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 خالصه قسمت اول:

 جسد کی نینفر

 

از  کسالیبرادر به اسم مهران داره که  هیآمل بود. نوزده سالش و  -دانشگاه شمال یصنعت تیریسال اول مد يدانشجو مهناز

. پدر و مادر ستیدارن و رفتار مادرشون قابل تحمل ن یکم یمهناز کوچک تره. مهناز و مهران با مادر و پدرشون اختالف سن

 جهینت یبه هم رسوندن اونها ب يشد و تالش مهناز و مهران برا يرفته رفته جد وجدا شدن  گهیاز همد یشوخ کیاونها مثل 

دن خرج در آور يو مهناز برا شهیم یکنه دست پدرشون خال یم افتیاش رو هم در هیچون مادر اونها مهر یموند. از طرف

دور زهرا  انیکه از آشنا رهیگ یم ردنرو گ یاز زن يگرده و عاقبت پرستار یخودش با کمک دوستانش زهرا و ترانه دنبال کار م

 بابلسر. ياز محله ها یکی يتو یمیباغ قد کی يبوده. تو

کردن. مهناز از روز  یم یدر واقع همه کاره تو اون خونه زندگ يراننده  کیکلفت و و  کیتنها به همراه  رزنیپ کی ظاهرا

و پس از گذشت  زنهیرو هم حدس م گهینفر د کیحضور  یو حت شهیاون باغ م يتو یبیو غر بیعج يزهایاول متوجه چ

 شده.  دیکنن ناپد یجز شوهرِ خانوم که همه فکر م ستین یکه کس هش یتو اون خونه م یماه متوجه نفر چهارم کی بایتقر

حجاب  ریمس نیا یدر ط نکهیافته و با توجه به ا یجا ختم نشد و مهناز به دنبال کشف سر مرگ دخترِ خانوم م نیبه هم هیقض

دخترِ  -دایروحِ ل دنیمثل د نندیب ینم گرانیکه د نهیرو هم بب زهایچ یتونه بعض یشه، اون م یمهناز برداشته م ياز چشم ها

 خانوم.

 یکنه و مهناز مجبور م یبه اون نم یچندان کمک هیقض نیاما ا ذارهیم ونیموضوع رو با سروش پسرِ خانوم هم در م نیا مهناز

 دوستش زهرا باز کنه. يرو برا انیجر يشه تا حدود

 یحتمدام همراه اونه.  شهیمهناز م يکه از ترم اول دلبسته  یمهناز به اسم سپهر رسول يها یاز همکالس یکیداستان  یط در

 !کنهیبهش نم یتوجه نیمهناز کوچکتر نکهیبا ا

 که مهناز تا آخر تابستون به سپهر وقت بده که خودش رو به مهناز ثابت کنه. شهیاصرار سپهر باعث م باالخره

خودش رو به اون  دایکه ل يتا پرده از راز رندیگ یم نیبه کندن زم میداستان مهناز با کمک دوستش زهرا تصم يانتها در

 .ریام یعنی دایکردن جسد نامزد ل دایجز پ ستین يزیده بردارن. و اون راز چ یخاطر به مهناز نشون م

 یخود خانوم و همسرش بودن و زمان ریام نیکه قاتل شهیو معلوم م کنهیموفق بشن راز خود به خود سر باز م نکهیقبل از ا اما

 .دهیرسه و اون رو نجات م یر مسپهر س شهیکه به جان مهناز سوءقصد م

و  دیهم به آرامش رس دایو روح ل دنیعملشون رس يخانوم و همسرش به سزا یعنیتموم شد که مهتاج  نطوریداستان ا ظاهرا

 کنن. یم دایاز نوه هاشون نداشتن اون ها رو پ يلحظه خبر نیمادربزرگ و پدربزرگ مهران و مهناز هم که تا ا
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اما مهناز از لحظه  دیرس انیبود به پا ریجسد که منظور از جسد، ام کی نینفر يجا ختم نشد. درسته ماجرا نیبه هم هیقض اما

شروع  زیتموم نشده بلکه تازه همه چ زیچ چیکه نه تنها ه شهیمتوجه م نهیب یم مارستانیب يو خودش رو تو ادیکه بهوش م يا

که مهناز  نهیقسمت خوب ماجراست و قسمت بدش ا نی. واننیب یرو نم اون گرانینه که دیب یرو م یقیشده چرا که مهناز حقا

 !ستین يزیبه نفعشه و چه چ يزیبده و بفهمه چه چ صیخوب رو از بد تشخ عینداره که وقا یاون حد شناخت

*** 

 

 یتعال بسمه

 

 اول: فصل

 پخش شد: فونیعمه از تو آ يصدا

 ؟یمهناز هنوز هست -

 و گفتم: ستادمیا فونیآ يجلو

 جون؟ نیبله شه -

 و گفت: دیکش نیه عمه

 زنم. ی. االن بازم بهش زنگ مدیبشه سع لیذل -

 گفت: يبعد هم خودش اومد دم در و با دلخور قهیاومد. دو دق یگذاشته شدن گوش يکه غرغرش به راه بود صدا یدر حال و

 !؟ادیب یبز حاج عل نیمن نگفتم باش تو خونه تا ا -

 زدم و گفتم: يخان عمو. لبخند بود، تک پسر دیسع منظورش

 !دیکن یم تیجون. چقدر خودتون و اذ نیخوبم شه -

 هم وارد کوچه شد. عمه دستش رو به کمرش زد و گفت: دیسع نیموقع ماش همون

 اومد شازده. -

 !یبز حاج عل ایشازده اس  دیکردم. معلوم نبود سع یرو مخف لبخندم

 رو به عمه گفت: يشد و با لبخند کش دار ادهیپ نیاز ماش دیسع

 که نکردم! رید -

 رو به من گفت: دیعمه رو د یعصب يچشم ها یوقت

 خوره. یاالن من و م نیبش نیبش -

 گفت: دیبشم. عمه رو به سع نیخواستم سوار ماش یم یشد. وقت دارینتونست خنده اش و نگه داره و لبخندش پد عمه

 !یبگه تند رفتبه حالت مهناز برگرده  يوا -
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 هم گردنش رو مثال به حالت مظلومانه کج کرد و گفت: دیسع

 عمه! میداشت -

 سفر قندهار! میحاال انگار که قرار بر خت،یپشتمون آب ر نیو بعد از حرکت ماش دیما رو بوس يصورت هر دو عمه

تونستم تحملش کنم.  یمن واقعا نم یدونم ول یرفت. اون رو نم نیلبخند هر دو از ب میاز کوچه خارج شد نکهیمحض ا به

 خان عمو نبود. یعنیپدرش  هیاصال شب

. هم من و هم مهران میآشنا شده بود میخانواده پدر يکرد با همه  یم يکه خونه عمه بودم و ازم پرستار يروز ستیب نیا تو

 .میشده بود یمیبا بچه هاشون صم يتا حد

 دادن. یبهش نشون نم ي، جوون تر ها مخصوصا دختر ها چندان عالقه ارو دوست داشتن دیعکس بزرگتر ها که همه سع بر

 متظاهر به تمام معنا. کیبود، پسرش  یکیو رو  ریچقدر خان عمو مرد محترم و ز هر

بهم گفته بود که اصال  نیعمه شه يدختر بزرگه  میرو باز کرد، مر راهنشیاول پ يداد و دو تا دکمه  نییرو پا نیماش شهیش

 فرستن دانشگاه! یکردم که من رو دارن با اون م یعمه و خان عمو نبودم حتما اعتراض م ریدم. اگر نمک گبهش رو ن

زدم تا رد  یخودم رو به خواب م ر،یشش هفت ساعت مس نیدادم و چشم هام و بستم بهتر بود ا هیتک یصندل یرو به پشت سرم

 بشه.

خواننده عالقه  نیا ي. هر چند که من به آهنگ هامیگوش کرده بود یعالمه آهنگ عبدالمالک هیگذشته بود و  یساعت کی

 رو باهم خفه کنم. یعبدالمالک یو عل دیخواست سع یتو اون لحظه دلم م یداشتم ول

 رو باز کردم و گفتم: چشمم

 ؟یشه صداش و کم کن یم -

 صداش و کم کرد.  یرو دراز کرد و کم دستش

روز ذهنم و مشغول کرده بود سراغم اومد. اون پرستاره  ستیب نیکه تو ا يوابم، فکرکردم بخ یچشم هام و بستم و سع دوباره

 نشد؟  دایازش پ ياثر گهیبود؟ چرا د یک

به اون صورت  گهیاز اتفاقات اون باغ بود. پام رو تکون دادم. د گاهیگاه و ب يکرد خواب ها یم تمیمدت اذ نیکه ا يزیچ تنها

 کرده بودم. دایرشته هام پنبه شده بود و دوباره اضافه وزن پ يزدم. به لطف عمه همه  یکوچولو لنگ م هی یکرد. ول یدرد نم

استراحت کنم. اگر  دیگرفتم. از پزشک نامه داشتم که با یاز کالس م یشد مرخص یرفتم آمل تا اگه م یهم داشتم م حاال

چقدر هم که واسه منِ بچه درسخون ناجور بود که از هم  .رمیبگ یدادن مجبور بودم کل ترم و مرخص یاز کالس نم یمرخص

 !فتمیهام عقب ب یترم

 ...یبرگشتم. قبل از ورود رسول مارستانیروز بهوش اومدنم تو ب به

 ...یبرگشتم. قبل از ورود رسول مارستانیروز بهوش اومدنم تو ب به

 گفت:  ییاومد داخل و رو بهم با خوشرو يپرستار
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 کشن. یراهرو، انتظارت رو م ياتاق انتها نییطبقه پا ایب یبعد از مالقات -

 با تعجب رو به ترانه گفتم:  رون،یرفت ب عیسر و

 کجاست؟ نییطبقه پا يترانه اتاق آخر راهرو -

 با لبخند گفت:  ترانه

 !يندار یاجیسردخونه، بابا تو که هنوز به اونجا احت -

 گفتم:  د،یلرز دلم

 پرستاره گفت برم اونجا؟  یواسه چ -

 که نگاهش به در بود گفت:  یزد در حال یکه هنوز لبخند م ترانه

 کدوم پرستار؟ -

 گفت:  ییدر دست داشت وارد اتاق شد و با خوش رو یکه دسته گل بزرگ یدر حال یدر اتاق رو باز کرد و رسول زهرا

 .يسالم خانوم ناصر -

که  ینخوردم. زهرا دسته گل و از سپهر گرفت و در حال یتکون چیعمال ه یول باال بشکم یکردم خودم رو کم یسع مثال

 گفت: يشد به تخت و با لبخند کینزد یتا بنا گوش بود اون رو جا به جا کرد. سپهر کم ششین

 حالتون بهتره؟ -

 و گفت: دیکشکش اومده بودن. زهرا مچ دستش رو  یبیو غر بیبود و لب هاش به لبخند عج ستادهیکنار من ا ترانه

 .میگرد یاالن بر م -

 اون پرستار بود. ریبود که ذهنم درگ نیعلتش ا یول دمیانداختم که مثال بگم خجالت کش نییرفت. سرم رو پا رونیاز اتاق ب و

 آورد: رونیسپهر من و از فکر ب يصدا

 دادم. یاالن داشتم به سواالتشون جواب م نیتا هم -

 تعجب نگاهش کردم. فورا گفت: با

 مامورها. -

 و باال دادم: ابروهام

 آهان!-

 گاه بدنش کرد و گفت: هیشه ها! دستش رو تک یرو بدم پر رو م نیدونستم به ا یتخت نشست، من م ي لبه

 و ... حرف دمیخونوادتون خجالت کش يجلو یکردم. کل یکار م یباغ چ يمن اون وقت شب جلو دنیپرس یهمه ش م -

 .دمیکش شیرو پ يخواستگار

 تو هم گره خورد و گفتم: ابروهام

 فرصت طلب! -
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 هاش رو باال آورد و گفت: دست

 نداشتم! من ..  يقصد نیعنوان چن چیمن به ه د؛یحرف و نزن نینه! ا -

 .دیخودتون و تبرئه کن نیخواست یفقط م -

 گفت: یبا لحن ترسناک هویات داده بود. بود اون جون من و نج یکردم، هر چ یانصاف یدونم ب یشد. م ساکت

 سردخونه. يری! نمیینجایتو که هنوز ا -

گرد شده  يبا چشم ها دیمتوقف شده بود و سع نیخوردم و چشم هام و باز کردم. ماش یتکون محکم دمیکه کش یغیج با

و با خنده  ختیکه کنارش بود آب ر یآب معدن ياز بطر عیو سر دیانگار خون به مغزش رس هیکرد، بعد از چند ثان ینگاهم م

 گفت:

 !ینیب یکابوس هم م یکه حت نهیسنگ نیماش يخوابت تو نقدریا یعنی -

 به لبم برسونم گفتم: نکهیآب رو ازش گرفتم و قبل از ا وانیل

 بار بود. نیاول -

جاشون بذارم! کاش زهرا به  بدبخت رو تو خواب هام ی! فقط مونده بود رسولگهید یکیهم  نیآب کردم. ا دنیشروع به نوش و

 ذهنم مشغول نشه. نقدریاونجا چه خبره که ا نمیذاشتم برم سردخونه تا بب یحرفم گوش داده بود و م

*** 

از  یبودم که جمع یساختمون انسان کیداد. نزد یمقدار نشون م هیممکن لنگ نزنم اما خب باز هم  يکردم تا جا یم یسع

به سمتم  ی) با خوشحالمی(هم اتاقرایبه سمتم برگشتن. الم رایالم غیج يبودن با صدا ستادهیا یرونیبورد ب يدخترها که جلو

 با حرص گفت: نیو نسر میرو بغل کرد گهیهم بود) هم د میکه هم شهر می(هم اتاق نیو پشت سرش هم نسر دییدو

 اومدم. یحد اقل من هم تنها نم ،يایب يخوا یم یشده چرا نگفت لیذل -

 م.شاهرود بود -

با خنده رنگ عوض  عیلبش رو به دندون گرفت و سر ستمیپدر و مادرم ن شیپ گهیکه انگار به کل فراموش کرده بود د نینسر

 کرد:

 ! پسر مجرد ندارن؟نایگذره؟ خونه عمه و ا یشاهرود خوش م یراست -

 لب گفت: ریمتعجب نگاهش کرد و ز يبا چشمها رای. المدیقاه قاه خند و

 جادوگر. -

 بعد رو به من گفت: و

و بده واسه تو رو هم انجام  تییکارت دانشجو يخوا ی. تو هم اگه ممیسلف؛ ژتونمون و شارژ کن میریم میمهناز جون ما دار -

 .میبد

 گفتم: یلبخند قدر دان با
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 .رمیبگ یخوام مرخص یبشه. م یاجیاما فکر نکنم احت ز،یممنون عز -

 گفت: دیکش یکه دستش رو م یدر حال نیخواست سوال بپرسه. نسر رایالم تا

 دم. یم حیبرات توض میبر ایب -

 ها)، رو به من گفت: ياز روح باز ریاز ماجرا خبر داشت (البته به غ يتا حد نینسر

 ؟یهست یتا ک -

 هام و باال انداختم: شونه

 .گهیساعت د کیتا  تایدونم. نها ینم -

 رو تکون داد و گفت: سرش

 دنبال کار تو. میزنم. با هم بر یپس کارمون تموم شد بهت زنگ م -

 و به نشونه نه باال بردم و در همون حال گفتم: سرم

 خواد. دوستام هستن. یممنون نم -

 گفت: نیما و رو به نسر نیب دیفرصت کنه جوابم و بده ترانه جفت پا پر نینسر نکهیقبل از ا و

 ؟يگرد یدور و بر مهناز ما م يندار قیداشم. مگه خودت رف گهیبرو د -

 هم به خنده افتادن و هر دو با هم رو به من گفتن: رایو الم نینسر

 پس فعال خدافظ. -

 . ترانه در گوشم گفت:میرو بغل کرد گهیتکون دادم و با ترانه هم د ياونها سر يبرا

 دلم برات تنگ شده بود خانوم کارآگاه. -

 و گفتم: حرف زهرا افتادم ادیو  دمیخند

 .یطور آمل نیمن هم هم -

تا بنا  شیکه با ن دمیخصمانه به پشت سرم انداخت. رد نگاهش رو دنبال کردم و زهرا رو د یو از خودش جدا کرد و نگاه من

 کنه. از ترانه جدا شدم و به سمت زهرا رفتم. یگوش باز شده داره ما رو نگاه م

 گفت: ترانه

 بودن. یارزه به بابل یبودن افتخاره، م یآمل -

 اومد و با خنده رو به ترانه گفت: رونیاز آغوشم ب زهرا

 .یبچه آمل میگ ینم یباشه بابا، به کس -

وقت ترانه ناراحت نشه. ترانه دست من و  هیرو بدونه  شی. با آرنجم به دست زهرا ضربه زدم که حد شوخدیخند زیر زیر و

 و گفت: دیکش

 .ستیجماعت خاموش یگفتن جواب بابل میاز قد -
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 چشماش گرد شد: زهرا

 !ماینداشت نی. توهيهو -

 و گفت: دیکش یباز هم جوابش رو نداد و من رو به سمت ساختمون انسان ترانه

 دنبال کار تو. میر یبعد م میساعت کالس ها رو بردار ایب -

 گفتم: یآروم يصدا با

 زهرا که بچه بابلسره! -

 :دیخند ترانه

 کشف کردم که متولد بابله. -

 و گفت: دیرو تکون دادم. زهرا کنارم رس سرم

 شاگرد اول شده ها. یرسول یراست -

 به زهرا انداختم و گفتم: زیآم نیتحس ینگاه

 !گهیکشه حقشه د ی. خب زحمت منیآفر -

 خنده. زهرا با خنده گفت: ریو زهرا به هم نگاه کردن و زدن ز ترانه

 .دنیاز زحمت کش یو کشتمثل تو که خودت  -

 زهرا زدم و گفتم: يدست به بازو با

 .گهید يشعور یب -

 به کمک نداشتم. در گوشم گفت: یاجیکمکم کرد که از پله ها باال برم. هر چند احت دیخند یکه م یدر حال ترانه

 ور. نیخواد پاس بده ا ینم یاگه هنوزم دلت رسول یراست -

 گفتم: هیخودش رو اشاره کرد. با کنا و

 دور و برت پره! یتو که مثل رسول -

 و گفت: اوردیخودش ن يام رو به رو هیاصال کنا ترانه

 شده! یچ يدیخواست. ند یم یدلم از اول رسول نمیب یکنم م یاالن که دقت م یول -

 من رو متوقف کرد: یی. تا خواستم جوابش رو بدم صدادیخودش خند و

 .يسالم خانوم ناصر -

کنم موفق  یبهم وارد شد و مخف دشیو ظاهر جد پیت دنیکه از د یجانیکردم ه يرو به جهت صدا چرخوندم. هر کار سرم

 کش اومد و گفتم: یعینشدم و لبهام به شکل ضا

 !یرسول يسالم آقا -
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انداخت. ترانه از  نییبودنش معلوم بود ثابت موند. سرش رو پا یهم عضالن راهنشیپ نیآست ریبازو هاش که از ز ينگاهم رو و

باعث نشد نگاهم  نیخودم رو جمع کردم اما ا ی. کمامیکمرم ضربه زد که باعث شد به خودم ب يپشت با دستش محکم به گود

 .رمیبگ یرو از صورت سپهر رسول

که واسم چشم و ابرو  یبود! خنده ام گرفت. ترانه در حال شیفقط تو الغر شیبیپر تر شده بود، انصافا انگار ع یکم صورتش

 اومد، خطاب به زهرا گفت: یم

 !نیزهرا اونجا رو بب يوا -

 رفتن. یساختمون انسان يجلو واریبه در و د دهیچسب يبه سمت کاغذ ها ییدست زهرا رو گرفت و دوتا و

 رو بهم گفت: سپهر

 پات بهتره؟ -

 رو تکون دادم و گفتم: سرم

 آره خدا رو شکر. -

 نشون داد و گفت: ها رو قیدست آالچ با

 م؟ینیبش -

 بندازم، سرم رو خم کردم و گفتم: نیخواستم کارم زود تر انجام بشه اما نخواستم روش و زم یکه م درسته

 .مینیبش -

 زد، گفتم: یخرده لنگ م هی. نگاهش به پام بود که میها رفت قیبه سمت آالچ ییدوتا و

 شه. یشروع م میراپوتیزیکه برم جلسات ف نجایاز ا شه،یگفتن خوبه م -

 رو تکون داد و گفت: سرش

 .يدار یداداش باحال -

 :دمیخند

 که نکرده! تتیمدت اذ نیتو ا -

 و سرش رو تکون داد: دیخند

شماره  گهیکه چرا من و اون به همد ارهیخودش نم يشدن به شما هستم و اون اصال به رو کینزد دی! من به امهیپسر جالب -

 !میداد

 . سپهر گفت:میو نشست میدیرس قی. به آالچدیباز سرخوشانه خند و

 دونم! یخانوم و نم هیخوام اگر آداب صحبت کردن با  یمعذرت م یلیخ -

 بهش نگاه کردم و اون ادامه داد: متعجب

 پدر و مادرتون رو گفتم. نیبا مادرم صحبت کردم و ... موضوع ب -
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و اون ادامه  نییخواد بگه مادرم گفته نه. سرم رو انداختم پا یهم االن م نیا میکرد ! سرش نازایپنچر شدم، ب یواقع يمعنا به

 داد:

 طور! نیمن احترام گذاشته... االن هم هم ماتیبه تصم شهیمادرم هم -

 گفت؟ یاالن چ نی... ها؟ ادمیکش یآه

 زد و گفت: یرو باال آوردم و متعجب بهش نگاه کردم لبخند پهن سرم

 وسط مانع دانشگاهه که حداقل دو سالش مونده.  نیفقط ا -

 بود! یمن حساب باز کرده بودا! خنده ام گرفت، نه که جوابم منف يرو جواب بله  يجد يجد

 گرفته باشه گفت: يانگار که انرژ دیکه لبخندم رو د سپهر

 رم؟یتونم هر وقت بخوام بهتون ... باهات تماس بگ یم -

 مشکوك به پشت سرم انداخت و گفت: ینگاه یزدم. رسول یهمچنان اسکل وار لبخند م من

 ستن؟یاونها دوستات ن -

 نیزم يدوشت زهرا بود و چادرش هم رو يگنده رو يبردار لمیف نیدورب هیکه  یپشت سرم نگاه کردم. زهرا و ترانه در حال به

 مدن.او یم ریمس نیشده دست ترانه داشتن به سمت ا چیمقواپ کروفنیم هیشد و  یم دهیکش

 :دمیما که شدن پرس کینزد

 کجا؟ -

 توقف کنن زهرا هن هن کنان جواب داد: نکهیا بدون

 سالن اجتماعات. -

 ترانه ادامه داد: و

 مونه. یم يادگاری میریبگ لمیگفت ف يتازه وارده، خانوم سرمد يمراسم معارفه دانشجوها -

 لب غر غر کردم: ری. از ما دور شدن و من زدنیبلند خند يبا صدا ییدوتا و

 ها! انیخواستن با من ب یمثال م -

 گفت: سپهر

 ندارم. ي. دانشگاه کارامینداره من ب یاگه اشکال -

 مثال شرمزده گفتم: ینگاه با

 مزاحم نشم! -

 بلند شد: عیسر

 !یچه مزاحمت -
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کنم که به خاطر وجود سپهر در کنارم کارم زودتر راه افتاد. باالخره  ی. انکار نممیبا هم هم قدم شد ییهم بلند شدم و دوتا من

باهام تماس  نیهم که نسر یشناختنش. وقت یدانشگاه و اکثرا م بالیوال میعضو ت نطوریممتاز و فعال بود و هم ياون دانشجو

 همراهمه. رگرفت تشکر کردم و گفتم که سپه

 که چقدر چرت و پرت بارم کرد! بماند

 رو به سپهر گفتم: میدیدانشگاه رس سیسرو ستگاهیا به یوقت

 زحمتت دادم، ممنون. یلیامروز خ -

 کنه گفت: یکه انگار همچنان انتظار داشت من رو همراه سپهر

 دنبالت؟ ادیم یکس -

 منتظرمه. رونیبا پسر عموم اومدم. ب -

 کمرنگ شد و گفت: لبخندش

 خودتون دو نفر! ن؟یاز شاهرود با هم اومد -

 دونستم چرا؟) گفتم: یواقعا نم ایدونم چرا دوست نداشتم در موردم فکر بد کنه(آ ینم

 ندارم به اون صورت. ينبود، مجبور شدم. وگرنه باهاش برخورد گهید یکس -

 لبهاش رو پوشون و بحث رو عوض کرد: يلبخند دوباره

 .لنتیارو س يو بذار تیگوش ياز امشب مجبور ،يحواست باشه خودت بهم اجازه داد -

سال بهش محل  هیشد خوبش کردم  نطوریشه ها! حاال که ا یرو بدم پر رو م نیدونستم به ا ی. من مدیبلند خند يبا صدا و

 ندادم.

 زنگ خورد ترانه بود. جواب دادم: میبودم که گوش دهینرس دیسع نیزدم. هنوز به ماش رونیکردم و از دانشگاه ب یخداحافظ ازش

 ه؟یچ -

 دنبال کار تو؟ میکار ندارم بر گهید نجایمن ا ییکجا ،يمهناز -

 جفتتون. نیگم ش نیبر -

 در جلو رو باز کردم و نشستم. دیو متوجه کردن سع شهیبه ش يرو قطع کردم و بعد از زدن ضربه ا یگوش و

*** 

 دوم: فصل

 يزیبدم چ رونینفسم رو بکه خواستم  نی! همیخوب يهـــوم! عجب بو دم،یهام و بستم ونفسم رو با قدرت داخل کش چشم

 یآب دیباز کردم و به توپ سف عیپر از هوام بترکه! چشم هام و سر يلپ ها بایمحکم تو شکمم جا خوش کرد و باعث شد تقر

 پام افتاده بود نگاه کردم. يراه راه که جلو

 و گفت: دیبه سمتم دوئ يا پسربچه
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 زد. ینرگس شد. از دست ریتقص د،یببخش -

 گرفتم گفتم: یکه توپ رو به سمتش م یم و در حالدو پام نشست يرو

 !ينرگس خانوم و نشونم بد نیشه ا یم -

که  یزن بزرگ دنیاز د نمیآقا پسر بب نیبه سن و سال هم يدختر بچه ا هیرو نشون داد و من که منتظر بودم  یدستش جهت با

 .ستادمیزد تعجب کردم و ا یداده بود و داشت به من لبخند م هیتک واریبه د

 نرگس زبون در آورد و به حالت شعر گفت: يشد برا یکه به شدت از من دور م یبچه در حال پسر

 .وونهینرگس د وونه،ینرگس د -

طرف  هیدستش رو  هیهم حالت زدن گرفت و بچه هه پا به فرار گذاشت. نرگس دوباره به من نگاه کرد و لبخند زد.  نرگس

 لبش گذاشت و به حالت پچ پچ گفت:

 .وونستیبچه هه د -

نشسته بودن  اطیدرح يبا فاصله جلو یحرف رو زد نگاه کردم. چند تا زن که کم نیا يجد یلیتعجب به صورتش که انگار خ با

 :دیاز زن ها رو به نرگس توپ یکیکردن.  یداشتن به ما نگاه م

 برو نرگس. برو خونه شب شده! -

 و باز به همون حالت رو به من گفت: دیبود! نرگس خندتعجب به اون زن نگاه کردم. هنوز ظهر نشده  با

 !ووننیهمه د -

بنده خدا رو  نیا یروشن نیهوا به ا ه؟یچه کار نی! خب اوانهیگفت. زنک د یراه نم یخود آگاه لب هام به لبخند باز شد. پر ب نا

 ! یکن یم تیاذ

من هم کم دارم! نرگس که لبخند من و  کننیتر شد، االن با خودشون فکر م قیها با تعجب به من نگاه کردند. لبخندم عم زن

 شد مادرجون با اخم گفت: دهیدستم از پشت کش هوی. دیبلند خند يبار با صدا نیا دید

 زنه. یوقت بهت صدمه م هیتو.  میبر ایمادر! ب يستادیا نجایا یواسه چ -

 تعجب گفتم: با

 !؟یک -

 د و گفت:جون نرگس و اشاره کر مادر

 .گهید نیا -

 برداشت و گفت: نیاز زم ی. مادرجون خم شد چوبدیخند یداد و م یما رو با انگشت نشون م یه نرگس

 . چخه.نجایچخه. برو از ا -

 باز موند. گفتم: دهنم

 چخه! یگیم ستیمادر جون آدمه ها! مرغ که ن -
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 مادر جون شکلک در آورد و از ما دور شد. مادر جون که هنوز تو صورتش اخم داشت گفت: ياخم کرد و برا نرگس

 طرفت سنگ پرتاب کرد. يدید هوی. این کشینزد -

 و در همون حال گفت: دیکش اطیدست من و گرفت و به سمت ح و

 کنه. تتیوقت ممکنه اذ هی شه. یکنده نم اطیدر ح ياز جلو ،يکه اومد روزیاز د ام؟یباهات ب يچرا من و صدا نکرد -

 لب آروم گفتم: ریشد. ز میباعث ناراحت هیواکنش ها ازجانب مادر جون و بق نیدونم چرا ا ینم

 نرفته بودم که! ییدر، جا يفقط اومدم جلو -

 رفت گفت: یکه باز به سمت آشپزخونه م یو مادر جون در حال میهم وارد خونه شد با

 داره. نیاسی. ختم آل هیبرمت خونه همسا یبعد از ظهر م -

شد.  یباز م یپشت يها نیکه پنجره اش به زم یکه برام در نظر گرفته بودن. همون اتاق یرو تکون دادم و رفتم به اتاق سرم

 شدم کامال ناخودآگاه ازش وحشت کرده بودم! دارینصفه شب ب یکه وقت یهمون

*** 

 سوم: فصل

 گفت: دیبه شکمش کش یدست نکهیبه بدنش داد و بعد از ا یکش و قوس دیسع

 ست؟یتو گشنه ت ن -

 کردم گفت: یرو باز م نیکه در ماش یحال در

 خودت بخر. يبرا چیساندو هیرو جمع کنم تو هم برو  لمیرم باال وسا یتا من م -

 شدم. صداش باعث شد قبل از بستن در سرم رو خم کنم. ادهیپ نیماش از

 .رهیگ یمبخورم. معده ام درد  چیتونم ساندو ینم -

 بدم گفت: يا گهید شنهادیخواستم پ تا

 .ییجا یرستوران میبر يایکنم تا ب یصبر م -

 هیخواستم  یو زنگ رو فشردم. م ستادمیگفتم باشه. آخه خودم هم گرسنه ام شده بود. در رو بستم و پشت در خوابگاه ا ناچارا

 مثل کتاب ها و لباس هام رو جمع کنم.  لمیوسا يسر

 افتاد. جواب دادم: میگوش يزنگ خورد. اسم مهران رو می... در حال جمع کردن لباس هام بودم که گوش

 سالم. -

 سالم! کیعل -

 مرگش هست. گفتم: هیباز  دمیدوستانه نبود. فهم لحنش

 شده مهران؟ يزیچ -

 !گهید نیاالن؟ تموم شد؟ برگرد نییکجا -
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 تعجب گفتم: با

 هام! چته تو؟  لیاالن اومدم خوابگاه واسه جمع کردن وسا نیدادم. هم یرو انجام م میمرخص يهامهران تا االن داشتم کار -

 یهم باهاتون م گهید یکی نیگفت ی. حداقل مادیازش خوشم نم یدون یاونم تنها! خودت که م ن؟یرفت دیبا سع یچ يبرا -

 اومدم.  یاومد. اصال خودم م

 سال از خودم کوچکترم! کیدادن نه برادر  یپدر و مادرم بروز م دیها رو با ینگران نیلبم پوزخند نشست. در واقع ا يرو

 گفتم: یدادم و با مهربون رونیرو ب نفسم

 کنم زود تر برگردم. یم یقربونت برم سع -

 داد که قطع کنه.  تیاز ناهار نزدم. و بعد از قول گرفتن از من رضا یحرف و

با هر دو تا دخترها  دیسع نکهی. و بعد از انییبردمشون پا یاتاق بغل يدوتا از بچه ها یکیرو جمع کردم و به کمک  لمیوسا

 داخل شهر حرکت کرد. ياز رستوران ها یکیو به سمت  میشد نیزدن سوار ماش کیت یکم

 یآب نم "کنه  یمثل در موردشون صدق م نیبود که ا ییاز اون دست آدم ها دایرو تحمل کرد، اما شد دینشه سع نکهیا نه

تا االن گندش  میسرمون نداشت يباال يبزرگتر چیمثل من و مهران بود که ه تشیمطمئنا اگر موقع "هیو گرنه شناگر قابل نهیب

 مقدار حرمت نگه داره،  هیمثل خان عمو که محترم و با صالبته باعث شده بود که هنوز هم  يدر اومده بود. اما داشتن پدر

 یکرده بود. بماند که سر ناهار هم از هر فرصت لیتبد گریباز هیبود و اون رو به  يداشتنش فقط ظاهرحرمت نگه  نیا البته

 نیکنه بنا برا بشینص یبا من لذت یکرد. اما من از اون دست دخترها نبودم که هم صحبت یچرت گفتن استفاده م يبرا

 خورد. یبه سنگ م رهاشیت

 دونم. یه ش. من مبدبخت هم خدا زده پس کل یسپهر رسول اون

استفاده کردم تا باز هم فکر کنم. به  نیاز سکوت ماش میو به مقصد شاهرود حرکت کرد مینشست نیماش يبعد از ناهار تو یوقت

 . مییسال، درست از زمان دانشجو کی نیبه اتفاقات ا ز،یهمه چ

لوند و  گهید ياز دختر ها یلیتونستم مثل خ یبود که خالصانه بهم ابراز عالقه کرد! واقعا چرا من نم یتنها کس یرسول نکهیا به

 داشتم.  یظاهر مناسب یول ییداشتم، حاال نه اونطور فضا ییبایبودم! من هم ز يمن هم امروز نکهیجذاب باشم؟ مگه نه ا

 ! یبه قول عمه بز حاج عل د،یسع نیطور ا نیکرد، هم یبه من فکر م یدونم رو چه حساب یچون م ارمیرو به حساب نم نیشاه

روح  دایروح ل يمثل ترانه بود به جا یکیمن  ياگه جا یفیمن اصال شانس ندارم. تو اتفاقات خونه خانوم شر ه؟یچ یدون یم

 اومد سراغش؛ واال! یم ریام

 ؟ياز بابات ندار یعکس -

 زد و گفت: يتعجب بهش نگاه کردم. لبخند با

 خوره. یشونزده م -سنش به پونزده تیکه نها دمشید یمیمن فقط تو دوسه تا عکس قد یسرم عمومه ول ریخ -

 زدم: يپوزخند
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 شده. يذاره. موهاش هم خاکستر یم شیتر شده. چاق تر شده. ر رهیفقط رنگ پوستش ت ه،یهمون شکل -

 و باال داد: ابروهاش

 ه؟یهمون شکل یگ ی! اون وقت مرییهمه تغ نیا -

 زدم و گفتم: يلبخند ناخواسته

 ندارم.  یدم. همراهم عکس یبهت نشون م نا،یجون ا نیخونه شه میبرس -

 زمزمه کردم: يآروم تر يبا صدا و

 !شیدید ينه چندان دور ي ندهیهم در آ دیشا -

 اون هم زمزمه کرد: و

 .دوارمیام -

 ادامه داد: يشتریب يبا انرژ و

 جون؟ نیشه یگ یم نیچرا به عمه شه یراست -

 بره تا عادت کنم. یاطالع بودم. زمان م یخب من تا االن از وجود شما ها ب -

 پررنگ تر شد: لبخندش

 پدر جون و مادر جون. مخصوصا پدر جون که بدجور حساسه. یبگ دیبه مادر و پدرش با یول -

خوره حساس  یرفت. پدر جون! بهش نم نیآورد. و لبخندم از ب یکه داشت اسم پدرجون رو م یشدم. زمان رهیخنده ش خ به

 . نیخونه عمه شه يو هم دوسه بار مارستانیهم تو ب دمش؛یباشه. من د

 حس متفاوت بهش دارم!  هیکه هر بار  نجاستیا جالب

 مهربونه! يادیکنم. پدر جون ز یرو حس م زشیاغراق آم یاز همه مهربون شتریب اما

*** 

 چهارم: فصل

 لب زمزمه کردم: ریشد و ز دهیبه سمت پنجره رفتم. نگاهم به سمت پدرجون کش ناخواسته

 کنه؟ یکار م نقدریشه ا یمرد خسته نم نیا -

 شه. یم وونهیاگه کار نکنه د -

تخت نشستم و  يبرداشتم و رو یوانیشربت داشت. ل وانیسه ل يحاو ینیدست هاش س يسمت مادرجون برگشتم که تو به

 ه داد:اون ادام

 .ارهیاصال تو خونه طاقت نم اط،یح يتو ایباغه  يتو ایسره  کیبازنشسته شده  یاز وقت -

 شوهرش تا باهم شربت بخورن. شیاتاق خارج شد و مطمئنا رفت پ از

 بود نگاه کردم. ستادهیپر انگور ا مهیتاك ن هیسا ریو ز واریبلند شدم و از پشت پنجره به پدرجون که حاال به د دوباره
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 اکتفا کردم.  يمن دست تکون داد و من به لبخند يش برا گهیکرد با دست د یم کیرو به لبهاش نزد وانیکه ل یحال در

 کی نیمثل تمام ا د،یشدم. قلبم باز هم تند تپ رهیاز داخل خونه نگاهم رو از پنجره گرفتم و به پشت سرم خ ییصدا دنیشن با

 ندارم.  شیگنجا گهیکردم د ی. آخه حس مدمیترس لیدل یمدت ب نیحس بد به قلبم هجوم آورد. مثل تمام ا یماه کل

رسوندن  یم نیقیکه حاال داشتن من رو به  یی! صداهاادیصداها از کجا م نیا نمیو بب رمیخواستم از پنجره فاصله بگ ینم یحت

 خونه هست ... ياتاق تو نینفر خارج از ا کی

 شد.  یتر م کیحظه نزدهر ل صدا

 از در ها اومد. یکیبسته شدن  يام حبس کردم. صدا نهیس يپنجره چسبوندم و نفسم رو تو ي شهیرو به ش پشتم

محکم تر کنم. حجم نفسم رو تو گلوم و  وانیدست هام رو به دور ل يبود که حلقه  نیاومد ا یکه از دستم بر م يکار تنها

 بزنم. غیج يزیچ دنیجمع کردم تا به محض د میصوت يپشت تارها

 رسه. یکردم خون به مغزم نم یشد ... حس م یم کیکه به در نزد يا هیسا

 .. دمیکش غیچشم هام و بستم و ج نمشیحس کردم االنه که بب نکهیبه محض ا و

 .دمیمنم منم مهناز! سع -

ام گذاشتم و گله مند  نهیقفسه س يحس شده بود. دستم رو رو ی. پاهام بدمید میقدم هیرو تو  دیهام و باز کردم و سع چشم

 گفتم:

 !دمیترس -

هنوز همونجا  دیتخت نشستم. سع يحسم رفتم رو یب يتاقچه و با همون پاها يدستم رو سر دادم رو يتو وانیل یآرام به

 بود: ستادهیپنجره ا کینزد

 گذاشتمش. نجایاومد که ا ادمی شیدم. دو ساعت پگر یدارم دنبالش م روزهیو جا گذاشته بودم. از د لمیموبا -

 اتاق و گفت: يتو دیبزنم. مادر جون پر ینداشتم که حرف یحال

 شما بود؟! يصدا -

اومد  کیبزنه پدرجون نزد یفرصت کنه حرف یکس نکهیپدر جون هم پشت سرش وارد شد و منتظر به ما نگاه کرد. قبل از ا و

 و رو به من گفت:

 بابا جان؟ دهیچرا رنگت پر -

 گفت: دیرو به سع مادرجون

 !يبچه رو ترسوند ؟يخبر اومد یب یواسه چ -

 پام زانو زد.  يجلو پدرجون

 یفیشر يبا خانوم و آقا میریطرف! شب آخر و درگ هیها  ياون روح باز ياومد! همه  نییپا تمیهمه ظرف نیشد که ا یچ واقعا

 بودم. دهی. بد جور ترسگهیبه طرف د
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با کلنگ مخ زنش و داغون کرد. از همه بدتر هم پشت در  مساریبعدش که ت ایو بهش چاقو زد.  دیخانوم پام و چسب یوقت

 بود. يانبار

 هام و باز کردم و گفتم: لب

 خوبم پدر جون.  -

 جون رو به من: مادر

 که. یطور بترس نیا دینداره که مهناز جان! حاال اومد و گربه بود! تو نبا دنیترس -

 تکون دادم و گفتم: یسرم رو به آرام ده؛یده ترس یش نشون م افهیهم ق دیخود سع دمید

 خوام ترسوندمتون. یحق با شماست. معذرت م -

پام  يکرد از اتاق خارج شدن. اما پدر جون هنوز هم جلو یکه هنوز مادرجون داشت سرزنشش م یدر حال دیجون و سع مادر

 کرد. ینشسته بود و داشت نگاهم م

 سرم و به چپ و راست تکون دادم و گفتم: يلبخند با

 پدر جون؟ هیچ -

 گفت: یآروم يصدا با

 به خاطر اون خونه س؟ ؟یحد بترس نیباعث شد که تا ا يزیچه چ -

 رفت: نیاز ب لبخندم

 !؟یمثال چ -

 !دمیپرس یکل -

 زدم و گفتم: یجیگ لبخند

 !گهید دمیخب ترس یاون ها که مردن! ول -

 :دیو بوس میشونیلند شد و پپاش ب يرو از

 .یبترس يزیاز چ دیکن دخترم. نبا ياعتقادت و قو -

 .دیتپ یم نی. هنوز هم قلبم سنگدمیتخت دراز کش يپلک زدم و بعد از خروج پدر جون رو یآرام به

*** 

 پنجم: فصل

 بر باال اومدن قبول نکرد. یکردم و خدا رو شکر تعارف عمه رو مبن یتشکر و خداحافظ دیاز سع نیدر خونه عمه شه يجلو

 داده بود. هیبه چهارچوب تک نهیدر هال ظاهر شد. دست به س ياز تموم شدن پله ها مهران مثل شمر جلو قبل

 گفت: هی. با کناستادمیش ا نهیبه س نهیبا خنده سرش رو تکون داد و از کنار مهران رد شد، اما من س عمه

 خوش گذشت؟! -



  

 

یاکتابخانه نودهشت کاربر انجمن نودهشتیادل آرا دشت بهشت   –جادو                               

wWw.98iA.Com ١٩ 

 گفتم:به لبخند کش اومد و  لبهام

 خسته ام. یبرو کنار. کل ایمهران ب -

 گفت: یآروم يدر رسوند و با صدا گهیتا خواستم رد بشم دستش رو به سمت د اما

 با مامان صحبت کردم. -

 رفت و منتظر بهش نگاه کردم و گفتم: نیاز ب لبخندم

 ؟یگفت یبهش چ -

 انداخت: نییو پا سرش

 خونه.  يگرد یبر نم گهیگفتم د -

 :دمیشک پرس با

 گفت؟ یاون چ -

 داشتم صدام باال نره گفتم: یکه سع ینداد. دندون هام و به هم فشردم و در حال یجواب

 گفت؟ یگم چ یم -

 آرومش گفت: يهمون صدا با

شه باهاش حرف زد. امروز ها همه ش دلتنگ خونواده  ی. بابا هم که اصال نمدیباباتون يشد. گفت لنگه  یعصبان -

ثبت  يتو و کارها ریمدت اونقدر درگ نیکه مامان کجاست! ا دمی. راستش ... اصال نفهممینشونیدونه ما ب یشه.خصوصا که م

