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 تواند خم کند یسرم را نه ظلم م

 مرگ نه

 ترس نه

 تو  يدست ها دنیبوس يفقط برا سرم

 شود یم خم

 

 "ناظم حکمت"

 

 من ي بانهیغربت غر: اول  فصل

 

 .روحِ تازه در گذشته صلوات  يِنثار شاد _

پارچه  يسرش را رو. وجود همه زنده کرد  حس مرگ و درد را در شیاز پ شیصلوات فضا را پر کرد و ب نیطن

عطر .  ستیاز چشمانش گر تیبه تبع زین شیکه سرتاسر قبر را فرا گرفته بود گذاشت و شانه ها یاهیس ي

 نیز زشیشد که عز حرزم شیبرا شیاز پ شیب تیواقع نیبودن ا انیعر دیچیگالب و حلوا که در مشامش پ

. کرد  یم یدهن کج شیبرا اهیس يبا آن ربان ها دیسف لیدسته گال. قبر سرد تعلق دارد نه او  نیپس به ا

آن . کرده بود  شیقبر دلش را ر يپوشِ آن سو اهیدخترك س يزجه  يصدا.  دیچشمانش باز جوش يچشمه 

مهربان تر از هر  شیشده بود برا يا هیروزها دا نیهمان که ا.  بود ستادهیپوشَش ا يسوتر دخترك سورمه ا

و با خشونت و مهر او را در  زدیهوا برخ یخواست ب یدخترك بلندتر شده بود دلش م يزجه  يصدا. مادر 

وقت "گوشش زمزمه کرد  ریز يخشک مرد يآن صدا ینشست و در پ شیبازو ریز یاما دست ردیآغوش بگ

رود خواست که ب ینم. نشده بود  یدلش هنوز خال. هنوز وقت رفتن نبود . شد  یخال شیپا ریز. "رفتن است

 دیکه مرد با تاک یاما تکان. تکان بخورد  سیقبر سرد و خ نیخواست از کنار ا یدلش نم گرید یالاقل تا ساعت

 مو حج ستادهیسرش ا يکه درست باال يمرد نیا.  زدیبرخ دیوارد آورد بر او مسلم کرد که با شیبر بازو شتریب

رمق  یب. کند  ینیود که از خواسته اش عقب نشنب ياش پنهان کرده بود مرد یآفتاب نکیع ریسرد نگاهش را ز

 .مرد اخمو روان شد  یرمق تر در پ یبرخاست و ب

 . دیلطفا چند لحظه صبر کن...  دیصبر کن _
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که آمده بود نگاه به نگاه  یاز زمان. بلند شد  شینگاهش از نوك کفش ها. هم او ، هم مرد اخمو .  ستادندیا

که بر قلبش نشسته بود فراتر  يدرد. برود  ریخواست سر به ز یآمده بود و م ریسر به ز. ندوخته بود  یاحدالناس

خاك کرده بود و دلش از همه  ریز زیعز. کند  حملو آشنا را بخواند و ت بهیاز آن بود که بخواهد حرف نگاه غر

. داشت  ریتوف هیگرفت با بق یبود و تند و تند نفس م ستادهیا شیکه روبرو یاما کس. سرد بود  زیکس و همه چ

 یکه تمام عمر و زندگ یسر خاك کس. باشد  نجایشخص تمام تالشش را به کار گرفته بود تا او اکنون ا نیا

 . و نگاهش کند ردیکهنه و خاك آلود خود برگ يف و محکمش باعث شد نگاه از کفش هایظر يصدا. اش بود 

 شه چند لحظه باهاش حرف بزنم ؟ یجناب سروان م _

 نیاما در واپس. چرخاند و با چند قدم کوتاه از آنها فاصله گرفت  يگریعنق ، سرش را به جانب د ینکیع مرد

 . دیمرد سرد و عنق را شن نیا يلحظات صدا

 .زندان بدم   لیمن موظفم سر وقت متهمو تحو.  قهیدق کیفقط  _

. بود نیسنگ شیبرا يادیز دنیکش دكیلقب متهم را . زهوار در رفته اش  يکفش ها يسرش سر خورد رو باز

 . دیرا باز شن شیصدا. کرده بود  نیلقب سنگ نیهم دنیاش مانده بود خرج کش یخوشنام يهرچه توان در بازو

 .  قهیدق کیچشم چشم ،  فقط  _

و پس از آن مانتو و سپس  ياو به شلوار سورمه ا یپاشنه سه سانت ياز کفش ها. سرش را بلند کرد  یاندک

زد و  یچشم داشت به او لبخند م یکه ب ییبه لب ها دیرنگش و همان طور رفت باال و رس يسورمه ا يمقنعه 

لبانش نقش بست و  براندك  يدلش قرص شد و لبخند.  دیرفت باالتر و به چشمان محکم و مصممش رس

ست و و دخترك مصمم باز چشم ها را ب "ممنونم ازت"صدا لب زد  یب.   دیچشمانش را د یبسته و باز شدن آن

. سروان شد  يانداخت و همپا ریحرف سر به ز یب. سر آمده بود  قهیدق کیچه زود . سروان عنق آمد .  باز کرد 

پوشِ  يدخترك سورمه ا يصدا. برود  دیباشد چه نه ، با مقر یبود چه ب رفتهیرمق بود ، اما پذ یهنوز ب

 .باز دلش قرص شد  دیمصممش را که شن

 .   رونیب ارمتیمن از اونجا م _

 . دونم یلب با خود زمزمه کرد م رینگشت اما ز بر

زد با  یسوت م یبا خجسته دل شیپ هیچند ثان نیکه تا هم يسرباز. کرد  تیهدا لیاو را به سمت اتومب سروان

 .گذاشت تا از شر اضافه خدمت در امان بماند  یو احترام نظام دیپر رونیب لیمافوقش از اتومب دنید

 .شد  ریحرکت کن د نیبش . يآزاد اصغر _
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پوزخندش را پنهان . گرفت  يعقب ، کنار او جا یفلک زده تند و فرز سوار شد و سروان هم در صندل سرباز

تمام دار .  زدینداشت تا بدانجا بگر ییجا گریاو که د! سروان عنق ؟ نیکرده بود ا يخودش چه فکر شیپ. نکرد 

که  لیاتومب. نداشت  ختنیگر يبرا یماغاصال دل و د. بود  دهیرمآ یحوال نیخروارها خاك در هم ریو ندارش ز

و بدرقه اش  زدیخاك برخ ریاز ز زشیانتظار داشت عز ایگو. هوا سرش را به پشت سر چرخاند  یروشن شد ب

چشم ها  نیا. خود حس کرد  یاما مطمئن را در حوال سیجفت چشم خ کیسفر کرده اش  زیعز ياما جا. کند 

اش نشست و  دهیبر لبان خشک و برآماس يلبخند. و آتش زده بود  بنجات او خود را به آ يرامدت ها بود ب

هنوز در فکر . کرد  یصدا با او خداحافظ یاش قرار گرفت و ب یشانیپ يدست راستش باال آمد و درست در راستا

به  دهیفراخ و ترس یشمانخاموش شد و سرباز با چ یناگهان یبا تکان لیپوش بود که اتومب يدخترك سورمه ا نیا

 .اندك گشوده شد  يلبش به لبخند دیسروان را که د نیرخ خشمگ مین.  دیسر چرخ پشت

 رفته ؟ ادتی ی؟ رانندگ يحواست کجاست اصغر _

با آرامش به  لیبار اتومب نیکرد و ا یمعذرت خواه عینجات از تشر سفت و سخت سروان تند و سر يبرا سرباز

کرد  یبود و نگاهش م ستادهیپوشَش هنوز آنجا ا يدخترك سورمه ا.  دیش به پشت سر چرخباز نگاه. راه افتاد 

آن همه  انیچشمانش اما در م. کرد  اررا ت دشیشد گرد و خاك هم به هوا رفت و د شتریکه ب لیسرعت اتومب. 

 . بود يزیچ یپ ایگرد و خاك گو

 

 یحوال نیهم ییجا: دوم  فصل

 ؟ هیچ نیا _

 :افکنده گفت  ریبه ز يگل انداخته نگاهش کرد و با سر ییها با گونه دخترك

 . دمیتو چ يبرا _

 :چرخاند و ادامه داد  بیسپس سرش را به جانب درخت س و

 از اونجا _

 :به دخترك زل زد و گفت   بدعنق

 خواستم ؟ بیمن ازت س _

نشسته بود به او  شیبایو ز شفاف يتوجه به رد اشک که بر گونه  یو سوزاننده دل دخترك را شکست و ب تلخ

 . دیشن یدخترك را خوب م یبغض يپشت کرد اما صدا
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 .  يدوست دار بیکردم س یفکر م _

 :باال انداخت و گفت  يبرگردد شانه ا نکهیا بدون

 .دوست ندارم  يدیحاال که د _

 . دیرس یشش مبه گو يشتریبا وضوح ب شیشد صدا یهرچه از او دورتر م ایگو. را تندتر کرد  شیقدم ها و

 نرو عماد _

او هم هنوز  يآمد و قدم ها یدخترك هنوز م يصدا. را محکم تر برداشت  شیتفاوت تر از قبل باز قدم ها یب

 یاز درد به خود م. گشت  نیشد و نقش بر زم یخال شیپا رینشست که ناگهان ز یم نیمحکم تر از قبل بر زم

 .کرد  شینشست و صدا شیکه دست دخترك بر بازو دیچیپ

 حالت خوبه ؟ _

خواست  یم. گذاشته بود  شیپلک ها يبر شانه  نیسنگ یغم ایدختر گو نیچشمان ا. کرد و مات شد  نگاهش

آل  ییگو. بتواند لب باز کند  نکهیبدون ا دیشن یرا م شیصدا.  ردیتوانست چشم از غم نگاه دخترك بگ یو نم

 . بر جانش نشسته و زبانش را بند آورده بود 

 ...عماد ... عماد ... ماد ع _

 .شد  یتر م کیکرد و صدا لحظه به لحظه نزد یم یتنگ نهیشده بود نفسش در س دتریشد شیها بر بازو تکان

 .شد دورت بگردم  رتیعماد ، عماد مادر پاشو، د _

. ود و سردرگم ب جیگ دهیکه د یهنوز از خواب. شد  زیخ میو سردرگم چشمانش را گشود و در رختخواب ن مست

و آن را الجرعه  ختیخود ر يآب برا یوانیسرش قرار داشت چنگ زد و ل يکه باال یچشم چرخاند و به پارچ آب

 ییمادر با صدا. بر لب نشاند  یجان یکه آرام شد نگاه به نگاه نگران مادرش دوخت و لبخند ب یکم.  دیسر کش

 .شد   اینگران حالش را جو

 مادر ؟ یخوب _

 :و گفت  دیکش سشیخ همین يبر موها یدست

 .عرقه  سیتمام تن و بدنم خ. خفه شده بودم  ينکرده بود دارمیبده مادر اگه ب رتیخدا خ _

 :کرد گفت  یاز جا برخاست و همانطور که به عادت هر صبح در اتاقش را چهارطاق م مادر

 .مادر  يدیکه خواب بد د يدیخواب نیسنگ شبید یحتم.  شاهللایا رهیخ _

 :مادر، دل از رختخواب کند و گفت   يرف هاح دییتأ با
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 .طوره حاج خانم  نیهم یحتم _

 یصبحگاه میگذاشت نس وانیپا که به ا. که رفت او هم رختخوابش را جمع کرد و کنج اتاق تلنبارش کرد  مادر

کرد، خوب نگاهش . آمد  رونیب اطیح يگوشه  ياز راهرو یآفتابه مس کیکه با  دیمادر را د. بر جانش نشست 

دلش فشرده شد و اخم . بود  هنشست يریاز فرق گشوده اش برف پ يو بر موها دهیکمرش خم. مثل هر روز

 .در هم رفت   شیها

 ؟ یش یم ضیمر نهیش یبچه ؟ هزار بار نگفتم سر صبح سرما به تنت م رونیب يطور لُخت اومد نیباز هم _

 .تابستونه مادر _

 . بارون زده شبید _

 :اخم را در چهره اش گرفت و گفت  يانه اش لبخند جااعتراض مادر با

 نازمو بکشه حاج خانم ؟ یک گهیاگه لباس گرم بپوشم د _

 :گذاشت و گفت  واریآفتابه را کنج د یبا بدخلق زن

 .نازتو بکشه  دیبا یک یتو حنا تا بفهم ذارمیبه وقتش دستتو م _

در  یفت و با حفظ آثار خنده بر صورتش دستر اطیسر داد و به سمت حوض بزرگ وسط ح يقهقهه ا سرخوش

خوب که مادرش را بدرقه . مادر لفلف کنان از پله ها باال رفت . دل و جانش تازه شد . آب سرد حوض فرو برد 

 :افکند و گفت  ينظر یکرد به آسمان کبود رو به روشن

 .خودت درستش کن   میاوستا کر _

 نیا يتو در تو تمام بنا يسه اتاق با درها. گذاشت  وانید و قدم در ااش را از پا در آور ییپله دمپا نیاول ریز

هم آشپزخانه  یخواهر و مادرش بود و اتاق سمت چپ يبرا یاتاق سمت راست. داد  یم لیرا تشک یکلنگ يخانه 

سجاده . بر لب نشاند و به اتاقش رفت يلبخند. خودش بود و خودش  يکه جا یماند همان وسط یم. مادر ي

 يامروز و اتفاقاتش برا. دوخت  نهیرا تا کرد و کنج طاقچه گذاشت و نگاهش را به نگاه مرد جوان درون آئاش 

را به تن کرد و با دقت و حوصله  راهنشیفرستاد و پ رونینفس پر استرسش را ب. را داشت  اتیاو حکم آب ح

 گوشیباز يموها.  ستر خواهرش زانو زدکنار ب. رفت یبه اتاق بغل یانیاز درِ م. را بست  شیدکمه ها کیبه  کی

. در نبود پدرش بزرگ شده بود  شیخواهر کوچولو. بر گونه اش نشاند يصورتش را کنار زد و بوسه ا يرو

مفصل را  يصبحانه ا. صدا اتاق را ترك کرد و به سراغ مادرش رفت یبر چهره نشاند و برخاست و ب يلبخند

 .شد    یاو راه يناصرف کرد و با دعا و ث رشیکنار مادر پ
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درِ خانه . بن بست شان گذاشت يتو قدم در کوچه  دیبه ام یخانه را پشت سر خود بست و با گفتن اله یچوب در

 نیو هم دیکوچه شان را د ریهوا دخترك سربه ز شیدر گرگ م. به آن سو دیکه باز شد نگاهش چرخ یبغل ي

 یاو در چند قدم دنیو با د دیپا به پشت سر چرخ يصدا دنیندخترك با ش. باعث شد قدم تند کند تا به او برسد 

 :کرد و گفت  یدست شیعماد پ. شانه جا به جا کرد يرا رو فشیشتاب زده بر لب نشاند و ک ياش لبخند

 .انشاء اهللا    رهیخ رون؟یوقت صبح، ب نیخانم، ا میسالم مر _

برادرش و خواهر او با  يبه واسطه . تعجب نکرد  ادیز هیپسر همسا يبازخواست کننده  یتا اندک یسوال کم از

و البته با حفظ همان لبخند  ردیاو را بپذ ی، نگران یغرض چیه یتوانست ب یداشتند و م يهم رفت و آمد

 .پاسخش را بدهد  

 .رم امتحان بدم  یدارم م _

 :را به جلو پرتاب کرد و گفت  شیپا يجلو ي زهیسنگر ،يهم قدم شد و فکر میمر با

 ؟ ییاونم تنها يوقت صبح شال و کاله کرد نیکه ا يدار یجسارتاً چه امتحان _

 :بر لب نشاند و گفت  یلبخند خجول میمر

داره  يو حرفه ا یگفت امروز فن. که مدرك نداشته باشم  فهیمون گفته کارم خوبه و ح یاطیکالس خ یمرب _

 .گفت منم برم که جا نمونم  رهیگ یاز کار آموزاش امتحان م

آرام  يمجالش نداد و با لبخند ياما باز کنجکاو. شد  شیگفت و باز در سکوت کوچه همپا يآهان کشدار عماد

 :گفت 

 آره ؟ يمحل شد اطیحساب خ نیخب پس با ا _

 :زمزمه کرد  ریهمان طور سر به ز میمر

 .آقا عماد من فقط بلدم لباس زنونه بدوزم  _

 :نش شد و گفت مهمان لبا يدختر لبخند نیا یساده دل از

 خونه نبود ؟ يمهد _

را صاف کرد و باالخره نگاه  شیگلو.  ردیبگ دهیتر از آن بود که بخواهد آن را ناد انیسوالش عر. نکرد  نگاهش

 :به نگاه منتظر او دوخت و گفت 

 .کنم  دارشیب ومدیوقت سر کار بود دلم ن ریتا د شبید _

 :ظ همان ظاهر آرامش گفت و با حف دیبه پشت سر و گردنش کش یدست عماد
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 يبهتر بود با مهد. زنه تو کوچه یپرنده پر نم. ساعت هنوز هفت هم نشده . خانم میمر ينکرد یکار درست _

 . ياومد یم

 . رفتم مدرسه یساعت ها م نیهم شیماه پ هیمن تا  _

 :او هماهنگ کرد و گفت  يتندش را با گام ها يقدم ها عماد

 یتفاوت نیریگ یکه توش قرار م ییها تیموقع نیچرا شما دخترا ب. کنه یفرق م اون. مدرسه یگ یخودت م _

 ؟ نیش یقائل نم

 میگل يچه جور میکنن ؟ ما هم بلد یشه همه دخترا رو سرزنش م یم يزیچ هیچرا تا . کنه ینم یفرق چیه _

 . نیاگه شما مردا بذار میخودمونو از آب بکش

به وقتش خوب . و مظلوم نبود  ریداد سر به ز یآنقدرها هم که نشان مپس . او خنده اش گرفت  يریجبهه گ از

آشکارش بود و حاال عماد مانده بود  يگره شده اش گواه دلخور ياخم ها.  ردیبلد بود حال طرف مقابلش را بگ

نست و نتوا اوردیهر چه کرد از دلش در ب.  اوردیعباس آقا در ب يرا از دل دردانه و ته تغار يدلخور نیچطور ا

 . حواسش را جمع کند شتریبه بعد ب نیالزم بود تا از ا شیتند برا یبرخورد کم نیباالخره خود را قانع کرد که ا

 ؟ يبر دیکجا با یگفت _

 .لب زمزمه کرد  ریعماد به خود آمد و ز یسوال ناگهان با

 . يو حرفه ا یفن _

بافت محله شان . راه نبود شتریب قهیپنج شش دق ن،ابایتا خ یاصل يبودند و از کوچه  دهیبه سر کوچه رس حاال

هنوز  میمر. را در روابط خود حفظ کرده بودند  یبافت سنت نیا شانیهمچون خانه ها ز،ین یبود و اهال یمیقد

 : فتو باالخره عماد زبان جنباند و گ دیبگو يزیمنتظر بود تا عماد چ

 .ونمت رس یم ییجا هیتا  ایب. کار دارم  یمنم همون حوال _

 يکوچه . بدون اعتراض با او همپا شد دیآ یدوست برادرش بر نم يها يکه مطمئن بود از پس قلدر باز میمر

 يمثل هر روز صبح با جارو راهللایآقا خ. خودشان پر رفت و آمدتر بود  يبن بست سه متر ياز کوچه  یاصل

 یحمام.  بود دهیاش را باال کش مغازه يرکره دکه دار محل هم با بسم اهللا ک. کرد  یم زیرو را تم ادهیبلندش پ

ها بودند که  یلیهنوز خ. بود  يدر انتظار مشتر يسر نبش هم در حمامش را باز کرده و از همان کله سحر

رفت  یهمراه خواهر عماد به مدرسه م یبارها وقت میرا مر نیا. دادند  یم حیترج یحمام نمره را به حمام خانگ

ننه آقا با آن چارقد سفت شده دور صورتش  يادآوریاز . ، دوست شان بود محدثه يه آقاشان نن یکی. بود دهید
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و بزم در محل بود او را قبل از همه در  یهرچه مجلس عروس. بود یاهل دل رزنیپ. مهمان لبانش شد يلبخند

عماد و  هرشته خواچقدر با فر. بود  دهیند ییمجلس عزا چیگاه او را در ه چیه میاما مر. يدید یمجلس م يباال

 .را دست انداخته بودند    رزنیپ هیقض نیمحدثه سر هم

 ؟  يامتحان بد ير یم یشانس يجور نیهم ای؟  يخوند يزیخانم حاال چ میخب مر _

سالم و  کیاز  شیآب شده بود و ب خشیامروز بدجور .  آمد و نگاهش را به عماد دوخت رونیب الیفکر و خ از

و  بیعج رییتغ نیاز ا دیتوانست دروغ بگو یبه خودش که نم. با او حرف زده بود دیسالم به خانواده برسون

 کی يهوا دست بر موها یب عماداو بود که  ينگاهش آنقدر مات موها. بود جیگ یعماد کم دیجد ياستراتژ

 : انداخت و گفت ریسر به ز یبا شرمندگ میمر. نگاهش کرد زیو استفهام آم دیدست باال زده اش کش

 .گهیمنم خوندمش د. ادیکتاب داد گفت بخون سواال از همون کتاب م هی یمیخانم عظ _

 یو آنها به کار و زندگ ستدیشان با یکیداد تا  یدست تکان م يگذر يها لیاتومب يهمان طور که برا عماد

 : شان برسند مختصر گفت

 .  یش یکه قبول م شاهللایخوبه، ا _

کرد و  تیرا به داخل هدا میاول مر. توقف کرد  شانیپا يجلو یمیو قد ینارنج یتاکس کیتکان دست عماد  با

محکم تر ببندد باز آن را  یشک داشت اگر در را کم. بست اطیگرفت و در را با احت يسپس خود در کنارش جا

 !  ابدیسابقش ب يدر جا

با صورت  فینح يردرمیجا به جا شد و نگاهش را به روبرو داد و پ یتاکس يزهوار در رفته  یصندل يرو

کوتاه و  یکیراننده داد و عل لیبلند باال تحو یسالم. دینشسته بر پشت فرمان د یته استکان ینکیو ع یاسختوان

 :لب زمزمه کرد ریچشم دوخت و ز مینگران مر يکم جان به چهره  يبا لبخند. کرد افتیدر رمردیکم جان از پ

 .ملت خدا از سر صبح اعصاب ندارن    _

 . ها چشم دوخت لیبه رد شدن آدم ها، خانه ها و اتومب لیاتومب ي شهینگفت و از ش يزیچ میمر

 ؟ يراه بنداز یخودت کار و کاسب يبرا یتون یم يریخانم مدرك بگ میحاال مر _

به هدف  رشیت. تا او کم تر در خود فرو برود ! سر و ته یشده با سواالت ب یحت اوردیخواست او را به حرف ب یم

که در لحن  یو اضطراب یساعت بعد با نگران کیامتحان  يادآوریآمد و با  رونیب الیاز فکر و خ میو مرخورد 

 : بود گفت  دایکالمش هو
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 يبرا. که الزم دارم برا خودم بخرم  یلیو وسا یاطیو چرخ خ رمیتونم با مدرکم وام بگ ی، تازه م گهیآره د _

نونواره زود زود برام  لمیوسا ننیبب. ردم عقل شون به چشمشونهم. خوب داشته باشم یاطیچرخ خ هی دیکارم با

 . تقال کنم دیارسه خودم ب یخدا دستش نم يآقاجانم که بنده . ارنیسفارش کار م

 :متفکر نگاهش کرد و گفت   عماد

 ؟ يحاال استرس که ندار.  یمستقل باش يخوا یخوبه که م یلیخ نیآفر _

 :گفت  یحال ید و با بکه در دست داشت را لوله کر یکتاب

شه برا  یروم نم گهید. شه یآرزوهام نقش بر آب م ياسترس نداشته باشم ؟ اگه قبول نشم همه  شهیمگه م _

 .  رمیبرم خونه اکرم خانم و چرخ شو قرض بگ یاطیخ

 یبرو برگرد پول یدست و بال خودش هم تنگ بود واال ب. دلش فشرده شد  میمر يکوچک و ساده  يآروزها از

هم مثل خودش با جان کندن  يمهد. فراهم کند شیکرد آنچه خواهرش خواسته برا یرا مجبور م يجور و مهد

. کرد یکار م يکند همراه او در بنگاخ باربر دایهم رتبه اش پ يکار نکهیا يدرسش را تمام کرده بود و حاال جا

ماند که  ینم ییجا. داد یرش را مآورد به زور کفاف خودش و خواهر و ماد یهم که در م يهمان شندرغاز

 :رفته گفت      لیتحل ییرویداد و با ن رونینفسش را ب. را با آن خوش کند هیبخواهد دل دختر همسا

 .شه یکارو بارت سکه م یحساب یفکر کن اگه قبول بش نیبه ا. نباش دینا ام نقدریا _

شد و باز نگاهش  میاندك مهمان لبان مر يندبود لبخ دهیکه در چهره اش آرم یو آرامش یالیخ یهمه ب نیا از

 يآرامش در ظاهر عماد است و در بطن پر آشوبش دل آشوبه ا نیدانست ا یاو چه م. داد  رونیرا به مناظر ب

مرد آنقدر . جلو جا گرفت یمسن در صندل يتوقف کرد و مرد ینشده تاکس قهیدق کیسر . جانکاه نهفته است

اول به عماد  میکه نگاه متعجب مر يبه طور. کار و نشستن شروع کرد به غرزدنتوپش پر بود که از همان اول 

 .و سپس به او دوخته شد

 . اتاق و اون اتاقم نیسه ماه آزگاره عالف ا _

مرد بدون توجه به . شد رهیراهش خ يبه او کرد و باز به جلو یبزند اندك نگاه یحرف نکهیبدون ا رمردیپ

 :ه داد تفاوتش ادام یمصاحب سرد و ب

 !مملکت فرار کنم  نیخوام از ا یمن که نم. شندرغازم نیهم ریگ دیشا. ندارم غمبریبه پ ریگم ندارم ، به پ یم _

 :کالفه شد و گفت   رمردیپ یتفاوت یعماد از ب. نگاهش کرد و پشت چراغ قرمز توقف کرد یچشم ریباز ز رمردیپ

 .برادر من  شهیبا داد و هوار که مشکلت حل نم. ادیسرت م ییبال هینکرده  يخدا ر،یآروم بگ یحاج _
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 : برداشت و گفت زیقل قل کنان به پشت سرش خ مرد

ام برا  یوام کوفت نیسه ماهه آزگاره در به در ا.  یمن مرد حساب ي؟ خودتو بذار جا رمیآروم بگ يچه جور _

خوام از  یکنم م یطفل معصومم م ينگاه به چشما. زن و بچه ام آبرو دارم  شیمنم مردم پ. دخترم  ي هیزیجه

 . رفتم و اومدم نشد که نشد وزسگ پا سوخته هر ر نیع. زدم خورد به در بسته یهرچ. خجالت آب بشم 

 :شد و گفت        لیبه سمت او متما یکم عماد

 مشکل کجاست ؟ _

 ریداشتم که گ یابالقبا اگه کس و کار درست و حس هیآخه خوش انصاف ، من . ، دوتا یکیاونم نه . ضامن  _

گم سند خونه ام  یکجا بود ؟ م شیکارمند و بازار يکارگر روز مزد آخه آشنا هی. هزار تومن پول نبودم  ستیدو

 .بر پدرتون   يا. شه یگن سند ضامن نم یگرو بانک ، م

چشم  رو ادهیمتفکر به حرکت آدم ها در پ ينگفت و عماد هم با چهره ا يزیچ گریمرد د. نمانده بود یحرف

 .دوخت

 .شون کنم   یراض یتونم اول صبح یم نمیبرم بب. جا نگه دار نیقربون دستت هم _

 رمردیپ. شد ادهیپ لیاز اتومب یاش را پرداخت کرد و با کالفگ هیهن و هون کنان توقف کرد و مرد کرا یتاکس

 . رفتشتاب گ یدنده بود کم ضیتکان که نشان از تعو کیبا  لیدنده به دنده کرد و اتومب

 .تو شکر یبزرگ ایخدا. شه یم دایالاله الهللا، چند قسم آدم پ _

و  نیهم! به اسم زبان هم در دهان دارد يزیچ رمردیپ نیکند ا دایپ نیقیگفته بود تا عماد  يزیچ رمردیپ باالخره

 . باز مهر سکوت بر زبانش خورد و به راهش ادامه داد

 .بگو نگه داره م،یدیآقا عماد رس _

 : د آمد و گفتخو به

 .زحمت نگه دار یب یحاج _

 :کرد گفت  یم تیهدا ابانیخ يرا به گوشه  لیهمان طور که اتومب رمردیپ

 .جد و آبائته یحاج _

اش نقش بست و پولش را  یشانیبر پ ظیغل یشد و به ناگاه اخم رهیخ میگرد به او و سپس مر یبا چشمان عماد

 :در را ببندد گفت  نکهیشد و قبل از ا دایاش پ قراضه یاز تاکس میحساب کرد و همراه مر
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ده  نیهم. جماعتم خوب و بد داره  یحاج. چوب نرون پدر من هیاما همه رو با . و احترامت واجب یپدرم يجا _

 یکه اگه دستت نم ومدیکلوم از دهنت در ن هیکرد  یخدا جلو روت داشت جلز و ولز م يبنده  هی شیپ قهیدق

 . یبشرسه اقل کم همدردش 

 :دنده زد و گفت   یتوجه به در باز تاکس یب رمردیپ

 .   یزن یمثل بلبل چهچه م يبه تنت نخورده که دار یزندگ هیهنوز پ. برو خدا عقلت بده _

 یخود را کنترل م یبود و به سخت یعصبان. عماد بتواند جوابش را بدهد نکهیگازش را گرفت و رفت قبل از ا و

 .او سکوت کرده بود یکنش احتمالهم از ترس وا میمر. کرد

 ؟ يبر یتون یخودت م ایباهات  امیخانم ب میمر _

 :شانه مرتب کرد و گفت  يرا رو فشیو دستپاچه ک هول

 .انداختم یشما رو هم از کار و زندگ دیببخش. تونم برم ینه نه م _

رو  یلبخند قرض نیاگه ا "در دل به خود گفت  میبر لب نشاند مر يبر اعصابش مسلط شد و لبخند یکم عماد

 ."بهتر بود يزد ینم

 . رم یم گهیپس با اجازه من د _

 .دست شما درد نکنه باعث زحمت شدم   _

باعث  نیبود و ا انیدر چهره اش نما ینسب یحاال آرامش قهیبا گذشت چند دق. او داد ينگاهش را به چهره  و

 .ردیآرام بگ یدخترك کم الیشد خ

 . یش یکه قبول م شاهللایا. یبرو جا نمون _

گذشت تا راه  ابانیعماد هم بدون فوت وقت از عرض خ. شد یشتابزده از او تشکر کرد و راه يبا لبخند میمر و

آسوده سراغ  یالیتوانست با خ یکرده بود م یو سالم همراه حیحاال که خواهر دوستش را صح. آمده را باز گردد

 . کار خودش برود

داد تا  حیجلو جا گرفت و ترج یتوقف کرد با عجله در صندل شیپا ریز یینو لیاتومببار  نیخالف بار قبل ا بر

را  یشد و چند قدم ادهیپ لیاز اتومب دانیبه م دهینرس. به مقصد نه با راننده و نه با مسافران همکالم شود دنیرس

قدم در  نکهیتا قبل ا. شد انینما دگانشید قابلدر م یکرد و باالخره ساختمان یط یفرع یابانیبه دو در خ

از هم سن و ساالن خود مواجه شده  یعیوس يبا هجمه  نجا،یاما حاال ا. بگذارد دلش آرام بود  نشیساختمان گز

 یب. بر پا بود نشیدر سالن ساختمان گز يمحشر يصحرا. کرد یاز او سلب م زیرا ن یبود که آن آرامش نسب
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 یوارد اتاق م کیبه  کیبچه ها . نشستن نبود يبرا ییهم جاخواست  یاگر م.  ستادیا ابه پ يصدا در گوشه ا

دل آشوبه کم کم و نم نم بر . شدند یآشکار از اتاق خارج م یبا غم زین یشاد و برخ يبا چهره ا یشدند و بعض

. اگر مرا به راه دور اعزام کنند. رندیاگر مرا نپذ. بودند دهیدر ذهنش صف کش یکی یکیاگرها . نشست یجانش م

و  میداشت به مر شیپ ي قهیدق کی نیتا هم. گذشته بود که نامش را خواندند کیساعت از ... اگر... اگر... اگر

او را فراموش کرد و به خود و  یمدت زمان يکرد اما حاال با خوانده شدن نامش برا یامتحان امروز او فکر م

. بر جانش نشسته بود ینگران یاندک یاهنخو یخواه. دیشیاند بخورددو سالش رقم  يکه قرار بود برا یسرنوشت

ورود به  يکه اجازه  يبا اخطار سرباز. خورد یو خواهرش چرخ م ریمادر پ یاش پِ یدل نگران. نقل خودش نبود

مغموم و  يداد و بدون توجه به چهره ها يشتریسرعت ب شیهمان اتاق سرنوشت ساز را داده بود به گام ها

 .قدم در اتاق گذاشت یناراض

 الم س _

جواب  ریبلند کرد و موشکافانه نگاهش کرد و با تأخ شیرو شیپ يحدوداً پنجاه ساله سر از پرونده ها يمرد

 يرو نشیگز يبود که برا دهیاز دوست و آشنا شن. مرد به تقال افتاده بود  ي رهیاز نگاه خ. سالمش را داد

 ندیخوشا ينداشت برا ادیبه . بود دهیپوشلباس  شهیبود اما مثل هم دهیشن. کنند یم يریپوشش افراد سخت گ

 ییها یچهارخانه و کتان یراهنیو پ نیشلوار ج. بود دهیمعقول پوش شهیمثل هم. داده باشد  رییخود را تغ یکس

حاال نوبت او . بود  رشیبود که از نظر خودش معقول و قابل پذ يزیتمام چ نیا. پشیکامل شدن ت يبرا یمعمول

و کت و  نیدلنش یبا محاسن دید یخود م يروبرو يعاقله مرد. ردیخود بگ نیب ذره ریز را شیبود که مرد روبرو

 حیتسب يحرف زدن با دانه ها نینداشت و در ح یشانیداغ شده بر پ يبر خالف انتظارش مهر.  يادار يشلوار

 اعثت و بداشت که به دل عماد نشس ینیدلنش يدر مجموع چهره . کرد ینم يقُل دو قُل باز هینداشته اش 

و مرد او را به نشستن  افتی انیمحک زدن خاموش پا نیباالخره ا. دوستانه بر لبنش نقش ببندد يشد لبخند

 .دعوت کرد

 . نیبنش _

 :او را اشغال کرد و گفت  زیم يروبرو یحرف صندل یب

 . هستم یبیعماد حب _

 :گشود و گفت  رنگ را در مقابل خود ینارنج يآرام بر لب نشاند و پوشه ا يلبخند مرد
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خواهر، پدرت هم به رحمت خدا رفته،  هیو  ریمادر پ هی،  يزبان دار سانسیل. یبیحب... آقا عماد... یبیعماد حب _

 درسته ؟ یکن یکار م يدر حال حاضر تو بنگاخ باربر

 :چرم خوش دستش جابه جا شد و گفت  یصندل يرو

 .بله درسته _

 : تمتفکرانه چانه اش را خاراند و گف مرد

 ! یخانوادت لی؟ تو که کف يچرا برگ اعزام به خدمتو پر کرد گهیخب پسرم تو د _

قبل  ي قهیاز چند دق شیسوال ب نیکرد با ا یاش غلبه م یبر اضطراب و نگران شیاز پ شیکه هر لحظه ب عماد

 :بر خود مسلط شد و گفت 

 .از خدمت گرفت تیفاده کرد و معافاست یبند قانون نیبرادر بزرگتر از خودم دارم که از ا هیبنده  _

 :و گفت  دیخند میو مال نیمت مرد

 .سرت کاله رفت  یپس حساب داد،یداد ب يا _

 :محجوبانه بر لب نشاند و گفت  يهم لبخند عماد

مرد  يسرباز. میاز خدمت ندار یهر چند ما که باک. سرمون رفته يچه کاله گشاد میدیو نفهم میبچه بود _

 .سازه

 :ظ لبخند بر لبانش گفت با حف مرد

از طرف آموزش و  يایاز پس شون بر ب یپرسم اگر بتون یخب مرد مردستان ، من چند تا سوال ازت م _

دوره کوتاه  هیبعد اون . یآموزش يبر دیرو با یکه دو ماه یدون یبهتر از من م. یش یم نشیپرورش گز

 یاز مدارس یکیمعلم به  ربازا از اول مهر به عنوان سخد دیذارن و به ام یاز طرف وزارت خونه براتون م یآموزش

 . یش یکنه اعزام م یم نییکه اداره کل برات تع

 :جابه جا شد و گفت  یصندل يرو عماد

 .من در خدمتم  _

 .که باعث تعجب عماد شد يزیچ. به خود گرفته بود يجد يا افهیحاال ق مرد

 شه ؟ یخاب مانت يافراد ایمجلس خبرگان توسط چه فرد  ياعضا _

 :گرد شده نگاهش کرد و گفت   یبا چشمان عماد

 ؟  ستیسواالت تون مربوط به رشته ام ن _
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 :خونسرد نگاهش کرد و گفت  یلیخ مرد

 . نه پسرم _

 !؟ دیکن یم دییآدما رو تأ تیپس چطور صالح _

 :و گفت   دیبر محاسن مرتبش کش یدست مرد

 يا گهیآدما جور د تیصالح نجایا. و فراموش کن یگرفت ادیو  يوندتو دانشگاه خ یالاله االهللا، پسرم هرچ _

 ؟ يحاال جواب سوالمو بلد. شه یم دییتأ

 :باشد گفت   یآنها راض نشیسواالت گز ياز نحوه  نکهیبدون ا عماد

 . یانتخابات مردم قیاز طر _

 شه ؟ یانتخاب م یتوسط چه کس هیقضائ يقوه  سیرئ. درسته _

 :اش را از دست بدهد گفت  يشتنداریوخ نکهیبدون ا عماد

 .توسط رهبر جامعه _

 ؟ير ینماز جمعه م _

 .نتوانست خوددار باشد  گریهر چه تالش کرد د. از حد ممکن گشاد شده بود شیچشمانش ب گرید حاال

 خود یمنتظرن و حت رونیکه ب ییاونا شترینصف ب دیی؟ باور بفرما تمیصالح یاگه نماز جمعه نخونم ب یعنی _

هر کدوم از ما چه  دینیبب. دیهامونو بسنج ییتوانا دیایب. میداد یسرباز معلم يتقاضا رش،یبه پذ دیمن، با ام

کدوم . تونه به اقتصاد رونق بده یمون م دومک.  میچرخ صنعت و بچرخون میتون یو چطور م میدار ییها ییتوانا

. دست ما جوونا دیکار بسپر. دیورو جوون کنکش ياداره  ستمیس. فرهنگ و هنر يتونه بره تو عرصه  یمون م

 .گهید زیهامون نه چ ییبا توانا. میخودمونو نشون بد دیفقط بذار. خونه هامون دیما رو برگردون میاگه نتونست

 : و گفت. پوشه را بست و متفکر نگاهش کرد مرد

 نه ؟ ای یبش نشیگز يخوا یم _

 : محکم و قاطع گفت عماد

. بشه دهیخواد از دانشم پرس یخوام اما دلم م یم. نبودم نجایخواستم که االن ا یاگر نم .خوام  یمعلومه که م _

مذهبم ! و چند رکعته ؟ هیچ لهیبدونم نماز غف ای! نه ؟ ایخونم  ینماز شب م نکهیهام، نه ا تیها و قابل ییاز توانا

و مذهب  نید. خودش بمونه ياسر ج یهرچ دیبذار. است گهید زیحرفم چ. بندمیشده است بهش پا فیبرام تعر
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 تیخودش باشه و در نها يسر جا یهرک دیبذار. خودش يهم سر جا یکار و تالش و سازندگ. خودش يسرجا

 . بره باال قهیکه ال یاون

 :چشم از او بردارد گفت   نکهیبدون ا مرد

دروغ  ینشستن کل یصندل نیا يکه رو ییاونا شترینصف ب یدون ی؟ م یحرفا رد بش نیممکنه با ا یدون یم _

 قبول بشن ؟ نشیبستن تا تو گز

 :گفت  ریسخت و نفوذ ناپذ يبا چهره ا عماد

 .دونم  یبله م _

و باز نطق بلند  یدون یم نارویا! ؟ غهیچهارخونه و صورت شش ت رهنیبا پ يدیپوش نیو بعد شلوار ج یدون یم _

 برام ؟ یکن یباال م

را از دست بدهد به مرد زل  زیبار هم زبانش باعث شده همه چ نیادانست  یم یکه حاال بهتر از هر کس عماد

و نه به هر  تشیشخص يمهم بود اما نه به اندازه  شیخوب برا تیموقع. همان قدر محکم و همان قدر قاطع. زد

 :باشد گفت  مانیاز گفته اش پش نکهیپس بدون ا. یمتیق

خودمو قبول  دیاهر کنم و دروغ بگم ؟ اگر قبولم کنتظ دیچرا با. شما نشسته يکه روبرو نهیهم یمنِ واقع _

 ...اگر هم نه دیکرد

 :اش را هضم کند و سپس ادامه داد   یلیتحم طیکرد تا بتواند شرا یکوتاه مکث

 .باالخره خدا بزرگه _

 :او نشست و گفت   يکارش برخاست و درست روبرو زیفرستاد و از پشت م رونینفس صدادارش را ب مرد

 یشغل هرچند موقت نیا يرو برا یکسان میما موظف هست. دارم  لیگرفتم براش دل رادیاهر موجهت ااگه از ظ _

 تو چند سالته پسرم ؟. شده باشن دییتأ یکه از نظر اخالق میکن نشیگز

 :شده بود گفت  جیربط او گ یکه از سوال ب عماد

 .و سه سال  ستیب _

دو  نیخودت اما هم یس ير یحاال درست که بعدش م.  يمردم درس بد يخب تو قراره دو سال به بچه ها _

 یوقت هیقض.  یکن یبه دانش آموزانت وارد م یبزرگ ي عهیضا یداشته باش یمشکل یسال اگر از نظر اخالق

و  نشیگز يمورد نحوه  راما د.  دیندار یچندان یشه که شما با دانش آموزان تون تفاوت سن یبغرنج تر م

من اگه . نداره  ییراه به جا ییبه تنها ی؟ حرف من نوع هیاما چاره چ. هستم دهیهم عق سواالتش ، من هم با تو
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مملکت مون  يجوونا ییاز توانا دیایکه ب ارمیو برهان ب لیکنم و دل فیهم تعر يکرد شبستر نیحس يقصه 

 داره ؟  دهیگوش به حرف نده چه فا یو در عوض کس میاستفاده کن

 :کرد و افزود  تر کیسرش را به او نزد سپس

 !خونه  یتو گوش خر م نیاسیکه که  هیکارم مثل اون بابا _

مرد دوباره صاف سر . بر لب نشاند يمرد، دل او هم قرص شد و لبخند يبا خنده ها. خنده  ریزد ز کبارهیبه  و

 : نشست و گفت شیجا

دهد بر باد ،  یخ سر سبز مباشه زبان سر ادتیاما . یپر دل. ازت خوشم اومد! شدم ریباز ش دمیتو رو د _

 . پسرجان

حرف زور . اما دست خودش نبود. بود دهیاخطار و هشدار را بارها و بارها از زبان مادر شن نیا. نگفت يزیچ عماد

 .رفت یرفت که نم یبه کتش نم

 !نه ؟ ای یخون ینماز جمعه م _

 :رسا گفت  ییصداخندان مرد کرد و با همان نگاه محکم و قاطع و البته  يبه چهره  نگاه

 نه _

 :سر داد و گفت  يخنده ا مرد

 .پاشو برو... پاشو پسرم . نه یگ یدونستم م یم _

و خود و خانواده اش را به دردسر  ردیزبانش را بگ يباز نتوانسته بود جلو. در هم و گرفته برخاست يچهره ا با

مرد  يپر جذبه  ياما صدا. به سمت در رفت افتاده ییکرد و با شانه ها یلب از مرد خداحافظ ریز. انداخته بود

 .ستدیباعث شد درجا با

پس چرا شونه هات افتاده است .  رمیازت بگ يرادیمنم که نتونستم ا. کردن دتییهمه تأ یمحل قاتیتو تحق _

 .مرد ؟ سرتو بلند کن

خبر  دنیته بود از شناز مادر آموخ. دیبرافراشته به سمتش چرخ ییدوباره گرفت و با شانه ها یحرف جان نیا با

 يبار با همه  نیاما ا. کند هیاز حد مو شیب دیخبر ناگوار نبا دنینکند همان طور که از شن یخوشحال ادیخوش ز

 .بدهد  رخواست کل شهر را سو یبار دلش م نیا. داشت ریتوف شیدفعات پ

بهشون . نده ادیگفتن و  یسیلبهشون فقط چندتا کلمه انگ. بده ادی؟ برو و خودتو به بچه ها  يستادیچرا ا _

 .بده   ادیبهشون خودتو . بده ادیبودن و  دیکردن و مف یدرست زندگ
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خوشحال بود که بخواهد از  يآنقدر. سپاسگذار از اتاق خارج شد يقدرشناسانه نگاهش کرد و با لبخند عماد

 زانیآو يذاشت با چهره بن بست شان که گ يقدم در کوچه . تازه بخرد يباقلوا لویک کیمحمود آقا  يقناد

 يشده بود برا دهیبشر کالً آفر نیا. خنده ریزد ز یپق. کرد دنبال خود یموتورش را خرکش م. روبرو شد يمهد

 :نگاهش کرد و گفت  ظیپر غ يمهد! کردن رانیو

 کوفت ، خنده داره ؟  _

اش را با او  یطول يته هنوز فاصله الب. شد کیبه او نزد ردیخنده اش را بگ يبتواند جلو ایبخواهد و  نکهیا بدون

مستانه اش با  يخنده ها!  ردینبود خم شود و لنگه کفشش را به سمت او نشانه بگ دیبع ياز مهد. حفظ کرد بود 

 :بند آمد و گفت  يمهد يهشدار چشم و ابرو

 ؟ ارنیروز هم به دستت دووم نم هیکه  ياریم نایسر ا ییجان من بگو چه بال _

 :داد و گفت   هیکوچه تک يآجر واریبه د زیالفه جک موتور را زد و خود نخسته و ک يمهد

 .پِرت پِرت کرد و خاموش شد دمیسر کوچه که رس _

 : موتور گذاشت و گفت نیز يرا رو شیدهایاو خر يچهره  یتوجه به شرمندگ یب عماد

 ترینگفتم تا چند ل روزمید! کنم آخه عادت ندارم باکشو خرخره پر کن. تموم کرده نیحتما بنز ق،یفدا سرت رف _

 .ادیب رمیگ یمفت نیبنز

 :او نشاند و گفت  يبر بازو یبا خنده مشت يمهد

 .ناکس _

متعجب  يِبرد و درش را گشود و آن را به سمت مهد ینیریخنده او را به عقب هول داد و دست به جعبه ش با

 :گرفت و گفت

 ! یملقب کن باتیمنو کمتر به الفاظ ز یبش رمیبخور بلکم نمک گ ایب ،يچشم و رو که ندار _

 :زد و گفت  یبرق يمهد چشمان

 قبولت کردن ؟ _

شاد  يآن صدا ینشست و در پ شیبر بازو يگریمشت د. داد یم رشیچشمگ يروزیباز عماد نشان از پ شین

 .دیچیدر گوشش پ يمهد

 قبولت کردن ؟ ياخالق گند و مزخرفت چطور نیبا ا وونه،یکله خر د _

 .دیبه دادم رس يزبون شش متر نیدفعه ا نیبود ا یهر چ. دا برام خواسته بودخ _
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 :موتور را از جک در آورد و با او هم قدم شد و گفت   يمهد

 .رو فراموش کن یو همه چ ایاز بابت مادر و خواهرت راحته ب التیحاال که خ _

 میاش تصم یاما با وجود سردرگم. ششخامو تیعصبان ایبگذارد  تشیرضا يدانست سکوت عماد را به پا ینم

 .اوردیکه سر دلش مانده بود را به زبان ب یگرفت حرف

 .داده کارت داره غومیپ یرسول یحاج _

 :و گفت  دیعماد به سمت او چرخ نیخشمگ ي چهره

 . رو اون دل وانده اش مونده بود بارم کرد یهرچ. نمونده که بخواد بزنه ی؟ حرف يچه کار گهید _

 :کرد و گفت  یانیچون عاقله مردان پا درمهم يمهد

 .رمردیبه غلط کردن افتاده پ. نییپا ایب طونیاز خر ش _

 يشتریهم با سرعت ب يمهد.  داد یم یفرمان سرکش شیبه پاها تیعصبان نیا ییعماد تندتر شد گو يها قدم

 .کند یبتواند دوست لجبازش را راض دیداشت تا شا یدر کنارش قدم بر م

 سر کارت ؟  يگرد ی؟ بهش بگم بر م یگ یم یها ؟ چ _

 :و چپ چپ نگاهش کرد و گفت   ستادیا

لقمه نون  هیزدم برا  یچطور از صبح تا شب سگ دو م يدی؟ تو که د يمهد يکباب ببر معرکه شد ارینون ب _

باشم ؟  مال مردم خور ادیبه من الکردار م. آبم روش هیحرفشو بخورم و  يآخه من المصب االن چطور. حالل

 رمردیمن چشم و دلم از مال و منال اون پ. دست مردم  دمی؟ اگر نخوردم نون گندم اما د یمنو چه به دست کج

 .والسالم ختم کالم. بخشدش یگرده سر کارش و نه م یبرو بهش بگو عماد نه بر م. رهیس

طاقت  يباز مهد. و توقف کنندباعث شد هر د نیبودند و ا دهیرس يمهد يحاال به در خانه . باز قدم تند کرد و

 :و گفت   اوردین

 حرف آخرته ؟ _

 یپا پِ گریبود که د ینگاهش آنقدر برزخ. برداشت کند يگریعماد محکم تر از آن بود که بخواهد جور د نگاه

نکرد  يپافشار گریپس او هم د. بار تهمت مردم بماند رینبود که ز یآدم. شناخت یرا خوب م قشیرف. اش نشد

 : و گفت 

 .ریهفته اتو بگ نیحقوق ا ایپس الاقل ب. داداش یخود دان _

 :در هم رفت و گفت   شتریب چیعماد باز که نشد ه يها اخم
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 .فتهیخوام روم به روش ب ینم. رشیقربون دستت خودت برام بگ _

 :باال انداخت و گفت  يشانه ا يمهد

 .یکن یچفت و بست م دهن آدمو يهمون طور. يمزه ا ینارس گس و ب يخرمالو نهویع _

نکرده  لیدوستش را زا یخوشحال نکهیخوشحال از ا ياو زد و مهد يبر بازو يو ضربه ا دیهوا خند یب عماد

 : زنگ خانه شان را زد و گفت

 .ناهار به راه باشه يتو، گمونم سفره  میبر ایب _

 : دوستش گذاشت و گفت يبر شانه  دست

 .کرده یشونیتو فرغون بس که دل پر ختهیخانم مغز فرشته رو ر برم خونه حتما تا االن حاج. قربونت _

 .در خونه ارمیکنم و م یتا غروب باك رخشتو پر م _

 .چند قدم رفته را بازگشت و بازخواست کننده نگاهش کرد يمهد يصدا با

 .تور الزم باشمرم تا مو ینم پیریت گهیمن که د. ياریب رگاهیپات باشه تا موتورتو از تعم ریبرو پسر، بذار ز _

 .تشکر بلند باال وارد خانه شد و عماد را به خنده وا داشت کیتکان داد و با  شیدر هوا برا یدست يمهد

خواست آن را در قفل  یکه م نیآورد و هم رونیشلوارش ب بیرا از ج دیبا مکافات کل دیدر خانه که رس به

از آن  دتریشُک شد. تر خودش ثابت ماند جیگ يره در چه میمر جیخانه گشوده شد و نگاه گ یدر چوب اندازدیب

 .از خود نشان دهد یبود که بخواهد واکنش

 ؟ ياومد یا داداش ک _

 :گفت  یدستپاچگ یعماد بود که با کم نیسوال به موقعِ فرشته هر دو به خود آمدند و ا با

 !بود ؟ نیخانم ؟ قدم ما سنگ میاالن فرشته جان، کجا مر نیهم _

 »نجامیوقته ا یلیبرم خ دیبا گهید« لب گفت ریکه او ز دیتا او وارد شود و عماد شن دیکشکنار  میمر

 .زمزمه وار بود زیاز او جواب خودش ن تیتبع به

 .در امان خدا _

 .دیصبح در ذهنش جان گرفت و تند و فرز به سمتشان چرخ ادیاز آن دو دور نشده بود که  شتریچند قدم ب هنوز

 ؟ یش ی؟ قبول م ي، امتحانتو چکار کردخانم میمر یراست _

 :شاد و سرحال به او چشم دوخت و گفت  میمر

 .شم   یقبول م. سواالش آسون بود _



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا ..یطوب..  –بوسم  ینامت را م

wWw.98iA.Com ٢٢ 

 :لب زمزمه کرد   ریچشم گرفت و ز میمر نیو از نگاه متعجب و شرمگ دیکش یراحت نفس

 .خب خدارو شکر _

 .گهیدوست منه د _

 ظیبا ابراز احساسات تند و غل. دست دور گردن دوستش انداخته بود  نجایبود که اظهار وجود کرده و با ه فرشته

گونه بود  نیا شهیهم. از کار فرشته خنده اش گرفته بود. دیگلدارش را محکم تر چسب دیچادر سف میفرشته ، مر

لب و لبخند بر  ریز. داد یداشت م وستشکه د یرا با غلظت نشان کس شیبود و واکنش ها یاحساسات يادیز

 :زمزمه کرد    لب

 .دوستتو يخب حاال، خفه کرد _

 یدلش نم چیو عماد ه دیکاو یاو و نگاهش را م د،یجد یبا نگاه میندانست چرا که مر زیماندن را جا گرید و

لب  ریز. زود بود شانیهر دو  يبرا. را بخواند مارشیدختر تو دار راز چشمان ب نیا ياول کار نیخواست هم

 نکیرهاند مادرش را در مقابل س هیسانگاهش را که از بند نگاه دختر ساکت هم. د کردگفت و پا تن یخداحافظ

مادر  نیاو را به دکتر برده بود و حاال ا شیپ يهفته  نیهم. شد یاز دستش شاک. دید وانیکنج ا ییظرفشو

بخواهد  نکهیا بدون. آورد یفشار م شیدکتر، باز به زانوها دیاو و تاک يها یلجباز بدون توجه به دل نگران

 .مادر را به خود خواند وشد  یپر از رنجش و نگران شیصدا

 مگه دکتر نگفته سر پا موندن برا زانوهات ضرر داره ؟. مادر يستادیباز که سر پا ا _

 :مادرانه نگاهش کرد و گفت  يو با مهر دیپسرش به سمت او چرخ يصدا دنیبا شن زن

 مادر؟ ياومد _

 :و گفت  ستادیورد و تمام قد مقابلش به پا اها را از پا در آ یکتان

 دیخانم ؟ باز با قهیصد يد یکس گوش نم چیچرا به حرف ه. شوره یفرشته که هست، خودش ظرفارو م _

 بدم ؟ یحکومت نظام

 :بر چهره انداخت و گفت  نیدلنش یخانم اخم قهیصد

 یکش یا زبونت مارو از سوراخش مب امرزتیخدا ب يبابا نیع. هم به باباش  یره حسن یتره به تخمش م _

 . رونیب

نگاه از چشمان . کرده اش بود زیپسر عز نیا. لبخند باز مهمان لبانش شد دیعماد را که شن يقهقهه  يصدا

 :محصور شده در دستانش چشم دوخت و گفت  يدهایشادش بر گرفت و به خر
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 ؟ هیچ نایا _

 : اشت و گفتگذ نکیس يرا رو دیخر يها کیمادر پالست يادآوری با

تنگش  يهم که گفته بود ازیو پ ینیزم بیس. دمیخوب و تر و تازه آورده به مقدار خر ي وهیآقا صادق م دمید _

 .گرفتم   

 :سپس نگاهش را به نگاه منتظر مادر داد و افزود   و

 . خانم خودم قهیمخصوص صد یتازه و سفارش يباقلوا نمیا _

چشمان او را هم مبتال کرد و با ذوق و  ،يمسر يخنده  نیا. دیخند یچشمانش م. شد قیچشمان پسرش دق در

 :شوق گفت 

 قبولت کردن ؟. مادر قربونت بره یاله _

 :رفت گفت  یرا به دستش داد و همان طور که به سمت اتاقش م ینیریش ي جعبه

 !مگه جرأت داشتن قبولم نکنن ؟ _

 رزنیمن پ گهیشهر د هی يدلم نسشته بود اگه تو برغم عالم به . خدارو صد هزار مرتبه شکر. خدارو شکر _

 .تو سر کنم   یدو سالو ب يچطور

فروغ مادرش زل  یدستان قدرتمندش گرفت و به چشمان ب انیمادرش را در م يرفته را بازگشت و شانه ها راه

 :زد و گفت 

 .قربون حاج خانم خودم برم  _

نشسته بر  يچارقدش اشک ها يو با گوشه  دیکش رونیپسرش ب يخود را از حصار دستان مردانه  رزنیپ

 :چشمانش را پاك کرد و گفت 

 . حاج خانم، حاج خانم یگ یم یمن که مکه نرفتم مادر ه _

 : و گفت   دیخم شد و دستان مادر را بوس یطاق شد کم طاقتش

 .فرستمت مکه حاج خانم  یمگه پسرت مرده ، خودم م _

 :و گفت  دیاشکش جوش باز

 .انگار صدتا حج کردم  دیریشما که سر و سامون بگ. دین تو و فرشته هستم يمکه  _

 ...مادر _

 :خانم بغضش را پنهان کرد و گفت  قهیصد
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 .برو بچه، برو دست و بالتو بشور برات سفره بندازم  _

 یعماد هم ب. و به آشپزخانه رفت ختیچشمانش گر يرا گفت و بدون توجه به چشمان نگران عماد از جلو نیا

 :بلند گفت  يچون و چرا به سمت اتاقش رفت و از همان جا با صدا

 !الزمما  يچا! ات به راهه ؟ ییحاج خانم چا _

 

کته  شیخانم برا قهیشد که کنار سفره نشسته بود و صد یم يا قهیرا ترو فرز عوض کرده و حاال دق لباسش

 یرسول یحاج يچهار سال در بنگاه باربر .بود يقبل مهد ي قهیچند دق يحواسش به حرف ها.  دیکش یبرنج م

 يدست جلو گرید یاز چه زمان تنداش ادیبه . چهار سال، هم کار کرده و هم درس خوانده بود. کار کرده بود

برادرش خرج کش دو خانواده  رفتیپذ ینداشت اما غرور او نم یعرفان اعتراض. عرفان برادرش دراز نکرده است

 يچند بار. که در بازار مناسب حالش بود انجام داد يت لبش سبز شد هر کارپش یشد که از وقت نیا. باشد

خانم، حاج خانم حج نکرده اش ، سفت و  قهیکند اما مادر، صد یدرس خواندن شانه خال ریخواسته بود از ز

 يزشد که موتور گا نیا. اش را تباه خواهر و مادرش کند ندهیو اجازه نداده بود آ ستادهیسخت در مقابلش ا

کار و . شد رفتهیدر دانشگاه پذ نکهیدرس خواند و کار کرد تا ا. يو با آن شروع کرد به بار بر دیخر يقراضه ا

 يپا ریز يچند روز يکه حاال برا یهمان. بخرد يموتور یکه بهتر شد توانست با اندك پس اندازش قسط ارشب

. خود دست و پا کند يبرا یرسول یحاج يدر بنگاه باربر يتوانست کار دشیبا موتور جد. بود يدوستش مهد

شده بود که  ادیبه او ز دهاخود داشت و آنقدر اعتما يثابت برا يخوب شده بود که چند مشتر يکارش آنقدر

 یکه به ناگاه چه شد؟ حاج دیاما نفهم. اش ضمانت کارش بود یمردانگ. برد یوصول به بانک م يچک برا

بر نامش چسباند و او را با  یو دست کج يو شک کرد و انگ دزدخورد به ا یاسمش قسم م يکه رو یرسول

! کرده و شرمنده است دایرا پ یدزد اصل یرسول یحاج فتگ یآمده بود و م يحاال مهد. از کارش اخراج کرد پایت

 یکرده بود، خوب و بد زندگ يکه در حقش پدر يمرد. به او مهر داشت. دیبخش یرا م یرسول یحاج دیچطور با

 يبه کدورت و دلخور نشانیب زیهمه چ یونیلیانش داده بود، اما به ناگاه با گم شدن آن چک پنج مرا نش

. زد یحرف از بخشش م یرسول یهمکارانش بر باد رفت و حاال حاج يجلو شیکاغذ آبرو هتک کیسر . دیانجام

خانم  قهینگران صدفرستاد و نگاهش در نگاه  رونیو نفس کالفه اش را ب دیاش کش یشانیکالفه دست بر پ

 :داد و گفت  لشیتحو يهوا لبخند یو ب اوردیمادر را ن یدلش تاب نگران. قفل شد

 .خانم  قهیصد يچه کرد ،یچه رنگ و شکل ،يبه به، چه عطر _
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گرفته بود مسائل و  ادیاما . شناخت یمادر را بهتر از خودش م. افکنده بود هیسا شیمادر هنوز بر رو نیسنگ نگاه

را همان  شیها يگرفتار دیکه در قفل خانه انداخت با دیاز خانه است و کل رونیهمان ب يبرا رونیب يدردسرها

 .منتظر مادر برگرفت و مشغول خوردن ناهارش شد  هبر لب نشاند و نگاه از نگا يباز لبخند. خانه بتکاند رونیب

 ؟ يدید مویمر _

 :نگاه به نگاه مادر دوخت و گفت. »شروع شد باز«را در دهان گذاشت و با خود زمزمه کرد  شیغذا قاشق

 .   ستیمادر دوباره شروع نکن ، االن وقتش ن _

 يمقابلش جا گرید يآورد و بار رونیب واریکنج د خچالیبرخاست و تنگ دوغ را از  انیگو یعل ایخانم  قهیصد

 :گرفت و گفت 

_ موند روش ؟ گهید یکیکه اسم  یوقتشه ؟ وقت یپس ک 

 :زد اضافه کرد  یو همان طور که آن را هم م ختیبرنجش ر يروخورشت  یقاشق

 . یزندگ هیبرا شروع  ستین يادیهجده سال سن ز. هنوز بچه است میمر _

 ؟ ادیبچه است و براش خواستگار م _

 :بلند کرد و گفت  شیاخم سر از بشقاب غذا با

 اومدن ؟ یک يبا اجازه  ش،یغلط کردن اومدن خواستگار _

 :را پر از دوغ کرد و گفت وانشیمادر ل. کرده است  يرو ادهیاحساسش ز انیدر ب دیفهم دیر را که دماد پوزخند

رو سرتو و هوار هوار  یکه صداتو انداخت یتو چکاره اش ه؟یدختر همسا يخواستگار انیب رنیاز تو اجازه بگ دیبا _

 ؟ یکن یم

داد  یحاال اگر او را از دست م. خوش بود میمر هگایگاه و ب يها دنیدلش به د. را از دست داده بود شیاشتها

 .شدیندیب هیخواست به نداشتن دختر ساکت همسا ینم ایدر هم رفت، گو شتریب شیچه؟ اخم ها

 هست ؟ یک _

 .پسرخالشه _

 امدهیمردك خوشش ن نیهم از ا هیاول يدارهایاز همان د. بود دهیاو را بارها د. حرف ها بود نیقدرتر از ا فیحر

شده بود چرا که  شهیمادر هم امروز سنگدل تر از هم. دیکش یخط و نشان م شیپسرخاله برا نیچشمان ا. بود

 :لبخند اعصاب خرد کن به او زل زد و گفت  کیبا 

 ؟ یچکار کن يخوا یحاال م _
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 اما ارسالن.  دیلرز یحد پشتش نم نیبود تا ا میخواهان مر يگریاگر شخص د دیشا. کور شد  شیکل اشتها به

هم  ییایدهنه مغازه از خود داشت و کار و بار و برو ب کی. و مقبول عباس آقا بود میمادر مر يکرده  زی؟ او عز

رفتنش هم غوز  يتازه اجبار. خشک نشده بود هنوزاما او چه ؟ مهر مدرکش . بازار به راه کرده بود  يدر راسته 

 . دیجد یزندگ کیبه پا کردن  يبرا يا هیداشت و نه سرما ينه کار و بار. باال غوز بود

 تونم بکنم ؟ یمادر؟ چکار م یدون یم تمویتو که وضع _

 .برخاست و به سمت اتاقش رفت  نیرا گفت و غمگ نیا

 

 حرف دل: سوم  فصل

رخت خدمت به  ستیبا یبود که م نیروزها ا نیگذشت و تنها خبر مسرت بخش ا یم نششیهفته از گز کی

خبر اندك مسرت بخش  نیچه اگر ا. اش را بگذراند یآموزش يشد تا دوره  یه مکرمانشا یکرد و راه یتن م

بود که ارسالن و خانواده اش را با دسته گل و  شیدو شب پ نیهم. سپرد ینبود قطعا از غصه جان م زین

و نگاه محجوبش  میلحظه در حسرت مر نیتا هم شیاز دو شب پ. بود دهیعباس آقا د يدر مقابل خانه  ینیریش

جواب سالمش را با  یشده بود و حت نیشد با او سر سنگ یم يکه حاال دو روز یمیمر. سوخته و دم نزده بود

دو روز سر از کتاب و دفتر بر  نیتمام ا. که در دل نهفته بود یرا هم عشق میباخته بود، هم مر. داد یاکراه م

چندتا  يترجمه  ریحقوق بخور و نمبه  ستیبا یو تهمتش حاال م یرسول یحاج ياز صدقه سر. نداشته بود

. و تالش سپرده بود هر چه کار ترجمه دارند به او بسپرند یبا سرسخت. کرد یدل خوش م ییدانشجو يپروژه 

ساعت از هشت گذشته بود و تمام بعدازظهرش به . به بدنش داد یکرد و کش و قوس ندبل A4 يسر از برگه 

بر لب نشاند و با خود گفت  دبخشیام يلبخند. گذشته بود یسیانگل کلنجار رفتن با کلمات و لغات و اصطالحات

. فرشته اطربه خاطر مامان ، به خ ،يندار دنیپا پس کش يباشه تو اجازه  ادتی؟  یپسر نکنه جا بزن یه« 

دونه ات بزرگ شده و  هی یکیحواست هست بهش؟ حواست هست که خواهر . کنکور بده گهیسال د دیفرشته با

 زیلبخند بزن تا همه چ. يهم ندار یاخم و کالفگ یو حت هیحق گال ،يندار یپس حق خستگ خرج داره ؟

 .»درست بشه

بشه  یاون تو که چ يدیاز صالت ظهر چپ. از اون اتاق رونیب ایب. میبا هم بخور ییچا هیطرف  نیا ایعماد، ب _

 ؟
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به اتاق مادر و خواهرش  یانیدرِ مزد و پس از جمع و جور کردن برگه ها از  يمادرش لبخند يغرو لندها به

 .رفت

 ؟ يخراب شد چارهیعماد ب نیمادر باز سر ا هیچ _

 يخواهرش سر ذوق آمد نگاهش را به چهره  طنتیاز ش. زد به مادر نگاه کند یابرو م شیباز برا شیبا ن فرشته

 :در هم مادر داد و گفت 

 شده حاج خانم ؟ یباز چ _

 .او را حاج خانم صدا کند  دیوشزد کرد که تا حج نکرده نباخانم به او گ قهیبراق صد نگاه

 خیسرشو ب يخوا یعماد گردن شکسته باز چکار کرده که م نیشده؟ ا یخانم خودم برم، باز چ قهیقربون صد _

 .داره    دنیباشه، نازتم خر ؟یناز بکشم تا حرف بزن دی؟ با يببر خیتا ب

برام چه  نیحاال بب. يریگ یم یالل مون یو تو دهنت بچرخونر يزبون شش متر نیا دیاون موقع که با _

 .زهیر یم یزبون

 :شد و متفکر نگاهش کرد و گفت  يجد عماد

 کردم مادر؟ یچه خبط یشه به منم بگ یم _

برداشت و  زیبه سمتش خ یبا دستپاچگ. چشمان مادرش سرخ بود. خانم بند دلش را پاره کرد قهیدلخور صد نگاه

 : گفت

 مامان ؟ يردک هیگر _

 .قرار را آشفته تر کرد  یو عماد ب دیچشمانش جوش يحرف عماد باز چشمه  با

_  شده یچ نمیکلمه حرف بزن بب هید . 

 .زبان به دهن گرفت و همه وجودش چشم و گوش شد دیو لرزان مادر را که شن یبغض يصدا

. بهیغر هی بیتموم، شد نص ینو، همه چگل، خانم، با کماالت، کدبا يبشه؟ دختره مثل دسته  دیبا یچ گهید _

که  شاهللایگه ا یکنه م یشکنن اونوقت پسر من صاف صاف تو چشام نگاه م یمردم براش سر و دست م

 . شغاله قسمتخوب  يحق داشتن، حق داشتن، خربزه . رو طال گرفت ایمیدهن قد دیبا. خوشبخت بشه

ت مثل هفت روز گذشته نمک شده بود بر زخم مادر درس. دانست بحث، سر داغش است یخوب م گرید حاال

 : و گفت دیکش شیکالفه دست بر موها. دلش
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؟ دختر مردمو  یگ یچرا زور م. من نگاه نکن تیکم به وضع هی. آخه مادر من ، قربون اون اشکات برم من  _

 یر درست و حسابکا هی. تموم نکردم مویتونم؟ من هنوز سرباز یتو خونه ام م ارمیتونم ب یکه نم یخشک و خال

بده  ینکرده که دو دست دایاز سر راه پ رشوعباس آقا بگم خرت به چند من ؟ مرده دخت شیاونوقت برم پ. ندارم 

 يمن دار ياز دست دادم ؟ تو چه خبر از دل سوخته  مویمر هیتو دلم عروس یکن یم الیخ.  یدست من پاپت

اما چه کنم ؟ البد ما  شهیتو دلم آت. نباشه المیخ نیکه ع تسین نیدم واسه خاطر ا یبروز نم یچیمامان ؟ اگه ه

برام  يدار ینشست نجایمنو بخواد که شما ا میاصالً از کجا معلوم که مر. شد يجور نیکه ا میقسمت هم نبود

 ؟ یخون ینوحه م

 :و گفت  دیکالم برادرش دو انیپا برهنه م فرشته

 .  دمیزبونش کش ریخودم از ز. دوستت داره ممیمر _

 :بر چهره نشاند و گفت  یاخم میمر يروزها نیرفتار ا يادآوریو سرگشته به خواهرش زل زد اما با  مبهوت

 .گفت یقدر راحت به پسرخاله اش بله نم نیخواست ا یاگه منو م _

 :نگاهش کرد و گفت   یخانم تند و برزخ قهیصد

 خوادت ؟ یبگه م ادیب يکه حاال انتظار دار يزد یتو اصالً بهش حرف _

 ییدمپا. حرف برخاست و به سمت در رفت یب. خانه بلند شد یزنگ بلبل يزد که صدا یدست و پا م دیترد در

 یبه سرش م یچه گل دیاگر حق با فرشته و مادرش بود با. اصالً به حال خودش نبود. دیرا تا به تا پوش شیها

تر در را باز  عیهر چه سر دیشد که با ادآوریاو  مجدد زنگ به يصدا. را باخته بود زیگرفت؟ مفت و مسلم همه چ

 . شده بود شوکه شد رهیکه به او خ یکس دنیمتفکر و ساکت در را گشود اما از د. کند

 ياز مهد.  یرسول یرا در آن ساعت از شب ، آن هم پشت در خانه شان داشت اال حاج یهر کس دنید انتظار

با آن همه  یحاج دیگنج ینم زیاش ن لهیفتن از اوست اما در مخگر تیحالل یدر به در پ یبود که حاج دهیشن

 یرسول یحاج نیا تیدر نها. بودندهر دو ساکت به هم زل زده ! ببندد  لیشان دخ یدبدبه و کبکبه به در چوب

 :لب زمزمه کرد  ریبود که ز

 اهیمنِ رو س يتو رو یحت گهیکه د يحق دار. يرفت بابا جان ؟ هر چند حق دار ادتیمارو  يزود نیبه هم _

 . ینگاه نکن

که سال ها  يآن هم مرد. رسم مروت نبود مهمان را از در خانه براند. دیلرز شیپر شد و شانه ها رمردیپ چشمان

 :و گفت   دیانداخت و از مقابل در کنار کش ریشرمنده سر به ز. بود دهیند چیجز مهر و عطوفت از او ه
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 .اخل بفرما د ،یرسول یحاج يخوش اومد _

 .افتاده قدم در پاگرد گذاشت و همان جا توقف کرد ییحرف و با شانه ها یب یحاج

 .بده  اطیبفرما باال، تو ح _

 :افتاده بود گفت  شیکه همچون شانه ها يقدم از قدم بر نداشت و با سر یحاج رسول اما

 ؟ ینرو ثابت ک یچ يخوا یم يبزرگوار نیبا ا. شرمنده ام نکن پسر نیاز ا شتریب _

بخور تا خلقت وا  ییچا هیباال،  میبفرما بر. عادت ندارم مهمانمو دم در سر پا نگه دارم. ندارم  يقصد چیمن ه _

 .و احترام مهمان هم واجب، پس قدمت سر چشم  یشما مهمان من. بشه

از . داد و دستان او را در دست گرفت یو به دستانش قدرت افتی یعماد جرأت يحرف ها دنیاز شن رمردیپ

 ي افهیتوانست درست و درمان ق ینم اطیروشن ح کیشده بود ، در تار ریغافلگ یرسول یحاج یواکنش ناگهان

. دیگر یشک م یب ستادهیش ایکه روبرو يشده بود مرد رشیقدر دست گ نیاما هم ندیو نادم او را بب زانیآو

ست که او را از خانه اش نرانده بود اما در نیا. بدهد يتوانست او را دلدار یدر هم رفت چرا که نم شیاخم ها

هوا به  یسرش ب. توانست از گناهش بگذرد یخواست هم نم یبود و اگر م ریدلگ ریِخَ یحاج نیهنوز از دست ا

در  یحاج يبگذرد که صدا دیسف شیر رمردیپ نیتواند از گناه ا ینمکرد چرا  یافتاد، خود را مالمت م ریز

 : دیچیگوشش پ

باور نکردم ، . رو سرم هوار شد  ایدن ده،یاز تو گاوصندوق دزد یونیلیچک پنج م هیت عماد گف لیسه یوقت _

من . کنه انتیرفت بخواد به من خ یرقمه تو کتم نم چیدست دراز کنه؟ ه يگریپسر به مال د نیشد ا یمگه م

. ه بخواد پا کج بذارهنبود ک یآدم ماداشت ا یصورتشو سرخ نگه م یلیبا س. با خبر بودم شیو بم زندگ ریاز ز

به  يگفتم حق ندار. شک نکردم، پسرمو به خاطر حرف نامربوطش بازخواست کردم شیلحظه به نادرست هی یحت

اونقدر به عماد اعتماد . رفت سر گاو صندوق دمشی، خودم د یحاج ستیگفت بهتون ن. یخلق اهللا بهتون بزن

باشه گفتنش اون قدر محکم بود که ته دلم . گفت باشه. مدرك رو کن فتمگ. داشتم که حرف پسرمو باور نکردم

 . کرده باشه یباشه و عماد دست کج لیگفتم نکنه حق با سه. شد یخال

 :مکث کرد و چشم به چشم عماد دوخت و گفت  یکم

 ؟ یچ یعنیبرزخ  یدون یپسر، تو چه م _

باز  یرسول یلب از لب وا کند حاج که خواست نیو هم دیکش رونیلجاجت دستش را از حصار دستان نادم او ب با

 :را از سر گرفت  شیحرف ها یبست و باق لیبه دستان او دخ
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تو ! گفتن یدروغ نم گهیکه د نایگفت، دورب یدروغ م لیسه. ها رو نشونم داد لمیف یکی یکیمنو نشوند و  _

پسر  هی دمیمن د لمایفاون  يتو همه . کرد یکه داشت گاوصندوقو باز م دمیپسرو د هیمن  لمایاون ف يهمه 

 ریکه ز يپسر. شکستم. خراب شدم . رونیبلند شد و از در بنگاه زد ب زمیبرگه کاغذ تو دستش از پشت م هیبا 

شدم و با  وونهیزد به سرم، د.  میخوردم النگ زده بود به سادگ یبال و پرشو گرفته بودم و سر صداقتش قسم م

و با  ختمیآبروشو جلو همه ر.  فتهیخوام چشمم به چشمت ب ینم گهیپا واستادم و گفتم برو که د هیغرور، رو 

 يبازنده  نکهیغافل از ا. گذرم  یم تیشکا ریاز خ رتیمادر پ ياز صدقه سر فتمافتخار سرمو باال دادم و گ

سر شهر تا اون سر شهر دهن به  نیاز ا شیریکه خبر دست به خ یرسول یحاج. بود یرسول یخود حاج یاصل

 .دونست یخطا رفته بود و خودش نم دیرخچ یدهن م

 :و گفت  دیکش رونیب یدستانش را از دستان گرم حاج یو عصبان دلخور

رو براش  یازم خواست برم اون چک کوفت لیپسرتون سه. من اگه رفتم سر گاوصندوق، سر خود نرفتم  _

به تو جواب پس  دین پول پدرم باکرد و گفت برا برداشت یاما اون قاط. بگم  یبهش گفتم بذار به حاج. بردارم

. کردم و چکو دادم دستش  تیمنم خر. دار مال و منال باباش اریبود و اخت یبدم؟ حق داشت باالخره پسر حاج

زنه  یم یرسول یدونستم حاج ی؟ چه م مییآبرو یشه سند ب یجونم ؟ م يشه بال یدونستم اون چک م یچه م

 ؟ نرویندازه ب یتو دهنم و منو از بنگاهش م

 :دستان او را گرفت و گفت  گرید يبار یحاج

. شب ، خواب راحت ندارم  هیکردم  دایپ لیکه اون چکو تو اتاق سه یبه وهللا از وقت. من از روت شرمنده ام  _

 .بشم  اتیو اون دن ایدن نیا يحالل کن ، نذار شرمنده  رمردویمنِ پ

 يخواست مرد محکم روزها یدلش نم چیه. دیلرز یم شیزد و شانه ها یتعارف هق هق م یب گرید حاال

 یب ياز بچه ها یلیپدر خ ستیگر یابا در مقابلش م یمرد که حاال ب نیا. زدیفرو بر نیچن نیاش ا یسخت

 کیکه حاال به خاطر  دروا نبو.  ها از جمله خودش نشسته بود یلیسرپرست بود، دست گرم و مهربانش بر سر خ

بود، فرشته که نبود  یحاج. زدیکم سن و سال، همچون او بر یجوان ياش را پا یغرور و مردانگ نیچن نیخطا ا

دلش به . بلغزد شیمثل خود او که ممکن بود بارها و بارها پا. بود دهیلغز شیبود و پا یحاج. از خطا باشد يتا بر

 یحد ب نیهنوز تا ا نه. فتدیب شیزد و خم شد تا به پا ایدل را به در یولرس یحاج. صاف شد و جال گرفت کبارهی

 :زانو زد و گفت  نیزم يبا او خم شد و رو رانیچشم و رو نشده بود دستپاچه و ح

 ؟  یشرمنده ام کن نیاز ا شتریب يخوا ی؟ م یحاج یکن یکار م یچ _
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 .مادرم فاطمه زهرا شرمنده بشم  شیپ ایرو به جون بخرم بهتره تا اون دن ایدن نیا یشرمندگ _

 :با لجاجت گفت  یرسول یبلند کند اما حاج نیزم يرا از روانداخت تا او  دست

تا حاللم . کنه یبار گناه داره خفم م نیا. طاقتم طاق شده گهید. شم  یبلند نم نیاز رو زم یتا منو نبخش _

 .خورم  یتکون نم نجایاز ا ینکن

 شیکه محض مهارِ اشک ها ییبغضش را فرو خورد و با اخم ها یمرد بغضش گرفته بود با بدبخت نیا يالبه  از

 :بر چهره نشانده بود گفت 

بال  ریز ،يکرد يگفتم ، شما در حقم پدر یچ هیافتاد تو سرم  ی؟ غرور جوون یباشم که ببخشم حاج یمن ک _

تا بتونم درس بخونم و مدرکمو  ياومدم الم تا کام اعتراض نکرد ریچهار سال زود رفتم و د.  یو پرمو گرفت

کن که نمک خوردم و نمکدون  حاللمفراموش کنم ؟ شما  نارویتونم ا یم يپاس ، آخه چطورمنِ ناس.  رمیبگ

 . خودتو جدت نکن يمنو شرمنده  نیاز ا شتری، پاشو ب یپاشو حاج. شکستم

حاال که . به چشمان او نگاه نکرد یاز خجالت حت. او را گرفت و کمک کرد تا سرپا شود يبازو ریسپس ز و

. گوشش زده بود ریاو ز رمیگ. کرده است یدر حق حاج ییبود چه خطا دهیاز شده بود، فهمب قتیچشمانش به حق

بود درس و دانشگاه را رها کند؟  دهمرد نبود که اجازه ندا نیمگر هم. بر نامش نهاده بود يکه ننگ دزد رمیگ

 کیکه باعث شد از بود  یچه لجاجت نیدستش را گرفته بود ؟ پس ا يندار يمرد نبود که در روزها نیمگر هم

 .او بشورد هیبر عل ختهیگونه افسار گس نیا ریدست به خ یحاج نیا يخطا

 ؟ یگذشت رمردی؟ از گناه من پ يدیمنو بخش یعنی _

 :و آرام گرفتن دل او گفت  الیخ یراحت يبرا

 . یرسول یحاللت کردم حاج _

 یخود او بود که م نیدر واقع ا. ردیسخت او را در آغوش بگ رمردیبود تا پ یجمله از جانبش کاف کی نیهم

به خاطر  شتریبود نه فقط به خاطر او بلکه ب دهیرا بخش یرسول یحاج. یرسول یشد نه حاج یم دهیبخش ستیبا

 نیا یاهیس ییگو ،یرسول یحاج شبا بخش. بود تا خودش بزرگ شود و استخوان بترکاند دهیاو را بخش. خودش

 یتلنگر از جانب حاج کیمنتظر  ییگو. نبود یو دشمن يورز نهیمرد کاصال او . چند وقت از دلش شسته شد

 .را فراموش کند زیبود تا همه چ یرسول

 .برگرد سر کارت گهید يحاال که حاللم کرد _

 :آمد و لبخند بر لب گفت  رونیآغوش او ب از



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا ..یطوب..  –بوسم  ینامت را م

wWw.98iA.Com ٣٢ 

 . یتونم حاج ینم گهید _

 :باز رنگ غم گرفت و گفت  رمردیپ چشمان

نگاه چپ بهت  یذارم کس ینم. کنم یم یهمه ازت معذرت خواه يمن جلو یهست هیقاگه نگران حرف ب _

 .بندازه  

 :شکست شرمنده شد و گفت  یحد خود را م نیتا ا یرسول یحاج نکهیا از

 .شم کرمانشاه  یاعزام م يچون فردا برا سرباز ام،یتونم ب ینم. ستیحرفا ن نینقل ا. شرمنده ام نکن یحاج _

 : و گفت افتیباره دو یجان رمردیپ

 .خدا پشت و پناهت باشه باباجان  _

 :را به دست عماد داد و افزود  یکتش کرد و پاکت بیسپس دست در ج و

 .کنم پسرجان ینم غهیبگو، مضا يدار ياگه کم و کسر. من آوردم برات يریبگ يومدین. حقوقته نیا _

 :پاکت پول را گرفت و گفت  یقدرشناس با

 .دهیکفافمو م نیندارم هم یخرج ده،یز شما به ما رسا. خدا برکت بده _

نشد و  یپا پِ گریجهت د نیخورد به هم یخودش را م يدانست که نان بازو یشناخت و م یپسر را خوب م نیا

 :گفت 

 . و دخترم نباش، حواسم بهشون هست هینگران سب. خدا پشت و پناهت باشه _

از بابت مادر و خواهرش  الشیبود خ یرسول یه کرد، حاال که حاجعماد هم تشکرکنان او را بدرق. در را گشود و

 .بود و قولش  یحاج. آسوده بود

 یتون یم یکار مناسب برا خودت دست و پا کن هیهر وقت که خدمتت تموم شد، تا . جات تو بنگاه محفوظه _

 .به روت بازه شهیدر اونجا هم. یتو بنگاه کار کن

 . چشم يبود، به رو ياگر عمر _

 یگاه هیسال ها همچون تک نیهمان طور که تمام ا. صدا آمده بود یهمان طور که ب. رفت یرسول یحاج

 یدلش نم یحت گرید. سبک شده بود ایگو شیشانه ها. داشت يحال بهتر. پشت عماد را قرص کرده بود ینامرئ

 رمردیپ نیا دنیبخش همم. با او کرده است يمعامله ا نیچن یچه حساب يرو لیشود سه ایجو یخواست از حاج

راه . زنگ در بلند شد يپله گذاشت که باز صدا يها را از پا در آورد و قدم رو ییدمپا. چیه گریبود و د ییایدر
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شُک زده  یرسول یحاج دنیاز د شیبود ب ستادهیا شیکه روبرو یکس دنیاما د. رفته را بازگشت و در را گشود

 .بود هچرا که زبانش از تکلم باز ماند. اش کرد

 

 یو سالم دهیگذشته که او را د يهفته  کی نیدرست مثل هم. روزها نیخودش بود، درست مثل تمام ا نه

چشمانش را جست، همان ! خرما پزون، سرد سرد يتنور يروزها نیدرست مثل تمام ا. داده بود لشیکوتاه تحو

چشمانش  ین یبزرگ را در ن يو دلخور باز آن غم آشکار. گرداند یروزها به شدت از او رو م نیکه ا یچشمان

تعلل و . بود ستادهیدوخت که او ا ییکه در دست داشت بر گرفت و درست به جا ینگاهش را از ظرف. افتی

خورد اگر به  یبر نم ایدن يجا چیمطمئنا به ه. قدم شد شیبار او در سالم دادن پ نیرا کنار گذاشت و ا یجیگ

 !داد  یزد من بزرگ شده ام، سالم م یمهجده ساله که چشمانش جار  یدخترک

 خانم ، حالت چطوره ؟ میسالم مر _

را به سمت او  یکرد و ظرف نسبتاً بزرگ يداد و تشکر یلب سالم ریروزها ز نیدوباره و دوباره مثل ا میمر و

 :گرفت و گفت 

 .دییبفرما _

هنوز نگاه به . شد دهیمانش کشنگاهش از دستان لرزان او به چش. دست دراز کرد و ظرف آش را گرفت مردد

شب و  یکیدر تار طنتشیش. زد یآشکار از نگاه به چشمان عماد سر باز م يلجباز کیظرف آش داشت و در 

 :شاد بر لبانش نقش بست و گفت  يلبخند. گل کرده بود رماهیت يدم کرده  يهوا

 خانم ؟ میمر یبرام آش پشت پا پخت _

 ریتفاوتش دلگ یشاد و ب ياز چهره . او دوخته شد طنتیش يآماده  يبه چهره  میمتعجب و مبهوت مر نگاه

اش سوخت و  هیکسویکرد ؟ دلش به حال عشق  یم ریپسر در کجاها س نیپروراند و ا یاو چه در سر م. شد

 :لب زمزمه کرد  ریدرنگ در هم رفت و ز یب شیاخم ها

 .خداحافظ  . دیخانم و فرشته سالم برسون قهیبه صد _

. خود و دلش را روشن کند فیامشب تکل نیخواست هم یم. او جا خورد ینیب شیپ رقابلیو غ یش ناگهانواکن از

گفت برو و  یدل م. آمد یدل بر نم نیاز پس زبان ا گرید. کرد یم یتاب ینداشت و ب يحرف شنو گریدل د نیا

گفت عشق به دستان  یمدل  اما. ردیم یاز سرما م یو خال یزد با چه ؟ عشق در دستان ته یم بیعقل نه
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را کنار گذاشت و سفت و  امدهین يترس از فرداها. با دلش بود يدر جدال دل و عقل برتر. دهد یگرما م تیخال

 .کرد شیمحکم صدا

 . باهات کار دارم  م،یصبرکن مر _

چادر گلدارش را سفت و محکم دور صورتش قاب گرفت و به . دیچسب نیشد و به زم نیدخترك سنگ يها قدم

به تقال  مینگاه کنجکاو مر ریز. او چشم دوخت يمستأصل و دستپاچه  يو منتظر به چهره  دیسمت او چرخ

زل بزند  هیمحجوب همسا ترصاف در چشمان دخ دیآ یاز او بر نم دید یکرد م یحاال که فکرش را م. افتاده بود

 يظرف آش را رو. زل زده بود هم مشکوك و ساکت به او مینفس کم آورده بود و مر. دیو از عالقه اش بگو

شان را پر کرد و صاف در مقابل  نیب يبه خودش باشد چند قدم فاصله  شیپاها اریآنکه اخت یگذاشت و ب نیزم

و  نیخواست حرف چند یم. مینگاه مر یتفاوت یبود و نه ب مهم شینه رفت و آمد آدم ها برا گرید. ستادیاو ا

محجوب  شهیاعتراف به چشمان هم. کم نبود اعتراف به عشق ده ساله اش. اوردیدلش را به زبان ب يچند ساله 

 .زد و لب باز کرد ایباالخره دل را به در. هنوز منتظر بود میمر. او

 .رسه یاز خونه تون به گوش م یخوش يها خبرا یتازگ _

نگاه نادمش را ! ته بودو چه گف دیخواست بگو یچه م! زبان سر جنگ برداشته بود با او نیگفته بود ؟ باز که ا چه

فقط . یبود و نه محبت یینه گرما گرید. بله حرفش کار خود را کرده بود. دوخت میسرد و محکم مر يبه چهره 

 .بود که در گوشش زنگ زد میمر یسرد و ته يصدا

 . گهید نهیها هم یهر چند کار خاله خان باج!  چهیپ یخبرا چه زود م _

خلوت شان  يگلدارش در کوچه  دیبه رقص چادر سف. کرد یو را ترك ما يداشت با دلخور. رفت یم داشت

و به  يگونه مالکانه با او همصحبت شو نیا یهرگز نتوان گریممکن است د. بکن يزد کار بیدلش نه. شد رهیخ

 . قدم تند کرد و او را به نام خواند. ترسِ از دست دادن او بر دلش نشست. اش  ینام بخوان

 .کن خانم صبر  میمر _

 .طاقتش طاق شد و او را به نام خواند. ستادیاو نا اما

 .صبر کن میمر _

 يخواست همچون مرد یبود بر او ؟ م يرادیچه ا. کرده بود همان قدر مالکانه، همان قدر خودخواهانه شیصدا

 یاء نمامض زیرا ن يمنشور بشر چیه يدخترك هجده ساله با چشمان بالغش را از آن خود کند و پا نیمستبد ا

دختر . ستادیاما نا میمر. دل ارزشش را داشت ییرسوا نیا. بار مستبد باشد و زورگو نیخواست ا یم. کرد
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 یم هیها را تخل يدلخور نیتمام ا ،یو زمان ییجا دیباالخره با. را نشان داده بود شیباز آن رو هیمحجوب همسا

 :ش چنگ زد و گفت  هوا به چادر گلدار یشد و ب کیقدم تند کرد به او نزد. کرد

 .میردش کن بره مر. رو ردش کن یاون ارسالن لعنت _

 دیلرز یدم کرده م يدر آن هوا. دیلرز یشده اش تمام قد م زیسر ر جانیبود و از ه ستادهیهم ا میمر حاال

 یحت میدر چنگش بود و مر میچادر مر. شده بود آن لحظه یتیوضع. شان اطیهمچون درخت مجنون کنج ح

و جنون شان صحه  یوانگیبر د دشانید یم تیدر آن وضع یقطعاً اگر کس. داشت به سمتش بچرخدشهامت ن

. دیداد و به سمتش چرخ یبه خود جرأت. کرد یآشت میهفته لبخند با لبان مر کیباالخره پس از . گذاشت یم

طم درونش آرام پر تال يایرنگ آرامش به خود گرفت و در گرید ينگاهش بار. چادرش هنوز در چنگ عماد بود

دزد دل باالخره وا  نیا. حرف از دلش زده بود الخرهاش با یاغیپسرك با چشمان  نیا. باالخره گفته بود. شد

 دهید یبیعماد حب يگاه از سو چیه. کرد یم یچشمانش نافرمان. نبود زیبغض داشت و دست خودش ن. داده بود

خواهر او  يچقدر جلو. بود ستهیر شب ها از نداشتنش گرچقد. برادرانه بود و بس یتیهر چه بود حما. شده بود

 يبرادرش برا یبر چهره زده بود تا مبادا رگ مردانگ یتفاوت یبرادر خود نقاب ب يچقدر جلو. دستش رو شده بود

 يگوشه  نکهیعماد بدون ا. آمد یبه زبانش نم چیه چ،یه. نگاه به نگاه عماد دوخت هیپر گال! او بلند نشود

 :رها کند گفت چادرش را 

 زویدوماه به من فرصت بده تا همه چ. است ختهیاوضاعم به هم ر. دو ماه ، فقط دوماه صبر کن تا برگردم _

 .درست کنم   

 .داشت یوا م ادیخلوت و بن بستشان را به فر يبود که کوچه  میسکوت مر باز

 ؟ يبه من اعتماد دار _

 :درنگ گفت  يلبانش از هم گشوده شد و بدون لحظه ا عماد باالخره مهر یهشدار دوست داشتن نیا با

 .دارم  _

از داشتن او چادرش را  نانیسر داد و با اطم یاز سر آسودگ ینفس. شد يباره در وجودش جار کیبه  آرامش

 .نوازش گونه رها کرد

 .دنبالت امیم يبه زود. من و احساسم فکر کن يبرو خونه و خوب رو _

 :قلبش گذاشت و گفت  يا دستش را روهو یرا قطع کرد و ب حرفش

 .قرارش شو. قراره ی،  ب رهیگ یدل آروم نم نیا _
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 نیآخر او تا به حال عماد را ا. ختیاو گر گوشیچشمان شاد و باز ياز جلو مهینصفه و ن یخداحافظ کیبا  میمر

 یکه سع یت و با دستو در را با قدرت پشت سرش بس ختیگر. بود افتهیقدر نغز ن نیاو را ا! بود دهیگونه ند

 .خنده ریزد ز وانگانیامانش را مهار کرد و همچون د یتند و ب يقرارش را آرام کند نفس ها یداشت قلب ب

 

 تازه وارد: چهارم  فصل

 .محدثه ، ننه آقات عجب سرخوشه ها  _

 :خاست گفت   یبر م اطیتخت تابستانه کنج ح يقش قش زد به خنده و همان طور که از رو محدثه

 . شاد براش پر کنه ينوارها نیاز داداش رضام خواسته چندتا از ا يدیحاال کجاشو د _

. کرد و دستش را کنار صورتش گرفت کیو فرشته نزد میسرش را به سمت مر دیایب ادشی يزیچ ییگو بعد

 .گونه خود را استتار کرده بود نیبزند که ا یخواست حرف خالف یانگار م

 .کنه یم یخوشگل هیچه رقص محل دیدون یبچه ها نم يوا _

 :  فرشته گرد شد و گفت  چشمان

 !ننه آقات ؟ _

 .  گهیآره د _

 :غش غش زد به خنده و ادامه داد  محدثه

 . نیکار ياست بابا، شما کجا مهیعاشق آهنگ سل _

 یکمگذاشت تا  ینیرا درون س يشربت و چا يخورده  مین يها وانیدوستانش را در آورد ل يکه خنده  خوب

 شهیزده بود و مثل هم هیدرازشان نشسته و به ستون تک وانیا يننه آقا رو. گُله جا سر و سامان بدهد کیبه آن 

! کرد یسرو ته م یکی یکیرا  خبر یاز همه جا ب يکرد و مگس ها یمگس کش استفاده م ياز بادبزنش به جا

 :فرشته نگاهش را به ننه آقا دوخت و گفت 

 . يایبا ما ب یکن شیراض یتون یم نیبرو بب یمحدث _

بود که مورد  اوردهیها را از پا در ن ییهنوز دمپا. به دست به سمت ننه آقا رفت ینیو س رفتیرا پذ حرفش

 .بازخواست مادربزگش قرار گرفت

 !ره  یدختر، که صداتون هفت تا خونه اون طرف تر هم م گهیبه همد نیگ یم یچ _

 : ت خلق نگاه مادربزرگش کرد و گف کج
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 .به خدا ننه آقا یچیه _

 ؟  نیبه پا کرد اتریبعد هره و کره اتون هواست ؟ ت یچیه _

 :نرم مادربزرگش گرفت و گفت  ياز گونه  يها را از پا در آورد و ماچ آبدار ییدمپا يجلد

 ؟یکن یم تیننه آقا ، چرا اذ ادیخوشت م يتو که از خنده و شاد _

 :کم تجربه اش کرد و گفت  يه به صورت نو ینگاه مهربان رزنیپ

 یم یها چ هیهمسا. نیبر سهیطور ر نیاز سر ظهر هم نکهینه ا. و خنده خوبه مادر، اما به جا و اندازه يشاد _

 بشه ؟ دهینزاکت د یدختر ب هیبه چشم  هیمثل تو، تو در و همسا یدخترِ خانم ستین فیگن ؟ ح

شورش را در  گریو فرشته د میمر. بود شیحق با ننه آقا. دکر یلب معذرت خواه ریانداخت و ز ریرا به ز سرش

 یسر خوش بود و م. نوشته بود شیبرا يماه عماد نامه ا کیبعد . که مشخص بود میحساب مر. آورده بودند

ماند خودش که  یم. باز بود وشگوش تا گ ششیخدا ن ي شهیفرشته هم که هم. خواست عالم و آدم را بخنداند

 . آن دو حیشده بود زنگ تفر

 .دختر، دختر، صندوق طال، دختر، دختر، کُلون در. دختر، دختر، تاج سر. یخواد بغ کن یحاال نم _

و  دیتا کمر او کش يبر موها یننه آقا دست. لوس کرد شیخواند و او هم تا توانست خود را برا یم مادربزرگش

 :گفت 

 .شده برا خودش یقربون ململ خودم برم که خانم _

 :و گفت  افتیرا مناسب  تیش ننه آقا جا به جا شد و موقعآغو در

 برم ؟ برم ؟. رمیبگ ادیخوام برم  یم. مادرش چادر ببره يخواد برا یم نا؟یا میمر يننه آقا برم خونه  _

 :او را از خود جدا کرد و گفت  یبا کالفگ رزنیکرد که پ یبرم برم م زیر کیطور  همان

 .ایباش برو اما آفتاب ننشسته خونه _

 :و گفت  دیمادربزرگش را بوس يرو باز

 .چشم ننه آقا _

 :را در سرش انداخت و گفت  شیخالف آنچه مادربزگ از او خواسته بود، صدا بر

 .میبر دیبچه ها جمع کن _

آماده  يا قهیتند و فرز به اتاق پناه برد و پنج دق دیخود د يننه آقا را متوجه  ينگاه بازخواست کننده  یوقت و

 .دیصورت ننه آقا را بوس گریبار د کیسر مرتب کرد و  يچادرش را رو نهیجلو آئ. شد
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 ؟ یدختر، پدر و مادرت تو رو دست من سپردن ، منو شرمنده اشون نکن _

ننه آقا  يکه اخطارها و هشدارها یوقت. کرد تند تند گفت چشم ننه آقا یرا به پا م شیطور که کفش ها همان

شدند که دو کوچه باالتر از  میمر يخانه  یبلند باال راه یخداحافظ کیو با  وستیرشته پو ف میتمام شد به مر

 .خودشان بود يخانه 

 .نداره دنتویباالخره خواهرشوهره چشم د چه؟یپ یفرشته که به پرو پات نم نی، ا میمر _

زد حسابش  یاز او سر معمل  نیچه اگر ا. توانست در کوچه قهقهه بزند یلبخند بر لب نشاند چرا که نم میمر

به سر کوچه . گرفت و ساکتش کرد شیاز بازو یشگونینگذاشت و ن بینص یاما فرشته محدثه را ب. بود يبا مهد

 :فرشته گفت          دندیکه رس

 . خدا يتنهاست بنده  قهیرم خونه، از صبح مامان صد یسر م هیمن  ن،یبچه ها شما بر _

 :مشکوك نگاهش کرد و گفت  محدثه

 سر خونه رفتنت نشه سه ساعت ؟  هی _

 . امینه بابا ، زود م _

 فشیدست در ک. خودشان بود رفت يدر کوچه که همان خانه  نیتر ییدو که رفتند او هم به سمت انتها آن

 .آن هم در آن بازار شام  ابدیرا ب دشیکرد تا کل

 .خانم   دیببخش _

که  ییجوان بلند باال دنیاما با د. قلبش بود ينوز رودستش ه. دیخورد و به پشت سرش چرخ یترس تکان از

 . در هم رفت شیبود اخم ها ستادهیا شیروبرو

 .يچه خبرته آقا ؟ زهرمو ترکوند _

. ببرد ادیدخترك را از  يوحشتزده  ي افهیتوانست ق یکرد نم یاما هرچه م. جوان لبخندش را مهار کرد مرد

چند . غلبه کند یناگهان ییکذا يخنده  نیبر ا یتا بتواند کم ندازدیب ریبود که سرش را به ز نیتنها راه فرارش ا

 :بعد که بر خود و لبخندش مسلط شد گفت  هیثان

 .صداتون کردم يبود که اون جور نیتو خونه، ا نیر یم نیدار دمیشرمنده، آخه د _

 :با همان اخم ها گفت  فرشته

 امرتون ؟ _
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 يو از جلو ردیرا بگ یداد نشان حیترج. نبود میمستق یصراط چیدختر به ه نیا. خود را جمع و جور کرد مردجوان

 .زدیاو بگر یچشمان برزخ

 کدومه ؟ دیدون یم یبیحب يمنزل آقا _

هرچه فکر کرد او را به . را گم کرده بود شیکه مرد جوان دست و پا يطور. نگاهش کرد نانهیب زیو ر مشکوك

جوان که در  نیا. شناخت یدوستان برادرش را م ک،یبه  کیاو . نبود مطمئناً از دوستان عماد. آورد ینم ادی

 . کرد ینم يباشک باز میذهنش قا يجا چیبود در ه ستادهیمقابلش ا

 ؟ نیکار دار یبا ک _

 ؟ یمحل يشما داروغه  _

. کند یم يزبا ریکار با دم ش نیدانست که با ا ینم قاًیاما دق. آورد یبر زبان م طنتیطنز و ش یرا با نوع حرفش

 .تازه وارد ي بهیغر کیحرف بزند چه برسد به  نیداد با او چن یروزِ روزش عماد به خود جرأت نم

 .ها کدومه یبیحب يبهت بگه خونه  ادیب یکیجا بمون تا  نیپس هم _

 :گفت  یجوان با کالفگ مرد

 .برم که یکلمه بگو کدوم خونه است سرتو نم هیخانم  _

 امرتون ؟. ها هستم یبیاز حب یکیه است و منم خون نیشما فکر کن هم _

عماد  يرا که در چهره  یشد همان سرکش یم قیدخترك دق يحاال که خوب در چهره . جوان جا خورد مرد

 . دید یدخترك هم م نیا يسراغ داشت در چهره 

 ؟  يبا آقا عماد دار یشما چه نسبت _

 .س بر جانش نشستو تر دیته دلش لرز. شد یماجرا مربوط به عماد م پس

 ؟ ياز برادرم دار يآقا خبر _

 »که زدم ، عماد برادرشه که يخاك بر سر من با اون گند« نگاهش کرد و در دل گفت جیجوان گ مرد

 .دیپرس یبند سوال م کیهنوز  فرشته

 .سرش اومده باشه ییگم حالش خوبه ؟ نکنه بال یآقا با شمام م _

 یبند حرف م کی. دیبگو يزیداد که چ یفرشته به او امان نم یعنی. بود جوان مات و مبهوت به او زل زده مرد

 .دیپرس یزد و سوال م

 منم حرف بزنم ؟ يد یچند لحظه مهلت م... خانم... خانم _
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 .زبان به دهن گرفت فرشته

 .کرد یکار م شیکه برادرتون تو بنگاه باربر یهمون. یرسول یهستم، پسر حاج لیمن سه _

 :خود را جمع و جور کرد و گفت  . زده است يبود چه گندمتوجه شده  تازه

 شما ؟ نیخوب. آهان، بله _

 :نشست و گفت   لیموقع او لبخند بر لبان سه یب یاحوال پرس از

 .به لطف زبون شما بله خوبم _

 شیاسر ج یرا درست و حساب یپسر حاج نیرا کنار بگذارد و حال ا ییداد آشنا حیبا اخم نگاهش کرد و ترج باز

 .اوردیب

از زبون من  يفکر کنم شش متر. نیخوبشم دار ن،یآخه الحمدهللا شما هم زبون دار ستیبه لطف من ن ازین _

 .درازتر باشه

 :کوچه نگاه کرد و گفت  يفرشته وحشت زده به انتها. دیخند یقش قش م لیسه گرید حاال

 .دیچه خبره آقا همه رو خبردار کرد _

 :جمع شد و گفت  لیسه شین

 .نشون بدم یدونم چه واکنش ینم ادینکرده بود، از شوق ز فیازم تعر ينطوریکس ا چیتا حاال ه د،یببخش _

 :گذاشته بود به دستش داد و گفت  یاهیس لکسیکه درون نا يبسته ا سپس

 .شماست يبرا نیا _

عمل نشده در  یکنارنج ییبه آن زل زده بود که گو يطور. را از دستش گرفت لکسیدست دراز کرد و نا مردد

 يتواند در مقابل واکنش ها یدانست چه مرگش شده که نم یاصالً نم. باز آن خنده به سراغش آمد. دست دارد

 .به خنده دخواهد بزن یدلش م یدخترك کم سن و سال مقاومت کند و ه نیا بیو غر بیعج

 یحاج. نه بمب عمل نشده هیگوشت قربون ادمهیکه من  ییخانم؟ واهللا تا جا ینگهش داشت يچرا اون طور _

 .نیمنم اطاعت امر کردم هم یبیعماد حب يسپرد برسونم خونه 

 . بود یشده بود به شدت عصبان لیدست سه يمضحکه  نکهیا از

 .خدا قبول کنه. درد نکنه یدست حاج _

 ؟ نجایاومدم ا دمیگرما از اون سر شهر کوب نیکه تو ا یدرد نکنه ؟ پس من چ یفقط دست حاج _

 .ستیمشکل من ن گهیاون د _
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بود که در مقابل زبان او  یکس نیاول یپسرحاج نیدر واقع ا. کرد یم یبخواهد در مقابل او سرکش نکهیا بدون

 . شد یم تشیباعث عصبان نیبود و ا اوردهیکم ن

 خداحافظ. به مادر سالم برسون. هللا ست لیسب یما کالً کارهامون ف. نداره يرادیا _

و در را  افتیرا  دیکرد و کل فشیدست در ک یبا کج خلق. چشمان او دور شد ياز جلو یزدندر چشم بر هم  و

 .گشود و قدم در خانه گذاشت

کار  طیبرادرش هرگز از مح. نشد رشیدستگ لیاز سه يزیکرد اما چ نییذهنش را باال و پا يپستوها تمام

آمد و  رونید پس از چهار سال از کارش بچه شد که عما اوردینتوانسته بود سر درب یاو حت. گفت ینم يزیچ

شانه  یهست که گاه يا یسول یدانست حاج یقدر م نیفقط هم. دانست ینم زیچ چیاو ه. شد نیخانه نش

 . بود و بس یناج کیدر نظرش  دهیند یِحاج رسول نیدر نبود عرفان ا. گاه برادر هیشود تک یم شیها

_ مادر؟ ياومد یک 

 یو عماد م یو حاج رسول لیبود و به سه ستادهیبر کمر کنار در به پا ا یچانه و دست بر یطور متفکر، دست همان

مثل . به مادر داد و زل زد به تالش هر روزه اش یخود خنده اش گرفت و سالم ياز ژست موشکافانه . دیشیاند

 .کرد یم یآب پاش را اطیکوچک وسط ح يتابستان داشت باغچه  يدم کرده  يعصرها يهمه 

 ؟ يتو فکر بود يمادر که اون طور يدیخواب د يکدوم مادر مرده ا يز برابا _

 :در هم رفت و گفت  شیاش اخم ها يو زبان شش متر لیسه يادآوری با

 .درازه يادیکه زبونش ز یکی _

 دارزتر از زبون تو؟ _

 .تر شد و پا کوبان به سمت پله ها رفت ظیغل شیها اخم

 .دونه دخترت هیرو  یگذاشت بیا ، مامان شما باز ع _

 :بر لب نشاند و گفت   يخانم از جلز و ولز دخترش لبخند قهیصد

 تو دستت ؟ هیاون چ _

 :گرفت و گفت  طنتیچشمانش برق ش ،ینگاه به گوشت قربان با

 .دمیکه براش خواب د یمال همون _

 .گذاشت و نگاه منتظرش را به او داد نیزم يخانم آب پاش را رو قهیصد

 .هیگوشت قربون. آورده یرسول یپسر حاج. نگام نکن يخانم ، اون جور قهیصد خب یلیخ _
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 .تا بعداً براتون آبگوشت درست کنم خدون،یخدا قبول کنه ازشون، ببر بذارش تو  _

دلتنگ برادر و مرد . هر دو دلتنگ بودند. گرفت زیحال فرشته را ن ینشست که حت شیبر گلو یناگاه بغض اما

 .شان يخانه 

 .بچه ام عاشق آبگوشته رم،یبم یهال _

 !  یالیخ یباز زد به طبل ب اوردیب رونیاش ب يابر يمادر را از حال و هوا نکهیا يبرا

 !خانم؟ ما هم که در نقش برگ چغندر قهیکنار صد یگذاشت تیآهان، واسه سوگول _

 .مادرش شود ينده و باعث خ ردیپناه بگ وانیکه به سمتش پرتاب شد باعث شد پشت ستون ا یبزرگ کلوخ

 ؟ يخند یباز م نمیخونه بب نیتو ا ارهی، عروس ب ادیبذار گل پسرت ب. بخند حاج خانم، بخند _

 .دیخند یدخترش م یوانگیکرد و به د یم یخانم همان طور باغچه اش را آب پاش قهیصد

واهللا تا کار و ! شما هم دختر میما هم دختر بود. شام رو به راه کن يبرا يزیچ هی اریبرو فتنه ، برو لباستو در ب _

 .میجم بخور میشد جرأت نداشت یبار خونه تموم نم

 .دیخند یم زیر زیداد و ر یرا تاب م شیپاها گوشیباز یپله نشسته بود و همچون کودکان يرو فرشته

شد  یچموندم . بودن یراض یلیجواب رد به پسرخاله اش داده ؟ پدر و مادرش که خ میچرا مر يتو خبر ندار _

 .رو به اون رو شد و ارسالنو رد کرد نیکه دختره از ا

ساتور  ریبار گوشتش ز نیاما ا. کرده بود دیرا سف نیهرچه خبرچ يکالٌ رو. بر لبانش نقش بست انهیموذ يلبخند

 یم ابانیسر خ یکفش فروش يکه هر وقت از کنار مغازه  یپاشنه بلند ده سانت يهمان کفش ها. عماد بود

خواند بلکه با اخم به او  یرا نم سرتشاما عماد نه تنها حرف نگاه پر ح. کرد یا آه و حسرت نگاهش مگذشتند ب

! اش بود از ذوق و شوق یاما حاال، حاال عروس. به پا کند یکفش نیزد محال است اجازه بدهد او چن یتشر م

نبود قطعاً همه  میگر قول عماد و مرا. دق را داده بود ي نهیآن آئ دیدهن او، قول خر پیعماد سرِ بسته بودن ز

کرده بود تا  فیتعر شیمو به مو برا میگذاشت از اتفاقات آن شب دم کرده که مر یرا کف دست مادرش م زیچ

بود، قطعاً حرف  دهیدوستش د يرا در چهره  يرسانده و شاد میعماد را به دست مر يامروز که نامه  نیهم

با  تخواس یم يدلش بدجور. را نداشت ركیدو عاشق ز نی کردن راز اداشت اما جرأت برمال ادیگفتن ز يبرا

 .ردیبار زبان به دهن بگ نیتوانست ا یپس م. راه برود یپاشنه ده سانت يآن کفش ها

 با هم گذاشتن ؟ يگفته؟ قول و قرار يزیعماد بهش چ. یکن یبا تو هستم دختر، چرا بِر و بِر منو نگاه م _
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اما بعد تند زبانش را گاز گرفت . مادر کرده بودند انیپا یرستاد که او را گرفتار سواالت بف میبر عماد و مر یلعنت

 :و گفت 

 .سر مال و منالش فتهیپولداره تا ب يزن مرده  هیحتما منتظر . من از کجا بدونم. خانم قهیصد یزن یحرفا م _

 قهیصد يو اجازه داد ذهن مادرانه . ق پناه بردو به اتا دیدست مادر به کلوخ باغچه رفته بود که فرز از جا پر باز

 ینم ادیمطمئناً عماد ز! را به هم بدوزد هیتاك کند و خودش سر و ته قض کیساعت ت يخانم همچون عقربه ها

و منگ و عاشق بود  جیآنقدر گ میتوانست مر یم ماگر او ه یعنی. ادامه بدهد يباشک باز میقا نیتوانست به ا

دو را به هم  نیخواست ا یهم که شده م یبه خاطر آن کفش ده سانت! داد یرا به باد م که سر هر سه نفرشان

و کفش ها را  دیپر نییگذاشت و باز از پله ها پا خدانیرا در  یو گوشت قربان دیبه افکار مضحکش خند. برساند

 .به پا کرد

 .کجا دختر؟ دم غروبه _

 :سر مرتب کرد و گفت   يگلدارش را رو چادر

 .امیم ي، زود نایا میمر يرم خونه  یم _

رفت و  یم دیبا. کرد یم فیو محدثه تعر میمر يرا برا شیپ ي قهیرفت و تمام اتفاقات چند دق یم دیبا

عباس آقا  يموافقت مادر را که بدست آورد قدم تند کرد و به در خانه . کرد یم فیتعر شیرا برا یپسرحاج

. و قطع شده بود يبند رهیتابستان برق ج يروزها يمثل همه . دینشن ییزد اما صدا يزنگ در را چند بار. دیرس

 دهیکش نیزم يکه رو ییها ییشتاب زده دمپا يصدا. گفت و کُلون در را چند بار به صدا در آورد یشان یبخشک

سرو صداها  نیاز ا چیداد که عماد ه یبه او هشدار م دیبا. دیآ یبه سمتش م میشد به او فهماند که مر یم

گفت تا بعدها با هم  یم شیروزها نیپرداز ا الیدوست خ يبرا عماداز  زهایچ یلیخ دیبا. دیآ یخوشش نم

 .بلند شد میغرو لند مر يدر باز شده نشده صدا. نکنند دایمشکل پ

 تا حاال ؟ يبود يکدوم گور. گهید يایاالنم ن یخواست یم _

حواست . دونم یازت م ينرفته که چه راز ادتیتازه  .ماه از تو بزرگ ترم کیمن . ادب، درست حرف بزن یب _

 . یگ یم یباشه چ

 .گذاشت و در را پشت سر خود بست اطیباز قدم در ح شیفرشته هم با ن. گفت و رفت ییبلند باال شیا میمر

 چادر ببرم ؟ يچه جور گهید یکیتار نیتو ا. ياومد یواسه چ گهیبرق رفته، د _

 :و گفت دیپا تند کرد و به او رس. زد یبود که هنوز نق نق م میمر
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 اومده بود دم خونه مون ؟ یک یدون یم _

 .رمیفال گ ياومده ؟ مگه زر یاز کجا بدونم ک _

سر تا اون  نیآ، از ا. داره یچه زبون یاگه بدون. آورده بود یبرامون گوشت قربون. اومده بود یرسول یپسر حاج _

 .سر

 نیا! گشاد شده  یباز و چشمان یو دهان ییدرون دنپا گرید ییو پا پله يپا رو کی. بود یدنید میمر تیوضع

که دوستش را شوك زده  نیناقص باشد و فرشته ذوق زده از ا يسکته  کی يتوانست نشانه  ینشانه ها م

 نیب يفاصله . است دهیحد ترس نیاتا  میچرا مر دیفهم یفقط نم. کرده و تا مرز سکته رسانده به او زل زده بود

 :را پر کرد و گفت شان 

 کهو؟یشد  یچ _

 :بدون توجه به سوال او گفت   میمر

 .شه ؟ آخه اون که یخودش اومده بود؟ آخه مگه م _

. حرفش را بشنود یآورده باشد نگاهش را به فرشته دوخت که سراپا گوش شده بود تا باق ادیبه  يزیچ ییگو بعد

اگر سر . عماد شده است ییو رسوا ییآبرو یمل بعا یرسول لیکه سه د؟یتوانست بگو یچه م. سکوت کرد

که عاشق دل سوخته  ییاما از آن جا. سر عماد آورده است ییچه بال لیسه دیفهم یوقت نم چینبود ه یفضول

همان  يکه عماد خرد و خراب درست رو یهمان شب. داد یو عماد گوش م يمهد يبود گهگاه به صحبت ها

همان شب بود . دوستش را به او باز گرداند يکرد غرور شکسته  یم یعس ينشسته بود و مهد اطیتخت کنج ح

 لیسه ي نهیک دهیند. عشق خاموشش آورده است رس ییچه بال لیسه دیفهم يعماد و مهد يکه از پچ پچ ها

 !تحفه آورده است  شانیگفت او برا یرا به دل گرفته بود و حاال فرشته، خواهر عماد م

از االن بهت بگم . یزن یحرف نم یدرست و حساب کباریکه  میمر يری؟ بم يوردچرا حرفتو خ ؟یاون که چ _

 .ادایاخالقا بدش م نیعماد از ا

 :برد و گفت  وانیو او را به سمت ا دیرا کش دستش

 . خواستم بگم اون که راه خونه تونو بلد نبود یبابا، م یچیه _

 .یگ یتو که راست م _
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شده  دایعماد پ يخانه  یحوال لیسه يسرو کله  نکهیاصالً از ا. شده بود از حد فرشته کالفه شیب يکنجکاو از

شد آوار سر فرشته و دستش را محکم  تشیعصبان. توانست خوددار باشد یکرد نم یبود و هرچه م یبود عصب

 .کشد و با خود همراه کرد

 ، چته ؟ میمر يآخ دستمو کند _

 .دانست چرا اما نگران بود ینم. دیکشتنها دستش را رها نکرد بلکه آن را محکم تر  نه

 ؟  ییایبکشونمت دنبال خودم تا راه ب زیخ نهیس دیحتما با.  يسه نفرو عالف خودت کرد _

بخواهد  نکهیبدون ا. زد یتو ذوق م زیاز هر چ شیبود که ب يزیچ نیدر اتاق که گذاشتند چراغ گرد سوز اول قدم

 شهیشکسته شدن ش. ییهوا يقرمز و حمله  تیوضع يها ریآژ. گذشته در ذهنش جان گرفت يسال ها ادی

توانست سر آنها هوار شود و فقط با  یکه م یبمب. یبغل يکوچه  يها هیاز همسا یلیشدن خ دیاتاق و شه يها

خودش و  يها هیگر ادی. دیآن شب پشتش لرز يادآوریاز . را گرفته بود گرید يعده ا یفاصله زندگ لومتریچند ک

خودش و عماد که از  يو التماس ها هیمادر و گر يها نیعرفان و ناله نفر يمردانه  يفتارهاعماد افتاد و ر

با  يسر رهیآن شب با خ. محل آمده است یسر اهال ییچه بال نندیتا بب بردخواستند آنها را با خود ب یعرفان م

چند کوچه . اهد شدتا مدت ها باعث عذاب جسم و روحش خو يبرادرانش همراه شد و ندانست که آن لجباز

آمد و پس از آن، آتش و گرد و  یبود که به چشم م يزیچ نیبزرگ اول یبود، گودال يباالتر از خانه شان محشر

از ترس به عرفان . بکشند رونیآوار ب ریداشتند زنده ها را از ز یکه سع يو داد و هوار مردم و افراد اكخ

ها  ادیو فر غیج. دیرا به کام مرگ کش يشد و باز عده ا عمل نکرده منفجر ياز بمب ها یکیبود که  دهیچسب

گفت  یبزند قطعاً م یحرف برادرشو اگر جرأت داشت به  دیکش یم غیاز ترس ج گریحاال د. بلندتر شده بود

 . کرده است سیلباسش را خ

 شده ؟ یچ _

تمام آن صحنه ها را  شیچه شده بود؟ او که مدت ها پ یبه راست. و محدثه به او بود میمر يوحشت زده  نگاه

 یو م دیپر یبرده بود ماه ها هر شب با کابوس اجساد تکه تکه شده از خواب م ادیاو که از . برده بود ادیاز 

 .آزار دهنده به ذهنش هجوم آورده بود افکارپس چرا باز آن . ردیبرده بود ممکن بود بم ادیاو که از . ستیگر

 .حرف بزن  ده؟یشده؟ چرا رنگ و روت پر یفرشته، چ _

رمق چادرش را  یب. چشمانش کاسته شد و به خود آمد يکرد و از گشاد اریهوش ینگران محدثه او را کم يصدا

 :از سر برداشت و گفت 
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 .شدم   يجور هیبود  کیاتاق تار ست،ین یچیه _

طر فرشته دانست و به خا یم. ستیدانست درد او چ یاما خوب م میمر. چرخاند میرا به سمت مر شیرو سپس

 .لب باز نکرد

 .چادرمو برداشتما م؟یمر ستیبرادرت ن _

 :کرد گفت  یمادرش را صدا م انیدر م یکیو همان طور که  دینگاه کردن به او کش رهیاز خ دست

 ...ذره نور هم نرفته هی نیتا هم ایمامان ب... گهیکه؟ سر کاره د ییمامان کجا... ستینه خونه ن _

 :ست و گفت کنار محدثه نش الیخ یب

 مارو گذاشته سر کار؟ ایشه  یبارش م يزیهمه کالس چ نیبا ا نیحاال ا_

خوشرنگ درون بشقاب را در دهان  يقاچ بزرگ از هندوانه  کیباال انداخت و  يشانه ا الیخ یب محدثه

 .او از خود دفاع کرد يجا میاما مر. گذاشت

 .نیاریم مانیدوختمش اونوقت به کارم ا یوقت _

 :آمد پارچه را بر سر مادر گذاشت و گفت  که مادر

 .یحاج خانم بش شاهللایا _

 :و پر حسرت بر لب نشاند و گفت  نیغمگ يلبخند مادر

 .برن یکه چادر نم يطور نیا. بذار رو به قلبه بمونم مادر. يتو و مهد یعروس شاهللایا _

جفت شان بسته شد و از ترس او  شین مواجه شدند و میزدند به خنده که با واکنش تند مر یو فرشته پق محدثه

 .کار لب از لب وا نکردند انیتا پا

 .آوردم بیبرات س ایعماد ب_

 از جون من ؟ يخوا یم یچ. خوام ینم بتویمن س. يدار یچرا دست از سرم بر نم _

 .شهیم ریداره د ایعماد، ب ایب. يریاز دستم بگ بویس نیروز ا هی يباالخره مجبور ،يتو مجبور _

 ...عماد... عماد

بود  یهم دوره اش ره. و برخورد سرش به تخت بود یناگهان زیواکنش او خ نیو اول دیهول و وال از خواب پر با

گونه در خواب داد و  نینبود که ا يبار نیاول نیآخر ا. کند ارشیداشت هوش یداد و سع یکه از ترس تکانش م

و  دید یرا م يخواب تکرار نیعماد اکثراً هم دپادگان بودن نیروز که در ا يدر مدت پنجاه و اند. کرد یهوار م

دست  دیشد يبا تکان ها. کند ارشیباز تکانش داد تا بلکه هوش. شده بود یو البته وحشت ره رتیباعث ح نیا
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به  یآب وانیل یره. بود ژنیاز اکس یاش هنوز خال هیزد اما ر ینفس نفس م. باألخره چشمانش را گشود یره

 :گفت دستش داد و

 .یافت یپس م يدار. ادیبخور حالت جا ب نویا ایب _

تخت  يالجان رو یفرستاد و همچون جسم رونیرا ب نشیو باز دم سنگ دیحرف و الجرعه آب را سر کش یب

قدر  نیشود اما ا یشبانه اش سنجاق م يکابوس جانکاه به خواب ها نیبار است که ا نیدانست چندم ینم. افتاد

 دهیبار او را د کی يبرا یحت ایاو را بشناسد  نکهیبدون ا. خواند یاو را به خود م ،ییجا ،یدانست که کس یم

 :چشم دوخت و گفت یدرمانده و مستأصل به ره. باشد

 دیبا. کنه یکابوسا ولم نم نیسر مادرم اومده که ا یینکنه بال. هیادیجونم برام ز. کابوس ها خوابمو گرفته نیا _

 .رمین بگازشو یسراغ هی يجور هی

 :و گفت دیتختش دراز کش يهم رو یره

هر شب، هر شب، مارو از خواب . خسته شدم اتیخل باز نیاز دست ا گهیچون من د. کارو بکن نیآره حتماً ا _

خشم شب  یسرگروهبان که ه نیهم. دنیکه انگار تو صور دم یکش یهم م يادیچنان فر. ينداز یو آروم م

روز هم  هی نیخدا ا يا. لرزونشبونه تن و بدن ما رو ن يبا داد و هوارها گهیتو د. برا هفت پشتم بسه دهیم

 .هات خالص بشم يبگذره و من از شر تو و خل باز

 :بالشتش را به سمت او پرتاب کرد و گفت یکالفگ با

 مگه دست خودمه احمق؟ _

 :فشرد و متفکر به او چشم دوخت و گفت نهیبالشتش را در س یره

چکار  ؟يکرد ينامرد يدر حق دختر ؟يکرد تیرو اذ یه هر شب تو خوابته عماد؟ کسک هیدختر ک نیا _

 آره؟ يو دل دختر مردمو شکوند یرفت یآب رینکنه ز. پسر يکه شبا خواب و آروم ندار يکرد

کرد؟ به او  یگونه قضاوتش م نیشناخت که ا یمگر او را نم. دیرنج یره يمنصفانه  ریرحمانه و غ یسوال ب از

 :دلخور گفت ییرد و با صداپشت ک

برسه؟ اونم  یآزارم به کس ادیبه من م. کنه یدر موردم م يفکر نیهمچ هی قمیخاك بر سر من کنن که رف _

 .دست خوش ق،یدر حق ناموس مردم؟ دست خوش رف ينامرد

 :به دست و پا افتاد و گفت یره
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خواستم  یفقط م. يود که تو فکر کردنب یبه خدا منظورم اون. نزدم يمن که حرف بد یش یچرا ناراحت م _

 !نیخفتت کرده هم يطور نیکه حاال ا يدار یبدونم تو گذشته چ

دهنتو ببند . یکن یسر و تهت بدترش م یب حاتیبا توض يدار. بهتره یجون، تو حرف نزن یقربون شکلت ره _

 .خوام بخوابم یم

آن دخترك با آن غم . آمد یب به چشمانش ماما مگر خوا. دیسرش کش يملحفه را رو يرا گفت و با دلخور نیا

 يحرف ها دیخواست با خود و وجدانش صادق باشد با یاگر م. آشکار نگاهش، خواب را از چشمانش ربوده بود

را  نیدخترك غمگ نیبتواند ا دیکرد تا شا یگذشته فکر م يرو شتریب دیبا. بود یحق با ره. رفتیپذ یرا م یره

که باالخره  دیشیآن قدر به دخترك اند. شود ایهمه غم را جو نیا لیبکشد و دل نرویخاطرات گذشته ب انیاز م

 .را ربود ياریخواب هوش

 .همه به خط، همه به صف... دیبلند ش... دیبلند ش االی _

به سو آمد  یچشمانش که کم. را گرفت و او را باالجبار به پا داشت شیبازو ریز یخواب بود که کس جیگ هنوز

را از  شیباعث شد پر خشم بازو نیهنوز بابت حرف چند ساعت قبل از دستش دلخور بود و هم .دیرا د یره

 . بکشد رونیچنگ دست او ب

 .به جهنم بتمرگ تا بفرستت پاس پخش _

باز سرگروهبان خواب و آرام را از . کرد یم یاطراف را وارس طیذهن کج فهمش به پردازش افتاده بود و شرا تازه

 نیحرف سنگ. دلخور بودن از او داشت يحاال حاالها جا برا. انگاشت دهیرا نشن یغرولند ره .آنها گرفته بود

 .دید یم نیسنگ دیبارش کرده بود و با

 ...کیبشمار . کنه یهست بتانه شانه خال یک نمیبب. دیبشمار سه، همه تون گت کرده هست _

را سر  شیها یبدقلق پادگان باز دق و دل خورد به او فهماند که سرگروهبانِ شیکه به پهلو یمحکم ي ضربه

 نهیس. را به پا کرد شیها نیاش را کنار گذاشت و تند و فرز پوت يدلخور یبا هشدار ره. کرده است یآنها خال

پس . کدامشان نبود چیه ندیخوشا ناًپادگان درست رأس ساعت پنج بامداد مطمئ يرفتن آن هم وسط راهرو زیخ

 . باش داریرا بگذارد بعد ب شیها يهم حق داشت قلدر باز یره

 ...دو بشمار
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اگر دست  یعنی. و پاس پخش با جوراب بخوابد هیاز تنب يریجلوگ يتجربه داشت که بداند برا يآنقدر گرید حاال

 یرا بسته و به خط کنار باق شیها نیبند پوت بایبشمار سه که داده شد تقر. دیخواب یم نیخودش بود قطعاً با پوت

 .دیهمه را بر سسرگروهبان نف ادیفر ياما صدا. بود ستادهیه پا اسربازان ب

 . ییتا خود دستشو نجایاز ا. زیخ نهیهمه س _

 ...اما سرگروهبان _

 .سرگروهبان بلندتر شد نیخشمگ يصدا

 ...ارتش. اریو چرا ب یاما و ول گهیبار د هی يبود حرف زد؟ جرأت دار یک _

 .دیچیپ گاهشانشیبلند و هماهنگ همه در آسا يصدا و

 .چرا نداره _

 یط شگاهیآسا يها ییدر دستشو يتا جلو زیخ نهیرا س يچهارصد متر صدیس دور،یکر ياز جلو یبدخلق با

 .دیلب غر ریعماد ز. کردند

 .ارمیسرگروهبان کله پوك ب نیسر ا ییدونم چه بال یخراب شده برم م نیمن اگه از ا _

 . ينکرد چارهینو بفقط خفه شو، تا همه مو. خفه شو عماد _

راه را  یباق یبا بدبخت. نگفت يزیچ گریدوخت و د یرفت نگاه پر غضبش را به ره یم زیخ نهیطور که س همان

کارشان که تمام شد همه در مقابل سرگروهبان به . ها پناه بردند ییبه دستشو کیبه  کیرفتند و  زیخ نهیس

د به نطق نابهنگام سرگروهبان گوش یبا زیقبل از هر چ اما. شوند یصبحگاه و صبحانه راه يصف شدند تا برا

 !بود یوراج يشد گوش مفت برا یم افتیکه به وفور  يزیچ. سپردند یم

 ادیز. حروم کردند ریتا تونستند ت ریت دونیتو م روزیبود که د ییکسا ییدست و پا یبه خاطر ب هیتنب نیا _

دلتان  یهرچ دیتان یاز فردا م. پادگان نیورتان تو اروز حض نیخاطره از آخر هیشه  یم نمیا دیریسخت نگ

 .شد رفهمیش. رمتا نفس شماها رو بب ستادمیمن محکم ا نجایاما امروز ا. دیخواست بکن

پادگان  دانیم یصبحگاه راه يگفت و همه برا یهماهنگ بله گفتن سربازها که بلند شد او هم آزاد باش يصدا

. دیکش یر به اهتزاز در آمد، آفتاب هم پر زده بود و از پشت کوه ها سرك مکه با اقتدا رانیپرچم مقدس ا. شدند

 :و گفت دیکش ینفس یره

نحس اون  ي افهیکردم تا االن مجبور نباشم ق یرو پر م یکاش منم اون فرم کوفت. خوش به حالت عماد _

 . سرگروهبان نکبتو تحمل کنم
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مبهم بر دلش  یاما ترس. جلوتر بود شک نداشت شیها يقدم از هم دوره ا کی نکهیدر ا. در فکر بود عماد

 .بود شبشیخواب د شانِیپر. زد یچنگ م

 . با تو هستم پسر یه _

 :را کنار گذاشت و گفت الیو خ فکر

 .میلذتو ببر تیدوره مون نها انیپا یو از مرخص میجمع کن لمونیوسا میبپر بر. ستیحاال وقت غمبرك زدن ن _

. شهر خود شدند یراه شیها يالزم هر کدام از هم دوره ا يها یو پس از هماهنگ اوردیحرف عماد نه ن يرو

به  یکند و تمام مدت ره هیته یسوغات رانشیعز يزد تا برا یشد که در شهر کرمانشاه چرخ م یم یساعت

ره عماد کلنجار رفتن باالخ یکل زپس ا. جانش غر زده بود زودتر حرکت کنند تا او بتواند به موقع به شهرش برود

 يبود و چشم رو داریرا ب ریتمام مس. شوند یبخرند و هر چه زودتر راه یداد چند بسته کاك و نان برنج تیرضا

کنار . رفت یم شیشکافت و به پ یو الجان بود و هن هن کنان جاده را م ریاتوبوس شان پ. هم نگذاشته بود

وهم داشت چشمانش را . زده بود هیتک شهینشسته و سرش را به ش خرمانده به آ یکی يها یدر صندل یره

 .دیایبه سراغش ب یببندد و باز آن کابوس لعنت

 عماد، چرا خر شدم و به حرفت گوش دادم؟ یه _

 :سر داد و گفت يخنده ا عماد

 .يخرتر شد ،يخر که بود _

 :به او زد و گفت يسقلمه ا تیخورد نفسش را بند آورد با عصبان شیکه به پهلو يا ضربه

غوره ها منتظر  میتیکردم مثل  یهمون جا ولت م دیبا. يمو بخور قهیدست پخت مامان صد يندار اقتیلتو  _

 .ادیتا بلکم اتوبوس ب یبمون

 .شه یآخه؟ روم نم یخونه تون چ امیمن ب وونهید _

رنگ و . مییما هم مثل شما. امیدر ب قمیشب از خجالت رف هیخوام  یم ایب. نالیبرمت ترم یخودم فردا م ایب _

 .پسر میلعاب ندار

 :سپس کف دستش را به سمت او گرفت و گفت و

 ای يایحاال م.فرش تو خونه مون موکت پهنه يو جا دهیو سف اهیس ونمونیزیتلو. لهیپ لهیش یآ، صاف صاف، ب _

 .يبرام طاقچه باال بذار يخوا یباز م

 :دست عماد قرار گرفت و گفت يپر قدرت رو یره دست
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 .امیم ق،یم رفمعرفتت يکشته  _

بن بست شان  يبه نه شب بود و کوچه  کیساعت نزد. خانه بودند یشده و راه ادهیبود که از اتوبوس پ یساعت

کرد  ینم ياریبا او  شیپاها. شد نیسنگ شیشدند قدم ها کیعباس آقا که نزد يبه خانه . شهیخلوت تر از هم

 ییعشق، عشق که طبل رسوا. و نگاهش کند ستدیباهم  یتوقف کوتاه او باعث شد ره. و همراه دلش شده بود

به صدا در  یعماد هم در گوش ره ییطبل رسوا. کند یعاشق مطلع م يعالم را از چشمان مسر ردیبر دست بگ

 :گوش عماد گفت ریتر شد و ز قیلبخندش عم. آمد

لب از لب باز  يندار و جرأت یگرمابه و گلستان داداشش قیکه رف یکه دلتو برده ؟ همون یخونه شه ؟ همون _

 انتیکه به دوستت خ يو بعد هزار بار به خودت تف و لعنت فرستاد ینامه براش نوشت هیهمون که فقط  ؟یکن

 خودشه آره؟ ؟يکرد

 .اوست دیام يخانه خانه  نیخورد که بر او مسجل شد ا شیبه پهلو يا ضربه

 . منو سوراخ نکن يباشه بابا، پهلو _

را  یزنگ در را فشرد و تا آمدن فرشته، ره. حرف به سمت خانه شان به راه افتاد یسپس ب دیفقط خند عماد

 .با خانواده اش آماده کرد ییروبرو يبرا

 یسالم يدم که فردا موقع رفتن گوشا یبهت نم یقول چیدارم از االن بهت بگم ه طونیخواهر ش هیمن  نیبب _

 . کال وراج و پر حرفه. یداشته باش

 :انه بر لب نشاند و گفتبرادر يلبخند یره

 . نداره يرادیخواهرمه، ا _

 :دوست با معرفتش گذاشت و گفت يبر شانه  یبر لب نشاند و دست ياو لبخند یهمه مردانگ نیاز ا عماد

 .پسر يمرد یلیخ _

 :انداخت و گفت ریسر به ز یره

 .میکه مهمانش هست میداشته باش یچشم بد به اهل کس ستیتو قاموس ما ن _

 .اومدم ؟هیک _

 .نازك دخترك هر دو را به سکوت وا داشت يصدا
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دخترك . محدثه در نظرشان جان گرفت يوا رفته  ي افهیشاد خواهرش ق يچهره  يکه گشوده شد جا در

کرد و با  کیشده بود که سالمش را به سمت آن دو شل ریکنارش غافلگ ریعماد و مرد سر به ز دنیچنان از د

 .و فرشته را صدا کردعجله به سمت پله ها رفت 

 ...تو میبر. حاال دوستشه نیا. تعجب نکن ادیگفتم که بهت، ز _

که معلوم  يو چادر یاشک یکه فرشته با چشمان دینکش قهیبه دق. او را به داخل دعوت کرد انیگو اهللایسپس  و

 .گرفت يجاو به سر کرده به سمت برادرش آمد و در آغوش امن او  افتهینبود در آن زمان کم از کجا 

 .دلم برات تنگ شده بود داداش _

 :آرامش فرشته را از خود جدا کرد و گفت با

 کوچولو؟ یگرفتنام تنگ شده بود آبج شهیاره دادن ها و ت يدلت برا _

 .خواست او را نگاه کند یزبانش قفل شده بود و حاال فقط م. فرشته با بغض و اشک سرش را تکان داد و

 .سالم عرض شد _

لوس در  یهمچون کودک هیغرب يدر مقابل مرد. فوران احساساتش شد يآرام شد تازه متوجه  یکه کم اوضاع

داد و همچون محدثه  یلب سالم ریرا گم کرد و ز شیدست و پا. و نق زده بود ختهیآغوش برادرش اشک ر

 .زبان به دهن گرفت

 پس کو مامان؟ _

 :به چشمان نگران عماد دوخت و گفت نگاه

 .خونه یز مداره نما _

 .کرد تیهدا وانیا يرا به سو یره ییباز مهمان لبان عماد شد و با خوشرو لبخند

 .منم اومدم یتازه کن ینفس هیتا تو . باال میبفرما بر. جون یبفرما ره _

 ریحجم مادرانه اش در ز. به اتاق مادر رفت یانیاز در م زیکرد و خود ن ییتأمل او را به سمت اتاقش راهنما یب و

حاال . دییشد و چادرش را در مشت گرفت و با بغض آن را بو دهیبه سمتش کش اریاخت یب. چادر نماز گم شده بود

مرد  یاو اصال م. از مادر و خواهرش دور بماند ینطوال یتواند مدت زمان یاو هرگز نم دید یکرد م یکه فکر م

خاك گرفته موتورش را کنج  ییروب با سر و روبود که دم غ نیاو اصالً عاشق ا. خانه نیمرد بودن در ا يبرا

 يبا هم چا. ندیرا در کنار مادر بنش یقیجال دهد و دقا یببرد و صورت اطیبگذارد و دست در حوض وسط ح اطیح

دست گرم مادر که صورتش را قاب گرفت او ! خانه است نیحس کند چقدر خوب است که مرد ا ازبنوشند و او ب
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اش را در بر گرفت و بر سر و صورتش مهر  یزندگ يمردانه فرشته  یخشونتهم چشمانش را گشود و با 

 .نشاند يفرزند

 ؟يقدر الغر شد نیچرا ا. مادر قربونت بره _

 :برد گفت یم یانینشاند و همان طور که او را به سمت در م يو چروك مادر بوسه ا ریدستان پ بر

 .يه مهمون دارک میبر ایحاال ب. حاج خانم یکن یدوباره پروارم م _

به  اوردیب رونیاو ب يدستش را از دست مردانه  نکهیبر لب نشاند و بدون ا يپسرش لبخند بیرفتار عج از

کرد و با ادب و احترام به او  امیعماد در مقابلش ق يجوان هم قد و قواره  يدر که باز شد مرد. اتاقش رفت

 :لبخند مهمان لبانش شد و گفت. سالم داد

 .بفرما، شرمنده ام نکن. يخوش اومد. ماهت مادر يسالم به رو _

مجلس  يخانم هم باال قهیصد. جا گرفت یداد و دست مادر را رها کرد و در کنار ره تیباالخره رضا عماد

 .عماد او را در آنجا نشانده بود جا گرفت و نگاه موشکافانه اش را به آن دو داد شهیکه هم ییجا

 . مزاحم شدم حاج خانم _

 . مونن یخودم م يعمادم مثل پسرا يدوستا. پسرم هیحمت چمزا _

 :لبخند مهمان لبانش شد و گفت نیحرف دلنش نیهم نشسته بود چرا که با ا یخانم به دل ره قهیمهر صد ایگو

 . حاج خانم يندار یمادرم م ادیبگم شما منو  دینباشه با ییاگه پرور _

 .شینیکه بب ستیو دلت نحتماً االن دل ت. خدا برات نگهش داره مادر _

 :کرد و گفت یدست شیبزند عماد پ یبتواند حرف نکهیشد اما قبل از ا یباز مهمان لبان ره لبخند

 نشسته چقدر بچه ننه است؟ نجایمرد گنده که ا نیا یاگه بدون. خانم قهیآره صد _

 :خانم هم به خنده افتاد و گفت قهینشست و صد شیبر باوز یره مشت

 مادر؟ يکرد یدستمو ول نمکه  یخودت چ _

 .هر دو بلند شود يخنده  يشده بود باعث شد صدا انیب يخونسرد نیخانم که در ع قهیحرف صد نیا با

 .تو برجکش يخوب زد. قربون دهنت حاج خانم _

. شدند انیو عماد هم قطع شد و محدثه و فرشته در قاب در نما یبلند ره يکه از هم گشوده شد خنده ها در

 يفرشته هم استکان ها. حرف به ست در رفت یو عماد گذاشت و ب یر و فرز قندان قند را کنار رهمحدثه ت

لب  ریز یعماد و ره يو به دستت درد نکند ها وستیگذاشت و به دوست دستپاچه اش پ شانیرا روبرو يچا
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از جا  انیگو یعل ایخانم هم  قهیصد. جواب داد و همان طور که آمده بودند جمع سه نفرشان را ترك کردند

 :برخاست و گفت

 .کنم یبراتون به راه م يفور يغذا هی دیاستراحت کن یو کم دیتونو بخور ییتا شما چا _

 .رهیگ یدل ضعفمونو م میهم بخور رینون پن هی. دیتو رو خدا خودتونو تو زحمت ننداز _

بزند او  یپسرش حرف نکهیا دوخته شد و قبل از یخانم به چشمان شرمنده و معذب ره قهیمهربان صد نگاه

 :قدم شد و گفت شیپ

شام  هی یو باز کن يتا چشم ببند. گل يدو تا دختر دارم دسته . که با هم میمادر؟ تعارف ندار هیزحمت چ _

 .خوشمزه درست کردن

 :مادرش گفت يحرف ها دییتأ يهم برا عماد

. میجلوت بذار میخوا یکه نم ونیا، مرغ برباب يا م؟یهم نیمگه من نگفتم ما ع ؟یکن یقدر تعارف م نیچرا ا _

 .مینیرو سفرتون بش مینتون لیگذرمون خورد اردب یزمون هیکن اگه  يکار هی یحاال ه

 .کنم داش عماد یم یشهرو چراغون هیخودم برات  ایشما ب. قدمتون سر چشم _

 :بر شانه اش گذاشت و گفت یدست عماد

 گهیکنم تا اگه اومدم سمت شما د رتیامشبو نمک گ. کنم یکش خوام گرو یمن م دیبابا شا. شد نیآهان ا _

 .شهرتون حرف نداره دمیشن. خوام کنگر بخورم لنگر بندازم یاصالً م. یما رو دك کن ینتون

 .کنه یاالن بچه باور م ؟یگ یم یعماد، چ _

 .بچه یگفت ینمبهش  گهیاون وقت د يدید یهفت سرو تو پادگان م ياژدها نیا دیحاج خانم؟ با هیبچه چ _

 ...عماد _

 .ندازدیابرو باال ب شیباز برا شیبا ن یخانم باعث شد عماد لب بدوزد و ره قهیصد يهمراه با خنده  تشر

 

 بهیغر: پنجم  فصل

چوب حراج زده به مال و منال پدر و مادر . درازتر کرده مشیپاشو از گل گهیاسد د ،یمشت ستیحرفا ن نینقل ا _

 .رشیپ
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هوا  یبرداشت و ب شیرو يجلو لیقند از درون قندان است کیو متفکر  ختیر یدرون نلبکرا  شیچا یمشت

شناخت، پدر و  یاسد را م. اش کرده بود يبد فکر درضا،یس يحرف ها. زد و به دهان گذاشت يدرون چا

 .مخاطبش در آمد يباز صدا. زیمادرش را ن

 ادیبر م یآخه از من چ. ست برا حل مشکلشخوا یچماق زنون اومده بود مسجد و از من کمک م رمردیپ _

خام خورده  ریگفتم همه دار و ندارتو به اسم بچه ات نکن بچه ش یمومن خدا، اون وقت که بهت م ؟یمشت

رسه خرج دوا  یوسعم نم ضهیزنم مر. رهیبگ مهیخواد برام دفترچه ب یم یگفت. است، به گوشت نرفت که نرفت

 .شه الکردار یقلدره، حرف حساب که سرش نم یلیاسد خ اد؟یبر م یحاال از من چ. درمونش کنم

 :گفت یسر جابه جا کرد و رو به قهوه چ ياش را رو يو کاله نمد دیصدادار سرکش یرا با هورت شیچا یمشت

 .اریب ییمحمود، قربون دستت دوتا چا زیآ م _

 یباز م يگریحساب د شیده رواهل . مخاطبش سکوت کرده و به رفت و آمد مردم روستا چشم دوخته بود حاال

 نیام دیحاال سدرضا، س. آمدند یحسن م یافتاد به سراغ مشت یشان م یبر کار و زندگ يگور رویکردند و اگر گ

و نفس کالفه اش را  دیو چروکش کش ریدست بر صورت پ. شیکند برا يدیسف شیر ،یمشت نیده آمده بود تا ا

 ردیبود که اسد قصد دارد دست پدر و مادرش را بگ دهیشن کیر و نزددو. گفت یطانیفرستاد و لعنت بر ش رونیب

 يها نیشد که او کمر بر فروش زم یخوب بود اما مشکل از آنجا شروع م نجاشیتا ا. و با خود به شهر ببرد

از  رتریپدر و مادرش پ. بود يمرد نامرد. شناخت یپسر سر به هوا را خوب م نیهم ا یمشت. اش بسته بود يپدر

. سالمندان يفرستاد خانه  یبود که پدر و مادر را م نیپرش ا يخانه . شود بندشانیبودند که او بخواهد پا آن

 یبه نام اسد شده بود و حاال او م زیهمه چ. آمد یاز دستشان بر نم يمانده بود چه کند؟ حق با سدرضا بود کار

بود که  يحاال نگاه سست او هم به همان نقطه ا. را ببندد لشیخواست مال و امنوالش را پول کند و بارو بند

گذاشت و  شانیتند و قندپهلو جلو رو يمحمود دو استکان چا زیآم! القیی يکوه ها. دیکاو یسدرضا آنجا را م

آن  یبوس و در پ ینیم يصدا. دور دست ها بود به ینگاه مشت. اش را گرفت یشانیعرق پ يزدیبا دستمال 

اندك بر لبان هر سه  يلبخند دندیدو یسران کم سن و سال روستا که دنبالش مدختران و پ یخوشحال يصدا

 شانیآن همه خاك و خل حتما برا انیبوس در م ینیپشت م دنیدو. کوچک يها یبود و دلخوش یکودک. نشاند

کودکان  يکودکانه  يبود که نگاه از شاد یکس نیمحمود اول زیآم. دندیندخ یگونه م نیلذت بخش بود که ا

روزها حال و روز  نیا. صورتش را پاك کرد و پا کشان به سمت سماورش رفت گرید يوستا گرفت و بارر

شماور گربه  ریش ریاستکان ها را ز. کمرشکن زیاش ن یو نا خوش بود و خرج زندگ ضیزنش مر. نداشت یخوش
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. دم کرده و گرم بودروزها  نیا يقهوه خانه هم مثل هوا يفضا. کنار دستش گذاشت ینیشور کرد و درون س

مطبوع، دم فضا را به  يو عوض خنکا دیچرخ یباال سرشان هن هن کنان، آفتاب به مهتاب، م یسقف يپنکه 

 . ختیر یم شانیسرو رو

 ...باالخره اومد... اومد _

ر تا به تا بود و س شیها ییدمپا. رساند یکه به تاخت خود را به قهوه خانه م دیچرخ يبه سمت پسربچه ا سرها

رنج . شد یم دهیسرخِ سرخ بود و کک و مک صورتش در آن صورت گُر گرفته کمتر د ش،یگونه ها! یتا پا خاک

 نیکودکان ا يهمچون همه  زیپسرك ن نیاما ته چشمان ا. زد یکودکان روستا در چهره اش جار م یسوختگ

به  يدیشسته بود رنگ جداش از بس گرد و خاك ن ییکوتاه و طال يبر موها. جسارت بود و قوت جسم ارید

 هیقض نیدالك ده با مردم بسته بود و ا يشد که سر لج و لجباز یم یحمام ده هم چند وقت! خود گرفته بود

 .بود شیوو گرد و خاك نشسته بر سر و ر فیگواه صورت کث

 ...باالخره اومد... یاومد مشت _

پسرك هنوز نفس . ه نگاه پسرك سرخ رو دادو منتظر و کنجکاو، نگاه ب دیرا نوش شیجرعه از چا نیآخر یمشت

 .و داد پسرك را در آورد چاندیو آن را پ دیدور گوشش چرخ ینگرفته بود که دست

 ...آخ، آخ، ولم کن _

 :کرد گفت یقهوه خانه دور م ياو را از محوطه  چانیهمان طور که گوش پ ،یو عصبان یشاک مرد

پس اون مادر گور به گور  ست؟یبچه ها ن يجا نجا،یفعه نگفتم اشد؟ صد د داتیتو باز دور و بر قهوه خونه پ _

 اون خواهر بدتر از خودش؟ يشده ات کجاست؟ باز شمارو ول کرده به امون خدا رفته خونه 

 :با تقال و بغض داد زد پسرك

 . آقاجان غلط کردم... آقاجان غلط کردم _

 .تر از قبل کرد يرا جر گوشش اضافه شد و مرد چاندنیهم به پ یحرف پس گردن نیا با

 .تو جمع بزرگترا، گمشو خونه يایبار آخرت باشه م _

 :و گفت ختیدستان مرد گر ریبا تقال از ز پسرك

 .امیاصالً خوب کردم اومدم، بازم م _

او را از  یمشت يخنده  يکه صدا اندازدیبه طرفش ب یبود خم شد تا سنگ دهیرس تیکه به اوج عصبان مرد

 .ختصرافت کارش اندا
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 مومن خدا ؟ يچکارش دار _

 :نشانه گرفت و گفت یاخمو سنگ را به سمت جاده خاک مرد

 .میقد يبچه هم بچه ها. خوان یآسترم م يبهشون رو بد _

 :گفت و شماتت بار نگاهش کرد و افزود یالاله االلله یمشت

 .بده بار نیزور سر آدما جواب داده که ا یک ؟یدرستش کن يخوا یم چوندنیبا گوش پ _

اصالً ما . دهیما جواب داده سر بچه هامونم جواب م يکه رو يهمون طور. دهیجواب م ،یمشت دهیجواب م _

 .واسه زور شنوفتن میخلق اهللا ساخته شد

 :متفکر نگاهش کرد و گفت سدرضا

 شده غالم؟ یباز چ _

 :سفارش داد و گفت ياستکان چا کیاخمو که نامش غالم بود با عربده  مرد

. یکن یمسافرکش یتون ینم ییاهللا خدا يجور نیهم ؟یراه منو نگه داشته که چ سیبشه؟ پل دیبا یچ ،یچیه _

. نداره یفن نهیمعا نتیگن ماش یم. نیآخرش بشه ا یهزار جور سگ دو بزن دیلقمه نون در آوردن با هیواسه 

 نیماش نیرو؟ ا نهیبرگه معا رمایب ربابام د بیکجا بود؟ از تو ج شیفن ي نهیداف مدل چهل و هشت معا هیآخه 

 فتمیفرمونش قفل شده بود کم مونده بود ب یغروب روزید نیهم. و کورمه ریپ ياگه سر پاست سر جد همون ننه 

 . ته دره

 :دلخور و گرفته نگاهش کرد و گفت یمشت

 .خودتو بپا پسر شتریب _

 :محمود داد و گفت زینگاهش را به آ م غالم

بوسو بخوابونم و  ینیم یچند وقت دیبا. شه یجاده که مراقب بودن سرش نم چینا پ چیپ ،یمشت یزنیحرفا م _

 .کنم رشیتعم یدرست و حساب

 :رضا به تقال افتاد و گفت دیس

 رفت و اومد کنن غالم؟  يبابا بعد مردم چه جور يا _

ته دره و داغ همه  میبرزبونم الل همه با هم  نکهیمردم چند وقت با اسب و قاطر رفت و اومد کنن بهتره تا ا _

 .مون بمونه رو دل زن و بچه مون

 :او گفت يحرف ها دییدر تأ یمشت



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا ..یطوب..  –بوسم  ینامت را م

wWw.98iA.Com ٥٨ 

مردم چند روز با اسب و االغ برن و . کنه یمسافر کش ن،یوضع ماش نیبا ا ستیصالح ن. گه یغالم راست م _

 ینم یبرا کس يبد نکرده اتفاق يراحته خدا المونیالاقل خ يطور نیا. خوره یعالم بر نم يجا چیبه ه انیب

 .افته

 دهو نشونم بده؟ يتونه مدرسه  یم یکس. روستا هستم دیسالم، من معلم جد _

 یشد که بدون پلک زدن و اضطراب دهیکش ییقهوه خانه و پسرجوان و بلندباال يدرنگ به سمت ورود یب سرها

 .آشکار به آنها چشم دوخته بود

حرف و در سکوت سرتا  یهمه ب. بود يجو بد. سدرضا بودبرخاست  زیاستقبال از پشت م يکه برا یکس اول

و دستش را به  ستادیاش ا یسدرضا در دو قدم. کردند یم یو کم سن و سال روستا را وارس دیمعلم جد يپا

 :سمت او دراز کرد و گفت

 .برمت مدرسه یتازه کن، خودم م ینفس هی نیبش ایآقا معلم، ب يخوش اومد _

 . رفتیفشرد و دعوتش را پذ یعماد رنگ باخت و دست او را به گرم يکم در چهره کم  یو دستپاچگ اضطراب

 یم ارویک نیبب ؟يایبر ب ییروستا يمدرسه  نیاز پس مشکالت ا يخوا یآخه چطور م ،يندار یتو که سن _

 .خدا درس و مشق بده که يبنده  نیبه خود ا دیبا یکی. فرستن برا درس و مشق بچه هامون

حرف برخاست،  یاو هم ب دیحسن که به سمتش چرخ ینگاه پر تشر مشت. بود دهیباز گَز نکرده بربود که  غالم

بر  يسدرضا برا. زد رونیحرف از قهوه خانه ب یرا حساب کرد و ب شیآورد و پول چا رونیب بیاز ج يسکه ا

 :عماد من من کنان گفت يطرف کردن دلخور

برات تند  ینیب یاالنم که م. کهیگنجشک کوچ هینکن دلش قد گنده و قلدرش  کلینگاه به ه. ریبه دل نگ _

 ینیم نیمردم ده شده ا يدست و پا! بوس غالم ینیم هیباال محله است و  هیآخه . نشهیشده واسه خاطر ماش

 .بوس لنکنده

 :بر لب نشاند و گفت يلبخند ایر یب عماد

 ينگفته، سنم اون قدر راهیو سالم، که اونم پر بگفت کم سن . خدا ينزند که بنده  یبه دل نگرفتم آقا، حرف _

 .درس دادن داشته باشم يده که تجربه  یقد نم

و البته محجوب پرداخته بود لب از لب وا کرد و  يپسرك شهر نیچهره و سکنات ا یکه تا حاال به وارس یمشت

 :گفت
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اسه خاطر درس و مشق بچه پدر و مادرا و یمعلم ندارن، تموم دل نگرون شیسال پ کیده از  يبچه ها _

حاضرن گوشت تن خودشونو بکنن بدن بچه هاشون  ادیپاش که ب. شون نکن ینگاه به دست و بال خال. هاشونه

برات تند  يطور نیا يدیدغالم راننده رو هم  نیا. بچه هاشون براشون مهمه ي ندهیاما آ زنیچ یب. بخورن

راهه بودن روستا گذاشت  یواسه خاطر ب یهم که معلم قبل یتاز وق. قد داره میقد و ن يشد، خودش پنج تا بچه 

 يبچه ها يهمه  تیوضع ستا،یغالم ن یفقط نقل زندگ نیا. جون خودش و زنش يو رفت بچه هاش شدن بال

قول  هیده پابندت کنم، فقط  نیباال سرت تا به زور تو ا رمیگخوام چماق ب یحاال باباجان، من نم. نهیروستا هم

 یم نیبعد بب. زنه یگفتن نداره خودش هوار م گهیها که د يخوام، برو تو ده بچرخ، کم و کسر یم مردونه ازت

اول  نیهم يایو کمبود برنم یهمه سخت نیکه اگه از پس ا نهیحرفم ا. نه ای یقبول کن تویمسئول نیا یتون

 .دلخوش نکن یبگو طفل معصومارو الک يکار

انداخته و با  ریزد او در سکوت سر به ز یحرف م شیده و آدم ها تیحسن داشت از وضع یکه مشت یمدت تا

 شیمرد حتما ر نیبود ا افتهیبه فراست در قهیچند دق نیهم یط. گفت گوش سپرده بود یدقت به آنچه او م

 .گوش سپرده بودند یشتکه در قهوه خانه جمع بودند صم بکم به م یکسان يچرا که همه . ده است دیسف

 باباجان؟ یگ یم یخب چ _

 :آمد و گفت رونیب الیفکر و خ از

 دمیکش یسخت میمنم تو زندگ. بگم شیاوف و ا نجایا تیوضع دنیپدرجان، من که تو ناز و نعمت نبودم تا با د _

. دمیپوش یلباس و کفشو چند سال م هیشد  یم یحت. دمیکش یمنم نخوردگ. تا الحمدهللا تونستم درسمو بخونم

که  یوقت. پدرجان ستمیکردن ن یخال ونهمن مرد ش. دمیاومدم د یم از سر ده داشتم مخود نیگ یرو که م نایا

. فکر همه جا رو کرده بودم رمیبال و پر سوادم بگ ریمردمو ز يدو سال بچه ها بیمواج رهیج یبا خودم گفتم ب

که تموم بشه  اما من سرباز معلمم بعد دو سال خدمتم. که دست من باشه مخلص همه تون هستم ییتا اونجا

 .ستین منموندن و رفتنش دست . برم دیبا

 شانیخواستند باال سر بچه ها یبود که م يهمان مرد نیا. کردند ینگاهش م نیحسن و سدرضا با تحس یمشت

 . بدهد ادشانی یباشد و درس زندگ

 :و گفت دیکش دشیبه محاسن مرتب و سف یحسن دست یمشت

 .باباجان ینگفت اسمتو. خدا بزرگه گهیتا دو سال د _

 :انداخت و گفت ریاش سر به ز یمباالت یهمه ب نیا از
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  یبیعماد حب _

 :سر داد و گفت یکوتاه يخنده  یمشت

 . ده دیمعلم جد یبیآقا عماد حب نیرفقا، ا _

مردم اگر دل به دلش  نیا. قرص کرد شتریقهوه خانه را پر کرد دلش را ب يکه فضا يگنگ خوش اومد يصدا

بهداشت سر ده بود که متروکه به حال خود  ياش همان خانه  یکی. کرد یرا رو به راه م زهایچ یلیخدادند  یم

 . کرد یپخت نم گریده که د یینانوا ایرها شده بود و 

 .شن یخوشحال م یلیبچه ها اگه بفهمن باز قراره درس بخونن خ _

 :ر کند و رو به سدرضا کرد و گفتاش را مها يبود او هم نتوانست کنجکاو دهیکه سر بچه ها رس بحث

 ده چندتا دانش آموز داره؟ _

 يتو روستاها رستان،یدوتا هم به خاطر نداشتن دب یکی. ییراهنما یبعض ن،ییابتدا یبعض. سر جمع هفده تا _

 .کردن لیترك تحص گهیاطراف د

 :در ذهنش جان گرفت و گفت يزیچ

 .کنم سیرو هم تدر رستانیدببشه مقطع  دیاگه آموزش و پرورش قبول کنه شا _

شک به خاطر دردانه دختر باهوشش بود که پس از اتمام دوره  یشوق ب نیا. سدرضا برق شوق گرفت چشمان

