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 ساختھ شده www.donyayroman.rozblog.com  کتاب توسط وبالگنیا
 می هللا الرحمن الرحبسم

 و بھ شانی ، بھ پاس فداکاری شود بھ تمام معلمان گرامی ممی رمان با احترام تقدنیا
 زی عزنی معلولیتمام

 
  اولفصل
 )١( بخش

 ...یبخش سوانح و سوختگ _
 است کھ ری امریآنقدر ذھنش درگ. استجیآنقدر گ. ماندی لحظھ مکیاما . شنودی مالین

 .دهی تواند بفھمد چھ شنینم
 ...ریمگھ ام!؟یبخش سوانح و سوختگ_ 

 شود سمت پلھ ھا ی مدهیھمانطور کھ کش. کشدی و مردیگی را مشی بازوری زخواھرش
 یبھ مغزش فشار م. درک کنددهی را کھ شنی کند کلماتی میدر ذھنش سع

 داند شھال کجا ینم. کنندی خودش حرکت نمی بھ اراده شیپاھا...سوانح و ...ریام.آورد
 کند و ی بندد و باز می را مشیھاچشم... آوردیفشار م... کندیفکر م. بردشیدارد م

 پلھ ھا یبھ چند نفر کھ رو. رودی و مثل ترقھ از جا در مشودیناگھان مغزش فعال م
 کند پلھ ی مشی توجھ بھ خواھرش کھ صدای و بی عذرخواھیاما ب. خوردیھستند بر م
آنقدر تند، کھ چند بار . دودیتند م. دودیم. رودیراه نم. رودی باال معیھا را سر

 است کھ فقط دور خودش جی شود آنقدر گی وارد بخش می خورد و وقتی میندرسک
 : چرخدیم

 ؟ کو؟کجا بردنشریکو؟ام_ 
 . کنندی دارند نگاھش میادی زی کند چشمھای و حس مدی گوی بلند می صدابا

 . طرفنی از اایب.آروم باش!یآج!الین_ 
 کھ ستدی ای ملی طویی در راھرودی آی بھ خودش می شود و وقتی مدهی کشی سمتبھ

 ی را از دست خواھرش مشیبازو. اندستادهی خانم ارهی مادرش و پدرش و منشیانتھا
 و شودی منتری کھ لحظھ بھ لحظھ سنگنی سنگی بغض خفھ کننده کی.بغض دارد.کشد

 لرزانتر رو بھ یی و با صدارودیجلو م  لرزانیبا قدمھا. بنددی را مشی راه گلوشتریب
 : پرسدیمادرش م

  کو؟ریام_ 
پدر بھ او پشت کرده و کف دستش را بھ . استنییسرھا پا. دھدی جوابش را نمیکس

 : کندی را بلندتر مشی صداالین. چسباندهوارید
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  کو؟ری امدمیپرس_ 
 :ردیگی از پشت او را میکس
 ... تو رو خدایآج_ 

 ی رو بھ مادرش مالین. را گرفتھشی کند و شانھ ھای شھالست کھ التماس مخواھرش
 :پرسد

 زنده ست نھ؟_ 
نگاھش . استنی از بس بغضش سنگردیگی مالینفس ن. گزدی لب منیی با سر پامادر

 :شودی خانم مرهیمتوجھ من
 ! جونرهیمن_ 
 ھراس نی تواند بفھمد ایاما نم.شودی و نگاھش متوجھ نگاه ھراسان مادر مدی گویم

 ریآخر او مادر ام. داندی را مزی ھمھ چرهیمن. داندی مرهی کند منیفکر م.ستی چیبرا
 :ردی گی را مشی خواھد برود بھ سمتش، اما مادرش جلویم...او...است

 .مادر! جانالین_ 
 خواھد از کس ینم. خانم حرف بزند و از او بپرسدرهی خواھد برود با منی او ماما
 ی او دروغ می دلخوشی براھیبق.ندی گوی دروغ مھی کند بقیفکر م. بپرسدیگرید

 سرش را یپدر حت. دھد کھ از دست شھال خالص شودی را تکان مشیشانھ ھا.ندیگو
 : کندی تقال مالین.رزد لی مشیقط شانھ ھاف. گرداند نگاھش کندیبر نم

 ... جونرهیبگو من... زنده ستریبھم بگو ام...تو رو خدا بگو! جونرهیمن! جونرهیمن_ 
 ی دارد و دستش را ، دست سالمش را بھ سمت او می بر مزی خانم خرهی طرف منبھ
 یمحکم محکم و باز از پسش بر نم.رندی گیاما مادر و خواھرش محکم او را م.ردیگ
 .ندیآ

 ...بھم بگو...بگو... جونرهیمن_ 
 خانم رهیبھ من.شودی ھق ھقش قطع مانی در می و گاھردی گی اوج می لحظھ اشیصدا

 زنده رشیکھ ام...فقط از زبان او. خواھد از زبان او بشنودی کند و مینگاه م
 کھ تند تند از ندی بی زن را میشکھا خودش ای با چشمھایاما وقت...زنده و سالم...است

 را شی لرزش شانھ ھایوقت... غلتندی مشیا گونھ ھی و روشوندی مری سرازشیچشمھا
 ی مھی تکواری او بھ دی کھ آن زن محکم و نترس و مھربان جلوندی بی و مندیبیم

 ی شکند و در ھم تا و مچالھ میم. شودیخرد م. کندی را رھا ماھشیچادر س.دھد
 ... کندی را باور مرشیسالم نبودن ام... کندی را باور مزیھمھ چ... کندیباور م.شود
 کشد و تنھا ی و تند تند نفس ملرزدی مشیلبھا.شودیدلش آشوب م.شودی سست متنش

 آرام او را ی ھی گری کند و صدای حس مشی شانھ و بازوی شھال را رویپنجھ ھا
 : دردناک خودش رای و بعد زمزمھ شنودیم

 ...رمیام_ 
 تنش شی اشکھایسی دھد و از خی کند شھال صورتش را بھ پشت او فشار می محس

 :ردیگی و باز اوج مشودی کم کم بلند مشیصدا.شودیمور مور م
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 ...م...ریام...رمیام_ 
 ...زندیزار م.زندی افتد و زار می دو زانو میرو

 )٢(بخش
 یاز درد بغض کرده و گاھ.شتری بشی سوزد و صورتش از ھمھ جایتنش م. دارددرد

 چھ درد یبرا. داند کجاستینم.دی آی نمادشی زی چچیھ.شودی بلند مشی از گلوینالھ ا
بھ . دوریلیخ.صدا دور است.ستی داند کی و او نمزندی مشی صدایکس.سوزدیدارد و م
 : ھم نشناسددی او بشناسد و شادیکھ شا ی زنیبھ زمزمھ . شباھت داردشتریزمزمھ ب

 ...ریام.نمشی ببنیبذار... تو رو خدا...تو رو خدا...نمشیبب...نیبذار_ 
 ... نالدی و مردیگی اش درد منھیس...مثل خود او. انگار درد داردصدا

 !رجانیام_ 
 :شودی واضحتر مصدا

 ...رمیام_ 
مادرش کھ .ستی داند کھ مادرش نیاما م. است کھ درد داردی زنیصدا. کندی نماشتباه

 کھ ییبا نفسھا.شودی مکتری تواند باشد؟صدا نزدی میپس چھ کس! تواند حرف بزندینم
 : کھ پر از بغضییتند است و صدا

 ...زمیعز_ 
 دھد صی تواند تشخیاما او نم... بغض آلود است و واضح واضحصدا

صورت زن را تار . چرخاندیسرش را بھ سمتش م. کندیحضورش را حس م.ستیک
 یالین...الستین...شناسدی مندی صورت را اگر تار ھم ببنیا...اما نھ.ندیبیم

را از  بلند شود و او. خواھد بلند شودی کند میفشار دستش را کھ حس م...خودش
فقط . تواندیاما نم. خواھد نگرانش باشدی خوب است و نمدیبگو.اوردی در بینگران

 حرکت ژنیاکس تواند از پشت آن ماسک ی مالی داند نی خورند و نمی تکان مشیلبھا
 : نھای ندی را ببشیلبھا
 ...ال...ین...ن_ 
 . تواندی خواھد دست نامزدش را فشار دھد اما نمیم

 ...زمی جان عزریام_ 
 نتوانستنش نی و ھمتواندی دھد اما نمشی خواھد دلداریم.شنودی را مالی ھق ھق نیصدا

 و نالھ اش را شتری کند و دردش را بینفسش را کند و تند م.زدیریاو را بھ ھم م
 کھ بھ زور از ندی بی را مالی کند و نیچشمش را کھ از درد بستھ دوباره باز م...بلندتر
 ی و تقال دستش را رھا مھی کنند و دختر در حال گریم رونشی کنند و بی مشیاو جدا

 ...کند
اما کابوس پشت کابوس بھ .رودی و بھ خواب مشوندی با رفتن نامزدش بستھ مشیچشمھا

و بعد ... سرفھیدود و صدا...ھی و گرغی جی آتش و صدایشعلھ ھا...دی آی مسراغش
 اوست کھ یالی ننی کند ای حس مشنودی گفتنش را کھ مرجانی و امالی ھق ھق نیصدا
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 کھ درد در تمام ندی خواھد بنشی کند و میم  را بازشیتند چشمھا.سوزدیدارد در آتش م
 .رودی و نالھ اش بھ آسمان مچدیپیتنش م
  دومفصل
 )١(بخش

 دست سرنوشت مرا کشاند بھ آن ی رقم خورد و کری تقدنی ای بود؟کی کدی آی نمادمی
 نی گفتند بھتری شده بود و مسی در شھرمان تاسشدی میآموزشگاه ھنر کھ چند سال

 . کنندی مسی در آن تدردشھرمانیاسات
 ی کوچک ھشت نھ سالھ ای رقم زده شد کھ دختر بچھ می آن وقتھا براری تقدنی ادیشا

 کردم کھ بعد خواھر بزرگترم شھال ی مھی گری نقاشدنی در کشیبودم و بھ خاطر ناتوان
 یھمان سالھا کھ وقت. بکشمی نقاشکی کرد ی گرفت و کمکم میدست چپم را م. آمدیم

 را نوک ھای رود سمت باغچھ کھ بعدش سبزیو م  پردی ماطی در حدمیدی را میگنجشک
 ی و دلم مدمی دی از آب آبپاش شھال را مسی خی سرخ تازه شکفتھ ی گلھایبزند و وقت

 . مختلفی کاغذم پر شود از رنگھایدی و سفاورمی بدی کاغذ سفیخواست آنھا را رو
 گرفتھ بودم گلھا و ادی گری ھم سالھا بعد کھ ددی شاای از ھمان روزھا و دی شابلھ

 آقا جون آقا جون تو رو ی کھ صداھمان وقت. آن ھم با دست چپم.گنجشکھا را بکشم
 خانھ را پر کرده بود کھ اجازه بدھد من بھ آن آموزشگاه ی من و شھال کل فضایخدا

 : پدر آن روز گفتدی آی مادمی.بروم
 .نھ_ 
 : شھال خواھش کردو

 . گناه دارهمیآج.تو رو خدا!آقاجون_ 
 : گفتپدر
 ؟یبدم واسھ کالس نقاش ارمی من از کجا پول بشھ؟آخھی خرجش چقدر می دونیم_ 
 : بار من گفتمنی او

 .دهی میستی گفت بھزیدی خانم صمیآقا جون مرب_ 
  داد؟ی مادتی ی تو مثل قبل خودش نقاشیدی خانم صنی اشدی نمیعنی_ 

 یشھال باز زانو. نکردمدای سوالش گشتم و پی برایدر ذھنم دنبال جواب. نزدمیحرف
 :دی پدر را چسبیقائم شده 

 بره آقاجون؟_ 
 : پدر گفتی بار مادر بھ جانی او

 .خستھ س.بذار بابات استراحت کنھ. اصرار نکن دخترنقدریا_ 
 : ھم گفتبابا
 یپس اون وقت درساش چ. کارنی اشھی فکر و ذکرش می ھمھ یآخھ بره نقاش_ 

 شھ؟یم
 : گفتمکودکانھ

 .تازه االن ھم کھ تابستونھ. خونمیبھ خدا م. خونم آقاجونیم_ 
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 دل دختر کوچکترش را بشکند کھ امدی گفت و انگار دلش نی بگم واللھی پدر چو
 :دیپرس

  کجا ھست؟تنامھیحاال اون رضا_ 
 فمی و از کی اتاق کوچک تھی تودمی بلند شدم و دوی برق زد و من تندشی چشمھاشھال

 شی آوردم و برگشتم پرونی داده بود بیدی را کھ خانم صی اتنامھی رضایبرگھ 
 غی جیآن وقت من و شھال از شاد. را پر کردتنامھیاو ھم خودکار بھ دست رضا.پدرم

ھم من .می کردی من رقم بخورد شادی برافتری کھ میری خبر از تقدیب.میدیو ھورا کش
 شھی حال ھمنیو ھم خواھر ھفده سالھ ام کھ فقط دو سال از من بزرگتر بود و با ا

 . را داشتمیھوا
 : تکان داد و گفتیا سر می از خوشحالمادر

االن داداشتون از سر .نی بندازنیاری سفره رو بدیبر.ھیسر و صدا کاف.گھی خب دلھیخ_ 
 . دخترانییبدو. ادیکار م
 است کل تابستان را نی اش سنگھی گفتند شھری آن آموزشگاه کھ می شده بود توقرار
 .رمی بگادی ینقاش
 باعثش یلیکھ ازدواج فام. دست معلول بودمکی من کھ از یآن ھم برا. نبودیشوخ

 . کردشدی ھم نمشیشده بود و بھ قول پدرم کار
 شتریب. رمی بگادی نکھی ای بود برایی فرصت طالکی من در آن شھر کوچک ی برانیا

 .دمیآن شب تا صبح نخواب.رمی بگادیو بھتر 
 و او تا دمی پرسی کردم و از او سوال می خواب آلود پچ پچ می در گوش شھالمدام

 ی تمام می کودکانھ ام را با حوصلھ ی کھ کامل خوابش گرفت جواب سوالھایلحظھ ا
 :داد
  کھ خواب نمونم؟ی کنی مدارمیفردا صبح زود ب!شھال_ 
 .آره_ 
  خودمو؟ی دهی مانتو سفای گم کدوم مانتورو بپوشم؟مال تو رو یم_ 
 دی لکھ ھم جلوش افتاده کھ باھی. خودت درز کمرش باز شدهیمانتو.مال منو بپوش_ 

 .برات بدوزم و بشورمش
 ؟یاگھ آموزشگاھھ قبولم نکنھ چ!شھال_ 
 . کننی قبول مھ؟نترسیمگھ الک_ 
 ی خدا می من قرار بود آنجا رقم بخورد؟وقتری تقدی بود قبول نکنند؟وقتی مگر الکبلھ

  را بھ آنجا بگذارم؟میخواست پا
 )٢(بخش

 را یچند تا طرح و جزوه ا. بروم سر کالسشدمی آماده مداشتم. روز کالسھا بودنیاول
 ری مدی کھ خانم رستمرونی گذاشتھ بودم برداشتم و خواستم بروم بزی میکھ رو

 کھ در دانشگاه استاد خودم ھم بود و توجھ خاصش بھ من باعث یآموزشگاه، ھمان زن
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 دارم دیتا د داخل شد و ردی بپذموزشگاھش در آی نقاشیشده بود مرا بھ عنوان مرب
 :دی پرسرونی برومیم

  سر کالس؟یری میدار_ 
 .بلھ استاد_ 
 . لحظھ صبر کنھی_ 

 : برداشت و آورد بھ دستم دادی برگھ ازشی می و از رورفت
 رو بھش گھی اسم دھی بکش خودت ی زحمتھیفقط . کالسھ توهی بچھ ھاستی لنیا_ 

 .اضافھ کن
 :دمیپرس

  رو؟یک_ 
 . کرده بودشی معرفیدی کھ خانم صیھمون دختر_ 

 کھ دستم بود و ی کتابی آوردم و برگھ را گذاشتم رورونی ببمی را از جخودکارم
 :دمیپرس

  بود؟یاسمش چ_ 
 گفت با یم. کردی مفشوی تعریلی خیدی خانم صیول.فقط پونزده سالشھ.ی داوودالین_ 

 بھ خرج خودش نیواسھ ھم. ھرز برهدهی دفی و حرهی نظی استعدادش بتیوجود معلول
 یفی تخفھیمن ھم . شدهی معرفیستی گفتھ از طرف بھزالی بھ خود نیول.ثبت نامش کرده
 .ھتو ھم حواست بھش باش.براش قائل شدم

 : زدم و گفتملبخند
 . مونھی مادمیچشم _ 
 پلھ ھا ی سن جوانی آمدم و چون سر حال بودم و بھ اقتضارونی از دفتر آموزشگاه بو

 بر ی مبادا بھ کسنکھیاما از ترس ا. باال رفتمیکی و دو تا عی سر بستھیرا با چشمھا
 کھ نشستھ بود ی پلھ باالتر چشمم افتاد بھ دخترکی را باز کردم و میبخورم چشمھا

راه را بند آورده و . شده بودیزی چکی ی محو تماشاو  بودنیی پلھ ھا و سرش پایرو
 او را متوجھ خودم کردم و او آرام سرش را یبا تک سرفھ ا. دانستیانگار خودش نم

 ی را کھ از نوک پا تا باالی نگاه مخملکی و دمی را داهیباال آورد و من دو تا چشم س
انگار خلوتش . کندیم  نگاھمزی را ورانداز کرد و حس کردم دارد سرزنش آممیابروھا

 یر دختر بچھ بھ نظ. مجازات بودی ستھی بودم کھ شایرا بھ ھم زده بودم و گناھکار
 تابدار ی و مژه ھادی سففی و ظرکیبا آن صورت بار. آمدی می سالھ ازدهیدوازده س

 کوچک ی رزھای گلبرگھاادی کھ مرا ی صورتی صورتی گل انداختھ و لبھایو لپھا
 بوتھ شان را از نیھمانھا کھ من و مادرم اول. انداختی مان مھ خانی باغچھ یصورت
 ی رزیھمان گلھا.ھمانھا کھ با عطرشان کم بود . می کاشت ومی آقا بزرگ آوردیخانھ 

 ادی گالب کھ مادرم عاشقشان بود و مرا یبھایس. داشتندبی عطر سھی شبیکھ عطر
 پلھ از کی کھی شد با وجودلند بی بود کھ وقتزهیدخترک آنقدر ر. انداختندی ممیھایبچگ

 کالس خانم یفکر کردم از بچھ ھا.شدی بود اما باز، ھم قد من نمستادهیمن باالتر ا
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 ی درس می کوچک نقاشی کھ بھ بچھ ھایھمان خانم خوش اخالق. استیطھماسب
 :دمیپرس.دھد
 ؟ی کالس ندار؟مگھی نشستنجایچرا ا_ 

 رنگ و یخواستم بروم کھ چشمم بھ مانتو. را نداد و فقط کنار رفت تا رد شومجوابم
 دست راستش کھ یھ تا زده بود و انگشتھا کشینھای افتاد و آستشی نفتی آبیرو رفتھ 

 باشد کھ الی ھمان ندی دختر بانی کوتاه بودند و حدس زدم ای تا شده و بعضشانیھایبعض
 :قرار بود شاگرد من باشد

  درستھ؟ی باشی داوودالی ندیتو با_ 
 پر از سوال و تعجب شد و ی آن نگاه مخملدمی از سوال من باال رفتند و دشیابروھا

 . از من فاصلھ گرفتیکم
 . ھستمتیمن معلم نقاش_ 

 از ھم باز شدند و ذوق زده یناگھان آن دو تا گلبرگ صورت. کردمی را کھ معرفخودم
 :دیپرس

 واقعا؟_ 
 کھ کنار لبش ینی بھ چستی از چی ھمھ ذوق زدگنی الی آوردم دلی من کھ سردر نمو

 :افتاده بود نگاه کردم
 .بلھ_ 

 :دیپرس
 ن؟ی رسام ھستی شما آقایعنی_ 

 : گفتمشناسدی مرا منکھی از امتعجب
 !؟ی دونی تو اسم منو از کجا میول. رسام ھستمریبلھ من ام_ 

 : دادجواب
 . تو کالس شما باشمدی گفتن بایخب خانوم رستم_ 

 مشتش را نشانم ی برود سر کالس کھ ناگھان تکھ چوب تومی گفتم و خواستم بگویآھان
 :دیداد و پرس

  چوب زنده ست؟نیبھ نظر شما ا!آقا_ 
 : چوب نگاه کردمبھ
 .ی بھش نگاه کنیدی داره از چھ دیبستگ_ 

 : کرد و گفتیفکر
 . نقاشھی دیاز د...ام_ 

 :گفتم
 . جون دارهزی نقاش بھ نظر من ھمھ چھی دیاز د_ 

  فکر کردم بھتر است خودم را برسانم بھ کالسدی بگویگری دزی چنکھی و قبل از اگفتم
 گفتم و از کنارش رد ی سر کالسایخطاب بھ او ب.کھ حاال حتما بچھ ھا منتظرم ھستند

 :دمی را پشت سرم شنشی قدمھایشدم و صدا
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  نھ؟شھیاون وقت زنده م.دی عالمھ برگ کشھی و براش دی شاخھ رو کشنی اشھیم!آقا_ 
 : حرفش خنده ام گرفت اما خنده ام را خوردم و گفتماز
 .آره_ 

 :دیپرس
  درخت؟ھی بشھ بھ لی کھ تبددی بازم براش شاخھ کششھیون وقت ما_ 

 :گفتم
 .شھیآره م_ 

 :گفت
 ھی کھ بشن دی درختا کشنیصد تا از ا...نھ... ده تا نھشھیم...اون وقت...و اون وقت_ 

 . جنگلھی ایباغ بزرگ 
 : دادمجواب

 .چرا کھ نھ.خب آره_ 
 خشک و شاخ و برگ دادن بھ آن گسترش ی را با بزرگ کردن آن شاخھ لشی تخاو
 کھ ی قولی ھمھ سوال و تخنی کردم از ای مرتی کردم و حی داد و من گوش میم

 بھ ی وقتنکھیتا ا. دادمی کرد و فقط کوتاه جوابش را می مدایلحظھ بھ لحظھ گسترش پ
 کھ دمی را از پشت سرم شنشیا بھ کالس،صدمیدی دوم رسی طبقھ ی راھرویانتھا
 :گفت
 یمعن.نی نقاش شما ھم نقاشیعنی بامزه ست؟رسام یلی ختونیلی فامنی دونیم!آقا_ 

 .نیدیاسمتونو م
 حرف زده بود و ھنوز ھم یانگار نھ انگار کل! بودیعجب بچھ ا. حرفش جا خوردماز

 ھی خواست آن را ھم تجزیو البد م! منیلی گفتن داشت آن ھم در مورد فامیحرف برا
 بکند ی کارنی چننکھیاما قبل از ا. کند و گسترش دھد و شاخ و برگش دھدلیو تحل

بھ .دی دھانش گرفت و عقب پری جلوا برگشتم بھ طرفش و او دست سالمش ریتند
 : گفتمی ساختگی خنده ام را گرفتم و با اخمیزحمت جلو

 .برو سر کالست بچھ_ 
 او را ترسانده ام و دمیم کالس و در را ھم پشت سرش بست،تازه فھی تند رفت تویوقت

 فرو خورده ام را آرام سر دادم و سرم را تکان یھمانجا خنده . ھل شده و دستپاچھ 
 :دادم و وارد کالس شدم

 .ری بھ خیروز ھمگ.سالم_ 
 اول فی در ھمان رددمی کجا نشستھ کھ دنمی کالس انداختم تا ببی توینگاھ

 لبخند بھ لب گفتم. باشدنشانی جوانترالی ندیرسیپانزده تا ھنر جو کھ بھ نظر م.نشستھ
 دانستم ھمھ یم. شدمبی نشستم و مشغول حاضر و غازمی و خودم ھم پشت منندیبنش

 یاسم ھر کس را م. آشنا شومشتری خودشان با آنھا بی خواستم با معرفیاما م.آمده اند
اسش بھ  جلو نشستھ بود اما حوالین.زدی میی و در مورد خودش حرفھاشدیخواندم بلند م

 بار کی.کردی مشی رو روریشده بود و داشت ز  تکھ چوبیباز محو تماشا.من نبود



 10 

 بار نیسوم.باز ھم جواب نداد.دوباره اسمش را خواندم.دیانگار نشن.اسمش را صدا زدم
 با نکمی عی بچھ ھا بلند شد و من از باالی و خنده دی زدم کھ از جا پرشیبلندتر صدا

 : نگاھش کردمی مصنوعیاخم
 !زنمی کھ صدات مھی بارنی سومنیحواست کجاست دختر؟ا_ 
 دلم با دمی کھ حرکت کردند ترس را داخلشان دشی چشمھای درشت تواهی سی تا گودو

 : و او جواب داددمی و خودم نفھمختیھمان نگاه ر
 .بلھ_ 
 : و گفتختی از پسرھا مزه ریکی کھ
 .مبارکھ_ 
 : من باز اخم کردم و گفتمو

 .ساکت_ 
بلند شدم و در کالس قدم . خوردی با ھمان بلھ گفتن و مبارکھ رقم مری دانستم تقدی نمو

 و یزدم و بعد شروع کردم بھ حرف زدن و حرف زدن و حرف زدن در مورد نقاش
 بار تمام حواسش را داده بود بھ من و آخر سر نی انداختم کھ ای مالی بھ نی نگاھیگاھ

 : و گفتمدمی را بھ ھم کوبمیدستھا
 ی توی االن ھر چنی خوام ھمی شروع کالسمون ازتون می خب حاال برااریبس_ 

 ی می نقاشدنی کشی برالتونی چقدر از تخنمی خوام ببیم.نی کاغذ بکشیذھنتونھ رو
 .نی استفاده کننیتون

 ھم ی و فکر کردن و عده الشانی با حرف من شروع کردند بھ آماده کردن وساھایبعض
 : بھ اعتراض بلند شدشانیاز ھمان اول صدا

 م؟ی باشھ کھ از روش بکشیزی چھی شھی بابا استاد نمیا_ 
 .سختھ کھ استاد_ 
  حالشو داره فکر کنھ؟یآخھ ک_ 
 .نی ذھنتونھ بکشی االن تونی کھ ھمیگفتم ھر چ.ساکت_ 

 و باز نگاھش پر از سرزنش دی کھ از جا پردمی کوبالی نی صندلزی می دستم را روکف
 ھمراھم مشغول کردم یول شدند و من ھم خودم را با آن چند تا جزوه بچھ ھا مشغ.شد

 الی متوجھ شدم ندمی بچھ ھا را دی قدم زدم و کارھاھای صندلنی برگشتم و بیو وقت
 کاغذ یبا انگشت آرام رو. بوددی سفدی سفشی روی جلویبرگھ .دهی نکشیزیھنوز چ

 :دمی زدم و پرسدشیسف
 ؟یدی نکشیزی چھ؟چرایچ_ 

 :  دادجواب
 ...آخھ_ 
 :دمی حرفش را ادامھ نداد و من پرسیول
 ؟ی تونیھان؟نم_ 

 : را در دست چپش چرخاند و گفتمدادش
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 . تو ذھنمھزی چھیفقط ...االن... االنیول. تونمیچرا م_ 
 :گفتم
 .گھیخب ھمونو بکش د_ 

 :گفت
 .شھینم...آخھ...آخھ_ 
 :دمی تعجب پرسبا

 !چرا؟_ 
 کھ با ی پدرمتی و مالیبا مھربان. ترسدیفکر کردم از من م. انداختنیی را پاسرش

 :دمی کند پرسیبچھ اش صحبت م
 ش؟ی بکشی تونی کھ نمھیاون چ_ 
 : جواب دادنیی رو بھ پای کھ سرخ شده بودند و سریی گونھ ھابا

 ... شماستیچشما_ 
 ی خواست بکشد و نمی مرا میچشمھا. و خجالت زده گفت و از حرفش ماتم بردآرام

 کالس چشم دوختم و فکر کردم ی خواست؟بھ انتھای توانست و نمی نھ مایتوانست؟
 یجد. کندی دارد نگاھم مدمی سمتش و ددمیو نگاھم را آرام کش! من؟یچرا چشمھا

 :گفتم
 . بکشی نگام کننکھی بدون ایول. منو بکشیچشما.بکش_ 
 شیھر کس نقاش. نگاھش نکردمگریدم و د را از نظر گذرانھای نقاشی رفتم و باز باقو

 بھ یگری و دختر جوان دالی رفت و آخر سر فقط من ماندم و نی داد و می مشدیتمام م
 ای را در حال نوشتن ی دخترری نشستھ بود و داشت تصوالی نکیاسم سارا کھ نزد

 . تمام شد کار سارا ھم تمام شدالی نار کیباالخره وقت.دی کشی میزی چدنیکش
 .آقا تموم شد_ 

خواستم . گفت و با خجالت ھم گفت و برگھ اش را بھ سمتم گرفتزهی ری کوچولودختر
 :بھ طرفش بروم کھ سارا ھم گفت

 .استاد کار منم تموم شد_ 
 :گفتم
 .زمی می رونی بذارنیاریب_ 
 سبز ی چشمھاالی رفتند و من کنجکاو بودم کھ بدانم نزی دو بلند شدند و بھ سمت مھر

 کھ توجھش دهی در آنھا دیزخاصی کردم چی دانستم چرا حس مینم.دهیطور کشمرا چ
 . خودش کھ توجھ مرا جلب کرده بودندیمثل چشمھا.را جلب کرده اند

 :گفتم
 . خونھدی و برنی جمع کنلتونوی وسانی تونیم_ 

 ی و برگھ زمی کردند و گفت و گو کنان با ھم رفتند و من ھم باالخره رفتم سمت مجمع
 زدند و انگار ی شده و برق مرهی کھ بھ من خدمی را کنار زدم و دو تا چشم را دسارا
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 دختر بھ نی و از خودم سوال کردم چرا ادمی فھمی گفتن داشتند کھ من نمی برایحرف
  کرده؟ی من فکر میچشمھا
  سومفصل
 )١(بخش
 و شودی مینطوری ماه است کھ اکی.واھمھ دارد از رفتن بھ آن اتاق. لرزدی مشیپاھا

 ی باندھایاز وقت.شتری و دلش بزی لرزد و تنش نی مشیھر روز وقت رفتن بھ آنجا پاھا
 نداشتھ ری امدنی بھ دی رغبتنکھینھ ا. شدهنطوریدور صورتش را باز کرده اند ا

 داند یفقط م.ستی داند ترسش از چی ھم نمش خودیول.شی کشد برایدلش پر م.باشد
پشت سرش را کھ نگاه . نھای ھم مردد است برود حاال.ردیگی و دلش مشودیغصھ اش م

 ی طول مقھی و تا بھ او برسد چند دقدی آی کھ بھ سمتش مندی بی خانم را مرهی کند منیم
 خانم زرد رهیرنگ من.زی نالی کند و نی با زبان اشاره سالم مرسد،ی کھ منیکشد و ھم

 ی سرخنی داند ای خوب مالی سرخ سرخ شده اند و پف کرده اند و نشیشده و چشمھا
 خواھد حالش را یم. استادی زی ھی و گری خوابی داند از بیم. خوردیاز کجا آب م

 ی خانم حال او را مرهیمن. دھد از سر درونشیبپرسد اما رنگ رخساره اش خبر م
 : دھدی جوابش را میپرسد و دختر با لبخند کم رمق

 ... جونرهیخوبم من_ 
 ر؟یام...شیپ...یرفتیم...یداشت_ 

 : دھدی پرسد و او جواب می بھ اشاره مری اممادر
 ... ترسمی و ملرزنی دونم چرا پاھام می نمیآره ول_ 
 : دھدی حرفش را با اشاره ادامھ مالی کند و نی خانم در سکوت بھ او نگاه مرهیمن
 کھ ھر فتھی بھ جونم میبی ترس عجھی یھ.شمی مینجوری اامی خوام بیھر بار کھ م_ 

 خواب بھ چشمم نجای اامی خونھ تا دوباره برمیھر وقت م.رهی نمنی کنم از بی میکار
 ...دنی کنن بھ لرزی پاھام شروع مامی تا می ولادینم
 کند کھ اشک در آنھا ی نگاه مری پر از غم مادر امی بھ چشمھازندی حرفش را کھ مالین

 گذرد زن ی مقھی کند و بعد کھ چند دقی او و بغلش می از اشکھاردیگینشستھ و دلش م
 :دی گوی و با ھمان زبان اشاره اش مدی آی مرونیاز آغوش عروسش ب

تو ... دونمیم...برات سختھ... دونم یم...زمیعز!الجانین_ 
 یم...ازت...کھ...نویا... دونمیم...ی کنی زندگریام...با...ینخوا...یدار...حق...ھم

قسمت ...خودش...بھ جون...تو رو...یلو...و ظلمھ...ھیخودخواھ...خوام
 .رهی میم...بدو ن تو...اون...نذار...تنھاش...دمیم

 :زندیری محابا می خانم تند و برهی منیاشکھا
سراغتو ...صد بار...یتا برگرد...یریم...ششیاز پ...ھر وقت...باور کن...باور کن_ 
تو ... اسمیھ...خوابھ...ی وقتیحت...یایب...تو... منتظره کھیھ... ورهیگیم

 ... جانالین...زنھیم...صدا...رو
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 و ردی ھق ھقش را بگی انگار کھ بخواھد جلوردیگی دھانش می دستش را جلوزن
 رهی داند منی منکھی کند و با ای دوباره بغلش مالین. ھمی گذارد روی را مشیپلکھا

 :دی گوی مشنودیخانم نم
 الین.زمی تنھا بذارم؟نھ عزرمویھ من ام جون آخھ چطور ممکنرهیقربونت برم من_ 

 .ذارمی وقت تنھاش نمچیپس مطمئن باش ھ.چی ھیعنی ریبدون ام
 : کندی را تند تند پاک مشی کند و اشکھای خانم باز خودش را از او جدا مرهیمن
 ...منتظ رتھ...االن...حتما...ریام...شیبرو پ...برو دخترم...کردم...ناراحتت...ببخش_ 

 دھد و یبھ خودش جرات م.زندی می دھد و باز لبخند کم رمقی سرش را تکان مالین
 ی سرش را بھ طرف او مریام.شودی و داخل مزندی و دو تا تقھ بھ در مرودیجلو م

 :کشدی بھ سمتش پر مالیچرخاند و دل ن
 .رجانیسالم ام_ 
ھ  بوسد و بی را کھ سوختھ می و صورت نامزدش را طرفرودی و جلو مدی گویم

 ھی گرری سری دل سکی خواھد ی بغض دارد و دلش منکھیبا ا.  زندی لبخند مشیرو
 : دھدی جوابش را آرام مریام.کند
 .سالم_ 

 : پرسدی مالین
 ؟یخوب_ 
 شیشانی پی و دستش را روزندی او را کنار می موھاالین. دھدی سرش را تکان مریام

 : گذاردی از آن سوختھ میکھ گوشھ ا
 ؟یھنوز درد دار_ 
 ی می و بدجورسوزهی مشتری کھ صورتم بنھی ابی عجالی نیول.سوزهیتنم ھنوز م.آره_ 

 .خاره
 :دی گوی می کند اما با لبخندی اش حس منھی درد را در سری امی حرفھادنی از شندختر

 .یشیخوب م.ستی نیزیچ_ 
 خراش کوچک است اما او کھ تا حاال بھ نامزدش دروغ کی فقط دی خواھد بگویم

 !د؟ی را بگونی تواند ای چطور منگفتھ
 با ریام. کندی نگاھش مری دل سکی کند و ی را نوازش مشیشانی و پندی نشی مکنارش

 :دی گوی گرفتھ اش میصدا
 !الین_ 

 :دی گوی جوان مدختر
 ال؟یجان ن_ 
 : پرسدی مریام
 ھ؟ینجوریچرا نگاھت ا_ 

 :شودی جمع مالی نلبخند
 ھ؟یچھ جور_ 



 14 

 :دی گوی مریام
انگار کھ درد داشتھ .خشکھ.خستھ ست. غم بزرگ توش ھستھی کنم یحس م.دونمینم_ 

 .ستی نی مخملگھید.باشھ
 را ری دست امی کھ گرماشی رو بھ روواری دوزد بھ دی کند و چشم می سکوت مالین

 . چرخاندی کند و دوباره نگاھش را بھ سمت او می دستش حس میرو
 ؟ی ساکتنقدریچرا ا_ 

 . کندی و نوازشش مزندی را کنار مشی و باز موھازندی در جوابش فقط لبخند مالین
  از دانشگاھت چھ خبر؟از درسات؟یراست_ 

 مدت کمتر نی در ادی خواھد بگویم. بودهی ناگھانریسوال ام.دی ماند چھ بگوی در مالین
 ید تو و زل بزنندی خانھ لب پنجره بنشی توای نکھی کارش شده ادیبگو.دانشگاه رفتھ

 و بعد دی بگویزی چنکھیبدون ا. زل بزند بھ اوی او و ھشی پمارستانی بدیای بای و اطیح
 گذارد در ی را ھم منی و ادی گویاما نم. از نوی از نو و روززبرود و دوباره فردا رو

 گذارد و صورتش را ی او می گونھ ی دستش را روریام.دلش پنھان بماند و ناگفتھ
 ھم دست الی و نالی ناهی سی دوزد بھ چشمھای سبزش را می کند و چشمھاینوازش م

 .نھ دوبار، نھ سھ بار ، بارکینھ . بوسدی میکی یکی و انگشتانش را ردی گیاو را م
 .الی نرهیگی دلم می ساکتنقدری ایوقت_ 
  بگم؟یچ_ 
 : دھدی جواب مریام
 .فقط ساکت نمون. بگوی بگی خوای میھر چ. دونمینم_ 

 :دی گوی مالین
 !ریام_ 
 .ریجان ام_ 

 :دی گوی بغض کرده و گرفتھ مدختر
 ی خواد تویدلم م. بخوابمری سری دل سھی تو نھی سی خواد سرمو بذارم رویدلم م_ 

 . روزم ازت دور نباشمھیاما ...اما.رمیبغلت بم
 :شنودی پر از بغض نامزدش را می و صدادی گویم

 من فتھی بیاگھ اتفاق. بشھتیزی کھ تو چارهینخدا اون روزو ...نگو...الینگو ن_ 
 . کنمیبھ خدا دق م.رمیمیم

 کند و با سر ی گرفتھ نگاھش مری خورند امی سر مشی کھ از گونھ ھاالی نیاشکھا
 ی و کنار تخت نامزدش روشودیدختر بلند م. کندی اشک را پاک میانگشت قطره ھا

دست . بنددی را مشی گذارد و چشمھای او می نھی سی سرش را روندی نشیدو زانو م
 کھ شودی و قرص مردیگی آرام مش کند از نوازشش دلی سرش حس می را کھ روریام

 .ھنوز او را دارد
 . جانالین_ 

 . کندی را بلند مسرش
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 . تشنمھیلی؟خی کم آب بھم بدھی شھیم_ 
 ریرو بھ ام. استیاما پارچ خال. داردی و پارچ را بر مشودی و بلند مزندی لبخند مالین
 :دی گویم

 .ارمی برات آب خنک مرمیصبر کن االن م_ 
 . ماندی تنھا مری و امرودی از اتاق مو
 الی ننی غمگیچشمھا. کندی مینی کھ بر قلبش سنگی ماند و دردی مریام.رودی کھ مالین

 آن نگاه مست یبرا. نامزدش تنگ شدهدنی بغل کردن و بوسیدلش برا. کنندی متشیاذ
 ناتمامش کھ از ی نقاشی آن تابلویدلش برا.راستی گرم و گشیاھی کھ ساهی سیمخمل

 را الی شود و نمی شود و برود پشت در قابلند  خواھدی می تنگ شده و ھدهی کشالین
اما . ببردنی است نشستھ از بی دلش مدتی داند توی را کھ می کند و غصھ اریغافلگ

 ی خواھد حداقل وقتیم.  سخت استشیھنوز بلند شدن برا. تواندیھنوز درد دارد و نم
کمتر  شیالی گردد او نشستھ باشد و نشان دھد حالش خوب است تا نینامزدش بر م

فقط . کشدیخودش را باال م. او درد بکشدیغصھ بخورد و خودش کمتر از غصھ 
 شیجا. ماندی داده بھ بالش مھی تواند و ھمان طور تکی از آن نمشتری بگری و دیکم

 بھ یدست.نیھم. را خوشحال کندالی خواھد نیفقط م. دھدی نمیتیما اھمناراحت است ا
 و نگاھش ندیبی نمی انھی کند و آی نگاه مافش بھ اطرنھی کشد و دنبال آی مشیموھا

 نھی آکی داند نامزدش حتما حتما ی است و مزی می کھ روشودی مالی نفیمتوجھ ک
 الی بود و ندهی خرشی کھ خودش برایلی شکل قاب اکلی کوچک قلبی نھیھمان آ.دارد

 را از فیک.شودی ملی مازی بھ طرف میکم. را گذاشتھری طرفش عکس خود امکی
 ی باشد و وقتفی در کنھی کند آی کند و خدا خدا می دارد و آن را باز میش بر میرو

 را از نھی کھ آنی گذارد و ھمی مشی را سر جافی دارد و کی ھست آن را بر مندیبیم
 صورتش ینگاه ناباورش رو.زندی خودش خشکش می چھره دنی کند از دی مھم باز

 شیشانی زخم پیرو... اشختھی رھم  بھی افھی پوست سرخ و زرد و قیرو. چرخدیم
 کند دارد خواب ی کشد بھ صورتش و فکر می زده و ناباور دست مرتیو ح

 از دستش نھیآ...دی شاای شبانھ اش باشد و ی از آن کابوسھایکی...دیشا...دیشا...ندیبیم
حاال .ردیگی و نفسش مشودی و او دلش آشوب مشودی افتد و دو تکھ می منی زمیرو

 ی آن نگاه پر درد را کھ ھر بار بھ او میمعنا. فھمدی را مالی دار نغصھ  نگاهیمعنا
 دستش نھی مدت آنی فھمد چرا در ایحاال م.چدیپی خودش ھم می نھیدوزد درد در س

درد دارد اما بلند .شودی و بلند مردیگی تخت میدست لرزانش را لبھ .نداده اند
 مالد و باز ی ھم می را روشکش خیلبھا. چرخدی اتاق می و سر در گم توجیگ.شودیم

اما .بغض دارد.ردیگی مشی دستھانی و سرش را بندی نشی تختش می گردد و رویبر م
 داند چکار ی شوکھ است و جا خورده و نمدهی کھ دیزیاز چ.لرزدیم.شکندیبغضش نم

 کم کم دارند دور شیاھای کند تمام رویفکر م. نشان بدھدی بکند و چھ عکس العملدیبا
 و آن وقت فقط شودی ھم از او دور مالی و نشوندی و کم کم پاک مشوندی دور مو شوندیم

 و شکندی فکر بغضش منی و با ھمی ابدیی صورت سوختھ و تنھاکی ماند و یاو م
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 کند و سرش ی شکمش جمع می را توشیزانوھا. دھدی را سر مشی صدای بی ھیگر
 کند ی و با خودش فکر ملرزند ی مشی دھد و شانھ ھای و فشار مگذاردی آنھا میرا رو

 شوھر و ھر بار الی نی و نھ خودش براشودی او صورت می صورت برانی نھ اگرید
 سی و صورتش خشودی منتری و بغضش سنگدریگی کند قلبش آتش می فکر مالیکھ بھ ن

 سالم است ندی ببشودی مداری بی خواب باشد و وقتزیھمھ چ. خواب باشدکندیتر و آرزو م
 ی کند و روی و دستش را مشت مردیگی را گاز منشییلب پا. استنارش کشیالیو ن

 . کوبدیتخت م
 :دی گوی نامزدش کھ می باز شدن در اتاق و صدای صدابا

 . آبنمیا_ 
 ریام. ماندی مشی سر جاالین. کندی دارد و تند نگاه می بر مشی زانوی را از روسرش
 نگاه ندیبی کشد و می نفس میبھ سخت. رودی منیی اش باال و پانھی سیقفسھ .شودیبلند م

 :دی گوی شده کھ مزی شده و حتما متوجھ ھمھ چنھی متوجھ آالین
 .زمی جان عزریام_ 
 : کندی را بلند مشی بار صدانی اولی براری امو

   نگویچیھ.ساکت_ 
 :دی آی جلو مالین

 !ریام_ 
 خوبم ی صورتم سوختھ؟چرا گفتی شده؟چرا نگفتی چیچرا بھم نگفت...چرا_ 

 .یبھم دروغ گفت...ی چال؟واسھین
 :دی گوی می بغض آلودی با صداالین

 . باور کنیتو خوب.من بھ تو دروغ نگفتم_ 
 : دھدیورتش را با دست نشان م و صزندی پوزخند مریام
  بھ نظرت خوبھ؟نیا_ 

 : پرسدی مری کند و امی سکوت مالین
 آره؟بھ نظرت خوبھ؟_ 
 ی و چشمھاردیگی و غصھ اش مدی آی دلش بھ درد مندیبی را کھ مالی نی اشکھاو

 .شودی مسیخودش ھم خ
 .شھی خوب میچون دکتر گفت با جراح.ستی مھم ننی جان اریام_ 
 ی را کھ روالیدست ن. تند شدهینفسش از ناراحت.ندی نشی تخت می دوباره روریام

 :دی گوی کشد و میخودش ا پس م. تواند تحمل کندی کند نمیشانھ اش حس م
 .رونی برو بالین_ 

 :دی گوی با بغض مالین
 ! جانریام_ 
 :دی گوی با حرص مریام
 .رونیبرو ب_ 
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 !ریام_ 
 دھد و یکنترلش را از دست م. کندی می او را عصبالی بغض آلود و پر از غم نیصدا
 : کشدی داد مزشی عزیالی بار سر ننی اولیبرا
 .رونیگفتم برو ب_ 
 ی در اتاق را می و صداشنودی را کھ مالی نی پای و صداشکندی باز بغض خودش مو

 داند ی مچدی پی اش منھی را کھ در سیدرد.شودی ھق ھقش بلند میفھمد او رفتھ و صدا
 . کردهالی کھ با نیاز برخورد.ستیچاز 

 اشکھا لی تواند و باز سی نمزدی اشک نرگری کند دی لرزد و ھر چھ می مشی ھاشانھ
 یچون م.اوردی برگردد تا از دلش در بالی کند کھ نی خدا خدا می دھند و ھیامانش نم

 چرا سرش داد دهی ندارد و خودش ھم نفھمیری تقصچیاو ھ. نداردیریداند او تقص
 و فی کی چرخد روی بھ در و نگاھش موزد دی و منتظر چشم مسیبا نگاه خ.دهیکش

 نھی بوسد و بھ سی دارد و آن را می شکستھ را بر می نھی و آشودی و خم مالی نی نھیآ
 از یبھ خاطر دور... بار نھ بھ خاطر صورتشنیا. کندی مھی چسباند و باز گریاش م

 ...بھ خاطر رنجاندن او.الین
 دو چشم سبز ری من سبز شود و پر شود از تصویای خواست کھ دنریتقد. خواستو
 یدی فھمی کردند نمی بھ آدم نگاه منکی عی از باالی درشت و درخشان کھ وقتیتونیز

 بودن آن ی دروغای داشت راست تی و چھ اھمی شوخای است یاخم صاحبشان جد
 .نزده سالھ دختر پاکیاخمھا در نظر 

 بار، نھ دو بار، نھ ده کی نھ یول.دمی مرا بکش و من کشی گفت بکش چشمھااستاد
 کھ سبز بودند و بر شاخھ دمی را کشیی ھاتونیز.دمی ھم کشگریبار،بلکھ صد بار د

 من و صاحب آن دو تا یای شوند تمام دنی ھا متونی ھمان زنکھی خبر از ایب.نبودند
 . منی نفس و زندگو  عمری ھمھ شوندیچشم سبز درخشان شوخ م

 و دی و سرکھ جوشری سر برسد دلم مثل سگری و بھ دست استاد دادم و تا روز ددمیکش
 نگاه کردم کھ واری دی رویمی قدیواری و بھ ساعت ددمی از خواب پریقل قل کرد و ھ

 و تا صبح دمی خوابی کرد و ھیپاندولش درست مثل دل کوچک من تاپ تاپ صدا م
 صبح کھ رفتم سر کالس خستھ و خواب ره و باالخدمی از خواب پرگریار دشود صد ب
آنقدر خواب آلود، کھ قبل از آمدن استاد باز خوابم گرفت و متوجھ آمدن و .آلود رفتم

 را کھ بھ من شی پای صدای کردن و حرف زدنش نشدم و حتیسالم و احوالپرس
 را حس یتنھا تکان نرم دست.نمیبی فکر کردم خواب مدمی و اگر شندمی نشنشدی مکینزد

 : سارا را کھ آھستھ در گوشم گفتدمی دوست جدی و صداردمک
 .استاد اومده سر کالس.الی شو نداریب!الین_ 

 دمی را نگاه کردم و دمی خواب آلود جلوی برداشتم و با چشمھازی می را از روسرم
 و آن دو تا چشم سبزش را بھ من دوختھ کھ سرخ شدم از ستادهی امی جلونھیدست بھ س

 :دمی را شنشی انداختم و صدانیی و سرم را پارایآن نگاه گرم و گ
 . بھ صورتت بزن و برگردی آبھیبرو _ 
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 و دمی آرام خنده و پچ پچ بود کھ از پشت سرم شنی و فقط صداشدی صدا بلند نمی کساز
بغض کرده بودم .رونیدم و از کالس زدم ب حرف و در سکوت بلند شیدلم گرفت و ب

 ی دانستم و فکر می شده بود کھ نمی جورکیدلم .و احساس حقارت آمده بود سراغم
 راھرو یتو.سرم بخندند و مسخره ام کنند  استاد پشتیکردم االن است کھ ھمھ و حت

 بود یکی کھ ھمان نزدی رفتم سمت آب سرد کنی رفتم و می حال و غصھ دار راه میب
 آب را باز کردم و چند مشت آب بھ صورتم زدم و خواستم ری شدمی کھ رسنیو ھم

 کھ ھمانجا کنار آب سرد کن گذاشتھ ی ای صندلیبرگردم کھ بغضم شکست و رو
 ختمی و اشک رختمی اشک ری و ھختنی صدا اشک ری و شروع کردم بھ بستمبودند نش

 بد شده و حاال استاد حتما از دستم یلیو فکر کردم حتما سر کالس استاد خوابم برده خ
 . استیعصبان

 !الین_ 
سر کھ چرخاندم . کرده ام و خودش دنبالم آمدهری ددمی فھمدیچی کھ در راھرو پشیصدا

 و دلم دمی کشیخجالت م.اما من بلند نشدم. کندی و نگاھم مستادهی در کالس ای جلودمید
 ی قدمھایصدا.م و پچ پچ خنده بشنوی کالس کھ باز صدای خواست برگردم توینم

 انداختم و نییجمع و جور کردم و سرم را پا  خودم راد،یچیمحکمش کھ در راھرو پ
 و شلوار کتانش ھم مثل راھنیپ.ستادهی امی جلودمی دوباره سرم را بلند کردم دیوقت

 قشنگ و تنک دستش یاز موھا. را تا آرنج تا زده بود نھاشی سبز بود و آستشیچشمھا
 :دی کھ پرسدمی کشقینفس عم.خوشم آمد

 ! کالس؟یای بی خواینم! ؟ی نشستنجایچرا ا_ 
 نگاه مھربان باعث شد دوباره بغضم بشکند نی و ھمزی مھربان بود و نگاھش نشیصدا

 را رھا کنم و او تا می صدای بی ھی گریو لب ھا و چانھ ام بلرزد و باز از سر شرمندگ
 کھ بھ پدرش ی خطاکاریمثل بچھ .ردی بھ طرفم بگیاھم کند و بعد دستمال فقط نگیمدت

 بھ خود گرفتھ بود یصورتش اخم نداشت و رنگ مھربان نگاه کند چشم دوختم بھ او کھ
 را شی دستمال را از دستش گرفتم و باز صدای کدمی و نفھمدی درخشی مشیو چشمھا

 :دی کھ پرسدمیوش فرمش را د خی قھوه ای و حرکت لبھادمی مھربانش را شنیصدا
 ؟ی کنی مھی گریچرا دار_ 

 : جواب دادمکودکانھ
 ...سر کالس خوابم برده بود...آخھ...آخھ_ 

 : و پدرانھ گفتدی خندنرم
 . ندارهھی گرنکھیخب ا_ 
 آن اطراف باشد و بشنود و او نخواھد ی آھستھ انگار کسیلی سرش را جلو آورد و خو

 :بشنود گفت
 .شدمی مھی ھم تنبیکل. بردی رفتم سر کالس خوابم می مدرسھ میمنم وقت_ 

دستمال در دست و سکسکھ کنان نگاھش کردم و . شباھت داشتی بھ پچ پچشیصدا
 :متعجب گفتم
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 !واقعا؟_ 
 : را بست و باز کرد و گفتشی راست کرد و لبخند زنان چشمھاقد
 .آره_ 

 : آره و باز لبخند زد و گفتگفت
 . برگرد سر کالسحالت کھ بھتر شد_ 
 با نگاه تا در کالس بدرقھ اش ی ھمھ مھرباننی زده و ناباور از ارتی رفت و من حو

 نگاھھا و لبخندھا و حرفھا و بدرقھ کردنھا ھمھ خاطره نی آنکھ بدانم بعدھا ایب.کردم
 و دنی کنند بھ ماندن و دوست داشتن و نترسی شوند در ذھن و قلب من و پابندم میم

 .دنیجنگ
 گرفت ی کردم خودم از دست خودم خنده ام می بھ آنھا فکر می کھ بعدھا وقتیطراتخا

 نیحق داشتھ بھ ا. حق داشتھ بخنددری گفتم امی گرفت و با خودم میو حرصم م
 . بخندد و او را بچھ حساب کندشی و کارھای وجبمی نی زهی مزهیدخترک ر

 :گفتم
 !یخانوم داوود_ 

 :گفت
 بلھ آقا؟_ 

 :گفتم
 . کنمی بچھ ھا تقسنی جزوه ھا رو بنیا_ 
 لبش نشست و بھ سمتم آمد و جزوه ھا را ی آمده بود،لبخند رورونی او کھ تازه از بو

 را رونی کرد و من شروع کردم بھ قدم زدن و از پنجره بمی بچھ ھا تقسنیگرفت و ب
 : کارش تمام شد با لبخند گفتمالی نیتماشا کردن و وقت

 . لطفانیبش.یمرس_ 
 آمد ی مفمیح. خوب بودنی و ھمستی غصھ دار نشی چشمھاگری بار دنی ادمی و دنشست

 نی دانستم احساس را ھمی آمد و نمی مفمیح. قشنگ پر از غم باشدی آن نگاه مخملنمیبب
 .زندی انگی بر مرای گرم و گی آمدنھا و توجھ کردنھا و نگاھھافیح
 ن؟ی کردکاری رو چاینقاش!آقا_ 
 : و بھ سمتش برگشتم و گفتمستادمی اشی صدادنی شنبا

 .دمیبعدا بھتون م_ 
 مھم بوده بداند شی برادمی انداخت و فھمنیی صورتش در ھم رفت و سرش را پادمی دو

 . چھ طور بودهشینقاش
 : گفتمی شوخبھ
 کدومتون کالس چی ھگھی کنم دی مھیتوص. بھ جز دو تا افتضاح بودنای نقاشیھمھ _ 

 .نیاین
 یبچھ ھا .دمی را دی ناباورشیدر چشمھا.رد و کودکانھ نگاھم کرد را بلند کسرش

 :کالس شروع کردند بھ اظھار نظر
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 . بودی ھنرتیپر از خالق. خوب بودیلی من کھ خینقاش_ 
 .نطوریمال منم ھم_ 
 .می پا استادھیبابا ما خودمون _ 
 . مال من بودهی از اون دو تا نقاشیکیاستاد _ 

 شی ادعایلی از بچھ ھا کھ خیکی برداشتم و رو بھ زی می را از روھای از نقاشیکی
 : کردم و گفتمشدیم

  شماست درستھ؟ی نقاشنی ایعی سمیآقا_ 
 : با غرور گفتکھ
 بلھ استاد چھ طوره؟_ 
 : گفتمی لبخندبا

 .اصال بھتر از ھمھ بود.ھیعال_ 
 : بھ غبغب انداخت و گفتی او بادو

 نگفتم؟_ 
 سالھ و بعد بھ من ستی بود نوزده بی کھ پسر جوانیعی سمی آقایاش زل زد بھ نقالی نو

 ی از آقادنینگاه کرد کھ لبخند زدم و سرم را تکان دادم و شروع کردم بھ سوال پرس
 :یعیسم
  بشھ مثال؟ی قرار بوده چنی ایعی سمیآقا_ 
 .یگوجھ فرنگ_ 

 :دمیپرس
 ی بھ گوجھ فرنگی ذھنت داشتی تو تونی ذھنتونھ بکشی توی گفتم ھر چی وقتیعنی_ 

 ؟ی کردیفکر م
 : دادجواب

 برگشتم گوجھ بخرم منم تو ذھنم داشتم یمادرم ازم خواستھ بود وقت.بلھ استاد_ 
 . فراموش کردم بخرمدمی کھ رفتم خونھ دنی کردم اما ھمیتکرارش م

  دستش راالی ندمی بچھ ھا بلند شد و من ھم بھ خنده افتادم و دی خنده کی شلیصدا
 . شده اندکی بارشی دھانش گرفتھ و چشمھایجلو
 :دمیپرس

 ھ؟ی شکلنیپس چرا گوجھ ش ا_ 
 : گفتی حاضر جواببا

 .دهیخب حتما نرس_ 
 با المیخ.الی نی و نگاه من و خنده یعی سمی آقای بچھ ھا از حاضر جوابی باز خنده و
 : آوردم و نشانشان دادم و گفتمرونی او را بی بار نقاشنی خنده اش راحت شد و ادنید

 ھ؟ی چنینظرتون در مورد ا_ 
 پچ پچ کرده الی کھ پشت سر نیی بار دخترھا بھ اظھار نظر پرداختند،ھمان دخترھانیا

 : بودمدهی بودند و من آنھا را ددهیو بھ او خند
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 . قشنگھیلیخ_ 
 .ھی عالیوا_ 
 ده؟ی کشنوی ایاستاد ک_ 
 .د کار خودتونھاستا.ستی کالس نیکار بچھ ھا_ 
 .نینھ حدس بزن_ 

 : از دخترھا گفتیکی
 .ھی نقاشی رشتھ یاون دانشجو.نھی کار سارا متی نقاشنیاستاد ا_ 

 : دادمجواب
 افتضاح در تی نقاشی ولی خونی می ھنرستان نقاشی داره؟شما ھم تویخب چھ ربط_ 

 .افتضاحھ
 : و من گفتمدندی خندپسرھا

 .حرف نباشھ.ساکت_ 
 ی جھینت.دلم خنک شد. در ھم نگاھم کردی جمع شده و اخمھای ساکت و با لبھادختر

 . بودنی ھمگرانیمسخره کردن د
 :گفتم
 یکی چشما کار نی ایول. بودی عالیلی ھم خشونیالبتھ کار ا.ستی ننیکار خانوم مت_ 
 . ستگھید
 . گرفتی را گاز منشیی و لب پازدی نگاه کردم کھ مرتب پلک مالی بھ نو

 ھ؟یستاد کار کا_ 
 .گھی دنیاستاد بگ_ 
 .می ببرضی از وجودشون فنی کنی ھنرمند بزرگو معرفنیاستاد ا_ 

 : زدمشیصدا
 !یخانوم داوود_ 

بلند .دیایاشاره کردم بلند شود و جلو ب.دمی را دی برق شادشی کرد و در چشمھانگاھم
 : توجھ بھ آن پچ پچھا گفتمی در گرفت و من بیشد و جلو آمد و پچ پچ

 .ھی داوودالی کار خانوم ننیا_ 
 : کامال ساکت شد و من گفتمکالس

 ... امانطورهی گم ھمی بوده و منم می کارش عالنیھمھ اعتراف کرد_ 
 : و گفتمالی کردم بھ نرو
 .ی بکشگھی دی نقاشھی خوام یم_ 

 پسرھا باز ھم شروع کردند بھ اظھار شتری و بچھ ھا و بمی چشمھای زل زد تومتعجب
 :نظر

 . خوبھیلی کھ خنیاستاد چرا دوباره بکشھ ا_ 
 . تونم ازش بکشمی دونھ مژه ھم نمھی کھ یکیمن _ 
 .واری من ببرم خونھ بزنم بھ دنی بدستیاستاد اگھ خوب ن_ 
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 .ی خوشگلنی چشم بھ استی خوب نینھ بابا چ_ 
 : آرام گفتمالی بھ نرو
 ھ؟ی چتی خالقی دونیم_ 

 . داندی ھنوز نمدمی را تکان داد و فھمسرش
 :گفتم
 ھی از ھی طراحھی یدی رو کھ کشی نقاشنیا.ی دونی و خودت نمی کھ داریھمون_ 

 یتی خالقیول.شونیدی و بعد کشیدیتو اونا رو د.ستی در اونھا نیتیجفت چشم کھ خالق
 .ستیدر اونھا ن

 : دادمحی توضشی و برادمی دشی باال رفت و عالمت سوال را در چشمھاشیابروھا
 اون روز ادتھی.ی ذھنت کردی خشک توی کھ با اون شاخھ ھی ھمون کارتیخالق_ 

 لشی و تبدی شاخ و برگ ساخت؟براشی کردکاری ذھنت باھاش چیاون شاخھ رو تو
البتھ اگھ .انھ بود کار خالقھیھمون کار تو . جنگلھی درخت و بعدش ھم ھی بھ یکرد
 .ومدی کاغذ میرو
 : ادامھ دادمو

 رو ھای نقاشنی بھتری تونیم.ی داریذھن خالق.  ی دونم کھ تو خالقیمن م_ 
 نی در ای تونی ھم منیاز خانوم مت.ی تونیپس بھم نشون بده م. مطمئنمنویمن ا.یبکش

 .یریمورد کمک بگ
 ی ھی نشست و من رو بھ بقشی گفت و رفت سر جایی زدم و او چشم آقای لبخندباز

 :بچھ ھا گفتم
 کھ من نیری بگادی خالقانھ رو ھم ی نقاشدی باگھی ترم شما عالوه بر موضوعات دنیا_ 
 من از یعنی.نی روش کار کنیلی دارم و دوست دارم خدی تاکیلی موضوع خنی ھمیرو

 ... خوامی متیھمھ تون خالق
 .ن شدم تختھ و مشغول درس دادی را گفتم و رفتم پانیا

  پنجمفصل
 )١(بخش

 تا دهی خودش را کشیزیی کھ آفتاب کم رمق پارونی لب پنجره و زل زده بھ بنشستھ
 ی و آه مشھی شی کشد رویانگشتش را م. ماندهھی سای و باغچھ تواطیوسط ح

 را دنشیدل د. نرفتھری امدنی دگرید. خانھ بست نشستھی شود توی میمدت.کشد
 کند و ی لحظھ بغض مھر ادشیھر چند بھ . ذره شدهکی شیھر چند دلش برا.ندارد

 گونھ ی خورد روی صدا سر می و بعد آرام و بشی چشمھای شود تویبغضش اشک م
 ی و از گلودی آی آب مشی کھ فقط از چشمھای مجسمھ اای باشد یانگار مرده ا.شیھا

 آب ھم شی از گلوی مدت حتنی ایتو. نداردی فرقچیبا مرده ھم ھ. آهیخشکش صدا
 .غذا  نرفتھ چھ برسد بھنییپا

 از ی خبرشانی کند تا حرفھا و پچ پچھا را بشنود و از ال بھ الی مزی را تشی گوشھافقط
 .نیھم. مرخص شدهمارستانی از بنکھی جز استی نی خبرچیاما ھ. بشنودریام
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 .شودی مزی ناخودآگاه تشی و گوشھادی آی حرف می ھم باز صداحاال
 ؟ینگفت الیمامان بھ ن_ 
  رو؟یچ_ 
 ی از توشانیدر اتاق باز است و صدا.شودی مادر و خواھرش حساس می صدادنی شنبا

 :دی آی ھمان اتاق است میآشپزخانھ کھ رو بھ رو
 . مرخص شدهمارستانی از بری کھ امنیا_ 
 .نھ نگفتم_ 
 . بذار خودم بگم اصالیگیاگھ نم.ندشی بخواد ببدیآخھ چرا؟شا_ 
 و نھیشی پشت اون پنجره مرهی می حال و روزشو؟االن چند روزه ھینیبیآخھ مگھ نم_ 

 عذاب بکشھ؟تازه من مطمئنم شتری بشھ؟کھ بیبھش بگم کھ چ.اطی حی توزنھیزل م
 . و بخواد فراموشش کنھندشی اصال نخواد ببدیشا. مرخص شدهری دونھ امیخودش م

 فراموش روی بخواد امدیشا. خوردی تکان مشنودی آخر مادرش را کھ می جملھ
 را کھ نفسش بھ نفس او بند است ی را کسرشی خواھد امی او واقعا میعنی.کنھ

 فکر نیاز ا. عذاب آور استشی فکرش ھم برایحت...نھ... واقعایعنیفراموش کند؟
 ی کند چھ طور میم  چرخد و فکری اتاق میدور خودش تو.شودیناگھان بلند م

 ...تواند
 :دی گوی لب مریز

 ...ریام...ریام...ریام_ 
 ھال و از راھرو ھم تند ی دود توی دارد و می سمت چادرش و برش مرودی می تندو
 شی اعتنا کفشھای و بشنودی می اوونھی چتھ دی و ھوزندی میبھ برادرش تنھ ا. گذردیم

 :شنودی مادرش را پشت سرش می و صدارونی دود بی پوشد و میرا م
  دختر؟یریکجا م!الین!الین_ 

 گردد ی اما بر نمشنودی را پشت سرش می کسی پای دود و صدایند و م کی نماعتنا
 ی ترکش نمدی برساند و بگوری خواھد خودش را بھ امیم. دودی و مستی کندیکھ بب

 :زندی مشی صدایکس.شودی کم نمی ذره ای عشقش ھرگز نسبت بھ او حتدیبگو.کند
 !الین!الین_ 
 : و نگراندهی ترسی با چشمھاستدی ای مشی ناگھان برادرش جلوو

 کجا؟_ 
 . کندی و بھ پشت سر برادرش نگاه مزندی و حرف نمزندی نفس نفس مالین

 . کجا دختر؟برگرد برو خونھدمیپرس_ 
 :دی گوی مدهی بردهیبر
 .نمی ببرویام... خوامیم... خوامیم_ 
 ... کھریزده بھ سرت ام!؟ی شدوونھید_ 
 :دی گوی بغض مبا

 ... خوام برمیم.برو کنار عماد_ 
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 ی کشد و می مشی بھ موھای کند و دستی می کھ پفشودی انگار متوجھ حالش معماد
 :دیگو
 .بذار فردا صبح برو.االن کھ غروبھ بچھ_ 
 . االن برمنی خوام ھمینھ م_ 

 .رودی کشد و کنار می را در ھم مشی کند و اخمھای می نچعماد
 . دنبالتامی خودم مگھیبرو دو ساعت د.باشھ_ 
 . مونمی خواد شب اونجا مینم _
 گذارد ی و چند تا کوچھ را کھ پشت سر مری امی دود سمت خانھ ی و مدی گویم

 آورد و در کھ باز ی رنگ را بھ صدا در می وقفھ در کوچک آبی و برسدیباالخره م
 بھتر از او ندارد کھ یزن ھم انگار حال.زندی خانم خشکش مرهی مندنی از دشودیم

 و ستادهی کوبد ای اش منھی تند در سند کھ تی بغض کرده و با قلبالین. کندیحرکت نم
 و دی گشای آغوش میگری و دشکندی مشانیکی خانم ھم مقابلش کھ ناگھان بغض رهیمن
 :شودی ھق ھقش بلند می اندازد و صدای بغل مادر شوھرش می خودش را توالین

 . جونرهیمن_ 
 گذارد ی را داخل مشی پای کند و وقتی م پشتش حسی رهی تی دست زن را روفشار
 کند ی میی خانم او را بھ داخل راھنمارهیمن. را حس کندری عطر امدی کشد شایبو م

 داخل با زبان روندی کھ منیاما ھم. پرسدی نمچی از او ھشوندی داخل می تا وقتالیون
 : پرسدیاشاره م

  خوبھ؟ریام_ 
 :دی گوی خانم ھم با ھمان زبان اشاره مرهی منو

 .نھیبینم...ھم... کس روچیھ...اتاقشھ...یتو...ادیز...نھ_ 
  جون؟رهی منیخودت خوب_ 

 . مجملنی مفصل بخوان از اثی تو خود حدیعنی کھ انگار زندی می لبخند تلخزن
 ی خواھد نامزدش را صدا بزند اما میدختر م.ری برد پشت در اتاق امی را مالی نو

دور خودش . را صدا کندری داند چطور امینم. کندی خانم نگاه مرهیماند و بھ من
 استفاده ی از عالمت رمزردی گی ممی گردد سمت در و تصمی و باز بر مزندی میچرخ

 رهیبھ من. کردی شود از آن استفاده مریم خواست وارد اتاق ای میھمان کھ وقت.کند
بعد سھ تا . کشدی میقی برسد و خودش نفس عمشی کند برود بھ کارھایخانم اشاره م

 آخر یاما ھنوز ضربھ . و باز سھ ضربھگری دیدو ضربھ . کندیمکث م.زندیضربھ م
  وشودی و ناگھان در باز مشنودی را در قفل مدی کلدنی چرخیرا درست نزده کھ صدا

 و اسم خودش شی چشمھای جلوشودی می او پرده ای و اشکھاشودی مقابلش ظاھر مریام
 آغوش نامزدش ی آورد و خودش را توی طاقت نمگری دشنودی مریرا کھ از زبان ام

 او ی فشار دستھاالی بندد و نی اتاقش و در را می کشد توی او را مری اندازد و امیم
 اما شودی فشار دارد خرد منی از اند کی کند و حس می تن خودش حس میرا رو

 . است کھ بھترردی بغل نامزدش بمیاگر ھمانجا تو.اصال چھ بھتر. دھدی نمیتیاھم



 25 

 او را محکم بھ خودش ری و امدی گوی نمچی و ھبردی اش فرو منھی را در سصورتش
 . دھدیفشار م

 :دی گوی نفسش بند آمده منکھی با االین
 !ریام_ 
 :شنودی جواب مو

 .ریجان ام_ 
 :دی گوی مالین. لرزدی خودش بغض دارد و می نامزدش ھم مثل صدایصدا

 .دلم برات تنگ شده بود_ 
 .نطوریمنم ھم_ 

 . چسباندی بھ او مشتری کند و خودش را بی مھی و گرشکندی بغضش مالین
ھمھ ش منتظر بودم و خدا خدا .یدیفکر کردم ازم رنج.الی نیای نمگھیفکر کردم د_ 
 و من روز بعدش ھم یومدی اما نمیایھر روز چشمم بھ در بود کھ ب.یای کردم بیم

 امروز یول.شدمی موونھیداشتم د.تیاز دور الی ندی ترکیدلم داشت م.دمی کشیانتظار م
 تنھام شھی ھمیبرا... کھدمی چقدر ترسی دونینم.دای مالی دلم گفت امروز نی نفر توھی

 ...  ویگذاشتھ باش
 : کندی نگاه مری بھ صورت امنیی کند و از پای سرش را بلند مالین

 شھ؟خدای تونم تنھات بذارم؟چطور؟مگھ میمن چطور م. نگورینگو تو رو خدا ام_ 
 .ارهیاون روزو ن

گرم و پر حرارت . بوسدی را مشیشانی دوزد و پی را از باال بھ او مسشی نگاه خریام
 تخت ی برد و روی او را مری سوزد و امی و مردی گی از حرارتش گر مالیو ن

 شودیآرام آرام م.دریگی در آغوش او آرام مالی کند و نی نشاند و باز بغلش میخودش م
 از سرش ری را امشی نخی کند روسریم  گذارد و حسی اش منھی سیو سرش را رو

 بندد و سرخوش لبخند ی را مشی بوسد و او چشمھای را مشی موھای کشد و رویم
 بکشد و ھمانجا ھم نگھش ھی را بھ رری کشد تا عطر امی مقی و نفس عمزندیم

امن امن است و فکر . امن استشی کند جای آرام و سبک شده و حس مگریحاال د.دارد
 لحظھ کی ی خواھد حتی آغوش امن را دوست دارد و اصال دلش نمنیا  کند چقدریم

 .از آن دور باشد
 )٢(بخش

 در ریدست ام. کنندی و بھ ھم نگاه منی زمی اند رودهی پھلو کنار ھم دراز کشبھ
 کند و ی صورت او را نوازش مالیفرو رفتھ و دست ن الی نی و حلقھ حلقھ اهی سیموھا

 :شنودی بندد و می را مشی و چشمھادی آی از نوازش او خوشش مریام
 . نگات کنمری دل سھی بمونم و داری خوام بی مونم می منجایامشب کھ ا_ 
 کند و باز ی نگاه مالی نی دهی کند و بھ صورت رنگ پری را باز مشی چشمھاریام

 چی ھگری و ددیای نششی پالی است نھتری دی خواھد بگوی و دلش مدی آیدلش بھ درد م
 . نسوزدشی و بھ پادیایوقت ھم ن
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 سخت شی از او برایدور.دی را بگونی ادی آی تواند و دلش نمی کند نمی می ھر کاراما
 کشد و از کنار ی مرونی بالی نی موھایانگشتان دستش را از تو.سخت و تلخ.است

 کھ شودی منی بوسد و ھمی و مردی گی دستش را مالی گردنش و نی کشد رویگوشش م
 ی انگار حالش را مالی کند و نی را مشیا او کنارش است باز دلش ھونکھی با اریام

 بندد و ی را مشی و چشمھاردی گی بغلش جا می سمتش و توکشدیفھمد کھ خودش را م
 و فکر ستیکھ مال او ن کند انگار ی مشیبا حسرت تماشا. کندی مشی فقط تماشاریام
 از ردی گی تن و صورت سوختھ و باز دلش منی خورد ای مالی کند بھ چھ درد نیم
 گذارد ی کھ خودخواه است و نمدی گوی مراهی دلش بھ خودش بد و بی خودش و توکرف
 او را ھم ی خواھد زندگی مشی خودش و با خودخواھی دختر برود دنبال زندگنیا

 ی را تنھا مرود؟اوی مالی اگر او بخواھد نیعنی پرسد ینابود کند و بعد از خودش م
 دی آی مادشی کشد و ی مریرفتن او ت  رود؟قلبش از تصوری مشھی ھمیگذارد و برا
 کند و سر بلند است بھ ی بھ او گفتھ بود افتخار مالی نمارستانی بی توشیچند وقت پ

 مردم ی نجات جان بچھ ھای کھ مرد است و برایشوھر.ی شوھرنیخاطر داشتن چن
 کرده و از ادی عشقش را بھ او زنی خودش را بھ خطر انداختھ و فدا کرده و ھمیزندگ

 روز کی الی نھ نای افتخار کردن ادامھ دارد؟اصال ادامھ دارد؟نی ای پرسد تا کی مودخ
 و شودی دود می و آن ھمھ غرور و افتخار و سر بلندشودیباالخره از دستش خستھ م

 . گرددی بر نمگری و درودی و مشودی ھم از او دور مالی رود ھوا و نیم
 الی و نشودی شنود نگاھش ھمزمان با نامزدش متوجھ در می در را کھ می تقھ یصدا

 الین.ودشی و او ھم بلند مشودیبلند م. دی آی مرونی چرخد و از بغل او بیبھ سمت در م
 تلفن منتظر ی کند شھال پای کھ اشاره مندی بی مادرش را مری کند و امیدر را باز م

 ھم در چارچوب در اتاق ری ھال خانھ و امی تورودیم الین.است و شام ھم حاضر است
 دارد و مشغول حرف ی تلفن را بر می کند کھ گوشی و بھ ھمسرش نگاه مستدی ایم

 بخواھد الی تواند از نی کند چطور می کند و فکر می و او فقط نگاھش مشودیزدن م
 الی بدون ناو.دی آی کار از او بر نمنیبرود؟برود و پشت سرش را ھم نگاه نکند؟نھ ا

نفس و عمرش . استشیای تمام دنی نقش چشم و ابرو مشکزی دخترک رنیا.ردی میم
 شیشانی بھ پنی اخم و چی شده کھ گاھشی داده بھ چارچوب در و محو تماشاھیتک.است

 و از مادرش در دل تشکر زندی می و حرفشودی باز می بھ لبخندشی افتد و گاه لبھایم
 را تماشا کند و او باالخره الی نری دل سکی گذاشتھ تا ود کند کھ او را بھ حال خیم

 خطاب الی دارد و نی اش را بر مھی تکری گردد امی گذارد و بر می را می گوشیوقت
 :دی گویبھ او م

 . اومدن خونھ موننای گفت حاج عمو غفور ایم.شھال بود_ 
 : پرسدی کالفھ مریام
  خونھ؟ی بری خوایم_ 
 من کھ دنیواسھ د.نمشونی دارم؟برم ببدنشونوی چشم دیلی خنکھینھ بابا کجا برم؟نھ ا_ 

 . بدنی کنن کھ حسام و شھال رو آشتیونیاومدن پادرم.ومدنین
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 ی حرفش را ادامھ متی کند کھ با حرص و عصبانی نگاه مالی در ھم نی بھ چھره ریام
 :دھد
 گفت یشھال م. مایخواھرمم قھر کرده اومده خونھ .بازم حسام شھال رو کتک زده_ 

 . مای بھ دروغ غصھ خوردن واسھ ی ھم از من گرفتن و کلی سراغھی
 کند ی را مشی بار دلش ھوانی چندمی کند و برای مشی تماشاری و امزندی حرف مالین

 خانم رهی کمک منرودی کند و او کھ می و دل نمشودی نمریو از نگاه کردن بھ او س
 آشپزخانھ و ھر بار ی تورودی می ھالی کند و نی نگاھش می ھندی شام را بچیسفره 

 نی ترسد او زمی مری و امچندی پی در ھم مشفی ظری گردد و مچ پاھایدست پر بر م
 ی را سر ماھشی سی نگاه مخملی و گاھدی آی و مرودی تند و چابک مالیبخورد اما ن

آنقدر . لرزاندی مشتری دھد و دلش را بی ملشی تحویدھد سمت نامزدش و لبخند گرم
  بخواھدالی کند کھ از نی صورتش را فراموش می کند سوختگی فراموش مریکھ ام

 شیالی را کھ بھ خاطر غصھ خوردن نی کند دردیفراموش م. برنگرددگریبرود و د
 . داردنھیدر س
 دھانش ی اندازد توی دارد و می بر مجی ھوی آورد تکھ ای را کھ می ظرف ترشدختر

 :دی گوی جود و آخر سر می جود و با لذت ھم میو خرچ خرچ م
 .اوم_ 
 : پرسدی خانم مرهی با اشاره از منو

  خانوم شفقھ؟یای از ترشنیا_ 
 :دی گوی مالی دھد و نی سر جواب مثبت می خانم با اشاره رهی منو

 ی کھ عاشق ترشایکیمن .سوزونھیاصال سرکھ ش گلو رو نم.واقعا کھ خوشمزه س_ 
 .خانوم شفقم

 دارد و نصفش را ی بر میگری دجی و تکھ ھوری مقابل امدی آی ظرف بھ دست مبعد
 و او بھ حرکات کودکانھ و پر ری سمت دھان امردیگی را مگرشی خورد و نصف دیم

 ری گل کرده کھ امالی نی فھمد باز حس کودکی کند و میمزدش نگاه م ناطنتیاز ش
 بندد و ی را مشی آورد و چشمھای و سرش را جلو مدی آی و او خوشش مدیایخوشش ب

 ی جود و وقتی کند آن را می را کھ حس می ترشی کند و مزه یدھانش را باز م
 دخترک شوخ نی داند ای و مزندی لبخند مالی نی دلخوشی کند برای را باز مشیچشمھا

 تواند غم تھ آن ی اوست وگرنھ می دلخوشی فقط برازندی ھم اگر لبخند مطانیش
 . دھدصی راحت تشخرا اهی سیچشمھا

 ی گذارد دوباره بر می را سر سفره می گردد سمت سفره و ظرف ترشی کھ بر مالین
 :ردی گی و دست او را مریگردد سمت ام

 . کنمیدارم ضعف م. گشنمھیلی خ کھ منمی شام بخورنی بشایب_ 
 گود رفتھ و رنگ و ی را از چشمھانی و ادی گوی داند او دارد راست می مری امو

 نشند کنار ی او بعد از مادرش می دلخوشی و باز برادهی زرد و الغرش فھمیرو
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 ی فکر مری کند شامشان را تا آخر بخورند و امی مادر و پسر را مجبور مالیسفره و ن
 .ھنوز کنارش است  را دارد و اوالیکند چقدر خوب است کھ ن

  ششمفصل
 )١(بخش

 کی کھ ی اتاقی بود تودهی عصر بود خودش را کشنکھی ھوا با ای بود و گرماتابستان
 و من اخم کرده و لب پنجره نشستھ می داشت و درش را باز گذاشتھ بوداطیدر رو بھ ح

 یھمان مانتو. کردی را با دقت اتو مشینتو کردم کھ مایبودم و خواھرم را نگاه م
 زدی غر مدنشی بود و مادر بھ خاطر خردهیش خری را کھ پسر عمو برای کمرداراهیس

 یم. خواست شھال آن را بپوشدی بخرند و دلش نماهی عروس سیکھ شگون ندارد برا
 حاج عمو غفور کھ زنش از مادرم خواستھ دی جدی خانھ می برومی آماده شومیخواست
 ره خواست بروم اخم کرده و با چھی کمکش کند و من کھ دلم نمی پختن نذریبود تو

 کھ فقط دو یخواھر. در ھم نشستھ بودم لب پنجره و چشم دوختھ بودم بھ خواھرمیا
سال از من بزرگتر بود و با آن سن کمش قرار بود بشود عروس حاج عمو و بشود زن 

 را نداشتم چون داشت خواھرم را از دنشیچشم د. را نداشتمدنشیحسام کھ من چشم د
 خانھ شان با او رفتی شھال مای آمد ی مرم خواھدنیچون ھر وقت بھ د. گرفتیمن م

 چقدر نھای کردم مگر ای فکر می دادند کھ ھی اتاق و آنقدر طولش مکی ی رفت تویم
 دمی دی آمد می مرونی ھم خواھرم بی و وقتدنی آی نمرونی گفتن دارند کھ بیحرف برا

 و  آمد سراغمی می گردنش و حس بدری زایصورتش گل انداختھ و لبش کبود شده 
 در شی من صدازی کند و خواھر عزی متشی و اذزندی کردم حسام شھال را میفکر م

 خواھد ی کھ عماد گفت دوستش میمثل ھمان وقت. کندی سکوت مشھی و مثل ھمدی آینم
 پسر ی بھانھ کھ سن پسره کم است و شھال نشان کرده نی و بابا بھ اشی خواستگاردیایب

 خواھرم دوست عماد را ھمان پسر مو بور م است اجازه نداد و من حس کردشیعمو
 ی حال سکوت منی دوست دارد و با ای قھوه ای داشت و چشمھایرا کھ پوست گندم

 کردند و ی پسرشان خواستگاریبرا کھ حاج عمو و زنش او را یمثل ھمان وقت.کند
 .باز او ساکت فقط نگاه کرد و آخرش ھم زن حسام شد

 !ی فکر؟توی آجھیچ_ 
 : و گفتمدمی و در جوابش خودم را باال کشدی پرسشھال

 . حاج عموی خونھ امیمن دوست ندارم ب_ 
 دانست از یخواھرم م. ساکت ماندشھی مثل ھمستی حرفم چلی دانست دلی او کھ مو

 کھ شی و از زن عمو با آن اخمھادی آی او را از من گرفتھ بدم منکھیحسام بھ خاطر ا
 خانھ شان ی تویزی آمد بھ چی و بدش مرفتندی ھم می تودی دیفقط ھر وقت من را م

 و تھ ی استخوانیعمو غفور کھ با آن چھره   ازیانگار کھ نجس بودم و حت.دست بزنم
 داد انگار ی کرد و با افسوس سر تکان می نگاھم میھم طور در ی و اخمھادی سفشیر

 .حقش را خورده بودم
 : مادر گفتاما
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 .یای ھمراھمون میشی آماده میری االن منی خود ھمی خود بیب_ 
 : اتاق و گفتی بلند شدم کھ برادرم عماد آمد تویلی می گفت و من با بمادر

 .گھی ددی بریی دو تان؟خودتونی ببرنی خوای کجا مگھی دنویآخھ ا_ 
  کنھ؟کاریآخھ تنھا تو خونھ بمونھ چ_ 
 : باز عماد گفتو

 . کھ ھستمھ؟منیتنھا چ_ 
 : مادر گفتیول. بھ او انداختمی قدر شناسانھ انگاه
 . کنھی گلھ مشھی زن عموت ناراحت مییفردا پس فردا.زشتھ. مادرشھینھ نم_ 
 : در ھم گفتمیی ابروھابا

 .ادی از من خوشش مادی زنکھیحاال نھ ا_ 
 : در ھم عماد با حرف من از ھم باز شدصورت

 عمدا اون ی ھضی ھم مرالین. باشھدهی انگار کھ جن دندشیبی می وقتگھیراست م_ 
 ی حرص می خوره آی حرص می اون ھم آدهی و جلوش تکون مرونی بارهیدستشو م

 .خوره
 دھانش گرفتھ بود ناگھان ی رفتم و شھال ھم کھ دستش را جلوسھی عماد ری حرفھااز

 : خنده کھ مادر تشر زدری زد زیدستش را برداشت و پق
 .گناه داره.نی مردمو مسخره نکنن؟زشتھی خندی میبھ چ.ساکت_ 
 : شھالی زد پس کلھ یکی و

 ده؟ی ورپری خندی می بھ چگھیتو د_ 
 : چپ چپ نگاھش کردو

  خنده؟ی مادرشھ میآدم بھ مادر شوھر خودش کھ جا_ 
 : خطاب بھ من گفترفتی مرونی از اتاق بکھی حال درو

 . ھم حرف اضافھ نزنگھید.تو ھم زود باش برو آماده شو_ 
 کند کھ از رفتن معاف شوم اما یانی او پادرمدی بھ عماد نگاه کردم شای نگاه گرفتھ ابا

 : و آرام گفتی گوشھ ادیاو مرا کش
 . ھایدی پسره فواد رو نمنی اونجا بھ ایرفت_ 
 :دی اخم پرس باو

 ؟یدیفھم_ 
 :دمی خبر از منظورش پرسی و بمتعجب

 ! کرده؟کاریچرا مگھ چ_ 
 . دور و برت بپلکھادی زادی فقط خوشم نمیچیھ_ 

 سال از عماد کوچکتر بود و من کیھجده سالش و . کوچکترم بودی پسر عموفواد
 ی بھ من می سر گردان بود اما وقتشھینگاھش ھم. استی جورکی کردم یحس م

 داشت و خوشم ی چشم از من بر نمگری ماند و دی ثابت ماهی آن نگاه مخمور سدیرس
 عمو ی خانھ ی بود کھ تویکس  نگاھم کند و با من حرف بزند آخر او تنھای آمد ھیم
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 دادم ی وقت نشان نمچی اما من ھدی خندی ممی بھ کارھای و گاھزدی با من حرف میگاھ
 . آمدیلم خوشم م و فقط در ددی آیاز توجھش خوشم م

 دانستم قرار ی و نممی مادر و شھال ھم آماده شده بودند کھ برودمی را کھ پوشمیلباسھا
 تمام آمال و ی قبلھ شودی و مشودی بگذارم کھ بعدھا قبلھ گاھم میاست پا بھ کوچھ ا

 عمو آنجا بود کھ زنش و خودش و یو ھر چند خانھ . محل دلخواھمشودی و ممیآرزوھا
 قرار بود ی و ھر چند من ھم آنھا را دوست نداشتم ولشتند را ندادنمی چشم دشیبچھ ھا

 ی خالصھ شود در خانھ می و آرزوھادیمن پا بھ آن کوچھ بگذارم و بعدھا تمام ام
 . دو طرفشی بود با دو تا گل صورتی اروزهی فی آباطشی کھ در کوچک حیکوچک

 شی را محو تماشایشھال مدت مادر و میدی و بزرگ عمو کھ رسیانی اعی خانھ بھ
 چی پچکھای نرده داشت و پشیوارھای داشت و داهی و سدی مرمر سفیخانھ سنگھا.شدند

 . نوشتھ شده بود بسم هللاشی سر در ورودیخورده بودند دورشان و باال
چون در نظرم اصال ھم قشنگ نبود . بزرگ نداشتمی بھ آن خانھ ی من توجھاما
 .ریزشت و دلگ.زشت ھم بود.چیھ

 ام دستم را گرفت و ستادهی من ھمانطور ادی دی و مادرم داخل شدند و مادر وقتخواھر
 . وبا خودش برد داخلدیکش

 شده کھ تنھا کیی بزرگ موزایلی خاطی حکی. عمو غفور بودی خانھ اطی حنجایا
 بودند باال و نرده ھا را محکم گرفتھ دهی کشواری بودند کھ از دچکھای ھمان پشیسبز

 ھی تکواری کھ بھ دفندی و حس کردم چقدر ضعچکھایو من چقدر بدم آمد از آن پبودند 
 را با اخم از میاه را در آغوش گرفتھ اند و روی سی سخت فلزیکرده اند و آن نرده ھا

 بھ استقبال آمده اند و خودم را کنار نی زن عمو و دخترش شھدمیآنھا برگرداندم و د
 دندی فقط حالم را پرسدیبعد کھ نوبت من رس. کنندیس تا با مادر و شھال احوالپردمیکش

 کھ تازه با شوھر نیشھ کھ فقط با تکان سر جوابشان را دادم و دلم گرفت از نگاه سرد
 ی بماند و بعد دوباره برگردد ساری خواست چند وقتیو بچھ اش از شمال آمده بود و م

 : و در دلم گفتمشیاز نگاھش غصھ ام گرفت و از سرد.شیسر خانھ و زندگ
 .بھ جھنم_ 
 کردند بھ خاطر یبھ جھنم کھ فکر م. کردندی از من استقبال مینطوری بھ جھنم کھ ابلھ

 ...بھ جھنم...نترمییدستم من از آنھا پا
 :دی شھال را کھ برگشت و پرسنی کرد و شھتی عمو مادر را بھ داخل ھدازن
  تو؟یای بی خوایتو نم!یخواھر_ 
 : گفتی با چرب زباننی شھیول
 ؟ی دارکارشی بگرده چاطیبذار واسھ خودش تو ح. دلمزی عزادیم_ 
 گشت و مرا نگاه ی بر می دست شھال را گرفت و با خودش برد و خواھرم گاه گدارو
 و با دمی تنھا شدم آه کشی نگفتم تا رفتند و وقتچی کرد و من کھ بغض کرده بودم ھیم
 اعتنا ی حرف برادرم افتادم و بادی کند ی فواد دارد از پپشت پنجره نگاھم مدمی دنکھیا

 کردم بھ چھ ی و فکر مچکھای شدم بھ پرهی خانھ و خکیر بایبھ او رفتم لب باغچھ 
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 درخت ناقابل ھم ندارد کھ دو تا کی ی کھ حتی بزرگنی بھ ای خورد خانھ یدرد م
 و دستھا را کھ برداشتم و دمی کشی کوتاھغی را گرفتند و جمی چشمھایدست جلو

 ی خواھرزاده ھ او کدنی و شادمان از دزندی لبخند ممی کھ بھ رودمیبرگشتم حورا را د
 دستش را محکم کی کرد و دوست خوب من بود ی میزن عمو بود و در روستا زندگ

 : و گفتدیگرفتم کھ خند
 .ادی نکن دردم میآ_ 

 :دمی زده پرسذوق
 ؟ی اومدیک_ 
 .می مونیچند روز ھم م.میدیصبح رسامروز _ 
 و شی ھادهی ھا و شندهی فراموشم شد و ھمراھش رفتم تا از دمی تمام غمھادمی را کھ داو

 را دوست دارم با شی دانست چقدر حرفھای حرف بزند و او کھ ممی براشانیاز روستا
 کرد و مرا بھ ی مفی کرد و با مزه ھم تعری مفی را تعرزی ھمھ چادیآب و تاب ز

 . انداختیخنده م
 نکھی تا امی و حرف زدمی و حرف زدمی و حرف زدمی با ھم گرم حرف زدن شدآنقدر

 خانھ را پر ی شده بود عطر پلو فضاکی ھوا کامال تاریباالخره بعد از ساعتھا و وقت
 نی گفت کھ امی و رب تفت داده شده و حورا برانیکرد و عطر مرغ پختھ شده و دارچ

 با نکھی پزند و ھر دو در انتظار ای را مینذر  و آنجادی آی خلوت خانھ ماطیز حبو ا
 .می باز ھم حرف زدمی پخش کنی نذرمیھم برو

 )٢(بخش
 رونی آموزشگاه رفت باال و من حی گربھ از درخت تو محوطھ نی دختره عدمید_ 

 مونده بودم کھ نطوریخالصھ ھم. رفت اون باالی بچھ چطورنی اایمونده بودم کھ خدا
 رو الی بودم ندهیمنم کھ ھول شده بودم و ترس.رونھی اون بیزی چدی پرسیخانوم رستم

 و بازم بھ ستی نیزی گفتم نھ چفتھی بردسر تو دطونی شی و اون دختر کوچولونھیبب
 ور دوستش نی شاخھ و از انی کلفت تری نگاه کردم کھ رفتھ بود نشستھ بود روالین

رفتھ . انگار نھ انگاری ولنیی پاادی کرد بی و بھش اشاره مزدی بال بال می ھنیسارا مت
 گھی کھ دیکیمن  شھیمامان باورت نم.سادی شاخھ وای پا شد روھوی دمیبود اون باال و د

 گھی از طرف دفتھی بدمی ترسی نگران بودم و می طرف بدجورھی مردم از یداشتم م
 اومد و سارا ھم داری سراھوی.مو گرفتھ بودم خودیھم خنده م گرفتھ بود و بھ زور جلو

 الی ھم متوجھ نداریسرا. درخت نشستری زمکتی نی رفت رودیھول و دستپاچھ دو
 .نشد

 و سر تکان دی خندی کردم و او می مفی را تعرالی نیھای کارنیری مادرم شی براداشتم
 . دادیم

 الی ندمی ترسی دستپاچھ شده بودم و می اومد لب پنجره و منم کھ کلی خانوم رستمھوی_ 
 .رونھی اون بیاوه اوه اوه اوه چھ گرد و خاک: پنجره رو بستم و گفتمی فورنھیرو بب
 .مخصوصا عکس العمل خودم. بودیدنی کھ دواقعا
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 : با زبان اشاره گفتدی خندی ھمانطور کھ ممادر
 ...تو...دست...از...امان_ 

 ی و ھندوانھ ممیار باغچھ خانھ مان نشستھ بود کنی چوبمکتی نی بود و ھر دو روشب
 کردم و خوشم فی تعرشی مادرم باز ھم برادنیخوشحال از خند.میدی خندی و ممیخورد

 بار ھم کی کنم و فی خواست باز ھم تعری خندانم و او با زبان اشاره میآمد او را م
 :با زبان اشاره گفت

 .نمیبب...الروین...دارم...دوست...یلیخ_ 
 : از ھندوانھ برداشتم و بھ دستش دادم کھ گفتی چنگال قاچ کوچکبا

 . خودت افتادمیای بچگادی_ 
 : و گفتمدمیخند
 باال واست توت رفتمی تو باغ آقا بزرگ می از اون درخت توت گنده یادتھ؟وقتیآره _ 
 .نمیبچ

دو ...از آقا بزرگ... وی افتادیم...ریگ...او مدن...نییپا...موقع...شھیھم...یول_ 
 .ی خوردیم...یپس گردن...تا
 : گفتمی لبخندبا

 ی توت برام می کلرفتی خودش مزدی رو کھ بھم مایپس گردن.امرزدشیآره خدا ب_ 
 .. از درخت نرم باالگھی دگفتیتکوند کھ بدم بھ شما و م

 .اون باال...یرفتیم...بازم...یدیدیم...دور...چشمشو...تا...تو ...یول_ 
 : و گفتمدمیخند
 نھ مامان؟.ومدی خوشش می بازنیآره اون ھم از ا_ 

 ھمان وقتھا کھ عروس ادی. گذشتھ افتادهادی باز دمی و فھمدی را تکان داد و آه کشسرش
 دوستش نداشت نکھی آمدم پدرم بھ خاطر اای من بھ دنی آقا بزرگ شده بود و وقتشیعمو

 دی را نفھمنی وقت اچیو ناشنوا بود طالقش داد و رفت دنبال عشقش و آقا بزرگ ھ
 عروس و نوه اش ی حامشھی ھمھ آقابزرگ ھمنی ابا  بھ او نگفت وچیچون مادرم ھ

 کھ نی ھمیول. پدرمی لھی مانع بزرگ در برابر فروش خانھ باغ بھ وسکیبود و 
 می را کھ من و مادر دوستش داشتیخانھ ا. گذاشت پدر خانھ رافروختنیسرش را زم

و .می رز بودند کھ در باغچھ مان کاشتھ بودی ھا بوتھنی ھمادگارشیو تنھا 
 ما را رھا کرد لشی ھم خون و فامی مادرم بود و بھ قولیپدر کھ پسر عمو...پدر...رپد

 رسانده نجای کھ بود مرا بزرگ کرده و بھ ای کس و تنھا با ھر زحمتیو مادرم ب
 نجای عمرش را صرف من کرده و مرا بھ ای سالھانی و پنج سال از بھترستیب.بود

 یکھ حس م...من... فروختن و منیبز و دوخت و دوز و سیبا کارگر.رسانده بود
 و پدر و برادر و خواھر و ھمھ قی زنم کھ مادر و دوست و رفنی اونیکردم چقدر مد

 گاھش ھی کردم خودم تکی را بھ او ادا کنم و فکر منمی خواست دیکسم بود و دلم م
 چی و از غصھ اش غصھ دار و او ھشدمی و پشت و پناھش و از خنده اش شاد مومشیم
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 دی نکرد و فقط لبخند زد و شکر کرد و در سکوت امتی گلھ و شکاشی زندگاز وقت
 . اشکدانھی یکیبست بھ خدا و بزرگ شدن پسر 

 ...شھیم ...خودم...عروس...آخرش...دونمیم_ 
 است کھ در زدند و ما بھ ی کردم و خواستم بپرسم منظورش از عروس چھ کستعجب

 و با ھمان ستادهی او پشت در ادمی و بلند شدم و رفتم در را باز کردم و دمیھم نگاه کرد
 یمن ھم دست کم. شدهرهی و متعجب و با دھان باز بھ من خاهی و چشمان سینگاه مخمل

 کھ ھمراھش بود یدختر... کوچھنی ایتو! کرد؟ی مکار چنجای االیآخر ن.از او نداشتم
 : گرفت و گفتمی را جلوی نذرینیسالم کرد و س

 .ھی حاج غفور داوودی مال خونھ ی نذرنیآقا ا_ 
 : گفتمی کاره امھی برداشتم و با لبخند نیکی

 .قبول باشھ_ 
 :دمی کرد و پرسی کھ ھنوز ھاج و واج مرا نگاه مالی رو کردم بھ نو

 ؟ی کنی مکاری چنجای اتو!الین_ 
 : او گفتو

 . منھ آقایحاج غفور عمو_ 
  کوچھ؟نی ای کھ تازه اومده تونیھم_ 

 :دی را تکان داد و پرسسرش
  خونتونھ؟نجایا_ 

 : تکان دادم کھ گفتسر
پس دعاشو بھ جون . رو مادرم پختھ زن عموم نپختھی نذری زرشک پلونیآقا ا_ 

 .نیمادرم بکن
 : اضافھ کردطنتی با شو

 .ستی خوب نشیزن عمو آشپز_ 
 دلم ی و من ھم لبخند زدم و سرم را تکان دادم و تودی خندزی کھ ھمراھش بود ریدختر
 :گفتم
 .الیاز دست تو ن_ 
 با دوستش رفت بھ داخل برگشتم و در را کھ بستم خنده ام گرفت و دستم را بھ ی وقتو
 :دی دادم و مادر با تعجب پرسھی تکوارید

 !بود؟...یک_ 
 : جواب دادمی لبخندبا

 . بودالین_ 
 . فراموش کردم حرف مادرم را کھ گفتھ بود عاقبت عروس خودش خواھد شدو

  ھفتمفصل
 )١(بخش

 .مادر!الین_ 
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 :دی گوی مری امشی خواھد آماده شود برود پی و او کھ مزندی مشی صدامادر
 بلھ؟_ 
 . آقاجونت کارت دارهایب_ 
 ی تورودی دارد و می اندازد و چادر از سر بر می بھ خودش می نگاھنھی آدر

 :دی گوی خورند و می نشستھ اند و دارند صبحانھ مشیآشپزخانھ کھ پدر و مادر تو
 .بلھ آقاجون_ 

 :دی گوی مپدر
 . خوام باھات حرف بزنمی منی بشایب_ 
 یند م کی کند و حس می نگاھش می چشمری و ززدیری می چاشی و مادر براندی نشیم

 : پرسدی و آقاجان مفتدی بیخواھد اتفاق
 ر؟ی امشی پی بری خواستیم_ 
 .بلھ_ 

 : پرسدی و مشنودی را مالی جواب نپدر
 ؟ی کنکاری چی خوایباالخره م! بابا!الین_ 
 ! کنم آقاجون؟کاری رو چیچ_ 

 :دی گوی دھد و می را تکان مشی روی اندازد و استکان جلوی منیی سرش را پاپدر
 . گمی مرویام_ 

 :دی گوی کند کھ مادر آرام می بدون حرف نگاھش مالین
 ... بگو مادریریطالقتو ازش بگ...ی خوایاگھ م_ 

 را کھ در سر ی فکردی اما منتظر است پدر حرف بزند و بگوشنودی مادر را میصدا
 :دی گوی کند و او می مشی و فقط تماشازندیپلک نم.او ھم ھست

 با عقلت دیبا.ستی کھ ھمھ ش احساسات نی زندگیول.یر دونم دوستش دایدخترم م_ 
 خواد تو بھ یمطمئن باش اون خودش ھم نم.ی و احساستو کنار بذاریری بگمیتصم

 .ی و عذاب بکشی بشتیخاطرش اذ
 و زندیپدر حرف م.فشاردی و مزندی را چنگ مالی نی و بغض گلوزندی حرف مپدر

 آقاجان کھ ی کند و حرفھایدستش را مشت م. کندی مینی سنگالی قلب نی رویزیچ
 :دی گوی دوزد و می را بھ او مسشی خی چشمھاشودیتمام م

 .شمیمن ازش جدا م.باشھ آقا جون_ 
 
 :دی گوی در جواب نگاه متعجبش مالی کند و نی پدر متعجب از حرف او نگاھش مو

 یروز. باشھدهیس کھ مردم و گوشت و استخونم تو قبر پوشمی ازش جدا می روزیول_ 
 ششی و پشھیھر چند اون موقع ھم روحم ازش جدا نم. نمونده باشھی ازم باقیچیکھ ھ

 ی راضیوقت. دوست داشتن تا ابد ادامھ دارهنی دوستش دارم و ارویمن ام. مونھیم
 نکھی نھ اسمی جون وای تا پاشی ھمھ چی پاکردم  قبولنکھی ایعنی امیشدم بھ عقدش در ب

 . کنار بکشمی و زودزی ھمھ چری خورد بترسم و بزنم زی بھ توقیتا تق
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 :دی گوی دھد و می بغلش فشار می و چادرش را توشودی مبلند
 . از دست بدمروی امستمی حاضر نیمتی قچی وقت ھرگز و بھ ھچیآقاجون من ھ_ 

 مادر کھ انگار از تھ حلقش بھ فی ضعی اعتنا بھ صدای کند و بی را سرش مچادرش
 و از خانھ دی گوی خداحافظ مکی الی نزندی و اسمش را صدا مشودیزحمت بلند م

 کھ آسمانش مثل دل خودش گرفتھ و ھر لحظھ ی ابری و در آن ھوازندی مرونیب
از دست پدر و مادرش دلش .ری امی افتد سمت خانھ ی راه مرودی مدنشیانتظار بار

پشت دستش را بھ .د از او بخواھنیزی چنیانتظار نداشت چن. دهی رنجیگرفتھ و بدجور
 کھ خانھ ی کوچھ ای توچدی پی گذرد و می کشد و از کوچھ ھا می نمناکش میچشمھا

 یانی اعی آن خانھ ی اعتنا از جلوی حاج عمو و بی نامزدش در آن است و خانھ ی
 در زشی داند در آن عزی کھ می کوچک در آبی سمت خانھ رودی گذرد و میم

 اشک ی و با چشمھاشودی باز مشی و در کھ بھ روزندی رود و در میم.انتظارش است
 ی کھ نکند اتفاق بدنیی پازدیری می دلش ناگھان ھرشودی خانم رو بھ رو مرهیآلود من

 : پرسدی و نگران مدهی ترسشودیافتاده باشد و داخل کھ م
 ؟ی کنی مھیگر... یواسھ چ!  جون؟رهی شده منیچ_ 

 :دی گوی با اشاره مزن
 ...ریام_ 
 : پرسدی لرزد و ھراسان می دلش مالی و نردیگی اش مھی باز گرو

  شده؟شیزی چری شده؟امیچ_ 
 کوبد اما او ی بھ در مرسدی کھ مری دود داخل و بھ اتاق امی کند و می او را رھا مو

 :زندی مشیصدا. کندیدر را باز نم
 !ریام_ 

 باز ھم جواب ریام.زندی مشی دھد و دوباره و سھ باره و چند باره صدای را نمجوابش
 : پرسدی سمتش و مرودیم. خانم داخل شدهرهی منندیبی گردد و می بر مالی دھد و نینم
 !ده؟یچرا جوابمو نم! کنھ؟ی درو باز نمریام...چرا... شده؟چرایچ_ 
 : کندی اشاره مھی او با گرو

 بھش...یچ... دونم ینم...حرف بزنھ...ریبا ام...نجایا...اومده بود...عموت...شبید_ 
 ...ادینم...رونیب...قفل کرده...درو....صبح...از...ختیبھ ھم ر...ریکھ ام...کھ...گفت
 گردد و از ی آمدن حاج عمو ملی ذھنش دنبال دلی کند و توی و واج نگاھش مھاج

بھ او چھ گفتھ؟حرفش چھ ! نامزد من آمده؟دنی پرسد چرا عمو غفور بھ دیخودش م
 سمت در اتاق رودی کند و می نمدای پشی سوالھای برایجواب... کندی نمدایو پ!بوده؟

 :زندیم شی چسباند و صدای و خودش را بھ آن مریام
 !رجانیام!ریام_ 
 : اش بلندھی و ھق ھق گرشودی می جارالی نی دھد و اشکھای او جوابش را نماما
 . کنمی درو باز کن خواھش مریام_ 
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 و ستادهی کند کھ ای خانم نگاه مرهی گردد و بھ منی بر مالین. کندی او در را باز نماما
 و ندی نشی است مستادهیھمان جا کھ ا.ندی نشی دھد بھ در و می مھی و تکزدیریاشک م
 دی آی خانم مرهیمن. خورند ی سر مشی گونھ ھای تند تند از روشی و اشکھازندیزار م

ش  انھی سی بغلش و سرش را روی اندازد توی خودش را مالی و نزندیکنارش زانو م
 ی کند و سرش را میمادرانھ نوازشش م. کندی نوازشش مری گذارد و مادر امیم

 آمده و ری امدنی چھ بھ دی حاج عمو براپرسدی دلش از خودش می باز توالیبوسد کھ ن
 و دی آی مرونی بنم خارهیتند از بغل من.از عمو. برود از خودش بپرسددی کند بایفکر م
 و محکم یانی اعی دود سمت خانھ ی کوچھ و بعد می و تورونی برودی و مشودیبلند م

 باز کرده و شی فواد را کھ در را براشودیمحکم محکم و در کھ باز م.زندیبھ در م
 :دی گوی و مدھدی ظاھر شده ھل مشیجلو
 .نمیبرو کنار بب_ 
 :زندی مشی داخل و فواد صدارودی مو

 !الین!الین_ 
 کھ حورا با شکم برآمده رودی خورد باال می موانی کھ بھ ای توجھ بھ او از چند پلھ ایب

 : پرسدی تند مالین.دی آی بھ استقبالش منیآھستھ و سنگ
  کجاست؟یحاج_ 
 غفور چون بر خالف اسمش دی گوینم. باشدشی عمو چون شک دارد عمودی گوینم

 ی بالی کند و نی اشاره میحورا کھ جا خورده از رفتارش بھ اتاق.ستیاصال غفور ن
 ھی تکیی بھ متکاندیبی و می اتاق حاجی تورودی مدهی ھم ترسیلیاعتنا بھ او کھ انگار خ

 ی حاجشودی کھ دختر داخل منی گرداند و ھمیم حی را باز کرده و تسبحشیداده و مفات
 :دی گوی نگاه کند منکھیبدون ا

  داخل؟ی اومدنیی پای مثل بز سرتو انداختھیچ_ 
 : پرسدی مقدمھ می بالین

 ؟ی گفتی چری بھ امشبید_ 
 : بردی را باال مشی ابروی تاکی دنشی و با دشی صدادنی کند از شنی سر بلند میحاج

 ھ؟یھا چ_ 
 ؟ی گفتی چری بھ امدمیپرس_ 

 :دی گوی و می گذارد گوشھ ای و کتابش را مدی گوی می ال الھ اال اللھیحاج
 .قتویحق_ 

 : پرسدی متعجب مالین
 !؟یقتیچھ حق!قت؟یحق_ 
 .ی کنی باھاش زندگی تونی تو نمنکھیا_ 

 گرد شی و چشمھاشودیدھانش باز م. ماندیوا م. خوردی از حرف او ناگھان جا مالین
 بلند و ابروھا و یشانی سرش گذاشتھ و پشی کھ عمویدی بھ کاله سفشودی مرهیو خ

 : دھدی را تکان مشی و بھ زحمت لبھاشی مشکیچشمھا
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 !؟یچ_ 
 :دی گوی اخم مبا

 .یدیھمون کھ شن_ 
 کند االن ی و حس مدی آینفسش بھ زحمت باال م. کندی مات و مبھوت نگاھش مالین

 : پرسدیاما م...االن است کھ.اوردیاست کھ باال ب
 ؟یبھ چھ حق_ 

 :دی گوی مزندی حرف میتی اھمی و راحت انگار کھ از کار بالی خی عمو بحاج
 . کارو کردمنیمنم ا.خودش روش نشد.بابات ازم خواست باھاش حرف بزنم_ 
 !ن؟یھم_ 

 :دی گوی و مشودی مزی خمی نیحاج
 .نیآره ھم_ 
 :پرسدی مو

 ... شده؟بد کردم رفتم با پسره حرف زدم کھیحاال مگھ چ_ 
 :دی گوی کند و با تمسخر می حرفش را قطع مالین

 از گھی زحمت دی بیول. ممنونیلیخ.نیذاشتمنت گ.نی ھم لطف کردیلیخ.ینھ حاج_ 
 .نی لطفا بھ من و شوھرم نکننیا

 :دی گوی و مزندی عمو پوزخند محاج
 ؟ی شوھرم انگار کھ چگھی منیھھ ھمچ_ 

 : دھدی با حرص جوابش را مالین
 .میآره شوھرم عمرم نفسم جونم زندگ_ 
 .خجالت بکش.حی وقی دختره گھیبسھ د_ 
 گمی منکھی شوھرمھ؟از اری امگمی منکھی ا؟ازی خجالت بکشم؟ھا؟از چیاز چ_ 

 مھ؟یحقمھ؟زندگ
 و حشی از تسبدی آی بدش مالی گرداند و نی محی کشد و تسبی باز ابرو در ھم معمو

 :دی گوی از اخمھا و حرکاتش و مدی آیبدش م
 التوی خ بذاریول.رهی کھ طالقمو بگی گوش آقاجونم خوندری دونم خودت زیمن کھ م_ 

 .گھی وقت دچینھ االن نھ ھ.شمی جدا نمریراحت کنم من از ام
 و باز با حورا رو رونی برودی بزند و میگری دھد مرد حرف دی و مھلت نمدی گویم

 و با دھان باز دی آی مرونی بر سر از باهی سی کھ عباندیبی و زن عمو را مشودیبھ رو م
 ی و صدارودی گذرد و می و مشودی اعتنا رد می از کنارش بالی کند و نیاو را ا نگاه م

 :شنودیفواد را پشت سرش م
 

 !الین!الین_ 
 ی مشی جلودی آی دود و می کھ فواد ماطی سمت در حرودی گردد و می بر نمالی ناما

 :دی گوی اندازد و می منیی کند و فواد سرش را پایدختر تند نگاھش م.  ستدیا
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 . رو کرد کھ بابات خواستیکار.از آقام ناراحت نباش_ 
 : پرسدی و مزندی می پوزخندالین

  گوش آقاجونم نخونده؟ری خودش زیمطمئن_ 
 گوش پدر اوست و ری داند حاج عمو کارش ورد خواندن زی چون مدی گوی را منیا

 ی کند و خودش را کھ توی سمت در و بازش مرودی و مزندی را کنار مشیپسر عمو
 نقدری حاج عمو ای خانھ ی کند چرا ھوایکشد و فکر م ی مقی نفس عمندیبیکوچھ م

 کھ با آن ھمھ سوزدی مشی براش افتد و دلی حورا مادیو !چرا؟... است؟چرانیسنگ
 ی است و زن فواد و خودش و بچھ ی عروس حاجی و شوخ و شنگییبایطراوت و ز

 . نفس بکشندنی سنگیداخل شکمش مجبورند در آن ھوا
 دھد و ی باز گذاشتھ است ھل ممھی و در را کھ نری امی گردد سمت خانھ ی بر مباز

 ھمھ الی کند و نی و سوال و جوابش مردیگی را مشی خانم جلورهی داخل کھ منرودیم
 دوزد بھ صورت ی چشم منی دھد کھ زن با نگاه غمگی محی توضشی را برازیچ

 : کندیعروسش و دختر اشاره م
 .شھی درست مزی چھمھ. جونرهیغصھ نخور من_ 
 رودی و مری دوزد بھ اتاق امی بوسد و چشم می برجستھ مادر شوھرش را می گونھ و
 . باالخره در را باز کنددیتا شا. صدا و آرامیب. در اتاقشی جلوندی نشیم

 )٢(بخش
از بس اشک . گذاشتھ شی زانوھای در اتاقش کھ قفل است نشستھ و سرش را روپشت

 کند از بس گازش گرفتھ ی درد منشیی و لب پاسوزندی مشی صورتش و چشمھاختھیر
 خواست نامزدش ی مینطوریا. را نشنودشی صداالی اش بلند نشود و نھی گریتا صدا
 با الی خواھند نی ھم نمگرانیو بفھمد د. و پابندنشودندی خواھد او را ببی نمگریبفھمد د

 بوده و نجای اشیشنود عمو داند اگر نامزدش بفھمد و بیم.شی زندگیاو باشد و برود پ
 رخواهی بھ دروغ خالی نشان داده و خودش را بھ قول نیتا توانستھ حرف زده و دلسوز

 بود خواستھ ائل احترام قشی کھ آنقدر براالی پدر نی وقتیول.شودی مینشان داده چھ حال
 دی چکار باگری دخترش را طالق بدھد و فراموشش کند دریبود ام

 را در کنار خودش داشتھ باشد؟نھ الی تواند نی چطور مگریچطور د...بکند؟چطور
 راه نی بھترندی وجھ ببچی او را بھ ھستی نرحاضری بفھمد امنکھیھمان بھتر کھ برود و ا

 ھم کھ گری و چند بار درودی و مشودی خستھ مدیآ ی نمرونی از اتاقش بندی ببیوقت.است
 گری است و دردش کشنده است د تلخ و دردناکشی کار را تکرار کند ھر چند برانیا
 .دی آی وقت نمچیھ

 ندیبی کند می بھ ساعت کھ نگاه مریام.دی آی نمیی سر و صداچی جا ساکت است و ھھمھ
 و بغض کرده و شودی رفتھ و بلند مالی کند حتما نیدو ساعت از ظھر گذشتھ و فکر م

 ندیبی کند می چرخاند و در را کھ باز می را در قفل مدی لرزان کلی حال و با دستیب
 بغلش جمع کرده و سرش را گذاشتھ ی را تونوھاش در و زای نشستھ رو بھ روالین

 کشدی دلش پر مریام. سبز پشت سرشواری اش را داده بھ دھی و تکشانیرو
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 و ستدی ای و نوازش کردنش اما ھمانطور مدنشی بغل کردنش و بوسیبرا.طرفش
 کھ سرش الی حلقھ کرده و نشی را دور زانوھاشی کرده و دستھا کھ کزکندینگاھش م
 و شودی مشی دلش رندیبی قرمز و پف کرده اش را کھ می چشمھاری کند و امیرا بلند م
 و زندی سمتش و کنارش زانو مرودی آورد و می و باالخره طاقت نمشودیآشوب م

 : آوردیاسمش را با تمام وجود بر زبان م
 !الین_ 

 خش دار شده و ادی زی ھی کھ انگار از گریی نگاھش کند با صدانکھی بدون االین
 : پرسدی آورد می را بھ درد مری دل امدنشیشن
 ؟ی کنی کارو منیچرا با من ا!ریام_ 
 :دی گوی لرزد و با بغض می مشی لبھاریام
 ... منالین_ 

 و سرش را  بغلشی کشاند توی دھد او حرفش را بزند و خودش را می فرصت نمالین
 دھد و ی اش فشار منھی او را بھ سریام. کندی مھی گذارد و گری نامزدش منھی سیرو

 :زندی را پس مشیاشکھا
 نی بھتره امی از ھم جدا بشدنی رسجھی نتنی ھم بھ اھی حاال کھ عالوه بر خودم بقالین_ 

 ینم... خورمیبھ درد تو نم...من...من.پدرت مادرت و عموت حق دارن.میکارو بکن
 ...خوام کھ تو

 :پرسدی کند و ناباورانھ می جدا مری جوان خودش را از امدختر
 !؟یگی می داریچ...تو... توریام...ریام_ 
 و دلش زندی و غم در آنھا موج می و ناباورسندی کند کھ خی نگاه مشی بھ چشمھاریام

 ی کند نمیر چھ م و ھاوردی خواھد بغلش کند و از دلش در بی می تپد و ھی مشیبرا
 :دی گوی می لرزانی و با صداشودی بلند مالیتواند تکان بخورد و ن

 تحمل موی دوری تونینم...یخودت گفت...تو...تو.ستی حرف دل تو ننیا...نینھ ا_ 
 .ستی حرف خودت ننایبگو ا.ریبگو ام. عمومھی ھمھ ش حرفانایا.یکن
 . باشی کنم منطقیخواھش م!الین_ 

 : لرزاندی ھم مری لرزد و دل امی مشتری بالی نیصدا
 ! بھ منطق داره؟یعشق چھ ربط!ر؟ی امیگی می داری چی فھمی؟میمنطق_ 

 فھمد خودش حرف ی و مدی گویراست م. کند حرفش درست استی فکر مپسر
 کوتاه دینبا. نھیول! عشق را با منطق چکار؟دی گوی راست مالی زده و نیاحمقانھ ا

 خواھد و از ی دلش نمری برود ھر چند امدیبا. قانعش کنددیبا. مجابش کنددیبا.دیایب
 داند ی چرخد و انگار نمی مخودش  است و بلند شده و دورجی گالین.شکندی مشیدور

 راھنشی پی دکمھ ھاری و چکار کند و تا دوباره بھ سمت نامزدش برگردد امدیچھ بگو
 بر الی کھ ننیو ھم آورد ی پوشش را ھم در مری آورد و زی کند و درش میرا باز م

 : دھدی سوختھ اش را نشانش می نھی گردد شانھ و سیم
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 ؟بھی فھمیم...نیا. چشم توئھی کھ جلوھیقتی حقنیا...خوب نگاه کن...الینگاه کن ن_ 
 ی تونیتو چطور م... نگاه کن تودهی چروکی پوست سوختھ نیبھ ا.صورتم نگاه کن

 ؟چطور؟یتحملش کن
 و شی دوزد بھ او و زخمھای نمناک چشم ماهی سیبا آن چشمھا. کندی نگاھش مالین

 :دی گوی اندازد و می منیی سرش را پاریام
 می االن تصمنیاگھ از ھم...؟اگھی تحمل کنتی وضعنی ای منو توی تونیتو چطور م_ 
 ... روزھی و بعد می کندای پیشتری بی بھ ھم وابستگنکھی بھتره تا ای بریریبگ
 مقابلش زانو زده و فقط سرش ی کالیاصال متوجھ نشده است ن. خوردی حرفش را ماما

 الین. کندی مات و مبھوت نگاھش مریام.  نشستھشی جلوندیبی مردیگیرا کھ باال م
 تواند ینم. کندی زده فقط نگاھش مرتیپسر جوان ح...  آورد ویسرش را جلو م

 است کھ ی کافنی و ھمندیبی اما مکند  سوختھ اش حسی او را بر شانھ ی بوسھ یگرم
 :باورش کند

 .ری امھیدلبستگ.ستی نی وابستگنیا_ 
 :دی گوی فقط مری و امشودی برنده مالیباز ن. آوردی در برابرش کم مری باز امو

 !الین_ 
 .شنودی ھق ھق مادرش را از آشپزخانھ می و صداردیگی محکم او را در آغوش مو

 ... خواستمیم... خواستمیفقط م.منو ببخش کھ ناراحتت کردم.الیمتاسفم ن_ 
 :ری دھان امی گذارد جلوی دستش را مالین

 .اصال حرفشو ھم نزن... نگویچیھ. جانرینگو ام_ 
 :دی گوی دارد و گرفتھ می دست او را بر مریام
 . خوامی متوی و خوشبختیفقط خوشحال.ی خوام تو بھ خاطر من عذاب بکشی نمالین_ 

 :دی گوی قاطعانھ مالین
 .من فقط کنار تو خوشبختم_ 
 :دی گوی درمانده مریام
 ...ی من چطورتی وضعنی آخھ تو با ایول_ 

 : داردی او بر منھی سی سرش را از روالین
 . ندارمی مشکلچی تو ھتیمن با وضع_ 
 : دھدی جواب مریام
 .امی کنار بھی قضنی تونم با ای من خودم نمیول_ 

 : کندی گذارد و نوازشش می کھ سوختھ میی صورت نامزدش جای دستش را روالین
دکترت گفت با .ھی اگھی حرف دھی کھ یای کنار بتی وضعنی با ای تونیاگھ خودت نم_ 

 .شھی صورتت درست میدو تا عمل جراح
 و ردیگی را محکم مالی نیبازوھا. دھدی حرف او کنترلش را از دست منی با اریام

 : دھدیفشار م
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 رفتن بھ ی نھی ھزی دونیشھ؟ھان؟می چقدر پولش می دونی دختر؟میگی می داریچ_ 
 شھ؟ی چقدر می دونیم... شھر بزرگتر و اونجا اقامت کردن و خرج عمل و ھی

 دهی کھ تا بھ حال ندندیبی میزی او چی در چشمھاریام. کندی دختر فقط نگاھش ماما
 :دی گوی آرام میلیم خ آراالین. استبی کھ غرندیبی را میحالت.

 یبھت قول م. گمی با تمام وجود منویا.ذارمیبھ ھر حال من ھرگز تنھات نم. باشھ _ 
 .دم

  ھشتمفصل
 )١(بخش
 : گفتمادر

 .اومدن_ 
 :مادر گفت.ی را جمع کردم کھ بروم بھ اتاق کوچک تھمی نقاشلی من وساو

 .نیدرو باز کن_ 
 لمی گذرا انداختم و وسایبھ ھمھ شان نگاھ. شھال با ھم بلند شدندی پدر و عماد و حتو

 خواستم نھ یم. دلخواھم بودی کھ جای اتاق کوچک تھیرا بغل گرفتم و رفتم تو
 کھ قصھ اش یغصھ داشتم غصھ ا. را بشنوم و نھ حرف زدن و خنده شان راشانیصدا

 یحسام م.نمیرا بب کس چی خواست ھینم دنبالھ دار بود و بغض کرده بودم و دلم
کھ راحت . خودشی خواست خواھرم را ببرد خانھ یم.ردی بگیخواست عروس

 گریکھ د. بوسدی خواھرم را دور از چشم برادر و پدرم محکم منمی من نبگریکھ د.باشد
 خودش و عزا گرفتھ ی خواست خواھرم را ببرد خانھ یم. کندی دارد بغلش منمینب

چرا ! گذارند من راحت باشم؟ی وقت نمچیمو ھ عیچرا خانواده ...بودم کھ چرا
 خواستند خواھرم را ی خودشان بردارند؟چرا می را برای خوبزیاصرار داشتند ھر چ

 تمام بود با خودشان زیکھ خوب بود مھربان و ساکت بود و بھ قول مادرم ھمھ چ
 انجام بدھند دیکھ با یی و کارھاخشی و تاری روز عروسیببرند؟آمده بودند درباره 

 .حرف بزنند
 را کھ یزی بود نگاه کردم و خواستم شروع کنم چمی کھ جلویدی و بھ کاغذ سفدمی کشآه

 دی شاای چھ خواستھ و امدی نادمی کردم یاما ھر چھ فکر م. کرده بود بکشمفیاستاد تکل
 از صورت یطراح.  داشتی ادهیاما چھ فا. خواست بکشمی دانستم و دلم نمیھم م
 پولدارش و دلش ی و بشود عروس عموود کھ قرار بود عروس شدنیکش یدختر

 است و چھ غم ریغم نان ندارد و س. بھ بعد غم نان نداردنی از انکھیخوش باشد بھ ا
 ی پا افتاده اشی و پتی اھمی بزی غم نان و چھ چنی اری فقی آدمھای است برایبزرگ

 بھ ی شبنی دارد در چنتی و اصال چھ اھمرسدی کھ دستشان بھ دھانشان میی آدمھایبرا
 کھ قرار بود سرنوشت دردانھ خواھرم را بھ ی شبنی فکر کنم؟در چنیزی چنیچن

 کھ یاز ھمان وقت. داده بودندشی وقت پیلیخ.اما نھ داده بودند.دستان حسام بدھند
 چھ  و و ھردندی غلتمی گونھ ھای دانھ دانھ رومیاشکھا. اتفاق افتادنیعقدشان کردند ا

 کردم و ھی صدا گری نشد و عاقبت بزندی نرمی اشکھاکھ  ھم فشار دادمی را رومیپلکھا
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ھر چند کھ . جوابش را ندھمامدی کھ اسمم را بھ زبان آورد و دلم ندمی شھال را شنیصدا
 را میتند تند اشکھا. دادهحی بودم کھ او با سکوتش حسام را بر من ترجریاز دستش دلگ

 :جا کھ بودم گفتمپاک کردم و از ھمان
 .یبلھ آج_ 
 :دی متعجب پرسدی اتاق باز شد و شھال داخل شد و مرا کھ ددر
 !؟ی نشستنجایتو چرا ا_ 

 ی دستش گرفت و بھ چشمھای را ندادم کھ آمد کنارم زانو زد و چانھ ام را توجوابش
 :نمدارم نگاه کرد

 ؟ی کردھیگر_ 
 : و سرم را بغل کرد و گفتدی کھ بلھ و خودش فھمیعنی را تکان دادم سرم

 ! آخھ؟ی کردھی گری واسھ چی آجرمی بمیالھ_ 
 بھ می آمد بھ او بگوی و انگار کھ خوشش مدی پرسی دانست و باز می مخودش

 : امختھیخاطرش اشک ر
 .شمی من تنھا میاگھ تو بر_ 
 : اش گرفتھی حرف من خودش ھم گراز
چند تا .ستی حسام کھ دور نیونھ  ھم کھ برم خیتازه وقت. من کھ ھنوز نرفتمیآج_ 
 .مینی ببیای بی تونی میھر وقت خواست. اونورترهابونیخ
 .شتی پامی دوست ندارن من بنایعمو ا...یول...یول_ 
 ی ھم کاریکس. منشی پیای بی تونی میتو ھر وقت بخوا! گفتھ؟نوی ای کزمینھ عز_ 

 .بھ کارت نداره
 در ی فواد جلودمی بھ خودش فشارم داد کھ آرام گرفتم و سرم را کھ بلند کردم دمحکم
 بغل خواھرم ی کند و خجالت زده از نگاھش خودم را توی و ما را نگاه مستادهیاتاق ا

 او درسی خودم حس کردم و خودم را از دی نگاھش را روینیپنھان کردم و سنگ
 :گفتد و یشھال سرم را بوس.  کردم ی مخفشتریب

 .میزنیخب؟آخر شب با ھم درباره ش حرف م.ی نکن خواھرھی گرگھید_ 
 نگاه فواد کھ افتادم صورتم داغ شد و خودم ادی در بستھ و کی و من ماندم و باز رفت

 .ھم
 نکھی ای استاد خواستھ چھ بکشم و فکر کردم برادمی دانستم چرا و از خودم پرسینم

 . را بکشممی خلوت و ھمانجا نقاشاطی حیحالم بھتر شود و ذھنم باز شود بروم تو
 خلوت کھ من و شھال اطی آشپزخانھ و از آنجا ھم بھ حی آمدم و رفتم تورونی اتاق باز

 ی باغچھ ی درخت مو ھم توکی و می کوچک و بزرگ کرده بودیآن را پر از گلدانھا
 . بوددهیمر دادنش نرس کھ ھنوز موقع ثمیکوچکش کاشتھ بود

 خلوت و نشستم اطی حی گوشھ کی پھن کردم نی زمی بود روواری دی را کھ روییپتو
 بھ من پشت کرده و چادر زانی باد و برگری کھ توی دختردنیو مشغول شدم بھ کش

 بود و نگاھش کھ شی کھ جلویظی کھ گم شود پشت مھ غلرفتی بھ سر داشت و ماهیس
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 شدم دنیرا کنار گذاشتم و باز مشغول کش  شھال افتادم و کاغذادیکردم دلم گرفت و باز 
 و نگاه کردن دنی و خوشم آمد از کشدمی کشیتونیو ناخودآگاه باز دو جفت چشم سبز ز

سرم را کھ بلند .ستادهی سرم ای باالی حس کردم کسدمی کششانیبھ آنھا و دست کھ رو
 شی و موھاد بودهی کتان پوشاهی و شلوار سدی سفراھنی پشھیمثل ھم.دمیکردم فواد را د

 خودم را جمع و جور دنشیبا د.  شانھ کرده بودیکوری تابدارش را اهی سیرا موھا
 سرم ی دوباره رومی شانھ ھای سرم سر خورده بود رویشالم را کھ از رو.کردم

 :دمی و خشک و سرد پرسدمیکش
 ؟ی دارکاریھ؟چیچ_ 

 یبعد سرش را بلند کرد کھ برق. نگاه کردمیھای نزد و کنارم نشست و بھ نقاشیحرف
 را کھ پخش شده بودند دور و برم میھای از نگاھش نقاشرانی و حدمی دشی چشمھایتو

 انی مثل جریزی چکی دستم گذاشت و ناگھان یتند تند جمع کردم اما او دستش را رو
 ی دستھایدست سالمم را تو.د و آن را تکان دادیبرق از دستم عبور کرد و بھ قلبم رس

 : آرام گفتیلی گرفت و خشیقو
 ؟ی خوشگلیلی خی دونستیم_ 

 سبز را ی چشمھاری و تصودمی کشرونی از حرفش درھم رفت و دستم را تند بمیاخمھا
 :دیبرداشتم کھ پرس

 ؟یدی کشھی کی چشمانایا_ 
 .دوستم_ 
 : او فکر کرد و گفتو

 .انینا مچقدر بھ نظرم آش_ 
 نامعلوم بھ یقتی از دانستن حقی ناگھانی شان است و ترسھی افتاد استاد ھمساادمی من و

 صورتم بکشد اما سرم ی توجھ بھ حالتم دستش را جلو آورد کھ رویاما او ب.جانم افتاد
 :دی و با افسوس پرسدیدستش را پس کش.دمیرا عقب کش

 ادتھی. از چشم مادر و خواھرمم؟دوری کردی می چقدر با ھم بازمی بچھ بودی وقتادتھی_ 
 و می خوردی بود آب می مادرم کھ رنگشون آبینی چی کاسھ ھای تویواشکی میرفتیم

 حرف ی کلمیدی دی رو مگھی ھر وقت ھمدشی تا چند ماه پادتھی؟یدی خندی میتو ھ
 ...شده کھ ی حاال چمی داشتگھی گفتن بھ ھمدیبرا
 : گفتینی کرد و با لحن اندھگیمکث
 ؟یکنی میکھ ازم دور_ 

 : را کھ جمع کردم و بغل کردم گفتممی ھابرگھ
 .ی دور و برم باشی تو ھادی داداشم خوشش نمیچیھ_ 
  اگھ دوستت داشتھ باشم؟یحت_ 

 کھ آن جملھ را ی شده بودم و رفتھ بودم سمت در کھ برگردم بھ اتاق کوچک تھبلند
 دست نیمرا با ا.گفتھ بود مرا دوست دارد. خشکم زدمی و سرجادمیگفت و شن

داشت نگاھم .ضربان قلبم باال رفت و صورتم داغ شد و آرام بھ طرفش برگشتم!ناقصم؟
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 ی تودمیاز نگاھش گر گرفتم و دو.د کری مست خمار نگاھم میبا آن چشمھا. کردیم
 ی و دستم را رومدی و در را بستم و پشتم را بھ آن کوبی اتاق تھیآشپزخانھ و بعد تو

 نفر مھم کی ی برایعنی نیا.فواد گفتھ بود.گفتھ بود مرا دوست دارد.قلبم گذاشتم
 یعن داند می مست؟چھی جملھ چنی ای داند معنای دختر پانزده سالھ چھ مکیاما .بودم
 خواھم با تو ازدواج کنم کھ ھمدم و ھمراه و ھم ی است کھ عاشقت ھستم و منیاش ا

 می لبھای روی حرف او لبخندی خبر از معنای چھ؟بیعنی داند عشق یچھ م.ینفسم باش
 گونھ ام گذاشتم کھ ھنوز داغ ی قلبم برداشتم و روینشست و بعد دستم را از رو

 را میھمانجا نشستم و برگھ ھا. حرفنی بودم از اردهپر در آو...فواد...دوستم داشت.بود
 کنند ینگاھم م. کنندیرند نگاھم م آن دو چشم سبز دادمی گذاشتم و دنی زمیکنارم رو

 درخشند و فکر کردم چقدر فرق دارند با ی مندی بگویزیو انگار کھ بخواھند چ
 .ردیگی فواد کھ برقشان آدم را میچشمھا
 )٢(بخش
 یھمھ . بودی است عروسشانی عموی گفت خانھ ی مالی مان ھمان کھ نھی ھمسای خانھ
کوچھ شلوغ بود .می خانھ مانده بودی مادرم تو ھا رفتھ بودند تماشا و فقط من وھیھمسا

 .الستی دانستم عروس خواھر نی آمد و میو سر و صدا م
 ی بھ ذھنم نمچی کردم ھی و مانده بودم چھ بکشم و ھر چھ مستادهی ای بوم نقاشیجلو

 کرده لشی کھ تبدی اتاقی را تویمدت. کردیآمد و مغزم انگار قفل کرده باشد کار نم
 قدم زدم و حضور مادر را کھ حس کردم بھ سمتش برگشتم یبودم بھ مثال کارگاه نقاش

 :و با اشاره گفتم
 .یچیھ. مامانستی تو ذھنم نیچیھ_ 

 . کنددای بھ ذھنم راه پیزی چدی شارونی دانم و اشاره کرد بروم بی کھ میعنی زد لبخند
 :گفتم
 . و سر و صداھیعروس. چھ خبرهرونی اون بی دونیشما کھ نم_ 

 : کرداشاره
 . دونمیم_ 
 .ی دونی مزویشما ھم کھ ھمھ چ_ 

 : و آمد بھ سمتمدیخند
 ...تماشا...یبر...تو ھم ...ستین...بد _ 

 : کھ گفتمرونی بدی از اتاق کشمرا
 . ھایتو ھم حوصلھ دار!مامان_ 
 را کھ اطی و بعد در حاطی حیدست بردار نبود و مرا کشاند تو. او دست بردار نبوداما

 کار را ھم با تکان سر و لبخند انجام نی را تماشا کنم و ھمرونیباز کرد اشاره کرد ب
 و بھ مادرم نگاه ستادمی و متعجب ادمی حاج غفور را دی خانھ ی جلوتیجمع.دادم

 :کردم
 !چھ خبره؟!اوه_ 
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 گشتم و او را الی با چشم دنبال نتی آن جمعی را تکان داد و ناخودآگاه توسرش
 کھ تیو باز چشم دوختم بھ جمع! زده بود؟بشیباز کجا غ! دختر کجا بود؟نیپس ا.دمیدن

 مقابل واری کھ بھ دی و چشمم ناگھان افتاد بھ دخترکدی کشی طول میداخل رفتنشان کل
 آمد و خوب کھ یدخترک بھ نظرم آشنا م. کردی مگاه نتی بھ جمعی داده و ھھیخانھ تک

 کند و ی و فقط نگاه مستادهی کھ دورتر االیخود ن. خودش استدمینگاھش کردم فھم
 گوشھ کز کرده بود و کیخواھر عروس بود و . کردمشیمتعجب از کارش تماشا

  اش را ازھی تکدمی ممکن است و دیزی چنیفکر کردم چطور چن! کردیداشت نگاه م
 ی شد چشمھاکی نزدی بودم و وقتستادهی آمد کھ من ای برداشت و بھ سمتواری دیرو
 را کھ پر شده بود از ی کھ پر از اشک شده بودند و آن نگاه مخملدمی را داھشیس

اما او انگار . و ھاج واج فقط نگاھش کردمدمی فھمی را نمشی ناگفتھ کھ معنایاندوھ
 ری را کھ از زشی و چتر موھااھشی سچادر ی تودیچی و باد پدیمرا ند.دیمرا ند
رفت و دل من باز . گرفتی و بھ بازختی زده بودند بھ ھم ررونی بدشی سفیروسر

 گرفتارش شده ام و ی است کھ تازگی دل چھ درددنی لرزنی ادمی و خودم نفھمدیلرز
بھ   با تکان دست مادرنکھی گفتم تا ای نمچی کردم و ھی مانده بودم و نگاه مرانیفقط ح

 بھ مادرم یزی چنکھیبدون ا.ستی نالی از نی داخل رفتھ و اثرتی جمعدمیخودم آمدم و د
 و الیتمام ذھنم پر شده بود از ن. کارگاھم و مشغول شدمی داخل رفتم و رفتم تومیبگو

 و دمی و کشدمی کھ در آن چشمھا گرفتھ بود و تمام شب را کشی و بارانسشی خیچشمھا
 پر از شی کھ باد در چادرش افتاده و چشمھادمی را کشیرتمام شب نقش دخت.دمیکش

 و بعد خستھ دمی کشیتمام مدت م. بودندختھی رشیشانی پی روشیاشک بودند و موھا
 و چشم دوختم بھ آن چشمھا و آن دمی پھن بود دراز کشنی زمی کھ رویی پتویرو

 بار نیاما ا.مد ھم رفتند و خواب بھ سراغم آی رومی گرم شد و پلکھامیاشکھا و چشمھا
 کھ بھ یی قرمز درخشان و لبھای پر از توتھاییبا دستھا. در خواب بھ سراغم آمدالین

 دستش نگھ دارد و بخندد و ی خواست توتھا را توی دلم میخنده باز شده بودند و من ھ
 ھر دمی از خواب پریاما وقت. نگاھش کنم و توتھا را دانھ دانھ بردارم تا تمام نشوندیھ

ر بود  سالھا بعد قرادی کھ شایخواب.ستی خواب چنی منظور از ادمیکردم نفھم چھ فکر
 را بدھد دارم نی ادی خواست نوی مدی کھ شایخواب. خبر بودمی شود و خودم بریتعب

 و ای دل و دنشودی ماهی روز صاحب آن دو چشم سکی بازم و ی و دل مشومیعاشق م
 .نمید
 بلرزد و روز بھ روز ندانستھ یھ. دلم بلرزدی دانستم تا آن روز قرار است ھی نمو

 و آن الی دل بدھم بھ نینطوری دوست داشت من ایلیعاشقتر شوم و انگار خدا خ
 شدیتمام ذھنم پر م. دلم را با خودش ببرد ببرد ببرد تا ناکجاطانی شیدخترک کوچولو

 او شھی است کھ ھمنی کردم فقط بھ خاطر ای مر دانستم چرا و فکی و خودم نمالیاز ن
 ی و نمشدیھرش رد م خواای کوچھ با مادر نی از ای چھ سر کالس و چھ وقتنمیبیرا م

 رقم خورده و او قرار است بشود نفس من و من بشوم نفس او و نی چننی اریدانستم تقد
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 کھ نھ شومیم ی کھ عاشق دختردمی فھمی مدی دانستم و از کجا باینم. شودیکیدلمان 
 !از کجا؟... دانستمی مدیاز کجا با.سال و نھ ماه و نھ روز از او بزرگترم

داشتم ھمانطور . شدمرهی بودم خدهی کھ کشیی غلت زدم و بلند شدم و بھ تابلونی زمیرو
 کھ با دمی برگشتم مادرم را دی شانھ ام نشست و وقتی روی کردم کھ دستینگاھش م

 : را کھ بھ سمتم گرفت بھ تابلو اشاره کردوانی و لستادهی پشت سرم ای چاوانیل
 ...قشنگھ...چقدر_ 
 : گفتمی لبخندمی با ن را از دستش گرفتم ویچا
 .الستین_ 

  نھمفصل
 )١(بخش
 ی کھ گرفتھ و ھیمی کند و فکرش رفتھ سمت تصمی را کھ پختھ آبکش می برنجدارد

 کی کند و دنبال ی او ومادرش زندگشی و پری امی کند کھ برود خانھ یدارد فکر م
 را در ریم پس انداز کند و خرج عمل ایکار خوب ھم بگردد و کار کند تا بتواند پول

 ی کھ دستش گرفتھ برنج را از توی بلندستھ کوچک دی کند و با تابھ یفکر م.اوردیب
 کھ دهی مادر رسی فھمد کی فکر است کھ نمی آبکش و آنقدر توی توزدیریقابلمھ م

 :زندی مشیصدا
 !حواست کجاست دختر؟_ 
مادر تابھ را از . قابلمھ مانده ی ھنوز نصف برنج توندیبی مدی آی بھ خودش کھ مالی نو

 :دی گوی و مردیگیدست او م
خودم .ی خواد کار کنیبرو نم. راست گفتن کھ کار دختر نکردنش بھترایمیوهللا قد_ 

 . کنمیناھارو آماده م
 . آبکشی کند توی می دارد و برنج را خالی قابلمھ را بر مو
 :دی گوی کند و می مشی و تماشاستدی ای ھم مالین

 !مامان_ 
 :دی گوی گذارد و می گاز می شعلھ ی قابلمھ را رومادر

 ھ؟یچ_ 
 :دی گوی آرام مالین

 . گرفتمممویمن تصم_ 
 :پرسدی دارد و با تعجب می لحظھ دست نگھ مکی زدیری روغن را کھ در قابلمھ ممادر

 !؟یمیچھ تصم_ 
 :دی گوی اندازد و آھستھ و خجالت زده می منیی سرش را پاالین

 . کنمی زندگری امی خوام برم خونھ یم...خوام یم_ 
 دستش است و ھاج و واج او ی کند کھ وامانده و قاشق ھنوز توی مادرش را نگاه مو

 :دی گویدختر م. کندیرا نگاه م
 ...فقط شما.میری بگی خوام عروسینم_ 
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 :دی گوی اندازد و می منیی را پاسرش
 . گرفتمیمی چھ تصمنی بگنی زحمت با آقاجون صحبت کنیب_ 
 !الین_ 

 ندیبی کند می نگاھش کھ مالی و ندی آی انگار از تھ چاه مفشی ضعی است کھ صدامادر
 ی کند و مھی خواھد گری داند مادرش حتما می لرزد و خودش میچانھ اش دارد م

 :دیگو
 . خودمو گرفتممیمن تصم.مامان تو رو خدا شروع نکن_ 
 ...ی خوایم...ی خوایآخھ چرا م_ 

 ھدف ی قابلمھ کھ داغ شده و بی کند توی تواند حرف بزند و قاشق را رھا می نمزن
 :دی گوی مستدی ای دوباره می و وقتزندی میدور خودش چرخ

 عمر ھی و ی خودتو بدبخت کنی دستی دستی خوای کھ می کردییآخھ تو چھ خطا_ 
 !؟یپابند اون پسر بش

 :ردیگی بغضش مالین
 . دستمنیبا ا. من کنھری عمر اسھی خواست خودشو ی کرده بود کھ مییاون چھ خطا_ 
 کھ از شودی منطق او نمفی داند مادرش حری دھد و می و دستش را نشان مدی گویم
 کند و در سکوت قاشق را با قاشق ی زن سکوت می گرفتھ و وقتادی آن را رشیام
 فھمد ی مالی بندد نی و درش را مشی توزدیری آورد و برنج را می از قابلمھ در مگرید