 باشم. شتهنظر دا رینامم شده بودم که وقت نکردم مامان رو ز

 انداختم. نییهام پر از اشک شد و سرم رو پا چشم

 گفت: یچونه ام و سرم رو باال آورد و با لحن مهربون ریدستش رو گذاشت ز مهران

 هم برگردونمشون. شیدم پ یقول م -

 بغض گفتم: با

 داره؟! یارزش گهید یکن یفکر م -

 آغوش مهران فرو رفتم. يتو ادیبه زبونمون ب يبعد يکه جمله ها نیاز ا قبل

و خانواده ش رو خوشحال نگه  یکه دوست داره زندگ یداداش هیداشت.  یربونهاش، قلب مه يداداش باز يبا همه  مهران

 !ادیاز دستش بر نم يکار یداره ول

 راه انداختن! يهند لمیخواهر و برادر چه ف -

 و رو بهش سالم کنم.  میبود که باعث شد من و مهران از هم جدا بش نیدختر عمه شه میمر يصدا

 .میبا هم وارد خونه شد ییاومده بودن رو پاك کردم و سه تا مهیکه تا ن ییاشک ها عیلبم نشوندم و سر يرو يلبخند

*** 
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معلوم بود خسته  یکه حساب یرو باز کردم و نشستم. مان نیزدم در عقب ماش یکه مثال داشتم با دستم خودم و باد م یحال در

 زد و گفت: يس رو بهم لبخند

 .ییدختر دا یخسته نباش -

 دم و گفتم:ز نیشرمگ يلبخند

 به همه تون زحمت دادم. یلی. من خیشرمنده آقا مان -

 اشاره ش رو باال آورد و گفت: انگشت

 .میگرفتم امروز من و گلناز ناهار در خدمت نمی. اجازه ت رو هم از مامان شهی! قرار شد با ما راحت باشمای! نداشتسیه -

 .نیهم فرزند دوم عمه شه یبود. و مان یکت در آورد. گلنار همسر مانرو به حر نشیماش یزدم و مان یبه نشانه قدر دان يلبخند

هنوز هم  یکه مهر ماه بود ول نیبود. با ا يپام رو به بهبود تیبود. و از نظر پزشک معالجم وضع میوتراپیزیجلسه هفتم ف امروز

 و گرم بود! یهوا تابستون

در کنار خانواده عمه باعث شده بود بهشون عادت کنم. مخصوصا که بچه هاش جوون بودن و مهم تر از همه جو  یزندگ

 من وجود نداشت. کیکه تو خانوده کوچ يزیبود. چ نشونیب یمیصم

کردم  یمفکر  نیشده بود. همه ش به ا زونیلب و لوچه م آو _روستا_هفته برم خونه پدربزرگم  نیکه قرار بود آخر هم حاال

 ره. یواقعا حوصله م سر م رمردیو پ رزنیپ هیکه با 

ماجرا نگاه کنم باز هم احتمال رفتنم به  انیرفتم. اگه بخوام به پا یشکستن دلشون نبود عمرا م هیبه قول عمه اگه قض البته

 شد. یروستا پنجاه، پنجاه م

شدم  وونهیماجراهاش د يمقدار صدقه سر هیم! درسته که کن یفکر م یفیحاال که دارم به رفتنم به خونه خانوم شر نیهم مثل

 !ستیطور ن نیراز مهم برداشتم. ا هیپرده از  یول

 بودم!! دهیبود ترس رمردیو پ رزنیپ یاز هرچ نهایا ياز همه  جدا

 خواد؟ یخواد! م ینم لیشدن که دل وونهیبده؟! مهناز جان د یندم ک یواال خودم به خودم دل گرم آره

*** 

 ششم: فصل

بکشم. نگاهم رو دور اتاق چرخوندم، روز دوم  قیکردم نفس عم یاز عرق بود. دستم رو به گلوم رسوندم و سع سیتنم خ تموم

 پنجره ثابت موند. ياز حضورم تو خونه پدرجون؛ نگاهم رو

 خودم تشر زدم: به

 پنجره س! هیچته مهناز؟ اون فقط  -

. ترسم بهم غلبه کرد. ستادمیا شیقدم هیشدن ترسم پنجره رو باز کنم اما تو  برطرف يتخت بلند شدم و خواستم برا يرو از

 پرده رو کنار بزنم از اتاق خارج شدم و به سمت آشپزخونه رفتم. یحت نکهیبدون ا
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 کنن. یمهناز؟ انگار چند نفر دارن زمزمه م يشنو یم

 .دمینفس سر کش هیکه پر کرده بودم رو  یآب وانیل

 گفت؟ یدر مورد نرگس چ هیخانوم همسا ن،یاسیبعد از ظهر تو مراسم به ظاهر ختم آل  يدیشن

 کرد. تتیاذ يدیوقت د هیسمت نرگس نرو دخترم. استخون ناصافه؛  -

 گن؟ یم ایبه ک یدون یاصطالحه؟ م هیاستخون ناصاف  یدون یم

 داشتم. هیگر ي. هوارونیبزنه ب شیهام گرم شد. انگار که بخواد آت چشم

 !يشنو یزمزمه شون رو م يصدا يکه تو االن دار ییهمون ها ؟یفهم ی. منهیب یس چون اونا رو م وونهیگن نرگس د یم

 گوشم.  يرو رها کردم و دست هام و گذاشتم رو وانیل

 .دمینشن ییصدا چیفقط به چشم هام اومد و ه وانیمحکم گرفتم که شکستن ل اونقدر

 . ادیبه سمتم م مهیکه سراس دمید یرو م مادرجون

 آروم ترم. يطور نیبهش بگه ا یکیگوش هام برداره! نه.  يخواد دست هام و از رو یم

 جدا کنه تا بغلم کنه! واریخواد از د یحاال که پدرجون من رو م ی. حتدنیحاال که تمام بدنم شروع کرده به لرز یحت

 جدا کنه.گوش هام  ينخواد دست هام رو از رو یراحتم. من خوبم اگه کس من

 تو؟ یعنینرگس ....  یعنی ؟یتو هم استخون ناصاف مهناز

*** 

 خجالت زده بشم!  یموضوع نیکردم بابت چن یوقت فکر نم چیبود. ه نییخجالت سرم پا از

 :دیدست نوازشش رو به سرم کش مادرجون

 مادر؟ يبهتر -

 دن؟یمن و د یعصب يمادر جون و پدر جون تموم حالت ها یعنیبه چشم هام هجوم آورد.  اشک

 دکتر! (منظورش پدرجون بود) میبه بابات بگم بر ستیمهناز جان؟ اگه حالت خوب ن هیچ -

 رو باال آوردم و با چشم هام که حاال به خاطر اشک تار شده بودن بهش چشم دوختم. سرم

 :دیلرز صداش

 دخترم؟ یواسه چ هیگر -

 يرو یبود تا بغضم بشکنه. دست هاش و از هم باز کرد و خودم و تو آغوشش انداختم. دستش رو به آرام یجمله کاف هی نیهم

 .دیکش یموهام م

 شده؟ یچ -

 پدرجون بود که مادرجون در جوابش گفت: يصدا

 خواد. یم هیدلش گر ستین یچیه -
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بار که مامان با احساس بغلم کرده  نین بود. آخرگرفته بود. چقدر آغوش مادرجونم مهربو یلیاتاق تو سکوت فرو رفت. دلم خ و

 بود؟! یبود ک

به خاطر عشق به پدرم از خونواده  نکهیطور از ما فاصله گرفت؟ مگه نه ا نیشد که مامانم ا یرفتم. چ یمدرسه م یوقت دیشا

 غربت شده بود! یش زده بود و راه

 جواب خودم و دادم: خودم

 حسودش بود. يدوستا ریهمه ش تقص -

 آورد: رونیمهربون مادرجونم من و از فکر ب يصدا

 مهناز جان؟ يبود دهیترس یاز چ -

 و ازش فاصله گرفتم و اشکام رو پاك کردم. دمیرو داخل کش نفسم

 :مادرجون

 ... دیگفتم شا نجایا ادیب نیخواستم زنگ بزنم به شه -

 زدم: مهینصفه و ن يشد. لبخند ساکت

 .نیزنگ نزد نیکرد یکار خوب -

و  دیو بوس میشونیتخت بلند شد و پ يندارم از رو شبید يبه باز کردن ماجرا يمتوجه شد عالقه ا ینشست و وقت قهیدق ندچ

 غذام رو برداشت و برد. يدست نخورده  ینیس

 رو از کنار بالش برداشتم.  میرو به چپ و راست تکون دادم تا افکار مزاحم رو پس بزنم. گوش سرم

گرفته  یو قطعه ادب یفلسف امیمال سپهر بود. از جوك و پ هیاز دو سه تاش بق ریلبخند به لبم اومد. به غ دیجد امیپ یکل دنید با

 که ازم اجازه گرفته بود! يچند روز نیتموم ا نیدم دستش اومده بود فرستاده بود. ع یهر چ ،یتا صحبت معمول

 دادم: زنگ خورد. زهرا بود، جواب میکه خواستم جوابش رو بدم گوش نیهم

 سالم زهرا جون. -

 کشف کردم! يزیچ هیمهناز  ؟یسالم خوب -

 مرموز شده بود. من هم مثل خودش گفتم: يبه طرز خنده دار صداش

 !؟يکشف کرد يزیچه چ -

 !يزد یترسناك م ياون شب تو باغ که حرف ها ای ش؟یدیپرستاره اومد تو اتاق که فقط تو د هی یگفت ادتهی -

 گفتم: یحوصلگ یخواستم بهش فکر نکنم! با ب یسرم م ریهرا که خنکنه ز لتیخدا ذل يا

 خب؟! -

 کنه گفت: یرو مخف جانشیکرد ه یم یکه سع ییصدا با

 شماره ش رو بهت بدم؟ يخوا یکرده و کتاب خونده. م قیتحق یها وارده! کل نهیزم نیتو ا یلیکردم خ دایرو پ یکی -
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 گفتم: فورا

 .دوارمیگفتم) البته ام قیعم ی... (و بعد از نفس دمیند يزیچ گهی. بعدش هم من دامینه نه! خودم از پسش بر م -

 با اصرار گفت: زهرا

 خودم و کشتم! ی. کلمیبذار باهاش حرف بزن -

 ؟يکرد داشیحاال از کجا پ -

 مونه. یخونوادگ ياز دوستا یکیدوست  -

 کردم: اخم

 شده بودم؟! يطور نیمن ا یتو بهش گفت -

 از دوستام. یکیاسم که نبردم! گفتم  -

 هام و به هم فشردم: دندون

 البد جلو خونواده ت!  -

 :دیخند

 نه بابا محمد اونجا نبود! -

 هام گرد شد: چشم

 !!؟یدون یتو فقط محمد و جز خونواده ت م -

 منظور تو فقط اون بود. ینه ول -

 تم:لب گف ری. من هم لبخند به لب هام اومد و زدیباز خند و

 کوفت. -

 گفت: جانیاز کم شدن خنده ش باز هم با ه بعد

 بهش؟ یزن یزنگ م ؟یکن یکار م یخب چ -

 درنگ گفتم: یب

بشم. فقط ... فقط اگر  تیکنم و اذ فیو تعر زیهم همه چ گهید یکی يکار و کن. دوست ندارم باز برا نینه زهرا. خودت ا -

 . دمیهم صداش و شن دمیو د خواست بگو ... بگو من هم روح دخترشون اتییجز

 !!! خدا من و مرگ بده!ـــعیهـــ -

 !وونهیخفه شو د -

 و گفت: دیهم غش غش خند باز

 ؟يندار يکنه. منتظر تماسم باش. کار یآدم خوف م یگ یم ییهویباشه بابا، خو  -

 نه گلم. خداحافظ. -
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 خداحافظ. -

 جواب دادم: یرسول يها امیاز پ یکی يقطع تماس رو با

 پر شد! میرم گوش ؟یسالم. خوب -

 بود! دهیچسب شیگذاشتم. جوابش اومد. فکر کنم به گوش شیمثل اسکل ها دندون هام و واسه هوا به نما و

 ؟يشد داریبه! سالم خانوم خانوما! االن ب -

 م.کرد يفرو رفت و با جناب سپهر خان اس باز لمیموبا انیبود که تا موقع ناهار من سرم در م نگونهیا و

 !نم؟یهم که زنگ نزد! برم ور دل پدرجون و مادرجون بش دهیند ریبزنم! زهرا خ یبا اون حرف نزنم با ک ؟یچ خب

شد  یهم از نوشتن خسته م یکنم. مخصوصا که سپهر زرت یاطرافم دقت نم يکه به صداها نهیسرگرم شدنم ا یاقل خوب حد

 زدم. یرفت من هم چنان باهاش حرف م یزد. بدون شک اگر مادرجون بهم چشم غره نم یو زنگ م

 کنه برم ناهار. یمادرجونم داره صدام م -

 گفت: یطونیلحن ش با

 ؟يمن ناهار نخوردم تو بخور ادیدلت م -

 و گفتم: دمیخند

 .ستمیبلد ن ایلوس باز نیکارت! من از ا یبرو پ -

 :دیهم خند اون

 !میشانس ها ندار نیبله. ما از ا -

 کردم: یتصنع یاخم

 کارا بلد باشه! نیکن از ا دایپ یکیبگرد  ؟یناراحت -

 شد: يجد لحنش

 !یکن یهم تکرار م قهیهر دق اد؟یت خوشم نم کهیت نیاز ا یدون یم چیمهناز ه -

 ! و جواب دادم:نهیب یکردم. حاال انگار که من و م یدهن کج واسش

 ؟يندار يخوام برم ناهار بخورم کار یجنبه. م یکردم بابا! ب یشوخ -

 ناراحت شده بود: انگار

 نه نوش جونت. خدانگهدار. -

 خدافظ. -

 !؟یعنیزدم  يبه تماس خاتمه دادم. حرف بد و

 غذات سرد شد! ایمهناز ب -

 بلند گفتم: يجواب مادر جون با صدا در
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 .امیاالن م -

 دادم: امیسپهر پ يبرا و

 بد اخالق! يلبخند بزن تا برم ناهار بخورم آقا -

 برام شکلک لبخند زد و جواب داد : دهینرس قهیدق به

 گفتم که بخور نوش جونت خانوم خوش اخالق! -

 رفتم. رونیتخت و از اتاق ب يرو گذاشتم رو یخنده گوش با

 کجا؟ یخرک يعشوه ها نینکرده! من کجا و ا يحق کارها به

انگار  دنیمن و د يکه لبخند هازدم. پدر جون و مادر جون هم  یسر سفره ناهار لبخند م یحرکت آخرم ه نیخاطر ا به

 خوردن. یراحت شده بود و با اشتها غذاشون و م الشونیخ

 !یبه رسول دیراست چسب کیشستم که مادرجون کنارم ظاهر شد و  یناهار رو م يظرف ها داشتم

 نه؟ نیشد یمیصم یلیپسره خ نیبا ا -

 !دیپرس یسوال م يمسئله ا نیبزرگ تر ازم در مورد چن هیبار که  نیلب هام لبخند نشست، اول يرو

 همون لبخند گفتم: با

 .یمعمول يدر حد صحبت ها -

 !یگه خر خودت یزد، داره بهم م یداد م شینگاهم کرد که معن يجون طور مادر

 تا بنا گوش باز شد. ادامه داد: شمین

 ه؟یقصدش چ -

 گفتم: ينکنه، جدخودم و جمع و جور کردم تا مادرجون فکر بد  عیسر

 ازدواجه. خودش که باهاتون صحبت کرده! با مادرش هم حرف زده. -

 تکون داد و گفت: تیرو به نشونه رضا سرش

 نداره. یظاهر قشنگ ادیصحبت کردن هاتون ز نیبشه. ا يبهتره زود تر جد یول -

 نگفتم. يزیزدم و چ یشرمندگ يمثال از رو يلبخند

دلم  دیاالن با عتایحس خوب داشتم، طب هیدست چند ضربه به شونه ام زد و از آشپزخونه خارج شد. نفسم رو فوت کردم.  با

 دوست داشتم.  شتریو جو حالم رو ب یزندگ یپدر و مادرم تنگ شده باشه. البته دروغه اگه بگم اصال تنگ نشده بود ول يبرا

شروع به زنگ خوردن کرد و  میگوش یبد تر! وقت ایبگم بهتر شد  دیدونم با یرد؛ نمک رییکم جو خودم تغ هیبعد از ظهر  البته

 فالح هم ازش بپرسم. دیباشه در مورد نو ادمی د،یداد. گفتم نو یرو م دیخبر جد هی دیاسم زهرا نو

 و جواب دادم: دمیکش یقیعم نفس

 بله؟ -
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 .یگوش يسالم مهناز -

 لحظه واست... هی يد یم یگوش يدار یزهرا، زهرا به ک -

 هستم. سایسالم مهناز جان. ماه -

ترکمنه، به  هیداد که اون  صیشد تشخ یم سایبا مزه ماه يطور لهجه  نیاسم و هم ياز رو یرو فوت کردم. به راحت نفسم

لهجه رو  نیا یکه ترکمن بودن به راحت لمیدوران تحص يتو یطور دوستان نیچون گنبد و هم يبا شهر يخاطر هم جوار

 صحبت کنه. یکرد روان تر فارس یم یسع سایکمرنگ بود و ماه یلیدادم. هر چند که خ یم صیتشخ

 .میمزاحمت شد دیببخش ؟یجون خوب سایسالم ماه -

 من دلم خواست با خودت حرف بزنم. ی! زهرا با من صحبت کرد ولهیچه حرف نیا ینه خانوم -

 به زهرا نثار کردم و جواب دادم: لیاستخوش  یدلم فحش يلبم نشست و تو يرو لبخند

 ؟یبدون يدوست دار یچ -

 خطاب به زهرا گفت: انگار

 تونم تنها باشم؟ یم -

 تر شد و گفت: يجد یمکث لحنش کم هیاز چند ثان بعد

 منظورم از ما بهترونه. ؟يدیهم د يا گهید زیاز روح اون دختر چ ریبه غ -

 گفتم: یآروم يافتاد و با صدا یفیخود آگاه به تنم لرز خف نا

 .دمشید بایتقر ینه واضح! ول -

 ؟یچ مارستانیب يو بعد از ماجرا -

 و گفتم: دیدونم چرا زبونم نچرخ ینم یرو بگم ول تیخواستم واقع یم نکهیو زمزمه ها ترس برم داشت و با ا شبید يادآوری با

 نه. -

 فرستاد و گفت: رونیرو ب نفسش

با توجه به  ی! ولکهینزد تیدونم تا چه حد به واقع یزنم و نم یحرف رو م نیکه خوندم ا ییب هاکتا يمن فقط از رو -

 مهین يبرگردن تا کارها ایدن نیدوست دارن که به ا یلیرو گرفت که انسان ها بعد از مرگ خ جهینت نیشه ا یحرفات م

 یلیشه و خ یبراش راحت تر باز م ایدن نیهست که راه ارتباط با ا یخوب ياونقدر بنده  یکیتمومشون رو به سرانجام برسونن. 

 رو بده. ياجازه ا نیبه اونها چن یکه خدا به راحت ستنیدر اون حد ن گهید يها

 اخم کردم و گفتم: یحالت سوال به

 فهمم! یجان منظورت رو نم سایماه -

 رو صاف کرد و گفت: گلوش
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و از نظر دختر  ياون باغ بود يکه تو یی! توانیچون تو م یمعمول يبنده  هیسراغ  یولمعم يمهناز خانوم، اون بنده ها نیبب -

 .يفاش شدن راز مرگ همسرش بود يبرا لهیوس نیتو بهتر داست،یاون ها که اگر اشتباه نکنم زهرا گفت اسمش ل

 شک گفتم: با

 !مارستانیب يو پرستار تو -

سرد خونه  يکه تو یکه گفتم روح کسان یلیبرقرار شده بوده و سر همون دل یمدت کوتاه يتو و اون ها برا نیب یپل هیخب  -

تونه  یم یکه نرفت نیقرار بدن. و ا لهیفرصت استفاده کنن و تو رو وس نیبودن و هنوز به خاك سپرده نشده بودن خواستن از ا

نشونه باشه که اون  هیتونه  یشده پس ماز ارواح و از ما بهترون ن يخبر گهیبعد از اون د یباشه. چون گفت يندیاتفاق خوشا

 شکسته شده. يپل عبور

 که لرزشش مشهود بود گفتم: ییشد و با صدا نیهام سنگ نفس

 و کابوس هام چطور؟ -

 باشه! يکه متحمل شد یترس تو و فشار روح يتونه نشونه  یها م نیو ا يبود يبد طیخب تو تحت شرا -

 "پس اون پل بر قراره!"و نخواستم که جواب بده  ؟یبپرسم پس زمزمه ها چ نتونستم

 زدم: بیبرگردم به خودم نه یعیکردم به حالت طب یسع یقینفس عم با

کنه. درسته  ی! فقط داره تو رو آورم مستینداره! اون که خدا ن ینانیگفت؟ خودش هم به حرف هاش اطم یچ يدیمهناز نشن -

 ... شبیتو د یول یباش دهیند يزیتو چ گهیکه د نهیم امشروطه و شرطش ه رشیاما تاث ست،ین ریتاث یب

 هست من در خدمتم. يا گهیمهناز جان اگر سوال د -

 رو فوت کردم: نفسم

 . شرمنده که مزاحمت شدم.سایماه یمرس -

 کنم. پس خدا نگهدار. یخواهش م -

 زمزمه کردم: یآروم يصدا با

 خدا نگهدار. -

 گفتم؟ یرو بهش م تیواقع دیبا یطیشرا نیدر چن ایبشه. آ يجد یکه خواست رابطه ام با رسول دیچیمادر جون تو سرم پ حرف

 رو پس بزنم و به خودم گفتم: یکردم افکار منف یسع

اون موقع به  يرسما جواب بله رو بد یرسول يآروم باش مهناز، چو فردا رسد فکر فردا بکن! هر وقت قرار شد به خواستگار -

 کن.ماجرا فکر  نیا

پدر  يدور نشده بودم که صدا یخونه به باغ رفتم. هنوز قدم یفکر خودم رو قانع کردم و از اتاق خارج شدم و از در پشت نیا با

 و به پشت بوم نگاه کنم. رمیسرم باعث شد سرم رو باال بگ يجون از باال

 حفاظ بوم خم شده بود و رو به من گفت: یب يجون از لبه  پدر
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 خراب شدن. شترشونی. بنمیخوام انگور بچ یباال م ایب يراگر حالش و دا -

 به لبخند باز شد و گفتم: صورتم

 ام؟ی. از کجا بلیبا کمال م -

 به سقف اشاره کرد و گفت: دهیچسب ییدستشو به

 .میزیتا انگور ها رو توش بر اریظرف هم ب هیاز داخل خونه  يایباال ب نکهیهست. فقط قبل از ا یاون سمتش نردبون چوب -

 به باغ برگشتم و از نردبان باال رفتم. یو بعد از برداشتن لگن نسبتا بزرگ دمییرو تکون دادم و به داخل خونه دو سرم

ش. پدر جون از همون  گهیخشک بودم و پدر جون سمت د مهیسمت تاك ن نی. من ادندیچرخ یدور انگور ها م زیر يها زنبور

 و گفت:دستش رو اشاره کرد  يتو يسمت قابلمه 

 من! فقط مواظب زنبور ها باش. ای ینیچ یم شتریتو ب نمیزود باش مهناز بب -

 ذوق به سمت شاخه ها هجوم بردم و گفتم: با

 مواظبم پدرجون، مواظبم. -

شده بودن.  اهیداخل خوشه س يانگورها يدانه ها شتریکندم. ب یانگور رو م يبردم و خوشه ها یشاخه ها فرو م نیرو ب دستم

 انگور له شده صورتم رو جمع کرده بودم گفتم: یکه به خاطر لزج یالدر ح

 ن؟یها رو به وقتش جمع نکرد نیپدر جون چرا ا -

 بلند شد و گفت: گهیبره از سمت د یکار داره لذت م نیپدر بزرگ که معلوم بود از ا يصدا

خب تاك انگور پر باره و من و مادربزرگت  یکه هنوز غوره بودن. ول یزمان ی. حتمیهم جمع کرد یلی. خمیجمع کرد -

 .مینداشت دنیجا چ کیبه  یاجیاحت

سرم رو چرخوندم. در کمال تعجب نرگس رو  عیو سر دیچیکمرم پ يتو گود یفیمحکم به کمرم خورد. درد خف کیکوچ زیچ هی

 بود.  کیدست هاش چند سنگ کوچ يبود و تو ستادهیا نیزم ياز من رو يکه با فاصله چند متر دمید

 زد و گفت: یپهن لبخند

 ؟يچطور -

 و گفتم: دمیرو مال کمرم

 کمرم درد گرفت!  -

 دخترم؟ یواسه چ -

 پدرجون بود که در جوابش گفتم: يصدا نیا

 پدرجون نرگسه. ستین يزیچ -

 پدرجون با بهت گفت: و

 ؟یزن یبا نرگس حرف م ينرگس! تو دار -
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به عقب گذاشت و سرش رو به چپ و راست تکون داد و  یتر از تعجب پدرجون واکنش نرگس بود که با وحشت قدم بیعج و

 .دنیشروع کرد به دو

 زدم و گفتم: یجی. لبخند گدمید یپدرجون و م ي نهیروبه روم سر و س يخوشه ها يبود و من از البه ال ستادهیسرپا ا پدرجون

 و من... يکه! فقط گفت چطور میحرف نزد -

 ؟يبه تو بگه چطور دیچرا با -

 سرم رو خم کردم و گفتم: کالفه

 ؟يگن اعتقاد دار یکه زن ها م یپدر جون نکنه شما هم به خرافات -

 هاش و به هم فشرد و گفت: دندون

 بسه. برگرد داخل. يدیبزنه. هر چقدر چ یبیخوام که اون به نوه ام آس یمن به خرافات اعتقاد ندارم. من نم -

 گفتم: يپافشار با

 خوشه هست. یکل نجایهنوز ا یول -

 پدر جون با تحکم گفت: و

 که گفتم! نیهم -

 اومدم و به داخل خونه رفتم. نییلگن رو بردارم از نردبان پا نکهیبدون ا زونیآو يلب ها با

*** 

و تو دلم  دمیشه. با خودم سرخوشانه خند یکردم گوشم داره کر م یکرده بودم که احساس م ادیآهنگ رو ز يصدا اونقدر

 گفتم:

 بسوزه! میروزهاست که هندزفر نیهم -

 یبشن هر لحظه باز تر م نیسنگ نکهیا يمن به جا يشب بود و چشم ها مهیدو ن کینگاه انداختم، نزد میساعت گوش به

که بخوام  نیوضع بخوابم تا ا نیا دادم با یم هیکردم. ترج یم یرو همراه یحق ایمحسن  يشدن. با حالت لب، آهنگ گله 

 بشنوم و باز هم بترسم. شبیمثل د ییصداها

! اون هم نه دمید یبمونم. حد اقل اونجا فقط خواب بد م نیعمه شه شیشد پ یفرستادم. کاش م رونیرو به صورت آه ب نفسم

 هر شب!

حس کردم صدا  ی. اول خواستم اعتنا نکنم ولدمیشن ییصدا يآهنگ و شروع شدن آهنگ بعد نیفصله تموم شدن ا به

 زد. یمادرجون بود که داشت من رو صدا م يگوشم رو آزاد کردم، صدا عیآشناست. سر

اتاق مادرجون و پدرجون بذارم خشکم  رهیدستگ يکه خواستم دستم رو رو نیهال. هم يتو دمییاومدم و دو نییاز تختم پا فورا

 زد.
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از پشت  هیهمه سا نیدو نفر تو اتاق باشن. پس ا دیو االن با ستیتو خونه ن يا گهیکس دوقت شب به جز ما سه نفر  نیا

 ه؟ینشونه چ یرنگ يها شهیش

 ترسون مادرجون دوباره بلند شد: يدر فاصله گرفتم. صدا از

 .اریآب ب وانیل هیمهناز  -

 همون جا داد زدم: از

 شده؟ یچ -

 . بدو مهناز.ستیبابات حالش خوب ن -

 گفتم: یلرزون يصدا با

 تو اتاقه مادرجون؟ یک -

 مهناز! گهید ایمن و پدرجون. ب -

تونستم انجام بدم. در اتاق به شدت باز  ینم یحرکت چیرفت و ه یم نییام به سرعت باال و پا نهی. سدنیشروع کرد به لرز بدنم

آشپزخونه. من از همون جا به اتاق نگاه  يتو دیبا بهت به من نگاه کرد و بعد دو هیاومد. چند ثان رونیب مهیشد و مادرجون سراس

 شهیاون اتاق نبود. اما من از پشت ش يتو گهیکس د چیبود و ه نیینشسته بود و سرش پا تتخ يکردم که پدر جون رو یم

 وجود داره. هیکه سا دمید یبسته هنوز م يلته  يها

 و گفت: ستادیمن ا يو جلو رونیباره از اتاق اومد بآب رو به دست پدرجون داد و دو وانیجون از کنار من گذشت و ل مادر

 ؟ياوردیچرا آب ن ؟یمهناز خوب -

 پشتش آرام و قرار نداشتن.  يها هیبود که سا یرنگ ي شهیمن هنوز نگاهم به ش و

 هام و با زبون تر کردم و گفتم: لب

 دارن؟ هیاجنه سا -

 و زمزمه کرد: دیکش ینیه مادرجون

 .يدیجا. خواب بد د نیهم نیدخترم، بش نی. بشمیبسم اهللا الرحمن الرح -

 بگم: یآروم يمن رو همون جا نشوند و من فقط تونستم با صدا و

 !دمیمن اصال نخواب -

 صورت من خم شد و گفت: يمادرجون که در حال رفتن به سمت آشپزخونه بود متوقف شد و رو و

 ؟ینیب یم ي... هنوز هم ... دار ؟یچ -

 شد. انگشت اشاره ام رو باال آوردم و اتاق اون ها رو نشون دادم: سیچشمم خ نیریک زهام داغ شد و پل چشم

 اون جان. -
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المپ ها رو  يهمه  هیبرق رفت و در عرض چند ثان يها دیبه سمت کل عیقلبش گذاشت و سر يدستش رو رو مادرجون

 روشن کرد و در اتاق پدرجون رو کامل باز گذاشت. 

 در گوشم گفت: یآغوش مادرجون رو حس کردم و به آروم يدادم. گرما هیتک واریهام و بستم و سرم رو به د چشم

 .سیمال دعا نو شیپ میر یفردا م -

 .دمیحرف مادرجون خند نیدلم به ا يمن تو و

المپ  دینور شد ریسه نفر ز بلند شدم و به تختم رفتم و تا صبح هر نیزم يمقدار حالم بهتر شد از رو هیکه  قهیاز چند دق بعد

 .میدیخواب دیسف يها

مسائل  نیترن و زودتر ا یزن ها به نسبت خرافات میگ یباور کردن. حاال م عیسر نقدریجالب بود که پدرجون و مادرجون ا برام

 !؟یپدرجون چ یکنن ول یرو باور م

 :دیکش رونیکرد و از تختم ب داریروز بعد تو اوج خواب بودم که مادرجون من و به زور از خواب ب صبح

 . وقت گرفتم.سیدعا نو شیپ میپاشو زود تر صبحانه بخور بر -

 گرد شد: هویهام  چشم

 !نیجان؟! مگه دکتره که وقت گرفت -

 و گفت: دیخند مادرجون

 .يمن و زهره ترك کرده بود شبیپاشو زودتر که د -

 رفتم. رونیبلند شدم و پشت سرش ب لبم بود يکه لبخند رو یرفت و من هم درحال رونیاتاق ب از

دونم مادرجون هم به اندازه من مردد  ی. نممیبود ستادهیا یمیدر گرمابه قد يکوچه تنگ ته روستا جلو يبعد هر دو تو یساعت

 .میزد ینم یکدوم حرف چیه ینه ول ایبود 

 گفتم: آروم

 ن؟یاومد نجایتا به حال خودتون هم به ا -

 و گفت: دیجلو تر کش یرو کم شیمشک چادر

 خونه بود.  هینبود. تو  نجایرفتم. اون موقع ا ششیبار پ هیفقط  -

 و سد کردم و گفتم: شونیکیدو زن جوان از در خارج شدن. راه  نیح نیهم در

 خانوم چقدر به کارش وارده؟ نیا د،یببخش -

 گفت: گهید زن

 . خواهر من بعد از چهارده سال بچه دار شد. یلیخ -

 ناراحتشون نکرده باشم گفتم: نکهیا يکردم نتونستم پوزخند نزنم، برا يرکا هر

 !نیباش نجایخوره اهل ا یبهتون نم -
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 گفت: يحساب گفتم که مادرجون اون ها رو نشناخته بود. زن با لبخند نیا يحرف رو رو نیا

 .میبله ما از دامغان اومد -

 باال رفت و گفتم: ابروهام

 .نیم و دادکه جواب یآها! خب مرس -

 کردن و رد شدن. یاون ها خداحافظ و

و بعد از زدن چند ضربه  میقرار گرفت یمیو قد یپشت در چوب ییرفتن اون دو تا خانوم، مادر جون دستم رو گرفت و دوتا با

 .میداخل شد

 ییپارچه ها کهیبود. ت زونیاز سقف آو یبیو غر بیعج يزهایمتفاوت دوره نشسته بودن و چ يبه سر و وضع ها ییها خانوم

که مادرجون  دیچرخ یطور گردنم داشت مثل جغد م نیبودن. هم زونیکوتاه و بلند آو يبود از نخ ها يزیکه انگار داخلشون چ

 .نمیو مجبور شدم کنارش بش دیدستم رو کش

 کردم که ناخودآگاه توجه همه رو به خودم جلب کرده بودم. ینگاه م عیبه همه ضا اونقدر

 کرد.  یپچ پچ م يداشت با خانوم کنار نمادرجو

 زدم و گفتم: یآروم يبازوم بهش تنه  با

 کجاست؟ یپس اون خانومه که گفت -

 کرد و گفت: کیسرش رو به گوشم نزد مادرجون

 گه تو اون اتاقه. یخانومه م نیا -

 قسمت جدا شده بود اشاره کرد. نیاز ا ییبا سر به چهارچوب روبرو که با پتو و

 پرده رو کنار زد و به من اشاره کرد و گفت: یخانوم هی

 !یختیتو تا نظم و به هم نر ایب -

 تا بناگوش وا شد و گفتم: شمین

 نظم کجا رو ؟ -

زننم! پشت سر  یخورم م یسرم تا م زنیر یم ناینداشتن! االن ا ياجنه که بهم کار دمیبا اخم بهم نگاه کردن. د همه

 .یمادرجون بلند شدم و باهاش رفتم داخل اتاقک بغل

کتاب قطور و  هیپاهاش که جلوش دراز بود ملحفه گذاشته بود.  ينشسته بود و رو نیزم يچرده چاق رو هیخانوم س هی

 .نمیشبه پاهام نگاه کرد و گفت جلوش ب یچشم ریسرش رو بلند کنه ز نکهیدست هاش بود. بدون ا يهم تو کیکوچ

 گردش کنن. یجلوش نشستم و باز هم به چشم هام اجازه دادم که با سرخوش جانیه با

و بزرگ هم بودن که از دور  کیکوچ يمکعب ها يسر هی کیکوچ ياز اون بقچه ها ریبود. به غ رونیاز ب شتریب نجایا غلظت

 روشون نوشته شده بود. ییزهایچ هیانگار 
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 ؟يدار یمشکل -

 دستش نگاه کردم و گفتم: يگفت که! به کتاب تو بیغ نی! ايوا يا

 اون قرآنه؟ -

 که لبش رو بالفاصله گاز گرفت. خانومه چپ چپ نگاهم کرد و گفت: دمیلب مادرجون رو د يرو لبخند

 مشکلت رو بگو. -

 لبخند گفتم: با

 د؟یکن یال کتاب واسم باز م هی -

 ت:بهم نگاه کنه گف نکهیلبش نشست و بدون ا يرو يپوزخند

 ؟يخند یطور م نیهم ا يشنو یصداشون و م ای ینیب یاونها رو م یوقت -

 رو باال آورد و به من که حاال لبخندم خشک شده بود نگاه کرد و گفت: سرش

 فکر نکنم! -

 دستش. يشد سمت کتاب تو دهیشد. نگاهم کش زیاراده گوش هام ت یآب دهنم و قورت دادم. ب ناخودآگاه

 بود. زینوشته نشده بود و ورقه هاش تم يزیاون کتاب چ يقسم بخورم تو حاضرم

 زن بگه. نیا ییگو بیکرد و مطمئنم منتظر بود عکس العمل من رو راجع به غ یهم داشت بهت زده به من نگاه م مادرجون

 تونستم! یگرفت، پس من هم م یاون داشت با استفاده از موجودات اطرافش حال من رو م اگه

 م و گفتم:زد يپوزخند متقابال

 .ادیخوشم نم یمن از دهن لق -

 و گفتم: دمیدفعه خند نیبهم نگاه کرد. ا متعجب

 ؟یخودمون بمونه اوک نیب دنید یبهشون بگو هر چ -

 افتادم که بهم گفته بود به ازمابهترون بگم به مسواکش دست نزنن چون وسواسه! مساریت ادی به

 تر. دیتر شد و اخم خانومه شد قیعم لبخندم

 تشر گفت: با

 دختر! ریاون ها رو به مسخره نگ -

 تکون دادم و گفتم: یرو به مسخرگ سرم

 !دمی. ترسییوو -

 گفتم: يمثال جد یبلند شدم و با لحن عیسر

 چند مرده حالجن! نمیجلو. اونم تو روز روشن. بب انیب یکی یکیبهشون بگو  -

 رو به مادرجون گفتم: و
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 !میتلف کرد يخود یپاشو پاشو مادرمن. وقتمون رو هم ب -

 و گفت: دیدستم رو کش میدیکوچه که رس يو تو دییخارج شدم و مادرجون هم پشت سرم دو عیسر و

 ؟يکارو کرد نیا یچ يبرا -

 رو آزاد کردم و گفتم: دستم

 شدم. یم وونهیشدم! بلکه کال د ینم بهم بندازه. اون موقع نه تنها خوب يزیچ ينوشته ا ییدعا هیبود که  یکاف -

 نرگس ثابت موند. يرو بردارم نگاهم رو يکه خواستم قدم بعد نیهم

 بدم به من چشم دوخته بود. صیتونستم حسش رو تشخ یکه نم یبود و با نگاه ستادهیسر کوچه ا نرگس

 اومده! نجایدادن که اون دنبال من تا ا یرو م نانیاطم نیبدنم به من ا يسلول ها ي همه

 .میرد ش ای! نگاش نکن برنیهم تو رو بگ نیا يرو نده! فقط کم مونده جن ها نیگفتم به ا يدید -

با  یانداختم و چند قدم نییبار از حرف مادر جون ترس برم داشت و خواستم به حرفش گوش کنم. سرم رو پا نیاول يبرا

 نرگس مواجه شدم! یخال يبا جا به سر کوچه سرم رو بلند کردم که کیمادرجون همراه شدم. نزد

*** 

 پچ پچ گونه گفتم: ییرو به گوشم چسبوندم و با صدا یاتاق رو از داخل قفل کردم و گوش در

 بگم؟ یسپهر من به تو چ -

 و گفت: دیخند

 اول و آخر نداشت که! ؟يخور یچرا حرص م ،يسالم خانوم ناصر کیعل -

 فرستادم و گفتم: رونیرو با حرص ب نفسم

 ؟يکرد یبا من هماهنگ م دیپدر بزرگم آب شدم! تو نبا يخجالت جلواز  -

 کنه گفت: هیاشتباهش رو توج نکهیا يخوردم، به جا یو من چقدر حرص م دیهم خند باز

 !يکردم که تو بهم جواب مثبت بد یفکرش رو هم نم یموقع حت نی. مهناز پارسال انمیب یخوبه که شاهرود رو هم م -

 خباثت گفتم: با

 مگه من جوابم مثبته؟ -

 تر جواب داد: ثیهم خب اون

 !یحرف بزن بهیپسر غر هیبا  لیدل یفکر نکنم بابا بزرگ و داداشت اجازه بدن که ب -

 هام و جمع کردم و گفتم: لب

 نکن! ادیخب تو هم! روت و ز -

 دلبر! نمتیب ی! چهارشنبه ميدیمن و ند ادیز يچشم. تو رو -

 هام گرد شد: چشم
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 !گهید یکن یقطع م يدار یعنیدلبر!!! االن  -

 :دیبلند خند يصدا با

 ... يندار يکنه مهناز. اگه کار یسرم درد م -

 اخم گفتم: با

 باشه جناب خسته. شب خوش. -

 بازش کردم: هیمنت کش نکهیا دیفرستاد و من به ام امیپ قهیدق کیکمتر از  يقطع کردم. به فاصله  عیسر و

 .ری. شب به خینیخوب بب يخواب ها -

گه  یم طونهی! شیانیپا يصحبت ها يواسه  انیخواستن ب یهفته م نیباز موند. چه نامرد!! حاال خوبه چهارشنبه هم دهنم

 ها! یجواب بله بدم حالش و کنم تو قوط

بودم. البته  یخوشحال م عتایطب دیمثل قبل بود. و من با زیگذشته بود.و هنوز همه چ سیاون حموم و دعانو يروز از ماجرا دو

 نبود. يخدا رو شکر از زمزمه ها خبر

 هم رفت.... يامروز صبح اخم هام تو يادآوریخوب فکر کنم. اما با  يها زیکردم به چ یو سع دمیتخت دراز کش يرو

تونست کشف کنه  یشد نم یوارد م يفکر بود و مادرجون از هر در يتو یمبل نشسته بود و حساب يرو ی.... پدر جون عصبان

 ساعت تفکر خودش گفت که ماجرا از چه قراره. میکه بعد از ن نیمشکل از کجاست. تا ا

 سه روزه از زندان آزاد شده.-دو دهیو ته و توش و در آورده فهم دهیشهر د يگفت غالم رو تو یطاها م -

 پشت دست خودش زد و گفت: يجون ضربه ا مادر

 .رهیگ یم خدا مرگم، باز شرش دامن ما رو -

 گفتم: يکنجکاو با

 پدرجون؟ هیغالم ک -

 شد: بمیکه نص یحیتنها توض و

 ...ستین یمهم زیبابا جان. چ هیمیقد یدشمن هیسر  -

 ... سرم رو تکون دادم و به خودم گفتم:

 .ستین یمهم زی! خود پدرجون هم گفت چالیخ یمهناز ب -

 خودم به خودم جواب دادم: اما

 !ینیترس و استرسشون و بب ينبود پدرجون بگه! کور که -

 !زنیبر رونیب یخواستم افکار منف یهم سرم رو تکون دادم. انگار م باز

مثبتش. مثال  يسپهر. اون هم جنبه  يکردم به چهارشنبه فکر کنم. به واکنش خونواده  یرو کنار بالشم گذاشتم و سع یگوش

 که پدر و مادر مهربانم کجان! ارنیو اصال به روم ن رنیبگ لیتحو یلیمن و خ
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 شد! نیچشم هام سنگ یممکن رو تو ذهنم ساختم که متوجه نشدم ک يبغض چشم هام و به سقف دوختم و اونقدر اتفاق ها با

*** 

 لب زمزمه کردم: ری. زستادهیا شهیاما جرات برداشتن پتو رو نداشتم. مطمئنم که پشت ش ختمیر یگرما عرق م از

 ؟یلعنت ير یچرا نم -

. همه قدرتم رو جمع کردم و پتو رو از روم دمید یهم نم يا هیسا یچشم دوختم. حت شهیو به ش دمیباال کش شتریرو ب پتو

 برداشتم.

 پرده رسوندم. يتخت نشستم. آب دهنم رو قورت دادم و دستم رو به لبه  يرو

 . نمیب یم دهیچسب شهیکنم به ش یدونستم اگه پرده رو بزنم کنار صورتش رو که حس م یم

 هم ترس بهم غلبه کرد و پرده رو انداختم. نفسم رو ول کردم و گفتم: باز

 دم. یرو از دست نم يزیچ دنشی. با ندالیخ یب -

که هنوز قامتم کامال دراز کش نشده  ي! به طوردیزود سرم به بالش رس یلیگرفتم دراز بکشم. اما خ میتو همون حال تصم و

 بود.