 :درنگ گفت یآنقدر خوشحال شد که ب. شده بود نیخانه نش ییراهنما ي

 کنن؟ یقبول م یعنی ؟یبکن يکار هی یتون یم _

 :و گفت اوردین شیجا خورد اما به رو یمهمه احساسات نوظهور سدرضا ک نیا از

 .کنم یشون م یراض دخدایبه ام. شه یم یچ نمیبب _

 :شناخت گفت یکه سر از پا نم درضایس

 .تو بخور سرد نشه ییچا _

 :و گفت دیولرم شده اش را سر کش يچا

تو راه به شب  زودتر برگردم که دیبا. شم یممنون تون م ایدن کی دیمدرسه رو نشونم بد دیاگه محبت کن _

 .نخورم

به آنها  ریتاخ یبا کم درضایس. کردند یحسن همزمان بلند شدند و او را همراه یعماد سدرضا و مشت دیتاک با

 :انگاشت و گفت دهیرا ناد يبر حساب کردن پول چا یحسن مبن یو تعارفات مشت وستیپ
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 .نشده ریتا د میبر دییرمابف. که قابل شمارو نداره ییدوتا چا. یماست مشت بیپول شما تو ج _

 ایروستا گو نیا. آورد یم مانیحسن ا یمشت يبه گفته  شتریکرد ب یکه با حوصله و دقت به اطراف نگاه م حاال

 نیجز ا« اما بعد در دل به خود و افکارش طعنه زد و گفت. خاك ثبت نشده بود نیا ییایجغراف يدر نقشه 

 »!خوان ینم یو آبادان ازیو امت دنثبت نش رانیا ییایجغراف ي از شهرها و روستاها تو نقشه یلیروستا، خ

 .آقا معلم يتو فکر_

 :سراپا سوال او چشم دوخت و گفت يسدرضا به چهره  يخبر يجمله  با

سوخته، مردم  نجایکنه؟ ا ینم يکار چیکس ه چینداره؟ چرا ه یدونم معتمد محل یشورا، چه م ار،یده نجایا _

 .سوختن نجایا

 . مردم ده را بر زبان آورده بود ریعماد حرف دل او و سا ایگو. سر داد يآه کشدار سدرضا

روستا  نیقرار بود به ا شیدو سال پ ؟ینیب یم مویچند تا دکل بدون س نیا. آقا معلم، دست رو دلمون نذار يا _

 ار؟یده یگ یشما م.. افتاده به امون خدا ياریهم پشت ده شیاومدن چندتاشو چال کردن باق. بشه یبرق رسان

به خدا منم شرمنده . میبرا روستا ندار دجهگن بو یشهرو بهمون م میر یم یوقت ادیاز دستم برم یچ اریمنِ ده

تا بلکم اون بتونه  یرو بدم دست کس ياریهر بارم که خواستم ده. مردم بکنم نیبرا ا يکار چیام که نتونستم ه

 .یدون یراه و چاه شهرو م يگفت تو کار بلد. تحسن نذاش یروستا بکنه مشت نیبرا ا يکار هی

 :را به جلو شوت کرد و گفت نیزم يرو يها زهیمتفکر سنگ ر عماد

 .قهوه خونه که برق داشت _

 :داد گفت یلب ذکر م ریآورد و همان طور که ز رونیکتش ب بیرا از درون ج حشیحسن تسب یمشت

چرخه برق  یگه م یم. شهینم میحال زایچ نیمن که ا. هآورد يمحمود واسه قهوه خونه اش برق اضطرار زیآم _

 یروستا جمع م دونیجمعه همه تو م يدونم که شبا یقدر م نیهم. شه ینم مونیواال ما که حال. رونیب دهیم

 .کنه یبده باز مردمو دل خوش م رشیخدا خ. مینگاه کن لمیتا همه با هم ف ارهیم ونشویزیتلو زمحمودیو آم میش

 :گفت یگبا کالف عماد

 .کنه نیاز روستاها رو تام یلیتونه برق خ یسد م نیهم. ستین یراه نجایکه به ا لیاز منج _

 :آشکار بر لب نشاند و گفت يپوزخند سدرضا

 .کنم تو راه خوابش برده یفقط فکر م گه،ید نجایا ارهیب لیدکال قراره برقو از منج نیا _
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باالخره سدرضا  قهیبعد ده دق. و به مدرسه روستا بروند دریحسن باعث شد زبان به دهان بگ یمشت ي خنده

 :و گفت ستادیا

 .ده يمدرسه  نمیبفرما ا _

که در مقابل چشمانش جان گرفته بود دوخت و  یکوچک یگشاد شده نگاهش را به اتاقک کاگل یچشمان با

 :گفت

 نه؟یمدرسه تون ا نه؟یا _

 مکتیکه بچه ها آرزو دارند باز پشت ن ستیمدرسه ا همان نیبر او مسجل کرد که ا شتریب یمشت ي خنده

 .درس بخوانند شیها

گم نره  یمن م ؟يکار يبابا کجا يآقا معلم؟ ا یش یچند طبقه روبرو م کیساختمون ش هیبا  يکرد الیخ _

 !بشه مدرسه زیساختمون تر و تم هی يده برق نداره، اونوقت انتظار دار نیگم ا یم. بدوش یگ یتو م

دادن به بهت او  انیپا يحسن برا یمشت. شد حاشا کرد یو واضح بود که نم حیسدرضا آن قدر صر يها حرف

 :گفت

 .نیداخلشو بب میبر ایحاال ب _

کاگل و  يبو. از هم گشوده شد يدر با ناله ا. حسن به راه افتاد یپشت سر سدرضا و مشت زانیآو یکت و کول با

و  دیخاك گرفته کش ي شهیدست بر ش. داد یشان از متروکه بودنش ماتاق ن يگرد و خاك نشسته بر دو پنجره 

شکرش  يجا. باز شدند يناله ا يصدا اپنجره ها هم ب ،يهمچون در ورود. درنگ پنچره ها را از هم گشود یب

 يخانه . را نداشت یمکان نیبا چن ییانتظار روبرو! بود زانیآو واریرگبار خورده به د اهیتخته س کیبود که  یباق

 يآب ها ریکهنه و ش یبهداشت سیسرو کیو چند کالس درس و  یمیساختمان قد کیکرد با  یم الیپرش خ

خشم از ! باعث خشمش شده بود تا حزن شتریب دید یخود م يکه روبر يزیچ نیاما ا. خراب روبرو خواهد شد

 . خاك نیا ينقطه  نیدر بد آب و هواتر يده کوره ا یحق همه، حت. مردم بود يکه حق همه  يا هیسرما

 .بعد قول بده نیخوب بب زویبود که گفتم اول همه چ نیواسه خاطر هم _

 :دوخت و گفت یکالفه اش را به مشت نگاه

 .انجامش بدم دیمن گذاشته شده و با يرو شونه  تیمسئول نیا یعنی. من سر حرفم هستم _

کاردان بود  يکه عاقله مرد یمشت. وستندیپ از آن دخمه خارج شد و پشت بندش سدرضا و عماد هم به او یمشت

 :وار به او گفت حتینص
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از مشکالتو  یکن با زور بازو و عقلت کم یتو سع. بوده و هست شهیپسرجان؟ مشکالت هم يپس چرا وا داد _

. کنه یم رونیرو سر راهش و یمونه که همه چ یم يخشم مثل سد شکسته ا. خشمت رو مهار کن. یکم کن

کس  چیحاال که ه. مدرسه رو روشن کن نیکن و به کمک بچه ها چراغ ا يو اراده اتو قوخشم، عزم  يجا

مشکالتمونو رفع و رجوع  دیما خودمون با دیگذرون یروزگار م يبگه چطور رهیاز ما خلق هللا بگ یسراغ ستین

 . میکن

. ممکن بود ریغ شیوضع برا نیتحمل ا. دیتوانست دروغ بگو یبه خودش که نم. عماد در هم بود يها اخم

در اخبار  شبید نیهم. دیگنج یرد کردن ها در ذهن پرچم دارش نم یلیبیس ریو ز يزیم ریهم ز نیتحمل ا

. شده دایپ يریکو شهر کیمعدن مس در  کی ایبود فالن چاه نفت در بهمان نقطه از کشور کشف شده،  دهید

 يکردند؟ آنقدر در ذهنش عده ا یم یشانه خالخواست که از قبولش  یروستا چند هزارمتر کابل برق م نیمگر ا

 :بر زبانش نشست و گفت انیطغ نیرا محاکمه کرد که ا

 ياگه قرار باشه همه  اد؟یبر م یچ مونیخال يمگه از ما مردم پا برهنه با دستا. یمن حرفتو قبول ندارم مشت _

مردم  يمن قراره به بچه ها م؟یکن یچرا انتخاب م گهیپس د میو اونو ما پر کن نیا يکم کار يسوراخ سنبه ها

. ینماز و معتمد محل شیپ ایشما هم که گو. رهیروستا رو به عهده بگ یسدرضا قراره عمران و آبادان. درس بدم

 یسنگ رو سنگ بند نم گهیشما و سدرضا هم کار شما رو انجام بده که د يخب اگه من کارمو بندازم رو شونه 

 يخواسته ها دیکنم خب با یکنم بل م یمن ال م دهیکه داد سخن م یکس. ندساخت يرا بهر کار یهر کس. شه

 گم؟ یبد م. گهیمردمو برآورده کنه د

 :گفت و عزم بازگشت به قهوه خانه را کرد و گفت یالاله االالله یمشت

 .يدار يپسرجان، زبون تند يدار يزبون تند _

گونه از صداقت بر حذر  نیبود که او را ا ينفر نیدمچن یبه خاطر نداشت مشت. با آن دو هم قدم شد ریبه ز سر

 یتملق م یچه اگر کم. باشد نجایصداقت باعث شده بود حاال ا نیدانست که هم یرا خوب م نیاما ا. داشت یم

خبر از همه  یب يبچه ها يخوب شهر برا يمنطقه  کیدر  یرانتفاعیغ رستانیدب کیدر  ستیبا یکرد حاال م

خودش . نداشت يا هیگال! گفت یافعال م يها البیاز س شانیکرد و برا یرف مرا ص Tobeافعال  زیچ

همان جا دم در قهوه خانه به آنها . نزدند یحرف کی چیبه در قهوه خانه ه دنیتا رس. بود یخواسته بود و راض

 :نگران او را به نام خواند و گفت یشمانگردد و سدرضا با چ یاعالم کرد که باز م

 قا معلم؟آ يایبازم م _
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 :سدرضا گذاشت و گفت يبر شانه  دست

 ن؟یهست دیکه از برگشتم نا ام نیدیازم د يمگه چه رفتار _

 :شرمنده و پوزشخواهانه گفت سدرضا

 .مدرسه پاتو سست کنه دنید دیاما گفتم شا ،ییتو آقا _

 .ستیکردن ن یداد که عماد مردشانه خال نانیفشرده شد و به او اطم شتریتوسط عماد ب شیها شانه

 گهیتونم رو کمک شما و مردم د یم. داره ریبه تعم ازیاونجا ن. به مدرسه بدم یتا سرو سامون امیفردا زودتر م _

 .حساب کنم

 :حسن گفت یبار مشت نیحسن رنگ گرفت و ا یسدرضا و مشت يباره در چهره  کیبه  یو خوشحال شوق

 .میبگو تا برات فراهم کن یخواست یهرچ _

 :مطمئن بر لب نشاند و گفت يخندلب عماد

 یگم چ یفردا که برگشتم م. میمشکالت خودمونو پر کن يسوراخ سنبه ها دیبه قول شما خودمون با یمشت _

 .یعل ایتا فردا . دارم اجیاحت

 یکه حرکت کند و از او و موتورش فقط گرد و خاک یتا زمان یکه هندل بزند و موتور روشن شود و حت یزمان تا

حسن  یدور شد مشت شانیخوب که از نظر هر دو. حسن با نگاه بدرقه اش کردند یبماند سدرضا و مشتبه جا 

 یپسر پر شر و شور و البته کم نیا بهتحول  یاندک يبرا ایگو. گفت و باز به قهوه خانه بازگشتند يشکر یاله

 . داشتند ازیتلخ زبان ن

 

کرده  ریگ يها نیماش نیدم غروب بود که از ب! ه کرده بودگول يرا گاز داده و به قول مهد ریکله، کل مس هی

شد که  یکرد چهار تا نم یهر چه دو دو تا م. رساند یداد و خود را به بنگاه حاج رسول ییپشت چراغ قرمز ال

اش را هنوز  ينامرد. تو چشم شود چشم لیتوانست با سه یبود اما هنوز نم دهیرا بخش یحاج رسول. شد ینم

روزها دم . که بود خرج خورد و خوراکشان را در آورده بود یماه با هر جان کندن کیشد که  نیا. بود دهینبخش

ماه کامالً به  کیحاال بعد . دیاش را بجو يموتور الزم شود و او هم روز یتا کس دیکش یتره بار گزك م دانیم

نداشت  یبود مشکل رمردیفقط آن پاگر . کار کند یدست حاج رسول ریتواند ز ینم گریبود که د دهیباور رس نیا

بود که برود و  نیکار ا نیپس عاقالنه تر. کرد یاش حبس م نهیدر آن بنگاه نفس را در س لیاما حضور سه

در  يجلو. تره بار ادامه دهد دانیدر م يو به باربر ردیپس بگ یکه وجه الضمان کارش بود را از حاج ییسفته ها
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دانست  یکه نم یشیبغل و با تشو ریاله کاسکتش را از سر برداشت و زد زموتورش را خاموش کرد و ک ،يباربر

 .قدم در آژانس گذاشت ستیچ لشیدل

 ...سال _

در هم رفت و با  شیاخم ها. کاره رها شد مهینادم به او زل زده بود سالمش ن یکه با چشمان لیسه دنید با

 .شد دهیکش لیسط سهتو شیبود که بازو دهیبه در نرس. راه آمده را برگشت یکالفگ

 .صبر کن عماد _

. دیچرخ یو زبان در دهانش نم دیلرز یاز خشم م. به صورتش نکوبد یخود را کنترل کرده بود تا مشت یلیخ

قرار گرفت و  شیدستپاچه جلو رو لیسه. دستش از چنگ او بود دنیکش رونیاو ب یواکنشش به گستاخ نیاول

 :گفت

 . نذار برو يجور نیبزن تو گوشم، اما هم ایب _

به خود زحمت نداده بود سرش را بچرخاند و نگاه به چشمان نادم  یشد و حت یتر م ظیهر لحظه غل شیها اخم

 :او زد و گفت ي نهیبه تخت س يعماد خونش به جوش آمد و ضربه ا یتفاوت یهمه ب نیاز ا. او بدوزد

 یچ نید المصب منو نگاه کن بب ؟یرفتکه منو به چک و لگد نگ يمرد یلیخ یبگ يخوا یمثالً م ه؟یها، چ _

 .گم یم

 :و گفت دیخون به مغزش دو لیداد و هوار سه با

 .خوام دست روت بلند کنم یبرو کنار نم یکله هونگ _

 :شد و گفت قهیتشر به خروش آمد و با او دست به  نیا دنیبا شن لیسه

 .بزن ؟یفهم یرو لت و پار کن، م یلعنت یکله هنوگ نیبزن ا _

عماد  یخیچشمان . او قفل شد لب فرو بست و نگاهش کرد يتفاوت عماد که در نگاه سرخ و شرمنده  یب نگاه

 یعماد هم ب. به او زل زد نیاش جداکرد و ساکت و سنگ قهیدست از . شده است دیگفت از او نا ام یبه او م

 .حرف به سمت در رفت

 .حرفاشو بزنه بعد برو قینا رف قیرف نیبذار ا. میاز هم سوا بود يسر میهم بود قیمنو تو رف _

دانست  یاو را برادر خود م يکه روز ینداشت برگردد و در چشمان نادم کس یلیم. عماد سست شد يها قدم

 .نگاه کند
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هم تو شکرآب شدن رابطه مون کم  یکشم اما حاج یدندم نرم، خطامو به دوش م. گم خطا نکردم ینم _

شب و روزمو . ریبگ ادیگفت از عماد  یرفتم م یراست م ر،یبگ ادیز عماد گفت ا یرفتم م یچپ م. مقصر نبود

شده بودم پسر نوح، هر  ارانگ. اومد یکردم به چشمش نم یم يهر کار. مزخرفش يها سهیکرده بود با مقا یکی

نو م لیبه ر لیترازو به اسم عماد داشت که ر هیچرا؟ چون  رون،یب دیکش یمو از تو ماستم م هیکردم  یم یچ

بابا منم آدم بودم، نبودم؟ جوون بودم غرور داشتم برا خودم، اونوقت پدر من، حاج ناصر . کرد یباهاش وزن م

 هی دمیوقت به خودم اومدم د هی. من لیعزرائ يکه شده بود سرمزد تو  یکرد م یتو رو چماق م یه یرسول

 .رونیپرتت کنه ب پایبا ت یکنم که حاج يشرفمو قسم خوردم کار. از تو به دلم نشسته نهیک هیبزرگ و  یاهیس

 :به سمتش برگشت و گفت خیو  سرد

 چه مرگته؟ گهید. ناز شستت رون،یب يپرتش کرد پایخب با ت _

 :شان را با چند قدم بلند پر کرد و گفت نیب ي فاصله

 نیگه تا ا یم. فتهیسر لج ب یکیبا  یکه حاج ستین نیبدتر از ا یچیه. کنه یتو روم نگاه نم گهید یحاج _

 .ارهیاسممو نم ارمیکدورتو از دلت در ن

 .دیکش یاش را به رخ او م يداشت برتر یپسرحاج نیباز ا. بر لب نشاند يپوزخند عماد

رو از رو اسمت بر داره نگران  يپدر یکه حاج یناراحت نیاگه واسه خاطر ا. خواد یم یگفته، حاج یحاج _

کار  یچ قشیدر حق رف قینارف هیره  یم ادشی گهیدو روز د. کنه یاوالدشو ول نم يپدر و مادر چینباش، ه

 .کرده

نادم و شرمنده سر به  لیسه. دیبگو نیریتوانست ش یبود و نم ریو چند ساله اش دلگ نیچند قیدوست و رف از

 :انداخت و گفت ریز

 .حرف دلمه، من اشتباه کردم عماد، بگذر از گذشته ست،ین یحرف حاج _

شود اال  ختهیر یکه حاضر بود به دست هر کس ییآبرو. بود شیحرف آبرو. و بگذرد ندیبب. اشدمثل او ب نتوانست

که به  یباعث شد برود سراغ همان اصل مطلب نیهم. نبود که قابل بخشش باشد یلیسه لیسه نیا. قشیرف

 .هم کالم شده بود یپسر حاج نیخاطرش راهش را کج کرده بود و حاال با ا

 .امیده م يبگو طرفا. رمیدفتر، سفته هامو بگ امیرسون بگو، فردا صبح مسالم ب یبه حاج _

 ؟يریپس بگ يخوا یم یسفته هارو واسه چ _

 .زده بود یخود را به نفهم ایواقعا خنگ بود  ای یپسر حاج نیا. را مهار نکرد پوزخندش
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 .نخوان با هم کار کنن گهیکه د یوقت رن؟یگ یپس م یسفته هارو واسه چ _

محال بود باز  گریاصالً د. ندیتوانست او را بب یهرگز نم گریرفت د یاگر عماد م. دیجنب لیر ذهن سهد يزیچ

آن دخترك متفاوت در ذهنش  ادیکرد؟  یدر آن صورت با آن دختر زبان دراز چه م. مثل گذشته شود زیهمه چ

 :رفت و گفتشد و به سمت عماد  شقدمیباز او پ. داد شیمضاعف به پاها ییرویجان گرفت و ن

 .سر کارت يچون تو قراره برگرد. گم یمن بهش نم _

 :و گفت دیاو کوب ي نهیبرد و کاله کاسکتش را به تخت س ورشیبه سمتش  نیو خشمگ یعصبان

 ه؟یحرف حسابت چ _

که در مقابل  يپسر. دید یرا در مقابل خود م یشگیچرا که حاال همان عماد هم. بازگشت لیبه لبان سه لبخند

 :فراخ بر لب نشاند و گفت يخوشحال از فتح بزرگش لبخند. داد یدرنگ واکنش نشان م یرشت او بحرف د

 .یرو ببخش یکله هونگ نیخوام ا یفقط م ،یچیه _

 . عماد سر کوتاه آمدن نداشت اما

تو گوشت فرو کن کله  نویا. یببخشش کن يبعد تقاضا ،یبشکن ،يزیبر ،یبزن ،یبگ ه؟یجور نیهم يفکر کرد _

 .والسالم ختم کالم. ندارم لیبه اسم سه یقیرف گهیمن د ،یونگه

. مانده اش را رها کرد یباق ریلحظه ت نیاما در آخر. به او زل زد زانیهمه صراحت کالم او وا داد و آو نیا از

 .شناخت یرا نم شیها تینبود اگر عماد و حساس لیسه

از خانواده  یبرادرتو اون قدر قابل ندونست قتویکه رف ییتو. قیرف يتر قیتو نارف. قمیفقط من نارف يکرد الیخ _

 ...از مادرت ،یات بگ

اما به خود جرأت داد و حرفش را . دیبار یاز چشمانش آتش م. افتیخود  یمیکه بلند کرد عماد را در چند قد سر

 .کامل کرد

 ... از خواهرت _

تمام ! باشد شیدنش سر جاگر يشک داشت مهره ها. طرف صورتش سوخت کیتمام شده نشده  حرفش

ها  دنیچشم به هوار کش ياز گوشه . شد یعماد سوزن سوزن م یلیس يبود و جا دهیسرش به سمت چپ چرخ

 !به سمتش هدف رفته بود دیتهد يعماد نگاه کرد که به نشانه  يو انگشت اشاره 

 هی یعل يبه وال ياریزبون ب به زشویاسم عز ای ،یاز خواهرم بزن یحرف گهیبار د هیفقط  گه،یبار د هیاگه  _

 .ذارم یدندون سالم تو دهنت نم
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 .شد یبادش به کل خال. انگاشته شود دهیتر از آن بود که ناد يجد دشیتهد

 .بگو سفته هامو آماده کنه یبه حاج _

از  ينشست و به هندل زدن ها زشیشل پشت م یو شکست خورده با بدن دینا ام. عماد سر سازش نداشت نیا

 یالاقل مثل آن وقت ها که موتورش بدقلق ایدل تو دلش نبود برود کمکش، . شد رهیخ قشیرف تیانعصب يرو

که تمام قد  دید یم شهیش يسورا آن  ياما حاال مرد. به جان موتور او فتدیکرد آچار شمعش را بردارد و ب یم

ور روشن شد و عماد همچون موت ن،یهندل سنگ کیباالخره با . توانست موتورش را روشن کند یو نم دیلرز یم

او . داد یکند حق را به عماد م یحاال که فرصت داشت رفتارشان را از نو وارس. ختیچشمان او گر يباد از جلو

هدف خود استفاده  شبردیپ ياز آن ها برا دیدارد نبا ییضعف ها طهها و نق تیدانست دوستش چه حساس یکه م

با خود زمزمه کرد . ندیبنش یرف خانواده اش بر زبان هرکس و ناکسنبود که اجازه بدهد ح يعماد مرد. کرد یم

آره احمق تو « به ذهنش امان بدهد به خود تشر زد نکهیو سپس بدون ا» من هر کس و ناکس هستم؟ یعنی« 

گذاشت و به  زیم يخرد و خراب سرش را رو. »يرو خراب کرد یچون همه چ ،یستین یچینظر اون ه رد گهید

 يبرا یفرصت یحت نکهیبدون ا. با پدر باخته بود يرا سر لجباز قشیدوست و رف. دیشیقبلش اند جهالت چند ماه

 .جبران داشته باشد

 یدر چوب. آمد یکش م شیاز پ شیبود که اعصابش ب دهیکش ییها ال لیاتومب نیراه آنقدر بد رانده بود و از ب در

 ادشیاز سرعت ز یآشفته که ناش ییخت و با موهااندا دیکل. جان گرفت ینفسش کم دیرنگ خانه را که د یآب

 يجلو. مسجد به پرواز در آمده بود يها هاز گلدست یاذان آقات يصدا. گذاشت اطیبود قدم در ح یموقع رانندگ

 یدر آتش م شیاصالً سرتا پا. سرش گُر گرفته بود. هوا سرش را درون آب خنکش فرو برد یحوض زانو زد و ب

نقطه  لیشد؟ فرشته در ذهن سه یاما مگر م. آب خاموش کند نیآن آتش را با ا خواست یسوخت و حاال م

 رونینفسش که به شماره افتاد سر از آب ب. و سرش را درون آب فرو برد رفتفکر باز گُر گ نیبا ا. شده بود نیچ

. کرد را خشک شیموها فیظر یبر سرش نشست و دستان يسرما در سلول سلولش نشسته بود که حوله ا. آورد

 شیهوا دستان خواهر کوچولو یتمام خشمش را فراموش کرد و ب. دیخند یچشمانش هنوز بسته بود اما لبانش م

 :را در دست گرفت و گفت

 ما چطوره؟ ي کهیکوچ یآبج _

 :او بردارد گفت يآن که دست از خشک کردن موها یب فرشته

 .نکنه تشیاذ یخوبه اگه داداش بزرگه ه کهیکوچ یآبج _
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 :را گرفت و او را در کنار خود نشاند و گفت دستش

 !چشمت ابرو؟ يخانم بگه باال قهیصد یجرأت داره به سوگول یک. گردن ما از مو نازك تر _

 :اش از هم گشوده شد و گفت يو لبان قلوه ا دیفرشته خند یشیم چشمان

مسخره  تینوزیون سباز ا يخوا یم ؟يد یمگه مامان نگفته سرتو نکن تو آب حوض؟ چرا حرف گوش نم _

 برگرده؟

 :و گفت ختیاو را به هم ر يسر داد و با شتاب موها يخواهر هجده ساله اش خنده ا يمادرانه  ینگران از

نشد؟ پسر  یشد؟ چ یافته چ یاون وقت تو کل محل چو م. فتهیدماغم راه ب نیف نیاَه، اَه، فکر کن، دوباره ف _

 ده؟یم میبه من مر یک گهید. اوستا معمار معتاد از آب در اومد

 :را ببازد به او تشر زد هیقاف نکهیبرادرش به خنده افتاده بود اما بدون ا یکالم طنتیش از

شده  سیلباستم خ. تو، موهاتو خشک کن میپاشو بر. زنه یم ییوقت اذون چه حرفا نیبب ر،یزبونتو گاز بگ _

 .عوضش کن

و با  زیخ میهمان طور ن. برادر دور مچش قفل شد که عزم برخاستن کرد دست نگران نیرا گفت و هم نیا

 :پرسشگر به او زل زد و گفت یچشمان

 شده داداش؟ یچ _

. زل زده بود شیها ینشانده و به حوض آب و رقص ماه یشانیبر پ یفیاخم ظر. به نگاه خواهر نداشت نگاه

 یعنیحذر از چشمان خواهر  نینداشت و ا یدگیچیعماد پ. دانست یاخالق برادر دستش بود، اخالقش را خوب م

 :گفت وبدل شد که عماد لب وا کرد  نیقیبه  یزدند و حدسش وقت یبا هم حرف م دیبا

 .کارت دارم ن،یبش _

 یافکار برادرش سرك نم انیگاه پا برهنه م چیعادتش بود، ه. حرف کنار برادر جا گرفت و سکوت کرد یب

 .دیبگو يزیحاال هم ساکت بود تا عماد چ. دیکش

 نجا؟یاومده بود ا لیمن که نبودم، سه _

و تشر برادرانه بود  خیتوب کیمنتظر  شتریب. دیهوا به سمت برادر چرخ یبود که سرش ب یآن قدر ناگهان سوالش

 نیاول. بود دهیپرس لیعباس آقا نرود اما حاال عماد از سه يکوچه را گَز نکند و به خانه  یدم غروب ه گریتا د

 نینخست. نگاه به عماد دوخت. مرموز مانذهنش شکل گرفت زبان درازش بود و آن چشدر  لیکه از سه يزیچ
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برادر شرم کرد و سرش سر  ينکرده از رو يچرا، اما به خطا دینفهم. خواند یبار بود که حرف نگاه برادر را نم

 .کرد یته دلش را خال شتریدلخور عماد ب يو صدا نییخورد پا

 ؟یچرا به من نگفت _

 :زمه کردلب زم ریز

 .رفت ادمیبه خدا  _

خواهر دردانه اش تا حاال از گل نازك تر . بود یکاف شیجا برا نیتا هم. بود نییسرش هنوز پا. به او دوخت نگاه

 :دست لرزان او را در دست گرفت و گفت. بود از او دهینشن

 .سرتو بلند کن که؟یکوچ یآبج نهییچرا سرت پا _

 .قرص شد یو نگاه خجلش را به نگاه خندان او دوخت و دلِ لق شده اش کمدرخواست برادر سر بلند کرد  با

 رفته؟ ادتی نویا. میهم هست قیرف میبرادر و خواهر باش نکهیما قبل ا _

 :بغض سر تکان داد و گفت با

 .نرفته ادمینه  _

به لبانش بازگشت و رفتار تُخس برادرش، لبخند  نیبا ا. تکان داد تا او را متوجه خود کند دیرا با تأک دستش

 .دیبغض پر کش

خبر از خانواده ام بده خودم با  بهیغر هی نکهیخواد قبل ا یدلم م. رو از من پنهون نکن يزیوقت چ چیه _

 .شده یکه نفسمه بشنوم چ یخودم از کس يگوشا

 :حساب برادر جواب نداشت لبخندش را پنهان نکرد و گفت حرف

 .یچشم داداش _

 :و گفت دیاش را بوس یشانیش ضعف رفت و پگفتن او دل یداداش با

کم حوصله شده، اما من هستم، مثل کوه پشتت  قهیاگه آقاجون رفته، اگه مامان صد ست،یاگه عرفان ن _

 .کلک یب قیرف هیپدر و  هیبرادر،  هی. واستادم

اش نشسته ترمه  يسجاده  يپا شهیو به مادر که مثل هم دیکه تمام شد برخاست و دست او را هم کش حرفش

و عماد هم قبل عوض کردن لباسش به اتاق  زدیبر يچا شانیفرشته به سمت آشپزخانه رفت تا برا. وستندیبود پ

کرد و چادر به سر  یسجاده اش را پهن م رزنیگفتند پ یاهللا اکبر اذان را که م شهیمثل هم. خانم رفت قهیصد
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نگاه مادر شد  رِیکه خوب س قهیبعد دو سه دق. ش سپردگو ازشیکنار مادر نشست و به راز و ن. شد یرو به قبله م

 .ندیخواند باعث شد کنارش بنش یخانم که او را به خود م قهیصد يبرخاست تا به اتاقش برود اما صدا

 .یاون ته مها ما رو که از قلم ننداخت. التماس دعا حاج خانم _

 :را برداشت و گفت حشیتسب رزنیپ

 . هام اون اول صفه مادر دهیا نور دشم يجا. محتاج دعام مادر _

 شهیمرتب و منظم از وسط سر فرق باز شده بود و مثل هم شهیمثل هم شیموها. لبخند به مادر زل زده بود با

 ینم زیکرد و خود ن یم يقرار یدلش ب. زد یبه مادرش زل م يادیروزها ز نیا. بلند به سر بسته بود يچادرقد

 .باز کنار او نشست. خواست تا آرامش کند یمثل مادرش را م یکیفقط . تاب است یدانست از چه ب

 .برات استخاره کردم، خوب اومده مادر _

 .را خشک کردن شیو شروع کرد با حوله موها دیخند محجوب

 چه خبره حاج خانم؟ گهید _

 :نگاهش کرد و گفت یو طوالن قیخانم عم قهیصد

 .رو دستم یافت یم یش یم ضیتو آب حوض؟ پسر مر يباز سرتو کرد _

 :چشمش گذاشت و گفت يراستش را رو دست

 حاج خانم؟ هیاستخاره کردنا چ نیا يماجرا نمیحاال بگو بب. شه، قول مردونه یتکرار نم گهید _

 :حاج خانم خنده اش گرفت و گفت يکلمه  يبر رو شیپسر سر به هوا دیتأک از

دختره  ه؟یهمه دل دل کردن چ نیشه پس ادونم دلت به دل یمن که م ؟یکن یمادر چرا دست دست م _

 ؟یدل نگرون یخاطرخواته از چ

 :و گفت دیخشکش کش مهین يدست بر موها متفکر

وا  يسنگامو با مهد دیوسط با ادیبزرگ ترا ب يپا نکهیقبل ا. مهلت بده به من یکم. کنم مادر یدرستش م _

 .بکنم

دونم پسر من  یکرد نم ین که خدا عقلو قسمت مداره؟ اون زمو يبه مهد یسرو سامون گرفتن تو چه دخل _

 کجا مونده بود؟
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شکل  نیشد به ا یم يبد کفر يزیاز چ یطور بود وقت نیهم شهیهم. مادر باعث خنده اش شد تیعصبان

 یعصبان شتریپسرش ب يخانم از خونسرد قهیصد! یخیتار يجمله  نیآن هم با ا. کرد یم هیرا تخل تشیعصبان

 :او زد و گفت ي نهیبه تخت س يه اضرب حشیشد و با تسب

 .يخند ینم يطور نیا گهیوقت گرفتم د يفردا که رفتم صاف و پوست کنده از بهجت خانم واسه خواستگار _

خواست اما قبل از  یرا م میمر. با او بکند يمعامله ا نینبود که مادر همچ دیبع. لبانش محو شد ياز رو لبخند

 لیسه شیساعت پ کی نیهم. گفت یو چند ساله اش م نیدوست چند را به زیخودش همه چ دیبا زیهر چ

حاال چه ! يقد همان بنگاه باربر دشده بو شیبرا ایبه زبان آورده بود دن شیفقط اسم خواهر و مادرش را جلو رو

 يهر چه بود با مهد. بود لیداشته باشد؟ کار او که به مراتب فراتر از حرف سه يتوانست از مهد یم يانتظار

باعث شد که  نیهم. دیایخائن چشم چران به نظر ب کیخواست در نظر دوستش  ینم. داشت يرفاقت و برادر

 :دیخانم را ببرد و بگو قهیحرف صد

حرفا  يسر هیبابا . حرف بزنم يبا مهد دیامون هستم اما گفتم که اول با ندهیو آ میحاج خانم منم فکر مر _

 .خواد یم ینیمقدمه چ دشیکششه وسط  یکه نم يجور نیمردونه است هم

 :مادر خنده اش گرفت و گفت بیسکوت عج از

به روح آقاجون قسم حرفم . کنم یمو روشن م یزندگ فیهفته تکل نینداشته ام قسم تا آخر هم لیبه سب _

 .حرفه

 :خانم چادرش را از سر برداشت و گفت قهیصد

 .ارمی یوهللا من که سر از کار شما جوونا در نم _

 :به جمع شان اضافه شد و گفت يچا ینیس کیاثنا فرشته هم با  نیهم در

 .يا داداش تو که هنوز لباستو عوض نکرد _

 :را از دست خواهرش گرفت و گفت يچا ینیس

 ...رو بخورم بعد کهیکوچ یآبج ییبذار اول چا_

 :استفاده را برد و گفت تیموقع برادر نها یب یهم از مهربان فرشته

 ؟یاطیرم کالس خب يذار یداداش م _

از زبان فرشته . شد یم میشک نداشت هر چه بود مربوط به مر. جا خورد یموقع فرشته کم یدر خواست ب از

زنگ خطر را در ذهنش  یدر خواست ناگهان نیا. یاطیبه خ دهیبود که او درس و مشق را رها کرده و چسب دهیشن
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را  جیچماق و هو استیرا نشکند س جونمادر و آقا یگولو سو کهیدل خواهر کوچ نکهیا ياما برا. به صدا در آورد

 :گرفت و گفت شیدر پ

 .ات خوبه ندهیبرا آ يریگ یم ادیهم  يهنر هیتازه . چرا که نه ،يبر یتون یاگه به درست ضربه نزنه م _

 :و گفت ختیاز گردنش آو یبرادر تمام نشده بود که با خوشحال حرف

 .بگم میپس من برم به مر _

 يسر. ساده اش سرو ته صاف صاف بود يخواهر کوچولو. بر لب نشاند يلبخند شیواهر سر به هوادست خ از

 :تکان داد و گفت

 .تو بخور بعد برو وروجک ییچا ایاول ب _

. را با دوستش قسمت کند یخوشحال نیخواست ا یخوشحال بود و م. رفت یمگر حرف به گوش فرشته م اما

 :تتند و فرز چادر به سر کرد و گف

 .خودت بخور آقا معلم _

 .دیخانم را به جان خر قهیاو فرستاد و تشر صد يدر هوا برا يباز بوسه ا و

 .خانم رفتار کن کمی گه؟ید هیادا اصول چ نیدختر ا _

 .ندانست و پا به فرار گذاشت زیماندن را جا گریهشدار مادر د با

 .ایخونه باش گهیساعت د مین _

 يدخترك سر به هوا برا نیا. برادرش را در آورد يشد و باز خنده  دهیشن وانیا يگفتنش به عماد از رو چشم

 .بود متیسرد و کسل کننده شان غن يخانه 

 شده؟ يطور نیکردم که ا يبچه کم کار نیا تیدونم کجا رو ترب ینم _

دلش . نیمداشت ه طنتیش یاز برگ گل هم پاك تر بود فقط کم شیخواهر کوچولو. کرده بود يرو ادهیز مادر

 .و پشت خواهرش در آمد اوردیطاقت ن

کنه تا فردا  یبذار خوش. من حواسم بهش هست که پا کج نذاره. مادر؟ جوونه بذار خوش باشه يچکارش دار _

 .روزا رو نخوره نیروز حسرت ا

را خود و فرشته  ينزد و مشغول تا کردن چادر و سجاده اش شد و او هم در سکوت دنگ چا یحرف گرید مادر

 .دینوش

 ؟يدیبچه ها رو د _
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 :گذاشت و گفت ینیرا درون س استکانش

 .کمبود دارن یلیخ. کار داره مادر يمدرسه اش جا. دمیامروز فقط مدرسه شونو د _

 :و گفت دیرا نوش شیخانم خونسرد چا قهیصد

 .شه یدرست م یهمه چ. توکلت به خدا باشه مادر _

از جا برخاست و همان . شد یدرست م زیود، پس حتما همه چش یدرست م زیگفت همه چ یصاف مادر م دل

 :رفت گفت یبه اتاقش م یانیطور که از درِ م

 .يبروز بد يزیتخت باشه حاج خانم؟ نکنه به بهجت خانم چ المیپس خ _

 که بدونم تو هم دل به نینه، هم ای یبا دلت رو راست نمیزبونت بکشم بب ریخواستم از ز یبرو پسر، من فقط م _

 .راحته المیخ گهید يداد میدل مر

 :سر داد و گفت يمادر خنده ا یزهوشیهمه ت نیا از

 .گهید یخانم خودم قهیصد _

 .سکوت و نگاه مادرانه او به اتاقش رفت انیدر م و

 یکسو رد نم چیدست کمک ه ،یبه من گفتن تو دل رحم ؟يایچرا نم ؟يشنو یچرا صدامو نم ؟ییعماد کجا _

. اریدرم ب يو از چشم انتظار ایسرخ از هجرِت زرد شد، ب بیس نیا ؟یدردمو درمون کن يایپس چرا نم. یکن

من و خودت و  ونیبشه و مد رید نکهیبرگرد قبل از ا. تو شدم عماد ریپ. گذشت يتمام عمرم به چشم انتظار

 ...عماد. یخدات بش

اش آنقدر  نهیس يقفسه  د،یلرز یش متمام تن. هراسان در رختخواب نشست ش،یدختر خواب ها ادیفر يصدا با

دستانش  انیسرش را در م یبا بدبخت. داد یرا نشان م دشیرفت که تمام جسمش تکان شد یم نییباال و پا

 :دیگرفت و نال

برم سراغ  دیخواد از جون من؟ من با یم یدختر چ نیا دم؟یبود که د یچه خواب نیا. برم یبه تو پناه م ایخدا _

رو  یمن که پامو کج نذاشتم، دل کس ایخدا. به من وصله بخوره دیاونه که با. منه یزندگ ي کهیت میمر. میمر

. شه یچشم انتظارمه؟ مغزم داره منفجر م ومن شده  ریکه پ هیدختر ک نیگه؟ ا یم یدختر چ نینشکوندم پس ا

خواد  یکه ازم م مهیر، مراون دخت دیاصالً شا میتو زندگ ارمیب مویمر دیبا. حرف بزنم يبا مهد دیفردا با نیهم

 .که از دست من و تعللم خسته شده مهیآره اون دختر مر. دست بجنبونم
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 يغمنک به خواب ها یساده با چشمان يدختر لیبا شما میدلخوش بود که مر. داشت خود را قانع کند یسع

تنبل ساعت هم،  يعقربه  اینگاه ساعت کرد از پنج گذشته بود و گو. تا او را به خود بخواند دیآ یشبانه اش م

شد که  یو سر جمع سه ساعت م دتمام شبش به مطالعه و ترجمه گذشته بو. تکان خوردن نداشت لیمثل او م

و مشغله دارد  يریآورد که امروز چقدر درگ ادیبه  یخواست اما وقت یدلش خواب م. هم گذاشته بود يچشم رو

نگاهش به مشرق . رفت وانیبه بدنش داد و به ا یسکش و قو. درنگ برخاست و رختخوابش را جمع کرد یب

آب که بر صورتش نشست سرحال آمد  يرفت، خنکا اطیح بهدست جنباند و . بود شیشد، هوا گرگ و م دهیکش

به اتاقش برود چند ضربه به در اتاق مادر و خواهر زد تا  نکهیقبل از ا. دیاز سرش پر یو کسالت و خواب آلودگ

. از محبت گرفته بود يبود و دستان پر مهر مادر دورش را حصار دهیه در آغوش مادر خزفرشت. کند ارشانیهوش

خانه بود و  نیاو حاال مرد ا. شده بود رید یاحساسات کم نیاو بروز ا يفرشته باشد، اما برا يجا مدآ یبدش نم

بار  نیو ادر ضربه زد  ي شهیبه ش گرید يبار. گذاشت یاز احساساتش سرپوش م یلیخ يرو ستیبا یم

 .افتیخانم از هم وا شد و پسر خندانش را کنج در  قهیچشمان صد

 .حال و احوال چطوره؟ پاشو نمازت قضا نشه. حاج خانم ریصبح بخ _

 :خانم دستان فرشته را از دور گردن خود آزاد کرد و درون رختخواب نشست و گفت قهیصد

 .شد یکه نمازم قضا م يدکر ینم دارمیب. بده رتیخدا خ. مادر ریصبح تو هم بخ _

 :گرفت و گفت شیابرو يبر لب نشاند و دستش را در راستا يلبخند

 .خانم قهیصد مییما دربست مخلص شما _

 :که چهره اش را بامزه کرده بود گفت یباز شد و با اخم مهیپچ پچ شان چشمان فرشته هم ن يصدا از

 .گهید میبذار بخواب ؟یاول صبح يگنجشک خورد يداداش کله  _

 !خانم باعث شد چماقش را جا بدهد قهیهشدار صد اما

 .شه یپاشو دخترم، پاشو نمازت قضا م _

 :و گفت دیکنار کش شیخانم ملحفه را از رو قهیصد. دیملحفه خز ریجوان باز نق زد و ز يفرشته  اما

 .تنبل يِپاشو دختر _

 :و گفت اوردیباالخره هم طاقت ن. دیخند یمادر و دختر م نیو به کش مکش ا ستادهیهنوز کنج در ا عماد

. باشه شیچموش من دوم يبا زور چوب و چماق رو به خدا شده که خواهر کوچولو یک. مادر، زورش نکن _

 .بذار خودش درك کنه و با دل نماز بخونه، زورش نکن
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ندان اتاق را حرف برادر چشمان فرشته از هم باز شد و درون رختخواب نشست و به مادر و برادر که خ نیا با

نماز بخواند و باز درون رختخواب  عیندانست برخاست تا تند و سر زیرا جا دنیخواب. کردند زل زد یترك م

 . نرمش بخوابد

پهن کرده  وانیکوچک صبحانه شان را کنج ا يدم کرده و سفره  يترو فرز چا شه،یخانم همچون هم قهیصد

کفشش را از  نکهیسفره گذاشت و بدون ا ينان را رو. دیه رساز را یبود که عماد با نان سنگک داغ و خاشخاش

 يکار دست آقا صادق، سوپر خوشمزه، قوانیل رینان داغ و پن ينشست و لقمه ا وانیا يرو يور کی اوردیپا در ب

 :گذاشت و گفت شیکرد و روبرو نیریرا ش شیخانم هم چا قهیصد. سر کوچه را در دهان گذاشت

 .که ادیدل و رودت به هم م يور هی يطور نیصبحونه تو بخور، ا یدرست و حساب اریمادر کفشاتو در ب _

 :پر گفت یبا لپ عماد

 .زودتر برم دیبا. خوبه يجور نیهم _

 کجا مادر؟ _

رم سفته هامو از  یبعدشم م. انجام بشه دیکار هست که با زهیخرده ر يسر هیبرم آموزش و پرورش،  دیبا _

شه به  یکه نم ياون طور. به سر و گوش مدرسه بکشم یدست هیبرم  دیبعدشم با آهان. رمیپس بگ یحاج رسول

 .درستش کنم دیبا. رهیگ یگُله جا م هیدلشون تو اون . بچه ها درس داد

 :داد گفت یگرفت و همان طور که به دستش م ریبزرگ از نان و پن يپسرش لقمه ا يخانم برا قهیصد

 .مادر يایاز پا در م _

 :گاهش کرد و گفتن قدرشناسانه

 امیمامان پسندو بخورم تا شب که م يلقمه  نیمنو از پا در اومدن؟ بده من حاج خانم ا م؟یخانم داشت قهیصد _

 .شارژ شارژ باشم

داد و با آرامش از جا برخاست و به اتاقش رفت و عماد هم تا توانست  گوششیخنده لقمه را به دست پسر باز با

 ییو با صدا ستادیبه پا ا اطیگفت و تمام قد در ح يشکر یشد اله ریخوب که س. لقمه در دهان گذاشت یدو لپ

 .آرام مادر را به خود خواند

 .رم یمادر من دارم م _

 :آمد و گفت رونیکه در دست داشت از اتاق ب یخانم با قرآن قهیصد

 .راحت باشه المیقرآن رد شو تا خ ریاز ز ایمادر، ب ایب _
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 ؟یکارو تکرار کن نیا یدو سال ه يخوا یم ،يد یم مادر چرا خودتو عذاب _

آهن پاره است و رو دو تا چرخ  کهیت هیموتورت که  نیا اره،یداره؟ دلم طاقت نم یبیقرآن خداست مادر چه ع _

 .یراه زبونم الل تصادف کن نینکرده تو راه ب يترسم خدا یگرده م یم

بود نشاند و  دهیبر دست مادر که قرآن را سفت چسب يقرآنش گذشت و بوسه ا ریمادر از ز الیخ یراحت محض

 :و گفت دیخند رکانهیز

 ؟یکن ینگاه م يچرا اون جور گه،یدوتا نشون زدم د ریت هیبا  _

 :و گفت دیپسرش خند یصبحگاه طنتیخانم به ش قهیصد

 .برو خدا پشت و پناهت _

د آن را در کوچه روشن کند تا دا حیبه مادر گفت و به سمت موتورش رفت و ترج ییبلند باال خداحافظ

زود به ساختمان  یلیها خلوت بود و خ ابانیخ. نشود داریناهنجار موتورش از خواب ب ياز صدا شیخواهرکوچولو

آن ها را مرتب کرد و از در  و دیکش شیبر موها یقفل کرد و دست يموتورش را گوشه ا. دیآموزش و پرورش رس

اول صبح بود و از ارباب . به کدام اتاق برود دیدانست که با یخوب م .ساختمان گذاشت اطیقدم در ح ینگهبان

تو، در  دییدر زد و با بفرما. دیباال رفت و به اتاق مورد نظرش رس یکیتند و فرز پله ها را دوتا . نبود يرجوع خبر

نشسته  شانیزهایکنج از اتاق پشت م کیداد که هر کدام در  يبه سه مرد ییباال بلنداتاق را باز کرد و سالم 

 :بلند کرد و گفت زشیم يرو ياز مردان سر از پرونده ها یکی. دیشن یسالم کم جان آرام. بودند

 ده؟یخر نیماش ییبابا يخبر دار _

 :باشد گفت دهیخبر قرن را شن نیمهم تر ایدوم که گو مرد

 ده؟یخر یچ ؟یگ یم يا؟ جد _

 :تفاوت گفت یسوم اما در جواب مرد دوم سرد و ب مرد

 .قراضه يپژو هیبابا،  یچیه _

 :عماد گفت دنیاول به خود آمد و با د مرد

 .دییبفرما _

 حیارباب رجوع نشست و شمرده شمرده شروع کرد به توض یصندل يداد و رو یشد و باز سالم کینزد زشیم به

 :داد گفت یگوش م شیمرد که با دقت به حرف ها. آمده بود نجایبه ا شیدادن آنچه برا

 از دست من ساخته است؟ یکمکچه  _
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 :جابه جا شد و گفت یصندل يتر شده سفت و محکم رو کیقدم به هدفش نزد کی نکهیاز ا خوشحال

 يها شهیدر ضمن ش. داره ازین واریدر و د يزیو رنگ آم مکتیو ن زیمثل م زاتیتجه يسر هیاون مدرسه به  _

 .هم که نداره ییاروشن ستمیس. عوض بشه دیدو تا پنجره اش هم شکسته که با

 :خنده و گفت ریزد ز کبارهیزد به  یاش حرف م یدوم که تا حاال با همکار بغل دست مرد

 .گهینداره د یچیباره بگو اونجا ه هی _

 :در هم رفت و مرد با تشر به همکارش گفت یعماد و مرد اول يها اخم

 مردم خنده داره؟ یبدبخت _

 :با عماد هم دل بود گفت یهمان که اندک یاما مرد اول. گرم کردخنده اش را جمع و سرش را به کارش  مرد

کنن که  یم تییاونجا راهنما. يبر یمیمدارس قد زیبه ساختمون تجه دیمدارس با زیتجه يبرا یبیحب يآقا _

 . یچکار کن دیبا

 شتریت بکه گف يزیو به چ ستدیمرد باعث شد با يکوتاه برخاست و به سمت در رفت اما صدا يبا تشکر عماد

 .شدیندیب

برات  يموقع از سال بودجه ا نیدونم ا یم دیهر چند بع. یسیمشکلت بنو ينامه برا هیبهتره که  یبیحب يآقا _

 .توکل بر خدا سیحاال تو نامه تو بنو. رنیدر نظر بگ

س مدار يو نوساز زیبه تجه یدگینوشت و به مسئول رس يکارمند آموزش و پرورش نامه ا يها ییراهنما طبق

 يخوب که از آدم ها. که حق با آن کارمند بود دیباور رس نیاتاق و آن اتاق شوت شد به ا نیخوب که به ا. داد

شد و با خواهش و التماس  یرسول جحا يباربر یشد، دست از پا درازتر راه دیآن اداره و درخواستش نا ام

بار  ریشکل ز چیا داشت و به هپ کی یآخر مرغ حاج. درخواستش کند رشیبه پذ یرا راض یتوانست حاج

 يطور برا نیا اوردیو برهان ب لیدل شیساعت تمام برا میرفت و عماد هم مجبور شده بود ن یدرخواست او نم

اصرار به  یباالخره از حاج. باشد دیمف يتواند در بنگاه باربر ینمدر مدرسه او  سیهمه بهتر است و با وجود تدر

محکم  یگاه هیبدون تک ستدیخود با يپا يداد عماد رو تیرضا رمردیالخره پماندن و از او هم انکار، تا با

به دست خودش  ارشیبود که اخت يرها شده از بند یزندان ییسفته ها را که گرفت گو! یهمچون حاج رسول

سره شده  کیبا هم  شانیدر آمده بود و حساب و کتاب ها یحاج نید ریحاال که از ز. یاحدالناس چیهاست نه 

پارك خلوت کنار  مکتین يشد که رو یم یقیساعت از ده گذشته بود و دقا. شدیندیتوانست بهتر ب ید مبو

و  یکه در جاده خاک تورمو. بود شیسرپا کردن آن مدرسه و بچه ها يبرا يآژانس نشسته و به فکر راه چاره ا
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توانست درست تر برنامه  ید محاال که ساعت زده بو. به پِرت پِرت افتاد سرعتش را کم کرد شیدست اندازها

آن جاده  يدر راه بود و به اضافه  یدو ساعت بایخواست معقول و با سرعت مطمئنه براند تقر یاگر م. کند يزیر

خروس  ستیبا یم یعنی. میشد دو ساعت و ن یسر جمع م گرفت یوقتش را م یساعت میمال رو که ن یخاک ي

 يبهداشت متروکه  يخانه . ا به موقع در مدرسه حاضر باشدکرد ت یپنج حرکت م يکاینزد يزیخوان صبح چ

به داد  دیبا یبه کمک پزشک داشته باشد چه کس يفور ازین یاگر کس دیشیبا خود اند. بود دایده از سر جاده پ

. کرد یبا وجود مشکالت، مثبت فکر و عمل م یحت دیبا. را از ذهنش دور کرد یافکار بد و منف! د؟مردم برس نیا

حسن  یآن طور که از زبان مشت. بوس غالم که بلند شد لبخند بر لبانش نقش بست ینیم يبوق بنز يصدا

که  ردیخواست بپذ یمباشد، اما صاحبش انگار ن رگاهیاالن در تعم ستیبا یبوس قراضه م ینیم نیبود ا دهیشن

ا با بوق جواب داد و گاز تکان داد و بوقش ر شیبرا یدست. استراحت داد یبه کم ازیقراضه هم ن نیماش نیا

 مکتیاز ن یکی يکه رو ندیحسن را بب یتوانست مشت یاز همان جا هم م. دیده رس دانیموتور را گرفت و به م

 .داد لشیبلند باال تحو یتکان داد و سالم شیدر هوا برا یدست. دینوش یم يقهوه خانه نشسته بود و چا يها

 .ياینم گهیسالم پسرجان، فکر کردم د _

کرد گفت یموتور را زد و همان طور که طناب دور کارتن را باز م کج: 

 .مرده و قولش ؟یمشت امینم گهید يفکر کرد یرو چه حساب _

 :بلند شد و به سمت در رفت و گفت مکتیاز پشت ن یمشت

 .مادر حاللت پسر ریش _

 :سپس با او دست داد و گفت و

 ه؟یچ نایا _

 :درنگ گفت یب

 . مدرسه دادن يزش و پروشه، برا نوسازاز طرف آمو نایا _

 :درون آن نگاه کرد و گفت لیبا تأمل در کارتن را باز کرد و با دقت به وسا رمردیپ

 .شد که به فکر مردم باشه دایپ یکیباألخره . بده رشونیخدا خ _

 :موتور جاساز کرد و گفت نیز ریرا پنهان کرد و طناب را ز پوزخندش

 !کنن یم ییتو کارت گره گشا يچطور نیاونوقت بب ،یو دردتو به اهلش بگ يبر هیففقط کا! یچه جورم مشت _

 :قهوه خانه گذاشت و گفت مکتین يکارتن را رو رمردیپ
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 .راه از تنت در بره یبخور خستگ ییچا هی ایب _

 جمع کنه؟ دونیبچه ها رو تو م يهمه  یکی يسپار یفقط م. میکار دار یلیخ ینه مشت _

 :آمد و گفت رونیاز جوانان را خواند و جوان پس از چند لحظه از قهوه خانه ب یکیان داد و نام تک يسر رمردیپ

 ؟يدار يکار ،یبفرما مشت _

 .خواد باهاشون حرف بزنه یده؟ آقا معلم م دونیتو م ياریبچه ها رو ب یتون یم نیبرو بب _

 :به عماد داد و گفت یبر لب نشاند و سالم يلبخند جوان

 .یم مشترو چشم _

 :هم او را کنار خود جا داد و گفت یکه رفت مشت جوان

 .اریب ییمحمود قربون دستت دوتا چا زیآم. استراحت کن کمیبره بچه ها رو خبر کنه تو هم  یتا مصطف _

با ! است يبه چا گرانیمهمان کردن د ایو  دنینوش يمدام در حال چا رمردیپ نیا دید یکرد م یکه فکر م حاال

. دیپرس یداد و احوال یمحمود است سالم زیدانست اسمش آم یزد و حاال م یلنگ م یکه کم یه چآمدن قهو

 :خنده اش را مهار کرد و گفت. حسن از بازگشت او به ده متعجب بود یهم درست مثل مشت زمحمودیآم

 .شما گرم ما راه افتاده؟ دم يعقبه  يفکر نیکه همچ میهست یقدر نازك نارنج نیما ا یعنیبابا،  يا _

 :گذاشت و گفت زیم يرا رو يمحمود با خنده چا زیآم

 .ادیرو مهمون من تا از دلت در ب ییچا نیحاال ا _

 ییگو. چند ساعت به کل از تنش خارج شده بود نیا یبود خستگ یحق با مشت. دیرا نوش يچا لیکمال م با

 یشد و م یها از ذهنش پاك م يو دزد زهایم ریو ببرها و ز ریمردم تمام آن تنش ها و بگ نیا نیدر ب نجایا

 .اش استراحت بدهد چارهیبه ذهن ب یتوانست چند ساعت

 .بچه هات نمیا ایب _

 یبا ذوق. بودند دهیصف کش شیجلو ریکرد که ساکت و سر به ز يقد میقد و ن يبلند کرد و نگاه به بچه ها سر

شان سالم گفت و اسم  یکی یکیو به  دیدست بر سر تک تک شان کش. آشکار برخاست و به سمت شان رفت

کرده  يخوب که زبان تند هچ دید یکرد م یاصال حاال که فکر م. بچه ها را دوست داشت نیا. دیشان را پرس

شدند حاضر بود دوباره و  یروبرو م یفرشتگان نیها با چن يدیتبع ياگر همه ! کرده اند دشیتبع نجایاست و به ا

 .دیاطرافش بگودوباره با صراحت از واضحات 
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نکنه شاخ دارم ازم . نمیبب دیمنو نگاه کن. نهییچرا سراتون پا. دتونیهستم بچه ها، معلم جد یبیمن عماد حب _

 . نمیبب دیهان؟ سراتونو بلند کن دیترس یم

 يهمه چهره  نیا دنیبا د. نهفته در چهره، نگاه به معلم جوان شان دوختند یو ترس ییروستا یها با خجالت بچه

 :چشمانش به وجد آمد و گفت يو البته معصوم جلو یفتاب سوخته و کک و مکآ

 .میعالمه کار دار هیمدرسه که  میبر نیایحاال ب. شد نیا ن،یآفر _

 :از بچه ها به خود جرأت داد و انگشت اشاره اش را باال آورد و گفت یکی باالخره

 م؟یکار کن یچ دیآقا اجازه ما با _

اش را سفت دور صورتش قفل کرده بود زل  يو روسر ستادهیا شیکه روبرو يجثه ا فیبه دخترك ظر خندان

 نجایا. بود دهیشلوار گلدارش پوش يرو يزده بود و دامن بلند رونیاش ب يروسر ریاز ز یبا آشفتگ شیموها. زد

 :تر شد و گفت قیظاهر او عم دنیلبخندش با د! گرفتند یم ادیخانم شدن را  یاز بچگ ایگو

هرز  يعلفا. میکن زیدر و پنجره هاشو تم. مشیرنگ بزن. میکن يریمدرسه رو گرد گ میخوا یکارا، م یلیخ _

 خوبه؟. میدرست کن اطشیکوچولو تو ح يباغچه  هیاگه وقت شد . میمدرسه رو بکَن اطیح

 نشسته بود رفت تا شیکه رو یمکتیو ن یشاد آخ جون آخ جون گفتن بچه ها که در آمد به سمت مشت يصدا

 .را شروع کند یرا بردارد و با بچه ها دو سال زندگ لیکارتن وسا

 .خدا دلتو خوش کنه مرد يبده دلشونو خوش کرد رتیچه سر ذوق اومدن آقا معلم، خدا خ _

 :را برداشت و گفت لیحسن دلش قرص شد و کارتن وسا یمشت يدعا از

 .ستین ازیتشکر ندو سالمه،  ي فهیهمه وظ نایگفتم که ا ،یشرمنده ام نکن مشت _

 :را به سمت بچه ها کرد و گفت شیرو سپس

 .نیایهم دنبال من ب هیبق. ارهیجارو خاك انداز ب هیتون بره از خونه شون  یکیخب بچه ها  _

دخترها و  یبه سمت خانه شان تاخت و باق يبود جلد دهیکه جسارت کرده و از عماد سوال پرس يدختر همان

که بچه ها دوره اش کرده بودند به سمت مدرسه  یمحکم در حال ییبا قدم ها. دندپسرها هم با عماد هم قدم ش

مردم  نیدو سال با ا ستیبا یم. داد یشناخت چه نه، سالم م یچه م دید یرا م یبه راه افتاد و در راه هر کس

 روزیالف دبر خ. شد یاز خودشان م یکیشکست و  یرا م یتفاوت یب خیحاال  نیاز هم دیکرد پس با یم یزندگ

را آباد کند و  يداشت که نقطه ا یتیمأمور یهر کس ییگو. نبود نیمتروکه خشمگ يآن مدرسه  دنیاز د گرید

دخترك جسور کالسش تند و فرز و البته نفس . اش را آباد کند ینقطه از خودش و زندگ نیحاال او موظف بود ا



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا ..یطوب..  –بوسم  ینامت را م

wWw.98iA.Com ٨٢ 

. شد یدست به کار م دیبود با ایمه زیاال که همه چح. و جارو خاك انداز را به دستش داد وستیزنان به آن ها پ

 :گذاشت و گفت نیزم يکارتن را رو

 تو، باشه؟ نیایبعد ب رمیتا من گرد و خاکا رو بگ دیبمون رونیب نیبچه ها شما هم _

و  وارید يریدر و پنجره ها را باز کرد و با جارو شروع به گرد گ دیچشم آقا معلم گفتن بچه ها را که شن يصدا

پنجره به تالش او زل زده  يکردن بود و بچه ها با ذوق و شوق از ال زیساعت تمام در حال تم مین. سقف کرد

 :متعجب گفت. دخترها و پسرها روبرو شد يآمد و با خنده  رونیب نیسنگ یکارش که تمام شد با نفس. بودند

 د؟یخند یم یبه چ _

 :از پسرها گفت یکی

 ؟شده اهیآقا اجازه صورتتون س _

از هر  شیامروز ب. و هم بچه ها دیخند یحاال هم او م. کرد اهشیس شیاز پ شیو ب دیبر صورتش کش دست

را با داد  يا قهیشده بود به دنبالشان افتاد و چند دق قیکه از بچه ها به او تزر یمثبت يبا انرژ. سر ذوق بود يروز

بدهد  يتواند به دانش آموزانش شاد یم که ییخواست تا جا یم. کرد يسپر یو هوار دخترها و پسرها به خوش

 ستادهیمحکم و استوار ا نجایاو ا. بدهد ادشانیکه آن ها را فراموش کرده بود را  يکردن در جامعه ا یو زندگ

 .کنند یبچگ. کنند یدانش آموزانش زندگ شیبود تا بچه ها

کردن  زیکرد و هر کدام به تم میآن ها را به چند گروه تقس ختیبچه ها را برانگ يکه ذوق کوکانه  خوب

ساختمان را  یرونیب يبچه ها نما. کارها انجام شده بود شتریب بایعصر تقر يدمدما. از ساختمان پرداختند یبخش

هم به کمک شان  یاز اهال گریددر بود که چند تن  يکردند و عماد هم در حال چفت کردن لوال یرنگ م

آخر او . کالس را به عماد داد مکتیو ن زیقول ساختن م یحت غالم،. سرعت گرفت یشتافتند و کارها کم

حسن  یحاال به حرف مشت. آورد یاز اره و چکش در م يکرده بود و سر یوردست ينجار کیرا در  یچندسال

 یجمع یساخت و ساز و عمران به عزم يبرا. نبود یکافحل مشکالت  يبرا ییخشم به تنها. آورده بود مانیا

 یدست صدا ندارد و زمان کیدانست که  یشده بود اما عماد خوب م تیمردم تقو ياز سو زهیگان نیا. بود ازین

 ! ردیها در دست مردم قرار بگ ییکه دست باال دیخواهند د شیرنگ آسا یمردم کم

که  يخوشمزه ا یآسوده نان محل یالیتوانستند با خ یتازه کردند و حاال م یاذن که بلند شد همه نفس يصدا

 شانیروبرو يساختمان رنگ و جال گرفته  دنیعصرانه شان پخته بود را بخورند و از د يزنان روستا برااز  یکی
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 نیدر ا. کردند یم يلحظه شمار درسشروع کالس و  يشناختند و برا یبچه ها که سر از پا نم. لذت ببرند

 . دندیرس یبه نظر م یمدرسه راض يپدر و مادرها هم از باز شدن دوباره  انیم

 .یدهو روشن کن يهم باشه نوبت توئه که چراغ مدرسه  ینوبت گهیخب آقا معلم، د _

شروع سال  يبرا زیهمه چ گریحق با او بود، حاال د. به دست سدرضا کرد که بر شانه اش نشسته بود نگاه

خواست هر  یرا از هم سن و ساالنشان عقب بودند اما عماد م يچند هفته ا. کودکان روستا آماده بود یلیتحص

شانه اش به خود آمد و  يبر رو رضابا فشار دست سد. مناطق برساند گریطور شده آن ها را به سطح محصالن د

 :گفت

 .مدرسه انیبچه ها م گهیتوکل بر خدا، از فردا صبح د _

 :و گفت دیسدرضا درخش چشمان

 .دخدایبه ام دخدا،یبه ام _

را جمع و جور کرد و با سدرضا هم قدم شد تا موتورش را  لشیامدرسه او هم وس اطیمتفرق شدن مردم از ح با

 .شود یبردارد و راه

 ؟يکردن درس بد لیکه گفتم ترك تحص ییبه اون بچه ها يهست که بخوا يدیآقا معلم، هنوز ام _

 :نگاهش کرد و گفت پرسشگر

 د؟یس یگ یکدوم بچه ها رو م _

 :گفت دیبه خود د رهیر عماد را خچشمان منتظ یپا و اون پا کرد، اما وقت نیا دیس

با  یلینباشه خ فیتعر. از همون بچه هاست یکیآخه دختر منم . رو تموم کردن ییکه راهنما ییهمونا _

 .زنه یدوره طفل معصوم نشسته تو خونه و سوزن م یلیخ نجایاز ا رستانیاستعداده اما چون دب

 :به لبانش بازگشت و گفت برده بود باز لبخند یکه به مفهوم کالم سدرضا پ حاال

 .به خدا باشه سدرضا دتیام. کنم یحتما مطرحش م رمیآهان، بله بله، کتاب بچه ها رو که برم بگ _

 :را در دست گرفت و گفت حشیتسب سدرضا

 .بخواد یتا خدا چ _

 .جا نمونه ياطراف ندا بده مدرسه باز شده تا بچه ا يخانوارها يبکن و به همه  یلطف هی _

 یدر پ شهیچرا که هم. تعجب کرد یکم درضایس يتعلل گفتار نیاز ا. نزد یدست دست کرد و حرف ضاسدر

 .غلتاند یرا در دست م حشیتسب يآورد اما حاال، در سکوت دانه ها یبر زبان م یدرخواست او حرف
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 شده سدرضا؟ يطور _

 .آقا معلم يخبر یهست که تو ازش ب ییزایچ هیفقط ... که نه يطور _

 :متعجب و منتظر به او چشم دوخت و گفت. شد نیسنگ شیها مقد

 .انشاء اهللا رهیخ _

 .گهید یبدون دیو با یاما خب به هر حال تو معلم ده هست. ستیدونم ن یبودنش و که م ریخ _

 .بود درضایاز زبان س يزیهر چ دنیمنتظر شن. زد یآشکار بر دلش چنگ م یشیتشو گرید حاال

 چه خبره؟ نمیبگو بب. دیس ينگرونم کرد _

 :گرفت که درست سمت چپ شان قد علم کرده بود و گفت یبزرگ يانگشت اشاره اش را به سمت تپه  سدرضا

 آقا معلم؟ ینیب یاون تپه رو م _

 .دیدرنگ نگاه منتظرش به سمت چپ شان چرخ یب

شه که مردم  یم یند سالچ یعنی. شدن به دهو ندارن کیکنن که اجازه نزد یم یکوچ زندگ هیپشت اون تپه  _

 .ده نذاشتن اونا پاشونو تو ده بذارن

 :و بهت زده به او زل زد و گفت متعجب

مردم ده به خودشون اجازه  یسدرضا؟ اون پشت چه خبره مگه؟ اصالً رو چه حساب یچ یعنی یگ یکه م نایا _

 دادن مانع اومدن اونا به روستا بشن؟

 :به تقال افتاد و گفت درضایس

ما زنده  يترا که پدر بابا میاون قد ،یزمون هی یعنیترسن،  یمردم از اونا م. ذار رك و پوست کنده بهت بگمب _

شدن  يباره جر هیاومد که مردم  شیاتفاقا پ يسر هیرفتن، اما بعدش  یطرف و م نیاومدن ا یهم م نایبودن ا

شد واسه  یشده بود، آجان و آجان کش یعاوضا. شد و وضع بدتر از قبل شد ختهیر یخشونت ها خون نیسر ا

حرفشون . کردن نشد که نشد یونیرفتن و اومدن و پا درم دایسف شیر یهرچ. شده ختهیخاطر همون خون ر

 یاز اون سال مردم ده سر جنگ برداشتن باهاشون و نذاشتن حت. خون و با خون شستن. کلمه بود قصاص کی

 پشت مدرسه؟ ینیب یرو م دارهاخار میاون س. طرف نینفرشون قدم بذاره ا هی

 .سمت چپ و سر تکان داد دیسرش چرخ باز

 .ور نیا ادینتونه ب یتا کس اط،یمحض احت دنیاونا رو، مردم اونجا کش _
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 نیاز ا چیه. یاش سنجاق کن قهیلباس را به  نیانگار آست. سر و ته بود یب يسدرضا بدجور يحرف ها. بود جیگ

 .آورد یمو مبهم سر در ن بیعج يحرف ها

 یبه پا شد؟ رو چه حساب يزیخون و خون ر یاصال سر چ د،یلنگه س یکار م يجا هی. شه که ینم يجور نیا _

 شه هان؟ یتون مربوط م یزراع نیزم دمیبه آب، شا ایبوده؟  یناموس هیشدن؟ قض ریمردم باهاشون درگ

 .کرد شیصدا یحسن با خوش خلق یجواب سدرضا بود که مشت منتظر

 .قوت آقا معلمخدا  _

 .تشکر کرد یاز مشت یزورک ياز ندانستن ماجرا، نگاه از سدرضا بر گرفت و با لبخند یکالفگ با

 .یمشت یسالمت باش _

لب  ریرا گرفت و ز شیبزند که سدرضا بازو یلب باز کرد حرف. اوردیمرموز سر در ب ي هیقض نیبود تا از ا مصر

 :زمزمه کرد

همه رو از  يدیمردم اگه بفهمن تو ماجرا رو فهم. ها برات گفتم آقا معلم یشت کوهکه از پ اریصداشو در ن _

 . ننیب یچشم من م

 :گفت یکالفگ با

الاقل . اوردمیازش سر در ن یچیکه من اصالً ه یحرفا رو تو لفافه گفت يسر هیشه سدرضا، شما  یکه نم نیا _

کدورتا رو شست و مردمو با  یونیبشه با پا درم دیشا ه؟یدوتا کوچ سر چ نیا يریدرگ نمیدرست و واضح بگو بب

 .داد یهم آشت

 :و گفت دیحرفش پر انیم شیو با تشو دیاز رخ سدرضا پر رنگ

دوباره  زتیتازه چند ساله مردم آروم گرفتن، تورو جون عز. شه یآقا معلم؟ شر به پا م یکارو نکن نیوقت ا هی _

 .خاکسترو روشن نکن ریز شیآت نیا

 . کنن یزندگ نهیک نیخوان با ا یم یمردم تا ک. شه یکه نم يجور نیا ؟یچ یعنی _

 :به دست و پا افتاد و گفت سدرضا

 .کردم گفتما یتیعجب خر _

 :حرف سدرضا برآشفت و گفت از

 ؟یمرد حساب يدیکش شیچرا اصالً حرفشو پ ه،یمن بدونم ماجرا چ یخواست یاگه نم _
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نگاه سدرضا به سمت . ستیچ هیببرد قض یبودند و عماد اصرار داشت پ ستادهیوسط راه قهوه خانه ا درست

مردم هنوز  نیا. کردند یقهوه خانه نشسته بودند و مشکوك نگاهشان م يها مکتین يکه رو دیچرخ یمردم

 یها را نم یبا پشت کوه رشانبگذارد؟ رفتا ریتوانست بر افکارش تاث یمگر سال و ماه م. هم همان مردم بودند

شان  حتیحسن سر منبر نص یچقدر مشت. آمد یاز دستش بر نم يکار ییبه تنها. نداشت ياما چاره ا دیپسند

 یچرا دست دست م گریمردم که همان مردم بودند پس د. کدامشان نرفت که نرفت چیکرده بود اما به گوش ه

نگاه درمانده اش را باز به . ودشر به پا نش گریبار د کیتا  گرفت یجوان خام و ناپخته را م نیا يجلو دیبا. کرد

 :عماد داد و گفت

به همه ندا بدم مدرسه باز شده  یتو گفت. کنن یم یگفتم که چندتا بچه اون طرف کوه زندگ نیواسه خاطر ا _

دوتا کوچ به خون هم تشنه  نیا. سراغ بچه هاشون يبهت بگم تا ناخبر نر ییزایچ هیمنم مجبور شدم سر بسته 

 مدرسه؟ ياریب يبه سرت بچه هاشونو بردار نزنه یوونگید. ان

 :شده نگاهش کرد و گفت زیر یبا چشمان عماد

 .یبه من بگ یتون ینم ای يخوا یهست که نم يزیچ هی _

 :نگاهش کرد و گفت صالیبا است سدرضا

 شهیکه مربوط به سال ها پ يتو مسئله ا يکنجکاو. بچه ها و بهشون درس بده آقا معلم نیبچسب به هم _

 .م واسه تو دردسر داره هم واسه مردم دهه

. به جاده زد يسرسر یخداحافظ کینزند و به سمت موتورش رفت و با  یحرف گریهشدار مستتر سدرضا د با

کودك درست  يتوانست اجازه بدهد عده ا یچطور م. دانست یم رممکنیدرخواست سدرضا را نامعقول و غ

 بمانند؟ بهره یب لیاز نعمت تحص شانیطر کدورت بزرگترهاکنند و به خا یپشت ساختمان مدرسه زندگ

جواب در  یآنقدر سوال ب. نفسش جان گرفت و سرعت موتورش را کم کرد دیخانه را که از سر کوچه د یچوب در

از  دهینسج يخواست رفتار ینم. در عجب مانده بود از رفتار مردم ده. شده بود نیذهنش بود که سرش سنگ

که  يا هیداد و در قض یتن م ت،بر سکو یو هشدار سدرضا مبن هیبه توص دیدر حال حاضر با. خود نشان بدهد

 يا قهیدق. شد ادهیموتور را خاموش کرد و پ دیبه در خانه که رس. کرد ینم يبودار بود کنجکاو يادیبه نظرش ز

به سرانگشتانش  یتح یکالفگ نیا. بود دشیبه دنبال دسته کل یبرده و با کالفگ بشیشد که دست در ج یم

 .ابدیرا ب دشیکل هتوانست دست یکرده بود و نم تیسرا زین

 .پارسال دوست، امسال آشنا _
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و  يمهد دنیکالفه که بود با د. افتیخود  یرا در چند قدم يو مهد دیسخت، به پشت سرش چرخ یتکان با

و  يدانستن ها شد آوار سر مهدها و ن یتمام آن سرخوردگ. خانم کالفه تر هم شد قهیضرب العجل صد يادآوری

 .دیبه او توپ

_ ؟یدرست جلو آدم ظاهر بش يریبگ ادی يخوا یم یک 

او را پس زد و  تیبا عصبان. کرد یکالفه اش م شتریب نیکرد و ا یحرف و موشکافانه نگاهش م یب يمهد

 :گفت

 ؟يزل زد یبه چ ه؟یچ _

 :زد و گفت هیبه موتور او تک يو در کمال خونسرد اوردیهم کم ن يمهد

 خودمم ندارم؟ يچشما اریاخت. بمونه ادمیمعرفتا تو  یب ي افهیخوام ق یم _

 :موتورش کنار زد و گفت ياو را از رو! از رو بسته بود شیرا برا ریهم شمش يبود و حاال مهد کالفه

 .یکن یم یگم قاط یبهت م یچ هیاعصاب درست و درمون ندارم امشب، . يخوام برم مهد یبرو کنار، م _

 :موتور تکان بخورد گفت نیز يآن که از رو یبدون توجه به هشدار او ب يمهد

 ه؟یچ هیمن شدم جن و تو بسم اهللا؟ قض. گهیور د هی یکن یرم تو راتو کج م یم يماهه از هر ور هیچته تو؟  _

بشنوم  لیاز سه دیمن با ؟يریاز من بگ یسراغ هیتو نباس  یعنیعاطفه؟  یقدر ب نیمعرفت؟ ا یقدر ب نیا قمیرف

برگردم  پیریاز ت يرو جگر بذار دندونساعت  مین یتونست یسرت نم ریحساب؟ خ هیتسو يباربر ياومده بود

باشک  میقا نیا. ام یمنم که خروس خون صبح تا بوق سگ تو اون بنگاه کوفت ،یستیخونه که بند ن نمت؟یبب

دست به قهر و ! گهیکن د يخاله باز ریت بگچادر سرت کن و عروسک دست هی کهویداره؟  یچه معن اتیباز

 .پشت چشم نازك کردنت که ملسه

 :برداشت و گفت زیبه سمتش خ تیعصبان با

 .یگ یم یمراقب باش چ _

 :اش جدا کرد و گفت قهیدست او را از دور  يبا خونسرد يمهد

 .يراه نگفتم که آمپر چسبوند یب _

 :به او زل زد و گفت یو عصب کالفه
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روزگار،  يمعرفت، اصال نامرد نامردا یتو نگرفتم؟ خب من بد، ب یِماهه پِ هی نکهیا ؟يمهد هیچ حرف حسابت _

چه  نیآخه ا یبپرس يریاز دوست نامردت بگ یحال هی یخراب شده رو بزن يخونه  نیدر ا يومدیتو چرا ن

 .رهیگ یمرگشه که ازم رو م

بود که به پستش خورده بود و او  یکس نیاول يگار مهدو از بد روز لیبداند به چه دل نکهیبدون ا. بود یعصبان

 یموتور او برداشت و با نگران ياش را از رو هیتک يمهد. آمد یاز خجالتش در م یهم داشت خوب و اساس

 :نگاهش کرد و گفت

خورده  ییسرت به جا یتو آموزش ؟یکن یعماد؟ چرا تو روم نگاه نم هیواسه خاطر چ يقرار یب نیچته تو؟ ا _

... بود اسمش؟ یرفته، چ ادتیما رو  یگرم گرفت دتیبا اون دوست جد دینه شا ای ؟يرو به او رو شد نیاز ا که

 .یآهان، ره

 :او زد و گفت ي نهیبه تخت س يضربه ا یکالفگ با

 .یکن یم يدختر بچه ها حسود نیکه ع یسرت کن دیچرند نگو، فکر کنم اون چادرو تو با _

 :گفت عماد يتوجه به طعنه  بدون

 .یکن ینگرانم م يشده عماد؟ دار یچ _

را  زیبا خود عهد کرده بود همه چ شبیچه شده؟ د دیتوانست به او بگو یواقعاً م. دیپشتش لرز يسوال مهد از

کار او  دید یبود م ستادهیاما حاال که در مقابلش چهره به چهره، چشم در چشم ا. دیبه دوستش، برادرش، بگو

 ینینفس کالفه اش را به سنگ! گفت عشق خودش به خواهر او؟ یاز کدام عشق م .دیاز عشقش بگو ستین

 :فرستاد و گفت رونیب

رو  یحرف نیموندم اگه تو همچ. اما از گفتنش جلو روت شرم دارم ادیتا نوك زبونم م يزیچ هی ،يخرابم مهد _

تو گذاشتن، باعث شده  ياو خودمو ج سهیمقا نیکردم؟ ا یباهات م يمن چه رفتار يدیکش یم شیجلو روم پ

 .نتونم لب از لب باز کنم

 :به او زل زد و گفت یبا نگران يمهد

مرغ سر کنده  نیچه مرگته که ع نمیبگو بب ام،یدلخور يعماد، اصالً گور بابا میستین روزیامروز و د قیما رف _

 .یزن یبال بال م

 :انداخت و گفت ریسرش را به ز ياصرار مهد با

 .دل داده قتیرف _
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 :او را در آغوش گرفت و گفت یبا خوشحال يخالف انتظارش مهد بر

 نیفکر کردم نکنه با ا يکاره، زهرمو برد هیغصه خوردن داره؟ قشقرق به پا کردن داره؟  گهید نیخب خَره ا _

 .يرو ناکار کرد یکس ياعصاب درب و داغونت زد

 :گفت و اوردیباز دلش طاقت ن دیعماد را د يسکوت عذاب دهنده  یوقت

 شناسمش؟ یهست؟ من م یحاال ک _

به ! يهمچون مهد یبرادر متعصب شیبود، اعتراف به عشق خواهر آن هم پ دهیقسمت سخت ماجرا رس به

 :انداخت و گفت ریآمد و سرش را به ز رونیب قشیاز آغوش رف یسخت

 .شیشناس یم ستین بهیغر _

 :دور و برش گفت يآدم هاکردن  نیسبک و سنگ یبه فکر فرو رفت و پس از لَخت يمهد

دلتو برده  هیهمسا ياز دخترا یکیناکس، کدوم  يا. ها باشه هیاز همسا دیشناسمش پس حتما با یاگه من م _

دمیکه من نفهم يناغافل دل داد یهان؟ اصالً ک! 

به  دل را. کرد یخانم را خالص م قهیو صد میگفت و خود و مر یم دیباالخره که چه؟ با. شب اعتراف بود شب

 :زد و گفت ایدر

سر  يزیچ هی دمیوقت چشم باز کردم د هیهواشو داشتم اما  يخواهر ياوال جا. باهاش بزرگ شدم یاز بچگ _

 .برام نمونده و دلمو برده یدل دمیناغافل به خودم اومدم د. ستیجاش ن

 ه؟یک نمیکالم بگو بب کیکالً تو حدس زدن خنگ خدا هستم،  یدون یتو که م _

 :گفت کبارهیفرستاد و به  رونیرا ب نشینفس سنگ. شان بوجود آمد نیب يا هیثان چند یسکوت

 .خانم میمر _

وضع همان . خواند یاز چشمانش نم زیچ چیه. دیبه خود د رهیرا خ يمهد يکه بلند کرد چشمان بهت زده  سر

دوستش  يرا برا زیه چگرفت هم یشان باال م نیب یبحث نکهیقبل از ا دیبا. کرده بود ینیب شیشد که پ يطور

 :دستش را گرفت و گفت واه یب. عماد را بشنود يآنکه حرف ها یرفت ب یداشت م يمهد. داد یم حیتوض

 .گم یم یگوش کن چ يمهد _

 :و گفت دیکش رونیدستش را از دست او ب یکالفگ با

 نکهیا دم؟ینفهم ینیزم بیگوشم بود و به ناموسم نظر داشت و من س خیب قمیرف نکهیرو گوش کنم؟ ا یچ _

دونستم  یمن تو رو برادر خودم م. رگ یخاك بر سر من ب يو از عشق پر سوز و گدازش برام بگه؟ ا نهیبش
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 یچشمات پ یذاشت یکنم هر بار که قدم تو خونه امون م یفکر م یوقت ؟يچشم نگه دار یچطور نتونست. عماد

 .خواد گردنتو بشکنم عماد یزد دلم م یخواهرم دو دو م

 :او هم به خروش آمد و گفت يمهد يطرفه ها کی دنیشن با

چشم  یمن ک. یکن یبارم م ادیاز دهنت در م یطور ولت کردم هر چ نیهم ؟یگ یبرا خودت م يدار یچ _

شالق  میو مردونگ رتیبه غ يدار يطور نیکه ا ینگاه بد به خواهرت داشتم مرد حساب یکردم؟ ک يزیناپره

کردم با دل  یهرچ ارهیدر م اغماز دم ادیم یکیدونم اگه پامو کج بذارم  یم. ر دارممنم خواه ؟یزن یم يهوسباز

 ...خوردم یذاشتم تو خونه ات با چشم خواهرتو م یکه تا پا م ؟يفکر کرد یتو در مورد من چ. قمیرف

 :و گفت دیکش شیدست در موها تیسکوت کرد و با خشم و عصبان ناغافل

بار نگاه هرز به خواهرت نکردم  کیمن الکردار . بزنه ییچه حرف ها یکن یدار مآدمو وا نیالاله االهللا، بب _

 .زادیدست مر ق،یرف زادیدست مر. بهش نظر داشتم یگ یاون وقت تو م ،یمرد حساب

 نیباألخره ا. زدند ینفس نفس م يبودند و به تند ستادهیهم ا يروبرو تیهر دو مرد با خشم و عصبان حاال

 .داشت دنیحکم نفس بر شیسوال برا نیا دنیپرس ییاما گو. د زحمت داد و دهان باز کردبود که به خو يمهد

 دونه؟ یخودش م _

 :به نگاه دوستش دوخت و گفت نگاه

که  یاز وقت. هوس زود گذره هیدوست داشتن  نیا یفکر کن يحق ندار. کوچه گواه دلمه نیهم. دونه یآره، م _

 .دلم نشستدوست داشتنو درك کردم مهرش به  یمعن

 :بر لب نشاند و گفت يپوزخند يمهد

 !يکه تو اون سن عاشق شد یپس بلوغ زودرس داشت _

 :و گفت اوردیهم کم ن عماد

به  ینذاشتم حاج خانم حرف. یعمر زندگ هیخوام برا  یمرد و مردونه اومدم گفتم خواهرتو م ،يطعنه نزن مهد _

 . کنم ریِبه  ریِدو تا چهار تا و حسابمو اول با تو دو  دیبا یقمیگفتم تو رف. مادرت بزنه

 :آورد و گفت رونیرا ب یکرد و کارت راهنشیپ بیدست در ج يمهد

 .يجا گذاشته بود ينامته تو بابر یگواه _

 :او را به نام خواند صالیاست با

 ...يمهد _
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آمد  یورش مز. اعصاب خرد کن دوست عاشقش باشد يحرف ها يکالفه تر از آن بود که شنونده  يمهد اما

 .دیو چند ساله اش از عشقش به خواهر او بگو نیچند قیتا رف ستدیبا

بذار واسه . شم یسرت هوار م یبگ یاالن هر چ. تموم تنم گُر گرفته. از تنم بره شیآت نیکه ا یبذار برا وقت _

 .بعد

در را پشت  ینگاه نیعماد به سمت خانه شان رفت و بدون کوچکتر يرا گفت و در مقابل چشمان درمانده  نیا

 .سر خود بست

 

 هم نفس:  ششم فصل

 دانیساعت بود که کارش در م میهمه اش ن. بدهد يشتریسرعت ب شیدر باعث شد به پاها یدر پ یپ يصدا

طرف هر صبح با شوق  کیاز . وقت سرخاراندن نداشت یروزها حت نیا. تره بار تمام شده و به خانه بازگشته بود

تمام وقت عصر و  گرید ییسو اززد و  یدانش آموزانش به جاده م دنیر رمز و راز و دپ يرفتن به آن روستا

دو، خود را به در  مهیوقفه شد، او هم ن یزنگ که ب يصدا. شد یم يتره بار سپر دانیشبش با کار کردن در م

هرجا عماد  هفته بود که کیدرست . چهارچوب در شوکه شد يدر آن سو يمهد دنیرساند و آن را گشود و از د

خطا نکرده بود اما . کرد یشان لب از لب باز نم یکرد و عماد هم به حرمت دوست یراهش را کج م دید یرا م

بدون  يمهد. کرده بود يو او را جر دهیکش شیهر چه که بود حرف ناموسش را پ. دوستش بود يباز شرمنده 

 :سمت او گرفت و گفت آشکار انگشت اشاره اش را به یبه او سالم بدهد با اخم نکهیا

 ياریاگه اشک به چشماش ب ،ياگه به دلش غم بنداز. یبا من طرف یاز االن بگم، اگه از گل کمتر بهش بگ _

 .رسم یو حسابتو م امیاون وقته که خودم م

وقت شب به در خانه شان آمده  نیا! چگونه تا کند؟ يمهد یوانگیمانده بود با د. و مبهوت به او زل زده بود مات

 !دیکش یخط و نشان م شیبرا یو ربط یبود و بدون حرف

باد هوا؟ نه  یگفت ینشستم کنج خونه و هر چ يپشند ینیزم بیهفته رو مثل س هی نیتموم ا يفکر کرد _

دومادمون  يرو جا وونهیکله خرِ د يتونم تو یم نمیکردم بب یداشتم فکر م یکوفت يهفته  هی نیداداش، تموم ا

طفره  دمید. روت بذارم نشد که نشد يرادیو ا ببیع هیخواستم  يکه هر جور نهیا یبختنه؟ بد ایتصور کنم 

 یکه اونم م دمیشن یاز زبون خودش م دیبا. وا کندم مینشستم سنگامو با مر. نداره دهیرفتن از سرنوشت فا

 .ستین لیم یکه اونم بهت ب دمیزبونش کش ریاز ز يباألخره با قلدر باز. خوادت
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هفته با خودش و  کی نیظرف هم يتوانست باور کند مهد ینم. مبهوت به او زل زده بودمات و  عماد

 :سر تکان داد و گفت یبا همان اخم و عنق يمهد. درخواست او کنار آمده باشد

 به من؟ يها زل زد ونهیچرا مثل د ه،یها؟ چ _

 :داد و گفت یرا پنهان نکرد و به خود جرأت لبخندش

 !خودمم ندارم؟ يچشما اریبمونه، اخت ادمیمعرفتا تو با  ي افهیخوام ق یم _

 :او زد و گفت ي نهینشست و با دست به تخت س ياندك بر لبان مهد يلبخند

 .وونهیکله خر د _

 ،يبکشد و مطمئن شود که مهد یاز سر آسودگ یتوانست نفس یحاال م ق،یاز رف دنید یهفته تلخ کیاز  پس

 .بر زبانش نشست یقدرشناس نیهم. هرِ او، نباخته استرا سرِ عشق به خوا شیها یبچگ قیرف

 .يمرد یلیخ _

 :اما او را به عقب هول داد و گفت يمهد

که چوب نذارم ال چرخ  نهیواسه خاطر ا نجامیا ینیب یاگه م. هوا ورت نداره، حاال حاال باهات کار دارم ياو _

که  ممیگوشمه مر خیگفتم عماد که ب !اون بز دزده تیشده بود حکا تمیچند وقت حکا نیا. احساس تون

به  هیحاضر بز هم حاضر چه کار دزدمنو دور نزنن، گفتم  يطور نیا گهیکم بچزونمشون تا د هیخواهرمه، بذار 

 !کنم یم سیراست و ر زویوقتش خودم همه چ

 :سر داد و گفت يخنده ا عماد

 دزد؟ ایدم شما گرم، حاال من بزم  _

 .هم زده بود به خنده يمهد

 يروش نگاه چپ بهش بنداز نهیاسمت بش نکهیتا قبل ا ياما اگه بخوا ،یدونم هر چ یدزد، بز، کله خر، نم _

شدن و عشق و  کیتو چ کیوسط چ ادیبزرگترا ن يگفتم، تا پا ممیبه مر. واریرو د یش یم هیاونوقت اعالم

 .دونه یمو م یخودش اخالق سگ. موقوف یپنهون یعاشق

 یفهماند و عماد هم با همان لبخند محجوب ب یاز طنز به او م يه اش را در لفافه امتعصبان يهشدارها تمام

 .کرد یاعتراض نگاهش م

 .شما چپ نگاه کنه یکه نباس به آبج دیفهم واریباشه آقا سگه، د _

 :باز شد و گفت يبه لبخند يمهد لب
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 .با آقام حرف زدم _

 لویداداش ک انهیحاال که عباس آقا در جر. یکن یبلدرم م شده اونوقت تو برام اُلدرم سیراست و ر یهمه چ _

 چند؟

 :او زد و او را به عقب هول داد و گفت ي نهیبه تخت س يضربه ا يبا قلدر يمهد

 ؟يدیداماد و بردار زنو که شن نیریش يداستان ها _

 :هوا زد به خنده و گفت یدر نقش برادرزن ب يتصور مهد از

خدا زد پس کله ات و  يدید کهویقدر برام شاخ و شونه نکش  نیا. با هم مطلعم فهیطادو  نیاز روابط حسنه ا _

 شدا؟ بتیتا داداش نص شیبا ش یکی

خواهر هفت خط ما  نیتازه سر در آوردم ا. هنوز دلم باهات صاف نشده. نکن نیها نفر یخاله خان باج نیع _

 .نگو خانم و آقا نقشه داشتن. چرا ارسالنو ردش کرد

. بر لبش نشست نیریش يآن شب دم کرده در ذهنش جان گرفت و لبخند ادیافتاد،  ریسرش به ز اریتاخ یب

 تیهم در آن شب و آن موقع گریاما شک نداشت اگر هزار بار د. گرمابه و گلستانش بود قیرف يدرست که مهد

 ییزهایها چ نیا. دنشحس خوب مالکانه خوان! میلمس چادر مر. گرفت یرا م میگرفت همان تصم یقرار م

 .ببرد ادیاز  اینبود که بتواند ازشان بگذرد 

 .خدا شفات بده عماد ال؟یتو خ یرفت _

دانست که با  یخوب م. زد یسوسو م يدلخور یته آن چشم ها هنوز اندک. نگاه کرد يچشمان مهد به

 یدلخوش ایدن کی از او که جدا شد با. فراموشش خواهد شد زین يخوشبخت شدن خواهرش آن ته مانده دلخور

 . بازگو کرد شیماجرا را برا ازیتا پ ریبه اتاق مادر رفت و از س

خانم بر خالف  قهیصد. دو جوان را به هم برسانند نیکنند و ا یانینوبت بزرگ ترها بود تا پا درم گرید حاال

چرا . گذاشت انیدر م میمر يمسئله را با خانواده  عیسر یلیگرفت، خ یم یمیپسرش که آفتاب به مهتاب تصم

آنها را سوا از هم  نیاز ا شیدارد ب تیدو، جوان هستند و مدام چشم شان به هم است معص نیکه اعتقاد داشت ا

فقط . شدن به خود گرفت يجد يبه سرعت رنگ و بو زیشدن درخواست عماد، همه چ یبا رسم! نگه داشت

عباس آقا گذاشتند و با استقبال او و بهجت خانم  يگذشته بود که پا به خانه  يمهد یچند روز از موافقت زبان

هم  یو درشت زندگ زیاز هم سوا بودند و از ر يسر! شد یبودند و درشان به در هم باز م هیهمسا. مواجه شدند

شد و با وجود  دییعماد تأ. پس تعجب نداشت اگر از حضور عماد به عنوان داماد به خانه شان استقبال کنند. مطلع
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 گرید یبا هم نشست و برخاست داشته باشند بحث زندگ يشد چند جلسه ا نیقرار بر ا يمهد ياخم و تشرها

عمر شب را روز کردن و روز را شب  کیبحث . مردانه نبود يها دنیو چشم دزد یواشکی يبحث سالم ها

 يبا سرعماد  یوقت. باخت یمسئله رنگ م نیهم در مقابل ا يمهد يها يدلخور یکردن در کنار هم بود و حت

را بشناسند  گریبهتر همد توانندهم صحبت شود تا ب میبا مر يافتاده از عباس آقا خواست دو سه جلسه ا ریبه ز

و  رفتیدرخواست عماد را پذ دیترد یباألخره عباس آقا با اندک. شد رهیبهجت خانم مردد به شوهر متفکرش خ

به او نشان داد که پرده  یر شود و عماد با قدرشناسخودشان برگزا يدر خانه  داریشد، آن دو سه د نیقرار بر ا

 .شکند یآن هاست و حرمت نم يدار خانه 

 يحضور دارید يجلسه  نیاول يزییملسِ عصر پا يدر هوا میبا وجود آن همه خون دل خوردن ها حاال عماد مر

عقول کنار هم نشسه م يحرف با فاصله  یشد که ب یم يا قهیدو سه دق. کردند یشان را در کنار هم تجربه م

دست  یکیاز چادرش در نزد یمین. تاندك بر لبانش نقش بس يشد و لبخند دهینگاه عماد به چادر او کش. بودند

بر  يگریخواست چادر د یاگر دست خودش بود از او م. کرد یتپشِ دست و دلش را صد برابر م ن،یاو بود و ا

 یچادر گواه عشقش بود م نیا. هرگز کهنه و خراب نشود یصورت يبا آن گل ها دیچادر سف نیسر بگذارد تا ا

تخت و  ياز چادر او را که رو یدستش به او باشد بخش اریآن که اخت یب. نو و تازه بماند شهیهم يخواست برا

 :تر شد و گفت قیلبخندش عم. ختیکنارش افتاده بود در دست گرفت و باز آرامش آن شب به دلش ر

 ؟یکن یم یبیچرا غر. عوض نشده یچیمن همون عمادما، ه ؟یخانم، چرا ساکت میمر _

 :افتاده گفت ریخورد و با همان سر به ز یتکان میمر

 .ياون وقتا دوست داداش بود _

 :تر شد و گفت قیعم لبخندش

 ؟يساکت شد يجور نیهستم اون وقت، که شما ا یخب حاال چ ه،یجور نیآهان پس ا _

 :سر مرتب کرد و گفت يتر رفت و چادرش را رو نییاهوا سرش پ یعماد ب انیحرف عر نیا با

 ...خب... خب _

 . برد یلذت م نیریش يباز نیاز ا ایاصالً گو. شد یتر م نیریتر و ش قیعماد هر لحظه عم لبخند

 .که ناکار شده يدل ما آورد نیسر ا ییخانم، بال میمر ياون شب که خوب از خجالتم در اومد _

 نیا. او نگاه کند يافتادن ها نییکه فقط به لبخندها و سر پا نجایبود ا امدهین. ددلش را قرص کر میمر لبخند

وقتش بود که  گرید. شان بگذراند یزندگ يبعد يبود تا با شناخت قدم در مرحله  نیا يبرا داریچند جلسه د
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کرد و  درنگ مشتش را باز یب داشتدر دست  يچا ینیس کیبا آمدن بهجت خانم که . برود سر اصل ماجرا

 .را رها و به احترام بهجت خانم از جا برخاست میچادر مر

 .پسرم نیبش _

 :آن دو گذاشت و گفت انیرا در م يچا ینیس سپس

 .تعارف کن به آقا عماد ییمادر، چا... میمر _

 .گفت و باز آن دو را تنها گذاشت يبا اجازه ا سپس

 .دندرنگ شروع کرد به حرف ز یخانم که رفت عماد هم ب بهجت

با هم حرف  قیکنار تا مثل دوتا رف يخجالت ها و سکوت ها رو بذار نیدارم که تمام ا یخواهش هیازت  _

 ؟یموافق. میبزن

 :دستپاچه به او زل زد و گفت يسوال عماد سرش را بلند کرد و با لبخند با

 .موافقم _

 :عماد پررنگ تر شد و گفت لبخند

به صورتم نگاه  یپرس یاز من م یسوال یوقت ایزنم  یهات حرف مبا یخواد وقت یدلم م. خوبه يجور نیا _

ها و نقطه  تیکنه تا حساس یحرف ها و صحبت ها به ما کمک م نیا! يبشمر مویکتون يبندا نکهینه ا یکن

اول من . میناخواسته خلق همو تنگ نکن تیسر مسائل کم اهم ندهیتا در آ میبهتر بشناس گرویهمد يضعف ها

 و؟ت ایشروع کنم 

 :جان گرفته بود گفت یکه حاال کم ییبا صدا میمر

 .اول شما _

 نیخواد ا یمثالً من دلم نم. يبخوا دیتو هم با ستین یکاف یکیفاصله فقط تالش من  نیبرداشتن ا يبرا _

 شروع خوبه مگه نه؟ يبرا. شما نه، تو. يریقدر ازم فاصله بگ

 :گفتانداخت و  ریبا خجالت سر به ز میمر گریبار د نیا

 .سخته برام _

 .نشد نداره زیچ چیه. کنم یم مویشه، نگو سخته بگو سع یکم کم آسون م _

کرد چرا که  یشروع م دیخودش با دیرس یطور که به نظر م نیا. دوخت میمر يباز نگاه به نگاه دستپاچه  و

 .کرد یم یبگیهنوز با او غر میمر
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تموم  مویخواستم سرباز یم. داشتم ندمونیبرنامه ها واسه آ یلیخ. يبا خبر میمن و زندگ تیاز وضع باًیتو تقر _

 مونیکردم که زندگ یاصالً فکرشو نم. بذارم شیدست و پا کنم، اون وقت پا پ یکار درست و حساب هیکنم و 

 هیقض نیبا ا یتون یم. هستن میزندگ يتو ادرمکه به جزء خودم، خواهر و م یدون یتو بهتر م. رو دور تند فتهیب

با دلمون  فمونیگم تا از حاال تکل یرو دارم م نایا ؟يریبپذ تیزندگ يمادر و خواهرمو تو یتون یم ؟يایب کنار

 .روشن بشه

 :قبل گفت ي قهیمطمئن تر از چند دق یبا نگاه میمر

 .با مادر و خواهرت ندارم آقا عماد یمن مشکل. خانم هم مثل مامان خودم قهیخواهرمه، صد يفرشته جا _

 :رشناس مهمان لب عماد شد و گفتقد يلبخند

برات فراهم کنم اما بهت قول  ستتهیرو که شا يا ینتونم اون زندگ دیشا یدونم اول زندگ یم ،یخانم یلیخ _

دو سال  نیا میمونه، چشم رو هم بذار ینم يطور نیهم شهیهم یزندگ. دم نذارم آب تو دلت تکون بخوره یم

 یاما ازت م. سازم یمونو میو زندگ یکار درست و حساب هیبه چسبم  یشه اون وقت م یخدمت هم تموم م

برا خدمتم مجبورم نصف روز . ستین ياما چاره ا. دونم سخته یم. يمن بساز یفعل تیخوام تا اون روز با وضع

 . دم برات کم نذارم یاما بهت قول م. شو هم سر کارم گهیروستا درس بدم و نصف د هی يبرم به بچه ها

 :گفت دیرس یدلخور به نظر م یکه کم ییبا صدا میمر

 .و عقده ينامزد يدوره  نیهم يهر دختر و پسر يروزها نیبهتر _

بر  یکی یکیشان را  نیب يدخترك محجوب نا خواسته داشت فاصله ها نیا. مهربان عماد به او دوخته شد نگاه

لبخندش . و دل به دلش بدهد دریاول راه دستش را بگ نیپس حقش بود از هم. آنکه خودش بداند یداشت ب یم

 :تر شد و گفت قیتفکر عم نیبا ا

. بگم منم آرزومه شب و روزم با تو بگذره بهت دروغ گفتم یعشق آبک هیکر و کور و  ياگه بخوام مثل عاشقا _

که فعال گرفتارش هستم بهت  یمشکالت نیا يبا وجود همه . نبودم نجایمن دوستت دارم اگه نداشتم االن ا

 یم يمن برات همه کار. باش کنارمتو فقط به من اعتماد کن، دل به دلم بده، . دم برات کم نذارم یقول م

 .مشیدار یباشه با هم بر م یسنگ سر راه زندگ یهر چ. کنم

او بدست  دیسراسر ام يکه از حرف ها ییرویمحسوس از چشمانش دور شد و با ن یحرف عماد آن نگران نیا با

 :آورده بود گفت

 ؟یدوسال چبعد  _
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 :از سوال کوتاه او گفت جیگ

 ؟یشه واضح تر سوالتو بپرس یم. سوالت نشدم يمن متوجه  ؟یچ یعنی _

 :را گلگون کرده بود گفت شیکه گونه ها یجا به جا شد و با شرم یکم

 ؟یستیوقت خونه ن چیه یعنی ؟یصبح و شب کار کن دیبعد دوسال باز هم با _

بود  دهیپرس یسادگ نیبود که در ع یسوال یچهره اش نبود پ یحواسش پ. معذب او زل زد يبه چهره  متفکر

 .که عماد را به فکر وا داشت يزیچ

اما بذار باهات روراست . شه یرو به راه م یبهمون سخت بگذره اما کم کم همه چ یکم یاول زندگ دیشا _

 یقدم از باق کیپس . خواهرم مادر و یخودمون و زندگ یزندگ. خرج کش دوتا خانواده باشم دیمن با. باشم

دونم موفق شدم  ینم. نذارم کمهم  مونیدو برابر بدوم و کار کنم تا واسه تو و زندگ دیبا. جوونا عقب ترم

 نیا "کار جوهر مرده "گفت یم. زد یم یحرف خوب هی امرزمینه؟ آقاجون خدا ب ایمنظورمو درست برسونم 

. به محبت داره ازین یهر آدم ه؟یتو از چ ینگران قایدونم دق ینم حاال من. حرف از همون موقع تو گوشم مونده

 کار کنم؟ یکوک نیماش نیتونم صبح تا شب ع یمگه من م

 :آرامبخش افزود يدوخت و با لبخند میمر جیسکوت کرد و نگاهش را به نگاه گ یکم

 نیهم. رفتار کرد يعت چطوربا زن جما دیدونم با یواهللا نم. ارمیزنونه سر در نم يها تیاز حساس ادیمن ز _

حساب، تو کمکم کن تا بهتر  نیحاال با ا. فهممش یشه که اصالً نم یم ییوقتا هیخودمون  يفرشته 

کار کردنم  ادیز يرو تیپافشارکه از  ییتا اونجا. کنه یناراحتت م یو چ ادیخوشت م یبشناسمت و بدونم از چ

که  هیک. طور باشه نیخواد هم یخوب منم دلم م. یمن بگذرونوقتتو با  شتریخواد ب یکه دلت م دمیفهم ادیبر م

خوبه . حساب و کتاب داره يزیاما هر چ. گذاشته شیباشه که تازه قدم تو زندگ یکنار کس یاول زندگ ادیبدش ب

 ...بدم و تو هم لتیعاشقونه تحو يو حرفا نمیبش شتیتو اتاقت پ تونخونه  امیبعد عقدمون صبح تا شب ب

کالفه و مستأصل . سخت بود شیحرف برا نیا یگفتن باق ییگو. انداخت رید و سرش را به زسکوت کر یکم

 :فرستاد و گفت رونیو نفس درمانده اش را ب دیکش شیبر موها یدست

 خواد؟ یدلت م يجور نیا ؟یبرام ناز کن یه _

نگاه از دستان او . بود دهیچادرش را سفت چسب يانداخته بود و گوشه  ریهم با خجالت سرش را به ز میمر حاال

 :برگرفت و گفت
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از من  نکهیاز ا شتریکنم ب یچون فکر م. زنم یدارم در موردش حرف م يکرد يپافشار هیقض نیا يچون رو _

پس بهتره . گذرونم یچقدر از شب و روزمو با تو م یخواد بدون یدلت م میدار ندهیآ يبرا يچه برنامه ا یبپرس

 . میبا هم همسو بش میتا بتون میحرف بزن هیقض نیدر مورد ا ییاول آشنا نیهم

من من کرد و  میمر. رد کند ای دییحرفش را تأ میکه تمام شد منتظر و مشتاق به او چشم دوخت تا مر حرفش

 :گفت

 .نیخواد شوهرم کنارم باشه هم یفقط دلم م. خوام ینم يادیز زیمن چ _

 :بر لب نشاند و گفت لبخند

 !انداخت یکه عرب ن ییرم جا یمن که نگفتم م _

 .بود رهیخ شیپا ریبه ز يدلخور یدر سکوت و کم میمر

 چند تاست؟ _

. آورد یسر و ته او سر در نم یعنوان از سوال ب چیبه ه. خندان عماد زل زد يتعجب سر بلند کرد و به چهره  با

 :عماد با حفظ همان لبخند گفت

 !گم یم مویکتون يبندا _

 .انداخت رینقش بست و باز سر به ز میبر لبان مر ياو لبخند یکالم طنتیش از

 یپرس یازم سوال م ایزنم  یحرف م یخانم؟ مگه قرار نشد وقت میرفت مر ادتیقرارمون  ياول کار نیهم _

 .شکنه ها یگناه داره، دلش م یعماد طفلک نینه کفشام؟ ا یبه من نگاه کن

 .به صورت او نگاه کردجسور تر  یبار کم نیشد و ا میباز مهمان لب مر لبخند

 یاون وقت بهت م یبذار مال خودم بش. کردم و باعث ترست شدم يرو ادهیز یکنم کم یمنو ببخش، فکر م _

 مونیپش يکه زد یشک نکن از حرف ؟یچ یعنیخواد شوهرت کنارت باشه  یدلت م یگ یم نکهیا یگم معن

  ؟یاز دستم خالص بش یتون یاون وقت م نمیبب ،یش یم

 :و گفت دیخجالت لب گزبا  میمر

 ...آقا عماد _

 :هوا گفت یهم ب عماد

 جانم _

 .عماد شد يفرو رفت و باعث خنده  انشیدر گرب شیاز پ شیب میسر مر و
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 .شد خیمون  ییچا _

 :حرف عماد سر بلند کرد و گفت با

 .بذار برم عوضش کنم _

 :دست او را دعوت به نشستن کرد و گفت با

حرفامونو  یبذار باق. برم دیمن با. يکشه برگرد یطول م يا قهیده دق هی يه، االن برخوب نیهم ن،ینه نه، بش _

 .و کم کم زحمتو کم کنم میبزن

 .دندیشان را نوش يو در سکوت چا رفتیاعتراض پذ یهم ب میمر

 يبرا ییارهایچه مالك ها و مع یعنی ه؟یات چ ندهیانتظارت از همسر آ نمیخانم حاال بگو بب میخب مر _

از  ؟يات دار ندهیاز همسر آ ییذهنته؟ چه خواسته ها يهستم که تو یاصالً من اون ؟يسرت در نظر دارهم

 اره؟یکدوم کارم حرصتو در م اد؟یکدوم اخالقم خوشت م

برده بود که بر  یبا او هم کالم شده بود پ شتریحاال که ب. هم بخندد میرا با خنده گفت و باعث شد مر نیا

 .شوخ و سرزنده است يکش پسرو خش يخالف ظاهر جد

 شد؟ سوالم سخت بود؟ یچ _

 :حرف عماد به خود مسلط شد و گفت با

 .آقا عماد یخوب يجور نیشما هم _

 :تر شد و گفت قیلبخندش عم میمر يجواب کوتاه و صادقانه  از

 !شما یخانم، پررو م میحرفو مر نینگو ا _

 :باز لبخند بر لب نگاهش کرد و گفت میمر

 هیخانواده هامون از . بابام گل و بلبل نبوده که ازت انتظار قصر طال داشته باشم يخونه . ندارم يادیز انتظار _

کنار هم  شتریگم ب یمن اگه م. خودتو تو کار غرق نکن يخود یپس ب. خوام ینم یآن چنان یسطحن، زندگ

 یدلم نم. کنه یم شتریب نونمویب بتها مح یکینزد نیا. ستین یاول زندگ یواسه خاطر عشق و عاشق میباش

 .میکن یتا بهتر زندگ یبزن واریخواد واسه خاطر من خودتو به در و د

تو هم نگران نباش، من از . داشته باشن يکمبود چیخواد خانواده اش ه یمرد دلش نم هیحرفت درست اما  _

 یم یدلت چ گهید گه؟ید. امیدر نمکارا از پا  نیپس با ا. افتادم تو بازار و از همون زمون کار کردم یسالگ زدهیس

 !شه یزبونت آب م خیکم کم داره  نمیب یخواد؟ م
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 :لبخند بر لب نگاهش کرد و گفت میمر

 .کنم یاطیخ ياجازه بد نکهیا گهید _

 :به او زل زد و گفت یوصف نشدن يمهر با

 !که بده هیشما جون بخواه خانم، ک _

 .دیباز خند و

 ؟یگ یم یفرسمت کالس کنکور، چ یفرشته م مثل یاگه دلت خواست درس بخون _

هم واسه  یکمک خرج هیتازه . گرم کنم بهتره یاطیسرمو با خ. درس خوندن ندارم ينه نه، من حوصله  _

 .شه یم مونیزندگ

 :کوتاه نگاهش کرد و گفت يخنده ا با

 .فهیضع بتیپولتو بذار تو ج _

 :نشست و گفت میمر يبر چهره  اخم

 ه؟یچ فهیضع _

 ریدخترك سر به ز نیفراموش کرده بود که ا ایگو. شد رهیپر اخمش خ يرا جمع کرد و به او و چهره  شلبخند

 !ردیتواند حال طرفش را بگ یبه وقتش خوب م

از او  ریسر به ز یو فقط سالم دهید یاست که قبالً او را م یهمان میمر دید یکرد م یکه خوب فکر م حاال

رو به  گرید میمر کیبود که با  نیکابوس شب و روزش ا. دلش قرص شد شیاز پ شیب. کرده است یم افتیدر

 شیبایداد و با آن چادر ز یاو م هب یکه گهگاه سالم دید یخود م يرا رو به رو ياما حاال همان دختر. رو شود

خواست او هم  یم. ختیر یم رونیهر چه در دل داشت ب دیدختر با نیداشتن ا يبرا. شد یدر کوچه محو م

 .در ذهنش ساخته است میباشد که مر يان عمادهم

فراموش کن  يدیتا حاال از زبون خواهرم شن یهر چ. يدیدر موردم شن ییزایچ هیدونم از زبون فرشته  یم _

فرشته . کنه یتا آسمون فرق م نیهام زم تیدر مورد تو حساس. برادر به خواهرشه هی يها تیچون اون حساس

. رهیبگ يا گهیهام به تو رنگ د واستهو خ ازهامین هیعیپس طب. یخواد قراره زنم بشخواهرمه، اما تو، اگه خدا ب

خنده هاشو تو کوچه  يوقت صدا چیکه ه دگلدارش،یدخترِ با چادر سف هیاز تو در ذهنمه  شهیکه هم يزیچ

که  يدختر. ره یبرادرش م يکه نفسش برا یکیدختر که رنگ رخسارش مال خودشه،  هی. دمینشن ابونیخ
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. بذارم شیباعث شد که با وجود مشکالتم پا پ نایهم. نبود برا من یکم يزایچ نایا. کمک حال پدر و مادرشه

 !تو گود امیترس از دست دادنت باعث شد ب. خواستم از دستت بدم ینم

حاال وقت رو  د،یکش یخجالت م دینبا. شد یتخت جابه جا م يرو ریافتاد که معذب و سر به ز میبه مر نگاهش

 تیحاال به اخالق و حساس نیاز هم دیبا. را در کنار هم سر کنند يقرار بود عمر. نبود دنیرفتن و خجالت کشگ

 . شدند یهم واقف م يها

 يچطور نیبرام بچه شو، بب. گهیکس د چیخواد اما فقط واسه خودم نه ه یم طنتتویبرام بگو، بخند، دلم ش _

تو مشکالت غرق  يادیز. رشیتو هم سخت نگ رم،یگ یت نمرو سخ یمن زندگ. مثل خودت! شم یبرات بچه م

دست به دست هم که . شه یدرست م یهمه چ میدل که باش هیبا هم . میبا هم درست کن زویبذار همه چ. نشو

 یبرام حت! بچه دورشو گرفته نشو نیدوج هیزنِ خونه که  هیوقت برام مثل  چیه. مونه یسرپا م مونیزندگ میبد

وجودتو ازم  یبچگ. میبزرگ نشو مر. دخترك چادر به سر باش نیباز هم گهیسال د ستیب یحت گهیده سال د

رو  یباهاش فکر کنه، کار کنه، زندگ دیآدم بالغ که با هی ره،آدم بالغ دا هیمرد خودش تو وجودش . پهنون نکن

. خواد یدم بالغ درونش نمآ هیزن با  هی گهیذاره تو خونه د یپا م یمرد با آدم بالغ درونش وقت نیبدوش بکشه، ا

 وتازه ر یزندگ هیهر روز ! تکرار نشه. که از بودن در کنارش خسته نشه یکی! خواد با کودك درونش یزن م هی

 .تجربه کنه

او را  میتوانست قسم بخورد مر یم. دوخت میمر جیکه تمام شد نگاه شادش را به نگاه متعجب و گ حرفش

 دیکه با ییخواسته ها. گفت یم دیبود که با ییداشت؟ حرف ها یتیاهماما چه . خواهد خواند وانهید يمرد

 :از بهت و سکوت او استفاده کرد و گفت. کرد یمطرحشان م یاول زندگ نیهم

من،  ندیخوشا يبرا يمنه، اگه بخوا لیکه باب م یبش ینکن کس یخودت باش، سع ست،ین یکار سخت _

 .هم به من يکرد نیهم به خودت توه ينشون بد گهید یکیخودتو 

تمام تصورش ! دانست یگونه نم نیگاه عماد را ا چیه. دیشیاند یم شیهنوز در سکوت به او و حرف ها میمر

 ! بچه شو میگفت برا یخواهد اما حاال عماد م یکه او م یکی. باشد گرید يدختر دیبود که در حضور او با نیا

 ؟یخانم؟ مرد همسفر شدن با من هست یگ یم یخب چ _

 :و گفت دیحرف عماد محجوبانه خند از

 .يشما مرد! آقا عماد ستمیمن که مرد ن _

 :گرفت و گفت زییپا یکیرا از پست ستون بدنش کرد و سرش را به سمت آسمان رو به تار دستانش
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مادر  شیکی! زنها هستن که از صدتا مرد مردترن یلیخ! ستیکلفت تو گلو ن يبه زور بازو و صدا یمردونگ _

 .مادر تو شیکیمن، 

 :شاد و سرحال به صورت او زل زد و گفت سپس

 ه؟یحرف حساب تو جغله چ نمیخب خانم، حرفو عوض نکن، بگو بب _

 .خودتونه يگن که فکر کنم برازنده  یم طونیش يجغله رو هم به پسر بچه ها _

 ونیرا مد نیو ا دیرس یبه نظر م شیپ یجسورتر از ساعت یکم میمر. هر دو خندان به هم زل زده بودند حاال

 نیا. شد یداشت کم و کم تر م ایکه عماد از آن سخن گفته بود گو يفاصله ا. عماد بود يرفتار صاف و ساده 

 :بر زبانش نشست و گفت يجسارت رفتار

  .خواهش داره هیجغله بچه فقط  نیا _

  

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

 

کار او را به  نیدستانش برداشت و صاف نشست و با ا ياش را از رو کهیت. شد يجد گرید يعماد بار ي چهره

 .کرد بیحرفش ترغ یگفتن باق

 يشوهرم تو ذهن آدما نکهیفکر ا! رهیزنانه در من شکل بگ يها تیکه حساس یرفتار نکن يوقت طور چیه _

 آقا عماد؟ يقولو به من بد نیا یتون یم. کنه یام م وونهیهم باشه د گهید

 یخاص يها تیبرده بود که او حساس یشان پ نیآغاز ياز صحبت ها. شده بود ریاو غافلگ بیعج يخواسته  از

 يراول کا نیهم دیبا. برد یم یدختر ساکت پ نیخواهش کم کم به درون پر رمز و راز ا نیدارد اما حاال با ا

 .ردیکرد تا فکر تزلزل او در ذهنش جان نگ یدلش را قرص م

 تیحساس نیتر از اونه که با ا يکه منو به تو بسته قو یحس نیاما ا ،یترس یم یاز چ ستیبرام قابل درك ن _

 .ها از هم وا بشه

او دلش  حیصربود که در مقابل پاسخ  یعیپس طب. دانست یقاطع و صادق م ياو را مرد. عماد را باور کرد حرف

 .قرص شود

تونم ازت  یرو م یهر چ. به من دروغ نگو یطیشرا چیخانم، تحت ه میخواهش بزرگ ازت دارم مر هیمنم  _

 . خطاهاست يدروغ مادر همه . اال دروغ گفتن رمیبپذ
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 .تر شد قیمسجد بلند شد لبخند عماد هم عم ياذان که از گلدسته  يصدا

 .یعل ایپس  یذون دم غروب هم شاهد قول و قرار ما، اگه با من هستا نیا. دیرس بیشاهد از غ ا،یب _

 انیرا با تمام قوا در جسم و روح عماد به جر ياش را اعالم کرد و شاد ییدخترانه هم پا یبا شرم میمر و

عباس آقا را بزند و کنار  يباز در خانه  دید ینم يازین گریسر شده بود د کی شانیحاال که حرف ها. انداخت

تکان خوردن پرده  شیپ ي قهیچند دق. کند نیترازو سبک و سنگ يشان را رو ندهیو آ یو زندگ ندیخترش بنشد

شد و از ور  یخواهرش م ياگر خودش بود سرجهاز دیشا. داد یبه بهجت خانم حق م. اتاق را حس کرده بود ي

 .ندانست و برخاست زیپس تعلل را جا! خورد یدلش جم نم

 یما فقط م. دست بزرگ ترا یچیو ق شیجا به بعد ر نیاز ا گهید. يبعد يبرا قرار مدارا ادیگم ب یبه مادر م _

 .کار پدر و مادراست گهید شیباق. نه ایکنه  یدل مون ما رو قبول م زیعز مینیبب میخواست

 رونینه بکوتاه و مختصر از در خا یخداحافظ کیاو را تا دم در بدرقه کرد و عماد پس از  میمر نیشرمگ لبخند

 . زد

 

 آغاز: هفتم  فصل

سدرضا و  يبرا یامروز حامل خبر مهم. ابدیحسن را در قهوه خانه ب یتوانست سدرضا و مشت یم شهیهم مثل

بان  هیسا ریطبق روال هر روز موتورش را ز. شان خواهد شد یخبر باعث خوشحال نیشک نداشت ا. مردم ده بود

مطبوع داخل به  يگشودن در، گرما اداد و ب يشتریسرعت ب شیبه قدم هاآذرماه  يفرار از سرما يگذاشت و برا

جمع حاضر داد و راهش را به  لیبلند باال تحو یسالم. صورتش هجوم آورد و سوز کوهستان را به کل دور کرد

 . حسن کج کرد یسدرضا و مشت زیسمت م

 .دده سوت و کور بو ينبود روزید ،یمرد حساب ییکجا. سالم آقا معلم _

لبخندش ! بشیبا او و ج میمر يراه آمدن ها ادیمراسم عقدشان و  دیخر ادی. روز قبل در ذهنش جان گرفت ادی

 :تر شد و رو به سدرضا گفت قیعم

 .امیبود سدرضا، نشد که ب ریامر خ _

لبخند . مبارك باشه انشاهللا از زبان هر دو خارج شد يحسن شکفت و همزمان جمله  یاز گل سدرضا و مشت گل

و اگر تا ابد  دیگنج یاش نم لهیسرعت در مخ نیاش آن هم با ا یدر زندگ میحضور مر. شد یاز لبش دور نم

 .شک نداشت يماند جا یلبخند بر لبش م نیا
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 من؟ دمیدرست د. دوباره باز شده ییروز که نبودم انگار نونوا هی نیچه خبر؟ هم نجایاز ا. دیسالمت باش _

 .دادن ماوقع حیق شروع کرد به توضحسن با ذوق و شو یمشت

 نیکه قوت مردمو هم یدون یخنزر پنزر بخره، م يسر هیمغازه اش  يرفته بود شهر تا برا روزیمحمود د زیآم _

 .فروشه یخره و بهشون م یمحمود از شهر م زیآم

 :او گفت يحرف ها دییدر تا عماد

محمود که  زیآم يخر یرو از کجا م رایپن نیموندم ا .دمیازش خر يچند بار. ارهیهم م یخوب يرایآره، تازه پن _

 !به ما يد یجاشو بروز نم

 يخنده  يحرف صدا نیبا ا. محمود هم بشنود زیبلند گفت تا آم ییآشکار و صدا يآخرش را با لبخند ي جمله

 شیبروقند پهلو رو ياستکان چا کیمحمود لفلف کنان  زیتک و توك مردان حاضر در قهوه خانه بلند شد و آم

 :گذاشت و گفت

 .برم یاون که از اسرار منه و با خودم به گور م _

 :تکان داد و گفت يبلند شد و عماد هم با خنده سر نیحاضر يخنده  يباز صدا و

 .من حرفمو پس گرفتم زمحمود،یآم یزنده باش _

 .بزنم برات مروین هی ياگه صبحونه نخورد. پسرم یسالمت باش _

 :داشت گفت یبر م شیروبرو لیقند از قندان است کیو همان طور که  دیجلوتر کش یرا کم شیچا

 . شه یم ریبرم مدرسه، د دیقربون دستت، با _

 :و گفت دیرا نوش شیاز چا يمحمود که رفت عماد هم جرعه ا زیآم

 .یمشت یگفت یم _

 :و گفت دیصدا دار سر کش یرا با هورت شیحسن چا یمشت و

حرفاش  يپا. گرده یکه در به در دنبال کار م دیرو د ییخدا يبنده  هیمحمود  زیمتو شهر آ روزید گه،یآره د _

اگه . بکشه ییبه سر و گوش نونوا یدست هیاالنم اومده . ده مونه ییبابا راست کار نونوا نیبله ا دیکه نشست د

 .مرم دهه ينون داغ سر سفره ها گهیخدا بخواد از فردا د

 :شد گفت یبلند م زیهمان طور که از پشت م. بود دهیم ته کشاو ه يکه تمام شد چا یمشت حرف

 .با اجازه م،یبر گهیآقا ما د... خداروشکر... خداروشکر _
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آورد که از چه رو به قهوه  ادیقهوه خانه را ترك کند به  نکهیمحمود گذاشت و قبل از ا زیآم زیم يرو يا سکه

 :واند و گفتاز همان دم در سدرضا را به خود خ. خانه آمده است

 .قبول کردن هیقسم و آ یباالخره با کل. شد یکه دادم باالخره عمل یسدرضا اون قول یراست _

 :او را در آغوش گرفت و گفت اقیبرخاست و با اشت زیاز پشت م یبا خوشحال سدرضا

 .محبتتم ونیعمر مد کیبده آقا معلم،  رتیخدا خ _

 ه؟یخبر هیخونه، چ یسدرضا کبکت خروس م _

 :حسن کرد و گفت یرو به مشت یعماد فاصله گرفت و با خوشحال از

 یدخترم م گهید. شون کنه یباألخره آقا معلم تونست راض! یخونه مشت یم یخروس که سهله کبکم بلبل _

 .تونه درس بخونه

 :و گفت دیحسن را شن یگفتن مشت الحمدهللا

منم فردا کتاباشونو . مدرسه انیبده از فردا بکرده ندا  لیترك تحص یزحمت بکش، هر ک هیسدرضا پس تو  _

 .کنم یم هیته

 :قدرشناسانه نگاهش کرد و گفت سدرضا

 .خرم یرم شهر، همه رو م یشما چرا آقا معلم؟ خودم فردا م _

 :کند گفت ینیآنکه از موضع خود عقب نش یب عماد

 .نداره برام یتا کتاب که زحمتچار دنیخر ام،یرم و م یم رویمس نیمن که هر روز ا د،یتعارف ندارم س _

 :کرد و گفت بشیدست در ج سدرضا

 .مو بدم آقا معلم مهیپس بذار جر _

 :دستش را رد کرد و گفت عماد

 .کن بتیبعد دست تو ج ارم،یب رم،یتو؟ بذار بگ ایکنم  یمن دارم فرار م ؟یمرد حساب یکن یچکار م _

 .دستت درد نکنه آقا معلم _

 :گفت اوردیب رونیب شیاز حال و هوا سدرضا را نکهیا يبرا

 .یعل ای تمیما رف. ره ینم يمن، راه دور يبچه هام خواهر و برادرا نیا _

تازه قدم در کالس درس گذاشت و بچه ها با  یکرد و با نفس یدو ط مهیقهوه خانه تا مدرسه را ن ي فاصله

 يگذشت و او هنوز فکر یقرار آقا غالم ماز قول و  یچند وقت. از جا بلند شدند یمعلم شان با خوشحال دنید
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نگاه به . نشستند یزنان ده م ستبافت د ریحص يهنوز رو شیبچه ها نکرده بود و بچه ها مکتیو ن زیم يبرا

تخته  يگچ را برداشت و رو. رفت تا درس را شروع کند اهیبه سمت تخته س. از هشت گذشته بود. ساعتش کرد

 :گذاشت و رو به بچه ها گفت شیگچ را سرجا گرید يبار! رفت؟ یگذاشت اما مگر دستش به نوشتن م

 .میامروز درس ندار. رونیب میبر دیبچه ها پاش _

 :دیپرس ياز بچه ها با کنجکاو یکی

 م؟یچکار کن دیآقا اجازه، پس امروز با _

 .میاطراف چوب جمع کن ياز جنگال میبر میخوا یم _

 :وازده ساله، گفتبود ده د ینام هیجسور کالسش که رق دخترك

 آقا معلم؟ یچوب واسه چ _

 نیبر چهره داشتند ا ییروستا یکه شرم گرانیبر خالف د. دانست یبچه ها جدا م یدخترك را از باق نیا

 :اش لبخند زد و گفت یکک و مک يبه چهره . شد یاخت م دیجد يزود با آدم ها یلیدخترك خ

 .میدرست کن مکتیو ن زیباهاشون م میخوا یچون م _

 :هوا گفت یب هیرق

 آقا؟ نیمگه شما بلد _

 :او خنده اش گرفت و گفت يسوال کنجکاوانه  از

 نمیپرسم بب یراه ازتون درس م يتازه تو. میبر نیپاش. بلدن يباشه، آقا معلما همه کار ادتی شهیهم نویا _

 دمیخوام رو سف یشه م یم ثلث اول تون شروع يامتحانا گهیهفته د هینه؟  ای نیگرفت ادی شویدو روز پ يدرسا

 .بچه ها دیکن

زدند و او هم با حوصله تک تک فانوس ها را خاموش کرد و از در  رونیها با ذوق و شوق از مدرسه ب بچه

 :زد و گفت رونیب

 .ارهیب رهیتبر و اَره از سدرضا بگ هیتون بره  یکی _

او، دوره اش  يخواسته  یشان برود پ یکی نکهیا يجا. بچه باعث خنده اش شد میآقا مابر م،یآقا ما بر يصدا

 !کردند یم میآقا ما بر میبند آقا ما بر کیکرده بودند و 

 .تو برو دیرش _
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معلم شان را به همه داده بود به سمت قهوه  دنیکه روز اول خبر رس ینقش آقا غالم، همان زیپسرك ر دیرش

 .خانه تاخت زد

 قهیداره سر پنج دق دیکه رش یجلو، با اون سرعت میر یآروم آروم مبره و برگرده، ما هم  دیخب بچه ها تا رش _

 .رسه ینشده بِهِمون م

 :و گفت دیاش را از دو سو سفت کش يروسر هیرق

 .دوئه یم یکه ه نهیواسه خاطر هم. خواد دونده بشه یگه م یم دیآقا اجازه، رش _

 ده؟ یکه قهرمان بشه به ما امضاء م یبه نظرتون وقت _

که دور مادرشان  یهمچون کودکان. دخترها و پسرها که بلند شد نگاهش را به تک تک شان داد يه خند يصدا

که به دانش آموزانش  دیرس یم جهینت نیبه ا شتریکرد ب یفکر م شتریهرچه ب. حلقه بزنند دوره اش کرده بودند

 دیاش، رش ینیب شیبق پط. است هلمس کرد ياز آن ها را بدجور يروز دور کی ن،یکند و ا یاحساس تعلق م

 :گفت دهیو نفس بر دیسرخ شده، از راه رس یینفس زنان، با لُپ ها

 ...گفت... سدرضا... سد... معلم... آقا _

 :خنده نگاهش کرد و گفت با

 .ادیبده من اونارو، بذار نفست جا ب ،یخواد حرف بزن ینم _

 :و اَره را از او گرفت و گفت تبر

 .بارشه یروستا چ يبچه  نمیجلو بب فتهیراه بلد ب هی. میبر نیفتیخب بچه ها راه ب _

 .کرد يبچه ها راه بلد یقدم شد و جلوتر از باق شیپ دیهم رش باز

 نُه، پنج تا؟ _

تک  يو صدا دیپرس یجالب و همان طور قدم رو از دانش آموزانش درس م يبود که تبر به دست با ظاهر عماد

 .دیچیکوهستان پ يگفتند در فضا یهم غلط م یرست و اندکو توك بچه ها که جواب سوالش را د

با . ستادندیا یهمگ هیبود که با هشدار رق یجنگل يچوب ها يشد به کمک بچه ها در حال جمع آور یم یساعت

 :بچه ها جا مانده بود رساند و گفت یکه از باق هیتند و نگران خود را به رق ییقدم ها

 اون جلو؟ يدید یچ م؟یجلوتر نر یزن یداد م یواسه چ ه؟یشده رق یچ _

 :به او زل زد و گفت یانکار نشدن یبا وحشت هیرق

 .ترسم یجلوتر، من م میبر دیآقا معلم ما نبا _
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اما . باعث ترس شان شود يزیبر شانه اش گذاشت تا به او نشان دهد کنارش است و اجازه نخواهد داد چ دست

 :و دخترك با اشک و بغض گفتنشد  هیمحافظت هم باعث کم شدن ترس رق نیا

 .ترسم یمن م م،یبرگرد نیایآقا تورو خدا ب _

شکلِ نا معلوم از  نیبودند و ترس شان، آن هم به ا عتیطب يبچه ها نهایا. شده بود جیمورد او گ یترس ب از

 دهیهم عق هیآنها هم با رق ایآ ندیبچه ها چرخاند تا بب ینگاهش را به سمت باق. آمد یمضحک م ارینظر او بس

تبر و ! ردیبگ دهیکه بتواند آن را ناد بودن يزیتک تک دانش آموزانش چ ينه؟ ترسِ نشسته بر چهره  ایهستند 

 :گذاشت و گفت نیزم يچوب را رو يکپه ها

 ن؟یترس یم یاز چ _

 :را پاك کرد و گفت شیاشک ها ،يروسر يبا گوشه  هیرق

کنن و ما رو  یبعدش سر و صورتمونو زخم م. کنن یم مونیاونا جن نجا،یا میایاگه ب. میایطرفا ب نیا دیما نبا _

 .کشن یم

 :زده گفت رونیاز حدقه ب یچشمان با

 حرفا رو زده؟ نیا یکشنتون؟ ک یم ایک _

 :شد و گفت کیبا ترس به او نزد دیرش

 .یراه خاک نیپشت مدرسه و سمت ا میایب دیگن نبا یم. گن یهمه م _

بود که به  یهمان راه نیا. معروف تمام حساب ها دستش آمد يآن تپه  ياهده دقت کرد و با مش شتریب یکم

ده به شدت  یاز دست اهال. بر خود بلرزند نیچن نینبود که بچه ها ا راهیپر ب. دیرس یپشت آن کوه مرموز م

دروغ  نیبه دروغ آن هم چن متوسلدور کردن کودکانشان از مردم پشت آن کوه  يبرا نکهیاز ا. بود یعصبان

نداشته باشد  يده کار نیخواست به خطوط قرمز مردم ا یهر چه م. بود یشده بودند، به شدت شاک یوحشتناک

داد کودکان  یاجازه م دینبا. بود تیدور از انسان يدروغ آشکار نیسکوت آن هم در مقابل چن. تواند ینم دید یم

 .رشد کنند يطرز فکر نیروستا با چن نیا

 نیشما دار ؟یچ یعنیکنن  یم مونیاونا هم مثل من و شما آدمن، جن. ستین يخبر چیبچه ها اون پشت ه _

افکار غلط  يتا چشم و گوش بسته دنباله رو د،یبه درد جامعه تون بخور گهیکه دو فردا د نیخون یدرس م

ون کشنم یکنن و م یم بکه تو ذهنتون نشسته؟ سر و صورتمونو خرا هیچه فکر غلط نیا. دیگذشته ها نباش

 زنه؟  یحرف م يطور نیدور و برش ا يآدم در مورد آدما ؟یچ یعنی
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 :بود گفت هیهم سنن و سال رق یاز دانش آموزانش که از نظر سن گرید یکی نیشاه

 ننیاطراف بب نیها اگه ما رو ا یپشت کوه. ستیدروغ ن نایحرفارو پدر مادرامون به ما گفتن آقا معلم، ا نیا _

 .بکشنشون دنیبچه هاشونو د ییقسم خوردن هر جا. دارن نهیاز مردم ده ک اونا. زنیر یخونمونو م

 .شد و او را وادار به سکوت کرد یطرز فکر غلط دانش آموزش کالفه و عصب از

 دلش خواست آدم بکشه؟  یزده؟ مگه مملکت قانون نداره که هر ک یحرف نیهمچ یک _

کرد  یفکر م شتریهرچه ب. طرز فکر غلط رشد کنند نیخواست بچه ها با ا یبچه ها بود و دلش نم نیا معلم

. نخواهد داشت یعنوان عواقب خوب چیها به ه یکه سکوت در مقابل پشت کوه دیرس یم جهینت نیبه ا شتریب

 :چوب را برداشت و گفت يچوب را زد و با خشم خم شد و تبر و کپه ها يجمع آور دیبود که ق یآنقدر عصبان

 .ده میگرد یبر م _

به خواسته اش  یکدام اعتراض چیحرف پشت سرش به راه افتادند و اخم آشکار عماد باعث شد ه یبچه ها ب و

 . نکنند

شکل ممکن نشان  نیمردمان مرموز پشت کوه صبح روز بعد خود را به بدتر یبه محل زندگ یکینزد نیا عواقب

 نیاما هم. گرفت شیراه مدرسه را در پ سرهکیآنقدر از دست مردم ده کالفه بود که به قهوه خانه نرفت و . داد

 یِنیب شیپ. مدرسه تجمع کرده اند اطیکه در ح دیمردم ده را د میعظ يکه ساختمان مدرسه به چشم آمد توده 

به سمت شان رفت و  ادهیموتورش را خاموش کرد و پ. نبود یحضور نابهنگام مردم در مدرسه کار سخت لیدل

 .شد زیاعتراض ها بود که به سمتش سرا لیسالم س يجا اما. به همه داد یجمع یسالم

 ؟یاز راه بدرشون کن ای يتو قراره به بچه هامون درس بد ؟یرسم معلم نهیآقا معلم؟ ا یکیچه عل یچه سالم _

 

خواست هر طور شده بر اعصاب کش آمده اش مسلط  یتحجر سوخته بود و حاال م نیرا در تب ا شبید تمام

 :گفت يظاهر یفرستاد و با آرامش رونیرا ب نفس کالفه اش. باشد

 !نجا؟یا يکرد یقشون کش يآقا غالم که کله سحر هیموضوع چ _

 :گفت دیلرز یم تیکه از عصبان ییبا صدا غالم

درست، احترامت  یمعلم ده هست ؟یها با بچه هامون حرف بزن یبهت اجازه داده در مورد پشت کوه یک _

تورو  یاصالً مرد حساب! ره تو هما یش مردم ده نکن که اون وقت کالمون بد مدرست، اما پا تو کف نمیواجبه ا

. قشنگ قشنگ نزن يحرفا نیا زفکر کن؟ واسه ما ا یانسان دیسننه که اون پشت چه خبره و بچه هامون با
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 يما درس آداب بد يبه بچه ها يایب نکهیا يجا. شه یکه گرسنه باشن حرف قشنگ سرشون نم یمردم

 .و حسابشون کتهیهمون د بچسب به

 :چند قدم به سمت او برداشت و گفت یکالفگ با

از  دیبچه با! و برم زمیبچه ها بر يمنِ معلم که فقط نباس چار کلمه تو کله  گه،یجاست د نید مشکل هم _

 یها م یکه پشت کوه نیتو گوش بچه ها پر کرد هیحرفا چ نیا نمیاصالً بب. درست فکر کنه رهیبگ ادیاالن 

 .نداره یکارا عاقبت خوش نیا د؟یکار یرو تو وجود بچه هاتون م نهیخوان بکشنشون؟ چرا تخم ترس و ک

 :گفت تیبا عصبان یاز مردان اهال گرید یکی

امورات دهمون  يتو تو میما نخوا. نداشته باش آقا معلم، شما فقط درستو بده و برو يکارا کار نیشما به ا _

گه از کجا  یمونه م یمن م يتو رو نیکه شاه يکرد ينشده کار یچیهنوز ه م؟ینیرو بب یک دیبا یسرك بکش

 يبه پا کرد يچه شر نیبب. بکشن واز کجا معلوم که بخوان بچه ها ر. باشن يها مردم بد یمعلوم پشت کوه

 آقا معلم؟

 :و گفت دیپر نیحرف پدر شاه انیغالم پا برهنه م باز

سر خود  يجور نیها بهت گفته تا برم حقشو بذارم کف دستش که هم یاز پشت کوه یک نمیاصالً بگو بب _

 رو آب؟ ختهیدهو ر يپته 

 .کف دستم يحقمو بذار يخوا یم يچه جور نمیبب ایمن گفتم، ب _

حسن دست  یمشت. آشکار به آنها زل زده بودند یحسن بود که با اخم یدرنگ به سمت سدرضا و مشت یب سرها

 :ن آمد و گفتبه سمت شا يبر پشت و فکر

 یعاص نمیتا ا نیکن تیرو اذ یکی نیا نقدریحاال ا. معلم گذاشت و رفت یکیکه اون  نیکارا رو کرد نیهم _

 .به بچه هاتون درس بده ادیخواد ب یم گهید یک نمیبعد بب. بشه و بذاره بره

 :بلندتر کرد و رو به غالم گفت یرا کم شیصدا سپس

 یدرست م مکتیو ن زیبرا بچه ها م یگفت يسرت مگه تو نبود ریخ ؟یزور بازوتو به رخ بکش يفقط بلد _

 یبد کرده م. انجام بده يرو که تو قولشو داده بود يخدا هم رفت کار يبنده  نیا یتو پشت گوش انداخت ؟یکن

 بنده نیا يموند یاگه رو حرفت م وت ن؟یکرد یآبرو رو ق نیرو خورد ایخواد بچه هاتون تو رفاه درس بخونن؟ ح

 .شد یبساط هم به پا نم نیو ا یرفت سمت راه خاک یخدا هم نم ي

 :و گفت دیبه او خروش غالم
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کس  چیدلش خواست بکنه و ه يآقا معلم هر کار یعنیکه نشد حرف،  نیا ،یمشت یزن یحرف نا حساب م _

 یمعلم قبل نیهمها برا آقا معلم گفته؟ مگه  یاومده از پشت کوه ینزنه؟ اصالً سدرضا رو چه حساب یهم حرف

 پشت اون کوه چه خبره پا گذاشت به فرار؟  دیفهم ینبود وقت

 :چرخاند و گفت درضایرا به سمت س شیرو سپس

 ؟یبجنبون یاون زبون وامونده اتو ک يریبگ ادیهم بذاره بره تا  یکی نیا دیحتما با د؟یدرس نشد برات س _

حسن  یو مشت ردیشان را بگ یاحتمال يریدرگ يتا جلوعماد راه سدرضا را سد کرد . گرفت یداشت باال م کار

 .غالم را دعوت به سکوت کرد تیهم با عصبان

 .شه یکردن که مشکل مون حل نم یحرمت یو ب دنیغالم، با هوار هوار کش ریآروم بگ _

 :و گفت دیکش رونیبازوانش را از چنگ دو مرد که او را احاطه کرده بودند ب غالم

 نهیحرف من ا م؟یفتیتا زنبورا دوره اش کنن و بعد به چه کنم چه کنم ب میسلو باز کنسر ظرف ع دیچرا با _

 رو به آقا معلم گفته؟ یاومده همه چ دهیسدرضا چرا نسنج

 :همه ندانستن طاق شد و گفت نیعماد از ا طاقت

 به من گفته که خودم خبر ندارم؟ یچه خبره؟ سدرضا چ نجایبه منم بگه ا یکی _

 :گفت دیبر جمع حاکم شد و غالم با ترد نیسنگ یعماد، سکوت یل ناگهانسوا نیا با

 بهت نگفته؟ يزیسدرضا چ یعنی _

 :دهد و به کالس درسش برسد گفت انیبه تنش بوجود آمده پا نکهیا يبرا

 گهیواهللا د. نیها ندارن، هم یاز پشت کوه یچند ساله دل خوش ي نهیک هیسدرضا فقط گفت مردم ده سر  _

 .دونستم که خودم خبر ندارم یم دیبا یدونم چ ینم

مردان  نیهم يانگار کرد. و آرام شده بودند ریباز همان مردم سر به ز ییگو. حرف همه ساکت شدند نیا با

پر تحکم  يصدا. بر معلم دهشان را داشتند دنیقصد خروش شیپ ي قهیچماق به دست نبودند که تا چند دق

 یشان بود که پا کشان م نیرغالم آخ. گنگ متفرق شدند یکرد و جمع با پچ پچهمه را وادار به رفتن  یمشت

 :را گرفت و گفت شیبازو یرفت اما مشت

نفس راحت  هیرو از دلت پاك کن و بذار مردم ده  يشتر ي نهیتوئه، اون ک يجنجاال پا نیدونم تموم ا یم _

 .بکشن

 :و گفت دیکش رونیحسن ب یدستش را با خشونت از دست مقتدر مشت غالم
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 .یمشت میریگ ینکشم آروم نم شیها رو به آت یاون پشت کوه يمن تا همه  _

از سوال که ذهنش را  ییایحاال عماد مانده بود و دن. به او زد و رفت يدر مقابل چشمان بهت زده عماد تنه ا و

 :حسن دوخت و گفت ینگاه پر از سوالش را به مشت. مچاله کرده بود

 .ترسونه یندونستن ها منو م نیکنم؟ ا یبه من بگه من کجا دارم کار م یکیخبره؟  چه نجایا یمشت _

 :را درون کتش گذاشت و گفت حشیتسب سدرضا

به  يبساطو به پا کردن، وا نیپشت کوه، ا یشدن تو به راه خاک کینزد يبرا نایا. نپرس آقا معلم یچیه _

اصالً تو واسه . تو مدرسه فقط درستو بده نیبگذر، بش هیقض نیاز ا ایسر جدم ب. بهت بگم زویکه همه چ يروز

 نیا میحسن هم بر یشده، برو سر کالس پسرم، برو بذار من و مشت رید یاالنم کل. نجایا ياومد نیخاطر هم

 .رفته یاومده و نه خان یفکر کن امروز نه خان. میمردم سرکشو آروم کن

 .و به سمت کالس درسش رفت رفتیرا، خواسته اش را پذباشد حرفش  یسدرضا راض ياز خواسته  نکهیا بدون

و  یلفظ يدعوا نیدانش آموزانش را شاهد ا يبرو برگرد همه  یکالسش انداخت و ب يبه پنجره  یکوتاه نگاه

 گریبه خود قول داد نه د. ده بود نیدر ا يگرید زیچ يحق با سدرضا بود او برا. دید شانیپدر و مادرها يبلوا

 . اوردیاز آنها به زبان ب یها بپرسد و نه حرف یکوه از پشت يزیچ

را در آن چند ساعت از سر  بیشد که انواع و اقسام اتفاقات عج یخانه م یکرده بود و راه يسپر یرا در حال روز

پسر هفده ساله که سدرضا قول مطلع کردنشان را  کیبا دو دختر و  ییورود به کالس درس و آشنا. گذرانده بود

شان دختر  یکی. بود دینگاهش به دانش آموزان جد. بود یاتفاق خوب، پس از آن نزاع لفظ نیود نخستداده ب

باور  نیقرار داد به ا یلیتحص یابیکه آنها را مورد ارز یوقت. او بود نیکه سدرضا چله نش یسدرضا بود، همان

به خود قول داد هر چه در . داد هستندباهوش و با استع اریکه حق با سدرضا بود و هر سه دانش آموزش بس دیرس

دو  ریکند تا آن تاخ سیدو سال به آنها تدر نیمتوسطه را در هم يسه ساله  يتا دوره  ردیگ رتوان دارد به کا

 لیشدن با سه يشُک روز روبرو نیدوم. نوجوانان با استعداد از همساالنشان عقب نمانند نیساله جبران شود و ا

 دانیراهش را به سمت م رشبود که پس از اتمام درس و بازگشت به شه نیهر روزش ا کار! بار بود دانیدر م

 يامروز هم درست مثل روزها. گذاشت یدر دهان م يزیداشت چ یکار اگر فرصت نیکرد و در ب یبار کج م

 اما هر چه دیهم چ يرا مرتب و منظم رو وهیم يجعبه ها. بر ترك موتورش بود وهیدر حال بار زدن م شیپ

شد  یم یکم کم داشت عصبان. را دورشان ببندد دارندهتالش کرد نتوانست آنها را ثابت نگه دارد و طناب نگه

دوخت تا از او  شینگاهش را به مرد روبرو يبا کنجکاو. به کمکش آمد و جعبه ها را ثابت نگه داشت یکه دست
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. آشکار بر چهره اش نشست یو اخم دیلبخندش پر کش لیسه دنیاش تشکر کند اما با د ياریبابت کمک و هم

 :جعبه ها پس زد و گفت يدستش را از رو

 ؟یزن یمنو چوب م اهیزاغ س ؟یکن یچکار م نجایا _

. بست نیز ریرا به سگک ز شیو انتها دیچیاو طناب را برداشت و دور جعبه ها پ تیتوجه به عصبان یب لیسه

باعث شد کوتاه  یگرسنگ یحت ای ،یکالفگ ،یخستگ. کند بود تا او کارش را تمام ستادهیاعتراض ا یعماد هم ب

 .جبران داشته باشد يبرا یهم فرصت لیتا سه دیایب

 يباربر نجایا يکرد که اومد یفلکت م یتو اون بنگاه فکسن یگذره؟ حاج یم یپوکت چ ياون کله  يتو _

 ؟یکن یم

 :اشت و گفتجک پرد يبا خشم موتور را از رو! نیشد ا یداد م یرو م لیبه سه اگر

رو به  یزد به غرورمو همه چ قینارف هینرمال داشتم اما  یزندگ هیکردم و  یداشتم کارمو م ادمهیکه  ییتا جا _

 .ختیهم ر

 :مانعش شد و او را وادار به توقف کرد و گفت لیهندل زدن داشت که سه قصد

 یبگ ادیآره؟ خوشت م فتنیپات بآدما به دست و  ادیکالً خوشت م ش،یکه به پات افتاد ببخش قیاون نارف _

 ها؟ ؟یبخش یمنو م فتمیبه پات ب گهیآره؟ بزرگوار چندبار د يبخشنده و بزرگوار یلیخ

 دهیاز مردم روستا د تیامروز را بقدر کفا. هم شده بود سوهان روحش لیبود، کالفه و گرسنه بود و سه یعصبان

 !آن را پر کند فشیاهد با اراجبخو هلینمانده بود که س یظرف گریحاال د. بود دهیو شن

 نیا يخوا یم. برسم میبرو بذار به کار و زندگ ،يجنگ و جدل انتخاب نکرد يرو برا یوقت مناسب لیسه _

 کارمم از دست بدم؟

تواند عماد را  یکجا م دیافتاده بود تا بگو يشد به جان مهد یم يهفته ا. قصد کوتاه آمدن نداشت لیسه اما

. دهان باز کرده و آدرس محل کار او را داده بود يامروز مهد نیهفته تالش هم کیپس از  کند و باالخره دایپ

جا که عماد را  نیبار تا هم دانیم يروداز سر و. دانست یم قشیرف يروزها نیا يگرفتار یخود را مسبب اصل

 یرسول یحاج ياه باربرهم نبود که در بنگ يزینصف آن چ نجایدرآمد ا. فرستاده بود نیبر خود لعن و نفر افتهی

بتواند او را  دیکرد تا شا یزبان عماد التفات نم شیبود و به طعنه و ن یخوددار م دیپس با. ماند یاو م يبرا

 :کوتاه کرد و گفت گریقدم د کیشان را با  نیب يفاصله . به برگشت کند یراض

 . ستیکارِ تو ن نیبرگرد سرکارت عماد، ا _
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 :جک گذاشت و گفت يرو گریبار د کیموتور را  یو عصب کالفه

فقط برو . گذشتم تمیثیاگه مشکلت بخششه، برو من ازت گذشتم، اصالً از آبرو و ح ه؟یحرف حساب تو چ _

 .دست از سرم بردار

مثل  ،یبه صورتم نگاه کن یزن یبا من حرف م یخوام وقت یخوام، م یخوام، برگشتنو م یمن بخششتو نم _

 .همون موقع ها

 :شد و گفت رهیآشکار به او خ يپوزخند با

 یهمه چ يانتظار دار. چپت کدوم طرفه، آدرس بده منم بزنم بهش یعل يبه اون راه؟ کوچه  يخودتو زد _

 شه؟ یم تیحال نایا. وجدانِ نامرد یب يکنه، اونم به خاطر تو تیخواست ازم شکا یمثل قبل بشه؟ بابات م

 :افتاد و گفت ریبه ز لیسه سر

 !؟یکش یم شیرو به آت هیصریدستمال ق هیبا . رهیگ یدونستم کار باال م ی، چه ماشتباه کردم _

بگم تو  یمن هر چ لیبرو سه ؟يدینفهم یگ یو پنج سالته، اونوقت م ستیب ؟يمگه بچه ا ؟یدونست ینم _

 . یخودتو تبرئه کن يخوا یم

 :هوا گفت یب لیسه

 .شتر _

 :خشم به او نگاه کرد و گفت با

 ؟يکرد یچه غلط _

 :از غصه زد به خنده و گفت لیسه

ذره وجدان سرش  هیواهللا اون شترم . دور یختیر یرو از دلت م يشتر نهیک نیکه ا يشتر نبود گه،ید يشتر _

ول  ياما تو، تا آبرو شرف آدمو نبر. شه یم الشیخ یطرف تمام لباس تنشو در آورده ب نهیب یم یوقت. شه یم

 .پات ریز زهیبر ندارشوتا دار و  یزن یل دنبال طرف تاخت مچهار نع يجور نیهم. که یستیکن ن

خواست اخمش را بر چهره حفظ کند هم از حرف او در حال وا دادن  یهم م! چه کند؟ وانهید لیبود با سه مانده

. و با او هم همپا شود ابدیجرأت ب یهم کم لیزد به خنده و باعث شد سه یباالخره طاقتش تمام شد و پق. بود

 حیاو را بشکند، ترج نیاز ا شینبود ب روا. و نادم بود نیچشمانش هنوز غمگ. شد رهیخ لیبه سه دیه خندخوب ک

 :بر شانه اش نشست و گفت لیدست سه. کدورت کم رنگ شود نیبدهد تا کم کم ا یداد به خودش و او فرصت

 .يمرد یلیخ _
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 .دونم یم _

 :در هم رفت و گفت لیسه يابروها

 . هم بهش اضافه کن ینیبتوهم خود برتر  _

هندل زد و همان طور که بر موتورش  لیبار بدون ممانعت سه نیجک در آورد و ا يموتور را از رو گرید يبار

 :نشست گفت یم

 کرده؟ تیادیجونت ز. خوام برم یبرو کنار م _

 :درنگ سوار ترکش شد و گفت یب لیسه

 .برسون ییجا هیما رو هم تا  يکرد یقربون دستت حاال که آشت _

 :و گفت دیبه پشت سر چرخ تیعصبان با

 .شده رمیخوام برم، د یم نییمگه؟ بپر پا ستمیسرو _

 :کاپشن او فرو برد و گفت بیتوجه به اعتراض او دستانش را در ج یب لیسه اما

 . کنه یواستاده منو نگاه م! گهید برو د _

 :دیلب غر ریگاز موتور را گرفت و ز یکالفگ با

پس مراقب ! نشده التیخ یشتر هنوز ب نیا. کنما یزنم ناکارت م یم ل،یسه رونیب اریب بمیتو ج دستتو از _

 .رفتارت باش

 :بلند گفت ییبا صدا کبارهیبود که به  شیها بیاو در حال جستجو در ج یتوجه به کالفگ یب لیسه اما

 .يبه هم زد کنه؟ اَه، حالمو یچکار م بتیج يتو یدستمال دماغ نیخاك بر سرت عماد ا _

 .بلند عماد شد يآورد و باعث خنده  رونیاو ب بیانزجار دستش را از ج با

و اون  نیا بیاجازه دست تو ج یکه ب یتا تو باش! تو؟ بیبذارم؟ تو ج یک بیتو ج دیبا مویدستمال دماغ اناًیاح _

 .ینکن

 :قفل کرد و گفت نهیس يبا اکراه دستانش را رو لیسه

 گه؟ید يگرد یفردا بر م _

 :را جمع کرد و گفت لبخندش

 زدم؟ یحرف نیمن همچ _

 :او گفت حیو دلخور از جواب صر دمغ
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 .سر کارت يبرگرد يمون صلح شده بخوا نیحاال که ب دیاما فکر کردم شا ،ینه نگفت _

 :ها عبور کرد و گفت نیماش نیاز ب لیاعتنا به خواهش سه یب

 .مهست یجام خوبه و از کارم راض. من کار دارم _

 حقوقشم خوبه؟ _

 :موتور شدت گرفته بود گفت ادیکه به خاطر سرعت ز ییدوستش با صدا ياز پافشار کالفه

 آره؟ میچیهم بپ يخواد باز به پر و پا یدلت م نکهیدست از سرم بردار مثل ا یکله هونگ _

خنده اش را مهار  دارد يآلرژ یاسم کله هنوگ يهنوز رو لیکه به پشتش خورد به او فهماند که سه يا ضربه

 .شد لیباعث شدت خشم سه نینکرد و ا

 .شه یدور م یحاج يداره از باربر رمیات کنم؟ مس ادهیکجا پ _

 :به پشت او زد و گفت يا ضربه

 یچیپوکت که ه يسر کار، تو اون کله  يکنم برگرد تیسرم ترکت نشستم تا راض ریخ. جاها نگه دار نیهم _

 .شتر دورتر کنم ياسه خاطر توچرا راهمو و گهیره د یفرو نم

هم خوب بلد بود اوقات خوش  ياو بلکه مهد ينه تنها برا. بود شیها یاز سرگرم یکی لیکردن سه یعصبان

 يموتور که گوشه . باشد فوریبود که بخواهد بخندد و از فتح بزرگش ک یعیپس حاال طب. را زهر کند لیسه

جاساز  وهیم يجعبه ها يروو کاله کاسکت او را که  دیپر نییاز ترکش پا يهم جلد لیتوقف کرد سه ابانیخ

 :شده بود به دستش داد و گفت

 .ادیسرت ن ییبذار سرت بال مال ستا،یواسه دکور ن نیا _

 :کاسکت را از دستش گرفت و گفت کاله

 بذارم سرم؟ يد یحاال م _

 :باال انداخت و گفت شانه

رحمتو سر بکشم؟  قیمن فقط ر میستت که اگه ناکار شدترکت نشستم بدم د یوقت یانتظار داشت! نه پس _

 .بهتره میبش یگفتم با هم افق

 :دوستش سر به تأسف تکان داد و گفت یوانگید از

 !تیخال يبه اون کله  ادیعقل ب دیببنده شا لیجا دخ هیبرو به حاج خانم بگو برات  _
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 امدیدلش ن گرید دیدوستش را که د يافتاده  ياشانه ه. به او گفت و به راه افتاد يبرو بابا دلت خوشه ا لیسه

 :بلند گفت ییحساب با صدا نیا يکند رو تشیاذ نیاز ا شیب

 بدون سفته قبولم داره؟ یبه نظرت حاج _

 :بلند گفت يبه سمتش برگشت و با همان صدا ابانیمتفاوت خ يها و صداها نیبوق ماش يصدا يالبه ال از

 .یگفتم که بدون ارم،یسرت در م شویآره؟ تالف يشته بودعماد، منو سر کار گذا يخر یلیخ _

 لیسه تیتوجه به عصبان یباران که بر دستش نشست هندل زد تا زودتر به کارش برسد و ب زیر يقطره  نیاول

 .در مقابل چشمان قدرشناس او دور شد

بود در چند روز  که ممکن یو اتفاقات خوش میآنکه فرصت داشته باشد به مر یشد، ب يسپر يبه تند روزش

فراموش کرد چرا که باران دم  زیو اتفاقات صبح روستا را ن لیسه یحت. شدیندیرخ دهد، ب شانیهر دو يبرا ندهیآ

کالفه بود اما . بود نداشت گذشتهبه آنچه بر او  دنیشیاند يبرا ییکرده و جا سیغروب تمام لباسش را خ

ساعت از ده . بود یمعن یب تیداشت پس عصبان یم زیو خواهرش را عز دیپرست یمادرش را م. نه یعصب

در مقابل در توقف کرد و دست در . بن بست شان شد يباران وارد کوچه  زیقطرات ر انیگذشته بود که در م

لُپ  یگم شده بود با کالفگ زیسوئچش ن يرو یدکی دیلک. افتیرا ن دشیآبش کرد اما کل سیکاپشن خ بیج

 .خانه را به صدا در آورد ید و زنگ بلبلکر یرا پر باد کرد و پوف شیها

 .اومدم ه؟یک _

بارها . چاندیخواهر سرتق را بپ نیبرد اما به خود قول داد گوش ا ادیرا از  یخستگ دیشاد فرشته را که شن يصدا

نکرده  افتیسو در نیاز ا یبه او گوشزد کرده بود که شب حق باز کردن در خانه را ندارد آن هم حاال که جواب

از  شیاخم ها. کشد یانتظارش را م زیچه چ رآنکه بداند پشت د یگشود، ب یدر را م يخبر یب يو از رو بود

 . رفت که در گشوده شد یموتورش ور م يشمار رو لومتریبا ک. که در ذهنش جان گرفته بود در هم رفت يافکار

 ه؟درو وا کن ادیبگو ب قهیبه مامان صد ستمیمن ن یصد دفعه نگفتم شبا وقت _

در  یپر مهر با کودک يبلند باال با لبخند يمرد. حد ممکن باز شد نیشتریرا که بلند کرد چشمانش تا ب سرش

 یبر سر هر سه شان داشت و از پشت سر مرد بلند باال سرك م يبود و فرشته هم چتر ستادهیا شیآغوش روبرو

 .است يبرادرش تا چه حد جد تیتا بفهمد عصبان دیکش

 .بداخالقت، عمو عماد يعمو منیباباجون، ا _

 :کوچولو با پرسش به پدرش نگاه کرد و گفت دختر
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 عمو عماد؟ _