 .درست حدس زده
 ...گنینم.گنی میمردم چ_ 

 است و جواب او شیشانی شاھد پرالی و نزندی و با بغض حرف ملرزندی مادر میدستھا
 : دھدیرا محکم م

 یم.نیھم. شوھرم باشمشی خوام پیفقط م. ندارمیمامان من بھ حرف مردم کار_ 
 . سابق بشھریخوام کمکش کنم دوباره ھمون ام

 :دی گوی کند و می آبکش رھا می را کھ در دست گرفتھ تویری کف گمادرش
 ؟ی کنی مکاری قبل نشد چری اون امگھی د؟اگھیاگھ نشد چ_ 

 :دی گوی و مصمم می اما جدسوزدی مشی است و دل دختر براھی بھ نالھ شبشیصدا
 ی اون خونھ می تورونی ببرنمی کھ با کفن از اونجا می تا روزمونمی مششیبازم پ_ 

 .مونم
 : نالدی ممادر

 !الین_ 
 :دی گوی می دختر تندو

  جلب کن خب؟تشویفقط شما با آقاجون حرف بزن و رضا_ 
 تاب آن نگاه ملتمس و نگران الی کند و نی و فقط دخترش را نگاه مدی گوی نمچی ھزن

 است کرده شی باالی طرفش را کھ سقفکی خلوت کھ اطی حی تورودی آورد و میرا نم
آنقدر .شودی کھ تازه شروع کرده و مشغول میی سراغ تابلورودی و میاشکارگاه نق
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 بابات اومد الی نشنودی می کند و فقط وقتی کھ گذشت زمان را فراموش مشودیمشعول م
 ی ماند و فکر می مشی سرجاری کند و مات و متحیدست لرزانش قلم مو را رھا م

 طرف صورتش سوختھ و شانھ کی کھ ری کند و بھ امی کھ افتاده فکر میبھ اتفاقات. کند
ھمھ بھ   کند و بھ شھال و عماد و حاج عمو وی و بھ پدر و مادر فکر مزی اش ننھیو س

 را کھ با آن یدی و امرندی او را بگمی تصمی و انگار کھ بخواھند جلوندی آیذھنش م
 ی فکر مری فقط بھ امالی ذھنش و نی توندی آیم.زنده است در دلش بکشند

 نی اگر پدر قبول کند ھمنکھی کند و ای فکر مری بندد و بھ امی را مشیاچشمھ.کند
 ... اما اگرشی زندگی پرودیم  کند وی را جمع ملشیامروز عصر وسا

  پس؟ییکجا!الین_ 
 آشپزخانھ و از آنجا بھ ھال خانھ و پدر ی تورودیم. آوردی مادر او را بھ خود میصدا
 نشستھ انگار ی کند و مادر جوری نگاه مشی کھ نشستھ و دارد بھ استکان چاندیبیرا م
 :شنودی کند و جواب می سالم مری سر بھ زالین. حرکت کردن نداردی ناگریکھ د

 .نی بشایب_ 
 نکھی گذرد تا ای در سکوت منطوری ھمی کنار مادر و مدتندینشی پدر منی نگاه سنگریز

 : دھدی مانی پدرش بھ آن سکوت پایصدا
  راستھ؟گھی کھ مادرت میزیچ_ 

آھستھ . گرفتھمی کھ در موردش تصمیھمان حرف.دی گوی را مزی داند کدام چی مالین
 :دیگویم

 .بلھ آقاجون_ 
 :پرسدی پدر مو

 ؟ی کارو بکننی ای خوایچرا م_ 
 گھی دینطوریا. شمایھم برا.ری من و امیھم برا. ھمھ مون بھترهی برای طورنیا_ 

 .ارهی حرف در نمی تو خونھ مونده و کسفی دختر عقد کرده تون بالتکلگنیمردم نم
 . باور کنمتونمی اصال نمیکی کھ تو گوشت بھ حرف مردم باشھ رو من نیا_ 

 :ندی نشی مالی نی لبھای روی کمرنگلبخند
 .نیری بگدهی مردمو نادی حرفانیتونی شما و مادر کھ نمیول.درستھ آقاجون_ 

 : پرسدی می و جدشودی جا بھ جا می کمپدر
 ؟یشی نممونی پشیمطمئن_ 

 : دھدی قرص و محکم جواب مالین
 .بلھ آقاجون مطمئنم_ 
 تی خدا رو عذاب نده و اذی و خودت و اون بنده ری گم طالقتو بگی من ھنوز میول_ 

 .نکن
 :دی گوی محکمتر از قبل مالین

 .دارمی دست بر نمری از امرهی و مادی تا نفسم ھست و مگمیمنم م_ 
 : پرسدی مپدر
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 ؟ی بھ عاقبتش فکر کردیعنی_ 
 : دھدی جواب مالی نو

 .بلھ آقاجون_ 
 : پرسدی مپدر
 ی ھم حق نداری بشمونی اگھ پشی حت؟ی راه برگشت ندارگھی دی اگھ بری دونیم_ 

 .یبرگرد
 : دھدی جواب منانی باز دختر با اطمو

 .شمی نممونیمن پش_ 
 : نالدی ممادر

 ؟ی کھ بپوشیاری کجا م؟ازی خوری میاریآخھ مادر از کجا م_ 
 :دی گوی کند و با بغض و غرور می سرش را بلند مالین

شما منو با نون و ماست و اشکنھ . بزرگ شدمی کارگرم با فقر و ندارھیمن دختر _ 
 ستمی دختر لوس نازپرورده نھیمن . قناعت کنم و تالش کنمنی دادادیبھم .نیبزرگ کرد

 باعث تونھی نمیچیھ.مثل فوالد سختم. زود جا بزنمادی بشی برام پی کم ناراحتھیھ تا ک
 ھم با افتخار شھیھم. دختر شما و آقاجونم کھ کارگرهیاوود دالین.المیمن ن.شکستنم بشھ
 می گرفتم تو زندگادی ھستم کھ یمن دختر. کارگر ساده ستھیگفتم پدرم 

 نزنم تا می گرسنھ باشم دم از گرسنگی وقتی حتنی دادادیمادرجون شما بھم .بجنگم
 غن و روازی با ھمون زردچوبھ و پی گرفتم وقت ندارادی.شوھرم شرمنده نشھ

 حرف مرد نی گفتی شما مادمھیآقاجون .نی بارم آوردینطوری و شماھا انمیمن ا.بسازم
ون بھم مامان خودت. باشھیکی گرفتم حرفم ادی ازتون ی ولستمی مرد ننکھی و من با اھیکی

 شی آسمونی شوھرش غذای خونھ ری کھ نون و پنھی زن واقعی اون زننیگفت
 کنم جلومو یپس خواھش م. و پشت شوھرششھ بساز بادی زن بانیخودتون گفت.باشھ

 ھی مرد بلکھ مثل ھی شما نھ مثل یالی ننیبذار. منم پشت شوھرم باشمنی و بذارنیرینگ
 .سھی مشکالتش وای ھمھ یزن جلو

 . اندازدی منیی و پدر سرش را پادی گوی مالین.زدیری و مادر اشک مدی گوی مالین
 می گفتی علای ی ھر وقت بھ کسنی گفتیآقاجون شما خودتون بھ من و شھال و عماد م_ 

 ی علای ریمن بھ ام. اگھ برامون سخت و طاقت فرسا بودی حتمیتا آخرش باھاش باش
 . داره تنھاش بذارماجی کھ بھم احتی درست وقتنی کنم ازم نخوایپس خواھش م.گفتم

 :دی گوی و پدر آرام بھ مادر مشودی ساکت مزندی را کھ مشی حرفھاالین
 کھی رو کھ گفتم بذار تو صندوقچھ کوچی حساب پس اندازیاون دفترچھ !فرخنده_ 

 ؟یاریبرام م
 و ی اتاق کوچک تھی تورودی و مشودی کند و بلند می خانم بھ شوھرش نگاه مفرخنده

پدر .دھدی را کھ دستش گرفتھ بھ شوھرش می گردد دفترچھ ای دوباره بر میقتو
 کند ی و دختر با تعجب نگاه مالی نی جلوردیگی اندازد و آن را می بھ دفترچھ مینگاھ
 : پرسدیو م
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 ! آقاجون؟ھی چنیا_ 
 : دھدی پدر جواب مو

کمھ .شھی الزمت می بری خوایحاال کھ م. ت جمع کردمھیزی جھی کھ براھی پولنیا_ 
 . خورهیبھ دردت م...یول
 ... آقاجونیول_ 

 :الی ناهی دوزد بھ چشمان سی چشم مپدر
بھ .ی نداری راه برگشتی شدمونی روز پشھی ھم باشھ اگھ ادتیو .مال خودتھ .ببرش_ 

 .یای برونی از اون خونھ بدی با کفن سفدیقول خودت با
 :کشدی و مادر پنجھ بھ صورتش مدی گوی مپدر
 ! رحمانیوا_ 
 : کندی زمزمھ مالی نو

 . آقاجوندمیفھم_ 
 :دی گوی و شرمنده مشودی بلند مو

 . کھ ناراحتتون کردمدیببخش_ 
 ی مفشی کی و دفترچھ را توی اتاق کوچک تھی تورودی مالی و ندی گوی نمچی ھپدر

 شوھرش ی رفتن بھ خانھ ی خودش را برادی بانکھیفکر ا. فکری تورودیگذارد و م
 .آماده کند

 و تا زندی و لبخند مرودی کند دلش ضعف می فکر مری در کنار امی کھ بھ زندگنی ھمو
 نی کند و ھمی رفتن آماده می کند و خودش را برایعصر بشود سر خودش را گرم م
 شی لباسھایچمدان نقره ا. کندی دھندچادر سرش میکھ عقربھ ھا ساعت سھ را نشان م

 ی کند توی را رھا مشی اندازد و صدایم  شانھ اشی را روفشی دارد و کیرا بر م
 : کوچک خانھیفضا

 .من آماده م کھ برم_ 
 داند اخمش بھ ی نمالی و بعد پدر و عماد کھ اخم دارد و ندی آی مادر مشی با صداکھ

 کند و پدر ساکت و ی مھیمادر گر. شدهشی باز سر شھال با حسام دعواایخاطر اوست 
 نی ماشی کھ ببرد توردیگی کند و عماد چمدانش را از دستش میآرام فقط نگاھش م

 را ی تواند و فقط قرآنی لبخند بزند و نمشانیتا  ھر سھی خواھد بھ روی مالین.بگذارد
 بوسد و دست یبعد مادرش را م.شودی آن رد مری بوسد و از زی گرفتھ اند مشیکھ برا

 و رونی برودی و ماطی سمت در حرودیم. شودی مدهی بر سرش کشیتپدرش را و دس
کھ .ردی اش نگھی کند کھ گری دست سالمش را مشت مندیبیعماد را کھ منتظر خودش م

 . استی حاال دلتنگ نشود و نشان دھد قونیاز ھم
 !الین_ 

 بوسد ی کند و می و او مادرش را بغل مزندی مشی را روشن کرده صدانی کھ ماشعماد
 شی و پلکھاشودی منی سوار ماشرودیم. کھ عالمت آژانس را داردنی سمت ماشرودیو م
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 و شوندی و اشکھا پشت پلکھا جمع مزندی نرشی ھم کھ اشکھای دھد رویرا فشار م
  چقدر سخت است  فھمدی مالی فتد نی راه منی کھ ماشنیھم
 پر است شی و برادهیس کش کرده و نفی را ترک کند کھ سالھا در آن زندگی خانھ اآدم

 کی شروع یچقدر سخت است آدم برا.خاطره و باز ھم خاطره.خاطره.از خاطره
 دل از ھر چھ بھ آن تعلق خاطر داشتھ بکند و برود دنبال سرنوشت دی جدیزندگ

 ی برای شود اما برنگردد و حتگ دلش تنی وقت رفتن ھنھای اینامعلومش و با ھمھ 
 باشد و از ی قودی داند کھ بای مالیاما ن.ندازدی نی لحظھ پشت سرش را نگاھکی

 .خودش مطمئن است
 )٢(بخش

 کند کھ قبل از آن حادثھ ی تمامش را نگاه ممھی نی نقاشی و تابلوستادهی کارگاھش ایتو
 ی خواھد وقتی خواھد آن را تمام کند و دلش می کند دلش می و حس مدی کشیداشت م

 شی کھ پالت و قلم موھانی اش کند اما ھمھی ھدالی بکشد و بھ نگری دیکیتمامش کرد 
 بکشد و با یزی تواند چی کند نمی و حس مزدیری دارد فکرش بھ ھم میرا بر م

 ی کند کھ می و پالت را ھم پرت مواری کند سمت دی تمام قلمھا را پرت متیعصبان
 ی را جمع مشیپاھا. نی زمی روندی نشی دھد و خودش می و صدا مواریخورد بھ د

 ا و بنی زمی کھ کنارش افتاده روشی دوزد بھ کاردک نقاشی شکمش و چشم میکند تو
 زدی دھد و باعث شده اعصابش بھ ھم بری عذابش میحس ناتوان.زندیدست آن را پس م

 ندی حال ببنی کھ او را در استی کند چقدر خوب شد مادرش نیو با خودش فکر م
 ھی کھ گری چند وقتنیمثل تمام ا.خورد ی گرفت و باز غصھ می اش مھیوگرنھ باز گر

 .کرده و غصھ خورده بود
 تا او را در آن شودیبلند م. کند مادرش برگشتھی فکر مشنودی در را کھ میصدا

 و در اتاق دی آی مرونی کرده بشی کھ کارگاه نقاشی و از اتاقشودیبلند م.ندی نبتیوضع
 ی در کارگاه را قفل معی کند سری خانھ را پر می کھ فضاالی نی بندد و صدایرا کھ م

 .ندیکند کھ نامزدش آنجا را نب
 

 .من اومدم.سالم_ 
 شودی کند کھ چمدان بھ دست داخل می نگاه مالی و بھ نستدی ای ھال می ھمانجا توریام

 : کندیو سالم م
 . جانریسالم ام_ 
 دی آی م جلوالی کند کھ نی دھد و باز بھ چمدان نگاه می جواب فقط سرش را تکان مدر

 بوسد انگار متوجھ نگاه او ی را کھ مری امیشانی گذارد و پی منی را زملشیو وسا
 :دی گوی کھ مشودیم

 .ی کنی باور نمی خبر خوب برات دارم کھ مطمئنم بشنوھی_ 
 ی مالی ندی کند شای دوزد و فکر می و نگاه پرسشگرش را بھ او مزندی نمی حرفریام

 :دی گوی کند اما نامزدش می خداحافظنجایخواھد برود مسافرت و آمده ا
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 . جونرهی تو و منشیپ. بمونمنجایاومدم کھ ا_ 
 ینم.انگار کھ از درک و فھمش عاجز باشد. کندی و فقط نگاھش مشنودی را محرفش

 کند دی کند کھ شای فکر می کند و ھی چھ؟فکر میعنی بمونم نجایتواند بفھمد اومدم کھ ا
 گوشش مشکل ای فھمد و ی را نمالی کرده کھ حرف ندای پیبی مغزش عایذھن شده و 

 : خوردی صورتش تکان می جلوکھ الیدست ن.دهی کرده و درست نشندایپ
 چرا خشکت زده؟!ریام!ریام_ 

 : پرسدی و مردی گی نامزدش را می شانھ کی دی آی مخودش
 ؟ی گفتیچ...بگو...گھی بار دھی...الین_ 

 دوزد تا حرفش را بشنود ی منتظر چشم بھ دھانش مری کند و امی را باز مشی لبھاالین
 خانم حواس ھر رهی درست بوده کھ با ورود مندهی کھ شنیزیو بفھمد و مطمئن شود چ

 ی و بزندی لبخند مشی بھ روندیبی را مالی و تا نشودی سمت او کھ داخل مرودی مشانیدو
 .شودی با عروسش می مشغول رو بوسرش پسی زده رتیتوجھ بھ نگاه ح

 با خبر است الی نمی فھمد مادرش از تصمی مشانی کند و از اشاره ھای نگاھشان مریام
 : پرسدی و مدی آی دھد او آرام جلو می را دست دختر میدی خانم کلرهیو بعد کھ من

  چھ خبره؟نجای انی بگشھیم_ 
 : کشدی و دنبال خودش مردی گی دست او را مالین

 .مینی اتاقمونو ببمی برایب_ 
 : پرسدی و متعجب مستدی ای مری اماما
 !اتاقمون؟_ 

 نی داند سابق بر ای مری کھ امی را در قفل اتاقدی دھد و کلی جوابش را نمالین
 کندی چرخاند و بازش می مادرش آن را بستھ نگھ داشتھ می مدتیمھمانخانھ بوده و برا

 .رودی قدم عقب مکیو ناگھان 
اتاق . ماندی مات و مبھوت مندیبی کھ مقابلش می اتاقدنی و با دشودی بھ او ملحق مریام

 کھ از آباژور یپر است از نور سبز. مختلفی سبز با درجھ ھایپر است از رنگھا
 شی روی سبزی و تخت دو نفره را کھ رو تختشودی کنار تخت پخش می عسلیرو
 . اتاقی پنجره ھای شده دهی کشیا کرده با پرده ھکرنگی شده را کامال دهیکش
 کار را نی کند کھ او ھم ھمی نگاه مالی و بھ نردیگی نگاھش را از آن اتاق سبز مریام
 ی و مرودی بھ سمتش مالین. گردندی خانم بر مرهی کند و ھر دو ھمزمان بھ سمت منیم

 :دیگو
 ...یواسھ چ...ی آخھ واسھ چھی چھ کارنی جون ارهیمن_ 
 : کندی خانم اشاره مرهی منو

اون ...نکھیا...قبل از...شیوقت پ...یلیخ...از ...نارویا...منکرد...یکار...من_ 
داده ...پس انداز داشتم... مقدارھی...داده بودم...سفارش...فتھی بریام...واسھ...اتفاق
تا ... روزھی...کردنش...آماده...بعدش ھم...دوختم...خودم...پرده ھا رو ھم...بودم

 ...بفھمھ...کھ...نبود... ھمریام.دیطول نکش...شتریب...عصرھم 
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 :پرسدی مالین
 ؟ی ما آماده کنی اتاقو برانی کھ ای پس اندازتو خرج کردی ھمھ یعنی_ 
 :دی گوی می و عصبختھی و بھ ھم رردیگی مواری دستش را بھ دری امو

 ؟یدی بھ من نشون منویچرا حاال ا...چرا مامان...چرا_ 
 : کندی نگاھش می خانم جدرهیمن
 ...اتاق...نی ایتو...قراره...الیتو و ن...از امروز...چون_ 
 :دی گوی گذارد او حرفش را ادامھ دھد و تند می نمریام
 !مامان_ 
 :دی گوی خانم مرهی منیول
 .باشھ...کنارت...حق داره...و ...اون زنتھ_ 
 . بدبخت کنھنی از اشتری خوام اون خودشو بی من نمیول_ 
 :پردی حرفش می توالی و ندی گوی مریام
 . ھم خوشبختمیلی گفتھ من بدبختم؟من خیک_ 
 : چرخدی بھ طرف او مریام

 ی کم عقلتو بھ کار بنداز تو مھی!؟یگی می داری چی فھمی مچی ھالی نالی نالین_ 
 ...یخوا
 : کندی حرف او را قطع مالی ناما
 . کنمی خوام با شوھرم زندگیمن م_ 
 !الین_ 

 :دھدی جوابش را مدختر
 با انی خودمو گرفتم و خانواده م ھم از جرمیچون من تصم. خود صداتو بلند نکنیب_ 

 پدرمم نتونست نظرمو یحت. کرددمییقبلش ھم با مادرت حرف زدم و اونم تا.خبرن
حاال ھم .ذارمی تنھات نمرممیمن بھت گفتم بم.ی خود داری جاگھیبرگردونھ تو کھ د

 . باشمشتی پشھی ھمیاومدم برا
 :دی گوی متی با عصبانریام
 ؟ی خودتو بدبخت کنی دستی دستی خوایم.ی اوونھی دختر دیتو احمق_ 
 :  اتاقی تورودی دارد و می چمدانش را بر مالی ناما
 ی خودمو بدبخت میعنی کنم ی کھ دوستش دارم بخوام زندگی با شوھرم با مردنکھیا_ 

 کنم؟
 دختر لجباز نی خواھد بھ ایم. بنددی اتاق و در را پشت سرش می رود توی مریام

 منصرفش مشی خواھد از تصمیم.ستی نی و بازی شوخی کند زندگیسرتق حال
 نی شود و ھممانی روز پشکی خودش کند و او ری را اسالی ننکھی ترسد از ایم.کند

 :عذابش بدھد
 .ی بردی االن بانیھم_ 

 : آوردی را در مشی مانتوالین
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 !کجا برم؟!برم؟_ 
 : دھدی جواب مریام
 . خونھ تونی برگرددیبا_ 

 نی راه راه تنش است و شلوار جیتاپ قرمز و صورت. چمدانشی روشودی خم مالین
 : خواھد ھمان لحظھ لمسش کندی دلش مریام.رنگ و رو رفتھ اش

در . کھ زدم بمونمی بابام چون بھش قول دادم سر حرفی تونم برگردم خونھ یمن نم_ 
 . رفتن ندارمی برای اگھی دی و جاجاستنی من ھمیضمن خونھ 

 کند کھ ی تخت و بھ حرکاتش نگاه می روندی نشیم.شودی او نمفی داند حری مریام
 کنارش دی آی کند و می دارد و آن رابغل می را از چمدان بر میدی کش باف سفوریپل
 :ندی نشیم

 ی ولارهی ملموی وسایفردا ھم عماد باق.ی چھ نخوای مونم چھ تو بخوای منجایمن ا_ 
منم . باشنجایاز امشب تو ا. ندارهی اشکالمی اتاق با ھم باشھی ی تو سختھ تویاگھ برا

 رهی تو ھم واسھ منیمیتخت قد. بخوابمنی زمی خوابم چون عادت دارم روی ھال میتو
 . نشھتیذ بھ بعد کمرش انیجون کھ از ا

 : دھدی و دختر ادامھ مالی نی از حرفھاردیگی دلش مریام
 . باشھ تا بعدنجایچمدونم ا. جون کمک کنمرهیخب من برم بھ من_ 
 سمت رودی کھ منی کھ برود و ھمشودی و بلند مگذاردی او می شانھ ی دستش را روبعد
 خواھد کنارش ی خواھد او برود و دلش می کند و دلش نمی رفتنش را تماشا مریام.در

 :زندی مشی آورد و صدایباالخره ھم طاقت نم.باشد 
 !الین _
 : کندی گردد و نگاھش می بر مالین

 ؟یبمون...شھیم_ 
 و دختر کھ بھ سمتش رودی ضعف مشی براری و دل امالی نی لبھای روندی نشی ملبخند

 با الی کند و نی کشد سمت خودش و بغلش می و او را مردیگی دستش را مدی آیم
 :دی گوی مطنتیش
 م؟ی حاال چند چند شدرخانی امیبازم باخت_ 

 کند ی بوسد و فکر می را مالی نی و موھاندینشی مری امی لبھای لبخند روناخودآگاه
 . ممکن استری غشی دختر برانی بدون ایزندگ
  دھمفصل
 )١(بخش
 . دیزمان گذشت و چرخ. گذشتزمان
 ی خو کردم و بھ نبودن شھال عادت کردم و بھ چشمھایی و من بھ تنھادی و چرخدیچرخ

 عادت کردم نھای ایبھ ھمھ . عمادی فواد و غر زدنھاگاهی گاه و بیسبز استاد و نگاھھا
 خواھر ی برایو تابستانم پر شد از عادت کردن و خو گرفتن و پر شد از دلتنگ

 و ھر وقت بھانھ اش دمی دی شوھر کمتر او را می  رفتھ بود خانھیبزرگترم کھ از وقت
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 روز خودم ھی گفت ی ھم مشھی کرد و ھمی را بھانھ مادی گرفتم مادر کار زیرا م
 دانستم ی شد ورد زبانش و نمبرمتی روز خودم مھی ی جملھ نی و ابردی و نمبرمتیم
 . را ندارددنمی است کھ شوھرش حسام چشم دنی خواھرم بھ خاطر ادنیند
 دختر معلول نی از مردم بشنود ادی آی خواھرزنش باشم و عارش مدی آی عارش مکھ

 ی روزکی دارد دی است کھ کارمند بانک است و امی حسام داوودیخواھرزن آقا
 . مندنی کند از دی شود و شھال را منع مسییر
 دانست و ی دانستم قرار است از خواھرم دورم کنند و دلم را بسوزانند و مادر مینم
 گفت ی دانست و نمی کرد و عماد می سکوت منیی دانست و با سر پایپدر م. گفتینم

 حرصش را بھ خاطر کار حسام ینطوری و ازدی غر میزی بھ خاطر ھر چشیو بھ جا
 . کردی میخال
 در ی چقدر سخت است و باعث چھ اتفاقاتیی دانستند تنھاینم. دانستندی کدام نمچی ھاما

 .شودیآدم م
 . مھربانشی نگاھھای تنگ شده بود برادلم
 . کھ گرما داشتندکشی باری و پنجھ ھادی سفی دستھایبرا
 ادمی و ختمیری منی زمی را رومی لباسھای وقتشی غر زدنھای تنگ شده بود برادلم

 . کردی جمع ممی جمعشان کنم و او ھمھ را برارفتیم
 ری دل سکی آشپزخانھ و ی تومینی با ھم بنشگری بار دکی نکھی ای تنگ شده بود برادلم

 من ی کند و من بخندم و ھی او شوخی عالمھ ماست و ھکی با می چرب بخورگیتھ د
 . برود و مادر تشر بزند و ساکتمان کندسھی و او راورمیادا در ب

 بکشد و می موھای خودش را روی شانھ گری بار دکی نکھی ای تنگ شده بود برادلم
 . عاقبت کار خودش را کردیی و تنھاھای دلتنگنیھم

 خواھرم کھ ی خبر بروم سمت خانھ ی خودش را کرد و باعث شد لباس بپوشم و بکار
 . دانستم کجاستیچند تا کوچھ باالتر بود و م

 بار آن را نشانم داده بود و راھش را حفظ کرده بودم کی ی خودش قبل از عروسچون
دور از چشم مادر و پدر و عماد کھ آن روز .رفتم. برومدی بای دانستم کدام طرفیو م

 بود آن روز کھ مثل یو چھ روز. رفتھ بودندی کاری کدام خانھ نبودند و ھر کدام پچیھ
   تابستانی روزھایھمھ 
 کھ چادرم رفتمی راه می آمد و طوری بود و گرم و آفتابش در نظرم دلچسب میآفتاب

 کردم ی کارم و فکر منی آمد از ای ھوا تکان بخورد و پرواز کند و خوشم میتو
 و چادر او رفتیردم کھ کنارم راه م کی ام نگاه مھی بھ سای دھم و ھیبزرگتر نشان م

 . کردیھم پرواز م
 ی کوچکیانگار کھ دختر بچھ .رفتمی راه مابانھای جدول خی روی بودم و گاھخوش
سھ ...نھ دو بار... بارکینھ .دمی کشقی نفس عمدمی رسیرفتم و رفتم و باالخره وقت.بودم

 ی دانست چقدر ذوق زده بودم کھ میبار تا بھ قول استاد رسام آرام شوم و فقط خدا م
 ی را بستم تا وقتمی کھ چشمھادنشی دی داشتم برایشوق  و چھنمیخواستم خواھرم را بب
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 را می باز شدن در کھ آمد و چشمھای او باز شوند اما صدای کنم بھ رویآنھا را باز م
 : من گفتدنی کھ با ددمی خودم دی شھال جلویکھ باز کردم فواد را بھ جا

 .مسال_ 
 انتظار نداشتن باعث شد ھول بشوم و نتوانم حرف نی را نداشتم و ھمدنشی دانتظار

 :بزنم و فقط سرم را تکان بدھم و او جرات کند بپرسد
 ؟ینی شھال رو ببیاومد_ 
 ی ماندم کھ صدامیاما داخل نرفتم و ھمانجا سر جا. سرم را تکان دادم کھ کنار رفتباز

 :دمی آرامش را شنیخنده 
  دختر عمو؟ی شدی تا حاال خجالتی کاز_ 

 در من بھ وجود یبی از خنده اش داغ شد و از دخترعمو گفتنش کھ حس غرمی ھاگونھ
 بار ھم گفتھ کی و ستادهی اتی کھ جلوی پسرتی گفت پسر عموی کھ میحس.آورد

 .دوستت دارد نامحرم است
 وقتھا باعث عاشق یلی پسر عمو و دختر عمو بودن خودش خنی دانستم ای من چھ ماما

  دانستم؟ی مدی دانستم و اصال از کجا بایمن چھ م.شودیشدن آدمھا م
 : داد تا داخل شومراه
 .بفرما داخل_ 
 نی از اختی دلم فروری تویزی گذاشتم و در پشت سرم بستھ شد و چاطی حی را تومیپا

 ستی چلشی دانستم دلی فرار از دستش کھ خودم ھم نمی و برامیتنھا بودن با پسرعمو
 بود و اصال کیی حاج عمو غفور فقط موزای خانھ اطی کھ مثل حاطی و از حدمیدو

 ی باال و ناگھان خوردم بھ کسدمی دوی تندخواب بھاریباغچھ نداشت گذشتم و از پلھ ھا
 بود ستادهی امی افتادن چشمم افتاد بھ خواھرم کھ جلونیو تعادلم را از دست دادم و در ح

 . افتادم فکر کردم کھ فرق کردهیو ھمانطور کھ داشتم م
 ھم برداشتھ شی ابروھاری چاق شده و زی من بود و کمشی کھ پی فرق کرده با زمانیکل

 ی نفر آدم مکی چھ طور دمی دارد و ھر چھ فکر کردم نفھمشیشده و چھره اش ھم آرا
 . کندریی ھمھ تغنی ماه اکیتواند در عرض 

 و تنم ھم داغ ختی مرا از پشت بغل کرد و باز دلم ری شھال ناگھان کسغی جی صدابا
 :دمی گوشم شنری فواد را زیشد و صدا

 !یفتی بود بکینزد!حواست کجاست دختر؟_ 
 کھ توانستم تعادلم را حفظ کنم از بغلش نی داغ شدند و ھممی بند آمد و گونھ ھانفسم

 کار ای من است دنی لبخندش از دمدی و نفھمزندی شھال لبخند مدمی آمدم و درونیب
 حضور پسر عمو را فراموش کردم و شھال کھ دمی کھ او را دوباره دنیاما من ھم.فواد

 سر و صورتش را غرق بوسھ صانھیبغلش و حر ی تودمیخندان آغوش باز کرد پر
 ی و غصھ نخورد و او ھندی را گرفتم کھ نبمی اشکھایکردم و بغضم را خوردم و جلو

 چشم دوختن بھ در چھ نی دانستم ای کرد و نمی نگاه ماطی بھ در حی و ھدی خندیم
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 و ذاشت او را ببوسم کھ نگشتری خواست بی دلم می مھم نبود و ھمی دارد و براییمعنا
 :گفت

 .نمی داخل ببمی برایب.یخفھ م کرد. دختر مھلت بدهگھیبسھ د_ 
 ی فکر کردم عجب خانھ ا خانھ کھ دھانم باز ماند وی دست مرا گرفت و کشاندم توو

 نی سنگی و پرده ھای آبیوارھایبا آن د. کندی می خانھ کھ شھال در آن زندگنیاست ا
 لحظھ بھ کی و مبلمان قرمز و در دلم متی گرانقی قرمز شرابھ دار و فرشھایسلطنت

 متی و گران قکی شلی بزرگ و وسای خانھ تم دانسیچھ م.حال خواھرم غبطھ خوردم
 . کندیآدم را خوشبخت نم

 نھای ادمی دانستم و فقط بعدھا کھ بزرگ شدم و عاشق شدم فھمیبچھ بودم و نم. بودمبچھ
 پوشاند کھ یھمھ حفظ ظاھر است و ھر چھ ھم قشنگ باشد باز آن باطن زشت را نم

 . کندی ھم مشی عاقبت رسواچیھ
 نگاھش خودم را ینی سنگری نشست و زمی آنجا نشستم کھ فواد ھم رو بھ روییبای زمحو

 یزی چمی آشپزخانھ برای کھ شھال رفت تونی اندختم و ھمنییجمع کردم و سرم را پا
 : پسر عمو تنم را لرزاندی باز صدااوردیب

 اد؟ی خوشت منجایاز ا_ 
 : نگاه کنم گفتمشی آنکھ بھ چشمھای را بلند کردم اما بسرم

 .یلیخ.آره_ 
 ؟ی کنی زندگیی جانی ھمچھی یدوست دار_ 

 نیی ام کھ لبخند زد و سرش را پادهی نگاھش کردم کھ بفھمد منظورش را نفھمگنگ
 گری دیزھای سرش و داشتم بھ چی تویانداخت و باز خبر نداشتم از فکرھا و نقشھ ھا

 شد شیدای پینی سکی کھ شھال با میھای در نقاشیی جانی چنکی دنیبھ کش. کردمیفکر م
 را ی خوری دار بستنھی پای ظرف بلورودش گذاشت خزی می را روینی کھ سنیو ھم

از .می زعفرانی دانست عاشق بستنیم. دوست دارمی دانست چقدر بستنیم.بھ دستم داد
 کند تمی اذنکھی ای بخرد و او برامی کردم برای بھ عماد التماس می کھ کلھایھمان بستن

 از لمھ عاکی رفت یم.رفتی مادمی ی و عاقبت ھم وقتزدی مدنی خودش را بھ نشنیھ
 مادر را در ی گرفت و صدای ممی پر از گالب و پستھ برای زرد زعفرانیھایآن بستن

 ؟ی ولخرجنقدریچھ خبره ؟آخھ پسرجون تو چرا ا: آورد کھیم
 کنم و فی خواھد بخورم و کی گذاشت من تا دلم می او گوشش بدھکار نبود و ماما

 ی می تو چقدر خوشمزه خوردن گفتی می کرد و ھی مفیخودش ھم از خوردنم ک
 .یخور

 می نگاه کردم و بھ شھال کھ کنارم نشست و ظرف خودش را برداشت و نی بستنبھ
 برداشتھ و مشغول شده بود و ی ظرف بستنکی ھم بھ فواد انداختم کھ او ھم ینگاھ
 شی روی خالل شده ی را برداشتم و بھ پستھ ھایبستن. انداختی بھ من می نگاھیگاھ

 و ینیری دھانم گذاشتم شی آن را کھ توق قاشنینگاه کردم و من ھم مشغول شدم و اول
 کھ ی خوردن بعد از مدتھا کنار زنی داشت بستنی بھ دلم نشست و چھ لذتشیسرد
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 حرف ی و کلمی و لذت بردمیخورد. گفت دوستم داردی کھ مییخواھرم بود و پسرعمو
 اخل شده و آن کھ داخل شده حسام است و فقط دی کھ کسمی و خبر نداشتمیدی و خندمیزد
 و شھال میدی او را دمیسرمان را کھ چرخاند.میدی در سالن را شنی کھ صدامیدی فھمیوقت

 . گفت و بلند شد و فواد ھمی واکیناگھان ھول و دستپاچھ 
 :دی در جواب سالم شھال پرسدی را کھ دی بستنی جلو آمد و ظرفھاحسام

 ن؟ی گرفتیچھ خبره؟مھمون_ 
 : بھ من نگاه کردو

 ؟ی کنی مکاری چنجایتو ا_ 
 : گفتممظلومانھ

 .نمی ببمویاومدم آج_ 
 : گفتظی غبا

  بھت گفتھ؟یک. خودیب_ 
 نیی زده بھ خواھرم نگاه کردم کھ سرش را پارتی رفتارش غصھ ام گرفت و حاز

 :دی و پرسستادی اشیحسام جلو.انداخت
 ؟ی راه دادنجای چرا انویا_ 
 ...خواھرمھ...خوا...خب...خ...خ_ 

 و شھال دستش را دیچی فضا پی تویلی سی دھان شھال بود کھ صدای حرف توھنوز
 : گونھ اش گذاشت و فواد گفتیرو
 !داداش_ 
 : را خطاب بھ او بلند کردشی آنکھ نگاھش کند صدای حسام بو

 ھرھر و کرکر راه ینی گذاشتم؟کھ بشنجای ای بخارو واسھ چی بیپس تو.حرف نزن_ 
  شاپھ؟ی کافنجای ا؟مگھی کوفت کنی و بستنیبنداز
 : لرزان گفتمی انداخت و من بغض کردم و با صداری سر بھ زفواد

 ؟ی زدمویچرا آج_ 
 در شیاز ترس عقب رفتم و با ترس و التماس بھ فواد نگاه کردم کھ ابروھا. سمتمآمد

 .بود بود و دستش را مشت کرده نییھم رفتھ و سرش پا
 .زنمی خودتو ھم می بموننجای انی از اشتریاگھ ب_ 
 ی و زل زدم توزندی برمی ام گرفت از طرز حرف زدنش اما نگذاشتم اشکھاھیگر

 : کھ دستش را بھ سمت در گرفتشیشی میچشمھا
 .ی ھرای_ 
 ...حسام_ 

 :دی با بغض گفت و شوھرش سرش داد کششھال
حاال ھر . خونھی راه بدنوی ایصد بار گفتم اجازه ندار. خودتھریتقص.حرف نباشھ_ 
 کھ سر خود مھمون رسمیبذار سروقتش خودم حسابتو م. خواد باشھی ھم کھ میک

 .یدعوت کرد
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 : اما گفتمدی لرزمیصدا
 .من خودم اومدم شھال دعوتم نکرد_ 
 .یتو غلط کرد_ 
 دمی نتوانستم بمانم و دوگری گرفت و دشتری حرفش دلم گرفت و از رفتارش دلم باز

 کوچھ و یخودم را انداختم تو. سمت دردمی و دواطی حیسمت در سالن و رفتم تو
 می چشمھای شده بودند جلوی و پرده اختندیری تند تند ممیاشکھا.دمی دوزانیاشکر.دمیدو

 .دمیدی را نمزی چچیو ھ
 )٢(بخش

 ی را کھ فروشنده نشان میی بودم و داشتم پاستلھای فروشری لوازم التحری مغازه یتو
 : کردمیداد نگاه م

 .تازه برامون آوردن. ھستننای از بھترنایا_ 
 : لبخند گفتمبا

 .ممنون. خوبھنایھم.باشھ_ 
 خوب بود و یلیکارش خ. بھ او بدھمزهی بخرم و بھ عنوان جاالی نی خواستم برایم
 نید و با سارا مت کالس از ھمھ بھتر بویبا آن سن کمش تو. نکنمقشی آمد تشوی مفمیح

 از دانشگاه شتری بود ومعتقد بود در آموزشگاه بی نقاشی رشتھ یکھ خودش دانشجو
 و رقابت دوستانھ کشی نزدقیبود دوست و رف گر چھ شده. کردی رقابت مردیگی مادی

 بھ خاطر نھای ای دانستم ھمھ ی من میول. انداختھ بودرتیشان ھمھ را بھ ح
 چشم نظر اهی سی زهی مزهی ریاقت آن دخترکوچولو بودن و صدشی آالیب.الستین

 را بارھا بھ زبان نیخودش ا. اش کرده بودفتھیسارا را بھ خودش جلب کرده و او را ش
 نداشتم و نی از سارا متیھر چند خودم ھم دست کم. شده بودنمی و باعث تحسردهآو

 دانست از سارا ی را نمیزی چی آمد وقتیخوشم م. نظرم را جلب کرده بودالیرفتار ن
 کرد و ی داد و کمکش می آمد او ھم با حوصلھ جوابش را می و باز خوشم مدی پرسیم

 یم. در امان نبودندگرانی از حسادت دامشان کدچیھر چند ھ. کردیبا او تبادل نظر م
 کھ تمام شد از مغازه زدم دمیخر.می کنم کھ بداند چقدر از او راضقی را تشوالیخواستم ن

 با ی و وقتدی دوی کھ داشت مدمی را دالی آمدن ناگھان نرونی محض ب و بھرونیب
 چھ  و ھرختی ری آمد برخورد کرد دلم ھری مشی کھ از رو بھ رویدوچرخھ ا

 : بودم از دستم افتادنددهی خرشیبرا
 !الین_ 
 شد و بھ ادهی از موتور پزی نیگری ھمزمان با من پسر جوان ددمی و ددمی سمتش دوبھ

 .میدیھر دو با ھم بھ او رس. و اسمش را صدا زددیسمتش دو
 :دی کرد بھ کمک من بلند کرد و از او پرسی مھی را کھ گرالی نی جوان موتورپسر

  کھ نشده ھان؟تیزی چی خواھرنمتیبب_ 
 پسر برادرش است کھ درست سربزنگاه دمیفھم. کردھی جوابش را نداد و فقط گرالین

 . بوددهیرس
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 دوچرخھ ری زشی پاکی الی ھمسن خود نبای بود تقریوجوان سوار کھ پسر ندوچرخھ
 خودش برداشت و ی کرد و باالخره آخ آخ کنان دوچرخھ را از رویاش مانده و نالھ م

 : گفتالیخطاب بھ ن
 ام؟ی دارم از جلو مینیبی نمیمگھ کور_ 
 : اش را گرفتقھی رفت طرفش و الی برادر نکھ
 ی کردی کج می بوداد؟چالقی بچھ داره منی اینیبی؟نمی خودت کورشعوریاحمق ب_ 

 گھ؟ی سمت دھی
 ... کنم خودشکاریمن چ_ 

 کردم و بھ شانی رفتم و از ھم جداردی باال بگشانی دعوانکھی کردم و قبل از انگاھشان
 : گفتمالیبرادر ن

 .ولش کن بذار بره_ 
 ؟ی چشدی مشیزی اگھ چنی رو بذارم بره زده خواھرمو انداختھ زمی چیچ_ 

 : گفتممتی را محکم گرفتم و با مالشیبازو
 . نشده بذار برهیزیحاال کھ خدارو شکر چ_ 
 سوار عی پسر را رھا کرد و دوچرخھ سوار چپ چپ نگاھش کرد و سری قھی حرفم با

دخترک ھنوز داشت . و برادرشالیدوچرخھ اش شد و از آنجا دور شد و من ماندم و ن
 قرار است از آن بھ دمی کرد و نفھمینیلم سنگ دی رویزی اش چھیاز گر. کردی مھیگر

 بھ یبرادرش نگاھ. کندینی دلم سنگیرو یزی من چشودی غصھ دار مالیبعد ھر وقت ن
 :من گفتم. او انداختیسر و وضع خاک

 .ارمی براش آب برمیم_ 
 ی آب معدنی بطرکی مغازه نیکتری بزند رفتم از نردی اجازه بدھم حرفنکھی بدون او

 :شتمگرفتم و برگ
 . کم بده بخوره خاکشو ھم بتکونھی_ 

 آماده حی توضی بھ من انداخت کھ تا تھش را خواندم و خودم را برای نگاه مشکوکپسر
من . کرد و خاکش را تکاندسی داد و دستش را خالی آب بھ نی کرد و کمیتشکر.کردم

 و دهی دوی ام کھ مدهی او را دی دادم کھ معلم خواھرش ھستم و اتفاقحی توضشیھم برا
 داد قدش را کھ خم کرده بود راست کرد و ام گوش داد و کارش را کھ انجیاو ھ

 :دستش را بھ طرفم دراز کرد
 .می شما ھم شدی باعث مزاحمت برادیببخش.آقا بھ خاطر کمکتون ممنون_ 
 : او دست دادم و گفتمبا

 . کنمیخواھش م_ 
 و ی عذرخواھی را بپردازد کھ اجازه ندادم و باالخره با کلی خواست پول آب معدنو

 او را کھی خواھرش حلقھ کرد و در حالی کرد و دستش را دور شانھ یتشکر خداحافظ
 : گفتبردیبھ سمت موتورش م

  شده؟ی؟چی کنی مھی گریحاال چرا ھ_ 
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 : ھق ھق کنان گفتالی و ندی پرسپسر
 .یچیھ_ 
 : برادرش با محبت گفتو

  شده خب؟ی کن چفی خونھ برام تعرمی برایب.ی نکن خواھرھیگر_ 
 ی خواھرش را بغل کرد و جلودمی کردم و دشی را برد سمت موتورش و تماشااو

 بودم دهی کھ خرییزھای چادی رفتند تازه یموتورش نشاند و خودش ھم نشست و وقت
 بھ فواد پسر حاج برگشتم سمت مغازه کھ. انداختھ امنی زمی آمد آنھا را روادمیافتادم و 

 : کرد و گفتمیال و برادرش را تماشا میغفور برخوردم کھ او ھم داشت رفتن ن
 .بھ بھ سالم آقا فواد_ 
 بھ من انداخت و راھش ی گرفتم کھ با او دست بدھم اما با خشم نگاھشی دستم را جلوو

 !؟ بودی چھ برخوردگری دنی سوال تنھا گذاشت کھ انی و رفت و مرا با ادیرا کش
 آنھا را بھ دستم ی جمع کرده بود و وقتمی را برالمی سمت مغازه رفتم کھ فروشنده وسابھ

 :دیداد پرس
  بود؟لتونیفام_ 
 کھ از مغازه نی فواد و ھمای بود الی نلی منظورش از فامدمی سر تکان دادم و نفھمکھ

 الی نی ھاھی و نگاه پر از خشم فواد و گرشی آمدم فکرم رفت طرف چند لحظھ پرونیب
 . بودهشی دخترک پسرعموی ھی گرلی دلدی خودم فکر کردم شاشیو پ
 چھ طور بھ خانھ دمی بودم کھ نفھمالی و آنقدر در فکر نرفتمی آھستھ راه می قدمھابا

 خانھ ی کھ جلودمی حاج غفور گذشتم باز فواد را دی خانھ ی از جلوی ام و وقتدهیرس
 ی اخم کردنھا برانی ادمی و باز نفھمدیدر ھم کش ابرو دی بود و مرا کھ دستادهیشان ا

 لی وسادنیدر را کھ باز کردم مادرم بھ استقبالم آمد و با د بھ سمت خانھ رفتم و.ستیچ
 :دی کھ دستم بود با اشاره پرسییو کاغذ کادو

 !ھ؟یچ...نایا_ 
 : و گفتمدمیخند
 .الی نیبرا.ھی نقاشی لھی وسی سرھی_ 

 ازدھمی فصل
 )١(بخش

 کند کھ ظرفھا را تند تند آب ی خانم نگاه مرهی و بھ حرکات تند منستادهی آشپزخانھ ایتو
 کند بعدش ی می حاال کھ با شوھرش زندگنکھی کند بھ ای کند فکر میفکر م. کشدیم
 شودینم. کار کنددی دارد و بااجی کند حتما بھ کار احتی خواھد چکار کند؟و فکر میم

 ی مری کار خوب گکی دیپس خودش با.نھ.انم باشد خهریکھ خرج آنھا ھم گردن من
 کند و از فکر یفکر م. را ھم جور کندری کھ با حقوقش بتواند خرج عمل امیکار.آورد

 ی او می شانھ ی خانم و دستش را رورهی سمت منرودی و مدی آیخودش خوشش م
 .دی گوی با اشاره فکرش را بھ او مالی گردد و نیگذارد کھ او ھم بر م

 :دی گوی کند و عاقبت با اشاره می خانم در سکوت نگاه مرهیمن
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 .ی بشتیاذ...ترسمیچون م.ستمین...یراض...اصال... کھیکی...من_ 
 ... وی کھ شما کار کنستی درست ننی جون ارهی منیول_ 

 :دی گوی گذارد عروسش حرفش را تمام کند و می نمزن
 ریام... کنمیکار م...شھی ھممثل...لیبا کمال م...دارم...ندارم...یتیشکا...من_ 

 .یھست... خودمیمثل دختر نداشتھ ...تو ھم...پسرمھ
 :دی گوی مالین

 و باعث زحمتت می کھ ما ھم سربار تو باششھینم. حرفو نزننی جون ارهینھ من_ 
 . خوام کار کنمی مگمی و بھش مزنمی حرف مری با امرمیاالن ھم م.میبش

 زندی و و از آشپزخانھ مدی بگویزی خانم چرهی دھد منی و مھلت نمزندی حرفش را مالین
 دهی کھ دراز کشندیبی او را مشودی و داخل کھ مری سمت اتاق خودش و امرودیم.  رونیب

 و زندی کند و لبخند می مشیتماشا.  گذاشتھشی چشمھای تخت و ساعدش را رویرو
 ی تخت می سمتش و لبھ رودی کند اما منگاھش  وستدی خواھد ھمانطور بایدلش م

 کند ی دست خودش حس می دستش را کھ روی دوزد بھ او و گرمای و چشم مندینش
 شی براالی دل نردیگی مشتش می دستش را توری کھ امنی است و ھمداری فھمد بیم

 : پرسدی شوخ می ھمھ با لحننی و با ارودیضعف م
 شوھر بداخالق خودم چطوره؟_ 

 ی آن خنده ھای و دلش ھواندیبی مندی نشی شوھرش می لبھای را کھ روی محولبخند
 ی کھ او را مری شاھدشان نبود و امشدی می کند کھ مدتی گذشتھ اش را میمیگرم و صم

 در آغوش شوھرش جا ی مقاومتچی خندد و بدون ھیکشد سمت خودش آرام و نرم م
 :ردی گیم

 .طونی شی پسره یا_ 
 او ی تپد و گونھ ی منھی سی قلبش توشنودی را کھ مری امی خنده ی و صدادی گوی مالین

 : بوسدیرا م
 ؟یشی چقدر ماه می خندی می وقتنیآھان حاال شد بب_ 
 یتونی جفت چشم سبز زکی بھ آن شودی مرهی و خری امی روشودی مزی خمی و ندی گویم

 کھ او را محکم بھ ری را و انگار امشی کند تمام غصھ ھایخوشرنگ و فراموش م
 ستی سابق نری آن امگری کند چھ بر سرش آمده و دی فشارد ھم فراموش میخودش م

 کند و ی مکی نزدری امصورت صورتش را بھ. کندی او را می دلش ھواالیو ن
 چی ھگری خواستھ و دی را منی کند ھمیبا خودش فکر م...  بندد و ی را مشیچشمھا

 کند در ی ندارد و حس میتی شکاگریگش برسد د حاال مرنی خواھد و اگر ھمینم
 خمارش را باز ی کند چشمھای کند و بوسھ اش را کھ تکرار می مری سیگری دیایدن
 خواست در مورد کار ی مرودی مادشی و ری خمار امی چشمھابھ  دوزدی کند و میم

 را شی گذارد و چشمھای مرشی امی نھی سیکردن با او صحبت کند و سرش را رو
 بھ کوه و ادتوی ی حتدمی نمایمن عشقتو بھ ھمھ دن:  کندی بندد و با خودش زمزمھ میم

 کنارش الی نزندی مغلت  کھ بھ پھلوریو ام)١(شھی مونم واسھ ھمی با تو مدمی نمایدر
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 نخواھد و ری ترسد امیم. ترسدی خواھد ادامھ دھد اما می کشد و دلش میدراز م
 ی افتد کھ می مادشی یداری خواب و بانیر م گذارد و دی صورت او میدستش را رو

 : کندی کند و زمزمھ می ھم افتاده اند باز می را کھ روشی و پلکھادیخواستھ چھ بگو
 !ریام_ 
 :شنودیدرست کنار گوشش م. شنودی مو

 !ریجان ام_ 
  بپرسم؟یزی چھی_ 

 : خورندی کند کھ تکان می حس مشی موھای را توری امی ھاپنجھ
 . دلمزیبپرس عز_ 

 ری کھ امیی درست مثل روزھادی آی دلم گفتن شوھرش خوشش مزیاز عز. دلمزیعز
 ی و با موھاشودی مزی خمی نالین. دلمزیعز. کردی خطاب منطوریسالم بود و او را ھم

 :دی گوی کند و می میاو باز
 . گرفتمیمی تصمھیمن ! جانریام_ 
 ؟یمیچھ تصم_ 

 : دھدی جواب ماطی با احتالین
 . کنمدای کار خوب پھی خوام برم دنبال کار و یم_ 

 : پرسدی و مزندی می لبخندمی نندی بی خودش می را کھ روری امی پرسشگرانھ نگاه
 ؟یدیاجازه م_ 
 الین. و با سکوتششودی در ھم شوھرش مواجھ می و فقط با اخمھاشنودی جواب نماما

 :دی گویآھستھ م
 من یول.یونم از حرفم ناراحت شد دیم. باشی کنم منطقی جان خواھش مریام_ 

 مادرت شھی کھ نمی دونیم.بھ خاطر مادرت خودت و خودم.مجبورم برم دنبال کار
 .ستیاصال درست ن.خرج ما رو بده

 ی کند و بازویاو بغض م.زندی و حرف نمندی نشی مری امزندی کھ حرف مالین
 گرفتھ و بغض آلود ی دھد و صدای مھی و سرش را بھ آن تکردی گیشوھرش را م

 :شنودی را مریام
 ی و چھ عذابشمی متی من چقدر اذینطوری ای دونی نمی ولی کار کنی خوایتو م_ 
 ھیمن . کشمی خجالت مشتری و بشتری تو و مادرم بی اون وقت از روی دونینم.کشمیم

 ... کھ زنم و مادرم کار کنن و... و برام سختھ کھالیمردم ن
 فھمد اما سکوت ی و مدی خواھد بگوی فھمد چھ می مالی دھد و نی را ادامھ نمحرفش

 نکھی مرد است و غرور دارد و بھ غرور مردانھ اش بر خورده اری داند امیم. کندیم
  کرد؟شودی چھ مدی گویاما با خودش م. خواھد کار کندی زنش مدهیشن

 :ودشنی را مری امی صداالی و پس از آن باز نشودی برقرار می طوالنیسکوت
 آورد ی خرجمونو در می کھ صبح تا شب با کارگردمی دی مادرمو می وقتشھیھم_ 

 ی باالی ھی ساشمی کنم و می زحمتاشو جبران منی روز تموم اھی گفتم ی خودم مشیپ
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 داشتم ی درست وقتیول. کار کنھذارمی نمگھید. گاه و پشت و پناھشھیسرش و تک
 ی کار نکنھ ھمھ چگھی کنم دنعش خواستم قای می کردم درست وقتی میفکرامو عمل

 از دستم بر ی و کاری کار کنی خوای میحاال ھم تو کھ زنم.نی و شدم اختیبھ ھم ر
 . مادرم نشمی شرمنده نی از اشتری بنکھیفقط واسھ ا. تونم مخالفت کنمی و نمادینم
 کشد سمت او و یخودش را م.ردیگی پر از بغض شوھرش دلش می از صداالین

 : دھدی مشی و دلدارردیگی و سرش را در آغوش مشودی دو زانو بلند می روشیجلو
 گھیاون وقت د.درست مثل قبل.یشیتو ھم خوب م. جانری امشھی درست مزیھمھ چ_ 
 ی ممونوی و زندگمی کنی با ھم کار مییخودمون دو تا. مادرت کار کنھمی ذارینم

 . درست مثل قبلیشیتو فقط صبر کن مطمئن باش خوب م.میچرخون
 : کندی با اندوه نگاھش مری کند و امی و خودش را از او جدا مدی گویم

 ینطوریمن محکومم تا ابد ا.شھی صورت نمگھی صورت دنیال؟ایچطور؟چطور ن_ 
 . کنم و تو و مادرمو عذاب بدمیزندگ

 یھر کار. کنمی می من ھر کاردمی من بھت قول میشی تو خوب مستی ننطورینھ ا_ 
 .ری امدمیبھت قول م.ی کنم تا دوباره مثل قبل بشیکھ الزم باشھ برات م

 و شودی مسی خودش ھم خی کند و چشمھای نگاه مری امسی سبز خی بھ چشمھاالین
 :دی گوی و بغض کرده مردیگی مشی دستھانی صورت کوچک او را بریام
 آخھ ی بددی و بھم امی خوشحالم کنی کنی می من کھ ھمھ ش سعی کوچولوالین!الین_ 

 ؟ی تونی می چطور؟تویدی می قولنی کھ چنادی از دست تو بر میچھ کار
 :دی گوی مدوارانھی امالین

 کھ یزی ھرچیجلو.ی بکنی ذارم تو احساس ناراحتیمن نم.نیتو فقط صبر کن و بب_ 
 دارم و تا آخر ی بشھ از سر راه بر متی کھ باعث ناراحتیزیھر چ.سمیمیآزارت بده وا

 .ی و بھ من اعتماد کنی داشتھ باشدی امدی فقط بایول. مونمیباھات م
 و زندیحرف م. خردی ھمسرش را بھ جان می زده رتی زند و نگاه حی حرف ماو

 .ستدی جان سر حرفش بای کند و تا پای را عملشی فکرھادی بای کند بھ زودیفکر م
 )٢( بخش

 کالس الی ندی آی مادشیند ساعت ھفت است و  کی کھ نگاه مواری دی ساعت روبھ
 ساعت قبل صبحانھ را آماده و رفتھ بود سر کیمادرش . برود دانشگاهدیدارد و با

 شده بود و حاال ھم داری سحر بی زده بود بھ سرش کلھ ی خوابیاو ھم کھ ب.کارش
 اتاق ی تورودی کند و مداری را برش برود ھمسدی کند بای بھ دست فکر می چاوانیل

 کنار تخت ی عسلی را رووانشی لزی و در ھمان حال نزندی را صدا مالیخوابشان و ن
 :زندی مشی کنار تخت و باز صدازندیزانو م. گذاردیم

 ! جانالین!الین_ 
 :دی گوی و خواب آلود مزندی غلت مالین

 ھوم؟_ 
 : کشدی او دست می موھای روریام
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 ؟یشی نمداری بزمیعز_ 
 اوم؟_ 
 .پاشو گلم ساعت ھفتھ ھا_ 

 : دھدی آرام تکانش مری و امچدی پی پتو را بھ خودش مالین
 ! منیخانوم.  دانشگاهی بردیبا. ھایگلم امروز کالس دار!الین_ 

 :زندی می باز غلتالین
 .رمینم_ 
 : خورد از حرف اوی جا مری امو

 !؟ی گفتی چدمینشن_ 
 .رمیدانشگاه نم_ 
 :دی گوی تند مری کھ امچدی پی دور خودش مشتریرا ب و پتو دی گوی مالی نباز
 !؟یری نمھیمنظورت چ.نمیصبر کن بب_ 
 : کندی بلند مشی بھ زور ھمسرش را از جاو

 .الی نمیبلند شو بب_ 
 : پرسدی متی نشاند با عصبانی او را می وقتو

 ؟ی گفتی بگو چگھی بار دھی_ 
 ...ریام_ 
 . جوابمو بدهی گفتی چدمیپرس.ری امی بریام_ 

 :دی گوی کشد و می می اازهی خمالین
 .رمیدانشگاه نم_ 
 !رم؟ی نمی چیعنی_ 

 : دھدی جواب مالین
 . برم کالسرسمینم. برم دنبال کار بگردمدیبا.گھی درمی نمیعنیخب _ 
 :زندی کشد و تشر می را در ھم مشی ابروھاریام

 با دانشگاه نرفتن ھا؟راستشو ؟آره؟ی بھ من کمک کنینجوری ای خوای تو میعنی_ 
 ؟اونوقتیدی رفتھ چقدر واسھ قبول شدن زحمت کشادتی ھان؟یبگو چند وقتھ نرفت

 ؟ی خراب کنزوی ھمھ چی خوای مینجوریا
 دھد ی کند و جوابش را نمی فقط گوش منیی پای با سرالی پرسد و نی سوال مزیکری او

 :دی گوی و تند مشودی بلند مریو عاقبت ام
  گفتم؟ی چیدی دانشگاه شنیری میشی آماده میشی االن پا منیھم_ 
 . خوام برم دنبال کار بگردمی من مری امیول_ 
 :دی گوی محکم و آمرانھ مریام
 . کاری کار بی دانشگاه نریتا وقت_ 
 .ریام_ 
 . کھ گفتمنیھم_ 
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 .رمی کنم حتما مدای کار پنکھی بھ محض ارمی نمشھیخب من کھ نگفتم واسھ ھم_ 
 :دی گوی و در ھمان حال مرودی مرونی از اتاق بریام
 . االن آماده شو برو دانشگاهنی ھمشھی سرم نمزای چنیمن ا_ 
 را شی چاوانی نشان دھد و لالی را بھ نتشی کوبد تا اوج عصبانی در را محکم بھ ھم مو

 رو بھ ی ھال خانھ و کنار پنجره ی رود توی دارد و میکھ دوباره دستش گرفتھ بر م
 بھ خاطر الی بگذارد ندی کند نبای کند و فکر می را نگاه مرونی و بستدی ای ماطیح

 نی اجازه ندھد چنیمتی قچی حواسش باشد و بھ ھدیبا.فتدی بزیکمک بھ او از ھمھ چ
 را شی بھ خاطر او زندگشیالی ننکھی از اکبارهی از ھمسرش سر بزند و بھ یاشتباھ

 کند کھ ی و آنقدر فکر مدی آیخودش بدش م و از شودیخراب کرده دلش پر آشوب م
 او ھ کند کی حضورش را حس می و فقط وقتستادهی کنارش االی نشودیمتوجھ نم

 فھمد ی چرخاند می بوسد و سرش را کھ بھ سمتش می و مردی گی را مشیبازو
 : لرزاندی و دلش را مچدی پی او در گوشش می و صدادی آی و دلش بھ درد مالستین

 . دانشگاهرمی مشمی االن آماده منیھم. کھ ناراحتت کردمرجانیببخش ام_ 
 آورد و ی دلش طاقت نمری گردد کھ برود اما امی بر منیی با ھمان سر رو بھ پاو

 :زندی مشیصدا
 !الین_ 

 دلش ی رویزی چندیبی او را مسی خی چشمھاری گردد بھ سمتش و امی بر مالین
 :  کشدی کشد سمت خودش و او را در آغوش می کند و ھمسرش را می مینیسنگ
 کنم بھ خاطر من ی خواھش می منو ببخش کھ باھات تند حرف زدم ولزمیعز_ 

تو . من اسم دانشگاه نرفتنو نبری جلوی حتگھی کنم دیخواھش م.دانشگاھتو کنار نذار
 .ی باعث افتخار من بشدیبا.ی کنشرفتی و پی درس بخوندیبا
 ھمسرش ی با سر انگشت اشکھاری کند و امید و بھ او نگاه م کنی سرش را بلند مالین

 : کندی صورتش پاک میرا از رو
تا تو .صبونھ ھم آماده ست. نشھرتی سر کالس دی برو آماده شو برگھیخب حاال د_ 

 .رمیگی خودم برات لقمھ میلباساتو بپوش
 ریام.زندی مشی صداالی سمت آشپزخانھ کھ نرودی نشاند و می مشیشانی بر پی ابوسھ

 :دی گوی چشم از او بردارد منکھی بدون االی چرخد بھ طرفش و نیم
 .ری دوستت دارم امیلیخ_ 

 ی ھمسرش جان تازه ای جملھ نی کند از ای و حس مزندی لبخند مشی جوان بھ رومرد
 ی و چاردیگی لقمھ مشیالی نی برارودی بھ آشپزخانھ می و وقتدهی دوشیدر رگھا

 مجبورش ری امندی نشی کنار سفره مدی آی و آماده مدهی کھ او لباس پوشنی و ھمزدیریم
 ی کند برود دانشگاه نفس راحتی مشی کھ راھد صبحانھ اش را کامل بخورد و بعکندیم
 کند کھ دلش ی فکر مالی نری دوستت دارم امیلی خیبھ جملھ .  کندی کشد و فکر میم

 خواست ی بار لرزانده بود و بھ او جان تازه داده بود و چقدر دلش منی ھزارمیرا برا
دلبستھ و وابستھ  شتری بالی بود کھ ناوردهی و ناوردی جملھ را بھ زبان بنیخودش ھم ا
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 گری کند دی کند خودش دلبستھ تر و وابستھ تر شده و حس مینشود و حاال حس م
 ی بخواھد برود و می و زمانی روزکی اگر او ی دل بکند حتالی تواند از نیھرگز نم

 را از دست بدھد و مجبور شود بھ از ی است کھ آدم نخواھد کسینی درد سنگنیداند ا
 را بھ ھم شی موھاشی و با دستھازدیری اعصابش در ھم مفکرھا نیدست دادنش و از ا

 . بروندرونی افکار از ذھنش بنی تا ازدیریم
  دوازدھمفصل
 )١(بخش

 و گرانی جان دی بالشوندی وقتھا مشتریب) کھ نھیالبتھ گاھ(ی دانم چرا آدمھا گاھینم
 . افتدی و مفتدی تواند نی کھ می اتفاقاتیباعث آزارشان و باعث و بان

 و زدی ممتی گرانقنکی عکی کھ یشی درشت میبا چشمھا. بودی و مغروربای زدختر
پدرش . ی پر کالغاهی سشی سرخ و پر و موھاشی بود و لبھادی سفدیپوستش سف

بھ قول خود دختر بر و .  و سرشناس شھر بود یرستوران داشت و فروشگاه بزرگ
 بلند شده آمده یح و سرگرمی بود کھ باز بھ قول خودش از سر تفریدختر. داشتییایب

 اما اسم زدی مشیدوستش شوکت صدا. آموزشگاه ثبت نام کرده بودنی ایبود تو
 ی متمی اذشھی ھمشی کھ با کارھا و حرفھای طاھریصغر. بودی صغرشیواقع
 گوشم زمزمھ کند و بچھ کارگر و چالق ی تودیای بود کھ بنی اشھیکارش ھم.کرد
 کھ دوستش را بخنداند و ندازدی بھ استاد تکھ بی ھو  بخنددی کند و پشت سرم ھمیصدا

 تحمل یھ. کردمی تحمل می گذارد و من ھی و محلشان نمشنودی کردم استاد میحس م
 ادی رنگش کھ مرا یشی می با آن چشمھانکشی عی از باالشھی کردم و او ھمیم

 : گفتی کرد و خطاب بھ من می انداختند مغرورانھ نگاھم می حسام میچشمھا
 . دست چالقتنی با ایآخھ تو رو چھ بھ نقاش_ 
 می بھ خاطر لباسھاشانی ھر دوشدوی و دوستش ھم ھر ھر و کرکرش بلند مدی خندی مو

 را شانی کردند و پولدار بودن و لباسھا و وخواستگارھا و دوست پسرھایمسخره ام م
 : گفتی کھ مدمینی مشیھ.  دندی کشیبھ رخم م

 یستی بھزی بردی باایی استثنای مدرسھ ی بردیبا.ستی ننجایبچھ کارگر تو کھ جات ا_ 
 ...دیبا
جوابشان من فقط بغض  و در دی خندی مزی نبود رحی کھ اصال ھم ملحھی دوستش ملو
 دوستم نی کھ شده بود بھترنی کردم و سارا متی کردم و دست سالمم را مشت میم

 : دادی گشت و جوابشان را می بر مظی با غدیشنی را مشانی کھ صدانیھم
 ...نی کم زر مفت بزنگھی دنیخفھ ش_ 
 ی کھ باز آش ھمان آش بود و کاسھ ھمان کاسھ و آنھا مدهی فاده؟چھی چھ فااما

 ی و ھر وقت سارا مختمیری خودم می کردم و دردم را تویمن ھم بغض م.دندیخند
 و ستی من حالم خوب است و مھم نیعنی کھ زدمی لبخند مشی دھد بھ رومیخواست دلدار
رفھا و نگاھھا  حنیدارم؟مگر من بھ ا  دانست دردی مدیو اصال چرا با.ناراحت نباش



 68 

 و دهی گفتم؟من کھ از بس دی از دل پر دردم مدی عادت نکرده بودم؟پس چرا بایاز بچگ
 . نگفتن و دم نزدننی بودم و عادتم شده بود اختھی و در خودم ردهیشن

 زدی کردم می را کھ من بھ آن افتخار منی دانست پدرم کارگر است و ھمی میصغر
 . سرم و اسمم را گذاشتھ بود بچھ کارگریتو
ھم او و ھم . خواند کھ داخل شدندی روز ھم استاد سر کالس بود و داشت اسمھا را مآن

 خوردند و ی می بھ درد مھمانشتری کھ بھ قول سارا بکی شیبا آن لباسھا.دوستش
 کھ بدون  با لبخند بھ استاد انداختندینگاھ. روشنی پاشنھ بلند براق و چھره ھایکفشھا

 آمدند سمت من نندی آمدند بنشیشان و آنھا ھمانطور کھ می سرجانندینگاه اشاره کرد بنش
 : گفتشیشگی ھمزی آمری باز با ھمان لحن تحقیو صغر

 ستیپات کھ مثل دستت چالق ن. خوام رد شمی بچھ کارگر پاتو بکش کنار میھو_ 
 ھست؟

 یتم و دستم را مشت کردم و صدا انداخنیی خنده کھ سرم را پاری زد زی دوستش پقو
 :استاد بلند شد

 .رونی بدیشما دو نفر بر_ 
 را برداشتھ و با اخم زل زده بھ آن دو نفر و نکشی عدمی سرم را باال کردم و دمتعجب

 کھ بلند شد و آمد دندی خنده شان را خوردند و بھ سمت استاد چرخشانی ھر دودمید
 : مظلومانھ گفتیصغر. او ھم مثل من دستش را مشت کردهدمیطرفشان و د

 ! استاد؟می کردکاریمگھ چ_ 
 : جوابش را دادظی غبا

 االن نی؟ھمی ھستی خودت دختر کی کنیفکر م.ی بھش گفتی چدمیکر کھ نبودم شن_ 
 . روشن کنمفتونوی تا بعد تکلرونی بدیھر دوتاتون بر

 : با اخم گفتیصغر
 .رونی بنمونی کھ از کالس بندازمی ندادھی ما اون ھمھ شھریول_ 

 ی روشی کارش چند تار از موھانی کھ با ادی سارا کوبزی می دستش را رواستاد
 : و بعد داد زدختی رشیشانیپ

 .رونیپولتو بھ رخ من نکش برو ب_ 
 استاد چطور در ھم رفتھ و ی کھ چھره دمی و ددندی از جا پرشانی دخترھا ھر دو تاو

 رونی رفتند بحھی و ملی کالس از پچ پچ افتاد و صغرشیزل زده بھ آن دو تا و با صدا
 : کھ من بلند شدم و با بغض گفتمزشی و او باز رفت سمت مامدی در نشی صدایو کس

 !آقا_ 
 . درھمش باز شدی او برگشت و مرا کھ نگاه کرد اخمھاو

 :دمیپرس
 ؟رونی برم بشھیم_ 

 و سمت آبسرد کن و رونیتند رفتم ب. برو و رفتمیعنی کرد کھ نیی را باال و پاسرش
 تند تند می و اشکھادمی آب را باز کردم و مشت مشت آب خنک بھ صورتم پاشریش
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 خودند و باز آب بھ صورتم زی سر خوردند و از چانھ ام لمی گونھ ھای و از روختندیر
 خود استاد است کھ دمی برگشتم و دستادهیا  پشت سرمی حس کردم کسی و وقتدمیپاش

 کند و غم ی مرا نگاه مشی چشمھای و با آن دو تکھ زمرد سبز خوشرنگ توستادهیا
 نی بھ سمتم گرفت و ھمی کھ دستمالدمی و دلم گرفت و کنار کشدمیداخل آن چشمھا را د

 :دیکھ دستمال را گرفتم پرس
 حالت خوبھ؟_ 
 کنار شھی کھ ھمی ای ھمان صندلینشست رو. بودی جواب من بھ او فقط تکان سرو

 :آبسرد کن بود و گفت
 . کننی کارو منی اشھی دونم ھمیم_ 

 :دمیپرس
 ! آقا؟یچ_ 
 . کننی متتی اذشھی ھمنکھیا_ 

 صورتش گرفت و دوباره ی را جلوشی کرد و دستھایھوف. انداختمنیی را کھ پاسرم
 : و گفتدی کشی دوخت و باالخره آھ را بھ منشیچشمھا

 موندم کھ خودشون ی کنن اما ساکت می متتی چطور اذدمیدیحواسم بھشون بود و م_ 
 ی و برام ادا در مزدنی مدام بھ من چشمک منکھیاز ا.از کارشون خجالت بکشن

 تی کھ تو رو اذدمیشنی و مدمیدی می وقتی نفرت داشتم ولنداختنی مکھیآوردن و بھم ت
 گزارش دادم اما ی بھ خانوم رستمارشونوچند بار ھم رفت.ومدی بدم مشتری کنن بیم

 و شھی نمامی خونم بھ جوش اومد و گفتم اگھ بخوام کوتاه بگھیامروز د.انگار نھ انگار
 .رونیھر دو تاشونو انداختم ب

 : شد بھ پشت سرم و ادامھ دادرهی شد و خساکت
 یمطمئن باش کھ ھمھ . توجھ نکنییما آدنی چنی وقت بھ حرفا و نگاھھاچیھ_ 

اونا .ستنی نیچی با تو ھسھی دونن در مقای کھ منھیواسھ ا. حسادتھیکاراشون از رو
 . کننی و بھت حسادت می و فقرت بھتر از ھمھ اتی تو با وجود معلولننیبیم

 آدم کارگر باشھ؟من کھ ی بچھ کارگر؟آخھ مگھ بده کھ باباگنی آقا اونا بھ من میول_ 
 . پولدار باشندیھمھ کھ نبا. کنمی ھم افتخار میلیبھ آقام خ

 : دادجواب
 تا قبل از یخود منم از بچگ.مادر منم کارگره.الی نستی بد نچمیکارگر بودن ھ.درستھ_ 

 .ی آجرپزی تویاطی خیکی مکانیتو. کردمی دانشگاه برم کار منکھیا
 ی آماده ی نشستند و مثل تخمھایکلماتش بھ جانم م و تک تک دمیشنی او را میحرفھا

 دواندند و سالھا بعد فکرھا و ی مشھیجوانھ زدن مثل نشاء تازه کاشتھ شده در وجودم ر
 شان در شھی کھ ری تناوری چراغ راھم شدند و باورم شدند و شدند درختھاشیحرفھا

 . را بخشکاندا توانست آنھی نمیقلبم بود و کس
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 و اجازه بده یبذار بگن معلول.بذار نگات کنن. خواد بگھی می چ ھریبذار ھر ک_ 
 سالم ی از آدمایلی از خیتی وضعنی دختر با وجود داشتن ھمچھی و بدونن ننیدستتو بب

 .بھتره
 کھ چقدر می درخشانش نگاه کردم و خواستم بگوی نشست و بھ چشمھامی لبھای رولبخند

اما با .رمیگی مادی ی کھ شاگردش ھستم و از او نقاشنیخوب است و چقدر خوشحالم از ا
 و حرف در دھانم ماند و ھمزمان با افتمی از پاگرد پلھ ھا مجال نیی پایبلند شدن صدا

 آموزشگاه بود کھ آمد بھ سمتمان و سالم داریسرا.رخاندماستاد سرم را بھ سمت صدا چ
 :کرد و گفت

 .ون دارن گفتن تو دفتر کارتی رسام خانوم رستمیآقا_ 
 : استاد سرش را تکان داد و رو بھ من گفتو

 .تو برو سر کالس_ 
 سمت رفتی لحظھ برگشتم و او را کھ داشت مکی گفتم و رفتم طرف کالس اما یچشم

 او ھم نکھی و خوشم آمد از اشیپلھ ھا نگاه کردم و خوشم آمد از نگاه کردن بھ قد و باال
 ی می کھ استاد در آن زندگی کوچکیآن خانھ  بود و فکر کردم ری فقی خانواده کیاز 

 حاج عمو و ی و بزرگ مثل خانھ یانی اعی انھکند صد برابر بھتر از صدھا خ
 . بھتریلیخ. استیصغر
 )٢(بخش

 زدی دادم کھ داشت حرف می گوش می خانم رستمی بودم و بھ حرفھاستادهی دفتر ایتو
 ی خواست وساطت کند دخترھا برگردند سر کالس اما من مخالف بودم و نمیو م

 :خواستم اجازه دھم برگردند
از اول ترم تا االن .ستی نیی آدمانی چنیکالس من جا. استادنیاصال حرفشو ھم نزن_ 

 گھی امروز دی کنم و بارھا بھ خود شما گزارش دادم ولیدارم رفتارشونو تحمل م
 .رونیختمشون بتحملم تموم شد اندا

در . ترمھیاونم االن کھ آخرا. کھ پرداخت کردنو پس بدمی اھی شھرتونمیمن کھ نم_ 
 جواب دیاگھ اخراجشون کنم با. سرشناس و ثروتمند شھرنی از خانواده ھانایضمن ا

 .رمی مدھی فقط نجای من ای دونیخودت م. آموزشگاھو بدمسیرئ
 دو نی ھر کس ایعنی. از کوره در رفتمدمی دو کلمھ را کھ شننیا! و ثروتمند؟سرشناس
 ی نمی خواست انجام بدھد؟و کسی دلش می توانست ھر کاری مدی کشی مدکیلقب را 

 ی ثروتمند بودن و سرشناس بودن و حاجیعنی کند؟ی و اعتراضدی بگویزیتوانست چ
 محق شناختھ شوند ی باعث شود کساننست توای منھای ایبودن و مسئول بودن و ھمھ 

 اگر باعث ی بھ آنھا داده شود؟حتشھی دوست دارند انجام دھند؟و حق ھمیو ھر کار
 .ھرگز.میای کنار بھی قضنی توانستم با ای شوند؟نھ من نمی دختر نوجوان معلولتیاذ

 :گفتم
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 نیاما از من نخوا. سر کالسانی تونن بی دارن می بزرگیحاال کھ خانواده ھا.باشھ_ 
 ی ولنمی خونھ بشی بمونم و توکاریحاضرم ب. درس بدمننیشی دو تا منی کھ ایسر کالس

 .خداحافظ.با اجازه تون.امی ننجای اگھید
 بھ ی آنکھ نگاھی آمدم و برونی زد و جوابش را ندادم و از دفتر بمی صدای رستمخانم

 رفتم سمت پلھ ھا و از آنھا تند تند باال ندازمی بودند بستادهیآن دو تا دختر کھ کنار در ا
رفتم و راھرو را پشت سر گذاشتم و وارد کالس کھ شدم بھ بچھ ھا اشاره کردم کھ بلند 

 :شوند و بروند
 .لھیکالس امروز تعط.نییبفرما_ 
 :دمی اعتراض بچھ ھا را بھ جان خرو

 چرا استاد؟_ 
 ! خواست شروع بشھیکالس کھ تازه م_ 
 ... بابا امروز قرار بود مایا_ 
 ھ؟یاستاد خبر_ 

 : را جمع کردم و گفتملمیوسا
 . بھتون درس بدمامی نمگھیاز فردا من د.ھیآره خبر_ 

 : بلند شدالی و ناگھان ندیچی کالس پی توی اھمھمھ
 !استاد_ 

 . مدت مرا استاد خطاب کرد کھ باعث شد بغض کنمنی بار در انی اولیبرا. استادگفت
 .دی بردیشما نبا.رمی ست من محھیاگھ بھ خاطر شوکت و مل_ 
 : گفت و سارا اسمش را با تعجب بھ زبان آورداو
 !الین_ 
 : شدی چشم باز مخملاهی سی نگاه آن دخترک پانزده سالھ دمی دو

 .امی منم نمادیاگھ استاد سر کالس ن_ 
تمام راه را با .شگاه ھم و از آموزرونی ندانستم و از کالس زدم بزی ماندن را جاگرید
 پشت سر یکی یکی را ابانھای ھوا خدی شدی توجھ بھ گرمای کردم و بی طادهی پیپا

 انداختم و در اطی حی و در را باز کردم خودم را تودمی کھ بھ خانھ رسنیگذاشتم و ھم
 ی کھ وقتستادهی کنارم ای مادر از کدمی ماندم و نفھمنجارا پشت سرم محکم بستم و ھما

 : کھ اشاره کرددمی خودم دی را باز کردم او را جلومیچشمھا
 .سالم_ 
 :دی متعجب پرسو

 !؟ی کنی مھیگر...چرا...مادر!...رجانیام_ 
 است و خدا سی خدمی و تازه فھمدمیبھ صورتم دست کش! کرده بودم؟ھیمن گر!ھ؟یگر
 مادر یھا بودم و خودم متوجھ نشده بودم و حاال با حرفختھی دانست چقدر اشک ریم

 .دمی فھمیداشتم م
 : اشاره کرددوباره
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 ! شده؟یزیچ_ 
 شدم بھ رهی کنار باغچھ نشستم و خی کت چوبمی نی کنارش گذشتم و رفتم رواز

 شی شانھ ام گذاشت و برای و مادر کنارم نشست و دستش را رویمی قدیکھاییموزا
 نکھی خورد و بھ خاطر ای کھ میبھ خاطر غصھ ا.الستی بھ خاطر نمیگفتم اشکھا.گفتم

 را ندارند دنشی ھم چشم دلشی فامی حتھ کرده کفی تعرمی بار براکی کنند و ی متشیاذ
 و سالم ییبای ثروت و زی و ھشانی ھاھی کنند با حرفھا و گوشھ کنای متشی اذیو ھ

 و ختی اشک رمی و مادر پا بھ پاختمیگفتم و اشک ر. کشندیبودنشان را بھ رخش م
 از ھمان حس دوست داشتن است کھ ذره ذره در وجودم و در ی ھم بخشنی ادمینفھم

 او شاد ی ھر بار کھ از خنده دمینفھم.شودی دواند و بزرگ می مشھی و رردیگی پا ممقلب
 یعنی دل بستن بھ اوست و لشی گرفت دلی و غصھ اش غصھ ام مھی و از گرشدمیم
 ترحم بود و ی بود اما نھ از روالیاشکھا و غصھ ام بھ خاطر ن. کار دلم تمام شدهنکھیا

 نی دانستم قرار است ای عشق است و نمدانستم ی بود کھ نمی کھ از احساسیدلسوز
 ی نمنی و رو شود از بری ھم بخواھد زای و بزرگ شود و دنردیعشق کم کم جان بگ

 .رود
 زدھمی سفصل
 )١(بخش
 را ی بازلی و وسابندی می نھ کوچک و نھ بزرگ آن را خالاطی حشودی مھد کھ موارد

 . تررهی ابرھا تی ھی باغچھ را در سای توی ھای از بچھ ھا و رنگ سبز سبزیھم خال
 ی خانھ کی کھ در واقع شودی کند و داخل ساختمان مھد می عبور ماطی از حدوارانھیام

 کھ ندیبی را می گذارد زنی است کھ مھدش کرده اند و بھ سالن خانھ کھ پا میمسکون
 است کھ واری دی روی و پشت سرش کاغذزندی نشستھ و با تلفن حرف میزیپشت م
 : نوشتھ
  مھدری مدی امانخانم
 کی کھ یعنی زندی دھد و لبخند میزن انگشت اشاره اش را نشان م. کندی کھ مسالم

 ی کند و بھ اطرافش نگاه می دھد و صبر می تکان می سرالیلحظھ صبر کن و ن
 کل شانی کوچولو و شلوغ کھ سر و صدای با چھار تا اتاق پر از بچھ ھایخانھ ا.کند

 ی رنگری کھ پر شده از تصاوییھرو آشپزخانھ و سالن و راکیفضا را پر کرده و 
 کی کند یاما ھر چقدر صبر م.وارھای شده از سقف و دزانی آویکودکانھ و عروسکھا

 و رودی و حوصلھ اش سر مشودی ملی تبدقھی دقستی ربع بھ بکی ربع و کیلحظھ بھ 
 ی از راھرو عبور کند کسرودی کھ منی کھ برود اما ھمردی گی ممیباالخره تصم

 :دزنی مشیصدا
 !خانوم!خانوم_ 
 : رساندی کھ خودش را بھ او مندیبی را مری گردد و خانم مدی مبر
 ! خانومم؟یپس چرا رفت_ 
 .شم مزاحمتون ننیزنی با تلفن حرف منی گفتم داردیببخش_ 



 73 

 : دھدی نشانش می صندلکی کند و ی او را بھ داخل و نشستن دعوت می امانخانم
 .دی کم طول کشھی زدمی من داشتم با تلفن حرف مزمی عزدیببخش_ 

 ری و خانم مدندینشی کند و نمی آورد فکر می کم کھ او بھ زبان مھی ی بھ دو کلمھ الین
 : پرسدی و مزشی پشت مندی نشیم

 ؟ی داشتکاری چنمی بگو ببزمیخب عز_ 
 ... اومدم کھنی داراجی احتی بودم شما بھ مربدهیراستش شن_ 

 :دی گوی حرفش را تمام کند و مالی ندھدی اجازه نمزن
 ی نفرو بھ جاھی شیسھ چھار روز پ.ی اومدری چند روز دی ولزمی عزدیببخش...آخ_ 

حاال .می گذاشتادی تونست بی کھ دانشجو بود و بھ خاطر کالساش نمامونی از مربیکی
 .می ندارازیحاالھا ھم ن

 :دی گوی می خواھد برود کھ خانم امانی کند و می می تشکرالین
 .میزنی بھت زنگ ممی داشتازی نی زمانھی شماره تو بده ی تونی می خوای اگھ میول_ 

  اسم و شماره اش راری و خانم مددی گوی دھد و اسمش را می خانھ را می شماره الین
 : پرسدی مسدی نویکھ م

  جور کارا؟نی و از ای کاردستی شعر نقاشیی قصھ گو؟مثلی ھم بلدیکار خاص_ 
 تحت ی بھ چند تا از بچھ ھایستی رو ھم تو بھزی مدتھی.می نقاشی رشتھ یدانشجو_ 

 . دادمی مادی یپوشش اونجا نقاش
 و زندی و لبخند مسدی نوی مدی گوی مالی را کھ نییزھای دفتر بزرگش چی توری مدخانم

 :دی گویم
 .می کنی خبرت ممیھر وقت خواست_ 

 کند ی و فکر مزندی مرونی دھد و از آنجا بی تشکر تکان می بھ نشانھ ی سرالین
 و زندی گردد و بھ چند تا مھد و فروشگاه سر می و باز ھم مچی ھیعنی می کنیخبرت م

 نی داند با کار در چنی منکھی کنند و با ای را تکرار مری خانم مدیآنھا ھم حرفھا
 کند و ی نمدای پی گردد و کاری باز ھم مما ادی آی مرشی گیزی حقوق ناچییجاھا

 : چسبانده اندی اش کاغذشھی کھ پشت شرسدی فروشگاه مکیباالخره بھ 
 .میازمندی خانم نحای فروشنده ترجکیبھ _ 
است کھ چند تا قفسھ فروشگاه فقط اسمش فروشگاه .شودی و داخل مشودی مدواری امباز

 وارد یگری دختر دالیھمزمان با ن.ی و صندلشخوانی بزرگ و پخچالیدارد و دو تا 
 :چدی پی آن بھ اصطالح فروشگاه می توی مردی و صداشودیم

 .امی االن منیصبر کن_ 
 کند کھ مثل خودش چادر بھ سر ی دختر را ورانداز می چشمری زالین. کنندی مصبر

 جفت کفش پاشنھ بلند جبران کی قدش را با ی دارد و کوتاھیظی غلشیدارد اما آرا
 دھد جلو یمرد کھ ظاھرش او را موقر نشان م.کرده و عطر تندش فضا را پر کرده

 کم ی کھ موھای جدی بلند و صورتید چھل و پنج شش سالھ با قیعاقلھ مرد.دی آیم
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بھ صورتش  ششی برجستھ اش سرخ سرخند و تھ ریپشتش را باال زده و گونھ ھا
 :دی گوی و مدی آیم. دادهیوجاھت

 امرتون؟. خانومانییبفرما_ 
 :ندی گوی و دختر ھمزمان مالین

 . استخدام اومدمیبرا_ 
 ؟ی فروشندگیبرا_ 
 .بلھ_ 

 : پرسدی ممرد
 ن؟یبا ھم ھست_ 
 ثابت شی و نگاه مرد کھ رودی آی خوشش نمالی کند کھ نی را ورانداز مشانی ھر دوو
 : کندی ماند خودش را جمع میم

 چند سالتھ؟_ 
 :دی آی سوال اصال خوشش نمنی از االین

  بھ کارم داره؟یسنم ربط_ 
 .صد در صد.البتھ.بلھ_ 

 :دی گوی میلی می با بالین
 . سالستیب_ 
 :دی گوی دارد و مرد می چون حس بدکی و ستی بدی گوی نمو

 .یرسی بھ نظر مکتریکوچ_ 
 : پرسدی دختر میکی و مرد رو بھ آن رودی در ھم مالی نیاخمھا

 ؟یتو چ_ 
 . و دو سالمھستیمن؟ب_ 

 :دی گوی ممرد
 ی کار میشی اولو ھر دو تاتون آزمای ھفتھ یول. نگھ دارمتونویکی تونم یمن فقط م_ 
 اگھ یول. تومنھستیحقوقش ھم صد ب. کنمی بودم قبولش می از ھر کدومتون راضنیکن

 .جاه تا کنمش صد و پنی بودم میراض
 . کندی و اخم مشودی و چندشش مندیبی دختر میکی آن ی مرد را روی رهی نگاه خالین

 و دستمال نی زمدنی کشی قفسھ ھا گرفتھ تا تی تویکار ھم از مرتب کردن جنسا_ 
 . کھ من بخوامی اگھی و ھر کار دی ھا و فروشندگشھی شیکش
 کند و ی نگاه مستادهی و بھ دختر کھ کنارش الرزدی آخر مرد می جملھ نی از االی ندل
 :دی گوی او میوقت
 .باشھ_ 
 :دی گوی می و با لحن خشکدی آی دلش بھ ھم مزندی مرد لبخند می بھ روو

 .خداحافظ. تونم قبول کنمی من نمدیببخش_ 
 :دی گوی سمت در کھ مرد مرودی مو
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 یستی کار کردن ن اھل؟بگوی اومدی واسھ چگھی خب دیاگھ قرار بود قبول نکن_ 
 .تموم

 آورد و ی خودش نمی و بھ روشنودی مالی خندد و نی کھ آن دختر مزندی می حرفو
 . تا مرد با آن دختر تنھا باشدرونی بزندی ھمھ وقاحت و منی کند از ایبغض م

 کند حاالست ی دارد و فکر می استخوان سوز قدم بر می سرمای حال توی و بخستھ
 کند وقت راه رفتن تکان ی را کھ بھ خاطر سرما درد مشی پای و ھدیایکھ از پا در ب

 ی و کوچھ ھا مابانھای و از خدی آی مرونی دھد تا دردش کمتر شود و از بازار بیم
 ی کھ حواسش منی فکر کار است و ھمدر  بس کھرودی کجا مستیگذرد و حواسش ن

 کی است و  در آنشی پدری کھ خانھ ندیبی می خودش را سر کوچھ اشی سرجادیآ
 پدرش و ی مادرش تنگ تنگ شده و برایدلش برا.ستدی ای کند و میلحظھ پا سست م

 کھ باغچھ اش از برکت وجود شھال و بعد اطشی و حشانیمی خانھ قدیبرا.عماد و شھال
 اطی حی فضای کھ ھمھ موی عطر درخت لی سبز سبز بود و براشھیھم ھم خودش

 کوچھ و او ی تودیچی پی و مشدی مشتری کرد و عصرھا عطرش بیکوچک را پر م
 و ھنوز ھم کھ ھنوز است کشف شدی مشتری عصرھا بموی چرا عطر درخت لدی فھمینم

 شھیھم  خلوت کھاطی و حی اتاق کوچک تھیدلش برا. طور بودهنینکرده چرا ا
 برود در نکھی ایبرا. او و شھال تنگ شدهی کودکانھ یھایخلوتگاھش بودند و محل باز

 خدا خراب بود بکوبد و مادرش در را باز کند و او بدود ی شھیکھ زنگش ھمخانھ را 
 مادرش را مثل عطر ی ساده ی آشپزخانھ و عطر غذای بگذرد و برود تواطیو از ح

 ی و بغض می آورادی ھمھ نی از اردیگی دلش مناگھان بعد. بکشدھی ری تومویدرخت ل
 گذرد از کنار کوچھ و از تمام ی بندد و می را مشی چشمھاریکند اما با فکر ام

 یم. جدا کنندرشی خواستند سستش کنند و پابندش کنند و او را از امی کھ میخاطرات
 تا دی بخورد و بات شکسدی آن خانھ بگذارد و نبای را توشی پادی کند نبایگذرد و فکر م

 دشی جدی خانھ ی سر کوچھ رسدی کھ منیاما ھم.کنار عشقش.آخر با شوھرش بماند
 و پادردش فراموشش ی کند تمام خستگی کھ فکر مری و بھ امشودی گرفتھ اش باز مدل
بال . کھ در خانھ منتظرش استیزی آورد بھ شوق وجود عزی و انگار بال در مشودیم

 کھ ی و بھ مردستدی ای مشودی مکی کھ نزدنی خانھ اما ھممت دود سی آورد و میدر م
 تواند ی نمالی را با دست نگھ داشتھ و نیمرد گوسفند. کندی نگاه مستادهی خانھ ایجلو

 ی کشاند سمت خانھ و چشم از مرد بر نمی او را مشی خواھد و کنجکاویبفھمد چھ م
 نی تواند و ھمی و انگار نمند خانم حرف بزرهی خواھد با منی می و ھستادهیدارد کھ ا

 : کندی سالم مرسدیکھ م
 .سالم_ 

 :دی گوی رو بھ او ممرد
 .سالم خانوم جان_ 
 : پرسدی از او مالی دھد کھ نی خانم ھم جوابش را با اشاره مرهی منو

  چھ خبره؟نجایا_ 
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 :شنودی جواب مو
نجات ...ریکھ ام...بچھ ھاست... ازیکیپدر ...اومده...از روستا... آقانیا...زمیعز_ 
 ... گوسفندو آوردهنیا... تشکر اومدهیبرا...داده

 کرده اند یی کمرش را حنای است و پشمھااهی و سدی کند کھ سفی بھ گوسفند نگاه مالین
 : پرسدی میو بھ مرد کھ آن را نگھ داشتھ و با مھربان

 ؟ی آوردی واسھ چنویعمو جون ا_ 
 یبھ خدا کل. درآوردشی کھ بچھ ھامونو از آتیخانوم جون آوردم واسھ اون آقا معلم_ 

 ذاره ببرمش ی خانوم نمنیاما حاال ا. کردمدایر آدرسشو پ در و اون در زدم بھ زونیا
 .داخل

 :دی گوی و مندی نشی مشی لبھای روی لبخند کمرنگالین
 .یگیمن زن اون آقا معلم ھستم کھ م_ 

 :دی گوی می با خوشحالمرد
 شوھرتو برات نگھ داره دخترم کھ در ی الھ؟خدای چرا زودتر نگفت؟پسیگیراست م_ 

خدا . خواد بھش بدهی می ھر چیخدا الھ. کردیحق خودمون و بچھ ھامون جوونمرد
 بھ خودم گفتم یھ. ھم نذاشتمی مدت چشم رونی ایبھ خدا تو.  عوضشو بھش بدهیالھ

 . بوسمی مپاشو. بوسمی کنم و دستشو می مداشیھر جا باشھ پ
 :دی گوی خندد و می مری امی برایی مرد روستاری خیدعا دنی صدا از شوق شنی بالین

 .نگو تو رو خدا. عمو جونھی چھ حرفنیا_ 
 .نمشی خوام ببیاالن کجاست دخترم؟م_ 

 : از حرف مردشودی محو مالی نلبخند
 . عمونھیبی رو نمیکس_ 

 : کندی کشد و بھ گوسفند نگاه می می آھمرد
 بچھ ھا ی ھی بقی قبول کنھ کھ از طرف خودمو و پدرا و مادرانوی انیخب پس بگ_ 

 .آوردم براش
 :دی گوی می با شرمندگو

 .می ھستیری فقیما آدما. دخترممی نداشتیشتری بزی چگھی ددیببخش_ 
 کند کھ درد دل ی گوش مشی بھ حرفھاالی اندازد و نی منیی و سرش را پادی گوی ممرد

 پنج تا دختر دارد و نکھی و ادی گوی مشانیھشت نفر ی کند و از خودش و خانوداه یم
 گرفتھ شانی مادرشان را برای مادر بزرگ شده اند و مادربزرگشان جای پسر کھ بکی

 الین.زندی و حرف مزندی آتش نجات داده و حرف مام تنھا پسرش را از کری امنکھیو ا
 کمک ی افتد کھ وعده ھا داده بودند برای می چند مسئولادی دھد و ی گوش میھم ھ

 بعد از گذشت چی عمل کھ نکرده بودند ھشانی کدام از وعده ھاچی و بھ ھریکردن بھ ام
 را در رش چادی ھم از او نگرفتھ بودند و گوشھ ی سراغی حتگری دیمدت کوتاھ

فت  کند باز ھم بھ مرام و معری کند و فکر می دھد و مچالھ می و فشار مردیگیمشت م
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 گوسفند را فرستاده بودند و باز بھ نی ھا کھ ایی روستای ھی و بقیی مرد روستانیا
 :دی گوی میی و با خوشروزندی مرد لبخند میرو
 .می نداریاجی گوسفند احتنی ما بھ ای عموجون الزم نبود خودتو بھ زحمت بندازیول_ 
 ی نمغی وگرنھ درمی جز چند تا گوسفند و بز نداشتی اگھی دزیبھ خدا خانوم جان چ_ 

 .میکرد
 .می قبول کنیزی از شما چمی تونی من و شوھرم نمیول.دست شما درد نکنھ_ 

 : ماندی در ممرد
 !چرا خانوم جان؟_ 
 براش یزی چیمطمئنم اگھ بفھمھ کس. عمل کردهشی انسانفھیچون شوھر من بھ وظ_ 

 .شھی ناراحت میلیآورده خ
 : کندی درمانده بھ گوسفند نگاه ممرد
 ی رو چھیجواب بق! برش گردونم کھشھینم.ارمی بنوی ھمھ راه اومدم کھ انیآخھ من ا_ 

 بدم؟
 :دی گوی اما مسوزدی مرد می براالی ندل
 ستی نالشونی خنی بھ فکر باشن عدی کھ باییاونا.میما الزم ندار.ببرش عمو جون_ 

 ؟ی کھ چی ھمھ راھو اومدنی و بھ قول خودت ای کردتیاون وقت تو خودتو اذ
 : کندی التماس ممرد
 برادرم منتظرمھ کھ با ی ھم االن برم خونھ دی دخترم؟من بانی قبولش کنشھیحاال نم_ 

 . برم گردونھ روستانشیماش
 یی مرد روستای دھد و دلش برای کند کھ سرش را تکان می خانم نگاه مرهی بھ منالین

 گوسفند چھ نی با انکھیبھ ا کند ی و فکر مسوزدی تشکر کردن آمده می کھ برایو راھ
 مرد نی محلھ و ای است توی و محترمری کھ مرد خدی آی مادشی حسن را دیکند و س

 لی وساشانی و برادهی دم بخت بخشی جوانھابھ  خرج سفر حجش رای بارھا پنھانریخ
 کھ او ھم از خانم شفق دهی خانم شنرهی را چند بار از مننھای و ادهی خرھیزی و جھیزندگ

 . بوددهیشن
 ی میی تواند کمکش کند و رو بھ مرد روستای حسن مدی سنکھی کند بھ ای فکر مالین

 :دیگو
 . دنبالمای و بارشیب. کنمیگوسفندو قبول م.باشھ عمو جون_ 
 . حسندی سی افتد سمت خانھ ی خودش جلوتر راه مو
 کھ اسمش را ی اتاقیتو. زانو گذاشتھی نشستھ و سرش را روشی کارگاه نقاشیتو

 خواھد فراموش کند دلش ی فکر نکند و مزی چچی خواھد بھ ھیگذاشتھ کارگاه و م
 قدم زدن ھمراه ی تنگ شده براابانھای آدمھا و کوچھ ھا و خدنی رفتن و درونی بیبرا

دلش تنگ شده . روھا ادهی کنار پی درختھاری و عبور از زی طوالنی ابانھای خی توالین
 تواند بکند و ی نمی کارنکھی و اینی ھمھ گوشھ نشنی پوسد از ای کند دارد میو حس م

 تواند دلش را ی کند نمیاما ھر چھ م. خفھ شدهشی کھ در گلویادی کند بھ فریحس م
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 ا پر از ترس و ترحمشان ری چشم مردم ظاھر شود و نگاھھای کند و جلویراض
 .تحمل کند
 او ی سکون برانی کند عاقبت ای تکان بخورد و فکر می آنکھ حتی نشستھ بھمانطور

 و آنقدر ی اجباری انزوانی دھد و ای آزارش میفقط مرگ است و احساس افسردگ
 نی آمده کنارش نشستھ و ھمالی نی کفھمدی و نمشودی کند کھ از اطرافش غافل میفکر م

 را نجای خواستھ او ای نمدی آی مادشی  کند وی بغض مدنشی با دشودیکھ متوجھش م
 و غصھ بخورد و لبش را گاز اوردی بادی را کھ داشتھ اند بھ ی خوشیذشتھ  و گندیبب
 . خودشی فکری ھمھ بنی از اردیگیم
 ی می است و ھشی کھ روبھ رویواری بھ دزندی زل مری و امزنندی کدام حرف نمچیھ

 ی درد دل کند اما مالی و با ناوردی دلش است بھ زبان بی را کھ تویخواھد حرف
 ی و نمرودی با خودش کلنجار می و ھدیافزای فقط بر غمش بنکھی ترسد از ایم.ترسد

 رو بھ واری کھ او ھم چشم دوختھ بھ ددیپا ی را مالی نی چشمری و زدیداند چطور بگو
 .رو
 لحظھ دلم ھی. پوسمی خونھ میحس کردم دارم تو.دلم گرفتھ بود...یامروز بذجور_ 

 تا یول...یول.آماده ھم شدم.است برم انجمن رھی کوچھ و یبرم تو.رونیخواست برم ب
 نتونستم تکون ی حتگھی و ددیدستم کھ رفت سمت در لرز. نتونستم برمشتریدم در ب
 و از شونیاز ترحمشون از دلسوز.مردم ھمھ ش ھم بھ خاطر ترس از نگاه.بخورم

نتونستم و .نتونستم درو باز کنم...ی؟حتی کنیباور م.ننی منو ببی چھره یترسشون وقت
با .الی کرد نشتری فقط دردمو بنجای اومدن بھایول. کارگاهیتو.نجایبرگشتم و اومدم ا

 رونی حال و ھوا بنی کم از اھی بکشم ی اگھ بتونم نقاشدیخودم گفتم شا
نم  توی و نمزهیری فکرم بھ ھم مرمیگی دونم چرا تا قلم مورو دستم مینم...اما...اما.امیب

 . بکشمیزیچ
 ی و نمزندی را گرفتھ حرف مدنشی نشستھ و راه نفس کششی کھ در گلوی با بغضریام

 خواھد ی کند و دلش می داند بھ چھ فکر مینم. کندری را بھ چھ تعبالیداند سکوت ن
اما او ھمانطور ساکت بھ . حرف بزندشی دھد و براشی دلدارالی خواھد نیدلش م.بداند

 باتری را زشیبای رخ زمی بلندش نشستھ و نیشانیپ  کھ بری شده با اخمرهیرو بھ رو خ
 :ردیگی چرخد و دستش را می مالی کامل بھ سمت نریام.کرده 

 !الین_ 
 : ترساندی مشتری را بری امنی جوابش تنھا سکوت است و ھماما
 ! جانالین_ 

 : کندی منتظر نگاھش مری کشد و امی میقی نفس عمالین
بس کھ دنبال کار گشتم و . خستھیلیخ. خونھ خستھ بودمومدمیداشتم م یامروز وقت_ 

 کھ نی ھمیول...یول. کردنی درد میھالک و داغون بودم و پاھام بدجور. نکردمدایپ
اونم فقط و فقط بھ عشق . فراموش کردمموی تو افتادم تموم خستگادی سر کوچھ و دمیرس
 دمی رسی وقتیحت.رمی سر امیدرد ھمھ ش فدا  و سرما ویستگی خالی خیگفتم ب.تو
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 واسھ تشکر از ی کھ تو بچھ ھاشونو نجات دادیی مرد از ھمون روستاھی دمیخونھ و د
 ی پر ادعای نفر از اون مسئوالھی ی انداخت کھ حتادمی گوسفند آورده و با کارش ھیتو 

 ھمھ ستی مھم نم بازم با خودم گفتی از تو نگرفتھ و دلم گرفت ولیشھر تا حاال سراغ
 کرد ی کھ اصرار مویی دلم گفتم و اون مرد روستایتو.ری امی تار موھی ی فدایچ

 گفتم گوسفنده رو بکشھ و دی حسن و بھ سدی سی خونھ ی بردم جلومیگوسفندو قبول کن
 گوسفند نذر نی قسمت کنھ بازم تو دلم گفتم اشناسھی کھ می مستحقی آدمانیگوشتشو ب

 ادمی و تموم غصھ ھامو نمیبیشوھرمو م. خونھرمیدلم شاد بود کھ م  و بازمری امیسالمت
 و ی گوشھ نشستھی کھ دمتی و دنجای خونھ و اومدم ای کھ پامو گذاشتم تونیاما ھم.رهیم

 دوشم تموم تنم شروع کرد بھ گزگز ی کوه گنده گذاشتھ باشن روھی انگار یکز کرد
 و سمیبھ جونم افتاد و نتونستم وا  عالمیانگار تموم درد و خستگ.کردن و درد کردن

 . حالم بدتر شددمیحرفاتو ھم کھ شن.نشستم
 کھ فشار نیاما ھم. اندازدی منیی سرش را پاری و امشودی و بعد ساکت مدی گوی مالین

 تمام رخ الی و نردی گی کند باز سرش را باال می دستش حس میدست ھمسرش را رو
 : چرخدیبھ سمتش م

کھ بھم گفتھ بود از . گرفتھ بودمادی ازش زای چیلی ازدواج کردم کھ خیمن با مرد_ 
 ازدواج کردم کھ اراده داشت و اگر چھ دل یبا مرد. مردم نترسمینگاه و حرفا

 نی ای بود و بھ تلخدهی کشیسخت. داشت باز مثل فوالد سخت و سفت بودیمھربون
 بود یمرد.آخر بودن حجت و حرف م حرفاش براشھیھم. کامال عادت کرده بودیسخت
 چی داد کھ ھادی ییزایبھ من چ. عوض کنھمشوی ذره ھم تصمھی تونست ی نمیچیکھ ھ

 من بود و یاون مرد قھرمان زندگ. گرفتمی مادی عمرا گھی کس دچی و از ھگھی دیجا
 یحت.چی کنھ ھی ممی اما حاال خودشو از ترس نگاه مردم قامیباعث افتخار و سربلند

 کھ فقط دی نامری آدم گوشھ گھیشده .دهی کھ اون ھمھ دوست داشت ھم انجام نمرو یکار
 ی گوشھ کز مھی ای.ترسھی می لرزه و ھی دستش می خوام و ھینم. تونمی گھ نمیم

 چی خندون من کھ ھشھی ھمری آخھ شوھر من اون امیول. ھمی تورهیکنھ و اخماش م
 بود؟پس اون ی آدمنی ھمچھی دکر ی نمغی قشنگشو ازم دریوقت لبخندش و خنده ھا
 ادی رو کھ بھ من ییزای اون چیعنیدود شد و رفت ھوا؟! شد؟یھمھ باور و اعتقادش چ

 ی اصال خودش بھشون اعتقادیعنی خوب ھمھ ش حرف بود؟یداد اون ھمھ حرفا
ھمون .نھ با صورت خوشگلش. ازدواج کردمری اون امرتی من با سادمھینداشت؟

بزن بھ . مردمو نجات بدهی و بچھ ھاشیگفت بزن تو دل آت  کھ بھشی و وجدانرتیس
اما حاال . باش کھ چشم بھ در منتظرتھالتی و نتی خودت و زندگالی خی و بشیدل آت

 و اعتقاد و اعتماد مانی ای کھ ھمھ ی افتاده؟اون مردی مرد من چھ اتفاقی ؟واسھیچ
 . بشھداری بدی فقط باو دهی خوابیول.من بود کجا رفتھ؟مطمئنم کھ نمرده و زنده ست

 یسی و خزدی خورد تا اشکش نری بغضش را فرو مری کند و امی سکوت مالی نباز
 . نشوددهی دشیچشمھا
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 یچون م. جا گذاشتممی پدری داشتم رو تو خونھ ی نقاشی و ھر چموی نقاشلیمن وسا_ 
 ھمھ شونو با خودم دیبا. کردمی اشتباه میول.ی و ناراحت بشینی تو اونارو ببدمیترس

 .اوردمیم
 دھد ی فشار مشی زانوھای را روشی و دستھازدیری و اشک مشودی طاق مری امطاقت

 را شی اشکھای تواند جلوی کند نمیھر چھ م.لرزندی مھی از فرط گرشیو شانھ ھا
 : لرزدی کند دلش می حس مشی شانھ ھای را کھ روالی نی و دستھاردیبگ
خواھش .کنھی رو دوا نمی دردچیغصھ خوردن ھ. باشیمثل قبل قو.محکم باش!ریام_ 
 رو از یدیبھ خاطر من ھم کھ شده ناام. باشدواری کنم بھ خاطر من ھم کھ شده امیم

 کنم کھ رو بھ رو شدن با مردم و نگاھھاشون برات یمن درک م.خودت دور کن
 خواھش یول. کنمیجربھ م تدارم  حسو سالھاست کھ ھر روزنیسختھ چون خودم ھم ا

نذار ذوقت خشک . بکشی تونی میبکش ھر چ. رو کنار نذاری کنم حداقل نقاشیم
 اگھ شده بومو خط ی بکش حتی کشی میھر چ. ھنرمند بودنتوینذار فراموش کن.بشھ
 قشنگ یای اون دنیتو. محبوب و دلخواھتیای دنیبرو تو. بازم بکشی ولی کنیخط

 ی می رنگیای دنھی از ادتھ؟چطوری.یزدیبرام حرف م ازش ھشی رنگا کھ ھمیو رنگ
 ی بھم مادتھیشھ؟ی می تموم وجودت پر از شور و شادیزنی بھش سر می کھ وقتیگفت
 و شور رنگا ی شادیذاری رنگارنگ پر از رنگ قدم میای اون دنی ھر وقت تویگفت

 . خودتو عاجز نشون نده و محکم بلند شوگھی درسھ؟پسیبھ تو ھم م
 گذارد و او با ی را تنھا مری و امرونی برودی و مشودی و بلند مزندی حرف مالین

 خدا را دهیچی پشی گلوی کھ توی و با دردردیگی اشک سرش را باال مسی خیصورت
 : کندیصدا م

 !خدا_ 
 ی طوالنی طوالنی مدتی کند و برای لرزند و ھق ھقش را خفھ می مشی باز شانھ ھاو

 دهیچی سرش پی کھ توی با سر دردردیگی آرام می و باالخره وقتنی ھمشودیکارش م
 خندد و ی کھ مشنودی را مالی نیسر و صدا.  دی آی مرونی و از کارگاھش بشودیبلند م
 و در دی آی آشپزخانھ کھ صدا از آنجا ممت سرودی و مزندی خانم حرف مرهیبا من

 ی و مزندی مادر او حرف م کھ با اشاره باشیالی نی بھ تماشاستدی ایچارچوب در م
 کھ متوجھ حضور نی کند و او ھمی مشی و تماشاستدی ای مریام. کندیخندد و کمکش م

  لبخندشی چرخاند و بھ روی چشمانش را بھ سمتش ماهی سی ھای گوشودیشوھرش م
 : کھری کند سمت امی رو مالین.ردیگی جان مشی از گرماری کھ امزندیم

 . امروز ناھار نخورهیدی ترسی می شاه پسرت کھ ھنمیا. جونرهیبفرما من_ 
 :ری کند سمت امی رو مو

از . جون آماده سترهیاملت محصول مشترک من و من.ی جان کھ خوب اومدری امایب_ 
 .میدی خوردن تازه کھ از باغچھ چی مقدار سبزھی و می خانوم شفق ھم داریایترش

 :ردیگی بھ سمتش و دستش را مدی آی و مدی گوی با خنده مالین
 . مونھ ھای کاله میاون وقت سرت ب.سازمی کارشو میی خودم تنھایایاگھ ن_ 
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اما او با چشم و . کشدی مالی و دستش را بھ صورت نندی نشی مری امی لبھای رولبخند
 خانم ھم کھ رهی افتند و منی کند و ناگھان ھر دو بھ خنده می خانم اشاره مرهیابرو بھ من

 . خنددی دھد و آرام می تکان میھد رفتارشان است سرشا
  چھاردھمفصل
 )١(بخش

 ی مینی ھم و سنگی دلم آوار شده بود روی توی نگفتھ ی و غصھ ھایی غم تنھاباز
 و سوختی دلم می و ھسوزاندی داد و دلم را می ام و ھر لحظھ آزارم منھی سیکرد رو

درد رفتن استاد از آموزشگاھو نرفتن خودم سر ! ھمھ دردنیمانده بودم چکار کنم با ا
 وقت خانم ی وقت و بیدرد تلفنھا. ترمانیپا  شرکت نکردنم در امتحانیکالس و حت

 آن ی برای و دلتنگنھای ای از ھمھ ی کردنم بھ بازگشت و کالفگی راضی برایدیص
 کھ شیصنوع میدو تا چشم سبز درخشان و آن نگاه خندان و مھربان با آن اخمھا

  وشدی مشتری و بشتری غصھ ام بی و ھردی را بگشانی توانست جای نمزی چچیانگار ھ
 کی دل ی نگفتھ کھ روی ھمھ غصھ نی توانست خبر داشتھ باشد از ای میچھ کس

 رونی کردند و قرار بود ھمانطور ھم ناگفتھ بمانند و بی مینیدختر پانزده سالھ سنگ
 . و آشکار نشوندندیاین

 ی را می رفتن سر کالس نقاشی ھوای تابستان نمانده بود و من ھالتیبھ تعط یزیچ
با ھمان غم و .شدی نمی راضنھای جز ازی چچی استاد را و دلم بھ ھدنی دیکردم و ھوا

 ی در آمد و صدای کھ صدای اتاق کوچک تھی نشستھ بودم تومیھایغصھ ھا و دلتنگ
 :مادر کھ

 .برو درو باز کن!الین_ 
 دم در دمی کھ رسنی و از ھال و راھرو گذشتم و ھمدمی دورونی گفتم و از اتاق بیچشم

 را جا بگذارد با شیدھای باعث شده کلی عماد است و باز حواس پرتنکھی ایبھ ھوا
 : گفتمی بلندیصدا

 ...باز حواست کجا رفتھ بود کھ_ 
م ماندو مات و  دھانی حرف تودمی در را کھ باز کردم و صورت کبود شھال را کھ داما

 کردم و تکان نخوردم و خشکم زد و ھمان طور کھ خشکم زده شیمبھوت فقط تماشا
 ی روزدی بریزیی عالمھ برگ پاکی لمھای فیبود فکر کردم االن است کھ مثل تو

 ... وصاند ھوا برقی و برگھا را تودیایسرمان و باد ب
 : آمدم و زمزمھ کردمرونی بالتمی خیای مادرم از دنیالی بود نی کی با صداکھ
 . شھالستیآج_ 
 .شنودی دانستم کھ نمی خودم مو

 !؟یزنیچرا حرف نم! بود دختر؟چرا ماتت برده؟ی کدمیپرس_ 
 کھ دمی را شنشی و تکان نخوردم و باز صدادمی مادر را از پشت سرم شنیصدا
 : شدکترینزد
 !ھ؟یختی چھ رگھی دنیا! خاک بھ سرم شھالیوا_ 
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 بغلش و ھمان موقع بود کھ ی تودی سمت خواھرم و او را کش کنار زد و رفتمرا
 کار چھ دی پرسی میھ.دی پرسی می مادرم کھ ھی ھق ھق شھال بلند شد و صدایصدا
 ی تواند باشد و ھم من می می داند کار چھ کسی بوده و مطمئن بودم خودش میکس

 : گفتدهی بردهی در جوابش برھال و عاقبت شدی پرسیدانستم و ھم او اما باز ھم م
 .حسام...ح...ح_ 
 صورت ی روی کبودنی ایباعث و بان.  کردنی بود نفرنی ھمدنی مادر کھ منتظر شنو

 آب ی شربتشی بلند مرا صدا زد کھ برایدخترش را و شھال را داخل برد و با صدا
 خواھرم آب قند درست کردم خودش چادر سرش ی درست کنم و تا برایزی چیقند

 و اطی حی کرد رفت تویم نی نفری و ھزدیکھ با خودش حرف مکرد و ھمانطور 
 :سفارش شھال را ھم بھ من کرد

 .حواست بھ خواھرت باشھ_ 
 :دمی بھ دست پرسوانیل

 !؟یریکجا م_ 
 : و گفتدی را پوشاھشی سیکی الستی ھاییدمپا
 . بھ سر بچھ م آوردهی شازده پسر برادرش چنھی ببارمی باباتو برمیم_ 
 و نھ شکستی النھ کرده بود و نھ ممی گلوی کھ توی رفت و من ماندم و شھال و بغضو
 بماند و می گلوی توی دانست قرار است تا کی بکشم و خدا می کارش کھ نفسی پرفتیم

 ی و خبر نداشتم قرار است حاال حاال ھا سالھارودی کردم زود میآزارم بدھد و فکر م
 از رانیح. ترک ھم برنداردی وقت حتچی کند و ھیدگن بماند و با من زمی گلویسال تو

 رهی کھ مادر آن را بھ ھم زده بود خاطی ماجرا کھ قرار بود دنبالھ دار شود بھ در حنیا
 وانی و کنار شھال نشستم و لی اتاق کوچک تھی شدم و عاقبت رفتم تورهی خیھ.شدم

 :آب قند را گرفتم طرفش
 !یآج_ 

 داد و رونی بشی از گلوی را گرفت و نخورد و گذاشتش کنارش و آه پر از دردوانیل
 شیاما من فقط تماشا. شدسی باز خشیچشم دوخت بھ موکت کف اتاق و چشمھا

 و صورتش زنندی خواھر آدم را کتک می دانستم وقتینم. دانستم چھ کنمیآخر نم.کردم
 دانستم و ھنوز ینم! کرددیچکار با خانھ  گرددی کند و بر می کنند و قھر میرا کبود م

 بود بھ نبودنش عادت کرده بودم ی اتفاق بودم و با او ھم کھ مدتنی شوک ایھم تو
 قشنگ قھوه ی کرد و چشمھای را پاک مشیاو سکسکھ کنان اشکھا. کردمی میبیغر

 خواست یاما خواھرم بود و دوستش داشتم و دلم نم. شدندی تر مسی خی ھشیا
 از وجودم ی قسمتکیخواھرم بود و .انش را غبار غم بپوشاند خندھشیصورت ھم

 :دمی و پرسشی زانوی دستش کھ آن را گذاشتھ بود رویباالخره دستم را گذاشتم رو.
  کنھ؟یدرد م_ 

 :دمی و پرسدمیخودم را جلوتر کش.دی را باال کششینی را تکان داد و بسرش
  زدت؟یلیخ_ 
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 :دمی سر تکان داد و دوباره پرسباز
 چرا زدت؟_ 
 : بغض گفتبا

 شییبھونھ گرفت چا...بعدش...بعدش. بودی کھ اومد عصبانرونیاز ب...از. دونمینم_ 
 ...سرده و

 فکر کردم و از شی اش گرفت و فکر کردم بھ حرفھاھی حرف بزند و باز گرنتوانست
 تشی است عصبانی و عصباندی آی مرونی کھ از بی مگر ممکن است مرددمیخودم پرس

پس !آخر مگر ممکن بود؟! را زد؟ی کسلی دلی بشدیمگر م! کند؟ی زنش خالرا سر
 سرد بود؟پس چرا شیبود و چا ی عصبانی وقتی حتزدیچرا آقاجان من مادرم را نم

  سرده؟یی چاگفتی کرد و می و فقط اخم مکردیصورتش را کبود نم
 : گفتمکودکانھ

پس چرا !زنھ؟ی خونھ پس چرا اون مامانو نمادی می وقتا عصبانی آقام ھم بعضیول_ 
 ! کنھ؟یعماد تو خونھ دعوا نم

 جواب ی و فکر کردم بھ سوالم فکر کردم کھ بختی جواب نداد و فقط اشک رشھال
 در آمد و پشت یو ھمان موقع بود کھ صدا!شود؟ی مگر مدمیمانده بود و از خودم پرس

 : گفتی مادر کھ میبندش صدا
 ! بھ سر بچھ م آورده؟ی چی پسر حاجنی ببایمان ب آقا رحایب...ایب_ 

 دی پوشی مردم می ساختمانھای از عرقش کھ موقع کار روسی پوش خری با ھمان زپدر
 در چارچوب در ظاھر شد و جواب سالم مرا شی دستش و شلوار گچی توراھنیو پ

رفتھ  شد بھ خواھرم و مادر دستش را کھ گرهی بلند شده بودم داد و خشی پایکھ جلو
 :بود رھا کرد و بھ خواھرم اشاره کرد

 . خوب نگاش کننیبب_ 
 ھم و شھال کھ بلند شده بود ی رفت توشی و پدر اخمھاھی گرری و زد زدی بغضش ترکو

 چانھ اش و سرش را ری انداخت کھ دست پدر کھ جلو آمده بود رفت زنییسرش را پا
 :باال آورد

 کار حسامھ؟_ 
 و دی پرسی دانست کھ میمگر خودش نم! بود؟ی چھ سوالگری دنیا! حسامھ؟کار

 خواست باور کند ی نمایانگار باور نداشت ! داد کھ انگار باور نداشتی نشان میجور
 خواست از زبان خود شھال بشنود و خواھرم کھ سرش را تکان داد آقا جان یو م
 شد رهیخ شھال برداشت و صورت  و کالفھ چشم ازدی کششی بھ محاسن خاکستریدست
 مادر از سکوت او دمی نگفت و دچی فکر و ھی رفت توی نگاه کرد و ھی و ھواریبھ د

 : پدر گفتی کرد و عاقبت وقتی پا و آن پا منی خورد و ایحرص م
 . صحبت کنمی با حاجرمیم_ 
 : کھدی جا پراز
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 ی روز انداختھ کھ اونم سرنی پسرت دخترمو بھ ایھا؟بگ!؟ی بگی چی بھ حاجیبر_ 
 بندازه روی و تقصنھی ور دل ما بشادی بچرخونھ بعد بحشوی دور تسبھیتکون بده و 
 گردن بچھ م؟

 .نی ھم مونده صبر کنگھی پست دھی
 : مادری ھم از حرفھای پدر رفت تویاخمھا

تو . شھیحرفشون م.شھیزن و شوھرن دعواشون م!؟ی کنیچرا شلوغش م!زن_ 
 .شھی ھمھ دعواشون مزن و شوھرا!  کننی نمری کھ حلوا خیزندگ
 نی اشدیانگار باورش نم.  زده نگاھش کردرتی گشاد و حی گفت و مادر با چشمھاپدر

 یحرفھا را از شوھرش بشنود و بعد نگاه مرا گواه گرفت اما من رفتھ بودم تو
 ی شده و اصال توشانی فکر کھ خود آقاجان و مادر چند بار دعوایرفتھ بودم تو.فکر

 !مادر من بود بلند کرده؟  زنش کھی بار دست رو پدر چندشانیدعواھا
 نھ؟یآره رحمان؟دعوا ا! بھ جون بچھ م؟فتھی بای کھ مثل وحشنھی دعوا ایعنی_ 

 : گفت و گفتی افتاد و پدر الالھ اال اللھھی بھ گرشی حرفھانی گفت و بمادر
 ھ؟ی واسھ چی و زارھی گرنیا.بس کن زن_ 
 تونن ی دلشون بخواد می کسھ و ھر کاری من بی کردن بچھ الی کھ خنھیواسھ ا_ 

 .ستی ھم نالتی خنی عیسادی وانجایاون وقت تو ا.بکنن
 .ی حرف بزنم تو خودت جلومو گرفتی خوام برم با حاجیمن کھ م_ 
 .زنھی بھ سر دخترت می چھ گلی حاجنمیبرو برو بب.من جلوتو نگرفتم_ 

 رفت و مادر ھم رفت سمت شھال و بغلش رونی باز الالھ االهللا گفت و از اتاق بپدر
سوخت . خواھرم سوختیتماشا کردم و دلم برا. وسط من ماندم و تماشا کردمنیا.کرد
 بھ دی نشد و فکر کردم بامی کرد حسودی مثل قبلترھا کھ مادرم بھ شھال محبت مگریو د

 شده و فکر کردم چرا بھ ی مردنی گرفتار چنکھ حال خواھر بزرگترم دل بسوزانم
 فقط ی کھ از مردانگیمرد! مرد؟ندی گوی مھندی کھ بھ نامرد شبنی ای با ھمھ ھایبعض
 حسام با استاد رسام و ی سھی را دارد و شروع کردم بھ مقانشی بلند و دست سنگیصدا

 بھ شانیکیکھ   دو نفرنی فکر کردم چقدر فرق دارند استی چلشی بفھمم دلنکھیبدون ا
 ی و سالمییبای زنی زن بھ اشانیکی مثل من کارش را گذاشت و رفت و یدخترخاطر 
 تمام داشت و زی و بھ قول مادرم ھمھ چی و مھربانیی و کدبانوی خوبنی بھ ایزن.داشت

 فواد افتادم کھ دوستت ادی بار ھم کی. دادی دانست و زورش را نشانش میباز قدر نم
 رونی چشم او مرا از خانھ اش بی باز برادرش جلونھای ای ھمھ با  گفتھ بود ویدارم

 . فواد ھم از حسام بھتر استی خودم گفتم حتشیکرده بود و پ
 شھال را آرام کرد و از من خواست کنارش باشم و گفتم چشم و کنارش مادر
 ادی را بست و مرا شی گذاشت و چشمھامی زانویکنارش ماندم کھ سرش را رو.ماندم

 را می گذاشتم و شھال موھای او می پاین موقعھا کھ من سرم را رو آادی.گذشتھ انداخت
 ی توانست و ھیم را باز کند و نمی موھای کرد حلقھ ھای می کرد و سعینوازش م
 گرفت یتمام جانم آرام م. گرفتمیآرام م. آمدی کرد و از نوازشش خوشم مینوازشم م
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 کردم ی کھ فکر میم و محبت گذشتھ افتادادی. گرفتی گرفت و خوابم میو دلم آرام م
 یرو.دمی لخت بور او کشی موھای بار من دستم را رونیکمرنگ شده برگشت و ا

 :دمی عماد آزاد و رھا بودند دست کشی بلوطی کھ مثل موھاو ایموھا
  ھایکــی نزدنی در ھـمکنفری
 

 یزیچــ
 
  جا گذاشتھ استتی برای زنــدگکی وسعت بھ
 
  راحت باشدالـــتیخ
 

  را ببــندتی چشمھاآرام
 
  استــداری بتی ھای ھمھ نگرانـــــی براکنفری
 
 ــای دنی ھاییبای کھ از ھمھ زکنفری
 

 ...  تـــو را بـــــاور داردتـنھـا
 

  خواھرجانبخواب
 

  بخوابآرام
 
 خواب رفت با خودم گفتم مھم می پای وقتی و حتشی بھ موھادمی دست کشی ھو
 سرش را زتی عزتیمی خواھرت دوست قدیوقت. خواب برودتی کھ پاستیمھم ن.ستین

 . بگذار خواب برودستیمھم ن. گذاشتھ تا آرام شودشیرو
 

 موتور کھ آمد ی بلند شد و صدایی ساعت نگذشتھ بود کھ سر و صدامی ھنوز ناما
 بھ ی شرندی وضع ببنی ای دانستم برادرم شھال را تویم.ختی عماد آمده و دلم ردمیفھم
 .یدنید د کنیپا م

 
 !چرا ساکتھ؟!چرا درو باز نکرد؟! کوش؟الیچرا خونھ ساکتھ؟پس ن!چھ خبره؟_ 
 

 و تند دی را شھال ھم شنشی اول سراغ مرا گرفت و صداشیشگی طبق عادت ھمباز
منتظر . را چنگ زدمیشدن نبضش را حس کردم کھ سرش را بلند نکرد و فقط زانو
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 دانستم او ھم ی و مزدی نمی اما او سکوت کرده بود و حرفدی گوی مادر چھ منمیبودم بب
 و آبرو شودیشر م. و پسرشی حاجان بھ جشودی داند عماد بفھمد شر میمثل من م

 .گذاردی نمشانیبرا
 

 !؟یزنیچرا حرف نم! شده مامان؟یزیچ_ 
 
 : مرا صدا زدو
 

 !الین!الین_ 
 

 : دادمجواب
 

 .بلھ داداش_ 
 

 : اتاقی من آمد توی بھ ھواعماد
 

 ... اتاقنی ایسالم دختر تو کھ باز تو_ 
 

عماد . شد بھ شھال کھ سرش را بلند کرده و سالم کرده بودرهی را گفتھ و نگفتھ خحرفش
نگاه . خواھرم را نگاه کردرهی خی گشاد شدند و ھشی او ماتش برد و چشمھادنیاز د

 آزاد و رھا کھ پدر یا آن موھی و بلند و مردانھ اش را برد الدهی کشیکرد و انگشتھا
 کند اما من دوستشان داشتم و دوست داشتم اھشان کوتزدیبھ خاطرشان سرش غر م

نگاه کرد بھ حاصل دست شوھر خواھرش و ناگھان اتاق از .ھمانطور بگذارد بمانند
 :دی و تن من ھم لرزدی و لرزدی ترکادشی فریصدا

 
  بوده؟ی کار کدوم آشغالنیا_ 
 

 یی و لبھاچاندی پی کھ در ھم میی و دستھادهی ترسی و با نگاھستادی پشت سرش امادر
 :لرزان لب باز کرد کھ عماد برگشت سمتش

 
 کار حسامھ آره؟_ 
 

 : بھ جا ماندشیعماد مھلتش نداد و رفت و صدا. خواست حرف بزند و نزدمادر
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ھ بھ چ.فتھی کنم کھ بھ غلط کردن بی میکار. بشھمونی پشی کنم کھ از زندگی میکار_ 
  خواھر من بلند کرده ھا؟ی دست رویحق
 
 : مادر کھی صداو
 

 !عماد!عماد_ 
 : برگشت و رو بھ من گفتی کھ مادر تندرونی شدم از اتاق بروم ببلند
 .بدو برو برش گردون. مادر بدو برو دنبال داداشتالین_ 

 توانم ی دانست کھ می توانستم و مادر ھم خودش می من برش گردانم چون مگفت
 ی کرد اما نمی خواند و گوش می کھ حرفم را مرمی شر بھ پا کردن عماد را بگیجلو

 اعصابش را شانی تعصب دارد و ناراحتشی خواھرھای دانست پسرش روینم.دانست
 حال چادرم نیبا ا. آمدی بر نمھم  از دست منی کاری مواقعنی و در چنزدیریبھ ھم م

 . کوچھی و رفتم تواطی سمت حدمیرا برداشتم و دو
 )٢(بخش

 و دمی حاج غفور و آه کشی خانھ دنی کوچھ کھ قدم گذاشتم باز دلم تنگ شد از دبھ
دلم تنگ . گرفتم و بھ راه رفتنم ادامھ دادمری بلند نرده دار دلگیوارھاینگاھم را از آن د

 خواست دوباره با او رو بھ ی دلم می بودم و ھدهی بس کھ او را ندالی نیشده بود برا
 ی خانم رستمی کردم و واسطھ گری نمسیدر آموزشگاه تدر گرید.نمشی و ببرو شوم

 ی انجمنی وقتم را توشتری شدنم بکاری را عوض کند و بھ خاطر بمیھم نتوانستھ بود را
 ی ممی بر پا کرده بودی بحث و تبادل نظر در مورد نقاشیکھ با چند تا از دوستانم برا

 و فکر کردن نی کارم شده بود ھمو  کردمی نمدایپ گشتم کھ ی دنبال کار مایگذراندم و 
 فکر کردنھا و نی بودم ادهی کھ آن روزھا شده بود تمام فکر و ذکرم و ھنوز نفھمالیبھ ن
 است ی استاد و شاگردی رابطھ لشی کردم دلی او بودنھا از عشق است و فکر مادیبھ 

در   انجمن و در جمع دوستانم ویچھ تو. افتادمی مادشیو ھر ساعت و ھر لحظھ بھ 
 کھ ی اتاقی توی گشتم و چھ وقتی دنبال کار میحال بحث کردن با آنھا و چھ وقت

 کھ ی کسادی ی ھشودی دانستم آدم عاشق کھ می کردم و نمی میکارگاھم شده بود نقاش
 ی خواھد بھ او فکر کند و آن موقع ھم کھ خانھ ی دلش می افتد و ھیدوستش دارد م

 ی سمت خانھ مان کھ کسرفتمی افتاده بودم و داشتم مالی نادی بودم باز دهیور را دحاج غف
 می برادمی سمت خانھ حاج غفور و ددیتنھ زد و بھ سرعت از کنارم رد شد و دو

 : تمام وجودم را لرزاندیی آشنای ام کھ صدادهیآشناست و فکر کردم کجا او را د
 .صبر کن!یداداش!یداداش_ 

 دمی کھ خودش را بھ برادرش برساند و نفھمدی کھ از کنارم گذشت و دوالین. بودخودش
 : زدمشیچطور شد صدا

 !الین_ 
 : و با عجلھ گفتدی برگشت و مرا دکھ
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 .سالم استاد_ 
 :گفتم
 .سالم_ 
 :دمی پرسو

  شده؟یچ_ 
 .نیریتو رو خدا جلوشو بگ. خواد با پسرعموم دعوا کنھیداداشم م_ 

 کردم اما فقط ی کمکش مدی خواست و بایختھ بود و کمک م ملتمسش را بھ من دونگاه
 ی گوشم بود و می گرومپ گرومپ در توی کردم و صدای بودم و نگاھش مستادهیا

 و دمیشنی گفتنش را مراهی بد بیدانستم برادرش با مشت و لگد بھ جان در افتاده و صدا
 کردم یودم و ھر چھ م شده باهی دو تا چشم سآن  خشکم زده بود و محونھای ایبا ھمھ 

 ی است اما جوابی چھ دردگری دنی ادمیپرسی از خودم می توانستم تکان بخورم و ھینم
 . سوالمی کردم برای نمدایپ

 !استاد_ 
 بھ خودم آمدم و نگاه از او گرفتم و بھ برادرش چشم دوختم کھ با حسام پسر شی صدابا

 شانی سمتشان و جدادمی دوردی کار باال بگنکھی شده بود و قبل از اقھی دست بھ یحاج
 : گفتمالیکردم و رو بھ برادر ن

 !ھ؟ی کارا چنی کنار اایب_ 
 :دمی جواب شنو

 . خواھرمو زدهی بھ چھ جراتنمیبذار بب...ولم کن...ولم کن_ 
 کلی نکردم و باز تقال کرد و خواست مرا پس بزند کھ حسام با آن قد و ھشیرھا

 :مد طرفشدرشت و چھارشانھ اش آ
 . خواد بکنھی می چھ غلطنمیولش کن بب_ 
 را کھ در نظرم ششی و آن تھ رشی قھوه ای لخت باال زده ی نگاھش کردم و موھاتند

 : آمد از نظر گذراندمیاصال بھ صورتش نم
 .یبرو کنار آقا حسام تا کار دست خودت نداد_ 

 : زد و گفتیپوزخند
 ن؟ی خواد کار دست من بده ای میھھ ک_ 
 ناگھان خودش را از دستم آزاد کرد و الی را نشان داد و برادر نشی با دست پسر عموو

 :دی حسام را چسبی قھی رفت دیای بر بالی از دست من و نی کارنکھیقبل از ا
 یدست رو خواھر من بلند م.ی کدمی خواد کار دستت بده ھان؟االن نشونت می میک_ 
  ھان؟یکن

 :دی او را چسبیتھا مچ دسظی جا خورده و با غحسام
 .دستتو بکش_ 
 : التماس کردالی نو

 !یعماد داداش_ 
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 کھ بھ خاطر خواھرش سر و صدا را یرتی برادر با غنی اسمش عماد بود اعماد؟پس
 .رفتم سمتش و او را از حسام جدا کردم!انداختھ بود

 ش؟ھا؟یزنی کسھ کھ می خواھر من بیفکر کرد.ولم کن تا نشونش بدم.ولم کن_ 
 . کنمی و کبودش ماهیاصال س.زنمشی خواد میدلم م. دارمارشوی تو چھ؟زنمھ اختبھ_ 
 .ی کنیتو غلط م...تو_ 

 آمدند و دور معرکھ جمع شدند و رونی ھا بھی باال رفت و کم کم ھمساشانیصدا
حسام را . شده بودمشانیری ھم آمدند کمک من کھ مانع درگی بھ تماشا و بعضستادندیا

   کھ باز دست بردار نبودیگرفتند و کشاندند گوشھ ا
 وسط من حواسم را نیو ا. کرد برود طرفشی گفت و تقال می مراهی بھ عماد بد و بو

 خواست برادرش را آرام ی می کھ ھالیداده بودم بھ عماد کھ از دستم رھا نشود و بھ ن
 رونی فواد کھ از خانھ بشی سمت پسر عمودی دوامدی از پس او بر نیکند و عاقبت وقت
 : بودیآمد و فقط تماشاچ

 . دعوا بشھنی از اشترینذار ب. بکنی کارھیفواد تو رو خدا _ 
 :دی داد کشالی اما حسام نگذاشت و سر ندی بگویزی انگار خواست چفواد
  خواد؟ینکنھ تو ھم مثل خواھرت دلت کتک م! بچھیگی می چگھیتو د_ 
 : چطور شد داد زدمدمی کھ نفھمالی بار برود سمت ننی خواست او

 ده؟ی از خودت رسفتری بھ ضع؟زورتی دارکاری بچھ چنی با ایھو_ 
 : و عماد را رھا کردم و با مشت گره کرده رفتم سمت حسامدمی کشداد
 کلت؟ی ھنی با ای کشیخجالت نم_ 

 : رفت پشت سر من و حسام گفتالین
 داره کھ دخالت یاصال بھ تو چھ ربط. نداریچی ھی پسره ی اکارهی وسط چنیتو ا_ 
 ؟ی کنیم

 عماد را ی صورتش کھ صدای مشت بخوابانم توکی و رمی اش را بگقھی بروم خواستم
 :دمیاز پشت سرم شن

 شھر ھرتھ خواھر منو ی کردالیخ.ی و نداری داری و ھر چی ندار خودتیچیھ_ 
 . آرهیبزن

 : مانعش شدیی رفت طرفش کھ صداو
  سرش؟نیختی با بچھ م ھمھ تون رنی دارکاری مونده ھا چمیتی یآ_ 

 حاج غفور بود کھ با آن ھمھ اھن و تلپش چادر بھ سر کرده و آمده بود دم در و زن
 : مالحظھ در جوابش با تمسخر گفتی مانده ھا و عماد بمیتیخطاب بھ ما گفتھ بود 

  بچھ؟یگی نره غول منیبھ ا!بچھ؟_ 
 :با توپ و تشر آمد سمت عماد دست بھ کمرش زد و زن
 ؟ی کنی منی من توھیبھ بچھ . نره غول ھفت جد و آبادتھزی ھمھ چی الت بیپسره _ 
 ... و کبود کرده واهی شما زده شھال رو سی بچھ نیخانوم محترم ا_ 
 !عماد_ 
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 : دھانش ماند و برگشتی کھ از پشت سرش آمد حرف تویی صدابا
 !آقاجون_ 

 و موھا و ی آبراھنی و پی گچاهی زده بود شلوار سشی کھ عماد آقاجون صدایمرد
 بودند و با حاج غفور الی ناهی سی ھمان چشمھاشی داشت و چشمھای خاکستریشھایر

 نو و اهی و شلوار سدی سفراھنی و پگذاشتی سرش مدی داشت و کاله سفدی سفشیکھ تھ ر
 ری گرداند و زی محی خدا تسبی شھیھم با حاج غفور کھ. فرق داشتدی پوشیمرتب م

 فرستاد فرق داشت ی صلوات مای و گفتی مثال ذکر مدی و شاگفتی چھ مدانمی نمیلب ھ
 بود اما رنگ نگاه حاج غفور ی حاجی ھمرنگ چشمھااھشی جفت چشم سکیو فقط 

 . و غم ھم نداشتی و مھربانیمثل او صداقت نداشت و سادگ
 : صورتش زدی تویلی سکی ی معطلی و بستادی پسرش ای عماد جلو آمد و جلوپدر
 ؟ی کھ راه انداختھیزی چھ آبرو رنی احمق ایپسره _ 

 : گذاشتیلی سی دستش را جاعماد
 ...آقاجون_ 
 .آقاجون و زھرمار_ 

 :دی توپالی با تشر گفت و رو بھ نمرد
 ؟ی کنی مکاری چنجایتو ا_ 
 :دی جواب شنو

 . دنبال داداشامیمامان گفت ب_ 
 :و بھ عماد گفت باز رو

 . برو خونھریدست خواھرتو بگ_ 
 : او معترض گفتاما
 ... آقاجونیول_ 
 .ای.گفتم برو خونھ_ 

 گرداند و ی محی غفور کھ ھمراه پدر عماد آمده بود و تا آن لحظھ ساکت فقط تسبحاج
  دی جنبی مشیلبھا

 : را متفرق کردتیجمع
 . خونھ ھاتوندی برنی کنی نگاه منی داریبھ چ_ 
 : رو بھ عماد گفتو

 .برو خونھ.خجالت بکش پسر رو حرف پدرت حرف نزن_ 
 : رو بھ من گفتبعد
 از شما کھ یول. کنھیزی پسره عماد دعوا راه بندازه و آبرو رنیانتظار داشتم ا_ 

 .دهی و با سواد بعیمعلم
 : زدم و جوابش را دادمیپوزخند

 ... داشتننی مثال مرد خدا ھست وی حاجنی کنیاز شما ھم کھ ادعا م_ 
 : حسام اشاره کردمبھ
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 کلشوی و گول ھرسھی از خودش مکتری کھ فقط زورش بھ کوچی پسرنی ھمچھی_ 
 .دهیخورده بع

 .ی کردی دخالت مدیشما نبا.ھی خونوادگی مسالھ ھی نیا_ 
 . دخترو کتک بزننھی چشمم ی کردم کھ جلوی دخالت مدیبلھ نبا_ 

 : را صدا زدالی انداخت و عماد ننیی اخم کرد و پدر عماد سرش را پایحاج
 .میبر!الین_ 
 من نگاه ی کھ نمناک شده بودند بھ چشمھااهی سی برود با آن چشمھانکھی قبل از االی نو

 ھم دمی و اگر فھمدمی و باز نفھمدی و دلم لرزدی کھ قلبم تپدمی چھ در آنھا ددمیکرد و نفھم
 بھ خانھ رانی عاشق شدن است و حلشی تپش و لرزش دلنیباور نکردم کھ ا

تا ابد بماند و . شود و تا ابد بماندیشگی در وجودم ھمترفی کھ می از حالترانیح.رفتم
 . ماندی و مرودی نمنی با مرگ ھم از بی کھ حتیبشود عشق

 دی را د کھ حالتمنیاما ھم. تبدار و لرزان بھ خانھ برگشتم و مادر بھ استقبالم آمدی تنبا
 : گفتمینگران شد و وقت.دیترس

 .سوزمیمادر دارم م_ 
 یتب داشتم و داغ بودم و نم. صورت خودش زدی گذاشت و تومیشانی پی را رودستش

 اطرافم دمی نفھمگری تختم خواباند و بعد از آن دیمرا بھ اتاقم برد و رو.دانستم چھ شده
 کھ بھ جانم ی تبنی دانستم ای و نمسوزمی دانستم داغم و دارم میفقط م. گذردیچھ م

 سوختم و انگار کھ یانگار کھ در آتش م. سوختمیم داشتم. استییماریافتاده چھ ب
 ی و خنکختیری ممی پاھای کھ مادرم روی آبی سوختن و سردنی نداشت ایانیپا

 یانگار در خواب. بھ حالم نداشتی گذاشت ھم سودی ممیشانی پی کھ رویدستمال نمدار
 را ادر کردم و دست می اسپند را حس می شوم و گاه کھ بوداریقرار نبود ببودم و 

 تکان بخورم و ی توانستم حتی کردم نمی کردم ھر چھ می و دستم حس ممیشانی پیرو
 و شدیتمام نم.شدی کابوس باشد و زود تمام شود و تمام نمنی گفتم کاش ای دلم می تویھ

 و اصال انتھا شدی برسد دوباره از سر گرفتھ مانی خواست بھ پای ھم کھ میوقت
 وجودم را گرفتھ بود و قرار نبود انتھا داشتھ باشد و م کھ تمایدرست مثل عشق.نداشت

 . ادامھ دھدی عشق وجودم بھ زندگنیاز آن بھ بعد قرار بود با وجود ھم
  پانزدھمفصل
 )١(بخش
 دود کھ بھ یشگاه م دانی راھروی تنش است اما توی گشتن دنبال کار تویخستگ

 ی تازه می گذارد و نفسی اش منھی سی دستش را رورسدی کھ منیکالسش برسد و ھم
 :شنودی و جواب مزندی بھ در میکند و تقھ ا

 .نییبفرما_ 
 لرزش نی داند ای لرزاند و می و دلش را مچدی پی گوشش می تویازی استاد نیصدا