 يپاها ي. صورتم رو به پهلو برگردوندم، من سرم رو رودهی. مطمئن بودم سرم به بالش نرسدنیم تپشروع کرد به محک قلبم

 چهارزانو شده گذاشته بودم.

 !ستیاز اون پاها ن يکه اثر دمیاز جا بلند شدم و به تخت نگاه کردم و در کمال تعجب د يخفه ا غیج با

شد  یخورد و باعث م یموهام م يبرخورد کردم. نفس هاش به باال يزیبه قدم عقب اومدم تا به در اتاق برسم، با چ قدم

 بودم. زمزمه کردم: دهی. از پشت سر بهش چسبزهیصورتم بر يرفته بودن به جلو ییهام که هوا يچتر

 مادرجون.... -

 کردم صدام رو بلند تر کنم: مادر جون.. یسع

 افتادم:  هیهم آهسته تر بود. به گر یاز قبل یکی نیا یول

 .رونیخوام برم ب یم -

سر من خم شده و با دوتا چشم  يرو دمیخواستم به سقف نگاه کنم که د یشد. با تعجب م دهیصورتم قطرات آب پاش يرو

 دنباله مواجه شدم. یدرشت و ب

 جام نشستم. مادر جون دو تا بازوم و گرفت: يو تو دمیاز ته دل کش یغیج

 !يمهناز تو که من و نصف عمر کرد -

 و شروع به نوازش موهام کرد: دیو به هق هق افتادم. من و تو بغلش کش دمیا نفس کوتاه کشت چند

 به جون بچه م افتاده؟  هیبتیچه مص نینکن مادر. ا هیجانم. گر -

 و گفت: دیآب رو به خوردم داد و خودش هم کنارم دراز کش وانیکردم سبک شدم. مادر جون ل هیخرده که گر هی
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 مونم. یم داریب نجایابخواب. من  ریبگ -

 فکر نکنم. دمیکه د یگرفتم به خواب میکردم و چشم هام رو بستم. تصم یرو تو آغوشش مخف سرم

*** 

چند شب باعث شده بودن  نیا يها یخواب یزردآلو چرخوندم. ب يدرخت ها نیو نگاهم رو ب دمیچیدور خودم پ شتریرو ب پتو

 و احساس ضعف کنم. فتهیچشم هام گود ب ریز

 باباجان سردته؟ -

 رو چرخوندم و رو به پدرجون گفتم: سرم

 دارم. يحس بهتر يطور نیا ینه، ول -

 که روش نشسته بودم رو اشاره کرد و گفت: یسنگ يپله  یخال قسمت

 اجازه هست؟ -

 جا به جا شدم و گفتم: یکم

 بفرما. -

 مقدمه گفتم: یبه سکوت گذشت، ب قهیدرختان زرد آلو. چند دق نیحرف کنارم نشست و اون هم نگاهش رو فرستاد ب یب

 !ستنین لیدل یخواب ها ب نیاتفاقات ... ا نیا -

 تعجب بهم نگاه کرد، و من ادامه دادم: با

 .ارمیازش سر در ب دیهست که من با يزیچ -

 :دیبا اخم پرس پدرجون

 ؟یمثال چ -

 گفتم: مصمم

 خونه باشه. نیا ياعضا ایخونه،  نیراز، که مربوط با ا هی -

 :دمیبازوش گذاشتم و با شک پرس يآوردم و رو رونیپتو ب ينزد، دستم رو از ال یحرف

 پدرجون؟ هیغالم ک -

 :دیخند پدرجون

 هامون بود. نیما با هم سر زم یفکر نکنم به غالم مربوط باشه ها! دشمن -

 داشتم! بیغرو  بیحس عج هیبودمش  دهیکه هنوز ند یآدم نیمن نسبت به ا اما

 بلند شد و رو به من گفت: هوی پدرجون

 رسه، مهمونات هم تو راهن.  یپاشو، پاشو باباجان برو آماده شو. االن برادرت م -

 .امیچشم. االن م -
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که  نجاستیخبر داره، و جالب ا يزیچ هیکه از  نیذارم به حساب ا یو م شییهویرفتن  نیرفت داخل خونه، و ا پدرجون

 :دیاز دهنش پر هویسرم که  يتو ادیشه، حرف مادرجون م یپدرجون هم دچار کابوس م

 !يشد يتو هم مثل پدربزرگت ضرر دیشا -

کال به  ،یمکان مشکوك باش يتو ایو  يریشوك قرار بگ هیکه تو  هیشدن واسه وقت يکه من خبر دارم، ضرر ییتا اون جا اما

 گن. یباشه م دهیکه ترس یآدم

 من داستانم کامال جداست! یدونم ول یو نم پدرجون

 مهران اومد. ایمهناز مادر ب -

و خان عمو و عمو طاها  نیپله بلند شدم و وارد خونه شدم. مهران همراه عمه شه ياز رو عیلب هام نشست و سر يرو لبخند

 .ستادمیبود. به همه سالم کردم و کنار مهران ا

 گوشم کرد و گفت: کیسرش رو نزد مهران

 ؟يکرد هیگر -

 گفتم: یآروم يصدا با

 تو اتاق؟ میبر -

 گفتم: زونیآو ي. در رو که بستم با لب و لوچه میکرد و وارد اتاقم شد یرو تکون داد و از جمع عذر خواه سرش

 !ییتو که تنها -

 خسته زد و گفت: يلبخند

 من که بهت گفتم از مامان خبر ندارم؟ -

 زده ات کنم! جانیخواستم ه یهمراه مامان و بابا وارد خونه بشه و بگه م هویبودم که توقع داشتم مهران  الیخوش خ چقدر

 زدم و به سمت لباس هام رفتم. نیشونه هام برداشتم و به زم يرو با حرص از رو پتو

 کالفه گفت: مهران

 اومد. یم دیبابا نباشه وگرنه شا یخودت گفت -

 م و در جواب مهران گفتم:رنگ شاد برداشت يروسر هی

 کنه. یذره تالشش رو هم نم هی نیهم گهیتونه تو جمع حضور داشته باشه، اون وقت د یبفهمه بدون زنش هم م هیکاف -

 رو سرم کردم و گفتم: يسر رو

 خوبم؟ -

 کرد و گفت: یاخم مهران

 !یآره، واسه رفتن تو قبر خوب -

 سمتم اومد و گفت: به
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 نظر رو بپرس. نیبنداز بعد ا نهینگاه به خودت تو آ هی شییمهناز خدا -

 سمت در رفت و گفت: به

هم به اون دو نفر فکر نکن، تا  گهیمرده ها درست نکن. د نیت هم ع افهی. تو هم زود تر آماده شو، قنامیعمو ا شیمن پ -

 .ارمشونیموقع عقدت م

 شمیلوازم آرا فیکردم و به سمت ک یاز اتاق خارج شد. پوفتوجه به حالت من  یتاسف تکون دادم و مهران ب يرو از رو سرم

 رفتم.

*** 

 هم نبود! الشیخ نیبود که انگشت هام درد گرفته بود و آقا ع دهیچیمهران انگشت هام و به هم پ اونقدر

که از  یثتوجه به ما ها مشغول بحث هاشون بودن. بح یهم ب هیمن و مهران زل زده بود و بق يبه دست ها يبا لبخند سپهر

 شد. یبه ما دو نفر مربوط م شیکی دیهر صد کلمه شا

 گوش مهران کردم و گفتم: کیرو نزد سرم

 .يدستم و شکوند -

 به سمتم برگشت و گفت: يمثال جد یاخم با

 کنم مزاحم فکرم نشو. یدارم فکر م -

 انداختم. نییسرم و پا نیعمه شه يچشم غره  دنیطرز حرف زدنش خنده ام گرفت و با د از

 کرد. یپدرش و خان عمو و عمو طاها گردش م نیاش تابلو کالفه بود و ب افهیبه سپهر انداختم که حاال ق ینگاه یچشم ریز

 اریتمام ع يبابا هی نیو مجلس رو به دست گرفت و صحبت رو شروع کرد. دمش گرم ع دیهم پدرجون به دادمون رس آخر

 شناسه! یاز پدرخودم من و م شتریلحظه حس کردم که پدرجون ب هیالزم رو انجام داد،  يصحبت ها يهمه 

 بود که پدرش با کسب اجازه از پدرجون گفت: نیکه از جانب خانواده سپهر شد ا یصحبت تنها

ت چند روز که ما شاهرود اقام دی. اگر شما موافق باشمیندار ییآشنا نجایو ا میایم رازیکه ما از ش دیانیحاج آقا شما هم در جر -

 .انیدو تاجوون به عقد هم در ب نیا میدار

 شدم و مجبور شدم به سپهر نگاه نکنم. ریراه با لبخند مادرش غافلگ نیاراده نگاهم و چرخوندم سمت سپهر که ب یب

 !؟یشه. عاشق اعتماد به نفس خودم هم هستم. که چ یقند تو دلش آب م یدونستم که کل یاز همون لحظه هم م اما

 که مهران به زبون آورد جمع ساکت شد و همه با تعجب به مهران نگاه کردن. یبا نه قاطع یول

 نپرونه! یوقت چرت هیتونستم دستش رو فشار بدم تا  یشده بود و نم نهیدست من و ول کرده بود و دست به س حاال

 رو به مهران گفت: پدرجون

 چرا باباجان؟ -

 گفت: ستیراحت ن ادیش زگفتن جمله ا يکه معلوم بود برا مهران
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 چون ... چون. -

و رو به  دمیبه روش پاش یو لبخند گرم دمینگاهم کرد. منظورش رو فهم ینیغمگ تینها یب يسمتم برگشت و با چشم ها به

 پدرجون گفتم:

 امتحانات. امیبعد از ا فتهیعقد ب خیمدت بگذره. و تار هی نیاگه شما اجازه بد -

 سرم عروس بودم. ریچقدر جلف عمل کردم، خ دمیم فهمتازه بعد از گفتن جمله ا و

 گفت: یکرده بود و مادرش هم با لبخند مهربون زیکردن. سپهر چشم هاش و ر یو مادرجون لبخند هاشون و پنهون م عمه

 مهناز جون بگه. یهر چ -

 پدر سپهر با سماجت گفت: و

 نداره از نظر شما؟ یکه اشکال تیمحرم ي غهیص هی -

 گفت: يپلک زدم و پدرجون با لبخند یخواست که من هم به آرام یم دییپدرجونم بود. پدرجون با نگاهش از من تا مخاطبش

 ان شاءهللا. یبه مبارک ،یچه اشکال -

دادم که به خاطر حضور  یم حی. بعدا براش توضدمیفرستاد و د رونیکه سپهر ب یقیهمه صلوات فرستادن. به وضوح نفس عم و

 .میرو عقب انداخت خیادرم تارنداشتن پدر وم

 يانگشتر فشیک يو از تو دیاز کنار سپهر بلند شد و به سمت من اومد. من هم به احترامش بلند شدم. صورتم رو بوس مادرش

 رو در آورد و به دستم داد.

 کردم و دوباره سر جام نشستم. يتشکر

 ما نخواستن.از  ينظر نیصحبت ها رو هم بزرگتر ها انجام دادن و کوچکتر هیبق

 پشت ساختمون. میو رفت میو مهران و سپهر از جمع جدا شد من

 .میپدر جون نشست یتخت چوب يرو

 رو به مهران گفت: يبا لحن بامزه ا سپهر

 !ایآقا مهران؟ تو مثال طرف ما بود میداشت -

 گفتم: یمعمول یبزنه من با لحن یمهران حرف نکهیقبل از ا و

 که پدر و مادرمون هم باشن. میخواست یم -

 ابروهاش و باال داد و گفت: سپهر

 آهان. خب... شرمنده. -

 تخت بلند شد و گفت: ياز رو يبا لبخند مهران

 درخت ها بار هم دارن؟ نیا -
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 یمنتظر جواب بمونه به سمت درخت ها حرکت کرد. با نگاهم دنبالش م نکهیزرد آلو اشاره کرد. و بدون ا يبه درخت ها و

 کردم.

 شه. یباورم نم -

 .دمیسمتش چرخ به

 رو به نگاهم دوخت و گفت: نگاهش

 خونه، بزرگ تر ها در مورد ما حرف بزنن. نیا يو تو میکنار هم نشسته باش نجایشه که االن ا یباورم نم -

 هاش و بست و گفت: چشم

 خوابم؟ -

 گفتم: میکرم ذات يرو از

 آره. -

 بسته گفت: يچشم ها با

 نکن. رمدایپس ب -

 و گفتم: دمیکنه! خند یهم عمل م ییایبچه م رو چه

 بخواب. یداخل. تو هم تا هر وقت خواست رمیباشه، پس من م -

 و گفت: دیمچ دستم رو چسب امیب نییتخت پا يخواستم از رو تا

 آخه! یچقدر تو دخترضد حال -

با اخم نگاهش کردم ابروهاش و باال  یو وقت دیتمام دستش رو عقب نکش یرگی! نگاهم رو مچ دستم ثابت موند. با خجان

 انداخت و گفت:

 !گهید مینامزد -

 و گفتم: دمیکش رونیدستش ب يو از تو دستم

 حد. نینه تا ا گهید یها! ول ییدونستم پررو یم -

 لبخند زد و گفت: ثیخب

 حدشه. نیکمتر نیا -

 کردم و گفتم: یاخم

 خب بسه. بحث عوض. -

 رو تکون داد و گفت: سرش

 به درس خوندن؟ یکن یشروع م یچشم. .. ک يبه رو -

 رو با زبونم تر کردم و گفتم: لبم
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 !؟ییتا چه حد پر رو یهوم؟ گفت -

 .دمیخنده. خودم هم همراهش خند ریبلند زد ز يخودش و نگه داره و با صدا نتونست

 .ستایوا -

 .میدو در جا ساکت شد هر

 دزد. -

 داد مهران بود. يصدا نیا

 .دنییو شروع کرد به سمت صدا دو دیپر نییاز تخت پا یمعطل یب سپهر

 هم پشت سرش بلند شدم. باهاش چند قدم فاصله داشتم: من

 .ادیاز بغل ساختمون م يصدا -

 ییجلو اطیح يهم از خونه در اومده بودن و تو نای. پدرجون امیدیبه سمت بغل ساختمون دو ییو دوتا دیبه سمتم چرخ سپهر

 تکوند. یبودن. مهران داشت لباسش رو م ستادهیکنار مهران ا

 :دمیمهران رو چسب يزدم بازو یکه نفس نفس م ی. در حالمیوستیو سپهر هم به جمع پ من

 شده؟! یچ -

 م نگاه کرد و گفت: دهیصورت رنگ پر به

 اون ور. دیپر وارید ياز باال دیمرغ ها بود. تا من و د يتور کینفر نزد هی -

 شد و گفت: اطیطاها وارد ح عمو

 کوچه نبود! يتو یکس -

 درون تور انداخته بود گفت: يمرغ ها يرو به رو لشیکه نور موبا یعمو در حال خان

 بوده. یحتما دله دزد بوده و به برداشتن مرغ راض -

 بعد کمر راست کرد و گفت: و

 ببره.  يزیانگار نتونسته چ -

 با خنده رو به مهران گفت: و

 چه خبره! میما فکر کرد يدیشکه تو ک ياون داد -

 هم به دفاع از خودش گفت: مهران

 مرغ و خروسه! دنیدونستم که قصدش فقط دزد یم دیمن از کجا با -

 به مهران گفتم: یآروم ییکرد. با صدا تیدوباره همه رو به داخل هدا پدرجون

 ؟يتکوند یچرا لباست و م ؟یخوب -

 زد و گفت: یچشمک
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 بزرگه مهرانت مرگ نداره. یتخت آبج تالیناغافل هولم داد. خ -

 گفتم: یتوجه به لحن شوخش با نگران یب

 ! جوون بود!؟يدیصورتش و د -

 شد گفت: یکه هم قدم با مامان سپهر داشت وارد خونه م نیشه عمه

 داخل؟ نیاینم -

 کرد گفت: یکه بازوش و از دستم خارج م یدر حال مهران

 نه بابا! سن و سال دار بود. -

 به سمتم برداشت و گفت: یوارد خونه شد. سپهر قدم نیحرف از من و سپهر فاصله گرفت و به دنبال عمه شه نیبا گفتن ا و

 ؟ینگران نقدریشده مهناز؟ چرا ا يزیچ -

 و پس زدم و با خنده گفتم: میمنف افکار

 نشو. کیبه من نزد نقدریا میستادیسرپا ا یوقت -

 مشکوك گفت: ینگاه با

 قت؟چرا اونو -

 و باال دادم و گفتم: ابروهام

 .رمیسرم و باال بگ نقدریبخوام ا رهیگ یچون گردنم درد م -

 داد گفت: یکه چهار انگشتش رو به من نشون م یو در حال دیهم سرخوشانه خند سپهر

 با دومتر فاصله دارم. گهید نقدریفقط ا -

 گفتم: ينزدم و فقط با لبخند یحرف ی! ولییدونستم نردبون دزدها یبه گفتن نبود، خودم م يازین

 نکنه صلوات. شترشیخدا ب -

 .میو بعد وارد خونه شد میدیبلند خند يبار هر دو با صدا نیا

غالم  دی... شا دیکه شا یکس شیمرد سن و سال دار! پ شیمرغ ها! پ يتور شیبود. پ رونیجسما وارد خونه شدم، فکرم ب البته

 سراغ کلو؟ ادیاشه؛ اما چرا ببه اون داشته ب یربط ایباشه! و 

*** 

 هفتم: فصل

زدند،  یذوق م يتو تینها یاش ب یشده و صورت استخوان دهیتراش يزد، موها یاش به تنش زار م يرنگ اجبار یخاک لباس

 زد: شیصدا اطیداشت. مادرش از ح یاما باز هم دست از تالش برنم

 برو. ایبکن. ب نهیدل از اون آ -
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اش  مهینامه، با آن سواد نصفه و ن نینوشتن ا يعقد مادرش در آورد. برا ي نهیرو دراز کرد و کاغذ تا شده را از پشت آ دستش

 هر چند که به او محل نگذارد. ند؟یبرود عشقش را نب نکهیشد قبل از ا یبود، مگر م دهیزحمت کش یکل

 را به پا کند. شیها نیپله نشست تا پوت نیاول يرو ساکش را بردارد نکهیآمد و قبل از ا رونیاز اتاق ب باالخره

 کرد و گفت: یشده از لباس را درون حوض خال یآب تشت خال مادرش

 داشته باشم که پا جلو بذارم. یحرف هیآقات و رو به راه کن. حداقل من  يمغازه  يدفعه که برگرد نیا -

 زند: یم یبخش تید. لبخند رضاش یو رو م ریدلش ز شیاهایاز فکر به دست آوردن دختر رو یحت

 !گهیره تا چهار ماه د ی. االن برم مامیب گهید يدفعه انگار قراره هفته  نیا یگ یم چنیجون. هم زیقربونت عز -

 زند: یلبخند م مادرش

 به خدا باشه. دتیگذره، ام یمثل برق م -

شود،  یکه تمام م نشیپوت يگذارد. کار بستن بند ها یهم م يمادرش رو يحرف ها دییتا يبرا یرا به آرام شیها پلک

 است. ستادهیسرش ا يمادرش هم آب و قرآن به دست باال

 شود. یرد م رشیبوسد و از ز یمادرش قرآن را م یشانیپ دنیدارد و بعد از بوس یبر م وانیا يرا از رو ساکش

 لرزد: یمادر از بغض م يکند. چانه  یمادرش را پاك م يگونه  يسر انگشتش رد اشک رو با

 مواظب خودت باش. -

 خندد: یدغدغه م یب

 برو؟ ایگفت ب یبه من م یبود ه یک شیپ قهی. چند دقزیعز میغالمت -

 . دیآ یم نییشود از پله ها پا یآسوده که م یکم الشیخنداند. خ یکوچک م یشوخ نیرا با هم مادرش

 پاشد.  یم نیزم يب را رونگرفته بود که مادرش آ ياز درب خانه فاصله ا هنوز

اگر او پوزخند  ینفهمد. حت یاش فقط همان نامه است، که چگونه به دست عشقش بدهد تا کس یقبل از رفتن، نگران حاال

 نثارش کند.

 راحت است. الشیمانند. خ ینا خوانده نم شیراحت است که نامه ها الشیخ یول

 .ندیب یشود که او را م دینا امماند. کم مانده است که  یرا سر گذر منتظر م یساعت

به خاطر باال رفتن چادر در هنگار راه رفتن به  دشیسف يآمد. مچ پاها یسرش انداخته بود و به سمتش م یو نازنک دیسف چادر

 آمد.. یچشم م

درنگ پشت سرش  یلب گفت وارد کوچه شد. غالم ب ریز »یشیا«شد،  کشیخواست. نزد شیبار او را از خدا نیهزارم يبرا

 و آرام به چادرش چنگ انداخت: دیوارد کوچه شد. چند قدم پشت سرش دو

 صبرکن نرگس. -

*** 
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 هشتم: فصل

 .دنتیاومده د هیعمه صف ؟یش ینم داریمهناز جان؟ مادر ب -

 چشم هام و باز کردم و به مادر جون نگاه کردم: یسخت به

 ه؟یک هیعمه صف -

 زد و گفت: يلبخند

سراغت رو گرفت گفتم زشته  هیکردم، صف دارتیماه نشسته ت، خواهر بابابزرگته. شرمنده که صبح زود ب يسالم به رو -

 نکنم. دارتیب

 تخت نشستم و گفتم: يرو

 .امیدشمنت شرمنده، االن م -

 و گفت: دیو بوس سرم

 .نمیب یدخترماهش و م یحاال عروس رمیبگ یپسرم نتونستم عروس يخوشحالم که اگر برا -

 رفت گفت: یکه سمت در م یزدم، در حال يلبخند

 .رونیب ایدون مرغ ها رو بدم تو هم ب رمیتا من م -

 يگذشت که صدا یاز رفتن مادرجون نم يا قهیبلند شدم و شروع کردم به مرتب کردن تخت. هنوز دق عیگفتم و سر يا باشه

 مادرجون اومد: يهول شده 

 مرغ و خروس ها! -

 یکه احتمال م یرزنیشدم و در رو باز کردم. پدرجون و پ دهیاراده به سمت در کش یمادرجون بود که ب يصدا يترس تو اونقدر

 .اطیح يشدن. من هم دنبالشون رفتم تو یباشه پشت به من داشتن از خونه خارج م هیدادم عمه صف

 دستش زد و گفت: که هنوز متوجه من نشده بود پشت هیباعث شد دهنم باز بمونه، عمه صف دمید یکه م يزیچ

 ها تلف شدن! یوونیح -

 به هم انداختن. يدار یشدم. مادرجون و پدرجون نگاه معن کینزد یافتاده بودن؛ کم يور هیشون  همه

 جابجا کرد و گفت: شینیب يرو رو نکشیع دنمیبا د هیصف عمه

 عمه جان؟ یبه به، عروس امشب. خوب -

. عمه رو به مادرجون که داشت با میرو بغل کرد گهیشوك زده شده بودم که بدون لبخند به سمت عمه رفتم و هم د اونقدر

 کرد گفت: یحسرت به جوجه هاش نگاه م

 بودن! یهم سم دیبوده، شا یفیکث یختیر یکه براشون م یی. حتما تو دون هایخواد خودت و ناراحت کن یحاال نم -

 فکر کردن گفتم: بدون

 باشه! ختهیاز قصد براشون سم ر یکیهم  دیشا -
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کردن. عمه رشته  یفکر م شبیمشکوك نگاهم کرد و در جا ابروهاش رفتن باال، مطمئنا اون ها هم داشتن به د پدرجون

 افکارم و پاره کرد:

 داره! یزبون بسته ها دشمن نیبا ا ینه بابا، آخه ک -

 :دیدستم و گرفت و به سمت خونه کش و

 عروس خانوم. نمیکن بب فیاز بابا و مامانت تعر میبر ایب -

 شن. یم وونهی. عروس ها دیش یم وونهید ،یعروس نش -

. نگاهش ترسون بود. مادرجون از جاش میبود نگاه کرد ستادهیکوچه ا يتو اط،یچهار نفر به نرگس که با فاصله از در ح هر

و ببنده که نرگس  اطیبه سمت در رفت و خواست در ح یمه قدمنرگس رو دك نکرد اما ع شهینخورد و بر خالف هم یتکون

 گفت:

 دوست داره. دیقشنگه. اون لباس سف دی. لباس سفنیلباس عروس نپوش -

 اومد: ینرگس م يشد، صدا دهیدر رو بست. نگاهم به سمت پدرجون کش عمه

 برن.  ی. عروسا رو مدنیعروسا خوشگلن. عروسا سف -

 فهمه. نرگس هم عروسه. من هم عروسم. یکه خوشگل باشه. لرز کردم. نرگس م ی! عروسننیب یها اون ها رو م عروس

 شد مادر؟ یخدا مرگم، چ -

 بشم. وونهیخوام د یپوشم. من نم ینم دیلباس سف من

 . کمک...نیبکن يکار هیمهناز جان، مهناز،  -

*** 

 .دیبه روم پاش یلبخند گرم هیشد، چشم هام و باز کردم. عمه صف دهیموهام کش يرو یکردم دست حس

 غم داشت.  یلیلبخندش و ندادم و نگاهم رو گرفتم. دلم خ جواب

 خورونته!  ینیری! بلند شو گل دختر، امشب شيریکه ازم رو بگ ومدمیهمه راه ن نیعمه جان؟ من ا -

 نگاهش کنم گفتم: نکهیا بدون

 ترسم. یمن ... من م -

 نرگس؟ ياز حرف ها ؟یاز چ -

 کردم. دوباره موهام و نوازش کرد: سکوت

 خاطرخواه نرگس بود. شیکینرگس. از هر دوتا پسر  هیمحل بود و  هیبود.  ییبایز یلینرگس دختر خ -

 متعجبم رو به عمه دوختم: نگاه

 مگه نرگس از اول ... -

 نه تکون داد: یهاش و بست و سرش و به معن چشم
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لباس ها تو هر  نیبود. قشنگ تر اطیباشن. نرگس خ یراض گرانیو که به بد در یینه مهناز جان. خدا لعنت کنه آدم ها -

 مال اون بود. یمجلس

 زد و ادامه داد: ينشستم. لبخند يکنجکاو با

نرگس و تو  یمدت خبر پخش شد که پس فرستادنش. تا چند وقت کس هیازدواج کرد. بردتش شهر؛ بعد از  يپسر شهر هیبا  -

 شده. لیکه عقلش زا دیبعدش هم گوش به گوش رس د،ید یمحل نم

 و با تاسف تکون داد: سرش

 دونم واال. یمردم؟ چه م ثیبال رو سرش آورد! شوهرش؟ حرف و حد نیا يخبر یکدوم از خدا ب ستیمعلوم ن -

 و جا به جا کرد و گفت: نکشیکردم. ع ینگاهش م یناراحت با

حرف ها شگون نداره، پاشو  نیگم! پاشو ا یو م اتیچرند نیبرات ا نجایتم او من نشس یامشب به نامزدت قراره محرم بش -

 .انیعمه و عموهات م يو مرتب باش که االن بچه ها ریدوش بگ هی

 حرف از اتاق خارج شد. دلم چقدر گرفته بود! نیبا گفتن ا و

 نرگس... طفلک

*** 

 ) با خباثت رو به مادرش گفت:نی(دختر عمه شهمیمر

 زدن. یدست به صورتشون نم ی! تا شب عروسمیقد يدختر هم دختر ها -

 گفت: میهم به دفاع از من رو به مر یزن مان گلناز

  ن؟یشد یگرفتن هم معطل م شگاهیخوب بود االن به خاطر وقت آرا -

 بزنه، گلناز خودش جواب داد: یخواست حرف میمر تا

 .يکار در بر ریز زکه ا یها هست زیطور چ نیهر چند تو دنبال ا -

دستش رو دور شونه هام حلقه  نیکردم که عمه شه یبه گلناز، با خنده داشتم نگاهشون م دیچشم هاش و گرد کرد و پر میمر

 کرد و گفت:

 ؟یهست یاز لباست راض -

 روش لبخند زدم: به

 جون. نیت حرف نداره شه قهیسل -

 :دیو بوس میشونیپ

 قربونت برم. -

 :دیو گلناز توپ میرو به مر نیگفتم. عمه شه رلبیز ينکنه ا خدا

 .دیکمک کن اطیتو ح نیها رو؛ بر يبچه باز نیا دیبس کن -
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 رفتن. اطیبودن به ح گهیهم د يسر و کله  يتو دنیو گلناز هم که همچنان در حال کوب میمر

 رو به من: نیشه عمه

 تو هم برو استراحت کن. زمیعز -

 مونده گفتم: در

 نه تو رو خدا، تموم امروز و خواب بودم. يوا -

 و گفت: دیخند عمه

 برو آماده شو. يخوا یدونم اصال م یخب نخواب. برو دراز بکش. چه م -

 آشپزخونه: يجون از تو مادر

 .ریوضو بگ یکن شیکه آرا نیقبل از ا -

 رفتم. یپشت اطیگفتم و به سمت ح یچشم

 نکهیهام و باال زدم. اما قبل از ا نینشستم و آست ییکوچک بغل دستشو ياومد. کنار حوضچه  یم اطیح ياز جلو هیبق يصدا

 یراحت شد که کس المیخونه نگاه کردم، خ يبلند شدم و به پنجره ها عیسر یچه حساب يدونم رو یآب برسه نم ریدستم به ش

طور  نیشه ا یشد. در واقع م یتموم م واریزرد آلو د يابه درخت ه کیرفتم، نزد اشتد وارید اطیکه ح یینظرم نداره. تا جا ریز

 داشت. واریخونه فقط سه طرفش د اطیگفت که ح

 دونم چرا استرس داشتم. یو خودم رو بغل کردم. نم دمیچیخورده هوا سرد بود. دست هام و به هم پ هی

 .یه -

 مشتش جمع کرده بود. ي. نرگس دامنش رو تودمیچرخ عیگفتم و سر ینیه

 شده بودن.  یکه گل شییدمپا ایبدون کفش  يشد به پاها دهیکش نگاهم

 ؟یتو عروس -

 سرم رژه رفت. به زور لبخند زدم و گفتم: يصبح تو يحرف ها همه

 ؟یتو چ -

 گذاشت و گفت: شیچرك گرفته ش و به نما ي. دندون هادیخند

 من هم عروسم. -

 دامنش گردو داره. يبود دنبالم. به نرگس نگاه کردم متوجه شدم تو ومدهین یبه ساختمون نگاه کردم. هنوز هم کس دوباره

 کردم ترسم رو کنار بذارم، گلوم و صاف کردم و گفتم: یسع

 ه؟یشوهرت ... ک -

 که به من نگاه کنه گفت: نیاز گردو ها رو در آورد و بدون ا یکی

 دونم.  ینم -
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 دادم: يشتریخودم جرات ب به

 شوهرت ... غالمه؟ -

بلند  يزد و بعد با صدا مهینصفه و ن يموند. اول دوسه بار لبخند رهیکه درحال چرخوندن گردو بود متوقف شد و بهم خ دستش

 :دیخند

 ) دیغالم خره؟ (باز هم خند -

 به خودش گرفت: هیکه حالت گر ییکم خنده هاش محو شد تا جا کم

 یتونه. فقط نعمت م یهم نم رجیتونه. ا یرسه که ببندمش. غالم هم نم یمونه زورم نم یآب باز م ریش یغالم خره ... وقت -

 تونه.

 اخم نگاهش کردم: با

 ه؟ینعمت ک -

 اشاره ش رو به سمت من گرفت. انگشت

 باال رفت: ابروهام

 من نعمتم؟! -

 . دنیحرکت دوباره دامنش رو جمع کرد و شروع کرد به دو هیو تو  دیخند باز

 بابا جان؟ يزد یباهاش حرف م یچ يبرا -

 گفتم: يشد نگاه کردم. با لبخند یم کیصورت پدرجون که داشت بهم نزد به

 شه. یترسم کمتر م يطور نیا -

 حرف نرگس ترس به وجودم افتاد. پدرجون دستم رو گرفت و گفت: يادآوریبا  اما

 سرده. نجایتو، ا میبر ایب -

 تکون بخورم گفتم: یکه قدم نیا بدون

 زدن؟ یصدا م یمردم محله شما رو چ یفتپدرجون، شما گ -

 قدم جلو تر رفته بود به سمتم برگشت و گفت: کیجون که  پدر

 تو. مینعمت باباجان. حاال اگه سواالت تموم شد بر -

 باز به دنبال پدرجون راه افتادم. مهیرمق و دهن ن یب يپاها با

*** 

 يو رو رونیب میکه با سپهر اومده بود يداشت اما حاال از لحظه ا هیگر يدلم گرفته بود و هوا یکه تموم مدت مهمون نیا با

 رفت. یلبم نم يلبخند از رو میپشت خونه نشسته بود یتخت چوب

 چرخوند گفت: یآسمون م يتو یکه نگاهش رو با مسخرگ یشده بود و در حال نهیدست به س سپهر
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 بمونم. نجایدوست داشتم امشب ا یلیخ -

تا بنا گوش باز شده  شیتمام رخ به سمتم برگشت و با ن دیلبخندم رو د یشه چشم نگاهم کرد و وقترو ندادم، از گو جوابش

 گفت:

 ؟یتو هم دوست داشت -

 لبم جا خوش کرده بود گفتم: يکه رو يو با همون لبخند دمیرو ازش گرفت و نفسم رو رو داخل کش نگاهم

 جمع باشن. يدوست داشتم امشب مامان و بابام هم تو -

 گرفته شد: اشصد

 !ادیبابات ب یگفت خودت نذاشت یمهران م -

 رو تکون دادم و گفتم: سرم

 خونوادشه. دنیفقط به خاطر د ادیزنش، اون اگر االن دوست داره ب یرفت پ یاگر دلواپس بچه هاش بود م -

 به بازوم زد: يضربه ا آروم

به  دیبابا و مامانت، شا دنید میر یشه. اصال خودمون دوتا ... من و تو، بعدا جدا جدا م یدختر، درست م ریسخت نگ -

 . هوم؟انیخودشون ب

 در مورد پدر و مادرت درست حرف بزن؟ ای ،یکن ینکرد؟! مثال بگه تو اشتباه م حتمیو جمع کردم، چرا نص لبام

 صورتم خم کرد: يرو جلو سرش

 ها؟ -

 و گفتم:هام و باال انداختم  شونه

 بگم؟ یدونم چ یداشته باشه! نم يریکنم تاث یگمون نم -

 زد: یمهربون لبخند

 .نمتیبتونم بب یبرم باز ک ستیفعال فقط خوش باش. معلوم ن ،یبگ يزیخواد چ ینم -

 زور لبخند زدم.  به

 دختر خوب. کالیبار -

 زانوم زد و گفت: يرو يضربه ا آروم

 پات کامل خوب شد نه؟ -

 دست بزن حاال! یه يبهش انداختم. انگار من خرم! به هر بهونه ا یهیاندر سف عاقل ینگاه

 :گفتم

 پام بود، نه اون. نیا -

 راستم رو باال آوردم و ادامه دادم: يپا و
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 آره خوب شده. -

 !ستادمیرو پا وانم يزود نیاگه من بودم به ا دی. شايماشاله زود خوب شد یخدا رو شکر. ول -

 شکل دادم: نیرو به ا جوابش

 رو. يدو متر کلیه هیتو  يکنن و پاها یمن رو تحمل م کلیمن ه ي! پاهاهیعیخب طب -

 زد: یحرص بود اما اون همچنان لبخند م يو از رو يجد بایلحنم تقر نکهیا با

 اضافه کردم. لویک ستیب کیمخصوصا حاال که نزد -

 باال رفت: ابروهام

 خوره بهت! ی! اصال نملو؟یک ستیب -

 و گفت: دیبار مرموزانه خند نیا

 ... يقد دو متر هیاما واسه  دهیهم نشون م لویک کیتو  کلیه يخب به قول خودت برا -

 کردم و حرفش رو قطع کردم: اخم

 قد بلندت و بکوب تو سر قد کوتاه من! یحاال ه -

حرکتش  نیکه از ا یخواستم ازش رو برگردونم دست هاش به دور شونه ام حلقه شد و من و به خودش چسبوند. در حال تا

 خوردم. با خنده گفت: یتکون نم يذره ا یول امیب رونیکردم از آغوشش ب یم یتعجب کرده بودم سع

 !مینگفت يزی؟ ما که چ یخانوم يخور یحاال چرا حرص م -

 در همون حال گفتم: رم،یازش فاصله بگ لهیوس نیزدم که به ا رو به بازوش دستم

 .نهیب یما رو م یکیوقت  هینکن سپهر  -

 گفت: يخونسرد با

 .می! محرم هم که هستگهید می. نامزد شدنهیبب -

 اما اون حصار دست هاش و تنگ تر کرد و آروم در گوشم گفت: رمیداشتم ازش فاصله بگ یتوجه بهش همچنان سع یب

 .قهیفقط چند دق -

 زد. ینم یدادم. ساکت بود و حرف هیحرکت بهش تک یهام رو باد کردم و سپس فوت کردم و ب لپ

 گرفتم. یبعدا عذاب وجدان م رمشونیبگ دهیخواستم ناد یذهنم و اگر م ياومد تو یکه قرار بود بزنم حاال م ییها حرف

 و صاف کردم: گلوم

 !اطیح يتوکه دزد اومده بود  شبی... د شبید -

 شدم. دییمنتظر تا و

 خب؟ -

 رو با زبونم تر کردم و گفتم: لبم
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 مادرجون تلف شده بودن. يمرغ و جوجه ها يصبح همه  -

 صداش رو درك کردم: يتو تعجب

 چرا!! -

 گفتم: یآروم يکه نشسته بودم شونه هام و باال انداختم. چشم هام و بستم و با صدا یهمون حالت کج با

 بهت بگم. دیهست که با یتیقعوا هیسپهر  -

 که بتونه به صورتم نگاه کنه. متریدر حد چند سانت دیمن رو از خودش فاصله داد، شا یکم

 کردم.  یمعذب بودن م احساس

 منتظر گفت: یشد. سپهر با نگاه یطوالن سکوتم

 شنوم مهناز جان. یم -

 بود که ناخودآگاه دلگرم شدم. به چشم هاش نگاه کردم و گفتم: يطور انشیب طرز

 من ... چه طور بگم ...  -

 :دمیکش قینفس عم گهیبار د کیکندم.  یداشتم جون م یواقع يمعنا به

 مشکل .... هیسپهر من ...  -

 و گفت: دیو بوس میشونیکرد و پ کیمقدمه صورتش رو نزد یهم سکوت کردم. ب باز

 بگو. یو داشت شیمهناز. هر وقت آمادگ الیخ یب -

 که نفسم رو حبس کرده بودم سرم رو به چپ و راست تکون دادم و بعدگفتم: یحال در

 نه. -

 داشت. یسوال يابروهاش نشست که جنبه  ينامحسوس رو یاخم

 با از ما بهت... یترسناک یکینزد هی. چطور بگم. من نمیب یها رو م زیچ یلیخ یعنی. نمیب یها رو م زیچ یمن بعض -

 لبم و گفت: ياشاره ش و گذاشت رو انگشت

 . میزن یروشن در موردش حرف م يهوا يمهناز. تو هی. کافیکن تیخودت و اذ نیاز ا شتریخوام ب ینم -

 اطراف اشاره کرد و گفت: طیبه مح يلبخند با

 خودش ترسناك و خوف آور هست. خواهشا من و نترسون. یجا به اندازه کاف نیا -

 :دمیزدم. با شک پرس يلبخند اریاخت یب

 دارم؟ یمشکل نیمن چن نکهی!؟ استیبرات مهم ن یعنی -

 پلک زد: یآرام به

. میکن یرو به کام جفتمون تلخ کنم. با هم حلش م یزندگ یموضوع نیراحت توجهت رو جلب نکردم که بخوام به خاطر چن -

 باشه؟
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 به آغوشش فشرد. شتریذوقم لبم رو گاز گرفتم و چشم هام و بستم و سپهر من و ب از

*** 

 نهم: فصل

 و گفت: دیکش رونیدست غالم ب انیچادرش را با حرص از م نرگس

 !؟یکن ی. چرا ولم نمرهینرگس بم يا -

 گفت: يبا دلخور غالم

 کارت کردم نرگس!؟ یخدا نکنه! مگه چ -

 ت:گف یکرد و با کالفگ یپوف

 حرفت و بگو. عجله دارم. -

 انداخت: ریسرش را به ز غالم

 من هم عجله داشتم.  -

 را باال آورد: سرش

 رفتم. ینم دمتید یاگه نم یول -

 او حرفش را ادامه داد: یتوجه به کالفگ یاو عادت داشت. ب ياخم کرده بود و غالم به اخم ها نرگس

 .ریفرستم واسه امر خ یدفعه برگردم مادرم و م نیرم. ا یکه دارم م هیبار نیآخر نیا -

 پوزخند زد و نگاهش را گرفت. نرگس

 نرگس. یکن یاطیخ ستیالزم ن گهیخودم. د بیج يره تو یدستم م گهیقراره مغازه آقام و آماده کنم. د -

 دستش را جلو آورد و منتظر نگه داشت. يبا سرد نرگس

 کرد و گفت: یبا تعجب به دست او نگاه کرد؛ نرگس پوف غالم

 !يداد یقبل از رفتن بهم م يزیچ هی شهیهم -

لباسش کرد و نامه را در دستان او  بیدست در ج عیکرده باشند چشمانش برق زد و سر یغالم چراقان يکه در چشم ها انگار

 گذاشت.

 لب گفت: رید و زچادرش بر ریبعد از گرفتن نامه دوباره دستش را ز نرگس

 به سالمت. -

 به راهش که ته کوچه باشد ادامه داد. و

 گذراند. یغالم زود تر م يکه زمان را برا یهمان اتفاق خوب یعنی نیا

. اگر متنفر بود که ستیراحت است که نرگس از او متنفر ن الشینعمت دلش آشوب باشد. حاال خ يآنکه از مزاحمت ها بدون

 رد.ک ینامه اش را طلب نم
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 لبش جا خوش کرده بود.  يرو لبخند

پول و ندار بود، باز هم نرگس از اون نامه طلب کرده بود نه از نعمت، مرد جوان  یبود. اگر ب فیزشت بود. اگر الغر و نح اگر

 متمول و هوس باز روستا!

 گشت.  یم بایدختران و زنان ز ینداشت و چشمش همچنان در پ يریکه با وجود همسر باردارش س نعمت

بهره  ییبایکار اجبار کرده بود. سونا همسر نعمت از ز نیندارد. پدرش او را به ا يدانستند نعمت به همسرش عالقه ا یم همه

 بود. یزن خوب ینبرده بود ول یچندان

 یباز هم به زندگ یپروراند ول یعشق نرگس را در دلش م شیها یدانست همسرش عالوه بر خوش گذران یکه م یآرام زن

 بند بود. يسردش پا

*** 

 دهم: فصل

 یکه سپهر برام آورده بود و دورم پخش کرده بودم و مشغول درس خوندن بودم. و هر جا به مشکل بر م يفتو شده ا ي جزوه

  ده؟ یشب بله برونش جزوه به نامزدش م یکردم. آخه کدوم پسر ابله یزدم به سپهر و سوال م یخوردم زنگ م

  

 ساخته و منتشر شده است )wWw.98iA.Com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا

 

 عیداد و سر یخونم فقط جواب سوالم رو م یبود دارم درس م دهیگرفت االن چون فهم یم شینگکه پر چو شهیخالف هم بر

 کرد. یقطع م

داشتم از سپهر سوال  ریکه گ ییرو همون جاها شتریداشتم و ب یآمادگ یرو با نه افتاده بودم االن کم هیپا یاضیبار ر هی چون

 .دمیپرس یم

 یفرصت استفاده م نیاز ا دیدرس خوندن بود به قول سپهر با نیکنم هم جادیخودم ا يتونستم برا یکه م یتنها سرگرم نجایا

 شدم. یبرو و برگرد از دانشگاه اخراج م یشدم ب یترم رو با معدل خوب رد کنم چون اگر مشروط م نیکردم تا ا

در اتاقم  يانداختم. و جلوسرم  يتخت برداشتم و رو يشالم رو از لبه  عیشد. سر یم دهیشن اطی... گفتن از حاای يصدا

 .ستادمیا

 گفت: اطیکرد و رو به ح یدر هال و باز کرد و به من سالم رونیاز ب مادرجون

 داخل. نیاریب -

جا  یپشت اطیبرنج رو به داخل خونه آوردن و تو اتاقک کنار در ح ي سهیده تا ک کیدو تا پسر جوون نزد قهیدر عرض چند دق و

 دادن و از خونه خارج شدن.

