؟ طیمح نیدر ا مارانیکه ب نیبهتر از ا یمیتصم

 .در سکوت به فکر فرو رفته بودند بایو شک ماهک
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 .رمیبراتون در نظر بگ یهیچه تنب نیحاال خودتون بگ خب

 .و نگاه نگران ماهک به صورت خندان او بود بایچشمان جسور شک حاال

 .است دهیفا یب ییمظلوم نما نیها ا خانم

 :از خود نشان بدهد گفت یاو مقاومت دیدر مقابل تهد نکهیبدون ا بایشک

 .بره شیبار نشد نقشه مون درست پ کیبابا  يا... شدن متنفرم هیتنب يلحظه  نیا از

 :خندان در اتاق را نشان شان داد و گفت هامون

اتــاق تمــوم  نیــاحــاال اگــه کشــف اســرار . براتــون بهتــره یهــیاز هــر تنب یســرخوردگ نیهمـ 
ـ ا دیـ تون فـروکش کـرده اجـازه بد    يشده و کنجکاو مانـده تـا صـبحو     یچنـد سـاعت بـاق    نی

 ...زنه یدو دو م یخواب یچشمام از ب. بخوابم

 نیامــا هــامون بــه همــ. و وارفتــه بــه ســمت در رفتنــد زانیــآو يو ماهــک بــا چهــره ا بایشــک
ــرا ــا نکــرد و ب ــ نکــهیا ياکتف ــا یتالف ــ يکنجکــاو نی ــوب سرشــان در ب  یب ــورد را خ ــم  اوردی

 :گفت

ــ ماهــک ــد ســاعت یخــانم فکــر م ترســم  یمــ یمراقــب اون دختربچــه باشــ یکــنم بهتــره چن
 یمطمئنـا خوشـحال مـ   . یهـم حسـاب کنـ    بایکمـک شـک   يرو یتـون  یالبتـه مـ  . حالش بد بشه

 .شه کمکت کنه

ش هــامون هــم بــه وقــت. رفتــه بــود لیــشــان هــم تحل يانــرژ يهمــان تــه مانــده  گــرید حــاال
 .دستانش بدهد ریرا نشان ز استشیخوب بلد بود ر

 .هم شروع شد بایخروج از اتاق غرغر شک با

 ...گهیم طونهیش

 .ماهک باعث خنده اش شد يریاخم و جبهه گ اما

 ...گهیکنه م یغلط م طونهیش

 :اش را مهار کرد و گفت خنده
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ـ یچـرا غ  وانهید آخه ـ  یرت  یسـت یچـرا متوجـه ن  . کـنم  یسـرش خـال   مـو یبـذار دق و دل  یشـ  یم
 ...ستین ضیکه اصال مر میبمون داریب يتا صبح باال سر بچه ا دیما با

 :کرد و گفت تیاو را به سمت آسانسور هدا زانیآو ییماهک با شانه ها و

 ...افتیراه ب... خودته یب يکشم از دست تو و اون نقشه ها یم یچ هر

 .ماهک در امان بماند تیصبانداد سکوت کند تا از گزند ع حیهم ترج بایشک و
 

ــام ــر    تم ــا خب ــود ام ــه ب ــم دوخت ــه در چش ــد  يروز را ب ــد نش ــد. از حام ــانش   يپوزخن ــر لب ب
ــود ــ يپوزخنــد. نشســته ب ــل بق یکــه م ــگفــت او هــم مث ــدارد هی ــم را ن ــ. تحمل توانســت  ینم

ــ ــ  ندیبنش ــار منف ــه افک ــا یو ب ــازه خودنم ــد ییاش اج ــ. بده ــا هم ــ نیت ــد شیدو روز پ  يحام
ــ  از  یداد افســرده حــال یاجــازه مــ دیــنبا. توانســت نباشــد ینبـود پــس از حــاال بــه بعــد هــم م

ــا درش ب ــپ ــبا. اوردی ــ دی ــ ادی ــت و و   یم ــودش اس ــط خ ــت فق ــرشیگرف ــا و   لچ ــگ ه و رن
ــا ــان. شیقلموه ــود داد و رو یتک ــه خ ــراه هم يب ــگیهم ــا یش ــجد ياش، پاه ــت دشی . نشس

بــوم و  اریو تــالش بســ یبــا ســختکــرد و  تیاتــاقش هــدا يواریــرا بــه ســمت کمــد د لچــریو
اش، همــه را  یدوســت داشــتن يپالــت و قلموهــا و رنــگ هــا. دیرون کشــیــاش را ب هیــســه پا

ــه کنــار پنجــره رســاند  کیــبــه  کیــ ــرا یامــروز روز خــوب. لمــس کــرد و خــود را ب  يبــود ب
 ...ماهک یتپش پنجره و لبخند دوست داشتن دنیکش

ـ را بـه زحمـت کنـار پنجـره قـاب گرفـت و پـس از         ماهک  یسـاعت غـر زدن طـرح کلـ     کی
ــان  اش در آن قــاب جــا  یصــورتش را نقــش زد و او را از بنــد قــاب رهــا کــرد چــرا کــه مهرب

ـ  یو مهربــان شـگاه یآسا يرفـت ســراغ بچـه هــا   یمــ دیـ شــد با ینمـ  آن هــا پخــش  نیاش را ب
. ســاخت یو رنــگ مــ دیکشــ یمــ شبــوم يامــان قلمــو را رو یبــود کــه بــ یســاعت. کــرد یمــ

زد خالصــه اجــازه  یرنــگ مــ یزرد و قرمــز را نــارنج. يکــرد خاکســتر یرا مــ دیو ســف اهیســ
ــ ینمــ ــ چیداد ه ــرا یرنگ ــا ب ــا يتنه ــودش خودنم ــد ییخ ــازا. کن ــفته ب ــود رو يآش ــده ب  يش



@donyayroman 547 

نبــود کــه آن هــا  يزیــچ نیــا. زدنــد یداد و هــوار مــ یرنــگ هــا و نقــش هــا از شــلختگ. بــوم
 بایشـک  تیعصـبان  نیـ از ا ایـ گو. تـپش پنجـره هـم قطـع شـده بـود       ایـ گو صـال ا. خواسـتند  یم

ــود  ــاده ب ــپش افت ــود ن یعصــبان. او هــم از ت ــود و خ ــب ــ زی ــ لشیدل ــ. دانســت یرا نم ــط م  یفق
دم . شــود یرنگــ یرنگــ شیلحظــه هــا دیبــوم تــا شــا يقلمــو را بکشــد رو دیــدانســت کــه با

 ...دیکش یآنرا م تفکرم نگونهیکه ا دید یرا م زیچه چ یکیغروب بود در آن تار

حامــد هـم فراموشــش کــرده   دیــد یمـ  یوقتــ. دیکشـ  یدرد را مــ دیکشــ یو لبخنــد نمـ  تـپش 
بــود  یدرد چــه رنگــ ســت؟یدانســت چ یکــه خــودش هــم نمــ یرنگــ. دیکشــ یاســت درد مــ

 .شد عظمتش را نشان بدهد یکرد نم یاصال که هرچه رنگ ها را مخلوط م

 .يدیکش یم یبهتر نقاش قبال

ــو ــف ا قلم ــتش از توق ــتادیدر دس ــ  س ــت کش ــردن دس ــراب ک ــو . دیاز خ ــرا قلم ــال چ  شیاص
 يسـاختن بـود بـرا    يچـرا لبخنـد ماهـک را خـراب کـرده بـود؟ قلمـو بـرا        . کـرد  یخراب مـ 

برنگشــت . طــرح پــاك را خــراب کــرده اســت نیــاز خــودش بــدش آمــد کــه ا. خلــق کــردن
حــاال . مــان وقــت هــاه ثــلکــرد م یمــ یاو بــدقول یوقتــ مایمثــل قــد. برنگشــت نــدش،یتــا بب

ــود   ــده ب ــاز ش ــمانش ب ــه  . چش ــد از تجرب ــاال فهم  يبع ــک ح ــور باب ــحض ــاطرات   دهی ــود خ ب
ســر و  یبــ یحامــد قــدم زنــان خــود را بــه او و نقاشــ. نخواهــد کــرد شیهرگــز رهــا یکــودک

 :برداشت و گفت هیسه پا يبوم را از رو. ستادیتهش رساند و کنارش به پا ا

 . هم نشده يبد زیچ اوم

 .شد یاما مگر م ردیکش آمد تا بوم را از دستان بلند او بگ. ش کردنگاه یاخم

 ...به من حامد بده

 .شاد حامد بلند شد يصدا

 ؟یچکار کن يخوا یدمش م ینم
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 یحـاال حامـد هـم مهربـان نگـاهش مـ      . زل زد شیشـاد پسـرعمو   يبـا اخـم بـه چهـره      بایشک
 .کرد

 ؟یخوب

ـ ا. هـا  هیـ بـود تمـام آن گال   نیا  بایمثـل شـک   ایـ حامـد هـم گو  . هـا  تیبـود تمـام آن عصـبان    نی
 :هم لبخند زد و گفت بایشک. دور زدیرا بر تشیخوب بلد بود عصبان

 خوب باشم؟ دیبا یکن یم تمیاذ يدار

ــوم ــ ب ــا احت ینقاش ــرا ب ــه پا يرو اطی ــس ــرار داد و رو هی ــه  يق ــره و دق يلب ــایپنج ــرو  ق روب
 :نشست و گفت بایشک

 دختر؟ یکن یچکار م نجایا ؟یکن یچکار م نجایا تو

چشـمانش مـدت هـا بـود پـر بـود و خـودش را        . دلش مدت هـا بـود پـر بـود    . گرفت بغضش
ــ ــه ب یم ــاز ! راهــهیزد ب ــه همب ــا حــاال ک ــ يام ــ  یاش م ــت  یدانســت حــالش را، چــه لزوم داش

ــد ــه رو شیاشــک هــا. نقــاب بزن ــه گلول ــ يگلول ــه اش م ــرزش  یبغضــ. دیرقصــ یگون ــا ل و ب
 :گفت شیصدا

 . اون رفت چون پاهامو نداشتم. بابک منو تنها گذاشت... حامد

 .آمد یهم م يرو نیفک منقبضش سخت و سنگ. حامد در هم بود يها اخم

 ؟يدار دوستش

 :متعصبش کرد و گفت ينگاه پسرعمو سیچشمان خ با

نـه  . نـه عشـق نـه نفـرت    . نـه محبـت نـه خشـم    . سـت یتـوش ن  یحس چیاالن ه. شده یته قلبم
 .یحوصلگ یب هیسکون  هیرخوت  هی. نه غم يشاد

 :نگاهش را به نگاه او دوخت و گفت یبا کالفگ حامد

ـ . نکـن دختـر عمـو    يهـم بهـت گفـتم بـا کلمـات بـاز       گهیبار د کی کـالم بگـو دوسـتش     کی
 نه؟ ای يدار
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نـاجور   يبابـک شـده وصـله     دیـ د یکـرد مـ   یخـوب کـه فکـر مـ    . شـد  شتریب بایشک يها اخم
 فیکـه ضـع   يمـرد . خواسـت  یالبتـه کـه او را نمـ   . البتـه کـه دوسـتش نداشـت    . شیهـا  یتلخ

 :با همان اشک و بغض زل زد به چشمان حامد و گفت. خواست یبود خواستن نم

 .دوستش ندارم نه

 :حامد باز شد و لبخند باز مهمان لبانش شد و گفت يها اخم

 .کردم یراحته که کار درست المیخ گهیحاال د. شد خوب

ــاه ــک نگ ــرید بایش ــ گ ــزا  نیغمگ ــام اج ــود تم ــت گو  ينب ــب داش ــگ تعج ــره اش رن ــچه ... ای
ســکوت  نیــشــناخت و ا یرا مــ شیســربه هــوا  يدخترعمــو. شــناخت یحامــد او را مــ 

ــان ــی یناگه ــط  نکــهیا یعن ــاو فق ــهیدق کی ــو  ق ــات رخ   دیشــا ای ــام اتفاق ــان دارد تم ــر زم کمت
ــرا ــتعر شیداده را ب ــد فی ــار . کن ــه او کن ــت ب ــت و پش ــا ا  برخاس ــه پ ــره ب ــتادیپنج ــ. س  ینم

 .اش نگاه کند دهیرنج کش يتوانست در چشمان دخترعمو

 .رفته بودم سوباتان شبوید

ــث ــک  مک ــازه داد ش ــرد و اج ــد  بایک ــس کن ــوباتان را لم ــوب س ــ. خ ــل   یم ــم مث ــت او ه دانس
 يدانســت او هــم مثــل خــودش آنجــا را تنهــا جــا یخــودش پــر از حــس کوهســتان اســت مــ

توانسـت   یهمـه خـاطره نمـ    نیـ سـکوت بـه احتـرام ا    هیـ چنـد ثان پـس  . دانـد  یآرامش خود م
 .سخت باشد

از . میدیــهــامون خند طنتیبــه شــ  یو کلــ میاز گذشــته هــا گفتــ  . فرزانــه دنیــد رفــتم
 ...از بابک. که نبودم گفت ییروزها

ــاه ــک نگ ــورد رو  بایش ــر خ ــده    يس ــت ش ــتان مش ــد يدس ــدجور. حام ــتش را مــ  يب  یمش
ســال کنــار آن  يروزهــا نیدر واپســ یرد زمســتانغــروب ســ نیــحامــد در ا. دیترســ. فشــرد
 .شده بود يگریپر احساس جور د يپنجره 

 ...که گفت
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 . بایسمت شک دیتمام گذاشت و چرخ مهیرا ن حرفش

 ...که

چشــمانش را کــه گشــود چشــمان . دیکشــ یقــیهــم فشــرد و نفــس عم يرا رو شیهــا دنــدان
بـود خـودش    انـت یخ انـت یخ. نداشـت  حیبـه توضـ   ازیـ کـه ن  انـت یخ. بـه او بـود   بایشـک  یاشک

شـد سـاعت هــا در مـوردش حــرف زد     یمــ. کتـاب  کیــصـفحات   يبـود بــه انـدازه    حیتوضـ 
ــ  ــه لزروم ــا چ ــ یام ــا یداشــت وقت ــه ا نی ــکلم ــ نی ــگو نیچن ــودش ا،ی ــ خ ــ حیرا توض . داد یم

ـ  هیشـب  یشـد و حسـ   ینگـاهش کـم کـم از خشـم تهـ     . نگفـت  يزیـ حامد هـم چ  فـاتح در   کی
 :تر شد و گفت قیلبخندش عم. آن خانه کرد

ــ ــدقول   یم ــاطر ب ــه خ ــم ب ــود   یدون ــور ب ــتم دلخ ــروز از دس ــ  يو زد يام ــوم طفلک رو  یاون ب
 .کردم یم هیتسو یکیحسابمو با  دیاما من با يناکار کرد

ــ یو وقتــ دیــحامــد خند. گــرد شــد بایشــک یاشــک چشــمان  یشــکل آقــابزرگ مــ دیــخند یم
 . کرد یرا آرام م بایدل شک نیشد و ا

ــور اون ــ يط ــام نک ــود. ننگ ــش ب ــبا. حق ــ دی ــفهم یم ــو دی ــتن دل دخترعم ــه  يشکس ــن چ م
 .داره ینیتاوان سنگ

ــک ــا  بایش ــک ه ــد اش ــد تن ــه   يرا از رو شیتن ــر ادام ــوش منتظ ــراپا گ ــه اش زدود و س  يگون
 .حامد بود يحرف ها

. خشــنه یو دخترونــه ات کمــ فیــطبــع لط يفکــر نکــن چــون بــرا یتالفــ نیــا یچگــونگ بــه
ـ قدر بدون کـه تـا عمـر داره     نیهم  یمـ  ادشیـ تـا عمـر داره   . یسـت یره تـو تنهـا ن   ینمـ  ادشی

 . سمتت ادین گهیمونه د

 یهـم بـا لبخنـد و اشـک نگـاهش مـ       بایبـود و شـک   شیبـه دخترعمـو   انـه ینگـاهش دلجو  حاال
 .کرد
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 .جمع کن لتویبرو وسا یها به من زل بزن وونهیمثل د نکهیا يجا

موضـوع را   نیـ خواسـت بـرود امـا مانـده بـود چطـور ا       ینمـ . دجمله از حامـد بـو   نیهم منتظر
ــه او بگو ــب ــا او   . دی ــت ب ــازش نداش ــر س ــوز س ــمانش هن ــا . چش ــم ه ــت و   شیاخ ــم رف در ه

 :گفت

 .هیجا عال نیجام هم. مونم یجا م نیهم من

ـ ا دنیشـن  با بـه او زل زد   یعصـبان  یحامـد هـم در هـم رفـت بـا چشـمان       يحـرف اخـم هـا    نی
 :و گفت

خونــه دق  يمــادرت داره گوشــه  ؟یبــه فکــر خــودت شــهیچــرا هم. بــاز شــروع نکــن بایشــک
ــ ــه یم ــدرت از درد دور. کن ــته  يپ ــرش شکس ــو کم ــودم ه. ت ــیخ ــم  ... یچ ــم بگ ــه ه از فرزان

 برات؟

 :به او دوخته شد و گفت بایشک یبرزخ چشمان

 .نده يخودیپس جو ب. کنه یم رییفرزانه داره تغ یدلم خوشه زندگ حداقل

 :د بر لب نگاهش کرد و گفتپوزخن حامد

ــ یوقتــ ــرا یفقــط فکــر خــودت گمیم ــو اصــال مــ. نــهیهم يب ــ یت ــه  یــیچــه بال یدون ســر فرزان
اسـت   چـاره یاون ب. یخـودت  يهـا  يتـو فقـط فکـر گرفتـار    . یاز کجـا بـدون   دیـ اومده؟ نه تو با

 .کنه تا حالت بهتر بشه یکه درد و رنج خودشو فراموش کرده و به تو توجه م

 :گمان به او دوخته شد و گفت یب باینگران شک چشمان

 شده؟ شیطور فرزانه

ــد ــ   حام ــاهش م ــب نگ ــر ل ــد ب ــوز پوزخن ــرد یهن ــک. ک ــر بایش ــود يکف ــده ب ــ. ش ــواب م  یج
 اوردیـ بـاالخره طاقـت ن  . بـرد  یزجـر کـش کـردن او لـذت مـ      نیـ از ا ایـ خواست اما حامـد گو 

 :و گفت
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ــ ــ . بگــو حامــد يزیــچ هی ــه  یاون پوزخنــد مســخره ات داره اعصــابمو خــرد م ــکن  يزیــچ هی
 .بگو

 :پنجره نشست و به چشمان نگران او زل زد و گفت يلبه  يرو يبا خونسرد حامد

 ؟يدر رفتار فرزانه نشد يرییماهه متوجه تغ چند

 :و گفت دیچانه اش کش يدستش را رو. شد يفکر بایشک

 .ادینم ادمی يزیچ... واال نه

 .کرد یتفاوت نگاهش م یهنوز خونسرد و ب حامد

ـ   بـس  ـ   یکـه ب زد  یدوسـتت جلـوت داشـت بـال بـال مـ      . بایشـک  یعاطفـه هسـت   یاحسـاس و ب
 .ياون وقت تو متوجه نشد

ــاال ــ ح ــود دهیترس ــود و پر. ب ــران ب ــانینگ ــود  . ش ــواهرش ب ــت و خ ــا دوس ــه تنه ــر . فرزان اگ
ــاق ــرا یاتف ــ شیب ــ  یم ــه او م ــا ب ــاد حتم ــ. گفــت یافت ــه لزوم ــار یچ ــان ک ــد يداشــت پنه . کن

ــ ــ نیهم ــات ذهن ــد ن یتراوش ــه حام ــرا ب ــت زی ــد ب . گف ــث ش ــد باع ــنش حام ــا واک ــتریام و  ش
 .نگران شود شتریب

 براش افتاده؟ یبگه چه اتفاق ادیب یانتظار داشت يتو سکوت کرده بود یوقت

 :هوار شد و گفت شیبلند بر سر پسرعمو ییبا صدا. کالفه شده بود گرید حاال

 . یاز نگران یمنو کشت. بزن حامد حرف

ــک ــا  بایش ــرو وس ــر  لتویب ــن ب ــع ک ــرا  . میجم ــه ب ــه بمون ــورد فرزان ــث در م ــ يبح ــت  کی وق
 .مناسب تر

از . را بدانــد زیــحــاال همـه چ  نیهمــ دیـ کفــش کـرده بــود کــه با  کیــرا در  شیامــا پـا  بایشـک 
بـود تـا او را بـه خـاطر      یدست فرزانه دلخور بـود کـه بـا او رو راسـت نبـوده و منتظـر فرصـت       

 .بازخواست کند يپنهان کار نیا
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و مـن   يدار يسـر فرزانـه اومـده کـه تـو ازش خبـر       یـی حـاال بگـو چـه بال    نیحـاال همـ   نیهم
 .خبرم یگوشش هستم ب خیکه ب

مشـغول جمـع    ياو بـه سـمت کمـدش رفـت بـا خونسـرد       يبدون توجـه بـه حـرف هـا     حامد
را بــه  لچـرش یو. همـراه شـد   بایکـه بـا عکـس العمـل تنـد شـک       يکـار . شـد  لشیکـردن وسـا  

 :و گفت دیکش رونیدستان حامد ب سمت او راند و با خشونت لباسش را از

. نــدازه یهــام مــ یبــدبخت ادیــاونجــا منــو . خونــه امیــمــن نم. حامــد ییقــدر زورگــو نیــا چـرا 
ـ  نقـدر یآخه تو چـرا ا  ـ م ادمیـ اون خونـه   يمـن تـو  . یاحساسـ  یب کـه جسـم و روحـم فلـج      ادی

 .یقدر خودخواه نیچرا ا. شده

ـ   تیساك را بـا عصـبان   حامد  یهـم در سـکوت   بایو اتـاق را تـرك کـرد و شـک     دیـ کوب نیبـه زم
ــه پا   ــوم و س ــردن ب ــع ک ــغول جم ــخ مش ــتل ــد هی ــ . اش ش ــه نقاش ــه ب ــاهش ک ــاد  ینگ اش افت

ــه کــرد ــد ماهــک از ر. دهــانش را کــج و کول ــود چــه   خــتیلبخن ــده ب ــود و حــاال مان افتــاده ب
ــه غرغرهــا یجــواب ــ. او بدهــد يب ــار   لشیوســاصــدا  یآرام و ب ــه کن ــد و ب را درون کمــد چپان

 یمــ. دانســت بــه خــاطر رنجانــدن حامــد اســت یمــ. تــپش نداشــت گــرید. نجــره بازگشــتپ
از . کننـد  یکـرده اسـت تـا او را بـه رفـتن راضـ       یکـ یپنجـره بـا حامـد دسـت بـه       نیدانست ا

 دایــبــرف و بــاران از پشــت پنجــره پ زیــر يدانــه هــا. زل زده بــود یپشــت اطیــپنجــره بــه ح
 .تر شد و پنجره را گشود قیلبخندش عم. بود

 .يخور یسرما م ببند

ـ    یحامـد اخمـ  . سمت صـدا  دیچرخ سرش ـ . کـرد  یو عبـوس نگـاهش م بـر چهـره    اریـ اخت یب
 .نقش بست یاو هم اخم ي

 ؟یدونیم یهست کدندهیهنوز همون قدر سرتق و  بایشک

 :باز شد و گفت ششین

 .اوهوم
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 :را نشان او داد و گفت يکاغذ. حامد هم لبخند بر لب داشت حاال

 .میحساب کرد هیتسو هیدکتر فرنگ نیا با

. اسـت  دهیشـ یبـه چـه اند   بایشـک نداشـت شـک    دیـ حامـد هـم خند  . گـرد شـد   بایشک چشمان
 :گفت دیخند یخنده اش را کنترل نکرد و همان طور که م

 ...یحساب پول هیتسو. حسابا که با بابک کردم نه هیکل از اون مدل تسو عقل

ــود حــاال ــه کــار افتــاده ب ــه  کــهنیتصــور ا. مغــزش ب شــوند  قــهیبــاز حامــد و هــامون دســت ب
ــود ــ. فاجعــه ب ــکــرد در آن م یماهــک را چــه م ــده اش  یاحتمــال ياز چهــره . انی ماهــک خن

 .بازگشت شیاما ناگهان لبخندش جمع شد و اخم ها. کرد یگرفت و حامد را همراه

 ؟يچکار کرد تو

 :باال انداخت و گفت يخونسرد شانه ا یلیخ حامد

عمــو رو نشــون  ينامــه  تیرضــا. بــود خــودم وارد عمــل شــدم دهیــفا یزدن بــا تــو بــ حــرف
 .موافقت کنه صتیدادم اونم مجبور شد با ترخ یدکتر فرنگ نیا

 :دیغر بایشک

 . کاسه است هی يدست همه تون تو پس

 :و با اشک ادامه داد دیبغضش ترک اما

ـ   نیـ چرا ا تو ـ . حامـد  يرحـم شـد   یقـدر ب ـ اون خونـه منـو    گمیم ـ  میبـدبخت  ادی زه مـن  نـدا  یم
ـ  . خوام برگردم خونه ینم ـ  یکـه همـه چـ    یالاقل تـا وقت خـواد برگـردم    ینرفتـه دلـم نمـ    ادمی

 .خونه

 :مهربان به سمتش رفت و گفت حامد

 ...نکن هیگر بایشک

ــود لیبــه هــق هــق تبــد بایشــک ي هیــگر امــا . شــده بــود یحامــد هــم کالفــه و عصــب. شــده ب
 .را نداشت شیدخترعمو يطاقت اشک ها
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 .نکن هیگر. بایشک بسه

 .دیبا هق هق نال بایشک

ـ  يذاریمگه م تو ـ  یاصـال تـو چـ   . سـرم اومـده   یـی بـره چـه بال   ادمیـ لحظـه   هی  يبـرا  یفهمـ  یم
ـ ی ییپا یمن ب ـ االن بـا ا . بـدوم بـدوم حامـد    دیـ مـن با . یچـ  یعن چطـور بـدوم    یچـرخ لعنتـ   نی

 هان؟

 :لبخند بر لب نگاهش کرد و گفت حامد

 .کنم یکولت م خودم

 .دیلب غر ریز بایشک

 .ادب یب

 :که نم اشک داشت گفت یبا چشمان حامد

ـ . برمـت خونـه   یمـن نمـ  . نکـن  هیگر دخترعمو . دوبـاره  یکـه زنـده بشـ    ییجـا  هیـ برمـت   یم
 . یکه به اون بابک احمق فکر کن ییام ببرمت جا وونهیمگه د

 :گفت یبغض بایشک

 م؟یر یکجا م پس

ــد ــخند حام ــ. دی ــ یوقت ــخند یم ــال ز دی ــایدوچ ــه اش مــ  يرو ب ــه م  یگون ــاد ک ــافت  راثی
 .شیآقابزرگ بود برا

 سوباتان خوبه؟ میر یم

 .دیخند یم هیگر انیحاال در م بایشک

 .بایجون شک بگو

 :و گفت دیکش شیبه موها یدست حامد



@donyayroman 556 

ــان ــو ام ــت ت ــ . از دس ــت م ــد راس ــون حام ــم یج ــ. گ ــر یم ــوباتان می ــا د. س ــهیاالن اونج  وون
ــک  ــت ش ــده اس ــاش...بایکنن ــا . برف ــه ه ــ يم ــنظ یب ــا... رشی ــس گ ياون بارون ــنف اون . رشی

 بازم بگم برات؟. شیجنگل يوونایکوهستان سردش با ح

 :خندان نگاهش کرد و گفت بایشک

 .منو ببر تا دوباره متولد بشم. کوهستانو کرده يدلم هوا... ببر حامد منو

ــد ــا حام ــا رض ــد تیب ــاطر لبخن ــو يخ ــار دخترعم ــردن    شینث ــع ک ــغول جم ــاز مش ــرد و ب ک
 یمــ نیــدر تمــام آن مــدت بــه ا بایشــد و شــک شیشــلخته و ســربه هــوا يدخترعمــو لیوســا

 یمهـم نبـود بعـدها فکـر چـه کسـ       شیبـرا . کـه چـه خـوب اسـت او بازگشـته اسـت       دیشیاند
 یمــ يمهــم نبــود کــه فکــر او در ســر چــه دختــر شیبــرا. خواهــد بــود شیدر ســر پســرعمو

 ایــدن کیــ بایشـک  يبــرا نیهمــ. لحظــه کنــار او بـود  نیبـود کــه حــاال در همـ   نیــمهــم ا. افتـاد 
 .بود زهیو انگ يانرژ

 
 :کرد و گفت تیرا به سمت آسانسور هدا بایشک لچریدر سکوت و ماهک

ـ دونـم حکمـت ا   یاصـال نمـ  . بمـون  نجـا یگم ا ینم امـا  . هیـ چ يهفتـه ا  کیـ اومـدن و رفـتن    نی
 .همه مون عوض بشه يهرچه که بود باعث شد حال و هوا

ـ مـن   يهفتـه بـود امـا بـرا     کیـ شـماها   يبـرا  تونســتم  نجـا یا. پـر از نـو شـدن بـود     يعمـر  هی
 .امیخودم از پس خودمو کارهام بر ب رمیبگ ادی گهیبار د کی

هــامون هــم . دیاو از راه رســ لیحامــد هــم بــا ســاك وســا ســتادندیدر آسانســور کــه ا يجلــو
شـاد بـر لـب     يلبخنـد  بایشـک . آمـد  رونیـ کـه بـر چهـره داشـت از اتـاق مرمـوزش ب       یبا اخم

 :نشاند و گفت

 هامون چرا دعوا داره؟ نیا ماهک

 :خم شد و کنار گوش او زمزمه کرد ماهک
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ـ ا آخه  صـتو یترخ يگـرد و خـاك بـه پـا کـرد تـا هـامون برگـه          یقلـدرت کلـ   يپسـرعمو  نی
 .امضاء کنه

 .سر هامون آورده است ییتوانست تصور کند حامد چه بال یم. دیخند یم گرید حاال

 ؟يا آماده

 :خندانش را به حامد دوخت و گفت نگاه

 ...آره

 ایــگو. داد بــا هــامون دســت داد یخشــک و ســخت نشــان مــ یکــه کمــ يحامــد بــا چهــره ا و
 !داشت يسرناسازگار دندیچرخ یم شیکه در اطراف دخترعمو یبشر با کسان نیا

 .دیمن مراقبت کرد يمدت از دخترعمو نیازتون تشکر کنم که در ا دیآقا، با خانم،

نبــود کــه  یحامــد اصــوال آدمــ. بــود بایحــق بــا شــک. دیــخند یلــب مــ ریــاهــک هــم زم حــاال
ــ ــا. دوم باشــد یبخواهــد در جمع ــ نی ــ یجســارت در ن ــه وضــوح د ین ــچشــمانش ب ــ دهی  یم

ــ  ــا همــان چشــمان رنگ ــرا یو چراغــان یرنگــ یشــد و ب ــ يب . دیکشــ یهــامون خــط و نشــان م
گوشــش زمزمــه  ریــو ز درا بــه ســمت آسانســور بــه حرکــت در آور بایشــک یماهــک صــندل

 :کرد

 .پسرعموت شر به پا نکرده نیبرو تا ا ایب

را کشـــان کشـــان بـــه درون  لشیدرون آسانســـور بـــود و حامـــد هـــم وســـا بایشـــک حـــاال
 :چشمان خندان ماهک کرد و گفت يحواله  یچشمک بایشک. آورد یآسانسور م

 .شتونیپ امیباز هم م. خوش گذشت یلیچند وقت خ نیا دکتر

 .ستود یدختر سرزنده را م نیا. مدهامون درآ ي خنده

 .ینه موندن دائم دارید يالبته فقط برا. تو بازه يبه رو شهیهم شگاهیآسا نیا در

 :باز گفت یشیحامد با ن يبدون توجه به اخم و تَخم ها بایشک

 .امیم حتما
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 .میبر بهتره

ــا ــدا  نی ــا ص ــد ب ــ ییرا حام ــدون ا یبرزخ ــت و ب ــهیگف ــه   نک ــد دکم ــواب او بمان ــر ج  يمنتظ
لبخنـد   يلحظـه رو  نیتـا آخـر   بایامـا نگـاه شـک   . بسـته شـد   یهمکف را فشار داد و در بـا تـأن  

ــ ــود    یرنگ ــامون ب ــان ه ــاه مهرب ــک و نگ ــانیبرا. ماه ــبخت يآرزو ش ــس   یخوش ــرد و نف ک
 .فرستاد رونیصدادارش را ب

 حاال دلت تنگ شده؟ نیاز هم هیچ

خــوب . کــرد یامتنــاع مــ اخــم داشــت و از نگــاه کــردن بــه او. روبــرو نگــاهش کــرد نـه یآئ از
شـد   یمـ  یکـه از دسـتش عصـبان    ییوقـت هـا  . گونـه بـود   نیهمـ  شـه یحامد هم. داشت ادیبه 

 . کرد ینگاهش نم

 ...حامد

 .کالفه و کشدار یبار کم نیا. کرد شیباز صدا. دینشن یجواب

 ...حامد

ـ و ا دیرا کشـ  شیبـا دسـت پـالتو   . حامد باز سـکوت کـرده بـود    اما  يباعـث شـد پسـرعمو    نی
افتــاد  بایاز آن بــاال کــه نگــاهش بــه شــک    . چشــم نگــاهش کنــد   يبــدعنقش از گوشــه  
ــ يهمچــون دختربچــه ا ــاز د. دیرســ یخطاکــار بــه نظــر م اخــم  بایمظلــوم شــک ي افــهیق دنی

 :باز شد و گفت یکم شیها

  ه؟یچ

 ...همکف يطبقه ... نگید

 .دیبگو يزیهنوز منتظر بود تا او چ بایگشوده شد اما شک در

ــش انــداخت و و  ياو را رو لینگفــت و ســاك وســا   يزیــچ گــریدحامــد  امــا  لچــریدوش
ــرا از آسانســور ب بایشــک ــ . آورد رونی ــه ســمت در خروج ــ یراهــرو را ب ــ یط ــه  یم ــد ک کردن
 :هوا گفت یب بایشک
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 سوباتان؟ میر یم

 .آره

را بــاز کــرد و او را  دوریــدر کر. کــرده بــود یرا عصــب بایشــک نیــزد و ا یحــرف مــ یتلگرافــ
ــه هــا ــا یمخصــوص حرکــت صــندل ياز ســمت پل ــه ح يه ــچرخــدار ب ــارت  يمصــفا اطی عم

ــدا ــرد تیه ــا. ک ــه ه ــ  يدان ــوز م ــاران هن ــرف و ب ــبار یب ــا. دی ــراغ ه ــپا يچ ــد هی ــه  يبلن ک
ــ    ــود کم ــه ب ــر گرفت ــاغ را در ب ــر ب ــار یسرتاس ــ   یکیاز آن ت ــم م ــب را ک ــق ش ــرد و  یمطل ک

 .کرد یم ییدنماباغ خو يجا يکامل در جا یهمچون ماه

 .منو ببر خونه. سوباتان امینم من

 . شده بود نیزم خیحامد م يقدم ها حاال

 .کن سردمه حرکت

 :نباشد گفت یداشت عصبان یکه سع ییبا صدا حامد

 ؟یمنو گرفت. خونه يخواد بر یدلت نم یخونه؟ مگه نگفت ببرمت

از سـرش   نکـه یخواسـت بـه خانـه بـازگردد و پـس از ا      یمـ . او را گرفتـه بـود   یرکـ یبـه ز  بله
ــه آسا  ــاز ب ــد ب ــالص ش ــگاهیخ ــایب ش ــهید. دی ــود گو وان ــب ــل ا. ای ــتحم ــد   نی ــار را از حام رفت

ــ . نداشــت ــودن م ــاز احســاس ســربار ب ــکــرد و ا یب ــچ نی ــس او   يزی ــا عــزت نف ــود کــه ب نب
 .داشته باشد يسازگار

 .کن سردمه حرکت

. نشسـت و باعـث تعجـبش شـد     شیـ حامـد رو  يسـکون و سـکوت پـالتو    قـه یاز چند دق پس
 ...بود و حاال ییحامد به شدت سرما

 .ادیداره بارون م. يخور یبپوشش سرما م ریبگ وونه؟ید یکن یم چکار

 :حامد بدون توجه به اعتراض او ولچرش را به حرکت در آورد و گفت اما

 .خونه يبرگرد يخوا یم یچ يبرا دمینکن نفهم فکر
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 یبچگــ قیـ بـود کـه حامــد رف   نیــاش ا یبـدبخت . جــان گرفـت  بایمحـو بــر لبـان شـک    يلبخنـد 
ـ بـود و از تمـام ز   شیها ـ   . و احساسـش خبـر داشـت    یو بـم زنـدگ   ری دانسـت   یپـس قطعـا م

 .او در خانه بند نخواهد شد

 ؟یکه چ خب

 نظرت عوض شد؟ کهویشد  یچ یرفتن به سوباتان آروم و قرار نداشت يکه برا تو

 . حامد کنجکاو بود اتیاز خصوص یکی نیگرفت و ا یاف ماز او اعتر داشت

امـا تـو هـم هنـوز     . کنـه  یرفتـار نمـ   هیـ هـام مثـل بق   یبچگـ  يکـردم همبـاز   یچون فکر م آره
ــ  نیببــ. يحــرف زدن بـا منــو نــدار  ينشــده حوصــله  یچـ یه جــواب ســواالمو  یچطـور تلگراف
 .يد یم

باعـث شـد متوجـه     لچـرش یامـا توقـف و  . عمـو منصـور   يشـد سـمت پـرادو    دهیکشـ  نگاهش
 :قرار گرفت و گفت شیروبرو یحامد تند و عصب. واکنش حامد شود

 ؟یگفت یچ تو

 .بود یرا به او گفته بود عصبان تیواقع نکهیانداخت از ا ریرا به ز سرش

 ؟یگفت یبگو چ گهیبار د هی ياگه جرات دار بایشک

. گ داشــتکــه بازگشــته بــود ســرجن یاز وقتــ. ســرجنگ داشــت ایــحامــد گو. شــد یعصــبان
 .بود با او سر جنگ داشت دهیکه بابک را د ینه اصال از زمان

. یدونــم چــرا االن دنبــالم یفقــط نمــ. مثــل اون یکــی. یمثــل بابــک هســت یکــیتــو هــم  گفـتم 
 ...چرخ نیا ياالن که فلج افتادم رو

مبهــوت زل زد بــه چشــمان . حامــد بــر صــورتش نشســت یلیتمــام شــده نشــده ســ حــرفش
ــمگ ــت . او نیخش ــار نداش ــد رو  . انتظ ــت حام ــت دس ــار نداش ــانتظ ــود  شی ــد ش ــک . بلن اش

ــتینر ــد ا . خ ــازه بده ــه اج ــود ک ــر از آن ب ــمغرورت ــتحق نی ــ ری ــون س ــمانش  لیهمچ از چش
ـ دانسـت ا  یم. زدیفرو ر ـ    یلیسـ  نی او . بـد گفتـه   امـد دانسـت کـه در حـق ح    یحقـش بـوده م
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ــم نفهم   ــودش ه ــار؟ خ ــک چک ــا باب ــرا ب ــا  دی ــم همس ــا ه ــرا آن دو را ب ــودچ ــرده ب ــا . ن ک ام
 چیکــه هــ یاز کســ. شیهــا یبچگــ ياز همبــاز. از حامــد. خــورده بــود یلیهرچــه کــه بــود ســ

 .بود دهیوقت نازش را نکش چیکه ه ییاز پسرعمو. بود امدهیگاه در مقابلش کوتاه ن
 

از  تیتـا بـه سـاختمان بـاز گـردد امـا حامـد بـا عصـبان          لچـرش یچـرخ و  ينشست رو دستش
 .و مانع رفتنش شد اش را گرفت یپشت، صندل

 یبمـون جـواب بشـنو بعـد هـر گورسـتون       يتهمـت زد  يحـرف زد  ؟يریـ بـرا خـودت م   کجا
 .برو یکه خواست

ــت ــد  برنگش ــمت حام ــ . س ــد م ــت تن ــا او  یداش ــت ب ــت و ا. رف ــبرنگش ــد   نی ــم حام ــار ه ب
 :و گفت ستادیا شیروبرو

 شکل بابک هستم آره؟ آره؟ یگفت

 :گفت تیچه گفته بود؟ چرا گفته بود؟ اما حامد با عصبان. دیکش خجالت

ـ اگـه حرفـت درسـته ا   . بایبلند کن شک سرتو مـن نگـاه    يتـو چشـما   ه؟یـ چ گـه یخجالـت د  نی
 ...کن و بگو مثل بابک هستم

 ...دینال. رفت یم نییباال و پا شیبغض در گلو گرید حاال

 ...حامد

 :دلخور نگاهش کرد و گفت یبا نگاه حامد

 تیبــه زنــدگ يرو راه داد یبابـک عوضــ  ؟یکنــ یمــ تمیــچـرا اذ  با؟یشــک یشــکن یمــ دل چـرا 
ــزدم ــ. دم ن ــدار  يدوســتش دار یگفت ــو دل ــانع کــردم خودم ــو ق ــو خوشــبخت  يخودم دادم ت

ــ ــکاف یباش ــتاد. هی ــو فرس ــرا يمن ــاش  يب ــردن باه ــحبت ک ــال فهم. ص ــاص ــن   يدی ــر م ــه ب چ
ــه چــون تــو عــادت دار  ــه دل شکســتن يگذشــت؟ ن ــ. ب ــا  ورفــتم خودم گــم و گــور کــردم ت
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 یامــا مگــه مــ. خــوره یبــه دردت نمــ دمیــاز همــون نگــاه اول هــم فهم. نمیــرو نب یاون عوضــ
 تونستم؟ یتونستم قانعت کنم؟ م

 .بگذارد شیگوش ها يحامد بر سرش باعث شد دست رو داد

 ...بایدستتو بردار شک. صدامو يبردار تا بشنو دستتو

ــا ــتانش را از رو  ب ــرس دس ــا  يت ــوش ه ــناك    برد شیگ ــاه ترس ــه نگ ــاهش را ب ــت و نگ اش
 يتلنبـار شـده    يتمـام حـرف هـا    خـتن یر رونیـ شـب ب  شیبـرا  ایـ امشـب گو . حامـد دوخـت  

 .را شیکرد حرف ها یتلنبار م بایدر دل شک دیبا. دلش بود

  ؟یکن یم سهیمقا یمنو با ک ؟یگ یم یچ حاال

 ...ادامه نده گهید... من اشتباه کردم... بس کن حامد

حامـد بـود کـه    . وارد شـد  لچـرش یکـه ناگهـان بـه و    یشـد و تکـان   زیدانـه دانـه سـرر    اشکش
تنهــا . گفــت ینمــ چیزد و هــ ینفــس نفــس مــ. بــرد یمــ نیبــا خشــونت او را بــه ســمت ماشــ

 زهیــقــژ قــژ ســنگ ر يرا پــر کــرده بــود صــدا بایکــه در آن لحظــه تمــام ذهــن شــک ییصــدا
در جلــو . داد یا نشــانش مــر شیپســرعمو تیشــکل عصــبان نیــکــف بــاغ بــود کــه بــه ا يهــا

بـا تحکـم    بایامـا شـک  . خواسـت بلنـدش کنـد    یمـ . باز شد و حامـد بـود کـه خـم شـد سـمتش      
 :گفت

 .تونم یم خودم

 کیــخــود رفــت و بــا  یبــه ســمت صــندل یینمانــد التماســش نکــرد بلکــه بــا تنــد خــو حامــد
ــود . حرکــت ســوار شــد ــرو ب ــه روب ــک. نگــاهش ب ــد ا  بایحــاال ش ــاع بلن ــود و ارتف ــده ب ــمان  نی

 دنیــخر يجهــت پــولش را بــرا یاعتقــاد داشــت عمــو منصــور بــ شــهیکــه هم ییکــذا نیماشــ
 .آن هدر داده است

 .میسوار شو بر ؟یچرا معطل پس
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ــود . گرفــت بغضــش ــاده ب ــا او ور افت ــدجور ب ــه خــود داد دســتانش را دراز  یتکــان. حامــد ب ب
ـ  . زور زد بـه جلـو  . و درش را سـفت گرفـت   بـل یکرد سـمت اتوم  بغضـش  . بـود  دهیـ فا یامـا ب

. شــود لیــســوار اتومب ییتوانســت بــه تنهــا ینمــ. کــرد یمــ یحامــد داشــت تالفــ. شــد شــتریب
ــ يدســتانش هنــوز آنقــدر قــو ــتــا ا دنبــود کــه بتوان  ریــدر گ. حــد وزنــش را تحمــل کنــد نی

جلــو قــرار  یصــندل يکنــده شــد و نــرم رو لچــرشیو يحرکــت از رو کیــخــود بــود کــه بــا 
ــ. کــرد نگــاه او کنــدفرصــت ن یکــه حتــ عیآن قــدر ســر. گرفــت صــدا و اخــم  یحامــد هــم ب

ــا  ــود پاه ــور شیآل ــه اذ  يرا ط ــت ک ــگذاش ــد تشی ــک  . نکن ــتان ش ــدت دس ــام آن م  بایدر تم
 زشیـ ر يفشـرد تـا جلـو    یهـم مـ   يشـده بـود و فکـش را بـه شـدت رو      تمش شیپاها يرو

ــکش را بگ ــاش ــد د. ردی ــریحام ــچ گ ــندل   يزی ــت ص ــا دق ــت و ب ــرد و در   ینگف ــا ک اش را ت
ــاتومب ــار يجاســاز لی ــاد  گــرید يکــرد و ب ــه راه افت را  ریتمــام مســ. ســوار شــد و بــا شــتاب ب

هــر دو لجبــاز بودنــد و . گفــت نــه حامــد لــب از لــب بــاز کــرد يزیــنــه او چ. ســکوت کردنــد
 یمـ  دتریشـدند هـوا سـردتر و بـارش بـرف شـد       یتـر مـ   کیـ هرچـه بـه تـالش نزد   . کدندهی

وار نگــاه  وانــهید بایرفــت و شــک یمــدام بــه چــپ و راســت مــ لیــبــرف پــاك کــن اتومب. شــد
ـ   ي شـه یکـه بـه ش   ییکـردن بـرف هـا     ریــحامـد ز . شـدند را دوسـت داشـت    یجلــو پرتـاب م

 :اخمش را باز کند گفت نکهینگاهش کرد و بدون ا یچشم

 .رهیم جینشو بهشون سرت گ رهیخ

ــرا خــوب  شیدخترعمــو يهــا عــادت ــود ادشی ــه ا . ب ــرف آن هــم ب ــه ب ــنگــاه کــردن ب  نی
ـ . شـد  یاش مـ  جهیباعـث سـرگ   شهیشکل هم جلـو بـر گرفـت و     ي شـه یحـرف نگـاه از ش   یب

حامـد کـه در    لیـ زنـگ موبا  يصـدا . گذشـتند چشـم دوخـت    یکـه از کنـارش مـ    يبه منـاظر 
حامــد بــدون . شــد ختــهدو شیاخــم آلــود پســرعمو يآمــد نگــاه او هــم از جــاده بــه چهــره 

 :گرفت و گفت بایرا به سمت شک یگوش ردینگاه از جاده برگ نکهیا

 .بدهجواب  ریبگ
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آن  یزمــان بــود تــا تالفــ نیاالن بهتــر. اش گرفــت هرچــه اخــم کــرده بــود بــس بــود خنــده
 .اوردیرا سرش در ب یلیس

 .من جواب بدم ستیبا تو کار داشته باشن پسرعمو، درست ن دیشا

ــاه ــه ا  نگ ــد لحظ ــد  يحام ــه ش ــه او دوخت ــان. ب ــمگ  یتوف ــود و خش ــار  . نیب ــدش را مه پوزخن
 :نکرد و زمزمه کرد

 ...کشته مرده داشتم اما نخواستم یستم حاال کلخوا یم اگر

ــه اش را نشــ بایشــک ــ ندیزمزم ــه  یو ب ــاوت دکم ــدرش  ياتصــال تمــاس را زد و صــدا  يتف پ
 .دیچیپ یدر گوش

 ؟يکرد شیعموجون، راض حامد،

ـ   ینگران. گرفت بغضش ـ      یپـدر را حت  یبـا بغـض گوشـ   . کـرد  یاز پشـت تلفـن کـامال حـس م
 :را گرفت سمت حامد و گفت

 .جواب بده خودت

 :را گرفت و گفت یدرنگ گوش یهم ب حامد

 ...چند لحظه... چند لحظه  الو

 . و توقف کرد دیسرعت به کنار اتوبان کش با

 ...سالم عموجون... دییبفرما سالم،

 .که خصمانه به او چشم دوخته بود بایشد سمت شک دهیکش نگاهش

 ...یچند لحظه گوش عموجون

 ...شد ادهیرا گشود و پ لیاتومب در

 ...حامد

ــت ــرد برگش ــاهش ک ــک.و نگ ــدون ا بایش ــم ب ــهیه ــتغ نک ــد   يریی ــره اش بده ــت چه در حال
 .برداشت به سمتش گرفت شیپاها ياو را از رو يپالتو
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 .سرده رونیبپوش ب ریبگ

. محـو بـر چهـره بنشـاند     يلبخنـد  بایشـد و باعـث شـد شـک     انیـ حامـد نما  يچال گونه ها باز
. داد و چشــمانش را بســت   هیــ اش تک یصــندل  یســرش را بــه پشــت  . در کــه بســته شــد  

ـ  ـ ا. خواسـت  یذهنش آرامش م . خوانـد  یکوهسـتان بـود کـه او را بـه خـود مـ       يهـوا، هـوا   نی
ـ . خواسـت  یدلش دوسـتانش را مـ   ـ  یت . مـودب را  ي دهیاتـو کشـ   احسـان آن  یگـل و حتـ   یت

ــه ب ــش از هم ــتریدل ــ ش ــه اش را م ــد دردش چ  یفرزان ــا از او بپرس ــت ت ــت؟یخواس ــش  س دل
ــماد ــ انشی ــ  یرا م ــا بنش ــت ت ــرو ندیخواس ــد  شی ــد و تاخــت بزن ــم بدوان و در کوهســتان س .
ـ در ا ــ  نی بــا  يخواســت بدانـد حامــد و پـدرش در چــه مـورد    یوجـه دلــش نمـ   چیلحظــه بـه ه

ـ . زننـد  یهم حرف مـ  ـ  يپاهـا  يخواسـت سـرش را رو   یدلـش مـ   طفق ـ  یت گـل بگـذارد و    یت
ــ . بخوابـد  ـ بـا حامــد ســر خواب  یهمچــون گذشـته وقت ـ  يپاهــا يرو دنی ــ  یتــ یت  یگـل دعــوا م
بــاز اخــم . زده بــود یلیحامــد بــه او ســ. گونــه اش يدســتش نشســت بــر رو... حامــد. کردنــد

 .کرد

 ...ببخش منو

 یاز او بخشــش مــ . حامــد قفــل شــد   نیرا گشــود و نگــاهش در نگــاه غمگــ    چشــمانش
 :صاف نشست و گفت. حامد مغرور از او طلب عفو کرده بود. خواست

 ...تو گوشم حامد يزد یم دینبا

 :انداخت و گفت ریسر به ز حامد

 .يام کرد وونهیاحمقانه د ي سهیتو با اون مقا... تو. يکرد میعصبان تو

 :مند نگاهش کرد و گفت هیو گال دلخور

ــن ــبان م ــو با  تیعص ــردم ت ــک ــ دی ــی ؟یبزن ــ یعن ــبان یهرک ــ  تیعص ــه م ــون یکن ــز یخواب  ری
 گوشش؟

 :زده نگاهش کرد و گفت شرمنده و خجالت. حسابش جواب نداشت حرف
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 .کبود نشده باشه نمیسمتم بب برگرد

 :گونه اش گذاشت و گفت يرا محو کرد و دست رو لبخندش

 .شهیم رید م،یحرکت کن بر. ستین مهم

 . فرستاد و استارت زد و به راه افتاد رونینفس صدادارش را ب حامد
 

ــه و کبکبــه اش اجــازه نم عقــوبی یــیکبال... خوبــه ــا اون دبدب ــه دهیــب . راه روســتا بســته بمون
 .جا به درد خورد هی تشیخاص یب کلیباالخره اون ه

. شـد  رهیـ حامـد خ  يگـره شـده    يخمـارش را گشـود و بـه پوزخنـد و اخـم هـا       مهین چشمان
ــ  خــودش . نــدارد عقـوب ی یــیاز کبال یفرزانــه دل خوشـ  ي هیدانسـت کــه سـر قضــ   یخـوب م

ــاتومب يان تکــان هــاتکــ. بــود زاریــلجــوج ب رمــردیپ نیــهمچــون او از ا زیــن باعــث شــده  لی
 یقـول آسـفالت کـردن راه اصـل     مـردم  نیـ سـال آزگـار بـه ا    یسـ . بود خواب از سـرش بپـرد  

ــد ــان را داده بودن ــ . ش ــا م ــال ه ــ یس ــد و م ــا در یآمدن ــد ام ــرفتن ــد غی ــد و ش ــرا ياز آم  يب
 ...برطرف کردن مشکل خلق اهللا

ـ  چیهـ  گـر یکوتـاه د  يخانـه بودنـد و جـز همـان مکالمـه       کینزد ـ  یحرف شـان رد و بـدل    نیب
را نشــان  کیــســاعت عــدد  يعقربــه هــا... ایــســکوت گرفتــه بودنــد گو يروزه . نشـده بــود 

ــ يخانــه  یداد کــه بــه راه خــاک یمــ کــه  یکــیخانــه، جــز  يچــراغ هــا. دندیگــل رســ یتــ یت
ــو ــا يس ــه  وانی ــود هم ــب ــه  کی ــب ــد کی ــاموش بودن ــراپا. خ ــود  س ــده ب ــم ش ــایا. چش را  نج

ــت ــت داش ــه. دوس ــد روز در هفت ــرا در ا چن ــه، ا نی ــخان ــ نی ــو ا طیمح ــوا نی ــ يآب و ه  یب
را بــا  زیــهمــه چ صــانهیگونــه حر نیــپــس حــاال حــق بــا او بــود کــه ا. کــرد یمــ يســپر ریــنظ

ـ        يلبخنـد  لیـ با توقـف اتومب . نگاهش ببلعد هـوا   یشـاد بـر لبـانش نقـش بسـت و دسـتانش ب
امـا بـا سـاکن مانــدن    . برداشــت زیـ خ رونیـ رفـت و آن را گشــود و بـه ب   رهیبـه سـمت دسـتگ   

ـ واقع شیپاها چـرا فرامـوش کـرده بـود     . شـکل ممکـن سـرش هـوار شـد      نیبـه تلـخ تـر    تی
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دشـت   يتـازه   يچمـن هـا   يتوانـد رو  ینمـ  گـر یبـرده بـود کـه د    ادیـ پا ندارد؟ چرا از  گرید
ــدود ــا. ب ــ دیش ــود  لشیدل ــد ب ــور حام ــد او را . حض ــحام ــاط ادی ــ راتخ ــداخت یخــوبش م . ان

ــ ــق  یدلســرد و ب ــتش از رورم ــتگ يدس ــد رهیدس ــدا ش ــد ن. ج ــحام ــ زی ــا فک ــه  یب ــبض ب منق
ــرو خ ــروب ــ   رهی ــودش م ــا؟ خ ــه کج ــود ب ــودش  یب ــت و خ ــانیه. دانس ــو ج را  شیدخترعم

ــو شکســتن ذوقــش را ن دهیــد ــود زی ــا. درك کــرده ب ــود شیاخــم ه ــبا. در هــم ب  يزیــچ دی
ــ ــرا  یم ــال ب ــت اص ــ يگف ــه ا نیهم ــایاو را ب ــود نج ــا طب . آورده ب ــا ب ــود ت ــتیاو را آورده ب  ع

ــه طب  ــد و دردش را ب ــرف بزن ــتیح ــرزندگ  ع ــد و س ــرا از ا یوام ده ــ  نی ــه ب ــر یهم از  ییای
ــد ــود داد و از اتوم یتکــان. آن خــود کن ــه خ ــلیب ــپ ب ــا  ادهی ــس از دق ــد و پ ــک یقیش ــه ش  بایک

 .دکند در جلو باز شد و حامد لبخند بر لب نگاهش کر يداد در سکوت سپر حیترج

 ...دخترعمو نییپا بپر

 یاو و نـه حتـ   يخـود، نـه حوصـله     ينـه حوصـله   . حوصـله نداشـت  . را بـاز نکـرد   شیهـا  اخم
ــدگ يحوصــله  ــتافت و او    یتکــان... را یزن ــش ش ــه کمک ــد هــم ب ــتان حام ــه خــود داد و دس ب

ــندل يرو ــا یص ــتانش رو  ياش ج ــت و دس ــرخ و يگرف ــرشیچ ــت لچ ــت  . نشس ــد دس حام
ـ . کـرد  یدست مـ  ـ   یمـ  اتیـ گفـت ب  یاگـر نمـ  . انـده بـود  دلـش م  يرو یحرف مانـد   یشـد و م
 :را کنار گذاشت و گفت دشیباالخره ترد. سردلش

 ...بایشک صبرکن

ــاه ــته  نگ ــک يخس ــود  بایش ــه او ب ــرعمو . ب ــمان پس ــه او مــ  شیچش ــت مــ  یب ــد  یگف خواه
 :عجول بر لب نشاند و گفت يحامد لبخند. بدهد حیتوض

 .نگام نکن يطور نیا گهیمگه نگفتم د ؟یعادتتو کنار نذاشت نیتو هنوز ا دختر

 :ناتوانش و گفت يپاها يصورت او سر خورد رو ياز رو بایشک يغمزده  نگاه

 ؟یبگ یخواست یم یچ

 :درنگ گفت یب حامد
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ـ   من حوصـله جوابتـو دادم، اگـه کالفـه بـودم بـه خـاطر خسـته شـدن از تـو نبـود، بـه              یاگـه ب
شـدم اگـر کالفـه و     یدم اگـر عصـب  مـن هرگـز ازت خسـته نشـ     بایشـک . خاطر حضورت نبـود 

 .داشتم لیکارم دل نیا يحوصله جوابتو دادم برا یب

 :اخمو و خصمانه نگاهش کرد و گفت بایشک

 ؟یدخترعموت بلند کن يدست رو يکه به خودت اجازه داد هیچ لتیدل ه؟یچ لتیدل

 :و گفت ستادیشتاب زده در مقابلش ا ییبا قدم ها یکالفه و عصب حامد

ـ     نیاز سـر شـب همـ   . کـردم  ییننـداز کـه چـه خطـا     ادمی کـنم   یطـور دارم خودمـو مواخـذه م
 دیـ بـودم نبا  یهـر چقـدر هـم کـه از دسـتت عصـبان      . که چرا اون کـار احمقانـه رو انجـام دادم   

 ...متاسفم. دادم یاون طور واکنش نشون م

 :گذاشت و گفت لچرشیچرخ و يحوصله دست رو یب بایشک

حــاال بــرو کنــار بــذار بــرم تــو،   دمتیپســرعمو مــن بخشــ باشــه ؟یبگــ یخواســت یمــ نــویهم
 ...سردمه

 .حامد هنوز در مقابلش قد علم کرده بود اما

 یســرتو مــ یوقتــ... بــه مــن نگــاه کــن بایشــک... خواســتم بگــم ینبــود کــه مــ يزیــچ نیــا نــه
 .یخواد نگام کن یدلت نم یعنی نییپا ينداز

ــک ــ بایش ــده      یب ــاه درمان ــه نگ ــاهش را ب ــرد و نگ ــد ک ــرش را بلن ــاس س ــت ياحس . او دوخ
ــت  ــان گرف ــد ج ــد . حام ــت و لبخن ــس گرف ــان هم  ينف ــان لب ــهیمهم ــد و در   ش ــدانش ش خن

 :مقابل او زانو زد و گفت

ـ  رقابـل یوقت فکـر نکـن کـه غ    چیه . یهسـت  یوقـت فکـر نکـن کـه سـربار کسـ       چیهـ . یتحمل
  ؟يدیفهم

 :بلند تر گفت ییبا صدا دیرا د بایسکوت و اخم شک یوقت

 با؟یشک يدیفهم
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 :نگاهش کرد و گفت یبغض بایشک

ــب ــا يرو ای ــندل نی ــ یص ــ نیبش ــ نیبعــد بب ــاز م ــون یب ــد یت ــب ؟يشــعار ب ــاش  يجــا ای ــن ب م
 یمــن، مــ يجــا نیبشــ ایــب ؟یدرســت برداشــت کنــ گرانــویرفتــار د یتــون یمــ نیاونوقــت ببــ

 ؟ینیچرخدار بش یصندل نیا يرو قهیدق کیساعت، نه  کی يتحملشو دار ؟یتون

ـ . کـرد  ینمنـاك نگـاهش مـ    یحامـد هـم بـا چشـمان     حاال ـ  ین ـ   ین از . دیدرخشـ  یچشـمانش م
 یکســ يبــرا شیعــادت نداشــت از دردهــا بایشــک با؟یشــک يهــا هیــشــوق گال ایــغصــه بــود 

ـ بگو ـ ی نیـ و حـاال ا  دی ـ بـه هـم نزد   یعن بـا همـان چشـمان نمنـاك نگـاهش      . تـر شـده انـد    کی
 :کرد و گفت

اون  يرو نمیتونســتم بشــ یکــاش مــ... یجــات، تــا تــو بلنــد بشــ نمیتونســتم بشــ یمــ کــاش
 !؟ییپا یدخترعمو؟ از ب یترسون یم یمنو از چ. يتا تو دوباره راه بر یصندل

 :نگاهش کرد و گفت انیو گر یبغض بایشک

بلنـد شـو و همـون طـور مقتـدر      ... يمقتـدر  شـه یدر نظـرم تـو هم  ... بلنـد شـو  ... شو حامد بلند
 ...بمون یباق

 :درنگ برخاست و گفت یب حامد

 ... ما و يهمه  يبرا. یبرامون مهم تو

 :کوتاه ادامه داد یپس از مکث و

درك کـن بـه غـرورم بـر      ،يریـ گـرم بگ  يا بـه یخـواد بـا هـر غر    یدرك کـن دلـم نمـ   ... ومن
تــو رو بــه اســم  یخنــده، درك کــن تحمــل نــدارم کســ یمــرد بــا تــو مــ هیــ یخــوره وقتــ یمــ

ــ یفهمــ یرو درك کــن اون وقــت مــ نــایا. صــدا کنــه کیــکوچ ــ یچــرا ب  یحوصــله جوابتــو م
 .دم

ـ و غر بیـ عج يمانده بـود و حـرف هـا    بایشک ـ یانتظـار هـر دل  . حامـد  بی  نیـ را داشـت اال ا  یل
 .که حامد عنوان کرده بود يزیچ
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 ...يخور یتو سرما م میبر

. فکــر نکنــد شیپســرعمو يکــرد بــه حــرف هــا یو ســع شیپاهــا يســر خــورد رو نگــاهش
 .برد یبه او فهماند که حامد با تقال او را به سمت خانه م لچرشیتکان و

 ؟يخوا یگل مهمون نم یت یت

ــا ــادمانه   نی ــوار ش ــک  يداد و ه ــد ش ــا  بایحام ــرف ه ــوك ح ــب شیرا از ش ــا. آورد رونی  نی
ــت   ــت داش ــد را دوس ــد. حام ــازه نمــ   يحام ــه اج ــم حتــ  یک ــه ا یداد غ ــش  يرو يلحظ دل

ـ   بایشـک . بـه خنـده بـاز بـود     شهیو لبانش هم ندیبنش بـر لـب نشـاند و     يگمـان لبخنـد   یهـم ب
شـاد نگـاهش کـرد و     يحامـد هـم دسـت از هـوار هـوار برداشـت و بـا لبخنـد        . نگاهش کـرد 

 :گفت

 دخترعمو؟ يدیبخش منو

ــت پســرعمو  یمگــر مــ . بــاز نگــاهش کــرد   یشــیبــا ن بایشــک و را  گوشــشیباز يتوانس
 توانست فراموش نکند؟ ینبخشد؟ مگر م

 .افته یگل پس م یت یت وونهیزن دن داد

از  يدر کســر شیدخترعمــو یعنــی بایمــدل حــرف زدن شــک نیــا. حامــد هــم بــاز شــد شینــ
 .را فراموش کرده است شیخطا هیثان

 ...و خوشگل اومده برات پیکه دوتا مهمون خوش ت ایصاب خونه ب يآها

ــه ــ دینکشــ قــهیدق ب ــ یکــه ت ــا چشــمان پــف کــرده و ق  یت ــهیگــل ب ــاق را  يا اف عبــوس در ات
حامــد هــم مثــل . اش را بــه حامــد دوخــت یگذاشــت و نگــاه برزخــ وانیــگشــود و قــدم در ا

 :پناه گرفت و گفت بایشک لچریزد و پشت و یکرد جست یم يکه خرابکار شهیهم

 ...دستم به دامنت بایاوه شک اوه
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ـ     بایشـک  ـ    یتــ یخنـدان و شـاد بـه ت ـ  یگـل سـالم داد و ت داشــتن کـه از ن  یگــل هـم بـا لبـان    یت
کـه   يدندان بـه هـم چفـت شـده بـود سـالمش را پاسـخ داد و بـه سـمت شـان شـتافت، طـور            

 .کرد ینگاهش م یگل هنوز برزخ یت یت. به عقب رفت زیخ کیحامد با 

 بچه؟ یکن یم يطور نیا چرا

 :سرش را خاراند و گفت حامد

 .کردم یاز دستت نوش جان م یافتادم که تو بچگ ییکتک ها ادیگل  یت یت آخه

 :رفت و گفت بایخونسرد به سمت شک یلیگل خ یت یت

ــت ــود حق ــورد  . ب ــوب خ ــتم چ ــدر از دس ــد ياون ق ــا يش ــه روز يوا نی ــار  يب ــه ک ــه  يک ب
 .اهللا و اعلم ياومد یدر م یکارت نداشتم چ

 .را غرق بوسه کرد بایرا گفت و شک نیا

 گل دختر؟ یخوب

 :آمد و گفت رونیندانست و از سنگرش ب زیرا جا بایگرفتن پشت شک پناه

! بــود؟ یکــ ریتقصــ یرفــتم معتــاد شــدم نگــ ایــشــدم  يگــل بعــد اگــه عقــده ا یتــ یتــ نیببــ
 .تا کجا؟ بابا منم هستم آخه ضیتبع

حامــد بــه  یگــل دســتش را بــه ســمت صــورت او حرکــت داد کــه بــا جهــش ناگهــان  یتــ یتــ
ـ    بایشـک  گریحاال د. عقب همراه بود ـ . دیـ خند یقـش قـش م ـ  یت گـل متعجـب و بـا همـان      یت

 :دهان بدون دندان گفت

 مگه؟ يشد یجن بچه

 :با خنده سرش را خاراند و گفت حامد

 ...گوشم ریز یبزن يخوا یحامد فکر کردم م جون

کـه او مجبـور    يطـور . گـل بـا آن قـد کوتـاهش دسـت انـداخت دور گـردن حامـد         یت یت اما
 :شمرد و گفت متیفرصت را غن بایشک. شد دوال شود
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 .آخه القهیقدر د نیقدت چرا ا حامد

 :زد و گفت بایبه شک یگل را سفت بغل گرفته بود چشمک یت یهمان طور که ت حامد

ـ  یدونست ینم ـ ! بـرق  رچـراغ یخـورم بـا ت   یمگه؟ صبحا نون م تـو هـم امتحـان کـن      يخـوا  یم
... 