 و بداخالقش ری کھ وجودش را فراگرفتھ و مطمئن است استاد سختگستیاز اضطراب
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 و شودی کند و داخل می حال در را باز منی نخواھد داشت و با ایبا او برخورد خوب
 : کندیسالم م

 .سالم استاد...س_ 
 : دوزدی بھ او منکشی نگاه سردش را از پشت عیازی نخانم
 مبارکتونو سر فیاز چھار جلسھ تشرباالخره بعد !چھ عجب!یبھ بھ خانوم داوود_ 

 . از وقت کالس رفتھقھی دقستی بکھیاونم در حال.نیکالس آورد
 : کندی می بازفشی کی اندازد و با دستھ ی منیی سرش را پاالین

 ... کم کار داشتمھی استاد دیببخش_ 
 یی و خشک و جدی کھ زن مقرراتیازی داند حرفش بھ گوش استاد نی اما مدی گویم

 نھای ای و با ھمھ رودی حساس است نمی سر کالس حاضر شدن کلیاست و رو
 :شنودی کند و جواب میشانسش را امتحان م

 تونھ در حال حاضر مھمتر از درس خوندنتون ی شما می برایکار؟چھ کار_ 
 . بھ سن و سال شمای دختریباشھ؟اونم برا

 ی کھ بر می ھمھمھ ایدا رو بھ کالس و صیازی دھد و استاد نی جوابش را نمالین
 :دی گوی مزدیخ
 .ساکت لطفا_ 
 :دی گوی مالی باز رو بھ نو

 خوام ی من االن چند وقتھ بھ فکر حذف کردنت ھستم و میول.ینی بشی بری تونیم_ 
 . کارو ھم بکنمنیھم

 را چھ ری کند حاال جواب امی و فکر ملرزدی دلش مشنودی حذف را کھ می کلمھ الین
 ندارد خواھش و التماس و اصال غرورش ھم ی ادهی داند فای کند و میبدھد؟و بغض م

 ی مشکل داشتھ و مدی تواند بگویھر چند م. دھدی را بھ او نمی کارنی چنیاجازه 
 دای گردد و پی دربھ در دنبال کار منکھیا  بھ خاطر شوھرش و بھ خاطردیتواند بگو

 ی کند و بھ زندگدواریا ام خواھد شوھرش ری مدی و بگوامدهی کند سر کالس نینم
 .شودی می بفھمد از دستش عصبانری کند اگر امی و فکر مدی گویاما نم.برگرداند

 یازی بھ خانم ندی گوی دلش می و تودی گوی دلش را و نمی توی حرفھادی تواند بگویم
 کند و ی دارد؟و سرش را بلند میتی چھ اھمشی حرفھا و اصال برانی دارد ایچھ ربط

 : استادیی کھربای آبی بھ چشمھازندیزل م
 . کھ وقت کالس گرفتھ نشھرمیمن م.دیببخش.دمیفھم.بلھ استاد_ 

 و در کالس را کھ رونی برودی و مدی گوی می و با اجازه ادی گوی می را تلگرافکلمات
 راھرو ی بدھد و توی چھ جوابری کند حاال بھ امی دھد بھ آن و فکر می مھی بندد تکیم

 و دلش شور برگشتن بھ خانھ را نیی پارودی کشد و از پلھ ھا میآه م افتد و یراه م
 ی داند او حتما عصبانی کند و میدر ذھنش تصور م  راری و عکس العمل امزندیم
 گری ھم او را از دنبال کار گشتن منع کند و ددی کند و شای و حتما بازخواستش مشودیم

 .اجازه ندھد برود دنبال کار
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 کھ چرا سر کالسھا بھ موقع حاضر نشده و ندازدی دعوا و مرافعھ راه بی ھم کلدیشا
 کند و با ی را نگاه منیی و پاستدی ای پلھ ھا می و روگری داشتھ و ھزار حرف دبتیغ

 :دی گویخودش م
 .ھر چھ بادا باد_ 
 :شنودی را می کسی کھ صدارودی منتریی پاگری دی پلھ کی و

 !الین!الین_ 
 و رساندی خودش را بھ او مشیھمکالس. کندی مشی صدای چھ کسدنی کھ ببگرددی مبر
 :دی گویم

 . سر کالسی برگردی تونیاستاد گفت م_ 
 تنھا ی کھ پدرش بھ عنوان پرستار تویدختر.دی گوی را منی است کھ ای فروغنویم
 خبر ری امی پرستار بودنش از ماجرای کند و بھ واسطھ ی شھر کار ممارستانیب

 را تا حاال شی شود اما او دوستکی نزدالی کھ بارھا خواستھ بھ نی دخترنویم.دارد
 . نداردیازی او نی کند بھ ترحم و دلسوزیچون فکر م.رفتھینپذ
 : کندی تکرار منویم

 .استاد گفت برگرد سر کالس_ 
 :شودی براق مالین

 ؟ی بھش گفتیزیچ_ 
 .یاون اومده گرفتار شی پینھ نھ بھ خدا فقط گفتم واسھ شوھرت مشکل_ 

 : دھدی در جوابش سر تکان مالین
 .ممنون_ 
 :شودی ھم با او ھمراه منوی افتد سمت کالس و می راه مو

 فھمن؟حاال استاد ی مورد نگم خودشون نمنی در ای بھ کسیچی من ھی کنیتو فکر م_ 
 الین. دوننی کھ مھی بقی خبره ولی و از ماجرا بستی شھر ننی کھ مال ایچی ھیازین
 ھم یاتفاق. و از احوال ھم خبر دارنشناسنی رو مگھی و مردم ھمدھیکی شھر کوچنجایا

 دونن و بھ روت ی کالس می بچھ ھاشتری کھ بماالن ھ.شنی ھمھ با خبر مفتھیکھ ب
 ی و در موردش حرفی نگھ داری موضوعو مخفی کنی چرا تالش مگھیپس د.ارنینم

 !؟ینزن
 :دی گوی می و با صدا و لحن آرامستدی ای کنار در مالین

 . خوام برام دل بسوزوننینم.زمی و ترحم انگفی خوام حس کنن ضعیچون نم_ 
 و شودی چرخاند و داخل می و آن را مرهی برد سمت دستگی و دستش را مدی گویم
 الی رو بھ نیازی و استاد ننندی نشی مروندی و ھر دو با ھم مدی آی ھم پشت سرش منویم
 :دی گویم

 .ی گرفتی نمنقدری و وقت کالسو ھم ای مشکل داشتی بگی تونستیم_ 
 ی کند و او ادامھ می را خالشی عقده ھایازی گذارد خانم نی کند و می سکوت مالین

 :دھد
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 . مشکالتو ھم دارهنی سن و سال انی ایازدواج تو_ 
 :دی گوی گزد و خطاب بھ استاد در دل می لبش را از داخل مالین

 !؟یگی منوی دارم کھ ای من چھ مشکالتی دونیکدوم مشکالت؟آخھ تو چھ م_ 
 ی و از مردھا بد مدی گوی منیی کند از عواقب ازدواج کردن در سن پای شروع ماستاد

 فکر ی بھ جانکھی کند بھ ای مقی کالس را کھ ھمھ دختر ھستند تشوی و بچھ ھادیگو
 الی کنند و خوش باشند و نحیانند و تفرکردن بھ ازدواج بھ خودشان برسند و درس بخو

 : گزدی و باز لب منودشیپچ پچ بچھ ھا را از پشت سر م
 . خدای بنده گھیبگو بھ تو چھ؟خب مشکل داشتھ د_ 
 .شھی مشی حسودردشی نبوده بگی خودش کسنکھیحاال نھ ا_ 

 ی مانی اش را بدهی داند او فقط عقی نشده و مشی حسودیازی داند کھ استاد نی مالین
 ضد مرد دارد و از مردھا خوشش تی شخصکی کھ استاد اوست ی زننی داند ایم.کند 

 گردد ی بر منی ادی و شادی گوی بچھ ھا بد می و معموال از جنس مخالف جلودی آینم
 الی بوده و ھست؟نیزی زن چھ چنی ایگذشتھ  ی داند توی چھ میبھ گذشتھ اش و کس

 ھم کھ ی کند و سر کالس بعدی کالس سکوت مانی اندازد و تا پای باال میشانھ ا
 سمت شودی مدهی دھد و فکرش کشی سکوت ادامھ منی است بھ ای نقاشی عمومخیتار

 :شنودی کھ ھر روز و ھر روز مییحرفھا
 . گناه داره بھ خداچارهیدختر ب.یآخ_ 
 ھم افتاد گھی دیکیبار . حاال مجبوره از شوھرش ھم مواظبت کنھتشی وضعنیبا ا_ 

 .رو دوشش
 . کھ مجبورش نکردهیکس.خب خودش خواستھ_ 
 . گرفتمی خانواده ش بودم طالقشو میمن جا_ 
 . مخصوصا ھم کھ مطلقھ باشھردشیگی مادی دستش منی با ایآخھ بخواد جدا بشھ ک_ 
 .سوزهی براش میلیدلم خ. شدفیبھ خدا پسره ح_ 
 .گناه داره_ 
نگاه .ھر روز و ھر روز مجبور است تحمل کند کھ یی سمت نگاھھارودی فکرش مو
 فکرشان ی خواھد حتی ترحم و دلش نمنی کھ پر است از ترحم و نفرت دارد از اییھا

 ... افتد وی مادشیرا ھم بکند و باز 
 !یخانوم داوود_ 

 :دی آی مرونی از فکر بالین
 !بلھ استاد_ 

 و نی دوزد بھ صورت پرچی چشم مالین. کندی نگاھش منکی عی از باالیدی سعاستاد
 :دی گویچروک استاد کھ م

 .حواستون بھ درس باشھ_ 
 روش الی ھمھ از نظر ننی است و ھم بداخالق و با اری ھم سخت گیدی سعیآقا

 نیاز نظر او ا. استی کند وارد بحث شوند عالی بچھ ھا را مجبور منکھی و اسشیتدر
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 و نکی بزرگ و آن عی و گوشھامرد بداخالق چاق با آن کت و شلوار کرم رنگ گشاد
 استاد ی و اصرار دارد کسندازد ای بھ کالس منکشی عی کھ اغلب از باالینگاھ
 ی برای چھ اتفاقدی فھمی وقتنکھینھ بھ خاطر ا. استی دوست داشتنی نزند مردشیصدا

 کرد بھ قول خودش بھ عنوان ی و بھ او سر زد و سعمارستانی افتاده چند بار آمد بریام
 عضو کی تالشش بھ عنوان ی انجام دھد و با ھمھ شی برای ھر کارفھیانجام وظ

 داشت و ی قبلتر از آن ھم بھ او حس احترامالی نبرد بلکھ نشی از پی شھر کاریشورا
 . شدهشتریحاال ھم کھ احساس احترامش ب

 کالس تمام ی باالخره وقت با دقت گوش کند ویدی استاد سعی کند بھ حرفھای میسع
 کھ شوندی کشند و بلند می می ھمھ نفس راحتدی گوی مدی و او خستھ نباششودیم

 :زندی کھ استاد او را صدا مزدی خی ھم بر مالین.بروند
 !یخانوم داوود_ 

 :ستدی ای مشی سر جاالین
 !بلھ_ 

 : کندی را جا بھ جا منکشی عاستاد
  باھات حرف بزنم؟قھی تونم چند دقیم_ 
 و استاد و چون الی کنند و بعد بھ نی کھ ھنوز نرفتھ اند بھ ھم نگاه میی دخترھای ھیبق
 کھ پشت یدی سعی گذارند و آقای و آن دو تا را تنھا مروندی بروند مدی دانند بایم
 : پرسدی مقدمھ می بندی نشی مزشیم

 شوھرت چطوره؟_ 
لبخند بزند تا حس ترحم استاد . کند لبخند بزندی می و سعستدی ای او مزی مقابل مالین

 :دی گوی نشود و مختھیبرانگ
 .ممنون.خوبھ استاد_ 
چون سر کالس اصال حواست نبود و مثل .یستی خوب نادی خودت معلومھ زیول_ 

 .ی بحثا شرکت نکردیگذشتھ تو
 : اندازدی منیی سرش را پاالین

 . استاددیببخش_ 
 کھ یدرستھ کھ اتفاق.یشی دچار مشکل می برشی پینطوری اگھ ایول.  ندارهیاشکال_ 

 .ی بھ درسات بدشتری کنم حواستو بی مھی توصیافتاده ناراحت کننده ست ول
 :دی گوی مالین

 . کنمی بھ بعد حواسمو جمع منیاز ا.چشم استاد_ 
 ی اومده و مشکالت بعدشی دونم با مشکل پیھر چند م.ی کارو بکننی ھمدوارمیام_ 

 . بکنتوی سعی ولھی دل بھ درس دادن کار سختانیکھ در دنبالھ ش م
 .چشم استاد_ 
 کردم ی ھم سعیلی کھ خی دونیم. برات انجام بدمادی از دستم بر نمیمن کھ کار_ 
 .دمی متاسفانھ فقط وعده شنی کنم ولیکار
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 : اش خوب استھی کھ روحیعنی زندی لبخند مالین
 .می عادت دارایی اعتنای بنیما بھ ا.نیخودتونو ناراحت نکن.ممنون استاد_ 
 بھم ی کھ بھتون دادم بھ اشکال برخوردی جزوه ای درست و تویبھ ھر حال اگھ تو_ 

 کنم تو دختر یفکر م.دختر کھ ندارم.  پدرتیفکر کن منم جا. کنمیحتما کمکت م.بگو
 .یخودم

 فھی بھ خاطر حس وظشتری عبوس بشھی مرد ھمنیبت ا داند محیم.زندی باز لبخند مالین
 : کندی داند و باز تشکر میم. استشیشناس

 . تونستم جبران کنمیکاش م.نیدی زحمت کشری من و امی برایلیشما خ.ممنون استاد_ 
فقط .ی بری تونی مگھیخب د. کنمی م عمل مفھیچون بھ وظ.ستی بھ جبران نیازین_ 

 . منو استاد صدا نکنگھی باشھ دادتی
 .شوندی مرطوب مشی و چشمھاردیگی خنده اش مالین

 و دی آی مرونی کند و از کالس بی می و خداحافظدی گوی می استاد و با اجازه اچشم
 شی درختھاری محوطھ کھ بچھ ھا نشستھ اند زی تورودی مدی آی منیی از پلھ ھا پایوقت

 . چمنھایو رو
 :زنندی مشیصدا

 !الین_ 
 !یخانوم داوود_ 
 : سمتشانرودیم

 . می بدتزای سفارش پمی زنگ بزنمی خوایم. ماشی پنی بشایب_ 
 .میامروز ھمھ ناھار مھمون ستاره ا_ 

 :دی گوی با لبخند مالین
 . خوام برم خونھ ناھارو با شوھرم بخورمی من میول_ 
 :شنودی جواب مو

 .اوه خدا واسھ ش نگھت داره_ 
 ؟ی ناھار بخورنجای ای بمون بارمھی شھیحاال نم_ 
 ؟ی بارم با دوستات باشھی ی خوای تو نمیعنی_ 
 :دی گوی دختر کالس منی پولدارتری ستاره عباسی در آخر وقتو

 سلفو ی کافوری پلوایلوب. ارنی بتزای پرونیبمون تا من سفارش بدم واسھ مون از ب_ 
 . دانشگاه خودش بخوردشسیی رمیذاریھم م

 :دی گوی خندد و می نرم مالین
 ری بدون امی دوست دارم با شما باشم ولیلی خنیباور کن. برمدی بایول.ممنون ازتون_ 

 .رهی نمنیی لقمھ ھم از گلوم پاھی
 :شنودی باز جواب مو

 !کی چھ رمانتیآخ_ 
 .خدا برات نگھش داره_ 
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 را و ی دلسوزنی خواھد ای است و نمی دلسوزلشی رفتارھا و حرفھا دلشتری داند بیم
 وسط نی مراعات کردن را و انی خواھد ای کنند و نمی داند دارند مراعاتش را میم
 ی تکھ استی حواسش ندی شاای خبر است و ی از بچھ ھا کھ انگار از ھمھ جا بیکی
 : گذاردی دھانش می توتیسکویب

 چشم سبز خوشگل منتظرش ھی تو خونھ یھر ک. مونھی ما نمشیخب معلومھ کھ پ_ 
 ...باشھ
 یکی و شی پھلوی توزندی می از بچھ ھا سقلمھ ایکی حرفش را درست نزده کھ ھنوز

 ی پنھان نمالی ندی از دنھای کدام اچی کھ نگو و ھدی گوی چشم و ابرو می با اشاره گرید
 .دی آی مادشیو .ستی کند مھم نیماند و فکر م

 ی دانشگاه دنبالش و نگاھھای آمد جلوی مری را کھ امشی چند وقت پدی آی مادشی.
 آن نگاه ھا ی توجھ بھ ھمھ ی بری و امشدی دخترھا را کھ بھ او دوختھ میحسرت زده 

 و ھمھ شدی کھ باعث غرورش مزدی او لبخند می دوخت و بھ روی چشم مالیفقط بھ ن
 شوھرش ری کرد امینم باور ی کسلی اوادی آی مشادی دنبال او آمده و ری امدندی فھمیم

 و شودی آن روزھا تنگ می دلش براکبارهی کردند برادرش است و بھ یاست و فکر م
 ی خداحافظشیھای شوند از ھمکالسری سرازشی بغضش بشکند و اشکھانکھیقبل از ا

  کشد وی میقی و نفس عمزندی مرونی و از دانشگاه برودیتند م.رودی کند و میم
 و راه زندی صورتش و از چانھ اش بچکند پس می بلغزند روروندی را کھ مییاشکھا

 آرام شده باشد و رسدی کھ می تا وقترودی آھستھ میبا قدمھا. افتد سمت خانھیم
 . نندی خانم نبرهی و منری را امشیناراحت

 عمل او ی برادی کھ بای و پولندی را ببری امدی کھ بای کند بھ دکتری و فکر مرودی مراه
 کنند و بھ پچ ی کھ با تمسخر و افسوس بھ تالش او نگاه مییمھاجور کند و آد

 .شانیپچھا
 و پشت دی آی مرونی و از فکر بشنودی را از پشت مینی ماشی بوق آشنای صدااما

 ی و مشوندی باز می بھ لبخندشی لبھاندیبی کند و عماد را کھ میسرش را کھ نگاه م
 ی باز مشی دارد و در کنار راننده را برای او نگھ می پای را جلونشیعماد ماش.ستدیا

 :ندی نشی کنارش مالیکند و ن
 .سالم داداش_ 
 .خانوم فراموشکار. سالمکیعل_ 

 : پرسدی مالی اندازد و نی را راه منی و ماشدی گوی معماد
 چرا فراموشکار؟_ 
 .یدی و حالمونو نپرسی نزدی وقتھ بھ ما سریلیچون خ_ 

 : کندی را تماشا مرونی کند و بی و باز مبنددی را مشی چشمھاالین
 . گرفتارمیلیبھ خدا خ. داداشدیببخش_ 
 ؟یگرفتار چ_ 

 : دھدی بالفاصلھ جواب مالین
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 نی ایتو. گردمی دنبال کار ممویکاری بی و دانشگاه و بعدشم کھ وقتایگرفتار زندگ_ 
 .نمتونی ببامیمدت اصال فرصت نداشتم ب

 : پرسدی چرخاند طرف برادرش و او میم سر دی گوی آخر را کھ می کلمھ
 !؟ی شده دنبال کار بگردی راضریچطور ام!کار ؟_ 

 : پرسدی و عماد مشودی مرهی دھد و بھ رو بھ رو خی جوابش را نمالین
 ال؟ی نی ادامھ بدی خوای میتا ک_ 

 : پرسدی متعجب مالین
 ! رو؟یچ_ 
 :شنودی جواب مو

 .شھی رو کھ فقط باعث عذاب میی زندگنیا_ 
 : چرخد سمت عمادی تمام رخ مالین

 !؟یباعث عذاب ک!باعث عذاب؟_ 
 .ری امشتریھمھ و ب_ 
 !ھ؟یمنظورت چ_ 

 ی بھ در می نگاھالین. داردی خانھ نگھ می و جلوبردی کوچھ می را تونی ماشعماد
 : کندیاندازد و سوالش را دوباره تکرار م

 ھ؟ی منظورت چدمیپرس_ 
 ی دارری کردن با امی زندگی کھ برای کارات و با اصرارنی کھ تو با انھیمنظورم ا_ 

 بھ توی زندگی اون فقط عذاب بکشھ و فکر کنھ داریشیو با گشتن دنبال کار باعث م
مطمئنم . تونم درک کنمی مرویاحساس ام. من مردمالی ننیبب.ی کنیخاطر اون خراب م

 نکھی بھ خاطر ای محضھ کھ بخوای خودخواھنی او شھی متی داره اذیاون االن بدجور
 .ی آزارش بدیدوستش دار

 گذارد و چادرش را ی مشی زانوی کند و دستش را روی بھ دھان برادرش نگاه مالین
 :پرسدی مشوندی عماد کھ تمام می کند و حرفھایدر مشتش مچالھ م

  کھ من خودخواھم؟نھی منظورت ایعنی_ 
 .آره_ 

 :د پرسی کند و می نفسش را فوت مالین
 !؟یگی منویچرا ا_ 
 یتو اگھ اونو دوست داشت.یشی مری باعث آزار امیچون بھ خاطر دل خودت دار_ 
 . راحت تر بودینجوری بھ حال خودش اون اشیذاشتی مدیبا
 : کندی کند و زمزمھ می بغض مالین

 .ی دونی نمیچیتو ھ.ی دونیتو نم_ 
 یول.درست.ی دوست داررویتو ام. دونمی خوبم میلی دونم؟اتفاقا خی رو نمیچ_ 
 احساس حقارت کنھ و شھی کنھ و باعث می متی دوست داشتنھ کھ اونو اذنیھم

 ...توی وضعنی تونھ ایچون نم.غرورش بشکنھ
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 : پرسدی کند و تند می حرف او را قطع مالین
 . بذارم و برگردم خونھروی بشھ؟کھ امی کھ چیزنی حرفا رو منی؟ایحاال کھ چ_ 

 را ری امدی خواھد بگویم.زندی خواھد حرف بزند و نمی مالی ن کند وی سکوت معماد
 ی معناشی بدون او برای و زندگردی می مشی اوست و برای وانھیبلکھ د.دوست ندارد

 ی دلش بمانند و فقط آرام می توشی گذارد حرفھای و مدی گویمرگ را دارد و نم
 :دیگو
 .خداحافظ داداش_ 
 : پرسدی و مدی آی مرونی بنی از ماشو

  داخل؟یاینم_ 
 : پرسدی دھد و می سر تکان معماد

 ؟یازم دلخور شد_ 
 :دی گوی مو

 . بودتی کھ گفتم واقعنای ایول.یببخش کھ ناراحتت کردم خواھر_ 
 او ھم در را رودی کھ عماد منی دھد و ھمی و فقط دستش را تکان مزندی حرف نمالین

 ندی نشی ترکد و پشت در می گذارد بغضش می ماطی حی را کھ توشی کند و پایباز م
 .دنی و آه کشختنی کند بھ اشک ریو شروع م

 )٢(بخش
 ذھنش ی کھ توی طرحدنی ماند از کشی دھد و باز می انگشتانش فشار منی مو را بقلم

 شودی مرهی کند و خی و فکر مزندی را کنار مشی دست موھاکی ماند و با یاست باز م
 ھم کھ الی کند بھ خاطر نی خورد و فکر میآھش را فرو م است و شیبھ بوم کھ جلو

 و شنودی در اتاق را میکند شروع کند کھ صدا ی می تالش کند و دوباره سعدیشده با
 و پشتش بھ ستادهی خواھد ھمانطور کھ ای کند حتما مادرش است و دلش میفکر م

 : کندی درد دل کند و مشیاوست برا
 دی ھم کھ شده باالیگفتم بھ خاطر ن. بکشمی کردم نقاشی می مامان؟داشتم سعیاومد_ 
 و شھی سمت رنگ و قلم مو ذھنم قفل مبرمی کھ دست منی چرا ھمدونمی نمیول. کنمیسع
 یم. خوام تموم تالشمو بکنمیم. کنمدی رو نا امالی خواد نیدلم نم.ادی بھ نظرم نمیچیھ

 ...من. مثل قبلتدرس. کنمیخوام دوباره نقاش
 ی کند کسی خورد و حس می حرفش را مشودی کھ دورش حلقھ مییستھا احساس دبا

 : لرزاندی او دلش را میصورتش را بھ کمر او چسبانده و صدا
 !ریام_ 
 : دھدی جوابش را می لرزانی صدابا

 !ریجان ام_ 
 . وقت ازم نخواه ترکت کنمچیھ... وقتچیھ_ 
 خواھد ی گذارد و دلش می مالی دست نی حرف دستش را رونی ادنی از شنجی گریام
 . حرفش را بداندلیدل



 100 

 دوست داشتن ساده ست ؟چرا ھی کنن احساس من بھ تو فقط ی فکر مھی چرا بقریام_ 
 ری کنم؟بھ خدا امی تونم بدون تو زندگی توام و نمی وونھی خوان بفھمن من دیاونا نم

 .ی وجود منیتو ھمھ . تونمینم
 و شودی منتری کند و بغضش سنگیغض م بی لرزد و ھی دلش می و ھشنودی مریام

 بوسد و ی و سرش را مردیگی و او را در آغوشش مالی گردد سمت نیعاقبت بر م
 . دھدی اش فشارش منھی سیرو
 یول...یول.ی نباشم تو راحت ترشتی کنن اگھ پی خوان تنھات بذارم و فکر میم_ 

 .رجانی امذارمیتنھات نم.کنمی کارو نمنی وقت اچیھ...چطور امکان داره؟چطور؟نھ
 حرفھا کھ حرف دل خودش ھم ھست و خوشش نی ادنی از شنرودی دلش غنج مریام
 : کندی اعترافات عاشقانھ و زمزمھ منی از ادی آیم

 .گل قشنگم. کنمی تونم بدون تو زندگیمنم نم.ی اوونھی دونم تو ھم مثل خودم دیم_ 
 : کندی اش حس منھی سی را روالی صورت نفشار

 .ریدوستت دارم ام _
 :دی گوی کند و باالخره در جوابش می را طاق مری اش طاقت امجملھ

 .زمیمنم دوستت دارم عز_ 
 : پرسدی دارد و می چسباند کھ او سر بر می را بھ خودش مالی بعد نو

 ؟ی کردی می نقاشیداشت_ 
 : کشدی آه مریام
 . نتونستمی کردم ولیسع_ 
 .ی تونیمطمئنم م.بازم تالشتو بکن.ی تونیم. جانری امی تونیم_ 

 :دی گوی و ناگھان مدی گوی مالین
 .می رفت اومده بودم خونھ ناھارو با ھم بخورادمیآخ آخ آخ آخ _ 
 ؟یچوندیبازم دوستاتو پ_ 

 : خنددی مالین
 .دهی غذا خوردن با دوستام کھ بھم مزه نمگھید. خونھ منتظرمھی شوھرم تویآخھ وقت_ 

 کند و فکر ی بھ رفتنش نگاه مری امرودی مرونی و از اتاق بزندی کھ حرفش را مالین
 غصھ گری را دارد و حاال کھ او را دارد دالی کند چقدر خوشبخت است کھ نیم

 ی تورودی کھ بھ او کمک کند و مدی آی مرونی ندارد و از اتاق بییخوردن معنا
 : کندی رو بھ او مالیآشپزخانھ کھ ن

 . شو ھم مادرت قبال آماده کردهھیما. درست کنمینی زمبی سی خوام کوکویم_ 
 : پرسدی مریام
 ؟ی خوایکمک نم_ 

 :زندی خندد و چشمک می مالین
 . خوامیبلھ معلومھ کھ کمک م_ 
 : آوردی شور ماری گوجھ و خخچالی از و
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 .  زحمت خرد کنی رو بنایا_ 
 دردھا و غمھاش را و مشغول کمک بھ او رودی مادشی خندد و ی صدا می بریام
 نندی نشی می و سھ نفردی آی خانم ھم بھ خانھ مرهیشودمنی و ناھار کھ آماده مشودیم

 شاد کردن فضا ست و بھ حال او غبطھ ی براالی شاھد تالش نریدور سفره و باز ام
 پرسد چرا ی بود و از خودش مش کاش مثل ھمسردی گوی خورد و با خودش میم

 ی براشتری بردیگی ممی ھمسرش باشد؟و تصمی باشد و باعث شادالی او ھم مثل ندینبا
 :زنندی کند کھ با ھم حرف می تالش کند و بھ مادرش و ھمسرش نگاه می نقاشدنیکش
...  فرصتنیدر اول... بگم... بھم گفت... امروز...خانوم شفق ... جانالین...یراست_ 
 .یبھش سر بزن... یبر
 : پرسدی با تعجب مالین

  داره؟کارمیچ_ 
 ی خانم مرهی کند و منی پر از پرسش بھ مادرش نگاه می ھم مثل ھمسرش با نگاھریام
 :دیگو
درست ... درستھ کھ...گفت ...یکار کن...با خودمون ... یایتو ھم ب...  خوادیم_ 

استخدامت ...  حاضرهیول... نداره... یادیز... در آمد... یو فروختن ترش... کردن
 .کنھ
دلش .ردیگی اندازد و لبش را گاز می منیی کند و سرش را پای نگاه مالی بھ نریام
 کھ با اشاره دی پای ھمسرش را می چشمری او مجبور شود کار کند و زنکھی از اردیگیم
 آورد چشمش ی فھمد و سرش را کھ باال می نمری و امدی گوی خانم مرهی بھ منییزھایچ

 : افتدیبھ حرکات دست مادرش م
حرف ...ھم باھات... گھید... زیچ... ھیدر مورد ...  خوادیم... گفت... شفق... خانوم_ 

 . مھمھیلیکھ خ... بزنھ
 : پرسدی مالین

 ؟یدر مورد چ_ 
 . فھمدی نگاھش را نمی معناری کند و امی نگاه مری خانم بھ امرهیمن
 .ی فھمیم...ششیپ...یبر_ 
 کند کھ خانم شفق با او چکار دارد و انگار ی فکر منی کند و بھ ای نگاه مالی بھ نریام

چشمان او ھم . کندی ملی کھ سرش را بھ سمت او ماشودیھمسرش ھم متوجھ نگاه او م
 .پر از سوال است

 ی ذھنش جا خوش می برود دانشگاه و برگردد و تا وقت خواب توالی سوال تا ننی او
 ھست و یزی چکی کند کھ ی مدای افتد حتم پی نگاه معنادار مادرش ھم کھ مادیکند و 

 اتاقش خودشان و ی تورودی بپرسد و بعد از شام مالی از نردی گی ممیعاقبت تصم
 . ماندیمنتظر ھمسرش م

 آورد و کش ی و بلوزش را در مزندی لبخند مشی و بھ رودی آی مالی کھ ننی ھماما
 . کندی را باز مشیموھا
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 ی خودش حس می را را روی و آن نگاه مخملندیبی م حلقھ حلقھ رای کھ آن موھانیھم
 . کندی را مشی و ھوارودیکند دلش ضعف م

 ی جلونکھی ای کند و عاقبت برای نگاھش می را و ھفشی عطر موھا و تن ظریھوا
 .  کشد وی تخت دراز می روردیاحساسش را بگ

 ی اش منھی سی توی بندد و قلبش ھی خواھد و قلبش چشم می ھر چھ کھ دلش میرو
 . کوبد
 ی نمادشی کند ی خواستھ بپرسد و ھر چھ فکر می چھ مرودی مادشی کوبد و ی مقلبش

 و فی لطی خواھد بھ پھلو غلت بزند سر انگشتھای کھ منی سوالش چھ بوده و ھمدیآ
 را آرام آرام از ھم شی کند و پلکھای پوست صورتش احساس می را روالی نفیظر

 آن ری کھ صورتش زشودی مشی تماشاحو مندیبی سرش می کند و او را کھ باالیباز م
 حلقھ حلقھ ی برد سمت موھای درخشد و ناخودآگاه دستش را مینور سبز خوشرنگ م

 . تواندی کند نمی خواستنش حس می اما با ھمھ الی نی
 فھمد کھ ی حالش را مالی کشد و انگار نی ترسد و دستش را پس می تواند و مینم

 دستش ری او کھ امراھنی پی برد سمت دکمھ ھای و دست مشودیخودش دست بھ کار م
 :دی گوی دھد و آرام می و آرام فشار مردیگیرا م

 .نھ_ 
 : پرسدی مالی نو

 ؟یتا ک_ 
 . کندی مشی دھد و فقط تماشای جوابش را نمریام

 ی پس میاما ھمھ ش دار.می کنی می ھفتھ ست کھ با ھم زندگھی از شتریب!ریام_ 
 ؟ی ترسی میاز چ.یکش
 : دھدی جواب مریام
 .از خودم_ 

 :شودی او خم می روالین
 !از خودت؟_ 
 : کندی او نگاه نمی بھ چشمھاریام
 خودمو بھت نکھیاز ا. با خودمیتو رو مجبور کنم بھ زندگ...نکھیاز ا...نکھیاز ا...آره_ 

 . کنملیتحم
 :شنودی جواب ماما
 از طرف تو در کار بود یاگھ ھم اجبار.ی نکردی تو اصال منو مجبور بھ کاریول_ 

 . اجبارو ھم دوست داشتمنیا
 لرزد و باز حس خواستن ی مری بوسدش دل امی و مشی روشودی خم مالی بعد کھ نو
 . خوردی سراغش اما تکان نمدی آیم
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 ی را کھ بھ صورتش مالی نفس نی و گرمدی آی بندد و نفسش بند می را مشیچشمھا
 الی کند نی با صورت عرق کرده و نفس زنان چشم باز میبعد وقت. کندیخورد حس م

 :شی صورتی لبھای نشستھ روی کھ لبخند کمرنگندیبیرا م
 م؟یحاال چند چند شد! خانری کھ امیبازم باخت_ 
 و صورتش زندی بھ صورت او را کنار مدهی چسبی حرف و در سکوت موھای بریام

 !:ی کند چھ باخت لذت بخشی باختھ و فکر مالیناز .باز ھم باختھ. کندیرا نوازش م
 . کنمیچون اصال احساس باخت نم. برام لذت بخشھشھیباختن از تو ھم_ 
 . گذاردی ھم می را روشی کند پلکھای صورتش احساس می را کھ روالی دست نو

  شانزدھمفصل
 )١(بخش

 . تنھا نبودمگری بود و ددهی رسانی بھ پامییتنھا
 حسام نبود کھ او را از من دور کند و بھ قول عماد چھ بھتر گری کنارم بود و دخواھرم

 .یابانیکھ نبود مردک غول ب
 ی کش و راست ھم مفی کرد ضعی گفت و پشت بندش ھم اضافھ می را برادرم منیا

 و حتما ھم بھ دیرسی از خودش مفتریکھ زورش بھ کوچکتر از خودش و ضع.گفت
 کرد و حاج عمو غفور ی اسپند دود مشی برایھم مادرش کل و حتما دی نازیخودش م

 و آن نی ای جلونیشھ  فرستاد و دختر عموی مشی سالمتتیصد تا صلوات بھ ن
 و چھ بھتر کھ نبود و دی نازی بھ خودش مشتری و بشتری کرد و او ھم بی را مفشیتعر

 . کرده بوددای آرامش پیبا نبودنش شھال کم
 خواھرمان را می خواستی می من و عماد کھ ھی سر و صدا خانھ پر شده بود ازباز

 .میشاد کن
 ی برگشتھ بود کم حرف شده بود و ساکت تر شده بود و ھی را کھ از وقتخواھرمان

 کھ از خانھ ی دانستم زنی کند و چھ می بھ چھ فکر مدمی فھمی فکر کھ نمی تورفتیم
 ی و مگر قرار بود روزستی شوھر قھر کرده چھ در دل دارد و دردش چی

من قرار نبود . پدرم ؟نھی خانھ  من ھم قھر کنم و برگردمیبفھمم؟مگر قرار بود روز
 . را کھ از شوھرش کتک خورده و قھر آمدهیبفھمم و بدانم درد زن

 رفتھ ادمی بزند و دی و سفاهی گذاشتم دست بھ سی و نمدمی چرخی مثل پروانھ مدورش
 خواست شھال بشود ھمان یدلم م. دنبالشدیای بدی گنجینمبود شوھر دارد و در باورم 

 ی و صدادی خندی کرد و می سحر با من پچ پچ می سابق کھ تا دم صبح و کلھ یشھال
 ی نمشی از دردھاچی و ھزدی کننده مدلگرم ی آورد و فقط حرفھایمادر را در م

ھر چند کوچکتر از او . خواھر بزرگتر کنارش بودمکی را داشتم و مثل شیھوا.گفت
 نی بزرگترش را داشتھ باشد؟اما ای ھوای کوچکترشدی مگر نمیول.بودم و ناپختھ تر

  و دوباره حرف حسام شد و برگشتندی طول نکششتریمواظبتھا و محبتھا چند روز ب
ادر و عماد  حاج عمو غفور و آمدشان بھ خانھ مان کھ داد من و میانی و پا درمشھال

 : جملھ دادکیدر آمد اما پدر جوابمان را با 
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 . بزنھی کنھ ھر کدومتون حرفی خود میب_ 
 : عماد در آمدکھ
 . خونھ بذارننی پاشونو داخل اذارمینم.ذارمیاما من نم_ 
 : پدر تشر زد کھو
 ! بچھی کنی غلط متو
وقت من بھ خودم  موتورش بلند شد و آن ی و صدارونی زد بظی عماد بلند شد و با غو

 :دمیجرات دادم و پرس
 ؟ی کنی می طرفدارنای عمو ای حاجیچرا ھمھ ش از خونواده !آقاجون_ 
 :  و گفتدی پدر در جوابم آه کشکھ
 .ی دونیتو نم. دختری دونیتو نم_ 
 .خب بگو بدونم_ 
 : دادن جواب بھ من گفتی نگاھش بھ جای غم توبا

 . دنبالشانیبرو بھ خواھرت بگو آماده بشھ امشب م_ 
 چرا و رفتم و حرف پدر را دمی سوخت و نفھمشی اندخت دلم برانیی را کھ پاسرش

 چی نزد و تا شب سکوت کرد و ھی بود و حرفدهی شھال بازگو کردم کھ خودش شنیبرا
 یمن بر م از ی گرفتھ اش سوخت اما چھ کاری و چھره دهی رنگ پرینگفت و دلم برا

 ...چیآمد؟ھ
 حاج عمو ی خانواده ی شھال بودم کھ سر و صداشی پی اتاق کوچک تھی را توشب

 و دلم گرفت از آمدنشان و غصھ ام گرفت و آه کی تعارف و سالم و علیآمد و صدا
 : و بغض کردم و خودم را چسباندم بھ اودمیکش
 .شھی درست میھمھ چ.یغصھ نخور آج_ 

 و نشان دادن شی دلداری برایگری حرف دنی اشھ؟جزی متشھ؟درسی درست می چھمھ
  داد دوستش دارم؟ی نبود و نشان نمی کافنیو مگر ھم.محبتم نداشتم

 : غصھ نگاھم کرد و گفتبا
 شھ؟یدرست م_ 

 رفت شی اخمھادی اتاق و مرا کھ دی بلھ کھ در باز شد و حسام آمد تومی بگوخواستم
 : ھمیتو
 . با شھال کار دارمرونیبرو ب_ 
 شی رفتم و صدارونی زدم و از اتاق بشی دلم سر خر صدای جوابش اخم کردم و تودر

 :دمیرا پشت سرم شن
 . کنھی ھم میچھ نگاھ_ 
 دلم ی من کنار خواھرم نشست و باز توی را بستم و فکر کردم باز حسام بھ جادر

 عبوس ی افھیبا ھمان ق. م دانستی کلمھ را نمنی ای معنانکھیسرخر خطابش کردم با ا
 خلوت کھ شده اطی آشپزخانھ و از آنجا بھ حی مھمانھا رفتم توی توجھ بھ سر و صدایب

 و در ھم کردن رنگھا و فکر کردنم بھ دنیکش ی خلوت کردن و نقاشی براییبود جا
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 وسط دو تا چشم نی کھ در نظرم خوب بودند و دوستشان داشتم و اییزھای چیھمھ 
 کردم و دوستشان داشتم و خودم خبر یدو تا چشم سبز کھ بھ آنھا فکر م.سبز ھم بودند

 درخشان  و خبر نداشتم آن دو تا تکھ زمرد سبزستی چی دوست داشتن برانینداشتم ا
 چرخد و ی چرخد و می عاشق شدن و خبر نداشتم چرخ روزگار میبھانھ برا.بھانھ اند

 ھمان ادی کھ قسمتم است و دلم خوش بود بھ یزی چای ی کسیند رو مایعاقبت ثابت م
 .دو تا چشم

 .سالم دختر عمو_ 
 :ستادی امی فواد برگشتم و اخم کردم و باز سرم را چرخاندم کھ آمد جلوی صدابا

 ! سالم واجبھ ھا؟جوابیریگی نملیچرا تحو_ 
 :مثل پدرم و مادرم گفتم. بزرگی آدمھامثل
 . سالمکیعل_ 
 و زدندی خمار کھ برق ماهی انداختم و چشم ندوختم بھ آن دو تا چشم سنیی را پا سرمو

 از دمی را کھ دشی چانھ ام برد و سرم را باال آورد و غم تھ چشمھاریخودش دست ز
 و فقط ھم من نمیبی مشی تھ چشمھای غمکی کنم ی چرا بھ ھر کس نگاه مدمیخودم پرس

 . فھمدی نمیرگی کس دچی و ھشومیمتوجھ آن غم م
 ترس ناشناختھ کی سمت خودش کھ دی بروم عقب کھ دستم را گرفت و مرا کشخواستم

 صورتش زدم ی تویکیافتاد بھ جانم و شروع کردم بھ تقال کردن و دستم باال رفت و 
 :دمی سرم را بلند کردم عماد را دی و وقتی آشپزخانھ کھ خوردم بھ کسی تودمیو دو

 !یداداش_ 
 خلوت و اطی نگاه بھ پشت سرم و رفت سمت حکین انداخت و  نگاه بھ مکی عماد

 :دمی خواست باال نرود شنی می را کھ ھشیناگھان صدا
  با خواھرم؟ی داشتکاریچ_ 
 : فواد رای دهی ترسی صداو

 . نداشتم بھ خداشیمن کار...من_ 
  آره؟دهی رنگش پری خودیپس ب_ 
 اش را گرغتھ و او قھی آشپزخانھ و ی عماد پسر عمو را کشانده تودمی و ددمی چرخیتند

 رفتی کھ میی دعوانی از ادمیترس.دمی و ترسمانیمی کوچک قدخچالیرا چسبانده بھ 
 : را گرفتمشیرفتم سمت عماد و بازو. کند آن ھم بھ خاطر مندایادامھ پ

 .تو رو خدا دعوا نکن!یداداش_ 
 گوشش کھ خیباند ب خوایلی سکی کھ کرد شی بھ من نگاه کرد و بھ فواد و رھاعماد

 صورتش گذاشت ی و فواد دستش را رودی آن پوس سفی چھار انگشتش ماند رویجا
بعد برادرم . سوختشی انداخت و حس کردم بغض کرده و دلم برانییو سرش را پا

 :انگشتش را سمت او تکان تکان داد کھ
 .نمتی دور و بر خواھرم ببگھی بار دھی بھ حالت اگھ یوا_ 
 : رو بھ من با تحکم و مردانھ گفتو
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 .الی نمیبر_ 
 ی تومی رفتمی ھمراه عماد رفتم و از ھال کھ گذشتندازمی بھ فواد بی نگاھمی ننکھی ایب

 انداخت و شدی باز ماطی کھ رو بھ حییرای بھ در اتاق پذی نگاھمی کھ برادرم ناطیح
 .دیابرو در ھم کش

  ما خالھ جان؟ی پسر خالھ نیکجاست ا_ 
 بود کھ پلک از ھم باز کردم و چشم دوختم بھ در اتاق و از خودم مانی پی صدابھ

 جواب گذاشتم و گفتم بماند ی چند روز گذشتھ؟ و با ورود او بود کھ سوالم را بدمیپرس
 را کھ پسر دختر خالھ مادرم بود و سھ سال از من مانی بعد و جواب سالم پیبرا

 بود دادم می و جوانی و نوجوانیدوران کودکق ی و دوست و رفیبزرگتر بود و ھمباز
 :کھ آمد طرفم و گفت

 . گلریبھ داش ام_ 
 . باز شده بود و با او دست دادمی کھ لبم بھ لبخندی و در حالدمی را باال کشخودم

  پھلوون؟یچطور_ 
 : و من جواب دادمدی پرساو
 . کھینیبیم_ 
 :دی لبخند پرسبا

 ! پسر؟ی بھ سر خودت اوردیچ_ 
 : دادمجواب

 . تب کردمھوی شد کھ ی دونم چیراستش خودم ھم نم_ 
 شیشگی ھمی دوست داشتنی اتاقم نشست و با ھمان خنده ی تنھا صندلی و روآمد

 :دیپرس
 . بودهنی و تبت واسھ ھمی نکنھ عاشق شده باشگمیم_ 

 پرسش از خودم کھ نکند نی فکر و ای گفت و مرا برد تومانیپ! تب عشق؟!عشق؟
 ... عاشق... عاشق! ق شده باشم؟واقعا عاش

 .الی فکرم رفت سمت نکھویفکر کردم و ! ؟ی عاشق چھ کساما
نفسم بند آمد ...  از من کوچکتر بود و ی ده سالبای کھ فقط پانزده سالش بود و تقرییالین

 ی و دستم را کھ روختی و رو شد و رری نوجوان و دلم زیالیاز فکر دوست داشتن ن
حس کردم و خواستم چشم ببندم و گوش . ش تند قلبم را حس کردم ام گذاشتم تپنھیس

 : نگذاشتمانی شاد پیکھ صدا  قلبمی تپش ھایبسپارم بھ صدا
 .دست شما درد نکنھ خالھ جان_ 

 شربت خنک بھ دست دارد از پسر دختر خالھ اش ینی مادرم سدمی بلند کردم و دسر
 : شربت برداشت و بھ اشاره بھ مادرم گفتیوانی لمانی و پکندی مییرایپذ
چون معلومھ کھ بدجور . ی بھ فکر داماد کردن پسرت باشدی کم کم باگھیخالھ جان د_ 

 کھ رفت نی رفت و ھمرونی و سر تکان داد و بدیمادر در جوابش فقط خند. عاشق شده
 : تنھا شدم با اخم گفتممانیو با پ
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 ...مانیپ_ 
 : با خنده گفتکھ
 .ی مطمئن شدم کھ عاشق شدگھی دونھ بچھ م االن دھی بھ جان_ 
 با من چھ کرده شی بفھمد با حرفھانکھی و رو تر کرد و بدون اری با حرفش دلم را زو

 :بحث را عوض کرد
 !رونی بی از آموزشگاه اومددمیشن_ 
 . نتونستم باھاشون بسازمگھ،یآره د_ 

 :دیپرس
 چرا؟_ 

 : دادمجواب
 .ھی نگفتنلشی کردم کھ دلدای آموزشگاه اختالف پیبا مسئوال_ 
 : جا بھ جا شدی صندلیرو
 .ی گردیحتما االن ھم دنبال کار م_ 

 : دادمجواب
 .گردمی ھم دارم میآره بدجور_ 

 :گفت
 .یکاریپس ب_ 
 .اوھوم آره_ 

 :گفت
 .نمتی اومدم ببنیو اتفاقا واسھ ھم. یستی اونجا بمون ندونستمیم_ 

 :دمیپرس
 ؟ی برم گردونی کنیونی پا درمیخوای مھ؟یچ_ 

 : و گفتدیخند
 .نھ_ 

 :دمی باال انداختم و پرسابرو
 !؟یپس چ_ 

 : دادجواب
 دمی درس می ھنرستان دخترونھ نقاشھی ی ھست کھ توی دو سالیدونیھمونطور کھ م_ 

 ری خانومم گھی کھ چند وقتنجاستی مسالھ ای ھستم ولی کھ از شغلم راضیو خبر دار
 دی کفش کھ اال و بال باھی ی کار کنم و پاشو کرده توشیداده برم با پدرش تو طال فروش

 گھی و دکھی ھم مھر ماه نزدگھیاز طرف د.  کردمبول قیمن ھم اجبار. ی کارو بکننیا
 . بھ باز شدن مدرسھ ھا نموندهیزیچ

 : کرد کھ گفتمیمکث
 خب؟_ 
 : از شربتش خورد و ادامھ دادیکم
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 وقتا باشم و یممکنھ گاھ.  بھ درس دادنم برسمتونمی اومده نمشی کھ پیطیمن با شرا_ 
 گھی کس دتونھی نمیلی ھنرستان گفتم کھ گفت بھ دالری رو بھ مدنای وقتا ھم نباشم اشتریب
 شد نی بر امی مورد تصمنی بحث و حرف زدن در ای من بذاره و بعد از کلی رو جایا

 نکھی بھ جام درس بده و البتھ مھمتر استمی کھ نیی اون روزاھ کنم کدای رو پیکیخودم 
 فرق نداشتھ باشھ، من ھم کھ از اول تو رو تو نظر داشتم ادی با من زسشیروش تدر

 . کنمتی معرفری بھ خانوم مدی باھات حرف بزنم کھ اگھ موافق باشامیگفتم ب
 :گفتم
 درس بدم؟ مدرسھ دخترونھ ھی ی تودنی اجازه میکنی پسر مجردم فکر مھیمن _ 
 : ھمان لحن شوخش جواب دادبا

 .ی کھ متاھل بشری رو بگیکیخب ھمونجا تو مدرسھ _ 
 .دی در ھم رفت و او خندمی گرد شد و اخم ھامیچشمھا

 :گفتم
 .مانیاز دست تو پ_ 

 :گفت
 ؟یگی میخب حاال چ_ 
 .دمی بھت خبر مکنمیباشھ فکر م_ 

 :دیپرس
  انتخاب دختر؟ای سی در مورد تدریدی خبر میکنی فکر میدر مورد چ_ 
 !مانیپ_ 

 بھ خنده انداخت و شتری من او را بی گرد شده و اخم ھای و چشم ھادی باز خندمانیپ
 من با ی و دل تازه عاشق شده ونددیپی مقتی بھ حقی روزمانیخبر نداشتم حرف پ

 .خوردی رقم مری و تقدشودیورود بھ آن مدرسھ عاشقتر م
  ھفدھمفصل
 )١( بخش

 قدم جلوتر کھ کی کندو ی را حس می ترشھی تند سرکھ و ادوی بوشودی کھ ماخلد
 : کندی خانم سالم مرهی خانم دوست و ھمکار منی بھ فوزرودیم

 .یسالم خالھ فوز_ 
 را ی عار و دوست داشتنی ھم زن چاق و شوخ و بالین.شناسدی خانم او را میفوز

 ابتی کھ درشی دارد و ھنوز ازدواج نکرده و از مادر پشتری کھ چھل سال بشناسدیم
و البتھ .  کند و دوست دوران دانشگاه خانم شفق است و ھمکارشیدارد مواظبت م

 .شی پدری خانھ یمی قدی ھیھمسا
 گذارد و ی مشی را بھ نمازشی ری کھ تمام دندانھای با لبخندندیبی چاق او را کھ مزن

 ی و جوابش را مدی آی و جلو مشودی بلند مشی صندلی کند از رویگونھ اش را چال م
 :دھد
  خالھ؟یحالت چطوره؟خوب.زمی عزیالین.سالم_ 
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 : گذاردی کند و سر بھ سرش می می با او روبوسو
 !یذاری محلمون نمگھی دی شوھر کردی وقت؟ازیی معلوم ھست کجاچیھ!ھا رنده_ 

 : خنددی کند و می کھ در حال کار کردن ھستند نگاه میی بھ دخترھاالین
 . گرفتارمیلی روزا خنی ای خالھ فوزدیببخش_ 

 :دی گوی و مگذاردی او می شانھ ی دست روی فوزخالھ
 .ستی نشی بی کھ واسھ ھمھ ھست و البتھ بھانھ ایگرفتار_ 
  زد؟بتیباز کجا غ!یفوز_ 

 : کندی خانم می با خنده رو بھ فوزشنودی خانم را کھ مدهی سعی صداالین
 .زننی شما رو صدا منکھیمثل ا_ 
 :دی گوی بلند می زن چاق مھربان با صداو

 .اومدم. جاندهیسع.اومدم_ 
 :دی گوی آھستھ مالی رو بھ نو

 . غرغرویدختره . مونھی می چنیع. رودهی سعنی نکنھ اابونی گرگ ببیخدا نص_ 
 : پرسدی خانم می و فوزردیگی خودش را می کند و جلوی خنده اش را جمع مالین

 ؟ی جون کار داررهی من؟بای اومدی واسھ چی نگفتیراست_ 
 .گفتھ بود باھام کار داره.نمینھ اومدم خانوم شفقو بب_ 

 : ی کشد سمتی دھد و انگشت اشاره اش را می می چاقش را تکانکلی ھی فوزخالھ
 . ھست اونجاستکی اتاق کوچھی.برو تھ کارگاه_ 

 :دی گوی کند و می می تشکرالین
 .نمتونیبیبعدا م_ 
 :شنودی جواب مو

 .باشھ قربونت برم_ 
 قبال از آن چھ ستی است و معلوم نیلی و طوضی تھ کارگاه کھ سالن عررودی بعد مو

 .جاتی ترشدی تولی برایی کرده بھ جالی کھ خانم شفق آن را تبدشدهی میاستفاده ا
کھ زن چشم  خانم ھم دهی کند و بھ سعی و بھ آنھا کھ آشنا ھستند سالم مرودی مالین

 گذرد و ی تھ کارگاه می کند و از راھروی است سالم می الغر اندامینکیدرشت ع
 محکم ی و صدازندی و در مستدی ای نشانش داده می کھ خالھ فوزی پشت در اتاقرودیم

 :شودیخانم شفق بلند م
 .نییبفرما_ 

 :شودی دھد و داخل می باز است ھل ممھی ندارد و نرهی را کھ دستگیمی قدی در چوبالین
 .سالم خانوم شفق_ 

 :زدی خی بر مشی او از جادنی بھ دزن
 . دخترمیخوش اومد.الجانین.سالم...آ_ 
 زن نی کھ چقدر از االی ذھن نی افتد توی فکر منی و ارودی خودش بھ استقبالش مو

 زن کھ جوانتر از سنش نشان نیاز ا.دی آی کوتاه قد خوشش می چشم قھوه ای رودیسف
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 ی کھ حاج غفور ادعا می زننیاز ھم.ی دھد و آرام و مھربان است و دوست داشتنیم
 مسجد ی را توشی وقت پاچی و چون ھست اینیی سطح پایکند شوھرش از خانواده 

 در موردش گری دی عھی خواند و نجس است و ھزار شای گذارد پس نماز نمینم
 با شوھر و تنھا نکھی داند جز ای نمیادی ززی چشی از زندگی ھمھ کسنیساختھ و با ا

 درست کردن نی کھ ھمت کرده و با ھمیزن. کندی میدخترش کھ پرستار است زندگ
 ی کار چند تا خانواده نی ھم کار داده و از ھمگری آن بھ چند نفر دختن و فرویترش

 ... و مھربانی زن ساده و خاکنیھم. نجات دادهی را از بدبختریفق
 ..نیبفرما بش.مزی عزی خوش اومدیلیخ_ 

 و دی آی است خوشش مگرشی دی خانم شفق کھ انگار مشخصھ ی از لحن مودبانھ الین
 :ندی نشی و مزندیلبخند م

 .ممنون_ 
 : گذاردی مشی و جلوزدیری می چای از قورشی و برازندی او لبخند می ھم بھ روزن
 ؟ی چطوره؟خودت خوبرجانی چھ خبر؟امنمیخب دخترم بگو بب_ 

 :دی گوی در جوابش مالین
شما خودتون .رسونھی ھم سالم مریام.میما خوب.یسالمت.خانوم شفق.ممنون_ 

 ... جون و آقا محمداسمنین؟یچطور
 .میگذرونیخدا رو شکر م.زمی عزمیما ھم خوب_ 
 سکوت را نی کھ االستی گذرد و باالخره نی بھ سکوت می مدتی بعد از احوالپرسو
 :شکندیم

 کھ نی باھام حرف بزنی در مورد موضوع مھمنی خواستی منکھیخانوم شفق مثل ا_ 
 .نجای اامی بنیگفت

 ی کشد و می بھ صورتش می و دستشودی جا بھ جا مشی صتدلی روی شفق در کمخانم
 :دیگو
 ھی و ھم در مورد ی من کار کنشی بدم پشنھادی کھ ھم بھت پنجای ایایبلھ گفتم ب_ 

 . باھات صحبت کنمیموضوع مھم
 !؟یچھ موضوع_ 

 : دھدی کشد و جواب می میقی شفق نفس عمخانم
 شھر مارستانی بی کھ درسش تموم شده و توھی مدتاسمنی یھمونطور کھ خبر دار_ 

 کنھ ما ھم قبول ی می جراح قلب ازش خواستگارھی کھ ھیراستش چند وقت. کنھ یکار م
 یادی زی دکتر آشناھای آقانیا.  ھفتھ اون و دخترم نامزد بشننی و قراره آخر ھممیکرد

 دهی جون شنرهی پوست ھم باشھ و من چون از منح آشناھا ممکنھ جرانی انیداره و ب
 ی فکر کردم اگھ دکتر کسی صحبت کنری جراح در مورد امھی با ی خوایبودم تو م

 یلی نظر اون عمل بشھ خری زری در مورد مشکلتون بکنھ امیرو بشناسھ کھ بتونھ کمک
 .یگی می چنمی گفتم قبلش با خودت صحبت کنم ببی ولشھیخوب م
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 دستش کی و ستادهی کند کھ حاال ایماتش برده و بھ خانم شفق نگاه م.زندی حرف نمالین
 .زی میرا گذاشتھ رو

  با دکتر حرف بزنم؟ی خوای دخترم؟میگی میچ_ 
 : پرسدی ترحم باشد می زن ھم از رونی اشنھادی پنکھی و نگران از ادهی ترسالین

 ن؟ی کارو بکننیا...نی خوایچرا م...شما...شما...ش_ 
 :شنودی جواب مو

 منھ و من پسرشو مثل یمی صمی از دوستایکی جون رهی منزیچون قبل از ھر چ_ 
 ھی داشتن ی آرزوشھی جوون بودم ھمیراستش وقت. خودم دوست دارمیپسر نداشتھ 

 ... تونکھی خب خدا نخواست و بعدش ھم ایول. رو داشتمی پسرنیھمچ
 : دوزدی چشم مالی بھ نی کند و با نگاه مھربانی ممکث

 بعدھا در موردش دی کھ شایگذشتھ ا.یندازی خودم می و گذشتھ ی جوونادیتو منو _ 
 کھ ی کھ حاضر بشھ بھ خاطر مردی بھت بگم دخترم زننویفقط بذار ا.بھت گفتم

چون زخم . دخترمیلیخ. باالستیلی خمتشی بگذره قدر و قزشیدوستش داره از ھمھ چ
 و تحمل رهیگی مدهی نشنشنوهی و مننزی رو کھ پشت سرش مییزبونا و پچ پچا و حرفا

 راحت باشھ و زشی خره تا عزی دردا و غصھ ھا رو بھ جون می کنھ و ھمھ یم
 کنم ی و احساس مشنی من منی کھ باعث تحسی ھستیی از ھمونایکیتو .نھی نبیناراحت

 .تھی و واقعستی من اصال از سر ترحم نی ھم بدون حرفانویو ا.ی خودمھی شبیلیخ
 ی تواند حرف بزند و خانم شفق ادامھ می دھد اما نمی را فرو مشی گلوی بغض توالین

 :دھد
 پات سنگ ی و جلوسنیبذار جلوت وا. خواد بگھی دلش می ھر چیبذار ھر ک_ 

 کنن توجھ دتی ام خوان نای کھ مییبھ حرف اونا. توجھ نکنچکسی تو بھ ھیول.بندازن
 ...فقط.نکن
 :دی گوی گذارد و می قلبش می کند و دستش را روی مکث مزن
 .گھی می دلت چنی قلبت گوش بده و ببیبھ ندا_ 

 :دی گوی ملرزدی کھ میی و با صدازندی را پس مشی آورد و اشکھای طاقت نمگری دالین
 .خانوم شفق_ 

 و گذاردی دست معلول او می دستش را رورسدی طرفش و بھ او کھ مدی آی مزن
 :پرسدیمھربان م

  با دکتر صحبت کنم؟ی کنیقبول م! جانالین_ 
 ی گذارد روی دھد و دست سالمش را می و سر تکان مزندی لبخند مھی گرانی در مالین

 و ھمھ ستندی آدمھا مثل ھم نی ھمھ نکھی کند بھ ایفکر م. کندیدست خانم شفق و فکر م
 ی ھر چھ زودتر پولدی کند بای و فکر مستندیخانواده اش ن آدمھا حاج عمو غفور و ی

 افتد ی می فکر و بھ دلشوره انی کشد از ای مقیعم  جور کند و نفسری عمل امیبرا
 . است و نظر اوری املشیکھ دل
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 ی ھم طورتوی ساعت کارنی واسھ ھمی و درس ھم داریری دونم کھ دانشگاه میم_ 
 خب فعال ی نخوره و درستھ کھ حقوقش کمھ ولی کنم کھ بھ درست لطمھ ای ممیتنظ

 . ھم توکل بر خداشیباق. بھترهیچی از ھنیا
 و فقط دی محبت چھ بگونی داند در عوض ای و نمشنودی خانم شفق را می صداالین

 :دی گویبغض آلود م
 .ممنون_ 
 .ری سمت امرودی باز فکرش مو
 ماند ی بوم می کھ رو و اثر رنگزندی و ضربھ مزندی بوم ضربھ می قلم مو روبا

 جز یزیبھ چ. فکر کندیزی خواھد بھ چینم. کندی کند و تکرار میکارش را تکرار م
 خودشان جا ی خواھند آنجا برای ذھنش و می توندی آی را کھ میی فکرھای و ھینقاش

 خانھ لشی داند دلی کند و می میافسردگ احساس.زندیباز کنند و جوالن بدھند پس م
 نی و خانھ نشیکاری تا فکر نکند بھ بزندی و تندتر ضربھ میکاری است و بینینش

 افتد دلش ی کھ مالی نادی و زندی ضربھ می کند و ھی مبیشدنش و رنگھا را ترک
 ی و نقشنی زمی افتد روی کند کھ می و باالخره قلم مو را رھا مردی گیدلش م.ردیگیم

 ی می را رنگنی زمشیگھا کند کھ رنی گذارد و پالت را پرت می آن جا می رویرنگ
 و ندی نشی اتاق است می کھ توی اھی چھارپای رورودی مختھی و در ھم ریکنند و عصب

 متعلق بھ الی داند کھ حاال نیخودش م. دھدی مھی تکشی را بھ دستھاشیشانیپ
 از کارش کھ یمانیاحساس پش.سراغش دی آی میمانیو احساس پش.تمام و کمال.اوست

 از درد شودی میبی و ترکزدی آمی مشی و افسردگیدست خودش نبوده و با احساس پوچ
 شتری کند و دردش را بی نمشی کند رھای کند ھر چھ می نمشی کھ رھایعذاب آور

 ی کھ از بودن در کنار ھمسرش برده فکر کند و دلش می گذارد بھ لذتی کند و نمیم
 را الی آرام نی را خرد کند و بشکند کھ صدایزی چکی لحظھ ندھمانخواھد بز

 :شنودیم
  شده؟ی چگھیباز د_ 

 کند بھ ی کند قلبش شروع می سرش حس می خورد و حضور او را کھ باالی نمتکان
 افتد کھ با ھم بوده اند و دلش بد ی می شبادی اش و نھی و ضربھ زدن بھ سدنیتند تند تپ
 .ی آورادی نی از اشودی و رو مریجور ز

 ! جان حالت خوبھ؟ریام _
 شی بازوی را روالی دست نی بلھ و گرمایعنی دھد کھ ی جواب سرش را تکان مدر

 ی دو زانو نشستھ نگاه می روشی کند و بھ او کھ رو در روی کند و سر بلند میحس م
 و شی شانھ ھای اند روختھی رشی و مقنعھ اش را برداشتھ و موھااهیکند کھ چادر س

 را فرو شی خواھد دست ببرد و پنجھ ھای را قاب گرفتھ اند و دلش مشیصورت مھتاب
 .اهی سی آن زلفھای حلقھ ھایکند تو

 ! جانریام_ 
 :دی گوی قرار می جانش و کل وجودش و بی و توشی گوشھای توندی نشی مالی نیصدا
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 ... منالین_ 
 :الیر ن پر از انتظای چشمھای دوزد توی خورد و نگاه سرگردانش را می را محرفش

 ی کنم دارم میاحساس م. کنمی میاحساس پوچ. کنم افسرده شدمی احساس مالین_ 
 ... ھستم کھ آروم آروم دارهیپوسم و آب راکد

 برد و در ھم و آشفتھ ی مشی موھای دست توختھی خورد و در ھم ری حرفش را مباز
 ی و عاقبت وقتزندی و حرف مزندی حرف می و ھدی گوی فھمد چھ می و نمزندیحرف م

 ی کند آرام شده و حس می و حس مالستی سرش در آغوش نندیبی مدی آیبھ خودش م
 خود دود شده اند از ی پوچ و بیفکرھا  آرامش دارد و تمام احساسات وگریکند حاال د

 :دی گوی بندد و می را مشی و چشمھارونیذھنش رفتھ اند ب
 !الین_ 
 :شنودی جواب مو

 .الیجان ن_ 
 : پرسدیم

 ...نقدری ای گرفتادی کجا ؟ازی راحت منو آروم کننقدری ای تونیتو چطور م_ 
 : رودی ضعف مشی براری خندد و دل امی نرم مالین

 .از خودت_ 
 !از خودم؟_ 

 : کندی زمزمھ مالین
باور کن ھر وقت خستھ و کوفتھ و .ی دونی و نمیتو خودت منبع آرامش.زمیآره عز_ 

 از تنم ای اون دردا و خستگی ھمھ نمیبی گردم خونھ تا تو رو می بر مدی ھم نا امیگاھ
 .شمی و آروم آروم مرهیدر م

 کھ در آغوش ھمسرش بھ دست ی آرامشنی گذارد ای و مزندی حرف نمگری دریام
 :دی گوی با ھمان آرامش مالین.  تمام وجودشی کند و برود تودایآورده ادامھ پ

 . باھات صحبت کنمی موضوعھی خوام در مورد یم! رجانیام_ 
 ؟یچ_ 

 ی را حس منی اوست ای نھی سی کھ سرش روری کشد و امی میقی جوان نفس عمزن
 :کند
 . کھ خانوم شفق باھام داشتیدر مورد امروز و کار_ 

 ی او نگاه ماهی سی دارد و بھ چشمھای بر مالی نی نھی سی سر از روشنودی را کھ منیا
 : حرف بزندالی ماند تا نیکند و منتظر م

 . جراح خوب بگردهھی عمل تو دنبال یخانوم شفق برا_ 
خانم . کندی و فقط نگاه مدی گوی نمچی و ھالی بھ نشودی مرهی و خشنودی مریام

 یدست لرزانش بازو. شده و زبانش بند آمدهجی حرفھا گنیاز ا...عمل...دکتر...شفق
 : دھدی و فشار مردیگی را مالین

 !؟ی گفتیچ...تو...تو_ 
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 :زندی لبخند مالین
 .می کندای جراح واسھ عمل تو پھیقراره _ 

 داند ی و مستی تپش از چنی داند ای حرف و منی ادنی تپد از شنی تند مری امقلب
 ترس از موفق نشدن لشی ترس فقط دلنی و استی خود نی دلش بی کھ افتاده تویترس

 . شدن خودشدی نا امدی و شاالستی شدن ندیعمل و نا ام
 : پرسدی دھد و می ھمسرش را فشار میبازو

 ...ی خواد کمک کنھ؟واسھ چی می خانوم شفق واسھ چ؟یواسھ چ_ 
 : بھ خودشردی گی می و نگاھش رنگ نگرانشودی کمرنگ مالی نلبخند

 . خاص خودشو دارهلیاون دوست داره بھمون کمک کنھ و دال...خب اون_ 
 ؟یلیچھ دل_ 

 :دی گوی مجی گالین
 تو رو مثل پسر خودش نکھی مادرتھ؟ایمی صمی از دوستایکی کھ ستی نی کافنیھم_ 
اون . مثل خودمونھیکیاون زن ھم . جان فکر بد نکنرینھ ام. دونھ و دوستت دارهیم

 . کنھی کارو نمنیبھ خاطر احساس ترحم ا
 :دی گوی میتی با نارضاریام
 ...اما من_ 

 :دی گوی گذارد حرفش را تما کند و می نمالین
 تو چھ ستی من مھم نی برای دونیخودت م.اری نھ و اما و اگر نریتو رو خدا ام_ 

 نی و با ای قبول کنی تونی کھ نمی خودتنیا.ی داشتھ باشی اافھی و چھ قی باشیشکل
 چیوگرنھ من با صورتت ھ.ی رو تحمل کنتی وضعنی ای تونی و نمیمسئلھ مشکل دار

 یشی متی اذی دارنمی تونم ببی و نمنمی ببوتی تونم ناراحتیفقط چون نم. ندارمیمشکل
 . بھ خاطر خودت ھم کھ شده قبول کنری کنم امیخواھش م. کنمی ممویدارم سع

 ی منقلبش مالی نی و چشمھاشودی و رو مری و باز دلش زشنودی را مالی نی حرفھاریام
 :ردیگیرت او زن جوان دستش را م. سمت صوبردیکنند و دستش را کھ م

 . کنمی خواھش مریام_ 
 درخواست نی و کالفھ از االی تاب از نگاه نی بدھد و بی ماند کھ چھ جوابی مریام

 :دی گوی و مردی گی میمی کند و ناگھان تصمیاطرافش را نگاه م
 .باشھ_ 

 .ندی نشی مشی لبھای روی لبخند پر نگالین
 .ی بھم بدی قولھی دی بایول_ 
 ؟یچھ قول_ 
 ی نگاه مشی چشمھای دھد و توی و فشار مگذاردی او می شانھ ی دستش را روریام

 دی شاایسخت و تلخ و آزار دھنده و . سخت استشی کند گفتنش برایکند و حس م
 آنچھ دی گوی دھد و می کند و آب دھانش را قورت میکشنده اما تمام جراتش را جمع م

 :دی بگودیرا با
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 خودت ی دنبال زندگیر نکرد بیریی تغچیقول بده اگھ عمل کردم و صورتم ھ_ 
 .یمنو فراموش کن...منو...و
 دوزد کھ ی مالی نی را بھ دستھاشی چشمھادیگوی می و وقتدی گوی را با بغض منھایا
 :شی زانوی را مشت کرده و دست معلولش را گذاشتھ روشانیکی

 دونم یم. و ناراحت کننده ستنی حرفم برات سنگنی دونم ایم... دونمی مالی ننیبب_ 
 من تلخ و سختھ ی کھ برایزی چیول...یول...می تعلق دارگھی ما کامال بھ ھمدگھیاالن د

 تو شب و روز بھ خاطرم حرف نمی تونم ببیمن نم. توهدنی کشی شدن و سختتیاذ
 یاگھ م. باعث عذابت بشم و بشم سربارتفقط  وی و ھمھ ش دنبال کار بگردیبشنو
 .ی قول بدید بھم قول بدی قبول کنم پس بایخوا

 :ردیگی مشی دستھای را توالی ندست
 . قول بدهالی کنم نیخواھش م_ 

 ندیبی در آنھا مری و رنجش را امیشانی نشستھ و غم و پرالی نی چشمھای اشک توبرق
 :ردی از او قول بگنکھی کند جز ای تواند کاری ھمھ نمنی و با اردی گیو دلش م

 . کنمیازت خواھش م_ 
 :دی گوی آرام و بغض آلود مالین

 .ری امی رحمی بیلیخ_ 
 :دی گوی میفی ضعی با صداریام
 .فقط بھ خاطر خودتھ_ 

 :دی گوی آرام و گرفتھ مالین
 .دمیقول م.باشھ_ 

 کھ نی و ھمردیگی و نفسش مردیگی و آتش مشودی دلش ھزار پاره مری و امدی گوی مالین
 ی سمت در اتاق برودی و مشودی کشد و بلند می مرونیھمسرش دستش را از دست او ب

 :زندی مشی و صداشودی قرار بلند میتاب و ب
 !الین_ 
 خودش را ری کھ امرونی خواھد برود بی سمت در و مدودی گردد و می بر نمالی ناما
 تواند از او جدا ی داند نمیخودش م.ردیگی و از پشت در آغوشش مرساندی بھ او میتند

 ی کارنی است و سخت ترشیالی از نیی جداشی کار برانیت تر داند سخیشود و م
 و ھمانطور ردیگی و حرصش مردیگی مشاست کھ از او خواستھ و دلش از دست خود

 : گرداند سمت خودشی دارد و برش می را نگھ مالین
 . فقط بھ خاطر خودتھنی ایول.زمیمتاسفم عز.الیمتاسفم ن_ 
 از التھاب ی او بگذارد و کمی نھی سی سرش را روالی خواھد نی و دلش مدی گویم

 .درونش کم کند
 .ی رحمی بیلی خری امی رحمی بیلیخ_ 
 :دی گوی با بغض مریام
 !الین_ 
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 خودش حس ی نھی سی کھ سرش را رونی و ھمگذاردی اش منھی سی سر او را روو
 ی شده از قولمانی کند پشی و فکر مشودی مسی و صورتش خردیگی کند دلش آرام میم

 . منتظر عاقبت کار بمانددی شده و باری دگری داند دی گرفتھ اما مالیکھ از ن
  ھجدھمفصل
 )١(بخش

 در آمدن و درس خواندن مرا یی بود و شوق رفتن بھ مدرسھ و از تنھاکی نزدمھرماه
 .بھ تکاپو انداختھ بود و عماد را

 خواستم ید خودش ھر چھ م در آمی و با پولھادی برد خری مدت مرا منی ای توکھ
 گفت ی می کھ ھدی خری مادر را بھ جان می گفت و غرغرھای و نھ نمدی خری ممیبرا

 نگاه دنی رفتنھا با برادرم و درونی بنیکمتر پول خرج کند و چقدر دل خوش بودم بھ ا
 ی مشی گشتند و تماشای بر می و ھشدندیرد م پر حسرت دخترھا بھ او کھ از کنارمان

 ری گی کسشی دانستم او دلش پی نگاھش و نممی نکی ماندند در حسرت یکردند و م
 لبخند قرمز کی سرش بود و دی کھ شال سفاهی ھمان دختر فروشنده چشم سشیپ.است

 ی افتاده بود روشی از موھای و چتر قشنگشی لبھایخوشرنگ جا خوش کرده بود رو
 دور و ی ھاندهی سمت آرفتی فکرم م کودکانھ امیاھای دانستم و در روینم.شیشانیپ

 بخوانم و ی قرار بود نقاشنکھی کردم از ای و ذوق مدمیدی نقاش بزرگ مکیخودم را 
 کھ ی قرار است بچرخد و بچرخد و مرا بکشاند سمتری تقدیخبر نداشتم چرخ چرخنده 

 .دمیدیخوابش را ھم نم
 صبرانھ منتظر تمام شدن آن چند روز مانده ی کھ تمام شد بمیدھای زده بودم و خرذوق

 آن را حس کردن و ی بودن و بوزیی داشت در انتظار پای ماندم و چھ لذتزییتا شروع پا
 داد ی را میزیی پایی روزھادنی رسدی و نودی وزی کھ گاه گاه میمی نسیاحساس خنک

 و باد شدندیم کھ آرام و رقص کنان از شاخھ ھا جدا یج زرد و قرمز و نارنیبا برگھا
 خش خش و خرچ خرچشان ی صدادنی داد شنی میفی و چھ کاطی حی انداختشان تویم
 کنم و شانی جارواطی حی از تونکھی آمد از ای اھل خانھ و چقدر خوشم می پاھاریز

 بسپارم بھ وش بستھ گی و با چشمھاشانی را بگذارم رومی جا و پاکیھمھ را جمع کنم 
 اطی حی خرد شده را کھ باد تویبرگھا...یچھ لذت...یچھ لذت. خش خرد شدنشانیصدا

 ور ی آمد ھی داشت و خوشم می آمد و بھ خنده ام وا می کرد داد مادر در میپخش م
 و کھایی موزای کند و غر بزند کھ برگھا را جمع کنم و جارو بکشم رومی صدادهیپر

 فرق دارد ھی با بقزیی پایکی نی دانستم ایو نم ھایی و تنھاھاینگ تمام دلتیجارو بکشم رو
 ... ھم عشقدی و شاالی و خادیپر است از .یو خودش پر است از دلتنگ

 )٢(بخش
 نی اریمن بھ عنوان مد.نی اصرا نکننی از اشتری کنم بی خواھش می شکوھیآقا_ 

اون ھم بھ عنوان . درس بدهنجای اادی پسر جوون مجرد بھی تونم اجازه بدم یمدرسھ نم
 ... عده دختر نوجوونھی ی نقاشریدب
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 ی رسام آدم قابل اعتمادی آقیول.نیگی می کنم شما چیخانوم محبوب من درک م_ 
 .نیباور کن.ھستن

 بھ شونی تونم اجازه بدم ای کھ من نمنجاستی مسالھ ایول.قبول.بلھ حرف شما درست_ 
 ھستن ی سالھ کھ تو اوج احساست نوجووندهجی چھل تا دختر نوجوون شونزده تا ھیس

 .ستیاصال درست ن.درس بده
 .ومدهی نشی پی سن و سال درس دادن و مشکلنی ای تویی قبال ھم بھ دختراشونیا_ 
 بود حتما ازشون ی آموزشگاه خصوصای مدرسھ ھی نجای اگھ انیباور کن.بلھ درست_ 

 بھ خانواده دیدر ضمن ما با.ھی دولتی مدرسھ ھی نجای متاسفانھ ای کردم ولیاستفاده م
 دی باکاری اونقت چادی بشی پیاگھ مشکل.می بچھ ھا جواب پس بدنی تک تک ایھا

 م؟یبکن
 حرفش را زده بود و گوش سپرده مانی کھ پی ھنرستانی دفتر مشاوره ی بودم تونشستھ

لھ ام  دفتر مدرسھ در حال بحث بودند و حوصی کھ توری او و خانم مدیبودم بھ حرفھا
 خواست مرا بھ ی مدرسھ کھ نمری مدی حرفھادنیسر رفتھ بود از آنجا ماندن و شن

 . بھ اوکھ قبول نکندادم دی و حق مردی بپذی نقاشریعنوان دب
 ھی قضنی خوام اینم. دارهیکی کوچطیمح.ھیکی شھر کوچنجایا.نیگفتم اصرار نکن_ 

 .باعث دردسر بشھ
 ھمھ نی دارد ادهی فکر کھ چھ فانی انکار و در ذھن من اری اصرار بود و از مدمانی پاز

 ھمھ اصرار باشد و بھتر کھ نی کھ با ای دارد کاریاصرار و انکار و اصال چھ ارزش
آخر مگر غرورم را . کھ آمده ام برگردمینباشد و گفتم بھتر است بروم و از ھمان راھ

 ی راھروی و بھ انتھارونی شدم و ار دفتر مشاوره زدم بداز سر راه آورده بودم؟بلن
 آسفالت ی محوطھ ی مھی نکی شود و یزیی پارفتی کھ میمدرسھ نگاه کردم و بھ آفتاب

 ری کردم و فکرم رفت سمت خانم محبوب مدیشده را گرفتھ بود و ھمان راھرو را ط
 آن دی نبامانی پم و معقول و در نظری درست بود و منطقشیجوان ھنرستان کھ حرفھا

 ی کسی کردم کھ بھ صدای سمت در راھرو و فکر مرفتمیم. کردیھمھ اصرار م
 :برگشتم

 کجا جوون؟_ 
 : بود نگاه کردمستادهی ای کھ کنار دری مرد مسن چاقبھ
 .رمیبا اجازه تون دارم م_ 

 :می چشمھای تنگش را دوسخت توی و چشمھاستادی امی قدمکی آمد و جلو
 . گفتی می شکوھی کھ آقایستی ندهیمگھ تو اون معلم جد_ 
 

 : گفتم کھ گفتی را تکان دادم و بلھ اسرم
 ؟یری می کجا دارگھیپس د_ 
 : باز شدی لبش بھ لبخندو

 ؟ی جا زدی زودنیبھ ھم_ 
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 : و گفتمدمیخند
 ی شکوھیبھ اصرار آقا. مدرسھ ندارمنی ای ھم بھ کار توی اصراریول.جا نزدم_ 

 .اومدم
 : را پدرانھ گرفتدستم

 اتاقم تا اونا حرفاشون تموم ی تومی برایب.ایب. کھی ثمر بذاری تالششو بدیپس نبا_ 
 خونھ ی درس منجای ھمکمیدختر کوچ. ھستمنجایدفتر دار ا. ھستمی من فعلیراست.بشھ

 .ھیرشتھ ش نقاش
 : گفتمی لبخند کمرنگبا

 . رسامریام.من ھم رسام ھستم_ 
 : و گفتممی ھم دست دادبا

 نکنم و غرورمو کی پس بھتره خودمو کوچ کنم خانوم محبوب قبول کننیفکر نم_ 
 .حفظ کنم

 : تکان دادیسر
 .امان.ی غرور جووننی امان از ایھ_ 
 : گفتو

 مطمئن باش اگھ قسمتت شده باشھ و خدا بخواد یول.ی خوایھر طور خودت م.باشھ_ 
 . تونن مانع بشنی نمی صد تا مثل خانوم محبوب و معاونش خانوم گنجی کار کننجایا

 : زدم و گفتم لبخندباز
 . من رفتمنی بگمانی زحمت خودتون بھ پیب.با اجازه.ممنون_ 
 .داری ددیبھ ام.بھ سالمت پسرم.باشھ چشم حتما_ 
 شودی درست مزی کرد ھمھ چی بود و فکر مالی بھ آن مرد کھ خوش خدمی دلم خندیتو

 نجای ھمان مدرسھ است و ای و قسمت من توبی کردم بھ قول ھمان او نصیو فکر نم
 ی کھ مدتی چشماهی بھ آن دختر سبازمی را کامل منمی کھ دل و دشودی کھ مییھمان جا

 نکھی رفتن ھم نداشت و بدون ارونی و قصد بم و ذھنم و دلمی زندگیبود آمده بود تو
 اش پر بود از مھی نکی بزرگ کھ یبدانم قرار است دوباره برگردم از آن محوطھ 

 .فتم ررونی کوتاه و بلند بیدرختھا
  نوزدھمفصل
 )١(بخش
 سراغش کھ نکند دی آی دلش و جانش و دلھره می افتد توی مردترسی گی را کھ مپولھا

 گذارد ی خانم شفق شود و دستش را می کارگاه را گم کند و شرمنده یدستمزد بچھ ھا
 .فشی کیرو

 افتد ی کند و راه ماطی احتدی بھ او اعتماد کرده اند و بای داند خانم شفق و خالھ فوزیم
 گری سمت درودی کند و با ھمان دلھره می مفشیسمت کارگاه و تمام حواسش را جمع ک

 برگردد راھش را نکھی بھ او دوختھ شده و بدون ای کند نگاھی و ناگھان حس مابانیخ
 و تندتر زندی قلبش تند می نظر گرفتھ و ھری او را زی کند کسی حس می و ھرودیم
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 کند بھ ی ذکر بگو و شروع مدنی گفت وقت ترسی افتد کھ میدرش م ماادی و زندیم
 ذکر گفتن

 نی نستعاکی نعبد و ااکی انی نستعاکی نعبد و ااکیا_ 
 کھ نی شلوغ برود و ھمی کند بھتر است از جاھای و فکر مستدی ای کوچھ مکی سر و
 :زندی مشی صدای برود کسمی خواھد راھش را مستقیم

 . خانومدیببخش!خانوم_ 
 کند ی کھ چشمشان را دوختھ اند بھ او نگاه می گردد و بھ دو پسر موتور سواری مبر

 : سمتشدی آی و مشودی مادهی از پسرھا از موتور پیکی. جانشی افتد تویو باز ترس م
  کدوم وره؟کی فرھنگ ابونی خنی دونیخانوم شما نم_ 
 ی براشودی می فرصتنیو ھم زندی باد چادرش را کنار می ولردیگی را محکم مفشیک

 . را قاپ بزندفیپسر کھ ک
 فشیسست شود و ک. را بلرزاند و بترساندش کھ سست شودالی را قاپ بزند و تن نفیک

 را دستش فی کی کشد و پسر کھ دستھ ی کند و آن را می نمشیرا رھا کند اما او رھا
 :زندی گردد و تشر میگرفتھ و قصد فرار دارد بر م

 .ولش کن_ 
 : کند و تقالی کشد والتماس می را مفی کالی ناما
 .ستی پوال مال من ننیا...تو رو خدا...نھ...نھ_ 

 : کشدی را مفی کی کند و دستھ ی و گوش نمشنودی مپسر
 .فوی گم ول کن کیم_ 

 : کندی التماس مالین
 ...تو رو خدا...نبرشون...تو رو خدا_ 
 : کندیم پسر کھ سوار موتور است دوستش را صدا یکی آن
 .می برایزود باش ب!مانیا_ 
 خواھد و بھ گوش ی و کمک مشودی کھ بھ نالھ بلند مالستی التماس نی باز صداو

 کنند و ی و نگاه مستندی ای می کھ بعضرسدی ھم نمدی و شارسدی مابانیرھگذران آن خ
 پسر از معرکھ یکی آن دی و آنھا کھ قصد کمک دارند بھ تھدروندی راھشان را میبعض

 . شوندیدور م
 .ھی خونوادگی دعواھی. کناردیبر_ 
 :شودی کھ بلند مالستی نی ھی گری باز صداو

 ...ھیبھ خدا امانت...ستی مال من ننایبھ خدا ا_ 
 افتد و ی او مادی.نانی افتد و نگاھش کھ پر بود از اعتماد و اطمی خانم شفق مادی

 ی خورند و می مزی و از چانھ اش لندیمای پی گونھ اش را مری تند تر مسشیاشکھا
 :افتند

 ...تو رو خدا...تو رو خدا_ 
 ...عجب سمجھ ھا. دخترفوی گم ول کن کیم_ 
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 :زندی باز دوستش را صدا مگری دپسر
 ؟یای بچھ بر نمھیاز پس .مانی اگھی دایب_ 
 ی مدی تھدرندی گی ملمی فمتشانی گرانقیھایآنھا را کھ از صحنھ با گوش. کندی مدی تھدو

 :کند
 ؟یریگی ملمی فیاز چ...یھو_ 
 کند چقدر از ی و ترس و سکوت و فکر می تفاوتی بنی از اسوزدیم.سوزدی مالی دل نو

 :دی آیھر چھ سکوت است بدش م
 ...تو رو خدا نبرش_ 

 ی نمالیاما ن. کشدی و باز ھم مدی آی و از پس او بر نمزندی تمام زورش را مپسر
 اش و التماسش و کمک ھی گرندیبی کھ منی را ببرد و ھمفی گذارد کینم.گذارد

 ی و دندان مندی نشی و منی زمی کوبد روی را محکم مشی ندارد پای ادهیخواستنش فا
 و در تقال شودی مدهی کشنی زمیخودش رو  کشد امای را با تمام قدرت مفیفشارد و ک

 آسفالت ی روشودی مدهیی از دست آن دو تا دزد پوست کف دستش سافی نجات کیبرا
 .نی زمی افتد روی بھ بغل مفی و عاقبت کسوزدیو م
 ن؟یرسی دختر نمنی گن آدم؟چرا بھ داد ای بھ شما ھم مرتتونی تف بھ غیا_ 
 موتور سوار کھ در برابر مقاومت ی و پسرھاشنودی مالی را نشی و صدادی گوی میزن

 کنند و آن وقت ی و فرار مشوندی دوند و سوار موتورشان میاو شکست خورده اند م
 کنند و ی می کھ دلسوزیی از آدمھاشودی پر مالیفقط آن وقت است کھ دور ن...است

 ی را محکم بغل مفشی و کشودی و بلند مکند ی را پاک مشی و او اشکھایاظھار نگران
 .زندی مدنیکند و خودش را بھ نشن

 رو ھم یری ھمھ درگنی ارفتنی میدادیخب دختر پول کھ از جونت مھمتر نبود م_ 
 .نداشت

 .حتما الزمشھ_ 
 ... دستش ھم کھھی یآخ_ 
 : پرسدی میزن
 حالت خوبھ دخترم؟_ 

در جوابش سر . سوال بردری را زھای تماشاچرتی ھمان است کھ غشناسدی صدا را مالین
 راھش ی زخمی خستھ و خاک آلود و با کف دستتی اعتنا بھ جمعی دھد و بیتکان م

 شی و چشمھاشکندی راه بغضش منی و بردیگی را محکمتر مفشی بار کنی و ارودیرا م
 ی می تماشای و لحظھ استندی ایآنھا کھ م  اعتنا بھ نگاھھا وی و باز بشوندی مسیخ

 کھ داخل نی کند و ھمی بھ کارگاه نفس تازه مرسدی کھ منی و ھمرودیکنند راھش را م
 . کشاند سمت خودشی و حواس ھمھ را مندینشی کنار در و مشودی سست مشودیم

 !ھ؟ی چھ وضعنیا!الی خدا نای_ 
 ! شده؟یچ_ 
 ... جونو صدا بزنرهی برو خانوم شفق و مندهیفر_ 
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 . کنندی دخترھا دوره اش می در چشم بر ھم زدنو
 :ردیگی کھ دارد خنده اش می کند خودش از وضعی را کھ آماده مناھار

 .ی کنی مونده بود خونھ دارنتیھم.دهیکجا کش کارت بھ نیبب. خانریبفرما ام_ 
 :شنودی خودش جواب خودش را مو

 .فتھیوظ_ 
 و مادرش الی نی دارد؟برای چھ اشکالدی گوی دلش می تودی گوی خندد و می باز مو

 خانھ کار کند و مگر او ی مرد توکی دارد ی کند کم است و اصال چھ اشکالیھر کار
 دی آی در می کھ صدانی دھد و ھمی کارھا نکرده؟تنش را کش و قوس منیقبال ھم از ا

 و چشمش ندیبی او کھ میاما سر و وضع آشفتھ .الش بھ استقبرودی آمده و مالی فھمد نیم
 : سمتشرودی می و تندزدیری افتد دلش میکھ بھ چادر خاک آلود او م

  شده؟یچ...چ_ 
 و وحشت ری مات متحجی گریام. رنگدهی پریالی و نھ نزندی خانم حرف مرهی نھ منکھ

 : کندی مالیزده رو بھ ن
 ھ؟ی چھ وضعنیا!الیبا توام ن_ 
 :شودی بلند مشی و آشفتھ صداشنودی باز ھم جواب نمیول
 . حرف بزنھتونیکی خدا یمحض رضا_ 
 :شنودی جواب مالیاز ن.شنودی باالخره جواب مو

 .ستی نمیزی چرجانینترس ام_ 
 ھمسرش بھ ی شده یچی افتد بھ دست باند پی و نگاھش کھ مدی ماند کھ چھ بگوی مریام

 : آوردی و نفس کم مشودی لرزد و سرد میخودش م
 ھ؟ی چنیا...نیا_ 
 .ردی گی را مالی و دست ندی گویم

 ... چرا؟اصالی شدینطوریکجا ا_ 
 :شودی متری و آشفتھ تر و عصبانندیبی خانم مرهی را بھ منالی نی نگاه در مانده و

 .ی کنی م موونھی دی شده؟داری حرف بزن بگو چای ؟دیپس چرا ساکت_ 
 : اوتی از عصباندی شای ترس و نگرانندی بی مالی نی چشمھای را توترس

 کارگاه رفتمیداشتم م...داشتم.دستمزد بچھ ھا رو از بانک گرفتھ بودم...یچیھ...یھ_ 
 .نذاشتم... بدزدن کھفویکھ دو نفر خواستن ک

 و الی ناهی سی دوزد بھ چشمھای و مبھوت چشم مشنودیم.زندی و خشکش مشنودی مریام
 و بھ خطر افتادنش گر شییاز تصور مقاومت ھمسرش در برابر دزدھا و تنھا

 :شودی بلند مشی و بھ ناگاه صداردی گیگر م.ردیگیم
 ؟ی کردکاریچ...تو...تو_ 

 : دھدی با بغض جوابش را مالین
 ...ذاشتمی مدینبا.پول بچھ ھا بود_ 
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 حرف ی و عصبختھی و بھم ررودی در ھم مشی و اخمھاشودی تند مشی نفسھاریام
 :زندیم

  آره؟یخودتو بھ خطر انداخت... ارزشی مشت اسکناس بھیبھ خاطر ...تو...تو_ 
 :دی ترکی بغضش مالین

 ...ریام_ 
 : ترکاندی فضا را مری امی بلند و عصبی صداو

 ی و می کار کنی خواستی می طورنیا... نگویچی گفتم؟ھی چیدیشن... نگویچیھ_ 
  من راحت باشھ؟آره؟الی خی خواستی می طورنی نگرانت نباشم ھا؟ایگفت

 :زندی را آتش مری افتد و دل امی مھی بھ گرالین
 ...ریام_ 
 . بشنومی خوام حرفینم. نگویچیگفتم ھ_ 
 آورد و بھ ی طاقت نمگری و دردیگی کند و غصھ اش می دلش را آشوب مالی نی ھیگر

 عذاب آور شیتصورش برا. کندی برد و درش را قفل میاتاق پناه م
 خورد؟بھ چھ ی میپس او بھ چھ درد... دزدھایجلو...زشی عزیالین...شیالین.است
 ی باالی ھی و ساند زنش باشد و محافظتش کی کھ نتواند حامی خورد شوھری میدرد

 فی ضعنکھی خورد؟احساس ای سر بارش ھم باشد؟بھ چھ درد مچیسرش کھ نباشد ھ
 ی کند و آزارش می مشی عصبانشتری بیاست و بھ درد نخور و احساس ناتوان

 آن چادر ادی گزد و ی ھم و لب می دھد روی فشارشان مسوزندی را کھ مشیپلکھا.دھد
 یشده دلش را دوباره بھ درد م یچی دست باند پآن  وسی خاهی و دو چشم سی خاکاهیس

 دھد و ی مرونی کشد و آه فرو خورده اش را کھ نگھش داشتھ بیآورد و بھ آتش م
 و ندی نشیم.نی زمی روندی نشی و ھمانجا مشی گونھ ھای خورند روی سر مشیاشکھا

 ی نمنا کند و بھ گذشت زمان اعتی گذارد و فکر می ماند و سر بر زانو میھمانجا م
 اتاق ماندنش بھ دو ساعت بکشد و باالخره ھم دلش ی گذرد تا توی گذرد و میکند کھ م

 ی منع مالی نشی در وجودش او را از رفتن پی ھمھ کسنی و با االی نی براشودیتنگ م
 .کند
 کند و ی و در را باز مشودی اتاق بماند و بلند می تونی از اشتری تواند بی باز نمیول
 داند مادرش رفتھ ی آشپزخانھ و می ھست و نھ توی کس ھالیاما نھ تو.رونی بدی آیم

 کی شی ھم رفتھ و دلش براالی نیعنی پرسد ی ھم رفتھ؟از خودش مالیسر کارش اما ن
 خواھد ی کھ منی و ھمدنشی کند از ندیو بغض م  کندی را مشی و ھواشودیذره م

 را از اتاق سابق خودش الی نی نالھ یصدا.شنودی نالھ او را می اتاق صدایبرگردد تو
 . پشت در اتاقرودی صدا می و بغض کرده و بشنودیم

 ...آخ_ 
 ی و باز کسنتری کند و بغضش را سنگی مشی دلش را رالی آرام نی ھی نالھ و گریصدا

 و نالھ ھی گری را ببخشد و باز صداالی حاال حاالھا ندی برود داخل و نبادی نبادی گویم
 نھی آه دردناک از سکی.شودی طاقتش طاقتر مشنودی و ھر بار کھ مشنودی را مالی نی
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 دھد و با دست ی کند گوش نمی کھ او منع میی صداھ و عاقبت بدی آی مرونیاش ب
 ی مھی گری و چشمھا را بستھ و ھدهی تخت دراز کشی روالین. کندیلرزان در را باز م

 و زندی کنار تخت زانو مدروی کند کھ می تابتر می را بری نالد و دل امیکند و م
 : کندی مشیصدا

 !الین_ 
 ! جانالین_ 

 با نگاه اشک آلود ریام. دوزد بھ اوی را ماهی سی کند و آن دو تا گوی چشم باز مالین
 دستش را الی کند و نی و صورتش را نوازش مزندی صورت او را کنار می رویموھا

 :ردیگیم
 ...ریام_ 
 ...ر؟نفسی امر؟عمریجان ام_ 

 :ردیگی اش مھی دھد و گری امانش نمبغض
 ؟ی درد داریلیخ_ 

 :دی گوی با بغض مالین
 .ی کھ تو باھام قھر کردی وقتینھ بھ اندازه _ 
 : کندی صورتش حس می را روالی کند و دست نی خجالت زده ھق ھق مریام
 با اون ی اونطوریوقت.دست خودم نبود. من کھ ناراحتت کردمیالیمتاسفم ن...متاسفم_ 

 ی جلویی تصور تو تنھایحت.شدمی موونھیداشتم د. گرفتشی دلم آتدمتیوضع د
 ... دلمزیمتاسفم عز...دزدا

 ی کشد و ناگھان دلش آرام می و نرم او را در آغوش مندی نشی تخت می روکنارش
 ضربانش آرام و نقدری ھم آرام گرفتھ کھ االی کند نی و حس مردی گیدلش آرام م.ردیگ

 ...زندیمنظم م
  نوزدھمفصل
 )١(بخش

 .شھی مری االن دی داداشگھیزود باش د_
 و تا او زدمی و عماد را صدا مدمی کشی داد متی من بودم کھ با حرص و عصباننیا

 صد بار طول دی کشی بھ سر و گوشش می و دسترفتی و با موتورش ور مشدیآماده م
 ی ماند و خرابی و عاقبت برادرم مزدمی کردم و غر می می را طاطیو عرض ح

 ی روز اول مھر را آن طوردچن.شدی مچارهی کھ نثار آن موتور بیموتورش و لگد
 ینطوری اش را ھم ھمانطور ادامھ بدھم و اصال اھیگذرانده بودم و انگار قرار بود بق

 ی بازخواستم کند و ھی برسم کھ خانم گنجری خواستم ھر روز دی خواستم و نمینم
 :دی و بگوشی لولھ کند و بکوبد بھ پاشتریکند و آن چند تا پوستر دستش را باخم 

 !ی داوودی کردرید_ 
 با یی و کالسھا کھ ھنوز تق و لق بودند و بھ آشنازییمھرماه شروع شده بود و پا.

 شی بازی موتور عماد بدجورمی داشتی کھ درس نقاشی گذشتند و عدل روزیمعلمھا م
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 در ی خواست درست شود و داد مرا حسابیال حاال ھا ھم نمگرفتھ بود و انگار حا
 و بھ قول خودش شدی روشنش کند نمرد کیآورده بود و عرق عماد را کھ ھر چھ م

 .معلوم نبود چھ مرگش شده بود
 .شھی مرمی شد پس؟داره دیچ_ 
 : بلند گفتم و عماد ھم با ھمان لحن و صدا جوابم را دادی با صدامن
 . آخھرهی صبر کن دختر مدرسھ کھ در نمقھی چند دقھی_ 
 : اخم و تخم گفتمبا

 . کنھی پوستمونو ممی کنری دقھی دقھی فقط قھی دقھی.یشناسی رو نمیتو کھ خانوم گنج_ 
 بود و ھنوز چند تا قسطش مانده ی را نداد و باز با موتورش ور رفت کھ قسطجوابم

 شیتش و نھ دستمزد کارگر دسی و مانده بود روشدی خراب می ھمھ ھنیبود و با ا
 کھ ال اقل از شرش خالص شود و دشی خری می کند و نھ کسرشی داد تعمیکفاف م

 : آمد ردش کند برودی ھم خودش دلش نمدیشا
 : گفتدی و ما را داطی حی کھ آمد تومادر

 !نیشما کھ ھنوز نرفت!وا_ 
 گنجشکھا ید روز آنجا و بشوزندی رفت لب باغچھ و سفره را تکاند تا خرده نانھا برو

 :کھ جوابش را دادم
 . موتورشنی آقا عماده با انی اریتقص_ 
 : بھ ساعت برادرم کھ بستھ بودم بھ مچم نگاه کردم و باز دادم بلند شدو

 . شدرمید.مھیساعت ھفت و ن!عماد_ 
 : جوابم را دادکھ
 . لکنتھ باشھنی حواسم بھ ا؟بذاری نکنغی جغی جنقدری و ای ساکت بمونقھی دو دقشھینم_ 
 : مادر با اخم گفتو

 .با داداشت درست صحبت کن!الین_ 
 :  خانھ و من گفتمی سفره را چھار تا کرد و رفت توو

 .رمیخودم م. شدهرمید_ 
 : زدمی سمت در کھ صدادمی دوو

  کجا؟نمیصبر کن بب_ 
 :گفتم
 .گھی مدرسھ درمیم_ 
 نفس بدوم و کی کوچھ و از آنجا تا مدرسھ ی توندازمی در را باز کردم کھ خودم را بو

 :برسم سر کالس کھ گفت
 ؟ی پول دارنمیصبر کن بب_ 

 : دادمجواب
 . خوام الزم ندارمینم_ 

 :گفت
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 . بچھری بگایھ؟بی خوام چینم_ 
 ی دھد دستم و می در کالس و پول را می تا جلوی دنبالم و حتدی آی مرمی دانستم نگیم

 نی را بھ زممی پاکی کردم و یدانستم لجبازتر و سمجتر از خودش خودش است و ھوف
 کردم ی را کھ گرفتھ بود طرفم گرفتم و خداحافظی و برگشتم طرفش و اسکناسدمیکوب

 سمت مدرسھ کھ سھ تا کوچھ دمی کوچھ و دویتو  سمت در و خودم را انداختمدمیدو.
 ی دلش می گذاشت تنھا بروم و ھی وقت ھا نمشتری حال عماد بنیآنطرفتر بود و با ا

 ی رساندن من بھ مدرسھ برادی کردم شای فکر مشھیخواست خودش مرا برساند و ھم
کند   حسابشی روشتری نشان بدھد و نشان دھد مرد شده کھ پدرم بی است کھ خودنیا

 ی ھر لحظھ نگرانش باشند و جلوستیو مادر بفھمد پسرش بزرگ شده و الزم ن
 . نشان بدھدیا ھم خوددخترھ

 
 ی مدی معاون مدرسھ کھ تاکی ترساند کھ خانم گنجی مرا منی باال آمده بود و ھمآفتاب

 کھ ندیای مدرسھ باشند و زود بیکرد قبل از آفتاب زدن و سر ساعت ھفت بچھ ھا تو
 تا خودم را برسانم بھ مدرسھ دمیدو. مراسم صبحگاه زود برگزار شود باز خواستم کند

 ھم گذاشتھ بودند و ی در اتاقک نگھبانی جلوشی براه کھ تازمانیمی قدی سھ طبقھ ی
 . تازه کاشتھ بودندی نھالھااطشی حیتو

 بھ نفس دمی سوم کھ رسی دوم را و سر کوچھ ی و کوچھ دمی اول را تند دوی کوچھ
 و بعد ی اصلابانی بھ خدیرسی کوچھ کھ می نفس تازه کنم و بھ انتھاستادمینفس افتادم و ا

 کھ رفتمی شدم و نفسم کھ جا آمد پا تند کردم و داشتم مرهی ما خی بھ مدرسھ دیرسیم
 : کردمی صدایکس
 !الین!الین_ 

 و حس کردم قلبم شروع کرده بھ تند زدن و خواستم بروم و از آن ستادمی لحظھ اکی
 را شناختم و شیفواد بود و از ھمان اول ھم صدا.می جلودی بروم کھ پررونیکوچھ ھم ب

 .  نکردمییاعتنا
 .سالم_ 
 اعتنا از ی ھمھ بنی و با ادهی راه دوی و معلوم بود مثل من کلزدی نفس نفس مدیشد

 : و سرد جوابش را دادمنیکنارش رد شدم و سنگ
 . سالمکیعل_ 
 : تند راه افتادم اما دنبالم آمدو

دختر تو چقدر تند .ونم تا خودمو بھت برسدمی نفس دوھی نجایاز تو کوچھ تون تا ا_ 
 !یریم

 . زودتر برسمدی شده بارمید_ 
ترس . دلمی مبھم افتاد توی و ترسشودی کوچھ تمام نمنی چرا انکھی و فکر کردم بھ اگفتم
 اما او سمجتر از رمی کھ از فواد فاصلھ بگرفتمی و تند متی وضعنی شدنم در ادهیاز د

 : حرفھا بود و باز دنبالم آمدنیا
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 سرمون دختر عمو پسر ری خ؟مثالی با من سردنقدری شده دختر عمو چرا ایچ_ 
 .می بودی ھمبازی و زمانمییعمو
 : گفتمسرد

 .میخب باش_ 
 :دی پرسگرفتھ

 ؟یعماد بھت گفتھ باھام حرف نزن_ 
 با گریقول داده بودم کھ د. کھ بھ برادرم داده بودمی را ندادم و فکر کردم بھ قولجوابش

 . خواستم سرش بمانمیقول داده بودم و م.وم عماد ھمکالم نش
 . بھت بگمیزی چھی خوام یم.سایوا. لحظھ صبر کنھی!الین_ 
 : و سکوت کردم و بھ راھم ادامھ دادمستادمینا

 کھ بھ یلیاز اون س.ی خلوت ازم ناراحتاطی دونم بھ خاطر اون شب تو حیم!الین_ 
 بھت یزی چھیفقط خواستم .تم نداشیبھ خدا قصد... بھ خدایول.دمی فھمیصورتم زد

 . گوشمی توی و زدی تو بھم مھلت ندادیبگم ول
 بودم تھ کوچھ و دهی رسگرید. آن شب افتادم و تنم بھ عرق نشست و چشمم دو دو زدادی

 و دیای کھ دنبالم بدمی را نشنشی پای صداگری و دستادهی کردم خستھ شده و ایحس م
 :دمی را با فاصلھ از خودم شنشی راحت شده بود کھ صداالمیخ
 .الیفقط خواستم بھت بگم دوستت دارم ن_ 

 شدم بھ رهی سست شد و خمی دوستت دارم و ناگھان قلبم از تپش افتاد و قدمھاگفت
 گوش می جملھ کھ برانی قدم با من فاصلھ داشت و فکر کردم بھ اکی کوچھ کھ یانتھا

پا سست کردم و او .دمی فھمی نم را کھ ھنوز درستشیمعنا...شینواز بود و معنا
 : بلندتر تکرار کردیدوباره و با صدا

 .دوستت دارم_ 
 آن سمت و ذمی و دوی اصلابانی خی بار داغ شدم و چشم بستھ خودم را انداختم تونی او

 .  مدرسھاطی حیخودم را انداختم تو
 لی و تحلھی را تجزشی جملھ و معنانی ادی بود دوستت دارم و داغ کرده بودم و باگفتھ

 بھ ی پسری وقتدمی فھمی و مدمی فھمی را مشی کردم و معنای کردم و بھ آن فکر میم
 دارد ی دارد و اصال چھ منظوری چھ و چھ قصدیعنی دوستت دارم دی گوی میدختر

 دوست داشتن مرا از حرف نی ھمیعماد برا  ممکن استیعنی نکھیو فکر کردم بھ ا
 بھ ذھنم دی من بود کھ بای زندگیاو کجا...فواد...فواد...دزدن با فواد منع کرده باشد؟فوا

 یعنی کرد و اصال ی دوستت دارم ساده اشغال مکی از آن را با ی آمد و گوشھ ایم
دوست   عمرکی و ی انتظار طوالنکی ی کرد برای متی جملھ کفاکی نیگفتن ھم

 بھ آن ی عاشق شدن و دادن دلی کرد برای متی؟کفای طوالنیداشتن و اعتماد و زندگ
  فواد ارزشش را داشت؟یعنی ؟ویبا ارزش

 )٢(بخش
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 کالس چشم ی ھم ھفده سالھ تودی شاای دختر نوجوان پانزده شانزده ستیب. نفرستیب
 ی آن نگاھھاری زشومی کردم دارم آب میدوختھ بودند بھ من تا حرف بزنم و حس م

 . ھمھ دختر درس نداده بودمنیحال بھ اآخر تا بھ .طانیکنجکاو و سرزنده و شاد و ش
 مانی کنم و پسی مدرسھ شان تدریتو. کنمسی خانم محبوب قبول کرده بود تدرباالخره

 قدم ی و ھزدمی کالس قدم می بودم و توستادهی ضمانت کرده بودند و حاال ای فعلیو آقا
 و باالخره بھ خودم گفتم بھتر است می و چھ طور بگومی کردم چھ بگوی و فکر مزدمیم

 ابی کرده ام دفتر حضور و غسی چند سال تدرنی ایتو  کھگری دیمثل قبل مثل وقتھا
 و دفتر را باز زمی آشنا شوم و رفتم سمت مدمی جدی با شاگردھایکی یکیرا باز کنم و 

  پچ پچ ھا و خنده ھا نوک خودکارمیکردم و اسمھا را مرور کردم و در جواب صدا
 : انداختم و گفتمی نگاھنکی عی و از باالزی میرا زدم رو

 .حرف نباشھ لطفا_ 
 آن ھمھ اسم بود نی کھ بیی نگاه کردم و چشمم خورد بھ اسم آشنای اسامستی باز بھ لو

 کجا نشستھ و خودش نمیو دوباره نگاه کردم کھ اشتباه نکرده باشم و سر بلند کردم تا بب
 او را ی کھ فکر کنی اھودهیم و فکر کردم چھ انتظار ب نکردشیدای نھ اما پایاست 

 ی است اما برایکردم حتما اشتباه کرده ام و تشابھ اسم  و فکرینیبی و نمینیبیم
 :دمی پرسنانیاطم
 ھ؟ی کی داوودالیخانوم ن_ 

 : گفتشانیکی بھ ھم نگاه کردند و دخترھا
 . آقاومدهین_ 

دلم ... نبوده و ھودهیواقعا خودش باشد و انتظارم ب... خودش باشددیشا.ومدهین.ومدهین
 دانست و ی دل و تنھا مادرم منی کس خبر نداشت از اچی ذره شده بود و ھکی شیبرا

 ی کنم کھ مخملی و بھ آسمان نگاه مستمی ای او پشت پنجره مادی دانست کھ شبھا بھ یم
 دانستن اما باز ھم مادر نی ایبا ھمھ  اندازد و ی او میا چشمھادی و مرا اهیاست و س

 فی تعرمی را خودش بعدھا برانی و ازدی نمی آورد و حرفی نممی بھ رویزیچ
 ی منتظر ماندن و آماده شدن برای شد برای بھانھ اومدهی نی کلمھ نیھم.ومدهین.کرد

 ؟اگر نبود چھ...معلم او شدن اما اگر واقعا خودش بود و اگر نبود
 بود نشستم و ی کھ خالمکتی ننی آخری را برداشتم و رفتم روابی حضور و غدفتر

 اسم را ھم کھ خواندم و نی شدم و با دخترھا آشنا شدم اما آخرابیمشغول حضور و غ
 شده باشد و یزی کھ نکند چدمی از او نشد و ترسی تمام شد باز ھم خبرابیحضور و غ

 . دادمی حال بھ خودم دلدارنیبا ا
 ن؟ی کنی نمیعرفشما خودتونو م!آقا_ 

 :گفتم. از دخترھا دستش را بلند کرده بودیکی
 . کنمی میمن ھم خودمو معرف.باشھ_ 

 و با ختی در دلم ری در آمد و با صدای تقھ ی را درست نگفتھ بودم کھ صدانی اھنوز
 :گفتم
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 .نییبفرما_ 
 و گذاشتم در را ببندد و آن دنشی از ددی داخل شد و قلبم تند تپالی ندمی باز شد و ددر

 :وقت گفتم
 !ی خانوم داوودنی کردرید_ 

 برگشت و ناباورانھ ی کھ تندزمیبلند شدم و رفتم سمت م. ماندرهی دستگی رودستش
 :نگاھم کرد

 !تاد...اس_ 
 : زدمی و لبخند کمرنگ کمرنگدمی را شنشی و صدادمی را دشی لبھاحرکت

 .شتماصال انتظار ندا.نی کردری ربع دھی_ 
 : متعجب جواب دادی ھمان چشمھابا

 .. بمونماطی حی تودی باقھی م کرد و گفت ده دقمھیجر...  یخانوم گنج...خ_ 
 :گفتم
 .نینی بشنییبفرما_ 
 واقعا دل داده ام بھ دمی ناباور و فھمی آن نگاه مخملدنی شد از دی جورکی دلم و

 ھم دارند ی پشت سر ھم معنا دارند و حتما عاقبتیدارھای دنی دانستم ای مدیعشقش و با
 :شروع کردم بھ حرف زدن. رفت نشستیو وقت

 خوام خودمو یمن با ھمھ تون آشنا شدم و حاال م. خودمی سراغ معرفمیخب حاال بر_ 
 . کنمیبھتون معرف

 : نوشتمشی کنار تختھ و رورفتم
 . رسامریام_ 
 : کنار رفتم و گفتمو

 ی درس بدم و البتھ قراره فقط درس عملی کھ قراره بھ شما نقاش رسام ھستمریمن ام_ 
روند کار ھم . ھستنی شکوھی آقای بھ عھده یرو در خدمتتون باشم و دروس تئور

 و من ھم دو شنبھ دنی بھتون درس می شکوھی شنبھ ھا آقاکی کھ ھینطوریا
 روند شروع نی اندهی آیکھ از ھفتھ . کارگاهمیری منی رو کھ با من درس دارییروزا.ھا
 ...و.شھیم

 گفتم و آخر سر جواب دی گفتم و از ھر چھ بھ ذھنم رسی حرف زدم و از نقاششانیبرا
 : چطور است دادمسمی بود روش تدردهی را کھ پرسیدختر

 دونن و ی کھ قبال شاگردم بودن میالبتھ خانوم داوود.نیشیکم کم با اون ھم آشنا م_ 
 .نی ازش بپرسنی تونیم

 نی کھ سر بھ سمت او چرخاندند نگاھش کردم و با حرفم خواستم از ھمھیثل بق و مگفتم
 آموزشگاه تکرار نشود و ی ھی حساب باز کنند و دوباره ھمان قضشیحاال بچھ ھا رو

 . خوب بود و بھ دردش خوردشی اعتبار برانی کردم و چقدر ایچھ کار خوب
 ستمی بفصل
 )١(بخش
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 ی شده را توی رنگی گذاشتھ با دست لرزان قلم موشی کھ جلوی بومیدی در سفرهیخ
 . داردیھوا نگھ م

 کھ یھمان جراح قلب.ندی خواھد او را ببی شفق گفتھ بود دامادش دکتر شمس مخانم
 االن دلش بھ شور افتاده و تمام فکر نی از ھمالی نامزد شده و ناسمنی با دخترش یتازگ

 داند با چندر ی و خودش ماوردیب را چطور در ری خرج عمل امنکھیو ذکرش شده ا
 داند اگر ی کند و می تواند کاری اش نمھیزی جھل خانم شفق و پوشیغاز دستمزد کار پ
 حاال ترس نی و از ھمشودی را ھم بفروشد باز خرج عمل جور نمشیھمان دو تکھ طال

  گرفتن وام بھی برای کھ وقتدی آی مادشی گزد و ی دلش و از دلشوره لب میافتاده تو
 وام را دی آی مشادی بار وام گرفتھ و باز کی مراجعھ کرده بود گفتھ بودند یستیبھز
 نکھیمگر ا.ردی تواند وام بگی نمگری بخرد و دنی خاطر عماد گرفتھ بود کھ ماشیبرا

 کند کھ نھ غرور ی مرونی را داشتھ باشد و و فکر قرض را ھم از سرش بطشیشرا
 و باز لب رندی پول قرض بگی کھ از کسری دھد و نھ غرور امی اجازه را منیخودش ا

 رنگھا ھستند و نی کند کھ آخری نگاه مشی و بھ رنگھاالی و خر ھمھ فکنی گزد از ایم
 ی نمانده بھ تمام شدنشان و خستھ و کالفھ از حوصلھ ایزی چگری و دشوندیدارند تمام م

 ی کشد و می اتاق و آه میتو زندی می کند و چرخیکھ سر رفتھ اطرافش را نگاه م
 دی حوصلھ و شای است و بسل کند کی کھ آنجاست و احساس می اھی چھارپای روندینش

 کی بھ اجی رفتھ و احتلی و تحرکش تحلی شادابگری کند دیاحساس م.ھم افسرده
 کھ دچارش شده قلم مو را کھ ی ای از رکود ذھنی و پشتوانھ دارد و با ناراحتیدلگرم

 الشی عمل نشود او خری کند تا امی فکر منی کند و بھ ای دستش است نگاه میھنوز تو
 ماند ی فعال و راکد مری بکشد و ذھنش ھمان طور غی تواند نقاشی و نمودشیراحت نم

 ...ری اگر امی برود ولنی ھم کم کم بگندد و از بدیو شا
 و شودی م خالص کند و عاقبت بلندالھای فکر و خنی خواھد خودش را از شر ایم

 شی کند و سر جای مزی را تمشی قلم موی حوصلگی گذارد و با بی را کنار ملشیوسا
 دارد کھ برود سراغ خانم شفق و دکتر شمس کھ قرار ی گذارد و چادرش را بر میم

 و قبل از رفتن دی آی مرونی اتاق بز کند و ای بھ آنھا معرفکی جراح پالستکیاست 
 کھ نی و ھمری رود سمت اتاق خودش و امی ماند و می کند و می لحظھ مکث مکی

 ی و گونھ شودی سرش و خم می باالرودی شوھرش خواب است مندیبی و مشودیداخل م
 رونی برودی بگذارد از اتاق مشی تنھادی آی دلش نمنکھی بوسد و با ایسوختھ اش را م

 ھمسرش شھی ھمی شد قول بدھد اگر عمل ناموفق بود برای کند چطور راضیم و فکر
 کند و آن ی نمی کارنی وقت چنچی دھد ھیرا ترک کند و خودش بھ خودش جواب م

 قول بزند و ری کھ زستی نی داند آدمی ھمھ خودش منیقول ھم از سر اجبار بوده و با ا
 را ترک کند و ری امستیحاضر ن  بازی کند ولی ھم سر حرفش مانده و فکر مشھیھم

 افتد بھ ی و نگاھش مدی گوی لب مری تو زدی بھ امی الھکی زندی مرونیاز خانھ کھ ب
 خانھ شان نگھ داشتھ و حوراء کھ با وجود چادر ی را جلوشی نوک مدادیفواد کھ پژو

 ر و شکم بر آمده اش را نتوانستھ پنھان کند و چشم از آنھا بی سرش باز چاقی رواهیس
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 ی کھ تو را نمیباش ی مردری کھ اسی کند چھ اسارت خفت باری دارد و فکر میم
 شکمت را ھم ی توی بچھ دیخواھد و مجبور است تحملت کند و دوستت ندارد و شا

 اگر او نکھی کند بھ ای و فکر می زندگیدوست نداشتھ باشد و مجبور است بھ ادامھ 
 حوراء خوشبخت یعنی پرسدی از خودش مشد؟وی حوراء بود چھ میجا

 عروس حاج غفور است نکھیاست؟خوشبخت است در کنار فواد و خوشبخت است از ا
 کند آن ی کند و فکر می می نرده دارد زندگشیوارھای بزرگ کھ دی آن خانھ یو تو

و باز خوب شده کھ او ! ی زندان است تا خانھ و چھ اسارت خفت بارھی شبشتریخانھ ب
 دارد و آدم را بھ ییھای چھ بازنکھی و اری کند بھ تقدی مر و فکستی آنجا نیزنذدان

 کوچھ و نھ ی دارد سمت انتھای کشد و قدم بر می مقی نفس عمکی کشاند و یکجاھا م
 .رودی کند و نھ بھ خودش و نھ بھ حوراء و راھش را می فواد نگاه منیبھ ماش

 .سالم دختر عمو_ 
 :دی گوی و سرد مشنودی فواد را میصدا

 .م سالکیعل_ 
 دهیچی و چادر را پستادهی افتد کھ کنار در ای کند و چشمش بھ حوراء می سرد نگاه مو

 کند حق ی انداختھ و حتما ھنوز فکر منیی و خجالت زده سر پانیدور خودش و شرمگ
 کھ حق او بوده و ی داند فواد حقش نبوده و تنھا کسی را خورده اما زن جوان مالین

 را بھ حوراء ھم نھای خواھد ایو دلش م. جانش  است وشی است کھ زندگریھست ام
 . کمتر شرمنده باشدگری کھ ددیبگو...دیبگو
 برسونمت دختر عمو؟_ 

 : دھدی آنکھ نگاھش کند جوابش را میب
 .راحتم.رمی مادهیپ.شمیمزاحم نم.نھ ممنون_ 
 : پرسدی کھ مستی فواد انگار دست بردار نیول
  چطوره؟ریام_ 

 واقعا نگران حال اوست نکھی فھمد منظورش را و ای نمالیپرسد کھ ن ی را مری امحال
 : دھدی وجود جوابش را منی دارد و با ایگری منظور دای پرسدیکھ م

 . خوبھیلیخ.خوبھ_ 
 و نگاه فواد را پشت سرش رودی کشد و می و راھش را مدی گوی می سرد با اجازه او

 دختر کی مثل گذشتھ مثل آن وقتھا کھ گریاما د. نگاھش راینی کند و سنگیحس م
 و رندیگی رنگ مشی و نھ گونھ ھالرزدی نگاھھا منیپانزده شانزده سالھ بود نھ تنش از ا

 نی و مھمترزھای چنی استی مھم ننکھی کند بھ ای مر و فکشوندی اندازند و داغ میگل م
 عشق  است کھ آن ھمھ دوستش دارد و بھرشی است امشی زندگی کھ حاال تویزیچ

 را بداند و ھر نی خواھد فواد ھم ای کند و دلش می میاوست کھ زنده است و زندگ
 و د نکنند و پشت سرش حرف نزننری او را تحقنقدری بھ او دارد و ای کھ ربطیکس

 ی فکرھانی از ای معنادارشان و شانھ ای و نگاھھاشانیخستھ اش نکنند با حرفھا
 بعد کھ قھی اندازد و چند دقی سراغش باال مندی آی میجورواجور کھ ھر لحظھ با رنگ
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 پختھ و کرفس می و گل کلم نی ترشی ھی سرکھ و ادوی بوی قاطشودی و داخل مرسدیم
 نی و ھمشناسدی کھ میی کند با عطرھای مفرق  کند کھی را حس مبھی غری عطریبو

 : بھ استقبالشدی آی خانم ھن و ھن کنان می فوزشودیکھ داخل م
باھات .ششی پی بری فوری گفت ھر وقت اومدمیمر.یخوب شد اومد.زمیسالم عز_ 

 .کار داره
 داند کھ تشکر ی را منی ھم االی ھمان خانم شفق است کھ نمی از مری خالھ فوزمنظور

 ی و صدازندی بھ در می و تقھ ای راھرو و ھمان اتاق آخری انتھارودی کند و میم
 ی کھ روی و بھ محض ورود مرد جوانشودی داخل مشنودی خانم شفق را کھ مدییبفرما

 دارد و ی و مرتبکیجوان پسند اما ش  نشستھ و ظاھر ساده وھای از صندلیکی
 متناسب و پوست ی دارد و قد و باالاهی سی روشن است و موھای قھوه اشیچشمھا

 : کندی اندازد و سالم می مری امادی کند و او را ی دارد توجھش را جلب میگندم
 .سالم_ 
 کھ وقار و متانتش قابل زی و مرد جوان نشودی خانم بلند ممی و مرشنودی جواب مکھ

 :دی گوی و خانم شفق مشودی است بلند منیتحس
 . فرصت نداشتنادیدکتر ز.یخوب شد کھ بھ موقع اومد.منتظرت بودم دخترم_ 

 خانم او را بھ مرد جوان کھ مشخص می دھد و مری تکان می تشکر سری بھ نشانھ الین
 : کندی میاست خود دکتر شمس است معرف

 . کردمی مفشوی کھ تعری خانومالی ھم ننیدکتر ا_ 
 . کنمی جان اجازه بده دکتر شمس رو بھت معرفالین_ 

 :دی گوی دوزند و دکتر می را بھ ھم مشانی نگاھھاالی جوان و نمرد
 . با شما خوشوقتمییسالم خانوم از آشنا_ 

 :دی آینھ و محترمانھ او خوشش م جوان از لحن آرام و مودبازن
 .نطوریمن ھم ھم_ 
 بھ حرف شوندی و مشغول منندی نشی مشودی کھ تمام میی و آشنای و معرفی احوالپرسو

 کھ یی و ماجراری کشانند بھ امی تا حرف را مزنندی حرف مزھای چیلیزدن و از خ
 از دوستانش حرف یکی و از تشی پرسد و از وضعی آمده و دکتر از حالش مشیپ
 ی و مدی گویو با تجربھ بودنش م  کھ جراح است و از مھارت و خبره بودنشزندیم

 :دی گوی کھ مالی و نردیگی میادی پول زدیگو
  تونھ؟ی واقعا میول. ندارهی اشکالچی بشھ ھی ھر چستیمھم ن_ 
 :زندی لبخند ماووشی سو

 .ھی جراح خبره انیمطمئن باش. ندارهیامتحانش کھ ضرر_ 
 :  دھدی ادامھ مو

 .دمیاونطور کھ از مادر شن_ 
 : دھدی کند و ادامھ می خانمم شفق اشاره مبھ
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 ی و بھ شخصدنی بھ دل راه نددی و تردیپس نگران.نی ھستیشما زن مقاوم و محکم_ 
 .نی کردم اعتماد کنیکھ بھتون معرف

 کند یفکر م بخش دکتر شمس و نانی آرامشبخش و اطمی از حرفھاردیگی آرام مالین
 :ستی نی از آن دلشوره خبرگری دارد و دیحس خوب

 .ممنون دکتر بھ خاطر کمکتون و حرفاتون_ 
 . تا خودم خبرتون کنمنی کنم فقط منتظر بمونیخواھش م_ 

 از الی نشودی کھ تمام مشانی و حرفھازنندی و حرف مزنندی و باز حرف مدی گوی مدکتر
 بدھد ی نصف روز را بھ او مرخصنی برود خانھ پدرش و اردیگیخانم شفق اجازه م
 کند کھ دارد ی قبل از رفتن مادر شوھرش را با خبر مالی دھد و نیکھ او ھم اجازه م

 وهی می و سر راه مقداررودی گردد و می بر مشده نکی پدرش و ھوا تاری خانھ رودیم
 یو از کوچھ ھا کھ م کشد سمت خانھ شان ی نباشد و دلش پر می کھ دست خالردیگیم

 رسدی کھ منی آورد و ھمی شدن بھار بھ وجدش مکی نزدی و بوی بھاریگذرد ھوا
  برود سمت زنگ بھ درنکھی ای کشد و دستش بھ جای مقیپشت در خانھ شان نفس عم

 کوتاه مادرش را غی جی و صداشودی کھ در باز منی ماند و ھمی کوبد و منتظر میم
 داند چقدر ی اندازد و خدا می بغل او می کند و خودش را توی صبر نمگری دشنودیم

 را کرده شی پدری خانھ ی داند کھ چقدر دلش ھوای تنگ شده و باز خدا مشیدلش برا
 :بود
 .سالم مامان جان خودم_ 
 از آن بوسھ ھا کھ مادرش ردیگی کند و خنده اش می آغوش مادرش را حس می گرماو

 : نشاندیبر سر و صورتش م
 ؟ی کنی مکاریامان چم_ 

 :دی گوی با بغض مزن
  کنھ؟ی داره دق میی کھ از تنھای دارری مادر پھی یگی دختر؟نمییکجا_ 
 :شودی دخترش می شده یچی متوجھ دست باند پو

  شده؟یخدا مرگم بده دستت چ_ 
 : دھد دست مادرشی را موهی می سھی و کشودی داخل مالین

 ھمھ نی ا؟ماشاییشما و تنھا! مامان جان؟ھی چھ حرفنیا.دهیبا چاقو بر.ستی نیزیچ_ 
 بزرگ ی ست؟پس پسر واسھ چکارهی اون عماد خان چ؟پسیآدم دور و برت دار

 ... تپلی شھال خانوم و اون بچھ ؟اونیکرد
 : سمتشرودی ماند و ذوق زده می دھانش می افتد حرف توی کھ بھ شھال مچشمش

 !شھال_ 
 پرسند و داخل کھ ی بوسند و حال ھم را میکنند و م ی را بغل مگری خواھر ھمددو
 : پرسدی از حال خواھرزاده اش مالی نروندیم

 سبحان چطوره؟_ 
 :ندی نشی شھال می لبھای روی تلخلبخند
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 . بخرهی خوراکرونیاالن رفتھ ب.خوبھ_ 
 :دی گوی با لبخند مالین

 .دلم براش تنگ شده_ 
 خواھد بحث را یتنگ نشده و شھال انگار م او ی شک ندارد دل سبحان تپل مپل برااما

 فھمد یزن جوان م. چھ خبر و دی گوی کند و می می احوالپرسیعوض کند کھ ھ
 تازه شستھ شده را ی ھاوهی و مادر کھ مدی گوی نمیزی چگریمنظور خواھرش را کھ د

 : پرسدی گذارد می مشیجلو
 ؟ی مونیشام کھ م_ 

 : دھدی با لبخند جوابش را مالین
بمونم نگران . گردمی نشده بر مکی جون گفتم ھوا تاررهیبھ من.نھ قربونت برم_ 

 . من شام بخورهی بری امادیدلم ھم نم.شنیم
 :دی گوی با گلھ ممادر

 . شبو ھم با خونواده ت شام بخورھی.شھی شب کھ ھزار شب نمھیخب _ 
 :دی گوی می با مھربا نالین

 .رهی نمنییآخھ بدون اون لقمھ از گلوم پا_ 
 دی آی در کھ می لبش است و صدای کند بھ خواھرش کھ ھمان لبخند تلخ روی نگاه مو

 :شودیبلند م
 .من برم درو براش باز کنم.حتما سبحانھ_ 
 تپل ی گردد کھ دستھای تپلش بر می گذرد با پسر بچھ ی کھ مقھی رود و چند دقیم

 : پر از لواشک است و آلوچھدشیسف
 .الھ سالم کنبھ خ!سبحان مامان جان_ 

 :دی گشای آغوش مالی کند و نی سالم مسبحان
 .نمی ببنجای اای خالھ فدات شھ بیالھ.سالم قربونت برم_ 

 :دی گوی خورد و مادرش می اما او تکان نمالی دھد سمت نی پسرک را ھل مشھال
 !سبحان_ 
 : دھدی سبحان جواب مو

 .ادی از اون دستش بدم مششی خوام برم پیمن نم_ 
 ردیگی شھال را و دلش می و چشم غره و لب گزه ندیبی اخم مادر را مالی و ندی گویم

 :زندی خواھرش و مادرش لبخند می ھمھ جلونی خواھرزاده اش و با ای ادبیاز ب
 .گھی میزی چھیبچھ ست . ندارهیاشکال_ 

 شی ھال و با لواشکھای گوشھ ندی نشی مرودی کند کھ می پسرش را نگاه مظی با غشھال
 :رودیور م

 . دقھی نھیآ.ستی بچھ ننیبچھ ست؟ا_ 
 . تو رو خدا؟نگویگی منوی ا؟چرایآبج!وا_ 

 :دی گوی با بغض مشھال
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 دارم و نھ شی آسانینھ از دست ا. باباشنیاخالقش شده ع. گم بھ خدایراست م_ 
 ری رو دیزی چھی ای خرم ی براش مری رو دیزی چھیتا . ھمونھی ھم لنگھ یکی نیا.اون

 فحش دادن ھم بلد شده ایتازگ.زهیری و زمانو بھ ھم منی کنھ زمی دستش شروع مدمیم
 ...و

 :دی گوی کند و می حرف او را قطع ممادر
 بچھ دار ایحواست باشھ . نرهادتی گوشت کن و ی زهی آوالی گم بھت نی میزی چھی_ 

 . باشھیلی ختشی حواست بھ تربیشی اگھ ماینشو 
 و تصور شنودی حرف کھ منی از ارودی از حرف مادرش و دلش غنج مزندی لبخند مالین

 کشد بر ی می ارهی را بزرگ کردن اما حرف شھال خط تری امیمادر شدن و بچھ 
 :شیشاد
 ...شونی بدبختنیبا ا. مادر خدا نکنھیوا_ 

 و بھ خواھرش شوندی حد گشاد منی تا آخرشی و چشمھاشنودی حرف خواھرش را مالین
 اندازد ی زده کھ سرش را می ادهی حرف نسنجدهید کھ انگار خودش فھم کنینگاه م

 :دی گوی پوزش خواھانھ می سکوت طوالنکی و عاقبت بعد از نییپا
 .دی جون از دھنم پرالی ندیببخش_ 

 :زندی پوزخند مالین
  شوھرت و خانواده ش؟ای حرف خودت بود نایا_ 

 ی انگشتش بازی توی و با حلقھ چاندی پی را در ھم مشی کند و دستھای سکوت مشھال
 : کندیم

 ... نداشتمیمنظور...من...من_ 
 ی را کھ مشی اشکھای کند و جلوی اش حس منھی سی را تویدرد. کندی بغض مالین
 :ردیگی مزندی فرو برندیآ

 پس بھ نظر شماھا من بدبختم آره؟_ 
 :دی گوی شرمنده و خجالت زده و آرام مشھال

 .واستم ناراحتت کنم خی نمیببخش خواھر_ 
 زخمش را ھی کرده و مثل بقالی قلب نی را ناخواستھ روانھ یریت. او کارش را کردهاما

 کرده بود و دلش شی وسط مادر با سکوتش ھمراھنیزده بود و غصھ اش داده بود و ا
 . دانستند چھ کرده اند و خبر ندارندی خودشان ھم نمدی سوزانده بود و شاشتریرا ب

 و دی آی حرف ھا را دارد جز آنھا و دلش بھ درد منی ادنی انتظار شنی از ھر کسالین
 . خوردیبغضش را فرو م

 )٢(بخش
 سرگرم کند اما فقط بھ صفحھ ھا نگاه الی کھ کتاب بخواند و خودش را تا آمدن ننشستھ

 کند کھ مادرش ی کند و لب باز می بھ ساعت نگاه می خواند و ھی نمیزی کند و چیم
 و پرسدی نمزندی کھ دلش شورش را منی برنگشتھ و با االیصدا کند و بپرسد چرا نرا 

 ی گردد و ھر لحظھ انتظار آمدنش را می نشده بر مب پدرش و شی داند رفتھ خانھ یم
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 دلش آرام شنودی در را کھ می گذاردش کنار و صدای مزندیکشد و کتاب را کھ ورق م
 اتاق و ی تودی آیقبالش کھ خودش با لبخند م کھ برود بھ استشودی و بلند مردیگیم

 : سمتشدی آی گوشھ و مکی گذارد یچادرش را کھ جمع کرده م
 .سالم_ 
 : کندی را از ھم باز مشی دستھاریام
 .یخستھ نباش.خانوم خودم.سالم_ 

 : کندی محکم او را بغل مالین
 . خودمی آقایشما ھم خستھ نباش.ممنون_ 
 آرام است الی بوسد اما نی و سرش را مرودی خودم گفتنش ضعف می آقای براری امدل

 ی می داند چرا و دلش گواھی نمری و امستی پر سر و صدا نشھیو ساکت و مثل ھم
 ھمھ نی ازشی داند چھ شده عزی ناراحت است و نمیزی از چالی شده و نیزیدھد چ

 از عی اما او سردی گذارد خودش بگویم  تواند وی خواھد بپرسد و نمیساکت است و م
 :دی گوی شود می بودنش را احساس می کھ تصنعی و با لبخندشودی جدا مریام
 . جون کمک کنمرهیمن برم بھ من_ 
 . گذاردی جورواجور تنھا می را با فکرھاری و امرونی برودی از اتاق مو
 ماند ی گذارد و او می جورواجور تنھا می را با فکرھاری و امرونی برودی از اتاق مو

 ی نمدای پی جوابی کند و وقتی مھی گرزشی عزیالی سوال کھ چھ شده و چرا ننیو ا
 و نھ ندیبی را نھ آنجا مالی اما نستدی ای ھال می و تورونی برودیم.  سوالشیکند برا

 کھ کارگاھش است ی اش را از اتاقھی گری صدااالخره گردد و بی آشپزخانھ و میتو
 دی آی مالی از ترس و ھزار فکر و خزدیری ھمان سمت و دلش مرودی و مشنودیم

 رودی کند و دستپاچھ و نگران می مھی چھ گری داند چھ شده و برایسراغش و نم
 او ی ھی گردنی کھ طاقت دری کند و امی مھی و آرام گرستی حواسش بھ او نالین.داخل

 ی بر میو کھ تند ای شانھ ی گذارد روی می سمتش و دستش را رورودیرا ندارد م
 :ری سبز امی چشمھای خورد توی پر از غصھ اش گره ماهی سیگردد و چشمھا

 
 !؟ی کنی مھی گریچرا دار...تو....الین...الین_ 

 : بغل اوی اندازد توی ھق ھق کنان خودش را مالین
 ...ریام_ 
 :شی موھای کشد روی دست مریام
 ! تو؟ی کنی مھی گریآخھ چرا دار... شده؟آخھیچ...ریجان ام_ 
 و ھق شودی مشتری اش بھی و گرشودی فشارد تا آرام شود کھ نمی اش منھی او را بھ سو

 : تردهی بردهی و لحنش برشتریھقش ب
 . ترکمیدارم از غصھ م. درد دارمریام_ 
 : اوی از حرفھاشودی مجی گریام
 !آخھ چرا؟چرا؟...آخھ_ 



 136 

 :شنودی جواب مو
 .رمی اونجا نمگھیمن د.رمی آقام نمی خونھ گھیمن د_ 
 : کندی او را از خودش جدا مرانی متعجب و حریام
 !؟ی چیعنی_ 

 : کشدی بھ آتش مشتری را بری کشد و دل امیآه م. کشدی آه مالین
 ی میبذار ھر چ. و زخم زد و طعنھ زد گفتم بھ درک گفتم بذار بگھدی رسیھر ک_ 

 ...چرا...خانواده م...چرا...یول...یول...خواد بگھ
 : کندی با اندوه نگاھش مریام
 ؟یختی کھ بھ ھم ریدی شنیچ_ 
 رم؟چرایمی می کنن دارم از گشنگی کنن من بدبختم؟چرا فکر میچرا اونا فکر م_ 

از . بشنومھی از خواھرمم گوشھ کنادی بام؟چرای اوج بدبختی کنھ من تویشھال فکر م
 .زهیخواھرم کھ اونقدر برام عز

 دی تحمل ندارد و شاگری و ددهی خستھ شده و برالی ندی کند شای کند فکر می فکر مریام
 :دی از رفتن او بگونکھی گفتن حرفش و گفتن ای است براتی موقعنی بھترنی بھترنیا

 ...خودت...یگفتم برو و خودت قبول نکرد.تیمن کھ بھت گفتھ بودم برو دنبال زندگ_ 
 ری امی کھ برای و زنگداری عصبانی و با صدازدیری بھ ھم مشتری در جوابش بالین

 :دی گوی است مبیغر
 ... حرفا بزننیتو ھم از فرصت استفاده کن و باز شروع کن از ا_ 
 : کندی را بلندتر مشی صداو

دوستت ...ی شوھر من؟توی باور کنی خوای نم؟چرای بفھمی خوایبابا چرا نم_ 
 از ی دلداریاون وقت تو جا... تونمیبھ خدا نم... تونمیبدون تو نم...عاشقتم...دارم

 ؟آره؟ی کشی مشی و حرف رفتنمو پی کنیفرصت استفاده م
 قلبش و در ی کھ روی و دردیی ماند و تنھای مری و باز امرونی برودی و مدی گویم
 ندیبی ھال مادرش را کھ می دنبالش و تورودی ھمھ منی کند و با ای اش حس منھیس

 : کندی اشاره مهستادیبشقاب بھ دست و متعجب ا
 .ھیاز خستگ.ختھی کم اعصابش بھ ھم رھی ستی نیزیچ_ 
 تخت و چنان زار ی اما او خودش را انداختھ روالی اتاق خودشان دنبال نی تورودی مو
 و خاکستر ردیگی آتش مشودی آب نمری و دل امشودی آب مشی کھ دل سنگ ھم برازندیم
 .شودیم
 :زندی مشی و صداندی نشی کنارش مرودی پر از درد ومی دلبا

 ! جانالین!الین_ 
 آزارش شتری کھ بدی گوینم.دی گوی قبلش را تکرار کند اما نمی خواھد حرفھای باز مو

 تواند آشفتھ و ی نمی او تا آرامش کند و وقتی شانھ ی گذارد رویندھد و دستش را م
 رودی و مشودی بلند مزشی آرام کردن عزی براشی از احساس ضعف و ناتوانیعصب

 از ردیگی و حرصش مسوزدی و دلش مباغچھ  رو بھستدی ای و ماطی حی و تورونیب
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 شودی در کنارش می متوجھ حضور کسکھوی کند و یدست خودش و دستش را مشت م
 و شودی موانھی دلش ددنشی و از دستادهی کنارش االی نندیبی گردد می کھ بر منیو ھم

 : کندی او را میھوا
 !الین_ 

 :دی گوی گرفتھ میا با صدالین
 شمی شھال بود کھ با حرفش آتریھمھ ش تقص. جان کھ ناراحتت کردمریببخش ام_ 
 . ناراحتم کردیبد جور.زد
 :شی از نگاه کردن بھ چشمھاشودی نمری کند و سی بھ او نگاه مریام
 .ی زدشی ت منو آتھیتو ھم با گر_ 
 شی کند و موھای را مشی ھواشتری بغل خودش و دلش بی کشد توی و او را مدی گویم

 شیشگی ھمی اتاق خودشان و با مھربانی برد توی و او را مدی بوی بوسد و میرا م
 :دی گویم

 .اون ھم کامل.ی استراحت کندیبا.ی رو تحمل کردیادی و فشار زی خستھ ایلیخ_ 
 :ردیگی دست او را مالین

 . من خوبمریام_ 
 : بوسدی را مشیشانی تخت و پی خواباند روی او را مریام
 .ی استراحت کندی بای ولی دونم خوبیم_ 
 :ردیگی باز دستش را مالی کھ برود و بگذارد او استراحت کند کھ نشودی بلند مو

 . بمونشمیتو ھم پ_ 
 : بوسدی را مشیشانی و دوباره پشودی کند و خم می با لبخند نگاھش مریام
 .مشتیمن پ. راحت بخوابالیآروم و با خ.زمیبخواب عز_ 

 دھد ی و فشار مردیگی مفشی او را در دست کوچک و ظری و مردانھ ی دست قوالین
 . بوسدشی کند و می دست او نوازش مری بندد کھ بخوابد و امیو چشم م

 کمی و ستی بفصب
 )١(بخش

 خوب زی گذشت و ھمھ چی گذشت و بھ سرعت برق و باد ھم میروزھا م. گذشتیم
 ھر نکھی بودم از ای استاد رسام و راضادی بودم از توجھ زیراض. بودمیبود و راض

 آن دو تا چشم دنی کنم بھ دی ھفتھ را دلخوش می مدرسھ و نصف روزھارومیروز م
 .سبز خوشرنگ درخشان

 ی از خانھ تا مدرسھ دنبالم منکھی فواد و از ای بودم از دوست داشتنھای راضی حتو
 ی بودم بھ ھمھ یراض.رفتیردم برود نم کیآمد کھ حواسش بھ من باشد و ھر چھ م

 با حرف میھای ھمکالسی کھ مرکز توجھ بودم و حتدمی بالی بودنھا و بھ خودم منیا
 خبر از ی و بدمی بالیبھ خودم م. بودندکرده  حساب بازمی رویگریاستاد رسام جور د

 خبر از منظور فواد از گفتن دوستت دارم دل داده بودم بھ یعشق استادم بھ خودم و ب
 است کھ بزرگتر نی ای برانھای ای کردم ھمھ ی خوب و فکر میزھای چنی ایھمھ 
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 ...ییچھ روزھا... بود آن روزھاییشانزده سالھ شده ام و چھ روزھا.شده ام
 

 ؟ی کنی آخھ چرا گوش نمایصد بار بھت گفتم دنبالم ن_ 
 ترسم ی مدی فھمی را بھ فواد گفتم کھ باز آمده بود مرا برساند و نمنھای ا برگشتم ویتند

 دی فھمی ممکن است بکند و نمیی چھ فکرھاندی ما را با ھم ببی اگر کسدی فھمیو نم
 . کردی غوغا بھ پا مدی فھمی و عماد اگر مشودی و شر مشودی بد ممانیبرا
 . مزاحمت نشھی کھ حواسم بھت باشھ و کسامیم_ 

 : زدم و گفتمپوزخند
  خواد مزاحم من بشھ؟ی میمثال ک_ 

 بروم از آن کوچھ و رونیخواستم ب. نزدی و حرفنیی کرد و سرش را انداخت پااخم
 : زدمیخودم را برسانم بھ مدرسھ کھ صدا