 و رو به مادر جون گفتم: ستادمیدر اتاقک ا کنار
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 ن؟یدیخر یمصرفتون برنج کل يبرا -

 کرد گفت: یکه در اتاقک رو قفل م یسمت من اومد و در حال به

 مراسم سالگرده. ينه، برا -

 به سمت آشپزخونه رفت. به دنبالش رفتم و گفتم: و

 ؟یمراسم سالگرد ک -

 کرد و گفت: زونیآو یرو از جا لباس چادرش

 .مید یو شام م میکن یقرآن خوان دعوت م يسر هیسالگرد مادر آقا محمد. هر ساله  -

 آقا محمد؟! -

 جون با تعجب به سمتم برگشت و گفت: مادر

 !گهیگم د یوا! خان عموت و م -

 هام گرد شد: چشم

 !ست؟یمگه خان عمو پسر شما ن -

 زد و گفت: يجون لبخند مادر

ساله که  شیش-عروسش شدم چهل و پنج یپسر پنج ساله داشت، و من از وقت هیمن  يابات اومد خواستگارب ینه مادر! وقت -

 .رمیگ یم یزنش قرآن خوان يدارم برا

 شوك زدن من خنده ش گرفت و گفت: ي افهیق دنیابروهام باال بود. مادر جون با د همچنان

 از طاها دوست نداشته باشم کمتر ندارم. شتریحاال چرا خشکت زده؟ من خان عموت و ب -

 همون حالت گفتم: با

 شد که زن سابق پدر جون فوت شد؟ یچ -

 هاش و باال انداخت: شونه

 به من گفتن سر زا رفته. -

 و گفتم: دمیو تو هم کش ابروهام

 ن؟یستین نجایبهتون گفتن؟ مگه خودتون مال هم -

 رو باز کرد و گفت: ییآب ظرفشو ریش

 کردم. یم یشاهرود زندگ نه. من -

 هست؟ یآهان. ... حال مراسم ک -

 خم شده بود گفت: ییظرفشو ریز نتیکاب يکه جلو یحال در
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همه برنج و  نیتونم ا ینم رمیگ یاون شب هم آشپز م ي. برايکارها رو نذارم دم آخر يماه مونده. گفتم همه  هیکمتر از  -

 دست تنها بپزم.

 از اطالعات به دست اومده به اتاقم برگشتم. یمیمشغول کارش شد و من هم با حجم عظ و

دن دستم که به موضوعات  یبهونه م یه نیرو درسم دارم! واسه هم یخودم ذهنم جمع و جوره و تمرکز کاف یلیکه خ نه

 تر هم فکر کنم. دیجد

 افهیق دنیبلند شد و با نگاه کردن به صفحه و د میزنگ گوش يدادم تا به درس خوندنم ادامه بدم صدا هیکه به بالشم تک نیهم

 ترانه لبخند به لب هام اومد و تماس رو برقرار کردم: ي

 سالم. -

 ؟يچطور يا غهیسالم زن ص -

 خط قهقهه زد و من با حرص گفتم: ي گهیهام گرد شد، و ترانه از سمت د چشم

 کوفت! -

 همون خنده گفت: با

 ن؟ینکرد غهیناراحت شدن نداره که! مگه ص -

 من هم خنده ام گرفت و گفتم: د،یباز خند و

 ترانه. یش یوقت درست نم چیه -

 و صاف کرد و گفت: گلوش

 شم. یمرغ ها م یخوام درست شم. دارم قاط یچرا اتفاقا م -

 تونستم نگهش دارم گفتم: یه نمک ينبود! با لبخند يباال رفت، ترانه اهل پنهان کار ابروهام

 ؟یجدا؟! با ک -

 و گفت: دیخند ثیخب

 کنم. یقد قد م یلیگه امروزا خ یمرغ ها شم؟مامان م یتونم قاط ینم یی! مگه تنها؟یبا ک یچ یعنی -

 فرستادم و گفتم: رونیرو با حرص ب نفسم

 ؟یتون یآدم باش. م قهیدو دق -

 گفت: یآروم يسکوت با صدا هیاز چند ثان بعد

 .دیبه اتمام رس تیدکتر با موفق يآقا يپروژه  -

 کنه گفتم: تینبود که باز بخواد اذ دیکه از ترانه بع ییاون جا از

 د؟یبه اتمام رس یچ یعنی -

 کشم مهناز! یمن! من دارم خجالت م يخدا ي... وا یعنی -
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 گفت: یآروم ي. من هم لبخند زدم، ترانه با صدادیباز هم خند و

 .يشده بود ياون ها بستر مارستانیب يگفت ازت تشکر کنم که تو نیرام -

 لبخند گفتم: با

 ما قابل شما رو نداشت. يناقص شده  يکنم، پا یخواهش م -

 صاف کرد و گفت: یهم گلوش رو با مسخرگ باز

 .غهینه ص میکن یعقد م ؟ی. متوجهمیکن یخون و چند روز بعدش هم عقد م شیآزما میر یفردا م -

 ص گفتم:حر با

 کلمه رو تکرار نکن. نیا نقدریترانه ا -

 خوبه؟ خوبه دروغ بگم؟!  يگم عقد یخودت و. م یباشه بابا، نکش -

 گفتم: يبچه قصد آدم شدن نداشت. با لبخند نیا

 بگم. کیخوام بهت تبر یم يخب حاال اگه دهنت و ببند -

 چشم. ساکت شدم. -

 رو با خنده تکون دادم و گفتم: سرم

 گم. یم کیتبر -

 . میدیخند يبلند يحرفم هر دو با صدا نیبا ا و

 خندون گفت: يبا صدا ترانه

 ؟يندار يکنم. کار یم یو خوش بخت یسالمت يمن خودم آرزو ،یخواد خودت و خسته کن یخودت و! تو نم یکشت یعنی -

 هم سالم برسون. نی. به رامزینه عز -

 .يقربانت با -

تونستم به درس خوندنم ادامه بدم. چقدر خوب  یمضاعف م يلبم بود. حاال با انرژ يقطع کردن تماس هنوز هم لبخند رو با

 مرغ ها! یرفت قاط یواقعا ترانه هم داشت م یعنیارزش فکر کردن نداره.  نیبود پسرخاله ش شاه دهیبود که ترانه فهم

موضوع  نهیهم نشد که بب ریگ یپ یکس حت چی! هچارهیب يز گرفتم، مرغ هامادرجون رو به خاطر آوردم و لبم رو گا يها مرغ

 از چه قرار بوده!

*** 

 مهران؟ -

 اومد: یرو چرخوندم، مهران نبود. اما هنوز هم صداش م سرم

 کردم! دایپ یچ نیبب ایمهناز ب -

 بودن. بلند صداش کردم: هیاز حد به هم شب شیاطراف نگاه کردم. درخت ها ب به
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 ؟ییمهران کجا -

 سمت. نیا ایب -

 مهران: يجلو رفتم و باز هم صدا گهیقدم د چند

 قبره. هیجا  نیمهناز ا -

 لب هام نشست و به سمت صدا قدم برداشتم . ياومد. لبخند رو یصداش از سمت چپ م مطمئنم

 مهناز؟ مهناز جان؟ -

 و منگ به اطرافم نگاه کردم. جیجام نشستم. گ يتو

 .نیبه دادم برس -

 صدا... نیاتاق بودم و ا يتخت تو يشدم. من رو یم اریکم داشتم هش کم

 مهنـــاز؟ -

 نییرو پا رهیدستگ يا شهیبار بدون نگاه کردن به در ش نیو به سمت اتاقشون رفتم و ا دمیپر نییاز تخت پا عی! سرمادرجون

 بلند گفتم: يدادم و وارد اتاق شدم و با صدا

 شده؟ یچ -

هر دو  نیگرد شده به من نگاه کردن. نگاهم رو ب يجاشون نشستن و هر دو با چشم ها يتو مهیو پدرجون سراس مادرجون

 چرخوندم و گفتم:

 افتاده؟ یشده؟ اتفاق یگم چ یم -

 و گفت: دیاومد، بازوم و چسب نییتخت پا يجون زود تر به خودش اومد و از رو مادر

 مادر؟! يدیخواب بد د -

 م و گفتم:رو تکون داد سرم

 ن؟یزد ینم غی! مگه شما جنیشما االن صدام زد -

 که صداش دورگه شده بود گفت: پدرجون

 !میشد داریتو از خواب ب يبابا جان ما االن با صدا -

 زد و گفت: يمن و صدا زد! مادر جون لبخند مهربون و خسته ا یکیمن مطمئن بودم که  دن،یباال پر ابروهام

 .يدیحتما خواب د ،يخودت و خسته کرد ادیز زبرو بخواب مادر، امرو -

 !گهید دمیخب البد خواب د فتادهین یاتفاق یبحث نداشت، وقت يجا

کنم که در  یو سرم رو چرخوندم تا از پدرجون عذر خواه ستادمیچارچوب در ا يمادرجون به سمت در اتاق رفتم. تو تیهدا با

 گفتم: ادیچشم هام گرد شد و با فر هیاز ثان يکسر

 پدرجـــون! -
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. دنیلرز ياراد ریمن دست هاش از دور گردن پدرجون باز شد و پدرجون شروع کرد به صورت غ غیج يهمزمان با صدا و

 بودم زبونم بند اومده بود. دهیو به سمتشون رفت و من به خاطر وحشت از اون چه که د دیبه صورتش کوب یمادرجون دو دست

متوجه خروجش از اتاق  یگرفت و به سمت پنجره رفت، اونقدر سبک حرکت کرد که حتاز تخت فاصله  يو خونسرد یآرام به

 نشدم.

زد و من هم با  یم ادیپدر جون به خس خس افتاده بود و حاال مادر جون فر ي نهیتنم شروع کرد به مور مور شدن. س تمام

 شدم. یم دهیکش نیسست شده به سمت زم يپاها

 مهناز؟ مهناز جان ؟ -

 .نیبرس به دادم -

 مهنـــاز ؟ -

*** 

 انداختم.  نایاتاق پدرجون ا يبه در بسته  یبار هزارم نگاه يسوپ رو کم کردم و برا ریز ي شعله

اتفاق خوب و آرامش بخش  هیتونست  یم یطیشرا نیچن ياون هم ساعت هفت صبح و تو یفالح اریماز يداد به صدا گوش

 باشه.

رو باز  خچالی. در دیچیپ یم شتریساکت ب يخونه  ينداشت و صدا تو یبلند آهنگ اعتراض يهم به صدا یکه کس مخصوصا

نمونم و البته از  کاریخواستم ب یانجام دادن کار نداشتم. من فقط م يبرا يعجله ا چیآوردم. ه رونیکردم و ظرف مربا رو ب

 پشت در اتاق جم نخورم. 

 خسته نشدن؟ دنیخوابهمه  نیبه در اتاق نگاه کردم. ا گهیبار د کی

که تونستم زود خودم و جمع  نیبود، اما هم ومدهیکه نصفه شب افتاد هنوز حالم به طور کامل جا ن یخاطر اتفاق وحشتناک به

 خوب بود.  یلیکنم و به داد مادرجون برسم خ

 غیج يکس صدا چیه یبه هم وصله ول بایها تقر اطیبه هم ساخته شدن و ح کیحد نزد نیکه خونه ها تا ا نجاستیا جالب

 که همه مرده باشن! ي. انگاردیمادرجون و نشن

 .ریصبح به خ -

داده  هیتک واریپف کرده به د يرها کردم و به سمت صدا برگشتم. پدرجون با چشم ها کیکاسه کوچ يرو تو يمربا خور قاشق

 لب نشوندم: يرو يبود. لبخند

 .ریصبح شما هم به خ -

 جواب لبخندم رو بده گفت: نکهیا بدون

  ؟يدینخواب شبید -

 ظرف مربا رو سفت کردم و در همون حال گفتم: در
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 .ومدیخوابم ن گهید -

 شونه ام گذاشت: يرفتم تا ظرف رو بذارم. دستش رو رو خچالیپشت به پدرجون به سمت  و

 ؟يدید یتو چ -

 :ایبا زبونم تر کردم و دلم و زدم به در رو بستم و به سمت پدرجون برگشتم، لبهام و خچالیدر  یآرام به

 .دمشیمه. واضح ند هیهاله بود. شب هی -

 گفت: یآروم يو با صدا دیو تو هم کش ابروهاش

 مرد؟ ایزن بود  -

 گفتم: یباال رفت و با لحن شل ابروهام

 دونم! ینم -

 .دیرو تکون داد و به سمت در چرخ سرش

 زن بود. دیشا -

 و نگاهم کرد. شونه هام و باال انداختم: ستادیا

 .رمیبلندش رو مالك زن بودنش بگ ياگر ... اگر موها -

 نگاهم کرد و گفت: مشکوك

 !شیدیواضح ند یتو که گفت -

 شدم و آروم گفتم: کینزد زیو به م دمیچیهم پ يهام و تو دست

 م؟ینیشه بش یم -

کرد. چشم هام و  ینشستم. منتظر بهم نگاه م زیم گهیمن هم سمت د و نشست. دیکش رونیها رو ب یاز صندل یکی یمعطل یب

 رو تصور کنم: شبید يبستم تا صحنه 

 هیخواست منسجم بشه که  یدود بود، تا م ایاز مه  یحجم هیتخت بود.  يبه سمتتون برگشتم. پشت سر شما رو یوقت -

معلوم  یبود ول هیثان کیهام در حد  دهید يهمه  دی. شادیپاش یاز هم م يتکون تا حد نیبده با کوچک تر شیرو نما یشکل

از اون دوده ها دور گردن شما  ییقسمت ها هی یعنیشه. دست هاش و ... یشکلش معلوم م ستهیحرکت وا یب هیثان هیبود اگر 

 و از گردن شما باز شد. دمیکش غیبود که من ج

 هام و باز کردم: چشم

 و از تخت... -

 ون ثابت موند. به پشت سر پدرج نگاهم

 مهناز بعدش ؟ -

 دهنم رو قورت دادم: آب
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 ... بلنده...  یلیاون ... خ ... خ -

 شده؟! یمهناز؟ چ -

 واضح بودن. تینها یچشم هاش ب کلشیکرد. بر خالف ه یم نگاهم

 !نجاست؟یاون ا -

بود. دوباره آب دهنم رو قورت  يریبود و حجم بدنش در حال شکل گ ستادهیحرکت ا یتونستم بردارم. اون ب یرو نم نگاهم

 دادم:

 من ... اشتباه کردم. -

 هام و بستم و ادامه دادم: چشم

 يدیسف يشه. فقط چشم هاش واضحه. چشم هاش به جا یمشخص نم شتریب يحد هیهر چقدر هم ثابت بمونه، بدنش از  -

 .هییما، زرد کهربا يرنگ چشم ها يداره و به جا یاهیما س يچشم ها

 نجایبه پشت سر پدرجون نگاه کردم. اون ا میدستم حس کردم، چشم هام و باز کردم و مستق يپدرجون رو رودست  يگرما

 نبود.

 شده! خی ي کهیت هیبابا جان؟ دستت  یخوب -

 کردم: یبه لرزش افتاده بود اما داشتم مقاومت م بدنم

 دورت هستن؟ شهیپدرجون، که هم يکار کرد یچ -

 بلند شد: یصندل ياز رو عیدست پدرجون هم سرد شد و سر هیثان کیاز  کمتر

 !یچیه -

 امیزهرا پ يبرا یلرزونم به سخت يسنگ اُپن برداشتم و با دست ها يرو از رو میبه سرعت آشپزخونه رو ترك کرد. گوش و

 فرستادم:

 خوام. یرو م سایماه يسالم، شماره  -

 شدم. یم وونهیزدم وگرنه د یحرف م یکیبا  دی. بانهیب یرو م امیباالخره که پ یدونستم زهرا خوابه ول یم

*** 

 اطیو عمال داشتم ح نهیتونست من و بب یکه مادرجون نم ییزرد آلو نشسته بودم، جا يدرخت ها ریشد که ز یم یساعت کی

پدرجون قبل از زمستون برف  يرفت به گفته  یم شیطور پ نیسرد شده بود و اگه هم یلیزدم. هوا خ یم دیها رو د هیهمسا

 !میداشت

نشسته بودم تا  نجایمن هم ا اره،یب ریرو گ سایماه يرو داده بود و قرار بود شماره  اممیشد که زهرا جواب پ یم یربع هی بایتقر

 کردم.» ها«و  دمی. شال گردنم رو باالتر کشرمیشماره ش باهاش تماس بگ افتیبه محض در

 دود دود دود
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 د.کاله خو هی با

 ره جنگ یم غالم

 و سنگ. زهیبان

 اومد. یخوند و به سمت من م یشعر و م نیا دیچرخ یکه م یرو به سمت نرگس چرخوندم که در حال سرم

 کج شهیم بارش

 !رجیجاش ا ادیم

 عروسه  نرگس

 صورتم خم شد: يو جلو دیخند بلند

 نعمت بسوزه! -

 پام چهار زانو نشست. يو جلو دیقهقهه خند و

 و با خنده گفتم: دمیبود، دست کش رونیب يشده بود و از روسر دهیچیموهاش که دوگوش و بدون کش به هم پ يجلو به

 کرده!؟ یشکل نیموهات و ا یک -

 هاش و نشونم داد: دندون

 آق. -

 که گفت فکر کنم گفتم: یبیبه اسم عج نکهیا بدون

 بذار برات درستش کنم. -

 و اخم کرد: دیو عقب کش سرش

 !یخرابش کن يخوا یم -

 هم لبخند زدم: باز

 خوام درستش کنم.  ینه نرگس! م -

 شد، تا خواست بلند بشه گفتم: شتریدستم رو جلو بردم، اخمش ب باز

 !؟یعروس ش يخوا یمگه نم -

از گره ش رو باز کنم چند ب نکهیا يموهاش و باز کردم. برا ي چهیشد. دستم رو جلو برده و پ رهیگرفت و با اخم بهم خ آروم

 لب گفتم: ریرو باز کردم و ز شیتا حد یموهاش بردم و به نرم يتو يدستم رو به صورت چنگه ا

 شونه نداشتن؟! نیکه فرمود یخانوم نیا -

دستم به صورتش چشم هاش چپ شده بود. دست هام و به  یکیشده بود و به خاطر نزد رهیمن خ يجواب به دست ها یب

 ینرگس رو در آوردم و موهاش و کامل عقب بردم و به سخت يخودم بردم و کش رو از موهام جدا کردم. روسر يسمت موها

 سه دسته کردم و شروع کردم به بافتن. و در همون حال گفتم:
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 !؟يخوند یم یشعر قشنگ -

 هم جواب نداد. آروم زمزمه کردم: باز

 نرگس عروس بشه؟ -

 ادامه بدم: نذاشت

 نعمت بسوزه.نرگس عروسه،  -

 نشستم گفتم: یسنگ م يگرفتم و رو یصورتش قرار م يکه دوباره جلو ی. کش رو به موهاش بستم و در حالدیخند و

 داده؟ ادتیشعر قشنگ و  نیا یک -

 آق. -

 کردم و گفتم: اخم

 ه؟یآق ک -

 دستش سمت چپ من رو اشاره کرد: با

 .نهیا -

تا دو متر  ياراد ریحرکت غ هیبود در  میوجب هیتو  قایکه دق يدیموجود تمام سف دنیبا د دمیکه به سمت چپ چرخ نیهم

به قول  ایاون موجود  میقبل ينرگس به هوا رفت. با نگاه کردن به جا يخنده  کیخودم رو به سمت راست پرتاب کردم که شل

 . دمیرو ند» آق«نرگس 

خوند از من دور شد. نفسم رو ذره ذره  یکه دست هاش رو باز کرده بود و با خودش اون شعر رو م یبلند شد و در حال نرگس

 بود!! یچ گهید نیفرستادم. ا رونیب

بود کنار  ختهیقلبم. نشستم و موهام و که دور گردنم ر يو دستم رو گذاشتم رو دمیکش یفیخف غیج بمیج يتو یگوش دنیلرز با

رو فرستاده بود. االن اصال حس صحبت در  سایماه يداده بود و شماره  امیدر آوردم. زهرا پ رتمشیسو بیرو از ج یزدم و گوش

 جمع و جور کردم و به سمت خونه به راه افتادم. روخودم  عیرو نداشتم. سر يموارد نیچن

*** 

 :ازدهمی فصل

که در  يو کاغذ دینخ را با دندانش بر مایانداخت. ش یجالباس يورود رو يشد و چادرش را همان ابتدا یاطیوارد خ نرگس

 دست نرگس بود را اشاره کرد و با خنده گفت:

 کرده؟! يبازم عاشق دل خسته ت نامه نگار -

 :دیچیرا در هم پ شی. نرگس اخم هادندیکه سه نفر بودند خند هیحرف او بق با

 خودت کنه. بیدل خسته تر نص نیاز ا یکیخدا  شالهیا -

 پهن کرد و رو به نرگس گفت: نیزم يپارچه را رو مایبود با کمک ش یاطیکه صاحب خ الله
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 کشه. یسطل آشغال انتظارش و م -

در آورد و به سمت سطل  يکاغذ یاندازد تا زد و به شکل موشک یبه آن ب ینگاه نکهیزد و نامه را بدون ا يپوزخند نرگس

 پرتاب کرد. 

 پارچه را اشاره کرد: الله

 بوسه. یدختر عمومه، دست خودت و م يکارت و شروع کن. لباس نامزد نیبش -

داد، اندازه ها از  یمدل لباس را هم خودش م شهینشست و به کارش مشغول شد. مثل هم نیزم يزد و رو يلبخند نرگس

 گرفته شده بودند و نرگس زحمت برش زدنش را به عهده داشت. شیپ

به کار خود سرگرم بودند و هر چند  هیو الهه و صف مایا به هم کوك هم زده بود. شتکه ها ر یگذشته بود و نرگس حت یساعت

 گفت: یآرام ينرگس قرار گرفت و با صدا یآمد. الله کنار چرخ دست یم زشانیر يخنده  يصدا قهیدق

 حواست به من باشه. قهیچند دق -

 تر شد و گفت: قیله عمشد. لبخند ال رهیو به لبخند الله خ ستادینرگس از چرخاندن باز ا دست

 مال دختر عمومه. يکه برش زد یلباس نیا -

 لبانش را کج کرد و گفت: نرگس

 !یو که همون اول گفت نیخب ا -

 کج کرد و گفت: یرا کم سرش

 سر کوچه نبود؟ یکس یرفت یاطیو از خ یدخترعموم و گرفت يکه اندازه ها نیبعد از ا شیهفته پ -

غالم و  يهفته ا کیکه به خاطرش آمد حضور  يزیآورد، اما تنها چ ادیرا به  شیپ يکرد هفته  یکرد و سع یاخم نرگس

 بود! شیشدن ها شیسر

 تکان داد: یرا با سردرگم سرش

 !ادینم ادمی يزینه چ -

 نامحسوس گفت: یجانینشست و با ه زیآن سمت م الله

 .نایپسر خواهر زن عموم سر کوچه بوده و اومده بوده دنبال ا -

صحبت  يماجرا را حدس بزند. و نرگس که از همان ابتدا هیمنتظر به نرگس چشم دوخت، انگار منتظر بود نرگس خودش بق و

زد و  يپوزخند د،یخواهد بگو یلبش بود، حدس زده بود که الله چه م يصحبت رو يکه ابتدا یعیالله، از همان لبخند ضا

 گفت:

 ه؟یلقمه رو! اسمش چ یچونیپ یچقدر م -

 داد و گفت: رونیب ینفسش را به نشانه آسودگ الله

 . رجیا -
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 آشکار ادامه داد: یجانیبا ه و

 کردم. یتمومه! اگر مجرد بودم خودم تورش م ی. همه چیکه فکرش و بکن یو باغ و هر چ نیخونه و ماش -

 صورت نرگس ادامه داد: کینزد یآروم ي. و با صدادیبلند خند و

 نیا یه یستیمجبور ن يادامه بد ياگر هم بخوا ،یکن ینم یاطیخ گهید ایکه  نهیشهر داره. حداقل ا يبزرگ تو يخونه  هی -

 چرخه. یبه برق خودش م ی! بزنیوامونده رو بچرخون يدسته 

 از پشت سرشان آمد: مایش ينزد. صدا یو حرف دیخند نرگس

 از سرش باز کنه؟ يکنه نعمت و چه جور ینرگس بخواد عروس -

 از برادرش گفت: يبه طرفدار هینرگس محو شد و صف لبخند

 کنه، کس جلوش و نگرفته! یکار به نرگس داره! بره عروس ینعمت چ -

 گفت: هیبا اخم و کنا مایش

 خواد!  یدونن که خاطر نرگس و م یکار داره؟! خوبه همه محل م ینعمت چ -

 رو به نرگس و الله ادامه داد: یلب ریبعد ز و

 کار داره! یگه نعمت چ یه انگولکش نکرده باشه! بعد منمونده ک یزن -

 باال رفت: شیگرد شد و صدا هیصف يها چشم

 ختیر یب ي! بعدش هم با هر کس کار داشته باشه با توادیم ایهم بچه ش به دن گهینعمت خودش زن داره و چند وقت د -

 نداره! يکار

 دست هاش و به کمرش زد و گفت: مایش

 بهترم. دهیترش يباشم از تو یهر چ ختیر یمن ب -

 :غیبا ج هی. صفدیخند یم زیتاسف تکان داد و الهه ر يسرش را از رو الله

 !ده؟یترش یگ یبه من م -

 بلند گفت: يکرد و با صدا یپوف نرگس

 بسه. با هر دوتونم. -

 دو به اجبار ساکت شدند و به نرگس چشم دوختند. نرگس ادامه داد: هر

هم با نعمت ندارم.  يهنر کنم بتونم غالم و از سرم باز کنم! کار یلیخواد. خ ینم یوص لیمن زبون دارم و آدم زنده وک -

 خواد بگن. یدلشون م یمردم هر چ

 موضوع را جمع کرد: عیالله سر و

 سر کارتون. نیبرگرد -

 به نرگس گفت: یآرام يدند. الله با لبخند و صدابه کار خود مشغول ش کیخصمانه به هم انداختن و هر  ینگاه مایو ش هیصف
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 .میصحبت کن يخصو میتون یدو کلوم نم -

 زد و الله ادامه داد: يپوزخند نرگس

 بگم بهشون؟ با مادرت صحبت کنم؟ یچ -

 را باال انداخت: شیشانه ها نرگس

 !دمشیمن که هنوز ند -

 زد: یبخش تیلبخند رضا الله

 .ادیمطمئنم خوشت م -

*** 

 دوازدهم: فصل

 در اتاقم خم شد: يسرش مرتب کرد و جلو يچادرش رو رو مادرجون

 ؟يندار يگردم. کار یزود برم هیرم، خونه همسا یمهناز من م -

و برداشتم و به  میبسته شدن در گوش يصدا دنینه تکون دادم و مادرجون از خونه خارج شد. به محض شن یرو به معن سرم

 چهار بوق جواب داد: -زنگ زدم. بعد از سه سایماه

 بله؟ -

 فرستادم: رونیرو ب نفسم

 جون. مهناز هستم. سایسالم ماه -

 منتظرت بودم. ؟ی. خوباوردمیخوام که به جا ن یاوه مهناز جان، معذرت م -

 تخت بلند شدم و شروع کردم به راه رفتن: يرو از

 ؟ییتنها -

 افتاده؟  یآره، اتفاق -

 موند. یروز ها خونه نم شترید که پدرجون برو کنار زدم. چقدر خوب بو پرده

 من دروغ گفتم. سایماه -

 مشکوك شد: لحنش

 در چه مورد؟ -

 ترس نگاهم رو به اطراف چرخوندم: با

 از قبل.  شتریب یلی. خنمیب یمن اون ها رو م -

 لرزون ادامه دادم: يشد و من با صدا ساکت

 .يا نهیگز نینفر بگم و تو االن بهتر هیگم! فقط دوست دارم به  یها رو به تو م نیدونم چرا دارم ا ینم -
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 :دیخند آروم

 هست. یمشکل بزرگ هی. فقط یکن یم یاتفاقا کار خوب -

 هم رفت: يتو ابروهام

 ؟یچه مشکل -

 اونجا. امیکه پاشم ب یکن یم کمیتحر ي. و تو دارجانمیمن ... عاشق ه -

 و ادامه داد: دیبلند خند يبا صدا و

 ! دمشونیبار هم ند هی یکردم حت قیهمه بهشون عالقه داشتم و در موردشون تحق نیدونم چرا من که ا ینم -

 زدم: لبخند

 من باشه مال تو. يها دهید ایب -

 به رسم ادب ادامه دادم: و

 چشم. ي. قدمت به روزیعز ایپاشو ب -

 خنده! یغش غش م یه رمیم یآورده، من دارم از ترس م ریما رو اسکل گ نمیخنده تشکر کرد. ا با

 شدت خنده ش کم کرد و گفت: از

 دن و به من نه؟! یاون ها خودشون و به تو نشون م یبه خاطر چ یکن یفکر م -

 هام و کج کردم و گفتم: لب

 بفهمم. دیرو با يزیچ هیکنم ...  یحس م -

 !ان؟یسراغت ن گهیرو برسونن د غامشونیاگر پ یکن یفکر م یعنی -

 :دیلرز دلم

 دونم. یدونم ... واقعا نم ینم -

 به سکوت گذشت: یکم

  ؟یدر چه مواقع ؟يدید ییها زیچه چ قایدق -

 در رابطه با غالم نزدم. اتمیاز حدس یکردم، البته حرف فیبودم تعر دهیبودم و شن دهیو هر چه که د دمیکش یقیعم نفس

 گفت: يبا لحن جد سایماه

 در حد حدس و گمان، دنبالش برو. یحت ،يریبگ يا جهیها و ربطشون به پدربزرگت نت دهید نیاز ا یتون یاگر م -

 گفتم: صالیاست با

 ده. یبروز نم يزیترسم. مخصوصا که پدربزرگم چ یمن م -

 و گفت: دیباز هم خند سایماه

 نه؟ ایب یگ یبه من م یزبون یبه زبون ب ياالن دار -
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 :دمیخند یدرموندگ با

 .يذارم بر ینم گهیمشکل من و حل کن، اصال د ای! تو ب؟یکن ی. تعارف مزمیعز ایگفتم که ب -

 تونم شب بهت زنگ بزنم؟ یامممم. م -

 البته ... منتظرم. -

 . میکرد یاز هم خداحافظ و

 مهناز خانوم؟ -

ش آشنا بود.  افهیق تینها یلبخند زد، ب دنمیبود. با د ستادهیوسط هال ا یبا بلوز و دامن معمول ی. زنستادمیدر اتاقم ا يجلو

 متقابال لبخند زدم:

 د؟ییبفرما -

 داره.  یکه سر در سنگ ییته روستا. اونجا يمادربزرگت گفت بر -

 باشه تکون دادم: یرو به معن سرم

 رم. یباشه االن م -

ته  یعنیونه خارج شدم و به طرف باال، برداشتم و از خ یزد و از خونه خارج شد، شال و مانتوم رو از جا لباس يهم لبخند باز

 روستا راه افتادم. 

 مهناز کجا مادر؟ -

 :دمیهم کش يرفتم؟ اخم هام و تو ی. من کجا مستادمیجون بود، ا مادر

 خونه... ياومد تو یخانوم هی -

 شد و حرفم رو قطع کرد: کمیجون نزد مادر

 !يداد یتو خونه راه م دینبا یشناس یو نم یکس یخونه؟ تو وقت ياومد تو -

 رو تکون دادم: سرم

 هال بود. ياومدم تو رونیمن راه ندادم. از اتاقم ب -

 مادرجون باال رفت و گفت: يابروها

 ؟یرفت یم یمن مطمئنم در و بستم، حاال کجا داشت یول -

 گفتم: یسردرگم با

 داره. یکه سر در سنگ ییته روستا ... جا -

 و در همون حال گفت: دیمن رو گرفت و کش يدستش زد و بازوبه پشت  یضربه آروم مادرجون

 خونه. میبر ایاونجا قبرستونه دختر! ب -

 .مارستانیب انیمشابه جر انیجر هیشل شده بود.  پاهام
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 !!مارستانیب

 بود... مارستانیب يچهره ش برام آشنا بود. اون همون پرستار تو نقدریچرا ا دمی. حاال فهمستادمیا

 تعجب بهم نگاه کرد:جون با  مادر

 مادر؟ يستادیچرا وا -

 رو تر کردم و گفتم: لبم

 خوام برم. یکار رو نکردم. االن م نیبار بهم گفت برم سردخونه ... نرفتم. و هنوز هم ذهنم مشغوله که چرا ا هی -

 گفت: یبا درموندگ مادرجون

 !يبر یم نیخودت رو از ب يطور نیمهناز جان، فراموشش کن. ا -

 نه تکون دادم و گفتم: یرو به معن سرم

 .نیاین نیتون یشما م -

 رو ادامه دادم. کنارم به حرکت در اومد: میقبل ریو مس دمیکش رونیدستم رو از دستش ب و

 خدا من و مرگ بده از دست نوه و پدربزرگ راحت شم. -

 زدم و گفتم: يلبخند

 خدا نکنه مادرجون. -

از دور  یکم کم سردر سنگ میروستا خارج شد یاز قسمت مسکون یبعد وقت یقی. دقامیتادهر دو به سمت قبرستون به راه اف و

سردر  ریکه از ز نیفرستاد. به قدم هام اضافه کردم، هم یلب صلوات م ریو مادرجون ز دنیشد. قلبم شروع کرد به تند تپ دایپ

 متوجه شدم که چقدر تعداد قبرها کمه! قبرستون نیرد شدم، با نگاه کردن به زم یسنگ

 داد! یم يبد یلیخ يدادم. بو نیچ مینیاز کنارم رد شد، به ب یکس

از  يزیچ هیکرد. چه قدر راحت در مال عام مست کرده بود!  یسکسکه م هیخورد و هر چند ثان یمرد جوون بود. تلو تلو م هی

 بود.گلوله شده  یمشک کیپالست هی. نیزم يدست هاش افتاد رو

 شد و بر داشتش و باز به راهش ادامه داد.  خم

تا تعادلش رو حفظ کنه و باز به راهش ادامه داد. به چپ و راستش نگاه کرد، انگار  دیاز درخت ها چسب یکیقدم جلو تر از  چند

ست واسه استر گهیاالن د ،يدیرو ند يگنده ا نی. خب مشنگ تو من و مادرجونم به استین یخواست مطمئن بشه کس یم

 ه؟یچ

 خارج شد.  دمیشد و از د لیسمت چپ متما به

 ؟یو گرفت تینیب يمادر چرا جلو -

 و گفتم: دمیسمت مادرجون چرخ به

 حواسم نبود که رد شده. ،یچیه -
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 و باال داد و گفت: ابروهاش

 ؟یک -

 نیا هیچند ثان نیدر عرض هم یعنیممکن باز شد.  يرفتن اون مرد رو نشون بدم که دهنم تا جا ریرو چرخوندم تا مس سرم

 چال شدن؟! نجایهمه آدم ا

 ؟یشد مادر؟ خوب یچ -

شد که من احمق از دست دادمش. لب هام و به هم فشار دادم و رو به مادرجون  یداشت بهم نشون داده م یقتیحق هی! یلعنت

 گفتم:

 !ادیبو نم گهیبد بود. حواسم نبود که د يمنظورم بو ؛یچیه -

 :دمیکه اون مرد رفته بود رو دنبال کردم. در همون حال پرس يریمس همون یمعطل یب و

 مادرجون؟ -

 جانم؟ -

 .نمیاون مرد رو دوباره بب دیچرخوندم تا شا یهدف م یرو ب نگاهم

 شش؟یهست پ یکنه؟ کس یاز نرگس مواظبت م یک -

 گفت: يا هیچند ثان یاز سکوت بعد

 .رونهیخوابه. در طول روز که همه ش ب یره اونجا م یزده، شب به شب نرگس م اطشیاتاقک گوشه ح هیدختر خواهرش  -

داشت خاك  ی. انگار کسستادمیاومد. ا یخرت و خرت م يدونستم آخرش به کجاست ادامه دادم. صدا یکه نم یباز به راه و

کردم. با همون حال خرابش داشت  دایدرخت ها اون مرد رو پ نیجلو تر ب یکند. نگاهم رو چرخوندم. کم یم زهیسنگ ر ای

 .دیکش یرو باال م شینیکند. و مدام ب یرو م نیزم

بودم.  دهیترس شتریب ستین یبودم اون واقع دهیهم داشت! حاال که فهم يزیخورد معتاد باشه. اتفاقا سر و وضع تم ینم بهش

داشت  یداشت. مشت مشت خاك بر م یدست از کندن بر نم یکرد ول یم هی. داشت گرستادمیا شیقدم هیشدم و تو  کشینزد

کرد.  یخال يرو تا حد شهیر ریکار ادامه داد تا ز نیدرخت. اونقدر به ا ي زده رونیب يها شهیر نیب یی. جادیپاش یو به عقب م

 .که کنده بود ییفرستاد و باز شروع کرد به پرکردن فضا شهیر ریکه به همراه داشت رو کامل ز یکیپالست

 ؟ياومده بود نجایتو تا به حال ا -

خاك رو پر کردن و  يزده تر. علف و گل جا رونیهاش ب شهیتر شد و ر ریپ یمحو شد و درخت کم یبیبه شکل عج ریتصو

 من به وجود اومد. يپا ریدرست ز یسنگ قبر مشک کی

 1337وفات  خیتار 1316تولد  خیتار یسونا قاسم -

 سنگ قبر کنار اومدم. مادرجون خم شد و چند ضربه به سنگ زد و لب هاش شروع کرد به تکون خوردن.  يرو از

 :دیکش یقی. من هم کنارش نشستم و براش فاتحه خوندم. مادر جون نفس عمخوندیفاتحه م داشت
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 جا، قبر مادر آقا محمده. خان عموت. نیا -

 لب زمزمه کردم: ریز

 .امرزتشیخدا ب -

 يا نهیبود؟ پدرجون؟! تنها گز یپدرجون. زن سابقش. نرگس و غالم؟ اون مرد ک نیتونست وجود داشته باشه؟ ب یم یربط چه

 بوده باشه! لیماجرا دخ يچند نفر هم تو نیاز ا ریبه غ یکس نکهیکه فعال بهش شک داشتم اون بود. مگر ا

 :دیشدم. مادر جون پرس بلند

 کجا مهناز. -

شد کند تا به  ینم یاون شکاف رو گرفته بود که با دست خال يشدم و کنارش نشستم. اونقدر شاخ و برگ جا کیدرخت نزد به

 اون بسته برسم.

 مادر؟ هیاونجا چ -

 ندونستن تکون دادم و گفتم: یرو به معن سرم

 بکنمش.  دیبا یدونم. ول ینم قایدق -

 شد و گفت: کیهم بهم نزد مادرجون

 .ایم، بعدا با اون ببذار به پدربزرگت بگ -

 گفتم: عیسر

 ! ناینگ يزیوقت به پدرجون چ هینه!  -

 :دیابروهاش و تو هم کش مادرجون

 گم! یوا ! خب باشه نم -

 نیاز علف ها رو کندم. وبه هم ي. دستم رو جلو بردم و دسته اگهیفرصت د هی دیبشم به ام الیخ یرو ب نجایاومد ا ینم دلم

 جون هم کنارم نشست و دستش رو جلو آورد.. مادر يبعد يعلف ها بیترت

 ن؟یخانوم. خوب هیسالم عط -

 گفت: یبلند شد و با دستپاچگ عیسر مادرجون

 د؟ییا شما -

 و گفت: دیمن و چسب يمانتو يسرشونه  و

 .مونییرو به رو هی. همساهیخانوم تراب شونیمهناز جان. ا -

 زد و رو به مادرجون گفت: يشدم و سالم کردم. لبخند بلند

 د؟یکن یکار م یجا چ نیا -
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. و من نگاهم به چوندیپ یرو م یمثل نشون دادن قبر آبا و اجداد به من داشت خانوم تراب یمادر جون هم با گفتن جمالت و

 بود! یاز حد بلند خانوم تراب شیدامن ب

 د؟یکن یچه کار م نجایشما وسط هفته ا -

 جواب داد: شونی. و ادیال رو پرسسو نیجون بود که ا مادر

 .نمیرو هم بب نجایا امیو گم کردم. گفتم ب دامیاز پنجشنبه کل -

دامنش به  رمیخواستم نگاهم رو ازش بگ یکه م یاز ما فاصله گرفت. درست زمان یسرش رو تکون داد و خانوم تراب مادرجون

 آدم نبود. کیکه اون ...  دمی. ددمیباال رفت و من د یخاطر راه رفتن کم

مادرجون نبود و نگاه خصمانه ش رو به من دوخت. آب دهنم رو قورت دادم.  دیکه تو د ییجا ستاد،یقدم از ما دور تر ا چند

 و گفتم: دمینگاهم رو از صورتش گرفتم و دست مادرجون رو چسب

 .میایم گهیوقت د هی -

 کرد و گفت: دییهم حرفم رو تا مادرجون

 تا آبرومون نرفته.  میآره مادر، بهتره بر -

لب ذکر گفتم  ریتند شروع به حرکت کرد و من هم بدون نگاه کردن به پشت سرمون دنبالش راه افتادم و مدام ز يبا قدم ها و

 .میاومد رونیتا کامال از قبرستون ب

صد پنهون کردن از درخت ها ق یکیکه پشت  دمیبلند افتاد و نرگس رو د يفرستادم و نگاهم به درخت ها رونیرو ب نفسم

 خودش رو داشت. 