 .گوشش زمزمه کرد ریو ز دیمحبوبش را بوس يگل خندان گردن نوه  یت یت

ـ مـدت هـا بـود کـه خنـده هاشـو ند      ... مراقـب دخترعمـوت بـاش   ... بده پسـر  رتیخ خدا  دهی
 .بودم

 :چشمش گذاشت و گفت ياز آغوش مادربزرگ تپلش دل کند و دست رو حامد

 .گل یت یتخم چشام ت يرو

 :را به آن دو دوخت و گفت رشینگاه مچ گ بایشک

 شما دوتا؟ نیگ یم یچ

 :را به حرکت درآورد و گفت لچرشیبه سمتش رفت و حامد

 موقوف یفضول

 ...اش برد یشگیاو را به سمت اتاق هم بایشک يبدون توجه به اعتراض ها و
 
 

 ؟یکش یقدر ازم حرف م نیپسر تو چرا ا آخه

ــرا مال چشــمانش ــا را گشــود  دی ــه زحمــت آن ه ــه خــوب ت شیگــوش هــا. و ب ــرا ک کــرد  زی
لبخنــدش . گــل موفــق بــوده اســت یتــ یکــردن تــ یتــازه متوجــه شــد بــاز حامــد در عصــبان

آمـدن بـه سـوباتان جـواب مثبـت       يحامـد بـرا   يخوشـحال بـود کـه بـه لجبـاز     . تر شد قیعم
ــت ــان. داده اس ــود داد و کمــ   یتک ــه خ ــل ر  یب ــر از قب ــندل يوفرزت ــت یص ــا. اش نشس  نی

 رونیـ را بـه سـمت ب   لچـرش یو. داد یرا بهتـر انجـام مـ    يو تکـرار هـر کـار    نیروزها بـا تمـر  
بـر   دینـور خورسـ  . اش شـده بـود   یشـان یپ بانیدسـتانش کـامال سـا    گـر یحـاال د . کـرد  تیهدا
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ـ      يرو  طیکـه گذشـت و چشـمانش بـه نـور محـ       یکمـ . زد یبرف هـا بـه شـدت چشـمش را م
ــد را پ . عــادت کــرد ــا حام ــصــداها را جســت ت ــد دای ــ. کن ــا کم ــ یب ــالش ت ــ یت گــل را در  یت

سـقف   يرفـت بـاال   یش مـ کـه خـود   ییمثـل وقـت هـا   . افـت ی دشیـ د ينقطـه   نیتر ییانتها
ـ . بـاز شـد   شـش ین. زد یداشت بال بال مـ   یاش سـخت نبـود کـه حامـد را کجـا مـ       ینـ یب شیپ

ـ . يســقف انبــار  يشــد رو دهینگــاهش کشــ . ابــدیتوانــد ب توانســت جســت و   یحــاال مـ
ــا . نــدیحامــد را بب يزهــایخ ــاال و پ ــ نییخنــده اش گرفــت مثــل کــانگورو مــدام ب و  دیــپر یم
ــ شــتریب ــ یداد ت ــا د لچــرشیو. آورد یگــل را در مــ یت داشــته  يبهتــر دیــرا هــل داد جلــو ت

 .و با داد و هوار او را متوجه خود کرد دیحامد از همان فاصله او را د. باشد

 ...يشد یم داریوقت ناهار ب يموند یم. ما یقطب يبه سالم دخترعمو به

ــ شــشین ــه ت ــاز شــد و ب ــ یب ــ . گــل ســالم گفــت یت ــداد چــون مطم ــود جــواب حامــد را ن ئن ب
 .دارد نیچزاندنش در آست يبرا یحرف

 حامد؟ یکن یباال چکار م اون

ـ   تیو دسـتانش را در هـوا تکـان داد و باعـث عصـبان      دیـ پر نییبـاز بـاال و پـا    حامد  یمجـدد ت
 .گل شد یت

  ؟ياریدر م هیاداها چ نیا پسر

 :گل گفت یت یو رو به ت ختیر نییاز برف ها را پا يکپه ا حامد

دســت تکــون دادنــا  نیــا. خونــه یمــ يبومشــون واســتاده بــرام کــر يمحمــد نــاکس رو نیــا
 .برم یکنم و شرطو م یمن سه سوته کارمو تموم م یعنی

 :نگاهش کرد و گفت یگل برزخ یت یت

 ن؟یکه رو سقف با هم مسابقه گذاشت نیآخه مگه شما بچه ا... االهللا الاله

ـ ا بــه  ییامــا اشـتها  بایشـک . صــبحانه کنـد  يایـ هآمــد تـا او را م  بایرا گفـت و بــه سـمت شـک    نی
 .دید یاو را م دیبا. داشت اجیبه فرزانه احت يزیاز هر چ شتریاالن ب. غذا نداشت
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 .فرزانه شیخوام برم پ یگل من م یت یت

 .گل به او دوخته شد یت یت يبازخواست کننده  نگاه

 .يخور یهوا سرده سرما م. شه دختر ینم

 :را جمع کرد و گفت لبش

 ...دم زود برگردم تورو خدا یقول م. پوشم یلباس گرم م خب

ـ  یت ـ ا. گـل نگـاهش کـرد    یت بـا   بایانـداخت کـه شـک    یگذشـته مـ   دیـ ع ادیـ اصـرارها او را   نی
دلــش . دلــش گرفــت. فرزانــه بــرود دنیــخواســت بــه د یلحــن از مــادرش اجــازه مــ نیهمــ
 :و گفت دیکش یآه. شده بود گرفت نینش یجوانش که صندل ينوه  يبرا

 ...ادیگم همراهت ب یحامد م هب

 . زد یاو هم خاطرات گذشته را ورق م ایگو دیخند یم بایشک حاال

 .نمیبب نییپا ایب حامد

ــا ــا ب ــ مــاتومیالت نی ــ یت ــاز دســت  یت ــرا یگــل حامــد ب  يمحمــد تکــان داد و جلــد يدر هــوا ب
 .وانیا يو نفس نفس زنان خود را رساند پا نییپا دیپر

 گل؟ یت یت جونم

 :رفت گفت یگل دستانش را پشت کمر جمع کرد و همان طور که به اتاق م یت یت

 .باهاش برو که تنها نباشه. فرزانه دنیخواد بره د یم بایشک

 :تازه کرد و گفت ینفس حامد

 .گل، شما جون بخواه یت یچشمم ت يرو به

 .گل که به گوش شان خورد هر دو به خنده افتادند یت یزمزمه ت يصدا

 ...شکشتیار کن جون دادن پدرست رفت تو

 :باال انداخت و گفت يشانه ا حامد

 ...نداره ها اعصاب
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 :را به سمت پله ها برد و گفت لچرشیو بایشک

 ...بگه حامد نکن، حامد نکن دیمگه؟ از سر صبح با يذار یبراش اعصاب م تو

 .شتافت شینق نقو يرا باز کرد و به کمک دخترعمو ششین حامد

ــا يکشــته  مــن ــام  نی ــراز احساســات ف ــه اب ــون غر . لمیهم ــاصــال شــما همــه ت . نیپرســت بی
 .شهیدلتون برام تنگ م يچطور نیبذار برگردم بب

 :نگاهش کرد و گفت يتند بایشک

 ؟يبرگرد يخوا یم مگه

 :زل زد و گفت بایلبخند بامزه به چشمان نگران شک کی با

 .برگردم دیدانشگاه با يورق باز يسر هی يبرا

 :انداخت و گفت ریرش را به زس نیغمگ بایشک

؟یک 

 :غم کالمش شده بود گفت يکه متوجه  حامد

 .غمت نباشه. هستم دختر عمو حاال

 :بر چهره نشاند و گفت یاخم بایشک

 گفتم غصه خوردم؟ یک من

 دنیکنـد و تـا رسـ    یطـ  یکـ یبـاال انـداخت و کمکـش کـرد تـا پلـه هـا را دوتـا          یـی ابرو حامد
خانـه کـه    يورود یچـوب  يبـه حصـارها  . نگفتنـد  يزیـ کـدام چ  چیهـ  گـر یفرزانـه د  يبه خانه 

 :و گفت ستادیحامد ا دندیرس

 ...یبدون دیهست که تو با يزیچ هی بایشک

ـ   ییحامـد شــب قبـل حــرف هـا   . شـده بــود  نگـران  ــ  یزده کـه باعــث نگران  یاش شــده بـود م
 .دانست هرچه هست مربوط به فرزانه است

 ...حامد بگو
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 :را به حرکت در آورد و گفت لچرشیباز و حامد

 ...غفور و خاله هاجر عمو

زن و  نیــا دیــتوانســت بگو یمگــر مــ. گفــتن يکــرد بــرا یدســت دســت مــ. مکــث کــرد بــاز
 ...شتافتند تیابد يمرد خوش قلب در آسمان بودند و به سو

ــت  لچــرشیچــرخ و ينشســت رو بایشــک دســتان ــاز داش حــاال . و آن را از حرکــت کــردن ب
 .عنوانش کند دیدانست چطور با یکه نم یحامد مانده بود و حرف

شـده بـود چـرا کـه فرزانـه شـاد و خنـدان از         ریـ گفـتن د  يبـرا  گـر ید. اطیبودند به ح دهیرس
ــ   ــت کش ــان دس ــگ ش ــه س ــذا دادن ب ــ  دهیغ ــمت آن دو م ــه س ــود و ب ــد یب ــک. آم ــاه ش  باینگ

 چیهــ... گرمــا و عشــق. محبــت هیشــب يزیــچ... ایــکــم داشــت گو يزیــچ. دور خانــه دیــچرخ
دسـتان فرزانـه کـه دور گـردنش حلقـه شـد       . بـود  دهیـ حـد سـرد ند   نیـ خانه را تا ا نیزمان ا

 .را گرفت شیشاد جا يدرهم و برهم شد و لبخند زیافکار پراکنده اش ن

 .رونیب يچقدر خوشحالم از اون زندون اومد یدون ینم يوا... بایشک ياومد خوش

 :بر لب نشاند و گفت يفرزانه شتابزده لبخند. به او دوخته شد بایمبهوت شک نگاه

 .باز به نظرم اونجا زندون تو بود یاونجا رو دست داشت یبگ یهرچ تو

 .شد یخودش استفاده م هیگفت قطعا بر عل یچرا که هر چه م. نگفت يزیچ

 :را رها کرد و گفت لچرشیو حامد

ـ    نجـا یبمـون ا ... فرزانـه  نمیتو، ا نیا خب مـنم  . خـواد باهـاش حـرف بـزن     یهرچقـدر دلـت م
ــ  ــراغ ت ــرم س ــ یب ــل یت ــبب. گ ــ نمی ــش اون ل  یم ــرص دادن ــا ح ــونم ب ــپیت ــاف يدهای ــو  یاض ش

 بسوزونم؟

 :شرارت حامد چشم دوخت و گفت يآماده  يبه چهره  فرزانه

 . خدا رو حرص نده يبنده  نیقدر ا نیخدا ا تورو

 :داد و گفت تکان شانیبرا یدست حامد
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 .ارمیرو سرش در ب یسال کم تحرک کی نیا یتالف دیبا

 :را به حرکت در آورد و گفت بایشک لچریخندان و سرحال و فرزانه

 . حامد نیاز دست ا امان

 :نگاهش را به اطراف چرخاند و گفت بایشک

 ...گهید حامده

 .حرف دارم برات ایدن هیباال که  میبر

ــمان ــک چش ــاری بایش ــرید کب ــدور ح گ ــچرخ اطی ــود  . دی ــده ب ــاق ش ــاقتش ط ــا. ط ــه  نی هم
ــه بــر نمــ نیــســکوت از ا ــه  یعنــی. شــلوغ و پــر حــرارت بــود شــهیهم نجــایا. آمــد یخان خال

 .حد سوت و کور باشد نیداد خانه تا ا یهاجر اجازه نم

 .نمشونیب یمامان بابات کجان پس؟ نم فرزانه

 :گفت نیغمگ ییکرد و پس از آن با صدا یمکث فرزانه

 .گم یباال بعد برات م میبر ایب الحا

 .خانه شان شدند ینگفت و با او راه يزیچ گرید بایشک و

ــا ــ یقیدق ــار  یم ــار بخ ــه کن ــد ک ــدا    يش ــر و ص ــه س ــود ک ــه ب ــر فرزان ــته و منتظ از  شینشس
ــب ــ رونی ــد یم ــا  . آم ــتکان چ ــود دو اس ــه ب ــثال رفت ــت م ــده اش گرف ــب يخن ــا دن. اوردی ــت را  ای

بــاالخره جمــال  قــهیپــس از چنــد دق. نشســت یبــه دلــش نمــ شیکــرد کــه چــا یخبــردار نمــ
ــ  یبــ ــه در قــاب در ظــاهر شــد و قبــراق و س داغ بــه او  يبــا دو اســتکان چــا رحالمثــال فرزان
 :کنارش نشست و گفت. وستیپ

ـ بـاالخره حامـد موفـق شـد ب     پس  فیـ سـوباتان، دسـتش درد نکنـه فقـط اونـه کـه حر       اردتی
 .توئه

 :گفتو  دیرا در هم کش شیاخم ها بایشک

 ...رو وا دادم یاما از دست سماجتش همه چ. شه ینم فمیحر
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 :را کنارش گذاشت و گفت ياستکان چا فرزانه

 . شه یبخور سرد م اد؟یاز پس زبون تو برم یک

ــان ــا   یتک ــتکان چ ــود داد و اس ــه خ ــت شیب ــندل . را برداش ــه از ص ــاال ک ــدارش دل  یح چرخ
ــده و رو ــ يکن ــر  نیزم ــود حــس بهت ــا. داشــت ينشســته ب ــه دراز رو شیپاه ــ يدراز ب  نیزم

ــرا  ــا ب ــود ام ــاده ب ــیاهم شیافت ــت یت ــ. نداش ــا  نیهم ــه و س ــل فرزان ــه مث ــ يرو نیریک  نیزم
ــرا  ــود ب ــته ب ــدن شینشس ــا   ییای ــه ارمغ ــوق ب ــود ناز ذوق و ش ــورت. آورده ب ــا یه  شیاز چ

 :و گفت دیکش

ــاقتون  فرزانــه ــاال ســر در ات ــه و عمــو از ســفر  یهرچــ ن؟ینــزد "کــادیوان "چــرا ب باشــه خال
ـ  یکـ یتنـد و فـرز    ادیـ جمـاعتم تـا از حـج م    یحاج. ج برگشتنح ـ دونـه از ا  هی  "کـاد یوان " نی

 ...سر در خونه اش ای واریزنه گَل د یها م

ـ کـه اشـک نر   دیـ جنگ یبـا خـود مـ   . نگـاهش کـرد   یزورکـ  يبا بغض و لبخند فرزانه امـا  . زدی
اشــک . را وا داد زیــوا داد همــه چ. آمــد یاز او بــر نمــ يشــتنداریهمــه خو نیــتحمــل ا گــرید

 ...را گرید يزهایچ یلیروزها و خ نیا یرا، غم تلخ شیها

 :نگران و مضطرب نگاهش کرد و گفت بایشک

کـه بـه تـو خـتم      یچـرا حامـد از جـواب دادن بـه هـر سـوال       ه؟یـ شده فرزانه؟ موضـوع چ  یچ
 اطالعم؟ یچه خبره که من ازش ب نجایره؟ ا یشه طفره م یم

ـ       نیـ هرچـه کـه در ا  . امـه داشـت  وقفه اد یفرزانه ب يها اسک  یمـدت خـوددار بـود حـاال بـا ب
. شـد  شـتر یهـم ب  بایبغـض شـک  . زد یهـق هـق مـ    گـر یحـاال د . آن را جبران کرده بـود  يقرار

ـ       نیهمـ  شهیهم . کـرد  یبـه پـا مـ    هیـ زودتـر مو  بایکـرد شـک   یطـور بـود فرزانـه اگـر بغـض م
 .دیپرس یم دیبود که با یاما سوال دیلرز یم شیصدا

 هاجر کجاست؟ عمو غفور کوشش؟ خاله

 ...دیرس یبه گوش م یهر جواب يفرزانه بود که جا يهق زدن ها يباز صدا اما
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 .آمد یاز او بر نم نیجز ا. با بغض و التماس دینال

 ... فرزانه

. ردیــخواســت در آغــوش دوســتش آرام بگ یفقــط مــ. نبــود يکــار چیهــ يمجــال بــرا گــرید
ـ   بایشــک. مبهــوت پنـاه بـرد   يبایبـه خــود داد و بـه آغــوش شـک    یتکـان   یتــاب یمانـده بــود و ب

 ...فرزانه بیعج

 ...فرزانه مامانت کجاست؟ فرزانه... نکن هیگر بایجون شک فرزانه،

. خواســت خــودش را آرام کنــد یمــ. جــواب بخواهــد نکــهیبــدون ا. فقــط دیپرســ یمــ ســوال
ــ  ــودش م ــت یخ ــ  . دانس ــوب م ــوالش را خ ــواب س ــت یج ــان از   . دانس ــق زن ــق ه ــه ه فرزان
 :آمد و گفت رونیآغوش او ب

مامـان هـاجرم    گـه ید... رفـتن  شـه یهم يبـرا ... بایرفـتن شـک   شـم یاز پ نمینـازن  يو بابـا  مامان
ــه  ــ ينال ــه یقلبشــو نم ــا  گــهید... کن ــورم از درد پاه ــا غف ــ تیشــکا شیباب ــه ینم  گــهید... کن

ـ  ياز غصـه   گــهید. خـوردن  یمـن نحـس و شـومو نمـ     يغصـه   ... شــه ین دلشـون خـون نمـ   م
 ...دن و منو تنها گذاشتنیپدر و مادرم پر کش... بایرفتن شک

ــ. کــرد یمبهــوت نگــاهش مــ فلــج شــده  ایــصــورتش گو ياجــزا. حرکــت بــود یصــورتش ب
ـ   يشـد و رو  یمـ  ریفقـط اشـک بـود کـه از چشـمانش سـراز      . بود حـس و حـالش    یصـورت ب

ــاز ایــحرکــاتش گو. شــد یروان مــ ــه شــکل يتئــاتر گریهمچــون ب ــود کــه ب ــاغــراق آم یب  زی
 يجــا چیهــ نــهکــه فقــط در چشــمانش بــود و  یحســ. اســت ختــهیحســش را در چشــمانش ر

 .اتفاق منحوس رخ داده است نیا یک دیتنها توانست بپرس. گرید

 :بم گفت ییبا صدا فرزانه

 ...هفته بعد از تصادف تو کی
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ــد  آه ــد ش ــادش بلن ــ. از نه ــاال معن ــزده   یح ــاه غم ــه نگ ــعر يآن هم ــ انی ــرد یرا درك م . ک
ــا  ــرف ه ــوم ح ــ يحــاال مفه ــد را درك م ــ. کــرد یحام ــه د  یدرك م ــا چ ــرد ام ــک ــوز ... ری هن

 .اما هنوز در بهت بود. ختیر یاشک م

 ازیـ گرفتـه بـودم؟ درسـت همـون موقـع کـه ن       یهمون موقـع کـه مـن احمـق الل مـون      درست
 یرو مــمجســمه روبــ هیــدر عــوض هــر لحظــه و هــر روز بــا  یدرد و دل کنــ یبــا کســ یداشــت

 ؟يو دم نزد يدیکش یفرزانه؟ چ يدیکش یچ يوا. يشد

 :فرزانه باز درآمد و گفت ي هیگر يصدا

مـن   بایشـک ... مامـان هـاجرو مامـان گـل نسـامو     ... هـر دوتاشـونو  . خـوام  یمن مامانو مـ  بایشک
 کسم؟ یقدر ب نیچرا ا

ــود را از  درد ــخ ــا   ادی ــا ش ــت ت ــوش گرف ــخت در آغ ــرد و او را س ــدماه   دیب ــج چن ــد رن بتوان
ــک ــتش را تس ــ. بدهــد نیســکوت دوس ــرد یخــود را ســرزنش م ــ. ک ــه  یســرزنش م ــرد ک ک

ــدگ طیشـــرا نیتـــر یدوســـت و خـــواهرش را در بحرانـــ ــته اســـت یزنـ . اش تنهـــا گذاشـ
 :گفت هیباز گر دیبغضش ترک

 ...منو ببخش... منو ببخش فرزانه

ــا ــ   ام ــداد او ب ــازه ن ــه اج ــاز ا شیفرزان ــد  نی ــر بدان ــود را مقص ــدر .خ ــک يآن ق ــ بایش  یرا م
خـود بـه پـا کـرده      يبـرا  اریـ دادگـاه تمـام ع   کیـ لحظـه   نیحاال همـ  نیشناخت که بفهمد هم

 :بر لب نشاند و گفت يلبخند. صادر کرده است زیو حکم گناهکار بودن خود را ن

 . شهیبهتر م زیهمه چ يحاال که اومد بایشک یخوبه که برگشت چه

 ي هیــکــه بــه تخل یشــرمنده تــر از قبــل بــاز او را در آغــوش گرفــت و پــس از مــدت بایشــک و
 .احساسات تلخ شان گذشت حاال باز شده بودند همان دو دختر شاد و سرحال
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ــا هــم ســپر بایشــک يخواســته  طبــق ناهارشــان را خــورده و چــرت . کردنــد يتمــام روز را ب
 يروســتا بــرا یشــد کــه فرزانــه از اهــال یمــ یزده بودنــد و حــاال ســاعت زیــبعدازظهرشــان را ن

تــر از  نیروزهــا ســنگ نیــگفــت کــه ا هیاز سـم . گفــت تــا اطالعــاتش کامــل شــود یمــ بایشـک 
ـ ا دنیبـا شـن   بایشـک . قـدم از قـدم بـردارد    ددا یشده بـود و محمـد اجـازه نمـ     شهیهم خبـر   نی
 :خنده و گفت ریو جالب قش قش زد ز دیجد

ـ   . سـوزه  یمـ  هیسـم  يبرا دلم کنـه فرزانـه؟    یخونـه زنـدان   يتونـه اونـو تـو    یمحمـد چطـور م
ــز نکنــه و ســر از کــار ا يروز کــل آبــاد هیــاگــه  هیســم روزش شــب  ارهیــو اون در ن نیــرو گَ

 ...شه ینم

 ...صاب خونه... خونه صاب

 :خاست تا به استقبال مهمان ناخوانده اش برود گفت یهمان طور که بر م فرزانه

 یاوســتا بــ نیاصــال چنــد بــار همــ. کــرد یمــ یفضــولچقــدر تــو کــار خلــق اهللا  ادتــهی... حقشــه
وقـت وقـت شـکنجه اش بـود و      گـه یحـاال د . رحم مچشو گرفـت بـاز درسـت نشـد کـه نشـد      

 ...بهتر از محمد یک

ــدجنس ــک   ب ــد و ش ــاه کردن ــم نگ ــه ه ــرا بایب ــ  شیب ــان کش ــط نش ــان   دیخ ــد سومش ــه متح ب
 .خواهد گفت فرزانه چه ها که پشت سرش تلنبار نکرده است

 ...بابا ییکجا ...خونه صاب

 : کالفه به سمت در رفت و گفت فرزانه

 قدر کم طاقته؟ نیکه ا هیبابا ک يا

در هــم  نهیســ يدســتانش را رو. شــاد حامــد روبــرو شــد ي افــهیکــه در را گشــود بــا ق نیهمــ
 .نگاهش کرد یقفل کرد و اخم

 س؟یخس يدخترعموتو به ما قرض بد ینصف روز طاقت نداشت هی

 :سرحال سرش را خاراند و گفت حامد
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ــ  سـت یمــن ن ریتقصـ  ـ  یتــ. گمیفرزانــه، بــاورکن راسـت م کــرد مــنم  رونمیـ گــل از خونــه ب یت
 ...شما شیاومدم پ

 :کرد گفت یکه او را به داخل دعوت م یفرزانه بلند شد و در حال يخنده  يصدا

ـ قـدر ا  نیا  يبایشـک گنـاه نکـرده کـه مـادربزرگ تـو و اون      . نکـن  تیـ خـدا رو اذ  يبنـده   نی
 .هفت خط شده

ــا  شیچکمــه هــا يبــاال انــداخت و جلــد يبــا همــان لبخنــد شــاد شــانه ا حامــد را در آورد و ب
 :جست از پله ها باال آمد و گفت کی

 چطوره؟ بایشک

ــ آن . تـــه دل فرزانـــه تکـــان خـــورد يزیـــکـــه چ دیقـــدر نامحســـوس و زمزمـــه وار پرسـ
 :مشکوك نگاهش کرد و گفت

 ...حامد ینگرانش يادیز

بـه   گـران یشـده باشـد کـه د    انیـ حـد عر  نیـ کـرد احساسـاتش تـا ا    یگمـان نمـ  . شد ریغافلگ
 :را گم کند گفت شیدست و پا نکهیخود را نباخت و بدون ا. برده باشند یآن پ

ــز آره ــم يادی ــو . نگرانش ــه دخترعم ــاس و باز يآخ ــمویحس ــ  گوش ــوب م ــم یخ ــا . شناس م
 ...سابق يبایتا باز بشه همون شک میکمکش کن دیبا

حامــد مرمــوز را  نیــتنــگ شــده اش ا يهنــوز قــانع نشــده بــود و بــا چشــمان گربــه ا فرزانــه
ـ     بایامـا داد شـک  . کـرد  یم زیآنال خوانـد حامـد را از مهلکـه نجـات داد و      یکـه او را بـه خـود م

وارد اتــاق شــد  يو جلــد خــتیچشــمان فرزانــه گر يشــمرد و از جلــو مــتیاو فرصــت را غن
ــک  ــه ش ــنج د. دوخــت بایو نگــاه شــادش را ب ــک ــار بخــار واری ــا يکن ــ شینشســته و پاه  یرا ب

ــخ ــرده بــود  الی ــرید ایــنگــاهش گو... نگــاهش... دیــنگــاهش را کاو. دراز ک ــون  گ همچ
ـ ... بلـوغ  ینـوع . نبـود  گوشیگذشته بـاز  ـ  يبلـوغ رفتـار   کی ـ  یدر ن  ییچشـمانش خودنمـا   ین

 رونیــچشــمانش امــا هنــوز غــم داشــت و از درز بــاز در بــا حســرت ب گــریکــنج د. کــرد یمــ
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مفـرط   يشـاد  کیـ و اخـم هـا را از چهـره زدود و بـا      اوردیـ دلـش طاقـت ن  . کـرد  ینظاره م را
 :رفت و گفت شیبه سراغ دخترعمو

 ...میبر دیپاش

ـ ا شـه یهم. بـه او دوختـه شـد    بایشـاد و پرسشـگر شـک    نگاه ـ  رقابـل یغ نی بـودن او   ینـ یب شیپ
ـ  همـه و همـه قابـل    شیحامد حامـد نبـود اگـر رفتـارش، واکـنش هـا      . ستود یرا م  ینـ یب شیپ

 .شد یم

 کجا؟

دخترعمـو و پسـرعمو    نیـ بـود تـا سـر از کـار ا     سـتاده یفرزانه هم پشـت سـرش بـه پـا ا     حاال
ــدر ب ــ   . اوردی ــاق رقص ــا دور ات ــد دور ت ــاه حام ــا و دینگ ــریت ــک لچ ــدیرا ب بایش و آن را، آن  اب

ــا ــاموش  يگوشــه، پ ــتیپنجــره، مســتحکم و خ ــ  بایشــک. اف  دیهــم نگــاهش را جســت و رس
ــه  ــب ــگیهم اری ــد  . اش یش ــم لبخن ــاال او ه ــرح ــت  ب ــب داش ــه ا. ل ــب ــ نی ــیاند یم ــرا  دیش چ

ــا شــهیهم لچــرشیو ــ. پنجــره اســت يپ ــ یفرق ــفقــط با ایــکــرد کجــا باشــد گو ینم ــا دی  يپ
اش رفــت و  یحامــد تنــد و فــرز بــه ســمت صــندل. گذاشــت یمــ شیپنجــره خــود را بــه نمــا

 :گفت

 .شیصندل يرو بذارم رو بایکمک کن شک فرزانه

ــه ســمت شــان فرزانــه ــه کمــک هــم او را رو ب امــا نگــاه . دادنــد يجــا لچــرشیو يرفــت و ب
ــود   ــاو ب ــوز کنجک ــا هن ــف  . دختره ــدر س ــل ان ــاه عاق ــد نگ ــت و   هیحام ــه آن و دوخ ــود را ب خ

 :گفت

ــاه يا ــا گ ــ یباب ــک م ــک   یش ــه و ش ــون فرزان ــما هم ــنم ش ــت بایک ــون   دیهس ــک ت ــا کم ــه ب ک
 !کردم یسوباتانو سرو ته م

او بــاز چــه  ننــدیبلنــد شـده بــود و منتظــر بودنـد بب   بایفرزانــه و شــک يخنــده هـا  يصــدا حـاال 
 :حامد چشمانش را تنگ کرد و گفت. در سر دارد ينقشه ا
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 .نداره يرادیتوبه شکستن ا کباریکنه  یگل درك م یت یتوبه کردم اما ت درسته

 :با نگاه شادش به او زل زد و گفت فرزانه

 ه؟یک مورد

 .از شدب شیحامد همچون لبخند پت و پهن دخترعمو شین

 .کرده میانبارش قا يتو یخوب يها زمیه عقوبی ییکبال

ــ دخترهــا ــده یپق ــه خن ــد ب ــیشــک نداشــت انتخــاب کبال بایشــک. زدن ــوان  عقــوبی ی ــه عن ب
ــان  ــه و قرب ــ یطعم ــیدل چیه ــته    یل ــت آوردن دل شکس ــز بدس ــدارد ج ــه ين ــه . فرزان فرزان

 :ژاکتش را باال داد و گفت يها نیآست

 ؟یچ بعدش

چشــمانش  ینــ یخــوب کــه در نــ. دوخــت باینگــاهش را بــه نگــاه شــاد و ســرحال شــک حامـد 
خواســت کــه  یمــ. خواســت یرا مــ نیهمــ. دیــد یآن غــم نهفتــه را نمــ گــریشــد د یمــ قیــدق

 .بنشاند شیبکشد و خود را جا رونیب شیچشمان دخترعمو يغم را از النه 

 ...حامد گهید بگو

 :او برگرفت و گفت نگاه از بایشک ياعتراض شاد و کودکانه  با

ـ هـامونو   یقلمـرو بچگـ   يتـو  میـ ر یم ـ  هی ـ  یبـه پـا مـ    یمشـت  شیآت کبـاب جانانـه    هیـ و  میکن
 .بر بدن میزن یم

 :که روبه راه تر بود گفت بایشک. اما وا رفتند بایو شک فرزانه

 ...شه حامد ینم اونجا

 :دیچشمانش را تنگ کرد و متعجب پرس حامد

 چرا؟

 :نگاهش کرد و گفت نیغمگ بایشک

 ...انفرهیجزو امالك دکتر ک گهید اونجا
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ــه ــت  ب ــرو رف ــر ف ــاد. فک ــو يش ــ شیدخترعم ــ  یرا م ــور م ــر مجب ــام  یخواســت و اگ ــد تم ش
ـ را ز ایـ دن نیقوان خواسـت و   یچشـمانش را مـ   يشـاد . نـد یگذاشـت تـا او را شـاد بب    یپـا مـ   ری

ـ ا ندانســت و  زیرا جــاتعلـل   نیبنــابرا. کـه داشــت حاضـر بــود بپـردازد    ییهـر بهــا  يشــاد نی
 :گفت

 .دینداشته باش زهایچ نیکار به ا شما

 :کنجکاو و نگران به او زل زد و گفت فرزانه

 ؟یچکار کن يخوا یم

 یاصــال وقتــ. میایــکــه از پســش برن ســتین يکــار چیهــ یعنــیلبخنــد  نیــلبخنــد زد و ا حامــد
 .میایکه از پسش برن ستین يباشد کار انیدر م بایشک یو خوشحال يشاد يپا

 تو جمع مون چطوره؟ میاریهم م انفرویک دکتر

ـ . او هـم حـاال شـاد بـود    . دیدرخشـ  ینگاه فرزانه مـ  حاال از احسـان   يهفتـه بـود کـه خبـر     کی
ــت ــار ن . نداش ــودش کن ــا خ ــدهیب ــان ن ام ــود و احس ــب ــر  زی ــه ح ــا ب ــه پ ــوتش  میبزرگواران خل

 .نگذاشته بود

 فرزانه؟ ییکجا

 :و گفت بایشک يرو دیفرزانه لغز نگاه

 چطوره؟ ان،یگم ب یهم م هیبه محمد و سم میش یحاال که دور هم جمع م. هیخوب فکر

ـ با ا و ـ  یباعـث خوشـحال   شـنهاد یپ نی  ينگـاهش کـه سـر خـورد رو    . شـد  بایاز حـد شـک   شیب
نگـــاهش را، . دیـــفهم یروزهـــا نمـــ نیـــحامـــد را ا. حامـــد، تشـــکر را در نگـــاهش خوانـــد

... کنــد رشیتوانــد تفســ یفهمــد امــا نمــ یاو را مــ دیــکــه دقــت کــرد د شــتریب... رفتــارش را
ــ ــاه  شینگــاهش ب ــاز نگ ــود  کی ــان ب ــتانش. پســرعمو مهرب ــ دس ــتان  شیب ــاز دس ــم  کی ه
ــود شیدخترعمــو یزنــدگ يگــره هــا شیگشــا یخــون در پــ تــر شــد و  قیــلبخنــدش عم. ب

ـ مـرد مقتـدر و مغـرور ن    نیا يداد به رو حیترج ـ   اوردی بـه  . بـه احساسـش بـرده اسـت     یکـه پ
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ــن شیــرو ــهمکــه ف اوردی ــیاو خ دهی ــا . مــرد شــده یل ــا در جــا پ ــه پ ــابزرگش  يآن قــدر ک آق
ــه رو. گذاشــته ــب  شیــبــه رو. دهــد یهــا کمــک محمــد مــ یدانــد تــازگ یکــه مــ اوردیــن شی

ــن ــو  اوردی ــه خــاطر دخترعم ــه ب ــ شیک ــه مردانگ ــر   یآن هم ــار گذاشــته و همچــون پس را کن
ـ ا يفرزانـه همـه   . کنـد  یشر رفتار م يبچه ها ـ   نی بـا   يهمبـاز  يدانسـت امـا بـه رو    یهـا را م

 .آورد ینم شیو به رو دید یرا در حامد م یمردانگ فیتعر. آورد یمعرفتش نم
 

را دســت فرزانــه  بایشــک یبودنــد کــه حامــد صــندل دهیگــل رســ یتــ یامــالك تــ یکــینزد بــه
 :سپرد و گفت

ـ  یمـنم مـ   دیـ نیب یشـام خوشـمزه رو مـ    هیـ تـدارك   بایتو و شـک  تا  یـی کبال يهـا  زمیـ ه یرم پ
 ...عقوبی

 :دیدردمندانه نال فرزانه

ـ    . تو رو خدا ول کن حامد ـ  . شـه  یشـر بـه پـا م ـ  یمگـه ت ـ    زمیـ گـل ه  یت  يخـوا  ینـداره کـه م
 لجوج؟ رمردیسراغ انبار اون پ يبر

 :باال انداخت و گفت يشانه ا یتفاوت یاز سر ب حامد

ـ  دلــم انبــار کـردم امــا   زمیـ خــودم ســال قبـل بــراش ه . داره، خوبشـم داره  زمیــگـل ه  یتــ یت
 .خوشمزه است یلیخواد آخه خ یم عقوبوی ییکبال يها زمیه

 .کار منصرف کند نیاما فرزانه هنوز در تالش بود بتواند او را از ا دیخند یم بایشک

 ...میندار شیهاش آسا تیاز دست اذ گهیبه خدا اگه بفهمه کار ما بوده د حامد

 .گرفته بود شیرا در پ ياما بد سر حامد

ـ  نمیـ خـوام بب  یاصـال بـذار بفهمـه آخـه مـ     ... بفهمـه  خب نـه مـن    گـه ید. خـواد چکـار کنـه    یم
 ... خور تو روستا ياون حامد سابق هستم نه تو اون دختر توسر
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بـه فرزانــه   يو بـا لبخنــد  اوردیــنگـران فرزانــه هنـوز بــه او بـود کــه بـاز دلــش طاقـت ن      نگـاه 
ــانیاطم ــار ن ــ يداد ک ــه برا  ینم ــد ک ــانیکن ــ  ش ــت ش ــر درس ــا د . وددردس ــدش ب ــلبخن  دنی

ثابـت   يپـا  کیـ طـور بـود او بـود کـه فقـط       نیهمـ  شـه یهم. شـد  شـتر یب بایچشمان شـاد شـک  
ــار ــا يخرابک ــ شیه ــد یم ــمان  . ش ــه چش ــدش را ب ــادلبخن ــو ش ــهد شیدخترعم ــرد و  هی ک

 :گفت

ـ بر... دخترا دیبر ـ  نمیـ بب دی ـ بسـاط شـام امشـبو بـه راه کن     دیـ تون یم ـ  دی ـ مـنم م . نـه  ای ـ  رمی  یپ
 ...مزه نداره ییکه تنها يخرابکار. محمد

ــا ــو  نی ــرز از جل ــد و ف ــت و تن ــاز   يرا گف ــاه ب ــه و نگ ــب فرزان ــمان متعج ــک گوشیچش  بایش
 :را به حرکت در آورد و گفت بایشک لچریفرزانه و. ختیگر

هــود کــه بــدون جــان  نیرابــ... آقــا همدســت داره... خــوره یاز کجــا آب مــ هیبگــو قضــ پـس 
 ...رهینم ییکوچولو جا

ــش زد  بایشــک ــش ق ــزق ــوا ری ــده و در ه ــاب يخن ــف یســرد و مهت ــتان س ــه  دیکوهس ــوش ب پ
 . گل روان شدند یت یت يسمت خانه 

 يحـاال دل تـو  . امـد یو شـام کردنـد امـا حامـد ن     یرا صـرف آمـاده کـردن خـوردن     یسـاعت  مین
ــنگــران بودنــد و ا. دل جفتشــان نبــود ــ زیــاز نگــاه ت نی ــ نیب ــ یت فرزانــه . گــل دور نمانــد یت

 .سرگرم کرد لشانیبه شک او دامن نزند خود را با سبد وسا نکهیا يهم برا

 ...ها گذرهیخوش م میبر ایگل شما هم ب یت یت

 :و گفت دیاش دست کش یپشم يگل از بافتن پاپوش ها یت یت

 .دیخوش باش دیبر دیفهم یحرف همو بهتر م دیگل دختر شما جوون نه

ــقاو کــه ال يدراز شــده  يپاهــا يشــد رو دهیکشــ بایشــک نگــاه ــا  يرو دی هــم افتــاده بــود و ب
گـرم و   يبـود کـه آن جـا    دایـ لـم داده بـود و پ   يکنـار بخـار  . بافـت  یمـ  یخـاص بـافتن   یژست

ــرد     ــد ک ــوض نخواه ــتان ع ــرد کوهس ــب س ــا ش ــرم را ب ــ. ن ــ  نیهم ــه م ــه او   یک ــت ب خواس
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ــ   ــد راض ــم بتوان ــا بلک ــد ت ــراض کن ــدا یاعت ــد ص ــم ياش کن ــد او را از تص ــرف  مشیحام منص
 .کرد

 اومده؟ یک دینیبب دیایب د؟ییها کجا بچه

از  یرا جمــع و جــور کــرد و پــس از خــداحافظ لشــانیوسا عیفرزانــه ســر با،یشــک ياشــاره  بــا
ــ ــ یت ــا د   یت ــدند و ب ــارج ش ــاق خ ــل از ات ــگ ــم دنی ــع هیس ــ  تیدر آن وض ــد و ک ــاال نخن  یح

 ...بخند

 :محمد زد و گفت يبه بازو يدر هم رفت و ضربه ا هیسم يها اخم

 ...ندازن یبهت، منو دست م نگفتم

 :گفت یالیخ یاما با ب محمد

 ...بذار بخندن... نداره خانم یکه کارشون تازگ نایا

ــه ســم شــشین بایشــک ــه تــن . دوخــت هیرا جمــع کــرد و نگــاهش را ب آن قــدر لبــاس گــرم ب
محمــد  یدوســت داشــتن يرابطــه  يدر دل بــرا. تکــان خــوردن نداشــت يکــرده بــود کــه نــا

 :ذوق کرد و گفت یکل هیو سم

 ...مایقد ادیبشه امشب، به  یشب چه

فرزانــه و  يگــر یانجیــو م هیســم يحامــد و اعتــراض هــا يخنــده  يگوشــزد صــدا نیــبــا ا و
ــد  ــد ش ــد بلن ــاد. محم ــا  يش ــام گرم ــا تم ــود  شیرا ب ــدر وج ــ  خی ــس م ــرد یزده اش ح . ک

 .بود شیپسرعمو يو صفا یمهربان ونیحس گرما را مد نیا. حامد بود ونیمد

 ...امشب شب منو توئه دخترعمو که نییبپر پا با؟یشک ییکجا

ــد ــا   لبخن ــا پ ــه ه ــه از پل ــه کمــک فرزان ــانش برگشــت و ب ــه لب ــاز ب ــا اســتقبال  نییب رفــت و ب
ـ بـا   هیامـا سـم   یمحمـد کالمـ  . روبـرو شـد   هیمحمد و سـم  او را  یخشـونت دوسـت داشـتن    کی

 :کنار گوشش زمزمه کرد بایدر بر گرفت و شک

 ...برات تنگ شده بود دلم
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هـم   بایشـک . شـود  يجـار  هیسـم  زشیـ ر يآمـاده   يبـود تـا اشـک هـا     یجمله کاف کی نیهم
 .او را به خود آورد لچرشیخود بود که تکان و يدر حال هوا

امشـب خـودم راننـده    . مـن دسـت بزنـه    يکـس حـق نـداره بـه اتـول دخترعمـو       چیهـ  امشب
 ...هستم شیشخص ي

توجــه بــه جــو امــا حامــد بــدون . دیبــه حامــد زد و خــود را کنــار کشـ  ینــیلبخنــد غمگ فرزانـه 
 :را به حرکت در آورد و گفت بایشک لچریبد حاکم بر جمع با قدرت و

 .کرد هیجمع کن خانمتو، هالك شد بس که گر محمد

 ...گوشیشر و باز يدوازده ساله  يشد همان دختربچه . باز کُرك شد هیسم

 .ینیتو خواب بب نکهیمگه ا! هالك شدم؟ من

کـف جـاده    يبـرف هـا   يرو شیبـه او برسـد پـا   را تنـدتر کـرد تـا     شیکـه قـدم هـا    نیهم و
 یاو را همراهــ ینشسـت و بــا مهربـان   وشیبــاز ریـ امـا دســتان قدرتمنـد محمــد ز  . سـر خــورد 
 :کرد و گفت

ــار ش  خــانم ــثال ب ــاش، م ــا... يدار شــهیمراقــب خــودت ب ــد وقــت رو هــم تحمــل کــن   نی چن
 ...شه مثل سابق یم زیهمه چ

 :دیلب غر ریز هیسم

ـ  یهمـه چـ   یچ یچ تـونم سـوار کرنـد بشـم و      یذاره؟ مـ  یشـه مثـل سـابق؟ مگـه بچـه مـ       یم
 چهار تاخت بزنم تو دشت؟

 :را نوازش کرد و گفت شیبازو محمد

 .کنم یم يخودم ازش نگهدار ادیب اینوکرتم خانمم، بذار بچه دن خودم

 .حامد بلند شد يها دنیقش قش خند يصدا

ــا ا يمــرده بــرد یچــهر يتــو، آبــرو یهســت لیــبــر ســرت محمــد، چقــدر زن ذل خــاك  نیــب
 .اخالقت
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ـ    یمـ  یرا همراهـ  هیسـم  ییو فرزانه هر کـدام از سـو   محمد . نخـورد  نیهـوا زمـ   یکردنـد تـا ب
 :گفت اوردیکم ب نکهیمحمد بدون ا

 ...داداش لهیزن ذل یک ارمیم ادتیوقتش  به

 :شاد و بلند گفت ییکل شان باال گرفته بود که فرزانه ناگاه با صدا کل

 ...میدیها رس بچه

روزگــار  میرا از دفتــر تقــو يهرکدامشــان خــاطره ا ایــهمــه ســکوت کــرده بودنــد و گو حـاال 
چشـمان  . تـک تـک شـان گـل لبخنـد نشسـته بـود        يچـرا کـه بـر لـب هـا     . دیکشـ  یم رونیب

ــر خــورد کمــ   بایجســتجوگر شــک  ــافروختــه د يدورتــر و شــعله ا  یس ــ دی کــه  یو حجم
ــ  ــه لبخنــد گشــوده شــد فر يلــب هــا. کــرد یکنــارش نشســته و دســتانش را گــرم م ــه ب . زان

کـه   ياسـتاد . امـا دوسـتش داشـت   ... احسـان نشـده بـود هنـوز    ... اسـتادش بـود  . خودش بـود 
خنــدان ســرش را بلنــد کــرد و نگــاهش  بایشــک. هنــوز احســان نشــده بــود را دوســت داشــت

 :دوخت و گفت شیرا به پسرعمو

 د؟یخبر کرد انفرویدکتر ک یک د؟یبه پا کرد شیآت یک د؟یآورد زمارویه یک حامد

 :مهربان نگاهش کرد و گفت ياز آن باال با لبخند حامد

 رفته؟ ادتیمن هنوز همون حامدم  ؟یدست کم گرفت پسرعموتو

 :شد و گفت رهیباز به روبرو خ بایشک

 ...منکرش لعنت بر

 :را به حرکت درآورد و گفت لچرشیباز و حامد

 افتاده نه؟ یبیو غر بیاتفاقات عج ينبودم انگار نجایکه ا من

 :شد و گفت زیت بایشک يها گوش

 ؟یچ مثال

 :سرش را خم کرد و کنار گوش او زمزمه کرد حامد
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 میمحفــل شــبانه برپــا کنــ هیــهــامون  یتــو قلمــرو بچگــ میخــوا یکــه گفــتم دکتــر مــ نیهمــ
حـس   ییبوهـا  هیـ مـن  ! بایآنـتن هـام بـه کـار افتـاد شـک      ! ادیـ فرزانه هم همـراه تـون م   دیپرس

 .کنم یم

 :هم باز شد و گفت بایشک شین

 .دهیفرزانه رخ م یتو زندگ یاتفاقات خوب هیکنم داره  یفکر م آره

 :و گفت دیکش یقینفس عم حامد

 ...شکر خدارو

ــا ــ  نی ــا کم ــت و ب ــله  یرا گف ــان يفاص ــا یزم ــوتر از س ــان پ نیریجل ــه احس ــتندیب و او را  وس
ــد نیریمتوجــه حضــور ســا ــه شــک . کردن ــان و محکــم احســان ب ــه شــد و  باینگــاه مهرب دوخت

 :گفت

 ...همون دختر سابق يکه باز شد نمیب یم

 :به خنده باز شد و گفت بایشک يها لب

 ...دکتر سالم

ــالم ــک س ــواب داد بایش ــت  . را ج ــب داش ــر ل ــد ب ــوز لبخن ــا  . هن ــود ام ــار آن دو ب ــمش کن جس
 گوشیبــاز بایشــک. دیــآن ســوتر، تــا فرزانــه را بجو یپــر گرفتــه بــود بــه کمــ ایــنگــاهش گو

 :نگاهش کرد و گفت

 .ادیگفت نم دینگرد دنبالش

خــوب  يحــرف وا رفــت چشــمانش بــه ناگــاه از تمــام آن رنــگ هــا نیــا دنیبــا شــن احســان
 :لب زمزمه کرد ریزد و ز بایبه پشت شک يحامد سقلمه ا. شد یته

 ؟يریگ یحالشو م یضیمر مگه

 :باز شد و گفت بایشک شین

 ...میزن یبال بال م دنتید يهمه برا نجایا گه،ید ایب فرزانه
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 .کننده اما شاد احسان به او بود خینگاه توب حاال

 ...يسر کار نذار یشکل نیرو ا يوقت مرد چیه گهیباشه د ادتیجوان  خانم

ـ     نیا در مـورد چشـمان    ییحـدس هـا  . قـرار حامـد دوخـت    یرا گفت و نگـاهش را بـه نگـاه ب
ــ ــود یب ــ ایــگو بایکــه شــک ییحــدس هــا. قــرار حامــد زده ب ــد یآن را نم ــوز  بایشــک. خوان هن

داد ســکوت کنــد چــرا کــه حامــد نگــاه  حیاحســان بــود امــا او تـرج  يحــرف هــا یمنتظـر بــاق 
 :شاد بر لب نشاند و گفت يقدرشناسانه اش را به احسان دوخت و لبخند

 ...اشهیباشه که تمام دن یچون ممکنه اون مرد منتظر کس

ــا ــه اســتقبال  م ياحســان هــم نگــاه از چهــره   نیریســا دنیرســ ب رمــوز حامــد برگرفــت و ب
ـ . فرزانه رفت همـه   نیـ هـم بودنـد امـا ا    یکـ یدر نزد. بـود  دهیـ شـد کـه او را ند   یمـ  یچند وقت

سـو   یسـرخ آتـش کمـ    يملـس، کـه فقـط بـا شـعله هـا       یکینگـاهش در آن تـار  ... دور از هم
ــا ــود س ــه ب ــ  هیگرفت ــا را جســت و رس ــه ح دیه ــب ــ. یدوســت داشــتن یجم ــه  یحجم ــور ک پرن

ـ ا دیـ با... مهربـان  يدختـر  ینـ یلـب زم شده بـود قا  . کـرد  یقالـب و حجـم را از آن خـود مـ     نی
ــاهش د ــرینگ ــاب ا گ ــت ــه دور نی ــت  يهم ــگ را نداش ــ . و رن ــم او را م ــه ه ــت یفرزان . جس

ــ ــخند ینگــاهش م ــان  دی ــاه احس ــچهــره اش در ز. همچــون نگ ــش   ری ــرخ آت ــد و س ــور تن ن
 .کرد یتاب تر م یاحسان با منطق را ب نیو چشمانش پرشررتر شده بود و ا باتریز
 

ـ فرزانه بـا د  لبخند ـ او عم دنی احسـان را چـه   . شـاد بـه او سـالم داد    يتـر شـد و بـا چهـره ا     قی
بــا . خواســت یامشــب او را مــ. پــروا بــه او دوختــه شــده بــود یامشــب نگــاهش بــ! شــد؟ یمــ

ــه آن هــا نزد ییقــدم هــا ــاه بــه ســم یشــد و پــس از ســالم کیــسســت ب و محمــد در  هیکوت
 :و گفت ادستیمقابل فرزانه ا

 چطوره؟ حالت

 .نه خودش که جزء جزء چهره اش دیخند فرزانه
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 ...استاد خوبم

 هیــنشســتن شــان تعب يکــه بــرا ییســکو يهــا از آن دو فاصــله گرفتنــد و هــر کــدام رو بچــه
. بودنـد  سـتاده یفاصـله بـه پـا ا    یاحسـان و فرزانـه امـا هنـوز بـا کمـ      . گرفتنـد  يشده بـود جـا  

 :به خود گرفت و گفت ينگاه احسان رنگ دلخور

 هنوز برات استاد هستم؟ من

 :کرد و گفت ییفرزانه با نگاهش از او دلجو و

ـ  میبـر  بهتره  یداره بـا نگـاهش بـرام خـط و نشـون مـ       دونمیـ اون حامـد االن م . بچـه هـا   شیپ
 .کشه

و در کنـار هـم شـانه     مانـده یچـوب باق  يکُنـده   يبـاز بـه لبـان احسـان بازگشـت و رو      لبخند
ــانه و نزد ــه ش ــب ــان د  کی ــر زم ــر از ه ــریت ــا يگ ــد يج ــه د. گرفتن ــریفرزان ــاز ا گ ــه  نی هم

ـ      یاو را مـ . معـذب نبـود   یکـ ینزد فقـط او   گـر ید دیـ د یکـرد مـ   یخواسـت و حـاال کـه فکـر م
ــوان  ــه عن ــرا ب ــ کی ــتاد نم ــد او ر یاس ــ اخواه ــرا یم ــد ب ــ يخواه ــدگ کی ــر زن ــد . یعم حام

ــا ــک  یقیدق ــه ش ــود ک ــرشیو ياز رورا  بایب ــود رو   لچ ــار خ ــرده و در کن ــد ک ــده  يبلن  يکن
ــود یچــوب ــل شــعله هــا . نشــانده ب پرحــرارت آتــش گرفــت و  يمحمــد دســتانش را در مقاب
 :گفت

 ...هیشب سرد چه

اش  يکنجکــاو يلحظــه رو نیکــه تــا همــ بایشــک. کردنــد دییــهمــه بــا ســر گفتــه اش را تا و
 :سرپوش گذاشته بود گفت

 ن؟یمتوجه نشد از انبارش چوب کش رفت ییکبال حامد

 :شانه باال انداخت و گفت دیالق حامد

 .متوجه شد چرا
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ـ   یهمـه بـا نـوع    هیمحمد و سـم  جز ـ   . بـه او زل زده بودنـد   یتـرس و نگران  الیـ خ یامـا حامـد ب
 :گفت

رفــتم تــا  نیهمــ ياصــال بــرا... دیــکــه بــه خودتــون گرفت هیــا افــهیچــه ق نیــا... کــن نگاشــون
 .کنه یم یداره چه غلطدونم  یبفهمه م

 :با تعجب به او زل زد و گفت فرزانه

 حامد؟ هیحرفا چ نیمنظورت از ا ؟یچ یعنی

 :گره شده گفت ییکرد و با اخم ها یدست شیپ محمد

بهــش گفــتم . کــرد یچــوب، داد و ســتد مــ يهــا یکــه بــا قاچــاقچ دمشیــد شیمــاه پــ چنــد
 .رهیگ یازمون م نامونویکرد زم دمیاما اون تهد دمیاطالع م یبه جنگل بان زویهمه چ

در دســتان مردانــه و گــرم  هیســم فیــافتــاد و دســتان ســرد و ظر ریــناخوداگــاه بــه ز ســرش
 .و باز لبخندش برگشت و ادامه داد دینگاه همسرش لغز ينگاهش رو. او قفل شد

هرچنـد حـاال   . دهیـ بهـش م  یکه اومـد مـاجرارو بـراش گفـتم و اونـم گفـت درس خـوب        حامد
 .ارهیسر حامد ب یینگرانم بال

 :و گفت دیخند الیخ یب حامد

ـ مـن  . هیـ منحـرف بشـه کاف   تیکـه ذهـنش از تـو و زنـدگ     نیهم  میتـو زنـدگ   يزیـ القبـا چ  هی
 .چکار کنه خوادیم نمیرم بب یپس تا تهش م. که نگرانش باشم ستین

ـ   بایشک نگاه ـ  نـه یک. اوردیـ تـاب ن  بایبـه خـود گرفـت شـک     یو فرزانه رنـگ نگران ـ  یرا در ن  ین
 .ترساند یاو را م نیو ا دید یم شیچشمان پسرعمو

 ...حامد

 .نگاهش را از جمع بر گرفت و محکم زل زد به چشمانش بایملتمس شک يصدا با

 ...جانم

 :لب گفت ریز بایشک
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ــ يدار یدونیــم ــ یچکــار م ــا ؟یکن ــ گــهید نی ــا یتالف ــا. ســتیمــون ن یبچگــ يه قاچــاق  يپ
ــهیچــوب در م ــا  گــهید. ون ــب ــ هی ــا طــرف ن دســت یعــده آدم ب ــا  یســتیو پ ــاون عــده آدم  هی
 .ستیجز پول براشون مهم ن یچیرحم هستن که ه یسنگدل و ب

ــهی يحامــد نشســت رو دســت ــالتو ي ق ــ  بایشــک يپ ــاال م  یو همــان طــور کــه آن را خــوب ب
 :شد و گفت رهینگرانش سرما نخورد در چشمانش خ يتا دخترعمو دیکش

 .جلوشونو گرفت دیبا ییجا هی يروز هی باالخره

ـ ا. هنـوز نگـران بـود    باینگاه شـک  اما ـ   يبـار بـا همـه     نی ـ   شیدفعـات پ تـا بـه   . کـرد  یفـرق م
ــرا یگوشــیحــال حامــد هرچــه کــرده بــود از ســر باز  ــود امــا حــاال   يو ب شــاد کــردن دل او ب

زد کـه   یدر توفـان درونـش دسـت و پـا مـ     . داد یبـد مـ   یدلـش گـواه  . کـرد  یوضع فـرق مـ  
 :حامد گفت

 ...من اعتماد کن به

گشـوده   يبـه لبخنـد   بایشـک  يحکم و مهربـان از او طلـب اعتمـاد کـرد کـه لـب هـا       قدر م آن
حامـد بـه کمـک    . برپـا کـردن کبـاب همـراه شـد      يبعد با داد و هـوار حامـد بـرا    قیشد و دقا

امــا در . گذاشــتند یحــرارت مــ يو رو دندیکشــ یمــ خیمحمــد و احســان کبــاب هــا را بــه ســ
 :فرزانه دستش را در دست فشرد و گفت. بود هنوز در خود فرو رفته بایشک نیب نیا

 .رهیگ یآدم دلش م یتو ساکت باش یوقت ؟یکن یفکر م یچ به

 :را در دست گرفت و گفت گرشیدست د زین هیسم

 .مونه یانگار جون برامون نم یبا فرزانه است تو که ساکت حق

ــاهش ــاز  نگ ــت و همب ــه دو دوس ــت يرا ب ــو . اش دوخ ــدام در س ــر ک ــد   ییه ــته بودن و نشس
ـ  ایــ گو . گــذرد مصـــون نگــه دارنـــد   یخواســـتند او را از هرچــه کــه در اطـــرافش مــ    یمـ

 :اش را پنهان کند و گفت ینتوانست نگران

 .ترسم یعاقبت کار حامد م از
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ــم حــاال ــ  هینگــاه س ــگ نگران ــه هــم رن ــت یو فرزان ــد و تقال. داش ــه حام ــه ب ــفرزان ــرا شی  يب
 :شد و گفت رهیکباب کردن گوشت ها خ

 ...امرزتیآقابزرگ خدا ب ادی. ندازه یم یدعلیام ادیمنو  حامد

 .گونه کامل کرد نیحرف فرزانه را ا یباق هیسم و

 .ندازه یعلم تو مسجد م ادیمنو  حامد

چـه کـرده بـود کـه در نظـر دختـران        شیپسـرعمو . دیـ حامد بـه علـم تـه دلـش لرز     ریتعب از
 :د و گفتش شتریمرد بود؟ فشار دستان فرزانه بر انگشتانش ب نیچن نیا يآباد

 یطــور مطمــئن حــرف مــ نیــداره کــه ا یــیحتمــا فکرا هینبــاش، حامــد پســر باهوشــ نگــران
 .زنه

 .شد بایشک یکرد و باعث دلگرم دییحرف فرزانه را تا زین هیسم

 پس؟ دییکجا دخترا

 يهـا  خیپـس از چنـد لحظـه سـ    . خوانـد  یخندان حامـد بـود کـه آن هـا را بـه خـود مـ        يصدا
ســرد بـه هـوا کــرده بـود در دسـتان احســان و      يدر آن هـوا  نیدلنشـ  يداغ کبـاب کـه بخــار  

 یکبــاب خیجــا گرفـت و سـ   بایحامــد در کنـار شـک  . کـرد  یمـ  يدلبــر شـان یمحمـد و حامـد برا  
 :را به دستش داد و گفت

 .خودمه يمخصوص دخترعمو یسفارش نیا

 .احسان بلند شد نیمت ياعتراض محمد و خنده  يصدا

 ؟یکنیم يباز یحامد؟ پارت یچ یعنی

 :باال انداخت و گفت يشانه ا امدح

ـ ا یبابـا بشـ   گـه ینشو محمد مثال قـراره چنـد وقـت د    بچه ـ اداهـا چ  نی ـ از خـودت در م  هی  ياری
 ؟یکش یاز زنت خجالت نم

 :سر داد و گفت يخنده ا محمد
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 .رمیگ یگفتم حالتو م یک نیبب

ــک ــ بایش ــه ا    یب ــد تک ــد و محم ــل حام ــل ک ــه ک ــه ب ــت از رو يتوج ــ يگوش ــب خشیس  رونی
ــا و مــزه . و در دهــان گذاشــت دیکشــ ــلذ ياز گرم ــور   ذشی ــان ط ــا را بســت و هم چشــم ه

حامـد را کنـار گوشـش احسـاس کـرد و       ينفـس هـا   يگرمـا  دیـ جو یکه با حوصـله آن را مـ  
 .و حامد دیشن یکه فقط خودش م يزمزمه ا

هنـوز فکــر  . کبـاب کـامال پختـه و زغـال شـده     . ادمـه ی قـت یهنـوز عال  يدیـ دخترعمـو د  خـب 
 ثل بابک هستم؟منم م یکن یم

 . را متعجب کرده بود بایکه شک ییتمنا. زدیتمنا موج م شیصدا در

ـ ... نگـو، فقـط گـوش کـن     یچیه ـ ا يمـن همـه    نیبب . تـو بـه پـا کـردم     يبرنامـه هـارو بـرا    نی
ـ  يبـرا . جمـع کـردم   نجـا یسـرما ا  نیـ تـو، تـو ا   یهمه آدمو فقط به خـاطر خوشـ   نیا لحظـه   هی

 مثل بابکم؟ یکنیحاال باز هم فکر م. شاد بودن تو

 ...من حامد

 یهرچــه کــه مــ. شــد رهیــاش خ یو نــوران یســمت حامــد و در چشــمان رنگــ دیــچرخ سـرش 
اعتقــاد  شــهیهم. و رفــت دیــاصــال بابــک هــم پر. دیــپر ادشیــاز  کبــارهیبــه  دیــخواســت بگو

ــرعمو  ــمان پس ــت چش ــ شیداش ــحرش م ــه ا  یس ــاال ب ــد و ح ــکن ــه اش ا نی ــانیگفت آورده  م
 :زد و گفت شیبرا یحامد چشمک. بود

 .افته یشه از دهن م یبخور سرد م کبابتو
 

ــرا د بایتعلــل شــک یوقتــ ــه ســمتش گرفــت و  خیکبــاب از ســ يخــود تکــه ا دی برداشــت و ب
 یکنــار گــوش هــم زمزمــه مــ يزیــچ زیــر زیــنگـاهش را بــه فرزانــه و احســان دوخــت کــه ر 

 .کردند
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ــ  بـه  ـ  ینظــرت در مـورد چ نگاهشــو بــه  نیزنــن کـه فرزانــه اون طــور شـرمگ   یدارن حــرف م
 دوخته؟ نیزم

را از خــود بــروز  ریــواکــنش اخ نیــاگــر ا. شــده بــود همــان حامــد کنجکــاو و ســربه هــوا بـاز 
کبـاب را از دسـتان منتظــر    يتکـه  . کـرد  یبـه حامـد بـودنش شـک مـ      بایداد قطعـا شـک   ینمـ 

 :او گرفت و گفت

 ...گه یروزها براش م نیا يداره از آب و هوا انفریدکتر ک مطمئنا

ــ نگــاه ــه شــد و شــک  جیگ ــه او دوخت ــد ب ــ بایحام ــا ن ــ  شیب ــدان کش ــه دن ــابش را ب ــاز کب و  دیب
 :گفت

 .تو کار اون دوتا کبابتو بخور پسرعمو دنیسرك کش يجا به

 :کرد و گفت زیچشمانش را ر حامد

 .با احسان حرف بزنم دیبا

 :از لحن تند کالم او به سرفه افتاد و گفت بایشک

 ؟یبهش بگ يخوا یم یچ

 :ر هم رفت و گفتحامد د يها اخم

ــاحســان با. تکــرار بشــه یرئــوف يخــوام مــاجرا ینمــ ــاز  دی ــداره فرزانــه رو ب  يبدونــه حــق ن
ـ  گـه یدرسـته کـه عمـو غفــور و خالـه هـاجر د     . بـده  دم  یامـا مـن اجـازه نمــ    سـتن یمــون ن نیب
 .فرزانه سوء استفاده کنه ییاز تنها یکس

ــه احســان و چهــره  بایشــک ــا. آرام امــا محکمــش دوخــت ينگــاهش را ب شــده  جــادیا يانحن
ــر رو ــاد و عمــ    يب ــد ش ــان از لبخن ــه اش نش ــ قشیگون ــ. داد یم ــد    ینم ــاور کن ــت ب توانس

کــرد بــاز رگ  یحامــد را مجــاب مــ دیــپــس با. بــه او نگفتــه باشــد يزیــفرزانــه از گذشــته چ
 ...زرگآقاب يحامد بود و آموزه ها! گردنش بلند نشود
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ــد ــ  حام ــرد متشخص ــان م ــاز و  هیاحس ــه رو ب ــز فرزان ــنم يهرگ ــو اون  . دهی ــود ت ــدر نب  کی
ــود  ــل نب ــه غاف ــه از فرزان ــره ا. لحظ ــبهت ــار رو نی ــذار  يب ــبت ســرپوش ب ــان  ياون تعص احس

قــدر راحــت در  نیــطــور نبــود فرزانــه االن ا نیــاگــه ا. هیــبـه فرزانــه ثابــت کــرده مــرد زندگ 
 .نشست یمرد نم کی یکینزد

ــد حامــد ــه اش را خاران ــا. چان ــود نی ــادتش ب ــ .ع ــه حــرف هــا یوقت ــه  يک ــابلش ب طــرف مق
 .کرد یم نیگونه اوضاع را سبک و سنگ نیداشت ا یشدت او را به فکر وا م

 .با احسان حرف بزنم دیاما من باز با. قبول باشه

ــ ــه شــک نیهم ــ بایک ــد صــدا  یم ــراض کن ــه او اعت ــه را متوجــه خــود   يخواســت ب احســان هم
و بـه احســان و   دندیکـودك شـان دسـت کشـ     رامـون یو محمـد هـم از صـحبت پ    هیسـم . کـرد 

ـ      . فرزانه زل زدنـد  ـ یب شیچشـمان احسـان سـتاره بـاران بـود و پ اش چنـدان سـخت نبـود     ین
ــه هــم شــرمگ. دیــخواهــد بگو یکــه چــه مــ ــر لــب نگــاهش را بــه شــعله   نیفرزان و لبخنــد ب

 .آتش دوخته بود يها

 .میاطراف قدم بزن نیا یکم میر یو فرزانه م من

حامــد بــدجور  يچشــمان تنــگ شــده . زنــان از آن هــا فاصــله گرفتنــد را گفــت و قــدم نیــا
ــود   ــده ب ــه ش ــه دوخت ــان و فرزان ــه احس ــان. ب ــک  یتک ــت ش ــا دس ــورد ام ــالتو يرو بایخ  شیپ

 :نشست و گفت

 ...اونا حق دارن با هم حرف بزنن حامد

 :دیلب غر رینشست و ز شیدر جا یبرزخ حامد

 ه؟یفرزانه راض یعنی

تعصــب  نیــداد ا یاجــازه مـ  دیــشــد امـا نبا  فـور یک شیهمـه تعصــب پســرعمو  نیــاز ا بایشـک 
 .بگذارد یفرزانه اثر منف یزندگ يرو
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ـ . کنم حامـد  یبه هوشت شک م دارم ـ نگـاه بـه فرزانـه بنـداز کـه چطـور مثـل عقـل رم         هی  دهی
 .رهیها دنبال احسان م

امــا نگــاهش  .آرام و عاشــق آن دو از صــرافت غــر زدن افتــاد يحامــد بــا نگــاه بــه قــدم هــا و
هرچــه کــه نبــود پســران . حــال او هــم مشــابه حــال خــودش اســت دیــکــه بــه محمــد افتــاد د

ــ ــد نیهم ــرد     اری ــان م ــت گرش ــمان محافظ ــل چش ــاال در مقاب ــد و ح ــهیغر يبودن ــر  ب دخت
ـ    يآباد آمـده   نیسـنگ  اریآن دو بسـ  يهرکـه بـود، هرچـه بـود بـرا     . بـرد  یشان را بـا خـود م
 :را گرفت و گفت شانیفکر يرو شیهرگونه پ يجلو هیاما سم. بود

فرزانــه دوبــاره بشــه  ادیــخوشــتون م. سرنوشــت شــون یبــرن پــ دیــبذار د،یــدار چکارشــون
 قبل؟ ياون دختر منزو

ــ  بایشــک يو اخــم هــا هیســم اخطــار  ینیباعــث شــد حامــد و محمــد از موضــع خــود عقــب نش
دهــانش گرفــت و بــا  يبرخاســت و دســتانش را دو ســو اوردیــامــا حامــد بــاز طاقــت ن. کننــد

 :نسبتا بلند گفت ییصدا

 ...ادنیز یوحش يوونایطراف ح نیا نیدور نش ادیز فرزانه

ــا ــ نی ــه شــک  يخنــد شیرا کــه گفــت ن ــر لــب نشــاند و چشــمان مقتــدرش را ب . دوخــت بایب
 :بر لب نشاند و گفت يحامد لبخند ياخطار دهنده  يصدا دنیفرزانه با شن

 ...شده یرتیحامد باز غ نیا

 :و گفت دییدستانش را به هم سا احسان

 .شنیم دایدست کم پ نیاز ا ییآدما. هیکیظاهر و باطنش  ادیخوشم م ازش

 .ستین يها کار عاقالنه ا یبا قاچاق يریدرگ. نگرانش هستم من

ــه او دوختــه شــد  نگــاه ــا تعجــب  . جســتجوگر احســان ب ــه هــم مثــل او توقــف کــرد و ب فرزان
 :گفت

 د؟یستادیا چرا
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 :به خود گرفت نگاهش را به نگاه فرزانه دوخت و گفت یبیاحسان رنگ عج نگاه

 ؟یستیمن ن نگران

 :او سر خورد و گفت يفرزانه رو يو بهت زده  جیگ نگاه

 .شم استاد یمنظورتون نم متوجه

 :باز به راه افتاد و گفت یبا کالفگ احسان

ـ      يخسـته نشـد   فرزانه ـ ی. اسـتاد؟ مـن احسـانم احسـان     یبـس کـه بـه مـن گفت بـه زبـون    یعن
 قدر برات سخته؟ نیآوردن اسمم ا

 :لب زمزمه کرد ریزده ز خجالت

 .خوام یم معذرت

ــود از رفتــار . احســان تنــدتر شــد و حــاال فرزانــه از او جــا مانــده بــود  يهــا قــدم در عجــب ب
 :کرد شیصدا. ایقرار شده بود گو یهمچون حامد ب. استادش

 ...استاد دیصبرکن... استاد

بــه نفـس نفـس افتــاده بـود بــا    . را تنــد تـر کـرد   شیاحسـان بــدون توجـه بـه او قــدم هـا     امـا 
ــا فــرار احســان همراهــه؟ قــدم هــا  هیــچــه قــدم زدن نیــا دیشــیخــود اند ــدتر  شیکــه ب را تن

ـ     نیکرد تا به او برسد و هم ـ لغز شیپـا  دیـ دو یطـور کـه دنبـالش م ـ     دی  نیو بـا شـدت بـه زم
 :ناله اش بلند شد يافتاد و صدا

 ...احسان

ـ  هیگر داشت ـ بـرف گ  يتـو . گرفـت  یاش م  ینمـ  یکـرده بـود و احسـان هـم بـه او تـوجه       ری
را گرفــت و او را از  شیبــازو ریــقدرتمنــد ز یکــه خواســت تکــان بخــورد دســت نیهمــ. کــرد

نــه تنهــا  دیــخند یاحســان هــم مــ. حــاال لبخنــد بــر لــب داشــت. بــرف هــا بلنــد کــرد انیــم
 .چهره اش يلبانش که تمام اجزا

 ...اسممو... خودمو... يم کردصدا باالخره
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 شــانیها هیــکــه از ر یبخــار گرمــ انیــاز بــرف و در م یانبــوه انیــدر م ،یآن شــب مهتــاب در
دســتان احســان کــه هنــوز  يکشــنده  يدر آن گرمــا خــت،یآم یشــد و در هــم مــ یخــارج مــ

ـ را سـفت در دسـت گرفتـه بـود مثـل عقـل رم       شیبازو  يهـا بـه او زل زده بـود کـه صـدا      دهی
 :احسان او را به خود آورد

ـ   يتمنـا  ه،یکاف گهید فرزانه کـه از   نیتـپش قلبمـو حـس کـن، رنـج نگـاهمو ببـ        ن،ینگـاهمو بب
 یمــ يرو دور از هــم ســپر بــایخــوب و ز يروزهــا نیــکــه ا فــهیح. تــو بــه تقــال افتــاده يدور

 .فرزانه فهیح. میکن

ــه ــه خــود داد و صــاف ا یتکــان فرزان ــا ا ســتادیب ــو ب ــازو کــار دســت احســان نی  شیاز دور ب
ـ انتظـار نداشـت احسـان تـا ا    . توانسـت بـه او نگـاه کنـد     ینمـ . رها شـد  حـد راحـت حـرف     نی

و نــا بهنگــام کــه خــودش هــم  لیــدل یبــ یبغضــ. بغضــش گرفــت. اوردیــدلــش را بــه زبــان ب
کـه احسـان صـبورانه     ینشسـت و اشـک   ککـه کـم کـم بـه اشـ      یبغضـ . دانست یرا نم لشیدل

 .نظاره گرش بود

 ...خواد یدلم م... االن دلم خواد. خواد اشکاتو پاك کنم یاالن دلم م فرزانه

 :فرستاد و گفت رونیکالفه اش را ب نفس

 ...نکن هیگر لطفا

ـ  ياشـک هـا   اما ـ دل یب احسـان چنـد قـدم کوتـاه بـه سـمتش       . فرزانـه هنـوز ادامـه داشـت     لی
 :برداشت و گفت

ــا مــن قســمت کــن فرزانــه اشــکاتو . شــو میتــو، غــم و رنجتــو بــا مــن ســه يلبخنــد و شــاد. ب
ــب. بســه ییتنهــا گــهید ــودن کاف. میمــا بشــ ای ــ ه،یــمــن ب وقــت مــا شــدنه  ســتیتــوش ن یلطف

 .فرزانه

 يفرزانـه دوختـه بـود کـه صـدا      سیبر لـب داشـت و مشـتاقانه نگـاهش را بـه نگـاه خـ        لبخند
 .درآورد انیبه جر شیرا با تمام قدرت در رگ ها يلرزان فرزانه شاد
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ــ میشــمــا ب يچطــور ــ یکســ یوقت ــده؟ مــن ب ــرام نمون کــس  چیهــ... کــس هســتم احســان یب
 تونه به ما شدن فکر کنه؟ یکس چطور م یدختر ب کی... برام نمونده

 :شد و گفت ییایاحسان در چشمان

 من همه کست بشم؟ اگه روز و شبت بشم؟ اگه

ــمان ــود   چش ــه ب ــگ گرفت ــاال رن ــم ح ــه ه ــ . فرزان ــدتها ب ــس از م ــ یپ ــق در  یرنگ ــگ عش رن
 :چشمانش نشست و گفت

 ...يهاست همه کس من شد مدت

ــه در دلــش جشــن  نیــا از ــود یهمــه راحــت حــرف زدن فرزان ــا ب ــه پ  نیخواســت همــ یمــ. ب
ــامشــب دن ــرا از ا ای ــه شــاد نی ــ يهم ــه ب ــود   یک ــاده ب ــه جوشــش افت ــه در وجــودش ب رحمان

ــد  ــع کن ــدم  . مطل ــد ق ــت و ا یفرزانــه را در چن ــاال   نیــاش داش ــوب ب ــر محج خره بــه دخت
 .عشقش اعتراف کرده بود

 ؟یکن یمن ازدواج م با

 :هوا گفت یدرخواستش را عنوان کرد که فرزانه دست پاچه شد و ب یقدر ناگهان آن

 ...ام گذشته

 :مصمم و محکم در چشمان نگران او زل زد و گفت احسان

ـ رو بر گذشته ـ دن کیـ بـا مـن    ایـ ب. دور زی ـ در کنـار   دیـ د یخـواه . تجربـه کـن   دویـ جد يای  هی
ــدگ  ــرد زن ــم ه  یم ــردن ه ــاتیک ــو داره جان ــو لط. خودش ــیت ــاس و ظر یف ــیحس ــن  یف و م

ــ ــد یمنطق ــرت ا  يو ج ــه نظ ــم ب ــو محک ــرا  نی ــاد ب ــه تض ــکل گ يهم ــش ــ يری ــدگ کی  ،یزن
ـ یب یمـ  سـت؟ یجذاب ن ـ ا ین ـ  يو ظـاهر  يرفتـار  يتضـادها  نی شـه   یکـه باعـث مـ    ردهزن و م

 . به هم عالقه مند بشن
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از  شـه یهم. تـر شـد   قیـ لبخنـد احسـان عم  . منتظـر بـه او چشـم دوختـه بـود      یبا نگـاه  فرزانه
ـ        یم نکهیا ـ بال یتوانست با افکـارش فرزانـه را مجـاب کنـد بـه خـود م  یحـاال هـم بـه خـوب    . دی

 .توانسته بود او را با خود همسو کند

 ؟یشـ یمـن م  يخـانم خونـه    یکـه بگـ   دهیوقـتش نرسـ   ایـ آ... هنـوز منتظـرم خـانم جـوان     من
 ؟یخونه ام بش يکه صفاوقتش نشده 

 :لب زمزمه کرد ریو ز نییسر خورد پا سرفرزانه

 هستن؟ انیدر جر انفریک خانم

 .احسان باعث شد سر بلند کند يخنده  يصدا

 چند نفرو خبر کنم فرزانه؟ دیبله گرفتن با يبرا

 یروشــن هــوا نگــاه رنگــ کیــفرزانــه هــم بــه لبخنــد گشــوده شــد و احســان در آن تار لبــان
 :اش را به نگاه شاد فرزانه دوخت و گفت

 يهســتم البتــه بــرا يجــد یکمــ. رمیــگ یرو ســخت نمــ یزنــدگ. ســتمین يا دهیــچیآدم پ مــن
شانسـمو امتحـان    دیـ شـاد کردنـت با   يبـرا . کـنم  طنتیشاد کردن تو حاضرم پـا بـه پـات شـ    

 .گهیکنم د

 :و باز ادامه داد دیخند

ـ  ،ینـ یصـبحونه بچ  زیـ خواد بـاز بـرام م   یم دلم تـو رو   دیـ بعـدش با  نکـه یا يا بـدون دلهـره   ام
چرخــونم تــو رو در  یخــواد هــر وقــت کــه تــو خونــه چشــم مــ یدلــم مــ. برســونم خونــه ات

 ؟یهمسفرم بش یکن یقبول م... یخواد همدمم بش یدلم م. نمیاطراف خودم بب

ـ      یهمه حـس خـوب مگـر مـ     نیا با شـد مخالفـت کـرد؟ لبخنـد      یشـد سـکوت کـرد؟ مگـر م
 :و اشک باز به چهره اش هجوم آورد و گفت

 ...شم احسان یم همسفرت

 .دیقرار احسان د یرا در نگاه ب یو قدرشناس نیعشق و تحس و
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ـ باشـه با  ادتی محمد ـ  ریـ رو تعم یرجـب علـ   يسـقف انبـار   میبـر  دی داد  روزیـ زنـش د . میکن

ــو ب ــت  دادی ــر مش ــ یکم ــرد یرو م ــو . ک ــون ت ــا يگوسفنداش ــرما ز نی ــس ــارش خــ  ری  سیب
 .شنیم

 یحلقــه کــرده بــود و او را بــه خــود مــ هیهمــان طــور کــه دســتش را دور گــردن ســم محمــد
 :گفت ردیلرزش را بگ يفشرد تا جلو

 .خبرم کن يبر یهر وقت خواست باشه

 :داشته باشد گفت شیغم صدا يرو یکنترل نکهیبدون ا بایشک

ـ  گـه ید. سـت یسـابق ن  یاون رجـب علـ   گـه ید یعل رجب تونـه بـدون عصـا درسـت      ینمـ  یحت
 .راه بره یو حساب

 :او گفت يحرف ها دییآتش گرفت و در تا يشعله ها يدستانش را جلو هیسم

ــ آره ــه زمــ یدگیخــودش و رســ يهــا نیکــار ســرِ زم ــب يهــا نیب رضــا از کــار افتــاده  ي وهی
 .اش کرده

بـه جـا   در حـال سـوختن را جا   يهـا  زمیـ ه يکـه در دسـت داشـت کپـه      یبـا تکـه چـوب    حامد
 :کرد و گفت

ـ ا يکـه تـا حـاال بـرا     یهرچـ . میبهـش برسـ   شتریب دیبا  گـه ید. بسـه  دهیو اون زحمـت کشـ   نی
ــ یســن. االن وقــت استراحتشــه ــا ا يترســم خــدا یازش گذشــته و م ــنکــرده ب همــه تقــال  نی

 .ادیروستا، از پا در ب يبرا

ــم ــ  يرو هیس ــت نرم ــرا  یبالش ــد ب ــه محم ــراه     يک ــر هم ــر و تش ــا زور و غرغ ــتن او ب نشس
ـ    یآورده بود نشسـته و هـ   محمـد نگـاه از حامـد و چـوب جسـتجو گـرش       . شـد  یجابـه جـا م

 :گوش همسرش زمزمه کرد ریداد بر گرفت و ز یکه به آتش نفس م

 خونه؟ میبر يخوا یم
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 يمحمــد نــاز کــرد و بــا چهــره ا يبــود بــرا طیکــه در شــرا يگــریبــه ماننــد هــر زن د هیســم
 :گفت یست داشتندو

 .میر یبچه ها برگردن با هم م بذار

ــد   و ــه ش ــه او دوخت ــقانه ب ــدان و عاش ــد خن ــمان محم ــ. چش ــت چ یم ــخواس ــبگو يزی ــه  دی ک
ــدا ــا  يص ــدم ه ــه      يق ــاه ب ــداخت و نگ ــتش ان ــراز محب ــرافت اب ــه او را از ص ــان و فرزان احس

ـ نگـاه شـاد احسـان و فرزانـه همـان تـه مانـده شـک شـان را ن         . آن دو انـداخت  يچهره  از  زی
کـه از   یچشـمان . صـبورش زل زد  دوسـت لبخنـد بـر لـب بـه چشـمان       بایشـک . برداشـت  انیم

جمـع شـان را در بـر گرفتـه بـود       یناگهـان  یسـکوت . گفـت  یمـ  شیهمان فاصله از عشـق بـرا  
ـ  يو فقط صدا ـ  کـ  ییگـاه جِـر جِـر چـوب هـا      یگاه و ب  یسـوخت بـه گـوش مـ     یه در آتـش م

 :داد و گفت یباالخره احسان به خود جرات. دیرس

ـ  خب ـ      دهیکـنم وقـتش رسـ    یفکر م بـا   يمنـو فرزانـه قـراره بـه زود     میکـه بـه همـه اعـالم کن
 .میهم ازدواج کن

 .گمیم کیتبر يوا

ــج ــک غی ــاد ش ــا با،یش ــد و س ــان ب  نیریحام ــر احس ــوك خب ــرا از ش ــه از . آورد رونی ــاال هم ح
بــر لبــان حامــد جــان گرفتــه بــود و محمــد  زیــآم نیتحســ يآمــده بودنــد و لبخنــد بهــت در

 .ستینگر یم نیتحس دیمردانه آن دو را به د يهم با غرور

 ...يوا... يوا... يوا

کــه هنــوز آثــار  یو حامــد بــا لحنــ دیــچرخ هینگــاه هــا خنــدان و شــاد بــه ســمت ســم ي همــه
 :بود گفت انیخنده در آن نما

ــرفتن رف  هیســم ــامون گ ــرو س ــس ــون خوشــحال قی ــه ا  یم ــه ب ــا ن ــداره ام ــ نی ــو  یغلظت ــه ت ک
 ...یگفت
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محمـد هـل و   . مچالـه شـده اش همـه را بـه وحشـت انـداخت       يو چهـره   هیسـم  ياخم هـا  اما
 :دستپاچه کنار گوشش گفت

 ؟يشده؟ درد دار یچ هیسم

ـ بـه او لـب گز   هیتنها واکنش سـم  و خـود را بـه    فرزانـه شـتابان  . و بسـتن چشـمانش بـود    دنی
 :او رساند و گفت

 ...دیبکن يکار هی ن؟یسادیطور وا نیهم چرا

 :به خود داد و گفت یفرزانه احسان تکان يهشدار دهنده  يجمله  نیا با

 .دیخانمو آماده کن هیشما سم ارمیم نویمن ماش تا

 . در برف ها محو شد زانیبا عجله و افتان و خ و

ــ  هیداد ســم يصــدا ــل م ــر از قب ــوازش دســتش   یهــر لحظــه بلنــد ت ــه ن شــد و محمــد تنهــا ب
 .داد یم يبسنده کرده بود و او را دلدار

 ؟يایراه ب یتون یم یبلند بش یتون یجان م هیسم

ــ  نیهمـ . نشســت شیبــه خـود داد امــا بـاز بــا داد و درد سـر جـا     یتکـان  هیسـم   یکــه محمـد م
 : ن و دلواپس گفتنگرا یدوشش بگذارد حامد با لحن يخواست او را رو

ــا ــش ن نی ــتیراه ــه رو س ــد ممکن ــور  يمحم ــر بخ ــا س ــو ب يبرف ــرا یافتی ــم يب ــه  هیس و بچ
 .خطر داره

 :که بغض داشت گفت ییبا صدا فرزانه

 م؟یکن چکار

 : گشوده شد و گفت يبه لبخند بایشک يها لب

 .اتول من نمیشما و ا نیا. طلب من یکیباشه  ادتی هیسم

ــدر م هیســم ــ انی ــد ب ــب نشــاند و چ یجــان یدرد لبخن ــر ل ــب ــز يزی ــه کــرد کــه   ری لــب زمزم
ــود ــامفهوم ب ــا. ن ــر رو یســرد و درشــت يعــرق ه ــود و اوج دردش  یشــانیپ يب اش نشســته ب
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ــ  ــان م ــرز و  . داد یرا نش ــداد و ف ــت ن ــت را از دس ــد فرص ــریمحم ــک لچ ــمتش   بایش ــه س را ب
ـ کـه برداشـتند تـازه بـه      مچنـد قـد  . نشـاند  شیـ آورد و به کمـک فرزانـه او را رو   حامـد و   ادی

 :محمد برگشت و در مانده گفت. افتادند بایشک

  ؟یشما چ پس

 هیآرامشـش را بـه سـم    دیـ االن وقـت دسـت پاچـه شـدنش نبـود با     . امـا او را آرام کـرد   حامد
 .داد یوام م

ــرو ــرد ب ــ ... م ــوم کل ــر عم ــن و دخت ــرا یم ــرف ب ــتن دار يح ــگف ــما بر. می ــش ــ... دی زن  ریش
 .مراقب خودتو بچه ات باش

ــا لبخنــد و ــا  گــرید هیبــه راه افتــاد و ســم هیقدرشــناس بــه همــراه فرزانــه و ســم يمحمــد ب ن
ــا  ــرف ه ــه ح ــت ک ــاد  ينداش ــر ش ــنود يسراس ــد را بش ــک. حام ــل   بایش ــتانش را در مقاب دس