 !الین_ 
 :دمی حوصلھ پرسیب

 ھ؟یچ_ 
 . کھ بداند حوصلھ ندارمدمی را کشھی چو
 :دی پرسدی لرزی کھ میی صدابا

  کھ دوستت دارم؟ی دونیم_ 
 تکرارش ی جملھ اش کھ بارھا تکرارش کرده بود و ھنی ادنی حوصلھ تر از شنیب

 : کھ دوستم داشت گفتمنیو شاد از ا...کرده بود و تکرار
 .ی گفتنویصد بار تا حاال ا. دونمیبلھ م_ 

 : گفتی ادهی بردهی بری شد و عاقبت با صدادی و سفسرخ
 ؟یشی بگم؟ناراحت نمیزی چھی شھیم_ 

 : کردم و گفتماخم
 .بگو_ 

 رنگ ی تر و من و من کرد و رنگ بھ رنگ شد و پوستش رونیی را انداخت پاسرش
 :قرمز ثابت ماند

 ؟یشیزن من م..ز....ز...گم...یم...یم_ 
گفت زن . را بست و فقط نگاھش کردمدنمی و آوار شد و راه نفس کشختی و دلم رگفت
 ی کھ داشت توی و سنگیی شدم بھ جارهی حرفش و خدنیاز شن و الل شدم یشیمن م

 خواستم فکر کنم و از خودم بپرسم ی کرد و ھی آب مقاومت مانی جری آب جلویجو
 و سرم را بلند دمی را شنیی قدمھایا آن اوضاع صدیفواد چھ گفت؟فواد چھ گفت؟کھ تو

داشتم و روحم از تنم کردم و چشمم افتادبھ ھمان دو تا چشم سبز درخشان کھ دوستشان 
 کرد و فواد را و ی بود و مرا نگاه مستادهی مات انکھی ادنی و از ددنشی از ددیپر کش

 سر  و شعلھ ور وشدی را کھ داشت روشن می و آتشدمی دشی چشمھایافسوس را تو



 139 

 بھ ی نگاھمی بھ من نی نگاھمی لحظھ نکی و دمی انداختن و اخم کردنش را ھم دنییپا
 : گفتمی دلم ھیفواد انداخت و از کنارمان رد شد و من تو

 .بد شد بد شد_ 
 و ی دلم افتاد و ترسی توی کرد غمی و حاال با خودش چھ فکر مدی شد کھ ما را دبد

 کنم اما نتوانستم و بغض کردم و شی و رفتنش را تماشا کردم و خواستم صدادمیچرخ
 راه نی سنگی کھ افتاده بود با قدمھای از اتفاقنرایفواد کھ گذاشت رفت و تنھا ماندم ح

 رفتم کارگاه و داخل کھ شدم رفتم نشستم کراستی سھ مدردمی کھ رسنیافتادم و ھم
 .ی صندلکی ی.رو

 دهی کوچھ دی نھ نھ استاد رسام ما را توریزنش بشوم و ام... گفتھ بود زنش بشومفواد
 نیدلم بھ ھم آمد از ا...دیشا... مادنی سرش افتاده بود از دی ھم توی فکر بددیبود و شا

 ھی کھ چرخان بود تکی صندلی و بھ پشتمی زانویفکرھا و دست لرزانم را گذاشتم رو
 خودم ی توشتریحس کردم و کم کم کھ کالس شلوغ شد ب  رامیدادم و سوزش چشمھا

در مورد استاد رسام ...  خبر از غم منی و بدندی خندی گفتند و میبچھ ھا م.فرو رفتم
 ی گفتند و می می را برده بود و ھشانیھایلی بود و دل خافھی زدند کھ خوش قیحرف م

 ی رهیبد جور خ شھی ھمان دختر شوخ کالس کھ ھمی محسننی نگکھوی کھ دندیخند
 کالس و ی تودی دونیی انداخت پای و بعد ھم با صورت سرخ سرش را مشدیاستاد م

 :گفت
 .اومد.اومد! بچھ ھا! بچھ ھا_ 
 : با ناز و خنده گفتو

 . جونم اومدریام_ 
 : دخترھانی منفجر شد از خنده و سر و صدا راه افتاد بکالس

  گفتھ مال توه؟یک.ی جونم راه انداختری جونم امری امھی چی ھویھو_ 
 .نامزد منو بر نزن بچھ_ 
 . جونم فقط واسھ خودمھری گفتھ؟امینھ بابا؟ک_ 
 .رهی خودم ھم امیی اسم دانکھینھ ا.ری امیی داگمیمن کھ فقط بھش م_ 
خو تو ھم .چارهی بادی نمرتی کھ شوھر گنھیھم. بکننرتتی غی مغز بیخاک تو سر ب_ 

 ... کنھی مری امیی داری امیی دانیھمچ. ی کن من مخشو بزنی ما سعھیمثل بق
 و ناگھان دندی خندی را و مگری دادند ھمدی ھل می کردند و گاھی می ھا لوندبچھ

 : گفتطنتی متوجھ من شد و با ششانیکی
 !الین_ 
 در کھ آمد و استاد کھ داخل ی تقھ ی و داغ شدم و در صداستی منظورش چدمی نفھمو

 ی را جلوشانی دستھای نشستند و بعضشانی و سر جاھای سمتدندیشد ھر کدامشان دو
 پچ پچ کردند اما من سرم را شانیست در گوش بغل دی و بعضدندیدھان گرفتند و خند

 نگاھش را حس کردم و بغض ینی کردم و سنگیز بامی مانتوی انداختم و با گوشھ نییپا
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 فضا ی توشی جدی بکنم و صداشی کھ بغضم را کاردمی کشقی نفس عمکیکردم و 
 :دیچیپ

 ... سرتونی رونیچھ خبرتونھ؟کالسو گذاشت.ساکت_ 
 و خنده ھا پشت دستھا پنھان شد و صورت من داغ شد و امدی نرونی کس صدا بچی ھاز
 بود زنش بشوم و از خودم ٩ فکر فواد کھ خواستی و باز رفتم تودمی لب آه کشریز

 آن وقت عروس نکھی است و بعد فکرم رفت سمت ای زن فواد بودن چھ طوردمیپرس
 حسام  اگر فواد ھم مثلگری دیھال شکی شدمی و عروس زن عمو و مشدمیحاج عمو م
 می نفر بغل دستبھی فکر بودم کھ حبی و توشدی چھ مشدی کرد و اگر می مدایدست بزن پ

 آورد و باز چشمم افتاد بھ آن دو تا چشم سبز رونی سقلمھ زد و مرا از فکر بمیبھ پھلو
 : زل زده بود بھ مننکی عی و از باالدی باریکھ انگار از آنھا آتش م

 . خونمی کھ اسمتو مھی بارنیمعلوم ھست حواست کجاست؟سوم_ 
 ی وقت کار کردن و طراحی شد از خجالت و دستم را مشت کردم و حتسی تنم ختمام

 ی باالدمی فھمدمی را شنشی صدای آن و فقط وقتیدی کاغذ فقط زل زدم بھ سفیکردن رو
 :سرم است

 با نی نگفتم بشی طراح؟گفتمی کنی مکاریچ!یریخانوم ش.نیساکت کارتونو بکن_ 
 .دوستت حرف بزن

 یتونی آن دو تا چشم سبز زی خودم جرات دادم و سر چرخاندم و نگاھم توبھ
 دستم فشار ی را تویخوشرنگ کھ آن ھمھ دوستشان داشتم ثابت ماند و مداد طراح

 : و آرام گفتکمی و آمد نزدشیشانی پی کھ از نگاھم گره نشست رودمیدادم و د
 .ل حواستو بده بھ کارت فکر کردن بھ اون مسائیبھ جا_ 

 یاھی سی کاغذ کھ نقطھ یدی از حرفش و باز زل زدم بھ سفنیی را انداختم پاسرم
 توانستم ینم...من...من... مشغول بودند اما منادیبچھ ھا با ذوق و شوق ز. بودشیرو
 بدھم کھ فکر بد حی بدھم توضحی توضشی برادی و فکر کردم بارمی قلم را دستم بگیحت

 شان است و ھی خودش ھمسانکھی اصال مگر نھ او  استمینکندو بداند فواد پسر عمو
 او کھ فقط معلمم بود و با ی بدھم؟براحی او توضی برادی دانستم چرا بایخودم ھم نم

 . معلم دوستش داشتمکی از شتری معلم بود و بکی از شتری من بی حال انگار برانیا
 )٢(بخش

 کنم و ی خواست کاریدلم م. آتش کپارچھی بودم و وجودم شده بود ختھی ھم ربھ
 دنی سخت بود سخت بود دمیبرا. را نشان دھمتمیحرص خودم را نشان بدھم و عصبان

 بودم و دهی مدرسھ دابانی بھ خی منتھی آن کوچھ ی را توالی کھ نی لعنتیآن صحنھ 
 نگاه ترسان و نگرانش را و سخت بود و  بودمدهیچھ طور شده بود کھ او را آنجا د

 و سخت نمی ببیگری کوچھ با پسر دی را کھ دوستش داشتم توی سخت بود دخترمیبرا
 بوده و احساس کرده بودم دارم از آن صحنھ و از شیتر آنکھ بفھمم آن پسر پسر عمو

 کنم و بھ خودم لعنت فرستادم ی خواست کاری خواست دلم می و دلم مسوزمی مدنشید
خودم را سرزنش کردم کھ خواستھ بودم محض تنوع راھم را عوض کنم و از آن  و
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 کھ ی بودم با پسردهی را دالی و نی لعنتی آن کوچھ ی بودم تودهیچیکوچھ بگذرم و پ
 سخت و کشنده بود می و چقدر آن لحظھ برادمی دیپشتش بھ من بود و صورتش را نم

 کردم درست ی شده بودم وم فکر منئ مطمالی من کھ کامال از عشق خودم بھ نیبرا
 بودم و ناباور از جی آن صحنھ ھنوز گدنی بعد از دی تا ساعتیعاشق شده ام و حت

 کارگاه کھ رفتھ ی تودمی او را دی بودم دلم بھ حال خودم سوخت و وقتدهی کھ دیزیچ
 شدم و ی عصبانشتری بشی زلزده بود بھ کاغذ جلوی فکر و ساکت بود و ھیبود تو

 . دلم بھ حال خودم سوخترشتیب
 اتاقم و آسمان را تماشا ی کردم و رفتھ بودم کنار پنجره ی فکر منھای ای بھ ھمھ داشتم

 رفتم فراموشش کنم ی انداخت و با خودم کلنجار می او می چشمھاادی کردم کھ مرا یم
ده  دوانشھی عشقش رنکھی خبر بودم از ای را و بھودهی و عشق بی دلبستگنیو تمام کنم ا

 مادرم دمی شانھ ام و سر کھ برگرداندم دی نشست روی کھ دستم جانم و تمام وجودیتو
 با دی ناراحت مرا کھ دی بود آرام و مھربان و ساکت و چھره شھیمثل ھم. کنارمستادهیا

 :دیاشاره پرس
 رجان؟یام... یچرا ناراحت... شده؟یچ_ 
 : اشاره جواب دادمبا

 . کم خستھ مھی ستی نیزیچ_ 
 :دی لبخند مھربانش پرسبا

و ...  نشدهیزیپس نگو چ...ی کنیپنھون نم... از من...  رویزیچ...  وقتچیھ... تو_ 
 . شدهیچ... بگو... حرف بزن

 : و گفتمدمی کشآه
 .ستی نی مھمادیززیچ. نزنمی بگم؟بھتره حرفیچ_ 
 !ریام_ 

تا صبح ھم کھ  و ستدی ای دانستم تا حرف نزنم ھمانجا می دست بردار نبود و ممادر
 : گفتم درد دلم را گفتمنی ھمی کند و برایشده صبر م

 ...مامان امروز_ 
 کرد و تکرار کرد و باز گو کرد کھ ی آورادی گفت و اتفاقات را شدی سخت بود و نماما

 : ھمھ گفتمنی عذاب بکشم و ناراحت شوم و با اشتریب
 .پسر عموش...با...با...دمی پسر دھی کوچھ با ھی ی رو توالیامروز ن...مامان_ 

 تی و با عصباناوردمی آن نگاه منتظرش تاب نری نزد و منتظر ماند و زی حرفمادر
 :گفتم
 ...تونستھ...چطور... فھمم اون چطورینم. ناراحتمنیواسھ ھم_ 

 ی اتاق کھ مادرم با اشاره ی تودی حرف بزنم و نگاه سر گردانم چرخشتری بنتوانستم
 :دیدستش پرس

 ؟یدوستش دار_ 
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 الی بود قلبم بھ تپش افتاد و ماتم برد و فکر کردم بھ دوست داشتن ندهی کھ پرسی سوالاز
 : و باز خودم را زدم بھ آن راهدی چقدر زود مادرم فھمنکھیو بھ ا

  رو؟یک_ 
 : دادجواب

 . روالین_ 
 زبان  کھ بھی کھ زده بود و اسمی نزدم و گرمم شد و تمام تنم گر گرفت از حرفحرف

 :آورده بود و سرم را چرخاندم کھ چانھ ام را گرفت و سرم را برگرداند سمت خودش
 !ریام_ 

 ھم و بازشان کردم و ی را فشار دادم رومی و پلکھاسوزندی دارند ممی کردم چشمھاحس
 :گفتم
 ...اون دختر...یول... کنم کھ عاشق شدمیانکار نم...مامان...مامان_ 
 ھم کھ مادرم دستم ی رفت تومی ام و اخمھادهی کوچھ دی با او تو افتاد فواد راادمی باز

 :را گرفت
 ؟ی ھستیعصبان... از دستش_ 

 : تکان دادمسر
 . کھ چرا اجازه دادم محبت اون وارد قلبم بشھمی از دست خودم عصبانشترینھ ب_ 

 :گفت
پونزده ...  دخترھیھنوز ... یکھ قبال گفت... ؟اونطوریازش دار... یچھ انتظار_ 

 .بچھ ست... اون ھنوز...شونزده سالھ ست
 :دی پرسو

 .یکرده باش... انتخاب... و درست... نکرده باشھ...اشتباه ... قلبت...  اگھیول_ 
 : زدمپوزخند

 خودم تو کوچھ با پسر یآره اصال اشتباه نکرده مامان من اون دخترو با چشما_ 
 ...دمیعموش د

و با ... درس خونده... از پسر...پسر عموش... یگی میدار ...؟خودتیکھ چ... خب_ 
 . کھ نبودهبھیپسره غر...دهی حرفا بعنیا... سواد من

 :گفتم
 رو کھ دوست ی مرد چقدر سختھ دخترھی واسھ ی دونی نمیستیمامان تو کھ مرد ن_ 

 .نھی ببگھی پسر دھیداره با 
 : لبخند زد و اشاره کردمادر

 .نیشیم... اشتباه... دچار...  وقتاشتریب... داکھ شما مر... نھیو ھم_ 
 : کردم کھ گفتسکوت

 ینکن... قضاوت...  کھ زودنھیا...  نظر منیول... ی دونیم... خودت... بھ ھر حال_ 
 ...بھش فرصت بده...بسپار بھ خدا و زمان... زویھمھ چ.یکن... و صبر
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 دانستم چھ خوب است و چھ ینم. و مرا تنھا گذاشترونی حرفش را زد و رفت بمادر
 کردم بھ ی مادرم و فکر می کردم بھ حرفھای شده بود و فکر می جورکیبد و دلم 

 ؟یزی درست است؟چھ چیزی چھ چنکھیا
  و دومستی بفصل
 )١(بخش

 . کنھی شرکت زده و کارمند خانوم استخدام می نفر تازگھی_ 
 فکر ی کھ نشستھ و رفتھ تودی گوی و خطاب بھ او ھم مدی گوی مالی نی لقا ھمکالسمھ

 و اوردی جمع کند تا خرج عمل شوھرش را در بدیکھ چقدر پول الزم دارد و چقدر با
 ی با آن پولھا کارشودی کند نمی ماند و فکر می باز مزندی را کھ جمع مشی پولھایھمھ 

 و باز ھم شودی ھم نمگری شھر دکی یاقامت تو  خرج رفت و برگشت ویکرد و حت
 ... کند وی کند و فکر میفکر م... دنبال کار بگردد ودیبا

  شنودی مھ لقا را دوباره می صداکھ
 ؟ی گفتیچ!ھ؟یھا چ_ 
 آن بھ ی داده بھ پشتھی نشستھ و چانھ اش را تکشی صندلی لقا کھ بر عکس رومھ

 :دی گویاعتراض م
 . کنھی نفر شرکت زده کارمند استخدام مھی گمیم! باباییکجا_ 

 . کندیوت او را نگاه م در سکالین
 دی اونجا واسھ ثبت نام؟شامی با ھم بریای می گردی دنبال کار می تو ھم کھ دارگمیم_ 

 .میزد و استخدام شد
 . کندی را نگاه مشی ھمکالسدی با تردالین

 . استخدامشی ھم آگھنی انی؟ببی کنی مگامی نینجوریچرا ا_ 
درست است کارمند . دوزد بھ آنی دھد و چشم می را نشانش می جوان آگھدختر

 داند چرا دو بھ ی نمالی حال ننی تلفن ھم زده اند و با ایآنھم خانم و شماره .خواستھ اند
 : پرسدی دارد و مھ لقا کھ مدیشک است و ترد

 ؟یای می کنی مکاریچ_ 
 :دی گوی ممردد

 .میباشھ بر_ 
 ی کند و می را تا می جود و آگھی دھانش را می و آدامس توزندی لبخند مشیھمکالس

 سرش کھ ی توی کالس و سر و صدای آن ھمھمھ ی باز توالی و نفشی کیگذارد تو
 در صد ھم کی کند اگر ی فکر جمع کردن پول و فکر می رود توی کند می نمشیرھا

 بتواند دی شادی گوی کھ مھ لقا میشرکت نی ھمی توی استخدام شود حتییاحتمال بدھد جا
 سراغش و کالس دی آی مدی و تردی و باز شک و دو دلندازدیبا حقوقش کارش را راه ب

 : پرسدی دارد و می را بر مفشی و کشودی مھ لقا بلند مشودیکھ باالخره تمام م
 م؟یبر_ 

 : کشدی مقی نفس عمالین
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 .میبر_ 
 کھ بروند ھمان رونی بزنندی کنند و از دانشگاه می می از بچھ ھا خداحافظشانی تادو

 ساختمان کی خودش ی جلوالی نرسندی کھ منی ند و ھمروی و مسیشسرکت تازه تاس
 ی خورند و می می کھ بھ ساختمان اصلیی و پلھ ھای با محوطھ اندیبی سھ طبقھ مدیسف

 :پرسد
 ؟ی کھ گفتی اون شرکتنھیا_ 
 :دی گوی لقا ذوق زده ممھ
 .آره_ 
 : دارددی و ھنوز تردستادهی کھ االید سمت ن گردی و بر مرودی خودش جلو جلو مو

 .گھی دایب! ؟یسادید پس چرا وا_ 
 چند تا زن و ی ھی بقشی پنیی پای ھمان راھروی توشودی بھ آنھا گفتھ مشوندی کھ مداخل
 ی دو تا فرم مشانی ھر دوی کنند بمانند و و مھ لقا برای کھ دارند فرم پر میدختر

اما او ھنوز ھم مردد است و شک دارد و زل .الی دھد دست نی را مشانیکی و ردیگ
 تواند و در ھمان حال متوجھ حضور چند ی کند نمرش کند پی بھ فرم و ھر چھ مزندیم

 ندیبی را با دو نفر ھمراھش می کند مردی و سرش را کھ بلند مشودی راھرو مینفر تو
 دهیب و اتو کش دارد و مرتشی و تھ ردهی پوشدی سفراھنی و پیکھ کت و شلوار سرمھ ا
 خواھد ی مراھش دارد و گفت و گو کنان با دو ھمی قدم بر میاست و با غرور خاص

 کنند و از ی و آنھا را ور انداز مستندی ای کار می متقاضی دخترھایرد شوند کھ جلو
 دور چدی پی و چادرش را مدی آی خوشش نمشانی از نگاھھاالی گذرانند و نینظر م

 او یرگی ماند از خی او و مھ لقا ثابت می کند و نگاه مرد کھ رویخودش و اخم م
 چادرش و مرد کھ ری آرود از زی مرونی معلولش را بدست  و عمدادی آیخوشش نم

 است کھ بداند با چھ ی کافالی نی برانی و ھمرودی چھره اش در ھم مندیبیدست او را م
 دھد و فرم را یدل راه نم بھ دی تردگری دروندی طرف است و آنھا کھ میجور آدم
 :دی گوی کند و رو بھ مھ لقا میمچالھ م

 . خوام برمیمن م!یمھ_ 
 : کندی متعجب نگاھش مدختر

 ؟ی خوایکجا؟مگھ کار نم_ 
 : دھدی جواب مالین

 .نمتیبی دانشگاه اونجا مرمیم. شدممونینھ پش_ 
 .لتھیباشھ ھر طور م_ 

 ی راضی برای تالشچی شده کھ ھمانی پشسالی کھ ندی آی مھ لقا بدش ھم نمانگار
 نفر کمتر شانس استخدام کی کند ی کند و انگار با خودش فکر میکردنش بھ ماندن نم

 .شتریب
 و تازه آن وقت رونی بدی آی و از محوطھ مرونی بزندی کند می کھ می خداحافظالین

 گردد و بھ ساختمان ی بر می کشد اما با پشمانی نفس راحت راحت مکیاست کھ 
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 ششی بد شد کھ مھ لقا را تنھا گذاشتھ و کاش پدی گوی کند و بھ خودش می نگاه مدیسف
 بھ او و نگاھش فکر نکند و بر گری کند دی میع افتد اما سی نگاه مرد مادی ماند و یم
 گردد ی ساعت بعد مھ لقا شاد و شنگول بر مکی کھ نیاما ھم. گردد دانشگاهیم

 ندی نشی گذارد و می کند و سربھ سرشان می می کالس شوخیدانشگاه و با بچھ ھا 
 : افتدی مرد و ھمراھانش مادیمقابل او باز 

 . خانوم کھ استخدام شدمالیمژده بده ن_ 
 :شوندی درشت درشت مشی و چشمھاشی حرف ھمکالسدنی خورد از شنی مکھی الین

 ! شد؟ی؟چی زودنیبھ ا_ 
 . شدی چی دونیآخھ تو کھ نم_ 
 ! شد؟یچ_ 
 :دی گویر جواب م لقا دمھ
 گفتن شما گھی بھ من و چند تا دختر دمی دادی ملی تحومیفرما رو کھ داشت_ 

 گفت شرکتشون بھ می شرکتھ گفت استخدامسیی خود رشی پمیبعدش کھ رفت.نیبمون
 با ظاھر یی شون ھم استخدام کارمنداتی داره واولوازی مثل ما نی و جذابایی زیخانما

 جنتلمن ھیحرف زدنش حرکاتش .ھیتیخص با شی چھ آقای دونی نمالی نیوا. خوبھیلیخ
 . یواقع

 کند ی فکر می جنتلمن واقعیبھ کلمھ . کندی کذد و فکر می او گوش می بھ حرفھاالین
 : آن مردی نگاھھای آورادی از زندیو پوزخند م

 سشیی شرکت و رنی نسبت بھ ای احساس خوب؟منی فکر کنشتری بستیبھتر ن!یمھ_ 
 .ندارم

 : پرسدی لقا متعجب ممھ
 !چرا؟!وا_ 
 :دی گوی با تمسخر مو

  شده؟تی حسودھ؟نکنھیچ_ 
 : آوردی از حرف مھ لقا جوش مالین

  بشھ؟می حسوددی بایبھ چ_ 
 شانس و قسمت و ی ھمھ چی قبول کندی بازمی عزیول.ی دونی دونم خودت مینم_ 

 ھم یمکی بھ دهی میکیخدا بھ .ھی خدا دادستی ھم کھ دست خود آدم نیخوشگل.سرنوشتھ
 .دهینم
مثال . کندی خواھد ھمان لحظھ کاری فھمد و دلش می را مزی او ھمھ چی ھی از کناالین

 :ردیگی خودش را می شکمش اماجلوی توزدی را برشی ھمکالسیدندانھا
 کھ ی خوشگلنی اگھ ای آره؟ولشھی ممی تو حسودی من بھ خوشگلی بگی خوای میعنی_ 

 آدم نی زشت تردمی محی در صد باعث دردسرم باشھ ترجھی ی در صد حتھی یگیتو م
 . بد بھم نگاه نکنھی نشم و کستی اذی باشم ولایدن
 : کندی لقا در جواب او اخم ممھ
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 ی خواد نگران من باشینم. خود نزنی بھ من نگاه بد کرده؟حرف بینگاه بد؟ک_ 
 حقوقم نی با اولیبذار وقت. کنمی مکاری دونم دارم چیخودم م. افتھی نمینترس اتفاق

 ی چی فھمی پخش کردم اون وقت منشونی گرفتم و بینیری کالس شیواسھ کل بچھ ھا
 . گمیم

 نی انکھی کند بھ ای فکر مالی چرخاند و نی سرش را مظی با غدی گوی را کھ منی لقا امھ
 ...ساده و زودبار...دختر چقدر ساده است

 یای دننی تواند بفھمد چطور جدا شده از اینمرنگھا خودش ھم ...رنگھا...رنگھا
 ی محبوبش است و ناگھان پرت شده تویای کھ دنای دننی خلسھ آور از ایمسحور کننده 

 است و مادر شیالی ننی در آن وجود نازنشی کھ بھ آن تعلق ندارد و تنھا دلخوشییایدن
 خودش انگار فرو رفتھ در خلسھ و خواب یای دندر  تواند بفھمد و غرقینم...زشیعز

 تند رنگ را حس ی کند و بوی و پخش مزندی و ضربھ مزندی کشد و رنگ می مایو رو
 داند ی و نمشی ھاھی ری کشد توی مقی نفس عمکی بندد و آن را با ی کند و چشم میم

  وشیایدن  ازدی آی مرونی و بدی آی بھ خودش مالی نیچقدر مشغول بوده کھ با صدا
 درخشد و ی شب میکی کھ در تارندیبی می بوم ماھی رودی آی کھ بھ خودش منیھم

 ی کند و موجھای کھ انگار زنده است و جان دارد و حرکت می آبی افتاده تورشیتصو
 رتی و خودش حشکنندی آن قرص کامل ماه را مری افتند و تصوی ھم میکوچکش رو

 : کند از کارشیم
 !ریام_ 

 را کھ پالت و کاردک را گرفتھ اند مثل شی و دستھاالی نی صدادنی با شنشودی مھول
 : نشوددهی کھ دستدی ای تابلو می کند و جلوی ممی کرده باشد قایطنتی کھ شیبچھ تخس

 : دوزد بھ اوی و با تعجب چشم مدی گوی مشودی کھ داخل مالین
 !؟یسادی وانجایسالم چرا ا_ 
 .ینجوری ھمیچیھوم؟ھ.سالم _ 
 : اوی شده ی رنگی لباسھای چرخد روی کند کھ می مبی را تعقالی و نگاه ندی گویم

 ؟ی کردی می نقاشیداشت_ 
 : دھدی ھول تر از قبل جواب مریام
 .دمی کشی مییزای چھی...آره خب...آ_ 
 نم؟ی ببشھیم_ 

 و رودی کنار ماری اختی بری و امدی آی کند و جلو می پرسد و چادرش را جمع می مالین
 : کندی ھمسرش نگاه می زده رتی حیابھ چشمھ

 !ری امیوا_ 
 : تابلوی جلوستدی ای مری و کنار امدی گوی مالین

 ...محشره...ھیعال... قشنگھیلی خنیا...نیا...ریام_ 
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 نگاھش ی کند و ھی را مشی محو او و دلش بد جور ھواری و امشودی محو تابلو مالین
 کند ی آورد و از پشت بغلش می کند و باالخره ھم طاقت نمی نگاھش می کند و ھیم

 :دی گوی کند و کنار گوشش بھ زمزمھ می را دورش حلقھ مشیو دستھا
 ؟یدوستش دار_ 

 : چسباندی سرش را بھ صورت او مالین
 .یلیخ_ 
 .پس مال تو_ 
 برد و از ی کارش لذت منی فشارد بھ خودش و از ای و او را مدی گوی از تھ دل مریام

 . کندی و حسش مردیگیوجودش گرما م
 کنم ی می من ھنوز ھر کاری ولیخوش بھ حالت کھ باالخره تونست.زمیممنون عز_ 
 از دستم در اومد ی داد استاد شجاعی کارگاه طراحی توروزید. بکشمیزی تونم چینم

 ھم یاش کارگاه نقیتو. کنمکاری دونم چینم.اصال فکرم تمرکز نداره. شدیشی آتیو کل
 .ادم از دست دتموی کنم خالقیحس م.نطوریھم
 . شدهفی ت ضعزهی و انگی کھ تمرکز ندارنھیبھ خاطر ا_ 

 : چرخدی بھ سمت او ممرخی نالین
 .یشی مثل سابق می معلومھ کھ تو داریول_ 
 چرخد سمت او و خودش را ی ناگھان تمام رخ مالی کند و نی او نگاه ممرخی بھ نریام
 : بغلشی اندازد تویم

 . اتفاق خوشحالمنی از ایلیخ.ری امیوا_ 
 را با دل و شی کند و صدای لبش نشستھ سر او را نوازش می کھ روی با لبخندریام

 :شنودیجان م
 خوام بھ یم. کنمی بار از دست سالمم استفاده نمنی کنم اما ایمنم از فردا شروع م_ 

 نشون دیبا. بھ خودم ثابت کنمدیبا.نم تونم استفاده کی دستمم میکی نیخودم ثابت کنم از ا
 شھی دست سالمم نمنی محدود بھ ھممییبدم کھ توانا

 بوسد و او را از خودش ی را مالی نی و موھادهی کھ شنی از حرفدی آی خوشش مریام.
 :دی گوی کند و زن جوان با لبخند میجدا م

االن . درست کنم واسھ شامیزی چھی برم لباسامو عوض کنم و دی من باگھیخب د_ 
 رو عوض کن کھ ببرم ی رنگیتو ھم اون لباسا. حتما خستھ سادی خدا میمامانتم بنده 
 .بشورمشون

 و دی آی مرونی او ھم از اتاق برودی مالی کھ ننی دھدو ھمی تکان متی سر بھ رضاریام
 فی دوزد بھ ھمسرش و طرح ظری دھد بھ در اتاقشان و چشم می مھی تکرودیم

 :زندی کند با او حرف می لباس عوض مالیاندامش و ن
 شده بود و کارمند سی کھ تازه تاسی شرکتھی بھ می رفتامی از ھمکالسیکیامروز با _ 

 کھ می فرم گرفتمی چھ خبره رفتنمی دو بھ شک بودم رفتم ببنکھی خواستن و با ایخانوم م
 ...ی ولمیپر کن
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 حرفش را ی ماند تا او باقی کھ سکوت کرده و منتظر مالی دوزد بھ نی چشم مریام
 :بزند
از .ری بود امی جورھینگاھش . اون شرکت نداشتمسیی نسبت بھ ری حس خوبیول_ 

 . فرمو پاره کردم و برگشتم دانشگاهنی واسھ ھمومدی ش خوشم نرهینگاه خ
 شود و از رهی او خیالی بھ نی فکر کھ کسنی کشد و از ای و ابرو در ھم مشنودی مریام

 :دی گوی می کند و عصبانی مدای پی و حس بددی آیتصورش خوشش نم
 .یرفتی مدیاز ھمون اول نبا_ 
اما نگاھش کھ بھ او ... کند کھ بازخواستش کند و سرزنشش کند و ی نگاه مالی بھ نو
 تنش است ھمان کھ ی بندیزن جوان تاپ صورت...شی حرفھارودی مادشی افتد یم

 نکھی اش حرف ندارد اما با اقھی گفتھ بود سلدنشی و ھمان کھ با ددهی خرشیخودش برا
 :دی گوی طرفش و آھستھ مدی آی مام آرالین. کندی نمی خواھدش حرکتیدلش م

 . رفتم کھ مطمئن بشمی نداشتم ولی خواستم برم خودمم حس خوبینم_ 
 کوبد بھ در ی ھم و پشتش را کھ می توروندی دوباره مشی بندد و ابروھای در را مریام
 :دی گویم

 خوام ی نمگھید.ی بردی خوام کھ تو نبای کارمند مگھی و مزنھی کھ شرکت میھر ک_ 
 ؟یدیفھم.ی جاھا برنجوریا
 ختھی راھشی سی حلقھ حلقھ ی و موھاستادهی کھ مقابلش االی بھ نزندی و زل مدی گویم

 : شی شانھ ھایاند رو
  نھ؟ای کنم دایپ ی کار درست و حسابھی دی آخھ بایول.چشم_ 
 را کنار شی و موھاشی شانھ ھای گذارد روی آنکھ چشم از او بردارد دست می بریام
 :شودی تنش حالش دگرگون می و از گرمازندیم

 . دردسر نندازی خودتو توی کار لعنتھی کردن دای واسھ خاطر پالی کنم نیخواھش م_ 
 :دی گوی با بغض مالین

 !ریام_ 
 : گذارد او حرفش را بزندینم

 روز ھم دووم ھی خدا اد؟بھی سر من میی چھ بالی دونی مفتھی برات بیاگھ اتفاق_ 
 .وونھید.الی نشمی موونھید.ارمینم
 . جانریخدا نکنھ ام_ 

 را حصار تن شی کھ دستھاری بغل امی اندازد توی و خودش را مدی گوی با بغض مالین
 ی حسش مشتری گذارد و بی شانھ اش می را روشی بندد و لبھای کند و چشم میاو م

 دوست داشتن کھ تا محبوبت نی است ایچھ احساس... ی کند چھ احساسیکند و فکر م
 .ردی گی دلت آرام نمی حس نکنجود و وجودش را با تمام ویریرا در آغوش نگ

  و سومستی بفصل
 )١(بخش
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 نھای ایشان گرم بود و ھمھ  گفتنھا شروع شده بود و بازرازی گرفتنھا و مجلی تحوباز
 ھم خبر نداشت بلکھ بھ ینھ بھ خاطر من کھ فواد خواستھ بود زنش بشوم و ھنوز کس

 راه دارد و حتم کھ بچھ پسر است ی گفتند باردار است و بچھ تویخاطر شھال بود کھ م
 عمو و ی و جشن گرفتن خانواده ی شادیشده بود برا  بھانھنی حرفھا و ھمنیو از ا
 فواد را ھم دنی رفتن حتما دنی خواست بروم کھ ایما بھ خانھ شان و من دلم نمرفتن 

 زن عمو و دنی آن نگاھھا آب شدن و دری مشتاقش و زیبھ دنبال داشت و تحمل نگاھھا
 دمی فھمیبروم و نم  آمدی و خوشم نمدی نازی خودش می بھ مردیلیحسام را کھ حتما خ

 ی ملشی تحونقدری و مثال کھ چھ امینی او را ببمی آنجا باشد و ما برودیچرا شھال با
 ای قرار بود از انقراض نسل نجاتشان دھد نکھی خاطر اھی!گرفتند؟فقط بھ خاطر بچھ؟

 ! آمده بود از امتحان مرد بودن؟رونیپسرشان سر بلند ب
گفتم جز آنچھ در مورد فواد بود و .  سرم بودی را کھ تویی فکرھانی ای ھمھ گفتم

 : کرد و رو بھ من گفتدیی را تامیفھاعماد ھم حر
 .بمون بھ درسات برس.بمون خونھ .ی خواد بریتو نم_ 
 : مادر اعتراض کرداما
 کھ بھی غریخونھ . عموشھی ؟خونھی چیعنی ی خواد بری تو بچھ؟نمی گی میچ_ 
 یایخودت نم.نھی خواد بره خواھرشو ببیم. خوان بخورنش کھیتازه نم. خواد برهینم
 ؟ی کنی ھم منع منویا

 بود و ی برداشتم و بھ عماد نگاه کردم کھ عصبانواری دی از روی ام را ناراضھیتک
 :گفتم
 ره؟ی منی بھ آسمون آسمون بھ زمنی زمامی حاال اگھ من نیعنی_ 

 : تشر زدمادر
 ذره ھم دلتون واسھ اون ھی خواھر و برادر؟گنیخجالت داره بھ خدا بھ شما ھم م_ 

 بھ خاطر شما ھا از شوھرش و دی بایی پس فرداسوزه؟فردای تون نمچارهیخواھر ب
  شوھرش طعنھ و زخم زبون بشنوه بچھ م؟یخونواده 

 : ھم و گفتی تودی را کششی اخمھاعماد
 گمیدوما من قبال ھم گفتم االن ھم م.... حسامنی بھ انیاوال من نگفتم شوھرش بد_ 

 .تموم.ستمی نای حاج غفور بیخونھ 
 : جواب او را نداد و رو بھ من گفتمادر

 .بدو برو آمده شو_ 
 :گفتم
 ...مامان_ 

 :گفت
 نکن بھ یکار.می بدو حاضر شو برگمی ماری کفر منو در نالین...زھرمار و مامان_ 

 .آقات بگم ھا
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 نکھیبا ا! ترساند؟ی است و چرا داشت مرا از پدر می ھمھ عصباننی چرا ادمی فھمینم
 . کذدی مراعاتم را مشھی و ھمدی گوی من نم بھیزی دانست او چیم
 ی کھ ھدمی عماد را بھ جان خری و سفارش ھادمی رفتم و لباس پوشی رغبتچی ھیب

 حرفھا کھ فقط در نی نشوم و از اکشی کرد حواسم بھ فواد باشد و نزدیسفارش م
 میدی کھ رسنی حاج عمو اما ھمیجوابش گفتم چشم و با مادرم راه افتادم سمت خانھ 

 می شدکتری کھ نزدنی تاپ تاپ کردن و ھمپ چرا دلم افتاد بھ تادمیسر کوچھ شان نفھم
 ظاھر شد و تا مرا میباز صاحب آن دو تا چشم سبز خوشرنگ از رو بھ رو آمد و جلو

 سوزاند ی نگاھش دلم را بد جوری توی را دوخت بھ چشمانم و شعلھ نشی نگاه آتشدید
دلم بھ   را کھ در ھم شدند وشی نگاه ماتش را و دست مشت شده اش را و ابروھادمیو د

 نی چرا ادمی و رفت سمت خانھ شان و نفھمنیی سرش را انداخت پادمیقل قل افتاد و د
دلم گرفت و غصھ . و دلم از دستش گرفتزدی مثل قبلترھا لبخند نمدیدیروزھا مرا کھ م

 و تا مادر زنگ را فشار بدھد و در را باز کنند ادمستی ای حاجیام شد و کنار در خانھ 
 داده بود بھ ھی بود و دستش را تکستادهی خانھ شان ایانداختم کھ جلو  بھ اوی نگاھمین

 را از نظر گذراندم و فکر دشی سفی و کفشھای آبنی و شلوار جدی سفراھنیدر و پ
 ی مھربان نگاھم نمرگی چرا سرد شده؟چرا بد اخالق شده و ددمیکردم و از خودم پرس

کوچھ و فکر کردم اصال چرا  ی بدھم در مورد آن روز توحیکند؟چرا نگذاشت توض
 سبز کھ با وجود سرد شدنش ی آن چشمھای باشد و فکر کردم بھ راز تونطوری ادیبا

 دانمستم ی و زنده بودند و مرا مجذوب خودشان کرده بودند و نمدندی درخشیھنوز م
 ستندی نینطوری فواد ای کنند و چرا چشمھای دارند کھ مجذوبم میچھ راز

 .گھی تو دای شد دختر؟خوابت برد؟بیچ_ 
 نگاھش ینی مادر بھ خودم آمدم و برگشتم کھ بروم داخل کھ حس کردم سنگی صدابا

 کند و بغض کردم و اشک نشست ی دارد نگاھم مدمی و برگشتم و دمی شانھ ھایرا رو
 و رفتم داخل کھ زن عمو آمد بھ استقبال مادرم و نیی را انداختم پا و سرممی چشمھایتو

 ی کھ اصال قشنگ نبود و دل آدم میاطی حیتو.اطی حیاو را برد داخل و من ماندم تو
 ھمھ نی استاد رسام کھ کوچک بود و با ایگرفت از بودن در آن و فکر کردم بھ خانھ 

 کوچھ و فکر ی بود تودهی سرک کشوارشانی دی بود کھ از رودای پبینوک درخت س
 وست دی ولیمی ھر چند قدشیوارھای و دنجاستی قشنگتر از ااطشانیکردم حتما ح

 الی شروع کردم بھ خنی ھمی و برانمی خواست ببی ترند و چقدر چقدر دلم میداشتن
 صدا زدم و از فکر خودم ری استاد رسام را امالی خی و تواالتمیبافتن و ور رفتن با خ

 بھ مانیاھای و رواالتی فکرھا و خی ام گرفت و لبخند زدم و خبر نداشتم گاھخنده
 کھ آمده بود در ذھنم و جا خوش کرده یالی آمد از خشم و چقدر خووندندی پی مقتیحق

 و ری امی نرود و خوشم آمد از تلفظ کلمھ رونیبود و فکر کردم کاش حاال حاالھا ب
 نی و چقدر دوست داشتم ادامھ بدھم بھ ااورمیبان ب توانستم آن را بلند بلند بھ زیکاش م

 : فواد مانع شدی اما صداھای بافالیخ
 .سالم دختر عمو_ 
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 بھ شیباز گونھ ھا. برگشتم طرفششی صدادنی بودم و با شنستادهی بھ باغچھ ارو
 نگاه ملتھب و خجالت زده اش سر دنی و دستش را مشت کرده بود و از دزدی میسرخ

 : انداختم و گفتمنییپا
 .سالم_ 
 قدم رفتم عقب کی کنم و ی عماد افتادم کھ گفتھ بود از او دورادی قلبم تند تند زد و و

 دور شدن از او و حواسم نبود باغچھ پشت سرم است و با عقب رفتن حس کردم یبرا
را  دستم ی کھ فواد تندفتمی بود بکی شده و تعادلم را از دست دادم و نزدی خالمی پاریز

 :دش سمت خودیگرفت و مرا کش
 .یفتین_ 
 

 :دی فرار کھ پرسی گشتم برای و دنبال راھرونی بدمی زنان دستم را از دستش کشنفس
 ؟یخوب_ 
 : شتاب زده گفتمدی لرزی کھ میی صدابا

 ...آره...آ_ 
 :گفت

 .دلم برات تنگ شده بود_ 
 . نزدمیحرف
 :گفت

 . برات گرفتمیزی چھی_ 
 . ماندمساکت
 دستش جعبھ یکی مشت شده اش را باز کرد و جلو آورد و مقابلم گرفت و با آن دست

 انگشتر را ی داشت باز کرد و زردیلی دور اکلی قلب صورتشی را کھ روی قرمزی
 زده نگاھش رتی خود فواد و حی مثل چشمھازدی قرمزش برق منی کھ تک نگدمید

 :کردم کھ گفت
 .واسھ توه_ 
 :کردم و مشتاقانھ گفت نی حرکتچی نگفتم و ھچیھ

 . واسھ نشون کردنتھنمیا.تی خواستگارامی خوام بیم_ 
 و سر کھ شتری و تنم بدی و رو شد از حرفش و نفسم بند آمد و دستم لرزری زدلم

 آتش گرفت تمام تنم و دنشی کند و از دی زن عمو از پشت پنجره نگاه مدمیچرخاندم د
 خودم را رساندم کراستی و دمی دوی تنددستم را پشتم گرفتم و از فواد دور شدم و

 و واری دادم بھ دھی آ خانھ است و ھمانجا تکی جانی کردم امنتری کھ حس می پشتاطیح
 . ھمی را فشار دادم روسمی خینشستم و نفس تازه کردم و پلکھا

 دل مرا نی حاج غفور و ھمی خانھ رفتندیھمراه مادرش داشتند م.دمی کوچھ او را دیتو
 شتری و بندیبی فکر کھ البد فواد را ھم آنجا منی کرد امی سوزاند و عصبانشتری و بشتریب

 از دل من خبر ی داد و کسی و آزارم مزدی مرا آتشم مشتری بنی و ھمزندیبا او حرف م
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 کھ دم در خانھ ی کرد و نگاھی ام موانھی داشت دشی چشمھادای.کشمینداشت کھ چھ م
 بودم آشفتھ ترم دهی بودم و فقط فھمدهی را نفھمشی بھ من انداختھ بود و معناشی عموی

 و فکر کردم بھ واری دادم بھ دھی خانھ مان گذاشتم دستم را تکاطی حیکرده و پا کھ تو
 ستی و قرار ھم نستی من نی براکھ  رایفراموش کنم عشق... فراموشش کنمدی بانکھیا

 شتریدارم و نگذارم ب طرفھ است و فراموش کنم دوستش کیبھ من تعلق داشتھ باشد و 
 : شوم و گفتمرشی درگنیاز ا
 . تموم شدگھید_ 
 :  تکرار کردمو

 .تموم شد. تموم شدگھید_ 
 بودم و دهی باور نداشتم آنچھ را از زبان خودم شنی کردم ولنی و تکرار کردم و تلقگفتم
است و  دانست تمام نشده و ھنوز اول راه ی را باور نداشت و منی ھم قلبم بود کھ ادیشا

 ی وحشی کھ تازگی دلنی کردم با ای مدی کردم؟چھ بای مدیچھ با.قرار ھم نبود تمام شود
 کھ فقط او را ی کردم با دلی م؟چھیوانگی داشت از دیدست بر نم و سرکش شده بود و

 بی درخت سری کنار باغچھ زی کت چوبمی نی کرد؟روی خواست و او را صدا میم
کالفھ بودم از . را فشار دادممیشانی گرفتم و پمی دستھانینشستم و صورتم را کالفھ ب

 کھ تمام ی بودم از حرارتفھ بود و کالدهیچی و سرم پنھی کھ ھمزمان در گلو و سیدرد
 مادر دمی خودم بودم کھ نفھمی حال و ھوایآنقدر تو.دی کشیوجودم را داشت بھ آتش م

 حضورش را کھ حس کردم یول. سرمی باالستادهی داخل شده و آمده ای و کدهی رسیک
 :سرم را باال گرفتم و عاجزانھ گفتم

 !مادر_ 
 :دی و بھ اشاره پرسمی و بھ موھادی زانو زد و بھ صورتم دست کشمیجلو
 رم؟یام...  شدهیچ_ 
 انگار حاضر نبود یمتی قچی کرده بود و بھ ھری گمی گلوی کھ توی ھمان بغض لعنتبا

 :بشکند گفتم
 نقدریمنو ا...الین...چرا اون دختر...چرا...سوزمیدارم م. مامانسوزمیدارم م_ 

 تونم عشقشو فراموش ی کنم نمی می آروم باشم؟چرا ھر کارذارهی نمسوزونھ؟چرایم
 شھ؟ی تر موونھی قرارتر و دی دلم بیکنم؟چرا ھ

 ی دانستم می منحالی و با ازدمی با اشاره حرف نمگری چشم دوخت بھ من کھ دمادر
 ی حاالت صورتم منی از کوچکتری را حتمی کند و حرفھای میھ لب خواندانستم ک

 :فھمد
 حاج غفور ی رفت خونھ دمشی امروز کھ دنی ھمرمیگی مشیمادر مادر دارم آت_ 

 تونم ازش ی تونم نمیاحساس کردم نم.رهی م فرو منھی سی داره تویاحساس کردم خار
 لحظھ احساس کردم داره ھی بودم سادهی در خونھ مون وای جلویمامان وقت.دل بکنم
... کاش... گفتھی و احساسم درست مردم اشتباه نکدمی برگشتم دی کنھ و وقتینگام م

 ھی یاگھ حت...اگھ... بھم دارهی دونستم چھ احساسیکاش م.از دلش با خبر بودم...کاش
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 ی معطل نمگھید. مال خودمشدی مای بھم داره تموم دنی دادم حسیدر صد ھم احتمال م
 ی امروز ھم کھ رفت خونھ... کوچھ با پسر عموش بودی آخھ اون تویول...کردم و

 خونواده ھاشون با ھم خوب یمعلومھ کھ رابطھ ...عموش معلومھ کھ
اون ...نمیبی اون چشما رو میوقت.طاقت عاشق شدنو ندارم.  تونمینم...من...من...شده

 . باشم اعتنای تونم بھش بینم... تونمینم...لبخند گذرا رو
 و ردی را از من بگالی دلم را گفتنم و دعا کردم ودعا کردم کھ خدا محبت نیحرفھا.گفتم

 بھ تب و تاب افتاد و حالم را بدتر کرد میگفتم و دلم از حرفھا. آزارم ندھدنی از اشتریب
 است کھ گرفتارش شده ام و بھ ی چھ دردنیو دگرگونتر شدم و آشفتھ تر و فکر کردم ا

 شدمیمن عاشق م... مندی چھ بای افتاد و برای بھ جان من مدی چرا باجانم افتاده و اصال
 ی خودم و سوالھای برای نکردم جوابدای و پدمی و نفھمالی مثل نیآن ھم عاشق دختر

 . کھ ھجوم آورده بودند بھ ذھنمیانی پایب
  و چھارمستی بفصل
 )١(بخش
 ی آمدن استاد نشستھ روی برادنی کالس ترم و خستھ از انتظار کشنیخر از آخستھ
 کھ شیھای از ھمکالسیکی شده بھ رهی داده بھ دستش و خھی و چانھ اش را تکشیصندل

 کنند ی مفی را و بچھ ھا دورش جمع شده اند و تعرشی را عمل کرده و گونھ ھاشینیب
 ادی اندازد ی او را منی است و ھمییابی زی پرسند و حرف حرف جراحیو سوال م

 خودش و شی پاوردشی را عمل کند و بری کھ گفتھ بود حاضر است امیپزشک جراح
ھر چھ ھم کار کرده .دیرسی او و پولش نمشی را ببرد پرشی خواست امی حرفھا و منیا

فقط با حسرت . دانست چھ کندی توانست و نمی و نمدی رسیبود و جمع کرده بود نم
 افھی داشتھ قی آخر او چھ مشکلدی پرسی بود بھ الدن و در دل از خودش مشده رهیخ

 او دی گوی ماقی را کھ با اشتیی از بچھ ھایکی دلش جواب یاش کھ خوب بود؟و و تو
" پول ھدر دادنھ:" دی گوی نافرم خالص کند مینی خواھد خودش را از شر آن بیھم م

 ندارد کھ خرج عمل شوھرش را بدھد ا خورد کھ چرا او از آن پولھیو باز حسرت م
 توانست ی توانست می داشت و می کند کاش کاش کاش پولیو با خودش فکر م

 فکرھا نی ای و دلش از ھمھ زشی عزری را دوباره بھ شوھرش برگرداند بھ امیزندگ
 دلش ی کشد و توی و آه مشینی بی کند با آن چسب روی و باز الدن را تماشا مردیگیم

 خواھند ی پولدار آنقدر دارند کھ ھر طور می آدمھانی کند کھ چرا چرا ای مھاز خدا گل
 مالمھ ندی گوی دھند و در جواب می پولشان را بھ ھدر می کنند و حتیخرج م

 شانی نان شب و خرج زندگی مانده اند توی حتھایلی خھایلی خکھیدر حال. دارمارشویاخت
 و زدی نفر آن ھمھ داشتھ باشد و برکی  عدالت است؟عدالت است کھنی اایھم و اصال آ

 جمع کند و انباشتھ کند و انبار کند و احتکار و ایبخورد .  کند ولی و مفیبپاشد وح
 سر گرسنھ ی گاھی باشد و حتی آنطوریکیگران گران بھ نرخ خون بفروشد اما آن 

 ملع  بخواھد خرجنکھی بگذارد و پول نانش را ھم نداشتھ باشد چھ رسد بھ انیبر زم
 فالن اداره سی الدن کھ رئی باشد کھ بابادی باینطوری را بدھد و اصال چرا ازشیعز
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 و ھر لحظھ دی خواھد بکند و بگوی ھمھ پول داشتھ باشد کھ دخترش ھر کار منیاست ا
 عمل شوھرش ی وام ناقابل براکی نتواند ی اما او حتاوردی در بیخودش را بھ شکل

 ھم خودش و ھم مادر نکھی او و با وجود اند خرج عمل کری و بماند توردیبگ
 ی و دم نزند و نگذارد کسشانی زندگی خرجی بماند توی کنند گاھیشوھرش کار م

 باشد نطوری ادی و چرا باستی عدالت و انصاف ننی انکھی کند بھ ای فکر میبفھمد و ھ
پول  ی را پر کنند و توشانیبھای بدزدند و بدزدند و جدی ھا آنقدر بایو چرا بعض

 بزرگشان بزرگتر شود ی ھاسھی گشادشان گشادتر و کیبھایخودشان را غرق کنند و ج
 عده باشند کھ سر گرسنھ بر زمبن کی برسند و باز دنیو آنقدر بخورند کھ بھ مرز ترک

 بھ دادشان نرسد و از خودش ی داشتھ باشند و کسی فوراجی بھ پول احتایبگذارند و 
 " خدا؟یا بنده ھای عدالت خداست نیا"  پرسدیم

 !الین_ 
ھنوز از دستش . نشستھشی کند کھ رو بھ روی و بھ مھ لقا نگاه مرونی بدی آی فکر ماز

 :دی گوی سرد منی ھمیدلخور است و برا
 ھ؟یچ_ 
 ؟ی کنی بھ الدن نگاه میتو ھم دار_ 
 .  دھد در جوابشی سر تکان مالی پرسد و نی لقا ممھ
اون وقت . الدن پول داشتی نصف بابای منم بھ اندازه یکاش بابا.خوش بھ حالش_ 

 . کردمی دماغ گنده خالص منیمنم خودمو از شر ا
 . دی گوی با حسرت ھم مدی گوی لقا ممھ

 :دی گوی کند و می می پفالین
 .ی خوشگلیلی ھم خینجوریتو ھم.یناشکر نباش مھ_ 
 :  کشدی لقا آه ممھ
 .شدمی بود بھتر ھم مکتری کوچمینی اگھ بیول. دونمیم_ 

 :دی دوزد بھ الدن و آرام گوی دھد و مھ لقا دوباره چشم می جوابش را نمالین
 .ی خورینگو تو ھم حسرت نم_ 

 چھ حرفا" دی گوی دلش می دھد و توی با اخم تکان می دھد و سری جوابش را نمالین
 " 

فکر کردن و حسرت . فکر کردن بھ آنھا ھم احمقانھ استی حرفھا چھ حرفھا کھ حتچھ
 خنده دار ی کارگر ساده باشای ھی دون پای کارمند ساده کی فرزند یوقت... خوردن

 را بداند نی ادی است بانیی با حقوق پای او کھ پدرش کارمند ساده ی ھمکالسنیاست و ا
 :دی گوی و مودشیمھ لقا جا بھ جا م. داندیو نم
 دلم ی خرم و ھر کاری دلم خواست با حقوقم می بھ بعد ھر چنیھ از ا کیکیمن _ 

 چقدر ی دونی نمالی نیوا. دلم بمونھی تویزی حسرت چذارمینم. کنم یخواست م
بھ نظر من .ھی عالیلی کار خنی ھمرهی دستتو بگی پولیبھ خدا اگھ بخوا.دنیحقوق م
بھ خدا . گم استخدامت کنھی مداری پدیاخودم بھ آق. شرکتیای و بی نکنیبازیبھتره لج
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 لمی نشده چطور تحویچی ھنوز ھی دونی نمی دونینم. کنھیاگھ من بگم قبول م
 .رهیگیم
 دی آی و دلش بھ ھم مداری کند کھ صورتش روشن شده از آوردن اسم پدی نگاھش مالین

 و بھ مسئول بخش آموزش کھ تازه آمده شی نگاھھای آورادی اسم آن مرد و دنیاز شن
 : کندیکالس نگاه م یتو
گفتن قبل از شروع .انی اومده نمشی براشون مشکل پیخانوما امروز استاد بھرام_ 

 .نی ھمھ تون حاضر باشدی و حتما ھم باذارنی میامتحانا براتون کالس جبران
 : پرسدی کالس و مھ لقا می افتد توی می و ھمھ اولولھ

  نھ؟ای بھش ؟بگمیگی میچ_ 
 :دی گوی و محکم و قاطع مشودی متوجھ او مالی ننگاه
 .نھ_ 
 افتد ی از کالس و باز چشمش مرونی بدی آی دارد و می را بر مفشی و کشودی بلند مو

 ی کشد و ھمانطور کھ راھرو را طی بار ابرو در ھم منی و ای عمل کرده اینیبھ ب
 دھد ی و خودش جواب خودش را مدهیدی را نمزھای چنی کند چرا قبال ای کند فکر میم

 شتری بزھای چنی بھ خاطر مشکلش ادی حاال شاند کی حواسش نبوده و فکر مدی گویو م
 بوق ی اما چند قدم نرفتھ کھ صدازندی مرونی و از در دانشگاه بندی آیبھ چشمش م

 کھ برود و ردی گی و راھش را مشودی اعتنا رد می ھمھ بنی و با اشنودی را مینیماش
 :زندی مشی صدایکس
 !یاوودخانوم د_ 
 گردد و ی ممکن است او را بشناسد و بر می چھ کسدی پرسی و از خودش مستدی ایم

 شودی مدهی کند و نگاھش کشی است نگاه مابانی کھ کنار خیکی شمتی گرانقنیبھ ماش
 : در دست داردی دودنکی آمده و عرونی بنی کھ از ماشیسمت مرد

 ؟یخانوم داوود_ 
 :دی گوی ماند و می مشی کند و سر جای ماطی احتالین

 بلھ؟_ 
 را از شیشھای دارد و ری جو گندمی است و و موھاانسالی کذد کھ می بھ مرد نگاه مو

 "از اون پولداراست"دی گوی دلش می تودهی پوشمتیتھ زده و کت و شلوار گرانق
 قدم عقب کی او دی آی با او چکار دارد و مرد کھ جلو میعنی پرسد ی از خودش مو
 .رودیم

 :دی گوی ممرد
 .رمیمن پدر ام_ 

 و با ندی و قھوه استندی او سبز نی اما چشمھاابدی کند و شباھت را در می نگاھش مالین
 :دی گوی می اعتمادیب

 خب؟_ 
 :شنودی جواب مو
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 . خوام باھات حرف بزنمیم_ 
 : کندی اخم مالین

 ! آقا؟یچھ حرف!حرف؟_ 
 :دی گوی ممرد
 . باھات حرف بزنمی خوام در مورد موضوع مھمیم_ 

 :دی گی سرد مالین
 . ندارمیمتاسفم من با شما حرف_ 
 است ری کند پدر امی کھ ناگھان سر راھش سبز شده و ادعا می تواند بھ مردینم

 : کندیاعتماد کند و مرد اصرار م
 . کنم اجازه بده باھات حرف بزنمیخواھش م_ 

 :دی گوی محکم و قاطع مالین
 تیخوب.میزنی و حرف ممیسادی وانجای ما دو نفر استی محترم درست نی آقادیببخش_ 

 ادهیآدم مغرض ھم ز.شناسنی رو مگھی و مردم اکثرا ھمدھیکی شھر کوچنجایا.نداره
 .زننی ناجور می بشنوم کھ در موردم حرفایی خوام فردا پس فرداینم.
 ی می مرد مدع خواھد راھش را بکشد و برود کھی کھ منی و ھمزندی حرفش را مالین

 :دیگو
 . ھستمری و پدر امستمی نبھی من غریول_ 

 : دھدی برگردد جوابش را منکھی بدون االین
 یمن نم.نی خونھ ش و اونجا حرفاتونو بزننیای بنی تونی منیاگھ واقعا پدرش ھست_ 

 . اعتماد کنمی بھ کسینطوریتونم ھم
 یزی چرهی و منری خوام امینم... خوامی خوام با خودت حرف بزنم و نمی من میول_ 

 . مالقات بدونننیاز ا
 :دی گوی گردد و تند می بر مالین

 ندارم کگھ از شوھر یزی متاسفم من چیول. کنمی پنھون کارنی خوای از من میعنی_ 
 .و مادر شوھرم پنھون کنم

 ترسد از ی حال منی است و با ای ادبی داند کارش بی دھد و می و گوش نمرودیم
 آن ی در مورد حرفھاشی کنجکاوی و با ھمھ اوردی و حرف در بندیو را بب ای کسنکھیا

 یی داخل صدارودی کند و می و در را باز مرسدی کھ منی سمت خانھ و ھمرودیمرد م
 ری کند پدر امی است کھ ادعا میھمان مرد.دد گری بر معی پراند و سریاو را از جا م

 :دی گوی قلبش می دستش را گذاشتھ روکھی با ترس و در حالالیاست و ن
 ! آقا؟ی کنی مکاریچ_ 
 :شنودی جواب مو

 . اومدمنجای اامی بیگفت. خوام باھات حرف بزنمیم_ 
 :  کندی نگاھش می عصبانالین

 . اعتماد کنمی تونم بھ ھر کسی محترم من نمی آقانییبفرما_ 
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 خانم رهی گردد و منی و بر مشودی مانعش می خواھد در را ببندد کھ دستی و مدی گویم
 :  پشت سرش و دستش را گرفتھستادهی کھ اندیبیرا م

 ! جونرهیمن_ 
 :دیگوی کھ مشنودی مرد را می صداو

  تونم؟یم. دختر حرف بزنمنی خوام با ایفقط م_ 
 داخل و او و رودی کند و می گلدارش را مرتب مدی و چادر سفزندی نمی خانم حرفرهیمن
 ی چھ منی گوش کن ببالی نیعنی و دی حرفتان را بزنیعنی نیگذارد و ا ی را تنھا مالین

 :دی گوی و ماطی حی توستدی ای داند کھ می حرکات را منی ای معانالی و ندیگو
 .شنومی منییبفرما_ 

 :دی گوی ممرد
 . سردهنجای داخل؟امی برشھیم_ 

 :دی گوی و مسوزدی مشی کند و دلش برای بھ پدر شوھرش نگاه مالین
 .نییبفرما_ 
 با روندی و داخل کھ مری اتاق سابق امی برد توی کند داخل و می میی او را راھنماو

 ی نشان می صندلکی و بھ مرد ندیبی نمری از امی گردد و اثریچشم دنبال شوھرش م
 : پرسدی و مندیدھد کھ بنش

 ن؟ی خوری میچا_ 
 .بلھ ممنون_ 

 در یی و ظرف نان خرمای چاینی سکی خانم با رهی سمت در کھ منرودی مالین
 ی دھد و با اشاره می سر تکان مالی استکانھا نی و توختھیر. شودیچارچوب ظاھر م

 :پرسد
  کجاست؟ریام_ 
 : کندی او اشاره مو

 ...بست... خودشیرو...درو... اتاقتون و یتو...رفت ...باباش اومده...دیفھم...یوقت_ 
 : پدر شوھرشی جلوگردی را مینیو س داخل رودی دھد و می باز سر تکان مالین

 .نییبفرما_ 
 :دی گوی آرام ممرد
 .ممنون_ 
 زی می گذارد روی را مینی سالی دارد و نی را بر میی خرماینیری و شی استکان چاو

 :ری تخت سابق امی روذدی نشیو م
 ن؟ی حرف بزننی خواستی میدر مورد چ...خب_ 

 : کشدی مقی کند و نفس عمی را نگاه مشی استکان چاری امپدر
 ری و امرهی با تو حرف بزنم با خود منرمی بگمی بخوام تصمنکھیراستش من قبل از ا_ 

 . گفتم با تو حرف بزنمنی ھمیبرا. دندهھی اونا ھر دو مغرورن و یحرف زدم ول
 : پرسدی مالین
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 ن؟ی حرف بزننی خوای میدر مورد چ_ 
 : دوزدی چشم مالی بھ نمرد
 .دمی خرجش بشھ خودم میھر چ. عمل بشھری خوام کمک کنم امیم_ 

 : استدی وسوسھ کننده اشنھادی کنپی او نگاه می در سکوت فقط بھ چھره الین
 اون اصال ی خودمو رسوندم ولی افتاده فورری امی برای چھ اتفاقدمی فھمیوقت_ 

ا خودم فکر کردم  بی عملشی تو دنبال پول برادمی ھم کھ فھمیوقت.نھیحاضر نشد منو بب
 گفتم رهی بھ منی وقتیول. در قبالش دارمی افھی و وظرمیباالخره پدر ام.منم کمک کنم

 حاضر نشد دی رو فھمھی قضی ھم وقتریام.ھی دنده اھی و متاسفانھ زن مغرور.قبول نکرد
 ی بتونم باھات حرف بزنم کھ اونارو متقاعد کندیموند تو کھ فکر کردم شا.نھیمنو بب

 .کمک منو قبول کنن
 : ردیگی چشم از او مالین

  کنم؟ی من کمک شمارو قبول منی کنیبعدش اونوقت فکر م_ 
 :دی گوی مری امپدر
 .چرا کھ نھ_ 

 : کندی باز بھ او نگاه مالین
 دهیاگھ مادر شوھر و شوھرم غرورشون اجازه نم.نی کنیدر مورد من اشتباه فکر م_ 

 یکمک شمارو قبول کنن من دو برابر اونا مغرورم و غرورمو دوست دارم و دلم نم
 . دراز باشھی کسیخواد دستم جلو

 : بازدی رنگ ممرد
 .رمیمن پدر ام...ستمی نیمن کھ کس...من کھ_ 

 :دی گوی ممتی با مالالین
مون  شما احتماال ھیول. درستھنیشما پدر شوھر من ھست.ستمی ننیبلھ منم منکر ا_ 
 مادر ھی کھ نیستی نن؟ھمونی کھ پسرتونو از محبت خودتون محروم کردنیستی نیپدر

  خودتون؟ی خوشی پدی کھ برنیو پسرو رھا کرد
 :دی گوی می با لحن دوستانھ ترمرد
 من اومدم جبران یول. نکردمیکار درست.قبول دارم. حرفا درستنی دخترم انیبب_ 
 یبھ پسرم کمک کنم اگھ واقعا مصمم نبودم ب. خوام کمک کنمیو مصمم شدم و م.کنم

 ...  کھنجای ارسوندمیخبر از زنم خودمو نم
 :  کندی حرف او را قطع مالین

 !  خبر ندارننجایآھا پس خانواده تونم از اومدن شما بھ ا_ 
 :دی گوی مالی و نزندی حرف نممرد
 اشتباه یول. احترام قائل بشم براتوندی و بانیدرستھ کھ پدر شوھرم ھست.متاسفم_ 

 خودمم ی از خونواده ی چون من حتنی مورد حرف بزننی با من در انی کھ اومدنیکرد
 . چھ برسھ بھ شمارمیحاضر نشدم کمک بگ

 : کندی گوش مری و مرد دست بھ زانو وم سر بھ ززندی حرف مالین
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 .. خونھ رو بفروشم و با پولشنی کن اشونیالقل راض_ 
 .می کھ باشھ نداری بھ پول شما تو ھر شکلیاجیما احت_ 

 دنی کشد از دی مری کند و قلبش تی سرش را بلند مری امی عصبانی صدادنی با شنالین
 :او
 !ریام_ 
 :دی گوی کند و می نگاه نمالی بھ نریام
 رون؟ی بی برشھی جان مالین_ 

 )٢(بخش
 پسر و نگاه تی و شکاھی پر از گالی ماند و پدرش و چشمھای مری امرودی کھ مالین

 .مات و مبھوت و ناباور پدر
 ی ماند و دست پدرش کھ صورتش را لمس می مشی سر جاری و امدی آی جلو ممرد

 : پرسدی کند و می کشد و اخم میکند سرش را عقب م
 نجا؟ی ای اومدیواسھ چ_ 

 : پرسدی بغض آلود مپدر
  بھ سرت اومده؟یچ_ 
 : پرسدیان اخمش م آنکھ جوابش را بدھد با ھمی بریام
 نجا؟ی ای اومدیواسھ چ_ 

 ی آنکھ نگاه پر از غمش را از صورت پسرش بردارد می و بدی آی بھ خود ممرد
 :دیگو
 .نمیاومدم تو رو بب_ 
 :زندی پوزخند مریام
 . ندارمدنیمنو؟من کھ د_ 

 :دی گوی مپدر
 .اومدم کمکت کنم_ 
 :  سراغشدی آی نمری جز حس تحقی حرف پدرش احساسدنی از شنریام
 .قبال ھم بھ مادر گفتم بھت بگھ. بھ کمک ندارمیاجیمن احت_ 
 . بھ زنت ھم گفتمی حتنویا. بھت کمک کنمدی بای دارازیحاال کھ بھم ن.من پدرتم!ریام_ 
 : دھدی درنگ جوابش را می بریام
 االن ی کنی و فکر می دونیپدر؟تو واقعا خودتو پدر من م. خوامیمنم گفتم کمک نم_ 
  دارم؟ازی االنھ کھ بھ کمکت ننیمھ

 ھی ؟منیزنی دم از کمک کردن بھ من می حاال اومدی نبودی بودی مدی کھ بای وقتاون
 لحظھ بودن پدرم ھی ی تو حسرت حتمویتموم بچگ.عمر بدون محبت پدر بھ سر بردم

 کھ با پدراشون یی کردم با حسرت بھ بچھ ھای کھ کار میاز ھمون بچگ.سر کردم
 دادن ی انجام مگھی دی کاراای شدنی مشدنی پدراشون منیسوار ماش...دی خرومدنیم

مارو ...چرا پدر من... ذھنم بود کھ چرای سوال تونی امیتموم بچگ. کردمینگاه م
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 وسط نی اگھ مادرو نخواست و دوست نداشت ادمی پرسیھمھ ش از خودم م...نخواست
 یون اون پدر نبودم؟مدتھا تومگھ من از گوشت و پوست و استخ... بودیگناه من چ

 ی زشتم؟باعث شرمندگیلی من خدمی پرسی کردم و از خودم میخودم نگاه م  بھنھیآ
 کارو نی کردم فراموشت کنم و ھمی سواالم و کم کم سعی نداشتم برای جوابیپدرمم؟ول
 بود یبی و بھ ھر ترتمی کردی سال من و مادرم بدون وجود تو زندگیسالھا.ھم کردم

قبال ھم .میای تو از پس مشکالتمون بر بن بدومی تونیاالن ھم م...می گذروندنومویزندگ
 کار نی از ای و خواستیدی و تو فھمالی نی خواستم برم خواستگاری کھ میوقت

 ی اصال نمیول.نمتی خوام ببی نمگھی رو بھت گفتم و گفتم دنای ای ھمھ یمنصرفم کن
 و یکن  منعالی منو از ازدواج با نی نرفتھ کھ خواستادمیمن ھنوز .ی قبول کننوی ایخوا

 نرفتھ ادمی.ی کنی بھم معرفی رو خواستگھیدر عوض بھ جاش خودت چند تا دختر د
 رو بکنم کھ تو در قبال مادرم ی ھمون کاری کنم و خواستی دارم اشتباه میبھم گفت

بعد . بودمکی کوچی گفتم وقتادتھ؟بھتی بھت گفتم؟ی نرفتھ چادتیحتما تو ھم .یکرد
 مادرم مخالف بود رفتم و شدم نکھی و با ایندار  وی پولیفوت آقا بزرگ بھ خاطر ب

 ی اون سرمایشدم کارگر ساختمون و تو...یشدم شاگرد بقال...یکارگر آجر پز
 ی کرخت بر می و با دست و پاشدی حس میوحشتناک و پر سوز از سرما کھ دستم ب

 تم بھت گفادتھی. دادی دستاشو بھ دستام مید کھ گرما بویگشتم خونھ مادرم تنھا کس
 مدت ھی رو دست مادرم و فتمی و بفتمی وحشتناک باعث شد از پا بیھمون سرما

 و ی اون موقع کجا بوددمی گفتم و ازت پرسزی نتونم از جام پاشم؟بلھ پدر عزیطوالن
 سرت دمیسپر.ی جواب ندادی کردی مکاری اون موقع چی داشتدمیپرس.یجوابمو نداد

 زنمو ی اومدیشی من و مادرم نمفی حریدی دیحاال وقت.ی گرم بود جواب ندادیبھ چ
 رو الی چون نی کنی اشتباه می بازم داریره؟ولی کھ از تو کمک بگی کنیراض

بھ .شھی کار نمنی بھ ای وقت راضچیاون ھ.اون از من مغرورتر و لجبازتره.یشناسینم
 .ستی نیچون مادرم راض.دهی و غرورم اجازه نمستمی نی من راضنکھیخاطر ا

 و چشم از زندی با بغض فرو خورده در گلو مزندیم.زندی حرفھا را منی ای ھمھ ریام
 : داردی بر نمی صندلی پشتیپدرش کھ خم شده و دستش را گذاشتھ لبھ 

 خونھ بخرم و پولشو بھتون نیبذار حداقل سھم مادرتو از ا.ی منی تو تنھا بچھ یول_ 
 .نیستی من ننی دری زگھی کھ دینجوریا.بدم
 :زندی در جواب او پوزخند مریام

 بھ ؟کھیری مادرمو ھم ازش بگی ذره دلخوشھی نی بشھ؟کھ ھمیخونھ؟پول؟کھ چ_ 
 من پول تو رو در زی عزینھ آقا. محترمی آقا؟نھی کمک بھ من آواره ش کنیبھانھ 

 . خوام چون بھ ھر حال پول توهی کھ باشھ قبول ندارم و نمیھر شکل و بھ ھر صورت
 : فشاردی را می صندلی بھ پدرش کھ دستھ شودی مرهی و باز خدی گویم

 ی دونی مدمتیاالن کھ د.نمتی ببتی وضعنی ایبرام سختھ تو.ری امی منیتو بچھ _ 
  بھم دست داده؟یچھ حال
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 است و یطوفان. و درونش بر خالف ظاھر سخت و سردش در تالطم استری امدل
 :دی گوی است اما سرد مییغوغا

 ستی و تو مرام ما نیمھمون.ی بری تونیم.ی بمونی تونیحاال ھم م.ستیبرام مھم ن_ 
 . از خونھ مونمی کنرونیمھمونو ب

 پر سوال اهی سی دوزد بھ چشمھای و چشم مرونی بزندی از اتاق مدی گوی را کھ منیا
 کارگاھش و پشت ی تورودی و م شده بھ اورهی داده و خھی و تکستادهی کھ پشت در االین

 :دی گوی پدرش را کھ می صداگذاردیسر م
 خودت یمن خواستم کمکت کنم ول.ی دنده اھیتو ھم مثل مادرت سرتق و لجباز و _ 

 .ینخواست
 : کندی حرفش را قطع مریام
 .رمی نمیکی تو نی دری زرممیمن اگھ بم. خوامیآره نخواستم و نم_ 
 ی بندد و ھمانجا کنار در می کارگاه و در را محکم می تورودی و مدی گویم

 خواست یدلش نم. داردی کند و حس بدی کند بھ شدت درد میسرش درد م.ندینش
حرف دلش را کھ .اما فقط حرف دل خودش را زده بود. با پدرش حرف بزندینطوریا

  و خودشسوختیپدرش م یدلش برا. دلشی گفتن بھ او نگھش داشتھ بود تویفقط برا
 ندارد و فقط ی است و از او نفرتی قونقدری چرا ای احساس دلسوزنی دانست ایھم نم

 وقت پول و کمک پدرش را قبول چی ھدی گوی حال با خودش منی است و با ایعصبان
 کی بار فقط کی توانست ی کاش منکھی کند بھ ای ماند و فکر می کند و ھمانجا مینم

 ماند ی بود و کنار آنھا مای آدم دننیرتری بکشد و کاش پدرش فقآغوش بار پدرش را در
 فھمد ی نمیزی و چرونی بی سپارد بھ صداھای کشد از فکر خودش و گوش میو آه م

 : پرسدی مشودی کھ داخل مالی و نشودیو در کھ باز م
 رفت؟_ 

 :ندی نشی کنارش مالین
 .آره_ 
 :شنودی ھمسرش را می اتاق و صدای نقطھ نیکتری بھ تارشودی مرهی در سکوت خریام
 !ریام_ 

 : دھدی مجواب
 ھوم؟_ 

 : پرسدی مالین
 ؟یاز پدرت متنفر_ 

 : دھدی مجواب
 .نھ_ 

 :دی گوی مالین
 باھاش حرف ی بد جوردی ھال راحت شنی از توشدیصدات اونقدر بلند بود کھ م_ 
 .یزد
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 : دھدی جواب مریام
 . فقط احساسمو بھش گفتمیول.آره_ 

 : اوی چسباند بھ شانھ ی شانھ اش را مالین
 . لحظھ از حرفاش وسوسھ شدمھیمن کھ _ 
 :شودی چرخد سمت او و براق می کند و می و اخم مشنودی مریام
 !الین_ 

 : کندی با اندوه نگاھش مالین
 گفت خرج عملتو تمام و کمال یوقت.ی اکھی دزی نھ چری فقط بھ خاطر تو بود امیول_ 
 تو افتادم کھ صد ادی ی وقتی قبول کرد ولشھی مدی بھ ذھنم گذرا رس لحظھھی فقط دهیم

 . و بھ خودم اومدم گفتم نھی کنیدر صد مخالفت م
 :دی گوی می جدیلی خریام
 . حرفشم نزنگھیپس د_ 
 : پرسدیض کند م. بحث را عونکھی ای براو

 امروز کالساتون تموم شد؟_ 
 :شنودی جواب مو

 . برمی جبراندی باشویکی یآره ول_ 
 : پرسدی مریام
 ھ؟ی امتحاناتون کیگفت_ 
 .گھیپونزده شونزده روز د...ام_ 
 :دی گوی مریام
 نی خوام بھتریم.ی درس بخونی تونی و تا مینی فکر کار کردن بشی بھ جادیپس با_ 

 .یرینمره ھا رو بگ
 : کندی کھ آرامش دارد و او را ھم آرام مشی کند و صدای نگاه مالی بھ لبخند نو

 !یزنیمثل بابا ھا حرف م_ 
 :دی گوی نشاند و زن جوان با خنده می میشانی بر پی مصنوعی در جواب او اخمریام
 اگھ تو ری اممی خودمونیول. نکنمدتی کنم ناامی مموی بد اخالق من تموم سعیچشم آقا_ 

 . بچھ مو با اون اخمتی ترسونیم...ی وایبابا بش
 . آوردی مری خندد و لبخند را بر لب امی و مدی گویم

  و پنجمستی بفصل
 )١(بخش

 . آقاجوننییبفرما_ 
 .دستت درد نکنھ دخترم_ 
 را برداشت و مادر کھ داشت لباس ی پدرم و او استکان چای را گرفتھ بودم جلوینیس

 ی فضا سرش را کمی بود تودهیچی پشیاطی خرخر چرخ خی دوخت و صدایبچھ م
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 را ینیس. کندرشی پدر ور رفت تا تعمیمی قدیمی قدیویبلند کرد و عماد باز با راد
 : جمع سھ نفره شان گذاشتم و گفتمیھمانجا جلو

 .می درس بخونم فردا امتحان داررمیمن م_ 
 کوچک ٤ اتایرفتم تو. خوردن نگاھم کردی تکان داد و پدر در حال چای سرمادر

 :فت کھ گدمی پدر را شنی و صدایتھ
 یزیچ.گھی د؟خرابھی درست کنی خوای رو میچ. ور نرووی رادنی قدر با انیپسر ا_ 

 .کھ خراب شد ھم ھمون بھتر کھ درست نشھ
 : کھ در جوابش گفتدمی عماد را شنی صداو

 . کنم آقاجونیدرستش م_ 
 : گفتپدر
 .می کنفی و تعرمینیباشھ بب_ 

 :دی پرسعماد
  کنم؟رشی تعمیدیچقدر م_ 

 :دی پرسپدر
  قراضھ؟نی واسھ خاطر انمی ای خوای ازم پول میعنی ؟ی چیبعن_ 
 .گھیخب حق الزحمھ ست د_ 

 : گفتپدر
 .ی کنرشی خواد تعمی خواد نمینم.یری ور منی با ای اومدستی خود نی بگمیم_ 
 : عماد گفتو

 ... کنمی کنم دارم درستش میخب آقاجون بد م_ 
 کھ می دستم و بھ دفترھای و کتابم را گرفتم تو لبخند بھ کل کل پدر و عماد گوش کردمبا

 :ولو بودند وسط اتاق نگاه کردم و خواستم شروع کنم بھ درس خواندن کھ پدر گفت
 . خانوم فردا اون کت و شلوار منو آماده کن الزمش دارمیراست_ 
 :دی مادر را کھ پرسی صداو

 کار؟ی چی خوایکت و شلوار؟کت و شلوار م_ 
 : جواب دادپدر
 .شھی در پی و نامزدیخواستگار_ 
 :  حرف پدرم و سوال مادرمدنی دلم پاره شد از شنبند
 !؟ی کیخواستگار_ 

 : جواب دادپدر
 .رهی خواد واسھ فواد زن بگیداداشم م_ 
 نی پدر و داغ شده بودم و فکر کردم ھمی کردم از حرفھای رسما داشتم ضعف مگرید

 : کھ پدر گفتدمیحاالست کھ اسم مرا ببرد و شن
 . و نامزد کننی خوان برن روستا دخترخالھ شو واسھ ش خواستگاریم_ 
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 کھ عماد تازه می رو بھ روواری شدم بھ درهیخشکم زد و خ.ماندم.دمی پدر را شنحرف
دخترخالھ ...  دستمیو کتاب ماند تو... استاد رسامیمثل چشمھا...سبز.رنگش زده بود

 یفواد دختر خالھ داشت؟تو...دختر خالھ اش یخواستگار...دختر خالھ اش...اش
 تار می چشمھای جلوواری و حورا و دتافکرم رفت سمت روس... روستایتو...روستا

 ..شد
 دی بخواھد زنش بشود و بگویکی آدم از شودی مشود؟مگری مگر مدمی از خودم پرسو

 طور شود؟چھیچھ طور م!گر؟ی دیکی یدوستش دارد و برود خواستگار
 تار میچشمھا... بود و نشانم داده بوددهی انگشتر خرمی برایکھ حت...فواد...فواد!شود؟یم

 . حرف پدرمدنیشد از شن
 ! کھستیوقت زن گرفتنش ن! بچھ ستیلیوا فواد کھ ھنوز خ_ 

 : گفت و پدر جوابش را دادمادر
 کھ ستنیمثل من ن. خوان بچھ ھاشونو زودتر سر و سامون بدنیپول دارن خانوم م_ 

 . گرفتمیمنم اگھ داشتم واسھ عماد زن م. نباشھبمی ھم تھ جیپاپاس ھی
 : با اعتراض گفتعماد

 ! سالمھستی شد؟من چرا؟من کھ ھنوز فقط بی شد؟چیچ_ 
 !یستی نکتریاز فواد کھ کوچ_ 
 .ستمی نری من حاال حاالھا زن بگیول_ 

 و ھر زانی و نامزدی قلبم کھ نامنظم می و دستم را گذاشتھ بودم رودمیشنی را مشانیصدا
 ی دوستت دارم فواد دروغ بوده باشد و ادعادی گنجی کردم در باورم نمیچھ م

 ی آمد از غصھ و نمی دروغ بوده باشد و نفسم باال نمشی آمدنش و عاشقیخواستگار
 . درس بخوانمتی ھم در آن موقعھ کلمکی یحت... توانستمینم...توانستم

 را می و پاھادمیآه کش...دمیآه کش. خوردمیوتکان نم دستم ی ھمانطور مانده بود توکتاب
 فواد ی شدم و بھ حرفھارهیخ.واری دی شدم بھ سبزرهیجمع کردم و بغلشان کردم و خ

 ...فکر کردم و نگاه سرزنش باراستاد رسام و
 : پدر رای و صدادمی شدن در را شندهی ممتد کوبیصدا

 .پاشو برو درو باز کن! عمادزننیدر م_ 
 .چشم_ 
 وقت خواب گری توانست باشد آن وقت شب؟ساعت از ده گذشتھ بود و دی می کسھچ

 دی چھ بای زدن و اصال برادی پنجره رفتن و دی پای بلند شدن نداشتم و ناینا...بود
 چھ طور شد کھ دمی خودم ھم نفھمیول...ی چھ بشود؟چھ بشود؟ولزدم؟کھی مدی درفتمیم

 شدم بھ در کھ رهی کنار زدم و خی و پرده را کمه و رفتم کنار پنجرستادمیبلند شدم و ا
 کھ برگشت دمی کھ اخم داشت و دشیشانی بازش کرده بود و بھ چھره اش و پیعماد کم

 : کھ آرام گفتدمی را شنشیداخل و صدا
 .آقاجون فواد اومده با شما کار داره_ 
 . داخلادی بی گفتیم! داره؟کاریچ! باشھریخ! وقت شب؟نیا_ 
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 ..ادتوی نمسادهیدم در ھم وا.نھی شما رو ببدی حتما باگھی دونم مینم_ 
 نمی پرده را انداختم و خواستم بروم بنشدمی الالھ اال هللا گفت و من کھ اسم فواد را شنپدر

 دمی و داطی شدم بھ حرهی آن خی مانعم شد و باز رفتم پشت پرده و از الیکھ کنجکاو
 و چند ستادی ای آمد و کنارنیی و او با سر پااطیپدرم فواد را بھ زور کشاند داخل ح

 و حس کردم اسم مرا آورد دی جنبشی کرد بھ حرف زدن و لبھاوع کھ گذشت شرقھیدق
 ام و رفتن عماد را نھی سی رفتن تونییو قلبم باز شروع کرد با نوسان زدن و باال و پا

درم را گرفت  برای کھ بھ صورتش زد و پدررا کھ جلوی ایلی بھ سمت فواد و سدمید
 لگد ھم کی و ستادی ایعصبان  دست بھ کمر واطی حیو او را ھل دادعقب و عماد تو

 باز بود باز شد و حسام آمد مھی و ناگھان در کھ ناطی داخل حیی تشت لباسشویزد تو
 و نیی سر فواد و فواد باز سرش را انداخت پادادی و شروع کرد بھ داد و باطی حیتو
  کند و ماندم کھ چھی مھی دارد گردمی و فھمشی بھ چشمھادی را کشراھنشی پنی آستدمید

 حرف و حرف و حرف باالخره حسام ی و بعد از کلوستی و مادر بھ جمعشان پشده
 برگشتن فواد بود و دمی کھ دی صحنھ انیفواد را کشان کشان با خودش برد و آخر

 ...چی کرد؟ھشدیم اما چھ شی بودند و دلم سوخت براسی خسی کھ انگار خشیچشمھا
 ی تندی قدمھای کھ بغضم را بشکنم و صدادمی کشقی و بغض کردم و نفس عمنشستم
 ستادهی عماد ادمی در را کھ بھ شدت باز شد و سرم را کھ باال آوردم دی و صدادمیرا شن

 رتی و صورت بر افروختھ از خشم غظی پر غی و با چشمھاستادهیا. چارچوب دریتو
 : چارچوب دری توستادهی ایو تعصب برادر

  گفت؟ی می پسره چنیا!الین_ 
 دوست ی واقعی را تجربھ نکرده بودم و بھ معنایھنوز عشق.بغض داشتم. نزدمحرف

  گفت؟شدی چھ مگری بود دختھی بھ ھم رزی بودم و ھمھ چدهیداشتن نرس
 ؟ی زنش بشی ھستیراست گفتھ تو راض_ 
 : گفتی بلندی ھم جواب ندادم و اتن بار با صداباز
 !الیبا توام ن_ 

 : کھ برادرم را صدا کرددمی پدر را شنی عصبانی ندادم و صداجواب
 !عماد_ 
 و من دی رفت و در را بھ ھم کوبظی با غردی از من بگی جوابنکھی برادرم بدون او

 دانستم بھ کھ ی کرد و نمی مینی بار درد و غصھ و غم کھ بر دلم سنگای دنکیماندم و 
 کس از آنھا با چی دلم و ھی دردھا را کھ قرار بود بمانند تونیا... دردھا را نی امیبگو

 .خبر نشود
 و ی آن اتاق کوچک تھی بس کھ ماندم تونیفقط ھم. را چھ طور گذراندم بماندشب

 پدر و مادر و برادرم یاز رو. زدمرونی صبحانھ و بدون سر و صدا بیصبح ھم ب
 صبحانھ و گرسنھ رفتم یب. دانستمیگناھکار م و خودم را مجرم و دمی کشیخجالت م

آن روز . دادمدی بودم برگھ را سفه نخواندیزی امتحان و چون چیمدرسھ و سر جلسھ 
 کھ برگھ ام را نگاه کند و ستی استاد رسام ننکھی بابت االمی بود و خی شکوھینوبت آقا
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 ھم یکوھسرزنش بار نگاھم کند و نگاھش را بھ جان بخرم راحت بود و استاد ش
 . من نشددی سفی و متوجھ برگھ دندی پرسی بود کھ بچھ ھا میسرش گرم سواالت

 )٢( بخش
 و من ھم قبول کرده بودم و تمامش ھم می کنحی آمده بود کھ با ھم برگھ ھا را تصحمانیپ

 کنجکاو بودم و مشتاقانھ دای و شدشودی چکار کرده و چند مالی بود بدانم ننیبھ خاطر ا
 کرده می خودمان تقسنیبرگھ ھا را ب.گشتمی مالی کردم و دنبال اسم نیبرگھ ھا را نگاه م

 کی یکی قرار نشستھ بودم و ی کف اتاق من و من ساکت و بمیود و نشستھ بمیبود
 مانی کردم حتما با پی را و فکر مالی کردم اسم نی نمدای کردم و پیسربرگھا را نگاه م

 برگھ ھا و ی باقی کردم تمرکزم را بگذارم برای میاست و سکوت کرده بودم و سع
 : در آمدمانی پی کردن بودم کھ صداحیمشغول تصح

 بھ خودش یاصال حت. دادهدیبرگھ رو کامل سف! چھ وضعشھ؟گھی دنی اگای نگاین_ 
 .سھیزحمت نداده اسمشو بنو

نم داده بود گرفتم و سر تکان دادم و  را کھ نشای حرفش سرم را بلند کردم و برگھ ابا
 : برگھ اش افتادم و گفتمالی نادیدوباره خواستم آن را برگردانم کھ 

 .دوی سفی اون برگھ نمیبده بب_ 
 :نگاھش کردم و گفتم. دستمداد

 نم؟ی برگھ ھا رو ھم ببی باقشھیم_ _ 
 :دی تعجب پرسبا

 کار؟ی چی خوایم_ 
 :گفتم
 .تو بده_ 
 خودش دمی نکردم فھمدای را کھ پالی دستم و تند تند ھمھ را دوباره نگاه کردم و اسم نداد

 : گفتممانی مال اوست و رو بھ پدی سفیاست ھمان برگھ 
 .ی داوودالین_ 
 :دی تعجب پرسبا

 !؟یچ_ 
 : دادمجواب

 .ھی داوودالی نی امتحانی برگھ نیگفتم ا_ 
 :گفت

 !؟ی کنی میشوخ_ 
 : گفتو

 ...کھ درسش بد نبود اون یول_ 
 : ادامھ دادی عصبانو

 ھی حواس پرت شده اون قدر حواسش پرتھ کھ یلی خھی دونم چرا چند وقتیمن نم_ 
 . کردمرونشیبارم از کالس ب
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 : گفتمآرام
 . دارهیحتما مشکل_ 
 . فواد افتادم و دستم را مشت کردمادی و

 :گفت
 بھش سخت ادی زتشی واسھ خاطر معلولگھی دیرای کھ دبنھی بھ خاطر ادمیشا_ 
 . و تنبل شدهرنیگینم

 :گفتم
 .ستی نی فرصت طلب و تنبلیبچھ .ستی ننطورینھ ا_ 

 :دیپرس
 ؟ی دونی میزیتو چ_ 

 : و دستپاچھ جواب دادمھول
 . دارهی مشکلھی حتما یول...نھ...نھ_ 
 : برگھ را برگرداندم بھ او و گفتمو

 .رمیگی ازش امتحان مگھی دیبذار من خودم ھفتھ .ری بگدهی امتحانو نادنیتو ا_ 
 : باال انداخت و با تعجب گفتابرو

 !تو؟_ 
 :گفتم
 .آره_ 

 :گفتم. کردنگاھم
 ھ؟یچ_ 
 ھم بھ من ی برگھ ھا شد و گھ گاھی ھی بقحی نگفت و سر تکان داد و مشغول تصحچیھ

 کنم و ی کاردیا کنجکاو او فکر کردم کھ بی توجھ بھ نگاھھای کرد و من ھم بینگاه م
 نی از اشتری کردم کھ بی کمکش مدیبلھ با. و کمکش کنمرمی را بگالی ھرز رفتن نیجلو

 .فتدیافت نکند و از درسش ن
 ی شده و فکر فواد ھینطوری دختر چرا انی چھ؟ایعنی دمی از خودم پرسی دلم ھی توو

 . خوابم کردی شب ھم بی کرد و حتی متمی داد و اذیآزارم م
  و پنجمستی بفصل
 )١(بخش

 ؟یآماده شد! جانریام_ 
 خورد و بھ زور لبخند ی خرد و بغضش را فرو می را بھ جان مری پر از درد امنگاه

 :زندیم
 . شده ھاپی خوش تشھیشوھرم مثل ھم_ _ 

 را ری امی و الغرش موھافی ظری و با انگشتھاشودی پا بلند می پنجھ ی و رورودیم
 : آوردی دلش را بھ درد مری پر درد امی و صدازندیکنار م

 نجا؟ی اومدی دکتره خودش منی اشدینم_ 
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 : اوی بازوی روگذاردی دستش را مالین
 یلی خگھی دنی اومده ادهی خدا بھ اصرار دکتر شمس اون ھمھ راھو کوبیاون بنده _ 
 آدم داره و نی کھ ایتازه اونم با اون ھمھ غرور.ادی بنجای تا امی کھ ازش بخواادهیز

 مطب اون تو رو ی اومده و قبول کرده تونجای گفت باز خوب شده تا ایدکتر شمس م
 .نھیبب
 
 رفتن با آن شکل و تحمل رونی سخت است بری امی داند کھ برای و مدی گویم

 . مردمینگاھھا
 م؟ی بری آدم مغرورنی چندنی بھ ددیخب چرا ما با_ 

 :زندی باز لبخند مالین
 .ھی خوبیلی گفت کارش حرف نداره و جراح خیس مچون دکتر شم_ 
 دکتر دنی کند کھ قبول کرده شب بھ دی سخت است و درکش مری امی داند برایم

 گری دیھایلی قبول کرده و حتما تا آن ساعت و فاصلھ خلیبروند و دکتر ھم با کمال م
 . بردی می کند و نفعی متیزیرا ھم و

 ی شده ی و بھ پوست قھوه اشودی آماده میلی می کند کھ با بی بھ شوھرش نگاه مالین
 : پرسدی کند و باالخره می نگاه مریصورت ام

 م؟یری آژانس بگای ادیزنگ بزنم عماد ب_ 
 :شنودی را مری امی آرام و گرفتھ ی صداو

 .زنگ بزن آژانس_ 
 ندی ببینطوری نخواھد برادر زنش او را اری کند کھ امی دھد و باز درک می تکان مسر
 ردیگی سمت تلفن و شماره مرودی و مندی ببینطوری کس او را اچی کس ھچینخواھد ھو 

 :دی گوی گذارد بھ شوھرش می را کھ می خواھد و گوشی منیو ماش
 .ادی منی جان االن ماشری اممیبر_ 
 سالن ی در دست توحی کھ چادر نماز بر سر و تسبشودی خانم مرهی نگاھش متوجھ منو
 : سمتشرودی است و مسی خسی خسی خشی و چشمھاستادهیا

 ؟ی کنی مھی گری جون چرا داررهی قربونت برم منیالھ_ 
 ی اما جلودی آی اش مھی خودش ھم گرنکھی بوسد و با ای و مردیگی او را در آغوش مو

 :دی گوی با اشاره مشودی و از او کھ جدا مردیگیخودش را م
 .می گردی خوب بر میبا خبرا_ 
 کھ انگار او ھم ری دوزد بھ امی و چشم مردیگی نگاه نمناکش را از مادر شوھرش مو

 :دی گوی میحال آنھا را دارد و تند
 .میبر_ 
 ی کند و پا کھ توی خانم بدرقھ شان مرهی و مناطی حی توروندی ھمراه شوھرش مو

 آژانس کھ نی و ماشدی گوی تو مدی بھ امی و الھدی گوی بسم هللا مالی گذارند نیکوچھ م
 :دی گوی مری رو بھ امدی آیم
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 ! جانریام_ 
 احساس دی آی مرونی داند بعد از مدتھا کھ دارد از خانھ بی مالی و نزندی حرف نمریام

 ھمھ نی دارد و با ای آزار دھدنھ ادی دارد و بد و تلخ و ناراحت کننده و شایبیعج
 : پرسدی و راننده منی ماشی تونندی نشی کھ منیھم.  کندیسکوت م

 کجا برم؟_ 
 :دی گوی گرفتھ مریام
 .مطب دکتر شمس لطفا_ 

 داند ی مالی کند و نی را مشی فتد و در سکوت رانندگی و راه مدی گوی می چشمراننده
 و شوھرش ندی کند کھ نبی و خدا خدا مدهی را ندری صورت امی سوختھ مھیھنوز ن

 ری گذارد امی مالین.  رسندی کھ مطب داخلش است مدی نشود و بھ ساختمان سفتیاذ
 ی کار را بکند بھ غرور شوھرش بر منیا  داند اگر خودش بخواھدیحساب کند و م

 ی مری کند و راننده صورت کامل او را می با راننده حساب مری کھ امنیخورد و ھم
 ی لرزد و راننده کھ می و دستش را کھ مندیبی را مری اخم امالی ماند و نی مات مندیب

 :دیگو
 .قابل نداره_ 
 :دی گوی کھ مشنودی را مشی ھم و صدای تورودی مشتری اخمش بندی بیم

 .ممنون_ 
 : پرسدی مردیگی باالخره راننده کھ پولش را مو
  منتظرتون بمونم؟نی خواینم_
 : دھدی جواب مالین

 .نھ ممنون_ 
 ی دست مشت شده الی و نرودی چشم از آن دو نفر بردارد منکھی مرد راننده بدون او
 سبز ی آن چشمھای آتش را توالی گردد و نی و بر مشودی کھ او براق مردیگی را مریام
 : فشاردی و دستش را مندی بیم

 . کنم تحمل کنی جان خواھش مریام_ 
 آن دو تا چشم سبز را برطرف ی و با حرفش و نگاھش آن آتش شعلھ ور تودی گویم
 یتو. داخلروندی کند و با ھم میکتر اشاره م کند و بھ مطب دی کند و خاموش میم

 گردند و ی بر می گذرند مدتی آدم کھ ھستند و می و تک و توکستی نیراه پلھ ھا کس
 از ردیگی و بغضش مشودی بھ شوھرش مشانی متوجھ نگاھھاالی و نزنندی زل مریبھ ام

 بھ شوندی مرهی ھر دو خرسندی کند و باال کھ می نگاھھا و دست سالمش را مشت منیا
 و دست او را محکم شودی مری باز ھم متوجھ لرزش دست امالی است و نیسالن کھ خال

 :دی گوی و آرام مردیگیم
 .ایب_ 
 ستی نی کند کھ کسی خدا را شکر مو
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 را صاف شی صدارسدی می منشزی کھ بھ منی برد و ھمی را ھمراه خودش مری امو
 : کتندیم

 .نیخستھ نباش.سالم خانوم_ 
 : دھدی جواب میی با خوشرورشی زی سر بلند کند با صدانکھی بدون ایمنش
 .ممنون.سالم_ 

 :دی گوی مری بار امنیا
 .مینی رو ببی دکتر عزتمی خواستیم.می داشتی خانوم ما وقت قبلدیببخش_ 

 : پرسدی میمنش
 .اسمتون_ 
 :دی گوی معی سرالی نو

 .یداوود_ 
 :دی گوی بھ او و مشودی مرهی را و خریو ام ندی بی را مالی کند و نی سر بلند میمنش
 .چند لحظھ_ 
 الی گردد نی گردد و با دکتر شمس بر می برمی و وقتی بھ اتاقرودی و مشودی بلند مو

 کند و با ی ھم کھ معذب است سالم مری کند و دکتر بھ امی و سالم مشناسدیدکتر را م
 دکتر دی گوی خواھد بروند داخل و می دھد و از زن و شوھر جوان میاو دست م

 . منتظرشان استیعزت
 : کندی اندازد نگاه می منیی کھ با اخم سرش را پاری بھ امالین

 !ریام_ 
 و مو لی داخل و بھ مرد جوان سبروندی اندازد و ھر دو می بھ او می نگاھمی نری امو

 دھد و با یا م کنند و او جوابشان ری دکتر شمس نشستھ سالم می کھ بھ جای ایمشک
 .نندی کند بنشیدست اشاره م

 : پرسدی و مزندی را ورق می پرونده ای دکتر عزتنندی نشی ھر دو کھ مو
  رسام درستھ؟ری امیآقا_ 
 :دی گوی مریام
 .بلھ_ 

 و شنودی میی کند و جوابھای مییو سوالھا.  کند ی منھی را کامل معاری کھ امدکتر
 و رو بھ شیبھای جی برد توی را فرو مشی دستھاشودی ھم و بلند می تورودی مشیاخمھا

 :دی گوی مالین
  تنھا باھاتون صحبت کنم؟شھیم!خانوم_ 

 و شودی کند و مردد بلند می و فقط نگاه مزندی دوزد کھ حرف نمی چشم مری بھ امالین
 کھ محل استراحت ی سالن انتظار و بعد ھم بھ اتاقی توروندی و مرودیدنبال دکتر م

 و رو بھ ستدی ای می و دکتر عزتشودیدکتر شمس است و او با ورود آن دو تا بلند م
 : پرسدی مالین

 ن؟یخانوم شما سواد دار_ 



 171 

 : کند از سوال دکتری تعجب مالین
 .رمیبلھ دانشگاه م_ 

 : پرسدی مدکتر
  درستھ؟گھی کرده و با سواده دلی تحص؟اونمیشوھرتون چ_ 

 : کندی تعجب مشتری بالین
 .بلھ معلومھ_ 

 : پرسدی می عصباندکتر
 ن؟ی درمان اقدام نکردیپس چرا تا االن برا_ 

 :جی گجیگ. کتندی نگھاش مجی گالین
 !درمان؟_ 

 :دی گوی آبلود مظی غدکتر
 نی کنھ انتظار ای می روستا زندگی کھ توی سوادیمن از اون آدم ب.بلھ درمان_ 

 یحاتی توضیشما تو....نی با سوادنی ھستی از شما کھ مدعیول. رو دارمیاھمال کار
 ی اقدامچی شده اون وقت تا االن ھی چند ماھھ شوھرتون دچار سوختگنی گفتنیکھ داد
 نم؟ ککاری کھ من چنشی و حاال آوردنینکرد

 :  کند کھ اخم کردهی ماند چھ جواب بدھد و بھ دکتر نگاه می مالین
 تمام یھای سوختگیتو. استی سوختگنی بدتر صورت ازی ھی ناحی تویسوختگ_ 

 بی و درم ھر دو آسدرمی پوست شوھر شما ھم از ھمون نوعھ اپیضخامت کھ سوختگ
 بی ھم آسی و اطراف محل سوختگری زی ممكنھ بھ گوشت و استخوونای و حتننی بیم

 ی برای سلول سالمچیچون ھ ، ، بھ نحو مناسب نباشھمیوارد کنھ و بدن قادر بھ ترم
 .  مونھی نمی پوست باقیبازساز

 ده،ی دبی پوست آسی کردن پوست سالم بھ جانیگزی جای براا،ی دستھ از سوختگنیا
 .  زخمانی پوست دارن اگر اوندی ھمون پای ی بھ عمل جراحازین
 

 اونا رو بپوشونھ، اما ی بھ اسم اسكار، روی بافتلی با تشككنھی نشن، بدن تالش مدرمان
 ای بشھ وافھی فرد زشت و بدقشھی و باعث مشھی جمع مدیفت جدبھ مرور زمان، با

 .. محدود بشھیحرکات مفاصل اطراف سوختگ
 ھم ی مشکل شده و ممکنھ مفاصل اطراف سوختگنیپوست شوھر شما ھم دچار ھم.

 نی ماھھ سوختھ شما چرا زودتر اقدام نکردنی صورت چندنیا.حرکاتشون محدود بشھ
 خانوم محترم؟

 کھ یی کھ ھر آن امکان دارد بشکند و اشکھای کند و با بغضی و گنگ نگاه مجی گالین
 :دی گوی مشیجمع شده اند پشت پلکھا

 خوب یبھمون گفتن با جراح... بھمون گفتنمارستانی بیتو... دونمینم...من...من_ 
نگفتن در مورد زود اقدام ... نگفتننی رو کھ شما گفتییزای چنی ایول...گفتن...شھیم

 ...خونھ...اومد... ھم مرخصش کردنیبعد از مدت... نگفتنیچیھ... نگفتنکردن
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 را و عفونت پوستش شینالھ ھا... راری امیدنھای درد کشدی آی مادشی و دی گوی مالین

 جواب ی را و بمارستانی بی پرستارھای دکتر و بعضی توجھی و بیرا و کم کار
 :دی گوی غرغر کنان می را و دکتر عزتشیماندن سوالھا

 ... سوادی مشت بھی شھرو دادن دست ھی مارستانیب. فقط اسما دکترنیبعض_ 
 : کندی مالی رو بھ نو

 فرض کھ اونا ن؟بھی اقدام نکردن؟چرای نکردیریگیشما خودتون چرا موضوع رو پ_ 
 ... نگفتن شما خودتون چرایزیچ
 :دی گوی با بغض مالین

 ... تونستم بکنمی مکاریچ...من...من...آخھ_ 
 و باران اشک شوندی مسی اما باالخره چشمھا خزندی را مصرانھ پس مشیاشکھا

 : پرسدی و دکتر مردیگی مدنیبار
 ھا تازه بود و یتا سوختگ. نشی آوردری تونم بکنم؟دی مکاری من چنی کنیفکر م_ 

 ی کارشدی پوست موندی و پزری و لقاتی تزری سرھی با ی دو ماه بعد از سوختگیکی
 ... االنیکرد ول

 از زی لرزند و تمام وجودش و تنش نی مشی کند و پاھای بھ دکتر شمس نگاه مالین
 : لرزدی کنند می مدای کھ بھ ذھنش راه پیھجوم افکار

 !دکتر_ 
 : دھدی سر تکان می عزتدکتر

 تونھ بھ صورت اولش ی صورتش بازم اون نمی عمل رونی با چندیمتاسفانھ حت_ 
 ...برگرده

 و بھ دکتر شمس نگاه رودی مسلی تحلستادنشی لرزند و توان ای مشی و پاھاشنودی مالین
 ی شانھ ی گذارد روی داند ودستش را می فھمد و می کند و او انگار حالش را میم

 :یدکتر عزت
 .می حساب کردیلی کرد؟مھران ما رو تو خی براش کارشھی کھ نمنھیمنظورت ا_ 

قول ... دادهری را کھ بھ امی افتد قولی مادشی الی کند و نی نفسش را فوت می عزتدکتر
 دکتر را را نیو ناگھان آست.... او را فراموش کردن راشھی ھمی و رفتن و براییجدا

 :دی گوی مھی و با گرردی گیم
 کس خواھش چیاز ھ... کس التماس نکردمچیمن تا حاال بھ ھ...من تا حاال...دکتر_ 

 خوام یم... خوام از شما خواھش کنم دکتریم... خوامی میول...یول...نکردم
 انجام ادی از دستتون بر می ھر کاریھر کار.نی بکنی کارھیالتماستون کنم 

اون وقت . کنمیالتماستون م.ادی بنار کھی قضنی تونھ با اینم... تونھیشوھرم نم...نیبد
 .... کنھیمجبورم م.... کنھیمجبورم م
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 رشی امنکھی کند از ترس ای مھی را و گرشی گذارد حرفھایم تمام مھی و ندی گوی مالین
 بھ خاطر خوب نشدنش ضربھ بخورد و از ترس جدا شدن تکھیخوب نشود و از ترس ا

 . افتدی دو زانو میو عاقبت رو. کھ داده بھ اوی و قولری از امشیاجبار
 :زندی مشی شمس صدادکتر

 !یخانوم داوود_ 
 :ی کند بھ دکتر عزتی توجھ بھ او رو می بالین

 ھی کنم یفقط التماس م...نی کھ بخوایھر چ...دمی بھتون منی بخوایھر چ..یھر چ_ 
 . برگردهدشی امری امنی کنی کارھی. صورت شوھرم خوب بشھنی کنیکار

 شی و منشرودی کند و دکتر شمس می اشک او را نگاه می و از پشت پرده دیگوی مالین
 :زندیرا صدا م

 . آب خنک لطفاوانی لھی!یخانوم صادق_ 
 : کندی ھنوز التماس مالین

 ...تو رو خدا تو رو خدا دکتر_ 
 :دی گوی ممتری مالی عزتدکتر

 بھ صورت اولش شھی نمگمی خانوم محترم من کھ دارم بھتون مھی چھ کارنیا_ 
 .برگرده

 :زدیری صورت اشک می بھ پھناالین
 .کنمیخواھش م_ 

 کھ اخم ی کند بھ دکتر عزتی باز ھم خواھش مالی و نشودی دکتر شمس داخل میمنش
 :دی گوی جود و باالخره میکرده و لبش را م

 ...و.شھی می بستری خصوصمارستانی بھی یتو.شھی مادی براتون زیلیخرجش خ_ 
 کند و دوارشی نکند و امدشی نا امی خواھد کھ کسی را منیھم.شنودی نمگری دالین

 نکھی اما قبل از ارودی بندد و انگار جانش را گرفتھ باشند تمام توانش میچشمھا را م
 :ردیگی محکم او را می خانم منشفتدیب

  شد؟یخانوم؟چ_ 
 :شنودی دکتر شمس را می بستھ صدای با چشمھاالین

 .ی صندلھی ی رونھیبلندش کن کمک کن بش_ 
 .چشم دکتر_ 

 و آب را بھ زور بھ ی صندلکی ی نشاند روی کند و او را می کمک مالی بھ نیمنش
 دھد و ی کھ کالفھ نشان می دوزد بھ دکتر عزتی دھد و زن جوان چشم میخوردش م

 :دی گوی میفی ضعیبا صدا
 !دکتر_ 

 :دی گوی مالی کند و نمی ناھش مدکتر
 .نی نگری بھ خود امیزی مورد چنی فقط در اشھیم_ 

 .زندی دھد و حرف نمی فقط سر تکان مدکتر
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 )٢( بخش
صداھا را . سالن انتظاری تودی آی و مشودی آورد و بلند می طاقت نمگری دریام
 چھ خبر است و بھ اتاق دکترشمس دهی ھمھ ھنوز نفھمنیبلند اما نا واضح و با ا.دهیشن

 دلش ندی بی مھی سرخ شده از گری را نشستھ و با چشمھاالی گذارد و نیکھ قدم م
 :زدیریم

 !الین_ 
 . گزدیلب م الی نندیبی مو

  شده؟یزیچ_ 
 : لرزاندی لرزان ھمسرش دلش را میصدا

 . نشده نترسیچیھ_ 
 ی و رو بھ دکتر مردیگی مالی شده و نگاه از نیزی چکی فھمد ی فھمد می او ماما

 :پرسد
  نھ؟ای صورت من قابل خوب شدن ھست نی صادقانھ بھم بگشھیدکتر م_ 
 پف کرده شی کھ چشمھادی پای را مالی ھم نی دوزد بھ دکتر و گاھی پرسد و چشم میم

 ستی نلی دلی شده و بیزی چکی فھمد ی لرزند و می مشیاند و قرمز شده اند و لبھا
 :شودی مالی ھمسرش و متوجھ نگاه دکتر بھ نی بدحالنیا

 .نی ھست بھ خودم بگیاگھ واقعا مشکل!دکتر_ 
 :  دھدی جواب مدکتر

 . کنمی بھبود صورت شما می برامویمن تمام سع_ 
 :دی گوی بعد مو

 . دستورات قبل از عمل رو بھتون بدمی سرھی تا نییلطفا بفرما_ 
 کند بھ ی و نگاه مشودی بلند می کھ با کمک خانم منشالی کند بھ نی باز نگاه مریام

 ی کند دکتر حرفیاما ھر چھ م. ھستیزی چکی شودی سستش و مطمئدن میقدمھا
 را بدتر تشی کند گذشت زمان وضعی مدی و تاکدی گوی مورد عمل م و فقط درزندینم
 نگاه الی بھ نی و ھشودی دل نگران مری امو  عمل اقدام کنندی براعای سردی کند و بایم
 زی ھم بھ چدی دھد بھ حرف دکتر و شای کند کھ مثل مجسمھ نشستھ و گوش میم
باز ھم عذاب از .  گردند ی و بر مرندیگی می تاکسی کند و باالخره وقتی فکر میگرید

  عذاب آور است و بھشی نگاه ھا کھ براینی مردم و حال بدش و تحمل سنگینگاھھا
 او و دکتر چھ گذشتھ و نی بپرسد بالی کھ از نردیگی را ممشی تصمرسندیخانھ کھ م

 و  کنندی و در را باز مرسندی کھ بھ خانھ منیبفھمد ھر چھ را کھ بھ او نگفتھ اند و ھم
 ی کشد روی را مشی کنذد کھ پاھای نگاه مالی بندد و بھ نی در را مریام.شوندیداخل م

 : داردی حال قدم بر می و بنیزم
 !الین_ 

 و ستدی ای رود مقابلش می مری پا و امی پاشنھ ی چرخد روی و مستدی ای جوان مزن
 : پرسدیم
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 ؟ی کردھیچرا گر_ 
 :ندیبی را مالی پرسد و ھول شدن نیم

 ! کردم؟کجا؟ھیگر...من...من_ 
 خواھد مجبورش کند راستش را ی و مدی خواھد بھ او دروغ بگوی نمالی داند نیم

 :دیبگو
 ؟ی کردھی مطب دکتر چرا گریتو_ 

 :دی گوی مالین
 ...من_ 
 ختھی شده و بھ ھم رکی مردم تحری کھ اعصابش از نگاھھاری کند و امی سکوت مو

 :شی چشمھای توزندی و زل مردی گی او را میمحکم ھر دو بازو
  گفت؟یدکتر چ.راستشو بگو!الین_ 
 را و سکوتش ی را و نگرانیدی و نا امندیبی و ترس را مشی چشمھای توزندی مزل

 : مردمی از نگاھھاشتری بی دھد حتیآزارش م
 . بگویزی چھی؟یپس چرا ساکت_ 

 ھمسر ری و امشودی مشیدای خانم پرهی و ھمان وقت است کھ منزندی اما حرف نمالین
 مادرش دی پر امی دارد و ھمزمان چھره ی کند اما چشم از او بر نمیجوانش را رھا م

 : پرسدی و با اشاره مالی سمت ندی آی کھ مندی بیرا م
 ن؟ی کردکاریشد؟چ...یچ_ 
 : رودی از جواب دادن طفره مالی کھ نندیبی ماما
 .میزنی مورد حرف منیبعدا در ا. استراحت کنمرمیم. من خستھ مدیببخش_ 

 :دی گوی او ناراحت نشود منکھی ای کند و برای بھ مادرش نگاھمری امرودی کھ مالین
 .شھی درست مینگران نباش مادر ھمھ چ_ 
 آرام ی فقط کمی خودش ھم کمندیبی مادرش می چشمھای را کھ تودی و برق امدی امو
 تخت و مچ ی رودهی با لباس دراز کشالین. اتاق خودشانی داخل و تورودی و مردیگیم

 ی رودی آی کند و می را عوض مشی لباسھاری و امشی چشمھایدستش را گذاشتھ رو
 ری چطور از زنکھی کند بھ ای مفکر  کند وی و نگاھش مندی نشیتخت کنار او م

فراموش ...  کند ی دستش حس می را کھ روالی دست نیاما گرم...زبانش حرف بکشد
 دوزد بھ او کھ ی کند و چشم می ذھنش بوده فراموش میرا کھ تو ی کند فکریم

 : کندی چشمھا و نگاھش میدستش را برداشتھ از رو
 . برو لباساتو عوض کن؟پاشوی بخوابی خوای مینجوریا! جانالین_ 

 :دی گوی تا بھ حال از او سراغ نداشتھ مری کھ امی ای حالی با بالین
 ...ریحال ندارم ام_ 
 : پرسد و نرمی ممی پرسد مالی کند و می او را باز می گره روسرریام
 ؟یچتھ؟چرا حال ندار_ 

 :دی گوی مالین
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 .ادیخوابم م_ 
 .خب پاشو لباساتو عوض کن بخواب_ 

 :زندی مشی صداری بندد و امی و چشمھا را مزندی حرف نمالین
 !الین_ 

 :دی گوی باز ممھی نی و با چشمھازندی غلت مالین
 ھوم؟_ 

 : پرسدی مریما
  بھت گفت؟یدکتر چ_ 

 : بنددی را کامل مشی چشمھاالین
 . کنھی مشویگفت تمام سع_ 
 : پرسدی مریام
  بگھ؟نوی تو رو کشوند اونجا؟کھ ھمنی ھمن؟واسھیھم_ 

 :دی گوی دلخور مری دھد و امی جوابش را نمالین
 حداقل پاشو لباساتو عوض ی جواب نده ولی جواب بدی خوای خب حاال کھ نملھیخ_ 

  خوابھ؟ی مرهیگیکن آخھ آدم با مانتو و شلوار م
 :دی گوی مالین

 .ادیخوابم م_ 
 : دارد از سرشی دست بر نمری اماما
 .گھیپاشو د! پاشو دختر_ 
 :دی گوی مالی کند بلند شود و نی باالخره ھمسرش را مجبور مو

 . مسواک بزنمرمیم_ 
 ی تخت و فکر می کشد روی کند و دراز می را نگاه م رفتن اورنی متفکرانھ بریام

 از چشمھا و دی و امی با دکتر حرف زده بود شادی کھ آنطور شده بود از وقتالیکند بھ ن
 ی شده و حاال ھم انگار ھمھ نطوریو معلوم نبود چھ شده کھ ا.صورتش رخت بستھ بود

 بلند شی حال و خستھ است و بھ زور از جای باشندجان و توانش را از او گرفتھ ب
 و حضور رسدی برسد و نمی اجھی کند تا بھ نتی بندد و فکر می را مشی چشمھاریام.شد

 آن آه دنی از شنردیگی و دلش مشنودی آھش را می کند و صدای اتاق حس می را توالین
نار  کند کیاو را حس م. کند ی کند و بعد حسش می نمی ھمھ حرکتنیسرد و با ا

 ی روشودی مدهی کند کھ کشی و انگشتش را حس مشنودی آھش را میخودش و باز صدا
 گنشی غمی چشمھای توزندی و زل مردیگی صورتش و باالخره دستش را میتمام اجزا

"  کردهشونتی پرنطوری بھت گفتھ کھ ای دونستم دکتر چیکاش م"دی گوی دلش میو تو
 را گرشی دست دردیگی می در آغوشش جاالین  کھنی کشد و ھمیو دستش را نرم م

 :دی گوی کند و آرام میحصارش م
 ...آروم بخواب.زمیبخواب عز_ 
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 یقتی قرار است و آشفتھ و ترسش از حقی و بستیاما خودش آرام ن... آرام دی گویم
 نی بھ خاطر دانستن االی ننکھی ترسد از ای داند و می داند و او نمی مالیاست کھ ن

 کھ دیای و خودش ھم با از پا در آمدن محبوبش از پا در بدیایز پا در ب ناگفتھ اقتیحق
 الیبھ ن... و اگر او حرف نزند و ھمانطور ساکت بماندست بستھ اشیالیجانش بھ جان ن

 ی سرش و کف دست خودش را مری کند کھ چشم بستھ و دستش را گذاشتھ زینگاه م
 کند بھ ی می سعشوندی او کھ باز می کند و چشمھای گونھ اش و نوازشش میگذارد رو

 جوان خودش را زن  گذارد وی داند نمی مالی کھ نیتی لبخند بزند و فکر آن واقعشیرو
 : چسباند بھ اوی کشد سمت شوھرش و خودش را و میم

 .ری خستھ م امیلیخ_ 
 .بخواب.زمیبخواب عز_ 
 

  خوابی شب را نگاھت کرده بنی نازنی ابخواب
  تابی و بشیو قلب پر تشی ابخواب
 دای چون مھتاب تو از دور پی روی ابخواب
 ای چشم مخمورت بھ وسعت ھمچو دری ابخواب
 زی وھم انگی آرزوی ابخواب
 زی غم انگی درد شب ھای ابخواب
 می مری شبنم گل ھای ابخواب
  خنده ات بر قلب من مرحمی ابخواب
  و ششمستی بفصل
 )١(بخش

 الی خاطر نبھ
 خواست زنش ی کرد دوستم دارد و می کھ ادعا می فواد کسینامزد...  بودینامزد

خودش گفتھ بود دوستم دارد اما حاال . و ھمراه و دوستشاری و شی زندگکیشوم و شر
 با ھمان حورا کھ دوستم بود و صاف و شدی با حورا نامزد مگری نفر دکیداشت با 

 یود و ھمھ  حورا کھ دوستم بھمان. خنداندیساده و صادق و شوخ بود و مرا م
 پچ ی در گوشیو گاھ.میدی خندی و ممی کردی می و شوخمی زدی را بھ ھم ممانیحرفھا
 و می را کنجکاو کنھای تا دور و برمانی پچ پچ کردنھای بود ھمھ ی و الکمی کردیپچ م

 "پچ پچ پچ پچ پچ پچ" می گفتی گوش ھم می توی و ھمیتوجھشان را جلب کن
 کھ دوستت دارم را بھ من گفتھ بود و چقدر سخت شدی می حورا داشت نامزد کسھمان

 دوست داشتنش را ی کھ ادعای و بشود نامزد کسبشی دوستش بشود رقنیاست آدم بھتر
 و دست بھ دست زی و شاھد ھمھ چی اصرار شود تو ھم آنجا باشنکھیدارد و سخت تر ا

ود شب  بیچھ شب. کم تجربھ آن شبوان من نوجی بود برایداده شدنشان و چھ شب
 کرد من ی تاالر قرار بود برگزار شود و مادر اصرار می فواد و حورا کھ توینامزد

 کرد و یمادر اصرار م.ھم ھمراھش بروم و پدر از قبل رفتھ بود و عماد خانھ نبود
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 گفتم نھ و حرفش را قبول نکردم و ھر چھ ی نمناک می گلو و چشمھایمن با بغض تو
 شوم و ری بروم کھ تحقیی خواستم جاینم. خواھش کرد ھم قبول نکردمی تلفنھالش

 کھ ی دختر نوجوان معلولنی گرفتھ شوند و ھمھ بخندند بھ ای بھ بازشتریاحساساتم ب
 و بخندند بھ فکرھا و ردی بگادی خواست ی دوست داشتن را میتازه معنا

 پا لھ شود ریشکند و ز بشکند بم خواستم بروم کھ غرورم خرد شود و دلینم.شیاھایرو
 حاج غفور و ی مھمانھاکی شی دست و پا و کفشھاری را نتوانم از زشیکھ بعد تکھ ھا
 و بھتر کھ رفتمیبھتر کھ نم. نبودمی آنجا جای وقترفتمی مدینھ من کجا با.زنش جمع کنم

 او و مادر گفت و اصرار کرد و قبول نکردم. کردمی ماندم خانھ و با خودم خلوت میم
 دامادش کھ از آنجا با شھال ی دانست باالخره خودش رفت خانھ ی را ملمیھ دلھم ک
 و آشفتھ حال با رانی وسط ھال حستادمیتنھا ماندم و ا. خانھ تنھا ماندمیمن ھم تو.برود

 و بعد از چند رفتی کھ ترک برداشتھ بود و ھر لحظھ انتظار شکستھ شدنش میغرور
 خلوت کھ اطی آشپزخانھ و بعد ھم پناه بردم بھ حی. تورفتم  پا کشان و غصھ دارقھیدق

 را گذاشتھ بودم آنجا و کنار لمی کاره ام را گذاشتھ بودم آنجا و وسامھی نی نقاشیتابلو
 کیبھ آسمان نگاه کردم کھ تازه تار. شکممی را جمع کردم تومی نشستم و پاھاوارید

 زدند و ی چشمک مشیو ستاره تا و و چند تشدی تر مرهیشده بود و رنگش ھر لحظھ ت
 گفت مرا دوست یسرم را گرفتم رو بھ آسمان و فکر کردم فکر کردم بھ فواد کھ م

 گوشم بود و رفتھ بود کھ با حورا نامزد شود و او را دوست ی توشیدارد و ھنوز صدا
 چطور حورا قبول کرده دمی فھمی باشم و نمشی زندگیداشتھ باشد و قرار نبود من تو

 زنش بشود و شدی خواھد حاضر نمی فواد مرا مدی فھمیاو کھ اگر مآخر . شودزنش ب
 خوردند و ی گونھ ام سر می از رومیسرم را باال گرفتھ بودم و اشکھا.دل مرا بشکند

 کردم و خدا را صدا ھیگر.می موھای رد شدند و رفتند و گم شدند تومیاز کنار گوشھا 
 ی ھق ھق کردم و فکر کردم از فواد بدم مدا صی بر زانو گذاشتم و بیشانیکردم و پ

 تمام رھا مھیفکرم را ن... آنھا وی و از حورا و زن عمو حاج عمو و ھمھ ھمھ دیآ
 و اوردی نمی بھ رویزی چرا چرا آقاجانم بر خالف عماد چدمیکردم و از خودم پرس

 اهری عمو بد و بی لب بھ فواد و خانواده ری نزد و مثل مادر غرغر نکرد و زیحرف
 و ی با دلسوزی و گاھندیزی افتاده فقط باعث آبرو رلی از دماغ فینگفت و نگقت آدمھا

 ...چرا... مرا نگاه نکردظیگاه با غ
 کس حاضر چی کس دوستم ندارد و ھچی ھستم کھ ھی سکوت بھ خودم گفتم آدم بدبختدر
جبور نبودند  خانواده ام ھم اگر مدی کند و دوستم داشتھ باشد و شای با من زندگشودینم

 دلم و عروس شدن ی توشدی حسرت مدی بازی کردند و اصال ھمھ چی نمیبا من زندگ
 ی مدی آرزو بانی آرزو و اکی شدی ماند و می دلم مھ بدی و بامی براشدی حسرت مدیھم با

 ھم مردم رازم را ی گفتم تا روز مرگم و وقتی نمی کسچی دلم و آن را بھ ھیماند تو
 گذاشتم و چقدر بد بود کھ قرار بود تا آخر عمر تنھا بمانم و در یناگقتھ و سر بھ مھر م

 نقدریبود و باعث شده بود ا  سر کنم و از خودم و از دستم بدم آمد کھ مزاحمییتنھا
 درد بکشم و حرف بشنوم ی زخم بخورم و ھی و درد و غصھ را تحمل کنم و ھییتنھا
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 آمده بودم ای بھ دننکھی و ظلمت و از ایی تنھای نفھمد و بمانم تویورم و کسو غصھ بخ
 گفتم و خودم را نحس و راهی دلم بھ خودم بد و بی کردم بدم آمد و توی میو زندگ
 و خرد شدمی نمری تحقینطوریو بدبخت خواندم و گفتم اگر نبودم بھتر بود و ا ناقص

 .شکستمی و نمشدمینم
 ینی و نفسم بند آمد از سنگدمیی و دندان بھ ھم ساھی از فرط گردیلرز ھق کردم و تنم ھق

 سرم ی باالستادهی ای چقدر گذشتھ بود کھ احساس کردم کسدمی و نفھممی گلویبغض تو
برادرم ...عماد...عماد... سرمی باالستادهی عماد ادمی کھ سرم را باال آوردم دنیو ھم

 کرد و من باز بغضم شکست و ھق ھق ی نگاھم منیو غمگ  سرمی بود باالستادهیا
 .کردم

 خواست باز خواستم کند و ی اخم نداشت و چھره اش فقط غم داشت و انگار نمشیشانیپ
 شده بود با من و نی آن چند روز کھ سرسنگی شود مثل ھمھ ی خواست عصبانینم

 و می نشست رو بھ رودمی سرم و دی بود باالستادهیآمده بود ا...  نبودزدیحرف نم
 :دی نگاه کردم کھ پرسشی چشمھابھ  فقطشیحرف نزدم و بھ چشمھا. کردمیتماشا

 ؟ی کنی مھی واسھ خاطر فواد گریدار_ 
 : و ھق ھق کنان گفتمدهی بردهیبر
 ... کنمی نمھیمن واسھ اون گر...من...نھ...نھ..ن_ 

 :دیپرس
 ھ؟ی ت واسھ چھی گرگھیپس د_ 

 ی از فکرھاانی و شکستھ شدن سکوت چند روزه اش و گرشی صدادنی از شندلتنگ
 :خودم گفتم

ھمھ ش ھم واسھ . خوادی منو نمیشکیھ. منو دوست ندارهیشکی ھیشکیعماد ھ_ 
 .نھیخاطر ا

 : را نشانش دادم و گفتمدستم
ھمھ ش ھمھ ش واسھ . نبودی بھ تن من و کاشکدهی کھ چسبی دست زشت لعنتنیا_ 

من ...من. کننتمی خوان اذی کنن و می مگامی نی جورھی و  کننی مسخره م منیخاطر ا
 ی اومدم مای ھمون موقع کھ بھ دنی مردم کاشکی میکاشک. بدبختم عمادیلیخ

 ...گھید...گھید.خستھ شدم.مردم
 بغلش و باز یخودم را انداختم تو. ھم ی رفت توشی و عماد اخمھادی امانم را برھیگر

 ھی گرریگذاشت س. کنم ھی شانھ ام و گذاشت گریدستش را گذاشت رو.ھق ھق کردم
 :کنم و بعد گفت

 بوقم؟آقا جون و مادر و شھال رو حساب نجای من ا؟پسیگیچرا چرت و پرت م_ 
 شھ؟خبی دلت سوختھ کھ فواد داره با دختر خالھ ش نامزد منی واسھ ا؟ھان؟تویکنینم

 حاج غفور ی خواد کھ اون و خونواده ی ماقتیتو رو داشتن ل...بھ درک.بشھ
 کھ از اونا بدت ؟ھا؟تویبش  عروس حاج غفوریبعدشم تو واقعا حاضر بود.نداشتن

تو خواھر . باالتر از فوادهاقتتیآره؟تو ل. عمر عذابت بدنھی کھ ی بودومد؟حاضریم
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 ی چیغصھ . تو رو ھم ندارهی تار موھی ی داشتن حتاقتیفواد ل.ی عمادی کھیکوچ
 درس دی حاال حاال ھا با؟ھا؟توی خوری رو می کی غصھ ؟اصالی خوریرو م
 . کھ تو رو بخوادشھی مدای نفر ھم پھیمطمئن باش .ی بچھ ایلیھنوز خ.یبخون
 ی توندازمی نگاھش کردم و دلم خواست باز خودم را بھیبا گر. از خودش جدا کردمرا

 : و گفتدیآغوشش و برادرانھ نوازشم کند اما او بلند شد و آه کش
 .دهی کھ بھ آخر نرسایدن.ریپاشو عزا نگپاشو دختر _ 

 ی کردم بھ خاطر حال و روزنی و خودم را نفردمی و باز من تنھا ماندم و آه کشرفت
 ی دانستم نمی خودم مرگ را آرزو کردم و از خدا گلھ ھا کردم و نمیکھ داشتم و برا
 یآدم م بھترش را بھ ردیگی را میزی چای را ندھد یزی خواھد چی میدانستم خدا وقت

 و خبر تشی خواست خدا و مشنیو خبر نداشتم از ا دھد و ھنوز تجربھ اش نکرده بودم
 بھتر و عاشقتر از فواد ھم وجود دارد و دلش ھمان لحظھ ی دانستم کسینداشتم و نم

 من است و دل من ھم نادانستھ در گرو اوست و ھمان اوست ادی تپد و بھ ی من میبرا
 دارم بھ خودم اشتم ھم باور نداشتم و خبر نددیکھ واقعا دوستش دارم و خبر ندارم وشا

 در ی و ھوس بچگانھ است وعشقنی کنم فواد را دوست دارم و ھمھ اش تلقی منیتلق
 خواھم اما ید را م کردم فوای است و فکر منی کردم عشق ھمی و فکر مستیکار ن

 سبز و ی ھمان چشمھاری تصوشی خواستم واقعا بھ او فکر کنم بھ جایھر وقت م
 دانستم و ھنوز تجربھ نکرده بودم عشق یو نم شدیصاحبشان در خاطرم مجسم م

 وقت ھم آتشش سرد چی و ھردی را کھ قرار بود ھر لحظھ تنم از وجودش گر بگیقیحق
 ھم ادامھ ای آن دنی ھم تودیا ابد و تا روز مرگ و شاخاموش نشود و بماند ت. نشود و

 ...می زندگود قلبم تا ابد و بشینرود نرود و بماند تو. نرودنیداشتھ باشد و از ب
  دومبخش

 و رفتی نمرونی لحظھ از ذھنم بکی ذھنم بود و ی ھر لحظھ و ھمھ جا توالی نالی نالین
 فواد دارد با پسر خالھ اش دمی فھمنکھی و ھمشدی پر رنگتر مرشیھر روز ھم تصو

 ذھنم کامل جان گرفت و ماندگار شد و قرار شد تا ابد ی توالی نری کند تصوینامزد م
 رونشی خواستم بی دلم و نمی کھ خانھ کرده بود توبتھ دلم و الیبماند و خانھ کند تو

 نکھیخوشحال بودم خوشحال از ا. کنم و فراموشش کنمرونشی خواستم بی نمگرید.کنم
 زن فواد بشود و خوشحال بودم ستی بشود عروس حاج غفور و قرار نستی قرار نالین

 یبرود از غصھ   و جانم دررمی بود بمکی خبرش نزددنی کھ قبلش با شنی اتفاقنیاز ا
 راحت شد و فکر المی نامزد فواد دخترخالھ اش است خدمی فھمیاما وقت. از دست دادنش

 شودی زن فواد نمگری و او دالی بھ ندنی رسی براستی نی مانعستی نی مانعگریکردم د
 داد و چھ ی غم ناشناختھ آزارم مکی کرد و ی مینی دلم سنگی رویزی چکیاما باز 

 کند و آن حس ی معشوقش غصھ بخورد او حسش مشودی عاشق میقت دانستم آدم ویم
 . کردی داد و ناراحتم میآزارم م

 آب کھ آبش بر یبھ مدرسھ و کالس و بھ جو کھ برسم رفتمی فکر بودم و داشتم میتو
 ی شنھای کردم و روی نگاه می بود و نقره ادای بود و تھش پزتری تمشھیخالف ھم
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 و خودم را دمیشنی خرچ خرچشان را می داشتم و صدای آسفالت نشده قدم بر مابانیخ
  کردمی جمع مشتریھر لحظھ از سرما ب

 : گوشمی تودیچی پشی کردم کھ صدای فکر مالی و بھ نرفتمیم
 .ای دنبالم نگھیبرو گم شو د_ 

 و فواد را کھ دمی را دالی و بھ رو بھ رو نگاه کردم و دورتر نستادمی و مبھوت امات
 :گفت

 . باور کنالیبھ خدا دوستت دارم ن_ 
 روز آنھا را کی کھ یلی طوابانی ھمان خی تودی در جوابش او را ھل داد و دوالی ناما

 را جمع کرد شی ھمانجا ماند و پاھانی زمی بودم و فواد کھ افتاده بود رودهیبا ھم آنجا د
 آمد کھ تازه نامزد ادمی ی سوخت و وقتشی تکان خوردند و دلم براشی شانھ ھادمیو د

 چرا و با خشم نگاھش کردم ی سبز شده بود فکر کردم دلسوزالیکرده و باز سر راه ن
 بھ انتی کند خانتی خواست خیم. رفتمگریو راھم را عوض کردم و از سمت د

 خواھد و بھ او فکر ی کھ با کارش ثابت کرده بود او را نمییالی نالینامزدش و بھ ن
 کھ غصھ الی نفھمم نز کند و باینی تھ دلم سنگیزی چکی باعث شد باز نی کند و ھمینم

و بعد ھم  و تا برسم بھ مدرسھ و دفتر دمی و آه کشردی گی من ھم غصھ ام مشودیدار م
 ی و زنده شدم و وقتدنشی داقی مدرسھ بود مردم از اشتاطیبروم بھ کارگاه کھ تھ ح

 با چشم دنبالش گشتم و شانیرفتم و وارد کارگاه شدم و بچھ ھا نشستند سر جاھا
 کردم کھ نشستھ بود و کز کرده بود و انگار نھ انگار سر شیدای پوشھ گکیباالخره 

 : گفتمنی آرام و سنگیلی غمزده اش و خدلم گرفت از حالت.کالس بود
 گذشتھ تونو بھتون بدم ی امتحان ھقتھ ی خوام برگھ ھای مابیقبل از حضور و غ_ 

 شتری باتونی از بعضیول. کارتون خوب بودهنیآفر.نی دونم منتظرشون ھستیکھ م
 .رفتیانتظار م

 نبود و حواسش بھ ای دننی ای را متوجھ خودم کنم اما انگار او توالی را گفتم کھ ننیا
 نگاه دشی سفی بھ برگھ دی کھ رسالیبرگھ ھا را دادم بھ بچھ ھا و نوبت بھ ن.کالس نبود

 کھ آتشم نشی غمگاهی سیکردم و بھ او کھ حاال سرش را آورده بود باال و با چشمھا
 .شی کتاب گذاشتم روکی و زی می را گذاشتم رورگھب. مرا نگاه کردزدندیم

 م؟ی کنکاریامروز قرار بود چ!خب بچھ ھا_ 
 : دادندی ھا ھر کدام جواببچھ
 .می کنی کار می امروزو فقط طراحنیاستاد گفت_ 
 .مینی رو ببی کارگاه عکاسمیاستاد قرار بود بر_ 
 ...ھینھ استاد امروز فقط طراح_ 

 : از بچھ ھا ھم مزه پراندیکی
 م؟ی رو نگاه کنگھی ھمدمینیاستاد بش_ 
 : نگاه کردم و گفتمالی نبھ
 !یخانوم داوود_ 
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 : و گفتمدمی داھشی سی چشمھای را باال آورد و تعجب را توسرش
 .  بگنیخانوم داوود_ 
 : خودش آمد و گفتبھ
 !ھا_ 

 آرام چند تا از بچھ ھا پشت سر ھا گفتنش بلند شد کھ خودکارم را ی خنده یصدا
 :دمی و پرسزی می رودمیکوب
 م؟ی کنکاریھ و امروز چ ھفتنیقرار بود ا_ 

 کالس سر و ی است و باز بچھ ھاگری دی جاکی حواسش کامال دمی نزد و فھمحرف
 : نگاه کردمالی بھ ننکی عیاز باال.  دادندیصدا راه انداختنند و ھر کدامشان جواب

 .رونی بدی برنی تونی مستیاگھ حالتون خوب ن!یخانوم داوود_ 
 : گفتمھیرو بھ بق. نگفتچی و ھنیی شد و سرش را انداخت پاھول

 .امی تا من بنینی درختا بشری زاطی حی تونی ببرنی بردارلتونویھمھ تون وسا_ 
 کرد ی را جمع ملشی کھ داشت وساالی و ماند نرونی رفتند بیکی یکی بلند شدند و ھمھ

 : زدمشیبرود کھ صدا
 !یخانوم داوود_ 

 :نخورده برداشتم و رفتم طرفش بود و دست دی را کھ سفشی امتحانیبرگھ . کردنگاھم
 تک تک ھیی جلوی اون صندلی رونی بشریبگ.رمی خوام دوباره ازت امتحان بگیم_ 

 . جواب نذاری دونھ شونو ھم بھی.سواال رو جواب بده
 . را گرفت و ساکت نگاه کردبرگھ
 :گفتم
 ی کنی دارم کھ تقلب نمنانیھر چند بھت اطم. دستت نباشھریکتاب و جزوه ھم ز_ 
 . گردمی بر مگھی ساعت دھی جواب بده نیبش. باشھادتی گفتم کھ یول

 شده ی درختکاری محوطھ ی کالس و تورونی و بھ بچھ ھا کھ برونی و رفتم بگفتم
 ساعت بعد کی یوقت.  مینشستھ بودند ملحق شدم و ھمانجا کالس را برگزار کرد

 چانھ ریدستش را گذاشتھ ز نشستھ و دمی ددمیکنار در کھ رس. کارگاهیبرگشتم رفتم تو
 شی کرده و باز دلم براوشنتر کند و نور آفتاب صورتش را ریاش و فکر م

 اهی ساهی بار برگھ اش سنیا. نگاھش کردم و باالخره رفتم طرفشی و کمستادمیا.دیتپ
 ھمان یبا انگشت رو. سوالش را جواب نداده بودکیشده بود از بس نوشتھ بود و فقط 

 :دمیسوال زدم و پرس
 ؟ی جواب بدی خواینم_ 
 : جواب دادی نامطمئنی صدابا

 .ستمیبلدش ن_ 
 :گفتم
 .ی کردکاری چنمیبدش بھ من بب. خبلھیخ_ 

 :دی را داد دستم و خواست بلند شود برود و پرسبرگھ
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  تونم برم؟یم_ 
 : و جواب دادمزمی پشت منشستم

 .نھ_ 
 ی منشی سبک و سنگی بپرسم و ھی خواستم سوالیم. امتحانش شدمحی مشغول تصحو

 را داشتم و باالخره دنشی کھ قصد پرسی سوالنی از ادمی کشیکردم و خجالت م
 :دمی پرسدی برگھ اش بودم با تردحیھمانطور کھ مشغول تصح

 سختھ؟_ 
 :دی پرسمتعجب

 ! استاد؟یچ_ 
 پر اهی سی برگھ بلند کردم و چشم دوختم بھ آن دو تا چشم مخملی از روی را کمسرم

 :از سوال و تعجب و گفتم
 .تیباور واقع_ 

 یزیچ. برگھ خواندم ی را توی و سوالنیی نزد و من ھم سرم را انداختم پاحرف
  یلی و خدمینفھم

 : کھ بشنود گفتمی اما طورآھستھ
 فکر کردن بھش بھ درست ی و بھ جای کن فراموشش کنیسع.اون حاال نامزد داره_ 

 .یتوجھ کن
 :  کردم و بھ طرفش گرفتمحی تندتر تصح و برگھ اش راگفتم
 ازت توقع نی از اشتریب.ی تالش کنشتری کن بیسع. شدم بھتدواری کم امھی.شونزده_ 

 .شتری بیلیخ.دارم
 : و گفتستادی شد و برگھ اش را گرفت و خواست برود کھ ابلند
 . سختھیلیخ.سختھ استاد_ 

 : استگری دیکیواد با  فی دستم ماند و فکر کردم منظورش نامزدی توخودکارم
 !؟یچ_ 

  و ھفتمستی بفصل
 

 )١(بخش
 خواھند ی ندارند و می جورواجور کھ انگار تمامی شلوغ است و پر از فکرھاذھنش

صبح با سر درد . نروندرونی سرش جا خوش کنند و بیتا ابد ھمراھش باشند و تو
 خانم رهی و منریباز ام.  بخوردیزی خواست چی نمنکھی شده و با اداری بیدیشد

 کشد و چھ ی دانستند کھ او چھ می مھمجبورش کردند حداقل دو لقمھ بخورد اما آنھا چ
 قوز شی خواست امتحان بدھد سردردش شده بود برای سرش دارد و حاال کھ میتو

 جور کردن خرج عمل ی برای آن کھ بھ آن فکر کند باز دنبال راه حلیباال قوز و ب
 بھ شتری و اعصابش بشییقول جدا. افتد ی مری بھ ام قولشادی ی گردد و ھیشوھرش م

 جمع کند و ی ھر چھ زودتر پولدیبا. گرددی ذھنش دنبال راه حل می و توزدیریھم م
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 کند و ھر ی گفتھ و ھر چھ زودتر کاری کھ دکتر عزتیمارستانی را ببرد ھمان بریام
 و ردی از مھ لقا کمک بگدی بادیشا.  کندی کند و فکر می نمدای پی کند راھیچھ فکر م

 نی جز ایگریاما راه د.شودی خودش چندشش مر و از فکداری برود شرکت پددی بادیشا
 بھ یی کھ بھ تنھای سراغش و بار غمدی آی باز می و کالفگیندارد و احساس خستگ

 بزرگ دانشگاه تا سالن اطیاز ح.  کشد ی دھد و آه می کشد عذابش میدوش م
 یکی در ی جلوستدی ای کھ منی و ھمرودی محوطھ است راه م ھمانیامتحانات کھ تو

 :دی گوی ھا مھاز بچ
 . شھی برگزار مگھی ربع دھیامتحان _ 
 :دی گوی در جوابش فقط مالی نو

  دونمیم_ 
 فی از بچھ ھا تعری جمعی را برای افتد بھ مھ لقا کھ با آب و تاب حرفی چشمش مو
 کند ی و حرفش را تمام مزندی لبخند مشی بھ روشودی مالی کند و او ھم کھ متوجھ نیم

 :دی آیو بھ سمتش م
 .سالم_ 

 سراغ حساب کتاب ھر چھ پول رودی دھد و باز می جوابش را فقط با تکان سر مالین
 : پرسدیمھ لقا م. آوردی کم است و کم مندیبیدارد و پس انداز کرده و باز م