 بدم.  صیامان بدنش رو تشخ یتونستم لرزش ب یاون فاصله هم م از

 !دمیلرز یمقدمه ش م یب دنیکه حاال من هم داشتم به خاطر د يزیاز همون چ دیبود. شا دهیترس يزیچ از

 برم قبرستون و اون بسته رو بردارم!  يکه چه جور دمینقشه کش کیبود و هزار و ریشب فکرم درگ تا

 نمیرو بب يزیچ نیکنم. اگر خودشون من و به قبرستون بردن که چن يتونستم کار ینم یبودم، ول کی! چقدر بهش نزدیلعنت

 ذاشتن بر دارمش؟ یپس چرا نم

داشته باشه. جواب  سایه ماهب دیبا یربط هیقبل از ساعت نه باهام تماس گرفت، قبل از جواب دادن شصتم خبردار شد که  زهرا

 دادم:

 سالم زهرا جون؟ -

 ؟یکار داشت یچ سایبا ماه ؟یسالم خوب -

 :دمیخند

 !يدیو نپرس يتو چطور از صبح تا حاال طاقت آورد -

 با دخترشون دوسته. سایکه گفتم ماه یآشنامون زنگ زد، همون شیساعت پ هیآخه  -
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 تو هم رفت: ابروهام

 خب؟ -

 ها! زیطور چ نیو، ا یکن یم یزندگ یو با ک نیهست يکه چه طور خونواده ا نی. ادیدر مورد تو و خونواده ت پرس -

 تعجب گفتم: با

 ؟یگفت یچرا؟ تو چ -

آب و هوا عوض  يخوا یو م یمادربزرگ و پدربزرگت هست شیپ هیکردم و گفتم در حال حاضر هم مدت فیتعر یخب کل -

 .یکن

 بود. در جواب زهرا گفتم: سایدارم. ماه یرو بپرسم متوجه شدم پشت خط يخواستم سوال بعد تا

 زنم. ی. بعدا بهت زنگ مساستیماه -

 رو وصل کردم: سایگفت و تماس رو قطع کردم و تماس ماه يا باشه

 بله؟ -

 از دوستان من چه خبر! ؟یسالم مهناز جان. خوب -

 زدم: يدتر بود. لبخن يصبح هم با انرژ از

 ؟يدیرس يا جهیسالم دارن خدمتتون. تو چه خبر؟ به نت -

 .یقبول کن همانیبرسم اگر شما من رو به عنوان م جهیخوام به نت یامم. م -

 زدم و گفتم: ي. لبخنددمیاز زهرا رو فهم قیتماس و تحق لیباال رفت، و دل ابروهام

 .زمی. بفرما عزلیبا کمال م -

 زنم. یم يدست به هر کار جانیدروغ گفتم. من به خاطر ه یکردم! کل ینامزدم رو راض یبا چه سخت یاگر بدون -

 و گفتم: دمیخند

 !یشناس ی! تو که من و نمیتو حالت خوبه دختر؟ چرا به نامزدت دروغ بگ -

از تو و  ری. به غشتریب نانیاطم ي. فقط برایهست یتو دختر خوب یعنیکنه  دییزهرا جان تو رو تا یعنیکه دوست مهنا  نیهم -

 کنه؟ یم یهم اونجا زندگ يا گهیپدربزرگ و مادربزرگت کس د

 هست. يزیچ هینه. .. فقط  -

 با مکث: سایماه

 .امین يخوا یم ؟یچ -

 گفتم: عیسر

 !یمتوجه ؟يایم یموضوع نیراجع به چن يخانواده م بفهمن که تو واقعا دار ينبود. فقط دوست ندارم اعضا نینه! منظورم ا -

 با خنده اضافه کردم: و
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 .میبد لیمن تحو يبه خونواده  میهم بساز یدروغ هی ایب -

 گفت: جانیه با

 خوبه؟ امیرو هم م مینقاش لیوسا -

 کردم: دییتا

 ؟يایم ی... کهیعال -

 . ندهیاحتماال تا دوسه روز آ -

 دلم گرمه. يایقراره ب نکهیاالن به خاطر ا نی. از همسایممنونم ماه -

 :دیدار خند صدا

 شه. یو رو م رینداره. فقط داره ز یمشخص زیچ چیمن هم دلم ه -

 منتظرم.  -

 پس تا بعد. -

 دادم: امیزهرا پ يکردم و برا یخداحافظ ازش

 . حواست باشه.ینقاش يبه بهونه  نجایرو ا یمدت ادیقراره ب ساینبود. ماه یمهم زیچ -

 کردم. یم رونیفکر رفتن به قبرستون رو از سرم ب سایتا اومدن ماه دیتخت. با يرو گذاشتم رو یگوش

*** 

 غذا رو کم کرد و گفت: ریدفترم گذاشتم و بستمش. مادر جون ز يرو ال خودکارم

 !نجایا ادیفرستن ب یو نشناخته دخترشون و م دهیشن! ند یم دایپ ییچه خونواده ها -

 یم شیشکل حرفش رو پ نیبار هزارم بود که به ا نیا ادیداره م سایکه گفته بودم ماه شیرو فوت کردم. از سه شب پ نفسم

 .دیکش

 گفتم: کالفه

 که به خودم شک کردم! یکن یم يکردن. شما کار دمونییدوستم تا يمادرجون خونواده  -

 و گفت: دیخند

 دادم.  یآخه اگه دختر من بود اجازه نم -

 زدم و گفتم: يآروم کردنش لبخند يبرا

کردن  یتا با نقاش ادیم يهفته ا هیطور اسم پدرجون دست خونوادشه.  نیبه همراه شماره تلفن خونه و هم انجیا قیآدرس دق -

 دییهستن ما رو تا یو سالم دیمق يزهرا که آدم ها يخانواده  نیو همچن میکه با هم دوست هیش عوض بشه. مدت هیروح

 مونه؟ یم یمخالفت يجا گهیدارن. د ادکردن. بعدش هم از همه جهت به دخترشون اعتم

 و کج کرد و گفت: لبهاش
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 بگم واال!  یچ -

 رو گرفتم و بعد از چند بوق جواب داد: سایماه يباز هم نتونستم قانعش کنم. شماره  یعنیجمله  نیا و

 بله؟ -

 ن؟یی. کجازمیسالم عز -

 .میرس یم گهیساعت د میگه دور و بر ن یم اشاری. میشد یاالن وارد فرع نیهم -

 ظرم.منت -

 تماس خاتمه دادم و رو به مادر جون گفتم: به

 .کنینزد -

 شد گفت: یقابلمه خم م يکه دوباره رو یرو تکون داد و در حال سرش

 اول روستا. نیبرو صداش کن با هم بر -

 از کالمش! دیبار یپدر جون بود. اصال عشق م منظورش

 یراه هم پدرجون کل ي. بماند که تومیبه راه افتاد ییردم و دوتاشدم و بعد از برداشتن مانتو و شالم پدرجون رو صدا ک بلند

 خواستم برگردم بهش بگم: یمغزم و شست و شو داد. م

 !نجایا ارمیرو از آمل بکشونم ب چارهیب ينبود دختره  یاجیاحت گهید یو به من بگ زیاگه تو خودت همه چ -

 . دمیکش ی! به وقتش از پدرجون هم حرف مگهیخب. نگفتم د یول

*** 

 اطیح بونیسا ریز لشیمشغول پهن کردن وسا يبا خونسرد سایگذشته بود و ماه ساینامزد ماه یعنی اشاریاز رفتن  یساعت

نگاه من و  ینیسنگ یاومده. وقت یکرد که خودم هم باورم شده بود که اون واسه نقاش یعمل م یعیبود. اون قدر طب یپشت

 گفت: يحس کرد با لبخند

 ؟یکن ینگام م يونجورچرا ا ه؟یچ -

 طرف لبم باال رفت و گفتم: هی

 به ترکمن ها بود. هیشب شترینامزدت ب -

 :دیبلند خند يصدا با

 کره باشم؟ نیا دیمن هم م یتوقع داشت -

 و گفتم: دمیخند فشیتوص به

 .یچشم بادوم میگیما بهش م -

 ابروش باال رفت و گفت: هی

 حرف من و تکرار کن!  اینه تو رو خدا! تو هم ب -
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 گفت: یطونیبا لبخند ش و

 بد؟! ای ستمین هیخوبه که شب نیحاال ا -

 کج کردم و گفتم: یرو کم سرم

 .یستیبدك ن یهم خوشکلن. تو هم .... ه یلیدارم. از نظر من خ ادیمن دوست ترکمن ز -

 هاش گرد شد: چشم

 !ستم؟یکه بدك ن یچ یعنی -

 یکه به لب لبخند داشت غز م یبلند بخندم، اون هم در حال ينه گرفت که باعث شد با صدارو به سمتم نشو یبزرگ يقلمو و

 زد:

 !یستیگه بدك ن یکنه م یچشم و رو! تو چشم من نگاه م یب يدختره  -

خنک بود. و اون هم مثل من دست هاش و به  یلینشست. هوا خ یتخت چوب يبه سمتم اومد و رو دیهاش رو که چ لیوسا

 گفت: یآروم يو خودش رو بغل کرد. با صدا دیچیهم پ

 مقداربعد از عقد نگران شدم. سرد شدم ... هیخوبه، اما من  یلیمسافرت! اون خ امیب ییاجازه داد تنها اشاریشه که  یباورم نم -

 گفت: ینیصورتش نگاه کردم. با لحن غمگ به

 گفتم.  یبار بود بهش دروغ م نیدروغ سر هم کردم ... اول یلیخ -

 کرده بود. جادیا یاز حد پوستش تضاد بانمک شیب يدیسرخ شده بود و با سف شینیها و نوك ب گونه

 چشم هام نگاه کرد و گفت: به

 گم. یو بهش م زیکه برگردم همه چ نجایاز ا -

 شونه ش قرار دادم: يرو دراز کردم و رو دستم

 به نامزدم سپهر.  یدروغ گفتم. حت هیمن هم به بق -

 به روش زدم و گفتم: يلبخند

. ششیبرگرد پ يادامه بد یتون یکه نم ي. ناراحت نباش؛ هر وقت هم حس کردمیش یهم م يبرا یخوب يما دوست ها -

 .يشد مونیحاال پش نیاگه هم یحت

 ادامه دادم: یشدم و با لحن مهربون کیبهش نزد یکم

 مشکالتم کنم. ریرو درگ يا گهیمن اصال دوست ندارم کس د -

 زد و گفت: يلبخند

رو از خونواده م  یداشتم مدت اجیسفر کوتاه برم. احت هیداشتم تنها به  اجیکه واقعا احت هیخودم اومدم. راستش مدت لیمن به م -

 شد. یدور باشم. اما جور نم

 ادامه داد: جانیبا ه و
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 یحت یکه ازش دور باشم و مدت نی. اامیکنار ب اشاریکه با احساسم نسبت به  تهیموقع هی نیموضوع. ا ییجدا از قسمت جنا -

 شه دلتنگش بشم. یچشمم نباشه باعث م ياگر کوتاه جلو

 .اشاریطور اون و  نیبا سپهر و هم مییبه صحبت در مورد نحوه آشنا میاعتراف صادقانه ش خوشحال شدم و شروع کرد نیا از

*** 

 :زدهمیس فصل

هدف به منظره  یباالتر از سرش قرار داد و ب یهم به همان شکل کمداد و ساعدش را  هیپنجره تک ي شهیاش را به ش یشانیپ

 شد. رهیرو به رو خ

گذارد.  یقدم م يگریرود و امشب به حجله مرد د یاز دستش م یراحت نیتوانست خودش را قانع کند که نرگس به هم ینم

 بیاو و نص يشک االن نرگس برا یدند، بداد. اگر سونا نبود. اگر پسرش محمد و فرزند در راهش نبو رونینفسش را با حرص ب

 شد. یاو م

 ك ... ینعمت صدات م -

 :دیخشم غر با

 .رونیبرو ب -

وقت به  چی. هشتریخودش ب يسوخت. اما برا یاو هم م ي. سونا بود. دلش برادیبسته شدن در اتاق را شن يبعد صدا یلحظات و

او را  شهیکه هم یداد. کس یاش او را قلقلک م يشهر قیحسام، رف ينداشت اما حاال بد جور حرف ها يجادو و طلسم اعتقاد

 کرد. یچون خال زنک خطاب م ینیبا عناو

 سر خورد.  نیداد و به سمت زم هیکنار پنجره تک واریاش را از پنجره گرفت و پشت به آن به د هیتک

شت. به بخت خودش و اجبار پدرش ندا يگریبه نرگس جز عشق حس د ش،یها یچشم چران يگرفته بود. جدا از همه  دلش

 به حال خود زد و زمزمه کرد: يازدواج با سونا لعنت فرستاد. پوزخند يبرا

 ازدواج کنه! يرو بذاره و با تو که پدر دو تا بچه ا يپسر جوون و شهر هی ادی! نمگهیخب آره د -

سوخت. با خودش گفت،  یاز همه به حال خودش م شتریمعصوم پسر سه ساله اش محمد در نظرش آمد. اما دلش ب ي چهره

 دهم.  یکنم. خرج سونا و فرزندانم را تا آخر عمر م یاگر بتوانم نرگس را راض

 یزود اتفاق افتاده بود. اصال از کجا به عروس نقدریا زیبه حواس پرتش فرستاد. چرا همه چ ینرگس بود. لعنت یامشب عروس اما

 بود؟ دهینرگس رس

 غافل شده بود.  گرید یاحتمال يها نهیدغدغه اش غالم بود که با رفتن او از گز يهمه  آنقدر

 از نه صبح گذشته بود.  یقیبه ساعت انداخت. دقا یخواست. نگاه یکرد. او نرگس را م یم يفکر دیبا
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شده بود. اگر شکل از جانب نرگس رانده  نیبه صحبت داشت که به بدتر میتصم روزینداشت، د يا دهیزدن با نرگس فا حرف

داشت و به قصد کشتن داماد امشب، خانه را  یاش را بر م يهمان لحظه تفنگ شکار دیترس یتوانست و از عاقبتش نم یم

 کرد.  یترك م

 گریبار د کیشود ته نعمت  یاتفاق که نرگس را موقتا از امر امشب باز دارد و فرصت کیخواست.  یاتفاق کوچک م کی دلش

 تالشش را کند.

او  دنیو به قصد د اوردیدادند. آخر طاقت ن یاش پر رنگ تر جلوه م یکرد، حسام و افکار خاله زنک یکه فکر م يا نهیهر گز به

 کرد. یم يکار دیبا دیکش یساعت طول م نیاگر برگشتنش چند یو رفتن به شهر خانه را ترك کرد. حت

 کرد و گفت: یتوقف کوتاه شانیپا يبودند. جلو ستادهیروستا ا يعالفش ابتدا شهیهم يها نوچه

 .نیرو لفت بد یکه عروس نیکه الزم بود بکن ياگر تا قبل از رفتن عروس و داماد بر نگشتم هر کار -

از آن که دست نخوردن  شتریرا به حرکت در آورد. ب نیپدال گاز فشرد و ماش يرا رو شیشدن حرفش پا دییبعد از تا و

 مهم باشد دست نخورده بودن خود نرگس مهم بود. شیشناسنامه نرگس برا

*** 

 چهاردهم: فصل

 زد. آروم گفت: یرو مقابلش گرفته بود و داشت با مداد، کمرنگ طرح م دیسف بوم

 پدربزرگت بازنشسته شده؟ یمگه نگفت -

 کردم، در همون حال جواب دادم: یکرد نگاه م یکه رسم م یبه خطوط نامفهوم داشتم

 اوهوم -

 بهم انداخت و گفت: یگوشه چشم نگاه از

 ره؟ یپس هر روز صبح کجا م -

 بهم انداخت و گفت: یهیهام و باال انداختم. نگاه عاقل اندر سف شونه

 ! نجایاومدم ا ینقاش يفقط نگو که باورت شده من برا -

 متعجب گفت: یازش فاصله گرفتم و به صورتش نگاه کردم. با نگاه یکم

 !؟يزل زد قیطور دق نیا یکشم که مادربزرگت شک نکنه. تو به چ یخط م دارم یمن فقط الک -

 باز گفتم: يو با لبخند رمیخنده م رو بگ يجلو نتونستم

 هات در اومد! یخط خط نیاز ا يزیچ هی دیگفتم شا -

 .دنیخنده سرش و تکون داد و دوباره شروع کرد به خط کش با

 و گفتم: دمیتخت به کمر دراز کش يرو
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 ارمیدر ب شهیر ریرو از ز یخواستن من اون ش یکه اگر نم نهیکرده ا ریکه ذهنم و درگ يزیندارم. چ يدرجون فعال کاربا پ -

 چرا من و تا اونجا کشوندن!

 که نگاهم کنه گفت: نیا یب سایماه

 کیکه خودش رو به شکل  یپرستاره و کس یعنیکه تو رو به اونجا کشوندن.  ییاحتمال وجود داره. اونا هیاز نظر من فقط  -

بوده مخالف بر مال  هیبه زن همسا هیکه شب یو اون کس یکن دایرو پ یبوده که تو اون ش نیمرد مست در آورده قصدشون ا

 شدن موضوع بوده.

 سمتم برگشت و گفت: به

 باالخره اون ها هم خوب و بد دارن. مسلمان و کافر دارن.  -

 سرم نگاه کردم و گفتم: يانگور باالو جمع کردم و به تاك خشک شده  لبهام

 ؟يکرد یکار م یچ يمن بود يتو اگه جا -

 گفت: یمعطل یب

 رفتم دنبالش.  یم -

 و ادامه داد: دیکش یقیعم نفس

 .يایدر م یحالت سر درگم نیحداقل از ا یول فتنیباهات سر لج ب دی. شایهم موفق نش دیترس داره. شا -

 ها! نیخور یتو؟ سرما م نیایدخترا نم -

 گفت: یآروم يو با صدا دیخند زیر سایماه

 داشدن بارلمق. -

 پنجره چسبونده بود، نگاه کردم و گفتم: يمادرجون که سرش رو از داخل آشپزخونه به نرده ها به

 .میایم گهید قهیتا پنج دق -

 گفتم: سایرو به ماه و

 کنترل از راه دور؟ یبه مادر جون من گفت -

 با تعجب به سمتم برگشت و گفت: سایماه

 گفتم؟ یمن چ يتو متوجه شد -

 به غبغب انداختم و گفتم: يکردم! باد یکه چه کشف مهم انگار

 هم دوست ترکمن دارم. یترك ها بزرگ شدما! تازه خوبه گفتم کل نیمن هم ب نکهیمثل ا -

 تعجب کرد: ياز رو یاخم

 ترك ها! -

 بزرگ شدم. نودشتیمن م -
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 باال رفت: ابروهاش

 .هیگنبد اشاری! ینامزد من یپس هم استان -

 گفت: جانیبا ه هوی

 نه؟ ستنیها که ترك ن يشاهرود -

 لبم نشست: يبا تعجب رو یکج لبخند

 فکر نکنم! -

 شد و گفت: کیبه من نزد یثیلبخند خب با

 کرد. یبه نام آق معرف علت اون موجود رو به تو نی. به همیفهم یآق رو م یدونسته که تو معن یپس نرگس م -

 !دیسف یعنیدونست که آق  یگفت. نرگس از کجا م یم راست

 گردوند گفت: یبر م شیکه مداد و پاك کنش رو به جامداد یدر حال سایماه

 آخه آدم تو روز روشن ترسش کمتره. م؟یسر به قبرستون بزن هیبعد از ظهر به بهونه قدم زدم  هینظرت چ -

 م:رو تکون دادم و گفت سرم

 .چارهیبود ب دهیترس ی. اون دفعه هم کلستیخوب ن جانیواسش ه ادهیمادرجونم نفهمه. سنش ز ی. ولهیآره. فکر خوب -

 هوا نگه داشت و گفت: يرو مشت کرد و رو دستش

 !جانیمنم که عاشق ه -

 و گفتم: دمیهم دستم رو مشت کردم و به دستش کوب من

 من هم. -

 گذاشتم. یکالس م سایماه يبعد جلو دمیترس یمن هم! مثل سگ م آره

*** 

که  سایبود و رو به ماه ستادهیو خم شدم که بند کفش هام و ببندم. مادرجون پشت سر من ا دمیو باال کش شرتمیسو پیز

 بود گفت: ستادهیمن سرپا ا يجلو

 . نیاز روستا خارج نش -

. میزد رونیو از خونه ب میکرد یاز مادرجون خداحافظ .میدور و بر نیداد که هم یخاطر م نانیهم داشت بهش اطم سایماه و

 .میزد یقدم م یو به آرام میهامون برده بود شرتیسو بیج يهر دو دست هامون و تو

 رو به گوشم چسبوندم: یلبم نشست و گوش يرو اریاخت یب يآوردم. سپهر بود. لبخند رونیب بمیزنگ خورد. از ج میگوش

 سالم. -

 لحن سپهر خشک بود: اما

 ؟یسالم. خوب -
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 رفت: نیاز ب لبخندم

 شده؟ يزیچ -

 !یدانشگاه دوست ترکمن نداشت يتو که تو دنت؟یکدوم دوستت اومده د -

 و گذاشته بود کف دست سپهر.  زیهمه چ یرو به دندون گرفتم. مادرجون زرت لبم

 خوابگاهه. ياز بچه ها -

 حواله م کرد.  ید چشمککرد و با لبخن یبه صورتم نگاه سایماه

 یاعتماد م یبدون با دروغ گفتن فقط من رو نسبت به خودت ب یکن یاز من پنهون م يرو دار يزیچ نیمهناز اگر کوچکتر -

 . یکن

 گفتم: یآروم يصدا با

 دنبالش برم. نیشما نذار دیاگه بگم شا ی. منتهستیپنهون کردن ن يبرا يزیچ -

 مشکوك شد: لحنش

 ؟یدنبال چ -

 » .بگو«اشاره کرد که  یبا لبخند آرامش بخش سایو ماه» بگم؟« یعنیتکون دادم که  یسرم رو به حالت سوال سایبه ماه رو

 کنم. فیکه بذارم تو روز روشن تعر یخورون بهت گفتم و تو گفت ینیریکه شب ش یهمون موضوع -

 گفت: يناباور با

 !یکن یها م زیچ نیا ریگخودت و در یواسه چ ،یدرست رو بخون دیمهناز! تو با -

 و کالفه جواب دادم: دلخور

 یم تیچقدر اذ ینیکه بب یستیکنن. ن یرم! اون ها هستن که من و ول نم یسپهر. من دنبالشون نم یستیمن ن يتو جا -

 شم. 

 گفت: یطونیلحن ش با

 شت؟یپ امیب يدوست دار -

 لبم اومد و گفتم: ياراده رو یب لبخند

 نفهمه. هیاز اصل قض يزیکه مادرجون چ يقول بد دیتو با یدلم که برات تنگ شده، (چه غلطا) ول -

پنهون  گهید يو قول بد یکن فیمن تعر يبرا یو کامل و بدون کم و کاست زیفهمه که تو همه چ ینم یمادرجونت وقت -

 ... يکار

 ن ادامه دادم:کامل شدن از جانب من نصفه رها کرد و م دیجمله ش رو به ام و

 .يپنهون کار یب -

 .کالیآ بار -
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جاها هم  یشد. بعض یگفته م دیکه مهم بود و با ییتا جا یعنیکردم.  فیماجرا رو تعر زیبه ر زیبه قبرستون ر دنیمن تا رس و

 اومد. یشد و لج سپهر در م یاز خنده روده بر م ساینداختم که ماه یم ییها کهیت

 گفتم: یخوش مزگ يدر آخرش هم برا و

 هنوز عقد نکرده طالقم بده. يخوا یو جن زده نم وونهیاگر هم زن د -

 یشوخ هیرو شست و بهم فهموند که جمله م فوق العاده احمقانه بود. مردم اعصاب ندارنا! حاال من  کلمیسپهر قشنگ ه که

 کردم!

 شد و گفت: نهیدست به س سایکه به تماس خاتمه دادم. ماه میبود ستادهیا یسر در سنگ ریز

 تو روزش خوف آوره. چه برسه به شب! نیا -

 گفت: يخنده دار ي افهیرو به من با ق و

 ترسم. ینم يزیالبته من که از چ -

 در آورد و گفت: بشیرو از ج یکوچک ي. چاقومیوارد قبرستون شد ییو دوتا دمیلرزوند خند یکه خودش رو م یحالت به

 با خودم سالح مرگبار آوردم. -

 خنده گفتم: با

 هم زهرا همراهش چاقو داشت. یمن چاقو کش شدن؟ تو خونه قبل يدوست ها يچرا همه  -

 و گفت: دیخند سایماه

 محافظت الزمه دختر. يبرا -

جهت نگاهم رو دنبال  سای. ماهمیپنهون شد یرو گرفتم و پشت درخت سایدست ماه عیو سر ستادمیقدم مونده به قبر سونا ا صد

 کنه. یم هیبلند گر يو داره با صدا دهیقبر دراز کش يشد پدرجون به پهلو روکرد و متوجه 

 گوشم گفت: کینزد سایکرد. ماه یم هیهم داشت گر گهید یکیبه لرزه افتاد. انگار  تنم

 ؟یکن یکنم فکر م یکه من فکر م يزیبه همون چ يتو هم دار -

 بهش نگاه کردم و اون ادامه داد: یصورت سوال به

 روزشه نه؟ کار هر -

 زیپدرجون چ ي هیهمراه گر ياز حرف ها یمبهم يکردم و جز صدا زیندونستن تکون دادم و گوش هام و ت یرو به معن سرم

 گفتم: سای. رو به ماهدمینشن یواضح

 جا بمون. نیتو هم -

تر شدم. حاال  کیبهش نزد یپدرجون نباشم کم دید يکردم تو یم یکه سع یباشه تکون داد و من در حال یرو به معن سرش

 صداش واضح تر شده بود.
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و بهم بگو اون  ایو من و هم با خودت ببر ... من به تو و بچه هامون بد کردم ... به خودم ... حد اقل ب ایطاقت ندارم. ب گهید -

 افتاد!. میبه زندگ ییبالها نیگذشت که چن یشب چ

گوش  غیج ينوزاد و باز هم صدا ي هیگر يخوردم. و پشت بندش صدا یتکون سخت یگوش خراش زن غیج يبا صدا هوی

 که همچنان پشت درخت بود. سایخورد و نه ماه یزن. اما نه پدر جون از جاش تکون کیخراش 

 .دمیصدا رو شن نیفقط من ا انگار

 ؟یرو بهم بگ یکه چ يایمن! هر شب به خوابم م يسونا زم؟یعز -

 :ستادمیسر پدرجون ا ياومدم و باال رونی. از پشت درخت بدمیلرز یم یزن. حاال به صورت عصب غیج يصدا دوباره

 کشه. یخواد بگه داره عذاب م یم -

 نوزاد. ي هیگر يو صدا غیباز هم ج و

 :دیسرش رو باال آورد و با بهت نگاهم کرد. لب هام لرز پدرجون

 پدرجون؟ يکار کرد یچ -

 کرد: اخم

 ؟یکن یم کاریچ نجایا -

 گوش هام گذاشتم و گفتم: ي... دست هام و روغیج يهم صدا باز

که عذابش  يکار کرد یکشن. تو چ ینوزاد. هر دو دارن درد م هیزن تو و  غیج يسوناست. صدا غیج يصدا ؟يشنو یتو نم -

 کشن؟ یرو دارن اون ها م

 دادم.  يشتریدست هام فشار ب به

 مهناز جان؟ بابا!  -

 دختر بابا. دست هات و بردار. -

 بابا جان؟ -

 کجا بود؟! سایشدن چشم هام هم به بسته شدن گوش هام اضافه شد. ماه بسته

*** 

 نداشتم. یو مادرجون توجه سایدوخته بودم و به ماه واریرو به د نگاهم

 :دیبازوم و چسب سایماه

 ؟يبا ما قهر ؟یگرفت واریصورتت و سمت د یمهناز؟ واسه چ -

 . مادر جون غر غر کرد:دیچک نییو به هم فشار دادم و اشک هام پا هاملب

 آره؟ نیمن بچه ام که گولم بزن نیهست. فکر کرد نتونیب يزیچ هیدونستم شما دو تا دختر  یمن از اولش هم م -

 گفت: یآروم يبا صدا سایماه
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 .مینگرانتون نکن میخوام خاله. آخه گفت یمعذرت م -

 خطاب به من گفت: مادرجون

خواستم منعت کنم بهت  یهم جلو اومدم که! اگر م شهینبودم؟ من که با تو تا کندن ر انیمهناز مگه من از اول ماجرا در جر -

 خواد کمک کنه. یمادربزرگم نم یکنم نگ تیخرافاته. خواستم همراه نایگفتم ا یم

 صورتم رو برنگردوندم. یلو دمیگونه ام کش يهم سکوت. دستم رو باال آوردم و رو باز

تو  يکارها انیدونستم در جر یمنتظرته. پسرعموت هم هست. من پروندم با سپهر بحثت شده. نم رونیمهناز؟ داداشت ب -

 نه؟ هیهست 

 سمتش برگشتم و گفتم: به

در  یداده و مطمئن شده بحث امیکنه، آخه صد در صد تا االن به سپهر پ یمهران باور نم ی. ولیکه نگفت يکرد یکار خوب -

 کار نبوده.

 نگاهم کرد و گفت: ی. مادرجون با ناراحتدمیو باال کش مینیب

 شده؟ یچ یبگ يخوا ینم ؟يد یخودت و عذاب م یچ يدخترم برا -

تخت نشست و  يرو سایبه مادرجون گفت که مادرجون اتاق و ترك کرد. ماه یچ سایدونم ماه یانداختم. نم نییرو پا سرم

 گفت:

 خبر بهت بدم. هی،تا من هم  ياول بگو چرا با من قهر -

 و گفتم: دمیو تو هم کش ابروهام

 .... فمیکه ضع نی. من فقط از استین نطوریقهر؟! ... نه ا -

 و گفت: دیخند سایهم بغض کردم. ماه باز

  ؟یطور آبغوره گرفت نیا یکه از حال رفت نیواسه ا -

 و گفت: دیانداختم و سرم رو تکون دادم. خندبهش  یکوتاه نگاه

 همه مهمون ها از فشار استرس غش کردم. يمهناز! ... من شب عقدم جلو يا وونهیتو د -

 و گفت: دیبلند خند يبا صدا سایتعجب نگاهش کردم و ماه با

شدنت  هوشیسه نفر شاهد ب تو که فقط ایمن بد بود  تیسرم جمع بودن ... به نظرت وضع يبه هوش اومدم همه باال یوقت -

 م؟یبود

 رو کج کردم و گفتم: سرم

 خب معلومه ... تو. -

 مشکوك نگاهش کردم و گفتم: هوی

 سه نفر؟!! -



  

 

یاکتابخانه نودهشت کاربر انجمن نودهشتیادل آرا دشت بهشت   –جادو                               

wWw.98iA.Com ٨٥ 

 زد و گفت: یثیخب لبخند

 !گهیبود د نیخب خبرم هم -

 نگاهش کردم و اون ادامه داد: منتظر

کنه. البته به پدربزرگت و  یداره نگاهتون م گهیهم از سمت د گهینفر د هی دمیجلو که د امیتو حالت بد شد خواستم ب یوقت -

 نگفتم.  يزیچ هیبق

 ام رو از بالش گرفتم و به سمتش خم شدم و گفتم: هیتک

 بود؟ یچه شکل -

 . پیو خوش ت زیتر و تم رمردیپ هی -

 دستش رو به بازوم زد و گفت: سایاس؟ ماه دهیغالم بوده؟ چرا تو تصورات من غالم ژول یعنی

  ش؟یشناس یم -

 و کج کردم و گفتم: لبهام

 بره. یشک من فقط به غالم م -

 بود سرش رو تکون داد و گفت: انیمن در جر فیکه به خاطر تعار سایماه

 من هم. -

 به در انداخت و گفت: ینگاه

 .مینیمهناز شواهدمون رو کنار هم بچ ایب -

 شروع کرد: سایرو تکون دادم و ماه سرم

 تنها دوست اون نباشه.» آق«اون ها دوست هم داره. امکان داره که  نیب یو حت نهیب ینرگس از ما بهترون رو م -

 رو تکون دادم و گفتم: سرم

شم که دور و بر  یمتوجه م نمیشه. کابوس ها و گاها تشنج هاش. هر وقت قرار باشه بب یم تیاونها اذ قیپدرجونم اما از طر -

 هستن. اهیس يها هیپدرجون سا

 اشاره اش رو باال آورد و گفت: انگشت

عاشق نرگس بوده با  یقبر همسر سابق پدربزرگت دفنه، دو. غالم که زمان يدرخت باال يها شهیر يتو ي. بسته اکی -

 شعرش عالوه بر اسم شوهرش و غالم به پدربزرگ تو هم اشاره يزده. سه. نرگس تو یم دیپدربزرگت دشمنه و داشته اون و د

 کرده. 

 گفتم: یسطح يریگ جهیبا نت من

 پدر بزرگ من هم عاشق نرگس بوده؟! -

 رو تکون داد و گفت: سرش
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 .شهیر ریز يمونه بسته  یشه ازش کرد. فقط م یهم نم يا گهیبرداشت د -

 و کج کردم و گفتم: لبهام

 غالم؟ ایپدربزرگم  -

 هاش و باال انداخت و گفت: شونه

ماجرا باشه. بعدش هم اگر پدربزرگت گذاشته باشه خب چرا  نیهم تو ا ینفر سوم دیندارم. اصال شا یحدس چیمورد ه نیدر ا -

 برش نداشته؟

 اخم گفتم: با

 از کجا معلوم که هنوز اون بسته اونجا باشه؟! -

 تکون داد و گفت: یهم به من نگاه کرد. سرش رو با کالفگ سایماه

و بازش  میکه اون بسته رو بردار نهیدارم ا دیکه هنوز بهش ام يزین. تنها چخور یولش کن. هنوز شواهدمون به درد نم -

 ... البته اگه هنوز باشه. میکن

 امیب نییکه قصد داشم از تخت پا یگرفت. در حال یکه ناخودآگاه آدم خنده ش م دیرس یقدر گرفته و مغموم به نظر م اون

 گفتم:

 !يزده تر جانیتو از منم ه -

 .میبا خنده از اتاق خارج شد ییو گرد کرد و دوتاچشم هاش  سایماه

 :دیمحض خروجم مهران به سمتم اومد و مشکوك پرس به

 !یتو که خوب -

 و باال بردم: ابروهام

 خوب باشم؟! دینبا -

 با خنده گفت: ساینگاه کرد و ماه سایبه ماه یسوال

 !گهیمنه د تیخاص -

 :دیرو بوس میشونیهم سرش رو معصومانه تکون داد و پ مهران

 .ختمیر یخون سپهر و م دمید یاگر لبخندت و نم -

شه؟ مهران داشت مرد  یداشت که مهران داره بزرگ م تیاهم یواسه چه کس یشد، ول یگرفت. مهران داشت بزرگ م دلم

 خواست بهم داشته باشه. یمثل بابا بهم نداشت و رو م يکه مرد یشد و توجه یم

که  یکه از آشپزخونه خارج شده بود به سمتم اومد و در حال دیاشتم داداشم و ناراحت کنم. سعکردم لبخند بزنم، دوست ند یسع

 زد گفت: یگاز م یبیبه س

 دختر عمو؟ یخوب -
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 لبخند سالم کردم و رو به مهران گفتم: یب

 ؟یهست یتا ک -

 سه روز. -

لبش بود  يکه لبخند رو یدر حال ساینداره! ماه یشد. دوست داشتم بدونم با بودن مهران مشکل دهیکش سایبه ماه نگاهم

زد که  یمشکل داشت. مهران که متوجه شده بود چشمک دیگردش کرد. اونم مثل من با حضور سع دیمهران و سع نینگاهش ب

 ."راحت التیخ " یعنی

 .نیکم نچسب بود، هم هی چارهیکرد، فقط ب ینم جادیا یمشکل یعنی د،یترس ینم دیاز سع یراحت بود. کس المیکه خ البته

*** 

کرد و  یم ي. خوب بود که مادرجون همکارمیمادرجون از خونه خارج شده بود يتوجه به غرغر ها یبود که ب يا قهیدق چند

 نشده بودن. داریاز خواب ب هیبو ببره. هنوز بق يزیاز چ یقرار بود نذاره کس

 کنم؟ یفکر م یبه چ سایماه یدون یم -

 درخته؟ شهیر ریکه ز يبه اون بسته ا -

شد  یم یپوستش به راحت یهم که از سرخ سایحس شده بود. ماه یاز شدت سرما ب مینی. نوك بدیهم خند سای. ماهدمیخند

 زده. خیداد که چقدر صورتش  صیتشخ

 جلو تر شوت کرد و گفت: یپاش بود رو به کم يکه جلو یسنگ

 بسته سرجاش باشه، چه توشه؟ اگه میامروز که اون بسته رو در آورد یکن یفکر م -

 ندونستن تکون دادم.  یو جمع کردم و سرم رو به معن لبهام

 فرستاد و گفت: رونینفسش رو با قدرت ب سای. ماهمیستادیقبرستون ا يجلو

 !؟یکن یطور فکر نم نیشه تو ا یکنم نصف معما حل م یحس م -

 هم سرم رو تکون دادم و گفتم: باز

 ده. یرو نم یحدس چیه يفعال مغزم اجازه  -

 کرد و گفت: یلرز کوتاه سایماه

 سرده؟ نقدریا نجای! چرا امیآذر ي مهیبابا هنوز ن -

 اشاره کردم و گفتم: یبغل ستون سنگ یزدگ خی به

موقع ها  نیقبل ا يمقدار هوا گرمتره، سال ها هیگه تازه امسال  یارتفاعاته. مادر جون م کینزد بایجا تقر نی! اینیب ینم -

 اومده. یبرف م نجایا

 نفسش رو فوت کرد و گفت: سایماه

 پس خدا رحم کرد. -
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بار خودم هم همراهم چاقو  انیبردم و چاقو رو لمس کردم،  شرتمیسو بیج ي. دست هام و تومیوارد قبرستون شد ییدوتا

 نگاه کردم: سایماه يجد يآورده بودم. به چهره 

 خوبه. یلیخ نینه! ا یترس یتو انگار اصال نم -

 سمتم برگشت و با لبخند نگاهم کرد، و من ادامه دادم: به

 ده. یآدم نترس کنارمه بهم شجاعت م هیدونم  یکه م نیا -

 پهن تر شد و گفت: لبخندش

 قورکدم *. انقیاراسنده بولسن اولم  مزنیکیا -

 ابروش باال رفت: هینگاهش کردم.  یسوال

 گفتم؟! یچ يدینفهم -

 زدم و گفتم: يلبخند

 متوجه بشم. دیبگو شا گهیبار د هی. یمقدارهم تند گفت هیو  ياداش کرد ظیغل یلیخ -

 و باال برد و گفت: ابروهاش

 .میدار يگم. فعال کار مهم تر یبعدا بهت م -

 . گفت:دییپا یو دور و برمون رو م دیچرخ یسرش م سای. نشستم و فاتحه خوندم. ماهمیدیقبر سونا رس به

 .میکنیجامون و عوض م يتو شروع کن. من حواسم هست، خسته شد -

 رو تکون دادم و در همون حالت نشسته به سمت درخت رفتم. سرم

هرز هم کنده  يکارم علف ها نیکه با ا شهیر يسفت جلو يدر آوردم و شرع کردم به خراش دادن خاك ها بمیرو از ج چاقو

 روندم. غر زدم: یبه عقب م با دست اونها رو قهیشدن و هر چند دق یم

 همه کنده. نیا يچه جور عقلیآدم مست ال هیدونم  یمن نم -

 با خنده گفت: سایماه

 !ياالن شروع کرد نی! خوبه هميهمه، انگار خودت چقدر کند نیا یگ یم نیهمچ -

 و گفتم: دمیخند

زدن. اون موقع فقط  رونیب شتریخت االن بدر نیا يها شهی! تازه رگهیبوده د يزیچ یخاک نجایباالخره همون موقع هم ا -

 بود. رونیسرش ب

حفره  بایآوردم تقر رونیچاقو چند ضربه محکم به خاك زدم و بعد از خرد شدن با دستم چند مشت خاك و سنگ ب زینوك ت با

 تونستم درست کنم.  یکیکوچ ي

 مهناز! -
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کرد، لب  یرو نگاه م ییگرد شده جا يبا چشم ها سایآروم بود که مجبور شدم سرم رو برگردونم، ماه يبه قدر سایماه يصدا

 آرومش از لب هاش خارج شد: يخوردن و صدا يزیر یلیهاش تکان خ

 سرت و برنگردون. فقط آروم بلند شو. -

 گفتم: یآروم ياز اون با صدا تیبه دست آروم بلند شدم و من هم به تبع چاقو

 !یترسون یمن و م يارد -

 بهم انداخت و گفت: یگوشه چشم نگاه از

 کنه. یماست و داره با خشم نگاهمون م یقدم ستیتو ب بایسگ نسبتا بزرگ، با دهن کف کرده تقر هی -

 کردم: زمزمه

 سگ هار! -

 رو نامحسوس تکان داد: سرش

 شه. یم کیبا شماره سه با تمام قدرت بدو. داره نزد -

 لب آروم گفت: ریز سای. و ماهدمیخرخرش رو شن يصدا سایماه يمحض تموم شدن صدا به

 ... دو کی -

 بلند گفت: يبا صدا و

 سه. -

افتادم.  یقدم من جلو تر م هیرفت و  یجلو تر از من م سایقدم ماه هیذاشتم،  یم گهیهمد يپاهام و جلو يچه جور ندونستم

 . میدیکش یعربده م یوحشتناک ياومد و هر دو با صدا یپارس سگ از پشت سرمون م يصدا

 يو صدا دمیکش یم غیج يبلند تر يسگ هر لحظه ممکن بود به من برسه با صدا نکهیدستم بود و از ترس ا يهنوز تو چاقو

 شد.  یمن بلند تر م يهم از ترسِ صدا سایماه

 ی. حتمیدیدو یروبه رو م يبه سمت درخت ها م،یبد ریمس رییبه سمت روستا تغ نکهیو بدون ا میگذشت یسر در سنگ ریز از

 خورد. نیو محکم به زم دیچیبه هم پ سایماه يکه پاها یی. تا جامیدیپارس سگ هم قطع شد باز هم دو يصدا یوقت

 يرپشت سرمون رو نگاه کردم. اث ریبرگشتم که از درد صورتش در هم رفته بود. مس سایو به سمت ماه ستادمیقدم جلوتر ا چند

بودم از طرف  دهیکه کش ییها غیطرف و ج هی دنمیاطرافم واسم کم بود، دو يزدم و انگار هوا یاز سگ نبود، نفس نفس م

خم شدم و بازوش  سایسر ماه يگذاشتم و باال بمیج يبزنم. چاقو رو تو یحرف نمو نتو رهیباعث شده بودن گلوم درد بگ گهید

 زد گفت: یکه نفس نفس م یزانوش نگه داشته بود و در حال يو کمکش کردم که بلند بشه. دستش ر و رو دمیرو چسب

 چ ... چه ... قدر.. وحش ... تناك. -

 هم. سایفرستادم. ماه رونیو بعد با دهنم هوا رو ب دمیکش قینفس عم مینیرو بستم و چند بار با ب دهنم

 زد و در همون حال گفت: یمقدار لنگ م هی سای. ماهمیت کردآهسته شروع به حرک يبا قدم ها ییدوتا
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 بود. یگرفتمون مرگمون حتم یاگه م -

 گفت: جانیبا ه هویرو تکون دادم.  سرم

 نیروشن بود، ع تینها یب ياش قهوه ا نهیبودن و رنگ یمشک یوحشتناك بود، چشم هاش مشک یلیمهناز چشم هاش خ -

 عسل.