 :گفت یوصف نشدن یهوا به سمت برادرش رفت و با شوق یب عماد

 .نیشه اومد یسالم، باورم نم _

 :برادرش گذاشت و گفت يدست بر شانه  عرفان

 .باورت بشه _

 :گمان حرفش را قطع کرد و گفت یب اما

 .يخور یتو سرما م میبر ایب ؟یکن یدم در ابراز احساسات م ياون وقت واستاد سه،یلباست خ _

 :را به داخل برد و گفت موتورش

 . کنم یاالن عوضش م ستین يزیچ _

 :و گفت دیکوچولو چرخ نهیبه سمت آد شیرو

 عمو خوبه؟ یکوفته برنج _

 :کودکش را در بر گرفت و گفت با ذوق دستانش را به سمت او دراز کرد اما عرفان نهیآد

 .گهید يعمو  هیبارون شستتش شده  ستیعموت ن نجاستیا ینیب یعمو که م نیباباجون، ا _

 :و عماد با اخم رو به عرفان کرد و گفت دیلب ورچ دخترك

 .کنم یعمو جون، بذار لباسمو عوض کنم اون وقت بغلت م ستین يزیچ. ياشک بچه رو در آورد نیبب _

ناراحت فرشته  يگذاشت و صدا اطیچتر فرشته از گزند باران در امان مانده بود قدم در ح ریرفان که زهمراه ع و

 .دیگوشش شن ریرا ز

 .شده سیداداش تموم لباست خ _

 :شد و مهربان نگاهش کرد و گفت فوریخواهرش ک ینگران از

  ؟یستیاز دستم که دلخور ن. خودم برم ي هیکوچ یقربون آبج _

 :باال انداخت و گفت يوق شانه ابا ذ فرشته

 مینیبب میشه، گفت بذار سر به سرش بذار یداداش عرفانه، گفتم داداش ناراحت م رینه بابا، اما همه اش تقص _

 کنه؟ یچکار م

 :خاراند گفت یکه سرش را م یگذاشت و در حال وانیا يرا رو نهیآد عرفان،

 ؟يد یمنو لو م یفسقل _
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 حاتیعماد هم با نگاه خندان منتظر توض. دیپر وانیا يکوتاه رو یغیت و او هم با جبرداش زیبه سمت فرشته خ و

 :باال انداخت و گفت يعرفان شانه ا. برادرش بود يکامله 

 .میایاز خجالت هم در ب یباال تا درست و حساب ایلگنتو بذار اون گوشه ب _

 :گذاشت و گفت بانیسا ریو ز وارید يخنده موتورش را گوشه  با

 .رسم یبه حسابت م امیو م رمیگ یدوش م هیرم  یم. تو نیشما بر _

 افتی یسر خوش همراه دختر کوچولو و خواهرش به اتاق مادر رفت و عماد هم فرصت يبا خنده ا عرفان

تند و فرز دوش گرفت و حاال در اتاق گرمش در حال خشک . حس کند شتریحضور برادرش را ب یخوشحال

شک نداشت . شد هرچهار ساله در قاب در ظا يکوچولو نهیاتاقش باز شد و آد یانیم بود که درِ شیکردن موها

 شیزانو ها يعرفان رو طنتیتوجه به ش یاما ب. را به سراغ او فرستاده است نهیکار کار عرفان است که آد

 :و گفت ستادیا

 .عمو جون نجایا ایبدو ب _

عمو بر صورتش  يبوسه ها لیوش او جا گرفت و سو در آغ دیکوچکش به سمت عماد دو يبا پاها نهیآد و

 :نشست و همانطور که او را در آغوش داشت به اتاق مادر رفت و گفت

 هات شروع شد؟ تتیاذ ومدهیعرفان ن _

 :عرفان زد و گفت يبه بازو يعرفان با خنده ضربه ا همسر

 .درست بشه دیبه شما بکنم شا تشویشکا نجایآوردمش ا _

 :را به آغوش همسر عرفان داد و گفت نهیآد. عرفان شد یهمه و حت يخنده  حرف باعث نیبا ا و

 .میکن یپاتون قربون ریز يگوسفند يگاو هی نیداد یخبر م ؟یخودم، خوب يسالم به زن داداش گل و نمونه  _

 :لبخند بر لب جواب سالمش را داد و گفت شهیهمسر عرفان شاد و همچون هم سحر

 ؟يچطورشادوماد، تو  میما خوب _

 :سر داد و گفت يسحر خنده ا طنتیش از

 .داداش ما کرده ها نیا يتو رو هم لنگه  ینیچند سال غربت نش نیا _

 دنیدانست همسرش تا چه حد از د یخوب م. شانه باال انداخت و نگاهش را به نگاه شاد عرفان دوخت سحر

ا سکوت سحر، به سمت برادر بزرگش ب. عرفان او هم سر ذوق بود یاز خوشحال. خانواده اش خوشحال است

 :و گفت دیرفت و او را مردانه در آغوش کش
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 .ام یقاط یروزا حساب نیا ،يخوب شد اومد _

 :و گفت دیکش رونیاو را از آغوش ب عرفان

 .شه یروبه راه م یهمه چ _

بود به  دهیدر د يآب جلو سیکه عماد را خ یاز وقت. را فراموش کند شیپ یهنوز نتوانسته بود حوادث ساعت ایگو

 يبا اشاره . او را سرگرم خود کرده و از خانواده اش غافل شده بود یآنکه بخواهد زندگ یب. حال خود نبود

عماد،  يسوا گریحاال د. شد ملحقبه جمع شان  يچا ینیس کیخانم همه نشستند و فرشته هم با  قهیصد

 يچا ینیس. گذاشتند یخانه م يسر به سر ته تغار شهیاز هم شیدو برادر ب نیعرفان را هم کنار خود داشت و ا

 :شاد عرفان بلند شد يگذاشت صدا نیزم يرا که رو

 .کهیکوچ یدست راست عماد رو سرت آبج _

 .خانم گم شد قهیعماد و صد يخنده  يفرشته در صدا اعتراض

 ؟یخودتو بدبخت کن يخوا یسرت به کجا خورده که م نمیخب عماد، بگو بب _

و  ندیبنش شیت سحر بود که به حرف عرفان اعتراض کند و او مجبور شد ساکت و صم بکم در جابار نوب نیا

 .را بنوشد شیچا

عماد جمع را دعوت به خواب کرد و از آنجا که  یخستگ يگذشته بود که عرفان با مشاهده  ازدهیاز  ساعت

 :ونه گذشته است گفتبر خانواده اش چگ یزندگ بت،یشش ماه غ نیخواست بداند در ا یدلش م یلیخ

 .خوابم یمن تو اتاق تو م _

کنج اتاقش  يرختخواب ها يکه که به سمت کپه  یعماد در حال. دو برادر جمع را ترك کردند شنهادیپ نیبا ا و

 :رفت گفت یم

 ؟یور دل من بخواب يو اومد يو سحر کند نهیچه خبر شده دل از آد _

 :ت او گرفت و کف اتاق پهن کرد و گفتباال انداخت و تشک را از دس يشانه ا عرفان

 .منتظرم بشنوم، شروع کن _

 :نگاهش کرد و گفت پرسشگر

 رو؟ یچ _

 :تشک ها انداخت و گفت يپتو هم رو کی یکیبالشت ها را هم از دستش گرفت و  عرفان

 چه وضعشه؟ نیا نمیبگو بب _
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 :درون رختخواب نشست و گفت کالفه

 ؟یچ یعنیوضعشه  نیو ا بگم دیبا یچ یشه واضح تر بگ یم _

 :کنار او نشست و گفت یهم کالفه و عصب عرفان

 یآدم کوک. کار یپ ير یکله م هیبعد مدرسه  دمیشن قهیچرا؟ از مامان صد ،یکن یخودتو با کار خفه م يدار _

 ؟يخوا یخواب و آروم نم ؟يشد

و  دیخود کش يراز و پتو را روبرادر بزرگ ترش درون رختخواب د یتفاوت نسبت به نگران یخونسرد و ب یلیخ

 :گفت

 .خواد یهم دوا درمون م قهیمامان صد. فرشته امسال کنکور داره _

 نرفته؟ ادتیکه  نویاونا مادر و خواهر منم هستن، ا _

 :شد و گفت رهیباز به سقف باال سرش خ طاق

 .اون المپو خاموش کن يدیقربون دستت حاال که نخواب _

 :زد گفت یبرق را م دیو همان طور که کلاز جا برخاست  یحرص عرفان

 ؟يدار یدست بر م یخودکش نیاز ا گهیپول دوا درمون مامان و کالس کنکور فرشته جور بشه د _

و  دیکرد و باز دراز کش یپوف. فرو رفت یکیبرادرش نگاه کند اما اتاق در تار یعصبان يشد تا به چهره  زیخ مین

 :گفت

 .تیتو زندگ يمشکل دار یکاف يتو خودت به اندازه . نوکرشونمکه عرفان، خودم  ستمیچالق ن _

 یداد ب حیاما ترج. است تیدانست برادرش االن در اوج عصبان یخوب م. دیخود شن یکیعرفان را در نزد يصدا

 .ردیباشد تا او آرام بگ الیخ

 . منم هستن يهست که خودم خبر ندارم؟ اونا خانواده  میتو زندگ یچه مشکل _

 یعادت کرده بود بهتر م یکیحاال که چشمانش به تار. دیسر گذاشت و به سمت او چرخ ریدستش را ز کالفه

او هست  یداد تا وقت یاما اجازه نم. را در چشمان برادر بزرگش خواند یو نگران يدلخور. ندیتوانست او را بب

 .فتدیمشکالتشان بر دوش برادر بزرگ ترش ب

از  ستیحق شون ن. برس نهیتو به سحر و آد. رو بچرخونم یزندگ نیم اعرفان، بذار خود يوار الیتو ع _

 .یخرج مادر و خواهرت کن یگلوشون بکش
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حقشه تو براش کم  میاون وقت مر. شترهیتو که خرجت ب. يذار یم دیجد یزندگ هیپا تو  يتو هم دار _

 ؟يبذار

 :درون رختخواب نشست و گفت یکالفگ با

هستن؟ جاشون رو تخم  میمزاحم من و زندگ قهیگار فرشته و مامان صدان یزن یحرف م يجور هیچرا  _

گفتم اگه من و . گفتم ممیبه مر نویا. هم که توان کار کردن داشته باشم مخلص هر دوتاشونم يتا روز. چشامه

 .و فرشته رو هم بخواد قهیمامان صد دیخواست با

 :نگاهش کرد و گفت يفکر عرفان

 ینم گهیگفت د یاگه زد و وسط زندگ. عماد يهم خبر دار گهیانگار از دو فردا د یگ یم نانیجور با اطم هی _

 ؟یوضعو تحمل کنم چ نیتونم ا

 :دلش قرص شد و گفت میمر یمهربان يادآوری با

 .زهر کنه مونویزندگ کیمسائل کوچ نیا يحرفاست که بخواد رو نیخانم تر از ا مینه، مر _

 :او زد و گفت يبه بازو يباز ضربه ا یشیبا ن عرفان

 منه؟ يخانم تر از سحر _

 .اش کرد یباز به عرفان زل زد و حرص شین با

 که؟  ينشده وا داد یچیهنوز ه. جمع کن خودتو بابا _

برادرش  یدانست وقت یخوب م. دور کند یاصل يموفق شده بود ذهن عرفان را از مسئله  یرکیبا ز باالخره

بار خوشحال بود  نیاما ا. ستینبرد دست بردار ن شیخودش پ لیطابق مکند تا آن را م يپا فشار يا هیقض يرو

هم گذاشت اما حرف عرفان  يو چشمانش را رو دیخود کش يرو شتریپتو را ب. به خطا رفته است رشیکه ت

 .خواب را از سرش پراند

 . زمیر یبه حساب مامان و فرشته م يمقرر يمقدار هیاز سرِ ماه خودم  _

 عرفان؟ _

 :و گفت دیخود کش يپتو را رو یا کالفگب عرفان

 یحرف اضاف. کنه نیمادر و خواهرمو تأم یکنه تا زندگ یبفهمم برادرم داره جون م دیعرفانو درد، من االن با _

 .میبش داریزود ب دیبتمرگ صبح با. کشتمت عماد یبزن

 :دیتعجب پرس با
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 ؟يقراره بر ییجا _

 :بود گفت يداریخواب و ب يلسه چشمانش را بست و همان طور که در خ عرفان

 داره؟ يرادیا. نمیبب کیمدرسه و بچه هاتو از نزد امیخوام ب یآره م _

 :کش آمده گفت ییصدا با

 !داره يرادیکه جرأت داشته باشه بگه ا هینه واهللا ک _

 .بخواب ریپس بگ _

آنقدر خسته بود که تمام . اردچند ساعت مانده تا صبح را چشم بر هم بگذ نیداد ا حیرا جمع کرد و ترج لبخندش

 ياریو خواب هوش شدیندیب شیفرصت نداشت به عرفان و حرف ها گریکرد و د یذوق ذوق م شیاستخوان ها

 .را ربود و چشم بر هم گذاشت

*** 

 ...ریدستمو بگ ر،یدستمو بگ ،یفتیب دینبا ،یفتیذارم ب یعماد دستتو بده من، دستتو بده به من، نم _

 .یکن یول کن دستمو دختر، وگرنه تو هم سقوط م. ول کن دستمو ا،یام جون نداره روتونم، دست ینم _

ذارم  ینم. تا انتظارم تموم بشه يایب دیتو با. یکمکم کن دیتو با ،يبر يحق ندار ،يدم بر یمن اجازه نم _

 ؟یفهم یم یفتیب

خواهد به دستان او چنگ نمانده بود که ب شیبرا یجان. کرد یم کیدخترك اعصابش را تحر ي هیگر يصدا

 یسوزن سوزن م شیته جفت پاها. دهان باز کرده بود باال بکشد دنشیبلع يکه برا يبزند و خودش را از دره ا

 یهق هقش هنوز م يصدا. ودبه دستانش داد تا به دخترك متوسل ش یترس از سقوط، ترس از مردن، جان. شد

 .بود دهیآمد و ملتمسانه دستان او را سفت چسب

 .باال ایبزن ب هیبه دستام تک. کنم یخودتو بکش باال عماد، من کمکت م _

 زیملتمس و درمانده دستش را شل کرد تا اگر سقوط کرد او را ن. نمانده بود شیبرا یقدرت گرید. توانست ینم نه

 .شد یکیگفتن خودش  ایرو يگوش خراش دخترك با صدا غیج يصدا. نکشد یستین يبا خود به قعر دره 

 یکم شیها هیگرفت تا ر یدرون رختخواب نشسته بود و تند و تند نفس م. دیلرز یدست م کیتنش  امتم

 شیدر جا الیخ یکه ب افتی گرید يعادت کرد عرفان را در گوشه ا یکیچشمانش که به تار. ردیبگ ژنیاکس

. زد رونیدم کرده اش ب يوااز اتاق بسته و ه ییصدا یب نیکالفه و درمانده پتو را کنار زد و در ع. بود دهیآرم

بر تنش نشست  يستون لرز ياز لمس سرما. پشت سرش داد ياش را به ستون فلز هینشست و تک وانیا يرو
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. دستانش گرفت و چشمانش را بست انیدرمانده و مستأصل سرش را در م. و خواب را به کل از سرش پراند

شدتش  ایخورد و گو یکه بر ناودان خانه ها م دبوشرشر باران  يکه در گوشش جان گرفت، صدا ییصدا نیاول

احساس . سرش دوخت يسرش را بلند کرد و نگاهش را به آسمان باال اریاخت یب. شده بود شتریاز سر شب ب

بداند  نکهیسقوط کرده بود، بدون ا. سقوطش در خواب يدرست به بد یاحساس. به خوابش داشت يندیناخوشا

 دهیکه دستان او را سفت چسب یدستان. اوردیب ادیخوابش را به  يبه لحظه  ظهلحکرد  یسع! چه و از کجا؟ يبرا

 اریآنکه اخت یب »ایرو« کند و او در حال سقوط نامش را خوانده بود  هیخواست به دستانش تک یبود و از او م

 .خواند ینام را م نیرا داشته باشد مرتب ا بانشیز

 ...ایرو... ایرو... ایرو _

دوستان و نه در  انینه در م. شد ینام در خاطرش زنده نم نیاز ا يزیآورد چ یسته اش فشار مچه به ذهن خ هر

دستانش  انیسرش را در م یشد باز با درماندگ دیناام شیدختر خواب ها افتنیاز  یوقت. کیدور و نزد لیفام نیب

هنش را پس بزند اما ذهنش ذ يدهنده  آزارباران تمام افکار بد و  يکرد با گوش سپردن به صدا یگرفت و سع

چنگ  شیآزار دهنده بر گلو یبود که بغض يبار نینخست نیپس از مرگ پدرش ا. بغض داشت. گرفت یآرام نم

 يپا ياز جلو یدختر قرار است سنگ نیا ایکمک کند  شیبه دخترك خواب ها دیمانده بود اوست که با. زد یم

شک  گریحاال د. افتی یشبانه اش را م يایرو ش،یخواب ها ن دخترك، دختركیا دیهر چه که بود با. او بردارد

 يبود که آن دخترك را با خود به دره  نیا بیخواب عج نیاش از ا يو تنها خرسند ستین مینداشت او مر

به خود داد و  یتکان. کرد یم لیذهنش را زا شتریفکر کردن ب. دینخواهد کش ست،یدانست چ یکه نم یاشتباه

باران اگر عرفان را با خود  نیبا ا. رفتن شد يسر و صدا آماده  یح نمازش را خواند و بمثل هر صب. استبرخ

 کسرهی یو باران دیپوش یلباس گرم. گذاشتند یرو دست مادر م ضیدو مر ضیمر کی يکرد قطعاً جا یهمراه م

د و روشنش کرد و درون کوچه بر هسر و صدا موتور ب یب. نداشت یتمام ایباران خدا هم گو. اش را به تن کرد

به ده  دنیتا رس يزییبه لطف باران پا. کرده بود یبن بست شان را ط يآن زمان آسوده شد که کوچه  الشیخ

بان قهوه  هیسا ریز شهیموتورش را همچون هم. بود دهیبه مدرسه رس شهیزودتر از هم. دیاز سرما بر خود لرز

 دنیمحمود با د زیآم. ر سر، قدم در قهوه خانه گذاشتکاله کاسکت ب و ییفضا لیخانه گذاشت و با همان شما

عماد کاله را از سر برداشت لب  یجا خورد اما وقت یپوش و آن کاله کاسکت بر سر کم یمرد سرتا پا باران نیا

 :باز شد و گفت يمرد به لبخند نیا

 .اومده به دخلم بزنه و دارو ندارمو ببره یکیبده آقا معلم، فکر کردم  رتیخدا خ _
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 :نشست و گفت يبخار کیرمق نزد یب

 . بسته خیاز سرما مخم  زمحمود،یشرمنده آم _

 :حال ناخوش او گفت دنیبا د مرد

 .شه یتنت داغ م يگذاشتم، بخور ییاالن چا نیهم _

گذاشت  شیداغ جلو رو ياستکان چا کیمحمود  زیآم يا قهیو پس از گذشت دق رفتیاعتراض پذ یهم ب عماد

که جان گرفت برخاست و با تشکر  یکم. دیرا نوش شیعماد هم متفکر و درهم چا. ار خود رفتو باز به سراغ ک

سرد و  خچالیهمچون  سکالس در يفضا. ده راهش را به سمت مدرسه کج کرد داریب شهیهم یِاز قهوه چ

 مکتین زیساختن م يکه برا ییچوب ها. کالس را روشن کرد یزمیه يدست جنباند و بخار. استخوان سوز بود

. اعتراضش را از رو بسته بود ریغالم شمش یعنی نیخورد و ا یکرده بودند هنوز کنج کالس خاك م هیته

 :انداخت و گفت يکرد و درون بخار میدو ن برپوزخندش را مهار کرد و چند تکه از همان چوب ها را با ت

 !شیاون همه جنجال سر چوب جمع کردن واسه خاطر سوختن تو آت _

 .هم آمد يآنکه بخواهد چشمانش رو یگرم افتاد و ب یخوب گُر گرفت، کالس هم کم که يبخار

 .دهیخواب نجایا دمیاومدم د ینه بابا، من وقت _

 اومده؟ یاز ک یعنی _

 دونم؟ ینم _

 م؟یکن دارشیب یعنیبچه ها  _

. منبع صدا دوختبازش را به  مهیچشمان ن دیپچ پچ ها که خوب به گوشش رس! دیشن یرا گنگ و مات م صداها

آن همه چشمِ کنجکاو  ياز مشاهده . جفت چشم متعجب و پف کرده به او دوخته شده بود نیسر و چند یکل

 :گفت ونشست  شیخود گرفته بودند، تند و فرز در جا يکودکانه  نیذره ب ریکه او را ز

 بچه ها؟ نیاومد یک _

 فیتعر شیها یهمکالس یباق يعماد را برا دنیزود رس ياو بود که ماجرا ایو گو ستادهیا هیکه جلوتر از بق هیرق

 :کرده بود گفت

 .میکن دارتونیب میدیترس نیدیشما خواب دمیآقا اجازه، ما د _

 :و گفت دیبر سر دخترك کش یمهربان بر لب نشاند و دست يلبخند

 اون وقت؟ دیترس یکالس از چ طونیش _
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بزرگ ترها به . تک تک شان را از نظر گذراند یف نشدنوص يبچه ها بلند شد و او هم با مهر یباق ي خنده

هم سن و سال  یدخترک دنیلبخندش با د. دندیکاو یدورتر نشسته بودند و او را م یفراخور سن و سال خود کم

 :زبانش را داشته باشد گفت اریآنکه اخت یدختر سدرضا جمع شد و ب ا،یمیک

 ؟یهست ایتو رو _

 :بود گفت دهیعماد ترس یناگهان يریکه از جبهه گ ایمیک. زل زد ایمیپس کبه او و س جیو گ ریمتح دخترك

منم به دوستم گفتم  اد،یب میکرده بگ لیدور و اطراف ترك تحص يها ياز آباد یهر ک نیآقا معلم شما گفت _

 .نیبش یخواستم عصبان یبه خدا نم. با ما درس بخونه نجایا ادیب

 :رفت و گفتمنتظر به سمت آن دو  یبا چشمان عماد

 دم؟یمن از تو سوال پرس ایمیک _

 :انداخت و گفت ریسر به ز قیعم یبا بغض دخترك

 .نه آقا معلم _

 .خوبه، پس ساکت باش بذار دوستت جواب سوالمو بده _

 . بودند ستادهیآن دو بود و دخترها هم به احترام معلم شان به پا ا يرو به رو قایدق حاال

 گریو د دید یفقط آن دخترك را م یفعل طیدر شرا. شود کیبه آنها نزد گریم دقد کیدخترها باعث شد  سکوت

 .شود يباعث شد که سوال ذهنش بر زبانش جار نیو هم چیه

 ه؟یاسمت چ _

داد  یاحتمال نم يدرصد یحت. کرد اما جرأت لب گشودن نداشت یبا بغض و ترس دفترش را لوله م دخترك

خواب شب قبل و . آمد یدلهره و بغض و ترس به چشم عماد نم نیاما ا. کندگونه با او برخورد  نیمعلم مدرسه ا

. شود ایبزند و نامش را جو ادیفربلند بر سرش  ییباعث شد طاقت از کف بدهد و با صدا شیروزها نیا صالیاست

 :که در گلو داشت گفت يو بغض بد سیخ یاشک دخترك در آمده بود و با چشمان گریحاال د

 .ستا هیاسمم راض _

بند حرف  کیدخترك . بر دل و جانش نشست يدیناام يو سرما دیباره تمام آن گرما از جانش پر کش کی به

 رونینام او ب دنیداد اما عماد هنوز نتوانسته بود از شوك شن یم حیحضورش در کالس را توض لیزد و دل یم

 .دیایب
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 یخوشحال م دنتیگفت تازه آقا معلم از د ا،یت بگف ایمیک. امیخواستم بدون اجازه ب یآقا معلم به خدا من نم _

 امیب دیدونستم نبا یمن، من نم. سواد باشن یب يآباد يکدوم از بچه ها چیخواد ه یگفت شما دلتون نم. شه

 .نجایا

آن خواب و حضور  دنیبود با د دواریام. داد یزار به او زل زده بود و به عز و جز دخترك گوش م یبا حال عماد

وقفه از او  یبود و ب ستادهیا شیرو در رو انیگر یاما حاال دخترک. ابدیرا ب شیخواب ها يایبتواند رو دخترك نیا

 یحال شانیاش را حفظ کند و با پر يشتنداریخو هبود که نتوانست یاز دست خود عصبان. کرد یم یمعذرت خواه

ترس که بر دل تک تک  نیبب امس. کرد او را آرام کند یسع. باعث ترس دانش آموز تازه واردش شده است

 .دانش آموزانش نشسته بود خود او بود و بس

شناسم به خاطر  یفکر کردم تو رو م. منه ریخوام، تقص یمعذرت م. نکن دختر خوب هیگر گهیآروم باش، د _

 .تند رفتم و ترسوندمت نیهم

 :و گفترفت  اهیباشد به سمت تخته س ایمیک ایاز جانب او و  یآنکه منتظر جواب یب و

 .میتا درسو شروع کن دینیبچه ها سرجاتون بش _

 .هشدار او بچه ها مرتب و منظم در کنار هم نشستند و چشم به او دوختند با

تا عقب  یکن نیتمر ایمیکن بعد مدرسه با ک یسع. ارمیرو برات م یامسال بخون دیکه با ییفردا کتابا هیراض _

 .از خودم بپرس یداشت یهر جا هم سوال. هات جبران بشه یافتادگ

 :آرام گرفته بود گفت یعماد کم ریاخ يکه از خوش رفتار هیراض

 .چشم آقا معلم _

 :نوشت و گفت اهیتخته س يبچه ها را رو سرمشق

 روزوید يفایهم تکل ایو سوم ایکالس دوم. سنیکه رو تخته است بنو یسرمشق يها از رو یخوبه، کالس اول _

 .کتاباشونو باز کننبچه ها هم  هیبق. آماده کنن

وقفه درس داد و  یاش را در پس ظاهر آرامش پنهان کرد و ب یها که مشغول کار خود شدند او هم کالفگ بچه

 . افتی انیساعت مدرسه پا نکهیداد تا ا فیو تکل دیسوال پرس

. هیلیاطع تحصتک تک مق یامتحان يبرنامه  نمیا. شه یامتحانات ثلث اولتون شروع م گهیبچه ها از دو روز د _

 .خونه هاتون دیبعد بر دیسیبنو تونویامتحان ياول برنامه . سیهمه رو رو تخته بنو ایب هیمرض

 :کالس را اعالم کرد و گفت انیچشم آقا معلم گفتن بچه ها که بلند شد او هم پا يصدا
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 باشه؟ دیسیدرست بنو خارویتار _

جا نداشت به سمت قهوه خانه رهسپار شد تا موتورش را در آن يکار گریچشم گفتن بلند شد و او که د يصدا باز

بعد . کرد یوقتش توافق م مهیرفت و با او سر کار ن یم یبه سراغ حاج رسول دیامروز با. بردارد و به خانه بازگردد

 ندیو اتفاق خوشا میمر يادآوریاز . برود میمر ي هخانواد دنیعقدشان به د خیتار نییتع يآن هم قرار بود برا

 .کرد رشیعصا به دست غافلگ یرزنیبم و خشن پ ياما صدا. گشوده شد يلبش به لبخند ندهید روز آچن

  ؟یده هست دیتو معلم جد _

 رزنیاز چشمان پ. ختیبر وجودش ر یحس ناامن رزنیپرپشت و در هم پ يسخت و ابروها يچهره  دنید از

در هم رفت و  زیخودش ن ياز او اخم ها تیبه تبع .باشد دهینبود که عماد آن را ند يزیچ نیو ا دیبار یفتنه م

 :گفت

 .دهم دیبله، من معلم جد _

 :به او زل زد و گفت نیسنگ یبا نگاه رزنیپ

 .کرد یم فتویکه غالم تعر یهمون قدر پر دل و جرأت _

 یم دكیهر که بود همان خشونت نگاه غالم را با خود  رزنیپ نیا. نام غالم تعجبش صد چندان شد دنیشن از

 يلب با اجازه ا ریز. مرموز خراب کند رزنیپ کیخواست روزش را با کلنجار رفتن با  یدلش نم چیه. دیکش

 :و گفت تاو نشس ي نهیتخت س يرو رزنیپ يگفت و خواست از کنار او عبور کند که عصا

 ؟ير یم يدار نییپا یجور سرتو انداخت نیکجا هم _

 :به او زل زد و گفت یکالفگ با

 يطور نیره، من ا یمن، اگه تو حال و حوصله ات از سر و کول روزت باال م زیجان، حاج خانم، عزمادر  _

 . خوام برم یوِل و وول افتاده، عصاتو بکش کنار م میکار و زندگ. ستمین

 :بدهد گفت شیبه خود و عصا یسر سوزن تکان نکهیبدون ا رزنیپ اما

 نیا يو واسطه بنداز یو اون بکن نیپا تو کفش ا يگه بخواا. گم یم یمن چ نیخوب اون گوشاتو وا کن بب _

 . ذارم یمن نم يبد یدو تا کوچو با هم آشت

 :را کنار زد و گفت شیعصا یکالفگ با
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 دیهم بزن يتو سر و کله  نقدریاصالً ا. بدم یمادرجان، منو سننه که بخوام شما ها رو با هم آشت یگ یم یچ _

 یدم و سر ساعت هم م یدرسمو به بچه ها م امیمعلمم سر ساعت م هیمن  !ن؟یبه کجا برس نیخوا یم نمیبب

 .کنار تا من رد بشم يوا مونده رو بذار يالبته اگه اون عصا. رم

 :و گفت دیبر او خروش رزنیپ

به مرگ غالمم  ه؟یک یها رو بهت داده بپرس شاباج یپدر که راپورت پشت کوه یب يبرو از همون سدرضا _

کشم  یم شیمدرسه اتو به آت یشده ها رو تو ده باز کن نیاون نفر يو را پا یدرازتر کن متیز گلقسم اگه پاتو ا

 .يآباد نیاز ا یتا گورتو گم کن

 :بهت زده به او زل زد و گفت يچهره ا با

 مادر؟ یکن یچرا شلوغش م _

که خدا از . دهیون خوابقبرست ي نهیاالن س شونیکیمن خودم دوتا شاخ شمشاد دارم که . ستمیمن مادر تو ن _

خبرا بچه  یاز خدا ب نیهم. ننیروز خوش نب شاهللایا. کنه اهیخدا روزگارشونو مثل شب س. نگذره شیباعث و بان

 . کش قبرستون نهیمو فرستادن س

را به سمت او گرفت و  شیآرام کردن او دست ها يعماد برا. کرد یم نیو نفر دیلرز یم دیهمچون ب رزنیپ

 :گفت

  ؟ینش یصدات کنم تا عصبان یبگو من چ ،ياصالً تو خودت دو تا پسر دار ،یستیاشه تو مادر من نباشه ب _

 :و گفت دیکوب نیرا به زم شیعصا رزنیپ

ها رو به ده  يگره گور نیا يکه بخوان راه پا ییکسا يمن تو رو. شه ینم تیتو حرف حساب حال نکهیمثل ا _

 .تو کفاره داره يرواصالً نگاه به . کنم یباز کنن نگاه نم

به نفع  تیعصبان نیکردن او را دارد تا از ا یقصد عصبان رزنیپ نیبود که ا افتهیدر یرکیسکوت کرد، به ز عماد

جوابش را بدهد راهش را به  نکهیجهت بدون ا نیشد و به هم یبا او هم کالم م دیپس نبا. ردیخود بهره بگ

 یهراس رزنیپ نیخودش باشد از ا اریآنکه در اخت یب. آمد یم هنوز رزنیپ ياما صدا. سمت قهوه خانه کج کرد

که به او  یاحساس. شبانه اش داشت يدر کابوس ها ییهم جا رزنیپ نیا ایگو. نشست یبر دلش م نیسهمگ

 ییرویهراس آنقدر در او قوت گرفت که ن نیا. به سقوط در خواب شب گذشته اش بود هیشب یداشت احساس

منتظر او بود چرا که  ایسدرضا گو. تند خود را به قهوه خانه رساند ییاکرد و با قدم ه قیزرت شیناخواسته به پاها

 :زد و گفت رونیاو بالفاصله از قهوه خانه ب دنیبا د
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 .محبتتو جبران کنم دیبا يدونم چه جور ینم. گل وا شده هیمثل  روزیاز د ایمیبده آقا معلم، ک رتیخدا خ _

 :سدرضا گذاشت و گفت يبرد و دست بر شانه  ادیرا از  نیخشمگ رزنیپ

 .نکردم سدرضا، دخترت خودش با استعداده يمن که کار _

که تن پدر و  یکن یم يکار يدار ن،یرضا، آفر نیآفر. خوره یاز کجا آب م انتایخ نیا دمیفهم یم دیها، با _

 .بفرستم نیکن تا به پدر و مادرت لعن و نفر يکار هی یحاال ه. مادرت تو گور بلرزه

سدرضا  ندیاخم عماد در هم رفت و منتظر ماند بب رزنیپ دنیبا د. دیگمان سر هر دو به سمت منبع صدا چرخ یب

 .دهد یم رزنیپ نیا یبه گستاخ یچه جواب

 ؟یکن یم یکش فیبه خودم بگو؟ چرا ضع ایب يدار يتو اگه درد ؟يمن چه کار دار يبه مرده ها ،یشاباج _

رگت بگو  یبرو به اون پسر ب. نمیکار نش یب یفتنه به پا کن يطور نیهم يم اگه باز بخواخور یسر جدم قسم م

 کنده بگه چه مرگشه؟ ستصاف و پو ادیتو رو کوك کنه بندازه تو جون مردم ده خودش ب نکهیا يجا

 :شد و گفت کیچماق زنان به او نزد رزنیپ

که فرق چپ و  يبچه شهر هی نیگذاشت نیو بستکه چشماتون ادیمرگ به همه تون ب اد،یمرگ به خودت ب _

 . دیکن یها بد تا م یو بگه چرا با پشت کوه ادیدونه ب یراستشو نم

 :را به سمت عماد چرخاند و گفت شیرو سپس

. مهربون تر از مادر نشو ي هیواسه من دا. نیستیو ن نیهست یخودتو پدر جدت چ دمیمن فهم یتو دهن وا کن _

زنم  یخودمو پسرمو م ریخ رنیها رو به تن بگ یپشت کوه يد یمغز بچه ها رو شستشو م ياگه بفهمم باز دار

نفس راحت  هیکشم تا مردم  یش میشده ها رو به آت نیو بعد هم تموم اون نفر زمیر یو اول خون تو رو م

 .بکشن

م بکشد؟ ترس بر آد شیحاضر بود برا رزنیپ نیبود که ا یچه مشکل نیا. زبانش قفل شد رزنیپ بیعج دیتهد از

از . داشته است یده نقش مهم نیا يگذشته  دنیدر به آشوب کش رزنیپ نیشد که ا نشیقیدلش نشست، 

 :و گفت دیخروش رزنیپ بربزند سدرضا  یبخواهد حرف نکهیقبل از ا. دیبار یشر و آتش م رزنیپ نیچشمان ا

بره نه اون  نییخودتو پسراتو مردم ده پا يآب خوش از گلو هی یکه نذاشت یتو هست نیببند دهنتو عجوزه، ا _

دور و بر  يبه وهللا اگه باز بخوا ره؟یپسرتم بگ نیشرت دامن ا يخوا یمرگ قدرت بس نبود؟ م. ها یپشت کوه

 . کنم یم رو آجان خب رمیگ یم دیند دتویسف يمو یکن دشیو تهد يآقا معلم بگرد
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خشم و تنفر نگاهش را به نگاه پر خشم سدرضا دوخت و شان را پر کرد و با  نیب يچماق زنان فاصله  رزنیپ

 :گفت

مرگش راست راست  یذارم باعث و بان ینم رمیخودم بم یشده حت. ذارم خون قدرتم پامال بشه یمن نم _

اما . شرو من به پا نکردم. نیها پاشون به ده باز بشه، کور خوند یذارم پشت کوه یم نیاگه فکر کرد. بگرده

 .رهیشر دامن همه رو بگ نیا شیتکنم آ یم يکار

 نیبود بخواهد به ا دیفرتوت بع رزنیپ کیاز . داد یگوش م رزنیپ نیا يبه رجز خواندن ها ریمات و متح عماد

 . مردم ده رجز بخواند يگونه برا

ه و اون شاخ و شون نیواسه ا ياون وقت دار یو آخرتت باش یفکر عقب دیپات لب گوره االن با هیتو  یشاباج _

 ؟یکش یم

 :آشکار بر لب نشاند و گفت يپوزخند رزنیپ

 ،يمن دار ي نهیرضا تو خبر از ک. رمیم یکش قبرستون نم نهیمرگ قدرتمو نفرستم س یمن تا باعث و بان _

 میبذار من و پسرم دمار اون نامردو بکش. نداره دخالت نکن یدخل چیکه بهت ه يپس پاتو بکش کنار و تو کار

 .رهیآروم بگ تا روح پسرم قدرت

 :با دست او را از رفتن منصرف کرد و گفت سدرضا

 یگ یزن؟ چرا نا حق م یگ یمونه، چرا نا حق م ییاما خداش که باال سر هر سه تا ستیخدا ن ياون بنده  _

خودش حکم بده و نفس آدمارو ببره که  يبخواد برا یبوده؟ اگه هر ک یکار اصل ریقدرت تقص یدون یم یوقت

 .قدرت خطا کرد و تاوانشم داد. شه یرو سنگ بند نمسنگ  گهید

 :گوشخراش گفت يادیو فر غیبا ج رزنیپ

 شدن زنش بود؟ وهیبچه ها و ب یمیتیتاوانش مردنش بود؟ تاوانش  _

ده باز  دیمو سف رزنیپ نندیافراد حاضر در قهوه خانه به سمت در هجوم آوردند تا بب رزنیپ يها دنیهوار کش از

 :ده گفت یا کرده است؟ سدرضا بدون توجه به تجمع اهالبه پ یچه آتش

قدرت خبط کرد، خطا کرد، قانون هم . داد یتاوانشو م دیکرد با وهیو ب میتیرو  گهید یکیاون . حقش بود _

 . حقشو گذاشت کف دستش

 .کرد یم نیکند و سدرضا را نفر یسرش را م يو داد موها غیحرف ها با ج نیا دنیبا شن رزنیپ
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راست راست جلو چشام راه برن و  نایا يبذار يخوا یم یتا ک ؟يبر ینا مردا رو نم نیخدا چرا نفس ا يا _

و من  ارنینعشتو ب شاهللایا. یبش کهیت کهیت نیماش ریز يبر شاهللاینمک به زخمم بپاشن؟ رضا خدا ازت نگذره، ا

 . مرگت کل بکشم يبرا

 :ند و گفترا به سکوت فرا خوا رزنیبلند پ ییبا صدا عماد

 هی روزید ؟يد یموضوع تموم شده رو کشش م هیاصال چرا  ؟یکن یم نیچرا نفر ؟یزن یم هیحرفا چ نیا _

حرف  ؟یگ یم یچ نجایا يحاال اومد. میاومد و خودمون حل و فصلش کرد شیمن و مردم ده پ نیب یحرف

خدا رو لعن و  ي ندهه سدرضا بحاال هم ک نجا،یتا ا يطور فحش بارم کرد نیاز سر مدرسه هم ه؟یحسابت چ

و بهشون  یزن یفکر آخرتت باش که مثل آب خوردن به خلق اهللا تهمت م یستین اتیفکر دن ؟یکن یم نینفر

شناختم  ینه پسرتو م. خوام بدونم ینه م یهست یدونم ک یمن نه م. پاشو خودتو جمع کن. یکن یم یبد دهن

. ده شدم نیبابا من غلط نکردم که معلم ا. ها نباشه یشت کوهسر به تن پ يخوا یم یخوام بدونم سر چ ینه م

  ؟یمنو خراب کن یکن یداد و هوار م نجایا ياومد. جنجال هیبساط هر روز  هیهر روز 

حاضر در قهوه  تیحسن چانچو به دوش از سر جاده خود را به جمع یو هوار ها شدت گرفته بود که مشت داد

 :خانه رساند و گفت

 نجا؟یچه خبره ا _

 :گذاشت و گفت نیو با اخم چانچواش را بر زم دیرا د یاو هم شاباج دیکه کنار کش تیجمع

 ؟یکه چ يبس نبود؟ فتنه به پا کرد يپسرتو خورد هیزن؟ سر  یبه پا کن يخوا یم يباز چه شر _

 :باز شدت گرفت و گفت رزنیپ نیو نفر ناله

 .يخاك کرد ریتو با شهادت دروغت جوونمو ز. يمو خوردکفتار، تو سر پسر ریپ. حسن یخدا ازت نگذره مشت _

 :و گفت دیحسن با خشم به او خروش یمشت

 دهیکه د يزیدر چ يخدا، اگر ذره ا يبه خداوند. به مأمورا گفتم دمیرو د یمن هر چ. من شهادت دروغ ندادم _

پسرت . یکرد شاباج ياما پسرت قلدر. دادم یذاشتم و شهادت نم یبودم شک داشتم دست رو قرآن خدا نم

 یرو که فکر م یو هر کس گردهقانون ساکت بمونه تا قدرت راست راست ب یانتظار داشت. دیآدمو بر هینفس 

 ،یهمه سال گذشت شاباج نیا ؟یکن یرو فراموش نم نهیک نیخودشو مردم ده خطرناکه بکشه؟ چرا ا يکرد برا

همه از روز  يبرا. هم پسرت يریهم خودت آروم بگ تا یکن یرو از دلت دور نم نهیچرا ک ؟یکن یچرا ول نم

اون  شبیخبر ندارم د یکن یفکر م. يذار یها م یکوه پشتچوب ال چرخ  يکه دار یتو هست نیروشن تره ا
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 ریزن؟ خ یکن یم يآخه چرا مردم آزار. تموم مرغ و خروساشونو از دم بکشه يغالم گور به گور شده رو فرستاد

 فهیطا نیاما ا. ادیها در م یاز صرافت پشت کوه گهیغالم د يپا ریز میکنده بندازبوس ل ینیم هیسرم گفتم 

کار  نیخواستم با ا یبوسو بده، م ینیقهوه خونه مدارك م ادیغالمو بفرست ب. نداره یدگیتوجه و رس اقتیل

 یوششون مجا تا شهر تو گ نیکنه و از هم یخبر ندارم مردم دهو سوار م یکن یم الیخ. شیبچسبه به زندگ

 .میکن یکیباهاش  ونوحسابم ادیپسرتو بفرست ب بمیننه من غر يبلند شو جا رن؟یبم دیها با یخونه پشت کوه

 :از جا برخاست و گفت دید یپسر خود را در خطر م تیکه موقع رزنیپ

 .دهه یاهال يسهم همه  ستیبوس فقط مال تو ن ینیاون م یستیمردم ده ن لیتو که وک _

 يگفت و همان طور که چانچواش را از رو یو الاله اال الله دیبر سر کش یدست یفه و عصبحسن کال یمشت

 :داشت گفت یبر م نیزم

 .مادرشو جمع کنه ادیغالم کجاست ب نیا _

 . دیمردم هم خواب يغالم که در آمد همهمه  نیخشمگ يصدا

است که  یاست مادر غالم و قدرت نام که دلش پر از تنفر و انتقام رزنیپ نیدانست ا یعماد خوب م گرید حاال

 یاز زبان مردم ده که کالم. است و بس یمعما هم فقط به دست پشت کوه نیحل ا دیکل. مرده است ایگو

و بعد سر فرصت به سراغ مردم ساکن پشت آن کوه  فتدیب ابیداد آب ها از آس یاجازه م دیآمد، با ینم رونیب

 .شر خاموش شود نیبزنند و آتش ا یشود بلکم آنها حرف ایرا از آنها جو هیمرموز برود و قض

 کنه؟ تیجرأت کرده مادرمو اذ یک _

نبود که  دیبع نیغالم خشمگ نیاز ا. او قد علم کرد يحسن رساند و جلو یبا چند قدم بلند خود را به مشت عماد

درست بود چرا که  اش ینیب شیپ. ده بلند کند دیسف شیر رمردیپ يبخواهد حرمت ها را بشکند و دست رو

 :برد و گفت ورشیغالم با خشونت به سمتشان 

 .بزرگ ده بزنم نیخوام دو کلوم حرف حساب با ا یم. بکش کنار آقا معلم _

 :بلکه سدرضا هم پشت عماد در آمد و گفت دیحسن کنار نکش یمشت ينه تنها عماد از جلو اما

 .برو نجایو از ا ریبشه دست مادرتو بگبه پا  يشر نکهیقبل ا. احترام خودتو نگهدار غالم _

 :گفت نیخشمگ ییبدون توجه به هشدار سدرضا با صدا غالم

به  رزنویپ نیا يشه چشما یروتون م نمیخوام بب یاشک مادرمو در آورده؟ م یچه خبره؟ ک نجایبگه ا یکی _

ده، حاال شما  یسالمتونو مکه جواب  شهیاز خانم د؟یشه سرتونو جلوش بلند کن یاصالً روتون م د؟یاشک بنشون
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 یاز جونش م یچ گهید ن،یکرد خاك ریبرادرمو، پسر رعناشو که ز د؟یکن یدلشو خون تر م ،ییدل سرا يجا

 ن؟یخوا یاز جونمون م یچ ن؟یخوا

 نیا. ستادیغالم ا يگذشت و روبرو انشانیعماد و سدرضا گذاشت و از م يحسن با آرامش دست بر شانه  یمشت

 یکی. ستین یکیاما آب و گل آدم ها که ! هم او و هم سدرضا را. بال و پر خود گرفته بود ریز یگمرد را از بچ

که مادر  يخواست شر یحاال هم م. نستدا یهر دو را همچون پسران خود م! هم غالم یکی درضا،یشده بود س

 :او گذاشت و گفت يانه غالم را آرام کند دستش را بر ش نکهیا يبرا. غالم به پا کرده بود را خاموش کند

کن، سر  یاما خودت کالهتو قاض. پوش شدن غالم اهیهمه براش س. دونن که قدرت جوون بود یهمه م _

 يچقدر ازش خواستم به اون مردم کار. پسرتو تندتر نکن شیمادرت گفتم آت نیقدرت، چقدر به ا ي هیقض

معرکه  اریب شیآت وو گوش شما خوند و خوند اونقدر ت چ،یبه گوشش رفت؟ به گوشش نرفت که ه. نداشته باشه

 .به پا شد يفتنه ا هیشد تا آخر سر، 

 :و گفت ستادیچماق زنان پشت پسرش ا یشاباج

جواب منو  دیتو با. رمیگ یکفتار؟ خدا ازت نگذره، سر پل صراط جلو راهتو م ریتو پ ایمن فتنه به پا کردم  _

خوام  یاز خدا م. بشه کیکس جرأت نکنه بهت نزد چیکه ه يریبگ یمرض هیخوام  یاز خدا م. يقدرتمو بد

اگه تا مردنم  ستیخدا ن يسر باال ياون خدا. زهیکه تموم گوشت تنت بر یتو اون مرض دست و پا بزن نقدریا

 .عذابتو نشونم نده

 .ساکت شد و زبان به دهن گرفت یخروش سدرضا شاباج با

چکار  یکن یم یناهو مجازات کنه؟ استغفراهللا به خدا امر و نهگ یب هی يخوا یزن؟ از خدا م یگ یچرا کفر م _

 .یوقت جبران اشتباهاتتو نداشته باش یبرسه که حت يترسم روز یم ،یترسم شاباج یکنه؟ برات م

 :گفت یسکوت سدرضا باال آورد و رو به شاباج يحسن دستش را به نشانه  یمشت

فتنه رو  شیآت نیا فتهیاگه تن و بدنم بپوسه و بو بشه؟  یتو دلت صاف م رمیاگه من مرض العالج بگ _

االن دستامو به آسمون  نیخوابه، هم یخدا اگه بدونم با مردن منِ پر خطا شر م يبه خداوند ؟یکن یخاموش م

 .رنیخوام جونمو بستونه تا مردم ده آروم بگ یو از خدا م رمیگ یم

 :سخت و سنگ گفت یاما با دل رزنیپ

 . کفتار ریخورم پ یاما من گولتو نم. يمردمو خام خودت کرد ییمظلوم نما نیبا همساال  نیا يهمه  _
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خواست مادرش را از  یحاال فقط م. نبود يقبلش خبر ي قهیچند دق تیاز عصبان گریسکوت کرده و د غالم

شان باز به صدا در خواهد آمد و حرف  يداد و هوار مادر، به زود نیشک نداشت که طبل ا. دور کند تیجم انیم

 :دست گرفت و گفت درندانست و دست لرزان مادر را  زیپس تعلل را جا. نقل محفل مردم خواهد شد

 .میدار ییباالخره ما هم خدا. میبر ایمادر، ب میبر ایب _

 :غالم را گرفت و گفت گریدرنگ دست د یحسن ب یمشت

التفات  رزنیپ نیا يبه حرفا. بزرگت کردم من. سواست نایآب و گلت از ا ،يغالم تو از مادر و برادرت نرم تر _

من . گه یداره بهت م تیمعلم زندگ نویا. رفته نهیک نیا يپا تیزندگ ینیب یم یکن یروز چشم باز م هی. نکن

جوون دسته  يندونم کار هیسال برا بچه اش زحمت بکشه بعد سر  یآدم س ستیکم ن. فهمم یحال شمارو م

 ه؟یک یاصل رکاریوسط تقص نیا نیبب. جوع کن باباجاناما به دلت ر. خاك کنه ریگلشو ز

 :بغض گرفته گفت ییآورد و با صدا رونیب یدستش را از دست مشت یبا کالفگ غالم

بود قدرت  ادتیبود؟ اون موقع هم  ادتی زایچ نیبرادرمو بکشن هم ا يداد یشهادت م یاونوقت که داشت _

 .یره؟ خدا ازت نگذره مشتزن جوون دا هیقد داره؟  میقد و ن يسه تا بچه 

 يشهادت به خطا دیبا ای. شد یستانده م یگناه یداد جان ب یاگر شهادت نم. افتاد ریحسن به ز یمشت سر

 يمادر و پسرانش کفر نیاز جهالت ا. شد یگناه کشته م یب ياز جوانان آباد گرید یکی نکهیا ایداد  یقدرت م

قدرت بر گوش نهاده بودند و  يخطا یزرگبه ب يپنبه ا ییند اما گودانستند خطا کرده و خطا رفته ا یخود م. بود

 چیکه با ه یآهن. گفت یدل م نیمردمان سخت و آهن نیبه ا دیچه با. حق را بشنوند يخواستند صدا ینم

قرآن خدا بگذارد و شهادت بر  يآسان نبود که دست رو شیبرا. گرفتند یشدند و شکل نم یگداخته نم ییگرما

که باعث شده  يکار. از همان جوانان را نجات دهد گرید یکیتا جان  دهدب ياز جوانان آباد یکیدن گناهکار بو

 نیبا ناله و نفر. ردیشان قرار گ نیغالم منفور و مورد لعن و نفر يشده  دهیاز هم پاش يبود در نظر خانواده 

 ارکن مکتین يدرضا و عماد رودستان نگران س انیحسن نشست و در م یبر جان مشت یرمق یغالم و مادرش ب

 .مادرو پسر چشم دوخت نیقهوه خانه نشست و به دور شدن ا

مردم  نیرم باشم تا ناخواسته پا رو تعصبات ا یکه م یتا مراقب راه نیبه من بگ ؟یچه خبره مشت نجایا _

 شمیاز صد فرسخداره،  یعاقبت نیهمچ یشدنم به او راه خاک کیدونستم نزد یخدا، اگر م يبه خداوند. نذارم

 .کردم یتو و سدرضا رو آشفته نم الیخ يطور نیگذشتم و ا ینم

 :عماد گذاشت و گفت يحسن دست پدرانه اش را بر شانه  یمشت
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به پا کرده که  یشیآت هی رزنیپ نیچهارده ساله که ا. دارن يشتر ي نهیمردم ک نیا. باباجان ستیتو ن ریتقص _

 .دیازم کش یامتحان سخت نیتقصرکار منم که خدا همچ. منم باباجان یاصلکار  ریتقص. دامن همه رو سوزونده

عماد هم با . ندیرا بب شیاشک ها یخواست کس یافتاد، هنوز آنقدر غرور داشت که نم ریحسن به ز یمشت سر

حسن را درون  یمشت يدهایسدرضا داشت با حوصله و دقت خر. شد رهیآن سوتر خ یکالفه به کم ینفس

 . گذاشت یچانچواش م

همه رو به  میمن با ندونم کار. حسن یمشت ینیب یپشت کوه نم یرنگمو سمت راه خاک گهیبه روح آقاجونم د _

رمق و خسته برخاست و  یحسن ب یمشت. نزنم که باز شر به پا بشه یدم حرف یبهت قول م. دردسر انداختم

 :گفت

 . بده آقا معلم رتیخدا خ _

. شد رهیحسن خ یبه رفتن مشت. و آن کوه و مردم پشت آن کوه فکر نکن یکهرگز به آن راه خا یعنی نیا و

 درضایحسن که دور شد س یمشت. و برود ردیرفت تا چانچواش را به دوش بگ یلفلف کنان به سمت سدرضا م

 :کنارش نشست و گفت

قلبش  ياز رگا گفت دوتا یدکتر م. برده بودمش درمونگاه شهر شیدو روز پ. کنن تشیاذ نقدریا ستیحقش ن _

 به پا کردن؟ يمادر و پسر چه شر نیامروز ا نیاون وقت بب. براش سمه یگفت نگران یم. عمل بشه دیگرفته با

 :را شکست و گفت نشیسکوت سنگ عماد

 به دل دارن چرا سدرضا؟ نهیحسن ک یاز همه از تو و مشت شتریغالم و مادرش ب _

 :نگاهش را به آسمان دوخت و گفت پشت سرش داد و واریاش را به د هیتک سدرضا

 یکیکرد  یکارو نم نیاگه ا یعنی. حسن مجبور شد شهادت بده قدرت قتل کرده یقدر بدون که مشت نیهم _

 يگناه بره باال یب هیتونست خاموش بمونه تا سر  یمرد خداست، نم یمشت. کردن یرو جاش قصاص م گهید

گه خدا امتحان  یم شهیهمحسن  یمشت. نشسته یغالم و شاباج اش به دل نهیاما از اون زمان تا حاال ک. دار

گفت من  یم. حسن بزرگ شدن یدست مشت ریخدا، هر دوتا ز يهم قدرت هم اون بنده . ازم گرفته یسخت

پر و بال غالمو گرفت تا داغشونو کم  ریاز اون روز ز یمشت. همون روز که شهادت دادم قدرت قتل کرده مردم

اون با افکار غلط خودش پسرشو به . رو نرم نکرد یجحسن دل شابا یمشت يکدوم از محبتا چیاما ه. تر کنه

 حسن؟ یبهتر از مشت یگرده و ک یدنبال مقصر م نیواسه هم رهیخواد اشتباهشو گردن بگ یکشتن داده اما نم

 رو کشته سدرضا؟  یقدرت ک _
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 :برخاست و گفت انیگو یعل ای سدرضا

 .تا بارون نگرفته يبهتره زودتر بر! دون یتو آسمون م يچه طور نیآقا معلم ابرا رو بب _

درضا رغبت کامالداد اجازه  حیو ترج دینپرس یسوال گرید زیاو ن. بحث ندارد يادامه  يبرا یمشهود بود که س

 . شعله ور نشود نیاز ا شیخاکستر گذشته ب ریبدهد آتش ز

 

 حضور سبز: هشتم  فصل

ها را  یپشت کوه یروزها بر سر عهد خود مانده و پ نیگذشت و عماد تمام ا یده م یاهال يریاز درگ يا هفته

اش اما اتفاقات  یبر خالف رخوت و سکون روستا در زندگ! آسته رفته و آسته آمده بود یبه قول. نگرفته بود

با  دشیجد یاز همه شروع زندگ ترو مهم  يشان بازگشت مجددش به بنگاه باربر یکی. رخ داده بود یمهم

و سه  ستیگرد بود تا بگردد و بگردد و حاال درست در ب ياش همچون کره ا یتمام زندگ ییگو! بود میمر

و  جانیبر خالف او که پر از ه. باشد که مدت ها حسرت داشتنش را بر دل نشانده بود یدر کنار کس یسالگ

. نبود و رنگ ترس داشت نگاهش ینگران ایواصال گ. بر گرفته بود رد یاز نگران يرا هاله ا میشوق بود نگاه مر

هم نشسته و  يدرست رو به رو. گرید زیبخواند نه چ یخواست خود را گول بزند و رنگ نگاهش را نگران یم

نشسته و  شیواسطه رو به رو یاش حاال ب یو دختر چادر به سر جوان یعشق نوجوان. کرده بودند اریسکوت اخت

 .بر گرفت و او را به نام خواند شیاالخره نگاه از دخترك روبروب. او بود يحرف ها دنیشنمنتظر 

 !خانم یبه چشمام نگاه کن دیحرفام با دنیشن يبرا _

 :لبخند مهمان لبانش شد و گفت دیکه به سمتش چرخ میمر نگاه

 یاحتمال ياتاق منتظر نگه دارم تازه غرغرها نیا رونیب لجارویا هیحس و حال االنت اونقدر برام مهم بود که  _

 !داره یعمادت چه شهامت نیبب. عاقد بدعنق رو هم به جون بخرم

 .کم جان بر لبش نقش بست و به چشمان پر از شوق او زل زد ياز حد عماد لبخند شیب يخونسرد از

 رو به راهه؟ زیچه خبر؟ همه چ ؟یخوب _

حرف ! کرده بود تا حال او را بپرسد رونیخانواده و دوست و آشنا را از اتاق ب وانهیمرد د نیا. اش گرفته بود خنده

 :کوتاه گفت ينگاه دخترك چادر به سرش را خواند و با خنده ا

تا  رون،یب زیهاتو بر یجا نگران نیحاال هم نیهم. کردم فقط و فقط واسه خاطر تو بوده رونیاگه همه رو ب _

 .اتاق بذاره نیپا تو ا یمحاله بذارم کس یستینگران ن گهیکه نگاهت بهم نگه د یوقت
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 :نگاهش کرد و گفت یبا درماندگ میمر

 .شن یاز دستمون دلخور م. ستین یعماد تورو خدا ول کن، االن وقت شوخ _

 :بود گفت شیکه در نگاه و صدا یتیقاطع با

و رفتارمو برات  يبد حیخوام کاراتو برام توض یفقط من هستم که ازت م نیا. نداره يکس حق دلخور چیه _

 يپس دلخور. نداره مونویزندگ میحق عبور و وارد شدن به حر گهیکس د چیفقط من و تو، ه. دم یم حیتوض

 . بگو تیدرو بذار کنار و با آرامش برام از نگران نیپشت ا يآدما

 :قاطع و محکم عماد زل زد و گفت يباز نگران شد و به چهره  میمر نگاه

 .ستمیمن نگران ن _

 .رفته بود عماد به وضوح در هم ياخم ها حاال

 م؟یبا هم گذاشت يرفت اون روز دم غروب چه قول و قرار ادتی! و دروغ؟ یاول زندگ _

 :کرد گفت یم يچادرش باز يانداخت و همان طور که با گوشه  ریخجالت زده سر به ز میمر

 .یاگه بگم چه ام شده از دستم دلخور بش دمیترس. ستیببخش دست خودم ن _

 :کرد و گفت ینیاز موضعش عقب نش یکم میمستأصل مر يچهره  دنید با

 .من دروغ نگو يواسه دلخور گهیوقت د چینه حاال و نه ه. که دروغ بشنوم نهیدلخور بشم بهتر از ا _

 :با محبت نگاهش کرد و گفت دیرا که شن میگفتن مر چشم

 نگرانت کرده ؟ یبال، حاال برام بگو چ یچشم خانمم ب _

 .ترسم یم _

 کیترسم  یم نیاز ا. دیاو زبان در دهانش نچرخ يکننده  ریجواب کوتاه و غافلگ دنیشن چند لحظه از يبرا

که او نشسته بود  ییسفره جا گریزانو به سمت د يقرار و مستأصل رو یب. فکر ناجور در ذهنش جان گرفت ایدن

 :کنارش نشست و گفت قایرفت و دق

 از بودن من؟ ایاز من؟  ؟یترس یم یاز چ_

جوالن  يبه افکار متفاوت عماد اجازه  نکهیا يبرا. کرده بود ینیب شیشده بود که پ یهمان قایدق گفته بود؟ چه

 :و گفت دیحرفش پر انیندهد م

 .زنه، نگرانم، آروم و قرار ندارم یاما ته دلم شور م ؟یدونم از چ ینه نه، از تو نه، نم _
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که به فراخور  یو دلواپس ینگران ینوع. شتدا یاحساس نیچن زیخود ن. آرام گرفته بود یعماد هم کم حاال

. را پنهان کند ینگران نیتوانست ا یاو، نم مِیاما مر. آرامش پنهان کرده بود يآن را در پس چهره  تشیموقع

 :تر شد و گفت قیلبخندش عم

 . ارهیو ترس هم م یاستقالل با خودش نگران نیا م،یمر میش یمستقل م میدار _

 :کرد و گفت هیبه چشمان نگران او هد ياو ثابت ماند لبخندکه بر  میمتعجب مر نگاه

که منم  يریپذ یکم کم م ،يعادت ندار تیمرد تازه وارد تو زندگ هیتو به حضور . شه یدرست م زیهمه چ _

چه . یرو هر لحظه و هر کجا در کنار خودت داشته باش گهینفر د هیکه  يریپذ یم. هستم تیاز تو و زندگ یجزئ

 .ادشویخودشو چه 

 :آشکار گفت يبا دلهره ا میمر

 ...اگه م؟یاگه خوشبخت نش. ترسم و دلهره دارم یحاال م... اما حاال. کردم راحت باشه یمن فکر م _

 :اش نشست و گفت ینیب يعماد رو ياشاره  انگشت

 ریتو درگذهن قشنگ ؟چرایکن یفکر م فتهیکه ممکنه اصالً اتفاق ن يزیچرا به چ. اصالً بهش فکر نکن س،یه _

مگه تو  م؟یبش ختیخوش دیدرصدم نباشه؟ اصالً چرا نبا هیممکنه  یکه امکان وقوعش حت یکن یم يزیچ

 ؟يدوستم ندار

 :خجول و شتابزده گفت يبا لبخند میمر

 .چرا دارم _

 :بر قلبش نشست و گفت یمهار نشدن یو خواستن با قدرت عشق

از  شتریو منم که ب یکن یبار جلوم اعتراف م نیه واسه اولک يدوستم دار نقدریکه ا یدختر خوب، وقت نیآفر _

 ؟يترس به دلت راه بد دیخوامت و دوستت دارم چرا با ینفس خودم م

عماد بود که با آن حال زار بر سر  ونیاش را مد یآرامش نسب. دیشیاند یم شیدر سکوت به او و گفته ها میمر

 ینم زیداده بود که خود ن یرا به عشق شیو دلهره جا آن اضطراب گریحاال د. عقد ننشسته بودند يسفره 

. دید یاش را م یکه مرد زندگ ودبار ب نینخست ییاز کجا بر دلش نشست و آرامش کرد؟ گو کبارهیدانست به 

 .دید یم يگریبار بود که عماد را جور د نینخست ایاصالً گو

 ؟يآروم شد _

 :نگاهش کرد و گفت یقدرشناس با
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 ؟يتو آروم شد _

 :مطمئن و آرام گفت يعماد با لبخند و

 .زمیآره عز _

 :و گفت دیکش ینفس راحت میمر و

 .منم آرومم _

 :خاست گفت یکه از کنار او بر م یدر حال عماد

 تو؟ انیپس بگم ب _

با حفظ همان لبخند در را  گشود که با چند  زیعماد ن. سر مرتب کرد و و بالبخند به او زل زد يرا رو چادرش

 اوردیرا در ب هیبه او زل زده بود تا ته قض یرکیشان عرفان بود که با ز نینخست. متعجب رو به رو شد جفت چشم

کرد و نگاه  یم یینگاهش خودنما ينه یتعصب هم در پس زم یبود که اندک يمتعلق به مهد يو نگاه بعد

دعوت کرده بود و طبق گفته  چسبانده و خود را یخود را به حاج رسول ییبود که با پررو لیمتعلق به سه يبعد

که سرش را  ینگاهشان کرد و در حال رتیعماد با بهت و ح. محل و مهمان ناخوانده بود یخروس ب يمهد ي

 :داد گفت یسوال تکان م يبه نشانه 

 چه خبر؟ _

 :ابرو باال انداخت و گفت شیبرا عرفان

گه  یره م یراست م رهیچپ م یکه ه میداداش من، من موندم ور دل داداش قلدر مر ستین يکه خبر نجایا _

 ؟يکرد یم یتو بگو اون ور چه غلط. کنه یم یعماد داره اون تو چه غلط

 قهیاما تشر عباس آقا و صد. عرفان را بلندتر کرد يخنده  يشد و صدا یکیو خروش عماد  يمهد اعتراض

 میحرف در کنار مر یعماد هم ب. وارد اتاق شوند کیبه  کیخود را جمع و جور کنند و  یخانم باعث شد همگ

از فکر . دیلرز یم یکم شقرآن درون دست. شده بود زل زد يدیبه قرآن سف نیجا گرفت و به دستانش که مز

برد و با دست  ادیرا از  زیهمه چ يلحظه ا يقرار شد و برا یباز به سراغش آمده ب یآن اضطراب و نگران نکهیا

بود که  یلمس وجود کس يلحظه  نینخست نیود را در بر گرفت و اکه در حصار قرآن ب میدست مر تگرشیحما

مطمئن بر لب  يکه به او دوخته شد لبخند مینگاه متعجب مر. از وجودش شود یجزئ گرید یقیقرار بود تا دقا

 :نشاند و لب زد

 .نجامیمن ا _
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بکر دست  يهد با لرزکرده اش فرمان بد خیبه دستان  میبود تا احساس مر یدلگرم کننده کاف يجمله  نیهم

 انیبود بر از م یشروع. گفت یکه عماد از آن سخن م يبود بر رابطه ا یشروع نیعماد را لمس کند و ا

 .شان نیب يبرداشتن فاصله 

عشق او  ياز خلسه  میآن حال خوششان، عاقد خواند و خواند و خواند و باالخره با فشار دستان عماد مر در

. بله گفت دشانیجد یدستان عماد بود به او و زندگ تیکه در حما یبا دستان یزندگ يآمد و از همان ابتدا رونیب

 میمر یمرد زندگ گریکه د دیرس اورب نیکه بلند شد عماد هم به ا نیو دست زدن حاضر دنیکل کش يصدا

 کاتیتبر لیو س یخوشحال انیعشقش را بر انگشت او نشاند و در م يبودن حلقه  نیبر ا دییتأ ياست و برا

خانم که به سمت شان آمد هر  قهیصد. شد ادآوریاو  ياو فقط به همسرش لبخند زد و حضورش را برا انیاطراف

را باز  یکوچک يبوسه زد جعبه  شانیوا داشت و خوب که بر سر و رو ستندو برخاستند، اما او هر دو را به نش

که  یرا در دست گرفت و در حال میآورد و دست مر رونیرا از درونش ب یمتیو البته ق بایز اریبس يکرد و انگشتر

 :نشاند گفت یاش م يانگشتر را بر انگشت انگشتر

 یعرفان که عروس. گذاشته بود ادگاریگردنبند برام به  هیانگشتر و  هیجفت گوشواره،  کی امرزمیمادر خداب _

 یتو انگشت تو م نمیحاال ا. یدخترم گهیکرد گوشواره ها رو به گوش عروس بزرگم انداختم و گفتم از حاال د

که هر زمان فرشته ام  یامانت یکیاون  مونه یم. یزنم مادر، تو هم از حاال دختر من یکنم و همون حرفو بهت م

 . شوهر کرد بندازم گردنش

 :با ذوق و شوق به انگشترش نگاه کرد و گفت میمر

 .دستت درد نکنه مامان _

 :مادرانه گفت يبا لبخند رزنیپ

 .و نداره مادرقابلت _

 .بدونم مامان تویادگاریدم قدر  یقول م _

 یمادرانه اش اول زندگ تیخانم با درا قهیصد. خانم که به پسرش افتاد تشکر را در نگاهش خواند قهیصد نگاه

 يببرد و عماد آنقدر نیخانواده از ب ياعضا نیبود تا حس حسادت را در ب رفتهیرا به عنوان دختر خانواده پذ میمر

خم شد و  طیبدون در نظر گرفتن شرا. است دانشهمه از سر مهر به فرزن نهایشناخت که بداند ا یادرش را مم

که  یدستان. و دستان پر مهر مادر را با تمام وجود بر سر خود احساس کرد دیاش را بوس دهیدست مادر رنج کش

 .سرش کوتاه نشده بوداز  ينشسته بود لحظه ا یزندگ يسفره  يحاال که پا نیتا هم یاز کودک
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بر لب نشاند و از همان سر مجلس از  ياجبار يخفه کننده لبخند یفرشته با بغض کاتیتبر میعظ لیخ انیم در

اما هر . شد یبه حضور او در کنار برادرش حساس م دیدوستش بود، اصال خواهرش بود، نبا میمر. زد رونیاتاق ب

 یکیرا دو تا  وانیا يپله ها ستیاز چ ستدان یکه نم یبا بغض! شد یشد که نم یداد نم یم يچه خود را دلدار

خواست و قاب عکس پدر را، تا او باز از  یخودشان را م يلحظه فقط خانه  نیدر ا. کرد تا به خانه خودشان برود

 یبود و حاال امشب در زمان دهیدر دستان خود د شهیدست عماد را هم. لبخند بزند شیسرد برا ي شهیپس آن ش

چشمانش  يباعث شد چشمه  یو درماندگ صالیاست نیا. قسمت شده بود گرید یکی تاندستان با دس نیوتاه اک

 یاما وقت. که ترس داشت به سراغش برود یچشمان. دییپا یجفت چشم نگران او را م کیبار هم  نیا. بجوشد

و  ساندبلند خود را به او ر ییساعت از شب عزم گشودن در کوچه را دارد با قدم ها نیمطمئن شد فرشته در ا

 :گفت

 فرشته خانم؟ يبر يخوا یم ییجا _

 میج نیبود و او را س ستادهیا شیروبرو قایموجود زبان دراز دق نیکالفه بود و حاال ا میدست خود، عماد و مر از

 .او را متوقف کرد لیسه يتوجه به سوال او به سمت در رفت اما صدا یب. کرد یم

کسو  چیو ه ننیب یکه فقط راست دماغشونو م یلوس و از خودراض ياز دخترا ادی، بدم مازت دمیسوال پرس _

 .رنیگ ینم لیتحو

 :به خون نشسته به او زل زد و گفت یو با چشمان دیبه سمتش چرخ براق

 ؟یکن یبِرو بِرو منو نگاه م يواستاد یواسه چ ادیبدت م یلوس و از خودراض ياگه از دخترا _

او نگاه کرد متوجه شد  يخنده  يآماده  يبه چهره  یبود اما وقت لیاز جانب سه يدواکنش تن منتظر

 :گفت يخونسرد نیهم در ع لیمحاسباتش اشتباه از آب در آمده است و سه

 !اعتراف کنم چشمات خطرناك تر از زبونته دیبا _

شت کرد و به سمت در رفت اما که حاال تمام صورتش را پوشانده بود به او پ یرا گم کرد و با اخم شیو پا دست

 :آمد یهنوز م لیسه يصدا

 .يبرو من سر کوچه هستم تا برگرد. خونه اتون ير یم ياحتماالً دار _

همان . بارش کند يزینتوانست به سمتش برگردد و چ یبود که حت نیخشمگ یپسرحاج نیاز دست ا يبقدر

 :دیلب غر ریگذاشت ز یطور که با چادر گلدارش قدم در کوچه م

 !کنه یم يآقا باال سر يکه ادعا یمحل خودمونه، همه آشنان اال اون نجایا. یمن باش يالزم نکرده بپا _
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اصالً هر زمان که در . دختر زبان دراز خوب بلد بود از خودش دفاع کند نیا. دیخند یابا م یب لیسه گرید حاال

 .شد همچون خود او یم یکیبرد و  یم ادیگرفت سن و سالش را از  یمقابل او قرار م

 .سروقتت انیداداشام ب ادیبدت نم نکهیمثل ا. يچه خبرته آقا؟ همه رو خبردار کرد _

پر خنده قدم در  ياو نتوانست خوددار باشد و با همان چهره  ياز استدالل کودکانه . مرده بود از خنده گرید

 :کوچه گذاشت و گفت

 رمیکه امشب دستگ ییرو هم تا جا یکیگلستان منه، اون  گرمابه و قیرف یگ یکه م ییاز اون داداشا یکی _

 !اومده تو خط من کهیدر واقع زودتر از داداش کوچ. هیباصفا و اهل دل يشد بچه 

تنها . بار در مقابل او کم آورده بود نیدوم يبرا يزبان شش متر نیا. به او بدهد یچه جواب دیدانست با ینم

او التفات کند به خانه  يبه خنده ها نکهیسر مرتب کند و بدون ا يرو بود که چادرش را با حرص نیواکنشش ا

با او  گریکه شک داشت د يو دختر کنددانست چطور مهارش  یکه نم يمانده بود و خنده ا لیحاال سه. برود

 :کوچه کرد و با همان خنده سرش را به سمت آسمان گرفت و گفت يبه دو سو ینگاه. همکالم شود

 !تو دامن ما؟ یبود گذاشت یزله چزل نیا ایخدا _

او که . بازگردد قشیخانه شان دوخت تا خواهر زبان دراز رف یو چشم به در چوب ستادیهمان جا کنار در به پا ا و

بن  يکوچه ا يانتها یشد که چشم دوخته بود به در چوب یم یساعت مین قاًیبود حاال دق زاریاز انتظار و سکون ب

 یسرخوش گرید. از فرشته نشد ياما خبر دیرس عتسا کیساعت کم کم به  مین. ندیبب بست تا او را در قاب در

 :به سمت خانه شان برداشت و گفت یچند قدم یبا کالفگ. داده بود یرا به نگران شیجا

. مونم تا برگرده یمنتظر م نجایها، حاال خوبه گفتم ا هیساعته اون توئه، عجب دختر سرتق هیچه؟ االن  یعنی _

 !اباب يا

 :به سمت در برداشت اما از کارش منصرف شد و با خود زمزمه کرد گریقدم د چند

اصالً اگه عماد بفهمه که  نه؟یشما رو با هم بب یکیاگه  ل؟یسه یکن یم یچه غلط يمعلومه دار چیه _

 .یکالً آزاد عالَم يعقل ندار! کنه یو کبود م اهیروزگارتو س

اش را کنار  یآبرو و خوشنام. فرشته بود کیتو چ کیچ یتاد که از آغاز مهماناف يدختر ادیرفته را برگشت و  راه

آنکه بداند سحر، همسر عرفان در مقابلش  یگذاشت را به خود خواند و ب وانیکه قدم در ا یزن نیگذاشت و اول

 :و گفت ستادیا

 آقا؟ يدار يبله؟ کار _
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 :نگاهش کرد و گفتمشکوك  يدر گفتن حرفش تعلل کرد که سحر با چهره ا آنقدر

 .برم دیبگو، با يدار يآقا اگه کار _

 :که بود گفت یپا و اون پا کرد و باالخره با هر جان کندن نیا

 .باهاش کار دارم رون؟یب ادیب نیشه به دوست فرشته خانم بگ یم _

 :زده گفت رونیاز حدقه ب یبا چشمان سحر

 د؟یکار دار میبا مر _

 :حر ناگهان به خنده افتاد و گفتس زیبرداشت غلط و فاجعه آم از

عماد  يخوا یم. خانم کار داشته باشم میبا مر دمیمن به روح پدر جدم خند ؟يذار یخانم چرا حرف تو دهنم م_

 .ام؟ بابا من هزار تا آرزو دارم نهیدسته گل بذاره رو س نیسرمو ببره ع

و لبخند بر  نهیهمان طور دست به س! ؟زن مجنون چه کند نیمانده بود با ا لیو سه دیخند یسحر هم م حاال

 !شود يشاد ي هیتخل یلب به سحر چشم دوخت تا او خوب و درست و حساب

 یکیاون  د؟یدوست فرشته خانمو صدا کن یکیاون  دیبر دیتون یخنده تون تموم شد الحمدهللا؟ حاال م _

 .داره ها يشتر نهیخانم؟ ک نینندازعماد اعصاب ندار در  نیما رو با ا. دوستشو یکیکنم اون  یم دیدوستش، تأک

 :رفت گفت یهمان طور که به سمت در م سحر

حاال باهات کار  اد،یبذار محدثه رو صدا کنم ب. دهیکه از سر شب قاپ شوهرمو دزد یباش لیآقا سه دیتو با _

 .دارم

دستش  زیهمه چ یحساب سر انگشت کیبا . شدیندیب دشیجد بتیتا به مص افتیکه رفت او هم فرصت  سحر

 یبه گوش حاج خانم و حاج رسول يندیداخل خانه اخبار ناخوشا يها یاز جمع خاله خان باج يآمد که به زود

 .بر بخت بدش لعنت فرستاد و منتظر آمدن محدثه ماند. دیخواهد رس

 آقا؟ نیداشت يبا من کار _

. را آرامش فرا گرفته بود چادر بر سر نگاه کرد که چهره اش يبر گرفت و به دختر شیاز نوك کفش ها چشم

کرد  یآرامش م شتریسرکش فرشته ب يو چهره  یچشمان وحش ایگو. کرد یرا آرام نم لیسه ایکه گو یآرامش

خونسرد و مطمئن  یلیاو خ درا گم کرده بو شیبر خالف محدثه که دست و پا. دختر نیتا نگاه مطلقا ساکن ا

 :گفت

 دنبال فرشته خانم؟ يشه بر یم _
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 :رنگ نعجب به خود گرفت و گفت کبارهیان دخترك به نگر چشمان

 مگه فرشته کجاست؟ _

 :چرخاند و گفت یفرار از چشمان جستجوگر محدثه سرش را به جانب در خروج يبرا

 .ومدهیساعته رفته خونه اشون اما هنوز ن هیاالن  _

او نسبت به  لیدل یتوجه ب تا از دیخواهد کش رونیدخترك کنجکاو ته چشمانش را ب نیشک نداشت ا گرید حاال

 لیپس باز همان سه. فرشته نبود تا زبانش در مقابل او کوتاه باشد گریدخترك که د نیاما ا. اوردیفرشته سر در ب

 :زبان دراز شد و گفت

 .باشه ومدهیسرش ن ییبال مال نیبرو بب. خانم يبابا، هنوز که منتظر يا _

داد  حیدوستش رساند اما او ترج يدوان دوان خود را به خانه  دیوشرا تا به تا پ شیهشدار او محدثه کفش ها با

عباس آقا منتظر بماند و نظاره گر ماجرا باشد تا مبادا کالغ ها به گوش عماد برسانند او  يخانه  يهمان جا جلو

 !مراقب خواهر دردانه اش است يادیز

محدثه . ن فاصله به او اشاره کرد برگرددو از آ دیچرخ لیبه سمت سه یخانه که گشوده شد سر محدثه اندک در

موش و گربه  نیا لیکنجکاو بود بداند دل گریحاال د. باز از سر کوچه تکان نخورد لیرفت و در بسته شد، اما سه

 یدست یبا کالفگ. از آن دو نشد ياثر ومنوال گذشت  نیهم به هم گریساعت د مین. ستیفرشته چ ریاخ يباز

 :فتو گ دیکش اهشیس يبر موها

امان از دست دخترها که هزار جور ادا و ! رهیاز قاصد بگ یبره سراغ یکی دیحاال با ار،ی یپ میقاصد فرستاد _

 !اصول دارن

 یبلند و البته کم ییبا قدم ها زییاستخوان سوز آخر پا يتوجه به سرما یفرستاد و ب رونیکالفه اش را ب نفس

ساند و با خشم و قدرت کلون در و زنگ خانه را با هم به صدا خانه شان ر یخود را به در چوب یو شاک یعصبان

 ياز آن سو ییعجول قدم ها يصدا قهیدق کیسر . کرده بود یآن دو قشون کش يبرا ییبه تنها ایگو. در آورد

فرشته قفل  يدر نگاه سرخ و غمزده  لیسه نیدر گشوده شد و نگاه خشمگ هیاز ثان يشد و در کسر دهیدر شن

ناخواسته بر چشمانش نشست  يو مهر یو نگران ییدلجو کبارهیر سر پرورانده بود باد هوا شد و به هر چه د. شد

 :گفت يقرار یو با ب

 ؟يکرد هیگر _
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تاب تر  یب لیاما سه. مرد سمج راز چشمانش را نخواند نیافتاد تا ا ریفرشته در هم رفت و سرش به ز يها اخم

 :تر شد و گفت کیبه او نزد یدر گذاشت و قدم ياز قبل دست بر آستانه 

 .کرده؟ حرف بزن تتیاذ یک _

 :سرو ته او فرشته طاقت از کف داد و به خروش آمد و گفت یب ینگران نیا با

 .شه یبرام بد م ندتیب یم یکیکارت، االن  یآقا برو پ. یداداشم که برام دل نگرون باش ای یبابام _

زبانش به دستش باشد با خشم او را وادار به سکوت کرد و  اریآنکه اخت یهم به خشم آمده بود و ب لیسه حاال

 :گفت

دخترجون؟  يفکر کرد یشه؟ در موردم چ یبرات بد م نهیمن و با تو بب یکیوجودم که اگه  یب نقدریا یعنی _

 ستیدرست ن یقمیسرم گفتم خواهر رف ریات رو گرفتم و از دور هواتو داشتم دور ورت داشت؟ خ یدوبار که پ

رو  زایچ نیکشه که ا یمغزم م نقدریا نن؟یشه من و با تو بب یبرات بد م یگ یم. یوقت شب تنها بمون نیا

 ياصالً تو. سراغت ادیاون دوست داغون تر از خودتو فرستادم ب نیسر وقتت واسه هم امیدرك کنم و خودم ن

خونه که  نیتو ا يدیچپ ياومد مهیساعت و ن کیبه اسم مغز هست واسه فکر کردن؟  يزیچ کتیاون سر کوچ

تو  ادینکرد هزار جور فکر ناجور م داتیسراغتو گرفت و پ یکیکه اگه  یکن یتو؟ فکر نم يعقل ندار ؟یچ

 !و چه مرگته هیدردت چ یگفت یم یکیبه  ینشست یم یکه درست و حساب يبچه نبود گه،ید يبچه ا! سرش؟

نفسش که خوب جا . دیگر یهمچون ابر بهار م فرشته نکهیخبر از ا یگفت، ب یگفت و م یهمان طور م لیسه

خودش،  يحاال جز صدا. سر بلند کرد! دختر سرتق گفته بود خنک شد نیکه به ا ییآمد و دلش از حرف ها

سابقه . تند رفته است قشیرف يبود در صحبت کردن با نازدانه  افتهیو در دیشن یم زیفرشته را ن نیف نیف يصدا

از او بر آمد و  ییدلجو یدر پ یبا شرمندگ! پر طمطراق خراب تر هم شد یرانسخن نیاش خراب که بود با ا

 :گفت

اصالً تو با اون زبون . دم یزنم عنان زبونمو از دست م یبا تو حرف م یدونم چرا وقت یخوام، نم یمعذرت م _

اما حاال مثالً اومده بودم کمکت کنم، . نکن هیگر. خودت حرف بزنم نیکه ع یکن یم يات کار يمتر شیش

 .سرت ختمیخودم شدم آوار و ر نمیب یم

 :قرارتر کرد و گفت یگفت دلش را ب ينداره ا رادیلب ا ریمظلوم فرشته که ز يصدا

اما  یباش میبرادرت سه يو تو شاد یخوشحال باش شهیاز هم شتریب دیاون طرف؟ تو امشب با ياینم يچرا _

 ؟یکن یم هیو گر نجایا يفهمم چرا اومد ینم
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 :عباس آقا دوخت و گفت یچراغان اطیکوچه و ح ينگاهش را به آن سو فرشته

 دمیبابا داشتن که ازش حرف بزنن، اما من، چشم که باز کردم د هیدوستام، همه  نیتو محله، تو مدرسه، ب _

کرد  یعرفان که عروس. بابا نشست رو سرم يدست برادرام جا. ستیزنن کنارم ن یکه همه ازش حرف م یاون

اون هم پدرمه، . پدر نشست رو سرم هیکنارم بود و دستش مثل  شهیاما عماد، اون هم. شد ینم میدم، حالبچه بو

 .قمیهم برادرم، هم رف

 :متفکر به او زل زد و گفت لیسه

 درسته؟ ،ياز دست داد کجایرو  نایا يکه همه  یکن یو تو حاال فکر م _

 :مهربان بر لبانش نشست و گفت ينکه بخواهد لبخندآ یب. شدن سر فرشته گواه پندارش بود نییو پا باال

و با خودت  ینشست ییتو تنها یبگم؟ رفت یبه تو چ دیآخه من با... امان از شما دخترها... دخترها... دخترها _

 يبرادر ینیبب ينکرد یحساب سر انگشت هیخودت  شیپ ؟يعمادو از دست داد شهیواسه هم گهید يفکر کرد

 داره؟ یبر نم رتاز س تویشبه اون همه حما هیباباتو برات پر کرده  يهمه سال جا نیکه ا

 :با بغض به او نگاه کرد و گفت فرشته

زد، کنارش نشسته  یباهاش حرف م د،یخند یباهاش م. دمیگرفته بود تو دستاش، خودم د مویمر ياون دستا _

 .بود

که  يده است که فرشته، همان زلزله ادانست چه کر یاصال نم. کرد یهمان طور لبخند بر لب نگاهش م لیسه

دختر را  نیا دیبا یفعل طیدانست که در شرا یرا م نیفقط هم. کند یبا او درد و دل م نیچن نیبرد ا یاز او نام م

 .یو برهان لیآنکه بداند به چه دل یب. آرام کند

باهاشون کنار  یکن یو سع يها رو برات بگم، اما به من قول بده با منطقت بشنو تیواقع يسر هیخوام  یم _

از اون زبون  گهیواهللا د ؟ياز دست ند تویشتنداریحرفام خو دنیکه از شن يقولو بد نیبه من ا یتون یم. يایب

 !تمام تن و بدنم پاره پاره شده زتیت

 :و گفت دیبغض خند انیدر م فرشته

 .دم یقول م _

 :ناباور نگاهش کرد و گفت لیسه

 !ياوردیبار تو رو حرفم نه ن هی و میدختر خوب، نمرد نیآفر _

 :و گفت افتیدوباره  یباز جان فرشته
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 !بشم مونیکه از گفته ام پش دیکن يکار هیحاال  _

 :خندان و دستپاچه سرش را خاراند و گفت لیسه

 .میما هم خوش باش قمیرف يبذار شب شاد. فرشته خانم گهیخراب نکن د مویخوش _

احساس نامفهوم و  نیدادن به ا انیپا يبرا لیمبهم بر دلش نشست و سه باز آن غم میعمادو مر يآور ادی با

 :زودگذر گفت

تو هم رخ  يبرا يروز هیاتفاق  نیا. ریپس لطفاً جبهه نگ. هیهر آدم یاز زندگ یخوام بگم بخش یکه م يزیچ _

 نیگذاشته و ا شیندگتازه قدم تو ز میمر. داشته باشه میبه مر يشتریکه عماد بخواد توجه ب هیعیطب نیا. ده یم

ناشناخته  يایدن هیگذره براشون حکم کشف  یم ییآشنا نیاصالً هر لحظه که از ا. جانهیتازه وارد براش پر از ه

حق عماده که بخواد غصه  نیا. هم قسمت بشه گهیزن د هیبرادرت با  یکه زندگ يریبپذ دیتو با. داره دویو جد

 . بشه کیشر گهیزن د هیهاشو با  يشاد یها و رنج ها و حت

 :و گفت دیحرفش پر انیم يبا دلخور فرشته

 .میکه هست قهیمن و مامان صد _

مانست که  یم يدختر ساده بود به باران بهار نیا. او ناخودآگاه لبخند مهمان لبانش شد ياستدالل کودکانه  از

رست مثل همان باران که باعث د. گرفت یکرد و باز همه جا آرام م یو رو م ریرا ز زیو همه چ دیبار یم یبه آن

نگاهش را . داشت صاف و ساده یدختر با آن زبان تند و گزنده اش دل نیاصالً ا. شد یم يو سرسبز ییشکوفا

 :او دوخت و گفت يگرفته  يگمان به چهره  یب

که مالک اون  یبگ یکیخواد به  یهست که دلت م ییحرفا هی یکنه فرشته خانم، گاه یاون فرق م _

 گهیجور د هیکه  یپر کن یکیخواد اونو با  یکه دلت م یکن یخالء تو وجودت احساس م هی یگاه .حرفاست

 حرفامو؟ یفهم یم ش،یخوا یم

او را بزرگ  دیبا. که با او سخن از عشق گفتن هنوز زود است افتیفرشته افتاد در جیگ يکه به چهره  نگاهش

 .ندنشا یعشق را بر جان و دلش م ینیریکرد و کم کم ش یم

که کامل  یزن، کس هیاما اون به وجود . یهست قیرف هیخودت  يطبق گفته  ایخواهر و  هیعماد،  يتو برا _

 . داره ازیوجودش باشه ن يکننده 

 .دختر سر به هوا را برسد نیحساب ا کبارهیخجالت را کنار گذاشت تا به . چشمان متعجب فرشته به او بود باز
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 میخودت و مر يها تیحساس الیخ یب ایاصالً ب! بهت بگم روت باز نشه آخه؟ ی، چباباجان، زبونم مو در آورد _

رو  يدختر نیاصالً مگه مغز خر خورده که همچ. کنه یبشو و مطمئن باش عماد هرگز تو رو فراموش نم

 !فراموش کنه احمق

 :را جمع کرد و گفت ششیفرشته افتاد ن يحمله  يکه به چشمان آماده  نگاهش

 .رهیبپذ دشویجد طیعوض شده، پس بهش زمان بده شرا شیزندگ یکماون فقط  _

او را  ياز حرف ها یمیاز ن شیب. باعث بهت فرشته شده بود نیخجالت زده بود و ا یاو هم کم يچهره  حاال

 را هم میپس در کنار نام برادرش نام مر نیبود که از ا افتهیعالم در الِیخ یمرد ب نیبود اما از زبان ا دهینفهم

 .ردیبپذ

 ینشون م تیقدر حساس نیاونوقت هم هم نمیبب. رهیگ یتو رو م يدستا ادیهم م یکیغصه نخور به وقتش  _

 !حرفا نیکه داداش دارم و ا يد

 :اخم نگاهش کرد و گفت با

 .رمیگ یکسو نم چیمن دست ه _

 :سر داد و گفت يحرف او باز طاقت از کف داد و خنده ا با

برات  ره،یخمره بزرگ بگ هیکن  يادآوریباشه به عماد  ادتیاما  ؟یهست یعصبان نقدریا چرا! ریباشه بابا، نگ _

 .شه یالزم م

آمد نداشت و فرشته هر بار با او هم سخن شده  شیبودن برا ياصالً جد. سر به هوا لیشده بود همان سه باز

 شیپ ي قهیچند دق نیبود هم افتهی يجد یکه او را کم يتنها بار. بود دهیربط از او نشن یحرف ب یبود جز مشت

! گذاشت یرا در بهت کارش باق لیبست و سه شیدر را به رو تیجمله اش افتاد و با عصبان نیآخر ادی. بود

در  ریتأخ یبا کم. اوردیمغزش به او فرمان داد باز زنگ در را به صدا در ب دیدر شن يرا که از آن سو شیپا يصدا

 :گفت یبا خوشحال لیشته در کنار هم قدم در کوچه گذاشتند و سهگشوده شد و محدثه و فر شیبه رو

 !فرشته خانم ياحزان دل کند يالحمدهللا که از کلبه  _

 :سپس سرش را به جانب محدثه چرخاند و گفت و

الاله  ؟يبرگرد گهیبا برف سال د یرفت رن،یب ياریفرشته خانمو از اون تو ب يخانم من شما رو فرستادم بر _

 گهیخبر مبرم د. خالص گهید رهیدر دم بم نید یطرفو سکته م ،يدم شما دخترا رو بفرسته واسه قاصدآ. االهللا

 !نداره ازین
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اما فرشته که حاال . عادت نداشت بهیغر ينوع برخورد از جانب مرد نیبه ا ایگو. با بهت به او زل زده بود محدثه

 :شناخت گفت یم يرا تا حدود لیسه

 .من ماست چقدر کره داره هیگفتم  یتونم جواب حرفاتو بدم آقا، وگرنه بهت م ینمساعت  کیکه تا  فیح _

را فراهم  لیسه یو خوش یجلز و ولز کردن اسباب سرگرم نیدانست با ا یشده بود همان فرشته و خود نم باز

 :باز در آمد و گفت لیسه يخنده  يچرا که صدا. آورده است

 ؟يبدجوابمو  یتون ینم یاون وقت واسه چ _

 :مظلوم نگاهش کرد و گفت فرشته

 ...گرفته بود و  یلیچون حالم خ _

 :و گفت دیحرفش پر انیگوش تا گوش باز شد و م لیسه شین

اصالً شما امر کن من شب و روز دربست در خدمتم  ه،یجور نیجان، من حالتو خوب کردم آره؟ حاال که ا يا _

 .کنم یحالتو خوب م لیبه ر لیر یو ه

عباس آقا رفتند و  يتند به سمت خانه  ییو با قدم ها دیپر اخم نگاهش کرد و دست محدثه را کش باز فرشته

 .که هنوز باز بود یشیماند و ن لیسه

 

 بهیغر: نهم  فصل

که او طبق قول و قرارش فقط و فقط درس داده بود،  یماه کی. شد یم يسپر دشیجد یماه از زندگ کی

کالسش  يرا در پشت پنجره  فینح یشد که حجم یم ياما چند روز. بودکرده و امتحان گرفته  حیورقه صح

ن شبح سرگردان چه یشد و او مانده بود با ا یکه با حضور او در کنار پنجره محو م یحجم. کرد یاحساس م

 یم يزیحسن چ یمشت یحت ایشبح سرگردان به سدرضا و  نیدردسر تازه نبود قطعاً از ا کیکند؟ اگر نگران 

 یتصور م. باعث شده بود تندخو شود يمهد يروزها نیا يکنترل و سرد رقابلیاتفاق غ نیاز ا یالفگک. گفت

گاه  یگاه و ب يرفت و آمدها. ستیاوضاع ن تیریمداز دستش در رفته و او هم قادر به  زیکرد کنترل همه چ

 دیآمد د رونیفکار خود که باز ا. زد یکنترل دامن م رقابلیغ یکالفگ نیبر ا زیو خانواده اش ن میمر يخاله 

شان زل زده  یو به در چوب ستادهیبن بست شان ا ينور ماه در کوچه  ریشود که ز یم يا قهیدرست ده دق

 یخستگ میحجم عظ نیتوانست ا یخسته بود و نم شهیبر خالف هم. و در را گشود گفت یطانیلعنت بر ش. است

 . داشت ازیداغ ن ياستکان چا کیبه  زیاز هر چ شیسردش بود و ب. را پنهان کند
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 .یسالم، خسته نباش _

گرم  دیرا که د میمر. لبخند مهمان لبش شد. شد میحضور مر يکالهش را از سر برداشته بود که متوجه  تازه

خانه گذاشت و به  یمهتاب اطیاز ح يموتورش را در گوشه ا» !خوام چکار؟ یم يچا«  دیشیشد و با خود اند

 .سراغش رفت

 ؟يجلو روم واستاد يجد يجد ای نمیب یانم، خواب مسالم خ _

که دستانش را در هم قالب کرده  یتر شد و در حال کیشتابزده بر لب نشاند و چند قدم به او نزد يلبخند میمر

 :گفت يبود با لوند

 .امتحان کن يخوا یم. یخواب باش دیدونم شا ینم _

کرد تا او را در بر  یکه دستش را به سمت او دراز م یبر لب آورد و در حال يهمسرش لبخند یکالم طنتیش از

 :گفت ردیبگ

 .خواد خانم خودمه یامتحان کردن نم _

 :نرم در آغوشش جا گرفت و گفت میمر و

 . چقدر دستات سرده _

 .خانم گهیزمستونه د _

 :از او جدا شد و گفت ینگران با

شه و چشام رو هم  یراحت م المیشنوم خ یمموتورتو  يصدا یشبا فقط وقت ،يباربر یرفت ینم گهیکاش د _

 .ادیم

 :رفتند گفت یم وانیدستش را در دست گرفت و همان طور که به سمت ا یمهربان با

از آموزش و پروش  یخوب يخبرا. بشه سیراست و ر یتا کارها کم میادامه بد يطور نیهم میفعالً مجبور _

 .دهیبهم رس

 :نگاهش کرد و گفت یبا خوشحال میمر

جا شهر  نیمنتقلت کردن هم ؟يدور افتاده درس بد يتو اون روستا يبر ستیالزم ن گهیگفتن د ؟يه خبرچ _

 خودمون؟

 :کرد گفت یاو خنده اش گرفت و همان طور که او را وادار به نشستن کنار خود م يسواالت رگبار از

 .من زیبپرس عز یکی یکی ؟یمیچه خبرته مر _
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 :منتظرش بگذارد و گفت نیاز ا شیب اوردیدلش تاب ن دیدرا که به خود  میمنتظر مر نگاه

 .دادن که ممکنه بعد خدمت استخدامم کنن ییقوال هیهستن و  یراض سمیتدر ياز نحوه  _

 :گفت یبا ذوق و خوشحال میمر

 .میش یخالص م یفیبالتکل نیشکرت، از ا ایخدا ؟یگ یعماد راست م يوا _

 :فتنگاهش کرد و گ میمر ياز حرف ها متفکر

 م؟یمر یهست یمون ناراض یفعل تیاز وضع _

 :دستپاچه و من من کنان گفت میمر

 .کنه یم تمینبودنت اذ نیکه نه، اما ا یناراض _

 :بر لب نشاند و گفت يلبخند. اول يبرگشته بودند سر خانه  باز

چپت کنه  يقمه ل هیآقا گرگه هست که ممکنه  هی نجایا ینگفت! وقت شب؟ نیاونم ا ؟یکن یچکار م نجایا _

 هان؟

 :سر داد و گفت يخنده ا میاو مر يها تیاذ با

 .برم خونه دیبه دلت صابون نزن آقا گرگه آخر شب با _

 :رفته گفت لیتحل ییشد و با صدا یشوقش خال باد

 .ده یزدم عباس آقا دختر به ما نم یحدس م دیبا _

قسم  کیبه هزار و  دیبا هم بودن با يد اما برااش بو يزن عقد میمر. آنکه بخواهد پنهانش کند یبود ب دلخور

 یکه حاال او شخص اول زندگ یکرد در حال یپدر و برادرش را درك نم يریسخت گ. شد یمتوسل م هیو آ

 !بود میمر

خونه  یسر و ته دختر عباس آقا رو بزن ادیحرف در ب هیخوان تو در و همسا یاز دستشون دلخور نشو عماد، نم _

 .شوهرشه ي

 :زل زد و گفت میآشکار به مر یخما با

در و  ای یکن یم یخودت زندگ يبرا يتو دار نمیبب. بخواد پشت سر زن من حرف بزنه یغلط کرده هر ک _

 خونه اتون؟  ير یم یک نجایا يایم یاصالً به ملت چه که تو ک ه؟یهمسا



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا ..یطوب..  –بوسم  ینامت را م

wWw.98iA.Com ١٥٣ 

 یاست و حاال او نم نیعماد خشمگبود  افتهیخانم برود، به صرافت در قهیاز جا برخاست تا به اتاق صد میمر

 يها دنیتوانستند ساعت ها در مورد سرك کش یشد م یعماد که آرام تر م. معرکه باشد نیا اریخواست آتش ب

 .عماد دور مچش قفل شد ياما دست کالفه . اکرم خانم به کوچه حرف بزنند یشگیهم

 ؟يبر يخوا یکجا م میزن یحرف م میدار م،یمر نیبش ریبگ _

 دیچیدست عماد که دور شانه اش پ. به خودش باشد برگشت و تنگ او جا گرفت شیپاها اریکه اختآن یب

 .برد ادیاش را از  يدلخور

تا با تو آروم بشم،  م،یگل مر یبش دیخرد و خرابم، اون وقت تو با ینیب یم یگاه ،یگل میزود رنج نباش مر _

 .يبر یمن پاش ي هیگال هیبا  نکهینه ا

 :خانم بود گفت قهیاتاق صد يچشمش به پنجره  کیتکان خورد و همان طور که  شیجادر  یکم میمر

 .رمیدونم طرف کدومتونو بگ یکردم و نم ریتو و داداش و بابام گ نیکه ب هیمن چ ریتقص _

 .است دهیخند یروز کالفگ کیاو پس از  یعنی نیخورد و ا یعماد تکان يها شانه

و عباس آقا  قمهیرف يمهد. ندارم یمن که با خانواده ات مشکل ؟یمیمر یکن یچرا بزرگش م ونه؟یکدوم م _

 .پدر نداشته ام يهم جا

 :آمد و گفت رونیاز آغوش گرم عماد ب دلخور

 باشم؟ شتیپ قهیمگه دست منه هر دق ه؟یهمه طعنه زدنا چ نیپس ا _

 .معلومه که دست توئه _

آن هم  يهمه محافظه کار نیا د؟یپرس یود که مب یچه سوال نیا. نگاه کرد میمر یبه چشمان عصبان خوب

 يفرستاد و به آسمان پر ستاره  رونینفس کالفه اش را ب. وجه موافق طبع او نبود چیهمسرش به ه يبرا

 :و گفت کردآرام گرفت رو به او  یکه کم شیدرون پر غوغا. ردیآرام بگ یزمستان زل زد تا کم

که به تو مربوط بشه به منم  يزیذهنت بسپار هر چ يتو نویا. میرمن شوهرتم م ،یمن یو قانون یتو زن شرع _

 کیباش، اما  یاغیگم سرکش و  ینم ؟یفهم یرو م نایا. فقط به من، نه به برادرت و نه به پدرت. شهیمربوط م

تا آسمون فرق  نیبابات بودن زم يمرد بودن با دختر خونه  هیزن  يریوقتشه بپذ ،یمن یماهه که تو، تو زندگ

 .شتریبرادره برات، نه ب هیاون االن فقط  ؟يریگ یاجازه م يورود و خروجت از مهد يبرا یچ یعنی. ارهد

اما . فتدیرفت تا نگاهش به نگاه عماد ن یبلوزش ور م يهم در هم رفته بود و با دکمه  میمر ياخم ها حاال

 يافتاد، ته چشمان خسته اش مهر نگاهش که به نگاه او. او نشست و سرش را بلند کرد يچانه  ریدست عماد ز
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لبخند  اریاخت یب. به من فرصت بده گفت یبه او م یتابستان يهمان مهر که در آن شب دم کرده . افتیآشنا را 

را به عماد دوخت و  زانشینگاه گر. کرد رشیاو بر کنج لبش نشست و غافلگ يبر لبش نقش بست و بوسه 

 :گفت

 .زشته عماد برو عقب _

 :داد و گفت هیو شاد به دستانش تکسرخوش  عماد

 .دختره؟ پاشو برو تو یساعته ور دلم نشست مین یاگه زشته واسه چ _

 :به مهر فشرد و گفت گرید يدستش را بار. نشست و باعث خنده اش شد شیبر بازو يا ضربه

 نجا؟یوقت شب بفرستتش ا نیباعث شد عباس آقا از دردونه اش دل بکنه و ا یچ نمیبگو بب _

 .یخاله شمس يخواستن برن خونه  یچون م _

در هم رفته  شیآمد اخم ها یم انیاش به م یکه حرف از خاله شمس شهیرا به عماد دوخت، مثل هم نگاهش

 :لوند گفت یتر به او نشست و با لحن کینزد یکم. بود

 .یتو وا کننبودم نازتو بکشم اخما نجایخواستم باهاشون برم که االن ا یخب اگه م گه،یاخم نکن د _

 :براق نگاهش کرد و گفت عماد

 يتو خونه  ینیبش يبر. یرفت یم دیمعلومه که نبا. ها با من نکن یشوخ نیاز ا گهیوقت د چینه حاال و نه ه _

 ؟یاون نره خر که چ

 :باز دلخور نگاهش کرد و گفت میمر

 .تونم تا ابد ازش فرار کنم یاون پسرخالمه عماد، من که نم _

 :بشورد گفت ییرفت تا دست و رو یاز جا برخاست و همان طور که به سمت حوض م یگبا کالف عماد

 . کن که خواستگارت بوده يادآوری نمیا _

بود  نیسنگ شیبرا یحرف عماد به قدر کاف. نبود، رفته بود. دیبه سمتش چرخ دینشن میکه از جانب مر ییصدا

سرش را  شهیکنار حوض نشست و مثل هم یکالفگ با. که او را ترك کند و به سراغ مادر و خواهرش برود

 .درون آب حوض فرو برد

 .و او را به خود آورد دیرا بر سرش کش يحوله ا فیظر یدستان

 .يخور یسرما م _
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بر جانش نشسته بود اما در  يلرز بد. شد شیحوض نشست و مشغول خشک کردن موها يلبه  يرو يدلخور با

فاصله تنگ او  یاش را کنار گذاشت و ب يدلخور میمر. کرد یقش امنتاع مکودکانه از رفتن به اتا يلجباز کی

 :نشست و گفت

من اگه . نبودم نجایبشه که االن ا گهیجور د هی زیخواستم همه چ یمن اگه م ه؟یچ يبرا ياعصاب خرد نیا _

 .خواستمت که اسمم تو شناسنامه ات نبود عماد ینم

 :سکوت گفت یو پس از لخت دیصورتش کش يحوله را رو یبا کالفگ عماد

اسمتو به زبون  نکهیاز ا. ادیاز نگاش خوشم نم. بشه نییباال پا گهیمرد د هیخاطره ات تو ذهن  ادیخوشم نم _

 .ادیخوشم نم ارهیب

 :همسر کالفه اش گذاشت و گفت يبر شانه  دست

 .شه یم يعاد زیمدت همه چ هیبعد . تو بهش اعتنا نکن_

 :حوصله برخاست و گفت یب

 هیقض نیرگ نشدم که نسبت به ا یخواستگارت بوده، هنوز اونقدر ب یزمان هیاون . یدرك کن یتون یتو نم _

فقط واسه  رتشیغ! شه؟ ینم یرتیغ هیقض نیموندم چرا بابات سر ا. مدام جلو چشمته یاون لعنت. اعتنا باشم یب

 شوهرته؟

 :و گفت ستادیبه پا خاست و در مقابلش ا يبا دلخور میمر

 .ستیدست من ن یدون یکه م یرو به من بزن يزیسرکوفت چ ستیدرست ن نیا_

هنوز  میمر. و کالفه بود یرا به او بفهماند عصب شیها تیتوانست حساس ینم نکهیاز ا. هم دلخور بود عماد

 . کرد یخطوط عبور م نیها از ا تیحساس نیاعتنا به ا یشناخت و ب یخطوط قرمزش را نم

بدم مراقب همه  حیبرادر و پدرت توض يبرا یخواد هر بار که با من یاما دلم نم. میمر زنم یمن سرکوفت نم _

مدام  نکهیا. شوهرتم ستم،ین بهیمن که غر. به من اعتماد ندارن نمیب یم یخوره وقت یبه غرورم بر م. هستم زیچ

 .کنه یم تیبرمت، منو اذ یاصالً کجا م ایبرمت خونه  یم یبه خانواده ات جواب پس بدم ک

که عماد طبق قول و قرارش  یدوران. گذشت یماه از دوران عقدشان م کیفقط . هم دلخور نگاهش کرد میمر

 ردیمانده بود جانب شوهرش را بگ. گشت یو پدرش بر م يبه مهد نشانیاو کم نگذاشته بود و تنها تنش ب يبرا

را در خود نسبت به عماد  تیاسحس نینسبت به او حساس شده بود همان طور که ا يمهد. پدر و برادرش را ای

بوسه بر دستان  یحت ایخواست عماد دست بر سر خواهرش بکشد و  یدلش نم یگاه یحت. کرد یاحساس م
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. باشد یداد عماد جز او ، از آن کس یمطلق که اجازه نم یعشق. خواست یاو را مطلقاً از آن خود م. مادرش بزند

باعث شد دل به  نیو هم» منم دلخورم ياگه تو دلخور« گفت دبا خو. رفت یعماد در سکوت به سمت پله ها م

 .بجهد رونیبزند و حرفش از قفس دل ب ایدر

 .با من يارسالن بهانه است مگه نه؟ تو اصالً امشب سر جنگ دار _

 :حرف او راه رفته را برگشت و با خشم در چشمانش زل زد و گفت با

 ؟يدیهمف ياریمن نم ياسم اون الدنگو جلو گهید _

گنگ بر جانش چنگ  یوحشت. را از جانب او نداشت يبرخورد نیانتظار چن. واکنش تند و خشن عماد جا خورد از

 .زد

 م؟یمر يدیفهم _

با خشونت در  شیبازوها. کرد یصورت خود حس م یکه به خود آمده بود چشمان عماد را در چند سانت حاال

رمق بر لبانش  یب يبله ا. نشست یبر صورت ملتهب او م نامنظمش يعماد بود و نفس ها یدستان عصب انیم

 يرفت و به چهره  لیتحل زیآمد و همان ته مانده قدرتش ن رونینشست و بازوانش از چنگ دستان عماد ب

 .نگاه او به سمت پله ها رفت صالیتوجه به است یعماد هم ب. او زل زد نیخشمگ

 .نره ادتی ااهللایباال  ير یم. نجانیننه آقا و محدثه ا _

 میمر. گذاشتند وانیبه او ملحق شود و با هم قدم در ا میسست شد و اجازه داد مر شیاو قدم ها ییلحن کنا از

و  ستادیا. گره خورده از او فاصله گرفت اما دست عماد دور مچش قفل شد و او را از رفتن باز داشت ییبا اخم ها

 .افکنده سکوت کرد ریبه ز يبا سر

 . به من نگاه کن م،یش مرنبا يطور نیا _

 :آنکه نگاهش کند گفت یب میمر اما

 .حرفتو بزن _

 :و گفت دیکش سشیخ يبر موها یکنترل خشمش دست يو برا دیجه رونیعماد با خشونت ب يکالفه  نفس

 ،يو به حرفام گوش بد یخواد به چشمم نگاه کن یکنم دلم م يادآوریکنه که مدام برات  یکالفه ام م نیا _

 .میبلند کن مرسرتو 

شان را پر کرد و دستانش را  نیب يبرد و فاصله  ادیرا از  زیکه در نگاه نادم او قفل شد همه چ میمر یبغض نگاه

 :به عقب برداشت و گفت یقدم میاما مر. از هم گشود



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا ..یطوب..  –بوسم  ینامت را م

wWw.98iA.Com ١٥٧ 

 .برو لباستو عوض کن _

حرف  یب. ندیننه آقا بنش يها حرف يخانم رفت تا پا قهیو به اتاق صد ختیاو گر ياز مقابل چشمان درمانده  و

خانم  قهیصد يکه صدا دیکش ینقش م نیزم يکنار فرشته و محدثه جا گرفت و در سکوت با انگشتش رو

 .باعث شد سر بلند کند

 مادر، عماد کجاست پس؟  _

 :رفته گفت لیتحل ییگرفته و صدا يچهره ا با

 .کنه یداره لباسشو عوض م _

 :گفت اوردیاو در ن يسر از دلخور ید و وقتخانم موشکافانه نگاهش کر قهیصد

 مادر؟ یکن یشامشو گرم م _

گاز سه  ریحوصله و کالفه ز یب. بر لب نشاند و جمع شان را ترك کرد و به آشپزخانه رفت یساختگ يلبخند

 زیخانه تم يجاها یهم مثل باق نجایا. گذاشت شیرا رو یعدس گیمادر شوهرش را روشن کرد و د يشعله ا

هنوز از برخورد . فکر فرو رفت بهو  ستادیهمان جا کنار گاز به پا ا. خانم بود قهیصد يگواه حوصله  نیابود و 

 تیاصالً از حساس. ردیتوانست آشکارا جانب او را بگ یداد اما نم یحق را به او م يتا حدود. تند عماد دلخور بود

و محکم کند اما  مینازك شده را ضخ يطه راب نیخواست ا یم. آورد یو پدرش سر در نم يمورد مهد یب يها

 .آورد رونیاش حلقه شد و او را از اوهامش ب هدور شان یدانست چطور؟ دست ینم

 ؟يهنوز از دستم دلخور _

جابه  یکم. بود یکاف شیکه خود او قبول داشت تند رفته برا نیهم. بدهد انیمورد پا یتنش ب نیکرد به ا یسع

 :زد گفت یرا هم م یعدس که با قاشقش یجا شد و در حال

 .آره دلخورم _

 نیو اجازه داد شور عشق ا دیکنار نکش گریبار د نیا. عشق را حس کرد يتمام نشده صورتش گرما حرفش

 يزمزمه ا. تکان خوردن نداشت لیو م دیشن یگوش خود م یرا حوال شیصدا. را پاك کند زیکدورت ناچ

 .س خود کرده بودقفل زده و او را محبو شیعاشقانه که بر پاها

تو با حرفت . ستیکنترل زبونم دستم ن گهیوسط د ادیعشقت م يپا یوقت. خوام، دست خودم نبود یمعذرت م _

 .يکرد کیغرورمو تحر

 :از حرف او گفت دلخور
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دونم  یمن م. بودم یخاله شمس يکنم االن خونه  کیخواستم غرورتو تحر یفکرت اشتباهه عماد، اگه م _

عماد، پس  ستمیمن بچه ن. یارسالن حساس يشه که رو یم میمن حال. رمیگرم بگ نایاله ام ابا خ ادیخوشت نم

 .دست و پا رفتار نکن یب يبا من مثل دختر بچه ها

تالش ها بکند تا فکر او را  دیشک نداشت با. کرد یخود حس م یعماد را در حوال يکالفه  ينفس ها يصدا

 .نسبت به ارسالن مثبت کند

 .شه یم لیاز مخ تعط یفراموش کن شوهرت گاه ایب ،یمیمرتند رفتم  _

 :زد و گفت شیبه پهلو يحرف او ضربه ا با

 .زمیبرات غذا بر نیبش _

 :حرف شنو کنار سفره نشست و گفت یمخالفت و همچون پسرک بدون

 با من؟ يخور یتو هم م _

 :گذاشت گفت یسفره م يداغ رو یهمان طور که دو ظرف عدس میمر

 .میبا هم شام بخور يایردم منتظر موندم بغذا نخو _

 :دوخت و گفت میمردانه نگاه به نگاه مر يعشق در چشمانش نشست و با لبخند برق

 .یخانم یلیخ _

 :شد و همچون او لبخند بر لب نگاهش کرد و گفت میمهمان لبان مر لبخند

 !شما هم _

 :عماد بلندتر شد و گفت يحرف او خنده  نیا با

 .لهیتکم یهمه چ گهیبنداز سرم د اریلچک ب هیقربون دستت  _

سفره بلند  ياز آن سو زیعماد با خ. رفته بود ادشیبه کل از  يآن دلخور ایو گو دیخند یهم با او م میمر حاال

 :و گفت ختیاش را در ظرف او ر یشد و در کنارش جا گرفت و عدس

 ...وگرنه! ایزیغذا بر یمدل نیا نمینب گهید _

 :نگاهش کرد و گفت زیتند و ت میمر

 ؟یوگرنه چ _

 .کنم شیکیشم مثل حاال دوتا  یوگرنه مجبور م _

 .شد شیصدا مشغول خوردن غذا یرا کنار گذاشت و ب یوراج گریشکمش که بلند شد د يصدا
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 ؟یگ ینم يزیشه که ازش چ یم ياز مدرسه ات چه خبر؟ چند روز _

 :ود گفتشده ب يکه فکر یرا درون ظرف گذاشت و در حال قاشقش

انگار . سکوت مردم روستا وهم دارم نیمن از ا يراستشو بخوا. امن و امانه یفعالً همه چ ،يخبر چیتازه که ه _

 .زنیبه هم بر زویهستن تا همه چ کیاتفاق کوچ هیمنتظر 

 :نگاهش کرد و گفت یبا نگران میمر

 برسونن عماد؟ بینکنه بهت آس _

 :گفت نان در دهان گذاشت و يلقمه ا الیخ یب

رم تا  یسمتش نم گهید هیچ تشونیحساس دمیفهم یاز وقت. به کارشون ندارم يمن که کار زم؟یعز یبیچه آس _

 .به پا نشه يشر

رو به راه  زیداد همه چ یم ییهر چقدر هم که عماد به او دل سرا. کرد یم يباز شیدر سکوت با غذا میمر

.                                                            بود زاریا و مردمش بآنکه بداند از آن روست یب. آورد یاست دلش تاب نم

 :در دهان گذاشت و گفت يلقمه ا الیخ یب

 .به کارشون ندارم يمن که کار زم؟یعز یبیچه آس _

 رو به راه زیداد همه چ یم ییهر چقدر هم که عماد به او دل سرا. کرد یم يباز شیدر سکوت با غذا میمر

 .بود زاریآنکه بداند چرا، از آن روستا و مردمش ب یب. آورد یاست دلش تاب نم

 .ستین گهیبه خودم بجنبم د امیکه ب نیاما هم نم،یب یکالس م يرو پشت پنجره  یکیکه  هیچند روز میمر _

 :انکار بود گفت رقابلیکه غ یمحسوس یحرف عماد با نگران از

 .ارهیخواد سر از کارت در ب یباشه که م یاز اهال یکی دیزنن؟ شا یب مچو اتویعماد؟ نکنه زاغ س یچ یعنی _

 :شام شد و گفت يگذاشت و مشغول جمع کردن سفره  ياو ظرف غذا را به کنار یتوجه به نگران یو ب الیخ یب

 میرم ییچا هیرو روشن کن تا  يکتر ریحاال هم اون اخمارو وا کن و ز. مرتبه زیخنده دار نزن، همه چ يحرفا _

 .پسند بخورم

 :سفره برداشت و گفت يظرف ها را از رو میمر

 .یور دل من ياومد یاز وقت. بده یسالم هیکنم تو برو به مامانت  یمن جمع م _

 :مهربان از جا برخاست و گفت يبا لبخند عماد

 .ره یمن يکار چیمادرمو نبوسم دلم به ه ينگران نباش، من تا هر شب دست به سر فرشته نکشم و دستا _
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آن  ییکه او با دانا دیآتش حسادت در دلش شعله کش يفقط لحظه ا يلحظه ا. به او بود یجور خاص میمر نگاه

 .داشته باشد یتوجه خاص زیرا خاموش کرد و به عماد حق داد جز او به خواهر و مادرش ن

 یبالشت چیبالشتش رو هکه من خبر دارم جز رو ناز  ییتا جا نجاست؟یامشب ا یچ يننه آقا برا یدون ینم _

 شده از ناز بالشت معروفش دل کنده؟ یخوابه، حاال چ ینم

 :سر داد و گفت يخنده ا میمر

 ! پس، با خودش آوردتش يخبر ندار _

 :تأسف تکان داد و گفت يبه نشانه  يسر عماد

 .دیرم اتاق خودم شما راحت باش یمن م _

 .ارمیکه آماده شد برات م ییچا _

چند روز مدام دور تا دور  نیا. دیتوانست دروغ بگو ینم گریبه خودش که د. اتاقش پناه برد کرد و به يتشکر

 یم شیتو و اون مدرسه رو به آت«. دیرقص یهنوز در ذهنش م یحرف شاباجاب. کرده بود یمدرسه را وارس

. داشت میرش بت اهیاه و دل سیاز چشمان س. دیترس یزن م نیا ي نهیاز ک. بود شیدل نگران بچه ها. »کشم

ساعت  میسر ن. هموار کرد و مشغول شد نیزم يترجمه اش را رو يفرستاد و برگه ها رونینفس کالفه اش را ب

 :قدم در اتاقش گذاشت و گفت يو دو استکان چا ینیس کیبا  میمر

 .پسند میمر يچا نمیا_

 :دوخت و ادامه داد نیزم يپخش شده رو ينگاهش را به برگه ها و

 .اشممزاحمت نب _

 :مرتب کرد و گفت یرا کم شیاو برگه ها دنید با

 .نیبش ایب ؟یمزاحمِ چ _

 :کنارش جا گرفت و گفت در

 .من که از زبان متنفرم ،یو ترجمه اشون کن ینیبش یتون یم يچه جور _

 :مهربان نگاهش کرد و گفت يلبخند با

 .یمون یکه امشبو نم یگفت راست نمیول کن بگو بب نارویا. گهید ادیخوشش م يزیچ هیاز  یهر ک _

 :او گذاشت و گفت يرا روبرو شیاستکان چا ریسر به ز میمر

 .بحثم شد يامروز با مهد_
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گفت با  یم میرفت اما حاال مر یهم م يبرادر و خواهر برا نینفس ا. دیمتعجب عماد به سمتش چرخ نگاه

 :فتاش را مهار کند و گ ينتوانست کنجکاو. داشته است یلفظ يرینفسش درگ

 ؟یسر چ _

 ..شد و  یو اونم عصبان امیگفتم نم ،یخاله شمس يخواست همراهشون برم خونه  یم. یسر همه چ _

 .عماد به او و صورتش بود يچشمان تنگ شده  حاال

 م؟یمر يچرا ساکت شد ؟یشد و چ یعصبان _

 :به او زل زد و گفت نیغمگ یبا نگاه میمر

سرك  میبهش گفتم تو زندگ. خاله يخواد برم خونه  یگفتم دلم نم. رهیبگ میبهش گفتم حق نداره برام تصم _

 .نکشه

 :فر ستاد و گفت رونینفس کالفه اش را ب عماد

 گهیکه د نیا. منه که ذهنتو نسبت به برادرت خراب کردم ریتقص ،یستیهر چند تو مقصر ن. ينکرد یکار درست_

باشه تا  یباالخره هرچ. يقدر تند باهاش حرف زد نیا يکنه درست اما تو هم اشتباه کرد یبهت امر و نه دینبا

کن آروم آروم  یسع. ياومد رونیاش ب هیسا ریز زباره ا هیگاهو داشته و حاال تو  هیو تک وارید هیحاال برات حکم 

 .کرده رییتغ تیو زندگ يدیبه استقالل رس گهید يبهش نشون بد

 :و گفت دینوش شیاز چا یاندک میمر

 هیکردم خواهر کوچولوم به خاطر  یفکر نم« گفت رونیرفت ب یصبح که داشت م. مادغرورشو شکستم ع _

 .»سهیتو روم وا گهیمرد د

 :و آرامش گفت یگذاشت و با مهربان میمر يبر شانه  دست

 .بخور توییغصه چا يحاال هم جا. شه یدلش زود صاف م ستین يا نهیک يمهد ار،یبعداً از دلش در ب _

آن فرشته و محدثه  یکه چند ضربه به در اتاقشان خورد و در پ دینوش یرا م شیکوت چاحرف و در س یب میمر

درنگ نگاهش را به سمت عماد  یشده به آن دو نگاه کرد و ب زیبا چشمان ر. دفتر و دستک وارد شدند یبا کل

ود آن دو از جا بر لب نشانده و با ور نیدلنش ياما عماد بر خالف او لبخند. چرخاند تا واکنش او را بسنجد

نشسته ننشسته . نندیاز عماد برخاست و اجازه داد فرشته و محدثه در کنارش بنش تیاو هم به تبع. برخاسته بود

با . برادر و خواهر چقدر شکل هم هستند نیکه ا دیشیاند نیبه ا میکرد و مر نیرا پخش زم شیفرشته کتاب ها
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شلخته شباهت داشتند تا  يبه کتاب فروش ها شتریند بکرد یانباشته م خوداز ورق و کتاب که دور  یکوه

 .که قصد مطالعه دارد یشخص

 ؟يبه چند تا سوال من و محدثه جواب بد يداداش وقت دار _

 لیما شتریب. در هم رفت شیآنکه دست خودش باشد اخم ها یو ب دیفرشته باز حسادتش جنب یسوال ناگهان از

اما عماد » زنم یحرف م میحاال نه، حاال دارم با مر« دیباشد و بگو یبود جواب عماد به درخواست خواهرش منف

 :گفت يخونسرد نیدر ع

 ؟يخبر که دار ،یهست يشه که ازم فرار یم یچند وقت. کهیکوچ یآبج نمیجلو بب ایچرا که نه، ب _

 :در جا نشست و گفت میدر هم مر يچهره  دنینگاه کرد اما از د میخندان به او و سپس مر فرشته

 .ستین يعجله ا. بمونه واسه فردا يداداش اگه االن وقت ندار _

 :خبر از همه جا گفت یب عماد

 .از دستم ساخته است یچه کمک نمیجلوتر بب نیایب زم،ینه عز _

تر شدند و فرشته کتاب تست قطورش را باز کرد و در مقابل او گذاشت  کیدرخواست عماد، دخترها به او نزد با

 :و گفت

 .داشدا نهیا _

نگاه از محدثه بر  يلحظه ا یحت. سراپا چشم شده و نه به عماد که به محدثه و فرشته زل زده بود میمر حاال

گوش  حاتشیکرد و به توض یهمسرش نشسته و به صورتش نگاه م یاو در چند قدم نکهیتصور ا. گرفت ینم

کنترل از  رقابلیغ یتیعصبان البتهو  یگطاقت از کف داد و با کالف قهیبعد چند دق. دهد کالفه اش کرده بود یم

 .عماد او را از رفتن منصرف کرد ياما صدا. جا برخاست و به سمت در رفت

 ؟یمیکجا مر _

 :کالمش را کنترل کرد و گفت تیعصبان یسخت به

 .ره یحوصله ام سر م نجایا. ننه آقا و مادرت شیرم پ یم _

دوستش را  يچهره  يایاو دوخته شد و فرشته با دقت زوافرشته همزمان به  جیمتعجب عماد و البته گ نگاه

که نگاه  زدیخواست برخ یم! چند سوال از برادر خودش؟ دنیپرس يبرا ياز دستشان دلخور بود؟ دلخور. دیکاو

به اتاق مادرشوهرش  یانیو از در م نستندا زیهم ماندن را جا میمر. انداخت ریعماد او را منصرف کرد و سر به ز

 . رفت
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ننه  بیو غر بیاتاق عماد زل زده و از خاطرات عج ياز خشمش کاسته شود به در بسته  يذره ا یآنکه حت یب

 :از جا برخاست و گفت اریاخت یبود که ب ازدهیبه  کیساعت نزد. بود اوردهیسر در ن يزیآقا چ

 !رم خونه یمامان من م _

 :متعجب به او زل زد و گفت يخانم با چهره ا قهیصد

 بشه؟  یکه چ یخونه بمون ییتنها يخوا یم ستن؟یپدر و مادرت ن یت شب مادر؟ مگه نگفتوق نیا _

 :توجه به سواالت او به سمت در رفت و گفت یب میمر اما

 .تا االن اومده باشن، برم بهتره مامان دیشا _

 :داشت او را از رفتن منصرف کند گفت یخانم با شتاب از جا برخاست و همان طور که سع قهیصد

 ،يدیخند یم یگفت یم ،يخوب بود شیساعت پ هیبهت زده؟ آخه تو که تا  یحرف یشده مادر؟ کس يزیچ _

 کهو؟یشد  یچ

 :داشت نلرزد گفت یکه سع ییبا صدا میمر

 .نگفته به خدا يزیچ یمامان؟ کس یکن یم تیچرا خودتو اذ _

 یتابیخانم با ب قهیصد. شان نبود یر پننه آقا د نیزبیهر دو از اتاق خارج شده بودند و چشمان ت گرید حاال

 :دستش را گرفت و گفت

 خونه؟ ير یوقت م یب ينشده پس چرا دار يزیاگه چ _

 .که مامان شیشناس یم. باشم نجایوقت شب ا نیا ستیبرگرده، درست ن يمهد دیشا _

 يآنها را متوجه پا دارد به سمت اتاق عماد رفت و با گشودن در  کی میمطمئن شد مرغ مر یخانم وقت قهیصد

 :خود کرد و گفت

 .زنه یگم حرف خودشو م یم یگه، من که هر چ یم یچ میمر نیبب ایعماد ب _

قد علم کرد و  میمر يزد و رو به رو رونیمضطرب مادر، عماد با شتاب از اتاق ب ينگران و البته چهره  يصدا با

 :گفت

 م؟یشده مر یچ _

 :لب زمزمه کرد ریو ز نییباز سر خورد پا در هم رفت و سرش شیعماد اخم ها دنید با

 .ره یحوصله ام سر م نجایا. خوام برم خونه یشما؟ م نیچرا بزرگش کرد ،یچیگفتم که ه _

 :چانه اش قرار گرفت و سرش را بلند کرد و گفت ریعماد ز دست
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 ه؟آر ستیحرفم برات مهم ن ينشونم بد يخوا یم. به صورتم نگاه کن یزن یبا من حرف م یوقت _

. گفت و باز به سراغ ننه آقا رفت یطانیبود لعنت بر ش اوردهیسر در ن شانیاز پچ پچ ها يزیخانم که چ قهیصد

 !یمانده بود و عماد شاک میحاال مر

 .هیکه خواسته ات چ ستیره منم برام مهم ن یم ادتیراحت من و  یلیتو خ یوقت. ستینه مهم ن _

با خشونت چانه اش را از چنگ او . نشاند میاشک بر چشمان مر چانه اش هوار شد و نم يعماد بر رو خشم

 لیتا دل دیدو یبلند به دنبالش م ییحاال عماد با قدم ها. خارج کرد و چادرش را به سر کرد به سمت در رفت

 .ابدیرا در ب یناگهان رییتغ نیا

 . یکن یچه ات شده؟ چرا مثل بچه ها قهر م میمر _

 :را در چنگ گرفت و گفت شیا چند قدم بلند خود را به او رساند و بازوو عماد ب ستادینا میمر اما

  ؟ير یم يدار نییپا یکجا سرتو انداخت نمیبب سایوا _

 :و گفت دیکش رونیرا از حصار دست او ب شیبغض و خشونت بازو با

 .خوام برم خونه مون یولم کن، م _

 :و گفت دیکش شیدر موها یکالفه و سردرگرم دست عماد

_ رو به اون رو شد؟  نیحالت از ا کهویو  ینشست يجور نیشده؟ هم یچ نمیآخه به منم بگو بب د 

 یتیاهم یگونه ضعف نشان بدهد و موضوع ب نیخواست ا یدلش نم. اشک بر چشمانش نشسته بود گرید حاال

را  یتیاهم یب موضوع يبود و هم با کوته فکر فیاما هم ضع. بزرگ کند و به تشنجش دامن بزند نیچن نیرا ا

 راهنیهم با همان تک پ دسر مرتب کرد و قدم در کوچه گذاشت و حاال عما يچادرش را رو. بزرگ کرده بود

 .داشت او را از رفتن منصرف کند یو سع دیدو یبه دنبالش م ینخ

. هممف یها رو نم يقهر و بچه باز نیمن ا. میبا هم حرف بزن یدرست و حساب مینیخونه بش میبر ایب میمر _

 .مشکل حل بشه میکن یبا هم صحبت م یناراحت يزیاگه از چ

زد و در را باز کرد و  دیتوجه به عماد و خواسته اش کل یب میمر. بودند دهیعباس آقا رس يبه در خانه  گرید حاال

عماد در نگاهش قفل شد و از ترس واکنش  نیخواست در را ببندد که چشمان خشمگ یم. گذاشت اطیقدم در ح

نه به خاطر لباس اندکش  د،یلرز یتمام قد م. بگذارد اطیتا عماد هم قدم در ح دیاو کنار کش ینیب شیپ قابلریغ

حرف چادر را از سر برداشت و به  یب میمر! بود که لرز داشت میو رفتار نامعقول مر تیکه از خشم و عصبان

به دنبالش روان شد و در را  یه و عصبعماد هم کالف. توجه به او قدم در خانه گذاشت یسمت پله ها رفت و ب
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 دنیبا د. افتی يشان چشم چرخاند و او را کز کرده در کنار بخار ییرایبزرگ پذ قدر اتا. پشت سر خود بست

 یهر دو عصبان. کرد خوددار باشد یفرستاد و سع رونیحال زار او بر خشمش افسار زد و نفس کالفه اش را ب

 یو وقت تحرف نگاهش را به او دوخ یب. دندیفهم یرا نم يگریکدام حرف د چیقطعاً ه طیشرا نیبودند و با ا

قدم در کوچه  يصدا از اتاق خارج شد و فکر یکند ب یهنوز از نگاه کردن به او امتناع م میمطمئن شد مر

د مادر بگذار وانیآنکه قدم در ا یرا تندتر کرد و به خانه بازگشت و ب شیقدم ها. در خانه چهار طاق بود. گذاشت

 :نگران از اتاق خارج شد و گفت يخانم با چهره ا قهیبعد صد يرا به نام خواند و لحظه ا

 کجاست مادر؟ میمر _

 .خودشون يخونه  _

به  يحال خراب برادرش جلد يبرون آمد و با مشاهده  یکه فرشته هم از اتاق بغل دیلرز یسرما به خود م از

 :خجالت زده گفت يتش داد و با چهره ااتاق بازگشت و کاپشنش را آورد و به دس

 ماست مگه نه؟ ریتقص _

 :شد و گفت رهیبه خواهر مغمومش خ متفکر

 که؟یکوچ یآبج یچ _

 :و گفت ختیبغض از گردن برادرش آو با

 .دیببخش _

 :و گفت دیرا از خود جدا کرد و دست بر سرش کش او

 .تم دلخور بوداز دس میاز سر شب بحثمون شد و مر زم،یعز ستیتو ن ریتقص _

 :بر لب نشاند و گفت يخانم لبخند قهیصد

 .خونه ارشیبرو ب. بحث و جدلشه نیبه هم یزندگ ينداره مادر، مزه  رادیا _

 :کاپشنش را به تن کرد و گفت عماد

 .ادینم _

 :خانم باز پسرش را به آرامش فرا خواند و گفت قهیصد

 .ششیتو برو پ _

 :و گفت انداخت ریخجالت زده سر به ز عماد

 شما رو چکار کنم حاج خانم؟ _
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 :و گفت دیدست بر صورت پسرش کش مادر

 !حاج خانم؟ یمادر باز که گفت _

 :مهربانش را به مادر دوخت و گفت نگاه

 صدات کنم پس؟ یچ ،یتاج سرم ،یحاج خانم _

 .برو مادر ینداره زن جوونتو تنها گذاشت تیخوب _

. کرد یصحبت م میبا مر دیبا. مادرش عمل کرد ينشاند و به گفته بر دست مادر  يهوا خم شد و بوسه ا یب

. است ستادهیاست متفکر پشت در به پا ا یقیدقا دیبه خود که آمد د. کرد یرا درك نم يهمه دلخور نیا لیدل

شد و او  دهیاز پشت در شن میمر يصدا قهیبعد چند دق. داد و زنگ خانه را به صدا در آورد یبه انگشتانش قدرت

بود  میمر نیا. قفل شد میدر گشوده شد و نگاهش در نگاه دلخور مر یکرد و پس از لَخت یلب خود را معرف ریز

 انینشست تا آن همه غل اطیتخت کنج ح يعماد هم رو. حرف نگاه از او بر گرفت و به اتاقشان رفت یکه ب

دلش . افتی واریرا کز کرده کنج د میرگرفت قدم در اتاق گذاشت و باز م آرامکه  یکم. ندیخشونت در او فرو نش

را هر دو در سکوت  قهیچند دق. حرف به سمتش رفت و کنارش نشست یاو به درد آمد و ب تیهمه مظلوم نیاز ا

به  ادست دور شانه اش انداخت و او ر. طاقتش طاق شده بود گرید. در آمد میمر نیف نیف يگذراندند که صدا

 :خود فشرد و گفت

 ؟یختیبه هم ر يطور نیا یبدونم سر چ دیشده؟ من نبا یچ یبگ يخوا یچته تو؟ نم _

اش را بدون صحبت  یعادت نداشت مسائل زندگ. شد یاش م یباعث کالفگ زیاز هر چ شتریب میمر سکوت

دهد را با صحبت و  یاش رخ م یکرده بود هر چه که در زندگ یسع شهیهم. کردن به حال خود رها کند

 .کرد یم هیبند گر کیاز مشکلش با او حرف بزند  نکهیا يجا میا حاال مرام. حل کند يشتنداریخو

ناراحتت  یکالم بگو چ هی. به خدا یکن یکالفه ام م يدار میمر ؟یکن هیتا حق صبح گر يخوا یم ه؟یهان چ _

 کرده؟

 تو _

مادرش  یحت ایواهر و منتظر بود او از خ شتریب. را نداشت يبرخورد نیانتظار چن. شد ریاو غافلگ حیاعتراف صر از

 :آنکه خنده اش را مهار کند گفت یب. دانست یم کی فیاو را متهم رد میکند اما حاال مر هیگال

عماد گردن  نیا نمیاصالً بگو بب ؟يمن چکار کردم که تو از دستم ناراحت شد یبگ يخوا یخب خانم، نم _

خونه هست که تو رو ناراحت کنه؟ یشکسته ک 
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 :او فاصله گرفت و گفت از يبا دلخور میمر

باشه؟  گهید يخواد شوهرم تو ذهن زنا ینه؟ نگفتم دلم نم ایخواد وقتت با من بگذره  یمن بهت گفتم دلم م _

 نه؟ ایرو گفتم  نایا

داد و  یتکان جشیبه ذهن گ. شد یلحظه به لحظه بلندتر م میمر يبه او زل زده بود و صدا ریو متح جیگ عماد

 :گفت

در کنارت  شتریدادم تا ب رییهامو تغ يزیمن که تمام برنامه ر ؟یزن ی، چه خبرته؟ چرا داد مآروم تر میمر _

 .باشم

تو اون اتاق و به خواهر و دوست خواهرت درس  یتا دو ساعت تموم بچپ يداد رییبرنامه هاتو به خاطر من تغ _

  ؟یشون یمگه تو معلم خصوص ؟يبد

 :ست و گفتنش شیدر جا خیاو، س يریاز جبهه گ متعجب

 یلیخ. رونیب ياز اتاق زد یزدم که چرا اون طور برزخ یحدس م دیبا. زدم یحدس م دیبا ؟یناراحت نیاز ا _

تو باشم؟ چرا  اریدر اخت دیدربست با یعنیخواهرم وقت بذارم؟  يساعت برا هیتونم  یمن نم یعنی. میمر يبچه ا

مگه من . من سرپرست اون خونه ام. باشمتو  اریاختتونم تمام و کمال در  یمن که نم ؟یکن یدرك نم طویشرا

 بهت نگفتم؟ مگه نگفتم من سرپرست مادر و خواهرم هستم؟ طمویاون تخت شرا يرو اطیح ياون روز تو

 یرا دختر آن خانه و خواهر فرشته م میمر. داشت يشتریانتظار ب میاز مر. عماد هم اوج گرفته بود يصدا حاال

 .را خراب کرده بود زیه چهم میانگاشت اما حاال مر

به صورتت نگاه  یمحدثه کنارت نشسته بود؟ واسه چ یندارم، اون خواهرته اما واسه چ يمن به خواهرت کار _

 ؟يکرد؟ اصالً تو چرا بهش لبخند زد یم

 :لکنت گرفته بود گفت ایکه گو یو مات به او زل زد و با زبان جیگ

 . میواهرمه مرخ يمحدثه جا ؟یگ یم يدار یمعلومه چ چیه _

 يحاال عماد مانده بود و آوار. دیاز جا برخاست به سمت اتاقش رفت و با خشم در را به هم کوب یبا کالفگ میمر

 یدامن زندگ يبود که انتظار داشت روز يزیچ نیشک آخر. بود ختهیبر سرش ر میمر يکه از حرف ها

در هم  يدر را گشود و به چهره . مت اتاق او رفتداد و به س شیبه پاها یتوان اریاخت یب. ردیمشترکشان را بگ

شان در  نیسخت ب یرا بلند کند نزاع شیشک نداشت اگر او هم صدا. داشت آرام باشد یسع. همسرش زل زد

و آرامش مشکالت را حل و فصل  يبا خونسرد شهیگاه سخت نگرفته بود و هم چیرا ه یزندگ. خواهد گرفت
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آرام به  ییدست از چهارچوب در برداشت و با قدم ها. بود وردههجده ساله کم آ میکرد اما حاال در مقابل مر یم

 رونینفس کالفه اش را ب. دور نماند نشیب زیاز چشمان ت میفاصله گرفتن مر. سمتش رفت و در کنارش نشست

 :فرستاد و گفت

 یهم م يبرا. پرسته یمآقاجونمو  قهیمامان صد دمیشه چهار تا، فهم یگفت دو دو تا م یکه عقلم م یاز وقت _

 یاگه غصه داشت آقاجونم م قهیمامان صد. گرفت یجاش لرز م قهیکرد مامان صد یآقاجون اگه تب م. مردن

سواد . دمیچشم که باز کردم عشق پدر و مادرمو به هم د. میبزرگ شدم مر یمن اون شکل. براش واریشد د

 گرویهمد نیب يوقت حرمت ها چیه. رد کننبا هم برخو ينداشتن اما بلد بودن چطور یدرست و درمون

زن و شوهر . هم قائل بودن يکه برا هیجدا شدنشون از هم تو ذهنمه احترام يکه تا لحظه  يزیچ. نشکستن

آقاجونم  يبه دستا قهیمامان صد. نکردن یحرمت یهم ب هوقت ب چیبودن اما ه قیرف. بودن با هم قیبودن اما رف

شه که  ینم لیدل نیقبول دارم زمونه فرق کرده اما ا. قهیچارقد پاك مامان صداعتماد داشت و آقاجون هم به 

زنه به  یکنه گند نم یرو که خوب سرشته باشه اگه تو لجن زارم زندگ یخدا گل کس. آدمها هم عوض بشن

 .شیخودشو زندگ

لبخند مهمان . افتیخود  به رهیو در کمال تعجب او را خ ابدیب میرا در مر شیحرف ها ریرا بلند کرد تا تأث سرش

 :لبانش شد و گفت

عنان از کف  یکه با نگاه به هر کس یمرد هوس باز ساخت هیتو ذهنت از من  ،يکرد نیتو امشب به من توه _

کنارت  نجایعقده، اومدم ا هیتو خودم تا بشه  زمیرو بر يدلخور نیا نکهیا ياز دستت دلخورم اما جا. ده یم

. حاال تموم بشه و به فردا نکشه نیاومده هم شیپ نمونیکدورت ب ینم تا هر چک ینشستم و دارم عنوانش م

 يبفهم که اسمت تو شناسنامه  نویا. میآوردم تو زندگ یو اون باشه تو رو نم نیا یخواستم چشمم پ یمن اگه م

در  یسطح درنقیتعهدم، قول و قرارم با تو بزنم؟ منو درست بشناس تا ا ریتونم ز یتعهد، من چطور م یعنیمن 

شوهرت االن با کدوم زن همکالم  نکهیفکر کردن به ا يجا. دور زیبر هنتوذ یافکار سطح. یموردم فکر نکن

ضعف نشون  يجا. زن تو قلبشه هیفکر کن که فقط  نیکنه، به ا یخوش و بش م یخنده با ک یم یشده و با ک

 .یحسادت نکن انتیکمبودها به اطراف نیجبران ا يدادن خودتو محکم کن تا برا

 :و گفت دیحرفش پر انیپابرهنه م میمر

 .حسادت وجود نداره يبرا یلیدل. کنم یحسادت نم یمن به کس _
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ساعات  نیا يداشت لبخندش را بر لب حفظ کند تا آرامش از دست رفته  یمهربان نگاهش کرد هنوز سع عماد

 :آمد و گفت به خشم يهمه خونسرد نیاما از ا میمر. را به خود و او بازگرداند

لبخندت که هزارتا حرف ناگفته  نیا. شم یم یعصبان فتادهین یاتفاق چیکه انگار ه یکن یرفتار م يطور یوقت _

 ؟يخودتو خونسرد نشون بد يدار یچرا سع. کنه یم تمیداره اذ

 :کرد گفت یشان را پر م نیب يکه فاصله  یعماد بلند شد و در حال ي خنده

 .نکنم انوقت ممکنه برات بد بشه حفظ مویچون اگه خونسرد _

 :گرفت و با خشم او را پس زد و گفت دهیکالم او را ناد طنتیش

 .یبه نفع خودت تموم کن زویهمه چ یزبون نیرینکن با ش یازت دلخورم سع _

 ه؟یچ تیدلخور لیدل _

 :مظلوم نگاهش کرد و گفت یبا چشمان میمر

از  ستم؟یمن برات مهم ن ؟یکن یبعداً مشکلشونو حل م ینگفتخوام با زنم باشم، چرا  یم یچرا بهشون نگفت _

 یینجایا ونیروز در م هیخونه که اونم  يایساعت برا نهار م میفقط ن رون،یب ير یصبح خروس خون که م

نشده برات  یچیهنوز ه یعنی ؟یچ یعنی نایا. نمتیتونم بب یشبم که نم. يبعدشم که تا بوق سگ سر کار

 . خواستم یکه م ستین یدختر اون نیداد ا يا يدیماه که گذشت فهم هیم آره؟ دلتو زد. شدم يتکرار

 :آنکه بهتش را از او پنهان کند گفت یب. شده بود رتیدچار بهت و ح میمر یتصورات ذهن از

که امروز عاشق بشم و  میمر هیمگه بچه باز یزندگ ؟یچ یعنی يدلمو زد ؟یگ یخودت م يبرا يدار یچ _

 فردا فارغ؟ 

شان را  نیب يو فاصله  اوردیباز دلش تاب ن. گفت ینم يزیسرخورده و مغموم در خود مچاله شده بود و چ میمر

 :پر کرد و گفت

مامان  يکه رو دستا يمهربون من کجاست؟ اون دختر میمر. کنم یخواهش م م،ینباش مر يطور نیا _

. نگاش کنم یچشم ریز ینداشتم حت که جرأت ياون دختر. دستش خوب بشه يزد تا زخما یام پماد م قهیصد

کرده که  عوضحد تو رو  نیازدواج تا ا یعنیکجاست؟  میفرشته، اون مر يکه مثل خواهر بود برا يدختر

 یسع زم،یکنارتم عز شهیمن که هم رن؟یهمه کمر بستن منو ازت بگ یکن یچرا فکر م ؟يبرد ادیاز  تویمهربون

از  یگوشه از قلبت بذار، پدر و مادرت رو هم در بخش کیرو در  يعشق به مهد. یکن زیکن احساساتت رو متما

 هیبا بردارت . یچطور رفتار کن یبا هر کس ریبگ ادی. از قلبت نگهدار یمن رو هم در بخش. قلب و وجودت جا بده
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. کنه یدوست داشتن آدمها با هم فرق م. و با شوهرت متفاوت از اون دو گهیشکل د هیجور رفتار کن با پدرت 

 انتیهر کدام از اطراف ،يرو دوست دار يکه برادرت مهد یدوست داشته باش یمنو همون شکل یتون یتو نم

که من ازت  يانتظار. کنن یم افتیاز احساساتت رو در یکنن و در مقابل بخش یم رطرفب ازهاتویاز ن یبخش

کن خطوط قرمز منو بشناس تا هر  رو درك نایا. تا آسمون فرق داره نیازت داره زم يکه مهد یدارم با انتظارات

که همسرم  یدگزن هی. میخوام مر یآروم م یزندگ هیمن . میبا هم کشمکش نداشته باش یبار سر مسائل جرئ

 یحت ایمن دوستت دارم اما نه اون طور که فرشته رو دوست دارم و . کنه تیریبتونه با آرامش خودش اونو مد

به دستت نگاه . گهید یرو شکل قهیجور و مامان صد هیرم، فرشته رو جور دوست دا هیتو رو . رو قهیمامان صد

 گهید یگم عمل کن یکه م يزیاگه به چ ؟يخوا یم رآشکار ت نیمثال از ا ستنیشکل ن هیکن پنج تا انگشتت 

 .مونه یکودکانه نم يحسادت ها نیا يبرا ییجا

 شیحرفها يرو شتریب یختر احساساتد نیبگذارد تا ا شیداد تنها حیسکوت کرده بود و او هم ترج میمر

نبود که  يزیچ نیشد و ا یم یسخت يشان دچار تنش ها یمورد او زندگ یب يها تیمطمئناً با حساس. شدیندیب

 .ردیطبع آرام عماد آن را بپذ

نتوانسته  یشیکشمکش فرسا کیرا گذرانده و حاال هم در  یکز کرد، روز سخت يرا در کنار بخار يا قهیدق ده

فرصت نکرد  گریو د دیایهم ب يرو شیزود چشم ها یلیروز باعث شد خ یگرما و خستگ. را قانع کند میبود مر

 .شدیندیخواهرش ب یاز حضور او در خانه شان و در چند قدم يبه واکنش مهد

 ؟يایم یک ؟ییاسمتو صدا کنم؟ پس کجا گهیعماد چقدر د _

نمونده که بهش  یکس گهیبه خدا د. ات بگردم یکجا پ دونم کجا؟ تو بگو یسراغت اما نم امیخوام ب یمن م _

 تو بگو من چه کنم؟. ات نگشته باشم ینمونده که پ ییجا. فکر نکرده باشم

قرار به  یتاب و ب یب. ساخته نبود يکار چیشد و از دست او ه یدخترك هر لحظه بلندتر م ي هیگر يصدا

 :و گفت دیکش سشیخ يسمتش رفت و دست بر گونه 

 .خودت نکن ونیکنم، منو مد داتیبده تا پ یوننش هی _

که  يبرو عماد، برو، من تا روز. یکن دامیپ یتا بتون یبزرگ بش دیبا ،يتو هنوز بزرگ نشد. ستیهنوز وقتش ن _

 .کنم یصبر م یتو بزرگ بش

 یرك مدخت یقرار در پ یحاال او بود که ب. مه محو شد انیاو در م يدر مقابل چشمان مستأصل و درمانده  و

 .کرد یم شیو صدا دیدو
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 ...ایرو _

صدا قدم در اتاق  یو ب دیآب نوش یوانیقرار برخاست و ل یب. افتیمطلق  یکیکه باز کرد خانه را در تار چشم

تاب به سمتش رفت و  یقرار و ب یب. کز کرده و به خواب رفته بود يهمچون خودش در گوشه ا. گذاشت میمر

و  دیکش شیرا تا گردن رو توو پ دیدستش را پس کش میمر یبا تکان جزئ. دیآشفته اش کش يدست بر موها

کالفه بود، شک نداشت . اتاق را ترك کرد یاش نشاند و بر احساسش لجام زد و به سخت یشانیبر پ يبوسه ا

 يتا روشن شدن هوا همانجا در کنار بخار. کرد یکالفه اش م شیاز پ شیب نیو ا ستیشبانه اش ن يایرو میمر

 نیبراند تا ا يشتریمجبور بود با سرعت ب. زد رونیخانه ب ازدو ساعته  ریزد و رأس ساعت هفت با تاخ چرت

کش  غهیت یباالخره وقت. برود شیامر باعث شد چند بار تا مرز تصادف پ نیدو ساعته را جبران کند و هم ریتأخ

 يصدا. مدرسه شد یفوت وقت راهبدون . او هم قدم در روستا گذاشت دیآسمان رس یانیسوم م کیآفتاب به 

به بچه ها را  سیتدر ي فهیکالسش در نبود او وظ زهوشیدانش آموز ت. لبخند بر لبش نشست دیشن کهرا  ایمیک

قدم در کالس  شیموتور گذاشت و پس از مرتب کردن موها يکاله کاسکتش را رو. به عهده گرفته بود

 يبچه ها نیا. درس بودند يریادگیدر سکوت در حال همان طور که انتظار داشت دانش آموزانش . گذاشت

کوهستان استخوان ترکانده و قد  یدر سخت نهایا. ستود یرا م دهیسوخته و رنج کش يبا آن صورت ها ییروستا

همه به احترام معلم جوانشان  ایمیک يبرپا يبا صدا. تک تک شان بود قتیموف يتمام تالشش برا. بودند دهیکش

کالس رفت و رو به  اهیخود به سمت تخته س ولبخند بر لب همه را دعوت به نشستن کرد . از جا برخاستند

 :گفت ایمیک

 درسو من بدم؟ یباق يد یخب خانم معلم اجازه م _

 یکالس در سکوت. نشست شیکوتاه سرجا يبود با بله ا انینما ییکه در اکثر دختران روستا یبا خجالت ایمیک

 نندیبنش نیزم يمجبور بودند رو شیکه بچه ها نیاز ا. به سرتاسر کالس انداختمطلق فرو رفته بود نگاهش را 

کالس کوچکش فراهم کند اما  يبرا مکتین زویم يکرده بود تا بتواند تعداد يادیتالش ز. کالفه و دلخور بود

 . تالشش هنوز به بار ننشسته بود

در  زیباالتر را ن يکالس ها فیت و تکالنوش اهیاز تخته س یها را در سمت یهر روز سرمشق کالس اول مثل

مثل  زیخودش ن. به خود گرفت و همه مشغول شدند يو در واقع کالس حالت جد اهیاز تخته س گرید یبخش

از آن  يخبر. دوخت رونیمشرف به کوه مرموز روستا رفت و نگاهش را به ب يبه کنار پنجره  نیشیپ يروزها
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 انیدر م کیظهر بود و بچه ها  يشد و حاال دمدما يشکل سپر نیدساعت اول و دوم ب. پوش نبود اهیشبح س

 .به نظافت کالس برسد یداد همه را مرخص کند و کم جیترح. گذاشته بودند یحوصلگ یب يبنا

 .دیبر دیتون یبچه ها م _

رفت و مشغول  اهیعماد هم به سمت تخته س. کالس را ترك کردند یوصف نشدن یجمله بچه ها با ذوق نیا با

بار قصد نداشت فرصتش را  نیا. دیپوش را د اهیچشم باز آن شبح س ياما به ناگاه از گوشه . کردنش شد زیتم

 کیبا . شود ایرا جو ریاخ يباز ربهموش و گ نیا لیو دل ندازدیب ریشده او را گ يخواست هر طور یم. بسوزاند

تمام بدنش . پوش متوجه او نخواهد شد اهیکه اگر با آرامش به سمت در برود شبح س افتیدر یحساب سرانگشت

خوددار  ستیبا یبه هدفش م دنیرس ياما برا. شده بود یاز سر اضطراب که بر جانش مستول يلرز. دیلرز یم

نگاه او که خارج شد بر سرعت قدم  ررسیاز ت. صدا آن را گشود یو ب رفتآرام به سمت در  يبا قدم ها. بود یم

. پوش نبود اهیاز آن شبح س يبود چرا که خبر دهیرس ریاما باز د. دیه دوافزود و به سمت پشت مدرس شیها

به پشت  یمنته یکه لنگ لنگان به سمت راه خاک دیگوژپشت را د يآخر موجود يچشم چرخاند و در لحظه 

پوش  اهیمرد س. دیزد و بدون توجه به واکنش تند مردم ده به دنبالش دو ایدل را به در. رود یمزموز م وههمان ک

اش بود سرعت  یاز او در پ یکم يعماد که در فاصله  دنیو با د دیاو به پشت سر چرخ يپا يصدا دنیبا شن

در راه کشف اسرار  گرید یشکست یعنی نینمانده بود که به پشت کوه برود و ا يزیچ. کرد شتریرا ب شیقدم ها

 :محکم و بلند گفت ییهت با صداج نیرا بسوزاند به هم شیفرصت ها نگونهیخواست ا ینم. ها یپشت کوه

 .برسونم بیخوام بهت آس ینم. ندارم تیصبر کن، صبر کن من کار _

سرعت . توانست اجازه بدهد تنها فرصتش از دست برود ینم. دیدو یپوش همچنان لنگ لنگان م اهیمرد س اما

حاال مرد . دیده اش را از پشت کشخود را به او رساند و لباس بلند و ژن شتریب یکرد و با شتاب شتریرا ب شیقدم ها

تعلل آنقدر  نیا. بود دهیسمت عماد کنجکاو نچرخ هتوقف کرده اما هنوز ب. ندارد يراه فرار گریبرده بود د یهم پ

 یخود م يرا رو در رو یحاال شخص. داد و او را به سمت خود چرخاند یکه عماد به دستش جرأت دیبه درازا کش

دست . بود انیداشت و فقط چشمان مرموز و وحشت زده اش از پس آن نقاب نما بر چهره اهیس یکه نقاب دید

 .کار بازداشت نیاو را از ا يا دهیخشن و نخراش يصورت او کنار بزند که صدا يوبرد تا نقاب را از جل

 .کارو نکن آقا معلم نیا _

 نیا. زد یم یدر پ یند و پت شیصورت او در هوا معلق بود و نفس ها یدستش در حوال. ماند رانیو ح مبهوت

 :تفکر بر زبانش نشست و گفت نیهم. شناخت یمرد گوژ پشت او را م
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 ؟یشناس یمنو از کجا م ؟یهست یتو ک _

 :از او فاصله گرفت و گفت مرد

 .شناسن یهمه معلم دهو م _

 :نشست و گفت شیگذاشت اما دست عماد بر بازو ختنیگر يباز بنا و

 ؟یهست یبگو ک _

 :و گفت ختیاب از دست او گربا شت مرد

 .دهیند نجایتو رو ا یبرو تا کس. رهیگ یمن دامنتو م ینشو، نحس کیبه من نزد. میشده هست نیما نفر _

 :شان را پر کرد و گفت نیب يعماد قصد کوتاه آمدن نداشت و با چند قدم کوتاه فاصله  اما

 ن؟یو مردم ده به خون هم تشنه هستبه من بگو مشکل کجاست؟ چرا شما . خوام کمکتون کنم یمن م _

 .مرد باز بلند شد يصدا

ذارن  یکردن و نم یما رو پشت اون کوه زندان. کنن یم تمونیاونا هستن که اذ میندار يما با مردم ده کار _

 .میکن یمردم زندگ یمثل باق

که از حلقش خارج  یبیعج ياز آنکه به درد و دل مرد گوژ پشت گوش بدهد به آوا شیب. سکوت کرده بود عماد

 يبه فرد شتریب شیشدن بود چرا که صدا یمرد در حال متالش نیا یصوت يتارها ییگو. شد دقت کرده بود یم

 هیاز ثان يمرد زد و در کسر نقابدستش به او باشد چنگ بر  اریآن که اخت یب. مانست یو محتضر م دهینفس بر

 دیشا. مرد زل زد يشده  ریوحشت زده و غافلگ يه چهره مبهوت و گشاد ب ینقاب کنار رفت و عماد با چشمان

مرد گوژپشت وحشت زده  يچهره  دنیاز د. بدهد ینیتا ذهنش به او فرمان عقب نش دیطول کش هیفقط چند ثان

آنکه  یبود، ب دهیترس. شد نیکرد و نقش زم ریگ یبه سنگ شیپا ياریچند قدم به عقب برداشت و با بد ب

پوش هم نماند و لنگ لنگان به  اهیمرد س. است دهیآنکه کتمان کند ترس یباشد، ب از ترسش داشته یخجالت

 یآنکه توان یافتاده بود ب نیزم يحرکت رو یشد که عماد مات و ب یم يا قهیحاال دق. پشت کوه پناه برد

ردم م ییگو. دیفهم یحسن را خوب م یسدرضا و مشت يحاال مفهوم حرف ها. زدیکه برخ باشدمانده  شیبرا

 .شیخروار بود برا يمشت نشانه  ایاصالً گو! شده بودند یپشت کوه جن

 يلحظه ا يبرا یحت. زار به سمت مدرسه رفت یکوهستان که خوب بر جانش نشست برخاست و با حال سوز

گونه وحشت زده از آن مرد  نیبود که ا یاز خود عصبان. شد یچشمانش دور نم يمرد گوژپشت از جلو يچهره 

 :و گفت دیوبموتورش ک نیبر ز یبود که با قدرت مشت يبه حد تیعصبان نیا. بود ختهیگر آزار یب
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 ؟يچرا ازش فرار کرد ؟یلعنت به تو عماد چرا نقابشو برداشت _

 :زبانش را داشته باشد با خود زمزمه کرد اریآنکه اخت یسپس ب و

. حس داشتم هیفقط  دمشید یقتحل و فصل ماجرا اما و يتالش برا دمیشا ،یحس نوع دوست ،يکنجکاو _

 .رمیازش فاصله بگ دیگفت با یکه م یترس

در کنار  شهیغالم مثل هم. گرفت شیجاده را در پ یزده و شرمنده موتورش را روشن کرد و راه خاک خجالت

 روستا اوست و مردم نیبود گنده الت ا دهیچند ماه فهم نیتعجب نکرد، در ا ادیز! قهوه خانه معرکه گرفته بود

سوت غالم او را از رفتن منصرف  ياو برود که صد ردیخواست گاز موتور را بگ یم. آورند یحرفش نه نم يرو

 .بود دهیبر او شور انیاغیبود و حاال هم غالم همچون  یاز برخورد بد خود با آن مرد گوژپشت عصبان. کرد

 يسدرضا تو که آدم خوبه ! س، شمراصالً من بد، ناک. یکن یمنو باور نم يخودش بگه تو که حرفا نیبذار _

 .گه یدروغ نم گهیازش بپرس، به تو که د ایب یده هست نیا

 :جک گذاشت و به سمتش رفت و گفت يغالم کالفه تر شد و با خشونت موتورش را رو فیاراج دنیشن از

 بره؟  نییمن پا يآب خوش از گلو هی دیآقا غالم؟ از دست تو نبا هیحرف حساب تو چ _

 :برداشت و گفت زیبه سمتش خ تیبا عصبان غالم

به کار  يگم کار یاالن دارم جلو همه بهت م ،یبار بهت گفتم دستتو تو سوراخ مار نکن نشنفت هیبچه،  نیبب _

 يدونم چه جور یاون وقت من م يدینشن يدیکه شن يدیبار شن نیا. ها نداشته باش یمردم ده و پشت کوه

 .ادیحالت جا بباهات دوال پهنا حساب کنم تا 

حرف به  یب. دمش بگذارد يپا رو دیبود که نبا افتهیرا در نیکرد و عماد ا یگفت و رفتار م یناحساب م غالم