 .یدی ھم دمغ نشون میلی؟خی تو فکرنقدری اھ؟چرایچ_ 
 :  دھدی خورد و جواب می را مآھش

 .یچیھ_ 
 را کھ کم کم پس انداز کرده یی اش را کھ ھنوز نگھش داشتھ و پولھاھیزی باز پول جھو

 ی گوش او مریمھ لقا ز.  تا مطمئن شود زندی جمع مشیرا با پول فروش چند تکھ طال
 :دیگو
  شده؟یفکر کن چ_ 

 : پرسدی و مزندی باز جمع مالین
  شده؟یچ_ 
 :دی گوی لقا ذوق زده ممھ
 ... ازمداری پدیآقا_ 

 آن ی چشمھای را توی آورد و برق خوشحالی سرش را باال مالین. کندی ممکث
 :ندی بیدخترک نوزده سالھ م

 . کردیازم خواستگار_ 
 ی حوزه نی از مسئولیکی کھ نی و ھمزندی کند و بعد پوزخند می فقط نگاه مالین

 :دی گوی میامتحان
 . امتحانی داخل برانییخانوما بفرما_ 
 :دی گوی سمت سالن و مرودیم

 . کفشش ھستی تویگی رھی اروی نیا...در باغ سبز نشون دادنھ _ 
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 خواھد کارت ورود بھ جلسھ اش را نشان بدھد کھ مھ لقا خودش را ی و مرودی مو
 :دیگوی مرودی کھ از او انتظار نمی بھ او و با لحن بچگانھ ارساندیم
  شده؟تی حاال تو چرا حسودھ؟یچ _

 دی تو بایآخھ من بھ چ:"دی گوی دلش می کند و توی مخکوبی مھ لقا او را میصدا
 " بشھ؟میحسود

 : داردی مھ لقا دست بر نماما
 کھ ستی نوونھیمثل شوھر تو د...تازه.ھم خوشگلم ھم سالم.خب چشمش منو گرفتھ_ 

 ... دخترھیبره 
 ی دخترھا سرش را می ھی کنجکاو بقی نگاھھاری کند و زی دستش را مشت مالین

 ی کھ غصھ ی مھ لقا گوش ندھد اما فشاری کند بھ حرفھای کی و سعنییاندازد پا
 اعصابش را گری مھ لقا از طرف دی طرف و حرفھاکی آورد ی مشینداشتن پول رو

 : بھ ھمزندیریم
 نکھیا.رسھی میزی چھی بھ  داره وی شانسیھر ک.ی قبول کنتوی واقعدی بازمیخب عز_ 

 ...  وستی خوشگل نگھیشوھر تو د
 قھی بھ دختر و رساندی گردد سمت او و خودش را می آورد و بر می طاقت نمگری دالین

 :واری چسباندش بھ دی و مردی گیاش را م
 ؟ی گفتی در مورد شوھر من چ؟توی کردیتو چھ غلط..تو_ 
 : کندی کند و من و من می نگاھش مدهی زده و ترسرتی لقا حمھ
 ... نگفتمیزیچ...من..م...من_ 

 : کشدی داد مالین
 .خفھ شو_ 
 بچھ ھا ی ھی مسئول آموزش و بقی دھانش کھ خانم چراغی خواھد بزند توی مو

 :زندی اما او داد مرندیگی را مشیجلو
 ... توی منو مسخره کنی زندگیتو حق ندار...تو _ 

 :دی گوی تند می چراغخانم
 ؟یزنیچرا داد م! یساکت چھ خبره؟خانوم داوود_ 

 و دم نزدن و سکوت دنی ندارد و تاب شنستادنی تاب اگرید.شودی ساکت مالین
 ی گذارد جلوی ترکد و دست سالمش را می و بغضش مندی نشیم.ندی نشیم.کردن

 کند ی مھیگر. طاقت نداردگری کند اما دھی آن ھمھ چشم گری خواھد جلوینم.صورتش
 : انگار مخاطبش مھ لقاستو زندی حرف مظی کھ با غشنودی را می خانم چراغیاو صد

 ؟ی بھش گفتیچ_ 
 : دھدی مھ لقا را کھ جواب می صداو

 ...نی کردم ھمی نگفتم فقط شوخیچیمن ھ_ 
 : نچ نچ کردن بچھ ھا رای و صداشنودی را می خانم چراغی باز صداو

 .ادی کم حالت جا بھی نی بشنجای اایپاشو ب...پاشو دخترم..پاشو_ 
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 شودی خبر دارد و از خودش متنفر مشی کم و بتشی از وضعی داند خانم چراغی مالین
 زی پر ترحمشان و از ھمھ چی و نگاه ھاشیھایو از مھ لقا کھ زخم زده و از دور و بر

 کند کھ ی متی دلش از خدا گلھ و شکای و باز توردیگیدلش م.  شودیمتنفر م
 و حرف ندی ببی ھمھ درد بکشد و سختنی ادی است و چرا او باینطوریچرا ا...چرا

 ینظاره گر درد و سخت.بشنود و او کھ آن باالست بھ دادش نرسد؟و فقط نظاره گر باشد
.  کشد ی مغی دلش جی دھند ندھد و توی را کھ آزارش مشیو رنجش و جواب بنده ھا

 بھ ا کند کھ ساکت و خلوت باشد و بتنواند دادش ری را میی جای و دلش ھوازندیداد م
 .آسمان برساند

 )٢(بخش
 ی خوابی کھ بعد از چند شب بدی و بگودی و از امتحانش بگودیای کھ بالستی نمنتظر

صبح زود . نھای چھ شده و اصال امتحانش را خوب داده جھی و درس خواندن نتدنیکش
 شی بود کھ انرژبی عجشیادن و برا امتحان دی کرده بود دانشگاه برایاو را راھ

 اگر دیشا.  فکر بود ی توی خورد و ھی مکم  خستھ بود وی رفتھ و ھلی بود تحلیمدت
از پنجره . خوردیآن روز صبح ھم او و مادرش نبودند آن دو لقمھ صبحانھ را ھم نم

 ی کند و ھی کار را تکرار منی و چند بار اندی نشی کند و دوباره می را نگاه مرونیب
 :دی گوی لب مری زدی آی در کھ می و باالخره صدازندیدلش شور م

 .اومد_ 
 افسرده ی کند کھ خستھ و با چھره ای و از پشت پنجره آمدنش را تماشا مشودی بلند مو

 افتد و بھ تب و تاب کھ چھ شده ی و بھ آشوب مزدیری دلش مریام.  گذردی ماطیاز ح
 :دی آی مرونی از اتاق بیوتند
 !الین_ 
 کھ سالم و از یعنی دھد ی تکان می کند و سری نگاھش می زن جوان فقط کماما

 زده رتی حشتری را بری بندد و امی اتاق و در را ھم می تورودی و مشودیکنارش رد م
 ی را کھ روالی کند و نی در را باز مرودی مدی آی کھ بھ خودش منی ھمیول. کند یم

 دارد کھ چھ ی خورد و ھول برش می مکان لرزد و تی مشتری دلش بندیبیتخت دمر م
 : شانھ اشی گذارد روی سراغش و دستش را مرودی میشده و تند

 ! جانالین!الین_ 
 شیالی پرسد چھ شده چھ شده کھ نی و از خودش مشودی نمبشی نصھی جز گری جواباما

 :زندی مشی برگشتھ خانھ و باز صداینطوریا
 ! شده؟ی چالین!الین_ 
 : پرسدی بار منی و اھی و گرھیفقط گر. شنودیاب نم جواما
 ؟یامتحانتو بد داد_ 
 :شودی و سکوت جوابش است و نگران مچی ھباز
 .شمی موونھی شده و خالصم کن دارم دی تو رو خدا بگو چیکشی منو می دارالین_ 

 :زندی تند دست او را پس مالی دھد و ناگھان نی متکانش
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 .راحتم بذار. مزاحم نشوریبرو ام_ 
 ی ماند و قلبش از حرکت می لحظھ مکی. زندی ماند و خشکش می ھوا می تودستش

راحتم ...کھ گفتھ بود مزاحم نشو...الی دوزد بھ نی و فقط نگاه ناباورش را مستدیا
 یعنی... یعنی... بھ او گفتھ بود مزاحم و دستش را پس زده بودشیالین...بھ او...بذار

 قلبش ی تویدرد. کندیحس م... کندیر حس می وقتش شده بود؟امیعنیت؟امکان داش
 و دهی وقتش رسدی کند شای و فکر مشودی کھ فشرده مشی گلوی کند و تویحس م

 کھ مزاحم ھمسرش نباشد و او رودیم...رونی برودی و مشودی نمانده و آرام بلند میزیچ
.   دھدی و آزارش مشودیتکرار م... شودی ذھنش تکرا می توالی نیراحت باشد و صدا

 کند و ی مینی سنگشی رویزی قلبش کھ چی گذارد روی ھال و دستش را می تورودیم
 و آسمان معلق نی زمی کند انگار توی بندد و حس میچشم م... نفسش را بند آورده

 جز یزی چالی نی او براگری و حاال درسدی دارد وقتش مگری ددی کند شایاست و فکر م
 دلش ی را بھ او توالی نی عالقھ ی کم جام دارد کدی حس شانی و استی مزاحم نکی
 . سراغشدی آی بودن ناگھان میادی و حس سر بار بودن و زردیگیم

  و ھشتمستی بفصل
 )١(بخش
 فواد ی فراموشم شد و حرفھازی و کم کم ھمھ چدی گذشت و گذشت و چرخزمان

 ی را مشی و ادعازدی را کھ حرفش را میفراموشم شد و فراموشم شد آن دوست داشتن
 کنم ی شب و روز درس بخوانم و نقاشنکھی شد و کارم شد امیحواسم جمع درسھا. کرد 

 کرد و باز شده بود ھمان استاد ی مقمیشو تشتری بدی دیو استاد رسام ھم کھ تالشم را م
 نیاد از اباز توجھش جلب من شده بود و من ش.  کھ قبال بود یمھربان و دوست داشتن
 را می باشم و غصھ ھانی کردم تا بھتری تالش مشتری و بشتریھمھ توجھ و محبت ب

 ی و تحمل کارھاشانی و تحمل نگاھھاگرانی دی حرفھادنی شنیغصھ .فراموش کنم
 بار با کیفقط ... بارکی ی گذاشت حتی نمی کرد وقتی مشتری کھ غصھ ام را بسامح

 سبز کھ ھمھ جا یخواھرم تنھا باشم و دلم فقط خوش بود خوش بود بھ بودن آن چشمھا
 خبر از ی کھ من بی بود چھ دورانیچھ دوران. حواسشان بھ من بود و مراقبم بودند 

 ی دواند توی مشھی گرفت و ری مشھی رطورنی خودم کھ داشت ھمیعشق او و عالقھ 
نوجوان . رساندمی را بھ شب و شب را بھ صبح م کرد روزیتمام وجودم و رشد م

 و فقط بھ خاطر میھای توجھ بھ حسادت ھمکالسی خواستم و توجھ و بیبودم و محبت م
 ھمان سال شدم شاگرد سوم کالس و. باشم و شدمنی کردم کھ بھتریاو تمام تالشم را م

خانواده .  معجزه بود کی جزو متوسطھا بود خودش شھی کھ ھمییالین...الی نی برانیا
انگار انتظار داشتند .  فواد افتاده بود متعجب بودندی کھ بعد از نامزدی اتفاقنیام از ا

اما نشدم و نشکستم و .  و افسردهری آدم گوشھ گکی دل بھ درس ندھم و بشوم گرید
 مدرسھ ی طراحی مسابقھ ی استاد رسام توی خاطر کمکھابھ  وستادمیسر پا ا.ستادمیا
 و دی سال دوم و سوم اول شدم و زمان باز ھم گذشت و چرخی بچھ ھایھمھ  نیب

 و نمی بار توانستم او را ببکی آمد و فقط ای شھال کھ پسر بود بھ دنی و بچھ دیچرخ
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 و رفتند و آمدند  و گذشت و روزھا پشت سر ھمدی رسشیباالخره ھم تابستان با گرما
د شد و عاقبت فواد ھم داماد شد و حورا شد  بلنزیی پای و بودیتابستان ھم بھ آخرش رس

 داماد بودن و نی من ای داشت براتی داشت؟چھ اھمتی چھ اھمگریاما د.عروسش 
ھر چھ حورا خجالت زده . نرفتمشانیبھ عروس.  داشت؟نرفتمتیعروس شدن؟چھ اھم

 و مادر خواست نرفتم و در عوض ھمراه عماد و بھ گفت اصرار کرد و ھر چھ شھال
 حاج عمو جمع ی فواد کھ ھمھ خانھ یھمان روز عروس. کوهمی رفتیی پدر دو تادییتا

 . شب قرار بود بخورند و بزنند و بخوانندی ھامھیبودند و تا ن
 من ھم بھتر است و ی برای طورنی دانست ایم.  کوه و پدر اجازه دادمی رفتیی دو تاما

 ی خبر نکرد و چھ خوش منی را بھ خاطر راحتکشی نزدی کدام از دوستھاچیعماد ھ
 و مییای بی با ھم دو نفری گاھمیقرار گذاشت. مانیگذشت آن کوه رفتن و خاطره شد برا

 ما ی روزکی ھم گری نفر دکی کھ قرار بود ریتقد  از چرخش زمانھ ومی خبر بودیب
 . کند و جمع دو نفره مان بشود سھ نفریرا ھمراھ

 و دی کشی داد و آمدنش را بھ رخ می داشت جوالن مزیی تابستان بود و پایآخرھا
شده .  نی زمی بودند روختھی و ری و رنگیبرگھا زرد شده بودندو قرمز و نارنج

 دیچیپی کھ مشی کرد و از صدای خش صدا میگذاشتی پا مشی روی کھ وقتیبودند فرش
 و می برگ درست کردی کپھ یکل.  می بردی باشد لذت میقی گوش و انگار موسیتو
 . خانھمی و غروب کھ شد برگشتمیدی و خندمیرد کحی تفریکل

 . گوشھ و زود خوابمان گرفتکی می کھ ھر کدام افتادمی اما آنقدر خستھ بودمیبرگشت
از آن ھمھ راه . کرد ی شدم تمام تنم از کوه رفتن روز قبل درد مداری ھم کھ بصبح

 نشستم و می جایتو. کرد و کوفتھ بودیتنم درد م. رفتننیی و باال و پادنیرفتن و دو
 کھ یآن ھم چھ درد.خودم را کش و قوس دادم و بلند شدم اما با ھزار زحمت و درد

 ی و جلورونی طور بود بلند شدم و از اتاق آمدم بر و ھدیچی پی ممی پاھا و دستھایتو
 و متوجھ من نبود کھ زدیداشت حرف م.دمی مادر را شنی کھ صداستادمیآشپزخانھ ا

 :شپزخانھ آی بودم جلوستادهیا
 .دهی رو دالی گفت پسره خودش نی دونم وهللا میچھ م_ 
 کرد طبق عادت ی پدر را کھ او ھم حواسش بھ من نبود و بھ استکانش نگاه می صداو

 :  بھ استکانششدی مرهی خشدی میمعمولش کھ ھر وقت از ازدواج حرف
 . درسشو بخونھدیبا. ھنوز بچھ ستالیبگو ن_ 

 :دی دست از خوردن کشمادر
 .ردشیگی نمی دستش ناقصھ کسھی دختره گنیگن؟می میمردم چ_ 
 کھوی و دھانش را بست و دی حرفش را بزند اما مرا دی سر بلند کرد کھ انگار باقو

 :ھول شده و دستپاچھ گفت
 !؟یینجای مادر تو االی نی وایا_ 

 پدر دمی شدم بھ مادر و درهی نزدم و انگار برق گرفتھ باشدم ھمانطور ماندم و خحرف
 مادر گفتھ نکھی بودم فکر کردم و بھ ادهیبھ اسم خودم کھ شن.  دیسر برگرداند و مرا د
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 توانست ی میمنظورش چھ کس. و رو شده بودری بود و زختھیبود پسره و دلم ر
 حرف یمادر از چھ کس! بود ؟ستھ بود و خوادهی مرا دیچھ کس!باشد؟

 !فت کھ بود؟کھ بود؟ گیآن پسره کھ مادر م...پسره...پسره...زدیم
 !چرا ماتت برده دختر؟! مادرالین!الین_ 

 و می در کنار رفتم و رفتم کھ دست و صورتم را بشوی و از جلونیی را انداختم پاسرم
 خواستم ی خواستم نمی نمنکھیفکر ا.  پدر ی مادر و حرفھای فکر حرفھایرفتم تو

 ری و اسگری دی شھالکی خواستم بشوم ینم... خواستمی آن سن نمیتو... شوھر کنم
 گری دی و فقط خودش را مھم بداند و نھ کسناسد بشوم کھ مرا نفھمد و نداند و نشیمرد

دلم ھمانجور . آشپزخانھ و سالم کردمی درھم و برھم برگشتم توی فکرھانیبا ھم. را
 . بودمدهی کھ شنیزی از چدمی ترسی و نگران بودم و مدی تپیم

 : گفتدی کھ مرا دنی کرد و ھمی منیری را ششی داشت چاعماد
 ... شددای ما ھم خواستگار پی آبجنیپس باالخره واسھ ا_ 
 : اما پدر با اخم نگاھش کرد و گفتدی و دندان نما خنددی خندو

 !عماد_ 
 دامنم ی انداختم و با گوشھ ری بھ من نگاه کرد کھ گر گرفتم از نگاھش و سر بھ زو

 .  کردمیباز
 : گفتمادر

اگھ خشک شده بود . نھای بند رخت خشک شده ی بابات روراھنی پنیبدو برو بب!الین_ 
 . داخلارشیب

 توپ و تشر مادر خطاب بھ عماد ی نزدم و رفتم اما ھنوز تا دم در نرفتھ صداحرف
 :بلند شد

 ؟یری اون زبونتو بگی جلوقھی دو دقی تونیتو نم_ 
 :دمی عماد را شنی ھال و صدای تورفتم

  نھ؟ای بدونھ دی گفتم؟خب خودشم بایمگھ چ_ 
 چھ آمده ام و ماندم چکار کنم ی رفت براادمی اما اطی حی صبر نکردم و رفتم توگرید

 آمد ادمی پدر و راھنی دور و بر خودم را نگاه کردم و عاقبت ھم چشمم افتاد بھ پیو ھ
رفتم .رش داشتم  رنگ را کھ خشک بود لمس کردم و بی آبراھنی چھ آمده ام و پیبرا

فکر کردم بھتر است . کند ی را مرتب مشی ھال و موھای توستادهی پدر ادمیداخل و د
 کی خواھم بشوم ی خواھم حاال حاالھا شوھر کنم و نمی نممیبگو... میبھتر است بگو

 . ناخواستھ شوم و بشوم خواھر بزرگترمی زندگکی و گرفتار ری و اسگری دیشھال
 : را گرفتم سمتش و گفتمراھنیپ

 !آقاجون_ 
پدر .دمی و لب گزنییسرم را انداختم پا.  کرد و حس کردم نگاھش گرما داردنگاھم

 : گرم گفتیلیخ... را گرفت و گرم راھنشیپ
 .دستت درد نکنھ دخترم_ 
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 : از او فاصلھ گرفتم اما برگشتم و آرام گفتمیکم. شد دنشی مشغول پوشو
 !آقاجون_ 

 : بست گفتی کھ م راشی ھادکمھ
 ھوم؟_ 

 :گفتم
 ...حاال...حاال ... خوامینم...من حاال...من...آقاجون_ 
 : کھ گفتمی خواھم بگوی چھ مدی و انگار خودش فھمدمی گزلب
 . تو زودهینترس باباجون ھنوز برا_ 

 نزد و ی حرفگری جملھ اش آرامم کرد و دکی جملھ را گفت و با ھمان کی ھمان
 آشپزخانھ کھ عماد آنجا بود ی راحت شد و رفتم توالمیخ. راحت شدالمیخ. نگفت یزیچ

 نگاه عماد را تحمل ینی بار سنگنی نشستم کنار سفره و اریسر بھ ز.و مادر و نشستم
 رونی کھ نشد و مادر کھ برمی دستم را بگرزش لیخواستم جلو. کردم و نگاه مادر را 

 : عماد سر بلند کردمیرفت با صدا
 ؟یشناسی مگمیخواستگاره رو م... پسرهنیتو ا!الین_ 
 !از کجا؟! شناختمشی دانستم و می مدیآخر من از کجا با!  من ؟د؟ازی پرسی من ماز

 : دادمجواب
 .نچ_ 
 : را حس کردم و او گفتمی گونھ ھای روی باز داغو

 .شناسھی و مدهی اون تو رو دیول_ 
.  شد ی جورکید و نفسم  دستم مانی را کھ برداشتھ بودم توی نزدم و تکھ نانحرف

 : و عماد گفتمی و ندانستم آن موقع چکار کنم و چھ بگودیدستم باز لرز
 ھست کھ مخالفت ی اگھی دزی چھی گمی من میول.ی ھنوز بچھ اگھیم.آقاجون مخالفھ_ 
مادرجون ھم . نگفتینجوریواسھ خاطر شھال ا.ادی کنھ حاال واسھ ت خواستگار بیم

 .زنھی نمی حرف اون حرفیتابع آقاجونھ و رو
 نی و از خجالت بود اشتری نگفتم و سکوت کردم و دستم عرق کرد و تنم بیزی ھم چباز

 :  ادامھ دادشیباز ھم برادرم بھ حرفھا. عرق کردن 
 . نباشھ موافقت خودتم شرطھ ھای ھر چان؟آخھی بیال؟موافقی نیتو خودت چ_ 

 عماد راحت ی از دست حرفھانکھی ای دستم بود و باالخره ھم برای تکھ نان توھنوز
 : گفتمی تنددیای خواستگار بمی است برای خواست نشان دھد راضیشوم کھ م

 .نھ_ 
 کی مزاحم خلوتم نشود وی کھ کسییرای اتاق پذی زدم و رفتم تورونی از آشپزخانھ بو

انگار کھ ...دمی ترسی از اسم خواستگار ھم میچرا حت... دانستم چراینم.گوشھ نشستم
 و انگار کھ دمی ترسی باشد و انگار کھ قرار بود مرا بخورد کھ میعیموجود ماوراء طب

 بار و دوبار آمدنش مرا ببرد و بشوم عروسش و بروم کی قرار بود با آمدنش با ھمان
 .خانھ اش
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 را بغل کردم و فکر کردم بھ آن خواستگار ناشناس و می و زانوھاییرای پذی تونشستم
 ی چھ وقتی چھ؟برای و اصال برادهی و پسنددهی مرا دی چھ کسیعنی دمیدم پرساز خو

 مثل من و بھ خودم گفتم ی دختری خواستگاردیای خواست بی چھ میبرا... دستمکی
 ...مثل فواد...ت ھم دوست داشتنش مثل فواد اسنیحتما ا

 و ستی نی راضدخترمان ھم.  ھنوز بچھ است الی و نمی دھیما دختر نم... بودند نھگفتھ
 می بروردی کرده بودم خانم شفق را واسطھ کند اجازه بگیمادر را راض. حرفھانیاز ا

 ی گفتند نھ و حتیول. آورند ی حرفش نھ نمی رومی داشتنانی و اطمیخواستگار
 .ی خواستگاردیای خواھد بی می بدانند چھ کسی حرفش را بشنوند و حتگرینخواستند د

او دستش را .  جواب رد داده اند فقط بھ مادرم نگاه کردم و حرف نزدم دمی شنیوقت
 : اشاره کردگرشی شانھ ام و با دست دیگذاشت رو

 یھمھ چ...غصھ نخور...یول...گفتم صبر کن...ھنوز زوده...گفتم...کھ...من_ 
 .شھیم...درست
اگر ...می قسمت ھم شوالی دلم گفتم اگر قرار نباشد من و نی زدم و توی لبخندیزورک

 دیو کالفھ مادرم را نگاه کردم کھ با آن چادر گلدار سف...اگر... خدا نخواست و اگر
 شانھ ام و ی و دستش را باز گذاشت رومی بود جلوستادهی ااطی حیخوش عطرش تو

 :دیپرس
 ؟ی شددینا ام...یزود...نیبھ ھم...مادر... شد؟یچ_ 

 :گفتم
 ... نشدمدینا ام...نھ_ 
 : لبخند گفتبا

ھم ...لشونیدل...بچھ ست...ھنوز...الین... گنیدرست م...اونا.پس ناراحت نباش_ 
 .یصبر کن...دیبا.نھیھم...فقط...

 خواستم و حاال کھ ی صبر کنم و خودم ھم مدی گفت بایمادر ھم م... صبر صبرصبر
تا ...نمکی دلم گفتم صبر می ماندم و توی کردم و منتظر می صبر مدیبا.  خواستم یم

 ...ھر وقت کھ بشود
  و نھمستی بفصل
 )١(بخش

 نرفتھ و ھنوز رونی ھفتھ از امتحاناتش گذشتھ است و ھنوز فکر کار از سرش بکی
کالفھ شده و .  مداوم خستھ اش کرده ی فکر کردنھانیدل نگران شوھرش است و ا

 کم حرف شده و ی دھد کھ تازگی آزارش مری امیری و گوشھ گی سردنھای از اشتریب
 دھد و ی را آزار مالی ھم ننیھم. د گذرانی مشیھای وقتش را با نقاششتریساکت و ب

 ری کھ چرا امدهی نرسی اجھی مورد فکر کرده بھ نتنی کند و ھر چھ ھم در ای متشیاذ
 کھ شنودی پرسد چھ شده فقط جواب می ھمھ با او سرد شده و چرا ھر چقدر از او منیا

 رهی از منیحت. شودی نمدشی عایزی کوتاه چی جوابھانیم و جز ا و خوبستی نیزیچ
 نی داند چھ شده و ھمی کند و نمی می اطالعی پرسد او ھم اظھار بیخانم ھم کھ م
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 فقط جی و گرسدی نمی اجھی کند بھ نتی فکرش را مشغول کرده و ھر چھ فکر مشتریب
 .  نخوردنی راه رفتن زمنی کند کھ حی را نگاه مشیجلو
 !الین_ 
اما توجھ . شناسدی و صدا را مستی کی داند صدای و او مزندی مشی با بغض صدایکس
 خواھد ھر چھ ی کند و می مینی دستش سنگی توشیتابلو.رودی کند و راھش را مینم

 اما مھ لقا دست بردار رودی استاد بدھد و برگردد خانھ و راھش را ملیزودتر تحو
 :ستین

 !الین!الین_ 
 . رساندی خودش را بھ او مشیکالس و ھمستدی ایم
 : پرسدی مظی با غالین

 ؟ی دارکاریھ؟چیچ_ 
 : پرسدی لرزان می لقا با صدامھ
 ؟یھنوزم ازم دلخور_ 

 :ردی گی را مشیاما مھ لقا جلو. رودی دھد و می کند و جوابش را نمی اخم مالین
 .سایتو رو خدا وا!الین_ 

 :دی گوی می جوان عصبانزن
 .برو کنار حوصلھ تو ندارم_ 
 : نالدی لقا ممھ
 !الین_ 
 مھ لقا را ی پاھای سمت ساختمان دانشگاه و صدارودی و مزندی او را پس مالی ناما
 : ھق ھقش رای و صداشنودیم

 .آھت دامنمو گرفت.الیبدبخت شدم ن.تو رو خدا کمکم کن_ 
 او ی ھی کند از گری مرتی گوشش و حی توچدی پی دختر می ھی گری و صداستدی ایم

 از ی بند نبود و ھشی پاھای روی شاد بود و از خوشحالشیکھ تا چند روز پ
 دهی مھ لقا رنگش پرنطوری فھمد چھ شده کھ ای گفت و نمی مداری کردن پدیخواستگار

 ھمھ از دستش نی بزند و با ادس تواند حی تواند میاما م.  ھمھ عوض شدهنیو ا
 یصدا.  شی چشمھای توندازدیھد نگاھش کند و چشم ب خوای است و دلش نمیعصبان

 : کندی باز اخم مدی آی کردن مھ لقا کھ منی فنیف
 . بدبختم کردداریپد...داریپد...الین_ 
 کی دلش ی کند دلش خنک شده و توی لحظھ حس مکی چھ گفتھ و شنودیم.شنودیم

 : پرسدی گردد و سرد و خشک می اما بر مدی گویحقت بود م
  کرده؟کاریمگھ چ_ 
 خواند و باز سوالش را تکرار ی تا تھش را مالی و ننیی اندازد پای لقا سرش را ممھ
 ی کند کھ حرف بزند و آھستھ و خفھ میباالخره دختر جوان زبان باز م.  کند یم

 :دیگو
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 ...بھم...بھم...اون کثافت...اون_ 
 الی بار ننیا . کند ی و ھق ھق مردیگی و لبش را گاز مشودی مھ لقا سرخ مصورت
 : پرسدیآھستھ م

  کرد؟یباھات کار_ 
 :دی گوی مالی دھد و آھستھ تر از نی کنان سرش را تکان مھی لقا گرمھ
گفت آخر وقت برم دفترش کھ ھم در مورد . خودش کنھی خواد منو منشیگفت م_ 

 رفتم ی چطور شد کھ وقتدمینفھم...دمینفھم. حرف بزنھ و ھم در مورد کاریخواستگار
 ... درو قفل کرد و... درو قفل کرد وھویداخل 

 :دهی کند آنچھ را شنی کند و باور می نگاھش مالین
 ؟یچھ طور بھش اعتماد کرد_ 
 : دھدی و تکان مکشدی را مشی بازوالی دھد نی لقا کھ جواب نممھ
 ... تویگفتھ بودم ول.بھت گفتھ بودم حرفاشو باور نکن_ 
 : کندی لقا حرف او را قطع ممھ
سکتھ .کنھی مامانم بفھمھ سکتھ میوا...مامانم...کشھیمنو م...بابام بفھمھ...اگھ...اگھ_ 

 .الی کنھ نیم
 : کندی کالفھ و خستھ نگاھش مالین

 مویزندگ.کنمی می دارم بھت حسودی بھم گفتیصد بار بھت گفتم ول.یخودت مقصر_ 
 ...شوھرمو.یمسخره کرد

 :زندی لقا زار ممھ
 .ط کردمغل.غلط کردم_ 

 : پرسدی مالین
 ! کنم؟کاری من چیگیخب حاال م_ 
 :ردیگی لقا دستش را ممھ
 .کمکم کن... الیکمکم کن ن_ 

 : کشدی مرونی دستش را از دست او بالین
 !؟یچھ کمک_ 
 .شودی می کند و سکوتش طوالنی لقا سکوت ممھ

 :دی گوی می محکم و جدالین
 .ی بھ خونواده ت بگدیبا_ 

 :دی گوی پرد و با وحشت می مھ لقا می از رورنگ
 . تونمیمن نم...من...نھ_ 
 :دی گوی متری جدالی ناما
 سوء شتری تونھ ازت بی اون نمینطوریا.ی؟مجبوریدیفھم.ی کارو بکننی ایمجبور_ 

 .استفاده کنھ
 :دی گوی دھد و می و تکانش مردیگی او را می لقا بازومھ
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 بفھمھ ھر طور شده ھی فقط کافی ولھیداداشم سرباز.کشنیبفھمن منو م... اگھ... اگھ_ 
 .کنمی کارو نمنیا...من ...من ..امکان نداره..الینھ ن... و اون وقترسونھیخودشو م

 : کندی با اخم نگاھش مالین
 کنن ھر چند ممکنھ قبلش باھات ی متی اونا ازت حماینطوریا.ی بھشون بگدیبا_ 
 . کنتیاز اون مردک ھم شکا. کننی متی بعدش ازت حمای بد برخورد کنن ولیلیخ
 : کشدی می کوتاھغی لقا اما جمھ
 ھیپشتش گرمھ ککش از ... دارهی پارتیکل...اون مرد...اون مرد!الی نیگی میچ_ 

 ... کھگزهی نمتیشکا
 کند ی را پاک مشی کشد و اشکھای مقی و نفس عمدی گوی را با بغض منھایا.دی گویم
 : پرسدی مضی با اخم و غالین.

 ھا؟!  بھت بکنم؟ی من چھ جور کمکیخوایپس م_ 
 :کندی و التماس مردیگی دست او را مھی لقا با گرمھ
 . دارمنانیمن فقط بھ تو اطم. برام بکنی کارھیتو رو خدا _ 

 : دھدی بندد و دستش را تکان می را مشی چشمھاالین
 با ھم حرف گردمیر مب. بدملی تحونویبذار من فعال برم ا. خب باشھلھیخ. خبلھیخ_ 
 .میزنیم
 : پرسدی مو

 ؟ی دادلی تو کارتو تحویراست_ 
 : ھنوز بغض داردشی دھد صدای لقا سرش را تکان ممھ
 ... من کارم کجا بودیتی موقعنی چنیتو_ 

 : کندی حرفش را قطع مالین
 ...ی حرف بزننی از اشتری خواد بینم.دمی خب فھملھیخ_ 
 کند و نفسش از ی بلند می دستکی را شی اندازد و زن جوان تابلوی منیی لقا سر پامھ

 نیگزی جای برد سمت کارگاه کھ استاد نادی و آن را با خودش مدی آی بند منشیسنگ
 الین. دھدیھمانجا ھم نمره م.  ردیگی ملی گفتھ آنجا کارھا را تحوی استاد شجاعدیجد

 ھم خوب نشده و از خودش ادی کند کارش زی مر و فکبردیتابلو را با زحمت م
 نتواند ی فکرتی ھمھ مشغولنی دھد کھ با ای ھم بھ خودش حق می است و کمیناراض

 رنگ کھ بھ ی رنگ و تازگی و بوشودیداخل کارگاه کھ م.  ارائھ دھد یکار قابل قبول
 ی ماه متعجب نگندیبی کردن می را کھ در حال نقاششیھای خورد و ھمکالسی مشینیب

 و دهی و تا بھ حال ندشناسدی کھ البتھ او را نمی گردد دنبال استاد نادی مکند و با چشم
 : پرسدیم

 ! چھ خبره؟نجایا_ 
 : دھدی جوابش را مشودی از بچھ ھا کھ زودتر متوجھش میکی

 .رهیگی داره ازمون امتحان میاستاد ناد_ 
 : کندی نجوا مشودی مکی از بچھ ھا بھ او نزدگری دیکی و



 195 

...  جاشادی بنی بره مسافرت کھ اشدی مجبور نمیکاش استاد شجاع.کارمون در اومده_ 
 ی وهی اونم بھ شمی بکشی جا جلوش نقاشنیزنک دستور داده ھمھ ھم.یخانوم داوود

 .تیباب اسم
 !؟یچ_ 
 ... طرفدارشھیلی طرف خنکھینھ ا... گھیآره د_ 

 :د خوابانی از تھ کارگاه ناگھان پچ پچھا را مییصدا
 ن؟ی کالسنیمال ا!شما خانوم.نیخانوما کارتونو بکن!ساکت_ 

 ی دارد و نگاه مغروری افتد کھ قد متوسطی مییبای متوجھ زن الغر اندام زالی ننگاه
 و از طرز قلم ندیبی می قھوه ای آن چشمھایو از آن ھمھ غرور و تکبر کھ تو.دارد 

 :  طرفشرودی منھای ای و با ھمھ دی آی دستش بدش میمو گرفتن تو
 . کالسمنیبلھ استاد مال ھم_ 

 :بردی نازکش را باال می ھاللی ابروھازن
 !اسمتون_ 

 : دھدی جواب مالین
 .ی داوودالین_ 

 : کندی با غرور او را ور انداز مزن
 !ی خانوم داوودنی کردرید_ 

 :دی گوی می آرام و جدالین
 .میخبر نداشتم قراره کالس داشتھ باش_ 

 :دی گوی می ناداستناد
 .امتحانھ.ستیکالس ن_ 

 : پرسدی مالین
 !دوباره؟_ 
 :دی گوی مو

 . من کارمو آماده کردمیول_ 
 :دی گوی مزن
 .نمیبده بب_ 

 چادرش ری دستش را ھم از زیکی آن شودی سمت او و مجبور مردیگی تابلو را مالین
 : ردیگی و تابلو را مشودی و استاد نگاھش متوجھ دست او مرونی باوردیب

  شده؟یدستت چ_ 
 : کندی اخم مالین

 .ھی مادرزادتیمعلول_ 
 : کندی دارد و بھ تابلو نگاه می چشم بر مالی از دست نزن
 کار خودتھ؟_ 

 : دھدی جواب مالین



 196 

 .بلھ_ 
 : پرسدی می ناداستاد

 !واقعا؟_ 
 : کندی اخم مالین

 .نیشک نکن_ 
 :شی بھ چشمھازندی کند و زل می پر غرور نگاھش می ناداستاد

 . من شک دارمیول_ 
 : پرسدی می و عصبانشودی مکی اعصابش تحرالین

 !چرا؟_ 
 : گذارد کناری تابلو را می ناداستاد

 نکھی اای.کشھی براشون می اگھی کس ددنی از بچھ ھا ھستن کھ پول میچون بعض_ 
 .کشنی کھ کارشون بھتره براشون مایی ترم باالدنیم

 :زندی گوشش زنگ می از بچھ ھا تویکی ی و صداشوندی گشاد مالی نیچشمھا
 . اون کمکش کردهدیشا.استاد شوھرشم نقاشھ_ 

 : اندازدی ابرو باال می نادخانم
 . بدترگھید!جدا؟_ 
 :دی گوی کند و می گردد و بھ تابلو نگاه می باز بر مو

 تی خب بھ خاطر وضعیول. کار خودت باشھی کارنی ھمچھی شک کرد دیگفتم با_ 
 ...کنمیقبولش م. ندارهی اشکالی کھ داریخاص

 کرده بود بھ استاد نگاه نشیری خود شی کھ نگاه تندش را قبل از آن متوجھ ھمکالسالین
 :دی گوی کند و با خشم میم

من با رنگ بزرگ .رمیگی کمک نگرفتم و نمی وقت از کسچیھ...  وقتچی من ھیول_ 
 خودم ی پای ھم روشھیھم. انس گرفتمی و با نقاشدمی رنگا قد کشیای دنیتو.شدم

 نیا...در ضمن. رو بھ اسم خودم تموم کنمگھی دیکی کار امی وقت نمچیھ.سادمیوا
 ...دمی کھ کشمھی نقاشنیبدتر
 : دھدی ادامھ مالی کند و نی فقط نگاه می ناداستاد

 .دمی امتحان مھیاالنم کامال آماده م ھمراه بق_
 :دی گوی با ھمان غرور می ناداستاد

 بھت دو نمره دمیاگھ کارتو پسند.ی کارو بکننی اشمی ھم خوشحال میلیاتفاقا خ.باشھ_ 
 .دمیھم اضافھ م

 :دی گوی انگار کھ بخواھد دعوا کند و مزندی را باال مشینھای آستالین
 .نی آماده کنلیبرام وسا_ 

 :دی گوی می ناداستاد
و واقعا .ی دارییدر توانا چقنمی خوام ببیم. بھ تو دمیاتفاقا واسھ خودم آوردم م_ 

 . نھای یگیدرست م
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 ی و بوم و رنگھا و باقرودی و مستدی ای استاد و استاد نمی چشمھای توزندی زل مالین
 ی کند و شروع می بوم و نگاه می جلوستدی ای کھ مالی دھد بھ نی خودش را ملیوسا

 بچھ ھا جمع ی و با ھمان دست معلولش و ھمھ ی و آن ھم کامال ذھندنیکند بھ کش
 کنندو ی دور او و پچ پچ مشوندی و جمع مرند گذای خودشان را می و کارھاشوندیم

 کند و آنھا ی می با رنگھا بازالی کند کھ نی و نگاه مستدی ای منھی دست بھ سیاستاد ناد
 ی ھم ھستند و باز پچ پچی مھی کشد کھ دو نی را می و مرد و زنزدی آمیرا در ھم م

 نی کنند و ایم  کشد ھمھ سکوتی کھ دست از کار مالی بچھ ھا و نی توردیگیدر م
 .شکندی بچھ ھا می دستھای با صداشکندی کند و ناگھان می مدای ادامھ پیسکوت مدت

 : پرسدی کند و می نگاه می بھ خانم نادالین
  راحت شد؟شکتون برطرف شد؟التونین؟خیخوبھ؟مطمئن شد_ 
 و رونی بزندی کارگاه و از آنجا میمت در خروج سرودی دارد و می را بر مفشی کبعد

 خورد ی کند و بغضش را کھ فرو می تازه را کھ تنفس می کشد و ھوای مقینفس عم
 محوطھ را ی کند و دنبالش ھمھ ی کند و نمدای کند تا مھ لقا را پیاطرافش را نگاه م

 . کرده او رفتھری کند حتما چون دی کند و فکر می نمشیدای گردد و پیم
 )٢(بخش

 بوم و فکر یدی و فقط زل زده بھ سفدهی نکشیزی اما چدنی کشی رفتھ سراغ نقاشباز
 دستش فشار ی و قلم مو را توردیگی و دلش مشانی احتمالیی و بھ جداالی کند بھ نیم
 را شیالی دھد اما ھر وقت نی خودش را در ظاھر سرد نشان مشودی می دھد مدتیم
 ی از نگاھھازدیری و بھ ھم مردیگی مش دلش آتدنشی لحظھ بھ لحظھ با دندیبیم

 بودن او را الی نی بودن و مزاحم زندگیاحساس سر بار بودن و اضاف...اما...اما...او
 پس نکھی ترسد از ایم... ترسدیم. کندی تواند کاری و نمی دارد از ھر حرکتیباز م

 را یکلمھ ا.  بشنوالی مزاحم را از زبان نیدوباره کلمھ ...  بشنود نکھیزده شود از ا
 کند و آه ی نگاه مشی جلودیبھ بوم سف... واوردیکھ از آن متنفر است بشنود و طاقت ن

 نی خواھد ای و نمالی نی ذره شده براکیدلش . آنی کشد روی کشد و دستش را میم
 . را بروز دھدیدلتنگ

 !ریام_ 
 دھد و یتھ و خودش را مشغول نشان م فھمد کھ برگشی و مشنودی را مالی نیصدا

 ی بندد و نفسش بھ شماره می را مشی چشمھاشنودی باز شدن در را می کھ صدانیھم
 و ندیبی کند او را کنار خودش می ماند از حرکت و چشم کھ باز میافتد و دستش باز م

 : کندیفقط سالم م
 .سالم_ 

 : دھدی جوابش را مالین
 .سالم_ 
 از احساس شودی خستھ و قلبش فشرده میلی خستھ است خشی کند صدای حس مری اماما

 : پرسدی آرام مالین. ھمسرشی صدای توی خستگنیا
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 ؟ی اتاق حبس کردنی ای از بس خودتو تویخستھ نشد!رجانیام_ 
 ظاھر خونسردش را کندی می و سعشودی و طوفان مشودی غوغا بھ پا مری دل امیتو

 :حفظ کند
 ...دیبا.م کھ کار دارینیبیم_ 
 ی را حس میی کند و گرمای برق از تنش عبور مانی خورد و جری حرفش را ماما
 .کند

 : دستش قرار گرفتھی روالی ندست
 ؟ی ناراحتیاز چ!رجانی شده امیچ_ 

 دھد و ی دھد و فشار می را فشار مشی دھد گلوی سراغش و فشار مدی آی مبغض
دستش ھمانطور . آوردی دھد و انگار کھ بخواھد خفھ اش کند نفش را بند میفشار م

 . تواند بزندی خورد و حرف ھم نمیمانده و تکان نم
 ؟یکنی رفتار مینجوریتو چرا با من ا!ریام_ 

 الی لرزان نی بوم و صدایدی بھ سفشودی مرهی کند و فقط خی و نگاھش نمزندی نمحرف
 :شنودیرا م

مردم فقط بلدن با زبونشون .دنی ھمھ ھم ازم بردمیاز ھمھ بر.تھ ممن خس! جانریام_ 
 کم باھاشون فرق داره ھی یکی ننیبی کھ منیھم. کننتی بزنن و آزار بدن و اذشین

اگھ تو ھم .یی تودمی و امی من تموم دلخوشیول. کننی متشیخواستھ ناخواستھ اذ
 یکی کنم تو یخواھش م! خوش کنم؟یبھ ک  دلموگھی من دی باھام رفتار کنینجوریا

 .منو عذاب نده
 خواھد با تمام وجود او را در ی و مالی نی از حرفھاشودی لحظھ سست مکی ریام

 تمامش تعارف است الی نی کند حرفھای منی دلش بھ خودش تلقی تویآغوش بکشد ول
م کند  را آراالی خواست نی آن روز را کھ مشودی آور مادی بھ خودش آن روز را یو ھ

 .اما او پسش زد و گفت مزاحمش نشود
 ! جانریام_ 
 .دی گویاما نم!ری جان امدی خواھد بگویم

  گفتم؟یزی کردم؟چیمن کار. بزنی حرفھیتو رو خدا _ 
 را گرفتھ و بھ زحمت شی تواند و بغض گلوی خواھد حرف بزند اما نمی خواھد میم

 :دی گوی شده اش مدی کلی دندانھایاز ال
 .نھ_ 
 : کندی را جمع ملشی وسارودی کند و می جدا مالی دستش را از دست نبعد
 !ریام_ 

 نشوند دهی دشی گرداند تا اشکھای را بر مشی ورروالی نی صدادنی کند از شنی مبغض
 :شنودی درد آلود او را می و صدارونی برودیاز اتاق م. رودیو م
 . کارو نکننیبا من ا_ 
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درد دارد . پشت درندی نشی خودش و می بندد روی اتاق سابقش و در را می تورودیم
 ھمھ نی فھمد چرا ای ترسد و نمی و از گقفتنش مدی بگوی تواند بھ کسی کھ نمیدرد

 سقف کی ری با او زالیھر چند ن. دھد ی او را آزار مالی نیدرد دور.حساس شده
 ترسد ی م تواندینم.  تواندینم...ری امماا... کند و ھر شب کنارش است امای میزندگ
 شتری مزاحم بکی کند ی منی ترسد و بھ خودش تلقیم... واقعا مزاحم او باشدنکھیاز ا

 .ستین
 و گونھ ھا و ردیگی و لبش را گاز مشنودی ھال می را از توالی نی ھی گریصدا

 ھی گردنی سخت است و تلخ شنشیبرا.سخت است.شی از اشکھاشوندی مسیصورتش خ
 رشتھ اش ی دلبستگنی ادی کند کھ شای نمی و حرکتردیگی خودش را می اما جلوالی نی

 ی و نمشودیکند عاشقتر و وابستھ تر م ی داند چرا ھر چھ مینم. داند یپاره شود اما نم
 و تمام بند بند سوزاندی او را مشتری ندارد و بیانی است کھ پای چھ عشقنیفھمد ا

 . کندی نمشی کرده و رھارشیوجودش را گرفتھ و اس
 را کھ الی از اتاق و نرونی برودی و مشودی بلند مگذردی ساعت کھ مکی ھم باالخره

 کھ نی کند و ھمی باغچھ را می کند و دلش ھوای را مشی و ھواردیگی باز دلش مندینمب
 کنار باغچھ و ی کت چوبمی نی کھ نشستھ روندیبی را مالی نستدی ای ماطی حی تورودیم
 کی. رازی کند ھمھ چی لحظھ فراموش مکی ی براریام.ھا داده بھ دستھی را تکشیشانیپ

 و عقب دی آی مادشی الی آن روز نی دارد کھ برود سراغش اما باز حرفھایقدم بر م
 شی گردد و از پشت پنجره تماشایبر م... گردد داخلیعقبتر و بر م..عقب...رودیم
 . کندیم

 ی سفصل
 )١(بخش
 یزی من چی حداقل جلوای حرفش را ھم نزده بودند و گری بودند خواستگار و دگفتھ

 ھی و رفتھ بود از ذھن بقادمینگفتھ بودند و کم کم فراموشم شده بود و رفتھ بود از ذھنم 
 ی زده شود و اتفاقی حرفستیقرار ن...ستی تمام شده و قرار نگری کردم دیفکر م. 
 کھ دل بست دل ی افتد و کسی مدفتی بی قرار است اتفاقیوقت  دانستمیاما نم... امافتدیب

 ی نھ من و خانواده ام پاپس بکشد و برود پکی و با ھای راحتنی تواند بھ ایرا بستھ و نم
 یدل م. دادمی کھ داشتم دل می را بھ من ثابت کرد بھ مننی و گذشت زمان اشیزندگ

 مراقب و شھی بھ آن نگاه ھمادم دی بود و دل مزی عزمی کھ وجودش برایدادم بھ کس
 افتاد ی ترس بھ جانم می ھی دلبستگنی کننده و از ادیی و تایقدر شناس و دوست داشتن

 ی منی را تلقنی بھ خودم ای دانستم و ھی نمقی افتاد و خودم را الی ترس بھ جانم میھ.
 او کھ ھب. کردمی بھ او فکر میی و باز در خلوت و تنھادمی جنگیکردم و با احساسم م

 ی دانستم و می ھمھ عشقش را متعلق بھ خودم نمنی فکر و ذکرم و با اشده بود تمام
 خواستم یم. و گرفتارش نشومرمی دوست داشتن را بگنی ایخواستم ھر طور شده جلو

 یعنی کردم عاقل و خانم بودن ی نزنم و فکر مییعاقل و خانم باشم و دست بھ کار خطا
 یری دوست داشتن و کم کم عاشق شدنت را بگیجلو...یری دلت را بگی کھ جلونیھم
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 و تا بھ شدمی گرفتارش مشتری است اما باز بی فرارزی کھ از ھمھ چی آدمکی یو بشو
 تا شمرمی کنم و ھر روز لحظھ ھا را می شب و روز دارم بھ او فکر مدمیخودم آمدم د

ھش را  نگابخرم  را و بھ جانشیبشنوم حرفھا و صدا.  و بشنومنیسر کالس او بنش
 را دوست ی کسی توانیتو نم... گفت نھی وسط عقلم بود کھ منیلبخندش را و باز ا...

 من کھ یچقدر سخت بود برا... جدال عقل و احساسنی و چقدر سخت بود ایداشتھ باش
سخت .شدی سخت تر ممی گذشت برای و ھر چھ زمان می بودم بھ ھفده سالگدهیتازه رس

 .رسخت تر و سخت ت... تر
 جشن کی. جشن گرفتنددی و بچھ ھا بعد از عمی بود کھ مدرسھ بودیسال سال آخر آن و

 را دعوت رھای دبی کردند و ھمھ نیی و اجازه گرفتند و نمازخانھ را تزیلیفارغ التحص
 بچھ ھا و استاد محبوب من ی ھم استاد رسام استاد محبوب ھمھ ی دعوتنیکردند و اول

 کرده بودند و نمازخانھ را گذاشتھ بودند ی شلوغچھ آن روز روز جشن بچھ ھا.بود 
 .  سرشانیرو

 زندی را آمغده کرده بودند کھ بری سر و صدا راه انداختھ بودند و برف شادیحساب
 یکی کھ در نمازخانھ باز شد نی و ھمدیای نفر بنی سر استاد رسام کھ قرار بود اولیرو

 ھی و بقدی را پاشیبود تمام برف شاد ی با نمکی زهی کھ دختر رالیاز بچھ ھا بھ اسم سھ
 الی را سھی برف شادی ھمھ میدی و دست زدند اما ددندیش و ھورا کغیسوت زدند و ج

 ی و آقای بھ صورت استاد شکوھدهی سر استاد رسام پاشی روزدی برنکھی ایبھ جا
 .  کندی و با لبخند او را تماشا می کنارستادهیرسام ا

 : گفتالی کھ صورتش را پاک کرد و رو بھ سھی شکوھیآقا
 ؟ی بھ سرم آوردی چنی دختر ببیریبال بگ_ 
 و لبخند شرمناکش ماند الی سھی سرخ شده ی بچھ ھا بلند شد و گونھ ھای خنده کیشل

 :ی استاد شکوھیو دوباره شوخ
 اعتراض از ی رو از دست بدم وگرنھ بھ نشونھ ی خوبنی بھ اکی خوام کی نمفیح_ 

 ..رونی برفتمی مجانیا
 . می و جشن گرفتدندی رسیکی یکی معلمھا ھم ھی و بقدندی بچھ ھا خندباز

 شد ھمھ دهی کھ برکی را ببرد و ککی مدرسھ خواست کری دبنیرتری از پری مدخانم
 لحظھ آرام و قرار کی شینگاه من فقط بھ او بود و دلم برا... اما نگاه من. دست زدند

 حرف ی بھ لب داشت و با استاد شکوھینگاھم بھ او بود کھ فقط لبخند کمرنگ.نداشت
 قرار ی بشتری چرا دلم بدمی فھمیسمت من نم شدی مدهی کھ نگاھش کشی و گاھزدیم
 ردی گی و تنم آتش مشودیم
 کردم و ی و بھ دستم نگاه منیی انداختم پای گرفت از نگاھش و سرم را میتنم آتش م.

 رونی بود بنی سنگمی انگار براشی کھ ھواطی جشن تمام شد از آن محیعاقبت ھم وقت
 دارم و اجی احتیی و حس کردم بھ تنھامی ھاھی ری تازه بفرستم توی ھوایزدم تا کم

 ی و کنار گلھاپتوسی اکالی درختھاری زنشستم ی چند تا چرخ زدم و کماطی حیتو
 نشوند رفتم میی مزاحم تنھانکھی ای آمدند برارونی بچھ ھا بی و بعد ھم کھ باقیختم



 201 

 و سرش را زشینشستھ بود پشت م.دمی را آنجا گذاشتم او را دمی کھ پانیاما ھم. کارگاه
فکرم را کشانده بود بھ   بود کھیاو ھمان منبع... او...  و اوشی داده بود بھ دستھاھیتک

 نا خودآگاه عقب رفتم و دنشی و با دینگوای کشاند بھ سمت دیآشوب و دلم را داشت م
 کھ سرش را آورد باال و چشمش کھ افتاد بھ من باز ھمان نگاه و رونیخواستم بروم ب

 می و ھول شدنم از طرز نگاھش و خواستم بروم کھ صدانھی سی دل من تودنیباز تپ
 :زد
 !الین_ 

 و دیلبم بود کھ تند تپ و قدی و باز دل من بود کھ لرزنی گرم بود و گرفتھ و آھنگشیصدا
 :گفتم
 !بلھ استاد_ 

 تنم حس یبلند شد و آمد سمتم و باز ھرم گرما را تو.دی و انگار او ھم فھمدی لرزمیصدا
 و گره افتاده بھ نیی مقابلم و سرش را انداختھ پاستادهی ادمیکردم و سر کھ بلند کردم د

 کردم از سرخ شدنش و رتیح.  سرخ شده بی عجشی و گونھ ھاشیشانی و پشیابروھا
 :شی صدادنی از شندمی و لرزکشینفسم بند آمد از حضور نزد

  باھات حرف بزنم؟شھیم_ 
 :گفتم
 .نییبفرما_ 
 او دمی کند و ترسی تاب تاب می دلم ھنھی سی چرا تودمی قدم رفتم عقب و نفھمکی و

ع ھم بشنود و دست عرق کرده ام مشت کردم و منتظر شدم حرفش را بزند کھ شرو
 : حرف زدندی لرزی کھ مییکرد با صدا

 شھیھم... دو سال نی ایتو...میشناسی رو مگھیھمد... ھست کھیراستش االن دو سال_ 
 . کردمدای بھ تو عالقھ پکنمیمن احساس م...من... بگمیچھ جور...حواسم بھت بوده و 

 و دمی و منگ و گنگ سر بلند کردم و صورت سرخش را دجی و گدمی را شنشیحرفھا
 : کھ گفتدمی را و نفسم رفت و برگشت و شننشییسر پا

 با خانواده ت صحبت ادی مادرم با خانوم شفق بیخواستم اگھ اجازه بد...خواستم_ 
 .رهیبگ...ی خواستگاریاجازه .کنھ

 اطی خواستم از آنجا فرار کنم و پناه ببرم بھ حی می و ھزدمی مانده بودم و حرف نممات
 جمع شد و می چشمھای چشمش دور شوم و اشک توی جلو دنج و ازی گوشھ کیو 

 : تکان نخوردمنھای ای و حسش کردم وبا ھمھ دمی بلند کوبش قلبم را شنیصدا
 ...الیمن بودم ن...اون...ی خواستگار رو رد کردھی شیچند وقت پ...ادتھیحتما ...حتما_ 

 دادم ی را بستھ بودم و فشار ممی و چشمھاشی آتش از حرفھای تنم شده بود گلولھ تمام
نفسم بھ شماره افتاده بود و . نکنند می و رسوازندی نرمی ھم تا اشکھای را رومیپلکھا

 مرا دوست داشتھ باشد و مرا بخواھد و دیغصھ ام گرفتھ بود کھ چرا چرا چرا او ھم با
 ی  دختر ھفده سالھکی ھنوز ی او را بخواھم وقتدیھم با و چرا من!اصال چرا من؟
 دوست داشتن او ھم نکھی از ادمی ترسدمیاما ترس... اما. بتپدشی دلم برادیمعلولم و چرا با
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 از خرد شدن و لھ شدن غرورم و دمیمثل دوست داشتن فواد باشد و دلم بشکند و ترس
 مرا بھ ایشود و بخواھد برود و   ھم خستھی روزکی پابند من شود و نکھی از ادمیترس

 دادم ی کھ احتمال می دلم از اتفاقاتی ترس افتاد تویواھد و ھ حس ترحم بخکیخاطر 
جرات ...  بود و بھ خودم جرات دادمنمانی را بی و عاقبت شکستم سکوتختمیو بھ ھم ر

 : حرف بزنمدهی بردهیدادم ھر چند بر
 من نی کردن؟فکری بگنوی انیشما چطور تونست...شما...دمی اجازه رو نمنیمن ا...من_ 

 نی انی فواد تکرار بشھ؟فکر کردی ماجراذارمی بازم منیھنوزم بچھ م؟فکر کرد
 ...حرفا
 توانستم ادامھ اش بدھم و یقطع کردم حرفم را کھ حرف دلم نبود و نم. کردمقطع

 : پر شد از اشک و گفتممیبغضم گرفت و چشمھا
 . کردمی استاد بھتون نگاه مھی و فقط بھ چشم دونستمیمن شما رو استاد خودم م..من_ 

 ی برخوردم و بی بھ کسرونی رفتم بی و وقترونی بدمی نتوانستم بمانم و دوگری و دگفتم
  اعتنا بھ حضور

 درختھا و خواستم گم و گور کنم خودم را و ی و ال بھ الاطی حی تودمی شخص دوآن
 ...خواستم... او نمانمی چشمھایجلو

 )٢(بخش
 شدم از کارش جی ماندم و فقط رفتنش را تماشا کردم و گمیا سر جرانیح. ماندمرانیح

 ی پشت در با قدمھای ھی اعتنا بھ سای و بشی خالی شدم بھ جارهی و خشیو حرفھا
 کردم ی خواست و فکر می خواست مرا نمینم. نشستممیسست و لرزان رفتم سر جا

 را سرزنش کردم و دوباره نشستم پشت ودم دلم خی از عالقھ ام گفتھ ام و توی خودیب
 ی توانستم نمی نمیآنقدر حالم بد بود بد بود کھ حت.می دادم بھ دستھاھی و سرم را تکزمیم

 شدم کھ بروم دنبالش و ی چند بار بلند می و ھرمی بگمیتوانستم درست فکر کنم و تصم
 کھ دچارش یرد در ام را تا سقھی دادم و شقی را فشارممیشانی نشستم و پیدوباره م

 فکر کردم و ی بود و آزار دھنده و نشستم ھنی سنگمی آنجا برایھوا.شده بودم تمام شود
 کھ ی طرفھ و دلکی عشق نی کردم با ای مدی حاال چھ؟حاال چھ کار بادمیاز خودم پرس

 و عاقبت دمی نرسی اجھی رد شدن و ھر چھ فکر کردم بھ نتشدی نمشی حالی جورچیھ
 ی کنند و حتی طراحنندی شد و بچھ ھا کھ آمدند وادارشان کردم بنشوعھم کالس کھ شر

 نھ و ای ھم نگاه کردم کھ بدانم حضور دارد الی بھ نی ھم نکردم و حتابیحضور و غ
 ی کالس را ساکت مزی می با چند تا صربھ رودمیشنی را می پچ پچی کھ صدایگاھ

 ی کردم و سخت نفس میم ی را خط خطی بود و برگھ انییکردم و ھمانطور سرم پا
 سرم را ی کھ بلند شد کمرشی جری در کارگاه و جی آن ھوا و صدای تودمیکش

 : بود گفتستادهی در ای کھ در آستانھ یدختر. داخل شدی کسدمیچرخاندم و د
 . دفترنیای گفتن بری آقا خانوم مددیببخش_ 
 :دمی تعجب پرسبا

 !من؟_ 
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 :گفت
 .بلھ آقا_ 
 ھم چشم دوختھ بودند بھ من نگاه شانیھای بودند و بعضی بچھ ھا کھ مشغول طراحبھ

 ی کھ نشستھ بود و زل زده بود بھ برگھ اش و مداد را مالیکردم و چشمم افتاد بھ ن
 باشم بلند شدم و از اهی سی آن چشمھای از سوی منتظر نگاھنکھی و بدون اشی رودیکش

 .. مدرسھ شدمیدم و وارد ساختمان اصلش  زدم و از محوطھ ردرونیکارگاه ب
 ی فعلی اند و ناظم مدرسھ و آقادهی پرده ھا را کشدمی دفتر مدرسھ را کھ باز کردم ددر

 آمد و ی طول و عرض دفتر را متی با اخم و عصبانریدفتر دار نشستھ اند و خانم مد
 . رفتیم

 : بھ خانم محبوب گفتمرو
 ن؟ینی منو ببنی خواستیم_ 

 : و چشم دوخت بھ منستادی اری مدخانم
 م؟ی گذاشتھ بودیما با ھم چھ قرار! رسامیآقا
 او جا خوردم و از سر تکان دادن با افسوس ناظم مدرسھ خانم ی مقدمھ ی سوال باز

 :یعلو
 !؟یچ_ 

 : شد و آمد سمت منتری محبوب عصبانخانم
 نی کوچکترنی جوون مجردھیگفتھ بودم چون .گفتھ بودم حواستون بھ رفتارتون باشھ_ 

 مدرسھ نی ای خوام تویمن گفتھ بودم نم.کنمی بدون گذشت برخورد منمی ببییخطا
 ی شکوھی و آقای فعلیآقا.نی سرش شما باشھی کھ فتھی بی و اتفاقادی بشی پیمشکل

من بھ .نی کار کننجای کنم و اجازه بدم امادضمانت شما رو کردن کھ تونستم بھتون اعت
  نگفتھ بودم؟نارویشما ا
 :گفتم
 ...ی ولنیچرا گفت_ 

 : حرفم را تمام کنمنگذاشت
 .نی پا گذاشتری و مقرارتو زنی گرفتدهی حرفا رو نشننی ای شما ھمھ یول_ 
 :دمی پرسجیگ

 ...منظورتون_ 
 : ھم نگذاشت حرف بزنم و گفتباز
 ی آقانی مزاحمت کردجادی از دانش آموزا ایکی یبھ من گزارش دادن شما برا_ 

 سوء ی شکوھی و آقای فعلی از اعتبار آقانی کردانتی بھ اعتماد ما خینعی نیا! رسام
 .نیاستفاده کرد

 : زده گفتمرتیح
 ...من_ 

 :زی می رودی را محکم کوبدستش
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 .می ما شاھد دارین؟ولی انکار کننی خوایھ؟میچ_ 
 ونگاه متاسف خانم ی فعلی و سکوت آقاری خانم مدی از حرفھاریمتح. بودمریمتح
 چھ خبر است و خانم محبوب چھ دمی فھمیاصال نم...شاھد!مزاحمت؟! من ؟...یعلو

 دی و اصال چھ بامی دانستم چھ بگوی و نمزندی و از چھ حرف مدی گویم
 ...یوقت...یوقت...گفتمیم

 . دادی حرف زدن بھ من نممھلت
 : و نگاه پر از خشمش را دوخت بھ منستادی جلوتر آمد و مقابل من اری مدخانم

  کارگاه؟ی تونی داشتکاری چی دانش آموز سوم نقاشی داوودالیما امروز با نش_ 
 : گفتمفی ضعی صداکی را کھ آورد خشکم زد و ماتم برد و فقط با الی ناسم
 !ال؟ین_ 

 ی زدن من با او توی حرف از خواستگارنی کردم ای فکرش را ھم نمالین... الین
 نکرده ی در نظر خودم کارکھی و گناھکارم کند در حالنیکالس دردسر شود و بشود ا

 مزاحمت و ھمانطور مات مانده بودم جادی نداشتم اما متھم شده بودم بھ ایبودم و گناھ
 :گفت  رو بھ ناظمری کھ خانم مددمیو شن

 ؟ی رو خبر کردی شکوھیآقا_ 
 :گفت

 .ادیسر کالس بود گفت االن م.بلھ_ 
 : دوباره گفتری مدخانم

 .ارهی رو ھم بی داوودالی رو بفرست نیکی_ 
 : داخل شدمانی و قبل از رفتنش پرونی رفت بی علوخانم

 ن؟ی با من داشتیکار!خانوم محبوب_ 
 : دادجواب

 . بھ آب دادنی چھ دستھ گلزتونی عزی پسر خالھ نینی ببنیای بی شکوھیبلھ آقا_ 
 : انگار ماند کھ چھ شدهمانی و پزدی طعنھ و تند حرف مبا

 ؟یک_ 
 : بھ من اشاره کردری مدخانم

 .نی رسام کھ شما ضمانتشو کرده بودی آقانیھم_ 
 : متعجب بھ من نگاه کردمانیپ

 ! کرده؟کاریمگھ چ!ر؟یام!؟یک_ 
 : گفتری مدخانم

 .نیچند لحظھ صبر کن. شھی کرده؟االن مشخص مکاری کرده؟چکاریچ_ 
 : کھ خورد بھ در گفتی با تقھ او

 . توایب_ 
 : را نشان داد و گفتالی نری داخل شد و خانم مدی داخل شد و پشت سرش خانم علوالین

 . کردهجادی مزاحمت ازی دانش آمونیواسھ ا_ 
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 : و گفتماوردمی طاقت نگری و من دالی زده نگاه کرد بھ من و نرتی حمانیپ
 ...شونیمن فقط از ا_ 

 گچ نی شده بود عدی و سفدهی نگاه کردم کھ رنگش پرالی را خوردم و بھ نحرفم
  را وقتی حقگفتمی مدی مبرا شدن بایاما برا.وارید

 :گفتم
 نھ فقط ای ی خواستگاری مادرمو بفرستم برادهی اجازه مدمی خانوم پرسنیمن فقط از ا_ 
 .نیھم

 بود و صورتش سرخ شده بود نیی کھ سرش پاالی نگاھھا متوجھم شد جز نگاه نی ھمھ
 :دی آمد و پرسرونی برتی ح بود کھ ازی نفرنی اولمانیو پ
 !؟یگی می داریتو چ...تو!ریام_ 
 
 : خانم محبوب گفتمبھ
 .نیھم. کردمی خواستگاریمن فقط از خانوم داوود_ 

 : لبشی نشست روی محبوب ناباورانھ نگاھم کرد و پوزخندخانم
 !واقعا؟_ 
 : گفتتی با عصبانو

 . خجالت داره آقام؟واقعای ما بچھ انیفکر کرد_ 
 :دی پرسالی رو بھ نو

  کارگاه نگھ داشتھ بود؟ی تو رو توی چی رسام برایآقا!یداوود_ 
 . حرف نزد و سرختر شدالین

 !یبا توام داوود_ 
 : گفتدهی بردهی برالین

 .یخواستگار...انیب...انیاجازه خواستن ب...فقط...فقط... ف
 : و خانم محبوب گفتدندی گفت اما ھمھ شنفی ضعیلی را خی خواستگاری کلمھ

 ی از اونجا اومدھی گفت تو با گری مدهی کارگاه دی کھ شما دو تا رو توی اونیول_ 
  کردن نداره داره؟ھی گرگھی کھ دیخواستگار.رونیب

  مدرسھ ست؟ی کارا تونی ای ضمن مگھ جادر
 :ری با ترس چشم دوخت بھ خانم مدالین

 ...خانوم بھ خدا...خانوم_ 
  من گفت محبوب رو بھخانم
 تی وضعنی با ای دخترھی مثل شما از ی آدم سالمھیآخھ من چطور باور کنم _ 

 . کنھیخواستگار
 : گفتمعیسر
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 شونیدر ضمن مگھ ا. ھم جواب رد دادنشونی بود و انی فقط ھمنیخانوم باور کن_ 
 چی ھی خانوم داوودادی گناه بھ حساب منی اگھ در نظر شما ایول!  دارن؟یچھ مشکل

 . منم کھ مقصرمنی نداره ایگناھ
 :دی محبوب ابرو در ھم کشخانم
 ی جانجای دونست ای مدی دختر خانوم ھم بانی ای ولنیاون کھ بلھ شما مقصر_ 

 .ستی عاشقونھ نازیمناجات و راز و ن
 :بردی و کم کم داشت مرا از کوره بھ در مرفتی تند میلی داشت خگرید

 .شتری بود کھ براتون گفتم نھ کمتر نھ بی ھمونھیقض. مرتکب نشدهی گناھچیاون ھ_ 
 : گفتری مدخانم

 .می ما شاھد داریول_ 
 :گفتم
 ن؟یکنی می دو تا آدم بازی نفر با آبروھی شما با حرف مغرضانھ یعنی_ 

 : سکوت کردم و گفتمی کوتاھمدت
 یری تقصچی ھنی لطفا و خواھشا اجازه ندیول. خانوم محبوبرمی منجایمن از ا_ 

 . نکردنی گناھشونیچون ا. بشھیمتوجھ خانوم داوود
 .رونی گفتم و از دفتر زدم بی را گفتم و با اجازه انیا

 کمی و ی سفصل
 )١(بخش
 از طرف ری طرف و رفتار سرد امکی شبانھ از ی طرف و درس خواندنھاکی از کار

آورد و  ی طاقت می کند و ھی فشارھا را تحمل میخستھ اش کرده اند و او ھ...گرید
 ی کھ محفوظ بماند برادی گوی نمی کند بھ کسی مینی دلش سنگی را کھ رویدرد

 جی دھد و گی کبرده و آزارش منش است کھ داغاریاما از ھمھ بدتر رفتار ام.خودش
 کند و با خبر دای را پی سردنیچطور علت ا...چطور...مانده کھ چھ کند و چطور

 ی روز مکی است کھ او را نی خواھد بفھمد و ھمی دارد و میلی داند حتما دلیم.شود
 شیی مشاور راھنمایمی مشاور دانشگاھشان کھ با او حرف بزند و خانمم تمشیکشاند پ

 بھ شتری بھ سر و وضعش برسد و بی کھ چھ کند و گفتھ بود بھتر است کمبود کرده
 و دارد بھ هستادی و انھی رفتھ سراغ آالیشوھرش توجھ کند و حاال کھ روز جمعھ است ن

 است و در نظر ی معمولیلی اش کھ در نظر خودش خافھی کند و بھ قیخودش نگاه م
 ادشی شعر را تی بنی لحظھ اکی و استی دنی چھره نی و معصومترنیباتری زریام
 : خواندی او می براشھی ھمری کھ امدی آیم
 .دمی و نشندمی ندی بھ صورت تو نگاردم،ی کشدهی تو را در کارگاه دالیخ
 او در مورد چھره اش و دلش یفھای و تعری حرفھایادآوری از ردی گی بغضش مو
 است ری او ھمسر امنکھی مگر نھ ادی گوی درست میمی کند استاد تمی و فکر مردیگیم

 حق دارد توقع داشتھ باشد از ری بپوشد و امبای شود و زبایپس حق دارد بھ خاطرش ز
 ی ببرد توی او ھم دستشودینکھ چھ میا کند بھ یاو بھ عنوان ھمسرش و فکر م
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 ی دورلی دلنی اصال ھمدیصورتش آن ھم بھ خاطر شوھرش کھ دوستش دارد و شا
 کار را نی تواند ای کند کھ خودش نمی و فکر مرودی کنار منھی آیاز جلو.کردنش باشد
 کند ی می را گلدوزیزی ھال و چی سراغ مادر شوھرش کھ نشستھ تورودیبکند و و م

 خرج خانھ نمانند و شرمنده است از ی داند باز سفارش گرفتھ کھ توی مخوب الیو ن
 کند و عذاب ی می خرج خانھ با مادر شوھرش است و احساس ناراحتشتری بنکھیا

 اتاق ی گردد توی بر می حرفچی ھی گردد بی بر منندیبی او را مشغول میوجودان وقت
 ی جارودی کند و حواسش می مفکر  و کندی و خودش را نگاه منھی آی جلوندی نشیو م

 فکر پول جمع کردن و ی اندازد از بس کھ رفتھ توی نگاه نمنھی بھ آی حتگری و دگرید
 گذرد کھ ی و از سرش مشی پرد از جای شانھ اش می روندی نشی می کھ دستنیھم
 و رونی دھد بی نفسش را مندیبی کھ مادر شوھرش را پشت سرش منی است اما ھمریام

 : خانمرهی دست منی بھ اشاره ھاوزد دیچشم م
  جان؟الین... شدهیزیچ_ 
 انگار حرفش را از نگاھش خوانده کھ دهی دای دھد اما زن دنی جواب او سر تکان مدر
 : پرسدیم

 ؟یداشت...یکار... ھالیتو... یاومده بود_ 
 رهی منیانگشت اشاره .نیی اندازد پای کشد بھ صورتش و سرش را می دست مالین

 : آورد باالی چانھ اش و سرش رامری زندی نشیخانم م
 .نکش...خجالت...دخترم...بگو_ 

 : یگری دوزد سمت دی نگاھش را مالین
  جون؟رهی منیصورتمو درست کن...شھیم...شھیم_ 
 و با خودش شی لبھای اندازد بھ مادر شوھرش کھ لبخند نشستھ روی می نگاھمی نو

 یچھ بر سر او م...نم ھست اگر او نبود اگر نبود خارهی کند خوب شد کھ منیفکر م
 آمد؟

 دردش ی ھالی و نشودی آورد و در سکوت مشغول می را مشی آرالی خانم وسارهیمن
 ی ھمھ تونی و با اشی چشمھای توشودی بندد و اشک جمع می و چشمھا را مدی آیم

 و باالخره کار مادر شوھرش کھ تمام ری کنداز تصور عکس العمل امیدلش ذوق م
 کند بھ خودش و ی و نگاه منھی آی دوزد بھ خودش توی چشم مالین.رودی و مشودیم

 .بی عجی از شوقشودیدلش پر م. ناشناختھی از اضطرابشودیدلش پر م
 بخش

)٢( 
 ی و آه مشی بوم جلویدی شده بھ سفرهیباز خ... کھ گذشتھ ی چند روزنی ای ھمھ مثل

 شتری کند و دلش بی و بغض میی کشد از فکر روز جدای و آه مشییکشد بھ خاطر تنھا
 ی بھ بوم و فکر مزندی اعتنا بھ اطرافش فقط زل می ماند و بی و ھمانطور مردیگیم

 ندارد و بھتر کھ ی نقاشدنی کشی برای رنگگرید  تمام شده اند وگری دشیکند رنگھا
 ی عشقش را قرار است برای وقتی نقاشدی آی کند و اصال بھ چھ کارش مشیرھا
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 ی نقاششودی از دست بدھد و از او جدا شود و فراموشش کند و اصال مگر مشھیھم
 بوم نقش بزند؟مگر ی باز ھم روالی خیعاشق باشذ و عشقش برود و او بماند و ب

 الشی نباشد و خشتری مزاحم بکی آدم بھ چشم عشقش شودیمگر م.شودی کھ نمود؟نھشیم
 شود؟یحت باشد؟مگر مرا
 چرخد سمت آن ی کھ منی کند و ھمی را کنارش حس می کشد و حضور کسی مآه

 و قلم مو را بر شودی کھ خم مالی افتد بھ نی افتد و نگاھش میشخص قلم مو از دستش م
 .دی آی و نفسش بند مبردی او و ماتش می لباسھای چرخد روینگاھش م.  دارد یم
 ریھمان کھ ام. دوختھ بودشی براری را بھ تن دارد ھمان کھ مادر امشی لباس عروسالین
 رز ی گذاشت و ھمان کھ عاشق گلھاالی سر بھ سر نی روز بھ خاطرش کلکی

 تور دار کھ دی سفی ساده راھنیھمان پ. دامنش شده بودنیی پای شده ی گلدوزیصورت
شم او انگار بر تن  در چیراھنی پچیھ  او دوختھ شده بود ویالی نیانگار فقط برا
 رو بھ ستدی ای راست مالی کھ ننی ماند و ھمیمات م... برازنده تر نبودنیھمسرش از ا

 ماند از ی و مبھوت مندیبی کھ بھ چشم مییبای از آن ھمھ زشودی مبھوت تر مشیرو
 ماند یم... نمدارش را بھ او دوختھاهی سی و چشمھاستادهی کھ مقابلش ای فرشتھ ادنید

 شانھ ھا و ی حلقھ حلقھ اش را انداختھ روی موھاشی بھ او کھ موھاشودی مرهیو فقط خ
 خواھد دست بکشد بھ آن موھا و آن ی دلش می آورد و ھی کند طاقت نمیھر چھ م

 فھمد چقدر ی خواھد ھمان لحظھ اسمش را صدا کند و نمی دلش میصورت و ھ
 :شنودی را مشیالی نیگذشتھ کھ صدل

 !ریام_ 
 اش است و ھمان وانھی ھمان کھ دوستش دارد و دیمات و محو تماشا.ست او مات ااما

 . او در آن وضعدنی گل کرده و جنونش صد برابر شده با دشیوانگیلحظھ ھم د
 ؟ی باھام سرد شد؟چرای کنی مینجوری چرا با من اریام_ 

 آن رودی مادشی... رودی مادشی کند و ی بغض مشنودی بغض دار او را کھ میصدا
 خواستھ از او ی مرودی مادشی را کھ گفتھ بود مزاحمش نشود و الی نیروز و حرفھا

 کشد و دست ی سرش را عقب مالی برد سمت صورتش کھ نی کند و دستش را میدور
 : ھوای ماند توی مریام
 ؟منوی گرفتیچرا ازم فاصلھ م!؟یکردی باھام رفتار مینطوری باھام ار؟چرایچرا ام_ 
 ؟ی دوستم ندارگھید...گھی برم؟دنجای از ایخوا ی؟می خواینم
  دوستش ندارد؟گری برود؟دنجای خواھد از ای خواھدش؟مینم
 ینم. داندی تواند بھ خودش جواب بدھد و جوابش را می پرسد و نمی از خودش مریام

 داند ی میول.  لحظھ ھم بھ نبودنش فکر کند و بھ نداشتنشکی ی تواند حتینم...تواند
 باشد و باز دلش آشوب نطوری خواھد ای و دلش نمشیکھ مزاحم اوست و مزاحم زندگ

 :دی گوی مشی گلوی تونی و با بغض سنگالی نبھ  دوزدی و نگاه آشفتھ اش را مشودیم
 ...نھ_ 
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 و ندیبی خودش ثابت می را روالی و نگاه ندی بگویزی چگری تواند دی نھ و نمدی گویم
 :نیی اندازد پای و سرش را ماهیاه کردن بھ آن دو چشم س کشد از نگیخجالت م

 من ی کس اندازه چیھ.ستی تو نی وونھی من دی کس اندازه چی کھ ھی دونیم_ 
 .دوستت نداره

 :شنودی را مالی آرام نیصدا
 ...پس چرا_ 
 : دھدی نگاھش کند جواب منکھی بدون اریام
 . خوام مزاحم و سر بارت باشمینم. ھستمتیچون من مزاحم زندگ_ 
 بلندش ی کند و صدای حس مشی گوشت بازوی را توالی نی و ناگھان پنجھ ھادی گویم

 :شنودیو لحن معترضش را م
 چیتو ھ!؟یگی منویچرا ا...تو...تو!؟ی گفتھ کھ تو مزاحمیک! گفتھ؟نوی ایک!؟یک_ 

 ...وقت
 :دی گوی گذارد او حرف بزند و می نمریام
 ...یخودت گفت_ 
 او رانی نگاه مات و حندیبی و مندی را ببالی آورد باال کھ عکس العمل نی سرش را مو

 : استشی چشمھای را کھ توی غمندیبیرا و م
 !من؟_ 
 :  سست شده اندشی کند کھ پنجھ ھخای خودش را از دست او خالص مریام
 من خواستم آرومت کنم یادتھ؟وقتی رو ی خونھ و ناراحت بودیاون روز کھ برگشت_ 

 ...یبھم گفت... مزاحمت نشمیبھم گفت
 کند کھ ی نگاه مالی و بھ ندی آی مادشی باز آن صحنھ ی گذارد وقتی را ناتمام محرفش

 :شنودی بعد جواب می فکر و کمیرفتنھ تو
 ...من...حالم خوب نبود...ناراحت بودم...اون روز...من فقط...من_ 
 و شنودی آھش را می و صداندی او را نبی ھم تا ناراحتی رو گذاردی را مشی پلکھاریام

 بند کند یی خواھد بھ جای کند کھ دستش را می بازش او را تماشا ممھی نی پلکھایاز ال
 و از سی خی آن صحنھ و آن چشمھادنی از دزدیری و دلش مستی نی گاھھی تکچیو ھ

 را و شی و بازوردیگی بھ سمتش و دستش را مرودی و مشیالی نی گاھھی تکیتصور ب
 ریام. آغوششی اندازد توی کند و خودش را می کند ھق ھق می کھ سر بلند مالین

 ی خودش را روی اشکھای اش و گرمنھی سی کند روی او را حس می اشکھایگرم
 .صورتش

 ...اون روز...بھ خدا... نداشتمیمنظور...من...من...ریام_ 
 ری اش و زنھی فشارد بھ سی و او را ماوردی تواند طاقت بی تواند نمی نمگری دریام

 :دی گویگوشش م
 . نکنتیخودتو اذ.ستیمھم ن_ 
 : دوزد بھ صورتشی کند از او و چشم می خودش را جدا مالی ناما
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باور . قصد نداشتم تو رو ناراحت کنمچیباور کن اون روز ھ. بدمحیبذار برات توض_ 
 ...کن
 :  کندی حرف او را قطع مریام
 .ی کنتی خودتنو اذستی الزم نگھید.ور کردمباشھ با_ 
 : دھدی بھ حرفش ادامھ مالی ناما
 اومدم خونھ ی مھ لقا باعث شد ناراحت بشم و منم وقتمی اون روز ھمکالسریام_ 

 بود کھ نیھم... و فشار امتحان بودی طرف ھم خستگھیاز . بودختھیاعصابم بھ ھم ر
 ...ری کنم بھ خدا امی می چھ غلطدمینفھم

 حال آشفتھ اش را و با دنی آورد دی را و طاقت نمالی نی ھی آورد گری تاب نمریام
 :ردیگی صورت او را قاب مشیدستھا

من اشتباه کردم کھ ...اصال من. ی کنتی خودتو اذستیالزم ن. زمیباشھ عز...باشھ_ 
 . گفتمنویا

 . سرتیفدا.ستیمھم ن. کنمی فراموش ممن
 ی با دلری شوھرش و امی نھی سی توبردیا فرو م کند و سرش ری مھی باز گرالین

 گوشش ری بدھد باز زانی او پای موضوع را عوض کند و بھ ناراحتنکھی ایگرفتھ برا
 : کندیزمزمھ م

 !خانوم من چقدر خوشگل شده_ 
 : پرسدی مری و امزندی حرف نمالین

 واسھ خاطر منھ؟_ 
 :دی گوینجوا کنان م.  کند ی سرش را بلند مالین

  جز تو رو ھم دارم؟یمگھ من کس_ 
 را خوشحال الی کھ دارد تا نی دردرغمی کند علی لبخند کم رمقش را پر رنگ تر مریام

 بندد و ی را مشی برد و چشمھای و سرش را جلو مشی کشد بھ موھایکند و دست م
 : آغوش اوی اندازد توی خودش را مالی بوسد و باز نی او را میشانیپ

 .ریام_ 
 و دوم ی سفصل
 )١(بخش
 ی اش و باعث دردسرش شده و باعث و باننھی بودم نھ و دست رد زده بودم بھ سگفتھ

 من بود و اگر وجود نداشتم اگر نبودم او از ری تقصنھای ایھمھ ..اخراجش از شده بودم
 . افتادی دردسر نمی و توشدی کرد و باز خواست نمی نمیمن خواستگار

 ی خصمانھ ی و نگاھھامیھای ھمکالسی اتفاق و پچ پچھانی داشتم از ای بداحساس
 دانستم ی چاق و تپل کھ می ھمان ھمکالسھی پر منظور سامی و نگاھھاھاشانیبعض

 . کردی احساس بدم اضافھ منیگزارش ما دو تا را او بھ خانم محبوب داده بھ ا
 دوست  مطمئن شده بودم بھیمرد. کھ دوستش داشتم ی رد کردن مردمی بود براسخت

 من دل او را نھای ایداشتن او و مطمئن شده بودم از عشق دو طرفھ مان و با ھمھ 
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 ی دست خودم نبود و منکھیشکستھ بودم و چقدر بد چقدر بد تا کرده بودم با او با ا
 کردم از ی فواد و باز احساس گناه میماجرا  خوردن دوباره و تکراربی از فردمیترس

 نداشتھ ام و ھمان نی جز ای کردم بھ خودم کھ چاره ای منیلقکارم و رفتارم و دوباره ت
 و سخت و شدیخراب م.شدی با وجود من خراب مشیبھتر کھ ردش کردم وگرنھ زندگ

 .تلخ و آزار دھنده
 یتو.  فکری تورفتمی کردم و می گوشھ کز مکی ی خانھ ھی کھ تمام شد تومیامتحانھا

 . دمیدی او را نمگری دنکھیفکر ا
 .تنگ تنگ تنگ. تنگ شده بودشی برادلم
 آزارم شتری و بدنی دل برنی خواستم دل ببرم از او و آسان نبود ای داده بودم و مدل
 . و آزار دھندهگاهی گاه و بی ھای دلتنگنی داد ایم

 گرفتارش شتری و بشتری کردم فراموشش کنم بی و ھر چھ مزدی داد و آتشم می مآزارم
 خانواده ام دی از دنی کردم و ای کز مشتری خودم و بی تورفتمی فرو مشتری و بشدمیم

 ی آورد و نمی نممی بھ روی شده و کسیزی دانستند چیپنھان نمانده بود و انگار ھمھ م
 دانستم و فقط ی دستورش را ھم نمنی الی دلی و حتست دستور آقاجانم انیدانستم ا

 . خواستھنطوری بودم او ادهیفھم
 ھمھ نی دارد کھ ایلی در دل دارد و چھ دلیزی دانست چھ چیخدا م...پدر...پدر...پدر

 . آوردی نممی را بھ روزی چچی وقت ھچی کرد و ھیبا من مدارا م
 ی حسام ھم شبھا شام می آورد و گاھی رفت و بچھ اش را می آمد و می می گاھشھال

 بھ ی و حتشدمی نمی چشمش آفتابی را نداشتم جلودنشی ما و من کھ چشم دیآمد خانھ 
 دارد تی دارد؟ چھ اھمتی گفتم چھ اھمی کردم و بھ خودم میخواھرزاده ام ھم نگاه نم

 نزند ای دارد بعدھا او مرا خالھ صدا بزند تی چھ اھمو ندازمی بھ او بی نگاھمی نیکھ حت
 کھ خواھرم را از من جدا یپسر ھمان پدر...کھ ھر چھ بود او ھم پسر ھمان پدر بود

 رفتار کند با من تا مثل بھی غرکی کرده بود کھ مثل یکار. کرده بود جدا کرده بود و
 ینبود سرش بھ چھ کار  آمد و معلوم ھمی حسام بود خانھ نمیعماد وقت.  خواھرکی

 و رونی برفتی مشتری داد و بی محی را ترجییگرم بود کھ او ھم مثل من مدام تنھا
 وقت آمدنش و ری و زود رفتن و دشی کارھانیر و مادر را در آورده بود با ا پدیصدا
 دادم ی محی کرد کھ ترجی مجمی و آنقدر گی حل نشدنی معماکی شدی من می برایگاھ

 . شومالشی خیب
 کردم ی کردم و گنجشکھا را تماشا می را نگاه ماطی حی بودم پشت پنجره و تونشستھ

 ی شده بود بھ آنھا کھ ممی کردند و حسودی می کردند و بازی را دنبال مگریکھ ھمد
 گشتند و دنبال ی و دوباره بر ممھای و سواری دی رودندی پری شاخھ ھا و می رودندیپر

 . کردندیھم م
 دنبالش و حاال ھم دیای ما کھ شب را باشد و بعد حسام بی باز ھم آمده بود خانھ شھال

 گاه واضح بود و شی کرد و صدایو حمام م شستیداشت با کمک مادر سبحان را م
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 را ببرد باالتر تا مادر شی بچھ و مجبور بود صدای ھی گری صدای توشدیگاه گم م
 : راشانی گفت و گوی صدادمیشنیبشنود و من ھم م

حاال . سرشی روذاشتی ساکتھ و کز کرده؟قبال کھ خونھ رو منقدری چرا االین!مامان_
  شده؟یچ

 : گفتمادر
 بھ عماد یحت. شده ی بشم و بفھمم چشیمن چند بار خواستم پاپ. دونم مادریچھ م_ 

 بھ حال می بذارمی بھ کارش نداشتھ باشی آقات نذاشت گفت کاریگفتم ازش بپرسھ ول
 .خودش باشھ

 : گفتشھال
  با خبر شده؟ی خواستگارانی نکنھ از جرگمیم_ 

 :دی پرسمادر
 !؟یکدوم خواستگار_ 
 : شھال گفتو

خواستھ با . با خانوم شفق چند بار اومدهی ما کھ گفتی ھی خانوم ھمسارهینھمون م_ 
 الی نگھی می دونم چرا آقا جون ھیمن نم. ھم حرف بزنھ و آقا جون نذاشتھالیخود ن

 ... منیپس چرا وقت...بچھ ست 
 : کھ گفتدمی مادر را شنی باز صداو

 !سیھ_ 
خواھرم داشت بھ من حسادت ...خواھرم.ختی بھ ھم رشانی حرفھادنی از شناعصابم

 وقت چی حسادت خواھرانھ کھ تا بھ حال ھنی کردم از ادای پی کرد و چقدر حس بدیم
برخاستم و رفتم و در اتاق را محکم . دادیدر کار نبوده و حاال خودش را نشان م

 . دستم کھ بخوانمی گرفتم توی و کتابپنجره  نشستم لبمی بھ ھم و برگشتم سر جادمیکوب
 ی اما من نمزدیشھال حرف از خواستگار م...خواستگار... خواستگار...خواستگار
 عمر کی کھ دوستش داشتم بھ خاطرم بدبخت شود و ی خواستم کسیخواستم نم
 روز ھم بفھمد اشتباه کرده و بگذارد برود کی کند و عذاب بکشد و یبمانیاحساس پش

 . نشودشیدای پگریو د
 دست بھ درد نیا...ی دست لعنتنی دست بود انی اری تقصھمھ اش... نھای ای ھمھ اما

 .ینخور لعنت
 دستم ی وجودم حرصم گرفت و کتاب را توی دست خودم و دلم و دستم و ھمھ از

 چھ ی چھ کنم؟دانشگاه براخواستمیمن کنکور را م. گوشھکیمچالھ کردم و انداختمش 
.  کنددمیی نبود کھ تای کند و لبخندنمی نبود کھ تحسی نگاھی خواستم بروم؟ وقتیم

 دنمی از دی کردند و گاھی نگاھم میور جکی ھمھ ی خواستم چکار وقتیدانشگاه را م
 دوختند بھ ی نگاه کنجکاوشان را مزی تمسخر آمدی شای و با لبخندزدندیپوزخند م

  داشت؟ی داشت؟دانشگاه ھم مثل مدرسھ چھ فرقیچھ فرق.دستم
 : زدمیادر صدا زنگ در کھ آمد میصدا_ 
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 !الین!الین_ 
 : بلند گفتمی صدابا

 .بلھ_ 
 :گفت

 .برو درو باز کن_ 
 شھال ی ونگ ونگ بچھ ی صداکھی و در حالرونی بلند شدم و رفتم از اتاق بلی میب

ھمان کھ . مانھیھمسا.خانم شفق بود. و در را باز کردماطی حی گوشم بود رفتم تویتو
 او را مثال یزی زشت بودن چیکرد و برا ی زن عمو مسخره مشھیشوھرش را ھم

 یلی خودش خنکھیحاال نھ ا.کرد ی انتخابش مسخره می و خانم شفق را برازدیم
 آورد با آن غبغب و صورت چاق و ی آدم مادی را یخوشگل بود و حور و پر

 ...زشی ریچشمھا
 قبول ندلشت ای داست و ی نمای باشند و انگار خبر نداشت و ی پردی کرد ھمھ بای مفکر

 شوھر خانم شفق رتی دانستم سی باشد نھ صورتش و من مبای زرتشی سدیکھ آدم با
 داد با من ی و بھ دخترش اجازه مزدی مھربان لبخند مدیدی مرا می چون وقتباستیز

 و دی خری جور ھم مکی و دی خری می خورکنمای ھر دوی ھم براشھی کند و ھمیباز
 و با ردی بگادی خوب یزھای خواست از من چی و از دخترش مزدیمرا دخترم صدا م

چقدر دلم ...من ...من ... بود و دلش مثل دل گنجشک بود و منیھمھ متواضع و خاک
 یی خواست آدمھای بود و چقدر دلم ممی حاج عمو غفور او عموی خواست بھ جایم

 قشنگ مغرور از یھا زشت مھربان تا آدمی از آدمھاشدی پر مای بودند و دنادی زاو مثل
 . افتادهلیدماغ ف

 لبخند زدم و سالم کردم کھ جوابم را داد و با ھم سالم و شی بھ رودمی شفق را کھ دخانم
 نھ کھ گفتم ھست و تعارفش ای مادرم ھست دی و او پرسمی کردی و رو بوسیاحوالپرس

 .ب کردن کھ چطور شد دلم شروع کرد بھ تاب تادمی داخل کھ آمد و نفھمدیایکردم ب
 ال؟ی بود نیک_ 

 من جوابش را بدھم خودش خانم شقفق را نکھی بود کھ آمد دم در راھرو و قبل از امادر
 :اطی حی و آمد تودید

 . خانم جونمیھا؟سالم مر_ 
 : رو بھ من گفتو

 . رو آماده کنییبرو چا_ 
 شدم و حس کردم خانم شفق بھ خاطر من آمده و حتما از طرف ی جورکی اخمش از

 و ضعف رفت از آن ھمھ خواستن و دوست داشتن و پا پس ختیاو آمده و دلم ر
 است اگر بخواھد با من فی است حفی است حفی دلم گفتم او حیاما تو. دنینکش

حتما حتما  کھ شوندی مدایپ شی بھتر از و سالمتر از من ھم برایازدواج کند دخترھا
 .منتش را دارند



 214 

 کوچکش ی بود توپتوچاندهی و رفتم داخل و شھال کھ پسرش را پنیی را انداختم پاسرم
 :دیپرس

  بود؟یک_ 
 :گفتم
 .خانوم شفق_ 
 ینی سنگری داخل و زندی آی دارند مدمی فھمدمی تعارف کردن مادر را کھ شنی صداو

 کردم ی احساس منطوری ھم من ادی شاای و بھی غرکی مینگاه خواھرم کھ شده بود برا
 خانم شفق ی سالم و احوالپرسی صدادمی را آماده کنم و شنی آشپزخانھ تا چای تودمیپر

 ادی گفت و فری گفت میحسم م. کردن گرم کردمت درسیو شھال را و سرم را بھ چا
 ی و انگار مدی کوبی ام منھی سی توی آمدن بھ خاطر من است و قلبم ھنی کھ ازدیم

 . آنجا تنگ بودشی ام و انگار جا برانھی بپرد از سرونیست بخوا
 ی جورکی دلم ی افتادم با آن نگاه مشتاقش و ھی او مادی ی و ھدی لرزی می ھدستم

 مادر مرا ی توانستم درست فکر کنم و باالخره صدای از تصور زن او شدن و نمشدیم
 : آوردرونی بیجیاز گ

 . واسھ خانوم شفقاری بییچا! الین!الین_ 
 را خشک می با پشت دستم چشمھاعی چرا و سردمی جمع شد و نفھممی چشمھای تواشک

 ھال کھ نگاه ھر ی لب گقتم و رفتم توری بسم هللا زکی را برداشتم و ینیکردم و و س
 ری خودم حس کردم و زی ھم مادرم ھم شھال و ھم خانم شفق را روشانیسھ تا
 دیچی خانمم شفق پی و صداشانیجلو  گرفتمیکی کی را ینی آب شدم و سشانینگاھھا

 : گوشمیتو
 . شده واسھ خودشیماشا چھ خانوم_ 
 را برگردانم خانم ی خالینی کھ خواستم سنی آب شدم و ھمسی و خفشی گرفتم از تعرگر

 :شفق مانعم شد
 . کارت دارمنیکجا دختر بش_ 
 کھ اخم دمی مادر ثابت ماند و دی تا رودی و چرخدی و منگ و سرگردان نگاھم چرخجیگ

 . انداختم و نشستمری و سرم را زشیشانی انداختھ بھ پنیکمرنگش چ
  جون حرف بزنم؟الی من با خود پنیدیاجازه م_ 
 : مادر گفتو

 ما ھم ی اجازه نییبفرما. ندارم کھ بگمیزیحاال کھ آقا رحمان اجازه دادن من چ_ 
 .دست شماست

 : شفق گفتخانم
 

 نی در االجانی حرفامون قرار شد بعد امتحانا با خود ننی آخری تویول.یبلھ گفت_ 
 .میمورد صحبت کن
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 : گفتمادر
 

 .نی دونیھر طور صالح م. بگم وهللایچ_ 
 

 اقی کند اشتی دانستم دارد پنھان می تفاوت گفت و من می بی خونسرد و تا حدودمادر
 و خانم شفق زی و دستم ندی دانستم و دلم لرزیم.ی تفاوتی آن بری را زشیو خوشحال

 :دوباره رو کرد بھ من و گفت
 

 ی فرقچی و با اون ھیاسمنی دختر خودم یتو ھم جا.زمی جان عزالین_ 
 باھات حرف ری و امر خی من اومدم در مورد خواستگاریدیھمونطور کھ فھم.یندار
 .بزنم

 
 : و ادامھ دادمی زانوی را گذاشت رودستش

 
 پسرش تو ایگو. خوب منھیلی خی از دوستایکی دارن کھ ی اھی ھمساھیحاج عموت _ 

 مورد با من نیمادرش ھم در ا. و ازت خوشش اومده و بھ مادرش گفتھدهیرو د
  حرف زد و اسمتو آوردیصحبت کرد وقت

 
 می با پدر و مادرت حرف زدمی چند بار اومدنکھی و خالصھ ایی منظورشون تودمیفھم

 بود کھ تو نی خانواده ت الیدل.ی تو خودت ھم مخالفمیدی شنی و حتمیدی شنجواب رد
 ی رد کردن نمی خودتو برالی خب ما دلی ولی خونی درس می و داریھنوز بچھ ا

 .ی ندارری از امیشناخت  کھنھی واسھ خاطر ادی شامی و گفتمیدونست
 

 نطورمی مورد حرف بزنم و ھمنی از پدرت اجازه گرفتم با خودت در انی ھمواسھ
 دوست داره یلیچون خ. خودش باھات حرف بزنھادی مادر اون پسر ھم برمیاجازه بگ

 .ادیب
 
پسر خوب درستکار پاک .شناسمشی مشی من از ده دوازده سالگروی جان امالی ننیبب

 رو ی فقر و نداریمزه . با نون حالل بزرگ شدهیاز بچگ.ھی و زحمت کشبینج
مثل .ھی با محبتیبچھ . حال درس خونده و با سوادهنیدر ع. ستدهی کشیسخت.دهیچش

 ھی و ھر روز با النی خی کھ راحت طلب و بستی نی امروزی پسرانی از ایبعض
 تو ھم تیبا وضع. ھم کار کرده و ھم درس خوندهیاز ھمون بچگ.. گردنیدختر م

 ی دلمون مشھیمن و محمد آقا ھم.مادر خودش ھم ناشنواست. ندارهی مشکلچیھ
 . مثل اون باشھمی داشتیخواست اگھ پسر
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مھربون و دوست .  کنھی خودم کار مشی کھ پھی خوبیلی زن خگمی ھم کھ ممادرش
خودش چند بار اومده با پدر و .ستیمثل ما بد اخالق و بد عنق و کم صبر ن.ھیداشتن

 ھر بار آقات یول. با تو صحبت کنھقھیمادرت حرف زده کھ اجازه بدن فقط چند دق
 نی خانوم ما بشرهی بار با منھی بخوام ازت اما امروز من اومدم. امتحان دارهالیگفت ن

 ... حرف بزن تا
 

 خانم شفق و تمام ی و رو شده بود از حرفھاریدلم ز.دمی و نشندمی را شنشی حرفھایباق
 دلم غنج  ودی لرزدی لرزیم...دی لرزیدست و تنم م. آب شده و نفسم گرفتھ بودسیتنم خ

 : کرد و سر بلند کردمی خانم شفق کھ از او میفھای زد از تعریم
 

 ...خانوم شفق...خا_ 
 

 : بخش و آرامش دھندهنانیاطم. زدلبخند
 

 .نی خواد چند کلمھ باھات حرف بزنھ ھمیفقط م.نترس دخترم_ 
 
 : من با بغض و ھزار جور احساس جورواجور گفتمو
 

 ... خوامینم...من کھ ...من_ 
 

 دامنم را جمع ی و گوشھ می چشمھای زبانم قفل شد و الل شدم و اشک نشست تواما
 . مشتمیکردم تو

 
 )٢(بخش

 
 نبودم ای آن دنیتو.  مرده بود و نبودمشی بودم کھ سالھا پیمرده ا. بودمی مرده اانگار

 آن را الی خودش نبود و نیدلم سر جا.اما دلم نبود...ھر چند جسمم وجود داشت اما ...
 افتاده بودم و اگر زی وقت بود از ھمھ چیلیخ. برده بود با خودش و پسش نداده بود

 از غذا خوردن ھم افتاده بودم کھ یحت.رفتی مادمی دیرا ھم شا دنیاجبار نبود نفس کش
 کھ الی جز نزی چچی کردم بھ ھی زھر و انگار واقعا زھر بود و فکر نممیشده بود برا

 ی داد و باز می ذھنم و جوالن می آمد تویداشت و مرتب م یدست از سرم بر نم
 بھ او فکر نکنم و ستم خوای روزمره و میخواستم سر خودم را گرم کنم با کارھا

  خواستم بھ او فکر نکنم کھیم. برودادمیفراموشش کنم و کامال از 
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ردم  کی می فکر کنم اما ھر قدر سعگری دیزھای و بھ چدمشی مدرسھ دی بار تونیآخر
من دل را داده بودم و او دل را برده بود و . نداشتی ادهی و فادمیرسی مجھیکمتر بھ نت

 دارمانی دنی را ھم بعد از آخرمانی پی حتگریچند ماه گذشتھ بود و د. نداشتمچی ھگرید
 حق داشت شوکھ دیشا. بودمدهی و دعوا نددی بحث شدکی  خانھ کھ منجر شد بھیتو

 نکھی سوال و شوکھ شده بود از اریبشود و ناراحت شود کھ اعتبارش رفتھ بود ز
 باد ھوا بوده اند شی نشان داده بودم حرفھای و حتالی بود دل داده بودم بھ ندهیفھم
عاشق ...  بودمق کھ عاشیمن.  خواست من با خواھرزنش ازدواج کنمیاو دلش م.میبرا

 داشت از سر ی و دست بر نممیای چشم معلول کھ شده بود دناهی سی زهیھمان دختر ر
 .با خواھر زن او ازدواج کنم...دلم 

 
 میی تنھای انجمن کھ گاھی نبود جز مادرم و بچھ ھای تنھا شده بودم و کسی تنھایتنھا

 ی و کار در آنجا می آجر پزی وقت خودم را توشتری بای کردم با آنھا و یرا پر م
 مانم و ی نمکاری بینطوری کردم حداقل ای شھر بود و فکر مرونیگذراندم کھ ب

 سرم ای). نکنمسی تدری نقاشگریکرده بودم د  دلم عھدیتو( شومی مادرم نمیشرمنده 
 و نگاه یی قلم موی و ضربھ ی کردن اما با ھر رنگ زدنی کردم با نقاشیرا گرم م

...  بھ ھم و دلمختیری را مزی آمد سراغم و ھمھ چی او مادی باز ی بومیدیکردن بھ سف
  دلم در تالطم و

 خواست تمام شود و ی بود کھ انگار نمیطوفان...  بود در درونمی بود و طوفانآشوب
 ی با لبخندشھیساکت و آرام و مثل ھم.اما بر خالف من مادرم ساکت بود.  نداشتیانیپا

 دمی فھمینم...دمی فھمی کرد با آن نگاه پر از آرامش و نمی مرانمی لبش و حیگوشھ 
 تمام شده زی ھمھ چگریاز مدرسھ برگشتم بھ او گفتم د  کھیروز.چرا آن ھمھ آرام است

 و گفتم از اولش ھم اشتباه کرده ام کھ او را می را فراموش کنالی ندی باگریگفتم د
 من نگاه کرده بود و خدا را شکر کرده بودم یاما مادر فقط بھ حرکت لبھا. خواستھ ام

آرام بود و خونسرد بود و  او. شدی نممی صدای و بغض توی و متوجھ گرفتگدیشنیکھ نم
 انداخت و ی مرتمی بھ حشتری کھ بنمی را ببینیقی و مانی توانستم ای مشی چشمھایتو

 داند کھ من ی میزی بود کھ انگار او چیطور. کردی و آشفتھ ترم مختیریمرا بھ ھم م
 .ن خبر نداشتم در سر داشت کھ میی دانستم و فکرھاینم
 
 را جارو اطی جارو را دستش گرفتھ و حشھی مثل ھمدمی در کھ داخل شدم داز
جسمم .ی آجر پزیغروب بود کھ برگشتم و خستھ بودم از آن ھمھ کار سخت تو.زندیم

 .خستھ بود و روحم خستھ تر از جسمم بود
 

 لحظھ سرش را کی و چشم دوختم بھ مادرم کھ مشغول بود و فقط ستادمی در اکنار
 یجوابش را با تکان سر دادم و کم.  سالمیعنی کھ میآورد باال و لبخند زد بھ رو

 دنبالم و دمی خستھ ام را کشیپاھا. و رفتم داخلزدی کردم کھ تر و فرز جارو مشیتماشا
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 ری زاطی ھمان حی را تومی پوست شده و زخمت پوسی داخل شوم دستھانکھیقبل از ا
 ھم تا ی را گذاشتم رومی و پلکھاسوزندیم و احساس کردم دارند م آب گرفتم و شستریش

از . ھم نداشتمستادنی ای نایخستھ بودم و حت.دردشان را کمتر حس کنم و تحملش کنم
کردم کھ  ی و خودم را مشغول مدمیکشی آنقدر از خودم کار مرونی برفتمیصبح کھ م

 خواستھ نطوری بلند شوم و خودم امی توانستم از جای نمی حتگری دشدی عصر میوقت
 .شدی ببرم اما باز ھم نمادی را از الی از سرم بپرد و نی عاشقینطوریبودم تا ا

 
 اتاقم با ی در کنم و توی خستگی و کمرمی را عوض کنم و دوش بگمی کھ لباسھارفتم
 . خودم سر کنمییتنھا

 
 را نگھ دارم و ھمانجا  نتوانستم خودمگری کھ وارد اتاقم شدم بغضم شکست و دنی ھمو

خستھ از خودم و .خستھ بودم. شد و ھق ھقم بلند شدری و اشکم سرازنی زمینشستم رو
 تمی آمدند سراغم و اذی می کردند و ھی نممی کھ رھای بودم و احساساتشی کھ توییایدن
خستھ بودم از خودم کھ فقط . کردندی و تازه تر مازه کردند و زخمم را تازه و تیم

 کنم ھی توانم گری خواست تا میدلم م... خواست ی و رنج بودم و دلم میراحتباعث نا
 : لب خطاب بھ خودم گفتمری خودم را گرفتم و زی ھر طور بود جلویول
 

  اگر باشد خوش استیمرد را درد_ 
 

  عالجش آتش استی دردی بدرد
 
 بدھم کھ دردم کمتر شود و نشد و حالم بدتر شد و نی تسکینطوری خواستم خودم را او

 سرم و دلم ی بود باالستادهی ازی تمی کھ با لباسھادمی کھ بلند شدم باز مادرم را دنیھم
 ی گرفت روی بود و آغوشش باز بود و سرم را میخواست ھمان لحظھ دستش خال

 ی دلم می کھ وقتمیھای و نوجوانگھای مثل بچمیھایگمثل بچ.  کردی اش و نوازشم منھیس
 می کوچھ دعوای توی با بچھ ھای گاھیوقت.  کردی کار را منیگرفت از عالم و آدم ا

 کرد و از کالس ی ممی و معلم دعوابردی کار خوابم می سر کالس از خستگای و شدیم
 نی ای ھمھ وردم آی خودم نمی کف دستم و بھ روزدی با خط کش مای کرد و ی مرونمیب

 خانھ و رفتمی کردم و می جمع مکجای دلم بمانند و ھمھ را ی گذاشتم تویدردھا را و م
 کرد و بعد آغوش باز ی گفتم و او در سکوت آرامش بخش خودش نگاھم می او میبرا

 گرفت در یمثل ھمان وقتھا کھ مرا م. گرفت در پناه خودشی کرد و مرا میم
 بزرگ شده بودم گریاما د... اما. کردی نممی رھاشدمی نمرامآغوشش تا آرام شوم و تا آ

 داد خودم را رھا یاجازه نم. داد ی اجازه نممی لعنتیو مرد شده بودم و غرور مردانھ 
 گاھش ھی مثال مرد خانھ بودم و تکیعنی آغوش مادرم و بھ او پناه ببرم کھ یکنم تو

 .بودم
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ھمان (ردانھ  و بھ غرور مدهی را دمی اشکھانکھی را از او گرفتم و شرمنده از الباسھا

 .رونیبرخورده با اشاره از او تشکر کردم و از اتاق زدم ب)می لعنتیغرور مردانھ 
 

 ی مدی مرد شده بودم و نباگرید.ندی را ببمی خواست مادر اشکھای نمدلم
 .... سوال برودریز)  غرورنیکھ لعنت بر ا....(غرورم ...گذاشتم

 
شام . بخورم پناه بردم بھ اتاقمیزی چنکھی دوش گرفتم بدون ای بعد ھم وقتی قھی دقچند

 او ادی و باز میمی تخت قدی بخوابم و خودم را انداختم رورمی اتاقم بگینخورده رفتم تو
 آمد چند وقت ادمیآمد سراغم و ھر چھ غلت زدم باز ھم از ذھنم نرفت کھ نرفت و 

 دایام را پ تخت و چشم گرداندم کھ سجاده ی و نشستم روم خوانیاست کھ نماز ھم نم
 کھ روح سرگردان و خستھ ام دهیاما چھ فا. کردمشیدای طاقچھ پیکنم و باالخره رو

 ی خواست و ھر چھ سرزنشش می را بدون او نمزی چچی خواست ھینم... خواستینم
 و داشتم ودم بری بودم با خودم درگریدرگ.شدی نمشی کرد و حالیکردم حرف گوش نم

 ینی سکی خورد بھ در اتاقم و باز شد و مادر با ی کردم چکار کنم کھ تقھ ایفکر م
 .داخل شد

 
 نیی پامیاما دست خودم کھ نبود از گلو. دانستم آمده تا مجبورم کند بھ غذا خوردن یم
 سرم نی زمی را گذاشت روینی نشست و سیوقت. بخورمیزی توانستم چی و نمرفتینم

 ی بشقاب کھ می توینیزم بی سی خورم اما او از کوکوی کھ نمیعنیرا تکان دادم 
 نگاھم کرد کھ ی و بھ سمتم گرفت و طورفت لقمھ گرمی دوست دارم برایلیدانست خ

 خورم ی نمدی دی دستم و وقتیاما لقمھ ھمانطور ماند تو. دستش را رد کنمامدیدلم ن
 :دیپرس

 
 ؟یدوست ندار... کو کو...گھید_ 
 

 :گفتم
 

 .رهی نمنیی تونم بخورم از گلوم پاینم_ 
 

 :دیپرس
 

 ال؟ین...بھ خاطر_ 
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 دمی شده بود و پوست پوست و داری شاری ماندم و بھ دستم نگاه کردم کھ کفش شساکت
 کھ سر بلند کردم و چشم می زانوی جلو و دستش را گذاشت رودیمادر خودش را کش

 :شیدوختم بھ حرکت لبھا و دستھا
 

 ؟یبرم خواستگار...برات...ی خوایم_ 
 

 :دمی و پرس باال انداختمابرو
 

 !؟ی کیخواستگار_ 
 

 : دادجواب
 

 ...دمیواسھ ت د...خوب... دخترھی_ 
 

 : حرفش را تمام کندنگذاشتم
 

 ...مامان_ 
 

 : اشاره کرددمی باشھ و دیعنی زد و سر تکان داد کھ لبخند
 

 .پس بخور_ 
 
 : اشاره کردو
 

 .ی خواستگاررمیبرات م_ 
 

 کی یگفتم مادرم است و آرزوھا دارد برا. نزدم و گفتم بگذارم بماند تا بعدحرف
 و چھ دهی کشی دانستم چھ نقشھ ای و نمدی خواھد بگویپسرش و بگذارم ھر چھ م

 ... دانستمینم. سر داردی توییفکرھا
  و سومی سفصل
 )١(بخش

لش و  دی کھ مانده توی از کار و درس و درد نگفتھ ایخستگ. ی ھم خستگباز
خستھ است . افتاده اندشی کھ برای از تمام اتفاقاتی و خستگی کسی نکرده براشیبازگو

 ی کھ آزارش می در برابر مشکلشی از خودش و احساس ناتوانشتری و بزیاز ھمھ چ
 مثل نکھی ایاست و دلش بھ جا کیسال نو نزد.  کند ی مشتریدھد و دردش را ب
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 کس خبر چی کھ ھی نگفتھ ایدردھا... درد قبل شاد باشد پر ست از غصھ ویسالھا
 آرامش و نگاه حسرت زده اش یندارد از آنھا و دلش پر است از حسرت داشتن ذره ا

 زانی آوی و فرشھا و پتوھا ھای خانھ ھا و قالیوارھای بھ دیوقت. دی گوی را منی ھمزین
 و ردیگی دلش مدی عدی خرروندی کھ مندیبی مردم را می دوزد و وقتی چشم منھابھ آ

 شتری را تجربھ کند با شوھرش و بیی روزھانی چندی کھ چرا او نباشودیغصھ اش م
 خانھ کی ی را کرده و ھوازھای چیلی خی ھوایدلش بدجور... خوردیحسرت م

 یواری دای و یپشت بام ی را روی دلش ھر وقت مردی جانانھ را کرده و تویتکان
 افتد کھ اگر آن ی مرشی امادی و ردیگی مشتری کند دلش بی پھن میسی کھ فرش خندیبیم

 ی و ناراحتالی خودشان و خی افتغاد حتما االن آنھا ھم شاد بودند برای نمشیاتفاق برا
 ی موارشیحاال خانھ سوت و کور است و غم و غصھ از در و د...نداشتند اما حاال

 ی ادهیا خانم کھ فضا را عوض کنند فرهی منای کند و ی می ھر چھ ھم او سعو بارد
 اند بر دهی خودش و انگار گرد مرگ پاشی تورودی فرو مشتری و بشتری بریندارد و ام

 و خنده بود و خوشبخت بودند ی پر از شادی کھ روزگاری خانھ ایوارھایدر و د
 .ساکنانش

 وقتھا نی ھمشھی افتد کھ ھمی ھم مشی پدری خانھ ادی کند و ی فکر مزھای چنی بھ االین
 ی کھ توی و بھ پولفشی کی اندازد توی می کشد و نگاھی کردند و آه می میخانھ تکان

 ی و مھ لقا مرونی بزندی خواھد برود رنگ بخرد و از در دانشگاه میآن گذاشتھ و م
 از او نشده و ی و خبردهی وقت است او را ندیلیخ دی آی مادشی ذھنش و ی تودیآ

بعد .ز برود سراغش خانھ شان روکی ردی گی ممی دھد و تصمیتلفنش را ھم جواب نم
 کھ یری لوازم التحری و ھمان مغازه ابانی آن سمت خی اندازد بھ مغازه ھای مینگاھ

 است و یبان مھرری آورد و آشناست و فروشنده مرد پی مشی خواھد برایھر چھ او م
 .شناسدیاو را م

 :زندی مشی صدای کھ کسابانی آن سمت خرودی مدیای بنی ماشنکھی از اقبل
 !یخانوم داوود!یخانوم داوود_ 

 یدختر جوان.ستی کندی گردد کھ ببی و بر مشناسدی نمفی را کھ زنانھ است و ظرصدا
 :رساندیکھ او را صدا زده خودش را م

 .یسالم خانوم داوود_ 
 فقط دیدختر جوان است و شا. دھدی کند و نمشناسدش و جوابش را می نگاھش مالین

 :دو سال بزرگتر از او باشد
  امرتون؟نییبفرما_ 

 : کندی کند و باز سالم می اش و نفس تازه منھی سی گذارد روی دست مدختر
 .سالم_ 

 : دھدی حوصلھ دوباره جوابش را می بالین
  سالم امرتون؟کیعل_ 

 :زندی لبخند مدختر
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 . مجلھ ھستمھی خبرنگار ی ساجدھی کنم من سمی خودمو معرفنیاجازه بد_ 
 : اندازدی دھد و ابرو باال می با او دست مالین

 اد؟ی از من بر میچھ کمک. خوشوقتم_ 
 : دھدی جواب مدختر

 . کھ باھاتون مصاحبھ کنمرمی خواستم از شما اجازه بگیراستش من م_ 
 :دی گوی و ناباورانھ مشنودی مالین

 !مصاحبھ؟_ 
 : دھدی سر تکان مدختر

 .بلھ_ 
 : پرسدی آرام مالین

 ؟یدر چھ مورد_ 
 : دھدی جواب مدختر

 . کردنتونیدر مورد نقاش_ 
 : دھدی محی توضو

 ی گردم ولی خوب میلی خی سوژه ھی مدتھ کھ دنبال ھی خبرنگار تازه کارم و ھیمن _ 
 خانوم معلول ھی کھ دمی و در موردش شندمی تابلو دھی من شیچند وقت پ.شمیموفق نم

 فکر کردم شما واسھ یول. باورم نشددمشی دیوقت.دهیاونو با دست معلولش کش
 یول.نیومدی نگنی مرمیگی سراغتونو منجایا امیچند روزه کھ م.نی ھستنیھتریمصاحبھ 

 و دمی شما رو دیمن کار ھنرمندانھ .االن شما رو بھم نشون دادن و منم دنبالتون اومدم
 ...شھی می و خوبی عالی مصاحبھ یلی خنی باھام صحبت کننیبھ نظرم اگھ قوبل کن

 :بردی را سر مالی نی و حوصلھ زندی حرف می پر حرف است و ھدختر
 ... شوھرتونم نقاشھ و بھ نظرم اگھ بتونم با ھر دو تون مصاحبھ کنمدمیمن شن_ 

 ی و اسم شوھرش کھ مزندی کند کھ تند تند و با ذوق و شوق حرف می بھ او نگاه مالین
 :دیگو ی آھستھ میلی افتد خی کھ متشی و وضعری امادی وسط دیآ

 .می کنی من و شوھرم مصاحبھ نمدیببخش_ 
 : کندی ماند و با دھان باز او را تماشا می وا مدختر

 
 

 !آخھ چرا؟...آخھ_ 
 
 
 یصدا.شنودی را مشی قدمھای و صداشودی چرخد سمت مغازه و از او دور می مالین

 : تند و پر شتابش رایقدمھا
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 خوبھ و باعث یلی کھ خنیبھ خاطر دستتون؟خب ا!ن؟ی مصاحبھ کننی خوایچرا نم_ 
 کھ افراد سالم ھم از یکار.  خلق کنھی نفر با ھمون دست بتونھ اثر ھنرھیافتخاره کھ 

 ن؟ی شوھرتون نگرانیبابت اجازه .انجام دادنش عاجزن
 
 
 تعصب شودی کھ در مورد او می و قضاوتری امیرو. گرددی کند و بر می اخم مالین

 :استدارد و حساس 
 
 

 . خوام مصاحبھ کنمیمن خودم نم. با شوھرم ندارهی ارتباطچیمخالفت من ھ_ 
 
 
 ی مغازه و بھ محض ورود سالم می تورودی بار منی چرخد و ای و دوباره مدی گویم

 ی را نگاه می و کتابستادهی کھ پشت بخ او ای کند بھ زنیکند بھ مرد فروشنده و نگاه م
 :دی گوی و با لبخند مشناسدی را مالیمرد ن.کند

 
 

 .سالم دخترم_ 
 
 
 :دی گوی و مرودی جلو مالین
 
 

  کھ خواستھ بودم آماده ن؟ییرنگا!تی ھدایآقا_ 
 
 

 :دی گوی ممرد
 
 

 .ارمشونی صبر کن من االن مقھی چند دقھی.بلھ دخترم_ 
 
 

 را پشت سرش ی ساجدھی سمی صداالین. ی پشت پرده ارودی و مدی گوی ممرد
 :شنودیم
 



 224 

 
 !یخانوم داوود_ 
 
 
 و رو ری گذارد آنھا را زی مشی رنگھا را جلوی و بستھ دی آی کند و مرد کھ می میپف
 : بھ ھمزدیری اعصابش و آن را می رودی آی دختر خبرتگار می کند و باز صدایم
 
 

 . ساده ستی مصاحبھ ھی نیباور کن!یخانوم داوود_ 
 
 
 ی و سر کھ مشودی میگری نگاه دینی خواھد برگردد سمتش کھ متوجھ سنگی مالین

 ی و باز ھمزمان صداندیبی میی آشنای کنارش چھره ستادهی کھ ایچرخاند سمت زن
 :ندی نشی گوشش می توی ساجدھیسم
 
 

 !یخانوم داوود_ 
 
 
 : پرسدی کند و باالخره می کند و نگاه می آشنا نگاه می بھ چھره الین
 
 

 !ن؟یسارا مت!سارا؟_ 
 
 
 :دی گوی زن مو
 
 

 !الین_ 
 
 

 کھ یھمان آموزشگاھ. آموزشگاه با او آشنا شده بودیھمان کھ تو. ساراست دوستشبلھ
 :دی گوی ذوق زده مدنشی از دالین.دادی در آن درس مریام
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 !سارا_ 
 
 
 :دی گوی سارا مو
 
 

 !الین_ 
 
 

 : پرسدی بوسند و سارا می کنند و می را بغل مگریھمد
 
 

  دختر؟یی معلوم ھست کجاچیھ_ 
 
 
 : پرسدی مالی نو
 
 

 ؟ییتو کجا_ 
 
 
 :دی گوی اندازد کھ ھنوز منتظر است و رو بھ او می مھی بھ سمی نگاھمی نو
 
 

 .نمتونیبی دانشگاه می پس فردا صبح تونی مصاحبھ کننیباشھ خانوم اگھ خواست_ 
 
 

 :دی گوی خوشحال مدختر
 
 

 .پس تا پس فردا.ممنون.باشھ_ 
 
 
 ی عالمھ حرفھاکی مانند و ی مالی و سارا و نرودی م کند وی می از او خداحافظو

 :دی گوینگفتھ و سارا م
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 ...مصاحبھ و خبرنگار و...ی کھ معروف ھم شدنمیبیم.اوه مصاحبھ_ 
 
 
 : کندی میی صدای بی خنده الین
 
 

 .الی خیب.ستی نی مھمادی ززی چیعنی.ستی نیزینھ بابا چ_ 
 
 

 :دی گوی اندازد و می ابرو باال مسارا
 
 

 جدا؟_ 
 
 
 :کندی را ور انداز مالی نی سر تا پاو
 
 

 ! دختری تو چقدر عوض شدالی نیوا_ 
 
 
 :دی گوی با لبخند مالین
 
 

 .ی تو اصال عوض نشدیول_ 
 
 

 : پرسدی با خنده مسارا
 
 

 ؟یجد_ 
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 : دھدی جواب مالی نو
 
 

 .ی موندشی سال پشی پنج شیھمون سارا.یاصال عوض نشد.آره_ 
 
 

 : خنددی باز ھم مسارا
 
 

 . سال گذشتشی خدا پنج شیوا_ 
 
 
 : کشدی آه مالی نو
 

 .آره گذشت_ 
 : پرسدی بعد مو

 ؟ی کنی مکاری چنمی کن بگو ببفیخب تعر_ 
 : خنددی مسارا

 .من ازدواج کردم_ 
 :شودی لبخندش پررنگتر مالی نو

 !؟یک!؟یجد_ 
 :شنودی جواب مو

 .می نبودنجای ایسھ سال. سالشھھی  دختر ھم دارم کھھی.شھی میچھار سال_ 
 ی کھ منی دارد و ھمی بر مدهی را کھ خری دھد و سارا ھم کتابی پول رنگھا را مالین

 : پرسدی سارا مرونیخواھند بروند ب
 ؟ی کنی مکاری چ؟تویتو چ_ 

 : لبش با وجود دل پر دردشی روندی نشی افتد و لبخند می مری امادی الین
 .منم ازردواج کردم_ 
 : گوششی توندی نشی سارا می ذوق زده ی صداو

 !؟ی ازدواج کردیتو ک!؟یگی راست مالی نیوا_ 
 : دھدی صدا می آه بکی جوابش را با الین

 .شھی ممی سال و نھیداره _ 
 :دی گوی و مشی جلوستدی ای مسارا

 .ی خوشحالم کردیلیخ...واقعا خوبھ...یوا_ 
 : پرسدی گرفتھ می کند و سارا با صدای با نگاھش از او تشکر مالین
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 ھی ی توگنی براش افتاده؟می چھ اتفاقی دونی؟می تو از استاد رسام خبر داریراست_ 
 ...ی سوزشیآت

 :شودی محو مالی نلبخند
 ...ریام_ 
 :دی گوی مالی و نروندی از زبان او باال مری نام امدنی سارا از شنی ابروھاو

 .من با اون ازدواج کردم_ 
 :کندی مات نگاھش مسارا

 !؟یچ_ 
 : دھدی بھ راھش ادامھ مالاین

 . ازدواج کردم ساراریمن با ام_ 
 :  دنبالشدی آی کھ مشنودی دوستش را می قدمھای صداو

 ...واقعا...وا_ 
 :ردیگی را مشی لرزش صدای جلوالین

 .آره_ 
 :شنودی سارا را می باز صداو

 ... کھ افتادهی اتفاقیراب... جانالیواقعا متاسفم ن..من واقعا_ 
 اش ھی شکستن بغض و گری و جلوی و زورکزندی لبخند میمصنوع. زندی لبخند مالین

 :ردیگیرا م
 .من باھاش خوشبختم.ممنون سارا جان_ 

 :شودی با او ھمقدم مسارا
 بودم ازدواج دهیدر مورد استاد رسام شن. دوننی شما رو می شھر قصھ ی توایلیخ_ 

 گفتن ی بودم کھ مدهی براش افتاده و در مورد زنش ھم شنی بودم چھ اتفاقدهیکرده و شن
 .یی دونستم اون زن توی من نمیول. شوھرشو ترک کنھستی وجھ حاضر نچیبھ ھ
 آورد آن ی طاقت نمگری و دشی چشمھای توندی نشی کند و نم اشک می بغض مالی نباز

 و سارا دی گوی سارا ھر چھ در دل دارد می برادی گویم...دی گویھمھ درد را و م
 شی کھ خلوت است و پابانی دوزد بھ خی چشم مالی کشد و نی و مرتب آه مشنودیم

 :دی گوی است و سارا مشانیرو
 .الی نستیبھ خدا حقتون ن. ستیتو و شوھرت حقتون ن_ 

 :دی گوی آرام مالین
 .می ما خوشبختیول_ 
 :دی گوی سارا مو

 . خوب بشھدین؟شای عملش کننی بریچرا نم_ 
 ی بنی را گفتھ جز ھمزیھمھ چ... نگفتھ بھ دوستش. دھدی کند و جواب نمی اخم مالین

 : پرسدی فھمد کھ می را و سارا انگار کھ خودش میپول
  ش؟نھیبھ خاطر ھز_ 
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 :رودی دھد و سارا دنبالش می کند و بھ راھش ادامھ می باز سکوت مالین
 ن؟یک نگرفت کمیچرا از کس... چرا_ 

 : پرسدی مالین
 ؟یاز ک_ 
 : دھدی سارا جواب مو

 ... دونمی چھ ملتونیفام...از خانواده ت _ 
 :  دھدی جواب مالین

 . کردمفی برات تعرزویمن کھ ھمھ چپ_ 
 :پرسدی مسارا

 !؟ھا؟ی کنکاری چی خوایپس حاال م_ 
 ی اما سارا متوقفش مرودی اندازد در جواب دوستش و راھش را می شانھ باال مالین

 :کند
 . تونم کمکت کنمیصبر کن من م_ 
 
 : کندی گردد و تند نگاھش می بر مالین

 !؟یچھ کمک_ 
 :ردیگی سارا جا خورده از عکس العمل او و دستش را مرسندی کھ مابانی خسر
 .می اونجا حرف بزنمینی بشنجاستی پارک ھمھی می برایب.چتھ دختر آروم_ 

 :دی گوی و ماوردیبھانھ ب خواھد ی اما مالین
 .رهی دیلیخ. برم سر کارمدیبا_ 

 : بردی و ھمراه خودش او را مردیگی دستش را مسارا
 .اری بھونھ نایب_ 

 کھ نھ نرده دارد و نھ ی بھ پارک کوچکرودی و ھمراه او مزندی حرف نمگری دالین
 سکوت کی و بعد از نندی نشی می کتمی نی روروندیحصار و و خلوت خلوت است و م

 : پرسدی میطوالن
 ؟ی داراجیچقدر پول احت_ 

 : کندی خودش حس می نگاه سارا را روینی و سنگزندی حرف نمالین
 اجازه بده من یول. دنده بودنت خبر دارمھی و از غرور و شناسمتی جان من مالین_ 

 .کمکت کنم
 :دی گوی و مشودی بلند می تندالی ناما
 . کنمیمن صدقھ قبول نم.ببخش سارا جان_ 

 سرزنش بار الی و لحن معترض و نندی کند بنشی کشد و مجبورش می دستش را مسارا
 : خردیدوستش را بھ جان م
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اگھ ! دختر؟ی کنی مینجوری خواستھ بھت صدقھ بده؟تو چرا ای حاال کنمیصبر کن بب_ 
 رو قبول ی و ھر کمکیبزن ی بھ ھر دردی بای و عاشقشیواقعا شوھرتو دوست دار

  از اون برات مھمھ؟شتری غرورت بیعنی. تا اون خوب بشھیکن
 :دی گوی و تند مشودی از حرف او و باز بلند مشودی برزخ مالین

 ی تو فکر میول.چقدر عاشقشم...  دونھ چقدریمن اونو دوستش دارم و فقط خدا م_ 
 یاشتباه م...سارا.ی کنی مدم؟اشتباهی متی کنم و اھمی من بھ غرور خودم فکر میکن
 .یکن

 دراز ی کسی کھ دستمون جلونیا. خوام بشکنھی واسھ غرور اون احترام قائلم و نممن
 ...نباشھ و

 :دی گوی کند و ھمانطور نشستھ می اخم مسارا
 !یباز کھ تو جلوم گارد گرفت_ 

 :دی گوی میشانی پی روی با گرھالین
سارا تو دوست . داشتم جز تویحرفا رو از ھر ک نی ادنی توقع شننکھیواسھ ا_ 
 ؟ی رو بگنای ایتونیچطور م.یمن

 : کندی می پفسارا
 خواستم یمن فقط م. حرفمو بزنم کھیدی آخھ تو بھ من مھلت نمیول.زمیمتاسفم عز_ 

 .ستی ھم تو کارش نی بھره اچیکھ . کنم کھ بھت وام بدهتی نفر معرفھی تونم بھ یبگم م
 :شی دھد بھ حرفھای کند و بعد ادامھ می مکث مھی ثانکی و

 پسر عموش مرد نیا. شھر دارهرونی کارخونھ بھی پسر عمو داره کھ ھیشوھرم _ 
 شی مالتی کھ وضعشھی می کشھ و چند سالی و سالھاست داره زحمت مھیفیخوب و شر

 خورده بھ ادی بدش صربھ زی مالتیخوب شده و چون خودش قبال بھ خاطر وضع
 . تونم باھاش حرف بزنمی می خوایاگھ م. دهی دارن کار و وام مازی کھ نییاونا

 : کندی بھ سارا نگاه مالین
 ! کنھ؟ی کارو منی ای چیبرا_ 

 : دھدی جواب مسارا
 حاال گھی شده و متی اذیلی خشی بھ خاطرفقر و ندارشیگفتم کھ چون خودشم سالھا پ_ 

 ھم گرونی داشتھ ش بھ دنی قدر بدونھ و از ادی داره بایزی و چدهی رسیی جاھیکھ بھ 
 .بده

 شودی ذھنش و دلش روشن می تویزی فکر و چی تورودی و مشنودی مالین
 ی و بتواند باالخره کارردی سارا وام بگلی فامنی بتواند از ادی شادی گوی بھ خودش مو

 .ری امیکند برا
 یردد بھ ھمان زندگ و خودش ھم برگشی عادی کند و او را برگرداند بھ زندگیکار
 ی خودش و چقدر ھم دلش تنگ شده برایعاد

 یزھای چی ھمھ ی داشت و دلش تنگ شده برارشی کھ کنار امی خوشی لحظھ ھاھمان
 : دھدی کند و آخر سر جواب میخوب و فکر م
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 ... فکرامو بکنمدیمن با_ 
 : کندی سارا حرف او را قطع ماما
 . ستی بھ قول خودت صدقھ نگھی کھ دنی؟ای بکنی خوای می چھ فکرگھید_ 

 :دی گوی در جواب او مالین
 . فکر کنمدی بازم بای دونم ولیم_ 
 :دی گوی سارا مو

 . ی حتما خبرم کندی بای فکراتو کھ کردیول.یھر طور راحت.باشھ_ 
 : پرسدی بھ قصد رفتن کھ سارا مشودی و بلند مدی گوی می باشھ االین

 کجا؟_ 
 : دھدی مجواب

 . سر کارم باشمدی بایعصر. کم استراحت کنمھی برم خونھ دیبا_ 
 :دی گوی و مشودی ھم بلند مسارا

 .گھی دی با ھم ھستیری مسھی تا یول.باشھ_ 
 نکھی شده از امانیپش. خواھد یدلش نم. دھد ی کند و سر تکان می معذب نگاھش مالین

  شده ازمانی را بھ سارا گفتھ و پشزیھمھ چ
 و رونی بندی آی حال با ھم از پارک منیدلش را نگھ نداشتھ و با ا بار حرف نی انکھیا

 ی و باالخره وقتروندیقدم زنان و در سکوت راه م
 کنند و ی می و از ھم خداحافظالی دھد بھ نی سارا شماره اش را مشوندی ھم جدا ماز

  کندی فکر می راه ھی گردد خانھ و تویزن جوان بر م
 و موفق شود پول عمل ردی اگر بتواند از آن مرد وام بگنکھی و اشی سارا و حرفھابھ
 ی و فکر مشودی عمل شود و خوب شود چھ مری و اگر امشودی را جور کند چھ مریام

 کند و
 ی حسام منی کشد و چشمش کھ بھ ماشی مقی کوچھ نفس عمی تورسدی و مرودیم

  خانھی جلوندیبیخورد و شھال و سبحان را کھ م
 خانھ بدون ی جلورسدی کھ منی دارد و ھمی را محکمتر بر مشی حاج غفور قدمھای
  بھ خواھرش و شوھرندازدی بی نگاھی حتنکھیا

 کھ بلند شنودی حسام را می صدایول.ستدی ای در می و خواھرزاده اش جلوخواھرش
 :شودیم

 ؟یشوھرت چطوره؟خوب شد بھ سالمت.حال شما احوال شما. خانومالیبھ بھ سالم ن_ 
 بر لب زی کند کھ لبخند تمسخر آمی کند و نگاھش می زبانش را احساس مشی نالین

 در ھم رفتھ و شی است و اخمھانیی کند کھ سرش پایدارد و بھ خواھرش نگاه م
  و با آرامششودیدرونش طوفان بھ پا م

 :دی گوی میظاھر
 .ادی در بلشی ھم خوبھ تا چشم حسود و بخیلیخوبھ خ_ 

 :زندی کند و پوزخند می آمده نگاه مرونی بی کناری کھ از خانھ ی بھ زنحسام
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 ی بھ من بگیای بھی فقط کافی خوایاگھ م.ی گردی دنبال پول می در بھ در داردمیشن_ 
 . کنمیواسھ ت جور م

 ی ھمان طور با ظاھر خونسرد جوابش را مرونندی کھ بی اھی نگاه چند ھمساری زالین
 :دھد
 .پولتو واسھ خودت نگھ دار. ندارمیاجیمن بھ پول تو احت_ 

 ی داند برای و مستی چی برادنی بلند و بھ مسخره سوال پرسنقدری داند ای مخوب
 ی ھاست و خم بھ ابرو نمھی ھمسای جلورشیتحق

 :  دھدی و بغضش را فرو مآورد
 .تو برو بھ فکر خودت باش_ 
 :دی گوی لب مری کند و زی داخل و دستش را مشت مرودی دھد و می در را ھل مو

 ...مردک_ 
 ی روری داند امی و مزندی برشی گذارد اشکھای نمی بار حتنی داخل و ارودی می تندو

  حساس است و بازشیاشکھا
 ی توزدیری است کھ منی بد بکند و ھمی شود و فکرھاتی ترسد او نگران بشود و اذیم

 شودی و داخل کھ مدهی و شندهیخودش ھر چھ د
 ماند کھ کدام ی گوشھ و سرگردان مکی گذارد ی کند و می چادرش را جمع مخستھ

  ماند ویطرف برود و کجا برود و ھمانطور م
 نی کاش مرده بود و چندی گوی دلش می کند و توی سوت و کور نگاه می خانھ بھ

  رایی حرفھانی و چندی دی را نمییروزھا
 . تحمل کندشدی را مجبور نمیی نگاھھانی بود و چندهینشن

 )٢(بخش
 رودی راه منی کھ سنگشنودی را مشی قدمھای کھ داخل شده و صدادهی ررا از پنجره داو

  از غم و غصھی فھمد کھ خستھ است و حتما با باری قدمھا مینی سنگنیو از ا
 و فتدی ترسد باز ھمان اتفاق بی خواھد مزاحمش شود و می و حتما دلش نمبرگشتھ

  ماند ویاتاق سابقش م یپشت پنجره . ماندیھمانجا کھ ھست م
 کھ یی کند از سرمای کشد و خودش را جمع می کند و آه می را نگاه ماطی ھمانجا حاز
  نفسی کند و صدای وجودش حس میتو

 الستی داند متعلق بھ نی را کھ می نگاھینی کند و سنگی و حسش مشنودی را میدنیکش
  دھد از خودش وی نشان نمی عکس العملچیو ھ

 : سرشی روشودی و آوار مشودی پتک مالی نی خستھ یصدا
 !رجان؟ی امیسادی وانجایچرا ا.سالم_ 

 : دھدی مجواب
 .ینجوریھم_ 
 است و بھ ی حوصلگی و از بستادهی ناینجوری داند کھ دروغ است و ھمی خودش ماما

  خستھ است از خودشنکھیخاطر ا



 233 

دست گرم  خستھ است از وجود خودش کھ مزاحم است و باعث دردسر و زحمت و و
 شوندی مسی خشی کند چشمھای دستش حس می را کھ روالین
 کند و ی را نگاه ماطی کھ حالی نمرخی کند بھ نی چرخاند و نگاه می سرش را می کمو

  وردیگی است و دلش آتش مادی زشی صورتش آشکار است و غم تویدرد تو
 :شنودی او را می و صداچدیپی اش منھی سی کھ توی دھد از دردی او را فشار مدست

 مویمن تمام سع. تحمل کنگھی کم دھی یول.رجانی امی دونم کھ خستھ شدی دونم میم_ 
 . کنمیم
 :اطی دوزد بھ حی از او و باز چشم مردی گی نگاھش را مریام
 ؟ی کنی متوی تموم سعسیواسھ چ_ 
 : اوی شانھ ی گذارد روی سرش را مالی نو

 . تویواسھ خاطر سالمت_ 
 :زندی کند و پوزخند می را حس م وجود اوریام
  من؟یسالمت_ 
 : پرسدی می و با لحن تند و عصبالی گردد سمت نی بر مو

 کھ گوشت آورده نی بھ سرش اومده؟ای کن چگای نشھ؟خوبی درست منیبھ نظرت ا_ 
 شھ؟یو داغون شده چطور درست م

 ی روالی کھ ننی و ھمالی نسی از نگاه خردیگی کند و دلش آتش می صورتش اشاره مبھ
 ی او را کھ روی لبھای و داغشودیپا بلند م

 زده و مات و مبھوت او را رتی ماند حی کند می افتاده اش حس مختی از ری گونھ
 :  کندینگاه م

 کھ یمن تو رو ھر جور. بشھشھی میبذار ھر چ. ندارهی اشکالچی ھیتو خوبم نش_ 
 . خواد بگھ بگھی می ھم ھر چیھر ک. خوام و دوستت دارمی میباش
 :دی گوی آرام میلی کند و خی ماند و نگاھش می مریام
 .ی ھمھ منو دوست نداشتنیکاش ا_ 
 : کشد سمت خودشی اورا مو

 .الی نی ھمھ دوستم نداشتنیکاش ا_ 
 و بھ خودش ردیگی کشد سمت خودش و در آغوشش می آورد و او را می طاقت نمو
  فشاردش و بازیم

 :شنودی را مالی نیصدا
 جز یشکی کھ ھیی جاھی می برمی تونستیکاش م.ری رفت امنجای از اشدیکاش کاش م_ 

  حرفی ھمیخودمون نباشھ و مجبور نباش
 ..می تحمل کنی و ھمیبشنو

 : کنار تختزندی تخت و خودش زانو می گذارد روی کند و می او را بغل مریام
 ؟یخستھ ا_ 

 : داردی چشم از او بر نمالین
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 .یلیخ_ 
 : کندی او نوازش می گونھ ریام
 . خودت و بھ من بگوی توزی رو نری لعنتی خستگنیا. خودتی توزیپس نر_ 

 :دی گوی بندد و می آرام و سر خوش از نوازش او چشم مالین
 .ی بشتی ترسم اذیم. ترسمیم.ری تونم امینم_ 
 : اوی بستھ ی پلکھای کشد روی چشم از او بردارد سرانگشتش را منکھی بدون اریام
 بدتر احساس یگی نمیزی و چی خستھ اای و یزنی و حرف نمی ناراحتنمیبی میوقت_ 

 .دهیاضافھ بودن و سربار بودن بھم دست م
 : پرسدی و مردیگی را مری کند و دست امی را باز مشی چشمھاالین

 ؟ی و بشنوی بدونی خوای میچ_ 
 خواھد ی و متشیع افتد و وضی صورت خودش مادی خواھد اما ی دلش او را مریام

 : گذاردی نمالیدستش را پس بکشد و ن
 !ریام_ 

 :شنودی دوزد بھ او و می سرگردانش را منگاه
 ؟ی کنی فرار میاز چ_ 

 گذارد و ی مقنعھ اش را کنار مالی کند و نی دھد و فقط نگاھش می را نمجوابش
   شانھ اش و سرشی روزدیری را مشیموھا

 درد الی داند کھ نیم.  داندی برد و می را مری و دل امزندی و لبخند مردیگی کج مرا
  ی و مزندیدارد و فقط بھ خاطر او دارد لبخند م

 :دیگو
 . دلتھ بگوی توی بھم بگو ھر چکنمیخواھش م...بگو!الین_ 

 او را و حس ی خواھد بشنود حرفھای و دلش مرودی مشتری کند و دلش بی منگاھش
  الی تنش را و نیکند گرما

  بنددی را مشی کشد و چشمھای مدراز
 :شودی صورتش خم می روری امو

 !الین_ 
 :دی گوی مالی نو

 .رجانی امگمیم.گمیباشھ برات م_ 
  و چھارمی سفصل
 )١(بخش

کھ قرار شده بود با ....من و مادر او. ھمیرو بھ رو... ییرای اتاق پذیمتوی بودنشستھ
با خانم شفق آمده . روز عصر آمده بودندکیمن حرف بزند و پدر اجازه داده بود و 

 شیو من رو بھ رو.میبود و مادر و خانم شفق ما را تنھا گذاشتھ بودند کھ حرف بزن
   وزدی بود و لبخند مبایز  کھی زنیرو بھ رو.نشستھ بودم
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 شیسبز نبود و چشمھا... اما نگاھش سبز نبودشی شانھ ھای افتاده بود رواھشی سچادر
   و خندانیوه ادرشت بودند و قھ

 ی بودم مھرش افتاده بود بھ دلم و با خودم فکر مدهی اول کھ او را دی ھمان لحظھ و
   مادرشدی او واقعا مشدیکردم چقدر خوب م

 کردم و ی انداختم و نگاھش نمی مری انداختم سرم را زی کھ می نگاھمی و باز نشوھرم
   از خجالت و انگارشدمیداشتم آب م

 بزند کھ ی خواھد حرفی مدمی فھمی و فقط وقتگفتی نمیزی دانست کھ چی ھم ماو
   و باعثمی زانویدستش را گذاشت رو

 دستش را ی و اشاره زندی کھ دارد لبخند مدمی و نگاھش کنم و درمی سرم را باال بگشد
   دانستمی را و من کھ مشی و حرکت لبھادمید
 دهی دیستی بھزی کھ توییتان ناشنوا داشتن دوسی بھ واسطھ دی گوی چھ مدمیفھمی مو

 :دی گوی چھ مدمیبودم فھم
 ؟یدوست ندار...منو... ریام...تو_ 

 نیقی ھم دوستش داشتم و بھ یلیدوستش داشتم و خ. و حرف نزدمنیی را انداختم پاسرم
  ی خواھم او را و باز نمی بودم کھ مدهیرس

 دستم نشست ی احساس و دست مادرش کھ رونی کنم بھ قبول ای خودم را راضتوانستم
  یباز سرم را باال آوردم و بھ اشاره ھا

 : نگاه کردمدستش
 ؟یدوستش دار... بھم بگو...دخترم... حرف بزن_ 
 :دی خنددی باز سکوت مرا دی وقتو

 ...یدار...دوستش...پس_ 
 ندازمی ب از حرفش داغ شد و گر گرفت و نفسم بند آمد و خواستم سرم را دوبارهصورتم

   کھ نگذاشت و چانھ ام را گرفت و اشارهنییپا
 :کرد
بھم ... ریام...خودش بھم گفتھ...پسرم ... دونمیم...شمارو...یماجرا...من ھمھ _ 

 یغصھ م... داره یھ... االن چند وقتھ...دوست داره... یلیخ...یلیخ... تو رو... گفتھ
... کار ...با...خودشو...داره .گھینم ...یچیو ھ... ھمھ ش ساکتھ...و حالش بده... خوره

  یتو
... قبل ...مثل... گھید.سوزهیدلم م...  کنمینگاه م... بھ دستاش یوقت.کشھیم... یآجرپز

 .عشق توه...بھ خاطر ... کھ ھمھ ش...  دونمیم... من. خندهینم
 ییزھای از چختی دلم رشی گفت و اشاره کرد و من مات و محو اشاره ھا و حرفھااو

   شد و سوخت و فکر کردمشیکھ گفت و دلم ر
 و در دل خودم را لعنت ستی گفت حالش خوب نی کھ مادرش مری کردم بھ امفکبر

   ومی بگویزیکردم و باز نتوانستم حرف بزنم و چ
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 دستش خواندم ی و از اشاره ھادمی گفت و من درشی از اممیبرا. گفتمی او براباز
  می را و دلم خواست درد دل کنم و بگوشیحرفھا
 : دلم را و ناگھان ناخواستھ دستش را گرفتم و اشاره کردمیحرفھا

 چرا؟چرا منو دوست داره؟_ 
 : آنکھ چشم بردارد از من گفتی او بو

از ...دیبا... چرای بدونی خوایم...اگھ...یول...یخوب... ھمیلیخ...یخوب...چون_ 
 .یبپرس... خودش
 توانستم دلم را ی من کھ نمدم؟امای پرسی از خودش مدیخودش با...خودش...خودش

   دوست داشتن و دلمنی کنم بھ ایراض
 : بودم و دستم را نشانش دادم و گفتمینطوری ای عاشق شدن وقتنی کنم بھ ای راضرا
  تونھ دوستم داشتھ باشھ؟یاون چطور م... دستنیمن با ا_ 

 : زدلبخند
 نطوریھم... اون تو رو.دوست داره...ناشنواست ... مادرشو کھ...کھ ... یھمونطور_ 
 . دوستت داره... یکھ ھست... نطوریھم.یبترس... دیپس نبا... خواد یم... یکھ ھست...