 :آتش گرفت و گفت يشعله ها

 خونه؟ میبرگرد يچطور حاال

ــد ــان حام ــه ه    یتک ــد تک ــت و چن ــارش برخاس ــود داد و از کن ــه خ ــب ــعل زمی ــادرون ش  يه ه
 :انداخت و گفت یآتش در حال خاموش

 اد؟یم خوابت

 :شانه باال انداخت و گفت دیق یب

 ...سرما خوابو از سرم پرونده... نه

 :گرفت و گفت يباز در کنارش جا حامد

ـ  نجـا یا یکمـ  ادیـ حاال کـه خوابـت نم  ... خوبه ـ رفـتن هـم بـاالخره     يبـرا . مینیشـ  یم  يفکـر  هی
 .کنم یم

ـ  میبچـه کـه بـود    ادتهی حامد ـ  یت  یمـ  رهیکـرد و روش شـ   یتـازه رو جمـع مـ    يگـل برفـا   یت
 برامون؟ ختیر
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 :بود گفت شانیها یخاطرات بچگ ادآوریکه  يبا لبخند حامد

  ادته؟یسر خوردنش بود  ییچه دعوا... آره

 ...اوهوم

 :به سمت او و گفت دیحامد پر کش نگاه

بـا صـفا و    صـاف و سـاده، مـردم    يشـد کـه گذشـته     یعـوض شـد؟ چـ    یشد که همـه چـ   یچ
 قدر از هم فاصله گرفتن؟ نیقدر شناس گذشته ا

 ...کنه حامد یآدما رو عوض م زمونه

 :مهربان حامد به او دوخته شد و گفت نگاه

 دخترعمو؟ يتو چرا عوض نشد پس

 :و گفت دیغم خند یب بایشک

 ...ساده تر بهتر یهر چ. تو عوض شدن نبود یلطف

 :فرستاد و گفت رونیفس صدا دارش را بدستانش را دور زانو قفل کرد و ن حامد

 ه؟یدر مورد احسان چ نظرت

ــره   نگــاه ــر گرفــت و چه ــش ب ــرعمو ياز شــعله هــا و آت ــکنجکــاوش را کاو يپس ــ. دی  چیه
ــ یســوال  يریغــافلگ ایــدن کیــســوال  نیــحــاال هــم در پــس ا. کــرد یمطــرح نمــ لیــدل یرا ب

ـ ا. وجود داشـت  ـ   نی ـ   سـت ین يدانسـت کـه حامـد مـرد     یرا خـوب م را  یجهـت سـوال   یکـه ب
 .ست یگکرد که احسان مرد زند یاو را قانع م دیمطرح کند با

اتــاقم بــودم و مطمئنــا  يتخــت تــو يدر مــوردش بگــم؟ مــن مــاه هــا رو دیــبا یچــ... احســان
واال . بــود دهیاحسـان بــود کــه رنــج فرزانـه رو بــه دوش کشــ   نیــدر اون زمـان پــر از رکــود، ا 

 .ادیدر و مادرش کنار بنبود که بتونه با مرگ پ يفرزانه دختر
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ــگو. نگفــت يزیــچ گــرید حامــد ــه و شــک يمردهــا يرو يادیــز ای حســاس  بایاطــراف فرزان
 .شده بود

 نیاز همـ  دیـ گفـت با  یمـ . حواسـت بـه اطرافـت باشـه     شـه یگفـت هم  یکـه بـودم بابـا مـ     بچه
 ...منو فرستاد وردست آقابزرگ... يایحاال مرد بار ب

 :دوخت و ادامه داد بایچرخاند و نگاهش را به نگاه مشتاق شک سر

ـ  . مـن عـوض شـد    یزنـدگ  ریاونجا بود که مسـ  و بـود کـه بهـش نگـاه      يمـرد  نیآقـابزرگ اول
ــیازش خ. کــردم و رشــد کــردم ــ زهــایچ یل ــ ادی ــ یگــرفتم حت مجبــور شــدم ســالها در  یوقت

 .غافل نبودم ادشیلحظه از  کیکنم  یزندگ يغربت و دور

کــردم، آقــابزرگ منــو تــو آغــوش گرفــت و  یتــرك مــ رانــویا شــهیهم يکــه بــرا يروز اون
ـ  یگفت تو هرجا که زنـدگ  ـ  دیـ و با یپسـر کوهسـتان   یهـر جـا کـه باشـ     ،یکن باشـه کـه    ادتی

 ...باشه ادتی شهیگذشته اتو هم دیبا. بمونه ادتیمردمتو  دیبا. يکجا بزرگ شد

 :فرستاد و ادامه داد رونیحبس شده اش را ب نفس

ـ      در ـ  کـل یدر تمـام اون لحظـات کـه ما   . کـردم  یتمام اون سال هـا بـه بازگشـت فکـر م  یلعنت
 ...شما بود يدوباره  دنید دمیمادرمو از آن خودش کرده بود تنها ام

 ...حامد

 :زل زد و گفت بایلبخند به شک با

 جانم

 :هم لبخند بر لب نشاند و گفت بایشک

 ؟یبگ يخوا یم یچ

ــاز ــود  ب ــده ب ــتش را خوان ــ. دس ــال گواص ــک ای ــ  بایش ــط او را م ــط خ ــد یخ ــاز ا. خوان ــه  نی هم
 :به وجد آمد و گفت یهمسان

 رو ازت پنهان کنم دخترعمو يزیوقت نتونستم چ چیه
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 .داغ آتش گرفت يو باز دستانش را در مقابل شعله ها دیخند الیخ یب بایشک

ــایدق آره ــدس زد ق ــوان کــردن گذشــته هــدف  يدرســت ح ــتم یمــن از عن ــ بایشــک. داش  ینم
 .گل و نه پدرم یت ینه ت. امشب مطلع بشه ياز ماجرا یخوام کس

ــورتش ــد   ص ــخت و ج ــامال س ــاال ک ــود و د  يح ــده ب ــریش ــد دق  گ ــرمش چن ــهیاز آن ن  ي ق
 .نبود يقبلش خبر

کـه   ییروز تمـام اون رنـج هـا    کیـ طور نگام نکـن دخترعمـو، مـن بـه فرزانـه قـول دادم        اون
 .فرصته نیبهتر نیکنم و ا یمسببش بوده رو تالف ییکبال

مــاجرا عاقبــت  نیــدانســت کــه ا یشــناخت و مــ یحامــد را خــوب مــ. شــد يهــم جــد بایشــک
 .ندارد یخوش

مسـائل   نیـ بـه ا  یدگیکـه مسـئول رسـ    یاصـال بسـپار دسـت کسـان    ... کـارو نکـن   نیحامد ا نه
 .کن رونیرو از دلت ب نهیک... هستن

 .بود انیچهره اش لبخند نما يهنوز در اجزا. مهربان و محکم نگاهش کرد حامد

ـ ا يهـا  هیبحـث سـر سـرما   . بایشـک  سـت ین نهیک بحث ـ     نی شـه و از   یخاکـه کـه داره قاچـاق م
 .شه یما خارج م يمرزها

 :گفت یبغض بایشک

 ؟یخاك بش نیا يها هیحافظ سرما دیهمه آدم، تو چرا با نیا

 .کند دست به عصا رفتار دیدانست که با یشده بود و حاال حامد خوب م یعصبان

 گه؟ید یگ یگل نم یت یبه ت دخترعمو

 :گره شده نگاهش کرد و گفت ییبا اخم ها بایشک

 ؟يگرد یدنبال دردسر م چرا

 :و از جا برخاست و گفت دیخند حامد

 .خونه میبرگرد بهتره
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 .داده بود رتیرا به بهت و ح شیجا تیعصبان حاال

 ؟يچطور

 :و گفت دیهوا خند یب حامد

 .کنم یها کولت م یبچگ مثل

 ...نه: پر صالبت و خصمانه گفت بایشک اما

 :بدون توجه به اعتراض او گفت حامد

درســت مثــل . میکنــ يبــاز میخــوا یاون غرورتــو بــذار کنــار و فکــر کــن مــ. کدنــدهی لجبــاز
 ...یگرفت یم یازم کول ،يبرد یم یکه وقت مایقد

 :گفت نیو غمگ یبغض بایشک

 ياز رو يحــاال دار... زمـان برنــده بـودم امــا حـاال نــه   اون ... زمـان پــا داشـتم امــا حـاال نــه    اون
 .یکن یترحم کولم م

کـه از   ییاو را بـه دوش گرفـت و بـا صـدا     شیدخترعمـو  یبـدون توجـه بـه افکـار منفـ      حامد
 :گفت دیلرز یم تیو عصبان یکالفگ

. کــنم یبهــت تــرحم مــ یفکــر کنــ يحــق نــدار. یکنــ نیبــه خــودت تــوه يحــق نــدار گــهید
 ؟يدیفهم

ــبان ــک  یعص ــود و ش ــرج بایب ــبان   حیت ــد و عص ــکوت کن ــتریرا ب تشیداد س ــد ش ــدا. نکن  يص
ــا ــ  ينفــس ه ــد و خســته اش را م ــ  دیشــن یتن ــا جــرأت نداشــت حرف ــد یام ــد ا. بزن ــحام  نی

ــود  ــ ایــکــرد  یرا شــروع نمــ يکــار ایــگونــه ب ــه درســت یاگــر انجــامش م ــا انتهــا و ب  یداد ت
 .کرد یتمامش م

 ه؟گذر یخوش م يسوار نمیدخترعمو بگو بب خب

 :شاد باز شد و گفت يبه لبخند لبانش

 ؟يشد خسته
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 :گفت دهیبر دهیبر يبا نفس ها حامد

 .من؟ هرگز ؟یک

قـدر بـه    نیـ تـا بـه حـال ا   . دور گردن او حلقـه بـود تـا بهتـر تعـادلش را حفـظ کنـد        دستانش
خــود و دختــران اطــرافش حفــظ  نیرا بــ يحــد و مــرز شــهیحامــد هم. نشــده بــود کیــاو نزد

ـ نـور مهتـاب در م   ریـ امشـب ز ... کرد امـا حـاال   یم  شیانبـوه بـرف کوهسـتان دخترعمـو     انی
زبـانش در دسـتش    اریـ اخت نکـه یبـدون ا . بـود  هکـرد  کیـ بـه خـود نزد   یاز هـر زمـان   شیرا ب

 :باشد گفت

 نشد؟ تیوارد زندگ یکس... ياون جا که بود حامد

ــدم ــا ق ــد  يه ــت ش ــد سس ــهیهم. حام ــک  ش ــت ش ــ بایآرزو داش ــار ا کی ــب ــو نی ال را از او س
 .قرار گرفته است یبار بپرسد تا او هم حس کند مورد توجه کس کی. بپرسد

رفتــه بــودم اون جــا درس بخــونم و    . بشــه میوارد زنــدگ  ینرفتــه بــودم کــه کســ    مــن
 .برگردم

 
ــه ب یســکوت. ســکوت کــرد بایشــک ــه  شــتریک ــب ــود ســپر  يآور ادی ــر او گذشــته ب  يآنچــه ب
اش آمــده و  یبــه زنــدگ یبــه بابــک کــه همچـون شــهاب . بشیو غـر  بیــبــه انتخــاب عج. شـد 

فقـط   ایـ گو. بـود  یعشـق خـال   يعشـق پـس کجـا بـود؟ جـا     . به همان سـرعت هـم رفتـه بـود    
 .رفت یکرد و م یم نرا بر او روش زهایچ یلیآمد و خ یم دیکه با يشعله ا

 ...برام بگو... که نبودم... چند ماه... نیا از

 .شده بود بایشک یباعث شرمندگ نیزد و ا یو خسته حرف م دهیبر نفس

 ؟یاستراحت کن یکم يخوا یم حامد

 گل تنهاست یت یت... وقته رید... بهتره میبر... نه

 :بر لبانش نقش بستو گفت ياو لبخند تیهمه حس مسئول نیا از
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  ؟یبدون يخوا یم یچ

تـا راحـت تـر قـدم      دیبـاال کشـ   یرا کمـ  بایتکـان شـک   کیـ سسـت شـد و بـا     یکم شیها قدم
 .بردارد

 ...از اون بگو... از

ــعم لبخنــدش ــ. تــر شــد قی ــک نگو یخــوب م ــد خــود را   دیــدانســت اگــر از باب ــا اب ــد ت حام
 .و خصلت را از آقابزرگ وام گرفته بود يخو نیا. عذاب خواهد داد

 داره؟ يا دهیچه فا گفتنش

 بگو... مهمه برام

 :گفت یدلخور و ناراض ییصدا با

 کنه؟ تیگفتنش منو اذ ش،یرادآویاگه  یحت

 .شد یحامد کالفه و عصب يصدا

 ؟يدار یکنه؟ مگه هنوز بهش دلبستگ تتیاذ شیادآوری دیبا چرا

آورد، اگــر  یاو را از تــوهم در مــ دیــبا. حامــد خنــده اش گرفتــه بــود تیهمــه حساســ نیــا از
 .داد یم بیترت ندیخوشا انیپا کیداستان کامل با  کیخود  شیکرد پ یقانعش نم

ـ  تیـ اذ... حامـد  ستین نیا موضوع کـه چطـور بچـه گانـه در مـورد       ادیـ م ادمیـ شـم چـون    یم
 ...چون اشتباه کردم. شم چون انتخابم غلط بود یم تیاذ. گرفتم میام تصم ندهیآ

تـنفس   نیـ تـازه کـرد بـا ا    یخـودش هـم نفسـ    ایـ گو. دینفس حبس شده حامـد را شـن   يصدا
 .حامد يمهار شده 

ــاذ ــره یشــ تی ــاون وقــت ... بهت ــ ادتی ــ  یم ــه ارزشــت اون قــدر باالســت کــه هــر کس  یمون
عجلــه نکــن . یکنــ دایــمونــه هــم جنســتو پ یمــ ادتیــ. بشــه تینــداره همســفر زنــدگ اقــتیل

ـ  ادیـ شـد عجلـه نکـن بـاالخره م     ریهر قدر هم د ـ کـه با  یاون قلبتـو روح و جسـمتو باهـاش     دی
 .یقسمت کن
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ـ ا دیـ با. داد شیه هـا حـق را بـه حامـد و گفتـ     دیشـ یخود کـه اند  با  شـه یهم يتجربـه را بـرا   نی
 ...ستیبماند ارزشش چ ادشیتا  ستیا يتابلو کیداشت همچون  یبا خود نگه م

 ...اون... اون بایشک

ــبگو نتوانســت ــ. دی ــ یرگ مردانگــ. کــرد یرگــش درد م ــ یاش درد م توانســت  یکــرد و نم
 ...آنچه در دلش جا خوش کرده بود دیبگو

 ...بپرس سوالتو ؟یکن یحامد؟ چرا من من م یچ

 لمست کرده؟ ده؟یتو رو بوس اون

ــاز تصــور چ... شــد داغ ــت   يکــه در ذهــن پســرعمو يزی ــود خجال متعصــبش رشــد کــرده ب
 :تر شد و کنار گوشش زمزمه کرد قیاما لبخندش عم. دیکش

 ؟یکن یفکر م یچ تو

شــد  کــه باعــث يآرام کــرد و جملــه ا زیــآرام و مرتــب حامــد او را ن ينفــس هــا يصــدا بــاز
 ...تر شود قیلبخندش عم

 ...بشه کیمن نزد يبایشک ندارم جرأت نداشته به شک... نه

 ...او شده است يبایشک یاز چه زمان دیشیاند نیشادتر شد و در دل به ا لبخندش

 گلم پسرعمو یت یمنم دست پرورده ت يدست آقابزرگ رشد کرد ریتو ز اگه

 تند تر  شیشاد حامد بلند شد و قدم ها يخنده ها يصدا

 ...گلم برم یت یت قربون

 :لب زمزمه کرد ریز و

 ...کشتمش ینشست روت به خدا م یدست هرزش م اگه

ـ  نیا از ـ  شیحامد پ ـ  انیـ تعصـبش کـه بـه م    يپـا . دیترسـ  یرو م ترسـناك   يآمـد بـدجور   یم
 ...شد یم

 ...یترسون یمنو م حامد



@donyayroman 616 

 ...از من نترس... دخترعمو نترس

ـ ادامـه داشـت و هـر کـدام در دن     قـه یکه تـا چنـد دق   یسکوت و خـود بـه سـر     يبـا یو افکـار ز  ای
ــ ــد یم ــاال د. بردن ــریح ــارها گ ــ  يحص ــان را م ــه مادربزرگش ــدید یخان ــد ا. دن ــتادیحام و  س

 .تازه کرد و باز به راه افتاد ینفس

 ...کشتمون حامد یخونه م میآورد يگل اگه بفهمه چه جور یت یت

 :گفت الیخ یحامد ب اما

 یمــ لچرتــویرفــتم و یتــو اون برفــا و مــ ذاشــتمتیکــردم م یچکــار مــ دیــبا... بــودم مجبــور
 .آوردم؟ عاقالنه نبود

ــا از ــانع شــد و د  نی ــب او ق ــچ گــریاســتدالل جال ــه ا شــانیپا. نگفــت يزی ــکــه ب  دیرســ وانی
ــ يرا رو بایشــک ــوب    نیزم ــه چ ــمانش را ب ــو شــد و چش ــارش ول ــم کن ــت و خــودش ه گذاش

 .فرستاد رونیسقف دوخت و نفسش را ب يها

ــک يوا ــ  بایش ــم م ــدر دل ــ  یچق ــواد االن از اون ش ــا رهیخ ــمزه بر يه ــخوش ــو  يرو میزی برف
 .میبخور

 :متعجب نگاهش کرد و گفت بایشک

 !وقت شب؟ نیا

 :به او زل زد و گفت گوششینشست و با چشمان باز شیجلو حامد

 ...از دخترعموم و سر ذوق هستم دمیخبر خوب شن. وقت شب نیاالن هم نیهم آره

 :کودکانه اش را کور نکرد و گفت ذوق

 .برات درست کنم اریب زیظرف برف تم هی برو

 :باز کودکانه ذوق کرد و گفت حامد

 ؟یکن یحامد درست م جون

 :دماغش گرفت وگفت يبا اخم و لبخند دستش را جلو بایشک و
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 .نشدم مونیبدو برو تا از گفته ام پش... دهیگل خواب یت یچه خبرته بابا، ت سیه

ـ ا دنیمد با شـن حا و انباشـته و   يو از بـرف هـا   اطیـ ح يتـو  دیـ پر ياو جلـد  يهشـدار جـد   نی
 .گذاشت بایو کنار شک ختیسرگلشان را برداشت و درون ظرف ر اطیکنج ح زیتم

 .گشت یم رهیزد و دنبال ش یطور غر م همان

 ...ذاره یکجا م لشویگل وسا یت یبابا ت يا

 .را هم در آورد بایقدر سرو صدا به پا کرد که داد شک آن

ــ نیــچــرا ا... حامــد ــدر مخرب ــر کــل روســتا فهم... آخــه یق ــآروم ت ــو دنبــال چــ دنی ــ یت  یم
 .يگرد

ـ  ـ    گوشـش یحامـد بـاز شـد و نگـاه باز     شین ـ   ییهـا  شـه یش نیسـر خـورد ب ـ  یکـه ت گـل در   یت
 .گذاشته بود زشیمطبخ تر و تم

 ...کردم داشیپ آهان

 :فرستاد و گفت رونیاش را ب یشده بود نفس حرص دیکه از او نا ام بایشک

 ...تو از آدم یکش یچقدر حرف م... حامد اوف

 نیزمــ يرا رو رهیبــزرگ شــ شــهیو ش ســتادیاو ا يحامــد بــاالخره بــا فــتح بــزرگش روبــرو و
 :گذاشت و کنار او چمپاتمه زد و گفت

 ...گهیباش د زود

ــ  بایشــک ــه و شــتاب او ش ــه عجل ــدون توجــه ب ــرف ر يرا آرام آرام رو رهیب ــس از  خــتیب و پ
شـده   نیریشـ  يفاتحانـه بـر لـب نشـاند و حامـد بـا ولـع بـه بـرف هـا           يکـارش لبخنـد   انیپا

ــرد ــه ک ــا   . حمل ــرز ج ــرما و ل ــاال س ــد ح ــرف را در آوردن ــه ظ ــه ت ــوب ک ــذت  يخ ــه ل آن هم
 .خوب را گرفته بود

ــامون د حامــد ــه خــدا هــر دوت ــا يتــو. میــا ونــهیب ــ میــدار میســرد نشســت يهــوا نی ــ خی  یم
 .میخور
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 :باال انداخت و گفت يو سرحال شانه اشاد  حامد

ــو ــرا دخترعم ــول يب ــت با یک ــدادن به ــم   دی ــته باش ــون داش ــج ــه ای ــه خ ...ن ــن ک ــه م ــیب  یل
 .يحاال بپر باال که ببرمت تو اتاقت تا سرما نخورد.دیچسب

 :و گفت دیکش شیو حامد پتو را تا گردن رو دیتختش دراز کش يکمک حامد رو به

 ...بود نیتوانمون هم گهید. حالل کن يدیاز ما د یخوب يدخترعمو بد خب

لبخنـد شـادش را پنهـان نکـرد و مثـل       بایشـک . بـود  یگوشـ یو باز طنتیپـر از شـ   شیصـدا  ته
حامــد بــه . بــا خــود گفــت حــاال کــه امشــب حامــد ســر ذوق اســت او چــرا نباشــد . دیــاو خند

ــد   ــا لبخن ــئن شــد و ب ــودنش مطم ــته ب ــت و از بس ــمت در   يســمت پنجــره رف ــه س ــان ب مهرب
 .توقفش شد ثباع بایا از اتاق خارج شود اما سوال شکرفت ت

 اومده؟ ایدن هیسم ياالن بچه  یعنی حامد

 :نگاهش کرد و گفت نانیبا اطم حامد

 .نگران نباش هیو محکم يدختر قو هیسم

ــگو ــه ا ای ــب ــ نی ــد ن  يادآوری ــب حام ــم از جان ــآن ه ــت ازی ــا . داش ــب ه ــه ل ــرا ک ــه  شیچ ب
 .باز شد يلبخند

 ...بخواب حاال

ــ و ــاقش را تــرك کــرد و چشــمان شــک  یب ــا بایصــدا ات ــاق رو يهــم در گرم هــم  يملــس ات
 ...شدیندیآمد و فرصت نکرد به حامد امشب ب

 
 ...نیحس ای... نیحس ای

ــ نیحســ ایــبــود کــه  هیســم بــرادر . چرخونــد یدوشــش مــ يکــرد و علمــو رو یمــ نیحســ ای
ـ کـرد   یسمت محمد کـه داشـت بـا حسـرت رقـص علمـو نگـاه مـ         دینگام چرخ ونـه زدم  د هی

 :رو شونه اشو گفتم
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 ...رو دوشت یکش ینخور به وقتش تو هم علمو م غصه

ــو  یشــب نیامشــب آخــر. خــورد یعلــم تکــون نمــ يداشــت و نگــاش از رو اخــم ــود کــه ت ب
ــ زیــو قــرار بــود مثــل روز اول مــن و محمــد علمــو تم  میمســجد دهــه داشــت  يعــزادار. میکن

. میمحمـد هـم دسـت بـه کـار شـد      خونـه هاشـون شـدن، مـن و      یکه تموم شـد و مـردم راهـ   
ـ   یرجبعل  میامـا مـا ذوق زده بـود    میبرسـ  دفـردا بـه رفـت و روب مسـج     میتـون  یگفته بـود م

ــ یحتــ میزده، و حاضــر نبــود جــانیو ه ــود  بمونیکــه نصــ یفرصــت نیــلحظــه از ا کی شــده ب
ــل بشــ  ــد ا. میغاف ــهیبع ــا رو تم   نک ــه ج ــوب هم ــخ ــرد زی ــول   میک ــت و ک ــا ک ــآو یب  زونی

ــت ــه میبرگش ــ. خون ــر دوراه ــ یس ــداحافظ . میدیرس ــون خ ــد الج ــه   یمحم ــت خون ــرد و رف ک
ســر و صــدا رفــتم اتــاقم تــا بخــوابم امــا  یخونــه و بــ دمیرســ ونتــر از ا زونیــمــنم آو. شــون

ـ     . شـده بـودم   دیـ نـا ام  دنیـ از خواب گـه یسـه صـبح بـود و د   . اومـد  یمگه خـواب بـه چشـمام م
ــدم ب ــاوم ــا  رونی ــت ــل هی ــورم وانی ــنگ. آب بخ ــو  یتش ــود خواب ــه ب ــمام گرفت ــدا. از چش  يص

ســمت اتــاق  مرفــت نیپــاورچ نیپــاورچ. دیرســ یمردونــه بــه گوشــم مــ ییگنــگ زمزمــه هــا
. دمیــبـاز در بابـا رو د   مـه ین ياز ال. کنجکـاوم کــرد  يبــازش بـد جـور   مـه یآقـابزرگ کـه در ن  

ــیزایچ ــا تاک ی ــرو ب ــرا دی ــ  يب ــابزرگ توض ــ حیآق ــد . داد یم ــرد ش ــمام گ ــه  . چش ــه ب ــا ک باب
ــار ــافرت ک ــود يمس ــه ب ــ. رفت ــ چیه ــ  یچ ــور در نم ــم ج ــا ه ــد یب ــ. اوم ــه   یک ــود ک ــده ب اوم

 !دمش؟یند

ره؟  یمنــو پســرم کنــار نمــ یزنــدگ يزن از رو نیــا ي هیتــو بگــو چکــار کــنم؟ چــرا ســا آقــا
 خواد بکنه؟ یدلش م يو اجازه بدم هر کار نمیبش دیبا یتا ک

ـ   یمـ  بـدونم دارم چکـار   نکـه یگفـت؟ بـدون ا   یداشـت مـ   یشـده بـودم بابـا چـ     جیگـ   یکـنم ب
ـ و  رتیـ هوا در اتـاقو بـاز کـردم و نگـاه کنجکـاومو دوخـتم بـه بابـا کـه حـاال داشـت بـا ح              هی

 ...کرد یترس نهفته نگام م

 :بغلش و گفتم دمیهوا پر یب
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 بابا؟ ياومد یک

ــو ــرد   من ــل ک ــش ح ــو آغوش ــدم . ت ــرم ش ــ. گ ــاه کی ــ یم ــه ند  یم ــد ک ــش ــودمش دهی . ب
 :کرد که منو از خودش جدا کرد و گفت یم رمیبغض داشت غافلگ. دمشیبوس

 بابا؟ يداریب چرا

 :خوش رنگشو تو دستش جا به جا کرد و گفت حیتسب آقابزرگ

 .شده برا خودش يمرد پسرت

از  زیــعز هیــبــه  ينگــام کــرد کـه انگــار  يداغ دلــش تــازه شـده باشــه طــور  يکــه انگــار بابـا 
 .دستش نشست رو سرم. از نگاهش وهم ورم داشت. کنه یدست رفته نگاه م

 ...شده برا خودش يپسرم مرد آره

ــداش ــ ص ــلرز یم ــاش . دی ــو نگ ــورد ت ــر خ ــام س ــ  . نگ ــر م ــم ب ــت ن ــماش داش ــت یچش . داش
 :رو لبش نشوند و گفت یجون ینگامو خوند و لبخند ب د،یو اونم فهم دمیترس

 ...بود میهم خواه شیپ شتریب رونیب میر یبخواب بابا، فردا با هم م برو

 :و گفت دیحرفش پر ونیم آقابزرگ

 ...منصور

 :حال گفت یبابا بود که ناتوان و ب نیآقابزرگ شد و ا ياخم ها خیمنو بابا م نگاه

 ...آقا جونم

 :و گفت دیبه سرش کش یدست آقابزرگ

 .کن فیرو برا حامد تعر ماجرا

ــاه ــ نگ ــا چرخ  جیگ ــمت باب ــه س ــوك زده ام ب ــو ش ــ. دی ــم   یاون طفلک ــو گ ــت و پاش ــم دس ه
ــود ــگو. کــرده ب ــار ا ای ــانتظ ــنش عج نی ــویواک ــت ب ــابزرگ نداش ــ. از آق ــس  نیچــون اول عک

 :بود یاعتراض يجمله  کیآقابزرگ  يالعملش به گفته 

 ...آقا اما
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 .گفت که باعث غرورم شد يزیاما چ آقابزرگ

. يریـ بگ میاش تصـم  نـده یتنهـا تنهـا بـرا آ    يتـو حـق نـدار   . شـده بـرا خـودش    يمرد پسرت
ـ امشب تو مسجد با د ـ   يخـوا  یچـرا مـ  . دمیـ حامـد بـه خـودم بال    دنی هنـوز بچـه    یوانمـود کن

 پسرت بوده؟ يبه عهده  یکه امسال علم کش یدر حال. است

 ...آقا حامد هنوز اما

ــودم وســط صــحبت هــا مونــده ــا در نها. پــدر و پســر يب ــه شــک نداشــتم باب ــالبت همــون  تی
ــار ــام م يک ــرو انج ــ  دهی ــابزرگ ازش خواس ــه آق ــر . تهک ــون از برت ــا نش ــدادار باب ــس ص  ينف

 :چون بدون مقدمه گفت. داد یآقابزرگ م

 .رانیات اومده ا دهیها مامان

 یحــاال مــ. دیــتــه دلــم کــه نــه، تمــام وجــودم لرز. مامــان برگشــته بــود. جــون گرفــت چشـام 
ــنم  شیتونســتم راضــ ــک ــار د هی ــ. میدور هــم جمــع بشــ گــهیب ــو نیهم ــرا  يطــور ت ــنم ب ذه

 .بابا مثل آوار رو سرم خراب شد يبعد يکردم که جمله  یم ياپردازیخودم رو

 .خواد تورو با خودش ببره یم مامانت

مامــان . کــرد خیــچشــام از ســو افتــاد و دســتام . لمــس شــد کبــارهیصــورتم بــه  ياجــزا تمــام
ـ        نجـا یخواست منو ببـره، امـا مـن بـه ا     یم ـ  یتعلـق داشـتم بـه کوهسـتان، بـه آقـابزرگ، ت  یت

ــل، بابــا، محمــد، شــک    ــه بایگ ــا  ... و فرزان ــنس آدم ــن از ج ــودم  يم ــاتم  . اونــور نب نگــاه م
امــا اون داشــت بــا آرامــش نگــام . هیــاون چ ظــرســرخورد رو صــورت آقــابزرگ تــا بفهمــم ن

ــ  نیــا. کــرد یمــ ــابزرگ در نظــرم بــه ه ــا . نبــود ندیوجــه خوشــا چیآرامــش آق چــرا مثــل باب
ـ نبـود؟ چـرا بـه مامـان بـد و ب      یعصبان کـه از دهـنم در اومـد     يگفـت؟ تنهـا کلمـه ا    ینمـ  راهی

 .نگاه مهربونش نشست رو صورتم. اسم آقابزرگ بود

 آقاجون؟ هیچ

 :رفتم تو بغلشو گفتم. گرفت بغضم
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 .ترسم یم من

 .و محکم زل زد تو چشام رونیاز بغلش آورد ب منو

 ...برات دلتنگه مادرت

 کرد؟  یدفاع م دهیچرا داشت از ها. کالفه شدم. گرفت حرصم

ــابزرگ ــن دوســتش آق ــدارم م ــت . ن ــامو گذاشــت و رف ــو باب ــال  . اون من ــت س حــاال بعــد هش
 ؟یبرگشته بگه چ

 .گفت يلب الاله االهللا  ریرو سرشو ز دیباز دست کش آقابزرگ

 .کارکشته لیوک هیگرفته،  لیوک مادرت

ــا عصــبان از ــا انگــار از همــ. شــدم یاعتــراف باب ــود میحــاال تســل نیباب ــنفهم. شــده ب  یچــ دمی
 .نوجوون بودمو تو سرم پر باد و غرور کاذب اون دوره بود. گمیم

 بابا؟ یترس یم ازش

 :نگام کرد و گفت یبرزخ بابا

 . پسر ستیترس ن بحث

 :با آرامش و شمرده شمرده گفت آقابزرگ

ــرات دلتنــگ باشــه  حامــد ــ. مــادرت حــق داره ب ــانون. خــواد یاون تــورو م ــ یاز راه ق  یهــم م
ـ  ینمـ . کارو بکنـه  نیتونه ا تونـه تـو رو    یم چطـور تونسـته امـا اون قـدر محکـم گفـت مـ       دون

ــا  ــه ج ــره ک ــ يبب ــک چیه ــرا یش ــته  يب ــات نذاش ــن    . باب ــوش ک ــام گ ــه حرف ــوب ب ــاال خ ح
 ...آقاجون

 .خوب باز کردم و زل زدم به آقابزرگ چشامو

 االن چند سالته؟ تو

 :به غبغبم انداختم و گفتم يسوال آقابزرگ باد نیا از

 .سال آقابزرگ شونزده
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 .دمیکرد چقدر زود قد کش یانگار داشت فکر م. رو لبش نشست دلبخن

ـ      . آقـاجون  نیآفر ـ  یچـ  نیحـاال خـوب دل بـده بـه حرفـام بب ـ  . گمیم بـذار  . مـادرت  شیبـرو پ
ــا ــره   نی ــذت بب ــورت ل ــوش از حض ــا دل خ ــال رو ب ــو پسرشــ. دو س ــد یت ــق فرزن ــا تویح  نی

 .اریبه جا ب يطور

 :دیبا بهت پرس بابا

 دو سال آقابزرگ؟ کدوم

ــابزرگ ــویتسب آق ــون      حش ــئن و مهرب ــد مطم ــون لبخن ــا هم ــرد و ب ــا ک ــه ج ــتش جاب ــو دس ت
 :گفت

کجــا  رهیــگ یمــ میرســه اون وقــت خــودش تصــم یمــ یبــه ســن قــانون گــهیدو ســال د حامــد
 .کنه یزندگ

ـ  يبـرا . امـا دو سـال کـم نبـود    . دمیـ د یمـ  دیـ بابا ام يتو چشما حاال کـه لحظـه بـه لحظـه      یمن
ــو ا ــو ا نجــایم ــت ــودم دو ســال خ يســپر روراســت يهــوا نی ــیکــرده ب ــز یل ــود ادی ــ. ب  نیهم

 .نشست رو زبونم هیگال

 .ادهیز یلیآقابزرگ دو سال خ اما

ـ مـدت مثـل    نیـ بـه ا . گـذره آقـاجون   یزود مـ . لبخنـد اومـد رو لبـاش    باز  يفرصـت بـرا   کی
 .ات نگاه کن ندهیساختن آ

ـ ب یکـنم مـ   یحرفش تـه دلـم قـرص شـد حـاال کـه فکـر مـ         نیا با اون شـب   ياگـه حرفـا   نمی
ــتونســتم مامــان ها یوقــت نمــ چیآقــابزرگ نبــود مــن هــ ــا همــون طــور . رو ببخشــم دهی باب

ـ   نیـ دلـم گرفـت همـه اش بـه ا    . بـود  يفکـر  ـ     یفکـر م تـونم ترکشـون    یکـردم کـه چطـور م
 م؟رو بذارم و بر یهمه وابستگ نیتونم ا یاصال م. کنم

  
 برم؟ دیبا یک
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 یبــود کــه غــم از ســر و روش مــ یتچــه مــوافق نیــآخــه ا. بابــا رنــگ غــم گرفتــه بــود نگــاه
 .دیبار

 ...گهیروز د دو

ــخت   اون ــه س ــه ب ــود ک ــداش آروم ب ــدر ص ــن یق ــ دمیش ــت یچ ــاال د. گف ــهیح ــج  گ ــوب رن خ
ــ  ـ مــن همـه اش دو روز وقــت داشـتم تــا از ا  . دمیـ فهم ینگاهشـو م بکــنم و  یهمــه وابسـتگ  نی

شد؟ بـاز چشـام پـر شـد امـا نگـام کـه بـه نگـاه محکـم آقـابزرگ افتـاد چشـمه               یمگه م. برم
همــون طــور کــه . داشــت اخــماخــم داشــت، جــزء جــزء چهــره اش  . اشــکام خشــک شــد ي

 :شد بره وضو بسازه گفت یبلند م

 ...پاشو برو نمازت قضا نشه منصور

ــا ــا شــد رفــت  باب ــا اکــراه پ ــودم و نگــاه محکــم آقــابزرگ . ب ــا. حــاال مــن مونــده ب نگــاهو  نی
 .باهاش بزرگ شده بودم. شناختم یخوب م

 و نُنُر؟ فیبار آوردمت؟ ضع يجور نیا من

 .رفت تو هم اخمام

 ...آقابزرگ

 .جمله مو کامل کنم هیبق نذاشت

ـ تـا مـن   . تـونم  یبگـو نمـ   یتون یمرد باش، نم ؟یچ آقابزرگ بـه حـال مشـکل     گـه یفکـر د  هی
 بدم؟  حیکه برات توض يتو مگه بچه ا. پدرت بکنم

 . تمام اراده مو گرفته بود ییترس از جدا. حق با آقابزرگ بود. نییسر خورد پا سرم

 .ير ینم يبد يبرن که، اونم مادرته، جا یسرتو نم. باش آقاجون محکم

گفتـنش بـرا آقـابزرگ راحــت بـود امـا بـرا مـن کــه        . مشـت کـردم تـا بغضــم نترکـه     دسـتمو 
 .ر کردن بهش عذاب آور بودفک یشکل گرفته بود حت نجایا تمیتمام شخص

 .شهینمازمون غذا م میآقاجون، پاشو بر پاشو
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ـ   یب کـه   یخنـک و ملـس تابسـتون    سـم ین. آقـابزرگ رفـتم لـب حـوض     یحرف بلند شـدم و پ
ـ . رفـت  ادمیــاز  یبهـم خـورد همـه چـ     بابــا  يحـاال کـه مامـان بـرا    . لبخنـد نشسـت رو لبــام   هی

ـ  دیـ دردسر درسـت کـرده بـود با    تـا حـاال   . ارمیـ کـردم بابـا رو از مخمصـه در ب    یمـ  يکـار  هی
 .نشون بدم ياون مراقبم بود حاال وقتش بود که منم خود

 ...شما يصبحونه  نمیا

ــاه ــاق   نگ ــمت در ات ــورد س ــر خ ــطربش س ــد . مض ــا لبخن ــد ب ــا   يحام ــاد ب ــش ــ کی در  ینیس
 .دستانش به او زل زده بود

ـ  به ـ  یت ـ     یت  نیـ اولـش غـر زد ا  . ورمخـوام بـا دخترعمـوم صـبحونه بخـ      یگـل گفـتم امـروز م
ــا چ ــون در م هیــاداه ــاریاز خودت ــو     دی ــو ت ــول کــرد ت ــا بعــدش قب ــت صــبحونه   يام تخت

 ...يبخور

ــان ــتش نزد  هم ــه او و تخ ــور ب ــط ــ کی ــک  یم ــرس ش ــد و ت ــه چ  بایش ــدن هم ــرمال ش ــاز ب  زی
 .شد یم شتریو ب شتریب

 شده؟ یمدل نینبود چرا ا ریقدر سخت گ نیگل ا یت یت

 :نشست و گفت شیو رو دیجلو کش یرا کم بایشک لچریو. کنار تختش بود حاال

 ...دخترعمو؟ نکنه زبونتو موش یقدر ساکت نیچرا ا تو

ــه چشــمان نگــران و وحشــت زده    حــاال ــت زده اش ب ــک ينگــاه به ــود  بایش ــده ب ــه ش . دوخت
 .داد یم تیرا به اخم و عصبان شیکه کم کم جا یبهت

 تو دستت؟ هیچ اون

جلـد   دنیـ حامـد بـا د   تیعصـبان . نگـاهش را بـه او دوخـت    دفتـر را بسـت و بـاز    يتند بایشک
 :شد و گفت شتریدفتر ب

 با؟یتو دستت شک هیاون چ گفتم

 :من کنان گفت من
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 ...خواستم ینداشتم، فقط م يبه خدا منظور حامد

 :اش نشست و گفت ینیب يحامد با خشونت رو ياشاره  انگشت

 ...حرف نزن... سیه

 .به تقال افتاده بود بایشک

 .دمیم حیبرات توض حامد

 .خواست یهم نم حیبود که از او توض يحامد به حد تیعصبان اما

ـ   . نگو یچیه گفتم  یهـان؟ کـ   يزد میزنـدگ  زیـ چ نیتـر  یدسـت بـه خصوصـ    یتو بـه چـه حق
 ش؟یبهت اجازه داد بخون

مثــل اســپند  کبـاره یامـا حامــد بــه  . انــداخت ریــســرش را بـه ز  یبــا بغـض و شــرمندگ  بایشـک 
 :و دفتر را از دستانش چنگ زد و گفت دیپر نییآتش باال پا يرو

 ؟يشو خوند همه

خشـم از   نیـ امـا نـه ا  . کـرده بـود   سـه یکـه او را بـا بابـک مقا    يمثـل همـان روز  . بـود  یعصبان
 .بود زتریلبر زیخشم آن روز ن

 سوالمو بده؟ جواب

 :لب زمزمه کرد ریز

 .همه شو نخوندم نه

 .آرام گرفت اما هنوز دفتر را درون دستش مشت کرده بود یکم حامد

ــم ــ خ ــد و س ــبحانه را رو ینیش ــ يص ــتان ب ــک یدس ــال ش ــا  بایح ــت و ب ــگذاش ــور کی  يدلخ
ـ   بایشـک . آشکار به سمت در رفت دانسـت کـه اشـتباه     یدانسـت حـق بـا اوسـت مـ      یخـوب م

ــرده ا   ــاطراتش ب ــر خ ــه دفت ــت ب ــازه دس ــدون اج ــکــرده ب ــ نی ــا را م ــرا  یه ــا ب ــت ام  يدانس
 .کند شیبا بغض صدا کهبود  نیشده بود تنها واکنشش ا رید یلیخ گرید یمانیپش

 ...حامد
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بـا رفتـنش همـان تـه مانـده اعتمـاد بـه        . نگـاهش کنـد او را تـرك کـرد     نکـه یحامد بدون ا اما
ــا . را از دســت داده بــود شیاشــتها. شــد يجــار شیاز دســت داد و اشــک هــا زیــنفــس را ن ب
 .شد شتریو اشکش ب دیصبحانه دست کش ینیس يبغض رو

 ...يدار یخواستم بدونم تو گذشته ات چ یمنو ببخش، فقط م حامد

را از دلــش  يدلخــور نیــا یو او بتوانــد بــه شــکل دیــایحامــد ب دیمنتظــر مانــد تــا شــا یســاعت
ــدر ب ــد ن. اوردی ــا حام ــدیام ــ ام ــ یو ت ــا آن ه یت ــل ب ــلیگ ــره  ک ــل و چه ــه   يتپ ــانش ب مهرب

از . پسـر و دختـر دوقولـو شـده انـد      کیـ و محمـد صـاحب    هیداد کـه سـم   اتاقش آمـد و خبـر  
ــ دنیشــن ــ یخبــر داغ ت ــار حامــد  یت ــاز  راگــل رفت ــا خوشــحال ادی ــرد و ب مــادربزرگش را  یب

 :در آغوش گرفت و گفت

 ؟يتو از کجا با خبر شد ؟یگیگل راست م یت یت يوا

 :گل با اخم و تشر او را از خود جدا کرد و گفت یت یت

بچــه ام خــودش ســر . بهــت بگــم امیــپــام لــب گــوره بعــد دروغ بگــم؟ حامــد گفــت ب  هیــ وا
 .دیدرد داشت گرفت خواب

ــ از ــت و خوشــحال  شیخطــا يادآوری ــاز عــذاب وجــدان گرف ــادر شــدن دوســتش را از   یب م
حامــد . ســتیدانســت االن وقــتش ن یامــا خــوب مــ. آورد یاز دل حامــد در مــ دیــبا. بــرد ادیــ

ـ  يرا آن قدر ـ . نخواهـد شـد   دهینـد حـاال حاالهـا بخشـ    شـناخت کـه بدا   یم ـ  یت  گـر یگـل د  یت
تمــام بعــد از ظهــر را در . خــارج شــد تــاقصــبحانه را برداشــت و از ا ینینگفــت و ســ يزیــچ

غـروب بـود    يدم دمـا . امـد یهمراه بـا عـذاب وجـدان سـر کـرد امـا حامـد ن        ییسکوت و تنها
ــدا ــه از ص ــه يک ــب ياهوی ــر را خ . چشــمانش را گشــود رونی ــد از ظه ــام بع ــوابتم ــود و  دهی ب

ــالت در اجــزا ــره اش پ يحــاال کس ــچه ــود دای ــ. ب ــاقش ب ــا   یدر ات ــادرش ب ــاز شــد و م ــوا ب ه
اشــک و لبخنــد او را در آغــوش گرفــت و پشــت  انیــشــاد بــه ســمتش آمــد و در م يخنــدلب

ـ        زیسرش ن ـ  یشـگفت زدگـ  . کـرد  یعمـه مهسـا بـود کـه او را بوسـه بـاران م کامـل   یاش وقت
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 يآرزو شیبـــرا يزن عمـــو پـــر یو حتـــ دندیهـــم او را بوســـ ســـایو پر انیـــشــد کـــه پرن 
ــود ــود غصــه  . کــرد يبهب ــه شــلوغ شــده ب ــرش ک ــگ شــد  يدور و ب ــزرگش کــم رن قهــر . ب

جـا گرفـت و بـه     لچـرش یو يبـه کمـک مـادر رو   . تلـخ تـر بـود    یبتیاز هـر مصـ   شیحامد برا
ـ ا. وسـت یشـان پ  یجمع خانوادگ ـ بـود کـه دم ع   لیـ عـادت هـر سـال فام    نی دور هـم جمـع    دی

ـ   دیـ خـوب کـه فکـر کـرد د    . شدند یم را از  ياسـت کـه چهارشـبنه سـور     یسـال  نیامسـال اول
 .بود ختهیدر هم ر ایگو مشیتقو. دست داده است

ــ ــ یت ــ  یت ــا م ــد کجاســت؟ باب ــل حام ــ  یگ ــته، چــرا نم ــت برگش ــب یگف ــه ن نمشی ــدهینکن  وم
 سوباتان؟

ـ    یکـه بـا چشـمان    انیسمت پرن دیچرخ نگاهش ـ  یمنتظـر بـه ت گـل چشـم دوختـه بـود تـا       یت
ــوالش را بگ ــواب س ــج ــو. ردی ــمان دخترعم ــه کاو شیچش ــرا ک ــه نت دی ــهیب ــ يا ج ــه  دیرس ک

 .نبود ندیخوشا شیبرا

 :را کنار فرزندانش گذاشت و گفت يچا ینیگل س یت یت

 .فکرکنم خواب باشه. مادر، تو اتاقشه، از صبح ناخوش احوال بود اومده

 :تبا ذوق و عشوه بلند شد و گف انیپرن

 .دهیخواب یکنم بسه هرچ دارشیب برم

ــل نگــاه متعجــب شــک  و ــد رفــت  نیریو ســا بایدر مقاب ــاق حام ــه ســمت ات ــک. ب  بایدســتان ش
 ژهیــبــه حامــد توجــه و انیــزد کــه پرن یحــدس مــ شــهیهم. مشــت شــده بــود شیپاهــا يرو

 .داد ینشان نم انیگونه عر نیتوجهش را ا چگاهیاما ه. دارد يا

 الیــخ یداشــت خــود را بــ یســع. آمــد رونیــاز اتــاق حامــد ب انیــکــه پرن دینکشــ قــهیدق بــه
 يلبخنــد. شــک نداشــت حامــد خــوب از خجــالتش در آمــده اســت  باینشــان بدهــد امــا شــک

ـ  رفتیپـذ  یمـ  يروز دیشـا . محو کـنج لـبش جـا گرفـت      نـد یبب شیرا در کنـار پسـرعمو   یزن
ـ   . اما حـاال نـه   داشـته  را فقـط در اطـراف خـود     شبـدعنق  يخواسـت پسـرعمو   یحـاال دلـش م
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ــدون ا. باشــد ــاقش بازگشــت  گــرانید نکــهیب ــه ات ــد ب ــبا. را متوجــه خــود کن ــ دی . دیکشــ یم
ــازار  انیــتقــال از م یبــا کمــ. و بــس نیطــرح بزنــد همــ دیــدانســت کــه با یفقــط مــ آشــفته ب

 قیــژســت جالــب ماهــک لبخنــدش عم دنیــبــا د. افــتیعکــس ماهــک و هــامون را  فشیکــ
وقـت   نکـه یبـدون ا . غـرق شـده بودنـد    شـگاه یآسا يشـلوغ بچـه هـا    عجمـ  انیـ در م. تر شـد 

ـ را از دسـت بدهـد بـوم و سـه پا     اش را بـه پـا کـرد و شـروع کـرد بـه طـرح زدن از چهـره          هی
ــامون  ي ــک و ه ــان ماه ــ. مهرب ــدگ   یم ــر زن ــاکم ب ــر ح ــت از جب ــاش بگر یخواس ــه  زدی و چ

ــار ــ  يک ــر از نقاش ــ. یبهت ــو  یب ــه قلم ــوم مــ  يرا رو شیوقف ــ یب ــش مــ  دیکش در . زد یو نق
ــ  اتــاقش کــه ــه ســمت در کش شــد، منتظــر آمــدن حامــد بــود امــا   دهیبــاز شــد نگــاه او هــم ب

 :زد و گفت يگمان لبخند یب. دیمادر را در قاب در د شیجا

 .دخترت چه کرده نیبب ایب ساراجون

ــ ســارا ــم دلنش ــ    ینیاخ ــا تحس ــاند و ب ــومش رس ــه او و ب ــود را ب ــاند و خ ــره نش ــر چه ــه  نیب ب
ــ ــایز ینقاش ــاالخر   يب ــت و ب ــم دوخ ــرش چش ــت ن دخت ــم طاق ــه ه ــوش  اوردی و او را در آغ

 :گرفت و گفت

 . یخوشحالم که باز سرحال هست زمیعز

 :و گفت دیغم خند یب بایشک

 مامان؟ یداشت کارم

 . شام آماده است زمیعز آره

اقـوامش دور   دنیـ بـا د . وسـت یپ نیریگذاشـت و بـه همـراه مـادر بـه سـا       شیرا سـرجا  قلمو
 لچـرش یدسـت پـدر، و   يبـا اشـاره   . تـر شـد   قیـ گـرم و پـر مهـر لبخنـدش عم     يسفره  کی

 .را به سمت او چرخاند و در کنارش جا گرفت

ــعود ــرا   مس ــه ب ــق و عالق ــا عش ــ  شیب ــذا کش ــت  دیغ ــابلش گذاش ــرحال  . و در مق ــاد و س ش
گــل نشســته بــود و  یتــ یحامــد آن ســوتر در کنــار تــ. تشــکر کــرد و مشــغول خــوردن شــد
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ــ شیهــم کــالم شــود غــذا یبــا کســ نکــهیبــدون ا  تشیباعــث عصــبان نکــهیاز ا. دخــور یرا م
ـ  گرید. شده بود شرمنده شد کـه خـورد بـا تشـکر از      قاشـق چنـد   دیکشـ  یبـه غـذا نمـ    لشیم

ـ  بغضـش گرفتــه بــود امــا  . گــل جمــع شـان را تــرك کــرد و بــاز بـه اتــاقش پنــاه بــرد   یتــ یت
کــاره اش  مــهین یاش اجــازه جــوالن ندهــد بــاز بــه ســراغ نقاشــ یبــه افکــار منفــ نکــهیا يبــرا

ــ میتصــم. رفــت ــد  نیداشــت هم ــامش کن ــ. امشــب تم ــس ب ــا را رو  یپ ــگ ه ــان رن هــم  يام
متوجــه گذشــت زمــان هــم  یغــرق کــارش شــده بــود کــه حتــ قــدرآن . و خلــق کــرد دیکشــ

 رونیــب يهمهــه و گفتگــو يصــدا دیــد یکــرد مــ یمــ زیــرا ت شیحــاال کــه گــوش هــا. نشــد
کـه شـش    دیرسـ  جـه ینت نیـ بـه ا  ينگاهش را بـه سـاعت دوخـت و بـا نابـاور     . قطع شده است

ــام رو  ــاعت تم ــ يس ــت  ینقاش ــرده اس ــار ک ــان مــ   . اش ک ــبح را نش ــه ص ــاعت س داد و  یس
ــوم را نداشــت  گــرید ــه ب هرچنــد تــالش مســتمرش جــواب . چشــمانش تــاب نگــاه کــردن ب

ــابلش    ــاال در مق ــود و ح ــداده ب ــابلو کی ــ يت ــنظ یب ــته  ری ــته   ياز دو فرش ــان و فرش مهرب
ـ . آمـد  یکوچک در اطـراف شـان بـه چشـم مـ      ییها از اتـاق خـارج شـد تـا هـم رفـع        صـدا  یب

صــدا بــه ســمت  یبــ. بــود هفــرو رفتــ یهمــه جــا در خاموشــ. بنوشــد یحاجــت کنــد و هــم آبــ
. کـه از اتـاق حامـد بـه گوشـش خـورد باعـث تـوقفش شـد          يزمزمـه ا  يرفت امـا صـدا   وانیا

ــه در اتــاق او نزد  يبــاز حــس کنجکــاو ــه ســراغش آمــد و خــود را ب ــب خــوب کــه . کــرد کی
ــا ــوش ه ــرا ت شیگ ــر زی ــاوک ــ يد از کنجک ــد مانیاش پش ــا. ش ــم ه ــت و  شیاخ ــم رف در ه

 .منصرف کرد مشیاو را از تصم انیپرن فیضع ياخواست به اتاقش بازگردد که صد

ــعل يبایشــک اون ــ لی ــوا   یچ ــه اش ه ــو هم ــدارم؟ ت ــن ن ــه م ــکبیاون ا يداره ک ــت و  يری دس
 .خب منم دخترعموتم حامد. يرو دار یپاچلفت

 . بدهد لیتوانسته بود به او لقب عل یچطور م انیبه چشمانش نشست پرن اشک

 .دیپر حشم حامد را شن يصدا

 .حرف زدنت باش مراقب
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 .یکن یم ياز اون طرفدار يهم دار طیشرا نیا يتو یحامد تو حت ینیب یم

 .کنه یفکر بد م یینجایا نهیب یم یکی. انیپرن رونیبرو ب ایب

توانسـت تصـور کنـد االن تـا چـه حـد        یدلـش قـرص شـد مـ     دیحامد را که شـن  یعصب يصدا
ــبان ــت یعص ــا  . اس ــرف ه ــم ح ــاال ه ــبح او و ح ــتباه ص ــپرن ياش ــود  انی ــرده ب ــفته اش ک . آش

 .نبود نیحقش ا. دلش به حال حامد سوخت

اونوقــت مــن چــرا  یکنــ ینمــ رونشیــاتاقــت ب ادیــم بایچطــور شــک. رم ینمــ رون،یــرم ب ینمــ
 برم؟ دیبا

بفهمـه،   یکـ یاگـه  . نـازتم بکشـم   يانتظـار دار بعـد   نجـا یا يوقـت شـب اومـد    نیـ نفهـم ا  آخه
 بکنم؟ یمن چه غلط

 . دیشن یرا م انیپرن ي هیگر زیر يصدا

ـ با گـه ید ؟ینـ یب یچـرا منـو نمـ   . دوسـتت دارم حامـد   من دوسـتت   یچکـار کـنم کـه بفهمـ     دی
 .دارم

ــنکــن پرن خــرابش ــو خــراب نکــن  يرابطــه . انی ــنم دوســتت دارم دخترعمــو. خــوب مون . م
 .برادر بزرگتر که خواهرکوچولوشو دوست داره هیمثل 

 .باعث شد نگاه وحشت زده اش را به اطراف بدوزد انیپرن غیج

  ؟يخوا یخوام چکار؟ بگو که تو هم منو م یم برادر

 ...رونیبرو ب ایب انیپرن

 .رم ینم يبه من عالقه دار ینگ تا

 .رمیتو بمون، من م باشه

 ...لیعل يسراغ اون دختر يبر يخوا یدونم م یمن که م. برو آره

ــش ــاه خ  دل ــت، نگ ــشیشکس ــا  س ــه پاه ــده اش را رو   شیرا ب ــت ش ــت مش ــت و دس  يدوخ
 .گذاشت شیپاها
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 ؟يدیفهم یبا من طرف لیعل یبهش بگ گهیبار د هی اگه

ــدم هــا يصــدا ــه راه . دیعقــب کشــ یکمــ دیتنــد حامــد را کــه شــن يق ــه راه پــس داشــت ن ن
فــک  يرو یکنترلــ چیهــ. را بــه او دوخــت ســشیدر اتــاق کــه گشــود شــد چشــمان خ. شیپــ

قـدم بلنـد    کیـ حامـد بـا   . يو دلخـور  هیـ پـر از گال . کـرد  یفقـط نگـاهش مـ   . لرزانش نداشت
 :آمد و گفت رونیاز اتاق ب

 ...دم یم حیمن برات توض... من

ـ  يدلســوز . را فــرو داد  بغضــش  بــا چشـــمان   انیــ آن هـــم حــاال کــه پرن  . خواســت  ینمـ
و آن را بـــه  لچـــریو يچـــرخ هـــا ينشســـت رو دســـتش. گســـتاخش بـــه او زل زده بـــود

ــت در آورد ــاه دل شکســته    نیدر آخــر. حرک ــات نگ ــا خــود دل   دیــحامــد را د يلحظ ام
بهـت و سـکوت حامـد بـه      انیـ کنـد و در م  ییشکسته تـر از آن بـود کـه بخواهـد از او دلجـو     

چـه   يفرامـوش کـرد بـرا    یآن قـدر غصـه بـر دلـش نشسـته بـود کـه حتـ        . اتاقش باز گشـت 
 . که در اتاقش باز شد دینکش قهیبه دق. آمده بود رونیاز اتاقش ب

 .يدینبود که تو د یماجرا اون. بدم حیبذار توض بایشک

 :به سمت او برگردد گفت نکهیا بدون

ــره ــر بهت ــب يب ــون پرن رونی ــچ ــ انی ــاورش م ــو  یب ــا دخترعم ــه ب ــتیعل يش ــر ل ــر و س يس 
 .يدار

 .یبود پر خشم و عصب ستادهیحاال در مقابلش ا. دیحامد را شن یتند و عصب يها قدم

 ؟یگفت یبگو چ گهیبار د هی

امــا او هــم . شــد آقــابزرگ یشــد، مــ یمــ یکــه عصــبان یوقتــ. دیترســ یرو مــ شیحامــد پــ از
 :و گفت اوردیکم ن

 ...رونیب برو

 :داشت بلند نشود گفت یکه سع ییخشم اما با صدا پر
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 .ستمیاگه تو رو درست نکنم که حامد ن من

ــه ا در ــش ب ــدل ــبان نی ــه عص ــاو خند تیهم ــ دی ــا ب ــاوت رو یام ــتف ــره   شی ــه ســمت پنج را ب
 :چرخاند و گفت

 .خوام بخوابم یم رونیب برو

 .را برنگرداند شیتا خروج کامل حامد از اتاق رو و

ــد صــبح ــا ســر درد ب ــاز خــواب ب يب ــ. شــد داری ــدو ســاعت هــم خواب یشــک داشــت حت  دهی
ـ از اتـاق کـه ب  . باشد بـود و   دهیـ خواب يمچالـه شـده کنـار بخـار    . حامـد شـد  آمـد متوجـه    رونی

ـ بـاز دلـش طاقـت ن   . سـراغش را نگرفتـه بـود    یبـود کـه کسـ    نجایا بیعج و بـه اتـاقش    اوردی
ــو  ــت و پت ــا احت شیبرگش ــرا آورد و ب ــم يرو اطی ــده   جس ــه ش ــ يمچال ــاهش  دیاو کش و نگ

ـ     تشیحـاال کـه عصـبان   . را به جـزء جـزء چهـره اش دوخـت     در  دیـ د یفـروکش کـرده بـود م
ـ را بـا هجمـه بـه حامـد تخل     رشیـ در واقـع حـس تحق  . تنـد رفتـه اسـت    یبرخورد بـا او کمـ    هی

ــا دقــت ب. کــرده بــود شــده بــود کــه ناگهــان چشــمان حامــد   قیــبــه چهــره اش دق يشــتریب
ــد و   ــوده ش ــاگش ــه او زل زد  ب ــب ب ــدر . تعج ــت و پا   کی ــر دو دس ــه ه ــانیلحظ ــم  ش را گ

 :و گفت دیکش شیپتو حامد بود که دست به نیاما باالخره ا. کردند

 .یمارو داشته باش يتو هوا نکهیدرد نکنه دخترعمو، مگر ا دستت

 یدانسـت چـرا مـ    یکـه بـه اتـاق او رفتـه بـود امـا نمـ        انیـ دلخور بود نه از حامـد، از پرن  هنوز
ــه جــا ــا پرن يخواهــد ب ــ. او را محاکمــه کنــد انیــبرخــورد ب  يحــرف دســتش نشســت رو یب

 .آمد و مانع رفتنش شد رونیپتو ب ریزاز  ياما حامد جلد. لچرشیچرخ و

 .بایشک بمون

 .انداخت و سکوت کرد ریحرف سرش را به ز یب. هنوز باز نشده بود شیها اخم

ــو  دختــر ــودم جل ــا يمگــه مــن بهــت نگفتــه ب ــ يکنجکــاو نی ــر . ریــمرزتــو بگ یب اون از دفت
 حاال خودت بگو با تو چکار کنم؟. شبتیاز فال گوش واستادن د نمیخاطراتم ا
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 :گفت يریشد و با جبهه گ شتریب شیها اخم

 ؟یافتیکه پس ن یگرفت شیپ دست

 . دیخند یپف کرده حامد م چشمان

. و مـــنم ســـرت داد زدم يدخترعمـــو کـــه بـــدون اجـــازه دفترخـــاطراتمو خونـــد بـــبخش
 .شدم یو منم عصبان يببخش که فال گوش واستاد

 :به او دوخت و گفتچشمان خندانش را  بایشک. هر دو لبخند بر لب داشتند حاال

 .کارم اشتباه بود ببخش

 .بود شیرا کج کرده بود و منظر ببخش پسرعمو سرش

ـ تـونم نبخشـم؟ امـا     یکنم آخه؟ مـ  چکارت چـون دفعـه   . تکـرار نشـه   گـه یباشـه کـه د   ادتی
 .ستیدر کار ن یبعد بخشش

بــه او هشــدار داد کــه مطمــئن  گوشــشینگــاه شــادش را بــه او دوخــت و بــا چشــمان باز بــاز
 لچــرشیو يبرافراشــته دســت رو ییبــا شــانه هــا. نباشــم خــواهم مــرد نیــش، مــن اگــر انبــا

 . داشت یبود حس خوب دهیبرد حاال که حامد او را بخش

 ...شبید بایشک

 :به سمت او برگردد گفت نکهیا بدون

 .بهت شک کنم دیبا يبد حیتوض يتو اگه بخوا. نده حامد حیتوض

ــمان ــگ قدرشناســ   چش ــد رن ــان حام ــت یمهرب ــا. داش ــه  نی ــک يجمل ــرور و   بایش ــه او غ ب
 .داده بود یبزرگ

 :رفت گفت یم وانیهمان طور که به سمت ا بایشک

 متوجه ماجرا بشه رختخوابتو ببر تو اتاقت یکس نکهیاز ا قبل
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ـ   لیـ از تحو یسـاعت  چند  یدنیـ ددیع يمثـل هـر سـال بـرا     بایگذشـت و حامـد و شـک    یسـال م
ـ بـا ا . فرزانه رفتـه بودنـد   داریبه د نبـود کـه مثـل پروانـه      يخالـه هـاجر   گـر یتفـاوت کـه د   نی

ــا خوشــرو شیدور مهمــان هــا ــذ ییبچرخــد و ب ــد ییرایاز آن هــا پ ــه  یپــس از ســاعت. کن ک
ــترشیب ــ  ش ــه دل تنگ ــو  یب ــاطرات  يادآوری ــتهخ ــپر گذش ــک  يس ــد و ش ــد، حام از او  بایش

ـ  يخانـه   یتـا سـر دوراهـ   . کردنـد  یخداحافظ ـ  یت کـه   یگـل بدرقـه شـان کـرد و بـا بغضـ       یت
ـ کـه د  یشـده بـود بـه خانـه بازگشـت و بـا اشـک        رشیـ از سر صـبح دامنگ  را تـار کـرده    دشی

ــود مشــغول جمــع کــردن ســفره   ــع يب ــ. شــد يدی ــادرش را   یســال نیاول ــدر و م ــود کــه پ ب
دلــش . دیــد ینمــ يدیــع يبــود کــه خــواهر و بــردارش را ســر ســفره  یســال نیاولــ. نداشــت

هـم خـون نبودنـد    . دل سـنگ شـان تنـگ شـده بـود      يدلـش بـرا  . ده بـود شان تنگ شـ  يبرا
 .بودند دهیاما در کنار هم بال

 ست؟یخونه ن یکس

 .را پاك کرد شیپنجره گذاشت و اشک ها يطاقچه  يها را رو یدست شیپ

 ؟يخونه ا فرزانه

ــا خوشــحال  شیاشــک جــا حــاال ــود ب ــه لبخنــد داده ب از اتــاق خــارج شــد و در گــرگ و  یرا ب
 يبـه ناگـاه سـو   . بـود زل زد  سـتاده یا اطیـ کـه وسـط ح   ییمش هـوا بـه سـمت مـرد بلنـد بـاال      

ـ ا. چشمانش رفـت   شیدسـت و پـا  . ینبـود جـز رئـوف    یبـود کسـ   سـتاده یا شیکـه روبـرو   نی
 :به سمت او برداشت و گفت یقدم یرئوف. را گم کرد

 باال؟ امیب یکن ینم دعوتم

 :رفت و گفت در هم شیها اخم

 نجا؟یا ياومد چرا

ــا ــت      ام ــل قام ــا در آورد و در مقاب ــش را از پ ــد کفش ــا آم ــه ه ــمت پل ــه س ــه ب ــدون مقدم او ب
 :و گفت ستادیفرزانه به پا ا
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 ؟یندادن با مهمون چطور برخورد کن ادتی ،یدنید دیع اومدم

 شـتر یرا ب شیاخـم هـا  . دختـر تنهـا   کیـ چشـمانش پـر از تمنـا بـود و او هـم       دیترس یاو م از
 . کرد

اومــدم بگــم . يبــه مــن بــد گــهیفرصــت د هیــتــا  نجــایتنــد رفــتم، اومــدم ا یلــیدونــم خ یمــ
 .خوام یمعذرت م

ـ . بـود  دهیترس یکیهمه نزد نیا از پـر خـواهش    يقـدم بـه عقـب برداشـت تـا نفـس هـا        کی
در . نبــود یوجــه راضــ چیکــه گرفتــارش شــده بــود بــه هــ یاز وضــع. او بــه صــورتش نخــورد

 .که آن را بدون فکر بر زبان راند دیبه ذهنش رس زیچ کیآن لحظه فقط 

 .کنم یمن دارم ازدواج م ره،ید یلیخ یمونیپش يبرا گهید

ــوف  نگــاهش ــاه رئ ــه نگ ــه ب ــه  یرا ک ــت از گفت ــ يدوخ ــود پش ــد مانیخ ــوف . ش ــه رئ ــرا ک  یچ
 :برداشت و گفت زیبه سمتش خ یهمچون ببر زخم

 ؟یگفت یچ تو

 :من کنان گفت من

 .مو بکنم یبذار زندگ... برو بهزاد نجایا از

ــ ــار یم ــت خرابک ــه اش او را ب   يخواس ــر جمل ــا ه ــا ب ــد ام ــت کن ــتریاش را درس ــتریو ب ش  ش
 یرئــوف. رفــت یاو، عقــب و جلــو مــ یدر چنگــال عصــبان شیبــازو. کــرد یمــ وانــهیو د يجــر

 :با خشونت به چشمانش زل زد و گفت

ـ  نکــهیا مثـل  ـ بهــت گفــتم؟  یرفتــه چـ  ادتی ــ  دمیشــا ای  یمــ یدارم باهـات شــوخ  يردفکـر ک
 ؟يدیبهت بخوره فهم يمرد چیدم دست ه یشده جنازه ات کنم اجازه نم. کنم

ــ. گرفــت یاش مــ هیــگر داشــت ــو رئــوف نیانتظــار نداشــت در اول را  نیخشــمگ یروز ســال ن
 :بر بخت بدش لعنت فرستاد و با بغض گفت. ندیدر مقابل خود بب

 . کنم یپس برو بذار زندگ. يدوستم دار یگ یمگه تو نم بهزاد
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ــ ــبان    یلیس ــه اوج عص ــت ب ــورتش نشس ــر ص ــه ب ــزاد ک ــ تشیبه ــرد یپ ــون  . ب ــه خ ــمان ب چش
 :منقبض شده گفت یبهزاد به او دوخته شد و با فک ينشسته 

ــ بگــو ــرا. یکــه دروغ گفت ــ  نکــهیا يبگــو ب ــ یمنــو از ســر خــودت وا کن ــه دروغ گفت  يدار یب
 .بگو. یلعنت یکن یازدواج م

 :و گفت دیکش ادیبر سرش فر تیآخر زد و با عصبان میاد به سهم مثل بهز او

کنـه بزنـه    یکـه گذشـته مـو چمـاق نمـ      یکـ ی. اومـده کـه از تـو مردتـره     یکی. ستیدروغ ن نه
 .که دوستم داره یکی. تو سرم

 :زل زد به چشمان سرخ او و محکم و قاطع گفت بعد

 .منم دوستش دارم که

حــاال بهــزاد هــم . خــتیبغــض داشــت امــا اشــک نر. خــورد یدوم را محکــم تــر از اولــ یلیســ
 :گفت دیکش یهمان طور که او را به درون اتاق م. زده بود ییحدس ها

 .ذارم یم دهیبه دل اون استاد اتو کش داغتو

ـ توانسـت اجـازه بدهـد ا    ینم بـا قـدرت   . کنـد  رشیـ حـد تحق  نیـ مـزاج تـا ا   یمـرد دمـدم   نی
ــازو ــرا از م شیب ــد او ب انی ــال قدرتمن ــچنگ ــ رونی ــچ   . دیکش ــل م ــر از قب ــفت ت ــزاد س ــا به ام

ــت ــتش را گرف ــرید. دس ــود  گ ــاده ب ــال افت ــه تق ــمگ . ب ــزاد خش ــه به ــ نیزورش ب ــ ینم . دیرس
ــالمــپ ا ينگــاهش ســر خــورد رو ــا ســرعت دســ وانی گذاشــت و آن را  دشیــکل يرو تو ب

المــپ حســاس  نیــخــاموش بــودن ا يدانســت احســان چقــدر رو یخــوب مــ. خــاموش کــرد
 :خود را ببازد گفت نکهیاما بدون ا دیلرز یم شیصدا. کرد یم يکار دیبا. است

 ؟یکن یم یچه غلط يدار یدون یم چیه. یول کن وحش دستمو

بــاز  يدر قمــار عشــق فرزانــه را باختــه بــود و حــاال بــرا. بــود دهیبــه جنــون رســ ایــگو بهــزاد
بـود کـه او را بـه     نیـ تمـام تالشـش ا  . دسـت بزنـد   ياش حاضـر بـود بـه هـر کـار      يریپس گ

امــا بــاالخره بهــزاد بــا . شــد یمــانعش مــ یســتادگیکــه فرزانــه بــا ا یتالشــ. درون اتــاق ببــرد
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ــه درون   ــه اش او را ب ــاقزور مردان ــت      ات ــرش بس ــت س ــدت پش ــا ش ــرد و در را ب ــرت ک پ
ــور ــدا  يط ــه ص ــه فرزان ــتن ش يک ــهیشکس ــن ي ش ــ يرو. دیدر را ش ــا   نیزم ــود و ب ــاده ب افت

شـان و عکـس پـدر     يدیـ ع يسـفره   يرو دیدسـتش رسـ  . رفـت  یدست و پا عقـب عقـب مـ   
 يعکــس پــدر و مــادر فرزانــه ثابــت مانــد و بــرا       يرد نگــاه بهــزاد هــم رو  . و مــادرش

ـ از آن هــا شـرم داشـت کـه ا    ایـ گو. انـداخت  ریـ بـه ز  اسـرش ر  یلحظـات  گونـه دخترشــان   نی
ــت    ــه اس ــد گرفت ــت و لگ ــاد مش ــه ب ــر . را ب ــد و س ــه تن ــوش   عیفرزان ــس را در آغ ــاب عک ق

 :و گفتگرفت 

 ؟یچکار کن يخوا یم

ــگو بهــزاد ــ  ای ــه آخــر خــط رس ــ  دهیب ــا چشــمان خ ــه ب ــود چــرا ک ــالیو است سیب ــاهش  ص نگ
 :او نشست و گفت يروبرو

 .یخوام مال من بش یم. خوام تورو مال خودم کنم یم

ــه نما يتــرس در جــزء جــزء چهــره   حــاال ــفرزان ــود انی ــ گــریحــاال د. ب ــت  یخــوب م دانس
ــا افتــاده بــود گــرید. ســتیهمــه خشــونت چ نیــقصــد بهــزاد از ا ــا بغــض و . بــه دســت و پ ب

 :اشک گفت

 .به من نداشته باش يکنم کار یم خواهش

ـ  امـا  او شـد قـاب عکـس پـدر و مـادرش را بـه سـمت او گرفـت          يمتوجـه نگـاه پرتمنـا    یوقت
 :و گفت

 ؟یلعنت یبه دخترشون دست دراز کن نایا يجلو شهیروت م چطور

ــه و عصــبان بهــزاد ــ یکالف ــاب عکــس را از دســتان او بق ــ رونی ــه گوشــه ا دیکش ــرت  يو ب پ
ــا شکســتن کورســو  نــگیریج يصــدا. کــرد فرزانــه در هــم  دیــام يشکســتن قــاب عکــس ب

 .دیکاو یفرزانه را م يوحشت زده  يحاال نگاه جستجوگرش چهره . ختیآم

 .ینشو عوض کیمن نزد به
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ــ حــاال ــا هــر خ   کی ــود و ب کــه  يزیــپوزخنــد مســخره کــنج لبــان بهــزاد جــا خــوش کــرده ب
 .رفت یداشت او هم به سمتش م یفرزانه به عقب بر م

ــ ــو  یلعنت ــت ــ ،یروز دوســتم داشــت هی ــون یچطــور م ــه  یت ــد گــهید یکــیدل ب ــم اون  ؟يب اون
 !دونه یعرضه که فرق دست راست و چپشو نم یاستاد ب

 :دیکش ادیخشم بر سرش فر با

 ...ورد احسان درست حرف بزنم در

. بـدل شـد   يدیـ بـه نـا ام   زیـ ن دشیـ نـام احسـان از زبـان فرزانـه همـان تـه مانـده ام        دنیشن با
 دهیــفرزانــه پر. دانســت کــه فرزانــه را هرگــز بدســت نخواهــد آورد یخــوب مــ گــریحــاال د

ــود ــر شــانه  دهیــدســتانش پر ياز رو. ب ــود و ب ــود گــرید يمــرد يب چشــمانش از . نشســته ب
 .رنگ نگاهش بود نیانتقام پررنگ تر الشد و حا یعشق هم ته يهمان ته مانده 

 ...ذارم فرزانه یبه دلش م داغتو

 . برد ورشیبلند به سمتش  زیخ کیبا  و
 
ـ  يدیـ ع يکـه از پشـت سـفره     یدستان با ـ کاو یرا م شـان را   يخـور  وهیـ م فیـ ظر يچـاقو  دی
ــ یتاخ رئــوفو در مقابــل چشــمان گســ افــتی ــدامش را م ــکاو یکــه ان ســتبر کــرد و  نهیســ دی

 :گفت

 .کشم یخودمو م یبش کیبه من نزد گهیقدم د هی اگه

 .زند یرا نباخت مطمئن بود فرزانه بلوف م خود

 . بده به من فرزانه اونو

ــ ــ یوقت ــ  چیه ــس العمل ــاز او ند یعک ــا  دی ــدان ه ــده اش را رو  يدن ــل ش ــرد و   يقف ــم فش ه
 :دیغر

 .یخوام مال من بش یندارم فقط م تیسختش نکن، کار برام
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ـ از چ. بغـض فرزانـه شسـکت و بـه هـق هـق نشسـت        باالخره رشـد   یکـه در ذهـن رئـوف    يزی
ــود ت ــاه نمــ. پشــتش گرفــت ي رهیــکــرده ب ــا او هــم کوت ــا. آمــد یام  ســتادهیا شیآبــرو يپ

 :مچ دست راستش گذاشت و گفت يدرنگ چاقو را رو یب. بود

 ؟یفهم ینم دوستت ندارم چرا من

 .به او فهماند که کار از دوست نداشتن گذشته است یرئوف پوزخند

 .یشیبهم عالقه مند هم م يپابندم شد یوقت

 :شد و با نفرت نگاهش کرد و گفت يجار شیها اشک

 .روم نهیدست هرزت بش نکهیشرف داره به ا رمیمن اگه بم. یهست یعوض هی تو

 . ضعف روحش ينقطه  يشته بود روباز دست گذا. اش کرده بود یعصبان باز

کــنم کــه تــا ابــد پــام  یمــ يحــاال کــار. یدوســتم داشــته باشــ دیــبا. یلعنتــ يدوســتم دار تــو
 .زتیهمه چ یمثل اون مادر ب یشیم یکیکنه  ینم یتو که فرق يبرا. یبمون