 .دیکش یگفت قطعاً کار به زد و خورد م یم شیماند، که اگر همپا یم دینبا. سمت موتورش رفت و هندل زد

 عیاتفاقات آنقدر سر نیا. بر چانه اش نشست یمشت و دیاز پشت لباسش را کش یهندل را زده نزده دست نیاول

شوکه شده بود، چشمانش . دید یهمه جا را تار م يلحظه ا يبرا. نتوانست از خود دفاع کند یرخ داد که او حت

و  دیجنب یکه م یو دهان دید ودحد ممکن به خ نیتر کیغالم را در نزد نیسو گرفت چشمان خشمگ یکه کم

 .دیرس یمانست به گوشش م یو هوار م به داد شتریکه ب ییصدا

 .يجواب بد يشنو یحرف م یبمونه وقت ادتیزدم تا  نویا _
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 يدر کسر. داد تا به غالم حمله کند یبه دستانش فرمان م شیبود و عصب ها دهیخون به مغزش رس گرید حاال

عماد را سفت گرفته بود  يا بازوسدرض. را احاطه کردند تا به غائله خاتمه بدهند شانیمرد هر دو يعده ا هیاز ثان

 .داد یادامه م فتنشگ راهیاما غالم هنوز به بد و ب. داشت او را آرام کند یو سع

 .دمشید شیپ ي قهیچند دق نیرفت پشت کوه، هم یداشت م دمیخودم د _

 :کرد و گفت يگر یانجیم سدرضا

 يداد چطور یاشت به بچه ها درس مد شیپ ي قهیچند دق نیخدا که تا هم يبنده  نیغالم، ا ریآروم بگ _

 وقت کرده بره پشت کوه؟

 ي نهیبه تخت س يبودند رها شد و ضربه ا دهیبا خشونت از دست دو مرد که او را سفت و محکم چسب غالم

 :سدرضا زد و گفت

 .ندارم یمن با تو حرف نم،یبرو کنار بب _

 یرا م گریکدیجفت شان  يبه خون نسشته قد علم کرده بود و چشمان  نیدرست در مقابل عماد خشمگ حاال

 .دییپا

تا  يدم به تله نداد. ارمیاالن چند روزه تو نختم تا سر از کارت درب. گم یدارم م یچ یدون یخودت خوب م _

 . که پا گذاشت تو ده ارمیکفتارم در م لیپدر اون عل. دمتیامروز د نکهیا

 :شد و گفت رهیبه عماد خ رتیبا بهت و ح سدرضا

 ؟يدیرو د یگه آقا معلم، تو ک یم یچ نیا _

 :نگاه از نگاه گستاخ غالم بر گرفت و گفت عماد

 یمگه چه مرض د؟یکن رونیکه اونا رو از ده ب دیوجدان باش یقدر ب نیا دیتون یشما چطور م دمش،یآره د _

رو  يباز نیخدا اگه ا يبه خداوند. ادیخدا رو خوش نم. دیکن یباهاشون رفتار م وونیمثل ح يطور نیدارن که ا

 شیپ نیفکر کرد یچ. رنیاز شما بگ اهوگن یده تا حق اون مردم ب ارمیاگر نه مأمور م چیکه ه دیتموم کرد

کجاست؟  تتونیانصافتون کجا رفته؟ انسان! تو سرشون؟ دیبزن يجور نیهم ادیخودتون؟ که چون صداشون در نم

 .مرده یه هرچننگ ب نهیا يمرد؟ اگه مرد دیاسم خودتونو گذاشت

مردان در  انیآشکار در م یبود شورش دهیکش شیکه عماد پ ییاما با حرف ها. داشت او را آرام کند یسع سدرضا

 .غالم بود که به حرف آمد شاهنگشانیگرفت و داد و هوار همه اوج گرفت و پ
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 گهیاز فردا د الیکنه؟ واو ها رو به ده باز یپشت کوه يخواد راه پا یچه راحت م دینیب یمردم؟ م دینیب یم _

 .تو ده فتهیاز فرداست که هزار جور درد و مرض ب. ندارن تیزن و بچه هاتون امن

در گرفته بود و از سدرضا هم  يهمهمه ا. ببرند ورشیبود تا مردم به سمت عماد  یکاف یهشدار پوشال نیهم

نزاع جان سالم  نیسدرضا هم در ا. ها کردنداو را ر ختندیخوب که زدند و شکستند و به هم ر. ساخته نبود يکار

 . به در نبرد و همچون او مورد ضرب و شتم قرار گرفت

 نجا؟یچه خبره ا _

 نیزم يچانچواش را رو یمشت. حسن همه ساکت شدند و از آن دو فاصله گرفتند یپر صالبت مشت يصدا با

 :زد و گفت گوشش ریز یمحکم یلیآشکار به سمت غالم رفت و س یگذاشت و با خشم

دست رو معلم  يشرم نکرد ؟يدراز کرد غمبریدست رو اوالد پ يغالم، شرم نکرد دمیتو ند یصفت یآدم به ب _

 نجا؟یچه خبره باز ا! تو مرد یچه گربه صفت ؟يده دراز کرد

رمق سدرضا او را از کارش منصرف  یب ياما صدا دیده فرود آ دهیسف شیغالم باال رفت تا بر صورت ر دست

 .کرد

 يدهو بذار نیخودت ا يکنم که خودت با پا یم يکار رهیبگ یخدا اگه دستت به پر ناخن مشت يبه خداوند _

 .نییپس اون دست وامونده اتو بنداز پا. اونقدر ازت آتو دارم که بتونم در به درت کنم. يبر

 کیبه  کیاوضاع  دنیا دمردم هم ب. حرف آنجا را ترك کرد یهشدار محکم سدرضا غالم آرام گرفت و ب با

 يمحمود از رو زیسدرضا به کمک آم. یخون یکوفته و سر و صورت یمتفرق شدند و حاال عماد مانده بود و بدن

صبر و حوصله خاك لباس سدرضا را  بامحمود  زیآم. سر پا کرد زیبلند شد و دست عماد را گرفت و او را ن نیزم

 :تکاند و گفت

 .دیتو قهوه خونه سر و روتونو بشور میبر نیایشه سدرضا، ب یمردم حرمت سرشون نم نیا _

نشسته بود و الم تا  زشیحرف و متفکر پشت م یعماد ب. در هم به درون قهوه خانه رفتند يهمه با چهره ا و

 کیبود که سدرضا با  رهیاش خ یشانیحسن هم در سکوت به او و اخم نشسته بر پ یمشت. زد یکام حرف نم

 :به سمتش آمد در کنارش نشست و گفت کوچک يجعبه 

 . از روت شرمنده ام آقا معلم _

کرد و با چسب زخم همه را پوشاند و عماد  زیابرو، لب و گونه اش را تم يدر سکوت مطلق عماد زخم گوشه  و

حرف در  یکار سدرضا تمام شده و ب. حسن زل زده بود یمشت يدر تمام مدت به چشمان محکم اما شرمنده 
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 يزیخواست چ یاز او م یرگیخ ههم نیبا ا ایگو. بود رهیحسن خ یاو نسشته بود اما عماد هنوز به مشت کنار

نگاهش را به نگاه  يباالخره طاقتش طاق شد و با دلخور. کرد یحسن هم لب از لب وا نم یاما مشت دیبگو

 :ده دوخت و گفت دهیسف شیر

به اسم صورت  يزیاون مرد اصالً چ. کنم یه باور نمشدن ک یفقط نگو جن ؟یها چه شونه مشت یپشت کوه _

 نجا؟یچه خبره ا. شده بود یصورتش متالش. نداشت

 :فرستاد و گفت رونیحسن نفس کالفه اش را ب یمشت

 شه؟ یآشوب تازه به پا م هیکه باز  نهیاز ا ریکنه پسرجان، غ یبه حالت نم یفرق چیدونستنش ه _

 :فتداشت بلند نشود گ یکه سع ییصدا با

به وهللا اگه . ساکت بمونم و دم نزنم يچطور. شه یعده ظلم م هیگوش من داره به  خیب. کنه یچرا، فرق م _

باز شر به  يخوا یم ؟یمشت يخوا یم نویا. ارمیرو در م هیرم سر و ته قض یاالن م نیخودم هم هیچ هیقض ینگ

 پا بشه؟

 :عماد گذاشت و گفت يدست بر شانه  سدرضا

ابا ندارن  نایشده ا ختهیدوتا خون ر هیقض نیبار سر هم هی. مردم رحم ندارن نیبه خدا ا. آقا معلم و بگذر ایب _

 . زنیرو بر یکه باز خون کس

 :با خشم از جا برخاست و گفت عماد

شما همه . رمیگ یمن تا نفهمم اون پشت چه خبره آروم نم. کنم یکارو نم نیا گهیاگه تا االن سکوت کردم د_

اون همه منبر  نهیا ؟یو نگاه کن ینیانتظار نداشتم بش گهیحسن از تو د یمشت. نیظلم دست دار نیتون تو ا

چرا  گهیپناه ظلم بشه؟ تو د یب مردمگوشه تا به  هی نینیگه بش یخدا م غمبریرفتن و موعظه کردن؟ خدا و پ

 ؟یکن ینم يکار چیه

 :حسن نگاه خسته اش را به عماد داد و گفت یمشت

شد  نیمردم واستادم ا نیا يبار جلو رو هیمن  ؟يدار يپسرجان؟ تو مگه از دل من خبر یدون یم یتو چ _

 گهیمردم د نیا. دونم یده مونده خودمو مقصر م نیکه رو دست مردم ا یهنوز به خاطر دو تا قتل. آخرو عاقبتش

 نیا انیاگه ب. ن جا بموننهمو دیبا ماون مرد. بمونه يطور نیهم یبذار همه چ. درد تازه رو ندارن هیتحمل 

 .راه مردم ده از اونا جداست یهر طور حساب کن. ستیما ن نیجاشون ب. افتن یطرف همه به خطر م
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ذارم  یمن نم. غالم بده يها يبه قلدر یدرس درست و حساب هی دیبا یکی ،یمشت امیمن فردا با مأمور م _

 .کنه یراست راست بگرده و عربده کش يجور نیهم

 :از جا برخاست و گفت یبا دستپاچگ سدرضا

بهش  يبا لجباز گهیبه پا کرد تو د یشیآت هیغالم . ایمرگ بچه هام کوتاه ب ر،یقربون شکلت آقا معلم، آروم بگ_

 .کنم یبذار چند روز بگذره خودم ادبش م. دامن نزن

 یمشت ياما صدا. رفتبه همه داد و به سمت در  یلب ریخداحافظ ز کیبدون توجه به درخواست سدرضا  عماد

 .را سست کرد شیحسن پاها

 تتیگوش من تا عصبان ریبزن ز ایاصالً ب ؟یکن یقبول م یازت خواهش کنم گذشت کن د،یسف شیمنِ ر _

 .بخوابه

مرموز  يافزود و قهوه خانه و آن روستا شیحسن شرمنده و نادم بر سرعت قدم ها یمشت يحرف ها دنیشن با

 . را ترك کرد

 

 يخداحافظ همشاگرد: دهم  فصل

در واقع از اتفاقات دو . گرفتند یبا او گرم نم ادیروزها مردم ز نیا. بود دهیهر صبح سر ساعت به روستا رس مثل

 یاما نم. بود ریاز دستشان دلگ. شدند یکدامشان با او همصحبت نم چیه گریلحظه، د نیقبل تا هم يهفته 

شک نداشت  گریبود و حاال د دهیشان را د ونتخش. کند داریکوه بمردم پشت  قیتوانست آنها را به اجبار با حقا

 یکه حت یمردم. با او بکنند شیپ يبه مراتب خشن تر از زد و خورد دو هفته  يحاضرند برخورد دیایب شیاگر پ

بهداشت  ياز خانه . کردند یسفت تر م يداشتند قطعاً با او برخورد یدهشان را نگه نم دیسف شیاحترام ر

در  یاز اهال يباز عده ا. افتاد زمحمودیآم يده و قهوه خانه  یاصل دانیبه م شده گذشت و نگاه ي متروکه

گاز موتورش را . مردم خواهد داشت نیتازه با ا یباز داستان دیشیو با خود اند دیته دلش لرز. آنجا جمع بودند

 يصدا تتوانس یفاصله هم ماز همان . دیده رس دانیبه م یخاک يسنگ و کلوخ جاده  انیگرفت و از م

بود رمال و  دهیداشت و حاال هم که از زبان سدرضا شن رزنیپ نینسبت به ا يندیحس ناخوشا. را بشنود یشاباج

 نیچشمان ا یناآرام لیدانست دل یخوب م گرید. شده بود دیدر او تشد شیاز پ شیحس ب نیاست ا سیدعا نو

از دوا و درمان  شیمردم ده ب! به شب وزشو ر دیرس یه صبح مزن با ورد و جادو ب نیشب ا ست؟یاز چ رزنیپ

 يبه سمت مدرسه برود و جا کسریخواست  یم. خواست توقف کند ینم. اعتقاد داشتند یشاباج يبه جادو و دعا
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او  یشاباج يادهایفر ياما صدا. لجوج صبحش را با سالمِ دانش آموزانش شروع کند رزنیپ نیا يچهره  دنید

 .منصرف کرد مشیرا از تصم

خدا ازت نگذره که هر . خدا ازت نگذره آقا معلم. ده نیا يها یتموم بدبخت یباعث و بان. خودش اومد ن،یایب _

 .يذار یده م نیبه دل مردم ا يدرد هیروز 

 جوب کیآبشان به  یوقت. ده یبا اهال يریباز درگ یعنیمکان  نیماندن در ا. کرد تا برود شتریموتورش را ب گاز

فرمان موتورش نشست و او را از  ياما دستان چند مرد رو! همه نهر زدن نیبود ا یچه تالش گریرفت د ینم

 یداشت و تنها دل نگران دیجد یهم داستان زامرو. ستادیا یم دیخواست و چه نه با یچه م گرید. رفتن باز داشت

 یبه درس و مشق شان م رید شانیدرهابه خاطر جهالت پدر و ما دیبود که امروز را هم با شیبچه ها یاش پ

 :کالفه کالهش را از سر برداشت و گفت. دندیرس

 شده؟ یباز چ _

 یبه عماد منتقل م یکه هنوز حس ناامن یچشمان. شد و نگاه به نگاهش دوخت کیعصا زنان به او نزد یشاباج

 . زل زد کهنه اش يگرفت و به کفش ها یشاباج ي نهیهوا نگاهش را از نگاه پر ک یب. کرد

 . ادیبال سرمون ب نیا يباعث شد تیخود یب يهات، با دخالت ها يشده؟ تو با ندونم کار یچ یپرس یتاه م _

 :زل زد و گفت رزنیپ يجو نهیباال داد و باز به چشمان ک شیرا از کفش ها نگاهش

که فقط شده درس کارم  ام،یرم، آسته م یآسته م. من که سرم به کار خودمه ؟یشاباج یزن یچرا تهمت م _

 یجا کردم؟ مگه چ یحرف بد زدم؟ دخالت ب یگ یم ؟يخوا یاز جونم م یچ گهید. شما يدادن به بچه ها

و  عجوجیقوم  نهویع راصلح کنم؟ چ نتونیخواستم ب یبود که فقط م نیگفتم بهتون؟ جز ا یخواستم ازتون؟ چ

طناب  نیا یچرا ه دیحلش کن دینیبش نیکدورت دار ن،یمشکل دار نیدرد دار. نیافت یمعجوج به جون هم م

 نشه بازش کرد؟ گهیتا د دیکش یم شتریگره زده و ب

 :او زد و گفت ي نهیبه تخت س تیبا عصبان یشاباج

نمک نداره که  د،یکه بهش کرد یاون همه محبت نهیازمون طلبکاره؟ ا يچه جور دینیب یمردم؟ م دینیب یم _

. اون گوشه نیها رو انداخت یپشت کوه نیگه غلط کرد یکنه م یم اگیتو چشمامون ن گهیدو فردا د. دستمون

 برامون نقشه داره؟ يبچه شهر نیا نیدیحق با غالمم بود؟ د نیدید

شود که  ادآوریزد تا به او هم  یعماد م ي نهیهم به تخت س يکرد ضربه ا یمدت که داشت داد و هوار م تمام

 :و گفت دیعقب کش یکم یفگعماد با کال. با او تمام نخواهد شد شیدعوا
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چشم بسته  یگ یم یهر چ ینیب ینم. ذهنشونو با خرافه پر نکن نقدریا. نکن کیمردمو تحر نقدریمادر من، ا _

 .باش اتیفکر اون دن ییآدم امروز و فردا. از عاقبتت بترس. کنن یعمل م

 .بلندتر شد یشاباج يعماد تمام نشده بود که صدا حرف

 .بره ادتیگوشت تا حرف زدن  ریخوابوند ز ینرو ماده م یلیدوتا س دیغالم کم گذاشت، با _

. کرد یرا پنبه م شیگذاشت و رشته ها ینم رزنیپ نیاش را حفظ کند ا يشتنداریکرد خو یچه تالش م هر

 :باالخره آنقدر گفت و گفت تا عماد هم از کوره در رفت و گفت

 یسر حرمت به حرف مشت. یبرام شاخ و شونه نکش يطور نیا گهیبه پاسگاه تا د دمیکش یپسرتو م يپا دیبا _

 دهیمدارا کردن با شما فا نکهیاما مثل ا. آروم بشه یهمه چ يجور نیا دیگذشتم گفتم شا تیشکا ریحسن از خ

 .نداره

 :عماد گُر گرفت و گفت نیحرف سنگ نیاز ا یشاباج

شما که شاهد . یزن یگه تهمت م یزنم م یگه؟ حرف حساب که م یم یچ دینیب یمردم؟ م دینیب یم _

باز حرفام  نیدید ن؟یدید. که سرمون اومده هییبال یمعلم باعث و بان نیا دیدون یم گهیشما که د ن؟یهست

پا گذاشته تو ده  یتقدمش نحس و شومه؟ چقدر گفتم از وق دیکن رونیاز ده ب نویدرست بود؟ چقدر گفتم ا

 .همه دوره اش کردن ناهاشیا... دینیبب... دینگاه کن. ره اش کردندو طانیش يبچه ها. هم باهاش اومده یاهیس

صورت عماد فوت کرد و عماد به  یخواند و نفسش را در حوال يلب ورد ریسپس به سمت عماد رفت و ز و

. رسد یمسمومش به مشام م ياز نفس ها ونیاف ياهل دود و دم است و بو رزنیپ نیکه ا افتیفراست در

که  یراند و مردم هم با چشمان ینامفهوم بر لب م یداد و اصوات یا را در هوا تکان مهنوز دست ه یشاباج

 .کردند یاعتماد کامل به او بود نگاهش م انگرینما

 .نیاطیش نیدور بش. اجنه ها نیدور بش. شونو بکنن یمردم زندگ نیبذار ن،یاز مردم ده دور بش _

 :با خشم او را پس زد و گفت عماد

 ؟يبه راه کرد هیادا و اصول چ نیا ؟يکار یزن؟ چرا تخم جهالت تو ذهن مردم م یکن یکار م یچ _

 :فاصله شان را پر کرد و گفت یشاباج

گل  نیحاال بش. يشد مونیو باعث بدبخت يها رو به ده باز کرد یپشت کوه يتو پا ،یشوم ،یتو نحس _

 . شونیتو کشت ،یتو قاتل. یبمونده  نیا يکنه باز تو یوجدانت قبول م نمیبب. نگاه کن تویکار

 :را به سمت مردم منتظر چرخاند و گفت شیرو سپس
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 هی نمیا نیایحاال ب. میخون بد دیها به ده باز بشه باز با یپشت کوه يمردم من بهتون هشدار دادم اگه پا _

 .خون تازه

ک دانش آموزانش را در خوب دقت کرد تک ت. نگاه کرد دانیبا بهت به او و سپس به مردم حاضر در م عماد

 :رفت و در مقابلش زانو زد و گفت دیبه سمت رش رانیو ح جیگ. افتیمردم  انیم

 د؟یچه خبره رش نجایا _

قرار بازوانش را در دست گرفت و با  یب. نفسش بند آمده بود هیاز شدت گر ایو گو ستیگر یابا م یب پسرك

بود تا  شیبچه ها ينبود بلکه به همه  دینگاهش به رش گریحاال د. دیایخشونت او را تکان داد بلکه به خود ب

 .دیبگو يزیشان چ یکی

 حسن کجان؟ یمرده؟ سدرضا و مشت یک د؟یکن یم هیبچه ها چرا گر _

 :و گفت دیرا گرفت و او را به سمت خود کش دیبا خشونت دست رش یشاباج

 .رهیبگدامن بچه امو  تیخوام نحس ینم. نداشته باش يمن کار يبه نوه  _

 :را گرفت و گفت دیرش يخشونت بازو با

 نجا؟یبا تو هستم چه خبره ا دیرش _

 :از حد عماد، پسرك به هق هق افتاد و گفت شیو اصرار ب یخشونت شاباج از

 .نیشما مارو هم بکش میحرف بزن میترس یم. میترس یآقا اجازه ما م _

چه خبر  نجایا. او را رها کرد يرمق بازو یفت و بر لیاش تحل يتمام انرژ. باشند ختهیر شیآب جوش رو ییگو

گفت از او  یرا تازه کند اما حاال دانش آموزش م یگفتند؟ او آمده بود بسازد، آباد کند و ذهن یچه م نهایبود؟ ا

آمدند او را از  یکه به سمتشان م يریالاله االهللا گفتن جمع کث يصدا. ترسد یاو را بکشد م نکهیاز ا. ترسد یم

او درست گفته . راست گفته بود یشاباج. زل زد شیرو شیپ تیبه جمع یانداخت و با نگران دیت حرف رشصراف

آمد و حاال وهم بر جانش نشسته بود تا  یده به سمت شان م یبود، هشت تابوت کوچک و بزرگ بر دوش اهال

 است؟ یبه چه کسان تعلقهشت تابوت م نیبداند ا

. آمدند یم شیتابوت ها را گرفته بودند و به پ ریز تیجمع شیشاپیغم زده پ يحسن با چهره ا یو مشت سدرضا

حسن ته دلش را  یسدرضا و مشت يغم زده  يچهره . که همچون دسته گل بر دوش مردم بود ییتابوت ها

 :فتآشکار گ يحسن رساند و با دلهره ا یخود را به مشت زانیافتان و خ. کرد یخال

 ؟یشده مشت یچ ـ
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برد و  شیبازو ریآنقدر ناتوان بود که عماد دست ز. تابوت را رها کرد ریرمق ز یحسن پر شد و ب یمشت چشمان

روزها کوه شده بود  نیکه ا ییمهربانش، همان شانه ها يو شانه ها ستیگر یابا م یب رمردیپ. گاهش شد هیتک

 :حسن زمزمه کرد یگوش مشت ریطاقت ز یب. دیلرز یعماد، م يبرا

 ه؟یتابوتا مال ک نینصف عمر شدم، ا ؟یشده مشت یچ ـ

ابرو و چشمانش گذاشت و همان طور که  ينشست و دستش را رو یتکه سنگ يرمق رو یناتوان و ب رمردیپ

 :گفت ستیگر یم

 بود؟  نیمقدرت ا ایخدا. ارمیکمرم شکست، چطور داغشونو تاب ب. پسرم آقا معلم، پسرمو زن و بچه اش ـ

 یم نید و دستانش را به آسمان گرفته بود و عماد در تمام آن مدت به از یگفت و زجه م یحسن م یمشت

 يبلند يِچنان وا! حسن که اسمال است و دختر اسمال هم که دخترك جسور کالسش یپسر مشت دیشیاند

ابا و  یب. ستیرگ یحاال عماد هم م. آن زبان به دهان گرفت کیحسن  یگفت و دست بر سر گذاشت که مشت

 شیحسن را در آغوش گرفت و شانه ها یمشت اریاخت یبود که ب دیشد يبهت به حد نیا .بدون خجالت

 یعمرت مشت يبقا! گفت؟ یم ستینگفت، چه با چیه. داغ نیاز ا دیلرز زیدست و دلش ن. دیهمچون او لرز

 دخترك در یآفتاب سوخته و کک و مک يفقط چهره . امدیبه زبانش ن چینه ه ؟یحسن؟ خدا صبرت بدهد مشت

 ییزده بود و آن دمپا رونیاش ب يروسر ریاز ز گوشانهیآشفته اش که باز يآن موها. آمد ادشیبه  دارید نیاول

امان به ذهنش  یدخترك ب ادی. بلندش يرنگ و رو رفته  راهنیپاره و خاك آلودش با آن شلوار گلدار و پ يها

حسن  یو از آغوش مشت دیلرز شتریب شیهاشانه . همه خاطره شود نیا عآنکه بتواند مان یشده بود ب زیسر ر

 یاو هم کم از مشت یتاب یب. از دست داده بود زیعز ییگو. او گذاشت يپدرانه  يو سر بر شانه  دیخز رونیب

 .حسن نداشت

 ؟یچکاره بش يخوا یم يبزرگ شد هیرق ـ

اگه بچه ها درس . میستیما ناما ما مثل ش. میو به بچه ها درس بد میمثل شما معلم بش میخوا یآقا اجازه، ما م ـ

 !گهید رهیبگ ادیدرس  دیآقا، بچه با مشونیزن یبلد نباشن م

 خانم معلم؟ شونیزن یم یحاال با چ ـ

 .آقا نید یکه باهاش درس م یبا همون خط کش چوب ـ

 .کنم هتیخط کش تنب نیکه با هم نجایا ایبدو ب ینگرفت ادیو درس  يجواب سوالمو بد یپس حاال که نتونست ـ
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ما . آقا نیمهربون یلیآخه شما خ نیزن یکدوم از بچه ها رو نم چیاصالً شما ه. نیزن یآقا اجازه، شما ما رو نم ـ

 یرن کوه، علف کوه یمامان بابامون م. میمراقب خواهر برادرامون باش میآخه مجبور بود تمینگرف ادیدرس 

 .کنن تا ببرن شهر و بفروشنش یجمع م

 .نجایا اینکن، بدو ب ییبرام مظلوم نما يخود یخانم معلم، ب ستین میحرفا حال نیمن ا ـ

 :دیگذاشت و نال شیگوش ها يدست بر رو یبا درماندگ. در گوشش زنگ زد هیشاد رق يقهقهه  يصدا

 .بچه بود یلیچرا؟ آخه اون هنوز خ ایخدا ـ

 یحسن با زانوان یمشت. ردندب یهمه را به سمت گورستان ده م. بلند کرد و نگاهش را به تابوت ها دوخت سر

 زانیهشت قبر کوچک و بزرگ در گورستان ده انتظار عز. به راه افتاد تیناتوان و به کمک او پشت سر جمع

زده بود به  هیتک انیکه به عماد گر یلو او در حا دندیبه احترام او کنار کش تیجمع. دندیکش یحسن را م یمشت

 ییگو. حسن شروع به پچ پچ کردند یعماد در کنار مشت ياز مشاهده  مردم ده. شد کیقبرها و تابوت ها نزد

پچ پچ ها کم . کند تیداشت از معلم جوان ده حما یسخت و جانکاه هم سع طیشرا نیدر ا یحسن حت یمشت

 :حسن لب به سخن گشود و گفت یشد که مشت یم لیبلند تبد ییکم به زمزمه ها

آقا معلم  نیگ یکه م ییشما. شنوه ینامربوطو خوب م يشام حرفهاشدم اما خرفت نشدم، گو ریدرسته که پ ـ

عده  هیدست  دیعقلتونو داد د؟یخدا رو فراموش کرد د؟یکن یمن شده، فکر عاقبتتونو نم يباعث مرگ بچه ها

افته؟ پسرم و  یبرگ از درخت نم دتا خدا نخوا دیدون یتو سرتون؟ شما مگه نم زنیخوان بر یم ینااهل تا هرچ

دم با حرفا و زخم زبوناش  یکس اجازه نم چیمونه اما به ه یبچه اش مردن دردش تا آخر عمر رو دلم مزن و 

 دیبار اگه معلم جد نیا نیگفت یکه م نیشماها نبود نیهم ن؟یهست یشما چه جور قوم. کنه تیآقا معلمو اذ

خودشون؟ شما  يبشن برا يتا بچه هاتون درس بخونن و کاره ا نیاربه کارش ند يکار گهید ادیده ب يبرا

مردم دهو داره، بچه هاتونو دوست داره و باهاشون بد  يهوا هیآقا معلم جوون خوب و اهل نیگفت یکه م نینبود

 رروتون اث نقدریدوتا آدم نا اهل ا يحرفا ن؟یرو به اون رو شد نیاز ا کهویشد؟ چرا  یکنه؟ پس چ یرفتار نم

شما اون روز . جوون هستم نیا يشما تا عمر دارم شرمنده  يمن جا د؟ینیب یآدمو نم هی يها یگذاشته که خوب

ارزنم  هیکه حرفام قد  يرمردیبه من پ. نیو مشت و لگدو به من زد یلیاون س نیمعلم ده دست دراز نکرد يرو

طر دارن واسه خا نهیها ک یاز پشت کوه اگهاونا . دیو غالم جدا کن یراهتونو از شاباج. براتون حرمت نداره

خواد قبول کنه و شما رو انداخته به جون پشت  ینم یخطا رو قدرت کرده اما شاباج. که قدرت کرده هیخبط

. ادیاون گوشه و صداشونم در ن فتنیکه ب نیخواست ینم نویمگه هم. به کارتون ندارن ياونا که کار. ها یکوه
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 هاالناسیا ن؟یدار یسرشون بر نم الجون اون گوشه افتادن چرا دست از وشتخب الکردارا االن که مثل گ

گه نَفَس  یقانون م ينداشته باشه؟ کجا يکس به شما کار چیو ه نیزیکتاب خدا نوشته خون مظلومو بر يکجا

 دیبر. تاوانشم داد والسالم خت،یگناهو ر یآدم ب هیقدرت قتل کرد، خون  ؟يو راست راست بگرد يآدمو بِبر هی

هر  ست،یدلسوزتون ن رزنیاون پ! يبخور دیبا یبزن. ستیصاحب ن یملکت بتا بفهمه م دیبگ یبه شاباج نویا

 . کنه یانتقام داره شما رو طعمه م نیا يهاست و تو یکنه واسه قدرت و انتقام از پشت کوه یم يکار

 یحسن گوش م یمشت يافکنده به حرف ها ریبه ز يخاموش شده بود و همه با سر تیجمع يهمهمه  يصدا

و  دیچیاش پ نهیجانکاه در س يرد از دست دادن فرزند و غم جهالت مردم بر قلبش نشست و دردرنج و د. دادند

 يو نگران و دلواپس بازو اندخود را به او رس تیجمع انیسدرضا از م. اش چنگ زد و دوال شد نهیهوا به س یب

 :را گرفت و گفت گرشید

وضع قلبت چقدر ناجوره، چرا به خودت فشار  یدون یتو که م. نیگوشه بش هی میبر ایقلبته؟ ب ؟یشد مشت یچ ـ

 ؟ياریم

 :او گفت یحسن بدون توجه به نگران یمشت

 .صبر کن حرفمو بزنم سدرضا ـ

 یخوش بود و نم رمردیپ نیدلش با ا. ادعا بود یپوش و ب رخرقهیپ نینگران حال ا درضایهم همچون س عماد

 !فتدیبر خال او ب یخواست خط

 .ادینفست جا ب نیگوشه بش هی میبر ایگه ب یم سدرضا درست ،یمشت ـ

 :عماد گفت يحرف ها دییدر تأ سدرضا

 ...بعد میبذار اول اسمال و اهلشو سر و سامون بد. یبمونه مشت نیرو زم تینداره م تیخوب ـ

هر دو را کنار زد و با  دتیحسن با جد یاما مشت. باشد بغضش شکست ارشیبه اخت نکهیرا گفت و بدون ا نیا

 :بلند گفت ییصدا

 یاتفاق م نیزبونم الل ا. چون نفت نداشت خونه شو گرم کنه. پسرم مرد، چون گاز زغال نفسشونو گرفت ـ

بذاره  یکه مثل معلم قبل يکار دینکن. دیجوون نکن نیخون به دل ا نقدریا. فتهیهر کدوم از شما ب يتونست برا

 ینم گهید! سوخت زمستون نفرستاده امونگاره شرکت نفت برماه آز هیجون دادن چون  زامیبچه ام مرد عز. بره

 ن؟یدیفهم. جوون بشنوم نیا یو شوم یاز نحس یکالم یخوام حت
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حرف به سمت تابوت ها رفت و پشت سرشان قامت نماز  یحسن گفتن جمع که بلند شد ب یچشم مشت يصدا

و عماد  دیلرز یم رمردیپ يشانه ها .دندیده صف کش يبست و مردم ده هم بدون اعتراض در پشت مقتدا تیم

به  کیحسن  یخواندند خود مشت کهنماز را . کم از او خرد و خراب نبود زیخود ن. مانده بود چگونه او را آرام کند

نداشت در کنار  یهق هق عماد تمام. کرد یرا درون قبر گذاشت و با تک تک شان خداحافظ زانشیعز کی

 یرا م شیکه صدا يو با بغض بد دیسرد دخترك کش يبر گونه ها جان نشست و دست یب ي هیتابوت رق

 :لرزاند گفت

حاللم کن . نبودم برات یخوب قیسرت داد زدم، ببخش اگه معلم و رف یمنو ببخش دختر، ببخش اگه گاه ـ

 .دختر

 :فشرد گفت یرا م شیچرخاند و با همان بغض بد که گلو انشیرا به سمت دانش آموزان گر شیرو سپس

 .دشینیبب نیبخوا ستین يفرصت دوباره ا گهیکه د نیایب. دیکن یبا دوستتون خداحافظ نیایبچه ها، ب نیایب ـ

 :دستانش را از هم گشود و گفت. بچه ها با ترس از تابوت ها فاصله گرفته بودند اما

. دوندخن یکه سر کالس شما رو م یاست، دوستتون، همون هیرق نیا نینترس ن،یایمن، ب يزایعز نیایب ـ

 .دیکن یباهاش خداحافظ نیایب ن،ینترس

. کردند یشان خداحافظ یجلو آمدند و با همکالس کی کیرا گفت و هق هقش بلندتر شد و بچه ها هم  نیا

قرار و  یتاب بودند و ب یهمه ب. آمد یبند نم يحسن هم لحظه ا یآقاجان، آقاجان گفتن دختران مشت يصدا

در چشم بر هم  ستانقبرها قرار گرفت و گور يرو کیبه  کیلحد  ياسخت، سنگ ه یباالخره پس از ساعت

 يخانه ا. کردند یرا گرفتند و او را تا خانه اش همراه یمشت يبازو ریسدرضا به کمک عماد ز. شد یخال یزدن

جا داد و  يسدرضا او را کنار بخار. چراغش با مرگ همسرش رفته بود يشد سو یم یسوت و کور که چند سال

 :دیافتاد و نال واریکنج د يخاربه ب رمردینگاه پ. رفت شیو فرز سراغ قرص هاتند 

و بسوزم،  نمیبب شونویخال يتا جا یوفا؟ منو گذاشت یروزگار ب يریچطور دلت اومد اون همه دسته گلو ازم بگ ـ

 آره؟ 

حسن  یمشتدختران  يو زجه  ونیش يداد که صدا یگوش م شیو اشک بر چشم به حرف ها ریسر به ز عماد

حسن هم با  یدختران مشت. دیپر از قرص و دارو سر رس يآب و جعبه ا وانیل کیسدرضا با . دیشن اطیرا از ح

 یبود، عماد که ب يوضع بد. اما محکم او گذاشتند فینح يزار به سمت پدرشان آمدند و سر بر شانه ها یحال
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بعد سدرضا هم به او  ي قهیچند دق. نشست سوت و کورشان وانیا يزد و رو رونیطاقت شده بود از خانه ب

 :و دست بر شانه اش گذاشت و گفت وستیپ

 . دختراش مراقبش هستن م،یبهتره بر ـ

 .تکان داد و با او همقدم شد يسر ردیرا بگ شیاشک ها زشیر يداشت جلو یکه سع یاخم با

از دانش آموزان  یکی. روند یم آنکه بداند به کدام سو یداشت ب یو ساکت در کنار سدرضا قدم بر م متفکر

محمود  زیآم يکه جلوتر رفتند به قهوه خانه  یکم! از دست داده بود چیسر ه. خوبش را از دست داده بود

. کرد یرا زمزمه م يدیاله رش نیمنتظرت بودم ام فیکهنه اش روشن بود و تصن يویراد شهیمثل هم. دندیرس

 :سدرضا پرسشگر نگاهش کرد و گفت. بگذاردقهوه خانه  يخفه  يطاقت نداشت قدم در فضا

 .تو قهوه خونه میبر ایسرده آقا معلم ب رونیب _

 :ها نشست و گفت مکتیاز ن یکی يرو

 .تو برو ام،یمن نم د،ینه س _

 :حرف کنارش نشست و گفت یهم ب سدرضا

 ...يبود دهیکه د یاون _

 یلیساختمان مدرسه انداخت که از آن فاصله خ عماد به او دوخته شد و سدرضا نگاه به زیاستفهام آم نگاه

 .آمد یکوچک به نظر م

 .گم یها رو م یپشت کوه _

 :درك مطلب تکان داد و گفت يرا به نشانه  سرش

 . دیره س ینم ادمیغم چشماش از  _

 :به پنجره زد و گفت يضربه ا سدرضا

 .اریب ییمحمود قربون دستت دوتا چا زیآم _

. به دانش آموزانش دارد يدانست که چه تعلق خاطر یخوب م. بود و در هم يهنوز فکر را به عماد داد، نگاهش

 يداستان و برا يدانش آموزانش کتاب ها يخودش برا بیاز ج یمعلم جوان حت نیبود ا دهیشن ایمیاز ک

. نماننددارند جا  يبهتر یلیحصت طیدانش آموزان که شرا ریخرد تا از سا یم یکمک آموزش يبزرگترها کتاب ها

او را به  شیاز پ شیها هم ب یاز پشت کوه یکی دنید. کرد یمعلم جوان را درك م نیپس حاال خوب حال ا

آن مرد پشت  یجسم طیدر شرا يافراد دنید. ختیر یبه هم م نیاو بود چن ياگر جا زیخود ن. بود ختهیهم ر
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دانست عماد سر حرمت گذاشتن به  یم یرا به خوب نیقابل درك نبود و سدرضا ا يتازه وارد چیه يبرا ،یکوه

تواند  یم یسکون و سکوت و صبر تا ک نیدانست ا یاما نم. ردیگ یاز پشت کوه نم یحسن سراغ یحرف مشت

 :فرستاد و گفت رونینفس کالفه اش را ب. ادامه داشته باشد

حسن بود،  یتهم تراز مش. داشت یخدم و حشم. داشت ییایخودش برو ب يزمون برا هی ،يدیکه د یاون _

 .ذاشتن یحرفش برش داشت و مردم برا حرفش ارزش م

شک نداشت اگر . دیتوانست بگو ینم نیاز ا شیب د،یکه بلند کرد نگاه منتظر و جستجوگر عماد را به خود د سر

که در  دیاز او پرس یاما عماد سوال. عماد به تاخت به سمت پشت کوه خواهد شتافت نیاصل ماجرا را بازگو کند ا

 .جوابش گرفتار شد

 سدرضا؟ دمید ویمن ک یدون یتو از کجا م _

کرد تا او از  یمعلم کنجکاو ده روشن م يرا برا قیاز حقا یبخش دیبود باالخره با دهیفا یب يو پنهان کار تقال

 .کار دست خودش ندهد یو کم تجربگ یسر جوان

 ...مردم اونا رو به حال خودشون رها کردن اما _

 :تر شد و گفت کیبه او نزد یآورد و کم نییرا پا شیصدا. در چشمانش النه کرده بود یو نگران ترس

 .میریگ یازشون م یبار سراغ هیحسن چند وقت  یما، من و مشت _

 :با شوق و ذوق گفت عماد

پشت کوه، بگو تا منم همرات  ير یبار که م نیجان سدرضا ا. نیذار یدونستم شما دست رو دست نم یم _

بذار پا . خوان یمثل روز برام روشنه اونا کمک م. خوره یافتاده تو سرم داره مثل خوره مغزمو م يفکر هی. امیب

 .رو درست کنم یبذارم همه چ شیپ

 :و گفت دیحرفش پر انیسدرضا م اما

دو . هش یباز شر به پا م میمردم ده اگه بفهمن ما چکار کرد ؟یهمه رو خبردار کن يخوا یآقا معلم آروم تر، م _

 .ماجرا بسه نیا يتا خون برا

 آقا معلم پهلوت چطوره؟. ییدوتا چا نمیا _

 :خورد و گفت شیدر جا یعماد تکان. افتاد زمحمودیآم يخسته و گرفته  يهر دو به چهره  نگاه

 .نشده بود يزیچ زمحمود،یبهتره آم _

 :شد گفت یهمان طور که لفلف کنان وارد قهوه خانه م مرد
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 .آقا معلم ارمیبرات ضماد م یگر باز درد داشتخداروشکر، ا _

 :قدرشناس نگاهش کرد و گفت عماد

 .درد ندارم گهیقربون محبتت، ضمادت شفا بود د _

 :و گفت دیرا سر کش شیو در هم چا يکه رفت سدرضا فکر زمحمودیآم

 .پشت کوه يرب يکه بخوا يبه روز يدوتا از دنده هات شکست وا یاون مرد پشت کوه دنیواسه خاطر د _

و از جا  دیرا نوش شیچا. ها به شدت حساس بودند یپشت کوه يمردم رو نیداد، ا یرا به سدرضا م حق

 :برخاست و گفت

 .با اجازه سدرضا _

 :شد و گفت شیهم همپا سدرضا

 کجا آقا معلم؟ _

 :جان بر لبش نقش بست و گفت یب ياو لبخند انیعر یدلواپس از

 ؟يدست و پاتو گم کرد چرا د،یرم مدرسه س یم _

 :و گفت دیکش یاز سر آسودگ ینفس سدرضا

 .برو در امان خدا _

آزار دهنده  یبه شکل هیرق یخال يبا ورد به کالس جا. مدرسه شد یگذاشت و راه نیرا محکم بر زم شیها قدم

کالس  يباالحرف به  یب. به مراتب بدتر از او داشتند یوضع. دینگاهش به سمت بچه ها چرخ. به چشمش آمد

. تک تک شان زل زد يهمه را به نشستن فرا خواند و به چهره . ستادندیبه پا ا دنشیرفت و بچه ها هم با د

 :فرستاد و گفت رونینفس خسته اش را ب. زد یچشمان تک تک شان سرخ بود و رد اشک بر چهره شان جار م

روز  هیهمه  ست،یمن از مرگ چاره ن يزایزاما ع. بوده تونیدونم همباز یم ن،یدوستش داشت یلیدونم خ یم _

بچه  یهم مثل دوست شما وقت یکیشده  ریپ یوقت یکیجوونه  یوقت یکی. رترید یکیزودتر  یکی. میریم یم

نگاه کن، اون مثل  دیجا، رش نیکنارمونه هم شهیهم هیرق. نیغصه دار هست شیدونم که از دور یم. است

 هیرق يجا جلو نیهم نیایبچه ها ب. شینیبب یتون یولو داره که تو نمفرق کوچ هیکنار تو نشسته، فقط  شهیهم

که  هیرق يجا. نیبش یخودتون کس يتا برا نیاونقدر درس بخون. نیاونم درس بخون يکه جا نیبهش قول بد

کار باعث  نیکه با ا دیشک نکن. دیبزرگ بش د،یکن يباز د،یجاش بدو. دیکن یکنه زندگ ینتونست زندگ

 .دیش یم شیخوشحال
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شان  یو همکالس يخواستند تا باور کنند همباز یم يدیام ییگو. باز مهمان لبان دانش آموزانش شد لبخند

تمام کرد و آنها را  شهیدانش آموزانش درس را زودتر از هم یروح طیبا توجه به شرا. هنوز کنارشان حضور دارد

را  یدر کنار همسرش آرامش يا قهیدق یه حتراند تا شد یبه خانه م کسری زیخود ن. کرد شانیخانه ها یراه

بود                                                                          ختهیساعات از او و ذهنش گر نیکه در ا دیبجو

 ...اومدم ه؟یک_

 دیه در قاب در ددخترك چادر به سرش را ک. از راه برسد میتا مر ستادیرا خاموش کرد و ساکت کنار در ا موتور

 .خسته به او داد یلبخند باز مهمان لبانش شد و سالم. افتیدوباره  یجان

 .تو ایآقا، چرا دم در ب یسالم، خسته نباش _

آرامش . بود بر آتش وجودش یآب میمر دنید ییگو. کوفت یبر قفس تن نم گریآرام گرفت و قلبش د نفسش

 اطیموتورش را کنج ح. تا او قدم در خانه بگذارد دیشاد کنار کش يکرد و با لبخند تیهم سرا میچهره اش به مر

اما شاد در  تابیتمام مدت ب میتازه کند و مر ییرفت تا سر و رو اطیدرنگ به سمت حوض وسط ح یگذاشت و ب

 میمر یصورتش را با آب سرد حوض شست و قد راست کرد و نگاهش در نگاه چراغان. بود ستادهیکنارش به پا ا

 .نگاهش را با غم امروزش خراب کند يروا نبود شاد .قفل شد

 .ارمیبذار برم برات حوله ب _

 :هوا دست به چادرش برد و گفت یب

 .خواد ینم _

 :را خشک کرد و گفت سشیهمسرش صورت خ دیچادر گلدار و سف يبا گوشه  و

 ست؟ین یقدر ساکته؟ کس نیچرا خونه ا _

 :رفتند گفت یهر دو به سمت پله ها مکه  یباال انداخت و در حال يشانه ا میمر

 . بافه یم یداره بافتن شهیبابا سر کاره، مامان هم مثل هم ،يتو رفت باربر يپا شیکه پ يمهد _

 :لب زمزمه کرد ریز

 ؟يکرد یآشت يبا مهد _

مواجه  میدلش قرص شد و با هم قدم در خانه گذاشتند و با استقبال گرم مادر مر دیرا که شن میلب مر ریز ي بله

 .بافت یم ینشسته بود و بافتن يکنار بخار شهیمثل هم. شدند

 پسرم؟ يناهار خورد _
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 :داد و گفت میرا به مادر مر نگاهش

 .جا نیاومده هم کسری یشگینه مادر، مزاحم هم _

 :که گفت دیرا شن میمادر مر يصدا

 .خودته يخونه . قدمت سر چشم پسرم _

 :لب زمزمه کرد ریو ز انداخت میبه مر ینگاه پر محبت عماد

 .دمهیام يخونه  _

 .دیکنم با هم بخور یهم ناهار نخورده، االن غذارو گرم م میمر _

جسمش . خسته بود. رفت و کنج اتاق نشست میبا مادرش همقدم شد و او هم به اتاق مر میتشکر عماد، مر با

 ادیو نگاهش را به سقف دوخت و  داد هیتک یسرش را به پشت. جهالت مردم بود ينه، که ذهن و روحش خسته 

و با  دیخند یکه م داشتن یبه زمان یشباهت چیزرد و لبان کبودش ه يچهره . در ذهنش جان گرفت هیرق

مردانه در  یراهنیپ. کنج پنجره زیرخت آو ينگاهش از سقف سر خورد رو! ختیر یکالس را به هم م یرکیز

شد و  دهیاز جا برخاست و به سمتش کش یش شد و با تأنلبخند مهمان لبان. کرد یم ییخودنما شیکاور، رو

 .اش یخجالت یکمبود، دخترك چادر به سر و  میکار مر. دیدست بر آن کش

_ عماد يبد یلیخ! کنم رتیخواستم غافلگ یم ش؟یدیچرا د... ا. 

 يببرحالت چهره اش به ماده . او زل زد يو به چشمان تنگ شده  دیبه سمتش چرخ میمعترض مر يصدا با

آنکه دست خودش باشد خنده اش بلند شد و نگاهش را به  یب! را دارد فشیمانست که قصد حمله به حر یم

شانه  يرو وبافته اش از دو س يدر دست داشت و موها یبزرگ ینیس. دوخت شیرو شیپ یدخترك عصبان

از جنس  يبا کمربندرا  کشیبه تن داشت و کمر بار يگلدار بلند راهنیپ شهیمثل هم. رها شده بود شیها

 :با استفهام نگاهش کرد و گفت میمات همسرش شده بود که مر. تر کرده بود انیلباسش نما

 ؟يچرا ساکت شد _

 :ذهنش را پس زد و گفت افکار

 .نهیبده به من سنگ _

 :گذاشت و گفت نیزم يغذا را از دستش گرفت و رو ینیس

 !دختر؟ يبلند کرد يچطوررو  یبزرگ نیبه ا ینیس کتیکوچ يجثه  نیتو با ا _

 :اش داد و گفت یاش را به پشت هیکنارش نشست و تک. دلش را قرص کرد میشاد مر يخنده  يصدا
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 .داغونِ داغون بودم. یمیخراب بود مر یلیامروز حالم خ _

 :جان بر لب نشاند و گفت یب ينشست نگاه خسته اش را به او داد و لبخند شیکه بر پا میمر دست

 ؟یکن یام باز مموهاتو بر _

او را از هم  يبافته  يرنگ گرفت و عماد از تعلل او استفاده کرد و موها شیعماد گونه ها یدرخواست ناگهان از

 :کوتاه اما طاقت فرسا نگاهش کرد و ناگهان گفت یلحظات. گشود

 .دختره يو صحرا گرد شد یکول يرقاصه ها هیشب _

عماد  يرا به او دوخت و باعث خنده  نشیرا تنگ کرد و نگاه آتش عماد چشمانش ينه چندان شاعرانه  ریتعب از

 .شد

 خانم بداخالق؟ هیاون لباس چ يماجرا _

 :اش نشست و گفت نهیبر س میمر مشت

اتاقم سرك  يکه تو یفضول نقدریدونستم ا یاما نم. ریخواستم خوشحالت کنم و غافلگ ینداره، م ییماجرا _

 .یبکش

 :بر گرفت و گفتو او را در  دیهوا خند یب

. نکردم و فقط جواب داد و هوارشو دادم یکه فضول ینیب یزنه مال منه پس م یاون لباس کنج اتاق جار م _

 .تو هم مال من يتازه هرچه که من دارم مال توئه و داشته ها

از  خواست یکرد اما حاال نم یم فیاش را لط یاش را که گه گاه عشق، مردانگ يخواست، همسر جد یرا م او

 .او جا بماند

 .شه عماد یغذا سرد م _

دو نفره گسترده بود و  يسفره ا. شد رهیهمسرش خ يهشدار او عماد هم صاف نشست و به حرکات شتابزده  با

از . نگاه عماد کرد یچشم ریکرد ز یهمان طور که کار م. دیچ یم شیرو قهیغذا و برنج را با سل يظرف ها

 .ذهنش بر زبانش نشست لهمسرش را نداشت و سوا يرو نیطاقت ا. ر همبود و د يکه آمده بود فکر یوقت

شده؟ به  یچ. یناراحت يزیزنه از چ یات جار م افهیق ه،یعماد؟ خنده هات زور یقدر تو خودت نیچرا امروز ا _

 .من بگو

 :همسرش بر گرفت و به چشمان نگران او زل زد و گفت فیاز دستان ظر نگاه

 ؟یکش یم برنج مبرا. زمیعز ستین يزیچ _
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حال که از جواب عماد قانع نشده بود بشقابش را از برنج پر کرد و در مقابلش گذاشت و هر دو مشغول  نیع در

. از وجود عماد رخت بر بسته بود شیپ یو هر آنچه تا ساعت یخوش يدر سکوت، آرامش و در خلسه . شدند

 :و گفت دیآبش را تا انتها سر کش وانیل

 .یمیستت درد نکنه مرشکرت، د ایخدا _

 :نگاه همسرش کرد و گفت مهربان

 باز برنج بکشم برات؟ ینوش جونت، اگه هنوز گرسنه هست _

 :بگذارد گفت ینیکرد ظرف ها را درون س یکه به او کمک م یحال در

 ؟يبود ختهیغذا ر لیبرا ف. بار بسمه هینه خانم، همون  _

 .کردن سفره شدگفت و مشغول جمع و جور  یباز نوش جان میمر

 دست پخت خودت بود آره؟ _

 :قرار نگاه به نگاه عماد دوخت و گفت یو ب مضطرب

 خوب نبود؟ _

 :او را در دست گرفت و گفت فیهوا لبخند مهمان لبان عماد شد و دستان ظر یب

از بخش  کی نهایا.زمیعز ستین زایچ نیفقط تو ا یزنانگ. ستیپخت و پز و بشور و بساب ن يزن فقط برا _

 م؟یگم مر یم یچ یفهم یم. میهست که قراره به هم وام بد یآرامش یبخش زندگ نیاما مهم تر ه،یزندگ

 :زمزمه کرد ریسر به ز میمر

 !يمردتو نگه دار یتون یگه دست پختت که خوب باشه م یمامان م _

 :تر شد و گفت قیلبخندش عم میمر يکودکانه  ریتعب از

 ؟یکن یفکر م یتو چ _

 .در نگاه منتظر او قفل شده بود میمر نگاه حاال

بهتر از من، قشنگ تر و خانم تر از  یکیسراغ  ير یم یکن یکنم اگه خوب نباشم منو ول م یمن فکر م _

 .هم خودم، هم دست پختم، هم سرو وضعم. خوب باشم شهیهم دیپس با! من

 :دستان او را محکم تر از قبل فشرد و گفت عماد

 ؟یباشم که دلتو نزنم و ترکم نکن يچه جور دیمن با ؟یاونوقت من چ _

 :هوا گفت یب میمر
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برات زن  دیمن با. يسر ي هیسا یکن یکه انتخاب م ییتو. کنه ینم یبرات فرق یهر جور باش! يتو که مرد _

 .خوب باشم

ش را به همسر شیرا افکار و باورها شیخواست خواسته ها ینم. شده بود ریغافلگ میمر يحرف ها دنیشن از

 .دیپسند ینم زیطرز فکر را ن نیکند اما ا کتهید

که  يدار یجان، همون قدر که من نسبت به تو حق دارم، تو هم حقوق میبرات روشن کنم مر زویچ هیبذار  _

باز برام همون  میشد ریبهت گفتم اگه پ يروز هی ؟يگذر یم تیچرا از حق زنانگ. بشه نیاز طرف من تأم دیبا

باش تا  قمیرف. خوام یم قیرف م،خوا یمن زن نم ؟يحرفم شد ياصال ًاون روز متوجه . هجده ساله باش میمر

راحت به  یلیهمو خ رادیو ا بیع. با هم روراست هستن قیدوتا رف. ازت دلسرد شدم یدلهره نداشته باش نقدریا

فاصله و حجاب  برداشتن. میمون بردار مر نیفاصله رو از ب نیا. اونکه از دست هم دلخور بشن یب گنیهم م

که ببوسمت و در آغوش  ستین نیفاصله و حجاب فقط ا نیحذف ا! ستیاز سر برداشتن ن يفقط روسر

در  یکه با وجود سال ها زندگ ییچه زوج ها. باشه یکیره که دلت با من  یم نیاز ب یفاصله مون وقت. رمتیبگ

 .شون وجود داره نیب یکنار هم، هنوز حجاب و حائل

 :و گفت دیکش رونیاز دستان گرم او ب دستانش را میمر

اون لباسو  اد؟یکنم به چشمت نم یم یاصالً چرا هرچ. فهمم ینم شویکه من معن يخوا یازم م ییزایچ هیتو  _

لباس خوب . برات درست کنم يکه دوست دار ییگاز نشستم تا غذا يبا عشق برات دوختم، امروز از صبح پا

 ؟ینیب ینم نارویچرا ا ،یباش یکه تو راض دمیر و وضعم رسکردم به س شیموهامو آرا. تنم کردم

 :قرار شد و گفت یب میآشکار مر يدلخور از

دلم چه خبره؟ بذار  يتو یدون یتو اصالً م نم؟یب ینم نارویگفته من ا یک ؟یزن یکه م هیحرفا چ نیا یمیمر _

به تو برسه  يجور هیکه  یهر چ .که به تو مربوط بشه دوست دارم یمن هرچ! تو دلمه همون جا بمونه یهرچ

 .زمیعز یچشمم يجلو شهیکه هم کهیدر حال يایبه چشمم نم یکن یچرا فکر م. زهیبرام عز

 :نگاهش کرد و گفت یبغض میمر

 یخوام اونو م یم نویا. طور رفتار کن اون شکل رفتار نکن نیکار غلطه ا نیا یگ یپس چرا همه اش م _

 یچرا به من امر و نه! من من من؟ یگ یپس چرا همه اش م. ما میو شد میمن ندار گهید یگ یخوام؟ مگه نم

 .مهیمنم قد خودم حال ؟یکن یم

 :مبهوت نگاهش کرد و گفت جیگ عماد
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که  میگم چطور با هم رفتار کن یم نکهیبده؟ ا میبا صحبت کردن باز کن مونویزندگ يخوام گره ها یم نکهیا _

دارم  یمن بدم که ه. یخانم یلیدونم تو خ یم. ندارم يکن منظور بدبده؟ باور مینرنجون گرویهمد لیدل یب

 .یگم چطور رفتار کن یبهت م

 :کرد و گفت ینیاز موضعش عقب نش میمر

 .امیکنم چون درسمو ول کردم پس به چشمت نم یهمه اش فکر م _

 ؟يکه درستو ول کرد یمونیپش _

 :با حسرت نگاهش کرد و گفت میمر

خودم  شیپ نیبش گهیم. رمیبگ ادی يخونه دار دیبا گهیگه د یدرس بخونم اما مامان م خواد دوباره یدلم م _

 .بدم ادتیرو  یتا راه و روش زندگ

 :محکم و قاطع گفت عماد

سپرم  یهم که نباشم به فرشته م یکنم، وقت یخودم کمکت م. شبانه ثبت نام کن يمدرسه  میر یفردا م _

 .هواتو داشته باشه

 :نگاهش کرد و گفت یف نشدنوص یبا ذوق میمر

 ؟یگ یراست م _

 :بر لب نگاهش کرد و گفت لبخند

تا اون حس بد ازت دور  یتالش کن دیپس با یکن ینم تیاز خودت احساس رضا یوقت زم؟یعز هیدروغم چ _

 يگرفتن راه و رسم خونه دار ادیاگر هم با . گرده درس بخون یبا درس خوندن بر م تیحس رضا نیاگه ا. بشه

 .برو سراغش یش یم یضرا

 :برداشت و گفت نیزم يرا از رو ینیس یبا خوشحال میمر

 ره؟ ینم ادتیمدرسه، قولت که  میفردا بر يقول داد _

 :شد و گفت رهیبه رفتن او خ عماد

 ...مرده و قولش _

 يبر جانش نشست و چشمانش رو یاما خستگ. چشم بر هم بگذارد یاندک افتیکه رفت او هم فرصت  میمر

 :بر شانه اش نشست و گفت میبود که دست گرم مر يداریخواب و ب يدر خلسه . م آمده

 .برات بالشت آوردم ایب. رهیگ یطور نخواب گردنت درد م نیا _
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 :شد و گفت گوشیباز چشمانش

 .خوام یبالشت تو رو م _

 يحرف رو یو او هم بسرش گذاشت  ریبر لب نشاند و بالشت را ز يمرد بالغ لبخند نیا يها یاز کودک خندان

خواب و  ينشست و در خلسه  شیگرم رو يبالشت گذاشت و همزمان رو انداز يهموار شد و سرش را رو نیزم

 :زمزمه کرد يداریب

 .يبرم باربر دیبا یمیکن مر دارمیب گهیساعت د مین _

و  اهیجا سهمه . و چشمانش به هم آمد دیو بسته شدن در، گنگ نامفهوم به گوشش رس میگفتن مر باشه

به شماره افتاده  شینفس ها. آل بر جانش نشسته بود ییگو. رفت یم نییباال و پا ينفسش به کند. بود نیسنگ

 .دیکش رتشچشمانش را گشود و مستأصل دست بر صو یبه سخت. بر شانه اش نشست یبود که دست

 ؟يدیعماد، چته؟ خواب بد د سهیتمام تنت خ _

که او  يمرد ادیالبه و فر يصدا. بود ادیفقط فر! ت؟یواقع ایبود؟ خواب بود  دهید نداشت چه ادیاصالً به ! خواب؟

 نیاز ا يخبر گریبود د دهیرا د شیخانه خواب دخترك خواب ها نیاز آن شب که در هم. خواند یرا به خود م

 :و گفت دیبر صورتش کش ینشست و دست شیکالفه در جا. نبود یکمک خواه

 ه؟یچه ساعت _

 :به سمتش گرفت و گفت یآب نوایل میمر

 .سه _

 :از جا برخاست و گفت هراسان

 .شد که رمید _

 :را به دستش داد و گفت وانیل دیبا تأک میمر

 !؟ير یم يکجا دار ادیبخور نفست در نم نویا _

 يکاپشنش را از رو نهیبا طمأن میمر. و کاپشنش را جست دیآب را سر کش وانیل میو از جبر کالم مر مهیسراس

 :برداشت و به دستش داد و گفت یارختج

 اد؟یو زمان به هم م نیزم. یبرس رتریساعت د مین تشیعجله نکن نها نقدریا. بپوش ایب _

 :را از دستش گرفت و فرز به تن کرد و گفت کاپشن

 .عجله دارم نیواسه ا. سر برم خونه هی دیبا _
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 .یرون یراحته که تند نم المیخ منم. یکن یقدر عجله هم نم نیا. برو خونه کسرهیبذار شب  _

 :کاپشنش را مرتب کرد و گفت ي قهی

 .بعد برم نمیرو بب قهیسر برم مامان صد هی دینه با _

 :او دوخته بود برداشت و به سمتش بازگشت و گفت يکه برا یرفت و لباس یکالفه به سمت جا رخت میمر

 ...شیدینپوش _

 :درمانده اش را به او داد و گفت نگاه

 شه شب بپوشمش؟ یم _

 :شد و گفت رهیخ شینگاه از او برگرفت و به انگشتان پا يدلخور با

 .نمیتو تنت بب نویا ستمیمن ن گهیشب که د _

کرد  یدوخته بود را به تن کرد و سع شیبرا میکه مر یو مستأصل، کاپشنش را از تن در آورد و لباس درمانده

 .آرامشش را حفظ کند

 .خوب شده یلین خجا میدستت درد نکنه مر _

 :لباسش را مرتب کرد و گفت ي قهیشد و  کتریبا ذوق به او نزد میمر

 .ادیچقدر بهت م _

 :همسرش نشاند و گفت یشانیبر پ يمهربان بر لبانش نقش بست و بوسه ا يرفتن، لبخند يوجود عجله برا با

 .شده یعال ،یدوختنش وقت گذاشت يبرا یلیدونم خ یم _

 :پرسشگر نگاهش کرد و گفت میاما مر. را باز کند شیرد تا دکمه هارا گفت و دست ب نیا

 ومده؟یاز رنگش خوشت ن. خب بذار تنت باشه ؟ياریدرش ب يخوا یم _

 .تونم فعال تنم کنم یروشنه و نم یلیرنگ خ نیاما ا. هیعال زشینه همه چ _

 :دلخور شد و گفت میچشمان مر باز

 آخه چرا؟ _

نفس . کالسش را فراموش کند يقدر زود غم از دست دادن دختر کوچولو نیت اتوانس یتوانست، نه نم ینم

 :داد و گفت رونیرا ب نشیغمگ
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هشت نه ساله، درس خون و  يدختر بچه  هی. از دانش آموزامو از دست دادم یکیجان، من امروز  میمر _

 شهیهم يو پدر و مادرش برا همه چشم باز کردن اون دختر کوچولو و برادر خواهرا یامروز صبح وقت. گوشیباز

 .چشماشونو بستن و رفتن

 :گفت یبغض یبا چشمان میمر

 ؟یآخه چرا به من نگفت ؟يبود که همه اش تو خودت بود نیهم يپس برا _

 :همسرش گذاشت و گفت يبر شانه  دست

 .بشه یشکل نیخواست چشمات ا یچون دلم نم _

 :و ادامه دادهمسر جوانش را زدود  يگونه  يدست برد و اشک رو و

 ذارمیهاتو م یقدر خوب نیاصالً منو ببخش که ا. دم ینم حیمسائل رو برات توض یبعض یمنو ببخش اگه گاه _

 ؟یکن یدرکم م. ستیکار ن نیلباس تنم باشه، اما واقعاً دلم رضا به ا نیدونم االن ذوقته که ا یم. پشت وجدانم

 :بر لب نشاند و گفت يبغض لبخند انیدر م میمر

 .مشیببر نیاز ب دیبا یگفت یمگه نه؟ اون که م نهیهم یگفت یاون فاصله که م _

 :سرش را تکان داد و گفت یعماد با مهربان و

 .میکه دل به دل هم بد نیا. گفتم یرفاقتو م نیآره، هم _

 :او را باز کرد و لباسش را به دستش داد و گفت راهنیپ يبا حوصله دکمه ها میمر

 .راه داد تنت کنبذار هر وقت دلت  _

 :لباسش را به تن کرد و گفت یهم با قدرشناس عماد

 .برم دیبا گهید _

چون و چرا  یآورد شد و عماد هم ب ادیاو  ياش را برا یبا او همقدم شد و مدام سفارش کرد و دل نگران اطیح تا

 . رفتیا پذر شیها یداشت آن را بر لب حفظ کند دل واپس یکه سع يو لبخند یوصف نشدن يو با صبر

 

 النیش:  ازدهمی فصل

 کنم؟ یساعته دارم صدات م هی ییکجا یعشق _

بود  دهیکه رس یاز وقت. داد لیبر گرفت و نگاه مستأصلش را به سه يکف باربر يها کییاز موزا چشم

 يپروراند که برا یدر سر م يفکر. را اشغال کرده بود لیسه يکنار یرد کرده و صندل یکیسفارشات را دوتا 
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آمد و نگاهش  رونیب رشافکا يکه بر شانه اش نشست به کل از حال و هوا لیدست سه. داشت دیانجامش ترد

 .را به او داد

 !یستیاما ن یچند روزه؟ هست نیا ییچته عماد؟ کجا _

 :و گفت دیو درمانده دست بر صورتش کش جیگ

 .گهید يجا هیرم اما فکر و ذک نجامیخودم ا. دونم کجام یدونم واهللا، خودمم نم ینم _

 :نگاهش کرد و گفت یرکیبا ز لیسه

 آره؟ ياریفکر  ،یآخ آخ بسوزه پدر عاشق _

 :مردانه بر لب نشاند و او را به عقب هول داد و گفت يلبخند

 .هاتو ندارم یلودگ يامشب حوصله . لیبرو رد کارت سه _

و عواقب  میباره و چند باره به تصمجا گرفت و او هم دو زشیباز از او فاصله گرفت و پشت م یشیبا ن لیسه

 .دیشیپروراند اند یکه در سر م يکار

 .براشون يببر دیکه با هیوتریقطعات کامپ يسر هیآدرس،  نیبه ا يبر دیعماد بلند شو، با _

 .بلندتر او را به نام خواند ییبا صدا دیاز عماد ساکت و مرموز نشن یجواب یوقت

 .عماد با توام _

 :که عزم رفتن داشت گفت یکرد و در حالنگاهش  یبدخلق با

 .رم خونه یاز بچه ها بسپر، من م گهید یکیسفارشو به  _

 :از جا برخاست و گفت یکالفگ با

 .عجله داره اروی نیا. ارمیب ریمن االن از کجا موتور گ نم،یبب سایکجا عمو؟ وا _

 :زد گفت یم رونیکاپشنش را به تن کرد و همان طور که از در ب عماد

 .ادیم ابونیاوناهاش داره از اون سمت خ. ببره يبده مهد _

 یانجام کارش مادر را مطلع م يبرا دیتخت گاز تا خانه راند با. گوش دهد لیسه ينماند تا به غرو لندها گرید و

سجاده  يچادر به سر رو شهیخانم مثل هم قهیصد. مادر بود و همه کسش. زد یبه دستانش استخاره م دیبا. کرد

بر چادر و دست مادر نشاند  يبوسه ا شهیهم نهمچو. زد یم حیاما مهربانش تسب رینشسته بود و با دستان پاش 

 :و گفت

 .قبول باشه حاج خانم _
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 :و به چشمان مستأصل پسرش چشم دوخت و گفت دیعقب کش یرا کم چادر

 .قبول حق مادر _

 . شد رهینشست و به ذکر گفتن مادر خ شیحرف روبرو یب عماد

 شده مادر؟ یچ _

 :و گفت دیکش شیشتاب زده دست بر موها يلبخند با

 ازت پنهون کرد حاج خانم؟  زویچ چیشه ه ینم یعنی _

 :ترمه اش را با دقت تا کرد و گفت يخانم چادر از سر برداشت و سجاده  قهیصد

 . دلت هستتو  يزیچ هیفهمم  یچشمات که دو دو بزنه م. بزرگت کردم ،یشه، چون بچم ینه مادر نم _

از زد و خورد  یشبانه اش شروع کرد گفت و گفت حت يمقاومت در مقابل مادر چمباتمه زد و از خواب ها بدون

حاال چشمان مادر هم . به پشت کوه و مردمش دیآنقدر گفت تا رس. دانست یرا نم لشیخانم دل قهیکه صد ریاخ

متفکر دست بر هم ! خواهد، رفتن یاز او چه مچشم ها  نیدانست ا یخوب م. نگران بود، پسرش را از بر بود

 :و گفت دییسا

بذار خودشون مشکلشونو حل . کار نیته دلم آشوبه، بگذر از ا یزن یحرف که م. مادر يبر ستیدلم رضا ن _

 .دو سال تموم بشه مادر نیتا ا ایآسته برو آسته ب. يبه بچه هاشون درس بد يدار فهیتو فقط وظ. کنن

 :و دستان مستأصل مادر را در دست گرفت و گفت دیخود را جلو کش یکمک دستانش کم به

اگه بدونم مشکل کجاست بتونم  دیشا. خوام بفهمم اون پشت چه خبره یبکنم فقط م يخوام کار یبه خدا نم_

 .مردم دهو نرم کنم و شر بخوابه

 مادر؟ ادیبر م یبکنه از تو چ يدهشون نتونسته کار دیسف شیر یوقت _

 :فشرد و گفت یان مادر را به گرمدست عماد

حاال هم اومدم . رهیگ یاما تا نفهمم اون پشت چه خبره دلم آروم نم ادیبر نم يکار چیمادر، از دستم ه یچیه _

 .کنه میراه رتیخ ياومدم تا دعا یتاج سرم یبزرگترم. رمیازت اجازه بگ

 :و گفت دیسرش کشو دست مهرش را بر سر پ دیکش رونیخانم دست از دستان او ب قهیصد

 .خدا پشت و پناهت مادر _

 :و با شوق بوسه بر دستان مادر زد و گفت افتیمضاعف  ییرویمادر ن يبا اجازه  عماد

 .حاج خانم میمخصل یلیخ _
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 :تأمل قد راست کرد و گفت یخانم هم با کم قهیبه پا خاست و صد یبه آن و

 ؟يگرد یبر م یک _

 :رفت گفت یر که به سمت پله ها مزد و همان طو رونیاتاق مادر ب از

 .هستم یاما نگران نباش مراقب همه چ. دونم ینم _

 .فاصله کفشش را به پا کرد نیخانم تند و فرز به اتاق بازگشت و عماد هم در ا قهیصد

 .مادر ایب _

گذشت و در خانم  قهیقرآن صد ریحرف از ز یشد و ب ادآوریرا به مادر  شیناگفته ها يبلند کرد و با لبخند سر

 :او موتور را روشن کرد و گفت يمقابل چشمان دعاگو

 کجاست؟ قه،یمامان صد دمیفرشته رو ند _

 .ادیم گهیاالنا د مه،یمر شیپ _

 :را به حرکت وا داشت و گفت موتور

 .وقت شب تنها تو کوچه رفت و اومد کنه نینداره ا تیبرو دنبالش مامان خوب _

. عجله داشت. مادر داد و موتور به راه افتاد لیبلند باال تحو یعل ای کی دیکه شنخانم را  قهیمادر گفتنِ صد چشم

از سر شب که فکر و ذکر مردم پشت کوه به سرش . آرام گرفتن قلبش يکشف مردم پشت کوه، که برا ينه برا

 یراه خاکبه  يساعت و اند کیداشت سر  که یبا سرعت. زد یم نهیامان در قفس س یافتاده بود قلبش تند و ب

شد و  ادهیاز موتورش پ. مطلق فرو رفته بود یاهیکه کل ده در س یبرق که نبود نه تنها راه خاک. دیروستا رس

ده  یساعت از شب او را حوال نیدر ا یاز اهال یکیبود  یفقط کاف. خاطر آن را خاموش کرد نانیاطم يبرا یحت

 یکیرا در نزد یساعت مین. نندیپشت کوه بب یراه خاک کیصدا نزد یرا چراغ خاموش و ب اوبود  یفقط کاف. ندیبب

صدا به سمت مدرسه و از آنجا هم  یاز سکوت اطراف مطمئن شد ده در خواب است ب یو وقت دیده گزگ کش

 یدلش م ته. بد بر جانش نشسته بود يکوفت و لرز یامان م یضربان قلبش تند و ب. پشت کوه به راه افتاد

بار لبانش را با زبان خشک شده اش  کی هیطراب خشک شده بود و مجبور بود هر چند ثانو دهانش از اض دیلرز

 کیساعت و حداکثر  مین دیشا. نمانده بود یراه گریدلش قرص شد د یکم دیکوه که رس یبه راه خاک! تر کند

بود که از هر  یآدم عتیطب ایگو. منع شده بود دنشیچند ماه از دانستن و شن نیکشف هر آنچه در ا يساعت برا

 یرا به بار م یجستجو و آگاه ییمنع و اجبار گو. کرد یدانستنش تالش م يشد با ولع و عطش برا یچه منع م

 .بود یآگاه نیا یآورد و عماد هم در پ
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 ینیسنگ. بود ختهیدر هم آم شینفس ها يکمرکش کوه با صدا يها زهیقرچ قروچ کردن سنگ ر يصدا

به سنگ  يخسته و کالفه موتورش را در گوشه ا. نتواند قدم از قدم بردارد گریدبر علت تا  دیمز زیموتورش ن

نور مهتاب تنها  وهستان،مطلق ک یکیدر تار. کرد یراه را سبک و البته پر اضطراب ط یزد و باق هیتک یبزرگ

ر شباهت به آلونک داشت د شتریکه ب رهیت یخو گرفت اجسام یکیچشمش که به تار. چراغ راهش شده بود

زد همچون نبض  یتند م شینفس ها. شد شتریرا تندتر کرد و شتاب درونش ب شیقدم ها. نظرش جان گرفت

النگ  شیندانستن به پاها نیا ییگو. رفت شیتا مرز افتادن پ يآنقدر عجله داشت که چند بار. اش قهیشق يرو

آلونک  یچادر شب بودند و برخ یبرخ. برپا شده در کمرکش کوه بود يآلونک ها يحاال در چند صدمتر. زد یم

آرام و  يروستا کی. دیرس یبه نظر م يعاد زیهمه چ نجایتا ا. که با چوب و کاهگل ساخته شده بود ییها

 یم جادیا ییصداها شیپا ریز يها زهیسنگ ر. کشانده بود نجایرازش او را به ا ورمز  زیاز هر چ شیساکت که ب

و سوت و کور  بیعج يآن منطقه  ي انهیدر م قایرفت و حاال دقجلوتر  یکم. کرد که باعث وحشتش شده بود

اطرافش را چند ده کلبه فرا گرفته بود و حاال که در متن ماجرا قرار داشت مانده بود از کدامشان مدد . قرار داشت

آمد  یکه در مشرق به چشم م یچند قدم به سمت چادر شب بزرگ. اش را فرو نشاند يو کنجکاو دیبجو

 شیکه خرناسه کشان برا یسگ درشت اندام بتیاز ه. را قفل کرد شیقدم ها یپارس سگ يکه صدابرداشت 

که او را در  زیچ چینداشت، ه مراهبه ه چیه. دیکش یرا نم يزیچ نیانتظار چن. وا رفت دیکش یخط و نشان م

حاال . دردسر یعنی نیشد و ا یپارس سگ هر لحظه بلندتر م يصدا. مصون بدارد یوحش وانیح نیمقابل ا

حرکت او  نیشک نداشت کوچکتر. زل زده بود شیرو شیپ یوحش وانیعماد در سکوت مطلق کوهستان به ح

بلند  يزیبه پارس و خرناسه قناعت نکرد و با خ وانیو ح افتیسکوت خاتمه  نیباالخره ا. است با مرگ يمساو

 يساعدش را از جلو. ختیدر هم آم وانیح يزوزه  يخدا گفتن عماد با صدا ای يصدا. برد ورشیبه سمتش 

بود و از آن سگ  ستادهیا شیبلند درست روبرو ییژنده پوش با عصا يمرد. ستادیصورتش کنار زد و صاف ا

 . نبود يهم خبر یوحش

 آقا معلم؟ نجایا يچرا اومد _

. ته بودنقاب از چهره اش برداش یحوال نیدر هم شیکه چند وقت پ یهمان. خودش بود يصدا صدا. بود خودش

 يایحق با رو. بود دهیرا ند شیکه از آن پس دخترك خوابها یهمان. افتاده بود نیو به زم دهیکه از او ترس یهمان

آزار  یمرد ب نیبود از ا نگونهیکه اگر ا. شودمانده بود که بزرگ  یلیخ. شبانه اش بود، او هنوز بزرگ نشده بود



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا ..یطوب..  –بوسم  ینامت را م

wWw.98iA.Com ٢٠٢ 

 يبدون ترس و بدون دلهره فاصله . خواست پا پس بکشد ینم گریبار د نیا. ختیگر یو از او نم دیترس ینم

 :شان را با چند قدم بلند پر کرد و گفت نیب

 ؟یهست یتو ک _

عزم رفتن . سگ که معلوم نبود در کجا پناه گرفته خاموش شد يو خرناسه  دیکوب نیپوش عصا بر زم اهیس مرد

 :داشت که عماد در مقابلش ظاهر شد و گفت

 .يبر يبذار يطور نیکه ا ومدمیه راهو نهم نیصبر کن، ا_

توانست  یمطلق هم م یکیدر آن تار یحت. عماد دور نمانده بود نیب زیاز نگاه ت نیو ا دیلنگ یم. توقف کرد مرد

گونه  نیدستان ا نیآن روز ا. را در دست گرفته بود شیعصا یکه به سخت ندیانگشتان چنگ شده اش را بب

ن که خواست دست بر دستش بکشد یهم. از معادالت ذهنش حل شده بود یلیخ نبود که اگر بود حاال انیعر

 :کرد و با خشونت گفت ینیمرد عقب نش

  ...برو عقب... برو عقب. به من دست نزن ؟يشد وونهید _

  

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

 

 :باال آورد و گفت میتسل يپوش دستپاچه شد و دستانش را به نشانه  اهیمرد س یناگهان انیطغ از

 .نیرم عقب، بب یباشه باشه، آروم باش، م _

 :آرام گرفت و گفت یقدم به عقب برداشت و مرد هم کم چند

ما؟  یاز بدبخت ؟یبدون يخوا یم یچ. شده هاست نینفر يجا ست،یتو ن يجا نجایا. برو پسرجان نجایاز ا _

 .دنیبرو تا مردم ده نفهم. شه یو هوار دلت م ادیم یبه آن ادیخواد خودش م یکه دونستن نم یبدبخت

صخره  يفرستاد و رو رونیسکوت کرد و نفس پر سوزش را ب یگفت که مرد لَخت یچنان نه بلند و قاطع عماد

اما فاصله گرفتن مرد از نظرش دور . کنارش نشست حرف در یعماد هم ب. اش بود نشست یکیکه در نزد يا

 :او نشست و گفت يدرست رو به رو گرید ییدرنگ برخاست و در سو یچرا که ب. نماند

بعد . و خوب به حرفام گوش کن نیهمون جا بش. بشم ونتیخوام مد ینم. فاصله اتو با من حفظ کن جوون _

 .يدیشن يزینه چ يدید يزیبرگرد و برو و فکر کن نه چ يکه اومد یهم از راه
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پوش  اهیمرد س نیآب گوارا سوخته بود و حاال ا نیا دنیمدت ها در عطش شن. سراپا گوش شده بود عماد

 .زد یم شینشسته بود و حرف از ندانسته ها شیدرست روبرو

 یم يرفقط اون قد. رفته ادمیاز  گهیسال؟ سال و ماه د ستیپونزده سال؟ ب. بود شیدونم چند سال پ ینم _

 یمرض هیدونم  یچه م ایزخمه  اهیس میکرد یفکر م لیاوا. فتنه به جونمون افتاد نیدونم قبل انقالب بود که ا

 میرفت يچندبار. مون یسوز زندگ انخانم يخوب نشد که شد بال نکهیاما نه ا. شه یمدت خوب م هیکه بعد 

نصف مردم ده بهش مبتال شده . من نبود ياگم فقط بر یکه م ینیشه، ا یخوب م هیگفتن زخم عفون. درمونگاه

. داروها زخمارو بدتر کرد که بهتر نکرد. شد روزگارشون نیدونم چرا طالعشون شوم بود و ا یکه نم ینصف. بودن

خروار خدم و حشم با  هیشد که  یورا رد م نیدونم کدوم کس و کار شاه از ا یمن. امرزهیخدا پدر اون دکترو ب

کرد تا به درد مردم  یم یدرمونگاها سر کش شتریبود که به ب يدکتر هند هی شیکی. دخودش همراه کرده بو

تو همون نظر اول همه . دیکه مارو د میریتا پماد و دارو بگ میده رفته بود یاز اهال یلیاون روز منو و خ. برسه

 یچ میدیفهم یلوم مک کیزد و  یدو کلوم حرف م. مون کرد نهیو تک به تک معا گهیاتاق د هیمونو برد تو 

 یهاج و واج نگاش م دید یاونقد گفت و گفت و وقت. میدیفهم یسواد حرفشو نم یبود ما هم که ب یخارج. گفته

سمت در و گفت از  دیدو دیرو شن يدکترِ هند ياحرف یاون مرد وقت. رو صدا کرد و باهاش حرف زد یکی میکن

. کردن یازمون فرار م دنید یما رو که م. میاز مردم دور بش دیکه با دمیاز همون روز فهم ن،یتکون نخور نجایا

دکتر  هی نکهیتا ا. رنیگ یازمون فاصله م يکه همه به جز همون دکترِ هند هیدردمون چ میدونست یهنوز نم

دکتر  نیا میدلخوش بود. گفت یم دیرو که نبا يزیمون کرد و گفت اون چ نهیمعا گهید ربا هیاومد و  گهید

. نبود يزیمرض کم چ نیا شیسال پ ستیب. زد یمرض العالج م هیمون کنه اما اون حرف از درمون یخارج

 ییجا تنخواستن ما رو بفرس یم. هم رد نشن تیتا از صد فرسخ يخوره دار یبگ هیفقط کاف. طوره نیاالنم هم

. هییونجا چه جور جاکه ا میدیشن یم کیاز دور و نزد. بودن دهیمردم ترس. دارن یکه امثال ما رو اونجا نگه م

که دامن همه  میبود اهیلکه س هیما مثل . شد یاما نم. میبمون مونیخواهش و التماس که بذارن سر خونه زندگ

 یسر هر ماه م. بدن يفرار مونیما رو از خونه زندگ میذاراونکه ب یده، ب میبرگشت یبا هزار بدبخت. گرفت یرو م

مردم  نیاز اون روز هم. هیمرضمون چ دنیبه حرف افتاد و مردم ده فهم حرف نکهیتا ا. میگرفت یو دارو م میرفت

خدمت براشون کرده بودم روم دست دراز کردن و پسرمو ازم گرفتن و ما رو  ایکه دستشونو گرفته بودم دن

دل خوش بودم حکومت که . نه دوا درمون میدیرو د یاز اون روز نه رنگ خوش گهید. گوشه نیانداختن ا

اومد دردمونو  يدکتر هند هیالاقل اون زمون . نکرد ریتوف یچیاما ه. شه یال و روز ما هم بهتر مبرگشته ح
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اونجا . خونه ذامج میرفت یگم کاش م یاالن م! رهیگ یازمون نم یکس سراغ چیه گهیداد اما حاال د صیتشخ

 . میرینم یذاشتن جلومون تا از گرسنگ یلقمه نون م هیالاقل 

ترس مردم ده را  لیحاال دل. بود دهیشیندیبود که به آن ن يزیجذام تنها چ. به او زل زده بودمات و مبهوت  عماد

دست  یجمع یخودکش کیمردم به  نیا. بود رشیقابل پذ ریغ شیبرا نیا! دن؟یعزلت گز نیاما ا. دیفهم یم

با خود . است دهیار رسهشد يبه مرحله  ادافر نیا تیدر اکثر يماریآمد که ب یاز ظاهر امر بر م. زده بودند

 :افکار بر زبانش نشست و گفت نیهم. انجام داد يبشود کار دینباشد شا يتوز نهیهمه ک نیاگر ا دیشا دیشیاند

تا  دیمردم ده رو گستاخ تر کرد ینیعقب نش نیشما با ا. داره يراه چاره ا یهر مشکل. ستیکه راهش ن نیا _

 .همه تون. دیدرمون بش دیاشما ب. از شمارو کشتن یکی دمیکه شن ییجا

 :نقاب از چهره کنار زد و گفت مرد،

 يچطور نایا ست،یبه فرمونم ن گهیکه د ییکه از فرم افتاده و دست و پا یچشم کور شده، و دماغ و دهن هی _

 .گذشت گهید رمردیدرمون بشه؟ از من پ دیبا

 :شد و گفت کیاز جا برخاست و به او نزد یحرکت ناگهان کیدر  عماد

اصالً . بخواد درمون بشه ونیم نیا یکی دیشا. خواد یم یآدم تا زنده است زندگ ؟یچ هیاز تو گذشته از بق _

 د؟یکوه پنهون کرد نیکه دردتون درمون داره چرا خودتونو پشت ا دیدون یم یوقت

 :بغض گرفته گفت ییبا صدا مرد

 یقربون هیخوام برگشتنمون  ینم. ياجبار دیعتب نیمارو مجبور کردن به ا. میپنهون نکرد نجایما خودمونو ا _

 .خوام داغ به دلشون بذارم یسخت هست نم یکاف يمردم به اندازه  نیا یدرد جسم. رهیبگ گهید

 :روبرو شد و گفت رمردیدست به سمتش دراز کرد که با واکنش تند پ عماد

 .بشم، به من دست نزن ونتیبهت گفتم نذار مد _

 :قرار گفت یو ب دستپاچه

بذار خودشون . رنیبگ میشون تصم یزندگ ياما اجازه بده مردم خودشون برا. خوام یباشه، باشه، معذرت م _

 .دلشون نخواد درمون بشن؟ بذار کمکتون کنم یاز کجا مطمئن. انتخاب کنن

برو پسرجان، برو فکر کن . یتو هنوز اونارو نشناخت. کشنت یمردم ده م ؟یکمکمون کن يخوا یم يچطور _

 .فتادهین یاتفاق چیه نجایا

 :به سمتش برداشت و گفت یو قدم اوردیدلش طاقت ن باز
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 . چپ نگاتون کنه یذارم کس ینم ارمیتو به من اعتماد کن، تو به من اجازه بده، شده مأمور ب _

 :بر جانش نشست و گفت انیجذام شگاهیاز آسا خوف

 .بذارم نیخودم سرمو زم يتو خونه  يریخوام دم پ یم. کنن ینه اونا ما رو از خونه و کاشونه مون دور م _

 :و گفت دیبر سرش کش یکالفه دست عماد

. دیدرمون بش دیشما با. فکر اونارو هم بکن. به درمون دارن ازیکه ن نجانیا گهید يها یلیپدر من، جز تو خ _

 ؟یباش هیبق يایو اون دن ایدن نیا ونیمد يخوا یم

تازه که باز سر  یاما نگران بود، نگران جنجال! شدن گرانید ونیخواست مد ینمرا  نیا. به فکر فرو رفت رمردیپ

خاك کرده اش که مردم ده  ریجوان ز. انداخت یپسرش فرامرز م ادیجوان او را به  نیا. را بر باد بدهد یکس

 :شد و گفت یبر او مستول سرشترس از تکرار سرنوشت پ یبه آن. بودند ختهیخونش را به ناحق ر

 .دتتیند یتو هم برو تا کس. کار نیبه ا ستیه دلم رضا نن _

 :را بلند کرد و گفت شیصدا يعماد با پافشار اما

دو کلوم حرف حساب  رون،یب نیایاز خونه هاتون ب. با شمام يآها ن؟یشنو یصدامو م. رونیب نیایمردم ب _

 .باهاتون دارم

 :و گفت دیستان کوبکوه یسنگ نیرا بر زم شیعصا یژنده پوش با کالفگ رمردیپ

 ؟يآقا معلم؟ به مردم چکار دار یکن یچکار م يدار _

 :را بلند کرد و گفت شیاعتنا به تشر او باز صدا یب عماد

 .رونیب دییایب دیاز شر من در امان. به کارتون ندارم يمن کار ن؟یترس یم یاز چ _

 کیخوب که دقت کرد در . ندبود دهیو جوان صف کش ریهر آلونک تک و توك مرد و زن، پ يجلو حاال

مرد و زن،  ینفر، س یس. کرد یابینفر ارز یمهجور مانده را حدوداً س يروستا نیا ياعضا يلحظه ا يسرشمار

را  یحق مسلم زندگ رهمه سال طردشان کرده اند؟ چطو نیچطور ا دیچرخ یمدام در ذهنش م. و جوان ریپ یس

. قتل فرامرز آنها را از مردم ترسانده بود. ازه وارد وحشت زده بودندت نیا دنیاز د ایاز آنها گرفته اند؟ مردم گو

 شیقدم ها شیبر حرف دخترخواب ها هیبا تک. نداشت يریتوف شانیبرا دیو سف اهیس سمانیبودند و ر دهیمارگز

عصا بدست در کنارش قدم برداشته  رمردیدر تمام مدت پ. شد کینزد ارا محکم و پر صالبت برداشت و به آنه

آمد که منتظر  یطور بر م نیاز سکوتشان ا. بود ستادهیا دهیمردم رنج کش نیا يحاال درست رو به رو. بود

 :گرفت و گفت یندانست، نفس زیتعلل را جا. هستند شیحرف ها دنیشن
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شدم دست  یدونستم که اگر مطلع م یطرد شدن رو نم نیا لیدل شیپ ي قهیچند دق نیبه وهللا که تا هم _

 . ذاشتم یدست نم يرو

 :جمع بلند شد و گفت انیاز م یزن يصدا

 یم ستیازت ساخته ن يکار يدیمدت که د هیو بعد  یزن یحسن و سدرضا فقط حرف م یتو هم مثل مشت _

 .میریدرد خودمون بم يبذار تو. مارو به محبت دو روزه ات دلخوش نکن يخود یپس ب. خودت یپ ير

 :تر شد و گفت کیآنها نزد و به افتی یزن جرأت ي هیگال دنیشن از

طرف، درد رونده شدن از اون سخت  هیاز  يماریدرد ب. فهمم یبه خدا حالتونو م دیدیرنج کش یلیدونم خ یم _

 .نبودم نجایطور نبود االن ا نیاگر ا. من دلم با شماست دیچوب نرون هیاما همه رو با . تر دلتونو شکسته

 . عصا به دست را مورد مؤاخذه قرار داده بود رمردیه پبلند شد ک تیجمع انیاز م يمرد يصدا باز

 ینم یبود قولت؟ مگه تو نگفت نیا نجا؟یا ادیکس از اون ور کوه ب چیه يذار ینم یحاج بابا، مگه تو نگفت _

 خواد؟ یم یچ نجایپسر ا نیکنه؟ پس حاال ا تمونیاذ یکس يذار

 :زد و گفت نیبه زم يجمع بود با عصا ضربه ا يژنده پوش که حاج بابا رمردیپ

. منم هستم د،یهست ریاز دست مردم ده دلگ. دیاگر حرف ناربط زدم قبول نکن. گم یم یچ دیببن دیگوش کن _

بچه هامون  چ،یما ه. به من زد که پشتمو لرزوند یحرف هیجوون  نیاما ا. منم مثل شما دیکن یازشون فرار م

. اون ور مشونیبفرست میتون یاما از ترس مردم ده نم. تنسیمرض مبتال ن نیبچه هامون به ا شترینصف ب ؟یچ

 شونیاون آلونک زندان يتو دیبا یتا ک ؟یبچه هامون چ میما بسوز م؟یبسوز دیبا یکردن؟ تا ک یاونا چه گناه

 گهیبسه، د. میکرد یزندان کیتار يهمه سال بچه هامونو تو اون دخمه  نیا. که مبادا از ما مبتال بشن میکن

 .نشده رید یلیهنوز خ. میشروع کن نواز  گهیبار د هی نیایب. بسه

 :بلند شد و گفت یزن ي هیگر يصدا

هستم که دستاش  يمن چه مادر. رمیتونم بچه مو بغل بگ ینشده؟ من نم ریحاج بابا، چرا د یگ یم یچ _

 شه؟  یخوب م گهیدستا د نیا. جون نداره بچه شو نگه داره یحت

 :و گفت ردید اجازه نداد بحث باال بگها بلند شد اما عما زمزمه

 یبهتر زندگ دیتون یشما م يها یلیبدم اما خ يخود یخوام قول ب ینم. کرده شرفتیپ یلیبه خدا علم خ _

 .دیریشانسو از خودتون و بچه هاتون نگ نیا. دیکن

 :برخاست تیجمع انیاز م ییصدا باز
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به کوه  نیتو بگو سر بذار. برامون حجته یتو بگ یچ هر ،یما هست نیحاج بابا؟ تو ام میچکار کن یگ یتو م _

 م؟یبگو چکار کن يخوا یمردم نمک کور ازت گرفتن تو بد ما رو نم نیپسرتو هم يتو دل سوخته ا. میذار یم

 :رفت و گفت تیجمع انیبابا از عماد فاصله گرفت و به م حاج

 تونیزندگ يفت، که بذارم خودتون براگ یخوب زیچ هیخواد چکار کنه؟ اما  یجوون م نیدونم ا یمن نم _

 .میریگم دوا درمونو از سر بگ یمن که م. دیحق انتخاب دار دیشما انسان. گه ینم راهیپر ب دمید. نیریبگ میتصم

 :گفت تیجمع نیاز ب ییصدا

 .میریهم داره؟حاج بابا بذار به درد خودمون بم يا دهیفا _

 :و گفت دیحرفش پر انیبه م عماد

 میبچه هاتون تصم يچرا جا. شه تو تن و بدنتون یمرض پخش نم گهیکه د نهیداره، حداقلش ا دهیداره، فا _

چرا همه تون  نیفکر کرد نیاصالً به ا ن؟ینکرده اونام مثل شما بشن طاقت و تحمل دار ياگه خدا ن؟یریگ یم

مرض ندارم اما از  نیاز ا یدرست اطالعمن . ها باشه یسادگ نیتونه به هم یپس راه انتقالش نم ن؟یستیمبتال ن

 .کنه یآدمارو مبتال نم یآسون نیمرض به هم نیا دمیشماها فهم دنید

 :گفت جانیبا ه یکیبر دل مردم نشست چرا که  دیاز ام يحرف عماد بارقه ا نیاز ا ییگو

ل خوره کنم که زبونم ال یهر روز دارم تن و بدنشونو نگاه م. من سالمن يگه دوتا بچه  یپسر درست م نیا _

 .نگرفته باشن

 :لبخند مهمان لبان عماد شد و گفت. هم بلند شد تیاز جمع یآره درسته گفتن بخش يصدا

 .دونم سخته اما براتون بهتره یم. نیدوا درمون بش نیبد تیپس رضا _

 :حاج بابا گفت نکهیتا ا. فرو رفتند نیسنگ یحرف باز جمع در سکوت نیا با

درمون  میما موافقت کرد رمیاما گ. خواد بشه یکه نم نیبدتر از ا. کنه ینم یرقما که ف يبرا. توکل بر خدا _

افتاده سر زبونا  گهیبار د هیما  هیاگه بفهمن قض یدون یم. یمردم دهو قانع کن يخوا یم يتو بگو چطور میبش

 کنن؟ یبه پا م يچه شر

 :و گفت افتیمضاعف  یقدرت عماد

 .کارا با من یباق دیباش یشما راض. شه یدرست م یهمه چ د،ینگران نباش _

فرامرزش بود که  ایپسر گو نیا. همه تالش وهم داشت نیا انیاز پا ییگو. شد رهیبه عماد خ یبا نگران رمردیپ

 . بود دهییسر از خاك برداشته و دوباره رو
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*** 

 .خواست یزد و کمک م یم ادیفر. در را به باد مشت و لگد گرفته بود ياشک و زار با

 .دیباز کن د،یو رو خدا درو باز کنت _

رمق همانجا وا رفت و زجه زد و به مشت زدن  ینماند و ناتوان و ب شیبرا یینا دیاز آن سو نشن یجواب یوقت

درنگ  یاو ب يظاهر آشفته  دنیبا د يگشوده شد و مهد شیهنگام در به رو نیاما در هم. ادامه داد شیها

 :انداخت و گفت ریسرش را به ز

 فرشته خانم؟ هیچه سر و وضع نیا _

متعجب و او  يمهد. هر دو دند،یدو یم. از جا برخاست و لباسش را گرفت و او را به دنبال خود کشاند یبدبخت با

 تیبا عصبان يمهد. بود ختهیر شیبر شانه ها یکه با آشفتگ ییبرهنه و لباس خواب بلند و موها يبا پاها

 :و گفت دیدستش را کش

 چته تو؟ نم،یبب سایوا _

چند برابر شد و  شیاو قدرت پاها ياز زجه و زار. گفت یم قهیو مامان صد ختیر یبند اشک م کی دخترك

دست . کوچه وا رفت انیزار همان جا در م یبا حال ینگران نیو فرشته هم در ع دیشتابان به سمت خانه شان دو

 :گفت يشک و زارچشمانش را گشود و با ا یکه او را در بر گرفت به سخت میگرم مر

 مامانم، مامانم حالش خوبه؟ _

 یبرداشت و به نگران زیخ اطیتخت کنج ح ياز رو رانیآمبوالنس که از کوچه بلند شد سرگشته و ح ریآژ يصدا

هم جلودارش نبود و در  ياعتراض مهد یحت. برد ورشیو مادرش اعتنا نکرد و به سمت در کوچه  میمر يها

 يها هیاش و همسا دهو خانوا میرا گرفت و در مقابل چشمان متعجب مرآمبوالنس  يلحظه جلو نیآخر

سوار شد و در کنار مادرش نشست و سرش را بر دست سرد او گذاشت و هق هقش بلند  یکنجکاو، با سرکش

 .شد

 ؟یدخترش _

 :کرد گفت یکه دلسوزانه نگاهش م يسرخ سرش را بلند کرد و به مرد یچشمان با

 شه؟ یچطوره؟ خوب م حالش نیتو رو خدا بگ _

 :او را به آرامش فرا خواند و گفت يبا خونسرد مرد

 . نگران نباش، خطر رفع شده، آروم باش دختر جون _
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ظاهر  يبر خود و احساسش مسلط شده بود متوجه  یحاال که کم. آرام گرفت یآرامش کالم مرد، او هم کم با

به  میکه احتماالً مر يا یروس ریاز ز یبا آشفتگ شیهابه تن داشت و مو يبلند دیلباس سف. آشفته اش شده بود

به تخت  دهیچسب لیکنج اتومب درخود را جمع و جور کرد و  یبا شرمندگ. زده بود رونیبود ب دهیسرش کش

او هم خجالت را کنار گذاشت  ستادیکه از حرکت ا لیاتومب. نگفت چیه مارستانیبه ب دنیمادرش کز کرد و تا رس

خانم را که به بخش  قهیصد. شد همراه شد یم تیهدا مارستانیتخت روان به داخل ب يرو و همراه مادر که

گذاشته بود و بدون  واریسر بر د. افتیاش شدت  يقرار یبردند او هم کنار در وا رفت و ب ژهیو يمراقبت ها

 ژهیو يبت هارا در بخش مراق یبیآشفته، پارادوکس عج يبرهنه و ظاهر يبا پاها يدختر. ستیگر یخجالت م

ک یاثنا  نیدر هم. ندیانداخت تا نگاه کنجکاو آدم ها را نب ریسرش را به ز. با آن همه نظمش به وجود آورده بود

و  دیسر خود د يباال ستادهیرا ا يسر بلند کرد و مهد اریاخت یب. جفت کفش در مقابل چشمان ترش ظاهر شد

 :کرد گفت یبخش اشاره م يه و همانطور که با انگشت به در بست دیباز اشکش جوش

 .ششیذارن برم پ ینم _

او . کم تجربه و تازه جوان بود فاجعه بود ياو که دختر يبرا جانیهمه شوك و ه نیا. باز هق هقش بلند شد و

 یزندگ يزد تا اجازه بدهند فرشته  یوضع آشفته هق م نیمادر و برادرانش بود و حاال با ا يکرده  زیعز شهیهم

 :نشست و گفت شیروبرو يبا دلسوز يمهد. ندیاش را بب

 .خانم که حالش خوب بود قهیشد؟ صد یچ _

 .دادن آنچه بر او گذشته بود حیشروع کرد به توض شیصدا دیلرزش شد با

براش آب آوردم اما ! دمیپشتشو مال. اومد ینفسش باال نم. شدم داریخس خس نفساش از خواب ب ياز صدا _

 ...قبله بخوابون افاقه نکرد، گفت منو رو به

 .زانوانش گذاشت و باز هق هقش بلند شد يقرار سرش را رو یرا گفت و ب نیا

 .مامانم شیخوام برم پ یم _

 :فرستاد و گفت رونینفس کالفه اش را ب يمهد

 عماد کجاست؟ _

 :بلند کرد و با بغض و اشک گفت سر

 .راه رفت و ذکر گفت وونیبه دست رو ا حیتسب قهیکه رفت مامان صد یاز وقت. رفته روستا _
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 یاز او نم شتریب يزیاما فرشته هم چ. خواست ینبود عماد را از او م لیمتفکر به او چشم دوخته بود و دل يمهد

 .دانست

 ...قهیمامان صد شیخوام برم پ یمن م _

 :شد و گفت رهیاو خ تابیب يعماد را کنار گذاشت و به چهره  ریاخ يدر رفتارها کنکاش

 .حاال پاشو تا برسونمت خونه. داره یخوب يدکترا نجایشه، ا یاش، حالش خوب منگران نب _

 :به سرعت واکنش نشان داد و گفت يمهد يدستور مهین يبه جمله  نسبت

 .خورم یجم نم نجایمن از ا. نه، امکان نداره قدم از قدم بردارم _

 :کالفه از جا برخاست و گفت يمهد

 . فرشته خانم یباش نجایا ستیسر و وضع درست ن نیبا ا _

غرو لند کنان او را به حال خود  دیآ یبرد از پس زبان او بر نم یهم که پ يپا داشت و مهد کیمرغ فرشته  اما

ساعت را شمرده بود، تا . ساعت تمام بود که مادرش را به آن اتاق منحوس برده بودند مین. رها کرد و رفت

جثه در را گشود و فرشته هم با سرعت  زیر يرساعت پرستا میسر ن. قهیقبه د قهیدق ه،یبه ثان هیحاال، ثان نیهم

 :و گفت ستادیدر مقابلش به پا ا

 حال مامانم چطوره؟ حالش خوبه؟ حالش خوبه؟ _

 :او کرد و دست بر شانه اش گذاشت و گفت يبه سرتاپا ینگاه پرستار

 .مارستانیب نشیخدارو شکر کن که زود رسوند. االن بهتره زمینگران نباش عز _

 یب کیکار  نیآنکه درك کند ممکن است ا یکند؟ ب یآنکه بداند چه م یب د،یبا بغض به آغوش او پر فرشته

. کرد یقسمت م یاش را با کس ينعمت بزرگ شاد نیا يبه شکرانه  دیبا طیشرا نیدر ا. آشکار باشد یمالحظگ

 :پرستار هم بدون مخالفت او را در آغوش فشرد و گفت

 .زمیباش عزآروم  _

 :از خود جدا کرد و گفت یاو را به آرام و

اطرافش آروم باشه،  طیکن مح یسع. رو پشت سر گذاشته یسخت يمتأسفانه حمله . دیمراقبش باش شتریب _

 .براش سمه ینگران
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. اش سکته کرده بود یمادر مهربانش با آن قلب بزرگ و دوست داشتن. پرستار وا رفت يحرف ها دنیشن از

باز اشک چشمانش . مادرش در خطر بود یعنیهمان سکته و سکته  یعنیسخت،  يگفته بود حمله  پرستار

 :و گفت دیبر صورتش کش یمهربان دست ياما پرستار با لبخند. دیجوش

 . زمیعز نهینب یو اشک سیخوشگلتو خ يبه هوش اومد چشما یجا تموم کن تا وقت نیهاتو هم هیگر _

 .بر لب نشاند ياجبار يلبخند شیوبغضِ بد گل انیفرشته در م و

 ؟ياومد نجایبدون کفش تا ا يچطور. یبدم پات کن يزیچ هی میبر ایحاال ب _

قرار گرفت و او هم  شیپاها يجلو ییجفت دمپا کی. انداخت و با او هم قدم شد ریزده سرش را به ز خجالت

 :زد و گفت یبدون درنگ آنها را به پا کرد و پرستار هم چشمک

 !ادیم راهنتیبه پچقدر  _

جالبش  يها ییبا دمپا. دیبر لب دخترك بنش يسخت و جانکاه لبخند یکردن لحظات يباعث شد پس از سپر و

. اجازه را به او ندادند نیاما ا. ندیمادرش را بب يشده لحظه ا یکنار در بازگشت و با خواهش اجازه گرفت حت

حمله  کیکه مادرشان  دیو بگو دیریبگ ریدل س کید و مطمئنش بگذار يخواست تا سر بر شانه  یبرادرش را م

 زیعز گانهیمراقب  دیسخت همان سکته است و با يکه حمله  دیبگو. سخت را پشت سر گذاشته است ي

 ینشسته بود و از سرما به خود م مارستانیسردتر ب اطیسرد و ح مکتین يبود که رو یقیدقا. شان باشند یزندگ

 .ظاهر شد شها در مقابل چشمانکه باز آن جفت کفش  دیلرز

 .يخور یتو، سرما م میبر ایب ؟یینجایچرا ا _

 .ندیجا به جا شد تا او هم در کنارش بنش مکتین يرو

 .یباش دید يوضع تو نیبا ا ستیبپوش، درست ن نویا ایب _

 یو کل دوخته بود شیکه چند روز پ یهمان. در دستانش بود میمر يمانتو. دوخت يرا به دستان مهد نگاهش

 . ذوق داشت شیبرا

 ؟يخونه آقا مهد ينرفته بود _

 :بر لبش نشست و گفت يلبخند

اما . خونه يبرگرد یمجبور بش دینداده بودمش بهت تا شا. ارمیداد ب میاومدم مر یاز خونه م یوقت نمینه، ا _

 .بدم بهت ونیبرگشتم ا نیواسه هم. امیبر نم قمیرف ي کهیاز پس زبون خواهر کوچ یکینه، من  دمید

 :را از دستش گرفت و گفت مانتو
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 .کردم، دست خودم نبود يببخش اگه تند. يممنون آقا مهد یلیخ _

 :از جا برخاست و گفت يمهد

خانومو  قهیصد یتون ینم يتو هم حق دار. نداشتم يوگرنه منظور یدلم رضا نبود تنها بمون ه؟یچه حرف نیا _

 شت؟یبمونم پ. يتنها بذار

 :ددرنگ لب ز یب

 .يجا هم شرمنده ات شدم آقا مهد نینه نه تا هم _

 !نه یعنیگفتند نه  یم یوقت. برادر و خواهر خوب کف دستش بود نیاخالق ا. اصرار نکرد گرید يمهد

 .باشه تا عماد برگرده شتیهم پ ارهیهم برات لباس ب ادیفرستم ب یم مویهوا روشن شد مر _

 :از او برخاست و گفت تیتبع به

 .در حقم يکرد يبرادر ،يدرد نکنه آقا مهددستت  _

 گرده؟ یبر م یحاال عماد ک. بود فهینکردم وظ يکار _

 :به آسمان شب دوخت و گفت نگاه

 .عصر دیدونم، شا ینم _

 .گم یماجرا رو براش م ،يباربر ایخب، اگه اومد خونه  یلیخ _

 :و گفت دیحرفش پر انیمضطرب و دل نگران م فرشته

 .يآقا مهد فتهیبهش، که پس ب یجور نگ هیتو رو خدا  _

 .نگران نباش _

 .بر لب نشاند و باز تشکر کرد يکه آسوده شد لبخند الشیخ

 اره؟یبرات ب میبگم مر يخوا ینم يزیچ ؟يندار يکار _

 :نگاهش کرد و گفت یقدرشناس با

 .نه، شرمنده همه رو از خواب و آروم انداختم _

سفارش او  یکرد و با کل یکار را م نیبود او هم یطیشرا نیهم در چن میرباز او را مجاب کرد که اگر م يمهد

طاقت نداشت به . نشست مکتین يرا به تن کرد و همان جا رو میمر يکه رفت، مانتو يمهد. را ترك کرد

واسطه او را  یب شیپ اعتچند س نیکه تا هم يمادر. مادرش را به او ندهند دنید يبخش برود و اجازه 

سرد، نشسته  مکتین ياش ماند و همان جا رو ياستخوان سوز بر سر لجباز يدر آن سرما. ودب دهیپرست
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 یتحرک یبدنش از سرما و ب. چشمانش را از هم گشود دیآمبوالنس را که شن ریآژ يصدا. چشمانش به هم آمد

 یب. افزود یاش م یبر اضطراب و درماندگ شیپ زا شیآمبوالنس هم هر لحظه ب ریآژ يکرخت شده بود و صدا

او  یعنی نینبود و ا يمطلق شب خبر یکیاز تار گرید. ابدینشستن ب يگرم برا ییرمق از جا برخاست تا جا

 يبا چهره  دیکه رس يبه در ورود. به صبح رسانده است یسنگ مکتیهمان ن يرا بدون حرکت رو یساعات

 :عنق نگهبان رو به رو شد و گفت

 .ششیبرم پ دیست باا ژهیو يمادرم تو بخش مراقبت ها _

 :نگاهش کرد و گفت یکم مرد

 .شه، تو سالن منتظر باش تا ساعت هشت یفعالً نم _

حوصله و با  یب. داد یمرد عنق م نیدندان شکن به ا ینداشت که اگر سر حوصله بود قطعاً جواب یبلبل زبان ينا

ربع ساعت . را به ساعت دوخت سالن انتظار جا گرفت و چشمانش يها یاز صندل یکی يرو زانیآو ییشانه ها

خسته و کالفه ! شد یاحساس سرش نم مارستانیبود اما قانون ب تابیمادرش ب دنید يبرا. به هشت مانده بود

 .گذاشت و باز چشمانش گرم خواب شد ییجلو یصندل يسرش را رو

 . فرشته خانم _

او به ناگاه از جا  دنیداد اما با د شیبلند کرد و چشمان پف کرده و سرخش را به مرد روبرو یصندل ياز رو سر

. آشفته، آشفته تر شد يوقت صبح آن هم در سالن انتظار، با ظاهر نیا دنشیاز د. داد یلب سالم ریبرخاست و ز

 :او گفت بیبدون توجه به ظاهر عج لیسه

 حال مادر چطوره؟ _

 :ش مطلع شده است گفتمادر يماریشود او چگونه از ب ایجو نکهینشست و بدون ا شیبر گلو يبد بغض

 .نجایشانس آوردم که زود رسوندمش ا. سکته کرده _

 :آمد و گفت قیاش فا یبر آشفتگ لیسه

 .ستین يکه طور شاءاهللاینگران نباش، ا _

 :را مهار کرد و گفت بغضش

 ه؟یبستر نجایکس و کارتون ا د؟یکن یچکار م نجایشما ا _

 :سوال او لبخند بر لبش نشست و گفت از

 .شه گفت آره یم ییجورا هی يا _



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا ..یطوب..  –بوسم  ینامت را م

wWw.98iA.Com ٢١٤ 

 :وا رفت و گفت یصندل ياش را کنار گذاشت و رو يکنجکاو شهیبرخالف هم فرشته

 .خدا شفاشون بده _

 :حرف در کنارش جا گرفت و گفت یهم ب لیسه

شه  ینم. یقمیباالخره خواهر رف. تنهات بذارم اوردیشده دلم تاب ن یچ دمیشن ياز زبون مهد یراستش وقت _

از دستم ساخته است بگو،  یاگه کمک. نجایشد که اومدم ا نیا. مید برادرت به حال خودت رهات کنکه در نبو

 .کنم ینم غیدر

 :نگاهش کرد و گفت فرشته

 يداداش عمادم که تا عصر. خدارو شکر ستیالزم ن يزیچ ل،یآقا سه نیممنون که به فکرمون بود یلیخ _

 .برگرده خودش هست و مراقبمونه

 :داشت هنوز محکم باشد گفت یکه سع ییم او خود را جمع و جور کرد و با صداکال يطعنه  از

 .بگو يدار ازیاگه پول ن _

 :برطرف شدن سوء ظن او گفت ينگاهش کرد و او هم برا یجور خاص فرشته

 .کنم تعارف نکن یعماد که اومد باهاش حساب م _

 :فرشته باز در کمال ادب درخواستش را رد کرد و گفت اما

 .ستین ازین يزیممنون فعال که چ یلیخ _

 :نکرد و گفت يپافشار گرید لیسه

 .پس پاشو تا برسونمت خونه _

 :شد و گفت ریاو غافلگ بیدرخواست عج از

 نجاست؟یمادرم ا یبرم خونه، وقت دیچرا با _

 :اش را حفظ کند گفت يداشت خونسرد یسع کهیانداخت و در حال ریسر به ز لیسه

 گردونمت، خوبه؟ یبرمت خونه لباس مناسب تنت کن بعد دوباره برم یم. ستیب نچون لباست مناس _

 ...اما _

 :اجازه بدهد او حرفش را کامل کند گفت نکهیا بدون

 هیشه  یم. گردونم یگم دوباره برت م یکنن؟بهت م یمردم چطور نگات م ینیب یاما نداره فرشته خانم، نم _

 .هات ير؟ خون به جگر شدم از دست سرتق بازدخت ياریبارم که شده رو حرف من نه ن
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باز با واکنش  شین نیاما ا. به ناگاه لبخند به لب فرشته بازگشت یاز تحمل چند ساعت استرس و فشار روح بعد

 .همراه شد لیتند سه

 ؟يخند یم یواسه چ _

 .را کوتاه کند ذوق زده بود زبان دراز لیباالخره موفق شده بود زبانِ سه نکهیاز ا. باال انداخت يشانه ا الیخ یب

 با تو هستم؟ _

 :گفت الیخ یکنارش عبور کرد و ب از

 !و کوتاه کردنم خوب شده خوشحالم یچیدست به ق ،یچیه _

از  ایدانست بخندد  ینم. هنوز بر جا مانده بود لیاما سه. رفت یندانست و به سمت در خروج زیماندن را جا و

 .شد اما هشدار فرشته باعث شد قدم تند کند و به او ملحق شودبا یدختر زبان دراز عصبان نیدست ا

 !ممکنه نظرم عوض بشه ها ن؟یاینم لیآقا سه _

به تن داشت و  اهیس ییرا تندتر کرد و به او که مانتو شیدختر زبان درازِ قدم ها نیا یو ناگهان بیموافقت عج با

 یکیو شانه به شانه او را تا نزد دیباهت داشت، رسها ش یبه کول شتریآشفته ب ییو موها یصورت يها ییبا دمپا

 کینزد.                                                                                                کرد یهمراه لشیاتومب

 ستادهیا شیرو که رو به ریسر به ز لیسه نیفرشته مانده بود و ا. ستادندیهر دو ا دندیکه رس لیسه دیسف کانیپ

 لیبود و سه دهکنجکاو به او زل ز. بود دهیرا کمتر در او د يریسر به ز. کرد یگفتن حرفش استخاره م يو برا

باالخره هم نتوانست زبان بجنباند و با . کرد یپا و اون پا م نیگفتن حرفش ا يخبر از همه جا برا یهم ب

 :گشود و گفت شیدر را برا یکالفگ

 .سوار شو _

 :او انداخت و گفت لیجلو اتومب یبه صندل یمستأصل نگاه فرشته

 نم؟یشه من عقب بش یم لیآقا سه _

. از او خواسته بود يزیچ يبود که بدون زبان دراز يبار نینخست نیا. را به چشمان مظلوم او دوخت نگاهش

عنوان کردن  يبرا اما تالش. گشود شیتر شد و بدون اعتراض در جلو را بست و در عقب را برا قیلبخندش عم

 یعقب م یصندل يطور که رو همانو  اوردیفرشته بود که طاقت ن نیباالخره ا. بود دایحرفش هنوز در او هو

 :نشست گفت

 ن؟یبگ نیخوا یم يزیچ _
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 :دستپاچه در را بست و گفت لیسه

 .ستین يزینه نه چ _

کوتاه داشت و  یالبته توقف ریمس نیب در. به حرکت در آمد لیرا گفت و تند و فرز پشت رل نشست و اتومب نیا

 گریپس از آن اما د. دخترك شده بود یباعث کالفگ نیو فرشته را به حال خود رها کرده که ا بلیاتوم یقیدقا

سکوت تا آنجا ادامه  نیپر رفت و آمدشان هر دو سکوت کردند و ا يبه محله  دنیتخت گاز رانده بود و تا رس

دلهره بر جان فرشته . محل شد يهشت متر يدنده کم کرد و وارد کوچه  يخونسرد نیدر ع لیداشت که سه

همچون چشمان  بهیغر کی لیاو در اتومب دنیسر نبش بود که از د یهشدارش، چشمان حمام نینشست و اول

 یدر چوب ياو را جلو لیبست قطعاً سه یطور لب فرو م نیماگر ه! دیچرخ یآفتاب پرست به چپ و راست م

 :ندانست و گفت زیتعلل را جا. کرد یم ادهیخانه شان پ

 .دیجاها نگه دار نیزحمت هم یب لیآقا سه _

 :جلو، پرسشگر و کنجکاو نگاهش کرد و گفت نهییاز آ لیسه

 چرا؟ نجایا _

 :زمزمه کرد ریو سر به ز معذب

 راهو خودم برم؟ یشه باق یم... من آخه _

درك موضوع تکان داد و  يسرش را به نشانه . واهدبخ يشتریب حیتر از آن بود که توض حیرك و صر حرفش

 :لب زمزمه کرد ریکرد و ز تیهدا يرا به گوشه ا لیاتومب

 .مونم یجا منتظر م نیبرو، من هم _

باز آن حرف نا حرف، پشت . کوتاه همچون لمحه به او نگاه کرد يرا باز کرد و لحظه ا لیدر اتومب شرمنده

 يرو گرشید يبود و پا لیدرون اتومب شیپا کی. بزند یاو حرف دیت کرد شاپا سس. کرد یم نییپلکش باال و پا

 .به حرف آمد و او را به نام خواند لیآسفالت، که باالخره سه

 .فرشته خانم صبرکن _

گفتن  يبرا ییگو. دیکاو یکوچه را م يو نگاهش را به او داد که آن سو دیهمان حال به سمتش چرخ به

کوچک را به  يدستش را به جانب او دراز کرد و بسته ا. دیکش یبان دراز خجالت مدخترك ز نیا يحرفش از رو

 :سمتش گرفت و در همان حال گفت

 !پات کن نویا _
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خجالت زده جوراب را ! داشت در خود حیتوض ییایخود دن نیبود که بر زبان رانده بود و ا يزیتنها چ نیا ن،یهم

خوش تراشش  يتا پاها دیکش نییتوانست پا یکه م ییتا جالباسش را  تیمظلوم نیاز دستش گرفت و در ع

همه دست دست  نیحرف دل و ا تنراه و آن همه تعلل در گف نیآن توقف ب لیبود دل نیپس ا. شود دهیکمتر د

او هم نماند و در . اما هنوز اصرار داشت نگاهش نکند لیسه. سرخ شد و دستپاچه جوراب ها را به پا کرد! کردن؟

 یبه در چوب دنیگرفت و تا رس شیبن بست شان را در پ يشد و راه کوچه  ادهیپ لیاز اتومب یزدنچشم بر هم 

که  یکم. را کنترل کند شیکرد نفس ها یقلبش گذاشت و سع يرو دستدر را که بست . دینفس دو کیخانه 

رختخواب چشمانش که به . فرمان حرکت داد و به اتاقش رفت شیمسلط شد به پاها شیبر خود و نفس ها

 رونیرا از تن ب میمر يرا پس زد و مانتو شیاشک ها. اتاق افتاد باز چشمانش پر شد يو وضع آشفته  یخال

سرش جمع کرد و  يرا بافت و رو شیموها یبا آشفتگ. خود را به تن کرد يلباس ها شتریب یآورد و با سرعت

مادر داد باز چشمانش پر شد  يرا به سجاده نگاهش . را کنترل کند شیتا بهتر بتواند موها دیمقنعه به سر کش

فش گذاشت و از یو با بغض درون ک دییآن را بو. گرفت یترمه اش آرام نم يبدون سجاده  يمادر لحظه ا

 يرا به پا کند اما شکم گرسنه اش بنا شیرفت تا کفش ها یبه سمت پله ها م. زد رونیغم اندود اتاق ب يفضا

بود شکم  دهیفا یاما ب ردیبلندش را بگ يصدا يت بر شکمش گذاشت تا جلوخندان دس. گذاشته بود یکج خلق

را عالف خود کرده  لیبود که سه قهیدق ستیب قایبه ساعتش انداخت دق ینگاه. شد یمالحظه سرش نم یخال

 :باال انداخت و گفت يشانه ا. بود

 .هم روش، نوش جونت گهید ي قهیپنج دق ،يصبر کرد قهیدق ستیب ،یپسرحاج _

خود درست کرد و با لذت مشغول خوردنش  يبرا يرینان و پن چیبه سمت آشپزخانه رفت و ساندو یبا سرخوش و

و  نهیحاال ضربات مشت بود که بر س. را گرفت شیگلو خیشده ب اتینان ب دیلقمه را بلع نیکه اول نیاما هم. شد

و نفس کشدارش را  دیرا بلع شیدر گلو کرده رینان گ یبا بدبخت. فرو برود ییکذا يزد تا آن لقمه  یپشتش م

 :فرستاد و گفت رونیب

 .یپسرحاج نیناله هات خفتم کرده بود؟ برم تا منو جوون مرگ نکرده ا نینفر ل،یسه ادیجونت در ب _

 :باز گفت شیکرد و با ن چیاو ساندو يهم برا يدرگاه رفت اما دوباره برگشت و لقمه ا تا

 .من يشه جلو یم یچه وضع! کنه تو گلوت رینه؟ آخ که اگه گ ای یق بزننون خشک س یتون یم نمیحاال بب _

در . دیبه او رس شیسرعت دادن به پاها یسر داد و با عجله خانه را ترك کرد و با کم يخود خنده ا دیفکر پل از

و به  ستدیخواست با یدلش م. کرد یرا با لحن خوشش زمزمه م يزد و شعر یداشت سوت م یالیخ یب نیع
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در را که . گذاشت پوشپس بر خواهش دلش سر. خواست یرا م قهیخوشش گوش بدهد اما مامان صد ياصد

داد که با اخم  شیو ابتدا نگاهش را به پاها دیتمام قد به پشت چرخ. حضور او شد يتازه متوجه  لیباز کرد سه

 :خود را جمع و جور کرد و گفت. فرشته رو به رو شد ظیغل

 .پس میبر ،يا آماده نکهیخب مثل ا _

را به سمتش  یکوچک چیکه ساندو یآن دست یفرشته و در پ ياما صدا. و استارت زد دیباز کامالً به جلو چرخ و

 .اش را به او بدوزد یگرفته بود باعث شد چشمان چراغان

 .دیگرسنه باش دیفکر کردم شا _

خبر از همه  یب لیو سه دیخود خند يدیهمه چشم سف نیجلوتر داد و در دل بر ا یشده را کم چیساندو ي لقمه

 :نان را از دستش گرفت و گفت یوصف نشدن یجا، با شوق

 .گهیلقمه خوردن داره د نیا _

 :لب زمزمه کرد ریفرشته هم گوش تا گوش باز شد و ز شین

 !آره چه جورم _

 یحاال فرشته با چشمان. به راه افتاد لیبه نان زد و اتومب یزد گاز بزرگ یو همان طور که دنده م دیرا نشن حرفش

. را از دست ندهد رینظ یب شینما نیاز ا يلحظه ا یبود تا حت رهیبه او و چشمانش خ نهییاز درون آ گوشیباز

شد و به تخم  یکم کم داشت از حد نرمالش خارج م لیاش درست از کار در آمد چرا که چشمان سه ینیب شیپ

لقمه اش را فرو داد و  یبه سخت لیسه. شد رهیمهار کرد و به او خ یخنده اش را به سخت! کرد یم دایمرغ ارتقا پ

 :گفت

 !ادیکش م شتریکشم ب یم یهرچ ینون؟ ه ای کهیالست وپیت نیبده فرشته خانم، ا رتیخدا خ_

اش کرد و  یدختر زبان دراز باز شود همراه نیا يهم که منتظر بود اخم ها لیهوا زد به خنده و سه یب فرشته

 :گفت

 نهیبه خنده، ا ینیرو بچسبه و تو هم بش چارهیخفت من ب يآورد! يآورد یواسه چ نویدونم ا یم من که _

 دستمزد ما؟

تا  یکیزیف يریدرگ کیهم در  لیشد و سه رهینزد و لبخند بر لب به حرکت آدم ها خ یحرف گرید فرشته

مشغول جمع و جور کردن  و فرشته تند و فرز دندیرس قهیسر ده دق. سرگرم بود چشیبا ساندو مارستانیب

 .شود ادهیبود تا پ لشیوسا
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 ...فرشته خانم _

 .حرفش را کامل کند لیکه او نشسته بود داد و در سکوت منتظر ماند تا سه ییجلو، جا یرا به صندل نگاهش

 باشه؟. هستم یتا عماد برگرده خودم مراقب همه چ ،يزنگ بزن باربر یداشت یاگه مشکل _

 :د و گفتتشکر کر یقدرشناس با

 ...چشم _

. فرشته را دوست ندارد يرو نیاصالً ا دید یکرد م یحاال که خوب فکر م. بود دهیحد حرف شنو ند نیرا تا ا او

دخترك سر به هوا به دلش  نیمهر ا يزبان دراز نیاصالً سر هم. سرکرش و لجباز خواسته بود شهیاو را هم

 يزبان دراز، پس جا يشود همان فرشته  یود باز مشک نداشت حال مادرش که رو به راه ش. نشسته بود

از افکار مسخره اش . نبود در به در دنبال تخم کفتر باشد ازیشد و ن ینطقش باز م ينبود، چرا که به زود ینگران

 :تر شد و گفت قیلبخندش عم

 .بال، برو به سالمت یچشمت ب _

 مارستانیب يخانمانه قدم در محوطه  یخداحافظ کیشد و با  ادهیپ لشیباز حرف شنوتر از قبل از اتومب فرشته

 .او شد يگذاشت و باعث خنده 

 

 انزوا: دوازدهم  فصل

ساعت از هشت ! سربازان یهمچون مارش نظام. رفت یم نییدرمانگاه کوچک باال و پا يوقفه رو به رو یب

 يده پانزده نفر تیعجم يهمهمه  يصدا دنیبا شن. گذشته بود و همه من جمله او در انتظار پزشک بودند

کرد و خود را به  ازب یصف تیجمع انیدر م. است دهیحاضر در محوطه، مطمئن شد که پزشک بخش از راه رس

 :را گرفت و گفت شیهوا بازو یپزشک جوان رساند و ب

 .يایبا من ب دیدکتر با _

و  دیکش رونیچنگ او ب را از شینشاند و بازو یشانیبر پ یاو اخم بیو غر بیجوان متعجب از واکنش عج مرد

 :گفت

 یطور دستور م نیکه ا ستمین تیمن دکتر شخص. نجایا ارشیبردار ب يدار ضیآقا؟ اگه مر یکن یچکار م _

 .يد
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حرکت دکتر به خروش آمد و با  نیاز ا. و سپس راهرو قدم بر داشت يبلند به سمت در ورود ییبا قدم ها و

 :اند و گفتافزون تر از قبل خود را به او رس یتیعصبان

 ؟یکن یبرام ناز م يحاال هم که اومد. يایعالف توام که ب نجایخودت؟ دو ساعته ا يبرا ير یم يکجا دار _

 !موندم یکه منتظر تو نم نجایا ارمیجمع کنم ب لویا هیتونستم  یاگه م. شونینیبب يایب دیدارم با ضیگم مر یم

 :تفاوت در اتاقش را گشود و گفت یب دکتر

 .رونیتو برو ب يکه اومد يدر نیاز هم ای ار،یب ضاتویبرو مر ای. گفتمکه  نیهم _

 يحاال عماد مانده بود و چهره . بدهد در را پشت سر خود بست یهرگونه واکنش يبه او اجازه  نکهیقبل از ا و

بود  انیر مسال انزوا د ستیمردم پشت کوه با ب يپا یداد، اصالً وقت یبه آنها حق نم. مارانیب یحق به جانب باق

اش سرباز  یباز خشم آن. دیاین دکتر پر مدعا کوتاه بیتوانست در مقابل ا ینه نم. داد یحق نم یاحدالناس چیبه ه

مردم حاضر در راهرو که دستش را خوانده بودند لب به اعتراض . به سمت در رفت نیخشمگ ییکرد و با قدم ها

 . دیچشم چرخاند اما دکتر را ند. اق را باز کردگشودند اما او بدون توجه به داد و هوارشان در ات

 ؟يباز که تو اومد _

 يخونسرد نیداشت در ع. افتی نهیکنج اتاق معا يزهوار در رفته و فلز یرا بست و او را کنار چوب لباس در

 :کرد گفت یهمان طور که موشکافانه نگاهش م. کرد یرا به تن م دشیروپوش سف

 . جداست اتضیمر یدکتر حساب من از باق _

 :رفت و گفت زشیبود به سمت م زیکه از نظر عماد جنون آم یدر آرامش دکتر

 تره؟ نیخونت ازشون رنگ _

 :و گفت دیبر سر و صورت گر گرفته اش کش یدست کالفه

که  یمردم يآره خونم از همه  یفهم یبه حرفام گوش کن بعد م يریبگ شهیت يبا من اَره بد نکهیا يجا _

 .تره نیکردار صف بستن رنگپشت اون در ال

 :جا گرفت و گفت زشیاش را حفظ کرده بود پشت م يجوان همان طور که خونسرد دکتر

 ه؟یحرف حسابت چ نمیبگو بب _

او جا  زیم يرو به رو یچوب یصندل يفرو نشست و رو تشیکه دکتر او را به آرامش فرا خوانده بود، عصبان حاال

 :گرفت و گفت

 .کنم یم سیاطراف تدر نیهم ياز روستاها یکی تو. من سرباز معلمم _
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 :تر شد و گفت قیدکتر عم لبخند

 ؟يخوا یم یبگو از من چ! نبود يخود یاعتماد به نفس چشمات ب _

 :انگاشت و گفت دهیکالمش را نشن ي طعنه

 .کردن یکوه زندون هیرو پشت  يتو اون روستا عده ا _

متعجب  يچرا که دکتر با چهره ا. بود دهیرس نیقیحدسش به . داد رساند و نگاهش را به دکتر نجایرا تا ا حرفش

 :نگذاشت و گفت یاو را در عطش ندانستن باق نیاز ا شیب. کرد ینگاهش م

 .کردن یمردم ده به خاطر جذام، اونارو پشت کوه زندون _

 :حد ممکن باز شد و گفت نیشتریپزشک جوان تا ب چشمان

 جذام؟ اونم االن؟ _

 :لب نشاند و گفتبر  يپوزخند

 به؟یعج _

 یلیخ يماریب نیآمار متبال شده ها به ا یعنی نیا. میهست يماریب نیحذف ا يما در مرحله  به،یالبته که عج _

 حاال چند نفر هستن؟. زهیناچ

 يآنکه درد یشد ب یم یقبل نیگزینو جا یقاب عکس يهر دوره ا. داد وارینگاهش را به قاب عکس گَل د عماد

 :برگرفت و گفت وارینگاه از د! مردم دوا شود ياز توده 

 .شترینفر، بلکم ب یس _

 :برخاست و گفت زشیاز پشت م یمهار نشدن یرتیجوان با ح دکتر

مگه اون خراب  نمیپس؟ چند ساله اونجا حبس شدن؟ اصالً بب ينفر؟ آقا شما تا االن کجا بود ینفر؟ س یس _

 ن؟بهداشت نداره؟ چرا گزارش نداد يشده خانه 

 :پوزخندش را پنهان نکرد و گفت عماد

اون به قول تو خراب . پشت اون کوه چه خبره دمیفهم شبید نیکجا بودم؟ من تازه هم یپرس یاز من م _

بهداشت نداره و متروکه به حال  يمدت هاست خانه  دمیپنج ماه فهم نیا يکه من تو ییشده هم تا اونجا

 .خودش رها شده

. حاال هر دو سکوت کرده بودند. بود دیهم از طبع آرامش بع جانیه نیا ییگو. نشست زشیباز پشت م دکتر

 .بود رهیخ زشیم يعماد چشم به او دوخته بود و دکتر هم متفکر به رو
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فرم به همه  نیا. میو البته جذام رو پر کن يمسر يمارهایافراد مبتال به ب يفرم ماهانه  هیهر ماه  میما موظف _

 یتونه از پر کردنش شونه خال ینم یکس. و بزرگ فرستاده شده کیکوچ يو درمانگاه ها بهداشت ها يخانه  ي

 چیه نجامیکه من ا یدر مدت. داشته يا گهیل دیتعداد باال از متبال شده ها گزارش نشده دل نیپس اگه ا. کنه

 !نمبتال يماریب نینفر به ا یگه س یاومده و م یکیحاال امروز صبح . گزارش نشده بود يمورد

 :کالمش آمد و گفت انیم عماد

دونم تو که  یمرض نم نیدر مورد ا يادیز زیچکار کرد؟ من چ دیها رو بذار کنار دکتر، االن با یکوتاه _

 م؟یچکار کن دیبگو با يدانششو دار

 :کالم عماد بر آشفت و گفت ي هیکنا از

ازه کارم که همه اش دو ماه از پزشک ت هیمن . از جانب من بوده یحرف نزن که فکر کنم کوتاه يطور _

 یمبتال به مرض یکردم تا اگه کس یکه در توانم بود روستا به روستا سرکش ییتا جا. گذره یگذروندن طرحم م

 .پس منو مواخذه نکن. میدرمانش اقدام کن يالعالج شده گزارش کنم و برا

 :انداخت و گفت ریشرمنده سر به ز عماد

 ینارنجک در حال انفجار دستمه که م هی. ستمیاالن به حال خودم ن نیهمتا  شبیخوام، از د یمعذرت م _

 .شه پرتاب کنم یماجرا مربوط م نیکه به ا یخوام به سمت هر کس

از اتاق قرار داشت  يگریپرونده ها که در کنج د يبرخاست و به سمت قفسه  زشیحق به جانب از پشت م دکتر

 :ص بود گفتخا يرفت و همانطور که به دنبال پرونده ا

 یمهمان کن ندیهمه رو به الفاظ ناخوشا ستیقرار ن. یکن خشمت رو کنترل کن یسع. اشتباهه جانم نیخب ا_

 .ریتقص یگناه باشه و ب یب ونیم نیا یکس دیشا. که

 دکتر؟ يایحاال با من م. کردم يرو ادهیدرسته ز_

جا گرفت  زشیسبز رنگ پشت م يبا پوشه ا سکوت يا قهیو رو کرد و پس از دق ریبا دقت پرونده ها را ز دکتر

 :و گفت

دو ماه  نیا يتو. تک تک شون نگاه کن خیبه تار. گفتم یهست که م ییهمون فرم ها نیا. نیرو بب نجایا ایب _

 . گزارش نشده يمورد چیکه من بودم ه

 هیقض نیکند در ا و برهان ثابت لیداشت با دل یعماد قرار داشت و دکتر سع يدرست رو به رو ز،یم يرو برگه

 .از جانب او صورت نگرفته است يقصور چیه
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شه اونم درست دو سال  یمربوط م نیبا قزو يمرز يروستا کیتنها گزارش ابتال به جذام به  ن،یرو بب نجایا _

 هیپس لطفاً با جنجال قض. هستن يماریب نیمبتال به ا یاندک يده نمونه ها یما نشون م يآمار يجامعه . شیپ

 نیکن شدن ا شهیر يبرا یافراد بزرگ. نبوده یجمع یبر کوتاه لیافراد از قلم افتادن دل نیاگر ا. رگش نکنرو بز

 .تالش کردن و هنوز هم در حال تالشن يماریب

 .است رفتهیرا پذ شیداد که حرف ها نانیبا تکان دادن سر به او اطم عماد

و  یگناه، بدون امکانات رفاه ینفر ب یما س يه که در محدود دیقبول کن دیاما با. حرفاتون درست يهمه _

کنه دست و پنجه  یخوره و نابود م یاز قبل جسمشونو م شتریکه هر روز ب يماریب هیدارن با  یو درمان یبهداشت

 .کنن ینرم م

 :پوشه را بست و با تاسف سرش را تکان داد و گفت دکتر

 .بله متأسفانه _

 یم یاون مردم کمک پزشک. ایبا من ب یدون یاال که ماجرا رو مح ست،یدکتر االن وقت تأسف خوردن ن _

 .خوان نه تأسف

 :کرد گفت یرا مرتب م يا نهیمعا لیکه وسا یخونسرد به او زل زد و در حال یلیخ دکتر

 .بشن بعد تیزیمنتظرن و رونیکه اون ب یمردم یصبر کن دیبا _

 :دکتر بر آشفت و گفت يخونسرد از

 کردم دکتر؟ یم فیبرات تعر يکردشبستر نیحس يتا االن قصه  _

 :گفت يخونسرد نیداشت او را به اوج جنون برساند چرا که در ع یسع ایدکتر جوان گو اما

به احساساتت مسلط . چند ساعت هم روش نیکردن ا یهمه سال بدون درمان، زندگ نیاون بندگان خدا، ا _

 يمرض مسر هی. خروس خون پشت در درمانگاه منتظرن از صبح نایا. کنم بعد نهیباش و اجازه بده مردمو معا

 .امیبذارمشون و ب ستیروا ن. افتاده به جون مردم چند تا ده

 :بدون اعتراض برخاست و به سمت در رفت و گفت. حساب دکتر جواب نداشت حرف

 .مونم یمنتظر م رونیمن ب _

 !اطرافش يمهاآرام کردن آد يساخته شده بود برا ییگو. تر شد قیدکتر عم لبخند

 .دونم هنوز یاسمتو نم _

 :را گشود و گفت در
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 .یبیعماد حب _

 :کرد گفت یم زشیرا از چشم برداشت و همان طور که تم نکشیجوان ع دکتر

 یهمراه م لیرفاقتت با گسل و زلزله و س دید دیکه با گرد و خاك همرا بود حاال با تییآشنا. منم آرش هستم _

 !نه؟ ایشه 

مردم  يحمله  يآماده  يکه سر بلند کرد با چهره  نیاما هم. زد رونیحرف از اتاق ب ینشاند و ب بر لب يلبخند

 :لبخندش پر رنگ تر شد و گفت. رو به رو شد

 بره تو؟ هینوبت ک _

بخش  یکوچک درمانگاه محل يراهروو يسر و صدا به سمت انتها یب. بود بر آتش خشم مردم یآب سوالش

 .نشست شیها یاز صندل یکی يرفت و رو

هم وارد اتاق شد و او کسل و خسته سرش  ماریب نیآخر. کامل داشت دیکه نشسته بود به اتاق آرش د ییآنجا از

از روز  شیبرا. بود که در انتظار مردم پشت کوه بود دهیشیاند يا ندهیتمام شب به آ. دستانش گرفت انیرا در م

شده برهاند سوال  نینفر يآنها را از آن جا دیبا هچگون نکهیما اروشن تر بود که ماندن آنها در آنجا محال است ا

 .بزرگ ذهنش بود

 .میبر میتون یمن کارم تموم شد، م _

و لبخند  يهنوز آن خونسرد. دیسر خود د يآورد و او را تمام قد باال رونیرا از حصار دستانش ب سرش

لبش به  اریاخت یب! دیخند یود اما هنوز مچهار ساعت تمام در آن اتاق نشسته ب. را بر لب داشت یصبحگاه

 :گشوده شد و گفت يلبخند

 .دکتر یخسته نباش _

 یکوچک درمانگاه م یبهداشت سیگذاشت و همان طور که به سمت سرو یصندل يرا کنار او رو فشیک آرش

 :به آب بزند گفت ییرفت تا دست و رو

استادم  ادیدکتر  یگ یم یوقت. ستمیحرفا ن نیو اکالً اهل تعارف . با من راحت باش، گفتم که، اسمم آرشه _

 !افتم یم

 :را بر لب حفظ کرد و گفت لبخندش

هاشون  یلیوضع خ ؟یبه اون مردم کمک کن یبتون يدواریخب حاال بگو چقدر ام. کنم یم یباشه، سع _

 .تر کرده میشونو وخ یضیمر یپزشک يسال دور بودن از کمک ها ستیب یعنی. ناجوره
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 :و گفت وستیبه او پ سیخ ییو رو با دست آرش

 .تا بتونم نظر بدم نمیبب دیبا دمشون،یمن که هنوز ند _

 :را برداشت و گفت فشیسپس ک و

 م؟یبر _

 :او هم قدم شد و گفت با

 .تونم باز منتظر بمونم یمن م ؟یداشته باشه چ اجیبه کمکت احت یاگه کس ست؟یرفتن زود ن ياالن برا _

 :انگاه را قفل کرد و گفتدر درم يبا خونسرد آرش

 .تو بگو ه،یعالف گهیبعدش د ان،یساعت ها م نیمعموال تا هم ضاینگران نباش، مر _

 ؟یاز چ _

 :چک کرد تا از بسته بودنش مطمئن شود و گفت گریبار د کیدر را  قفل

 کردن درسته؟ نهیاونارو قرنط یگفت. از مردم ده _

 :تراهش را به سمت موتورش کج کرد و گف عماد

پشت  ينه؟ مردم رو ایکنم درسته  یکه م يدونم کار یاصالً نم. نهیتا قرنط هیشب ياجبار دیتبع هیبه  شتریب _

 .شه یاگه بفهمن من از ماجرا با خبر شدم جنجال به پا م. ها حساسن یکوه

 :و گفت دیکش یموتور او گذاشت و سوت يرا رو فشیک آرش

 !ش؟یزن یطاق م یمیقد يااماهی هیپسر، با  هییعجب موتور روپا _

 :آرش حق به جانب نگاهش کرد و گفت یالیخ یب از

ببرمت پشت اون  يبگو چطور زن،یگم ممکنه خون جفت مونو بر یگم؟ م یم یدکتر جان حواست هست چ _

 کوه وامونده که مردم ده نفهمن؟

 :اش گفت   یشگیهم يبا خونسرد آرش

دوستانه باهاشون حرف  میر یحاال ما م! ادینم شیپ يزیه که چپسر با ممکنه ممکن... ممکنه یگ یخودت م _

 .شن یدر و گوهر من قانع م دنیمطمئنم که با شن م،یزن یم

 :جک برداشت و گفت  يموتور را از رو الیخ یاو خنده اش گرفته بود همچون او ب یالیخ یکه از ب عماد

 شینو وسط نکش چون دونگمو چند وقت پم ياما پا. ندارم یمن حرف یمشت و مال بش ياگه هوس کرد _

 !شکسته   يهستم با دوتا دنده  يکله خر ینیع يالگو. نوش جون کردم
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 :و گفت  دیخند الیخ یب آرش

 .چه خبره اونجا نمیبب کیواجب شد از نزد. شه یداستان داره جالب م _

 ریاز خ. شد یمدام خاموش مبود چرا که موتور خفه کرده بود و با خرت خرت  دهیفا یعماد ب يزدن ها هندل

 :جک گذاشت و گفت  يروشن کردنش گذشت و باز آن را رو

زنن  یم. کس سازش ندارن چیها با ه یپشت کوه ي هیاون مردم سر قض. زنم یحرف م يمن دارم جد _

 .کنن یناکارمون م

 نمشون؟یبب کیو از نزد امیب يدنبال من و اصرار دار يچرا اومد یدونست یرو م نایخب تو که ا _

 :مستأصل از موتورش فاصله گرفت و گفت عماد

. نهیبب کیدکتر اونا رو از نزد هیبودم که  نیفقط فکر ا طیاون شرا يتو. کنه ینم ياریذهنم  گهیدونم، د ینم _

. شناسم یاون ده هستم مردمشو م يهمون پنج ماه که تو يبه اندازه . درست باشه ممیاما حاال شک دارم تصم

 .هم رحم نکردن چه برسه به من و تو دشونیسف شیبه ر یحت رزنیپ هی يحرفها ریتحت تاث

 يبه افراد شتریچهره اش ب. نبود ياش خبر یذات ياز آن خونسرد گریبار د نیا. را برداشت فشیمتفکر ک آرش

 .هستند ییحل معما یشباهت داشت که در پ

شون به مراقبت  یبعض دیشا. نمیبب کیاز نزد اموضیو مر امیب دیباالخره که با م؟یچکار کن یگ یخب حاال م _

 .اون خاك و خل براشون خطرناکه يتو یاصالً زندگ. داشته باشن ازین يشتریب

 :سکوت کرد و گفت  یلَخت عماد

 . تونن دست از پا خطا کنن ینم گهید يطور نیا. ده میر یآره با مأمور م. میر یبا مأمور م _

 :او کرد و گفت به  یهینگاه عاقل اندر سف آرش

االن اگه هلک و هلک  م؟یشه با دست باز کرد چرا با دندون بازش کن یکه م يپسر گره ا! ؟یتو واقعاً معلم _

 دیاگه بدونن من دکترم شا. کنم یخودم آرومشون م میبر ایب. یکن یشون م يجر شتریاونجا که ب میبا مأمور بر

 .نشون ندن يواکنش بد

 :آرش ترك او نشست و گفت . بار موتور روشن شد نیهندل زد و ا باز ینگران نیدر ع عماد

 .افته ینم ینگران نباش اتفاق _
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او حاال . داد یحق را به آرش م ییاما از سو. شدند یوارد عمل م یبهتر بود از راه قانون. عماد نگران بود اما

م نبود بتواند دو سال خدمتش را به کرد معلو یم یآجان کش شانیاگر از حاال برا. حاالها در آن ده کار داشت

 . آن را از دل مردم شست یبه راحت دنبود که بشو يزیچ نهینه؟ ک ایکند  يدر آن روستا سپر یراحت

محمود جمع  زیآم يدر قهوه خانه  يمثل هر روز مردان آباد. دندیده رس یاز دو گذشته بود که به راه خاک ساعت

تر از آن بود که از کلبه  يکار زانشیداغ عز. ابدیآنها ب نیحسن را در ب یشتبار شک داشت که م نیالبته ا. بودند

جواب سالمش  يو به سرد دندیاو را د يمردان آباد زدو نفر ا دندیبه قهوه خانه که رس. دیاحزانش دست بشو ي

 :زد به خنده و گفت  یآرش پق. را دادند و وارد قهوه خانه شدند

 !خوانت   یم نجایچقدر ا _

 یکس گریجز آن دو مرد د. از او نداشتند یها دل خوش یپشت کوه ي هیمردم سر قض نیرا به آرش داد، ا حق

پشت  یخاک يصدا به سمت جاده  یدر ذهنش روشن کرد که ب يجرقه ا نیحضورشان نشده بود و ا يمتوجه 

 :فکر بر زبانش نشست و گفت  نیکوه بروند و هم

 .میکن یم يفکر هیبرگشتنمونم  يبرا ستیاطراف ن نیا یکسفعالً که  م،یسر و صدا بر یب ایب _

 شیپشت کوه را در پ یخاک ریکرد و موتور با شتاب از جا کنده شد و راه مدرسه و مس دییحرفش را تأ آرش

تا . دندید یروز بود و سنگالخ ها را بهتر م. دندیبار راحت تر به پشت کوه رس نیبر خالف شب قبل، ا. گرفت

بود که نفس زنان کوه  يا قهیده دق. شدند يرو ادهیراه را مجبور به پ یکردند و باق یبا موتور ط کمرکش کوه را

بر خالف عماد که تند . ابندیکوه، مردم مظلوم ده را ب یسنگالخ يزدند تا در آن سو درست در دامنه  یرا دور م

او دراز کرد  يو دستش را به سو ستادیا عماد هم. رفت، آرش نفس زنان جا مانده بود یو فرز از صخره ها باال م

 :و گفت

 .دستتو بده به من _

 :و گفت وستیکوتاه به او پ یگذشت و با جست شیبلند و مرتفع رو به رو يکمک عماد از صخره  به

 .ادیتنبل شدم نفسم در نم! شه که نرفتم کوه یم یچند وقت _

 .دیبه ذهنم نرس ییدرمانگاه تو بود، جز اونجا جابه ده  کیتنها درمانگاه نزد. شرمنده باعث دردسر شدم _

 :گرفت و گفت یشیاز او پ الیخ یب آرش

خوام  یم. واسه منم جا بذار پزشو بدم! یمردم هست نیرفتار نکن که فکر کنم فقط خودت نگران ا يطور _

 !بشم يرسانه ا
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 :و گفت وستیبه او پ خندان

 .یهست ییبا صفا ي بودمت؟ بچه دهیگم چرا تا حاال ند یم ،یراست _

 یاونقد با من نشست و برخاست کن ارهیحاال وقت بس نجا،یگفتم که دو ماهه منتقل شدم ا! از خودته ییبا صفا _

 !که از راه بدرت کنم

 :عماد بلند شد و گفت ي خنده

 .ناکسه، از اون هفت خط هاست یکه حساب ينداز یم یکی ادیتو منو  _

 :شد و گفت نیانداخت و خودش هم هوار زم نیزم يرا رو فشینفس زنان ک آرش

 ندازم؟ یم یک ادیحاال تو رو . ممنون فتیاز تعر _

 :هم کنارش وا رفت و گفت عماد

 !ش؟یشناس یاگه بگم م _

 :اش گفت يفکر کرد و با همان لبخند و خونسرد یکم

 میتیبود که مثل  یضولف نیاصالً واسه هم. شه کرد ینم شمیهستم و کار یاما کالً آدم فضول! مطمئنا نه _

هم خشن ترن، اونا باز چارتا  یسگن نهیکجاست که مردمش از مردم پار نجایا نمیغوره ها دنبالت راه افتادم تا بب

 یکنن؟ م یاون کوه و کمر زندان يتوهمه سال همنوعاشونو  نیچطور تونستن ا ؟یچ نایسنگ کشف کردن ا

 نه؟ دمتایگم خوب شد صبح د

 :گفت زدیکرد برخ یبرخاست و همان طور که به او کمک مگرفت و  ینفس عماد

 .نییپا ارمیخواست فکتو ب یاز صبح نگو که دلم م _

 :به او زل زد و گفت متعجب

انگار دزد  يدستمو گرفته بود نیهمچ. نه من يبود اون تو بود یکس يآوردن جلوبند نییاگر قرار به پا _

 . یگرفت

 .رینگ لیخودتو تحو ادیز. دوستانه نبود ادیبرخورد تو هم ز _

را در ترس و اضطراب به  شبیتمام د. داشت ازیو البته آرامش ظاهر و باطن آرش ن يو خونسرد يشاد نیا به

که  ياما حاال آرش درست در روز. مردم ده با او يتازه  يریترس از برمال شدن ماجرا و درگ. صبح رسانده بود

پشت  يدور آلونک ها يتند تر شد و از فاصله ا شانیقدم ها. بود دهستایداشت در کنارش ا ازیهمراه ن کیبه 

 .دندید یها را به سخت یکوه



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا ..یطوب..  –بوسم  ینامت را م

wWw.98iA.Com ٢٢٩ 

خدا  يبنده ها نیا. میاز قلم افتاده باشه و ما ازشون غافل مونده باش ییجا نیکردم همچ یهرگز فکرشو نم _

 کنن؟ یکوه و کمر چه م نیا يتو

 :شد و گفت رهیبه دور دست خ عماد

 .تونه کمکشون کنه یبزرگ م يجزه مع هیفقط  _

 .قیرف ارهیبزرگ در آدم بوجود م راتییکه تغ کهیکوچ يمعجزه ها. ندارن ازیبزرگ ن يآدما به معجزه  _

 يرییتوانست تغ یبود که م یکوچک يبودند معجزه  نجایدردسر ا یب نکهیا. را به آرش داد حق با او بود نگاهش

 . کند جادیکوه مرموز ا نیساکن در ا يآدمها  یبزرگ در زندگ

 سوت و کوره عماد؟ نقدریچرا ا نجایا _

 :گفت ندیشب قبل را نب يطور که با دقت به اطراف زل زده بود تا مهمان ناخوانده  همان

 .انینم رونیاز خونه هاشون ب ادیچون ز _

 :با دقت به اطراف نگاه کرد و گفت آرش

شون  نهیمعا دیبا. میندار يادیوقت ز رونیب انیداشون کن بص. ندارن یمناسب تیوضع داستیپ هیاز ظاهر قض _

 .کنم

حاال . و حاج بابا را به نام خواند ستادیکوچکشان ا يدهکده  ي انهیدرخواست آرش قدم تند کرد و درست در م با

با عصا بعد حاج با يا قهیدق. ندیایب رونیب شانیاز خانه ها کیبه  کیو منتظر بود تا مردم  دهیآرش هم به او رس

 .در اطراف عماد و آرش جمع شدند کآن مردم تک به ت یآمد و در پ رونیبه دست از چادر شبش ب

 ینقاب م. نقاب به چهره نداشت گرید. است یجوان جسور راض نیبود که از کار ا نیا يایحاج بابا گو لبخند

مطمئن به سمتش رفت و  يعماد هم با لبخند. بود دهیمثل عماد باطنش را د یکی یچه؟ وقت يخواست برا

 :گفت

 .میما اومد _

 :تکان داد و رو به آرش کرد و گفت دیخوش آمد يبابا با بغض و لبخند سرش را به نشانه  حاج

و  میمرغ سر ببر هی میتون یده م یاما اگه دلتون بار م میندار ییرایپذ يبرا يزیچ د،یقدم سر چشم ما گذاشت _

 .میبراتون درست کن ییغذا هی

اخم . خوانده بود رمردیپ نیا یاوج درد را در تعارف کوتاه و معمول. شاد و خونسرد آرش در هم رفت ي چهره

 :اش پنهان کرد و گفت يرا در پس خونسرد شیها
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 .دونم ینم گهیسه سر رو د وید نیا ،ینخوردم حاج یچیواهللا من که از صبح ه _

 . دیخند یقبل حاال م پر تشر عماد به او بود و حاج بابا هم بر خالف شب نگاه

 ؟يخند یم یاز چ یحاج _

 :لب از فرم افتاده اش گفت يآرام گرفت و با همان ته مانده لبخند بر رو رمردیپ

 .ستیخودت ن هیکه اصالً شب يدرمون ما آورد يرو برا یکی نکهیاز ا _

 :تکان داد و گفت يسر عماد

 .گهیمنه د ياز شانس کج و کوله  نمیا _

آنها که سال ها با بغض و اشک شب را به صبح  يبرا. م پس از مدت ها لبخند بر لب داشتندبابا و مرد حاج

 .توانست عقده گشا باشد یم لیدل یب يخنده ها نیرسانده بودند و صبح را به شب ا

 جمعن؟ نجایخب، پدرجان همه ا _

 :و گفت حاضر در اطراف خود انداخت تیبه جمع یبه خود گرفت و نگاه يجد یبابا حالت حاج

 .فقط بچه هامون اون طرف هستن. جا هستن نیآره باباجان، همه هم _

. دهکده قرار داشت اشاره کرد و باعث بهت عماد و آرش شد يدورتر از آلونک ها یکه کم یبا دست به آلونک و

 :زود به خود مسلط شد و گفت یلیآرش بر خالف عماد خ

 .کم و کاست یکنم، ب نهیهمه تونو معا دیبا. ارهیرو بفرست اونارو هم ب یکیلطفاً  _

فاصله به چادر  نیبه سمت آن آلونک مهجور مانده رفت و آرش هم در ا یاز اهال یکیآرش  يحرف ها دییتأ در

 :بر پا شده بود اشاره کرد و گفت یکه در ضلع شرق یشب بزرگ

 .رهیگ یوقت م یتتون کنم کارم چند ساع نهیتونم معا یپا در هوا نم نم؟یتونم اونجا بش یم _

 :کرد و گفت ییگشاده آنها را به سمت چادر شبش راهنما ییبابا با رو حاج

 .دیخوش اومد. ستین يقابل دار يجا د،ییبفرما _

 رونیداشت ب ازیرا که ن یلیرا باز کرد و وسا فشیحرف ک یچادر جا گرفتند و آرش ب عیوس يدر فضا یهمگ

 :در مقابل خود گذاشت و گفت را یجذام مارانیآورد و فرم مربوط به ب

رو انجام بدم  یکار اصل نیبا شما حرف بزنم عجالتاً اجازه بد يماریب نیاونقدر زمان ندارم که بخوام در مورد ا _

 .کنم یخب اول از زن ها و بچه ها شروع م. میحاال حاالها با هم کار دار دخدایبه ام
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عماد هم چادر را ترك . شدند نهیمعا ينان و کودکان آماده غربال کردن، مردها چادر را ترك کردند و ز نیا با

 يآن سوتر از چادر؛ حاج بابا با همان عبا یکم. تنها گذاشت مارانشیشناس را با ب فهیکرد و آرش خونسرد و وظ

تخته  يکند، رو یآن را با خود حمل م لشحفظ تعاد يدانست برا یکه حاال عماد م ییو عصا اهشیبلند و س

 :شد و گفت کیآرام به او نزد ییبا قدم ها. زده بود هیتک شیل نشسته بود و سرش را بر عصاناشک یسنگ

 حاج بابا؟ نمیکنارت بش _

کامالً از سو افتاده بود و عماد  یکیکه  یهمان چشمان. را به او دوخت نشیسر بلند کرد و چشمان غمگ رمردیپ

 :گمان لبخند بر لبش نشست و گفت یب. تمام و کمال د،ید یاما او را م. دید یسالمش م مهیچشم ن کیرا با 

 .باباجان نیبش ایب _

حدود پانزده نفر . دست سازشان داد يکنارش نشست و همچون او نگاهش را به آلونک جدا مانده از دهکده  در

 . رفتند یبه سمت چادر شب حاج بابا م یجذام یاضافه بر آن س

ما اگه جگرگوشه هامونو از . داره ریتا آسمون توف نیمردم ده زمنگاشون نکن جوون، کار ما با  ياون طور _

گوشت الجون  هیتک هی نیبود که به درد ما مبتال نشن ما مثل مردم ده ع نیواسه خاطر ا میخودمون دور کرد

 . میباهاشون رفتار نکرد

 :خته شد و گفترفتند به او دو یکه به سمت چادر شب م یعماد از دختران و پسران کوچک و بزرگ نگاه

حق . محروم شدن یبچه ها از هر حق نیکه چرا ا نهیاگه سکوت کردم به خاطر ا. نکردم يفکر نیمن همچ _

 لیدل رزنیترس از غالم و اون پ دیدست به کار شدم، شا ریمن د! رفاه و آموزش و بهداشت؟ ،یبچگ ،یزندگ

ده اومدم  نیکه به ا یاول يهمون روزا دیباشهامت داشتم  یاگر کم. دمیو پا پس کش دمیمن ترس. بود شیاصل

 .دادم یرو گزارش م هیقض

 :داد و گفت رونیو آرامش ب یاز سر آسودگ یبابا نفس حاج

من و  ادیبدون چهره ات، هرگز از  نویاما ا. افتاد یبه وقتش اتفاق م دیبا یخودتو مؤاخذه نکن باباجان، همه چ _

 دیکه به خاطر ما جونتو ند نینه، واسه خاطر ا نجاها،یا يخوش قلبو آورددکتر  نیا نکهیا يره، نه برا یمردم نم

 .نیعاطفه دار ن،یغرور دار ن،یشما هم آدم د،یستیارزش ن یشد بگه شما ب دایپ یکیسال  ستیبعد ب. یگرفت

با آرامش، اشک چشمانش را با  رمردیپ. کرد یحس م شیکه عماد هم در گلو یبغض. رمردیداشت پ بغض

 :ست و اشاره گرفت و گفتانگشت ش
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مردم ده که . بود اون سال باباجان یاهیسال س. يهمه صبرو داد نیشکر، باالخره جواب ا تویبزرگ ایخدا _

زدن و دار و  شیما خونه هامونو آت يکردن و جلو چشما رونیما رو از خونه هامون ب ه،یمرضمون چ دنیفهم

 . گوشه نیبعدشم ما رو پرت کردن ا. ندارمونو سوزوندن

 ن؟یبرگرد نیوقت نخواست چیچرا ه _

 :سکوت گفت یفرستاد و پس از لَخت رونینفس پر دردش را ب رمردیپ

ده،  میو برگشت میشه آدم بتونه از وطنش دل بکنه، چند بار، بار و کوچمونو جمع کرد یمگه م م،یخواست _

 .ار کردناونجا حق ما هم هست، اما هر بار بدتر از بار قبل با ما رفت میگفت

 :زد و با بغض گفت هیتک شیهوا سرش را به عصا یرا گفت و ب نیا

من گذشتم، مردم . چشام کشتن يکه پسرمو جگرگوشه امو جلو يروز اه،یبارش هم شد اون روز س نیآخر _

 . شه کرد ینم شمیباباجان کار کهیظرفشون کوچ. داره یظرف هیباالخره هر کس . طور نیهم هم

حاج بابا . تلخ شان را بر روح او فرود آورد ياش شالق گذشته  یدر پ یوا نبود با سواالت پر. سکوت کرد عماد

جوان به همراه همسرش به دنبال چند مرغ و خروس افتاده  یزن. ماند رهیدهکده خ دانیهم ساکت شد و به م

 يو حاج بابا با شاد لبان هر دو شد انلبخند مهم. کنند ایکرده شان مه زیمهمانان عز يبرا ییبودند تا غذا