 :گفتم
 ... تونمینم. کنمی تونم خودمو راضینم... منیول_ 
 : لبخند گفتبا

 .ی دوستش داریعنی... بشھ تیاذ... ی خواینم... نکھیو ا_ 
 و دمی و رو شد و نفسم بند آمد و لب گزری و زختی و دلم ری گفت دوستش دارباز

 :گفتم
 . کنمی تونم خودمو راضینم_ 

 :گفت
 ...فقط تو... خوادیتو رو م...  اونیول_ 
 اتاق و ی دستش و نگاه سرگردانم را چرخاندم توی غنج زد از حرفش و اشاره دلم

   خودم و دلمینگاه منتظرش را حس کردم رو
 نگذاشت و میای و شرم کردم و حدمی من ھم دوستش دارم اما خجالت کشمی بگوخواست
 :دیاو پرس

 . ی کنیبگو اگھ قبول م...بھم بگو_ 
 . را باال آوردم و چشم دوختم بھ او کھ منتظر بودسرم
 :گفتم
 . فکر کنمدیمن با...من_ 

 : دستم و گفتی را دوباره گذاشت رودستش
 .یفکر کن... ی خوایم... تا ھر وقت... یرصت دارف... تو_ 
 آتش و داغ شدم و آب شدم کپارچھی دستش شد ی دستم را فشار داد و وجودم از گرماو

 : دست او نگاه کردمی بھ اشاره ی چشمریاز خجالت و ز
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 .نیشیخوشبخت م...با ھم... منریو ام...تو...یشی نممونیپش...مطمئن باش_ 
 ھر دنی دستش و با دی اشاره ھادنی لبم از دی محو نشست رویلیخ... لبخند محو کی

اما ھوز ...  گفتی از خوشبخت شدن من و پسرش منکھی انگشتانش و از ایاشاره 
 ی بودم واقعا دوستم دارد و دوست داشتنش واقعدهی داشتم نھ در مورد او کھ فھمدیترد

 را ی حق ندارم کس توانم وی کردم نمیم خودم کھ فکر.است بلکھ در مورد خودم
 :می دلم نگوی را کھ مانده بود توی حرفامدی ھمھ دلم ننیدوست داشتھ باشم و با ا

  نکنھ؟تیخودشو بھ خاطر من اذ...نی ازش بخواشھیم...شھیفقط م_ 
اما او . آخر را تند گفتم و ضربان قلبم با گفتنش باال رفت و تا بناگوش داغ شدمی جملھ

دم لبخندش آرامش بخش بود و گرم بود و مھربان و دلم را کھ بھ من لبخند زد آرام ش
 .ری پسرش امی کرد درست مثل لبخندھایگرم م
 )٢(بخش
 الی نی پر درد از دوری خرد و کوفتھ و دلیخستھ با تن. خستھ برگشتھ بودمشھی ھممثل
 را میبر گشتم خانھ و باز غروب بود کھ برگشتم و آنقدر خستھ بودم کھ چشمھا. اوادیو 

 را مشت کردم و از درد و سوزش زخمھا لبم را گاز می کارکرده و زخمیبستم و دستھا
 کھ روز ییزخمھا. پر شده بودند از زخممی بودم و دستھاده کار کرشتریآن روز ب.گرفتم

 را مشت کرده بودم و از شدت میدستھا. دادندی آزارم مشتری و بشدندی مشتریبھ روز ب
 شانھ ام حس ی را روی دستی بودم کھ گرمادهیو ابرو در ھم کشدرد نفسم بند آمده بود 

 کھ نشستھ بود کنارم و دمیرا د کردم و سرم را چرخاندم و پلکھا را باز کردم و مادر
 کنم مشانی را مشت کردم و خواستم قامی دستھاشتری شد کھ بنی و ھمزدیداشت لبخند م

 را گرفت و باز کرد و میو دستھا اما اشی لبھای و لبخندش پاک نشود از روندیکھ نب
  را نوازشمی افتاد و کف دستھاشیشانی بھ پنی و لبخندش پاک شد و چدیزخمھا را د

 ی کھ پر از درد بود و غم بزرگیلبخند. لبخند زدمشیبھ رو.مادرانھ نوازش کرد.کرد
 : خواست پنھان کند و اشاره کردمیرا م

 .خوبم.ستی نمیزیچ.ناراحت نشو مامان_ 
 : او در جوابم گفتو

 ...شکنھیدلم م...ی کنی متیاذ...خودتو ...ینطوریا... نمیبیم... یوقت_ 
 و می زبر و زخمی دستھای را گرفتم توشی درشتش و دستھای دوختم بھ چشمھاچشم

 :فشار دادم
 نجای و بعدش از امی کنی صبر مگھی مدت دھی.شھی تموم مزی ھمھ چیبھ زود! مامان_ 
 .میریر م شھنیاز ا.میریم

 را فشار می افتادم و دندانھاالی نادی و دلم گرفت از حرف خودم و میری منجای از اگفتم
 خواستم یاما م. دنشی لحظھ دکی لحظھ فقط کی یدلم تنگ شده بود برا. ھمیدادم رو

 خواستم یم. دردسر درست نکنم و مزاحمش نشومشی براگریفراموشش کنم و د
 کردم تنھا راه چاره رفتن ی و فکر مرفتینم ادمی برود و از ادمیفراموشش کنم و از 

 رفتنم ی رفتن نداشتم و ھی را ھم گرفتھ بودم اما باز ھم پاممی شھر است و تصمنیاز ا
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 در موردش حرف زدم کھ ی انداختم عقب و عاقبت ھم وقتی و با بھانھ ملی دلیرا ب
 :گفتم و ادامھ دادم.دمی مادرم را دیناراحت

 از یکی. کنمی و کار مدمیمن درسمو ادامھ م. شھر بزرگترھی.گھی دی جاھی میریم_ 
 خوام برم اونجا کھ ھم درس بخونم و ھم کار کنم یم. کردهشنھادی کار بھم پھیدوستام 
 . راحتالیبا خ.ی خونھ استراحت کنی توی تونیم.ی کار کنستی الزم نگھیتو ھم د

 ی نم اشک نشستھ تودمی و ددمی و نگاه متعجب و ناباور مادر را بھ جان خرگفتم
 اما او دستم را گرفت و سرش را نمی را نبشیاشکھا.نمی و بلند شدم کھ نبشیچشمھا

 :تکان داد و اشاره کرد
 .میرینم...نجایاز ا...ما...میکنینم...ی کارنیچن...ما...نھ_ 

 :گفتم
 .می بموننجای دوست ندارم اگھیچون من د.می بردی ما بایول_ 

 :دیپرس
 !چرا؟_ 

 :دمیپرس
 ! چرا؟یچ_ 

 :گفت
 م؟یبمون... نجایا...یدوست ندار...چرا_ 

 : کھ گفتدمی را ندادم و دجوابش
 ...یخواستگار...رفتم...برات...کھ من...حاال_ 

 دهی کنم اما اشتباه نبود و درست دی دستش و فکر کردم اشتباه می ماندم از اشاره مات
 :دمی مطمئن شوم پرسنکھی ایبودم و باز برا

 !؟ی کردکاریتو چ...تو! مامان؟یگی میچ...چ_ 
 : کردتکرار

 .. .یخواستگار...رفتم...برات...من_
 را تکرار کردم و ناباورانھ چشم ی خواستگاری لب کلمھ ری زد و ماندم و زخشکم

 : اشنھی سیبود رو کرد و دستش را گذاشتھ یدوختم بھ او کھ ملتمسانھ نگاھم م
 !؟یخواستگار...خوا_ 

 :دمی خوردم و پرسی بلند شد و بھ سمتم آمد و من ناگھان تکانمادر
 یواسھ چ!؟ی کردکاریتو چ!؟ی کی خواستگاریمامان تو رفت!؟ی کیخواستگار_ 
 ... از شما خواستمیمن ک...من!؟ی چیآخھ برا!چرا؟!؟ی کردی کارنیچن

 گرشی حرف نزنم و ادامھ ندھم و با دست دشتری دھانم کھ بی را گرفت جلودستش
 :اشاره کرد

 ...الین...یخواستگار...رفتم...من_ 
 قلبم را ی بھتم زد و صداشتری و بدمی را دشی و حرکت لبھاشی بار ھم اشاره ھانیا

 دمی کوبد و فھمیسخت م.  امنھی سی وارهی کوبد بر دی کھ سخت مدمی و شندمیشن
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 دوباره ی و اشاره دمی نامنظم خودم را شنی نفسھایم و صدا بھ پا شده در درونیطوفان
 :دمی مادر را دی
 ...و اونم...یدار...دوست... روالین...تو_ 
 : کھ داشتم دستش را گرفتم و سرم را تکان دادم و گفتمی ھمان حالبا

 ی کارو منی ادینبا...دی خواد تو نبایاون منو دوست نداره و نم...نھ...نھ مامان_ 
 ..؟فراموشی فھمیم. خوام فراموشش کنمیمن م.یکرد
 : اما در جوابم گفتمادر

واسھ ...تو... دونمیمن م...یفراموشش کن...ی تونیتو نم...ی بری تونینم...تو...نھ_ 
... الین... واسھ خاطر... اشکاتو... من...یدیعذاب م...نھمھیا...خودتو...اونھ کھ...خاطر

 ...ی تونینم...و...یدوستش دار...یول...یفراموشش کن...ی خوایچون م.دمید
 : را فشار دادم و گفتمدستش

 .منو دوست نداره. خوادیچون اون منو نم. خوامینم.. خوامیمن نم...نھ مامان_ 
 : اشاره کردعیبا بغض ھم گفتم و خواستم بروم کھ نگذاشت و سر.گفتم

 
 ...دوست داره...اونم تو رو_ 

 زده و پوزخند زدم و سر تکان دادم کھ انگار رتیناباور و متعجب و ح. کردمنگاھش
 :دی را فھمشیمعنا
 یواسھ ... روز ھی کھ تو تشیبھ خاطر وضع... ترسھیم... ترسھیم...اون...یول_ 
 .یازش خستھ و دلزده بش...نیھم
 : و با حرص گفتمشی دستھای شدم بھ اشاره رهی با نگاه ناباور خباز
 ذره ھم ارزش نداره کھ ھی واسھ م زای چنی کھ من اونو دوستش دارم و ای دونیتو م_ 

 . باشھیتی چھ وضعی داشتھ باشھ و توی اافھیچھ شکل و ق
 :دیپرس
 یھ...یواسھ چ!؟یکنیفرار م...یدار...یواسھ چ...پس...یدوستش دار...اگھ _ 

 تی و عافیعاشق...سایوا...محک م...پاش!؟یعاشق!؟یکشیم...عقب
 ...ادیدر نم...جور.!..؟یطلب

 : رفتم نشستم و گفتمدوباره
 .نی بشھ ھمتی خوام اون اذی من فقط نمی دونیتو نم_ 

 : سمتم و گفتدیچرخ
 ...ی بشتیاذ...تو ... خوادینم...اونم_ 
 دلم را بھ تب و شی گفت و حرفھای می بود و جدی چشم بھ مادرم دوختم کھ جدرانیح

نفس . شدنمتی بھ اذستی نی ھم مرا دوست دارد و راضالیگفتھ بود ن.تاب انداختھ بود
 توانستم نفس بکشم و یکجا م... شده بودم بھ اورهی بودم و خستادهی و ادمی کشینم

 رفت و دلم ھر لحظھ ی نمرونیسرم بود و ب  او دریدر کدام ھوا کھ ھوا!چطور؟
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دگار شده بود  و مانرفتی نمرونی کردم از ذھنم و دلم بی کرد و ھر چھ می را مشیھوا
 . ابد در دلمیانگار برا

  و پنجمی سفصل
 )١(بخش
 دھد کھ دردش ی کند و آنقدر فشارش میدست سالمش را مشت م. کندی ممشت

 قرار نگاھش ی بالین. کند کھ خونسرد نشستھ و منتظر استی و بھ سارا نگاه مردیگیم
 خواھد بلند شود و راه برود و بھ اجبار نشستھ و منتظر است ی کند و دل نگران میم

 شی کھ حواسش پی بھ خانم منشد دوزد بھ دوستش و بعی قرارش را میو نگاه ب
 . سکوت و انتظارنی از اشودی کھ بستھ است و کالفھ می است و بھ درشی جلوتوریمان

 یی غذاعی صنایھ  کھ کارخانی با مرددیای شده کھ بی با اصرار سارا راضباالخره
 کند و ی فکرش را می و ھردی ساراست صحبت کند و از او کمک بگلیدارد و فام

 و فتدی خواھد بی کھ می اتفاقی کند و دلش از شادی فکر مری بھ امیتصورش را و ھ
 زندی تلفن حرف می با گوشی منشانم خی لرزد و عاقبت وقتیاز حل شدن مشکلشان م

 :دی گویو م کند ی و سارا مالیرو بھ ن
 . منتظرتوننستھی شایآقا!خانوما_ 

سارا در . سمت درروندی کنند و می و تشکر مشوندی ھر دو با ھم بلند مالی و نسارا
 :دی گوی می خوش آھنگ مردانھ ای و صدازندیم

 .نییبفرما_ 
 و ستھی شای دفتر کار آقای گذارد توی را کھ مشی پاالی و نشوندی دو با ھم داخل مھر
 کند بھ ی کند و با خودش فکر می اتاق حس می تودهیچی را کھ پیی عطر آشنایبو

 و وارھای افتد بھ رنگ بنفش و کرم دی کرد و چشمش می استفاده مری کھ امیعطر
 و جلوه ییبای و رنگ کرم پرده ھا کھ زوارید  بھختھی آوی تابلوی تویرنگ بنفش گلھا

 کھ ی کند بھ مرد جوانیبعد نگاه م. کارخانھ استسی داده بھ آن اتاق کھ دفتر کار رئیا
سارا .دی آی متواضعانھ و جذاب جلو می و با لبخنددهی پوشدی و شلوار و کفش سفراھنیپ

 یی را با خوش روان پوش جوابشدی و مرد جوان سفزی نالی کند و نیرو بھ او سالم م
 : دھدیم

 ورا ھم نید کاله شما رو احال شما چطوره؟خوب شد باالخره با.بھ بھ سارا خانوم_ 
 .آورد
 : دھدی لبخند بر لب جوابش را مسارا

 .ستی ازت نی کھ خبرییشما. آقا فرزانمی شما ھستادی شھیما کھ ھم_ 
 :شوندی مشخص مدشی سفی دندانھافی خندد و ردی صدا می نرم و بستھی شایآقا
 . گرفتارمیلیباور کن خ_ 

 :دی گوی با لبخند مسارا
 .شھی شما ھم کھ تموم نمیایگرفتار.نیبلھ گرفتار_ 

 : پرسدی با ھمان لبخند متواضعانھ مفرزان
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  جان چطوره؟خوبھ؟دیسع_ 
 : دھدی جواب مسارا

 .نای با ھم حرف زدی تلفنشی دو سھ روز پنی ھمنکھیمثل ا_ 
 ی فقط نظاره گر است و باالخره آقاالی کنند و نی می و احوالپرسزنندی دو تا حرف مآن
 : پرسدی و رو بھ سارا مشودیجھ او م متوستھیشا
 ؟ی ھستن کھ گفتھ بودی ھمون خانومشونیا_ 

 : دھدی جواب مسارا
 .ی داوودالیدوستم ن.بلھ_ 

 : دوزد بھ اوی رنگش را می و نگاه نافذ فندقزندی لبخند مفرزان
 .خوشوقتم خانوم_ 

 : دھدی جواب می خشک و رسمیلی خالین
 .نطوریمنم ھم_ 
 : پرسدی سارا مو

 !؟ی سر پا نگھ داری جورنی ما رو ھمی خوای آقا فرزان منمیبب_ 
 :دی گوی خودش و میشانی بھ پزندی با کف دست مستھی شای آقاو

 .اصال حواسم نبود. آخ شرمنده _ 
 :نندی کند بنشی تعارفشان مو

 .ارنی بیی تا بگم براتون چانینی بشنییبفرما_ 
 و فرزان ندی نشی ھم مالی و نندی نشی تشکر و می دھد بھ نشانھ ی تکان می سرسارا

 :دی گوی و مزشی پشت مندی نشی دھد و می می دستور چاشی بھ منشیھم تلفن
 .خب من در خدمتم_ 

 :دی گوی کند و دوستش می بھ سارا نگاه مالین
 اومده شی براش پی مشکلھی دوستم نی و برات گفتم ای دونیراستش ھمونطور کھ م_ 

چون .ی کمک کنی تونی کردم و گفتم مشنھادیمنم شما رو پ. کردهدای پازیکھ بھ پول ن
خودم .ی مشکل دوستمو ھم حل کنی تونیگفتم حتما م.ی کمک کردایلیخبر داشتم بھ خ

 .میشی ھم ضامنش مدیو سع
 مشتش و ی کند توی دوزد بھ کف اتاق و چادرش را جمع می کند و چشم می اخم مالین

 :شنودی او را می خودش و باالخره صداید رو کنینگاه فرزان را حس م
 .نی کنکاریتا بھتون بگم چ. خودمنی بدنیاری بنیسی در خواست بنوھی.ستی نیحرف_ 

 کند کھ ابرو باال انداختھ ی آورد باال و ناباورانھ نگاھش می و سرش را مشنودی مالین
 :نیی اندازد پای کند و باز سرش را می بھ او نگاه می جدیلیو خ
 ھ؟یمشکلتون چ_ 

 : دھدی ھم و جواب می را قالب کرده توشی کند کھ دستھای باز بھ او نگاه مالین
 . دارهازی نیصورتش سوختھ و بھ جراح_ 

 : سمت پنجرهرودی اتاق و می افتد توی و راه مشودی بلند مفرزان
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 . حاضرم انجام بدمادی از دستم بر بیباشھ من ھر کمک_ 
 حرفھا و نگاه نی گنجد باور ای کند و در تصورش ھم نمی و باور نمشنودی مالین
 و با ندی نشی و مشی گردد سر جای بر مارهیفرزان دو. دوزد بھ سارای را مجشیگ

 :دی گوی کند و می میخودکارش باز
 .نی کارخونھ کار کنی جا تونی کھ ھمدمی ھم میبیترت_ 

 : پرسدی فھمد و می فھمد منظور فرزان را و نمی و نمشنودیم.شنودی مالین
 ...چرا_ 
 : پرسدی فرزان مو

 ! چرا؟یچ_ 
 :دی گوی مالی نو

 اجازه نی خوای و چرا منی کھ بھم کمک کننیچرا شما بدون چون و چرا قبول کرد_ 
  براتون کار کنم؟نیبد

 :دی گوی مشکندی سکوتش را می کند و وقتی کشد و سکوت می آه مفرزان
 .دمی نداشتنو چشیچون خودمم مزه _ 
 :دی گوی مالی رو بھ نو

 یو در اسرع وقت ھم بھ تقاضا.نی کارتونو شروع کنندهی آی از ھفتھ دمی میبیترت_ 
 .شھی میدگیوامتون رس

 :دی گوی و مشودی ناگھان بلند مو
 ... شد منی چیی چانیپس ا_ 
 و شودی داخل میگری و مرد جوان دشودی ھنوز حرفش را تمام نکرده در باز ماما

 :دی گوی نشده کھ رو بھ فرزان مالیتوجھ سارا و نانگار م
 .ی امضا کنعتری برگھ ھا رو سرنی اشھیفرزان م_ 

 دارد و موھا را شی بھ تن دارد و تھ ری کند کھ کت و شلوار طوسی بھ او نگاه مالین
 : دوزد بھ فرزان کھ اخم کردهیو بعد چشم م. دھدیباال زده و برگھ ھا را نشان م

  کار دارم؟ینیبی دفتر من؟نمی توی اجازه اومدیبازم تو ب_ 
 : دری جلوستادهی کھ ای کند بھ خانم منشی رو مو

 ن؟ی رو راه ندی من کار دارم کسیچند بار بگم وقت!یاثیخانوم غ_ 
 :شودی کند و مرد تازه وارد مانع حرف زدنش می جوان من و من مزن
 .کتمیمن شر.ستمی نیمن ھر کس_ 
 از لبخندش اصال خوشش الی کھ نزندی و سارا لبخند مالیتد بھ ن افی بعد کھ چشمش مو
 :دی آینم
 . شما شدمی خانوما متاسفم کھ باعث ناراحتدیببخش_ 
 : پرسدی کند بھ فرزان کھ اخم کرده و می رو مو

 ؟ی کنی نمیخانوما رو معرف_ 
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 کند و نگاه او ھم ی و نگاه تندش را متوجھش مدی آی از لحنش ھم خوشش نمالین
 :دی گوی می و با لحن تندشی جلوستدی ایاما فرزان م.ندیبیمتوجھ خودش م

 .زنمی باھات حرف مامیمن بعدا م. االن برگرد سر کار خودتنی زحمت ھمیب_ 
 : دھدی او معترضانھ جوابش را مو

 . باشھادتی.کمی کارخونھ باھات شرنی ایمنم تو.ی بھ من دستور بدی تونیتو نم_ 
 : غردی ھم در جوابش مفرزان

 !ارژنگ_ 
 چشم بردارد از او و نکھی اسمش ارژنگ است بدون ادهی حاال فھمالی مرد جوان کھ نو

 کند کھ اگر بخواھد ی فکر منی بھ االی و نرونی برودی و مزندیسارا برداردپوزخند م
 . مرد را ھم تحمل کند و ھمانجا بماندنی وجود ادی کار کند بانجایا

ھمھ .می صبر کنگھی کم دھی ھیکاف...ھیکاف.شھیداره درست م! جونرهیمن! جونرهیمن_ 
 ...شھی درست میھمھ چ...یچ

 دوزد بھ او کھ بعد از چند ی پنجره چشم می شھی و از پس ششنودی را مالی نیصدا
 لبش نشستھ و لحنش شاد شده و با آن لحن شادش و اشاره یھفتھ دوباره لبخند رو

 کھ نفس نفس دهی نفس دوکی و انگار تمام راه را زندیخانم حرف م رهی منی براشیھا
 لی خواھد دلیم. خواھد بداندی دلش مری امو شی پاھای روستی بند نی و از شادزندیم

 و از فکر شودی ھر چھ ھست بھ او مربوط ملشی داند دلیھر چند م. او را بداندیشاد
 ی اطرافش را نگاه مجی پنجره و گی از جلورودی افتد و کنار میخودش قلبش بھ تپش م

 ی صداکھ  کندی بھ دور و برش نگاه می شده و ھنطوری اکھوی داند چرا یکند و نم
 : تمام خانھی توچدی پی مالیشاد ن

 ! جانریام!ریام_ 
 رساند ی و خودش را مشودی از راھرو رد می کند کھ تندی نگاه مالی و بھ نستدی ایم

 : اشنھی چسباند بھ سی و صورتش ا م آغوششی اندازد تویبھ او و م
 .شھی داره درست میھمھ چ.ری امشھیداره درست م_ 
 بھ صورتش کھ شودی مرهی کند و خی و منگ و مات او را از خودش جدا مجی گریام

 : درخشدی میاز شاد
 !ھ؟ی حرف چنی از اشھ؟منظورتی درست میچ_ 

 : دھدی کشد و جواب می میقی نفس عمالین
اون . کردمدای کھ تازه توش کار پرمی بگیی وام از جاھی گھیقرار شده تا چند وقت د_ 

 مرد سممیرئ. خوبھی ھمھ چرممی کھ مییجا.شھی صورتت با عمل درست مشھیوقت م
 نھ؟.ادتھیسارا رو کھ . کردهشی کھ دوستم سارا معرفھیخوب و درست

 دھد و سکوت ی جواب نمشی سوالی و بھ جملھ شنودی را مالی نیحرفھا.شنودی مریام
 کند و تی بھ خاطر او خودش را اذالی خواھد نی و نمستی نیتھ دلش راض. کندیم

 خواھد مخالفت ی کند و می مدای پیحس بد. اوی حرفھادنی کند از شنی مدای پیحس بد
 خواست خوشبختش کند و نگذارد ی میگار کھ روزی ھمان دخترشیالیکند و نگذارد ن
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 کھ نفسش بود و یھمان دختر...ندی چھره اش بنشی لحظھ روکیل  گرد مالیحت
 و سر اسی تواند و احساس ی خواھد نگذارد و نمیم.نفسش بند بود بھ نفس او کار کند

 افتد بھ مادرش ی سراغش و چشمش مندی آی با ھم می و خجالت و شرمندگیخوردگ
 کند و در جواب لبخند مادرش ی و با لبخند نگاھشان مستادهی راھرو اگاه دریکھ تو

 کھ یی سمت اتاق سابقش جارودی کند و می را رھا مالی و ننیی اندازد پایسرش را م
 ی و صداشیی تنھای مرور خاطراتش و پر کردن لحظھ ھای برایی شده جایتازگ

 :شنودیھمسرش را از پشت سرش م
 !؟یخوشحال نشد...تو!ریام_ 
 :کشدی در جواب او آه مریام
 .چرا خوشحال شدم_ 
 بندد و پشت ی اندازد داخل و در را دوباره می کند و خودش را می در اتاق را باز مو
 کھ افتاده بھ جانش و ی کھ دارد و ترسی از بغضدی آینفسش باال نم. کوبد بھ آنیم

 کرد و ی و چھ فکر مشیو ماجرا!شی بود زندگدهیبھ کجا کش. کندیدستش را مشت م
 ی ھی مادرش و ھمسرش و مایبرا.  باشد اه گھی خواست تکی مینزما!چھ شده بود

 مجبور است شیالی خانھ و نی وضع افتاده گوشھ نی و آرامش آنھا اما حاال با ایدلگرم
 دار شده و حھی کند غرورش جری و حس مدی آی از دستش بر نمیکار کند و او کار

 :شی نمانده برایاصال غرور
 !ریام!ریام_ 

 با رفتارش او را دی آی دلش نمشنودی را کھ مالی نی شدن در را و صدادهی کوبیصدا
 رودی در و می دارد از روی اش را بر مھیتک. ببردنی را از بشیناراحت کند و شاد

 دلش بھ خودش ی ھم و توی فشارد روی کوبد بھ آن و دندان می و مشت مواریسمت د
 :شنودی را مشی کند و صدای مس را حالی و حضور ندی گوی مراهیبد و ب

 !زمیعز! جانریام_ 
 :زندی کند و حرف دلش را می کھ زبان باز مشودی منی ھمو

بھت قول داده بودم خوشبختت .شمیدارم خرد م.شمی دارم داغون مکنمیاحساس م!الین_ 
 رو درست کنم ی پر از شادی ھر چند ساده ولی زندگھیقول داده بودم برات .کنمیم

 بار ینیسنگ.یاری در ممونوی و خرج زندگیکنی کار میتو دار... االن تویول
 خونھ نی کنج انجایاون وقت من ا.یگی ھم نمیچی دوش تو و ھی افتاده رومونیزندگ

 ... کردم وادیفقط زحمت تو و مادرمو ز. خورمی ھم نمی دردچینشستم و بھ ھ
 حس شی بازوی توروندی را کھ محکم فرو مالی نی اما پنجھ ھادی خواھد باز ھم بگویم
 : اتاقی توچدیپی کھ مالستی نی بار صدانی و اشودی کند و ساکت میم

 ی حق ندار؟تویزنی مھی حرفا چنیر؟ای امیگی می داری معلوم ھست چچیھ_ 
 کنمیخواھش م.یستی سربار نچمیتو ھ.ستی ننطوریاصال ھم ا.ی حرف بزنینطوریا
 بھت یوقت.قتمی و رفکی دوست و شری زندگنی ایتو.من زنتم. فکرا نکننی از اگھید

 یعنی. شدمکی باھات شرموی زندگینعی.دمی بھ تنم مالزوی ھمھ چھی پنکھی ایعنیبلھ گفتم 
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 دی بایعنی. قبولت داشتھ باشمدمی و بای و ھر طور باشیقبولت کردم ھر طور ھست
 ی فھی مشترک فقط وظی زندگیتو.کنارت باشم و بمونم و ھمھ جوره مواظبت باشم

 ی افھی وظھی کھ با اون مرد ازداج کرده ھم یزن. کھ مواظب زنش باشھستی نمرد
 کنارش باشھ یی و ھر جاشھی و ھمسھی کھ دوستش داره محکم وای مردت پشدیبا.داره

 . خودتو سرزنش نکننقدریپس خواھشا ا.و تنھاش نذاره
 :دی گوی مریام
 بھم دست ی احساس بدی کنی تو کار منمیبی میوقت. تونمیباور کن نم.الی تونم نینم_ 
 خواستم تو رو یمن م. کنمی احساس گناه میھ. افتھی بھ جونم می ترسھیھمھ ش .دهیم

 ...یخوشبخت کنم ول
 ی کند و صدای را حس مالی وجود نی و گرمازندی را مشی و پر از بغض حرفھاآشفتھ

 :شنودیپر از بغضش را م
 ی احساس خوشبختیطی ھر شرایتومن کنار تو . نگونویتو رو خدا ا. جانرینھ ام_ 
 کردن با تو احساس ی مثل زندگیچیبھ خدا از ھ. دوست دارممویمن زندگ. کنمیم

 .باور کن. کنمی نمیخوشبخت
 آورد ی لغزند و طاقت نمی مشی گونھ ھای دوزد کھ اشکھاش روی بھ او چشم مریام
 ی لرزد می کھ میی و با صداشی گلوی تودهیچی کھ پی آن اشکھا را و با درددنید

 :دیگو
 . کنمیباور م.الی کنم نیباور م_ 
 :دی گوی و پوزشخواھانھ مردیگی بعد دست او را مو

 .ی بره و ناراحت بشنی از بتیببخش کھ باعث شدم خوش_ 
 و او را دی آی آن اشکھا بھ درد مدنی دلش از دری کند و امی را پاک مشی اشکھاالین
محکم محکم .ردیگی بوسد و در آغوشش می را مشیشانی کشد سمت خودش و پیم

 . اتفاقنی و بترسد از اردی را از او بگشیالی بخواھد نیانگار کھ کس
 را دارد و او کنارش است و الی است کھ نی کافشی برانی کند ھمی با خودش فکر مو
 . بھ اوستکی نزدنقدریا

  و ششمی سفصل
 )١(بخش

 پدرم ی انداختنھانیی مادرم و سر پاقی دقی بود و حرفش و نگاھھای ھم خواستگارباز
 گفت و از ی مری از امدی دی عماد و خانم شفق کھ ھر وقت مرا مطانیو نگاه ش

 فکر و ھر وقت فکر ی برد توی مشتری کھ مرا بدی پرسی من ممیمادرش و بعد از تصم
 نی دانستم با ای داشت و نمی ترس برم مو ختیری دلم مری با امی کردم بھ زندگیم

 دانستم چھ ی بودم و نمجیگ! دلم و جا خوش کرده بود چھ کنمی کھ افتاده بود تویعشق
 و ری مثل سشدی می و دلم ھر وقت حرف از خواستگارمی بگودیکنم و اصال چھ با

 یزی من چی جلوی کسنکھی کرد بھ قل قل کردن و از ای و شروع مدی جوشیسرکھ م
 خودم و ی تورفتمی فرو مشتری و بشدی مشتری و ترسم بختمیری بھ ھم مشتری گفت بیمن
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 کرده بود ترسم را و شتری بنی و ھمردی بگیمی دانستم پدر قرار است چھ تصمینم
 و نفسم گرفت و ختی زد دلم رمی بعد از شام پدرم صدای باالخره شبی بود کھ وقتنیھم

 .دی لرزمیدست و پا
 پدر نی آشپزخانھ و نگاه سنگی بردم توی را جمع کرده بودم و داشتم ظرفھا را مسفره

 نی شده بودم از ای جورکی کردم و ی مادرم را را حس می چشمری زیو و نگاھھا
 را زی ھمراه مادرم ھمھ چی و عاقبت وقتشتری و دلم بدی لرزی دستم مینگاھھا و ھ

 : زدمیا آشپزخانھ پدر صدیجمع کردم و بردم تو
 !بابا! الین_ 
 : شد و گفتمی جورکی دلم باز
 !بلھ آقاجون _

 :گفت
 . خوام باھات حرف بزنمی منی بشایب_ 

 : و گفتمختیری می نگاه بھ مادرم انداختم کھ داشت چاکی
 .چشم_ 
 پدرم و برادرم کھ نشستھ ی جلوستادمی ھال و ای سست و لرزان رفتم توی با قدمھاو

 : گفتمری ھال و سر بھ زیبودند تو
 ن؟ی داریبا من کار!بلھ آقاجون_ 

 :گفت
 .نی بشایب_ 

 و منتظر ماندم تا حرف بزند و مادر کھ آمد و می زانوی و دستم را گذاشتم رونشستم
 : را گذاشت وسط پدر ھم بھ حرف آمدی چاینیس

 کھ خودت شونیکی. بلکھ دو تایکیاونم نھ . شدهدای کھ برات خواستگار پھیاالن مدت_ 
 با خودتم حرف ی حت کھ مادرش چند بار اومده خونھ مون وھی و مدتیخبر دار

 شھی نمی اومده و کارشی پی ولی بدونیزی مورد چنی خواستم تو در ایالبتھ من نم.زده
 . کردهیمعرف  خواستگارتو ھم حاج عموتیکیاون .کرد
 ھم ھست ھمونطور کھ گفتم دوست ی حاجی ھی خانوم کھ ھمسارهی مننی در مورد ااما

 خوب ھی در و ھمسای بشھ چون جلوادی زن بھ خونھ مون زنینداشتم رفت و آمد ا
 ی برای خواد با تو حرف بزنھ اجازه دادم ولیگفت م.گفتم ردش کنم بره نتونستم.نبود

 کنھ کھ رفت و اومد و گفت قی پسره تحقمورد گفتم عمادو بفرستم در.بار دوم نذاشتم
 ھم یکیاون . خودش گرمھیسرش ھم بھ زندگ. و درستھیکار.ھی خوب و پاکیلیپسر خ

 حاج عموت یول. کنمقی خوام برم در موردش تحقی کرده خودم می عموت معرفکھ
 یاما قبلش م.رمی بگمی خوام در موردشون تصمیمن م. کردی مفی ازش تعریلیخ

 کھ ی زدی؟حرفی خانوم گفترهی بھ منیزی کھ تو چنھیاونم ا. ازت بپرسمیزی چھیخوام 
  خواست باھات دوباره حرف بزنھ؟یم
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 حرفھا و نی ادنی آب شده بودم از شنسی سوالش جا خوردم و ساکت ماندم اما خاز
 آمد باال و باالخره ی و نفسم نممی زانویدستم را مشت کرده بودم و گذاشتھ بودم رو

 :دیپدر پرس
 ...ی دادی قولای ی زدیاگھ حرف.بگو دختر_ 

 داغ شده و نگاه ی از قول و قرار کھ شد سرم را تند آوردم باال و با گونھ ھاحرف
 :ملتھب گفتم

 ...گفتم...فقط...فقط. ندادمی قولچیمن ھ...من.نھ بھ خدا آقاجون...نھ_ 
 : و ادامھ دادمنیی را انداختم پاسرم
 .کنمیگفتم فکرامو م_ _ 
 :دی پرسپدر
 ؟یحاال فکراتو کرد_ 
 : آھستھ گفتمیلی را گاز گرفتم و خلبم
 .نی شما بگیھر چ_ 
 :کوت گذراند و بعد گفت را در سی او مدتو

 .برو بھ کارت برس.باشھ_ 
 چشی کدامشان نگاه کنم برگشتم بھ آشپزخانھ و دلم افتاد بھ پچی آنکھ بھ ھی شدم و ببلند
از .ردی بگیمی بکند و چھ تصمی خواست چھ فکری سوال کھ بھ ذھنم آمد پدرم منیاز ا

 دای خواستگار پمیپس حاج عمو ھم برا. ستادمی آشپزخانھ ای و ھمانجا جلودمیخودم پرس
 ! بود؟ه کرددشییکرده بود و تا

 بودمش و دهی کرده بود و نددای پمی کھ حاج عمو برای برم داشتھ بود از خواستگارترس
 کرده دشیی را کھ حاج غفور تایکی را رد کند و آن ری آقاجانم امنکھی از ادمی ترسیم

 و ری مثل سدی جوشی و دلم مری بھ امدنی نرسبود قبول کند و ترس برم داشتھ بود از
 ریاز دوست داشتن ام.می را بھ پدرم بزنم و بگودلم  خواست حرفیسرکھ و دلم م

 ھر چھ را خورده بودم انگار ی و از ترس و نگراندمی ترسی و مشدی نممی و رومیبگو
 را بشنوم و شانی کردم حرفھای شکمم گذاشتم و سعیدستم را رو. آوردمیداشتم باال م
 یگریکارد.  زدنقدم  قرار ھمان جا شروع کردم بھی و بدمی و نشنندی گویبفھمم چھ م

 کھ در راه بود و تنم داغ شده ی از اتافاقاتدمی ترسیم...دمی ترسیم.  آمدیاز دستم بر نم
 خواستم یم.رفتی نمی کارچی عرق شده بودم و دست و دلم بھ ھسیبود و خ

 است و دانی می برنده ی خواستم بدانم چھ کسی دارد و می نظربدانم پدرم چھ...بدانم
 ام و دهی کھ ندی با مردشومی را رد کند مجبور مری اگر پدر امدمی پرسیاز خودم م

 خواست مثل خواھرم شھال بشوم و ینشناختھ ام و دوستش نداشتم ازدواج کنم و دلم نم
 صبرانھ یب.دمی کشی خواست و انتظار میدلم نم. شومری اسگری حسام دکیبھ دست 

 کند و از ی را گوش مبرادرش  دانستم پدرم حرفیمنتظر بودم کھ بفھمم چھ شده و م
 قرار و یب. خواھدی را بکند کھ او می باز ھم گوش کند و کارنکھیاز ا.دمی ترسی منیا

 کھ مرا نیآمد و ھم. بودم کھ عماد آمدستادهی آشپزخانھ ایدر ھول و وال ھمانجا جلو
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  کھنی و ھمنیی پاندازمی شد و لبخند زد و باعث شد سرم را بطانی باز نگاھش شدید
 : زدمشی رد شود از کنارم صداخواست

 !داداش_ 
 :دمی از نگاھش پرسی و فرارنیی پایباز با سر.برگشت

  گفت؟یچ...آقاجون _ 
 :دیپرس

  گفتھ باشھ؟ی چیدوست دار_ 
 : کردم و نگفتم و خودش گفتسکوت

 ادیمعلمت ھم بود درستھ؟ھمون ب.گمی مروی خواد اجازه بده اون پسر امیم_ 
 .تیخواستگار

 : شدم بھ صورتشرهی را باال آوردم و ناباورانھ خسرم
 کرده دای کھ واسھ م پیاز اون خواستگار. ترسمیمن از حاج عمو غفور م!داداش_ 
 . ترسمیم

 : من و اخم کردی حرفھادنی محو شد از شنلبخندش
 یبعدشم وقت.. کردهدای خود کرده واسھ خواھر من خواستگار پیاوال کھ اون ب_ 

اگھ ھم . قبولش کردهنکھی ایعنی خواستگار بھ خونھ باز بشھ ھی ی پادهیآقاجون اجازه م
 حاج غفورو نکھی کنھ فقط واسھ اقی خواستگارت تحقیکی خواد در مورد اون یگفتھ م

 ...فقط.ناراحت نکنھ
 :دمیبھ من چشم دوخت کھ پرس نداد و ادامھ

 ؟یفقط چ_ 
 :گفت

 ...فقط بھم بگو_
 :ستادی امی شد و در دو قدمکتری کرد و نزدمکث

 ؟ی دوست داررویام...یعنی...تو اون پسرو_ 
 می روسرالی و راھنمی پی و ساکت ماندم و با دکمھ دمی کھ شنی آشوب شد از حرفدلم
 : کھ گفتدی کردم و انگار او خودش حرفم را فھمیباز
 .ی خواستگارانی خواد اجازه بده جمعھ شب بیآقاجون م.ی آماده باشدیبا_ 

 دیای بریقرار بود ام. و رو شد و بھ شور افتاد و تنم داغ داغ شدری گفت و دلم زعماد
اگر آقاجان قبول کرده بود . تاب شدی و دلم بشدی دانست چھ می و خدا ممیخواستگار

 کھ دوستش یریھمسر ام. شوم ری من قرار بود ھمسر امھنکی ایعنی ی خواستگارندیایب
 . و عاشقش بودمبود داشتم و محبتش بھ دلم نشستھ

 )٢(بخش
 نبود و مادرم سکوت کرده بود و من ی خبرالیاز ن. نبودی گذشتند و خبری ممیروزھا

 ھم خواستھ بودند بھ یستی از طرف بھزی کردم و وقتی کار می آجر پزیھمچنان تو
 را الی خودم نی بدھم قبول نکردم و بھ جای تحت پوشش آنجا درس نقاشیبچھ ھا
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 ی آجرچزی کنم و ھمچنان تویم نسی تدری نقاشگری کردم و گفتم کھ دیمعرف
 الی کردم ھر چند مادرم گفتھ بود نی گذراندم و گذشت زمان را حس نمی را ممیروزھا

 کی توانستم ی بھ دلم اما نم بوددهی تابیدیقرار است فکر کند و جواب بدھد و نور ام
 با ا ری قراری بنی خواستم ای آرام و قرارم را گرفتھ بود اما مالین.رمیلحظھ آرام بگ

 کھ ی خبر بودم از گردش روزگار و اتفاقیمشغول نشان دادن خودم پنھان کنم و ب
 ی نمیزی دانستم قرار است چھ بشود و مادر ھم چی خبر بودم و نمیب. افتادیداشت م

 ھم الی تمام شده و نزی کردم ھمھ چیت و ھمچنان سکوت کرده بود و من فکر مگف
 بردنش اما ادی شروع کنم بھ از دی و باز باانده نمنمانی ھچ بگریجوابش رد بوده و د

 بخش دی نوگری بار دکی ی و مادر باالخره بعد از مدتفتدی اتفاق بنیانگار قرار نبود ا
 . بودمی خبر زندگنی من بھتری کھ برایخبر. دادریی را تغمی کھ زندگمی شد برایخبر
 و با لبخند نگاھم ستادی کردم کھ آمد کنارم ای را داشتم با حولھ خشک مسمی خیموھا
 :دمیحولھ را بھ گردنم انداختم و پرس.کرد
 ؟ی کنی نگام مینجوریچرا ا!ھ؟یچ_ 
 : اشاره جواب دادبا

واسھ ...رمیاندازه تو بگ...وام خیم...کنمینگاه م...قد و باالتو ... دارم_ 
 ...تیداماد...لباس

 : زدم و گفتمی لبخندمچھی آمد از حرفش و نخوشم
 ؟ی کنی با من شوخی آوردریوقت گ. مامانی داریتو ھم چھ حوصلھ ا_ 

 :دیپرس
 ...گمیم...یجد...دارم...من!؟یشوخ... چرا_ 

 :دمی را چرخاندم طرفش و پرسسرم
 !؟ی چیعنی نیا_ 

 : دادجواب
 ...داده...اجازه...باباش. ..الین...یخواستگار...میریم...ما_ 
 می شدم بھ صورتش و لبھارهی باال رفتھ خی با دھان باز و ابرودمی کھ شنی از حرفجیگ

 :آھستھ تکان خوردند
 !؟یچ...چ_ 

 : دادجواب
 . ..الین...یخواستگار...میریم...ما_ 

 و مرا تنھا گذاشت کھ بھ حال خودم بمانم و دی و خندالی نی خواستگارمیری مگفت
 ی را فرو بردم المی و پنجھ ھامی رو بھ روواری شدم بھ درهیھمانطور ماندم و خ...ماندم
 : ذھنمی دست مادرم را چند بار مرور کردم توی و اشاره ھامیموھا

 . ..الین...یخواستگار...میریم...ما_ 
 ی آتش و داغ شدم و تندکپارچھی و ناگھان شدم  گرفتھ بودجانی بود و تمام تنم را ھگفتھ

 رانی حریبھ تصو...نھی آی خودم توری شدم بھ تصورهی و خنھیبرگشتم سمت آ
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 و نمیبیخواب است کھ م. استالی کردم خواب و خی کردم و فکر میباور نم...خودم
 قدم کی...الین...الین. را بستممیچشمھا. تند تندندت.دی کوبی ام تند منھی سیقلبم داشت تو

 و ضعف رفتمی تا آخر مدیبا.رفتمی مدی در راه بود و بای شده بودم و قدم بعدکشینزد
 نی بود و ھمیدی امیعنی شی خواستگارمی کھ اجازه داده بودند برونیھم. دادمینشان نم

 بود کھ نجای و ایکی تاری تومی شود برای توانست بزرگ شود و نوری کوچک مدیام
 آن دخترک اقتیل. را دارمالی ناقتی دادم لی نشان مدی دادم و بای خودم را نشان مدیبا
 مطمئن شوم دنبال مادرم رفتم بھ آشپزخانھ نکھی ایاما برا. رای دوست داشتنی زهیر

 شانھ اش کھ ی کرد و خواستم دستم را بگذارم روی را پر از آب میوانیکھ داشت ل
 :دمی بھ دست پرسوانیل. آب را داد دستم و اشاره کرد بخورموانی و لشتخودش برگ

 . رو قبول کردنیزی چستی ننی اشی کھ معنی خواستگارمیگفتن بر...نکھیا...نکھیا_ 
 : لبخند دور شود از لبش جوابم را دادنکھی بدون امادر

 ...قبول کردن...یعنی...نیا...چرا_ 
 :دمی پرسیتند
 از کجا معلوم؟_ 

 : دادجواب
اجازه ...بخواد...ی روزھی...اگھ....گفتھ بود...الین...کھ پدر ...از اونجا_ 

و اون ... قبول کردهنکھیا...یعنی...بذاره...خونھ شون...پا بھ...یخواستگار...بده
 ... شدهدییتا...خواستگار 

 بود کی نزدجانی بھ درد آمد و از شدت ھشی را کھ گفت قلبم از شدت کوبش ناگھاننیا
 متعلق بھ خودم و تا شد؟وی مال من مالی نیعنی. را بستممی و چشمھافتدی از دستم بوانیل

  ماند؟یابد کنارم م
 شد؟ی من میالین...الین

 توانست ب حالم را بفھمد و درک کند چھ لحظھ ی نمی قابل وصف بود و کسری غحسم
 یشتم م کھ دایی از آن حال و ھوامیای برونی خواست بی و دلم نممی براستی قشنگی

 . بمانمی باقنمیری شیایخواستم ھمانطور بمانم تا در رو
  و ھفتمی سفصل
 )١(بخش

 کند بھ ی درست و مرتب پر شوند و فکر مدی کلوچھ است کھ بای بھ جعبھ ھاچشمش
 کرده و احساس گناه و ی بود خود کشدهی کھ شنی مھ لقا و بھ لحظھ اشیھمکالس

 آن خبر و فکر دنی شنیاحساس گناه کرده بود در لحظھ . بھ سراغش آمده بودیمانیپش
 . اوست کھ نتوانستھ کمکش کندریکرده بود تقص

 پدر و مادر مھ لقا را بھ ی افھی کند و قی می کند و مکثی موضوع فکر منی بار بھ اھر
 ندی نشی لرزد و اشک می کند و دستش می و بغض مردیگی آورد و نفسش میخاطر م

 بود دهی را شنشی ھمکالسی کھ خبر خودکشیھمان وقت. کشدی و آه مشی چشمھایتو
 است و می مالقات ندادند و گفتند حالش وخی زه بھ مالقاتش اما اجامارستانیرفتھ بود ب
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 مھ لقا و ھر چھ نی بھ والدتی گفتن واقعی گشت برای می ذھنش دنبال راھیحاال او تو
 ی دلش خودش را سرزنش می تووسانھی کند و مای نمدای پیراھ. کندی نمدای گردد پیم

 کھ عامل داری پداز  کھدی را بھ پدر مھ لقا بگوزی ھمھ چدی بادی گویکند و بھ خودش م
 کند کھ حق مردک را بگذارند کف دستش و تی دختر جوانش شده بود شکایبدبخت

 پرد ی مشی از جا شانھ اشی روی ذھنش اما با نشستن دستی کند توی مدیی را تانیھم
 :شودی چشمش ظاھر می است جلوھی کھ مسئول او و بقی زنری چرخد و تصویو م
 ؟ی کنی مکاری چیحواست کجاست؟دار_ 

 : اندازدی منیی خجالت زده سر پاالی کند بھ جعبھ ھا و نی اشاره مزن
 .دیببخش_ 
 :دی گوی زن معترض مو

 .شھی مینجوری بشھ ای بازی کھ پارتی ھمھ چگھی دنھیھم_ 
 کند و غرغرش را ی را حس مشی و ترس و نگرانندیبی زن را می نگاه ناراضالین
 : کارگری زنھای باقی سپارد بھ حرفھای کند و گوش می و رفتنش را تماشا مشنودیم

 .ھی جورنیبا ھمھ ھم.نھی اخالقش ھمنیا. ناراحت نشو_ 
 .رهی بگیکی ترسھ جاشو یم_ 
 .رهیگی جاشو میک.نھ بابا جاسوس مھندس ارژنگھ_ 
  اون مردک بکنھ؟شی پمونوی کھ اون بره جاسوسمی داریآخھ ما چ_ 

 کھ شودی میچند روز. شودی دھد و باز مشغول کارش می و سر تکان مشنودی مالین
 ی مستھی مھندس شاونی کارش را شروع کرده و خودش را مدی قسمت بستھ بندیتو

 اندازد و ی مری امادی کھ او را یمرد جوان. کرده شییداند کھ کمکش کرده و راھنما
 کھ پشت شی لبھای روندی نشی مخند و لبردیگی افتد جان می شوھرش مادی نکھیھم

 ی جعبھ ی گذارد توی دارد و می بر مگری دیماسک پنھان شده و چند تا کلوچھ 
 :دی گوی و مدی آی می زن مسئولشان تندکھوی و شیجلو
 .دی بازدانیمھندس ارژنگ دارن م.خانوما ھمھ حواسشون جمع کارشون باشھ_ 
 شانی تماشاالی و نشودی مشتری حرف زن و جنب و جوش بنی از اردیگی در می پچپچ
 :دی گوی کند و می رو بھ او مشانیکی کنند و ی کند کھ چطور تند تند کار میم

 ی ای نظمی بنیکتری کوچھیاففقط ک.ھیریآدم بھونھ گ.دی بازدادیمھندس داره م_ 
 .بجنب تو ھم خودتو مشغول نشون بده.نھیبب
 :دی گوی مالی گوش نری زیکی و

 ی بھ خوبی دونم آدمیمن نم.رهی و مرهیگی مرادی اادی چشم چرون فقط مزیمردک ھ_ 
 . شدهکی شرنی چطور با استھی مھندس شایو درست

 دھد کھ ی و زن مثال سر کارگر را نشان مالی نی بھ پھلوزندی می سقلمھ ایگری دو
 : نکندی کم کاریھمھ جا ھست و مثال حواسش ھست کس

 .ادی خواد بی می کنھ کی باش فکر منویا_ 
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 گذرد ی و زمان مشوندی خندند و باز مشغول کارشان می مزی رھی و بقزندی لبخند مالین
 اعتنا بھ آنھا ی بالین.شودی مشانیدایو عاقبت مھندس ارژنگ و چند نفر ھمراھش پ

 ی گزد و برای کشد از حضور ارژنگ و لب می کند و ابرو در ھم میکارش را م
 ی کلوچھ ھا را در جعبھ می دستکیتند و   کشد و تندی مقی آرام شود نفس عمنکھیا

 و باالخره ردیگی مرادی دھد و ای کھ دستور مشنودی مھندس را میاندازد و صدا
 آورد و نگاه او را متوجھ خودش ی کند سرش را باال می نگاھش را کھ حس مینیسنگ

 براق ی کند تا بھانھ دستش ندھد و چشمش کھ بھ کفشھای اعتنا کارش را می اما بندیبیم
 ندیبی آورد و او را کھ مقابل خودش می افتد دوباره سرش را باال می مھندس ماهیو س

 در یاقی کھ اشتیور و نگاھ کشد و ارژنگ با غری کند و دست از کار می اخم مشتریب
 : پرسدیآنانگار نھقتھ م

 ؟ی ھستی کار کردن راضنجایاز ا_ 
 نگاھش و ی توزدیری کند و تمام غرورش را می او را حس مزی آمری لحن تحقالین

 : دھدیجواب م
 . مھندسی کار کنم آقانجای اشدمی وقت حاضر نمچیاگھ مجبور نبودم ھ_ 

 ی کند از لبھای و لبخند را محو مری کھ پر است از تحقدی گوی می را با لحنمھندس
 :ارژنگ

 . دفتر منایکارت کھ تموم شد ب_ 
 و روندی و چند تا ھمراھش دنبالش مرودی و مدی گوی را منی در جواب فقط ھمارژنگ

 :الی دوزند بھ نی چشم مرتی با حگری دیزنھا
 . حرف بزنھی جورنی با ارژنگ ای خواد کسی جرات میلیخ_ 
 .رونی بندازدتیسھ سوتھ م. دختری اوونھیتو د_ 
 . تو پوزشیخوب زد.ی کردیخوب کار_ 
 !یعجب جرات.نیآفر_ 

 فکر ی تورودی گذرد از کنارشان و می تفاوت می و بشنودی را مفھایتعر.شنودی مالین
 افتد از ی بھ جانش می ترسندشیبی کھ ارژنگ نام دارد و ھر وقت مدشیمشکل جد

 افتد ی ارژنگ گفتھ بود برود بھ دفترش و دلش شور منکھی فکر ای تورودی و مدنشید
 ی تورودی می با وجود خستگشودی تمام مکار  و ساعتشودی کھ وقت ناھار منیاما ھم

 طبقھ رودی ممی مستقشودی کھ داخل منی و ھمیمحوطھ و از آنجا بھ سمت ساختمان ادار
 از او ندارد و ی خواھد نشان دھد ترسیم. سوم کھ دفتر مھندس ارژنگ آنجاستی

 ارژنگ را در جوابش ی و صدازندی در مردیگی کھ اجازه می و از منشستی نفیضع
 :شنودیم

 .نییبفرما_ 
 را تماشا رونی و پشت بھ او دارد و از پنجره بستادهی و ارژنگ کھ اشودی داخل مالین
 :ندیبی او می قھوه ای چشمھای را تویبی برق عجالی گردد نی کند بر میم

 .یپس اومد_ 
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 : دھدی جوابش را مالی و ندی گوی مارژنگ
 .امی بنیخودتون خواست_ 

 :دی گوی مارژنگ
 !یچھ دختر حرف گوش کن.خوبھ_ 
 : پرسدی مالی و ندی آی جلو مو

 ن؟ی با من داشتیکار_ 
 : کندی دستش را مشت مالی و ندی آی آرام جلو میلی خارژنگ

 . باھات حرف بزنمنجای خواستم در مورد مقررات ایم.آره_ 
 : دھدی جوابش را مالین

 . دادنحی برام توضزوی قبال ھمھ چستھیمھندس شا. کار نبودنی بھ ایازین_ 
 :زندی لبخند مارژنگ

 !خوب ھواتو داره ھا.ستھیبارک هللا مھندس شا!ا؟_ 
 : کندی اخم مالین

 !ھ؟یمنظورتون چ_ 
 :دی گوی اتاق و می تودزنی می ارژنگ چرخمھندس

 دختر جوون رو ھی ی ھوانقدری ای خودی بینجوری ما ھمی ستھی مھندس شانیآخھ ا_ 
 . وقت نداشتھچیھ
 : کشدی ابرو در ھم مشتری بالین

 . فھممیمن منظورتونو نم_ 
 در حضور آن نکھی از اشودی و چندشش مدی گوی داند ارژنگ چھ می فھمد و می ماما

 :ستادهیمرد ا
  بھ اون راه درستھ؟یزنی خودتو میدار_ 

 و در دو دی آی فشارد و ارژنگ می ھمھ وقاحت دندان بر ھم منی از ای عصبانالین
 بلند تر است و چھار شانھ است و کت و شلوار یلی خزهی ری الیاز ن. ستدی ای مشیقدم

 . بھ تن داردیطوس
 کند آن یحس م. کندی عطرش را حس مالی آورد و نی جوان سرش را جلو ممرد

 :دی گویعطر تلخ و سرد را و مھندس م
 اون فرزان احمق مانعم شد یول. ازت خوشم اومددمتی اول کھ دیاز ھمون لحظھ _ 

 . باھات آشنا بشمشتریکھ ب
 : پرسدی و مھندس میگری دوزد بھ سمت دی کند و چشم می باز ھم سکوت مالین

 رو ستھی مھندس شای تونم جای وقت ماون.اگھ قول بدم خودم ھواتو داشتھ باشم_ 
 رم؟یبگ

 نی خورد از ای و بھ ھم مشودی وحالش بد مرودی و ضربان قلبش باال مشنودی مالین
 زندی بھ گوش ارژنگ می محکمیلی باال و سرودی شرمانھ و ناگھان دستش می بشنھادیپ
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 ی طرف و زن جوان عقب مکی چرخد ی اتاق و سر مھندس می توچدیپی مشیکھ صدا
 :دیگو ی پر از خشم مییکشد و نفس زنان و با صدا

 نی چنھی زن شوھر دار ھیکھ از ...ی شرم باشی بنقدری ای تونیم...چطور...تو...تو_ 
 ستھی مھندس شایفکر کرد...یفکر کرد...وونی حی؟توی رو بخوای شرمانھ ای بزیچ

  شرف؟ی آشغال ھرزه ست کھ چشمش دنبال زن مردم باشھ؟آره بھیھم مثل خودت 
 است و بھ ھم یگرمش شده و عصب. رونی بزندی و از اتاق مزندی حرفش را مالین

  ختھیر
 
 ارژنگ و بغض ی حرفھای آورادی داند و داغ شده از ی ماندن نمی آنجا را جاگری دو

 نفر تنھ کی پلھ ھا بھ ی شوند و توری سرازرودی ھر آن انتظار مشیکرده و اشکھا
 :زندی مشی صدای کند و کسی گردد عذر خواھی و آنقدر حالش بد است کھ بر نمزندیم

 !یخانوم داوود_ 
 قلبش ی کھ تویدرد.درد دارد.ستدی تواند بای و نمشنودی را مستھی مھندس شایصدا

 ری کھ سرازیی شکستھ و اشکھاگری کھ حاال دی و بغض دارد بغضرودینشستھ و نم
 .شده اند

 بندد از فرط ی را مشی دھد بھ نرده ھا و چشمھای مھیتک و دستش را ستدی ایم
 :شنودی رامستھی مھندس شای کھ گرفتھ و باز صدای اجھیسرگ

 حالتون خوبھ؟!یخانوم داوود_ 
 نگرانش را از ی کند و چشمھای نگاه مشی جلوستادهی بھ او کھ اسی خی با چشمھاالین

 : پرسدی دھد و مھندس می و سر تکان مندیبی اشک میپس پرده 
 ن؟ی کنی مھی گرنیپس چرا دار_ 

 :دی گوی با بغض مالین
 .ستی نمیزیچ_ 
 : مھندس مصر است کھ بدانداما
  شده؟ی چنیبھم بگ_ 

 : کند بر خودش مسلط شودی می سعالین
 ...کنم... کارنجایا... خوامی نمگھید...من...من_ 

 : پرسدی متعجب مفرزان
 براتون سختھ؟...آخھ!ھ؟ی چلشیدل!چرا؟_ 

 شی و باز اشکھاشودی و شرمش مدی را بگوقتی خواھد حقیم. دھدی سر تکان مالین
 : پرسدیمحکم و آمرانھ م. پرسدیو باز مھندس است کھ م.شوندی مزیسر ر

  شده؟ی چنیبھم بگ_ 
 : دھدی دارد جواب مشی گلوی کھ توی با دردالین

 ...یول. تونم بھتون بگمینم_ 
 :دیگوی و مستھی نگران مھندس شای دوزد بھ چھره ی کند و چشم می ممکث
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 .نی شراکت انتخاب کردی رو برای بد آدمیول_ 
 :شودی مھندس مانعش می کھ صدانیی خواھد از پلھ ھا برود پای و مدی گوی مالین

 .نمی ببنی لحظھ صبر کنھی_ 
 : پرسدی بھ او نگاه کند و او منکھیبدون ا.ستدی ای مالین

 ! کرده؟تتونیاذ...ارژنگ...نکنھ...نکنھ_ 
 شنودی او را می عصبی نفسھای کند و صدای بدھد و سکوت می ماند چھ جوابی مالین

 دنبالش و رودی میزی و از ترس آبرو رشودی را کھ تند از او دور مشی قدمھایو صدا
 :زندی مشیصدا

 ! مھندسیآقا_ 
 و مھندس رسدی مری و درودیدنبالش م ھم الی و نرودی کھ مدهی فرزان انگار نشناما
 .  کوبدی دفتر ارژنگ و در را بھ ھم می تورودی مستھیشا

 و زشی پشت مستادهی کھ ای سمت خانم منشکشدی در می نگاه نگرانش را از روالین
 .کندی زده تماشا مرتیح
 و ردی زبانش را بگی نتوانستھ جلونکھی فرستد از ای دلش بھ خودش لعنت می توو

 . کندی ذھنش تصور می توشودی را کھ میی و دعواشنودی فرزان را می عصبیصدا
 ری چاپ کرده اند و تصوشی را توالی نری کند و صفحھ اش کھ تصوی مجلھ نگاه مبھ

 ی نوشتھ اند جوان معلول ھنرمند ناشناختھ و لبخند مشی را و باالشیھایچند تا از نقاش
 ی خواند و مجلھ را میحبھ اش را نم او اما مصاری تصودنی لبش از دی روندینش

 تی مصاحبھ و چھ اھمنی دارد خواندن اتیھم کند چھ ای تخت و فکر میاندازد رو
 و ردیگی شده و دلش مرشی خودش را وقف او کرده و اسالی نی شھرت وقتنیدارد ا
 و ی ھمھ دلبستگنی کند از ای دلش خودش را سرزنش می و توالی نی براشودیتنگ م
شد ی می فکر نکند کھ مدتشیالی را پس بزند و بھ نشی تواند دلتنگی و باز نمیوابستگ

 آمد کھ خستھ بود و ی مروقتی آمد و شبھا ھم دی ظھرھا بھ خاطر کارش خانھ نمگرید
 سخت شی کھ چقدر تنھا بودن برادهی حاال فھمری و ساکت بود و امزدی نمیادیحرف ز

 افتد خودش بارھا ی مادشی و یی از جدا دلشی افتد توی است کھ ترس منیاست و ھم
 .  کار را نکرده بودنی او خواستھ بود ترکش کند و االیاز ن

 کند بھ خاطر ی کند و بعد خودش را سرزنش می دلش خدا را شکر میتو
 اندازد ی خودش نگھ داشتھ و خودش را مشی را پالی ننکھی و بھ خاطر اشیخودخواھ

 شده و از الی باعث زحمت ننکھی فرستد بھ خاطر ای تخت و بھ خودش لعنت میرو
 دھد ھمسرش کار کند ی مه اجازیرتی غی خانھ و با بی راحت نشستھ توالی با خنکھیا

 ی روختھی ری کنند کالفھ موھای مدای کھ بھ مغزش راه پیی فکرھانیو ناگھان از ا
 و حضور الین ن آمدری قرار از دی تاب و بی و بزندی را با ھر دو دست پس مشیشانیپ

 اتاق و ی افتد توی و راه مشودی خانھ بلند می خانھ و سکوت آزار دھنده ینداشتنش تو
 است و دنبال یگرمش شده و عصب.رونی بزندی کند و از اتاق می نگاه معتبھ سا

 ی است کھ تویاز خودش عصبان. کندی را سرش خالتنشی گردد کھ عصبانی میزیچ
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 الی شده و مدام ننیاز خودش کھ خانھ نش. کندی کار مشیخانھ مانده و ھمسرش بھ جا
 کند کھ نشستھ و ی نگاه مش بھ مادرشنودی را کھ ماطی در حیصدا. دھدیرا آزار م

 می نی کھ نشستھ روندیبی و او را مالی و بھ استقبال ناطی حی تورودی خواند و میقرآن م
 ی را انداختھ روفشی داده بھ دستش و کھی را تکشیشانی کنار باغچھ و پیکت چوب

 .نیزم
 ستدی ای مالی سر نی باالرودی دارد و می را بر مفی و کشودی و خم مرودی جلو مآرام

 :  دوزد بھ او کھ تازه متوجھش شده و سرش را بلند کردهیو چشم م
 .سالم_ 

 نور زرد یی و روشنایکی آن تاری توری کند و امی خستھ اش سالم می با صداالین
 و دستش را زندی زانو مشی و جلوندیبیچراغ صورت خستھ و افسرده و پر درد او را م

 :ردیگیم
 .کیعل_ 
 : پرسدی وار مھیگال
 ؟ی برشی پینجوری ای خوای می تا ک؟آخھی کنی خودتو خستھ منقدریچرا ا_ 

 :دی گوی دزدد و آھستھ می اما نگاھش را از او مالین
 .ی کھ تو خوب بشیتا وقت_ 
 : فشاردی دست او را مریام

 اون یکار تو. طرفھیدرس و دانشگاه از .ی کنی خودتو نابود مینجوری ایول_ 
 بھ خانوم شفق کمک یری میکاری ھم کھ بیموقع.گھی ھم از طرف دی لعنتیکارخونھ 

 .ی کنیم
 الی ماند تا نی و منتظر میگری دی کند کھ چشم دوختھ بھ جای بھ او نگاه مریام

 فھمد چرا و تھ دلش ی نمری دزدد و امیکند و زن جوان نگاھش را از او منگاھش 
 و صورت ھمسرش را بردی نگاه نکردنھا و دستش را جلو منی از اشودی می جورکی

 : پرسدی گرداند سمت خودش و میبر م
 !ال؟ی شده نیزیچ_ 
 :شنودی را مالی نی بغض دار و لرزان و گرفتھ ی صداو

 .نھ_ 
 و شودی و بلند مشوندی مسی خشی چشمھاالین. شوندی مسی کھ خندیبی را مشی چشمھاو
 :کشی نزدرودی و مزدی خی دارد از او و بر می چشم بر نمریام
 !الین_ 

 نی از اری کند و قلب امی آغوش او و ھق ھق می اندازد توی ناگھان خودش را مالین
 : پرسدی مدهی و نگران و ترسشوذدی از جا کنده مھیگر
 !؟ی کنی مھی گریدار... شده؟چرایچ_ 
 تواند او را ی کند نمی می ھر کارری کند و امی مھی و فقط گرزندی حرف نمالی ناما

 : زبانش حرف بکشدریساکت کند و از ز
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 .گھیبگو د.یکشی منو میدار.... حرف بزنالین_ 
 :دی گوی فقط مالی نو

 .ریخستھ م ام.خستھ م_ 
 او حلقھ ی را دور شانھ شی کلمھ ھا و دستھانی اندی افتد از شنی بھ تپش مری امقلب

 : فشارد بھ خودشی کند و او را میم
 . تونھ باشھی نمی خستگی ھی فقط گرھی گرنی ایول_ 

 چدی پی کھ می و با دردزندی نمناکش زل می کند و بھ چشمھای را از خودش جدا مالین
 : پرسدی مشی گلویتو
  خودت؟ی تویزیری م؟چرایگیچرا دردتو بھم نم_ 

 اندازد ی و خودش را دوباره مردیگی اش مھی دھد و باز گری جوان جوابش را نمنزن
 : از رفتارششودی مرانیرحی آغوش او و امیتو

 در تیخستگ.ی کنی داخل استراحت ممیری االن میخب اگھ خستھ ا...خب_ 
 !زمی نداره عزھی گرگھی دنکھیا.رهیم
 : کندی و نرم او را از خودش جدا مردیگی را مشی شانھ ھاری و امدی گوی نمچی ھالین

 . تومیبر_ 
 بھ دی آی سرش است می ھنوز رودشی خانم کھ چادر سفرهی داخل و منبردی را ماو

 : کندی و اشاره مشوندی گشاد مشی چشمھاندیبی را کھ مالیاستقبالشان و حال زار ن
 !شده؟...یچ_ 
 : دھدی جواب مریام
 .شھیاستراحت کنھ خوب م.خستھ ست. مامانستی نیزیچ_ 
 : کندی خانم اشاره مرهی منو

 . کنھی متیاذ...خودشو...کھ...بس_ 
 :دی گوی ھم مبعد
 .ارمیم...براش شام...رمیم...من_ 
 اتاق خودشان و او را ی برد توی دھد و ھمسرش را می سر تکان مدیی بھ نشانھ تاریام
 :دی گوی خستھ اش می با صداالی تخت و نی نشاند رویم

 . خوام بخوابمیم! ریام_ 
 :دی گوی کالفھ مری امو

 .ی لباساتو عوض کندی اول بایباشھ ول_ 
 الی کند اما نی باز میکی یکی او را ی مانتوی کنارش و دکمھ ھاندی نشی خودش مو

 : دست اوی گذارد رویدستش را م
 !ریام_ 

 و چشم ی داغنی از اری دل امی افتد توی باال و ترس میلیخ. باالستالی دست نحرارت
 :الی نی خمار و خستھ ی دوزد بھ چشمھایم

 !؟ی داغ شدنقدری اھوی...تو چرا...تو!الین_ 
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 : کشدی او و زود آن را پس میشانی پی گذارد روی دستش را مو
 !یچقدر داغ_ 
 :دی گوی مالی باز نو

 .ادیخوابم م_ 
 . مقنعھ اش را و آورد وی او را از تنش در می مانتوریام

 ی بھ دست مینی کھ سشودی از اتاق و با مادرش رو بھ رو مرونی برودی و مشودی مبلند
 : پرسدی و مستدی ای مندیبی و پسرش را کھ نگران مدیآ

 !ده؟یپر...رنگت...چرا.... شدهیچ_ 
 :دی گوی نگران مریام
 . تب دارهالین!مامان_ 

  و نھمی سفصل
 )١(بخش
 احساسات نی ای و ترس و ھمھ یپر بودم از دلشوره و نگران. بودی وصف نشدنحالم

 ی کردم و تنم می بود فکر ممی روشی کھ پیرا با ھم داشتم و ناباورانھ بھ سرنوشت
 کھ دوستش داشتم و یریام. بشومری قرار بود زن امنکھی از فکر کردن بھ ادیلرز

 کردم او را ی حس مدمیشنی مشیاز خوب  باز ھر چھنھای ایدوستم داشت و با ھمھ 
 ندیایقرار شده بود ب.ی سرگرداننی و سر درگم بودم و خستھ شده بودم از اشناسمینم

 میشدی نامزد مری خوردند و من و امی مینیری کرد شی و اگر پدر قبول میخواستگار
 ست گرفت و سی نفسم مدمیرسی کھ منجای و بھ ایو بعد ھم قرار عقد و بعد ھم عروس

 فتدی کھ قرار بود بی اتفاقنیمادر شاد بود از ا. کردمی و ضعف مختیری م و دلمشدمیم
 گذاشت و شھال پر بود از ی سر بھ سرم می و گاه گاھیو پدر ساکت بود و عماد راض

 من انتخاب کند ی ھمسری خواھد برای را میری چرا پدر آدم فقنکھی از اتیگلھ و شکا
خبر . جمع خودم ھستمنی در انیتریخبر نداشت راض  ومی کرد من ناراضیو فکر م

 ی کرد من تھ دلم چھ می کھ مادر را سرزنش مدمی را شنشی آمد و صداینداشت وقت
 :دی کھ پرسدمی شنی اتاق کوچک تھی آمد تویگذشت و وقت

  کجاست؟الیکجاست؟ن_ 
 : گفتدی کھ داخل شد و تا مرا ددمی دو

 . جانالی نرمی بمیالھ_ 
 حرکتش خودم را جدا کردم از او و نی زده از ارتی آمد سمتم و بغلم کرد و من حو
 :دمی زل زدم و پرسشی چشمھایتو
 ! شده دختر؟یچ!ھ؟یچ_ 
 : خواھرانھ اش جواب دادی دلسوزبا

 کھ دوست ی بشی آدمھی زن ی سختھ برات کھ مجبوریلیحتما خ. واسھ ترمیبم_ 
 .یندار
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 ی حرفش خنده ام گرفت و چشمم افتاد بھ مادر کھ سبحان را بغل گرفتھ بود و تواز
 داغ شدند از شرم و رو بھ می بود و خنده ام را خوردم و گونھ ھاستادهیدرگاه اتاق ا

 :شھال آھستھ گفتم
  گفتھ من مجبورم؟یک. حرفو نزننی ایآج_ 

 :دی متعجب چشم دوخت بھ صورتم و پرسشھال
 ھ؟یمنظورت چ_ 

 : و گفتمنیی شدم از سوالش و حرف دلم را نزدم و سرم را انداختم پاداغ
 .یچیھ_ 
 اطی تند از کنارش رد شدم و از کنار مادر ھم رد شدم و و خودم را رساندم بھ حو

 شھال را از ی مادرم و خواھرم و ھمانجا ماندم اما صدایفرار کردم از نگاھھا.خلوت
 :دی پرسدمی و شندمیپشت سرم شن

 ؟ی خودتم قبول داریعنی...یعنی_ 
 داشت و من ھول و دستپاچھ شدم از ی خلوت و چشم از من بر نماطی حی بود توآمده

 : گفتمینگاه او و با لحن آرام
 .ناستی حاج عمو ای خونھ ی ھیھمسا. کردهقیعماد ھم در موردش تحق.ھیپسر خوب_ 

 : کھ گفتدمی خواھرم را شنی و صداگفتم
 !الین_ 
 : زدمی مادر ھمزمان صداو

 !الین_ 
 : دادمعیجواب مادر را سر. مادرم شد عامل نجاتمو

 !بلھ مامان_ 
 : کرد گفتمی آشپزخانھ و رو بھ مادرم کھ استکان ھا را خشک می رفتم توو

 !بلھ مامان_ 
 : گفتمادر

 .االنھ کھ آقات و عماد برسن. می کمکم کن زودتر شامو حاضر کنایب.ایب_ 
 پدر و ی ساعت بعد ھم وقتکی آشپزخانھ مشغول کردم و ی و خودم را تو گفتمیچشم

 بودن شوھرش ماند و تی ماموری و شھال ھم بھ بھانھ میعماد آمدند و شام را خورد
 وصلت بود برسند و نی ای و مادرش و خانم شفق کھ واسطھ ری تا اممیھمھ منتظر ماند

 رونی نگفتھ بیآشپزخانھ و تا وقت ی توبروم  مندندیپدرم از من خواست ھر وقت رس
 و ھمانجا ماندم و شھال ھم آمد سراغم و ی اتاق تھی کھ اطاعت کردم و رفتم تومیاین

 و منتظر بودم و از حضور شھال خجالت دی جوشی و سرکھ مریدلم مثل س.ھمانجا ماند
داد چشم  ی مریشھال اما ھمانطور کھ بھ پسرش ش. خواستم تنھا باشمی و مدمی کشیم

 و لب زدمی قرار و نا آرام قدم می نظر و من بریدوختھ بود بھ من و مرا گرفتھ بود ز
 ملچ و ملوچ سبحان و باالخره ھم خواھرم ی و گوش سپرده بودم بھ صدادمی گزیم

 :سکوت را شکست و گفت
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 !ی قراری بیلیخ_ 
 :دمی پرسجی خوردم از حرفش و گجا
 !؟یچ!ھا؟_ 
 : شھال گفتو

 .یدی قرار نشون می بیلیگفتم خ_ 
 :دی پرسو

 ؟یدوستش دار_ 
 :دمیپرس

  رو؟یک_ 
 : او جواب دادو

 .تی خواستگارادی خواد بی پسره رو کھ منیھم_ 
 : و جواب دادمنیی را انداختم پاسرم

 .ھی خوبیلیپسر خ_ 
 : گفتدهی دوران دی با تجربھ ی او مثل زنھاو

  درستھ؟ی دوستش داریعنی نیا_ 
 پرده چشم یچون ھمان موقع در زدند و من رفتم پشت پنجره و از ال. را ندادمجوابش

 : و نگاه کرد و زمزمھ کردستادی و شھال ھم آمد کنارم ااطیدوختم بھ ح
کاش . ندارهیچی پسر ھنی ادمیاون طور کھ من فھم.ی فکر کنشتری کم بھی ستیبھتر ن_ 

 .ی کردی کرده فکر مدای کھ عمو برات پی ھم بھ اون خواستگاری کمھی
 و مادرش و خانم شفق کھ ری توجھ بھ او چشم دوختم بھ امی حرفش دلم گرفت و باز

 کھ با آن کت و ری شدم بھ امرهیپدر و مادر و برادرم بھ استقابلشان رفتھ بودند و خ
 و دنشی شد از دی جورکی تر شده بود و دلم ی صاف خواستنیشلوار سبز و موھا
 کی شده بود شیدلم برا.خشکم زده بود   وردیگیجودم دارد آتش محس کردم تمام و

 : شانھ امی و دست شھال را حس کردم رونمی او را ببری دل سکی خواستم یذره و م
 نھ؟یا_ 

 : کنار و گفتدی اش شدم اما شھال مرا کشرهی آرام تکان دادم و باز خیلی را خسرم
 . آشپزخونھیتو برو تو_ 

 بپرد نھی خواست از سی و انگار مدی کوبی کھ تند می نزدم و مسخ شده با قلبیحرف.
 دی کوچکش و پتو را کشی تشکچھ ی نگاھش کردم کھ پسرش را خواباند رورونیب

 . از اتاق و مرا تنھا گذاشترونی و رفت بشیرو
اندم  و خودم را رسدمی اتاق و دور و برم را نگاه کردم و عاقبت دوی ماندم توفیبالتکل

 . کنندمیبھ آشپزخانھ و منتظر ماندم تا صدا
 و شدی مادر بلند مھیزی جھیمی سماور قدی روینی چی آماده بود و بخار از قوریچا

 نور ری قندان زی تودی سفی بودند و بلور قند ھاینی سی و مرتب توزیاستکانھا تم
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 آشپزخانھ و آن را ی آمد توینیری شی بودم کھ شھال با جعبھ ستادهیا.زدندیچراغ برق م
 :داد دست من و گفت

 . ظرفھی ی تونی رو بچنایا_ 
 نگاه کردم و دست ینیری شیبھ جعبھ . مرا مات و مبھوت گذاشت .  خودش رفت وو

 کی ی توھاینیری شدنیخودم را با چ. و آرام بازش کردم و مشغول شدمشی رودمیکش
 فکر کردم و ریم و بھ ام ام گوش سپردنھی سیظرف مشغول کردم و بھ کوبش قلبم تو

 و بھ خودم نگاه کردم کھ سر و ظرف ی تودمی ھا را چینیریش.دیزیدستم و دلم لر
 بار دوم آمد ی انداخت و شھال کھ براری امادی سبزم مرا راھنیوضعم مرتب بود و پ

 : آشپزخانھ تند گفتیتو
 .ای گفت بقاجونۀآ_ 
 : را برداشت و داد دستم و گفتینیری ظرف شو

 .زمیری مییمن چا_ 
 :  و رو بھ من گفتختی ری تند چاو

 .میبر_ 
 . توانستم تکان بخورمی من قدرت تکان خوردن نداشتم و نماما
 

 گلگون کھ ی با صورتری گلدار بر سر و سر بھ زدی بھ دست و چادر سفینیری شظرف
 لرزش دستش را کھ آشکار بود و دمی چادرش بھ سالن آمد و دیشده بود رنگ گلھا

 می کردم داغ شده ام و فضا برای کھ حس میمن.ستی حال او ھم بھتر از من ندمیفھم
 مکی قرارم و دلتنگیتاب افتاده بود دل ب  بودم و بھ تب ودهیاو را د.خفھ کننده است

 انداختھ بود و انگار ری بود و سرش را زستادهیا.خود خودش. بودالین. شده بودشتریب
 : رفتھ بود سالم کند کھ سالم ھم نکرد و پدرش گفتادشی

 ؟یسادیچرا اونجا وا. جلو دخترمایب_ 
 را مجبور الی از کنارش رد شد بھ او زد و نی را کھ خواھرش وقتی سقلمھ ادمی دو

نم  انداختم و نفسم را حبس کردم و دست لرزاری و با آمدنش سرم را زدیایکرد جلوتر ب
 گوشم گنگ و نامفھوم آمد و ی توھای سالم و احوالپرسی و صدامی زانویرا گذاشتم رو

 حرفھا یھمھ .قی نفس عمکی باز و تازه و یفضا کی دارم بھ ازیحس کردم چقدر ن
 وصلت بودند و دوست داشتند دخترشان را نی موافق االی نیزده شده بود و خانواده 

 را آقا رحمان گفتھ بود و نھایو ھم شان خودشان و ا کھ مثل خودشان بود یبدھند بھ کس
 خواستم نظر یم  حرف نزده بودم والیاما ھنوز من با ن.  بودم از زبانشدهیمن شن

 کنکور را دی بودم قدهی کنم کھ شنی را سرش خالمی خواستم ناراحتیخودش را بدانم و م
 : بگرداند گفتمینیری بخواھد شالی ننکھیزده و قبل از ا

 !ی داوودی آقادیببخش_ 
 :دمی نگاه کردم و پرسالی را آوردم باال و بھ پدر نسرم

  قبلش با دخترتون حرف بزنم؟نی اجازه بدشھیم_ 
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 شدند و و دستش دهی کھ در ھم کشدمی را دالی پدر نی را گفتم و سکوت شد و ابروھانیا
 :را کھ باز و بستھ کرد و گفت

 . وصلتنیدارم با ا نی و منم حرفمیما کھ توافق کرد_ 
 : خودم جرات دادم و گفتمبھ
 .دمی من ھنوز حرف دخترتونو نشنیول_ 

 : گفتپدرش
 ...آخھ ما_ 

 : بھ دست خشکش زده بود و ادامھ دادینی نگاه کرد کھ سالی کرد و بھ نمکث
 . حرف بزنھشی مراسم خواستگاری کھ دختر تومی رسما ندارنیاز ا_ 
 : و مصرانھ گفتممی ھاھی و ھوا را فرستادم بھ ردمی نفس کشقیعم
 .می ما با ھم حرف بزننی اگھ اجازه بدیول_ 
 : بھ جمع نگاه کرد و خانم شفق رو بھ او گفتی داوودیآقا
 . حرفاشونو بزنننی پس اجازه بدنی شما کھ قبول کردنیآقا رحمان اجازه بد_
 : مادر اشاره کردو

و اجازه ...نیلطف کن...پس... کننیزندگ...با ھم...هقرار... عمرھی...دو تا... نیا_ 
 ...نیبد

 کرد رو ی مدیی او را تای کھ زود اخت شده بود با مادرم و تمام مدت حرفھاالی نمادر
 :بھ شوھرش گفت

 !آقا رحمان_ 
 : و گفتفی بالتکلیالی تکان اد و روکرد بھ نی سری داوودیآقا
 .نی بزننی داریحرف.اطی حی برو تورخانیھمراه ام!بابا!الین_ 
 را از او ینیری بلند شدم و مادرش ظرف شالی آنکھ نگاه کنم بھ نی گفت و من باو

 می بود و نسی گرمیشب تابستان.می کھ حرف بزناطی حی تومیگرفت و ما دو نفر رفت
 ستادی االی و ناطی حی تومیدی کھ رسنیکتم را در آورده بودم و ھم. آمدی میگرم

 :برگشتم و با اخم نگاھش کردم و گفتم
  ھا؟یتو چرا امسال کنکور نداد_ 
 را ی را و سرزنششی مخملاهی سی نگاھش را و چشمھادمی خورد از سوال من و دجا

 : بلندش نشاندیشانی را کھ بر پیکھ در آنھا بود و اخم
 ن؟ی کنیخودتونو نابود م...نیدار...شما خودتون چرا...شما_ 

 :دمی پرسمتعجب
  کردم؟کاریمگھ چ!من؟!من؟_ 

 : دادجواب
 اسمش نی کنی از صبح تا شب مشغول می اون آجر پزی کھ خودتونو تونیھم_ 
  دونم؟ی نمنی کنی مھ؟فکریچ
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 دانست حتما خبر داشت ی دانست چھ بر سر خودم آورده ام و میپس م... دانستیم
 :ھول و دستپاچھ گفتم. گفتم.بھ خاطر اوست

 ...من...خب...خب_ 
 :دی پرسری بغض و سر بھ زبا

 بھ خاطر من آره؟_ 
 : و گفتمدمی اش شدم و لب گزرهی و ناباورانھ خدمیشن
 .می بکششی حرفا رو پنی االن استیقرار ن_ 

 :گفت
 چرا؟_ 

 :گفتم
 ...من_ 
 کھ دوستش داشتم و آمده بودم بھ ی بھ دخترمی بگوم؟چھی ادامھ ندادم و ماندم چھ بگوو

 :دمی و فقط پرسمی و چھ طور بگوش؟یخواستگار
 م؟ینیبش_ 
 و ی اللھ عباسیکنار باغچھ کھ پر بود از بوتھ ھا.می نگفت و حرف نزد و نشستچیھ
 را و سکوت کردم اطی رفت آن عتاب و خطاب موقع آمدنم بھ حادمی رفت ناگھان ادمی

 بھتر از من نداشت کھ ی و او ھم انگار حالنھی سی تودنیو قلبم شروع کرد بھ تند کوب
 بود و سکوت بود و سکوت و عاقبت من وت و فقط سکزدی نمیساکت بود و حرف

 : سکوت را شکستمنیخودم ا
 !الین_ 

 :گفتم. نزدحرف
 ؟ی ھستیراض...تو_ 

 :دمیپرس. ندادجواب
 ...تو ھم ھمونقدر کھ من_ 
 خواست یانگار نم کردم و منتظر ماندم حرف بزند و ی بازمی ادامھ ندادم و با دستھاو

 : اشدهی و رنگ پردی سفیحرف بزند و سرم را باال آوردم وو چشم دوختم بھ چھره 
 ؟یحرف بزن...ی خواینم_ 

 :گفت
 . ندارمیحرف...من_ 

 :گفتم
 .ی بگیزی چھی دیبا...شھی نمنکھیا_ 

 :دیپرس
 ؟یدر مورد چ_ 

 :گفتم
 .در مورد خودمون_ 
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 :دیپرس
 چرا؟_ 

 :دمیپرس
 ! چرا؟یچ_ 

 :دی را جمعتر کرد و جمعتر نشست و پرسچادرش
  من؟ی خواستگارنیچرا اومد_ 

 : دادمجواب
 ...عالقھ_ 

 :دیپرس
 ن؟ی مثل منو انتخاب کنی دخترھیاونقدر کھ _ 

 :گفتم
 .باور کن.ھی من بھ تو واقعیعالقھ _ 

 :گفت
 .نی من کنری خودتونو اسدی شما نبایول...یول. کنمیباور م_ 

 :دمیپرس
  کنم؟رتی خودمو اسدی کھ نبای چیعنی!ھ؟یت چمنظور_ 

 : را نشان داد و جواب داددستش
 .نیبھ خاطر ا_ 
 : شکل نگاه کردم و گفتمی بی من بھ آن انگشتھا و پنجھ و

 .ستیمھم ن_ 
 :گفت

 ...نی تونیم.نی دختر سالم ازدواج کنھی با نی تونیشما م.ستیچطور مھم ن_ 
 :گفتم
 نیدوست داشتن و عشق ا.الی از تو فکر کنم نری غی اگھی تونم بھ کس دیمن نم_ 

 نکھی ایعنی. و تموم شدهی دادیعنی ی دل دادیوقت.ی بری کھ ھر لحظھ بھ سمتستین
 و شی خوی فقط و فقط بھ خاطر خودش می و دوستش داری خوای رو کھ میاون

 کس چی و ھیچی قلب منم ھیتو...تشی و موقعافھیوجود خودش نھ ظاھر و پول و ق
 .رهی تو رو بگی تونھ جاینم

 سرش را آورد باال و فقط نگاه کرد و دمی زدم و ھر چھ در دلم بود گفتم و دحرف
 :دی و پرسدی رسانی و عاقبت انتظارم بھ پادی بگویزیمنتظر ماندم چ

 نده؟ی از آنی ترسینم_
 :گفتم
 .نھ_ 

 :دیپرس
 ن؟یمطمئن_ 
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 : دادمجواب
 مگھ ی نظرمو برگردونی تونینم. خودمو گرفتممیمن تصم.مطمئن مطمئن.آره_ 

 ...نکھیا
 : خواستم بزنم و گفتمی کھ می حرفیفکر کردم بھ تلخ. کردم و فکر کردممکث

 ...ینخوا... تونکھیمگھ ا_ 
 :بھ حرفم ادامھ ندادم و سکوت کردم و انگار تا تھ حرفم را خواند کھ گفت. ادامھ ندامو

 .دیخستھ بش...م ازنکھیا.نھیمن فقط ترسم از ھم_ 
 :دمیپرس

 ن؟یفقط ھم_ 
 : گفتآھستھ

 .بلھ_ 
 : کردمنجوا

 . موردهیترست ب... وقتچیھ.شمی من ازت خستھ نمیول_ 
 :گفت

 .ترسمی منیمن فقط از ھم_ 
 :گفتم
 ...یعنی_ 

 سکوت معنا دار و دستپاچھ نی از ادی گل انداخت و باز سکوت کرد و دلم لرزصورتش
 :گفتم
 .می حرف بزنگھی دیزایدر مورد چ...ی ھستیراض...خب اگھ...خب_ 
 و چقدر خوب می توانستی و ھر چھ مندهی و آی در مورد زندگمیحرف زد.می حرف زدو

 تن دنی داشتم از شنی و چھ حال خوشی آن شب تابستانی توالیبود حرف زدن با ن
 کھ وجود او یزه ا انگار پر شده بودم از حس تامی بلند شدی و وقتشیقشنگ صدا

 :دمیباعثش شده بود و پرس
 تمومھ؟_ 
 نشان دادن ی بود برای کافنی انداختن و ھمنیی سکوت جوابش بود و سر پاباز

 : کھ گفتدمی اراده و نا خود آگاه لبخند زدم و شنیب. و لبخند زدمتشیرضا
 .ی شرطھیبھ ...فقط_ 

 :دمیپرس
 !؟یچھ شرط_ 

 : دادجوالب
 ...نی نکنتیخودتونو اذ...نقدری اگھید...نکھیا...نکھیا_ 

 :دمی پرسمتعجب
 !ت؟یاذ_ 
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 خواست ی مدمی و فھمدمیمنظورش را فھم.دمیو من فھم.  تکان سر جواب داد بلھبا
 : و گفتدیبگو
 .نیشی متیاذ. سختھی آجر پزیکار کردن تو_ 

 : پر رنگتر شد از حرفشلبخندم
 . سر تویفدا. ندارهیاشکال_ 
 :دمی و پرسی سرخنی از ادی و دلم لرزدمی را دشانی رنگ گرفت و سرخشی گونھ ھاباز
 م؟ی نمونده ؟بری اگھیحرف د_ 

 :گفت
 .میبر_ 
خانم شفق رو . سالنی تومی و پا گذاشتمی کھ داخل شدنی و ھممیبا ھم رفت. داخلمی رفتو

 :دیبھ او پرس
 ؟"نی ھستی شد عروس خانوم؟راضیچ_ 
 : جواب دادری سر بھ زالی نو

 .آقاجونم بگھ...یھر چ_ 
 : گفتی داوودی آقاو

 .مبارکھ_ 
 و ی چاالی کردم و مادر و خواھر نی و با عماد روبوسدمی رفتم و دستش را بوسجلو

 بھ دست ینیری ظرف شالیمادر ن.  مبارکھ مبارکھ بلند شدی گرداندند و صداینیریش
 برداشتم و مادرم یکی و او گرفت طرف من کھ الیآمد سمت ما و ظرف را داد دست ن

 شد کھ نطوری را دستش کرد و ای و انگشتردیس را بوالیبلند شد و جلو آمد و صورت ن
 راحت شد المیخ. راحت شد زی از بابت ھمھ چگری من دالی و خمینامزد شد.مینامزد شد

 . نامزدم بودنکھی را داشتم و از االی ننکھیاز ا
  چھلفصل
 )١(بخش
 بس کھ تب ردیگی دارد آتش مرونیند از درون و ب کی و احساس مرودی مجی گسرش
 دھد بھ تاج آن و محکم خودش ی مھی تخت و دستش را تکی ازروشودیاما بلند م. دارد

 ارژنگ را ی شده و فقط حرفھا و نگاھھاضی چرا مردی آی نمادشی. داردیرا نگھ م
 بد جور باال گرفت و بھ خاطر او بود و کھ  فرزان با او رای آورد و دعوایبھ خاطر م

 بود کھ نی از آن زنھاست و ھمالی کرد نی را کھ حتما فکر می بد خانم منشینگاھھا
اما حاال دارد با خودش .  از آنجارونیحالش را بد کرده بود و باعث شده بود بزند ب

 فکر کرده دش ھر چھ در موریعنی برود و اگر نرود دی جا بزند و بادی کند نبایفکر م
 ی و تبچدیپی سرش و تنش می کھ توی دردی است کھ با ھمھ نیاند درست بوده و ھم

 دارد و ی را بر مشی و لباسھارودیتلو تلو خوران م.ی سمت چوب لباسرودیکھ دارد م
 نی خورد و دستش را ای و حالش بھ ھم مرودی مجی پوشد و باز سرش گیآرام آرام م

 بھ سر ری دارد کھ برود و دی را بر مفشی را و کشدر و چاردیگی مواریبار بھ د
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 ی ھال صدای گذارد توی را مشی کھ پانی از اتاق و ھمرونی برودیکارش نرسد و م
 :شی کند سر جای مخکوبشی مریام
 !کجا؟_ 

 : چرخد سمت اوی پا می پاشنھ ی روالین
 . سر کارمرمیدارم م...دارم_ 
 کھ پر است از شنودی را مشی کھ صورتش در ھم رفتھ و صداری بھ امدوزدی چشم مو

 :تیحرص و عصبان
 کار؟کدوم کار؟_ 

 : دھدی حال جوابش را می بالین
 . کارخونھی تودمیکار جد...کار_ 

 درونش را فرو ی خواھد کھ آتش و داغی را می آبی خشک است و دلش خنکدھانش
 :شنودی صدا و لحن آمرانھ اش را مالی و نشودی مکی بھ او نزدریام.بنشاند

 ..ی استراحت کندیبا.ی برستیالزم ن_ 
 : دوزد بھ اوی با نگاه تبدارش چشم مالین

 ... برمدیبا...من ...ری امیول_ 
 : گرداند سمت اتاقی و برش مردیگی او را می شانھ ھاری اماما
 . استراحتھی بکندی ھم کھ بای اتاقھ و تنھا کاری توی بردی کھ تو باییفعال تنھا جا_ 
 خواھد خانھ بماند و استراحت کند و بھانھ دست ارژنگ بدھد و با ھمان ی نمالی ناما

 : کندیحال زارش در برابر شوھرش مقاومت م
 . برمدیمن با...ریولم کن ام_ 

 اجی کند بھ آب احتی کند و حس می می و خفگی خشک شده و احساس تشنگشیگلو
 :شنودی را مری امیدارد و باز صدا

 .یری جا نمچیتو ھ_ 
 : نالدی مالین

 !ریام_ 
 :شنودی شوھرش را می عصبانی صداو

 .ری امی بریام_ 
 :دی گوی او اصرار دارد برود و ماما
 . تو رو خدا بذار برمریام_ 
 کھ شودی منی کند و ھمی متری را عصبانی عصبانری حرف است انگار کھ امنی ھمو

 : چرخاند سمت خودشی کشد و میھرش او را م و شوشودی مدهی بھ شدت کششیبازو
 خودت نگاه ؟آره؟بھیاری سر خودت بنی از اشتری بشھ؟ھان؟کھ بی کھ چیبذارم بر_ 

  سرت اومده؟یی چھ بالیدی؟دیکرد
 : کندی بندد و بغض می را مشی چشمھاالی بلند است و نری امیصدا

 ؟یدیفھم.یاجازه ندار.ی برذارمیمن نم_ 
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 :دی گوی ومعترض مدی و نا امشنودی جوان مزن
 ... کنن ویاگھ نرم اخراجم م_ 
 : حرفش را بزندی کھ باقشودی مانعش مری امی عصبی صدااما
 !ستی نزتری عزتیکار کھ از جون و سالمت.بھ جھنم بذار اخراجت کنن_ 

 و باز چشمھا رسدی خورد و سر دردش بھ اوج می بلند و حرف او جا می از صداالین
 :بنددیرا م

 . تو مھمھی من فقط سالمتیبرا.ستی من مھم نیجون و سالمت...ریام...ریام_ 
 کند و درد ی حس مشی گوشت بازوی توروندی را کھ فرو مری امی و پنجھ ھادی گویم
 : و شکننده اشفی ظری دستھا و بازوھای توچدیپیم

 ی نمنی ھم؟واسھی فھمی مھمتره مزی تو از ھمھ چی من جون و سالمتی برایول_ 
 . حال و روزت باشھنی و ای خوام کار کنینم...خوام

 :دی گوی مھی از ترس و درد و با گرشودی جمع مالین
 ...ی تا عمل بشمیدار...پول الزم...ی عمل بشدیتو با...ریام...ا_ 

 و زندی شوھرش حرفش را متی دھد و در اوج عصبانیجرات بھ خرج م.دی گوی مالین
 : خردی او را بھ جان مادیفر
 ... خوامی نمنویمن ا... خوامی من نمیول_ 
 کند ی کند و چشم کھ باز می آزاد مری او را از چنگ امی ناگھان دستانی منی در او
 :زندی داد مری و امکشدی عقب متی را با عصبانری کھ امندیبی خانم را مرهیمن
 . خوامینم...عمل کنم... خوامی خوام من نمینم_ 
 خانم کھ پسرش را رهی کند و منیفاف اشک او را تماشا م شی و از پشت پرده شنودیم

 تبدار و ی گرفتھ و تنی با دلالی و نردیگی سمت او و در آغوشش مدی آی کند میدور م
 ی مادر خودش تنگ شده و صدای کند دلش برای لحظھ حس مکی و زندی زار مماریب

 .شودینالھ ا ش بلندتر م
 و حالش بد شنودی او را میصدا.زدیری بھ ھم مشتری و بشنودی مری و امزندی زار مالین
 اش ھی گری مرتب صداالی نی خنده ی صدای بھ جاشودی می فکر کھ مدتنی از اشودیم

 افتد ی دھد و ترس می بھ او دست می کند و حس بدی سکوتش را تحمل مای شنودیرا م
 ی بماند و ترس برش می مدتھا در درونش باقتا  حس بدنی دلش کھ نکند نکند ایتو

 ی ذھنش فوری تودی آی کھ میزاری بی کند و کلمھ زارشی بالی از ننیدارد کھ ھم
 ی ھی گری را و صداتشی کند عصبانی داند کجا خالی و در ھمان حال نمزندیپسش م

 شیمی تخت قدی روندی نشی کشد و می می عاقبت نفس راحتشودی کھ کم کم قطع مالین
 کند کھ ی فکر مشیبھ زندگ. کندی و فکر منییرو بھ پا کند یو سرش را خم م

 و از ی بھ ھمراه نداشتھ جز بدبختیزی چالی نی با او برای شده و زندگرییدستخوش تغ
 ی نشست روی می کھ آن ھمھ دوستش داشت و اگر گرد مالی کھ ھمسرش کسنیا

 کرد کھ خرج عمل او را ی مد کرد داشت خودش را نابویصورتش او از غصھ دق م
  و او بھ جااوردیدر ب
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 را بھ دوش گرفتھ و دستش را مشت ی و زنش تمام بار زندگندی نشی خانھ می او توکھ
 شود و تی اذنقدری االی نگذارد نردیگی ممی دلش تصمی کشد و توی کند و آه میم

ا متھم و  و خودش رردیگی را ممشی کند و تصمی فکر مریام. او کار کندگرینگذارد د
 ی می ماند و گاھی اتاق می توی کرده و ساعتت را بدبخالی ننکھی کند بھ ایمحکوم م

 کند دلش تنگ شده ی کند وحس می را مالی نی ھوای و دلش ھرودی راه مای و ندینش
 و ردی را بگشی احساسش مبارزه کند و جلونی تواند با ای کند نمی و ھر چھ مشیبرا

 و نییپا  اندازدی سرش را مشودی و با مادرش کھ رو بھ رو مرونی بزندیاز اتاق م
 نی و ھمرودی اعتنا می و بدی گوی نمچی خانم ھرهی اما منشودیمنتظر سرزنش او م

 و غصھ اش دهی ندیی اعتنای کھ تا بھ حال از مادرش بری امی برایگری درد دشودیم
 و در را الی سمت اتاق خودش و نرودی و مردیگی کار مادرش و دلش منی از اردیگیم
 نفس دهی کھ خوابندیبی را مالی و نشودین کھ داخل می کند و ھمی آھستھ باز میلیخ

 کنار ھمسرش کھ خواب است و بھ ندینشی کنار تخت و مرودی کشد و می میراحت
 صورتش و باز ی رودهی ماسی کند و اشکھای غرق در خوابش نگاه میچھره 
 الی کنند و خطاب بھ نی متشی آورند بھ ذھنش و اذیجوم م آزار دھنده ھیفکرھا
 : کندیم زمزمھ

 .یشدیکاش زن من نم_ 
 و شودی ھمسرش و خم ماهی سی حلقھ حلقھ ی کشد بھ موھای کشد و دست می آه مو

 دوزد بھ چھره اش و دوباره ی او و با حسرت چشم می گونھ ی نشاند روی میبوسھ ا
 اجازه ندھد گری دردی گی ممی و باز تصمرونی بزندی کشد و از اتاق میو سھ باره آه م

 . کار کندالین
 کمی چھل و فصل
 )١(بخش

 و ری امادی کھ پر بود از اسم و می شاد زندگیروزھا. خوشم شروع شده بودیروزھا
 ی را درست و حسابگری ھمدمی کھ ھنوز اجازه نداشتکھی وجودیعشق او و با ھمھ 

 ھم بود خانواده ی و اسممان رومی خورده بودینیری و فقط شمیمحرم نبود و ھنوز مینیبب
 را ی گرفتھ بود و خواستگاریمی تصمنی چندر پنکھی حاج عمو ناراحت بودند از ای

 اعتبار کرده ی کرده بودند رد کرده بود و حرف آنھا را بیکھ حاج عمو و حسام معرف
 نی رساند و ای را زن عمو بھ گوش مادرم و مادرم بھ گوش پدرم منھای ایبود و ھمھ 

 مھم ریفقط ام  وثھای حرفھا و حدنی مھم نبود امی و برادمیشنیوسط من ھم حرفھا را م
 تلفن کھ ی پای او و دلم خوش بود بھ وجودش و حرف زدنھاتی و رضامیبود برا

 قرار نکھی او و شاد بودم از ا من وی بود برای ھم کافنی داد و ھمی پدر اجازه میگاھ
 میای دنیھمھ . ھمراھششھی و ھمشی زندگکیبود زنش بشوم و بشوم محرمش و شر

 خودش ی مرا بھ جای جا حواسش بھ من بود و حتمھشده بود او کھ ھ.شده بود او
 می بود برای خوبتی موقعنی کنم و ای نقاشسی تدریستی بھزی کرده بود کھ تویمعرف

 ی بود و تویکھ بھ خانواده ام نشان دھم بزرگ شدنم را و مستقل شدنم را و پدر راض
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 ی روماند ی دختر معلولش نمنکھی و مادر شاد بود از ادمیدی را متینگاھش رضا
 خودش است و حرف ی دانستم چرا ساکت است و تویدستش و عماد ساکت بود و نم

 اما دی بھ من بگودیتش را و بفھمم و بگو سکونی الی خواست بدانم دلی و دلم مزندینم
 . کردی کز مشتری گفت و روز بھ روز ھم بینم

 و دیای خواستگارم بیکی فرستاد کھ اجازه دھد آن ی مغامی پدرم پی عمو مدام براحاج
 بھ شھال ھم متوسل شد و باز ی حاجی و حتدادی و پدر اجازه نمدی پسنددی شاندیمرا بب

 نھ حاج عمو سراغ پدرم را ی آمد و تا مدتشی پیپدر قبول نکرد و بعد از آن اختالف
 مجبور گری بابت کھ دنی من راحت شده بود از االیو خ  رایگرفت و نھ او سراغ حاج

 گری بود کھ حسام بھانھ آمد دستش و دنی و ھمنمی کدامشان را ببچی رنگ ھستمین
   شھال بھ خانھ مان سر بزندنگذاشت

 خبر بودم از ی و بستی حاج عمو دست بردار ننکھی خبر بودم از ای دانستم و بی نمو
 کرد ی وقت فکر نمچی او ھم ھدی گذشت و شای ماکاری سر آن آدم ری کھ توییفکرھا

 دو تا چشم سبز خوشرنگ رومی و ھر جا مستمی کھ تنھا ندی گنجیو در باورش نم
 گاھم ھی و تکی صاحبشان ھمھ جا حامو گذارندی نممی من است و تنھاحواسشان بھ

 . دھدی او نجات می گاه مرا از نقشھ ھاھی تکنیو ھم.است
 خواستھ بود و ری را امنی دادم و ای درس می بھ بچھ ھا نقاشیستی بھزی توشدی میمدت

 ی کنکور درس بخوانم و آماده شوم و خودش باز ھم تو ی توانم برایخواستھ بود تا م
 .  آوردی بار بھ خواست من کمتر بھ خودش فشار منی کرد اما ای کار میآجرپز

 و از ھرم دمی کشقی را پاک کردم و نفس عممیشانی عرق پرونی کھ آمدم بیستی بھزاز
 از آن شدی رد نمینی ماشچیظھر بود و ھ. کھ خورد بھ صورتم صورتم سوخت ییگرما
 راه افتادم کھ بروم و با ادهی کردم و خودم پی و ھوفی و از آن جاده طوالنیحوال
 کھ آخر یتیسیاز بھز. کوچھ کی ی تودمیچیرفتم پ  آھستھ راه افتادم و جلوتر کھیقدمھا

   راه بودیلیشھر بود تا خانھ مان خ
 و آن روز انگار شدمی بھ خانھ و تا آنجا خستھ مدمیرسی رفتم تا می ساعت راه مکی دیبا

چادرم را جمع . بروم ادهی پی دنبالم و مجبور بودم با پادیای بشھیقرار نبود عماد مثل ھم
 عماد دی و فکر کردم شادمی را شنینی بوق ماشی کھ صدارفتمیکرده بودم و داشتم م

 دمی را پشت سرم دی رنگی دودنی و فقط ماشدمی برادرم را نددماست اما سر کھ چرخان
 : زدمی صدای کھ بروم اما کسدمی اعتنا راھم را کشیو ب
 ! خانومالین_ 

 تواند با من کار داشتھ باشد و باز ی می خانوم و من خشکم زد کھ چھ کسالی نگفت
 نکی پشت عشی کھ چشمھادمی را دیمرد جوان... دمی بار دنیسرم را چرخاندم و ا

 اهی سی و کفشھااهی و شلوار سدی سفراھنی داشت و پی مرتبشی پنھان بودند و رشیدود
 و ستادی و نگاھش کردم کھ جلو آمد و مقابلم امستادیا.شناختمی بود و او را نمدهیپوش

 :سالم کرد
 .سالم_ 
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 :دی براقش و او پرسی نزدم و فط چشم دوختم بھ او و کفشھاحرف
 .رمی وقتتونو بگقھی تونم چند دقیم_ 

 :دمیپرس
 شما؟_ 

 :گفت
 .دوست حسامم. حاج غفورمی از آشناھایکیمن _ 

 دمی و شناختمش و منظورش را حدس زدم و ابرو در ھم کشدمی و فھمدمی را شنحرفش
 :و بھ خودم جرات دادم و گفتم

 .نیلطفا مزاحم من نش. با شما ندارمیمن حرف_ 
 ی ابروھاری را از زشی درشت عسلی را برداشت و چشمھانکشی قدم آمد جلو و عکی

 :پر پشتش دوخت بھ من و گفت
 ...دیبا. مھمھیلیخ_ 

 : حرفش را تمام کند و گفتمنگذاشتم
 حرف بھی غرھی با ابونی خی توستیخوبم ن. با شما ندارمیگفتم کھ من حرف_ 

 .شھی میآقاجونم بفھمھ عصبان.بزنم
 :گفت

 . مھم باھاتون حرف بزنمی مسئلھ ھی خوام در مورد یمن م_ 
 : و گفتمدی گوی را می چھ مسئلھ ازدمی محدس

 یدر ضمن من نامزد دارم آقا.نی بھ آقاجونم بگنی تونی منی داریاگھ حرف_ 
 .  ھم بھتون گفتھنوی کھ شما رو فرستاده حتما ایاون.محترم

 : راه افتادم بروم کھ گفتو
 .ی زبون دراز باشنقدری کردم ایدر ضمن فکر نم. نگفتھیزی چنی بھ من چنیکس_ 

 : را گرفت و گفتمی را ندادم و راه افتادم کھ بروم اما آمد و جلوجوابش
 .پس بذار برسونمت... باشھ...باشھ_ 
 : جوابش را دادمظی غبا

 . آقانی بکشھ؟خجالتی کارا چنیمنظورتون از ا_ 
 :دی نازکش و پرسی لبھای نشست رویپوزخند

  کردم؟کاریمگھ چ!چرا؟!خجالت؟_ 
 : کنان گفتمدیتھد
 ...  وگرنھنیاحم من نشمز_ 
 : پوزخند زد و گفتباز
 نداره بھ مرور ی اشکالیول. زبونش درازهنقدری بھم نگفتھ بود برادرزاده ش ایحاج_ 

 .شھیزمان کوتاه م
 :دی را کھ گفت پرسنیا

  کنم؟ی تونم خودمو بھت معرفیم_ 
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 : گفتمتند
 .نھ_ 
 چھار شانھ و قد کلی آن قد و ھ خواستم راھم را بکشم و بروم اما سد راھم شده بود باو

 داشت و نھ از سمت انبری بود کھ نھ می تنگی خواستم بروم کوچھ ی کھ میبلند و راھ
 بود ستادهی را پارک کرده بود پشت سرم و خودش انشیماش. برومشدی میگرید

خواستم از .  گفتھ بودم نامزد دارم ی وقتخواھد ی از جان من چھ مدمی فھمینم.میجلو
 : کھ چکار کنم و او گفتفی بروم کھ راه نبود و مانده بودم بالتکلیگریسمت د

 کھ اونجا حرف نی ماشی توایبا من ب. خوام باھات حرف بزنمیمن م.ی راه دارھی_ 
 خوام در یفقط م. بشممونی کنم کھ پشی نمی کارمی و معتقدینترس من آدم مذھب.میبزن

 . باھات حرف بزنمیمورد خواستگار
 :گفتم
 .ی گرفتی دختر مردمو نمی جلوی بودی آدم معتقداگھ_ 
 :دی جواب مرا بدھد پرسنکھی ای او بھ جااما
  نھ؟ای یای؟می کنی مکاریباالخره چ_ 
 می برای انداختھ بود و راه فراررمی کار و گنی ای را انتخاب کرده بود برای خوبیجا

 کند و او منتظر چشم دوخت بھ من و ی چھ منمی فقط نگاه کردم ببفینمانده بود وبالتکل
 :گفت

 خواھرتو کھ زن حسامھ یوقت. گردم کھ ساکت و آروم باشھی دختر مھیمن دنبال _ 
 ھم یکار بد. کردی کھ اونم تو رو معرفدمی از حسام پرسھی چھ زن آرومدمی و ددمید

قبل  . دستت ناقص باشھستی مھم نادیز. تی خواستگارامی تونم بیم. خداینکرده بنده 
 ی اون وقت مومدی اگھ خوشت نمی رو بشناسگھی تا بھتر ھمدمیشی مغھیاز ازدواجم ص

 .می از ھم جدا بشمیتون
 نشستھ بود میشانی گفت و من از شرم و گرما عرق بھ صورت و پی را داشت منھایا
 :دیپرس.

 ؟یگی میخب چ_ 
 و دی بھ ذھنم رسی فکرکھوی تونستم از دستش خالص شوم و ی نداشتم و نمی فرارراه

 :گفتم
 .میزنی باز کن تا من سوار بشم اونجا با ھم حرف منتویشما برو در ماش.باشھ_ 

 لبش را کھ انگار ی را و آن پوزخند روشی چشمھاطنتی و شدمی و نگاھش را دگفتم
 . چھره اش بودی اصلیمشخصھ 

  اما من. نشی نزد ورفت سمت ماشحرف
 را بستم و تمام قدرتم را جمع می کردم و چشمھا را جمع کردم و نفسم را حبسچادرم

 ی و صدادمی کھ از دستش فرار کنم و دودمیبا تمام قدرتم دو.دمی و دومی پاھایکردم تو
 بود کی برخوردم و نزدی کردم اما ناگھان بھ کسشتری و سرعتم را بدمی را شنشیپاھا
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 تماس و نی از انیی پاختیری و نگھم داشت و دلم ھرفت را گرمی بازوی کھ دستفتمیب
 : را باز کردممی چشمھاری امی آشنای بزنم کھ با صداغیخواستم ج

 ؟ی کنی می چھ غلطیدار!  تویھ_ 
 آن مزاحم نکھیاما قبل از ا. کرد و بھ مرد مزاحم چشم دوختھ بودی بھ من نگاه نمریام.

 : و نفس زنان گفتمدهیجواب بدھد من ترس
 ... مزاحم من شدهنی اریام_ 
 :مرد ابرو باال انداخت و گفت. پشت سرشستادمیم و ا رفتو

  ھا؟ی نکنھ تو برادرشنمیبب. دارهی تو چھ ربط؟بھی شکارهیتو رو سننھ ؟تو مگھ چ_ 
 :دی غرریام
  آره؟یشی کھ نامزد داره می حد؟مزاحم دخترنیوقاحت تا ا_ 

 : پوزخند زدمرد
 نامزد؟_ 
 : رفت طرفش و گفتریام
 .من نامزدشم.آره_ 

 جواب او دمی و شنشوی طرف آن جوانک ررفتی را کھ می عصبانری امدمی و دستادمیا
 :را
 . ندارهی نامزد و نشون کرده اچی دختر ھنی ادمی من شنیول_ 
 : شدتری عصبانشی صداریام
 ؟یدی شننوی ایاز کدوم االغ_ 

 شدی مکی زده چشم دوختم بھ او کھ ھمانطور داشت بھ آن جوان نزدرتی و من حگفت
 ... بشودی عصباننطوری اری بودم امدهیتا آن وقت ند.

 : گفتشوی رجوان
 .دمیاز عمو و پسر عموش شن_ 
 :دی غرریام
 . دختر نامزد داره ونامزدشم منمنیا. خود کردنیب_ 

 نامزدش ھستم نکھی از ادمی و بھ خودم بالدنشانی را کھ گفت دلم غنج رفت از شننھایا
 :اما مرد مزاحم گفت

 ؟یگی میی خودت تنھانویا_ 
 نمی و نتوانستم صورتش را ببستادی لحظھ اکی را تماشا کردم کھ ری و با ترس امستادمیا
 آن مزاحم یبعد رفت و جلو. سرخ شده بودرتی را کھ حتما از خشم و غیصورت.
 :دی و پرسستادیا

 ؟ی کردی بگو چھ غلطگھی بار دھی_ 
 : او جواب دادو

 . کنمیو بار تکرار نمممن حرفمو د.یدیھمون کھ شن_ 
 :واری دی نھی او را گرفت و چسباندش سی قھی ری بود کھ ناگھان امنجایا
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  زبونتم درازه ؟یشی چشم و رو مزاحم نامزد می بکھیمرت_ 
 ی مرد مزاحم سعدمی کلمھ و دنی ادنی شد از شنی جورکی گفت نامزدم و من دلم باز

جوان . رفت باالشانی شدند و سر و صداری را ھل بدھد و ناگھان ھر دو درگریکرد ام
 کھ ی سختی کارھای ھم زورش کم نبود بھ واسطھ ری بود اما امری قوتر از امشویر
 دمی و دشانیبا ترس زل زده بودم بھ دعوا  شده بودند و منریھر دو درگ. کرد یم

 : زدمشی و صداری سمت امدمی و دواوردمیافتاده اند بھ جان ھم اماعاقبت طاقت ن
 . کنارای تو رو خدا ولش کن بریام!ریام_ 
 داشت و جوان مزاحم ھم دست بردار نبود و کم کم مردم از سر ی دست بر نمری اماما

 گرفت ی داشت باال و باالتر مشانیدعوا.رونی زدند بشانی آن دو تا از خانھ ھایو صدا
 کرذدم تمامش ی التماس مری بھ امی کھ چکار کنم و ھرانی وسط من مانده بودم حنیو ا

 :ردنکند و دست بردارد از دعوا ک
 .می برایب. تو رو خدا بسھریام_ 

 کھ جمع شده بودند آن دو ی و عاقبت مردمشدی مدتری ھمچنان ادامھ داشت و شددعوا
 را ری امی بازواھوی آن ھی را گرفتند و توانستم توشانیتا را از ھم جدا کردند و جلو

 : و او را بکشم کناررمیبگ
 . تمومش کنگھیسھ دب_ 
جوان .شی لب خونی با اخم رو برگرداند سمت مرد مزاحم و دستش را گذاشت روریام
 کھ جمع شده بودند یتی شد و مردم مجبورش کردند برود و جمعنشی سوار ماششویر
 آب ی جدول کنار جوی کھ رفت نشست روری زود پراکنده شدند و من ماندم و امیلیخ

 در آن دنشیدلم آشوب شد از د. کار آن مزاحم بود.دی دست کششیو بھ لب خون
 کھ بھ خاطر من نشان داده یرتیاز دستش ناراحت بودم اما خوشم آمده بود از غ.وضع

 کرده بود گرفتم ی دوختھ و گلدوزمی بود و شھال برایدستمال خودم را کھ گلدوز.بود
 :سمتش و گفتم

 .ریبگ.ایب_ 
 گوشھ اش یو بھ دستمال کھ رز قرمز بزرگ را آورد باال و بھ من نگاه کرد سرش
 : شده بود و گفتیگلدوز

 .شھی بشھ خراب میخون.فھیح.بذار با خودت باشھ_ 
 : گفتمشی سرت و نگفتم و بھ جای فدامی بگوخواستم

 .رشیبگ. ندارهیاشکال_ 
 شیتونی سبز زی چشمھای توتی از عصبانی اثرگریقدر دان و مھربان و د. کردنگاھم

 از حرکت و نگاھش نشست ی لبش لبخند محویل را گرفت و گذاشت رودستما.دمیند
 : گوشمی نشست توشی و صدانیی لبم و سرم را انداختم پایرو
 !الین_ 

 :دیپرس. کردمنگاھش
 ...اروی نی عماد کو؟ا؟پسییچرا امروز خودت تنھا_ 
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 نکند فکر بد زده باسد بھ سرش تند نکھی آن مرد مزاحم کھ اشاره کرد از ترس ابھ
 :گفتم
 ی شد مداشی پنورای ای دونم چھ جوری نمنمیا. دنبالمومدی دونم عماد امروز نینم_ 

 ...من...من... کردنیگفت منو عموم و حسام بھش معرف
 کھ بلند شد و آمد شوندی مسی و خسوزندی دارند ممی کردم و حس کردم چشمھابغض
 :طرفم

 ؟ی کنی مھیگر_ 
 : ھمان بغض گفتماب

 ...نی دونم ایبھ خدا نم... بھ خداریام_ 
 : کھ دلم را لرزاند گفتی حرفم را تمام کنم و آرام و مھربان طورنگذاشت

 راحت باشھ کھ از التیخ.من اصال بھ تو شک ندارم.ی خواد قسم بخورینم. دونمیم_ 
 . دارمنانی اطمشتری خودمم بھت بیچشما
 میبھ رو. سبز درخشان و مھربانشی چشمھای را آرام آوردم باال و چشم دوختم توسرم

 ی بھ خاطر درد زخمش و تودی ابرو در ھم کشدمی لبش زخم بود و دنکھیلبخند زد با ا
 دلم قربان صدقھ اش رفتم و باز ی توادی و با شرم و خجالت زرمی بمیدلم گفتم الھ

 :دمی را شنشیصدا
 .رمیگی واست منی ماشھی آژانس ھست ھی ایکی نزدنیھم. خودمایب_ 

 داشت بھ من توجھ ی مردنکھی توجھش و از انی شد از ای جورکی و تھ دل من گفت
 توانم بھ ی داد می مردانھ اش را و نشان مرتی داد و غی کرد و محبتش را نشانم میم

 دی چرخی سرم می کھ تویی فکرھانی داشت ای جمع باشد و چھ لذتالمی کنم و خھیاو تک
 ی بود برای کھ وصف ناشدنیچھ لذت. منی برااو  داشت راه رفتن در کناریو چھ لذت

 .من نوجوان
 )٢(بخش

 را کھ فرستادم خانھ شان با نگاھم بدرقھ اش کردم و بعد از رفتنش بھ دستمالش کھ الین
ھ  را کی را بستم و عطرمی کردم و چشمھاشی دستم نگاه کردم و بویمانده بود تو

 حاج غفور ادی آن مردک مزاحم افتادم و ادی و باز می ھاھیدستمال داشت فرستادم بھ ر
 می و تصمھای آورادی نی و خونم بھ جوش آمد از االین کھ او را فرستاده بود سراغ

 شی بردارد و باعث ناراحتالی و از او بخواھم دست از سر نیگرفتم بروم سراغ حاج
 نی تمام ایکاریعادتم شده بود در مواقع ب.فتادم سمت خانھ فکر ھم راه انینشود و با ھم

 چند ی تلفنی کنم بھ حرفھاسنده توانستم بینم. و برگردممیای بالی ندنیراه را بھ قصد د
 ی آرام مشتری شده از دور و ھر بار دلم بی حتنمی خواست او را ببی و دلم می اقھیدق

 را گرفتھ بود خونم بھ شی کھ جلودمی آن جوان مزاحم را دی اما وقتدنشیگرفت از د
 کھ آمد ادمی و شکستمی گرفتند گردن آن مردک را می را نممیجوش آمد و اگر جلو

 نی حسام و حاج غفور چطور توانستھ بودند چننکھیا. ھمی را فشار دادم رومیدانھادن
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 را چطور بھ یرتی غی ھمھ بنی کھ ناموس خودشان ھم بود و ای بکنند با دختریکار
 . بودبی عجمیج داده بودند براخر

 ی کارنی و چندیای بشدی بودنش می و مذھبنی دی بود حاج غفور کھ ادعابی عجمیبرا.
 توانستم بفھمم ی و نممی نامزدالی خواھند بفھمند من و نی چرا نمدمی فھمیبکند و نم

 نی بشناسند اتی خواستند بھ رسمی کار چھ بوده و اصال مگر نمنیقصدشان از ا
 !دندیاش تری خواستگار مشی را کھ براینامزد

 می کھ پانی رفتم و ھمادهی و مست از عطرش راه خانھ را پمینی بی را گرفتم جلودستمال
 کھ مرا نی آمد و ھمی کوچھ با فواد رو در رو شدم کھ از رو بھ رو میرا گذاشتم تو

 سرش را انداخت  باشد ودهی را دشی ھم انگار کھ دشمن خونی رفتند توشی اخمھادید
 : زدمشی کھ صدارم و خواست رد شود از کنانییپا

 !آقا فواد_ 
 :دمیپرس. طرفمدی و با مکث چرخستادیا

 .حاج غفور خونھ ست؟باھاش کار دارم_ 
 سرد و خشک یلیخ. تکان سر اکتفا کرد و راه افتاد سمت خانھ شان و دنبالش رفتمبھ

 :دیپرس
 ؟ی دارکارشیچ_ 

 :گفتم
 .ھی کار خصوصھی_ 

 الی کمتر مزاحم نمی خواھم بروم با پدرش حرف بزنم و بگوی و نگفتم می خصوصگفتم
 کند با من طرف تی را اذالی نی بعد کسی اگر دفعھ می کنند و بگوتشیبشوند و کمتر اذ

 :  کھ در را باز کردستادمی خانھ ای پشت سر فواد جلویرفتم و و وقت.است
 .نییبفرما_ 
 :ند گفت بلی با صداو

 . هللاای_ 
 مرا ی باال و فواد پشت در اتاقمی و ھمراه او از چند تا پلھ رفتاطی مرا برد داخل حو

 :نگھ داشت و گفت
 . چند لحظھ صبر کن_ 
 : گفترونی بعد کھ آمد بقھی در زد و رفت داخل اتاق و چند دقو

 .برو تو_ 
 داده بود ھی نشستھ بود و تکی راحتدی کھ با لباس سفدمی اتاق و حاج غفور را دی تورفتم

 :دی پرسدی را باز کرده بود و مرا کھ دحیبھ ناز بالش و مفات
 بعلھ؟_ 

 :گفتم
 .یسالم حاج_ 

 : را جا بھ جا کردنکشی اعتنا عیب
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 . سالمکیعل_ 
 :دمیپرس

 ؟ی حاجیشناسیمنو م_ 
 : زد و گفتیپوزخند

 .یشی میداماد برادرمم کھ دار.می اھی ھمسایناسالمت! نشناسمت؟شھیمگھ م.معلومھ_ 
 :گفتم
 .آره درستھ_ 
 :دمی مقدمھ پرسی بو

  خدا رو؟ی اون بنده ھایذاری راحتشون نمی واسھ چگھی پس دی دونی منویشما کھ ا_ 
 :دی باال انداختھ چشم دوخت بھ من و پرسی ابروی تاکی با

 ھ؟یمنظورت چ_ 
 :گفتم
 ی غولتشن گردن کلفتو مھی کھ ھی شما چھ؟منظوری منظور من چی دونیشما نم_ 

 ال؟ی سراغ نیفرست
 : جواب دادالی خی بیحاج
 باھاش حرف ندشیی خواست بیم.ازش خوشش اومده بود.اون پسر خواستگارشھ_ 

 خواد زن یگناه کھ نکرده جوون مردم م.شی کنھ بره خواستگارشیبزنھ کھ راض
 کھ ستی نیسم ریچی شما دو تا ھنوز ھنیدر ضمن ب.ستیکمم پولدار ن.رهیبگ

 .شیتگار بره خواسای نھیخواستگار حق نداشتھ باشھ بخواد دختره رو بب
 : و گفتمتی شدم از حرفش و داغ شدم از عصبانیعصبان

 کھ نشون یدختر.مزاحم نامزد من شده!مگھ دختر قحطھ؟!گناه نکرده؟!ره؟یزن بگ_ 
با !ی ھستیی چھ عموگھی گناه نکرده؟شما دیگی میاون وقت شما دار. منھیکرده 

 الی خواه نری تا حاال خیاصال شما از ک!؟ی کنی می معاملھ انیدختر برادرت چن
 !ن؟یشد

 : بلند شد از حرف من و با توپ و تشر گفتظی غفور با غحاج
 و یادری پس چرا دست از سرش بر نمستی دختر قحط نیگی میخودتم کھ دار_ 
 گھ؟ھان؟ی دیکی سراغ یرینم

 : گفتمی از حرفش و با لحن تند بھ پا شدی طوفاندرونم
 . ھم دوستش دارمیلیخ. رو دوست دارمالیمن ن_ 

 : و ادامھ دادمدمی داھشی سی چشمھای را تونھی کردم و نفرت و کنگاھش
 .گھی کس دچینھ شما نھ ھ.رهی تونھ اونو از من بگی نمیشکیھ...یشکیو ھ_ 

 : اما قبل از رفتن برگشتم و گفتمرونی را زدم و خواستم از اتاق بروم بحرفم
 .چون نامزد داره.نی نگردالی دنبال خواستگار واسھ نگھی زحمت دیب_ 
 بود پشت در کنار زدم و از خانھ شان زدم ستادهی و فواد را کھ ارونی اتاق زدم باز
 را الیدستمال ن. می خودمان و تا مادر در را باز کند برای و برگشتم سمت خانھ رونیب
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 می در کھ آمد و چشمھای تمام وجودم را گرفت و صدایبی کھ حس آرامش عجدمیبو کش
 باال انداختھ و با اشاره ی و سالم کردم کھ با ابروھادمی دمیرا باز کردم مادر را جلو

 :جوابم را داد
 .سالم_ 
 :دی کھ پرسدمیی باز دستمال را بواطی حی را کھ گذاشتم تومی راه داد تا بروم داخل و پاو

 ھ؟یچ... نیا_ 
 : لبخند گفتمبا

 .الستیدستمال ن_ 
 لبش ی رودی کھ دستمال را برداشتم لبخند ماسنی زد و سرش را تکان داد اما ھملبخند

 : صورتش و اشاره کردیو زد تو
 ! شده؟یچ...لبت_ 

 :گفتم
 .دعوا کردم_ 

 : نگاھم کرد با دھان باز و آرام اشاره کردمات
 ال؟ین...خاطر...بھ_ 

 : تکان دادمسر
 .الیبھ خاطر ن.آره_ 

  چھل و دومفصل
 )١(بخش
 است کھ بلند نی و تب ندارد و ھمجھی سرگگری کند حالش بھتر شده و و دی محس

 روز بعد کھ ردیگی ممی کند کھ برود سر کارش و تصمی و باز عزم رفتن مشودیم
ود بھ آن و  نمانده بیزی سال کھ چلی سال نو و تحوی ھم بکند برایدیجمعھ است خر

بودجھ اش محدود است و پول   بخرد ھر چندھی شوھر و مادر شوھرش ھم ھدیبرا
 ھال ی و تورونی بزندی و از اتاق مدی آی مجانی بھ ھدنی خرھی ندارد و از فکر ھدیکاف
 از بس گرسنھ است و رودی شکمش کھ مالش می گذارد روی و دستش را مستدی ایم
 :شوذدی مانعش مری امی سمت آشپزخانھ کھ صدارودیم

 ؟ی کجا شال و کاله کردگھیباز د_ 
 : طرفشرودی گردد و می بر مالین

 . سر کارمرمیدارم م_ 
 :دی گوی کند و می کشد و بھ او نگاه نمی ابرو در ھم مریام
 .یریتو سر کار نم_ 

 بھ شودی مرهی کامال باز خی و با چشمھازندی برد و خشکش می و ماتش مشنودی مالین
 : خورندی بھ زحمت تکان مشیلبھا و ریام
 !؟یچ...چ_ 
 :شنودی جواب مو
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 . کاریکار ب.یدی کھ شننیھم_ 
 ی کھ مشودی اش مرهی کامال باز خی کند ناباورانھ و با چشمھای نگاه مری بھ امالین

 : پرسدی و مردیگی پرد دستش را میخواھد برود و ناگھان م
 !؟یواسھ چ...آخھ...آخھ_ 
 :دی گوی آلود مظی گردد و غی بر مری امو

 از ی دارنممی و ببنمی خوام ذره ذره آب شدنتو ببیچون نم.ی بشتی خوام اذیچون نم_ 
 . خونھی خوام بگن زنشو فرستاده کار کنھ و خودش نشستھ توینم.یفتیپا م

 :دی تواند معترضانھ بگوی و فقط مشنودی مالین
 !ریام_ 
 :دی گوی مری امو

 . نزن و بھ حرفم گوش کنی حرفگھی دکنمیخواھش م. و گفتمیدی کھ شننیھم_ 
 ی می و عصبدی خواھد نھ بگوی خواھد اعتراض کند و می و مدی داند چھ بگوی نمالین

 :دیگو
 . خوام برم سر کاری من میول_ 
 :دی گوی محکم و قاطعانھ مری اماما
 .نھ_ 

 : پرسدی می شده و عصبانکی تحرالین
 چشم بھ دست مادرت می تونیما کھ نم.می دارازی ما بھ پول نی دونیچرا نھ؟تو کھ م_ 

 ؟.می تونیم.میداشتھ باش
 :دی گوی مو

 .میریگی وام ممیما دار_ 
 او را ی و شانھ ھادی آی کند کھ جلو می بھ شوھرش نگاه مدوارانھیام. کندی نگاه مو
 :دی گوی و مردیگیم

 ... خوام تو بھ خاطر منینم.الی خوام نینم_ 
 خواھد ینم.زندی خواھد بشنود و دستش را پس می از قبل است و نمتری اما عصبالین
 : حرفھا ا بشنودنیا

 ھمھ راھو نی من ایآره؟ول. خداحافظشھی برو بھ سالمت و واسھ ھمیگیالبد بعدشم م_ 
 ی خونھ و دست روی تونمی بشم و بشمونی ھمھ تحمل نکردم کھ بعدش پشنی و اومدمین

 .دست بذارم
 :شنودی را مری امی عصبانیتند و صدا لحن و

 !الین_ 
 :ری دوزد بھ امی باز چشم مالین

 .رمی؟میدیفھم. سر کاررمیمن م_ 
 :رودی باال مشی صداریام
 . نھ من نھ توگھی درونی بی خونھ بذارنیپاتو از ا_ 
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 دنیشن. سمت دررودی و مشی چشمھای توشودی و اشک جمع مشنودی حرف او را مالین
 و یی حرفھا نی چندنی شنری از امشیسخت است برا. او سخت استی حرف برانیا

 .رونی بزندی از دست او و مردیگیدلش م
 دارد کھ برود اما ھنوز چند قدم برنداشتھ ی کوچھ و قدم بر می گذارد توی را مشیپا

 و پشت سرش زن رونی دود بی و فواد مشودی حاج غفور بھ شدت باز میکھ در خانھ 
 حورا را ی بازوھاکھی در حالرونی بندی آی کھ طبق معمول مھمان است منیعمو و شھ

 ی منی ناالن را سوار ماشی کند کھ حورای مشانی و تماشاستدی ای مالیگرفتھ اند و ن
 حورا ی کند و برای را بدرقھ منی با نگاھش ماشالین.رودی بھ سرعت منیکنند و ماش

 بال نی شده و انی کھ چرا سرنوشتش ا کندی متی دلش از خدا شکای کند و تویدعا م
 ری امادیبود و  دهی ھم نرسی کھ آزارش بھ مورچھ اری و بر سر امدیای بر سر او بدیبا

 افتد برود ی و با ھمان دل گرفتھ راه مشودی و غصھ اش مردیگی افتد باز دلش میکھ م
 و باز فکرش ستدی ای باالتر مابانی خکی شھی کھ ھمسشانیو خودش را برساند بھ سرو

 بھانھ یزی تند شده و سر ھر چالی اخالقش در نظر نھای کھ تازگری سمت امرودیم
 نگاھش و ی توندیبی را نمی مھربانگری است و دی و عصبزندی ماد و سر او دردیگیم

 ی مھرباندنی چھ برسد بھ دندیبی سبز را ھم نمی نگاه و آن دو تا چشمھاگریاصال د
 مشتش و ترس ی فشارد توی فکرھا و چادرش را منی کند از ای و بغض مشیچشمھا

 او خستھ شده باشد و از  دوستش نداشتھ باشد وگری دری دلش کھ نکند امی افتد تویم
 ی میی و جدای از خودش دور کند و ناگھان از فکر دورشھی ھمیبخواھد او را برا

 کند ی مری گیبھ سنگ شی و پاندیبی را نمشی پای و جلوشودی لحظھ سست مکیترسد و 
 خورد ی دھد و می دروازه و تعادلش را از دست مرکی تیکھ بچھ ھا گذاشتھ اند بھ جا

 اما ردیگی اش مھی و گرسوزدی مشی و زانوشی دستھای توچدی پی و درد منیزم
 کند ی بھ دردش اطرافش را نگاه متی اھمی و بشودی خورد و بلند میبغضش را فرو م

 ستی نی کند کھ کسی دلش خدا را شکر می و توستی کس نچیکھ خلوت است و ھ
دستش کھ .دروی کھ دارد راھش را می باشد و با تمام درددهی خوردنش را دنیزم

 تکاند و خاک چادرش ی اعتنا با ھمان دست خودش ا می اما بسوزدیخراش برداشتھ م
 سرش  و بھرشی امی براشودی ھمان لحظھ دلش تنگ می و تورودیرا و راھش را م

 رودی سر کار نمگری ددی آغوشش و بگوی توندازدی او و خودش را بشی برگردد پزندیم
 بھ شانی را کھ بعد از آن حادثھ برای بدتی بعد وضعما او اشی خانھ و پی ماند تویو م

 کند برگرداند و با خودش ی می و عزمش را کھ سست شده سعدی آی مادشیوجود آمده 
 را بکند کھ بھتر شی تمام سعدی بادی از او متنفر ھم شود باری اگر امی کند حتیفکر م

 شی صدای کھ کست فکرھاسنی ھمی گذشتھ و تویشود و او را برگرداند بھ روزھا
 :زندیم

 !یخانوم داوود_ 
 کی و شمتی گرانقنی گردد و ماشی و بر مشنودی کھ صدا را منی ھمستدی ای مالین

 ی کند و برای چکار منجای کھ او اشودیل م دلش سوای و توشناسدیمھندس سرشار را م
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 نگاھش ی خواھد حتی او را نداشتھ و نمدنیانتظار د.رودی قدم عقب مکیچھ آمده و 
 او نکھی و پخش شود افتدی شھر چو بی و توندیبب  او رایی آشنانکھی ترسد از ایکند و م

 کھ نی گزد و ھمی کند و لب می شده و دور و برش را نگاه مدهی دی ابھیبا مرد غر
 دی آیمھندس سرشار اما جلو م.رودی او باز ھم عقبتر منشی از ماششودی مادهیمھندس پ
 : کندیو سالم م

 حال شما؟.یسالم خانوم داوود_ 
 :دی گوی مرایمھندس باز با ھمان لبخند و نگاه گ. دھدی حرف سر تکان می بالین

 نیای اطرافھ؟نینھ تون ھمخو.دمی کھ شما رو دشدمی رد منجای از ایبمن اتفاق_ 
 .رسونمتونیم

 :دی گوی کند و سرد می کشد و بھ او نگاه نمی ابرو در ھم مالی ناما
 .رمی مسیبا سرو.نھ ممنون_ 

 : پرسدی و منیی اندازد پای مھندس و سرش را می از لبھاشودی جمع ملبخند
 ن؟ی کنیتعارف م_ 

 :دی گوی محکم و خشن مالین
 در موردمون ممکنھ نھی ما رو با ھم ببی اگھ کسستی و درست نستی خوب نیول.نھ_ 

 . بھ سرش بزنھی بدیفکرا
 :دی گوی لب مری زمھندس

 . فھممیم_ 
 :دی گوی مو

 .نمتونیبیبعدا م.خداحافظ.نیھر طور راحت_ 
 خورد از ی حرص مالی چرخد و نی و مستدی ای لحظھ مکی گردد کھ برود اما ی مبر

 :دی گوی کند کھ زودتر برود و مھندس می خدا خدا می دلش ھی و توستادنشی انیا
 . دفتر مننیای بنی کارخونھ لطف کننیدی رسیوقت_ 

 رودی منشی و سوار ماشرودی دھد و مھندس می آنکھ بھ او نگاه کند سر تکان می بالین
 کھ با آن ی کند از سرعتی را حس مشی ناراحتالی از آنجا و نشودیو بھ سرعت دور م

 واقعا اتفاق یعنی پرسد ی کشد و از خودش می می و نفس راحتراندی را منیماش
 دود کھ برسد و ی مدی آی مادشی را کھ سی سروا سوالش امنجا؟یمھندس را کشانده بھ ا

 ادی بھ محل کارش رسدی ساعت بعد کھ ممی و نشودی و سوار مرسدی لحظات منیدر آخر
 دیدو دل است ترد. دوزدی کارخانھ چشم می افتد و بھ ساختمان اداریحرف مھندس م

 ای بھ درزندی مرا  کند و عاقبت دلشی پا و آن پا منی ای نھ و ھای داند برود یدارد و نم
 ییبا قدمھا. ی سمت ساختمان اداررودی ذھنش پر است از سوال مکھیو در حال
 سر شده اند و کرخت و بھ شی کند پاھای حس مرسدی کھ منی و ھمرودینامطمئن م

 کھ دفتر مھندس آنجاست ی بھ طبقھ ارساندی از پلھ ھا و خودش را مرودیزحمت باال م
 :دی گوی و مزشی کھ نشستھ پشت می سمت خانم منشدروی مشودی کھ داخل منیو ھم

 . دفترشون باھام کار دارنامیمھندس سرشار گفتن ب.سالم خانوم_ 
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 :دی گوی کند و می نازک می پشت چشمالی نی برای منشخانم
 .بلھ منتظرن برو تو_ 

 شودی می کھ دارد متوجھ نوع نگاه و لحن منشیبا ھوش سرشار... شودی متوجھ مالین
 او یرای گرم و گی و صدازندی پشت در دفتر مھندس و در مرودی کند و میو تشکر م

 :شنودیرا م
 .نییبفرما_ 

 : کندیتد سالم م افی و چشمش کھ بھ مھندس مشودی وارد مالین
 . مھندسیسالم آقا_ 

 : شودی بلند مزشی او از پشت مدنی با دفرزان
 .سالم خانوم_ 

 .نییبفرما
 : کندی تشکر مندی بنشنکھی بدون االی دھد و نی نشان می بھ او صندلو

 . برم سر کارمدیبا.نی بھم بگنی داریلطفا اگھ کار.ممنون.نھ_ 
 : پرسدی سرشار آرام ممھندس

 حالتون خوبھ؟_ 
 : دھدی جواب مالی نو

 .ممنون.بلھ_ 
 : پرسدی ممھندس

  شد؟ن؟برطرفی کسالت داشتدمیشن_ 
 :دی گوی زده و فرزان مرتیمتعجب و ح. کندی نگاھش مالین

 یول.نی اون روز و ارژنگ ناراحتی ھی گفتم حتما بھ خاطر قضنیومدی نی وقتروزید_ 
 و نی شدضی گفت شوھرتون گفتھ مررهی گفتم با خونھ تون تماس بگمی بھ منشیوقت

 .ستیحالتون خوب ن
 پرسد چرا مھندس سرشار ی دلش از خودش می کند و توی و حرکت نمشنودی مالین
 کند و ی دھد و حرکت نمی ھمھ بھ او توجھ نشان منی چھ ای نگران او باشد و برادیبا

 ی و بعد آن را بر مزندی را ورق میزی چزی می کند کھ رویبھ دست مھندس نگاه م
 :دی گویلبخند م  و باالی سمت ندی آی و مزی میدارد از رو

مصاحبھ تونو کامل .نی گفتیکاش م.نی ھستی خوبنی بھ ای دونستم ھنرمندینم_ 
 .خوندم

 : کندی اوست نگاه می دستھای بھ مجلھ کھ توالین
 نداشت بھ شما یدر ضمن لزوم. کشمی می رشتھ م نقاشیبھ واسطھ .ستی ننطورامیا_ 

 .بگم
 : پرسدی اندازد و می ابرو باال مفرزان

 بدون ی دارم کسن؟شکی نداری عالقھ انی خونی کھ توش درس می بھ رشتھ ایعنی_ 
 از یکی باعث افتخار ماست کھ نیو البتھ ا. خلق کنھییبای آثار زنیعالقھ بتونھ چن
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 برخوردار نجای ایشتری بازی از حقوق و امتشھی باعث می حتنیا.کارکنانمون ھنرمنده
 .نیبش

 :دی گوی مالین
 . خوامی نمنوی من ایول_ 

 : پرسدی متعجب ممھندس
 ! براتون باشھیشتری تونھ کمک بی خوبھ و میلی کھ خنیچرا؟ا_ 
 : دھدی جواب مالی نو

 ن؟یشنوی پچاشونو نمن؟پچینیی رو نمای دور و برینگاھھا!ن؟یستیمتوجھ ن_ 
 : دھدی ادامھ مو

 . حق بدمدیالبتھ بھشون با_ 
 : پرسدی ممھندس

  براتون مھمھ؟نقدری حرف مردم ایعنی_ 
 : دھدی جواب مالین

 بترسم دمیبا. و اون باشمنی ای نگران حرفادمیبا. زن شوھردارمھی مھندس من یآقا_ 
 .فتھی اسمم سر زبونا بھوی کی شھر کوچنی ایتو
 :دی گوی مرسدی کھ منجای و بھ ادی گویم

 نیا. ندارهیلی نداره اصال دلیلین؟دلی بھ من توجھ کننقدری داره شما ایلیبعدشم چھ دل_ 
 ابونی خی داره شما منو تویلیچھ دل.فتھی ھر دومون بھ خطر بی آبروشھیفقط باعث م

 رو گھی و اکثر مردم ھمدھیکی شھر کوچنجای بشم؟انتونی سوار ماشنی و بخوانینیبب
 شھ؟ی می چنھی مارو با ھم ببشنا آھی اگھ نیون دیم.شناسنیم

 فتھ؟ی می چھ اتفاقدنی دبھی مرد غرھی بھ گوش شوھر من برسھ زنشو با اگھ
 :دی گوی و منیی اندازد پای حرف ھا سرش را منی سرشار از امھندس

 . نداشتمی من منظوریول_ 
 الی ناهی سی دوزد بھ چشمھای آورد باال و چشم می سرش را مبعد

 :دی گوی می بغض آلود و گرفتھ ای صدابا
 . بودزی برام عزیلی کھ خنیندازی می کسادی کھ شما منو نھیفقط موضوع ا_ 

 : دھدی کشد و ادامھ می آه ممھندس
 چھارده سالش بود زدهی سی بود و پدر و مادرم وقتی خواھرم کھ معلول ذھنادی_ 

 ...  اونیول.یستیگذاشتنش بھز
 :دی گوی مکث می کند و بعد از مدتی می مکثفرزان

 .مرد_ 
 : پرسدی مالی سمت پنجره و نرودی و مدی گویم

  حاال برم؟شھیم_ 
 از دفتر دی آی مرونی بالی دھد و نی مھندس و فرزان سر تکان می براسوزدی دلش مو

 ی قد بلندیشوی و با مرد رندیبی و پوزخند او را مشودیاو اما با ارژنگ رو بھ رو م
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 توجھ بھ ی ھمھ بنی او آشناست و با ای کند چھره اش برای کھ حس مشودیممواجھ 
 سمت پلھ ھا و با خودش رودی گذرد و می مرش از کناشینگاه کاونده و برق چشمھا

 ھمان نی ادی آی مادشی کند و ناگھان ی و فکر مدهی کند آن مرد را کجا دیفکر م
 ری امی کھ زمانی کرده بود ھمان مرد مزاحمشی است کھ حاج غفور معرفیخواستگار
 . شده بود و زھر چشم گرفتھ بود از اوریبا او درگ

 را بھ زیھمھ چ. بودهی و شکستھ از بس عصبانختھی را بھ ھم زده و بھ ھم رزی چھمھ
  ی گوشھ کی و خودش نشستھ ختھیھم ر

 را الیستھ بود ن نتواننکھیاز ا. تشی عصبانی جھی شده بھ حاصل و نترهی و خکارگاھش
   شده بود و زدهیمتقاعد کند خانھ بماند عصبان

 شده بود کھ با آن یاز دست خودش عصبان. را درب و داغان کرده بودزی ھمھ چبود
   حرف زده بود والیلحن با ن

 ی افتد سمت تابلوی و راه مشودی ھم خشمش فروکش نکرده و باالخره ھم بلند مھنوز
   کھ خودش زده قابش را خردی شکستھ ای کاره مھین

 خشمش را نشان دھد الی پرسد چطور بھ نی کنار و از خودش مزندشی و با لگد مکرده
   کار؟درست است کھنیو اصال درست است ا

 ی براسوزدی طرف دلش مکی است؟از ی خستھ و درمانده نشان دھد عصبانیالی نبھ
  ی تواند تحمل کند کاری نمگریاو و از طرف د

 با دی آی داند دلش نمی و مسوزاندی را کھ از او می کند و دلیو با خودش م کھ ارا
   کند و ناراحتش کند وتیعتاب و خطاب او را اذ

 حرف نزند و الی با نی است کھ مدتنی او ای براھی تنبنی دھد و در نظرش بھترآزارش
   ودی آی کند ھر چند باز ھم دلش نمیی اعتنایب

 ی کند و مشی عملدی بادی بھ ذھنش رسی فکری داند وقتی کننده است اما موانھی دشیبرا
   کھنیکند و ھم

 اتاق سابقش و خودش را با ی رود توی و مرونی بزندی از اتاق مردیگی را ممشیتصم
  ی تخت و دستش را می اندازد رویحرص م

 کھ نیم و ھشوندی گرم مشی بندد و کم کم چشمھای را مشی سرش و چشمھاری زگذارد
   سراغش ودی آی می آتش سوزی برد باز ھمان کابوس صحنھ یخوابش م

 زی تواند و محکم بھ چی کند از خواب بپرد نمی و ھر چھ مھی و داد و گرغی جیصدا
 ی کند و ناگھان نفس بلندی کند و عرق می کند و بغض می و تقال مزندی چنگ مینرم

   کشدیم
 عرق ی بھ صورت و موھای تخت دستی روندی نشی کھ منی پرد و ھمی از خواب مو

  ی کشد و دوباره خودش را میکرده اش م
 و زمان را گم کرده انگار زندینفس نفس م. بنددی را مشی تخت و چشمھای رواندازد

   است و چھ وقت از روزی داند چھ ساعتیو نم
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 دی آی و آشفتھ حال از اتاق مشودی شب و عاقبت بلند مای و اصال روز است است
  ی و آخر شب بر مامدهی ھم کھ نالی و نستیمادرش ن.رونیب

 ی خانھ ای توبانھی غریی تنھانی از اردیگی تنھا و دلش میفقط او مانده تنھا. خانھگردد
 .   وھم آور آزار دھندهیکھ پر است از سکوت

 مانی بخورد اما پشیزی سمت آشپزخانھ تا چرودی دارد و میآرام قدم بر م. رودی مراه
  یحس م. درگاه آشپزخانھ ی ماند توی و مشودیم

 لی می بنھای ای بخورد و باز با ھمھ یزی و سکوت چیی تنھانی کشد در ای نملشی مکند
  نی عادت کند بھ ادی کند بای و فکر مرودی رغبت میو ب
 کشد ی گاز می کھ مادرش پختھ و گذاشتھ رویی خودش از غذای و برارودی و مییتنھا
  یشھ م گوکی رودیو م
 کھ سر سفره یی افتد و حرفھای مالی نادی لقمھ را نخورده باز نی اما ھنوز اولندینش
   و جمع شاد سھ نفره شان موقع غذازدیم

 بشقاب و باز بر ی گذارد توی و لقمھ را مشی گلوی توندی نشی و بغض مخوردن
   و بھ آسماناطی حی تورودی و مرونی بزندی و مزدیخیم

 ی و با خودش فکر می خاکستری است و انباشتھ شده از ابرھای کند کھ ابری منگاه
  فرار کند از سکوت. خواھد از آنجا برودیکند چقدر دلش م

 داند کھ تحمل یم.رونی تواند بزند بی داند کھ نمی کھ دارد اما می خانھ واز غمآن
   مردم راینگاھھا
 ی کند کھ بستھ است و توی نگاه ماطیبھ در ح. مردم رای رهی خیتحمل نگاھھا.ندارد

   توانستی کاش مدیگویدلش بھ خودش م
 سی و صورتش خشکندی و بغضش مرونی لحظھ برود بکی لحظھ فقط کی.برود

   باشودی شدن صورتش ھمزمان مسی و خشوذدیم
 بھ زندی زل مسی خی و با چشمھاشی موھای توبردی باران و دستش را فرو مدنیبار

   خورند بھ صورتشیباران م یآسمان و قطره ھا
 را شی تختش و پاھای روندی نشی مرودی اتاق سابقش و می گردد داخل و توی بر مو

   را حلقھشی شکمش و دستھای کند تویجمع م
سرش را . است و سوت و کورری دلگشیخانھ برا. کندی و کز مشی کند دور پاھایم
   آهدنی را با کششی و دلتنگشی زانوی روگذاردیم

 دھد کھ از دلش خبر دارد و ی سرش نشان می باالی را بھ خداشیدلتنگ. دھدی منشان
   خودش از فرط غم و غصھی توشودیجمع م

 . کھ داردیا
 ! را کھ تنھاستی داند درد مردی چھ میکس
 ! مردنی دارد ای از عشقش جداست چھ حالی داند وقتی چھ میکس
 ! کشدی داند چھ می چھ میکس

  گذاردیو م وقت سر بر زانتمام
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 یکی و تاریی در تنھاو
 زی لرزند و تنش نی مشی ھاشانھ

  پنھانی ھق ھقاز
  راسشی کند صورت خی پنھان مو

  را از ھمھسشی کند صورت خی مپنھان
 ستندی کھ نی ھمھ ااز
 نندی بی نمو
  تنھا شاھد او خداستو

  سرشی کھ باالییخدا
 ندشیبی گر اوست و منظاره

  را کھ تنھاست؟ی داند درد مردی چھ می خدا کسجز
  چھل و سومفصل
 )١(بخش
 تمام شده بود و قول مانی سال نامزدکی ھم ی رومیتا چشم گذاشتھ بود. کنانمان بودعقد

   مراسم عقد ویو قرار ھا گذاشتھ شده بودند برا
 . منی زندگییای روی لحظھ ھاشدی شروع مداشت
 کھ داشتم ریو مادر ام. میریمان بگ خودی خانھ ی مراسم ساده توکی شده بود قرار

 .  جشن مای بود برادهی زحمت کشیلی بزنم خشی جون صدارهی کردم منیعادت م
 ی مباترشی ھمرنگش زی بود و شال نقره ای دوختھ بود کھ نقره ایراھنی پمیبرا

   وی ساده کھ دوست داشتم سادگراھنی پکی.کرد
 ری و لبخند و اشک مادر و لبخند مادر امدمشی پوشی را و چقدر خوشم آمد وقتشییبایز

   راراھنی پمی خانم خودش برارهیمن.دمیرا د
 عقد را انداخت و مادرم را سر ی خودش سفره ی پخت و حتینیری و خودش شدوخت

   منیذوق انداخت کھ کمکش کند و خانم شفق و دخترش ھم آمدند کمک و برا
 بودم مادرم با زن عمو دهی وقت ندچی را کھ ھیی و صفایکرنگی ھمھ نی بود ایدنید

  رهیداشتھ باشد و با مادر شوھر من داشت و من
 ی کرد و سفره شی خودش صورتم را آرای حتی زن مھربان و دوست داشتننی اخانم

  عقد را ھم بھ کمک خانم شفق درست کرد و ھر
 .  کند فقط با لبخند جوابش را دادتی مادرم اعتراض کرد کمتر خودش را اذچھ

   زن را کھ جا کرده بود خودش رانی داشتم ادوست
 ی صورت پدر ھم کھ کمتر می توشدی خانواده ام و لبخند را می اعضای دل ھمھ یتو

   است ازی کامال راضدی فھمشدیو م. دی ددیخند
 عقد ی توی حاج غفور و خانواده اش بودند کھ حتی ناراضی وصلت و تنھا آدمھانیا

  ام ھم اجازه نداد شھالکنان ما ھم نبودند و حس
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 خواھند بکنند و ی می ندارد و بگذار ھر کاری دلم گفتم اشکالی و باز من تودیایب
   باشند آنھا کھ چشمیبگذار مخالف باشند و عصبان

 کرد نبودن ی کھ ناراحتم میزیاما تنھا چ.  را ھمری امدنی مرا نداشتند و چشم ددنید
   گرفت از نبودنش ھر باریخواھرم بود کھ دلم م

 خودشان اما ی پدرم و مادرم و عماد را ھم کھ بھ روی ناراحتدمیدی افتادم و می مادشی
  ی آوردند و گفتم باشد و چشم بستم روینم
 . ھمیکی نیا

 قرار نگاه سرگردانم را ی تاب و بی خواند و من بی کنانمان بود و عاقد خطبھ را معقد
   نگاھمیرآن و گاھ قی ھاھیدوختھ بودم بھ آ

 شده بود و قلبم نیی تزی و نقره ادی سفی عقد کھ با تورھای سفره ی رودی چرخیم
  دنشی کوبی صدادمی ترسی کھ مدی کوبیآنقدر تند م

 ھم کھ نشستھ بود کنارم و دستش را کھ گذاشتھ ری ام را بشنوند و امنھی سی وارهی دبھ
   و انگار اودی لرزی مشی زانویبود رو

 و بلند و دهی کشی نفسھای صدادمی شنیم.دمی شنی حالش بھتر از من نبود و مھم
   عاقدی بھ خودم و عاقبت وقتدمی لرزی مشتری را و بشیعصب
 :گفت

 لم؟ی پرسم وکی بار سوم میعروس خانوم برا_ 
 و چطور خطبھ را رسانده بھ بار ی کدمی فکر بودم کھ نفھمیآنقدر تو. بودمدهینفھم

  ظھ ھول شدم اما بعد سرم را لحکیسومش و 
 : و خجالت زده گفتمری زانداختم

 .بلھ_ 
 کھ یبا مرد.ری با امی عمر زندگکی.ی عمر زندگکی ی بلھ گفتن تعھدم شد برانی او

  دوستش داشتم و دوستم داشت و با گفتنش
 بلھ گفتنش را و مبارکھ مبارکھ ی و صدادمی شندی کشری را کھ امی نفس راحتیصدا

   و صلواتدنھایگفتنھا را و دست زدنھا و کل کش
 پدر ی کھ چطور بلند شدم و دفتر را امضا کردم و چھ شد و کدمی را و نفھمفرستادنھا

   و دست ما را گذاشتدی را بوسمانیآمد و ھر دو
رد و دلم  برق از تنم عبور کانی انگار جرری دست امی دست ھم کھ از گرمایتو
 .   کردم از فشار دستشدای پیبی و حال عجختیر

 : آمدی می کھ بھ گوش من انگار از تھ چاھدمی پدر را شنیصدا
 رو دست تو الی بھ بعد ننی جان از اریام.نی بشری ھم پیبھ پا.مبارکتون باشھ_ 

 .امانت دست تو.سپردم
 : کھ گفتشی و صداری باز فشار دست امو

 . حواسم بھش ھست پدر جونیھمھ . راحتالتونیخ_ 
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 ی شده ام و قرار است عمرری را کھ زن امنی توانستم باور کنم ای زده بودم و نمبھت
   و ھمکیکنارش باشم و قرار بود بشود شر

 اش اشک مرا ھم در آورد و فرو رفتم در ھی گردی و مادر کھ جلو آمد و مرا بوسنفسم
   پدر رای آغوش مادرانھ اش و صدایگرما
 : کھ اعتراض کنان گفتبود
 ی مھیآخھ آدم تو عقد کنون دخترش گر!ھ؟ی واسھ چی و زارھی گرنی اگھید! بابایا_ 

 !کنھ؟
 ی بغض مردانھ را کھ منی کردم ای خودش ھم بغض داشت و حسش می صدایول

   شوخ عماد آمد کھیخواست پنھانش کند صدا
 :گفت

مھلت بده . گھی دمی مون بگکھیر کوچ بھ خواھیکی تبرھی بابا مادر من بذار ما ھم یا_ 
 . برهیی جاستینترس فعال کھ قرار ن.آخھ

 ری و مادر امدی را بوسمیشانی و خنده پی و با شوخدی کشرونی مرا از آغوش مادرم بو
   دستبندکی و دی را بوسمانیھم جلو آمد و ھر دو

 بود آن شب ی و چھ شبدی صدا خندی چشمھا و نگاه خجالت زده ام بی کرد وم تودستم
  و زن و شوھرمی عقد کردریکھ من و ام

 .میشد
 ھا ھی از ھمساگری دی بود با حضور خانم شفق و خانواده اش و چند تایمراسم ساده ا. 