بلنـد بـه سـمتش     زیـ خ کیـ آورد و بـا   رونیـ را بـا خشـونت از تـن ب    شیرا گفـت و پـالتو   نیا
بــه چشــمان  یرئــوف ينگــاه بهــت زده . فرزانــه و چــاقو بــا هــم بلنــد شــد غیــج. بــرد ورشیــ

 .که لرزان چاقو را رها کرد یآرام فرزانه بود و دستان

 .وونهید يدختر يکرد چکار

 :دینال دهیرمق و نفس بر یب

 ...حفظ کردم...دوستش دارم ... که... یکس... یکس... يبرا... خودمو

 یخـون بـا شـتاب از دسـتش مـ     . همـوار شـد   يدیـ ع يسـفره   تمام شـده نشـده کنـار    حرفش
ــ ــ    دیجوش ــل م ــر از قب ــراب ت ــالش را خ ــرد یو ح ــوف. ک ــو زد و   یرئ ــارش زان ــتپاچه کن دس
 :گفت

 ...احمق يبود که کرد يچه کار نیآخه ا... چشماتو بازکن فرزانه
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ـ   گنیهـر لحظـه سـن    شیهـا  پلک بـزرگش بـود    تیـ موفق يایـ کـه گو  يشـد و لبخنـد   یتـر م
 دیقـاب عکـس پـدر و مـادرش رقصـ      ينگـاهش رو . هنوز کـنج لـبش جـا خـوش کـرده بـود      

 :لب زمزمه کرد ریو ز

 .شتونیپ امیم دارم

ـ    يصدا  ادیـ خواسـت بـا تمـام وجـود فر     یدلـش مـ  . دیشـن  یهق هق بهزاد را کنـار گوشـش م
 .شتندا یتمام ایگو یرئوف ياما التماس ها. خود دور کند یبزند و او را از حوال

دوســتم  یخواســتم بترســونمت تــا بگــ یبــه خــدا فقــط مــ... مــن غلــط کــردم... ریــنم فرزانــه
 ...يدار

 :نفسش هم بلند شد مهیداد ن. فرزانه رفت يکه به سمت بازو دستانش

 ...من دست نزن به

کنـارش نشسـته بـود و از تـرس فرزانـه جـرات       . شـد  یمـ  شـتر یهـر لحظـه ب   یهـق رئـوف   هق
 .دست زدن به او را نداشت

 ...برو... نجایاز ا... از... برو

. زد و بـا شـتاب او را تـرك کـرد     شیبـه پـالتو   یتعلـل نکـرد و چنگـ    گـر یاخطـار فرزانـه د   با
جهـش بلنـد از    کیـ نتوانسـت بنـد کفشـش را ببنـدد و بـا       یآنقدر دسـت پاچـه بـود کـه حتـ     

ــ  يرو تنومنــد  يبرنداشــته بــود کــه تنــه بــه تنــه مــرد شــتریچنــد قــدم ب. دیــپر نییا پــاپلـه ه
ــ . شـد  دهیکـه بــر صـورتش پاشــ   يخـورد و نــور  را  شیتوانسـت مــرد روبــرو  یحــاال خـوب م

 ي قــهیدرنــگ  یاحســان بــ  نیدســتان خشــمگ . دیــبار یاز چشــمانش آتــش مــ  . نــدیبب
 :را گرفت و گفت شیپالتو

 ؟یکن یم یچه غلط نجایا

ــوف امــا اش جــدا کــرد  قــهی يبــا وحشــت و اضــطراب دســتان قدرتمنــد احســان را از رو  یرئ
 :شد با بغض گفت یو همان طور که از او دور م
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 .خواستم ینم... کنم تشیخواستم اذ ینم من

افتـاد و بـا تمـام قـوا بـه سـمت        نیاز دسـتش بـه زمـ    یچـراغ دسـت   ،یاعتراف رئـوف  دنیشن با
آخ  نکــهیافتــاد امــا بــدون ا نیکــه دوبــار بــه زمـ آنقــدر عجلـه داشــت  . دیــفرزانــه دو يخانـه  

ــبگو ــتاب رو  دی ــا ش ــت و ب ــا يبرخاس ــپر وانی ــارش ا. دی ــاول ک ــه کل نی ــود ک ــب ــرق را  دی ب
ـ ا. بزند ـ  يهـا  نفـس کوچـک شـان کـه روشـن شـد       وانی ـ  یپ اش را کنتـرل کـرد و بـه     یدر پ

 دیـ در اتـاق خـون بـه صـورتش دو     يشکسـته   ي شـه یبـرد و بـا نگـاه بـه ش     ورشیـ سمت در 
ــا ــ و ب ــربه  کی ــود  يض ــم در را گش ــگو. محک ــ ای ــمش را رو   یم ــام خش ــت تم در  يخواس

ـ . کنـد  هیـ نگون بخت تخل . بـه فرزانـه نگـاه کنـد     دیترسـ  یبـار مـ   نینخسـت  يبـرا . دیترسـ  یم
 یمــ ینیســنگ شیکــه بــرا یبــا بــدن. دیترســ یمــ نــدیبب شیکــه ممکــن بــود روبــرو يزیــاز چ

ــا د  ــ دنیــکــرد قــدم در اتــاق گذاشــت و ب ــه خــودش را   یجســم ب حــال و غــرق خــون فرزان
 دنیــاز د. شـوکه شـده بـود   . خـود را بـه او رســاند و کنـارش زانـو زد     زانیـ افتـان و خ . باخـت 

دســتش نشســت . شــده بــود کهشــو دیــغلط یکــه در خــون خــود مــ بیــو نج بــایز يفرزانــه 
 :دیصورت فرزانه و با ترس نال يرو

 ...فرزانه

ــاه  ،ينــه لبخنــد  ،ییصــدا نــه ــه نگ ــد او را در آغــوش   نکــهیبــدون ا. ین در اراده اش باش
 :دیو نال دیکش

 ؟یفهم یفرزانه، م يبر يحق ندار ،يتنهام بذار يندار حق

ــت ــ  دس ــورتش کش ــه ص ــا د دیب ــو ب ــود  دنی ــه کب ــرخ و روب ــورت س ــوبش  يص ــر محب دخت
 :هم فشرد و گفت يرا از خشم رو شیدندان ها

 ...کشمت بهزاد یخدا قسم م به

ــ  از ــوز خــون م ــتش هن ــبا. دیجوشــ یمــچ دس ــار دی ــ يک ــار   یم ــرتش را کن ــم و نف کــرد خش
ــد   ــراف چرخان ــه اط ــم ب ــت و چش ــ. گذاش ــچ نیاول ــه در نزد يزی ــیک ــاش د یک ــتمال  دی دس
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ـ    يسفره  ـ  ییخودنمـا  يدیـ ع يبـود کـه کـنج سـفر     ییبـا یز یگـل دار سـرخ آب ـ . کـرد  یم  یب
دانســت از کجــا  ینمــ هکـ  یدرنـگ آن را برداشــت و دور مــچ غــرق خـونش بســت و بــا تــوان  

جــان فرزانــه را در آغــوش گرفــت و بــا شــتاب از خانــه خــارج  یبرخاســت و جســم بــ تــهافی
ــاب. شــد ــتان، در نخســت  یدر آن شــب مهت ــرد کوهس ــو جســم ن  نیو س ــان  مــهیروز ســال ن ج

ــود و بــرا دهینفســش را در آغــوش کشــ مــرد . زد یمــ يزنــده نگــه داشــتنش بــه هــر در يب
غـرور مردانـه اش را کنـار گذاشـته بـود      . اشـک داشـت   امـا مـرد بـود   . بود امـا بغـض داشـت   

ــ ــا مــ یو ب ــ. ســتیگر یاب . اســت دهیــدر خــون خــود آرم یدانســت او از چــه زمــان ینمــ یحت
ــیخ ــاق یل ــ  یاتف ــه خاموش ــد   یمتوج ــا غرولن ــود ب ــده ب ــده و آم ــه اش ش ــقانه او را  يخان عاش

ــد هم ــا يخــدا آن المــپ رو ي شــهیمجــاب کن او  ي انــهخ ییروشــنا. را روشــن بگــذارد وانی
 شیپاهــا یبــه خســتگ یحتــ نکــهیبــدون ا دیــدو یمــ. شــد یدلــش مــ ییباعــث روشــنا ایــگو
خـورد امــا بـا مکافــات    يســکندر يبــود کـه چنــد بـار   ادیـ سـرعتش آنقــدر ز . بدهــد یتـ یاهم

ــ دنیــدو قــهیتعــادلش را حفــظ کــرد و پــس از چنــد دق  ریــنفــس گ يامــان در بــرف هــا یب
ــ  ــه رس ــه خان ــاده ب ــدون ا. دیج ــهیب ــ نک ــه ا یحت ــ  يلحظ ــد راه ــگ کن ــگیپارک یدرن ــد و  ن ش

 .کرد بشیدست در ج. خواباند بلشیعقب اتوم یصندل يجان او را رو مهیجسم ن

 ...سوئچ... سوئچ

ــا ــا شــتاب از اتوم دیــفرمــان کوب يدســتش را رو تیعصــبان ب خــارج شــد و همچــون  بــلیو ب
ر پـدال گـاز فشـا    يرو یبـا چنـان قـدرت    بـل یباد بـا سـوئچ بازگشـت و بـا روشـن کـردن اتوم      

چشــمانش را گرفتــه  يخــون جلــو. ســخت بــه جلــو پرتــاب شــد یبــا تکــان نیآورد کــه ماشــ
رانــد و گهگــاه  ینبــود مــ ییروســتا ادهعنــوان مناســب آن جــ چیکــه بــه هــ یبــود و بــا ســرعت

ـ    سـش ینگـاه خ  ـ ام. چرخانــد یرا بـه پشــت سـر م خـورده باشـد امــا    یداشـت فرزانـه تکــان   دی
ــه رو  ــور ک ــان ط ــندل ياو را هم ــو یص ــده ب ــخوابان ــاموش  ید ب ــت و خ ــتیحرک ــش . اف بغض
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ــتریب ــا ش ــد و پ ــ شیش ــ شیرا ب ــ   يرو شیاز پ ــق هق ــا ه ــار داد و ب ــاز فش ــدال گ ــه  یپ مردان
 :گفت

ـ مـن تـازه پ   ،ينکنه تنهـام بـذار   ار،یطاقت ب فرزانه ـ ا. کـردم  داتی ـ   نی انصـاف نبـاش    یقـدر ب
 .نرو تنهام نذار. میدیکنار هم بودن و نچش يما هنوز مزه 

ــدون ــهیا ب ــا  نک ــانه ه ــد ش ــ يدر اراده اش باش ــه اش م ــلرز یمردان ــا  دی ــش فض ــق هق  يو ه
نفــس  افتنــدی ییکــه رهــا ییروســتا یخــاک ياز جــاده . را پــر کــرده بــود لشیکوچــک اتــومب

ـ  فلــک زده اش  يایــکــرد و زانت یپـدال گــاز خــال  يو هرچــه قــدرت داشــت رو دیکشــ یراحت
ــد   ــده ش ــا کن ــک از ج ــون موش ــ . همچ ــد م ــ   یب ــم م ــودش ه ــد، خ ــا در آن  دان یران ــت ام س

ربـع  . فکـر کنـد   گـران یحقـوق د  تیـ توانسـت بـه رعا   یکه نفسـش در خطـر بـود نمـ     طیشرا
ــاعت ــل   یس ــد در مقاب ــبع ــبانه روز  کی ــاه ش ــرد  يدرمانگ ــز ک ــدا. ترم ــج يص ــت غی  کیالس

ــا پ. آن قــدر گــوش خــراش بــود کــه نگــاه رهگــذران را بــه خــود جلــب کــرد  شیهــا  ادهیــب
و  بیــبــدون توجــه بــه نگــاه عج. رنــگ بهــت گرفتــه بــود شــدنش حــاال نگــاه اکثــر عــابران

ــغر ــا بی ــه را ب  يآدم ه ــاز کــرد و فرزان ــب را ب ــاطــرافش در عق ــا رونی ــه ه  يآورد و راه پل
از عــابران کــه او را بــه خــود  یکــی يگرفــت و بــه صــدا شیدرمانگــاه کوچــک شــهر را در پــ

 .نشان نداد یتوجه زیخواند ن یم

 .سوئپتو از روش بردار ایبه امان خدا؟ الاقل ب یطور گذاشت نیهم نتویآقا، ماش آقا،

بــا ورود بــه ســالن . داشــت یتــیچــه اهم نشیداد ماشــ یداشــت فرزانــه را از دســت مــ یوقتــ
 :لرزان و ملتمس گفت ییانتظار کوچک درمانگاه با صدا

 ...دیلطفا کمکم کن ست؟ین نجایا یکس

شـب بـه سـالن آمدنـد و بـا       کیداد نسبتا بلنـد او چنـد پرسـتار و تنهـا پزشـک کشـ       يصدا با
ـ کـه گو  یو قـامت  سیخـ  یبـا چشـمان   يمـرد  دنید  مـه ین يو دختـر  دهیـ بـزرگ خم  یاز غمـ  ای
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ــرا  ــت و پا یلحظــات يجــان در دســتانش ب ــد شــانیدس ــم کردن ــر . را گ ــس از کس ــا پ از  يام
 :و گفت ددکتر جوان با شتاب به سمت احسان آم هیثان

 ...من پزشکم دیباش خونسرد

 .ه را گرفتبا شتاب نبض فرزان و

 :و لرزان گفت یبغض ییبا صدا احسان

 است مگه نه؟ مگه نه؟ زنده

ــا اخــم هــا دکتــر ــده  ییب ــرا يکــه نشــان دهن ــود  ي نــهیمعا يدقــت و تمرکــزش ب فرزانــه ب
 :گفت

 ...دیباش آروم

 :به خود فشرد و گفت شتریرا ب فرزانه

 .دیکن کمکش

 .اون تخت يبذارش رو ایب

 شیـ فرزانـه را رو  اطیـ کـه درش بـاز بـود روان شـد و بـا احت      یاشاره دکتـر، بـه سـمت اتـاق     با
 :گذاشت و گفت

 ...کنم یخواهش م ره،یبم دینذار

ــا اشــاره بــه . بــود مستاصــل از پرســتاران از او خواســت بــه حــال و روز احســان  یکــیدکتــر ب
پرســتار جــوان بــه . بــه ســراغ فرزانــه رفتنــد گــریبــه کمــک دو پرســتار د زیــبرســد و خــود ن

 :سرو وضع نا مناسبش گفت دنیسمت احسان رفت و با د

 ...رونیب میبر دییایب لطفا

 :پلک بزند گفت نکهیاحسان بدون ا اما

تکــون  نجــایتــا مطمــئن نشــم حــال فرزانــه ام خوبــه از ا. خــورم یتکــون نمــ نجــایمــن از ا نــه
 خورم ینم
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ـ بهتـره بر . کنـه  یبـه فرزانـه تـون نمـ     یکمکـ  چیهـ  نجـا یشما ا موندن ـ  دی ـ  هی بـه صـورت    یآب

 . تا حال تون بهتر بشه دیتون بزن

ــده  سیخــ نگــاه ــ يو درمان ــه ســمت او چرخ یاحســان از جســم ب ــه ب فقــط . دیــهــوش فرزان
ــج و درمانــدگ ینگــاه. نگــاهش کــرد ــرا. یاز ســر رن ــ نکــهیا يپرســتار جــوان هــم ب از  شیب

پلـک بزنـد    نکـه یبـدون ا . مـرد دل شکسـته را خـون نکنـد از اتـاق خـارج شـد        نیـ دل ا شیپ
خــود  یهمــان پرســتار را در حــوال ياکــه صــد. بــه تــالش پزشــک و دو پرســتار زل زده بــود

 .دیشن

 ...آقا

 :دیو دلخور برگشت و به پرستار نگاه کرد و نال کالفه

 .خورم یتکون نم نجایمن از ا دیقدر زجرم ند نیکنم ا یم خواهش

ــتار ــد پرس ــب او        يلبخن ــمان متعج ــل چش ــوئچ را در مقاب ــاند و س ــب نش ــر ل ــبخش ب آرام
 :گرفت و گفت

 .براتون ارمیداد تا ب ییآقا هی نویا

ــد ــوئ      يلبخن ــرد و س ــت دراز ک ــت و دس ــش بس ــانش نق ــر لب ــزون ب ــتان او  چیمح را از دس
ــرا گــریپرســتار هــم د. لــب تشــکر کــرد ریــگرفــت و ز ــد و ب ــه همکــارانش  ينمان کمــک ب

ــتاف ــ. تش ــاعت مین ــ یس ــه    یم ــال معالج ــر در ح ــه دکت ــد ک ــود  يش ــه ب ــام آن . فرزان در تم
ــه تکــان نخــورد ياز رو يلحظــات نگــاه منتظــرش لحظــه ا  ــود هفرزان ــاز همــان پرســتار . ب ب

 :داده بود به سمتش آمد و گفت يکه او را دلدار

 .دیستادیطور سرپا ا نیساعته که هم کیاالن  د؟یشد ریمگه از جون تون س شما
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 نیـ بـا ا . اش بـود  یاز وضـع بـد جسـمان    یاش نشسـته بـود کـه حـاک     یشـان یبـر پ  يسرد عرق
پرســتار . بــه راهــرو بــرود یمحــال بــود حتــ. حــال محــال بــود از کنــار فرزانــه تکــان بخــورد

 :بر لب نشاند و گفت يلبخند دیآ یمرد محکم بر نم نیاز پس ا دید یوقت

ــران ــ نگ ــه د،ینباش ــالش خوب ــون ز. ح ــخ ــت داده  يادی ــع   از دس ــر رف ــکر خط ــدارو ش ــا خ ام
 .شده

ــرا یاطالعــات پزشــک يســر کیــزد و  یهمــان طــور حــرف مــ او . کــرد یعنــوان مــ شیرا ب
چنـد لحظـه    نیکـه تـا همـ    يحـال مـرد  . کـرد  یوجـه حـال احسـان را درك نمـ     چیبـه هـ   ایگو
داشــت در  ازیــکــه ن ياش را از دســت داده اســت، مــرد یکــرد زن زنــدگ یفکــر مــ شیپــ ي

ــ  کیـ آغـوش    يبـه دلـش راه بدهــد رو   شـک  يلحظــه ا نکـه یبـدون ا . ردیـ آرام بگ یمـرد کم
 .دیمردانه اش لرز ياش را بر خاك گذاشت و شانه ها یشانینشست و پ نیزم

 ...شکرت... شکرت ایخدا

 یفرزانـه تـا چنـد قـدم    . اوردیـ شـکر بجـا ب   يحـق داشـت کـه سـجده     . دیـ داشت کـه بگر  حق
کــه بازگشـته بـود؟ هرچــه کـه بــود    دلــش بـه چـه خــوش بـود    . مـرگ رفتـه و بازگشــته بـود   

 .احسان را به هق هق وا داشته بود

 .نظر گرفته بود ریرا ز بشیو غر بینگون بخت با وحشت، او و رفتار عج پرستار

 شما حالتون خوبه؟ آقا

بـود و قـامتش بـاز     دهیخبـر خـوب شـن   . قامـت راسـت کـرد    گـر ید يبه خود داد و بـار  یتکان
دش را بـه پرسـتار متعجـب و بهـت زده دوخـت و      امـا شـا   سیچشـمان خـ  . راست شـده بـود  

 :گفت

 نمش؟یتونم بب یم

 .زد یپرستار هم لبخند م حاال

 .دیایب همراهم
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ــون ــرک همچ ــدم     یپس ــد ق ــاد و در چن ــه راه افت ــتار ب ــر پرس ــت س ــنو پش ــرف ش ــت  یح تخ
مطمــئن و  یاو را چــک کــرد و بــا نگــاه میــعال گــریبــار د کیــدکتــر . ســتادیفرزانــه بــه پــا ا

 :گفت روزمندیپ

 .سخت برگشت یلیخ. بود که زنده موند ارشی شانس

فرزانــه دوختــه شــد و  ي دهیــزرد و رنــگ پر ياحســان بــه چهــره  یو نــوران سیخــ چشــمان
 :لب زمزمه کرد ریز

 .چشم انتظار داره نجایدونست ا یمن م زیعز آخه

ــبش نمــ لبخنــد ــر نمــ يرفــت و نگــاه از چهــره  یاز ل  گــرید يبــار ایــگو. گرفــت یفرزانــه ب
. کــرد یارزشــمند نظــاره مــ يفرزانــه را همچــون گــوهر. اش بازگشــته بــود نهینفــس بــه ســ

 يا قــهیدق. را بــه احسـان گوشــزد کـرد و رفــت   ییهـا  هیبـا رفــتن دکتـر همــان پرسـتار توصــ   
ــ ــره   یم ــه چه ــرپا ب ــه س ــ يشــد ک ــود هاو زل زد یاخم ــه د . ب ــودش را ک ــورت کب ــص ــاز  دی ب

حسـاب   هیتسـو  يبـرا . هـم فشـرد   يخـونش بـه جـوش آمـد و فـک مبقـبض شـده اش را رو       
ــدازه    ــه ان ــزاد ب ــا به ــاف يب ــاال با  یک ــت ح ــت داش ــوق ــ  دی ــه م ــار فرزان ــد و از او  یدر کن مان

. کــه بــه پــدرش آقــاغفور داده بــود یقــول. کــرد یبــاارزش مراقبــت مــ یئیشــ کیــهمچــون 
ــدش عم ــلبخن ــر قی ــه        ت ــادر فرزان ــدر و م ــل پ ــه در مقاب ــرد ک ــکر ک ــدا را ش ــاز خ ــد و ب ش

ــا د. نشــده اســت اهیشــرمنده و روســ ــب ــ ينفــس هــا دنی ــ یپ ــه   یدر پ ــاز اشــک ب ــه ب فرزان
ــان . چشــمانش نشســت ــان نکــرد و تک ــادش را پنه ــد ش ــتش   یلبخن ــار تخ ــود داد و کن ــه خ ب

ــه ک  ــون ي ســهینشســت و نگــاهش را ب ــا  یخ ــه رگ ه ــه ب ــاره دا یاو جــان يک ــود زل  دهدوب ب
ــ ــس عم ــودگ قشیزد و نف ــا آس ــب یرا ب ــره   رونی ــه چه ــتاد و ب ــش زل  يفرس ــ. زدآرام  یحت

کــه در تمــام لحظــات  یخواســت؟ زنــ یچــه مــ گــرید. داد یدر خــواب هــم بــه او آرامــش مــ
ــوج ــدگ   یم ــه او و زن ــش را ب ــاش تزر یاز آرام ــ قی ــرد یم ــتان او را   . ک ــه انگش ــتش ک دس

گـرم بـودن دسـتان او دلـش      نیهمـ . رتـر تـر شـد و چشـمانش پ    قیـ لمس کرد لبخنـدش عم 
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کــه ممکــن بــود رخ بدهــد هنــوز بــر  یاز اتفــاق. دیجوشــ شیرا قــرص کــرد و بــاز اشــک هــا
همــان  یقیدقــا. بــود ســتهیاش گر یاز تمــام لحظــات زنــدگ شیامشــب بــ. دیــلرز یخــود مــ
دســت او  يلحظــه ا یحتــ نکــهیصــدا و صــم بلکــم در کنــار تخــتش نشســت بــدون ا یطــور بــ

فرزانــه بــاز آن اتفاقــات شــوم  یبــا رهــا کــردن سرانگشــتان رو بــه گرمــ ییگــو. را رهـا کنــد 
ــ ت ــرار م ــد یک ــ. ش ــ یم ــ . دیترس ــدر و منطق ــان مقت ــ  یاحس ــب ب ــان  شیامش ــر زم ــ یاز ه  یم

ـ مـادرش با . داد یساعت از نـه گذشـته بـود کـه بـه خـود تکـان       . دیترس . خـورد  یقـرص مـ   دی
ــ دیــبا ــد کــه پســرش عاشــق شــده ا  یقرصــش را م فرامــوش . ســتخــورد تــا فرامــوش نکن

بـه   ینگـاه طـوالن   کیـ ز بـا  بـا . عروسـش را بـه خانـه خواهـد آورد     ينکند که پسرش بـه زود 
ـ یب يفرزانه برخاسـت و از اتـاق خـارج شـد و بـه محوطـه         یدرمانگـاه رفـت و بـا گوشـ     یرون

ــد    ــرفتن ش ــماره گ ــغول ش ــدا   . اش مش ــوق ص ــد ب ــس از چن ــک  يپ ــاد ش ــش  بایش در گوش
 .دیچیپ

 ...دکتر، پارسال دوست امسال آشنا سالم

ـ با. او خنـده اش گرفـت   یهمـه سـرحال   نیا از ـ را  زهـا یچ یلـ یخ بایاز شـک  دی ـ  ادی . گرفـت  یم
 :لبخند باز مهمان لبانش شد و گفت. او سر ذوق آمده بود ياز صدا ایگو

 خانم جوان؟ یفتیکه پس ن یگرفت شیروستا، دست پ گوشیسالم، دختر باز کیعل

 .دلش را قرص تر کرد بایشاد شک يخنده ها يصدا

 د؟یداشت يمن کار با

 .متعصبت حرف بزنم يخوام با اون پسرعمو یم بله

 :گفت یکه م ییبلند شد و پس از آن صدا بایشک يخنده  يصدا باز

 .کنم یم یپس من خداحافظ باشه
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حامــد در  يکــه صــدا دینکشــ قــهیبــه دق. کــرد و منتظــر آمــدن حامــد شــد یاو خــداحافظ بــا
از آن  يزیــکوتــاه کــه خــودش هــم چ یســالم و احــوال پرســ کیــو پــس از  دیــچیگوشـش پ 

 :گفت اوردیسر در ن

 یتــون یمــ. قــرص بخــوره هیــ گــهیســاعت د مینــ دیــمــادرم با. زحمــت بــرات دارم هیــ حامــد
 ؟یلطفو در حقم بکن نیا

ــدا ــش پ  يص ــاز در گوش ــد ب ــاد حام ــچیش ــه ا دی ــو ب ــیاند نی ــا دیش ــرعمو  نی ــو پس دخترعم
 .خندند یچقدر شکل هم م

ــه ــ هم ــک    نیاش هم ــه ش ــون؟ باش ــان ج ــود احس ــه رو مــ  بایب ــه ات   یو فرزان ــتم خون فرس
 خوبه؟

 :تقال افتاد و گفت به

 .حامد، قطع نکن، صبرکن حامد،

 .دیخواهد بگو یحرف منتظر بود بشنود او چه م یحامد ساکت و ب حاال

 .با منه فرزانه

شـک نداشـت حامـد خـوب      گـر یحـاال د . دیشـن  یحامـد را خـوب مـ    یعصـب  ينفس ها يصدا
حامـد بـر    يدر افکـار خـود بـود کـه صـدا     . فرزانـه را پـر کـرده اسـت     يبـرادر نداشـته    يجا

 . سرش هوار شد

 اصال؟ نییکنه؟ شما کجا یتو چکار م شیپ فرزانه

ــود  يآن وانفســا در ــه ب ــده اش گرفت ــکالت خن ــا با. مش ــام ــش ب دی ــوهم غلط ــاو را از ت  رونی
 .آورد یم

 .مارستانیرو آوردم ب فرزانه

 :ترس گفتشد و با  یحامد به ناگاه ته يصدا

 چرا؟ اونجا چه خبره احسان؟ مارستانیب
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 :هم فشرد و گفت يرا از خشم رو شیها دندان

 ...فرزانه هم. اومده بود سراغش زیهمه چ یبهزاد ب اون

 ریــنبــود اگــر ز بیــعج. شــد یهــم قفــل مــ يرو شــتریو ب شــتریهــر لحظــه ب شیهــا دنــدان
 .خرد شود شیهمه فشار دندان ها نیا

 اون سالمه؟ حالش خوبه؟ ،يجون به سرم کرد ؟یچ فرزانه

کـرد و او را بـا    یزنـش افتخـار مـ    ریبـه شـ  . البتـه کـه سـالم بـود    . که حـالش خـوب بـود    البته
 .کرد یعوض نم ایدن

 .حالش خوبه، نگران نباش آره

 .اونجا امیمن االن م. نگران نباشم يجور چه

 :و ملتمس گفت درمانده

ـ . بمـون خونـه و ازش مراقبــت کـن   . خــورهقرصشـو ب  دیـ با. مـادرم تنهاســت  حامـد  امشــب  هی
 .بکش تا خودمو برسونم تویمسئول یپسر ب نیجور ا

 :داد و گفت یسکوت کرد و احسان به خود جرات حامد

 .نگو يزیچ بایشک به

 قیـ خـاطر تزر  یبـه او تسـل   ایـ حامـد کـه بـود، گو   . حامـد دلـش را قـرص کـرد     دنیغر يصدا
 .شد یم

ـ االن با نیبگـم کـه همـ   . گـم  یکـه نمـ   معلومه ـ ب دی  یحسـاب اون بهـزاد عوضـ   . اونجـا  ارمشی
 .رسم یرو هم خودم م

ــبا آره ــ دی ــابش را م ــ یحس ــا د دندیرس ــریت ــدگ گ ــا زن ــر یب ــان و  يو روح و روان دخت مهرب
ــ  ــه چن ــون فرزان ــه ا نیســاده دل همچ ــد يمعامل ــا او خــداحافظ. نکن ــه ســرو  یب  سیکــرد و ب

ـ   یبهداشت  قیـ انـداخت و لبخنـدش عم   نـه ییبـه آ  ینگـاه . بزنـد  شیـ بـه سـرو رو   یرفت تـا آب
ـ دل دیـ آنجـا بـود کـه فهم   . تر شـد  شسـتن سـرو    يپرسـتار فلـک زده بـرا    صـرار آن همـه ا  لی
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 يریصـــورتش تصـــو يخـــون خشـــک شـــده رو يلختـــه هـــا. چـــه بـــوده اســـت شیـــرو
ــود ندیناخوشــا ــه  . از او ســاخته ب ــرد و گون ــرد یخــون يدســت ب ــمانش . اش را لمــس ک چش

نشـاند و اشـک هـا را پـس زد و بـا خشـونت        یشـان یبـر پ  یاخمـ . اسـت ببـارد  خو یباز مـ  ایگو
 .شستآب سرد  ریصورتش را ز

 
ــا احســاس درد  يدمــدما ــود کــه ب ــمــچ راســتش از خــواب ب يرو دیشــد يصــبح ب . شــد داری

نمــود نگــاه مضــطربش را در  یناآشــنا مــ شیکــه بــرا یمکــان دنیــبــه خــود داد و بــا د یتکــان
 یمـ  ادیـ حاال کـه اثـر خـواب کـم و کمتـر شـده بـود اتفاقـات شـب قبـل را بـه            . اتاق چرخاند

مــچ دســتش و اخــم  يســر خــورد رو اهشنگــ. او و ضــعف خــودش یگســتاخ ،یرئــوف. آورد
ــا ــ شیه ــ شیب ــ  شیاز پ ــت حت ــم رف ــ یدر ه ــات    ینم ــرگ نج ــور از م ــت چط ــهیدانس . افت

ــ  ــاهش کش ــ  دهینگ ــد کم ــوت یش ــآن س ــه رو یر و حجم ــ يک ــندل کی ــود   یص ــفت در خ س
ــود ــه شــده ب ــا . مچال ــه زحمــت از تخــت پ ــو نییب او کــه  يخــودش را رو یاضــاف يآمــد و پت

ــ  ــاال م ــد یح ــ  دی ــت کش ــان اس ــدا  . دیاحس ــود و خ ــا از خ ــت ام ــرم داش ــتریب شیاز او ش . ش
ــود بــه رگــش  ــافتــان و خ! هرچــه کــه بــود دســت بــرده ب ــ زانی  نیاتــاق را تــرك کــرد و اول

 ]font.[/پزشک خندان درمانگاه بود دیخود د يکه روبرو یکس

 چطوره؟ حالت

 :داد و گفت لشیتحو مهینصفه و ن يلبخند

 .رهیم جیدارم و سرم گ ضعف

ــر ــندل ياو را رو دکت ــ   یص ــنج س ــا فشارس ــاند و ب ــه گو ارشینش ــک ــدم هم ای ــگیهم اش  یش
 :بود فشارش را گرفت و گفت

 .یکه زنده بمون مینداشت دیام یحت. بود نییپا یلیفشارت خ. بهتر شده وضعت

 :لبش نشست و گفت يمحزون رو يلبخند
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 .موندم یزنده نم کاش

ـ . بـر زبـان رانـده اسـت     يا دهیدکتـر بـه او هشـدار داد کـه حـرف نسـنج       يهـا  اخم سـرو   یب
 :صدا بلند شد و گفت

 قدم بزنم؟  یتونم کم یم

 :بر لب نشاند و گفت یلبخند مظلوم. دکتر به او بود يهشدار دهنده  نگاه

 .گردم تو تختم یبه خدا زود برم. قهیچند دق فقط

 :کرد گفت یاو را ترك م کهیدکتر درحال و

 .قهیدو دق فقط

ــ بــا  يهــوا. رفــت یاش را نشــان او داد و بــه ســمت در خروجــ یلبخنــد محــو قدرشناســ کی
ــازه گرفــت یجــان ییتــازه کــه بــه صــورتش خــورد گــو  زمســتان هنــوز در شــهر  يســرما. ت

خـون  . کـه قـدم زد بـه نفـس نفـس افتـاد       یکمـ . کـوچ نداشـت   لیـ م ایـ رخنه کرده بـود و گو 
ــز ــود و ا  يادی ــت داده ب ــاز دس ــمان   نی ــعف جس ــث ض ــود  شا یباع ــده ب ــرا. ش ــهیا يب  نک

تخــت نشســت و بــه چهــره  يتــازه بــه پــا نکنــد آرام آرام بــه اتـاق بازگشــت و رو  يدردسـر 
ــان زل زد  ي ــواب احس ــرق خ ــر از ه. غ ــره اش آرام ت ــهیمچه ــود ش ــ. ب ــوده  یم ــت او ب دانس

ـ   . که جـانش را نجـات داده اسـت    ـ    یهمـان طـور ب  یکـرد کـه احسـان تکـان     یصـدا نگـاهش م
ــمان ه  ــود داد و چش ــه خ ــانشب ــت  راس ــت و او دوخ ــه تخ ــوز . را ب ــت هن ــرس داش ــگو. ت  ای

چشــمان بــاز فرزانــه  دنیــبــا د. دیکشــ یمــ دكیــهنــوز تــرس از دســت دادنــش را بــا خــود 
ــان ــت و رو  یج ــاره گرف ــندل يدوب ــ یص ــو    خیاش س ــمت پت ــرد س ــت ب ــت و دس و  شینشس

 .فرزانه شده بود میقدرشناسانه که تقد يلبخند

 ؟یخوب

مطلــع شــده باشــد خجالــت  زیــاو از همــه چ نکــهیتصــور ا. نگــاهش کنــد دیکشــ یمــ خجالــت
 .زده اش کرده بود
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 ...زمیبلند کن عز سرتو

ــش ــت بغض ــن. گرف ــ  ازی ــا کس ــت ت ــه او بگو یداش ــب ــو  دی ــه نب ــارت احمقان ــتک ــن. ده اس  ازی
ــ یداشــت کســ ــتنهــا . کنــد مــاریاش را ت یروح زخم ــ  کی ــه خاموش ــر  یجملــه آن هــم روب ب

 .زبانش نشست

 ...متاسفم

. انـداخت  ریـ بـه ز  شـتر یسـرش را ب  دیخـود شـن   یکـ یاحسـان را کـه در نزد   يقـدم هـا   يصدا
 .چانه اش و نگاهش را به نگاه خود دوخت ریدست احسان نشست ز

 کنه فرزانه؟ یمنگاهت نگاهمو نوازش ن چرا

 :پر شد و گفت چشمانش

ـ   . کـنم  یحقـارت مـ   احساس  ریـ اون باعـث شـد خودمـو تحق   ... اون. کـنم  یاحسـاس ضـعف م
 ...شدم ریتحق. با من رفتار کرد وونیح هیاون مثل . کنم

ـ امـا هنـوز سـر بـه ز     دیاحسـان را شـن   قیـ عم نفس ـ   زیـ ر زیـ داشـت و ر  ری . خـت یر یاشـک م
 . تکان خوردن تخت به او فهماند که احسان در کنارش نشسته است

. خـواد بهـش فکـر کـنم     یشـد؟ اصـال دلـم نمـ     یمـ  یچـ  يکـرد  یکـارو نمـ   نیدونم اگر ا ینم
ــمــن  ــه هی ــردم فرزان ــاالن از  نیهمــ یحتــ. م ــه جــوش اومــده شیادآوری ــرا. خــونم ب  يامــا ب

کــنم کــه  یخودمــو ســرزش مــ. کــنم یمــ یتــو رو آروم کــنم دارم اون اتفــاقو بــازخوان نکــهیا
 ...منو ببخش. دونم یحال االن تو م یاصلمن خودمو مقصر . دمیچرا زودتر سر نرس

 :به او زل زد و گفت سیخ یهق فرزانه بلند شد و با چشمان هق

 یکســ يتــو، بــرا يبــرا. خواســتمت کــه از جــونم گذشــتم یاونقــد مــ. بــودم دهیترســ یلــیخ
ــق دارم   ــش تعل ــه به ــع  . ک ــرت ض ــه در نظ ــبخش   فیاگ ــتم ب ــدم، شکس ــط مــ  . ش ــن فق  یم

 ...خواستم یم... خواستم
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فقـط دسـت احسـان بـود کـه بـر       . جملـه اش را کامـل کنـد    یو اشک اجازه نـداد تـا بـاق    بغض
ــر گرفــت  ــر شــانه  . ســرش نشســت و او را در ب گــرم احســان نشســته  يحــاال کــه ســرش ب

ـ ا ایـ گو. داشـت  يبود حـال بهتـر   . مـرد آمـده بـود تـا بـه روش خـودش او را عاشـق کنـد         نی
 . مرد عاشق شده بود نیدر کنار ا. عاشق شده بود

ــب ــفهم امش ــتریب دم،ی ــتت دارم   ش ــون آوردم دوس ــه زب ــه ب ــه ک ــو رو رو. از اونچ ــتام  يت دس
ــ کــهیگرفتــه بــودم در حال ــ یمــدام ازت م ــه يحــال بــد. یخواســتم تــرکم نکن . داشــتم فرزان

ـ ب گــهیحـاال د . نخــواد يمـرد  چیهـ  ياخـدا بــر . بــود ياوضـاع بـد    يبــرا. میبهـش فکــر نکنـ   ای
ــره کــه هرچــه اتفــاق افتــاده   ي دهیمــن و روح رنــج کشــ يدار شــده  حــهیغــرور جر تــو بهت

ـ    ينفـس هـا   ،یهسـت  شـم یکـه االن پ  نیهمـ . میرو فراموش کن  نیکـنم، همـ   یگرمتـو حـس م
 .هیبرام کاف یکه گرم

 يلبخنــد زد و دانســت کــه قــدم در مرحلــه  هیــگر انیــدر م دیاحســان را کــه شــن ي زمزمــه
 یامشــب زنــدگ نیگفــت کــه از همــ یکــه مــ يبــاور. اش گذاشــته اســت یاز زنــدگ يدیــجد

 مرد قسمت کرده است کیاش را با 
 

ــاعات ــاق س ــش خواب  یب ــبح را در آرام ــا ص ــده ت ــمان ــدم . دی ــان در چندق ــه احس ــاال ک اش  یح
از هـم گشـوده شـد و     شیهـا بـا نـوازش گونـه اش چشـم     . توانسـت آسـوده بخوابـد    یبود م

ــا لبخنــد بــایز يپرســتار ــان ب ــ  يو مهرب کــرد و  یپــاك در مقابــل چشــمانش اظهــار وجــود م
 .بر لب داشت خندبود چرا که حاال او هم لب يمسر ایلبخندش گو

 زم؟یچطوره عز حالت

ــد و تک   يرو ــا ش ــه ج ــت جاب ــتخ ــت داد  هی ــه بالش ــود . اش را ب ــتان ب ــر کوهس ــو. دخت و  يق
 .گفت خوبم یدر جواب او م دیاپس مطمئنا ب. محکم

 ...خوبم
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 :پرستار بلند شد و گفت ي خنده

 .یو محکم يچقدر پرانرژ. یکه خوب خوبه

 گــریکــه کــرده بــود در نظــر خــودش د يبــا کــار. نبــود يقــو. اش رنــگ غــم گرفــت چهــره
 .نبود يقو

 شم؟ یمرخص م یک

 ؟يما خسته شد از

 :شد و من من کنان گفت شرمنده

 نیــمــن دختــر کوهســتانم و ا. کنــه یمــ یبــرام تنگــ نجــایا يفقــط هــوا. ســتیطــور ن نیــا نــه
 .کرده يروحمو بسته بند يواریچهار د

 .پرستار بلندتر شد ي خنده

ــ ــد  یچ ــته بن ــرده؟ بس ــهید يک ــچ گ ــالب  هی ــدر ج ــر؟ چق ــ  یدخت ــاال م ــو؟ ح ــرا   یت ــم چ فهم
 .کرد یم يقرار یهمراهت اون طور برات ب

 .او دوخت گوشیبه نگاه باز بر لب نشاند و نگاهش را نیشرمگ يلبخند

 ...ایعاشق يآ يآ

ــه وجــد آمــده بــود  يهمــه انــرژ نیــاز ا. دنــدیخند یهــر دو مــ حــاال  ایــگو. پرســتار جــوان ب
 .داشت ازیها ن یگوشیلبخندها و باز نیسخت به ا يشروع روز يبرا

ــا ــا کنجکــاو یکمــ شــانیورود احســان خنــده ها ب نگــاهش را بــه  يآرام تــر شــد و احســان ب
 :پرستار دوخت و گفت

 رو هم آورد تو خط خودش؟ شما

 :باال انداخت و گفت يشانه ا پرستار

 ...شما؟ من آوردمش تو خط خودم يکار يکجا

 .نظر گرفته بودند ریاحسان و فرزانه بودند که با نگاه خندانشان او را ز نیحاال ا و
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 .يبعد ضیسراغ مر رمیمن م خب

 يبـود کـه رو   ییحـاال نگـاه فرزانـه بـه لبـاس هـا      . ناتمام از اتـاق خـارج شـد    يبا همان انرژ و
 . کرد یم ییدستان احسان خودنما

 ...از خونه برات آوردم رفتم

 :نگاهش کرد و گفت قدرشناسانه

 ...برات یلیو امروز خ شبید

 .احسان اجازه نداد او حرفش را تمام کند اما

 بشه؟  یو چ یتو نخوام وقت بذارم وقتم صرف ک يبرا. نگو یچیه س،یه

ــرا ییجــا ــود يب ــده ب ــراض نمان ــاحســان را ا. اعت ــود نی ــه شــناخته ب ــ. گون ــان، منطق و  یمهرب
ــ . يمتعصــب و جـد  یگـاه  ـ  یحــاال کــه فکـر م او را هرگونــه کـه باشــد دوســت   دیــد یکــرد م
 .دارد

 .مریبگ تویرو تنت کن تا منم برم از دکترت اجازه مرخص نایا ایب حاال

 دنیـ بـا د . و حاضـر و آمـاده منتظـر احسـان بـود      دهیشـد کـه لبـاس پوشـ     یمـ  يا قـه یدق چند
 .تر شد قیاو در قاب در لبخندش عم

 .دیطول کش یصحبتامون کم. کردم رید ببخش

 .منتظر نموندم ادیز ستین مهم

ـ  دیـ با. بازگشـت احسـان اجـازه نـداده بـود بـه پشـت سـرش نگـاه کنـد           ریمس تمام  نیدر اول
ــومب ــت ات ــ  لشیفرص ــارواش م ــه ک ــون یرا ب ــا خ ــه رو یداد ت ــندل يک ــوش   یص ــا خ ــب ج عق

ــود  ــته ش ــود شس ــرده ب ــور   . ک ــد چط ــوش کن ــا او فرام ــود ت ــته ش ــشس ــرور و   کی ــا غ ــر ب نف
ــ ــاو و روح لط یمردانگ ــر فی ــه ا  يدخت ــون فرزان ــهمچ ــت   نی ــرده اس ــه ک ــه معامل ــه . گون ب

 :لب گفت ریبودند که فرزانه ز دهیخانه رس یدوراه

 خودم؟ يخونه  ينو ببرم شهیم
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او  يرو یلحظــات  ياحســان بــرا  بیــبــود کــه نگــاه عج   یقــدر درخواســتش ناگهــان   آن
 .کرد ینیسنگ

 .بهتره يطور نیببخش اما ا منو

 :مند گفت هیروستا و گال یگل يجاده  يدلخور احسان سر خورد رو نگاه

 ؟یبه خاطر افکار غلط مردم خودتو محصور کن يخوا یم یک تا

از همـه   دیـ خوشـنام مانـدن با   يبـه او آموختـه بـود بـرا     یزنـدگ . گفـتن نداشـت   يبـرا  یحرف
ـ ا. ردیـ مردان اطـرافش فاصـله بگ   ي ـ ا. خواسـت خـودش نبـود    نی بـود کـه    یاجبـار زنـدگ   نی

 .گونه خشکانده بود نیاو را ا

 .تونم قبول کنم فرزانه ینم

 .نوبت فرزانه بود که ملتمسانه نگاهش کند حاال

 ...احسان

 بشم تنهات بذارم؟ یچطور راض. ستیتو حالت خوب ن. نه گهید دفعه نیا نه

ـ  و فرزانـه در مقابـل نگـاه شـان بـود کـه        يحـاال خانـه   . کـرد  یرا طـ  یدو راهـ  چیدر سکوت پ
 :و گفت اوردیفرزانه باز طاقت ن

ـ م بایشـک . کنم احسـان  یم خواهش ـ    . شـم یپ ادی ـ م قـه یبـه دق  قـه یدونـم دق  یتـو هـم کـه م  يای
 .ستین ینگران يجا گهیپس د. یپرس یحالمو م

 .مظلوم به او زل زد و ادامه داد ياما با لبخند دیاحسان را شن يکالفه  نفس

 . بهتره يطور نیا

ــان ــدون ا احس ــهیب ــرید نک ــچ گ ــبگو يزی ــه را در    دی ــه فرزان ــرد و راه خان ــج ک ــش را ک راه
ــ ــت شیپ ــف اتومب . گرف ــا توق ــب ــان را      لی ــه احس ــود ک ــرده ب ــوب درك ک ــه خ ــاال فرزان ح

 . رنجانده است
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ــتم    درك ــر گــل نســاء هس ــوز دخت ــردم هن ــر م ــن در نظ ــن م ــه ا. ک ــب ــه   نی ــدارن ک ــه ن توج
ـ     مارم،یب  طیامـا تـو درکـم کـن کـه چـه شـرا       . دونـن  یکه ناتوانم، منو فقط دختـر گـل نسـاء م

 .رو گذروندم یسخت

 :باز به لبان احسان بازگشت و گفت لبخند

 .يمن بود يطور نبود االن تو خونه  نیاگه ا. کنم فرزانه جان یم درکت

 يکـرد و احسـان پـس از مطمـئن شـدن از حـال او کمکـش کـرد پلـه هـا           يلبخنـد تشـکر   با
ــه ســو  ــاه را ب ــه چنــدان کوت ــا ين ــ. کنــد یطــ وانی ــا يکــه قــدم رو نیامــا هم گذاشــتند  وانی

ــا ــ شیپاه ــه زم ــد نیب ــل ش ــ. قف ــه د يادآوری ــآنچ ــه    روزی ــک ب ــاز اش ــود ب ــته ب ــر او گذش ب
 .گوشش زمزمه کرد ریاو نشست و ز يدست احسان بر بازو. چشمانش نشاند

ــرو نشــ اگــه ــ گــهید یاالن باهــاش روب ــون یوقــت نمــ چیه ــ یت ــاش  يقــو. یفراموشــش کن ب
 .زمیعز

ــرش ــانه  س ــه نش ــذ يرا ب ــا رشیپ ــرف ه ــا تک يح ــان داد و ب ــاو تک ــاق   هی ــدم در ات ــر او ق ب
ــا آن ســفره انتظــار دا. گذاشــتند ــس شکســته  یخــون يشــت ب ــاب عک ــادر و  يو ق ــدر و م پ

نگـاه متعجـبش سـر    . خـودش بـود   يسـرجا  زیـ امـا همـه چ  . اتاق روبـرو شـود   یالبته نابسامان
ــر رو يا شــهیش. خــورد ســمت در ــســالم ب ــود دهنصــب شــ شی ــال  . ب ــه خــوب ح احســان ک

 :کرد گفت یفرزانه را درك م یکنون

ــل  زمنیــآخــه شــک نداشــتم عز. میکــردروبــه راه  نجــارویبــه کمــک حامــد ا صــبح منــو قاب
 .دونه پا تو خونه ام بذاره ینم

 .داشت یکه رنگ شرمندگ یبغض. کرد شیبغض صدا با

 ...احسان

 .کنار گوشش زمزمه کرد اوردیخم به ابرو ب نکهیبدون ا احسان
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تــو رو هــر طــور کــه . بــود بیــبــرام عج يکــرد یرفــتن بــه خونــه ام اعتــراض نمــ يبــرا اگــه
 .شمیدر کنارت دارم کامل م. دوست دارم فرزانه یباش

مـرد مهربـان چـه     نیـ از ا. دیـ توانسـت بگو  یچـه مـ  . فرزانه بـه او دوختـه شـد    سیخ چشمان
 د؟یتوانست بگو یم

ــ  بــه رو  هیحامــد قضــ. ســر برســه بایاالناســت کــه شــک. یمــن قــول بــده مراقــب خــودت باش
ــ  ــراش توض ــش   . داده حیب ــه نگه ــو خون ــه ت ــد بتون ــه حام ــک دارم ک ــا  . داره ش ــا ت ــس لطف پ

 .مراقب خودت باش بایاومدن شک

 به او کمک کرد درون رختخوابش دراز بکشد سپس
 

 جگر گرفتم لطفا لطفا بخور باشه؟ برات

 :بر لب نگاهش کرد و گفت لبخند

 ...استاد چشم

 . احسان که به او دوخته شد خنده اش در آمد يگرد شده  چشمان

 ه؟نیا ریمگه غ گه،ید یاستادم هست خب

 :تاسف تکان داد و گفت يسرش را به نشانه  احسان

ـ به من رحم کنه با خدا ـ ا يعمـر  دی ـ ا يهمـه  . تـورو تحمـل کـنم    يهـا  طنتیشـ  نی  شـا یآت نی
 .شهیاز گور اون حامد بلند م

 :و گفت دیملس پتو خز يگرما ریبه ز فرزانه

 ...تو خط ما يایکن ب یتو سع. نداره چارهیبه حامد ب یدر خون منه احسان، ربط ژنش

پلــک . دلــش قــرص شــد و چشــمانش را بســت دیاحســان را کــه شــن يمحجوبانــه  ي خنــده
و بـه   دیبـاز شـدن در را شـن    يصـدا . کـرد  یکـرد و از او خـواب طلـب مـ     یمـ  یگنیسـن  شیها

 .احسان که باعث شد چشمانش باز شود يجد يدنبالش صدا
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 .تو بازداشته یرئوف

بـاز بـه سـمتش برگشـت     . اب بـه رفـتن کنـد   نبـود کـه احسـان را مجـ     يزیـ چشمانش چ بهت
 :و مطمئن و آرام گفت

 . کنم يو سوگوار نمیتختت بش شیکه تمام وقت پ ینداشت انتظار

 :رفته بود گفت لیکه تحل ییصدا با

 ؟یک ؟يطور چه

 :برافراشته گفت يو غرور گرفت و با سر یاحسان باز رنگ مردانگ نگاه

 .که مطمئن شدم حالت خوبه رفتم و گزارش دادم یوقت. شبید همون

 .باز مهمان لبان فرزانه شد لبخند

 .ادیب طونتیبخواب تا دوست ش حاال

 .آسوده چشم ها را بر هم گذاشت و به خواب رفت یالیو او هم با خ رفت
 
ـ . را آرام کنـد  بایسـاعت تمـام تـالش کـرده بـود شـک       مین ـ  یوقت در برابـر   بایواکـنش شـک   ادی

 . گرفت یافتاد خنده اش م یم یلشت رئوفرفتار پ

ـ    دیـ با فرزانـه   يکــرد یهمـون چـاقو رو فـرو مـ     دیـ فرزانـه با ... تـو ســرش  يزد یبـا چمـاق م
 ...تو چاه شینداختیم يکرد یخفه اش م دیفرزانه با... تو شکمش

 ...دیفرزانه با... دیفرزانه با!... چاه؟ تو

ـ . بـه سـمت سـاعت سـر خـورد از هفـت گذشـته بـود         نگاهش ـ   کی احسـان بـه    شیسـاعت پ
سـرو صـدا بـه پـا کـرده بـود و مـثال         یدر آشـپزخانه کلـ   بایآمده بود و حاال هـم شـک   دنشید

ـ  شیبرا ـ   يمقـو  يغـذا  کی ـ     ! کـرد  یدرسـت م  دیکـه شـن   يزیـ چ نیبـا بـاز شـدن در اتـاق اول
 .بود یچند ساعت کنون يتکرار يهمان جمله 

 ...دیبا فرزانه
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 .ته شودبس بایخندان باعث شد دهان شک یغیج با

 چه خبرته؟ اوه

 :بستر برخاست و گفت از

 .يکرد یبِل م دیفرزانه با يکر یال م دیفرزانه با یبس که گفت يکچلم کرد آخه

 :به او دوخته شد و گفت بایشک يبازخواست کننده  نگاه

 کجا؟

 :به سمت در رفت و گفت خندان

 ؟يبه احسان گزارش بد نمیهم ينر. ییخوام برم دستشو یستون پنجم، م نترس

 :باز شد و گفت بایشک شین

 ...جانم، برو برو

هــم در  بایبــود از اتــاق خــارج شــد و پشــت بنــدش شــک یکــه هنــوز بــر او مســتول یضــعف بــا
 :گفت جیمتعجب و گ. ظاهر شد وانیا

 کجا؟ تو

 .کرد یداشت نگاهش م يکه قصد خرابکار ییهنوز باز بود و مثل وقت ها ششین

 .اشممراقبت ب اومدم

 :دیرفت و غر نییفرستاد و آرام از پله ها پا رونیکالفه اش را ب نفس

 ...بایتو شک برو

 .برو به کارت برس يخوام، تو چکار من دار ینم

خواسـت بـه آغـل     یبهانـه بـود مـ    ییدستشـو . آمـد  یدختر سـربه هـوا کـه بـر نمـ      نیپس ا از
ــ ــرود و برف ــاش را در آغــوش بگ یب ــه گوســفندانش غــذا بدهــد  . ردی ــوه اب ــه قه آب و  يو ب
ــد  ــذا بده ــگو. غ ــک ای ــ  بایش ــوب او را م ــم خ ــود   یه ــاده ب ــالش راه افت ــه دنب ــناخت ک ــا . ش ب

 .هم بلند شد بایشک ریشدن فرزانه به سمت آغل آژ کینزد
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 .رم گزارش بدم یم من

 :باال انداخت و گفت يشانه ا خندان

 .ادیم رتیگ یچ نمیبدو برو بب ن،یخبرچ

 .دیشن یرا م بایشک يخنده ها يصدا حاال

 .مرد جماعت، خودمو خودتو عشقه فرزانه، صبرکن که اومدم الیخ یب

هنـوز ضـعف داشـت و    . داد هیـ آغـل تک  واریـ بـه د  بایاش را مهار کـرد و تـا آمـدن شـک     خنده
ـ بـه د  کـه یهمـان طـور ت  . زد یچشـمانش نقـاب مـ    يبـرا  اهیسـ  يگهگاه پرده ا بـه تـالش    واری

ــک ــود بایش ــت . زل زده ب ــش نرف ــه کمک ــ او. ب ــوب م ــناخت یرا خ ــرا. ش ــر ب ــه  ياگ ــک ب کم
ـ ا. شکسـت  یرا مـ  بایشتافت شـک  یم شیسو ـ  هـا روز نی  بایگرفتـه بـود اجـازه بدهـد شـک      ادی

 يبــا لبخنــد بایکــه شــک دینکشــ قــهیبــه دق. را انجــام بدهــد شیخــودش فقــط خــودش کارهــا
 :آمد و گفت نییپله هم پا نیفاتح از آخر

 یتـو بـه گنـد مـ     یآخـه گـالش خونـه زنـدگ     ياتولمـو بشـور   يچرخـا  یباشـه برگشـتن   ادتی
 ...کشه خواهر

آن قــدر . رفــت جیببــرد کــه ســرش گــ ورشیــاش بلنــد شــد و خواســت بــه ســمتش  خنــده
 :هم با ترس نگاهش کرد و گفت بایشک یکه حت یناگهان

 شد فرزانه؟ یچ

 :اش گذاشت و با حفظ لبخندش گفت یشانیبر پ دست

 .نگران نشو ست،ین يزیچ ست،ین يزیچ

ــدا ــا يص ــدم ه ــن ییق ــه از دور ش ــ دهیک ــک یم ــد ش ــق زدن   بایش ــراض و ن ــرافت اعت را از ص
 :انداخت و گفت

 یاحســان تــو کــارو زنــدگ نیــا. دیاون قــدر گــزارش نــدادم نــدادم کــه خــودش ســر رســ ایــب
 نجاست؟یخدا ا ي شهینداره که هم
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ــ ــد د     شین ــه نتوان ــر آن ک ــود ه ــور ش ــا ک ــد ت ــه او فهمان ــه ب ــاز فرزان ــب ــش از د. دی ــدل  دنی
ــته   ــود نشس ــه گ ــمان ب ــت يچش ــتش گرف ــگ پر. دوس ــوز رن ــهن ــود دهی در دل . و زرد رو ب

حــاال هــر دو منتظــر . کــرد و لبخنـد شــاد او را پاســخ گفــت  یحــرف نــامربوط بــار رئــوف یکلـ 
مهربـان بـه هـر دو تـذکر بدهـد       يپـدر و مثـل   چانـد یبودند احسـان گـوش جفـت شـان را بپ    

 فرو برد گنیسن یهر دو را در بهت مهیفه فرزاد و دنیاما د. دیتان باش یمراقب سالمت
 

ــا ــد ب ــو  دنی ــواهرش گ ــرادر و خ ــتک ییب ــاز  هی ــاهش را ب ــهیگ ــود افت ــدون ا. ب ــهیب اجــازه  نک
 .با بغض به سمتشان رفت اندازدیب هیچند ماه قبل بر دلش سا يبدهد دلخور

 ...آبـــــ

ــرفش ــفه و ن ح ــورد، نص ــهیرا خ ــ. م ــ یم ــفهم دیترس ــاب    هی ــواهر خط ــاطر خ ــه خ ــاز او را ب ب
 يبــو. شــک نکــرد گــریکــه از هــم گشــوده شــد د هیــامــا دســتان فهم. کــردن شــماتت کنــد

ــ ــا احســاس تــر . آمــد یمــادرش م ــ شیمحبــت را بــه ســو نیآغــوش خــواهرش ب  یســوق م
ــ  زانیــافتــان و خ. داد  هیــفهم. گرفــت يابــه ســمت شــان شــتافت و در آغــوش خــواهرش ج

 يهــم پــا شــهیهــم مثــل هم بایشــک. شــده بــود آنجــا یاوضــاع .دییــبو یو مــ دیبوســ یاو را مــ
 يفـرزاد هـم دسـت بـر صـورتش گذاشـته بـود و شـانه هـا         . سـت یگر یدوستش از شـوق مـ  

 .دیلرز یمردانه اش م

 جرات کرده گلبرگاتو پرپر کنه؟ یخوبم، برگ گلم، ک خواهر

مـا  ا مـه یفه. داد یگـوش مـ   هیـ فهم بیـ عج يهـق هقـش بنـد آمـده بـود و بـه حـرف هـا         حاال
 :فشرد و گفت نهیباز سر او را به س

ــخــواب مــادرمونو د شــبید ــ دمی ــ هیــگرفــت، گر یاز مــن و فــرزاد رو م ــ یم ــه م  یکــرد نال
 .نهیکس نب یتورو ب ره،یخواهرت بم. کرد فرزانه یکرد، همه اش تو رو صدا م
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ــاق   و ــداد ب ــق اجــازه ن ــض و هــق ه ــان ب  یبغ ــر زب ــرفش را ب ــح ــا . اوردی ــه گرم ــان لحظ  يهم
ــود   یدســت ــر پشــتش نشســت همچــون دســتان پــدرش گــرم و پرمهــر ب . طاقــت نداشــت. ب

 نهیسـر از سـ  . شـده بـود را نداشـت    زیسـرر  شیبـه سـو   کبـاره یهمه عشق کـه بـه    نیطاقت ا
 انشیـــبـــرادر گر هرا بـــ ســـشیپــر مهـــر خـــواهرش برداشـــت و نگـــاه بهــت زده و خ   ي

ــت ــرمنده . دوخ ــمان ش ــده خو  يچش ــه مان ــان ت ــرزاد هم ــتنداریف ــت و اش را ا يش ز او گرف
 :دینال

 ...داداش

کــه در طــول  تگریحمــا یدســت. را در بــر گرفتــه بــود مــهیدســتان پرمهــر فــرزاد او و فه حــاال
ـ ا. سال ها حسـرت داشـتنش را بـر دل تـنگش گذاشـته بـود       نیا  کبـاره یهمـه محبـت بـه     نی

 نیــطــاقتش مگــر چقــدر بــود کــه ا. تحمــل بــود رقابــلیغ شیاز جانــب خــواهر و بــرادر بــرا
بــر بــرادر  هیــخــواهر و تک ي نهیســر بــر ســ. نــدرا در دل بگنجا یشــیهمــه محبــت و مهــر خو

ــا توانســت اشــک ر ــدر و مــادر، اشــک ســخت . خــتیت ــاخ يهــا یاشــک نبــودن پ و اشــک  ری
 :و گفت اوردیکرد که فرزاد طاقت ن يقرار یآن قدر ب. یرئوف یگستاخ

 .رهیکشمش تا خواهرکوچولوم آروم بگ یکشم، م یخدا بهزادو م به

ـ . بـود  دهیـ ند یگونـه آتشـ   نیـ گـاه ا  چیرا هـ  فرزاد  يو فـرزاد از مـاجرا   هیـ بـرده بـود فهم   یپ
ــد ــ   روزی ــا نم ــد ام ــده ان ــع ش ــا  یمطل ــور و از کج ــت چط ــواهرش ب. دانس ــوش خ ــاز آغ  رونی

امـا دسـت نوازشـگر فــرزاد بـر گونـه اش نشسـت و بــا       . انــداخت ریـ و سـرش را بـه ز   دیـ خز
 :کرده بود گفت را محزون تر شیکه صدا یبغض و لرزش

 .خواهرکوچولو يکرد دمیسف رو

از بــرادرش خجالــت . انـداخت  ریــبـه ز  شــتریاشــک بـه چشــمانش نشسـت و ســرش را ب   بـاز 
 .دیکش یاز همه، از همه خجالت م. کشد یم

 .ییکه مرد تو ریسرتو باال بگ. دلم زیبلند کن عز سرتو
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 د؟یلب زمزمه کرد از کجا با خبر شد ریز

 :فرزاد در هم رفت و گفت يها اخم

ـ  نیهم  ونشیمـد . گفـت  زویـ بـا مـن تمـاس گرفـت و همـه چ      انفریـ دکتـر ک  شیچند ساعت پ
هسـتم کـه در نبـود پـدر و مـادرمون جـور مـن نـابرادرو بـه           ونشیتـا آخـر عمـر مـد    . هستم

 .دیدوش کش

 :و گفت دیحرفش پر انیم یبغض فرزانه

 ...نگو نویا داداش

ــه خــودش  یعوضــ هیــاون قــدر کــم کــه . گذاشــتم خــواهرم کــم يبــرا. کــم گذاشــتم مــن ب
ــت دراز    ــن دس ــاموس م ــه ن ــازه داد ب ــه ياج ــرزاد ن. کن ــتمیف ــزاش    س ــه ع ــو ب ــه مادرش اگ

 .ننشونم

ــ گــرید. مهمــان لبــانش شــد لبخنــد ــ یچــه م خــانواده اش،  یتوانســت از خــدا بخواهــد؟ وقت
 :لبخندش را بر لب حفظ کرد و گفت. بودند رفتهیخواهر و بردارش او را پذ

 .باال، هوا سرده میبر نیایب

ــایتقر و ــک   ب ــمت ش ــه س ــرزاد ب ــه در آغــوش ف ــرو رفت ــ  بایف ــان م ــدان نگاهش ــه خن ــرد  یک ک
. دختـر بـود و هنـوز داغـدار پـدر و مـادر      . بـه آن هـا ملحـق شـد     ریامـا بـا تـاخ    هیـ فهم. رفتند

ــه آنهــا پ خــتیرا کــه خــوب ر شیاشــک هــا ــد و ســر  . وســتیب ــاق چرخان نگــاهش را در ات
سـخت نبـود    ادیـ حـدس زدنـش ز  . پـدر و مـادرش   ي شـه یس بـدون ش قـاب عکـ   يخورد رو

فرزانــه هــم . چــرا بــه آن حــال و روز افتــاده اســت زشــانیکــه قــاب عکــس پــدر و مــادر عز
ــرا  ــت و ب ــواهرش را جس ــاه خ ــهیا يرد نگ ــمگ  نک ــرزاد را خش ــاز ف ــه   نیب ــد ب ــا لبخن ــد ب نکن

د و دا يجــا  يســمت خــواهرش رفــت دســت او را در دســت فشــرد و او را کنــار بخــار       
 :گفت

 .یتا گرم بش نیبش نجایا ایب
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 يداشـت کنـار بـردارش جـا     یهمچـون نگـاه فـرزاد کـه رنـگ شـرمندگ       یهم با نگـاه  مهیفه
ــا ســ بایشــک. گرفــت و  دیــبلنــد خند يبــه آن هــا ملحــق شــد فــرزاد بــا صــدا  يچــا ینیکــه ب

 :گفت

ــی ــنم ا یعن ــاور ک ــب ــک نی ــ يبایش ــو و ش ــذ  طونیکوچول ــون پ ــه داره ازم ــت ک ــ ییرایماس  یم
 کنه؟

 :را به دست فرزانه داد و گفت ینیباز شد و س بایشک شین

بــار  هیــهــر هفتــاد و هفــت ســال  یچــون مثــل دنبالــه دار هــال نشیبــه حافظــه بســپر بهتــره
 .افته یاتفاق م

ــدا ــده  يص ــا   يخن ــد و چ ــدتر ش ــرزاد بلن ــ شیف ــرا  ینیرا از درون س ــت و ب ــرم  يبرداش گ
. دنـد یخند یبودنـد کـه مـ    هیـ انـه و فهم حـاال فرز . و آخـش بـه هـوا رفـت     دینوشـ  عیشدن سر

 :فرزانه قند را به سمت او گرفت و گفت

 .داغ برات مضره يبابا چا ؟يعادتو ترك نکرد نیهنوز ا داداش

 .قدرشناس و مهربان فرزاد به او دوخته شد چشمان

 .خورم یداغ نم يچا گهیتو د يخواهر کوچولو محض گل رو چشم

 ن؟ییدخترا کجا... بایشک... فرزانه

کـه از نگـاه    يلبخنـد . شـاد بـر لبـان فرزانـه نقـش بسـت       ياحسـان لبخنـد   يصـدا  دنیشـن  با
ــت ــرمندگ   نیزبی ــث ش ــد و باع ــرادرش دور نمان ــواهر و ب ــد یخ ــک. اش ش ــمت در  بایش ــه س ب

 :رفت و گفت

 .برم تا دکتر کل روستا رو به خط نکرده من

 .دیشن یرا م شانیخنده ها يرا گشود اما هنوز صدا در

 .دیاز که شما آماده باش داددکتر، ب سالم

 :خندان و سرحال از پله ها باال آمد و گفت احسان
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 .يدار يچقدر هم تو از من حرف شنو و

 :باز شد و گفت بایشک شین

 .کنه یکه اونم ناجوانمردانه لنگم م یکیندارم اال  يکس حرف شنو چیاز ه من

 یقائـل مـ   تیـ اهم شیحامـد و حـرف هـا    يتـا چـه حـد بـرا     بایدانسـت شـک   یخوب م دیخند
ــود ــچ. ش ــتند   يزی ــاق گذاش ــدم در ات ــم ق ــا ه ــت و ب ــا د. نگف ــب ــرزاد و فهم دنی ــف ــل از  هی گ

ــرو  ــا خوش ــکفت و ب ــش ش ــ    ییگل ــه گرم ــتش را ب ــت و دس ــرزاد رف ــمت ف ــه س ــرد و  یب فش
 :گفت

 .دیسرعت خودتونو برسون نیکردم با ا ینم فکر

 :فشرد و گفت یدستش را به گرم زین فرزاد

 . اومدم یم نایزودتر از ا دیبا. بسه گهیکردم د یکوتاه یهرچ

ــا ــا  ب ــه در ج ــه هم ــارف فرزان ــث پ  يتع ــتند و بح ــود نشس ــونیخ ــرد رام ــ يس ــوا همچن  نیه
 :زد و گفت ایدل را به در هیفهم نکهیسال نو ادامه داشت تا ا

 .میبر دیجمع کن که کم کم با لتویپاشو وسا يخواهر

 :دوخت و گفت هیو ماتش را به فرزاد و فهم جیگ نگاه

 کجا؟

 :مطمئن گفت یبا لحن فرزاد

 .من يخونه  يایبعدش هم م مه،یفه ي خونه

 .چه کند دیدانست با یشده بود و نم ریغافلگ

 ...اما

 :به او نداد و گفت یگونه اعتراض چیه ياجازه  هیفهم
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ـ  ـ   یم بهــت . امـا حــال مـارو هــم درك کـن   . یخـودت باشــ  يخــواد تـو خونــه   یدونـم دلــت م
ـ . سـوباتان  مـت یاریحالت که روبه راه بشـه م  دمیقول م  یدونـم تـو هـم مثـل مـا دلـت نمـ        یم

 .پدر و مادرمون خاموش بشه يخواد چراغ خونه 

 يتنــوع بــرا یبــود بــرود بــه کمــ لیــما. قدرشــناس بــر لــب نشــاند و ســکوت کــرد يلبخنــد
دوبـاره بـرادرزاده و    دنیـ د يدلـش بـرا   نکـه یضـمن ا . داشـت  ازیـ اش ن یحـال روحـ   يبهبود
امــا . آن هــا هــم کــه شــده دوســت داشــت بــرود دنیــمحــض د. زد یهرزاده اش پــر مــخــوا

ــ  ــش را چــه م ــ  یدل ــان را چــه م ــ  یکــرد؟ احس ــمت   یکــرد؟ نگــاهش ب ــگ ســرخورد س درن
ــد ــره  ياحســان و لبخن ــه در چه ــا يک ــا نی ــ ییمــرد خودنم ــ یم ــه او م ــرد ب ــرو  یک ــت ب گف

 ...دوباره فرزانه شدن برو يبرا... فرزانه

ـ لبخنـد احسـان لبخنــدش عم   بـا  ــ   هیـ تـر شــد و روبـه فـرزاد و فهم    قی  یکــه منتظـر نگـاهش م
 :کردند گفت

 .رم لباسامو جمع کنم یم

ــه همــراه شــک و ــ . آن هــا را تنهــا گذاشــت بایب ــوز رد نگــاهش را دنبــال م کــرد  یاحســان هن
 .اش شد یکه دست فرزاد بر شانه اش نشست و باعث شرمندگ

ــو فرودگــاه د یهمــون شــب از ــکــه ت ــه خــواهر کوچولــو دمیــفهم دمتونی  دیــمــن دل باخت يب
 .دکتر

 :احسان او را رسوا کرد و گفت نیشرمگ لبخند

 . دینیخائن نب کیمنو به چشم  دوارمیام

 .شما هستم یمردونگ ونیجون خواهرمو مد. شما هستم ونیعمر دارم مد تا

 :به خود گرفت و گفت تیاحسان رنگ جد نگاه

ـ  يهرچه کردم از سـر مهـر   من . کـه بـه آقـا غفـور داده بـودم      یود کـه در دل داشـتم و قـول   ب
 .گردونم یامانت با ارزشو به شما بر م نیبود در دست من و حاال من ا یفرزانه امانت
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ـ بــاالتر بــود و ا يو فـرزاد بــه او از هــر تشـکر   مــهیقدرشــناس فه نگـاه  بــه انــدازه  شیبــرا نی
 ]font.[/در کالس درس ارزش داشت سیساعت ها تدر

 
 

ـ  يصدا ـ  یداد و هوار ت بـر لـب نشـاند و     يلبخنـد . گـل باعـث شـد چشـمانش را بـاز کنـد       یت
رفتـنش غـم بـر     يادآوریـ بـا  ... حامـد . که حامـد هرگـز بـزرگ نخواهـد شـد      دیشیاند نیبه ا

ــان. دلــش نشســت  نیامــروز همــ نیامــا حــاال همــ. عــادت کــرده بــود طنتشیو شــ یبــه مهرب
. بـه خـود داد و در تخـتش نشسـت     یتکـان  .ودبـر  یمـدت  يقـرار بـود او بـرا    يصبح بهـار  نیا

خـودش کـه قـول داده    . بـود کـه فرزانـه سـوباتان را تـرك کـرده بـود        يروز نیامروز ششـم 
ــد  ــود ســر هفــت روز خواهــد آم ــا شــک. ب ــود  بایام ــه حــرف او مطمــئن نب ــدان ب ــرزاد و . چن ف

 نیــا. چندســال را در حقــش تمــام کننــد نیــا يخواســتند تمــام محبــت هــا یمــ ایــگو هیــفهم
 .گل باز در آمد یت یداد ت يصدا. بود شانیها يرو ادهیز هم از

 ؟یکن یتو چرا حرف گوش نم پسر

 يکــه در اتــاق بــاز شــد و چهــره  دیــخند یهــا مــ دهیــهمچــون عقــل رم. اش گرفــت خنــده
بـاز آن غـم   . لبـاس بـه تـن کـرده بـود     . حامـد در قـاب در ظـاهر شـد     طنتیخندان و پر از ش

 يحامـد نفـس زنـان بـه سـمتش آمـد کنـارش رو       . بر دلـش چنـگ زد و لبخنـدش محـو شـد     
 :تخت نشست و گفت

 . نفس راحت بکشه هیگل  یت یت ياگه در نبود من اجازه بد یونیمد بایشک

 :لبخند بر لبانش نقش بست و گفت باز

 ؟یکن یم تشیقدر اذ نیا چرا

 گه؟یم یچ یدون یم آخه

 :با خنده گفت دیکاو شیدخترعمو يسکوت را در چشمان و جزء جزء چهره  یوقت

 .ها رو بپوش یجوراب پشم نیاز ا یکی گهیم
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 :دوخت و گفت نشیوقت نگاهش را به شلوار ج آن

 شه آخه؟ یم

 .دندیخند یهر دو م حاال

؟يبر دیبا یک 

 .افتمیراه ب دیکم با کم

 :لب زمزمه کرد ریافتاد و ز ریبه ز سرش

 .يدیبرام زحمت کش یلیچند وقت ممنون پسرعمو، خ نیخاطر ا به

 :شاد گفت ییاو حامد با صدا برخالف

 . برگردم ستیقرار ن گهیانگار د یزن یحرف م يجور هی

 :دلش قرص شد و گفت يادآوری نیا با

 ؟یاونجا بمون يخوا ینم واقعا

ــد ــتانش را تک حام ــدس ــاه هی ــ   گ ــه نقاش ــاهش را ب ــرد و نگ ــدنش ک ــک  یب ــن ش ــگ روغ  بایرن
 .دیرس یرنگش هنوز به مشام م يبود و انگار بو دهیکش يدیاول ع نیهم. دوخت

 .انیم ینظرم زوج مناسب به

 :بر لب نشاند و گفت يرد نگاه او را جست لبخند ینگاهش کرد و وقت جیگ

 .باشه يهر مرد يآل برا دهیزن ا هیتونه  یمهربون، م ماهک

 :مات حامد به او دوخته شد و گفت نگاه

 ؟یچ تو

 .نداشت یکه الپوشان ییپا یب. را پنهان نکرد پوزخندش

 ...بایمن نگاه کن شک به

 :را به او دوخت و گفت نشیغمگ نگاه

 .شهیم رتید یحرکت کن دیبا
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 ...بایمن نگاه کن شک به

عــث شــد نگــاهش را قبــل رفــتن با يتــرس از دلخــور. خشــن و دورگــه شــده بــود شیصــدا
 .دیرقص یچشمانش م ین ین. چشمان تر حامد دلش را لرزاند دنیبه او بدوزد اما د

 ...حامد

ـ  یلیخ تو ـ  یلـ یخ با،یشـک  یرحمـ  یب ـ ی. رحـم  یب ـ تـا حـاال نفهم   یعن چطـور بـرات خودمـو     يدی
 زدم؟ شیبه آب و آت

گفـت حامـد؟ آب و آتـش     یچـه مـ  . کـرد  شیمـات نگـاه پسـرعمو    یبـاز و چشـمان   یدهان با
 گر؟یچه بود د