 :بود گفت انیکه در کالمش نما یمحسوس

نکردن؟ غذا جلو مهمان نذاشتن؟ ذوق دارن باباجان تعجب  يچند ساله مهمان نواز یدون یذوق دارن، م _

 .نکن

 :از جا برخاست و گفت یکالفه و عصب. عماد گواه اندوه و خشمش بود يمنقبض شده  فک

 .همه دردسر الزم نبود نیا. بود یهم بود کاف رکنیشکم س يغذا هیحاج بابا  نیبه زحمت افتاد _

 :هم با او همقدم شد و گفت رمردیپ

بوده غم و غصه  یده هرچ نیتا االن تو ا. رو بروز بدن یهمه خوشحال نیا يجور هیسر ذوقشون نزن، بذار  _

 .میستین هیجدا از بق میبذار باور کن. يو زار هیبوده و گر

 .ستین يبره تا شب از غذا خبر شیپ يطور نیون، اگه همرم کمک ش یم _

 .و لبخند را بر لب حاج بابا نشاند دیبلند به سمت آن زن و مرد جوان دو یبا جست و

 يسفره  کیمردم در چادر شب حاج بابا دور  يبود که همه  یقیاز چند ساعت تالش مستمر حاال دقا پس

 . ندخورد یبزرگ جمع بودند و در کنار هم غذا م
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 .زمیدکتر ظرفتو بده برات غذا بر يآقا _

جمع  يسرو غذا ي فهیسفره نشسته بود و وظ يجا نیداد که در آن کنج تر یزنده دل رزنینگاهش را به پ آرش

 .را به عهده داشت

 .غذا خوردم گهیاز هر وقت د شتریخدا برکت بده به سفرتون مادر، ب _

. آرش تشکر کرد و سفره کم کم جمع شد يحرف ها دییاو هم در تآو  دیبه سمت عماد چرخ رزنیمهربان پ نگاه

. کرده بودند يمردم سپر نیرا در کنار ا یساعات خوش رندیبگ دیخواستند اضطراب بازگشت به ده را ند یاگر م

ون بود تا آنها بد دهیشیهم حاج بابا اند راترفند  نیا. عبور از ده يزمان برا نیبود و بهتر دهیشب از راه رس

 یدرست تا جاده خاک. شان کردند یکه امکان داشت همراه ییمردم تا جا. مزاحمت مردم ده آنجا را ترك کنند

آرش دست . آنها بود و حق گذر از آنجا را نداشتند يممنوعه  يمنطقه  گریو از انجا به بعد د دیرس یکه به ده م

 :و گفت گذاشتعماد  يبر شانه 

 .چند لحظه صبر کن _

 :او هم رو کرد به مردم و گفت ستادیه اک عماد

 کیمرض با  نیا. شم یو از حال و روزتون مطلع م نجایا امیکه فرم گزارش رو بفرستم مرکز، م یتا وقت _

تماس  هیخطرناکه تا  شتریهم عطسه کردن و بزاق دهانتون ب يکنه، تو رو یرو مبتال نم یکس کیتماس کوچ

اطراف تون برخورد داشته  يهاچطور با آدم  دیتا بدون دیدار اجیت احتشما به آموزش درس. کیو کوچ یمعمول

 . دیکن یآدما زندگ یمثل باق دیدم تا بتون یم حیبراتون توض زویمن همه چ. دیکه اونا رو مبتال نکن دیباش

 :از مردان حاضر از جمع بلند شد و گفت یکی يصدا

 م؟یکن یزندگ اونا نیب میتون یم يچطور. کنن یمردم از ما فرار م _

 :کامل گفت نانیبا اطم آرش

طور در موردتون سخت  نیحق نداره ا یکس. شه یاما م یبجنگ دیسخته، با. شه یم ياگه خودت بخوا _

 .کنه يریگ

 :گفت شیحرف ها لیفرصت کوتاه استفاده برد و در تکم نیبر جمع حاکم شد و آرش از ا سکوت

. دیآماده کن يهر خبر دنیشن يدارن، خودتونو برا يتر يمان جدبه در ازیها که به خودشونم گفتم ن یبعض _

 .دیمنتقل بش شگاهیآسا کیدرمان به  يکه برا هیقو یلیاحتمال خ نیا
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بهبود خود،  يبرا دینبود مردم با شتریب حیبه توض ازیاصالً ن. نگفت يزیآرش چ. بر جمع حاکم شده بود اضطراب

 .بود اریاز شهر و د يوردرمان، د نیا يپرداختند و بها یم ییبها

 .نشده ریتا د دیباباجان، بر دیبر _

عماد . درخواست همه را به آرامش و توکل فرا خوانده بود نیشد که با ا دهیهمه به سمت حاج بابا کش نگاه

 :آرش گذاشت و گفت يبر شانه  یدست

 . شه یت نمراح المیته دلم آشوبه، تا تو رو سالم به درمونگاهت نرسونم خ م،یبهتره بر _

.                          از مردم به جاده زدند یاش را کوتاه کرد و پس از خداحافظ یهشدار عماد، او هم سخنران با

آن را به حال خود رها  شیهمان طور که چند ساعت پ. دندیکردند تا به موتورش رس يرو ادهیرا پ یساعت مین

کرد و موتور را برداشت و پس از روشن کردنش  ندقدم ت. بود داده شده هیبزرگ تک يکرده بودند به صخره ا

 :گفت

 .میبر نیبش _

 :گذاشت و گفت شیدست بر بازو آرش

 تو؟ یهست وانهید _

 رتیاش که باعث ح یشگیهم يطور که سوار بر موتور بود پرسشگر نگاهش کرد و آرش با خونسرد همان

 :شد گفت یعماد م

 .سرمون، خاموشش کن ختنیکه همه ر بلند بشه نیغار غار ا يپسر صدا _

دکتر جوان باشد اما حاال به خنده دار  نیدر اصل قرار بود حافظ جان ا. خود خنده اش گرفت يفراموش کار از

 :آرش موتور را خاموش کرد و گفت يطبق گفته . کرد یشکل ممکن داشت همه را از حضورشان مطلع م نیتر

 !شد پس؟ یدکتر، چ يآقا یکن یت قانعشون مبا در و گهرها یتو که اعتقاد داشت _

و مخوف  کیتار يگرفت تا هر چه زودتر از آن فضا یم یشیآرش بلند شد و همان طور که از او پ ي خنده

 :گفت ابند،ینجات 

 ؟يکه اعتقاد دار يبه تعادل بهار. ظهر بود ياون برا _

 .تدست چپش انداخ يموتورش را رو ینیگفت و سنگ یبا خنده نوچ عماد

 ؟يبه اون اعتقاد دار ؟یبر سنگ چ نیآهن خیبه، نرود م _

 :او زد و گفت يبر شانه  يو ضربه ا ستادیا. کالفه اش کرد شتریعماد ب ينوچ گفتن دوباره  يصدا
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 ؟يداداش به روح عمت چطور؟ به اون اعتقاد دار نمیبب _

 :عماد بلند شد و گفت يخنده  يصدا

 .آره، اونم چه جور _

 . حظه ساکتل هی سیه _

نگران بود، از سر شب، اصالً . کرد زیرا ت شیآرش لبخند از لبش محو شد و گوش ها يهشدار نگران کننده  با

 یخود نم يبودند دلش آشوب بود اما به رو دهیکه آن دو مرد موشکافانه دم قهوه خانه آنها را د یاز همان وقت

 . آورد

 عماد؟  هیاون چ _

. شد یم دهید يزیچ اهیمطلق و س ياما مگر در آن وانفسا. کرد زیرش چشمانش را رآ يهشدار نگران کننده  با

 :گفت یبا کالفگ

 پسر؟ یکن یم جادیچرا رعب و وحشت ا ؟یگ یرو م یچ _

 :گفت يجد یلیآرش خ اما

 .مشعله ایفانوس  يخوب چشماتو وا کن، انگار. گم یاونجارو م_

در دور  ینوران يچند نقطه  ،ینیب زیر یجاده داد و با کمتر به  قیتشر سفت و سخت آرش نگاهش را دق با

 :و گفت ستادیا یالوصف دیزا یبا نگران. شد یکه راهش به مدرسه ختم م ییدرست همان جا. دیدست د

 .نجایا میاومد دنیفهم دن،یآرش فهم _

 :تگف دیرس ینگران به نظر م یکه حاال کم ییو با صدا ستادیعماد او هم ا یتوقف ناگهان با

و مشکلو  میزن یمردونه با هم حرف م نمیش یمثالً، م میخوان بکشنمون که، آدم یچرا هول ورت داشته، نم _

 .میکن یحل م

دستانش  يبرا یتوان گریفکر و ذهنش افزوده بود و د ینیاش بر سنگ یگنیسن. گذاشت نیزم يرا رو موتورش

مضطرب، . اش نشسته بود یشانیق گُله به گُله بر پسرد و استخوان سوز کوهستان، عر يدر آن هوا. نمانده بود

 :صورتش را با ساعدش پاك کرد و گفت یسیخ

 .بدم یجواب بزرگترتو چ ارنیسرت ب یینگران توام، اگه بال _

 :باز خونسرد شد و گفت آرش
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ه ب تیاوالً که نگران. يبه من کرد نیتوه صدتایس یکه بست يبا سه تا جمله ا یدون یدرست صحبت کن، م_

خودم دست و پا دارم از خودم ! چه جورم يکه به روحش اعتقاد دار یهمون. خوره یدرد همون عمه ات م

مگه قراره تو جون  نمیتازه بب! تو دست بزرگترم يدستمو بذار يدوماً مگه بچه ام که بخوا. کنم یمراقبت م

 هیتو  نایده؟ هان نکنه دستت با اسرم اوم ییچه بال یجونم بگ يدد یخبر مرگم، به مام يکه بر يسالم در ببر

 دیبا نجایسمت ا يدکتر کُش، همون صبح که خرکشم کرد يِدو رو ادینامرد ش يا ؟یکن یکاسه است و رو نم

 .تو سرته یچ دمیفهم یم

 :نخندد به او زل زد و گفت الیخ یدکتر ب نیا فیداشت به اراج یکه سع یاخم يخشونت و البته چهره ا با

 خودت؟ يبرا یگ یم يدار یچ _

 بیکه با ضر ییگم تا به بال یدارم چرند و پرند م! يحاال وا داد نیتو که از هم ف،یمن، اراج زیعز فیاراج _

 .فکر نکنم ادیصد در صد قراره سرمون ب نانیاطم

 :لبخند بر لب نگاه او کرد و گفت عماد

 !بگم یخواستم چ یرفت م ادمیبده آرش، اصالً  رتیخدا خ _

 :باال انداخت و گفت يه اشان آرش

 ...رفت، حرفات به درد همون ادتیهمون بهتر که  _

 :کالمش آمد و گفت انیم عماد

شه که  یسرشون نم یشوخ نایا م؟یبگو االن چکار کن ؟يمن بردار ي چارهیب يشه دست از سر عمه  یم _

 .من نگرانم ،یبا زبون خوش آرومشون کن يبخوا

 :اه افتاد و گفتباز به ر يخونسرد نیدر ع آرش

 یکن یفکر م میسرما شبو سر کن نیکه ما تو ا رمیگ ؟یباالخره چ م،یجا بمون نیهم میتون یتا صبح که نم _

 .گهیشه د یم يزیچ هیباالخره  م،یبر فتیمونن تا صبح؟ راه ب یم کاریطور ب نیاونا هم

 :بلند خود را به او رساند و گفت ییرا برداشت و با قدم ها موتورش

 .کنم یخودم درستش م ا،یاومد تو جلو ن شیپ یر چه _

 :آرش بلند شد و گفت يخنده  يصدا

فقط جون آرش دستامو . اونجا بذار خودم دست به کار بشم میدیبهتر دارم، رس هیتوص هیبابا فداکار، اما من  _

 !نکردم نیبوکس تمر یکه درست و حساب تهیچند وق ؟یمانعم بش يرینگ
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مانده را  یباق ریداد سکوت کند و مس حیشد، ترج یگرم نم شیبرا یآرش آب نیاو داد، از ااش را به  رهیخ نگاه

 یتندتر شده بود و حاال جدا از نور فانوس ها و مشعل ها، اجسام اریاخت یب شانیقدم ها. شدیندیب يبه راه چاره ا

 ینم یلودگ گریال آرش هم دبود برسند و حا اندهنم يزیچ. در نظرشان شکل گرفته بود يمردان آباد بتیدر ه

 .دل شادکنش است يها یفراتر از شوخ يزیچ هیقض نیبود ا افتهیدر ایگو. کرد

 .میبذار با آرامش صحبت کن. یشون نکن یکن عصب یعماد، سع _

 :لب زمزمه کرد ریز عماد

 تو باهاشون حرف بزن خوبه؟ رمیگ یمن االن دهنمو گل م _

 :باال انداخت و گفت شانه

 . نسرد باشپس خو _

 :فرستاد و گفت رونیپر استرسش را ب يها نفس

 .ماجرا باز کردم نیتو رو هم به ا يپا يفکر یبا ب. مستأصل نبودم نقدریاگه فقط خودم بودم ا. تونم ینم _

 :گفت دیرس یکه دلخور به نظر م ییبا صدا آرش

هر  يم خوردم جون آدمارو توقس. من قسم خوردم پسر. اومدم یم دیمنه، با ي فهیوظ نیچرند نگو، ا _

 . فتهیاگه جون خودم به خطر ب ینجات بدم حت یطیشرا

داشت خونسرد  یکرد و عماد با تمام وجود سع یم یتنگ نهینفس در س. بودند دهیشان رس یکیبه نزد گرید حاال

حسن  یو مشت از سدرضا يخبر. تک تک مردم ده را از نظر گذراند يروشن، چهره  کیدر آن تار. و آرام باشد

چهره  يو رو دیچرخ تیجمع نیدر ب گاهشن! خود دعوت کنند رینظ یب افتینداشت که آنها را به ض یلیدل. نبود

او  ایگو. ندیبب تیدست شسته از انسان يهر چه تالش کرد نتوانست او را فرد. غالم ثابت ماند يگُر گرفته  ي

 . انده بودکه مادرش بر جسم و روحش نش یزخم. هم زخم خورده بود

کنم آقا  یم یشوخ يفکر کرد. کنم یپاتو قلم م یدرازتر کن متیپاتو از گل يبهت گفتم اگه بخوا کباری _

 معلم؟

 :لب زمزمه کرد ریز آرش

 .کمربندتو سفت ببند عمادجون! شروع شد _
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رد خونسرد ک یپنهان کرد و سع یلبخندش را به سخت. آرش را کم داشت يها تیپاراز يریدرگ يوانفسا نیا در

نشست،  شیقدم به سمت مردم برداشت که دست آرش بر بازو کی. که آرش از او خواسته بود يزیچ. باشد

 :لب گفت رینگاهش کرد و ز

 .نگران نباش، من آرومم _

 :و گفت ستادیشل شد او هم درست در مقابل غالم ا شیآرش که از دور بازو دست

 .یبرام رجز بخون ينکردم که بخوا ییمن خطا _

 .اش فرود آمد و او را به عقب پرت کرد نهیدست غالم بر تخت س نیسهمگ ي ضربه

بوده، مثل خودم باهام حرف بزن  نیو واسکاز سیخدا گر ي شهیرو دستام هم. حرف نزن کیبچه با من ش _

 .با زبون خودم حرف بزن تا جوابتو بدم! دهینه اتو کش فیچرك و کث

 .ستادیا شیسفت در جا عماد

 .محشر يشه صحرا یم نجایخودت که باهات حرف بزنم االن امثل _

 :و گفت ستادیعماد ا يبلند شانه به شانه  زیخ کیبرداشت اما آرش با  زیبه سمتش خ غالم

 يریبه درگ ازیدم؟ ن یم حیبراتون توض زویهمه چ دیمن دکترم، اگه خونسرد باش ه؟یچ يجنجال برا نیآقا ا _

 .ستین

 :و گفت دیاد را سفت چسبعم ي قهیبا خشم  غالم

  ؟يباالخره کار خودتو کرد _

 یتر از قبل نیسنگ یاعتراض آرش هم با مشت. کرد نیمحکم بر صورتش نشاند و او را نقش بر زم یمشت و

 . همراه شد

 تونویذارم نحس ینم زمیجا خون جفتتونو بر نیشده هم. دیحرف نزن کیگم با من ش یبه شما الکردارا م _

 .ده يتو دیاریب

 :رو به عماد کرد و گفت سپس

 ؟ینیب یرو م نایا! دیکه قدرت نفس اون فرامرز حرومزاده رو بر يهمون طور. برم یاگه پاش برسه نفستو م _

 يفکر کرد. سوزنم یتو رو هم با اونا م. میبکش شینحسو به آت يها یاون پشت کوه میجمعشون کردم بر

 زنم؟  یم شتیگفتم آت زنم که یحرف الف م يگم؟ فکر کرد یدروغ م

 :دیبلند غر يشد و با صدا زیخ مین نیزم يرو عماد
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 . یبرسون بیبه اونا آس يبخوا یاز رو نعش من رد بش نکهیمگه ا _

از مردم ده بر شکمش نشست و دادش را به هوا  یکیبلند شود لگد محکم  نیزم يخواست از رو یکه م نیهم

بعد به  یعماد هم کم. شد ریبرخاست و با مرد درگ نیصحنه از زم نیا دنیآرش با د. دیچیبرد و از درد به خود پ

کس قصد کوتاه آمدن  چیهمه به جان هم افتاده بودند و ه. شده بود يوضع بد. خود آمد و به کمکش شتافت

 . زد یبر صورتش مشت م یدر پ یعماد مشت شد و پ ي قهیغالم دور  نیدستان خشمگ انیم نیدر ا. نداشت

 .بچه یپا تو کفش بزرگترت نکن يریبگ ادینشونم، تا  یمادرتو به عزات م. اگه آدمت نکنم ستمینغالم  _

هر چه که  یدرد و خشم و غرور جوان. نمانده بود شیبرا یینا گریآمد و د یوقفه بر صورتش فرود م یها ب مشت

 ير آمد و با مشت ضربه اد انیو سه ساله غلبه کند در او به غل ستیب یبر جوان طیتوانست در آن شرا یم

با  گرید ییآرش در سو. کرد یم یگاش تن نهینفس در س. کرد نیمحکم بر صورت او نشاند و او را نقش بر زم

دو  یکیبود و حاال  نینگاهش را به غالم داد هنوز نقش بر زم. خورد یزد و دوتا م یم یکیبود  زیچند نفر گالو

خورد؟  یچرا تکان نم. دلش به آشوب افتاد. بلند کنند نیزم يو را از روداشتند ا ینفر دوره اش کرده بودند و سع

نه دوبار، با هوار و  کبارینه . داد یبا اضطراب تکانش م. خم شد شیوحشت زده آن دو مرد را کنار زد و رو

 . کرد تا بلکم او چشمانش را باز کند یم شیخواهش و التماس صدا

 .یچشاتو واکن لعنت... رهینم ایخدا. لط کردمخدا غ... غالم. چشاتو وا کن یلعنت _

 

 یب. آرش را رها کردند و همه در سکوت به عماد و عز و جزش مات شدند نیداد و هوار او، مردان خشمگ با

 شیاز درخواست ها کی چیاو به ه دیکه د یوقت. دیخواست چشمانش را بگشا یداد و از او م یتکانش م اریاخت

که از پشت  یعیما يو سرما یسیاما خ. بلند کند نیزم يش برد تا او را از روسر ریدهد دست ز یجواب نم

. چهار دست و پا از او فاصله گرفت یباعث شد وحشت زده او را رها کند و با درماندگ دیسرش بر دستانش لغز

 یزد و م یکه مدام در گوشش زنگ م دیشن یفقط صداها را م. زنده نبود ییاصالً گو. مات، کر و کور. مات بود

 :گفت

 .کشتش، اون نامرد غالمو کشت _

داشت مردم را کنار بزند و به غالمِ الجان کمک  یکه سع دید یمطلق فقط آرش را م يبود و در آن کور جیگ

مرد بر  کیبود و حاال خون  دهینرس يقبل آزارش به مور ي قهیچند دق نیتا هم. دیلرز یتمام قد م. کند

 .کرد یم ینیدستانش سنگ
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 هبوط:  زدهمیس فصل

 يرو. رفت ینم نییپا شیاز گلو يزیآنقدر درد بر دلش نشسته بود که اصالً چ. نزده بود زیچ چیصبح لب به ه از

شب و روز بود که  کی. دستانش گرفته بود انیپر رفت و آمد بخش نشسته و سرش را در م يدر راهرو یصندل

 .نشستهوا بر گونه اش  یب شینشست و اشک ها شیبغض بر گلو. مادرش را نداشت

 ...سالم_

 يشد متوجه  قیخوب که به چهره اش دق. دیخود د يکنار یسر بلند کرد و او را نشسته در صندل یدرماندگ با

 .زیشد و اشکش ن شتریبغضش ب. او نشسته بود ياش بر چهره  یچشمان اشک دنیشد که از د يزیاخم ر

 !جواب سالم واجبه ها _

. کرد یم يبا او همدرد ایاما چشمانش گو. نداشت یشانیبر پ زیرا ن زیآن اخم ر گرینگاهش کرد، حاال د باز

 .لب به او سالم داد ریکرد و ز تیبود و به او سرا يمسر ایگو زیلبخندش ن

  ؟يگرد یدنبال دردسر م ؟يدلت رضا نداد امشب سر راحت رو بالش بذار ؟یکن یچکار م نجایسالم، شما ا _

 :شد و گفت تر قیعم لیسه لبخند

 ؟یخوب! اون دختر که همه اش اشکش دم مشکشه هیچ! شد نیآهان ا _

 :زد و گفت هیپشت سرش تک وارینشست و سرش را به د شیدر جا صاف

 .ستمینه خوب ن _

 :داشت از او پنهان کند گفت یمحو که سع يزد و با لبخند هیتک واریهم، همچون او سر بر د لیسه

 چطوره؟حال مادر . خب خدارو شکر _

 :فرشته هم کالفه از جا برخاست و گفت. به خود نداد یاما تکان دیچشم د يو چرخش سر او را از گوشه  اخم

 . نمشیدن بب یساعته که اجازه نم کی _

اجازه  يا قهیدق یرفت تا شده حت ینگهبان زیبه سمت م لیخندان سه يرا که زد بدون توجه به چهره  حرفش

داد و به او گوشزد کرد حق ورود به  لشیرا تحو شیساعت پ کیما نگهبان همان حرف ا. ندیبدهند مادرش را بب

 .دستانش گرفت انینشست و باز سرش را در م یصندل يدرمانده تر از قبل با فاصله رو. بخش را ندارد

 !گوشم ؟ ریز یخوابون یبگم نم يزیچ هیاگه  اناًیگم اح یفرشته خانم، م _

 :با اخم نگاهش کرد و گفت. و سوهان روح خسته اش شود دیایکار، که ب یب لِیرا کم داشت، سه نیهم

 .ينکرد دایپ یواسه سرگرم یوقت خوب ست،یمن حالم خوب ن لیآقا سه _
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 :او زل زد و گفت يخسته  ياش جا به جا شد و به چهره  یصندل يرو الیخ یب

همه آدم  نیا يناغافل جلو رو گم نکنه یم! ستیکه حالت خوب ن نیواسه ا گه،یگم د یم نیواسه هم _

 !گوشم  ریز یبخوابون

 دنیاز د لیسه. تر حرفش را بزند و برود عینشست و با سکوت به او هشدار داد هر چه سر شیسر جا صاف

 :خود را جمع و جور کرد و گفت یدرهم او کم ي افهیق

 !يبدونم باهام چند چندراحت بشه و  المیخ یگوشم تا حساب رینر و ماده بخوابون ز هیقربون دستت  _

 :او، لبخند بر لبش نشست و گفت یلودگ از

آره؟  ،يبال به جون خودت بخر يخوا یساعت چنده؟ م یدون یم ل؟یآقا سه یکن یچکار م نجایاصالً شما ا _

 ؟يخوا یم نویهم

 لحظه ساعتش را چک کند، نگاهش را به مچ چپش نیدر هم دیبا ایکه گو یمیعادت قد کیبر حسب  لیسه

 :داد و گفت

 .قهیو سه و پنجاه و پنج دق ستیشه ب یبه دوازده، درست ترش م قهیپنج دق _

 :او گفت یتوجه به خستگ یاما ب لیسه. و باز سکوت کرد دیکش يآه خسته ا فرشته

 !مارو؟ ی؟ نزن يآبرومو نبر يد یبگم حاال ؟ قول م _

که  ياما حاال درست در لحظه ا. دیایتا برادرش ب تمام روز چشم به در دوخته بود. سماجت او خنده اش گرفت از

 یخالصِ برادرش در کنارش نشسته بود و لودگ قِیرف ردیخواست سر بر شانه اش بگذارد و آرام بگ یرا م یکس

 :لبخندش را مهار نکرد و گفت گریبار د نیا. کرد یم

 .لیحرفتو بزن آقا سه _

 :شد و گفت رهیمن من کنان به او خ لیسه

 ! تو رگ؟ میبزن یمشت چیو دوتا ساندو ابونیاون طرف خ یچیساندو میبر شه یم _

 :بهت نگاهش کرد و گفت با

 !االن بازه آخه؟ یچیاصالً کدوم ساندو ؟يوقت شب، تازه مگه شما شام نخورد نیا _

 :از جا برخاست و گفت الیخ یب لیسه

 فیچندتا سوال پشتش رد نیکوچولو کردم بب درخواست هیمن . امان از دست شما دخترها... دخترها... دخترها _

 ...شام نخوردم رینه خ! يکرد
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 :باز سرش را خاراند و گفت یشیبا ن لیفرشته به او بود و سه يموشکافانه  نگاه

 .بخورم يزینتونم چ گهیشه که د ینم لیدل نیذره که خوردم، اما ا هیخب  _

 :گفت تینشست و با جد شیصاف سر جا فرشته

 .خورم ینم يزین من چممنو یلیخ _

 :و گفت دیحرفش پر انیپا برهنه م لیسه

 ...اما _

در حضور  ستیبا یمگر فقط م! و حاضر ینبود که نبود خودش که بود، ح. برادرش نبود. شد شتریب شیها اخم

بر  نیهم. رفتار کند دیگو یخواست آن طور که عقلش م یخواست رفتار کند؟ م یبرادرش آن طور که او م

 :نشست و گفتزبانش 

 .ستمیمن گرسنه ن ل،یاما نداره آقا سه _

 :مظلوم نگاهش کرد و گفت لیسه

 !اما من گرسنه هستم _

و  الیبشر با آن همه  نیا. نگاهش کرد رهیخ رهیباز شد و خ شیمرد بالغ اخم ها نیا ياعتراف کودکانه  از

اش  يشتنداریو نتوانست خو دنید به جنبباز زبان درازش شروع کر. کرد ینابالغ رفتار م یکوپال همچون پسرک

 :را حفظ کند و گفت

 .بخور يزیچ هیخب برو خونه  _

 :باز در کنارش نشست و گفت لیسه

 !نون سق بزنم؟ نمیبش القوزیو  کهیشما رو بذارم برم خونه  اد؟یواقعاً دلت م _

 .ستمیبابا مگه زوره، من گرسنه ن يا _

انداخت تا نگاه شماتت بار او را  ریکه فرشته دستپاچه سرش را به زآنقدر . نگاهش کرد يبار جد نیا لیسه

 .ندینب

اون . یستیاما دروغ نگو که گرسنه ن. نداره یاشکال چیه يایبا من ب يخوا یاگه نم. ادیاز دروغ خوشم نم _

 !ينزد یچیزنه لب به ه یکنسرت قارو قور شکمت داد م

 :گفت ریو سر به ز مظلوم

 !حالم بدهکنم،  هیخوام گر یم_
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 یانداخت و با ژست یکیآن  يرا رو شیپا کیدر هم قفل کرد و  نهیس يتفاوت دست هاش را رو یب لیسه

 :گفت يخونسرد نیخاص و در ع

 !نکن هیباشه گر _

 :داشت باال نرود گفت یکه سع ییشد و با صدا شتریب بغضش

 کنم؟ هیگر دیخوام، اصالً چرا با ینم _

حاال که خوب . دیداد و به سمت او چرخ رییباز حالت چهره اش را تغ. آمد یجد مدختر به و نیا يسر رهیخ از

. شد یم دهید شیاز پ شیاش ب دهیچشمانش در صورت رنگ پر یکرد، رنگ به رو نداشت و سرخ ینگاهش م

 :و گفت اوردیباز دلش طاقت ن

 ؟یذره استراحت کن هیببرمت خونه  يخوا یم _

 :چرخاند و گفت ژهیو يمراقبت هااضطراب سرش را به سمت بخش  با

 .تنهاست قهیمامان صد... نه نه _

در خود سراغ ! خواهر او يباشد برا یخواست کوه یدر نبود عماد م ییگو. مهربان و نوازشگر. آرام شد شیصدا

را آرام کند و  یدخترك سرکش با آن چشمان وحش نیخواست ا یاما حاال م. باشد دهیرا کش ينداشت ناز دختر

 .ر بود تا حق صبح نازش را بکشدحاض

 .خونه میبر ایمادرت االن تحت نظره، ب. است دهیفا یبودنت ب نجایا _

کرد و باالخره هم نتوانست او را قانع  یم یهنوز سرکش شیشد اما پاها یچشمانش داشت قانع م. کرد نگاهش

 :تکان داد و گفت نیچرا که او با شدت سرش را به طرف. کند

 .باشم نجایا ادیکه عماد م یوقت خوام ینه، م _

از . بود دهیند گریرا ترك کرده د يرا، او را از شب قبل که با آن حال آشفته باربر قشیرف. برده بود ادیرا از  عماد

 .انتظار داشت عماد برگشته باشد. متعجب شد دیکه شن يزیچ

 ومده؟یمگه عماد هنوز ن _

 :فتصورتش گذاشت و گ يبا بغض دستش را رو فرشته

شما ازش خبر  ل،یتو رو خدا راستشو به من بگو آقا سه. که رفته هنوز برنگشته شبیاز د. نگرانشم یلینه، خ _

 ؟يندار

 :و گفت دیاش کش یشانیدست بر پ یکالفگ با
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 .کردم برگشته یحاال فکر م نینه واهللا، من تا هم _

 :فرشته به اشک نشست و گفت بغض

 .اومده باشه سرش ییترسم بال یدلم آشوبه، م _

 ياو بوها یطوالن بتیغ نیاز ا. دیتوانست دروغ بگو یبه خودش که نم. آشوب و بلوا بود زیته دل خودش ن حاال

اما حاال . داشت مانیاش ا يندیبه تعهد و پا. شناخت یعماد را مثل کف دستش م. دیرس یبه مشام نم یخوب

 . خبر است یگفت از او ب یخواهرش با بغض و اشک م

 .چکار کنم دیدونم با یتنهام نم یلیمن خ. بود نجایش داداش عرفانم اکا _

 :و گفت اوردیتاب ن دلش

 ینشست نجایا. پاشو ببرمت خونه. تو و مادر رو دارم تا عماد برگرده يخودم هوا. من که هستم فرشته خانم _

 يِمادرت به سالم و سرپا .يایاز پا در م ،یینجایا شبیاز د! گهید نیشه ا یخب آخرش م یکن یفکر و ذکر م

 . دم یمدنبالت، قول  امیم یکه خواست یهر ساعت م،یبر ایب. داره اجیتو احت

از جا برخاست و دست در  یکالفه و عصب. از رفتن امتناع کرد و به هق زدنش ادامه داد یفرشته با سر سخت اما

 ياریمغزش ! آمد به خواهرش نیید و پاباال رفت به عماد فکر کر. نسبتاً دراز بخش را گَز کرد يراهرو ب،یج

صدا  یب. نگاهش را به او داد! بود چطور؟ ماندهدور کند اما  طیمح نیفرشته را از ا دیدانست که با یم. کرد ینم

 ایساعت و  میشده ن یحت. کرد یخفقان آور دور م طیمح نیاو را از ا دیبا. و صامت به کف راهرو زل زده بود

اصالً . از ته دل نفس بکشد و آرام شود. برد تا نفس بکشد یم رونیباز و بدون حصار ب يفضااو را به  دیبا! کمتر

هوا  یب! کرد یم یاش تنگ نهینفس در س دیکش یدخترك که نفس نم نیا. کم آورده بود فسن ییخودش گو

 :کنارش نشست و گفت

 ایب. مادرت شیپ يده بر یرد اجازه نمنشستن که اون م نجایبا ا. بخور ییهوا هی رونیب میبر ایفرشته خانم ب _

 .به دست و روت بزن حالت بهتر بشه یآب هی میبر

 مهیسرد ن يهوا. گرفتند شیهم راه خروج را در پ يحرف با او همراه شد و شانه به شانه  یبار ب نیا دخترك

اجازه داد سر مرتب کرد و  يو آن را رو دیدست بر مقنعه اش کش. شب که بر صورتش نشست حالش خوب شد

 نیمادرش از شب قبل تا هم. نبود ارشیبه اخت گرید شیپاها. کند تیهدا یخال یمکتیاو را به سمت ن لیسه

بکشد و نازش  شیآنکه دست بر موها یب. کرده بود يبود و اکثر ساعات روز را در خواب سپر اریهوش مهیحاال ن

. دست نخورده کنار تختش مانده بود شیساعت پ کی نیترمه اش از شب قبل تا هم يسجاده ! را بخرد
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 یب. بست یرا بر او م دنیشده بود که راه نفس کش یبغض مهه نهایبود و ا دهیبود که ند يبرادرش را شب و روز

اش شد همان  ینشست و گرسنگ مکتین يصدا رو یو مظلوم و ب دیجوش شیباشد اشک ها ارشیآنکه به اخت

شکمش  يناگاه نگاه خندان هر دو به هم دوخته شد و دست فرشته رو به! کرده بود ادیاز آن  لیکنسرت که سه

 :نشست و گفت

تا  یحت ارهیدلم طاقت نم نجاستیمامانم که ا. دور بشم مارستانیخواست از ب یدلم نم. دروغ گفتم دیببخش _

 .برم ابونیاون سر خ

 :گوش تا گوش باز شد و گفت لیسه شین

 .گردم یجا بمون االن بر م نیتو هم _

 لیسه. فرو برد بانیکرد و سر در گر لیدستانش را از دو سو دور خود حا. در مقابل چشمان کنجکاو او دور شد و

که به مشامش خورد دلش  چیساندو يبو. را در خود فرو رفته است یکه نفس زنان بازگشت دانست ربع ساعت

بر آن  یگاز بزرگ لیلبخند سه انیم رددراز کرد و  چیاز دو ساندو یکیضعف رفت و با لبخند دستش را به سمت 

 یمانده بود و با لذت به راحت لیحاال سه! همبرگر هیشب يزیو گوجه و چ ارشوریزد و لُپش پر شد از نان و خ

همچون او به  نکهینوك نوك بزند تا ا چشیبه ساندو شتریانتظار داشت او ب. بود رهیدختر خ نیاز حد ا شیب

لبخند و البته بغض و  انیزد و در م چشیبه ساندو یگاز بزرگ زیآمد و خود ن وششخاو  ییایر یاز ب. فتدیجانش ب

 . مشغول خوردن شد ستیاشک فرشته که معلوم نبود از چ

 .افتاد که بغل دستش گذاشته بود ينوشابه ا يها شهیش ادیبه  دیجو یدهانش را م يطور که لقمه  همان

 .ریبگ نویا _

از  یهم با سرخوش لیسه. شد رهیرا گرفت و به او خ چشید و پرسشگر ساندواو کر يبه دست دراز شده  نگاه

 :جا برخاست و گفت

 .بدم ادتی يزیچ هیخوام  یخوب نگاه کن م _

 نییگذاشت و با قدرت به سمت پا مکتین ییباال يلبه  يها را برداشت و سرش را رو ياز بطر یکیسپس  و

 ! بازتر لیسه شیو نتاپس باز شد  يبا صدا شهیش يو درب فلز دیکش

 .دییبفرما _

 يبا خنده ا لیکه درش هنوز بسته بود دراز کرد و سه ينوشابه ا شهیباز دستش را به سمت ش شیبا ن فرشته

 :کوتاه گفت
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 !آره؟ _

تاپس و  يلحظه صدا کیاو را گرفت و در  يرا از دستش گرفت و ژست همان لحظه  شهیباز ش شیهمان ن با

زد و باعث شد  چشیبه ساندو يگرینشست و گاز د شیدر جا يخونسرد و عاد. ند شدبا هم بل لیسه يخنده 

 :شده نگاهش کرد و گفت زیبا چشمان ر. بلندتر شود لیسه يخنده 

 ل؟یکردم آقا سه فیجوك تعر _

 :خاراند گفت یطور که خندان سرش را م همان

 ؟يدیکش شیکه به ن ستیمن ن چیاون ساندو اناًیاح _

 :باال انداخت و گفت يدرون دستش داد و شانه ا ينگاهش را به لقمه  الیخ یو ب خونسرد

 هیو  يریازم بگ شترهیاون که ب يخوا یم. شده یمیقد گهیکلکا د نیا. مال من هیمال شماست و راست هیچپ _

 !لیخورم آقا سه یاما من گول نم ياریاز عزا در ب یدل

خوب که . را از او گرفت و مشغول شد چشیفت و ساندونگ چیه گریو د افتیخنده اش ادامه  رتیح نیع در

 :نشست و گفت شیصاف سر جا لیسه دند،یرا تا ته سر کش شانیشدند و نوشابه ها ریس

دو  يغذا نیا يبگم مزه  دیبا یش ینم یاگه شاک. بده فرشته خانم جداً که گرسنه بودم رتیخدا خ... شیآخ _

 !ره ینم ادمیوقت  چینفره ه

 :لب گفت ریزد و ز هیتک کتمیهم به ن او

 .صبح، هم حاال يممنون، هم برا _

حد  نیبود که او را تا ا نیتمام تالشش ا ییگو. گذاشت مکتین ياو آرام شد و دستانش را از دو سو رو همچون

 . اما دور در بر داشته باشد کینزد

بود اگه  يبرادرمه، نامرد وقیعماد رف. دل خودم بود يهر چه بود برا. یتشکر کن ينکردم که بخوا يکار _

 .کردم یخواهرشو به امون خدا ول م

صاف نشست و . کند یم دییغصه حرف او را تأ نیباز بغض کرده و در ع یعنیتکان دادن فرشته در سکوت  سر

 :او داد و گفت يمچاله  کلینگاهش را به ه

 .اش یرم پ یازش نشد م ينگران عماد نباش، اگه تا فردا صبح خبر _

و  دیشود به سمتش چرخ دهید زیاز هر چ شیداشت ب یقدرشناس که سع يکه در نگاهش بود و لبخند یضبغ با

 :گفت
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 ؟یگ یراست م _

 :تر شد و گفت قیعم لبخندش

 دروغ بگم؟ ادیخانم، اصالً به من م هیدروغم چ _

 :مانتو و مقنعه اش را تکاند و گفت يگرد نان رو فرشته

 .کم نه _

 :سرخوش و خندان از جا برخاست و گفت. آورده بوداو را در  يخنده  باز

. اما نگران نباش کوتاه کردنش راست کار خودمه! دختر يزبون دراز يادیگفتم ز دمتیاز همون روز اول که د _

 .کارم نیاستاد ا یمن حساب ومدیداداشت اگه از پس اون زبون بر ن

 :او از جا برخاست و گفت همچون

 .حاال شما هم تالشتو بکن. ارو بکنن اما نتونستنک نیخواستن هم یم ایلیخ _

 .غلط کردن که بخوان زبون دراز تو رو کوتاه کنن ایلیاون خ _

بود و در نگاه او بهت و البته  يخشم و دلخور یاندک لیدر نگاه سه. خنده از لبان هر دو دور شده بود حاال

 :و گفت دیکش شیابر موه یهوا دست یب لیسه! دانست یرا نم لشیکه خود دل یشرم

 .مادرت شیپ ياون داروغه اجازه بده بر گهیکنم د یفکر م. يبهتره بر _

معروف و شناخته  يو راهش را به سمت راهرو یقرض یخداحافظ کیکرد و در پس آن هم  يتشکر ریبه ز سر

 .شده اش کج کرد

 .اش یرم پ یاگه نه هم که مرم  یذارم رو کولمو م یکه دممو م دمیاگه عمادو د نجا،یا امیسر م هیصبح  _

او دور  نیب زیاز نگاه ت یکیلبخند در آن تار نیبرد خنده اش گرفت که ا یهنوز از اسم عماد حساب م نکهیا از

 :لب زمزمه کرد رینماند و ز

وامونده  لیسه یتو به بدبخت. کارش یرفت پ يام کرد چارهیب ،يبخند يحق دار. زبون دراز سرتق، بخند _

 !ندهبخ یک ينخند

دل . بود دهیشینابهنگامش اند بتیتمام مدت به عماد و غ. رفت شیروپا کانینا آرام به سمت پ یالیبا خ و

 یسر و صدا به اتاقش رفت و ب یب دیبه خانه که رس. که نگران است اما نگران بود دینداشت به فرشته بگو

 تیوضع نیت اگر مادر او را در اشک نداش. نداشت زیلباسش را ن ضیتعو ينا یحت. تختش افتاد يحرف رو
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کرد که چشمانش گرم  نییآنقدر در ذهنش عماد و فرشته را باال و پا! خواهد کرد زشیاز سقف حلقه آو ندیبب

 .شدیندیب قشیبه نبود دوست و رف افتیمجال ن گریخواب شد و د

به جسم خسته اش داد و  یتکان. از هفت گذشته بود. شد داریزنگ ساعت شماته دارش از خواب ب يبا صدا صبح

تخت نرم و راحتش شب را به  يرو نکهیفکر ا. او فشرده شد يو دلش برا دیبه سمت فرشته پر کش الشیخ

نداد  ییبه افکارش مجال خودنما. کالفه اش کرد شتریتوانسته چشم بر هم بگذارد ب ینم یصبح رسانده و او حت

 یو حاضر و آماده راه دیساعت لباس پوش میسر ن. ردیآرام بگ یو خود را به دوش آب گرم سپرد تا ذهنش کم

هم  يمهد یدر هم و شاک يچهره . که آمد سالم داده نداده سراغ عماد را از او گرفت يمهد. شد يباربر

ها نشست و  یاز صندل یکی يرو یبا کالفگ يمهد. است دهنش يبود که هنوز از عماد خبر هیقض نیا يایگو

 :گفت

فکر، حاال خواهر من به  یب يِپسر. شه یب و خوراك نداره، اشک چشاش خشک نمخواهرم دو شبه خوا _

 .ستین الشمیخ نیاحمق ع مارستان،یب يدو روزه افتاده گوشه  رزنیپ. ستیکنار، فکر مادر خودشم ن

 :از جا برخاست و گفت کالفه

اومده که از  شیراش پب يگور روینکرده گ يخدا دیشا ؟یشناس ینم قتویتو رف ؟يمهد یگ یربط م یچرا ب _

پس . افته یاز زبونش نم قهیسرش بره مامان صد. ستین یتیمسئول یعماد اصالً آدم ب. خانواده اش غافل شده

 م؟یدنبالش بگرد دیکجا با نیفکر کن بب. اریچاکو در ن نهیس يبرادرا يخواهشاً ادا

 :فتدوخت و گ شیپر تردد رو به رو ابانیرا به سمت خ شیرو یبا کالفگ يمهد

دوشب کجا  نیخوام بدونم ا یفقط م. دونم و اون یاون وقت من م. شه یم داشیامروز پ گهیهر جا باشه د _

 .کپه اشو گذاشته که از خواهرم غافل شده

 :را به دستش داد و گفت يباربر دیکل تیبا عصبان. بود دهیفا یمتعصب ب يزدن با مهد حرف

 ریرو بگ نایا ایب! زن ایمرد بود  یلیل یپرس یکنم، باز ازم م فیو مجنون تعر یلیل يهم برات قصه  يهزار _

 .کار داشتم نشد بنگاهو بچرخونم ییکه اومد بده بهش، بگو امروز جا یحاج رسول

 :موشکافانه نگاهش کرد و گفت يمهد

 !گم شده يسفته و چک ها يباز نشه ماجرا _

 :انداخت و گفت زیم يرا رو دیخشونت کل با
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 نیا. نداشت یدخل چیبه تو هم ه. بود که با عماد صافش کردم یمیحساب قد هیهم، اون حرف دهنتو بف _

 .من رفتم ،یوامونده ها رو بده به حاج رسول

 تیدر اوج عصبان! سابقش باشد يسر جا يماند مطمئن نبود فک مهد یزد چرا که اگر م رونیدرِ بنگاه ب از

را پارك کرد و از  نشیماش. راننده ها را در آورد يو داد همه کرد  یبد رانندگ مارستانیاستارت زد و تا خود ب

و با  دیخر شیبرا کیک يداغ و بسته ا ریش وانیل کینزده  يزیدختر باز لب به چ نیکه شک نداشت ا ییآنجا

و  ییدلش از تنها. افتیبخش  یصندل يهمچون روز قبل او را مچاله شده رو. عجله به سمت سالن انتظار رفت

 يایچشمان سرخ و متورم فرشته گو. محکم به سمتش رفت و سالم داد ییش فشرده شد و با قدم هاا یکس یب

از  شتریکه ب یینداشت با اخم ها یو لودگ یعنوان حال شوخ چیبه ه روزیبر خالف د. شبانه اش بود ي هیگر

 :بود گفت یجهت نگران

 ؟یخوب _

 .تکان داد يخسته سر ییبا صدا فرشته

 هنوز؟ ومدین _

 :و گفت دیداغش سر باز کرده باشد، باز اشکش جوش ییگو ل،یسوال سه نیا اب

 !ادیازم بر نم يکار چیترسم، ه یم ییمن تنها. ادیزنگ بزنم عرفان ب دیطاقت ندارم، با گهید. نه _

 :را به سمتش گرفت و گفت کیو ک ریش وانیل

 .دم یم حیبخور برات توض نویا _

 :چرخاند و گفت گرید ییبا امتناع سرش را به سو فرشته

 .ره ینم نییاز گلوم پا يزیچ _

 .کنم یخواهش م _

 وانیدست برد و ل اریاخت یب. کرد اما لبش خندان بود یچشمانش التماس م. بغض سر چرخاند و نگاهش کرد با

 .و نگاه ماتش را به کف راهرو داد دیاز آن را نوش يرا از دستش گرفت و جرعه ا ریش

بذار من برم اگه . ستین یکار درست نجایا یبکشون ایعرفانو از اون سر دن يبخوا نکهیاما ا .یدونم نگران یم _

 باشه؟. ادیکنم اون وقت تو به برادرت زنگ بزن ب داشینتونستم پ

 :مات فرشته به او دوخته شد و با بغض گفت نگاه

 .کن داشیتو رو خدا پ ل،یکن آقا سه داشیپ _
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 یاش که، م ییبود و سنگ صبور وقت تنها قشیبرادرش نبود، پدرش بود، رفعماد که . دیجوش شیاشک ها باز

 !بود و حاال نبود نهایا يعماد همه . کرد یگذاشت و او نازش م یپدرانه اش م يسر بر شانه  ستیبا

 :بدون فوت وقت از جا برخاست و گفت لیسه

 .کنم یم داشیرم اون روستا، نگران نباش پ یم _

 .کرد امیدرنگ بر لبش نشست و همچون او ق ید بلبخن لیسه یدلگرم با

 مراقب مادرت باشه؟ یک يایخواهشاً تا ته بخور، تو اگه از پا در ب نویا. مراقب خودت باش _

 .چشم _

 :مهمان لبش شد و گفت لبخند

. بهتره یسرتق و زبون دراز که باش يهمون جور زه؟یر یکرك و پرام م یش یمظلوم م یوقت یدونست یم _

 .یباش انیگفتم در جر! نداره ها دنیدندون ارزش جنگ یب ریش نیخوام ا یقدر م فیرمن ح

بود که او را تنها نگذاشته  يدو روز نداشت مرد نیاگر برادرش را در ا. از او ممنون بود. لبخند برلبش نشست باز

 . غمش شده بود يو همپا

قدم تند کرد و خود را به او . دیآ یبه سمتش م نابایخ يکه از آن سو دیرا د میزد مر رونیکه ب مارستانیب از

 :داد و گفت یو بهت، سالم رتیح نیتوجه به ا یرا در نگاه او خواند اما ب رتیح. رساند

 خانم؟ میحالتون خوبه مر _

 :شد و گفت رهیتعجب به او خ یبا کم میمر

 !نجا؟یخوبم، شما؟ ا _

 :گفت بر لب نشاند و یتصنع ياو لبخند يسوال پر طعنه  از

 .رمیاومده بودم سراغ عماد و از خواهرش بگ _

 :گفت ینام عماد باز داغش تازه شد و با نگران دنیشن با

 .بود که حداقل به شما گفته کجا رفته نیا میدلخوش ؟یعنیکجاست  د؟یخبر یشما هم ازش ب _

 :گفت ریو سر به ز معذب

 .کنم یکردم خبرتون م داشیشته خانم، پفر شیپ دییحاال شما بفرما. دونم کجاست یواهللا منم نم _

 .باعث شد قدم سست کند لیسه يرفت، اما صدا ينماند و به سمت در ورود گرید میدرخواست او مر با

 .نداره یحال و روز خوب د،یفرشته خانمو داشته باش يخانم هوا میمر _
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در حال . ختین پر از سؤال او گرچشما ينماند و از جلو گرید لیاما سه. کنجکاو و موشکافانه نگاهش کرد باز

 مینگاه کنجکاو مر يبرا یو از نظرش نگران ابدیتر عماد را ب عیبود که هر چه سر نیحاضر تنها هم و غمش ا

که  بیعج يافزود تا آن روستا سرعتشرا با سرعت به حرکت در آورد و بر  لیاتومب! بود یتیاهم یموضوع ب

با آن آدرس . آمد ینم رونیاز فکر عماد ب يلحظه ا ابد،یگفت را ب یاز آنجا و دانش آموزانش م یعماد گاه

. کند دایروستا را پ یو تالش چند ساعته موفق شد راه خاک یکه فرشته به او داده بود با سخت یدرهم و برهم

 یدهن کج نندهیبه جاده و ب زیاز هر چ شیب» مرکز بهداشت« سر درش نوشته بود  يمتروکه که رو یساختمان

نگاهش را . سر ده رساند ییراه خود را به نانوا يناهموار انیرو نبود اما چاره نداشت و در م نیراه، ماش. کرد یم

 دانیبه م قهیپنج دق سر. کالفه دنده زد و باز به راهش ادامه داد یبا نفس. افتیرا ن یداد اما کس ییبه درون نانوا

 دانیپر رفت و آمد بود که گل سرسبد م يقهوه خانه اکه نظرش را جلب کرد  يزیچ نیو اول دیده رس یاصل

 ينگاه عده ا. را خاموش کرد و با شتاب قدم در قهوه خانه گذاشت لشیاتومب یبا خوشحال! شده بود یاصل

 یهمه حرف ناگفته، به سمت قهوه چ نیتوجه به ا یب. تفاوت بود یهم ب یخصمانه و بعض يکنجکاو و عده ا

 :گفت یرفت و به آهستگ

 ؟یشناس یم یبیرو به اسم عماد حب یکس نجایشما ا ،یسالم حاج _

 :زمزمه وار گفت ییو نگاه متعجبش را به او داد و با صدا دیمحمود از خشک کردن استکان دست کش زیآم

 !؟يآروم تر جوون، چه خبرته همه رو خبر دار کرد _

 :بلندتر گفت ییسپس با صدا و

 .تا جا باز بشه نیبش رونیب قهیدق هیندارم؟  یخال يجا ینیب یمگه نم _

 يمحمود با زمزمه ا زیکه آم دیچه بگو بیمرد عج نیمانده بود به ا. گشاد شده نگاهش کرد یبا چشمان لیسه

 :شد گفت یم دهیشن یکه به سخت

 .دم یجوابتو م امیمنم م رونیبرو ب. فهمن پسرجان یاالن م رون،یبرو ب _

دستانش  انیقهوه خانه نشست و سرش را در م رونیب یچوب مکتین يرو يحرف سر راه را گرفت و فکر یب

شک  گریحاال د. کرد یاستخوان سوز کوهستان را حس نم يزد که سرما یآنقدر دلهره بر دلش چنگ م. گرفت

قرار گرفت  زیم يرو شکه در مقابل يچا یاستکان. داد یبد م یدلش گواه. بد رخ داده است ينداشت حادثه ا

 :گفت یو با کالفگسر بلند کرد 
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نه؟ جون به سرم  ای یشناس یرو م یبیکلوم بگو عماد حب هیاومدنا  لمیف نیا يخواستم؟ جا يآقا من ازت چا _

 .خبرن یخانواده اش نگرانن، دو روزه که ازش ب ،يکرد

 :بود گفت دایکه در کالمش هو یو شتاب يبه داخل قهوه خانه انداخت و سپس با تند ينگاه فرز زمحمودیآم

 .بردن بازداشتگاه شبیآقا معلمو د. شه یبرات دردسر م يمردم اگه بدونن با آقا معلم کار دار نیا _

 .ختیر زیم يرو شیاز چا یمیپر شتاب و نگران از جا برخاست که ن آنقدر

 ؟یچ يبازداشتگاه؟ بازداشتگاه برا _

 :افتاده و شرمسار گفت ریبه ز يمحمود با سر زیآم

 .گه یرو برات م یاون همه چ ،ینیحسنو اونجا بب یمشت یتون یبرو شهر، م _

 :فاصله گرفت و شمرده شمرده گفت زیاز م کالفه

 عمادو گرفتن؟ یواسه چ ه؟یحسن ک یشده؟ مشت یکلوم بگو چ هی ،يآقا، جون به لبم کرد _

 :او را به آرامش فرا خواند و گفت زمحمودیآم

 مارستانیبرو ب. بوده که ازت پرس و جو نکردن ارتیم بخت شناسن، تا االنش یها رو م بهیمردم غر نیا _

. است دهیفا یموندن و پرس و جو کردنت ب نجایا. فرستاده زمحمودیبگو منو آم. حسن اونجاست یشهر، مشت

 يدیفهم. یاز آقا معلم بزن یحرف امباد ،يکار دار یکس نگو با ک چیبه ه ينکرد دایحسنو پ یتا مشت یاونجا رفت

 باباجان؟

 :و کالفه گفت سردرگم

 ه؟یحسن اونجا بستر یمشت _

 .نه جوون _

 :تر از قبل گفت کالفه

جواب درست و درمون  یکیتا  رمیرو بگ یاونجا سراغ ک. شناسم یحسنو نم یمشت نیآخه پدر من، من که ا _

 به من بده؟

 :محمود با آرامش گفت زیآم

 .غالم کوچک زاده، بردنش اونجا _

که  یکه اصالً با مرد قهوه چ دیرفت و نفهم لشیو فاصله گرفت و سردرگم به سمت اتومبو در هم از ا شانیپر

 يبا سرعت هر چه تمام تر جاده  شانیاستارت زد و پر! نه؟ ایکرده  یاست، خداحافظ زمحمودیگفت آم یم
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 یکیداده، که  رخ يبود اتفاق بد افتهیدر زمحمودیآم ياز هشدارها. را به مقصد شهر ترك کرد ییناهموار روستا

و با سؤال از  افتیشهر را  مارستانیتنها ب انیپرسان و جو! برد یو عماد هم در بازداشت به سر م مارستانیدر ب

 یحاال معن. نداشت یکه با مرده فرق يعماد مانده بود و مرد. همچون آوار بر سرش خراب شد ایدن رش،یپذ

از همان . گفته بود رفت رشیکه مسئول پذ یمت بخشبه س زانیافتان و خ. دیفهم یرا م زمحمودیحرف آم

ناالن که  یرزنیپ. شد یته دلش خال. تجمع کرده بودند یشد که در مقابل در اتاق یجمع يدور متوجه  يفاصله 

لباس  با یبلند باال و آن سوتر زن يگفت و آن دورتر مرد یم راهیو زمان بد و ب نینشسته بود و به زم نیزم يرو

با شتاب به سمت . افتیبه دست  حیرا تسب يرمردیدورتر و پ دینگاهش چرخ. گذاشته بود واریبر دکه سر  یمحل

 :گوشش زمزمه کرد ریاو رفت و ز

 ن؟یحسن شما هست یمشت _

چشمانش  ین یکه در ن یو نگران اطیبا احت لینگاه خسته اش را به او داد و پرسشگر نگاهش کرد و سه رمردیپ

 :بود گفت انینما

 .عمادم يمحمود فرستاده، از کس و کارا زیآممنو  _

مشغول بودند  يغالم به زجه و زار يکه خانواده  ییخورد و نگاهش را به آن سوتر ،جا یبه ناگاه تکان رمردیپ

 شیکار هنوز برا نیا ییاتفاق است اما چرا نیبود عماد باعث ا افتهیبه فراست در رمردیپ اطیهمه احت نیاز ا. داد

 :و گفت دیدستش کش کیمحاسن  بردست  رمردیپ! ند بود، اما اهل زد و خورد نهت. مجهول بود

 . شه یشر به پا م یهست یاگه بفهمن ک نایا ام،یمنم م رونیبرو ب _

 مارستانیآنجا را ترك کرد و در سالن انتظار کوچک و شلوغ ب ریحرف و سر به ز یب لیحسن سه یاخطار مشت با

از جا . افتیبه اتاق عمل  یمنته يرا در راهرو رمردیکرد تا پ يبه انتظار سپررا  يا قهیده دق. منتظر ماند

 :تند کرد و گفت مقد دیکه او را د رمردیپ ندیحسن بتواند او را بب یبرخاست تا مشت

 . رونیب میبر _

فت کو یم نهیقلبش در س. نپرسد يزیکرده بود که چ يخوددار یلیجا هم خ نیتا هم. حرف با او همقدم شد یب

که گذشتند باالخره  مارستانیکوچک ب اطیاز ح. اوردیو جرأت نداشت آنچه در ذهنش شکل گرفته را بر زبان ب

 :زبان باز کرد و گفت

 . دارم نیاون طرف، ماش میبر_



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا ..یطوب..  –بوسم  ینامت را م

wWw.98iA.Com ٢٥٤ 

جا  لیسه نیحرف و در سکوت در ماش یحسن بود که به دنبالش روان بود ب یمشت نیحاال ا لیدرخواست سه با

بازداشتگاه،  میبر _                                                                                           گرفتند         

 .دم یم حیرو برات توض یراه همه چ يتو

به  کیداشت  یاز جا کنده شد و حاال مشت بلینگران و مضطرب استارت زد، آنقدر عجله داشت که اتوم لیسه

مانده بود و حماقت دور از ذهن  لیسه. کرد یبازگو م شیچندماه رخ داده بود را برا نیدر اکه  ییماجراها کی

 :و گفت دیفرمان کوب يدستش را رو یکالفه و عصب! قشیرف

 کجاست االن؟ وانهیاون دکتر د م؟یچکار کن دیحاال با _

 :سمت خود داد و گفت ي شهیمتفکر و آرام، نگاهش را به ش یمشت

 .بودن لیزد و خورد دخ يکه تو يگرفتن، اال چند نفراز همه تعهد  _

 :گفت رتیبهت و ح با

 کجاست؟ گهید نجایاز دکتر مملکت تعهد گرفتن؟ ا _

با  هیقض نیبهش گفتم مردم ده سر ا. نداشته باشه يها کار یمن به عماد هشدار داده بودم به پشت کوه _

 نیدور از چشم ما رفت پشت اون کوه نفر شیشب پرو تو گوشش خوندم باز دو  نایا. ندارن یکس شوخ چیه

گوششون بدهکار  ست،ین کاربده. میمردمو صلح کن نیا نیب میتونست یکه زودتر م میخواست یما اگه م. شده

 .ستین

آمد و  رمردیکالم پ انیحوصله م یآن کوه و مردم ده نداشت ب ياخبار و ماجرا دنیبه شن یلیتما چیکه ه لیسه

 :گفت

 دو آزاد نکردن ؟ حالش چطوره االن ؟چرا عما _

 :شهر داد و گفت  دانینگاهش را به م رمردیپ

بودم، سدرضا هم در به در دنبال کار  مارستانیدونم، من از صبح تو ب یبه چپ، نم چیرو دور بزن بپ نجایا _

 ییتا اونجا. برادر غالم جوون نشه روزگارِ قدرت، نیتا االن هزار بار خدا رو صدا کردم روزگارِ ا شبیاز د. عماده

 .بودم دوبار مرد و زنده شد ششیکه من پ

 :اش زد و گفت یشانیبر پ يضربه ا یبا درماندگ لیسه
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بگم؟ به خواهر چشم به راهش  یبه مادرش چ م؟یزیتو سرمون بر یچه خاک رهیاگه بم یمشت... يوا... يوا _

به  يدیچسب یم ؟يبود کرد يچه کار نیعماد ابگم؟ آخه  یاز شوهرشه به اون چ يبگم؟ زنش منتظر خبر یچ

 ؟یگشت یدردسر م یپ. تموم بشه یدو سال کوفت نیخدمتت ا

 :بود گفت افتهیرا در نیحسن که ا یمشت. به فرمان بدنش نبود یاز نگران دستانش

 .مینمونده برس يزیچ گهید. بزن کنار حالت که رو به راه شد حرکت کن _

در  لیاتومب. ابدی انیهر چه زودتر پا یزنده کش نیکرد تا ا شتریاو سرعتش را ب توجه به درخواست یاما ب لیسه

 يبرا يعجله ا چیه شیپ قیبر خالف دقا لیپاسگاه توقف کرد، حاال سه يدرست رو به رو ابانیخ يآن سو

 نیدانست ا ینم د،یفهم یحالش را م. شد دهیحسن به سمتش کش ینگاه متعجب مشت. عماد نداشت دنید

 نجایمهم بوده که خود را تا ا شیبود عماد آنقدر برا افتهیاست اما در ستادهیمعلم دهشان ا یزندگ يکجا جوان

 :گذاشت و گفت لیسه يهوا دست بر شانه  یب. دلش از سرنوشت معلم جوان ده خون بود. برساند

 .کرد يکار هیبشه  دیشا م،یبر ؟یچرا نشست _

 .سرخ به او زل زده بود یجوان بلند باال با چشمان نید، اکه به او دوخته شد مات ش لیسه چشمان

 بدم؟  یجواب خانواده اشو چ _

را کنار  یکار از او هم خواست نگران نیرا باز کرد و با ا لیحرف در اتومب یگفت ب یحسن الاله االلله یمشت

دار و ندارشان را . م شدهم بر خود مسلط و با او هم قد لیسه. نجات دوستش تالش کند يبگذارد و مردانه برا

را تندتر کرد و  شیحسن قدم ها یمشت. اشتنددراز پاسگاه گذ يسرباز دادند و قدم در راهرو لیتحو یدر نگهبان

 :گفت

 .اوناهاش اونجاست _

 دیرا د يو فقط عاقله مرد افتین قشیاز رف ياما اثر ابدیراهرو را جست تا عماد را ب يپا برهنه انتها لیسه نگاه

 یمشت يحرف ها انیخود را به آن دو رساند و از م دینا ام. کشد یرود و دست بر صورتش م یم راه مکه مدا

 .که او سدرضاست افتیحسن در

 ومده؟یکه سرش ن ییزبونم الل بال ؟یغالم چطور بود مشت _

 :کنج راهرو نشست و گفت یصندل يرفته رو لیتحل یحسن با توان یمشت

 ...جوون نیا رهیغالم اگه بم. هر دوشون دعا کن يرابراشون دعا کن، سدرضا، ب _

 .ده نبود ينخ نما شده  يگذشته  یبه بازخوان ازین گرید اورد،یحرفش را بر زبان ن یباق
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 :قرار گفت یتاب و ب یب لیسه. شوم را از بر بود يحادثه  نیخود ا سدرضا

 ش؟ینیبب یتونست ؟يشما از عماد خبر ندار _

خود شرمنده شد و دستش را به سمت او دراز کرد و  یاز تعلل در معرف لیگاهش کرد و سهموشکافانه ن سدرضا

 :گفت

 .عماد قیهستم، رف لیمن سه _

 :به او دست داد و گفت ییبا خوشرو سدرضا

بردنش دادگاه که حالش به هم خورد،  یصبح داشتن م... جوون اینترس. مشینیدن بب یبه ما که اجازه نم _

 .هیونگاه بستردرم ياالنم تو

 :گفت یدستپاچگ با

 حالش بد شده؟ یکدوم درمونگاه؟ واسه چ _

 :او را دعوت به آرامش کرد و گفت سدرضا

 .پاسگاهه اون طرف، اون ساختمون سبزه نیهم يشه گفت، تو یدرمونگاه که نم _

. اش یهم در پ حسن و سدرضا یمشت. پاسگاه گذاشت يمحوطه  يراهرو قدم در آن سو یانیشتاب از در م با

 :راهشان را سد کرد و گفت يجثه جلو زیالغر اندام و ر يسرباز ،يدر مقابل در ورود

 کجا؟ _

حسن  یمشت. خواباند یسرباز م نیا یبر صورت استخوان یبود و اگر دست خودش بود مشت یو عصب کالفه

 :و رو به سرباز گفت دیعقب کش یدست بر شانه اش گذاشت و او را کم

نداره،  يبه کتاب خدا قسم کار ندش،ینظر بره بب هیبذار  ه،یبیعماد حب يخدا از کس و کارا يبنده  نیاسرکار  _

 .خواد خبر ببره براشون یخانواده اش دل نگرونن م

 :پاسگاه داد و گفت يآن سو یو نگاهش را به برجک نگهبان ستادیتر ا خیتفاوت س یب سرباز

 دیمنم با ياگه راش بدم بره تو، اون وقت خانواده . به فرمانده ام بگو برو ؟یحاج یگ یرو چرا به من م نایا _

 .نجایاز ا نیحاالم بر! نگرون من باشن

 :منقبض گفت یبا دست مشت شده و فک لیسه

 .گه بزنم ناکارش کنما یم طونهیش _

 :او گذاشت و گفت ي نهیتخت س يبا خشونت قنداق اسلحه اش را رو سرباز
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 .شه یبرو، وگرنه برات بد م نجایحاال هم از ا. تو يبذارم بر اریاب سروان اجازه عبور ببرو از جن. شه ینم _

و او را  دیحسن خواب یسدرضا و مشت یانیبلندش با پا درم زیکند چرا که خ يرا جر لیموفق شده بود سه خوب

 يدیسف شیاعت تالش و رس میپس از ن. که از دو سو در حصار خود گرفته بودند از سرباز دور کردند یبا دستان

شق و رقش  کلیهم با همان ه اوبه دست سرباز داد و  يحسن و خواهش و التماس، سدرضا برگه ا یمشت

 :گفت

 .يبر یتون یم _

 :سدرضا نشست و گفت ي نهیس ياما دست سرباز رو. از کنارش گذشت رهیخ یبا نگاه لیسه

 .تونه بره یفقط اون م _

 :زل زد و گفت لیو با حسرت به سه ریمغموم و سر به ز سدرضا

 .گناهه یاون ب میتا بهشون ثابت کن میمون یم نجایبگو اونقدر ا م،یستیمعرفت ن یبهش بگو، ما ب _

 ییبود که گو رهیآنقدر ت وارهایرنگ د. تکان داد و قدم در ساختمان کوچک گذاشت يدر هم سر يچهره ا با

اتاق که  نیتر ییزد و در انتها دید کیبه  کیدر اتاق ها را  سر. کوفت یم نهیدلش در س. آمد یسقف به هم م

بر  دهیرا آرم یدر اتاق، جسم ي رهیتمشجر و  ي شهیش ياز باال. افتیشد او را  یسبز باز م يرو به منظره ا

کبود و از فرم  یبا صورت. خودش بود. نفسش به شماره افتاده بود. و در را گشود افتی یدستش قدرت. افتیتخت 

 یدر صف کیبه  کینگاهش به سرم دستش افتاد که قطرات کوچکش . پاره و ورم کرده یتاده و لب و دهاناف

قدم  يصدا دنینشسته و سرش را بر تخت گذاشته بود که با شن ارشدر کن يمرد. نشست یمنظم بر رگش م

است که با او  يترهمان دک نیا افتیبه فراست در. او هم کم از عماد نداشت تیوضع. او سر بلند کرد يها

 :داد و گفت یلب سالم ریز. همراه شده است

 حالش چطوره؟ _

 لیسه ياخم ها. کند یخود را معرف لیبه او زل زد و منتظر ماند تا سه نشیب زیاز جا برخاست و با نگاه ر دکتر

 :در هم رفت و گفت

 جواب پس بدم؟ دیبه تو هم با _

 :آرش هم در هم رفت و گفت يها اخم

 .ستیدونم بد ناگه ب _
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 دندییپا یکه خصمانه او را م یاز مردم. بود دهید یبه قدر کاف. برداشت زیشده به سمتش خ دیکل ییدندان ها با

داشت  یمرد که با بغض سع یکیده است و آن  دیسف شیگفت ر یکه م يرمردیو پ وانهید یو از آن قهوه چ

به چشمانش زل زده بود و از او  سارتج نیکه در ع یکی نیقانعش کند عماد را تنها نخواهند گذاشت و حاال ا

مرد در آن  نیا. شرم کرد تشیکبود و متورم دکتر که افتاد از عصبان ينگاهش به چهره ! خواست یجواب م

نفس کالفه اش . داد و نداده بود یانجام م ستیبا یاو هم م دیکه شا يکار. کرده بود یرا همراه قشیشب رف

 :فتفرستاد و گ رونیرا ب

 ؟یچ یعنی دنیاسم و رسم پرس لیکردم از سه یم یشانست زده که حوصله ندارم واال بهت حال _

 :بر لب نشاند و دستش را به سمت او دراز کرد و گفت يلبخند آرش

 !همون ناکس هفت خط احتماالً ،یهست یکنم بدونم ک یفکر م _

راحت چشمان  نقدریگفته که حاال ا ادیدکتر ز نیا يهنوز دوستانه نبود اما شک نداشت عماد از او برا نگاهش

دستش را به سمت او دراز کرد و با . به سمت او دراز کرده است یحمله اش را بر او بسته و دست دوست يآماده 

 :که از صبح از لب رخت بر بسته بود گفت يلبخند

 نزده؟ یاز کله هونگ یبهت گفته؟ حرف یچ گهید وانهیمعلم د نیا _

 :خفه گفت يرا رها کرد و با خنده ا دست او آرش

 .کرده در حقت یینه آقا _

لبش  ياز رو زیهمان ته مانده لبخند را ن لیتر شد که با اخم سه قیبا دقت به سر او نگاه کرد و لبخندش عم و

 اریاخت یب. حرف در کنار عماد نشست و نگاهش را به صورت کبود و متورم او داد یهم ب لیسه. جمع کرد

 .او رفت و عرق نشسته بر آن را زدود یشانیه سمت پدستش ب

 ه؟یدردش چ دمیکرد نفهم يزیکه خونر یتا وقت. تو داره یلیداد خ یبروز نم یچیه _

 :را مشت کرد و گفت انگشتانش

 بود آخه؟ يچه کار نیشه؟ ا یم یماجرا چ نیته ا دیدونست یشما که م د؟یبچگانه عمل کرد نقدریچرا ا _

 :نشست و گفت شیومتفکر روبر آرش

خواد منو  یم ایکنه  یم یفکر کردم شوخ. باشه يحد جد نیکردم حرفاش تا ا یفکر نم چیه. از منه ریتقص _

 . به دل باشن نهیحد ک نیکردم اونا تا ا یفکر نم چیاما ه. بترسونه تا حواسم جمع باشه

 ن؟یبه اون سروان بداخالقه هم گفت نارویا _
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 :آرش باز شد و گفت شین

 !پس بادش تو رو هم گرفته _

 :زد و گفت يپوزخند لیسه

 !گردباد بود المصب _

کردم و  مینامه از طرف خودم و عماد تنظ تیشکا هی. نموندم کاریب یکن یاونقدرام که فکر م. همه رو گفتم _

م نامرد از اون غال یحت. تا سوء قصد يریاز درگ. دادم حیرو هم توض یهمه چ! سروان بداخالقه زیگذاشتم رو م

نامرد . بال سرش اومده نیزد که ا بهش ییوجود چنان مشت و لگدا یب. مارستانیب يکه االن افتاده گوشه 

 .رو ناکار کنه یدونست کجا بزنه که طفلک یانگار م

نفس کالفه اش را ! بود يزیدر خواب هم دل نگران چ ایاخم داشت و گو. دیباز به سمت عماد چرخ لیسه نگاه

 :د و گفتفرستا رونیب

 . کارتون اشتباه محض بود _

گم کاش  یاما حاال مدام م. مید یکار ممکن رو انجام م نیدرست تر میکردم دار یفکر م طیاون شرا يتو _

 . کنن یدگیها خودشون به مشکل اون مردم رس ییدادم تا باال یگزارش م

بود  یاو م يشک داشت اگر خود جاچرا که . خود را سرزنش نکند نیاز ا شیبحث را عوض کرد تا او ب لیسه

 ! گرفت یم يگرید میتصم

 و عماد نه؟ يچطور تو آزاد _

 :انداخت و گفت ریسرش را به ز آرش

 .شه یم یچ ستیمعلوم ن ادیمتأسفانه تا بهوش ن. همه شهادت دادن عماد غالمو زده _

 :از جا برخاست و گفت کالفه

 منتقل بشه؟ مارستانیبه ب دیبا یکن یوضعش چطوره؟ فکر نم _

 :گفت یو نگران دیبا تأک آرش

 . خوابه نیبهش آرامبخش زدم واسه هم. بمونم ششیجنجال به پا نکن، با خواهش و التماس اجازه دادن پ _

 :به سمت در رفت و گفت لیسه

 .رونیبرمش ب یم نجایاز ا. فتهیتخت ب نیا يمظلوم رو يطور نیذارم ا ینم. گردم یرم با سند بر م یم _

 :مطمئن نگاهش کرد و گفت يبا لبخند آرش
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 . کرده بود پسر ادتی الیبارت بود که تو اون واو يزیچ هی _

 . اتاق را ترك کرد یلب ریخداحافظ ز کیهوش داد و با  یرا به عماد ب نشینگاه غمگ لیسه

زد تا او  یچشمانشان جار م. حسن رو به رو شد یمنتظر سدرضا و مشت يزد با چهره  رونیساختمان که ب از

 :و گفت وستیو کالفه به آنها پ یته! گذرد؟ یبر عماد چون م دیبگو

 .کردم یکه فکرشو م هیتر از اون میوضعش وخ _

 :مضطرب گفت یبا چشمان سدرضا

 چکار کرد؟ دیحاال با _

 :رفت گفت یپاسگاه م یهمان طور که محکم و قاطع به سمت ساختمان اصل لیسه

 .بمونه نجایامشبو اذارم  ینم. رونیب ارمشیم _

از اتاقک  ییو با او هم قدم شدند و پس از رها افتندیتازه  یمحکم او جان دیحسن و سدرضا هم از تأک یمشت

نگاه . بود، جان به در بردند زیدم کرده اش عرق ر يزمستان هوا ياز آن ساختمان خفه که در چله  ینگهبان

شسته بود و به  ایدن يها یپلشت زتخت دست ا يزار رو یکه عماد با حال ییجا. اما به پشت سر بود لیسه

 . فرو رفته بود نیریش یخواب

گذشته و در آن سو  ابانیکش آفتاب از عرض خ غهیو در ت رفتندیبرساند نپذ ییچه اصرار کرد آن دو را تا جا هر

بود  نیاول کارش ا. تادندانست و به راه اف زیاو هم ماندن را جا. ماندند يمنتظر سوار ل،یسه يدرست رو به رو

 دنیشناخت، شک نداشت از شن یم گریرا که د شپدر دل پاک ،یحاج رسول. را با خود همراه کند یکه حاج رسول

تصور با سرعت به  نیبا ا. پاسگاه دور افتاده بست خواهد نشست نیخبر ناگوار زودتر از خود او در مقابل در ا نیا

پسرش واگذار کرده و خود رخت  گانهیدر کسب و کارشان را به شد که پ یم یچند ماه. سمت خانه راند

را  دانیم. شهر شده است يورود دانیوارد م یک دینفهم یآنقدر تند راند که حت. بر تن کرده بود يسالمند

 يجلو. کرد یکه پشت چراغ قرمز هدر رفت راهش را به سمت خانه ط یقیکرد و پس از تحمل دقا یط میمستق

که به  تگذاش شانیمصفا اطیانداخت و قدم در ح دیو کل دیپر رونیرا پارك کرده، نکرده، ب لشیدر خانه، اتومب

تا دو  دیشیاند یم نیتمام مدت به ا. بود بایزمستان هم سر سبز و ز يحاج خانم خانه، در چله  ي قهیمدد سل

در هم و برهم  يبا افکار. دو به شهر خودشان منتقل خواهد کر دیخواهد کش رونیعماد را از آنجا ب گریساعت د

. افتیسخن گفتن که نه، عاشقانه گفتن  حالگذاشت و طبق معمول پدر و مادرش را در  ییرایقدم در پذ
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از  زیپسر نداشته شان ن دیاش بگذارد شا یفرشته قدم در زندگ يتر شد و تصور کرد اگر روز قیلبخندش عم

 !دیایعشق آن دو به وجد ب

 .ونهسالم بر دو مرغ عشق خ _

 یمادر بود که از جا برخاست و در حال نیتمام گذاشتند و ا مهیاو لبخند بر لب سخنانشان را ن دنیو مادر با د پدر

 :رفت گفت یکه به سمت آشپزخانه م

 .نمیچ یم زویم يتا تو دست و روتو بشور. پسرم یسالم مادر، خسته نباش _

 :مادر گفت ينخورها فرار از بخور يگذاشت و برا زیم يرا رو چشیسوئ خسته

 ای يد یبه ما قرض م یدو ساعت هی تونویحاج رسول نیا نمیاومدم بب. برم عجله دارم دیکشه مادر، با ینم لمیم _

 نه؟

مادر راه رفته . زد یدر چشمانش دو دو م ینگران. شناختند یپسرشان را خوب م. هر دو سکوت کرده بودند حاال

 :گفت یرا بازگشت و با نگران

 حرفت شده؟ یبا کس يشده مادر؟ تو باربر يزیچ _

 .خواند یرا م زیالبته که مادر با نگاه به چشمان او همه چ. ختیگر یاز نگاه به چشمان مادر م دستپاچه

 . رو گذاشتم تو آژانس تلفنارو جواب بده يمهد _

 :او جا گرفت و گفت يمبل کنار يحرف رو یب. بود هیاش پر از کنا يحرف دو جمله ا. داد یبه حاج رسول نگاه

 . ياریآب برام م وانیل هیمادر قربون دستت  _

 :استفاده را برد و گفت تیفرصت کوتاه نها نیهم از ا لیآنها را تنها گذاشت و سه رهیخ یبا نگاه مادر

 گه؟یبابا، سند بنگاه، خونه است د _

 :با بهت و دلهره گفت یرسول حاج

 چکار بابا؟ يخوا یسندو م _

 :به آشپزخانه انداخت و گفت یگاهن مین لیسه

 .فقط عجله کن بابا، وقت تنگه. دم یم حیتو راه برات توض م،یشما آماده شو بر _

خود را به آشپزخانه  یهم در چشم بر هم زدن لیو کنجکاو از کنارش برخاست و سه رهیخ یبا نگاه یرسول حاج

 :دور گردنش انداخت و گفتهوا دست  یب. افتی زیرساند و مادر را متفکر و نشسته پشت م

 پس کو آب من؟ _
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 :با لبخند او را از خود جدا کرد و گفت مادر

 !یخواست یم اهینخود س ،یپدرصلوات یخواست یتو که آب نم _

 :مادرش نشاند و گفت يبر گونه  يمردانه سر داد و بوسه ا يخنده ا لیسه

 .خوره یبهش بر م یقربون دلت برم که به آن _

 :مهربان گفت يعقب راند و با لبخند او را به مادر

 بچه؟ ياریاز خودت در م هیاداها چ نیوقت زن گرفتنته ا _

 :گوش تا گوش باز شد و گفت لیسه شین

 پس؟ یزن یباال م نیبرامون آست یک ،یزن یقربون شکلت تو هم که همه اش حرفشو م _

 :نگاهش کرد و گفت رهیخ رهیخ مادر

باال اون  يتا کتفت داد ناتویآست! ستمین یاگه جنس تو رو نشناسم که شمسبرو خودتو رنگ کن بچه، من  _

 !باال بزنم؟ نیبرات آست يخوا یوقت از من م

 .شد یکی یرسول یحاج يبا صدا لیشاد سه يقهقه  يصدا

 با هم؟ نیمادر و پسر خلوت کرد نجا؟یچه خبره ا _

 :کرد و گفت یرسول یبه حاج یقیخانم نگاه دق یشمس

 ؟يکجا وقت ظهر شال و کاله کرد ؟یحاج شاهللایا رهیخ _

 :شد و گفت کیبه او نزد یرسول حاج

 .زور زدم نشد که نشد یهر چ ؟يببند نمویآست يدکمه  نیا یتون یم نیحاج خانم بب _

 :باز ابرو باال انداخت و گفت شیبا ن لیسه

 .آب وانیگن نه اون ل یم نیبه ا اهیحاج خانم نخود س م،یما رفت _

 :بلند گفت يخانم که به پشتش خورد او هم با خنده آشپزخانه را ترك کرد و با صدا یشمس ریکفگ

 .عجالتاً خداحافظ _

را به پدر نگون  ریامر خط نیقرار دهد و ا غشیدر یب يها تینماند تا مادر او را مورد عنا گریرا گفت و د نیا

 . بختش واگذار کرد

 شده بابا؟ یچ نمیبگو بب _



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا ..یطوب..  –بوسم  ینامت را م

wWw.98iA.Com ٢٦٣ 

رفته بود سر  هیحاش یکارکشته و ب رمردیپ نیبود و حاال ا یشد که در کوچه منتظر حاج رسول یم يا قهیدق ده

 . اصل مطلب

 :زد گفت یرا به پدرش داد و همان طور که استارت م نگاهش

 .عماد افتاده تو دردسر _

. ت به راه افتادبازگو کرد و با سرع یحاج رسول يعماد را برا يریدستگ يکه حرکت کرد او هم ماجرا لیاتومب

در تمام مدت . زمان داشتند تا سند بنگاه را به دادسرا ببرند و بتوانند او را به خانه بازگردانند يساعت و اند کی

مهم  يزیعماد از هر چ يآزاد طیاما در آن شرا. ستاز حد باال شیشد که سرعتش ب یم ادآوریبه او  یحاج رسول

کرد و آن باال  یکوچک شهر را ط يدادسرا يتند پله ها ییبا قدم ها لیبه دو بود که سه کیساعت نزد. تر بود

به دو  يزیچ. نگاهش به ساعت بود. دیایباال ب یکی یکیو صبورش پله ها را  ریپ يتا با قدم ها ستادیمنتظر پدر ا

 نه؟ ای دیآ یاز دستشان بر م يکار طیشرا نیدر ا ایدانست آ یو نم ودنمانده ب

پر رفت و آمد دادسرا گذاشته بودند و  يحاال دوشادوش هم قدم در راهرو دیکرد و به او رس یکه پله ها را ط پدر

 کیاما حرف آن مرد منطق . را بدهد یورود به اتاق قاض يرفتند تا اجازه  یم یبه اتاق منش انیپرسان و جو

 يدیجد يپرونده  چیو همانده است  یباق ياه يبه پرونده  یدگیدر حال رس یوقت تمام شده و قاض. کالم بود

 :گفت یبا کالفگ لیسه. ردیپذ یرا نم

 .میارینفرو از بازداشت در ب هیتا  میخوا یامضاء م هیفقط . کشه یهم طول نم قهیدق هیآقا کار ما سر جمع  _

دستش را  یرا بلند کرد تا اعتراض کند که با هشدار مرد، حاج رسول شیصدا! کالم بود، نه کیحرف مرد  اما

 :برد و گفت رونیو او را از اتاق بگرفت 

خونسرد  م؟یتو باش يدر به در دنبال آزاد ای میعماد و آزاد کن میاومد ل؟یسه یکن یچکار م يمعلومه دار چیه _

 .میریگ یم شویحکم آزاد میایامروز که گذشت فردا اول وقت م. باش پسر

 :و گفت دیآشفته اش کش يدست بر موها یبا کالفگ لیسه

 بدم بابا؟  ینواده اشو چجواب خا _

 :فرستاد و گفت رونینفس متفکرش را ب یرسول حاج

 .مشینیبب میبتون دیشا میبر ایب. رهیانشاءاهللا که خ _

همه تالش کرده بودند که  نیا. گرفتند شیافتاده راه خروج را در پ ییپدر استقبال کرد و با شانه ها شنهادیپ از

بزند و بهتر  یآمد حرف یاز او بر نم گریبار د نیگفت؟ ا یبه او م دیچه با. نگران فرشته بود. به در بسته بخورند
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ها و بچه  یسر همکالس یاش که وقت یزمان نوجوان نهمچو. ردیرا در دست بگ زیاجازه بدهد پدر همه چ دید

کرد  یم کتهید! کرد یم کتهیخواست بر او د یو آنچه م دیکش یشکست پدر دستش را م یرا م هیهمسا يها

 !رفتیپذ یرا بر خود م يا کتهیفرار از چشمان پرسش گر و نگران فرشته هر د يمگر چه بود؟ برا

. دندیآدرس گرفت تا به پاسگاه رس يرفت و از چند نفر یها را اشتباه ابانیخ يمتشنج چندبار یاعصاب با

سراغ عماد . کرد اش یپر شتاب قدم در ساختمان گذاشت و پدر هم آرام و صبور همراه شیپ يهمچون دفعه 

 :گفت يخونسرد نیرا از همان سرباز زبان دراز گرفت و او در ع

 .مارستانیحالش بد شد بردنش ب _

 :نگاهش را به پدر داد و گفت یشوك خبر او وا رفت و با نگران از

 ؟یحاج میچکار کن _

 :خونسرد و مطمئن گفت یرسول حاج

 باباجان؟ يچرا پس افتاد _

 :رباز کرد و گفترا به سمت س شیرو سپس

 بردنش؟ مارستانیپسرم کدوم ب _

 :بود گفت ینگاهش را به رو به رو داده بود و در حال نگهبان نکهیا نیدر ع سرباز

 .دوتا مأمور همراهش هستن نیکن یم داشیراحت پ. نداره شتریب مارستانیب هی نجایا _

مضروب را در  يخانواده  دیانده بود چطور بافقط م. شدند مارستانیب یراه. نبود زیماندن جا گریحرف د نیا با

 یالکل و مواد ضدعفون يبو! دانست به خون عماد تشنه اند یکه حاال م يخانواده ا. کنار عماد کنترل کنند

 ریکه مشغول ز يرفت و سراغ عماد را از مرد رشیبه پذ. به او دست داد يحس بد دیچیکننده که در مشامش پ

 :به او کرد و گفت یو رو کردن دفتر نگاه ریمرد پس از ز. بود، گرفت قطور يو رو کردن پرونده ا

  ؟یگ یاون قاتله رو م _

 :منقبض شده گفت یمشت شد و با فک لیسه دستان

 .حرف دهنتو بفهم_

 :خود را جمع و جور کرد و گفت یکم مرد

 .بردنش اتاق عمل _
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داشت  یشانیکرد اخم بر پ یناله م. نداشت يدبود وضع ب دهیکه او را د شیاتاق عمل؟ تا دو ساعت پ. رفت وا

 دنیکردن چند راهرو و د یپس از ط. شدند یو با هم راه وستیپ یبا دلهره به حاج رسول! خواست یاما عمل نم

را  شیقدم تند کرد و بازو. رفت یم ژهاتاق ر يآرش پشت در بسته . دندیجور واجور به اتاق عمل رس مارانیب

 :گرفت و گفت

 شده؟ یچ _

 :لب زمزمه کرد ریز لیسه. داد یباز شد و نگاهش را به حاج رسول یآرش اندک يها اخم

 شده؟ یچ مارستان،یکه گفتن آوردنش ب میآزادش کن میپدرمه، سند آورده بود _

 :داد و گفت یکوتاه به حاج رسول یسالم آرش

 .ساعته که تو اتاق عمله کیاالنم . کرده یداخل يزیخونر _

 :هموار شد و گفت یصندل يزار رو یحال با

 عماد؟ االن خوب شد تن و بدنتو پاره پاره کنن؟ یکن یمثل آدم زندگ یتون یآخه چرا نم _

 :هم در کنارش جا گرفت و گفت آرش

 .ندارن، اما من باور نکردم یگفت مردم ده شوخ م،یعماد گفت با مأمور بر. از منه یکوتاه ستیاون مقصر ن _

 .دستانش گرفت انیسرش را در م الصیرا گفت و با است نیا

 يسر به اون بنده  هی میبر نیغمبرك زدن پاش يجا. شه یکه شده باباجان، توکل بر خدا، درست م هیکار _

 حالش چطوره؟ مینیبب میخدا بزن

 :متعجب گفت یسر بلند کرد و با چشمان یبه آن آرش

اگه مأمور . شما رو درك کنن يکه همدرد ستنین یطیاونا االن در شرا. دیغالم؟ اصالً حرفشم نزن شیپ _

 !کشتن یجا جلو در اتاق عمل من و عمادو م نیهمراهمون نبود هم

در اتاق عمل به  يآن سوتر درست در دو سو یافتاد که کم يبه سمت دو مأمور لیآرش نگاه سه دیتأک نیا با

 :شد و گفت يسؤال ذهنش بر زبان جار. بودند ستادهیپا ا

 االن کجان؟ _

 !نجایشده بود ا ییکردن، بلوا رونشونیب _

 :و گفت دیبر محاسنش کش یمتفکر در کنار پسرش جا گرفت و دست یرسول حاج

 خدا چطوره؟ يحال اون بنده  _
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 :شد و گفت رهیغمزده به در اتاق عمل خ یبا نگاه آرش

به زنده  يدینشه ام تیتثب شیاتیاگه تا فردا عالئم ح دمیاون طور که از دکترش شن. ومدهیهنوز بهوش ن _

 .ستیموندنش ن

 شه؟ یتموم م یعملش ک _

 :گفت لیسه يجواب به سؤال پر دلهره  در

 .باشه یبه نظر عملش طوالن _

 :او گذاشت و گفت يدستش را بر شانه  سپس

 .ادیاز پسش برم. هینگران نباش، عماد قو _

برده و در سکوت  ادیساعت را از . شد رهیتکان داد و در سکوت به دو مأمور و در اتاق عمل خ يحرف سر یب

باالخره پس از ساعت ها انتظار در گشوده . از عماد بزند یو حرف دیایب رونیب یکش دار بخش منتظر بودند کس

عماد را بدون فوت وقت به . شدندشد و عماد و پزشک معالجش در مقابل چشمان نگران سه مرد منتظر ظاهر 

 لیهر سه مرد را قانع کرد که خطر رفع شده و سه زید و دکتر معالجش نمنتقل کردن ژهیو يبخش مراقبت ها

خواهد بود که  ينفر نیآن تخت بلند شود خود اول ياز رو يبود اگر غالم روز دهیشیاند نیدر تمام مدت به ا

به  قشیرف يآنها شکم و معده و روده ها ي انهیکه در نزاع وحش راچ! بر صورتش خواهد نشاند نیسهمگ یمشت

 يگفت و تالشش برا یزنده ماندن م يجوان برا نیا یبود و دکترش از خوش شانس دهید بیآس يطور جد

 مارستانیدر آن ب يکار گریاز بابت عماد آسوده شده بود د الشانیحاال که خ! او يپاره شده  يروده  میترم

عماد باز خواهند گشت  يادآز يزمان ممکن برا نیکه روز بعد در اول یحاج رسول دیو با تأک دکوچک نداشتن

خود را . تخت افتاده بود يرو یجان یب نیکه در ع يغلطش و مرد میآرش را تنها گذاشتند و آرش ماند و تصم

و حاج  لیسه. وداز او غافل ش يتوانست لحظه ا یدانست و نم یم قیتازه رف نیا یمسبب حال و روز فعل

توانست خانواده اش را  یم یاو بهتر از هر کس. گذاشتند یم نایرا در جر يمهد دیهم به بنگاه رفتند، با یرسول

که به دلش  یکه همدردش شده بود با دل یخواست آرام کند با چشمان یاما فرشته؟ فرشته را خودش م. آرام کند

داد و  لینگاهش را به سه يو البته شرمسار یشد با نگران طلعکه از چند و چون ماجرا م يمهد. بسته شده بود

 :گفت

 هست؟ شیبه آزاد يدیام _

 :پدرانه گفت ینانیبا اطم یرسول حاج
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 .میاریدر ب یخانواده اشو از نگرون میبلکه بتون میپاشو بر. باباجان طونهیش دیناام _

مانده بود چطور . سکوت کرده بود ریدر تمام مس لیسه. هر دو جوان با او همراه شدند یدرخواست حاج رسول با

 دیآ یخوب از پس خواهرش بر م يرا شک نداشت که مهد نیبدهند؟ ا حیفرشته توض يرااتفاقات رخ داده را ب

پدال گاز  يرا بر رو شیفرشته گرفت و فشار پا ییدلش به حال تنها. کند یناطقش او را آرام م شهیو با زبان هم

 یدسته گل کوچک یحاج رسول. دیهم با موتورش از راه رس يمهد مارستان،یدرست در مقابل سر در ب. کرد شتریب

هم قدم تند کردند  لیو سه يمهد. شد ادهیپ لیکرده بود را برداشت و از اتومب هیاز مادر عماد ته ادتیع يکه برا

 یمحسوب م مارستانیجمع و افراد حاضر در ب نیگاه ا هیتک نیاو محکم تر یفعل طیدر شرا. و با او همقدم شدند

مجدد به طور کل  يرا به بخش منتقل کرده اند و خطر حمله ا خانم قهیکه صد افتندیبا پرس و جو در. شد

به اتاق بروند و از آنجا که بخش زنان  کیبه  کینگهبان مجبور بودند  يها يریسخت گ لیبه دل. است یمنتف

به  یکه از رفتن حاج رسول قهیچند دق. کوتاه بود اریمالقات بس نیخاص خود را داشت زمان ا يها يریسخت گ

و  لیسه يآشنا يچهره  دنیآمد و با د رونیخسته و رنجور ب يخانم گذشت، فرشته با ظاهر هقیاتاق صد

شد برادرش را دو روز  یته دلش خال. افتیجان بر لبش نشست اما هر چه گشت برادرش را ن یب يلبخند يمهد

. ودتر از برادرش بشنودقدم تند کرد تا هر چه ز. رخ داده است یمرد خانه شان اتفاق يبرا یعنی نیبود و ا دهیند

بردارد  لیآنکه چشم از سه یآنها جواب داد و ب یو به سالم هول هولک ستادیا يو مهد لیسه يدرست رو به رو

 :گفت

 ؟یکن داشیپ یتونست لیآقا سه _

. بود که فرشته از او انتظار داشت يزیچ نیبدتر طیشرا نیافتاده آن هم در ا ریسر به ز. سرش را بلند کرد لیسه

 :اش زل زد و گفت یرس و تعلل را کنار گذاشت و صاف در چشمان دخترك دوست داشتنت

قول . یاما قول بده آروم باش. دم یم حیمن برات توض. فرشته خانم يخبر یافتاده که شما ازش ب ییاتفاقا هی _

 ؟يد یم

 :گذاشت و با بغض گفت واریبر جانش نشست و دست بر د دیشد يا جهیسرگ

 زنده است؟ _

 :و گفت دیبه دادش رس يمهد. در هم رفت لیسه يها خما

 .فرشته خانم؟ معلومه که زنده است یزن یکه م هیچه حرف نیا _

 :لرزان گفت ییصدا با
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 مارستانه؟یتو ب نیخرابه، گفت قهیحال مامان صد نیشده؟ چرا دو روزه برنگشته خونه؟ بهش گفت یپس چ _

 خواهرش دست تنهاست؟ نیگفت

 :آرامش فرا خواند و گفت او را به لیسه

 .دم یم حیرو برات توض یخودم همه چ. فرشته خانم نیبش یصندل ياونجا رو میبر ایب _

مانده بود و نگاه درمانده  لیحاال سه. شد رهیخ لیمچاله و سرا پا چشم به سه یصندل يحرف و مظلوم رو یب

لحظه آرزو  نیدر ا. يو زبان دراز ي لجبازشد اال یم دایدر او پ يزیلحظه هر چ نیدخترك لجباز، که در ا نیا

 یم زیچ کیاو فقط . دیفهم یبزرخ نم رشتهاما چشمان منتظر ف. برزخ برهاند نیو او را از ا دیایداشت پدرش ب

 :نفسش را صاف کرد و گفت! خواست عماد

 .شده، االنم تو بازداشتگاهه ریدرگ یکیعماد با  _

شد؟ برادرش  یمگر م. زد یحرف نم. دخترك شوکه شده بود و مات .فرشته از نگاهش دور نماند دیشد تکان

هم مات  دیپس با. اش بود قهیآقاجان و مامان صد ي افتهی تیبرادرش ترب. کس بلند نکرده بود چیه يدست رو

 :جان لب زد یب. کرد یشد و باور نم یم

 .امکان نداره نیا _

 .بشنود شیاز حرف ها يزیچ دیکرد تا شا کینزد سرش را به دهان او لیبود که سه فیضع يبه قدر شیصدا

 .نیگ ینه شما دروغ م. رسه یکس نم چیداداش عمادم دل رحمه، آزارش به ه _

 :و گفت دیعقب کش باز

 میسند برد شش،یپ میاصالً ما با هم رفت. از اون بپرس ادیب یبذار حاج يباور ندار. گم یبه خدا راست م _

 .رونیب مشیاریب

 :زد و گفت یرقدخترك ب چشمان

 ل؟یآقا سه یگ یسر جدت راست م _

 :را صاف کرد و گفت شیصدا! برده بود؟ ادیجدش را چرا از  جدش؟

خدا آزاد  دیفردا هم به ام. برادرت حالش خوبه. گم یبهت م قتویحق نیگم، سر جدم قسم، دارم ع یراست م _

 .خواهر نق نقوش شیپ ادیشه، م یم

 :انداخت و گفت ریبر لبش نشست و سرش را به ز يلبخند لیسه ینچندان احساس فیتعر از

 .داداش عمادم لوسم کرده ستیمن ن ریتقص _
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 :کرد گفت یو رو م ریرا ز شیها بیج کهیدر حال لیسه

 .فرشته خانم میما چاکر داداش عمادتم هست _

 :را جمع کرد و گفت ششیافتاد ن يکه به چشمان موشکاف مهد نگاهش

 به فرشته خانم؟ يشه بد ینم دایه ات دستمال پواموند بیتو اون ج _

دخترك آسوده شد  الیزد خ لیسه يبر حرف ها يدییکه آمد و مهر تأ یحاج رسول. دندیخند یهر سه م حاال

 لیو سه يمهد يو زمان بازگشت فرشته باز به اصرارها. خانم رفتند قهیصد داریبه د کیبه  کی زیآن دو ن

 .اد و اعتقاد داشت تا مادرش به خانه باز نگردد او هم به خانه نخواهد رفترفتن به خانه جواب رد د يبرا

 تلخ ياریهوش: چهاردهم  فصل

آرش صبح زود او را ترك ! شکست یتلخ دردش را نم یشد که عماد با درد به هوش بود و با سکوت یم یقیدقا

به  یو حاج رسول لید که روز قبل سهبو دهیاز زبان او شن. کند یدگیرس مارانشیکرده بود تا به درمانگاه و ب

هر چه از غالم . جانکاه بر جانش نشسته بود يدلهره ا ییخوشحال بود و از سو ییاز سو. آمده اند دنشید

آمد و  رونیگشوده شد از افکار آزار دهنده اش ب يناله ا يدر که با صدا. آرش لب از لب وا نکرده بود دهیپرس

کم رمق بر لبش نشست و  يلبخند. قفل شد لیش در چشمان شماتت گر سهنگاهش را به آن سو داد و چشمان

 :گفت

 .ده یطرف م لیتحو يلبخند مچهین هی رهیهم که بخواد جون آدمو بگ لیعزرائ _

 :نشست و گفت یصندل يکند کنار تخت او رو جادیدر ظاهر چهره اش ا يرییآنکه تغ یب لیسه

 .که ستین لیسه له،یاون عزرائ _

 :خورد و گفت ین اندکدرد تکا با

 نجام؟یبهت گفت ا یک _

 :گفت ؛يبود و حس همدرد یاش نگران ین ین يکه در انتها یکرد و با نگاه ینیاز موضع خود عقب نش یکم

 .صدا داشت داداش يبدجور تیتشت خرابکار _

 :خفه اش را کنترل کرد و گفت يزور درد خنده  از

 .باسواد هییاون تشت رسوا _

 :باز، چشم به چشم منتظر عماد دوخت و گفت یشیبش شد و با نمهمان ل لبخند
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نشده سر خواهرش  یچیهنوز ه الشیبه خ. که به خونت تشنه بود يمهد. هم نداره یفرق ییبا رسوا نیهمچ _

 . شب اونجا هیو  یینجایشب ا هیو  يهوو آورد

 .ندقضاوتش ک نیچن نیانتظار نداشت ا ياز مهد. گردشده نگاهش کرد یچشمان با

 .رشینگ يتخته اش کمه تو جد هی گه،ید هیمهد _

 :بود گفت دهیباال پر طنتیکه از ش ییباز و ابروها یشیبه سمتش خم شد و با ن یکم سپس

 .ثواب داره! ره ها ینم يبگو راه دور القوزمیبه من  قتتویاصالً رمز موف ه؟یچه جور هیدوم نیا نمیحاال بگو بب _

که در  يکار. هفت خط حفظ کند لیسه يداشت ابهتش را برا یت اما هنوز سععماد از درد در هم رف صورت

 .مقابل او کمتر از پس آن بر آمده بود

دلنگرون  یلیام بگو، حتما خ قهیاز مامان صد. یستیرقمه هم درست بشو ن چیو ه يزیجون به جونت کنن ه _

 .من شده

 :گفت يخونسرد نیدر ع لیسه

 تو؟ ادیبگم ب يد یحاال اجازه م. ینیتا صبح ور دلش بش یتون یو م میر یم گهیساعت د هیبچه ننه تا  _

 :متعجب و پرسشگر نگاهش کرد و گفت یچشمان با

 پسر؟ ستیمثقال عقل تو سر تو ن هی یعنی نحا؟یا ينکنه مامانمو آورد ؟یگ یرو م یک _

 .گم یکله خرو م يمهد! ستیمنظورم مامانت ن. غتیدر یب اتیممنون از عنا _

که او را لو داده و از  لیسه ینیبا خبرچ. زود بود یلیخ دنشید يبرا. در هم رفت یکم ياسم مهد دنیشن زا

توجه به خواسته  یب لیاما سه. نداشت دنشید يبرا یلیزمان تما نیگفته بود، در ا شیبرا يذهن پر گره مهد

 :اش گفت

 صتیترخ يرفته دنبال کارا! میستیا فرهنگ ناونقدرا هم ب. مونده ها رونیواسه خاطر تو ب يمهد یفکر نکن _

 .ببرم نیکه در موردت داشته از ب ییبا اون فکرا شوینیریخود ش نیگفتم ا. بشه داشیاالناست که پ

 .را گوش تا گوش باز کرد و نگاهش را به عماد در هم فرستاد ششیباز ن و

 ؟يدرد دار _

 .که بسته شده بود سر تکان داد یماندستان مشت شده اش رها کرد و با چش انیرا از م ملحفه

 .پرستارو صدا کنم يخوا یم _

 :گفت يقرار یرا به دندان گرفت و با ب نشیریتکان داد و لب ز یبه عالمت نف يبار سر نیا
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 ؟يد یسوال بپرسم جون عماد، مرد و مردونه جوابمو م هی _

از غالم و حالش  گرید یتا لحظات دیرا در آورد، شک نداشت با هیدر خواست سفت و سخت عماد ته قض از

نفس . دیرس یاز آن سوتر به گوش نم یاخبار خوب. با دکترش صحبت کرده بود شیساعت پ مین نیهم. دیبگو

 :فرستاد و گفت رونیکالفه اش را ب

 .يبذار تیعادتته آدمو تو معذور _

 :پر استرس بر لب نشاند و گفت يلبخند

 است؟ کالم بگو زنده هیغالم چطوره؟ فقط  _

 :بود گفت يکه حاال کامال جد يدر کنارش نشست و با چهره ا باز

 .عماد يبد ناکارش کرد يزد _

 :لب زمزمه کرد ریبه ملحفه اش دوخت و ز یمانیتأسف و پش يرا به نشانه  سرش

 یفقط م. کرده بود لیزد، درد عقلمو زا یمدام تو صورتم مشت م. کنم یدارم چکار م دمیلحظه نفهم هی _

 نه؟ ایمرگ عماد بگو زنده است . استم از خودم دورش کنمخو

با  شبیمامانت دلنگرونه، د. ستیموندنت درست ن نجایا. خونه متیببر میرفته دادسرا سند بذاره تا بتون یحاج _

 .ششیپ ير یکردم که امروز م شیهزار ترفند راض

 :زد گفت یکه در کالمش موج م یتیو عصبان یبا کالفگ عماد

 نه؟ ایکلوم بگو غالم زنده اس  هی ،يدیسمو برد نف _

 :انداخت و گفت ریرا به ز سرش

 .ومدهیزنده اس اما هنوز بهوش ن _

 یم دیبا. کرد نشیبر وجدانش نشست و سنگ شیاز پ شیفرستاد ب رونیب یکه عماد با سست يآسوده ا نفس

عرفان را از فرشته گرفته و  ياره که شم شیساعت پ کی نیخانم تا هم قهیصد يماریاز ب. را زیهمه چ. گفت

 :نگاهش را به نگاه مضطرب عماد داد و من من کنان گفت. با او تماس گرفته بود

 .يخبر یاتفاقا افتاده که تو ازش ب یلیدو سه روز خ نیا يتو _

را س. هم نداشت دنیتاب سوال پرس گرید یحت. شده بود به او زل زد شیپ يکه نگران تر از لحظه ا یچشمان با

 !لیپا چشم شده بود به دهان سه

 .مارستانیخانم به هم خورد و بردنش ب قهیروستا، حال صد یکه رفت یهمون شب _
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 .شد و ناله اش به هوا رفت زیخ میتخت ن يو سخت، با وجود درد رو یخبر ناگهان نیا با

 ...آخ _

 :تخت خواباند و گفت يبا تشر او را رو لیسه

 .شه یهات پاره م هیبخ ؟یکن یچکار م يمعلومه دار چیه _

 :دیقرار نال یب با

 .حرف بزن الکردار. مارستانیمامانم چطوره؟ چرا بردنش ب _

 :او را به آرامش فرا خواند و گفت لیسه

 .الحمدهللا امروز فرداست که مرخص بشه. حالش خوبه ؟یکن یآروم باش، چرا مثل زنا زنجه موره م _

 :هانش باز ماند و گفترا که به عماد داد با بهت د نگاهش

 ؟یکن یم هیگر يدار _

 یم شیدو چشمش گذاشته بود و شانه ها يانگشت شست و اشاره اش را رو! مرد و مردانه ست،یگر یم بله

 :برخاست و گفت یبا کالفگ لیسه. دیلرز

 .حالش خوبه غمبریبه پ نیبه د _

تخت  يدناکش را فشار دهد از رودر يها هیبخ يداشت جا یکه سع یتمام شده نشده عماد با دست حرفش

دستپاچه و مضطرب به  لیسه. از درد دوال شده و تمام تالشش را به کار بسته بود تا سر پا بماند. آمد نییپا

 :دیشد و نال نیعماد نقش بر زم ردیبگ شیبازو ریدست ز نکهیاما قبل از ا دیسمتش دو

 .رونیخراب شده ببر ب نیمنو از ا _

 نیزم يدرون دستش را رو يآمده پرونده ها شیوضع پ يو با مشاهده  دیهم از راه رس ياثنا مهد نیهم در

تالش  یاما عماد همچنان با بدخلق. تخت خواباندند ياو را رو گرید يشتافت و بار لیپرت کرد و به کمک سه

 .برهد مارستانیداشت از آن ب

چه  ادیمن باال م ياون رو یدون یمخودت . کنم یزنم فکتو داغون م یبه خدا م ل،یدستمو ول کن سه _

 !شم یم يجور

 :او گفت دیشد تیتوجه به عصبان یب لیسه

 .برام شاخ و شونه نکش يخود یپس ب يفعالً که جون تکون خوردن ندار _

 :و گفت دیبالشت کوب يسرش را رو یبدبخت با
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 .دستمو دیول کن ن؟یمفه یم رون،یخراب شده برم ب نیخوام از ا یاز دست شما احمق ها چکار کنم؟ م _

 :دستش را رها کرد و گفت يمهد

 .يبر نجایذارن از ا یاون دوتا مأمور نم ارهین تویو حکم آزاد ادیعماد، تا اون ن ادیب دیبا یحاج رسول _

 :دوخت و گفت يو سرخ و پر ابهتش را به مهد سینگاه خ درمانده

 .کردن یزندون نجایپس غالم مرده که منو کت بسته ا _

 :حال او دستش را رها کرد و گفت يهم با مشاهده  لیسه

تا آخر عمرت  رهیخواد بم یدلت م یلیخ. گم اون نره غول زنده است یبهت م! تو؟ ایمنم  یحاال کله هونگ _

 !ادامه بده فتیطور به اراج نیزندون هم يگوشه  یفتیب

 :رمق نگاهش را به سقف دوخت و گفت یب

 اد؟یم یک یحاج رسول _

 :لب زمزمه کرد ریز لیسه

 .ادیاالناست که ب _

عماد قدم در  يبا حکم آزاد یهمچون ناج یو باالخره حاج رسول دیساعت کش کیبه  قاًیدق لیسه االنِ

 . هرچند کوتاه از بند اسارت برهانند یمدت يگذاشت و آنها موفق شدند عماد را برا مارستانیب

کس  چیدر شده بود، عماد را درون آمبوالنس گذاشتند و همهربان تر از ما ي هیکه دا لیسه يجوش زدن ها با

 لیو سه یحاج رسول. اسکورت شاهانه جواب نداد نیو ا مارستانیب ي نهیبر پرداخت هز یمبن شیبه نق زدن ها

 ینگاهش را به او داد و با شرمندگ. نیمگمانده بود و عماد در هم و غ يزودتر از آنها حرکت کردند و حاال مهد

 .انداخت ریبه زسرش را 

 .قمیرف یرو مردونگ دمیپر یتو بودم واسه خاطر خواهرم جفت پا م ياگه منم جا دیخجالت نکش، شا _

 :لب زمزمه کرد ریشرمنده شد و ز باز

 چیگرفت، فرشته خانمم که به ه یکرد و سراغتو م یم هیمدام گر میمر. نداشتم یاون روزا اوضاع خوب _

شد اون  تمیعصبان ؟یاز من داشت يچه انتظار. نپرس گهیمادرتم که د. خونهتونستم برگردونم  ینم یصراط

 .دهن لق دادم لیسه لیچرت و پرتا که تحو

 :کم رمق بر لب عماد نشست و او هم ادامه داد يلبخند

 !بره خودشو گم و گور کنه از خجالت دیبشه اون طرف با یکیاگه محرم اسرار  نیا شییخدا _
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به کمکش شتافت و همان طور که جابه . اش نقش بست یشانیبر پ فیظر یآن اخم یپ خورد و در یتکان عماد

 :کرد گفت یم شیجا

  ؟یبگ یچ يخوا یم هیبه بق _

 :چشمانش گذاشت و درمانده و شکست خورده گفت يساعدش را رو مستأصل

صورت ماهشو نگاه  ر،یدل س هیو  رمیدستاشو بگ دیبا. قهیمامان صد يجز دستا ادیبه ذهنم نم یچیاالن ه _

 .چکار کنم دیدونه با یاون م. کنم

عماد که به خواب رفت او هم . به مقصد به او اجازه داد چشم بر هم بگذارد دنینزد و تا رس یحرف گرید يمهد

 . شد رهیو مناظرش خ رونیکوچک آمبوالنس به ب ي شهیاز ش

 م؟یدیرس _

نخود شده بود به اطراف  يکه اندازه  یت و با چشمانبرداش شهیش ياش را از رو هیباز شد و تک يمهد چشمان

 :زل زد و گفت

 .میدیرس يورود دونیآره، به م _

 :خش دار گفت ییبا صدا عماد

 .مارستانیب میر یخوبه، به راننده بگو م _

 :صحه گذاشت و گفت قشیرف یوانگیبر لب نشاند و بر د يلبخند يمهد

و  يندیب یشه و راحت چشماتو م یجا و مکانت مشخص م گهیدساعت  مینگران نباش تا ن م،یر یم میدار _

 .یکن یاستراحت م

 :گشت گفت یاز آن بر نم یطیشرا چیتحت ه ایکه گو یتیبا جد عماد

 .اونجاست قهیرو بده که مامان صد یمارستانیبه راننده آدرس ب _

 :در هم رفت و گفت يمهد يها اخم

فکر اون  یستیمادرت؟ فکر خودت ن دنید يبر يخوا یبعد م يقدم بردار هی یتون یتو نم ؟يشد وونهید _

 .شه یکه باز حالش بد م نهیبب تیوضع نیاگه تو رو تو ا چارهیب. خدا باش يبنده 

 :آنکه از گفته اش برگردد افزود یدر هم رفت و ب دتریتر و شد ظیعماد غل يها اخم

 .میر یتا راهمون دور نشده بهش بگو کجا م يمهد _
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شد  زیخ مین شیدر جا يو از او رو برگرداند و عماد هم با لجباز دیرا در هم کش شیم سر لج اخم هاه يمهد اما

 .را به همراه داشت يکه هشدار و تشر مهد

 .تو دراز بکش. گم یخب، صبر کن بهش م یلیخ _

را آن  زیهمه چ قشیو چشمانش را بر هم گذاشت تا رف دیآرم شیبر لبش نشست و در جا روزمندانهیپ يلبخند

 يحاال درست در محوطه  يمهد يساعت غرولندها میبعد از تحمل ن. خواهد انجام دهد یطور که او م

 ستاد،یا یدر مقابل همه م در،ما دنید يعماد برا نیاما ا. افزوده بود شیهم بر آوارها لیبودند و سه مارستانیب

 . خود داشتند يکه جا يو مهد لیسه

 .خدا يافته تازه رو به راه شده بنده  یپس م نهیحال بب نیتو رو تو انکن، مادرت  یوونگیعماد د _

 :آشکار گفت یاو با غم یداد و در جواب نگران لیرا به سه نگاهش

 .رهیگ یدلم قرار م نمشینظرم بب هیاصالً . ششیرم پ یاگه خواب بود م _

 :و گفت دیکش شیبر موها یدست یکالفه و عصب لیسه

 !توخراب  يامان از کله  _

بودند  يدر آن بستر زین گرید ماریخانم و چند ب قهیکه صد یبلند خود را به بخش رساند و به اتاف ییبا قدم ها و

خانم که  قهینگاهش را به او و سپس به صد. فرشته همچون سه روز گذشته از کنار مادر تکان نخورده بود. رفت

و  ییبایچشم بر ز. کند داریدرازش را ب بانرك زخم کرد تا دخت یبود داد و سرش را کم دهیدر آرامش خواب

با دلهره و  زیزد آرام او را به نام خواند و فرشته ن یکه بر خود تشر م یاز حدشان بست و با اخم شیب یکینزد

گذرا به مادر  یکرد و با نگاه تیبه او هم سرا لیسرخ و پف کرده به او چشم دوخت و لبخند شاد سه یچشمان

او  دنیاز د ایکه گو لیسه. شد به او سالم داد یم دهیشن یکه به سخت يداد و با زمزمه ا رقرا او را مورد خطاب

اش کرد و  یحرف همراه یفرشته ب. بود چشمانش را بست و گشود و به در خروج اشاره کرد افتهیتازه  ییروین

 :خسته گفت ییمادر خارج شدند با صدا يکه خوب از محدوده  یوقت

 ل؟یا سهحالش چطوره آق _

 :از حضور عماد گفت نانیبار با اطم نیا لیسه

 .نهیخانومو بب قهیخواد صد یباال، م ادیداره م _

 :گفت سیخ یبا ذوق و چشمان فرشته

 .يد یحتماً انجام م يانجام بد يکه بخوا يشما هر کار. شیاریدونستم م یم _
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 :گوش تا گوش باز شد و در دل گفت لیسه شین

 .گفتم زبون دراز سرتق یبهت م زویکردم و همه چ یداداشتو گم و گور م نیجانم، کاش ا يا _

 :را جمع کرد و گفت ششین دیفرشته را به خود د ي رهیکه نگاه خ یوقت

 .یهول نکن شیدیگفتم د نویذره ناخوشه فرشته خانم، ا هیعماد  _

 :کالمش آمد و گفت انیم یدلهره و نگران با

 حالش خوبه؟ ینگفتغروب  روزیمگه شما د ؟یچ یعنی _

 !»دوباره شروع شد« دل به غر زدن پرداخت و با خود گفت در

پدر جد طرفو  میفرشته خانم، ما تا نزن میکن یما پسرا که مثل شما دخترا دعوا نم. گم حالش خوبه یاالنم م _

حد در  نیهمخوبه، حاال در  شیبادمجون کار يداداش تو هم مقدار نیا! میستیکه ول کن معامله ن میاریدر ن

 .مثالش روشن بشه یباش تا چشمت به جمال ب انیجر

فرشته اگر برادرش را در آن . نگران بود! راهرو يهم به انتها لیهاج و واج به او زل زده بود و سه فرشته

بهتر از  یپس چه زمان. شدند یبا هم رو به رو م دینبود باالخره که با يافتاد اما چاره ا یپس م دید یم تیوضع

راهرو  يبه دست در انتها لچریرا که و يمهد. کند تیریرا مد طیتوانست شرا یاال که او هم حضور داشت و مح

داشت طاقت از . زد یم دیمرتعش و لرزان برادرش را د یداشت با فک. درنگ نگاهش را به فرشته داد یب دید

 . داد یکف م

 .هذره سر و صورتش کبود شد هیفرشته خانم، فقط  ستین یچیه _

نشست و سرش را  شیپا يجلو دیبه او رس یو وقت دیو برادرش دو لچریو و يحرف به سمت مهد یب فرشته

 ریداشت خوددار باشد بر سر خواهر نشست و ز یدست عماد که سع. زانوان او گذاشت و هق هقش بلند شد يرو

 :لب زمزمه کرد

 .دلم، آروم باش زینکن عز هیگر _

چفت  ياز گلو یهق زد، ناله کرد، زجه زد تا کالم. قرار را آرام کرد یب يشد فرشته  یحرف ها م نیمگر با ا اما

 .دیایب رونیشده اش ب

 . بودم دهیترس یلیمن خ ؟يداداش کجا بود _

 :و گفت دیپر مهرش را باز بر سر خواهر کش دستان

 .ذارم یتنهاتون نم هگید رنیاگه نفسمم بگ. ذارم یوقت تنهاتون نم چیه گهیمنو ببخش خواهرکوچولو، د _
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بار  نیبرادر سر از دامان او برداشت و ا یدلگرم نیبا ا زیآخرش را با بغض و درد بر لب نشاند و فرشته ن ي جلمه

جانکاه او را در بر فشرد و اجازه داد خواهر ناز پروده  يدر هم رفته و درد يو عماد با چهره ا دیبه آغوشش خز

 :گذاشت و گفت شیبود پا پ لععماد مط یاز حال جسم که خوب لیسه. ردیآرام بگ یاش کم

و  نهینظر مادرو بب هیبذار عماد بره . ستیبشه براش خوب ن داریخانم ب قهیبسه، اگه صد گهیفرشته خانم، د _

 .ادیب

را گرفت  يمهد يحرف جا یآمد و ب رونیآن دو افتاد و خجالت زده از آغوش برادر ب ادیتازه به  لیهشدار سه با

. آمد یلرزان به سمتشان م ییبا پاها یراهرو نشدند که دخترک يانتها يسمت اتاق مادر رفتند و متوجه  و به

 :حال زار او مچ دستش را گرفت و گفت دنیبا د يمهد

 .ادیبعدش م قه،یفقط چند دق. اجازه بده با مادرش تنها باشه _

 :داد و با بغض گفت لچرینگاهش را به فرشته و و میمر

 شده؟چه اش  _

 :کرد گفت یکه هنوز آنها را بدرقه م یبا نگاه لیسه

 .گذشت ریبود به خ یهر چ ست،ین يزیچ _

را کنارش گذاشت و بغضش سر باز کرد و نگاهش را به دور  شیدهایوا رفت و خر یصندل يحرف رو یب میمر و

مادر آمده بود،  داریبه د. دبر یم شیو او را به پ دیچرخ یم یبه نرم لچریو يچرخ ها. شدن برادر و خواهر داد

 کریپ. زشیعز دنید يچشم شده بود برا اقدم درون اتاق که گذاشتند عماد سراپ. اش دهیمادر مهربان و رنج کش

 شیحرف تنها یفرشته ب. گذاشت دنیلرز يبنا شیبغضش سر باز کرد و شانه ها دیرمق مادر را که د یب

. شکننده شاهد باشد نیچن نینخواهد خواهرش او را ا زیو او ن ندیگونه نب نیداد برادرش را ا حیگذاشت و ترج

فاصله اش را با او . ماند یم یهمان قدر محکم و مقتدر در ذهنش باق ستیبا یهمه کس بود و م شیعماد برا

 لچریدستان کم رمقش قدرت حرکت دادن و. ردیرا بگ شیاجازه داد جا لیزد و به سه رونیکرد و از اتاق ب ادیز

. دیرا جلو کش لچریخود و و یتخت کم يدستش را به سمت تخت او دراز کرد و با گرفتن لبه . شترا ندا

اشکش . او يگُر گرفته  يداشت بر گونه  يبوسه ا يدلش هوا. دیمادر رقص يچهره  يتمام اجزا يرو شنگاه

 انیمادر نشاند و در مکم جان بر دست  يجانکاه خم شد و بوسه ا يمردانه با درد يا هیگر انیشد و در م يجار

 :دیبغض نال
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. قلم پام بشکنه که رفتم و دل مهربونتو شکستم. يروز افتاد نیدونم به خاطر من به ا یمنو ببخش مامان، م _

 اورد؟یدل بزرگت غم پسرتو تاب ن

تخت گذاشت و باز شانه  يحرف زدن؟ سرش را کنار دست او رو يچه جا گریمادر که بود د. آمد ینم حرفش

 یب ي هیبغضش شکست و گر. بود دهیشد که ند یم يحاج خانم حج نکرده اش را سه روز. دیلرز شیها

بکشد و  سرشخواست تا بر  یقرار بود که فقط دستان مادر را م یآنقدر ب. شیشد لرزش شانه ها شیصدا

 شتریشکش با. دیبه خود د رهیمادر را خ سیدست مادر که بر سرش نشست چشم باز کرد و نگاه خ. آرامش کند

 :شد و لب زد

 یشد ما چکار م یم تیزیچ هیاگه زبونم الل،  ینگفت ؟يبا خودت حاج خانم؟ فکر ما رو نکرد يچکار کرد _

 م؟یکرد

که ناخودآگاه به  یآرامش. کرد یو لبخند بر لب نگاهش م بیعج یاشک اما با آرامش انیحرف در م یاما ب مادر

دست  شانیها یبر لبش نشست و اجازه داد مادر همچون کودک يبخندل هیگر انیکرد و در م تیسرا زیپسرش ن

شد نخواند؟ نداند؟ مادر  یمگر م. ودسه روز را خوانده ب نیخط به خط ا. دانست یمادر او را م. بر سرش بکشد

که در شکمش  يقرار آرام گرفت و به درد کشنده ا یپس از سه روز ب. بود و دلش به دل فرزندانش بسته بود

 .که دست مادر بر سرش بود و نگاه گرمش در نگاه او، آرام گرفته بود نیهم. نداد یتیبود اهم دهیچیپ

داد مادر با  یم حیترج یدوست داشتن يخلسه  نیدر ا. حرف سر بر تخت گذاشته بود یرا همان طور ب یقیدقا

آرام . خواب رفته است حرکت دستان مادر که بر سرش متوقف شد دانست که او به. دیدستانش با او سخن بگو

 يدست بر چرخ ها یتخت برداشت و به سخت يسر از لبه ! هم او، هم حاج خانم حج نکرده اش. گرفته بود

باز اتاق وارد  مهیاز در ن لیمانده بود چه کند که سه. نداشت ییاما دستانش نا. برد تا از اتاق خارج شود لچریو

نگاه  کیرفتند در  رونیاز در اتاق که ب. را به حرکت در آورد لچرشیآنکه به چشمان او نگاه کند و یشد و ب

بر سر، همان چادر  دیکه آن را با همان چادر سف یچشمان. دیاز جانش را د زتریعز يچشمان نگران خواهر و آشنا

او خوشحال بود اما . بود یبیتناقض عج. اشک بر چشم میاو لبخند بر لب داشت و مر. گلدار تبدار دوست داشت

و  ادفرمان حرکت د شیبود که به قدم ها میمر نیپس از چند لحظه ا. زد یدر چشمانش جار م میم نگاه مرغ

دست لرزانش . داشت یعماد بر نم يکبود و ورم کرده  ينگاه از چهره . بود يوضع بد. خود را به او رساند

را نداشت چشمانش را  يآن همه کبود دنیتاب و توان د. گونه اش را لمس کرد يرو يحرکت کرد و کبود
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درنگ چشمانش را  یعماد که بر دستش نشست ب يکرده  خیدست . دیچشمانش باز جوش يبست و چشمه 

 .بود اما هنوز گرما داشت، محبت داشت خی يدستان گرمش همچون تکه ا. گشود و به او زل زد

 .زمینکن عز هیگر _

رمق  یو ب یزخم. بود دهیهمسرش را شن يداپس از سه روز ص. بر لبش نشست ياو لبخند يصدا دنیشن از

 .بود اما بود

 آخه؟ میبزن دنیو نشن دنیچقد خودمونو به ند گه،یعاشق، بسه د يکفترا _

 :دیلب غر ریزل زد و ز لیسه طنتیو عماد هم به ش دیعقب کش یکم میمر

 .شم یوامونده بلند م نیا يمن که باالخره از رو _

 :بلندتر شد و گفت لیسه ي خنده

 .منتظر ماست نیوقته تو ماش یلیخ یکه حاج میبر _

 .شد لچرینشست و باعث توقف و نیزم يدرنگ رو یعماد ب يپاها

 شده باز؟ یچ _

 :داشت مقتدر و محکم باشد گفت یکه هنوز سع یینگاهش را به تک تک شان داد و با صدا لیجواب سه در

 . منو ببر خونه _

 ینیآنکه از موضعش عقب نش یاما عماد ب. را بداند يلجباز نیا لیتا دل در مقابلش بود يبا کنجکاو لیسه حاال

 :کند گفت

 .شه استراحت کرد یبه استراحت دارم، تو خونه هم م ازیمن حالم خوبه، فقط ن _

 ...اما _

 :محکم گفت ییصدا با

پاش  دیخطا کردم با. خودمه يپا گهیبه بعدش د نجایاز ا. نیکرد يجا هم در حقم برادر نیتا هم. اما نداره _

 .ستمیوا

 تیخبر از وضع شیکم و ب. دانست یدرخواست او را م نیا لیدل يتا حدود دیهنوز سکوت کرده بود، شا يمهد

به گوش خودش  یکه به سخت ییو با صدا ستادیاما سکوت نکرد و درست در مقابل او ا لیسه. داشت قشیرف

 :گفت دیرس یهم م

 خونه، مگه نه؟ يبرگرد يخوا یکه م مارستانهیواسه خرج و مخارج ب _
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 .باز کرد یکبود و ورم کرده اش را کم يعماد پهن تر شد و چهره  لبخند

ساعته اون  میخدا ن يبنده  یحاج. میبر فتیراه ب يدر آورد زویته همه چ یپسر، حاال که با فضول نیآفر _

 .منتظر ماست رونیب

 ...اما عماد _

 :گفت لب ریرنگ التماس گرفت و ز نگاهش

 .حرفشو نزن گهید ل،یبهتره سه يطور نیا _

 :نگران چرخاند و گفت يرا به سمت فرشته  شیسپس رو و

 .امیذره رو پا بشم و ب هیزنه؟ مراقب مامان باش تا  یخواهر کوچولو؟ چشمات چرا دو دو م هیچ _

 :با تشر گفت لیسه

 یدلت باز نخ و سوزن م. یرتا نخو پاره کناون چها یکمر بست نکهیمثل ا. شه یالزم نکرده، فردا مرخص م _

 خواد آره؟

 :زد به خنده و گفت یپق يمهد

دوزه  یهم م يجور هی. دوزه یخودش دل و روده اتو م ه،ینگران نباش، خواهر من دست به نخ و سوزنش عال _

 !که جاش نمونه

چرا که دخترك در دو . ردیا بگر شیجا میتا مر دیدر سکوت و البته کالفه کنار کش لیو سه دیپر درد خند عماد

فرشته هم دست برادرش را در دست داشت و مدام در . شد یاز او دور نم يبود و لحظه ا ستادهیعماد ا یقدم

قرار است پرستار  میکرده بود مر دیتأککرد مراقب خودش باشد و عماد هر بار با خنده به او  یگوشش زمزمه م

دستش را رها  میدر تمام مدت، مر. و فرشته شده بود میمر يث خنده کار باع نیخوشگل و جوانش باشد و با ا

لب خدارو  ریبن بست شان توقف کرد عماد هم ز يکه در کوچه  لیاتومب. نکرده و چشم از او برنداشته بود

در که . ستدیبا شیپاها يکه بتواند رو دید یقدرت را در خود نم نیاما هنوز ا. زدیکرد برخ یگفت و سع يشکر

استفاده را برد و تند و فرز به خانه  تیفرصت نها نیهم از ا میبه کمکش آمدند و مر لیو سه يده شد، مهدگشو

 غضب يکرد جلو یخانه گذاشتند چشمانش را بست و سع اطیقدم که در ح. کند ایاو مه يبرا يرفت تا بستر

 . خانه را ترك کند نیا يزود به دیشد با یم ادآوریکه به او  یاحساس. نداشت یاحساس خوب. ردیبدش را بگ

 آروم قدم بردار، چته عماد؟ _
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 لیبا هشدار سه. برداشته است زیقابل کنترل به سمت پله ها خ ریغ یگشود و تازه متوجه شد که در عطش چشم

در اتاقش باز بود و . گذاشت وانیکوتاه باال رفت و قدم در ا يبر احساسش غلبه کرد و به زحمت از سه پله 

حرف درون بسترش  یو ب اشتقدم در اتاقش گذ لیو سه يبه کمک مهد. نگران منتظرش يلبخند با میمر

 .دیدراز کش

 .لباس راحت بپوش بعد بخواب هی _

 :رمق گفت یداد و ب يبه مهد نگاه

 .تونم یاالن نم اد،یذره حالم جا ب هیبذار  _

 مارستانیاو را به ب امدهیواست نخ یکرد و دلش نم یشکمش حس م يخون را رو یو لزج یسیداشت و خ درد

 :هم با تشر کنارش نشست و گفت لیزد سه رونیکه نگران از اتاق ب میمر. بازگردانند

 نارو؟یا یفهم یم. يدار یبه مراقبت پزشک ازیعماد، ن يعمل کرد روزیخوب شد حاال؟ تازه د يطور نیا _

 :رمق لب زد یب

 .همه تون نیافتاد یکار و زندگ از. نیبر گهیحالم خوبه، شما هم بهتره که د _

 :با اخم از جا برخاست و گفت لیسه

 .خواد گردنتو بشکنم یدلم م یکن یتعارف م يطور نیا یوقت _

 :رمق بر لب گفت یب يرا گشود و با لبخند چشمانش

 .ببر تا نزده ناکارام نکرده نجایبردار از ا نویا يمهد _

 :داد و گفت لیهم نگاه خندانش را به سه يمهد

 .خواد که الحمدهللا داره ینازکش م هی. از من و تو هم سالم تره نیداداش، ا میبر ایب _

 :افزود يمهد میورود مر با

 .نجاستیو حاضر ا یخودش ح ناهاش،یا _

و به او  دیکش یعماد خط و نشان م يشد برود اما نگاهش هنوز برا یراض يدلخور ایدن کیبا  لیسه باالخره

 .پاسخ نخواهد گذاشت یکارش را ب نیشد ا یم ادآوری

 ؟یعماد کمکت کنم لباستو عوض کن _

با تعلل چشمانش را گشود ! ندیزده اش را بب هیو بخ نیکه بدن خون میچشمان جستجوگر مر. را کم داشت نیهم

 :و گفت
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 .تونم بپوشم یخودم م نجایبرام بذارش ا _

که دستان کم  زدیکنارش گذاشت و خواست برخ را شیگرفته لباس ها يحرف عماد دلخور شد و با چهره ا از

 .رمق عماد دور مچش قفل شد و او را وادار به نشستن کرد

  ؟يدلخور شد _

 :دلخور گفت ینگران و کم يبا چره ا میمر

 .یکن یدارم که خودتو ازم پنهون م يحس بد ت،یمن زنتم، محرم درد و شاد _

او را  میهم خوش نداشت مر ییسر جوانش شود و از سوهم يخواست باعث دلخور یپر درد نم طیشرا نیا در

 .ندیبب یطیشرا نیدر چن

 .فکر بد نکن ست،یدر کار ن يا گهید لیدل چیه نیجز ا. ینیبب تیوضع نیخواد منو تو ا یدلم نم _

که به نظر او احترام بگذارد و عزت نفس همسرش  رفتیباالخره هم پذ. و پر حرف یطوالن. نگاهش کرد میمر

 :حرف از جا برخاست و گفت یب. ردینگ دهیدرا نا

 .برات درست کنم يزیچ هیرم  یم _

.                                                                                                    در سکوت او را تنها گذاشت و

کبودش زل  يصدا و در سکوت به چهره  یشد که عماد در خواب بود و او هم ب یم یساعت. غروب بود يدمدما

زنگ در،  يصدا. وضع در آورده است نیگذشته که او را به ا مادبر ع يزیدانست چه چ یهنوز نم. زده بود

در . و در رساند اطیشود از جا برخاست و خود را به ح داریعماد از خواب ب نکهیو قبل از ا ختیافکارش را به هم ر

خبر از همه جا در  یکوچولو هم ب نهیآد. و نگران عرفان و همسرش مواجه شد خسته يرا که گشود با چهره 

 .تا وارد شوند دیداد و کنار کش لشانیدستپاچه تحو یسالم. بود دهیپدر آرم غوشآ

 خونه؟ نیمامانو آورد _

 :من کنان گفت من

 . شه ینه، فردا مرخص م _

 :و گفت را به آغوش همسرش داد نهیوا رفته آد يبا چهره ا عرفان

 .دنشیخوام برم د یم هیبستر مارستانیکدوم ب یبگ یکن یم یلطف هی _

 یدر چشمان عرفان دو دو م یچرا که دلهره و نگران. پر اضطراب شان بازگرداند يداشت آرامش را به فضا یسع

 .است دهیفا یبود تالشش ب دایداشت آرامش خود را حفظ کند اما پ یپر اضطراب سع یزد و سحر هم در سکوت
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مامان  دنید نیدم بر یحالتون که جا اومد آدرس م. دیتازه کن ینفس هیباال،  میبر نیایداداش عرفان حاال ب _

فاصله منم  نیا يتو. تازه فرشته هم کنارشه. ستین ینگران يحالش خوبه خدارو شکر، جا دیاما باور کن. قهیصد

 .باهاتون حرف بزنم یدر مورد موضوع دیبا

 :را به سمت پله تند کرد و گفت شیقدم ها عرفان

 .عماد يکارا یرم پ یدونم، فردا م یم _

 :نشست و گفت میقدرشناس بر لب مر يلبخند

 .شه یخوشحال م یلیبشنوه خ _

 :گفت يقرار یزد و عرفان با ب یسحر و عرفان برق چشمان

 مگه آزادش کردن؟ _

 :و گفت را از آغوش او گرفت اریهوش مهین ي نهیسمت سحر رفت و آد به

 .االنم تو اتاقشه. سند گذاشت، صبح آزاد شده یحاج رسول _

 .باعث توقفش شد مینامطمئن به سمت اتاقش رفت اما حرف مر ییبا قدم ها عرفان

 .خونه مشیشد اما قبول نکرد و آورد یم يبستر مارستانیب دیبا یعنی. ستیرو به راه ن ادیز _

 :و گفت دیدلهره به سمتش چرخ با

 ؟یچ يبرا تانمارسیب _

 :نشاند و با بغض گفت نهیبر سر آد يبوسه ا میمر

 . عملش کردن روزید _

 يچشم به برادرش دوخت و در اجزا یعرفان با نگران. بلند خود را به عماد رساندند ییو عرفان با قدم ها سحر

 يستان سحر رود! نشان بدهد؟ بیو غر بیظاهر عج نینسبت به ا یمانده بود چه واکنش. شد قیچهره اش دق

 :دهانش قرار گرفت و با بغض گفت

 شده؟ يجور نیچرا ا _

محکم و  شهیعماد را هم. و بدن ناتوان را نداشت یزخم يچهره  نیا دنیتاب د. هم در آمد میمر يها اشک

و  اتاق خواباند يرا در گوشه  نهیحرف آد یب. هم نبود نیشیاز آن عماد پ يا هیسا یعماد حت نیبود ا دهیمقتدر د

 :لب زمزمه کرد ریز

 .درست کنم يزیچ هیرم  یم ن،یحتما گرسنه هست _
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طاقت هم،  یب مِیاو زل زد و مر سیحرف به سمتش رفت و دست بر شانه اش گذاشت و به چشمان خ یب سحر

عرفان اما تمام مدت کنار برادرش . شدت گرفت شیصدا یب ي هیعنان از کف داد و به آغوشش پناه برد و گر

داد که با چه  یم حیم توضیمر يبعد سحر در سکوت آشپزخانه برا یقیدقا. متفکر به او زل زده بود نشسته و

 . خود را به آنها رسانده اند یمرارت

 ...عرفان _

 :برادر کوچک ترش زل زد و گفت يبرداشت و به چشمان خسته  واریاش را از د هیتک

 داداش؟ یخوب _

 :باز در بستر افتاد و گفت دهیما نفس برا زدیشد تا برخ زیخ میبا درد ن عماد

به امون خدا  بیبچه ها کجان؟ تو شهر غر نمیبهت خبر داده؟ اصالً بگو بب یک ؟یکن یچکار م نجایتو ا _

 ؟یکه چ نجایا ياومد يولشون کرد

 :به او زل زد و گفت يجد يبا چهره ا عرفان

 قتیاز زبون رف دیهمه وقت تازه صبح با نیبعد ا کنم؟ یچکار م نجایا یپرس یسرم برادر بزرگتم، باز م ریخ _

 یتا کجا م تیلجباز ؟يکه تو دار هیچه وضع نیو برادرم تو بازداشتگاهه؟ ا هیبستر مارستانیبشنوم که مادرم تو ب

 بره؟ شیخواد پ

 :او گفت یبا دست پتو را کنار زد و با اشاره به لباس خون سپس

 .میبر دیماده شو باپاشو آ ؟ینیب ینم نویا يدار يزیخونر _

 کجا؟ _

 :به او زل زد و گفت تیعصبان با

 .مارستانیب _

 :و گفت دیخود کش يپتو را رو يبا پافشار عماد

 .شه یکم کم خوب م. حرکت کردم ادیامروز ز. هاست هیبخ يجا ست،ین يزیچ _

 :منقبض شده گفت یبا فک عرفان

 ؟یفهم یشه احمق چرا نم یم یزخمت عفون _

 :نگاهش کرد و گفت بر لب لبخند

 .يبود دهیوقت بود سرم هوار نکش یلیدستت درد نکنه، خ _
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باز بر خواسته اش . شناخت که برادرش نبود یاگر او را نم. نگاهش کرد یو با کالفگ دیکش شیبر موها یدست

 :کرد و گفت يپافشار

 .شه یحالت خوب نم يطور نیعماد، ا میپاشو بر _

 :آرام کردن او گفت يبراعماد بر سر حرفش ماند و  اما

 .ير ینم ییدونم نفست به نفسشون بسته است و بدون اونا جا یکجان؟ م نهیسحر و آد _

 :را به کنج اتاق داد و گفت نگاهش

 .مهیمر شیهم پ يسحر ده،یبابا که اون گوشه خواب يتربچه  _

 :تکان خورد و زمزمه کرد شیدر جا یبر چهره انداخت و به سخت یاخم

 یتون یم نیبب. تخت مامان يسه روزه که بست نشسته پا. براش نمونده یینا گهیفرشته د. يه اومدخوبه ک _

 خونه؟ شیاریامشبو ب

 :مثبت تکان داد و گفت يبه نشانه  يسر عرفان

هر . بمونه ششیخواد شب پ یم يسحر. قهیمامان صد دنیو بعد برم د نمتینظر بب هی یبش داریمنتظر بودم ب _

 .خونه ارمیه رو مطور شده فرشت

 :لب تشکر کرد و گفت ریز

 .ادیحتما م یبگ نویبنده ا نهیجونش به آد. رهیگ یسراغشو م نهیاگه قبول نکرد بگو آد _

 :تر شد و گفت قیعم لبخندش

 .طرفدار داره نقدهیقربون دخترم برم که ا _

 :گفت يداریخواب و ب يآمد، لبخندش را بر لب حفظ کرد و در خلسه  یبه هم م چشمانش

 ده؟یند یشکل نیسحر که منو ا _

داشت خنده اش را مهار کند  یدر گلو خفه شد و همان طور که سع نهیآد یبلند عرفان با تکان ناگهان ي خنده

 :گفت

 !سال برات داره هیتا  _

 .گفته و چشمانش بسته شد يآهان کشدار عماد

از هر  شیبه خانه بازگشت و پ ياز چند روز دوردود اسپند و سالم و صلوات پس  انیخانم در م قهیبعد صد روز

عماد هم . مادر آمده بود دلش را لرزاند شوازیبه پ یعماد که به سخت ياز فرم افتاده  يچهره  دنید زیچ
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 یحرف اما با چشمان یمادر ب. تو بازگشتش را خوش آمد گف دیهمچون فرشته و عرفان دستان مادر را بوس

مدت نگاهش به حرکت کند و  نیبه اتاقش رفت و در تمام ا هیر گرفت و با کمک بقنگاه از نگاه عماد ب یباران

کنارش نشست و  يور کیدر بسترش که جا گرفت عماد هم . دییپا یپر درد پسرش بود و با بغض اشک او را م

 :کرده بود را زودود و گفت خوشچشم مادر جا  يکه گوشه  یقطره اشک سمج

 ه؟یچ يابر هیشده حاج خانم؟ گر یچ _

 .کرد یحرف نگاهش م یب مادر

 گهید نجان،یخدارو شکر عماد که حالش خوبه، عرفان و بچه ها هم که ا نیبب ؟یکن یم يقرار یمامان چرا ب _

 .نکن قربونت برم هیگر

 :رمق بر لب نشاند و گفت یب ينگران داد و لبخند يرا به فرشته  نگاهش

 .دیخدا رو شکر که همه کنارم هست _

 .کرده بود يرو ادهیجا هم ز نیدرد داشت و تا هم. تکان خورد و جابه جا شد یمک عماد

 .میبرو داداش ما مراقب مامان هست. ینیبش نقدریا ستیبرات خوب ن. عماد پاشو برو استراحت کن _

 یتبه اتاقش رفت و به سخ دییپا یکه با چشمان نگران او را م میعرفان استقبال کرد و به کمک مر شنهادیپ از

 :رفته گفت لیتحل ییرا جست و با صدا میدستش دست مر. دیدر بسترش دراز کش

 .برو خونه استراحت کن ،یافت یاز پا م _

 :تکان داد و گفت ینف يسرش را به نشانه  یبغض يبا لبخند میمر

 . لحظه ازت دور بشم هی ارهیدلم طاقت نم یتا تو سر پا نش _

 :را محکم تر فشرد و گفت دستش

 .همه رو به دردسر انداختم يفکر ینده اتم، با بشرم _

 :با بغض گفت میمر

 .زود خوب شو عماد _

نگران و پر دلهره به او  نیاز ا شیب میداشته باشد تا مر يعاد يکرد چهره ا یم یدرد داشت سع نکهیا نیع در

داده اما حاال  يقول همسفربه او . کرد یجبران م شینبودن ها و کم بودن ها را برا نیتمام ا دیبا. چشم ندوزد

 .بودکرده  اسیاو را دچار ترس و  نیچن نیا شانیدر آغاز راه زندگ
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که در آن زمان به درخواست عرفان، دو روزش را در  یمدت. گذشت یعماد م ینسب يهفته از بهبود کی

حاال . وجه نکرده بودت شیکدام از تشرها چیها، به ه يبود و عرفان به جبران تمام آن لجباز يبستر مارستانیب

مردانه اش  يکه بر شانه ها يا نهگذشت و باز او مانده بود و خا یاز بازگشت برادر و خانواده اش م يروز کی

 نیرفت و اجازه نداده بود ا یراه م شیکم و ب. بند زده یداشت با قلب يکه مادر يخانه ا. کرد یم ینیسنگ

مادر را  دیدانست که نبا یرا کرده بود و م شیبچه ها يکه هوا شد یم يچند روز. اوردیضعف او را از پا در ب

پشت کوه  يهم از غالم و مردم مهجور مانده  یسراغ دیبا. را ترك کرد نهحرف خا یشد که ب نیا. نگران کند

به راه . رفت یحاال که برادر بزرگتر نبود او هم باز شجاعتش را در دست داشت و به سمت روستا م. گرفت یم

از خشونت مردم ده، چشمانش بد  د،یتوانست دروغ بگو یبه خودش که نم. سست شد شیپاها دیکه رس یخاک

 يبا پاها. ردیبگ شیراه درمانگاه آرش را در پ یناگهان يریگ میتصم کیامر باعث شد در  نیهم. بود دهیستر

ناتوان و  یظهر بود که با بدن يباالخره دمدما. گذشت یم ینیده روز خانه نش نیکندتر از ا شیزمان برا اده،یپ

. زد یآنقدر خلوت بود که پرنده پر نم اهرور. و سوت و کور آرش گذاشت ییخسته قدم در درمانگاه روستا ییپاها

همان آرش ده روز . همان گونه بود. کوتاه، آن را گشود يباز اتاق او داد و پس از ضربه ا مهینگاهش را به در ن

اش را صاف کرد که باعث شد  نهیس. ده بود تا به مردم پشت کوه کمک کننداش کر یکه همراه یهمان. شیپ

لبخند بر لب و پر شتاب از جا برخاست و همان طور که او را در آغوش . فتدیآرش به او ب يزده  رتینگاه ح

 :داد گفت یخود جا م يمردانه 

 ؟يچطور _

 :محکم گفت يهم فاصله گرفتند و عماد با لبخند از

 .ام هنوز زنده _

 پسر؟  یکن یچکار م نجایوضع داغونت ا نیتو با ا. دونم خودمو کجا گم و گور کنم یاالن نم _

 :جا گرفت و گفت یصندل ياز درد بود رو یکه ناش یبر شکمش گذاشت و با تعلل دست

 .خودم پا شدم اومدم یمعرفت یبس که ب _

 :نشست و گفت شیرو به رو دیرس یبه نظر م دیخجل که از او بع يبا لبخند آرش

 .و گور داشتم ریگ یلیخ نجایاما ا دنت،ید امیخواست ب یدلم م یلیباور کن خ _

 :باال انداخت و گفت يشانه ا دیق ال
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افتادم  یم ادتیتو؟ اوضاعت رو به راه شده؟ هر موقع که  يچطور. کردم یشک م دیبا ياومد یاگه م _

 یدخالت یداشت دیو تأک يکرد يهوس کتک کار يبودگفته  نکهینه ا. اومد جلو چشمم یاون شب م يریدرگ

 .يکرد یکامل نوش جون م يبا اشتها یافتم که داشت یم ییمشت و لگدا ادینکنم همه اش 

 :و گفت دیچهره اش کش يبر اجزا یبلند سر داد و دست يآرش خنده ا

کنم نه  یا گفتمان حل مبگم اونقد بچه مثبتم که مشکالتمو ب ؟یاز من داشت يچه انتظار. بارم نکن کهیت _

حرف نداره، اما  تیتو دست به کتک کار میاز حق نگذر. کنه یمشت و لگدا هنوز درد م يکتک و چماق؟ جا

 . خوب از خجالتت در اومدن

 :به او زل زد و گفت مانیمغموم و پش یبا چشمان عماد

 .کارم احمقانه بود، جفتمونو به دردسر انداختم _

 !خوردم از سهم خودم بود یه سهم تو ناخنک نزدم، هر چپسر، من که ب الیخ یب _

 :بر لب نشاند و گفت ياو لبخند یالیخ یب از

رفتار عجول و شتابزده اونا رو هم به دردسر  نیبا ا. نگرانشون هستم ؟يندار ياز مردم پشت کوه خبر _

 .انداختم

 :ت در مقابل او نشست و گفتکارش برداشت و درس زیم ياز رو يبا تأمل از جا برخاست و پوشه ا آرش

 .نیبب نویا _

 :جلو خم شد و نگاهش را به پوشه داد و گفت به

 ه؟یآرش، خودت بگو چ ارمیمن که ازش سر در نم _

 :خاص گفت یآرش به پرونده و سپس به او دوخته شد و با ژست ي روزمندانهیپ نگاه

 .جاشون امنه. یجذام ارانمیاز ب يمخصوص نگهدار شگاهیآسا هیبه  میمنتقل کرد ضارویمر _

 :زد گفت یرا جار م یکه خوشحال ییبرداشت و با صدا زیم يبهت زده برگه ها را از رو یچشمان با

 همه رو؟ _

 .میده اسکان داد ياونا رو تو. مبتال نبودن يهمه نه، چند نفر _

داد؟ آن هم  یاجازه م یر شاباجآنها شده بودند؟ مگ رفتنیبه پذ یمردم ده چطور راض. بود یباور نکردن گرید نیا

به کنار، اصالً فقط  یمردم پشت کوه گذاشته بود؟ شاباج يدو سر باخت پا يباز نیحاال که دو پسرش را در ا
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اوهام بر  نیهم. را به هم بزند زیو همه چ بازگرددده  هیبود  یفقط کاف زد،یآن تخت برخ يبود غالم از رو یکاف

 :زبانش نشست و گفت

_ ه چطور اجازه دادن اونا برگردن؟ اصالً مگه امکان داره؟مردم د 

 :اش گفت یشگیهم يآسوده پرونده را از دستش گرفت و با خونسرد یالیبا خ آرش

 دیدر کار باشه کت بسته با یتیها رو ندارن و اگه آزار و اذ یبه پشت کوه يمردم ده تعهد دادن که حق تعد _

 .کنن یم یمردم ده زندگ نیبندگان خدا دارن باالن اون  یعنی نیو ا! يبرن کالنتر

 :باز مانده گفت یمتعجب و دهان یچشمان با

حاال چطور ممکنه . مردم ده به خون اونا تشنه بودن. کنم یباور نم نمیخودم نب يباورش سخته، تا با چشما _

 کنن؟ یگوششون زندگ خیمدت کم اجازه بدن اونا ب نیتو ا

 :گفتاز جا برخاست و  يفکر آرش

کنن که اون  یم يسر و صدا دارن کار یهنوز ب. کنن یم تشونیمردم ده هنوز اذ. ستیراحتم ن نیهمچ _

 ؟يخور یم يچا. دمیحسن شن یرو از مشت نایا. کنن رونیها رو از خونه و کاشونه شون ب چارهیب

از او تشکر  يسرسر. زد یم دنینوش يراحت حرف از چا یلیحرف از ده و مردمش بود و حاال آرش خ! ؟يچا

 :کرد و گفت

 کاریب ادمیهفته ز کی نیکه ا ادیاز ظاهر امر بر م ؟يدار ییچه خبرا گهید نمیبگو بب نیخورم، بش ینم يچا _

 !يحسن هم کاسه شد یخوب با مشت! ينبود

 :نشست و گفت شیسر جا لیاش نداشت او هم با کمال م دهیجوش يچا دنیبر نوش ياصرار چیکه عماد ه حاال

تمام دهو وجب به . کمک حالم بود یلیخ. افتادم یاگه اون نبود به چه کنم چه کنم م. هیقابل اعتماد رمردیپ _

مردم ده جنجال به پا کردن، چماق . مردم پشت کوه رو دوباره بهشون برگردونه ينایو رو کرد تا زم ریوجب، ز

 .دیخط و ربط داشت و سر و صداها خواب یبرداشتن، اما مشت

در  یکه به ناگاه نام شاباج دیشیاند یتر روستا م بیو اتفاقات عج بیعج يبه حرف ها ریمتفکر و سر به ز عماد

 :ذهنش جان گرفت و گفت

 .نهیش ینم کاریاون ب رزن؟یاون پ _

 :باال انداخت و گفت يشانه ا آرش

 .به کار مردم نداره يفعالً که کار _
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. گوش خودش تحمل کنه خیتونه مردم پشت کوه رو ب یمه نمرق چیاون زن ه. کنه یسکوتش نگرانم م نیا _

 .کنه ینم يموندم چرا کار

عنوان قصد مصالحه نداشت مدام  چیکه به ه یجو، با چشمان نهیک یرزنیمدت پ نیدر ا. داد یرا به عماد م حق

 .بود دهیحسن خط و نشان کش یمشت يدر روستا رژه رفته و برا

 .پسرشه ریدرگ شتریبکنه، ب يبخواد کار دمیند ره،یو م ادیم هیط مثل سااما فق. دمشید ادیتو روستا ز _

مدت  نیدر تمام ا. محکم یآن هم با مشت. غالم را زده بود. غالم که بر زبان آرش نشست داغش تازه شد اسم

 يزیچ نیاول دیچرخ یاسم غالم که در ذهنش م. چشمانش کنار نرفته بود ياز جلو يلحظه ا یاو حت نیسر خون

 یدرس نم گرید شیها بچهشد که  یده روز م! شیبچه ها. بود دیآمد دانش آموزش رش یم ادشیکه به 

روستا بر باد دادن  نیرسالت ا اینخواهد توانست به آن روستا بازگردد، گو یدانست که تا مدت یرا م نیا. خواندند

تا چند وقت . مانست یدر قفس م یمرغ به گرید. از عهده اش بر آمده بود یاش بود که به خوب یاعتبار و جوان

عرفان نگفته اما او حرف نگاه . خورد یاش ورق م یاز زندگ یآمد و برگ یبه سر م زیمشروط ن يآزاد نیا گرید

 قهیصد ينگاه مادرانه . شود یآن تخت بلند نم يگفت غالم از رو ینگاه برادر م. برادر بزرگتر را خوانده بود

 :لب گفت ریبه ذهن کالفه اش سر و سامان داد و ز! بشودکه  دیگفت با یخانم اما م

 حال غالم چطوره؟ _

عماد را با آن وضع ناگوار در مقابل خود داشت و . نداشت یحال درست و درمان ایهم پکر بود، امروز گو آرش

 !بدهد یل یل يذهنش اجازه  گوشیتوانست به افکار باز ینم

 . احتمال به هوش اومدنش کمه. با دکترش حرف زدم. ش ناجورهحال. که بخوام گولت بزنم یستیبچه ن _

 :دستانش گرفت و گفت انیسرش را در م یدرماندگ با

 ره؟یاگه بم _

. همه صراحت کالم خود شرمنده شد و با تأمل برخاست و در کنارش نشست و دست بر شانه اش گذاشت نیا از

مدت کوتاه  نیاما در هم! بود یه آدم سخت جوشاز رفاقتشان نگذشته بود، درست ک يادیدرست که زمان ز

دستش که  دنید. گونه او را آشفته کند نیپس روا نبود ا. ثابت قدم است یبود عماد تا چه حد در دوست افتهیدر

 :داشت از دردش بکاهد، شرمنده ترش کرد و گفت یبر شکمش نشسته بود و سع

 هی میبر ایاز دست نده، ب دتویام. ها باشم رممکنیغ منتظر شهیهم یتجربه به من ثابت کرده در علم پزشک _

 اد؟یچرا صدات در نم ياز درد دوال شد. مسکن بهت بزنم
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موضوع را کتمان  نیتوانست ا ینم گریکه د نشیزبیدرد داشت و در مقابل آرش و نگاه ت. حرف برخاست یب

 یآمد و آرامبخش ریتأخ قهیچند دقو آرش هم با  دیکنج اتاق دراز کش ي نهیتخت معا يبدون اعتراض رو. کند

آرامش  نیا! رخ دهد جدا کرد کینزد يا ندهیکه ممکن بود در آ یاز اتفاقات یساعت يکرد و او را برا قیبه او تزر

.                                        را ربود شیروزها نیتلخ ا ياریهوش ق،یعم ینشست و خواب شیکم کم بر پلک ها

. روزها بود نیکه نه جسمش بلکه فکر و ذهنش خسته از ا. کرد، خسته بود يدر خواب سپررا  یچند ساعت

 مهیآفتاب بعدازظهر بهمن ماه ن. را از نظر گذراند شیروبرو يباز فضا مهین یچشمان باخورد و  شیدر جا یتکان

. دستش بود ریغذ زبر کا یدر حال نوشتن مطلب يجد يو در آن سو آرش با چهره ا دیتاب یجان بر کف اتاق م

او  دیجد ستاز ژ. دیبه خود د رهینشست و چشمان آرش را خ شیقژ قژ تخت رو يخورد و با صدا گرید یتکان

 :بر لبش نقش بست و گفت يلبخند

 .زنه یتو رگم؟ چشام هنوز دو دو م یختیبود ر یچ _

 :گذاشت و گفت زیم يرا بر رو خودکارش

 .کنه یر کار مزبونت کمت يجور نیا. برات الزم بود _

 .آمد یشکست و به سمتش م یآرام آرش دوخت که سکوت اتاق را م يرا به قدم ها نگاهش

 ؟يبهتر _

کوتاه کفش ها را به پا کرد و در مقابل او قد  يزیبا خ. افتیرا جفت شده  شیزد و کفش ها دیتخت را د ریز

 :راست کرد و گفت

 .آره خوبم _

 :تو گف دیآشفته اش کش يبر موها یدست

 .حسن حرف بزنم یبا مشت دیبا. انجامش بدم دیکار عقب افتاده دارم که با یلیبرم، خ دیبا _

 :رفت گفت یم زکارشیکه به سمت م یدر حال آرش

ها اونجا  یلیخ. کن رونیدر ضمن فکر رفتن به اون روستا رو از سرت ب. ياریبه خودت فشار ن ادیکن ز یسع _

کن، مردم ده محاله  رونیاون ده رو هم از سرت ب يرس دادن به بچه هادر ضمن فکر د! هستن دنتیمشتاق د

 . یبذارن که تو معلمش هست يبذارن بچه هاشون پا تو مدرسه ا

 :کم جان بر لب نشاند و گفت يلبخند
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بدون معلم  دیبا یفقط نگرانم تا ک. جوش نزن يخود یپس ب. ندارم سیتدر ياصالً اجازه  یفعل طیدر شرا _

 .سر کنن

کنه جات  یم دایرو پ یکی یلیو طو ضیبه اون عر يوزارت خونه . یمهربون تر از مادر بش ي هیخواد دا ینم _

 ! بذاره

 :نگاه مؤاخذه گرش را به او داد و شمرده شمرده گفت  سپس

 .کن رونیفکر رفتن به اون روستا رو از سرت ب گهیپس خواهشاً د _

 نیا! به آرش آن شب در کمرکش آن کوه پر حرف نداشت یاهتشب چیآرش ه نیا. تر شد قیعماد عم لبخند

 . را از رو بسته بود رشیآرش شمش

 حال و روزش چطوره؟ نمیبا دکترش حرف بزنم بب دیبا. زنم یسر به غالم م هیرم  یرم روستا ، م یباشه نم _

 :تاز ظاهر مضحک او خنده اش گرفت و گف. نخود شده بود يچشمان آرش اندازه  گرید حاال

 .یعنوان تالش نکن منو از رفتن منصرف کن چیبه ه _

 :باال نداخت و گفت يشانه ا دیالق آرش

دسته  هیاصالً . خواد بکن یدلت م يبرو هر کار! تو فرغون رهیکنم، چون اون وقت مغز خودم م یتالش نم _

 !اون دنیسر هم برو د هی ریبگ یشاباج يگل برا

 گهیکردن د میمهمو پشت زبونشون قا يچند روز همه خبرا نیخبره؟ ا بفهمم چه دیکه با یدون یخودتم م _

 .دور و برم چه خبره ارمیوقتشه سر در ب

 :کرد گفت یم زانیآو یچوب لباس يآورد و همانطور که آن را رو رونیروپوشش را از تن ب آرش

 .میصبر کن با هم بر _

 :در هم رفت و گفت شیها اخم

 .خوام یالزم نکرده، بپا نم _

 :را باز کرد و گفت ششین

 .خرت و پرت بخرم يسر هیبرم داروخونه  دیکه، با امیواسه تو نم _

 :نگاهش کرد و گفت مشکوك

 ؟یکن یم فیطور ک نیو آب مقطر ا لیواسه چند قلم دارو و پماد و گاز استر ه؟یبازت واسه چ شین نیاالن ا _

 :زد گفت یجار مرا  طنتیکه ش یبرداشت و با چشمان زیرا از کنار م فشیک
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 !در آورده فموینه خانم دکترش ک _

 :زد به خنده و گفت یپق عماد

 .شه یواسه ام گرم نم یکه از تو آب میبر فتیراه ب _

 .بود يزیچ یزدند و حاال آرش با چشمان جستجوگرش در پ رونیزنان از درمانگاه ب قدم

 ؟يگرد یم یدنبال چ _

 موتورت کو پس؟ _

 :به او کرد و گفت یعاقل اندر سفه نگاه

 !یکنم دکتر باش یاوقات شک م یهم بکنم؟ گاه يوضع داغونم موتور سوار نیبا ا یانتظار داشت _

 يتوانست غرو لندها یحرف در کنارش قدم برداشت اما مگر م یآرش باعث سکوتش شد و ب يخصمانه  نگاه

  .او را بشنود و نخندد

  

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

 

 .مضحک و از رو لبات جمع کن تا نزدم ناکارت نکردم ياون خنده  _

به  دنیکوهستان داد و تا رس ي دهیدر هم تن يآنکه لبخندش را مهار کند نگاهش را به رشته کوه ها یب عماد