   جشن سادهی بودند برای چند مھمان کافنیو ھم
 .  ما کھ گرم شده بود با حضورشان و برادرم مجلس ما را گرمتر کرده بودی

  دمی کشی کنار ھم و من خجالت ممی بود نشستھری و اممن
 کردم ی تکرار می دلم ھی حواسم را داده بودم بھ عماد و توی کنم و ھمھ نگاھش

 . کرده بود مراسم عقد مرانطورگرمی کھ ای برادر مھرباننی ای کنم برایجبران م
 :دمی را شنری امیصدا

 ! منیالین_ 
 من و دل یالیگفت ن. برق عبور کرد از تنمانی دستم باز جری را کھ گذاشت رودستش

  ی نگفتنیمرا پر کرد از اضطراب و آشوب
ھول و دستپاچھ و او باز اسمم را تکرار کرد قشنگ .ھول شدم.ی وصف ناشدنی شوقو

 :نیو آھنگ
 ! جانالین_ 
 :دی کھ پرسدمی دھانم را قورت دادم و شنآب
 .یھم ننداخت نگاه ھم بھی اومدم ی وقت؟ازی نگام کنی خواینم_ 

 راھنی و نگاه سبز مھربانش را و پدمی را آرام چرخاندم سمتش و لبخندش را دسرم
 را و صورتم آتش شی اش را باز گذاشتھ بود و صورت خواستنقھی را کھ دشیسف

   کھییگرفت از گرما
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 :دی بود کھ عماد بھ دادم رسنجای و ادی دومی گونھ ھابھ
 نی پاشنیپاش.نی رو نگاه کنگھی ھمدنینی بشنجای اینجوری ھمنی خوایشما دو نفر م_ 
 .رمی خوام ازتون عکس بگیم
 : کھ گفتدمی را شنری شوخ امی صداو

 .اگھ خواھر شما افتخار بدن چرا کھ نھ_ 
 : گفتعماد

 .نھیشی منجای تا صبح ھمشی کھ اگھ بذارنویا_ 
 : رو کرد بھ من و گفتو

 . بسھگھیپاشو نشستن د. پاشوای_ 
 و گرانی دی نگاھھاری بلند شدم زری ام و سر بھ زنھی سی مثل گنجشک تودی کوبی مدلم
 : کھ عماد گفتدمیشن
 .رمی عکس خوب ازتون بگھی نجایتا ا.الی کنار نسای زحمت وای خان بریام_ 
 شدم وصف ی حالکی دستش ی و باز دستم را گرفت و از گرماستادی کنارم اریام

 : و عماد گفتمی را حلقھ کرد دور بازوشی و بازوینشدن
 .ی باال عروس خانوم خجالتاریسرتو ب_ 

 : گوشم زمزمھ کردری زری و امنی لنز دوربی را آوردم باال و زل زدم توسرم
 ره؟ی بدون خنده عکس بگینجوری خواد ھمیخانوم من م_ 
 چھ دمیش کی ھمھ خجالت می از روی من با آن حال و روزم؟وقتمی توانستم بگوی مچھ

 دم؟ی خندی مدیطور با
 ! منیالین_ 

 کی گوشم و احساسم فوران کرد و ی تودیچی کھ پمی بود براینی دلنشی زمزمھ شیصدا
   کردم لبخند بزنم وی و سعدمی کشقینفس عم

 را عوض مانی بار جانی و اردی نھ و عماد باز ھم خواست عکس بگای توانستم دمینفھم
   مرا چسباند بھ خودشری بار امنی و امیکرد

 آغوشش را ی گرمای لرزاند وقتشتری دستش را حلقھ کرد دور شانھ ام و دلم را بو
   نفسش خورد بھ گردنم و سرمیحس کردم و گرما

 :دمی شوخش را شنی نگاه سبز خندانش را و صدادمی چرخاندم طرفش و درا
 ! اون وره ھانیدورب_ 

 شتری خواستم و دلم او را خواست و خودم را ب و ھمان لحظھ با تمام وجودم او راگفت
  نباریچسباندم بھ او و باز نگاھش کردم و ا

 و باز نی رو کردم بھ دوربعی لبخند زدم و سرشی بھت چشم دوختم بھ او و بھ روبدون
   ھم آمدند و با ما عکسھیعماد عکس گرفت و بق

 بود کھ ی بودم و او کنارم بود و چھ شبری بود آن شب کھ کنار امی و چھ شبگرفتند
  می و آنقدر خوش بوددیدینگاه سبز خندانش فقط مرا م
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 ری خواستم دل بکنم از امی آمد برود و من ھم نمی دلش نمی بھ ھمھ مان کھ کسگذشت
   ھمھنی کند و با ایو او ھم انگار دل نم

 و مادرش و انگار ری ام ومی تمام شد و مھمانھا کھ کم کم رفتند فقط خودمان ماندجشن
   کھ رودی خانم حال من و پسرش را فھمرهیمن
 : پدرم اشاره کردبھ

تنھا ..با ھم...بچھ ھا...قھیچند دق...میبذار ...میبر...ما...بھتره!آقا رحمان...گھیخب د_ 
 ...داش تھ باشن...باھم...یحرف...دیشا...باشن

نتظر ماندم پدر مخالفت کند اما  و منیی از حرفش و سرم را انداختم پادمی کشخجالت
 : کھ گفتدمیشن
 ھی اونجا و مینیشیم.ھوا ھم کھ خوبھ.اطی حی تومیندازی پتو مھیما . دارهیچھ اشکال_ 
   دو تا ھمنیا.می خوری مفصل ھم مینی و شرییچا
 . خواد حرف بزننی تا دلشون مننیبش

 حرفھا اما گفت نی کارھا و انی بود ادی خندان و از او بعشی پدر شوخ بود و صدالحن
  امنھی سی بھ پا شد تویی و ما را تنھا گذاشتند و باز غوغادندی خندھیو بق

 دمی او را شنی قرار شد و صدای و من باز نگاھم سرگردان و بستادی آمد مقابلم اری امو
 :کھ گفت

 ؟ی باال نگام کنیاری سرتو بشھینم! جانالین_ 
.  شیتونی خوش رنگ زی چشمھایو چشم دوختم تو... آرام آرام. را آوردم باال سرم

 :دستش را جلو آورد و زمزمھ کرد
 .نمی خواھد موھاتو ببی دلم میلیخ_ 

 و دی و باز دل مرا لرزاند و مسخ نگاھش حرکت نکردم و شالم را از سرم کشگفت
 : گفتیسرش را کج گرفت و با لحن با مزه ا

 ! دارمی اقھی خدا من چھ سلیوا_ 
 شدم سمتش و حس دهی چھ شد کھ کشدمی و نفھممی لبھای حرفش رونی نشست از البخند

   کھیآغوش. آغوشش ھستمیکردم حرارت تنش را و متوجھ شدم تو
 و خجالت ندی ببینطوری ما را ای کسنکھی از ادمی لذت بخش و ترسشی بود و گرماگرم
 : گفتمدی لرزی منجای کھ از ھیی و با صدادمیکش
 ...ریام_ 

 :گفت
 !جانم_ 

 : بغلشی تورفتمی از حال مداشتم
  کنار؟ی برشھیم...شھیم_ 

 :می موھای نفسش پخش شد تویگرما
  زنمو بغل کنم؟دیچرا؟نبا_ 

 :گفتم
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 ...نھی ببیاگھ کس_ 
 :گفت

 . دارنی خوبیموھات چھ بو.ھوم_ 
 : آنکھ نگاھش کنم گفتمی زحمت از او جدا شدم و ببھ
 .گھی دمیبر_ 

 : گفتمظلومانھ
 .چشم_ 
 : طرز چشم گفتنش خنده ام گرفت و او گفتاز
 ! م ھاقھی خوش سلگمیم!ی خوشگلیچھ خنده !جانم_ 

 : را آھستھ آوردم باال و گفتمسرم
 .میبر_ 

  سمت در ھال کھدمی داد و من داغ شدم از آن لبخند و دولمی لبخند گرمش را تحوفقط
 : زدمیصدا

 !الین_ 
 :برگشتم

 !ھان_ 
 : را کھ دستش بود نشانم دادشالم

 ؟ی بری خوای میاون جور_ 
 کھ نداد رمی و خواستم شالم را بگدمی گفتم و دوی بلندعی دھانم و ھی را گذاشتم جلودستم

 : گفتدیو نگاه متعجب مرا کھ د
 . کنمیخودم سرت م_ 

 دی و باز لبخند زد و شالم را کشستادمی حرفش و مات و مبھوت انی بند آمد از انفسم
 :دی سرم و دستش را گرفت سمتم و پرسیرو
 م؟یبر_ 

 دست مردانھ اش گذاشتم کھ آن را گرفت و فشار داد و ی را آرام جلو بردم و تودستم
  ی کھ حتی و چھ رفتناطی حیھمراھش رفتم تو

 کرده ی اند ما چھ کار مدهیکردم حاال ھمھ فھم ی توانستم سرم را بلند کنم و فکر مینم
   و انگاردهی را دمی موھاری دانند امی و ممیا

 . و بغلم کندندی را ببمی کرده بودم کھ گذاشتھ بودم شوھرم موھایی خطاکار
 در ی ماندنادی و بھ نیری شری تصوکی و شد دی رسانیانتظارم بھ پا. تمام شدعاقبت

 الین.  رفت نی از بیی و غم جدای خواستم و سختیو شد ھمان کھ م. مانیذھن ھر دو
 ی و جلووستی پقتی بھ حقمیایرو.ی و دوست داشتننیری قسمت شکی.قسمت من شد

رسما و . زن و شوھرمی و شدمیکرد عقد. بودالمی کھ در خیریچشمم زنده شد تصو
 را بھ شی موھا و عطردمی او را در آغوش کشیوقت.دمیعاقبت بھ آرامش رس. شرعا
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 وجودش را حس کردم و دستش را در دست گرفتم و لمسش ی ام فرستادم و گرماھیر
   وی بود و نگفتنی کھ وصف ناشدندمی رسیبھ آرامش.کردم 

 ی و چھ حسدنی رسنی بود ایچھ حس! بودی تابم آرام شد و چھ حسی قرار و بی بدل
 نی بودم کھ ایمرد.  کھ پر بودند از شرم و خجالت دخترانھ اهی آن دو چشم سدنیبود د

 ی تنھا متعلق بھ خودم مدمشی پرستی را کھ عاشقش بودم و مینگاه را نگاھ
باورم نشده .  بودم و منگ جی گمیبدل کرد  و حلقھ ھا را رد ومی عقد کردیوقت.دانستم
اما .  متعلق بھ خودم بود آن بھ بعدگرازی و او دشومی مالی منم و دارم ھمسر ننیبود ا

 الی خدا خواستھ و عاقبت ندمی دارد و فھمقتی حقدمی فھمدمی کھ بلھ را از او شننیھم
 و پدرش او را ستم دی بار دستش را گرفتم تونی اولی برایاما وقت. خودم شده یالین

 قتی حقدمی است دردستم و مواظبش باشم باورم شد و فھمیبھ من سپرد و گفت امانت
 از درک یبی عجیچھ شاد. وجودم را فراگرفتھ بودیبی عجیو آن لحظھ چھ شاددارد 

 را الی نی کرده بودم برادای کھ پیاقتی کھ بھ من شده بود و لی و از اعتمادقتی حقنیا
 . او بودنرداشتن و در کنا

 می آرامش زندگی ھیما. از آن بھ بعد زنم بود الی شده بودم و نالی رسام شوھر نری اممن
اما نشد و دلم رضا نداد .  در آغوشم بود او را ببوسمی خواست وقتیو چقدر دلم م

 خجالت و ی را ندارد و وقتشی کردم ھنوز آمادگیاحساس م.  کنم تشی از آن اذشتریب
 ی صبر کنم و عجلھ ادی بھ خودم گفتم بادمی درا شرمش را و رنگ بھ رنگ شدنش

 روز ھم تمام کی در کار نبود و ی عجلھ اگری متعلق بھ خودم بود و دالین.  ستین
 کرده بود بھ ذھنم تمام تنم در دای فکر کھ راه پنیا.  گرفت یوجودش بھ خودم تعلق م

 و میرفتی مدیبا  ودی زود رسیاما وقت خداحافظ.  فرو رفتھ بودیبی عجی و سستیکرخت
 و باز گفتم شدی جمع نمی ھم دلم خواست او را ببوسم و جلوی خداحافظی لحظھ یحت

 و من می ما را برساند قبول نکردنشی بعد و ھر چھ عماد اصرار کرد با ماشیبماند برا
 . خانھمی برگشتادهیو مادر پ

 
 

 را کرده بود کھ با خدا حرف بزنم و شکرش را نی ای خانھ دلم ھوامی برگشتی وقتشب
 کھ بھ ی و محبتیخوب تمام ی کرده بود و برابمی را نصالی ننکھی بھ خاطر ااورمیبھ جا ب

 میدی کھ رسنیھم. کار را ھم کردمنیمن کرده بود تشکر کنم و با او خلوت کنم و ھم
 کمد کوچکم در یاتاقم و سجاده ام را کھ گذاشتھ بودم تو یخانھ وضو گرفتم و رفتم تو

آوردم و باز کردم و رو بھ قبلھ پھنش کردم و قامت بستم و با تمام وجود خدا را صدا 
شکر کردم خدا را کھ .  را بھ من داده و او قسمت من کردهالیشکرش کردم کھ نزدم و 

 دل کوچک او و بعد از نماز یوعشق او را داده بود بھ من و محبت مرا انداختھ بود ت
 در ی تقھ ی چقدر بھ حالت سجده ماندم کھ با صدادمی شکر بھ جا آوردم و نفھمیسجده 

 مادرم کھ یبھ خودم آمدم و سر از سجده برداشتم و بلند شدم و در را باز کردم برا
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 را گذاشت ینی سدی داخل شد و سجاده را پھن شده دی دستش بود و وقتی توی چاینیس
 :دی و پرسنی زمیور

 ؟ی خوندیم...نماز ...یداشت_ 
 :گفتم
 ...آره_ 
 یلبخند. لبخند زدمیاد دستم و بھ رو را دی کھ استکان چانی زمی نشستم کنارش روو

 زن کھ مادرم بود نی بھ اودمی ونی بخش و من چقدر مددی کننده بود و گرم و امدییکھ تا
 الی بھ ندنمیو باعث رس

 و چھ نجای بود و سماجت کرده بود تا ماجرا را رسانده بود بھ ادهی چقدر زحمت کشو
 افتاد لحظھ بھ ی مادمی و ھر بار کھ میالی من و نیخوب ماجرا رقم خورده بود برا

 گفتم ی دلم می تومانی بود برادهی را کھ مادر کشی محبت و زحمتیلحظھ و ذره ذره 
 ادا نی دنی دانستم ایھر چند م.  کنمی را ادا منمید  روز عاقبتکی کنم و و یجبران م

 .تھ بودم طور عھد بسنی خواستم جبران کنم و با خودم ای ھمھ منی و با استی نیشدن
 بی و قدم بزنم کھ عجرونی را کھ خوردم از مادرم تشکر کردم و بلند شدم بروم بیچا

 را کرده بود و بھ نگاه مادر کھ کنجکاو شده ی شب تابستانکی ی قدم زدن تویدلم ھوا
 : کجا را بپرسد جواب دادمی خواھد سوال تکراری دانستم میبود و م

 .ایکی نزدنیھم.رمی نمی دوریجا. بزنمی قدمھی رونی برمیدارم م_ 
 : مادر با لبخند مھربانش اشاره کردو

 ...نره...ادتی دیکل...مادر...برو _ 
 را کھ گرفتھ بود سمتم از دستش گرفتم دی دادم و دستھ کللشی در جوابش لبخند تحوباز
 تازه ی کوچھ کھ قدم گذاشتم و ھوای و تو رونی تکان دادم و رفتم بشی دست براکیو 

 گرم تابستانھ کھ صورتم را نوازش کرد حس خوبم خوبتر میکھ بھ صورتم خورد و نس
 فکر کھ نی آرامش را خدا داده بود بھ من و انیو ا حس آرامش داشتم و آرام بودم.شد

 .رسما و شرعا. ھمسرم بودگری دالین
ر نظرم  دزی باشد مقابل ما و ھمھ چی را انکار کند و مانعنی توانست ای نمی کسو

 کھ ی اندهیآ. فکر کردمندهی بھ آزدمی قدم مکھی و در حالشدی نمنیخوب بود و بھتر از ا
 کھ قرار بود یی شوم و بھ فرداھاکی شرالی خواستم آن را با نی بود و ممی روشیپ
 کردم و نقشھ ی تجربھ مالی کھ در کنار ھمسرم نینیریش یو فکر کردم بھ فرداھا. دیایب

 تی کھ مسئولیی مردھایمثل ھمھ . گرفتممی و تصمدمینقشھ کش. ام ندهی آی برادمیکش
 کھ ی و تعھدتی گرفتم و در دل بھ حس مسئولمی تصمرندیگی خانواده را بر عھده مکی

 بمانم در ھر لحظھ کنارش  باشم وشی حامدی بانکھینسبت بھ او داشتم فکر کردم و بھ ا
 آب تکان گذاشتمی مدینبا.نشیام گاھش باشم و مورد اعتمادش و ھی تکی از زندگیا

 خودم عھد بستم ی دل کوچکش و فکر کردم و قدم زدم و با خودم و خدایبخورد تو
 میقدم زدم و فکر کردم و تصم. خوشبخت خوشبخت خوشبخت. را خوشبخت کنممیالین

 ی بودم کھ زنش را بھ خاطر خودش میمن مرد. باشمیخوب  شوھرشیگرفتم کھ برا
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 ظاھرش و ی خودش و ھمانطور کھ بود قبولش داشتم و نھ برانیخواست و وجود نازن
 دست کی کوچک من از یالی من مھم نبود و مھم نبود نی برانھای کھ نداشت کھ ایپول

 بودند و ده حساس ششی روی موضوع کھ بعضنی نداشت ایتیمعلول بود و اصال اھم
 نینھ ا.ده بودند سرزنشم کرنی موضوع و بھ خاطر ھمنی ھمیدست گذاشتھ بودند رو

 من عاشقش نکھی ای باشد برای دوست داشتنش و مانعی باشد برای توانست مانعینم
 کنم درس بخواند و بھ قشی توانم تشوی گرفتھ بودم تا ممیتصم.باشم و عاشقش بمانم

 مجبورش کرده بودم کنکور شرکت کند و مجبورش لبتھدرس خواندنش ادامھ بدھد و ا
 یم. کھ کرده بودی با آن ھمھ تالششودیو مطمئن بودم قبول مکرده بودم درس بخواند 

 کھ گفتھ بودند اشتباه کرده ام و مرا از ازدواج با یی آنھایخواستم نشان بدھم بھ ھمھ 
 و و چند تا از دوستانم مانی پھ بودند بدهی را بھ رخ کششی منع کرده بودند و معلولتالین

 بود خودش را رسانده بود و خواستھ دهی و بھ پدرم کھ تا فھمشومی ممانی گفتند پشیکھ م
 کار را چون نی و نکردم اکنمی کرد بھ حرفش گوش می کار را نکنم و فکر منیبود ا

   خواستمی را دوست داشتم و مالیعاشقانھ ن
 ممی از تصمشودی باعث نمنھای نشان دھم ادندی کشی را بھ رخ متشی آنھا کھ معلولبھ

 دادم بھ خاطر او و بھ عشق او ھر ی نشان مدیم و منصرف شوم و باصرف نظر کن
 . امستادهی و مثل کوه محکم پشتش اکنمی میکار

  چھل و چھارمفصل
 )١( بخش

 تن خستھ اش شودی باز مشی کھ در بھ رونی و ھمستی بند نشی پاھای روی خستگاز
 و ندیبینگاه نگران او را م.  کند ی خانم سالم مرهی و بھ مناطی حی کشد تویرا م

 ی را کھ مشی و پاگذردی ماطی کند و از حیچادرش را جمع م.  زندی مدنیخودش را ند
 چرخد سمت ی مندی اما او را کھ نمبری امبال گرداند دنی ھال خانھ چشم میگذارد تو

 : پرسدی پشت سرش و با اشاره از او مستادهیمادر شوھرش کھ ا
 ! کو پس؟ریام_ 
 : دھدی خانم جواب مرهینم

 .خوابھ_ 
 خستھ و یالین.  بخوریزی چکی ای است کھ بنی اشی سمت آشپزخانھ کھ معنارودی مو

 دنبال مادر شوھرش و چادرش را رودیزن جوان م. کشاندیگرسنھ را دنبال خودش م
  گوشھکی اندازد ی کند و میتا م

: 
  خورده؟یزی چریام_ 
 الی کند و نی کشد و بھ صورت عروسش نگاه می غذا دست مدنی خانم از کشرهیمن
 : پرسدی و مستی نگاھش چی فھمد معناینم
 نھ؟_ 
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 فھمد و ی نگاه او را نمی بار معنانیا.  فھمدی نمالی دھد اما نی خانم سر تکان مرهیمن
 خانم بشقاب رهیمن.  بدھد حی بھ مادر شوھرش کھ با اشاره بھ او توضشودی مرهیفقط خ

 :دی گوی گاز و میرو گذاردیاو را م
_ 
مونده ... دست نخورده...ناھارش ...ظھر ھم .بود... ناراحت... یکھ رفت...  صبحاز

 .ومدهی نرونیھنوز ب... از اتاقشم...بود
 ی کارنی تواند باشد و چرا چنی چھ مشی معننی خواھد بپرسد ای و مبردی ماتش مالین

 : دھانشی ماند توی و حرف مشودی مانعش مری امی چھ بوده اما صدالشیکرده و دل
 !مادر_ 

 ی را منی اعالم کرده و زن جوان االی حضورش را نھ بھ مادرش کھ بھ نیعنی نیا
 : کندی چرخد و سالم میفھمد کھ م

 .سالم_ 
 : کندی کند و رو بھ مادرش اشاره می بھ او نگاه نمری اماما
 ؟ی آب بھم بدوانی لھی شھیم_ 
 دی آی آشفتھ مالین. اوردی آب بوانی لکی کھ رودیکند و م ی نگاه مالی خانم بھ نرهیمن

 :ریسمت ام
 !ریام_ 

 کشدی و آبش را سر مردیگی را موانی سمت مادرش و لرودی توجھ بھ او می بشوھرش
 : پرسدی و با بغض میی اعتنای بنی از اردیگی دلش مالین. 

 !؟ی چیعنی رفتارت نی؟ایکنی مینجوریچرا ا...چرا!ریام_ 
 گردد کھ برود ی دھد دست مادرش و بر می را موانی دھد و لی باز جوابش را نمریام

 : کندی می و درماندگی احساس خستگشتری و بردیگی دلش مشتری بالیو ن
 !ریام_ 
 :شودی و مو بر تنش راست مشنودی لحن خشک سرد او را مالین. ستدی ای مریام

 اون یری ھم میتا وقت. نھ من نھ توگھی دی بھت گفتم بریرفتی می داشتیوقت_ 
 .ینیبی کھ منھی وضع ھمی کوفتیکارخونھ 

 و رفتن شوھرش را شوندی از اشک پر مشی و چشمھازدیری فرو مالی و ندی گوی مریام
 ماند و صورتش ی باز و خشک و بھت زده ھمانجا ممھیبا دھان ن.  کند یتماشا م

 نی کھ محکوم شده بھ استیناھش چ پرسد از خودش کھ گیبعد در دل م. شودی مسیخ
 کند و ی متی دارد خودش را اذیکس  چھی و مگر چھ کرده و اصال برایی اعتنایب

 ی کند و حتی می کھ با او سرد شده و بد خلقیری امنیست؟ھمی نری امنی ھمیمگر برا
 شانھ ی روندی نشی کھ می پرسد و دستیاز خودش م! دھدیجواب سالمش را ھم نم

 اتاق ی تورودی و مرودی مرونی سست و لرزان بی و با قدمھازندیاش را آرام پس م
 شتری بندی بخواھد اما او را کھ آنجا نمبحی کند و توضیی کھ از او دلجوریمخودش و ا

   وشودی حالش خراب مشتری و بزدیریبھ ھم م
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 حال یب. ندینشی و مدی آی نمرونی بشی آه از گلوکی جز یزی کند چی ھر چھ مو
 ضربھ ی کشد و بھ صدای و پشت سر ھم آه مزدیری اشک می تخت و ھی روندینشیم
 زندی را پس مشی اشکھاشودی دھد و صدا کھ قطع می خورد جواب نمی کھ بھ در میا

. کندی تخت و فکر می ھی بھ پاھد دی مھی و تکنی زمی روبندی نشی و مشودیو بلند م
 طاقتش را ندارد دی گوی و حرف نزدنش و قھر کردنش و در دل مری کند بھ امیفکر م

.  با او حرف نزند و نگاھش نکندری اگر امردیمیم.  ردیمی میی اعتنای بنیو حتما از ا
ده و ی را کششیھای آمده و سختشینجایاو کھ تا ا.  را رھا کندزی تواند ھمھ چیاما نم

 وقت و تا ابد با چی نخواھد و ھریگر ام ایحت. اش را ھم برود ھی بقدیتحمل کرده پس با
 او حرف

 کند و از خودش دورش کند رونشی از خانھ بی و حتردی و نگاھش را از او بگنزند
 ی سردنطوری با او ارشی اگر امردیمی تواند تحمل کند و می نمدی گویباز بھ خودش م.

 نرود گری کند و قول بدھد دی ھمان لحظھ برود و از او عذرخواھردیگی ممیکند و تصم
 افتد بر ی اتفاق می شود و درونش جدالی و راضکند  تواند قبولیکارخانھ اما باز نم

  شودی بھ پا می و آشوبمی دو تصمنیسر ا
 کند و او ھم سکوت کند و ی مری را بکند کھ امی ھمان کارردیگی ممی عاقبت تصمو

 و ی از گرسنگرودیا دلش مالش م نخورد امچی نخورده ھیزی چریحرف نزند و تا ام
 ی مری امی شکمش و فکرش فقط روی گذارد رویدستش را م. بندد ی را مشیچشمھا

نھ بھ مھ لقا . کندی بودند فکر نمده کھ فکرش را مشغول کرییزھای بھ چگریچرخد و د
 گفتھ بود و شانی را برازی کند کھ آن روز رفتھ بود سراغ خانواده اش و ھمھ چیفکر م

 ی شویھ فرزان و خواھر از دست رفتھ اش و نھ ارژنگ و آن مرد جوان رنھ ب
 پر شی کھ از او سر زده و باز گلوی کند و رفتاری فکر مریفقط بھ ام. ھمراھش

   کندشی خواھد حاال حاالھا رھای است و انگار نمنی کھ سنگی درداز شودیم
 ی را مشی گذارد و چشمھای سفت منی خراب سر بر زمی و حالی عصبی با حالتبعد

 .ردیگی خوابش می و گرسنگیی تنھای و درد و غصھ یبندد و از خستگ
 ی و ھزندی اتاق قدم می قرار توی تاب و بیب. داندی ساعت گذشتھ؟ خودش ھم نمچند
از . شودی آورد و حالش بد می مادی لرزان ناباورش را بھ ی کند و صدای فکر مالیبھ ن

 شیالی کھ نی کرده بود و از تصور حالیی اعتنای کھ بھ او بیفکر کردن بھ آن لحظھ ا
 .  کرده بوددایپ

 خواھد برود و از او عذر بخواھد و قول ی می و ھردی لحظھ آرام بگکی تواند ینم
.  کار را بکندنی ادی نبادی گوی نکند اما بعد بھ خودش می رفتارنی با او چنگریبدھد د

 خودش ی نابودی از اصرارش برادیبا. آن کارخانھ دست بکشد ی از کار تودی باالین
 بھ یخودش را کھ زمان. داند ی را مقصر مخودش  طرف ھمکیاما از . دست بردارد

 فتدی کند و باعث شده بود فکر کار کردن بی زندگافھی قنی تواند با ای گفتھ بود نمالین
 . زنشی کلھ یتو
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. دی گوی مراهی کند و بھ خودش بد و بیمشت م آورد و دستش را ی را بھ خاطر منھایا
 حرفھا خراب نی را با اشیالی نی کھ زندگدی گوی مراهی دلش بھ خودش بد و بیتو

 کند کھ چرا گذاشتھ بعد از آن ی بکشد و خودش را سرزنش مدیکرده و حاال ھم با
 تاب ی کرده و باز بیکند و خودخواھ ی با او زندگالیاتفاق و سوختن صورتش ن

 ی کھ کرده و از تصور ناراحتی کاریاز ناراحت.  کند ی و فکر مرودی و راه مشودیم
 آورد ی و عاقبت طاقت نمرودی راه میھ. را خرد کند یزی خواھد بزند چی دلش مالین

 آن یتو. ھال کھ چراغش خاموش شده ی توستدی ای و مرونی بزندیو از اتاق م
 و زندی و آرام کنارش زانو مرودیم.  ردیگی حالت مادرش آتش منی ادنی دیکیتار

 : شانھ اشی گذارد رویدستش را م
 !مادر_ 
 ندیبی مشی چشمھای برق اشک را توری کند و امی سر بلند میکی آن تاری خانم تورهیمن

 : پرسدی زده مرتیو ح
 ! شده؟یچ_ 
 : کندی و اشاره مزندی خانم اما دست او را کنار مرهیمن

 شیآت...داره ... دلم.سوزهیم... چارهیب...دختر ...اون ... تیمظلوم... واسھ... دلم_ 
غم و غصھ ... خودش... ؟کمی کنی مکاریچ... با اون... یدار...تو ! ریام.رهیگیم

 یرفتار... یو ناراحت...  از غصھچارهیب...؟یکنیاضافھ م... بھ دردش... داره؟تو ھم
کور کھ ... یول... من کر ھستم.... اتاقیرفت تو... راست ھی... یتو باھاش کرد... کھ

 ...نگاه کردم...رفتم ...ستمین
 : ماند و مبھوتی مات مری و امردیگی اش مھی خانم گررهی منرسدی کھ منجای ابھ
... گھید...خوابش برده... نی زمیرو... دمید... باز کردم... درو... یواشکی... رفتم_ 

 .رونیاومدم ب... اوردمیطاقت ن
باھاش ... یو تو اونطور... اومد خونھ... گرسنھ و خستھ و تشنھ...  منی رهچای بدختر

 ....یداغونش کرد...یخردش کرد...یبرخورد کرد
 و با ظاھر زی و دلش نلرزدی و دستش مشنودی مری و امدی گری و مدی گوی خانم مرهیمن

 تند و نامنظم ی نفسھای و صدازندی نمیحرف.شودی بلند مشی پر از تشویآرام و دل
 و چنگ ردیگی شدنشان را مسی خیاما جلو.  سوزندی مشی و چشمھاشنودیخودش را م

 دهی در آن خوابالی کھ نیو ناگھان سمت اتاق ردیگی را مخشانی و بشی موھای توزندیم
 تواند ی تا آرامشش را حفظ کند و نمستدی ای لحظھ مکی پشت در و رودیم.  چرخدیم
 قلبش ندیبی مدهی و خوابنی زمی را کھ روالی کند و نی صدا باز می حال در را بنیبا ا.

 ی را فشار مشیھا قھی دھد بھ در و شقی مھیتک.  دی آی و بھ درد مشودیاز جا کنده م
 سمت رودی می قرار و عصبی کند و بیبغض م.  سوزندی باز مشیدھد و چشمھا

   توانستی وجودش بود و نمی کھ ھمھ ییالین.الین
 ی ترق ترق صدا مشی و پاھازندی و کنارش زانو مرودیم. ندی و غصھ اش را ببغم

 و قلبش از احساس کشدی صورت او میدستش را آرام رو. شودیدھند و باز حالش بد م
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 آشفتھ یبا حالت.  کرده ھی او گرنکھی کشد و فکر ای مری صورت ھمسرش تیسیخ
 فکر کھ چقدر سبکتر نی کند اما با ایم  را بلندالی کند و عاقبت نیاطرافش را نگاه م

 ی مرونی تخت نفسش را بی روگذاردی و او را کھ مشودیاز قبل شده باز حالش بد م
 و رودی از اتاق اما نمرونی خواھد برگردد و برود بی طاقت شده میدھد و از بس ب

   ماند ویم
اشک  کند اما جوشش ی مکیصورتش را بھ صورت او نزد.  الی گردد سمت نی مبر

 ی کمر راست مشی گلوی توچدی پیو درد کھ م.  کندی حس مشی چشمھایرا تو
 یدلش ھوا..کند
 خواھد سر حرفش بماندو یباز م.  ماند ی خواھد کنارش بماند و نمی را کرده و ماو

 و رونی بزندی اتاق بوده و می بداند توالی خواھد نینم. نشان دھد ھنوز ناراحت است 
 بندد و ی مسوزندی را کھ ھنوز مشیچشمھا. کوبد بھ آن ی پشتش را مبنددیدر را کھ م
 قرارتر ی بنکھی ای کند و برای می قراری بنھیدر س دلش. ماندی مستادهیھمانطور ا
 پرسد کار ی تخت و از خودش می روندی نشی اتاق سابقش و می گردد توینشود بر م

 : دھدیدش م نھ و جواب خودش را خوای الی بوده زجر دادن نیدرست
 .نھ_ 

 کھ خطبھ را عاقد خواند و ھمان یھمان وقت.  کردمی را تجربھ مدمی جدی زندگداشتم
 دمی فھمقھی ھمان چند دقیتو.  تنھا ماندم شروع شده بود قھی چند دقری کھ با امیوقت
 دانستم ی و نممی زندگکی شده ام و او شده شوھرم و شرری متعلق بھ امشھی ھمیبرا

 یحرفھا.داشتی بود سراغم دست از سرم بر نمه کھ آمدیچرا حس دلھره و اضطراب
 شتری خواھرم کھ باز ھم آمده بود قھر بی و حرفھاشیحتھای و نصھاییمادرم و راھنما

 کردم ی با خودم فکر می کرد و ھی خجالت زده ام مشتری و بزدی دلھره منیدامن بھ ا
 زن بودن را جی داشتم کم کم و بھ تدرنکھیاز ا. کنند ی نگاھم مگری چشم دکیھمھ با 

 احساس شدمی دخترانھ ام جدا میای روز کامال از دنکی کردم و عاقبت ھم یتجربھ م
 بود کھ خجالت نی فھمند و ھمی دانند و می را منی کردم ھمھ ایفکر م.  کردمیگناه م

 نگاھھا ی کردم ھمھ ی احساس مشدی خانھ مان آورده می کھ توریاسم ام. دمی کشیم
 ی وقتھا حبس مشتری بود کھ خودم را بنیھم.شودی من متوجھ چرخد طرف من و میم

 گفت ی می ھم از دست خواھرم شھال بود کھ ھشترشی و بی اتاق کوچک تھیکردم تو
 و چطور لباس بپوشم و چھ دیای رفتار کنم و چکار کنم او خوشش بری امیچطور جلو
نکھ مردھا بھ ظاھر ی حرفھا و انی بھ خودم برسم و و مرتب باشم و از ادیبپوشم و با

 بود و ی ادهی دای انگار کھ زن دنزدی حرف می کنند و جوری توجھ و نگاه مشتریآدم ب
 .  بودی کرد انگار کھ خودش با حسام در اوج خوشبختی میی راھنمایجور

 کھ ی اتاق کوچک تھی م تو بودمدهی حرفھا و کارھا و نگاھھا و رفتارھا تپنی ااز
 کھ خواھرم دمی خواھرم نشستھ بودم لب پنجره و شنی بود و کالفھ از حرفھامیماوا
 :گفت
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 ی چکنھیاصال گوش نم.دهی دست خودش می کارھی اخالقش نی با االی ننیآخرش ا_ 
 .گمیبھش م

 دی و فکر کردم شادمی نفھمدهی کار دست خودش می را از گفتن جملھ منظورش
 بر وفق یزی من ھم مثل حسام است و ممکن است اگر چری باشد کھ امنیمنظورش ا

 ی اما او نمدی ھر بار فحشم بدھد و ناسزا بگوای کتک ری زردیمرداش نباشد مرا بگ
فرق . خوردشفرق داردشدی نمم من عسل ھکی با شوھر او حسام کھ با ریدانست ام

 اخالق خوبش بود کھ نی کردم و ھم کھ قبولششی فرقش بود و مھرباننیداشت و ھم
 و شیھای و مھربانریبھ دوست داشتن ام. کردم یداشتم فکر م.دوستش داشتم

 کردم و ی کرد فکر می کھ نگرانم مشی و سخت کار کردنھاشی تلفنیھایاحوالپرس
 داده بودم بھ دستم و ھی دھانم و چانھ ام را تکی بودم توتھانگشت کوچک دستم را گذاش

 رفتھ بود کشانی جکی شده بود و جشانی کھ دعواییگنجشکھا.  کردم ی را نگاه ماطیح
 آمده بود را تماشا اطی کرد و تا وسط حیبھ آسمان و آفتاب کھ دامنش را داشت جمع م

 عصرشان رفتھ ی خوردن چاو پدرم و عماد تازه بعد از خواب بعد از ظھر. کردمیم
 گشتند خجالت یرگردند و باز شب کھ بر مبودند سر کارشان و تا شب وقت بود کھ ب

 توانستم از یو کاش م. پدر بھ اوی عماد و چشم غره ھایھای من بود و شوخیدنھایکش
داشتم . نگاھم کنند و باعث خجالتم بشوندی جورکی کھ نندی و مرا نبرونیاتاق نروم ب

 باز کند  در رای کسنکھی زنگ در آمد و من قبل از ای کردم کھ صدای فکر مانھیبھ ا
 : کھ گفتدمی مادرم را شنی را نگاه کردم و صدارونی پرده بیپرده را انداختم و از ال

 .برو درو باز کن! مادرالین_ 
 گفت و رفتم کھ در ی حرفش و بھ خودم گفتم کاش بھ شھال منی از نھادم بر آمد با اآه

 و در را کھ اطی حیپا گذاشتم تو.  رونی رفتم و از اتاق زدم بیلی میرا باز کنم و با ب
 سبزش ماتم برد و ی لبخندش و برق چشمھادنی پشت در و دری امدنیباز کردم از د

 : گوشمی انداخت تونی طنشی و صدانییپا سرم را انداختم. داغم کرد 
 .سالم_ 

 : گفتمآھستھ
 .سالم_ 
 :دیپرس. شالم را بھ دندان گرفتم ی لبھ ھاو

 خانوم؟ تو امیاجازه ھست ب_ 
 دیای بخندم و کنار رفتم تا بشی خواستم جلویاما نم. لحن خانوم گفتنش خنده ام گرفت از

 : گفتیبا لحن شوخ. داخل 
 ... توایب.زمی عزیسادیچرا اونجا وا...یصفا آورد.ی جان خوش اومدریبھ بھ ام_ 

 نبود  باشد تعارفش نکرده ام اما من دست خودمادمی گفت کھ من بشنوم و ی را منھایا
 :دی و پرسمی جلوستادیآمد ا.  دمی کشیکھ خجالت م

 !ی کشیتو کھ ھنوزم خجالت م_ 
 : گفتی نرمیبا خنده . را از پشت قالب کردم بھ ھم می را درست کردم و دستھاشالم
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 ؟ی از شوھرت استقبال کنینجوری اشھی ھمی خوایتو م.یچھ استقبال گرم_ 
 : ھم گفت شوھر و داغ شدم و و خودش گفتباز
 .یسادیپس چرا وا. جانریبفرما تو ام.زمی عزھی حرفنینھ بابا ا_ 

 : ام گرفت و گفتمخنده
 ... کشمیخجالت م...نگو خو...ا_ 

 : و گفتدیخند
 ... بشنوهواریبھ در گفتم کھ د. نگفتمیزیمن کھ چ_ 
 : گفت دست مردانھ اش وی شد و دستم را گرفت توکمی نزدو

 ؟یخوب.دلم برات تنگ شده بود.دمتیچند روزه ند_ 
 :باز لحنش شوخ شد و گفت. را تکان دادم و لبخند زدمسرم

 ؟ی جان تو خوبریممنونم ام_ 
 شیاما او انگار برا. دنی خجالت کشنی بود ابی خودم ھم عجیبرا. ام گرفت خنده
 :دی کرد و پرسی نمی نبود کھ اعتراضبیعج
  تو؟میبر_ 

 : گفتمآھستھ
 .میبر_ 
 دست ری آمدند و امرونی داخل مادر و شھال از آشپزخانھ بمی هللا گفت و رفتای کی ریام

 کرد و ی گرمی احوالپرسشانیمرا رھا کرد و بھ مادر و خواھرم سالم کرد و با ھر دو
 دارد ی چطور و با چھ غبطھ ادمی و ددمی خواھر بزرگترم دی را در چشمھانیمن تحس

 ری بود کھ امی و بعد از سالم و احوالپرسری را انداختم زم کند و باز سریمما را نگاه 
 :گفت

 . رو ببرمالی شما نیراستش اومدم با اجازه _ 
بعد بھ مادر نگاه کردم و بھ شھال کھ . زده نگاھش کردم رتی و حختی حرفش دلم راز

 :مادر لبخند زد و گفت. او ھم انگار تعجب کرده بود 
  الی تا ننی بشایا بباشھ پسرم شم_ 

 .ارمی برات میی چاھی بشھ من آماده
 : گفتریام
 .ممنون_ 
 : مادر خواست برود کھ متوجھ من شد و گفتو

 ...برو آماده شو!؟یسادیدختر تو چرا وا...وا_ 
 :دمی پرسمتعجب

 ؟یواسھ چ_ 
 :گفت

 گھ؟ی دی برریکھ با ام_ 
 :دمیپرس
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 !کجا؟_ 
 : جواب دادشی بھ جاریام
 .امشب مادرم شام دعوتت کرده خونھ مون_ 

 !؟ییخودم تنھا.مادرش دعوتم کرده بود. حرفنی ادنی زد از شنخشکم
 : گفتمادر

 از یلیآقا رحمان ھم گفت از طرفش خ. میای بمی تونیکھ ما نم. پسرمی ببخشدی باگھید_ 
 .میای بمی تونی کھ نمنھی خونھ مون اانی امشب منایحاج غفور ا.ی کنیمادرت عذر خواھ

 : گفتریام
 . بعدی دفعھ شایا. ندارهیاشکال_ 
 ی و بھ او نگاھری امی چطور بروم خانھ یی من ھنوز مات مانده بودم کھ تنھااما

 : آشپزخانھیانداختم و رفتم دنبال مادرم کھ رفتھ بود تو
 ن؟ی برم؟چرا بھم نگفتییمن تنھا_ 

 : دادجواب
 رهیمن.میای بمی تونینم. خونھ مونانی امشب مانیمن کھ گفتم حاج عموت ا.گھیآره د_ 

 یمن خودمم نم. خونھ شون اونم اجازه دادیخانوم از آقات اجازه گرفتھ کھ بر
 . گفتییھویآقات امروز عصر .دونستم

 .ی منتظر بذاررویزشتھ ام. ھم برو آماده شوحاال
 جلز و ولز برنج و ی و صداختی ردهی برنج دم کشی گفت و روغن داغ را رومادر

 :گفتم.  باالدندی برنج پری روغن داغ بلند شد و چند تا دانھ یبو
 ...آخھ_ 
 دست دنی خجالت کشنی کشم و ھنوز نتوانستھ ام از ای ھنوز خجالت ممی خواستم بگوو

 : دو تا استکان و گفتی توختی را ریبردارم کھ مادر چا
 .گھی حرف نزن برو دنقدری االیاوف ن_ 
 نیھم.  دی گوی میزی چکی و شودی می کار دارد حرف بشنود عصبانیستم وقت دانیم

 حاال دمی و از خودم پرسی و بھ اتاق کوچک تھرونی نزدم و رفتم بی حرفگریبود کھ د
 راه رفتم و فکر ی و ھیچکار کنم و بھ مغزم فشار آوردم کھ قفل کرده بود انگار

را چطور بروم خانھ شان و چکار کنم و ن بار ی اولنی دانستم ای بودم و نمجیگ.کردم
 :  مادرم در آمدی و باز صدامیچھ بگو

 .گھی برو دای دختر؟د بی کنی مکاریچ!الین_ 
 : گفتمشی و دستپاچھ از صداھول

 ...اومدم..اومدم_ 
 .رونی بدمی و چادرم را سرم کردم و دودمی لباس پوشعی سرو

 زن شوھر دار را کی بار بود کھ کھ حس نی و اولرونی بمیرفتی بار بود با ھم منیاول
 ی و چھ لذتزدی تعلق داشت و کنار مردش قدم می کھ بھ مردیکس. کردمیتجربھ م
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 ی بھ آدم دست میتیچھ احساس امن.  کھ دوستش داشتم ی راه رفتن کنار کسنیداشت ا
 .یداد و چھ غرور

 یدلم از شاد کردم و ی خودم حس می نگاھش را روی داشتم و گاھی قدم بر مکنارش
 . دی لرزی توجھ منیا

 آورد و در را باز کرد و رونی ببشی را از جدیکل.میستادی و امیدی خانھ شان کھ رسبھ
 نی گذاشتم و با دوماطشانی حی قدمم را تونیاول. دستش را گذاشت پشتم کھ بروم داخل 

 کوچک قشنگ و اطی حی مھی کھ تا ننیاو ھم پشت سرم وارد شد و ھم.قدم داخل شدم 
 اسپند یدانھ ھا. استقبال کردمانی با اسپند از ھر دوم خانرهی منمیدی رسشانیبا صفا

 ی بود تودهیچی بود ھمھ جا و دودش پدهیچی اسپند پی کردند و بویجرق جرق صدا م
اسپند .  گرداند ی اسپند ممانی دست مرا گرفتھ بود و مادرش دور سر ھر دوریام.اطیح

 خانم رهی داخل و منمیفت ھم کھ تمام شد ریام شد و سالم و احوالپرسدود کردنش کھ تم
 آورد و از من با ینیری و شی بزنم چاشی جون صدارهی گرفتھ بودم منادیکھ 

از .  داشتند با سھ اتاق ی کوچکیخانھ . کرد ییرای دستپخت خودش پذیھاینیریش
 و مادرش ری با امدمی بھ خودم آمدم دیآنقدر کھ وقت. خوشم آمده بود شیمی صمطیمح

 شمی پی قھی از آن خجالت چند دقی اثرگری خندم و دی و ممیو گیگرم گرفتھ ام و م
 داشت تیمی خانھ شان کھ گرما داشت و صمطی محی تونکھی بود ابیعج.  ستین
 ی و لبم بھ لبخندری فکرھا چشم دوختم بھ امنیبا ا.  راحت بودم و معذب نبودم نطوریا

 : زدمی کھ صدادمی و شنریسرم را انداختم ز. از ھم باز شد 
 

 !الین_ 
 : را باال آوردمسرم

 ھوم؟_ 
 :گفت

 . کارتنی از ارهیگی دلم منیی پایندازی سرتو میوقت.نگاتو ازم ندزد_ 
 نگاه کردم کھ مادرش دستم را گرفت و اشاره کرد بلند شوم و خودش ھم شی چشمھابھ

 ی بھ ھم مشی تخت داشت و رنگھاکی از اتاقھا کھ یکی یبلند شد و مرا برد تو
 چادر نماز کی برگشت ی و وقترونیگفت صبر کنم و رفت ب. خوردند و قشنگ بود 

 آمد نگاھش ی و خوشت ماشت دی قشنگی صورتی سرم کھ گلھای انداخت رودیسف
چادر را سرم انداخت و خودش کنار . کردی و مست مجی گجی و عطرش آدم را گیکن
 : و نگاھم کرد و با لبخند اشاره کردستادیا

 قشنگھ؟...دوختمش...تو...یبرا_ 
 : زده گفتمذوق

 ... قشنگھ ممنونیلیخ... جونرهی منیوا_ 
 :  کردخکوبمی ممی سر جاری امی صدااما
 . پسندمی منمیب.نمتیبچرخ منم بب_ 
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 او ھم بھ عنوان دمی پوشی بھ بعد ھر چھ منی فکر کھ از انی حرفش و از انی ااز
 دلم ی گفتن داشت قند توی برای کردم او ھم حرفی می داد و ھر کاریشوھرم نظر م

 کننده دیی و تانی طرفش و نگاه پر از تحسدمی پا چرخی پاشنھ یآب شد و آرام و رو
 .دمی خودم ثابت دیاش را رو

 )٢(بخش
پر شدم از . ا باشم  خواست آن لحظھ با او تنھیمثل فرشتھ ھا و دلم م. شده بود بایز

حواسم نبود کھ .  اتاقم بماند ی خواست تویدلم م. بھ او و دلم او را خواست ازیحس ن
 افتاد کھ مادر رفت و با ادمی ی و وقتمی اتاق من کھ با ھم تنھا باشیمادر او را آورده تو
انگار .  و ما را تنھا گذاشت رونی باشد و نماند و رفت بالی نبھ اشاره گفت حواسم

 اتاق گذاشتم و در را بستم ی من پا تومی کھ تنھا شدنی کھ رفت و ھمدیحرف دلم را فھم
 : زدمشیو صدا

 !الین_ 
 رفت و ضعف شی براشتریدلم ب.  تر شد ی کرد و رنگ بھ رنگ شد و خواستننگاھم
 نگاه کردم و شی چشمھای تواهی سیاز باال بھ آن دو تا گو. آرام بھ طرفش رفتم . کرد 

 :زمزمھ کردم
 .ادیچھ بھت م. چادرنی با ایچقدر خوشگل شد_ 

 چانھ اش و ری کھ دستم را گذاشتم زردی زد و خواست نگاھش را از من بگلبخند
 : کار را بکند و گفتمنینگذاشتم ا

 .گفتم نگاھتو ازم ندزد_ 
 بھ خودم یطور شد و وقت کھ چدمی تند و نفھمیلیخ.زدیقلبم تند م. سرم را جلو بردمو

 :دمی لرزانش را شنیآمدم کھ صدا
 !ریام_

 خواست ی کھ انگار مزدیچادر از سرش افتاده بود و قلبش آن قدر تند م. کردمنگاھش
 :دی لرزشیصدا.  بپردرونی اش بنھیاز س

 !ریام_ 
 :گفتم
 !ریجان ام_ 
 : زدمی کھ صدادمی تخت نشستم و باز شنی او را محکمتر بغل کردم و روو

 !ریام_ 
 : زنان گفتنفس

 بذار برم؟_ 
 :دمیپرس

 کجا؟_ 
 مشت کی و رونی بود از بغلم آمد بیاما او بھ ھر زحمت. بھ خودم چسباندمششتری بو

 و خواست برود سمت چادرش کھ افتاده بود وسط اتاق اما دستش را می بازویزد تو
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 جمع شده از من فاصلھ گرفت و یاو اخم کرده با لبھا.  و کنار خودم نشاندمش دمیکش
 :دمی و پرسش خودم را کشاندم سمتیکم.نگاھم نکرد

  پس؟ی شد؟چرا ناراحت شدیچ_ 
 :دی بود پرسشی صدای کھ توی بغضبا

 ؟ی کارو کردنیچرا ا_ 
 :دمیپرس

 کار؟یچ_ 
 :گفت

 ... کھنیھم_ 
 :گفتم. گل انداخت و بر افروختھ تر شدشی را قطع کرد و ادامھ نداد و گونھ ھاحرفش

رسما و شرعا و . ھم نبودیکھ کار بد.دمیفقط تو رو بوس. نکردم خانوممیمن کھ کار_ 
 .میعرفا زن و شوھر

 کردند ی مجی شوند و مرا گی بارانرفتندی کھ میی و معصومانھ با چشمھامظلومانھ
 :گفت

   خوامی من نمیول_ 
 .می شھال و حسام باشمثل

 کند و ی مھی زده ماندم کھ چرا گررتی اش گرفت و من مات و حھی گفت و گر رانیا
 چھ دمیاز خودم پرس. کند و اصال مگر او ھم احساس نداشت ی اشاره میزیبھ چھ چ

 ھنوز دی مرا دوست نداشتھ باشد و شادی بھ شھال و حسام دارد و فکر کردم شایربط
 ی دارد بدمی دیوقت. دم سمت خودم کشانا رفتارھا سخت است و آرام او رنی اشیبرا

 : گفتمزدیریصدا اشک م
  آخھ؟ی کنی مھی گرزم؟چرای عزی چی واسھ ھیگر_ 
 :دمشی ام و بوسنھی سرش را چسباندم بھ سو

 ی میکی یابونی از کار من بدت اومد؟آخھ تو چرا منو با اون غول بنقدری ایعنی_ 
 ؟یدون
 : نکرد زمزمھ کردمھی گرگری ساکت شد و ددمی دی و وقتگفتم
 .زنمیاصال بھت دست ھم نم. بوسمتی نمگھی دیھر طور تو بخوا.باشھ_ 
 : لحنم را شوخ کردم و گفتمبعد
 باشھ شتی پی و ماھی خوشگلنی بھ ای فرشتھ کوچولوھی ی آخھ تو خودت باشیول_ 
 ؟یری خودتو بگی جلوی تونیم

 صورت دنی شده بود و از درنتری صورتش کھ با اخم شی کردم و زل زدم توشیرھا
 دلم ی شدن آن چشمھا شده بودم توسی خودم باعث خنکھیاز ا. غصھ ام گرفتسشیخ

 :خودم را سرزنش کردم و گفتم
 .نمی کم واسم بخند اخماتو وا کن ببھی بھت دست ھم نزنم گھیحاال کھ قول دادم د_ 

 : زدمشی را نداد و اخمش باز نشد و صداجوابم
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 !الین_ 
 :گفتم.نداد جواب باز
 !ییالین_ 
 از او فاصلھ ی شده باشد کمھی بودم کھ تنبی جواب ندادنش دلم گرفت و انگار بچھ ااز

 ھمان طور گذشت و خواستم بروم اما حس کردم دارد قھیچند دق.گرفتم و سکوت کردم 
 فاصلھ دمی و دنمیبی درست مدمیسرم را کھ چرخاندم د.  کند یفاصلھ اش را با من کم م

 کھ آرام دمی کشاند سمتم و شنی و خودش را دارد مشودیم  دارد کمتر و کمترماننی بی
 :گفت

 ... دونم کھینم... دونم کھیمن ھنوز نم. کھ ناراحتت کردمدیببخش_ 
 : و گفتمشی لبھای را گذاشتم جلوانگشتم

 . وقتا حالم مثل توئھشتریمنم ب.... منیالی نداره نیاشکال!سیھ_ 
 کھ پر رنگ و پر رنگ و پر رنگتر شد و دمی لبخند زدم و لبخندش را دشی بھ روو

 . خودش را چسباند بھ من و دستم را گرفت و باز دلم را لرزاند
 :دستم را محکمتر گرفت و من زمزمھ کردم. را لرزاند دلم
 !؟ی ماھیلی خی دونستیم_ 

بخند زدنم ھمزمان ل. می لبھای و لبخند نشست رودمی را دشی و سرخ شدن گونھ ھاگفتم
 میاز ھم فاصلھ گرفت.  شام حاضر استیعنی در از طرف مادر کھ ی تقھ یشد با صدا

 : ردمشی رفت در را باز کند کھ صداالیو ن
 !الین_ 

 : سمتمبرگشت
 ھا؟_ 

 آن را دی و دودیلبش را گز. برداشتم و نشانش دادمنی زمی را کھ افتاده بود روشالش
 کرد رفت شی جمع کرد و تانی زمیگرفت و خم شد و چادرش را کھ افتاده بود رو

آن شب شام .رونیمن ھم بلند شدم و پشت سرش از اتاق آمدم ب. سمت در و بازش کرد 
جمع سھ نفره مان شاد بود و .مانی خانوادگی فره شام سھ ننی و شد اولمیرا با ھم خورد

 کھ یلبخند. بود کھ لبخند بزندالیو چشمم مدام بھ ن کردم شادترش کنم ی میمن سع
 و دوست حیآن لبخند مل. می و باعث شادمی بود در رگھای جان تازه و خون تازه ادنشید

 سفره نشستھ کی ار مقابلم بود و کنالین. من بود دوست داشتمی را کھ فقط برایداشتن
 ی سرش را میو گاھ انداخت ی بھ من می نگاھینگاھم بھ او بود کھ گاھ. میبود

 گل انداختھ اش ی و گونھ ھادمیدی لبش می را گوشھ نشی و لبخند شرمگنییانداخت پا
 . کردی را در وجودم زنده مدنشیی و بودنی بوسلیرا کھ باز م

  چھل و ششمفصل
 )١(بخش
 دنی و دلش بدجور از نددهی را ندری شده امداری بیاز وقت. شده کھ برود سر کارش آماده

 .دلش گرفتھ و حالش بد شده.او گرفتھ
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 دلش مالش نی ھمی نخورده بود برایزی ھر چھ مادر شوھرش اصرار کرده بود چو
 ی خورد حتی غذا نخورد او ھم نمری کند تا امی خودش فکر مشی ھمھ پنی و با ارودیم

 کھ پھن یبدون توجھ بھ سفره ا.  کشدی و آه مشی گلوی توندی نشی و بغض مردیاگر بم
 و ری بھ اتاق امرودیخانم مانع بلند شدنش شود م رهی مننکھی و قبل از اشودیاست بلند م

 کنار رودی صدا می خواب است آھستھ و بری امندیبی میوقت.  کندیآھستھ درش را باز م
 بھ ستدی ایھمان طور م.  کند کھ خواب است ی و او را نگاه مستدی ایتختش و م

 ی جلوشقش آنقدر بدبخت است کھ عنکھیبھ ا. کند ی فکر مشی و بھ دلتنگشیتماشا
 تکان بخورد کھ نکند او متوجھ شود و از خودش یچشمش است و او جرات ندارد حت

 ری کھ امنی اما ھمرودی مادشی کھ گذشت زمان را شودی مشیآنقدر محو تماشا.براندش
 و شودی نمردایاما شوھرش ب. رونی خواھد از اتاق بزند بی و مزدیری دلش مزندیغلت م

 ترسد ی منکھی وبا اشودی و خم مرودیباز جلوتر م. د کنی را راحت مالشی خنیھم
 بوسد و از کار خودش ی شود او را مداری بشنود و بری بلند ضربان قلبش را امیصدا

 اما بھ رونی بدودی را شوھرش نشنود مشی صدانکھی ای و براعیسر. ردیگی اش مھیگر
.  کند یصدا م  افتد و دنگی مری از دست مادر امینی خورد و سی خانم بر مرهیمن
 باز ری در اتاق امکبارهی دھانش و ی گذارد جلوی کشد و دستش را می می بلندعی ھالین
 :شنودی مالی را نشی و صداشودیم

  شد؟یچ_ 
اما بر .  شودی و رو مریاز پشت سر خودش و دلش ز.  شنودی مکی را از نزدشیصدا

 ی چادرش را فشار مسی خی گلو و چشمھای و با ھمان بغض توندی گردد او را ببینم
 کنار در اما دستش رودیبا ھق ھق خفھ اش م.  اطی حی دود توی بغلش و میدھد تو

 کند و ی را پاک مشی کشد و اشکھایق می ماند و نفس عمی لحظھ مکی بھ قفل دهینرس
 رفتارش سرد ندی تواند ببی را ندارد و نمری از امدنی دیی اعتنایطاقت ب.رونی بزندیم

 . رودی کھ دارد میبا حال بد. است 
 صدا و در ی ھمان طور برودی ھم کھ مسی خودش است و با سروی حال و ھوایتو

 .  اوتوبوسی دھد بھ پنجره ی مھیسکوت فقط سرش را تک
 را کھ یی کنند و پچ پچھای نگاھش می جورکی کند ی حس مرسدی محل کارش کھ مبھ

 خودش فرو رفتھ ی حال و ھوایآنقدر تو. کند یاما اعتنا نم.شنودیاطرافش پر است م
 .  گذردی مزی تفاوت از کنار ھمھ چیو آنقدر حالش بد است کھ ب

 یاز گرسنگ. کنند ی کار مشی متحرک است و فقط دستھای کند مرده ای محس
 دھد و بھ کارش ادامھ ی نمیتی اما اھمرودی و دلش ضعف مروندی میاھی سشیچشمھا

 : دور و برش رای و حرفھاشنودی پچ پچ میباز صدا.  دھدیم
 . خوام بچھ ھا رو بردارم ببرم براشون لباس بخرمیجمعھ م_ 

 نکرده و با خودش دی عی برایدی خرچی کھ ھدی آی مادشی حرف نی ادنی از شنالین
با . کرد ی ھم آشتری با امینطوری ادیشا.  بعد ی کند بھتر است بگذارد برایفکر م
 .ھی ھدکیگرفتن 
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 واسھ خونھ یزی چی الھی وسھی پولتو جمع کن گمی کھ م؟منی گروننی ایاوه تو_ 
 .ریبگ
 .آخھ بھشون قول دادم_ 
 . بدم شوھرمدی دارم بایمن کھ ھر چ_ 
 . تابع شوھرش باشھدیزن با.نیآفر. درستھنیا_ 
 . زنا کھ گندشو در آوردنیبعض_ 
 .مھناز_ 
 .زهیری ھم می روگھی دیکی شوھر داره بعد با ینیبیطرف م.گھی دگمیخب راست م_ 

 خودش حس ی نگاھھا را روینی و سنگستی فھمد منظور زنھا چی و نمشنودی مالین
 :شنودی را کنار گوشش میکی ی کند و صدایم

 !الین_ 
 : کندی کھ کنارش تند تند کار می چرخاند سمت زنی مسر
 ھا؟_ 

 با یزن حراف ول.  است یمی از ھمھ با او صمشتری کھ بیزن جوان. استمحبوبھ
 خودش ی دوست دارد و باز بھ گفتھ یلی خودش خی را بھ گفتھ الی است کھ نیانصاف

 .  قضاوت کندگرانی کھ زود در مورد دستی نیآدم
 ؟ی جوابشونو بدی خواینم_ 

 بھ ی اندازد و نگاھی زنھا می ھی بھ بقی کشد و نگاھی متعجب دست از کار مالین
 : پرسدیمحبوبھ و م

 ! رو؟یجواب چ_
 : دھدی جواب ممحبوبھ

 . ھا روھی گوشھ کنانیجواب ا_ 
 : پرسدی مدهی در ھم کشی و ابروھاکی باری کند و با چشمھای کمر راست مالین

 !مگھ منظورشون منم؟_ 
 :دی گوی کشد کنار و می کند و او را می ھم اخم ممحبوبھ

 ؟ی دونی نمیعنی.ییخب معلومھ کھ منظورشون تو.دختر ساده یا_ 
 ی کند و می و با دھان باز محبوبھ را نگاه مروندی باال مشیابروھا. ماندی وا مالین

 :پرسد
 ! بدونم؟دی رو باینھ چ_ 

 :دی گوی و زن سرپرستشان مدی خواھد بگوی ممحبوبھ
 . خانومانیکارتونو بکن_ 

 ی دست از سرش بر نمی و ناراحتیاما کنجکاو.  ھم الی سر کارش و نرودی ممحبوبھ
 : پرسدیآھستھ از محبوبھ م.  پرسدیدارد و سوالش را م

  شده؟یبگو چ_ 
 : دھدی کند جوابش را می ھمان طور کھ تند تند کار ممحبوبھ
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 و شروع نجای ای مدت کم کھ اومدنی ای توی ولگمی مناروی جون کھ االی نی بخشیم_ 
 ی سر و سرھی ستھی کردن و چو انداختن با مھندس شاعھی موردت شا بھ کار دریکرد
 ...دهی بھت توجھ نشون میلی خنکھینھ ا.یدار

 : پرسدی کند و می کشد و با نگاه براق بھ محبوبھ نگاه می دست از کار مالین
 !؟یچ_ 

 :دی گوی ممحبوبھ
 ...بذار...آروم دختر_ 
 : پرسدی گذارد او حرف بزند و با خشم می نمالی ناما
  رو درست کرده؟عھی شانی ای؟کیک_ 

اما او فقط . کندی خودش حس می و نگاھھا را رودی گوی بلند می با صدابای را تقرنیا
 :  کندیبھ محبوبھ نگاه م

تو آروم ...تو رو خدا...یول... بودهی دونم کیمن م...راستش من... را_ 
 .میزنی با ھم حرف میی تنھابھ وقتش...بذار...باش

 تنھا شدند حرف بزند و فقط ی خواھد وقتی و چرا مدهی فھمد چرا محبوبھ ترسی نمالین
 در مورد او و فرزان حرف ی درست کرده و چھ کسعھی شای خواھد بداند چھ کسیم
 : پرسدی بار بلند تر منی ربط زده و ایب

 ؟یک_ 
 :دی گوی آھستھ ممحبوبھ

 ...کار مھندس ارژنگھ...کار_ 
 کند ی نگاھش مرانی زند و حی خشکش مالی و ننیی اندازد پای و سرش را مدی گویم

 :دی گویو م
 !محبوبھ؟_ 

 :دی گوی کشد سمت خودش و آھستھ می او را ممحبوبھ
بھش . زدی در مورد تو با برادرش حرف مدمیخودم شن.ارمیبھ خدا از خودم در نم_ 
 خودشون بفھمن ارمی زنھ و فرزان در بنی از روزگار ای دمارھی گفت یم. گفتیم
 .دهی مردک واسھ تو و مھندس نقشھ کشنی االین. حرفانی کجاست و از انجای و اھیک
 مرد از جان نی پرسد ای فھمد چرا و از خودش مینم.  کشد ی و نفس نمشنودی مالین

   پرسدی دلش می توی و ھدهی او کشی برایچھ نقشھ ا.  خواھد یاو چھ م
  چھ ؟یبرا

 کارش نی الیاز خود ارژنگ و دل. کھ برود و از خودش بپرسدزندی بھ سرش مکھوی و
 خواھد یچرا م. طور شده دشمن جان اونی مدت کوتاه انی ای چرا تونکھیرا بفھمد و ا

 سمت ساختمان رودی و مرونی بزندی و تند از ساختمان کارخانھ مزی کند و تتشیاذ
 پشت سرش یخانم منش.  دفتر ارژنگ است یلو جندیبی مدی آی بھ خودش م و تایادار

 دی آی کند و می کند و در را بھ شدت باز می گوش نمزندی مشیھر چھ صدا
 زنندی اند و حرف مستادهیھمان خواستگار سابقش ا...شویارژنگ و ھمان مرد ر.داخل
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 ی و صدارودیزن جوان جلو م.  کنند ی زده نگاھش مرتی حنندی بی را کھ مالیو ن
 :شنودی از پشت سرش ما ریمنش
 کردم نتونستم جلوشو ی خانوم بدون اجازه اومدن ھر کارنیا. جناب مھندس دیببخش_ 
 .رمیبگ

 :دی گوی با پوزخند مارژنگ
 .تو برو. ندارهیاشکال.باشھ_ 
 :دی گوی با ھمان پوزخندش مدی آی بستھ شدن در کھ می صداو
 

 کھ ستھی کجا؟دفتر مھندس شانجای کجا ان؟شمایراه گم کرد.یھ سالم خانوم داوودبھ ب_ 
 .ی اومدیفکر کنم اشتباھ.ستی ور ننیا
 اعتنا بھ وجود او با ی کند اما بی را حس مشوی نگاه جوان رینی و سنگرودی جلو مالین

 :دی گوی کند می را معلوم متشی کھ عصبانیلحن
 .درست اومدم.ومدمیاشتباه ن...نھ_ 

 : پرسدی مارژنگ
 ؟ی خوای میزیھ؟چیچ_ 

 :دی گوی مالین
 . خوام از شما بپرسمی می االن و خصوصنی سوال کھ ھمھی. سوال دارمھی.آره_ 

 :دی گوی کند و می نگاه مشوی بھ مرد رارژنگ
 .ستی نبھیغر. برادرمھنیا.ستی ننجای ابھیغر.حرفتو بزن_ 

 :دی گوی می معطلی بالین
 . پرسمیم.باشھ_ 
 : پرسدی و مدی آی جلوتر مو

 ھ؟ی کارا چنیمنظورت از ا_ 
 : اندازدی ابرو باال مارژنگ

 کدوم کارا؟_ 
 :دی گوی می بر افروختھ و عصبانالین

 ...ی انداختعھی شاستھی کھ در مورد من و مھندس شانیھم_ 
 :دی گوی دھد و می سر می کوتاھی و خنده شنودی مارژنگ

 . دارهقتیحق. منزیعز.ستی نعھی کھ شانی؟ای اومدنیپس واسھ ا.آھان_ 
 : زندی و داد مردیگی و گر مشنودی مالین

 ف؟ی حرفا و اراجنی از گفتن ای کشیتو خجالت نم_ 
 : دھدی جواب مارژنگ

 یبرادرمم کھ اون روز شاھد بود تو از دفتر فرزان اومد.  ستی نفی اراجنیا_ 
 .نی بھ ھم عالقھ داشتھ باشدیشا. دارهیدر ضمن چھ اشکال.رونیب
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 ی حرفھا را نمنی تاب گری و او دالی نی جلودهی کھ رسدی گوی را منی ای وقتارژنگ
 :دی گوی مھندس آھستھ و زمزمھ کنان میآورد و وقت

 نداشت و ی اشکالگھیبعدشم د. شدی نمینجوری اینداختی ھم بھ من می نگاھمی نھیاگھ _ 
 ... تو و فرزانی رابطھ یمنم چشمامو رو

 صورت مھندس کھ تعادلش ی توزندی دھد و چنان می امانش نمالی نرسدی کھ منجای ابھ
 . زی بھ مردیگی و دستش را مرودی دھد و عقب عقب میرا از دست م

 افتد و با تمام ی بھ صورت ارژنگ دستش بھ گز و گز مزندی ضربھ کھ منی با االین
 :شی چشمھای توزندی کھ دارد زل میمخش
 باھاش رفتار ی ھر طور خواستی تونی و می آوردری گفوی زن ضعھی یفکر کرد_ 
 .ستمیمن از اون دستھ ن.ی کور خوندی؟ولیکن
 .کنھی سر خم نمی مرد ھرزه اچی ھی جلوالیو ن.الی نگنی من مبھ
 کھ ی و با بغضرونی بزندی و مدی گوی نمیزی چگری آورد دی را کھ بھ زبان منھایا

 :  گذردی اعتنا می شده بشیدای جنگد و از کنار فرزان کھ تازه پیدارد م
 !یخانوم داوود!یخانوم داوود_ 
 ی خواھد بھ بھانھ ینم. خواھد بماندی نمگری بار دنی دود ای منیی و از پلھ ھا پاشنودیم

 یی مردھانیھرز چن دھد کنج خانھ بماند و نگاه ی محی بر باد برود و ترجشیکار آبرو
 .ندی خودش نببیرا رو
 )٢(بخش

 از الی نیصبح با بوسھ . کشدی کند و آه می نگاه مشی کھ گذاشتھ جلویدی کاغذ سفبھ
او . بود و متوجھ نشده بود دهی شدن او ندداری شده بود اما ھمسرش بداریخواب ب
 از ینی بود و ھر چند افتادن سدهی را بستھ نگھ داشتھ بود ھر چند دلش لرزشیچشمھا

 و عذر یمانی اظھار پشدی آمدنش و شارونیب ی شده بود برایدست مادرش بھانھ ا
 ھم دلسرد شده بود و حاال کھ ری رفتھ بود امعی سرالی نیاما وقت. شیالی از نیخواھ

 گردد چھ عکس ی بر مالی نی داند وقتی نمشی کاغذ جلویدینشستھ و زل زده بھ سف
 ی گذارد روی را مگرشی کاغذ و دست دی کشد رویخط م. نشان بدھددیبا یالعمل

 نخورده و گرسنھ یزی چالی ندی فھمی برود او ھم وقفتادشی شیمعده اش کھ گرسنگ
. دی مادرش را ھم بھ جان خری و ناراحتتیرفتھ لب بھ صبحانھ اش نزد و عصبان

 کند و آه ی را پر رنگ و پر رنگتر ماهی سی چانھ اش و خطھاری گذارد زیدستش را م
 پرد و سرش را کھ ی در از جا مدیشدن شد  باز و بستھیاما ناگھان با صدا. کشد یم

 افتد و دلش ی بھ جانش می ترسکی لرزد و ی دلش مندیبی را کھ مالی آورد و نیباال م
 ی م از اتاق ورونی برودی بردارد ماطی آنکھ چشم از حیب.  اندازد یرا بھ شور م

 آورد و ی کھ چادرش را در مشودی مرهی و حرکاتش خالی درگاه اتاق و بھ نی توستدیا
 ی جا مری گردد امی گوشھ و بعد مقنعھ اش را و سمت او کھ بر مکی کند یپرت م
از . است و نھ آرامش دارد ی نھ نگاھش مخملالین. کند یبھت زده نگاھش م. خورد 
 : بردی ماتش مشتری بشی صدادنی با شنریام.  بارد ی آتش مشیچشمھا
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  داره؟دنی آدم بدبخت د؟مگھی کنی مگای نی چھ؟بھیچ_ 
 دود سمت آشپزخانھ ی دھانش و می جلوردیگی دستش را مشیالی کھ نندیبی و مشنودیم

 معطل دی آی کھ مشھی شکستن شی ماند کھ چھ شده و صدایو ھمان طور بھت زده م
 : دود سمت آشپزخانھی کند و مینم
 !الین_ 

.  کند ی را جمع موانی لی شکستھ ی گردد کھ او را نگاه کند و تکھ ھای اما بر نمالین
بھ خرده . زندی و مقابلش زانو مرودی آن صحنھ و جلو مدنی از دردیگی آتش مریدل ام

 را از دست او شھی شی کند و تکھ ھای اعتنا نمشی زانوی تورودی کھ فرو میزیر
 ماند ی مات مریام.  زدیخی بھ او نگاه کند بر منکھی اونما بد اشودی بلند مالین. ردیگیم

 دستش مانده اند ی ھا را کھ توشھیش.  کند ی طور منی االیکھ چھ خبر است و چرا ن
 : زندی مشی و صداشودی دارد و بلند میھمان طور نگھ م

 .سایوا_ 
 : پرسدی مری و امستدی ای مالین

 ؟ی زود اومدنقدریچرا ا_ 
 : دھدی آزارش مالی پر از غم نیصدا

  سر کار نرم؟گھی دی خواستیمگھ نم_ 
 : پرسدی متعجب مریام
 !خب؟_ 

 : دھدی چرخد سمت او و جواب می مالین
 .رمی نمگھید. کارو بکنمنی خوام ھمیم_ 
 الی فھمد چرا نی چھ و نمیعنی پرسد ی دلش می دوزد بھ او و توی متعجب چشم مریام

 است و ی عصباننقدری شده و انطوری فھمد چرا رفتارش اینظرش عوض شده و نم
 سطل ی کند توی ھا را پرت مشھی و شندیبی او را نمدی آیناراحت و بھ خودش کھ م

 ی کند و می را عوض مشی کھ لباسھاندیبی اتاق خوابشان و او را می تورودیآشغال و م
 :پرسد

 چرا؟_ 
 : پرسدی جواب می ماند و بھ جای مالین

 ا؟ چریچ_ 
 : پرسدی مریام
 ! ؟ی خوای حاال چرا نمی بری ھمھ اصرار داشتنی کھ ا؟تویری اونجا نمگھیچرا د_ 

 : دھدی جواب مالین
 . کنمی اصرار نمگھیحاال د_ 
 خواھد ی ندارد و نمالی را از نی رفتارنی چندنیطاقت د. آوردی طاقت نمگری دریام
 : سمتشرودی ھمھ با او سرد باشد و منیا

 !الین_ 
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 :شنودی بغض آلود او را می و صدادی گویم
 ھ؟یچ_ 
 : چرخاند سمت خودشی و او را مردیگی را مشی و شانھ ھارسدی بھ او مریام
 ؟ی شدینجوریچرا ا...تو چرا_ 

 : شنودی ھق ھقش را مری گرداند و امی اما باز از او رو بر مالین
 ... بذار. تو رو خدا بذار چند روز تو خودم باشمریام_ 
 : شودی و دلش آشوب مشنودی او را می صداریام
 خواستم یم. شدم مونی خواستم بھت بگم پشیمن امروز م..؟منی چیآخھ برا...آخھ_ 

 کار ی تو دارنمی تونستم ببیدست خودم نبود نم...من..من...الی کنم نیازت عذرخواھ
 ... وی کنیم
 :دی گوی لرزند و می مفشی نحی کند و شانھ ھای ھق ھق مالین

کاش من .کاش بھ حرفت گوش کرده بودم.من اشتباه کردم.ری امیتو اشتباه نکرد_ 
 . کردمیاحمق اون ھمھ اصرار نم

 :دی گوی گردد و با خواھش و التماس بھ او می بر مالین.  کند ی او را نگاه مجی گریام
 ... مدت تنھا باشمھیبذار .حاال تو رو خدا برو بذار تنھا باشم..حاال_ 
 فھمد چھ ینم.  کند رونشی کند بی کند کھ تقال می و بھ او نگاه مزندی م خشکشریام

 . بستھ شدهشی و در بھ روستادهی اتاق ارونی کھ بدی آی بھ خودش میشده و وقت
  چھل و ھفتمفصل
 )١(بخش

 و میمھربان بود و صبور و پر حوصلھ و مال. خوشبخت بودمریبا ام. بودمخوشبخت
 مشتاقش را ھم دوست داشتم کھ پر بود شھینگاه ھم.  را دوست داشتم نھای ایمن ھمھ 
 و زدی می را دوست داشتم و ھر وقت حرفشیھای و شوخشیحرفھا. و محبت نیاز تحس

 ھمھ شوخ نی کردم ای را نمکرش وقت فچیآخرھ. کردم ی کرد تعجب می میشوخ
 .باشد

حضورش .  کردم ی نمییتنھا با حضور او احساس گری آورده بود و درونمی بیی تنھااز
 با حضورش یحت.  ترمانھی را گرمتر کرده بود و دوستانھ تر و صممانیجمع خانوادگ

 دل ھمھ جا باز کرده ی توریام. شدی ھم لبخند از لبش دور نمدی خندیپدر کھ کمتر م
 و عماد جانش بستھ شده شتری از عماد ھم بیحت دیمادر او را دوست داشت و شا.بود

 ری بھ من کھ امشودی مشی گفت حسودی و شھال دوستش داشت و مریبود بھ جان ام
 بھ ری را کھ امی مرا و احترامیحسرت زندگ. خوردی و حسرت ممیشده بود مرد زندگ

.  را دوست داشتری ھمھ امنی کرد و با ای را کھ بھ من می گذاشت و محبتیمن م
 گذاشت و ی بھ من توجھ و محبتش را نشان بدھد بھ او احترام مکھنینامزدم ھم قبل از ا

 گذاشت شھال غصھ بخورد و او ی و نمزدی صدا میخواھرم را آبج.  کرد یمحبت م
 حسام غصھ یتھای گذاشت بھ خاطر اذینم.  خنداند ی ما می از باقشتریرا ب

 دور ھم یادگ بار خانوکی ی ھفتھ او  خوب بود و جمعمان شاد بودزیھمھ چ.بخورد
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 ری شده بود کھ خجالتم از امنیھم.  می بردی و از بودن کنار ھم لذت ممیشدیجمع م
 نی گذشت ای مشتری کردم و ھر چھ بی می با او احساس راحتشتریکمتر شده بود و ب

 ری و با وجود امشدیھر دو خانواده رفت و آمدشان با ھم قطع نم.شدی مشتری بتیمیصم
 سر بھ سر من ای کردند ی گذاشتند و با ھم کل کل می سر بھ سر ھم میو عماد کھ ھ

 دل ھمھ ی توریام. آوردند جمعمان شادتر شده بود ی گذاشتند و دادم را در میم
 بود کھ بر نیھم.  اعتمادشان را ھم جلب کرده بود یخودش را جا کرده بود و حت

کنارھم بودن منع  بودن در تنھا  ازری وقت من و امچیعکس شھال و حسام ھ
 گذاشت و از حد خودش فراتر ی دانست و بھ اعتمادشان احترام می ھم مریام.میشدینم
 پنج شنبھ و جمعھ چشم ی صبحھای حتیگاھ.  شدی نمتمی وقت باعث اذچی و و ھرفتینم

 بردم ی می و چھ لذتمی قدم بزنرونی منتظر است مرا ببرد بدمی دی کردم میکھ باز م
 در کنار دادی بھ من دست می کنار او و چھ حس غروری صبحگاھی قدم زدنھانیا از
 .او
 ! خانومالین!الین_ 
 و من با ھمان زدی ممیھر صبح پنج شنبھ ھا و جمعھ ھا صدا.زدی ممی بود کھ صداریام

 ری امزدی کھ آماده شوم و غر غر مادر را نشنوم کھ غر مدمیپری اولش از جا میصدا
 . باشمعیررا معطل نکنم و س

 و ھر صبح پنج رونی بمی کھ با ھم بروشدمی و من با دل و جان آماده مزدی ممی صداریام
 .ی بھانھ و دلخوشکی من یشنبھ و جمعھ شده بود برا

 . پاشوزمیعز! جانالین_ 
 و امروز کھ صبح نمیبی فکر کردم خواب میداری خواب و بی و تودمی را شنشیصدا

غلت زدم و پتو را .  عماد باشد دی و چھار شنبھ است و فکر کردم شاستیپنج شنبھ ن
 : خودم و گفتمی رودمیکش
 .بذار بخوابم!ھوم_ 
 :دمیشنی خنده اش را می و صداداشتی او دست بر نماما
 . خبر خوب واست دارمھی گھیپا شو د!ییالین_ 
چھار صبح رفتھ  دی دفعھ فکر کردم عماد کھ باکی با خودم یداری ھمان خواب و بیتو

 شی تواند باشد و چقدر صدای می چھ کسنی پس ادمیباشد آژانس و از خودم پرس
 :  زدمیآشناست کھ باز صدا

 ! جانالین_ 
 کنار ی سرم نشستھ پتو را تندی فکر کھ باالنی خواب را از سرم پراند و از اشیصدا

 و خواب آلود دمی کشازهینا خود آگاه خم.  دمی را مالمی و چشمھامیزدم و نشستم سر جا
.  و صورتش گل انداختھ بود زدیچشم دوختم بھ او کھ نشستھ بود کنارم و لبخند م

 ازهی انداخت بھ من و من باز خمی می نگاھمی نیاھ و گنییسرش را انداختھ بود پا
 دنی و ناگھان با دنیی نادانستھ سرم را انداختم پایداری و با ھمان حالت خواب و بدمیکش

 و می گلوری تا زدمی کشی دستکی و پتو را دمی کھ داشتم از جا پریتی وضعیخودم تو
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 ی بود با گلھای حلقھ نی تاپ آستکی کھ تنم بود یزیچ. امنھی سینفسم حبس شد تو
دور .  بودم دهی پوشنطوری باز بود و بھ خاطر گرما بود کھ امھی اش نقھی کھ یصورت

بدش .  است دنی چھ طرز خوابنی کھ ازدی باز سرم غر مدیدیاز چشم مادرم کھ اگر م
عادت داشتم با . کھ بھ آن عادت داشتم دنی موقع خوابدنی طرز لباس پوشنی آمد از ایم
 صحنھ را نی بخوابم و باز خوب بود کھ در بستھ بود و مادر انی آستی بازک تاپ نکی

شتند کھ اجازه  اعتماد داری بشود و باز خوب بود کھ بھ امی بود کھ از دستم عصباندهیند
 . کنددارمی سرم و بی باالدیایداده بودند صبح ب

 : لبخند گفتبا
 . خانومریسالم صبح شما بھ خ_ 

 :گفتم
 ...سالم...س_
 :دمی پرسو

 ؟ی کنی مکاری چنجایتو ا...تو_ 
تا آن روز مرا . دستمی گرفت و پتو را محکم گرفتم تومی داغ شد و صدامی گونھ ھاو
 دانستم بھ من از ی و نمندی وضع مرا ببنی با ادمی کشی بود و خجالت مدهی ندینطوریا
او ھم کھ انگار حالش . کنم ی وضع عادت منی محرم است و بعدھا بھ اشترھای بنیا

 : گرفتھ بود گفتگ رنشیبھتر از من نبود و گونھ ھا
 . بھت بدمی خبرھیخب اومدم ..خب_ 

 :نیی کنار بزنم و سرم را انداختھ بودم پا خستھ شده بود اما حاضر نبودم پتو رادستم
 !؟یچھ خبر...چ_
 :دی نگاھش کردم کھ چانھ اش را خاراند و پرسی چشمری زو

 بگم؟_ 
 :گفتم
 .آھا_ 

 : کرد از ھم گفتی را باز مشی لبخند کھ لبھاکی سرش را آورد باال و با آرام
 .یکنکور قبول شد_ 
 :دمی اما ناباورانھ پرسدمیشن
 !؟یچ_ 

 : را تکرار کردحرفش
 .ی شھر خودمون قبول شدنی ھمیتو_ 

 : را گفت و من ناگھان پتو را کنار زدمنیا
 !؟یگیراست م_ 

 حرکتش باز متوجھ خودم نیاز ا. نیی را بست و سرش را انداخت پاشی و چشمھادیخند
 :دمی باال و پرسدمی گفتم و باز پتو را کشعی کوتاه و سرعی ھکیشدم و 

  خب؟رونی بامیمن لباس بپوشم م...رون؟منی بی برشھیم...شھیم!ریام_ 
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 : بود گفتنیی طور کھ سرش پاھمان
 ؟ی کشی ھنوزم از من خجالت میعنی_ 

 : را جمع کردم و گفتمخودم
 ... لبونی ت شده عافھی؟قی کشی تو خودت خجالت نمستین_ 

 : رفتشی صدا و دلم براینرم و ب. دیخند
 ! بودمدهی ندینجوریتو رو ا...آخھ من کھ تا حاال...خب_ 
 :  ھمی از حرفش رفت تومی اشاره کرد بھ من کھ اخمھاو

  خب؟رونیحاال برو ب.باشھ_ 
 : کردنیی او در جوابم سرش را باال و پااما
 .رمینچ نم_ 

 نگاھم طانی ملتھب نگاھش کردم کھ سرش را آورده بود باال و شی و با نگاھمتعجب
 داشت طنتی نبود و ھرز نبود و فقط شدهی کھ درینگاھ. نگاهنی از ادیدلم لرز. کرد یم

 :دمی پرسیفی ضعیو با صدا
 ؟یرینم_ 

 : و جواب داددیخند
 .ی نکردمیتا راض...نھ_ 
 حد گشاد شد و او نی اشاره تا آخرنی من از ای بھ گونھ اش اشاره کرد و چشمھاو

 :مظلومانھ گفت
 . ترسمینکن م گامی نید اونجور_ 

اما خنده ام را خوردم و دلم خواست ھمان لحظھ او .  بار از حرفش خنده ام گرفت نیا
 :دمی پرسدی در من و با تردلی منی بود ابی خواست و عجیھمان طور کھ م. را ببوسم

 گھ؟ی درونی بیری کارو بکنم منیاگھ ا_ 
 کرد و یبھ پتو نگاه کردم کھ تنم را از نگاه او پنھان م. آرام تکان دادیلی را خسرش

 :نگاه کردم بھ او کھ منتظرم بود دستم از وزن پتو خستھ شده بود
 .باشھ_ 

 و انگار خودش ندی آن وضع نبی باشھ و ندانستم چطور بروم سمتش کھ مرا توگفتم
محو .  بھ مندی جلو تا رسدیخودش را کش. جلودیحرفم را خواند کھ خودش را کش

 اری اختی آغوشش را کھ احساس کردم بی را فراموش کردم و گرماتمینگاھش وضع
 ی شد برای شروعنی و ھمدمیوس را حلقھ کردم دور گردنش و گونھ اش را بمیدستھا

 تند یپتو کنار رفتھ بود و من در آغوشش بودم و صدا. پر حرارت اویبوسھ ھا
.  کردم ی حس ممی پوست بازوی را روشی دستھایو داغ دمیشنیضربان قلبش را م

 : کھ اعتراض کنان گفتمرفتیتاب و تحملم داشت از کف م
 . نبودنیقرارمون ا!ریام_ 

 : دادی را با حاضر جوابجوابم
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 خودمو کھ ی تعداد بوسھ ھای بوسھ مھمونم کن ولھی دلم من گفتم تو زیخب عز_ 
 .نگفتم

 : گفتمی خفھ ای صدابا
 ... برسھیتو رو خدا اگھ االن کس.گھیبسھ د_ 

 :گفت
 آشپزخونھ داره ظرف یفقط شھالست کھ تو.رونیمادرت رفتھ ب.ستی نیکس_ 

 .شورهیم
 : و گفتمرونی آغوشش آمدم باز
 . بسھیول.باشھ_ 
 گشتم کھ خودم را بپوشانم کھ ی میزی داغ شده بود و دنبال چشی از حرارت دستھاتنم

 ی بود بھ چوب لباسزانیرفت و چادر نمازم را کھ آوبلند شد و نگاھش کردم کھ 
 لبم و چادر را یاز کارش لبخند نشست رو. برداشت و آمد و آن را گرفت سمتمیوارید

 :دمیگرفتم و سرم کردم و بلند شدم و پرس
 رون؟ی بیریم_ 

 : چشم از من بردارد گفتنکھی ابدون
 بد ی کھ با تونھی خورم بھتر از ای میی دو تا چازمی خواھر زن عزشی پرمیم.آره_ 

 . باشمنجایاخالق بد عنق ا
 نشاندم و مشتم را ی مصنوعی اخمیشانی پی است روی دانستم شوخی حرفش کھ ماز

 :تکان دادم طرفش
  بد اخالق بد عنق؟یگی بھ من میدار_ 

 : اش گرفت و گفتخنده
 .باشھ باشھ چشم رفتم_ 

 نی و ھمرونی کھ بروم بدمیلباس پوش.  دمی گز و با رفتنش خنده ام گرفت و لبم رارفت
 : شھال از آشپزخانھ بلند شدی آمدم صدارونیکھ ب
صبح بھ صبح .ی کھ گرفتی زننیخدا رحم کنھ بھت با ا. خانومتنمیا. خانریبفرما ام_ 
 .رونی بی با شکم گشنھ بردیبا

   ودمی را شنری امی خنده یصدا
 اتاق کوچک ی بھ روی حرف شھال اخم کردم و رفتم سمت آشپزخانھ کھ درست رواز
 آشپزخانھ با ھمان اخم سالم کردم کھ شھال ی را گذاشتم تومی کھ پانی بود و ھمیتھ

 :جوابم را داد
 .نی بعد از ایکدبانو. سالم خانوم خونھکیعل_ 

 :دمی توجھ بھ حرف او دور و برم را نگاه کردم و پرسیب
  کو؟ریام_ 

 :گفت
 . خلوتھاطی حیتو_ 
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 :دی پرسو
 ؟ی خوریصبونھ م_ 

 :گفتم
 . اوھوم_ 
 : را صدا زدمری امو

 . صبونھایب!ریام_ 
 : ھمانجا کھ بود جوابم را داداز
  من خوردم خانوم_ 

 : ستادمی خلوت و در چارچوب درش ااطی تکھ نان برداشتم و رفتم سمت حکی
 ؟ی کنی نگاه می رو داریچ_ 

 :گفت
 . تو رویاینقاش_ 
 ای است ی ساختگدمی کھ نفھمی بھ دست برگشت و آمد سمت من و با اخمی چاوانی لو

 :نھ گفت
مگھ .ی فکر کنگھی دزیانگار کھ حواست نباشھ و بھ چ. خوب نبودهادی زشرفتتیپ_ 

  کار کن؟شتریبھت نگفتم ب
 : گفتممظلومانھ

 . مدت سرگرم بودم وقت نداشتمنی ایخب تو_ 
 : آشپزخانھ و گفتی تودی را گرفت و کشدستم

 ؟ی فھمی بشھ مشرفتتی ازدواج مانع پدینبا_ 
 :گفتم
 ... آخھیول_ 
 و تمام وقتم با ی کنم و خانھ داری چطور شوھرداررمیگی مادی دارم می خواستم بگویم

 : کنم اما مھلت ندادی است کھ وقت نمنی گذرد و ھمیاو م
 و روز بھ روز ی کنشرفتی پشتری خوام کنار من بیم. بشمشرفتتی خوام مانع پینم_ 

 باشھ؟.یبھتر بش
 : شده بودند و سرم را تکان دادم و گفتمی شدم کھ جدرهی خشی چشمھابھ
 .باشھ_ 

 :گفت
 . ی خوام باھام رقابت کنیم.ی از منم بھتر بشی خوام تو نقاشیم_ 

 :دیپرس.  کردم نگاھش
 باشھ؟_

 :گفتم
 . باشھ_ 

 : و گفتتیلبخند رضا... شیھا لبی نشست رولبخند
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 ... دختر خوبیحاال شد_ 
 و یتونی آن دو تا چشم سبز زی شدم تورهی محو چشمھا و نگاه مھربانش شدم و خباز

او ھم با لبخند گرمش جوابم را داد اما .  لبخند زدم شیسرم را کج گرفتم و بھ رو
 : شھال ما را بھ خود آوردیصدا

 .  ھم بودگھی نامرد دی مردای شما تو تن بعضی موھی خان کاش ریام_ 
 ی دانست کی خودمان و خدا می شده بود و آمده بود خانھ شی با حسام دعواھای تازگباز

 .یانی پادرمی براشدی مشانیدای و زنش دوباره پیحاج
 منظورش از مرد می دانستی مری منظور نزده بود و ھم من و ھم امی حرفش را بو

 .  نامرد شوھرش حسام است
 :دی پرسری و از امدی کشیآھ
 ؟ی خوری مگھی دیی چاھی_ 
 : گفتریام
 . بودی کافی کھ بھم دادی بزرگوانی لنیھم.ینھ دست شما درد نکنھ آبج_ 
 : رو کرد بھ من و گفتو

 .الی نیراست_ 
 تکھ نان برداشتم کید و  گذاشتھ بومی صبحانھ ام کھ شھال براینی بودم سر وقت سرفتھ

 :و گفتم
 ھا؟_ 

 :گفت
 . کوهمیفردا با عماد قرار گذاشتم بر_ 

 خواست من ھم یدلم م. کوهرفتی مری شد کھ با اممی و من بھ عماد حسودگفت
 دھانم بود بھ ی را کھ توی آقاجانم اجازه ندھد و لقمھ ادمی ترسیھمراھشان باشم اما م

 را ی ناراحت کننده نزند بھ سرم تکھ نان بعدی فکرھانکھی ایزحمت قورت دادم و برا
 :گفتم  دھانم وی برداشتم و گذاشتم توعیسر
 . بھ حالتون؟خوشیجد_ 

 :گفت
 .یایتو ھم با ما م_ 

 : دھانم و گفتمی نان ماند توتکھ
 !من؟_ 

 :گفت
 .میآره از آقا جونت اجازه گرفتم با ھم بر_ 
 : رو کرد بھ شھال و گفتو

 .یایکاش شما ھم ب شھال یآبج_ 
 : زد و گفی اما لبخند تلخشھال

 .من کھ اجازه ندارم_ 
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 : دلم گفتمی من توو
 زن نکھی اگھی م از اون غولتشن اجازه نداره و از حاج غفور کھ مچارهیآره خواھر ب_ 

 .ھیحیبدون شوھرش بره کوه کار قب
 : و رو بھ شھال گفتمستادمی اری ھم و آمدم کنار امی رفت تومی از فکرم اخمھاو

 ... بد اخالقیابونی خواد اونم از اون غول بیاجازه نم_ 
 : اما نگذاشت حرفم را تمام کنمری امی و لحن آمرانھ صدا

 !الین_ 
 حرف نزنم و احترام بزرگتر از خودم را نگھ دارم و ی بود پشت سر کسنی امنظورش

سرم را انداختم .واقعا بد باشد اگر ی حتمی بد بگوی در مورد کسنکھی آمد از ایبدش م
 : و گفتمنییپا

 .دیببخش_ 
 ی را آب مشی چاوانی کھ داشت لری رو کردم بھ امرونی کھ شھال رفت بنی ھمیول

 :دیکش
 . ھم حق دارمیلیتازه خ. آخھ من کھ بد نگفتم یول_ 

 : و آمد سمتمگری دی شستھ وانی چند تا لنی را بر عکس گذاشت بوانیل
 .خواھرتھ و ازت بزرگتره و احترامش واجبھ اون شوھر یول_ 
 : اخم گفتمبا

 !ذاره؟ی بھ ما احترام میلی اون خنکھینھ ا_ 
 : گفتی جدیلی خریام
 و اونو نی کردن و بد ابتی مثل غیی زنم وقتشو با کاراادیبھ ھر حال من خوشم نم_ 

 .گفتن ھدر بده
 : حال گفتمنی کلمھ و با انی ادنی زنم و باز من خوشم آمد از شنگفت

 دی آسمون تپدیبھ من کھ رس.ی صداش نزدیابونی خودت دو سھ بار غول بنکھینھ ا_ 
 . کارا بد شدنی کھ نوبت من شد انی؟آره ھم

 :  کردی را گرفتھ بود پشتش و مرا نگاه مشیدستھا
 . کردمیمنم کار اشتباھ_ 
 عادت گرونیاز د خوام بھ بد گفتن ینم. از خودم انتظار دارمشتری ضمن من از تو بدر
 خوب نطوریو دوست دارم ھم. دلت پاک و مھربونھیلیخ. ی خوبیلیچون تو خ.یکن

 .یبمون
 . راحت اعتراف کرده بود بھ اشتباھشنقدری انکھی و از اشی خوشم آمد از حرفھاباز

 :دی چشم بردارد از چشمانم پرسنکھی ابدون
  پشت سر من حرف بزنھ؟ی کسادی تو خودت خوشت منمیاصال بگو بب_ 
 : گفتمیتند
 . در مورد تو بد بگھی کنھ ھر کی خود میب_ 

 : لبشی نشست رولبخند
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 یمطمئن باش شھال ھم حت. پشت سر شوھرت بد بگھی کسادی خودتم خوشت نمیدید_ 
 . پشت سرش حرف بزنھی و دوست نداره کسنطورهی بازم ھمادیاگھ از حسام بدش ب

 : آنکھ چشم بردارم از صورتش زمزمھ کردمی و بشی خوشم آمد از حرفھاباز
 .ی خوبیلیتو خ.ی تو فرق داریول_ 

 : و او ناگھان خنده اش گرفتگفتم
 . زبونتنیامان از دست تو دختر با ا_ 

 : ختمی ری خودم چای زدم و برالبخند
 .گھی گفتم دقتویخب حق_ 
 : تعارفش کردمی بزند چایگری مھلتش بدھم حرف دنکھی بدون او

 ؟ی خورینم_ 
 : شدطانی و نگاھش شدی استکان را از دستم قاپی معطلیب

 .از دست خانومم بلھ_ 
 : گفتمی ساختگیاما با اعتراض.  کارش خوشم آمد و از حرفش ھماز
 .ی خودمو ببرینگفتم کھ چا_ 

 : را کج کردسرش
 . داره خانومومدیتعارف اومد ن_ 

 : و گفتمدمیخند
 . بد جنس فرصت طلبیا_ 
 : پختھ بود لقمھ گرفتمی کھ مادرم تازگیجی ھوی از مرباشیرا بو

 .ری ھم از دست خانومت بگنویپس ا_ 
 : و گفتدیخند
 .یزی چھی شد نیا.آھان_ 
 بود کھ نظاره گرمان ی جفت چشمکی حرف او خنده ام گرفت اما نھ من حواسم بھ از

 و می خوردی را م دست پخت مادریمربا. کرد و نھ اویبود و با حسرت بھ ما نگاه م
 و حواسمان نبود بھ می بردی و از کنار ھم بودنمان لذت ممیدی خندی و ممیزدیحرف م
 غصھ اش ی طورنی ما دو نفر امی دانستینم  وگری نفر دکی ی حسرت زده ینگاھھا

 :می کنی مشتریرا ب
 درستھ؟.گھی دیخودت پختھ بود. بودی خوشمزه ایمربا.دستت درد نکنھ! جانالین_ 
 : گذاردی گرفتھ و دارد سر بھ سرم مشی باز شوخری دانستم امیم

  خودم واست مربا بپزم؟ی خوایھ؟میچ.نھ مامان پختھ_ 
 :دیپرس

 ؟یمگھ بلد_ 
 :دمی خنده ام را گرفتم و پرسی باال انداختم و جلوابرو

 !ھ؟یمنظورت چ_ 
 : گفتمو
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 .خب معلومھ کھ بلدم_ 
 : گفتطنتی شبا

 .ی خوب بلددنوی کردم تو فقط خوردن و خوابیمن فکر م!چھ جالب_ 
 : گشاد شد و گفتممی و چشمھادمیشن
 !ریام_ 
 : و از دستم فرار کرددی برداشتم طرفش کھ خندزی خو

 . کردم بابایشوخ.یشی میحاال چرا عصبان_ 
 :گفتم
 ؟ی چیعنی کردن یصبر کن تا بھت بگم شوخ_ 

 : کھ گفتدمی را شنشی و صداستادی کردم اما او ناگھان ادنبالش
 ؟یینجای شھال شما ایآبج_ 
 و دمی و خواھرم را ددمی از پشت او سرک کشری من کھ از پشت خورده بودم بھ امو

 :دمیصورتم داغ شد و دستپاچھ پرس
 !؟یسادیچرا اونجا وا!؟یخواھر_ 
اما او سرش را .  نی و دلم گرفت بھ خاطر آن نگاه غمگدمی را دنشی نگاه غمگو

 : و گفتنییانداخت پا
از بس از رفتارتون با ھم خوشم . کردمی بودم شما رو نگاه مسادهیوا. بچھ ھادیببخش_ 

 .دست خودم نبود. تونستم چشم ازتون بردارمیاومده بود کھ نم
 : و از کنار ما رد شد و گفتآمد
 .خدا واسھ ھم نگھتون داره_ 
 : تھش حس کرد گفتشدی را می کھ تلخی با خنده او

 .خدا خوب در و تختھ رو با ھم جور کرده_ 
 دمی شھال رفت سراغ ظرف شستنش دی و وقتری پاک شده بود از لب من و امخنده
 ی را از من برگرداند و رفت توشی رودمی و دری امی چشمھای را کھ نشست تویغم

 : زدمشیتھ صدارفتم سمتش و آھس.واری داد بھ دھیدستش را تک. دنبالش رفتم. ھال 
 !ریام_ 
 :دی آه کشدمی و شنستادمی اشی رفتم جلوو

 . کنمیبھ خاطر رفتارم احساس گناه م.سوزهیدلم واسھ خواھرت م_ 
 : را گرفتم و فشار دادمشی بازومتعجب

 !؟ی احساس گناه کندیچرا با.ی نکردی تو کھ کاریول_ 
 : را کنار زد و گفتشیشانی پی روی دست موھاکی با

 عالقھ رو بھ ھم نی و امیبا ھم خوب.می رو دوست دارگھی و ھمدمیما دو تا خوشبخت_ 
 میدی ھم تو ھم من محبت و توجھمونو بھ ھم نشون می وقتی دقت کردیول.میدینشون م

 ادی شھ؟حتمای چشم خواھرت نگاه شھال چقدر غم گرفتھ و غصھ دار میاونم جلو
 .فتھی خودش میزندگ
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 :دمیرس دوختم بھ او و پچشم
 اد؟ی از دستمون بر میکار.می بکنمی تونی مکاریخب ما چ_ 

 : شانھ ام و گفتی کرد و دستش را گذاشت رونگاھم
 باعث می نکنی اون حواسمون بھ رفتارمون باشھ و کاری بھتره جلوگمیمن م_ 

 .می بششیناراحت
 :گفتم
 م؟ی کھ کمتر بھ ھم توجھ کننھیمنظورت ا_ 

 :گفت
 و بھ غرورش بر می کنی کارو منی امیحاال نھ اونقدر کھ بفھمھ بھ خاطر اون دار_ 

 . خوبھمی کم مراعاتشو بکنھی کھ نی ایول.بخوره
 : نزدم و فقط نگاھش کردم کھ گفتیحرف
 گھی اتفاقا بھ ھمدمی از ھم دور بششھی باعث نمنمیا.میما کھ از عشق ھم مطمئن_ 
 . کنھی مکترمونینزد
ھمان .  گفتی حرفھا را بشنوم اما داشت بھ خاطر خواھر من منیواست ا خی نمدلم

 می گرفت و برایخواھر بزرگتر کھ دوستش داشتم و دوستم داشت و از غصھ اش دلم م
 زن کی شوھر نکھی مگر بد بود؟ایول!  مردکی بودن ی ھمھ احساساتنی بود ابیعج

 ی و براگری نفر دکی یردھا دی برای ھمھ سرشار از احساس باشد و حتنیا
 دور ی داشت؟مگر از مردی و مگر اشکالشدی مگر نمرد؟ویخواھرزنش غصھ اش بگ

 بود کھ آدم نی فقط ای حرفھا و مگر مردنی غصھ خوردنھا و دل سوزاندنھا و انیبود ا
 ی توختنی دردھا را ریعنیاخم کند و عبوس باشد و کم حرف بزند و مگر مرد بودن 

 مرد من شدی نم؟مگری کشفیزدن و حرف زور زدن و ضع و داد ندل و دعوا کرد
 نی ھمی طور بار آمده باشد و وجودش وابستھ نی باشد و ای ھمھ احساساتنیا

 !شد؟یاحساساتش باشد؟مگر نم
 )٢(بخش

با .  برومرونی بالی پنج شنبھ و جمعھ را دوست داشتم و دوست داشتم کھ با نیصبحھا
 زود و پارک ی صبحھاینار او بودن و قدم زدنھا در کنی بردم از ایاو بودم و لذت م

 و خوشحال نھای امیلذت داشت برا. و کنارش قدم زدنالی نی برادنی خریرفتن و بستن
پنج شنبھ و جمعھ را دوست داشتم بھ خاطر در  یصبحھا.بودم از حضورش در کنارم

 کی با شھی کھ آنقدر کم توقع بود کھ ھممی بود برابی و عجدنشیکنار او بودن و د
 خورد و دوست داشتم از ی می را با لذت خاصی و ھمان بستنشدی می راضیبستن

 یم شی نشستم و تماشای خورد می می و تمام مدت کھ بستننمی لذت بردنش را ببنکھیا
 آب شده گری آمدم کھ سھم خودم ھنوز دست نخورده بود و دی بھ خودم میکردم و وقت

 .بود
 و شدندی اگر صد بار تکرار میات را دوست داشتم حت لحظنی ایھمھ ...  داشتمدوست

 کوه و می ھمراه او و عماد رفتی کھ حتیی بھ جادی رفتنھا و قدم زدنھا رسرونی بنیا
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 تابستان یآخرھا.مانی شد آن روز برای کوه رفتنمان پر شد از خاطره و چھ روزنیاول
 سر الی خنک تر شده بود و قرار بود مھرماه نیکم  و ھوادیرسی داشت مزییبود وپا
 میرفت. اشھی روحی رفتن و گردش خوب بود برارونی بنی حاضر شود و اشیکالسھا

 نگاه شاد دنی داشت دی کوه رفتن با ھم و چھ لذتنی داشت ای و چھ لذتمیبا ھم رفت.کوه
 بھ مکرد ی و افتخار متشی بودم از رضای و راضشیشاد بودم از شاد. اویو راض

 و کمکش کند از کوه ردی دستش را بگی داد کسی اجازه نمی حتنکھی بودنش و بھ ایقو
 . دیایباال ب

 می کردی و فکر نمزهی دخترک رنی دارد ای کھ چھ قوتمی مانده بودرانی و عماد حمن
 .. خستھ شودی آمد و انگار قرار نبود ذره ای اما مدیای ما بی راحت ھم پانطوریا

 . دستتو بده بھ منیاگھ خستھ شد! جانالین_ 
 : و نفس زنان گفتدیای اما مصر بود خودش باال بگفتم
 ؟ینیبینم.امیخودم دارم م_ 
 : عماد در جواب او گفتو

 .گھی دستتو بده بھش دیفتی ترسھ بیخب م_ 
 : در جوابش گفتالین

 .شھی نممیچینترس من ھ_ 
 :م نگران چشم دوختم بھ او و رو بھ عماد گفتباز
 

 م؟ی باال نرنجای از اشدیحاال نم_ 
 : کھ جلوتر بود گفتعماد

 الین.میمن گفتم ھمونجا بمون.یدی خودت کھ دیول.میومدی جا جلوتر نمنیقبال از ا_ 
 . اون باال بھ خاطر اونھمی کنھ اگھ ما نریفکر م.خانوم نذاشت

 : در جوابش گفتالین
 ھی نجای اون ور ایمگھ تو خودت نگفت.ستی ننیواسھ خاطر ا. عماد خانرینخ_

 .نمی خوام اونجا رو ببی داره؟خب منم می قشنگی ھست و منظره کی کوچیرودخونھ 
 : آمد باال و گفتمی حواسم رفت بھ او کھ داشت مباز
 ! طرفش داشت آخھ؟نی با ایخب چھ فرق_ 

 : گفتزانی باال و عرقردی خودش را کشالین
 .ای ندارییاصال حس ماجراجو.یزنی تو چقدر غر مری امیوا_ 
 : پنھان کردم و دستم را گرفتم طرفشی حرفش خنده ام گرفت اما آن را با اخماز
 .یفتیحاال تو دستتو بھ من بده کھ ن. خب خانوم ماجراجولھیخ_ 

 : و گفتدی کشیقی عمنفس
 .فتمی من نمرخانینترس ام_ 

 : باالدمی اما من خودم را بھ او رساندم و دستش را محکم گرفتم و کشگفت
 . حرف نزننقدری اایب_ 
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 : کنان گفتاعتراض
 .امی بذار خودم بریام_ 

 :گفتم
 .  من صد بار سکتھ کردمیایتا تو ب_ 
 ی تومی آن سمت کوه و پا گذاشتمیدی رسی کمکش کردم باال برود و عاقبت وقتو

 مرا بترساند و دلم شتری خواست بی انگار مالیاما ن. دمیت کش نفس راحی کمیریسراز
 کنار دی بود کھ رسی نفرنی و اولرفتی گرفت و تند می آرام نمقھی دقکیرا بلرزاند کھ 

 بھ او کھ میدی نفس زنان رسی و ما دو نفر وقتاشترودخانھ و من و عماد را ھم جا گذ
 . نشستھ بود لب آب

 بھ حرکات تند و می و چشم دوختنی زمی رومی نشستزانی و عماد خستھ و عرقرمن
 . .چابک او

 : آنکھ چشم بردارم از او گفتمیب
دو تا کھ از پا ...ما!؟ی رو از کجا آوردی ھمھ انرژنیا...تو ...آخھ دختر..تو!الین_ 

 .میافتاد
 :  لبشی سمتم و لبخند نشت رودیچرخ

 .مینیما ا...گھی دگھید_ 
 : و گفتمنی زمیرو دمی و کوفتھ دراز کشخستھ

 . تونم تکون بخورمی نمگھی کھ دیکیمن _ 
 کھ دمی را شنالی نی را از ھم باز کرد و صداشی و دستھادی عماد ھم مثل من دراز کشو

 :گفت
 ی کار سخت منی عمره دارھیمثال ! آخھ؟نی ھستیشما دو تا چقدر نازک نارنج_ 
 !ن؟یکن

 : گفتعماد
 کھ خستھ می راست باال نرفتواریما کھ مثل شما از د. خانوم محترمدای ببخشیلیخ_ 
 .مینش
 :الی نشست و رو کرد بھ نو

 .نمی بده من باریاون آبو از کولھ ت در ب_ 
 :دی و آمد و آن را داد دستش و از من پرسرونی آب را از کولھ اش آورد بالین

 ست؟یتو تشنھ ت ن_ 
 :گفتم
 . کم خستھ مھیفقط .نھ_ 

 : سر و صورتش و گفتی رودیعماد آبش را خورد و پاش.کنارم  نشست
 .رمی بگی ماھرمیمن م_ 

 : گفتالین
 ! کجا بود آخھ؟شی کم عمقھ ماھنقدری انجایا_ 
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 : من با خنده گفتمو
 .یری نھنگ نگی ماھیحواست باشھ بھ جا_ 

 : کرد و گفتی تک خنده اعماد
 .  مزهیب_ 
 را از پا در آورد و با شی بلند شد و رفت سمت رودخانھ کھ کم عمق بود و کفشھاو

 قھی و چند دفمی و من کھ حاال نشستھ بودم نظاره گرش بودالی آب و نی رفت تواطیاحت
 و من ھم بلند شدم کمکش کنم نمینی بنششی روندازدی بی اندازری بلند شد کھ زالی بعد نی

 :میوستی و بعد بھ عماد پمیدرو کم کم بساطمان را پھن ک
 ؟ی گرفتی قھار چند تا ماھریگی ماھیآھا_ 
 . چند تا ھم بذار واسھ مایتو کھ ھمھ رو گرفت_ 
 ! داداشت کوسھ شکار کردهنی ببالین_ 
 : عماد جوابمان را دادو

 . جلونیای خودتون بنیگی ؟اگھ راست مگھی دنیشما دو تا فقط مسخره کردن بلد_ 
 : بلند شد و من گفتمالی من و نی خنده ی آن وقت بود کھ صداو

 ھم کھ گفت الین.یریگی می ماھیری میتو خودت گفت. داداشمی نکردییما کھ ادعا_ 
 . ندارهیآب کم عمقھ ماھ

 : گفتالین
 سنگا ری کوچولوا رو کھ زی ماھنی انیبب.شھی مدایپ.من اشتباه کردم. جانریچرا ام_ 
 . شدنمیقا

 خواد خرچنگ شکار کنھ یاحتماال داداش من م.باغھ ھا و خرچنگا ھم ھستن قوراون
 .ی ماھیبھ جا

 و می و عکس گرفتمی و اطراف را گشتمیدی و خندمی بود کھ تا ظھر شد گفتینطوری او
 یھای توانست ھمان ماھی نمی کھ حتمیدی عماد خندی وقفھ ی و تالش بیریگیبھ ماھ

 .ردیکوچک را بگ
 احساس گری آنکھ دی بمی آزاد گشتی و ساعتھا در ھوامی و خوش گذراندمیدیخند

 .می کنیخستگ
 و می و سر بھ سرش گذاشتمی کردتشی از بس اذمی را در آوردالی نی و عماد صدامن
 .می کھ با ھم بودی بود آن چند ساعتینیری شیو چھ لحظھ ھا.می کردطنتیش
 . شدمسی؟خیکارکردی چنیبب!ریام_ 

 و ھمانطور دمی خندی بودم سمتش و مدهی داد زد و با اخم مرا نگاه کرد کھ آب پاشالین
 تمام وجودم یادی زیسی و خی احساس خنککبارهی عقب عقب رفتم اما دمی خندیکھ م

 را کھ ھمراھش بود دستش ی کوچکی کترالی ندمی و ددمیرا فراگرفت و از جا پر
 دی تھدالی و رو بھ ندمی عماد را ھم شنی نده خی خندد و صدایگرفتھ و دارد بھ من م

 :کنان گفتم
 . آرهی کنی مسی منو خدهی رسیی کارت بھ جاگھیحاال د_ 
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 : عقب رفت و با خنده گفتیکم
 .ی نکنتی منو اذگھی دیخوب شد تا تو باش_ 

 :گفتم
  آره؟گھی دھینجوریا_ 

 :گفت
 .آره_ 

 :گفتم
 . نشونت بدمسایپس وا_ 

 : و با خنده اش دلم را برد و نرم گفتدیخند
 ستمیوا نم_

 . آب نپاشمشی کرد از دستم فرار کند کھ بھ روی کردم و او سعدنبالش
 . تا بھت بگمسایوا. صبر کنالین_ 
 . خوامینم_ 
 .طونی شی دختره سایوا_ 

 تعادلش را از دست الی ما اما ناگھان نی شده بود با صدای شاالپ شلوپ آب قاطیصدا
 آب و ناگھان ی سر خورد و افتاد تومی بکنی کارمی من و عماد بتواننکھی و قبل از اداد

 : طرفشدمی صحنھ و دونی ادنی از دختیدلم ر
 !الین_ 

 : آب زانو زدم و بلندش کردمیکنارش تو. را رساندم بھ اوخودم
 ؟ی خوبنمتیبب_ 

 :ن داد را کھ بستھ بود باز کرد و مرا نگاه کرد و سرش را تکاشیچشماھا
 .خوبم_ 

 :دی کھ پرسدمی عماد را از پشت سرم شنیصدا
  شد؟یچ_ 

 : جواب دادالین
 . سر خوردم افتادم تو آبیچیھ_ 

 :دمی پرسنگران
  کنھ؟ی کھ درد نمتییجا_ 

 :گفت
 . کنھیچرا درد م_ 

 :دمی شکستھ باشد و پرسشی پاای دلم کھ نکند دست ی افتاد توترس
 کجات؟_ 

 :گفت
 .گمیاالن م_ 
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 بلند شد و الی نی خنده ی سرم و باز صدای شد روی آب خالی کترکی ناگھان و
 : منیصدا

 ! ؟طونی شی دختره ی کردکاری چنیبب! الین_ 
 کنم از پشت ی بتوانم تالفنکھی قبل از ای ولاورمی کارش را سرش در بی خواستم تالفو

 چنان سر گرم ی و سھ نفردی بار عماد بود کھ خندنی سرم و ای شد روختھیسر آب ر
 کھ دو ساعت می بھ خودمان آمدی رفت و وقتادمانی کھ گذشت زمان را می شدیآب باز

 بود کھ باعث شد از ی گرسنگنی و ھممی بودخوردهاز ظھر گذشتھ بود و ھنوز ناھار ن
 یی بود و کوکویی و خرماری سراغ ناھارمان کھ نان و پنمی و برومی دست بردارطنتیش

 داشت ی باشد و چھ لذتنی ھممانی غذامی داده بودحیده بود و ترجکھ مادر من درست کر
 بساط الین  آب وکی ھمان نزدی درختی ھی ساری زمی نشستدهی و آب کشسی خیوقت

 .ناھار را پھن کرد
 آب کھ بھ قول خودش ی و عماد باز رفت تومی نشستالی من و نمی را کھ خوردناھارمان

 :ردی بگیماھ
 ن؟یایشماھا نم_ 

 : گفتالین
 . خستھ میلی کھ خیکیمن ...نھ_ 
 : من گفتمو

 .شمی آب نمکیمنم نزد_ 
 : او گفتو

 .نیستی نایخوبھ کنار در...باشھ شما دو تا ھم...اوه_ 
 کردم و ھی تکمی و من بھ دستھاشی بھ تماشامی و نشستمیدی خندمانی حرفش ھر دواز

 ی را انداختھ بود رویگ کرد و شال بزری کھ برادرش را نگاه مالیچشم دوختم بھ ن
 :دمی و پرسشیشانھ ھا

 سردتھ؟_ 
 :گفت

 . کمھی_ 
 و بھ عماد می لبھایلبخند آمد رو. بھ من نشست کتری سمتم و نزددی خودش را کشو

 :دوباره نگاه کردم و گفتم
 ... خستھ بشھ ھاستی داداش تو ھم انگار قرار ننیا_ 

 :دیپرس
  داره؟ی انرژنھمھی داداشم اشھی متیھ؟حسودیچ_ 

 :گفتم
  بشھ؟مینھ چرا حسود_ 
 : گفتمطنتی با شو

 .رهی دو سوتھ بر باد مشیکل انرژ.رهیبذار زن بگ_ 
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 : دی نگاھم کرد و پرسالین
  رفتھ؟لی تحلتونی انرژنی زن گرفتی جنابعالیعنی_ 
 : گفتمطانی شی خنده ابا

 .قایدق_ 
 : را برگرداند و گفتشی اخم روبا

 .باشھ دارم برات.بد جنس_ 
 : خودش را جمع کرد و من با ھمان لحن شوخم گفتمو

 خان نی بود کھ انیمنظورم ا.می پروندیزی چھی خانوم؟ما یحاال چرا قھر کرد_ 
 ؟ی دوماد کنی خوایداداشتو نم

 :دی باال انداختھ پرسی را چرخاند سمت من و با ابروشیرو
 ؟ی کنیمگھ چند سالشھ فکر م_ 

 : دادمجواب
 .ستای نی و سھ چھار سال سن کمستیب_ 
 : برادرش نگاه کرد و گفتبھ
 . رو در نظر دارهیکیخودش _ 

 : گفتممشتاقانھ
 ؟یجد_ 
 :دمی پرسو

  ھست حاال؟یک_ 
 :گفت

 . خدای بنده ھی_ 
 :گفتم
 !الاین_ 

 : و گفتدیخند
 . فروشنده سی لباس فروشھی ی دختره کھ توھی_ 

 :دمیپرس
 ...نشونی ھم بیزی چیقرار_ 

 : حرفم را قطع کرد و گقتالی نگفتھ بودم کھ نھنوز
 .عماد ھنوز بھ مامانم و آقامم نگفتھ...نھ بابا_ 
 : پرسمی چرخد طرفم و میم

 !چرا آخھ؟_ 
 :گفت

 . کشھی خجالت مدی دونم شایمن نم_ 
 :گفتم
 ... تونم با آقات حرف بزنم بھش بگمی من مھینجوریخب اگھ ا_ 
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 : بھ من نگاه کرد و گفتالین
 اون دمیمن خودم فھم. نگفتھیچیتازه اون بھ منم ھ. نباشھی عماد راضدی دونم شاینم_ 

 ... از نگاھش و رنگ صورتش و.دخترو دوست داره
 :گفتم
 .خب پس الزم شد با آقات حرف بزنم_ 

 :دمی با لبخند چشم دوخت بھ من و من پرسالین
 ؟ی کنی نگام مینجوریچرا ا!ھ؟یچ_ 

 :گفت
 ؟ی تو خونواده مون جا افتادی چھ جوریدقت کرد_ 
 :دمی خنده پرسبا

 منظور؟_ 
 :گفت

 .ینجوریھم.یچیھ_ 
.  توانستم درک کنمی نگاه و لبخندش را میحرفش را و معنا.  توانستم بفھممی من ماما
 شده رفتھی بھ عنوان شوھر او و داماد خانواده اش پذیدر مدت کم.  شده بودمرفتھیپذ

 جا افتاده بودم و شده نشانی دانستم و بی از خانواده شان میبودم و خودم را عضو
 . از آنھایکیبودم 

 احساس نی توانستم در مورد مسائل مربوط بھ خانواده شان نظر بدھم و ای میحت
 بودم و بھ عنوان ھمسرش مرا الی نی از خانواده ی عضونکھیا.  دادی بھ من میخوب

 .شناختندیم
  چھل و ھشتمفصل

 
 )١(بخش
 ی ھی ادوی سرکھ گرفتھ و بوی کھ بویبا تن.رونی بدی آی خانم شفق میدی از تولھخست
دو روز است کارخانھ . افتد سمت خانھی خستھ راه می سست و قلبیی و با قدمھایترش

 و زندی خانھ ھم حرف نمی دھد و توی فرزان را ھم نمی جواب تماسھاینرفتھ و حت
در مقابل شوھرش احساس گناه .  دھدی را نمری خانم و امرهی نگران منیجواب نگاھھا

 مھندس ی ھرزه ی کند با رفتن بھ آن کارخانھ با وجود نگاھھای کند و فکر میم
 ی و آزارش مدھدی است کھ عذابش منی کرده و ھمی بزرگانتی خریارژنگ بھ ام

 است و دی کند نا امی و احساس مستی خوش نزی چچیبھ ھ.ستی دلش خوش نگرید.دھد
 ری بھتر باشد بگذارد امدی شود و شامی تسلدی کند بایز دست رفتھ و احساس ما دشیام

 و ستدی ای کند می مدای کھ بھ ذھنش راه پی فکرنیبھ حال خودش باشد و ناگھان از ا
 ی توندی نشی و اشک مابانی خگری دوزد بھ سمت دی اش را مرهینگاه خ
 ھمھ نی تواند بعد از ای مور سنگدل باشد و چطنقدری تواند ایچھ طور م.شیچشمھا
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 تواند؟و ی پرسد مگر می تواند؟از خودش می او را تنھا بگذارد و اصال مگر میسخت
 . کرده باشدانتی اگر واقعا خیحت. دھد نھ ی دلش جواب می دھد تویجواب م

 : کندی لب تکرار مری نھ را زی کلمھ و
 ..نھ...نھ ...نھ...نھ_ 

 شودی می کھ کرده عصبانی از دست خودش و فکر ورودی کند و تند راه می متکرارش
 را نثار نشی پرد و نگاه خشمگی از جا مستدی ای مشی کھ جلوینی ترمز ماشیو با صدا
 و زندی خشکش مندیبیعماد را کھ م.شودی خشک مشی او برجادنی کند و از دیراننده م

 : سمتشدی آی و مشودی مادهی پنیکند کھ از ماش یھمانطور مات و مبھوت او را نگاه م
  معلوم ھست حواست کجاست؟ھا؟چیھ.رمی بگرتی بود زکی نزدووونھی دیدختره _ 

 : کندی دوزد بھ برادرش و زمزمھ می نگاه ماتش را مالین
 !عماد_ 
 : پرسدی کند و و می زده نگاھش مرتی عماد حو

 !؟یخوب!چتھ دختر؟!الین_ 
 ییر گذشتھ ھا و خاطراتش و وقتھا فکیتو. فکری تورودی خورد و می تکان نمالی ناما

 بھ قلبش باعث ی آن ھجوم حس دلتنگکی او بود و یکھ با برادرش بود و برادرش حام
 دنیبا د. شود و لبش را بگزد و چشمھا را ببنددری بغض کند و اشکش سرازشودیم

 ی مدتنی ای و براشانیدلش تنگ شده برا.رش مادرش افتاده و پدرش و خواھادیعماد 
 افتد و ی و دارد از پا مستدی تواند سر پا بای نمگری کند دی و حس مدهیکھ آنھا را ند

 داند برادرش ی و او مردیگی را مشی محکم بازوی اما دستشودی لحظھ سست مکی
 دیآ ی بھ خودش می وقتی فھمد چطور ولی و نمدهیبرادرش است کھ بھ دادش رس.است

 شی جلو نشستھ و زل زده بھ او و صدایندل صی عماد است و عماد رونی ماشیکھ تو
 :زندیم

 !الین!الین_ 
 :دی گوی و مسشی کشد بھ صورت خی و دست مدی آی خودش مبھ
 .ھا؟سالم_ 

 :  مقابل خواھرشدی آی و مشودی بلند منشی ماشی صندلی با اخم از روعماد
 . سالمکیعل_ 
 :ردیگی او را بھ سوال مو

اصال ! ده؟ی پرنقدری ؟چرا رنگت ای شدینجوریتو چرا ا!؟! ؟یی معلومھ کجاچیھ_ 
 ! ماتت برد؟یدیمعلومھ چتھ؟چرا تا منو د

 چقدر دی گوی را رفع کند و با خودش مشی کند کھ دلتنگی اما فقط او را نگاه مالین
 نشاند ترک موتورش و ی برادرش کھ او را میبرا... برادرشیدلش تنگ شده برا

 و چقدر دلش تنگ شده ندی نبیی تنھاید و غصھ  گرداندش کھ دری و ھمھ جا مبردشیم
 : زندی مشی باز ھم صدااد آن نگاه مھربان و لبخند گرمش و عمیبرا
  تو ھپروت؟یتو کھ باز رفت!الین!الین_ 
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 :دی گوی کند و زمزمھ وار می او را نگاه مالین
 !عماد_ 
 : پرسدی عماد با اخم مو

 ھ؟یچ_ 
 : دھدی مجواب

 .دلم برات تنگ شده بود. نگات کنمریبذار س.ی حرف نزنشھیم_ 
 و شوندی نمناک مشی و چشمھاشودی کھ عماد صورتش جمع مندیبی کند و می نگاه مو