منـو نشـوند جلوشـو و مجبـورم کـرد       دهیـ قبل اون قـدر حـالم خـراب بـود کـه مامـان ها       سال
ســرتق و ســربه هــوام کــه  ياز دخترعمــو. از تــو بــراش گفــتم. بهــش بگــم چــه مــرگم شــده

 .دلمو برده بود یاز همون بچگ

را در  شیحــرف هــا ریتــا تــاث بایمــات شــک يچهــره  ينشســت رو يلحظــه ا يبــرا نگــاهش
ســخت تــر از  یحتــ شیاعتــراف بــرا نیــا دنیشـن . هنــوز مــات بــود بایشــک. او مشـاهده کنــد 

ــود  ــک ب ــتن باب ــ. رف ــا ياراده دســتانش رو یب ــ يپاه ــد  یب ــش مشــت ش ــد  يصــدا. حس حام
 ...آمد یهنوز م

 دیــام ایــدن کیــبــا . گفــت بــرو بهــش بگــو، نــذار تــو دلــت بمونــه دهیــها با،یشــک يشــنو یمــ
 ...اما. خوامت یتا بهت بگم چقدر م. سوباتان ران،یاومدم ا

ـ ا حاال مشـت کـرده بـود و فکـش را بـا قـدرت        شیپاهـا  يحامـد بـود کـه دسـتانش را رو     نی
 .دییسا یهم م يرو

ـ  . نـابود شـدم  . یخواست یرو م گهید یکی تو تـو هـم    یخـاطرات بچگـ   ادیـ کـردم بـه    یفکـر م
ــگفــت از اون مــردك د یامــا چشــمات مــ. يخــوا یمنــو مــ ــ. شــت اومــدهخو القی  یچکــار م
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ــرام عز   ــدر ب ــنم؟ اون ق ــتم بک ــتونس ــود زی ــذار     يب ــت و ب ــذار رو دل ــا ب ــد پ ــتم حام ــه گف ک
 .کنه یکه دوست داره زندگ یبا کس زتیعز

ــدا ــ شیص ــم م ــلرز یاز خش ــدا از د. دی ــص ــک واری ــد و از ش ــه بایدر آم ــود. ن ــات ب ــات و . م م
ــا. مبهــوت ــهمــه مــدت چطــور نفهم نی ــه او چ دهی ــا  یاز کــودک ســت؟یبــود حــس حامــد ب ت

ــ ــاال نیهم ــ يح ــا یب ــهیهم. اش ییپ ــ ش ــ    یم ــه را م ــا هم ــت ام ــه اوس ــورد توج ــت م  یدانس
 .اش یخوش قلب يگذاشت به پا

ـ تـا بـا بابـک حـرف بـزنم و بـرات تا       يمنـو فرسـتاد   یرحمـ  یبا ب تو مـن چطـور   . کـنم  دشیی
 ینمــ گــهید. و غــرورم اون روز شکســت یمردونگــ با؟یکــنم شـک  دییــتا بمــویتونســتم رق یمـ 

بـرام بهشـت بـود اون روزهـا تـوش       شـه یکـه هم  ییجـا . سـوباتانو تحمـل کـنم    يتم هواتونس
ــا نب. آوردم ینفــس کــم مــ ــ. دم یدســتت مــ زدارم ا نمیــرفــتم ت ــا کــار و  کی ســال خودمــو ب

ـ    يبـر  ادمیـ سـرگرم کـردم تـا از     یزنـدگ  ـ  گـه یشـد؟ مگـه شـد؟ د    یامـا مگـه م  يبــرا یرغبت
ـ امـا با . نمیـ بب يمـرد  چیهـ  يطاقـت نداشـتم تـو رو شـونه بـه شـونه       . برگشت نداشتم  یمـ  دی

ــ یتــ ونیــگر يمحــض چشــما. کــه بــه آقــابزرگ داده بــودم یاومــدم محــض قــول گــل و  یت
ـ    ي دونهنگاه مر برگشـتم و نبودنـت تـو فرودگـاه بـه      . خواسـت پسـر برگـرد    یبابـا کـه ازم م

ــو و شــ يخترعمــود گــهید. یســتیمــال مــن ن گــهیمــن ثابــت کــرد د ازم  ادیــنم طونمیکوچول
 .هست که هواشو داره یکی گهیکمک بخواد د

شـد   یمـ  سیکـه کـم کـم مثـل چشـمان حامـد خـ        یبـا چشـمان   بایبـار شـک   نیـ سـکوت و ا  باز
ــ  يفکــش هنـــوز رو . نگــاهش کـــرد  یرچشــم یز بـــا . یآمــد پرقـــدرت و عصــب   یهــم مـ
خـود   نیـ داد بـه ا  یاجـازه مـ   دیـ نبا. کـرد  یگذشـته داشـت خـودش را شـکنجه مـ      يادآروری

 . آشکار ادامه بدهد یزن
 

 ...ادامه نده لطفا
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 :او گفت يحامد بدون توجه به درخواست جد اما

تـازه اون موقـع بـود کـه     . عمـو و زن عمـو شـدم    يمتوجـه نگـاه غمـزده     دمیخونه کـه رسـ   به
 .من اومده يبایسر شک ییچه بال دمیفهم

 .کند ياپردازیرو نیاز ا شیداد حامد ب یاجازه م دینبا

 ...ادامه نده حامد

 :گفت سیخ یتوجه به حال او با چشمان یحامد ب اما

ــابکو ــرا   ب ــه ب ــرفتم، ن ــت و لگــد گ ــاد مش ــه ب ــهیا يب ــنش   نک ــدا از رفت ــود، اب ــرده ب رهــات ک
داشـتم   مـان یکـردم ا  یخـودم بـه وقـتش حـالتو خـوب مـ      . تـو نبـود   قیناراحت نبودم چون ال

. يشـد  یشـد تـو هـم خـوب مـ      یخـوب مـ  حـال خـودم کـه    . تـونم حـالتو خـوب کـنم     یکه م
دار شـده   حـه یغـرور جر  نکـه یا يبـرا  دمیحسـاب بـابکو رسـ   . هـامون بـود   یقـانون بچگـ   نیا

کــه تــا آخــر عمــر اون  یبمونــه تــو همــه کــس منــ ادشیــکنــه کــه تــا  دایــپ امیــخــودم الت ي
 .بمونه ادشیتو  یلحظه که گفتم تو نفس من

ـ . کـرد  یزده نگـاهش مـ   رتیـ و ح یبغضـ  بایشـک  حاال ـ بـه ا  يلحظـه ا  یحت بـود   شـده یندین نی
ـ ا يکه حامد روز ـ   نی  یحسـ . اش اعتـراف کنـد   یپـروا در مقـابلش بـه عشـق کـودک      یطـور ب

ــازه  ــبهم اج ــ يم ــه واکنش ــود  یهرگون ــرده ب ــلب ک ــ. را از او س ــ  یحس ــش نم ــاال دل ــه ح  یک
 .بود یمعن یب يبندینداشت پا ییحاال که پا. خواست پابندش شود

 .م بشنومخوا یادامه نده، نم گهید حامد

 .حامد اما او را به سکوت وا داشت هشدار

ــ ــیه سیه ــک  یچ ــو ش ــیاالن ه با،ینگ ــو یچ ــن . نگ ــوش ک ــط گ ــرعموت  . فق ــراف پس ــه اعت ب
ــه عشــق. گــوش کــن ــو ســ ســتیکــه ب یب ــده و دلشــو ب نهیو چندســال ت ــاش مون کــرده  اتی
 يمــن کــه رفــتم اون قــدر وقــت دار . دنیخــوام جــز شــن ینمــ یچــیاالن ازت ه. گــوش کــن

 . نکن خراباما حاال نه، حاال حال خوبمو . یکه به من و احساسم فکر کن
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 :گفت یغمزده اش را به او دوخت و بغض چشمان

 ...تونم یحامد نم نه

 .اخم و غمش را وا داد دینوازشگر حامد را که شن يصدا

 . یتون یدلت وسط باشه م يپا یدخترعمو، وقت یتون یم

 :دیدرد نال پر

 .و به صداش گوش بدم ادیدلم وسط ب يپاذاره  ینم پاهام

ـ   . يدارم تـا تـو راه بـر    یمن قدم بـر مـ   یتو زندگ. شم یم پاهات  یشـم، پـا مـ    یبـرات سـر م
 .شم یسراپا دل م. شم یشم، دل م

 :بر لبانش نقش بست و گفت نیغمگ يهمه احساس نو ظهور حامد لبخند نیا از

 !؟يشد شاعر

ــد ــ حام ــخ یب ــد الی ــا لبخن ــه هم يو ب ــد و    ي شــهیک ــرش را خاران ــود س ــانش ب ــنج لب ــدا ک خ
 :گفت

 .شم یبرات شاعرم م يتو بخوا اگه

ــاال ــ    ح ــاه م ــد نگ ــمان حام ــه چش ــوب ب ــه خ ــرد دل یک ــک ــ  لی ــه را م ــه جذب ــفهم یآن هم . دی
کــه او هرگــز بــه  یعشــق. کــرد چــرا کــه عاشــق بــود یاو را ســحر مــ شیچشــمان پســرعمو

ــا بق  یمــ. نبــرده بــود یآن پــ ــ هیــدانســت رنــگ نگــاه حامــد ب ــف  یرا نمــ لشیرق دارد امــا دل
بـــودن  زیاز راز ســـحرآم هحامـــد پـــرد يبهـــار زیـــصـــبح دل انگ نیـــحـــاال در ا. دانســـت

 .چشمانش برداشته بود

 ؟یکن یات فکر م وونهید يپسرعمو نیشد دخترعمو؟ به ا یچ

 :لب گفت ریز یبغض ییبا صدا بایشک

 .یبراش پا بش یکه مجبور نباش یحامد، برو سراغ کس یفیح تو
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ـ   یحـاال کـه فکـر مـ    . شـناخت  یحامـد را خـوب مـ   . اش کرده بـود  یعصبان او  دیـ فهم یکـرد م
 یاش را مــ یو خوشــحال تیعصــبان. خوانــد یرا مــ شیواکــنش هــا. شناســد یمــ لیــدل یرا بــ

 .دانست

ـ ا یوقت ـ  یحـرف مـ   يطـور  نی گوشـت تـا شـب و روزت     ریـ دونـه بـزنم ز   هیـ خـوام   یمـ  یزن
 .بشه یکی

ــده ر کــم ــود از خن ــده ب ــرود ســهیمان ــد دق. ب ــهیچن ــ ي ق ــ شیپ ــا لط نیهم ــمــرد ب ــر فی  نیت
ــیامــا حــاال خ دیــداشــت از عشــقش بگو یســع ایــکلمــات دن  یکــیزیراحــت از برخــورد ف یل

 . افتی يلبانش تسر يلبخندش به رو. زد یحرف م

 .لبات جمع کن يلبخند مضحکو از رو اون

حامـد بـه    ینگـاه اخمـ  . کـرد  ینگـاهش مـ   گوشیهمـان طـور لبخنـد بـر لـب و بـاز       بایشک اما
 :او دوخته شد و گفت

 تو حال خوشم آره؟ یبزن ادیم خوشت

 :باال انداخت و گفت يا شانه

ـ   يشـد  ریاون وقـت از جونـت سـ    یشـک  یشب و روز از دسـتم مـ   تو ـ  يخـوا  یکـه م عمـر   هی
 ؟یتحملم کن

 :زد و گفت یحامد برق چشمان

 .دختر؟ جات رو تخم چشامه هیچ تحمل

 :بر دلش چنگ زد و گفت ییپا یغم ب باز

 . ياومد یزودتر م کاش

 .میکن یطناب گره خورده رو باز م نیبا هم ا با،ینشده شک ریهم د حاال

 :رنگ غم گرفت و گفت بایشک لبخند

 .تنها يتنها. کنم تنها یخودم بازش م من
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ــا اخــم ــت  يه ــم رف ــاز در ه ــد ب ــس شــک. حام ــ بایاز پ ــر نم ــاز و   یب ــودش لجب ــل خ ــد مث آم
 :سرشار از غم نگاهش کرد و گفت یبا چشمان .بود کدندهی

 ...وقت رفتنه دخترعمو گهید

 .بدرقه کند يخواست او را با دلخور یدلش نم. داشت دنیبار يهوا بایشک نگاه

ــد ــن ا حام ــدرك ک ــنهادیپ نی ــه  ش ــاس غلط ــرام  . از اس ــو ب ــت ــطوره ا هی ــور  . ياس ــون ط هم
ـ و بعـدش کـم ب   میتـو زنـدگ   يایـ اگه ب. اسطوره بمون  یمـن مـ  . شـکنه  یاسـطوره مـ   اون ياری

 .خرابش نکن. شکنم

ــد ــدون ا حام ــهیب ــچ نک ــبگو يزی ــ دی ــا حزن ــنگ یب ــرد  نیس ــرك ک ــاقش را ت ــتن او . ات ــا رف ب
ــک  ــت ش ــاد    بایطاق ــتش افت ــد و درون تخ ــام ش ــم تم ــد    . ه ــودش و حام ــال خ ــه ح ــش ب دل

ــا  نکــهیاز ا. ســوخت ــب ــود گر  کی ــد را از دســت داده ب ــط حام ــتیاشــتباه غل ــنش . س در ذه
نگـاه او را نخوانـده بـود     رفچـرا کـه حـ    شـتر، یخـود را ب . کـرد  یخود و حامـد را محاکمـه مـ   

ــو حامــد را ن ــه خــاطر ســهل انگــار  زی ــدر ب يب ــپــس حــاال ا. احساســش انی ــه هــر  نی ــج ب رن
بــه بدرقــه اش  دیــدلخــور بــود امـا با . شکســت خـورده  یبـه دو خــاط . تعلــق داشــت شـان یدو
گــل در تــدارك  یتــ یتــ. نشســت و از اتــاق خــارج شــد لچــرشیو يرمــق رو یبــ. رفــت یمــ

کــرد کــه  یداده و نگــاهش مــ هیــتک واریــبــه د يکنــار بخــار حامــداش بــود و  یســفر ســوگل
ــا د ــب ــک دنی ــتک بایش ــاز د هی ــت    واری ــه او دوخ ــزده اش را ب ــگ و غم ــاه گن ــت و نگ . برداش

ــرا ینگــاه ــ نینخســت يکــه ب ــار نم ــخند یب ــاز خــود ب. دی ــد را از او  يشــد کــه شــاد زاری حام
 :بر لب نشاند و گفت ینیلبخند غمگ. گرفته است

 .غمتو پسرعمو  نمینب

 :زد و گفت يپوزخند حامد

 .غم منم راه حل خودشو داره. داره یراه حل يزیهرچ
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ــه کنا  بایشــک ــدون توجــه ب ــب ــرآن را از رو ي هی ــ  يکــالم او ق ــه ت ــ یطاقچــه برداشــت و ب  یت
ــه ا  ــه کاس ــل ک ــد   يگ ــق ش ــت ملح ــت داش ــه دس ــان . آب ب ــم تک ــد ه ــود داد و   یحام ــه خ ب

اول بهــار بــود امــا ســوز زمســتان  . گذاشــت وانیــچمــدان کــوچکش را برداشــت و قــدم در ا
ــار  ــتان ج ــن کوهس ــوز در بط ــود يهن ــهی. ب ــالتو ي ق ــ ار شیپ ــاال کش ــا د دیب ــو ب ــک دنی  بایش

ـ  بایشـک . در هم رفت و بـاز بـه اتـاق بازگشـت     شیاخم ها ـ  یو ت بـود کـه در    یحظـات گـل ل  یت
ــح ــ  اطی ــار م ــدنش را انتظ ــ یآم ــخ  دندیکش ــداز ض ــا روان ــه ب ــد و   یمیک ــق ش ــه آن دو ملح ب

 . دیچیمقدس درآن پ ي یئیرا همچون ش بایشک

ــرو ــد و نگــاه در نگــاه هــم  يروب ــاز هــوا بایچشــمان شــک. هــم بودن ــبار يب ــا . داشــت دنی ام
 .لب زمزمه کرد ریحامد ز

 .اشکاتو نمینب. پشت سر مسافر شگون نداره هیگر گنیم. دخترعمو یکن هیگر نکنه

را  يحامــد دفتــر. بــر لــب نشــاند و نگــاهش را بــه نگــاه مهربــان او دوخــت  ینــیغمگ لبخنــد
 :گذاشت و گفت شیپاها يرو

 . خودتو سرگرم کن نیبا ا ستمیمن ن تا

 :به دفتر خاطراتش دوخته شد و گفت بایشاد و قدرشناس شک نگاه

 .خونمشخواست ب یتو که دلت نم اما

 :شرمنده سرش را خاراند و گفت حامد

 . بود که به دوست داشتنت اعتراف نکرده بودم یواسه وقت اون

ــچ از ــه ز        يزی ــر ب ــت زده س ــود خجال ــرو ش ــا آن روب ــر ب ــود در آن دفت ــن ب ــه ممک ــک  ری
 .انداخت

ــه ــو کــه خــوب م  ب ــو، من ــه ازت دســت   یشناســیمــن فکــر کــن دخترعم ــانع نشــم محال ــا ق ت
ــاق و نشــن يتــو يحــرف هــا. بشــورم ــ  دهیات ــا . کــنم یگــرفتم چــون حســو حــالتو درك م ام
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از دسـتم   گـه یبـار د  هیـ و اجـازه بـدم    نمیگوشـه بشـ   هیـ چنبـر   اریـ انتظار نداشته باش مثـل خ 
 . يبر

 :گل به آن دو دوخته شد و گفت یت یپر حرف ت نگاه

 .شهیم رتیبرو پسر د ایب

 :زد و گفت بایبه شک یچشمک حامد

 گفتم؟ یبهت چ دیگل شن یت ینظرت ت به

 :را باز کرد و گفت ششیهم ن بایشک. شده بود گوشیباز باز

ـ   ي هیپاشـو  نیجـا سـر همـ    منیوگرنـه سـرتو هـ    دهینکـن کـه نشـن    شک ـ   خیحـوض ب  خیتـا ب
 .دیبر یم

 یدلـش نمـ  . دلـش قـرص شـد    دیخنـده اش را کـه شـن   . شـاد حامـد بلنـد شـد     يقهقـه   يصدا
ـ  . را بـا غـم و غصـه بدرقـه کنـد      شیخواست پسـرعمو  توانسـت وانمـود کنـد حـرف      یحـاال م

ــهیرا پذ شیهــا ــد کــه ا . رفت ــدر زمــان داشــت او را مجــاب کن ــپــس از آن آن ق ــدیپ نی از  ون
 .اساس غلط است

 .پسر گهیبرو د ایب

اش را  یو بــا در آغــوش گــرفتن او نــاراحت دیــگــل چرخ یتــ یشــاد حامــد بــه ســمت تــ نگــاه
ــرد و از ز ــم ک ــک ــرآن  ری ــومب   ق ــمت ات ــه س ــت و ب ــانش گذش ــادربزرگ مهرب ــت لشیم . رف

 :شاد گفت ییسوار که شد با صدا

 .اون آبو پشت سرم که نرفته برگردم زیحاال بر. بهت گفتم دخترعمو ینره چ ادتی

و بــوق کوتــاهش آب را پشــت ســر مســافر      لیــاش گرفــت و بــا حرکــت اتومب   خنــده
ــانش ر ــتیمهربـ ــه ن  خـ ــرد و بـ ــه کـ ــاهش او را بدرقـ ــا نگـ ــاه عجو بـ ــگـ ــچ گ بیـ ــو مـ  ریـ

 . نکرد یمادربزرگش توجه
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ــا ــدور شــدن اتومب ب ــ لی ــد ب ــاقش بازگشــت  یحام ــه ات ــگ ب ــر از احساســت متناقضــ. درن  یپ
ــود  ــرده ب ــه ک ــه او را احاط ــود ک ــ. ب ــرا   ینم ــود ش ــا وج ــد ب ــرا حام ــد چ ــت درك کن  طیتوانس

ــجد ــدگ  يدی ــر او و زن ــه ب ــاش تحم یک ــد را    لی ــه حام ــه دارد؟ ن ــه او عالق ــاز ب ــت ب شــده اس
همــه  نیــشــد؟ مغــزش از ا یمــ اش یفعلــ يعاشــق دختــر عمــو دیــچــرا با. کــرد یدرك نمــ

 یکـه نمـ   شـه یهم يبـرا . کـرد  یمـ  زیـ اش برنامـه ر  نـده یآ يبـرا  دیـ با. فکر به تقال افتاده بود
ــه ا ــتوانســت ب ــو آن تک نی ــ هی ــه دانشــگاه و تمــام  مشیتصــم نیکنــد اول کــردن بازگشــت ب

ــ ــال باق کی ــدهیس ــ مان ــود لشیاز تحص ــا ا. ب ــب ــور ام  نی ــر ن ــر بک ــفک ــش تاب دی ــر دل ــب و  دی
ــانشیه ــرا ار ج ــدهیآ يب ــتریب ن ــرد ش ــد . ک ــدم بع ــ يق ــرا   یراض ــادر ب ــدر و م ــردن پ  يک

ــتفاده  ــومب  ياس ــدد از ات ــود لشیمج ــرو     . ب ــادر روب ــدر و م ــد پ ــنش تن ــا واک ــود ب ــئن ب مطم
ـ  میتصـم  نیـ خواسـت کـه ا   یخواهد شد امـا مـ   ـ از ا دیـ با. شـود  یعمل  یرخـوت خـالص مـ    نی

شـاد بـر    يبکـرش لبخنـد   راز فکـ . گـر یکـس د  چیبـر حامـد و فرزانـه و نـه هـ      هینه با تک. شد
شــد و  دهیاش کشــ هیــدر اراده اش باشــد بــه ســمت بــوم و ســه پا نکــهیلــب نشــاند و بــدون ا

پــر بـرف کوهســتان بـود کــه    يکــوه هـا  يملـس کوهســتان منظـره    يبعـد در هــوا  یلحظـات 
ـ ا شـه یهم. کـرد  یمـ  ییبـومش خودنمـا   يبر رو فکـر کـردن بـه مسـائل      يگونـه بـود بـرا    نی

ـ    . بـرد  یمـ  لمـو اش دست به ق یمهم زندگ زد حـالش از صـبح بهتـر شـده      یحـاال کـه طـرح م
بـه خـود    یفقـط زمـان  . گذشـت زمـان نشـد    يافکـارش بـود کـه متوجـه      ریـ آن قدر درگ. بود

ــر شــانه اش نشســت یآمــد کــه دســت ــ. ب ــ  یب ــگ نگــاهش ســر خ ــه رودرن دســت و  يورد ب
ــه  ــدان فرزان ــورت خن ــپس ص ــاو را ا. س ــت  نی ــم داش ــا ک ــود  . روزه ــده ب ــث ش ــودش باع نب

نگــاهش کــه . تصــور کنــد نیســهمگ یاش را همچــون بهمنــ یزنــدگ يحادثــه  نیتــر رگبــز
رنــگ  گــرید يدوســتش بــار. فرزانــه افتــاد دلــش قــرص شــد يرنــگ گرفتــه  يبــه لــب هــا
در وجـودش رخنـه کـرده بـود از وجـودش       یرئـوف  ییکـه از آشـنا   یخـون  ییگـو . گرفته بـود 

ــخــارج شــده و خــون جد ــه جر شیدر رگ هــا يدی ــب ــود انی ــاده ب ــب  یخــون. افت ــه قل کــه ب
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ــام احســان را فر یعاشــقش هجــوم مــ ــرد و ن ــب ــود و  . زد یمــ ادی همــان طــور مــات فرزانــه ب
ــ چیهــ ــ یواکنش ــر رو . داد یاز خــود نشــان نم ــدان و ســرحال دســت ب ــه خن  یشــانیپ يفرزان

 :شت و گفتاش گذا

 .يبابا تب که ندار نه

 :اش گرفت و گفت خنده

 !يایفردا ب یخواست یکه م تو

 :کوه گفت غیاز ست یکرد و با اشاره به بخش دشیجد ینگاه به نقاش فرزانه

 ...هنوز کار داره نجاهاشیا

 .فرو رفت و دادش را درآورد شیبا قدرت به پهلو بایشک ياشاره  انگشت

 .تنگ شده بود زودتر برگشتم قهیعت يتو يخب بابا، دلم برا یلیخ

ــچ گ نگــاه ــم ــک ری ــا  بایش ــه ه ــد گون ــه او باعــث ش ــاز يب ــگ  گوشیدوســت ب و عاشــقش رن
 .ردیسرخ عشق بگ

 !؟يدیفهم ،یبهش بگ ياما حق ندار. کمش هم به خاطر احسان بود هی خب

 .دندیخند یهر دو م حاال

 .فرزانه یخوب شد که برگشت چه

 :تعجب کرد و گفت یکم بایکش در شکسر یهمه حس دلتنگ نیا از

 کجاست؟ نم،یب یحامدو نم یراست

ــ. حامــد افتــاد ادیــبــاز ... حامــد ــا تمنــا بــه او  شیچنــد ســاعت پــ نیچشــمانش کــه همــ ادی ب
ـ . دوخته شـده بـود   ـ . شیحـرف هـا   ادی تـه  . خـورد  یبـاز تـه دلـش تکـان    . قلـب مهربـانش   ادی

 !لق شده بود يبدجور ایدلش گو

 حامد کجاست؟ ب،یتو هستم شک با

 :او زد و گفت يبه پهلو يکرد و باز ضربه ا اخم
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 . هزار بار نیکامل صدا کن، ا اسممو

 :دیغر فرزانه

 .يکلمه حرف جواب بد هی یکن یجون به سر م آدمو

ــده ــاهده       خن ــا مش ــت فرزانــه ب ــار کــرد شــک نداش آثــار خنــده بــر    نیاولــ ياش را مه
 .دیصورتش حسابش را خواهد رس

 .کن، صبح رفتطور نگام ن اون

 ؟یبدون خداحافظ رفت؟

ازم کــرد  یکیرمــانت یچــه خــداحافظ يخبــر نــدار! دیــدوســتش خند یالیــدل بــه خــوش خ در
 :گفت اندازدیخود را از تک و تا ب نکهیاما بدون ا ق،یرف

 ؟يبمونه تا تو برگرد یداشت انتظار

 :دمغ نگاهش کرد و گفت فرزانه

 .هیجور هیبدون حامد  سوباتان

ــ حــق ــه او م ــاصــال گو. داد یرا ب ــد  ای ــود يجــور کیــشــب و روز بــدون حام ــرا! ب  نکــهیا يب
 :هوا گفت یبهتر شود ب شانیحال هردو

 دور دور؟ میبر يایم

 :بر لب نشاند و گفت يلبخند فرزانه

 .باشه چرا که نه اری يدور دورمون سمت خونه  اگه

 یتــ یپــس از اجــازه از تــ بــازش را جمــع کنــد و شیاو زد تــا نــ يبــه بــازو يضــربه ا بایشــک
ـ   . شـان رفتنـد   یشـگ یگل به سمت قلمـرو هم  ـ  شیدر سـکوت بـه پ هنـوز   بایرفتنـد و شـک   یم

ــا  ــرف ه ــر ح ــود يدر فک ــد ب ــ. حام ــال راه ــم  یدنب ــا او را از تص ــود ت ــد مشیب ــرف کن . منص
ــ  ــاب م ــه حس ــور ک ــرد کُم یهرج ــک ــا تی ــ نی ــگ  هیقض ــلن ــان  . زد یم ــکوت ش ــدر س آن ق

 .کرد یبود که حاال فرزانه هم محو و مات نگاهش م بیعج
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 ؟ینکنه از رفتن حامد دمغ ،یستین یشگیهم يبایشده؟ امروز شک يطور بایشک

 :فرستاد و گفت رونیب یرا به سخت قشیعم نفس

 .گرده یکه نرفته بر م حامد

 يصــدا. او هـم متوقـف شـد    لچـر یو يفرزانـه کـه سسـت شـد چـرخش چـرخ هـا        يهـا  قـدم 
 .به خود گرفته بود یفرزانه حاال رنگ نگران

 شده؟ یچ پس

ـ توانسـت چ  ینم ـ  زیـ را از او پنهـان کنـد چـرا کـه دوسـت مهربـانش همـه چ        يزی ـ  یرا از ن  ین
ـ ا دیـ بـاالخره کـه چـه؟ با   . چشمان او خوانـده بـود   کـه از صـبح در وجـودش     جـان یهمـه ه  نی

ـ   یانباشته شده بود را بـا کسـ   ک بـه دلـش راه بدهـد    شـ  نکـه یپـس بـدون ا  . کـرد  یقسـمت م
ــه چ ــهم ــرا زی ــت شیرا ب ــ. گف ــات پس ــعج يرعمواز احساس ــه  بی ــعج يو عالق ــرش بی . ت

ــا  ــرف ه ــورد رو     شیح ــر خ ــاهش س ــد نگ ــام ش ــه تم ــره  يک ــحال   يچه ــان و خوش مهرب
ــه ــ. فرزان ــد م ــ  یلبخن ــود حت ــاد ب ــ  یزد و ش ــم عظ ــد در آن هج ــق ش ــاد میموف ــیخ ،يش  یس

 .بدهد صیتشخ زیچشمانش را ن

 .باالخره گفت پس

انتظــار داشــت او هــم مثــل . متعجــبش کــرد شـتر یکــه فرزانــه بــر لــب رانــده بــود ب يا جملـه 
 .کرد یتعجب کند اما فزرانه با آرامش نگاهش م بیاعتراف عج نیخودش از ا

ـ      . طور نگام نکن دختـر  اون هـامون   یبچگـ  يهمبـاز  يقـرار  یمـن از مـدت هـا قبـل متوجـه ب
 .نداشتوجود  یبابک یوقت یقبل تر حت یلیخ. شده بودم

 .خارج از توانش بود گریحرف د نیا رشیپذ

 .فرزانه یکن یغلو م يدار

ــویخــودت ا. روحنــد يهــا پنجــره  چشــم ــود ن ــده ب ــرام خون ــه؟ی يب ــد  يچشــم هــا ادت حام
 .کرده انیمدت هاست روح و احساسشو عر
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ـ          صحبت ـ  شیبـا فرزانـه نـه تنهـا کمکـش نکـرده بـود بلکـه ب اش  یباعـث سـردرگم   شیاز پ
 .شد

 کار کنم فرزانه؟ یچ

 :باال انداخت و گفت يشانه ا فرزانه

. یوفتیــکلــه خرابــت ور ن يکــنم بــا اون پســرعمو یمــ هیامــا بهــت توصــ. دونــم یمــن نمــ واال
 .است کدندهینرفته که چقدر بدلج و  ادمیهنوز 

 .بر لبان هردو نشست يگذشته لبخند يادآوری با

 .اری يخونه  میدیرس

ــه  قیــعم لبخنــدش ــاز شیهــاتــر شــد و گون  بایشــک گوشیگلگــون تــر و نگــاه از چشــمان ب
 .بر گرفت

 ن؟یش یپس چرا دست به کار نم دیهم هست ي فتهیهمه ش نیکه ا شما

 :نگاه کرد و گفت بایذوق و شوق به چشمان منتظر شک با

 م؟یدست به کار نشد یدون یکجا م از

 .به جوشش افتاده بود بایشک يبا تمام قدرت در چهره  يشاد حاال

 ...یبگ يخوا یم یعنی

 :تر شد و گفت قیفرزانه عم لبخند

ــا فــرزاد در مــورد آ کــاریب يچنــد روز دور نیــا ياســتاد هــل مــا تــو نیــا ــدهیننشســته و ب  ن
 .مون حرف زده

 :زده و منتظر گفت جانیه بایشک

 چند شنبه است؟ امروز

 :گفت یو عصب کالفه

 .چهارشنبه
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 :و گفتخنده اش گرفت  بایشک زانیآو يلب و لوچه  از

 .خونه مون انیفردا ب یعنیپنج شنبه  قراره

 :گرد و متعجب گفت یبا چشمان بایشک

 ا؟یک

 .و مامانش احسان

 :شاد گفت یبهت با

 .یکن یم یشوخ

 :متعجب نگاه کرد و گفت يبایشک به

چنــد روز رفتارشــون بــا مــن خــوب  نیــا يچقــدر تـو  یدونــ ینمــ. انیــهــم م هیــو فهم فـرزاد 
کـه فـرزاد    نیهمـ . سـت یامـا مهـم ن   ادیـ شده بود البنـه زن فـرزاد هنـوز بـرام چشـم و ابـرو م      

 .هیدونن برام کاف یمنو خواهر خودشون م مهیو فه

ــاهش ــت نگ ــا غیرا از س ــوه ه ــرو يک ــ  شیروب ــمان خ ــه چش ــت و ب ــک سیبرگرف . زل زد بایش
 :را سفت در آغوش گرفت و گفت بایشک. داشت دنیبار يهوا زیچشمان خودش ن

ــاالخره ــتیبعــد ب ب ــزه   س ــد ســال م ــبخت يو چن ــ یخوش ــرف دمیرو چش ــت، . قی ســخت گذش
 .دمیمحبتو چش ياصال نگذشت اما باالخره مزه  یگاه

درخواســت حامــد  یزده کــه حتــ جــانیآن قــدر خوشــحال و ه. فرزانــه خوشــحال بــود يبــرا
 اش محو شده بود يشاد ي نهیدر پس زم

 
 

بــه او لبخنــد  ایــاز همــان فاصــله گو. قــاب عکــس پــدر و مــادرش يخــورد روســر  نگــاهش
مثـل خـودش لبخنـد بـر     . شـد  دهیبـا گشـوده شـدن در نگـاهش بـه سـمت او کشـ       . زدنـد  یم

فقـط   یاحسـان بـود همـان کـه زمـان     . بـود  دهیلبـاس پوشـ   شـه یلب داشت و برازنده تـر از هم 
انــه بــر گرفــت و بــا قــدم از فرز اهکــرد همــان کــه حــاال بــه زحمــت نگــ یمــ شیاســتاد صــدا
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نگـاه سراسـر عشـق او بـه تقـال افتـاده بـود کـه احسـان           ریـ ز. شـد  کیبه او نزد نیسنگ ییها
 :لب به سخن گشود و گفت

 .يشد بایز چقدر

 :نگاهش کرد و گفت خندان

 .بودم بایز

 :و گفت دیخند محجوبانه

 .يشد باتریو ز يبود بایز زم،یعز البته

 دنیــدزد نیــهــم باشــند ا کیقــرار بــود شــر یوقتــ. دیــدز یهــا نگــاهش را از او نمــ یتــازگ
 :نگاهش کرد و گفت. بود یمعن یها ب

 اد؟یم یک یرجبعل

 :و شاد فرزانه برگرفت و گفت باینگاه از چشمان ز یبه سخت احسان

 .رسه یم گهید ي قهیچند دق تا

 ه؟یبق شیپ میبر

ـ ا يمتوجـه   یقـدم برداشـت امـا وقتـ     چند  سـتاد یشـد او هـم ا   پـا و اون پـا کـردن احسـان     نی
 :و پرسشگر گفت

 شده؟ يزیچ

 :عجول بر لبان احسان نقش بست و گفت يلبخند

 ؟یلباسو بپوش نیهم يخوا یم یمطمئن

ـ بـه لبـاس    گـر ید يمطمئن فرزانـه بـه چشـمان محکـم او دوختـه شـد و بـار        نگاه دسـت   کی
کــه آن هــم بــه  دیشــال ســف کیــســاده بــا  یلبــاس ماکســ کیــ. و بلنــدش نگــاه کــرد دیســف

 .شدن یکیامروز پر بود از احساس خوش . لباسش بود یسادگ

 جان حواست کجاست؟ فرزانه
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 :صورت منتظر احسان و گفت ينگاهش سر خورد رو باز

 تو خوشت اومده؟. احسان هیعال نیهم

 :شاد گشوده شد و گفت ياحسان به لبخند يجزء چهره  جزء

 .يمثل فرشته ها شد. زمیعز البته

 :شد و گفت یاو ته دلش پر از خوش يپرده  یب فیتعر از

 .یمهم تو هست. هیکاف ادیتو که خوشت ب خب

ــدون ــهیا ب ــد حرفــ  نک ــ یبخواه ــود   یزده و خوش ــرده ب ــل ک ــان را کام ــرم  . احس ــتان گ دس
ــاه        ــه نگ ــاهش را ب ــرد و نگ ــد ک ــرش را بلن ــرد س ــاس ک ــتانش احس ــه دور دس ــان را ک احس

 :تر شد و گفت قیلبخند احسان عم. مشتاق او دوخت

ــ چــه ــه هم ــودن نیخوب ــرد ب ــود . االن م ــو هــم مــرد ب ــ  يکــاش ت ــا حــال االنمــو درك کن . یت
ــ یخوشــ ــبزرگ یخوشــ. خــانم جــوان يرو از دســت داد یبزرگ کــه همســرت بهــت بگــه   هی

 .کشم یتو نفس م يخندم برا یتو م يپوشم برا یتو م يبرا

 :دلب زمزمه کر ریو ز نییاو سرش سر خورد پا يحرف ها یخوش از

کالفـه   یاگـه از دسـت زنـدگ   . شـوهرت بسـاز   ادیـ گفـت بـا کـم و ز    یمـ  شـه یهاجر هم مامان
اگــه بغــض کــرد تــو جــاش . شــد تــو آب بــاش شیاگــه آتــ. شــد تــو آرومــش کــن یو عصــب

ـ . خنـدونش شـو   ياگـه شـاد شـد تـو لبـا     . کن هیگر  يوقـت بـا غـرورش بـاز     چیگفـت هـ   یم
ـ      . نکن گفـت   یمـ . کسـت  همـه شـه   یشـکنه و مـ   یکه اگـه بخـواد خـودش بـرات غرورشـو م

بـه خونـه و بـودن در کنــارت     دنیزود رســ يتـو بـراش خـانم خونـه بــاش مطمـئن بـاش بـرا       
 .خواهد کرد يلحظه شمار

زد  ینمــ یحرفــ. شــد یمــ شــتریو ب شــتریدســتان گــرم احســان بــر دســتان ســرد او ب  فشــار
کــه حــاال پــر از غــرور و  یچشــمان. کــرد یو همــان لبخنــد کــج نگــاهش مــ یفقــط بــا مهربــان



@donyayroman 688 

و  دیقـاب عکـس پـدر و مـادر رقصـ      يتـر شـد و نگـاهش رو    قیـ لبخنـدش عم . بـود  یمردانگ
 .جواب نگذاشت یلبخندشان را ب

 .اون تو نیدینداره چپ تیخوب رونیب نیایب! اونجا؟ نیکن یچکار م نیبابا دار يا

ــا از ــک يغرغره ــان    بایش ــان تک ــد و احس ــوده ش ــده گش ــه خن ــر دو ب ــب ه ــو یل ــه خ د داد و ب
 :گفت

 .رونیب میآبرومونو نبرده بر تا

. شـد  يعقـد جـار   ي غهیو همـان لبخنـد مهربـانش صـ     یبعـد بـا آمـدن رجبعلـ     ي قـه یدق چند
ــا ــت هردو نی ــانیخواس ــه پ  ش ــود ک ــب ــاد رغالمی ــ يآب ــار  ي غهیص ــان را ج ــد يعقدش . کن
را  غهیصـ  یکـه رجبعلـ   یدر تمـام مـدت  . داشـت  يکـه بـه گـردن اهـل ده حـق پـدر       يرمردیپ

ــ ــان حم    یم ــرم احس ــتان گ ــار دس ــردش در حص ــتان س ــد دس ــاخوان ــود  تی ــده ب ــض . ش بغ
ــت ــ. داش ــاهش حت ــه ا ینگ ــ   ياز رو يلحظ ــان نم ــادرش تک ــدر و م ــس پ ــاب عک ــورد یق . خ

 يامـا صـدا  . شـد و اشـکش در آمـد    یتـه دلـش خـال    دیرا کـه شـن   مـه یفه ي هیـ گر زیر يصدا
 .آورد رونینوازشگر احسان او را از حال بدش ب

. شــم یبــه وقــتش خــودم ســنگ صــبورت مــ. ســتین هیــجــان، االن وقــت گر نــه فرزانــه االن
 .اما االن نه

نگـاهش کـرد و بـا اجـازه گـرفتن از پـدر و مـادرش کـه از پـس آن قـاب            یاشـک  يلبخنـد  با
و بـه   يو شـاد  یبـه خـوب   دشیـ جد یبـه زنـدگ  . زدنـد بـه احسـان بلـه گفـت      یبه او لبخنـد مـ  

ســر کــه بلنــد کــرد . دیــجــان خر همســرش را بــه يبلــه گفــت و نفــس آســوده  یســرزندگ
 نیکــه تــا همــ بایشــک. دیــثابــت د خــود يمهمــان هــا را رو شــتریب سینگــاه شــاد و البتــه خــ

گوشــش  ریــآرام ز دیســاب یسرشــان مــ يکلــه قنــد رو هیقبــل بــه همــراه ســم يچنــد لحظــه 
 :زمزمه کرد

 ...ها یبچگ يهمباز یبش خوشبخت
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 يبــو. گــرم جــا گرفــت یرا داد و در آغوشــ هیاو و ســم یجــواب خوشــحال يبغــض و شــاد بــا
ــ ــادرش را م ــانم ک. داد یم ــخ ــ   انفری ــوش م ــخت در آغ ــه او را س ــود ک ــرد یب ــ. فش ــاال م  یح

ــه دور از چشــمان نگــران احســان لحظــات  ــاشــک بر يرا در آغــوش مــادر یتوانســت ب و  زدی
ــود را از    ــادر خ ــتن م ــم نداش ــغ ــرد ادی ــانم ک. بب ــخ ــت   ی ــات دس ــام آن لحظ ــم در تم انفر ه

ــر ســر و صــورت او کشــنوازشــش  حــال فرزانــه را  ایــگو. بــود و آرامــش کــرده بــود دهیرا ب
ــ ــ   یم ــه ب ــه آن گون ــت ک ــ  یدانس ــوش م ــروا او را در آغ ــرد یپ ــ. فش ــد از   یکم ــه آرام ش ک

و مهربــان مادرشــوهرش  ریــنگــاهش کــرد و دســتان پ یآمــد و بــا قــدردان رونیــآغـوش او ب 
بــاالخره کــم کــم جــو . کــرد یهــم بــا اشــک شــوق نگــاهش مــ انفریــخــانم ک حــاال. دیرا بوســ

ــاز حــال و هــوا  ــه خــود گرفــت يبوجــود آمــده کــم رنــگ شــد و فضــا ب پــس از . جشــن را ب
درنــگ دســت او در  یبــاز درکنــار احســان نشســت و احســان هــم بــ یبوســ دهیــو د کیــتبر

 :لب زمزمه کرد ریدست گرفت و ز

 .گهیوقت د چینه االن نه ه. ازم دور نشو گهید

ــا . شــود یگفــت کــه باعــث شــد چشــمان احســان چراغــان  یلبخنــد نگــاهش کــرد و چشــم ب
ــا  ــراغ ه ــه چ ــه ب ــاهش ک ــگ ح ينگ ــگ و وارن ــرن ــد  اطی ــر ش ــرص ت ــش ق ــاد دل ــد . افت محم

از مــردم  یدل خوشــ. بــود دهیکشــ ســهیســنگ تمــام گذاشــته بــود و کــل خانــه را ر شــانیبرا
بودنـد پـس حـاال     ردهو چنـد سـاله اش خـون بـه دلـش کـ       سـت یتمـام عمـر ب  . روستا نداشت

ــق داشــ  ــاد ح ــا را در ش ــذ يت آن ه ــودش و    . ردیاش نپ ــتان خ ــدك دوس ــداد ان ــان تع هم
ـ  شیاحسان که خالصـانه در جشـن شـان حضـور داشـتند بـرا       ـ دن کی ـ  ای ـ ارز یم ـ در پا. دی  انی

پـدر آن هـا را دسـت بـه دسـت داد و رو بـه        يپـدرها بـه جـا    يجشن فـرزاد بـه رسـم همـه     
 :احسان گفت

ـ یدونـم خ  یمـن بـاش، مـ    يخواهر کوچولو مراقب امـا   يبـه همـه ثابـت کـرد     نـو یا يمـرد  یل
 .اجازه نده آب تو دلش تکون بخوره
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ـ     بـر   نیریشـ  یغمـ . بـر جمـع حـاکم شـده بـود      نیریشـ  یحـاال غمـ   شیخـالف چنـد سـاعت پ
ــ    يپـدر بـه خانــه    يکـه از خانــه   يدختـر  يبـرا   ياشـک هــا . کـرد  یهمسـرش نقـل مکـان م

 نییسـرش پـا  . کـرد  یدسـتش را رهـا نمـ    يلحظـه ا  یشـده بـود و احسـان حتـ     يفرزانه جـار 
دلــش  دیرا کـه شــن  شیاصــد. بـود  رهیــبـود و بــه نـوازش دســتش توسـط انگشــت احسـان خ    

 .شدن یکیشب عشق بود و شب . شب اشک نبود. شد یاز هرچه غصه بود ته

تـونم ازش غافـل بشـم؟     یچطـور مـ  . نفـس فرزانـه بـه نفسـام بنـده     . دم فـزراد  یقول مـ  بهت
 .نهیذارم غم به دلش بش یراحت نم التیخ

ـ  دیـ و مطمئن فـرزاد را کـه د   قیعم لبخند ـ    . پـدرش افتـاد   ادی  شـتر یکـرد ب  یحـاال کـه دقـت م
ــان پــ    ــه پدرش ــباهت او ب ــه ش ــ یب ــرد یم ــا. ب ــق يرو يموه ــف قهیش ــود و   دیاش س ــده ب ش

ــ  ــاهش رنج ــعم ینگ ــا  قی ــود ج ــود يرا در خ ــ. داده ب ــرمندگ  یرنج ــو از ش ــه ممل ــود یک . ب
ــ ــا  یخــوب م ــه خــاطر رفت ــ. اســت دهیگذشــته نبخشــ ردانســت کــه او هنــوز خــودش را ب  یب

ــت       ــت و در دس ــت او را جس ــرد و دس ــرادرش دراز ک ــمت ب ــه س ــت آزادش را ب ــان دس گم
 :گفت یگرفت و بغض

ــرام پــر کــرد يجــا امشــب دونــم  ینمــ. مــهیفه یطــور تــو آبجــ نیهمــ. داداش يپــدرمونو ب
 .چطور ازتون تشکر کنم

ــاال ــرید ح ــ     گ ــپرده ب ــرادرش س ــه ب ــود و او را ب ــده ب ــل ش ــان ش ــتان احس ــا  . وددس ــرزاد ب ف
 :مردانه گفت یرا در بر گرفت و با بغض فشیخواهر ظر یدوست داشتن یخشونت

 .خوشبخت شو و روح پدر و مادرمونو شاد کن. شو خواهر کوچولو خوشبخت

ـ م در ــ  ياشــک صـــورت مردانــه    انیـ  يو در آغــوش خــواهرش جـــا   دیبــرادرش را بوسـ
ــا ارزش بــود کــه از آغوشــ يا یئیشــ ایــامشــب گو. گرفــت دســت بــه  گــرید یبــه آغوشــ یب

ــاالخره پــس از دقــا. شــد یدســت مــ حاضــران را متــاثر کــرده بــود انــدك  يکــه همــه  یقیب
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ــاق ــران ب ــه   یحاض ــا خان ــع او را ت ــده در جم ــجد يمان ــه  دشی ــادرش  يخان ــان و م او و احس
 کردند یهمراه

 
 

. کــنم یمنــو آزاد گذاشــته بــود خــودم انتخــاب کــنم کجــا زنــدگ  دهیــها يدو ســال دور بعــد
ـ ا يتو  یلـ یو در واقـع شـوهرش خ   لیـ همـون وک  کـل یبـا وجـود حضـور ما    دمیـ مـدت فهم  نی

ـ    نیـ تمام ا. تنهاست  یتنهـا نذاشـته بـود و بـه قـول خـودش تالفـ        يلحظـه ا  یدو سـال منـو حت
ــه  ــالها يهم ــار و دور ياون س ــم  يحــاال امــروز صــبح روبــرو   . بــود ردهرو در آو ياجب ه

ــزد یحــرف مــ نــدهیو در مــورد آ مینشســته بــود ــ . می ــ یحــاال کــه بهــش نگــاه م  یکــردم م
 نیــشــد و ا یحــاال تمــام وقــتش صــرف مــن مــ. ســتیاون زن خــوش گــذرون ن گــهید دمیــد

ـ ا. نـامرد تـرکش کـنم    هیـ خواسـتم مثـل    ینمـ . بسـت  یدست و پامو م  یدوراهـ  نیـ قـدر ا  نی
ــا رو انتخــاب کــنم  دیــدونــم با ینمــ کــهســرگردونم کــرده  ــباب ــامــا ها. مامــان ای کــارمو  دهی

 ...رفتن به عهده خودمه ایموندن  يریگ میگفت تصم. راحت تر کرد

ــروز ــ  ام ــال دارم برم ــد از دوس ــردم ا یبع ــگ ــ رانی ــانواده ام شیپ ــا ن. خ ــیام ــودم  یم از وج
ــ ــده شیپ ــان مون ــ. مام ــتم راضــ یکــاش م ــراهم برگــرده  شیتونس ــنم هم ــا اون ا. ک ــایام  نج
 .برگرده هگیدونم که محاله د یشده و م بندیدونده و پا شهیر

ـ   دنشیــد يبـود؟ دلـم بـرا    ومـده یچــرا ن. سـو نداشـت انگـار    چشـام  دو  نیــا يتـو . زد یپـر م
ـ احساسـم فقـط احسـاس     دمیـ بـود کـه فهم   يسـال دور  . سـت یگـر ن  تیـ حما يپسـرعمو  کی

بـودم اونـو    دهیـ فهم یتـو سـن هجـده سـالگ    . یخواستم بـا سـن کمـم و در اوج جـوون     یاونو م
 .زود بزرگ شده بودم انگار. خوام یم

ــ. نبــود  يهمــراه عشــوه هــا زونیــآو یبــا کــت وکــول. شــوازمیبــود پ ومــدهین یرحــم حتــ یب
ـ بابـا  . میخونـه شـد   یراهــ انیـ اعصـاب خـرد کـن پرن    . کــرد یلحظــه هـم دسـتامو ول نمـ    کی
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ــار ــ يانگ ــ یم ــذارم  دیترس ــاش ب ــاره تنه ــود    . دوب ــده ب ــدان اوم ــذاب وج ــس ع ــاز اون ح ب
 منصور؟  ای دهیها. سراغم

ــا ایــدونســتم کــدومو انتخــاب کــنم، مامــان  ینمــ تکــون  نیبــه طــرف یســرمو بــا کالفگــ... باب
. افکـار اعصـاب خـرد کـن دسـت از سـرم بـرداره        نیـ چنـد سـاعت ا   يشـده بـرا   یدادم تا حت

 .کالفه ام کرد شتریب انیپرن يها غیج غیج ياما صدا

 ...نه حامد یچ یعنی

 :تعجب نگاش کردم و گفتم با

 .نگفتم يزیمن که چ ؟يکرد یقاط

 :جمع کرد و گفت لباشو

 .ما يخونه  ایفردا شب ب گفتم

ـ     نگـامو  ـ    یبـه بابـا دوخـتم م کنـارهم و   میخـواد چنـد روز اول بـا هـم باشـ      یدونسـتم دلـش م
 :با نگاه مطمئن بابا گفتم! انگار دست تو دست هم

 .برم سوباتان دیبا اول

 :رفت تو همو گفت اخماش

 .همونجا ير یباشه تو هم م بایهرجا که شک رفته بود ادمی آره

ــا ــن ب ــک دنیش ــم ش ــرق زد بایاس ــام ب ــه ن . چش ــود ک ــا ب ــس اونج ــدهیپ ــود پ وم ــوازمیب ــا . ش ت
ــر  دنیرســ ــا ب ــه خونــه ســر بابــا رو خــوردم ت ــا چمــدونمو از تــو ماشــ. ســوباتان میب در  نیباب

 :زد تا درو باز کنه گفت یم دیآورد و همون طور که کل

 .میر یفردا صبح م. االن دوازده شبه ؟یقدر عجول نیچرا ا پسر

 :هوا گفتم یب. مردم تا صبح یم. کردم یصبح چطور صبر م تا

 .میبر االن
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مــثال . گفــتم يزیــچ هیــربــط  یبــاز بــ دمیــفهم دمیعمــو مســعود و محمــودو کــه شــن ي خنـده 
ـ ( لجاریا نیا ـ ی یدر زبان محل ـ  ایـ مهمـان   يتعـداد  یعن  دیـ بازدو  دیـ د يکـه بـرا   ادیـ ز ینفرات

ـ  ـ . مـن اومــده بـودن   يبـرا ) رونـد  یم شــدم و بـا سـالم و صـلوات رفـتم تــو      یدلتنگـ  الیـ خ یب
 ییدوسـال تـو تنهـا   . تـو گلـوم نشسـت    یبغضـ  هیـ و درختـا و خونـه    اطیـ بـا نگـاه بـه ح   . خونه
 نیــتونســتم ا یامــا حــاال انگــار راحــت مــ. کــرده بــودم هیــهــام گر یوابســتگ یِدلتنگــ يبــرا

ــا  تمیدســت بابــا نشســت رو شــونه مــو بــه داخــل هــدا . رو لمــس کــنم يهمــه نابــاور کــرد ب
ــد ــو  دنی ــه از ت ــارا ک ــو س ــ   يزن عم ــد م ــرام لبخن ــپزخونه ب ــکف  یآش ــم ش ــل از گل . تزد گ

ــار  ــد ب ــپندو آورد و چن ــد و ر  ياس ــرم چرخون ــتیدور س ــاال  خ ــو زغ ــوش  يت ــل کوچول . منق
امـا  . ا خـودم شـده بـودم بـر    يمـرد . دمیکشـ  یخواسـت بغلـش کـنم امـا خجالـت مـ       یدلم مـ 

ــ باعــث شــد اون خجالــت ازم دور بشــه و  نیو همــ دیبوســ مویشــونیهــوا پ یزن عمــو ســارا ب
ــم ظر ــویجس ــو فش ــه ام بگ يت ــوش مردون ــآغ ــا. رمی ــون ز  رانگ ــود چ ــده ب ــش اوم ــخوش  ری

 :گوشم گفت

 .خودت پسرم يبرا يشد يمرد

ــ دمیکشــ خجالــت ــه خــدا یمن ــیپررو يک ــ  ی ــت کش ــودم از زن عمــو خجال ــ. دمیب ــد  هی لبخن
ـ   مه ـ   یربون بهـم زد و بـاز دل ب  يلبخنـدا  یآخـه لبخنـداش فتـوکپ   . قـرار تـر کـرد    یقرارمـو ب

ــود بایشــک ــ . ب ــوپ م ــاالپ تول ــم ت ــرا یدل ــد يکــرد ب ــرا. دنشی ــد يب ــ يدخترعمــو دنی  یب
ـ  صـبر تـا صـبح    دیـ امـا با . شـوازم یبود پ ومدهیرحمم که ن ـ ا. کـردم  یم بـود کـه    یچـه حسـ   نی

ــ ه؟یــحــس نوظهــور چ نیــدونســتم ا یخــودم هــم نمــ! داشــتم؟  دیــدونســتم کــه با یفقــط م
ــبب ــم آروم بگ نمشی ــا دل ــت ــ. رهی ــام    یســاعت مین ــا و عمــه مهســا نشســتم اون ــو جمــع عموه ت
ـ   یکه هـ  دنید ـ البتـه ا . زنـم و خسـته ام پاشـدن رفـتن     یچـرت م درخواسـت عمـه مهسـا     نی

ـ  ـ . رفـت  یآغـوش مهربـونش ضـعف مـ     يبـرا  مبود که هنوز دل رفـت   یداشـت از در مـ   یوقت
 :بغلش کردم و گفتم يجلد رونیب
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 .اینگرفت لمیباشه امشب تحو ادتی عمه

دونســتم  یمــ. دمیــرو د یدعلیــدونــم چــرا تــه نگــاهش ام یامــا نمــ. شــاد و مهربــون د،یــخند
 زیــسراســر عشــقو در کنــار عمــو پرو یزنــدگ هیــکــه عمــه بــه کــل فراموشــش کــرده بــود و 

ــ ــد یم ــار . گذرون ــب انگ ــا خ ــ   يام ــق کش ــودم و درد عش ــده ب ــق ش ــودم دهیعاش ــار . ب از افک
عــوض نشــده  زشیــچ چیهــ. بــا رفــتن مهمونــا مــنم رفــتم تــو اتــاقم. خـودم خنــده ام گرفــت 

 :درنگ نگاش کردم و گفتم یب. بابا تو درگاه ظاهر شد. بود

 گه؟ید میر یم فردا

 :رنگ غم گرفت و گفت نگاش

 .میر یبابا م آره

ــامو ــرم دوش بگ   لباس ــا ب ــدون در آوردم ت ــو چم ــاز ت ــتاده   . رمی ــار در واس ــوز کن ــا اون هن ام
 .شدم و نگاش کردم يفکر. کرد یبود و نگام م

 شده؟ يزیچ

 :به خودش داد و اومد سمتو و گفت یتکون یسخت به

 ...خوام بغلت کنم بابا یم

ــ   یاون قــدر ناگهــان و ــو بغلــش گرفــت کــه احســاس کــردم اســتخونام داره خــرد م ــو ت  یمن
ـ   يشـونه هـا  . شه ـ لرز یمردونـه اش م مـن کـه    ؟یچـ  يکـرد؟ آخـه بـرا    یمـ  هیـ گر یعنـ ی. دی

 :اما امتناع کرد و گفت رونیب امیخواستم از بغلش ب یم. کنارش بودم

 .حست کنم بابا، دو سال در نبودت سوختم و ساختم بذار

 یبـود کـه اون اشـک مـ     نجـا یجالـب ا . آروم بشـه  یاجـازه دادم کمـ  . دمیـ فهم یحالشو مـ  حاال
مــن هجـده ســاله داشـتم پــدر   . تم آرومــش کـنم داشـ  یو مـن در کمــال آرامـش ســع   خـت یر

ــتا. کـــردم یپنجـــاه ســـالمو آروم مـــ پرمهرشـــو از دورم آزاد  يبـــاالخره آروم شـــد و دسـ
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ـ نگاش کـردم موهـاش   . کرد قـدر بـراش    نیـ مـن ا  يدور یعنـ یشـده بـود    دیدسـت سـف   کی
 :به موهاشو گفتم دمیدست کش ارم،ینتونستم طاقت ب! سخت گذشته بود؟

 ه بابا؟قدر رنجت داد نیا یچ

 :سرخشو به من دوخت و گفت يچشما

 .خوام حس خوب مونو خراب کنم یاالن نم. گم یسوباتان برات م میدیرس یوقت

 رمیکنم رفتم دوش بگ يکنجکاو نکهیمنم بدون ا. رونیصدا رفت ب یگفت و ب نویا
 

ــا ــط و واغَلــط زدم کــه د  ت ــدر تــو جــام غَل ــودم گــهیصــبح اون ق ــا . کالفــه شــده ب ــا صــبح ب ام
 .رفت نیها از ب یبابا تموم اون کالفگ يصدا

 سوباتان؟ میبر یخواست یپاشو بابا مگه نم حامد

ـ بـاز کـردم نگـام سـرخورد سـمت سـاعت و بـا د        مـه ین چشامو تنـبلش کـه    يعقربـه هـا   دنی
ـ    شـده   ریـ د یلـ یخ. شـده بـود   ریـ د. تـو تخـتم نشسـتم    يداد جلـد  یهشت صـبح رو نشـون م

مــا هــم اصــرار  يبابــا نیــا. ت و رومــو بشــورمتــا دســ ییتــو دستشــو دمیــبــا غرغــر چپ. بــود
ــا . خــوردم یســنگ مــ تمنــون انگــار داشــ يجــا. میو بــر میداشــت صــبحونه بخــور دو ســه ت

 .بلند شدم زیلقمه رو که خوردم از پشت م

 . ارمیدر ب نگیاز تو پارک نویرم ماش یم من

ــا ــا حــرص و جــوش از آشــپزخونه زدم ب  دینوشــ شــویخونســرد چا یلــیخ باب ــنم ب ــو م . رونی
ــا ب  نویماشــ ــوق کــه باب ــوق ب ــاالخره بعــد ب. ادیــروشــن کــردم و ب ــ قــهیدق ســتیب ــا  یمعطل باب

 :و گفت نیخونسرد اومد نشست تو ماش یلیخ

 ؟یجاتو با من عوض کن دیبا یکن یفکر نم باباجون

بــازتر  شــشیبابــا هــم ن. مــو نشــونش دادم نامــهیبــاز شــد و ابــرو بــاال انــداختم و گواه شــامین
 :شد و گفت
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ـ بــا ا خــورهیمــدرك بـه درد همونجــا م  نیــ، اپســر بـرو  پشــت  ینیبشــ يخــوایم نامــهیگواه نی
 نم؟ینازن نیفرمون ماش

نــه امــروز حــاظر نبــودم جــامو بــا بابــا عــوض کــنم امــروز . کنــهیم یدونســتم داره شــوخ یمــ
دو ســال  نیــتــو ا نــهیخواســتم بب یمــ. خواســتم مــرد شــدنمون نشــون دخترعمــوم بــدم  یمــ

ــدم  ــزرگ ش ــدر ب ــا. چق ــ دمیش ــا ا یم ــتم ب ــخواس ــ  نی ــرور و بزرگ ــودم غ ــه خ ــار ب ــدم یک . ب
ـ   یکه بـود تـا سـوباتان خـودم راننـدگ      یهرچ آروم رونـدن   يداد و هـوار بابـا بـرا    هکـردم و ب

 گــهیحــاال د. گذاشــت دنیــتپ يدلــم بنــا میدیروســتا کــه رســ یبــه راه خــاک. نکــردم یتــوجه
ــک ــرو  بایش ــ  ادمی ــود و م ــه ب ــما  یرفت ــو چش ــتم ت ــنم  يخواس ــاه ک ــابزرگ نگ ــن  آق ــم م و بگ

ــ   ــو م ــه ت ــور ک ــون ط ــتم هم ــت یبرگش ــم  . یخواس ــدر محک ــون ق ــرد هم ــدر م ــون ق ــ. هم  یم
جـاده هنـوز همـون قـدر چالـه      . منـو بشـکنه   یین دوسـال اجـازه نـدادم تنهـا    یخواستم بدونه ا

ــت  ــده ام گرف ــت خن ــه داش ــل دن. چول ــک ــو ا ای ــت ــا    نی ــت م ــود دول ــده ب ــوض ش ــال ع دو س
کـرد کـه    نییاون قـدر بـاال و پـا    نیماشـ ! نـه مـردمش آسـفالت ک   يجـاده بـرا   هینتونسته بود 

ـ   کیـ بابا هـم حـاال بـر خـالف     . دلم به آشوب افتاد غمـزده و سـاکت بـه روبـرو      شیسـاعت پ
ـ  دینگفـتم شـا   يزیچ. بود رهیخ ـ  شـب یآخـه از د . مامـان افتـاده بـود    ادی ـ  یحت کلمـه هـم    کی

ـ    یمـ . بـود  دهیاز مامان نپرسـ  . ازدواج کـرده  لشیدونـه مامـان بـا همـون وکـ      یدونسـتم کـه م
ــرژ  لیــهمــون وک ــا مامــان حضــانتمو بگ  يکــه تمــام وقــت و ان ــا . رهیــشــو گذاشــت ت آره باب
ـ  ونمردتر از ا اگـه اون   یبـود فکـر کنـه حتـ     شیمـرد تـو زنـدگ    هیـ کـه   یبود که بخواد به زن

بغـض گرفتـه    ییبابـا بـا صـدا    میدیکنـار مسـجد کـه رسـ    . همسـرش بـوده باشـه    یزمان هیزن 
 :گفت

 .بابا صبرکن

آقــابزرگ، . نمیــخواســتم نفســامو بب یمــ. کــرد یچــرا حــالمو درك نمــ. نگــاش کــردم جیگــ
ـ  ـ  یت دلـم  . تـو خودشـه   يبـدجور  دمیـ بهـش بگـم کـه د    يزیـ خواسـتم چ . بامویگـل و شـک   یت
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ـ پ نیگرفـت و بـا فاصـله ازش از ماشـ     نشیـ غمگ ياز چشما افتـاده   يبـا شـونه هـا   . شـدم  ادهی
ــ   نیــا. یدعلیــســر خــاك ام رهیــمخــودم گفـتم حتمــا   شیپــ. رفــت ســمت مســجد یداشـت م

ـ    ـ ام دنیـ رفـت د  یاومـد سـوباتان اول مـ    یعادت بابا بود هـر وقـت م پـس چـرا حـاال    . یدعلی
ــود  ــوب ب ــم آش ــا . دل ــونه ه ــرا ش ــا خم يچ ــباب ــش     دهی ــو به ــد خودم ــدم بلن ــا دو ق ــود؟ ب ب

ــوندم حدســم درســت بــود راهشــو کــج کــرد ســمت قبــر       . دیــدز ینگاشــو ازم مــ . رس
ــام ــر ام. یدعلی ــار قب ــکن ــدن   ور یدعلی ــه فاتحــه خون ــنم . پاهــاش نشســت و شــروع کــرد ب م

ــر ام   ــت اشــارمو گذاشــتم رو ســنگ قب ــودش انگش ــل خ ــمث ــو ز یدعلی ــاتح   ری ــراش ف ــب ب ل
 .خوندم

 ...خوام بهت بگم خوب گوش کن بابا یکه م یینایا

ــا تعجــب بهــش نگــاه کــردم   ســرمو ــد کــردم و ب ــاز نگاهشــو ازم دزد. بلن ــب  گــهیحــاال د. دی
. ازش بـه مـن نگفتـه    يزیـ کـس چ  چیکـه هـ   يخبـر . شـده  يبـر خ هیـ شک نداشتم در نبـودم  

 .داد یبد م یدلم گواه

 .یو تا انتها به حرفام گوش کن ینش یمن قول بده که عصبان به

 .کنه یم میعصبان شتریدست دست کردنش داره ب نیدونست با ا یخودشم نم بابا

 :شتابزده گفتم عجول

 .دم یباشه قول م باشه

فرســتاد و  رونیــنفــس کالفــه شــو ب. توســنت یخواســت حــرف بزنــه امــا نمــ یبــود مــ مــردد
ـ  گـه ید. فرسـتاد  رونیـ کـه ب  يو بـاز نفـس کالفـه ا    شیشـون یبـه پ  دیدست کشـ  تـو   یترسـ  هی

 .دلم نشسته بود

 شده؟ یبگو چ بابا

بـراش افتـاده باشـه     یاتفـاق  نکـه یاز تصـور ا . بایفکـرم رفـت سـمت شـک     کهـو یدونم چرا  ینم
 .ختیر يدلم هور
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  دنم؟ید ومدین شبید بایشک اچر

 :جاشو گرفت و گفت طونیلبخند ش هیمحو شد و  هکوینگاه بابا  غم

 آره؟ يدل داد پدرسوخته

 چیبــه هــ. بهــش بــدم یدونســتم چــه جــواب یدســت و پــامو گــم کــرده بــودم کــه نمــ اونقــدر
ـ قـدر رك مچمـو بگ   نیـ وجه انتظار نداشـتم بابـا ا   ... شـدم سـبز شـدم    دیسـرخ شـدم سـف   . رهی

 :مردونه ام که مامان عاشقش بود گفتم يو با صدا نییسرم سر خورد پا

 .نیبابا؟ من فقط نگرانش شدم هم یگ یم هیچ نایا

 :زد و گفت يلبخند بابا

 .یگ یکه راست م تو

ــت ــبان داش ــ میعص ــردم  یم ــاش ک ــم نگ ــا اخ ــرد ب ــ . ک ــم لعنت ــاز اون غ ــا ب ــماش  یام ــو چش ت
 :تغمزده گف یینشست و با صدا

 .بابا يزود بزرگ شد چه

ــگ غــم گرفــت  يرو لبخنــد ــام رن ــا رو ا. لب ــباب ــ یشــکل نی ــرام هم. خواســتم ینم ــا ب  شــهیباب
 . محکم بود

 نجا؟یا میاومد یچ يبرا یبگ يخوا ینم

 یقــدر عــذابش مــ نیــبــود کــه گفتــنش ا یتــیچــه واقع نیــا. ســوالم دوبــاره بــه تقــال افتــاد از
وقــت  چیرو هــ یکــی نیــا. رفــت تــو هــم شــتریاخمــام ب. رهیــخواســت زن بگ یمــ دیشــا. داد
همــون طــور . رفتمشیپــذ یشــد نمــ یمــ ایــزن دن نیاگــه اون زن بهتــر یحتــ. رفتمیپــذ ینمــ

 .بزنه یبابا زل زده بود تا حرف يغم زده  يبا اخم به چهره 
 

 دنیــاز د. کــرد یداشــت بــه درخــت تنومنــد مســجد نگــاه مــ. نظــر گــرفتم ریــبابــارو ز نگــاه
ــوز مح ــام نشســت  اون درخــت کــه هن ــد رو لب ــود لبخن ــا برجــا ســرجاش واســتاده ب . کــم و پ
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ـ . درخـت قشـقرق بـه پـا کـرده بـود       نیـ قطـع ا  يبـرا  عقـوب ی یـی چقدر کبال گفـت بـودن    یم
 ادمــهیامــا . بنــدن یســبز مــ شگفــت مــردم بهــ یمــ. داره تیدرخــت تــو مســجد معصــ نیــا

 يگـرم تابسـتون بـرا    يدرخـت تـو روزا   نیـ گفـت اگـه ا   یمـ . آقابزرگ مالمـتش کـرده بـود   
بهــش گفتــه . جــا بمونــه نیداشــته باشــه واجبــه کــه همــ یخنکــ ي هیدوتــا مســلمون هــم ســا

زنـده   يمـوزه   هیـ درخـت کهنسـال    نیـ گفـت ا  یدرخـت سـند گذشـتگان ماسـت مـ      نیبود ا
 نکــهیا يجــا یــیکبال. آره حــق بــا آقــابزرگ بــود. ماســت پــدران ادگــاریدرخــت  نیــا. اســت

کــه باعــث شــده باورشــون ناصــاف بشــه رو از  يزیــت چخواســ یبــاور مردمــو صــاف کنــه مــ
ــ ــا  نیب ــره ج ــهیا يبب ــ   نک ــه م ــل کن ــئله رو ح ــورت مس ــه   یص ــاك کن ــو پ ــت اون ــا . خواس ام

ــابزرگ و رجبعلــ  ــد      یآق ــت ق ــدادن اون درخ ــازه ن ــتادن و اج ــخت واس ــفت و س رو  یمیس
 . کنن طعق

 پسر؟ یکن یکجا نگاه م به

 :از درخت گرفتم و گفتم نگاهمو

 .حفظش چقدر تالش کرد يقابزرگ برادرخت که آ نیا به

 .آقابزرگه ادگاریدرخت  نیا آره

بابـا  . ازش بلنـد شـدم   تیـ مـنم بـه تبع  . کوچولـو از جـاش بلنـد شـد     زیـ خ هیـ گفـت و بـا    نویا
ــیه ــ یچ ــت ینم ــد. گف ــداره م دمی ــت رهی ــمت اون درخ ــ. س ــنم ب ــ یم ــ چیه ــالش  یحرف دنب

ـ امـروز کــال سـر بــه ز  . رفـتم  ــ . شــده بـودم  ری ـ رفـت مثــل   یهرجــا کـه م بچــه حـرف شــنو   هی
شـد   گنیقـدم هـاش سـن    کهـو یقـدم کـه بـه درخـت مونـده بـود        ستیده ب. رفتم یدنبالش م
ــا . و واســتاد ــامــروز باب ــود گــهیجــور د هی ــر اشــک شــد و شــونه هــاش  . شــده ب چشــماش پ

 :لب گفت ریو ز دیلرز

 .مرد بزرگ هی ده،یباارزش خواب يادگاری هیدرخت  نیا ریز
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مســت و . اومــد یصــدا از گلــوم در نمــ. بابــا گشــاد شــده بــود يحــرف هــا دنیاز شــن چشــام
 دنیــبــا د. کــرد رســوندم یمــ ییدرخــت خودنمــا يکــه درســت پــا يخودمــو بــه قبــر لیــپات

پاهــام جــون نداشــت . شــد اهیمــنم ســ يایــدن اهیاون ســنگ ســرد و ســ ياســم آقــابزرگ رو
ــهید ــ  . گ ــوار زم ــد و ه ــا ش ــام ت ــدم نیزانوه ــ . ش ــرا خ ــام چ ــت سیچش ــود؟ دس ــب ــرا م  یام چ

ـ نه ا د؟یلرز ـ تونسـت پا  ینمـ  نی ـ  . آقـابزرگ باشـه   انی ـ  . بـود  ریامـان سـراز   یاشـکام ب  یبابـا ب
ــرا  ــت و ب ــارم نشس ــدا کن ــد  يص ــه خون ــدرش فاتح ــبان . پ ــتش عص ــودم یاز دس ــت . ب از دس

بــود کــه  نیــدردم ا. آقــابزرگ محــروم کــرده بــودن دنیــبــودم کــه منــو از د یهمــه عصــبان
ــا اون اخمــاش تــو چشــام زل  چیهــ گــهید. شنمیــتونســتم بب یوقــت نمــ چیهــ گــهید وقــت ب

ــ ینمــ ــود. کــرد یزد و بازخواســتم نم ــنگش ب ــم ت ــرا. دل ــرا يب ــبز  يخــودش، ب اون شــال س
ــرا ــرش، ب ــرا  يدور کم ــاش، ب ــاپوش ه ــب يپ ــریه لیاون س ــ ش،یتل ــر ماش زده اش  نیاون س

ــه هم ــهیک ــد  ي ش ــاله نم ــدا اون ک ــرش م ویخ ــرا. ذاشــتیرو س ــاش يب ــا... عب ــه ییعب ــ ک  هی
ــ ــودم ا یروز گفــت وقت ــمــن نب ــ نی ــا م ــو یعب ــچقــدر اون روز از دســتش دلگ. شــه مــال ت  ری

ـ ا ریـ بـوده ز  میمـن تـو زنـدگ    يگفـت بـه مـن؟ اون مـرد کـه الگـو       یم یبابا چ. شده بودم  نی
ــت خواب ــدرخ ــو ده؟ی ــ يت ــور کی ــا داد زدم  يدلخ ــر باب ــته س ــود  . ناخواس ــودم نب ــت خ دس

 يمــاهش لحظــه شــمار يرو دنیــد يابــر الکــه دو ســ يزیــعز. از دســت داده بــودم زیــعز
 . کرده بودم

 ؟يچرا ازم پنهون کرد ؟یبه من نگفت چرا

ــا ــ باب ــه داد و هــوارم گــوش م شــکل اون همــه  نیــخواســت بــه ا یانگــار مــ. داد یصــبورانه ب
دستشــو پــس  يدستشــو گذاشــت رو شــونه ام کــه بــا دلخــور. بشــه هیــغصــه از وجــودم تخل

 .زدم

 آقابزرگم مرده؟ یبه من نگفت چرا
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ـ  یهر وقـت عصـب  . رو کالفه کرده بودم بابا  یمـ  یسـع  یلـ یخ. زد یشـد تنـد تنـد نفـس مـ      یم
 .کرد سرم داد نزنه

 .يخواستم برگرد ینم چون

 یعصــبان. رمیــاشــکامو بگ زشیــر يشــکل جلــو نیــخواســتم بــه ا یمــ. تــر شــد ظیغلــ اخمـام 
 .دلخور و شکست خورده. بودم

 بازخواستت کنه؟ دهیبا برگشتنم ها يدیترس یبرگردم؟ م یخواست یچرا نم چرا؟

 .درست صدا کن مادرتو

ــیخ ــتاخ یل ــودم یگس ــا یاز شــرمندگ. کــرده ب ــرمو پ ــداختم و ز نییس ــان ــب ببخشــ ری  يدیل
ــا بــه خــودش جــرات داده و منــو بغــل کــرده بــود . گفــتم و بغضــم شکســت  نیهمــ. حــاال باب

 یوقـت آقـابزرگو نمـ    چیهـ  گـه یداره و مـن د  تیـ واقع زیـ همـه چ  دمیـ که بابا بغلـم کـرد فهم  
ــب ــو. نمی ــونم جــون گرفــت ب يذهــنم رو يســوال ت ــازب ــ دی ــ یم ــو چطــور ا یدونســتم ک  نی

 .سرمون هوار شده یآسمون يبال

؟يچه جور ؟یک 

 :از خودش جدا کرد و گفت منو

 .المروتو نداشت يایدن نیتحمل ا گهیقلبش د. یشگیهمون درد هم. شیماه پ شش

ــویا ــدگفــت و اشــ ن ــ. کاش دراوم ــابزرگو دوســت داره  یم ــتم چقــدر آق ــل . دونس درســت مث
گذشــت اونوقــت  یشــش مــاه از مــرگ آقــابزرگ مــ. شــش مــاه. مــردم یمــن کــه بــراش مــ

ـ تـازه متوجـه ا   دیـ من با ـ . شـدم  یموضـوع مـ   نی ـ کـه شـب و روزمـو بـا ا     یمن مـرد مقتـدر    نی
ـ  دیـ گذرونده بـودم حـاال با   آره حـق بـا بابـا بـود     ... قلـبش . سـت ین گـه یکـه اون د  دمیـ فهم یم