بر دلش نشست، توان رو  یباز آن ناآرام دندیبه شهر که رس. گرفت دهیرا نشن آرش يغرولندها ،یاصل يجاده 

. کرد یم یهنوز او را همراه اشآرش بر خالف گفته . بود یهمچون غالم کار سخت یتیبه رو شدن با واقع

را ورود به اتاق غالم  ياجازه . بود دهیترس مارستانیغالم در ب يخانواده  یچشمان او هم از حضور احتمال

 يکه روز دیکاو یبر تخت را م دهیآرم يحد ممکن باز شده بود مرد نیشتریکه تا ب ینداشتند و او با چشمان

! غالم از تخت بلند بشو نبود نیا. داد یبه چشمان پر حرف برادرش م احق ر. بود دهیخط و نشان ها کش شیبرا

 .شست سر بلند کرددست آرش که بر شانه اش ن. هوار شد یصندل يدرمانده و مستأصل رو

 .البته اگه تا االن نرفته باشه. مینیدکترشو بب میبتون دیشا م،یپاشو بر _

بچه نبود که . کرد یآماده م يهر خبر دنیشن يخود را برا دیبا. قبل ي قهیمحکم تر از چند دق یکم برخاست

بودند و حاال قدم در  دهیرس یک. سر بلند کرد دیآرش را که شن ينفس آسوده . باطل گول بزند الیخود را با خ
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که  افتیدکتر در یاز جواب گرم و خودمان ن،آ یبا سالم بلند آرش و در پ! بود دهیگذاشتند که او نفهم یاتاق م

 . اطالع نبوده است یمدت را چندان هم از حال و روز غالم ب نیآرش ا

 د؟یماجرا که هست انیدر جر ه،یبیعماد حب شونیدکتر، ا _

آن را بر لب حفظ کند دست دراز  یطیداشت تحت هر شرا یکه سع يو خوش برخورد با لبخندسالخورده  دکتر

 :فشرد و گفت یعماد را به گرم يشده 

 .دینیبنش. ماجرا هستم انیدر جر شیبله کم و ب _

 :به کالمش داد و گفت یجسارت نیاز آن همه تنش را در وجودش کم کرده بود و ا یآرام دکتر کم ي چهره

نداشتم، واال زودتر از  يمساعد یجسم طیمدت شرا نیدر ا. بدونم مارتونیدر مورد ب شتریمن اومدم تا بدکتر  _

 !بودم نجایا نایا

 :و گفت دیبر صورت صافش کش یدست دکتر

 .ها رو به دوستت گفتم یگفتن _

 :جزم گفت یبر آرش افتاد و پس از آن با عزم یعماد لحظات نگاه

 .ن بشنومخوام از زبون خودتو یم _

 :را از چشم برداشت و گفت نکشیتعلل ع یبا کم دکتر

 هیمنتف شیمرگ مغز! هست یبه هوش اومدنش ک قیشه گفت زمان دق یکه نم هیطور ماریب تیخب وضع _

 ینم نویحال خواهد موند ا نیچه مدت به هم نکهیاما ا. ده یم شیمغز يارینشون از هوش شیاتیح میچون عال

 .ادیبهوش ب گهیسال د هی ای گهیماه د هی گه،یروز د هیممکنه . مبگ قیتونم به طور دق

دست ها غالم را از مرگ نجات  نینگران نگاهش را به دستان دکتر دوخت، شک نداشت هم يعماد با چهره ا

 دهیها را شن یدنیشن! کند دواریکاذب ام یداشت او را با آرامش یادعا که حاال سع یب يدست ها نیهم. داده بود

به  يخواست لحظه ا ینم یحت. برهاند یفیتکلبال نیو او را از ا دیایماند تا غالم به هوش ب یمنتظر م دیبا. بود

 . دیشیندیمرگ او ب

که باعث  دمیرو د يبه وفور موارد میدر طول دوران شغل. نشده يزیجوون؟ هنوز که چ یچرا خودتو باخت _

 یبه زندگ ادیآقا به هوش م نیکه ا یو تا زمان ینرو از خودت دور ک يدیکن ناام یپس سع. شده رتمیح

 .يبپرداز تیمعمول

 .کرد یها را جبران م یتمام آن عقب افتادگ دیبا. گشت یباز م یبه زندگ دیبا. با دکتر بود حق
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  ریاس: پانزدهم فصل

 کن ماجرا چه بوده؟ فیاز ابتدا تعر یبیحب يآقا _

کرده بودند تا او را قضاوت  امیدادستان و باالخره هر آنکه در آنجا ق دادگاه و یو منش یماتش را داد به قاض نگاه

 ! شد؟ یانسان ها داده م یبود که از ابتدا حکم بر برائت سنگدل یچه قضاوت نیا! کنند

 .ریآقا با تو هستم، شروع کن وقت دادگاهو نگ _

که گفته بود به  ياز آن مرد نشش؟یاز گز. زد، مانده بود از کجا شروع کند یذهنش لنگ م. کرد یشروع م دیبا

 ایکرده بود؟  غیروستا در يرا از بچه ها مکتیو ن زیم یکه حت ياز وزارت خانه ا ایبده  یدرس زندگ تیبچه ها

درون ذهنش پخش  حیتسب يمهره ا چونخاطراتش هم. دیچه بگو دیدانست با ینم! از مردم پشت کوه؟ دیشا

 .بکشد ،يادآوریمع کند و به نخ دانست اول کدامشان را ج یبود و او نم

 .وقت مالقاته میپاشو بر _

 نیبار بود که ا نیچندم نیچه شده بود؟ ا. ساعدش برداشت و نگاه آرامش را به همبندش داد يرا از رو دستش

دست بر شانه اش گذاشته و گفته  قهیخورد؟ همان روز که مامان صد یگونه در خاطرات روز دادگاهش غوطه م

محکم و  گرید يبار شیشانه ها بود دهیرا که شن نیهم! بسه ایدن هی يبرا یگناه یه من بدونم بک نیبود هم

و  میکه مر يروز. زدند یم دیاو را د يگریشکل د میکه عباس آقا و مادر مر يهمان روز. استوار شده بود

                          توانست     یاما مگر م. داشت آرامشان کند یفرشته را سخت در آغوش گرفته بود و سع

 .وقتم طالست لمثقا هی نیپاشو پسر، پاشو هم _

. ها را آورده است یلیو دخل خ دهیکش ادیز يزیگفتند ت یم. اش یصورت خط خط يباز سر خورد رو نگاهش

از  حکم او هم کم. دهینااهلش کش يرا فقط برا يزیبود ت دهیشن کیاز دور و نزد. را باور نداشت نیاما عماد ا

 یتکان! حکمش بود يدوستش را کشته بود و حاال در انتظار اجرا نیتر یمینزاع، صم کیدر . حکم خودش نبود

 :رفته گفت لیتحل ییتختش نشست و با صدا يبه خود داد و رو

 ه؟یامروز چه روز _

 :باال انداخت و گفت يشانه ا همبندش

 گهیدونم تا چند وقت د یم یروزارو بشمرم وقت ستینبرام مهم  گهید. دونم روز مالقاته یدونم، فقط م ینم _

!                                                                                                                  دار يرم باال یم
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توجه به درد  یبرنگ و رو رفته اش را به پا کرد و  يها ییو دمپا رخاستداد و ب یبه جسم خسته اش تکان

افتاد باز دلش  میفرشته و مر انینگاهش که به نگاه گر. گرفت شینهفته در کالم او راه اتاق مالقات را در پ

ماه  کیبعد گذشت . را به دردسر انداخته است زانشیگونه خانواده و عز نیو بر خود لعنت فرستاد که ا دیلرز

 یباشد و هر بار با چشمان یمحبس زندان نیست تا مدتها در ابودند که او ممکن ا رفتهیکدامشان هنوز نپذ چیه

! و به خود قیبه مادر، خواهر، همسر، رف! بخندد دیبه او آموخته بود با یجبر زندگ. آمدند یبه مالقاتش م سیخ

 .رندیآرام بگ یلبخندش باعث شد هر دو دختر کم! لیدل یبتلخ اما  دیخند یبر او وارد بود اگر م يرادیپس چه ا

تلفن برد فرشته بود  یکه پر عطش دست به سمت گوش یکس نیرا برداشت و اول یدست برد و گوش نهیبا طمأن

                                                                                                                            .  _ 

 یجم نم نجایو اال از ا نجایا امیذارن هر روز ب ینم نایا ت،ییتنها يبرا مریبم ؟یدورت بگردم داداش، خوب یاله

 يصدا.                                                                                                                    خوردم

                                                  :              تر شد و گفت قیلبخندش عم دیچیگوشش پ راو که د

عذاب داداش؟                                                                                                       يملکه  يچطور_

:                                           و با بغض گفت                                                        دیفرشته خند

 .خوره یخونه داره ما رو م واریبرگرد خونه داداش، در و د_

 یدردانه خواهرش را پاك م ياشک ها ییگو دیاحساس اتاق مالقات کش یسرد و ب ي شهیش يرا بر رو دستش

 .کرد

 .دلم زینکن عز هیگر _

 .دلم برات تنگه داداش _

 .ساده اش یدلتنگ بود، دلتنگ خودش و زندگ زیاو ن. دبو یخوددار م دیبا

 باهاتون؟ ومدهیچطوره؟ چرا ن قهیمامان صد _

 :را پاك کرد و گفت شیتند تند اشک ها فرشته

 .رمیتا حاجت بگ امیرم و م یم نقدریگفت ا یم. رفته بود امامزاده _

انش النه کرده بود دهانش را به آشکار که در چشم یاش را لمس کرد و با غم دهیعماد سر تراش يها دست

 :چسباند و گفت یگوش

 نره؟ ادتی يکه به من داد یقول _
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 :لب گفت ریچسباند و ز شهیسرش را به ش یبغض فرشته

 !بوسم یچرا هر روز دستشو م هیاز دستم شاک _

 :جان بر لب نشاند و گفت یب يلبخند یدرماندگ نیدر ع عماد

 .خوش هستم يمنتظر خبرا ياومد گهید يدفعه . خودم برم يقربون خواهر حرف شنو _

بر دل گذاشته بود و با جان و دل درس  یبرادر، سنگ یبه خاطر خود که نه، از سر دلخوش. لبخند زد زین فرشته

 يقول داده و سفت و سخت پا. دل مهربان برادر بود يزمان برداشت آن همه تالش برا گریخوانده بود و حاال د

 .بود ستادهیقولش ا

 .زنه یما بال بال م يصدا دنیکه داره واسه شن الیع هیرو بده  یگوش نیا گهیخواهر کوچولو، د _

 :قرار داد و گفت یب میتر شد و نگاهش را به مر قیفرشته عم لبخند

 .هر روز ام،یهر روز م. دنتید امیبازم م. دوستت دارم داداش، مراقب خودت باش _

 :مردانه بر لب نشاند و گفت يداد و لبخند شیبایز يولوخواهر کوچ يچهره  يرا به اجزا نگاهش

 یدون یتو که م نجا،یا ایب فتیراه ن قهیمن راحت باشه هر دق الیخ يخوا یاگه م. زمیمنم دوستت دارم عز _

 . مینیبب گرویشه همد ینم یبدون هماهنگ

سکوت . حال خود گذاشت داد و خود آن دو را به میرا به دست مر یو گوش رفتیچون و چرا پذ یفرشته ب و

 :به چشمان و لبش داد و گفت یشد که عماد تکان یآنقدر طوالن میمر

 حالت چطوره؟ _

 :بغض سر تکان داد و گفت با

 چشات گود افتاده؟ يچرا پا ؟يخور یغذا نم یمگه درست و حساب _

تر شد  قیخندش عملب. شد ینشست پر از خوش یم میکه ناخواسته بر زبان مر رینظ یهمه حس ب نیاز ا دلش

 :و گفت دیاز لبش خند تیو چشمانش به تبع

 . خوبم زم،یخوبم عز _

 یطول نم ادیز. رهیبگ لیخواد وک یم. رونیب ارهیتو ب نیزنه تو رو از ا یدر و اون در م نیعرفان داره به ا _

 تحمل کن باشه؟ گهیکشه، فقط چند وقت د

 :کالمش آمد و گفت انیم
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. نوازشگرت، برام از دلت بگو يگرمت، موها ياز خودت، از چشات، دستا. از خودت بگورو ول کن، برام  نایا _

 دلت برام تنگ شده اصالً؟

! اراده و با اراده یگذاشت، ب شهیش يرا بر سرد شیقرار تر شد و لبها یاو هم ب دیکه بار میقرار مر یب چشمان

سرد بود، دور ! شیلبها ياو رو يا شهیش يدر چشمان او قفل بود و لبها میچشمانش را که گشود چشمان مر

 یبیحال عج. نشست شیسرانه کنار زد و صاف سر جا رهیخ يرا با لجباز میمر ياشک ها. بود اما گرم شده بود

 :به خنده وا داشت و گفت زیاو را ن میلبخند مر. شانیبود حال هر دو

 .من باش ادیمراقب دلت و . مراقب خودت باش _

 شیرا سر جا یگوش لیم یخواهند آورد و ب رونیاو را از آنجا ب يشد به زود ادآوریبه او  دیهم با تأک میمر

با . افتاد لیکه نگاهش به نگاه شاد سه زدیرمق خواست برخ یب. او را ترك کرد سیخ یگذاشت و با چشمان

 :را برداشت و گفت یگوش لیسه يتعلل و ابرو زدن ها یکم

 ؟یکن یچکار م نجایتو ا _

 !اش به خنده باز بود و سرخوش وانهیلبان دوست د شهیمه همچون

 !هم رنگ دندونام بشه عشقم سامیشده گ ،يتا برگرد نمیش یبه پات م ا،یاصالً غصه نخور ار،ی دنیاومدم د _

 :اش را مهار کرد و گفت خنده

 خوام چکار؟ یدارم تورو م مویتا مر ،يحالمو به هم زد _

 :و گفت دیکش ینفس راحت لیسه

 چه خبر؟ ؟یخوب. هنوز ییداروشکر سرپاخ _

 :شد و گفت ياو جد مثل

 ؟يتو بچه ها رو آورد گه،یگذره د یم _

نگاه از چشمان پر حرف او . زد یتازه به او م یکه انگار حرف یچشمان. تعلل نگاهش را به چشمان عماد دوخت با

 :گرفت و گفت

خواست  ینم نیخانم هم نبود واسه هم قهیصد ایگو. امیاز من خواست جاش ب اردشون،یتونست ب ینم يمهد _

 .انیدخترا تنها ب

 :نگاهش کرد و گفت قدرشناسانه

 . اوناست شیاما تموم فکر و ذکرم پ نجامیخودم ا ق،یدمت گرم رف _
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 :اش بر آمد و گفت يدر صدد دلدار لیسه

 .ل مادرمهخانم مث قهیصد. کنم ینم یکوتاه ادیاز دستم برب ينباش، هر کار یچ چینگران ه _

 :نگاهش کرد و گفت یجور خاص عماد

 !خواهر نداشتته يفرشته هم جا یبگ دمینشن _

که دخترك زبان دراز شب و رزوش عشقش ! د؟یتوانست بگو یچه م. دستپاچه به او زل زد یبا چشمان لیسه

 !شده نه خواهر نداشته اش؟

 .یفرشته رو داشت يهوا یلیبود خ يبستر مارستانیب قهیکه مامان صد یاون چند وقت دمیشن _

 .خطا کرده را به خود گرفته بود يشد که جمع شده بود و حال فرد یم يا قهیدق لیسه شین

 .یعجب دختر دهن لق _

 :آرام گفت يعماد با لبخند شهیخالف هم بر

 از تو دهن لق تره؟ _

همان عماد نبود  نیمگر ا ست؟ین ياز آن همه تعصب برادرانه خبر گریمتعجب بود چرا د. را به او داد نگاهش

موضع داده  رییگونه تغ نیافتاده که ا ینشود پس حاال چه اتفاق کیکه به او هشدار داده بود به خواهرش نزد

 !بود؟

جا  نیاما دارم هم چم؟یدلت بپ يمن چکاره ام که بخوام به دست و پا ،يزنه با دلت چند چند یچشات داد م _

 .شکنم یو گردنتو م رونیب امیم یاز پا خطا کناگه دست  ل،یکنم سه یبهت اخطار م

 :و گفت دیمسخره دست به گردنش کش یبه حالت لیسه

 .رو ندارم یمن که جز تو کس ؟یبا من رفتار کن يطور نیا ادیعشقم چطور دلت م _

 ...دیوقت مالقات تمومه، بلند ش _

 :زد گفت یکه اعتماد در آن موج م یعماد بود که با چشمان نیرا سکوت کردند و باالخره ا يدو لحظه ا هر

 .مراقبشون باش اد،یتا عرفان ب _

 :قدرشناس به او زل زد و گفت يباز شد و با چهره ا لیسه شین

 .ذارم آب تو دلشون تکون بخوره یتخت، نم التیخ _

 .دور و دورتر شد لیسه یحرف برخاست و در مقابل چشمان چراغان یهم ب عماد
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برده  ادیرا هم از  يروزها همدرد نیا. افتیتختش  يزار نشسته بر لبه  یرا با حالهمبندش  دیبندش که رس به

. اش جمع خواهد کرد یزندگ يبار و کوچش را از رو بتیمص نیبدهد ا يخواست تا به او دلدار یرا م یکی. بود

 نیزم يرو یو بعض شانیها تتخ يرو کیبه  کی زین گرشیهمبندان د. دیتختش دراز کش يحرف رو یب

بود اما هنوز از  دهیتخت دراز کش يرو. گفتند یبود م زانشانیعز داریاز د یکه ناش ینشستند و از حس خوب

بار قدم در زندان گذاشته و  نینخست يافتاد که برا يروز ادی. چشم نگاهش به همبند با مرامش بود يگوشه 

فرستاد  رونینفس کالفه اش را ب. بود دهیپر کش شیمرد چنان با او گرم گرفته که آن بغض مردانه از گلو نیهم

 :تخت نشست و گفت يو رو

 چته تو؟ _

شان حضور  نیآوردند صالح هم در ب ادیباره به  کیو همه به  دیخواب زیهمبندانش ن یخنده و صحبت باق يصدا

حادثه  ییگو. دکر یمرد لب از لب باز نم نیاما ا. دیبگو يزیحاال همه منتظر بودند تا همبند با مرامشان چ. دارد

تعلل  یعماد ب. گرفته باشد شیبود که پشتش را شکسته و صدا از گلو يجد يرخ داده بود آنقدر شیکه برا يا

 :داد و گفت یبرخاست و در کنارش نشست و شانه اش را تکان

 گم چته؟ یبا توام، م _

 :او چشم دوخت و گفت به یو با دل نگران دیرنگ صالح که به او افتاد رنگ از رخش پر یو ب یته نگاه

 ده؟یشده؟ چرا رنگت پر یچ _

 انیانسان غالب شود سرش را در م کیتوانست بر  یبغض، اشک و هر آنچه که در آن لحظه م ،یدرماندگ با

 :دستان لرزانش گرفت و گفت

 .نظر اومده دیدادگاه تجد يرأ _

و بغض  یراب دوستانش با کالفکتوجه به اضط یاما صالح ب! به دهانش رهیهمه چشم شده بودند و خ حاال

 :گفت

دار بعد  يانصاف نکرد صبر کنه سرم بره باال یب. کنه یزنم داره ولم م. شینظر و رأ دیدادگاه تجد يگور بابا _

گه بچه  یم. نمشیبب ارهیعسلم دخترم خوش بود که االن چند وقته اونو هم نم دنیدلم به د. خودش یبره پ

کنم؟ من که آدم امروز و فردام الاقل  تعاد دنشیبه ند يانصاف من چطور یه بآخ. عادت کنه دنتیبه ند دیبا

 !نمیبچه مو بب ریدل س هیبذار 
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 یخوش نم زانش،یعز داریکس از د چیه گرید. زد ینم یکس حرف چیشده بود و ه دهیسکوت بر جمع پاش گرد

 .خود کرد يصالح نشست و او را متوجه  يدست عماد بر شانه . گفت

  ؟یبه عزا که چ ینشست نجایا. به دست و روت بزن یآب هیبرو پاشو  _

حرف از کنارش برخاست او را به حال خود  یعماد هم ب. دیتخت دراز کش يدست او را پس زد و رو یبدخلق با

 رونینفس کالفه اش را ب! پرستد یمرد تا چه حد دخترش را م نیبود ا افتهیمدت کوتاه هم در نیهم. گذاشت

 :فتفرستاد و گ

 .ادیکوتاه ب يجور نیا دیشا. شه یداره درست م یشد؟ به زنت بگو که همه چ ینظرت چ دیدادگاه تجد _

 :گفت رینفس گ يریچشمانش گذاشت و با تأخ يساعدش را رو صالح

 . شه یکه داره از شر من خالص م رهیگ یم یجشن درست و حساب هیدادگاه بگم،  ياگه براش از رأ _

تخت خود  ينهفته بر دلش رو یحرف زدن نداشت داد و با ترس ينا گرید یرا به او که حتنگاهش  يدیناام با

 یکیشد  یآمد م یکه اگر غالم هم به هوش نم يا ندهیآ. دیشینا معلوم خود اند ي ندهیو به آ دیدراز کش

من  یقاض يآقا «. زیرا ن شیها رفح. داشت ادیرا در روز دادگاه هنوز در  ینگاه شاباج ي نهیک. همچون صالح

بچه هاشو . قاتل نامرد، پسرمو ازم گرفت نیا. امیدار نفرستم کوتاه نم يقاتلو باال نیبخشم، من تا سر ا ینم

ده  یده و دست و پا تکون م یداره اون باال جون م نمیبب دیمن با! گذره یاگه من ازش بگذرم خدا نم. کرد میتی

 . »رهیتا دلم آروم بگ

افتاده بود تا  یشاباج يدادگاه به پا افتنی انیحاج خانم حج نکرده اش که پس از پا مادر خودش افتاد، ادی

 یکس دراز نم چیه يجلو ازیکه دست ن يمادر. دلش از آن همه کوچک شدن شکسته بود. پسرش را ببخشد

را  نفس کالفه اش. خواست یجز انتقام را نم زیچ چیه اهشیافتاده بود که دل س یزن يکرد، آن روز به پا

تر  قیلبخندش عم» سلطان غم مادر« . داد شیرو به رو واریو نگاهش را به د دیفرستاد و به پهلو خواب رونیب

آن  یکم دینگاهش چرخ! افتاد یسلطان غمش م ادیشد تازه به  یم دیتبع نجایهر کس که به ا يشد، انگار کرد

به  وارید ياش را رو یزندگ يروزها ایگو گرید یکیوفا نداره،  اینبا خط کج و معوجش نوشته بود د یکیسوتر، 

چشمانش را بست و به . نقش بسته بود واریکه بر د يدیناام يها اههیدلش گرفت از آن همه س! خط کرده بود

از چهره اش از پس حصار  یکوتاه يکه در فاصله  یچشمان. در ذهنش جان گرفت میقرار مر یچشمان ب یآن

 ینم. بر هم فشرد شتریگشوده شد و چشمانش را ب يلبش به لبخند. ودگرمش کرده ب ییتنها ي شهیسرد ش

و جنون  یوانگید. بوسه سردش را مرور کرد. حس خوب را با گشودن چشمانش از دست بدهد نیخواست ا
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حس خوب چشم بر هم بگذارد و اجازه بدهد  نیداد با هم حیتر شد و ترج قیلبخندش عم. زیاش را ن يلحظه ا

 .پر کسالتش را رنگ بزند يس خوب روزهاح نیبا هم میمر

 .تخت ينذار تکون بخوره، سرش، سرش نخوره به لبه  ر،یدستاشو بگ _

همبندانش  یتخت به سمت صالح و باق يهراسان از رو دید یکه م يزیو منگ چشمانش را گشود از چ جیگ

چشمان مست  نی در مقابل ازد و حاال یخواب هنوز در چشمانش دو دو م. دیلرز یتنش از ترس م. برداشت زیخ

با او  دیدانست که با یگر مید. باز دچار حمله شده بود. زد یسر کنده بال بال م یصالح همچون مرغ لیو پات

 .بود تا در زمان خطر به دادش برسد دهیرا از دکتر زندان پرس نیا. چگونه رفتار کند

 .کم کم آروم بشه دیبذار د،یولش کن _

بود  دهیحاال که خواب از چشمانش پر. صالح برداشته شد يبندش از دو سمت بازوهشدار عماد دست هم با

 :با عجله به سمتش رفت و او را به پهلو خواباند و گفت. دید یدرست تر م

 .دکتر شیبره پ دیرو خبر کن، با یکیبرو  _

دانست  یخوب م .شد رهیاو خ ياراد ریغ يکه رفت او هم از صالح فاصله گرفت و در سکوت به پرش ها مرد

و  دیکالفه دست بر سرش کش. روز انداخته است نیاو را به ا دیایکه ممکن بود به سرش ب یفکر کردن به اتفاقات

 دهیخبر و آرام خواب یصالح ب قهیدق دهپس از گذشت . و کمک شان کند دیایب یکیزندان داد تا  ينگاه به راهرو

 .نبود ياعصاب خردکنش خبر ياز آن پرش ها گریبود و د

 کنم؟ یچکار م نجایمن ا _

تخت  يبود و حاال در درمانگاه کوچک زندان رو دهیتختش آرم يرو شیپ یساعت. اوردین ادیداشت که به  حق

لبخندش  دیصالح را که د یچشمان برزخ. به دستش وصل بود یبود و سرم دهیدراز کش دشیدست سف کی

 :تر شد و گفت قیعم

 ترس داره؟مرد گنده، آمپول و سرم هم  _

 :فرستاد و گفت رونیرا ب نشینفس غمگ صالح

خواد  یم يترسه اون وقت چطور یمثقال سوزن م هیو کوپال از  الی نیصالح با ا. عماد نهیریش یلیجون خ _

 !تا نفسشو ببرن؟ یاون دار کوفت يبره باال
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. رفت یدر آن فرو نم یخیم چیبود که ه یصالح همچون سنگ. مرد بدمنطق را قانع کند نیبود چگونه ا مانده

 ينه چندان مؤدبانه  فاتیاز توص. نفوذ بود رقابلیبه شدت سخت و غ! داشت اما مغزش یقلب کوچک و نرم

 :افکار ببرد گفت نیبه ا یاو بخواهد پ نکهیخود خنده اش گرفت و قبل از ا

با  يدار یدون یم چید، هنکن مر یروز و شبتو جهنم! دار نه يدار رفته اما باال يها سرشون تا پا یلیخ _

 لتیبعدشم به وک. یمنصرف کن مشیزنتو از تصم یتون یم يفکر کن چطور نیفعالً به ا ؟یکن یخودت چکار م

 .قدم درست و درمون برداره هیکنه برات  یته دلتو خال نکهیا يبگو جا

 :گنگ گفت ينگاه به سقف دوخته شد و با زمزمه ا صالح

من . درد گرفته یاالنشم گردنم از اون همه فشردگ نیهم. کنم ین لحظه فکر مهر روز و هر شب دارم به او _

به  ادیشد ب يعاشق مرد یخوام وقت یم. خوام بچه امو بزرگ کنم یم. کنم یخوام زندگ یم رم،یخوام بم ینم

ف طر یکن تیرو اذ ییرو بکشم و بگم اگه دختر بابا ارویبرم گوش  ياون وقت من با قلدر باز. باباش بگه

 .حسابت منم

 :بر لب نشاند و گفت ياو لبخند دیسراسر ام يآروزها از

بعد  ؟یکه چ يریخدا رو بگ يبنده  ي هیقی يمثالً بر! گهیکه دندون درست و درمون بهت نداده د دتیخدا د _

 ست؟یبه جون دخترت سر کوفت بزنه؟ تو اصالً عقل تو سرت ن دیهمه اش با یدون یم

 یحاال صالح غرو لند کنان به او تشر م. کدامشان قصد کوتاه آمدن نداشتند چیکه هبود  يشان آنقدر جد بحث

 .بنشاند یداشت حرف خود را به کرس یزد و سع

 دم بهش؟ یدختر م يطور نیهم يفکر کرد ه؟یکس و کارش ک ه؟یخودش ک نمیبب دیبا ،یپس چ _

 :به هوا رفت و گفت شانیدوهر  يعماد که به نگاه خندان صالح افتاد خنده  بیو غر بیعج نگاه

 .دخترت، صالح خدا عقلت بده يحاال اومدن خواستگار نیلحظه فکر کردم هم هیجون تو  _

 چه خبرتونه؟ _

 :لب زمزمه کرد ریآوردند و صالح ز نییتشر نگهبان سرو صداشان را پا با

 .خوام زنده بمونم یم. فکر راه چاره باشم دیبا نمیگورم بش يباال نکهیا يجا ،يحق دار گه،ید هیزندگ _

و  دیکش رونیحرف برخاست و سرم دستش را که رو به اتمام بود از رگش ب یبغض کالم او دلش فشرد و ب از

 :گفت

 .يبر یتون یدکتره گفت سرمت تموم شد م. میپاشو بر _
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 یران تمام خوبو به جب ردیرا بگ شیبازو ریآمد و اجازه داد عماد ز ریتکان داد و به کمک او از تخت به ز يسر

 . کند یاول در حقش خوب يروزها يها

 

آنقدر عجله داشت که . بدود اطیرا سر کرده نکرده به سمت ح دشیامان زنگ در باعث شد چادر سف یب يصدا

آخَش به . فرود آمد اطیح ي دهیلب ورچ يها یکاش يرو شیکرد و با جفت زانوها ریگ شیپا ریچادر ز يگوشه 

خواست  یم. خود را به در رساند نبا درد برخاست و لنگ لنگا! امدیکه ن امدیدر بند ن زنگ يهوا رفت اما صدا

زنگ  يگونه دستش را رو نیکند که ا یخال یو داد و هوارش را بر سر کس دیدر را بگشا نیهر چه زودتر ا

تر از خود رو به  یبرزخ يدر را گشود و با چهره ا یبرزخ يبا چهره ا. گذاشته بود و قصد کوتاه آمدن هم نداشت

او اخم  ياخم ها دنیاز د. دیگره خورده در هم در مقابل خود د ییها اخمو  دیجد يرا با ظاهر لیسه. رو شد

 :لب سالم داد و گفت ریدر هم رفت و ز یبه آن زیخودش ن يها

 !مدل زنگ زدنت نیبده، نصف عمر شدم با ا رتیخدا خ لیآقا سه _

 :د و گفتلب وا کر ینیبدون مقدمه چ لیسه

 بود اومده بود خونه تون؟  یک نیا _

هم خود را جمع و جور کرد،  لیسه. شد رهیزد به او خ یکه از فرط تعجب دو دو م یمتعجب و نگاه يچهره ا با

درست که عماد سر بسته و در بسته کنار گوشش گفته بود فرشته را در ذهن . کرده بود، تند رفته بود يرو ادهیز

شد  نیو هم ردیخواست بپذ یبود اما نم ردهک يرو ادهیز! اش بود يادیز گرید دنیسرك کش نیخود نگهدار اما ا

 :حق مسلمش و گفت

 .دمیپرس نیعماد شما رو به من سپرده، واسه هم _

 :را باز کند گفت شیآنکه اخم ها ینکرد و ب ینیهم از موضعش عقب نش فرشته

 .ادیام باشم تا داداش عمادم ب قهیخودم و مامان صد تونم مراقب یخودم م. میخوا یما آقا باالسر نم _

 :داشت باال نرود گفت یکه سع ییگذاشت و با صدا یو مستأصل کف دستش را بر در گاه در چوب یعصبان

 .کنم یباالخره من اون زبون درازتو کوتاه م _

 :گفت يقرار ید و با بطاقت از کف دا. کرد یباز نگاهش م شیرا به فرشته داد که داشت با ن نشیخشمگ نگاه

 ؟يبچه؟ مگه خودت دل ندار یچیپ یدلم م يبه پرو پا نقدریچرا ا _
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که تا نوك  یدرمانده مانده بود و حرف لِیحاال سه. از لبان فرشته جمع شد و گنگ و مات نگاهش کرد لبخند

 .دیکش رونیرفت اما سؤال فرشته او را از برزخ ذهنش ب یآمد و م یزبانش م

 واسه ما؟ یاومده خونه امون؟ به پا گذاشت یک یدون یا مشما از کج _

 دیبا ییگو ست؟یدردش چ دیفهم ینم ایدختر گو نیا. دیکش شیقبل دست بر موها ي قهیتر از چند دق کالفه

داد فعال زبان درازش را کوتاه  حیترج! گرفت تا چشمان دخترك زبان درازش باز شود یقلبش را هدف م قاًیدق

 !گوششید سر وقت دل بازکند تا بعد برو

با خودم  یتا ظهر ه. مرد جوون اومده بود دم در خونه اتون هیگفت صبح  يمن براتون به پا نذاشتم، مهد _

بود که صبح  یاومدم از خودت بپرسم اون ک. دل وامونده راه نداد بمونم بنگاه نیآخرشم ا ام،ین امیکلنجار رفتم ب

 .دنتیخروس خون اومده بود د

 :او زل زد و گفت يو سرخ شده  یعصبان يشته گرد و گشاد شد و با بهت به چهره فر چشمان

 !ل؟یآقا سه يذار یمن؟ چرا حرف تو دهن من م دنیاومده بود د یک _

خواست  یفقط جواب م یفعل طیدر شرا. اش را حفظ کند يداشت خونسرد یاز کف داده بود اما هنوز سع طاقت

 . و دفاع از خود هینه توج

 بود فرشته؟ یکالم بگو اون مرد ک هی _

مالکانه او را به نام خوانده  نقدریآمرانه و ا نقدریبود که ا دهیچه گفته بود؟ به کجا رس. هر دو مات هم بودند حاال

تازه  ییگو. دیشن یم شیشده بود و گوش ها نایتازه چشمش ب ییگو. بود نییسر فرشته هم پا گریبود؟ حاال د

دلخور  یلحظه که با چشمان نیاز ابتدا تا هم لیسه ه،یاز ثان يدر کسر! گرفته بودآن بلوغ در روحش شکل 

 دیکش یسرك م شانیکنار يداد که از خانه  هینگاهش را به زن همسا. کرد در ذهنش جان گرفت ینگاهش م

و در را بر زن تا او وارد خانه شود  دیکنار کش یبه آرام. مجال ماندن و فکر کردن نبود. کند یتا اوضاع را بررس

اش رفته و  يدلخور. از رنگ بود یکمان نیرنگ! بود یچراغان لیچشمان سه. ببندد هیافضول و کنجکاو همس

بن بست  يکوچه  نیجا در هم نیخواست هم یکه دلش م يمهر. مهر بر دلش نشسته بود ایدن کیحاال 

او را تنگ در بر  دشانییپا یو م دیکش یپنجره سرك م يکه مدام از گوشه  هیتوجه به زن همسا یب ،یعاشق

 یبه افکارش پر و بال م گرید یآمد چه اگر کم رونیکننده اش ب وانهیاز فکر د. را آرام کند شانیو هر دو ردیبگ

گفت و قدم  یااللهیلب  ریز. باشد شتنداریجثه و زبان درازش خو زیدانست بتواند در مقابل دخترك ر یم دیداد بع

مات . کنارش عبور کرد و به سمت پله ها رفت زت سرش بسته شد و فرشته با تعلل ادر خانه گذاشت و در پش
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شک نداشت . کوچک شان داد ينشست و نگاهش را به باغچه  وانیا يرو يور کیحرف  یرفتنش شد و ب

 !خودش است گوشیکار دخترك باز

 .لیآقا سه دییبفرما _

بزرگ  وانیتر شد و ل قیده بود داد و لبخندش عمکه به سمتش دراز ش یبه او و دست گرید يرا بار نگاهش

 :شربت را از دستش گرفت و گفت

 .همه گرما از تنم دور بشه نیدارم ا اجیاحت یاز هر وقت شتریاالن ب _

 :گفت یوصف نشدن یو با لذت دیرا نوش وانشیل اتیاز محتو ياش را به او داد و جرعه ا یباز نگاه چراغان و

 من عاشق شربت بهار نارنجم زبون دراز خانم؟ یدونست یکجا مشربت بهار نارنج، از  _

 .شد لیسه ينگاهش کرد و باعث خنده  طیغل یاز لبان فرشته دور شد و با اخم لبخند

 .دهیخواب قهیمامان صد ل؟یچه خبره آقا سه _

 :نوازشگرانه گفت ییاش را مهار کرد و با صدا خنده

 ! حرف شنو ریه به صدتا دختر سر به زارز یدختر زبون دراز م نیا يتار مو هی _

. از تصورش خارج بود طیشرا نیهمه حس خوب آن هم در ا نیانتظار ا. را نداشت جانیهمه گرما و ه نیا انتظار

 یخجالت م یکم دیانگار که با. بر او و احساسش باز شده بود شیدر کنارش بود و حاال چشمانش کم و ب لیسه

 شیدخترانه گونه ها یو شرم ندازدیب ریزتوانست سرش را به  یخواست اما نم یم گونه نبود؟ نیاما چرا ا دیکش

بود؟ فقط نگاهش  دهیگفته و دوتا از او شن یکی دارشانید يکه از ابتدا یخجالت از چه؟ از کس! کند نیرا رنگ

 :دور شد و گفت لیآنقدر که لبخند از لب سه. چشم در چشم، مات مات و متفکر. کرد

 با من دختر؟ یکن یچکار م ينگام نکن، دار يطور نیا _

چشمان عاشق او  يبرداشت و از جلو نیزم يرا از رو ینیو س وانیرا نداشت ل یکیهمه نزد نیتاب ا گرید

نفسش به . کرد یم یتنگ نهیقلبش در س. اش گذاشت نهیدست بر س. و خود را در آشپزخانه پنهان کرد ختیگر

 . قصد دور شدن از لب خندانش را نداشتسمج  يشماره افتاده بود و لبخند

 ؟ییفرشته خانم کجا _

همه را متوجه  وانهیمرد د نیرفت و اال ا یم رونیهر چه زودتر ب دیبا د،یبه صورت گر گرفته اش کش یدست

که  یگذاشت و با نگاه وانیا يلرزان قدم رو ییرا بلندتر کند با پاها شیصدا نکهیقبل از ا. کرد یحضور خود م

امروز  لیبود سه افتهیخوب در گرید. ختاو بود به سمتش رفت و منتظر به او چشم دو یو در پ گوشیباز هنوز
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نبود که بخواهد  يزیچ نیبر پا بود و ا یدر چشمانش جشن. تفاوت دارد نیاز ا شیپ يروزها يهمه  لیبا سه

 .باز سراپا چشم شد به او دیپر مهر او را که شن يصدا. آن را انکار کند

 .اما هنوز جوابشو نگرفتم دمیسوال پرس هی _

و  شیپا ریتفاوت باشد، سرش افتاد ز یتوانست ب ینم گریدانست د یسوال و جواب ها را م نیا لیکه دل حاال

 :من من کنان گفت

نموند رفت  گهیشده د یچ دیفهم یاومده بود حال داداشو بپرسه، وقت. یدوست داداش عماد بود، آقا ره _

 .سراغش

 :سرش را بلند کرد و تند تند اضافه کرد سپس

 .گم به خدا یراست م _

 :گفت دیخند یکه م یکه آرام گرفته بود و چشمان یبا تمام وجود بر لبش نشست و با دل لبخند

 .یمظلوم بش يجور نیا ادیبهت نم ن؟ییپا یحاال چرا سرتو انداخت _

 :ستن کرد و گفتاو را دعوت به نش لیباز مهمان لبان هر دو شد و سه لبخند

 طشیجوره شرا جیخوام بگم اما ه یم تهیحرف ها هست که چند وق يسر هی ؟ینیبش قهیشه چند دق یم _

 هیترس ورم داشته که با  يباال سرم واستاد رغضبیکه مثل م يطور نیا شم؟یپ ینیشه بش یم اد،ینم شیپ

 !یتو سرم ناکارم کن یبزن يزیچ

 :گفتو  دیلب غر رینگاهش کرد و ز یبرزخ

 !لیسوالتو بدم آقا سه هیقرار بود فقط جواب  _

 :با دست به کنارش اشاره کرد و گفت لیسه

بهت  یخوام حرف مهم یسرم م ریآخه؟ خ يد یبارم شده به حرفم گوش نم هیبچه، چرا  نجایا نیبش ایب _

 .ریبگ لمیذره تحو هیبگم، 

 ریز! دیکه اشاره کرده بود کنارش بنش ییت جادرس. فرشته در هم رفت و نگاهش را به دست او داد يها اخم

 :دیلب غر

 .ام نهیذاره رو س یبره م یسرمو مثل دسته گل م نهیمامانم منو بب. نمیشونه به شونه ات بش امیمونده ب نمیهم _

 :مشکوك نگاهش کرد و گفت لیسه

 .بلندتر بگو منم بشنوم ؟یکن یحاج باقر غر غر م زیمثل کن يدار هیچ _
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 :او بر آشفت و با تَشَر گفت هیتشب از

 ؟یکن یمنو نگاه م يسادیچرا وا گه؟یبرو د يدیاصالً شما که سوالتو پرس زم؟یمن کن _

 دیخواست حرف از احساسش بزند اما حاال با یبا او بکند؟ مثالً م يهاج و واج مانده بود چه برخورد لیسه حاال

 یمظلوم شد و با چشمان. کرد یاز خود دفاع مدخترك سرتق  نیگرفت و در مقابل زبان ا یسپر به دست م

 :دلخور گفت

 .رم یحرفمو بشنو بعدش م شنیکنارم ب قهیدو دق ایب _

 :لب گفت ریموضع او شرمنده شد و ز رییتغ از

 .لیخوبه، حرفتو بزن آقا سه يجور نیهم. کنه یفکر بد م نهیب یم قهیمامان صد ،يجور نیا ستیدرست ن _

 :گفت و افزود ییبلند باالباز نُچ  یشیبا ن لیسه

خوام  یم. کردم يزیلحظه برنامه ر نیا يبرا یکل. گم یبهت نم یچیکنارم ه يایتا ن. شه ینم يطور نینه ا _

 . نه ایتو هم مبتال شده  يچشما نمیخوام بب یم نمیبب کیچشماتو از نزد يشنو یحرفامو م یوقت

 :لب گفت ریو ز نییفرشته سر خورد پا سر

 .رم ظرفارو بشورمب دیمن با _

 :چادرش را گرفت و گفت يگوشه  لیبرود دست سه دیکه چرخ نیهم

 .به حرفام گوش کن نیبش ایب. نکن تمیاذ نقدریا. تاب نداره گهیدل د نیکنارم فرشته، ا نیبش ایب _

حرف در کنارش درست در  یب. ردیرا بپذ لیکرد حرف سه یگنگ بر وجودش نشسته بود و او را وادار م یحس

لبخند . نبود به او زل زده بود نییپا گریکه د يخجل و سر گریکه د یاو، با چشمان ياو و درست روبرو کینزد

قصد گفتن چه حرف  یرنگ اهمرد با آن نگ نیدانست ا یخوب م. دانست یم. دلش قرص شد دیرا که د لیسه

مرد  نیگفت ا یزنانه اش م فیحس ظر. دیفهم یدل دل کردن طرفش را خوب م نیدختر بود و ا. را دارد ییها

 .به او مبتال شده است

 .رفت ادمی یهمه چ یکن یورندازم م يکه تو دار يطور نیا. کنارم ینیاصالً اشتباه کردم گفتم بش _

 :تر شد و گفت قیعم لبخندش

اعتراض  يجا گهیپس د. یخواست یرو انجام دادم که شما م یمنم همون. حرف گوش کن بشم یخودت گفت _

 .ستین

 :پنهان کردنش نداشت گفت يبرا یتالش چیکه ه يو با لبخند دیبر سرش کش یدست
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زبون  يِدم، دخترِ یبهت قول م نویکنم ا یروز کوتاهش م هیآخه خودم . امان از دست تو و اون زبون درازت _

 !دراز

کم  گهیشما هم د برسم و میبلند شم برم به کار و زندگ يواسه گفتن ندار یاگه حرف. لیمن منتظرم آقا سه _

 .کم برو خونه اتون

 :و موشکافانه نگاهش کرد و گفت ریمچ گ لیسه

حرفمو گفته نگفته  يبگم و منتظر یخوام چ یم یدون یها نکنه م ؟يزودتر حرفامو بشنو یلیما یلیخ هیچ _

 آره؟ ؟یاعالم کن تتویرضا

 :هوا گفت یب لیسه زدیکه خواست برخ نیفرشته در هم رفت و هم يها اخم

 .دوستت دارم فرشته _

فقط مات . چهره و اندامش نداشت ياراده بر اجزا گریفلج شده بود و د ییگو شیپاها! جیشد، گنگ و گ مات

منتظر لکنت . دوستت دارم را نداشت نیانتظار ا لیاز سه. را نداشت ییپرده گو یب نیا دنیانتظار شن. نگاه او بود

 . تمام وجودش را سست و کرخت کرده بود قهابراز عال نیما حاال ااش بود ا ینیزبان و من من او و مقدمه چ

نگاهش سراسر مهر بود و ! یسرسوزن عشق یکالم يمنتظر جمله ا. همچون او سراپا چشم بود زین لیسه

خودش باشد خنده اش اوج گرفت  اریآنکه به اخت یب. دخترك سرتق را کوتاه کرده بود نیباالخره زبان ا. عالقه

                                                                                                                            :   و گفت

 !زبونتو کوتاه کردم نیباالخره ا_

دم  يدم کرده  يهوا نیاز او، از خودش و از ا. زدیخواست بگر یم. گفت ینم چیبود و ه جیاما هنوز گ فرشته

 !بر رفتن ينه توان لب باز کردن داشت و نه اراده ا. کرد ینم ياریاما دلش . ورماهیشهر ظهر

 ...تو... نکنه تو؟ نکنه که تو ؟يفرشته به من نگاه کن، چرا ساکت شد _

و  دیخند لیهمه عجول بودن سه نیدر دل بر ا! کرد یبند تو تو م کیشده بود و  انیدچار هذ يداریدر ب ییگو

:                                                                             گشوده شده بود گفت يبه لبخند که یبا لبان

از خود  يطور نیخانم، نه ابراز عالقه کردنت، نه ا هیبا  دنتنه حرف ز ل،یآقا سه ستین زادیمثل آدم تیچیه_

 یکه دوستش داره حرف از دلش م یبه کس يورج نیچه مدل حرف زدنه هان؟ آدم ا نیآخه ا. خود شدنت یب

اصالً؟                                                             یکن یگه دوستتدارم؟ فکر طرفتو نم یم کبارهیو  کهویزنه؟ 

:                                                                گوش تا گوش باز شد و گفت لیسه شین
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 نمیبچ يکبر يساعت برات صغر هیکردم؟  یچکار م دیخب با! چرا گفتم دوستتدارم؟ یجانم، االن ناراحت يا_

خوام بگم دوستت دارم؟ چه  یکه م ؟یکه چ یبش دیسرخ و سف یو ه چشامتو  یتر از من زل بزن جیو تو هم گ

هر  يطور نیتر نشد؟ ا یموندن ادیبهتر نشد؟ به  يورط نیرفتم سر اصل مطلب، ا کهویمن،  زیخب عز هیکار

!                       رو لبت نهیش یلبخند پت و پهن هم م هی یبچه هامون از عشق مامان باباش بگ يبرا يوقت بخوا

در مقابلش  یبود کم یفقط کاف. بشر گرم گرفت نیتوانست با ا ینم يا قهیدق. فرشته در هم رفت ياخم ها

.                                                   ینداشته باش شیزبانش آسا يها طنتیاز دست ش گریو آن زمان د يسست شو

 ه؟یو بابا چ مانما ه؟یبچه چ ل؟یآقا سه یگ یواسه خودت م یچ_

در  که هنوز آثار خنده ییغم با صدا یچرا که با همان لبخند شاد و ب. قصد جمع شدن نداشت ایگو لیسه شین

 :آن بود گفت

 میخطمونو با هم مشخص کن ياول کار نیاز هم نیبب! هیزندگ ینیریچرا آخه؟ بچه که ش ؟يبچه دوست ندار _

 .لولن یبچه دور و برمون م نیدوج هیچرا  یبچه دوست هستما، گفتم بعد نگ يمن از اون مردا. بهتره

 :و گفت دیاش کش یشانیبر پ یدست یبا کالفک فرشته

اول تو رو بزرگ کنه اون وقت حرف از  دیبا یکی ؟یگ یخودت م يبرا يدار یچ لیآقا سه ،يوا يوا يوا _

 !؟یزن یبچه م

 :پنهان کردن احساسش نداشت گفت يبرا یتالش چیکه ه ییباز عاشق شد و با صدا لیسه نگاه

 .ریتو بزرگم کن فرشته، تو ترو خشکم کن، تو دستمو بگ _

 چیزدند، ه یپلک نم! پرده به او بود ینگاه فرشته ب. دهد رییا به نفع خود تغخوب بلد بود چطور اوضاع ر لیسه

که آمده  يرا از لحظه ا لیسه! تفاوت بود؟ یشد ب یمگر م. بود و دل دادن يریگ میتصم يلحظه . کدامشان

باعث شد  نیکنج لبش نشست و ا گوشیکج و باز يلبخند. بود دهیطور مستأصل ند نیلحظه ا نیبود تا هم

 ایگو دیکاو یکج او را م يدخترك که با لبخند نیا. و موشکافانه نگاهش کند دیایب رونیاز حس خوبش ب لیسه

نداشت در کنار  ادیبه . دیایاز اعتراف به عشقش سر ذوق ب شیباعث شده بود ب نیپروراند و ا یدر سر م يفکر

تر شده بود و سراپا چشم بود  قیو هم عمحاال لبخند ا. گذاشته باشد ریگخود چهارچوب دست و پا  يفرشته برا

 .بزند یتا فرشته حرف

اوه اوه . طرف هیطرف و از خوب ها  هیاز بدها  ل،یآقا سه يندار يادیاگه بخوام کاراتو به صف کنم شانس ز _

 !خرابه یحساب تتیوضع
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به انتخابش شک  دیبود که با نیجز ا. را شروع کرده بود يدخترك زبان درازش باز. زد یبرق م لیسه چشمان

دست و  کی يهوا دست بر موها یب. دختر شده بود نیبودن ا یرمعمولیغ نیهم ي فتهیاصالً او ش! کرد یم

 :و گفت دیکش اهشیس

 گه؟ید یکن یم یشوخ _

پرده از دوست داشتن  یطور ب نیا لیحاال که سه. دیخند یاز لبش م تیفرشته باز بود و چشمانش به تبع شین

 .برنامه را سر بدواند یمرد ب نیا یخواست کم یمگفته بود او هم 

 ؟یکه چ يکرد یبرو بر نگام م رغضبیم نهویع. خواستم سر به تنت نباشه یدم خونه، م يبار که اومد نیاول _

 .ياریسر از کارم در ب یخواست یاصالً از همون اول هم م

 !ات شدم فتهینگاه اول ش که انگار تو همون یکن یوانمود م نیدور ورت داشته دختر جون؟ همچ _

 :دخترانه گفت ینگاهش کرد و بدون خجالت نیمرموز و سنگ فرشته

 ؟ينشده بود _

 یعاشق کش نیا یاصل يدانست خود بازنده  یم یبود وقت یچه نزاع نیاصالً ا. بازتر شده بود لیسه شین حاال

 :تکان داد و گفت نیسرش را به طرف. است

 دختر سرتق و زبون درازو گذاشت تو کاسه ام؟ هیمن که خدا زد پس کله امو  یچارگیبه ب ؟يخند یم یبه چ _

 :سر مرتب کرد و ادامه داد يتوجه به جلز و ولز او چادرش را رو یب فرشته

 یگون هیتازه . رونیب امیتا ب يطور دم خونه بست نشسته بود نیهم! خراب تر شد تتیبار که وضع نیدوم _

کمکت تو . خوشحال بشم برادرم سرو سامون گرفته دیکه با ؟یکه چ يداد لمیسرو ته تحو یب يحرفا

االن . کنه یم نگها رو کمر یخوب نیا يهست که همه  يزیچ هیاما . که قسمت خوب ماجرا بود مارستانیب

رو  یلیس نیمدتهاست که ا ستا،یواسه االن ن یلیس نیا. گوشت ریبزنم ز یدونه درست و حساب هیخواد  یدلم م

به داداش  يانگ دزد ياصالً چطور به خودت اجازه داد! ؟یچ يواسه  یدون یخودتم خوب م. هکارمبهت بد

 ؟یعمادم بزن

بزرگ بشنود آن  نیچن نیانتظار نداشت ا. بهت زده به او زل زد یمحو شد و با نگاه لیاز لبان سه یبه آن لبخند

رفاقتشان را کف دست خواهر  يپشت و رونداشت که  يانتظار نیاصالً از عماد چن! جثه زیر یهم از دخترک

. خود را به او ثابت کند گریبار د کیتا  دش یمرد و زنده م یم دیبا گریحاال د. شد یبادش خال. سرتقش بگذارد
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 يباز! رو يِصاف و ساده، رو. کرد یمثل خودش رفتار م دیبا او با! شد؟ یدختر مگر حرف عشق سرش م نیا

 !دختر نیپشت پرده نداشت ا

 .منتظرم حرفاتو بشنوم ل؟یآقا سه یچرا ساکت _

چشم به . فرشته ي هیسؤال پر کنا نیزد از ا یته دلش لق م. مثبت نبود ياز آن همه انرژ ياثر گرید حاال

دختر  نیسوالش بود پس چرا چشمانش دلخور نبود؟ چرا هنوز عشق ته چشمان ا نیاگر ا. چشمانش دوخت

 :او گرفت و گفت گوشیبازکرد؟ نگاه از چشمان  یم یگوشیباز

 .بذاره کف دست خواهرش ادیکردم ب یمن و عماد، فکر نم نیبود ب يزیچ هیاون  _

. بود دهیپاره و کهنه سنج يبود و هم از فرشته، که او را با متر ریشد نباشد؟ هم از عماد دلگ یبود مگر م دلخور

 :کالمش آمد و گفت انیدرنگ م یفرشته ب

 !ياونم از برادرش مهد دمیشن میمن از زبون مر. من نگفته به یچیداداش عمادم ه _

 :زد و گفت يپوزخند لیسه

 ه؟یرشته دست ک نیحاال سر ا! پس دست رشته بوده _

 روز گذرت به داداشم بخوره؟ هیممکنه  يفکر نکرد. دست خودت _

 :از جا برخاست و گفت یو عصب کالفه

 .برم، خداحافظ دیمن با. پس نبش قبر نکن. میکرد من و عماد بوده خودمون حل و فصلش نیب یهر چ _

 نیبه هم. رفت یداشت م ن،یهم. را گفت و برخاست و در مقابل چشمان متعجب فرشته به سمت در رفت نیا

 یم انیفرشته نما يبود که برا لیاز سه دیجد يرو نیحاال ا. رفت یگذاشت و م یداشت عشقش را م یراحت

با  لیبدرقه کرد و سه درحرف او را تا دم  یب. بود از فرشته و عشقش بگذردکه حاضر شده  يزیغرور، چ. شد

شد او را به حال خود گذاشت و آرام آرام از مقابل چشمان او  یم نییحرف که در چشمانش باال و پا ایدن کی

خود قائل  ياحق را بر نیا. شد رهیافتاده اش خ يو به دور شدن او و شانه ها ستادیهمان جا ا يا قهیدق. دور شد

خواست با پنهان کردن  یبود و نم یبود، هر که بود، در نظرش مرد بزرگ ههرچ لیسه. سوال را بپرسد نیبود تا ا

گونه  نیشد نه ا یدر ذهنش روشن م ستیبا یم لیسه. کند قیذهنش او را کوچک و نارف يسوال در پستو نیا

 .دادن طفره رفته بود حیغرور، از توضپر  لیخواست از او، هر چند که سه یم حیتوض! روشن هیسا

و با  دیکش یبر دوش م يبار يآن سوتر که مورچه ا یاش و کم یصورت يها ییدمپا يسر خورد رو نگاهش

نشست و با دقت به تالش . برد یکنج کوچه پناه م ي هیو به سا ختیگر یم یمرارت از آفتاب داغ ظهر تابستان
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 یافتاد ته دلش کل یبارش م کههر بار . دییپا یا لذت و دقت آن را مهمان طور ب. شد رهیفلک زده خ يمورچه 

رد قدم . شد یم یدل او هم غرق خوش دیکش یشد و هر بار که مورچه با تالش بارش را به دوش م یکالفه م

جفت کفش واکس زده و مردانه در مقابل چشمانش ظاهر شد و  کیکرد که  یبارکش را دنبال م يموچه  يها

درنگ  یب. دیدر مقابل خود د ستادهیرا ا یکرد و ره ربلندس زدیآنکه برخ یب. شد دهیآن شن یدر پکه  یسالم

 .برخاست و خود را جمع و جور کرد و چادرش را بر سر مرتب کرد

 آقا؟ یداشت يکار _

ز سر و گردن ا کی. دید یره يرا از پس شانه  لیسه یبرزخ يدر آمده بود که چهره  یاز شوك حضور ره تازه

به پشت سر  یره ل،یسه یاز سؤال ناگهان. ندازدینبود خود را به دردسر ب ازین دنشید يبلندتر بود و برا یره

 :عجول بر لب نشاند و گفت ياو لبخند یبرزخ يچهره  دنیو با د دیچرخ

 ؟یجنابعال _

ل نگاه درمانده فرشته اما دستپاچه و مستأص. داشت یو چشم از فرشته بر نم دیبار یخون م لیچشمان سه از

 :داد و گفت لیاش را به سه

 .هستن، دوست داداش عماد یآقا ره شونیا ل،یآقا سه _

که به سمتش دراز شد با  یدست ره. زد یم دیمزاحم او را د کیآرام گرفت اما هنوز به چشم  یکم لیسه نگاه

 :به فرشته داد و گفتتعلل نگاهش را  یهم با کم یره. تعلل به او دست داد و منتظر به او چشم دوخت

 .امیعماد م شیدارم از پ _

چند . که او را سراپا گوش کرده بود تا از برادرش بشنود یوصف نشدن یعطش. فرشته پر از خواهش شد نگاه

درنگ به سمتش آمد و شانه به شانه اش  یب لیسه. خبر بود ینرفته و از او ب دارشیشد که به د یم يروز

 :روها که هنوز قصد باز شدن نداشت گفتبر اب يو با گره ا ستادیا

 حالش چطور بود؟ _

دوخته شد و با همان آرامش و  لیسه يفرشته به چشمان هشدار دهنده  يغمزده  ياز چهره  یره نگاه

 :سکون گفت

فرشته  ارهیدونست دلتون تاب نم یانگار م. ارمیو خبرشو براتون ب امیبه من سپرد ب. خوب بود خدارو شکر _

 .خانم

 :خود کرد و گفت يکرد و با او را متوجه  يتک سرفه ا لیسه
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 شناسمت؟ یکه من نم یعماد هست ياز دوستا یکیکدوم  دمت،یند ادیز _

انگار خوب حرف نگاه . بود افتهیمرد جوان را در نیا يهمه پرخاشگر نیا لیدل ایگو. هنوز آرام بود یره نگاه

خود دست  الیخ یآسودگ يمرد برا نیخواهر عماد نبود ا شک نداشت اگر واکنش. مردانه اش را خوانده بود

را پنهان کنند  زیداشتند همه چ یدل آن دو که سع يبرا. گرفت یدخترك را مالکانه سفت و محکم در دستش م

 :بر لب نشاند و گفت يلبخند

 .میرو با هم گذرونده بود یآموزش. بودم يعماد تو سرباز يمن، هم دوره ا _

 ادیکرد او را خوب به  یحاال که خوب فکر م. ذهنش اسم او را جست يفرو رفت و در پستوبه فکر  یکم لیسه

که رو به  يمرد نیا یعنی نیکرده و او را به خانه اش برده و ا ادیاز او و رفاقتش  يعماد چندبار. آورد یم

بر لبش نقش بست  اندك يلبخند. استمحرم خانه اش بوده  دیبار یبود و از چشمانش آرامش م ستادهیا شیرو

 :و گفت

 .القتونیی مییایب یروز رفاقت هیتازه قرار بود . ازت گفته ییزایچ هیعماد . اومد ادمیاالن  _

 :شده بود گفت لیسه یکه باعث شرمندگ یبه خنده گشوده شد و با احترام یره لب

 .خودتونه يخونه . قدمتون سر چشم _

 :را به سمت فرشته چرخاند و گفت شیرو سپس

اتاقشه رو براش  يسر طاقچه  شهیاون کتاب که هم دنش،ید نیکه رفت يسر نیگفت ا یفرشته خانم عماد م _

 .دیببر

 :تأمل گفت یبا کم فرشته

 .میبشه جبران کن شاهللایا ،یدست شما درد نکنه آقا ره. باشه چشم _

و  رفتهیاو را پذ لیسه ییگو. خصمانه نبود گاردشینگاه باد گریحاال د. بار راحت تر به او نگاه کرد نیا یره

 !توانست راحت تر با فرشته حرف بزند یاو م یعنی نیکرده بود و ا دییتأ

به گردنم حق  نایاز ا شتریاست، عماد ب فهیوظ ؟یفرشته خانم، جبرانِ چ نیشما هم مثل خواهر خودم هست _

 .داره

 :دراز کرد و گفت لیسپس دستش را به سمت سه و

 . کنم یرفع زحمت ممن کم کم  گهیخب د _

 :دستش را مردانه تر فشرد و گفت شیبار بر خالف بار پ نیا لیسه
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 .ییآقا _

 .کردا یم دیتأک یلیبراش؟ خ دیره اون کتابو ببر ینم ادتونیفرشته خانم پس  _

 زیبال گفتنش را ن یبر خودش، چشمت ب لیچشم چشم گفت و با وجود اخم سه يچندبار یبا قدرشناس فرشته

با  یسر که بلند کرد ره! چه؟ گرید دنیدل لرز نیو ا ستیچ يانده بود آن اخم ها و قهر و دلخورم. دیشن

نگاه فرشته کند  نکهآ یو معذب و هول ب دیکش شیبر موها یدست لیسه. کرد ینگاهشان م ریمچ گ ینگاه

 :گفت

 .امیخبر بده م یداشت يبار ياگه کار. رم یم یبرو تو، منم با ره گهیشما د _

سرتق  یانگار همچون پسرک. را از رو بسته بود رشیشمش ایگو. دیخند لیهمه دل دل کردن سه نیدل به ا در

. به او نگاه نکرده بود گرید یورود ره يچرا که جز در لحظه  اوردیآن حرف را سرش در ب یخواست تالف یم

آنچه او گفته  ردیو بپذ دیایب اهکوتمرد لجباز  نیکه ا ییکند تا جا یهمراه يباز نیرا در ا لیداد سه حیترج

هر  لیهم تحو یلب ریتشکر کرد و خداحافظ ز یاز ره لیدل نیبه هم. بوده است شانیهر دو یاز زندگ یبخش

 :کرد و گفت شیعنان از کف داده صدا دیکه دور شدنشان را د نیداد اما هم شانیدو

 .وندارم باهات یکار واجب دیداشته باش فیچند لحظه تشر لیآقا سه _

بن بست،  يدر کوچه  یمودب و آرام پس از خداحافظ یِفشرد و ره یو دستش را به گرم دیخند لیسه چشمان

 یدر سکوت و البته با کم لیکه رفت سه یره. بر آن نهاده بود دور و دور تر شد یعاشق ينام کوچه  لیکه سه

توانست به  یشد اما نم یخوش زپر اته دلش . کرد یخندان نگاهش م یفرشته با لب. بود رهیاخم به فرشته خ

.                                                    جثه  زیدخترك ر نیبود از ا دهیدرشت شن! او را ببخشد يزود نیهم

پشت سرتم نگاه  گهید یاگه رفت. نه من نه شما گهید یاگه رفت ای ه،یدلت چ يتو یگ یاالن م ای لیآقا سه_

 لیرفت و سه یکتاب زنده کنار م نیاز ا دیجد یهر لحظه ورق. اش را به او دوخت شدهشاد چشمان گ.     نکن

:                                              پر اخم نگاهش کرد و گفت. زده بود شیبه پاها ریکه زنج یمانده بود و درخواست

 ؟یطلب کارم هست يبارم کرد نیدختر؟ حرف سنگ هیچه معامله ا نیا_

 _:                                                         سر مرتب کرد و گفت  يخونسرد و آرام چادرش را رو فرشته

حرف  هیکه با  هیچه دل دادن نیا. خروار آوار سر جفتمون هیشد  یگفتم بعدش م یاون حرف درشتو اگه االن نم

 ل،یآقا سه يرد شد. کردم یاصالً داشتم امتحانت م ؟رغروز فا هی یروز عاشق هی ؟يبر يذار یرو م یهمه چ

.                                                                                                                     يشد دیبرو که تجد
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و دمغ او را ترك  دلخوره گون نیاصالً اگر هم. نشست لیلبخند باز بر لب سه يدلخور یباالخره پس از ساعت

. اوردیآن را از دل خود در ب یتوانست به راحت ینم گریبزرگ که د يشد غده ا یکوچک م يدلخور نیکرد ا یم

 :شده بود گفت دیکه پر از ام ییباز دلش صاف شد و با صدا

باشم  دواریونم امت یتونم باز امتحان بدم؟ م یاگه دوباره درس بخونم؟ اگه دوباره حفظت کنم از برت کنم م _

 شم؟ آره فرشته؟ یبارو قبول م نیکه ا

بهانه  یخواست با بهانه و ب یاش بود و نم یامروز روز خوش ز،یدست و دلش ن. دیخند یفرشته م چشمان

 :حس خوب بر زبانش نشست و گفت نیهم. خرابش کند

 .برات کرد يفکر هیبشه  دیشما از بر شو، تالش کن، شا _

 :قدرشناس نگاهش کرد و گفت یشد و با چشمانبلند  لیسه ي خنده

 .به موال ییآقا یلیخ _

 :فرشته هم در آمد و گفت ي خنده

 .میچاکر _

قدم شده  شیحاال که خود او پ. دیخند یچشمان دخترکش م. بر او ثابت ماند لیگشاد شده و شاد سه چشمان

 .فتن و سنگ انداختننه گ يچه جا گریپاك کرده بود د شانیرا از دل هر دو يبود و دلخور

 . دم یدم، قول م یم حیتوض زویبرات همه چ _

 :انداخت و گفت ریسر به ز شهیبار بر خالف هم نیا فرشته

خواستم فقط واسه خاطر  حیاگه ازت توض دمیپرس يزیاگه چ ،یقدر تو ذهنم مرد بمون نیخواستم هم یم _

 .بود نیهم

 لیتوانست نباشد، سه یدستپاچه شد، مگر م. دیمات خود درا  لیسه يدایو ش فتهیکه بلند کرد چشمان ش سر

باز  دیرا که شن شیصدا. اش نشده بود یگونه مات عاشق نیگاه ا چیه. بود دهیگونه ند نیگاه او را ا چیه

که  لیسه يصدا. بزرگ باشد يریغافلگ کیهر لحظه منتظر  دیدستپاچه تر شد چرا که از او آموخته بود با

 .بدل کرد نیقیحدسش را به  دیچ یدر کنار هم م کیبه  کیاصوات را 

دختر  یپ امیم رون،یب میاز اونجا آورد دخدایعمادو که به ام. زهیچقدر برام عز یدون یقربون اون دلت که نم _

 دیبا. شه یراحت نم المیخ رمیتا دستاتو تو دستم نگ. رو نداره يدور نیدلم تاب ا گهید. خونه نیا ي زهیم زهیر

 .ات یپ ادیم یکیدلهره نداشته باشم هر لحظه  گهیتا د رمیتو دست بزرگم بگ کتویکوچ يدستا
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 لیسه ينگاه آنقدر برا نیا. گفت یپروا از احساسش م یهم ب لیبود و سه رهیپر مهر به او خ یبا چشمان فرشته

و با  دیکش شیبر موها یبود که نگاه از چشمان رنگ به رنگ دخترك زبان درازش برگرفت و دست رینفس گ

 :گفت طنتیش

 ! خوشت اومده ها نکهیمثل ا _

 .دیخند یهنوز م لیفرشته در هم رفت اما سه يها اخم

 .يکرد رونمیاخمات و نیبرو تو تا منم برم دختر، برو با ا _

سراسر  يحرف ها يدر را بست تا سر فرصت رو ریگفت و با تاخ یبر لب نشاند و چشم يبار لبخند نیا فرشته

 . ر کنداو فک يگرما

 

دوباره؟                                                                                                        یفرصت ایآ: شانزدهم  فصل

 .يانفراد يبر دیجمع و جور کن با ده،یصالح پسند_

تمام  انیپا یعنی يانفراد. زد یمترس در چشمانش دو دو . برداشت عماد بود زیتختش خ يکه از رو ينفر نیاول

. نشستند شانیتخت ها يهمه رو. دم يایگرفتن از اول تیرضا يدو ماه تالش برا. دو ماه نیا يتالش ها

:                                          بلندتر او را مورد خطاب قرار داد و گفت ییبار با صدا نینگهبان زندان ا

                                                                                                                        .             گهیپاشو د_

 کیبا . رندیرا بگ نفسشتفاوت بود؟ قرار بود  یشد ب یمگر م. دیلرز یم شیدست و پا. تختش نشست يرو

 يدستان مستاصلش را جلو. را ستاند یجان کس یمعمول ي هیشد با دو وسل یچه راحت م. یصندل کیطناب و 

. دیترس یمرد بود اما م. لرزاند یم نیچن نیترس از مرگ بود که او را ا. افتیصورتش گرفت و لرز تنش شدت 

بذار _:       از همبندانش لب به سخن گشود و گفت یکی. بخشش داشت دیلحظه ام نیخطا کرده بود اما تا هم

.                                   قهیکه، فقط چند دق ستیمنزل ن یوح. میکن یاش خداحافظباه یدرست و حساب

بر شانه  یدست. به حال خود وا گذاشت یقیدقا يبندها رفت و آن ها را برا یباق یحرف به سرکش ینگهبان ب

                          .         دیچیعماد در گوشش پ يتکان خورد و زمزمه  یآن تختش کم یاش نشست و در پ

.                                                        هست يدینکرده هنوز ام یرو خال یکوفت یاون صندل ریز یکیتا _

 یبچه م یکه گاه یدرشت جثه با قلب يمرد. بود شناختهمرد را خوب  نیا. نگاه صالح که به او افتاد دلش گرفت
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سؤال بر زبانش  نیا. کرده است رانیخود را و نیچن نیچرا بر خشمش غلبه نکرده و افقط مانده بود ! شد

 :نشست و گفت

 هیتا  يکرد یم شیمعرف يبرد یاون نامرد؟ م يرو يدیکش يزیبچه است چرا ت هیچرا؟ تو که دلت قد دل  _

ذاشت کف  یم بود؟ مواد یبا اون دشنه؟ قاچاقچ يچرا خودت دست قانون شد. جامعه از شرش راحت بشن

 ت؟یشونیپرو  ينشوند فشویچرا خون کث. يداد یلوش م یرفت یمردم؟ خب الکردار م يدست بچه ها

دست عماد بر شانه . زد یبود که در نگاهش دو دو م يزیچ نیصالح پر شد اما خشم و تعصب پررنگ تر چشمان

 :اش نشست و گفت

 خوره؟ یروح و روانتو مکه خوره شده داره  يدلت دار يتو یچ. یبگو تا سبک بش _

 :لب زمزمه کرد ریصالح به تک تک شان افتاد و ز نگاه

 یبرات بگم؟ هر چ یچ. تونه بگه یاونقد که به همجنس خودشم نم. نهیسنگ یلیمرد خ هیدردا واسه  یبعض _

.                                                       تف سر باالست داداش. بگم خودمو شکستم

حرف دست انداخت و او را در آغوش مردانه  یب. سوهان روحش شود اتلحظ نیعماد سکوت کرد روا نبود در ا

 :اش جا داد و گفت

 .هر وقت به من سر بزن اینره صالح؟ ب ادتیمنو  رونیب یکه رفت نجایاز ا. يبرادر بزرگتر هیبرام  _

 :آشکار گفت يانکار از او جدا شد و با پوزخند رقابلیغ یرتیبا ح صالح

تا  یعنی ؟یچ یعنی یدون یم ،يبرن انفراد یعماد؟ منو دارن م یگ یم يدار یچ دنت؟ید امیب ایاز اون دن _

برنم  یم. سرم زنیبرن آب توبه بر یمنو م. که کردم فکر کنم یو به خبط نمیبش تیکبر یاون قوط يصبح تو

 .که کردم فکر کنم ییتا قبل مردن خوب به خطاتو اون سوراخ موش 

 ریهمه متأثر و سر به ز. دیخواب زیجمع کوچشان ن يگرفت، زمزمه  انیدرمانده اش که سرش را در م دستان

 .بودند

 .دمیاذنش نفس بنده اشو بر یخدا منو ببخشه که ب نکهیخوام، فقط ا ینم یچیه گهید _

 :و گفت دیزده اش کش نیدست بر سر ماش یدرماندگ نیدر عفرستاد و  رونینفس کالفه اش را ب عماد

خواد  یدستاش تنگه، بگو عماد م يبگو دلم برا. به پسرش بزنه يسر هی ادیبه مادرم بگو ب رونیب یرف _

 .خواد بغلش کنه یبگو م. دستاشو ببوسه
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سالش را در  کیبه  کینزد. کرد یم هیعماد بود که بغض بر گلو و اشک بر چشم گال نیحاال ا. بود يبد جو

. خانه اش، محله اش، مادر و خواهرش، محروم بود دنیسال از د کیبه  کینزد. محبس سر کرده بود نیا

 .کرد یو او را شرمنده تر از قبل م دیبار یسال بود که چشمان همسرش م کیبه  کینزد

 ؟يکرد تویخداحافظ دهیصالح پسند _

 یبود و ساده و ب یشد شاهد مرگ انسان یمگر م. دمغ بود زیناو . همه به سمت نگهبان زندان برگشت نگاه

سکوت و تعلل از جانب  نیا. تفاوت از کنارش گذشت؟ نگهبان زندان بود اما انسان که بود، عاطفه که داشت

همچون  یاما برخ ستندیگر یم یبرخ. رندیدوستانه بگ يو صالح را در حلقه ا زندینگهبان باعث شد همه برخ

 یدر آغوش گرفت و با تک تکشان وداع کیبه  کیدوستانش را . هست يدیباور بودند که ام نیر اعماد هنوز ب

 :او را سخت در آغوش فشرد و گفت دینوبت به عماد که رس. تلخ داشت

 .يروزاتو بشمر یکیتار نیا يتو نکهینه ا یرو بچرخون یچرخ هی رونیاون ب دیتو با. یباش نجایتوئه که ا فهیح _

 :و فاصله گرفت و گفتاز ا عماد

 ؟یفهم یم. ستین یقطع یچیهنوز ه. خودتو نباز _

و سرش را با خشونت تکان  ردیصورت او بگ يرا دو سو نشیپر از غم صالح باعث شد دستان خشمگ سکوت

 !کند تا خدا نخواهد برگ از درخت نخواهد افتاد ادآوریبدهد و به دوست غمزده اش 

 یفکر نم یچیبه ه گهید يفقط چند ساعت با مرگ فاصله دار یوقت. ر خطهآخ گهید نجایا. ترسم عماد یم _

 کلمویجون نداره ه نیپاهامو بب. لرزه یداره م ن،یدستامو بب. ترسم یاز مردن م. ترسم یمن م! اال مرگ یکن

 . به من نده یالک دیام نقدریپس ا. نگه داره

که تا  یداشت از کس يچه انتظار. حق را گفته بود صالح. انداخت و سکوت کرد ریشرمنده و نادم سر به ز عماد

حق با توئه من هنوز « دیداشت که بخندد و بگو يشد؟ چه انتظار یچند ساعت بعد حکم قصاصش اجرا م

 »!درست بشه؟ یکه همه چ دوارمیام

 .غمتو داداش عماد نمینب _

چون زهر بر لب نشاند تا دل هم يصالح دوخت و لبخند يو غمزده  سیبلند کرد و نگاهش را به نگاه خ سر

 .زد رونیدوستانش را از نظر گذراند و از بندشان ب يحرف همه  یصالح هم ب. مرد را قبل رفتن خون نکند نیا

 . پهلوونمون صلوات يجمال رو _
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نه که همبندانش بلکه . مردانه داد یو اشک یرا به قدرشناس شیجا یهمبندانش که بلند شد آن نگاه ته يصدا

قاتل؟ مانده بود در برابر ابراز  کی يبدرقه  ایبود  زانیگل ر. آمده بودند رونیخود ب ياز بندها انیداناکثر زن

 ییقرص شد و با دستها کبارهیدلش به  د؟شناخت چه کن یشان را خوب نم یبعض یآدم ها که حت نیا يبرادر

 :را زدود و گفت شیکه در بند دستنبد بود اشکها

 .آخره رفقا يکه نفسا نیاز من، بگذر نیدید یقیگه نارفا. مرامتونم يشرمنده  _

 .دیرس یبود که از گوشه و کنار به گوشش م دیام ينغمه  باز

 ...داداش میبخور تویآزاد ینیریش شاهللایا _

نگهبان زندان همه را  يزد شانه به شانه  یکه هنوز ترس از مرگ در آن موج م یقرص شد و با نگاه دلش

گذاشت و  یرا در آن، جا م زشیهمه چ ستیبا یبود که م شیایدن يراهرو راهرو نیا ییگو. ترك کرد و رفت

 .برد، سبک و ساده یفقط خود خودش را م

 زیدست و دل خودش ن. تختش افتاد يخراب رو یراهرو محو و محوتر شد عماد هم با حال يکه در انتها صالح

 ندهیگفت صالح آ یکه م یبر دلش نشسته بود، ترس بزرگتر یترس. ترسش فقط از قصاص صالح نبود. دیلرز یم

 يراحت برا الیخ باتا بتواند ! چشمان سرخش يبالشت گذاشت و ساعدش را رو يسرش را رو! اوست ي

.                                                                                                                دیبگر قشیرف

 .برو باال_

زهوار در رفته ترسش را صدچندان  ي هیقژ کردن چهار پا يصدا. ستادیا یچوب ي هیچهارپا يلرزان رو ییپاها با

:                                                گوشش زمزمه کرد ریشد و ز کیبود به او نزد ستادهیطناب دار به پا ا یکه در حوال ياز افردا یکی. کرده بود

                                                                                                                         ؟يندار یحرف_

توانست زنده  یکه م ییتمام روزها يبه اندازه  ا،یتمام دن يحرف داشت، به اندازه  د،یترک یبغضش داشت م

لجوج  یزن يصدا! دادند؟ یآدم ها مجال سخن گفتن به او م نیکند حرف بر دلش بود اما مگر ا یباشد و زندگ

اشکش . »حق منه نیکس حق نداره طناب بندازه دور گردنش، ا چیه«گفت  یم ادیآمد که با فر یاز آن سوتر م

داشت که پشت سرش  یتیچه اهم گرید ردیم یداشت م. شد یخجالت سرش نم گریدترس از مرگ که . در آمد

در آن  نهیکه نفرت و ک یشد و با نگاه کیزن به او نزد! نداشته اش بخندند؟ شیحرف به پا کنند و به ر يتپه ا

:                                               زد طناب را دور گردنش انداخت و گفت  یموج م

.                       داشت یمن موقع مردن چه حال يجگرگوشه  یتا بفهم یاون باال زجر بکش نقدریا دوارمیام _
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 يخواست به پا یم. توانست تکان بخورد یدستانش بسته بود و نم. دیدر چشمانش جوش شتریو ب شتریاشک ب

زن  نینگاه ا ي نهیخواست قبل مرگ نفرت و ک ینجات جان خودش، م يبخشش نه برا ينه برا فتد،یزن ب نیا

اش  ینافرجام زندگ انیرا قرائت کرد و او در تمام مدت به پا یبلند حکم ییبا صدا يمرد. و بعد برود دیرا بشو

 اش بود و یمرگ در چند قدم. نداشت یحرف گرینه د دند،یرا از او پرس يباز همان سوال تکرار. دیشیاند یم

.                    را بسته بود شیچنبره زده و راه گلو شیبغض بر گلو. دیچرخ یزبان در دهانش نم گریحاال د

.                                                                                                                  دیحکم رو اجرا کن_

رمقش در هوا  یشد و جسم ب یخال شیپا ریاز ز هیکرد که چهار پا یلب خدا خدا م ریزچشمانش را بسته بود و 

در حال خرد شدن بود که ناگهان با  ییگردنش گو ينفسش به خس خس افتاده بود و مهره ها. معلق ماند

بودنش تا از زنده  دیکش یدست بر گردنش م اریاخت یب. و مات دید یچشمانش تار م. افتاد نیزم يشدت به رو

از همبندانش که بر شانه اش  یکیدست . کرد یگردنش حس م يطناب دار را هنوز رو یفشردگ. شود نمطمئ

 یچشمانش گذاشته و م يکه رو يبود با ساعد دهیتختش خواب يرو. آورد ادیرا به  تشینشست تازه موقع

چشمان  خواست یپس م. رادار رفتن خودش را، خواب مرگش  يخواب باال. بود دهیخواب د. دیخواست که بگر

                                                                                            د؟یرا بشو یشاباج يجو نهیک

                                                                                    ؟یزن یشده عماد؟ چرا نفس نفس م یچ_

:                                   گفت یرمق یصورتش گرفت و با ب يتختش نشست و دستانش را جلو يحرف رو یب

                                                                                                                         ه؟یچه ساعت_

چشمانش گرفت و  يبدون دسته اش را جلو یمال کورمال به سمت تخت خود رفت و ساعت مچهمبندش کور

 :لب زمزمه کرد ریاست ز یکه چه وقت دیساعت فهم يصفحه  يرو ياز رنگ براق عقربه ها و عددها

 .سحره يدمدما _

لحظات قرار  نیادر . خواست به آسمان نگاه کند یدلش م. خواست یآزاد م يدلش هوا. از نهادش بلند شد آه

 یداشت عروج م یکیغرق گناه،  اینادرست، پاك  ایبد، درست  ایخوب . به سمت آسمان پرواز کند يبود بنده ا

که ذات بخشش بود و  ییاو! که قضاوتش عادالنه بود و حکمش عمل ییخدا. رفت یبه نزد پروردگارش م. کرد

دو  یکی. د و شروع کرد در بند کوچکشان رژه رفتنفرستا رونینفس کالفه اش را ب. و نه مرگ نشیآفر يالهه 

 . آمد یکدامشان نم چیساعات خواب به چشم ه نیدر ا ییگو. بودند داریب زیاز همبندانش ن گرینفر د

 االن تموم شده؟ یعنی _
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 :گفت یشد و با درماندگ دهیعماد به سمت دوستش کش نگاه

 .مونه یدارم صالح زنده م مانیمن ا. ستیمعلوم ن یچیهنوز ه د؟یچرا خودتونو باخت _

 .کرد یاز دوستانش ته دلش را خال گرید یکی دیناام يصدا اما

 یکن یفکر م. کردن یکارو م نیا روزیخواستن ببخشنش همون د یخودت عماد؟ اگه م يبرا یگ یم یچ _

 شه؟ یچند ساعت معجزه م نیهم يتو

 یحت. دینخواهد پر يبشر یبن چیکه تا خدا نخواهد هکرد  یم ادآوریبه همه  یکی دیبا. شد یمعجزه م دیبا يآر

 .کند شیتوانست اجرا ینم یحکم يو دادستان و مجر یقاض چیقصاص، که اگر به خواست خدا نبود ه نیا

 .مطمئنم نویمونه ا یصالح زنده م _

 :مضاعف گفت يا زهیبا انگ مرد

 .بچه يمن دار شیپ یسور درست و حساب هیاگه حرفت درست باشه  _

همه سکوت کرده بودند و . مهم تر بود قشیزمان جان صالح از سور رف نیدر ا. کم رمق بر لبش نشست يبخندل

تختش نشست که  يحال رو یب. رمق نداشت گریاو هم آنقدر طول و عرض بند کوچکشان را گَز کرده بود که د

 یهمه چ« گفت یکه ماز دوستانش  یکیرمق  یب يآن صدا یو در پ دینا محسوس اذان به گوش رس يصدا

 یجان م یکیآمد و  یم یکی قهیراحت بود؟ که ظرف چند دق نقدریا. نگاه درمانده اش را به او داد. »تموم شد

او هم رقم  يکه ممکن بود برا یبه سرنوشت دیشیبه خودش اند! روزها نیداد؟ جان ستاندن چه آسان شده بود ا

از . و انتظار بکشد ندیتوانست بنش ینم! شد ینا تخت بلند نمآن تخت  يبخورد اگر، فقط اگر غالم زنده از رو

. افتاده در آن محو شده بود ییکه صالح با شانه ها یهمان. راهرو رساند يزد و خود را به انتها رونیبندشان ب

 لهیبرخاست و در مقابل او که از پس م زشیاو متعجب و پرسش گر نگاهش کرد و از پشت م دنینگهبان با د

 :و گفت ستادیکرد ا ینگاهش م داننز يها

 ؟یکن یچکار م نجایوقت صبح ا نیا ؟یبیشده حب یچ _

 :به خود راه بدهد گفت دیترد يآنکه لحظه ا یب

 شد؟ یصالح چ _

 :به فکر فرو رفت و گفت یکم مرد

 .خبرشو ندارم. دونم ینم _

 :و مضطرب نگاهش کرد و گفت درمانده
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 الش خوبه؟ح نیپرس و جو کن بب هی زتیجون عز _

حاال . زندان و ترسش را گذاشت و رفت يها لهیحرف، او و م ینگاهش کرد و پس از آن ب يفکر یکم نگهبان

 یتند و تند م نهیقلبش در س. کرده بود خی يکه دستانش را همچون تکه ا یعماد مانده بود و ترس و اضطراب

چقدر  یتماس تلفن کیمگر . شد تساع میبه ن لیتبد قهیچند دق. نبض شده بود کپارچهیاش  یشانیزد و تمام پ

 ستادنیسرپا ا ينا گریداد؟ د یتعلل به خرج م يحد در رساندن خبر نیبرد که نگهبان زندان تا ا یزمان م

. ناخواسته بود يتمام وجودش لرز. اش، وا رفت و منتظر ماند یزندانِ جوان يها لهینداشت و همان جا کنار م

 یباالخره در نزاع. برد یجان سالم به در م زیگذشت او ن یبه سالمت م دهیپوس یچوبپل  نیاگر صالح از ا ییگو

 .که در درونش برپا بود نگهبان زندان دوان دوان آمد و او را به نام خواند رینفس گ

 .بلند شو ،یبیحب _

 ياز رو یآن به. دستپاچه اش بود يحضورش همان صدا ينشانه  نیزده بود و اول هیها تک لهیبه او به م پشت

 :برداشت و نگاه منتظرش را به او داد و گفت زیخ نیزم

 شد؟ یچ _

 :تازه کرد و گفت ینفس نگهبان

 .دم از قصاص صالح گذشتن يایکه اول دمیحاال فهم نیهم. شد جوابمو بده دایپ یکیباالخره  _

که به حال خود بازگشت، بعد چند لحظه . سجده کرد و خدا را شکر گفت نیزم يباشد رو ارشیآنکه در اخت یب

 :بلند همه را فرا خواند و گفت يخوشحال و شاد و با صدا

 . زنده است قمونیرف نیش داریب... نیش داریب _

 یم قشیرف یجشن زندگ. آمد یرقمه کوتاه نم چیاما عماد ه. ها بلند شده بود یزمزمه و غرو لند بعض يصدا

و دست  يرا به شاد شیاز سر همه افتاد، غرولند جا یو حساب خواب که درست. زود هنگام يداریب نیبه ا دیارز

 یعماد نشست و در پ يبر شانه  یدست. ریو نفس گ نیسنگ يشده بود در آن راهرو یتیوضع. و هلهله داده بود

 :دیچیدر گوشش پ قشیرف ياش صدا

 .خوامت بچه یم یلیخ _

صالح بر سر  ي هیکه حاال سا دیشیاند نیا جا گرفت و به انسالشیدرشت و م کلیه قیدر آغوش رف یبه آن و

 . رشینظ یب تیبخشش بود و خاص. اش خواهد بود یزن و زندگ

*** 
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که هنوز راه  یتالش. اوج تالش را در چشمان برادرش خوانده بود. گذشت یاز مالقاتش با عرفان م يروز چند

 يا قهیزده بود تا وث يحاال به هر در نیدادگاه تا هم ییبرادر بزرگترش از همان روز برپا. نبرده بود ییبه جا

بلکه همه را به تب و  دهینرس جهیتنها به نت هتالش ن نیموقت برادر کوچکترش دست و پا کند، اما ا يآزاد يبرا

 نیاز ا یکی. خواست یکه خودش آن را نم يزیچ. او را از زندان خالص کنند یتاب انداخته بود تا به هر شکل

که از شروع  يتکرار يهمان حرف ها. کرد یم يآزاد يوز در گوش عماد زمزمه بود که هن لیافراد سه

هنوز در تالش  ییگو لیاما سه. حبسش در زندان در گوشش خوانده و عماد، سفت و سخت آن را رد کرده بود

شخص دادگاه بدهند و عماد تا زمان م لیخواسته شده را تحو ي قهیکند تا وث یلجبازش را راض قیبود بتواند رف

فاصله خواهند توانست  نیچرا که اعتقاد داشت در ا. اش خالص شود يشدن عاقبت کار غالم، از حبس اجبار

از عواقب  لیاگر ترس سه! بود، نه یکیپا داشت و حرفش  کیاما مرغ عماد . کنند تیبه رضا یرا راض یشاباج

بود هر اندازه که  رفتهیرا پذ نیرد، اما اک یاش را فراهم م يآزاد ي لهیاذن او وس یبرخورد عماد نبود قطعاً ب

کرد که باز وقت  ادآوریهمبندانش به او  يزمزمه . ردیگ یاست عماد در موردش سخت م رفتهیعرفان او را پذ

تاختند و  یاش به شتاب م یجوان يهفته ها و ماه ها. راند رونیب نهیاز س یآه پرحسرت. است دهیمالقات فرا رس

به  میبا مر دارشید نیآخر ادی. تختش برخاست يحوصله از رو یب! زنده به گور شده بود محبس نیدر ا نجایاو ا

بزرگ بر دلش نشانده  یغم نیو ا دید یم شهیروزها او را افسرده حال تر از هم نیا. رفتدر ذهنش جان گ یآن

و کالفه  رمق یب. ختیر يدلش هر میمر يچشمان غمزده  دنیقدم در اتاق مالقات که گذاشت از د. بود

از  يکار. دیرس یبه گوش نم میدلخراش مر يجز هق هق ها ییصدا. برد و مات نگاهش شد یدست به گوش

بغض آلود نگاهش را  یسکوت کرد و با اخم. قفس برهد نیتوانست از ا یخواست و نم یم. دستش ساخته نبود

نه،  یاش بدهد که اوضاع کم يارخواست دلد یرا م یکی. کالفه شده بود. داد میمر یو باران سیبه چشمان خ

باشد  شیروزها نیا یسست يمحکم برا يواریکه د نیا يجا میالاقل سر سوزن بهتر خواهد شد و حاال مر

 :و گفت دیکش شیبر موها یکالفه و درمانده دست. کرد یمستأصل تر از او عمل م

 ؟یکن یم هیگر یچ يمن، آخه برا زیخانم من، عز _

 :هق هق زنان گفت میمر

 .طناب انداخته بودن دور گردنت دمیخواب د شبید _

 :بار هم عماد بود که بر حال خرابش غلبه کرد و گفت نیا. باز هق هقش بلند تر شد و
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اصالً  ؟یکن یمن و خودتو آشفته م فتادهیکه هنوز اتفاق ن يزیچرا واسه چ. خواب بود هیاون فقط  زمیعز _

 شد؟ یسالم من چ

 .او را هم به وهم وا داشت میمر ياما حرف تکان دهنده . بود میمر يه از سودلگرم کنند یجواب منتظر

و  لیو آقا سه قهیمامان صد روزید. باره یم نهیک شیآت رزنیاون پ ياز چشما. کشن عماد یاونا تو رو م _

 یمعماد؟ اونا آخر سر تو رو  میچکار کن. خواست بارشون کرد یبخوان اما اون هرچ تیرفتن ازش رضا يمهد

 .کشن

عرفان  يکننده  دواریام يحرفها. دید یم نیزم يمرد رو نیلحظه خود را تنهاتر نیدر ا. آورد یکم م داشت

ذهنش بر زبانش نشست و  یآشفتگ. داشت ریتوف میمر أسیسراسر  يتا آسمان با حرفها نیاش زم يآزاد يبرا

 :گفت

 ياگه باز بخوا شهیش نیکوبم به ا یدا سرمو مبه خ ر،یآروم بگ. یکن یام م وونهید يدار. نکن هیگر میمر _

خوام  یم. رونیب ادیدل وامونده ام داره از حلقم م نیا. نمید المصب من طاقت ندارم اشکاتو بب. يزیاشک بر

ترسم دست بکشم به صورتت و  یم. نمونیخون نشسته ب نیجرم، ا نیا شه،یش نیبغلت کنم، آرومت کنم، ا

 .با اشکات داغون ترم نکن گهینکن، من که داغونم تو د هیرگ. بشه یصورت مثل ماهت خون

 :دوباره به عماد داد و گفت یجرأت نیصدا بدل شد و در سکوت به او زل زد و ا یب یبه هق هق میمر ي هیگر

چشم  رونیاون ب. رونیب امیب دیبا رون،یب امیمن م. خودت تکرار کن يهر روز برا نویا. رونیب امیم نجایمن از ا _

 مگه نه؟ یچشم به راهم. راه دارم به

با صراحت  میخواست و مر یم دییمهر تأ. لبخند بر لب عماد نشاند دیتأک نیسرش را تکان داد و ا دیبا تأک میمر

 شیسرد روبرو ي شهیلبخندش را پنهان نکرد و دست بر ش. کرده و مهر و موم کرده بود دییتمام آن را تأ

 :گذاشت و گفت

 .شه یدرست م زیهمه چ زم،یصبور باش عز _

 .کرد یباز ته دلش را خال میبغض آلود مر يصدا اما

 گهیچند ماه شده که د. دهیچیموتورت تو کوچه نپ يچند ماهه صدا. یینجایتونم عماد، چند ماهه ا ینم _

 .موهامو برات باز نکردم، برات عطر نزدم

 :ه دادگذاشت و با همان بغض ادام نشانیب ي شهیرا گفت و سر بر ش نیا
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برات سند  یحاج رسول يداد یو اجازه م یذاشت یغرورت م يپا رو یخواست یاگه منو م. يتو دوستم ندار _

قدم برات  هیکس  چیه يذار یو نم ياون که از خداشه کمکت کنه پس چرا سر لج افتاد. رونیب يایبذاره ب

 برداره؟

 :او را وادار به سکوت کرد و گفت یکالفگ با

 یرنج م يدور نیکه داره از ا یتو هست نیفقط ا یکن یفکر م م؟یمر یفقط فکر خودت باش یتون یچطور م _

بهت بگم تا  گهیچند بار د دیحرفو با هیغرور شوهرت برات ارزش نداره؟  ست؟یکشه؟ غرور من برات مهم ن

 ؟یفهم یو نمچرا حالم ن؟ییاپ ادیب یحاج رسول يخواد سرم جلو یبگم دلم نم دیبا گهیچند بار د ؟یدرکم کن

 :هم در مقابلش جبهه گرفت و گفت میخالف انتظارش مر بر

حقِ منِ . یکن یو بازش نم یدستته اون وقت اونو سفت تو مشتت گرفت يتو تیآزاد ؟یفهم یتو چرا منو نم _

سند خونه  یگفت ستم؟یشوهرمو کنج زندون مالقات کنم؟ من برات مهم ن امیب یکه اول زندگ نهیتازه عروس ا

 یمگه چقدر م یکلنگ يخونه  هی يجگر گذاشتم و گفتم حق دار يدندون رو ت،یآزاد يده برا ین کفاف نماتو

فردا صبح خونه  نیتو فقط بگو آره تا هم اد،یازت بر م گهیکه د نیوسط؟ اما ا شیبذار یکیخون  يارزه که پا

 .من و خواهر و مادرت شیپ یباش

از سر . کرد یداشت کالفه ترش م میمر يحرف ها. فرستاد رونینفس پر حرصش را ب یکالفه و عصب عماد

حاال  نیبر شکم و صورتش نشانده بود تا هم یو مشت دهیچیپ شیاز اوباش زندان به پر و پا یکیصبح که 

 هیرگبار کنا شود ایکنج صورتش را جو يکبود نکهیا يجا مینداشت و حاال هم مر یاعصاب درست و درمان

 یداشت تا نزاع یبیعج لیتما میمر ایاما گو. گونه شود نیخواست ا ینم. گرفته بودرا به سمت او هدف  شیها

به تنها  یفعل طیدر شرا. را مهار کند تشیداشت خوددار باشد و عصبان یهنوز سع. سفت و سخت با او بر پا کند

نبود  یزمان کم قه،یدو دق. را به ساعت کنج اتاق داد اهشنگ. بود میسخت با مر ینداشت نزاع ازیکه ن يزیچ

توانست  یم دیجنب یم یاگر کم. را لمس کند شیباورها میشک داشت که مر گریاما د. شیباورها حیتوض يبرا

حبس  نیدرك کند که حضور او در ا زیهمسر جوانش ن دیشود تا شا ادآوریاز حرف ها را به همسرش  یلیخ

 میمر یو عصب شانیکز کرد و نگاه به نگاه پرافکارش را متمر. اش بوده است یو کم تجربگ یجوان يتاوان خطا

 :دوخت و گفت

اون طرف و  امیو ب ارمیرو به هم ب واریدر و د نیخواد تموم ا یاونقد که االن دلم م! وونهید یتو برام مهم _

قدر  نیا ؟يسوز یم يفقط خودت دار يفکر کرد! حاال االنمو؟ یفهم یتو چه م. تو بغلم رمتیمحکم بگ
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داره که واسه خاطر  یرسول اجبه ح یچه دخل نیا ستم،یپاش وا دیمن خطا کردم و با. میمرخودخواه نباش 

 امیبذارن و من ب تیبرگه سند مالک هیکه  ه؟یجور نیهم يمن منافع خودشو به خطر بندازه؟ فکر کرد يخطا

بشم و  یحاج هر روز چشم تو چشم دیشه و با یهام شروع م یمن، از اون لحظه تازه بدبخت زینه عز رون؟یب

اون روز اگه برسه عمادت . تونم دروغ بگم یبه خودم که نم گهید. من کرده يشرمنده باشم که مالشو گرو آزاد

برام  ادیبر خوردم ب یکه به هر مشکل ستیآقاجونمه اما قرار ن يجا یدرست که حاج رسول. ستیعماد ن گهید

 .حرفم همونه که گفتم. ام برگرده يحاله رأنگو چون م یچیمورد ه نیدر ا گهیتو هم د. سپر کنه نهیس

 دیکوب شیرا سرجا یداد گوش یسرخش را آشفته تر نشان م يکه چهره  یاز شگرد زنانه اش با اخم دیناام میمر

خود  دیبا يشک نداشت که به زود. شیروزها نیا ییحاال عماد مانده بود و درد تنها. حرف او را ترك کرد یو ب

 شیلحظه، ب نیا نیهم. رونیدلش آن ب وبود  نجایخودش ا. آماده کند لیو سخت با سهنزاع سفت  کی يرا برا

روحش سخت  یبلند و سرد و ب يزندان و پشت درها نیاز ا رونیب میشک نداشت حاال مر! گریاز هر زمان د

او خشک  یخال يو نگاهش به جا یدستش به گوش. آمد یاز دستش بر نم يدانست و کار یم. ستیخواهد گر

 :کرد زمزمه کرد یمهارش نم يبرا یتالش چیه که یگذاشت و با بغض شیرا سرجا یگوش. شده بود

 .نگاه به چشمام بندازه و بره هیمعرفت نکرد  یب _

که بخواهد تظاهر به خوب  دید یدر خود نم گریکوتاه افتاده تر شده بود و د دارید نیافتاده اش از ا يها شانه

آنچه  بندیهمچنان پا نکهیا ای ردیرا بپذ میمر يغروروش بگذارد و خواسته  يد؟ پا رومانده بود چه کن. بودن کند

. قرار نبود یگونه ب نیا میمادر بر خالف مر. درشما يپر گرفت به سمت و سو الشیخ. بر آن معتقد بود بماند

ادر اصالً مادر بود و راه م. مادر غرور پسرش را نشانه نرفته بود. اش کند يخواست غرور او را خرج آزاد یمادر نم

 .داشت ریتوف میتا آسمان با جنس دوست داشتن مر نیزم ایو روش دوست داشتنش گو

بود که جز  يداریچه د نیا دیشیاند یبا خود م. گشت یبه بندش باز م شانیقرار و پر یآمده و ب یکالفگ با

و صدالبته پر از  یهفتگ يحضور يارهادیمانده بود د! است؟ اوردهیروح تشنه اش به ارمغان ن يبرا يزیعطش چ

به او ثابت کرده بود  دارید نیامروز با ا میمر. اش را هیکوتاه و سراسر گال دارید نیا ایرا باور کند  میاحساس مر

 ياو بود و پا کشان در راهرو ياشک ها ریفکر و ذهنش درگ. تر با او برخورد کند يتواند جد یاگر بخواهد م

 یصبح نیهم. اوباش گردن کلفت زندان خورد يرفت که تنه به تنه  یسمت سلولش م خلوت زندان به مهین

که به  یصورت. او داد ینگاه خصمانه اش را به صورت خط خط. ختم شده بود خوردشان به زد و  یکلنجار زبان

 دهیشن کیاز دور و نزد. افزود یمرد بد منطق م نیا يبر خشونت چهره  شتریب شیها يکار هیضرب چاقو و بخ
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حساب شده پدرزن و همسرش را به قتل رسانده  ينقشه  کی يزیشر و شرارت است و با طرح ر يبود خدا

وقت و  يکرد به النگ زدن ها یسع. دیترس یرحم نکرده بود م زیبه همبستر خود ن یمرد که حت نیاز ا. تاس

 ینم گرید. اش را نابود کرده بود یزندگ یخون غالم بقدر کاف. نکند و راه خودش را برود یوقت او توجه یب

حرف نگاهش را از چشمان پر شر مرد  یب. کالفه بدهد میکار دست خودش و مر گریجنون د کیخواست با 

 .تخت هموار شد يگرفت و همان طور پاکشان قدم در بند خودشان گذاشت و رو

 

اما آنکه  دید یچندبار م يهفته ا همه را! نشد که نشد میاز مر ياما خبر. زین گرید يگذشت و هفته ا يا هفته

خواست با همان اخم  یرا م میمر. طاقت از کف داده بود گرید. کرد یخود محروم م دنیآمد او را از د یم دیبا

کند  يریباز دست به خ یداشت حاج رسول رارها که اص دنیو داد و هوار کش هیبا همان گال. دارشانید نیآخر

زد  یم بیعقلش نه دیچیپ یندا در قلبش م نیکه ا نیخواست اما هم یا مر نیا زیته دل خودش ن. شانیبرا

را  شیپاها نیهم. گرو گذاشته است شیتو و خانواده ات ر يبرا یکاف يبه اندازه  رمردیپ نیا. بس است گرید

باز روز مالقات بود و . کرد یسست م میدرخواست سراسر خواهش مر رفتنیپذ يزبانش را دست و دلش را برا

اگر  یخواست، حت یاو را م. دیبه مرز جنون رس میخانم بدون حضور مر قهیصد دنیاز د. نبود میاز مر يز خبربا

توانست پشت دستش را نوازش کند و به او  یاگر نم یحت. و لمسش کند ردیتوانست دستانش را بگ ینم

در  شهیخانم همچون هم قهیصد. خواست بدون مرز یفقط او را م. را درست خواهد کرد زیبدهد همه چ نانیاطم

به او  دیتاک نیخواست با ا یم ایخواهد آمد و گو يشد که عرفان به زود ادآوریخواند و به او  دیگوشش از ام

لب  ریباران داشت ز يکه هوا یشمانلبخند زد و با چ. کدامشان او را فراموش نکرده اند چیشود که ه ادآوری

 :زمزمه کرد

 .مامان اهمیپاتو به دادگاه و زندان باز کردم، روس دیسف يمو نیبا ا. نکردم مامان يبرات پسر _

 :و گفت ختیآشکار حرفش را گس يدیخانم با تاک قهیصد اما

درسته که . رفتم به اون روستا شیچند وقت پ. پسر یطور در مورد خودت فکر کن نیا ياگه بخوا یمن ونیمد _

مادر چقدر  هی يبرا یدون یم. ازت نگفتن مادر یز خوبها هم بودن که ج یلیها ازت بد گفتن اما خ یلیخ

 . يکرد دمیرو سف يحاللت مادر، که آخر عمر رمیکنن؟ ش فیاش تعر دهیارزشمنده که از بچه اش، زحمت کش

 قهیحاال فقط صد. نگفت چیه گریانداخت و د ریسرش را محجوبانه و مردانه به ز. دیعماد باالخره بار چشمان

 .کرد یزمزمه م دیشش از امخانم بود که در گو
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تو  يدونه چطور یو نم يبه گردنشون حق دار یلیگفت خ یم. دنتید ادیروز م هیگفت  یحسن م یمشت _

! پنبه شده میمن و آقاجونت هرچه رشته بود یعنی نییپا يتو اگه سرتو بنداز. سرتو بلند کن مادر. روت نگاه کنه

ندارم اما با دلم برات  یو حساب درستبالمون تنگه و مال و منال درسته که دست و . رونیب ارمتیم نجایمن از ا

باش، مثل همون وقتا که  يتو فقط قو. رونیب يایب نجایذارم تا از ا یخدا گرو م شیدلمو پ. ذارم مادر یسند م

 . مرد باش مادر. اومد یشد و آخت در نم یبار مشکالت دوال م ریپشتت ز

شاد بر لبش نقش  يلحظه اش را به او دوخت و لبخند نیا دوارِیاما ام سیبلند شد و چشمان خ کبارهیبه  سرش

 :لب زمزمه کرد ریبست و ز

 .قربون دلت برم حاج خانم _

 .تر شود قیخانم باعث شد لبخندش عم قهیهمراه با لبخند صد يها اخم

 .چه نه یچه حج کرده باش! حاج خانم ،یحاج خانم شهیتو واسه من هم _

. داند یکرد که هنوز هم همچون گذشته او را مرد خانه اش م ادآوریخانم به او  قهیلبخند صدتکان دادن و  سر

بود که داشت نم نم کم کم، وا  میمر ایمادر همان مادر بود فقط گو. ینبود بر کمک گرفتن از حاج رسول ياصرار

 :گفت دیترد یمخانم با ک قهیبهتر شد صد یاوضاع که کم. آورد یداد و کم م یم

 .یدم خوددار باش یاهللا قسمت م ضیاما تو رو به روح آقاف. بهت بگم دیهست که با يزیچ هیمادر  _

 رزنیپ نیبر روح پدر قسم ببندد و حاال ا یعادت نبود سر موضوع نیمادر بر ا. نگاهش کرد جیمتعجب و گ عماد،

 :گفت یبا نگران. خواست به روح پدرش خوددار باشد ینگران از او م یبا چشمان

 شده مامان؟ یچ _

 :خانم من من کنان گفت قهیصد

 .اومده مادر هیبرات از دادگاه احضار _

و  ریبا تح! زد؟ یاش دست و پا م يتا خرخره در گرفتار یوقت ؟يا هیچه احضار گریاز دادگاه؟ د ه؟یاحضار

 :شد گفت یمادر برداشته نم ياز چهره  يکه لحظه ا ینگاه

 .نجامیا گهیمن که د ؟یواسه چ هیاحضار _

 

 :من من کنان گفت رزنیپ. سخت ماجرا شروع شده بود قسمت

 ...میمر. شه یمربوط به غالم نم _
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. همان قدر بلند و همان قدر آگاه کننده سا،یهمچون ناقوس کل یزنگ. در ذهنش زنگ خورد میاسم مر! م؟یمر

در دهانش را  دنیچرخ يارای گریزبانش د! بود؟ کمر بسته بود بر لجاجت نیا رشیاخ يها بتیغ لیپس دل

 :گفت یخانم با نگران قهیصد. نداشت

 شد مادر؟ حالت خوبه؟ یچ _

خانم  قهیصد. گفت؟ خوب است؟ نه خوب نبود، افتضاح بود یم دیچه با. نگفت چیسر تکان داد و ه یکالفگ با

 :آرام کردن اوضاع گفت يبرا

 .ماریبرات ب مویمر غامیسپرد پ. من بود شیپ روزیمادرش د _

 یعنی. ندیخواست او را بب ینم یعنی. فرستاده بود غامیپ میمر. باز باال آمد و گنگ و مات نگاه مادر کرد سرش

لب زمزمه  ریرمق ز یب. همسرش به دادگاه باز شده بود يسال نشده پا کیهنوز سر  یعنی. چشم به راهش نبود

 :کرد

 ؟یغامیچه پ _

 ...ای رونیب ایب نجایاز ا ایگه  یم _

عماد ساکت و . سخت بود شیطالق برا يبر زبان راندن واژه  یحت ایگو! خورد مهیحرفش را نصفه و ن یاقب

 رکانهیداشت به ز میمر. دیفهم یعشق را م یختیاز هم گس نیا لیحاال دل. مغموم به چشمان نگران مادر زل زد

. کرد یم يداشت باز میمر. ردیکمک بگ یبست تا از حاج رسول یرا م شیشکل ممکن دست و پا نیتر

! کرد یمارس م یدست و پاست داشت او را در نرد زندگ یکرد ساده و ب یلحظه گمان م نیکه تا هم یدخترک

ساعت، باز وقت  يرو دیگمان چرخ ینگاهش ب. فرستاد رونیو نفس کالفه اش را ب دیکالفه دست به سرش کش

 :لب زمزمه کرد ریز. رفتن بود

 ت؟هس یک يوقت دادگاه برا _

 :نگران و درمانده گفت مادر

 .رتتیحاشا به غ ؟یزنتو به دادگاه باز کن يپا يخوا یبره دادگاه؟ م يبذار يخوا یمادر؟ م یچ یعنی _

 :و درمانده گفت کالفه

من  ؟یمشت خالفکار و جان هی نیب نجایا ادیب یخواد حت یمن پاشو به دادگاه باز کردم مامان؟ من که دلم نم _

 بنشونه؟ یدادگاه تا حرفشو به کرس يتو راهروها فتهیاجازه بدم زنم، محرمم، راه بتونم  یچطور م
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 چیبود و ه یشد؟ عماد عصبان یاما مگر م. اش را آرام کند یخانم تمام تالشش را بکار بست تا پسر آتش قهیصد

 یجود درك متازه در آن لحظه بود که احساس صالح را با تمام و. توانست آرامش کند ینم زیچ چیکس و ه

 .داد یکه داشت زنش را از دست م ياحساس مرد. کرد

بتونم از  دیشا میاگه با هم صحبت کن. باهاش حرف بزنم دیبا. حاج خانم دنمید ادیکن ب شیراض يجور هی _

 .کار منصرفش کنم نیا

 :به او زل زد و گفت سیخ یو چشمان یخانم با دل نگران قهیصد

 .رارتق یب يچشما يبرا رهیمادر بم _

 نگونهیانتظار نداشت ا میاز مر. سر از تخم در آورده بودند کیبه  کیمشکالتش تازه . افتاد ریسرش به ز باز

شرمنده بود، . دیبه خود د رهیخانم را خ قهیصد سیسر که بلند کرد نگاه خ. محاکمه بکشد زیم يعشق شان را پا

بر لب نشاند  یرمق یبه زحمت لبخند ب. بود تهو خواسکه مادر از ا یکرد خوددار باشد همان یسع. شرمنده تر شد

 :و گفت

 .یخانم مهندس تمام و کمال بش هیخواد  یبگو داداش عمادت م. به فرشته بگو خوب درس بخونه _

 شینشد و همان طور که اشکها یپا پ گریحرف بزند او هم د دشیخواست در مورد مشکل جد یعماد نم یوقت

 :کرد گفت یرا پاك م

 

 . رفت دانشگاه یم دیاما با دنتید ادیخواست ب یدلش م یلیخ _

 :عماد پررنگ تر شد و گفت لبخند

 .االن درسش مهم تره مامان نهیمنو بب ادیتونه ب یهم م گهیدو روز د _

 .بکنه دامویبا خواهش و التماس مجبورم کرد خودش هر روز خر. اومده بود دم خونه لیسه روزید _

 :ت و گفتجان گرف یعماد کم لبخند

دونم و اون گردن  یمن م رونیب امیبذار ب. کهیمرت دهیچشم منو دور د. کنه یم یناکس از االن داره بازار گرم _

 ! شکسته اش

 یزورک يخنده  نیفراموش کردن دردش به ا يبرا ییگو دیخند یم زیخودش ن. خانم در آمد قهیصد ي خنده

 :تخانم پر مهر نگاهش کرد و گف قهیصد. داشت ازین
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 لیتحو ادیپسر رو ز نیگه ا یره م یراست م رینگ لیتحو ادیپسرو ز نیگه ا یره م یاون از عرفان که چپ م_

از دو طرف خواهرتونو سفت  ییدوتا نیحاال همچ. یگرد و خاك به پا کن يخوا یاز تو که م نمیا. رینگ

 !بشه کشیکه طفلک پسر مردم جرات نداره نزد نیدیچسب

 :شد و گفت يجد عماد

. پاشو کج بذاره دمیند قمیچند سال که باهاش رف نیتو ا. هیخوب يبچه  لیسه. کردم مامان یاونو که شوخ _

 یوجدان یمرد ب لیسه رهیبراش سخت نگ ادیبه عرفان بگو ز. بوده و راه خودشو رفته و اومده نییسرش پا

 .ستیکردن ن

 :تر شد و گفت قیخانم عم قهیصد لبخند

 .کنه یدونم چرا دست دست م یاما نم. ستین لیم یب انگار فرشته هم بهش _

 ه؟یخونه چ يحرف حساب ته تغار نمیزنم بب یباهاش حرف م دنمیدفعه که اومد د نینگران نباش ا _

 ...وقت مالقات تمومه _

 :هوا گفت یهشدار سرباز نگاه هر دو رنگ غم گرفت عماد ب با

 .قراره مامان یدلم ب. دنمید ومدهین چند هفته است که. مامان نمشیبب ادیکن ب شیراض _

 :مطمئن بر لب نشاند و گفت يخانم لبخند قهیصد

همه . خواد یزنه مهر و محبت م. ذره نرم تر باهاش رفتار کن هیکنم اما تو هم  یم شیباشه مادر، من راض _

 . بارم تو براش خم شو و هم قدش شو هی اد،یشه اون برات کوتاه ب یاش که نم

مادر دور شد و  سیو با اکراه از جا برخاست و در مقابل چشمان خ رفتیمادر را پذ حتیدرشناس نصق یچشمان با

 .مادرش را بشنود ریخ ينتوانس دعا گرید

 بست وفا يپا: هفدهم  فصل

 شه؟ یدکتر تورو به جان بچه ات بگو حالش خوب م يآقا _

مرد تا چه حد  نیدانست ا یخوب م. زار ندهدرنجورش را آ ماریب شانیدر اتاق را بست تا صدا یبه آرام دکتر

او داد که اشک گلوله  سینگاهش را به چشمان خ. در بسته شود نیبود تا ا ازیو خود ساخته است اما حاال ن يقو

بود و آن لبخند شاد و  ستادهیبچگانه ا يپنجاه، پنجاه و چند ساله با ظاهر يکنارش مرد. گلوله از آن روان بود

اسمش ناصر ! شد یم دهید شیپر مو يلب و چهره  يمدت بر لبش بود هنوز رو نیدر تمام اکودکانه اش که 

بود  دهیخودش بارها د! عقل باشد نیریدانست ش یم دیبع. کردند یعقل صدا م نیریبود و بچه تر ها او را ش
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بچه بود  یط کمعقل نبود فق نیرینه او ش. جمع کرده است مارانیرفت و آمد ب لچطور خار و خاشاك را از مح

 .نیهم

 دکتر؟ يشه آقا یحالش خوب م _

از همراهانش خبر  یکیبه  دیکرده بود و حاال با ماریمراقبت و ت مارشیانداخت ماه ها از ب ریرا به ز سرش

 :و گفت دیناصرِ خندان به داد دکتر رس. همچون او خراب بود زیحال خودش ن. داد یرا م يناگوار

باباجانم که  يخاره رفت تو پا. من بود که اون خار بزرگه رو از جلو راش برنداشتم ریباباجان حالش خوبه، تقص _

 .شده يطور نیپاش ا

 :و منتظر دخترك داد و گفت سیبر لب نشاند و نگاهش را به نگاه خ يلبخند دکتر

و هشدار من که به ت. يآماده کرده بود يروز نیهمچ يتو که از مدت ها قبل خودتو برا زم،یآروم باش عز _

 . داده بودم ممکنه پاهاشو از دست بده

 يکه همخونش بود و تنها مرد يمرد. هوا به آغوش ناصر پناه جست یبار ب نیشد و ا شتریدخترك ب ي هیگر

دست ! دانستند یعقل م نیریکه همه او را ش يبه مرد هیتک. کند هیتوانست به او تک یم یفعل طیکه در شرا

دکتر نفس . ستا یفقط شوخ ندیگو یم شیت که هر چه در مورد عموناصر که بر سرش نشست دانس

 :فرستاد و گفت رونیرا ب نشیغمگ

تونه از  یحاال هم نم نیاون هم. مهم زنده بودنشه. مونه یکار زنده م نیکه با ا یخدارو شاکر باش دیتو با _

. نکن يو راز هیجلو روش گر. هکنه که بخواد پاهاشو از دست بد ینم یبراش فرق ادیپاهاش استفاده کنه پس ز

بره  ادتینکنه  ؟ینکنه سست بش. باش رطو نیباز هم يمحکم بود وارید هیچند وقت که براش  نیمثل تموم ا

 ؟يعمو و پدربزرگت دار يبرا یگاهیکه تو چه جا

 :چشمان دکتر شد و گفت خیو قدرتمند م دیآمد و پر ام رونیب شیاز آغوش عمو دخترك

پدربزرگمو  يپاها نیخوا یشما م. از خودم نشون بدم یواکنش نیخبر همچ نیا دنیلش از شندکتر حق بده او _

 .تونم که بخندم ینم دیقطع کن

 :لبخندش را پنهان نکرد و گفت دکتر

محکم و پر قدرت از  شهیمثل هم. زیچشماتو خشک کن و اشک نر گهیاما از حاال د زم،یآره حق با توئه عز _

 .کن يپدربزرگت پرستار
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که سال ها حسرت داشتنشان را  يبا پدر و مادر. سال ها محکم بودن را آموخته بود نیا. گونه بود نیا يآر

را از دست  شیپاها يکه قرار بود به زود یبود و پدربزرگ یمراقبش م ستیبا یکه او م ییبود و عمو ستهیگر

در  ستیبا یکه م ییسال ها. ه بودصبر و مقاومت شکل گرفت ياش بر پا یزندگ يالفبا. او محکم بود. بدهد

 ،یمعمول یزندگ کیاز . محروم مانده بود زهایچ یلیاز خ. کنار همساالنش سر کند و از آن محروم مانده بود

غم بر دلش بود اما حسرت نداشته . تر یمعمول يخانواده  کیو  یدرس خواندن و لباس و خورد و خوراك معمول

. بر لبش دیپر ام يها شد لبخند نیهم. را به او آموخته بود نیا نشیام و پدربزرگش، مرشد. خورد یرا نم شیها

 :را به وجد آورد و گفت شگاهیآسا انسالیکه دکتر م يلبخند

خدا تو را به . کنن یروزشونو شب م يدونم پرسنلش چه جور ینم ینباش شگاهیآسا نیا يروز تو تو هیاگه  _

 .کرده فرشته کوچولو هیهد اهیس يخانه  نیا

 :در هم رفت و گفت يدخترك همراه با لبخند يها اخم

 ! چهارده سالمه ستمیدکتر من کوچولو ن _

 :که بر دلش نشسته بود گفت یتر شد و با حسرت قیدکتر عم لبخند

 .فرشته کوچولو یمثل تو دوست داشتن. دختر مثل تو داشته باشم هیآرزو داشتم  شهیهم _

 :دست فشرد و گفتدست برادرزاده اش را محکم در  ناصر

 .رن تو آسمون یکنن، م یفرشته ها پرواز م _

 :سپس دستش را محکم تر از قبل در دست گرفت وگفت و

 .بمون شمیتو نرو تو آسمون، پ. تو پرواز نکن_

 :مطمئن و محکم گفت ییو صدا يتر شد و با شاد قیدخترك عم لبخند

 .مونم یشما م شیجا پ نیهم. رم یجا نم چیعموجون من ه _

 یکه ذهن ییدور و دورتر شد و دخترك ماند و عمو شگاهیآسا ينگفت و آرام آرام در راهرو يزیچ گرید دکتر

همان طور که دست ناصر در دستش بود به سمت اتاق پدربزرگ رفت و آرام درش را گشود و از ! داشت بایز

اشک  ياما لبخند را به جا. دآم شیاشک تا پشت پلک ها. و الغر پدربزرگش زل زد فیباز در، به جسم نح يال

 :گفت! که همچون او سرش را به داخل اتاق قرض داده بود شیگوش عمو ریو غم نشاند و ز

 شه عمو، تو غصه نخور باشه؟ یباباجان حالش خوب م _
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دست ناصر هنوز مصرانه . صدا در اتاق را بست یآرام و ب زیتکان داد و دخترك ن يهمچون کودکان سر ناصر

سفت  نیا لیدانست دل یم. خوش قلبش کرد يعمو یاش را ارزان یشگیلبخند هم. ا رها نکرده بوددستش ر

کرد او فرشته است و  یخود گمان م يهنوز در تصور کودکانه  شیعمو. ستیها و دست گرفتن ها چ دنیچسب

 عیوس ياش قدم در محوطه  یدوست داشتن يدلش را نشکست و دست در دست عمو! دیبه آسمان خواهد پر

و  مارانیب يشستن لباس ها. داد یاز کارها را خودش انجام م یدرست مثل هر روز بخش. گذاشت شگاهیآسا

که از دستش  يرفت و هر کار یم پرستارانو پس از آن هم به کمک ! شگاهیآسا عیوس اریبس اطیکردن ح زیتم

ها بودند  یلیخ. ا را بدست آورده بوده یلیدل خ شگاهیآسا يسال فرشته  کی نیدر ا. داد یآمد انجام م یبر م

 .دانستند یسرد و پر غم م طیآن مح يبرا يا هیرا هد يدخترك پرانرژ نیکه حضور ا

 فرار کنه آره؟ یترس ینکنه م ؟يدیشده دست عموتو سفت چسب یچ النیش _

 :نگاه کرد و گفت شگاهیپرستار مسن و مهربان آسا يبه خانم صبور يو پرانرژ خندان

کنه من فرشته ام و قراره پرواز کنم برم آسمونو و تنهاش بذارم،  یشو نگرفتم که، عموجون فکر ممن دست _

 .کنه یدستمو ول نم نیواسه هم

 :را به حرکت در آورد و گفت مارشیب لچریخندان، و يصبور خانم

 .که حق داره مادر نویا _

 :ناصر داد و گفت يجد ينگاهش را به چهره  سپس

 .ریطور سفت دستشو بگ نیناصر هم نیآفر _

 :و آرامش گفت یبا همان مهربان يبلند شد اما خانم صبور النیو اعتراض ش خنده

 دیمنو رو سف. دختر یکن یچکار م نمیبب. رهیقراره امروز از همه تون امتحان بگ يمرشد يآقا ؟يدرساتو خوند _

 .ایکن

که رفت او هم  يخانم صبور. را از بر است شیآموخته ها يبه او گوشزد کرد که همه  النیش يبلند باال چشم

 :لب گفت ریلبخندش را مهار کرد و ز. همراه شد شیکه با واکنش تند عمو دیکش رونیدست از دست ناصر ب

 .عمو مکافات دارم نیحاال هفت شب و هفت روز با ا ؟یگفت یچ نیامان از دست شما دکتر، بب _

دل نازکش او را  يمحال بود که عمو. کرد یه به خود تحمل ماقل کم امروز ناصر را بست دینداشت با چاره

 يبچه ها یباق يشک نداشت باعث خنده . تر شد قیامتحانش که افتاد لبخندش عم ادی. رها کند يلحظه ا

فرستاد و نگاه  رونیرا ب دشینفس پر ام! داد یبه خود م دهیچسب يبا عمو دیامتحانش را با. خواهد شد شگاهیآسا
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 ییعور گو یبا تن شگاهیآسا ي دهیدرختان بلند و سر به فلک کش. آذرماه داد یآب کدستیاف و به آسمان ص

در گوشه و کنار آسمان سفره  يدیسف يو ابرها دیچیپ یدر هوا م یباد گرم. به آسمان دراز کرده بودند ازیدست ن

امروز  یعنی نینواخت و ا یم یرا کم طیمح نیغار غار چند کالغ هم سکوت دلنش يصدا! ایگسترده بودند گو

اش را  ییامروز قرار بود امتحان نها. کردند یم یبود که در کنارش زندگ ياو و صدالبته افراد يبرا یروز خوب

و  ادو عطر کتاب و مد دیدانست کاغذ سف یدست به قلم و مداد نبرده و نم یاو که تا چهارده سال يبرا. بدهد

هوش و استعداد در وجودش نهفته  يآنقدر. بود فیقابل توص ریاتفاقات غ نیروزها ا نیا! دارد یپاك کن چه لذت

 نیحاضر در ا يبچه ها یسال گذرانده و امروز قرار بود به همراه باق کیبود که پنج کالس را در کمتر از 

گونه او را  نیکه ا نیهم. افتاد شیعمو حکمنگاهش به دست م. دوره اش را بگذراند انیامتحان پا شگاهیآسا

 .بود یکاف شیخواست برا یم

پدر  ينایخودمون، سرِ زم ارید میر یم. هم تو رو هم باباجانمونو. رونیبرمت ب یم نجایاز ا يروز هیعمو ناصر  _

و به  میخور یم م،یکن یمحصول برداشت م م،یکن یکشت و کار م نامونیو رو زم میساز یخونه م هی مونییبابا

 نیا ایذارم دن ینم. کنم یکارو م نیمن ا. کنم دهاسم بابامو دوباره زن دیباعمو ناصر من . مید یخلق اهللا هم م

 .برامون بچرخه يطور

 :صاف و ساده بر لب نشاند و گفت يبود لبخند سیکه کنجش از بزاق دهانش خ یبا لب ناصر

 م؟یرو هم با خودمون ببر يگلپر _

هم سن و سال خود  يدوشزه دختر. بود اهشگیآسا نیهم مارانیاز ب یکی يگلپر. تر شد قیدخترك عم لبخند

و خلق و خو به  لیاز نظر شکل و شما. مادرش مردم از او هم رو برگردانده بودند يماریب يناصر که به واسطه 

 دیخوشش آ ندیبب وانهیچو د وانهید لمثَ ییگو. دیکش یم دكیرا با خود  وانهیمانست همچون او لقب د یناصر م

را روشن  ياو و گلپر فیفشار دست ناصر به او هشدار داد تا هرچه زودتر تکل! کرد یدو صدق م نیدر مورد ا

 :تر شد و گفت قیلبخندش عم. کند

 .خواد یم یخدا چ مینیحاال بب _

 .ردیبود تا ناصر هم آرام بگ یجمله کاف نیهم

از پرستاران  یکیل گذاشتند و با استقبا يگریکنار هم ، شانه به شانه و دست در دست قدم در ساختمان د در

بود و  رهیدر هم قفل شده بود به آن دو خ صانهیحر نگونهیکه ا یمتعجب از دستان زیپرستار ن نیا. روبرو شدند

 .را فراهم کرد شانیهر دو يو بساط خنده  ددا حیتوض شیشاد ماجرا را برا يهمراه با لبخند گرید يبار النیش
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 شش؟یمن برم پ _

 :ن منتظرش کرد و گفتنگاه به او و چشما پرستار

 .دهینکن، آخه تازه خواب دارشمیب رون،یب ایبرو اما زود ب_

 نهیننه سک دنیبه د. راهرو قرار داشت رفتند يکه در انتها یپرستار داد و به سمت اتاق لیتحو ییبلند باال چشم

 نیشد که در ا یم یجفت چشمانش را باخته بود و چند سال يماریب نیکه بر سر ا یمهربان رزنیپ. رفتند یم

 نیاما حاال در ا. را طرد کرده بودند اوبه کل  ششیاهل مراغه بود و قوم و خو. بود دهیگز یسکن شگاهیآسا

که  ییتا جا. همه کسش شده بود رزنیپ نیکه ا النیمثل ش یکی. داشت يخودش کس و کار يبرا شگاهیآسا

 نیاش را ا یو استحمام و تمام حاجات جسمانغذا دادن . داد او را تر و خشک کند یکس اجازه نم چیبه ه

. کرد یصرف م شیکرد و هر چه در توان داشت برا یاو حس تعلق م به. کرد یدخترك چهارده ساله بر آورده م

اتاق داد و تک تک تخت ها را از نظر گذراند و تخت او را در کنج  يدر را که باز کردند نگاهش را به چهار سو

را  یشب سخت. ستادندیهمراه ناصر کنار تختش به پا ا. افتیاتاق  يباصفا ينجره پ رینقطه، درست ز نیتر

از . روز افتاده بود نیساده را نداشت که حاال به ا یسرماخوردگ کیتحمل  فشیبدن نح. رزنیپ نیبود ا راندهگذ

و  پر تپشش گذاشت ي نهیس يسرش را رو اریاخت یبغضش گرفت و ب رزنیپ ي دهیرنگ پر يچهره  دنید

بتواند محبتش را درك  هبود ک دهیمادر ند! آرامشش شده بود رزنیپ نیضربان قلب ا. بر لبش نشست يلبخند

سر بلند کرد و دستش را . جبران کرده بود شیبرا شگاهیمهربان آسا رزنیپ نیعطش را ا نیحاال تمام ا. کند

 يانه و پرشتاب بر رگهاقطرات سرم جسور. اش وصل کرده بودند یبه پشت دست استخوان یسرم. جست

او را دوست . دیرا بوس شیروزها نیمادر ا یشانیلبخندش را بر لب حفظ کرد و پ. شد یم زیمهربانش سر ر

او را دوست . سو و دستان لمس شده اش یبا وجود چشمان ب. چهره و بدنش يبا تمام آن زخم ها. داشت

باعث شد دستش را رها کند و انگشت  نهینه سکگاه و به گاه ن يتکان ها. شینداشته ها يهمه  يداشت، جا

امروز قرار بود . رفت یم دیبا. پر سر و صدا را به سکوت فرا خواند اصراش بگذارد و ن ینیب ياشاره اش را رو

 دیبه تک تک شان با دنیرس يعهدها که برا. با خودش عهدها بسته بود. را پشت سر بگذارد یامتحان سخت

که پامال  یحق. گرفت یها پس م یلیگشت و حقش را از خ یباز م دیبا. شد یم يخواند و کاره ا یدرس م

ناصر هنوز سفت و محکم دستش را ! شد دهیبود چطور در مقابل چشمانشان به آتش کش دهیکه د یحق. شده بود

او دستش را محکم  یدلگرم يبرا. داشت یکودکش را هم دوست م يعمو. دلش را نشکست. در دست داشت

 :رفت و گفت تحرف به سم یب. دیکش یم یرفعت داشت راهرو را ت. زدند رونیب نهیو از اتاق ننه سکتر فشرد 
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 شد خاله رفعت؟ یسهم امروزم چ _

که چهره اش را  یو با اخم! گوشش دو باال جست یدخترك، آن هم درست در چند قدم يصدا دنیاز شن زن

 :پوشانده بود گفت

 ؟یش یجلو آدم ظاهر م کهویکه  یندختر مگه زبونم الل از ما بهترو _

 :شاد بر لب نشاند و گفت يلبخند النیش

 !دو روزه ایخدا اون صورت خوشگلت پر از اخمه؟ بابا بخند، دن ي شهیخاله رفعت آخه چرا هم _

 :لب غرو لند کرد و گفت ریز زن

 یب دیورمو گرفتن و باقد که د میقد و ن يتا بچه  شیش ای م؟یو ندار یسرپرست یبخندم بچه؟ به ب یبه چ _

 !پدر بزرگشون کنم؟

 :باال انداخت و گفت يشانه ا النیش

انگار شکرش کرده  يبخند. بخند يو نون بازوتو بخور یتن سالم بهت داده تا کار کن هیخدا  نکهیواسه ا _

 م؟یکارو زندگ یامروزم کجاست تا برم پ ي هیحاال هم بگو سهم! یباش

 :فترا درون سطل گذاشت و گ یت زن

 ؟يد یم یبه تنت سخت بیمواج رهیج یکار منه، آخه چرا ب نایدختر ا _

. خوام برم یبابا بده سهممو م يباهات مکافات داشته باشم؟ ا هیقض نیسر ا دیخاله رفعت، من هر بار با _

 ایم قد همون کار کن دیخوابم با یخورم م یم نجایدارم ا. دم یزنم قول م ینگران نباش به سهم تو ناخنک نم

 !نه؟

 :به او کرد و گفت ینگاه قدرشناس زن

 .ارمشیجا بمون برم ب نیهم _

 یکرد، اما مگر م یدستش را رها م يجور کی دیبا. او هم با عمو ناصرش سرگرم شد دیایخاله رفعت برود و ب تا

 ییو برود به آنجا اوردیاو را رها کند که مبادا برادرزاده اش بال در ب يحاضر نبود لحظه ا یناصر حت نیا! شد؟

 شیبه کار افتاد و تند و فرز نگاه عمو شیشاخک ها دیراهرو شن گرید يرا که از سو يگلپر يصدا! دیکه نبا

 :کرد و گفت

 .نگاه کن هیگلپر ن،یعمو ناصر اونجا رو بب _
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را رها کرد تا خود را به دوست و همصحبت و  النیدست ش یناصر گوش تا گوش باز شد و به آن شین

 !متعجب بر لب يمانده بود و لبخند النیسش برساند و حاال شهمجن

 دختر؟ يخند یم یاز چ _

رفعت که  يشرمنده  يشد و پس از آن چهره  انیچشمانش نما يبود که در جلو يزیچ نیبزرگ اول يسبد

 يچهره  میتقد يلبخند. دارد یچشم داشت حس خوب یکمک ب نیداشت به او نشان بدهد چقدر از ا یسع

 :رفعت کرد و گفت يده شرمن

 دهیدستمو سفت و محکم چسب لیدسته ب نیع يطور نیاز اول صبح هم. از کار عمو ناصرم خنده ام گرفته _

 .اش یبرق گرفته باشدش تند دستمو ول کرد رفت پ ياونجاست انگار يکه گفتم گلپر نیبود هم

 :رفعت هم بلند شد و گفت ي خنده

 .جان النیکرده ش کیرو به هم نزد نایشونه که ا یزبون سادگ .فهمن یدوتا خوب حرف همو م نیا _

 :کرد و دست برد و سبد بزرگ رخت چرك ها را از دستش گرفت و گفت دییرفعت را تأ حرف

 .برم گهیمن د _

 .کنم مادر یبرات جبران م شاهللایجان، ا النیدستت درد نکنه ش _

 :دخترانه و شاد گفت يو با لبخند ستادیا النیش

 جبران، خوبه؟ نمیه رفعت برام دعا کن امتحانمو قبول بشم اخال _

 یخوب م. نماند تا خاله رفعت باز به شرمنده کردن خود ادامه دهد گریقدرشناسانه نگاهش کرد و او هم د زن

قدش  میقد و ن يدانست بچه ها یخوب م! کار محتاج نیدانست که چقدر دست و بالش تنگ است و چقدر به ا

 نیا. رسد یم شیهم به کار خود و هم به تر و خشک کردن بچه ها ،یگرفته اند و او به سخت تمام وقتش را

 شگاهیآسا نیا مارانیاز ب یروح ماریکه تمام روزش را صرف ت یالنیآمد، از ش یبود که از او بر م يتنها کار

 دهیکش يمهر یدرد ب. دیدابز دهیدرد کش مارانیب نیا يخواست درد از دل همه  یبود و م دهیدرد کش. کرده بود

روزگار  یدر سخت. نمود یچهل ساله م یعاقله زن یدر سن چهارده سالگ. خواست به همه مهر بدهد یبود و م

را بهتر  انشیروح اطراف یدگیچشمانش خم! دید یچشمانش فقط قد و باال نم. استخوان ترکانده و رشد کرده بود

 . دیفهم یاز جمالشان م

غرق  ينشسته و به چهره  رشیحانش را پشت سر گذاشته و حاال در کنار پدربزرگ پشد که امت یم یساعت

 يآن صدا یاز هم گشوده شد و در پ زیدر اتاق که با شتاب باز شد چشمان باباجانش ن. بود رهیخوابش خ
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 پدربزرگش را در دستبه تأسف تکان داد و همان طور که  يسر. شد شانیهر دو يناصر باعث خنده  يهوارها

 :گرفت گفت یگرش م تیدست کوچک اما حما

 !شه کرد ینم شیکار گه،یعمو ناصره د _

 :و گفت دینوه اش کش يخورد و درون تختش نشست و دست نوازشش را بر چهره  یتکان رمردیپ

 چشات گود افتاده؟ يباباجان؟ چرا پا یخوب _

 :و گفت دیو لبخند بر لب دست پدربزرگش را بوس یبغض النیش

شم  ینم ستیامتحانمو ب. خوره یغصه م یاباجان، دخترت اونقد لوس و بچه ننه است که سر همه چب یچیه _

 !غصه ام شده

 :اش را به او داد و گفت ینگاه پر مهر و طوالن رمردیپ

باباجان، واسه خاطر من گردن شکسته است  ستیچشم و الغر شدنت واسه خاطر امتحانت ن ریز يکبود نیا _

 .یمن ریکه صبح تا شب درگ

کند و  داریفقط آمده بود پدر را ب ییگو. گشت، نبود، رفته بود یسمت در، به دنبال ناصر م دیپر کش النیش نگاه

 !برود

 يبره نشون گلپر یم یحتم. کنه ببره یم دایکه از گوشه کنار باغ پ ییدنبالش نگرد اومده بود خنزر پنزرها _

 !بده

 :شد و گفت النیباز مهمان لب ش لبخند

 .بود يگلپر شیآره تا االنم پ _

 حرف دکتر همونه که قبالً گفته بود؟ _

پاها  نیا. زانوان پدربزرگش گذاشت يهوا سرش را رو یبغض کرده، نگاه به نگاه پدربزرگش دوخت و ب النِیش

ست که بر سرش نش رمردیدست پ! زنده ماندن زکات بدهند يرا به شکرانه  نهایقرار بود ا يبه زود. بود متیغن

 :گفت

 ؟یگ یباباجان برام از مامان و بابام م _

 يبارها و بارها برا. نوه اش يبود و دلِ شکسته  رمردیسکوت بر فضا حاکم شد که همه نشان از بغضِ پ یلَخت

اما هر بار . بارها که سر دردانه اش بر زانوانش بود. و عروس مهربانش گفته بود دیدردانه دخترش از پسر رش

 .کرد یخود م یبود که هر دو را از خود ب شیها در گفته یعطش
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. دل پدر دیام. بود رمردیاون، ش یاومد پ یداشت م یهر حاجت یتو روستا هر ک. خودش يبود برا یلیپدرت  _

 یهمه ازش م ش،ییپدرت شده بود تشت رسوا یدلدادگ. دختر سرو زبون دار داده بود هیاما دل به  يآباد رمردیش

من . اعصاب درست و درمون نداره ه،مرد قلدره، دست بزن دار نیگفت ا یم. خواستش یممادرت اما ن. گفتن

پدربزرگت، . میبکن يمن و پدر دختره افتاد تا براش بزرگتر يبچه ام به دست و پا. خوام ینم يمرد نیهمچ

 ریز یدونم چ یرو براش گفت نم یزندگ يبا دخترش حرف زد، دو دوتا چهارتا! ده دیسف شیحسن، ر یمشت

. گرفتن گرویدست همد. دو روزه باباجان يدل دادن ها نینه از ا. دگوش مادرت خوند که بچه ام به فرامز دل دا

طال بود انگار،  نمیپا قدم عروس نازن. برامون خواسته بود ایدن گهیپدرت که عروسشو آورد خونه د. هم بودن اوری

شد  ادیخدم و حشممون ز. برامون خوش خواسته بود روزگار. شد محصول یخدا، م نیرو زم میختیر یم یهر چ

بال  نیا. ده باباجان یخوش نشون آدم نم يکه رو شهیروزگار هم نیاما ا. و ثروت و مال و منالمون چند برابر

و دم  میدیبال کش. اطراف يدهاتا دیسف یشونیگاو پ میشد. رونیاز ده انداختنمون ب. نشست رو سر و رومون

 یبود که تو ده راهش نم نیمادرت ا دتنها در. ها پدر و مادرت با هم خوش بودن یدبختب يبا همه . مینزد

اما مگه گذاشتن مادرت بره ده؟ نه . فقره با مردم ده فقان کرد نیچقد فرامرزم سر هم. نهیدادن تا بره پدرشو بب

 یپدرت حساب. ش شر به پا شدکار نیده اما سر ا میبار بار و کوچمونو جمع کرد و برگشت هیپدرت  یحت. باباجان

 میبرگشت. حرف برگشتن رو نزد گهیمادرتم از ترس جون پذرت د. کتک خورد ياز دست قلدر و گردن کش آباد

و  یتو عاطفه رو از اون گرفت. باباجان زدلیمادرت فرشته بود عز. میتن داد یاولمون و به جبر زندگ يسرجا

 .جسارت رو از آقاجانت

 :پدربزرگ بردارد گفت يزانوآنکه سر از  یب الیش

 .باباجان؟ از اون وقتا بگو شونیاومدم تو زندگ یمن ک _

 :کرد گفت یرا نوازش م گوششیباز يپدربزرگ باز بر سرش نشست و همان طور که موها دست

و الم تا کام حرف از  شیحسن، پدرش شست، نشست سر زندگ یمشت دنیمادرت دل از د گهید نکهیبعد ا _

روز  گهید. نبود باباجان يبود اهل لج و لجباز ینور به قبرش بباره زن زندگ. مادرش حاللش باشه ریش. رفتن نزد

به خدا  دیگفتم توکل کن. شه یگفتن براشون بچه نم یبودم که م دهیزمزمه شونو شن. و شب گذشت و گذشت

 هی نکهیتا ا. داشتن شستن دست و دل از بچه گهیگذشت و پدر و مادرت د یچند سال. خواد یکه بد بنده اشو نم

پدرت سر . پسر و عروسم یتو زندگ ادیعسل، ب نیریش ،ییطال، پنجه حنا سیگ هیقراره  میدیروز خوشِ خدا فهم
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 هیپسرکم اون روز گر. شد یبلند م شونیبچه تو زندگ يده سال صدا عدشناخت کم نبود باباجان، ب یاز پا نم

 . دیلرز یشونه هاش از خوشحال. کرد

. دیگر یتلخشان م يبر گذشته  نشیکه پدربزرگ نازن افتیدر النیرفت ش لیپدربزرگ که کم کم تحل يصدا

نشست به او فهماند  شیکه بر موها يمانعش شد و بوسه ا رمردیپدربزرگ بردارد اما دست پ يخواست سر از پا

 .نشاند النیر چشمان شب اشکاش نم  یبغض يپدربزرگ باز در آمد و صدا يصدا! جا باشد نیهم دیکه االن با

شب  هی. دوام نداشت باباجان ادیپسرم اما ز یزمون خوش. دیتموم اون روزا پدرت مثل پروانه دور مادرت چرخ _

. اون ده کوره و کمرکش کوه يتو میقابله نداشت. جا بند نبود چیدرد مادرت که شروع شد دستمون به ه اهیس

کاش به حرفم گوش . رفت یکاش نم هباال سر مادرت ک ارهیبدهو  يپدرت دست از جونش شست و رفت قابله 

گفت  یم. ادیگفت مادرت طاقت نداره تو کمرکش کوه تا شهر ب یم. شهر میذاشت مادرتو ببر یداد و م یم

 دنیده چشم د يدونستم قابله  یمن که م. من گردن شکسته انگار زبونم الل شده بود. شه یمادرت تلف م

قابله  يپدرت رفت سمت خونه . تو و مادرت وسط بود آخه یزندگ ياپ. اوردمیرف پدرت نه نمارو نداره باز رو ح

خبرشو که . وقت برنگشت چیه گهیپدرت رفت و د. کرد یحساب نم یچیقالبه، که اما ما رو ه یِده، شاباج ي

 یاما دلم وقت. کمرم شکست باباجان. پسرم، پشت و پناهم رفته بود زیعز. رو سرم هوا شد ایبرام آوردن دن

 ي نهیبراش نبودم و دختر جوونشو فرستادم س یامانت دار خوب. شدم اهیحسن رو س یمشت يجلو هشکشت ک

به من  یشو شکر که رحم یاما باز بزرگ. ازم گرفت زمویشب دوتا عز هیخدا تو . مادرتم سر زا رفت. قبرستون

همون طور  الن،یگذاشتم ش متواس. باباجان ینمینازن عروس ادگاری یفرامرزم ادگاریتو . کرد و تو رو برام گذاشت

دوتا . و برکت اومد ریبرامون خ یکه تو وجود مادرت نشست نیهم. بود باباجان ریقدمت خ. که پدرت خواسته بود

بچه  نیگفت ا یم. يدل پدرتو برده بود ومدهیباالخره ن. بارش اون سال خوب بود. بودن دهییاز گاوا دوقولو زا

برکت و رزق  يتو شکرانه . النیخاطر اسمتو گذاشت ش نیآورده واسه هم کتبا خودش بر ومدهین اینهنوز به د

 .ننیبب النشونوینظر ش هیاما امان از روزگار نامراد که نذاشت بچه هام، نفسام، . باباجان يمون بود يو روز

سر . گذاشتند یم هیگر يدو بناهر  دیرس یم نجایباباجانش به ا یوقت شهیهم. ستیگر یهم م النیش گرید حاال

گوشش  ریآزار دهنده در گلو ز یاما هنوز مطمئن او پناه برد و با بغض ریپدربزرگ برداشت و به آغوش پ ياز پا

 :زمزمه کرد
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خون پدرمو . رمیگ یم رزنیمادرمو از اون پ یباباجان، حق جوون رمیگ یمن حقمونو از اون مردم ناسپاس م _

 یاونجا برات خونه م. خودمون ينایرو زم میگرد یبا هم بر م. باباجان رمیگ یپس م نامونویزم. رمیگ یپس م

 . کنم باباجان یبرات آباد م ناتویدستا زم نیبا هم. سازم

 :بر سر نوه اش نشاند و گفت يبوسه ا رمردیپ

ازم  زمویدوتا عزاون مردم . منو نترسون. زنه باباجان یانگار فرامرزم داره با من حرف م یزن یتو که حرف م _

 ادیسرت ب ییاگه زبونم الل بال. رو نداره گهیداغ د هیدلم طاقت . نکن یبا جسارتت ته دلمو خال گهیگرفتن، تو د

 ن؟باباجا یفهم یم. زنده زنده تو گور بذارن دیقبلش منو با

رنج  یقدر کافبه  رمردیپ نیا. نگفت يزیچ گریپر درد پدربزرگش گذاشت و د ي نهیسر بر س دیبا تأک النیش

 چیشکل جلو رفتن به ه نیبه ا. رندیحقشان را پس بگ ستیبا یفهماند که م یکم کم به او م دیبا. بود دهیکش

 .بود دهیآنها فاصله داشتند بد ترس ازکه فرسنگ ها  یاز مردم رمردیچشمان پ! کرد ینم یوجه باباجانش را راض

 .نوه و پدربزرگ نیخوب خلوت کرد نجا؟یچه خبره ا _

وقت عوض کردن پانسمان . داد يمهربان خانم صبور يپدربزرگ برداشت و نگاه به چهره  ي نهیاز س سر

 :نشست و گفت شیقرارش فاصله گرفت و صاف سر جا یلبخند بر لب از پدربزرگ ب. پدربزرگش بود

 شه؟ یم تیخاله حسود _

 :بر لب نشاند و گفت يلبخند زن

 .شه یم میمعلومه که حسود _

 :از جا برخاست و گفت شگاهیآسا يشدن پرستار مسن و جا افتاده  کینزد با

 خاله؟ يخوا یکمک نم _

 :کرد و گفت ایرا مه لشیوسا زن

 .گشت یرفعت باهات چکار داره، در به در دنبالت م نیشما برو بب زم،ینه عز _

نگاهش . اده بودرا از دست د شیبه کل سو یکیکه  یچشمان. گفت و نگاه به چشمان پدربزرگش داد یچشم

 دهیبر سرش کش یوصف نشدن يبا مهر شیپ ي قهیکه تا چند دق یهمان. دستان چنگ شده اش يسر خورد رو

مخالفت هم نداد و  يبه او اجازه  یو حت دیپدربزرگش را بوس يهوا به سمتش رفت و دست چنگ شده  یب. بود

شد از حرفش  یمگر م. بود شیر حرف هاس. شد يخانم صبور يزد و باعث خنده  رونیتند و فرز از اتاق ب
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 رمردیپ الیکه خ ییکرد تا جا یپدربزرگش را از خود مطمئن م ستیبا یفعالً م! بود يبرگردد دختر فرامرز و کبر

 . آسوده شود دردانه دخترش سرش به کار خودش گرم است و گذشته را الک نخواهد کرد

 نیتوانست ا یمگر م. دیشیاند یم زیغض کالم پدربزرگش نزد به ب یقدم م شگاهیکه در باغ بزرگ آسا همانطور

 یکه نخوردگ ییمردم پشت کوه را فراموش کند؟ روزها ییتوانست درد و رنج و تنها یببرد؟ مگر م ادیها را از 

 یفرزندانشان را دوا درمان م یکوه يشدند و مادرها با علف ها یم ضیکه بچه ترها مر ییداشتند، روزها

 یرا م شانیکه برف تا کمر، خانه ها یتوانست زمستان ها را فراموش کند؟ وقت یها را، مگر م زمستان. کردند

توانست فراموش کند چندبار از مردم ده کمک خواسته و آنها جواب  یمگر م. شدند یپوشاند و از سرما ناتوان م

ده زنده به گور کرده بودند؟ نه ش نیکرد که مردم ده آنها را پشت آن کوه نفر یرد داده بودند؟ مگر فراموش م

خش خش برگ  يصدا. کرد او حاضر به سازش نبود یحقوقشان منع م یاگر پدربزرگش او را از بازستان یحت

اش خم شد و از  يفکر میعظ کیدر اوج تراف. محکمش لبخند را بر لبش نشاند يقدم ها ریدر ز يزییپا يها

در آن  نهیکه ننه سک یصاف و محکم به سمت ساختمان یقامترا سوا کرد و با  یکیخشک  يانبوه برگ ها نیب

! تا حاال صدبار سراغش را از رفعت و هر که دم دستش بود گرفته بود یدم غروب بود و حتم. ساکن بود رفت

قرآن خواندن ننه  يدر اتاقش را که گشود صدا. شگاهیمهربان آسا يننه  دنیکار هر روز و هر شبش بود د

نداشت که از صحف  يچش و چار. خواند یگفت اکابر رفته و همه را از بر م یم. بش نشاندلبخند بر ل نهیسک

 ينشسته بودند و به صدا شانیتخت ها يرو گرشید یدو هم اتاق! خواند از بر بود یمبارکه بخواند هر چه م

و با ذوق دست  دیتک تکشان را بوس يسر و صدا رو یبر لب و ب لبخند. دادند یگوش م رزنیکلفت اما پر مهر پ

 رزنیپ. بود يرو به بهبود رشیحال مادر پ یعنی نینبود و ا ياز سرم صبحش اثر. را در دست فشرد نهیننه سک

دستان ترك خورده و  نیا. شد یکوچک اما ترك خورده نوازش م یسکوت کرد، دستش در حصار دستان یلَخت

بر لبش نشست و  يلبخند. خودش باشد يوچولوتوانست از آنِ فرشته ک یمهربان فقط م يداده  ستهپوسته پو

 :گشوده شد و گفت يدندانش به لبخند یلب و دهان ب

 باالم جان؟ ییتو _

 :بر صورتش نشاند و گفت يبوسه ا نهیاز ذوقِ حرف ننه سک. کس و کارش بود! بود نهیباالم جانِ ننه سک يآر

  ؟یخوب. گل گلم ي نهیسالم ننه سک _

 :گرفته گفت ییاو داد و با صدا يبه سمت صدا را شیسو ینگاه ب رزنیپ

 .يخور یماچم نکن مادر، سرما م _
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 :باال انداخت و گفت يشانه ا النیش

 بابا ننه جون، سرما کجا بود؟ يا _

 :بر لب نشاند و پشت دست دخترکش را نوازش کرد و گفت يبسته لبخند یبا چشمان رزنیپ

 شد مادر؟ یامتحانت چ _

 :خاست گفت یاز جا بر مهمان طور که  النیش

 .و باباجانم، خوبِ خوب بود نهیننه سک ریخ ياز دعا _

 :رفت و گفت رزنیپ يرا گفت و به سمت کمد لباس ها نیا

به  یآب هیکه  میبر. عرق نشونده به تن و بدنت ،یضیحموم، تب و مر میکنم بر یننه لباساتو جمع و جور م _

 .کسالت از تنت در بره نیتا ا یخودت بزن

 :در تخت خورد و گفت یتکان رزنیپ

 .فردا يبذار برا يخواد مادر، خسته ا ینم _

. خوابد یوضع در تختش نم نیبا ا ياست واال او لحظه ا نهیها تعارفات ننه سک نیدانست که ا یم خوب

س لبا ياز درون قفسه  يگلدار تیچ راهنیلبخندش را بر لب حفظ کرد و پ. دانست یرا خوب م رزنیوسواس پ

با ! در آغوشش بماند قطخواست ف یکرد م یآن را به تن م رزنیپ یکه وقت ییاز همان ها. او برداشت يها

 :و گفت دییبسته لباس را بو یچشمان

 .لباس نیده ا یمادر م يبو _

پس . نبود یلمس کردن. نبود یدنید گریبغض که د. که بر سرش نشست، بغض کرد نهیجستجوگر ننه سک دست

 گرید يشفا بود چرا که بار ایگو نهیدست ننه سک. توانست بغض کند یخواست، م یتا دلش متوانست؛  یم

 :را در دست گرفت و گفت رزنیبغضش نشست و دست پ يلبخند جا

 !کجاست؟ دآبتیننه جون سف _

 !دهیزنه انگار ده سال از من بزرگتره ورپر یهمچون حرف م _

را  شیها یهم اتاق یباق يخنده  رزنیغرولند همراه با لبخند پ يداص. به خنده وا داشت زیاو را ن رزنیپ ي خنده

 یخداحافظ کیو با  ستدیناتوانش با يپاها يبرد و کمکش کرد رو رزنیپ يبازو ریخندان دست ز. هم در آورد

داد تا  نهیکمک ننه سک. سمت حمام رفتند بهآرام  ییخندان اتاق را ترك کردند و با قدم ها يزن ها يپر انرژ

 ازین یحمام عال کیبه  زیخودش ن. برد یخال ياز اتاقکها یکیاو را به سمت  اطیو با احت اوردیباسش را در بل
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دانست که قرار است خود را گربه شور کند گوشش را  ینگاه کرد اگر م نهیبه ننه سک رکانهیز يبا لبخند. داشت

آخر . کنج رختکن گذاشت يسکو يرا رو در آورد و همه زیخودش را ن يلباس ها. چاندیپ یدرست و درمان م

 یاگر سر م رزنیپ. را گرفت و کنج حمام نشاند نهیدست ننه سک! را به تن کند شیقرار بود باز لباس چرك ها

 ار نهیو مخصوص ننه سک یکرد ظرف کوچک مس میآب را که خوب تنظ يدما. داد یخورد کار دستشان م

نگاشته بود و  یعرب یدور تا دور ظرف حروف! حمام کند یف مسظر نیاصرار داشت فقط با هم رزنیپ. برداشت

 يظرف عالقه دارد؟ شک نداشت هر چه هست خاطره ا نیحد به ا نیتا ا نهیکرد چرا ننه سک یدرك نم النیش

 :افکارش را پس زد و گفت. دارد یظرف را دوست م نیکه ا دهیآرم رزنیپ نیدر ذهن ا

 ؟ینترس زمیخوام سرت آب بر یم نهیننه سک _

 :لب زمزمه کرد ریز رزنیپ

 .ترس نداره یچیه گهیواال د. دیازش ترس دیدوپائه که با زادیآدم نینه مادر آب که ترس نداره، ا _

قربان  رزنیدر تمام آن لحظات پ. و با دقت او را شست ختیسرش ر يتر شد و ظرف آب را رو قیعم لبخندش

 النیش يکه همچون موها يبلند ياز موها. رك گفته بوددخت يبرا شیها یصدقه اش رفته بود و از جوان

. است ستهیرزن گریپ ییتمام مدت بر حسرت تنها النیدانست که ش یگفت و نم یاو م. کرد یکالفه اش م

. داشت ازیآرامش هر چند کوتاه ن نیبه ا. دیکش یگربه شور کرد و نفس راحت زیکارش که تمام شد خودش را ن

بغضش . گرفتند تا زنده بماند یرا از او م شیپاها دیبا. کردند یباباجانش را عمل م دیفردا خروس خوان صبح با

 يپاها يبرا یکیعمو ناصر،  يپاك کردن غصه  يبرا یکی. ختیسر خود ر يشد و ظرف ظرف آب رو شتریب

را به که جانش  يستبر پدر يشانه ها يبرا یکیخواست و نداشت و  یکه م يمادر يبرا گرید یکیباباجانش، 

 نهیزد که ننه سک ینفس نفس م. آمد ینفسش در نم گریکه د ختیو ر ختیآنقدر ر. خاطر او فدا کرده بود

 :گفت

 باالم جان؟ يآروم شد _

 :بغضش را پس فرستاد و گفت. دانست یحالش را خوب م نیا نهینکرد، ننه سک تعجب

 .آروم نشدم _

 .به من بگو ه؟یچرا باالم جان؟ دردت چ _

داشت نلرزد  یکه هنوز سع ییلرزانش را بر آن نهاد و با صدا يو زانوانش را در آغوش گرفت و چانه کرد  بغض

 :و محکم باشد گفت
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ره؟ اما بعد که کم کم کف  یخوره دادش هوا م یکنن ترکه که به کف پاش م یرو فلک م یکی يدید _

دونم کجام درد  یاصالً نم. س شدمح یننه، ب نهیحال من ا. فهمه یرو نم یچیه گهیشه د یحس م یپاهاش ب

 .حسم کرده یکدوم درده که ب. کنه یم

خود را به او رساند و سرش را در بر گرفت و  اطیگفت و چهار دست و پا و با احت یلب الاله اال الله ریز رزنیپ

 :گفت

باش  يقو ؟یکن هیگر يزینکنه فردا اشک بر. عمل به نفع باباجانته نیا. یکش یعذاب م يدار يخود یب _

 . باالم جان

 :بغض کرده گفت دخترك

اگه . سمینامه بنو تیمنو مجبور کرد براش وص روزینگران نباشم؟ د ينامه نوشته ننه جون، چطور تیوص _

ترسم ننه  یکنم؟ من م یزندگ يمروت چه جور یب يایدن نیا يساده تو يعمو هیبشه من با  شیباباجانم طور

 .نهیسک

 :کرد و گفت باز او را دل گرم رزنیپ

 .میحاال هم پاشو بر. دستتو گرفته باز هواتو داره مادر نجایکه تا ا یهمون _

درست خواهد  زیهمه چ دیخواست به او بگو یرا م یکیکم سن و سال بود و گاه گاه . باز قد راست کرد النیش

 . شد

 درد: هجدهم فصل

سفت و سخت سر خواسته اش  میمر. او شوداز  يآنکه خبر یشد ب یم يسپر میمر داریبه انتظار د شیروزها

آنکه  یب. کرد یم شیاز پ شیاوباش زندان ب ياش را سردسته  یکالفگ. بود و قصد کوتاه آمدن نداشت ستادهیا

و حال خرابش را خراب تر  دیچیپ یم شیوقت به پرو پا یمرد بد آمده بود و وقت و ب نیبداند چرا، در چشم ا

عماد هم در کار  گریحاال د. کرده بود دیاو را تهد شیرجز خوانده و با حرف ها شیاروزها بارها بر نیا! کرد یم

 شیاز پ شیب شیشدن ها یپا پ نیداشت و ا یشناخت و نه با او صنم یمرد نه او را م نیا. مردك مانده بود نیا

بود  يراه چاره ازد و فکر  یروح زندان قدم م یب يرا در محوطه  یروز، ساعت رمثل ه. باعث تعجبش شده بود

 .نماند یحاج رسول نید ریو هم ز اوردیرا بدست ب میتا هم دل مر

 !دون زندان؟ یهمه چ يچرا تو فکر _
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 هیتوجه به کنا یب! اش لهیباز خودش بود، خود ناجنس و بدپ. گره شده نگاهش کرد ییبلند کرد و با اخم ها سر

 يرجز خواندن ها يبرا ییپر بود و جا تیش به قدر کفاذهن. ندیبنش يکالم او، راهش را گرفت تا در گوشه ا ي

 .داشت یکه دست از سرش بر نم ینام ریبش. مردك نداشت نیوقت ا یوقت و ب

خوره اهل  یات نم افهیو ق ختیبه ر وهللا،یمرگه، بابا ا یِقدم هی ارویو  يمشت طرفتو ناکار کرد هیبا  دمیشن _

 .کنه فیشب تعر يتا برات قصه  ینیات بش ور دل ننه ادیبهت م شتریب. یکارا باش نیا

 :اش برد و گفت قهیدست به  یناگهان یفرستاد و در حرکت رونیپر حرصش را ب نفس

خدا  يبه خداوند. دست از سرم بر دار. آلوده بشه فتیخوام دستم به خون کث یگورتو از دور و برم گم کن، نم _

زنم و خوب از خجالتت در  یرو م یسگ یزندگ نیا دیق یگوشم چرت و پرت بگ ریز يبخوا گهیبار د هیاگه 

 .امیم

 يدندان ها انیفشرد و از م دتریشد یرا با خشونت شیپشت سرش چسباند و گلو واریبا خشونت او را به د ریبش

 :قفل شده اش گفت

 ياپس بر. شیگذشته دوتا قتل رو دستم مونده، تو هم سوم یکیبچه؟ آب از سر من  یترسون یم یمنو از چ _