 گفتم: يه ارفت لیتحل يو با صدا ستادمیا

 !؟ییزرد کهربا -

 حرفم گفت: دییو به تا ستادیهم ا سایماه

 بو... ییبهتره. کهربا ییآره آره، کهربا -

 باز کردم: یلب هام و به سخت يا قهیباز به من زل زد. بعد از دق مهیشد و با دهن ن ساکت

 خونه؟ میبر -

 .دیچیپ یبه هم م يو من و با خودش همراه کرد. دلم بد جور دیرو تکون داد و دستم رو چسب سرش

 کرد؟ یهم از اون بسته محافظت م نیبه نظرت ا سایماه -

 نگاهم کنه گفت: نکهیا بدون

 پدربزرگت و اون بسته هست. نیب یربط هیکنه پس  یم تیباشه که پدربزرگت رو اذ یهمون نیبه نظرم اگه ا -

 دلم رو فشردم و گفتم: ریخورد و با دستم ز چیپ دلم

 .یلعنت -

 صورتم نگاه کرد: به

 ؟ یچ -

 يبلندتر يزدم و با صدا نیشوت مانند به زم يو چند قدم سرعت گرفتم و با پام ضربه ا دمیکش رونیو از دستش ب دستم

 گفتم:

 .یلعنت -

 شونه ام گذاشت: يدستش رو رو سایماه

 .يآروم باش مهناز -

 حرص گفتم: با

 ؟يآروم باشم؟! چه جور يچه جور -

 لب شروع به غر غر کردم: ریکردم و ز شتریخورد و سرعتم رو ب چیهم دلم پ باز

من بر خالف  یوقت ادی! به خدا لجم مسایماه رهیگ یخودم برام بس بود. لجم م يکردم! دردها یو م میمن که داشتم زندگ -

  ذارن بهش خاتمه بدم. یماجرا شدم و حاال نم نیوارد ا لمیم
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 رفتم.  اطیداخل ح ییدادم و به سمت دستشو سایرو در آوردم و به دست ماه شرتمی. سومیدیبه خونه رس یسمت پشت از

 من متعجب شده بود گفت: یکه از رفتار عصب سایماه

 کجا؟ -

 رو باز کردم و گفتم: ییدستشو در

 اسهال دارم. -

 :دیچیپ اطیح يتو سایماه يخنده  يشدم و در رو محکم بستم. صدا ییوارد دستشو و

 خودش رو گذاشته ها! ریفکرکنم سگه تاث -

 لبم نشست. يلبخند رو تمیعصبان يهمه  با

*** 

 قبره. هیجا  نیمهناز ا -

 !! وسط جنگل!! قبر

 ؟ییمهران تو کجا -

صورتم  ينه رونوازش گو یدور گردنم رو برداره. دست ينفر موها هیبود. کاش  سیبودم. صورتم خ سیهام و باز کردم. خ چشم

 نشست:

 بکش. قی... نفس عم ؟یخوب -

که  ییکرد. با دستم موها ینگران نگاهم م سایجام نشستم، ماه يبکشم. تو قیالزم بود که بتونم نفس عم یفرمان نیچن انگار

 بود رو به عقب روندم و گفتم: دهیبه گردنم چسب

 زدم؟ غیج -

 فرستاد و گفت: رونیراحت شده، نفسش رو ب الشیکه انگار از خوب بودن حال من خ سایماه

 بود حاال! ی. چینی. حدس زدم که خواب بد ببيکرد یم یتاب ینه ... ب -

 تکون دادم و گفتم: یجیاومد. سرم رو با گ ینم ادمیمن واقعا  و

 شد. یهم استرس داشتم. اصال انگار قلبم داشت کنده م یلیدونم تو جنگل بودم و خ یفقط م -

 زد و گفت: يلبخند سایماه

 طور ذوق جنگل فردا. نیو هم يدار یفشار عصب یلیکه امروزا خ نهیبهش فکر نکن. احتماال به خاطر ا -

 نیزم يباعث شد به سمتش برگردم و به اون که رو سایآروم ماه ي. صدادمیتخت دراز کش يرو تکون دادم و دوباره رو سرم

 بود نگاه کنم. دهیخواب

 هستن؟ یپسر عموت تا کمهناز داداشت و  -

 خونه خودشون شاهرود. رهیرسونه و م یهم ما رو م دی. سعنودشتیبرگرده م انیفردا مهران که از همون رام -
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 شد و گفت: لیبه سمت من متما یکم

 اد؟یباهامون م یک گهید میکه االن تو خونه ا ییها نیاز ا ریبه غ -

 .میشش نفر نیکس. هم چیه -

 رو تکون داد، گفتم: سرش

 ... میبر ياگه دوست ندار -

 حرفم اومد: وسط

. هیقشنگ يکرد حتما جا یم فیطور که پسرعموت تعر نی. ادمیرو ند انی. اتفاقا تا به حال رامستین ینه ... از نظر من مشکل -

 ؟یتو خودت رفت

 و نگاهم رو به سقف دوختم: دمیتخت دراز کش يرو

 تره اما تا به حال قسمت نشده بود که به جنگل گلش برم. کینزد انیمدرسته که شهر ما به را -

 گفت: یلحن مهربون با

 گذره. یبهمون خوش م یپس حساب -

 لبم نشست: يرو يهم لبخند من

 طوره. نیحتما هم -

*** 

 با غر گفت: دیسع

 مهران! ریآروم بگ قهیدو دق -

مهران  يبه شونه  يضربه ا یبود. به شوخ دهیاز شدت خنده دلش رو چسب سایبا خنده باز هم به خودش قر داد. ماه مهران

 زدم:

 تنگ هست! یتکون نخور. جا به اندازه کاف نقدریتو دهنم، ا يمهران همه دل و روده ام و آورد -

 گفت: یحق به جانب ي افهیبا ق مهران

 !ایهست یتو اضاف ایخورم، بهش گفتم ن یباباش و م نیفکر کرد ماش ده،یسع ریتقص -

 چشم هاش و گرد کرد و گفت: دیسع

 !؟ينامه دار یدوما مگه گواه ،يخوا یو م نیماش یکه بگ ينزد یاوال تو حرف -

 بهمون انداخت و گفت: ینگاه نهیآ ي. پدرجون از تودنیپچ پچ کرد که هر دو خند دیدر گوش سع یدونم مهران چ ینم

 نشه. تیمهمونمون اذ ن،ینیبچه ها جمع تر بش -

 با خنده گفت: سایبه در. ماه دنیهم و بغل کردن و چسب يهم به شکل خنده دار دیمهران و سع و

 . من جام خوبه. نیراحت باش -
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اومدن، اما خب مراعات کرده  یهم م هینبود بق سای. مسلما اگر ماهمیدیرو خند ریدر آورد که تمام مس يمهران دلقک باز اونقدر

. که البته میهمه لباس گرم برداشته بود دیپدرجون و سع ي. بنا به گفته میدیبود که رس ازدهی. دور و بر ساعت انیبودن که ن

 اومد. یوسط آسمون بود اما سوز سرد م دیخورش نکهیبود. با ا د. هوا سرمیکرده بود یکار خوب

هوا بعد از  ي. سردشیدر آورد و شروع کرد به درست کردن آت زمیاز صندوق عقب ه عیرو به پا کرد و سر یچادر مسافرت دیسع

از زمستون داشت و  ییاول آذر ماه بود اما رنگ و بو يهفته  نکهیکه با وجود ا بایز یلیخ یشد. جنگل يبرامون عاد قهیچند دق

 زده بود.  خی ونشبنم روش ياز برگ ها قطره ها یبعض

 من دست تکون داد و گفت: يبود برا ستادهیا یدرخت يافتاده  يتنه  ياالکه ب یاز جمع فاصله گرفت و در حال پدرجون

 .دینیو بب انیجواهر گُل رام نیایب -

 .میهم آهسته به سمتشون رفت سای. من و ماهستادیکنده ا يو کنار پدرجون باال دیاز همه زود تر به سمتش دو مهران

 جونش نشسته بود گفت: مهیکه کنار آتش ن دیسع

  .یعیباستخر ط -

  

 ساخته و منتشر شده است )wWw.98iA.Com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا

 

 کش اومده گفت: يبا لبخند مهران

 .میبه آب بزن یبدن هیشد  یم م،یاومد یگرم م يکردن. کاش تو هوا یرو م فشیتعر یلیبچه ها خ -

 دهنش باز موند: سای! ماهیعیاستخر طب د،یبود. به قول سع ییایرو ي. واقعا منظره میهم کنارشون قرار گرفت سایو ماه من

 از بهشته. کهیت هی نجایآوردم ... ا یرو م مینقاش لیکاش وسا يا -

 به شونه مهران زد و گفت: یدست بابا

 .میایجمع مردونه م هیتابستون با  شالهیا -

 گفت: يبلند يبا صدا دیتر شد و سع قیمهران عم لبخند

 .یکن یتون یدست شنا م هی یشه ... مرد باش یهوا گرم تر م گهیساعت د هیتا  -

به غبغب  يکردم که باعث شد لبخندش و جمع کنه. مهران هم باد یبه سمتش برگشتم و ناخواسته اخم دیخودش خند و

 انداخت و گفت:

 که مردم! یپس چ -

 گفت: يجد یلیخ پدرجون

 سرده. یلیآب خ نیخوره. ا ینم یهر چقدر هم که هوا گرم تر بشه باز هم به درد آب تن -
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کُنده  يکردن و مهران، هنوز همونجا رو یرو آماده م يبساط چا گهیکمک هم د به دیگذشته بود. مادر جون و سع یساعت

 لب گفت: ریبه مهران انداخت و سرش رو به نشونه تاسف تکون داد و ز یکرد. پدرجون نگاه یبود و به آب نگاه م ستادهیا

 و درست کن. زیخودت همه چ ایخدا -

 . ستمیحساس ن گهیپدر جون، من خودم هم د الیخ یپدر و مادر من بود. ب ي هیمنظورش به قض حتما

 رفت گفت: یم نیکه به سمت ماش یدر حال دیسع

 گردم. یبرم رمیگ یرم از داخل شهر نون م یم -

 بلند گفت: يبا صدا دیسرش رو تکون داد و سع مادرجون

 مهران؟ ياینم -

 گفت: رهیرو به روش بگ ينگاهش رو از منظره  نکهیمهران بدون ا و

 نه. تو برو. -

دونم! نگران  یرفت. نم یم دیگفت که نبا یکیکه رفت انگار ته دلم  دیشد و حرکت کرد. سع نیسوار ماش یحرف یهم ب دیسع

 کنم.  یفکر نم نطوریشده بودم؟ نه ا دیسع

 . پدرجون گفت:دیپر نیزم ياش رو گهیکنده به سمت د ياز رو مهران

 آب؟ يوقت تو هی ينر -

 گفت: يبا لبخند مهران

 مگه مغز خر خوردم؟ -

 گفت: سایرفت و از نظرم دور شد. مادرجون رو به ماه نییزد. مهران آروم به سمت پا يلبخند پدرجون

 م؟یبزن خیگوشت ها رو به س یکن یدخترم به من کمک م -

 گفت: يهم با لبخند گشاد سایماه

 .لیبا کمال م -

 شد گفت: یکه بلند م ی. چه مرگته؟ پدرجون در حالریآروم بگ یلعنت دلِ

 وقت نره تو آب. هیبچه  نیا شیبرم پ -

 شاالپِ آب اومد. يکفش نکرده بود صدا يهنوز پاش و تو و

 مهران بلند شد: يصدا ستهیقلبم با نکهی. قبل از ادمیتر از پدرجون من به سمت کنده دو زود

 .خی خهی. وهوووی -

. زود تر از من به خودش ستادیفرستادم. پدرجون هم مثل من پا برهنه کنارم ا رونیرو ب نمیو نفس سنگ ستادمیکنده ا يرو

 اومد و با خشم گفت:

 مهران! رونیب ایب -
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 خورد شنا کنان گفت: یکه دندون هاش به هم م یشد در حال یم دهیبرهنه ش د يکه باال تنه  مهران

 .گهیکم د هیپدرجون،  امیم -

 گفتم: سایبه مادرجون و ماه رو

 کنه. یداره شنا م ن،یاین -

 بلند فت: يغر غر کنان با صدا مادرجون

 پسر، االن وقت شنا کردنه؟ يخور یسرما م -

 گوشت ها شدن. دنیکش خیمشغول به س سایبا ماه و

 داشت گفت: یبر م نیزم يمهران رو از رو يکه لباس ها یشد و در حال ریکنار آب سراز نیبه سمت زم پدرجون

 بچه! یکن ی. سنگ کوپ مرونیب ایب گهیبسه د -

 :دیسرخوشانه خند مهران

 و به جون بخرم. شیبذار سرماخوردگ نجایا امیدوباره قسمت بشه ب یک ستیپدرجون معلوم ن -

 با حرص گفتم: اریاخت یبدنم لرز افتاد و ب به

 .رونیب ایبسه مهران، ب ياحمق باز -

 به لبخند نداشت و گفت: یبه من زد که به خاطر لرزش دندون هاش شباهت چندان ییدندون نما لبخند

 برم؟ یآب ریز هی -

 آورد. نفسم رو فوت کردم و گفتم: رونیب "کی"انگشت اشاره ش رو به نشونه  و

 .رونیب ایفقط زود ب -

 ... هیدو ثان...  نهیثا کیخورد.  چیآّب. نفسم حبس شد و دلم پ ریرو تند تکون داد و رفت ز سرش

 :اوردمین طاقت

 ومد؟یپدرجون چرا باال ن -

 با تعجب به من نگاه کرد: پدرجون

 س همش. هیبابا جان! چند ثان -

 گفت: يبلند يبا صدا و

 باال خواهرت نگرانه. ایمهران ب -

 قبره ... هی نجایا مهناز –... 

 :هیگر ریاراده زدم ز یب میبه خاطر آوردن خوابم تکرار با

 باال؟! ادیچرا نم -

 گفت: يبلند تر يبه من نگاه کرد و دوباره با صدا ی. پدرجون با نگراندمیحرف به سمت پدرجون دو نیبا ا و
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 باال گفتم. ایمهران ب -

 هم اومد: سایماه يصدا

 ؟يشده مهناز یچ -

 گفتم: هیاومدن. با گر یم کمیاون ها هم نزد حاال

 باال! ادیآب نم ریمهران رفته ز -

 رو به مادرجون گفت: درجونپ

 گرفته. شی. حتما شوخادی. االن منییرفته پا ستیهم ن قهیدق هیهنوز  -

 آب شستن.  يو مادرجون دست هاشون رو تو سایماه

گذاشت و داخل آب  رونیرو هم ب لشیرها کرد و کاپشن خودش رو در آورد و موبا نیزم يمهران رو رو يلباس ها پدرجون

 ... هیثان ستی... ب هی.... ده ثان هی... دو ثان هیثان کیزد ...  رجهیش

 يو مادرجون ضربه  دیبا دو دست دهنش رو چسب سایآورد. ماه رونیب یقینا آرام شد و پدرجون سرش رو با نفس عم آب

 آب رفت. ریبه صورتش زد. پدر جون دوباره نفس گرفت و به ز یآروم

 آمدن پدرجون. رونیآب و تنها ب ی... و باز هم نا آرام هیثان ی... س هیثان ستیب

 :ستیشک ن يجا گهیزدم. د غیج

 مهرااااان.  -

 زدم: غیدور کمرم حلقه شد، دوباره ج سایماه ي. دست هادمیبه سمت آب دو و

 مهراااان. -

 اومد. مادرجون زمزمه کرد: یبند م هیهام به خاطر گر نفس

 زهرا. يفاطمه  ای -

 برگشت؟ چند بار؟!  رونیآب رفت و تنها ب ریآب رفت. چند بار پدرجون ز ریدوباره به ز پدرجون

 مهراااان.  رونیب ایب -

که از شدت سرما به خودش  یبرگشت. پدرجون یآب و اون هم دست خال يتو دیتعلل با لباس پر یو ب دیکه از راه رس يدیسع

و صورت خودش چنگ  نیسجده رفته بود. مادرجون که به زم نیزم يپهلوش گذاشته بود و رو يو دستش رو رو دیلرز یم

 بود.  دهیکه همچنان با تمام قدرت من و چسب سایو ماه دیکش یم

 کردم: هیگر

 ولم کن.  سایماه -

 .ارمشیولم کن بذار برم ب -

 رو ندارم. یمن جز مهران کس -
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کردن!  ی. نگاهم رو چرخوندم. چرا همه از پشت درخت نگاهم مدمیشن یصحبتش رو گنگ م ي. صدادمید یرو تار م دیسع

 افهیق يکردن. همه  یبودن و نگاه م ستادهیاون ها بودن! حاال ا هیشب دیشا ایبودم؟!  رشونیمدت درگ نیکه ا ییهمه اون ها

 از دست دادن مهران ترسناك باشن. يبه اندازه  ستنتون یبودنشون نم بیو غر بیکه با همه عج ییها

 اومد: کمینزد دیکلفت و دو رگه شده بود. سع صدام

 .انیکنن و م یجمع م روی. االن نیآروم باش دختر عمو. زنگ زدم آتش نشان -

سواستفاده کردم و خودم رو از حصار  ساینگاه کردم. دندون هام و به هم فشردم و از غافل شدن ماه دیو به سع ستادمیا صاف

 حمله کردم: دیو به سع دمیکش رونیدست هاش ب

 تو بود.  ریخفه شو ... همش تقص -

داد. به صورتش  یدور کردن من انجام نم يبرا یتالش چیافتاده بود و فقط صورتش رو کج کرده بود و ه نیزم يرو دیسع

 زدم: غیج دم،یش مشت کوب نهیزدم و به س یلیس

 آب. يکه بره تو يکرد کشیتو تحر نجا،یا میایب یتو گفت -

 کرد.  هیبلند گر يجاش نشست و با صدا يفقط تو دیو سع دیمن و عقب کش سایکرد. ماه یم هیفقط گر دیسع

 کنه. یدوا نم يخبر کردنت درد روی! ندیکنه سع یدوا نم يکردنت درد هیگر -

 گذاشتم: نیزم يرو رو سرم

 !ينبود نجایرفت، چرا تو ا ری! پدرجون دش؟یاریب رونیکه ب ي. چرا نبود ادی... نم ادیباال زنده ش نم ادی! ... بادیباال نم گهید -

 آب؟  ریساعت گذشت؟ چند بار غواص رفت ز چند

 زد، نفس نفس زنان گفت: یم رونیب شینیصورتش برداشت، خون از ب يرو از رو کالهش

 .ستین يزی! چادهیز یمخروط يفشار تو دهنه  -

 کلفتم ضجه زدم: يصدا با

 آب. ریچشم خودم رفت ز ي! ... جلوست؟ین يزیکه چ یچ یعنی -

 من بود.  یزندگ يزد که همه  یم یصورتم نشسته بود و مرد غواص حرف از نبودن کس يهمه رو زیترحم آم نگاه

 خودشون رو رسونده بودن.  گهید يسر هیو  نیآمبوالنس پدرجون رو برده بود، خان عمو و عمه شه شیپ یساعت

چشمه  يرو روشن کرده بود و مردم محل، دور تا دور باال کیجنگل تار یو آتش نشان سیپل نیگردان ماش يچراغ ها نور

 بودن. ستادهیا

 رد شد. یشده بود. کس یگل هیاز شدت گر سایزدم. صورت ماه یرمق بودم، هق هق م یب

 بود. دیسف کلشیه يرد شد که همه  یکنارم کس از

 دوست نرگس. هیشب یکی

 ».آق« مثل  یکی
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 يبه صورتش نگاه کردم نتونستم ابتدا و انتها شتریب یبلند بود. هر چ» آق«و به سمتم برگشت.  ستادیمونده به چشمه ا یقدم

 . دمیبدم. اما لبخندش رو د صیچشم هاش رو تشخ

با استرس  سایبلند شدم. ماه نیزم يآب بشه. از رو ریرفتن به ز يتا آماده  دیصورتش کش يکالهش رو رو يبعد غواص

 نگاهم کرد:

 ؟ينازکجا مه -

 :دیبه سمتم دو نیشه عمه

 آقا هم بره تو... نیجانم عمه؟ بذار ا -

 بود گفتم: ستادهیبه مرد غواص که به سمت من برگشته بود و ثابت ا رو

 نرو. -

 و با تعجب گفت: دیصورتش تا ابروهاش باال کش يرو از رو کالهش

 چرا؟ -

 بودمش. دهیشد؛ مطمئنا فقط من د دیسف» آق«آب به خاطر فرو رفتن  سطح

آب قرار  ياون مهران من بود. که برعکس رو ؟يزی. چدیبه سطح آب رس يزیناآرام شد و چ یکه آب کم دینرس هیبه ثان و

 گرفته بود.

ناله  ي. صدادشیکش رونیکردن. غواص زود تر به خودش اومد و داخل آب رفت و ب یبا دهن باز به جسد مهران نگاه م همه

 بلند شد. نیخان عمو و عمه شه

 گرفت: دنیاشکم جوش يچشمه  دوباره

 رون؟یب ایمگه نگفتم ب -

 سر مهرانم نشستم: يباال

 داداشم؟ -

 .دمیموهاش کش يرو تو دستم

 قربونت برم ... مهرانم؟ -

 بغل گرفتم: يرو تو سرش

 رتم؟یداداش با غ -

 داداش خوشگلم؟ -

 داداش مردم. -

مهران! چقدر  میبیدادم. چقدر غر هیروح داداشم تک یسرد و ب یشونیو به پ میشونیزدم پ یبلند ضجه م يکه با صدا یحال در

 ... میبیمن و تو غر
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 باال مهناز جان. اریدستت رو ب -

 بردم گفتم: یکه باال م یهام رو درحال دست

 پوشم. یخودم م -

 لباس ندارم. ضیواسه تعو یینا چیانگار خودم هم باور داشتم که ه اما

موهام رو دسته  سایباال تر از زانوم بود. ماه یتا کم راهنیپ يرو تنم کرد. بلند یمشک راهنیو پ دیکش رونیشرتم رو از تنم ب یت

 و شروع کرد به بافتن. دیکش رونیب قهی ریکرد و از ز

 :دیلرز میمر يچشم هام پر از اشک شد. لب ها دوباره

 !يبر یم نیخودت و از ب يمهناز دار -

سرم  شونیکیکردم. با دست هام صورتم و پوشوندم و متوجه نشدم کدوم  هیبلند گر يبار هزارم شکست و با صدا يبرا بغضم

 رو در آغوش گرفت.

 :دیچیتو اتاق پ نیگلناز عروس عمه شه يصدا

 خونواده سپهر اومدن. -

 صورتم برداشت و با دستمال اشک هام و پاك کرد: يدست هام و از رو سایماه

 سپهر با مامان و بابات ... يخونواده  يکن جلو ی. اما سعیستین یخوب طیدونم تو شرا ین ممهناز جا -

 نه تکون دادم و گفتم: یرو به معن سرم

 !ستین گهی! مهران که دیک ياومدن؟ برا یواسه چ -

 تخت گذاشت و گفت: يرو رو یکلفت يجوراب شلوار میانداخت. مر نییافتادم. گلناز سرش رو پا هیدوباره به گر و

 . رونیب میبپوش بر -

 .دمیرو پوش يکه هنوز اشک هام روون بود بلند شدم و شلوارم رو در آوردم و جوراب شلوار یرو تکون دادم و در حال سرم

شب بله  ادیرو سرم کردم. آماده بودم.  ییطال ي هیبا حاش یساتن مشک يبافته شده ام رو باال جمع کردم و روسر يموها

 نم افتادم ...برو

 رو سرم کردم و گفتم: ي... رو سر

 خوبم؟ -

 کرد و گفت: یاخم مهران

 !یآره، واسه رفتن تو قبر خوب -

 سمتم اومد و گفت: به

 نظر رو بپرس. نیبنداز بعد ا نهینگاه به خودت تو آ هی شییمهناز خدا -
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 شیساعت پ هی نیهم ؟یقبر رفت يحاال واسه تو قبر رفتن خوبم؟ پس چرا تو تو ؟یمن االن هم آماده ام، حاال چ مهران؟

 چشم هام. يجلو

 گفتم: میرو گاز گرفتم و با پشت دستم اشک هام و پاك کردم. رو به مر لبم

 کجان؟ هیبق -

 گفت: گلناز

 هم رفتن مسجد. هیتو هالن. بق یسپهر و مان -

 .دمیکش نییرو پا رهیرو تکون دادم و دستگ سرم

 .ستادی) هم کنارش انی(پسر عمه شه یبلند شد. مان عیسر دنمیمبل نشسته بود که با د يرو سپهر

 انداخت و گفت: نییسرش رو پا یمان

 .ییگم دختر دا یم تیتسل -

 یسپهرسفره دلم رو باز م يشک برا ینبود ب نجایا یقرمزش رو به من دوخته بود. اگه مان يچشم ها یحرف چیه یب سپهر

 بتونه آرومم کنه. دیکردم تا شا

 دست گرفتم و گفتم: يرو تو میروسر ي دسته

 ممنون. -

 رفتن گفت: یهال م يکه به سمت در ورود یرو گرفت و در حال یاومد و دست مان رونیاز اتاق ب گلناز

 مسجد. میریما م -

 گفت: به سمت در رفتن. قبل از خروج سایبه دستم داد و با ماه یرنگ يهم چادر میمر

 الزم بشه.  يزیچ دیشا ،یخواد در خونه رو قفل کن ینم -

 رو تکون دادم و اون ها هم از خونه خارج شدن. به محض بسته شدن در سپهر به صورتم نگاه کرد و گفت: سرم

 مهنازم؟ -

ه سمتش رفتم و . دست هاش و باز کرد. بسیچشم هام پر از اشک شد و گونه هام خ یتالش چیه یو به هم فشردم و ب لبهام

کردم و حرف  یم هیکه گر یکه تموم مدت نینوازش دست هاش آرومم کنه، اما هم نکهیآغوشش انداختم. نه ا يخودم رو تو

 شد سبک بشم.  یگفت باعث م ینم يزیزدم چ یم

 .میسرم انداختم از خونه خارج شد يچادر رو رو نکهیاومدم و بعد از ا رونیدونم چقدر گذشت که خودم از آغوشش ب ینم

 کرد. آروم گفت: یسرم مرتب م يبه مسجد اون رو رو دنیتا رس یسرم انداخته بودم و سپهر با مهربون يرو شل رو چادر

 نه؟ يشد تیاذ یلینبودم. خ يو موقع خاك سپار دمیرس ریخوام اگه د یمعذرت م -

 رو کج کردم و گفتم: سرم

 گذشته باشه. يادیزمان ز ایکنه اولش باشه  ینم یباشه، فرق ستیکه قرار ن یوقت گهید -
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 صورتش نگاه کردم: به

 شم. یم تیظهره که دارم اذ روزیمن از د -

 زد: یمهربون لبخند

 ؟يدیمامان و بابات رو د -

 زدم: يپوزخند

 جفتشون بودن. يگن موقع خاك سپار یم نایا میمر ینه. ول -

 :دیرو چسب دستم

 .یبهشون بگ يزیخواد چ ینکن باشه؟ نم تیاصال خودت رو اذ -

 يکفش دار يرفت. جلو هینیازش جدا شدم و اون به قسمت حس هیدر فاطم ينگفتم. جلو يزیزدم و چ ینیغمگ لبخند

 . ستادمیا

 .يناجور يمامان! وصله  یدون یم -

 دونم مال مامان جونمه. یم دهیشدم. ند هریخ یو پاشنه دوازده سانت يبا سگک درشت نقره ا یمشک یکفش ورن به

پنجاه سال  شبینفر که نگاهم بهش افتاد مادرجون بود که انگار از د نیشدم. اول هیلبم بود وارد فاطم يکه پوزخند رو یحال در

 نشسته بود و بعدش هم زن خان عمو.  نیش بلند شد، کنارش عمه شه هیگر يصدا دنمیتر شده بود. با د ریپ

تو ذهنم نقش بست.  رشیتصو ه،یکه بدونم ک ارمیکه خواستم به ذهنم فشار ب نیبه سمتم اومد و آغوشش رو باز کرد، هم یزن

 مادر سپهر.

خودشون جا باز کردن. با  نیام رو سر دادم. دستم رو گرفت و به سمت مادرجون برد. ب هیو من هم گر دیرو به آغوش کش من

 :گفتم نیرو به عمه شه یآروم يصدا

 مامانم کو؟ -

 گفت: یآروم يعالمت سر به زنِ خان عمو اشاره کرد و با صدا با

 کنارش نشسته. -

شکسته با چشم  یزن دنیکه آماده کرده بودم رو بهش بندازم که با د يزیآم ریتحق ياز نگاه ها یکیسرم رو خم کردم تا  یکم

 دهنم باز موند.  دیسف کدستی يگود افتاده و موها يها

 که مادرم باشه! کردم شک

 !شبیبود؟ از د رشدهیپ نقدریا ی. مادر من !! کختیرو که باال آورد، تمام باور هام فرو ر نگاهش

 انداخت. چشم هام و بستم. ریزد و نگاهش رو دوباره به ز يلبخند

 موهام فرو بردم و بازشون کردم و خطاب به سپهر گفتم: يرو تو دستم
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باز  ومدهین رونیاز تنشون ب یها هنوز خستگ چارهی. بنجایتا ا يهمه راه کشوند نیمامان و بابات و ا ينکرد یکار خوب -

 برگشتن.

 زد و گفت: يلبخند

 بود. فشونیندارن! وظ شتریدونه عروس که ب هی -

 و گفتم: دمیتخت دراز کش يرو گاز گرفتم تا لبخندم مشخص نشه، رو لبم

 ؟یخواب یامشب کجا م -

 تخت گذاشت و گفت: يشد و دست هاش رو لبه  کینشسته بود به تخت نزد نیزم يکه رو یالتهمون ح در

 خونه مال خانوم هاست. نیعمو طاهرت. امشب ا يالیرم و یم -

 زدم و گفتم: يمحو لبخند

 .الیگن و یروستاشون م يتو يبه خونه  نایقصر نساز؛ عمو ا هیذهنت  يتو الیاالن بهت گفتن و -

 و گفت: دیخند

 ؟یمون یم نجایا ی... تا ک یحاال هر چ -

 تکون دادم و گفتم: یرو به آرام سرم

 دونم. ینم -

 گفت: يجد یلیرفت و خ نیاز ب لبخندش

 برمت آمل.  یبعد از مراسم هفت م -

 نشستم گفتم: یکه م یهام گرد شد و در حال چشم

 آمل؟! امیب یواسه چ -

 گفت: يعاد یلیخ

 شه ... یشروع م ندهیآ يکه از هفته  انترمیو امتحانات م ،یاستراحت کن -

 حرص وسط حرفش رفتم و گفتم: با

 امتحانات شرکت کنم؟! يخوا یداداشم مرده سپهر! از من م -

 تخت نشست و گفت: يبلند شد و رو عیسر یلیچشم هام پر از اشک شد. خ و

و ترم آماده  انترمیامتحانات م يو برا نودشتیرفت م یاگر بود خودش هم االن م یمهران رو، ول امرزهیشلوغش نکن. خدا ب -

 استراحت کردن تو بود!  يمنظور من رو شتریشد. حاال هم ب یم

 اخم روم و ازش گرفتم و گفتم: با

 تونم استراحت کنم. یجا هم م نیهم -

 گفت: هیکنا به
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 !؟يدنبال روح باز يبر ای یاستراحت کن -

 به سمتش برگشتم و گفتم: نتیعصبا با

 .يکه بهم متلک بنداز ستمین یطیمن واقعا تو شرا -

سپهر کوتاه اومد،  نکهیتا ا میزل زد گهیهر دو با حرص به هم د هیحرف زل زد تو چشم هام. چند ثان یمحکم شد و ب فکش

 نفسش رو فوت کرد و گفت:

 .میزن یبخواب. بعد در موردش حرف م ریفعال بگ -

 .دمیگردنم باال کش ریو پتو رو تا ز دمیو پشت بهش چرخ دمیکشدراز  عیسر

 بود. یمهران پسر خوب -

 .دمیرو داخل کش نفسم

 امشب شب اول قبرشه. -

 و اشک به چشم هام هجوم آورد. دیهام لرز لب

 عموت. يرم خونه  یخونم. بعد م یقرآن م یساعت هیقبرستون.  میرفت دیسر با پسرعموت سع هی دیشا -

پتو به سرم زد  يکه از رو يبوسه ا يبازوم نشست و صدا يام بلند شد. دستش رو هیو هق هق گر دمیسرم کش يرو رو پتو

 گوشم زمزمه کرد: کیبلند شد، نزد

 .نیندازم ... من فقط نگران توام، هم یدارم بهت متلک م یخوام اگه باعث شدم فکر کن یمعذرت م -

 بازوم برداشته شد.  يهر از روباز شدن در اتاق اومد و دست سپ يصدا

 .نیدونستم شما تو اتاق ینم د،یببخش -

 رفتم. یخانوم. داشتم م ساینداره ماه ینه اشکال -

با  سایسرم برداشته شد و ماه يخورد و پتو از رو یکرد. دوباره تخت تکون یخداحافظ سایخورد و سپهر از ماه یتکون تخت

 گفت: یناراحت

 پتو؟ ریز یتو چرا رفت -

 گفت: دیاز اشکم رو که د سیقرمز و صورت خ يها چشم

 ؟يکرد یم هیگر یداشت ،یاله رمیبم -

 و گفت: دیگردنم باال کش ریرو تا ز پتو

 !ینکرده خفه نش ییوقت خدا هیحداقل سرت و نبر تو  -

 پهن کرد و گفت: نیزم يو نگاهش کردم. رخت خوابش رو رو دمیتخت بلند شد، به پهلو چرخ يرو از

 رفتم.  شیبذار بگم تا چه حد پ یول يندار یخوب طیدونم شرا یم -

 جاش نشست و گفت: يتو
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ذاره. دختر خواهرش هم گفت از  یدوستش داره اما نعمت نم رجیگفت ا یتموم مدت ناهار از کنار نرگس جم نخوردم. م -

داده، مثال  یانجام م یبیو غر بیعج ياول ازدواجش حرکت ها ينرگس عروس شده بوده، روز ها یوقت دهیبزرگتر هاش شن

 داده. یتکون دادن مسواك سرش رو تکون م يمسواك بزنه به جا خواستهیم یوقت

 ادامه داد: سایباال رفت و ماه ابروهام

 کار کنه.  یخواسته چ یرفته که م یم ادشیذاشته و  یآب رو باز م ریش ای -

 به سمتم برگشت و گفت: جانیبا ه هوی

 که نرگس هنوز دختره.  نهیظرم مهم تر از همه س، اکه به ن ينکته ا -

 هام گرد شد و گفتم: چشم

 واقعا؟! -

 رو تکون داد: سرش

 کرده. یتمام شهوت و گرماش فروکش م یکیشده که مقاربت داشته باشن. شوهرش به محض نزد یگفت نم یم -

 جام نشستم و گفتم: يتو

 ... يزیچ هی یعنی -

 رو تکون داد و گفت: سرش

 جادو. هیطلسم ...  هی یعنی -

 گفتم: سایبه سمت ماه لیبالش برداشتم و متما يرو از رو سرم

 ... یعنی -

 صورتش نقش بست و گفت: يرو یطانیش يلبخند

 پدربزرگ. يجناب آقا یعنی -

 بلند شد و رو به مامان گفت: عیسر سایهم رفت. ماه ي. ابروهام تومیاتاق باز شد و هر دو به سمت در برگشت در

 .دی. راحت باشرونیرم ب یمن م -

دادم.  هیکنار تخت تک واریتخت نشستم و به د يرفت و در رو هم بست. رو رونیاز اتاق ب سایسرش رو تکون داد و ماه مامان

 سکوت رو شکست: قهیداد. بعد از چند دق هیتک وارینشست و به د نیزم يهمون جا کنار در، رو

 نه؟ یکن یاحمق نگاه م کیمن به چشم به  -

 گونه اش راه گرفت: يزد و اشکش رو ينزدم و فقط نگاهش کردم. لبخند کج و کوله ا یحرف

 براتون نبودم. یمن مادر خوب -
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. االن هم اصال دلم برات ينه، نبود«خواستم بگم  ی. مدیچیبلندش تو اتاق پ ي هیصورتش گذاشت و گر يهاش رو رو دست

 فیسوزه که ح یپسرت م يشدن! فقط دلم برا دیساعت سف کیکه در عرض  ییموها يهات، نه برا هیگر يسوزه. نه برا ینم

 »شد.

 خودش رو آروم کرد و گفت: قیصورتش برداشت و با چند نفس عم يهاش و از رو دست

 تو جبران کنم. يکه در حق مهران کردم و برا یخوام کوتاه یم -

 تفاوت. گفتم: یتفاوت ب یپوزخند زدم. ب یرحت! نه ابروم باال رفت، و نه حتخوشحال شدم، نه نا نه

 خبرت کرد؟ یک -

 پدرت. -

 :دمیو تو هم کش ابروهام

 تو رو داشت؟  يمگه شماره  -

 و گفت: دیو باال کش شینیب

 دونست کجام؟ یآره. اون م -

 فرستادم و گفتم: رونینفسم رو با حرص ب مینیراه ب از

 دونست! پس چرا به مهران نگفته بود؟ یران نمپس چرا مه -

 گفت: یشُل يصدا با

 خواست من و برگردونه. یچون مهران مدام م -

 !ت؟یسر زندگ يخواست که تو برگرد ینم ؟یبابا چ -

 انداخت: نییرو پا سرش

 دارم که برگردم. میدوش خودم گذاشت و من حاال تصم يرو رو میپدرت تصم -

 زدم: پوزخند

 .ستیاصال مهم ن -

 لرزان ادامه دادم: يباز نگاهم کرد و من با صدا مهیدهان ن با

 . دهیخروار ها خاك خواب ریکه براش برگشتن تو مهم بود االن ز یاون کس -

 بزنه که نذاشتم و ادامه دادم: یحرف خواست

 دنیکه از ذوق د يمن و پسر شیه ر! االن هم برو ور دل شوهرت و بخند بیکه برگشت اهی. به گور سیبه درك که رفت -

 چشمه خودش و به کشتن داد.

 و من با بغض ادامه دادم: دیلرز تنش

 .اوردینتونه برگرده طاقت ن دیکه شا نیگردن، اما اون از ترس ا یشنا بر م يپدرجون بهش وعده داد که تابستون برا -
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 گفت: یبلند شد و با درموندگ نیزم يرو از

 رو برات.. یعروس نیبهتر نودشت،یبرمت م یمن مادرتم مهناز! م -

 بلند گفتم: يصدا با

 به درك. نی. تو و شوهرت برتیآشغال يبخوره تو سر خودت و رفقا یبکن يخوا یو م يکه در حقم نکرد یمحبت يهمه  -

 به سمتم اومد: یکم آورده بودم، قدم نفس

 رو حرف من .. یتون یتو نم -

 زدم: غیج

 ؟يشب بله برونم؟ کجا بود يشه؟ کجا بود یمادربودنت م يساکت شو. ادعا -

 زدم: غیبه سمتم برداشت، بازم ج يا گهیاتاق باز شد. مامان قدم د در

 دوستات بگو بشن مرهم داغ از دست دادن پسرت.  شی. برو پيکه تا االن بود يگمشو برو همون گور -

 به سمتم اومد: نیشه عمه

 آروم باش عمه.  -

 گفتم: نمیعمه شه يتو چشم ها هیدست هاش گذاشتم و با گر يگونه هام نشست. دست هام رو رو يروعمه  يها دست

 مرد تا سرشون به سنگ بخوره؟ یمهران م دیبا -

 :دیو بوس میشونیپ عمه

 نکن. هیقربون قد و باالت برم گر -

 و گفتم: دمیو با هق هق باال کش یرو به سخت نفسم

 یآشغالم م يکنه! اون وقت ... اونوقت بابا دایزن و پ نیا يزد تا شماره  شیچقدر مهران خودش و به آب و آت یدون ینم -

 دونسته کجاست...

مامان  گهیام گذاشت و آروم مالش داد. د نهیقفسه س يکنم. عمه دستش رورو هیکردم نتونستم گر يقطع شد و هر کار نفسم

 اتاق نبود.  يتو

 بزن عمه. غیان. جکن مهناز ج هیگر -

 هیهوا به ر میعمه سوخت و باعث شد حجم عظ شگونیشد. چشم هام بسته. بازوم به خاطر ن ینبود. هوا نبود. عمه تار م نفسم

 کردم، عمه سرم رو بغل کرد و آروم زمزمه کرد: هیبلند گر يو با صدا ارهیهام هجوم ب

و بره و از  رهیراحت عمه. پدرجون به بابات گفته بعد از مراسم سوم دست زنش رو بگ التیکنه. خ تتیکس اذ چیذارم ه ینم -

 .انیبه بعد مراسم به مراسم ب نیا

 دوتا ملک عذاب نباشن. نیکه ا خواستمیخواستم، م یو م نی. من همدمیکش یراحت نفس

*** 
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قبرستان به  ي. فضادید یچشم هام درست نمکرد و  یدرد م تینها یبود. سرم ب کیبود و همه جا تار ختهیمه ر نیزم يرو

 شد.  ینور کمتر م ریرفتم تاث یتر م شیروشن بود. اما هر چقدر پ یخاطر نور تک چراغ کنار سر در کم

 قیاز گل ها. کنار تل خاك به حالت چهارزانو نشستم و سرم رو به خاك رسوندم. چشم هام و بستم. عم یانبوه نی. بدمشید

 تم....به خواب داش اجیاحت

 يبا موها یبهش وارد کرد. با حرص دست رو پس زدم و چشم هام و باز کردم. زن يادیبازوم نشست و فشار ز يرو ی.... دست

 جام نشستم.  يسرم بود، هراسان تو يآشفته باال

 کرد: یم هیو گر دیچیپ یدرد به خودش م از

 .رمیم یکن مرد، دارم م يکار هی -

 شد: زونیرو سرگردان دور اتاق چرخوندم. دوباره به بازوم آو نگاهم

 رو خبر کن. یکینعمت به دادم برس. برو  -

 بهش داد زدم: رو

 ه؟ینعمت کدوم خر -

 خودم تعجب کردم. صورتش رو از انزجار جمع کرد : ياز صدا خودم

  ؟يتو باز مست کرد -

 :دیچیزن تو اتاق پ يکرد. دوباره صدا یم هیخودش رو جمع کرده بود و آروم گر واریافتاد که کنج د يبه پسر بچه ا نگاهم

 .ادیم ایفکر کنم بچه داره به دن -

 شد. اونقدر ها بزرگ نبود که پا به ماه به نظر برسه!  دهیبه سمت شکمش کش نگاهم

 کن ... يکار هیکشه ...  یکن نعمت. درد داره من و م يکار هی -

 :دیچیگوشم پ يتو ییو صدا دیو شانه ام وارد شد و من رو به سمت عقب کشبه هر د ي... فشار

 فکر! یب يدختره  -

طرف صورتم حس کردم. چشم هام و آروم باز  کیرو با  ییحس معلق بودن بهم دست داد و گرما يا هیثان يبه فاصله  و

 آورد و با همون اخم گفت: نییهم بود. متوجه نگاهم که شد صورتش رو پا يسپهر تو يکردم. اخم ها

 سر خاك مهران؟ یروز و ازت گرفتن نصفه شب رفت -

رسوندم تقال  یکه دست هام و به گردن سپهر م یکرد. چشم هام و کامل باز کردم و در حال تیانگار مغزم شروع به فعال تازه

 :دیاما اون من رو محکم تر به خودش فشرد و غر امیب نییکردم که از بغلش پا

 ن نخور.تکو -

 گفتم: یناراحت با

 زشته ... نیکدوم از کارهام دست خودم نبود. من و بذار زم چیه شبیسپهر! من د ستیدرست ن يزیچ هی -
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 گفت: تیو با عصبان ستادیا صاف

 !؟يفکر یب نقدری. تو دختر چرا امیسه ساعته که کل روستا رو شخم زد -

 گفت: یبلند و محکم يبار با صدا نیهم خواستم خودم رو از آغوشش جدا کنم که ا باز

 گفتم تکون نخور. -

پدرجون نگاهم رو از صورتش نگرفتم. به محض  يبه خونه  دنیآغوشش فرو رفتم و تا رس يحرکت تو یشل شد و ب عضالتم

 چشم هام و از خجالت بستم. اطیباز شدن در ح

 :پدرجون

 شکرت. کجا بود پسرم؟ ایخدا -

 :سپهر

 سر خاك مهران بود. -

 :نیشه مهع

 کرد؟ یکار م یاونجا چ -

 :میمر

- حتما دلتنگ داداشش بوده.رمیبم ی. الهیآخ . 

 يجز من و سپهر تو یتشک رو با پشتم احساس کردم. چشم هام و باز کردم. کس یمادرجون بلند شد. نرم ي هیگر يصدا

 تخت نشست و به سر تا پام نگاه کرد و گفت: ياتاق نبود. کالفه لبه 

 . اونم قبرستون!یرفت رونیسر و وضع از خونه ب نیبا ا يبلند شد يسرما با چه فکر نیتو ا -

 موهام فرو برد و گفت: ينگاهش کردم. دستش رو تو ساکت

 شده. پر از برگ و گل. یفیو موهات پر از کث تیشونیتموم پ -

 لب گفتم: ریهم رفت و ز يشروع کرد به جدا کردنشون از موهام. صورتم از درد تو و

 تر. واشیسپهر،  -

و با  دمیو سرم رو عقب کش دمیبود. مچ دستهاش و چسب یعصبان یلیتوجه به من به کارش ادامه داد. انگار خ یاون ب اما

 گفتم: يبلند تر يصدا

 .ي! موهام و کندیکن یکار م یچ -

 تر شد و گفت: ظیغل اخمش

 شه؟ یمهران خوشحال م یکن یکار ها رو م نیا یکن یفکر م -

 تخت نشستم و گفتم: يرو کالفه

 به قبرستون رسوندم! یکیاز خونه خارج شدم و خودم رو تو تار يچه جور ادینم ادمیسپهر! من اصال  یستیچرا متوجه ن -
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 و به سمت خودم برگردوندم و گفتم: دمیکرد و نگاهش رو گرفت. دستم رو باال آوردم و صورتش رو چسب یپوف

 ...یخاك گذاشتم و خواب يکنارش نشستم سرم رو رو نکهیو بعد از ا دمیقبر رس يه باالک ادیم ادمیمن فقط  -

بودم. ابروهاش و باال برد و  یزن مانیپدرجون! شاهد درد زا دیشا ،یرها کردم. و نگفتم که بعد تو جلد نعمت نام مهیرو ن حرفم

 گفت:

 خب! بعدش؟! -

 بعدش؟ -

 حرص گفت: با

 یاحمق پدربزرگت داشت دل م يکردم. دختره  دایوجود نداره چون من اومدم و تو رو اونجا پ يبعد چیآره. بعدش، البته ه -

 نداخت!