 نیـ دلـش از ا  يگوشـه هـا  . شـد  یجـا نمـ   یکـوچک  نیـ بـه ا  يایـ قلب بزرگ آقـابزرگ تـو دن  
ــدن ــ يای ــک م ــزد ب یکوچ ــش دن. رونی ــدل ــر يای ــ يبزرگت ــت یم ــکوتم . خواس ــدر س اون ق

 :شد که بابا دست گذاشت رو شونه مو گفت یطوالن
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 .قرمزت باز غصه بخوره يماچش دنیگل با د یت یخواد ت یدلم نم. پاك کن اشکاتو

 يداشــت از مــن؟ معلــوم نبــود خــودش چقــدر زمــان بــرا يچــه انتظــار. داشــتم هنــوز بغــض
. خواسـت صـبور باشـم    یتلـخ صـرف کـرده بـود اون وقـت از مـن مـ        يحادثـه   نیا رفتنیپذ
ـ . گـم بلنـد شـد مـنم دنبـالش      ینمـ  يزیـ چ دید یوقت ـ  يسـمت خونـه    میرفت ـ  یت امـا  . گـل  یت

ـ  ـ  خـت؟ یشـد اشـک نر   یمگه م ـ   یم لحظـه بـا آقـابزرگ خـاطره      ظـه تفـاوت بـود؟ لح   یشـد ب
بابـا هـم کـه    . نشسـتن پشـت فرمونـو نداشـتم ذوقـم کـور شـده بـود         يحوصله  گهید. داشتم

ـ   يبـا بـوق هـا   . کـرد  یآقـابزرگ خـودش راننـدگ    يتا خونـه   دیحالمو د ـ  یبابـا ت گـل تـو    یت
ــا ــد  وونی ــاهر ش ــ. ظ ــ یاز ت ــودم   یت ــور ب ــم دلخ ــل ه ــد  . گ ــون اوم ــور دلش ــن  چط ــدون م ب

نگــاه دلخــورم بــه . رفــت ادشــونیبدرقــه کــنن؟ چطــور منــو  شیابــد يآقــابزرگو تــا خونــه 
ـ بود که پشـت سـرش    شیتپل کلیه  دنشیـ چشـام بـا د  . دختـر الغـر و قدبلنـد ظـاهر شـد      هی

ـ لحظــه از  هیـ مـن؟ غــم آقـابزرگ    يبایبــود؟ شـک  بایاون شـک . جـون گرفـت   رفـت و بــه   ادمی
ــاله ام زل زدم يدخترعمــو ــانزده س ــ. پ ــق ــود دهید کش ــود . ب ــده ب ــل. ســبز ش ــو مث ــال ت  ينه

 .مثل همون نهال سبز شده بود. مشیمرتع که با هم کاشته بود

 .نییپسر بپر پا يزل زد یچ به

گــل بــه مــن افتــاد افتــان و  یتــ یکــه چشــم تــ نیهمــ. شــدم ادهیــپ نیاز ماشــ یشــرمندگ بــا
گــالب  يلباســش بــو شــهیمثــل هم. اومــد و منــو تــو بغلــش گرفــت نییاز پلــه هــا پــا زانیـ خ
شــق و رق  بایشــک. کــنم هیــتونســتم گر یاز زور غــرور نمــ. بــاز بغضــم گرفتــه بــود. داد یمــ

ـ . امیـ خواسـتم جلـوش بچـه ننـه بـه چشـم ب       ینمـ . زل زده بود به مـن  ـ  یت گـل خـوب کـه     یت
ــرد   ــدا ک ــودش ج ــو از خ ــرد من ــارونم ک ــه ب ــق د  . بوس ــوق و عش ــه ش ــاز اون هم ــاال ب ــح  داری

ــود يو دلخــورکمرنــگ شــده بــود و اون اخــم  ــ. تــو چشــام ب ــ یت  دیــفهم ایــگــل هــم گو یت
 .هیچ میاخم و دلخور لیدل

 ...حامد ياومد خوش
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از دســت اونــم دلخــور . کــرد یدوخــتم داشــت بــا لبخنــد نگــام مــ بایدلخورمــو بــه شــک نگــاه
کـه داشـت    یبـا بغضـ  . و زمـان دلخـور بـودم    نیاصال حاال کـه آقـابزرگو نداشـتم از زمـ    . بودم

 :کرد گفتم یخفه ام م

 .نمیتونم آقابزرگو بب ینم گهید یوقت یخوش اومدن چه

گــل کــه  یتــ یســمت تــ دیــنگــام چرخ. ســکوت بــد تــو جمــع مــون افتــاد هیــحــرفم  نیــا بــا
از خـودم بـدم اومـد کـه اشکشـو در      . کـرد  یچارقـدش اشکاشـو پـاك مـ     يداشت بـا گوشـه   

ــودم ــهید. آورده ب ــض دو   گ ــا بغ ــتم ب ــت نداش ــطاق ــاق     دمی ــو ات ــتم ت ــا و رف ــه ه ــمت پل س
ــابزرگ ــ . آق ــاقش رس ــه ات ــه ب ــام ک ــم زدم   دیپ ــه ه ــم ب ــد ودر و محک ــکام در اوم ــدر . اش چق

ـ بـا د . چقـدر سـخت بـود حفـظ غـرورم     . ختنیاشـک نـر   بایشـک  يسخت بـود جلـو   اتـاق   دنی
ــازه شــد ــم ت ــه وســا دمیدســت کشــ. آقــابزرگ داغ دل ــه  . لشیب ــه قــرآنش کــنج طاقچــه، ب ب

ــه شــاهنامه    ــتانش، ب بــه انگشــتر   دشیســف حیبــه تســب . شیاش، بــه حــافظ و مثنــو  گلس
رفــتم ســمتش و بــا ... بــه عبــاش... بــه ســجاده و عبــاش. قــرآن بــود يکــه هنــوز رو قشیعقــ

ــ ــونت دردآور پوشــ کی ــ. دمشیخش ــو پوش ــ . دمیعباش ــم م ــوش گ ــان ت ــا  یاون زم ــدم ام ش
بابـا   ونیمـد . کـردم  هیـ عباشـو بـه خـودم فشـردم و تـا تونسـتم بـراش گر       . حاال اندازه ام بود

ــو بق ــوتم نشــدن   هی ــزاحم خل ــه حــالمو درك کــردن و م ــودم ک ــ. ب ــرفتم  یکم ــه آروم گ  ازک
ــه ب  يدر ــه ب ــک ــو   رونی ــه پاش ــت و ب ــوض مــ  هیراه داش ــ یح ــتم ب دیرس ــرف ــهی. رونی  ادم

 رهیـ جاسـاز کـرده بـود تـا هـر وقـت خواسـت وضـو بگ         واریـ درو تـو د  نیآقابزرگ خودش ا
ــاز ا ــو ح   نی ــره ت ــر ب ــت ت ــرف راح ــط ــو . اطی ــار پاش ــد   هیکن ــرفتم و جل ــو گ ــتم وض  ينشس

عباشـو انـداختم رو   . پـر شـد   امآقـابزرگو پهـن کـردم بـاز چشـ      يسـجاده  . برگشتم تـو اتـاق  
ــ . کــردم تــو انگشـتم و بــراش نمـاز خونــدم   قشـم یدوشـم انگشــتر عق  امــروز  نیانگــار کـه هم

ـ ا نیانگـار کـه همـ   . آقابزرگو بـه خـاك سـپرده باشـن      بـه . امشـب شـب اول قبـرش باشـه     نی
ــدم  ییاحتــرام تمــام اون زحمــت هــا ــراش نمــاز خون ــ. کــه در حقــم متحمــل شــده بــود ب  یم
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 یچنـد سـاعت  . هـم نمـاز خونـدم هـم قـرآن     . نـداره امـا مـن بـراش خونـدم      ادونستم نماز قضـ 
ــ کیــ نیهمــ. شــد کــه خودمــو تــو اتــاق آقــابزرگ حــبس کــرده بــودم  یمــ از  شیســاعت پ

دونسـتم   یمـ . اهارشـونو خـوردن  دونسـتم کـه ن   یمـ . اومـد  یکاسـه بشـقاب مـ    يصـدا  رونیب
در و حجـم   متشـد سـ   دهیدر اتـاق کـه بـاز شـد نگـام سـرخم کشـ       . کـنن  یکه منـو صـدا نمـ   

. طاقــت از کــف داد دیــد بــتیمنــو کــه تــو اون ه. اومــد یگــل کــه بــه ســمتم مــ یتــ یتپــل تــ
ــود کــه تــ   یــیزایچ نــایا... آقــابزرگ انگشــتر و ســجاده اش   يعبــا ــ ینب گــل بتونــه   یت

ســجاده بلنــد شــدم و رفــتم ســمتش و محکــم بغلــش  ياز پــا دنشیــبــا د. فراموششــون کنــه
ـ  دشکـه خـو   یآغوشـ . تو آغوشـم گـم شـد   . کردم  یتـو بغـل مـادربزرگش گـم مـ      يروز هی
ــ ! شــد ــودم کــه انگــار م خواســتم نبــود آقــابزرگو جبــران  یاون قــدر محکــم بغلــش کــرده ب
 :هوا گفت یب هوکیاما . ختیر یاونم مثل خودم اشک م. کنم

 .پسر ينداز یم امرزیاون خداب ادیمنو  تو

 :به خودم فشردمش و گفتم شتریب

 .دستت يعصا شمیم. پسرت شمیخودم م. گل یت یتا آخر عمر نوکرتم ت خودم

خــم . دیو دستاشــو قــاب صــورتم کــرد و منــو بــه ســمت خــودش کشــ  رونیــبغلــم اومــد ب از
 يبـه چشـما   سـم یخ يو چشـما  میبـود هـم   يحـاال درسـت روبـرو   . شدم تـا هـم قـدش بشـم    

ــود ســشیخ ــه شــده ب ــا اون ق. دوخت ــهیب ــا ي اف ــا نمــک و لب ــه هــم چســب يب ــه از  دهیب اش ک
 :تر شده بود گفت ینداشتن دندون دوست داشتن

 .پسرم یبش ریپ

ــت پ و ــونیاون وق ــ مویش ــت   دیبوس ــرتاپام دوخ ــه س ــو ب ــا. و نگاش ــوز رو   يعب ــابزرگ هن آق
 :لبخند قشنگ اومد رو لباش و گفت هی. دوشم بود

 .تو گذاشته يآقابزرگه که برا يها يادگاری نایا

 :بازمو گفت ينشست رو دستش
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 .توئه يهمه برا. و سجاده اش حیعبا، اون انگشتر و تسب نیا

ــ  یذوق و خوشــحال از ــا نم ــر از پ ــناختم یس ــاری. ش ــا يادگ ــ يه ــ یباارزش ــه نم ــتم  یک دونس
 :نه؟ با اشک و بغض گفتم ای ازشون هستم ينگهدار قیال ایآ

 .گل یت یکنم ت يخوب ازشون نگهدار دمیم قول

 :لبخند زد و گفت مهربون

ــود یاون مــرد بزرگــ. نکــن هیــآقابزرگــت گر يبــرا. نکــن هیــگر گــهید ــا . ب ــاش ب مطمــئن ب
و  شـرفت یکـن بـا رفتـارت بـا پ     یسـع . در کنـار ماسـت   شـه یاون هم. شـه  یمرگش تمـوم نمـ  

 .یروحشو شاد کن تیترق

 :بغض گفتم با

 ...از اون زمان که داشت. از اون ساعت ها بگو برام

ـ          دندونام ـ . مـرد بـرام بگـو    یرو هـم اومـد طاقـت نداشـتم بگـم از اون زمـان کـه داشـت م  یت
 :گل که متوجه حالم شده بود گفت یت

ــود پســرم . راحــت رفــت یلــیخ آقابزرگــت ــل . موقــع رفــتن ســبک ب خــواب  هیــرفتــنش مث
پـس تـو هـم بـا فکـر کـردن بهـش        . آقابزرگـت راحـت رفـت   . دیـ چشماشو بست و خواب. بود

ــده ــو عــذاب ن ــه پســرم. خودت ــرگ حق ــذ . م ــن مرگشــو پ ــو هــم  رفتمیهمــون طــور کــه م ت
ــهیبپذ ــهید رک ــا ن  گ ــار م ــمش در کن ــتیجس ــش،   س ــا روح ــام ــاطرا ادی ــهیهم تشو خ ــا  ش ب

 .ماست

ـ  يحرف هـا  با ـ  یت  یبـرام الگـو بـود چـه وقتـ      شـه یآقـابزرگ هم . آروم گـرفتم  یگـل کمـ   یت
 :گل دستمو تو دستاش گرفت و گفت یت یت. زنده بود و چه حاال با رفتنش

ـ ا يهـر وقـت کـه پـا     حامدجان ـ تـو عج . اون عبـا رو تنـت کـن    یسـجاده نشسـت   نی  هیشـب  بی
ــوون ــا یجـ ــت يهـ ــد و قامـــت و ه. یآقابزرگـــت هسـ ــتیقـ ــل اون  بـ ــوت مثـ ــق و خـ و خلـ

 .افتم یآقابزرگ م ادی یپوش یعبا رو که م نیا. امرزهیخداب
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 .شد هنوز آقابزرگ کنارشه یمطمئن م دیبا. دمیبوس دستشو

 .گل، تو جون بخواه یت یچشمم ت رو

 :ام کرد و گفت هیهد ينشست رو گونه ام لبخند دستش

از دسـت پخـت    میبـر  ایـ ب. يگفـت صـبحونه ام نخـورد    یبابـات مـ  . غـذا بخـور   میبـر  ایب حاال
 اد؟یخوشت م نیدخترعموت بخور بب

اصــال . ادیـ تـو دلـم گفـتم معلومـه کـه خوشـم م      . گـل از گلـم شـکفت    بایاسـم شـک   دنیشـن  بـا 
 :بازمو جمع کردم و گفتم شیاما اون ن. ادیکنه من خوشم م یم يمن هر کار يبایشک

 امیم گهید ي قهیگل تو برو منم چند دق یت یت چشم
 
ـ  يهـوا  شـتر یکه از همون لحظه بـه خـودم قـول دادم ب    ادمهی ـ  یت  ینمـ . گلـو داشـته باشـم    یت

ــ ــدم  خواس ــت ب ــابزرگ از دس ــل آق ــم مث ــاره  . تم اون ــدار دوب ــا هش ــ يب ــ یت ــاق  یت ــل از ات گ
ــه جمــع شــون ملحــق شــدم  ــدم و ب ــا يرو. آقــابزرگ دل کن ــوا وونی ــودن و از ه  ينشســته ب

ــ  یملـس تابســتون  گـل نشســتم و اونــم بــرام   یتــ یتــ کنـار رفــتم . بــردن یکوهســتان لـذت م
 دمیـ د یرو نمـ  بایشـک . خـت یر ییچـا  وونیـ خـودش و بابـا از سـمار کـنج ا     يو بـرا  دیغذا کش

نگــاه . تــو ذوقــم زد يشــورش بــدجور يقاشــق غــذا ور کــه تــو دهــنم گذاشــتم مــزه  نیاولــ
ـ بـود و   طونیگل شـ  یت یت شـونه  . لبخنـد مهربـون هـم کـنج لـبش جـا خـوش کـرده بـود          هی
حـاال کـه   ! و قاشـق قاشـق دسـت پخـت شـور دخترعمومـو نـوش جـان کـردم          انداختمباال  يا

 بــایبشــقابم تقر. شــه ینمــ یوقــت آشــپز خــوب چیدختــر هــ نیــا دمیــد یکــردم مــ یفکــر مــ
 . اسطبل اسبا بلند شد ياز تو بایشک غیج يشده بود که صدا یخال

 ...ایب... ایگل ب یت یت يوا

پشــت ســرم بابــا و بعــد چنــد . ســمت اســطبل دمیــقبــل از همــه هراســون دو بایشــک غیــج بــا
دسـت و پـامو    بایاال مـنم مثـل شـک   حـ . گـل تـو درگـاه اسـطبل ظـاهر شـد       یت یت ریتاخ قهیدق
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اوضــاع . کــرد یآقــابزرگ داشــت وضــع حمــل مــ يمــورد عالقــه  انیــماد. گــم کــرده بــودم
ـ  الا میهمـه دســت و پـامونو گـم کـرده بــود    . بـود  يبـد  ـ  یت بابــا و  يگـل کــه بـا خونسـرد    یت

بـه شـکمش و بعـد نگاهشـو دوخــت      دیاول دسـت کشـ  . انیـ منـو کنـار زد و رفـت سـمت ماد    
 . متحضر رو داشتم يبه ما سه تا که حال آدما

 ن؟یچرا دست و پاتونو گم کرد ه؟یچ هان،

وقــت  چیطــور بــود هــ نیهمــ شــهیهم. شــمیپ ادیــصــداش کــردم ب. بغــض کــرده بــود بایشــک
کــردم مثــل بچــه  یقبــل کــه صــداش مــ ياونــم مثــل هــزار دفعــه . طاقــت اشکاشــو نداشــتم

ــ سیچشــماش خــ. شــمیومــد پحــرف شــنو ا يهــا ــ یبــود و مــدام از ت خواســت  یگــل مــ یت
ـ آقـابزرگ نم  انیـ کنه ماد يکار بابـا پنهـون    ي نهیتـو سـ   شـو بـود بـه بابـا و سر    دهیچسـب . رهی

 .داشت آرومش کنه یبابا هم با ناز کردن موهاش سع. کرده بود

 .گل کارشو بلده یت یعموجون، ت نترس

ـ    سیخـ  يآروم گرفتـه بـود و بـا چشـما     بایحـاال شـک   قهیچند دق بعد ـ  یبـه تـالش ت گـل و   یت
 .کرد ینگون بخت نگاه م انیماد يتقال

 .نجایا ایب منصور

ـ       بایشک بابا ـ  یرو از خـودش جـدا کـرد و خودشـو بـه ت  دایـ سـر کـره اسـب پ   . گـل رسـوند   یت
هــم  بایحــال منــو شــک. رونیــبکشــه ب وونــویح ییگــل زور نداشــت تنهــا یتــ یشــده بــود و تــ

 .بود یدنیحظه داون ل يتو

 .شم یوقت مامان نم چیه من

کــره  سیبــدن خــ داشــدنیبــا پ. اومــد ترســو باشــه یبهــش نمــ. حــرفش خنــده ام گرفــت از
امــا اون . بهــش بــود جمینگــاه گــ. دیبلنــد شــد و دســتمو ســفت چســب بایشــک غیــاســب بــاز ج

ـ       . اصال حواسش به من و نگـاه مبهـوتم نبـود    ـ  ینگـاش فقـط و فقـط بـه تـالش بابـا و ت  گـل  یت
ـ . بود دونسـتم جـنس احساسـم     یحـاال کـه مـ   . رونیـ خواسـتم دسـتمو از دسـتش بکشـم ب     یم
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 یمــ نکــارویبکــنم نــه اگــه ا ازمیــبرطــرف کــردن ن ي لهیحــق نداشــتم اونــو وســ هیــبهــش چ
ــ ــابزرگ روســ شیکــردم پ ــ اهیآق ــا . شــدم یم ــب ــ هی ــتش   یفشــار م ــتمو از دس خواســتم دس
ــم ب ــبکش ــا د  رونی ــا اون ب ــام ــراب ماد  دنی ــال خ ــح ــا  انی ــونه ام ق ــو رو ش ــرد و  میسرش ک

بـاره دود   کیـ بـه   ازیـ سـرش کـه رو شـونه ام نشسـت تمـام اون ن     . تدستمو محکم تـر گرفـ  
بــودن،  واریــحــس د يگــر تیــحــس حما. جــاش نشســت یشــگیشــد و همــون احســاس هم

ــودن ــرام   . محکــم ب ــودم امــا اون لحظــه اون فقــط ب ــود، عاشــق ب ــعشــق ب ــا  يدخترعمــو هی ب
ــ  ــه م ــود ک ــنمخواســتم آر یارزش ب ــود یحــس دلچســب. ومــش ک ــحــس حما. ب ــردن تی . ک

 .ه گاه بودنیحس تک

 .گل کارشو بلده یت ینترس دخترعمو ت

حامـد هجـده سـاله    . شـونه ام بلنـد شـد دوبـاره شـدم همـون حامـد عاشـق         يکه از رو سرش
 .عاشق ي

 ؟يد یم قول

نگــام اون قــدر محکــم بــود کــه . داشــتم تــو اون لحظــه؟ انگــار تــو آســمونا بــودم یحســ چــه
چنــان  کهــویامــا . اومــد نگــاه کــرد یمــ ایــو کــره اش کــه داشــت دن انیــلبخنــد زد و بــه ماد

 نییدستشــو از تــو دســتم در آورد و شــروع کــرد بــاال پــا. زد کــه بنــد دلــم پــاره شــد یغــیج
ــرا. دنیــپر ــود کــه دوســتش زایــچ نیهمــ ياصــال ب ــوز بچگــ ب ــا خــودش  یداشــتم هن شــو ب

دستشــو کــه از . مینگــام ســر خــورد رو دســت خــال. کــرد یداشــت ورجــه وورجــه مــ. داشــت
ـ   يصـدا . و سـرد شـدم   یانگـار تهـ   دیکشـ  رونیـ دستم ب ـ  یشـاد ت  يگـل باعـث شـد شـاد     یت

 . بشتر بشه بایشک

 .هم هست گهید یکی منصور

 .آوردن رونیدوم رو هم سالم ب يبا تقال کره  و
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 سیکــف اســطبل نشســته بــود و کــره هاشــو لــ انیــماد. دمیــخند یمــ بایمــنم مثــل شــک حــاال
 .زد تا خشک شون کنه یم

 .جلوتر ایجلوتر، ب ایقدم توئه پسرم ب پا

ـ   يپر غرورمو به چشما نگاه ـ  یشـاد ت بـه مـن    یحـرفش حـس خـوب    نیـ بـا ا . گـل دوخـتم   یت
ــود  ــت داده ب ــد دق . دس ــد چن ــهیبع ــخت   ق ــه س ــا ب ــره ه ــروع   یک ــتادن و ش ــون واس رو پاهاش

ــا نداشــت یهــم دســت کمــ بایشــک. کــردن بــه ورجــه وورجــه کــردن  ــاال و . از اون اون قــدر ب
 :آروم گرفت و گفت کهویاما . که به نفس نفس افتاده بود دیپر نییپا

 آره؟ م؟یشه براشون اسم بذار یگل م یت یت

 :بود گفت ومدهیبدش ن بایشک شنهادیگل که انگار از پ یت یت

 .تو و حامد يدوتا کره اسب برا نیگل دختر، اصال ا آره

ــ بایحــاال مــنم مثــل شــک. آخــر بخشــش بــود گــرید نیــا ــپ یپ کــره  يبــرا یکــردن اســم دای
ـ بـا ج  بایشـک . اسـبم بـودم   حـاال مونـده بـودم    . و داد اسـم کـره اسبشـو تـک شـاخ گذاشـت       غی

عشــق خــل و  گــهیبــود د بایشــک. اسمشــو گذاشــته تــک شــاخ نیــمگـه اســب شــاخ داره کــه ا 
از جلــد . اســم انتخــاب کنــه مــنم يکــره  يخواســت بــرا یحــاال جالــب بــود کــه مــ. چــل مــن

ــدم ب ــحامــد عاشــق اوم ــدم همــون پســرعمو رونی ــرور و زورگــو يو ش ــن  یعاشــق. ش ــه م ب
 !داشت برام نهیبود هز ومدهین

 .ذارم یخودم براش اسم م ریخ نه

 :گفت زونیآو يکالمم وا داد و با لب و لوچه  تیقاطع با

 .يذار یم یدونم اسمشو چ یکه م من

 :شد اما خودمو از تک و تا ننداختم و گفتم يجور هیدلم  ته

 ذارم مثال؟ یم یچ
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ـ     حاال ـ یگفـتم اگـه حدسـت درسـت باشـه       یته دلم آشوب بـود بـا خـودم م تـو هـم منـو     یعن
 یمــ. یمشــک دیــخــودم بــودم کــه از دهــنش پر    يبچگانــه  يتــو فکــرا . يدوســت دار

ســرم بــزرگ شــده  ریــاونــو دو دور دور خــودم بچرخــونم امــا مــثال خ یلخواســتم از خوشــحا
رفــتم . زد یحــدس مــ درســتمنــو  شـه یهم بایاصــال شــک. بـودم آره درســت حــدس زده بــود 

 :و گردنش و گفتم الیرو  دمیدست و پا بلندم و دست کش اهیس يسمت کره 

 .یذارم مشک یاسمشو م يحدس زد درست

ـ  بابا ـ  یو ت شـدن مـاجرا مطمـئن شـده بـودن بـا خنـده مـا رو بـا           ریـ گـل کـه از خـتم بـه خ     یت
نشسـته بـود    نیهنـوز کنـار کـره اش رو زمـ     بایشـک . کوچولومـون تنهـا گذاشـتن    يکره اسـبا 
 . هاش افتادم هیهد ادی کهویخوب که نگاش کردم . کرد یو نازش م

 .هاتو بهت بدم یبنداز سوغات ادمی بایشک

 :گام کرد و گفتن طنتیگردن کره اسب خشک شد و با ش يرو دستش

 برام؟ يآورد یچ

ــده ــت خن ــ. ام گرف ــع  ینم ــه اش س ــرا هم ــم چ ــتم ادا یدون ــردا يداش ــ يم ــاله رو در  یس س
 :شونه هامو باال انداختم و گفتم! همه اش هجده سالم بود کهیدرحال ارمیب

 .که دلت بخواد یهرچ

ــ ــ هی ــود یبرق ــویهم. تــو چشــماش ب ــ ن ــ . خواســتم یم ــه خــاطر هم کــل  یخوشــحال نیاصــال ب
 !بار زده بودم و آورده بودم سوباتان گانویشیم

 .نشونم بده میبر

هرقــدر کــه مــن . از حرکــاتش خنــده ام گرفــت. نداشــت یتیکــره اســب بــراش جــذاب گــهید
ــ   ــو بچگ ــوز ت ــود اون هن ــده ب ــالغ ش ــنم ب ــود  یذه ــم ب ــاش گ ــت  . ه ــبم دس ــردن اس ــاز ک از ن

 هاشو بهش بدم یتا سوغات رونیب میو با هم از اسطبل رفت دمیکش
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ــ مــامت ــ یتابســتونو در کنــار ت در اون ســه . کــردم يســرزنده ســپر يبایگــل و البتــه شــک یت
ــ  ــه پ ــود ک ــاه ب ــک یم ــردم ش ــزرگ شــده  بایب ــدر ب ــ . چق ــام بچگ ــا وجــود تم ــش  یاون ب درون

ـ  يمرز شهیهم  چیهـ  گـه یجـز اون روز تـو اسـطبل مـن د    . کـرد  یخـودش و مـن حفـظ مـ     نیب
پــرورش تنهــا  يآقــابزرگ رو هدونســتم همــون قــدر کــ یمــ. دمیــازش ند یبرخــورد مشــابه

ـ   شیپسر ينوه  ـ  یحساس بـوده ت پلـه هـا نشسـته     يرو. غافـل نبـوده   بایگـل هـم از شـک    یت
ــه شــ   ــودم و ب ــک طنتیب ــیو باز بایش ــا      یگوش ــت باب ــه دس ــودم ک ــبامون زل زده ب ــره اس ک

 . نشست رو شونه ام

 پسرم؟ یکن یفکر م یچ به

حـاال اونـم داشـت بـا خنـده بـه حرکـت        . نهیپله جابه جا شـدم تـا بتونـه کنـارم بشـ      يرو یکم
ــا ــامزه  يه ــ بایشــک يب ــرد ینگــاه م ــون شــک . ک ــدت باز بایصــورت مهرب ــیاز ش گــل  یگوش

 .بابا بلندتر شد يخنده  يصدا. زد ینفس نفس م یانداخته بود و ه

 ...یچه فکر مهم. يکرد یبه دخترعموت فکر م یداشت پس

ـ      نیـ هـا ا  یچـرا تـازگ  . دمیحرفش خجالـت کشـ   از  دیـ با. کـرد  یقـدر رك بـا مـن برخـورد م
ــ ــاهم درش م ــاز . آوردم یاز ســوء تف ــب ــر ادی ــزرگ ت ــگ میتصــم نیب ــه  میری ــم ب ــادم و غ افت

 .دلم نشست

 .دونم چکار کنم ینم بابا

ـ  گــهیچشــماش د... چشــماش. ســمتم برگشــت ـ پدرانــه،  ینگرانــ هیــ. دیــخند ینمـ  هیـ
ــ ــتن یدلواپس ــت داش ــ یدوس ــو ن ــ یت ــتم   ین ــتش داش ــه دوس ــود ک ــماش ب ــ. چش ــو  ینگران ت

 . زد یچشماش دو دو م

 شده باباجان؟ یچ

ــ  اون ــه وار پرس ــو آروم و زمزم ــدر سوالش ــن  دیق ــت ش ــه زحم ــه ب ــ دمیک ــت یچ ــاز ب. گف  انی
نگـام  . شـرم داشـتم تـو چشـماش نگـاه کـنم      . شـرم داشـتم   دیرقصـ  یکه تـو ذهـنم مـ    يزیچ
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ــچرخ ــک دی ــمت ش ــ . بایس ــا م ــره ه ــال ک ــوز دنب ــدو یهن ــا د. دی ــب ــ دنشی ــام  هی ــد رو لب لبخن
 .تازه گرفتم ییروینشست و ن

 .تنهاست یلیخ مامان

ــود تــا نفــس کالفــه  یجملــه کــاف نیهمــ نتونســته  نکــهیدونســتم از ا یمــ. بابــا رو بشــنوم يب
مــنم . ســاکت ســاکت. ســاکت بــود. کنــه یکنــه خودشــو مالمــت مــ شیزنــدگ بنــدیزنشــو پا

ــ نیهمــ. گفــتن نداشــتم يبــرا يزیــچ. طــور نیهمــ  حیهفتــادمن بــود توضــ يجملــه مثنــو هی
 .و دلم پر شد دمیشنبابا رو  ينفس غمزده . گهیخواست د یاضافه نم

 کنه؟ یداره م یچه غلط یاون مردك اجنب پس

ــاش ــردم نگ ــم بــ    . ک ــون از خش ــده اش نش ــبض ش ــک منق ــدش مــ  شیف ــ. داد یاز ح  ینم
 یازش نمــ نــه. خواســتم غــرور پــدرمو بشــکنم ینمــ. بــزنم یخواســتم از همســر مامــان حرفــ

 :چرخوندم و گفتم باینگاه پر اخممو به سمت شک. گفتم

ــان ــم مام ــگ میتص ــده  يری ــه عه ــ  يرو ب ــه پ ــته، ک ــودم گذاش ــونم  شیخ ــما بم ــش ــا اون  ای ب
 .کنم یزندگ

بــود تــو نگــاش؟ هــر  یچـ . نبــود نینگــاهش خشــمگ گـه یبـاز بــه چشــماش زل زدم حــاال د  و
نگفــت  یچــیه. داد یآره داشــت بــا نگــاش راهــو نشــونم مــ. شــد میبــود باعــث دلگــرم یچــ

ــتا  ــا دس ــط ب ــام زل زد   يفق ــو چش ــت و ت ــاب گرف ــورتمو ق ــه اش ص ــ . پدران ــم م ــتم ک  یداش
. بشــه ریبــود وا بــدم و اشــکام ســراز کیــاز نگــاه گــرم و پدرانــه اش هــر لحظــه نزد. آوردم

 :خونسرد و آروم گفت یلیاما اون خ

ــرد ــ برگ ــادرت شیپ ــاون . م ــ هی ــرد م ــه  یم ــراقبش باش ــه م ــواد ک ــادرت . خ ــرد و از م برگ
 .مراقبت کن

 :هوا گفتم یب

 ؟یگل چ یت یت اما
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 :مهربون شد و گفت لبخندش

 .کنم یتو برو مراقب مادر خودت باش منم از مادر خودم مراقبت م پسر

ــ ... نیهمــ ــه کش همــون . حرفشــو زد و رفــت. دیاون وقــت دســتاش شــل شــد و بهــت مــنم ت
ــو  ــده ب ــه آروم اوم ــطــور ک ــل  ید ب ــصــدا مث ــ هی ــت  مینس ــرد و رف ــور ک ــارم عب ــک از کن . خن

ـ آره با. کنـه  یممنـونش بـودم کـه حـالمو درك مـ     . سـبک بـال  . سبک شدم مراقـب مامـان    دی
 .شدم یم

 ...کنه یحامد تک شاخ داره فرار م يوا

ســربه هــوام نگــاه  يو بـه دخترعمــو  رونیــب امیــباعــث شـد از فکــرم ب  باینگــران شــک يصـدا 
ـ بـه تعم  ازیـ سـمت آغـل ن   يحصـارها . حق داشـت . کنم داشـت و تـک شـاخ داشـت از اون      ری

 .آقاغفور نیرفت تو زم یسمت م

 .رشیبگ ایتورو خدا ب حامد

 . چکار کنم دیرفت با ادمیلحظه  هیکرد که  یقدر خوشگل خواهش م اون

 ...حامد

کـال  . فرارشـو گـرفتم   يجلـو  رفـتم سـمت تـک شـاخ و     يمنو بـه خـودم آورد و جلـد    غشیج
شـکفته بـود    بایحـاال دوبـاره گـل از گـل شـک     . مهـار بـود   رقابـل یو غ گوشیمثل صاحبش بـاز 

ــا اون دوتــا ســرگرم بــود ــزار آقــابزرگ،  يمــنم رفــتم ســمت انبــار. و بــاز ب و از تــو جعبــه اب
درســته کــه آقــابزرگ نبــود امــا . کــنم ریــتعم روو اره برداشــتم تــا حصــارها  خیچکــش و مــ

ـ    یبـودم نمـ   نجـا یکـه ا  یبودم و تا زمانمن که  ـ  یذاشـتم آب تـو دل ت . گـل تکـون بخـوره    یت
 دایـ پ دیـ جد یآخـه سـرگرم  . هـم اومـد سـمتم    بایحصـارا شـدم شـک    ریـ که مشغول تعم نیهم

 یهــاش خســته مــ یزود از دســت ســرگرم یلــیمــن کــال خ بیــعج يدخترعمــو. کــرده بــود
 .کرد یبا کره اسب هامون سرگرمش م ياز باز شتریحصارها ب ریحاال هم تعم. شد

 .بزنم تو چوبا خویبذار من م حامد



@donyayroman 714 

 .برسونه بیبه خودش آس ییخواستم با سر به هوا ینم. ندادم جوابشو

 ...حامد

ــباعــث شــد  غشیجــ ــد بشــ هی ــام نهیلبخن ــامــا نبا. رو لب ــ دی ــه . آوردم یجلــوش کــم م اگــه ب
ـ   یرو م بایشک ـ   ! خواسـت ازم  یدادم آسـترم م ـ  یاونوقـت مـن و ت  دیـ گـل تـا حـق صـبح با     یت

ــ ــ ینازشــو م ــ  میدیکش ــمان م ــن   یو زخماشــو پانس ــوان م ــه از ت ــردم ک ــیک ــود یک . خــارج ب
. مــدل دوســت داشــتن مــن بــود نمیــا. دمیکشــ یوقــت نازشــو نمــ چیدوســتش داشــتم امــا هــ
بـاز خـواهش کـرد    . میتختـه مـون کـم بـود و راسـت کـار هـم بـود         هیکال دخترعمو پسرعمو 

 .اخمام رفت تو هم و ژست آقابزرگو براش گرفتم. بذارم کمکم کنه

 .ستیکار تو ن بایشک نه

 :و گفت نیرو زم دیپاشو محکم کوب. شده بود باز بچه

 ...تونم یم... تونم یم

ــود . کــردم نگــاش ــاز شــده ب ــاز لجب ــو لجبــاز. چشــماش ب ــود يت نفــس . دســت منــو بســته ب
ــو ب یحرصــ ــم . چکشــو گرفــت يدســته  یباخوشــحال. دادم و چکشــو گــرفتم ســمتش رونی

 .کردم یباهاش اتمام حجت م دیبا. اش تو دستم بود گهیاما هنوز طرف د

 .گفته باشم يندار هیشد حق گر یدستت زخم ایرو انگشتت  شیزد اگه

ــه ــه ا چ ــ  يجذب ــودم نم ــتم و خ ــتم یداش ــ. دونس ــ یطفلک ــرس    هی ــگ ت ــاش رن ــه چش لحظ
 :لحظه چون اخماش رفت تو هم و گفت هیالبته فقط . گرفت

 .کنم هیمن بچه ام گر مگه

 :دادم دستشو تو دلم گفتم چکشو

 .يکه بچه ا معلومه

ـ با  ییدوتا حاال ـ  نیدوجـ  هی عنـوان اجـازه    چیالبتـه بـه هـ   . بـه جـون حصـارا    میافتـاده بـود   خیم
اون قــدر خــواهش و التمــاس کــرد . محــال بــود گــهید یکــی نیــا. نــدادم دســت بــه اره بزنــه
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ــود   ــه ب ــده ام گرفت ــه خن ــه ک ــرم کن ــو ن ــا ا. دلم ــام ــار د نی ــهیب ــاه   گ ــتادم و کوت ــوش واس جل
ــم د. ومــدمین ــانگفــت و  یچــیه گــهیاون ــ ب و چکشــو برداشــت و  خیمــ شیشــونیاخــم رو پ هی

ــد  ــارش ش ــغول ک ــ  . مش ــش م ــا چک ــدگاه ب ــر از چن ــا ه ــتش و  یام ــزد رو دس ــاه ز هی ــنگ  ری
 یبچگــ نیهمــ يکشــته . نــه ایــکــنم  یدارم نگــاش مــ نــهینــداخت بب یه ســمتم مــبــ یرکــیز

ـ    . هاش بودم چرخـه سـمتم،    یو سـرش مـ   گـه یبلنـد آخ آخ م  یهـ  یاصـال حواسـش نبـود وقت
 .عشق خل و چل خودم گهیبود د بایشک. فهمم یرو م یمن همه چ

 
 .به خودشو درخواستش فکر کن ینوشته هاشو بخون ینیبش نکهیا يجا

ــا  ينشســت رو دســتش ــاال و پ ــوپ ب ــاالپ تول ــه ت ــبش ک ــ نییقل ــز. رفــت یم ــور ملــس  ری ن
ــاب ارد ــا يرو بهشــتیآفت ــود و خــاطرات پســرعمو  يچمــن ه ــع نشســته ب ــازه مرت را  شیت

از  نکــهیتصــور ا. دیشــیاند یمــ دیــحامــد جد نیــفرصــت بــه ا نیدر اولــ دیــبا. کــرد یدوره مــ
از  دیــامــا حــاال با. بــود لچســبد شیعاشــق او رشــد کــرده بــود بــرا ينگــاه هــا ریــز یبچگــ

ـ  يدختــر نیــخجالـت ا  دو . آمــد یبــود در نمــ ســتادهیبــه پـا ا  شیــبــاز رو بــه رو شیکــه بــا ن
ـ  يهفتـه ا  ــ         یم  نیشـد کــه بـه همـراه احســان و مـادرش بـه مسـافرت رفتــه بـود و حـاال در ع
ــرو یشــاداب ــ ســتادهیا شیروب ــود و م ــراف بگ یب ــت از او اعت ــخواس ــه  . ردی ــق ب ــراف عش اعت

 . داد یحرف ها بود و دم به تله نم نیتر از ا ركیاو ز اما. شیپسرعمو

 ؟یش یآدم سبز م يچرا مثل جن بو داده جلو تو

ــه ــه تبع فرزان ــب ــا تی ــش ه ــل او رو شیاز او کف ــا در آورد و مث ــا يرا از پ ــن ه ــوش  يچم خ
 :و چشم به آسمان دوخت و گفت دیعطر و تازه دراز کش

 .شه یخود آدم نم يجا خونه  چیه

 گذشت؟ خوش

 :و گفت دیشاد فرزانه به سمت او چرخ گاهن
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 .هیرینظ یاحسان مرد ب آره

 :دوستش به وجد آمد و گفت يشاد از

 .نکنه زهیاما مراقب باش تو رو مثل خودش پاستور آره

 :شاد فرزانه به هوا رفت و گفت يخنده ها يصدا

 .چه ها که پشت سرت نگفته يندار خبر

ــوع ــرا  موض ــت ب ــب مــ  شیداش ــد یجال ــمان    . ش ــا چش ــت و ب ــتانش نشس ــک دس ــه کم  یب
 :جستجوگر گفت

 استاد ما؟ نیگفته ا یچ

 .را باز کرد ششیاز او در جا نشست و ن تیهم به تبع فرزانه

 یتــو خونــه و خــانم نیخــانم خــوب بشــ هیــمثــل . ایــبگرد بایشــک نیــبــا ا نمیــنب گــهید گفــت
ــن ــا. ک ــک نی ــ بایش ــه درت م ــه یاز راه ب ــانم . کن ــوب و خ ــو خ ــو رو  یت ــت و  ت ــه نشس ــه ب چ

 .سرتق و شرور يمثل اون دختر یکیبرخاست با 

 .حاال از تعجب گرد شده بود بایشک چشمان

 شوهرت گفته؟ نارویا

 :فرزانه بلندتر شد و گفت يخنده  بایپنچر شک ي افهیق دنید با

 .جرات داره پشت سرت حرف بزنه یک. یکن یباور م يزود چه

 :او کرد و گفت يو نگاه بازخواست کننده اش را حواله  دیکش یراحت نفس

 .غاز تو بشه هیصدمن  يحرفاست که خام حرف ها نیدونم دکتر آقاتر از ا یم آره

 .فرزانه هم باعث شد او خودش را جمع و جور کند ياخطار دهنده  يها اخم

 حامد چه خبر؟ از
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ـ    یوقت از ـ  یکه رفتـه بـود حت دلخـور نبـود چـون او را    . بـود  بـار هـم بـا او تمـاس نگرفتـه      کی
ــ  ــوب م ــناخت ا یخ ــش ــرا  يدور نی ــرفا ب ــو   يرا ص ــن دخترعم ــودن ذه ــاخت شیآزاد ب  اری
 :باال انداخت و گفت يآمد شانه ا رونیب الیاز فکر و خ. کرده بود

 .خبرم یکه رفته ازش ب یوقت از

 .یازش نگرفت یسراغ هیتو چرا  خب

کولـه بـارش    یهـا بـرف زمسـتان    یزگتـا . بـه مرتـع سرسـبز روبـرو چشـم دوخـت       یکالفگ با
ــا  ــام     ياش را از رو هیرا جمــع کــرده و س ــا تم ــار ب ــود و حــاال به ــرده ب ــم ک ــن ک ــت و دم دش

 .داد ینشان م يقدرت به کوهستان خود

 بنــدینــداره پا شــهیکــه ر يزیــخــوام اونــو بــه چ یو مــن نمــ ارهیــم یارتبــاط هــا وابســتگ نیــا
 .کنم

حامــد . بدهــد حیتوضــ نیــتوانســت شــفاف تــر از ا یرا در نگــاه فرزانــه خوانــد امــا نمــ بهــت
ـ  دیــبا ـ  دیــبا. از گذشــته و حــالش  . از ذهــن و فکــرش . رفــت یمـ  يرفــت تــا فــدا   یمـ

 .فرزانه چرت فکرش را پراند یبرزخ يصدا. نشود شیدخترعمو

 ده؟ یم یحرفت چه معن نیا با؟یشک یچ یعنی

اشــکش غلبــه بتوانــد بـر بغــض و   دیشــد کــه اخــم کـرد تــا شــا  یمـ  ریداشــت ســراز اشـکش 
 .کند

. ســتین شیاون االن جوونــه حــال. مثــل خــودش نــه مــن یکــیبــره ســراغ  دیــحامــد با یعنــی
شـد تکـرار و تکـرار، اون وقتـه کـه از مـن و پاهـام         یتـو زنـدگ   یکـه همـه چـ    گـه یدو فردا د

 .شه یخسته م

ــ ریــغ حــرفش ــ زیــخــودش ن. بــود یمنطق ــ. دانســت یم ــا او   یم دانســت کــه حامــد هرگــز ب
ـ ا هیاصـل قضـ  . بـود  يگـر ید زیـ چ هیاصـل قضـ  . نخواهد کـرد  يمعامله ا نیچن  یبـود او نمـ   نی

 .خود کند يمهربان و عاشقش را فدا يخواست پسرعمو
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قــدر دلشــو  نیــا. گنــاه داره. قضــاوت نکــن يطــور نیــحامــدو ا. بایشــک ســتیحقــش ن نیــا
 .نکن يبا دلش باز. نشکن

ــ  ینمــ. خواسـت بشــنود  ینمــ نـه  ــ . بــاز شــود نیـ از ا شیخواسـت مســئله ب دانســت  یخـوب م
ــ  ــه کم ــر فرزان ــرید یاگ ــانش بگو  گ ــد و دل مهرب ــاز حام ــد    دی ــک خواه ــه اش ــمانش ب چش

 .نشست

ــومش ــه  تم ــن فرزان ــد ا. ک ــحام ــودش و      نی ــورد خ ــت داده در م ــن فرص ــه م ــو ب ــد وقت چن
ــم نمــ. احساســش فکــر کــنم خــب مــنم فکرامــو کــردم   کیخــواد پســرعموم بشــه شــر یدل

 .هیجور هیبرام . میزندگ

همــان طــور . توانسـت ســکوت کنــد  ینمــ. مـات نگــاهش بــود  بایشــک بیــعج يحـرف هــا  از
 .او سکوت نکرده بود یدر قبال زندگ بایکه شک

ـ  يکـه دار  یدون یم خودتم اون شـب کـه داشـت     نـو یا. يتـو دوسـتش دار  . یگـ  یربـط مـ   یب
ــالف کبال ــیاز خ ــوبی ی ــت فهم یمــ عق ــگف ــر   . دمی ــدم دخت ــات خون ــو تــو نگ  يدار. ترس
 .يش دارتو دوست. یزن یخودتو گول م

ــقش باعــث ســردرگم  بحــث ــد و عش ــورد حام ــ یدر م ــ  یاش م ــت  یشــد و او خــوب م دانس
 .که خودش دوست دارد بکشاند یچطور بحث را به موضوع

 ه؟یآدم يبگو، چه جور انفریخانم ک از

 :فرزانه در هم گره خورد و گفت يها اخم

ـ مثـل کبـک سـرتو بکـن ز     يطور نیهم ـ ا. بـرف  ری کـن کـه همـه     يقـدر بـا غـرورش بـاز     نی
 رها کنه بره، باشه؟ زویچ

 :را باز کرد و گفت ششین

 .باشه

 .بایشک يا وونهید یلیخ



@donyayroman 719 

حــاال کــه فکــر . زد ینمـ  شیپســرعمو ي نهیکـه اگــر نبــود دســت رد بـه ســ  . بــود وانــهید بلـه 
 .بود وانهید شهیکرد او هم یم

 .میبکن يکار هی ایب. حرفارو ول کن نیا

 :متعجب نگاهش کرد و گفت فرزانه

 ؟يدیبرامون د یچه خواب دوباره

 :باز شد و گفت ششین

 هامون تنگ نشده؟ طنتیش يدلت برا تو

 :و گفت دیو خوش حالت فرزانه باال پر بایز يابروها

 ؟یچ یعنی

 ؟یموافق. میخوش باش مایقد ادیبه  ایب. تو دهیول کن اون شوهر اتو کش نکهیا یعنی

 .شد یتر م قیفرزانه لحظه به لحظه عم لبخند

ـ  ینمـ . که مـوافقم  معلومه ـ ا یدون ـ م یاحسـان چقـدر بـرام قـوپ     نی رفتـار مـن روت    گـه یم. ادی
 .يشد ریاثر گذاشته و سر به ز

ـ   کیشـر . دیـ خند یم بایشک چشمان  دایـ خـوبش را پ  یکـ یخواسـت کـه شـکر خـدا      یجـرم م
 .کرده بود

ــب پــس ــ ای ــا د میبهــش بــد یدرس درســت و حســاب هی ــوه  گــهیت ــه گــروه دونفرمــون ت  نیب
 .غصب قلمرومون دلم از دستش خونه ياز تو چه پنهون هنوز برا. نکنه

 .گناه داره شوهرم. یکن یتو خشن برخورد م. مخالفم نه

 :را باز کرد و گفت ششین. وسوسه کردن را خوب بلد بود بایشک اما

 .شه یخاطره م دیفکر کن که تجد نیبه ا اما

 :چانه اش را خاراند و گفت فرزانه
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مـا   يشـو  يبـرا  یچـه خـواب   نمیـ بگـو بب . تو خـط شـوهر باشـم امـا جهنمـو ضـرر       دیبا نکهیا با
 ؟يدید

 :باز نگاهش کرد و گفت شیبا ن بایشک و

 .گفته باشم ایاریدلسوزو در ن يزنا نیا يادا يقول بد دیاما با. گم یوقتش م به

 کیــ يبرانــداز يبــرا. شــناخت یاو را بهتــر از خــودش مــ. کــرد ینیعقــب نشــ یکمــ فرزانــه
 .کرد یم تیخانه خود خودش کفا

 .مادرجون آبرو دارم يها من جلو رهیقبل آبرومون م يمثل دفعه  بایشک

ـ  بایمهربان شک نگاه  يخوشـحال بـود کـه مـادر احسـان توانسـته جـا       . هـوا بـه دوختـه شـد     یب
ــرا یخــال ــادر فرزانــه را ب ــ . پــر کنــد شیپــدر و م ــود ه ــه او  یاصــال فرزانــه کــه خوشــحال ب ب

 .داد یمدست  طنتیحس ش
 

امـا بـه   . خواسـت  یدلـش هنـوز خـواب مـ    . سـاعت شـش بـود   . گشـود  یرا به سخت چشمانش
کــه  نیامــا همــ. اجبــار بــر خــوابش غلبــه کــرد و پتــو را کنــار زد و آرام درون تخــت نشســت

ـ  ـ ایب ریـ سـر و صـدا از تخـت بـه ز     یخواست ب  ینمـ . دسـتان احسـان دور مچـش قفـل شـد      دی
ــخواســت ب ــخــوب . کنــد دارشی ــود کــه  ادشی ــا صــ شــبیدب ــود و نخواب بحت ــا آرام ب ــن  دهی

ـ . بود ـ ا لیـ گذاشـته بـود احسـان بـه وقـتش دل     . دانسـت  یرا نمـ  لشیدل ـ   نی را بـه او   ینـا آرام
در پـس   بـا یز يامـا لبخنـد  . چشـمانش هنـوز بسـته بـود    . آشفته بـه سـمتش برگشـت   . دیبگو
ــهیزم ــ دهیــچهــره اش د ي ن ــاز حالــت خواب. شــد یم ــر لبــانش نقــش بســت  دنشی . لبخنــد ب

 :لب زمزمه کرد ریز. بود دهینصف صورتش در بالشت پنهان بود و دمر خواب

 ؟يریگ یمچ م یصبح اول
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حــرف زدن  لیــم يداریــخــواب و ب يخلســه  نیــدر ا ایــگو دیــفقــط ســرتکان دادن او را د و
از  بـود اگـر بخواهـد بـه مراتـب سـرزنده تـر        دهیـ هـا فهم  یتـازگ . نگاهش کـرد بـاز  . نداشت

 . خودش خواهد شد

 .برم قرص مادرجونو بهش بدم دیبا. دستمو ول کن احسان

امــا دســت او هنــوز دور مچــش . داد و برخاســت یبــه خــود تکــان دیــاز او ند یواکنشــ یوقتــ
 :گفت طنتیبا ش. قفل شده بود

 ...برم دیبا استاد

ـ    یطنتیبـاز بـود و بـا شـ     مـه یاز چشـمان احسـان ن   یکـ ی حاال امـروز  . کـرد  یخـاص نگـاهش م
ــگو ــ ای ــود  دایش ــده ب ــان . ش ــه تک ــتان او     یفرزان ــار انگش ــتش را از حص ــا دس ــود داد ت ــه خ ب

ــب ــب رونی ــان  . اوردی ــان تک ــاالخره احس ــا ب ــ    یام ــود کش ــمت خ ــه س ــورد و او را ب ــاال . دیخ ح
ــه  ــ  يفرزان ــارش دراز کش ــم کن ــدان ه ــو دهیخن ــ  دب ــاوش او را م ــاه کنجک ــا نگ ــکاو یو ب . دی

 .خندان فرزانه هم در آمد يقفل شد و صدادستان احسان کم کم دور او 

 .شهیم رید میبر دیبا احسان

ـ  امـا  ـ   کیــچشـم بــه چشـم او دوخـت     یوقت . افــتیمطلــق را در چشـمان همسـرش    ینـا آرام
 .که حاال ذهنش را به تقال انداخته بود ییقابل لمس و صدا یترس و نگران کی

 .رهیگ یآغوشت اضطرابمو م. تو بغلم بمون بذار آروم بشم. طور بمون فرزانه نیهم

ــ ــود جیگ ــم. شــده ب ــصــبحانه و کــالس و درس و دانشــگاه را از  زی ــتانش  ادی ــرد و آرام دس ب
 :را دور او قفل کرد و گفت

 شده؟ یچ

 .اش افزود یاحسان اما بر نگران يصدا

 .فرزانه دمیقرارم، نگران و نا ام یب

 :همسرش و گفت يبه گونه  دیکش دست
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 .تو با من قسمت کن ینگران. که هستم من

 .اش درآمده بود یبغض ياو بود و صدا ي نهیسر احسان بر س حاال

 .ترسم فرزانه یم من

 :را در بر گرفت و گفت سرش

 چکاره ام؟ نجایمن ا پس

 :همسر جوانش برداشت و گفت ي نهیاز س سر

 .خانم یتاج سرم تو

ــدان ــرد  خن ــاهش ک ــان. نگ ــت  یمهرب ــت داش ــت   . اش را دوس ــادرش دوس ــه م ــقش را ب عش
چشــمان احسـان بـه او بـود تــا    . اصـال هـر چـه کــه در احسـان بـود را دوسـت داشـت       . داشـت 

 . دیبگو يزیچ

 ترسن؟ یم يزیاصال مگه استادها هم از چ ؟یترس یم یچ از

ــ ــر چشــمان احســان نشســت و  . خواســت حــالش را خــوب کنــد یم امــا بــاز آن رنــگ غــم ب
 :گفت

 ترسه؟ یم زایچ یلیاستاد از خ نیا آره

 :نگاهش کرد و گفت گوشیباز

 ؟یچ مثال

بــرده بــود بلــه اســتاد آرامــش هــم از  یآن قــدر کــه حــاال فرزانــه پــ. بــود ياحســان جــد امــا
 !دیخواهد ترس زهایچ یبعض

 .شده دتریمامان شد مریآلزا

ــد  بغــض ــه بده ــت ادام ــرد و نتوانس ــگو. ک ــربچه ا ای ــاال پس ــه حما  يح ــه ب ــود ک ــده ب ــش  تی
دســت فرزانــه کــه بــر ســرش نشســت بــاز بــه آغــوش او پنــاه  . داشــت ازیــمادرانــه ن یدســت

 .فرزانه گوش سپرد يبرد و سرش را در آرامش خاطر او فرو برد و به زمزمه ها
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ــ م؟یــدار مــریداره، مــن و تــو هــم آلزا مــریآلزا مــادرجون کنــه  یاون داره مــارو فرامــوش م
ـ  مگـه قـراره مـن و تـو هـ      ـ   نـه یاون اگـه هـر روز مـا رو بب    م؟یم فراموشـش کن . شـه  یخـوب م

ــدا  ــر روز لبخن ــه ه ــو رو بب  ياگ ــن و ت ــاد م ــهیش ــ ن ــوب م ــه یخ ــریآلزا. ش ــدخلق م ــا یب  يه
ـ  مـر یآلزا. ماست احسـان  ـ  یب ـ   يهـا  یحرمت شـه   یکـه باعـث مـ    ناسـت یا. بزرگترامونـه  همـا ب

 .ما رو فراموش کنن

ــد دیاحســان را کــه شــن يدورگــه  يصــدا ــش فشــرده ش ــ. دل ــر وجــود   ینم خواســت غــم ب
 .ندیهمسرش بنش

ــعار مــ  يدار . خــوب بشــنوم  يکــه بتــونم حــرف هــا    ســتمین یطیمــن در شــرا . يد یش
ــاریب ــ  يم ــادرم داره شــدت م ــگ یم ــ. رهی ــ یداره فراموش ــگ یم ــه   رهی  يو هــر روز هــم دامن
 .شه یگسترده تر م یفراموش نیا

نگــران . داد، نگــران مــادرش بــود یو حــق مــبــه ا. دیــاز لحــن تنــدش نرنج. او آزرده نشــد از
ــته  ــدگ يفرش ــان زن ــادر. اش یمهرب ــود   يم ــم ب ــادر او ه ــاال م ــه ح ــوچکش را . ک ــتان ک دس

غــم  دنیــنــه تحمــل د. دور صــورت مردانــه اش قــاب گرفــت و بــه چشــمان ســرخش زل زد
ــت ــاز د. نگــاهش را نداش ــ  دنی ــرخ و خ ــاناح سیچشــمان س ــش لرز س ــدل ــ. دی ــا  یب اراده ب

 :او را پاك کرد و گفت يشک هاا کشیانگشت بار

 .کنم یاز دست دادم حالتو درك م زیکه عز یمن. کنم یدرکت م من

ــ  حــاال  یبــیصــبح عج. کــرد ینگــاهش مــ سیفرزانــه بــود کــه بغــض داشــت و بــا چشــمان خ
 نهیاحسـان بـود کـه سـر او را بـر سـ       نیـ حـاال ا . احسان بـا او عـوض شـده بـود     يحاال جا. بود

 .داشت آرامش کند یاش فشرده بود و سع

 .ندارم یخوب طیببخش شرا. تند حرف زدم باهات. خوام فرزانه یم معذرت

 :گفت یبغض يصدا با
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ـ فقـط طاقـت نـدارم تـو رو ا    . ناراحـت نشـدم احسـان    من  نـه یا يبغضـم بـرا  . نمیـ بب يطـور  نی
 .نهیمهربونت غم بش يخواد تو چشما یکه دلم نم

 :گفتاز کف داد و او را از خود جدا کرد و  طاقت

 چیخـواد بـه هـ    یوقتـا دلـم مـ    یبعضـ . خـواد تـو رو از همـه پنهـون کـنم      یوقتا دلـم مـ   یبعض
 .من باشه يفقط برا تیو حس خوبت و مهربون یکس نگاه نکن

 :آرام بر لبانش نشست و گفت يلبخند

 استاد؟ يکرد یو رو نم يبود حسود

 :خودش لبخند بر لب نشاند و گفت مثل

 .يحسودم کرد تو

ــر لــب داشــتند     حــاال ــر دو لبخنــد ب ــاس و آرامشــ . ه کــه از بــودن در کنــار هــم     یاحس
ــانینص ــود  بش ــده ب ــ. ش ــر دو   ینعمت ــه ه ــد ب ــب خداون ــه از جان ــانیک ــهد ش ــود  هی ــده ب . ش

کـه نگـاه از نگـاه ملتهـب او      یو در حـال  اوردیـ فرزانـه بـود کـه تـاب نگـاهش را ن      نیباالخره ا
 :گرفت گفت یبر م

نــه اجــازه . پســر مهربــون داره هیــبــره  ادشیــدم  یه نمــمــن اجــاز. مــادرجون نبــاش نگــران
 .میبره ما دل نگرونش هست ادشیذارم  ینم. بره مادرمونه ادشیدم  ینم

ـ  یاز سـاعت . بهتر شـده بـود   حالش ـ     شیپ زد و فرزانـه در خـواب بـود     یکـه در تخـت غَلـط م
. ده بـود امـا حـاال بهتـر شـ    . کنـد از آن وقـت تـا حـاال نـا آرام بـود       دارشیـ آمـد ب  یو دلش نم

ــبیاز د ــ  ش ــا هم ــم رو  نیت ــاال چش ــادرش    يح ــاطر م ــه خ ــود ب ــته ب ــم نگذاش ــاال  . ه ــا ح ام
 نیـ جـز ا . دهـد مـادر فرامـوش شـان کنـد      یگفـت اجـازه نمـ    یبـه او مـ   نـان یهمسرش با اطم

 خواست؟ یچه م

 م؟یبر میتون یاجازه حاال م آقا

 :او دوخت و گفت گوشیلبخند نگاه به نگاه باز با
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 ...از اونا که ؟یکن یدرست م مروین برام

 :و گفت دیحرفش پر انیخندان م فرزانه

ــت دار  از ــه دوس ــا ک ــزنم  ياون ــش ن مــ  . ه ــت م ــه دل ــا ک ــادرجون    یاز اون ــن و م ــا م ــواد ب خ
 .ستیتونه زردشو بخوره آخه براش خوب ن یاز اونا که مادرجون نم. یقسمتش کن

ـ . زد یصـورت لبخنـد مـ    ياحسـان بـه پهنـا    حاال  کـه جـوان بودنـد    خواسـت نـه حـاال    یاو را م
 يریــو پ یکهنســال يبــرا. شــان یانســالیم يبــرا. شــهیهم يخواســت بــرا یاو را مــ. و شــاداب

ــرا. شــان ــ  يکــه روز یوقتــ يب او را . خواســت یاو را مــ. گرفتنــد یهــر دو عصــا بــه دســت م
 .خواست یم شهیهم يبرا
 

ــو پــس ــو ت ــه چکــاره ا يت ــ ؟ياون خون ــون ینمــ یوقت ــ يرا یت ــه چــه درد یشــوهرتو بزن  يب
 ؟يخور یم

ـ   زانیـ آو يبود که بـا لـب و لوچـه ا    یساعت ـ  یدر مطـبخ ت کـردن شـام    ایـ گـل مشـغول مه   یت
ــان ــد یمهم ــ   . بودن ــازه نم ــان اج ــه احس ــه ک ــداد ا یالبت ــار    نی ــر ک ــرور او را س ــر ش دو دخت

ــد و ا ــبگذارن ــار ن نی ــچ خرابکار    زیــب ــاه م ــانیاو درســت ســر بزنگ را گرفتــه و نقشــه   ش
پــا  گــریآن دو تــا د يبــود بــرا یهــیتنب یانمهمــ نیــال ارا نقــش بــر آب کــرده و حــا شــانیها
ــد يرو ــا . دم احســان نگذران ــه از غرغره ــه ک ــا کفگ  بایشــک يفرزان ــود ب ــه شــده ب ــکالف  يری

ــود  شیغرغرهــا. اش را بــه او دوخــت یو نگــاه اخمــ ســتادیدســت بــه کمــر ا یچــوب را زده ب
نج بـه دسـت   بـر  ینیو کوپـال سـ   الیـ بـا آن   بایشـک . و حاال مشـغول صـاف کـردن بـرنج بـود     

ــه ــود گرفت ــرا . ب ــا ب ــت ام ــده اش گرف ــهیا يخن ــم    نک ــان اخ ــا هم ــد ب ــظ کن ــه اش را حف جذب
 :گفت
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حــرف حســاب  نمیــاصــال بب ؟يذار یمــن مــ يزنانــه  يشــگردها يبــرا ییمگــه تــو جــا آخــه
اون وقـت زبونـت سـه     یمضـحکت جفـت مونـو بـه دردسـر انـداخت       يبـا اون نقشـه    ه؟یتو چ

 ؟يدوچرخه شو نابود کرد يزد! درازه؟ میمترو ن

ــ ــا گــوش بــاز شــد  بایشــک شین ــود از کــارش بســ یراضــ. گــوش ت ــ یراضــ اریب ــه نظــر م  یب
 .دیرس

 یرتـ یمـنم غ . مـن بهتـره   لچـر یو يدوچرخـه اش از چرخـا   يگفـت چرخـا   ه؟یـ مـن چ  ریتقص
 .اتولم حساسم نیا يمن چقدر رو یدون یمگه تو نم. شدم

 کیــبــه عنــوان  لچــرشیبــه و بایت شــکدانســ یمــ. انگاشــت دهیــغــم نگــاهش را ناد فرزانــه
ــتک ــ  هی ــاه م ــاه نگ ــد یگ ــرج. کن ــد  حیت ــنش دور کن ــم را از ذه ــن دل . داد غ ــه هم ــب ــاز  لی ب

 :مشغول هم زدن خورشت شد و گفت

 .غر نزن و به کارت برس گهید پس

ــاعت ــ    یس ــار پ ــون ب ــان همچ ــت احس ــه درخواس ــد ب ــم شیبع ــام را در آالچ زی ــش ــدیچ قی  دن
ـ    نیالبته با ا ـ  یتفـاوت کـه ت هـوا را بهانـه کردنـد و آن هـا را      يسـرد  انفریـ گـل و خـانم ک   یت

ــتند  ــود گذاش ــال خ ــه ح ــدت. ب ــام م ــک  یدر تم ــه و ش ــه فرزان ــم بایک ــ زی ــاده م ــد  یرا آم کردن
ـ     یدور نمـ  بـانش از ل يلحظـه ا  یکـه حتـ   ياحسان بـا لبخنـد    زیـ م. کـرد  یشـد کمـک شـان م

ــا جــان و دل در  يشــد همــه در جــا دهیــکــه چ ــه هــم ب ــار احســان  خــود نشســتند و فرزان کن
ـ        . نشست از  کبـاره یپرورانـد را بـه    ینگاهش که بـه نگـاه مهربـان او افتـاد هـر چـه در سـر م

ــ ــرد ادی ــاز . ب ــاز   ادی ــاز ب ــه ب ــرد ک ــد و مــ   گوشیب ــده بودن ــتند اذ یش ــخواس ــد تشی . کنن
فرامـوش کـرد کـه    . جفـت شـان   طنتیشـ  ياو بـود بـرا   هیـ کرد کـه شـام امشـب تنب    راموشف

ــان ــوال یزم ــته یاو را در ح ــود نداش ــا. خ ــب زدن ه ــه د يل ــان را ک ــاحس ــده   دی ــه خن ــبش ب ل
 .گشوده شد

 ؟یکن تمیاذ ادیم دلت
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ــدش ــعم لبخن ــت رو  قی ــد و دس ــر ش ــا يت ــم رو   يپ ــان ه ــت احس ــاال دس ــت و ح  ياو گذاش
 .دست او آرام گرفته بود

 .کنه یم ستمینکنم سر به ن يهمکار بایآخه اگه با شک. مجبورم

 .دندیخند یم زیجفت شان ر حاال

راحــت بــرم  الیــتــا مــنم بــا خ دیــشــروع کن د؟یــکن یکمــه تعــارف مــ زیــچ د،یبرســان دســت
 .انفریخانم ک شیپ

از مهمــانش بــه خانــه  ییرایپــذ يگــل هــم بــرا یتــ یلبخنــد و تشــکر فرزانــه و احســان تــ بــا
. را از دســت بدهــد انفریــوجــه قصــد نداشــت مصــاحبت بــا خــانم ک چیبــه هــ ایــگو. بازگشــت

غـذا   زیـ چـرا کـه همـه بـه سـمت م     . جنـگ بـود   پوریدر شـ  دنیـ گل هم مثـل دم  یت یحرف ت
خورشـت چشـمان فرزانـه بسـته      رفبـا حرکـت دسـت احسـان بـه سـمت ظـ       . برداشتند زیخ

 .کرد ریاحسان هر دو را غافلگ يزمزمه ها ياما صدا. باز شد بایشک شیو ن

 شــما دوتــا يهــر چنــد بــار قبــل هــم از تلــه . شــه ینمــ دهیــســوراخ دو بــار گز هیــآدم از  هیــ
 .جستم

 یتــه نگـاهش عروســ . بـر لــب داشـت   يفرزانـه امــا لبخنـد  . کـه از حــرص پنچـر شــد   بایشـک 
ـ ا. ته نگاه احسان هـم . بود  شـان ینـخ نما  يبـود کـه از لـو رفـتن نقشـه       بایوسـط فقـط شـک    نی

. بـاز بـه همسـرش زل زده بـود     یشـ یو بـا ن  دهیـ فرزانـه کـه ککـش نگز   . دلخور و کالفـه بـود  
ـ   شاهکارشـان لــو  يحـاال کـه نقشــه    بــا آه و افسـوس ظــرف خورشـت را در گوشــه    ودرفتـه ب

 :به حال خود رها کرد و گفت زیاز م يا

ـ  دکتـر  جــواب عکـس داده و مــا   شـه یشـما توطئـه نکــنم آخـه هم    هیــعل گـه یباشــه کـه د  ادمی
 .کرده چارهیرو ب

ــ  شیقاشــق غــذا احسـان  مطمــئن شــد کــه  یمثـل هــزار بــار قبلـ   یرا در دهـان گذاشــت و وقت
 :و با آرامش گفت دیبا دقت آن را بلع دهیآن را به حد مجاز جو
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 ریبـا دم شـ   دیامـا بـاز خوبـه کـه قـانع شـد       دیبرسـ  جـه ینت نیـ زمان برد کـه بـه ا   یکم... خوبه
 .يریدوچرخه مو بگ يچرخا يپنچر دیباشه با ادتیخانم  بایالبته شک. دینکن يباز

ــ ــاز شــد و  يدوچرخــه  يچــرخ هــاکــه ســر  یــیبال يادآوریــاز  بایشــک شین او آورده بــود ب
 :گفت

 کنم استاد؟ میاتول خودمو تقد يچرخا نیخوا یم

 :و گفت دیمحجوبانه خند احسان

 !خانم من که به مال تو چشم ندارم نه

 یرا مــ شیکــرد فرزانــه در آرامــش غــذا یبــا احســان مــذاکره مــ بایکــه شــک یتمــام مــدت در
 .نبوده است بایوجه همدست شک چیبه ه ایکه گو يطور. خورد

 .یکن یم لیدر آرامش شامتو م يخانم منظورم با شما هم بود که دار فرزانه

 :مظلوم به او زل زد و گفت یبا چشمان فرزانه

 احسان؟ یبا من نامهربون باش ادیم دلت

 :باال انداخت و گفت يشانه ا یالیخ یب نیاحسان در ع و

 !سالم منه حاتیاز تفر یکی يآباد طونیش يدخترها هیاصال تنب. ادیکه دلم م معلومه

 کنه؟ هیسوباتانو تنب گوشیباز يجرات کرده دخترا یک

ــ   ي همــه ــه پشــت ســر برگشــت و حامــد در گــرگ و م ــل شــان  شینگــاه هــا ب فضــا در مقاب
ـ   کیـ همان حامد . ظاهر شد حـاال کـه   . همـان حامـد مهربـان و شـاد و خنـدان     . بـود  شیمـاه پ

چشــمان هــر ســه  ینــ یتوانســت تعجــب را در نــ یشــده بــود خــوب مــ کیــنزد قیــبــه آالچ
 .ذوق آمده بود رکردن شان س ریاز غافلگ ایو البته گو ندینفرشان بب

ـ   یمدل نیا چرا ـ کن ینگـام م ـ  نیسـرجاده خـراب شـد و واسـه همـ      نمیماشـ  د؟ی سـرو صـدا    یب
 .اومدم
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هنـوز بـه    بایاه شـک امـا نگـ  . آمدنـد و بـه او خوشـامد گفتنـد     رونیـ و احسـان از بهـت ب   فرزانـه 
ــود ــاه. او ب ــ  ینگ ــت و کم ــر از به ــ یپ ــا. یرنگ ــدم ه ــا ا  شیق ــرد ت ــال ک ــهیرا دنب ــد نک او  دی

ــاال ــد پســرعمو. ســتادهیســرش ا يدرســت ب ــ شیحــاال لبخن  یفقــط کمــ یکمــ. دیــفهم یرا م
ــ ــت ن دیکشــ یخجالــت م ــدك خجال ــ زیــکــه آن ان ــه خــاطر پ ــود  یب ــه احساســش ب ــردن ب . ب

ــرا از  زیــهمــه چ گــریســرش د يدســت حامــد کــه نشســت رو ــرد ادی  يپاهــا لچــرش،یو. ب
ـ  رشیـ چنـد وقـت اخ   يهـا  یناتوان و بـدعنق  گرفتـه   شـان یهـر دو  يکـه بـرا   یمیتصـم  یو حت

 .بود

 ما چطوره؟ يدخترعمو

ــا . دســت آقــابزرگ بــر ســرش نشســته بــود  ایــگو. داشــت یخــوب حــس دســت حامــد کــه ب
قــابزرگ کــه آ قیــانگشــتر عق يســرش برداشــته شــد نگــاهش ســر خــورد رو ياز رو ریتــاخ

ــتر ــت انگش ــا يدر انگش ــ ییاش خودنم ــرد یم ــتش را فهم. ک ــاال حکم ــح ــرا   دهی ــه چ ــود ک ب
ــهیهم ــدا ا ي ش ــخ ــت  نی ــت اوس ــتر در انگش ــ . انگش ــا کم ــد ب ــندل  یحام ــدا در ص ــر و ص  یس

 .بایکردن از احسان و فرزانه و شک یاش جا گرفت و شروع کرد به عذر خواه يکنار

 .دمیسر رس ییکهویکه  دیببخش

ـ  بایشک ـ  . حـال بـود   یکه هنوز کرخت و ب ـ   دیـ د یفرزانـه وقت ـ   یاز دوسـت ب گـرم   یحـالش آب
ــ ــقاب و د    ینم ــد و بش ــار ش ــه ک ــت ب ــود دس ــود خ ــش ــت و   سی ــل او گذاش ــرنج را در مقاب ب

 :گفت

 با؟یمگه نه شک. میبر یدلچسب لذت م يهوا نیاز ا ییبهتر شد حاال چهار تا اتفاقا

 .کرد یم يباز شیهنوز با غذا بایشک

 .تو هستم بایشک

حامــد و ســپس بــه نگــاه نگــران فرزانــه   یاول نگــاه چشــمان رنگــ جیرا بلنــد کــرد و گــ ســر
 .زل زد
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 ؟يبا من بود هان

 .سرگرم شد شیسر احسان با غذا ينگفت و با اشاره  چیه فرزانه

 .ارمیموش خورده دخترعمو؟ موشه رو نشونم بده تا حالشو جا ب زبونتو

 :لب گفت رینکرد و ز نگاهش

 ؟یداشته باش يزیکارهات برنامه ر يبرا يریبگ ادی يخوا یم یک

ــاش خــورد و د یدر صــندل یتکــان حامــد ــرنج را کمــ سی ــو کشــ یب و همــان طــور کــه  دیجل
 :گفت یچراغان یخندان و چشمان یبا لبان دیکش یخود غذا م يبرا

 .دارم ندهیآ يبرا یخوب يبرنامه ها اتفاقا

 يبدهــد ظــرف دســت نخــورده  یاحتمــال يهــااعتــراض  يبــرا یبــه او مهلتــ نکــهیبــدون ا و
ــ ــت را پ ــ شیخورش ــد دیکش ــغول ش ــد ثان . و مش ــط چن ــا فق ــام ــا  هی ــب ه ــا عص ــت ت  يگذش

 .زبانش به او فرمان بدهد دست از خوردن بکشد

 ن؟یختیر نیا يتو یخدا چ يوا... اوف... اوف

فرزانـه کـه طاقـت    . کردنـد  یسـرها بلنـد شـده و بـه جلـز و ولـز حامـد نگـاه مـ          يهمـه   حاال
ـ ا. کـرد  یاحسـان هـم لبخنـد بـر لـب نگـاهش مـ       . خنـده  ریزد ز یو پق اوردین وسـط فقـط    نی

 :آب به دستش داد و گفت وانیل کی عیبود که تند و سر بایشک

 آخه؟ يچرا خورد اونو

حــاال چشــمانش . آرام گرفــت کبــارهیافتــاد بــه  شیکــه بــه نگــاه نگــران دخترعمــو نگــاهش
ــ ــخند یم ــب . دی ــل ــخند یو دهــانش م ــاصــال گو. دی ــ ای ــام وجــودش م ــخند یتم از نگــاه . دی

 :انداخت و گفت ریو سر به ز دیحامد خجالت کش یچراغان

 .یآروم بش بخور

ــا تــاخ یرنگــ یبــاز و چشــمان یشــیحامــد بــا ن و ــل ریب لــب  ریــرا از دســت او گرفــت و ز وانی
 :زمزمه کرد



@donyayroman 731 

 ...شدم دخترعمو آروم

ــاز هــم عق حامــد ــب ــتنب يدار دهی ــا هی ــا کــار اشــتباه نی  يحــاال کــه صــابون خرابکــار  ه؟یدوت
 ؟یشون به تنت خورده باز سر حرفت هست

 :گذاشت و گفت زیم يرا رو وانیل بایتوجه به نگاه متعجب شک بدون

 .گرفتم شیآت. رسم که حق با توئه یم جهینت نیجون دارم به ا احسان

 رونیــمحافظـه کـار ب   يبایکداد از الك شـ  حیهـم تـرج   بایفرزانـه کـه بلنـد شـد شـک      ي خنـده 
 .ونددیو به جمع خندانشان بپ دیایب

 بود؟ يا چارهیتند مجازات کدوم ب يغذا نیا

 . تر شد قیخنده اش عم دیاحسان د يچهره  خیو فرزانه را م باینگاه شک یوقت

ــد ــو با حام ــت ــه و احســان تبر  دی ــه فرزان ــب ــ کی ــآخــه  یبگ ــاه کی ــ یم ــه ازدواج  یم شــه ک
 .کردن

 يفرزانــه  يو ســپس رو بایشــاد شــک  يچهــره  يمتعجــب حامــد ســر خــورد رو    نگــاه
ــ يگـــریبـــار جـــور د نیـــا. خجالـــت زده و احســـان آرام  دیـــبـــه د. کـــرد ینگاهشـــان مـ