 :دی گوی و منیی اندازد پایسرش را م
 ...دل منم_ 
 : پرسدی می گذارد و با لحن تندی حرفش را ناتمام مو

 ؟یای بی دوره کھ نتون؟راھتینی خونھ مارو ببیای سر بھی ی تونیتو نم_ 
 الی گرداند از او و نی را بر مشی و عماد روردیگی اش مھی و گرشکندی بغضش مالین
 :دی گوی شوند و مدهی دشی خواھد اشکھای داند برادرش نمیم

 ... ھمھ تون تنگ شدهیبرا...دلم...دلم_ 
 :شنودی پر از حرص عماد را می و صدادی گویم

  ھا؟ینی ما رو ببیومدی ن چرا چند وقتھھینطوریاگھ ا_ 
 :دی گوی آنکھ چشم ازبرادرش بردارد می بالین

 .امی خوام بیم_ 
 :زندی برق مشی عماد چشمھاو

 ؟یایم_ 
 : پرسدی دھد و عماد می سر تکان مالین

 ؟یک_ 
 :دی گوی مالین

 . االننیھم_ 
 : پرسدی کند و می ناباورانھ نگاھش معماد

 ؟ی خبر بدری بھ امی خواینم!؟یراست_ 
 : دھدی جواب مالی ناما
 .میبر_ 
 پشت رودی بندد و آرام می حرکاتش است در سمت او را می کھ تویدی عماد با تردو

 ی دھد بھ صندلی اش را مھی تکالی کند و نی را روشن منی و ماشندی نشیفرمان م
 آخر زمستان ی آن سرما ی گرمش را تویاشکھا.  بندد ی را مشی و چشمھانیماش

 ری کند بھ امی و باز فکر مورند خی گونھ اش و سر می روزندیری کند کھ میحس م
 اش ھی گرشتری خورد و بی را مشی غذایی خانھ تنھاست و حتما باز ھم تنھایکھ تو

 فکرھا را از نی اکندی می شده و باز سعشانی ھر دوبی کھ نصیی تنھانی از اردیگیم
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 را نگھ نشی کند کھ عماد ماشیباز م را شی چشمھای براند و عاقبت وقترونیذھنش ب
 . کندی و در سمت او را باز مدی آی مرونی خانھ و بی جلوھداشت

 کشد و بھ ی مقی و نفس عمشانیمی قدی کوچھ ی گذارد توی و قدم مشودی مادهی پالین
 :دی گوی کند و عماد میبرادرش نگاه م

 .شھی ناراحت منھیمادر بب.پاکش کن.سھیصورتت خ_ 
 و رودی لرزند جلو می کھ می کشد بھ صورتش و با قدمھای را مشی مانتونی آستالین

 با مادرش رو بھ رو الی نشودی گذرد و در کھ باز می کھ مقھی و چند دقزندیعماد در م
 کند انگار کھ ی گشاد شده و شوکھ نگاھش مشی با چشمھادنشی کھ با دشودیم
 را مالقات کرده گری ھمدیسالھا دور  از ھم دور بوده اند و بعد ازلومترھایک

 ی اندازد توی فھمد چطور خودش را می نمالی کنند و نی را نگاه مگریھمد!باشند
 فھمدی نمی و حتشودی فھمد چطور سر و صورتش غرق بوسھ میآغوش مادرش و نم

 کھ پدر را صدا شنودی مادرش را می گذارد و فقط صدای ماطی حیچطور قدم تو
 :زندیم

 . اومدهالین...الین. اومدهی کنی ببایرحمان ب!رحمان_ 
 کھ نی و ھمندیبی را مزی شفاف اشک ھمھ چی و از پشت پرده شنودی مالی و ندی گویم

 : خوردی چادر از سرش سر مندیبی در ھال خانھ میپدرش را جلو
 !آقاجون_ 

 و حال خودش ستدی ای سمتش و مقابلش مدودی کند و او پدر را و می او را نگاه مپدر
 آغوش پدرش و دست گرم او را پشتش حس ی اندازد توی فھمد و خودش را میرا نم

 . کندیم
 .آقاجون_ 
 الی کنند و نی و عماد و مادر دوره اش مرودی آغوش پدرش فرو می کند و توی مھیگر

 داخل روندی کھ منی کندو ھمی را احساس متی کند و امنی احساس آرامش منشانیدر ب
 بوده نجای کند چقدر دلتنگ ای حس مردیگیدشان قرار م خوی خانھ ی فضایو باز تو

نگاه .  کند ی و رو مری ھمھ جا را زسی خنگاه  دانستھ و مشتاقانھ و بایو خودش نم
 آورد ی می چاشی و برارودی خرد و مادر کھ میپدر و مادر و برادرش را بھ جان م

 ی و صدادی داند چھ بگوی کند و نمی و سکوت می بھ استکان چازندیفقط زل م
 :شنودیمادرش را م

 . بخورتوییچا!مادر!الین_ 
 :  پرسش او راو

 ؟ی حرف بزنی خواینم_ 
 : پرسدی جواب با بغض می بھ جاالین

  بگم؟یچ_ 
 : گوششی توندی نشی مادر می باز صداو
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 ی مکاری چینی ما رو ببیومدی کھ نی مدتنی ایتو. بگوتیاز خودت از زندگ_ 
  حالش چطوره؟ری؟امیکرد

 :دی گوی رمق می و بشنودی مادرش را میسوالھا
 . خوبھیھمھ چ...خوبھ_ 
 آورد و ی کھ بر زبان میی کلمھ ھانی داند کھ دروغ است ای و مدی گوی دروغ ماما
 ی کند و باز صدای و بغض مدی گوی مادرش بفھمد دروغ منکھی ترسد از ایم

 :شودی مدهیمادراست کھ شن
 .نمتیبذار بب. مادر؟نگام کن نیی پایچرا سرتو انداخت...حاال_ 
 پدر است کھ بھ گوشش ی بار صدانی باال و ااوردی تواند سرش را بی نمالی ناما
 :رسدیم

 . واسھ ناھار باشیزی چھیبرو فکر .بذار راحت باشھ. نکنچشی سوال پنقدریا_ 
 ی و خطاب بھ عماد ھم مدی گویباز ھم با ھمان لحن آرام و خونسردش م.دی گوی مپدر

 :دیوگ
 .اری ناھار خوب الزم داره بخر بھی مادرت واسھ یتو ھم برو ھر چ_ 

 :دی گوی و مشنودی چشم آقاجون برادرش را می کند و صدای سر بلند مالین
 ... خوام برمیم...من..من.نیزحمت نکش...نھ...نھ_ 
 :شودی پدر مانعش می خواھد بلند شود اما صدای مو

 ؟ی بر؟کجایبر_ 
 .بعد.ی خوری ناھارتو می مونیم
 :دی گوی و مزندی باز مادر است کھ حرف مو

 مدت حتما نی ایتو.آخھ رنگ بھ رخسارت نمونده...ناھار بخور بعد ...آره مادر_ 
 ...یدی کشی سختیلیخ

 : پدرش رای آمرانھ ی و صداشنودی آلود مادرش را مھی گریصدا
 ... زن؟گفتم برو ناھارو آماده کنیچرا نشست... د_ 
 خواھد او ناراحت شود و ی بشنود ونمھی گری خواھد صدای داند پدر نمیم.  داند یم

 و باز ی قالی دوزد بھ گلھای نگاه سرگردانش را مالی نرودی و مشودیمادر کھ بلند م
 :شنودی پدرش را میصدا

 !الین_ 
 : دھدی مجواب

 بلھ آقاجون؟_ 
 :دی گوی مپدر
 .نمی باال بباریسرتو ب! دختر؟یکنی میبیچرا غر_ 

 : ندیبی خودش ثابت می آورد و نگاه پدر را روی سرش را آرام باال مالین
 ؟ی بھ سر خودت آوردیچ_ 

 :ردیگی اش مھی و باز گرشنودی مالین
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 ...آقاجون_ 
 :دی گوی مپدر
 .ی نکن گوش نکردری کارو با خودت و امنیبھت گفتھ بودم ا_ 

 :شنودی کند و می دستش مچالھ می را توشی مانتوی کند و گوشھ ی مھی گرالین
 .نجای ای کھ اومدی خستھ شدیلیحتما خ_ 

 : پرسدی دھد و پدر می پدرش را نمجواب
 .ی ت معلومھ کھ خستھ شدافھیاز ق_ 
 : پرسدی مو

 ؟ی برگردی خوایم_ 
 : پرسدی کند و پدر می نگاھش مسشی خی و با چشمھاشودی متوجھ منظور او نمالین

 ؟ی بمونشھی کھ واسھ ھمیاومد_ 
 ی دوزد بھ پدرش و قلبش محکم محکم و تند توی و نگاه ناباورش را مشنودی مالین

 . کوبدی اش منھیس
 پرسد نکند ی و از خودش مزدیری اش فرو منھی و دل در سشودی مرهی بھ پدرش خالین
 برگردد و ناگاه از تصور دور شدن از شوھرش ری نگذارند بھ خانھ و نزد امگرید

 :دی گوی مرتعش میی و با صداشودیحالش بد م
 ...آقاجون_

 :دی گوی گذارد او حرف بزند و می پدر نماما
 .زنمی حرف مریخودم با ام_ 

 کند و او بلند ی چرخد و فقط بھ پدرش نگاه می نھ و زبانش نمدی خواھد بگوی مالین
 . شودی اذان ھمان موقع بلند می و صدااطی حی تورودی و از ھال مشودیم

 را تنھا ری خواھد بماند و امینم. کند ی جوان با اضطراب اطرافش را نگاه مزن
 .  اوشی خواھد برگردد پیبگذارد و م

 رونی خواھد برود بی و مزدی خی او ھراسان بر می ھم و از تصور دورنی ھمیبرا
 :رسدیکھ مادرش سر م

 !؟ی مادر چرا پا شدالین!وا_ 
 و ردی رفتنش را بگی مادرش جلونکھی ترسد از ای اما مدی ماند چھ بگوی لحظھ مکی

 : کند بھ دروغ گفتنی ترس ھم مجبورش منیھم
 .رمی وضو بگرمیدارم م...دارم_ 

 :دی گوی ممادر
 .ارمی برات موهی منم می خونیتا نماز م.باشھ برو_ 

 ی دھد و از کنار پدرش کھ وضو گرفتھ و داخل شده تند عبور می تکان می سرالین
 اندازد ی کند و خودش را می دود و در را باز می ماطی بھ حرسدی کھ منیکند و ھم

 کھ از خانھ دور نی و ھمرساندی خودش را مابانی کوچھ و دوان دوان تا سر خیتو
 کند کھ ی خدا خدا میدر طول راه ھ. نھ دود تا خای کند و می معطل نمگری دشودیم
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 یفکر دور. دودی و ھمانطور مشی چشمھای توشودی و اشک جمع مندیعماد او را نب
 اندازد و تا خود ی کند و او را بھ ھق ھق می اش موانھی و جدا شدنش از او دریاز ام

.  اند چرخی را در قفل مدی لرزان کلی با دستھارسدی نفس زنان می دود و وقتیخانھ م
 گذرد ی تند ماطی و از حقی عمقی کشد عمی مقی اندازد داخل و نفس عمیخودش را م

 ی و تند درش را باز مری بھ اتاق سابق امرودی مکسرهی داخل و رساندی خودش را مو
 :زندی مشیکند و صدا

 !ریام_ 
 :زندی مشی کند و باز صدای و کارگاه را باز مرودی می عصبندیبی او را کھ آنجا نماما
 !ریام_ 
 ی و چند بار با صدازدی اعصابش بھ ھم برشودی باعث منی و ھمستی آنجا ھم نری اماما

 :اوردیبلند اسمش را بھ زبان ب
 ...ریام...ریام...ریام_ 
 پدرش و ی سمت حرفھارودی کند و باز فکرش می مھی بلند گری و با صدادی گویم
 آغوشش را ی کند کھ گرمای حس می را وقتری و حضور امشودی کھ در باز مشنودیم

 : کندیحس م
نترس ...نترس...نجامیمن ا!؟ی کنی مھی گری دارھ؟چرایجانم چ... جانالیجانم ن_ 
 ...زمیعز

 : کندی مھی و گرزندی او چنگ می نھی بھ سالین
 ؟یکجا بود...ریام...ریام_ 
 :شنودی پرسد و جواب میم

 ... نرفتھ بودم کھییجا. بودمنجایمن ھم_ 
 :دی گوی و ھق ھق کنان مشنودی مالین

 ...یفکر کردم رفت...فکر کردم_ 
 :شنودی را مشی کند و باز صدای او را حس می و نوازشگرانھ  دست گرمو

  برم؟دی من؟آخھ من کجا بایالیکجا رو دارم بدون تو برم ن_ 
 :دی گوی ھق ھق کنان مالی باز نو

 . خوام ازت جدا بشمینم. خوام تو رو تنھا بذارمیمن نم...من_ 
 :شنودی شوھرش را می زده رتی حی و صدادی گوی مالین

چرا ...؟چرای کردی فکریزی چنی چنھیتو چرا ...آخھ... دختر؟آخھی گی می داریچ_ 
 ...ی گفتھ؟حرفیزی چیکس... ی کنیفکر م

 :دی گوی کند و با التماس می خودش را از او جدا مالین
 ...تو رو خدا...ری گفت قبول نکن امیزیتو خدا اگھ آقام زنگ زد چ...تو رو خدا_ 

 : کندی نگاه مری امرانی حی و بھ چھره زدیری ماشک
  گفتھ؟یزیچ...آقات_ 
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 او ی مصرانھ روری اما امردیگی و سکسکھ کنان نگاھش را از او مزندی حرف نمالین
 : گرداند سمت خودشیرا بر م

  زده؟یآقات حرف.نمیمنو نگاه کن بب_ 
 :دی گوی کرده باشد و میی کھ کار خطایی گونیی اندازد پای شرمنده سرش را مالین

دلم واسھ پدر و مادرم و عماد تنگ شده . خودمونیرفتم خونھ امروز _ 
 ... کرد منیفکر م... کردی آقام فکر میول...یول.بود

 پرسشگر است و بھ زحمت ری کند نگاه امی خورد و حس می حرفش را می باقالین
 :دی آی مرونیحرف از دھانش ب

 ... خوامی کرد من خستھ شدم و میفکر م_ 
 : دھدی ادامھ مری و خود امدی گوی را نمیباق
  آره؟ی جدا بشی خوای و میخستھ شد_ 

 :دی گوی کند و با بغض می با بغض سرش را بلند مالین
 ... منیول...آره_ 

 و ساکت ردیگی لبش قرار می روری امی خواھد حرف بزند اما انگشت اشاره ی مالین
 : شودیم

 .ی بگی خوای می دونم چیم_ 
 : داردیم دست او را بر الی ناما
 . لحظھ ھم بدون تو بمونمھی ی تونم حتینم... تونم ی من نمریام_ 
 ... رو خدا ازم نخواه کھ برمتو
 :دی گوی کند و آرام می بھ او نگاه مریام
 ...یاحساس کردم ازم خستھ شد...ی وقتیحت.یمن ازت نخواستم کھ بر_ 

 : کندی نگاھش مرانی حالین
 !؟ی کردیچھ فکر...تو...تو!؟یچ_ 
 :دی گوی گرفتھ میی با صداریام

 با کار یشی ازم دور می کردم داریفکر م...ی کردم ازم خستھ شدیفکر م_ 
 ...کردنت

 :شودی ناباورانھ از او جدا مالین
 ...من...ری وقت از تو خستھ نشدم امچیمن ھ... ندارهقتی حقنیا...نیا...یول_ 
 :  فشاردی مشی دستھانی او را بی بازوھاریام
 ی و تنھا بودم ناراحت بودم می نبودنکھیاز ا.میشی از ھم دور ممی کردم داریر مفک_ 

 تونستم و واسھ ی اما نمی کنی متی خودتو اذی داردمیدیچون م.رمیخواستم جلوتو بگ
 بودم یاز دست خودم عصبان. بودمی کردم و عصبانی احساس ضعف منمیخاطر ھم

 .یکشی خونھ نشستم و تو جورمو میکھ تو
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 اندازد در آغوش ی کنان خودش را مھی و گرترکدی و بغضش ناگھان مشنودی مالین
 :ریام
 ...ریام...ریام_ 

 نی و او با ادهی کشی شده و ناراحتتی و اذدهی بھ خاطر او عذاب کشرشی امنکھی افکر
 اعتراف کند بھ دی کند بای کند و احساس میھمھ باز بھ آن کارخانھ رفتھ ناراحتش م

 و شی در مورد ارژنگ و نگاھھای حرفنکھی اعتراف کند بھ ادیده و با کھ کریگناھ
 ی رفت و آمد داشتھ و بھ شدت احساس گناه مارخانھ نزده و بھ آن کری بھ امشیحرفھا

 :دی گوی مھیکند از کارش و با گر
 ... منو ببخشریمنو ببخش ام_ 
 : را بلندری متعجب امی صداو

 مدت نیتو تموم ا. ازت معذرت بخوامدی منم کھ بانی ای کنی میتو چرا عذرخواھ_ 
 . کردمتتیفقط اذ... اما منی کندوارمی امی بھ زندگی کردی میسع

 کند و با ی شوھرش جدا می نھی اعتراف کند و سرش را از سدی کند بای احساس مالین
 :دی گوی منیی رو بھ پاینگاھ

 ... بھت بگمیزی چھی خوام یم... خوامیم_ 
 :دی گوی و مردیگی دستش را مالی کند و نی بھ او نگاه مریام
 م؟ی تو اتاق با ھم حرف بزنمیبر_ 
 ی کند و لب می خودش احساس می نگاه پرسشگر او را روالین.  دی گوی نمچی ھریام

 .گزد
 )٢(بخش

 ی کھ دلش را می دھد حسی بھ او دست میبی دستش را گرفتھ حس غرنکھی ااز
 شی ھوای دلش بد جورری دست او را گرفتھ و امفشیچک ظر با دست کوالین.لرزاند

 رو بھ نندی نشی بندند می کھ در را منی اتاق و ھمی تورودی کند و دنبالش میرا م
  ھمیرو
 :دی گوی آرام مالی نو

قول .ی بشی خوام بھت بزنم ممکنھ ناراحتت کنھ و عصبانی رو کھ می حرفنیا_ 
 ؟ی نشی گفتم عصبانیزی اگھ چیدیم
 نزند و با ی حرفشودی باعث مالی ھجوم فکر و خکبارهی کند و ی بھ او نگاه مریام

 گفت الی حاال ننی خواھد از او جدا شود؟ اما ھمی واقعا مالی کند نکند نیخودش فکر م
 ی منی ھمی کرده و برادای پیدی کار جددی کند شای خواھد از او جدا شود و فکر مینم

 ماند تا ھمسرش حرف بزند ی افتد و منتظر می شور مش بزند و ناگھان دلیترسد حرف
 :زندی حرف مالی کشد و عاقبت نی او دلش را بھ آشوب منیو نگاه غمگ

 یی جایاگھ تو... اگھی قبال بھم گفتادتھیتو . بکنمی اعترافھی خوام بھت ی من مریام_ 
 از سرم  رویی فکر کار کردن تو چنان جادمی دلھی آدم بد چشم و بد پکنمیکھ کار م

  کنم؟رونیب
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 : دھدی و سرش را تکان مشنودی مریام
 ... بودی آدمنی ھمچھی کردم ی کھ کار مییجا_ 
 : حرفش را تمام کندالی تا نزندی پلک نمگری دریام
منم جلوش ... داده بود بھ منری ھم گی کارخونھ بود بد جوریسایی از ریکیاون آدم _ 
 مجبور شدم بھ خاطر وجود ی خواستم از کارم دست بکشم ولیھر چند نم...سادمیوا

 ادتھی. کھ حالم بد بودی اون مدتیتو... اون مدتیتو... نرم سر کارگھیاون آدم د
 ... بودنیھمھ ش واسھ ھم. زدمی حرف نمھ خونی توی مدتھی یو حت. شدمضیکھ؟مر

 : کندی و احساس گرما مشنودی را ناباورانھ مالی نیحرفھا...شنودی مریام
 بار فرستاده ھی بود کھ حاج عمو ی اون خواستگاری ھیقض... ھم کھ بودگھی دزی چھی_ 

 ....بود سراغم
 : آوردی کند دارد نفس کم می احساس مریام
 ... برادرشھدمیبعدش فھم...دمشی بار با اون مھندسھ تو کارخونھ دھی_ 
 یھم عصب.  ھم ی فشارد روی کند و دندان می و دستش را مشت مشنودی باز ھم مریام

 خواھد داد یدلش م... رازیھمھ چ. بھ ھمزدی را برزی خواھد ھمھ چیاست و دلش م
بھ ... بھ زنش نظر داشتھی حرف کھ مردنی ادنی از شنواریبزند و مشت بکوبد بھ د

 بھ اطرافش ستی لرزد و حواسش نی مارد کھ دستیعشق او نگاه بد کرده و حواسش ن
بلند .  کھ برود سمتششودی است و بلند منیی کند کھ سرش پایگاه م نالیو فقط بھ ن

 .  نثارش کندیلی سکی کھ شودیم
 دانستھ آن مرد بھ او نظر دارد و ی منکھیبھ خاطر ا.  کردهی گناھنکھی بھ خاطر انھ
 و حرف دهی را بھ جان خری مردی بماند و باز ھم مانده و نگاه ھرزه دی دانستھ نبایم

 کند ی سرش را بلند مالی کھ ننی طرفش اما ھمرودی و مشودیبلند م. گرفتھدهیاو را نشن
 شیسر جا.زندی خشکش مشی سر جاندیبی او را میک و اشسی خی چشمھاریو ام

 شده از اشک و از سی کھ خزندی گناه زل می و بھ آن نگاه معصوم و بزندیخشکش م
 خواھد ی را می بزند؟چھ کسیلی سی خواھد بھ صورت چھ کسی پرسد میخودش م

 ھمھ عذاب بھ جان نی گناه خودش را کھ بھ خاطر او ای و ببیبزند؟زن پاک و نج
 را بھ دست شی تا او سالمتدهی ا بھ جان خری ناپاک مردی نگاھھای و حتهدیخر

 ی و دستش را مشت ماهی از آن نگاه سشودی پرسد و شر منده می خودش ماورد؟ازیب
 : راالی آرام و بغض دار نی و صداشنودی دستش را می انگشتھاکیلی تیکند و صدا

 !ریام_ 
 ی چکار کند و فکر مدی پرسد بای بندد و از خودش می را مشی و چشمھازندی نمحرف

 :شنودی را مالی نیکند و باز صدا
 !ریام_ 

 . کنار پنجرهرودی بندد و می را مشی و چشمھازندی نمحرف
 :دی گوی مرونی بدی آی کھ از تھ چاه میی با صداو

 . تنھام بذاررونیبرو ب_ 
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 ی و صداردی بگمی خواھد درست تر و راحتتر تصمیم. کنارش باشد الی خواھد نینم
 و دلش ندی خواھد خودش را کنترل کند و بر نگردد و او را نبی و باز مشنودی مھیگر
 گری دشنودی در اتاق را می کھ صدانی و ھمردی را بگمشی نلرزد کھ بتواند تصمشیبرا
 پنجره ی را سر پا نگھ دارد دستش را بھ سکودش خونکھی ای و براستدی تواند باینم
 .  کشدی مقی دھد و چند تا نفس عمی مھیتک

  چھل و نھفصل
 )١(بخش

 و صداھا در نظرم گنگ و دور بودند و شدی سوختم کھ قطع نمی میدر تب. سوختمیم
 سر نی و انگار ادیچی پیآن م کھ در ی از دردشدیسرم داشت منفجر م.دمیشنی نمچیھ

 و فقط زدمی و مادرم را صدا مدمی نالی کند و گاه ممی خواست رھای نمجھیدرد و سر گ
 کردم ی و ھر چھ مدی آی صداھا از کجا منیدم ای فھمی و نمدمیشنی را می گنگیصداھا

 گفتھ ری اممی بودسی و خمیھمان وقت کھ کنار رودخانھ بود. نداشتی ادهی شوم فاداریب
 نشانھ اش نی خوردم و اولی سختی کردم و سرمای دقتیبود خودم را بپوشانم اما ب

 یانگار تمام  سوختم کھی می کنار رودخانھ بود و حاال ھم داشتم درتبیھمان عطسھ 
 اطرافم چھ دمی فھمی بود و نمی سوختم کھ خاموش نشدنی مینداشت و انگار در آتش

 . گذردیم
 خواھد نجاتم بدھد و ی مری کھ آتش احاطھ ام کرده و امدمیدی و خواب مدمیدی مکابوس

 نجایبھ ا... سوزد ی و خودش مزندی تواند و عاقبت بھ دل آتش کھ می کند نمیھر چھ م
 و دستم را دمی کشی مغی و جزدمی مشی بلند صدایبا صدا.  زدمی مشی صدادمیرسیکھ م

 کھ لباسم دارد آتش میدی گرفتم و میم و گر دیرسیم گرفتم اما دستم نیبھ سمتش م
 .ردیگیم
 چھ دمی و عاقبت نفھمشدی کنم نمدای کابوس نجات پنی کردم از ای و ھر چھ مدمیدیم

 را باز کردم می چشمھای بودم کھ وقتدهیمدت گذشتھ بود و چند بار آن کابوس را د
 . دمی را دری خانم مادر امرهیمن

 کھ نی ھم گذاشتھ بود و ھمی سرم نشستھ بود و و چار نماز بر سر چشمھا را رویباال
 : دمی شھال را شنی لبخند زد و صدادنمیسرفھ کردم چشم باز کرد و با د

 . چشماشو باز کردالین... مامانیوا_ 
 زندی کھ چرا داد ممی را بلند کردم کھ خواھرم را صدا بزنم و اعتراض کنم و بگوسرم

 و با اشاره سالم میشانی پی و دستش را گذاشت رودی خانم خودش ا جلو کشهریاما من
 :دیکرد و پرس

 خوبھ دخترم؟...حالت _ 
 کھ خواستم بپرسم چھ خبر شده اتاق نی و ھمدی کشی را تکان دادم و او نفس راحتسرم

 و دیشلوغ شد و مادر و خواھرم داخل شدند و مادر آمد کنارم و بغلم کرد و مرا بوس
 و خواستم خودم را از دستش رھا کنم اما کبارهی محبت نھمھی امی بود برابیعج

 : کھ گفتدمینتوانستم و شن
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بھ . کردمیداشتم سکتھ م. دختری از نگرانی کشتی من و ھمھ رو میتو کھ داشت_ 
 ...ومدهی بدم؟سھ شبھ خواب بھ چشمم نیخودم گفتم جواب آقاتو چ

 و عماد را ی کاری اطراف برای از روستاھایکی افتاد پدرم رفتھ بھ ادمی آقام و گفت
 :  خانم بھ مادرم اشاره کردرهی کھ مندمی بھ مادرم نگاه کردم و دجیھم برده و گ

... یی غذاھی دیبا... طفلکم...میآماده کن...  بچھ میبرا... یزیچ... ی سوپھی... می برایب_ 
 ... بخوره

 وشھال کنارم ماند و من رونی با ھم بلند شدند و رفتند بشانیو سر تکان داد و ھر دمادر
 :دمی مقدمھ پرسیب

  کو؟ریام_ 
 : با لبخند گفتشھال

 . بشھداشیاالنھ کھ پ.رونیرفتھ ب_ 
 : گفتو

.  ی پھلو کرده بودنھی کھ سی دو سھ روزنی ایتو.الی نی ما رو ترسوندیبد جور_ 
اگھ . کنھکاری دونست دست تنھا چیمادر نم.عمادو ھم کھ با خودش برده بود.آقامم نبود

 مدت نی ای توری خدا امیبنده . کردی مکاری و مادرش نبودن معلوم نبود مادرم چریام
 یھمھ ش ھم م.رونی رفتھ بای. سر تو بودهی باالای ش ھمھ.پلک رو ھم گذاشتھ؟نذاشتھ

 .ی شدضیمر اون بوده تو ریگفت تقص
 : گفتو

 . رو سر راھت گذاشتھی مردنی ھمچھی بھت شانس داده کھ یلیخدا خ_ 
 تبدار و ی بود با نگاھستادهی در چار چوبش اری و من نگاھم دوختھ شد بھ در کھ امگفت

 .دهی پریخستھ و رنگ
 : در آن حالت غصھ ام گرفت و گفتمدنشی دبا

 !ریام_ 
 : شھال ھم متوجھ حضورش شد و با لبخند بلند شد و گفتو

 . جون و مادر کمک کنمرهیمن برم بھ من_ 
 ریبھ ام. بھ او گفت و رفت و ما را تنھا گذاشتیزی شد آھستھ چری امکی نزدی وقتو

 : زدمشینگاه کردم کھ حالش بھتر از من نبود و باز ھم صدا
 !.ریام_ 
 . داد و زل زد بھ منھی را آرام بست و تکدر

 :دمیپرس
 ؟یایجلو نم_ 
 . و آرام کنارم نشست و حرف نزد و فقط نگاھم کردآمد

 :دمیپرس
 ؟یزنیچرا حرف نم_ 

 :گفت
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 . کنمیدارم نگات م_ 
 : لبخند زدم و گفتمشی کھ بود بھ روی ھر زحمتبا

 ؟یدیچند وقتھ منو ند_ 
 :دی شد و پرسیجد
 ؟ی کنی مسخره م میدار_ 

 :گفتم مظلومانھ
 ...نھ بھ خدا_ 
 :دی بھ خود گرفت و پرسی نگاھش را کھ رنگ نگراندمی سرفھ ام گرفت و دو

  شد؟یچ_ 
 :گفتم
 .یچیھ_ 
 :نی زمی دستش کھ کنارم گذاشتھ بود زوی دستم را گذاشتم روو

 ؟ی نگرانم شدیلیخ_ 
 : رنگ غم گرفتنگاھش

 . کردم دخترینگران شدم؟داشتم دق م_ 
 : دستمی آن دستش را کھ آزاد بود گذاشت روو

 ی مرونی م بنھی دلم داشت از سی مادرت خبر داد گفت حالت بده و تب داریوقت_ 
 تن داغتو بغل کردم و یوقت. خودمو رسوندم خونھ تونی با چھ حالی دونینم.دیپر

 .ی سوختی می داشتشی آتی کوره نیع. داشتمی چھ حال بدی دونیبردمت درمانگاه نم
 آب و چرا بھت آب ی توی فرستادم کھ چرا گذاشتم بری ش بھ خودم لعنت مھمھ
 .دمیپاش
 اش نگاه کردم و دهی کشی خوابی قرمز بی و چشمھانی لرزان و نگاه غمگی صدابھ

 از ی آنطور با ناراحتی را کرد وقتشیدلم ھوا. را کرد دنشی بوسیدلم بد جور ھوا
 . بودی و از دست خودش عصبانزدی شدن من حرف مضیمر

 : گفتمآرام
 .من کھ االن حالم خوبھ. سرزنش نکننقدریحاال خودتو ا_ 

 داغ ی را کھ ھنوز کممیشانی را کنار زد و پمیشانی پی روی را آورد جلو و موھادستش
 :بود نوازش کرد و گفت

 .دمی کشی اومد چنیی کم تبت پاھی تا ی دونینم. مردم از دلشورهیداشتم م_ 
 : سبزش گفتمی آکھ چشم بردارم از چشمھای را گرفتم و بدستش

 . شدمتیببخش کھ باعث نگران_ 
 لبخندش آرام شده ام و حالم بھتر از قبل شده و دنی لبخند زد و حس کردم با دمی روبھ

 حس کردم میشانی پی را روشی لبھای داغدمی را شنشی نفسھای را بستم و صدامیچشمھا
 :و تند چشم باز کردم و اعتراض کنان گفتم

 .نکن. یشی مضیمر!ریام_ 
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 : گفتطانشی او با لبخند شاما
 .ی بود کھ بھم دادی ای نگرانی مھی جرنیا_ 

 : کھ گفتدمی داغ شد از کارش و حرفش و نگاھش و باز شنمی ھاگونھ
 .ی و مواظبمی راحتھ کھ تو ھستالمی بشم خضیاگھ مر_ 
 : خنده ام گرفت حرفشاز
 .الیچھ خوش خ_ 

 را نوازش کرد و من چھ خوشبخت بودم با وجود او در کنارم و میشانی و باز پدیخند
 بھ فکرم است و شھی ھمی کھ کسدمیدی می وقتی احساس خوشبختنی بود ایچھ حس

 . کنمی تب می کند وقتی تب مینگرانم است و حت
 )٢(بخش
 را تحمل کنم و با ھر شی لحظھ دورکی ی توانستم حتی دلبستھ اش بودم کھ نمآنقدر

شده . اجازه را داشتمنی ھم اشھی و ھمدمیدی کردم او را می مدای کھ پی کوچکیبھانھ 
 ی در ذھنم بود و جلوالیتمام وقت ن. کردمی فکر نمیگری دزی و جز او بھ چمیبود زندگ

 ھم کھ ی و گاھشناختمی نمی خستگگری او دادی با یحت  کردمی کار می و وقتمیچشمھا
 ما و نزد مادرم بود ی گشتم و او خانھ ی بر میخستھ از کار روزانھ و کار در آجر پز

 کرد و ی مرا نوازش می زخمیآن وقت با دست کوچکش دستھا. آمدیبھ استقبالم م
 را میدستھا  و با اصرارمی گرفت کھ دست و صورتم را بشوی ممیخودش آب را برا

 و لبخند قشنگ و ی و آن نگاه مخملاهی و با آن دو تا چشم سدی مالیپماد و کرم م
 در ی احساس خستگی ذره ای کرد حتی می کرد و کاریمھربانش مرا محو خودش م

 ی و من کار مرفتی دانشگاه مالین. نداشتمیدر کنار او ھرگز احساس بد. تنم نماند 
 خودمان کھ ناھار را یم خانھ  بردی دانشگاه و او را ممرفتی ھم دنبالش میکردم و گاھ

 کھ بھ عنوان یلحظات. بودندمی لحظات زندگنیبا من و مادرم باشد و آن لحظات بھتر
 کھ ھر چند ارزش دمی خری مشی برایزی و بھ اصرار چزدمیشوھرش کنارش قدم م

 نی و اشدیم  دادم کھ آن ھمھ خوشحالی را مای انگار بھ او دنی نداشت ولیادیز
 خانھ یو با وجود او بود کھ فضا.  بودای در دنزی چنی من ارزشمندتری براشیخوشحال

 وجود شدی کسالت بار می آن سکوت کھ گاھگری ما پر سر و صدا و شاد بود و دی
 داشتھ ھا ی دغدغھ اچی ھی بود آن روزھا کھ ما دو نفر بی خوشیچھ روزھا. نداشت

 آنقدر زی مانعمان نبود و ھمھ چزی چچی و ھمیشدی مکیر را با ھم شمانیو نداشتھ ھا
 فتدی کھ قرار بود بی از اتفاقمی مانست اما خبر نداشتی مای بود کھ بھ خواب و رونیریش

 .رودی منی خوشمان از بیای روی بھ زودمی و خبر نداشتمانیو بشود کابوس زندگ
  پنجاهفصل
 )١(بخش

 بار نی و ازنندی با ھم حرف نمالی و نری ھم سکوت خانھ را فراگرفتھ و باز ھم امباز
 .  بزندی کھ منتظر است شوھرش حرفالستی است کھ سکوت کرده و نریام
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 سکوت نی ترسد از ای کند و می داند شوھرش بھ چھ فکر میزن جوان نم.  داندینم
 و دور شدن آن دو نفر از ھم و ی دوری شده برای است بھانھ ای کھ مدتیآزار دھنده ا

 خواھد آن دو تا را مجبور ی کھ مندیبی و مندیبیش مادر شوھرش را م تالالی وسط ننیا
 کند و ی و فقط فکر مدی گوی نمچی است کھ ھریام  بارنیکند بھ شکستن سکوت اما ا

 و امروز ھم کھ با آن دیای برونی خواھد از آن بی کھ انگار نمی در فکررودیفرو م
 .دهی شن و معلوم ھم نبود چھختی کھ شد پاک بھ ھم ریتلفن

 ی فضانکھی ای اما خانھ بھ جادی سال و شروع سال جدانی نمانده بھ پایزی چگرید
 . است وغم گرفتھکی داشتھ باشد تاریشاد

 با او ری امنکھی و غم گرفتھ و غصھ دار از اکی تاری فضانی شده در ارهی خالین
 کھ نکند بھ او شک کرده باشد و نکند نخواھد او را نی از ادهی و ترسزندیحرف نم

 آب آشپزخانھ و ری شری دستش را گرفتھ زکھی در حالیی از فکر جدادهیببخشد و ترس
 کند بھتر ی و فکر مرسدی نمی اجھی بھ نتو  کندی فکر میھ.  در دست دارد یبشقاب

 بدھد انی و چھار ساعتھ پاستی سکوت بنی و از او بخواھد بھ اریاست برود سراغ ام
 و ھمانطور در فکر است کھ ری امی ترسد از کم محلی ترسد از رانده شدن و میاما م
 گردد ی پرد و بر می آورد و از جا می او را بھ خودش ماطی بستھ شدن در حیصدا

 رفتھ از آشپزخانھ رونی مادر شوھرش بوده کھ بنکھی االیسمت در آشپزخانھ و بھ خ
 است و تی موقعنی کند حاال بھتری کند و فکر می و بھ در اتاق نگاه مونری بدی آیم

 نھی سمت اتاق خواب و دل در سرودی آرام میی کند و با قدمھای را خشک مشیدستھا
 کند و پشت بندش ی و در را باز مزندی می اھ سمت در و ضربرودیم. تپدیاش م

 ی مشی و متعجب سر جاندیبیا نم رری امردیگی کھ سرش را باال منی داخل اما ھمرودیم
 خانم را رهی کھ مننی چرخد اما ھمی می تندشنودی پا میماند و از پشت سرش کھ صدا

 افتد یم ادشی کجاست و ری پرسد پس امی و در دلش از خودش مبردی ماتش مندیبیم
 ی بھ خودش می آورادی نی و ناگھان از ادهی را با کرده و بھ ھم کوباطی در حیکس

 و زن ردیگی خانم را کھ تازه چادرش را سرش کرده مرهی پرد و دست منیلرزد و م
 قبل از الی قلبش و نی گذارد روی عروسش دستش را مدنی پرد و با دیناگھان از جا م

 :رسد پی کند می او اعتراضنکھیا
  کجا رفت؟ری امی دونی جون شما نمرهیمن_ 
 : باالروندی مشی و ابروھاشودی گشاد مشی خانم چشمھارهیمن
 !نبود؟...اتاق.. .تو...ھ؟مگھیچ...منظورت!...کجا؟_ 

 : دھدی معی جوابش را سرالین
 ...ی کھ رفتییمن فکر کردم شما.رونی در اومد رفت بی االن صدانیھم..نھ_ 
 : کندی با خودش تکرار مالی کند و نی خانم مات و مبھوت او را نگاه مرهیمن
 !کجا رفتھ؟...یعنی...یعنی_ 
 کند و او ی و بھ ممادر شوھرش نگاه مدی آی در بھ خودش می صدادنی ناگھان با شنو

 را باز اطی دود و در حی از باران مسی خنی زمی برھنھ روی کند و با پاھایرا رھا م
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 کجا رفتھ و فکر قھی آن دو دقی در آن ساعت و براری خواھد بپرسد امی کند و میم
 دنی کردن اما با دی حرف زدن و آشتی شود برادای پی بھانھ ادی سوال شانی با اکندیم

 : گودی زده مرتی و حرودیپدرش پشت در وا م
 .سالم_ 
 : ستادهی بھ پدرش کھ اشودی مرهی ھمان طور خو

  تو؟امی بی بذاری خواینم... سالم دخترکیعل_ 
 ی را مشی کھ پانی ھم وشودی و پدرش داخل مرودی کنار ماری اختی جوان درمانده بزن

 :دی تواند بگوی کند حرف بزند و فقط می می سعاطی حیگذارد تو
 ...شما...آقا جون_ 
 :دی گوی پدر مو

تو کھ اون روز . بھت بگمدی حرف دارم کھ حتما بای سرھی.اومدم باھات حرف بزنم_ 
 .ی و در رفتی لحظھ غافل شدم فرار کردھی و تا من ازت یمھلت نداد

انتظار دارد پدرش از دستش . نیی اندازد پای و خجالت زده سرش ا مشنودی مالین
 آقا رحمان ی بھ او نشان بدھد اما آقای جورکی را تشی عصباننی باشد و ایعصبان

 :  پرسدی و مستی نیانگار عصبان
  تو؟میبر_ 

 کھ داخل نی کند داخل و مرد ھمی میی دھد و پدرش را راھنمای سر تکان مری متحالین
 و شودی شروع می و سالم و احوالپرسشودی خانم مواجھ مرهی با استقبال منشودیم

 :ردیگی را مریباالخره پدر سراغ ام
 نھ؟ی ھمھ مدت ببنی پدر زنشو بعد اادی خواد بی کجاست؟نمریپس ام_ 

 :دی گوی میفی ضعی با صداالین
 ... آقاجونستین_ 
 :  گردد سمت دخترشی بر مندی مرد کھ رفتھ بنشو

 !ره؟ی مرونمیکجا رفتھ؟مگھ از خونھ ب!ست؟ین_ 
 : دھدی جواب مالین

 ...ھویامروز _ 
 : پرسدی فشارد و پدر می را مشی دھد و بغض گلوی ادامھ نمو

 دعواتون شده؟_ 
 : کندی ھراسان سر بلند مالین

 ...نھ بھ خدا...نھ آقاجون...نھ_ 
 :دی گوی و مندی نشی مرودی پدر مو

 !؟ی خوریحاال چرا قسم م.. خبلھیخ_ 
 و عروسش اوردی بی چارودی کند کھ می کند و او اشاره می خانم نگاه مرهی بھ منالین

 ی کند کھ در حال نشستن می بار بھ پدر نگاه منی االی گذارد و نیرا با پدرش تنھا م
 :دیگو
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 نگفتم  کھ چرا بھ اونزنھی سرم غر می اگھ مادرت بفھمھ کلنجای خبر اومدم ایب_ 
 .ادیھمرام ب

 ندی نشی و کنارش مرودی چشم از او بردارد منکھی و بدون اشودی مرهی بھ پدرش خالین
 :دی گوی آرام میلیو خ
 .نشی آوردیکاش با خودتون م_ 

 : دھدی جواب مپدر
 . بعدیبمونھ برا_ 
 : پرسدی مو

 ؟ی دارییچا_ 
 : دھدی جواب مالین

 .ارهی جون مرهیاالن من_ 
 راحت است و آسوده است الشی ماند کھ پدرش حرف بزند و پدر انگار خی منتظر مو

 رهی بھ پا کرده و منی داند در دل دخترش چھ آشوبی و نمی دھد بھ پشتی مھیکھ تک
 و مادر ردیگی را مینی و سشودی بلند مشی جلوالی ندی آی می چاینیخانم کھ با س

تنھا باشند اما آقا رحمان بھ  و پدرش او  تارودی کند کھ میشوھرش بھ او اشاره م
 :دی گویدخترش م

 . رو بگمی خوام موضوع مھمیم. خانومم بمونھرهیبگو من_ 
 فھماند کھ بماند و ی خانم مرهی کند و با اشاره بھ منی بھ پدر و مادرشوھرش نگاه مالین

 : داردی را بر می مرد چاردیگی را مقابل پدرش مینیخودش س
 ...دستت درد نکنھ دختر_ 

 در ی خانم کھ نگرانرهی منی جلوردیگی ا مینی بار سنی و ادی گوی می نوش جانالین
 خورد زن جوان کھ ی نمی چادی گوی بھ اشاره می و و وقتزندی موج مشیچشمھا

 دوزد بھ ی و چشم مندی نشی گذارد و می منی زمی را روینی کند سیحالش را درک م
 :دھان پدرش

 ...خب آقا جون_ 
 ترسد کھ پدرش بخواھد ی منیاز ا. لرزد و دست و تمام تنش ھم ی آشکارا مشیصدا

 و یی جدانی ترسد متقاعد کرده باشد بھ ای را ھم مریو ام.ییمجبورش کند بھ جدا
 : تا پدرش حرف بزندرسدیجانش بھ لبش م

 . باھات حرف بزنمی مھمیلیراستش من امروز اومدم در مورد موضوع خ_ 
 :دی گوی و با التماس معی حرف از پدرش سرنی ادنی شنالباین

 . جدا شمری خوام از امینم..من...من.نھ آقاجون تو رو خدا نگو_ 
 :دی گوی و پدر مشی چشمھای توندی نشی و اشک مدی گوی را با بغض منھایا

 مطمئن شدم تو سرت گھیچون حاال د. مورد حرف بزنمنی در اومدمین.نترس دختر_ 
 یزی چھی دمی رسنیقی نی اومدم حاال کھ بھ انیواسھ ھم.یکش ی دست نمریبره از ام
 .بھت بگم
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 یی حرف از جداستی فھمد قرار نی منکھی کشد از ای می و نفس راحتشنودی مالین
 : پرسدیبشنود و م

  آقاجون؟یچ_ 
 :دی گوی پدر با ھمان آرامشش مو

 .کنمی مفیبذار کم کم و آروم آروم برات تعر.عجلھ نکن_ 
 کند و ی نگاه مشی دوزد بھ او و پدر بھ استکان چای صبرانھ چشم می منتظر و بالین

 : کند بھ حرف زدنیشروع کم
 ومدهی نای کھ مادرت تو رو باردار بود و ھنوز دنیموقع.شھی سال پیلی مال خھیقض_ 
 .یبود

 : دھدی و پدر ادامھ مشودی حبس منھی حرف درسنی ادنی از شنالی ننفس
 از پا درش یسرطان مر. بودضی مادر من بھ شدت مریعنیاون موقع مادربزرگت _ 

 جور کنم و نذارم مارستانشوی کھ خرج بزدمی در و اون در منیو من داشتم ا.آورده بود
 و عمل ھم مارستانیدست و بالم تنگ بود و خزج ب. تونستمیاما نم.از دست بره

نھ انگار مادر من مادر اونم بود و انگار  ناچار رو آوردم بھ غفور کھ انگار.کمرشکن
 یاونم با کل. بھم قرض د اد ی پولھی خب یول. بودضی زن مرنینھ انگار کھ ا

 رو کھ یو منم پول. اون مجبورم کردیعنی.مجبور شدم چک و سفتھ امضا کنم.منت
مادرمم کھ دلش از غفور خون . نداشتی ادهی کردم اما فامارستانیازش گرفتم خرج ب

 کھی بھ کارش نداره چند تی پسر بزرگش اصال کاردی دیو بد جور شکستھ بود وقت بود
 رو کھ نای از اون زمکھی تھی کرد تی رو کھ داشت بھ نام من کرد و بعدشم وصینیزم

 رو از نایمادرم اون زم.ی بودومدهی نای بود بذارم واسھ تو کھ ھنوز دننشونمیاتفاقا بھتر
 کنم و ی کار کنم و کشاورزنای اون زمی بود من روردوایپدرش ارث برده بود و ام

 ی من مونده بودم و کلامرزی بعد مرگ اون خدا بیول. بچرخونمموی زندگینطوریا
 آورد کھ ی سھم نبردنش از ارث مدام بھم فشار می کھ از ناراحتی و برادریبدھ
 یجا  بھنارویو اونقدر بھم فشار آورد کھ مجبور شدم زم. باھاش صاف کنممویبدھ
و اون ھرقدر اصرار کرد . سھم تو رو ندادمنی زمکھی تھی بھ نامش بزنم اما اون یبدھ

 سنگم کھ شده ریگفتم شده از ز. خوام سھم بچھ مو بدمی و نمالستی سھم ننیمن گفتم ا
 .دمی رو نمالی سھم ننی زمی ولکنمی صاف مموی و بدھکنمی مدایپول پ

بعدشم کھ مجبور شدم قبول کنم ... کردن دختردای تو رو پدی شد کھ اونا چشم ندنی ھمو
 با برادرم صاف بشھ و امی ازبدھگھی دی خرده ھی ینجوریشھال رو بدم بھ حسام و ا

 ی ھر طور شده واسھ تو نگھ دارم و تونوی زمنی خواستم ایم.حق تو ھم خورده نشھ
باز من  بھ اون روز افتاد و ری بد زد و امخت از بی بھ نامت کنم ولتیروز عروس

 ھر ی خستھ شد و خواست برگرده ولدیشا. شدمونی پشالی ندیدست نگھ داشتم و گفتم شا
 خونھ ی اومدیاون روزم وقت.ی و تو سر حرفت موندفتادی اتفاق ننیچقدر صبر کردم ا

 ی شدون اونطور ھراسدمی دیمحض امتحانت ھم کھ شده حرف از طالق زدم اما وقت
 ی دل نمی جورچی ھری کھ از امدمی فھمی زدرونیاز حرفم و اون طور از خونھ ب
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 بھ دردت خورد دیتا شا. بھ نامت کنمنوی خوام زمی بود کھ اومدم بھت بگم منیھم.یکن
 . و مشکلت حل شدتی بھ زخم زندگیو زد

 نشستھ و زل زده بھ او شی حرکت در جای و بشنودی پدرش را میحرفھا.شنودی مالین
 ھمھ مدت نیا. کھ مقابلش نشستھندیبی را می شفاف اشک فقط مردیو از پشت پرده 

 خواستھ مقاومت کرده و ھر ی را منیپدر سکوت کرده در برابر برادرش کھ زم
 چھ؟کھ چھ بشود؟کھ دخترش یبرا کھ حق او را نگھ دارد ؟دهی را بھ جان خریزیچ

ا حل  آن را بفروشد و خرج عمل شوھرش کند و مشکلش رای بشود نیصاحب زم
 مثل ی دختر بزرگش را بسپارد بھ دست آدمی مجبور شود زندگدی چھ؟چرا بایکند؟برا
 پر از اشک بھ ی با چشمھاالی نماند؟ننی زمیکھ حق او حفظ شود؟کھ او ب! حسام؟

 :دی گوی ملرزدی کھ میی با صداو  کندیپدرش نگاه م
 ...شما...شما...آقاجون_ 
 خواند ی کند و انگار حرفش را می دھد و آقا رحمان بھ او نگاه می مھلتش نمھی گرو

 :دی گویکھ م
 دی فھمیاما وقت. وصلت نبودمنی بھ ایخودمم راض. نبود زن حسام بشھیشھال راض_ 
 ...  شدی مونھ راضی کار حق تو محفوظ منیبا ا

 :دی گوی و پدر مزدیری و فقط اشک مزندی و حرف نمشنودی مالین
 ...در ضمن. خواستم بھت بگمیکھ م بود نیھم_ 

 :ندیبی مشی غم را در چشمھاالی کند و نی کندو سرش را بلند می ممکث
 حساب باز کنھ ھیقرار شده برات . کرد و فروختشدای پداری خرنشی ماشیعمادم برا_ 

 یگفت مجبور.ی و قبول نکنی نھ بگیدر ضمن گفت حق ندار. بھ حسابت زهیپولو بر
 . حق اعتراض ندارهرمیام.یپولو قبول کن

 تکان بخورد و نکھی تواند حرف بزند نھ اینھ م. تواند حرف بزندی اما نمشنودی مالین
 :دی گویپدر م

 تونستم اجاره ش ی مدت از دست عموت نھ منیا. سر زدمنتی بھ زمی چند بارھی_ 
ھ  بی اجاره ش بدای شی بفروشیاگھ بخوا. مونده نطوریھم.بدم نھ خودم روش کار کنم

 .شھی و مشکلت حل مادی مرتی گی روش کار کنھ پول خوبیی خدای بنده ھی
 کند و پدر کھ ی دھد حس می را کھ از پشت شانھ اش را فشار می و دستشنودی مالین

 : شودیبلند م
 . بھ نامت کنمنوی زممی کھ برمی کننیی تعدی روزو باھی یول. برمگھیخب من د_ 

 رودی پدرش و می دوزد بھ چشمھای و چشم مشودی خانم بلند مرهی بھ کمک منالین
 ی اندازد توی کند کھ خودش را می و دخترش را نگاه مستدی ایطرفش و مرد م

 :آغوش او
 ...آقاجون_ 
 ؟یمگھ بچھ ا! دختر جون؟ھی چھی گرنی اگھید_ 

 :دی گوی کنان مھی گرالین
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 ...نچرا بھ خاطر م...چرا!ن؟ی کارو کردنیچرا ا...شما...آقاجون شما_ 
 :شنودی را مشی کند و صدای سرش حس می پدر را رودست

خواھرتم کھ حاضر بود بھ خاطر . گرفتمی مدهی مادرمو نادتی وصدیحق تو بود و نبا_ 
 . مونھی نمی حرفگھیپس د. بزنھیتو دست بھ ھر کار

 :دی گوی مزدیری کند و ھمانطور کھ اشک می پدرش بلند منھی سی سرش را از روالین
 ...نویچرا ماش...عماد...عماد...آقاجون_ 

 :دی گوی مپدر
فکر .من پدرتم عماد و شھال ھم برادر و خواھرتن ! دختر جونمیستی نبھیما کھ غر_ 

 قھی دو دقمیذاشتی ممی اگھ پول داشتی کرد؟فکری و عذاب بکشی بشتی اذمیذاری میکرد
 ی و نمی خوای کمک نمی گفتی حرفت کھ منی بھ ای بمونھ؟فکر کردی اونطورریام

 م؟ی کردی گوش مھ غرور شوھرت بشکنای غرورت بشکنھ یخوا
 :دی گوی خانم و مرهی دست منسپاردشی کند و می را از خودش جدا مالی نپدر
 .زنھیاگھ بفھمھ بازم سر من غر م. من برم کھ مادرت شک نکنھگھیخب د_ 
 بھ نامش کنم نوی خوام زمیعموش بفھمھ م. دختر ما باشھنی خانوم حواستون بھ ارهیمن

 . کھ نگوندازهی راه میقشقرق
 . اجازهبا
 گرومپ گروکپ در ناگھان بلند ی خواھد برود و صدای کند کھ می بھ پدر نگاه مالین
 ممکن است باشد و ی مانند کھ چھ کسی افتد و ھر سھ بر جا می و در بھ لرزه مشودیم
 رودی در بزند و مینطوری ادی است اما چرا باری کند حتما امی و فکر مرزدی دلش مالین

 ی دھد و در می آن را بھ شدت ھل میکند اما کس ی و در را باز ماطیسمت در ح
 .دی آی شانھ اش و آه از نھادش در می تودیپچی و درد مالیخورد بھ ن

 را کھ چشم بد بھ زنش داشتھ کف دستش ی خواھد حق کسی و خستھ است و میعصبان
 متعجب ی توجھ بھ نگاھھایب. نرودادشی کند کھ تا عمر دارد یواھد کار خیم.بگذارد

 ی در کاپشنش فرو رفتھ و دستھ نندیبی کھ صورتش را می کسانی دهیو کنجکاو و ترس
 سمت کارخانھ و باز رودی فشارد و می را کھ در کاپشنش پنھان کرده میچوب قطر

 سی و رئالی کھ گفتھ بود نید مریحرفھا.دهی تلفن شنی افتد کھ پای میی حرفھاادی
 نی ادنی اگر چھ خونش بھ جوش آمده بود از شنریکارخانھ با ھم ارتباط دارند و ام

  کھی را بھ او قبال گفتھ و کسقتی گناه است و حقی بشیالی دانست نیحرفھا اما م
 . مجازات شوددیگناھکار است ھمان است کھ بھ زن او نظر داشتھ و ھم او با

 کھ ی اعتنا بھ نگھبانی کارخانھ بی کھ حقش را کف دستش بگذارد و از محوطھ رودیم
 : گذردی مردی را بگشی خواھد جلویم

 .نمیآقا صبر کن بب..آقا_ 
 :شنودی نگھبان را می و باز صداندیبی و نگاھھا را متوجھ خودش مستدی ای نمری اماما
 ...آقا_ 
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 ی اعتنا بھ او بھ بخش اداری فشارد و بی چوب را کھ در کاپشنش پنھان کرده مریام
 دوم ساختمان بدون ی طبقھ رسدی کھ منی و ھمرودی و تند تند از پلھ ھا باال مرودیم
 نشستھ و حواسش بھ او زشی کھ پشت می منشزی سمت مرودی تازه کند می نفسنکھیا
 :ستین

  خرب شده کجاست؟نی اسیرئ_ 
 : پرسدی پرد و می کھ زن از جا می آنقدر خشن است و لحنش آنقدر عصبانشیصدا

 بلھ؟_
 :دی گوی می بلندتری با صداری امو

  خراب شده کجاست؟نی اسی رئدمیپرس_ 
 چرخد تا خودش ی مری امرودی کند و عقب می بھ او نگاه مدهی و ترسری مات و متحزن

 ی منشی ھمان سمت کھ صدارودی کند می مشیدای کھ پنی کند و ھمدای را پسیدفتر رئ
 :شنودیرا م

 شودی در را باز کند کھ خودش باز مرودی و مستدی ای نمریاما ام.نیآقا کجا؟صبر کن_ 
 :دی گوی مییو صدا

 ھ؟ی چی سر و صداھا برانیا_ 
 گذارد ی آورده مرنی دھد داخل و چوب را کھ بی دھد و او را ھل می مھلت نمری اماما
 آورد تا بھ یرش را باال م دھد و سی و فشارش مواری چسباندش بھ دی و مشی گلوریز

 شوھر دی و بگوشی چشمھای کھ بھ زنش نظر داشتھ نگاه کند و چشم بدوزد تویمرد
 کھ اوردی بھ سرش بیی خواھد بالی و مآمده  گذاشتن حقش کف دستشی و براالستین

 ی کند و چشم می کھ سرش را بلند منیاما ھم. کنندھی آسمان بھ حالش گریمرغھا
 زندی او خشکش مدنی و فرزان ھم با دبردی چسبانده ماتش مواری کھ بھ دیدوزد بھ مرد

 :شودی مرهیو بھ او خ
 !یستی نریتو ام...تو!ریام_ 
 !فرزان_ 
 ی را بھ خاطر میمی قدی دوستیچھره . آوردی بھ خاطر مری و امشوندی مرهی ھم خبھ

 بھ ریت و خود ام خواھر معلول داشکی کھ یدوست. بوددهیآورد کھ سالھا بود او را ند
 و شودی اش مرهی ناباورانھ خندیبی بدھد و حاال کھ فرزانرا مادی ی کرد نقاشی میاو سع

 : پرسدی مزیچ  خبر از ھمھی بشیمیدوست قد
  بھ سرت اومده؟یچ...تو...تو...ریھ؟امی اافھی چھ قگھید...نیا...نیا_ 
 :دی گوی زده مرتی متعجب و حریام
 ...نجایا...تو...تو_
 چھ نجای داند چھ شده و اصال فرزان ای است و نمجی تواند درست نفس بکشد و گینم
 شده باشد و ھر الی فرزان باشد کھ مزاحم ننی پرسد نکند ھمی کند و از خودش میم

 ی آدمنی آورد کھ فرزان چنی ملی و ھر چھ دلردی فکر را بگنی ای خواھد جلویچھ م
 : کھشنودی و مشوندی مض آدمھا عودی گوینبوده باز بھ خودش م
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 ...آخھ! دستت؟ھی چوب چنی؟ای شدینجوریچرا ا...تو...تو_ 
 :دی گوی و با خشم مردیگی و چوب را محکم مدی آی ناگاه بھ خود مری امو

 ... ونجاستی اسیبھم گفتن اون آدم رئ. مزاحم زنم شدهنجای نفر اھی_ 
 :ردیگی چوب او را مفرزان

 .نجامی اسی رئھ؟منیمنظورت چ!زنت؟_ 
 :دی گوی مری امو

 ...بھ من نگو...ییبھ من نگو اون نامرد تو...فرزان_ 
 : کندی اما حرف او را قطع مفرزان

 !؟یزنی حرف می از چیتو دار..تو!ر؟ی امھیمنظورت چ_ 
 :دی گوی با خشم مریام
 کردنشو تی نفر قصد اذھی منھ و ی کھ تموم دار و ندار و ھستالی زن بھ اسم نھیاز _ 

 ...داشتھ
 : متعجب فرزانی بھ چھره زندی و زل مردیگی و چوب را محکمتر مدی گوی مریام
 !الین_ 
 :شودی می عصبانشتری آورد بی را آنطور مالی فرزان اسم ننکھی از اریام
 ...پس تو_ 
 :  دھد او حرفش را تمام کندی فرزان فرصت نماما
 ...ریصبر کن ام_ 
 نی تواند ای و نمنھی کھ پر است ازشک و کینگاھ. کندیاه م نگشیمی بھ دوست قدریام

 :دی گوی دھد و فرزان مریینگاه را تغ
 .من مزاحم زن تو نشدم.ی کنی اشتباه میتو دار_ 
 :دی کگوی می بلندی دھد و با صدای کنترلش را از دست مریام
  بوده؟ی ک؟بگویپس ک_ 

 :ردیگی او را می شانھ ھافرزان
 . لحظھ صبر کن و بھ حرف من گوش کنھی. جانری امکنمیخواھش م_ 
 :دی گوی کند و او می دوستش نگاه می و بھ چھره فشاردی چوب را محکمتر مریام

 یزی اون چھیقض. بدمحی برات توضدی بازویھمھ چ. برات بگمزوی ھمھ چدیمن با_ 
 . کردهفی برات تعری کسای یدونی کھ تو مستین

 فشارد و ی نمگری کھ دستش گرفتھ را دی و چوبشنودی مری و امدی گوی مفرزان
 :شنودیم

 رو ھم خوب گھی کھ نرفتھ؟ھمدادتی. خوبیدوستا.میمن و تو با ھم دوست بود_ 
 ..ستمی جور کارانبودم و ننی اھل اچوقتی من ھی دونیخودت م.میشناسیم
ا  و او رردیگی و فرزان چوب را از او مشودی آرام می حرفھا کمنی ادنی از شنریام
 . یزی دھد بھ می مھی و خودش تکی صندلکی ی نشاند روی مبردیم
 :دی گوی دوزد بھ دوستش کھ می منتظر چشم مریام
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 یدی شنی ھر چی بھت گفتن ولی و اصال چیدی شنی دونم در مورد ما چینم_ 
 و بعدش دمشی بار دنی اولی برایوقت. نداشتم و ندارمی وجھ قصد بدچیمن بھ ھ.دروغھ

 ی دوست داشت و می نقاشیلی خادتھی.ناید. خواھر خودم افتادمادی معلولھ دمیفھم
 ادی. انداختنای خواھرم دادی منو وم خانالیادتھ؟نی ره؟تالششوی بگادیخواست ازت 

 ی پدر و مادرم بیوقت...  ھاشھی گرادی... و غصھ خوردنشدنی و زجر کششییتنھا
 زی دق کرد و مرد ھر چند دکترا چی از غصھ و دوریستیخبر از من گذاشتنش بھز

 اون ی سربازرفتمی میچون وقت. گفتن اما من ھنوز کھ ھنوزه باور نکردمی می اگھید
 بھم ی شده شوک بزرگی چدمی فھمیسر حال بود اما بعد برگشتن بھ خونھ وقت سالم و

 با پدر و مادرم قھر کردم و از خونھ یحت.ختمی و زمونو بھ ھم رنیزم.وارد شد
 کھ گمی رو منای اریام. تونم فراموشش کنمی ناراحتم و نمنایمن ھنوز از مرگ د.رفتم
 داره دمی ھم فھمیوقت.دمیدی رو منایکھ د  نگاه کردمی من بھ زن تو بھ ھمون چشمیبدون

 دلم یو تو!ی با خودم فکر کردم چھ زنارهی کنھ خرج عمل شوھرشو در بیتالش م
 نداشتم یچی ھی موقعھی ادتھی.. اونو داشتیفا ذره معرفت و وھی کاش بھنازم یگفتم ا

 تو ییاالی چھ آرزوھا و خادتھی بودم؟ری فقی خونواده ھی آس و پاس از ی دانشجوھیو 
 کھ دوستش داشتم ازدواج کنم؟اسمش بھناز ی خواستم با دختریسرم داشتم و م

 اد؟ی مادتی.بود
 : دھدی است و فرزان ادامھ مادشی کھ یعنی دھد ی آرام سر تکان مریام
 بھ ھم زویاون ھمھ چ. زود بھ ھم خوردیلی خمونی نامزدیمن با بھناز نامزد شدم ول_ 
 تونم آرزوھاشو برآورده ی گفت من نمیم. منو تحمل کنھطی تونھ شرای گفت نمیم.زد

 بھ ھم زد و رفت زن پسر عموش شد کھ پولدار بود و وضع مونویکنم و آخرشم نامزد
 دست تو دست ھم از نکھیشاھد ا. بودمشونی من شاھد عروسریام. داشتیخوب یمال

 بود کھ تمام نیو ھم.و اونجا بود کھ شکستم .دمی دزویھمھ چ...  شدنادهی پنیماش
 راه نی ای توی شد ولنطورمی و بھتر بشھ و ھمھتری میتالشمو کردم کھ تا وضع مال

 .ود بشم کھ اصال قابل اعتماد نبکی شری و مجبور شدم با آدمدمی کشیادی زیایسخت
 : دھدی گذرد با حرص ادامھ می کوتاه کھ می کند و مدتی مکث مفرزان

 . خانوم مزاحمت درست کردالی آدم بود کھ واسھ ننیو ھم_ 
 : داردی بر مزی اش را از مھی خورد و فرزان تکی حرف تکان منی ادنی از شنریام

 میمی خاطرات قدادیکمک کنم چون منو  خانوم الی کردم بھ نی میمن داشتم سع_ 
 بود کھ نیا. و محکم بودن بشکنھدی ھمھ امنی زن با انی امیدی مفیچون ح.انداخت

 باور کن بارھا و بارھا حسرت ریام. تالشمو بکنم و کمکش کنمی گرفتم ھمھ میتصم
من .... زن تو رو داشتیکم معرفت و وفا ھی کم فقط ھیخوردم و گفتم کھ کاش بھنازم 

 کھ از دمی صورت ارژنگو ددمید...دمی من دریام.سادی ارژنگ وای چطور جلودمید
 ..دمی رو رو صورتش دالی نی انگشتای سرخ شده بود و جایلیس
 ی و با صداشودی حرفھا و بلند منی ادنی از شنشودی و طاقتش طاق مشنودی مریام.

 : پرسدی میبلند
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  کجاست؟زی ھمھ چیکجاست؟اون نامرد ب_ 
 : طرفشرودی مفرزان

 ! جانریام_ 
 شانھ اش بر ی اما دست دوستش را از روری گذارد امی شانھ اش می دستش را روو
 :دی سای ھم می را روشی دارد و دندانھایم

 .بھم بگو. کجاست فرزاندمیپرس_ 
 کی پنجاه و فصل
 )١(بخش
 یزی چگری گذشتھ بود و دمانی بود و چند ماه از نامزددهی گذشتھ بود و چرخزمان

 نمانده یزی چگرید.میری نورور جشن بگدیقرار بود ع. مانینمانده بود بھ جشن عروس
 ی ھم و ھمھ در تدارک بودند و ھر کسی برامی و بشومی تا ابد کنار ھم بماننکھیبود بھ ا

 دانستم پدرم ھر ی اما مزدندی مورد نمنی در ایاد حرفی داد ھر چند زی انجام میکار
 ی آماده ممی را براییزھای گذارد و مادر چی من کنار می ھیزی جھدی خری برایبار پول

 خودش دست بھ ری است و مادر امری من و امی کادو برادنیکند و عماد بھ فکر خر
 . می دوختن لباس عروسیکار شده بود برا

 کھ ھمھ ی مردیانھ  خی بودم کھ قرار بود عروس شود و بشود زن و کدبانویدختر
 و دلھره و فتدی کھ قرار بود بی اتفاقنی داشتم از ایجوره دوستش داشت و شوق و ذوق

 ی دلھره انی ھم نگفتھ بودم از اری بھ خود امی کھ ناگفتھ مانده بود در دلم و حتیھراس
 . افتادی کردم بھ جانم می او فکر ما مشترکم بیکھ ھر بار بھ زندگ

 گفت بھ من چھ در دل ی گذرد و او ھم نمی گفتم چھ در دلم می نمریبھ ام. گفتمینم
 . کھ من از آن خبر نداشتمیترس. گرفتی مبھم فرامی او را ھم ترسدیدارد و شا

 .رمیمن دارم م...مامان...مامان_ 
 . جونم سالممو برسونرهیبھ من.باشھ برو_ 

 آوردم یھ برسم بال در م و تا سر کوچرفتمی گرفتم و می و اجازه مزدمی را صدا ممادر
 را می خواست جلوی می انگار کھ کسدمی دوی نفس مکی ری امیتا خانھ .دمی دویو م
 . مانع رفتنم بشودردیبگ
 ی باز گذاشتھ بود ھل ممھی نمی خانم برارهی در را کھ مندمیرسی کھ منی و ھمدمی دویم

 ی نشاندم روی کردم و لبخند می مری داخل و مادر شوھرم را غافلگرفتمیدادم و م
 .طنتمی از ششیلبھا
 . جونرهیسال من_ 

 رشی بودم کھ باز ھم لباسم را نشان بدھد و امتحانش کنم و باز خواستھ بودم غافلگرفتھ
 . بار موفق نشده بودمنیکنم اما انگار ا

 : و گفتدی را کشدستم
 .ایب_ 
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 جعبھ گرفت کی یاشتھ بود تو ھال لباسم را کھ گذی تومی نشستی رفتم و وقتدنبالش
 : ذوق زده گفتمدنشیسمتم و من آن را برداشتم و از ھم بازش کردم و با د

 ...یوا_ 
 دامنش را نییپا. شده ھم اضافھ شده بودی گلدوزی رزھای رنگ صورتشیدی سفبھ

ساده و . ی صورتی را ھم رزھاشینھای کرده بود و سر آستی گلدوزری صورتیرزھا
 ی کوچکی صورتی خوشم آمده بود و از رزھاشیدی و سفی سادگنی ا و من ھم ازدیسف

 . بودندیکھ انگار واقع
با . و اشاره کرد امتحانش کنم دی را کشنمی آستری از نگاه کردن و مادر امشدمی نمریس

 و لباسم ستی دانستم نی کھ مری برش داشتم و رفتم بھ اتاق امادیشوق و ذوق ز
 باز ھمان حس خوب و حس دلھره آور ھمزمان آمدند سراغم دنشی و با پوشدمیراپوش

 . آمدمرونیاز اتاق ب  قلبم ویو دستم را از شوق گذاشتم رو
 : بلند شد و لبخند زد و گفتدنمی با دری اممادر

 ...یشد...خوشگل...چقدر_ 
 : گفتو

 .امیاالنھ م...صبر کن...صبر کن_ 
 ریش بود مقابلم گرفت و من تصو را کھ دستی بزرگی نھی رفت و زود برگشت و آو

 ندی ببینطوری مرا اری و فکر کردم اگر امدمی دنھی در آی عروسدیخودم را در لباس سپ
 از نیی کند و تھ دلم غنج رفت و باز ترس افتاد بھ جانم و سرم را انداختم پایچھ م

 را گرفت و می گذاشت و آمد و دستھانی را زمنھی آم خانرهی مادر شوھرم و منینگاھھا
  خجالت زده ام کردشتری و بمی چشمھایبا محبت زل زد تو

 : اشاره کردیمخصوصا وقت_
 ... نھی ببریاگھ ام_ 
 ...دی دی اگر میراست...دی دیاگر م...نھی ببری اماگھ

 مثل مانی و ھر دومیدی در را شنی دھان مادر شوھرم بود کھ صدای حرف تونی اھنوز
 .میدیبرق گرفتھ ھا از جا پر

 : خانم گفتمرهی فراگرفت و رو بھ منجانی را ھمی در سر تا پای صدادنی شنبا
 .نھی ببینجوری منو االن اری امدی نبادینبا_ 

 برسد ری سرم و تا امی را با لبخند تکان داد و چادر نماز خودش را انداخت روسرش
 : کھ گفتدمی را از راھرو شنری امیو صدا. من خودم را در حصار چادر پنھان کردم 

 .من اومدم.سالم_ 
 سی و من خی کنرمی غافلگی توانی خانم نمالی نیعنی و نجاستی االی دانم نی میعنی نیا

 کھ داخل شد خودم را پشت مادرش نی آمد و ھمیعرق شده بودم و نفسم بھ زور باال م
 . اوی شانھ یپنھان کردم و دستم را گذاشتم رو

 :د ما سالم کردنی وارد شد و با دریام
 .سالم_ 
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 : را بھ زحمت از ھم باز کردم و گفتممیلبھا
 .سالم...س_ 
 خواستم لباسم را ی از او استقبال کنم اما نمشھی خواست جلو بروم و مثل ھمی مدلم
 و کنجکاو نگاھمان کرد و ستادی وسط ھال امی بودستادهی ما کھ ادنی و او با دندیبب

 :دیپرس
 !ال؟ین؟نیسادی وانطوری شده؟شما دو تا چرا ھمیزیچ_ 

 :آب دھانم را قورت دادم و گفتم. و نگاھش متوجھ من شدالی نگفت
 ...ستی نیچیھ...یھ_ 

 :دی باال انداخت و پرسابرو
 واقعا؟_ 
 کرد و مار را نگاه کی را بارشی باشد چشمھادهی فھمیزی انگار بو برده باشد و چو

 :دیکرد و رو بھ مادرش پرس
 ؟ی بھم بدیی چاھی شھی م خستھ میلیمامان خانوم خ_ 
 قدم عقب رفتم و خدا کی خانم ناچار شد برود رهی منی و وقتختی حرفش دلم رنی ااز

 نگاھم کرد و انگار واقعا واقعا دستم را خوانده طنتی با شری طرفم اما امدیایخدا کردم ن
 آمد ی جلو مریام.دی کوبی ام منھی سی کرد و توی تاپ تاپ میدلم مثل دل گنجشک. بود

 و نی توانستم و انگار دوختھ شده بودم بھ زمی عقب و نمبروم دی کردم بایو من حس م
 : توانستمی کردم تکان بخورم نمی شده ام و ھر چھ منطوری دانستم چرا اینم
 !خانوم من امروز چرا چادر سرش کرده و خودشو پوشونده؟_ 

 : نشان دادم و گفتمالی خی را بخودم
 ...ینجوریھم...یچیھ_ 
 : شده بود گفتطانتری کھ شی لبخندبا

 . و منم باور کردمیتو گفت...آره_ 
 : و گفتمدی لرزمیصدا

 !ریام_ 
 مادرش سر برسد دمی ترسی و من ممیمی بود دو قددهی شده بود و رسکمی کامال نزدگرید

 : دمی کشیو خجالت م
 ؟ی کردمی خودتو قای واسھ چطونیراستشو بگو ش_ 
 بھ پشت سرم انداخت و مادرش کھ برگشت او از ی و نگاھمی باز نگاه کد بھ سر تا پاو

 ی وقتی بود حتطانی ھنوز ششی نگاھھامی بکشم اما نیمن دور شد و گذاشت نفس راحت
 .  داشتطنتی آورد باز ھم نگاھش شی چاشینشست و مادرش برا

 دمی مانده بودم کھ چکار کنم و با اشاره از مادر شوھرم پرسفی افتاده بودم و بالتکلریگ
 کھ دمی نامزدم را شنی بروم و لباسم را عوض کنم و صداریو او اشاره کرد بھ اتاق ام

 :دیپرس
 ن؟ینی بشنی خوایشما دو تا نم_ 
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 خانم باز بھ من اشاره کرد کھ بروم و خودش رفت کنار پسرش نشست و من رهیمن
 : گفتمریخطاب بھ ام

 .ارمشی برمی اتاق تو جا گذاشتم می توفمویک_ 
 در را بستم و چادر نماز مادر شوھرم را رھا دمی کھ رسنی رفتم بھ اتاقش و ھمی تندو

 از چھ انی جردهی کامال فھمری داشتم کھ امنیقی دانستم و یم.دمی کشیکردم و نفس راحت
 . بدھم خواستم لباسم را نشانشی حال نمنیقرار است اما با ا

 تخت بود نگاه کردم و رفتم طرفش و برش داشتم اما ی روی کھ ھنوز رومی مانتوبھ
 اتاق و در را بست و ی آمد توری امدمی و ددمی و از جا پردمی باز شدن در را شنیصدا

 ام بھ تب و تاب افتاد و باز آن ترس افتاد بھ نھی دل در سدنشیاز د. و نگاھم کردستادیا
 : کھ گفتدمی و شنتم انداخریجانم و سرم را ز

 . بودنی اھیپس قض_ 
 ی گرماری و احساس کردم دارم زشودی مکی نگفتم و احساس کردم دارد نزدچیھ

 .رمیگینگاھش آتش م
 : و ھنوز چشم از من بر نداشتھ گفتمستادهی مقابلم ادمی دی باال آوردم و وقتی را کمسرم

 ...ریام_ 
 : گفتمدی لرزی کھ میی جوابم را بدھد لبخند زد و گفتم با صدانکھی ابدون

 .شھیآدم از نگات آب م...ی نگام نکنی اونجورشھیم....شھیم_ 
 را شی را عقب زد و بعد دستھامی را آورد جلو و موھاشینرم و آرام و دستھا...دیخند

 : چشم از متپن بردارد گفتنکھی و بدون امی شانھ ھایگذاشت رو
 !ی ماھنقدری اتو چرا_ 

 : و گفتمدندی لرزمیلبھا
 !ریام_ 

 :گفت
 !ریجان ام_ 

 :گفتم
 ...نگات_ 
 کرد و من داغ ینگاھش نگاه سبزش آدم را در خودش ذوب م.دی حرف در دھانم ماسو

 . بودمستادهی اشی خواستم از ھوش بروم کھ با آن لباس جلویشده بودم از آن نگاه و م
 دانستم حقش است و من زن ی منکھی و با ادمی را کھ جلو آورد قصدش را فھمسرش
 : سرم را عقب بردم و گفتمی بارش ھم نبود کمنی اولنی ھستم و اشیشرع

 ... االنشھیم!ریام_ 
 : کرد با حرص گفتممی از خودش جدای و وقتدی حرفم را تمام کنم و مرا بوسنگذاشت

 .ی بد جنسیلیخ_ 
 : کمرم بود برداشت و با لبخند گفتیز رو را کھ ھنودستش
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 ی کردی فکر می کرده بودمیخودتو پشت اون چادر قا...یتو کھ از من بد جنس تر_ 
 ...دمیمن نفھم

 زدم و او با لبخند شی بھ بازوی تختش و من برگشتم و با اخم مشتی و نشست روگفت
 :گفت

 ...رمی و دارم مستمی کھ نی دو روزیکی نی ای توشھیآخھ دلم برات تنگ م_ 
 :دمی طرفش و پرسدمی و من مثل برق گرفتھ ھا از جا جستم و چرخرمی دارم مگفت

 !کجا؟!؟یری میدار!؟یچ_ 
 : باال رفتھ و نگاھم کرد و گفتی ابروھابا

 !ھو؟ی دختر چت شد ھیچ_ 
 :دمی و کنارش نشستم و دستش را گرفتم و پرسرفتم

 ؟ی بری خوایکجا م_ 
 : را فشار داد و گفتدستم

 برگزار ی نقاشی مسابقھ ھی کی نزدی روستاھانی از ھمیکی.رمی نمی دوریجا_ 
 یکیمنم . کار بچھ ھا دعوت کردنی انجمن واسھ داوریکردن از چند نفر از بچھ ھا

 .از داورام
 :دمیپرس

 ؟ی مونیچقدر م_ 
 :گفت

 صبحش می کردری اگھ شب شد و دی ولمی گردی ھمون روز بر ممیاگھ بھ شب نخور_ 
 .میایم

 بھ دلم افتاد و یبی چرا دلشوره و ترس عجدمی من راحت بشود اما نفھمالی کھ خگفت
 :دینتوانستم حرف بزنم و او دستش را دور شانھ ام حلقھ کرد و پرس

  خانومم؟یپس چرا ساکت شد_ 
 :گفتم
 . بھم دست دادی حس بدھی ی کھ گفتنویا...ری دونم امینم_ 

 :دیپرس
 ؟یچھ حس_ 

 :گفتم
 . دلم شور افتادریام_ 

اما آن . کردمدای پی تنش حس خوبی و مرا بھ خودش فشار داد و من از گرمادیخند
 . کردی نممیاحساس بد ھنوز در وجودم بود و دلشوره رھا

 کھ در راه بود و قرار بود ی بودنش و از اتفاقی کھ خبر نداشتم از واقعی ادلشوره
 کداممان فکرش را ھم چی بکشاند کھ ھیی و رو کند و بھ جاھاری ما دو نفر را زیزندگ

 .می کردینم
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 ی شده بودم وقتمانیپش. روز نباشمکی گفتھ بودم قرار است نکھی شده بودم از امانیپش
 و دلشوره اش ی کردم از نگرانی و ھر چھ سعدمی دشی را در چشمھایغم را و نگران

قبول کرده . آمدی از دستم بر نمی و کاردمی دی مشیدر چشمھاغم را .کم کنم نتوانستم
 روز کی ی برای آمد بگذارم و بروم و حتی ھم دلم نمدم ھر چند خورفتمی مدیبودم و با

 .رفتمی مدی نرفت و باشدیاز او دور باشم اما نم
 افتاد باز ی کھ نگاھمان بھ ھم می و گاھمیمقابل ھم نشستھ بود.می را با ھم خوردناھار
 بود کھ اشاره کردم ناراحت نباشد و او فقط نی و ھمدمیدی مشی را در چشمھاینگران

 نی نتوانستم تحمل کنم اگری بر لب آورد و زل زد بھ بشقابش و من دیلبخند کمرنگ
 :ش زدمیسکوت ناراحت کننده را و صدا

 !الین_ 
 :دمی را باال آورد و نگاھم کرد و من پرسسرش

 !یراحتھنوز کھ نا_ 
 : کرد و جواب دادی بشقابش بازی توی غذابا

 . دلشوره افتاد بھ جونم و ھنوزم دست از سرم بر نداشتھھوی.ستیدست خودم ن_ 
 : لبخند گفتمبا

 ؟ی ھستیآخھ تو نگران چ_ 
 :گفت

 . دونمینم_ 
 خواستم بروم کنارش و نازش را بکشم یم. گفت کھ دلم را لرزاندی دونم را طورینم

 اما حضور مادر مانع بود و خوب بود کھ رونی بدیای کنم از آن حال و ھوا بیو کار
 و گذاشتھ بود دی پرسی نمیزی کرد چی نگاھمان می و اگر گاھدیشنی ما را نمیحرفھا

 یزی و ھنوز بھ او چستمی دو روز نیکی یا خبر نداشت کھ بری و حتمیراحت باش
 .نگفتھ بودم

 ! جانالین!الین_ 
 : را باال آورد و گفتسرش

 ھا؟_ 
 :گفتم
 رون؟ی بمی عصر با ھم بری خوای مگمیم_ 

 ادشی و ترسش و ی برود نگرانادشی خواستم فکرش را منحرف کنم کھ ی مینطوریا
 .برود کھ من چھ گفتھ ام

 :دیپرس
 ؟یکاریمگھ عصر ب_ 

 :گفتم
 ؟یا خویم.می بزنی چرخھی می بریتو ھم اگھ کالس ندار. ندارمیکار.آره_ 

 :دیپرس
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 ؟ی فکرمو منحرف کنی خوایم_ 
 :دمی باال رفتھ و دھان باز پرسی ابروھابا

 !؟یدیتو از کجا فھم_ 
 :گفت

 .ھی دونم منظورت چیم.ستمیبچھ کھ ن_ 
 :دمیپرس

  نھ؟ای یایحاال م_ 
 : لبخند گفتبا

 .امیم. چشمی خوایحاال کھ تو م_ 
 : شوخ گفتمی لحنبا

 .ی چھ دختر خوب و حرف گوش کننیآفر_ 
 : پر رنگ شد و گفتملبخندش

 . واسھ رفتنمیپس ناھارتو بخور کھ آماده بش_ 
 اساس ی احساسش بنی دانستم ای آورده ام و نمرونشی بی از نگرانگری فکر کردم دو
 .فتدی بی و قرار است واقعا اتفاقستین

 کند بھ ی مرا مجبور میالی مختلف و نی پر از اتفاقھاشودی کھ خودش میاتفاق...اتفاق
 .رندیگی کھ مقابلش قرار میادی زیھایتحمل سخت

  پنجاه و دومفصل
 

 )١(بخش
 زی خانم نرهی و مندی سای ھم می دستش شانھ اش را گرفتھ و دندانھا را روکی با الین

 حاج غفور و آقا رحمان ی او و ھر دو شاھد بگو مگوی شانھ ایدستش را گذاشتھ رو
 اسم ی و گاھزندی حرف متی کھ با عصبانشنودی را مشی داد عموی صداالیند و نھست

 آمده بود چنان در را ھل ی وقتیحاج. دھدی مانش برد و با انگشت اشاره نشیاو را م
 و ستادهی و شانھ اش بھ شدت درد گرفتھ بود و حاال ھم االیداده بود کھ خورده بود بھ ن

 پدرش است ی بدھی ھی فھمد قضی مالی نشانی حرفھاانی کند و از میبا پدرش دعوا م
 . کھ قرار است بھ نام او بشودینیو زم

 بھ اسم دخترت نوی زمکھی اون تی خوای با من صاف نشده و متیتو ھنوز بدھ_ 
 .ذارمی من می کرد؟فکریکن
 بست ی خوردنی اون ھمھ زم؟ی کنی می بدھی بدھنقدری ازش مونده کھ ایمگھ چ_ 

 بوده کھ حق نی بوده؟واسھ خاطر ای تا االن ساکت موندم بھ خاطر چیفکر کرد!نبود؟
 . نشھعی بچھ ضانیا

 . خوامیمن پولمو م. آقا رحمانستی نمی حالزای چنیمن ا_ 
 . راحتالتیخ. بھ حسابتزمیریفردا م.ھمھ ش حاضره.پولت حاضره_ 
 ...  و چند سالھ کھستیاالن ب.شھی حرفا واسھ من پول نمنیا_ 
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 ...  من تا حاالیول. خدا عالمھیدیحاال چقدر روش کش.دمی تو رو میکھ دارم بدھ_ 
 کھ ی بچھ و اوالد نا خلفنی ھمی دونی آخھ تو میول... حق بچمھی بده گفتنویگفتم زم_ 
  از آب در اومده؟ی داره چھ ناجنسی حقیگیم
 : کندی نگاه مشی عمویت اشاره  فھمد منظورش اوست و بھ انگشی و مشنودی مالین

 در موردش حرف ی دارنطوری کرده کھ ای ایدختر من چھ نا خلف!دختر من؟_ 
 .... وهللاھیزی خوب چ؟خجالتیزنیم

 .ی خبری دخترت بیای کھ از گند کاری ھستی چھ پدرگھیتو د... آرهیپس خبر ندار_ 
 :دی آی دفاع از خودش جلو می براالی ماند و نی ساکت مپدر
 ھ؟یمنظورت چ! شما؟یگی می داریچ_ 

 :زندی عمو پوزخند محاج
 زنم؟ی حرف می دارم در مورد چی فھمی؟نمی فھمی تو منظور منو نمیعنیھھ _ 

 :دی گوی کند و می کند و بھ پدرش ھم نگاه می پرسشگرانھ بھ او نگاه مالین
 گھ؟ی می فھمم چیمن نم...من...آقاجون_ 
 کند جز ھمان ی نمدای پیزی بگردد و چی اتفاقایحادثھ  ذھنش دنبال ی کند توی می سعو

 : آوردی او را بھ خود مشی عموی گفتھ بود و صداریکھ خودش بھ ام
 یول.ی باشی اعجوبھ انی کردم چنی وقت فکر نمچیھ...یلی فامنیتو باعث ننگ ا_ 

 . کردمی اشتباه منکھیمثل ا
 : غردی کند و می کند کھ دستش را مشت می بھ پدرش نگاه مالین

 ...یدر مورد دختر من درست صحبت کن حاج_ 
 ؟ی گرفتی جلوشو میدخترتو؟تو اگھ پدر بود_ 

 : پرسدی خورد و می را فشار دھد فرو مشی گلودی آی بغضش را کھ مالین
 ! در موردم؟یزنی حرف منطوری کردم کھ اکاری کردم؟چکاریمگھ چ_ 
 بھ گوشم ی خبرشو ندارم؟فکر کردی کرد؟فکری نکردکاری چ؟بگوی کردکاریچ_ 
 ؟ی سر و سر داری کنی کھ توش کار می اون کارخونھ اسیی با ررسھینم
 نگاھش زی کند کھ تمسخر آمی حرف و بھ حاج غفور نگاه منی از ازندی خشکش مالین
 کند بھ ی و جرات نمفتدی کند حاالست کھ از پا بی و حس مدی آی کند و نفسش بند میم

 تھمت دی بزند و بگوادی خواھد فریدلش م. دھدحیپدرش نگاه کند و توض
 :دیگو ی می قدرتش را ندارد و حاجیول...افتراست.است

 ست؟ی زبونت دراز نگھی د؟چرای شد؟زبونت بند اومد؟چرا الل شدیچ_ 
 :دی گوی و نفس رنان مرودی قدم عقب مکی الین

 .... افتراستنیا...دروغھ...غھ.درو_ 
 : کندی شانھ اش حس می را روی دستو

 ... باباالین_ 
 :دی گوی مھی گردد و با گری حرف پدرش و بر مدنی از شنشکندی بغضش مالین
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 کارو نکردم و نی وقت اچیھ...من...من... دروغھنیا...آقاجون...آقاجون_ 
 ...دروغھ...کنمینم

 :دی گوی ممتی بھ او با مالپدر
 . کنار بابا جونسایوا_ 
 و او را در دی آی مری و مادر امردیگی اش مھی گرشتری لحن آرام بنی ادنی از شنالی نو

 ردیگیآغوش م
 کھ ی اون حجی فکر کرد؟واقفعای حاجیتو اسم خودتو واقعا گذاشت...حاج غفور_ 
 ی جای ناسالمت؟تویزنی خودت تھمت مبی پاک و نجی قبولھ؟بھ برادرزاده یرفت

 !؟یپدرش
 کھ نظرم ی کنی کاری تونی کارات منی با ای کرد؟فکری تونیم...چھ طور... طورچھ

من بھ بچھ ھام مثل تخم چشمام ...ی بھ نامش نکنم؟نھ اشتباه کردنویبرگرده و زم
 با تو صاف کردم موی بدھنکھی فردا ھم بعد انیھم. الیمخصوصا بھ ن. دارمنانیاطم

 .کنمی بھ اسمش منوی و زمرمیم
 دی آی مشی صدای و بعد حاجردیگی اش مھی گرشتری و بشنودیپدرش را م ی صداالین

 :کھ
چھ ...کنھی می طرفداردی چشم سفی چطور از دختره نیبب.دوره زمونھ عوض شده_ 

 ساشوی آوردم؟گی بھ سرش می تو بودم چی رحمان اگھ جای دونیم!...یرتیپدر با غ
 .دمی بری سرشو مابونی بردمش تو بی و مدمی کشیم

 .ی کرددی شمرو ھم سفیتو رو.ستی ندیازت بع_ 
 ی بنی داند با ای کند و نمیفکرش کار نم. برد ی خانم فرو مرهی سر در آغوش منالین

 را شی و آبروفتدی ترسد از فردا از فردا کھ حاج غفور دوره بی چھ کند و مییآبرو
 کند و ی مھیگر. مردمنی او نتواند سرش را بلند کند بگری باور کنند و دگرانیببرد و د

 کند با ی کھ او چھ منی افتد و بھ ای مری امادی و زندیم  مادر شوھرش چنگی نھیبھ س
 .یی آبروی بنیا
 . شودی می عصبشتری و بشتری است کھ بنی ھمو

 )٢(بخش
 ماند تا فرزان برگردد و خبرش کند کھ ارژنگ خانھ ھست ی منتظر منی ماشی توریام
 کھ معلوم ی شلوغ است و پر شده از افرادشی کند کھ جلویاه م نگی نھ و بھ خانھ اای
 نی ممکن است افتاده باشد و ھمی فھمد چھ اتفاقی اند و نمستادهی چھ آنجا ای براستین

 ی صبرانھ می برسدی می کند و وقتی را جمع مخودش ندیبیکھ فرزان را از دور م
 :پرسد

  شد؟یچ_ 
 : پرسدی صبرانھ می دوباره و بری کند و امی بھت زده بھ او نگاه می اافھی با قفرزان

  شد؟ی چدمیپرس_ 
 : کندی کند و زمزمھ می را نگاه مری دوباره امفرزان
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 ...یلیخ...ری دوستت داره امیلیخدا خ_ 
 :دی گوی کند و می حرف تعجب منی ادنی از شنریام
  نھ؟ای شده ی چی بگی خوایم_ 
  نھ؟ایه  شدی چی بگی خوایم_ 

 : دھدی جواب مفرزان
 .ارژنگ مرده_ 
 و دی گوی فھمد دوستش چھ می کند نمی کند و فکر می مات و مبھوت بھ او نگاه مریام
 : پرسدی و مدهی حتما اشتباه شندی گوی و با خودش مدهی فھمد چھ شنینم
 !؟یچ_ 

 : دھدی جواب مفرزان
 . نفر زده با چاقو لت و پارش کردهھی_ 
 و بھ رو بھ رو شودی منشی و سوار ماشدی آی کند کھ می ناباورانھ بھ او نگاه مریام
 : شودی مرهیخ
 ی خوای مای!؟یگی راست میدار...واقعا_ 

 :  دھدی سرش را تکان مفرزان
 .چون خودمم باورم نشده.ی باور نکندمیھر چند بھت حق م.گمی میباور کن جد_ 
 : کندی ھم بھ رو بھ رو نگاه مریام
 چطور ممکنھ؟_ 

 :دی گوی مفرزان
 . با چاقو زده و کشتتشزای چنی مزاحمت و ای ھی قضنی نفر سر ھمھی دمیشن_ 
 : پرسدی کشد و فرزان از او می میقی نفس عمریام
 م؟یحاال کجا بر_ 
 :دی گوی مریام
 . خوام برگردم خونھیم_ 

 : پرسدی مفرزان
 چطور شد کھ ی کنفی و تو تعرمی بخوریی چاھی من ی خونھ می بریای بی خواینم_ 

  بال سرت اومد؟نیا
 :دی گوی کھ نھ و میعنی دھد ی را تکان مسرش

 . خوام برم خونھیاالن فقط م..بذار واسھ بعد_ 
 .  افتدی باشھ و راه مدی گوی دھد و فرزان آرام می آدرس خانھ اش را بھ دوستش مو
 الی بندد و بھ نی را مشی دھد و چشمھای مھی تکنی ماشی صندلی سرش را بھ پشتریام

 . تنگیلیخ... تنگ شدهشی دلش برانکھی کند و بھ ایفکر م
 و آن را زندی مرونی چشمش بی اشک از گوشھ ی کند قطره ای کھ فکر مشی دلتنگبھ

 یی دلجوشیالی است کھ از ننی کار انی کند بھتری کند و فکر میبا سر انگشت پاک م
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 ی توچی بپدی گوی کند می را و چشم کھ باز مھای ناراحتی ھمھ داوریکند و از دلش در ب
 .  خانھ شانی جلورسندی مدهی نکشقھی دقھ و بھ دو سچدی پیکوچھ و فرزان م

 جر و بحث و سر و صدا را کھ از خانھ شان ی اما صداشودی مادهی پنی از ماشریام
 سمت خانھ رودی گردد بھ فرزان نگاه کند و می کھ چھ شده و بر نمزدیری دلش مشنودیم

 افتد بھ جانش و در را ی دلشوره مشتری ترسد و بی مشتری بندیبی باز ممھیو در را کھ ن
 ندیبی خانھ شان ماطی و حسام و حاج غفور را کھ در حل داخرودی دھد و می ھل معیسر

 : پرسدی لب مری و زستدی ایو آقا رحمان را ھمانجا م
 ! چھ خبره؟نجایا_ 
 :دی گوی کند و می و با تمسخر نگاھش مشودی حسام متوجھش مکھ
 ...میما کھ دار... ندارهرتی غنیا... اومدرتشمیشوھر با غ...بفرما_ 
 کھ در الی سمت نشودی مدهی و نگاھش کشزنندی فھمد آنھا از چھ حرف می نمریام

 دی آی و مشودی طاقتش طاق مندیبی را کھ مسشی خیآغوش مادرش است و چشمھا
 :جلو
 ! چھ خبره؟نجایا_ 
 :دی گوی شده مزی ری کھ متوجھ او شده با پوزخند و چشمھای حاجو

 ی تو چرا اجازه دادمی بپرسدی چھ خبره؟ما بانجای خان کھ اری اممی از تو بپرسدیما با_ 
 . کار کنھ کھ عفتشو بفروشھییزنت جا

 : بھ حاج غفورشودی مرهی و خزدیری اش منھی و دل در سشنودی مریام
 ی چی کھ زدی حرف نامربوطنی از ا؟منظورتیگی می داری معلوم ھست چچیھ_ 

 بود؟
 :دی گوی را کھ منھایا

 : جلودی آی محسام
 .حرف دھنتو بفھم...یھو_ 
 : پرسدی می عصبانریام
 .نیزنی بھ زن من تھمت منی کھ دارنیشماھا حرف دھنتونو بفھم_ 
 :دی گوی می بلندتری با صداو

  ھان؟نی کنی مکاری من چیاصال شما تو خونھ _ 
 :دی گوی غفور محاج

 .میری حقمونو بگمیما اومد_ 
 : غردی می عصبانریام
  ھا؟نیری آبرو کردن مردم بگیحقتونو با ب_ 
 :دی گوی مھلت بدھد خطاب بھ حاحج غفور و حسام منکھی بدون او

 ...ای... نجای از ارونی بنی برنیزود باش_ 
 دھد ی و ھلش مردیگی اش را مقھی دھد و ی مھلتش نمری سمت او کھ امدی آی محسام

 : سمت در
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 . رونیگم شو ب_ 
 ھم ی و حاجردی گی دستش را می بکند از پشت کسیگری حرکت دنکھی قبل از ااما

 : کشد سمت خودشیحسام را م
 . ور پسرنی اایب_ 
 :دی گوی در حال رفتن مو

 .ی صاف کنتوی بدھی باشھ رحمان فقط تا فردا مھلت دارادتی_ 
 روندی کھ منی و ھمزندی مستادهی بھ فرزان کھ کنار در ای و حسام تنھ اروندی دو مھر
 کھ با الی افتد بھ نی گردد سمت آفا رحمان کھ دستش را گرفتھ و چشمش می بر مریام

 دھد یدلش را از دست م و ناگھان تعاشودی خانم جدا مرهی از آغوش منسی خیچشمھا
 : دود طرفشی و مزندی مشی و صدازدیری دلش محنھ آن صدنی از دری افتد و امیو م
 ! جانالین...الین_ 

  پنجاه و سومفصل
 )١(بخش
 دلشوره بھ جان نی بود و باز دلش من بھ شور افتاده بود و ادهی رسی خداحافظوقت

 کی رفتن و آمدن نی از امی آرام و قرار نداشتمانی ھم افتاده بود و ھر دوریمادر ام
 مدت کوتاه ھم مواظب است و گفتھ بود نگرانش نی داده بود ھمنانی او کھ اطمیروزه 

 نی و نھ دل مادرش و او فقط بھ اشدی مشی حالا حرفھنیاما نھ دل من ا.مینباش
 .زدی و لبخند مدی خندی ممانینگران

 .زنھیبھ خدا دلم بد جور شور م! ؟ی خندی می تو چرا ھریام_ 
 : و در جوابم گفتدی خندباز
 انداختم مادرم کم بود تو ھم بھش ی چھ عذابی خودمو توی دستی دستنی؟ببی چگھید_ 

 یتو نونت نبود آبت نبود زن گرفتنت چ!ری بھ من بگھ امستی نیکی ؟آخھیاضافھ شد
 بود؟

بخندم را گرفتم و با اخم نگاھش  لی حال جلونی کند و با ای می دانستم دارد شوخیم
 : قشنگش گفتیکردم کھ با ھمان خنده 

 . بھ حال منی ھم کرده وای چھ اخمنی کردم بابا ببیشوخ_ 
 : و گفتمرمی خنده ام را بگی بار نتوانستم جلونیا

 .ی بد جنسیلیخ_ 
  آره؟ی کنی واسھ خاطر تو نگرانم اون وقت تو مسخره م ممن

 :رد و باز با ھمان لحن شوخ و لب خندان گفت را از ھم باز کشیدستھا
 . خانومکنمی خود میمن؟من ب_ 

 :گفتم
 . دنبالتانیآماده شو االنھ کھ ب.اری خب کم ادا در بلھیخ_ 

 : چشمش و گفتی گذاشت رودست
 .شما امر بفرما خانوم_ 
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 :گفتم
 ... اهگھیبرو د_ 

 و رفت بھ اتاقش و من بھ مادرش نگاه کردم کھ شاھد رفتار ما بود و آمد جلو و دیخند
 :با اشاره گفت

 نکھیبھ ا... شھینم... یراض...دلم ... کنمی میھر کار...  دونم چراینم!...  جانالین_ 
 .بره
 : حرفش دلم گرفت و گفتماز
 ی میزی چھیاز ... جونرهی ترسم منیم.... خواد برهیاصال دلم نم.نطورمیمنم ھم_ 

 .ھی دونم چیترسم کھ خودمم نم
 .زنھی داره تاپ تاپ می ھدلم

 : زدمی صداری ادامھ بدھم کھ اممی و خواستم بھ حرفھاگفتم
 !ییالین!الین_ 

 : کرد و من بھ اشاره بھ مادرش فھماندم و رفتم سمت اتاقش و در را باز کردممیصدا
 .بلھ_ 

 . تنشدشی پوش سفری دستش بود و زراھنشیپ
 : گفتم بلھ گفتیوقت
 .ایب_ 

 : قدم بھ داخل گذاشتم و در را بستم و گفتمآرام
 !ھان_ 

 :گفت
 .ایب_ 

 . جلواری کھ گفت دستتو بستادمی اشی رفتم و رو بھ روجلوتر
 را بھ دستم بست کھ مات و منگم کرد و فقط نگاه یفی را جلو بردم و او دستبند ظردستم

 :دمی بستنش تمام شد پرسی بندد و وقتیکردم کھ آن را بھ دستم م
 ھ؟ی چنیا...نیا!ریام_ 

 :گفت
 . کادوھی_ 
 : ببارد گفتمرفتی کھ ھر لحظھ میی و چشمھامی گلوی کھ نشست توی بغضبا

 ...ی بھم بدیزی چنی چنیتوقع نداشتم کھ بخوا...من ازت توقع نداشتم... منیول_ 
 :گفت

 دونم چرا طاقت ی نمی خواستم بعدا بھت بدم ولیم. کھ قابل تو رو ندارهنیآخھ ا_ 
 .نمشی بھ دستت ببدی االن بانی و گفتم ھماوردمین

 : ھم گفتمباز
 ...من اصال من اصال...ری امیوا_ 



 365 

 ی در آغوشش جای سمت و خودش و وقتدی نتوانستم حرفم را ادامھ بدھم و او مرا کشو
 :گرفتم زمزمھ کرد

 پشت ی وقتیول. خواھنادهی کھ پر توقع و زیستی نیی دونم تو اصال از اون زنایم_ 
 .طلبھی فقط دست قشنگ تو رو منی تو افتادم و گفتم اادی دمشی دنیتریو

 : اش فرو بردم و گفتمنھی را در سسرم
 .ممنون...ریممنون ام_ 

 :گفت
 . نرهادتی ای جبران کندی بایول_ 
 : آمدی لحن چقدر خوشم منی لحنش شوخ شده بود و من از اباز
 ؟ی خوای میبگو چ_ 

 : و گفتدمی خنده اش را نفھمی و معنادیخند
 .ستی نادی ش زنھیھز_ 

 : اش بلند کردمنھی سی را از روسرم
 ؟ی خوای میبگو چ_ 
 : نگاھش کردم و گفتمو

 .حرفتو بزن...بگو ... بارهی مطنتیاز نگات ش_ 
 : زمزمھ کردآرام
  بھ چند است؟نندی بوسھ کھ از باغ تو چکی_ 

 :دمی نزدم و شنی داغ شدند و حرفمی و باز گونھ ھادمی را فھممنظورش
 ...  کھرمیگی ازت می اونو وقتیول_ 
 : از حرفش و نگذاشتم ادامھ بدھد و گفتمختی ردلم
 ...ریام_ 
 :دمی خنده اش را شنی داغ و داغتر شدم و صداو

 ... منی خجالتی دختر کوچولویا_ 
 خنداندمش و شتری ام گرفت از حرفش و خودم را در آغوشش پنھان کردم و بخنده

 . کمرم حس کردمیفشار دستش را رو
 بماند و ناگھان ی خوشبختنی من است و خدا کند ای اوج خوشبختنی فکر کردم او

 نیا. دوام نداشتھ باشدی خوشبختنی نکند ادی بھ سرم زد کھ از آن دلم و تنم لرزیفکر
 یزی چنیچھ طور توانستھ بودم بھ چن. لرزاند و دلم را و نفسم را بند آوردفکر تنم را

  چھ؟ی کرده بود و اصال برادای ذھنم راه پبھ فکر کنم و چھ طور شده بود کھ
 :دی خبر از حال من باز شوخ پرسی او بیول
 . ندارمای ھم من حرفی االن بدی خوای دستبندو ممتی قھ؟اگھیھان چ_ 
 :بش گفتم جوای من بھ جاو

 .ی نرشھیم!ریام_ 
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 ی در چشمھادمی تکان داد و تنم را تکان داد و و دشتری و حرفم دلم را بی نرشھی مگفتم
 :  حرف مننیکھ جا خورده از ا

 حالت خوبھ؟_ 
 : بغض گفتمبا

 شتری ترسم برهی جلو مشتری زمان بیچرا ھر چ... دونم چراینم. ترسمی من مریام_ 
 .رمیمیدارم از دلشوره م.شھیم

 : کوچکم را در دست گرفت و گفتی چشم بردارد از صورتم چانھ نکھی ابدون
 و زودم بر رمیم. برم دخترشھی کھ واسھ ھمستی من تو چت شده؟قرار نیالی نالین_ 
 .. گردمیم
 ی زده نگاھم کرد و دو طرف کمرم را گرفت و بلندم کرد و مرانشاند رورتی حو

 :تختش
 ؟یبچھ شد. آخھھیشوره چ و دلی ھمھ دل نگراننیا_ 

 : نگرانش کرده بودم و خجالت زده گفتمنکھی از امانی و پشنیی را انداختم پاسرم
 .برو بھ سالمت.گمی نمیچی ھگھیباشھ من د.ستی دست خودم ندیببخش_ 

 :گفت
 . من رفتم و برگشتمی ھم بذاریچشم کھ رو. خانوم خودم برمکیقربون دل کوچ_ 

 دی را کھ پوشراھنشی ادا کرد کھ مرا بخنداند و پی حرفھا را بالحن کودکانھ انیا
 : گفتدی را کھ شننی بوق ماشی و بھ ساعتش نگاه کرد و صدادی را بوسمیشانیپ

 .نمتیبیفردا م. برمدی من باگھیخب د_ 
 و ھمراه مادرش رونی بمی را برداشت و من ھم بلند شدم و با ھم از اتاق زدلشی وساو
 شی صدااوردی ناگھان دلم طاقت نشدی منی سوار ماشیو را تا دم در بدرقھ کردم و وقتا

 :زدم
 !ریام_ 

 .برگشت
 : بغض گفتمبا
 .مواظب خودت باش_

 شد و رفت و نی تکان داد و سوار ماشی من و مادرش دستی لبخند زد و برامی روبعھ
 . دل مرا ھم با خودش برد

 )٢( بخش
 زودتر از یلیخ. بود و مسابقھ تمام شده بوددهی مسابقھ بھ سر رسانی پای براانتظارم

 بعد از مسابقھ و مشخص شدن برنده ھا ھمھ در گری کردم و حاال دیآنچھ فکرش را م
 بودم و دلم الی نادی و من می کنی مدرسھ خداحافظی کھ از معلمھامیدفتر جمع شده بود

ر برگردم و صورت خندانش را خواستم ھر چھ زودت ی و مشی شده بود برای جورکی
 . دیای و دلم از دلتنگش در بنمیدوباره بب
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 کھ از او دور شده بودم تنگ شده بود و منتظر بودم تا ی ھمان چند ساعتی برادلم
 :میزدی حرف ممی و داشتمی و برودیای بنیماش
 . فرھمندیخب با اجازه تون آقا_ 
 .نی کاش امشبو مھمون ما بودیا_ 
 . تا شب نشدهمی بردی باگھینھ د_ 
 ھم بودند و گری دی کھ بودند و از دو مدرسھ یبا ھر پنج نفر معلم.می ھمھ دست دادبا
 می و زدمیدی بلند شد و ناگھان ھمھ ھراسان از جا پریغی جی کھ صدامیرفتی مدی باگرید
  بود؟ی چدی را جا بھ جا کرد و پرسنکشی عدهی ترسری مدی و آقارونیب

 از بچھ ھا ھراسان یکی بودند کھ امدهی نرونی کلمات از دھانش بنی ھنوز درست ااما
 :خودش را بھ ما رساند و گفت

 ...شیآت...شیآت...آقا...آقا اجازه...آقا_ 
 :دی پرسی بلندی با صداری مدی آقاو

 !کجا؟!؟؟یچ_ 
 : گفتھی افتاد و پسرک با گرگرانی دنی بی ولولھ او

 . گرفتھشیآقا کالس دوم ب آت_ 
 کھ پسرک اشاره ی سمتدمی و دودمی از معلمھا را شنیکی ابوالفضل ای یصدا. دمیشن

 و خواستم خودم را بھ کالس در حال آتش دمی و داد بچھ ھا را شنغی جیکرد و صدا
 : از دوستان ھمراھم دستم را گرفت و وحشت زده گفتیکیگرفتن بود برسانم کھ 

 ر؟یکجا ام_ 
 ی آمد و بوی از ھمھ طرف مادی و داد و فرغی جی بھ پا خواستھ بود و صدای اولولھ

 . کردمیدود را حس م
 :گفتم
 . کمکمی بردی گرفتھ باشی آت؟کالسینیبیمگھ نم_ 
 توجھ ی سمت کالس و بدمی و کتم را در آوردم و دورونی بدمی دستم را از دستش کشو

 و دمی توجھ بھ ھمھمھ و ازدحام راھرو مقابل کالس رسی و بزدی ممیبھ دوستم کھ صدا
 شانھ ام ی ضربھ کی و نتوانستم صبر کنم و با دی آی مرونی در بری کھ دود از زدمید

 نفس زنان ری مدیآقا.دمی بھ عقب پرشی بود و از داغاغ کردم در را باز کنم اما دیسع
 :دیداد کش

 . کمکاری مرمدمو بیدی امیآقا...ی زنگ بزن آتش نشانی حجتیآقا_ 
  دادی و دستورات الزم را مزدی ھمچنان داد مو
 توجھ بھ او با تمام قدرت بھ در لگد زدم و عاقبت بازش کردم اما ھرم آتش ی من بیول

 بودند بھ در و دهیشعلھ ھا رس.کھ بھ صورتم خورد عقب رفتم و ترس برم داشت 
 دلم را بھ درد آورد و طاقتم را شانی بچھ ھا و آقا آقا کردن و التماسھای ھی گریصدا

 دمی برداشتم و دونیکتم را کھ انداختھ بودم زم.  داخلدمی دوی معطلیطاق کرد و ب
 یمکتھای و نزھای مدنی و بلعدنی کھ شروع کرده بود بھ زبانھ کشی آتشانیداخل از م
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 نی توجھ بھ سوزش پوستم داد زدم زود باشی و خودم را داخل کالس رساندم و بیچوب
 .رونی بنیایبچھ ھا ب

 کھ گرگ حملھ کرده باشد بھ گلھ شان تھ کالس ی کوچکی ھمھ شان مثل بره ھااما
 . کردندی مھی و گردندی لرزی را بغل کرده بودند و مگریھمد
 آن صحنھ و دنی و من اشکم در آمده بود از ددی کشی زبانھ مشتری ھر لحظھ بآتش
 می آتش گرفتھ بود و ھر لحظھ بیبخار.شدمی م وداشتم خفھرفتی ممی کھ بھ چشمھایدود

 .دمیترسی ھم منی کھ منفجر شود و از ھمرفتیآن م
 کردم و ی می کاردی شوند و بای توانستم بگذارم بچھ ھا قربانینم. نداشتمی چاره ااما

 گذشتم و ی و ھر ده نفرشان را احاطھ کرده بود مدی کشی کھ زبانھ می آتشنیاز ب
 . . دادمینجاتشان م

 دمی فھمینم. کار را ھم کردمنی کردم و ھمی شعلھ ھا عبور منی از بدیبا.دمی پری مدیبا
 یوقت. خواستم بچھ ھا را نجات بدھمی فقط مدی آی کنم و چھ بر سرم میدارم چکار م

 کمک ھی و با گردندیخودم را بھ آنھا رساندم ھمھ دورم جمع شدند و بھ من چسب
 :کنم  آرامشان کردمیخواستند و من سع

  خب؟رونی بمیری منجایھمھ از ا... بچھ ھانینترس...نینترس_ 
 : گفتشانیکی

 ...یبخار...آقا..آقا_ 
 میرفتی مدیفرصت نبود و با. شده بود شتری نگاه کردم کھ آتشش بی و بھ بخاربرگشتم

 .رونیب
 :دمی پنجره نگاه کردم و پرسبھ
 ...پنجره_ 

 : گفتشانیکی
 . قفلھشھیھم.قفلھ آقا_ 

 :دمیپرس
 شھ؟یباز نم_ 

 :دمی شنجواب
 .نھ_ 

 :گفتم
 . من حواسم بھتون ھستنینترس.رونی بمی از در بردیپس با_ 
 کردم و کت را دورشان ی بغلشان میکی یکی.رونی شروع کردم بھ تند تند بردنشان بو
 ی دوستم بر می توجھ بھ خواھشھای بردم و بی مرونی و آنھا را بچاندمی پیم

 کردند آتش ی می سعگرانی کرد و دی ھم کتش را در آورده بود و کمکم مریمد.گشتم
  رفتھ بود وشیکارمان خوب پ.را خاموش کنند

 .  نماندهی کسگری دمی کردی و فکر ممی آورده بودرونی را بھمھ
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 یکی کردم گفتم تموم شد کھ ی بھ خاطر دود سرفھ مکھی در حالزانی زنان و اشکرنفس
 : گفتھی با گراز بچھ ھا

 ... کالس بودنیتو ھم...ستی نیکبر... آقاستیخواھر من ن...آقا .آقا_ 
 . دی ھم دنبالم دوری داخل و مددمی حرفش معطل نکردم و دودنی شنبا

 : زدمصدا
 !یکبر!یکبر_ 
 دخترک دمی شده بود و فھممی قایزی مری کھ صاحبشان زدمی را دی کوچکی کفشھاو

 : شده و رفتم طرفشمیآنجا قا
 .رونی بای؟بی شدمیتو چرا اونجا قا...تو_ 

 : گفتزانیاشکر
 .ترسمیآقا من م...آقا_ 

 : شده بود و گفتمکشی کھ آتش نزدزی کنار مرفتم
 ...من حواسم بھت ھست...اینترس ب_ 
 ...زنھیننھ منو م...آقا...آقا_ 

 :دمیپرس
 ...نترس... دخترایب... ی نکردیتو کھ کار بد...زنھیچرا تو رو م_ 

 : را بھ طرفش گرفتم و گفتمدستم
 .ایب_ 
 و دنشانی افتادم با دالی نی چشمھاادی را بھ من دوخت کھ اھشی سی چشمھادی تردبا

 : سمتش و گفتمدمیخودم را کش
 ...ایآروم ب.. دختر خوبایب_ 
 : را خاموش کندی کرد بخاری می سعری مدی بھ عقب نگاه کردم کھ آقاو

 ...رونی باریزود باش اون بچھ رو ب... المصبشھیخاموش نم_ 
.  دمی کشرونی بزی و او را از پشت مدمی حرفش معطل نکردم و دست دخترک را کشبا

 و حاال نمی اول او را ببی بود کھ نتوانستھ بودم ھمان لحظھ نی بود و ھمی ازهیدختر ر
 :فتم و گدمیچیکتم را دورش پ.  افتاده بودمالی نادیباز 
 ...اصال نترس...نترس_ 
 :دمی را شنری داد مدی بغلش کردم و صداو

 .رونیزودباش برو ب_ 
 و دمی را شنیزی گرومپ چی سمت در کھ صدادمی را محکم بغل کردم و دودخترک

 :دمی را شنری مدی را حس کردم و داد آقایزی چیداغ
 ...سوختم...سوختم_ 

 یتمام تنم م. کردم نفس بکشمیسرفھ کردم و سع... انداختم و سرفھ کردمنی را زمخودم
 نمیبی ممی چشمھای کردم دارم مرگ را جلوی احساس مدمیچی پیو بھ خودم م...سوخت
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 گنگ و گنگتر ادی داد و فری آورد و صداھای دوستم کھ اسمم را بھ زبان میو صدا
 . زدمشی لب صداری افتادم و زالی نادیو باز  دندیدی پر آبم تار می و چشمھاشودیم

  پنجاه و چھارمصل
 )١(بخش

 ی تارزندی کھ چند بار پلک منی و ھمندیبی کند ھمھ جا را تار می را کھ باز مشیچشمھا
 کند ھمھ جا را آشنا ی و خوب کھ دقت میی دھد بھ روشنای را مشی و جارودی منیاز ب

 یھمان اتاق کوچک تھ. استی ھمان اتاق کوچک تھنجای افتد کھ ای مادشی و ندیبیم
 شی کودکی براشی زندگی دورانھای ھمھ یرا بی امنیکھ خلوتگاھش بود و جا

 .شی و جوانشینوجوان
 زانو ی و سر روواری دھی زده ھی کھ تکی چرخاند و بھ مردی آورد و سر می مادی بھ

 :دشوی می لرزند و اشکش جاری مشی کند و لبھایگذاشتھ نگاه م
 !ریام_ 
 : دوزدی نگاه خستھ اش را بھ او مالی کند و نی سر بلند مری او امی صدابا

 !ریام_ 
 : دھدی و آرام و بغض دار جوابش را مدی آی کھ شوھرش جلو مندیبی و مری امدی گویم

 !ریجان ام_ 
 کند ی مکتری خودش را بھ او نزدری و امشودی مزی خمی کند کھ بلند شو و نی تقال مالین

 خودش را در شی و کوفتگی زن جوان با تمام خستگرسندی بھ ھم میو عاقبت وقت
 :دی گوی مھی اندازد و با گریآغوش او م

 و می دور بشزیاز ھمھ چ... شھر و آدماشنیاز ا.می برایب.می برنجای از اای بریام!ریام_ 
 .میبر
 یخستھ است و فقط م... زندی کند و زار میھق ھق م...  کندی مھی و گردی گوی مالین

 او را ری پشت سرش را ھم نگاه نکند و امگری برود و دنجای از ارشیبا ام.خواھد برود
 : فشاردیبھ خود م

 .میریم. جانالی نمیریم_ 
 او را سشی خی و با چشمھاشودی و از او جدا مشودی حرف آرام منی ادنی از شنالین

 :دی گوی و مردیگی صورت او را قاب مشی کند و شوھرش با دستھاینگاه م
 یی خوام زحمتاینم... نھ االن.دهی رسنجای کھ ماجرا تا اینھ وقت... نھ االنی ولمیریم_ 

 . بھ باد برنیدیرو کھ کش
 : دھدی ادامھ مری کند و امی فقط نگاھش مالین

با ھم و کنار .یی نھ تنھایول.می بجنگدیھنوز با.کنار ھم.میبا ھم بر.می تا آخرش بردیبا_ 
 ... واسھ خاطر ھم.ھم

 شی کھ براشودی سبز می و محو آن دو گوندیبی او را می کند و چشمھای نگاھش مالین
 گذارد ی و با آرامش سرش را مشودی و آرام مندی گوی ممشی و از تصمزنندیحرف م

 . اوی نھی سیرو
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 :شنودی شوھرش را می زمزمھ ی صداو
 .بخواب. منیالیبخواب ن_ 

 کند و ی فکر نمزی چچی بند و بھ ھی ماھوی را با آرامش و دور از ھشی چشمھاالین
 ی ذره انکھی خواستھ ای را منی دارد و ھمی کھ آرامش در پیخواب. ردیگیخوابش م
 کند کھ او در در بر ی فکر می کشد و بھ حس خوبی می کند و نفس راحتدایآرامش پ

 .گرفتھ
 و از اتاق شودی کشد و بلند می آه مشی کشد رویرا م خواباند و پتو ی را کھ مالی نریام
 او افتاده ی دستھای روھوشی بالی چند ساعت قبل ننکھیفکر کردن بھ ا.رونی بزندیم

 ی ھمھ خدا را شکر منی خواھد فکرش را بکند و با ای نمگری دھد و دیبود آزارش م
 دانستھ بود و در ی و فشار عصبی از خستگی ناشفقط  شدنش را دکترھوشیکند کھ ب
 اتاق و ی دھد بھ در بستھ ی مھی کند و تکی فکر نمزھای چنی بھ اگری بندد دیرا کھ م

 : داردی اش را بر مھی تکدی آیعماد کھ م
 ده؟یخواب_ 
 :دی گوی دھد و عماد می جوابش سر تکان مدر
 . آقام باھات کار دارهمی برایب_ 
 نشستھ اند و آقا الی ھال کھ مادرش پدر و مادر نی تودی آی دھد و می تکان می سرریام

 :دی گوی کند و میرحمان بھ او نگاه م
 . پسرمنیبش_ 
 :  و عماد ھم کنارشندی نشی مریام
 ن؟ی باھام حرف بزننی خواستیم_ 
 :دی گوی دھد و می رحمان سرش را تکان مآقا
 ؟ی گرفتیمی تصم؟چھی کنکاری چی خوای خواستم ازت بپرسم باالخره میم.آره_
 : دھدی جواب می معطلی بریام
واسھ خاطر . خوادی مالی کھ نی ھر چیعنی.دمی انجام مگھی مالی رو کھ نیھمون کار_ 

 فقط شھی می چستیمھم ن. صورتمی بھ جراحدمیاونم کھ شده ھر چند بار کھ شده تن م
 گھی دزی چھیو . کنم و کار کنمدای کار پھی خوام یم.ھی باشھ کافیاون خوشحال و راض

 . از شھر برمنکھیا
 ی و منیی اندازد پای کند و او سرش را می نگاه مالی و بھ پدر نزندی حرف مریام
 :دیگو
 کردم ی فکر ملیمن اوا. درستھی کنی رو بکن کھ فکر میاون کار.باشھ پسرم_ 

 اومده اگھ ھم شی کھ پیتی وضعنی با ای ولنی از ھم جدا بشالی کھ تو و ننھی راه انیبھتر
 ی مکھی و پسرش در حالی حاجی حرفای روشھی میدیی چون تانی تونی نمنیبخوا
 . بھت بگم نھ نگویزیھ چی خوام ی میول. مشت دروغھھی نای امیدون
 :دی گوی مریام
 . آقاجوننییبفرما_ 
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 :دی گوی مپدر
ج عملت  کھ خرالی بھ تو و نمشی بدمی خوای ممی مقدار پول جمع کردھیمن و عماد _ 
 .نیکن
 :دی گوی حرف منی ادنی کند و ناراحت از شنی سرش را بلند مریام
 ... آقاجونیول_ 
 :دی گوی گذارد و می دست او می پدر دستش را رواما
 ھم الی بھ خاطر نی ولی رو قبول کنزای چنی ای تونی نمی غرور داری دونم مردیم_ 

 .یدی و بعدا ھم پسش میفکر کن قرض گرفت.کھ شده قبول کن
 : دی گوی مریام
 ...من_ 
 :دی گوی بار عماد منی اکھ
 یبرا.ی ما ھستی از خونواده یتو عضو. کارو بکننی ایسختھ ول. قبول کنریام_ 

 ی ما چھ عذابیتو خبر ندار.ی پسرشوننی پدر و مادرمم عی برایمن مثل برادر
پس .می بودالیباور کن مدام نگران تو و ن. توتی بھ خاطر فکر کردن بھ وضعمیدیکش

درد و غصھ ھامونم . دادشمی اه خونوادھیما . کمک ما رو رد نکن کنمیخواھش م
 کھ می کردی تالشمونو ممی بود کھ داشتنی فقط واسھ امیاگھ تا االن سکوت کرد.ھیکی

 ...  ومی جور کنیپول
 : کندی حرف او را قطع مریام
 ...  تونم قبول کنم کھی چطور مسادمیدم وا خوی پای روشھیمن ھم_ 
 :دی گوی کند و می بار آقا رحمان حرف او را قطع منی ااما
 ھم یوقت.کنمی نمی وقت پشت بچھ ھامو خالچی و منم ھمیستی نیرتی غی بیما آدما_ 

 بود کھ فکر نیتا االنم اگھ منتظر موندم فقط واسھ خاطر ا. مونم ی روش مزنمی میحرف
 یلی کارو نکرد و نشون داد خنی اون ای گرده ولی و بر مشھی ممونی پشالی کردم نیم

 و حرفمو اریپس نھ ن.نھ تو رو و نھ اونو.می بذاراش تنھدیپس نبا.تو رو دوست داره
 در الی سوال پدر نی و وقتنیی اندازد پای و سرش را مشنودی مریگ ام.قبول کن
 :چدی پیگوشش م

 قبولھ؟_ 
 : پرسدیو م آورد ی را باال مسرش

 ن؟یری پسش بگنیدیمرد و مردونھ قول م_ 
 : دھدی نگاه کردن سر تکان مقھی کند و بعد از چند دقی بھ او نگاه مپدر
 .مرد و مردونھ_ 
 :دی گوی کشد و می میقی نفس عمریام
 .کنمی قبول مالیبھ خاطر ن.باشھ_ 

  پنجاه و پنجفصل
 )١(بخش
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 : کھ استاد متوجھم شد و گفتدمی پرمی جااز
 ن؟ی داشتیسوال!؟یبلھ خانوم داوود_ 

 :گفتم
  تونم برم؟یم.ستیمن حالم خوب ن...من.نھ استاد... نھ_ 
 : ساعتش نگاه کرد و گفتبھ
 .شھی االن کالس تموم منی صبر کنقھی چند دقھی_ 
 ی از فضاشدمی شده بود و داشتم خفھ منینفسم سنگ.رفتمی مدی و بازدی من دلم شور ماما

 کھ تمام وجودم را ی مردم از حسی کردم ھوا ندارد و داشتم میکالس و حس م
 :گفتم.فراگرفتھ بود

 ...استاد_ 
 : تکان داد و گفتیسر
 .نییبفرما.ی خب خانوم داووداریبس_ 

 معطل نکردم تا گری از کالس و درونی زدم بعی را برداشتم و سرفمی کردم و کتشکر
 خواستم خودم را ی مدمی دوی دانستم چھ مرگم شده و فقط مینم.دمی دوری امیخانھ 

 . افتادهی اتفاقگفتی در دلم بھ من میزی چکی...برسانم خانھ شان
 سمت دمی رد شد د و باز ھم دوی اصلابانی کھ از خدمی و ددمی را شنی آمبوالنسیصدا

 و دیلرزیدستم م. کھ مادرش داده بود در را باز کردمیدی با کلدمی و تا رسری امیخانھ 
 اطی چھ و خودم را داخل خانھ انداختم و از حیعنی نی ادمی فھمیحالم خوش نبود و نم

 : را صدا زدمری اممادر دمی رسیتند گذشتم و وقت
 ! جونرهیمن! جونرهیمن_ 
 و اطی نکردم باز راه افتادم سمت در حشیدای پی خانھ زدم و وقتی تویچرخ... نبوداما

 افتاده می برای چھ اتفاقدمی فھمی خودمان و نمی کوچھ و فکر کردم بروم خانھ یآمدم تو
 طوفان بھ پا شده ھر لحظھ گسترش نی شده ام و آشوب در دلم بھ پا شده و انطوریکھ ا

 و در دمیھ رس کنی وھمدمی نفس دوکی خودمان یدم و تا خانھ ی کرد و باز دوی مدایپ
 ماندم کھ چھ شده و پس مادرم کجا رفتھ و ری در را باز نکرد مات و متحیزدم و کس

 ی می سرم بود و ھی فکر تونیا... و عماد کجاست و ستی ساعت خانھ ننیپدرم چرا ا
 تکان نخوردم و او آمد ا شھالست امدمی برگشتم دی زد و وقتمی صدای کھ کسدندیچرخ

 عماد آمده بود و نی قرمز شده اند و با ماششی چشمھادمی شد دکی نزدیسمتم و وقت
 :گفتم
 !شھال_ 

 :گفت
 !الین_ 

 :دمیپرس
 !مادرم؟... کوشست؟آقاجونی خونھ نیشکی شده؟چرا ھیچ...یچ_ 

 : را گرفت و با بغض گفتمی بازوشھال
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 .گمی برات ممیبر_ 
 :دمی و پرسدمی را کشمیبازو

 !کجا؟_ 
 :تملتمس و بغض دار گف. گفت

 .ایتو ب_ 
 چرا سالم دمی چرا عماد نگاھم نکرد و نفھمدمی عماد و نفھمنی سمت ماشدی مرا کشو

 کرده ام و از دستم دلخور است و فقط ی کاردینکرد و حرف نزد و فکر کردم شا
منتظر بودم شھال حرف بزند و خودم ھم سکوت کرده بودم و انگار دھانم را قفل کرده 

 شھر مثل منگھا مارستانی بی جلومیدی رسیقت و ومی بگویزی توانستم چیبودند کھ نم
 شدم رهی کرد و من بھ عماد خادهی نگفتم و باز شھال مرا پچیبھ خواھرم نگاه کردم و ھ

 :دیکھ صورتش ا برگرداند و شھال پرس
  داداش؟یایتو نم_ 

 :گفت
 .نھ_ 
نستم حرف  و باز نتوادی و لرزختی و دلم ردمی گرفتھ و خش دارش را شنی صداو

 بپرسم و شھال مرا یزی گذاشت حرف بزنم و چی بود کھ نممی گلوی تویبغض.بزنم
 رشی شھال مرا کشاند بخش پذمی داخل رفتی نزد و وقتی و باز حرفدیدنبال خودش کش

  دادندب کھ جوادی پرسری در مورد امیزی و چمارستانیب
 

 ...یبخش سوانح و سوختگ_ 
 توانستم ی بود کھ نمری امریآنقدر ذھنم درگ. بودمجیآنقدر گ. لحظھ ماندمکیاما .دمیشن

 . امدهیبفھمم چھ شن
 ...ریمگھ ام!؟یبخش سوانح و سوختگ_ 

 شدم سمت پلھ ھا در ی مدهیھمانطور کھ کش.دی را گرفت و کشمی بازوری زخواھرم
 یبھ مغزم فشار م. بودم درک کنمدهی را کھ شنی کردم کلماتیذھنم سع

 دانستم شھال ینم. کردندی خودم حرکت نمی بھ اراده میپاھا...سوانح و ...ریام.ردمآو
 ی بستم و باز می را مشیچشمھا... آوردمیفشار م... کردمیفکر م. بردمیکجا دارد م

 پلھ ھا یبھ چند نفر کھ رو.کردم و ناگھان مغزم فعال شد و مثل ترقھ از جا در رفتم
 زد پلھ ھا را ی ممی توجھ بھ خواھرم کھ صدای و بیھ عذرخوایاما ب.بودند بر خوردم

 یکندرآنقدر تند، کھ چند بار س.دمی دویتند م.دمی دویم. رفتمیراه نم. باال رفتمعیسر
 :دمی چرخی بودم کھ فقط دور خودم مجی وارد بخش شدم آنقدر گیخوردم و وقت

  کو؟کجا بردنش؟ریکو؟ام_ 
 . کنندی دارند نگاھم میادی زی و حس کردم چشمھادمی بلند پرسی صدابا

 . طرفنی از اایب.آروم باش!یآج!الین_ 
   بھ خودم آمدمی شدم و وقتدهی کشی سمتبھ
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 بودند ستادهی اری مادرم و پدرم و مادر امشی کھ انتھاستادمی الی طویی راھرودر

 کھ نی سنگی بغض خفھ کننده کی.بغض داشتم.دمی را از دست خواھرم کشمیبازو.
 لرزان جلو یبا قدمھا. بستی را ممی راه گلوشتری و بشدی منتریلحظھ بھ لحظھ سنگ

 :دمی لرزانتر رو بھ مادرم پرسییرفتم و با صدا
  کو؟ریام_ 
 واریپدر بھ من پشت کرده و کف دستش را بھ د. بودنییسرھا پا. جوابم را ندادیکس

 : را بلندتر کردممیصدا. چسبانده بود
  کو؟ری امدمیپرس_ 
 : از پشت شانھ ام را گرفتیکس
 ... تو رو خدایآج_ 

 :دمیرو بھ مادرم پرس.  را گرفتھ بودمی کرد و شانھ ھایشھال کھ التماس م.  بودخواھرم
 زنده ست نھ؟_ 

نگاھم متوجھ مادر . بودنینفسم گرفت از بس بغضم سنگ.دی لب گزنیی با سر پامادر
 : شدریام
 ! جونرهیمن_ 

 ی ھراس برانی توانستم بفھمم ایاما نم.وجھ نگاه ھراسان او شد و نگاھم متگفتم
 ریآخر او مادر ام. داندی را مزیاو ھمھ چ. داندیفکر کردم او حتما م.ستیچ

 : را گرفتمیخواستم بروم بھ سمتش، اما مادرم جلو...او...است
 .مادر! جانالین_ 
 خواستم ینم.فقط از او. حرف بزنم و از او بپرسمری خواستم بروم با مادر امی او ماما

 من ی دلخوشی براھیبق.ندی گوی دروغ مھی کردم بقیفکر م. بپرسمیگریاز کس د
 سرش یپدر حت. را تکان دادم کھ از دست شھال خالص شوممیشانھ ھا.ندی گویدروغ م

 :تقال کردم.دی لرزی مشیفقط شانھ ھا.را بر نگرداند نگاھم کند
 ... جونرهیبگو من... زنده ستریبھم بگو ام...تو رو خدا بگو! جونرهیمن! جونرهیمن_ 
داشتم . بر داشتم و دستم را ، دست سالمم را بھ سمت او گرفتمزی خانم خرهی طرف منبھ
 : محکم محکم.اما مادر و خواھرم محکم مرا را گرفتھ بودند.شدمی موانھید

 ...بھم بگو...بگو... جونرهیمن_ 
 نگاه ریبھ مادر ام.شدی ھق ھقم قطع مانی در می گرفت و گاھی اوج می لحظھ امیصدا

زنده ... زنده استرمیکھ ام...فقط از زبان او. خواستم از زبان او بشنومی کردم و میم
 شی کھ تند تند از چشمھادمی او را دی خودم اشکھای با چشمھایاما وقت...و سالم
 باور کردم دمی را دشی لرزش شانھ ھایوقت...دندیلت غشی گونھ ھای شدند و روریسراز

 ... را باور کردمرمیسالم نبودن ام... را باور کردمزیھمھ چ...
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 شھال را ی و تنھا پنجھ ھادمی تند تند نفس کشدوی لرزمیلبھا.دلم آشوب شد. سست شدتنم
 ی و بعد زمزمھ دمی آرام او را شنی ھی گری حس کردم و صدامی شانھ و بازویرو

 :ادردناک خودم ر
 ...رمیام_ 

 تنم مور مور شی اشکھایسی دھد و از خی کردم شھال صورتش را بھ پشتم فشار محس
 : کم کم بلند شدو باز اوج گرفتمیصدا.شد
 ...م...ریام...رمیام_ 
 ... را خواستمریزار زدم و ام. دو زانو افتادم و زار زدمیرو

 )٢(بخش
 نالھ یاز درد بغض کرده و گاھ.شتری سوخت و صورتم از ھمھ جا بیتنم م. داشتمدرد

 ینم. فرھمند مرده بودی آقانکھیجز ا. آمدی نمادمی زی چچیھ.شدی بلند ممی از گلویا
 دانستم ی و نمزدی ممی صدایکس.سوزمی چھ درد دارم و میبرا.دانستم کجا ھستم

 کھ ی زنیبھ زمزمھ . شباھت داشتشتریب بھ زمزمھ. دوریلیخ.صدا دور بود.ستیک
 :شناختمی ھم نھ او را نمدی و شاشناختمی م او رادیشا
 ...ریام.نمشی ببنیبذار... تو رو خدا...تو رو خدا...نمشیبب...نیبذار_ 

 ...دمی ام درد گرفت و نالنھیس...مثل خودم. انگار درد داشتصدا
 !رجانیام_ 

 : واضحتر شدصدا
 ...رمیام_ 

پس ! توانست حرف بزندیمادرم کھ نم.اما مادرم نبود. بود کھ درد داشتی زنیصدا.
 کھ پر از یی کھ تند بود و صداییبا نفسھا. شدکتری توانست باشد؟صدا نزدی میچھ کس

 :بغض بود
 ...زمیعز_ 

حضورش .ستی دھم کصی توانستم تشخیاما نم... بغض آلود بود و واضح واضحصدا
 نیا...اما نھ.دمیصورت زن را تار د.سرم را بھ سمتش چرخاندم. کردمیرا حس م

فشار دستش را کھ ... خودمیالین... بودالین...شناختمی مدمی دیرت را اگر تار ھم مصو
 ی خوبم و نممیبگو.اورمی در بیاز نگران بلند شوم و او را.حس کردم خواستم بلند شوم

 ی مالی دانستم نی خوردند و نمی تکان ممیفقط لبھا. توانستمیاما نم.خواھد نگرانم باشد
 : نھای ندی را ببمی حرکت لبھای لعنتژنیتواند از پشت آن ماسک اکس

 ...ال...ین...ن_ 
 . توانستمی خواستم دست او را فشار دھم اما نمیم

 ...زمی جان عزریام_ 
 نی و ھمتوانستمی دھم اما نمشی خواستم دلداریم.دمیشنی را مالی ھق ھق نیصدا

 شد و شتریسم را کند و تند شد و دردم بنف. کردینتوانستنم مرا از دست خودم عصبان
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 افتاد کھ الیچشمم را کھ از درد بستھ بودم دوباره باز کردم و چشمم بھ ن...نالھ ام بلندتر
 .رمی را بگشانی کنم و جلوی و من نتوانستم کاردند کررونشیبھ زور از اتاق ب

 ی بھ سراغم ماما کابوس پشت کابوس. با رفتن او بستھ شدند و بھ خواب رفتممیچشمھا
 ھق یو بعد صدا... سرفھیدود و صدا...ھی و گرغی جی آتش و صدایشعلھ ھا...آمد

 خودم است کھ دارد در یالی ننی حس کردم ادمی گفتنش را کھ شنرجانی و امالیھق ن
 و دیچی کھ درد در تمام تنم پنمی خواستم بنشو  را باز کردممیتند چشمھا.سوزدیآتش م

 .نالھ ام بھ آسمان رفت
  پنجاه و ششفصل

 و مادرش در آن الی کھ نیی بزرگ خانھ روستااطی کشد و بھ حی میقی نفس عمریام
 ی کھ روالی کند و بھ نی درست کرده اند نگاه میفی سی کاشتھ اند و باغچھ ھایسبز

 . گوجھ خم شدهیبوتھ ھا
 ی بوده و در خانھ اشی بچھ ھای ناجری کھ امیی آمده اند بھ روستاشودی میادی زمدت

 ی زندگی خانم از راه کشاورزرهی و منالی نشودی میادیمدت ز. ساکن شده اندییروستا
 ی شده و با ھم کار مکی با دوست دوران دانشگاھش فرزان شرری چرخانند و امیرا م

 نی کھ اولشودی می دھد و چند وقتی مادی ی نقاشھا کنند و در اوقات فراغتش بھ بچھ
 ی است و فکر می راضزی است از ھمھ چی صورتش انجام شده و او راضیعمل رو

 الی نی وقتستی ندارد و مھم نی ھم نکند باز ھم اشکالیریی اگر صورتش تغیکند حت
 شانی کند کھ دوستش دارند و برای می زندگی مردمنیھمھ جوره قبولش دارد و ب

 و کنجکاو و پر از ترحم دهیرس بھ ظاھرش ندارند و نگاھشان تیمحترم است و کار
 .ستین

   کند وی فکر منھای ای بھ ھمھ او
 .الی طرف نرودی دارد و می را بر مشی حصرکاله
 ھم الین. کند خوشبخت استی ندارد و حس می احساس بدگری کھ دشودی میمدت
 کند و بھ ی فکر منی ھم بھ ھمالی کند و نی میاحساس خوشبخت. ھر دو...نطوریھم

 سرش قرار ی رویری کند کھ کاله حصی کھ ھنوز کال ھستند نگاه مییگوجھ ھا
 :ستادهی سرش ایباال  کند کھی نگاه مری چرخاند و بھ امی و سرش را مردیگیم

 . خانومیخستھ نباش_ 
 :دی گوی و مزندی کند و لبخند می جوان کمر راست مزن
 . آقایشما ھم خستھ نباش_ 
 : پرسدی مری و امردیگی کاله را می لبھ و

 چھ خبر از گلخونھ؟_ 
 : دھدی جواب مالین

 . خوب بودهنجایتا ا.  خوبھیلی بره خشی پینجوریھم.خوبھ_ 
 : پرسدی مو

  آقا؟تابلو تموم شد؟ی کردکاریشما چ_ 
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 : پرسدی شاد می با دلالی دھد و نی با سر جواب مثبت مریام
 ؟ی بھم نشونش بدشھیم_ 
 :دی گوی مالی دھد و نی سر تکان مریام
 .گھیبد جنس نشو د.ریتو رو خدا ام_ 
 :رودی خنده اش ضعف می دلش براالی خندد و نی مریام
 . کھ رفتم و برگشتمیبذار واسھ وقت_ 

 صورت شوھرش ی عمل کھ رونی دومی افتد کھ قرار است فردا برای مادشی الین
 :دی گوی بھ شھر بروند و مشودیانجام م

 .تا اون موقع کھ من دلم آب شده_ 
 : دھدی جواب مریام
 .کشھی طول نمادینترس ز_ 
 :دی گوی مالی نو

 اگھ بھ اصرار د؟تازهی چقدر طول کشی قبلی رفتھ دفعھ ادتی.آره جون خودت_ 
 .  کردنیخودمون نبود تا موقع عمل دوم مرخصت نم

 :دی گوی مالی خندد و نی باز ھم مریام
 . خونھ مونانی منای امشب آقاجون ایراست_ 

 .ارنیھم با خودشون م رو یسور
 :دی گوی مو

 . خوشم امدهیلیمن کھ ازش خ.ھی خوبیلیواقعا کھ دختر خ_ 
 :دی گوی دھد و می و فشار مردیگی را مالی نینی با خنده بریام
 . کھستی باشھ از خانوم من بھتر نی ھر چیول_ 

 :دی گوی کند و می اخم مالین
 .در مورد زن داداش من درست حرف بزن_ 
 : دھدی با خنده جواب مری امو

 .  خورهی چھ بھش بر منیاوه اوه بب_ 
 :دی گوی مالین

 .می واسھ فردا جمع کنلمونوی تا وسامیبر.گھی خب دلھیخ_ 
 :دی گوی مریام
 . من جمع کردمیول_ 

 :دی گوی می بھ شوخالین
 . جمع کردنتودمیآره د_ 

 .می ساک و د برو کھ رفتھی ی تویزیری رو در ھم برھم مھمھ
 : پرسدی مالی و نردیگی لحن او خنده اش مرازیام
 م؟یبر_ 
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 دست کوچک را کھ آن نی خواھد ای کند و دلش می بھ دست کوچک او نگاه مریام
 صورتش ی عمل جراحنی کند بعد از آخری ببوسد و فکر مدهی زحمت کششیھمھ برا
 ھم داخل  دھد و بای و فشار مردیگی کند و بعد دست او را می کار را منیحتما ھم

 : پرسدی مالی از نری و امروندیم
 گھ؟ی دای امشب شھال ھم میراست_ 

 : دھدی جواب مالین
 گوشھ یادیبعد جدا شدنش از حسام بھ نظرم ز.ادی اصرار کردم کھ اونم بیمن کل.آره_ 
 .ارهی شده گفتم سبحانو ھم با خودش بریگ
 . کشدی آوردن او ابرو در ھم مادی با آوردن اسم حسام و بھ و
 :دی گوی چسباند و می او را بھ خودش مریام
 کھ دی شو بخشھی کرد کھ مھری مگھ نھ؟خواھرت خوب کارشھی بچھ نمیچی ھگمیم_ 

 .پسرشو داشتھ باشھ
 : پرسدی حرف منی با االین

  خواد؟ی بچھ مھ؟دلتیچ_ 
 : دھدی جواب مریام
 . گفتمیزی چھی ینجوریھم...نھ ھنوز_ 

 :دی گوی مالین
 . منم باور کردمیتو گفت.آره جون خودت_ 
 :دی گوی بار منی اری امو
 . حاال کھ شھال ھستمی کردی کاش فرزانو ھم دعوت مگمیم_
 : پرسدی مالی باز نو

 ی مری بھ خواھرم؟امی دوستتو بندازی خوای سرتھ؟می توی چھ نقشھ اھ؟بازیچ_ 
 . ھمالیخندد و ن

 ))انیپا((
 ٩٢ ماه آبان
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