 هام پر از اشک شد: چشم

 !یحرف بزن یشکل نیبا من ا يتو حق ندار -

 هم نفسش رو فوت کرد و گفت: باز

 قبول کن که کارت درست نبود. یخوام. ول یخب. معذرت م یلیخ -

 :دیونه ام چکگ يبه رو اشکم

 چطور خودم رو به اونجا رسوندم! ادینم ادمی گمیم ؟یکن یچرا باور نم -

 هاش رو باز کرد و دستش رو به صورتم رسوند: اخم

 نکن. هیباشه. حاال گر -

 رو پس زدم و گفتم: دستش

 !ادینم ادمی یچیگم. من ه یبه خدا راست م -

 که روش تسلط داشته باشم اوج گرفته بود. سپهر سرم رو در آغوش گرفت و گفت: نیا یب صدام

 مهران. دنید میر یخوام. االن استراحت کن بعد با هم م یکنم. معذرت م یباشه گلم باور م -

 کردم که به خواب رفتم. هیبغل سپهر اونقدر گر يتو

*** 

 .دمیکش یم خاك دست يشونه سپهرگذاشته بودم و آروم رو يرو رو سرم

 ؟ياالن بهتر -

 :دمیو باال کش مینیب

 آره. ممنونم. -

 گفتم: یلرزان يبار با صدا نیو ا دمیخاك کش يدستم رو رو دوباره
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 باشه! دهیهمه خاك خواب نیا ریشه که مهران ز یسپهر اصال باورم نم -

 سمت چپ صورتم گذاشت و گفت: يرو رو دستش

 . دوباره شروع نکن. سسیه -

 نمونده بود رو فرو دادم و چشم هام و بستم. يزیتا شکستنش چکه  یبغض

 مهناز؟ -

 که چشم هام و باز کنم جواب دادم: نیا بدون

 بله؟ -

 بمونه؟ نجایقراره ا ی! تا کسای... ماه دتیدوست جد نیا -

 هام و باز کردم: چشم

 که هنوز انجامش نداده. نجایاومده ا يانجام کار ياون برا -

 :دیکش یصورتم م يرو نوازش گونه رو دستش

 ن؟یببر نیکه به وجودش شک دار يبه راز یپ نیخوا یهنوز هم م -

 فرستادم: رونیرو ب نفسم

 به برمال شدنش نمونده. يزیچ -

 از قبرستون که قبر سونا خاك بود اشاره کردم و گفتم: یشونه اش برداشتم و به قسمت يرو از رو سرم

 .شهیتموم م یهمه چ ادیبه احتمال ز میاریدرخته که اگه اون و در ب شهیر ریز يزیچ هیاونجا،  -

 هم به همون سمت نگاه کرد و گفت: سپهر

 نش؟یاریخب چرا در نم -

 با تعجب به من نگاه کرد. شونه هام و باال انداختم و گفتم: و

 نشد. یهر بار به شکل یول میکار و کن نیا میخواست -

 باال رفته گفتم: يو بلند شد، با ابروها دیرو چسب دستم

 کجا؟ -

 رفت گفت: یکه به اون سمت م یحال در

 .میهم امتحان کن گهیبار د هی ایب -

 شدم گفتم: یم دهیکه دنبالش کش یحال در

 کنن! یمحافظ هاش من و دفع م يدفعه چه جور نیدونم ا یترسم. نم یسپهر من م -

 رو اشاره کرد و گفت: درخت

 د؟بو نیا -
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 درخت نشست و گفت: يجلو دیمن رو که د دییتا و

 مگه گنجه که محافظ داشته باشه؟ -

 نشستم و گفتم: کنارش

 دونم. ینم -

 کجاشه؟ -

 کرده بودم رو اشاره کردم و گفتم: جادیخودم ا شیپ يکه سر یرفتگ فرو

 .نجاستیا -

 .نیدرخت نشست و شروع کرد با دست به کندن زم يجلو

باعث دور  يزیهر چ ای یشخص هی ای يا لهیوس هیچرخوندم. به نظرم هر لحظه امکان داشت  یوحشت نگاهم رو اطراف م با

 داشت. یکردن ما از اون درخت بشه. اما سپهر همچنان با دست مشت مشت خاك بر م

 ها.... غی... زمزمه ها .... ج دمیشن

 ترسم. ی. من مهیسپهر کاف -

 ه کنه گفت:به من نگا نکهیا بدون

 کارش. یهست که ماجرا تموم بشه بره پ یتو چ نیا مینیبذار بب -

 ها .... نگاه ها ....  هی... سا دمید

. دندیدو یشد. با سرعت و سردرگم م یم دهیخواستم اما چشم هام و گوش هام دنبالشون کش یکه نم نیکردم و با ا بغض

 شد.  ینم کمونیکس نزد چی. اما هدمید یها رو هم م یاه بعضنگ یها واضح تر. حت یو بعض هیها به صورت سا یبعض

 بکنم؟  دیمهناز جان چقدر با -

 ها گم شد: هیاون سا غیج يسپهر تو يخنده  يصدا

 .ادیدر م شهیبکنم درخت از ر گهیکم د هی -

بود. نگاه  دهیسرش کش يکه از پشت شونه هاش به رو یشد و پوست یم دهیبدنش کش يبود که به دنباله  یدم يرو نگاهم

 .دهیترس ی... ول نیزرد و خشمگ

 !ستین يزیچ نجایمهناز؟ .... ا -

 باز به سپهر نگاه کردم: مهیآوردم و با دهن ن نییمحو شدند. سرم رو پا ی... و به آرام ستادندیا

 ؟! یچ -

 به حفره کرد: يبزرگ شده بود. اشاره ا یلیافتاد که حاال خ يبه حفره ا ونگاهم

 بکنم؟ دیکه! چقدر با ستین يزیچ نجایا -

 :ستادیصورتم ا يشد و جلو بلند
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 ده؟یرنگت پر نقدریتو چرا ا -

 :ارمیصور سپهر ب يکردم نگاهم رو رو یسع

 ها! -

 بازو هام نشست: يهاش رو دست

 نشد! يزیکه چ يدی! د؟يدیترس نقدریا یعنی ؟یمهناز خوب -

نشده؟!! نگاهم رو دور و برمون چرخوندم  يزیگفت چ یبود باز هم م دهیودم، دب دهیکه من د ییزهاینشد! اگر اون هم چ يزیچ

 و رو به سپهر گفتم:

 ترسن. یاون ها ... اون ها از تو م -

 سپهر باال رفت: يابروها

 جان؟! -

 نفسش رو فوت کرد و گفت: هینگاهش کردم. بعد از چند ثان ساکت

 خونه. میبهتره بر -

 حفره بردم. يدرخت نشستم و دستم رو تو يمن رو هم دنبال خودش بکشونه، از کنارش رد شدم و جلو نکهیقبل از ا اما

 ينحس تو  ياون خونه  ریها همه ش تحت تاث نی. به نظر من ایکن ریدونم تو خودت رو درگ یمهناز من صالح نم -

 بابلسره.

 لب گفتم: ریآوردم و ز رونیشدم و دستم رو ب دیگشتن نا ام از

 !؟یچ یعنی -

 اونجا. يذاشتم بر یابدا نم میداشت یاگر اون موقع با هم نسبت -

 لب زمزمه کردم: ریهم ز باز

 پس کجاست؟ ست،ین نجایاگه ا -

 بره. اتیچرند نیذارم ذهنت سمت ا ینم گهیآمل و من د يایحاال هم که با من م -

 حرص بلند شدم و بهش گفتم: با

 !ستین اتیها چرند نیا -

 هاش و باز کرد و گفت: دست

 .نیآدم رو هم مسخره خودتون کرد یو کل يدنبال روح باز نیدو تا دختر افتاد ه؟یپس چ ستین اتیاگه چرند -

 یهوا بود قدم یش گذاشتم و هلش دادم، که چون ب نهیس يحرکاتم داشته باشم دست هام و رو يرو يکه اراده ا نیا بدون

 :دمیکرد. بهش توپبه عقب برداشت و با تعجب نگاهم 
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 يکه تو بهشون اعتقاد ییها نیاز هم یکی یدون یم چیکشم! ه یم یسپهر که من دارم چ یدون یم یتو چ ؟يروح باز -

 آب. يجسد مهران رو آورد رو يندار

 زد و گفت: يپوزخند

 واقعا؟ -

تاسف تکون دادم و پشت بهش حرکت کردم. اما  يکرد. دندون هام و به هم فشار دادم و سرم رو از رو یم میعصبان داشت

 و در گوشم گفت: دیو من و به سمت خودش کش دیدور نشده بودم که از پشت دستم رو چسب یهنوز قدم

 و بفهم. نی. ایبش ریخوام تو درگ یهم اعتقاد دارم. اما نم یلیمن اعتقاد دارم. خ -

 کردم دستم رو آزاد کنم گفتم: یم یهم در همون حال که سع من

 نشدم.  ریخودم درگ لیو بفهم که من به م نیتو هم ا -

 گفت: يبلندتر يدست هاش بود سرش رو عقب برد و با صدا يکه دستم هنوز تو ینیح در

 !ینیکنم که تو اون ها رو بب یباور نم -

 گفتم: يندبل يکه از تقال کردن واسه آزاد کردن دستم کالفه شده بودم با صدا من

 .یشعور باش یب نقدریکنم که تو ا یمنم باور نم -

. دستم رو دیچیتو مچم پ يبلند شد و درد بد غمیج ياراده صدا یدستش دور مچم تنگ شد که ب يحلقه  یطرز وحشتناک به

 گفت: یآروم يرها کرد و با صدا

 شعورم. یآره ... ب -

و چشم هام از زور درد پر از اشک شد.  دمیم چسب گهیدور شد. مچ دستم رو با دست د يبلند ياز کنارم گذشت و با قدم ها و

 یکه تحمل م ییمن و ترس ها يکس جا چیخواستم؟ ه یم یکرد! مگه من چ یکس درکم نم چینشستم، چرا ه نیزم يرو

 . ستیکنم ن

واسه  لیمن چقدر دل يدی که فهم! حاالمیعقد هم نکرد یبود؟ ما هنوز حت نیدوست داشتنت هم يسپهر! ادعا يدید -

 !؟يذار یدارم تو قبرستون تنهام م دنیترس

 گفتم: هیبلند همراه با گر يهمون جا که نشسته بودم به قبر مهران نگاه کردم و با صدا از

 کس و ندارم! چیه نجایو ازم دفاع کن. من که ا ایمهرااان ... از دست سپهر ناراحتم. ب -

 و ضجه زدم:گذاشتم  نیزم يو رو سرم

 .یلی. خنینامرد یلیهمتون خ -

*** 

کمتر شده بود. نفسش رو فوت کرد و  یلیهم رفت. دردش نسبت به ظهر خ يم تو افهیآروم مچ دستم رو فشرد. ق نیشه عمه

 گفت:
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 !؟یستی. آخه دختر چرا مواظب ندهیدر نرفته. ضرب د -

 بود صدا زد: ونیزیتلو يرو که پا دیاز همون داخل اتاق سع و

 جان؟ دیسع -

 چارچوب در قرار گرفت: يتو دیسع

 جونم عمه؟ -

 دستش بود رو نشون داد و گفت: يدست من که هنوز تو عمه

 ست؟ی. مچ بندت همراهت ندهیمچ دستش ضرب د -

 به دستم انداخت و گفت: ییاز همون دور نگاه گذرا دیسع

 .میدستش رو ببند شهیباشه م کیبلند و بار يپارچه  هیاگه  ینه خونه س ... ول -

 بلند شد و گفت: عمه

 . خودت ببند.ارمیاالن م -

 تخت نشست: يلبه » با اجازه«افتاده وارد اتاق شد و بعد از گفتن  نییپا يبا سر دیرفت. سع رونیحرف از اتاق ب نیبا ا و

 ده؟یضرب د يدستت چه طور -

 مکث جواب دادم: با

 افتادم. -

 : دمینزد. پرس یبهم انداخت و حرف یگوشه چشم نگاه از

 کجان؟  هیبق -

 تو آشپزخونه مسجدن ... سپهر هم اونجاست. يسر هیگردن. پدرجون هم با  یکه شاهرودن. شب بر م نایبابا ا -

 سپهر بود؟!  هیمنظورم از بق دیبود که فهم خوب

داد و به حالت دو از اتاق خارج شد تا به  دیت سعبرگشت و به دس يبلند کیو بار دیسف يخونه زنگ خورد. عمه با پارچه  تلفن

 تلفن جواب بده.

 دستش مرتب کرد و به دستم اشاره کرد: يپارچه رو تو دیسع

 جلو. اریب -

 رو بلند کردم و رو به روش نگه داشتم و شروع کرد به بستن دستم. دستم

 مهران رو. امرزهیخدا ب -

 حرفش رو بزنه. هیول بستن دستم بود. منتظر نگاهش کردم تا بقمشغ یبا اخم کمرنگ دیرو باال آوردم. سع سرم

 نیتونه به خودش چن یم یعنوان فکر نکن بعد از مرگ مهران ... کس چی.... اما به ه ادیم یخوب یلیسپهر به نظر پسر خ -

 کنه. تیبده که تو رو اذ ياجازه ا
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 گفت: یآروم يکردم. نگاهش رو باال آورد و با صدا اخم

 هی...  يدار اجیبه کمک احت ي. اما هر وقت حس کردرهیمهران رو برات بگ يتونه جا یوقت نم چیکس ه چیدونم. ه یم -

 من حساب کن. يکمک برادرانه ... رو

 برداره گفت: یقدم نکهیتخت بلند شد و قبل از ا يزد و محکمش کرد. و از رو هیبق ریپارچه رو ز ته

 دختر عمو. میستی! ... ما کور نيطور نیتو خودشه. تو هم که ا نیو برگشت رونیب نیاز ظهر که با سپهر رفت -

ظهر من مقصر  ي هیفرستادم. تو قض رونیرفت. نفسم رو به صورت آه ب رونیزد و از اتاق ب يچشم هاش نگاه کردم، لبخند به

نزد اما  یبه خونه حرف دنیبود. درسته که تا رس ستادهیا یاومدم درست کنار سردر سنگ رونیاز قبرستون ب یسپهر؟! وقت ایبودم 

 .دیرس یگفت سپهر گرفته به نظر م یراست م دیهم نبود. سع یعصبان

 تشکر کرد و قربون صدقه ش رفت. دیبلند از سع يبا صدا دیبه اتاق برگشت و باند دور دستم رو که د نیشه عمه

 .میو به مسجد رفت میهر دو لباسمون رو عوض کرد بعد

*** 

با دستمال  هیتخت نشسته بود و هر چند ثان يکنارم رو سایدوازده شب بود. ماه کیو نزد میبود از مسجد برگشته بود یساعت

 بود! يمن هم که انگار منبع آب شهردار يکرد. چشم ها یاشک هام رو پاك م

 هال بلند شد: يبابا از تو يصدا

 برمش. یدختر منه! و من اون و با خودم م -

 رجون بلند تر:پد يصدا و

 .ادیجا نم چیکنم. مهناز با تو ه یننداختم بدون دارم خودم و کنترل م رونتیکه از خونه م ب نی! هميتو غلط کرد -

 فشرد.  یمن رو محکم به خودش م سایکرده بودم و ماه لرز

 ذاره ببرنت.  یپدربزرگت نم ،يآروم باش مهناز -

 مامان هم بلند شد: يبار صدا نیا

 .دیمحروم کن دنشیما رو ازد نیتون یحاج آقا مهناز دختر ماست شما نم -

 کنم. يکار نیکه من بخوام چن ستین کیکوچ يبچه  هیمهناز  -

 حرف پدرجون رو گرفت: يدنباله  نیشه عمه

 .نهیخواد شما رو بب یخود مهناز نم -

 گفتم: یآروم يو صدا هیبود. با گر نیسنگ نفسم

 دارم؟!  ينامرد يمامان بابا چه سایماه ینیب یم -

 سرم بوسه زد و گفت: به
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ازدواج کردن و زود هم بچه دار شدن. وقت واسه شناخت هم نداشتن.  نییمهناز. اون ها تو سن پا ستیکس ن چیه ریتقص -

 خونواده ها! تیداشته باشن. اون هم بدون حما یگرم یحق بده که نتونستن زندگ

 رو تکون دادم: سرم

 ده؟! یبه من حق م یپس ک -

 باز هم داد زد: بابا

 مهناز؟ -

 نخوردم.  یکرد. از جام تکون یو صدا م من

 شه. یسر مرگ برادرش داره آب م ی. به اندازه کافدینکن تشیدختر و اذ نیقدر ا نی. اادینم ییگفتم اون با شما جا -

 :دیصداش لرز بابا

 تر از مادر؟! زیعز هیدا نیسه ماه شدسال چه خوب چه بد من پدرش بودم. در عرض دو ستیب -

. دروغه اگه بگم چشم هاش پر از اشک ستادیقاب در ا يپدرجونم گفته بود. پدرجون ساکت شد. در اتاق باز شد و بابا تو به

 نبود:

 سوزه؟!  یمرگ مهران نم يمن دلم برا یکن یمهناز بابا؟ تو فکر م -

 :دیام لرز چونه

 .يو پسرت غافل شده بودبابا! از من  يغافل شده بود -

 به مامان انداختم و رو به بابا گفتم: یهم پشت سر بابا قرار گرفت. نگاه مامان

 به خاطر مامان بود ... حاال که اومده ... مهران که مرده. -

 ام اوج گرفت: هیگر

 .دی. خوش باشنیمن هم که نامزد کردم! ... خودتون دو نفر -

 به سمتم برداشت و با بهت گفت: یقدم بابا

که بخوام  يدیبلند من و شن يام؟! من پدرتم! تا به حال از گل کمتر بهت گفتم؟! تو صدا یمن چ یکن یمهناز فکر م -

 دعوات کنم؟

 و گلوم درد گرفته بود: دید یهام تار م چشم

 !ن؟یکار و نکرد نیچرا تا مهران زنده بود ا نیکن یآشت نیخواست یتونن مهران رو برگردونن. شما که م یکدوم نم چیه -

 من زانو زد: يتخت رو به رو يجلو بابا

 . میریگ یم نودشتیو م زیخونه. مراسم هفت و چهلم و سالگرد و همه چ میرو جمع کن بر لتیدختر قشنگم. پاشو وسا -

کرد. دوباره به صورت بابا نگاه  یم مبودن. سپهر با صورت گرفته و مغموم نگاه ستادهیدر ا يو سپهر حاال جلو نیشه عمه

 از کنارم بلند شده بود و حاال مامان جاش و گرفته بود! یک سایکردم. اصال متوجه نشدم که ماه
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 گفت: یدستش گرفت و با لحن آروم يدوتا دستم رو تو بابا

ذاشتم  یکردن که ازدواج برام زوده نم یم حمیطرد کردنم توج يکردن و به جا یم تمیاگر پدر و مادرم پشتم بودن. اگر حما -

جور  يتنگنا قرار بدم برا يکردن مجبور نبودم مادرت رو تو یم تمیاگر حداقل بعدش حما ایبا دختر مورد عالقه ام فرار کنم. 

 لقمه نون، که بعدها ازم زده بشه!  هیکردن 

 دستم زد: يرو يا بوسه

 شه جبرانش کرد. یجور نم چیفاجعه س که ه هیمرگ مهران . میهامون و با هم گذروند یدختربابا. ما سخت -

 آوردن. یشده بودن و دلم رو به درد م ریبابا سراز يها اشک

 و جبران کنم.  میدم همه کوتاه یقول م یول -

 التماس نگاهم کرد و گفت: با

 پدر منه! يفقط نگو که شانس من و مادرت واسه بودنت با ما کمتر از خونواده  -

 به داخل اتاق گذاشت و پشت سر بابا قرار گرفت: یه سپهر نگاه کردم. قدمب دوباره

 ؟يجناب ناصر -

 سرش رو به عقب چرخوند و سپهر ادامه داد: بابا

 خواست.  یکه مهران م هیزیهمون چ نیمعلومه که مهناز دختر شماست و مطمئنا ا -

 ادامه داد:نگاهم کرد. سپهر  يدوباره به سمتم برگشت و با لبخند محو بابا

 رو پشت سر بذاره. انترمیآمل تا امتحانات م ادی. بعد از مراسم هفت با من بنیاما اگر اجازه بد -

بلند شد و  نیزم ياز من دفاع نکنه! بابا از رو گهیگه پاشم پام و تا زانو تو حلقش فرو کنم تا د یم طونهیچلمنگ! ش ي پسره

 رو به سپهر گفت:

 ممنون پسرم.  -

 شونه سپهر گذاشت. يدستش رو رو و

 . ییمهناز تو ي رندهیگ میتصم -

 دلم گفتم:  تو

 .رمیگ یم میغلط کرده. من خودم واسه خودم تصم -

 دست گرفت و گفت: يزد و دست بابا رو تو يلبخند سپهر

 در آرامش حل بشه. زیبهتره همه چ -

 به هال ادامه داد: يبا اشاره ا و

 منظورم پدرتونه. -
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تکون داد. بدنم رو جمع کردم و مامان که متوجه شد دست هاش و از  دنیفهم یبه هال انداخت و سرش رو به معن ینگاه بابا

به روم زد و به همراه مامان از اتاق  يانداخت و لبخند یبازو هام برداشت و از کنارم بلند شد. بابا دوباره به صورتم نگاه يرو

 بست. به سپهر اخم کردم و گفت: رو قهم در اتا نیخارج شدند، عمه شه

 .نودشتیم رمیآمل نه م امینه با تو م -

 ابروش و باال فرستاد و گفت: هی سپهر

 ببرمت. خوامیهم م رازی. تازه شنودشتیم ير یآمل هم م يایچرا. هم م -

 شده ام رو باال آوردم و گفتم: یچیباندپ دست

 .يبر یو م يریگ یالبد بازم دستم و م -

 مسخره ادامه دادم: يخنده ا با

 بشه. جادیکه تقارن ا ریدستم رو بگ یکی نیدفعه ا نیا یول -

 هاش و به هم فشرد: دندون

 خودت بود.  ریتقص -

 هام گرد شد: چشم

 !وونهید یتو که به من گفت ایتقصر من!  -

 سپهر هم گرد شد: يها چشم

 ؟يدیاز زبون من شن یحرف نیتو چن وونه؟یمن گفتم د -

 جمع شده گفتم: يگرفتم و با لب هاو ازش  روم

 بود! نیباالخره منظورت که هم -

 موج خنده گرفته بود: صداش

 ؟يریگ یبهونه م نقدریدخترچرا ا -

 نشست و دستش رو دور بازو هام حلقه کرد: کنارم

 .... من غلط کردم. خوبه؟ ؟یکن يفکر نیمن باعث شدم تو چن -

 اخم گفتم: با

 ؟یحرف بزن يطور نیا یکه بعدش مجبور بش یکن يکار هیچرا  -

 به خودش فشار داد و گفت: شتریگفتنش بود) من رو ب» غلط کردم«(منظورم به 

بذار که  انیپس من رو هم در جر ،يدار یو دست از گشتن دنبال از ما بهترون بر نم یکن یحاال که به حرفم گوش نم -

 کمکت کنم. باشه؟

 زد و گفت: یطونیند شبهش نگاه کردم. لبخ ناباورانه
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 !میشترنداریکه ب یدونه خانوم هی -

لبهام نشست. صورتش که عقب رفت من داشتم  يازش تشکر کنم لبهاش رو نکهیاراده لب هام به لبخند باز شد و قبل از ا یب

 تر شد و گفت: قیکردم. لبخندش عم یباز نگاهش م مهیبا دهن ن

 شور بود. -

 با دهنش مزه مزه کرد و گفت: و

 داد. یمزه اشک م -

 بغلش گرفت و گفت: ياش زدم. سرم رو تو نهیبه س يو ضربه ا دمیخند

 باهام قهر نکن باشه؟ گهید -

 هام و با آرامش بستم و گفتم: چشم

 .نودشتیرم م ینم یباشه ... ول -

 :دیاش به خاطر خنده لرز نهیس

 باشه. ادتیتقارن  هی. فقط قضمیزن یبعدا در موردش حرف م -

*** 

 سشوارش رو به برق زد و گفت: سایماه

 گفت برگردم.  یم اشاری -

 با خنده اضافه کرد: و

 (دلش برام تنگ شده).اریگل یگورس یمن -

 زدم و گفتم: ینیشرمگ لبخند

- چند روز.. نیبهت ا یلیطفلک! شرمنده خ یآخ 

 آورد و گفت:ادامه حرفم و بزنم و دستش رو باال  نذاشت

 .ستیکس ن چیه ریاتفاقات تقص نیخودم اومدم و ا لینگو. من به م یچیه -

 شد و گفت: دنیسشوار کش مشغول

 رم آمل. یدنبالت؟ منم رو حساب حرف نامزدت گفتم هفتم داداشت با شما م امیگفت ب اشاری -

 لب گفتم: ریو فوت کردم و ز نفسم

 نکنه! لیخدا نامزد من و ذل -

 داد: ادامه

 بگم. تیگفت بهت تسل اشاری -

 زدم و گفتم: مهینصفه ن يلبخند
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 ممنون. ازش تشکر کن. -

 رو تکون داد و گفت: سرش

 که دوست زهرا هم هست. یکردم. همون یغروب با دوستم صحبت م روزید -

 نگاهش کردم. منتظر

 ومدن؟ین نایچرا زهرا ا یحتما زهرا بهش نگفته. راست -

 هام و جمع کردم و گفتم: لب

 واسه مرده مهران که روزه شش –معرفت ها االن پنج  یفکر نکنم خبر داشته باشن. من که بهشون نگفتم. بعدش هم ب -

 هم زنگ نزدن!  يعاد گرفتن خبر

 کرد گفت: یکه جمعش م یسشوارکردنش که تموم شد در حال کار

 ن؟یافت یراه م نیفردا ناهار رو که خورد -

 نه تکون دادم و گفتم: یو به معنر سرم

 . میمون ینه. شب مراسم سالگرد زن سابق پدربزرگمه. شب رو هم م -

سرش رو آورد  نیجا به جا کرد. در اتاق باز شد و عمه شه لشیوسا يحرفم تکون داد و سشوار رو تو دییتا يرو به معنا سرش

 داخل:

 مهناز جان؟ دوستات اومدن. -

 تعجب گفتم: با

 م؟دوستا -

 به شونه م زد و گفت: سایماه

 !گهید ومدنیخبر نداشتن که ن ایخب طفلک -

بهشون خبر داده. از اتاق خارج شدم و با پت و مت رو به رو شدم. به قول خودشون  سایکه ماه دمیبه روم لبخند زد. فهم و

 .یو آمل یبابل

*** 

نشسته  يچا ینیو زهرا هم دور س سایبود و من و ماه دهیتختم دراز کش يفرو رفته بود رو شیگوش يکه تو یدر حال ترانه

 زانوش گذاشتم و گفتم: ي. زهرا هنوز هم چشم هاش قرمز بود. دستم رو رومیبود

 اجیممنون. به حضورتون احت یلیخ یلیخ نیحاال که اومد یخاطر بهتون خبر ندادم. ول نی. به همنیایتوقع نداشتم ب شییخدا -

 داشتم.

 گفت: يبا لبخند سایاز اشکش راه گرفت. ماهزد و ب يلبخند زهرا

 !زهیر یهم م یجانم! چه اشک يا -
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 گفت: هیو با گر شینیب يدستمالش و گرفت جلو زهرا

 برات مهناز. رمیبم -

 اومد و گفت: نییکردم. ترانه از تخت پا هیکردن. من هم هم پاش گر هیباز شروع کرد به گر و

 ؟ياریش و در م هیگر يدار یمهناز رو آروم کن نکهیا يزهرا؟! به جا -

 زهرا زد. اشک هام و پاك کردم و به ترانه گفتم: يبه پهلو يضربه ا و

 گذره؟ یخوش م يترانه جونم. نامزد -

 کج کرد و گفت: یرو کم سرش

 بهتره. يکاریاز ب -

 د و گفت:ها اشاره کر وانیبه ل سایآروم تر شده بود. ماه یزهرا کم م،یدو لبخند زد هر

 تا سرد نشده. نیبخور -

 رو برداشتم و به زهرا گفتم: وانمیل

 ؟يچرا داداشت رو زحمت داد -

 .فشهیوظ -

 حرف و زده بود نگاه کردم. زهرا با حرص به ترانه نگاه کرد و گفت: نیتعجب به ترانه که ا با

 محمد داداش توئه! د؟یمهناز از تو پرس -

 هم لباش و کج کرد و گفت: ترانه

 اووووه. انگار نوبرش و آورده. خدا نکنه اون برج زهرمار داداش من باشه! -

 کرد. زهرا ابروهاش و باال داد: یدو تا نگاه م نیبا تعجب به نزاع ا سایهام و به هم فشار دادم تا نخندم. ماه لب

 دلتم بخواد! یلیخ -

 ؟یسبونداداشت و بچ يخوا یخواد. اصن من نامزد دارم! چرا م یخب دلم نم -

 که در حال انفجار بود گفت: زهرا

 !ادیداداش من عمرا از تو خوشش ب -

 گفت: يهم با خونسرد ترانه

 من زود تر ازدواج کردم و داداشت به پام نشسته و هنوز مجرد مونده.  ینیب یفعال که م -

 خورد و گفت: شییاز چا يا جرعه

 بگو من و فراموش کنه.  -

 د:به من زد و ادامه دا یچشمک

 .هیرتیغ یلیخ نیرام -
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از شدت  یرفت جواب ترانه رو بده. کم ادشیو  دی. زهرا هم خنددمیبلند خند ينتونستم خودم و کنترل کنم و با صدا گهید

 خنده م کم کردم و رو به ترانه گفتم:

من مجرد مونده و به پام  ینازدواج ناگها ریکه مجرده! اون االن تحت تاث ستینه ترانه جان اشتباه نکن. محمد به خاطر تو ن -

 .شترهیبه من ب دشیو شما عقد؛ ام میا غهینشسته. نه که ما ص

 هم بلند شد. سایماه يخنده  يو به سمت من حمله کرد. صدا دیکش يخفه ا غیج زهرا

*** 

بخوابم.  نیزم يبود و من و مجبور کرد رو ادیلبم نشست. زور ترانه ز يرو يو با زهرا رخ به رخ شدم. لبخند دمیپهلو چرخ به

 و زهرا.  سایماه نیب

و حس کردم.  شیخال يکردم و کمترجا ییوفا یکه ب نیبود و هم ا یمهران هنوز خال يکه هم جا نیامروز فکر کردم. به ا به

مقابل پدر و مادرم تلخ باشم و  در دینبود با ادمی نکهیدور و برم. به ا يلحظاتم پر شد از آدم ها يبه امروز فکر کردم که همه 

کوتاه و  يکه جواب داده بودم و جمله ها نیلحنم دوستانه نبود اما هم ادیدادم. هر چند ز بمامان زنگ زد تلفن رو جوا یوقت

 کردنش! دواریام یعنیبه زبون آورده بودم  یآروم يشکسته ام رو با صدا

 کنار من! ،يبود نجایو چهارساعت رو ا ستیتموم ب شهیذره شده. انگار که هم هیکردم، مهران دلم برات  بغض

 شدم. یآب. کاش الل م ریز يدادم بر یاجازه نم شیهفته پ هیگونه م سر خورد. کاش  يهام و بستم. اشکم رو چشم

 نکنه... داریرو ب یم کس هیتا گر دمیسرم کش يرو رو پتو

 ... 

 ... تق تق ... تق

 سرم. ياومد. از باال یز هم صدا مباز کردم. با یحال یهام و با ب چشم

بود.  کیکردم، ساعت چهار صبح بود و همه جا تار داشیگشتم. کنار بالش پ میبه دنبال گوش یکیتار يو تو دمیکش يا ازهیخم

 .ارمیو کامل به دست ب میاریچند بار پلک زدم تا هوش

 ... تق ... تق

 يدستم رو رو عینفر پشت پنجره بود. از وحشت آب دهنم خشک شد و سر هی ي هیسرم نگاه کردم. سا يبا ترس به باال هوی

 گذاشتم. سایماه يبازو

 شو. داریب سا؟ی. ماهسایماه -

 گفت: يدورگه ا يباز کرد و با صدا مهیچشم هاش و تا ن سایماه

 ها؟ -

 گفتم: یاومد. به سخت یم شهیشدن به ش دهیتق تق کوب يثابت بود و باز هم صدا هیسا

 ... پشت ... پ پنجره س. یکی...ي -
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بلند شد و به سمت  ییهوینگاه کرد و  هیبه من چند ثان یجیجاش نشست و با گ يباز تو مهین يبا همون چشم ها سایماه

 کردم پلک بزنم. یدهنم بود. جرات نم يچسبوند. قلبم تو شهیکنار زد و صورتش رو به ش یپنجره رفت. پرده رو کم

 یلیخ سایزهرا رو هم تکون بدم. اما متوجه شدم ماه سا،یماه يعاد ریواکنش غ نیزهرا گذاشتم تا با اول يبازو يرو رو دستم

نشست  یتشکش م يکه رو یتکون داد و به سمت من اومد و در حال شهیشخص پشت ش يباشه برا یسرش رو به معن يعاد

 گفت:

 برو باهات کار داره. -

 گفتم: سایپشت پنجره نگاه کردم و با تعجب به ماه ي هی. به سادیاال کشگردنش ب ریو پتو رو تا ز دیدراز کش و

 ؟! یک -

 باز کرد و گفت: مهیشدن رو دوباره تا ن یهاش که داشتن بسته م چشم

 !گهیداداشت د -

 فرستادم و گفتم: رونیب یچشم هاش و بست. نفسم رو با آسودگ و

 ردم.نکنه مهران. من که از ترس سکته ک کارتیخدا بگم چ -

 هیبلند قد تر از  یلینگاه کردم که خ هینظرم اومد. به سا يجلو لمیف هیمثل  زیشدم تا بلند شم همه چ زیخ میکه ن نیهم و

 !ستیزنده ن گهیفکر کردم که مهران که د نیانسان بود. و به ا

 لکنت گفتم: با

 ... سا!یم .. ماه -

 شهیش دنیلرز ي. صدانهیبش سایماه ایتن زهرا  يکرد تا دوباره رو یترشد. دستم حرکت نم کینزد هیاما خواب بود. سا سایماه

 شروع به عبور از پرده کردن.  يو خاکستر اهیس يجلو اومد و دوده ها یمن درشت تر. پرده کم يبلند شد و چشم ها

 کردن: دنیشروع به لرز یکیستریهام به طرزه لب

  ... مادر ... زهرا ... سیماه -

فشار دادم و با  نیزد. پاهام و به زم یم رونیوجودش ب يبودن که از پرده عبور کردن. خشم ازهمه  يعضو نیهاش آخر چشم

 همه توانم خودم رو به عقب هل دادم.

باطل بود. لبهام فقط از هم  الیخ دمیلب هام و باز کردم د یبزنم. اما وقت غیتونم ج یم دیبه ذهنم رس هیصدم ثان کی يبرا

 اومد. رونیخر خر از گلوم ب هیشب ییفاصله گرفتن و صدا

 نه! مگر دوده هم پا داره؟! اینبود که بخواد انگشت داشته باشه  ییشد. اصال پا دهیبه سمت پاهاش کش نگاهم

فشار  نیپام و به زم گهیبار د هی. دیرس یطور به نظر م نیا ایشده بود.  کیشد و چشم هاش از خشم بار یم کمینزد داشت

 نیآخر نیکردم ا ی. حس مدمیکش ینفس م نی. سنگگهیسه بار د ای. دوبار دمیکش نیزم يدادم و خودم رو به سمت عقب رو

 مغزم درحال از کار افتادن بود.  فتهیقراره ب یکه چه اتفاق نیکشم. از تصور ا یکه دارم م هیینفس ها
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 رو حس کردم آه از نهادم بلند شد. وارید یبا پشتم سفت یوقت

 ؟یمهناز خوب -

اون که هنوز هم داشت به من  دنیلب هام نشست. اما با د يرمق رو یب ينگران زهرا موند و لبخند يچشم ها يرو نگاهم

دوباره نفسم حبس شد و چشم هام شروع کرد به گرد  نمیتونستم حالت شبح دست هاش و بب یم یشد و من حت یم کینزد

 شدن.

 يتوجه به همه  یبود و ب دهی. اما من همه حواسم به اون بود که حال به من رسدیچیسرم پ يروشن شد و صداها تو اتاق

 شد. یسرم خم م يکه دوره م کرده بودن داشت باال یکسان

 کیبشه. دستش نزد لیبه سمت چپ متما یصورتم نشست که قط باعث شد صورتم کم يرو یاز جانب کس یمحکم یلیس

 یشد و من م یم نیاراده دهنم رو باز کردم و حجم دوده ها شروع کرد به وارد شدن به دهنم. سرم سنگ یدهنم شد و من ب

 وجودم نشست. يبه سپهر تو بتاراده حس تنفر نس یبدم. ب صیلبخندش رو هم تشخ یتونستم حت

 که دورم بودن. ییآدم ها يتنفر نسبت به همه  حس

 نسبت به مرگ مهران. یتفاوت یب حس

 نرگس.  یوانگیبابت د يندیحس خوشا و

 ...دمیخند

 دوست داشتم تو اون لحظه به پدرجون بگم که ... چقدر

 مهناز؟ -

 ؟یپدر جون بگم که چ به

 .نجایا نیایآقا سپهر. ب میینجایا -

 ينگران سپهر جلو يچشم هام کنار رفت و ورود دوده به دهنم متوقف شد چشم ها يجلو يها یاهیساز سپهر متنفرم؟!  من

 چشم هام جون گرفت.

حجم  نیانداختم ب یکنم و شروع کنم به اوغ زدن. دست م یکه باعث شد احساس خفگ یتموم گلوم پر شد از حجم سفت هوی

 دهیفا یشد و تالشم ب یجا بند نم چیهوا معلق! اما دستم به ه يش تو گهید ي مهیگلوم بود و ن يتو مشیکه ن ییدوده ها

 بود.

 يتلنگر برا هیرو شونه هام نشست و به شونه هام چنگ زد.  یبه دست و پا زدن بود. فشار محکم هیهم حرکاتم شب دیشا

 عیفشار از دهنم خارج شد و ما با یزرد رنگ ظیغل عیدوده ها به همراه ما يهمه  هیاز ثان ياز خفه شدنم ... و در کسر يریجلوگ

 . ختیفرش ر يرو

 . دیچیم پ نهیس يدنده ها و قفسه  نیب یو درد و حشتناک دمیباال کش یرو به سخت نفسم
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سر من خم  يسرش رو پوشونده بود و باال يروسر ایپارچه، چادر  نیتر ی. هر کس با دم دستدیجمع چرخ نیترسانم ب نگاه

شرت نازك کنارم نشسته بود و دست هاش  یال ت هیو  یسپهر موند که با شلوار گرمکن ورزش يشده بود. و در آخر نگاهم رو

 شونه هام بود. يرو

 زم؟یعز یخوب -

 گفتم: يبلند يبه عرض کش اومد و با صدا لبهام

 نه! نه سپهر! -

سپهر فرو  ي نهیس يتو شکست و سرم رو يبلند يو بعد از چند بار بغضم با صدا دمیدار شروع کردم تند تند نفس کش صدا

 بردم.