 .من شاخ و شونه نکش

که بر  یتمام توانش شد قدرت. اش به خس خس نشسته بود نهیراه تنفسش بسته و س. شد یخفه م داشت

 ریبش. گذاشت شیدردناك خم شد و دست بر گلو يرا به عقب هول داد و با سرفه ا ریدستانش نشست و بش

 چیکه ه ییجا. بود داختهان رینقطه گ نیر دنج تراو را د. سر و صدا کارش را انجام بدهد یخوب بلد بود چگونه ب

چرا که شک نداشت به هر چه . گرفت يرا کامالً جد وانهیمرد د نیا دیتهد. به آن بخش اشراف نداشت ینگهبان

. گشت یم بیو غر بیخصومت عج نیا يبرا یلیدل یاش در پ ختهیدر ذهن به هم ر! عمل خواهد کرد دیبگو

و دادخواست طالقش  میمر گریحاال د. او آنجا را ترك کرد يتوجه به داد و هوارها یندانست و ب زیماندن را جا

خوانده  مهیتختش نشست و کتاب تا ن يرو. بود دشیمشکل جد يبرا يبرده بود و به دنبال راه چاره ا ادیرا از 

همان  يوشد که ر یمدت ها م. ثابت مانده بود ،يصفحه ا يشد که عالمتش رو یمدت ها م. اش را گشود

حوصله کتابش را بست و  یب. قصد تکان خوردن نداشت ییاش که گو یهمچون زندگ زد، یصفحه در جا م

تخت  يچرتش را پراند و باعث شد رو ریبش يچشمانش گرم خواب شده بود که صدا. تخت هموار شد يرو

 .ندیبنش

 ستم؟یبچه مگه با تو ن یه _
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تر  کیبلندتر و نزد ریبش ياما صدا. دیتختش دراز کش يه او روتوجه ب یبر خشمش غلبه کرد و باز ب یسخت به

آنکه بداند چرا، از  یب. دلش را قرص کرده بود نیشد و ا یپر م انیراهرو تک و توك از زندان. دیبه گوشش رس

خود  يکرد خوددار باشد و به رو یسع! قرار بود قصاص شود گریکه تا چند ماه د يمرد. دیترس یمرد م نیا

قصد کوتاه آمدن نداشت، چرا که باز شروع کرد  ایگو ریاما بش. است دهیمرد ترس نیا بیکه از چشمان عج اوردین

 .گفتن راهیبه بد و ب

 ؟يکنه جوابشو بد یصدات م یکی ینداده وقت ادتیاون مادر فالن فالن شده ات  _

زخم خورده بود که به  ين ببرحاال همچو. به سمتش حمله ور شد یاو به خروش آمد و به آن اتیچرند دنیشن از

شد او را از  یم یبه کمکش شتافتند اما مگر م ریبش يچند نفر از نوچه ها. شد او را آرام کرد یوجه نم چیه

 یرا تکرار م يو با خشونت جمله ا یپدر  یفشرد و پ یلباسش را م ي قهیسفت ! بلند کرد ریبش ي نهیس يرو

 :کرد

 .کشمت یکشمت، م یکشمت، م یم _

صورت و شکم او کرد و  يمشت حواله  ییکار نماند و چندتا یهم ب ریعماد، بش يمشت و لگدها انیم در

 یسر و صورت جفتشان خون. آمدند و آن دو را از هم جدا کردند رونیب یاز نقش تماشاچ انیزندان یسرانجام باق

 یتعهد دادن تا آن دو، درس عبرت و هیتنب یعنی نیآمد و ا یراهرو م ينگهبان زندان هم از ابتدا يبود و صدا

از اوباش زندان بود که خوب از  یکینداشت، مهم کوتاه کردن زبان  هیاز تنب ییابا! شوند انیزندان یباق يبرا

 شیاز پ شیب دیمحرز کرد که با شیبرا ریبش يجو و به خون نشسته  نهیاما چشمان ک. پسش بر آمده بود

به  شیبرا يتوانست عواقب بد یم نیشکسته بود و ا شینوچه ها يلوگنده الت زندان را ج. مراقب خود باشد

 چیبه بندش بازگشت و به سؤاالت ه دیزندان را که شن سیرئ يها خیو توب دیهمهمه که خواب. همراه داشته باشد

 ازوان نیا تیمز نیالبته مهم تر. از همبندانش جواب نداد و شب را تا صبح در انزوا و سکوت به صبح رساند کی

نور  يزیدور از دست عز یگفت از راه یکه م ينامه ا. آورده بود شیحسن برا یبود که مشت يخواندن نامه ا

اخبار . پشت کوه است ماریجسور اما ب رمردیگفته بود نامه متعلق به حاج بابا، پ. است دهیبه دستش رس یچشم

جهت در  یسالش ب کیوش شد که خ نیدلش به ا. اش شد یکه در نامه نوشته شده بود باعث دلگرم یخوش

کج و معوج  یکه با دست خط ينامه ا. ها قمار کرده بود یلینجات خ يسالش را برا کی. زندان فنا نشده است

 ریترس از بش. نگاهش را به سقف داد و به فکر فرو رفت! بر دل پر دردش نشسته بود بینوشته شده بود و عج

اسم ! گردن بنهد میکرد به خواهش مر یم یاشت دلش را راضد. محبس برهد نیکرد از ا یداشت قانعش م
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. را پر کرد شیآن لبخند رفت و اخم جا یمات بر لبش نشست اما به آن يکه در ذهنش جان گرفت لبخند میمر

انگار . بود امدهین دارشیماه تمام بود که به د کیبر آمدنش داشت  یکه عماد مبن يدیتأک يبا همه . بود امدهین

دادخواست طالق او، اخمش  يادآوریبا . گونه عمل کرده بود نیکرد که ا یم هیرا تنب یکودک تاشد يکرد

 میکه مر یرفت تا زمان یزندان نم نیاز ا. نه بلند ذهنش به افکار خوبش دستور توقف داد. تر شد قیعم

ه پهلو شد و پهلو ب! رفت یجا نم چیزده است ه يعمل کودکانه ا نیکرد چرا دست به همچ یمتقاعدش نم

را  وارید يرو يداد خطوط ناخوانا یبندشان اجازه نم کیتار مهین يفضا. داد شیروبرو وارینگاهش را به د

حاج بابا لبخند باز مهمان لبش  دیسراسر ام ينامه  يادآوریفرستاد و از  رونینفس حبس شده اش را ب. بخواند

 یآنکه بداند چرا دلش برم یب! معوج نامه نگاه کند داد مدام به خطوط کج و یآنکه بداند دلش بار م یب. شد

شان  یفعل طیبود شرا دایپ رمردیپ نیا ينوشته ها ياز البه ال! حاج بابا را بخواند يداشت بارها و بارها نامه 

 . ***کرد که کارش درست بوده است یدلش را قرص م شتریب نیکننده است و ا یراض

هر ! کرد یگونه دل روشن نم نیسقف محبسش که ا! بود دیسف. افتادکه گشود اول بار نگاهش به سقف  چشم

 شیکه رو يدیسف يتخت و ملحفه  ينگاهش از سقف سر خورد رو. یو دلمردگ أسیبود و  یرگیچه بود ت

و زبرش  يخاکستر يکرد کجا بود؟ پتو یخدا جرجر م ي شهیتخت زهوار در رفته اش که هم. شده بود دهیکش

نگاهش را دور تا دور اتاق چرخاند و چشمانش  یکرد؟ به آن یچه م زیو تم دیاتاق سف نیپس کجا بود؟ در ا

شد تا  زیخ مین. بود رهیخ رونیالغر اندام پشت به او به مناظر ب یدخترک! درست در مقابل قاب پنجره ترمز زد

او با هراس به  يصدا دنیبا شن زیافتاد و دخترك ن ختت يبا ناله رو. دیچیبد در شکمش پ يکه درد زدیبرخ

به . گرم بر دستش نشست یاز درد چشمانش را بسته و دست بر شکمش گذاشته بود که دست. سمتش برگشت

 غامیماه پ کیکرد؟  یچه م نجایاو ا. شوکه بود. دیبه خود د رهیرا خ میچشم گشود و چشمان نگران مر یآن

کرد؟ به ذهن درمانده اش  یچه م زیاتاق تم نینشده بود اما حاال، او در ا يخبر وفرستاده و از ا غامیپشت پ

. "کشمت بچه یم". خودش بود يآر. بود ریبش ادیفر يکه در ذهنش جان گرفت صدا يزیچ نیداد و اول یتکان

و نشان  طخ شیشده و تعهد داده بودند، برا هیکه تنب ییاز سر صبح همان شب کذا. خواست او را بکشد یم يآر

قاشق  کی يبا دسته ! با قاشق. کرده بود یرا سر او خال رشیتحق یناهار تالف و باالخره درست وقت دهیکش

دست . و ناله اش بلند شد دیچیجانکاه در شکمش پ يحرکت او درد يادآوریاز ! شکمش را سوراخ کرده بود

داد  جانش مهیبه دستان ن یقدرت. کرد یاش م یعصب شتریداشت او را به آرامش فرا خواند ب یکه مدام سع میمر

 :شد گفت یم دهیکه به زحمت شن ییو با صدا دیکش رونیب میو آنها را از حصار دستان نگران مر
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 ؟یکن یچکار م نجایتو ا _

همه  میمر یخواست در مقابل چشمان بغض ینم. دیایکوتاه ب يلحظه ا یخواست حت ینم. را بست چشمانش

 يخبر میو از مر دهیبه جنون رس دارشیعطش د او سوخته و در دنیماه آزگار در تب د کی. را وا بدهد زیچ

! را به او نشان بدهد عشقشدخترك آمده بود تا  نیمرد ا یکه داشت م ياما حاال درست در لحظه ا. نشده بود

 .دیلرز یبود و چانه اش به شدت م ستادهیهنوز مات در کنار تخت او ا میمر

 .رونیبرو ب نجایاز ا _

 يبا بسته ا يشکست و در اتاق با شتاب گشوده شد و مهد زیغض دخترك نعماد که در آمد ب ادیفر يصدا

 :در دستش هراسان قدم در اتاق گذاشت و نفس زنان گفت یخوردن

 چه خبر شده؟ _

 :و جان کندن گفت یشد و به سخت زیخ میتخت ن يجانکاه رو يبر شکمش گذاشت و با درد دست

 .ببر نجایخواهرتو از ا _

 :لب زمزمه کرد ریتوانست پنهانش کند ز یکه نم یبا بهت يمهد

 !خواهرم؟ _

 :دست عماد را در دست گرفت و گفت يقرار یبا ب میمر

 .بمونم شتیدم، بذار پ یم حیدم عماد، به خدا توض یم حیبرات توض _

 :تخت افتاد و گفت يدرد رو با

 .ببرشبگم که بعد شرمنده بشم،  يزیچ تیخوام تو عصبان ینم. يببرش مهد نجایاز ا _

در ماندن  یبا سماجت هنوز سع میاما مر. انداخت شیبازو ریحرف به سمت خواهرش رفت و دست ز یب يمهد

 :گوشش زمزمه کرد ریآرام ز يمهد. داشت

 هیاالن هم عماد عصبان. دیبذار حالش بهتر بشه بعد با هم صحبت کن م،یمر یبهش حق بده، غرورشو شکست _

 .زمیعز میبر ایهم تو، ب

لحظه هم منتظر بود نگاه عماد  نیتا آخر یحت. درهم عماد بردارد به سمت در رفت يه نگاه از چهره آنک یب

 ينگاه پر اخمش را به پنجره  یاما عماد با سرسخت. قرص شود یبه سمتش بچرخد تا دلش کم يا هیثان يبرا

تر و دستانش  ظیاخمش غل. داد اتاق يدر که بسته شد او هم رو برگرداند و نگاه به در بسته . اتاق دوخته بود

! بود دهیباالخره به حرفش عمل کرده بود، حسابش را درست و درمان رس ریبود، بش مارستانیدر ب. مشت تر شد
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و  ستادیدر قاب در ا يبعد باز در گشوده شد و مهد يا قهیدق. ستدیبا شیپاها يتوانست به رو یکه نم يطور

 :لب زمزمه کرد ریز

 !؟یکن رونیمن رو هم ب يخوا یم ای، تو امیتونم ب یم _

 :شد گفت یم دهیکه به زحمت شن ییصدا با

 .تو اینداره، ب هیبه بق یدخل چیه میمشکل من و مر _

 :به ذهن خسته اش داد و گفت یحرف نگاهش کرد و عماد تکان یب يمهد

 کجاست؟ _

 :آمد گفت یرا بست و همان طور که به سمتش م در

 .از پشت در اتاقت تکون نخورده شبیز دا. فرستادمش بره خونه _

 :تفاوت نگاهش را به پنجره داد و گفت یب

 یروح و روانم داره داغون م دیاون موقع که چهارستون تنم سالم بود نفهم. ارزه یقد ارزن برام نم ینگران نیا _

اشه واسه مردش، زن محکم ب هی نکهیا يجا نه؟یمنو بب نهیپشت در زندون بست بش ومدیاون موقع چرا ن. شه

 .رفت دادخواست طالق داد

 :تختش نشست و گفت يفرستاد و رو رونینفس کالفه اش را ب يمهد

 .رونیب يایمجبورت کنه از اون زندان ب يطور نیخواسته ا یم _

کار خواهر  هیدر توج یسع ییکه گو میمورد با برادر مر نیخواست در ا ینم. خورد که باز آخش در آمد یتکان

 .ث کندداشت بح

 نجام؟یدونه ا یمادرم م _

 :را به او دوخت و گفت هشیبر لب نشاند و نگاه عاقل اندر سف يلبخند يمهد

مردك اگه . يریکم مونده بود بم ،يبود هوشیروز ب هیدونه؟  یمادرت م یپرس یبده پسر، تازه م رتیخدا خ _

 .يشانس آورد. خورد به طحالت یتره زده بود م نییذره پا هی

 :و مستأصل نگاهش را به سقف داد و گفت هدرماند

 . روز خوش نداره هیکه از دست من  قهیمامان صد چارهیب _

خب معلومه که . یکن یبا دندون باز م يشه با دست باز کرد دار یرو که م يخودته برادر من، گره ا ریتقص _

 شده بود؟ زیباهات گالو که یتو با قلدر زندان چکار داشت نمیاصالً بگو بب. زهیر یبه هم م یهمه چ
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 :صورتش گذاشت و گفت يساعدش را رو. کرد یتر م یهم با استنطاقش او را عصب يبود و مهد کالفه

خنده !روزامو زهر هالهل کنه ادیکرده بودن ب رشیانگار اج دیچیپ یاول به پرو پام م يمردك از همون روزا _

 .نگفت چیه گریانگاشت و د دهیرا ناد يبلند مهد ي

رو  یکی! اونم تو؟ یک چیکنن، ه ریبرات محافظ اج یگفت یمهم؟ م يجلو چشات آقا یاال چرا دستتو گذاشتح _

 یازت نم يزیما رو نخندون عماد جون، باباجان اگه بخوان سرو تهت کنن چ! رنیکردن تا حال تو رو بگ ریاج

 !نه پست و مقام ارهد ینه مال و منال ؟یسر ج! ناکارات کنه؟ ادیب یکیاونوقت  نییافته پا

اما . رفت و ته زبانش تلخِ تلخ بود یم یاهیچشمانش س. رفته بود لیتحل یتوانش به قدر کاف. نگفت چیه گرید

 !اش افزود جهیبر سرگ شیاز پ شیزد که ب یحرف يمهد

 .رونیب يایسند گذاشت تا از اون خراب شده ب یحاج رسول. يشده رو بخور ریاون اج يخواد غصه  یحاال نم _

 !پس وا کن اون سگرمه ها رو

 :تخت نشست و گفت يرو یرا کنار گذاشت و به آن دردش

 ؟یگفت یچ _

 :شوك زده و من من کنان گفت يمهد

 .شه یهات باز م هیبخ وانه،یدراز بکش د يچرا بلند شد _

 :کالفه گفت ییاو با صدا یتوجه به نگران بدون

 ؟يچکار کرده مهد یحاج رسول _

 لشیداشت شمرده شمرده تحو یاو که سع يو به حرف ها دیتخت دراز کش يباالجبار رو يفشار دست مهد با

 :بدهد گوش سپرد

خدا دست به  ي شهیهم که هم یحاج رسول. کرد یم يقرار یب یلیخانم خ قهیصد ،يهوش بود یتو که ب _

 يحقم داشت بنده . کنه یهات توجه نم يبه قلدر باز گهیگفت د. داره معطل نکرد و سند گذاشت برات ریخ

اون  یکیتازه االنم که  ؟یچرا عمرتو اون تو تلف کن یباش تیحل گرفتار یو پ رونیب يایب یتون یم یخدا، وقت

 .تو به خونت تشنه است

همچون  یتیرو به رو شدن با واقع ییگو. خواهد آزاد باشد و هم نه یاش شده که هم م یدانست چه مرگ ینم

 . کرد یم یخت بود که خود را در پس زندان مخفس یلیخ شیبرا یغالم و شاباج
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حاال که . نخواهد زد او را ترك کرد یمطمئن شد عماد حرف یرا در سکوت او سر کرد و وقت یساعت مین يمهد

. و خارج از کنترلش فکر کند یاتفاق ناگهان يتوانست بهتر رو یاش، خودش مانده بود و خودش، م ییدر تنها

توانست نسبت  ینم گرید. بود شدهاش  يکرده و سپس ناخواسته باعث آزاد یکیش را آمده بود روز و شب ریبش

 یبعدها م. بیو غر بیعج يآزاد نینهاد بر ا یگردن م دیبا. رفتیپذ یم دیتفاوت باشد، با یهمه نشانه ب نیبه ا

آرامبخش کم  يو داروهادرد . داد یانجام م دیکارها بود که با یلیخ. دیایب رونیب یحاج رسول نید ریتوانست از ز

کرد خانه را  يسپر مارستانیدر ب یدو روز را به سخت. پر تنشش کند يایو دل از دن ودرا از او رب ياریکم هوش

باالخره بعد از دو روز کشمکش به خانه ! همه عجله نیحق داشت بر ا. خاطراتش يخواست با همه  یم

رمق به کمک  یکم توان و ب. ستشان نگذاشته بودبن ب يشد که قدم در کوچه  یسال تمام م کی. بازگشت

از واکنش کودکانه شان خنده . بود دهیدو روز ند نیرا در ا میمر. به خانه بازگشت يو مهد لیقدرتمند سه دستان

حجم  دندیشان که رس یبه در چوب! دادخواست طالق ناقابل کیسر  چ،یسر ه. قهر بودند با هم. اش گرفت

رفت واضح و آشکار در مقابل چشمانش جان  یخانه م نیکه از ا يروز. نشست شیواز بغض بر گل يفشرده ا

بسته بود و  لیپدر مرده بر لباسش دخ یکرد و همچون کودکان یم يقرار یو فرشته ب ستیگر یمادر م. گرفت

خواست اما  یرا م حاال او نیدلش هم. هیقرارتر از بق یب. قرار بود یب زین میمر... میمر. داد او را ببرند یاجازه نم

کم کم، نم نم،  دیبا میمر. افتی یکم کم بهبود م دیزخم با نیا. صبور باشد دیگفت با یهمان دلِ شکسته م

از  یو هر تکه اش در بخش ختهیفرور سشیتند. بود ختهیفرو ر رشیدخترك سر به ز! شد یم میدوباره مر

 گریشد د یسر پا هم که م. ا دوباره سر پا کردر سیتند نیبرد ا یوقت م. او جا خوش کرده بود يها يدلخور

 !بود بندخورده یسیتند گریاو، د يبایشد همان صنم ز ینم

 ؟یکن ینگاه م یبه چ يسادیعماد وا میبر _

 يچشمش به در خانه . خواهند ببرند یکه م ییداد و اجازه داد او را به هر سمت و سو لیرا به سه نگاهش

بن بستشان  يکوچه  يبه در، به انتها رهیهمان طور خ. امدیکه ن امدین رونیب میاما مر. عباس آقا خشک شد

مادر و  ياز رو. شرمنده بود. شد شودهخانم گ قهیدر نگاه فرشته و صد دیام ایدن کیخانه با  یو در چوب دندیرس

ت قدم در با سالم و صلوا! راه ممکن متوسل شده بود نینجات او از زندان به بدتر يکه برا يخواهر و همسر

و حوض وسطش را  اطیح نیخانه و ا نیهرگز ا گریبود که د نیبغض داشت، هنوز گمانش ا. خانه گذاشت

در نظر اهلش . خانه بود نیهنوز مرد ا. ستادیو صاف ا دیرون کشیب لیو سه يدست از دست مهد. دینخواهد د

کوتاه آن سه  یخداحافظ کیبا  دندیرا د شیسکوت و انزوا یوقت يو مهد لیسه! ماند یسرپا م ستیبا یهنوز م
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در . همراه بود لیرا، بدرقه شان کرد که با اعتراض سه يریاما عماد قدرشناس تا مس. را به حال خود گذاشتند

خواهر بود که دور گردنش قفل  صیآن دستان حر یمحو بر لب عماد نقش بست و در پ يکه بسته شد لبخند

 :تر شد و گفت قیلبخندش عم. شد

 !سر خر؟ یگذشت ب یبهت خوش م میخونه چطوره؟ ما نبود يتغارته  _

 :گفت یبغض یدست از دور گردن او آزاد کرد و با چشمان فرشته

حرف نبودناتو نزن داداش، به  گهید. باشه میو مر قهیباال سر من و مامان صد شهیات هم هیکه سا شاهللایا _

 .میدو غصه خور میدیتو خونه د تویخال يجا یکاف ياندازه 

فاصله . کرد ینگاهش م سیخ یاش داد که با چشمان قهیمردانه بر لب نشاند و نگاهش را به مامان صد يلبخند

 :گفت یلب و بغض ریدستان مادر بوسه زد و ز حیشان را پر کرد و خم شد و بر ضر نیب ي

 .حاج خانم اهمیروس. پاتو به دادگاه و زندانم باز کردم يریماهتم حاج خانم، دم پ يرو يشرمنده  _

خانم  قهیصد. را به چشمان مطمئن مادر داد سشیمادر که بر سرش نشست دلش قرص شد و نگاه خ دست

مادرانه اش  استیبا س زیبار ن نیا. ردیاش بگ يمادر يبال و پر عاطفه  ریخوب بلد بود چگونه فرزندانش را ز

 :گفت

. درست کن زویببند و همه چ رتیال به بعد کمر غهر چه که بود تموم شد از حا. دشمنت شرمنده باشه مادر _

نه  یکه هست یعصبان. فتنه هاست پسرم يخشمت مادرِ همه . اول از همه هم اون خشم و غرورتو بذار کنار

و  کیو هر روز کوچ رهیآب م تیغرورتم بذار کنار، با غرور زندگ. یبکن که توش بمون يبزن نه کار یحرف

 .ستیدور و برت ن یک چیه ینیب یو م یکن یشه چشم باز م یوقت م هی. شه یتر م کیکوچ

گذاشت  یغرورش را کنار م دیبا. رساند یم میحرف ها و پندها داشت او را به مر. مادر را خوب خوانده بود کالم

 !اش آب نرود یتا زندگ

بکنه که  يکار تیکه با خشم و عصبان يتو با غرورت اونو وادار کرد. يخطا کرد اما تو هم مقصر بود میمر _

 !حاال توش مونده

 :نگاهش کرد و گفت هیپرگال عماد

 شوهرش؟ شیباشه؟ پ نجایاالن ا دینبا میمر اد؟یذارم کنار، باشه قبول، اما اون چرا کوتاه نم یمن غرورمو م _

سر  مِیتعلل نگاه به سمت اتاقش داد و مر یاش با کم یخانم نگاهش را به اتاق او داد و عماد هم در پ قهیصد

بر لبش نقش بست و نگاه به نگاه شرمنده  تمندیمحو اما رضا يلبخند. دیدر د يو شرمنده را در آستانه  ریبه ز
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. کرد یرا کمرنگ م يریدلگ نیداده بود ا وندیپ مکه آنها را به ه يبود اما مهر ریهنوز از دستش دلگ. او داد ي

 وانیاو قدم در ا یبا حوصله باال رفت و عماد هم در پ یکی یکیگفت و پله ها را  یخانم الاله االالله قهیصد

 رونیاو را از اتاق خود ب شیبود، همان که چند روز پ میهمان مر نیا. کرد یم یتنگ نهیقلبش در س. گذاشت

 .بنشاند یداشت حرف خود را به کرس یسع يبود که با پافشار شیماه پ کیدخترك  مانه نیا. کرده بود

 .عماد يبه خونه خوش اومد _

. کرد یگونه کم م نیاش را ا يقرار یو ب دییسا یمرتب آنها را بر هم م. را به دستان مضطرب او داد نگاهش

. به اتاقش انداخت یاجمال ینگاه. رمق بود یهنوز ب. کرد و قدم در اتاق گذاشت يلب تشکر ریهمچون او ز

روح  یشن بود و به اتاق سرد و برو شیسال پ کیکنج اتاق همچون  يبخار. خودش بود يسر جا زیهمه چ

زبانش  يکوچک اتاقش هنوز جزوه ها يطاقچه  يرو! يثمر یداد و چه تالش ب یگرما م شیروزها نیا

شکست  يمرد يداد و چهره  نهیینگاه به آ. يو شانه ا يا نهییآ گرشید يکرد و در گوشه  یم ییخودنما

 نیدرست پشت سر ا. زد یرا جار م هممب یغمچشمانش . فروغ در نظرش جان گرفت یب یخورده با چشمان

 یکه از پشت او را در برگرفت و بغض یشرمنده نشست و دست یدخترک يشکسته، چهره  يچشمان و چهره 

 یخواستمت که نم یمنو ببخش عماد، اونقد م _. ختیر یکه داشت فرو م یشکست و اشک یکه داشت م

 .رونیب ارمتیاز اون تو بخواستم هر طور شده  یم! چکار کنم؟ دیدونستم با

 :گفت دیایب رونیآنکه از حصار دستان عاشق او ب یب

 ؟یمتیبه چه ق _

همه  نیبه ا ییگو زیجز تنگ تر شدن حصار دستان همسر نادمش، خودش ن دیند یحرکت د،ینشن ییصدا

. شود ختهیاز هم گس یگانگی نیا يلحظه ا یداشت حت ینه حاال دلش بر نم. داشت ازیشدن ن یکیو  یفشردگ

که  میسر مر. ناخواسته او را در بر فشرد یکه بلند شد او هم طاقت از کف داد و با خشونت میهق هق مر يصدا

خوب که اجازه داد همسر جوانش اشک ! قرار گرفت زیقرار قلب او ن ینا آرامش، آرام گرفت تپش ب ي نهیبر س

 :رمق و ناتوان گفت یبود ب دهیچیپ که در شکمش ياو را از خود جدا کرد و با درد زدیندامت بر

نوپامونو  یکه حرمت زندگ ییسال نشده پا بذاره به جا کیزن جوونم  دیبده چرا با حیبرام توض هیگر يجا _

بده که چرا  حیشوهرش جواب نده و نخواد براش توض يکدوم از درخواست ها چیبه ه یبشکنه؟ بعد از اون حت

 !متحان کرده؟بدست آوردن اون ا يراهو برا نیبدتر

 :و نادم گفت ریسر به ز میمر
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 .رونیب يایخواستم از اون تو ب یم! شده شکستن غرورت یحت ،یمتیبه هر ق. خواستمت عماد یم _

 :دلخور و دلشکسته نگاهش کرد و گفت عماد

 ؟یسر هم کن گهیبار د هیخرده شکسته هارو  نیا يخوا یچطور م. میمر یدر نظرم شکست _

 :نگاهش کرد و گفت حق به جانب میمر

 يداد یگردن م یحاج رسول يتو اگه به خواسته . گردن منه رایحرف نزن که باورم بشه همه تقص يجور هی _

 .عماد دیرس ینم نجایکار به ا

 یفهماند که زندگ یبه او م دیبا. کرد یرا روشن م زیهمه چ شیبرا دیامروز با نیهم. سکوت کرد عماد

 .باالتر از نجات جان همسرش یحرمت. مشترکان حرمت دارد

آبرو شدن و از همه مهم تر سست شدن  یب دن،یکش یسال زندون کی. قبول، من اشتباه کردم تاوانشم دادم _

 .تاوان اشتباهم بود مونیزندگ يها هیپا

آغوش و  کیبود با  نیگمانش ا. حد دل شکسته باشد نیانتظار نداشت عماد تا ا. دیلرز یم میچشمان مر ین ین

او، از  رفتنیکه با وجود پذ دید یرا در مقابل خود م يعاشقانه او را آرام خواهد کرد اما حاال مرد يسه ابو

عماد لب . و درمانده به او زل زد نداش را پرا يعماد چرت فکر يصدا. بود دهیعقب نکش یقدم یموضعش حت

 .خود را در نظر او شکسته بودبا دستان خود، . فرستاد یبه حماقت خود لعنت م شیاز پ شیزد و او ب یم

چندتا  م؟یمر یدادگاه برام دادخواست طالق پر کن يبر یپا نش ياز کجا مطمئن باشم سر هر لج و لبجاز _

 رون؟یب یکش یپر م میازم سر بزنه کالً از زندگ گهید يخطا

 .او را به نام خواند یبغض میمر

 !؟یشته باشدا یبرداشت نیدر مورد کارم همچ یتون یعماد، چطور م _

اش  هیطاقچه وا رفت و تک ریهمان جا ز یبه آهستگ. رمق بود یداشت و ب جهیسرگ ستدیتوانست سر پا با ینم

 .شد میو اضطراب مر یپشت سرش داد و باعث نگران واریرا به د

 .دراز بکش ایشد عماد؟ حالت بده؟ ب یچ _

گسترد و به سمت او  نیزم يرو یبود تشک وقفه از چشمانش روان یکه ب ییبا اشک ها هیاز ثان يدر کسر و

 .عماد او را به خود آورد يدستش را که به سمت عماد دراز کرد دستان مردانه . رفت

 .رفت جیآروم باش، حالم خوبه، فقط سرم گ ؟یکن یم هیگر یچ يبرا _
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 نیا ییوگ. محو بر لب عماد نقش بست ياو گذاشت و لبخند يزانو يقرار و اشک بر چشم سر رو یب میمر

درنگ دست پر مهرش بر سر او فرود آمد و همان طور که  یخودش، ب یِمیدخترك دوباره شده بود همان مر

 :لب گفت ریکرد ز یرا ناز م شیموها

اصالً  ؟يکرد یفکر م یتو داداگاه به چ یپا گذاشت یکردم وقت یفکر م نیاون محبس به ا يتموم مدت تو _

 يومدیاون وقت چرا ن ،یبعدش چ ؟يهه؟ اون لحظه اصالً فکر دل من بودرا نیآخر نیا يشد که فکر کرد یچ

سست شده  یکه زندگ يفکر چاره ا. رفتم فکر راه چاره بودم یرژه م یشب و روز تو اون زندان لعنت دنم؟ید

 بتیمص. میمر بتهیمص یسفت کن تویزندگ ي هیکه چطور چارتا پا یو ندون یباش یمرد زندگ. امونو جمع کنم

گفت  یذاشت، م ینم رتمیشد؟ غرور و غ یاما مگه م. رو جمع کنم یزندگ نیلق شده ا يها هیکه پا مدیکش

به حرفش گوش دادم و تو رو تو ذهنم  لیاوا. کنم یبهت کم محل دیگفت با یاون غرور م. کنم هتیتنب دیبا

. تنم يپاره  ،يزنم بود ،ينبود میو عادت زندگ یتو سرگرم. ادینه از من بر نم دمیاما بعد د. کمرنگ کردم

. یو هست يزنم بود! لباس نو تنم کنم هیبندازم دور جاش  ارمیدرت ب یراحت نیکه بخوام به هم ينبود رهنیپ

 ؟يبا من چکار کرد یفهم یم م؟یمر یفهم یم

 :آشکار گفت یو بغض یاو بلند کرد و با شرمندگ ياز زانو سر

 یچه م. کارم درسته که جلومو نگرفتن یفکر کردم حتم دنومیمامان و بابا سفت و سخت جلوم در ن یوقت _

 .نیشه ا یدونستم عاقبتش م

کرد  یکه به او وارد م یزد بازوان او را در دست گرفت و با شدت و تکان یکه در نگاهش موج م یتیبا جد عماد

 :گفت

 يبه بهانه  گهیبار د هیخدا اگه فقط  يبه خداوند ؟يدیفهم یبا من بکن يمعامله ا نیهمچ يحق ندار گهید _

آخر و  میزنم به س یم یبکن یزندگ نیبا من و خودت و ا يمعامله ا نیهمچ ينشوندن حرفت بخوا یبه کرس

ما پاش به دادگاه باز بشه  يها يو بچه باز يکه واسه خاطر لج و لجباز يا یزندگ. امیطالق باهات م يتا پا

 .همون بهتر که شروع نشده تموم بشه

 :گفت یو بغض سیخ ینبا چشما میمر

عماد، تو اگه با  يتو هم مقصر بود ؟ینزنم، اما تو چ يکار بچگانه ا نیدست به همچ گهیدم د یمن قول م _

 .دیرس ینم نجایکار به ا يکرد یرو قبول م یو حرف حاج رسول يکرد یمن مدارا م



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا ..یطوب..  –بوسم  ینامت را م

wWw.98iA.Com ٣٥٩ 

نداشت که دوباره و دوباره  یتوان .دور تسلسل قصد تمام شدن نداشت نیا ایگو. اول يبودند سر خانه  دهیرس باز

فرستاد و  رونیاش را ب هیداد و نفس پر گال میمر ينگاه به نگاه جد. کند حیهمسرش تشر يرا برا شیباورها

 :گفت

 .درك کن نویا زشهیمرد همه چ هیغرور  _

 :آشکار گفت یاز او رو برگرداند و با بغض میمر

 .عشقشه، همسرشه شه،یمرد زندگ هی زیهمه چ _

به  دیبا! مرد کی يها یزنانه و مردانگ فیاحساسات ظر نیتفاوت بود ب. باز تند رفته بود. دیاز کالم او لرز لشد

هوا دست برد و دست  یب. هاست يدلخور نیباالتر از ا یلیاش خ یاو در زندگ گاهیداد که جا یم حیاو توص

 :لمس کرد و گفت شتریب و شتریاش آن را ب ییطال فیظر نگیچپش را در دست گرفت و با لمس ر

بذار . گهید زیچ هیو عشقم  زهیچ هیغرورم . که گفتم بحثش جدا از خواستن تو بود يزیچ. میمر یدلم زیتو عز _

تا عشقم بهت  نییغرورم بره پا يتراوز يدم نذارم کفه  یبهت قول م. خودش نگه دارم يهر کدومشو سر جا

 .دم یسبک بشه، قول م

دونم  ینم یکن یم الیخ. فتمیغرور بود که باعث شده از چشات ب نیعماد، هم تسیجات خوب ن یغرور ب _

 .زنه یتو چشمات جار م يکنه؟ دلخور ینوازشم نم گهینگات د

 نیاما ا. عشقش را از تب و تاب انداخته بود ییگو يریدلگ نیبود و ا ریدلگ م،یداد به مر یحق م. مهربان شد باز

ها دستش را در دست  دهیگونه همچون عقل رم نیا ستیبا یخواست نم ینم حس گذرا بود، چرا که اگر او را

 .بفشارد

 ! دختر ينبود نجایجا بود که االن ا یاگه غرورم ب. به اندازه اش درسته يزیهر چ. میمر ستیجا ن یغرورم ب _

 :آشکار به او دوخته شد و گفت یبا غم میمر نگاه

 .گه دوستم نداره یچشات م _

 :و گفت دیهوا دست بر گونه اش کش یب! خودش میرشده بود م باز

زمان درمان . زمیشه عز یدرست م یهمه چ. رو دوست نداره یخوشگل نیکنه بگه خانم به ا یجا م یچشام ب _

 .دردهاست يهمه 

 :شد و گفت میعماد، لبخند باز مهمان لبان مر یدلگرم نیا با

 .ببخش منو _
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 :فرستاد و گفت رونینفس خسته اش را بداد و  هیپشت سرش تک واریرا به د سرش

در روز  م؟یبگم مر یآدم آلوده است؟ پس من چ هیکه دستاش به خون  یکن یم یمعذرت خواه یاز کس _

 .شه یشه که نم یخون از روش پاك بشه اما نم نیشورم بلکم ا یصدبار دستمو م

 ره؟یشه عماد؟ اگه غالم بم یم یحاال چ _

 نیا. کرد یسرپا م گرید يخودش را بار دیبا. نبود ياالن وقت دلسرد. فکر کند هادیخواست به اگرها و شا ینم

 ستیبا یپس م! زدیکند و برخ هیتواند بر احساسش تک یآنقدر شکننده است که نم میدانست مر یرا خوب م

 :گفت ردیآنکه نگاه از سقف بگ یب. شد یخودش سرپا م

خوام روز به روز  یم. ادیسرم ب یاد فکر کنم فردا قرار چخو یاصالً دلم نم. میشه مر یم یدونم چ ینم _

 يفردا رو رو يتوانشو ندارم که غصه  گهید. شه یتموم م شمیامروز که تموم شد غصه و شاد. کنم یزندگ

 .امروزم تلنبار کنم يغصه ها

. گفت یم سأیآنکه بخواهد از  یب. هم دانست که تند رفته و حال خراب همسرش را خراب تر کرده است میمر

! کرد یحس ته دلش را سست م نیو ا دید یم اهیشان را س ندهیآنکه دست خودش باشد دلسرد بود و آ یب

 :همسرش کرد و از جا برخاست و گفت يگرفته  يکوتاه به چهره  ینگاه

پر  نقدریدختر چرا ا نیدونم ا ینم! سرو صداش هفتا خونه اون طرف تر رفته. کمک فرشته سفره بندارم رمیم _

 .بهش وصل کردن یج یکنه، انگار آر پ یسر و صدا کار م

 :محو بر لب عماد نشست و گفت يلبخند

 م؟یدست پخت خانم طالمونو بخور دیبا یولش کن بگو ما ک نارویا. شه کرد ینم شمیفرشته است کار _

اتاق را ترك  شاد يکرد و با لبخند مشیتقد يبزند بوسه ا یآنکه حرف ینشست و ب شیهوا سر جا یب میمر

. داد یکه به دو سو تکان م يکه بر لبش نشسته بود و سر یو انگشتان يحاال عماد مانده بود و لبخند. کرد

الاله . کند انیتر ع یو خواستن رت یاحساساتش را ناگهان میباعث شده بود مر یینداشت گو شیزندان هر چه برا

سال به  کی. را از دست بدهد يلحظه ا یواست حتخ ینم. گفت و برخاست تا لباسش را عوض کند یاالالله

خواست  یاش سر کرده بود و حاال نم قهیمامان صد يها دنیپر مهر و غذا کش يدور از خانه به دور از سفره 

لباسش را فرز عوض کرد و به ! دست بکشد ایدن يکارها نیتر نندهو کسل ک نیروزمره تر نیاز ا يلحظه ا یحت

مامان  ند،یخواست کنارشان بنش یدرد داشت اما م. ناهار را گسترده بودند يفرشته سفره و  میمر. آشپزخانه رفت

 ییاحترامش بود جا گرفت و مثل تمام آن سال ها يکه نشانه  ییسفره جا يباال شهیکه آمد و مثل هم قهیصد
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 سیرا درون دبرنج فرو برد و کته برنج معروفش  گیاش را در د یچوب ریکه دور هم غذا خورده بودند کفگ

. دیبلع یرا با ولع م زیاما عماد لحظه به لحظه همه چ. در حال صحبت بودند یمعمول یلیو فرشته خ میمر. دیکش

مقابلش قرار گرفت نگاهش از  ربرنج که د سید. بود شیقدردان داشته ها شتریبود ب دهیکش يحاال که دور

کرد باعث شد بغض ناخواسته  هیکه مادر به او هد يشد و لبخند دهیدستان لرزان مادر به چشمان محکم او کش

االن . کرد یم یاالن را زندگ دیبا. کرد یبه غالم و نبودنش فکر م دینبا. شاد بر لب بنشاند ياش برود و لبخند

کرد خودش آن را درست کرده  یم دیو تأک ختیر یبرادرش م يکه فرشته با ناز برا یرا با کته برنج و سوپ

فرشته  نیداشتن ا يداد برا یحق م لیبه سه. سال بزرگ تر و خانم تر شده بود کی نیدر اخواهرش هم . است

با نگاه درمانده و زبان  یدم صبح نیهم. کرد یهم م لیبه حال دل سه يفکر دیبا. پاك دست و دلش بلرزد ي

 .بکند يکار شیاز او خواسته بود برا یزبان یب

 ؟چطور شده نیداداش حواست کجاست بخور بب _

 يسوپ در دهان گذاشت و پس از لحظه ا یخواهر گرفت و چشم در چشم او قاشق يماتش را از چهره  نگاه

 :خانم کرد و گفت قهیبر لب نشاند و رو به صد يلبخند

 !وقت شوهر کردنشه گهیگرفت د ادیگفتن دختر که برنج پختن رو  میاز قد! وقتش شده ها گهیحاج خانم د _

 :د شد و گفتخانم بلن قهیصد ي خنده

 .مونه شیر خیدختر حاال حاالها ب نیباشه ا يطور نیبود مادر، اگه ا مایاون مال قد _

چشمانش را مهار کند و با  یسیخانم هم خ قهیو عماد باعث شد صد میمر ياعتراض فرشته و خنده ها يصدا

نامعلوم پسرش را به او  یزمان يشده برا یکه حت دیاز سر شوق لقمه در دهان بگذارد و شکر خدا بگو یبغض

 !بازگردانده است

*** 

 ؟یبیحب يآقا ادیاز دست من بر م یاالن چه کمک _

آموزش و  يو اداره  فهیخود را به نظام وظ. اش جا به جا شد یصندل يفرستاد و رو رونیپر حرصش را ب نفس

شدن  يسرباز فرار يارگرفت يوانفسا نیدر ا. کند يخدمتش را سپر يروزها یکرده بود تا باق یپرورش معرف

محل  يکند او را به همان روستا عرا قان شیداشت مرد مقابل رو یبود که سع یقیدقا! قوز باال قوز بود گرید

 یسال سرباز معلم کی نیداشت او را قانع کند که در ا یبه جا، سع يپافشار کیخدمتش بفرستند و مرد هم در 

 يوجهه  دیخواست به آن روستا بازگردد، با یم! خسته بود ریفسو ت حیاز توض. او کرده اند نیگزیرا جا گرید
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آوار بود که بچه ها، معلم شان را قاتل پدر  شیبرا. ساخت یاز نو م يآباد آنشده اش را در نظر کودکان  رانیو

 .شده یگشت، به هر شکل یباز م دیبا. شان بدانند يهمشاگرد

تو شهر  یدرست و حساب يمدرسه  هی يخدا شونه تو همه از یشما حالت خوبه؟ مرد حساب یبیحب يآقا _

 نیبد، به همچ يو سابقه  طیکه با اون شرا نیبه اون روستا؟ هم يبرگرد يخوا یکنن اون وقت تو م سیتدر

 .یخدا رو شکر کن دیبا يمنتقل شد یخوب يجا

 :و گفت دیکش شیدست بر موها کالفه

 !شده دارم فیتعر یلیخودم دال يگردم به اون روستا، برااگه اصرار دارم بر ستمین وانهیمن د دیباور کن _

 :و پر سوالش را به او دوخت و گفت ینگاه طوالن مرد

ازت  ادیچند روز ز نیبه اون روستا؟ ا يبرگرد يخوا یکه م يشد ریپسرجون؟ از جونت س هیچ لتیدال _

رخت خدمت و صد  یوقت يریبگ ادیا خواستم دمار از روزگارت بکشم ت یدستم م ریپرونده ات که اومد ز. دمیشن

 چیخوندم حسرت خوردم که چرا ه نتهاپرونده اتو تا ا یاما وقت ،یقداستشو حفظ کن دیبا يبه تن کرد یالبته معلم

که  ییاونا يهمه  يجا. ها رو برات جبران کردم یکار تمام اون کوتاه نیمن با ا! نکرده؟ یکس ازت قدردان

 پسر؟ يخوا یم یپس حاال تو چ. گرفتن و نگرفتن یسال م کیاون  يدستتو تو دیبا

 :نگاه غم زده اش را به او داد و گفت عماد

من، دانش  يبچه ها. گرده یاز دست رفته ام بر نم تیثیخوام، تا بر نگردم به اون روستا ح یمن آبرومو م _

 .ستمیتل نبدم که من قا حیخوام بهشون توض یمعلمشون خطا نکرده، م رنیبپذ دیمن، با يآموزا

 :فرستاد و گفت رونیبه فکر فرو رفت و پس از آن نفس صبورش را ب یکم مرد

بهتر  يجا هیتا به  ؟یکه چ تیگله و شکا ادیهفته هفت روزه م! گم یروستارو م دیمعلم جد ه،یاسمش احمد _

 . برات بکنم يکار هیبتونم  دیبرو باهاش حرف بزن با توافق شما دوتا شا! میمنتقلش کن

 :برداشت و گفت زیاو خ زیبه سمت م یو با خوشحال افتیدوباره  يدیام د،عما

 !وقت؟ هیشه؟ براتون دردسر نشه  یم یعنی _

 :مطمئن بر لب نشاند و گفت يلبخند مرد

 !همه ترس نداره نیکه ا يها با منه، جدا از اون چند تا نامه و ورق باز یانتقال يپسر؟ امضا يچه دردسر _

 :جا برخاست و به او دست داد و گفتقدرشناس از  عماد

 .دیدر حقم کرد یکار چه لطف بزرگ نیبا ا دیدون ینم _
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 :به چشمان او زل زد و گفت يجد یلیخ مرد

! ستیهوار هوار کردنم خوب ن ادیکه ز یفهم یم گهیدو فردا د! و سرت پر باده یمراقب خودت باش، جوون _

خودتو جمع کن بعد برس به  یاول زندگ. ینکن ستیاخته نکه ازت س ییزایچ یآبادان يکن خودتو فدا یسع

 .خلق اهللا يبرداشتن سنگ از جلو پا

 :مطمئن گفت يعاقله مرد کرد و با لبخند نیبه چشمان ا نگاه

 .ممنون زیهمه چ يبرا _

 .یکن یچکار م نمیبرو بب. چه ها بهت گفتم ریبگ دهیاز من نشن _

 .مرد او را از رفتن باز داشت يصدادوباره، به سمت در رفت که  ياز تشکر پس

 !يریرفت آدرس طرفو بگ ادتیکه  يذوق دار یلیمعلومه خ ؟ير یم يکجا دار _

خاطر  نانیبار با اطم نیکه به سمتش گرفته شده بود را از دستش گرفت و ا يبازگشت و برگه ا یقدرشناس با

آمد چند  یآن طور که بر م. ساعتش کردهم به  ینگاه. نگاهش را به برگه و آدرسش داد. اتاق را ترك کرد

راهش را به سمت ! در به در بزند لیو سه یبه حاج رسول يتوانست سر یفاصله م نیوقت داشت و در ا یساعت

که سال ها در آن کار کرده و مرد شده  ییجا. آژانس کج کرد و مورد استقبال دوستان و همکارانش قرار گرفت

اش را گرم تر  یدست دوست گرید يبار لیسه تیخش برداشته و سپس با درابود، در همان جا بود که رفاقتش 

 شهیبغ کرده از پس ش يرا با چهره ا لیاما سه. در آژانس نبود شهیهمچون هم یحاج رسول. از سابق فشرده بود

 .دیآژانس د يورود ي

 هات غرق شده؟ یسالم پسر، کشت _

. بود دهیکردند را هم نشن یز آژانس با عماد خوش و بش ما رونیبچه ها که ب يدر خود بود که همهمه  آنقدر

بر  ياو لبخند دنیسر بلند کرد و با د! ماند یم زیخبر از همه چ یحاال هم اگر عماد به او سالم نداده بود ب یحت

 :به عماد داد و گفت يدست مردانه ا. کند گتوانست غم نگاهش را کم رن یلبخند هم نم نیلبش نشست، اما ا

استراحت کردن  ينه؟ جا يریگ یقبرستون آروم نم ي نهیس یورا؟ تو تا خودتو نفرست نیاز ا ق؟یرف يرچطو _

 ابون؟یبه خ يپشت موتور و زد ینشست

کار او هوار شد و نفس  زیبه م یصندل نیتر کینزد ياو زد و از کنارش عبور کرد و رو يبر شانه  يا ضربه

 :اد و گفتفرست رونیدردناکش را ب یخسته و البته کم
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 لهیشون به شدت پ یکیدست سه تا زن که  ریتونستم صبح تا شب ز ینم! يشد یبند خونه نم يتو هم بود _

 !ام کرده سر کنم وانهیاست و رسماً د

 نیخودش بود که به بدتر يفقط فرشته . بود دهیمنظور عماد را خوب فهم. گرفت اقیرنگ اشت لیسه نگاه

او شده بود  يفرشته  یاز چه زمان. تر شد قیلبخندش عم. داد یه خرج مسماجت ب يزیشکل ممکن در هر چ

بر لب نشاند  يلبخند عمادزد که  یم ادیرا فر اقشیبود و اشت انینگاهش آنقدر عر! برادرش؟ يرو يآن هم جلو

 :گفت یساختگ یو با اخم

 .تا بنا گوش تاب برداشته اتو تا نزدم ناکارت نکردم شیجمع کن اون ن کهیمرت _

 :اش نشست و گفت يکنار یصندل يبا شوق رو لیسه

 چه خبر؟ گهید _

 :نگاهش کرد و گفت مشکوك

 گه؟یاز خودم د _

 :گوش تا گوش باز شد و گفت گرید يبار ششین

 !خوام چکار آخه؟ ینره خرو م يتو _

پر  يادیزاز لبخند عماد  يانگار. نشست و او هم مجبور شد لبخند سرخوشش را جمع کند خیس شیدر جا عماد

 !زد یاو پشتک باالنس م رتیدر مقابل غ نیچن نیدل شده بود که ا

 ل؟یسه هیحرف حسابت چ _

حرف ! از آسمان هفتم به فرش افتاده باشد يانگار کرد. دیایتر از آن بود که به خود ب يعماد کار سؤال

آن چشمان  ين هادو دو زد. چشمانش حرف حسابش بود! نبود؟ دایبود، پ دایحسابش؟ حرف حسابش که پ

 .است یزد که حسابش همان دخترك زبان درازِ آن بن بست عاشق یمشتاق جار م

گردن  نیفقط موندم چرا ع ه،یدونم چ ینه دردتو که م ه؟یدردت چ نمیکلوم بگو بب هی ؟یهان؟ چرا ساکت _

 گهیپس د ؟یتخواس یمن و عرفان رو نم يمگه اجازه  ؟يدار یقدم بر نم هیو  يشکسته ها، گردن کج کرد

 ه؟یدردت چ

 :پر شتابش داد و گفت يها لیو عبور اتومب ابانینگاه غمزده اش را به خ لیسه

. گه داداش عمادم یرم م یگه داداش عمادم، راست م یرم م یبا من، چپ م ادیدردم خواهرته عماد، راه نم _

 ...حاال هم که
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 :عماد رنگ کنکاش گرفت و گفت نگاه

 ؟یال چحا ؟يچرا حرفتو خورد _

 :من کنان از جا برخاست و گفت من

 گه؟ید يخور یم يچا. زمیبر يچا هیبرم برات  _

نگاهش منتظر بود و . خواست یجواب م. منتظر عماد دور مچش قفل شد و او را وادار به نشستن کرد دست

 !صبرش تمام

 بهت گفته؟ یخواهرم چ نمیو درست و درمون بگو بب نیبش. خوام ینم يچا ن،یبش _

عماد بر خواندن نامش به او فهماند که  دیاما تأک د؟یتوانست بگو یگفت؟ اصالً م یم دیچه با. افتاد ریبه ز رشس

 :و نگران به چشمان منتظر او زل زد و گفت یته. لب باز کند دیبا

 دیبشه ق يطور نیکه اگه بخواد ا! رونیگل نکنه و قلنبه بزنه ب تیگم بهت، اما حاال رگ فداکار یدارم م _

 .زنم یرو م یهمه چ

 :گفت تیعماد در هم رفت و با جد يها اخم

 ؟یرو بزن یهمه چ دیق يخوا یاون وقت م ياومد یرفت که؟یمرت یزن یرو م یچ دیق _

 دنیپا پس کش نیا لیکرد که دل یم هیاو را توج دیبا! عماد بود و خواهر دردانه اش. گرفت یداشت باال م کار

 !خود خود اوست

 ...خودت؟ من نفسم بره از يبرا ير یم یتنه به قاض هیکجا صبر کن  _

 ریسرش که به ز. دیشرم داشت در چشمان برادر نگاه کند و از عشق خواهر بگو. را از چشمان او گرفت نگاهش

 .کامل و بالغ کرد زیافتاد جمله اش را ن

 .کشم یاز فرشته دست نم _

نگران واکنش عماد  لیو سه دیشیاند یتعلق خاطر آن دو مهمه  نیعماد به ا. شان فاصله انداخت نیب یسکوت

 .آورد رونیاش ب یو نگران الیعماد او را از خ یاما سوال منطق! از پوست کنده گفتن حرفش

 مشکل کجاست؟ گهیپس د _

 :فرستاد و گفت رونینفس درمانده اش را ب. بودند دهیبخش سخت ماجرا رس به

کنه دارم به تو و اون ترحم  یخواهرت فکر م. تونه به من جواب بده یوسطه و نم قهیوث يگه پا یفرشته م _

کنم نگام رنگ عشقه، نه  شیفهمه عماد، مردم و زنده شدم تا حال یفهمه، عشق و احساسمو نم ینم. کنم یم
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گه تا  یتو روشن بشه بعد، م فیکلصبر کنم تا ت دیگه با یم. با من باشه يطور نیخواد ا یگه نم یم! ترحم

 وجود نداره، احمقانه است نه؟ ییروشن نشه من و تو قهیاون وث فیداش عمادم از زندان آزاد نشه و تکلدا

رد کمک حاج  لیاز دال یکیاصالً . کم داشت دنیشن يرا برا نیهم. را کم داشت نیهم. به فکر فرو رفت عماد

 لیگونه به سه نیکه ا ستین يدانست فرشته اش دختر یخوب م! خواهر حساس و مغرورش. بود نیهم یرسول

 .و دلش را لرزاند دیو دل مرده به گوش رس یته لیسه يصدا. بله بدهد

به من بله بده، دارم  یخواد خواهرت سر جبران لطف حاج یدلم نم. گرفتم دندون رو جگر بذارم میمنم تصم _

 نه؟ ایه کنم که به من عالقه دار یاصالً دارم شک م. کنم یبه احساسش نسبت به خودم شک م

 :بلند شد و گفت یصندل ياز رو یکالفه و عصب عماد

کلوم به من بگو حسابت با خودت و دلت  هیتو فقط . کنم یخراب کردم، خودمم درستش م زویخودم همه چ _

 چند چنده؟

 :رسا و مطمئن گفت ییکرد و با صدا امیهم ق لیسه

کنم اون وقت  یجلز جلز م شیمثل اسپند رو آتگم دارم  یم ؟یحسابت با دلت چند چنده مرد حساب یچ یعنی _

 ؟یکه چ یپرس یاز من م يدار

 :گذاشت و گفت قشیرف يتر شد و دست بر شانه  قیعماد عم لبخند

 .زنم یرگ خواب خواهرم دست خودمه، نگران نباش باهاش حرف م _

 :گوش تا گوش باز شد و گفت لیسه شین

 !خوره یبه دردم م یلیها خرگ خواب، مطمئناً بعد نیا هیبه منم بگو چ _

 ستادهیا شیمرد که رو به رو نیکرد ا یفراموش م یگاه. جمع شود لیعماد باعث شد لبخند پت و پهن سه اخم

 .دارد برادر همان دختر زبان دراز است یو از قضا به شدت مردانگ

سرتو بشمار  ي موهااز حاال. یکن یخودت خودتو بدبخت م يبا دستا يباشه دار ادتیاما  ل،یرم سه یمن م _

 .مونه ینم یازش باق یچیه يچون به زود

 :باز بر لبش نقش بست و گفت لیپر مهر سه لبخند

 .دم یجونمو براش م ،یچیسرم که ه يموها _

 يدست بر شانه ! لحظه نیخواست در ا یرا م مشیمر. به او دست داد يندیحس خوشا قشیاحساس پاك رف از

 :گذاشت و گفت قشیرف
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 .رهیکه خ شاهللایا_

 :گرفت و گفت یرنگ نگران لیکالم سه لحن

در مورد خواهرت صدق  "یلیچرا ظرف مرا بشکست ل یلیم چیبر من نبودش ه" نیاگه واقعاً منو نخواد؟ اگه ا _

  ؟ینکرده باشه چ

که  یکی. خواست یخالص و عاشق را م قیرف نیمثل ا یکیخواهرش . او دلش غنج رفت یهمه نگران نیا از

 .کرد شتریلبخندش را ب لیسؤال سه. پر کند شیاو را برا ينداشته ها يه هم يجا

 . بره نیها هم از ب يسنگ انداز نیبزرگ تر ها ا یونیبا پادرم گهید دیبذاره؟ شا شیبگم مامان پا پ _

 یحرف چیقدر شتاب زده بود و ه نیقدر عجول و هم نیهم. خودش افتاد ادی. او خنده اش گرفت یشتاب زدگ از

 !نبود میمستق شیبرا یصراط چیه و

 یبد قاط يتو عمل انجام شده قرارش بد ياگه بخوا. گهیدونم د یحالشو م. نه بذار خودم باهاش حرف بزنم _

 .هیچ میحرف حساب ته تغار نمیبذار بب. کنه یم

 :نگاهش کرد و گفت یبا قدرشناس لیسه

 .قیخرابتم رف _

خوب حرف نگاهش را  لیبه گفتن نبود سه ازیلبخند زد، ن. بود یولاو هم خراب رفاقت پسر حاج رس! هم بود او

 . خوانده بود

 یسرِ فرمان را گرفت و به آدرس. بود تا سر صحبت را با فرشته باز کند يزد فکر راه چاره ا رونیکه ب يباربر از

از سر برداشت و  پارك کرد و کاله کاسکتش را یموتورش را در مقابل آپارتمان. که از معلم روستا داشت رفت

 يو زنانه ا فیظر يصدا قهیاز چند دق سدست بر زنگ گذاشت و پ دیبه سر و صورتش کش یدست نکهیپس از ا

با اکراه به او خاطر نشان  فیظر يکار دارد و همان صدا یلبخند بر لب گفت که با چه کس! از او سجل خواست

. یسرحال بود و راض! خداحافظ یعنی یق کردن گوشدم در خواهد بود و تر گرید ي قهیکرد برادرش تا چند دق

 .داد به فکر فرو رفت شیوبروپر تردد ر ينگاهش را به کوچه 

 آقا؟ دیداشت يبا من کار _

 ياحمد. به او داد یو دست یو لبخند بر لب، سالم دیسخت به سمتش چرخ یمرد با تکان یسؤال ناگهان از

 :مشکوك نگاهش کرد و گفت

 شناسمتون؟ یمن م _
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تا  يکه احمد دیالفبا را بگو نیبود الف ا یفقط کاف. کرد یم یخود را معرف دیبا. بود دهیسخت کار رس يجا به

. در کنارشان حضور داشت يسر کرده بود که خود روز یسال را با همان مردم کیمرد  نیا. برود شیانتها يای

که به چشمان منتظر و حق به جانب  نگاه !زده باشند ییاو را بر طبل رسوا يگذشته  ينبود اگر همه  دیبع

 :لب گفت ریکرد وقت را از دست نداد و ز ياحمد

 .هستم یبیمن عماد حب _

اما به . گشت یم ینام یبیاش به دنبال حب دهیدوستان ند نیدر ب دیشا. شد رهیبا تأمل به او خ یاندک ياحمد

 :کرد و گفت رییرنگ نگاهش تغ کبارهی

 ؟یروستا هست یا؟ تو معلم قبلروست یسرباز معلم قبل _

که هنوز در شوك بود من  ياما احمد. محکم گفت يبله  کیدلخور شود فقط  يآنکه از رنگ نگاه احمد یب

 :من کنان گفت

 ؟يخوا یم یاز من چ ؟يکرد دایمنو از کجا پ _

از همه  ستیبا یداشت که م یالعالج يماریانگار ب. کرد یخوب، حال مردم پشت کوه را درك م گرید حاال

. کرد یدرك نم زیبرخورد غلط را ن نیاما ا. اش نشسته باشد یشانیننگ زندان رفتن کم نبود که بر پ. کند يدور

 یکه مهر زندان بر پشان رمیبسازد؟ گ راسرپا شود و خود  گرید يتوانست بار یکرده بود، مگر نم ییاو خطا رمیگ

روزگار که  دند؟یبر یحکم م شیمطلق بودند که برا یقاضنداشت؟ مگر آدم ها  یاش نشسته بود مگر حق زندگ

درد  يبود تا به جا دهیباور رس نیبه ا ییگو! طرد شدن ها از جامعه؟ نیبه ا ازیچه ن گریبود د دهیحکمش را بر

اش به او فهمانده بود  یزندگ یشانیحالش را درك کند و حاال مهر زندان بر پ وانستنباشد نخواهد ت يا دهیکش

 !آزاد شده از زندان چطور رفتار خواهد شد یزندان کی که با

تا  نییخوام سرمو بندازم پا یم ،یبیحب يگردم آقا یمن دنبال دردسر نم ؟ینیمنو بب یخواست یم یچ يبرا _

 .هم تموم بشه و از اون خراب شده خالص بشم یسال کوفت کی نیا

 :گفتدر هم رفت و  شیاخم ها یبه آن. گفت یم نیداشت سنگ ياحمد

 نجامیخدمتت ندارم، اگه ا یسال کوفت کیبه تو و اون  يمن کار ؟ياحمد يآقا يچرا دست و پاتو گم کرد _

 .برات دارم شنهادیپ هیکه  نهیواسه خاطر ا

 :سازش با او بردارد گفت يبرا یآنکه قدم یب ياحمد

 .خواد برام دردسر درست بشه یندارم، دلم نم يازین شنهادتیمن به پ _
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 :کنترل کرد و گفت ینفس کالفه اش را به سخت. داد یاشت عنان از دست مد گرید

 ...یعل ای. مونه ینم نمونیب یحرف گهیباشه پس د ،يتو شهر درس بد يایخواد ب یدلت نم نکهیمثل ا _

محو بر لبش نشست و  يلبخند. قفل شد شیدور بازو يچند قدم برنداشته بود که دست پرسش گر احمد هنوز

 :کوتاه به سمتش برگشت و گفت یبا تعلل

 شده؟ يزیچ _

 :من من کنان گفت ياحمد

 ؟یگفت یتو االن چ _

 :و شمرده شمرده گفت دیبه سمتش چرخ کامل

اما . درس بدم یرانتفاعیاز مدارس غ یکیتو  دیخدمتمو با یشده و باق ریکه کردم ازم تقد يبه خاطر شاهکار _

که قبالً  ییخوام برگردم به روستا یم ستمیتنش ن یآروم و ب ي که من مرد موندن تو اون مدرسه ییاز اونجا

ها که  يمثل بچه مدرسه ا. مینجامونو با هم عوض ک یکه اگه موافقت کن نجایاومدم ا. معلمش بودم

 ؟یهست! دوستاشون شیکردن تا برن پ یکالساشونو با هم عوض م

خبر  نیا دنیآنقدر از شن! نایت؟ دو چشم بخواس یکور از خدا چه م. از تعجب باز مانده بود ياحمد دهان

خواست اوج  یم. عماد هم صبور و آرام به او زل زد. دیچرخ یزبان در دهانش نم یشوکه بود که حت ،یناگهان

مرد زبان  نیحتماً داشت که ا داشت؟ یحد خوشحال نیکندن از آن روستا تا ا یعنی. ندیمرد را بب نیا یخوشحال

 :اقتش طاق شد و گفتباالخره ط! بند شده بود

 ؟یگ یم یخب چ _

 !ذهنش که از شوك خارج شد شروع کرد به پردازش آنچه عماد گفته بود. سوال عماد، باالخره به خود آمد نیا با

 هی نیتا ا امیخوام آسته برم و آسته ب یم. گردم یمن دنبال دردسر نم ؟یکارو بکن نیا يخوا یم یچ يبرا _

 .یوشش کنبهتره فرام. سال تموم بشه

خواست و  یداد، دلش خطر نم یحق را به او م. کند یسو را راض کیمرد  نیمانده بود چطور ا. بود کالفه

رفت اما دلش، وجدانِ خش برداشته اش  یبه آن راه م دیکه عماد هم با يزیکرد، چ یرا طلب م یآرام یزندگ

 .خواست یرا نم نیا

اگه . نبود يدادم از سر بچه باز يشنهادیمن اگه پ. شه یط مکارم هر چه که هست به خودم مربو نیا لیدل _

 . کنن یدگیها تا زودتر به کارمون رس یببر بده بخش انتقال سینامه بنو هیشهر  يبرگرد يخوا یم
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 ینم یحت. گرفت شیاو سوار موتورش شد و راه خانه را در پ يرا گفت و در مقابل چشمان بهت زده  نیا

خدمتش را در همان روستا سر  ینزند و باق سکیدست به ر يه ممکن است احمدک شدیندیب نیخواست به ا

را قانع  یکس شیشک داشت بتواند با حرف ها گریاصالً د. کند یبود تا او را راض داوریجهت ام یب ییگو. کند

عماد . کرد ایرا در اتاقش مه رشیناهار با تأخ قهیساعت از چهار گذشته بود و مامان صد دیبه خانه که رس! کند

 :پر مهر مادر نشست و گفت يشست و در مقابل سفره  ییدست و رو

 فرشته کجاست حاج خانم؟ _

 :از جا برخاست و گفت انیگو یعل ایخانم  قهیصد

 ارم؟یب يخور یم یرترشیرفته دانشگاه مادر، س _

 :تر شد و گفت قیعم لبخندش

 .خورم یآره م _

 يشد که در اتاقش مشغول مطالعه  یم یکرد و حاال ساعت ذهنش ناهارش را صرف يسکوت پر همهمه  در

کرد،  ینم ياریذهنش . توانست تمامش کند یهم نم نجایبود که ا بیعج. خوانده اش بود میهمان کتاب ن

را  یشاباج دیبا. نبود نیا شگردد اما همه ا یدوباره ساختن خودش به روستا باز م يگفته بود برا. کرد یمدارا نم

خانواده  دیبا. باخت یرنگ م یکم نهیرفت آن ک یاگر هر روز در مقابل چشمانش رژه م دیشا. روز هر د،ید یم

و بال بر بالشان  دیایب زشانیاصالً شک داشت آنها اجازه بدهند قاتلِ عز. گرفت یبال و پر خود م ریغالم را ز ي

در خانه شان  يته تغار نیضور اح. لبخند بر لبش نشست دیچیپ اطیدر ح کهفرشته  يپرانرژ يصدا! بگستراند

 :لب زمزمه کرد ریلبخندش را بر لب حفظ کرد و ز. بود یمتیغن

 !خوب قسمت شغاله يخربزه  شهیهم. لیخواهرم کوفتت بشه سه _

فرشته طبق معمول . رساند وانیاز جا برخاست و خود را به ا یبه شغال خنده اش گرفت و با تکان لیسه هیتشب از

 .نشد یو خنده از لباش محو م بود یدر حال وراج

بازم  یعنی. منم پا گذاشتم به فرار. بودن از خنده دهیهمه پوک گهید یاگه بدون یاگه بدون قهیمامان صد يوا _

 .شم که یبدبخت م ؟یاگه واحدمو حذف کنه چ. ذاره برم سر کالسش یم

بود  شیرو به رو گوشیباز يحاال که فرشته . باز دست گل به آب داده است شینداشت خواهر کوچولو شک

 نیفرشته همچ. در به در و بدبخت بردارد لیسه يعادالنه رفتار کند و لقب شغال را از رو یتوانست کم یم

 :گفت نخندا ينتوانست خنده اش را مهار کند و با همان صدا! هم نبود ینیریش يخربزه 
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 !يکرد چارهیتا چه حد خودتو ببتونم بهت بگم  دیعمق فاجعه تا کجاست شا یکن فیاگه برام تعر _

 يبر گونه  يو دست دور گردنش انداخت و بوسه ا دیبه سمت برادرش چرخ گوشیباز یبا چشمان فرشته

 مانیوجه پش چیکه به ه گوششیاز عماد که فاصله گرفت چشمان باز. برادرش نشاند که با جواب عماد همرا شد

 :را به او دوخت و گفت دیرس یبه نظر نم

 .ستیبارش ن يزیکنه چ یکه ادعا م نمیداره داداش، فقط بهش گفتم همچن یعمق _

 :را باز کرد و گفت ششیفرشته ن. بده حیگفت درست توض یمنتظر و کنجکاو برادر به او م چشمان

تونست  یکس نم چیسخت که ه یلیخ يمسئله  هیتخته و ازم خواست  يقبل منو برد پا ياستادم هفته  _

ندازه  یسؤال سخته م یدونم چرا سر لج افتاده با من؟ هر چ یاصالً نم. براش حل کنمرو  ارهیجوابشو در ب

 .گردن من

 :نگاهش کرد و گفت ریمچ گ یبا چشمان عماد

 چرا؟ یدون یتو نم _

 :فرشته بازتر شد و گفت شین

منم . کنه خیبچه ها سنگ رو  يطور منو جلو نیاما اون حق نداره ا. زبونه نیذره اش واسه خاطر ا هیخب  _

 .ترمشو سرش در آوردم نیا يکارا يهمه  یامروز تالف

لبخندش . چطور او را کله پا خواهد کرد ردیرا بگ یتوانست تصور کند فرشته اگر بخواهد حال کس یم خوب

بر سر استاد فلک زده اش  ییچه بال دیبگو گوششیباز يحرف به او چشم دوخت تا فرشته  یتر شد و ب قیعم

 .آورده است

 .ساده رو حل کنه يمسئله  هینداره تا  یاون سواد درست و حساب هیمن چ ریتقص _

 :اش شد و گفت رهیبازخواست کننده خ یکج شده و نگاه يبا سر عماد

 ؟يخدا آورد يسر بنده  ییچه بال قاًیدق _

 :زد گفت یبرق م طنتیکه از ش یباال انداخت و با چشمان يشانه ا فرشته

از  یکینکردم که فقط  يکار. ارمیاز توش در ب ییسوال فضا هیفکر کردم تا تونستم  تموم روش يهفته  کی _

 یدنیاش د افهیداداش ق يوا. نقص سوال نشد يکه خودشم متوجه  ياونقد حرفه ا. رو حذف کردم رهایمتغ

رو  دیکش یتند و تند دست م یه. اونقد رو تخته نوشت و پاك کرد که آخر سر عرقش در اومده بود. شده بود

 هیتونه  ینم یکی یو گفتم چرا وقت اوردمیمنم کم ن. بعدشم گفت سؤالت ناقصه! کرد یپاکش م شویشونیپ
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که سؤالش غلط و ناقصه؟ خوب از خجالتش در اومدم و  نهیکنه ا یکه فکر م يزیچ نیمسئله رو حل کنه به اول

همه دست  ياون باشه منو جلوشد، دلم خنک شد تا  بخو. اش به راه انداختم هیموج خودش جوش عل کی

 . نندازه

 !مانست یم یموج خود جوش فرشته قطعاً به سونام. اش در آمد خنده

 .بود خواهر کوچولو یاستاد خواه نیدر خدمت ا گهیترم د هیخودتو آماده کن که  _

 :بود گفت گوشیکه هنوز باز یشد و با چشمان یفرشته به کل خال باد

 !استاد پرمدعا نیا يبه کم کردن رو دیارز یدرجا زدن م نیاما ا. فکرو کردم نیآره خودمم هم _

. دیخند زین لیاما ته دلش به سه. در مقابل فرشته گربه هم نبود لیسه! شغال؟! کباب شد لیبه حال سه دلش

 .شود و زبان درازتر از قدش را کوتاه کند دایمثل فرشته پ یکیحقش بود 

هم  گهید یکی. میبا هم صحبت کن دیاتاق من با ایبخور بعدش ب يزیچ هیبرو لباستو عوض کن وروجک،  _

 .شده خواهر کوچولو نیسنگ يادیبار گناهانت ز. ياز خجالتش در اومد یهست که حساب

از مقابل او گذشت و به  يبرادر نشاند و پرانرژ يبر گونه  گرید يخبر از همه جا بوسه ا یخندان و ب فرشته

 .اتاقش رفت

فرشته با . در بدوزد يتمامش بردارد و نگاهش را به آستانه  مهیبه در باعث شد سر از کتاب نچند ضربه  يصدا

 ینزاع يغم و شاد ش،یدر ته چشمان خواهر کوچولو. نگاهش بود خیآرام گرفته بود م یکه حاال کم یچشمان

 .سخت به پا کرده بودند

خدا به جا  يخوام تموم سجده ها رو برا یم منیب یم نجایتو رو که ا! یهست یشه که واقع یهنور باورم نم _

بلند خدا رو صدا بزنم  يو با صدا رونیخواد برم ب یدلم م یخون یکتاب م يو دار یجا نشست نیتو که ا. ارمیب

 .رو داد قهیمن و مامان صد يها هیکه باالخره جواب گر

 .نشست و لبخند برادرش را پاسخ گفت در کنارش نهیدخترك با طمأن. را بست و نگاه مهربانش را به او داد کتاب

 .سال نیا يتو يخواهر کوچولو، چقدر خانم شد يچقدر بزرگ شد _

 :تر شد و گفت قیفرشته عم لبخند

به  یکه گاه ياونقد پررنگ بود يبود شمونیپ یوقت! ؟یچ یعنیسر  ي هیسا دمیفهم يمدت که نبود نیا _

 .همه مون داداش يبرا يبود وارید! ياومد یچشم نم

 :و گفت دیکش يداد و نفس آسوده ا يشتریب یعماد به او دلگرم لبخند
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گم اونم باالخره دل  یاما من م. ستین ایجوره کوتاه ب چیاست و ه نهیبد ک یلیخ رزنیگه اون پ یمامان م _

 یبراش م. برم و ازش بخوام تو رو ببخشه. دنشیخوام خودم برم د یدفعه م نیا. ستیداره، دلش که از سنگ ن

 .گذره یدونم اگه حرفامو بشنوه از گناهت م یم ،يگم تو چقدر مرد

خواهرش را دوست داشت . سخت يروزها قیبرادر بود و رف ش،یپدر بود برا. رنگ نگاه پدر را گرفت نگاهش

 .به خواهرش ياز مهر هر برادر شیب

 .قط به فکر درست باشتو ف. کنم یدرست م زویخودم هستم و همه چ گهید زم،ینباش عز یچیتو نگران ه _

 .کرد را جمع و جور کند و بر زبان براند یکه در ذهنش من من م یداد تا سؤال یفرشته به او فرصت سکوت

 تو اون روزا؟ يکرد یکه نبودم بگو، چکار م ییاز روزا _

 پس حق! اش يهفته پس از آزاد کیآن هم ! سوال، حاال نبود نیا دنیوقت پرس. نگاه برادرش کرد مشکوك

 .داشت که تعجب کند

بود جز  يعاد یهمه چ. دنمونیاومد د یبار م هیعرفان هر ماه . که بخوام برات بگم فتادین یاتفاق خاص _

 نیکه البته تو اول. ها مهم تر بود یاون روزمرگ ياون غم و غصه دانشگاه قبول شدنم از همه  ينبودن تو، تو

 .يکه ازش با خبر شد يبود ينفر

 :به او زل زد و گفت بیعج یبا آرامش عماد

 داشت؟ تیدر زندگ یاون در نبود من چه نقش. برام بگو لیاز سه _

 دنش،ید يفرستاده بر غامیگفت داداش عمادت پ یم قهیکه مامان صد شیدرست مثل چند ماه پ. کرد سکوت

ست مثل آن روز، در. و او زبان به دهان گرفته بود دیبگو لیهمان زمان که برادرش از او خواسته بود از سه

قول  قشیبار به رف نیا. کرد یسکوت نم گریبار د نیاما عماد ا. شان فاصله انداخت نیب ییسکوت کذا نیهم

 یکه م يباز کردن گره ا يکرد و سکوت فرشته، دندان شده بود برا یگره را باز م نیا دیبا. داده بود یهمراه

 !بازش کرد ریشد با دست تدب

جوابش اونقدرام سخت  دم،یسؤال ازت پرس هی ؟یچ يخجالت برا زم،ینگاه کن عز سرتو بلند کن، به من _

 .يسکوت کرد يطور نیکه ا ستین

 یچه م. توانست حرف بزند ینم. کرد یم يفرش باز يگوشه  يها شهیو ساکت تر با ر رتریاما سر به ز فرشته

 خودش؟ يحاال دیو ترد دنیو دل لرز لیگفت؟ از احساس سه

 شده حاال؟ زندان رفاقتمونو خراب کرده؟ یچ. یگفت یم قتیتو دلت بود به رف یمون هر چز هی ادمهی _
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 :نگاهش کرد و گفت يباال آمد و با دلخور یفرشته به آن سر

 ؟یزن یکه م هیچه حرف نیداداش ا _

 :داد و گفت واریاش را به د هیو آرام تک خونسرد

فرشته .یاما تو هر بار از جواب دادن بهش طفره رفت دمیسؤالو ازت پرس نیباره که ا نیگم؟ چندم یدروغ م _

 :زمزمه وار گفت

 .که بخوام بگم ستین يزیآخه چ _

داشته  یشک دارم که به من احساس گهیاصال د" د،یرس یم لیداشت به حرف سه ییگو. شد یدلش خال ته

 :و گفت افتی يبهتش بر زبانش تسر. "باشه

 دل خوشه؟ يخود یب لیسه یعنی _

 :نگاه برادرش کرد و گفت یمندگشر با

حرف  یاز چ ستین يزیچ یوقت. نذار، برام سخته در موردش حرف بزنم تیداداش تو رو خدا منو تو معذور _

 بزنم آخه؟

فاصله  نیفرشته را از هم يها دنیدل تپ. شد نباشد یمگر م! بود يزیپس چ. به حرکت در آمد شیها شاخک

 :زد و گفت ایدل را به در! خورده بود یفرشته هم تکان یعنی نیآمد و ا یداشت از پا در م لیسه. دیشن یهم م

 گه؟ یم یچ لیپس سه _

رفاقتش با برادر او  ي هیدار يرا رو شانیحرف ها ينبود که همه  دیبع لیاز سه. اضطراب نگاهش کرد پر

 :تر شد و گفت قیلبخند عماد عم! باشد ختهیر

رنگ به رنگ شدنت  نیپس ا يگفتن ندار يبرا یحرف یگ یاگه م ؟يچرا دست و پاتو گم کرد ه؟یهان چ _

 ه؟یچ گهید

 :بر چهره اش نشست و گفت تیرنگ جد یفرشته باز لبخند بر لبش نشاند و اما به آن تیگفتن پر شکا داداش

 طرفت؟ ادیمن، ن يآزاد يگذاشتن برا قهیوث یتا وقت یگه بهش گفت یراست م لیسه _

اش را گفته بود، پس او  يدلخور یبه راحت لیسه! لیکارِ سه نِیقیحدسش شده بود . دافتا ریفرشته باز به ز سر

 .بود قشیرف زیکرد، قبل از هر چ ینشسته بود و نگاهش م شیکه رو به رو نیا. گفت یم دیهم با

 !آره من گفتم داداش _
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. شد یاز ته دلش خالب دیرا که شن شیاما صدا. عماد او را وادار کرد به چشمانش زل بزند يپر صدا نفس

 .بود و ناراحت ریبرادرش دلگ

 ؟یکن یم یبشم؟ آره؟ چرا مسائلو با هم قاط مونیاومدنم پش رونیکه از ب یکن يکار يخوا یچرا فرشته؟ م _

 یراحت بگو نم ه؟یادا اصول چ نیا گهید يخوا یاما اگه اونو نم. کالم بگو آره کی يخوا یم لویاگه سه

 ؟یکش یرو وسط م قهیثو يچرا پا گهیخوامش، د

 

مهربان بود، با  لیسه. دانست هنوز، شک داشت یخواست؟ نم یخواست؟ م یرا نم لیسه. دیاز رخش پر رنگ

 نیدانست ا یاما نم. شاد و سرزنده بود. گذاشت یکم نم شیبرا لیسه. شد یاش م یاو که بود خود واقع

برادرش را  دیبا. زبان دراز بدهد لیسه ياسته و تا آن روز محال بود تن به خو! عشق ایاحساس، عادت است 

 .کلمه به کلمه جمله به جمله. دیفهم یبرادرش او را م. هنوز مثل او پررنگ نشده است لیکرد سه یقانع م

 ینبوده که م یمدت بفهمم اون هیترسم بعد  یم. ترسم احساسم اشتباه باشه یم. ترسم یداداش من م _

رو ! ه؟یدونستم توجه کردناش از چ ینم شیچند ماه پ نیمن تا هم. شده باشه رید یلیخ گهیکه د یوقت. خواستم

تا اون خودش گفت چه  دمینفهممن باز هم . کردم از سر لطف به توئه که هوامونو داره یفکر م میحساب بچگ

وندم؟ که رنگ نگاشو نخ یمن ام؟یتونم با خودم کنار ب یسرعت م نیمن با ا یکن یفکر م. به من داره یاحساس

 چکار کنم داداش؟ دیبگو من با

. نبود گریکه د يپدر! دیکش یبر سر او م دیکه پدرشان با یدست. دیبر سر خواهر مستأصلش کش یدست عماد

 :او گذاشت و با بغض گفت يهوا سر بر زانو یفرشته ب

 .آقاجون تنگ شده يدلم برا _

. کم و کاست یمحکم، ب يپدر! خواست یپدر محاال خواهرش . بود یمحکم م دیبا گریحاال د. دینلرز شیصدا

 !دیتوانست بگو یاش که م یتوانست بکند اما از دل تنگ یبغض نم

 .منم دلم براش تنگ شده _

 .زنم یو باهاش حرف م رمیگ یشه، عکشو بغل م یهر وقت دلم براش تنگ م _

 :فرستاد و گفت رونیپر غمش را ب نفس

دونستم از دست  یچه م! نوجوون که تازه پشت لبش سبز شده بود هی! آقاجون رفت مگه چند سالم بود؟ یوقت _

 یم! شد ستون خونه مون شکست میخوب حال ستین گهیاما حاال که د دمیاون موقع نفهم ؟یچ یعنیدادن پدر 
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سر درگم  يطور نیذاشت ا ینم وداون اگه ب. يکرد ینم يقرار یب يطور نیدونم اگه آقاجون زنده بود االن ا

آقاجونو  یخال يگوشه از جا هیکردم  یسع شهیباور کن هم زمیکنم اما عز يدونم نتونستم برات پدر یم. یبش

 .برات پر کنم

به برادر  سیخ ینشست و با چشمان شیرو هیداداش گفتن فرشته همراه با سرش بلند شد و درست رو  يصدا

 :فتلب او گذاشت و گ ياما عماد انگشت اشاره اش را رو. غمزده اش زل زد

 .نگو، بذار حرفمو بزنم یچیه سیه _

 !به نخ بکشد و مرتب کند گرید يفرشته به او اجازه داد افکارش را بار سکوت

 یکینفست دوتا بره . قهیمامان صد يآقاجون و دردونه  يکرده  زیعز. یهمه مون ینور چشم ،یزمیتو عز _

 یرو م نایا. یچقدر برام مهم یگم تا بفهم یم رو دارم نایا. کنه یم یمن و عرفان تنگ ي نهینفس تو س اد،یب

اگه دل به . نداره یجنسش نا خالص. کردم دشییتأ یعنیباز کردم  تیرو به زندگ لیسه يپا یوقت یگم تا بدون

 یمسائل باز م يبذارمت، دارم چشماتو رو تیگم که تو معذور ینم نارویا. ستیکردن ن يمرد نامرد يدلش بد

گه به  یحاال برادرت بهت م. یچکار کن دیبا يدیگم چون از من پرس یرو م نایا. يریبگ میکنم تا درست تصم

عشق ارزش دل  نیعشقت بهش چقدره، اگه ا اریع نیبب. بشناسش صتفرصت بده و سر فر هی لیخودت و سه

 نیا. هو حساب خودشو بدون ادیدر ب یفیبهش بگو تا از بالتکل رزنیش هیدادن داره بسم اهللا، اگه نه هم مثل 

 !خواهر من ي ستهینه شا لهیدست دست کردنت نه در شأن سه

گونه خواسته بود او هم دل را  نیممنون برادرش بود و حاال که برادرش ا. شرم را کنار زده بود يپرده ها عماد

 :زد و گفت ایبه در

 داداش؟ يد یبشناسمش؟ اجازه م شتریب يد یبه من اجازه م _

 یکه از پدرش رخصت م يهمچون دختر. نکرده بود یخواهر دردانه اش سرکش .به فکر فرو رفت یکم عماد

 :قدرشناس بر لبش نشست و گفت يهوا لبخند یب! خواست از او اجازه خواسته بود

 یم. ایبه قاعده برو به قاعده ب. اما شورش نکن. حق توئه نیا ش،یبشناس دیبا ،ياگه به احساست شک دار _

 منظورمو؟ یفهم

قدرشناس بر  يلبخند. شد ارشاد پدرانه اش را نخوانده باشد یمگر م. باشد دهیحرف برادر را نفهمشد  یم مگر

 :لبش نشست و گفت

 قه؟یاون وث _
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 :عماد باز رنگ نگاه پدر را گرفت و گفت نگاه

بهت دل  نایقبل ا لیسه. و عالقه اش به تو نداره لیبه سه یدخل چیه ،یمن و حاج رسول نیب هیزیچ هیاون  _

 !مسائلو به هم گره نزن يخود یکنم ب یپس خواهش م. قبل زندان رفتن من. داده بود

 .برادرش ياز حرف ها تیرضا یعنیسکوت  نیسکوت کرد و ا فرشته

 ؟یگ یم یخب چ _

 یعنیو بشناسد  ندیاو را بب شتریداد خواهرش ب یقدر راحت اجازه م نیکرده بود و ا دییرا تأ لیبرادرش، سه یوقت

 :را کنار گذاشت و گفت دیپس ترد. نبود يجنس نامرد ل،یجنس سه

 .خدا بخواد یهر چ _

خانم بود و دست  قهیدختر صد. تر شد قیسر ذوق آمد و لبخندش عم گوششیخواهر باز يجواب عاقالنه  از

گفت و  ییلب توکل بر خدا ریاو هم ز! بکند ياذن و نام خدا کار یشد ب یمگر م. دستان پر مهرش يپرورده 

که تا  یحق. باشد شانیکرد حق هر دو یکه گمان م يزیچ. با هم آشنا شوند شتریو ب شتریدو ب نیجازه داد اا

 ندهیفکر نکند و ذهنش را متمرکز خواهرش و آ شیها یداد به ناکام حیترج. سلب شده بود میاز او و مر يحدود

را  خشیم ياول کار نیهم دیاهمچون تخم چشمانش اعتماد داشت اما ب لیبه سه. بکند شیرو شیدر پ ي

 !خورده رخامیبود و ش یآدم. حساب همه جا را بکند قشیتا رف دیکوب یمحکم م

 دوباره یشروع: نوزدهم  فصل

 شیپنج روز از تقاضا. شد یثمر م یبازگشت به ده ب يبرا دشیتمام ام یعنی نینبود و ا يمحتاط خبر ياحمد از

تلفن سر  يدرست مثل چهار روز گذشته از باجه . ا برنداشته بودتقاض نیا يبه سو یقدم يگذشت و احمد یم

او را  یفیبالتکل نیبود و ا دهیفا یجور شدنش ب یبار هم پ نیاما ا. درخواستش شده بود يایجو ،یاصل يکوچه 

هنوز . کرد یم يقرار یب نهیقلبش در س دیکه رس یخاک يجاده  چیبه سر پ. بردارد یبر آن داشت که خود قدم

توانست واکنش مردم ده را  یبود که نم نیمشکلش ا نیبزرگتر. اش ترس داشت یعجوالنه و ناگهان میتصماز 

و با  دهیاو را در راه د یاز اهال یکیشده بود چرا که  رید یلیها خ ینگران نیا يراب گریاما حاال د. کند ینیب شیپ

مردم ده از بازگشت دوباره اش با خبر شده  شتریتا حاال ب یحتم. نه چندان دوستانه نظاره اش کرده بود ینگاه

 يشده قهوه خانه  یسدرضا و حت ایحسن  یرا تندتر کرد تا هر چه زودتر خود را به مشت شیقدم ها. بودند

کرد  یاش را به او گوشزد م يماریآرام که هنوز آثار ب ییراه، بدون موتور و با قدم ها نیا. برساند زمحمودیآم

چشمانش از تعجب باز . دیبهداشت سر ده را د ينفسش به شماره افتاده بود که خانه . اشتند یتیچندان امن
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پر شتاب به سمتش  دنشیاز مردان ده با د یکی. آمدند یم رونیبدو نفر از درونش  یکیدرش باز بود و . ماند

عقب رفت  یزده چند قدموحشت . دراز شد شیعماد بتواند از خود دفاع کند دست مرد به سو نکهیآمد و قبل از ا

 :او گذاشت و گفت يمرد دستپاچه و مضطرب دست بر پشت خم شده . دیچیدر شکمش پ يو درد بد

 ؟يدوال شد کهویچرا  ؟یشده؟ خوب یآقا معلم چ _

 یکم یبه سخت ستدیکرد راست با یشد و سع دهیدردناکش به سمت او کش يمتعجب و البته چهره  چشمان

 :قامت راست کرد و گفت

 .ستین يزیچ _

همان  نیا! کرد یکه عماد هم م يکار. زل زد شیو به سرتا پا ستادیتازه کرد و درست در مقابلش ا ینفس مرد

او  ندیداد تا بب یکه غالم را تکان م یهمان. بود که آن شب مشعل به دست گرفته و او را قاتل خوانده بود يمرد

 یاز آن نفرت باق يزیپس چرا حاال چ داشت، ادیخوب به  چشمان پر نفرتش را. خودش بود! مرده ایزنده است 

 يخانه  ياز پله ها یپا به ماه هم به سخت یزن. دید یو تشکر م ینمانده بود؟ چرا در ته چشمانش، قدرشناس

کرد  یعماد را رها کرد و به سمت زن رفت و همان طور که کمکش م يلحظه ا يمرد برا. آمد نییبهداشت پا

 دییرا تأ شیحرف ها ییگفت که زن با سر تکان دادن، گو یم ییزهایگوشش چ ریکند ز یا طکوتاه ر يپله ها

دست همسرش را رها کند و  یالیبا فاصله به کمک شان آمد که باعث شد مرد با آسوده خ گرید یزن. کرد یم

 هها بود که رانگاه عماد به حرکت کُند زن . عماد بازگردد يبه زن دوم، به سو ییزهایپس از گوشزد کردن چ

 شتریلبخند مرد ب. دیدست مرد که بر شانه اش نشست نگاهش به سمت او چرخ. گرفته بودند شیروستا را در پ

آرامش نگاه اکنونش از چه  نیپس ا د،یبار یمرد آتش م نیاز چشمان ا ییدر آن شب کذا. باعث بهتش شد

 !بود؟

خدارو شکر که . یخدارو شکر که دوباره برگشت. دعا کردن تیآزاد يدونه مردم ده چقدر برا یآقا معلم، خدا م _

 .یسالم

 یم یاهیچشمانش س. اوردیباعث شده بود کم ب یو ضعف جسمان يرو ادهیپ. بود رهیبه او خ رانیح یچشمان با

 زشیاز ر ایرفت که گو یچند قدم به سمت تخته سنگ لیمست و پات. نداشت ستادنیرمق سرپا ا گریرفت و د

 يرو دیپرس یو مدام حالش را م بوداش کرده  یدر تمام مدت همراه زیمرد ن. از راه افتاده بود يا کوه در گوشه

 :گفت دهیترس یمرد با چشمان. حالش بهتر شد یتخته سنگ که نشست کم

 .ات کنه نهیدکتر معا يتا آقا میبر ایب ،يآقا معلم، رنگ به رو ندار ستیحالت خوب ن _
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دهان باز کرد و با . توانست ساکت بماند ینم گرید. بود شیها یمام شگفت زدگته ت گرید نیا! دکتر؟ يآقا

 :سوخت گفت یم یکه از خشک یکه همچون چوب خشک سفت شده بود و حلق یزبان

 مرکز بهداشتو باز کرده؟ یک _

 :گرفت و گفت یمرد باز رنگ قدرشناس نگاه

 .تو آقا معلم_

شد  یکالم یحت انیاو در ب یتعجب و درماندگ يمتوجه  یوقت مرد! ایناتمامش بود گو يروز تعجب ها امروز

 :دهان باز کرد و گفت

مرکز  نیسال اونقد رفت و اومد تا ا کی نیتو ا! رو يدکتر شهر يهم تو، هم اون آقا. بده شما رو ریخدا خ _

 ياز رو پسر رسول شیچند روز پ نیهم. مردم چقدر خوشحالن یدون ینم. درش باز شد گهید اریبهداشت به 

 نیهم يتا حاال دوتا زن زائو تو. دکتر دستشو آتل گرفت يآقا نجا،یا مشیآورد. اسب افتاد و دستش شکست

 .بده رتونیخدا خ. آقا معلم شهیگذاشتن، زن منم سوم نیدرمونگاه بارشونو زم

را  نیمگر هم. داد گوش سپرده بود یم لشیو پشت هم تحو زیر کیکه  ییدر سکوت به او و حرف ها عماد

 کرد؟ یم ینیسنگ یبود؟ از چه هنوز ته چشمانش غم اوردهیخواست پس چرا بال در ن ینم

 .بذار دستتو ببوسم آقا معلم _

 دینبا! بود هنوز یدستانش خون. کار باز دارد نیو او را از ا فتدیباعث شد ذهنش به تکاپو ب شیمرد به سو زیخ

رمقش،  یب يصدا! بر آن بوسه بزند نکهیچه به ا رد،یبگ اش را در دست یکس دستان خون چیداد ه یاجازه م

 .مرد را از کارش منصرف کرد

 مرد؟ یکن یچکار م _

 :و گفت ستادیباز صاف ا مرد

 یشاباج شیبرم وساطتت رو پ فتهیکه به دلم ن ستین يخدا روز يبه خداوند. آقا معلم میاز روت شرمنده ا _

کرد، اما  تتیو اذ دیچیغالم چقدر به پر و پات پ میدون یما که م. معلمشرمنده اتم آقا . ترسم یاما ازش م. بکنم

 نشیپارسال سدرضا جلوش در اومد اونم نفر نیهم. از همه زهر چشم گرفته یشاباج م؟یمگه جرأت گفتنشو دار

 یحرف میترس یبه خدا م. تموم گاو و گوسفنداش تلف شدن. نشوند اهیکرد و دعا نوشت و سدرضا رو به خاك س

 .و دودمانمونو به باد بده سهیما هم ورد بنو يبرا میبزن
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رمق از  یب. برد یداشت از ترس و جهالت مردم ده به نفع خود سود م. را از رو بسته بود رشیشمش یشاباج پس

از همان . گرفت شیده را در پ یبزند در مقابل چشمان متعجب مرد، راه خاک یآنکه حرف یجا برخاست و ب

تعجبش . بود دهیها را ند نیش ایسال پ کیتا . به چشمش خورد که بر تعجبش افزود ییآلونک هاده  يورود

همان . بودند دهیاو و آرش مرغ سر بر يهمان ها که برا د،یرا د یشد که زن و مرد جوان پشت کوه شتریب یوقت

د از لبش رخته بر بسته سخن گفتن با آن مر يکه از ابتدا يلبخند! گفت سر ذوقشان نزن یها که حاج بابا م

 نیپس باالخره آن خون و آن حبس و ا. ابدیب نجایبابا را هم ا اجتوانست ح یپس م. بازگشت یبود به آن

. بود که بودند نیده بودند اما مهم ا ي هیهنوز در حاش. بودند نجایمردم پشت کوه ا. جواب داده بود یفیبالتکل

نامش را به خاطر نداشت با آقا گفتن او، مرد جوان به . دیان رسرا تندتر کرد و به زن و مرد جو شیقدم ها

آمد و او را در  شیشک به سو يلحظه ا یقدم سست کرد و ب ماریعماد رنجور و ب دنیو با د دیسمتش چرخ

از آغوش . بر دلش نشست بیعج یو آرامش ختیاز دل عماد گر یساعات به آن نیا یتمام نا امن. دیآغوش کش

مرد جوان . کند یرا شکر م خدالب  ریمرتب ز انیگر یکه با چشمان دیآمد، همسرش را د رونیبمرد جوان که 

 :فوران کرده اش غلبه کرد و گفت جانیبر ه یکم

 يگناه که باال یسر ب. آقا معلم يگرد یدوباره بر م يروز هیدونستم  یم. باالخره خدا جواب دعاهامونو داد _

 !ره یدار نم

 :مرد گذاشت و گفت يبش دور شود دست بر شانه آنکه لبخند از ل یب

 .کار شده باشن نیبه ا یشه مردم راض یبه ده؟ من که باورم نم نیاجازه دادن برگرد يچطور _

 :کرد گفت یم تیکه او را به سمت خانه شان هدا یجوان در حال مرد

و آزار مردم ده  تیو اذ یا بدبختب میساله که دار کیاالن . قانون مجبورشون کرد. اجازه ندادن، مجبور شدن _

 .بهتره یلیشده خ نینفر يباشه از اون جا یاما باز خدارو شکر، هر چ. میکن یم یزندگ

 .عماد را به خانه اش دعوت کند ییادامه ندهد و با خوش رو گرید زیعماد باعث شد او ن سکوت

 .شن یشحال مخو یلیخ یمردم بفهمن شما برگشت. که بده نجایخونه، ا میبفرما بر _

 یکه عماد بعض يکوچک مرد جوان پر بود از افراد يخانه  یقیاعتراض همراهش شد و پس از دقا یب عماد

 .افتیمهربانش را ن رمردیپ يجور شد چهره  یاما هرچه پ. داشت ادیبه  یشان را به خوب

 .نیشد یم يچهل نفر یس ادمهیکه  ییتا اونجا. گهید يها یلیمثل خ نم،یب یپس حاج بابا کجاست؟ اونو نم _

 :جمع گفت انیاز م یکی
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 یلیخ. رنشونینظر بگ ریز دیگفتن وضعشون ناجوره با یم. شگاهیرو فرستادن آسا گهیعده د هیحاج بابا و  _

 . رو هم فرستادن گهید يها

. ه بودپس حاج بابا او را فراموش نکرد. فرستاده شده بود شیدور برا یپس آن نامه، از راه. فکر فرو رفت به

 :تر شد و گفت قیلبخندش عم

 گذره؟  یچطور م تونیزندگ _

 :مرد جوان در جواب سوال او گفت همان

 . ده یخرجشونو م شیکم و ب یستیکه توان کار کردن ندارن بهز مییاونا ،يکارگر یرن پ یجوون ترها که م_

 کیجلو برداشته بودند خودش  قدم به کیکه  نیهم. هم خوب بود نیبد نبود، هنوز مشکل داشتند اما هم باز

 . آمد یبه حساب م ریچشم گ يروزیپ

 .بچه هامون هستن یاالن فقط مشکل اصل _

 .بود رهیغم زده به او خ یکه با چشمان دیچرخ يپرسش گر عماد به سمت مرد نگاه

 ه؟یمگه مشکل شون چ _

 :مقدمه گفت یب مرد

بعد اون که حاج بابا . که بابا ننه نداشتن رو گرفته بود ییابال و پر بچه ه ریکه حاج بابا بود خودش ز یتا زمون _

 .ده بهشون یم یهم خرج یستیوسط بهز نیا. میبال و پر گرفت ریرفت خودمون بچه ها رو ز

 :قدرشناس بر لب نشاند و گفت يلبخند عماد

سر خورد و . ه بشنشون آوار یبچه ها از خونه و زندگ نیبده که نذاشت رتونیخدا خ. خوبه یلیکه خ نیخب ا _

 ن؟یخوراکشون مشکل دار

 :افتاد و گفت ریمرد به ز سر

خورد . آقا معلم ستیبه ما ندارن، کارمون باالتر از کار حاج بابا و لطف شما که ن يطفل معصوم کار يبچه ها _

م اگه نون خشک. ما رو قانع کرده يپشت اون کوه همه  یزندگ. ندارن که بخوان سربار ما بشن یو خوراک

به . دن بچه هامون برن مدرسه ینممردم ده اجازه . است گهید زیچ هیمشکل ما . میخور یجلومون بذارن م

ما  مینبود نجایکه االن ا میداشت يزیچ یاگه مرض. کرده نهیخدا، همه شون سالمن، دکتر همه رو معا يخداوند

به . کس نداره چیه يبرا يمرضمون خطربه خدا . میکن یدرمون م میدار. شگاهیفرستادن به اون آسا یرو هم م

 .میتا براشون خطر نداشته باش میکن برخوردبا آدما  يدادن چطور ادیهمه مون 
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مردم شرم  نیتمام مردم ده از ا يجا. آمد یتر م نییو پا نییراند سر عماد پا یکه مرد بر لب م يجمله ا هر

 .داشت

 یبهتره که ما هم پا پ ستنیکار ن نیمردم ده موافق ا یقتگه و یم. گه نه یاونم م م،یبا معلم ده حرف زد _

 .میاش نش

مهارش کند و او هنوز نتوانسته بود  دیگفته بود با قهیکه مامان صد یهمان. بر چهره اش نشست یبه آن خشم

که در گوشش زنگ زد اخمش  قهیاما حرف مامان صد. دستانش مشت شد. نقص را در خود کمرنگ کند نیا

زد تا هر طور شده او را متقاعد کند با  یمعلم حرف م نیبا ا دیحاال با نیهم. ماند يبر جا یناراحترفت و فقط 

خبر از  یکودکانِ ب نیخواند تا بگذارد ا یآنقدر در گوشش م دیاگر هم نه، با. انتقالشان موافقت کند شنهادیپ

 :فرستاد و گفت رونیطمئنش را بنفس آرام و م. جامعه و بزرگترها، به کالس درس بازگردند يمناسبت ها

 .شه یکه درست م شاهللایخدا بزرگه، ا _

. کارها داشت یلیخ. بر صرف ناهار جواب رد داد یجزم از جا برخاست و بر تعارف مرد و زن جوان مبن یبا عزم و

 .سالش را جبران کند کی نیا ينبودن ها يموکل شده بود تا همه  شیامروز برا نیهم

 یشک مشت یب. محمود روان شد زیآم يمحکم تر از قبل بود به سمت قهوه خانه  یاال کمکه ح ییقدم ها با

دل و دماغ در  گرید شیپس از فوت پسر و عروس و نوه ها ییگو رمردیپ! افتی یحسن را مثل هر روز آنجا م

 یو حساب و حسابش و درست ترف یبه سراغش م دیبا... آرش. بود دهیرا از آرش شن نیا. خانه ماندن نداشت

در قهوه خانه را ! بهداشت را از او پنهان کرده بود يهمچون گشوده شدن خانه  یمهم يکه مسئله  دیرس یم

قهوه خانه  يکوچک و دم کرده  يفضا بیعج یحاضر قطع شد و سکوت تیجمع يهمهمه  يکه باز کرد صدا

برخالف انتظارش او را . ا جستحسن ر یفرستاد و با چشم، مشت رونینفس حبس شده اش را ب. را فرا گرفت

. به پشت سر برداشت یقدم زیقهوه خانه برخاستند او ن یچوب يها مکتیاو از پشت ن دنیکه با د تیجمع. افتین

 :خود کرد و گفت يرسا او را متوجه  ییمحمود با صدا زیآم

 .آقا معلم يخوش اومد _

دوخت که  يبودند گرفت و نگاه به مرد دهستایاش ا یکه در چند قدم یترس خورده اش را از مردان چشمان

و داس گرفته  لیاو و آرش ب يباشند که به رو یهمان مردان نانیباور نداشت ا! بازگشتش را خوش آمد گفته بود

ترس و تعجب را . آمده بودند ییدلجو یپ رآنها د تیاما اکثر دییپا یجو او را م نهیک یالبته هنوز چشمان. بودند
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 شهیمحمود همچون هم زیآم. همه داد لیبلند باال تحو یجان بر لب نشاند و سالم یب يدکنار گذاشت و لبخن

 :داشت گفت دنیبار يکه هوا یبه سمتش آمد و با چشمان ياستکان چا کیلنگ لنگان با 

 .با قدمات يپسرجان، چشم و دل ما رو روشن کرد يخوش اومد _

 :فشرد و گفت یتر شد و دستش را به گرم قیعم لبخندش

 !سال هی نیتو ا يشد ریچه خبرا؟ پ زمحمود؟یآم یخوب _

 :گذاشت و گفت زیم يرا رو شیاستکان چا مرد

 !نیندازتت زم یاسب م يبارم از رو گُرده  هیچرخه  یرو پاشنه م ینیب یبار م هیباباجان،  گهید هیزندگ _

 . خورده بود نیزم یاسب زندگ يخودش که بد از گُرده . را قبول داشت حرفش

 ياونجا بهتون غذا ؟يشد دهیالغر و رنگ پر نقدریکن چه خبر؟ چرا ا فیبخور باباجان، بخور و برام تعر _

 دادن مگه؟ ینم یدرست و درمون

 :که دوره اش کرده بودند داد و گفت یلبخند بر لب نگاهش را به مردان عماد

 .دیشرمنده ام نکن دینیبنش دییبفرما _

 :نشست و گفت زمحمودیخود نشستند او هم در کنار آم ياو در جا يکه با گفته  مردم

ها، از  یاز مردم، از پشت کوه د،یاز معلم جد ،یخوام تو برام از ده بگ یاما فعال م زمحمود،یآم ادهیخبر که ز _

 .یهمه مهم تر از غالم و شاباج

 :بدون تأمل گفت زمحمودیآم

 یشاباج يبه حرف ها گهیمردم د شتریقدر بدون ب نیهم. شه باباجان یهفتاد من م يبرات بگم، مثنو یچ _

مثل سابق غالمِ حلقه به  گهیاما د. ترسن یازش حساب نبرنا، نه، هنوز ازش م نکهینه ا. کنن یالتفات نم

آورد که سنگ به حالش  درضاسر س ییبال یخدا نشناس پارسال. کرده وونهیرو د یشاباج نیو ا ستنیگوشش ن

مال و اموال سدرضا که بر باد رفت . تونه همه رو گول بزنه یکنه م یم الیر خجادوگ رزنیپ. کرد یم هیگر

 .خدا ازش نگذره. شدن مشیو دوباره تسل! مردم هم دمشونو جا دادن

 :محمود گفت زینه که خود آم ایکرد بپرسد  یدل دل م. از جانب غالم بود يخبر دنیصبرانه منتظر شن یب عماد

غر زد  یاما اونقد شاباج ادتشیرفتم ع يچندبار. خونه افتاده يت الجون گوشه گوش کهیت هیغالمم که مثل  _

. نکرده یفرق چیحالش ه دمیاما از زبون مردم شن. خبرم یکه راه پام از خونه اش افتاد االن چند ماهه از حالش ب
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. دهیبرات د ییبد خوابازن  نیا. رحم کنه باباجان تاز اون، خدا به دل تو و مادر شتریب. رحم کنه شیخدا به جوون

 . باره یم نهیاز چشماش ک

دستپاچه . شود ایخواست حال غالم را جو یفقط م یفعل طیدر شرا. نداشت یشاباج ي نهیک دنیبه شن يا عالقه

 :و نگران گفت

 تونه حرف بزنه؟ یحالش چطوره؟ بهتر شده اصالً؟ م _

 دیکش یزده اش م نیکه دست بر سر ماش یر حالاش را از سر برداشت و د يو کاله نمد دیکش یآه زمحمودیآم

 :گفت

 يانگار. تونه حرف بزنه و نه تکون بخوره یشنوه نه م ینه م. چشماش شب و روز بازه و به سقف زل زده _

 . مرده باباجان

آمده . خواست و چه شده بود یچه م. مشت کرد شیپا يانداخت و دستانش را رو ریخراب سر به ز یبا حال عماد

 !انسان مبتال بود کیرا بچرخاند اما حاال دستش به خون  یرا آباد کند و چرخ یراهبود 

 باباجان؟ ادیبه سرت م یچ رهیزبونم الل اگه بم _

 کدانهیمگر از خون  یشاباج. مرد یآمد اگر غالم م یشد، واقعاً چه به سرش م يفکر زمحمودیسأال آم از

 :گفت صالیو است یبا درماندگ. گرفت یفرستاد که آرام نم یر نمدا يتا او را باال یشاباج! گذاشت؟ یپسرش م

رحم  رشیصغ يخدا به بچه ها ،یچیمن ه. رحم کنه شیدعا کن که خدا به جوون زمحمود،یدونم آم ینم _

 . کنه

 .شه یبخور سرد م توییچا یخواد بهش فکر کن یحاال نم _

 .بود رهیحرف به او خ یهم ب زمحمودیو آم دیرا نوش شیسکوت چا در

 ها برن مدرسه، درسته؟ یپشت کوه يذاره بچه ها ینم دیمعلم جد دمیشن _

 :او کرد و گفت ي دهیرنگ پر ينگاه به چهره  زمحمودیآم

خواد مثل تو براش  یگه نم یم. مدرسه انیذاره بچه هاشون ب یمردم مخالف باشن اونم نم یگه وقت یآره م _

 .دردسر درست بشه

 :اش گذاشت و گفت یاش را درون نعلبک خورده مین يچا استکان

 .کنم شیباهاش حرف بزنم بلکم بتونم راض دیبا _

 :بر لب نشاند و گفت يپوزخند زمحمودیآم
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حسن و سدرضا کم باهاش حرف زدن؟ کم عز و التماسش کردن؟ نه باباجان حرفش  یمشت. نداره دهیفا_

 .خودتو به دردسر ننداز يخود یب. که گفته هیهمون

 زیاز پشت م یبه سخت. روستا بازگردد نیبه ا دیمطمئن شد که با گرید زمحمودیآم يحرف پوست کنده  نیا با

 :برخاست و گفت

 .سالم منو بهش برسون يدیحسن و د یمشت دنش،یرم د یمن م _

 :برداشت و گفت زیم يرا از رو شیاستکان چا زمحمودیآم

معلم، تو  یپ دیاگه با هم بر دیبرو شا دنش،ید يبر یتون یم ياگه زودتر بر. مسجد باشه دیکه االن با یمشت _

 .حرفتونو قبول کنه تیمعذور

نشست و  يتپه ا يرو دیمدرسه که رس يکاینزد. زد رونیقدرشناس بر لب نشاند از قهوه خانه ب يلبخند عماد

 گریوازده گذشته و دبه ساعتش انداخت از د ینگاه. ندازدیروا نبود بچه ها را از درس و مشق شان ب. منتظر ماند

نفسش در . پشت کوه داد یهمان جا نشست و نگاهش را به راه خاک. شود لینمانده بود که مدرسه تعط يزیچ

 نیهم! جا بود که کتک خورده و زده بود نیهم. شده بود زیجا بود که با غالم گالو نیهم. کرد یم یتنگ نهیس

 حیدستانش فشرد و ترج انیمانده و مستأصل سرش را در مدر. جا بود که دستانش به خون غالم آلوده شده بود

دانست چه بر  یکه در زندان بود نم یتا زمان. ترس داشت. فتدیشده ن نینفر یبه آن راه خاک گریداد نگاهش د

است و  میبود چقدر اوضاعش وخ دهیاما حاال که درست در مرکز حادثه قرار داشت خوب فهم. سرش آمده است

 گرا تا سر حد مر یدانست غالم نام یدر زندان که بود فقط م. خطرناك باشد شیتواند برا یم یچقدر شاباج

. برو برگرد او هم خواهد مرد یب ردیاگر بم ،یکرد غالم نام یزده است اما حاال با پوست و گوشتش حس م

هنوز او را نشناخته  ییآمدند و گو یو داد به سمتش م غیبا ج. سر بلند کرد دیبچه ها را که شن يهمهمه  يصدا

بچه ها قطع شد و همه صم بکم در مقابلش  يو خنده  غیج يصدا یکه سر بلند کرد به آن نیاما هم. بودند

و  دهیتختش خواب يرو یکرده بود؟ نکرده بود؟ چرا بارها و بارها در زندان وقت ینیب شیلحظه را پ نیا. ستادندیا

کرده بود و  يساز ریرا در ذهنش تصو دارید نیبارها ا. بود دهیشیلحظه اند نیدست بر ساعدش گذاشته بود به ا

جستجوگر نگاهش  یاما چرا حاال همه با چشمان. ها از دور و برش فرار کرده بودند بچههر بار هم در ذهنش، 

و پر نفرت  یاشک یشکافت و به سمتش آمد و با چشمان دیکردند؟ صف بچه ها را رش یکردند؟ چرا فرار نم یم

 يانتظار رفتار دیباپدرش را تا مرز مردن کشانده بود و ن. کرده بود ینیب شیدرست پ گریرا د نیا. زل زد به او

 .خودش باشد او را به نام خواند اریآنکه به اخت یب. زده بود نیپدرش را به زم. داشت یم شیاز سو انهیصلح جو
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 ...پسرم دیرش _

 :دیکش ادیلرزان فر ییو صدا یبغض یبا چشمان دیرش

 پسرم؟ یگ یچرا م ستمیمن پسر تو ن _

لرزان به سمتش رفت و دست بر  ییبا قدم ها. عماد زبان بند شده بود دنیاز د ییرا گفت و ساکت شد گو نیا

 دیرش انیم نیکردند و در ا یم نیف نیبچه ها تک و توك ف. شده بود يوضع بد. لرزان پسرك گذاشت يشانه 

مگر خداوند اشک . و خجالت رمش یابا، ب یب. ستیگر یدش چه؟ خودش هم مخو. به هق زدن افتاده بود گرید

شانه اش را سفت تر لمس  یباران یزن؟ با چشمان ای یشدن، پس چه باك که مرد باش یخال يبود برا دهیافریرا ن

 یا آرام ممعلم سابقش ر دیپسرك بود که با نیا ایگو. زانو زد و او را تنگ در بر گرفت یناگهان یکرد و در حرکت

. دیلرز یشکل ممکن م نیمردانه اش به بدتر يگذاشته و شانه ها دیرش فینح يچرا که عماد سر بر شانه . کرد

 .نداشت زین ییشکسته بود، در مقابل چشمان دانش آموزانش شکسته بود و ابا

 .کنم تیخواستم پدرتو اذ یاتفاق بود، من نم هیباور کن اون  _

و نفرت  نهیاما عماد بدون توجه به ک. جو به او زل زد نهیک یخود جد اکرد و با چشمانبا خشونت او را از  دیرش

 :نگاه دانش آموزش گفت

داد و فقط حرف خودشو  یکردم آرومش کنم اما اون اصالً به حرفام گوش نم یمن سع. بود یبابات عصبان _

 .زد یم

 :کرد گفت یکه دوان دوان از او فرار م یالعماد زد و در ح ي نهیبه تخت س يضربه ا س،یخ یبا چشمان دیرش

 .يریبم دوارمیام اد،یآقا معلم، ازت بدم م ادیازت بدم م _

 یگل يشده بود زانوها دهیبه گند کش تشیثیو ح یزندگ. زانو زد شیپا ریو گل آلود ز سیخ نیزم يرمق رو یب

دلشان برا  ییگو. بودند ستادهیش به پا اهنوز در کنار. بچه ها داد ینگاه ماتش را به باق! نبود يزیچ گریکه د

آن ها را که هنوز نگاه  ياحمد يکننده  خیتوب يصدا. داشتند یمعلم مظلوم تنگ بود که قدم از قدم بر نم نیای

 یکه از بدنام ییکه نکرده بود و شانه ها ییاو مانده و خطا گریحاال د. به نگاه معلماشان داشتند را متفرق کرد

 .بود نیسنگناکرده اش  يخطا

 روستا؟ نیبه ا يبرگرد يحاال بازم اصرار دار _

 یعادت نداشت در مقابل کس. دیده را در مقابل خود د دیمعلم محتاط و محافظه کار جد ،يبلند کرد و احمد سر

 :بود در مقابلش قد راست کرد و گفت دهیچیکه در شکمش پ يبا وجود درد بد. و زانو بزند ستدیخم با
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 ؟یکن یکه با من لج م ادیم رتیگ یچ _

 :دوشش انداخت و گفت يرا رو فشیک الیخ یب ياحمد

ام به  ندهیمضحکت آ شنهادیخواد به خاطر تو و اون پ یدلم نم. که بخوام باهات لج بکنم یستین یتو کس _

 يبهتره برگرد. جواب مثبت بدم ممکنه برام دردسر درست بشه شنهادتیاگه به پ يتو سابقه دار. فتهیخطر ب

که  يگرد یدنبال دردسر م. یدانش آموزات صرف کن يرو برا یکم تنش، افعال ربط يشهر و تو اون مدرسه 

 خراب شده؟ نیبه ا يبرگرد يخوا یم

 :عماد در هم رفت و گفت يها اخم

حد  نیدانش آموزانت تا ا نیکه ب یهست یمدرسه؟ تو چه جور معلم انیاون بچه ها ب يد یچرا اجازه نم _

 .ده حق درس خوندن دارن نیا يبچه ها یاون بچه ها هم مثل باق ؟یش یم لیاق ضیتبع

 :کرد گفت یکاره رها م مهیتفاوت بحث شان را ن یکه ب یبا خشونت او را کنار زد و در حال ياحمد

که بچه هام  يدید. یو گورتو گم کن يجا بر نیبه تو نداره، بهتره از ا یدخل چیدرس دادن من، ه ينحوه  _

 !یستیکه ول کنم ن یهست یموندم چه پوست کلفت. از معلم سابقشون کردن یاستقبال گرمچه 

 .را گفت و چند قدم از او فاصله گرفت که حرف عماد باعث توقفش شد نیا

 ...صورت نیا ریرو قبول کن، در غ یکوفت شنهادیاون پ ایبچه ها رو برگردون به مدرسه،  ای _

 :و گفت دیلباسش را سفت چسب ي قهیگشت و با خشونت راه رفته را بر ياحمد

 دیکه سر پدر رش ياریرو سرم م ییتو صورت من، همون بال یزن یمشت هم م هی ؟یصورت چ نیا ریدر غ _

 آره؟ ،يآورد

چشمانش را بست و نفس کالفه اش را . خانم قول داده بود مادر فتنه ها را مهار کند قهیاما به صد. بود یعصبان

خود  يتازه برا يدردسر یخواست با خشم آن ینم گرید. شکل بر خشمش غلبه کند نیبد فرستاد تا رونیب

 :اش آزاد کرد و شمرده شمرده گفت قهیدست او را با آرامش از دور . درست کند

 ؟يخوا یم نویا ارن،یدم تا پدرتو در ب یصورت گزارش م نیا ریدر غ _

 :دیکه در حال انفجار بود غر یبا خشونت و چشمان ياحمد

 .کارت یبرو پ ،یهست یقاتل عوض هیتو  ،یبکن یتون ینم یغلط چیتو ه _

 .گذشت یتفاوت از کنارش م یعماد بود که خونسرد و ب نیا حاال

 .تونن شهادت بدن یحسن و سدرضا که م یهستم، مشت یمن قاتل عوض. خواد فکر کن یهر جور دلت م _
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 :و گفت فتادیهم از تک و تا ن ياحمد

  ؟یترسون یبچه م. کردن یبکنن تا حاال م يخواستن کار یاگه م _

 

 :دانست گفت یرا نم لشیدل زیکه خودش ن یبا آرامش عماد

 ششونیپ ياونقدر. ارنیبذارم نه نم شیپس مطمئن باش اگه پا پ. نجامیتا حاال منِ کله خر نبودم اما حاال ا _

 .و کمکم کنن انیب هم شده با من ایعزت و احترام دارم که بخوان تا اون سر دن

 :گفت فتدیآنکه از تک و تا ب یب ياحمد

 یمردم ده نم. نکردم رونیخودم که اون بچه ها رو از مدرسه ب لیمن به م. هستن هیقض نیمردم ده پشت ا _

خواد بچه  یهزار جور مرض دارن، دلشون نم. حقم دارن. کالش باشن هی يخوان بچه هاشون با اون بچه ها تو

گرفتم تازه  مویتصم نیشر ا دنیوابخ ياداره اگه بفهمه برا. برام رجز نخون يخود یپس ب. بشن ضیهاشون مر

 .کنن یازم تشکر هم م یکل

 :مطمئن بر لب نشاند و گفت يلبخند عماد

که  ییحرفا نیرم تو هم هم یمن راه خودمو م. ستین ینگران چیه يجا گهیپس د یمطمئن نقدریباشه اگه ا _

 .مسئوال بده لیحورو ت یبه من گفت

اما . گُر گرفته او را ترك کرد يبا چهره ا يبود که احمد يکار يعماد به قدر ينمانده بود، ضربه  یحرف گرید

 :بلند گفت ییپس با صدا. دیرا خواهد شن شیدهایتهد نیعماد شک نداشت او آخر

 .خدمت رد کنن خواد برات اضافه یالبته اگه دلت نم. یفکر کن شنهادمیپ يبه نفعته که رو _

باالخره موفق شده بود با مهار . عماد هم در آمد يگل آلود سر خورد خنده  نیزم يکه با حرص رو ياحمد

 !آورد یم مانیا قهیمامان صد يداشت به خودش و آموزش ها گرید. مردك را کم کند نیا يخشمش رو

                                                           ***                                                                      

 . رمیخوام دستاتو بگ یمن هنوز م. باش، من هنوز سر قولم هستم يقو ،یعماد نکنه جا بزن_

 نیا یکیچرا  ؟ییپس تو کجا ایخدا. نجایدوباره برگشته ا ییایح یچطور با ب نیبب. نید یخدا نشناس ب يا _

 کنه؟ ینم رونیده ب نیاز ا نوید یقاتل ب

شب و روزش به  يایرو ش،یباز دختر خواب ها يسال و اند کیبعد . آمد رونیفکر خوابِ شب قبلش ب از

 یشاباج يصدا. گفت یاز کمک کردن م يشتریبا قدرت ب شهیبار برخالف هم نیبود و ا دهیخوابش سرك کش
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 یداده بود فرم انتقال تیرضا يباالخره احمد. دیرس یمدرسه به گوش م اطیدرست مثل چند روز گذشته از ح

و به ده  دهیشد که او ترس دانش آموزانش از معلم سابق شان را به جان خر یم یاش را پر کند و حاال چند وقت

. پسرك سر لج افتاده بود با او! بود دهیمدرسه گذاشته ند نیکه پا در ا يرا از روز دیرش. و مدرسه بازگشته بود

نگاهش را به دانش . مدرسه جار و جنجال به پا کرده بود اطیشده اش در ح یهم که مادربزرگ عاص حاال

 :آموزانش داد و گفت

 .بچه ها نیکارتونو انجام بد _

از بچه ها رفت و دستش را به سمت دفتر او دراز  یکیبه سمت  نهیبا طمأن. داد یکس دل به درس نم چیه اما

 :زده نگاهش کرد و گفت رتیح یبا چشمان. انش آموزش باعث بهتش شدد یکرد اما عقب گرد ناگهان

 .نه ای يدرست حل کرد نمیخوام بب یندارم، م تینترس کار _

 یشاباج يها دنیهوار کش يصدا. آشکار دفتر را به سمت عماد گرفت یخود را جمع و جور کرد و با ترس کودك

محکم به سمت تخته  ییبا قدم ها. و را کالفه کرده بوددر نگاه دانش آموزانش، ا انیترس عر نیو حاال هم ا

 :رفت و گفت اهیس

 .دیو به من گوش کن دیهمه دفتراتونو ببند _

 :فرستاد و گفت رونیفراخ بچه ها به او دوخته شد، نفس کالفه و مستأصلش را ب يکه بسته و نگاه ها دفترها

بهتون  یچ میدرس خودندن درست کرد يرو برا مدرسه نیکه با هم ا يروز نیاول نجا،یکه اومدم ا يروز _

 ادتونه؟یگفتم بچه ها، 

 :گنگ بله آقا معلم گفتن بچه ها دلش را قرص کرد و ادامه داد يصدا

کسو  چیحق شما رو بخوره و شما هم حق ه یکس دنیو اجازه ند دیاون روز ازتون خواستم خوب درس بخون _

 فیکه ضع ییو دست آدما دیبرس ییتا به جا دیگفتم درس بخونرفت؟  ادتونیشد؟ حرفم  یپس چ. دیپامال نکن

 ییمن درس خوندنم تا به کسا. کنم یخودم به گفته هام عمل م یعنیازتون خواستم  نویا یوقت. نیریترن رو بگ

 .که دستشونو به سمتم دراز کردن کمک کنم

 :از بچه ها گفت یکی

 . نیکشت دویآقا شما که پدر رش _
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داد که او مقصر  یم حیتوض شانیبرا دیچه طور با. افتاد ریان بند دانش آموزش، سرش به زحرف قاطع و زب با

پسرش و دانش  يرا جلو دیغالم، پدر رش يگفت تا چهره  یم دیچطور با ست؟یشوم ن يحادثه  نیا یاصل

 :تها دوخت و گف بچهفرستاد و نگاه غمزده اش را به  رونینفس کالفه اش را ب. آموزانش خراب نکند

اگه اونا رو از اون ! کردم که معلم نبودم یاگه کمک شون نم. خواستن یمردم پشت اون کوه از من کمک م _

 یچکار م میدار میفهم یما بزرگترا نم یداشت؟ گاه دهیدرس دادنم به شما، چه فا گهیآوردم د یوضع بد در نم

کنه، شما تا حاال دعوا  تیاذ رو یسخواست ک یوقت نم چیاون آقا معلم ه. میش یبچه م یلیخ یگاه م،یکن

اشتباه کرد و حاال اومده تا . شد و دعواش شد یعصبان کهویاون آقا معلم هم  ن؟ینکرد يکتک کار ن؟ینکرد

قاتل پدر دوستتون  نیگ یاون آقا معلم که م. دوستتون داره یلیاون خ نیاز آقا معلمتون نترس. همه ببخشنش

 .نیازش نترس. نیرو جاش بذار دیجدلم آقا مع نیو ا دیهست رو فراموش کن

 .کرد بلند شود یم نیکه هنوز ناله نفر یشاباج يبچه ها باعث شد صدا سکوت

 .يروزم کرد اهیبپوشه که س اهتویمادرت س. يکه پسرمو جوون مرگ کرد یجوون مرگ بش _

 :و رو به بچه ها گفت دیاش کش یشانیبر پ دست

 .خونه هاتون دیبر دیتون یم _

زد و نگاهش در  رونیسست از کالس درس ب ییکالس را ترك کردند او هم با قدم ها کیبه  کیکه  ها بچه

پسرش . بود اما باز از او شرم داشت نهیبد دل و بد ک. رزنیپ نیشرم داشت از ا. قفل شد یشاباج يجو نهینگاه ک

 .تخت انداخته بود يرا رو شیو بلند باال دیرا، جوانِ رش

 یگول بزن لماتیف نیبا ا یشه؟ همه رو بتون یسرت م ایشرم و ح یلیخ یکه بگ ؟یکه چ نییپا یسرتو انداخت _

 .شم یآروم نم نمیدار نب يمن تا تو رو باال. یخام خودت کن یتون یمنو نم

 یکی بیغ ریاما به ناگاه از ت. جوان بزرگ کرده و او را به سرانجام رسانده بود. رزنیپ نینگفت، حق داشت ا چیه

 :چند قدم به سمتش برداشت و گفت! برده بود شیشده و جوانش را تا مرز مردن پ دایپ

 یپرست یکه م ییاما تو رو به همون خدا! پرسم چرا ینم ياگه تو روم تف هم بنداز ،یبگ یهر چ يحق دار _

 .کنم یهستم فرار که نم نجایمن ا. بذار بچه ها درسشونو بخونن. من و خودتو به مدرسه نکشون نیب يدعوا

 :بمش گفت يو داد و صدا غیبا ج رزنیپ
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 یبچه سر پا بشه واال م نیفقط خدا خدا کن ا. دنبالتم هیمثل سا ؟يکرد الیخ یچ. یهم فرار کن یتون ینم_

 تویزندگ يخونه، دار يگوشه  یگوشت الجون انداخت کهیت هی نیبچه مو ع. کنم اهیروزگارتو س يدونم چه جور

 .يو انگار نه انگار قتل کرد يایصاف م ير یصاف م يخدا ازت نگذره که دار .خدا ازت نگذره. یکن یم

 :گفت یبغض ییبا صدا عماد

افتاده  نیزم يرو یهزار بار اون لحظه که پسرت با سر و صورت خون يمن راحته؟ روز يبرا یکن یفکر م _

 هیکاش غالم . اش مرده بودمک ه،یمردگ نیکنم به وهللا که ا یم یدارم زندگ یکن یفکر م. چشامه يبود جلو

 ياز خونم بگذر يبخوا اگهتو هم ! اون تخت المصب افتاده بودم يکاش من رو. زد تو صورت من یمشت م

کنه باشه بسم اهللا،  یآرومت م یاون دار کوفت ياگه جون دادن من اون باال، باال. بخشم یمن هرگز خودمو نم

که  ارهیخدا اون روزو ن اره،یاما خدا اون روزو ن. از دور گردنمخودت طناب بند يمنو بکش اون باال و با دستا

 . گم یبچه هاشه که م یمیتیاز  مه،یشونیکه رو پ هیگم، از شرم یاز جون خودم نم. رهیزبونم الل غالم بم

 :نگاهش کرد و گفت نیسرخ و خشمگ یبا چشمان رزنیپ

. گذرن یاز خونت نم ماشیتیهمون  ؟یروز انداختو بعد بچه امو به اون  یدون یرو م نایا ؟یتو اصالً آدم _

 .نشونن یم اهیهمونا تو رو به خاك س

 :لب گفت ریو ز نییعماد باز سر خورد پا سر

 .به مدرسه خوب دلمو سوزونده ومدنیبا ن. نشونده اهیشون خوب منو به خاك س یکی _

 :نشست و گفت رزنیپ يجو نهیبر لبِ ک لبخند

. مادرش حاللش ریش. کرده زیمردنت دندون ت يبرا دیرش رنیونن انتقام پدرشونو بگکدومشون نت چیآره اگه ه _

. بتازون آقا معلم یتون یم یتا اون روز هر چ. کشه یکشه و تقاص خون پدرشو ازت م یقد م يروز هیباالخره 

 .هم داره ییکن، اما امروز فردا یخوش یتون یتا اون موقع تا م

 نیهم. تر شده بود نیاز صبح سنگ شیقدم ها. عماد دور و دورتر شد يغمزده  را گفت و در مقابل چشمان نیا

و به او ثابت کرده بودند هنوز هم که هنوز است سر لج و  ختهیدستش ر يرا رو یکه مردم آب پاک یصبح

آن مردم طرد شده با بچه  يااند و اجازه ندادند بچه ه ستادهیشان با مردم پشت کوه سفت و سخت ا يلبجاز

 يشد که به خواسته  نیتازه به پا کند و ا يخواست شر ینم گرید. نندیکالس درس بنش کیخودشان سر  ياه

کارش . وقت بگذارد ل،یمحروم از حق تحص يآن بچه ها يشد که خود برا نیبر ا مشیمردم ده تن داد و تصم

 یده بود که حق خستگروزها به او فهمان نیجبر ا ابست ام یرا م شیو ضعف پا یخستگ. شد یسخت تر م
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 یِزندگ يکه مردم ده برا ییروستا، جا ي هیرمق برداشت و به حاش یرا همان طور خسته و ب شیقدم ها. ندارد

 !مردم پشت کوه در نظر گرفته بودند رهسپار شد

 تو نیقیو  دیترد:  ستمیب فصل

 .رسونمت یم ییجا هیباال تا  ایب ؟يستادیا نجایبارون چرا ا نیا يتو یبیخانم حب _

باران . خوب از خجالتش در آمده بود تیکه به قدر کفا دیچرخ يبه سمت مرد کیو تار یباران ابانیاز خ نگاهش

 ریو نداشتن چتر و گ یسرد و باران يهوا. کرده بود یرا خسته و کوفته ط ابانیکه شدت گرفته او هم چند خ

کالفه اش  گرید ییتوقف کرده بود از سو شیپا ریمرد سمج که درست ز نیسو، حاال ا کیاز  یتاکس اوردنین

 یشانیبر پ یفیاو اخم ظر دنیدر جلو خم کرد و از د يشده  دهیکش نییپا ي شهیسرش را به سمت ش. کرده بود

 :نشاند و گفت

 .شم یمزاحم نم دییهستم، شما بفرما یمنتظر تاکس _

 :مرد درهم رفت و گفت ي چهره

با من تعارف هم  يدار يواستاد ابونیبارون، بدون چتر، تو خ نیشب، تو ا میباال خانم، ساغت هشت و ن ایب _

 .برسونمت يریمس هیباال تا  ایب ؟یکن یم

 :نشست و گفت یصندل يمعذب رو يحرف در عقب را باز کرد و با تشکر یب

 ...شده سیلباسام خ دیببخش _

 :هدفمند گفت یاجازه نداد او حرفش را کامل کند و با شتاب مرد

 .ياومد یسر کالس که خوب از خجالتم در م ،یبیخانم حب یلفظ قلم حرف بزن نقدریا ادیت نمبه _

 :لب زمزمه کرد ریو ز نییسر خورد پا سرش

 .دیببخش _

شدت باران و . چهارراه را رد کردند نیدر سکوت، اول. نگفت يزیچ گریاو جا خورد و د یناگهان یمعذرت خواه از

 یحت لیشد که اتومب یم یقیسبب دقا نیبه وجود آورده بود و به هم ینیگسن کیتراف ابانیخ یآب گرفتگ

استاد  لیامان برف پاك کن اتومب یکار کردن تند و ب قیدقا نیا رییتکان نخورده بود و تنها تغ شیاز جا یسانت

 تیعذوردر م یبه حد کاف. بهتر بود شانیهر دو يبرا نیا. زند ینم یخوشحال بود که او هم حرف. متفکرش بود

که به  ابانیخ. توانست سر بلند کند یگذشته نم يکرد قطعاً از شرم رفتارها یمرد لب از لب باز م نیبود و اگر ا

 :آن مرد گفت یخورد و در پ یهم تکان لیباز شد، اتومب یکم سیکمک پل
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 از کدوم طرف برم خانم؟ _

 :به اطراف گفت یسر انگشت یبلند کرد و با نگاه سر

 .تونم برم یراهو خودم م یباق د،یاون طرف چهارراه نگه دار دیاگه لطف کن _

 : توقف کرد و گفت ابانیاز خ يتعارف راهنما زد و پس از عبور از چهارراه در گوشه ا یب

 برسونمتون؟ ازه،ین دیکن یخانم، اگه فکر م دییبفرما _

 :شد و گفت ادهیپ لشیاز اتومب يسرسر يبا تشکر فرشته

 .دیجا هم لطف کرد نید، تا همممنون استا یلیخ _

 .باعث تعجبش شد شیروزها نیاستاد بدقلق ا يرا که بست جمله  در

 .دم یم حیترج ریدختر سر به ز نینارنجک رو به ا یبیکنم اون خانم حب یاعتراف م _

 يبرارفت و  ابانیخ يکرد و در مقابل چشمان خندانش به آن سو یلب از او خداحافظ ریآنکه سر بلند کند ز یب

جا گرفت نگاهش به  لیاتومب يجا نیتر ییعقب و در انتها یکه در صندل یدست تکان داد و وقت یتاکس نیاول

او هم با شتاب از جا کنده  لیاتومب کردکه حرکت  یتاکس. بود نظر افکند ستادهیکه او هنوز ا ییآن سو، به جا

 .شد

داد و  هیتک یتاکس يبخار گرفته  ي شهیفرستاد و سرش را به ش رونیب یپر استرسش را به سخت نفس

 .چشمانش را بر هم گذاشت

 ؟یش ینم ادهیپ م،یدیدخترم رس _

سست به  ییگفت و پول راننده را که حساب کرد با قدم ها یلب معذرت ریبرداشت و ز شهیسر از ش یشرمندگ با

بن  يقدم در کوچه . ستش یرا م شیو سر و رو دیبار یتوقف م يلحظه ا یباران ب. سمت خانه شان روان شد

را  دیکرده کل خیسرخ و  یستانو با د یبه سخت. حس شده بود یاز سرما کرخت و ب گریبست شان که گذاشت، د

را  یباران شالق نیانتظار ا. گذاشت اطیقدم در ح سیخ ییبا سر و رو. دیپاشنه چرخ يدر قفل چرخاند و در رو

 میمتعجب مر يقدم در اتاق که گذاشت با چهره . بود یت مسخ يماریب کیمنتظر  ستیبا ینداشت اما حاال م

قبل را از نگاهش دور کند و به تک تک سؤاالت ناتمام  یجان ساعتیکرد ه یسع. خانم رو به رو شد قهیو صد

او جا باز کرد، تازه سرما از تنش  يبرا يدر کنار بخار میگرم به تن کرد و مر یکه لباس یوقت. آن دو جواب دهد

نه به او  گریعماد که آمد د. کالمش فکر کند ي هیفته بود و حاال فرصت داشت به لطف استاد و کنار رونیب

 نیا میمر. خورد یچشمانش جم نم يپکرش از جلو ي افهیآمده بود ق یکه از وقت یمیاجازه سکوت داد نه به مر
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 حیاو هم ترج. زد ینم یرش بود حرفو خواه قیرف یبه او که زمان یهمه نگران نیدر فکر بود و از ا يادیروزها ز

سفره شام که جمع شد او هم با . کند مداواچشمان همسرش را  ینپرسد و اجازه بدهد برادرش نگران چیداد ه

همه  نیا لیدل میزبان مر ریشده برادرش از ز يرا تنها گذاشت تا هر طور میخواهرانه عماد و مر يها استیس

 :گفت میتر شد و رو به مر قیسته شد لبخند عماد هم عمدر اتاق که ب. بکشد رونیسکوت را ب

 .دختر نیکنه ا یتورو خدا؟ درست مثل مادر بزرگا رفتار م ینیب یم _

 :حوصله گفت ینشست و ب يدر گوشه ا میمر

 چه خبر از غالم؟ _

 دنیپرسچون و چرا  یب دید یعماد را م یوقت ییگو! کرده بود لیسؤال به طور کامل زا نیاش را با ا یخوش

 :حوصله کنارش نشست و گفت یذوقش که به طور کامل کور شد ب. اولش بود تیحال و احوال غالم اولو

  .هیفعال که همونجور ،یچیه _

  

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

 

 :ن گفتدرمانده و نگرا میمر

 نیهم ا گهیتا ده سال د رمیگ م؟یمنتظر به هوش اومدن اون مرد باش دیبا یشه؟ تا ک یم یما چ فیپس تکل _

 عماد؟ میکن کاریچ دیمرد چشماشو باز نکرد، تا اون موقع ما با

دست بشورد و  میتوانست از مر ینه م. بود زیخودش ن يروزها نیسؤالِ ا نیا. دیکش شیدر موها یدست کالفه

 . مانده بود شیروزها نیدر کار ا زیخودش ن. اش کند یکنون یتوانست او را وارد زندگ ینه م

خواستن با تو هم صحبت کنن اما من نذاشتم،  یم. مورد با من حرف زدن نیامروز مامان و بابا مفصل در ا _

 .کنم یمشکلو حل م نیگفتم خودم ا

 :پرسش گر نگاهش کرد و گفت عماد

 ؟یمشکل؟ چه مشکل _

 :گرفت و گفت يرنگ دلخور میمر چشمان

تا  نییپا یسرو صدا سرتو ننداخت یب یعماد؟ واسه چ يآخه چرا اون کارو کرد ؟یچه مشکل یپرس یتازه م _

 یاز زندگ دیها برسه؟ حتماً با یکس نبود به داد اون جذام چیاز تو ه ریغ یعنیدو سال خدمتت تموم بشه؟  نیا
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 فیتا تکل یگ یم م،یمونو شروع کنیزندگ ایگم ب یبهت م ؟یستیچرا فکر من ن ؟یذاشت یم هیمن و خودت ما

طرف مامان و بابا منو تحت  هیاز  ؟یدل من چ ؟یپس من چ. سقف هی ریز میبر میتون یغالم روشن نشه نم

 یم یکشن و هر ک یدستاشو م يبچه که پدر و مادرش سر لج و لجباز هیشدم . طرفم تو هیفشار گذاشتن از 

 .د اونو مال خودش کنهخوا

بر حضور در کنار  لشیجوان بود و م یداد، زن یحق م میبه مر. دیسکوت کرد و دست بر سرش کش عماد

هر  ينگران فردا. کرد یم نییباال و پا شانیمثل غالم وسط زندگ یکیتوانست بکند؟  یاما چه م. همسرش

 .بود شیها يتمام دلخور يط شنونده کرد و او هم در سکوت فق یم هیبند گال کی میمر. بود شانیدو

که اونا با هم مشکل داشتن و  هیمن چ ریرو بدم؟ تقص فهیدو طا يریتاوان درگ دیکردم که با یمن چه گناه _

که هفت پشت  ییسراغ آدما یکنار و رفت یبه منافعشون استفاده کردن؟ منو، زنتو گذاشت دنیرس ياز شوهرم برا

مون؟ که  ندهیبه آ ؟يمن فکر کرد بهاصالً  ،یپشت اون کوه لعنت یرفت یم یداشت یوقت. بودن برات بهیغر

 سرکوفت بخورم؟ دیکه با اد؟یب میسر منو زندگ ییکارت چه بال نیممکنه با ا

 :او شد و گفت خیبراق عماد م چشمان

 ؟یزنه؟ واسه چ یبهت سرکوفت م یک _

 :گفت یبغض ییدر آمد و با صدا میمر اشک

 کشم؟ یدارم م یاصالً مگه برات مهمه من چولم کن بابا، تو  _

 .او گذاشت و او را به نام خواند يدست بر شانه  یشرمندگ با

 .یمعلومه که برام مهمه، تو نفس من ؟یکن یطور فکر م نیجان، خانم من، چرا ا میمر _

 . دیکش یبودنش را به رخ او م ریاز او، دلگ يریشده بود و با کناره گ زیسر ر شیاشک ها گرید حاال

بابام از . تنهام يوسط تنها ادیعمل که م ياما پا يبا حرفات خوب خرم کرد شهیعماد، هم یزن یحرف م خوب

 .خسته است تیوضع نیا

حق را به . بتواند آرامش کند دیتنش دامن نزند تا شا نیبه ا گریکرد او د یسع. گفت یبود و تلخ م ریدلگ میمر

 شیبود که چشم بر خطا نیانتظار از همسرش ا نیر انداخته بود، اما کمترجفتشان را به خط یزندگ. داد یاو م

کرد که  یبه او گوشزد م میهشدار مر. بود دهیدن میکه تا به حال از مر يزیچ ستد،یببندد و محکم در کنارش با

 .او باشد ياز جانب خانواده  يدیجد يمنتظر واکنش ها دیبا

 خسته شده؟ یعباس آقا از چ _
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 :و گفت دیبه سمت او چرخ میمر یبرزخ نگاه

 يریسال دست زنتو بگ کیسر  يتو بهش قول مردونه داد نکهیدخترش، از ا یفیاز بالتکل ؟یاز چ یدون ینم _

بابا از . منتظر بمونم دیبا گهیچقدر د ستیمعلوم ن چ،یسال تموم شده که ه کیخونه ات و حاال اون  يو ببر

 .يخراب کرد مونویزندگ تیرگه با ندونم کا یعماد، م هیدستت کفر

ها بود؟ االن که او  هیگال نیا دنیشن يبرا یگفت؟ اصالً االن زمان مناسب یم دیچه با. افتاد ریعماد به ز سر

روزها به  نیکه ا يکه سر بر آن بگذارد و آرامش کند، مرد يبه شانه ا ازیمحکم داشت؟ ن وارید کیبه  ازین

 ها؟ هیگال نیا يچه جا گرید، دبو یشکل ممکن در حال فروپاش نیبدتر

سرکوفت اشتباهمو به سرم  نقدریا ،یکن یبا حرفات کالفه ام م يادامه نده دار گهیکنم د یخواهش م میمر _

و  سایتپه، بسم اهللا شونه به شونه ام وا یاگه دلت برام م ،یخطا کردم؟ خبط کردم؟ باشه درست، اگه تو زن. نزن

د آخه . و بلندم کن ریدستمو بگ ایب یش میقا سرمو پشت  هیسا یبش نکهیا يجا. امیدرد و خفت کنار ب نیبذار با ا

 مو؟یدرموندگ ینیب ینم ام؟یدارم از پا در م ینیب یدارم، نم تیظرف يحد هیمنم تا 

 :نشست و گفت خیدر مقابلش س میمر

گم از  یم يزیگه چشه؟ ا یدرست م زیبا گردن گرفتن اشتباهت همه چ یکن یعماد، فکر م ياشتباه کرد _

 دارم؟ یمن چه حال یفهم یتو م! فردا؟ ایدار  ينگران شوهرم هستم که امروز بره باال مه،ینگران

 :کرد گفت یکه اتاق را ترك م یاز جا برخاست و در حال عماد

 .خوام ینم أستویو  يخوام، دلسرد ینم توینگران _

حاال هم که اعتراض ! دیبار یم شیو زمان برا نیها از زمروز نیا. باران داد دیدرمانده اش را به بارش شد نگاه

 يزد و نفس خسته اش با بخار هیپشت سرش تک يبه ستون سرد و فلز. خفه و به حق عباس آقا در آمده بود

شکست را  نیا وسانهیرفته و او مأ رکنترل اوضاع به طور کامل از دستش د. دیچیپ وانیسرد ا يگرم در فضا

 ياست که هر وقت از دست روزگار سکندر ستادهیپشتش ا میبود که مر نیاش ا یدل خوش تنها. بود رفتهیپذ

بر شانه  یدست. او باشد یسخت يگاه روزها هیشکننده تر از آن بود که بخواهد تک میاما مر. بزند هیخورد به او تک

 .ندیببه خود ب رهیسر بچرخاند و نگاه نگران مادر را خ یندگاش نشست که باعث شد با درما

 ن؟یکرد یکنه؟ چرا دعوا م یم هیداره گر میشده مادر؟ چرا مر یچ _

 :درهمش را به مادر دوخت و گفت ي چهره
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اونم حق داره . از حدم خانواده امو به دردسر انداختم شیب یبا دل رحم قه،یمنه مامان صد ریهمه اش تقص _

 . رهیبخواد بهونه بگ

 :گفتو  ستادیا شیخانم درست رو به رو قهیصد

 .نجایاومده بود ا میامروز مادر مر _

عطش نگاه  يمتوجه  یخانم وقت قهیصد. و چشمان منتظرش را به او داد دیبه سمت مادر چرخ یبه آن نگاهش

 :پسرش شد گفت

 روشن کنه؟ مویمر فیخواد تکل یم یگفت عماد ک یم _

 :گفت یدرماندگ با

فرستن؟ خب صاف و  یپسغوم م غومیت بدن؟ اصالً چرا پبه من مهل یمگه قرار نبود چند وقت ؟یچ فیتکل _

 !اونجا بودم چرا به خودم نگفتن؟ شبیمن که د. با خودم حرف بزنن انیپوست کنده ب

 :پسرش گذاشت و گفت يدست بر شانه  یخانم با نگران قهیصد

تن، امروز فردا داره پدر و مادرت هس ياونا جا. یبش مونیکه بعد پش یبزن یآروم مادر، چه خبرته؟ نکنه حرف _

 .یتو روشون نگاه کن یکه بعد نتون ینگ يزیچ هیمادر، 

 :و مستأصل نگاه به آسمان داد و گفت درمانده

کنه  یم نمیمدرسه تف و نفر يجلو ادیم رزنیطرف هر روز خدا اون پ هیاز . کشم به خدا ینم گهیحاج خانم د _

شده و غم نگاشون دلمو  نیپشت اون کوه نفر يم بچه هاطرف هیاز . مدرسه ادینم گهیطرف نوه اش د هیو از 

 .دم حاج خانمیبر گهید. هم که از همه طرف خفتم کرده میمر يحرف ها. زنه یم شیآت

از طرف پدر و . کمتره یلیاون دختر طاقت و تحملش از تو خ. نکن که دلسرد بشه يبه توئه، کار میچشم مر _

فردا سر فرصت برو . تو حداقل دلگرمش کن! ابیسنگ آس ریرش زمادرش هم که تحت فشاره، تو الاقل نذا

که  دنتیاونقدر مرد د. درشه ما یاوف آخ کردن که مشکلتون حل نم ه؟بایحرفشون چ نیعباس آقا بب يخونه 

دونه  هیاونا هم حق دارن نگران . دختر سپردن دستت، مرد باش و مرد و مردونه برو باهاشون حرف بزن

 .دخترشون هستن

 ستیدانست چ یکه خود نم يا ندهیکرد و به آ یرا آرام م میمر دیگفت، با ینگفت، مادر حق م چیه گرید

 !کرد یدلگرمش م

 .کرد اشکش خشک شد هیبرو مادر، برو بچه ام اونقدر گر _
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 نیف يدر را که گشود صدا. بر لب نشاند و به سمت اتاقشان رفت يخانم لبخند قهیصد يمادرانه  استیس از

 :گفت ییبا تند خو میاما مر. شرمنده و نادم در کنارش نشست و او را به نام خواند. دیچیدر گوشش پ میرم نیف

 ن؟یذاشت یکله پاچمو بار م نیبه هم؟ داشت نیگفت یم یحرفت با مادرت تموم شد؟ چ _

 :بر لب نشاند و گفت ياو لبخند يتصور کودکانه  از

 تونم دو کلوم با مادرم حرف بزنم؟ یمن نم یعنی ؟یهست نیبدب نقدریدختر تو چرا ا _

 :و گفت دیباز خود را عقب کش میمر

 .ینیب یرسه منو نم یبه من که م يهمه وقت دار يجلوتو گرفته؟ برا یبرو حرف بزن ک _

را آرام کند  شانیخواست هر دو یم. آمد یگران م شیبرا نیگفت و ا یناحق م میمر. شد یداشت کالفه م باز

دلش گذاشت و با وجود اعتراض  يکه باز بلند شد او هم پا رو میمر نیف نیف يصدا. ت چگونهدانس یاما نم

 :گوشش زمزمه کرد ریاو را در بر گرفت و ز میسفت و سخت مر

پس . است گهیجور د هیجنس خواستنت . برام يدار ریگم، تو با همه توف یبهت م شهیهم يبار و برا کی _

 تو قبلم کجاست؟ گاهتیکنم جا تیحال يورچه ج. بده صیاز هم تشخ نارویا

 :او را پس زد و گفت يبا دلخور میمر

دوستام تو . وضع خسته شدم نیمن از ا. به خودت بده یتکون هی. ستین یفقط حرف زدن کاف. نشونم بده _

اون وقت من . هستن شونیبا من عقد کردن حاال هم سر خونه زندگ شیشون، پس و پ ییخونه چندتا اطیخ

 .کنم بدبختمون کرده یتونم به شوهرم حال یهنوز نم ؟یچ

 :با اخم از او رو برگرداند و گفت عماد

خودتو  يخود یبرم با پدر و مادرت حرف بزنم ب یکه منو مجبور کن نهیها واسه خاطر ا یتلخ نیا ياگه همه  _

پدر و مادرم روشن کن،  خودم و خودتو با فیجلوم صاف و پوست کنده بگو عماد برو تکل نیبش ایب. عذاب نده

. به خواسته هات منو تو منگنه نذار دنیرس يبرابار بهت گفتم  هی. میهمه ادا اطفار نداره مر نیکه ا نیا. والسالم

همه دعوا و نزاعو  نیکشش ا گهیذهنم د. تمومش کن گهیکنم د یعباس آقا، پس خواهش م دنیرم د یفردا م

 .خواد یدلم آرامش م. نداره

از  یقیدقا يشده برا یکه کنج اتاق افتاده بود گذاشت و پشتش را به او کرد تا حت یو سر بر بالشت را گفت نیا

بر روحش  میمر نیف نیف يصدا يا قهیده دق! همه فشار که بر ذهن و روحش دپو شده بود خالص شود نیا

 یخال يگام را برا نیولا میمر نستقطع شد و در اتاق که باز و بسته شد، دا شیو باالخره صدا دیسوهان کش
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 یقدم از جانب او م کیفقط . ندیاو بر شانه اش بنش تگریانتظار داشت دستان حما. کردن پشتش برداشته است

پس  نیبا رفتنش به او فهمانده بود از ا میاما مر. را درست کند شانیها يدلخور يو همه  زدیخواست تا برخ

 .را بخورد شیسرکوفت خطا شتریو ب شتریب دیبا

*** 

 . مونده گهیذره د هیعماد دستتو بده به من، تالش کن، فقط  _

و از  ردیرا بگ فشیدر انگشتانش نداشت تا دستان ظر یو او هم توان دیچیپ یدر گوشش م ایرو يناله ها يصدا

دخترك گم  يخودش در التماس ها يتونم گفتن ها ینم. ابدینجات  کیژرف و تار يسقوط به درون دره ا

 .شده بود

 .رمیذره تا بتونم دستتو بگ هیباال تمومه، فقط  یخودتو بکش گهیذره د هی نیبب ،یبتون دیبا _

التماس . بود و جرأت رها کردنش را نداشت دهیشده را سفت و محکم چسب زانیآو يکم رمقش شاخه  دست

 یم دیشود با یگفت م یآنقدر به او اعتماد داشت که اگر م. کرد یقرص م يدخترك اما دلش را بدجور يها

 .دخترك هم بلندتر شد غیج يدستانش که شل و شل تر شد صدا. نمانده بود شیبرا یرمق گریاما د! شد

بد تمام بدنش را فرا  يزد و رعشه ا یپر تپش م نهیقلبش در س. عرق بود سیخ شیسر و رو. زد ینفس م نفس

شوم دامن خود و خانواده اش را  ين بالآ دهیکه خواب سقوطش را د يبار نیآخر. ترس ورش داشت. گرفته بود

مانده تا صبح را به سقف  یباق اتو ساع امدیخواب به چشمانش ن گریگفت و د ییپناه بر تو ایخدا. گرفته بود

همه حس  نیا دیروستا شد تا شا یراه شهیکرد، زودتر از هم یم یتنگ شیخانه برا. اتاقش چشم دوخت کیتار

کرد  نیمثل هر روز آمد، ناله و نفر یشاباج. أثر از خواب پر تنشش قرار گرفته بودبد از او دور شود اما روزش مت

درسشان که تمام شد . رفت یپشت کوه يمرخصشان کرد و به سراغ بچه ها ودرس داد  شیبه بچه ها. و رفت

 ازین یشغولهمه دل م نیفرار از آن همه فشار به ا يبرا ییگو! رفت و کار کرد و کار کرد یبه بنگاه حاج رسول

 ز،یناو  يحرف ها. عباس آقا و صحبت کردن با او هم نتوانست آشوب دلش را بخواباند يرفتن به خانه . داشت

 یعباس آقا هم طاقت از کف داده بود و م. شیاز خطا يبود و دلخور أسیسراسر  میمر يهمچون حرف ها

دانست و او را تحت فشار  یاو نم یدختر جوانش را مستحق مشکالت فعل. دخترش روشن شود فیخواست تکل

مگر . و کالفه بدهد ریمرد دلگ نیبه ا یمانده بود چه جواب. ردیبگ تیرضا یقرار داده بود تا هر طور شده از شاباج

 یهر روز شاباج يها نیتوانست از تف و لعن و نفر یبه خون او تشنه است؟ مگر م یشاباج دیتوانست بگو یم

به خانه  شهیتر از هم نیسنگ! ماند یبر صورتش م میپدر مر یلیمنتظر س دیبا گفت که حاال یاگر م د؟یبگو
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باور  نیسال به ا يروزها نیاما امشب، درست در واپس. با او بسازند یکم میمر يداشت خانواده  دیام. بازگشت

 ینم یو حت دیپرست یرا م میمر. اوردیو خانواده اش را بدست ب میدل مر يبود مجبور است به زود دهیرس

 . که همسرش از او دلسرد شده است شدیندیتلخ ب تیواقع نیبه ا يخواست لحظه ا

 یم ادیکه بود از  شیدر کنار بچه ها. اوردیرو ب سیبه کار و تدر شیاز پ شیبود که ب نیراه آرام شدنش ا تنها

اش  یاز زندگ زمستان يو سرما دیبهار که از راه رس. شده است یسخت ماتیاش دستخوش نامال یبرد زندگ

مدرسه اش بست  يخدا جلو زِهر رو یشاباج گریرنگ خوش نشانش داد، چرا که د یکم یرخت بر بست زندگ

حاال  ییگو. گذاشت یم يکمتر سر ناسازگار زین میبا او گرم تر شده بودند و مر یکم شینشست، بچه ها ینم

همه  نیتوانست به ا یترساند و نم یاما او را م یآرامش نسب نیا. کرد یهمسرش را درك م طیشرا شتریب

تمام  ییزد و گو یم يگریپا بر جا بود و حرف د وزشبانه اش هن يسکون دل خوش کند، چرا که خواب ها

 التیتمام تعط! شد یروستا م یجمعه بود او باز شال و کاله کرده و راه! کرد یزندگش را پنبه م يرشته ها

جبران کند و حاال  شانیسال ها را برا نیبتواند کمبود ا دیبود تا شاپشت کوه درس داده  ينوروز را به بچه ها

با خود همراه کرده بود تا از آب و  زیرا ن میبار مر نیاما ا. رفت ینگران مادر به روستا م شمانهم در مقابل چ

ور کمرش د میدست مر ریتمام مس. دیایب رونیب ییکوهستان استفاده ببرد و از آن همه رخوت تنها يبهار يهوا

دل حساس  دیها با نیاز ا دترزو. بود یپر از خوش زیدل خودش ن. نکرده بود شیرها يسفت شده بود و لحظه ا

از ترك موتورش  میمر دندیبه روستا که رس. کرد یم رابیآورد و او را از محبت خود س یهمسرش را به دست م

ر انتها هم با لبخند شاد و مطمئن عماد رو به رو زد و د دیکنجکاو سر تا سر روستا را د یشد و با چشمان ادهیپ

 :فتبازتر شد و گ زیلبخند خودش ن. شد

 ؟يد یدرس م نجایپس تو ا _

:                                                                         گذاشت و گفت زمحمودیآم يرا کنار قهوه خانه  موتور

در واقع مدرسه سمت اون کوه و اون راه . برات گفتم شبیکه د ییاونا دنیدکه نه؟ االن قراره برم  نجایا_

.                                                                                                                            نیاونجا رو بب ه،یخاک

مستهلک را در مقابل چشمانش  یساختمان ،یخاک يجاده ا يهااو را گرفت و در انت يرد انگشت اشاره  میمر

:                                                                                                                            و گفت دید

سرت عماد؟                          زهیوقت نر هی ه،یمیقد یلیاون که خ_

:                                                                                          دست همسرش را سفت در دست گرفت و گفت
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.                                               بره دتایچند وقت  نیو غم ا یتا خستگ نجایامروز آوردمت ا. نگران نباش _

:                                                                                       شاد بر لب نشاند و گفت  يلبخند میمر

.                                 حله یهمه چ یتو کنارم باش. من که غم ندارم عماد_

:                                                                                            لب گفت ریافتاد و ز ریسر عماد به ز

.                      نیجان، ببخش منو که حال و روزمون شده ا میشرمنده اتم مر_

.                                کرد لیمتما وحسن هر دو را به آن س یمشت يخواست لب وا کند صدا میکه مر نیهم

                           ؟يدار یهم دست از سر ما بر نم يورا، پسرجان تو روز جمعه ا نیسالم آقا معلم، از ا_

:                                                فشرد و گفت  یبه سمتش رفت و دست او را به گرم اقیعماد خندان و پر اشت

.                            است دهیفا ینکن که ب هیحسن، پس گال یکرد مشت دامیپ نجایا دیبا گهیسرم که آزاد باشه د _

:                                                         گفت میفشرد و رو به مر یرا به گرمحسن دست مردانه اش  یمشت

 ن؟بابا جا یتو خوب_

حسن  یبار مشت نیکرد که ا یحسن معرف یکرد و عماد به اختصار او را به مشت يلب سالم و تشکر ریز میمر

 .حال او شد يایگرمتر از بار قبل جو

 .يداشت خوب شد که اومد غومیسدرضا برات پ _

 :پرسش گر نگاهش کرد و گفت عماد

 .شاهللایا رهیخ _

 :سر مرتب کرد و گفت ياش را رو يحسن کاله نمد یمشت

رفته بود  روزیسدرضا د. میدکتر برگشت ده خبرت کن يآقا یوقت يکه هست باباجان، سپرده بود ریخ _

 .ده دهیرس شبید نکهیکه الحمدهللا مثل ا. نه ایشته دکتر برگ يجور بشه آقا یباال، تا پ يدرمونگاه آباد

 :تر شد و گفت قیعم لبخندش

 .معرفت ما باالخره از سفر فرنگ برگشت یب قیرف نیپس ا _

 :نگاه او کرد و گفت یحسن با قدرشناس یمشت

 .اباجانمرکز بهداشت که روشن شده همه از تالش آرش و توئه ب نیبده، چراغ ا رتونیبده، خدا خ رشیخدا خ _

 :و آرام گفت ریسر به ز عماد
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رو ناکار کردم و  یکیکنم زدم  يریبار اومدم دست به خ هی ،یمشت ستمیبلد ن يزیچ يمن که جز خراب کار _

 .نشوندم اهیبه خاك س مویخودم و زندگ

 .افتاد ریهم به ز میمر سر

برو به کارت برس تا منم برم  .دلت بوده يتو یدونه که چ یحرفو نزن باباجان، خدا بزرگه خودش م نیا _

 نه؟ ای ذارهیجلو روم م دهیجوش ياستکان چا هی زمحمودیآم نمیبب

 :اش کرد و گفت قهیجل بیبه سمت در قهوه خانه برنداشته بود که برگشت و دست در ج شتریقدم ب چند

 .مال توئه باباجان نیرفت، ا یم ادمیداشت  _

 :پرسش گر نامه را گرفت و گفت عماد

 ؟یمشت هیچ نیا _

 :پر حسرت گفت يحسن با لبخند یمشت

. ادیتو م يهم تنگش برا یکیفرسته  یمن م ينامه برا هیهر بار که . تو نوشته يحاج باباست، برا ينامه  _