ـ  نـد یآ یخواست بدانـد بـه هـم مـ     یم ایگو. دارانهیخر سـنجش فقـط لحظـه     نیـ نـه؟ البتـه ا   ای
 یآورد و بـا خوشـحال   هجـوم در ذهنش رخ داد چـرا کـه بـاز لبخنـد بـا شـدت بـر لبـانش          يا

 .گفت کیمحجوب و احسان محکم تبر يبه فرزانه 

 يازدواج تـــون؟ خودکفـــا شـــد يبـــود بـــرا بایشـــک ي هیـــهد يتنـــور يغـــذا نیـــا پـــس
 ! دخترعمو

ـ  بایاحسـان و فرزانـه بلنـد و شـد و شـک      ي خنده بـاال انـداخت و حامـد بـاز      يشـانه ا  الیـ خ یب
 :نوظهور گفت یجانیافتاد و با ه يزیچ ادی

ـ باشـه ا  ادتونی اما ـ با. سـت یقبـول ن  يطـور  نی ـ  دی بـه مـا سـور     یدرسـت و حسـاب   ینیریشـ  هی
 .گفته باشم دیبد
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 . چشمم يرو

ــا ــاه ب  نی ــد او کوت ــه از احســان باعــث ش ــایجمل ــوند  دی ــذا ش ــه مشــغول صــرف غ ــاز هم . و ب
ــد ا ــه حام ــالبت ــذا  نی ــرف غ ــا ظ ــار ب ــک يب ــر بایش ــوافق کیش ــد و در ت ــه از  یش ــدوجانب  کی

ـ   يخـوددار  يبـرا  بایظرف غذا خوردنـد کـه البتـه اصـرار شـک      بـود و   دهیـ فا یاز خواسـت او ب
ــاو در  ــتن   کی ــت داش ــار دوس ــش ر   یاجب ــه دل ــه ت ــ اک ــرعمو   نیریش ــا پس ــود ب ــرده ب  يک

ــ  یشــام! هــم کاســه شــد گوشــشیباز ــذت بخــش کــه بخش ــر یل ــا او ش شــده  کیاز آن را ب
ـ  ي قـه یچنـد دق  نیتا هم ایکه گو ییغذا. بود  یلـش ننشسـته بـود امـا حـاال بـا لـذت       بـه د  شیپ

 يفــرار از بنــد حامــد کــار ایــگو. کــرد یمــ یکامــل او را همراهــ يقابــل انکــار بــا اشــتها ریــغ
ـ     دعبث بو ـ     یدر تالشـ  خـت یگر یچـرا کـه هرچـه از او م  ایـ گو. دیرسـ  ینافرجـام بـاز بـه او م

ـ      زیـ همـه چ  شیپسرعمو یحوال بـه حامـد    گـر ید ییخـورد از سـو   یگـرد بـود و او تـا تکـان م
 ! دیرس یم

ـ . احسـان  سـت ین قبول ـ ا نیبب  یمـ  یمـا دهـن کجـ    يدخترعمـو پسـرعمو چطـور دارن بـرا     نی
 .تو غذا بخورم ایب خوادیمنم دلم م. کنن

 کیــفرزانــه نشســت و او را بــه خــود نزد ياحســان بلنــد شــد و دســتش بــر شــانه  ي خنــده
شــقانه را در کنــار عا یداد شــام حیرا رهــا کــرد و تــرج شیفرزانــه هــم ظــرف غــذا. تــر کــرد

 . ندهد یتیاهم بایشک يها دنیهمسر آرامش صرف کند و به خط و نشان کش

ــاالخره ــاعات  ب ــدن س ــس از گذران ــاره    یپ ــور دوب ــا حض ــه ب ــوش ک ــو  يخ ــگ و ب ــد رن  يحام
ـ بــا  انفرهـا یبـه خـود گرفتـه بـود ک     يگـر ید ـ . کردنـد  یخـداحافظ  یتشـکر طـوالن   کی  یتــ یت

ــ  زیــن شیگـل و نــوه هـا   شــان را بدرقــه  یدوســت داشـتن  يخانـه، مهمــان هـا   یتـا ســر دوراه
ـ    تبـود کـه سـه نفـره بـه سـم       یقیحاال دقـا . کرده بودند حامـد دسـت   . گشـتند  یخانـه بـاز م

 هیـ تک گوشـش یباز یاسـتوار و البتـه کمـ    ينـوه   نیـ گل را در دسـت داشـت تـا او بـه ا     یت یت
 . حامد در آمده بود بیعج يگل هم از کارها یت یت يخنده . کند
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 ؟يامو کجا گور به گور کردعص پسر

 :و گفت دیخند زیر بایشک

االن هــم داره نقــش . چــاپلوس شــده یلــیهــا خ یگــل، حامــد تــازگ یتــ یتــ یدونــ ینمــ مگــه
 .کنه یم يعصا رو برات باز

ـ  يحامد با قدم هـا  يقدم ها حاال ـ  یت ـ  کیـ گـل هماهنـگ شـده بـود و بـا هـر قـدم او         یت  مین
ــ ــر م ــدم ب ــت یق ــود. داش ــه ب ــا او راه رفت ــ. ب ــا او دوب ــل رو  دهی ــه خــاطر گ ــا حــاال ب ــود ام  يب

ـ    ـ پ. داشـت  یقـدم بـر مـ    میمـادربزرگش بـا او ن محسـوس در مـادربزرگش نمــود    یلـ یخ يری
 :گرفت و گفت دیگرد سف نیدلش از ا. بود افتهی

 .ستین يزیعصا که چ. گلمم هستم یت یدر بست مخلص و چاکر ت من

 .هم در امد بایحامد نشست اعتراض شک يگل که بر گونه  یت یماچ آبدار ت يصدا

 .ياز من دوست دار شتریب نویگل تو همه اش ا یت یت

ــد ــ   حام ــد و ت ــه ش ــل او بچ ــم مث ــ یه ــل را ب یت ــتریگ ــرد و    ش ــود فش ــوش خ ــل در آغ از قب
 :شده بود گفت شیهمانطور که عصا

ــال ــ اص ــ یت ــ   یت ــو چ ــه ت ــل خودم ــ یگ ــ یم ــ ؟یگ ــاب   ازدهی ــت و حس ــتم درس ــال نتونس  یس
 ه؟یخوام جبران کنم حرف یحاال م. نمشیبب

ـ  نینـه انگـار کـه همـ     انگار ـ   کی ظـرف غـذا خـورده     کیـ آن طـور عاشـقانه در    شیسـاعت پ
ـ ا يانگار نه انگـار کـه نفسـش بـرا    . بودند ـ  يخنـده  . رفـت  یدخترعمـو در مـ   نی ـ  یت گـل   یت

درســت مثــل همــان وقــت . هــر دو را از صــرافت دعــوا انــداخت آخــر بــاز بچــه شــده بودنــد
 .شان را صلح کند نیمجبور بود بها که او 

ــو  مــن ــهمــه تون ــدازه دوســت دارم هی ــ. ان ــپرن یحت ــه ســال ســایو پر انی ــاه  یک ــه دوازده م ب
 .رنیگ یاز مادربزرگ شون نم یسراغ
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ــزن ــش غ ح ــلیکالم ــود  رقاب ــار ب ــه را مــ . انک ــت یاو هم ــک  . خواس ــط ش ــه فق ــد  باین و حام
خواســت در  یرا مــهمــه . خواســت یخــانواده اش را مــ  ياعضــا يخــونگرم، کــه همــه   

ــ. شــفاف يو رابطــه ا فیــلط يســبز و عاطفــه ا یحجمــ گــل کــه از پلــه هــا بــاال رفــت  یتــ یت
نــه چنــدان کوتــاه  يهــا هشــتافت و کمکــش کــرد از پلــ بایبــه کمــک شــک يحامــد هــم جلــد

ـ    ازدهیـ سـاعت  . باال برود وانیا ـ   یشـب را نشـان م ـ  یداد کـه ت  دنیگـل آن هـا را بـه نوشـ     یت
همـان  . ناتمـام بـه اتـاق مهمـان رفتنـد      یهـم در بهتـ   بایحامـد و شـک  . دعـوت کـرد   يچـا  کی

بزنــد او را بــه آنجــا  یرا بــه کســ یخواســت حــرف مهمــ یگــل مــ یتــ یجــا کــه هــر وقــت تــ
هــر . دخترعمــو و پســرعمو را بــه آن اتــاق فراخوانــده بــود نیــهــم ا الحــا. کــرد یدعــوت مــ

ـ    ـ  یدو صم بکـم کنـار ت  يسـمار جوشـانش دو اسـتکان چـا     گرفتنـد و او هـم از   يگـل جـا   یت
 :شد و گفت زیخ مین یرا که خوردند حامد بدون معطل شانیچا. ختیر شانیبرا

ـ   دستت ـ  یدرد نکنـه ت . مـن بـرم اسـتراحت کـنم     ياگـه اجـازه بـد   . الزم بـودم  يگـل، چـا   یت
 .تنمه يهنوز تو یسفر طوالن نیا یخستگ

 :شده اش را به او دوخت و گفت زیگل چشمان ر یت یت

 پدرت؟ دنید ینرفت یبگ يخوا یم یعنی

 :افتاده بود گفت ریاز خجالت به ز ایکه گو ينشست و با سر شیباز سرجا حامد

 .ازش گرفتم و اومدم سمت شما نویفقط رفتم ماش چرا

 .یتا صبح صبر کن یتونست یمن؟ م دنید يسرعت اومد نیچرا با ا چرا؟

ــاهش ــچ گ  نگ ــاه م ــه نگ ــرا ب ــت ری ــادربزرگش دوخ ــ. م ــک نداش ــس اش ــت در پ ــوال  نی س
و البتـه شـرمنده    جیسـکوت کـرد و نگـاهش را بـه نگـاه گـ      . نهفتـه اسـت   يادیـ ز يحرف هـا 

 .دوخت بایشک ي

 ؟يتو هستم حامد، چرا تا صبح صبر نکرد با
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درسـت  . دیبـه دادش رسـ   بایامـا شـک  . دیـ چـه بگو  دیـ دانسـت با  یمن من افتـاده بـود و نمـ    به
درســت مثــل همــان . دیرســ یکــرد و او بــه دادش مــ یمــ يخرابکــار یکــه وقتــ شــهیمثــل هم

ـ  يهـا  هیـ کـرد او را از دسـت تنب   یوقت ها که حامد به جـانش التمـاس مـ    ـ  یت گـل نجـات    یت
 ...کمکم کن بایکرد شک یم تماسبار هم نگاهش به او ال نیحاال ا. بدهد

 :به ذهن منجمدش داد و گفت یتکان

 .د زود برگردهآخه به محمد قول داده بو ه؟یسوال ستیگل ب یت یت

ـ  یت چشمان ـ ا يحـرف هـا   نـد یاو سـر خـورده بـود تـا بب     يحامـد رو  يگـل حـاال از رو   یت  نی
ــا چــه حــد صــحت دارد  گــرید يحامــد بــار. نخوانــد يزیــامــا از نگــاه او هــم چ. دخترعمــو ت

 .ندیبنش شیگل باعث شد باز سرجا یت یعزم رفتن به اتاقش را کرد اما هشدار ت

 ...حامد نیبش

 .شد رهیمادربزرگش خ بینشست و به چشمان عج بایکنار شک یدرماندگ با

 ؟يات دار ندهیآ يبرا يچه برنامه ا نمیبگو بب یبرگشت شهیهم يکه برا حاال

ــ از ــا خــورد یســوالش کم ــا. ج ــا ج ــ  ییت ــود م ــادربزرگش را شــناخته ب ــه م ــ یک  یدانســت ب
ــ ــان نمــ یجهــت حرف ــر از آن بــود کــه از ســر   شیحــرف هــا. آورد یبــه زب حســاب شــده ت

شــرح ندهــد  شیرا بــرا زیــپــس مطمــئن بــود تــا همــه چ. بــر زبــان برانــد يزیــچ یســرگرم
کوتــاه نگــاهش را بــه  یلحظــات يبــرا. دســت بــر نخواهــد داشــت ریــمــادربزرگ مــچ گ نیــا

ــبار یاز چشــمانش مــ ینگرانــ. دوخــت شینگــاه مضــطرب دخترعمــو محــو بــر  يلبخنــد. دی
ـ   . آرام کنـد  یفقـط کمـ   یبتوانـد او را کمـ   دیلب نشـاند تـا شـا    ـ  یامـا اخطـار ت گـل بـاز بـر     یت

 .سرش هوار شد

ــن ــد  م ــرم حام ــوز منتظ ــ. هن ــرورده    یم ــت پ ــدونم دس ــوام ب ــدف  يخ ــابزرگ ه ــرا یآق  يب
 . سوباتان بچرخه يطور عاطل و باطل تو نیخواد هم یم ایاش داره  ندهیآ
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ـ از ا. پوسـت کنـده و عـور   . گل حـرفش را زده بـود   یت یت توانسـت بـه او    یواضـح تـر نمـ    نی
ـ  ينـوه   دیبگو  دیـ با. اصـال عضـالت چهـره اش سـخت شـد     . شـد  يجـد . خواهـد  یعـار نمـ   یب

 .کرد یم هیمادربزرگش را توج

ـ  یوقت ـ     يکـه گـاو و گوسـفندا    دمیـ د یآقابزرگو م کنـه احسـاس    یمـردم روسـتا رو درمـان م
ـ  . مثـل اون بشـم   يروز هیـ خواسـت   یدلـم مـ   شـه یهم. کردم یغرور م  نیه خـاطر همـ  اصـال ب

ــ ــدارم شــک. هــام یبچگــ يعالقــه  یرفــتم پ ــا همــ بایشــک ن ــ نیهــم ب ــ ي نــهیزم شیپ  یذهن
ــته  ــک يرش ــرده یدامپزش ــاب ک ــه . رو انتخ ــ واون عالق ــابزرگ در   نیهم ــه آق ــق ب ــور عش ط

 .من باعث شد که سخت درس بخونم

 :حوصله نگاهش کرد و گفت یگل ب یت یت

دلـت   شـه یدونـم کـه هم   یمـ  یمـن خـودم بهتـر از هـر کسـ      ؟یگـ  یرو چرا به من مـ  نایا پسر
 .جواب سوال من نبود نیاما ا. يخواست راه پدربزرگ تو ادامه بد یم

 شــانیگــل امشــب قصــد داشــت از هــر دو یتــ یتــ ایــگو. لبخنــدش را پنهــان کنــد نتوانســت
 یدلبسـتگ  نیـ تـر بـه ا   عیشـد حاضـر بـود هرچـه سـر      یگونـه مـ   نیـ که اگـر ا . ردیاعتراف بگ

 . اعتراف کند نیریش
 

ـ تـا ا . بـزرگ تـو سـوباتان بسـازم     يدامـدار  هیـ خوام  یم من کـه   ییهـم بـه جوونـا    يطـور  نی
ــ ــوگ   یب ــه شــهر جل ــون ب ــاجرت ش ــه و از مه ــک بش ــارن کم ــ  يریک ــم مردان ــه  یبشــه و ه ک

ـ  ـ   هیـ شـن   یکـار مـ   یفصل سرد سال ب شـرکت   هیـ خـوام   یمـن مـ  . داشـته باشـن   یشـغل دوم
خــوام  یمـ . رشــد کـردم بســازم  شکــه تـو  ییروسـتا  يتــو نجـا یا وریــدام و ط عیـ و توز دیـ تول

ـ  یسوباتانو بسـازم تـ   ـ امـا ا . گـل  یت جوونـا و   يبـار نـه دسـت تنهـا، بلکـه بـه کمـک همـه          نی
 .ده یاهال
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ــ حــاال ــرق تحســ یم ــ نیتوانســت ب ــ یرا در نگــاه ت ــد یت ــود، از تصــم یراضــ. گــل بخوان  میب
ــ. بــود یگرفتــه بــود راضــ نــدهیآ يکــه بــرا یمهــم و بزرگــ لبخنــد  نکــهین اگــل بــدو یتــ یت

 :شادش را از او پنهان کند گفت

 ؟يات دار ندهیآ يبرا يگل دختر حاال تو بگو چه برنامه ا خب

حـاال  . دوخـت  بایشـک  يحامد گوش تـا گـوش بـاز شـد و نگـاهش را بـه نگـاه درمانـده          شین
ــرا گــرید ــا شیب ــ يج ــک چیه ــاق یش ــ  یب ــه ت ــود ک ــده ب ــ ینمان ــب از آن دو   یت ــا امش ــل ت گ

ـ اعتـراف نگ  ــ    رزنیـ پ. دسـت از سرشـان بـر نخواهـد داشـت      ردی  یمهربـان روسـتا را خـوب م
ــناخت ــر ا. ش ــآخ ــو  نی ــرده ب ــه ارث ب ــماجت را از او ب ــه   ! دس ــب ب ــر ل ــد ب ــور لبخن ــان ط هم

ــا بب بایشــک صــالیســراپا است يچهــره  ــود ت ــدیزل زده ب ــز يدخترعمــو ن  یچــه جــواب رکشی
 .او يگُر گرفته  کریبود بر پ يآب سرد بایاما جواب شک. دهد یگل م یت یبه ت

 .ندارم ندهیآ يبرا یخاص يگل من فعال برنامه  یت یت خب

ـ انتظـار داشـت حـاال کـه     . شـد  یحامـد از خنـده تهـ    نگاه بـه او فرصـت داده    يمـاه و انـد   کی
ـ ا. از زبـانش بشـنود   يبهتـر  يحرف هـا  ـ  يبهـت در چهـره    نی ـ  یت . بـود  دایـ گـل هـم هو   یت

 .کرد يجار زیکه آن را بر زبان ن یبهت

 .یداشته باش تیدر زندگ یهدف کی دیشه دختر؟ باالخره با یم مگه

 :بر لب نشاند و گفت یجان یلبخند ب بایشک

کـه درسـمو تمـوم     نـه یا میفعـال تنهـا هـدف مهـم زنـدگ     . پاها هدف هـام محـدود شـده    نیا با
 .نیکنم هم

ــود يحامــد بــدجور يهــا اخــم شکســت  یمــدام خــود را مــ بایشــک نکــهیاز ا. در هــم رفتــه ب
ــ ــود یناراض ــهیاز ا. ب ــک نک ــ  بایش ــقش را نم ــت عش ــود  یدس ــت ب ــت ناراح ــود و . گرف در خ

 .گل چرت فکرش را پراند یت یت يافکار خود غوطه ور بود که صدا
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ــ کیــنزد االن  ییو هــدف هــا نــدهیتــا از آ نیعــالف خودتــون کــرد رزنــویســاعته مــنِ پ مین
ــرا ــدهیآ يکــه ب ــون دار ن ــت ــبگ دی ــاز همــه چ. دی ــحــرف زد زی ــاال اون چ دی کــه منتظــر  يزی

 .بودم دنشیشن

ـ قطعـا بـه ا  . شاد حامد به او دوختـه شـد   نگاه ـ  نی  نیآسـت  میتـو بـرا   نکـه یمگـر ا  دیشـ یاند یم
ـ  یت یباال بزن ـ  . کـرد  یامـا اخمـو نگـاهش مـ     بایشـک . گـل  یت دانسـت مـادربزرگش    یخـوب م

ـ از مطرح کـردن ا  ـ . کنـد  یرا دنبـال مـ   یموضـوع چـه هـدف    نی خواسـت   یدانسـت امـا نمـ    یم
 . ندیزبان بنش براش  یذهن يباعث شد تقال نیبشنود و هم

 برم بخوابم؟ يد یخسته ام اجازه م یلیگل من خ یت یت

 .کرد مانیگل او را از گفته اش پش یت یت ينگاه هشدار دهنده  اما

 .دیبخواب دیبر دیتون یبعد م دیمن دل بد ياول خوب به حرف ها. هر دوتاتونم با

 :و گفت دیحرفش پر انیزده م جانیمشتاق و ه حامد

ــ شــما ــ یجــون بخــواه ت  یبفرمــا هرچــ. ارتیــگــوش مــا دربســت در اخت نیــاصــال ا. گــل یت
 با؟یبگو، مگه نه شک يدوست دار

. خوانـد  یغـم نگـاهش را مـ   . دوخـت  بایشـک  نیرا گفت و نگـاه شـادش را بـه نگـاه غمگـ      نیا
ـ ا لیـ اصـال دل  خواسـت وا بدهـد و در مقابــل    یدانسـت امــا نمـ   یرا خـوب مـ   یهمـه بــدخلق  نی

ـ  يصـدا . دیـ ایغم نگاهش کوتـاه ب  ـ  یت شـد بـه    دهیگـل کـه در آمـد بـاز نگـاه هـر دو کشـ        یت
 .ایگو دیخند ینگاهش م. دکر یخونسرد نگاهشان م یلیسمت او که خ

و نشــد حرفمــو بــزنم و شــد اون  دیــبســاطو بــه پــا کرد نیهمــ يدیــع يســر ســفره  پارســال
 . شد یم دیکه نبا يزیچ

ــود رو باینگــاه شــک حــاال ــال شیپاهــا يســر خــورده ب ــاق یو نقــش ق ــود. کــف ات . در خــود ب
ــال گو ــاص ــت رو    ای ــد نشس ــت حام ــه دس ــود ک ــده ب ــه ش ــود مچال ــا يدر خ ــ يپ ــش یب . حس

آقــابزرگ کــه  قیــبــه انگشــتر عق. نشســت شیپاهــا يدســت او رو دیــحســش نکــرد فقــط د
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مهربــان او  يچهــره  يهــوا نگــاهش رو  یشــد و بــ  رهیــخ دیدرخشــ یدر انگشــتش مــ 
نگـاه او بـا    يبـا نگـاهش بـرا   . داد یمـ  يداشت بـا چشـمانش بـا نگـاهش او را دلـدار     . دیرقص

 . احساش او مرهم شده بود ياحساسش برا

 شده؟ یچ

ـ تـار کـه چشـمانش را احاطـه کـرده بـود د       يزدنش را از پـس پـرده ا   لب اشـک بـود کـه    . دی
قــرار از  یتــاب و بــ ید کــه بــحامــد بــو نیــبــود و حــاال ا ریگلولــه گلولــه از چشــمانش ســراز

 .ادامه ندهد گریخواست د یگل م یت یت

ـ  یبـدونم چـ   سـتم یکنجکـاو ن  گـه یبـه خـدا د  . شـدم  مونیگل من پشـ  یت یت . یبگـ  يخـوا  یم
 .ستیحالش خوب ن بایشک. میجا تمومش کن نیهست هم یهرچ ایب

ـ  یت حاال خواسـت   یاثبـات عشـق را مـ    نیهمـ  ایـ گو. گـل صـبورانه لبخنـد بـر لـب داشـت       یت
 .تا ادامه بدهد

 ...حامد ریبگ آروم

 نییکـه همچـون او پــا   يبـردارد بـا سـر    بایشـک  يپـا  يدسـتش را از رو  نکـه یحامـد بـدون ا   و
 :بود گفت

 .تونم ینم

 .گل باعث قرارش شد یت یمحکم ت يزمزمه ها يصدا اما

بــه مــن نشــون بــده کــه اون . بــار آورده یمــرد واقعــ هیــآقابزرگــت تــو رو . پســر یتــون یمــ
 .در مورد تو اشتباه نکرده امرزیخدا ب

ــه چهــره   بایشــک ــد هــر دو صــم بکــم ب ــادربزرگ شــان خ يو حام ــآرام م ــد رهی . شــده بودن
 .درك بود رقابلیدو جوان سرزنده و البته کم تجربه غ نیکه از نظر ا یآرامش

آقــابزرگ براتــون  يآرزو نیاز بــزرگ تــر يدیــع يخواســتم ســر ســفره  یمــ دیــع پارســال
 .بگم
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 یشـد باعـث چراغـان    یکـه مربـوط بـه آقـابزرگ مـ      يزیـ اصـال هـر چ  . زد یحامد برق چشمان
 .گونه بود نیحاال هم هم. شد یشدن دلش م

ـ   شهیهم اون خواسـت خـودش    یدلـش مـ  . دیهـم باشـ   يبـرا  بایخواسـت تـو و شـک    یدلـش م
 .گفت اما اجل مهلتش نداد یبه من م شهیهم نویا. عقد شما دو تا رو ببنده يروز هی

ــا ــ ب ــکوت   يآور ادی ــاال س ــابزرگ ح ــاطرات آق ــنگ یخ ــت زده   نیس ــن به ــر ذه ــد و  يب حام
 یگونــه اش را مــ يرو يســکوت اشــک هــا نیــگــل هــم در ا یتــ ینشســته بــود و تــ بایشــک

 .زدود

آقـابزرگ تـون بـود امـا روا      يآرزو نیبـزرگ تـر   نیـ درسـته کـه ا  . سال هـا صـبر کـردم    من
ـ نبود شما دو تا جـوون بـه خـاطر دل مـا بـه هـم زنج       سـال هـا صـبر     نیـ مـن تمـام ا  . نیشـ ب ری

ــ. کــردم و نگــاه کــردم ــه مــن همــه . دیــاز نگــاه مــن دور نبود يلحظــه ا یشــما حت ــا يبل  نی
ـ      ـ و اون موقـع بـود کـه فهم    دمینجسـ  یسال ها داشـتم عشـق شـما دو تـا رو م شـما بـدون    دمی

ـ    . دیهـم هسـت   يسرگشـته   دیـ بدون نکهیا  با،یو از نگـاه تـو شـک    دیـ بار یاز نگـاه حامـد تمنـا م
ـ  ـ   یعشـق  يات نـدار  نـده یآ يبـرا  یهـدف  چیهـ  یگـ  یکه حاال م  یپنهـان کنـ   یخواسـت  یکـه م

ــو  ــا ای ــ دیش ــم نم ــت یه ــوگ  یدونس ــروزش جل ــقه و از ب ــاس عش ــ يریاون احس ــرد یم . يک
 یامــا نمــ. آقــابزرگ تونــو بــرآورده کــنم يآرزو نیــهرچــه کــه بــود منــو مطمــئن کــرد تــا ا

ـ  زیـ همـه چ مـن، کـه    يهـا  یکوتـاه  ایـ شـد؟ سرنوشـت بـود     یدونم چـ  ـ  گـه یجـور د  هی  شیپ
امـا  . راحـت بـه تـاراج بـرد     یلـ یعشق تـون بـاز شـد و عشـق تونـو خ      يتو بهیغر هی يپا. رفت

عشــق حامــد  اریــشــد تــا ع یمــ داشیــپ دیــاب بــهیاون غر نمیــب یکــنم مــ یحــاال کــه فکــر مــ
 .معلوم بشه

ـ  یناگهان سکوت ـ  یت دسـت بردارنـد    یقـال  يگـل باعـث شـد هـر دو از شـمارش گـل هـا        یت
ـ      يو نگاه شان را به نگاه مـادربزرگ بـا احسـاس شـان بدوزنـد و لبخنـد        یکـه بـاز بـر لبـان ت

 .شد شانیگل نقش بست و باعث آرامش هر دو یت
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. آقــابزرگ افتــادم يمــن رخ داد از صــرافت آرزو زیــعز يبایشــک ياون اتفــاق کــه بــرا بعــد
ـ اون بـود کـه    مـن شـکننده تـر از    يبایشـک . وضـع فـرق کـرده بـود     گـه یآخه د  گـه یبـار د  هی

ــو ببخشــه. بشــکنه ــو شــک کــردم پســرم  . خــدا من ــه احســاس ت ــن ب اگــه از  دمیترســ. امــا م
ـ       يزیـ عشق چ  يرابطـه   یدرخواسـت حتـ   نیـ بـا ا  دمیترسـ  یمـ . یبـه تـو بگـم اونـو پـس بزن

نظــر  ریــباعـث شــد بـاز صــبر کـنم و شــما دو تـا رو ز     نیشــما هـم خــراب بشـه و همــ   یخـون 
ــبگ ــا بب رمی ــت ــا نمی ــه هــم چــه شــکل  نی ــار احســاس تــون ب ــاز منــو رو ســف . هیب ــا شــما ب  دیام

ــکرد ــرد  . دی ــت ک ــن ثاب ــه م ــد ب ــو حام ــرو  يت ــم و اب ــق چش ــه عاش ــده  يک ــوت نش دخترعم
 يتـو هـم بـه مـن ثابـت کـرد       بایو تـو شـک   یچـ  یعنـ ی یعشـق واقعـ   يدتـو ثابـت کـر   . يبود

ـ . يهنوز پسـرعموتو دوسـت دار   آره  .شـده  لیـ کـه بهـت تحم   يدیـ جد طیحـاال بـا شـرا    یحت
ـ . يتو هم حامـدو دوسـت دار   ـ  یوقت و تـو   دیـ خواب يجـا کنـار بخـار    نیشـب تـا صـبح همـ     هی

 يموپســرع يتــو نشســت رو  يپتــو یوقتــ. يبــروز نــداد  یچــیو ه يپشــتش در اومــد 
 يزایــمــن، عز يبچــه هـا . يامشــب بـاز پشــت پســرعموت در اومـد   نیهمـ  یحتــ. تییسـرما 

ــ  ــو انکــار م ــچقــدر طوالن یمگــه زنــدگ د؟یــکن یمــن، چــرا عشــق نگــاه تون ــکــه ا هی طــور  نی
 د؟یکن یعشقو به امروز و فردا موکول م

 ...گل من یت یت اما

دانسـت در ذهـن نـوه     یمـ . دوختـه شـد   بایدر هـم شـک   يگـل بـه چهـره     یت یمهربان ت نگاه
ــ ي ــ. گــذرد یغمــزده اش چــه م ــ یم ــا نم ــه او، خــود و حامــد اجــازه   یدانســت ام خواســت ب

 . ا سرد کندر زیهمه چ تیاهم یموضوع ب نیبدهد ا

ـ با. ها رو گفـتم  یگفتن من ـ  ارتونیهوشـ  دی ـ ا گـه یکـردم حـاال د   یم  دیـ کـه با  دیشـما هسـت   نی
 .دیریبگ میتون تصم ندهیآ يبرا
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ــود حــرفش ــال گو. را زده ب ــاص ــهیآردش را ب ای ــش را آو خت ــهیو الک ــود و د خت ــریب ــار گ  يک
ــا و خ ــینداشــت آنج ــاه بهــت زده   یل ــل نگ ــت و در مقاب ــا برخاس ــک يآرام از ج ــاه  بایش و نگ

 .عاشق حامد به اتاق خود رفت

 بایشک

 :فشرد و گفت شیپاها يرا پر اخم رو دستانش

 .بذار تنهام

ــا ا. بــود یحامــد هــم کالفــه و عصــب حــاال او هــم نمانــد و بــه اتــاق  بایبرخــورد تنــد شــک نیــب
ــک  ــت و ش ــابزرگ رف ــد و  بایآق ــمان ــ  هی ــر درد و احساس ــه د یدل پ ــریک ــ گ ــتش ینم . خواس
ــه بعــد فاصــله . کــرد یمــ ياز او دور دیــبا. ودحامــد خــط قرمــزش بــ  بایشــک ياز آن شــب ب

شــدن درخواســت حامــد توســط  یاز علنــ یمــاه کیــحــاال . شــد شــتریاز حامــد روز بــه روز ب
 ي دهیــعق رییــمــاه صــبورانه منتظــر تغ کیــ نیــگذشــت و حامــد در تمــام ا یگــل مــ یتــ یتــ

ـ . بود بایشک ـ . بـزرگش شـده بـود    يکـه تمـام وقـتش صـرف سـاختن گـاودار       یمـاه  کی  کی
ــاه ــک  یم ــه ش ــاه و ب بایک ــاهیگ ــه د گ ــب ــ دنشی ــالب  یم ــرات ج ــد و نظ ــرا یآم ــاختمان  يب س

بـه سـتوه آمـده بـود و      بایشـک  يحامـد بـود کـه از تنـاقض رفتـار      نیـ حاال ا وداشت  يگاودار
 يدیــجد يزمزمــه هــا بایروزهــا شــک نیــا. همچــون گذشــته شــاداب و ســرزنده نبــود گــرید

شکســت در مقابــل  یعنــیحامــد  يبــرا نیــخواســت بــه خانــه بــازگردد و ا یرا ســر داده و مــ
ـ بـر پا  ایـ شـان گو  یزنـدگ . بایشک يپاها در  یحـاال کـه حسـ   . دیـ چرخ یمـ  بایشـک  يپاهـا  ي هی

 نیهمــ. افــتی یمــ انیــجر یشــور زنــدگ ســتیبا ینمــ زیــشــان ن ینبــود در زنــدگ شیپاهــا
ــ ــد ســاعت پ ــ  شیچن ــا داد و هــوار از او م ــد ب ــود کــه حام ــا میتصــمخواســت  یب اش را  یینه

مرتــع نشســته و  يتــازه  يعلــف هــا يرو بایشــک ياعــالم کنــد و حــاال در عصــر خنــک بهــار
ــ  ــه ضــرب العجــل حامــد م ــود. دیشــیاند یب ــاز ا. خســته ب خســته  دنیهمــه رفــتن و نرســ نی
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ـ     یفـ یبالتکل نیـ خسته بود از ا. بود شـود و نـه    کیـ توانسـت بـه حامـد نزد    یکشـنده کـه نـه م
 . ندیگز يدل داشت از او درو

 ؟يطور زل زد نیا یچ به

ـ   نگاه حامـد   يرنگـش را از ارتفاعـات سـوباتان بـر گرفـت و بـه چشـمان غمـزده          یمـات و ب
داشــت؟ مگــر نگــاه غمــزده  حیبــه توضــ ازیــاصــال مگــر چشــمان مــات ن. نگفــت چیهــ. زل زد

بــه  شیصــدا کنــار نشســت و همچــون دخترعمــو یاو هــم بــ. خواســت یمــ حیحامــد توضــ ي
 .زد دور دست ها زل

شــه  یدونســتم بــا برگشــتنم حالــت بــدتر مــ یاگــه مــ. خواســتم حــالتو خــوب کــنم یمــ مــن
ــ  ــال نم ــدم یاص ــ. اوم ــا یوقت ــرعمو نی ــاچلفت  يپس ــت و پ ــ یدس ــا  ینم ــد رو لب ــه لبخن  يتون

ــ يدخترعمــوش بکــاره پــس بــه چــه درد  ــ یم ــ ينتونســت جلــو یخــوره؟ وقت رو  بــهیغر هی
ـ ا یتـ خـوره؟ وق  یمـ  يتـا عشقشـو ازش نـدزده پـس بـه چـه درد       رهیبگ تونـه   یحامـد نمـ   نی

 یمــ يخــوره؟ بگــو مــن بــه چــه درد یمــ يبهــت ثابــت کنــه دوســتت داره پــس بــه چــه درد
 با؟یبگو شک ؟يخوا یتو منو نم یخورم وقت

ــا ا نکــهیا از ــت ــه و عصــب نی ــ  یحــد کالف ــود خــود را ســرزنش م ــه خ. کــرد یب ــب خــودش  الی
شـد و همـه    یمـ  یداشـت عصـبان   کنـد امـا حـاال بـاز     یآمده بـود تـا هـر طـور شـده او را راضـ      

ــ زیــچ ــه روبــرو خ  بایشــک. کــرد یرا خــراب م ــوز صــم بکــم ب ــود رهیــهن ــم . ب چشــمانش را ن
کـرد او را   یداد و تـالش مـ   یادامـه مـ   یبیرخـودف  نیـ در بر گرفته بـود امـا هنـوز بـه ا     یاشک

 .است یدانست نشدن یعبث که خود م یتالش. دلش دور کند ياز خانه 

ــ  گــهید ــو بفهم ــ  دیــدوســتت دارم؟ چکــار با یچکــار کــنم ت ــاور کن ــا ب ــدم ت ــامرد  یانجــام ب ن
 .کنم ینم یپشتتو خال یباور کن. ستمین

 . نکند ریخود را تحق نیاز ا شیگفت تا او ب یم يزیچ. زد یم یحرف دیبا

 حواست هست؟. یکن یم نیبه خودت توه يدار. بس کن حامد
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 .ترش کند یبود تا عصبان یجلمه کاف نیهم

ــ ســتیحســابت بــا دلــت روشــن ن یتــو وقتــ یلعنتــ د اصــال چــرا  ؟یکنــ یمــ یچــرا منــو روان
ـ  ـ   بایاون چشـما چـرا همـه جـا دنبـال منـه؟ شـک        ؟ینگران من ـ . یرحمـ  یتـو ب ـ  هی رحـم کـه    یب

ــتش دارم ــن دوس ــ يدار. م ــکنجه ام م ــ یش ــ  یکن ــاز م ــن ب ــا م ــتت دارم یام ــم دوس  يدار. گ
ـ  یم رمیتحق  هیـ دردت چ نمیـ کلمـه حـرف بـزن بب    هیـ د . امـا بـاز دلـم بهـت بسـته اسـت       یکن

 .الکردار

 .خودمه یعرضگ یدردم از ب. پاهاست نیدردم ا. ییدردم تو دردم؟

 .حامد بود که در مقابلش جبهه گرفته بود نیا حاال

 .یکن نیبه خودت توه يندار حق

ـ  نجـا یا دیـ چه شده بود؟ چـرا شـده بـود؟ نبا   . داشت بغض ـ   نیمانـد بـه همـ    یم هـوا   یخـاطر ب
 :گفت

 .خوام برگردم خونه یم من

 . حامد شد تیبر زبان رانده بود که باعث عصبان يجمله ا باز

خــودم و خودتــو  فیــاول تکل. نگــو نــویقــدر ا نیــا. خــوام برگــردم خونــه یقــدر نگــو مــ نیــا
 .برو یروشن کن بعد هرجا خواست

 يدیـ ام گـر یدانسـت د  یآن قـدر سـرد کـه حـاال حامـد هـم مـ       . شـد  یسـرد و تهـ   بایشک نگاه
 .ستیبه زنده ماندن عشق نگاهش ن يدیام. ستیبه او ن

ـ . من که روشـنه  فیتکل . یتـو هـم کـه سـرگرم کـار خـودت هسـت       . خـوام برگـردم خونـه    یم
 .هیخوب ي نهیگز انیمطمئنا پرن یخانواده هست لیاگر هم فکر تشک

 ...بایشو شک خفه

 .بودخفه شده  يآر. دیچرخ یدر دهانش نم گریزبان د. داد حامد الل شد از
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بـا اون همـه غـرور    . بـا اون همـه غـرور بـه پـات افتـادم      . لعنـت بـه مـن   . بایبـه تـو شـک    لعنت
 یمـ . حـاال  نیتـا همـ   یاز بچگـ . مـن بهـت وابسـته ام    یآخـه لعنتـ  . یازت خواستم با مـن بمـون  

ــات نمــ یگــ ــا بفهمــ. مــونم؟ خــب امتحــانم کــن یپ ــ یامتحــانم کــن ت ــوز م  یمــن احمــق هن
 .امتحانم کن. خوامت

خواســت حــرف بزنــد امــا جــرات  یمــ. ترســاند یرا مــ بایشــک نیــشــده بــود و ا یعصــبان بــاز
 .دیتوانست نه بگو یحامد م نیا يمگر جلو. کرد ینم

 .امتحانم کن گمیم ؟یساکت چرا

 .دیلرز یبود و از خشم م یهم عصبان بایشک حاال

ــدگ   يچطــور ــو زن ــدونم ت ــنم؟ اصــال از کجــا ب ــت ک ــ یامتحان ــم نم ــ یول ــو و اون هــم  ؟یکن ت
 یبگــو چطــور بهــت اعتمــاد کــنم؟ مــن نمــ. نیکــرد دیســف هییــوفا یبــ یهرچــ يجنســات رو

ــدارم. خوامــت ــن ازت متنفــرم. مــن دوســتت ن ــو چــرا ا. م ــت ــدر زورگــو نی ــ ؟ییق  یمــن نم
 . یکن یم ریمنو به خودت زنج يخوامت و باز دار

ــرفش ــرش چرخ   ح ــده س ــده نش ــام ش ــتم ــ   دی ــت زده اش در نگ ــاه به ــد و نگ ــمت حام اه س
ــانتظــار ا. و آرام حامــد قفــل شــد سیخــ ــه دل خــودش . عکــس العمــل را از او نداشــت نی ت

ـ . دروغ گفتـه بـود  . غوغا بـود  زین  ینمـ . خواسـتش  یامـا نمـ  . خواسـت بـا تمـام وجـود     یاو را م
ــرا ــا ب ــرود شیدخترعمــو يخواســتش ت ــود و جــوان و نمــ لمحامــد ســا. هــدر ن خواســت  یب

همــه غــم را در  نیــکــرد؟ چطــور ا یامــا او را چــه مــ. او بــرود يبــه پــا شیپســرعمو یجــوان
 آورد؟ ینگاهش تاب م ین ین

 .شو دخترعمو، بلندشو ببرمت خونه بلند

. بـاز حامـد را شکسـته بـود    . اضـافه شـده بـود    شیدردهـا  گـر یعـذاب وجـدان هـم بـر د     حاال
از نـو   را سـش یبتوانـد بنـد بنـد حامـد را بـه هـم بچسـباند و تند        گـر یاصال شک داشـت کـه د  

 .بسازد
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ـ . غلـط بکـنم بـه دخترعمـوم زور بگـم      من ـ ا گـه ید يخـوا  یمنـو نمـ   یوقت  یهـودگ یهمـه ب  نی
 ه؟یچ يبرا

 ...حامد

 :شد و گفت بلند

ــ با،ینگــو شــک یچــیه ــو راســت م ــ یت ــه. یگ ــا توئ ــ . حــق ب ــود کــه م  یاصــال اشــتباه از مــن ب
 .کنم ریخواستم به زور تو رو به خودم زنج

گــل را در  یتــ یتــ يمرتــع تــا خانــه  ينشســت و فاصــله  لچــرشیو يرو نیو غمگــ دلمــرده
ــ یســکوت ــخ ط ــد یتل ــا پا یســکوت. کردن ــد ت ــه حام ــک ــبح روز  انی ــه داد و ص ــه آن ادام روز ب

ســوباتان را تــرك کــرد و بــه خانــه       بایکشــنده تــر از روز قبــل شــک    یبعــد در ســکوت 
 .بازگشت

 
 
 

حــاال . بایگــل و شــک یتــ یتــ شیپــ رانیــبرگــردم ا دیــشــده بــود کــه هــر ســال ع نیــا کــارم
 ؟یدونســت بــه کــ یدونســت دل دادم امــا نمــ یمــ. بــرده بــود ییبوهــا هیــمامــان هــم  گــهید
ــا ــوهرش خ   نی ــا ش ــش ب ــا روابط ــیروزه ــود  یل ــده ب ــرد ش ــتقل از اون  . س ــه مس ــته ک درس

ــدگ ــ یزن ــا هم یم ــود شــهیکــردم ام ــا اســتقاللم  . حواســم بهــش ب ــود و ب ــم درك کــرده ب اون
ــت یمشــکل ــ. نداش ــدونســت  یم ــو ا هی ــز غم ــو  رتی ــا ت ــابزرگ و باب ــه و  يو تعصــب آق تنم

ــغ ــ رتمی ــه  ینم ــکش ــرد د هی ــهیم ــنم  گ ــل ک ــادرم تحم ــار م ــار. رو در کن ــه ت ــا خیب االن  رانی
ــ يآخــرا ــود و م ــرا یاســفند ب ــ يتونســتم ب ــ التیتعط ــا. خــانواده ام شیبرگــردم پ  ياگــر پ

ــ بــودوســط ن يپســر يعاطفــه  بــودم  دهیرســ یکــه بــه ســن قــانون شیهمــون هشــت ســال پ
ــ ــه یبرم ــ. گشــتم خون ــر م ــ یب ــ شیگشــتم ســوباتان پ ــ یت ــا دل بســته . گــل یت ــان  يام مام

ــودم ــابزرگ   . ب ــتم آق ــتش داش ــود و دوس ــادرم ب ــم ــم   ادمی ــته باش ــتش داش ــود دوس . داده ب
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ــد ــودم ونشیم ــ  . ب ــه م ــان جبه ــل مام ــر اون در مقاب ــ   یاگ ــا اون پ ــنم ب ــا م ــت مطمئن ش یگرف
ـ     چیگ هـ امـا بابـا و آقـابزر   . شـدم  یبزرگ مـ  دهیبد از ها ي نهیزم مـن   شیوقـت بـد مامـانو پ

 یمـ  گـه یحـاال د . اومـده بـود بـا مـن اتمـام حجـت کنـه       . شه که مامان رفتـه  یم یساعت. نگفتن
ــه دل بســته  ــ يدون ــاالخره فهم  یک ــدم بعــد هشــت ســال ب ــش . عاشــق دخترعمــوم شــدم  دی

اون مبــل  يهمــون جــا رو. مامــان ثابــت مونــده یلخــا يجــا يکــه رو هیــا قــهینگــام چنــد دق
از عشـق و  . گفـت  ینشسـته بـود و داشـت بـرام از خـودش و احساسـش بـه بابـا مـ          یـی روبرو

در . هنـوز عاشـق بابـا بـود    . کـردم  یعقل و ترس گفت و مـن در تمـام مـدت مـات نگـاش مـ      
گفـت عشـق زمـان ور    ! بـود  یمـرد کـوه   هیـ کـرد امـا هنـوز عاشـق      یمـ  یزنـدگ  کـل یکنار ما

ـ نبا کـه اگـه اومـد   . ادیـ هر زمان کـه دلـش بخـواد م   . داره ینم گفـت بـذارم   . یانکـارش کنـ   دی
ــو تمــام وجــودم رهــا بشــه  ــونش کــه مــن   خــتیبعــدش اشــک ر. عشــق ت ــا لبخنــد مهرب و ب

ــ  دیــاون نگـاه بــودم گفـت با   يکشـته   . مادرانـه بــود  بــاشیو ز یشـ یم يچشــما. دلـم  یبـرم پ
ـ  قـا یشـه کـه مامـان رفتـه و مـنم دق      یمـ  یسـاعت  هیـ حاال   میـ گهـواره ا  یصـندل  يسـاعته رو  هی

ــالکن ن يرو ــه خب ــایشســتم و زل زدم ب ــلوغ ز ابونی ــش ــام ری ــردمه. پ ــس ا . س ــه ح ــا ن ــویام  ن
ـ  يزیـ دارم که چ  يبـا دسـتا   بایخـواد شـک   یاالن فقـط دلـم مـ   . خـواد  ینـه دلـم مـ    چمیدورم بپ

ــه خ   ــگلو ک ــوش خوش ــه گ ــیخــودش اون شــال س ــام و   یل ــدازه رو شــونه ه دوســتش داره بن
ــم ا  ــنم و بگ ــخره اش ک ــنم مس ــم ــردار از رو  نی ــت ب ــه اس ــال دخترون ــم يش ــر . دوش اون قه
ـ  . ازش معـذرت بخـوام   گـه یکنه و مـن بـاز مثـل هـزار بـار د      ده سـاله کـه   . سـوزه  یچشـمام م

ـ      یدلم م. شدم ریپاگ نجایا مونـدم گرفتـار    ؟یگـه پـس مـادرت چـ     یگـه برگـرد امـا عقلـم م
ـ    نهـو یو ع سـازن  یاصـال بـا هـم نمـ    ! عقـل و دل  یعقل یب نیا نیب هـم   يه پـرو پـا  دوتـا بچـه ب
تـونم ترکـت    یبـا اون صـورت مهربونـت کـه نمـ      يمامان، مامـان، تـو چکـار کـرد    . چنیپ یم

ــمنــو ز یامــا تــو نوجــون يرهــام کــرد یبچگــ يکــنم؟ تــو ــ ری . یبــال و پــر مادرانــه ات گرفت
کــه  نیخــوام از رفــتن منصــرف بشــم امــا همــ یمــ یچطــور بگــذرم از مادرانــه ات؟ آره گــاه
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 یبـرام خـط و نشـون مـ     بایشـک  طونیشـ  يوقتـه کـه چشـما    کـنم اون  یخـوام قصدشـو مـ    یم
ـ با. حامــد يایــب دیــگـه با  یبهــم مــ. کشـه  اگـه شــده بــه خــاطر اون   یآره حتــ. شــمیپ يایــب دی

 گــهیسـرما د ! اون شـال سـه گوشـت پـر عشـقه     . گـردم دخترعمـو   یشـال سـه گوشـت بـر مـ     
ــ ــ  یداشــت اســتخونمو م ــ گــهیدو ســاعت د يبــرا. هســوزوند بلنــد شــدم رفــتم تــو خون  طیبل

ـ   . داشتم ـ . خونـه، سـوباتان   ران،یـ گشـتم ا  یداشـتم بـر م دوش کوتـاه گـرفتم و بـار سـفرو      هی
ـ تپ يبـاز دلـم بنـا   . بستم ـ ا. گذاشـته بـود   دنی ـ   نی دونسـت کـه وقـت تـازه شـدن       یدل مـنم م

 نیهمــ دیــبــود با دهیــآره حــق بــا ها. دیرقصــ یخــودش نــزده مــ يبــرا نیواســه همــ دارهیــد
ـ امسال ع . دلـم بکشـم   يهمـه بـارو رو   نیـ تـونم ا  ینمـ  گـه ید .بگـم  بایبـه شـک   زویـ همـه چ  دی

ــدارم فقــط از دور بب گــهید ــاون قــدر نزد. شــمیپ ادیــخــوام ب یمــ گــهید. نمشیــطاقــت ن  کی
دسـتش فقـط   . فقـط بـا مـن بخنـده    . خـوام فقـط بـه مـن نگـاه کنـه       یمـ . من حل بشـه  يکه تو

 .ام کرده وونهیبرگردم و بهش بگم د دیبا. برگردم دیآره با. من باشه يتو دستا

ــ فــک  یو غمــش را بــا او همراهــ دیــلرز یاصــال جــزء جــزء صــورتش مــ. دیــلرز یو لــبش م
ـ  يهفتـه ا  کی. کرد یم ـ . شـد کـه بـه خانـه بازگشـته بـود       یم  يهفتـه کـه حامـد چنـدبار     کی

نــه  ،یحامــد معمــول. بــود شیحامــد فقــط پســرعمو گــریامــا حــاال د. آمــده بــود دنشیــبــه د
ــو . حامــد خــاص ــراحــاال فقــط پســرعمو شــده ب ــ. شید ب ــه  ،یمعمــول يک پســرعموی ــن  کی

ــرعمو ــق يپس ــار . عاش ــه کن ــرش را ب ــت و و يدفت ــرشیگذاش ــره   لچ ــمت پنج ــه س  يرا ب
هــا بــه  نیــچــرا حامــد زودتــر از ا نکــهیبغــض ا. بغــض داشــت. اتــاقش بــه حرکــت در آورد

ــهیعشــقش اعتــراف نکــرده اســت؟ بغــض ا     ــواهش نگــاه پســرعمو    نک را  شیاو چــرا خ
ــند ــدر بغــض و چــرا داشــت   دهی ــود  کــهاســت؟ آن ق ــد آمــده ب ــاز اشــکش در . نفســش بن ب

ـ . روزهــا اشــکش دم مشـکش بــود  نیـ اصــال ا. آمـد   يگفــت عاشـق کــه شــد  یگــل مـ  یتــ یت
بـا پشـت   . قـد دل گنجشـک کـنج پنجـره    . دلـش کوچـک شـده بـود    . شـود  یدلت کوچک مـ 

 نیـ بـه ا و بـاز   خـت یو بـاز اشـک ر   دیـ بـاز فـک و صـورتش لرز   . دست اشکش را پـاك کـرد  
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ـ   مـان یباور ا اتـاقش اسـت و بـاز اشـکش را      يقـد دل گنجشـک کـنج پنجـره      شآورد کـه دل
 . با پشت دست پاك کرد

 .ناهار ایمامان ب بایشک

آشـپزخانه کـه    یبـه حـوال  . بـه خـود انـداخت و از اتـاق خـارج شـد       نـه ییدر آ يسرسر ینگاه
ــانش بازگشــت . داد صیرا تشــخ شیآشــنا يصــدا دیرســ ــه لب ــاز ب ــد ب ــه حــال د. لبخن ــش ب ل

ـ  شانیهر دو زمزمـه هـا قطـع شـد      يصـدا . آرام وارد آشـپزخانه شـد   یبـا سـالم  . سـوخت  یم
 . و همه جواب سالمش را دادند

 ؟ياعتصاب غذا کرد دمیشن. دخترعمو سالم

را پــر کــرد و  شیبشــقاب غــذا الیــخ یامــا ســارا بــ. دلخــورش را بــه مــادرش دوخــت نگــاه
 :گذاشت و گفت شیروبرو

 .حالت بهتر بشه دیشا ادیحامد ب گفتم

ــود  از ــور ب ــادرش دلخ ــ. دســت م ــد    یم ــه حام ــه او را ب ــا هم ــد ام ــرار کن ــد ف ــت از حام خواس
آن  گــرید. را برداشــت و مشــغول شــد   شیحــرف قاشــق غــذا   یبــ. دادنــد یحوالــه مــ 

خواســت خــودش باشــد امــا نگــاه  یمــ. کــرد یاش مــ یعصــب نیــســرزنده نبــود و ا يبایشــک
ــ  يغمــزده  ــد اجــازه نم ــان گــریدحــاال . داد یحام ــط  ینگــاهش چراغ ــود فق ــنب ــ کی  ینگران

تنــد  يکــرد چــرا بــا وجــود حــرف هــا یدرك نمــ. خوانــد یمــ شیبــزرگ در نگــاه پســرعمو
 اوست؟ یآن روز باز حامد در حوال

 .دارم يکار شنهادیپ هیمن برات  بایشک

 یبــا نگــاهش از او مــ. شــد رهیــدرنــگ بلنــد شــد و بــه چشــمان ســاکن حامــد خ یبــ نگــاهش
ســکون چشــمانت را  نیــمــن ا. بــه چشــمانت بــه نگاهــت تحــرك بــده حامــد یخواســت کمــ
امـا حامـد نگـاهش را بـه سـمت مسـعود چرخانـد و        . خـواهم  یمـن تحـرك مـ   . دوست ندارم

 :گفت
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 .مون بشه يهم دامپزشک دادمدار بایخوام شک یم عمو

 .سارا در آمد يتمام شده نشده صدا حرفش

 .کنه تشیاذ يدامدار نیکار سنگ ترسم یهنوز خوب نشده م بایحامد جان شک اما

 :قاشق و چنگالش را درون بشقابش گذاشت و گفت حامد

ـ  . زن عمـو، مـن هسـتم    دینباشـ  نگران ـ  یتـازه ت  هیـ خـب نظـر خـودت چ   . گـل هـم هسـت    یت
 با؟یشک

 :نگاهش کرد و گفت يدلخور با

 .فکر کنم دیدونم با ینم

 :مشغول شده بود گفت شیحامد همانطور که با غذا و

 .بعد به من خبر بده کن و فکر

 .را صرف کردند شانیباز همه در سکوت غذا و

کـه حامـد    یبـه اتـاقش بازگشـت و در تمـام مـدت      یخسـتگ  ياز صـرف ناهـار بـه بهانـه      پس
او را  دنیــ بــا ند دیــ با. داد وقــتش را در اتــاقش بگذرانــد   حیمهمــان شــان بــود او تــرج   

ــ  ــوش م ــرد یفرام ــ  يرو. ک ــتش دراز کش ــل هم  دهیتخ ــت مث ــهیو درس ــقف خ  ش ــه س ــب  رهی
در بلنــد شــد و بــه دنبــال آن حامــد در چهــارچوب در ظــاهر  يضــربه  يشــده بــود کــه صــدا

 .شد زیخ میتخت ن يداد و رو یبه خود تکان. شد

 .کنم یاومدم ازت خداحافظ. راحت باش بخواب،

ــاز ــردو ب ــو  يآن گ ــزرگ در گل ــا  شیب ــاال و پ ــت نییب ــ . رف ــش هم ــ  نیدل ــک م ــاال اش  یح
غلبــه  شیکــرد بــر لــرزش صــدا یســع. کــالم او بغــض داشــت همــه حــزن نیــاز ا. خواســت

 .به او بدهد یکند تا جواب

 سوباتان؟ يگردیبرم

 :او نشست و گفت لچریو يو رو دیتختش رس یکیبه خود داد و به نزد یتکان حامد
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 . کار عقب افتاده دارم یلیخ آره،

 :بر لبانش نقش بست و گفت یمحزون لبخند

 .که برات کار نشد نداره ياون قدر اراده دار تو

 .حامد هم با اندوه به او زل زده بود حاال

ــا ــاش شــک يطــور نی ــه همــه چ. باینب ــتمــوم شــده ب زیــحــاال ک ــل همــون دخترعمــو و  ای الاق
ـ ب. شناسـم  یرو نمـ  بایشـک  نیـ مـن ا . میپسرعمو باش ـ    ای مـون اتفـاق افتـاده رو     نیهرچـه کـه ب
 .میو باز مثل سابق با هم رفتار کن میفراموش کن

. داشــت هیــاز دســت دادن حامــد بــود کــه گر ياز غصــه . گرفــت یاش مــ هیــداشــت گر بــاز
ـ        دنیـ بار يچشـمانش هـوا  . قـرار شـده بـود    یاز حزن نگاه و افسـوس کـالم حامـد بـود کـه ب

 یمـ  سیکـه داشـت خـ    یتلـخ و چشـمان   يبغضش را بـه زحمـت فـرو داد و بـا لبخنـد     . داشت
لبخنــد بــر  یفقــط کمــ یهــم کمــ حامــد حــاال. موافقــت تکــان داد يشــد ســرش را بــه نشــانه 

 .لب نشانده بود

ـ مـن بـه کمکـت احت   . سـوباتان  يدنبالـت تـا بگـرد    امیفردا م پس، تـونم اونجـا    ینمـ . دارم اجی
 دخترعمو؟ یهست. بچرخونم ییرو تنها

از دسـت داده   شـه یهم يحـاال کـه حامـد را بـرا     دیشـ یتـر شـد و بـا خـود اند     قیـ عم لبخندش
ـ    بایپـس بـاز شـد همـان شـک     . را از دسـت ندهـد   شیالاقل پسرعمو خواسـت و   یکـه حامـد م

 :گفت

 . پسرعمو هستم

 :شد و گفت یحامد باز چراغان چشمان

 . دنبالت امیجمع کن فردا م لتویوسا پس

 ...چشم

 :باز حامد بود که گفت و
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 .بال یب چشمت

 .کوتاه او و اتاقش را ترك کرد یخداحافظ کیبا  و
 

 .تا از چنگ مون در برن یکن یر دست دست مقد نیا گه،یکن د عجله

ــد حــاال وقــت ا عقــوبی یــیکبال اهیمــاه هــا کــه زاغ ســ بعــد ــرا چــوب زده بودن ــود کــه  نی ب
صــبح بــه ســراغ حامــد آمــده  شیمحمــد بــود کــه در گــرگ و مــ نیــدســتش را رو کننــد و ا

ـ    یبود و بـا کالفکـ    يحامـد هـم دکمـه هـا    . شـوند  یزد تـا هرچـه زودتـر راهـ     یبـه او تشـر م
ـ ا يرا بسـته نبسـته پلـه هـا     راهنشیپ  یکـرد و در مقابـل نگـاه برزخـ     یطـ  یکـ ی وتـا را د وانی

 :محمد قد علم کرد و گفت

 ...میبر

 گل پسرا؟ کجا

ـ  يصـدا  با ـ  یت از آغـل   ریسـطل شـ   کیـ بـا  . دنـد یگـل هـر دو دسـتپاچه بـه سـمتش چرخ      یت
ـ آمـد کـه گو   یمـ  رونیب معطـل نکـرد و دوان دوان بـه سـمتش رفـت      . بـود  دهیـ آن دو را د ای

 :را از دستش گرفت و گفت ریش يو فلز نیو سطل سنگ

 .نهیبرات سنگ نیگل، ا یت یبه من ت بده

 :لبخند مهربان سطل را به دست نوه اش داد و گفت کیگل با  یت یت و

 پسر؟ يخروس خون کجا شال و کاله کرد صبح

 :و گفت دیکه محمد به دادش رس دیمانده بود چه بگو. تقال افتاد به

 .کنم ریرو تعم يکمکم سقف انبار ادیخواد ب یم

ـ تا با ـ   دیی ـ  یحامـد، ت آرام بـه سـمت خانـه     یینگفـت و بـا قـدم هـا     يزیـ چ گـر یگـل هـم د   یت
 :او از پله ها باال رفت و گفت يحامد هم دنباله رو. رفت

 .امیکن تا من ب نیو تک شاخو ز یمشک محمد
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رفـت و بـا    لـه یاز جانـب او بـود بـا سـرعت بـه سـمت طو       يمنتظـر دسـتور   ایـ محمد کـه گو  و
 دیفاصـله حامـد هـم از راه رسـ     نیرفـتن کـرد و در همـ    يایـ مضـاعف اسـب هـا را مه    یسرعت

 .و با نشستن بر ترك اسب ها به جاده زدند

 .براشون نمونده یو رمق رشدنیپ گهیکردم د یفکر م. رن یخوب تاخت م نه

 :و گفت دیش کشاسب الیبه  یدست حامد

 .خوب ازشون مراقبت کرده بایشک آخه

 .محمد بلند شد يخنده  يصدا

 .کنه یم يشما کال خوب از مال و اموال پسرعموش نگه دار يکه بله، دخترعمو اون

 .به او زل زد ریمچ گ یباز و نگاه شیباز با ن و

ــکنا ــ هی ــ یم ــدبخت ؟یزن ــ یب ــا رو بب ــ  نیم ــر دارن اال اون ــون خب ــه از دل م ــه با یهم ــک ــ دی  یم
 !دیفهم

ـ  گـر ید دیـ که حـال خـراب او را د   محمد  گـر یزده بـود کـه د   ییحـدس هـا   ایـ گو. نـزد  یحرف
 .بحث نداشت يبه ادامه  یلیم

 کدوم طرف؟ از

ــاز فکــر و خ محمــد و بــه کمــر کــش کــوه نگــاه  دیاســب را کشــ يآمــد و دهنــه  رونیــب الی
 :کرد و گفت

 ...طرف نیا از

کوتـاهش بـه کفـل اسـب بزنـد تـا حرکـت کنـد دسـت           يخواست بـا ترکـه    یکه م نیهم اما
 :حامد مانعش شد و گفت

 کجا؟ تو

 :حامد زل زد و گفت يجد يو منگ به چهره  جیگ

 ؟یچ یعنی
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 :تر از قبل گفت يحامد جد و

ـ   یجنگـل بـان   ير یتـو مـ  . يدیکـه شـن   نیهم یعنی ـ   ،يد یاطـالع م ـ  یمـنم م و  یـی کبال یرم پ
 .دار و دسته اش

ــاال ــد  ح ــل او ج ــم مث ــد ه ــبان  يمحم ــود و از عص ــده ب ــخت ش ــرخ   تیو س ــاهش س ــگ نگ رن
 .سرخ بود

و خبرشــون  یجنگــل بــان میچــرا بــا هــم نــر نمیــاصــال بب! گــه؟ تــو؟ یمــ نــویا یوقــت کــ اون
 م؟یکن

 :که از کشمکش با او کالفه شده بود گفت حامد

ــون ــرن  چ ــون در ب ــت م ــه از دس ــویهم. ممکن ــ ن ــوا یم ــ ؟يخ ــوا یم ــون در يخ ــت م  از دس
 همه زحمت و تالش؟ نیبرن؟ بعد ا

 :نگاهش کرد و گفت يفکر محمد

 ...تو هم ییرم سراغ کبال یمن م. اصال حق با تو. قبول باشه

 .حرفش باز داشت يحامد او را از ادامه  يکالفه  يصدا

 .برو وقت تنگه فتیراه ب. قدر با من کل کل نکن نیا محمد

 تو دل خطر؟ يبر دیچرا تو با چرا؟

بـه خـود داد و خرامـان نعـل بـه       یزد اسـب تکـان   یآرام بـه شـکم مشـک    يبا پـا ضـربه ا   حامد
ـ کـوه پا  يسنگ هـا   يلبخنـد . نیو خشـمگ  يکـرد جـد   یمحمـد هنـوز نگـاهش مـ    . دیـ کوب هی

 :بر لب نشاند و گفت الیخ یب

 .محمد يزن و بچه دار تو

 .کرد ینگاهش م یمحمد هنوز قانع نشده بود و با نگران اما

 .شمیپ ایو ب رینباش پسر، سر نشونه ها رو بگ نگران
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ــ  قــهیبــه دق. در کمــرکش کوهســتان یلبخنــد و محمــد مانــد و تاخــت چهــار نعــل مشــک  کی
ـ       دینکش کـه حامـد بـر دوشـش گذاشـته بـود        يکـار  یکه او هـم سـر اسـبش را کـج کـرد و پ
 .رفت

ــ ــ یســاعت مین ــه در تعق یم ــود بشــانیشــد ک ــ  . ب ــد وقت ــود چن ــه ب ــر چــه ک ــ یه ــا  نیرا هم ج
ــود و ز افتــهیپــرورش  ــم ا ریــب  يرد پــا يردشــان را از رو. دانســت یکوهســتان را مــ نیــو ب
 مینــ نیهمــ یطــ. رفــت یشــان مــ یدر پــ یکــاف يزده بــود و حــاال بــا فاصــله  شــانیاســب ها

ــ  ــود کــه چــوب هــا را ب ــ صــداســر و  یســاعت دســتش آمــده ب کننــد و در  یبــار اســب هــا م
ــ نیــدر ا. کننــد یان مــکــوه بــود پنهــ يانبارشــان کــه احــتمال آن ســو  دیــهــم عا يزیــچ نیب

ــ عقــوبی یــیکبال ــود کــه برا یم ــوم ب ــ یخــوب خــوش خــدمت شــانیشــد و معل کنــد کــه  یم
ــد  ــته ان ــنش را بس ــدا. ده ــه کن يص ــعجل ــ  دی ــد باش ــقاچاقچ دیتن ــ انی ــن یرا م ــون  دیش و خ

محمـد بـه جـا     يبـرا  یگذشـته بـود نشـان    يریحـاال از هـر مسـ    نیتـا همـ  . خورد یخونش را م
. گذاشـتند  یهـم نشـانه مـ    يهـا کـه در جنگـل بـرا     یدرسـت مثـل همـان بچگـ    . گذاشته بـود 

ــود  ــاز. حــاال هــم وضــع فــرق نکــرده ب ــتــر شــده و آدم هــا  يجــد یکمــ يفقــط ب ــغا هی  تی
ــ ــ. شــده بودنــد یواقع ــ هیســر و صــدا و همچــون ســا یهمــان طــور ب ــ یاز پ . رفــت یشــان م

ــاالخره ا ــب ــار  یســ نی ــ  چهــل راس اســب همــراه ب ــه مقصــد رس ــل توجــه شــان ب ــا . دندیقاب ب
خـود بـه پـا کـرده بودنـد       يبـرا  یدفتـر و دسـت  . چـوب زل زد  انیـ قاچاق التیتعجب به تشـک 

ــ ! آنجــا ــا هم ــد ت ــود چطــور توانســته ان ــده ب ــحــاال ا نیفقــط مان  دیــهمــه واضــحات را از د نی
پــنج شــش نفــر مــرد درشــت جثــه بــه کمــک تــازه واردهــا  . پنهــان نگــه دارنــد یبــان طیمحــ
ـ ند و مشغول انتقـال چـوب هـا بـه انبـار شـدند و در ا      آمد ـ    نی چـاق   ینفسـ  یفاصـله گـروه قبل

ــار ــ گــرید يکــرده و ب ــا ســرما  يآن ســو یراه ــدند ت ــوه ش ــا هیک ــاراج  عــتیطب يه ــه ت را ب
از تفنـگ  . را نداشـت  يکـار  چیامـا جـرات انجـام هـ     دیـ چیپ یبـه خـود مـ    تیاز عصـبان . ببرند

هـر چقـدر هـم کـه بـاد در سـر داشـت از جـانش کـه دسـت           . سرپر شان خـوف داشـت   يها
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ـ کـار ا  نیپس عاقالنـه تـر  . نشسته بود کـار خـود    شیبـود کـه منتطـر بمانـد تـا نشـانه هـا        نی
 .بانان را به آنجا بکشانند طیرا بکنند و محمد و مح

 ؟یکن یم یچه غلط نجایا
 
 

ــ  گـاهش احسـ   جیگــ يرا کـه رو  نکفیکالشــ يلولـه   يسـرد   یاس کــرد بـه وخامــت اوضـاع پ
 .برد

 ...دستاتو بده باال االی... بده باال دستاتو

ـ    یفک با مـرد قـرار    يشـد از جـا برخاسـت و رو بـرو     یاز قبـل منقـبض مـ    شیکه هـر لحظـه ب
مـداوم   يهـا  يریـ چـپش نشـان از درگ   يابـرو و البتـه گونـه     يرو قیـ عم يزخـم هـا  . گرفت

ــیزیف ــ یک ــاهر . داد یاش م ــونت ظ ــ يخش ــ شیاش ب ــال   نکفیاز آن کالش ــش را خ ــه دل  یت
ــد و چشــمان لیو ســب یوحشــ ییابروهــا. کــرد ــه گــر یبلن ــا! حمل ــود کــه  ییزهــایهــا چ نی نب

 . کرده است دایپ خیتجربه داشت که بداند کارش ب يآن قدر. ردیبگ دهیبخواهد ناد

 .فتیب راه

ــا ــمــرد دســت از تحل ياخطــار خصــمانه  ب ــدم هــا  لی را محکــم  شیچهــره اش برداشــت و ق
ــر  ــا س ــت و ب ــاد  يبرداش ــه راه افت ــته ب ــه  . برافراش ــونت لول ــوز خش ــا هن ــگ را رو يام  يتفن

ـ   ـ     دهیکمـپ شـان رسـ    یکـ یحـاال بـه نزد  . کـرد  یپشتش حـس م ـ  یبودنـد و نگـاه هـا پ  یدر پ
ـ        ـ  نیـ در ا. دشـ  یابتدا با تعجـب و سـپس بـا خشـم بـه او دوختـه م  عقـوب ی یـی نگـاه کبال  نیب

ــ ــرا شیب ــه  یفــراخ و البتــه کمــ یچشــمان. بــود یدنیــجالــب و د شیاز همــه ب کــم ســو کــه ب
ــ ــ یفراخــور ســنش ن ــ ین ــان  یچشــمانش کم ــب ده ــود و ل ــر شــده ب ــرط  یروشــن ت کــه از ف

آن وقـت   گوشیبـاور نداشـت حامـد همـان پسـرك شـر و بـاز        ایـ گو. بـاز مانـده بـود    رتیح
ـ   . را رو کـرده باشـد   دسـتش گونه  نیها حاال ا تمـام   گـر یشـد د  یاو بـاز مـ   شیمشـتش اگـر پ

 .دینگاهش کرد و پر خشم غر. رهیدا يرو ختیر یم شیسال ها نیو بم ا ریز



@donyayroman 757 

 د؟یکرد داشیپ کجا

 :همان مرد قلدر و تفنگ به دست، او را به جلو هل داد گفت و

 .شده بود میدرختا قا پشت

 ؟یکن یچکار م نجایا

ــه مــرد نگــاه ــود دوخــت دهیکــه از او ســوال پرســ يپــر غضــبش را ب ــ. ب ــر م  یاز ظــاهرش ب
ــ. دم و دســتگاه باشــد نیــا سیرئــآمــد کــه   يهــا یو کتــان بیــشــش ج یکــیشــلوار چر کی

ــا داشــت و طــور  ــه پ ــه ب ــ يزهــوار در رفت ــرد یخــاص نگــاهش م ــ. ک ــد  یجــواب یوقت از حام
 :زد و گفت دبلندتر و البته ترسناك تر از قبل دا ییبا صدا دینشن

 ؟یکن یم یچه غلط نجایا گفتم

ـ ا نیحـاال شـما بگـ   . کوهسـتان گـم شـدم    يبودم گردش کـه تـو   اومده هـا   يمسـخره بـاز   نی
 سمتش؟ رنیگ یکنن و تفنگ م یم یآدم راه گم کرده قشون کش يبرا ه؟یچ

 .خان یسیع گهیداره مثل سگ دروغ م. ادیتف تو ذات پدر پدر سوخته ات ب يا

ـ  نییآتـش بـاال و پـا    يبـود کـه همچـون اسـپند رو     عقـوب ی ییکبال داشـت   یو سـع  دیـ پر یم
خــان باعــث  یســیامــا داد ع. دیــگو یبانــد را قــانع کنــد حامــد دروغ مــ سیخــان، رئــ یســیع

 .ردیشد او هم زبان به دهن بگ

 ؟ياسممو چرا لو داد احمق

کـه تـاوان    يپوزخنـد . آشـکار بـر لبـان حامـد نقـش بسـت       يحماقت جفت شـان پوزخنـد   از
ــرا ینیســنگ ــنگ . داشــت شیب ــه مشــت س ــت يخــان رو یســیع نیچــرا ک از . شــکمش نشس
ــد ــدون ا  ش ــا ب ــد ام ــهیت درد دو ال ش ــا       نک ــرد و ب ــم ک ــد عل ــاز ق ــد ب ــروز بده دردش را ب

 :خان زل زد و گفت یسیع یاغیو  یبه چشمان وحش یچشمان برزخ

 .برم دیولم کن. دینگه دار نجایمنو ا دیحق ندار شما

 .اش کرد يکفر شتریخان در آمد و ب یسیاعصاب خرد کن ع يها يخنده  يصدا
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تـا   یمـون  یمـ  نجـا یا. ير یجـا نمـ   چیهـ  يدیـ د زویـ بچه؟ حاال کـه همـه چ   يبر يخوا یم کجا
ــ ــ  يریــبگ ادی ــر از خــودت ســرك نکش ــد ا. یتــو کــار بزرگت ــه بهــا يکنجکــاو نیــهرچن  يب

 .وجود نداره يبعد يشه و دفعه  یجونت تموم م

ــه ــتوانســت دروغ بگو یخــودش کــه نمــ ب ــاز تهد دی ــه دلــش خــال یســیع دی شــده  یخــان ت
ـ   دیـ ا تهدکـه جـانش ر   نیهم. بود ـ هـوا   یکردنـد ب ـ . افتـاد  بایشـک  ادی  نش،یـ چشـمان غمگ  ادی

ــان و پاهــا ــان پاهــا. شیدســتان مهرب ــود ییهم ــه او را نخواســته ب ــود دهیترســ. ک ــا کــم . ب ام
 :زل زد و گفت خان یسیرحم ع یو شق و رق در چشمان ب اوردین

 .یبکن یتون ینم يکار چیه تو

ــ مشــت ــ یخــورد و پشــت بنــدش ضــربات  یدوم را محکــم تــر از قبل ــود کــه پ ــ یب ــه  یدر پ ب
ــ  ــ  یصـورت و شــکمش وارد م ضــربات  يتوانســت جلــو ینمــ یآمــد و او بــا دســتان بسـته حت

خــون را در دهــانش مزمــزه کــرد و  يشــور. طاقــت از کــف داده بــود گــرید. ردیــشــان را بگ
 :زمزمه کرد يزاریبا ب

 ؟یچ یعنیمن  يکنم دست بلند کردن رو تونیتا حال دیباز کن دستامو

ــته  دار ــیع يو دس ــد    یس ــانش افتادن ــه ج ــاز ب ــراض او ب ــه اعت ــدن توجــه ب ــا ب ــاال . خــان ام ح
 انیــداشـت بــا پنهــان کـردن صــورتش در م   یافتــاده بـود و ســع  نیزمــ يرمـق رو  یبــ گـر ید

 .آنها محفوظ بدارد يعلف ها سر و صورتش را از برخورد لگدها

 .جوون مردمو نیخان کشت یسیع. نزننش گهیخان بگو د یسیع د،یکن بس

ــا مفهــوم کبال اصــوات ــ عقــوبی یــین امــا درد در جــزء جــزء بــدنش او را از هــر  دیشــن یرا م
ـ ا تیدر عجـب بـود کـه بـاالخره انسـان     . نـاتوان کـرده بـود    یگونه واکنشـ  لجـوج   رمـرد یپ نی

 .یآمد البته پر خشم و عصب یخان هم م یسیع يصدا. زده است یو حرف دهیهم جنب

ـ    يفـردا روز بـرا   مشیاگـه االن نکشـ  . خرفـت  ریـ کنـار پ  برو ـ ا. شـه  یخودمـون دردسـر م  نی
 .ده یدودمان همه مونو به باد م نییاگه پاش برسه اون پا
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کــم کـم بــاورش  . سـت یاز او ســاخته ن يکـار  چیدانسـت بــا دسـتان بســته هـ    یمــ گـر ید حـاال 
 یتکـان . بـه تقـال افتـاده بـود     گـر یحـاال د . قصـد جـانش را دارنـد    یاغیـ مـردان   نیشد که ا یم

ــدنش پ    ــام ب ــاز درد در تم ــود داد و ب ــه خ ــچیب ــم کشــ  . دی ــره در ه ــو  دیاز درد چه و دو زان
ــه ع شغــرق خــون ينشســت و چهــره  شــانیروبرو ــار . خــان دوخــت یســیرا ب چشــمانش ت
ــود ــم ب  . ب ــه چش ــرگ ک ــا م ــایام ــ ن ــت ینم ــاف . خواس ــط ک ــد  یفق ــش کن ــود حس ــه . ب  يلول
 یزنـدگ  انیـ بـاور نداشـت پا  . نشسـت  یکـه بـر جـانش مـ    همان حس مـرگ بـود    نکفیکالش
ــاش ا ــم بخــورد نی ــه رق ــاور نداشــت کــه د. گون ــ گــریب ــد دخترعمــو ینم ــدیرا بب شیتوان . ن