 شم. یم وونهیسپهر ... اون .... من داشتم از تو ... دارم د -

 موهام نشست: يهاش رو دست

 . آروم باش مهنازم.سسیکس. ه چیبرسونه. ه بیکس بهت آس چیذارم ه یکنه. نم تتیاذ یذارم کس ی. نمشتمیمن پ -

 .ستیتو اتاق ن گهیکه اون د نهی. مهم انجاستیبود که سپهر ا نیشد. مهم ا نیهام سنگ چشم

 دورم جمع شدن؟ یکه با نگران ییاز آدم ها ایتونم از سپهرمتنفر باشم؟  یمن م مگه

 نفر خوشحال؟!!! هی یوونگیازد ایتفاوت باشم  یتونم نسبت به مرگ مهران ب یم مگه

 یم یاتفاق نیداشت چن شیپ قهیکه چرا چند دقفکر کنم  نیخواستم به ا یبغل سپهر نم يتونستم. و در اون لحظه تو ینم نه

 رو در خودم درك کنم! ياحمقانه ا يحس ها نیتونستم چن یافتاد و من م

*** 

که  نیخوند. ترانه با ا یهم رو به قبله نشسته بود و دعا م سایبود. ماه دهیچیاتاق پ يزمزمه قرآن خوندن مادرجون تو يصدا

 کردن.  یم زیاتاق و فرش رو تم يهم لگن آورده بودن تو نیخورد. زهرا و عمه شه یزد، اما از کنارم جم نم یتو جاش چرت م

 :دمی. پرسداریب ایدونستم خوابه  یاتاق مشترك پدرجون و مادر جون بود. نم يتو سپهر

 به سپهر خبر داد؟ یک -

 به هم نگاه کردن و مادرجون زود تر از همه لب باز کرد: همه

 من که خبر ندادم! -

 نگاه کرد. عمه خطاب به مادرجون گفت: نیبه عمه شه و

 !يکردم تو خبر داد یمن فکر م -

 زمزمه کرد: ترانه

 !یچ یعنی -

 گفت: یآروم يبا صدا سایماه
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 دادم. جیمن بهش مس -

 بهش زل زدن. به صورتم نگاه کرد و گفت: همه

بهش خبر بدم. من هم امشب  ي، شماره ش رو داد تا اگه به مشکل برخورددعوا کردن نجایکه مامان و بابات ا یهمون شب -

 . صالح دونستم که بهش خبر بدم.دنیترس یاون موجودات از سپهر م يدیتو قبرستون فهم یکه گفت نیبا توجه به ا

 زدم: مهینصفه و ن يلبخند

 .يکرد یکار خوب -

 دوباره رو به قبله نشست.  هیمتفاوت بق يتوجه به نگاه ها یب سایماه و

 آروم گفت: ترانه

 مهناز؟  يبهتر -

 رو تکون دادم. عمه و زهرا که از شستن فرش فارغ شده بودن از اتاق خارج شدن. رو به مادر جون گفتم: سرم

 بابت فرش.. -

 گفت: يقرآن بلند کرد و با لبخند يجون سرش رو از رو مادر

 سرت مادر. يفدا -

 رو مخاطب قرار بدم گفتم: یکه کس نیا یشد و ب هام پر از اشک چشم

 بودم. دهیترس یلیخ -

 دستش رو دور شونه هام حلقه کرد: ترانه

 .میشتیفدات شم ما پ -

 شونه ش گذاشتم: يرو رو سرم

 ؟یبشه چ يطور نینبود ا شمیپ یوقت که کس هیاگر  -

 و گفت: دیموهام کش يرو رو دستش

 بخواب. ریبگ. االن یشه آبج یدرست م یهمه چ -

دادم. و پچ  صیبم سپهر رو تشخ ياومد. صدا یهال م يصحبت از تو يخوند. صدا یبود. مادرجون هنوز قرآن م نیسنگ سرم

 کنن. یصحبت م شیساعت پ میو گهگاه نظر دادن زهرا. معلوم بود دارن در مورد اتفاق ن نیپچ عمه شه

 گفت: سایهام و بستم. مادر جون خطاب به ماه چشم

 دخترم. يکه به سپهر خبر داد يکرد یکار خوب یلیخ -

 اومد. یبود که از دستم بر م يکنم. تنها کار یخواهش م -

 گفت: یآروم يبا صدا ترانه

 خوابه.  یداره م -
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 آرام بخش قرآن خوندن مادرجون.... يصحبت ها قطع شد و باز هم صدا يصدا

 :دیکند. پرس یرو م شهیر ریز يدستش خاك ها يتو يسپهر بود که داشت با چاقو ي...نگاهم به دست ها

 بکنم؟  دیمهناز جان چقدر با -

 چشم هاش رو پوشونده بود نگاه کردم و گفتم: يکه رو يرو تا صورت سپهر باال آوردم و با تعجب به پارچه ا نگاهم

 ؟یسپهر چرا چشم هات و بست -

 که جواب من رو بده گفت: نیا یسپهر بلند شد و ب يخنده  يصدا

 .ادیدر م شهیبکنم درخت از ر گهیکم د هی -

 کرده بود برد و گفت: جادیکه ا يحفره ا يکردم. دستش رو تو یهنوز با تعجب به پارچه نگاه م من

 !ستین يزیجا چ نیا -

چشم هام نگه داشت. و من  يرو جلو يحفره ببرم سپهر پارچه ا يکه خواستم دستم رو تو نیمن سپهر رو کنار زدم و هم و

 مقاومت منتظر موندم تا پارچه رو ببنده! یب

 ینم يزیبسته چ يحفره فرو بردم. با خودم فکر کردم، من که با چشم ها يچشم هام بسته شد دستم رو تو نکهیبعد از ا و

 .دمیکش نییحرکت احمقانه هر دومون، دستم رو به پارچه رسوندم و اون رو پا نی! با حرص از انمیب

 شبیاتفاقات د يهمه  یعنیفرستادم،  رونی. نفسم رو بسایزهرا و ماه نی. بدمیاتاقم د يدم رو توباز شدن چشم هام خو با

 خواب بود؟

 زونیتخت، خوابش برده بود. لب هام آو يبغلش بود رو يکه قرآن تو یرو به سمت تخت چرخوندم. مادر جون در حال نگاهم

 بود! یشد، پس واقع

 . سپهر!دیسپهر اونجا خواب شبیتو اتاق پدرجون؟ اخم کردم. د ایو ترانه کو؟ تو هالن  نیعمه شه پس

 سپهر بسته بود؟ يبه خاطرم اومد. چرا چشم ها دمید یم شیپ قهیکه چند دق یخواب

حفره رو گشتم.  يمن با چشم بسته تو یعنیچشم هام بود.  يخواب پارچه رو يجام نشستم. تو يهام گرد شد و تو چشم

 لند شدم.پتو رو کنار زدم و ب عیسر

 باز تو جاش نشست: مهین يبا چشم ها سایماه

 نمه؟! -

 پچ پچ گونه جواب دادم: يرفتم و مانتو و شالم رو برداشتم و با صدا یسمت جا لباس به

 برم قبرستون. دی. فقط بایچیه -

 هاش و کامل باز کرد و گفت: چشم

 کجا؟! -

 و گفت: دیبازوم و چسب سایسرم بندازم. ماه يکه خواستم شالم رو رو نیاومدم. هم رونیو تنم کردم و از اتاق ب مانتوم
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 بشه؟ یکه چ يبر -

 گذاشتم و گفتم: مینیب يرو رو انگشتم

 شن. یم داری. بنییپا اری! صدات و بسیه -

 گفت: ارهیب نییکه صداش و پا نیا بدون

 . يذارم بر ینم -

 و گفتم: دمیکش رونیو از دستش ب بازوم

 .نمیحفره رو بب گهیبار د هیبرم  دی. بادمی. االن خواب دسایباشم ماه الیخ یتونم ب ینم -

 گفت: يآروم تر يو با صدا دیدستم رو چسب دوباره

 نبوده. يزیچ چیو ه يدیاون جا رو د یتو که گفت -

 و گفتم: دمیکش رونیرو ب دستم

 !؟يریگ یم یه ی!! دستم و واسه چسایماه یکن یم يطور نیچرا ا -

 رفتم گفتم: یکه به سمت در م یدر حال و

 .نمیهم باشه نتونم بب يزیشد اگر چ یخودش هم حجاب داره. حضورش باعث م يسپهر حجاب چشم هام بود. چشم ها -

 رو به در رسوند: خودش

 .يبر میسپهر گفته نذار -

 رو کنار زدم: سایحرص ماه با

 گذره! یچقدر بهم سخت م یدون یت متو که خود سایفهمه! ماه یسپهر غلط کرده. اون چه م -

 اومد و گفت: رونیاتاق پدرجون باز شد و ترانه ب در

 ن؟یکن یشده؟ چرا دعوا م یچ -

 رو برداشت و به من گفت: دشیتوجه به سوال ترانه در هال رو قفل کرد و کل یب سایماه

 شتریموضوع ندارم. مهناز تو هر چقدر ب نیبه ا يعالقه ا چیه گهیشد. من هم د یمشخص بشه تا االن م يزیاگر قرار بود چ -

 و به همون نسبت آزاد شدنت سخت تره. ير یفرو م شتریب يدنبالش بر

 ام گرفته بود. با بغض گفتم: هیگر

 . نمیب یرم و اون حفره رو م یم گهیبار د هیفقط  سایماه -

 و گفت: دیهام و چسب شونه

 افتاد! شبیمثل د یاتفاق هی! اگه ؟یافتاد چ شیپ يها يمثل سر گهیاتفاق د هیو  یاگه رفت -

 و گفتم: دمیکوب نیبه زم پامو

 شه.  ینم -
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ما  يذاشت. از سر و صدا یهم دستش رو محکم نگه داشته بود و نم سای. ماهارمیرو در ب دیتا کل دمیرو چسب سایدست ماه و

. میگرفت یم یبا هم کشت بایتقر سایاومد و مادرجون و زهرا هم از اتاق من. من و ماه رونیهم از اتاق پدرجون ب نیعمه شه

 گفت: تیو با عصبان دیبه سمتم اومد و من رو عقب کش نیعمه شه

 ؟یکن وونهیخودت و د يخوا یتمومش کن مهناز! م -

 گفتم: هیگر با

 شم. یم وونهیاگه نرم د -

 گفت: یبا ناراحت ترانه

 .يبر رونیاز خونه ب میعموت، سپرد نذار يالیرفت و یمهناز جونم. سپهر نصفه شب که داشت م -

 يبه مادرجون نگاه کردم. مادرجون هم نگاهش رو از من گرفت و سرش رو به نشونه تاسف تکون داد. و زهرا با صدا ملتمسانه

 گفت: یآروم

تونه تو رو از  یم شتهیپ یکه سپهر تا وقت نهی. مهم اینیخواب ها رو بب نیباز هم ا دیخواب بد بوده. شا هیفکر کن همه ش  -

 کنه. داریخواب بد ب نیا

 که اشک چشم هام و پر کرده بود گفتم: یباال رفت و در حال ابروهام

 خواب بد!! هی! ؟یراحت نیبه هم -

 شونه م نشست: يرو سایماه دست

 نشو. ریگ یپ گهیمهناز د -

 گفتم: هیدم و بلند شدم و با گردستش رو پس ز يتند به

 . دیدرکم کن نیتون یکدومتون نم چیه -

 تک تکشون گرفتم و گفتم: يانگشت اشاره م رو رو د،یگونه م چک يهام رو اشک

 .فتهیاتفاق ن نیکدومتون ا چیه يوارم برا دیفقط ام -

 خودم رو به تخت رسوندم. هیبه سمت اتاقم رفتم و در رو از داخل قفل کردم و با گر هیبا گر و

*** 

 يالیو یدونم چرا وقت یدادم. نم یکردم و نه به تلفنم جواب م یتخت نشسته بودم و نه در اتاق رو باز م يبود که رو یساعت

 زنه.  یسپهر زنگ م ستین شتریراه ب قهیکال پنج دق نجایعمو تا ا

 اداش و در آوردم : یدهن کج با

 بذار که کمکت کنم. باشه؟ انیپس من رو هم در جر ،يدار یاز ما بهترون بر نم حاال که دست از گشتن دنبال -

 ! رونیها گفته نذارن من برم ب نیبه ا یخدا چقدر من امروز حرص خوردم. عوض يوا
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. و بعدش هم زن خان نیعمه شه يبچه ها يبعد صدا يا قهیزنگ خونه بلند شد و دق ي. صدادمیجو یرو از حرص م ناخنم

 مو طاهر. عمو و ع

 اومد. بازش کردم. امیپ میگوش يبرا

 :سایماه

 م؟یلباس هامون رو بردار یکن یمهناز جان در اتاق رو باز نم -

کرده بودم و  یبه قبرستون رفتن بررس یمکیقا يراه ها رو برا ياتاق نشسته بودم و همه  يساعت تو کیم گرفت. من  خنده

 الیخ یهمه خون دل خوردن حاال ب نیشد بعد از ا یرفتم. مگر م یم یمکیقا دیبا یعنیبودم،  دهیآخر هم به صورت مسئله رس

 خواب بد بود؟! هیبشم و بگم  زیهمه چ

 رسه.  یاحمقانه به نظر م واقعا

رفتم و با جمع تازه اومده  رونیو ترانه و زهرا وارد اتاق شدن و من ب سایتخت بلند شدم و در اتاق رو باز کردم. ماه يرو از

 کردم.  یم و احوال پرسسال

مسجد برگزار  يهم نداشت) تو يادیز تیکل روستا(که جمع یدعوت عموم هیبود مجلس و ناهار روز هفتم مهران رو با  قرار

و شام به مناسبت سالگرد  یقرآن خوان يبزرگ روستا رو به خونه دعوت کرده بود برا ي. و شب هم مادر جون مرد هامیکن

 سونا، زن سابق پدرجون!

آقا سپهر صحبت  ي) به اضافه سایزهرا، ترانه و ماه ن،یکدوم از اون پنج تا نامرد (مادرجون،عمه شه چیموقع ناهار با ه تا

بزنم که  میج یمکیشه من و از انجام کارم منصرف کنن. چند بار هم خواستم قا ینم لینکردم. نگرانم شدن که شده باشن! دل

 روستا هستم. نیکه تو ا هی! امروز روز آخراانصاف ه ینشد و جلوم و گرفتن. آخه ب

من نشسته بود.  ياون طرف تر درست رو به رو فیقاشق رو برداشتم نگاهم به نرگس افتاد که دو رد نیکه اول نی... هم

 خورد و زل زده بود به من. قاشقم رو به بشقاب برگردوندم. یبشقاب غذاش جلوش بود اما نم

 کنار گوشم گفت: سایماه

 کنه؟ یفکر م ینرگس داره به چ یکن یفکرم -

 نگاه کردم و گفتم: سایبه ماه خصمانه

 ه؟یچ انیجر نمیبرم بب نیگذاشت یلیدونم؟! نه که خ یمن چه م -

 گفت: یآروم يبا صدا سایماه

 ذاشت. یاز خونه بود و نم رونیذاشتم سپهر ب یاگه من م -

 زد و گفت: ینگاه کردم. چشمک سایتعجب به ماه با

 شه. فعال ناهارت و بخور. یجور م تیتا شب صد رد صد موقع -

 لبم نشست و گفتم: يرو یپهن لبخند
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 .سایممنونم ماه -

 ه به نرگس چشمک زدم و اون به من گفت:جاست ک نی. جالب امیمشغول ناهار خوردن شد ییزد و دوتا يهم لبخند اون

 گمشو. -

 رفت تو بشقابش. یکه از خنده با صورت داشت م سایماه

خوردن غذا  يخواست! مگربرا ینم نجایاون ها رو ا یکه کس هی. اگر به عزادارانیدادم که ن یبود. بهشون حق م ومدهین مامان

 !ان؟یخواستن ب یم

 رزنیکردم و پ هیرو جمع کردم. بماند که چقدر گر لمین دادم و به کمک مادرجون وساخوش نشو يرو شتریب یاز ناهار کم بعد

 رو به غش انداختم.  چارهیب

ذوق داشت و حاال  دیجد يها لیکردن فام دایمهران چقدر از بابت پ نجایا امیخواستم ب یکه م يکردم که روز یفکر م نیا به

 رم.  یمن دارم بدون اون م

 مکث کردم: امیپ نیا يمهران رو خوندم. رو يها امیپ کیبه  کیدست گرفتم و  يو تو میگوش

 خبر توپ، مامان و گشت ارشاد گرفته. هیمهناز  -

 زمزمه کردم: ختنیر یگونه ام م يکه اشک هام به رو یو گاز گرفتم و در حال لبهام

 داداش خوش قلبم. داداش مهربونم. -

 بذارم و برم؟ چه طور؟ نجایتونستم تو رو ا یکردم. من چه طور م هیام گذاشتم و گر نهیس يرو رو یگوش

*** 

 پانزدهم: فصل

 شوم. يهفته  کی نیکرد. گذشته که نه! به قبل از شروع ا ینشسته بود و با بغض به گذشته اش فکر م یراحت يرو کالفه

 مشترك در ذهنش نساخته بود. یکه از زندگ ییها و آرزوها الیخ چه

 کرد.  یم یبه او دهن کج وارید يرو رجیا يافتاد، عکس قاب کرده  وارید يبه قاب عکس رو نگاهش

 افتاده است! شیاتفاق برا نیچون دل غالم را شکسته است ا دیشا دیشیبا خودش اند د،یلرز شیها لب

د، به خانواده اش دروغ گفته ز ينگرفته بود. پوزخند ییزناشو یاز زندگ یاش رنگ یهفته، هنوز زندگ کیکه بعد از گذشت  نیا

بود و  رجیا ریبانگیگر يکه از زمان مجرد یبیشوهرش بود. ع بیکردن ع یمخف يراهکار برا نیبود. حرف از جادو جنبل بهتر

 به ازدواج آن دو نداشت.  یشک ربط یب

بود. امشب قرار بود خواهر  يبستر مارستانیهنوز هم در ب رجیشده بود و ا کیجا برخواست و به سمت پنجره رفت. هوا تار از

شکسته بود و حاال نرگس مجبور بود  رجیا يرهگذر پا يموتور کی ییبماند. دو روز قبل به لطف سر به هوا رجیا شیپ رجیا

 شب را تنها در خانه سر کند.

 با خود زمزمه کرد: یکالفگ با
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 بود؟! یتصادف کردنت چ گهیدرد خودمون بس نبود؟ د -

که آن را به  نیرا پر از آب سرد کرد و قبل از ا وانشینکرد؛ ل یی. اعتنادیبه گوش رس اطیاز ح یی. صداسمت آشپزخانه رفت به

. نفسش امدین ییصدا گریبه صدا گوش داد، اما د يشتریو با دقت ب دیآشپزخانه خورد. ترس یبه در پشت يلبش برساند، ضربه ا

را در قفل چرخاند، هنوز در را به  دیراحت شود به سمت در رفت و کل الشیکه خ نیا يبرا آب،فرستاد و بعد از خوردن  رونیرا ب

 سرش افتاد و در دوباره بسته شد. يرو يا هیطور کامل باز نکرده بود که در با شدت باز شد و نرگس به عقب فرستاده شد و سا

 قه بودند! زدن از حد رونیب ينرگس در آستانه  يدهانش قرار گرفته بود و چشم ها يرو یدست حاال

 کرد و کنار گوش نرگس زمزمه کرد: کیکرد! سرش را نزد یچه م نجایکرد. او ا یداد و درست کار نم یفرمان نم مغزش

 ؟يکم تنوع چطور هی. با ییدونم امشب تنها یم -

*** 

 آخر: فصل

 ییرایو لوازم پذ میسته بودنشسته بودن و ما هم تو آشپزخونه نش ییرایشدن تو هال و پذ ینفر هم نم یها که سر جمع س مرد

 . میکرد یرو آماده م

. دمیچ یظرف م يکردم و تو یها رو دستمال م وهیکردن. من هم م یداشتن ساالد درست م میو دخترش مر نیشه عمه

 رفت تو اتاق که استراحت کنه.  یکرده بودم نم ينشسته بود و هر کار زیم ي گهیهم سمت د سایماه

 خواست که با من و سپهر برگرده. یم سایشد که ترانه و زهرا و محمد از روستا رفته بودن و ماه یم یساعت

 داشت رو به مادرجون گفت: یرو بر م وهیکه ظرف م یوارد آشپزخونه شد و در حال انیگو اهللای دیسع

 که کمه! نیا -

 انداخت و گفت: ینگاه میو سپس به مر وهیجون به ظرف م مادر

 .اریب وهیمادر برو از سبد تو انبار م جان میمر -

 گفت: سایخواست بلند بشه. ماه میکه مر نیهم

 .ارمیمن ب نیاگر اجازه بد -

 هم بلند شد و گفت: سایسرش رو کج کرد و ماه مادرجون

 ارم؟یاز کجا ب نیفقط بگ -

 بلند شدم و گفتم: زیاز آشپزخونه خارج شد و من از پشت م دیسع

 من بهت بگم. میبر -

 گفتم: سایرو بلند کردم و رو به ماه وهی. سبد ممیشد يهمان انبار ایو وارد اتاقک  می. از در هال خارج شدمیرفت برونی ییدوتا و

 م؟یبر -

 گفت: سایماه
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 .امیجا بمون. من االن م نیهم -

 بعد برگشت و گفت: يا قهیرفت و دق وهیبزنم با سبد م یمن حرف نکهیقبل از ا و

 .مییت گفتم من و تو تو اتاق توبه مامان بزرگ -

 و باال دادم: ابروهام

 چرا؟ -

 کشوند گفت: یپشت راه داشت م اطیکه به ح یخروج یکه من رو به سمت در اصل یرو گرفت و در حال دستم

 امشب شب آخره؟ ستین ادتیمگه  -

 . گفتم:میشد یپشت اطیوارد ح ییرو باز کرد و دوتا در

 بفهمن! هیاگه بق سایماه -

 زد و گفت: يلبخند

 .میدیتا بفهمن، ما به قبرستون رس -

 شده گفت: زیر يبزنم با چشم ها یکه خواستم حرف نیهم

 !ه؟یاون ک -

. دستم رو از دیلرز یخودش جمع شده بود و داشت به خودش م يتو یکیتار ينفر تو هیکرد نگاه کردم.  یکه نگاه م یسمت به

 بودم که سرش رو بلند کرد، با تعجب گفتم: دهیرس شیقدم کیشخص رفتم. به  و به سمت اون دمیکش رونیب سایدست ماه

 ؟یکن یم کاریچ نجاینرگس! تو ا -

 شونه اش گذاشتم: يبغض نگاهم کرد. دستم رو رو با

 شده نرگس؟ یچ -

 :دیهاش لرز لب

 .ستیآق ن -

 با استرس به خونه نگاه کرد و گفت: سایماه

 مهناز. میبر -

 گفتم: سایبه ماه رو

 !ده؟یترس ینیب ینم -

 لب هاش و به هم فشرد و گفت: سایماه

 مهناز ... -

 حرفش رو کامل بزنه رو به نرگس گفتم: نذاشتم

 خوه ؟! یچرا نرفت -
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 و گفت: دیدستم رو کش سایکرد، ماه یدرشت شده به من نگاه م يچشم ها با

 .امیدم و م یم لیهر زاده ش تحوخوا يو به خونه  نیخب، تو برو سمت قبرستون، من هم ا یلیخ -

باعث شده  يزیبود که چه چ بی. برام عجمیخارج شد اطیاز پشت ح ییشد و دست نرگس رو گرفت و بلندش کرد و سه تا خم

از خونه فاصله  ی. کمستین یشگیکردم نرگس، نرگس هم ی؟! حس م»آق«طور آروم و افتاده باشه. فقط نبودن  نینرگس ا

 :دمیپرس سایداشت، آروم از ماه یرو از من بر نم نگاهشبود  سایماه يو نرگس که دستش تو دست ها میگرفته بود

 خواهرزاده ش کجاست؟ يخونه  یدون یتو مگه م -

 نه تکون داد و گفت: یرو به معن سرش

 تو کوچه باشه که ازش بپرسم. یکی دیشا -

 و رو به من گفت: دیکش رونیب سایکه خواست از من دور بشه، نرگس دستش رو از دست ماه نیهم و

 ره؟یم یعروس م -

 باال رفت: ابروهام

 !ره؟یبم دیچرا با -

 :دیهاش لرز لب

 ترسم. یمن ... م -

 :دمیپرس گرفتم یدستم م ينرگس رو تو يکه بازوها یکه مانع شدم و در حال رهیخواست دوباره دستش رو بگ سایماه

 نرگس؟ یترس یم یاز چ -

 و آروم گفت: دیدور و برمون چرخ نگاهش

 نعمت. -

خارج از تصورم بود. نرگس هنوز ترسان به من زل زده بود و » نعمت«به از ما بهترون کنه اما  يزد، توقع داشتم اشاره ا خشکم

 :زهیبه هم بر تمیباعث شد ذهن شیبعد يبا گفتن جمله 

 خوان من و ببرن. لباس عروسم کو؟ خودم دوختمش. ی. منجانیکاروان داماد ا -

 با ترس من و پس زد و گفت: هوی

 .دهیحتما سونا پوش -

 زد: قهقهه

 پوشن! یواسه مردن که لباس عروس نم -

دستش به نرگس بخوره، نرگس شروع کرد به  نکهیشد و قبل از ا کیشده بود نزد جیهم که مثل من گ سایشده بودم، ماه جیگ

 :دمیباز پرس مهیو از ما دور شد. با دهن ن دنیدو

 دونست امشب سالگرد سوناست؟ یم یعنیخواست بگه؟  یم یچ -
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 هاش و باال انداخت و گفت: شونه

 بود. اریدونم ... انگار امشب ذهنش هش ینم -

 دم هامون تند تر شد.و ق میخودمون و جمع و جور کرد يا قهیو بعد از دق میشل و وارفته حرکت کرد يبا قدم ها ییدوتا

 و گفت: دیچیدست هاش و به هم پ سایماه

 .کهیبرف نزد یعنیهوا،  نیا -

قدم هاش و شل کرد. با تعجب بهش نگاه  سایکدوم لباسمون چندان مناسب نبود. ماه چیسرد بود و ه یلیگفت، خ یم راست

 کردم:

 شد؟ یچ -

 کرد و گفت: یاخم

 نگران شدم. ییهوی -

 و جلو دادم: لبهام

 چرا؟ -

 ندونستن تکون داد و گفت: یرو به معن سرش

 دونم. ینم -

 با خنده اضافه کرد: و

 نگران باشم؟ دیقبرستون نبا میر یموقع شب م نیا میخب دختر خوب دار -

 .میدیخند یحرفش هر دو کامال مصنوع نیا با

فرو رفته  یکیتار يالمپ روشن شده بود، تو يسر در که به واسطه  ریز ياز محوطه  ریقبرستون به غ م،یسر در رد شد ریز از

 بود.

جو  نیو من ا م،یدیکش ینفس هم نم یانگار حت ییپامون روشن شد. دو تا يجلو یدر آورد و کم بشیرو از ج شیگوش سایماه

 گفتم: یآروم يرو دوست نداشتم. با صدا

بودم ... درست لحظات اخر  دهیخواب وحشتناك د هیقبلش  قهی. چند دقمیمن و زهرا با هم بود مسار،یباغ ت ياون شب ... تو -

 موجود زرد رنگ کمکم کرد و ... هی

 مهناز؟ -

 رها کردم: مهیرو ن حرفم

 هوم؟ -

 دهنت رو ببند. -

 :دمیخند
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 ترسوندمت؟ -

 پچ پچ گونه گفت: ییرو خاموش کرد و با صدا شیمقدمه گوش ینداد. ب یو جواب دیهم خند اون

 خونه نبود؟ يمگه پدر بزرگت تو -

 گفتم: یآروم يمنظورش رو گرفتم و به قبر سونا نگاه کردم. پدرجون رو شناختم. با صدا عیسر

 قسمت مردونه نبودم! يدونم، من که تو ینم -

 گفتم: سایبه ماه و

 جا بمون. نیتو هم -

 هم با خنده گفت: سایماه

 جا بمونم. نیباشه. من کال اومدم که هم -

بود و  دهیما رو شن يخنده  يزد، مطمئنا صدا ینم یو حرف دیکش یقبر دست م يتر شدم. پدرجون آروم رو کیو نزد دمیخند

 کرد: لیتبد نیقیبا شروع به صحبتش شَکم رو به 

 بابا جان. يداد یبه حرف سپهر گوش م دیبا -

 بهم انداخت و دوباره نگاهش رو به سنگ قبر دوخت: ینگاه می. سرش رو باال آورد و نستادمیا شیقدم هینزدم و تو  یحرف

 تونه بهت کمک کنه!  یمن چقدر م يدونم حرف ها ینم -

 فرستاد و گفت: رونیرو با قدرت ب نفسش

تنها گذاشتم و کرد من زن و بچه ام رو  یم یکه نرگس داشت عروس یمن عاشق نرگس بودم و به سونا ظلم کردم. شب -

 یزندگ يفور دنیاز هم پاش يبرا یبودم طلسم دهیرو شن فشیکه تعر يبهتره بگم جادوگر ای سیدعا نو هیرفتم به شهر تا از 

اومدن نوزاد شش ماهه ش زد و  ایکرد و حرف از بدن دارمیشب سونا ب مهین فقطافتاد!  یبعد چه اتفاق ادینم ادمی. رمینرگس بگ

 نه خودش برام موند و نه دخترم. دهیبه صبح نرس

 لب هام باز و بسته شد و فقط تونستم بگم: یبار مثل ماه چند

 ؟یجادو رو گرفت -

 رو تکون داد و گفت: سرش

 کردم! کاریباهاش چ ادینم ادمی یول -

تونستم از فرصت استفاده کنم و سواالتم رو بپرسم. والبته همه  یخوب بود. من حاال م نیباالخره لب باز کرده بود و ا پدرجون

 يکه صدا ارمیرو به زبون ب اتمیشدن. لب هام و باز کردم تا حرف بزنم و حدس یم دهیپازل داشتن کنار هم چ نیا يتکه ها ي

 بلند شد: سایهراسان ماه

 مواظب باش. -
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همه ش در  د،یکتش رو گرفت و بلندش کرد و به درخت کوب ي قهیسر پدرجون افتاد و از پشت  يرو يا هیبالفاصله سا و

 اتفاق افتاد. هیعرض چند ثان

 زدم: غیهم پشتم قرار گرفت. ج سایبلند شدم. ماه عیو سر دمیکش یکوتاه غیج

 ولش کن. -

 دستش رو باال آورد و اشاره کرد که ساکت باشم. پدرجون

 قهیکه  یدرحال د،یرس یشکسته تر از پدرجون به نظر م یلیرد بود. که خم دیسف يخاکستر يساکت هم شدم. نگاهم به موها و

 :دیشد با خشم غر یدست هاش مچاله م يکت پدرجون تو ي

 بده که نوه ات قراره شاهد مرگت باشه، مگه نه؟ یلیخ -

 انداخت: نییفشرده شد. پدرجون سرش رو پا سایزده ماه خی يدست ها نیب دستم

 م کن.بکش غالم. بکش و راحت -

 . دوباره به غالم و پدرجون نگاه کردم. دمید کیزد. پس باالخره غالم رو از نزد يپوزخند سایبرگشتم. ماه سایسمت ماه به

 :دیغالم لرز يصدا

 .يریمث سگ بم دیشرف. تو با یب ادیآخه مرگ، واسه تو ز -

 زد: ادیفر و

 مثل سگ. -

 .رهیخفه خون بگ یطیشرا نیتونست در چن یآدم مقصر م هیعقب رفتم. پدر جون ساکت بود. فقط  یترس قدم از

 یهم رفت، نم يصورت پدرجون از درد تو د،یو دوباره محکم به درخت کوب دیبه سمت خودش کش یپدرجون رو کم غالم

دم. اما از دا یخبر م هیرفتم و به بق یبود که به سمت روستا م نیدرستش ا دیتا چه اندازه اشتباه بود! شا ستادنمیدونم اونجا ا

 رو از دست بدم. تیخواستم واقع ینم یطرف

 و آروم گفتم: دمیچرخ سایبه ماه رو

 .ياریرو با خودت ب دیسپهر و سع گهیربع د هیکن تا  یبرو خونه و سع -

صورت  ی. کدمیفرو رفت. دوباره به سمت پدرجون و غالم چرخ یکیتار يبرد و عقب عقب تو نییسرش رو باال و پا سایماه

 !ه؟یچند ثان نیشده بود؟ در عرض هم سیهر دوشون خ

 ضجه زد: غالم

 آشغال! هینعمت،  یآشغال هیتو  ،یبچه داشت ،یچقدر دوستش دارم. نامرد! تو زن داشت یدونست یم -

 :دیلب هاش لرز پدرجون

 کشم. یزجر کُشم نکن غالم که چهل و هشت ساله دارم زجر م -

 تکون داد و گفت:سرش رو به چپ و راست  غالم
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 بگم؟! یپس من چ -

 ادامه داد: هیهمراه با گر يبلند تر يبا صدا و

 ام!  ینرگس هم راض ي وونهیبه د یمن حت -

 گفت: ادیانداخت و با فر یمن نگاه به

 !؟یکن یم فیطلسم نرگس رو تعر ينوه ت خاطره  يو برا یبعد تو کنار قبر زنت نشست -

 رو بلند کرد و تو صورت پدرجون فرود آورد: مشتش

 !یعوض -

 زدم و جلو رفتم: غیج

 !ش؟یکن یکار م یچ -

 با صورت داغون به من نگاه کرد: پدرجون

 . میبابا جان، بذار حرفمون رو بزن ستایعقب وا -

 به غالم انداختم: یتنفر نگاه با

 !؟يجور نیا -

 زد: یپوزخند دردناک غالم

 کردم. یم زونشیسر و ته از درخت آو دیتو رو کردم، وگرنه با تیهم رعا جاش نینه، تا هم -

 :رمیپدرجون باعث شد نگاهم و از غالم بگ يصدا

 ماجرا از چه قراره؟! یبدون یخواست یمگه نم -

 پدرجون نگاه کردم، و اون ادامه داد: به

 .ستایپس عقب وا -

آماده که اگر غالم باز  مهیاز سنگ قبر ها نشستم. البته به حالت ن یکی يعقب تر رفتم و آروم رو عانهیمط لمیخالف م بر

 بزنه حد اقل از شدتش کم کنم. یخواست حرکت

 با خشم گفت: غالم

 !يبه سرش آورد یبود. بگو چ بیع ینبود نعمت ... نرگسِ من گل ب وونهینرگس د -

طرف پدرجونم  دیخب من االن با یدونم چرا؟ ول یم یعنیلحظه دلم واسه غالم سوخت،  هیدونم چرا  یچه قشنگ! نم ،یآخ

 بودم. یم

 انداخت: نییسرش رو پا پدرجون

هفته  هیبود و بعد از  ضی. مرمیو در آورده بود رجیا ازیتا پ ریو س میشهر يهفته بود سونا مرده بود، سپرده بودم به دوستا هی -

 بود. فتادهین نشونیب یاتفاق چیه
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 فت:سرش رو باال آورد و گ پدرجون

تاب نرگس بود. مخصوصا که حاال سونا هم نبود، همه ش شهر بودم. صبح تا  یدلم ب شهیاز هم شتریهفته ب هی نیتو ا -

که  یدونستم تو مدت یتصادف کرد و م رجیا نکهیهفته گم شد ... تا ا هیدر عرض همون  میشب تا صبح. زندگ یگاه ایغروب. 

 شه. ینرگس باالخره خونه تنها م هیبستر مارستانیب

رو به پدرجون که حاال ساکت شده بود  یباز موند. به سخت مهیاومد و دهنش ن نییپدرجون پا ي قهیغالم آروم از  يدست ها

 گفت:

 شد! یبگو ... بگو چ -

 گفت: يخفه ا يو با صدا دیلب هاش لرز پدرجون

 بود ... دنشید تمیخواستم باهاش حرف بزنم. ن یبه خدا فقط م -

 افتاد: هیگر به

 کردم.  تی... نتونستم غالم. خر دمیسر و وضعش و د یوارد خونه اش شدم ... وقت یاما وقت -

 بلند زار زد.  ينشست و پدرجون با دست هاش صورتش رو پوشوند و با صدا نیزم يرو غالم

 از هم باز شد: هیغالم به گر يها لب

 مونده بود ...  میفقط چهار ماه از سرباز -

 انگشت هاش چهار رو نشون داد: با

کار  ینعمت! تو چ يکارش کرد ی. چيدیکش یازش دست م دیبا یشد، اگر دوستش داشت رجیچهار ماه ... نرگس زن ا -

 ؟يکرد

 :ادامه داد هیداد. پدرجون با گر یاطالعاتش انجام م يرو دیپردازش جد هی هیحبس شده بود و ذهنم هر چند ثان نفسم

... نرگس بعد از اون روز ساکت شد، لب بست و  رجیا لیهمون زنه فک و فام شیکرد، پ یکار م یاطیخ يتو هیخواهرم صف -

 حرف نزد ... گهید

 رو به زبون آوردم: اتمیحدس يمن باز شدند و همه  ياراده لب ها یب

 طالقش بده. آره؟ رجیکه باعث شد ا بیعج يتا بروز رفتار ها یمعقول! از افسردگ ریغ يو شروع کرد به انجام حرکت ها -

و پدرجون  نینگاه کردند، غالم خشمگ گهیکردند باز به هم د یجون و غالم که به خاطر شروع صحبتم به من نگاه م پدر

 !نیشرمگ

 زمزمه کردم: و

 شد. وونهیو بعدش ... د -

 د:زدم به خرمن خشم غالم و به سمت پدرجون حمله کر شیآت

 کشمت کثافت. یم -



  

 

یاکتابخانه نودهشت کاربر انجمن نودهشتیادل آرا دشت بهشت   –جادو                               

wWw.98iA.Com ١٤٠ 

 هام رو از شدت سر درد بستم: چشم

 شه! یم یطلسم چ فیپس تکل -

 .دیخود نعمت از هم پاش یبه من و دخترم خورد. و زندگ -

 آغوشش.  ياومد تا نوزاد نارس تو نییکه کنارم نشسته بود نگاه کردم. و نگاهم پا یهام و با تعجب باز کردم و به زن چشم

 و کم داشتم!  نیصله گرفتم. فقط همفا یکم اریاخت یب

 درخت اشاره کرد: به

 . اریبرو طلسم رو در ب -

 :دمیاومد پرس یم رونیکه انگار از ته چاه ب یی. با صدادیچیپ یباورها و اعتقاداتم به هم م يکردم. داشت همه  اخم

 دادن! یتو رو عذاب م گهید یکیبه خاطر گناه  یعنی -

 زد: يخسته ا لبخند

گشت و من ازش  یکردم که دوستش نداشتم، اون ناپاك به خونه بر م یزندگ ينه ... به خاطر گناه خودم ... من در کنار مرد -

خواد نرگس رو طلسم کنه  یکه م دمیفهم یبستم. حت یمردمه و لب م يدونستم چشمش دنبال زن ها یکردم. م ینم يدور

تالش هم نکردم.  یدم. من نتونستم شوهرم رو از گناه دور کنم. حت یرو پس م نگفتم ... من تاوان گناه خودم يزیو باز هم چ

 ... عذاب وجدانه . ستین یها عذاب جسم نیا

 یپدرجون نشسته بود و ضربات مشتش ب ي نهیس ي. غالم رودمیپدرجون نگاهم رو از سونا گرفتم و از جام پر ادیفر يصدا با

 اومدن.  یصورت پدرجون فرود م يوقفه رو

 جا به جا شد، داد زدم: یکه کم دمیو از پشت لباس غالم گرفتم و کش دمیسمتشون دو به

 .یروان شیکشت -

پدرجون بلند شد و با خشم به من زل زد، پدر جون که به سرفه افتاد  نهیس يکه انگار تازه به خودش اومده بود از رو غالم

 یرو لمس کرد. ب کیپالست یحفره فرو بردم. دستم به راحت يدستم رو تو عیو به سمت درخت رفتم و سر دمیکش ینفس راحت

 و گفتم: گرفتمشو رو به پدر جون  دمشیکش رونیب یزحمت چیه

 بود؟ نیا -

 انداخت و گفت: یباز نگاه مهین يبا چشم ها پدرجون

 کرد؟! یکار م یچ نجایآره ... ا -

 :دیچیسونا تو گوشم پ يبود. صدا قلعیبسته مست و ال نیدونست! اون موقع چال کردن ا یکه نم معلومه

 بسوزونش. بذار از بار عذاب وجدانم کم بشه. -

 به پدرجون گفتم: رو

 !؟يفندك دار -
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رو به سمتم گرفت  یشد و کنارم نشست و فندک کمیزد، غالم نزد ینم یو حرف نیزم يسرش رو گذاشته بود رو ،یول پدرجون

 و گفت:

 سوزونن! یطلسم و که نم -

 از اون رو سوزوندم و گفتم: يرو باز کنم گوشه ا کیدر پالست نکهیرو از دستش گرفتم و بدون ا فندك

 کنم. یم افتیدر امیپ يتر يقو يرویمن از ن -

 گفتم: يپوزخند با

 تر از رمال و جادوگر. يقو -

کوچک  يبا برخورد شعله موم مانند که بالفاصه  يزیچ هیشد،  یم دهید کیسوخته شده پالست ياز گوشه  یرنگ يریش زیچ

بود و  نیزم يحرکت رو یبلند شد، نگاهم به پدرجون افتاد که ب یوحشتناک يزوزه  يشروع به سوختن کرد. و همزمان صدا

 کرد.  ینگاه م وختندر حال س يو موم ها کیغالم که با تعجب به پالست

 :دیچیقبرستان پ يتو دیسع ادیفر يگوش هام گذاشتم. صدا يشد که دست هام رو رو ادیزوزه اون قدر ز يصدا

 پدرجون؟ مهناز؟ -

بسته  یشد و با آرامش وصف نشدن نی. چشم هام سنگدمینوزاد نارسش رو د یسپهر بود؟! لبخند سونا و حت يهم صدا دیشا

 شد.

*** 

 افتاده شده گذاشت و گفت: يکُنده  يدست هاش رو رو مهران

 .کهینزد یلیخ یکنم خوشبخت یمهناز! من فکر م یدون یم -

 زدم: ینیغمگ لبخند

 رو حس کنم؟! یو خوشبخت یچطور ممکنه تو کنارم نباش -

 گفت: یکرد و با مهربون یصورتم نگاه به

 مهربون. ي فهیطا هیبابا ... مامان ... و  ،يتو سپهر رو دار -

 گفتم: یناراحت با

 تونم بابا و مامان و ببخشم! یمن نم یول -

 رو به صورتم رسوند و گفت: دستش

  ؟یگوش کن یتون یبه حرف داداشت هم نم -

 تر شد و گفت: قینگاهش کردم، لبخندش عم يدلخور با

 به خاطر من ببخش. -

 بازوم نشست: يکردم. دست سپهر رو یم يبود که به خاطر مهران هر کار معلوم
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 کنه؟! یفکر م یخانوم حرف گوش نکن من داره به چ -

 سمت سپهربرگشتم و گفتم: به

 .شبمیبه خواب د -

 زد و گفت: یکج لبخند

 .يدیخواب یو خودت گرفت يخواب کرد یهمه رو ب -

 . پدرجون با چشم و چال کبود رو به سپهر گفت:دمیخند متقابال

 . ریبه دختر گلم سخت نگ -

 خم کرد و گفت: یمن حلقه کرد. سپهر سرش رو کم يدستش رو دور شونه ها و

 .میشما هم هست کیا کوچم -

 از اتاق خارج شد و گفت: فشیبا ک سایماه

 من آماده م. -

رو پشت سر گذاشته بودن. بنا به  یهمه شب سخت شبیاومد. د رونیآب و قرآن از آشپزخونه ب يحاو ینیهم با س مادرجون

 نایا دیغالم و سع نیقبرستون ب يوهم ت يزد و خورد چیشب به خونه هاشون برگشته بودن و ه مهین هیبق سایماه يخبر گذار

 بود. فتادهیاتفاق ن

کار  نیاومد باعث شد زود تر ا یم رونیکه از ب يهمهمه ا ي. صدامیقرآن رد شد ریاز ز یکی یکی. میرفت رونیاز خونه ب جمعا

 هیتر از بق عیاز خونه ها جمع شده بودن. مادرجون سر یکیدر  يجلو يادیز تی. جمعمیرفت اطیو به سمت در ح میرو انجام بد

 :دیرهگذر ها پرس زا یکیرفت. پدرجون از  تیبه سمت جمع

 !؟یشده حاج یچ -

 خونسرد جواب داد: یلیخ یحاج و

 نرگس مرده. -

 گوش هام موج انداخت ... نرگس مرد ... يتو صداش

. میرفت تیبه سمت جمع سایو من و ماه دیبغلش رو چسب ریز عینشست. سپهر سر نیزم يدر جا کمرش خم شد و رو پدرجون

 بهت بودم. يبود. تو دهیخواب دیپارچه سف ریشک نرگس ز یشدم. ب اطیرو کنار زدم و وارد ح عتیجم

 نیزد. نگاه هر کس به ا یبلند ناله م يقصد جون پدربزرگم رو کرده بود و حاال داشت با صدا شبیافتاد که د يبه مرد نگاهم

 با تنفر... یکی ز،یرآمیتحق یکیو ترحم ،  يبا دلسوز یکیرو داشت،  یمعن هی منظره

شک خواهر زاده نرگس  یکه ب يآروم زن سن و سال دار ي هیگر ياومد و فقط صدا یاز غالم در نم ییبود که صدا یلحظات

 شد. یم دهیبود شن

 به سمت غالم رفت: يمرد
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 بلند شو. ه؟یچه کار نیمرد، ا گهیبسه د -

 خورد. مرد دوباره غالم رو تکون داد و آروم و شوك زده گفت: ینم یتکون چیغالم ه اما

 ... مرده؟! ایغش کرده  -

 گفت: تیجمع نیاز ب یکی

 .رینبضش و بگ -

و کنار گوشم  دیکش رونیبازوم و گرفت و محکم من رو به سمت ب یزدن که غالم مرده. دست یم ادیبند بند وجودم فر تموم

 :دیغر

 مهناز. یکن یم وونمید يدار -

از  سایماه ي هیفس فس گر يبرد و با حرص سوارم کرد. صدا اطیح يجلو یمشک يکشون کشون من و به سمت پرادو و

 :دیاومد، نال یپشت سر م

 آخرش تلخ بود مهناز. یلیخ -

ما دست تکون  يبرا یاشک ي. اما مادرجون با چشم هادمید یشد. پدرجون رو نم نیسمت راننده باز شد و سپهر سوار ماش در

 داد. 

 کردن. چشم هام و بستم. و با خودم فکر کردم: دنیدادم و اشک هام شروع به بار هیتک شهیرو به ش سرم

 ! ؟یکن یکار م یپدرجون با عذاب وجدانت چ -

 ذهنم مرور شد: يدوباره تو شبیاز خواب د يا صحنه

 رفت و گفت:دستش گ يدستم رو تو مهران

آرامش رو حفظ  نیا یتون ی. بهم قول بده که میکن یآروم رو کنار اون تجربه م یزندگ هیتوئه. تو  يسپهر حجاب چشم ها -

 .یکن

دلم جواب مهران  يزدم و تو يشده بود. لبخند رهیبه روبرو خ یقی. با اخم عمدمیهام و باز کردم و به سمت سپهر چرخ چشم

 رو دادم:

 دم.  یقول م -

 رو باز کردم و گفتم: لبهام

 خوام. یمعذرت م -

 به صورتم نگاه کرد و گفت: سپهر

 سرت. يفدا -

که ذهن سپهر رو از اتفاقات افتاده دور  نیا يهنوز اخم داشت. دستم رو به صورتم رسوندم و اشک هام و پاك کردم و برا اما

 کنم گفتم:
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 فکر کنم االن هم صورتم شور باشه. -

 و دوباره به من و لبخند زد و گفت: سایبه ماه یبه من انداخت و بعد نگاه یگاهتعجب ن با

 بخواب بچه. ریبگ -

 و گفتم: دمیاخمش برطرف شده بود خند نکهیاز ا خوشحال

 ؟یآشت -

 زد و گفت: یچشمک

 .یآشت -

 

 انیپا

 آرا دشت بهشت دل

 1392آذر  20

 بعد از ظهر 09:20 

 

 

  92 آذر  : یینها انیپا

  93خرداد انتشار در سایت نودهشتیا : 

 

  

  http://www.forum.98ia.com/member192719.html : نویسنده

  http://www.forum.98ia.com/member218150.html : طراح جلد

  http://www.forum.98ia.com/member125521.html    ناظر :
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