 یاغیــمــردان  نیــآورد امــا ا یاو را بــه ســوباتان مــ دیــرفــت با یمــ غشبــه ســرا دیــامــروز با
را بــه مــرگ بــا شــرافت   . التمــاس نکــرد . دوره اش کــرده و او را بــدقول کــرده بودنــد   

ـ  حیالتمـاس و ذلـت تــرج   ـ در ا. داد یم جــان او  يبـود کــه بـرا   عقـوب ی یــیفقـط کبال  انیــم نی
 . کرد یجان او التماس م يبرا یچه حساب يرو. خنده اش گرفت. کرد یتقال م

 !که ستیچنبر ن اریبگو، جونته خ يزیچ هیتو هم  پسر

 .باعث شد نگاهش کند ییکبال يصدا

 .هرگز! از پشت آقابزرگم هستم التماس؟ من

ـ نا ام نیدر ع ییکبال ـ  يدی  يپسـر سـرتق فـدا    نیـ نکنـد جـان ا   يبـرده بـود کـه اگـر کـار      یپ
 . اش خواهد شد يلجباز

ــد چــرا ــردار؟ د  ياوم ــالمون الک ــدنب ــچ هی ــا يزی ــت بگــذرن دیبگــو ش ــا. از جون ــیع نی  یس
 خان؟ یسیمگه نه ع. ستیرحم ن یب دهیکه نشون م يخان اونطور

ـ و تقال یـی لبخنـد زشـت بـه کبال    کیخان با  یسیع . بـود  رهیـ نجـات جـان حامـد خ    يبـرا  شی
لبــانش نقـش بســت   يبــاز آن پوزخنـد رو . حامـد را کالفــه کـرده بـود    یــیکبال يالتمـاس هـا  

 :و گفت
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ـ بـه   یوحشـ  وونیـ شـه و مثـل ح   یسرشـون نمـ   تیانسـان  یکـه حتـ   نا؟یبه ا ؟یبه ک التماس  هی
ـ  یآدم ب زنـنش؟ اونـم بـا     یافـتن و بـه قصـد کشـت مـ      ین و بـه جـونش مـ   کـن  یدفاع حمله م
سـر بـه    یشـکل  نیبـانو همـ   طیچنـدتا محـ   سـت یکـه معلـوم ن   نـا یبسـته؟ التمـاس بـه ا    يدستا

ــ وچنــدتا خــانواده ر ســتیکــردن؟ معلــوم ن ســتین سرپرســت کــردن و چنــد تــا پــدر و   یب
 .کنم یالتماس نم وونایح نیمادر و عزادار بچه شون؟ نه من به ا

ــود ییدرشــت گــو نیمنتظــر همــ ایــخــان گو یســیع ــ. از جانــب او ب دانســت کــه  یخــوب م
 . را نخواهد گفت زشانیحامد مج

 .ما هم راحت تره يبرا يطور نیالتماس نکن، ا باشه

ـ و بـه چشـمان محکـم حامـد خ     دیرا کش گلنگدن خواسـت قبـل از کشـتن     یمـ  ایـ گو. شـد  رهی
د و نگـاه بلنـدش کـه بـه آسـمان پـر       امـا لبخنـد حامـ   . او ترس و عجـز را در نگـاهش بخوانـد   

 يریجلـوگ  يبـرا  یـی گلولـه و حرکـت دسـتان کبال    کیشـل . تـر کـرد   يبـود او را جـر   دهیکش
گـرم   د،یـ لرز. بـر بـدن حامـد نشسـته بـود      حـاال کـه   يشـد و گلولـه ا   یکـ یخان  یسیاز کار ع

 یبـدنش نشسـته فقـط مـ     يدانسـت گلولـه بـر کجـا     یاصـال نمـ  . دیـ شد، سـرد شـد و بـاز لرز   
ــد ــیع دی ــاال  یس ــه ب ــان فاتحان ــا ا  يخ ــه پ ــرش ب ــتادهیس ــت س ــد و  . اس ــس ش ــد، لم ــل ش ش

ــف  ــه س ــمانش ب ــا  يدیچش ــک ه ــد و   يرو شیزد و پل ــم آم ــه ــ يرو يور کی ــاد نیزم . افت
ـ       . کـرد  یگوشش وز وز م بـود   بایشـک . توانسـت بشـنود   ینـه حـاال کـه در خلسـه بـود بهتـر م

 .کرد یم شیکه صدا

بــا هــم  ایــب... چقـدر قشــنگن  نیببــ ایــب... آقــابزرگ برامـون ســهره گرفتــه ... نجــایا ایــب حامـد 
 ...برن میپرشون بد

ــتش ــبحگاه   دس ــور ص ــمت ن ــت س ــال  یرف ــه از الب ــرا  يک ــان ب ــ  شیدرخت ــمک م . زد یچش
 :مشتش را باز کرد و گفت

 ...الویخ نیتو هم پر بده ا. پرش دادم دخترعمو من
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 دیعشق وجودش ته کش یلرز تن و حترمق شل شد و وز وز گوش و  یدستانش ب و
 
 
 
ــود عصــب دایــپ ــه اســت یب ــ. و کالف  يجلــو یمثــل ببــر زخمــ یکــیاگــه . دادم یبهــش حــق م

ــ ــاهر م ــ  یخــودم ظ ــدتر از اون م ــا. شــد یشــد حــال و روزم ب ــر   نی ــه بب ــودم ک ــن ب وســط م
ـ  يتـو . شـد  یوقـت خـوب نمــ   چیکـه هـ   یزخمـ ! بـودم  یزخمـ  هـم نشســته   يکافـه روبـرو   هی

 یمـ  يبـاز  چشیبـا سـو   مـدام من اخـم کـرده بـودم و اونـم چهـره اش در هـم بـود و        . میبود
 .کرد

 م؟یبا هم حرف بزن یدر مورد چ قراره

صـورتش تـا    يمشـت بخوابـونم تـو    هیـ خواسـت   یدلـم مـ  . کـردم هنـوز اخـم داشـت     نگاش
ـ مـثال قـرار بـود    . حـرف نزنـه   بایشـک  ي نـده یتفـاوت در مـورد آ   یطور ب نیا گهید  يعمـر  هی

ـ ا. سـرش بشـه   ي هیسـا  ـ ا ن،ی ـ    نی ! بشــه بایسـر شـک   ي هیخواسـت سـا   ینـرده بــون چلغـوز م
ـ     يدرسـته کـه جـا   . شک داشتم بهش ـ    بایبـه خـاطر شـک    امنـو گرفتـه بـود ام  یمجبـور بـودم ب

. دهیــکــه عشــق تــو ازت دزد یبــود قضــاوت کســ یطــرف قضــاوتش کــنم و چــه کــار ســخت
ـ ا بایشـک . دست و پام بسته بـود  ـ    نی منـو  . خواسـت و دسـت و پـامو بسـته بـود      ینـرده بونـو م

 . خواست یم القوینرده بون د نینخواسته بود و ا

ـ االن  م؟یحـرف بـزن   یقـرار در مـورد چـ   . شـما هسـتم   با ـ   نیربعـه کـه همـ    کی صـدا   یطـور ب
ــرو ــت يروب ــم نشس ــ. میه ــه حرف ــرا یاگ ــدار يب ــتن ن ــ يگف ــیخ ای ــ یل ــار یب ــ يک ــا  نیهم ج

 .تو هدر بدم ینگاه به صورت برزخکه وقتمو با  ستمیکار ن یاما من ب. نیبش

از حــد حــرف زده  ادهیــز. تــو هــم دمیاخمــامو کشــ! خــودش؟ يگفــت بــرا یداشــت مــ یچــ
ــ. نگــاش کــردم کــه خودشــو جمــع و جــور کــرد  یچنــان برزخــ. بــود  یحــاال کــه خــودش م

 .منم رفتم سر اصل مطلب میپرده با هم حرف بزن یخواست ب
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 ه؟یچ بایبه شک یکیاز نزد هدفت

ــا ــا ب  ج ــورد مطمئن ــتریخ ــغل و موقع  ش ــت از ش ــار داش ــانتظ ــال تی ــا   شیم ــم ت ــوال بپرس س
 :و گفت زیم يشو پرت کرد رو چیسوئ. دخترعموم یحضورش در زندگ ییچرا

 بهت جواب پس بدم؟ دیبا

 .رسه یطور به نظر م نیا

حــال خــودم  یاالنــش نصــف خرابــ تیعصــبان. بــودم یکــرده بــودم راضــ شیعصــبان نکــهیا از
کالفــه . پــس حــاال حــاال حــق داشــتم بچــزونمش. خــواد یمــ نــویا بایشــک دمیشــن ینبــود وقتــ
ـ . خونـدم  یتو جزء جـزء چهـره اش مـ    نویا. شده بود ـ لحظـه د  هیـ لحظـه فقـط    هی نگـاش   دمی

ــرم    ــت س ــه پش ــت ب ــرز رف ــ. ه ــه چــ   یم ــتم داره ب ــاه مــ  یدونس ــه ینگ ــودم د. کن ــخ  دهی
 نیــا نیهمــ ياصــال بــرا. دمشــونیتــو کافــه د ادیــنــرده بــودن ب نیــا نکــهیقبــل ا. بودمشــون

حدســم . دهیــنشــون م یدر مقابــل او دوتــا دختــر چــه واکنشــ نمیــانتخــاب کــردم تــا بب زویــم
ـ ا. گذشـت  یجـذاب نمـ   يبـود کـه از چهـره هـا     یـی از اون دسـت مردا . درست بـود  نگـاه   نی

خودشــو جمــع و جــور  دیــمــو د رهیــو خ ینگــاه برزخــ یوقتــ. کــرد میصــبانع شــتریهــرزش ب
 :کرد و گفت

 .به تو جواب پس بدم ستمیموظف ن من

ـ . رفـت  یمـ  داشت  یمـن و حـاال مـ    يسـر و صـدا اومـده بـود تـو ذهـن و قلـب دخترعمـو         یب
 .جواب بدم ستمیگفت موظف ن

 ...نیبش

همــون طــور ســرپا . هــا بــه ســمت مــون برگشــت یلــیاون قــدر بلنــد بــود کــه ســر خ صــدام
ـ با. کرد ینگام م ـ . بایبهتـر از شـک   یو کـ  دمشیسـنج  یمـ  دی بـرات   بایهـوا گفـتم اگـه شـک     یب

 .نیمهمه بش
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درد  رتمیــرگ غ. داشــتم يرو جلــوش بــه زبــون آورده بــودم حــال بــد بایاســم شــک نکــهیا از
ـ ا دیـ امـا با . کـرد  یم ـ    نی حـاال  . کنـه  یتـا دخترعمـوم شـاد زنـدگ     دمیـ خر یدرد و بـه جـون م

اون ترفنــدم جــواب داد و . کــردم یبــراش انتخــاب مــ نــویبهتر دیــکــه منــو نخواســته بــود با
ــ یالفگــک. هــوار شــد شیصــندل يرو نیســنگ یلــیخ حوصــله . خونــدم یرو تــو چهــره اش م

عشـق بربـاد    ادیـ کـردم   ینگـاش کـه مـ   . مینیهـم بشـ   يحـرف روبـرو   یطور ب نینداشتم هم
ـ    بایشـک . افتادم یرفته ام م  يو منـو فرسـتاد   ينگـامو نخونـد   يکـه تمنـا   یرحمـ  یتـو چقـدر ب

لعنـت بـه مـن کـه     . لعنـت بـه هـر دومـون دخترعمـو      يا. در مـورد تـو حـرف بـزنم     بمیـ با رق
ـ ا دنیـ کـاش قبـل د  . کشـم  یو دارم بـه خـاطر دل تـو آقامنشـانه کنـار مـ       ستمیخودخواه ن  نی

امــا نــه . یرو انتخــاب کنــ یکــیمــا  نیگفــتم تــا اونوقــت تــو بــ یاز احساســم بــرات مــ القیــد
منـو کنـار    داره عشـقم  یغـرورم ور نمـ  . بشـم  دهیسـنج  گـه ینفـر د  هیـ بـا   رهیپـذ  یغرورم نم

ــه  ــو انتخــاب کن ــذاره و اون ــره يجــور نیهمــاصــال . ب ــه  . بهت ــک ب ــنم باب ــت ک ــذار بهــش ثاب ب
ــدگ  يمــرد يچشــما. خــوره یدردش نمــ ــه درد زن ــره اون مــرد ب ــ یکــه هــرز ب . خــوره ینم

ـ  ـ       . ره یبابک چشماش هرز م رو  نـا یامـا مـن چطـور ا   . ره یچشـم کـه هـرز رفـت دلـم هـرز م
 !با؟یبهت بفهمونم شک

 !تو صورت من؟ یزل بزن يخوا یم یک تا

 :ام گرفته بود اما به زحمت لبخندمو پنهون کردم و با همون اخم گفتم خنده

 دیــجــا صــم بکــم نگهــت دارم نبا نیپــس اگــه تــا صــبح همــ ؟يدوســتش دار یگــ ینمــ مگــه
 .ینشون بده که عاشق. خب نشونم بده ،يعاشق شد یگ یمگه نم. یآخ بگ

ــ. گــرفتم دهیــند پوزخندشــو رفــت  یمــ دیــخواســتم بهــش التفــات کــنم االن با یکــه اگــه م
ــراغ  ــس ــدازه   هی ــا بن ــراش ج ــو ب ــا فکش ــد ت ــته بن ــبان! شکس ــاش   تمویعص ــردم و ج ــرل ک کنت

 .کرد شیعصبان شتریگفتم که ب يزیچ

 .عشقتو ثابت کن یکه هندل بزن نیا يجا
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ــود و مــنم هم یعصــبان ــویشــده ب ــ. خواســتم یمــ ن . زهــرش بشــه بایخواســتم عشــق شــک یم
بــه  یکــیمــن طاقــت نداشــتم . کنــه یچطــور برخــورد مــ تیتــو عصــبان دمیــد یمــ دیــاصــال با

ـ   . من از گـل نـازك تـر بگـه     يبایشک چشـمت ابـرو    يخواسـت بهـش بگـه بـاال     یاصـال اگـه م
 .کردم یزدم ناکارش م یم

 .دوستش دارم من

ـ . حـرفش انگـارش درسـته انـداختنم تـو روغـن داغ       با بـاز بـه خـودم    . خواسـتم بکشـمش   یم
ـ لعنـت فرســتادم کـه اومــدم د   ـ   نیــا دنی . صــحه گذاشــتم بایشـک  یرحمــ یچلغــوز و بـاز بــه ب

ـ   یمـدل  نیـ بـا عاشـق خـودش ا    یآخه کـدوم معشـوق   بعـد بـا خـودم فکـر کـردم      . کنـه  یتـا م
ــ ــه مــن چقــدر دوســتش دارم و با  یاون کــه نم ــدون ــاز . بگــم بهــش دی ــامــا ب اومــد کــه  ادمی

دل دخترعمــوم  يبــرا دیــپــس با. داده و دوســتش داره حینــو بــه مــن تــرجنردبو نیــا بایشــک
ـ ا. گفـت دوسـتش داره  . شـدم  یاحترام قائـل مـ   ـ ی. خـوادش  یمـ  یعنـ ی نی بـا   شـه یتـا هم  یعن

 :خودم باشه گفتم اریدر اخت نکهیبدون ا. مونه یپاش م

 .کن ثابت

ـ     . کالفه شد باز  یخـوب مـ   هگـ یامـا حـاال د  . دنـده چـه کنـه    کیـ منطـق   یمونـده بـود بـا مـن ب
ــرو ب  ــدر ب ــن اون ق ــت م ــدونس ــزنم  ای ــو ب ــونم دنگش ــه بت ــا . دارم ک ــداخت پ ــو ان و  نییسرش

 :گفت

ـ    ینفسـم بـراش مـ    نکـه یا ـ  نکـه یخـواد؟ ا  یره ثابـت کـردن م ــ    نمشیـ ب یم  یقلـبم تنـد تنـد م
ـ بـا د  نکـه یخـواد؟ ا  یزنه ثابت کردن مـ  ـ  ادمیـ هـاش غصـه هـام     یگوشـ یباز دنی ـ ره ا یم  نمی

 خواد؟ یثابت کردن م

ـ  کمیعمـدا داشـت تحـر   . کـرد  یداغونم م داشت بـود نفسـم    دهیـ اونـم فهم  يانگـار . کـرد  یم
 یدسـتام هـر لحظـه مشـت تـر مـ      . کـرد  یبسـته اسـت و داشـت شـکنجه ام مـ      بایبه نفس شک
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امـا کنتـرل صـدام    . کـرده بـودم تـا نـزنم ناکـارش نکـنم       یمشـتم خـال   يتمام خشممو تو. شد
 .تو دستم نبود گهید

 .دمیفهم يخواد ادامه بد ینم هیکاف

ـ     هیـ اون بـود کـه بـا     حاال . کـرد  یهـم اون طـور نگـام مـ     دیـ با. کـرد  یلبخنـد فاتحانـه نگـام م
مــن  ایخــدا. زد ینفــس مــن تنــد مــ يقلــبش بــرا. نفــس مــن رفتــه بــود يآخــه نفســش بــرا

ـ ا! چرا زنـده هسـتم؟   گهید ـ        نی  نـو یخـوام بـزنم ا   یرگ الکـردار چـرا بـاز بلنـد شـده؟ چـرا م
ــک ــم؟ ش ــرد  بایبکش ــرد ک ــو خ ــ. يمن ــن خ ای ــیم ــ یل ــاس و  یب ــاحس ــقمو   خی ــه عش ــودم ک ب

 یفقـط بـه چشـم دخترعمـو کمکـت مـ       يکـه فکـر کـرد    ياحمـق بـود   یلـ یتـو خ  ای يدینفهم
ــو دارم ــنم و هوات ــ. ک ــا یحت ــودنم فهم نی ــرده ب ــن ــرات م دهی ــم ب ــنفس ــو داره از ا رهی راه  نی

ــو ا یشــکنجه ام مــ همــون طــور فاتحانــه داشــت . يدیــهمــه ســال نفهم نیــکنــه اون وقــت ت
ـ و حـاال ا  دکـر  ینگام م ـ     نی تونسـتم از احساسـم دفـاع     یپشـت بـودم و نمـ    یمـن بـودم کـه ب
ــنم ــک. ک ــال  بایآره ش ــو خ ــت م ــرد یپش ــ . يک ــو رفت ــه دخترعم ــتت درد نکن ــت  یدس ــپش  هی

 .نگام کنه و برام خط و نشون بکشه يطور نیچلغوز ا نیا دمیحاال با بهیغر

ـ یگفـت بـا تـو خ    بایشک  ادیـ کـنم کـم کـم خـاطره هـاتو از       یمـ  هیبهـت توصـ  . خـاطره داره  یل
 !بشه نییباال و پا گهیمرد د هیچون اصال خوش ندارم همسرم تو خاطر . يببر

 يجلــو گــهیکــردم تــا د یادبــش مــ دیــبا. کــرد یدراز تــر مــ مشیداشــت پاشــو از گلــ گــهید
 .من از ناموسم نگه

ــه و شــک بایشــک اوال ــا از کجــا ا. خــانم باین ــ نیــدوم ــادرش تــو یقــدر مطمئن ــ پــدر و م  یرو م
 .یدون یکه از حاال اونو همسر خودت م رنیپذ

 .زد که منو سرخورده تر از قبل کرد یبابک باز حرف اما

کــه بــا مــن باشــه بــراش جونمــو هــم  بایشــک. کــنم یمــ یرو دارم همــه رو راضــ بایشــک یوقتــ
 .دم یم



@donyayroman 766 

ـ    يمـردو از صـحنه    نیـ اگـه بـا مـن بـود ا     بایشک. با اون بود حق امـا  . کـردم  یروزگـار محـو م
ــمتاســفانه ا ــود شــب و روز دخترعمــوم  نی ــ. مــرد شــده ب ــفا یپــس داد و هــوارم ب ــود دهی . ب

ـ      يجد هیقض  نیـ خواسـتن اون وقـت مـن ا    یهمـو مـ   نـا یا. کـردم  یتـر از اون بـود کـه فکـر م
ــ  ــ یوســط چــه غلط ــ ! کــردم؟ یم ــد شــدم ک ــرم د هبلن ــ گــهیب ــود یحرف ــده ب ــا با. نمون ــام  دی

 .بده يباز اموبیکردم که حق نداره شک یروشنش م

ــره ــحتمــا ا بایشــک. یمراقــب رفتــارت باشــ بهت ــ نمی ــه کــه وقت ــهید یبهــت گفت ــ وون شــم  یم
. کــنم یطــور بــه امــون خــدا ولــت مــ نیفکــر نکــن کــه همــ. ســتیجلــو دارم ن یچــیه گــهید

ـ بعـدش با  يپـاتو کـج بـذار   . حواسم بهت هسـت  گفـتم کـه    ،یبـه فکـر آتـل بسـتنش باشـ      دی
ـ        . یبدون ـ    يازاگه فقـط بـه ذهنـت خطـور کنـه کـه دخترعمومـو ب گـردم   یبـده اون وقـت برم
 .یگفتم که بدون نمیا ،یبش مونیکه از زنده موندنت پش ارمیسرت م ییو بال

. هیــواکنشــش بــه حرفــام چ نمیــنمونــدم تــا بب گــهید. دیــلرز یاون بــود کــه از خشــم مــ حــاال
 .بود یرو دارم کاف بایشک يهوا دیفهم یکه م نیهم
 
اون قــدر خشــم در مــن انباشــته شــده بــود . بــودم شیگلولــه آتــ هیــ رونیــکافــه کــه زدم ب از

ــکــه با ــ دی ــتخل يجــور هی ــ هی ــردم یاش م ــ . ک ــم م ــم ن ــارون ن ــمت . زد یب ســرمو گــرفتم س
ــ  کیــخواســت  یدلــم مــ. آســمون ــار هــم کــه شــده ب مامــان رفــت . کــنم هیــدغدغــه گر یب

ــتم گر ــنتونس ــنم هی ــاز گر . ک ــت ب ــابزرگ رف ــآق ــتم  هی ــو کش ــونه ام دور  . م ــه و کاش از خون
ــدم  ــاز دم نزن ــادم ب ــدا. افت ــا ایخ ــهید نی ــ گ ــت یچ ــود گذاش ــه ام؟ یب ــو کاس ــرا ! ت ــمو چ نفس

ــ ــ یگرفت ــنم؟ داشــتم د  یازم؟ ب ــهینفــس چــه ک ــ وون ــروز  . شــدم یم ــودم کــه ام دل خــوش ب
ــدرتر از منــه یلــیاون خ دمیــزنــم امــا فهم یمردکــو مــ نیــا يرا  بایشــک نکــهیا يفقــط بــرا. قَ

ــ. و ســوارش شــدم نیرفــتم ســمت ماشــ. دهتش در اومــپشــ ــبار یآب از ســر و روم م ــا  دی ام
ــیاهم ــ. نداشــت یت ــلرز یاز ســرما م ــازم اهم دمی ــیب ــا  . نداشــت یت ــامو گذاشــتم رو گــاز و ت پ
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ــه   ــدم از اون کاف ــتم دور ش ــلعنت يتونس ــاطره  وی ــ ياون خ ــود یب ــ. خ ــو   نیماش ــر فرمون س
ـ   یچـ . رفـت  یگرفته بود و خودش م ـ بـا چـه ام  . بـود شـده   یکـردم و چـ   یفکـر م اومـده   يدی

ــ ــودم پ ــوهم ا با؟یشــک یب ــرم از ت ــس ــود  نی ــرده ب ــاد ک ــابوس ب ــردم د . ک ــاز ک ــم ب ــچش  دمی
ــ. ســوباتانم مســجد بــودم و کنــار  اطیــاومــده بــودم؟ تــو ح يبــودم؟ اصــال چطــور دهیرســ یک

ــقبــر ام همــون جــا کنــار . طاقــت از کــف داده بــودم گــهیکــردم؟ د یچکــار مــ نجــایا. یدعلی
ــرو دار. در اومــد کامرش وا رفــتم و اشــقبــ ــود يهرچــه آب ــودم بــس ب ــو. کــرده ب ــا يجل  نی

ــرد، ا ــم ــه د   نی ــرد ک م ــرد ــهیم ــرو دار گ ــ يآب ــت ینم ــود  . خواس ــوخته ب ــودش دل س . خ
ـ   . خودش عاشـق بـود   بـارون خـدا   . رو سـنگ قبـرش   دمیدسـت کشـ  . دیـ فهم یپـس حـالمو م

ـ . منــو يهــم اونــو هـم ســرتا پـا  . خـوب شســته بـودش   تکــون  يامـا نــا . دمیــلرز یاز ســرما م
ـ  يخواسـتم تـو   یفقـط مـ  . رو نداشـت  يکـار  چیاالن دلـم حـس انجـام هـ    . خوردن نداشـتم   هی

. اون قــدر کــه آرومــم کــرد. دیــخند یچشــماش مــ. بشــم رهیــخ یدعلیــســکون مطلــق بــه ام
ــد ا ــهیبع ــ نک ــ  یکم ــتم پ ــرفتم رف ــابزرگ یآروم گ ــو. آق ــابزرگ د يجل ــهیآق ــتم  گ رو نداش

 یمــن بــ. ذاشــت یمــن صــحه مــ یعرضــگ یدونســتم اگــه زنــده بــود بــر بــ یمــ. کــنم هیــگر
ــ  قلــب چــرا تــو  نیــخــدا ا. رهیــدخترعمومــو ازم بگ ادیــب یکــیطــور نشســتم تــا  نیعرضـه هم

 .بغض آوار بود که ناله ام در اومد نیتپه؟ اون قدر ا یم نهیس

ــن خ آقــابزرگ ــیم ــ یل ــادرم رفــت نتونســتم جلوشــو بگ . عرضــه ام یب ــم ــرام . رمی روزگــار ب
ـ تبع. امیـ نخواست بـاز نتونسـتم جلـوش در ب    . ومـد یدور بـاز صـدام در ن   يجـا  هیـ شـدم بـه    دی

و بـاز   رتیـ رو کنـار مـادرم تحمـل کـردم رگـم منفجـر از غ       یمـردك اجنبـ   هیـ همه سال  نیا
ـ پـدرم مردونـه از عشـق مـادر گذشـت و بـراش خـون گر        دمیـ د. گـرفتم  یالل مون کـرد و   هی

ــدم ــت دادم . دم نزن ــو رو از دس ــابزرگ، ت ــو آق ــ. ت ــتم  یحت ــنتونس ــار د هی ــاهتو  يرو گــهیب م
ـ  ینـ یزم بیسـ  نیتـونم عـ   ینمـ  گـه یامـا د . و بـاز کوتـاه اومـدم    نمیبب  یکـ یتـا   نمیرگ بشـ  یب
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بلنـد  . يدپـدر و مـادرم بـو    ،يپاشـو بگـو چکـار کـنم؟ تـو کـه معلمـم بـود        . نفسمو ببـره  ادیب
 و پات چه کنه؟ دست یپسر ب نیشو بگو ا

ــا ــام ن ــاال   دی ــه ب ــونش ک ــرش و اون عکــس مهرب ــنگ قب ــه س ــا خــوش   يزل زدم ب ــرش ج قب
ـ یبـه مـن؟   . زد یداشت لبخند مـ . کرده بود ـ      یعن ـ  ! زد؟ یداشـت بـه مـن لبخنـد م کـه   یبـه من

ــروزگــار با ــرام ســ دی ــ اهیب ــ د؟یپوشــ یم ــادم  ادی ــه مهســا افت ــه ام. عم ــهمــون روزا ک  یدعلی
ــ  دیشــه ــود و اون خودشــو ت ــود و ب شــده ب ــاق حــبس کــرده ب ــو ات درســت . اومــد ینمــ رونی

ــرف زد   ــاش ح ــابزرگ باه ــه آق ــود ک ــون روز ب ــهیآره . هم ــا    ادم ــه مهس ــل عم ــو بغ ــون ت چ
باعـث   نیهمـ . مـادر کـه بـاال سـرم نبـود     . بخـوره  يزیـ چ هیـ کردم تـا   یم هیبودم و داشتم گر

ـ      یشده بود هر زن خـود   يعمـه مهسـا کـه جـا    . کـرد دلـم بـراش بتپـه     یکـه بـه مـن محبـت م
ــت ــ. داش ــو ابزرگآره آق ــت   ياون روز جل ــت گف ــراش از سرنوش ــت و ب ــا نشس ــه مهس . عم

ـ م ادمیآره آقابزرگ داره  ـ  یبهـش چـ  . صـدات هنـوز تـو گوشـمه    . ادی ـ  یچـ  ؟یگفت کـه   یگفت
 یرو مـ  ایـ دن یدخترت دل از اون اتاق کنـد؟ پاشـو همونـا رو بـه مـن بگـو، بگـو، کـه اگـه نگـ          

شـنوم بـازم    یدارم مـ  آره. بـرام بگـو  ! کـنم  یکنم قـد همـون اتـاق و خودمـو تـوش حـبس مـ       
 .بگو

ــت گر " ــر از سرنوش ــدخت ــتین يزی ــ . س ــر م ــزار نف ــم یه ــزار و  رهی ــو ه ــر م کی ــنف و  ادی
ـ  نیـ نفــر داره ا هیــهمـون   ــ  یمــ. کنــه یروزگــارو مســخره م تــو هـر چقــدر هــم کــه   نیگـه بب

ـ مـن  . باز من از تو صبوترم یبکُش ـ تنـه دن  کی ـ   ای سـازم و بـاز    یکـنم و از نـو مـ    یرو جـوون م
ــ. مــن از تــو جلــوترم ــقــدم،  کی ــ. ازت جلــوترم فــرن کیــنفــس،  کی . دم یمــن پــرورش م

ـ تـو فکـر کـن ام   . کـنم  یمن زنـده مـ   ـ رفـت تـا جـاش     یدعلی ـ  گـه، یمـرد د  هی از  گـه یزن د هی
ـ تـو فکـر کـن ام   . ارهیـ تخم روزگار سـر در ب  تـو فکـر کـن اون    . نبـود  ایـ تخمـش بـه دن   یدعلی

ـ تـو فکـر کـن دن   . درفت و مـرد مونـدن نبـو    یم دیبا آره تـو  . کنـه  یکـس وفـا نمـ    چیبـه هـ   ای
 يکـه خـدا روز  . دوسـت داشـته بـاش امـا دل نبنـد     . يکـس دل ببنـد   چیبـه هـ   دیـ کن نبا کرف
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کـن تـا اگـه     ایـ در. کـن  ایـ دلتـو در . یکه اگـه گرفـت تـو کفـر نگـ     . رو یاون دلبستگ رهیگ یم
ـ زد به دلت بـه در  یکی ـ  یبتـون  اتی بـه خـدا پـس    . يپـس بـد   یروز اونـو بـه سـاحل زنـدگ     هی

 "يبد

ــهمــه شــو  آره ــود ادمی ــ . اومــده ب ــ یاون روز عمــه مهســا هــق م ــردم  یزد و مــن درك نم ک
ـ       ـ       یچرا؟ امـا حـاال خـودم دارم هـق هـق م باشـه  . کنـه  یزنـم و بنـد بنـد وجـودم اونـو درك م

ــه مردونگ ــابزرگ ب ــآق ــو در تی ــم دلم ــقس ــ ای ــس م   یم ــاحل پ ــه س ــو ب ــنم و اون ــک ــه . دمی ب
فکـر کـنم کـه     یبـه کسـ   سـت ین سـم در قامو. کـنم  یبهـش فکـر نمـ    گـه یقسـم د  تیمردونگ
 يایـ در يتـو  شـقو، یکـنم اون قـدر کـه بشـکنه قا     یمـ  یدلمـو توفـان  . اسـت  گهید یکیتو فکر 

ــرق بشــه و د   ــودم غ ــه تــوش  گــهیوج . کُشــم یقلــب و ذهــنم مــ   يرو تــو بایشــک. نمون
ــه مردونگ  ــابزرگ ب ــآق ــم د تی ــهیقس ــ گ ــمینو یازش نم ــهید. س ــ گ ــم یازش نم ــهید. گ  گ

ــ گــهید. ارمیــنم یبــراش ســوغات ــ گــهید. شــه دخترعمــوم یفقــط م ــشــه  یفقــط م ــفام هی  لی
ــابزرگ . آروم گــرفتم. ســت بایفقــط شــک گــهید ســتیمــن ن يبایشــک گــهید. یخــون ــاز آق ب

ــان و خ . آرومــم کــرد ــد شــدم و افت ــاز جــام بلن ــتم ســمت ماشــ زانی ــو خز نیرف . تــوش دمی
ـ     نـه یو آشـفته مـو تـو آ    سیخـ  يموهـا . رو روشن کـردم  يبخار  میمرتـب شـونه زدم بـاال و ن
ـ . و بعـد برگـردم خونـه    ادیـ جـا ب  یهمون جا کنـار در مسـجد مونـدم تـا حـالم کمـ       یساعت  یت

روشـن   نویحـالم کـه بهتـر شـد ماشـ     . افتـاد  یپـس مـ   دیـ د یمنـو مـ   يطـور  نیـ گـل اگـه ا   یت
. روبـرو بشـم و دلـم نلـرزه     بایبـا شـک   دیـ دونسـتم چطـور با   ینمـ . کردم و رفتم سـمت خونـه  

ــنم آد  ــاالخره م ــا ب ــودم ام ــول داده ب ــودم و احســاس داشــتم  مق ــ. ب ــ  نیهم ــه نم ــار ک  یاول ک
ــتیتونســتم عشــق ب ــوش کــنم س ــالمو فرام ــچیپ. و چندس ــو ح دمی ــت ــز دســت اطی رو  یو ترم

ـ ب ادیـ از اتـاق ب  يباعـث شـد جلـد    نیماشـ  يصـدا . دمیکش  یمـ  شـه یچشـماش مثـل هم  . رونی
ـ   . میکـرد  یمـ  طنتین وقتـا کـه بـا هـم شـ     درسـت مثـل همـو   . دیخند  یمـ  شیدلـم داشـت آت

ــت ــماموچ. گرف ــه زور ب   ش ــو ب ــه م ــس کالف ــار دادم و نف ــم فش ــرو ه ــتمیر رونی ــه  خ ــه اگ ک
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 ؟یامــا بــاالخره چــ. ادیــدر ن گــهینفــس الکــردار د نیــخواســت ا یدســت خــودم بــود دلــم مــ
ـ باالخره که با ـ پـس با . افتـاد  یچشـمم تـو چشـم خودشـو اون چلغـوز مـ       يعمـر  دی  نیهمـ  دی
ــحــاال همــه چ ــ زوی ــپ نیاز ماشــ. کــردم یتمــوم م ــما. شــدم ادهی ــد ون ــه هــا پر يجل ــاز پل  دی

ــا ــرو قــایحــاال دق. اطیــو اومــد تــو ح نییپ ــود يروب ــا د. مــن واســتاده ب ــب ــهیق دنی اش داغ  اف
از بابـک بپرسـه    نکـه یقبـل ا . پرسشـگرش گـرفتم   يچشـامو از چشـما  . بـه دلـم نشسـت    ایدن

ـ  دیحال منـو پرسـ   یبا نگران ـ   یو دل ب  نیـ آخـه دخترعمـو چـرا بـا ا    . قرارتـر کـرد   یقرارمـو ب
ـ  یام مـ  وونـه ید يدار خـت یم یکـ یبـه نعـل    یکی  دیـ نبا گـه ید ؟یچـرا نگـران حـال منـ     ؟یکن

 :التفات نکردم و گفتم شیدادم به نگران یوا م

 ؟یشناس یتا حاال م یاز ک نویا

ـ انگــار انتظـار نداشــت ا  د،یترسـ  ـ  نی ــ . مقدمــه از اون مـردك بپرســم  یقــدر ب کــرد و  یمـن من
 :گفت

 شده؟ یمگه چ. دادم حیبرات توض زویکه همه چ من

ـ   نیا از اخمـام  . کنـه  تیـ رو اذ بایشـک  ینـه محـال بـود بـذارم کسـ     . دلـم گرفـت   شیسـاده دل
 :رفت تو هم و گفتم

بـه  . ينـر  ییتـو هـم مراقـب بـاش باهـاش هرجـا      . بـده  تیـ هشدار دادم حـق نـداره باز   بهش
 .خام خورده است ریآدم ش. شه اعتماد کرد ینم یهرکس

هـم فشــار داده   ياون قــدر دنـدونامو رو . شـد  یفکـم داشـت قفــل مـ    اتیــواقع نیـ گفـتن ا  از
 .دیترس شتریب بایطفلک شک. ام از انقباضش درد گرفته بود قهیبودم که فک و شق

 ؟یچ یعنیحرفا  نیحامد؟ ا یچ یعنی

 .کنم ریاصال در توانم نبود اون مردکو براش تفس. کنارش رد شدم از

ــ  نیهمـ  مراقــب روابطــت باهــاش  شــتریب. ســتمین نیقــدر بهــت بگــم کــه مــن بهــش خـوش ب
 .باش
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 . دیکش شیکرد و دلمو به آت بغض

 .من دوستش دارم اما

صــدام در کنتــرلم باشــه  نکــهیبــدون ا. دمیــترک یداشــتم از خشــم مــ. مشــت کــردم دســتامو
 .داد زدم سرش

ـ   ؟يمگـه تـو بچـه ا    ؟يدوسـتش دار  یچـ  یعنی گـم اون چشـماتو بـازکن و درسـت      یبهـت م
کــه از اون عقلــت  هیــادیدرخواســت ز. اون مغزتــو بــه کــار بنــداز و درســت فکــر کــن. نیببــ

 ؟يریهم کمک بگ

ــو ــودم اشکاشـ ــم از گر. در آورده بـ ــدلـ ــبم. اش گرفـــت هیـ ــو در  يریـ ــه اشکشـ ــد کـ حامـ
 :تگف یهمون طور بغض. يآورد

 .اومد یاز اول هم از بابک خوشت نم تو

ـ    نه ـ ا. رفـت  یداشـت بـد م . هـر دوتـا مـون خطـر داشـت      يرو اعصـابم بـرا   دنیکشـ  یـی ال نی
 .کردم آروم و خونسرد باشم یسع

. منــو بــذار کنــار. نــدارم یمــرد احســاس خــوب نیــاصــال مــن بــه ا. یگــ یتــو درســت مــ باشــه
 .مردك کمکت کنن نیماجرا رو به عمو و زن عمو بگو تا اونا در مورد ا

 :تقال افتاد و گفت به

 .بدونه يزیچ یخواد فعال کس یبابک نم. و بابا نه مامان

کــردم نشــد و بــاز ســرش داد  یو هــر چــه ســع دیــحــرفش خــون بــه صــورتم دو دنیشــن بــا
 .زدم

ـ ماجرا رو خودتو به عمـ  اگه ـ    یکـه گفتـ   یو گفت کـرده   الیـ مـردك خ . گـم  یو گرنـه خـودم م
 .با بچه طرفه
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بـرام مهـم بـود تـا بغـض       شـتر یاش ب نـده یآ گـه یحـاال د . کـرد  ینگـام مـ   یداشت بغض بایشک
ـ  گـه ید نکـه یبـدون ا . گلو و اشک تـو چشـماش   بهـش بـزنم بـه اتـاق آقـابزرگ رفـتم        یحرف

 .رحممو فراموش کنم یب يدخترعمو نیا شهیهم يتا برا
 

ــود  اشــک ــب ــ   لیســ ای ــورتش را خ ــود ص ــه ب ــدامت؟ هــر چــه ک ــود سین ... ورق زد. کــرده ب
محــض دفتــر خــاطرات  يدیشــد ســف یامــا هــر چــه در مقابــل چشــمانش ظــاهر مــ... ورق زد

از او کـه  . ننوشـته بـود   گـر ینـه د . را تمـام کـرده بـود در حقـش     یمردانگـ . بـود  شیپسرعمو
ــ  دفتــر را بســت و ســرش . بــود تهاســت ننوشــ يگــریکــرد در فکــر و ذهــن مــرد د یگمـان م

 يبــرا. حامــد تنــگ شــده بــود    يدلــش بــرا . گذاشــت و زار زد رشیــتحر زیــم يرا رو
ــان ــفا یمهرب ــرا. شیو ص ــه هم يب ــش ک ــهیآن رگ ــرا ي ش ــدا ب ــ يخ ــد م ــد یاو بلن ــرا. ش  يب

ســرش را بلنــد کــرد و نگــاهش را بــه ســاعت گَــل . قشیآن انگشــتر عقــ يو بــرا یگوشــیباز
 یحـاال کـه سـاعت    نیامـا تـا همـ    دیـ آ یقـول داده بـود کـه مـ    . هنـوز بـود   امدهین. دوخت وارید

از صـبح تـا   . دیـ ایقـرار بـود صـبح بـه سـراغش ب     . نشـده بـود   ياز ظهر گذشته بـود از او خبـر  
ــ    نیهمـ   نیتــا همــ یدانسـت آنچــه از کـودک   یحــاال فقـط خــاطراتش را خوانـده بــود و حـاال م

از همــان . او عاشــق بــود نبــوده، یکشــش خــون کیــبســته فقــط  شیحــاال او را بــه پســرعمو
ــ . دانســت یعاشــق بــود و نمــ یکــودک شــدند  یمگــر چنــد نفــر همچــون او و حامــد عاشــق م

 :گذاشت و گفت شیپاها يفرصت را از دست بدهد؟ دستش را رو نیکه بخواهد ا

ــ گــهید ــد  یاجــازه نم ــه مــن دســتور ب ــد  ن،یدم ب ــم دســتور ب ــه دل ــت . نیب مــن حامــدو دوس
 کیــ نیمــن تــا همــ. هیــحــس چ نیــدونســتم اســم ا یمــدوســتش داشــتم و ن یاز بچگــ. دارم

 یامـا حـاال مـ    ه؟یـ شـده چ  نیکـه در مـن تـه نشـ     بیـ حـس عج  نیدونستم ا ینم شیساعت پ
 .خوام با دلم کنارش باشم یم. بدون پاهام. خوام کنارش باشم یم گهیحاال د. دونم

 ...امیباهات م منم
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ــدا ــن  يص ــه ش ــادر را ک ــار ز دیم ــایاز افک ــب شیب ــد رونی ــازه  . آم ــدر اج ــواب پ ــا ج ــر  يام ه
 .را از ذهنش زدود یحدس

 .فهمه یم بایشه، شک یکه نم گفتم

ــه ــش خــال ت ــه او نبا . شــد یدل ــود ک ــچــه شــده ب ــ دی ــفهم یم ــمت در  لچــرشیو. دی ــه س را ب
 .حرکت داد و با شتاب در را گشود و نگاه متعجبش را به پدر و مادرش دوخت

 شده؟ یچ

امــا حــاال . تظــار داشــتند او مثــل هــر روز در خــواب باشــدان. جــا خوردنــد دنشیــدو از د هــر
 یدر مقابلشـــان قـــد علـــم کـــرده بـــود و بـــا چشـــمانش کنجکـــاوش از آن دو جـــواب مـــ

 :کرد گفت یکتش را به تن م یمسعود همان طور که با درماندگ. خواست

 .برم دیاومده با شیبرام پ يکار هی. باباجون ستین يزیچ

 .اند و به نگاه نگران مادر چشم دوختچشم چرخ. قانع نشده بود نگاهش

 مامان؟ گهیراست م بابا

ــد ــتپاچه   لبخن ــل و دس ــه د  يه ــادرش را ک ــم ــاق  دی ــد اتف ــئن ش ــا یمطم رخ داده  ندیناخوش
از هرگونـه   يریجلـوگ  يشـد امـا مسـعود بـرا     دهیبـاز نگـاهش بـه سـمت پـدرش کشـ      . است
ــاق ــه  یاتف ــ يگون ــرش را بوس ــرك کــرد  دیدخت ــا را ت ــه آن ه ــا عجل ــده  بایحــاال شــک. و ب مان

نگــاه کنجکـاو دختــرش   ریـ از ز گونــهبـود و چشــمان نگـران مــادرش و او خـوب بلــد بـود چ    
 . زدیبگر

ــام ــپر   تم ــرانش س ــادر نگ ــار م ــدازظهر را در کن ــر چ  يبع ــا مگ ــرد ت ــک ــاز ز يزی ــانش  ری زب
ــا در ــد ام ــبکش ــاز  غی ــاب  کی ــرف حس ــه ح ــواه ! کلم ــش گ ــر دل ــد  یاز ســر ظه ــب داد و  یم

مبـل کنـار او نشسـته بـود      يبـود کـه سـارا دسـت از سـجاده شسـته و رو       یقیحاال دقـا ... حاال
 :گذاشت و گفت ادرم يشانه  يسرش را رو. گفت یلب ذکر م ریو ز
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ـ  حیطـور تسـب   نیشـده؟ چـرا از سـر ظهـر همـ      یچـ  مامان ـ  یم ـ   یزن  يبـرا  ؟یخـون  یو نمـاز م
 افتاده؟ یاتفاق یکس

ـ  شیبـ سـکوت سـارا باعـث شـد      اما رخ داده  یکـه اتفـاق   اوردیـ گمـان بـاور ب   نیـ بـه ا  شیاز پ
 دیـ لرز یمـ  یکمـ  ایـ مـادر کـه گو   يشـانه هـا   يسـرش را از رو . کالفـه شـده بـود    گرید. است

 :گفت تیبلند کرد و با عصبان

 ؟یکن یرو از من پنهان م یچ يمن بچه ام؟ مامان دار دیکن یفکر م چرا

سـر تـا    نیـ حـاال خانـه را از ا   نیاز سـر ظهـر تـا همـ    . طاقـت از کـف داده بـود    گـر یهم د سارا
ســرش . گفــت یبــه او مــ دیــبا. نداشــت يشــتنداریخو ينــا گــریآن ســر گــز کــرده بــود و د

 گـر یحـاال د . شـد  یخـال  بایدوخـت تـه دل شـک    بایرا که بلنـد کـرد و نگـاهش را بـه نگـاه شـک      
ــر تا    ــادر مه ــرخ م ــمان س ــود چش ــئن ب ــمطم ــر ح  يدیی ــت ب ــه ااس ــوم يادث ــاه  . ش ــاب نگ ت

امــروز صــبح او را محکــم  نیمحکــم بــود تــا همــ شــهیمــادر هم. دردمنــد مــادرش را نداشــت
 ...اما حاال. بود افتهیو مقتدر 

 شده مامان؟ یچ

 :جمله گفت کیفقط  مادر

 ...خورده ریت حامد

ــره   همــان ــات چه ــور م ــود يط ــادرش ب ــود . م ــوك ب ــه ا. در بهــت و ش ــن ــ نی ــت  ینم توانس
ــواقع ــته باشــد تی ــه او فهم . داش ــاال ک ــه ح ــن ــد چ  دهی ــه حام ــش ب ــود حس ــتیب ــه . س ــاال ک ح
 :گفت یبا بهت و درماندگ. است دهیاو رنج کش يبود حامد چقدر برا دهیفهم

 آره؟ یکن تمیاذ يخوا یم. سوباتان میدنبالم بر ادیمامان؟ حامد قراره ب یگ یم یچ

ــتــاب ن ســارا ــر گرفــت و  يو دختــرش را کــه هنــوز در شــوك حــرف هــا  اوردی ــود در ب او ب
 :گفت

 ...دعا کن مادر براش
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ـ  یدعـا کـرده بـود بـه سـخت      يکـه مـادر کنـار گوشـش زمزمـه       حاال کـه چقـدر    رفتیپـذ  یم
ــ   افتــهینــه تـازه عشـقش را   . خـت یاشـک نر . اســت افتـه یحامـد را   ریـ د داد  یبـود و اجـازه نم
ـ  نیعشق چلـه نشـ   نیا ـ امـا از آغـوش مـادر ب    خـت یاشـک نر . درد نـو شـود   کی آمـد و   رونی

 :محکم گفت

 ...ششیپ میبر

ـ     یتـه ذهـن سـارا هـم تکـان مـ       ایـ درخواسـت گو  نیا حـرف برخاسـت و    یخـورد چـرا کـه ب
 :گفت

 .زمیآماده شو عز برو

ـ  یب  یکـه تـه دلـش را سـوزن سـوزن مـ       ینشسـت و بـا اضـطراب    لچـرش یو يدل رو یسر و ب
. بازگشــت ییرایو بــاز بــه پــذ دیلبــاس پوشــ قــهیزد بــه اتــاقش رفــت و در کمتــر از پــنج دق

بــرده  یاز مــدت هــا قبــل پــ. زنــده مانــدن حامــد دعــا کــرد يدر دل بــرا دیــســارا کــه او را د
ــه ا  ــود ک ــب ــم د  نی ــرو ه ــته دل در گ ــددو ندانس ــاال . ارن ــیح ــاز ا یک ــال و   نی ــته ب دو شکس

ــرید ــس بر يگ ــنف ــه ا دهی ــود  يدر گوش ــاده ب ــ   . افت ــه راه ــا عجل ــرو داد و ب ــش را ف  یبغض
 .شدند

 ؟کجاست یبخش جراح خانم

 :نگاهش را به سارا دوخت و گفت زن

ـ یب یرو مـ  یخط رنگ اون محـو   يلبخنـد . یبـه بخـش جراحـ    یبـرو تـا برسـ    ریـ سرشـو بگ  ؟ین
 :نقش بست و گفت بایبر لبان شک

 رشته اس مگه؟  دست

 دنیرسـ  يبـرا . را گرفتنـد تـا بـه حامـد برسـند      یدر سکوت به همـراه مـادر سـر خـط رنگـ      و
ــ يخــط هــا نیــا دیــبا ایــبــه حامــد گو قــدم در ســالن . گذرانــد یو خــم را از ســر مــ چیپــر پ

ـ نما یکـ ی یکـ یآشـنا   يانتظار کـه گذاشـتند چهـره هـا     عموهـا و عمـه    شـه یمثـل هم . شـد  انی
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ــا ــگر يمهس ــایو پر انی ــو پرن س ــ  انی ــدعنق ک ــرا   هب ــرخ ب ــمان س ــان چش ــا هم ــط و  شیب خ
 دورتـر عمـو منصـور کـه طاقـت از کـف داده و کـنج در اتـاق عمـل          یو کمـ  دیکشـ  ینشان مـ 

 .کرد شیهوا صدا یشد و ب شیدلش ر. نشسته بود

 ...عموجون

و منصــور سـر بلنــد   دیـ کــه از او رو گرفتـه بــود بـه ســمتش چرخ   انیـ سـرها جــز پرن  ي همـه 
ــا د هــم  بایآرام از جــا برخاســت و دســتانش را از هــم گشــود و شــک  يبایشــک دنیــکــرد و ب

 ریــخســته اش جــا گرفــت و ز يدر آغــوش عمــو ریتــاخ یداد و بــا کمــ لچــرشیبــه و یتکــان
 :گوشش زمزمه کرد

 .دم یشه، من بهت قول م یخوب م حامد

 :داشت گفت دیکه رنگ ترد یاش را از آغوش خود جدا کرد و با نگاه برادرزاده

 عموجون؟ یمطمئن تو

 :زد و گفت شیبرا یلبخند بر لب چشمک بایشک

 .شناسمیعموجون، من پسرعمومو خوب م بله

 :ر بازگشت و گفتبه لبان منصو لبخند

 ...شه عموجون یحتما خوب م یتو بگ یوقت

ــاعت ــاعت یس ــت و س ــرید یگذش ــن گ ــ . زی ــدنش م ــاعت از آم ــه س ــاالخره   یس ــه ب ــت ک گذش
ــ ــاق عمــل ب  یجســم ب ــد را از ات ــهــوش حام ــد رونی ــود . آوردن ــت . ســراپا چشــم شــده ب تخ

ــا  يشــد و دســتش رو ریچشــمانش گذشــت اشــک او هــم ســراز  يروان کــه از جلــو قلــب ن
ــت ــش نشس ــز. آرام ــرج   ری ــرد و ت ــکر ک ــدا را ش ــب خ ــو  حیل ــورت کب ــه ص ــ دداد ب  یو زخم

ــود و چ . نگــاه نکنــد شیپســرعمو ــود از هــوش  يزیــچــرا کــه تــاب از کــف داده ب ــده ب نمان
ــرود ــه بخــش مراقبــت هــا . ب ــد و ا ژهیــو يحامــد را ب ــمنتقــل کردن وســط اشــک منصــور  نی
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پسـر سـربه هـوا    . گرفتـه بـود   هیـ خـدا هد کـم نبـود پسـرش را بـاز از     . آمـد  یدم بند نمـ  کی
 ...را شرا، پسر مهربان و مرد رتشیو خوش غ

ــه حــرف هــا  نیریســا بــتیکنــار محمــد نشســته و از غ در ــود و ب محمــد  ياســتفاده کــرده ب
ــ يدانســت کــه او بــه ضــرب گلولــه  یحــاال مــ. داد یگــوش مــ . شــده یزخمــ یقاچــاقچ کی

ــ  ســتیبا یکــه مــ يگلولــه ا. کــه بــر شــکمش نشسـته  يگلولـه ا  کــرد  یبـر ســرش اصــابت م
و جـان حامـد    سـتاده یهـا ا  یچـاقچ قا يشـده بـود و جلـو    یـی بـاالخره کبال  عقـوب ی ییاما کبال

ـ ا. را نجات داده بـود   ـ هـا را محمـد بـا اشـک و بغـض تعر      نی  کـر یگفـت کـه پ  . کـرد  یمـ  فی
ــ ــ  یب ــد را در آغــوش کش ــد  دهیجــان حام ــده بمان ــار نداشــت زن ــود و انتظ ــه ســر  . ب گفــت ک

ــ  ــر رس ــاه س ــتگ  دندیبزنگ ــه را دس ــد ریو هم ــل از ا . کردن ــت قب ــهیگف ــیع نک ــان ت یس ــخ  ری
ــ   ییبــدها يبــا همــه  یــیگفـت کــه کبال . او را از پــا در آورده سیخـالص را بــه حامــد بزنــد پل
نجـات حامـد جـانش را بـه خطـر انداختـه بـود و حـاال احتمـاال           يکه در حـق شـان کـرده بـرا    

ــ بایکحــاال شــ. کنــد يعمــرش را مــدت هــا در زنــدان ســپر  دیــبا ــا اشــک مــ یب . خــتیر یاب
ــور ا ــهیتص ــاتوان رو   نک ــور ن ــرور آن ط ــبور و مغ ــد ص ــز يحام ــش را   نیم ــد دل ــاده باش افت

 :کرد و گفت شیر

 ...نگو گهید... محمد نگو

 :مردانه گفت یرا پاك کرد و با بغض شیاشک ها محمد

 .یبچگ يهمباز ابیحامدو در. بایحامدو دوباره به ما برگردوند شک خدا

 :دوخت و گفت ژهیو يشرمنده اش را به در بسته اتاق مراقبت ها چشمان

 ...کشم محمد یخجالت م ازش

امـا محمـد   . که بـه سـمت شـان آمدنـد باعـث شـد حـرفش را ناتمـام بگـذارد          نیریو سا مادر
ــاز ــود يرنــگ نگــاه همب ــده ب ــه و دلبســتگ. اش را خوان ــوان  یرنگــ یرنــگ عالق ــود کــه بت نب

 ...دیدرخش ینگاهش م. گرفت دهیآن را ناد
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ــه د   روز ــا او را ب ــد علــم کــرد ت ــدر ق ــل پ ــبعــد صــبحانه اش را خــورده نخــورده در مقاب  دنی
ـ تواننـد بـه د   یبـود کـه تـازه بـه هـوش آمـده و مـ        دهیاز عمو منصـور شـن  . حامد ببرند  دنشی

 ســتادهیبــود کــه در مقابــل در اتــاقش ا یقیبــاالخره اصــرارش جــواب داد و حــاال دقــا. برونــد
ــود ــرد. ب ــتانش س ــود  دس ــرد شــده ب ــ . س ــود نم ــدانســت با ینگــران ب در  يچــه برخــورد دی

 دیترســ یچشــمانش افتــاده بــود مــ يعشــق از رو يحــاال کــه پــرده . مقابــل او داشــته باشــد
 رونیــپــدر و مــادر کــه از اتــاق ب. شــد یبــا او روبــرو مــ دیــامــا بــاالخره کــه با. نگــاهش کنــد

ــه او اجــازه   ــد ب ــد  يآمدن ــاق را دادن ــه ات ــه ســمت در ر لچــرشیو. ورود ب ــلا ب ــدم  ه داد و ق
ــت ــاق گذاش ــود . در ات ــه در ب ــمانش ب ــا . چش ــم تمن ــله ه ــان فاص ــد ياز هم ــاهش را خوان . نگ

و کبــود و متــورم  اهیکــه کــامال ســ یاز صــورت. نگــاهش را بــه جــزء جــزء چهــره اش دوخــت
ـ  ـ  یبود فقط آن دو ن ـ  دنشیـ کـه بـا د   یشـد و لبـان   یمـ  دهیـ خـوب د  یچراغـان  ین . دیـ خند یم

 .داد در سکوت به سمتش برود حیاو هم ترج

 دخترعمو؟ یخوب

بـر   نیریشـ  یبغضـ . بـود  دهیاو بـود کـه بـاز حـالش را پرسـ     . دیـ همـه مهـر او، دلـش تپ    نیا از
 :دلش نشست و گفت

 ؟يکار خودتو کرد آخه

ــان ــ    یلب ــد و ب ــت کــرد او هرگــز ســاکت نخواهــد مان ــه او ثاب ــه لبخنــد گشــوده شــد ب  یکــه ب
 .را تماشا نخواهد کرد یعدالت

 ات عوض شده؟ افهیچرا ق نمت،یجلوتر بب ایب

را بـه سـمت    لچـرش یکـه از شـوق سسـت شـده بـود و      یحرف او تعجب کـرد و بـا دسـتان    از
 .کرد تیاو هدا

 با خودت دخترعمو؟ يکار کرد یچ. چشماته، چشمات عوض شده آره
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ـ ا. زد و بـا شـوق نگـاهش کـرد     لبخند ـ     نی ـ  ریتفسـ  یحامـد اصـال او را بـه راحت  دایـ پ. کـرد  یم
 !چشمانش عاشق شده بود. ود حاال که عاشق شده از نگاه او پنهان نخواهد ماندب

 یگلولـه بـا مـرگ فاصـله داشـتم همـه اش بـه خـودم مـ          هیـ که همـه اش قـد    ياون لحظه ا تو
 نمت؟یبب گهیبار د هیتونم  یم یعنیگفتم 

انـداخت و سـکوت کـرد     ریـ سـرش را بـه ز  . کـرد  یاو را شـرمنده مـ   شیبا حـرف هـا   داشت
 .حامد بود که گمان غلط برده بود نیو حاال ا

ـ ا. مـن سـر قـولم هسـتم    . نکـن دخترعمـو   تیاذ خودتو ـ   يپسـرعمو  نی رحمـت   یزورگـو و ب
. نیهمـ  نمیـ خواسـت دخترعمومـو بب   یمـن فقـط دلـم مـ    . ریـ از مـن رو نگ . سر قـولش هسـت  
ـ  يحامــد پـرورده  . تـو فکــر بـد نکــن   مــن  يدخترعمــو شـه یهم يگفــتم بــرا یآقابزرگــه وقت

مــن . پــس تــو ســرتو بلنــد کــن. شســتم یمــن چشــمامو از عشــق بچگــ. دروغ نگفــتم يشــد
 .میهم دوتا دوست خوب باش يبرا ایب. عشقو تموم کردم پس دوباره سرد نشو با من

ــد کــرد  بیــعج يحــرف هــا از ــد بهــت زده ســرش را بلن ــاز از  . حام ــد ب انتظــار داشــت حام
ــ دیــعشــق بگو ــراخواســت  یامــا حــاال او م ــه   يب هــم فقــط دو دوســت و هــم خــون باشــند ن

ـ  يزیچ ـ بغـض داشـت، آمـده بـود بـه عشـقش اعتـراف کنـد منتظـر          . از آن شیب تلنگـر   کی
 زیـ همـه چ  گـر یگفـت د  یحامـد مـ   امـا حـاال  . اعتـراف کنـد   زیـ از جانب او بـود تـا بـه همـه چ    

 .میهم باش يبرا یدوستان خوب ایتمام شده و ب

ـ  دیگفت؟چه با یم دیبا چه کـرد؟ نـه بـاز آن غـرور بـه سـراغش آمـد و لـب فـرو بسـت            یم
 .و از احساسش گذشت

 .رونیب دیبر گهیلطفا د خانم

بــه اتــاق حامــد فرســتاده بــود و  یلیســب ریــبخــش بــود کــه آن هــا را ز ریــســخت گ پرســتار
ــتــر حامــد و احســاس جد عیحــاال اصــرار داشــت او هــر چــه ســر  نگــاه . را تــرك کنــد دشی

ـ  یو بغض سیخ  دیـ حـاال حامـد بـود کـه بـا ترد     . د دوخـت و باعـث بهـت او شـد    اش را به حام
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ـ    ياجــازه بدهــد پســرعمو    نکــه یانــداخت و بــدون ا   ریــ ســر بــه ز  . کــرد  ینگــاهش مـ
 :لب زمزمه کرد رینگاهش ببرد ز يقرار یبه ب یکنجکاوش پ

 ...پسرعمو خداحافظ

 بهت چشمان او اتاقش را ترك کرد انیدر م و
 
کـه پـدر و مـادرش را متعجـب کـرده بـود بـه اتـاقش پنـاه           یخانه که بازگشـت در سـکوت   به

ــه ا  ــا ب ــاعت ه ــرد و س ــب ــود اند   نی ــته ب ــر او گذش ــه ب ــدت ک ــیم ــودک. دیش ــان،یها یاز ک  ش
ــ. پــر از نشــاط شــان یو جــوان یواشــکی يهــا طنتیحامــد و شــ يو مراقبــت هــا ینوجــوان  یب

قبــر  يپــا را، آن درخــت بــرزگ شیبــایپــر مــه و ز يدشــت هــا. کــرد ادیــاراده ســوباتان را 
ـ ا... عاشـق و گـل نسـاء مظلـوم را     یدعلیـ آقابزرگ و ام ـ     ییزهـا یهـا چ  نی  ینبـود کـه بتـوان ب

ـ   . تفاوت از کنارشان گذشـت   دیـ با. شـد  یظـرفش داشـت پـر مـ    . خواسـت  یدلـش آنجـا را م
ـ     ادیـ آن قـدر  . رفـت  یبه کوهستان مـ   دهیاراده بـه سـمت کمـدش کشـ     یگذشـته کـرد کـه ب

خواهــد علــم را  یگفتــه بــود محمــد مــ هیســم. رفــت یمــ دیــبا يآر. شــد و ســاکش را بســت
ـ با. محـرم کنـد   يایـ مه  شیپاهــا يسـاکش را رو . بـود  يگـر یرفــت، سـوباتان شـکل د   یمـ  دی

ــه حرکــت در آورد ییرایرا بــه ســمت پــذ لچــرشیگذاشــت و و  شــهیپــدرش همچــون هم. ب
 . شان بود لیروز تعط رخواند و مادر هم در آشپزخانه در تدارك ناها یروزنامه م

 سوباتان؟ يبر یمنو م بابا

نگـاهش کـرد و    جیگـ  يصـورت متعجـب مسـعود کنـار رفـت و بـا لبخنـد        ياز جلـو  روزنامه
 :گفت

 باباجان؟ االن

 :نگاهش کرد و گفت مظلوم

 .االن نیبابا، هم آره
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 :گفت دنیشیاند یرا بست و نگاهش کرد و پس از لخت روزنامه

 .میخور یراه م يبابا، اصال ناهارمونو تو باشه

 :او کرد و ادامه داد يحواله  ید چشمکبع و

 !کنم؟ یتونم مامانتو راض یم نمیبرم بب حاال

ــاز هینگــاهش شــب طنتیشــ. زد يپــدرش لبخنــد طنتیشــ بــه ــود گوشینگــاه ب ــ. حامــد ب  یب
 يکنـد و بـاالخره هـم مسـعود بـا شـگردها       یحرف منتظـر بـود تـا پـدر بتوانـد مـادر را راضـ       

ــ  ــرش را راض ــود همس ــوص خ ــرد و روز یمخص ــپر   يک ــم س ــار ه ــاط را در کن ــر نش  يسراس
 .کردند

عمــو  ينگــاهش را بــه خانــه  دیروســتا رســ یخــاک يجــاده  یبــه دو راهــ لیــکــه اتومب یوقتــ
جـوالن   يبـه افسـوس ذهـنش اجـازه     . خانـه  نیـ چـه سـوت و کـور شـده بـود ا     . غفور دوخت

احســان و فرزانــه در نظــرش جــان گرفــت  يبــاالتر و خانــه  ینــداد و نگــاهش را پــر داد کمــ
او هــم  دیــچیگــل پ یتــ یتــ اطیــکــه در ح لیــاتومب. شــاد بــر لبــانش نقــش بســت يو لبخنــد

ــه  ــام ينگــاهش را از خان ــا اســتقبال گــرم مــادربزرگش   دی ــر گرفــت و ب ــه و احســان ب فرزان
ـ به ا. مواجه شد ـ ن یروحـ  ي هیـ تزک نی ـ با. داشـت  ازی ـ  دی . سـاخت  یخـود را مـ   گـر یبـار د  کی

 .پر مهرش يساخت و کجا بهتر از سوباتان و دامنه ها یم یینو يبایشک دیبا
 
 
ـ  رتیـ کـه باعـث بهـت و ح    یسـکوت . کـرد  يمظلومانـه سـپر   یهفته را در سـکوت  کی ـ  یت  یت

ـ    . گل و فرزانه شده بود ـ بـرده بودنـد چ   یحـاال آن هـا هـم پ گـم شـده    بایدر وجـود شـک   يزی
 يسـت بـرا  خوا یهفتـه سـکوت و رخـوت مـ     کیـ حـاال پـس از   . هم کـم شـده اسـت    دیشا ای

 یتــ یحاضــر و آمــاده در مقابــل تــ ورا بــه تــن کــرد  اهشیلبــاس ســ. آمــاده شــود يعــزادار
ــ    ــر دوراه ــدند و س ــارج ش ــه خ ــم از خان ــا ه ــد و ب ــر ش ــل حاض ــم  یگ ــه و س ــه فرزان و دو  هیب

ـ ا نیهمـ  ایـ گو. بـر پـا بـود    يولولـه ا  يدر آبـاد . وسـتند یپ انفریـ و خانم ک شیقلوها امـروز   نی
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ـ . بـر پـا بـود    يمسـجد کـه محشـر    اطیـ در ح. محشر اسـت  آقـابزرگ افتـاد کـه هـر سـال       ادی
 یمـ  تیـ در وسـط جمع  یمسـجد همچـون گلـ    اطیـ ح نیجـا وسـط همـ    نیمحرم همـ  دهمروز 

ــ دیدرخشــ ــد و مــردان آبــاد یو نوحــه م ــ يخوان ــا او  نهیزدنــد و ســ یدورش حلقــه م زنــان ب
ـ  یینوحه سـرا  . بـود  رهیـ بغـض بـر گلـو و اشـک بـر چشـم بـه صـف عـزادارن خ         . کردنـد  یم

ــ ــ یت ــانم ک  یت ــل و خ ــگ ــه ا   انفری ــا در گوش ــله از آن ه ــا فاص ــ يب ــ نهیس ــ  یم ــد و م  یزدن
ــا هیشـــاداب و ســـم ياز فرزانـــه . ســـتندیگر فاصـــله گرفـــت و کنـــار قبـــر  شیو دوقلوهـ

 .باعث لبخندش شد هیشاد سم غیج ياما صدا. شد رهیآقابزرگ به صف عزادارن خ

 .دینیبچه ها محمدو بب يوا

کــه همچــون پروانــه دور علــم  یتــیپرگــار عــزاداران و جمع يبــه نقطــه  دیپــر کشــ نگــاهش
شـان بـاالخره    يهـا  یبچگـ  يهمبـاز . بلـه او بـاالخره علـم را بلنـد کـرده بـود      . دنـد یچرخ یم

ســبک بــال در  يبــه قــولش وفــا کــرده بــود و علــم بــه دوش گرفتــه بــود و همچــون پرنــده ا
ـ   تیـ جمع انیم ـ . دیرقصـ  یعـزاداران م ـ تاخ یب شـمانش نشسـت و نگـاهش را    اشـک بـه چ   اری

و پرغــرور  سیخــ یرا بــه آغــوش داشــت و بــا نگــاه شیاز قُــل هــا یکــی. دوخــت هیبــه ســم
 هیمحمـد و سـم   گـر یآن سـوتر و قُـل د   یشـد کمـ   دهینگـاهش کشـ  . بـود  رهیـ به همسـرش خ 

ـ . حـال خــودش هـم مثـل آن هـا بـود     . دیـ د انیـ گر يرا در آغـوش فرزانـه    اراده دســتش  یب
بـه رقــص   زانیـ زنـان و اشــک ر  نهیعــزاداران سـ  یچـون بـاق  اش رفــت و هم نهیبـه سـمت سـ   

چشــمانش را بســت و دســتش . طاقــت از کــف داده بــود. چشــم دوخــت دایعلــم و محمــد شــ
 .قلبش گذاشت يرا رو

 ...نمانده یهمه افتاده و ساق مستان

 .دیسرك کش تیجمع انیگشوده شد و نگاهش پا برهنه به م اریاخت یب چشمانش

 ...نمانده یباغبان باق يگل برا کی
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ـ آقـابزرگ را ا  يکه بـود کـه نوحـه     نیا ـ      نی کـه بـود    نیـ خوانـد؟ ا  یگونـه بـا سـوز و گـداز م
 شیصــدا... شیصــدا. دیــکردنــد؟ بغضــش ترک یاش مــ یهمراهــ تیــخوانــد و جمع یکــه مــ

 . نفسش نفس آقابزرگ بود اصال. آقابزرگ را داشت يصدا يگرما

 ...شده دل خون یهمه گلگون شده هر بلبل صحرا

 ...نمیحس مظلوم

 ...نمیحس مظلوم

ــه ــود  ن ــف داده ب ــت از ک ــدا . طاق ــاالخره ص ــط جمع  شیب ــت و او را در وس ــرا جس ــ تی  اهیس
بــا همــان بــدن  ،یبــا همــان صــورت کبــود و زخمــ. زد یمــ نهیخوانــد و ســ یمــ. افــتیپــوش 

ـ . خورده، با همان دل شکسـته  ریت اشـکش بـه هـق هـق بـدل      . کـه خـودش شکسـته بـود     یدل
ـ بلنـد بـاال در م   يسـرو  ونمهربـان خـودش بـود کـه همچـ      يپسـرعمو . خودش بـود . شد  انی

ــ  ــود و س ــان نوحــه مــ نهیعــزاداران قــد برافراشــته ب پــوش هــم  اهیســ تیــخوانــد و جمع یزن
اصــال نگــاه . نگــاهش کــرد سیخــ یدل بــه دلــش داد و بــا چشــمان. کردنــد یاش مــ یهمراهــ

ــ از او ــر نم ــد و   یب ــاز خوان ــد ب ــروز، و حام ــت ام ــگرف ــر دو  ادی ــابزرگ را در دل ه ــانیآق  ش
 .زنده کرد

 ...نمانده یهمه افتاده و ساق مستان

 ...نمانده یباغبان باق يگل برا کی

 ...همه گل گون شده صحرا

 ...دل خون شده یبلبل هر

 ...نمیحس مظلوم

 ...نمیحس مظلوم

 وحه رو نخونده بود؟ن نیکس ا چیچند سال بود ه یدون یم
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ــ  نگــاهش ــاه خ ــه نگ ــ  سیرا ب ــت و بغض ــه دوخ ــرش را تکــان داد یفرزان ــ . س ــه ه ــه ک  چیالبت
ــس نمــ  ــه   یک ــت نوح ــد  يتوانس ــابزرگش را بخوان ــس او را    . آق ــد نف ــط حام ــه فق ــه ک البت

 .گوش فرا داد شیپسرعمو ينگفت و در سکوت به نوحه  يزیچ گرید. داشت

ــ    یســاعت ــود و اشــک م ــه صــف عــزاداران چشــم دوختــه ب ــار قبــر آقــابزرگ ب ــود کــه کن  یب
 .ختیر

 ؟يزیر یمن اشک م يبرا يباشم دار دواریتونم ام یم یعنی

 يلبخنـد بـر داشـت و بـا مهـر     . نگـاهش کـرد   یبـه سـمت او و بغضـ    دیپـر کشـ   سشیخ نگاه
 .کرد ینگاهش م یشگیهم

ــ ــتون  هی ــر تابس ــود یعص ــآره . ب ــتون  هی ــر تابس ــ ،یعص ــابزرگ رو اآق ــود و   وونی ــته ب نشس
ـ   گاریس ـ    اطیـ و مـنم تـو ح   دیکشـ  یبهمنشـو م ـ  ردهیکـردم طنـاب گـاو شـ     یداشـتم تقـال م  یت
ـ  تونســتم  یکــردم نمـ  یامـا هرچــه مـ  . اونـو بدوشــه  ادیـ ببنـدم تــا ب  یچــوب ركیـ گلـو بــه ت  یت

و بــرام گــره  نییاز پلــه هــا اومــد پــا وصــلهآقــابزرگ بــا ح ادمــهی. طنــابو درســت گــره بــزنم
ــاز کــرد و رفــت رو . زدش ــو ب ــا دقــت اون ــو  وونیــا يبعــد دوبــاره ب نشســت و گفــت حــاال ت

ـ و  اطیـ بـاز از جـاش بلنـد شـد و اومـد تـو ح      . دوباره تقال کردم امـا بـاز نشـد   . گره بزن بـار   هی
حـاال   فـت نشسـت و گ  وونیـ اونـو بـا دقـت گـره زد و بـاز بـازش کـرد و بـاز رفـت رو ا          گهید

ــره بــزنش   ــو گ ــاز اومــد ح  بــاز . ت ــو بــاز رفــت رو ا  اطیــنتونســتم و اون ب  بایشــک. وونی
ــار از ا   ــت ب ــت هش ــابزرگ اون روز هف ــآق ــو ح  وونی ــد ت ــاوم ــو ح اطی ــو از ت ــت رو  اطی رف

ـ تا من  وونیا ـ  یمـ . چطـور اون طنـابو گـره بـزنم     رمیـ بگ ادی  ادمیـ رو  یخواسـت چـ   یمـ  یدون
 بده؟ 

ــ ــرا ب شیســکوت کــرد و نفــس پــر صــدا  یلخت ــا  رونی ــاز ب ــه  یان چشــمان چراغــانداد و ب ب
 :زل زد و گفت شیدخترعمو سیچشمان خ



@donyayroman 785 

ـ     یچـ . همون مـرد هسـتم دخترعمـو    ينوه  من دسـت از   شـه یهم يبـرا  یباعـث شـد فکـر کن
احســاس تــو و  اطیــاومــدم تــو ح یعشــق مــون مــ وونیــکشــم؟ مــن اون قــدر از ا یتــالش مــ

ـ  نیا چطـور عشـقمونو بـه هـم گـره       يریـ بگ ادیـ کـردم تـا تـو     یزدم و بـاز مـ   یعشقو گره م
 . زدنو دخترعمو گره يریبگ ادیکردم تا تو  یمن اون قدر صبر م. یبزن

ــود و حتــ سیبــه نگــاه خــ ســشیخ نگــاه بــر  يتواســت کلمــه ا ینمــ یحامــد دوختــه شــده ب
 . اوردیزبان ب

ــد ــتم ق يدی ــهیگف ــو   اف ــده دخترعم ــوض ش ــد. ات ع ــفهم يدی ــد  دمی ــق ش ــد. يعاش  يدی
ـ      . يو هـم بگـو کـه دوسـتم دار    چشمات رسوات کرد؟ حاال ت . یمـون  یبگـو کـه فقـط بـا مـن م

 یاون قـدر بـه پـات مـ     یپاهـاتو وسـط بکشـ    يپـا  يروز قسم اگـه بـاز بخـوا    نیبه صاحب هم
 .ترعمودلمو درمون کن دخ. يخوا یتو هم منو م یمونم تا بگ

 .به خود داد و زبان باز کرد یذهنش تکان باالخره

دلــش . دلشــو داشــته بــاش يبــارم هــوا نیــا ایــب یدخترعموتــو داشــت يهــوا شــهیکــه هم تــو
 .دل دخترعموتو درمون کن ایتو هم ب. تاب شده یب يبدجور

جملــه از  کیــســال هــا در انتظــار . دیــخند یشــده بــود و لبــانش مــ یحامــد چراغــان چشــمان
ــو ــوا  يدخترعم ــربه ه ــزادار    شیس ــط ع ــط وس ــاال وس ــود و ح ــو ه يب ــجد از او  ياهوی مس

 .اعتراف عشق گرفته بود

 ...من بمون پسرعمو با

ـ آقـابزرگ بـود گو  . شـد  انیـ نما شیبر لب نشـاند و چـال گونـه هـا     لبخند کـه بـه او لبخنـد     ای
 .زد یم

 ...مونم دخترعمو یم

 .شد دهیکش دایمحمد ش بتیباز نگاه شان به رقص علم و ه و
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