 .النمهیدست خط ش

 :نگاهش کرد و گفت يفکر عماد

 الن؟یش _

 :داد و گفت میحسن نگاهش را به چشمان مرموز مر یمشت

 .اجانمنه باب ينوه  _

 :و گفت دیسپس به سمت او چرخ میبه مر يعماد با کنجکاو ي چهره

 شگاه؟یآسا نشیفرستاد هیکنه؟ نکنه اونم جذام داشت همراه بق یحاج بابا چکار م شیشما پ ينوه  _

 :حسن پر شد و گفت یمشت چشمان

 .اهاش رفتب نینه باباجان، بچه ام جذام نداشت اما دلش به دل پدربزرگش بود واسه خاطر هم _

 یمیقد قیاز دو رف شیدو ب نیپس ا! حاج بابا؟ يحسن و نوه  یمشت ينوه . و مبهوت سکوت کرد جیگ عماد

 ي شهیحسن هم یبود که مشت نیپس محض هم. بودند با هم شیدو قوم و خو نیشناختند، ا یرا م گریهمد

دانست از کجا  ینم هذهنش بود کآنقدر سوال در ! دل بود یب نجایو خودش ا دیتپ یخدا دلش پشت آن کوه م

 :نشد و گفت مینگاه مر يدلخور يمتوجه  يلحظه ا يبرا. شروع کند

 ن؟یهست لیشما با هم فام یعنی _
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 :بغض گرفته گفت ییبا صدا رمردیپ

 .بود النیدختر جوون مرگ شده ام مادر ش _

 :کرد و گفت ییمتأثر از او دلجو یبا نگاه عماد

 .یخدا رحمتش کنه مشت _

 :شتاب زده اشکش را از چهره زدود و گفت يحسن با لبخند یتمش

خدا  يخانمت هم بنده . کردم یپر حرف یبرو باباجان، برو که حساب. خاك رو رحمت کنه يرایاس يخدا همه  _

 .خسته شده انگار

رفته از آنها فاصله گ یکه کم میحسن به مر یاز مشت يدوخته شد و با تشکر میمر یعماد به چشمان ته نگاه

 :شد و گفت کیبود نزد

 .يببخش معطل شد_

. دلخور شده است يزیبر او مسجل کرد که همسر جوانش باز از چ میروح مر یگفتن سرد و ب ستین مهم

 :و گفت ستادیدرست در مقابلش ا

 م؟یشده مر یچ _

 :شتاب زده از او فاصله گرفت و گفت ییبا قدم ها میمر

 .یچیگفتم که ه _

 :و گفت دیم قدم شد و دستش را کشبا او ه یکالفگ با

 .خوام بگم، اما دروغ نگو یبگو نم _

سر تکان داد  دیسکوت او را د یاما وقت. شد رهیدلخورش خ يمنتظر به چهره  یاو هم با چشمان ستادیکه ا میمر

 :لب گفت ریو ز

 ه؟یهان؟ چ _

 :آنکه نگاه به نگاه منتظر او بدوزد گفت یب میمر

 ه؟یک النیش _

 :گفت شیابروها نیگره شده در ب یعماد که خوب در آمد او هم سر بلند کرد و با اخم ي خنده

 ؟يخند یم یبه چ _

 :همسرش انداخت و گفت فیظر يهوا دست دور شانه  یب
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 !گذره خانم حسود؟ یم یکوچولوت چ يتو اون کله  _

 :گفت ییو با تندخو دیکش رونیخشونت خود را از آغوش پرخواهش او ب با

 .ستمیسود نمن ح _

 :اما از دست او دلخور نشد و باز دست دور شانه اش انداخت و گفت عماد

 .حسود کوچولو هستم نیا ينداره ها، من اصالً کشته  يرادیا ،یحسود هست _

نرم در کنارش قدم برداشت و . ردیباز با تقال از او فاصله بگ میخنده اش بلند شد و باعث شد مر يباز صدا و

 :سرش را در دست مردانه اش جا داد و گفتدستان کوچک هم

 ه؟یدونم ک یباور کن نم _

 :اش ماند و گفت يبر سر دلخور میمر اما

 سه؟ینو یبعد برات نامه م ،یدون ینم _

. بدهد حیتازه وارد توض النیش نیتر در مورد ا عیهر چه سر دیداد که با یبه او هشدار م ایگو میدلخور مر يصدا

 :گفت رتیبا بهت و ح

گفت؟ گفت حاج بابا  یحسن چ یمشت يدینشن م؟یمر يذار یحرف تو دهنم م سه؟چراینو یبرام نامه م یک _

 .بچه نشو نقدریتو رو خدا ا. پدربزرگشو برام نوشته ياون فقط حرف ها. برات نامه نوشته

 :شلوارش کرد و گفت بیافتاد دست در ج میکه به نگاه دلخور مر نگاهش

 .راحت بشه التیخودت بخونش تا خ ریرو بگنامه  نیا ایاصالً ب _

 .نگاه دلخور عماد نشد يمتوجه  یعجول نامه را از دستش گرفت و حت يزد و با لبخند یبرق میمر چشمان

 یتا من به بچه ها درس م. از دانش آموزام یکی شیببرمت پ ایاز بابت نامه راحت شد ب التیخب حاال که خ _

 .یو خوش بگذرون يو بگردباهاش تموم روستا ر یتون یدم م

 :به او دوخته شد و گفت میمتعجب مر نگاه

 ؟يتنهام بذار يخوا یم یعنی _

 :گفت یتر شد و با مهربان قیعم لبخندش

 .طول نکشه ادیدم ز یقول م _

 ينکرد و عماد هم او را تا خانه  یاعتراض گرید دیرس یبه نظر م یکه با در دست داشتن آن نامه راض میمر

شک نداشت . توجه نکرد میبه نگاه مرموز و دلخور مر گریسپرد و د ایمیکرد و او را به دست ک یمراهسدرضا ه
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همسر حساسش  يبرا زیدانش آموزان کم سن و سالش را ن نیدر ب ایمیحضور ک دیکالسش با افتنی انیبعد از پا

 . بدهد حیتوض

 شانیاو و بچه ها اریدر اخت یپشت کوهکه مرد و زن جوان  يهمان اتاق محقر د،یکالس درسشان که رس به

نشسته و دفتر و  یپشت کوه يتمام دانش آموزانش در کنار بچه ها! گذاشته بود، چشمانش از تعجب گرد شد

عماد بازتر شد و مرد جوان همان  رتیلبخند زن و مرد جوان هم از ح. را در مقابل خود گذاشته بودند شانیکتابها

منم _:                                                                                      تداد گف یطور که به او دست م

 .قدر تعجب کردم نیهم دمشونید یوقت

عماد . معلم جوان خود همه به پا خاستند دنیدم در، چشم به آن سو چرخاندند و با د يزمزمه  يها از صدا بچه

شاد تک  يقدم در کالس که گذاشت چهره . از خود بروز بدهد یواکنش به ذهن متعب خود داد تا یهم تکان

شان از  یبزرگ يو برا ردیگخواست تک تکشان را در آغوش ب یم. دیچشمانش رقص يتک دانش آموزانش جلو

باز شده . ختیگر یچشمانشان از او نم گرید. با او سرد نبود گریدانش آموزانش د يچهره . آن ها تشکر کند

نگاهش ! کرد یم یگفتند و او هم در کنارشان بچگ یکه با هم م ییسابق، همان ها ين بچه هابودند هما

هنوز  دیرش. افتیبچه ها ن نیرا باز در ب دید یم دیکه با یآن اام دیسرتاسر اتاق کوچکشان را کاو يلحظه ا يبرا

 حیکام خود تلخ کند و ترجگذشته به  يادآوریلحظات را با  نیا یخواست خوش یدلش نم. با او سر جنگ داشت

کالس که . معلمش را درك کند طیدانش آموزانش شرا یبدهد تا همچون باق يشتریفرصت ب دیداد به رش

 يلبخندها لیکالس جا گرفتند و عماد حاال دل يهم در انتها میو مر ایمیخود گرفت ک به يتر یحالت رسم

لحظه  يبرا! دانست و بروز نداده بود یرا م زیه چاو هم د،یفهم یرا م ایمیک گوشیو چشمان شاد و باز بیعج

شک . بود خودشد، باز اخم کرده و در  دهیکش میمر يبرداشته و به سو ایمیک ينگاه قدرشناسش از رو يا

 گرید. در کالس درسش است ایمیتازه جوان همچون ک يها حضور دختر یتلخ مزاج نیتمام ا لینداشت دل

که جسورانه از برخوردش با  يهمان روز. را از بر بود شیها تیحساسشناخت و  یهمسر جوانش را خوب م

عبوس  ينگاه از چهره . بود آمدهدر گوشش به صدا در  میمر يها تیمحدثه بر او تاخته بود زنگ خطرِ حساس

 حیتوض میمر يرا برا زیبعد از کالس هم وقت داشت همه چ. پر مهر درس را شروع کرد ياو گرفت و با لبخند

 !و او را قانع کند که او، فقط او، عشق اول و آخرش استبدهد 

 :از پسران شرور کالسش کرد و گفت یکیبچه ها را مرخص کرد و رو به  يکالس که تمام شد همه  ساعت
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شد که روز  یحاال چ ،يکرد یهم از اومدن به مدرسه فرار م يعاد يتو روزا ادمهیکه  ییتا جا نیشاه _

  ؟یبخوندرس  ياومد يپا شد لیتعط

 :صاف و صادقانه گفت یبا دل پسرك

انتظار . عماد به او بود ریچشمان متح.میخودمون اومد لیاما امروز به م. آقا معلم امیب میمجبور بود شهیآخه هم _

 نیا ریجبرِ دامن گ. جبر بود نیهم دنیبرچ ادهایدر  يبود، رمز ماندگار نیهم. از او بشنود یجواب نینداشت چن

و  رفتیپذ یآن را نم گریاجتماع د يکه کودك بالغ شده  يجبر! کرد یهمه را دلسرد م ایود که گوب شانیروزها

بالغ شده و به جبر دلسوزانه  گریآموخت کودك اجتماع د یم دیکه با يپدر ي دهیفا یب یخسته بود از امر و نه

آمد و پس از تشکر  رونیاتاق درس باز  نهیگفت و رفت و عماد هم با طمأن يآقا اجازه ا نیشاه! ندارد ازیاو ن ي

 یجستجو نم. زده بود رونیاول درس از کالسش ب يرفت که همان ساعت ها میزن جوان به سراغ مر واز مرد 

همسر دلخورش  يدست بر شانه ! کز کرده و آفتاب گرفته بود یدرخت يتنه  ریکه در ز یدخترک افتنیخواست 

 :گوشش زمزمه کرد ریگذاشت و ز

 ا؟چرا تنه _

 :آنکه به سمتش بچرخد گفت یب میمر

 .و من هر روز تنهاتر شدم يداد حیهمه رو به من ترج شهیتو هم _

 :در کنارش نشست و دست دور شانه اش انداخت و گفت متفکر

 ه؟یروزها اوضاع چه جور نیا ینیب یخودت که م. میفکرا غلطه مر نیا _

 :جابه جا شد و گفت یکم میمر

 !ستمیاما در واقع من برات مهم ن .یگفت نویهم شهیهم _

 :مهر در گوشش زمزمه کرد با

. انداختم یپروا دور گردنت نم یاسمت تو شناسنامه ام نبود، دستمو ب ،ينبود نجایاالن ا ياگه برام مهم نبود _

 بگم بازم؟

 :انداخت و گفت ریگل انداخته سرش را به ز يبا گونه ا میمر

 .یکن یزبونت همه اش خرم م نیعماد، با هم يزبون باز یلیتو خ _

 .ردیگفتن عماد باعث شد زبان به دهان بگ سیه يصدا

 .ناهار دعوتمون کرده يسدرضا برا م،یحاال هم پاشو بر. یمن زیحرفو نزن، تو عز نیا گهید _
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 :از جا برخاست و گفت یلیم یب با

 پدرِ همون دختره؟ _

 :گرفت گفت یرا مکه دست او  یباز مهمان لب عماد شد و در حال خنده

 .سر به تنش نباشه يخوا یو م یکن یم يآره، پدر همون دختره که تو بهش حسود _

 :و گفت دیکش رونیگر او ب تیبا خشونت دستش را از دستان حما میمر

 .کنم ینم يمن بهش حسود _

 :دست او را در دست گرفت و گفت گوشانهیباز یو با سماجت گرید يبار عماد

 .از ترس جرأت نداشت تو چشات نگاه کنه یدونم چرا اون طفلک یفقط نم. درسته یگ یم که تو نیآره هم _

 :تند از او فاصله گرفت و گفت ییبا قدم ها میمر

 .نمیش یاونا نم يمن سر سفره . خونه میبرگرد میخوا یما م یبهتره بهشون بگ _

قدم تند  ینه؟ اما وقت ایدکانه را باور کند کو یشوخ نیا دیدانست با ینم. شد رهیخ میآشکار به رفتن مر یبهت با

 ياز تنش ها يریجلوگ يبرا. ندارد یسر شوخ میبود که مر دهیرس تیقیحدسش به  گرید دیکرد و به او رس

بدخلق روستا را ترك  میدرخواست سدرضا را رد کرد و با مر یبا شرمندگ شانیهر دو یو اصطکاك روح یاحتمال

. بود ریاز دستش دلگ! ناهار داشت از عماد يهم باز شده بود و تقاضا میمر يها با خروج از روستا اخم. کرد

فقط . داد یرنجش م نیبرقصد و ا میاز تنش و دعوا مجبور بود به ساز ناکوك مر يریجلوگ يها برا یتازگ

ت رنگ خواهد باخ يبا لجباز شانیزد زندگ یم بیکند اما عقلش نه يجبازاز ذهنش گذشت او هم ل يلحظه ا

 میاما در راه بازگشت هر چه که مر. رفتیهمسرش را پذ يغرورش گذاشت و خواسته  يشد که باز پا رو نیو ا

 داو در صحبت کردن را حس کر یرغبت یب یوقت زین میمر. و در خود رفته بود يپر شور و پر حرارت بود او منزو

همسرش بود  يکشف دلخور یرا که در پچ. نزدند یکدام حرف چیه گریبه خانه د دنیکم کم ساکت شد و تا رس

اما ! مسکوت بوده است يآن دهکده  نیاز دخترکان غمگ کیکدام  النیش اوردیب ادیبه  نکهیا یدر پ زیو عماد ن

را به خانه شان رساند و قبل از  میمر هناخواست یدر سکوت. دیرس یم جهیکمتر به نت دیشیاند یم شتریهر چه ب

 :دمغ گفت يبا چهره اکند  یبا او خداحافظ نکهیا

 .خوام از اوضاع و احوال حاج بابا مطلع بشم یم ارش،یبرام ب يهر وقت اون نامه رو خوند _

 :کرد و گفت شیمانتو بیناخواسته دست در ج یبا اخم میمر

 !همه اش مربوط به حاج بابات نشه دیبخونش شا ریبگ ایب یستین یراض ادیاز دادنش به من ز نکهیمثل ا _
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 :فه و دلخور نگاهش کرد و گفتکال عماد

 ياز حرف ها نمیا. شدم خیسدرضا و خانواده اش سنگ رو  يمن جلو. میرفتار امروزت اصالً درست نبود مر _

 يطور نیبه شوهرت؟ ا یهمه شک و بد دل نیبا ا ؟يمنو نگه دار يخوا یم يطور نیا. االنت ي هیپر کنا

 .یکن یدلسردم م شتریب

 :نداخت و گفتباال ا يشانه ا میمر

 .که چرا دعوت پدر اون دختره رو رد کردم. نهیا تیدلخور لیپس دل _

 :آرام گفت ییموتور را خاموش کرد و با صدا یکالفگ با

 .بچه ها ینگو دختره دختره، اون دختر دانش آموزمه، مثل باق نقدریا _

 :از او رو برگرداند و گفت تیاما با عصبان میمر

اون وقت  يتموم دختره با اون چشم و ابرو بر و رو تو کالست بوده، بهش درس دادسال  کیمنو خر نکن،  _

 یدختره تو کالست درس م نیا ياصالً چرا تا حاال به من نگفته بود ؟ينگاش نکرد دارانهینظر خر هی یحت

 يزد یمر نظر داشتمش، حرف که یامروز ز گه؟ید يبه کفشتون بوده که تا حاال دم نزد یگیر هیخونه؟ حتماً 

 !تو نشستم يسال به پا هیخاك بر سر من، خاك بر سر من که . شد یدختره قند تو دلش آب م

باالخره هم . اش را حفظ کند يشتنداریتوانست خو یکرد نم یهر چه م زیگرفت و عماد ن یداشت باال م بحث

. نبود يو عباس آقا خبر میاز مادر مر. سوت و کور شان شد اطیرا پس زد و وارد ح انیگر میو مر اوردیطاقت ن

جک گذاشت  يموتور را رو. ستندین انبار شاهد جر و بحث دختر و دامادش نیچندم يخوشحال بود که آن ها برا

حرف  یزد و ب شیبه دست و رو یآب. رفت اطیو پر اخم، به سمت حوض وسط ح انیگر میتوجه به مر یو ب

 . و خانواده اش خسته بود میمر ریاخ يها يریاز بهانه گ. نشست، خسته بود اطیتخت کنج ح يرو

 شد؟ حرف حسابم جواب نداره؟ یچ _

 :آشکار به او زل زد و گفت یفرستاد و با خشم رونیپر حرصش را ب نفس

پستم که وجدان  نقدریمن ا یعنی م؟یمر یکن یفکر م یسطح نقدیچرا ا ؟یبرس یبه چ يخوا یحرفا م نیبا ا _

 ...ش آموزمپا بذارم و با دان ریز مویکار

و الاله  دیکش شیآشکار دست بر موها یچرا که با حرص اوردیحرف ذهنش را به زبان ب یشرم داشت حت ییگو

 :حوص نشست و گفت يدلخور و عبوس لبه  زین میمر. گفت و باز سکوت کرد یاالالله

 .یکه حالمو بفهم یستیزن ن _
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 :نگاهش کرد و گفت یکالفگ با

فهمه که افکارت تا چه حد  یبه جو عقل تو سرش باشه م یهر ک. زن باشم ستیحالت الزم ن دنیفهم يبرا _

 .بچگانه است

 گریخواند، خط به خط، سطر به سطر، د یرا م میخوب مر گریحاال د. شد یکیو سکوت او با هم  میمر اخم

مد، من هنوز آ یجمله بر م کیفقط  میمر يکتابش نمانده بود و از تمام خط به خط نوشته ها انیبه پا يزیچ

 !بزرگ نشده ام

 يجلو ینتونست یتو که حت ؟يمن معلم اخالق شد يبرا. عماد یحرف بزن يطور نیبا من ا يتو حق ندار _

تو  ؟یزن یحرف از عقل م يو بچه هاشو به عزاش نشوند يگناهو داغون کرد یآدم ب هی يو زد يریخودتو بگ

 !شد یآدم آلوده نم هیدستت به خون  ياگه عاقل بود

از زبان همسرش  ییحرف ها نیچن يگاه انتظار نداشت روز چیه. زل زد میبه مر یته یزده و با چشمان بهت

خطاها را به رخش  نیاز مدت ها قبل با چشمانش تمام ا میزد و مر یداشت خودش را گول م دیشا. بشنود

 یب. بر باد داده بود زین را نشا یزندگ يهمان حرمت لق شده  ییگو قیحقا نیاما به زبان آوردن ا. بود دهیکش

 یدر تمام آن مدت در سکوت زین میافتاده به سمت موتورش رفت و مر ياز جا برخاست و با شانه ا ،یرمق و ته

داد  حیعماد رفت و ترج! گونه رفتن باز دارد نیآنکه بخواهد او را از ا یب. شکنجه آور به رفتنش زل زده بود

 شیروزها نیا يتمام نداشته ها يکه انتظار داشت جا يهمسر. فتدین شمنطق ینگاهش به نگاه همسر ب یمدت

 !خشکاند یزد و م یها را م یبستگ ي شهیبرداشته و همان ته مانده ر يا شهیرا پر کند اما دخترك ت

*** 

 تو؟ امیتونم ب یآقا اجازه، م _

داد که لبخندش گوش تا  یقامتو نگاهش را به مرد بلند  دیدست کش یامتحان يبرگه ها ياز جستجو متعجب

با شوق به سمتش رفت و او را . بود ستادهیسال قبل در مقابلش ا کیمردانه تر از  يگوش باز بود و با چهره ا

 :سخت در آغوش گرفت و گفت

 !معرفتارو تو کالسم راه ندم اما نگران روح عمه ام هستم یحقشه که ب _

 :زل زد و گفت شیتا پابه پشت او زد و با شوق به سر  يضربه ا آرش

 يتفلن ساز يهمون قدر تلخ و همون قدر نچسب، راست کارِ کارخونه . يمدت اصالً عوض نشد نیا يتو _

 !شه یباهات قرار داد ببنده خوشبخت عالم م یهر ک! جون تو یهست
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اده و باز بار سدرضا خبر بازگشتش را د نیخبر بود و آخر یشد از او ب یم یکه چند وقت یقیبود، رف خودش

و چرند و  ستادهیا شیهفته پس از خبر سدرضا، آرش شق و رق جلو کیو حاال درست  ندینتوانسته بود او را بب

 :و گفت ردبدون توجه به غرولندش او را دعوت به نشستن ک. داد یم لشیپرند تحو

 .گه یم راهیو زمان بدو ب نیکه به زم یخُله هست یتو هم هنوز همون شمس _

 :شاد ادامه داد يانگاشت و با لبخند دهیآرش را ند يار دهنده هشد نگاه

 نمت؟یپسغوم برات بفرستم تا بلکم بتونم بب غومیپ یکل دیبا گهیحاال د ست،ین داتیتو؟ پ ییچه خبرا؟ کجا _

 :و گفت دیدست و کوتاهش کش کی يدست بر موها یبا شرمندگ آرش

 .شه که رفتم اون ور یم یچند وقت _

 :ر نگاهش کرد و گفتپرسش گ عماد

 اون رو؟ _

 :آرش باز شد و گفت شین

 !ستنین چیبقچه پ شیبهشت يایاونجا که حور گه،یاون ور د _

 :عماد در آمد و بر جنس ناجنس دوستش صحه گذاشت و گفت ي خنده

 .مردك چشم چرون يملت رو نبر هی يآبرو _

 :تکان داد و گفت يلبخند بر لب سر آرش

 !کنم ینم غیدر ادیبر ب از دستم يمن هر کار _

 :با چشمان شادش به او زل زد و گفت عماد

 .يباره قصد رفتن کرد هیشد  یچ ،يگذروند یطرحتو م یتو که داشت _

 یوونگیهم انگار واسه خاطر همون د ییلطف فضا نیشد، ا شتریپشت کوه توجه ها به من ب يبعد ماجرا _

 !جفتمونه

 :و گفتنگاهش را به نگاه شاد عماد داد  سپس

. اومد ینم شیپ طشیکشور صاحب علم اما شرا هیبرم  لیادامه تحص يخواستم برا یاز مدت ها قبل م _

بوجود  طیدارم از شرا یاگه فکر کن یمن ونیمد! اون ور میکوچ کرد یفراهم کرد و خانوادگ طشویخواهرم شرا

 . کنم یاومده به نفع خودم برداشت م

 :او زد و گفت يبر بازو يود ضربه اسرذوق ب قشیرف داریکه از د عماد



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا ..یطوب..  –بوسم  ینامت را م

wWw.98iA.Com ٤١١ 

 ؟یکن یکارو نم نیهم يمگه دار _

 :نگاهش کرد و گفت گوشیباز یبا چشمان آرش

 . قرار بدم تیکه با افاضاتم بخوام امواتتو مورد عنا ستیآخر هفته هم ن _

 :او گذاشت و گفت يدست بر شانه  عماد

 .هیکاف یکن يروح عمه جانم بازدراز نکن، همون که اجازه دادم با  يادیپاتو ز گهید _

 یکس ياگر آن حادثه قرار بود برا. خوشحال بود قشیرف يبرا. شد يآرش هم در آمد، چهره اش جد ي خنده

ها هم بر زبانش نشست و  نیهم. رفته بود شیخوب پ زیآرش همه چ يآمد داشته باشد، خوشحال بود که برا

 :گفت

برات نداشت  یمنفعت چیکه ه يزیدونم اون شب سر چ یمن که مندونه  ینگو، هر ک يزیدر موردش چ گهید _

 .به اون کوه يکف دستت و با من زد یجونتو گذاشت

 :فرستاد و گفت رونینفس آسوده اش را ب آرش

و گوارا،  نیریش يها يرابطه باز نیا يبرا یگفتم حتم يکرد یزل زل نگام م رغضبیم نیبده، ع رتیخدا خ _

 .یکن یکله پام م

 :باال انداخت و گفت يانه اش عماد

شدن حال  فوریمورد نشونم بده که باعث ک هیفقره  نیجان، گواراتر از ا قیبوده رف شهیکه هم يرابطه باز _

 .یشتر شانس و د برو که رفت يبارشونو بستن و انداختن رو گُرده . ها نشده باشه یبعض

 :شد گفت یم دهیشن یکه به سخت ییاش را به اطراف داد و با صدا دهینگاه به اصطالح ترس آرش

 .گوش داره گوشم موش داره واریگفتن د میبابا از قد يا ؟يشد ریآروم تر، از جونت س س،یه _

 :به او کرد و گفت یهینگاه عاقل اندر سف عماد

 . موش داره موشم گوش داره وارید. غلطه یدکترجان اون که گفت _

 :تکان داد و گفت شیبرا یدست الیخ یب آرش

 ؟یما رو ناکار نکن ینزن ،یحاال هر چ _

 :به چهره اش زل زد و گفت يشتریفاصله با دقت ب نیدر ا زیلبخند بر لب سکوت کرد و آرش ن عماد

اوضاع غالم  ؟ياالن چطور. يشده بود ریتو زندان درگ دمیشن. جور اوضاع و احوالت بودم یپ کیاز دور و نزد _

 چطوره؟
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 :گرفت و گفت ینفس عماد

تو بگو چه . شه یم يچه جور طشیشرا نمیمنتظر باشم بب دیغالمم که با گه،یگذره د یبم شکر خدا، مخو _

 بهت بله نداد نه؟! محبوبت؟ يبا اون خانم دکتر و اون داروخونه  يکرد

 :تا بنا گوش باز شده گفت یشیو با ن دیکش شیبر موها یدست آرش

از خجالتم در  کیچقدر ش یدون ینم. زندان ردم کرد يبودکه افتاده  یاول يبابا، همون روزا يکار يکجا _

 !شم یاون داروخونه هم رد نم یاز صد فرسخ گهیسرم آورد که د ییچنان بال. اومد

 :عماد بلند شد و گفت يهوا یب ي خنده

 يشخصاً برم برا دیبا. بوده یرزنیعجب ش. جانانه بزنه یشکست عشق هیشد بهت  دایهم پ یکیخوبه، پس  _

 !تشکرعرض 

 شیبه ر يدار ،یکن شیراض یبتون دیحاال شا د،یکه شا ینیدم دختره رو بب يبر نکهیا يجا گه،ید یقینا رف _

 ؟يخند یمن م ينداشته 

 :شد و گفت يجد عماد

 ش؟یخوا یواقعاً م نمینبرده، حاال بگو بب زادیبه آدم تیچیه _

 :دمغ و دلخور گفت ییبا صدا آرش

چند روز چندبار به سرم زد  نیا ،یدون یم! ده الکردار یاما دختره اصالً پا نم ؟يردک الیخ یآره بابا، پس چ _

 .اش؟ اما غرورم جلو راهمو گرفت یبرم پ

هم با ذوق و  ایمیبافته بود و ک شانیرا زن سدرضا برا رهایحص. کف کالس درس زل زد ریبه حص يفکر عماد

. را هر چه زودتر آماده کنند رهایرش کمک کرده تا حصکرد که چقدر به ماد یم فیآقا معلمش تعر يشوق برا

 :درنگ گفت یدختر سدرضا افتاد و ب ادی ا؟یمیک

 .یفتیکار بسپرم بهت که از صرافت خانم دکترت ب هیخوام  یم _

 :مشکوك نگاهش کرد و گفت آرش

 یتو نم. بگذرونه ریخبه هفت جدم متوسل شدم تا خدا به  يدیتا تو برام کار تراش ادمهیکه من  ییتا اونجا _

 .داداش یروح و روان من نگران باش يخواد برا

 :توجه به غرولند او گفت یب عماد
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 یتون یم. کنکور بده دیامسال هم با. داره یبه پزشک یبیعج يباهوش دارم که عالقه  یلیدانش آموز خ هی _

 ریدرست و درمون هم براش گچند تا کتاب تست و نمونه سوال  ؟یکمک حالش باش یینجایچند وقت که ا نیا

 .اریب

 :و گفت دیذهنش دست کش ياز فکر خانم دکتر پر مدعا آرش

 دواریام یتازه اونم پزشک ،یکنم بتونه به قبول یفکر نم ست؟ین ریخوندن د يندارم اما االن برا یمن حرف _

 .باشه

 :مطمئن گفت یبا چشمان عماد

رو  رستانیقدر بدون که سه سال دب نیهم. یگرفت یم حرفتو پس ینشست یبار سر صحبت باهاش م هیاگه  _

. خونه یچند ماهم هست که سفت و سخت نشسته م. حاال هم سال چهارمه. تموم کرده یلیسال تحص هی يتو

 یمیو ش ستیز مونه یکنم، م یو زبان رو خودم دارم کمکش م کیزیو ف یاضیر. دوارمیبهش ام یلیمن که خ

 .رهیگ یوقتتو نم ادیز. درسا که راست کار خودته نیو ا یشناس نیدونم زم یو چه م

 :و گفت دیاش کش یشانیبر پ یمتفکر دست آرش

 .رانمیا گهید يهفته  کیآخه من همه اش  _

 :خوشحال شده بود گفت یموافقت نسب نیا دنیبه شدت از شن ییکه گو عماد

بتونه تموم اشکاالتشو ازت هفته هم  کی نیهم يهست که تو یباهوش ياونقدر بچه  ه،یهم عال نیهم _

 .ارهیب یتک رقم يدارم رتبه  دیمن که ام. بپرسه

 :متعجب به او زل زد و گفت يبا چهره ا آرش

 ؟يبهش بد یواه دیام یبچه بهش نگ يرو جلو رو نایا. اغراق نکن عماد _

 :کامل گفت نانیعماد با اطم اما

 ؟یگم، حاال هست ینم که مدو یم يزیچ هی. دارم مانیمن بهش ا. ستیحرفم اغراق ن _

 :شک گفت يلحظه ا یب آرش

 .داشته باشم البته که هستم يدکتر نقش مؤثر هی ي ندهیاگه قراره در آ _

 :از جا برخاست و گفت یبا خوشحال عماد

 .متهیغن ایمیمن و ک يبرا نجایانداختنت اونم ا ریکه گ فتیپس راه ب _

 :باز شده اش گفت شیبا ن آرش
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 ینم دنیچ يکبر يهمه صغر نیا گهید! وانه؟ید یبابا چرا زودتر نگفت يدختره؟ ا است؟یمیا اسمش ک _

قبل  قهیدق هیماه، اصالً تو بگو تا  کیهفته تو بگو  کیعوض . ذارم یخواست که، خب معلومه که براش وقت م

باعث شد از صرافت  ن،یبعد از ا خانم دکترِ نیندازم بلکم مصاحبت با ا یگم رفتنمو عقب م یاصالً م! کنکورش

 !نکردم؟ یفکر خوب یگ یم یهان چ! فتمیب نیاون خانم دکتر قبل از ا

که تمام تالشش را به کار بسته  یخندان و هشدار دهنده انگشت اشاره اش را به سمت او گرفت و در حال عماد

 :و شرور او نخندد گفت گوشیبود تا به چشمان باز

 !دونم و تو یته که من ماون وق ،يخوام پاتو کج بذار یفقط م _

 :باال انداخت و گفت يشانه ا الیخ یب آرش

 .خانم نابغه آشنا بشم ایمیک نیتا من هر چه زودتر با ا میبر فتیبرو بابا، راه ب _

 .را نشان او بدهد ایمیدوستش سرس تکان داد و با او همقدم شد تا به کالس درسش برود و ک یوانگیاز د عماد

تا شب سفارش . شد یحاج رسول يباربر یله زدن با آرش و تمام شدن کالس درس راهسر و ک یپس از کل و

سفارش را هم  نیآخر. فکر کند میخودش و مر يهفته ا کیفرصت نکرد به قهر  یحت گریداد و د لیتحو

 نیروزش بد يماند تا کم کار یکارگرها م یاز باق شتریب. سوت و کور بازگشت يداد و به باربر يمشتر لیتحو

رو به رو شد، با  لیسه يبغ کرده  يداخل که گذاشت با چهره  يدم کرده  يقدم در فضا. شکل جبران شود

خسته  یپنکه که با هن و هن به کار افتاد او هم با بدن. را روشن کرد زشیم يرو يبه او، پنکه  نیسنگ ینگاه

:                                        هوار شد و گفت یصندل يرو

چته باز؟                                                                                                                     _

                                                                                          :     بدهد گفت خودبه  یآن که تکان یب لیسه

                                                                                            ؟يبر یتون یمونده، م گهیسفارش د هی_

                                                                                      :            گفت واش نشست  یبر پشان یاخم

                                     ه؟یدردت چ نمیکلمه بنال بب هی ؟يگوشه کز کرد هیدختر بچه ها  نیع هیچ ل؟یگفتم چته سه_

                                                                             :             به او دوخته شد و گفت لیسه یچشمان توفان

ازم؟                                                                                یپرس یراه م یراه و ب یچرا ه هیدردم چ یدون یتو که م_

خواست و  یعاشقانه او را م لیبود که سه يبرادرِ دختر. همه دست دست کردن او و فرشته کالفه بود نیاز ا

 لیفرشته را چند ماه قبل تحو يحرف ها. بگذارد شیکه پا پ دیداد به او بگو یحاال غرور مردانه اش بار نم
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تعجب و  رب نیاز سمت فرشته و ا یبود نه واکنش دهیاو د ياز سو یداده بود اما در کمال تعجب نه قدم قشیرف

به مقصد  زیسفارش را ن نیخاست تا آخر یطاقتش طاق شد و همان طور که از جا بر م. افزود یم اش یکالفگ

:                                                                                                                    برساند گفت

از خودتون در  هیچ يریشکم س يادا اصوال نیا گهیزه دراه که براتون با. نیبس که جفتتون کله خر هست_

                                                                                                                                               ن؟یاریم

:                  دست دراز کرد و گفت دیرا که د لیسکوت سه

.                                                               سرپا موندن ندارم ينا گهیخوام زود ببرمش، د یبده من آدرسو، م_

 :دست عماد بدهد گفتآنکه آن را به  یمردد آدرس را به سمتش گرفت، اما ب یبا دستان لیسه

 یگمون نم چیاما ه. دم تا خوب فکراشو بکنه یدارم بهش فرصت م ق،یرف ستین يریادا اصول شکم س نایا _

ادا اصول  نایا. سراغم ادیکنه ب یبار رغبت نم هی یکشه و خواهرت حت یفکر کردن چند ماه طول م نیکردم ا

خواد  یدل خودم گذاشتم تا اگه منو نم يپا رو. رتهدلِ خواه ياحترام گذاشتن به خواسته  ستین يریشکم س

 ؟یفهم یرو م نایا. خواستن نیمجبور نشه به ا

 رونیحرف آدرس را از انگشتان شل شده اش ب یافتاد و ب لیسه يروزها نیدرهم ا يعماد به چهره  نگاه

بار هم او را  کی یتفرشته ح نکهیبه ا. دیشیاند یم لیتمام مدت به حرف سه. کارش رفت یحرف پ یو ب دیکش

 لیبه سمت سه یخواهش قدم نیا يگاه مدد نکرد تا برا چیکه خواهر از او داشت اما ه یبه خواهش. است دهیند

گرفت در بازگشت به خانه با خواهرش حرف بزند تا  میبرد و تصم ادیخود را از  یزندگ یکالفگ. بگذارد شیپ

بازگشت  يبار که به باربر نیا. خاتمه دهد شیزدن ها خیم به یکیبه نعل و  یکی ن،یاش به ا يته تغار دیشا

هر دو بغ کرده و ساکت در . اش خنده اش در آمد یذهن يریدرگ وجدر ا. نشسته بود لیهم در کنار سه يمهد

 یکدامشان به او التفات نم چیه دیکه د یوقت. موقعش شد یب يباعث خنده  نیخود کز کرده بودند و هم يجا

 ياو دلهره ا يسکوت ناخواسته . هنوز متفکر بود يمهد. به او داد ینشست و سالم يار مهدحرف کن یکنند ب

 :طاقتش طاق شد و گقت. نشاند انششوم بر ج

 ؟يچته مهد گهیکه معلومه، تو د لیدرد سه ختن؟یخاك مرده ر نجایچرا امشب ا _

 :و گفت دیکش شیبر موها یدست شیروزها نیکم حرف ا قیرف

 .عماد میحرف بزنبا هم  دیبا _
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سست از جا برخاست و به او  ییبا پاها. و او شد لیزد و باعث بهت سه رونیب ياز در بنگاه باربر یبا کالفگ و

را  لشیدل زیکه خود ن یدست بر شانه اش گذاشت و با آرامش. وستینشسته بود پ واریکنج د يسکو يکه رو

 :دانست گفت ینم

 ؟يشده مهد یچ _

 :و گفت دیبه سمتش چرخ يمهد يدرمانده  نگاه

 ؟يخبر از خونه امون دار _

 :و گفت ستادیا شیبه خود گرفت و با اضطراب رو به رو یرنگ نگران چشمانش

 افتاده؟ یاتفاق میمر يشده؟ برا یچ _

 :پر رفت و آمد دوخت و گفت ابانیحوصله نگاه به خ یحال و ب یب

هفته  کیحاال هم که  م،یسر مر یگه اسمتو گذاشت یم! از دستت شکاره عماد یبابا حساب. يپس خبر ندار _

. يریگ یازش نم يخبر یو حت يآورد میبالرو سر مر نیکه ا ییگه آخر نامردا یم. ستین ياست ازت خبر

 .رهیبگ میتصم تونیتر در رابطه با زندگ يخواست تا جد یم میامروز از مر

 :نگاهش کرد و گفت یسست و ناتوان شد و با درماندگ شیپاها

ما فقط با . شه که من زنمو نخوام ینم لیدل نیا اد،یم شیپ يدعوا و دلخور يهر زن و شوهر نیب ؟یچ یعنی _

من و خواهرت  یخصوص یتو زندگ یمگه قراره هر چ. نیکه شما خونه نبود يهمون جمعه ا. هم حرفمون شده

کردن به  تیاندرز و نصح يجا صاف بذارم کف دست بابات؟ از عباس آقا اصالً انتظار نداشتم که ادیم شیپ

 .بزنه مونیزندگ ي شهیبه ر شهیت يراه نشون بده که چطور میمر

 .بود قشیدر خط رف گریبار د نیا شیبا عماد همسو بود چرا که بر خالف بار پ ایهم گو يمهد

. ستیرش نجلو دا یچیکنه اما ه یدونم داره اشتباه م یم. دونه دخترشه هیبهش حق بده عماد، پدره، نگران  _

 میمر. رهیبگ میتصم شیزندگ يکه خودش برا ستیخواهرم اونقد عاقل ن. هر دوتاتون هستم عماد ینگران زندگ

تو روش واستادم اونقدر که دستش  هیقض نیواسه خاطر هم شبید. میعصبان يافسار عقلشو داده دست بابا

 .نشست رو صورتم

 :رمق و دل خسته کنارش نشست و گفت یب عماد

 .يپدرت در اومد يده که به خاطر من تو روشرمن _
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همسرش بود که او را  يافراد خانواده  انینفر از م کیدلش قرص شد الاقل  یکم دیرا که شن يمهد يصدا

 .دیفهم یم یکم

 یبابارو نم تیعصبان يموندم چرا مامان جلو. دونه خواهرم پا در هواست هی یتو نبوده عماد، زندگ يفقط برا _

 کی. رو به اون رو شده نیکه باهات اومده ده، از ا شیپ يگه؟ از هفته  ینم یچیه میچرا خود مر اصالً. رهیگ

 گهیاما د رونیب يایتا ب نهیش یبه پات م تجلو همه واستاد و گف رزنیش هیزندون مثل  يکه افتاد شیسال پ

 نیبکنم تا اوضاع از ا يکار هیبتونم  دیاومده عماد؟ بگو شا شیپ نتونیب یچ. نمیب یاون جسارتو تو چشماش نم

 .بدتر نشه

 :آخر شب چشم دوخت و گفت ابانِیفرستاد و همچون او به خ رونیخسته اش را ب نفس

طالق  يخواهرت با اون تقاضا. ياز حرمتارو شکسته مهد یلیزده شده که خ میمن و مر نیب ییحرفا هی _

به واهللا که گذشتم و دلمو باهاش . خطا بگذرم نیاما من تموم تالشمو کردم که از ا. خودشو در نظرم شکست

 .ادیکنار ب طمیتونه با شرا یصاف کردم اما انگار حاال اونه که نم

 :گفت يلحظه ا یرگ برادرانه اش بلند شد و با خشم باز

 !کهیخواهرمه مرت ياسمت رو ؟یچ یعنیحرفا  نیا _

 :نشاند و گفت یشانیبر پ یاخم عماد

 ياگه نخواد با مرد! تونم پا بند خودم بکنمش؟ یاما مگه به زور م. باشه زن منه خواهر تو نکهیقبل از ا _

 تونم؟ یتونم به زور چوب و چماق نگهش دارم؟ م یم ست،یاش معلوم ن ندهیکنه که آ یزندگ

 نیا که دهیناآرام بود و حاال عماد مانده بود او چه شن. کرد یم نییرو را باال و پا ادهیطول و پ يبا دلخور يمهد

رفتن او  نییهمه باال و پا نیاز ا گرید. رفت یآمد و م یکه تا نوك زبانش م یحرف. گونه ناآرامش کرده است

 :او را به نام خواند و گفت یبا کالفگ. گرفته بود جهیسرگ

 ؟یکن یم نییباال پا يطور نیبگو چه مرگته که ا ر،یبه جا بند بگ يمهد _

 :را به او دوخت و گفتو نگاه شرمنده اش  ستادیا درمانده

 .عماد رهیگ یازت م مویتو و غالم روشن نشه طالق مر فیماه تلک نیاگه تا آخر ا. کرده نییبابا برات وقت تع_

 میاو هنوز مر! رند؟یطالق عشقش را از او بگ یراحت نیشد به هم یشد؟ مگر م یمگر م. عماد مات شد چشمان

توانست  یتنش، مگر م يهمسرش بود و پاره . ده و افتاده بودحاال که از چشمش سر خور یحت. دیپرست یرا م

 .اش گشوده شد یدگزن قتیکه بر شانه اش نشست چشمانش تازه بر حق يدل بکند از او؟ دست مهد
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 .نجایا نیبش ایشد؟ ب یچ ؟یعماد خوب _

 :امتناع دست او را پس زد و گفت با

 گه؟ یم یچ میمر _

خواست که تا  یم میمر! کردن نبود يزن رند میمر. را باور نداشت نیا .افتاد و سکوت کرد ریبه ز يمهد سر

 یعقد، همان روز که دستانش را گرفته بود و با عشق م يسر سفره . کنارش بماند، خودش گفته بود شهیهم

داشت؟ مغزش به  ازیاو ن دستانبه  شهیاز هم شیپس حاال چه وقت رفتن بود؟ حاال که ب! ستیگفت زن رفتن ن

او هندل زده و ترك موتورش نشسته بود  دیایتا به خود ب يمهد. ه به او فرمان داد تا به سمت موتورش برودناگا

 یم. دیشن یرا هم نم يعماد گفتن مهد سایوا يصدا گریراند و د یبه سمت خانه م ابانیخ چیو با سرعت در پ

 جیهنوز زنش است و به ه میمر نکهیا. و خانواده اش روشن کند میمر يراامشب ب نیرا هم زهایچ یلیخواست خ

!                                                                             رابطه را قطع کند نیکس اجازه نخواهد داد ا

غلبه کرده  تشیو عصبان دبر خو یعباس آقا که توقف کرد و زنگ در را به صدا در آورد کم يدر مقابل خانه 

در  ياو در هم رفت، باز آن دلخور یعباس آقا از حضور ناگهان يگشوده شد و اخم ها شیه به رودر ک. بود

 لیبه مراتب سردتر، از پدر زنش تحو یبه او سالم داد و سالم هیسراسر گال ییشد و با صدا زیوجودش سرر

به او  ینهاد حاال حت یکه همواره مهمان را ارج م يمرد. میپدر مر یناگهان رییتغ نیدر عجب بود از ا! گرفت

خواست با  ینم. غلبه کند تشیکرد خونسرد باشد و بر عصبان یسع. کرد قدم در خانه اش بگذارد یتعارف نم

لب از او بخواهد با هم  ریامر باعث شد تا ز نیاش وضع را خراب تر از قبل کند و هم يلحظه ا تیعصبان

عباس آقا به  ياشاره . گذاشت اطشانیو معذب قدم در ح نیو او هم سنگ دیاکراه کنار کش بامرد . صحبت کنند

در وجودش  میمر يهفته ا کی دنیکه از ند یو عماد با عطش نندیبنش اطیتخت کنج ح يرو دیاو فهماند که با

نگاهش هنوز . شستمعقول از او در کنارش ن يتخت و با فاصله ا يو رو رفتیبود حرف عباس آقا را پذ زیسرر

! نشد که نشد يخبر میاما از مر. تنش خاموش را کم کند نیاز ا یو کم دیایش بود تا مگر او ببه درِ اتاق همسر

قرار بود به  ایخاموش که گو یجنگ یعنی نینگذاشت و ا اطیقدم در ح ییخوش آمدگو يبرا زین میمادر مر یحت

 .تمام شود شانیزندگ ينابود يبها

 ؟يآقا عماد؟ تا حاال کجا بود یر بزنبهش س دیکه با يزن دار هیاومد  ادتیچطور شد  _
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شد از سوال پر از  یرا م نیرا از رو بسته بود و ا شرشیشم. او داد يحمله  يبلند کرد و نگاه به نگاه آماده  سر

عباس آقا ! شد؟ یاما مگر م. غلبه کند رانگرشیگونه بر خشم و نیدستانش را مشت کرد تا بد. دیاش فهم هیکنا

 !را از هم بپاشد نشانیب يا حرمت هاامشب کمر بسته بود ت

هفت  نیا نیکه ع يهم دار یزن هی يتازه به صرافت افتاد ؟یکه چ نجایا ياومد يهفته راه افتاد کیبعد  _

 نجا؟یتو گوشت خونده چه خبر شده ا يمهد دمیشا ایو زجه زده؟  ختهیبوته اشک ر یب يروزو واسه خاطر تو

خواست  یکه م نیو سکوت کرد؟ هم دیشن نیهمه سنگ نیشد ا یگر مم. تفاوت باشد یتوانست ب ینم گرید

 :لب از لب باز کند عباس آقا ادامه داد

 هیشه اونم درست،  یدرست، درمون به در هم باز م میهست هیگم عماد، همسا یم یچ نیخوب گوش کن بب _

 هی یتو، زندگ یو خام یدوندم سر نا یخودرن اونم قبول، اما من اجازه نم یبابات قسم م یمحله سر مردونگ

خدا رو به راه بشه و از تخت  ي دهاالن زبون به دهن گرفتم بلکم اوضاع اون بن نیتا هم. دونه دخترم حروم بشه

 یخواست یم ؟یکه چ يخودت کرد یدو ساله دخترمو پاسوز نادون کینزد. بلند بشه، اما نشد که نشد تیعاف

سال زبون  کی ،ینکن يریدست به خ اهیخوام صد سال س یکه م ؟يریعده رو بگ هی يبازو ریز یکن یمردونگ

 یدرست بشه، اما االن م یهمه چ دیشا ؟یکه چ اوردمینه ن ادرشو م میعز و التماس مر يبه دهن گرفتم و رو

کردم نه  یروشن م مویمر فیتکل دیبا دنیهمون زمون که انداختنت زندون و برات حکم بر. کردم تیخر نمیب

 هیو  يشد یدر رد م نیا يناسپاس گذاشته که هر شب از جلو يتو يبه پا شویسال از عمر و جوونحاال که دو 

 .ياریاز دلش در ب تویو بدخلق يایچشماش به در خشک شد بلکه تو ب. دنشید يومدا ینظر نم

 :داشت باال نرود گفت یکه هنوز سع ییتخت برخاست و با صدا ياز رو تیبا عصبان عماد

که چشم  نهیمن؟ جز ا يدنبال آبرو يافتاد یچوب برداشت هیبه دخترت کردم عباس آقا که  یسمن چه ناسپا _

شو طلب کرده که بازم  هیگرفتم که برام دادخواست طالق پر کرده و مهر دیکه ند نهیخطاش بستم؟ جز ا يرو

زن چطور برخورد  نیبا ا يتو بود. با عزت و احترام بهش بدم دیگم دندم نرم هر زمون مهرشو طلب کرد با یم

مدت  نیاما اون چه کار کرد با من؟ تموم ا. از گل نازك تر بهش نگفتم که مبادا دلش بشکنه ؟يکرد یم

 .رو به سرم زده یکوفت يسرکوفت اون خطا

 :بلند گفت ییو با صدا ستادیآقا به پا ا عباس
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که  رزنیاون پ ؟یفهم یاصه محکمت قص رهیاگه مردك بم ،يکشوند شیدخترمو به آت یزندگ که،یحقته مرت _

کس  چیه گهیدختر عقد بسته که د هیمونم و  یاون وقت من گردن شکسته م. گذره یاز خونت نم دمیمن د

 !رپاتاالیطرفش مگه زن مرده ها و پ ادینم

 :که حاال اوج گرفته بود گفت ییعماد مشت تر شد و با صدا دست

به  ؟یکن دایزنم شوهر پ يبرا یتون ینم یگ یمن م يجلو رو يعباس آقا احترام خودتو نگه دار، دار _

و خاطر  یمیپدر مر نکهیو ا مونهیگیهمسا يزنم محض رو یبه حرف ناحسابت نم یخدا اگه حرف يخداوند

 نیکه زنمو ا یبا کس مدونست یخودم، واال م يهست که خانواده اش بشن عزت و آبرو زیاونقدر برام عز میمر

 .بکنم يکنه چه معامله ا یو اون م نیکش ا شیطور تو طبق گذاشته و پ

 .هم در آمد يمهد ي هیپر گال يعباس آقا گُر گرفت صدا یلیصورتش که از س نصف

 ؟يبابا چکار کرد _

نمانده تا بخواهد آن را حفظ کند و دل  یحرمت گریقرار گرفت دانست که د يکه در حصار دستان مهد بازوانش

 .را به نام خواند میربلند م ییزد و با صدا ایرا به در

 میتو تصم يبه پدرت بگو که حق نداره جا رونیب ایب ؟یکه چ يشد میاون تو قا رون،یب ایب میمر... میمر _

 .رونیب ایدخالت کنه، ب مونیو تو زندگ رهیبگ

 :برداشت و گفت زیآقا باز به سمتش خ عباس

 یکه صداتو انداخت زهیسر جال يفکر کرد. میدار آبرو هیچه خبرته؟ ما تو در و همسا کهیمرت نییپا اریصداتو ب _

 ؟یکن یرو سرت و هوار هوار م

 :شان را گرفت و پدرش را از عماد جدا کرد و گفت انهیباز م يمهد

با داد و  ر،یعماد تو هم آروم بگ. برو باال، نذار حرمتامون شکسته بشه ییبابا شما بزرگ ما ن،یصلوات بفرست _

 .هش یدرست نم يزیهوار که چ

عباس آقا رو به رو  يریرا به نام خواند و باز با اعتراض رو به درگ میاو باز مر يتوجه به واسطه گر یعماد ب اما

 :به هوا رفت و گفت ادشیبار فر نیشد که ا

 رونیب ياومد میمر مون؟یکنه با زندگ یم یندارم از زبون خودش بشنوم داره چه غلط اریبابا زنمه، اونقدر اخت _

خوام به  یندارم فقط م تیکار رون،یب ایباال، پس خودت از اون اتاق خراب شده ب امیاگه نه خودم م چیکه ه

 .يسادیبهش ثابت کن که هنوز پام وا ایداغ تر از آش شده، ب يپدرت ثابت کنم کاسه 
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همسرش  دنیبا د. در ظاهر شد يدر آستانه  دهیو رنگ پر دهیترس میجواب داد و مر شیداد و هوارها باالخره

و با چند قدم بلند خود را به او رساند و درست در  دیره يعنان از کف داد و با قدرت از دستان قدرتمند مهد

 کی نیپس در ا! و همان اخم ها اهمان چشم ه. بود شیپ يهفته  کیبود که  میهمان مر. ستادیمقابلش ا

 .گرفت و او را به خود خواند بازوانش را سفت یبا کالفگ. نکرده بود رییدر او تغ زیچ چیهفته ه

 نه؟ییسرت چرا پا. به من نگاه کن میمر_

 :گفت تیبا قدرت بازوانش را تکان داد و با همان عصبان دیاکراه او را د یوقت

شه، نگام  یکمرم خم م نه،یش یبه دلم م ایغم دن یتو که نگام نکن ،یسرتو بلند کن لعنت م،یبا تو هستم مر _

 .اه کنبه من نگ. کن الکردار

 يبه اخم نشسته  ياما چهره . نمانده بود شیبرا یتوان گریشد د دهیبه عقب کش يکه توسط مهد دستانش

از احساس او را در دست  یرا پر کرد و دستان ته نشانیب يباز فاصله . بکند يکار دیگفت با یبه او م میمر

 :گرفت و گفت

 .منه یبهش بگو عماد تنها مرد زندگ ،ينوز دوستم داربهش بگو که ه. کنه یبه پدرت بگو که داره اشتباه م _

همچون ابر . بهت زده به او زل زد یشد و با چشمان یآمد ته دلش خال رونیکه از دستانش ب میسرد مر دستان

زد و  یچشمانش دو دو م ین یدر ن دیو ترد أسیو  یدرماندگ. داشت یو نگاه از نگاه عماد بر نم دیبار یبهار م

 .شان یار بر سر زندگآو یعنی نیا

 .فتهیب یخوام اتفاق یبرو نم ،یهست یتو االن عصبان... برو عماد نجایاز ا _

 :نگاهش کرد و گفت ناباور

 .خورم یجم نم نجایمن از ا هیحرف دلت چ یهمه به من نگ يکجا برم؟ تا جلو م؟یمر یگ یم يدار یچ _

مادر که بر او آغوش گشود، هق هق . خواست یو نمخواست  یاو را م. بود رهیزد و به او خ یهق هق م میمر

 :لب گفت ریزار چند قدم از او فاصله گرفت و ز یپر صدا بدل شد و عماد با حال يا هیدخترك به گر

همه  یبگ يخوا یحرف پدرت درسته؟ م یبه من بگ يخوا یها م هیگر نیبا ا م؟یمر یچ یعنیها  هیگر نیا _

 تموم شده؟ نمونیب یچ

 :اش نشست و او را به عقب هول داد و گفت نهیقا بر تخت سعباس آ دست
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جمع و جور  تویزندگ يتا آخر ماه فرصت دار! رو دستت زمیرو بر یبذار آب پاک دیرس نجایحاال که کار به ا _

 ریغ تون،یببر سر خونه زندگ ریدست زنتو بگ ایاون وقت ب یتختش بلند کن ياون مرَدو از رو یاگه تونست. یکن

 .طالق بده يخودت برو تقاضا يشه خودت با پاهابا نیا

 :گفت یته ییدرهم و صدا يچهره ا با

 بلند کنم؟ یاون تخت کوفت يجونو از رو مهین يمرده  هی يمن چطور ؟یمرد حساب یگ یچرا زور م _

 :بود گفت دهیقدم از موضعش عقب نکش کیکه  یآقا در حال عباس

روزا رو  نیفکر ا دیبا يشد یم قهیبا طرف دست به  ین که داشتمشکل توئه پسرجون، اون زما گهید نیا _

ذارم جور حماقت تو  یو نم ستیکس و کار ن یکه دختر من ب يکرد یرو هم م نجایباس فکر ا. يکرد یهم م

 .رو بکشه

 :نگاهش کرد و گفت ناباور

بال و پرمو  ریز يرت مهدقدم تو خونه ات گذاشتم که مثل پس دیام نیعباس آقا، به ا یپدر نداشتم يتو جا _

به  شهیطور ت نیاومد باز ا یم يبال سر مهد نیمن، ا ياگه جا ارهیکردنت؟ خدا اون روزو ن يپدر نهیا. يریبگ

 ؟يزد یم شیزندگ ي شهیر

 :زد و گفت يآقا پوزخند عباس

نه تا نه خودشو نک ییو گنده گو ادیخوابوندم تا راه خودشو بره و ب یگوش پسرم م ریمن دوتا چک نرو ماده ز _

 !به دردسر بندازه نه منو

که او را  يسو و دستان قدرتمند مهد کیمادرش از  نیف نیپدرش و ف يها ییو ناحق گو میهق هق مر يصدا

 یبه آن میمر یبا نگاه به درماندگ. اش شده بود یباعث کالفگ گرید ییبازداشته از سو یاز هرگونه حرکت احتمال

 :ز او را به نام خواند و گفتاش صاف شد و با دهیکمر خم

اون  ياگه غالم از رو یحت ،يذارمت، اما اگه دست به دستم ند یرو تخم چشام م يایاالن با من ب نیاگه هم_

افته دنبال طالق  یمن هستم که راه م نیا گهیاون وقت د. میخوامت مر ینم گهیتخت الکردار بلند هم بشه د

 ؟يدیدادنت، فهم

 :گفت یاو و پدرش در گردش بود که عماد با کالفگ نیب میمردد مر چشمان

و قدم رو تخم چشام  یمونم تا چمدونتو جمع کن یجا منتظرت م نیمن هم. ریبگ متویتصم میزودباش مر _

 ؟يایبا من م یگ یم یچ ،يبذار
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 .رفتنش را لنگ کرد يپدر پا يبه سمت او برداشت و اما صدا یآمد و قدم رونیاز آغوش مادر ب میمر

کنم  یاون وقت منم فکر م. يدار يپدر و مادر یباس فراموش کن یگذاشت رونیخونه ب نیاگه قدم از ا میرم _

 یحرف يالقبا بر هی يِپسر نیبا ا يخوا یحاال اگه م. دونه دخترمو بردم قبرستون چالش کردم و خالص هی

 .برو ستین

توانست قدم از  ینم یاما او حت. خواست ید مدراز شده و از او مد شیبود که به سو یبه دستان میمردد مر نگاه

و او  ردیدستش را به سمت او درازتر کرده بود تا دست همسرش را بگ دیعماد بود که با تأک نیحاال ا. قدم بردارد

 .اوردیاش ب یرا به زندگ

پا  ي هندیفردا چشماشو وا کنه و آ نیقصه ممکنه غالم هم نیطرف ا هیفکر کن که  نیجان، به ا میمر ایب _

 ایب. میکن یسال در کنار هم خوش زندگ انیفکر کن که ممکنه سال نیبه ا. بشه نیدرهوامون پاهاش بند زم

 .بلند شم گهیبار د هیتا  ریدستامو بگ ایب ر،یدستامو بگ ایب زم،یعز

 .خشکاند شهیرا در ر ازشیتمام ن میقاطع مر يصدا اما

اون  ؟یانتخاب سخت کن نیمنو مجبور به ا ادیچطور دلت م .نیرحم هست یتونم عماد، چقدر شما ب یمن نم _

اگه االن . هم ندارم که بخوان پشتم باشن يپدر و مادر گهیاون وقت من د. عماد يتو هم مرد رهیمرد اگه بم

 .عماد امیتونم باهات ب یمن نم. ارنیاسممو نم گهیبهشون پشت کنم د

همان ته . ختیاو به اتاقش گر يبل چشمان بهت زده اعصاب خرد کن و در مقا یرا گفت و با هق هق نیا

 .گاهش شود هیتک يو اجازه داد دستان مهد دیدر او ته کش زین رویمانده ن

بذار کم کم از صرافت  ا،یهم سراغش ن گهیبرو، د نجایاز ا گهیسره کرده د هیحسابشو باهات  میحاال که مر _

 .پسرجون فتهیعشقت ب

 :لب زمزمه کرد ریز عماد

 .فتهیتو دلش نمونده که بخواد از صرافتش ب یون اصالً عشقا _

که افتاده  ییتلخ به سمت موتورش رفت و با شانه ها یآمد و در سکوت رونیب ياز حصار دستان مهد یبا تکان و

 .بود آن خانه و اهل نا اهلش را ترك کرد يگریتر از هر زمان د

سر ساعت در خانه باشد تا  ستیبا یدرندشت بود که م يشد؟ مرد خانه ا یخانه رفتن نداشت، اما مگر م لیم

امشب اگر در اتاقش شب را به . سر کند یسقف ریآمد ز یاما امشب از او بر نم. نگران نشود رشیمگر مادر پ

و خلوت آخر  کیتار ي کوچهخرد و خراب ترك موتورش نشست و به . دیرس یرساند جانش به لب م یصبح م
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 گریامشب د. لرزد یمردانه اش م يقبر پدر نشسته و شانه ها يو چگونه جلو یک دیفهمراند و راند و ن. شب زد

با . کردن هیتک يخواست برا یاز جنس خودش م یکیاش را نداشت  ینیهمه سنگ نیمادر تحمل ا يشانه ها

و  خودش باشد بلند شد اریآن که در اخت یو ب دیکش رشداشت دست بر سنگ قبر پد دنیبار يکه هوا یچشمان

. خرداد ماه يو دم کرده  یمهتاب يهوا نیخواست در ا یآغوش پدر را م. دیسنگ قبر پدر درازکش خواب يرو

اما مگر اشک امانش . درد و دل آمده بود؟ نه، فقط آمده بود در آغوش پدر بخوابد ينگفت، اصالً مگر برا چیه

:             توانست کنترلش کند گفت یکه نم یو با لرزش دیهوا ترک یبغضش ب دیبه انتها رس کهداد، تحملش  یم

چکار کنم آقا؟ . کنم یخوام زندگ یدوست دارم، زنمو دوست دارم، م مویمن زندگ. رمیخوام بم یآقاجون من نم_

 .زنم بسته است یم يبه هر در

 .آنکه بداند همان جا در آن گورستان سوت و کور و مخوف به خواب رفت یرفت و ب لیکم کم تحل شیصدا

 ؟یفتیذارم ب یمگه نگفتم نم رم؟یگ یمگه بهت نگفتم دستاتو م ؟يبه من اعتماد ندار ؟يقرار یعماد چرا ب _

 .اثبات حرفام يقدم برا نیاول نمیا نیپاشو مرد، بب

صخره دوال شده  يکوچک اما قدرتمند، رو یمحکم و دستان ینقش بود که با چشمان زیر یماتش به دخترک نگاه

 تیبه او هم سرا دشیلبخند پر ام. ندیشده و در حال سقوط بود خوب بب زانیاز همان صخره آو بود تا او را که

 .دیسست و نامطمئن را چسب ي شهیر يشتریکرد و دستانش با قدرت ب

 یچیسمتت بردارم؟ نگران ه یاونکه بخوام قدم یزنم ب یفقط حرف م يفکر کرد نجام؟یمن ا يدید ؟يدید _

و طاقت  ریسست رو بگ ي شهیر نیتا اون موقع سفت و محکم ا. رمیگ یو دستاتو م ماینباش وقتش که برسه م

 .اریب

. خودش و عرق نشسته بر تن و بدنش یباز نفس تنگ. رشیو نفس گ بیعج يآن دختر و باز آن خواب ها باز

. سمان دادترس و اضطراب بود نگاه به آ يکه بدنش را فرا گرفته بود و همه نشانه  دیشد یو لرزش یبا سست

 چیه نجایا. اش را پردازش کند یفعل تیتوانست موقع یذهنش هنوز گنگ بود و نم. نزده بود دهیهنوز سپ

اتاقش ماه و ستاره . روزها بر سرش آوار شده بود نیداشت که ا ینیاتاقش سقف سنگ. به اتاقش نداشت یشباهت

 یو نگاهش را به قبر پدر داد و با ترس دیاش کش یدست بر پشان! واسطه نبود اصالً یقدر با خدا ب نینداشت و ا

دستان درمانده اش . خسته و مستأصل بود. در مقابلش زانو زد رستآمد و د نییپا شیزد و از رو یگنگ جست

 نیآورد از چه رو تک و تنها در ا ادیشد و به  رهیبر او چ ياریسرش را در بر گرفت و تازه آن زمان بود که هوش

بود  ندهما شیو هر چه توان در پاها دیمادر تند و فرز از جا جه ینگران يادآوریبا . رفته استگورستان به خواب 
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از شبح در پسش  يدر هاله ا دهیچیهزاران نفر پ ییو گو دیدو یم. برهد نیبه کار بست تا از آن گورستان سنگ

ور به راه افتاد و فقط در آن زمان آشکار چندبار هندل زد و باالخره موت یبا ترس دیبه موتورش که رس. دندیدو یم

گورستان مرموز و  نیبود چطور چند ساعت را در ا عجباز خود در . داد رونیب یاز سر آسودگ یبود که نفس

 .است دهیخاموش آرم

. مادرش بود. دید وانیا واریزده بر د هیپر مهر را تک یسر و صدا از پله ها باال رفت و حجم یب دیخانه که رس به

 يحرف دست بر شانه  یب. خواست یخودش م يامشب را فقط برا. توانست بکند ینم نیشد اما جز اشرمنده 

 .کرد شیکنارش زانو زد و آرام صدا. دستش داد حیگذاشت و نگاهش را به تسب رشیپ

 مامان؟... حاج خانم _

:                                   کرد و گفت  هیلبخند را به لبش هد رزنیپ تکان

مامان؟                                                                                                              يدیخواب نجایچرا ا _

 :و گفت دیدست بر صورت پسرش کش سیخ یخانم با چشمان قهیصد

.                                                                                           ادر؟ من که نصف عمر شدمم يکجا بود _

:                                                                                   لب گفت ریافتاد و شرمنده و ز ریسرش به ز

 . خواستم یوت چند ساعته مخل هی مامان،شرمنده _

 :نشست و اشک چشمش را زدود و گفت شیخانم صاف سر جا قهیصد

.                                               نکرد داتیات گشت اما پ یپ ابونارویتموم خ. رونیب یگفت رفت یم يمهد _

با خبر بود؟  زیاز همه چ شهیمثل هم پس مادر. مادر را با خبر کرده بود يپس مهد. متفکر به مادر چشم دوخت

:                                                        و گفت دبرو برگرد حرف نگاه پسرش را خوان یخانم ب قهیصد

                                           ؟يریخشمتو بگ يگفته بودم جلو يطور نیا. کارت اشتباه در اشتباه بود مادر_

 دیبه او بگو واستخ یرا م یکیامشب فقط . خواست یالفه بود و امشب بر خالف تمام وقت ها پند و اندرز نمک

:                                                              از جا برخاست و گفت واریبر د هیخانم با تک قهیصد. فکر نکن زیچ چیرا به حال خود رها کن و به ه زیهمه چ

.                                                  کنم یدرست م زویخودم همه چ. تا سحر نمونده يزیمادر، چ واببرو بخ_

با . بود که بخواهد بند بزندنمانده  يزیچ گرید. خواست درست کند در عجب بود یرا م زیمادر چه چ نکهیدر ا

و حال خراب در کنج اتاق کز کرد و به خواب  اسحرف به اتاقش رفت و با همان لب ینگفت و ب يزیحال چ نیا

   .                                                                                                                            رفت
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از نه  اد،چشم از هم گشود و نگاه هراسانش را به ساعت د دیصحبت دو زن که به گوشش رس يزمزمه  يصدا

 رونیکه خاست از اتاق ب نیپر هراس برخاست و هم يزیبا خ. بود دهیگذشته بود و او هنوز در کنج اتاقش خواب

، چرا که شک نداشت آمده تعجب نکرد. بهجت خانم را شناخت انیگر يدر، چهره  يتور يبزند از پس پرده 

 .کند فیاش تعر قهیمامان صد يشب قبل را برا عیبود وقا

پاشو . شه ینم میمستق یصراط چیشده به ه ییدونم چرا دعا یمرد نم نیخانم، ا قهیندارم صد یمن که حرف _

واال اونم . تونه زبون باز کنه یطفلک بچه ام از ترس آقاش نم. میریبگ مویطالق مر دیکفش که با هیکرده تو 

 .دلش با عماده هنوز

 نیترساندنش نبوده و در پس ا يشک نداشت حرف عباس آقا فقط برا گریزد حاال د هیبه در تک یکالفگ با

حرف او را  زیچرا که مادر ن. گشوده شد يمادر که بلند شد لبش به لبخند يصدا. بزرگ نهفته است یهدف دیتهد

 .زده بود

 ییجا هیاحترام گذاشتن هم تا  نیاما ا. احترام پدرشو نگه داره دیبا میشه و مردونم عباس آقا پدر یمن م _

مگه پاره . ستیکه درست ن نیخواهر، ا چهیپ یدوتا جوون نسخه م نیا یزندگ يعباس آقا داره برا. درسته

 هی گهیاالن د. به هم دل دادن ن،عقد نشست يدوتا جوون سر سفره  نیا است؟یراحت نیبه هم وندیپ کیکردن 

.                                                     و نظر ما پدر و مادراست يو نظرشون جدا از رأ يخانواده هستن و رأ

نبود  زیماندن جا گرید. ستیاجبار ناخواسته ن نیبه ا یراض زیزن ن نیبه او ثابت کرد که ا میمردد مادر مر يصدا

از  _:          گفت  یبغض ییاو با صدا دنیزن با د. به آن دو داد یسالم لب ریگذاشت و ز رونیب اتاققدم از 

حرفش شده بود و از بد روزگار تو هم  یکیحالش رو به راه نبود، سر شب با  شبیروت شرمنده ام مادر، عباس د

متفکر                .                                                 اش، تو منو ببخش مادر یپ ياومد شبیهمون د

:                                                                                                و گفت  ستادیدر کنار آن دو به پا ا

 چه طوره مادر؟ میمر _

 :چنبره زده بود گفت شیکه بر گلو نیسنگ یبا بغض زن

 .کنه یم هینزده، همه اش گر یچیلب به ه شبیاز د _

هنوز بند دلش  میمر. با عباس آقا بود يهر چه گفته بود از سر لجباز شبید. دیکش یاو پر م دنید يبرا دلش

 . شد ینم ختهیها از هم گس یراحت نیبند به هم نیبود و ا

 .ششیرم پ یم _
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 :گفت رینفس گ یو با اضطراب دینگران زن به سمت او چرخ نگاه

 مادر؟ يچکارش دار_

 یاز دامادش، شوهر دخترش م. دیترس یزن از او م نیا. متعجب و محو بر لبش نشست ياو لبخند یننگرا از

 .غلبه کند و خوددار باشد تشیکرد بر عصبان یسع. دیترس

 . روشن بشه دیهست که با زایچ يسر هینترس مادر،  _

رفت تا از  یم میمر دارید که به یدلش همچون روز اول. زد رونیزن از خانه ب ي دهیدر مقابل چشمان ترس و

در که گشوده شد و . امان فشرد یدست بر زنگ در گذاشت و آن را ب. دیکوب یم نهیدر س دیعشقش به او بگو

گذاشت و در را به  اطیدر ح قدمحرف و مغموم  یدر نگاه دلخور او قفل شد، ب میمر يو پف کرده  سینگاه خ

در  میکه مر دینکش قهیشد به دق رهیاو خ ي دهیو تک دهیرنگ پر يپشت سر خود بست و به چهره  یآرام

بهتر  یحال زیو خودش ن دیلرز یدخترك در آغوش او م. و باعث بهتش شد دیبه آغوش او خز زیجنون آم یحرکت

 یبود که به گوشش م میمر یمعذرت خواه ياما فقط صدا! را؟ او ایدانست خود را آرام کند  ینم. از او نداشت

 .دیرس

 .اد، ببخش عمادببخش عم _

توانست از سقف  یکه مثل او نم یشب. سخت را پشت سر گذاشته است یشب زین میبود که مر افتهیصرافت در به

 :گوشش زمزمه کرد ریاو را تنگ تر در بر گرفت و ز. بود لیبه همان دل دیشا ینا آرام نیاتاقش برهد و ا نیسنگ

  ؟يزیر یبرام م ییچا هی _

 :لب زمزمه کرد ریو ز دیدست بر صورت همسرش کش سیخ یکند و با چشمان از او دل لیم یب میمر

 .حق من بود نه تو یلیس نیا _

 :مقدس در دست گرفت و گفت يا یهمسر جوانش را همچون شئ دست

 . میبار با هم حرف زد نیاول ياونجا که برا. نیصبحونه رو رو اون تخت بچ يسفره  _

عماد هم . کوچکشان رفت يو به آشپزخانه  دیکش رونیاو ب صیتان حرمحو دستش را از دس یبا هق هق میمر

که در  يزیرمق همان جا نشست و به چ یبه آب زد و ب ییمتشنج کنار حوض زانو زد و دست و رو یبا اعصاب

جرنگ جرنگ  يصدا. داشترا باور  نیباشد ا یتوانست روز خوب یامروز نم. دیشیذهنش شکل گرفته بود اند

 یخوش نیدانستند ا یهر دو م ییگو. مغموم چرخاند میها که بلند شد سرش را به جانب مر کردن استکان

رمق و  یب. نندینش یگونه در کنار هم م نیباشد که ا يبار نیآخر نیا دیو شا دیچندان به طول نخواهد انجام
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 شیها اشک. گسترد یکوچک يمطلق سفره  یوتصدا و در سک یهم ب میتخت نشست و مر يحوصله رو یب

 .کالفه کرده بود شیاز پ شیعماد را ب نیداد و ا ینم دنیبه او امان نفس کش يلحظه ا

 .نکن هیگر گهیدم د یتورو به روح آقاجونم قسم م میمر _

 یامروز م. شان را پر کرد نیب ياز کف داد و فاصله  اریکه در نگاهش افتاد اخت میو ملتمس مر سیخ نگاه

 .که ممکن بود او را نداشته باشد در آغوشش بکشد ییتمام سال ها يخواست به جا

 هیواسه گر ،يبشنو دیحرفا دارم که با یلیخ. میچند ساعتو کنار هم بگذرون نینکن، بذار با دل خوش ا هیگر _

 .میو با هم حرف بزن میفقط به هم نگاه کن ایدلم االن ب زیعز ادهیوقت ز

 :فتگ دیلرز یکه به شدت م ییو صدا یبا بدبخت میمر

 .شه یبخور سرد م توییچا _

 ایگو. ستیگر یهنوز م میاما مر دندیرا نوش شانیتلخ چا ینشست هر دو در سکوت و بغض شیکه در جا عماد

 .آرامش عماد را خوب درك کرده بود نیا لیدل

به  گهیفرصت د هیشه خدا  یم یعنی نم،یبش شتیو پ امیشه ب یفرصت م گهیبار د هی یعنیگفتم  یبا خودم م _

باکره ات  يعقد با دستا يکه سر سفره  يمن بده تا اون عماد نامردو در نظرت بکشم و بشم همون عماد

 ؟یدستشو گرفت

 .شد رهیخ شیبه او و لب زدن ها یبغض یبلند شد و با چشمان یبه آن میمر سر

من . میونیا به هم مدتو، م یمن بوده نه تو زندگ یاصالً نه تو زندگ یشبیاز ذهنت پاك کن، فکر کن د شبوید _

گرم  شتریو ب شتریکه دلمو ب تیخود یب يها تیو حساس تیدوست داشتن يبه احساس تو، به اون شک کردنا

که به گردن ماست  ینیهمه د نیشه با ا یپس نم م،یمر میونیما به هم مد. من یکرد و تو هم به مردونگ یم

 .میتلخ از هم جدا بش يطور نیا

 :لند شدب یبه آن میمر ي ناله

 ...عماد _

 :که نم اشک بر آن نشسته بود گفت یدر هم شکسته و چشمان يبا چهره ا عماد

 .بذار حرفمو بزنم سیه_

 :کالمش آمد و گفت انیم يقرار یبا ب میمر اما
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 یگفت یتو هم که م يریطالق بگ دیگه با یمگه من دل ندارم؟ بابا م ستم؟ینه، مگه من آدم ن گهیبار د نیا _

 يکه منم حق انتخاب دارم؟ االن پا شد نیفکر کرد نیکدومتون به ا چیاصالً ه. خونه ات امیهات ببا دیبا

حق  يعماد، حاال هم دار یواهخودخ یلیخ ؟یرو تموم کن یهمه چ يخوا یم یکه بگ ؟یکه چ نجایا ياومد

 .يریگ یانتخابو از من م

 :انداخت و گفت ریدرمانده و مستأصل سر به ز عماد

اون مرد به هوش  گهیتا چند سال د رمیتو رو به خودم ببندم؟ گ یحق با پدرته، تا ک م،ینفعته مربه  نیا _

 .ستمیطور موندنت ن نیمن مرد ا مینه مر ؟ینیبه پام بش يجور نیهم يخوا یتو م ومد،ین

 :قرار گفت یتاب و ب یب ییبا صدا میمر

فردا چشماشو وا کنه، اصالً از کجا  نیهم ممکنه غالم یگفت شبیخودت د. خودمون یسر زندگ میبر ایب _

 .باشه ومدهیاالن به هوش ن نیمعلوم که هم

و  یکرد تا بر کالفگ یم یرا ط اطیتخت بلند شد و همان طور که طول و عرض ح يو مستأصل از رو کالفه

 :خواهش دلش غلبه کند گفت

حساب  میبخوا يهر جور. گفتم یم دیحرفا زدم که نبا یلیخ شبیمن د. میاز ذهنت پاك کن مر شبویگفتم د _

تو رو بذارم وسط خودمو خانواده  دیحق با توئه من نبا. شن ینم ریِبه  ریِو مشکالتش با هم  یزندگ نیا میکن

 . یرو انتخاب کن یکی یات که مجبور بش

 :او را در دست گرفت و گفت ياز جا برخاست و با اشک و بغض دستان مشت شده  یبه آن میمر

دختر ترگل ورگل تو  هی نکهیاز ا. بودم عماد یآره؟ من از دستت عصبان یگ یم نویکه ا شبمهید يااز حرف _

آب  یلج من ه يبابا هم که افتاد رو دنده . بودم ياز دستت کفر يو از من پنهونش کرده بود یکالست داشت

. کنم یدرست م زویمه چمن ه. کنباور ن شبموید يحرفا. شد یم دیکه نبا يزیو شد اون چ ختمیر شیایبه آس

 یگم تورو م یبهش م. نداشته باشه مونیبه کار زندگ يزنم تا کار یبخوابه باهاش حرف م تشیبذار بابا عصبان

 .خوام

 :گفت یطوالن یمتفکر به چشمان سرخ و هق هق او زل زد و با مکث عماد

 یاون وقت چکار م یانتخاب کنرو  یکیاون و من  نیزد؟ اگه گفت ب شبشویاگه قبول نکرد؟ اگه باز حرف د _

 ؟یکن

 :دینال یچارگیصورتش گذاشت و با ب يدرمانده و مستأصل دستش را بر رو میمر
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 .گه ینم نویگه، اون ا ینم _

 :را بر دست سرد او گذاشت و گفت دستش

 نیدامن هم يسال ها تو ،يحقم دار ،ياز خانواده ات دست بشور یتون یتو نم. شه یکه نم یدون یخودتم م _

 ،یکارو بکن نیخوام که ا یازت نم. يبد حیمن تازه واردو به اونا ترج یتون یو حاال نم يپدر و مادر بزرگ شد

که  یوسط تنها کس نیدونم ا یم چون. کنم تا کار به اون انتخاب سخت نکشه یخودم دارم اوضاع و درست م

 .میکنم مر یرو در حقت نم یوجدان یب نیمن ا. یکشه تو هست یعذاب م

 :دینال یتاب و بغض یباز ب میمر اما

. کنم یخودمم اشتباهمو درست م مونیخودم بابا رو انداختم تو دامن زندگ. کنم یدرست م زویمن همه چ _

 .کنم یدرست م زیمن همه چ. کنم یمن درستش م. نزن ییحرف از جدا گهیتورو خدا د

 یب میدستش را به سمت او دراز کرد و مر. دباعث وحشت عماد شده بو نیگفت و ا یم انیهذ يداریدر ب داشت

فشرد تا پدرش  یخاطر م نانیاطم نیشب قبل با ا دیبا دیکه شا یهمان دست. شک دستش را گرفت يلحظه ا

 یخواست زندگ یم. بود ماندهدل و عقل  نیب. بود یهم راض نیاما عماد به هم. خود تأمل کند میدر تصم یکم

و مدام در  ستیگر یم میمر. از خودش است یگفت او بخش ید اما دل مهمه تنش حفظ کن نیرا از ا میمر

کامل  ینانیزد و با اطم بیباالخره هم دل بر عقلش نه. را درست خواهد کرد زیخواند که همه چ یگوشش م

 ماتینامال يایرا در در شانیزندگ یکشت میشده مر کهبار هم  کی يو اجازه داد برا رفتیحرف همسرش را پذ

از  یراحت نیخواست زنش را همسر جوانش را به ا یخورد اگر م یعالم بر نم يجا چیبه ه. کند تیداه یزندگ

خواست او را به سرنوشت نامعلوم خود  یم یخودخواه نیخورد اگر در ع یعالم بر نم يجا چیبه ه. دست ندهد

 .کند ریزنج

 

 آوار درد:  کمیو  ستیب فصل

از عشق هم  یداشت و گاه يریدرگ میبا مر یکه گاه ییروزها. شد يرپر تنش عماد سپ یاز زندگ گریماه د دو

تواند با  یاگر بخواهد م میبود مر افتهیکه او به فراست در یامیا! متناقضش تیبود و خاص یزندگ. بودند زیلبر

دو ماه که اغلب . نگه دارد يمساو سرشخانواده و هم نیترازو احساسش را ب يخود کفه  يزنانه  يها استیس

او نگذاشته بود، نه از سر  يپا به خانه  گریها، د یحرمت یاز همان شبِ ب. عباس آقا همراه بود يبا اخم و تشرها

مدت عباس آقا  نیدر ا. پدر اوست را ندارد يکه جا يمرد ينگاه کردن به چهره  يکرد رو یکه فکر م نه،یک
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اد دختر خام و کم تجربه اش بر خط ناصاف اجازه نخواهد د يادیکرد که مدت ز شزدبارها و بارها به او گو

 یپا خال ریاما بر خالف ز. دیطلب یدخترش م يتنش برا یآرام و ب یزندگ کیقدم بر دارد، پدر بود و  یزندگ

 هیو تک هاش جمع کرد یزنانگ يمحکم شده بود و تمام تالشش را در بازو يواریهمچون د میاو، مر يکردن ها

شد و  یسبز نم شیراه جلو نیبر خالف گذاشته راه و ب گریهم د یباجشا. گاه محکم همسرش شده بود

اما از مادر آموخته بود دل به دل خدا بسپارد . سکوت نامعقول او، باعث بهتش شده بود نیکرد و ا ینم دشیتهد

آن  دور شود و میاو و مر یاز زندگ ریاخ يها يباعث شده بود تا دلسرد يدواریام نیکه خود او کارگشاست و هم

 رفتهیبود، چرا که پذ یمالکانه هم راض مهین يدارهاید نیبه هم. کنند يرا در کنار هم سپر یها ساعات خوش

 نینبود که ا يعباس آقا مرد. منوال خواهد بود نیبر هم شانیاش روشن نشود زندگ ندهیغالم و آ فیبود تا تکل

.               شدنشان را بدهد یکی يطور پا در هوا اجازه 

رو  یبنگاه کوفت نیبرو که منم درِ ا. است ازدهی کیبه فکر؟ پاشو برو خونه ساعت نزد ینشست یعماد واسه چ_

.                                                                       مرگمو بذارم يببندم و برم کپه 

حرف برخاست  یآمد و ب رونیماهه اش ب کی الیبرگرفت و از فکر و خ يکف باربر يها ینگاه ماتش را از کاش

گنگ  يدلشوره ا دیبه خانه که رس. دمغ را به حال خود وا گذاشت لیسه ،يسرسر یخداحافظ کیو پس از 

همچون هر روز با استقبال گرم ! از کجا سر بر آورده یآرامنا  نیا ي شهیآنکه بداند ر یب. بود هبرجانش نشست

فرشته  _:        نگاه کنجکاوش را به مادر داد و گفت . انگاشت دهیمادر رو به رو شد و دلشوره اش را ناد

کجاست مادر؟                                                                                             

 :رفت شام پسرش را به راه کند گفت یکه م یدر هوا تکان داد و در حال یخانم دست قهیصد

زنه  یکلوم حرف م کیخوره، نه  یم يزیغم بغل گرفته و کنج اتاق کز کرده، نه چ ياز غروب که اومده زانو _

 .تو دلش تلنبار شده مادر یچ نمیبب

 :آرام گفت ییشد و با صدا رهیخاز قبل به در اتاق او  کنجکاوتر

 شده؟ یچ يدیازش نپرس _

 :نگران به او زل زد و گفت یخانم با چشمان قهیصد

مزاحمش شده  یگم نکنه کس یکنه، م یزنه و بغض م یگوشه زل م هیزنه که مادر، فقط به  یحرف نم _

 .نبود، محال بود از مشکالتش برام حرف نزنه يطور نیباشه عماد؟ بچه ام ا

 :بر لب نشاند و گفت يدادن به مادر لبخند یدلگرم يبرا
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 .هیبه من بگه مشکلش چ دیزنم، شا ینگران نباش حاج خانم، خودم باهاش حرف م _

 :مادرانه نگاهش کرد و گفت يو مهر یخانم با خوشحال قهیصد

 .پسرم، خدا آقاجونتو رحمت کنه یبش ریپ _

 :بر لب نشاند و گفت يهم لبخند عماد

 .و مادرتو رحمت کنه حاج خانم خدا پدر _

 :بر لبش نشست و گفت يساله اش لبخند يو اند ستیهمه بزرگانه رفتار کردن پسر تازه جوان و ب نیا از

 .یکن یبس که کار م ير یاز هوش م يبهت شام بدم دار میبر ایب _

 :عماد در خواستش را رد کرد و گفت اما

 قهیاز دست پخت مامان صد میایم ییبعد دوتا هیحرف حسابش چ نمیحرف بزنم بب تیته تغار نیبذار اول با ا _

 .میخور یم

که مادر از چه رو پر حسرت  دیشیندین نیبه ا گریدر مقابل چشمان پر حسرت مادر قدم در اتاق گذاشت و د و

 ي وانهیخواهرش همچون د. به حق مادر صحه گذاشت يها یاز همان بدو ورود به نگران. کند ینظاره اش م

او زانوانش را در بغل  مچونحرف کنارش نشست و ه یب! زل زده بود شیرو به رو واریبه در و د دهیقل رمع

لب داد  ریز یبه خود بدهد سالم یآن که تکان یو ب یبغض ییفرشته با صدا. زد هیتک واریگرفت و سرش را به د

 .و باز سکوت کرد

 یچیمنم که از صالت ظهر ه. يدوست دار یلیکه خ یهمون. شام خوشمزه درست کرده هی قهیمامان صد _

 م؟یاریو تهشو در ب قهیمامان صد يسر غذا میفتیب میبر ياینخوردم م

 .جزم سوال دومش را مطرح کرد یبا عزم دیاز فرشته نشن یجواب یبه انتظار ماند و وقت يا لحظه

 اوضاع رو به راهه؟ _

 :زانوانش گذاشت و گفت يسرش را رو یبا کالفگ فرشته

 .حرف زدن ندارم، تو رو خدا سر به سرم نذار يداداش امشب اصالً حوصله  _

 :فرستاد و گفت رونیمتفکرش را ب نفس

 .کلمه باهاش حرف بزنم هیذاره اصالً  یاونم نم ،یکله هونگ لیاون سه نیع يجالبه تازه شد _

درازِ  يِهر چه هست پا هیقض فتایدر یرکیرا به او داد و عماد به ز سشیبلند شد و چشمان خ یفرشته به آن سر

 :کج کنج لبش نشست و گفت يلبخند! آن وسط هاست لیسه
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که  اری يپا ؟يات رو ندار چارهیداداش ب يفقط حوصله ! شد؟ حوصله ات برگشت خواهر کوچولو؟ یهان چ _

 ؟یش یخود م یوسط از خود ب ادیم

 :داد و گفت شیرو به رو وارید بر چهره از او رو گرفت و باز نگاه ماتش را به یبا اخم فرشته

 .بره به جهنم مردك دروغگو _

دست بر شانه ! روزه اش کی اضتیسکوت و ر لیبود دل نیپس ا. شد رهیگشاد شده به خواهرش خ یچشمان با

 .او گذاشت و او را به نام خواند ي

که مسلما  ییهنم جابره به ج دیبدبخت با لیچرا سه یبگ یو درست و حساب یشه به من نگاه کن یفرشته م _

 ن؟یاز ما رجال زحمت کش مستحق رفتنش هست شتریشما خانم ها ب

 :خندان برادرش رو به رو شد طاقت از کف داد و گفت يبا چهره  یو وقت دیآشکار به سمتش چرخ یخشم با

 رفته؟ ادشیکنه؟ چرا منو  ینم يکار چیچرا ه _

 :ذاشت و گفتخواهرش گ يتر شد و دست بر شانه  قیبرادر عم لبخند

 چیهست که ه یچه جور شناختن نیخب ا ش؟یبهت فرصت بده تا بهتر بشناس یمگه خودت نخواست زمیعز _

گردن شکسته تا حاال  لیسه نیانصاف نباش ا یب نقدریبذاره؟ ا شیاون پا پ يو هنوز منتظر یکن ینم يکار

 .گذاشته که پاهاش کش اومده طفلک شیاونقد پا پ

 :فرشته نشست و گفتبر لب  یبغض يلبخند

 .نکن داداش تمیاذ_

 :و گفت دیبر سر خواهر کش دست

تا با خودت رو  یکه ازم فرصت خواست نهیا ریطرفت؟ غ ادینم گهید لیکه سه نیقدر ناراحتت کرده؟ ا نیا یچ _

 ه؟یهمه جلز جلز کردنت چ نیپس حاال ا ؟یرواست بش

 :تگف یبغض ییزانوانش نشست و با صدا يفرشته باز رو سر

رو  گهید یکیاصالً . جاش تا دلم خنک بشه ادیب گهید یکیاحساس، اصالً بذار  یمردك ب رهیاصالً بره بم_

 .فرشته رو منتظر نگه داره دیذارم تا بفهمه نبا یجاش م

 .شد و او را وادار کرد تا نگاهش کند اریفرشته هوش يدو پهلو يحرف ها از

 ؟یگ یکه م هیچ نایا ت؟یتو زندگاومده  یکس ؟یچ یعنیحرف ها  نیفرشته ا _
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 یب لیدلش در گرو سه یوقت اوردیب انیخواست حرف از استادش به م ینم. دلخور به برادرش زل زد یچشمان با

 :اش را فاش کند گفت یمرد تازه وارد زندگ تیآنکه هو یب. خواست یبرادر از او جواب م نیاما ا! احساس بود

 .اومده یکی _

 :رار و اشک بر چشم سر بر زانو گذاشت و گفتق یسپس مستأصل و ب و

 .دوستش ندارم گهید! دم تا دل دوستتو بسوزنم یاصالً بهش بله م _

 :تر شد و گفت قیعماد عم لبخند

 یعنیحد ترسونده  نیو تو رو تا ا تیاومده تو زندگ گهیمرد د هی نکهیا. يهنوز دوستش دار یعنیحرف ها  نیا _

 نارویالبته ا. رو برات روشن کنم يزیچ هیبذار  ؟یکن یانکارش م يوندم چرا دارفقط م. يخوا یم لویهنوز سه

 یسمتت واسه خاطر خودته، م ادینم اگه هلیبهت بگه نه من، س دیبا یدست و پاچلفت یکله هونگ لیاون سه

 یحاال اگه م. کنار يبذار دتویاون منتظره تا تو ترد. ذاره ینم شیپا پ گهیحساب نشه د یگه تا فرشته با دلش ب

که  ستین يدختر نیاما ا. هیبه گر نیبش. ندارم یمن حرف یکن يو زار هیو تا صبح گر ینیجا بش نیهم يخوا

و غصه  هیگر يجا. ادیزق زقو بدم م يکه چقدر از دخترا یدون یم. بزرگ شده باشه قهیدست مامان صد ریز

 نیو شکت از ب دیترد يو خودت ثابت کرد امشب به من نیتو هم. برو سنگاتو باهاش وا بکن رزنیش هیمثل 

 لیسه یترس یم. شه یتاب و درمونده م یب شیتازه وارد تو زندگ هیاز ورود  يطور نیعاشقه که ا هیفقط . رفته

قدمم تو به سمتش  هیخدا برداشت سمتت  يخب خواهر من صدتا قدم اون بنده  ؟يرو از دست بد یکله هونگ

که دوستش داره  يبه عشقش، به مرد دنیرس يدختر هم برا هیخوره که  یمعالم بر ن يکجا چیبردار، به ه

 شه؟ یسمتش نجابت دخترونه ات خرد م ياگه تو بر يفکر کرد. تالش کنه

 يبرا شتریو ب شتریباعث شد تا روابط را ب نیمطمئن فرشته به او ثابت کرد که حرفش درست بوده و هم نگاه

 .بدهد حیخواهر کم تجربه اش توض

قدم به سمت اون بردار اون وقت  کیبار تو  نیکن و ا رونیرو از ذهنت ب یافکار منف نیدختر خوب ا هیثل م _

 .ذاره یپا م ریبه تو تموم غرورشو ز دنیرس يبرا يچطور نیبب

مظلوم نگاهش کرد  يمهمان شد و عماد با چهره ا يفرشته به لبخند نیشکمش که بلند شد نگاه غمگ يصدا

 :و گفت

به خودم  نقدریارزش نداره ا تیخاص یب لیسه نیکه ا میبخور يزیچ هی میبر ایگه حق با منه ب یداره م نیبب _

 .بدم یگرسنگ
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. زدند رونیو منتظر بود، گرفت و از اتاق ب ستادهیشاد، دست برادر را که درست رو به روش به پا ا ینگاه با

 يگفت و برخاست تا شامشان را بار يشکر یاله لبخند آن دو دنینشسته بود با د وانیا يخانم که رو قهیصد

 :فرشته نگاه به ساعتش کرد و گفت. زنگ در باعث بهت هر سه شان شد يگرم کند اما صدا گرید

 وقت شب؟ نیا هیک _

 :آبروبر شکمش را مهار کند گفت يداشت صدا یکه سع یباال انداخت و در حال يخندان شانه ا عماد

 .هیک نمیرم بب یمنم م یتا تو سفره رو به پا کن قهیمامان صد. ام نخورمانگار امشب مقدر شده من ش _

چرا که فرد منتظر در  دیبلند خود را به در رساند تا آن را بگشا ییو با قدم ها دیپر نییبلند از پله ها پا یبا جست و

اه ماتش در چهره در را که گشود نگ. خانه بردارد یزنگ بلبل يقصد نداشت دستش را از رو ییدر گو يآن سو

بدنش در حال  یینداشت و گو ياریتوان هم سستش يپاها. ثابت ماند ختندیر یکه آوار درد بر سرش م ییها

 یمعرف ینیکه خود را سروان حس يبه عقب برداشت و منتظر به دهان مرد یقدم یبا درماندگ. بود یفروپاش

 .کرده بود چشم دوخت

 ؟یبیعماد حب يآقا _

 :گفت رمق و درمانده یب

 .خودم هستم _

 :از احساس و سرد گفت یته یقدم عقب گرد او را پر کرد و با چشمان کیمحکم  یبا قدم مرد

 .دیشما به جرم قتل غالم کوچک زاده بازداشت هست یبیحب يآقا _

ن آ وارید يرا رو شیروزها ستیبا یگرفته بود؟ پس از حاال م انیها پا یفیتمام شده بود؟ تمام آن بالتکل پس

 نیدر گذاشت و اول يسر بر آستانه  یچارگیمرگش فرا برسد؟ با ب يکرد تا لحظه  یبه خط م یزندان کوفت

 دیرش. بود دهیدر ده، او را د رشحضو نیبود که در اول يکه در ذهنش جان گرفت پسرك پا برهنه ا يچهره ا

 .بود که در ذهنش نشست يچهره ا نیاول

 .دیآماده بش دیبر لطفا. با شما هستم یبیحب يآقا _

 :و ملتمس به مرد زل زد و گفت سیخ یچشمان با

خودم آماده . افته یپس م نهیبب بتیه نینداره، اگه شما رو با ا یدارم که قلب درست و درمون ریمادر پ هیمن  _

 .داخل نیایشم شما ن یم

 :بر چهره گفت یو اخم یبا کالفگ مرد
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 . شه آقا ینم _

 :ترو به سربازش کرد و گف و

 .برو داخل تا آماده بشه _

 :گفت یبا درماندگ عماد

 .افته یبه خدا پس م نهیاون اگه شما رو بب. آماده اش کنم نیحداقل اجازه بد د،یصبر کن د،ینه نه صبر کن _

افتاده چند  یینداد و با شانه ها یخانم جواب قهیصد يگفتن ها هیتکان داد و عماد هم به ک يحرف سر یب مرد

 :فاصله گرفت و گفت قدم از در

 نجا؟یا يایشه ب یمامان م _

با  ستادیا شیمادر که درست رو به رو. از در فاصله گرفت ینشان نداد و کم یباشه گفتن متعجب مادر توجه به

خانم با  قهیصد. برده و نگران حال مادرش بود ادیگفت؟ غم مرگ غالم را از  یم دیچه با. به او زل زد یبدبخت

 :باز کرد و گفت مهیبه در ننگاه  يکنجکاو

 ده؟یبود مادر؟ چرا رنگ و روت پر یک _

 :هوا دست مادر را در دست گرفت و گفت یب عماد

 .برم دیمادر من با _

 :و من من کنان گفت جیگ یخانم با چشمان قهیصد

 ؟يمادر؟ تو که هنوز شام نخورد يبر دیکجا با_

 .بعد برو نیمه غذا بخورلق هیداخل با هم  انیدم دره؟ خب صداشون کن ب یک

 :افتاده گفت ریبه ز ينشست و با سر شیبر گلو یمادرش بغض یساده دل از

 .برم دیتونم بمونم، با ینم گهیوقتشه حاج خانم، د _

 :گفت دیلرز یکه م یگذاشت و با چشمان اطیح واریسست شده دست بر د ییبا پاها رزنیپ

 .کردم باال برات غذا گرم میبر ایوقته مادر؟ ب یچ _

خجالت و غرور مردانه اش را کنار . چه بر سرشان آمده است ردیخواست بپذ ینم ییگو. هق هقش بلند شد و

 :گذاشت و به آغوش مادر پناه برد و گفت

 .شدم اشیو اون دن ایدن نیا يشدم، شرمنده  اهیغالم مرد مادر، رو س _
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و  دیبرهنه به سمتشان دو ییبا پاها زیمادر فرشته ن هیگر ياز صدا. گذاشت دنیلرز يمردانه اش بنا يشانه ها و

 :بود گفت دایآشکار که در تک تک جمالتش هو یبا ترس

 ؟یکن یم هیشده داداش؟ چرا گر یچ_

فرشته هم به  يبه داخل خانه قدم گذاشت چشمان بهت زده  یفلک زده که به دستور سروانِ سرد و ته سرباز

 :و گفت ستادیسرباز ا يصاف، جلو یاشک نشست و با قد و قامت

 .ما ياز خونه  دیگورتونو گم کن د،یبر نجایاز ا. شیببر يحق ندار ،یبه برادرم دست بزن يحق ندار _

بازوان فرشته را گرفته بود اما دخترك  گرید ییاز سو زیداشت او را کنار بزند و عماد ن یسع یبا کالفگ سرباز

سروان که با . خواست آن ها را به حال خود بگذراند یرباز مدردمند از س ییشده بود و با صدا وانهید ییگو

 :خشن گفت ییمجبور به اطاعت از مافوق شد و با صدا زیکرد سرباز فلک زده ن یانیپا در م یبدخلق

 .میکن یدور کن واال به جرم اخالل در کار مأمور دولت بازداشتش م نجایخانمو از ا یبیحب يآقا _

 کیرا وا داد و در آغوش برادر  زیهمه چ زیخود گرفت فرشته ن تیاهرش را در حماعماد که بازوان خو دستان

 .ستیگر ریدل س

 اون گوشه کز کرده؟ يچطور نیبب. فکر مادرمون باش زم،یآروم باش عز _

و از آغوش  دیجوش شتریب شیبه مادرشان زل زد و اشک ها یبرادر بلند شد و با بدبخت ي نهیفرشته از س نگاه

 ییبا سر و رو قهیعماد هم پاکشان به اتاقش رفت و پس از چند دق. و مادر را در بر گرفت دیخز رونیبرادر ب

کرد  یو التماسشان م ستیگر یفرشته با هق هق م گریدستبند که دور دستانش قفل شد د. معقول تر بازگشت

به زجه بدل شده  گریفرشته د يابردند التماس ه یم رونیاو را که از خانه ب. تا برادرش را به حال خود بگذارند

 :اش بود اشک خواهر را زدود و گفت یخشونت آن رِیکه در بند غل و زنج یراه رفته را بازگشت و با دستان. بود

 . ماهتم خواهرم، مراقب خودتو مادرمون باش يرو يشرمنده  _

دستان لرزان  دیلرز یکه م ییدر خور شانش بکند و خم شد و با شانه ها یواداع زیخواست تا با مادر ن یفرصت

 .مادر دلش را قرص کرد دیپر ام يو صدا دیمادر را بوس

 .به خدا باشه مادر دتیام _

قامت راست کرد و دست بر چشمش گذاشت  دیچیمادر که در گوشش پ يمادر که بر سرش نشست صدا دست

 :و گفت

 .چشمم حاج خانم يبه رو _
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نامعلومش قدم  ي ندهیو عذاب از آ یفیپس از دو سال بالتکل ورماه،یشهر يروزها نیآخر ي بانهیدر غربت غر و

نگاهش را که به سرتاسر کوچه چرخاند دل . کرد یم يرفتنش سوگوار يبرا ییگذاشت که گو يدر کوچه ا

قرار در  یجوان و کم طاقت بود ب هتاز یفرشته که دخترک. کرد یداشت وداع م زشانیعز. دیبار زیخواهر و مادر ن

کوچه  يتا انتها لیکه عماد درون آن اتومب ییلحظه، تا جا نیخانم تا آخر قهیاما صد. ستیگر یمادر مآغوش 

هوار شد و  نیزم يحال رو یعماد که رفت فرشته هم ب. کرد چشم از او برنداشت یسوگوار نگاهش م ي

گونه  نیاگر ا. بود دهستایبا وجود درد بزرگ دلش استوار ا اماخانم  قهیصد. شد شتریهق هق خفه اش ب يصدا

. شد یسر م هیکرد و سا یم يمادر دیبا. جمع کند گرید يرا بار دهیاز هم پاش یزندگ نیتوانست ا ینبود نم

 یپس م! نبود نیشیروزگارشان آن روزگار پ گریافتادند د یآمد، مردم که به جنب و جوش م یآفتاب که در م

سر  زیفرشته نشست اشک خودش ن يبازو ریش که بر زدست. کرد یدل سوخته اش را سر پا م ختركد ستیبا

 :دیپر درد نال یشد چرا که فرشته با دل زیر

 .انصافا نذاشتن غذاشو بخوره بعد ببرنش یب. همه کسمون رفت. پدرم رفت مامان، برادرم رفت _

شکالت مادرانه دستش را گرفت و وادارش کرد در مقابل م يخانم با مهر قهیصد. باز هق هقش بلند شد و

سوت و کورشان  يکرده بود قدم در خانه  یرا خال شانیکه پشت هر دو یو با غم ستدیسرپا با دشانیجد

 .گذاشتند

آزار  يا ندهیکه پر بود از آ يفکر. پلک بر هم نگذاشته بود يلحظه ا یشب را به صبح رساند که حت یحال در

 یم يرفت و کار یم دیبا. د او هم شال و کاله کردکه ز دهیسپ. داد یآرامش نم يلحظه ا يدهنده، به او اجازه 

داشت دست  دنیبار لیکرده که هنوز م فپ یبا چشمان. ترمه اش به خواب رفته بود يسجاده  يمادر رو. کرد

 : در گلو گفت یگرفته و بغض ییکه مادر چشمان پر غصه اش را گشود با صدا یو وقت دیکش شیبر بازو

 .کالس دارم يا عصررم دانشگاه مامان، ت یمن م _

 :که او مانعش شد و گفت زدیخانم خواست برخ قهیصد

 .یخواد بلند بش ینم _

 :و گفت اوردیباز دلش تاب ن. نشست شیخانم در جا قهیصد اما

 شت؟یپ ادیبسپرم ب میبه مر _

 :چشمش را زدود و گفت يخانم اشک گوشه  قهیصد

 .نهیش یبه دلم م ایغم دن نمشینه مادر بب _
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 :که در گلو داشت گفت يبا بغض بد فرشته

اکرم خانم فضول کف دست  یحتم شبید يتازه با اون سر و صدا. بدونه دیآخرش که با ؟یباالخره که چ _

 .چه خبر بوده نجایا شبیها گذاشته د هیهمسا يهمه 

 :خانم با درد زانو برخاست و گفت قهیصد

 .پشت سر مردم بد نگو مادر یاول صبح _

بر لب نشاند و  یتصنع يپله نشست و پس از به پا کردن کفشش نگاه به مادر داد و لبخند يوخراب ر یحال با

 :گفت

 .چشم مامان _

کرد و  یخود خواسته، از مادر خداحافظ یفرار از اشک يکه با حسرت نگاهش را به موتور عماد داد او هم برا مادر

را  يچشم که گشود مهد. دیبگر ریدل س کیتوانست  یحاال که خودش بود و خودش م. قدم در کوچه گذاشت

قم  ياما صدا. از کنارشان گذشت وداد  لشانیتحو یآرام یسالم! دیاکرم خانم، مخبر محله د يکنار پنجره 

 .بدهد حیتوض شیرا برا شبیتمام زجر د دیدانست که با دیرا که از پشت سر شن يمهد يدو مهین يها

 .کن فرشته خانم، فرشته خانم چند لحظه صبر _

گرفته اش قطعاً  يچشمان پف کرده و صدا. بود نگاه نکرد ستادهیا شیو به او که نفس زنان رو به رو ستادیا

 .داد ساکت بماند حیانداخت و ترج ریسرش را به ز. شد یاش م ییباعث رسوا

 راسته؟ _

. افزوده بودهم بر حال خرابش  يمهد ي دهیترس ينفس ها يحاال صدا. تکان داد يشد و سر شتریب بغضش

دستانش گرفته بود و  انیسرش را در م یبا بهت و درماندگ. در همش انداخت يسر بلند کرد و نگاه به چهره 

 .آورد یجمله را بر زبان م کیفقط 

 م؟یچطور بهش بگ م؟یبگ میچطور به مر _

 کردند؟ یم ریتفس میمر ينامه را برا بتیمص نیا دیحق داشت، چطور با. کرد سکوت

 م؟یچکار کن دیاحاال ب_

 يبرا یداشت قدم میدانست اما خودش تصم یاو را نم. داد يمهد يسر بلند و نگاه به چشمان درمانده  باز

 : به خود شک راه بدهد گفت يآنکه لحظه ا یب. داد یتوان تالش م شیبه پاها نیبرادرش بردارد و هم

 .رزنیاون پ دنیرم د یدارم م _
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 : گفت ریقطع شد و با تح کبارهیبه  يمهد يبلند و کالفه  يها نفس

اونم امروز  دنش؟ید يبر يخوا یفرشته خانم؟ اون االن به خونتون تشنه است اون وقت م يشد وونهیمگه د _

 از دست دادن؟ زیکه عز

 : آنکه به هشدار او توجه کند باز به راه افتاد و گفت یفرشته ب اما

 .کنم شیتونم راض یم دونم که یم. میفهم یحرف همو بهتر م میما زن _

برادر  کی. باز دارد زشیجنون آم میتا او را از تصم دیدو یپر خواهش و التماس پشت سرش م ،يمهد حاال

 .تازه نداشت يدردسر شیگنجا نیاز ا شیب گریخانواده د نیآن روستا شده بود و ا یقربان

 .رونیب یزنکوچه ب نیمحاله اجازه بدم از ا. فرشته خانم يدم بر یمن اجازه نم _

 ي جهیهم خوشحال از نت يمهد. ستادیا یکرد و به آن انیشب قبل در او طغ يها یتمام سرخوردگ کبارهی به

 :و محکم گفت يجد ییکارش به او چشم دوخته بود که فرشته با صدا

اما . نکرده بعد نتونم تو صورتت نگاه کنم يبزنم که خدا یخوام حرف یاز سر راهم برو کنار، نم يآقا مهد _

 .داشت یبود و قدم از قدم بر نم ستادهیا شیسفت و سخت جلو يمهد

 يهستم که برا وونهیاالن اونقد د. دستبند به دست بردنش. من و مادرم، برادرمو بردن يجلو چشما شبید _

 .میبدبخت یپس برو کنار بذار برم پ. و رو کنم ریرو ز ایبرداشتن او دستبند از دور مچش کل دن

 : کرد و گفت ینیعقب نش یکم يمهد

 .امیشه بهت حرف زد، پس صبر کن منم همرات ب ینم یهست یباشه قبول، االن عصبان _

 :تکان داد و گفت ینف يلجوجانه سرش را به نشانه  يپافشار کی در

 .داد یرفت و اومدا جواب م نیا دیداشت همون موقع که غالم زنده بود با يریاگه اومدن شما تأث _

 يهم بنا دهیدر هم تن يابرها دیکه رس ابانیبه خ. گذشت يو نگران مهد یچشمان دلخور و شاک از مقابل و

جهت به  نیباز دارد، به هم مشیتوانست او را از تصم ینم زیچ چیاستوار بود و ه مشیبر تصم. گذاشتند دنیبار

 .دست تکان داد یتاکس نیاول ينداد و برا یتیباران اهم يبارش رگبار

از . گناهش سر کرده است یرا در فکر برادر ب رینگاه ماتش را به راننده داد و دانست تمام مس. میدیخانم رس _

شوفر گذشت و  يکرد و از کنار هوار هوار کردن ها یرا ط نالیتا ترم ابانیکوتاه خ يشد و فاصله  ادهیپ لیاتومب

 ي ندهیآ يرا در اما و اگرها ریمس تمام مشوششقراضه جا گرفت و اجازه داد ذهن  یاتوبوس یانیم یدر صندل

و  دیپر نییپا شیاز پله ها دواریام یجاده توقف کرد او هم با دل ي هیاتوبوس که در حاش. نامعلومشان سر کند
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 ياتوبوس که با دود! بود یوحش يو عطر سکرآور گل ها لیتند دود گازوئ يکه به مشامش خورد بو ییبو نیاول

 يشهر گذشت و نگاهش را به تابلو رونیب ياز جاده  اطیجاده زد او هم با احتو به دل  تگذش شیاز جلو ظیغل

به دوسال به بچه  کیکه برادرش نزد ییروستا. خودش بود، درست آمده بود. جاده داد ي هینصب شده در حاش

نفس  ییباال سرو  یبغضش را پس زد و قدم در راه خاک. اش را فدا کرده بود یدرس داده و عمر و جوان شیها

 يرو ادهیوقفه پ یبود که ب یساعت. ابدیاز آن روستا ب یآنکه نشان یرفت ب یرفت و م یطور م نیهم. داد رشیگ

 ینشسته بر راه خاک يکند گل و ال تشیباران اذ زشیر نکهیاز ا شیب. بود افتهیاز روستا ن یکرد و هنوز نشان یم

. را بشورد شیت و اجازه داد باران خوب سر و رونشس یسنگ هتخت يرو دیخسته و نا ام. کالفه اش کرده بود

فکر  ندیکه قرار بود دور گردن برادر بنش يبه طناب دار يخواست لحظه ا ینم یحت. ستیگر یم زیخودش ن

 يساعت و اند کیکردن  یپس از ط. از جا برخاست و قدم تند کرد یدردش آنقدر آوار بود که به آن. کند

افزود و قدم در ده  شیخوشحال بر سرعت قدم ها. در نظرش جان گرفت ییتاروس يها نهاز خا یباالخره حجم

نگاهش را به رخت و لباس . رفتند به خود جلب کرد یواحد م یکه به سمت یتینظرش را انبوه جمع. گذاشت

شد و پس  هبا مردم همرا شدیندیب يآنکه لحظه ا یب. اوضاع از چه قرار است افتیداد و به صرافت در اهشانیس

. غالم بود نیمراسم تدف. حدسش درست بود. مسجد روستا گذاشتند اطیقدم در ح ،يرو ادهیپ قهیاز چند دق

. زد که غالم هنوز زنده است یخود را گول م شیپ يچند لحظه  نیتا هم! پس مرده بود؟. سست شد شیپاها

در  یغالم گریزد که د یم یلیبه او س ندزد یم شانیکه بر سر و رو یشده و زنان چیکفن پ بتیاما حاال آن ه

همسرش؟  ایآن مرد بود  يشده  میتی يبچه ها يغالم؟ برا ایعماد بود  يبرا د،یجوش شیاشک ها. ستیکار ن

کرد او را  یم نیکه مدام برادرش را نفر یرزنیپ يصدا! بود زیهر چه که بود اشک گوله گوله از چشمانش سر ر

 یبود، همان یشاباج. بارد یم نهیگفت از چشمانش ک یکه مادر م یمانه. بود ودشخ. وادار کرد تا سر بلند کند

 .ختیگفت خون برادرش را خواهد ر یکه م

طور راست راست  نیذارم هم یمادر، نم رمیگ یغالم، غالم، خودم تقاص خونتو م. نگذره شیخدا از باعث بان _

تا نره . امیدار کوتاه نم يتا نفرستمش باال تمایتیبه جون . کنم مادر یم اهیروزگارشو س. بکنه شویبگرده و زندگ

 .رمیگ یکش قبرستون آروم نم نهیس

تاب و . بدهد تیبرادرش رضا يزن محال بود به آزاد نیا. کرد یته دلش را خال رزنیپ يدهایها و تهد نینفر

 یاما دست. دبرو رزنیداد تا به سمت پ شیبه قدم ها یتوان ز،یجنون آم میتصم کیتوانش را از دست داد و در 

 : گوشش زمزمه کرد ریز یینشست و صدا شیمحکم دور بازو
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چهره  دنیو از د دینشسته بر چهره به پشت سر چرخ یبا اخم. اون جلو يبر ياصالً بهش فکر نکن که بخوا _

آنکه زبان در  یب. اش را به انجام رساند بود فهیخوب وظ يجا خورد، مهد یکم لیسه يدرهم و گرفته  ي

 :دیلب نال ریشود ز ایحضور نابهنگامش را جو نیا لیچرخد و دلدهانش ب

 .برادرمو ببخشه دیاون با. بذار برم باهاش حرف بزنم _

 : بود گفت ییدر صدد دلجو شتریکه حاال ب ییآنکه دستش را رها کند با صدا یب لیسه

 .يله ورتر کردرو شع نهیک نیا شیآت شتریب یبگ یاونا االن داغدارن، هر چ ست،یاالن وقتش ن _

 : شد و گفت لیسه یو درماندگ یباعث کالفگ نیبود که هم یشاباج دنیاصرار فرشته هنوز بر د اما

افتن به  یجلو م يبر. کنن یخال یکیهمه درد و غصه رو سر  نیخوان ا یگم اونا االن م یدختر بهت م _

 ؟یفهم یرو م نایذارن، ا یاستخون سالم تو تنت نم هیجونت، 

 :و گفت دیکش رونیگر او ب تیرا از دست حما شیا با خشونت بازوام فرشته

 .برم دیمن با _

 . ير یجا نم چیتو ه _

که به  یبا قدرت لیگرفت که سه یکار داشت باال م. به سمتشان برگشتند يچند نفر لیبلند سه يصدا از

 ییتنش دور کرد و با صداپر  يو او را از آن منطقه  دیکرده بود دستش را سفت و محکم کش قیدستانش تزر

 :گفت دیلرز یکه از خشم م

 تو دل خطر؟ ياومد يخبر پا شد ینادون، ب يبه عماد بزنه، اون وقت تو یزخم هیخواد  یاون زن االن م _

 يکه از موها یرا پاك کند و آب شیسر و رو افتی یاو هم فرصت دیجه رونیفرشته که از دستان گرمش ب دست

به . جو شده بود زهیکم حرف و ست داًیدخترك زبان درازش امروز شد. ردیرا بگ ختیر یبه چهره اش م سشیخ

نشسته  يباربر یصندل يروخراب  یبا حال ياز مرگ غالم مطلع شد که مهد یخودش هم وقت. داد یاو حق م

. اش رساند وانهیآنجا بود که فرصت را از دست نداد و خود را به خواهر د. و گفته بود چه بر سر عماد آمده است

 :باز نگاهش آرام گرفت و گفت. بود رهیجنگجو به او خ یبا چشمان وانهیخواهر د نیحاال ا

 شده؟ یچ یچرا به من نگفت _

 .اوردیخود ن ياما به رو. کرد یسرد فرشته ته دلش را خال جواب

 ؟یمرده رو زنده کن یتونست یکرد؟ م یم یچه فرق _
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فروکش تازه چشمان  یخشمش که کم! نبود یبود شک یشاک لیهاز مرگ غالم، از دست س شیکه ب نیا در

 :کند رو به او گفت ینیآنکه از موضعش عقب نش یب. دیرا در مقابل خود د يشرمنده اما نگران مهد

 یچ م؟یریبه درد نادرد خودمون بم نیذار یچرا نم نجا؟یا شیچرا آورد. يبرسم آقا مهد میگفتم بذار به بدبخت _

 ما؟ از جون نیخوا یم

 : من من کنان گفت يمهد

 .یالتفات کن لویحرف سه دیفرشته خانم، گفتم شا يندار ياز من که حرف شنو _

 :زد و گفت يپوزخند لیسه

 .داره يکه چقدرم ازم حرف شنو _

کدام  چیو ه ستادهیبه پا ا شیرگبار باران در دو سو ریحاال دو مرد در ز. هوار شد یتخته سنگ يحال رو یب

را از  بتیداد و مص یبه خود م یتکان دیبا. کرد یم يکار دیبود، با دهیفا یب ختنیاشک ر. زدند ینم یحرف

 . و به راه افتاد کردقد راست  گرید ينشست و بار شیعزمش به پا. کرد یبرادرش دور م یزندگ

  ؟ير یم يکجا دار _

 :گرفته گفت یینگران بدوزد با همان صدا لیآن که نگاهش را به سه یب

 .رم ینم نجاین تا با اون زن حرف نزنم از ام _

 : راهش را سد کرد و گفت يو مستأصل جلو درمانده

بهت  م،یبرگرد ایب. ستیحرف زدن با اون زن ن يبرا یکنم به حرفم گوش کن، االن وقت مناسب یخواهش م _

 .یکن شیزت راضو با اون زبون درا یباهاش حرف بزن نجایا ارمتیدم اوضاع که بهتر شد خودم ب یقول م

کرده  يگریمحو کنج لبانش بود که او را مهربان تر و قابل اعتمادتر از هر زمان د يرا به او داد، لبخند نگاهش

 : داد و افزود يشتریسکوت دخترك به او جرأت ب. بود

 .گم یراست م لیجون سه _

توانست از دستش  یمکش آمده ن یدست بردار نبود و او هم با اعصاب لیسه. گرفت یاش م هیگر داشت

را رها  شیبازو یبود که به آرام لیسه نینگاه درمانده و دردمندش که در نگاه دلخور او قفل شد ا. خالص شود

 :کرد و گفت

 . تو دختر یرحم یچقدر ب _
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مدت به سر  یطوالن يروستا آمده بود، درست که با او در قهر نیبرادر به ا یدرست که در پ. انداخت ریبه ز سر

. کم کنند لیاز حسش به سه يآن استاد پر احساس نتوانسته بودند ذره ا یآوار و درد، حت نیبرد، اما هنوز ا یم

 ییفرشته گو دوار،یام لیخوشحال بود و سه يمهد. نگاه و کالم او گرم شد و سکوت کرد يگرم شد، از گرما

 .را گرفت شانیهر دو یوشفرشته همان اندك دلخ یبغض يداده بود به خانه بازگردد اما صدا تیرضا

برادرم . ذارم یپا تو اون خونه نم ارمین رونیاون خونه پا بذارم؟ من تا داداش عمادو از زندان ب يتو يچه جور _

 کنه؟ ینم يکس کار چیکنه؟ چرا ه یکس حرفمو باور نم چیگناهه، چرا ه یب

عمل  نیاعث شده بود دست به چنهمه فشار ب نیهنوز در شوك اتفاقات شب قبل بود و ا. زد یزجه م داشت

با او همراه  گریچند قدم د. دختر چه کند نیمانده بود با حال خراب ا لیو سه دیلرز یتمام قد م. بزند ینامعقول

 :شد و گفت

 .میبرگرد ایبه خاطر من فرشته، به خاطر من ب _

خواست به  یاز او م به خاطر او؟ خاطرش تا کجا بود مگر، که. متوقف شد و مات نگاهش کرد شیها قدم

 :و گفت دیجوش شیاشک ها! خاطرش به خانه بازگردد؟

بغلم کرد که انگار  يجور هیباره،  نیآخر نیدستمو گرفت که انگار ا يجور هی شبیداداشم، داداشم د لیسه _

کنه؟ با وقت نتونه بغلم  چیه گهیاگه د ره؟یوقت دستامو بگ چینتونه ه گهیاگه د. نهیتونه خواهرشو بب ینم گهید

 . اگه داداشم نباشه رمیم یمن بخنده؟ من م

 .ردیخواند باعث شد زبان به دهان بگ یکه او را به خود م لیسه يدورگه  يصدا

 .زمیآروم باش عز _

پر از التماس، پر از کمک  ینگاه. کرد یبود؟ فقط نگاهش م ختهیچندماه از او گر نیبود آن حس تعلق که ا نیا

گفت دستش را رها  یمحکم به او م یکه با چشمان يمرد د،ید یم يگرید لیلش سهو حاال در مقاب یخواه

جاده پارك شده بود رفت و در  سراو که  کانیبزند راهش را کج کرد و به سمت پ یآن که حرف یب. نخواهد کرد

 دهیفا یروستا ب نیآمدن به ا ییگو. حرف و آرام در کنارش قدم برداشته بودند یب يو مهد لیتمام مدت سه

. را محک بزند لیعشقشش به سه زانیرا به خاطر بسپارد و م یشاباج ي نهیفقط آمده بود تا اوج ک ییبود، گو

 زین لیسه. زل زده بود رونیدر هم به ب يکه با چهره ا يمهد. بود کتآزار دهنده سا یبه شکل لیاتومب يفضا

گذاشته  یخراب سر بر صندل یبا حال زیدش نخو. چرخاند ینگران کننده فرمان را به چپ و راست م یدر سکوت

 يخواست فقط برا یخواب م د،یاش را از چنگش بربا ياریخواست تا هوش یخواب م. و چشمانش را بسته بود
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. با چشم باز بخوابد شانیحل کردن مشکل بزرگ زندگ يبرا يداریتوانست ساعت ها در ب یبعد م عت،چند سا

که برادر دو سال تمام در آن رفت و آمد  یراه خاک نیمندش را بر ا هیخواست چشمان گال یاما حاال، حاال م

 یچشم م دیبا دیرس ینم ییجا هب هیگال یداشت و وقت هیروستا و مردمش گال نیراه، ا نیاز ا. کرده بود، ببندد

 ! بست

 . میدیرس زمیشو عز داریفرشته جان، ب... فرشته _

نگران را در  لیسو گرفت سه یچشمانش که کم. دیچیکمرش پبد در گردن و  يخورد و درد یتکان یسخت به

اش  يکنار ینگاهش به صندل. کرد یم شیمحکم به سمتش خم شده و صدا یکه با چشمان دیجلو د یصندل

 : گوش تا گوش باز شد و گفت لیسه گوشیشد و لبخند باز دهیبود، کش ياز مهد یکه خال

 .نترس بابا گشت ارشاد رفت _

 : دخترانه گفت یست و با خجالتنش شیسر جا صاف

 . يکه ازشون حساب ببر یخوبه هنوز هستن کسان _

دخترك زبان درازش زبان بند نشده بود . آرام بر لبش نقش بست يو لبخند دیکش یاز سر آسودگ ینفس لیسه

 :نشست و گفت شیبه سمت جلو برگشت و درست در جا! از داغ برادر

 .باشه زبون دراز ادتی نویا. برم اال دلم یکس حساب نم چیواسه عشق تو از ه _

 یمرد پر مدعا در م نیبود خوب از خجالت ا نیاز ا گرید یجان بر لب فرشته نشست، قطعاً اگر زمان یب يلبخند

 :شود گفت ادهیپ نکهیو قبل از ا دیرا کش رهیدستگ. را برنجاند وارید نیخواست ا یآمد اما حاال؟ حاال دلش نم

اما چون خودمم کم  رمیحالتو بگ یدرست و حساب یاز من نگرفت یسراغ هیچند وقت که  نیا يحقشه برا _

 .لیگذرم آقا سه یمقصر نبودم از گناهت م

 :گوش تا گوش تاب برداشته گفت یشیو با ن دیحد به سمت او چرخ نیشتریتا ب لیسه سر

  ؟ینداشته ام گذشت راتیاالن از سر تقص یعنیجان،  يا _

 :و گفت نییرد پافرشته سر خو سر

کنم  یمونه، فکر م یکنارم م ره،یگ یمنو م يدستا ادیهم م یکی یاون شب، شب عقد داداش عماد گفت _

 . که کنارم بمونه ره،یدستامو بگ ادیب یکیوقتش شده باشه  گهید

دان مر یداد همچون باق یاش اجازه نم یذات طنتیآن ش ییاما گو. بود لیسپاسگذار و شاد بر لب سه يلبخند

 . اش را بروز دهد یخوشحال
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 یمرده از دور و برت م یاون زبون درازت هرچ ؟يذار یاون وقت؟ اصالً مگه تو م رهیخواد دستتو بگ یم یک _

 .پرونه

چه  نیدر خود بود، ا. داد یخواست شاد باشد اما درد برادر اجازه نم یم. فرشته به او بود يغم زده  چشمان

بر آتش  یهمچون آب لیسه يکرد که صدا یشد؟ خود را شماتت م یشروع م گونه نیا دیبود که با یعشق

 .وجودش نشست و اما و اگرها را از او دور کرد

 چیکه ه یکی. یباور کن يخوا یوقته دستتو گرفته اما تو نم یلیکه خ یکیتا آخر راه کنارته زبون دراز،  یکی _

 .وقت دستتو ول نکرده

 : و گفت اوردیطاقت ن گرید! زیزد نگاه او ن یدخترك زبان درازش قهقهه م نگاه

 _:   لب گفت ریقدرشناس در را گشود و ز یبا نگاه! رفت يرو خُل کرد چارهیب لیسه نیبرو دختر، برو که ا _

بن  يشد و کوچه  ادهیحرف پ یکه با مهر تکان خورد او هم ب لیسر سه. هر دوتون ن،یممنون که تنهام نذاشت

دل دخترش لق  يگرفتار يالیواو نیگفت در ا یم دیبا. زد یبا مادر حرف م دیبا. رفتگ شیبست شان را در پ

 ! شده

 بغض هیشب يزیچ: و دوم  ستیب فصل

. باشم فیخوام ضع ینم گهید. که گفتم هیبده، حرفم همون لمیچرند و پرند تحو يخوا یتو هر چقدر که م _

 !؟یفهم یخودم، م. رمیبگ میتصم میزندگ يام براخو یخودم م. بذاره ریروم تأث یخوام حرف کس ینم گهید

 لیسرد شده بود حا يا شهیآن سو و ش يگریاتاق مالقات و د يسو نیا یکی. جفت شان در هم بود يها اخم

مانده  ينامعلوم دل به روزها يا ندهیگذشت و او منتظر آ یشدن عماد م یچند ماه از زندان. خواستن ها نیتمام ا

 يبار میمر. کند ییبه جدا یرا راض میمرلج افتاده بود تا  يدنده  يشد که رو یم ید وقتخوش کرده و حاال چن

خواند و عماد با  یقرار مالقات کوتاه شان بود که او را م نیبار در هم نیچندم نیا. او را به نام خواند گرید

 .او بود يمات چهره  نشیچشمان غمگ

 صدامو؟ يشنو یعماد با تو هستم، م _

 :به او چشم دوخت و گفت صانهیتکان داد و باز حر دنیشن يبه نشانه را  سرش

 کنه؟ ینم تتیروزها؟ با حرفاش که اذ نیگه ا یم یپدرت چ _

 :حق به جانب بر لب نشاند و گفت يلبخند میمر

 !عماد اون پدرمه_
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 .نگفت يزیچ گریکرد و د یمعذرت خواه ریبه ز سر

 ستین دیسرد شده، بع یلیروزا هوا خ نیباشه؟ ا رینگهبان، ازش بگشال و کاله بافتم دادمش دست  هیبرات  _

 .يمراقب خودت باش که سرما نخور. که برفم بباره

 :مغموم به او زل زد و گفت یچشمان با

بد باش تا  یلعنت. یکن یاراده امو سست م يکننده ات دار وونهید يمحبت ها نیبا ا م،ینباش مر يطور نیا _

مظلومو  میمر نیا ؟یکن یم يصبور يچرا دار ؟یزن یمثل سابق به جونم غر نم گهیچرا د. بتونم ازت دل بکنم

بد باش، . خوام ینم مویمر نیمن ا باره، یاز چشماش غم م نکهیا چه،یپ یبه پرو پام نم گهید نکهیا. خوام ینم

 .نباش نیتلخ باش، اما ا

 :تو گف دیاز چشمانش چک یافتاد و قطره اشک ریبه ز زین میمر سر

من  شم،یچه پ یچه تو زندون باش. عماد یشوهرم! شه ینم دهیاز هم پاش یراحت نیمهر آدما به هم که به ا _

 .شورم یازت دست نم

روزها به شدت افتاده بود او  نیکه ا ییو با شانه ها یو بدون خداحافظ دیکوب شیرا در جا یگوش یو عصب کالفه

چادرش را . دیبار یهوا م یکه ب یو چشم دهیکه در دستش ماس یشگو کیمانده بود و  میحاال مر. را ترك کرد

آمد و تمام هم و  یعماد م دنیبه د ادیزروزها  نیا. زد رونیخراب از زندان ب یسر مرتب کرد و با حال يرو

خوب . ختیرا اشک ر ریتمام مس. دید یمرگ م يکه خود را در آستانه  يدادن به مرد هیغمش شده بود روح

 ازیکه ن فیضع میو او باز خواهد شد همان مر ختیفرو خواهد ر یقدرت پوشال نیتمام ا يه به زوددانست ک یم

از ظهر گذشته بود و پدر طبق روال هر روز در خانه  دیبه خانه که رس! زدیخبدهد تا بر یدارد دست به دست کس

 یفت اما از همان فاصله هم مپدر و مادرش داد و به اتاقش ر لیلب تحو ریز یسالم. ناهار يبود و سر سفره 

 .پدر را بشنود يتوانست صدا

 بِهِم گفت؟ یچ یدون یم. رو گفتم هیقض ازیتا پ ریبراش از س ل،یوک هی شیامروز رفته بودم پ _

 که در کالمش بود گفتک یتیعباس آقا با قاطع. منتظر به پدرش چشم دوخت یرفته را برگشت و با چشمان راه

 ...واال دیریبگ تیرضا رزنیتا از اون پ دیتونو بکنبه من گفت تمام تالش _

و  يداریشب ب ایبود  شیروزها نیا يضعف و کم خور. در وا رفت يسخنان پدر همان جا در آستانه  دنیشن از

بر جانش نشست و مادر را  یضعف به آن نیغم از دست دادن همسر؟ هر چه که بود ا دیشا ایاشک و ناله ها و 

 .د کشاندهراسان به سمت خو
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 .ادیمرد؟ خدا رو خوش نم یکن یبچه رو خون م نیچرا دل ا _

 :بخورد گفت یآن که از کنار سفره تکان یآقا ب عباس

دندون لقو  نیاالن ا نیبذار هم. دختر فردا داره نیشه؟ امروزِ ا یم تیحال یکنم زن، تو چ یم ارشیدارم هوش _

کن تا از  يبراش مادر يسراغش؟ تو اگه مادر ادیم یک گهیور شد دو ک ریکه پ گهیدو فردا د. بندازه دور ارهیدر ب

 .فتهیپسره ب نیصرافت ا

مشهود  یگذاشت و با ضعف شیدست بر زانو. را درك کرد عتشیمادر که بر سرش نشست تازه موق دست

 یم. التفات نکرد زیمادر ن يگفتن ها ير یزد و به کجا م رونیبرخاست و راه آمده را برگشت و از خانه ب

و او را به طالق  زد یآن خانه که پدر هر روز نمک بر زخم باز شده اش م. خواست که از آن خانه دور شود

 یبر کلون در گذاشته بود و فقط م یبر زنگ و دست یدست دیمحبوبش که رس يخانه  یبه در چوب! راغب تر

وحشت زده رو به  یخانم با نگاه قهیدر که باز شد و صد. باز شود شیدر بسته به رو نیخواست هر چه زودتر ا

حرف او را  یخانم ب قهیصد. آرام شدن يخواست برا یم یدامن از کف داده بود و آغوش گریظاهر شد د شیرو

بهتر شد او را به داخل  یحالش که کم. را پاك کرد شیو اشک ها دیکش شیدر بر گرفت و دست بر سر و رو

بر  يبود؟ هر چه که بود لرز بد دهیکه از پدر شن يخبر ایستان بود زم ياز سرما د،یلرز یم. کرد تیخانه هدا

نگاهش به . با عجله اتاق را ترك کرد زیجا داد و خود ن يقه خانم او را در کنار بخاریصد. جانش نشسته بود

 يسفره  نیا يعماد رو يجا. فشرده شد ییهمه تنها نیکوچک ناهار مادر شوهرش افتاد و دلش از ا يسفره 

مات بر لب  يلبخند زیشربت بهار نارنج بازگشت او ن وانیل کیخانم که با  قهیصد. بود یخال يک بدجورکوچ

. داد یخدا عطر بهار نارنج م ي شهیکه دستانش هم يزن چقدر مهربان است، مادر نیا دیشینشاند و با خود اند

همه  نیآمد اما به ا یدر نم گرینفسش د. دیرا از دستش گرفت و آن را الجرعه سر کش وانیشک ل يلحظه ا یب

 .داشت ازین ییگوارا

 مادر؟ يبهتر شد _

بار با  نیاتاق را ترك کرد و ا گرید يخانم بار قهیتکان داد و صد يسر یتصنع يفرو خورده و لبخند یبغض با

 :بشقاب و قاشق و چنگال بازگشت و گفت کی

من که جز شما  شم،یپ ایب یهر وقت تونست. ادرم يو منم تنهام، خوب شد که اومد ستیروزا ن شتریفرشته ب _

 .رو ندارم یکس
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 دیشیاند نیکرد و به ا کیاو نزد ییتنها يکند خود را به سفره  یآن که اعتراض یشد و ب یباز زورک لبخندش

او کته  يحرف برا یخانم ب قهیصد. است دهیحال خراب او را نپرس لیدل یاست که حت دهیچقدر فهم رزنیپ نیا

. دهنده مشغول غذا خوردن شدند رآزا یگذاشت و هر دو در سکوت شیرو يجلو زیخورشت ن یو ظرف دیبرنج کش

قاشقش ! چکد یبهار نارنج نشانش م رزنیاشک از چشمان مادر عماد، پ يکه قطره ها دید یآشکارا م میاما مر

صحنه اشک  نیا دنیبا د رزنیپ. خراب اشک چشمانش را زدود یبا حال زیرا در بشقاب گذاشت و خود ن

 :گفت بل ریچارقدش پاك کرد و ز يچشمانش را با گوشه 

 کنه؟ یدونم االن داره چکار م ینم. غذاست نیبچه ام عاشق ا _

 :اش را مهار کرد و گفت یبغض يصدا میمر

 .نگران نباش مامان، حالش خوبه _

 :زد و گفت یخانم برق قهیصد چشمان

 مادر؟ يبود ششیپ _

دست دخترك را در دست گرفت و  سیخ یقدرشناس و چشمان یخانم با نگاه قهیصد و دیخند میمر چشمان

 :گفت

روزا از اون  نیزندون اما من دلم روشنه هم يبچه ام نا حق افتاده گوشه . بده دخترم، تنهاش نذار رتیخدا خ_

 .پامال بشه یذاره حق کس یحق نشسته مادر، نم يخدا جا. رونیب ادیتو م

با پدر  رشیاخ يلجاجت ها ياو پا یعنی نیکرد که عماد را تنها نخواهد گذاشت و ا ادآوریاو به  دیبا تأک میمر

 .بود ستادهیا

 یزن گریشکل اعتراضش را به پدر اعالم کند، تا به او هشدار بدهد که د نیشب به خانه بازنگشت تا بد تا

عشقش  يگز نخواهد توانست جلواو هر يو مهر پدرانه  ردیگ یم میاش تصم یزندگ يمستقل است و خود برا

 شیب دهیاز هم پاش يخانواده  نیاو شوق به پا کردن  میمر دنیو از د دیاز راه رس زیدم غروب فرشته ن. ستدیبا

خود  يکه برا يشکنجه ا. شب را در کنار فرشته و در اتاق عماد به صبح رساند. در ذهنش جان گرفت شیاز پ

 . اتاق او را آزرده است نیچقدر در هم اوردیب ادیدر نظر گرفته بود تا به 

 .چرخه یدور و برت م ادیز لیسه دمیشن ياز مهد _

 :بود گفت رهیکه به سقف خ یآنکه سر از بالشتش بردارد با نگاه یب فرشته
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ترسم که  یاونقد ازش م ییوقتا هیراستش . میکار کنه مر تهیبره تو کم دیگشت ارشاده، با يداداشت بدجور _

 .نگو

 :و گفت دیبه سمتش چرخ میمر

 ؟يدوسش دار _

. آمد ینبود او قطعاً از پا در م لیدوستش داشت؟ البته که دوستش داشت، اگر سه د؟یپرس یبود که م یسؤال چه

 :لب زمزمه کرد ریز

 !میکنم هم خون نباش یشه که شک م یداداشم م هیاونقد شب یگاه. ندازه یداداش عمادم م ادیاون منو  _

 :و گفت دیباز دراز کش باز طاق میمر

 باشه؟ ینکن یقاط ادیز يقول بد دیاما با. برات بکنم فرشته یاعتراف هیخوام  یبرات خوشحالم، م _

 :و گفت دیمات به سقف چرخ مِیبار او به سمت مر نیزد و ا یفرشته برق چشمان

 .ستمیقول بده ن ارمیتا جونتو در ن یشناس یباز؟ منو که م يچکار کرد _

 :بر لب بنشاند گفت يآنکه لبخند یب میمر

رو اون طور با عشق  قهیکه دست مامان صد یوقت. شدم یم یکرد، به شدت شاک یعماد که بهت توجه م _

کرده  یحسادتام عمادو عاص نیاونقدر که با ا. کردم بهتون یحسادت م. شد یبه پا م شیتو وجودم آت دیبوس یم

خواست  یاصالً دلم نم واستم،خ یخودم م يفقط و فقط اونو برا شده بودم شیاول که وارد زندگ يروزا. بودم

اما . قهیتو و مامان صد شیخونه پ ادیذاشتم ب ینم یوقتا با بدجنس یلیلحظه وقتش بدون من بگذره، خ هی یحت

اون وقت بود که بحث و جدلمون . کنم یم يدونست به شما حسود یم ه؟یبود دردم چ دهیفهم گهید ایآخر نیا

 یم. نبود میحال زایچ نیحسابه اما من ا يهاش همه از رو داشتنکنه دوست  میکرد حال یم یسع. فتباال گر

حاال اون . توجه نشون نده يا گهیخواستم جز من به کس د یاصالً م. عشقشو به من بده نیخواستم باالتر

رادرت چقدر عاقالنه رسم که ب یباور م نیشکل ممکن به ا نیو من دارم به تلخ تر ستیفرشته، اون ن ستین

نکرد با  یرو بود، هرگز سع انهیم شهیعماد هم! من و شما قسمت کرده بود نیمحبت و دوست داشتنش رو ب

برسه؟  نجایبه ا مونیزندگ دیچرا با. شم یم وونهیفرشته دارم د يوا. کنه کیمحبت کردنش به شما منو تحر

 شده؟ انیبرام عر اشها و عالقه ه تیتمام وجود حساس کنم و با یاونم حاال که من با تمام وجودم اونو درك م
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 شیرو به رو سیخ ینگاهش را به او داد تازه متوجه شد فرشته با چشمان. فرشته بر شانه اش نشست دست

او . شکل هم هستند بیخواهر و برادر عج نیآورد که ا مانیباز ا. محکم بر لب نشانده است ينشسته و لبخند

 :شرمنده گفت یا بغضنشست و ب شیدر جا زین

 ؟یبخش یمنو م _

 :گفت اوردیب شیآن که به رو یب فرشته

 یخواسته عاشقانه دوستش داشته باش یکه دلت م نیبه شوهرت؟ ا ادتویعشق ز وونه؟یببخشم د دیرو با یچ _

 و عاشقانه در کنارت باشه؟ 

باور  نیبه ا رید. بر گرفتاو را تنگ در  يو پس از دو سال حسادت و دور دیبه آغوش دوستش خز قدردان

 !بود دهیبود اما باالخره رس دهیرس

بذار پشتش به تو گرم . بده هیبهش روح رزنیش هیتو فقط مثل  م،یمر رونیب ادیداداش عمادم از اون تو م _

 .بمونه

پدرش . ستیدخترك باهوش چ نیدانست منظور ا یخوب م. انداخت ریو سر به ز دیخز رونیاز آغوشش ب میمر

خانم را مجبور کرده بود که عماد را  قهیو صد دهیخانه هوار کش نیهم اطیخانه، وسط ح نیدر هم شیروز پچند 

 .دمادر و دختر و پسرش، هم از خو نیشرمنده بود هم از ا. به طالق کند یراض

. رونیب ادیبگو داداشم از اون تو م ؟يدیبهش بگو تا خدا هست چرا ناام. یکن یعباس آقارو راض یتون یتو م _

 .بهش بگو نارویا

 یم يمهد. داد که پدر را متقاعد خواهد کرد نانیبه او اطم سیخ یبا نگاه. فرشته بود که بغض داشت نیا حاال

 . دیاز ام ییایدن یعنی نیبرادرش هنوز در خط او بود و ا. توانست پدر را متقاعد کند

*** 

فراتر از  یحاال نقش میمر. شد یاحساس م شیاز پ شیعماد ب یخال يکردند که جا يسپر یرا در حال دیع

کرد و  یم ياوقاتش را در اتاق عماد سپر شترِیب! درست همسانِ فرشته یگاهیجا. خانواده را داشت نیعروس ا

 میشد همان مر یم يگرید يبارداد و  یداشت وا م گریمقتدر د میمر ییگو. شد یتر از قبل م يهر روز منزو

از او خواست به  ایمیک یکه وقت یمیشد، مر یم دیبود که با یمیما هنوز همان مرا. گرانیبه د یو متک فیضع

 ينکرد که لبش به لبخند یخواهد کرد، نه تنها اعتراض دیدانش آموزش او را رو سف دیمعلم با مرامش بگو
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پوسته حاال که او را جدا از . ختیاشک ر شیادعا یهمسر ب تالش يگشوده شد و دخترك را در بر گرفت و برا

 !خواست یاو را م شهیاز هم شیحاال که خود درونش را لمس کرده بود ب د،ید یاش م يظاهر ي

او  يتبرئه  يبرا زیتالش عرفان ن. عماد رخ نداد ي ندهیدر آ يرییتغ چیو ه گر،ید یگذشته بود و تابستان يبهار

کم و اندك عماد  يدن فرصت هاش يتلخ شاهد سپر یشد که همه در سکوت یم یبود و حاال چند وقت دهیفا یب

 يمثبت برا ازیامت کی یبودن شاباج یلما ي قهیبود چرا که اعتقاد داشت در مض نیاما خوش ب لشیوک. بودند

نجات خود  يبرا یتالش چیه گریاما عماد بر خالف گذشته د رندیرا بگ تشیشده رضا یعماد است تا به هر شکل

مقدر شده بود هر روز و هر شب سر  ییگو. ذهنش پاك نشده بودشوك مرگ غالم، هنوز از  ییکرد، گو ینم

خانه  يحال و هوا دیکه از راه رس زییپا. کند یکیو شب و روزش را  ودغالم در مقابل چشمانش ظاهر ش یِخون

بود بر روح  یاتیو فرشته آب ح لیسه دنیخبر به هم رس بتیدرد و مص يوانفسا نیخورد، چرا که در ا یتکان

تفاوت که  نیرا داشت با ا میقد يعرفان از جنوب بازگشته بود و خانه باز حال و هوا. نه و اهلشخا يخسته 

که فرشته تا صبح خود را در اتاق  یشب. شد یاحساس م داًیهمچون عماد در جمع کوچکشان شد یشخص بتیغ

. واده التفات نکردخان ياز اعضا کی چیو به خواهش و التماس ه ختیکرد و بر نبودنش اشک ر یبرادر زندان

 لیهمچون سه يمرد ستنبود که بخواهد دستش ار در د يبود اما عماد شیاش در پ یروز زندگ نیمهم تر

عرفان نگذارد و نداشتن برادر  يتوانست سر بر شانه  یمگر م د؟یتوانست بغض نکند و نگر یمگر م. بگذارد

 يبه دخترك ته تغار سیخ یو با چشمان ستادهیا در يکوچک تر را زار نزند؟ مادر و سحر صبورانه در آستانه 

 يقرار یآنقدر ب. خواست عماد را به خانه بازگرداند یاو م زبودند که بر لباس برادرش چنگ زده و ا رهیخانه خ

 يقرار ینتوانست ب زیلرزان برادر ن يشانه ها یاما حت. نشاند زیکرد و کرد تا باالخره اشک را بر چشمان عرفان ن

 شتنداریخواستند که خو یخانم هم در کنارش زانو زده بودند و از او م قهیحاال سحر و صد. هش دهداش را کا

 .ختیر یابا اشک م یاما فرشته هنوز لباس برادر را در چنگ داشت و ب. باشد

 قهیمامان صد. تو رو خدا. رونیب اریدم داداش عمادو از اون تو ب یداداش عرفان، تو رو به روح آقاجون قسم م _

مادر در حق بچه اش شفاست؟ پس چرا داداش عمادم شفا  يگن دعا یمگه نم ؟یکن یتو مگه براش دعا نم

 .رهیگ ینم

و سر به  انیدردمند نگاه برادر گر یفرو نشست و با چشمان زیکه در آغوش مادر قرار گرفت هق هقش ن سرش

. خبر صبح بود لیها همه دل نیا. دیفغان رسو ناله اش باز به  دیبغضش باز جوش. کرد زانشیو همسر اشک ر ریز

خبر به گوشش . برادرش است دندار فرستا يجور کردن پول باال یِدر به در پ یگفت شاباج یکه م يخبر
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 میمر د؟یدرد نگر نیتوانست بر ا یپس چطور م. ندیرا بب گرید يبود که او اجازه نخواهد داد عماد بهار دهیرس

آب قند  وانیحرف کنارش نشست و ل یب. متشان آمد همه ساکت شدند اال فرشتهآب قند به س وانیل کیکه با 

 :را به سمتش گرفت و گفت

 .تهیاون چش و چارو نچلون، مثالً فردا عروس نقدرمیبخور، ا نویا ریعروس نق نقو نوبره به خدا، بگ _

آمد و  رونیغوش مادر بدخترك بهت زده از آ! فرشته یهمه سکوت کردند حت میمر بیهمه آرامش عج نیا از

 وانیحرف ل یب! زد یمضحک لبخند م یاما لبش در لجاجت ستیگر یم میچشمان مر. داد قشینگاه به نگاه رف

خبر  یاما ب. خواست یرا م شهمه آرام نیا لیبود و دل میهنوز مات مر. دیرا از دستش گرفت و الجرعه سر کش

با در آغوش گرفتن قاب عکس  ش،یپ یاتاق و ساعت نیرا در پس ا شیها هیموضوع که او گر نیبود از ا

حاال فرشته . خراب برخاست و اتاق را ترك کرد یعرفان با حال. همسرش تمام و کمال بر چشم نشانده است

خواهرانه دست دخترك را در  يسحر با مهر. اشتندمشترك د يغم، درد نیمانده بود و سه زن که همه در ا

 :دست گرفت و گفت

 لیکنه، اون وقت سه یها چشمات پف م هیگر نیحق داره، با ا مینکن فرشته جون، مر يرارق یب گهید _

 .شه ها یم مونیپش

 :باال انداخت و گفت ییغم و درد ابرو نیع در

 .رهیمنو بگ دیهستم، بخواد نخواد با ششیر خیب گهیمگه دست خودشه؟ د _

 :به سر او زد و گفت يضربه ا سحر

 .دیدختر چشم سف يا _

 :پر مهر نگاهش کرد و گفت یبا چشمان قهیصد مانما

 پاره شده؟ شیطور آت نیدختر ا نیگرفتم که ا یلقمه از ک دهیورپر نیموندم سر ا _

 :آب را از دست او گرفت و گفت وانیل میمر

 !هستن گهیجفت همد قایخواهر و برادر دق نیتعجب نکن مامان، چون ا ادیز _

گفت و از جا برخاست و آن سه را با  یعل ای. خانم دور نماند قهیصد دیاز دمحزون بر لب نشاند که  يلبخند و

دست بر ستون گذاشته و  نیسنگ یعرفان در سکوت. گذاشت وانیشان تنها گذاشت و قدم در ا یجوان يایدن

 :ستبر پسرش گذاشت و گفت يدست بر شانه . بود رهیخ شیمتفکر به رو به رو

 مادر؟ يستادیا نجایچرا ا _
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 :و گفت دیبه سمتش چرخ یبه آن انعرف

 يمن جا. تونم جون برادرمو نجات بدم ینم یجربزه هستم که حت یچه ب نیمامان؟ بب اقتمیل یچقدر ب نیبب _

زد دلم  یفرشته که اون طور تو بغلم زجه م. رمیدستشونو بگ یوقت نتونستم درست و حساب چیپدرشونم اما ه

که از  يدختر. شاد کنم شیوستونم دل خواهرمو شب قبل عر ینم یکه حت واریخواست سرمو بکوبم به د یم

به چه  گهیپس من د. برآورده کنم کشویکوچ يآروز نیتونم ا یشوهرش و من نم يپا بذاره خونه  دیفردا با

 خورم آخه؟ یم يدرد

مادر بر  يشده  دهیبا دست کش یحت یتاب یب نیفرشته کالفه و درمانده بود و ا يها يقرار یاشک ها و ب از

 :به اشک نشسته گفت یبر طرف نشد و با چشمان زیو صورت مردانه اش ن شیصورتش و لمس ته ر

 ...مامان اگه عماد _

 :خانم بر لبانش نشست و او را وادار به سکوت کرد و گفت قهیصد دست

اصالً بهش . دهبه دلم افتا رون،یب ادیپسرم از اون تو م. نگو مادر، اصالً بهش فکر هم نکن یچیه... سیه _

 .رونیب ادیعمادم م. بشه همونه یکه به دل مادر وح يزیفکر نکن چون چ

به  نیسنگ ینشاند و در سکوت يمادر بوسه ا یشانیانگشت شست و اشاره اشک چشمانش را زدود و بر پ با

 يبارها و بارها برامرد  نیا. بود یبیروزگار عج. ردیآرام بگ یکوچولو بخوابد و کم نهیاتاقشان رفت تا در کنار آد

 .کرد ین پدر دل شکسته را آرام میآرامش روحش از دخترك خردسالش مدد گرفته بود و او هم چه خوب ا

 يبوسه ا اریاخت یب. دیرا خفته در کنار خود د میچشم گشود و مر نهیآد يخنده ها يصدا انیروز بعد در م صبح

چند  نیکرده بود در ا دیهر چه عشق را سف يقعاً رودختر وا نیا. بر صورتش نشاند و درون رختخوابش نشست

 دهیشن میاز زبان مادر مر روزید نیهم. رنج کمر خم نکرده بود نیو تا به حال بر ا ستادهیپدر ا يرو در رو. سال

دفعات  يبار با همه  نینگران بود، چرا که ا. کرده است نییدخترش ضرب العجل تع يبود که عباس آقا باز برا

کند  ییبه جدا یبود تا هر طور شده دخترش را راض ستادهیبار عباس آقا سفت و سخت ا نیا. داشت ریتوف شیپ

دانست حق با کدامشان  ینم. پناه آورده بود نجاینشان دادن مخالفتش از خانه قهر کرده و به ا يبرا میو حاال مر

کرده؟  ریوجودش را تسخ که عشق، تمام يدختر ایدخترش است  کدانهی ي ندهیکه نگران آ ياست؟ پدر

 یبا شوق برخاست و نگاه. بر لبش نشست يلبخند دیشن وانیا يرا که از رو يمردانه ا يزمزمه  يصدا

خندان همسرش رو به رو  يزد و با چشمان و چهره  رونیاز اتاق ب یخواستن یانداخت و با شتاب نهیدر آ يسرسر
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کفش کرده بود تا هر چه زودتر بر سر  کیرا در  شیپا لیگذشت که سه یشش ماه از عقدشان م قاًیدق. شد

 .بود نگفتهمرد زبان دراز نه  نیاو هم از خدا خواسته به ا. خودشان بروند یزندگ

 فه؟یشدنه ضع داریاالن وقت ب _

 :را در آغوش داشت چشم گرفت و گفت نهیافتاده بود از او که آد ریبه ز یگوشیکه از باز يباز و سر یشین با

 .خودت ببخش يآقا شما به بزرگوار اه،یس آقا روم _

 :باال انداخت و گفت ییخندان و شاد ابرو لیسه

 .واسه آقات یکن ایآفتابه لگن مه یش داریپر نزده باس ب دهیباشه سپ ادتی گهیادبت کنم تا د دیشه، با ینم _

حاالت مردانه  انیر بشد که د نیقیکه بلند شد به او  نهیآد يخنده  ينشست و صدا شیکه بر بازو يا ضربه

 :همسرش داد و گفت ينگاهش را به چشمان خمار و خسته ! اغراق کرده است یاش کم

 !غمتو زبون دراز نمینب _

 :افتاد و گفت ریبه ز سرش

 ...غم چرا؟ فقط مونه،یامروز روز خوش _

 :خورد و گفت یتکان زیاستفهام آم لیسه سر

 فقط؟ _

 :منعشان کند گفت دنیشت از باردا یکه سع یبلند کرد و با چشمان سر

 ...داداشم _

 .نگفت يزیپر از غم شد و چ زین لیسه چشمان

 عجله؟ نقدریوقت هست حاال چرا ا شهیداداش واسه بدبخت شدن هم ل،یبه آقا سه _

همسرش بر  يبر دوش داشت و نگاه از چهره  يخندان و سر حال، حوله ا. دیهر دو به جانب عرفان چرخ نگاه

نشست او هم  شیسحر به بر بازو فیدست ظر. نبود يشب قبلش خبر صالیو است یو از درماندگ داشت ینم

 :سر داد و گفت يخنده ا

 .بچه که زدن نداره ،يحرفمو پس گرفتم، نزن سحر _

نگاهش که کرد . خود حس کرد يرا رو لیبرادر و همسرش به وجد آمده بود که نگاه نوازش گر سه یخوش از

 :حواله اش کرد و گفت یشد و چشمک زیدر قلبش سر ر یعشق به آن و دیام نان،یاطم

 .خودم بدبختت کنم يکه با دستا میبرم دست و رومو بشورم بعدش بر _
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صبحانه .                               تنها گذاشت ریو سحر مچ گ گوشیاو را با عرفان باز طنتیرا گفت و با ش نیا

و  سیخ یقرآنش گذراند و فرشته با چشمان ریرا از ز شانیهر دو قهیامان صدرا که در کنار هم صرف کردند، م

 يو دردها و شاد یخاص خودش را، جوان ياه طنتیو ش ینوجوان ش،یها یبر لب آن خانه و کودک يلبخند

دست همسرش که با . دوخت لیرا از نظر گذراند و قدم در کوچه گذاشت و نگاه به نگاه منتظر سه شیها

 .ه سمتش دراز شد لبخند باز مهمان لبش شدب نانیاطم

 زم؟یعز يحاضر _

 :او داد و گفت يتکان داد و دستش را به دستان مردانه  يسر

 .من همون لقب زبون دراز خودمو دوست دارم! لیهمه عاشقانه حرف زدنت عادت ندارم سه نیبه ا _

را محکم تر در دست فشرد و او را به  دستش. کرد یشک م دیبود با نیاز ا ریغ. در آمد لیسرخوش سه ي خنده

مضحک و  يبزرگ دست زده بودند و با خنده ها یبیخود فر کیرا به  ریتمام مس. کرد تیهدا کانشیسمت پ

عماد مگر . ستین یشدن اموشدانستند هرگز فر یداشتند که خود بهتر م يزیدر فراموش کردن چ یسع لیدل یب

و مرگ را به انتظار نشسته  دیلرز یم گریروزها د نیکه ا یدستان و نیبود؟ با آن چشمان غمگ یفراموش شدن

شد که در خود بود  یم يا قهیچند دق. شد دهیفرشته کش يهم به چهره  لیکه توقف کرد نگاه سه لیاتومب. بود

 !غم بزرگ بر سر جفت شان هوار نیو باز ا

 یفکر م شهیهم. دم یبله نم يمرد چیبه ه نهیعقدم نش يکردم تا داداش عمادم رو سفره  یفکر م شهیهم _

گفتم  یهام با خودم م یبچگ يتو. ذارم ینم يمرد چیدستمو تو دست ه نهینب دمیکردم تا اون منو با لباس سف

چرا؟ بس که شب  یدون یم. نهیبش رمکنا ادیاون ب. رهیاون مرد دستمو بگ يجا ادیگم داداش عمادم ب یاصالً م

گرفت و  یخواست سرمو تو دامنش م یدلم بابا رو م یبس که شبا وقت. ه بودبس که پدرم شد. و روزم شده بود

داداش عمادم  يمن با محبتا! جوون هفده هجده ساله هینداشت،  یخودشم سن. زد تا بخوابم یبرام حرف م

 ست؟یدستاش تو دستام ن یبپوشم وقت یعروس دیلباس سف يچطور گوحاال ب. رو شناختم یبزرگ شدم و مردونگ

 .کنه یآقاجون نگام نم يکه اون با چشما نمیبش يرو سفره ا يچطور

 :بر دست مشت شده اش نشست و گفت لیسه دست

. شه هم عماد، هم خودش یاون امروز برات هم پدر م. فرشته، عرفان که هست یکن یشلوغش م يدار _

 يطور نیتو ا ستین یضگذشته از اون من مطمئنم عماد هم را. ها عرفانو نسوزون يقرار یب نیبا ا نقدریا

 گفت فرشته؟ یچرفته؟ بهت  ادتی روزشید يحرفا. یتلخ کن هیبه کام خودت و بق تویروز زندگ نیبهتر
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او  يمردانه برا یآورد برادر دربندش با بغض ادیرا به نگاه او داد و به  سشیو نگاه خ دیدخترك جوش يها اشک

سرش را در . بر چشم او نشانده بود یر جمله اش اشکبرادرنه که ه يکرده بود و سفارش ها یخوشبخت يآرزو

 :دستان مستأصلش گرفت و گفت

امروز  زاشیعز يخواد همه  یصاحب م یدل ب نیاما چکار کنم که دلم براش تنگه؟ ا ادمه،یهمه اش  ادمه،ی _

 .دور و برش باشن

عماد در  يگرفتن برا یمرخص یدر پ يخود کند، چند روز يرا متوجه  هیآنکه بق یب. ساخته نبود لیاز سه يکار

. از محبسش رها شود يا قهیاجازه نداشت دق یحکمش قصاص بود و حت. مثبت يا جهیاز نت غیاما در. بند بود

 :لب زمزمه کر ریافتاد و ز ریسرش به ز

 .شم یم ياز دست خودم کفر ادیازم بر نم يکار چیو ه هیدونم دردت چ یم یوقت ،یکن یم هیگر یوقت _

 :شرمنده گفت ییبند آمد و نگاهش را به او دوخت و با صدا یفرشته به آن يها اشک

 نق نقو هستم مگه نه؟ یلیخ _

 :جان باز شد و گفت یب يبه لبخند لیسه لب

 .کم نه _

 :دخترك در آمد و گفت ي خنده

 مامانم؟ يخونه  یمنو پس بفرست يخوا یم _

 اوردیب رونیداشت او را از حال و احوال خرابش ب یکه سع گوشیباز یگوش تا گوش باز شد و با چشمان ششین

 :باز گفت

 .کم نه _

 یمتیغن شانیهر دو يهم برا ياجبار يخنده ها نیهم. دیخند یم گرینشست د شیفرشته که بر بازو مشت

 .بود

 .ها نهیسنگ یلیدستت خ فهیضع _

 :شد گفت یم ادهیپ لیکه از اتومب یباال انداخت و در حال يشانه ا فرشته

ام و به وقتش  دهیحواست باشه من گرگ بارون د! شه یم ادیکم کم داره ز يد یکه به من نسبت م یالقاب _

 .ذارم تو کاسه ات یهمه رو م

 :را بر دوش انداخته بود گفت یکه ساک یو در حال وستیشد و به فرشته پ ادهیپ زین او
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 .دونم، صابونت بد به تنم خورده یم _

 :ساك را از شانه برداشت و به دست او داد و گفت ستادندیاکه  يا شهیمقابل در ش در

به خاطر  یکاف يمامانت به اندازه . شه یرو سرم هوار م اینباش، تو که چشمات غم داشته باشه دن نیغمگ _

 .نخوره گهیتو رو د يتا غصه  یکن آروم باش یعماد خون به جگر هست تو سع

 .کند شیهمسر سر به هوا میشاد تقد يو لبخند ردیش را بگهوا دست یفرشته باعث شد ب يبلند باال چشم

 .برو زبون دراز گهیحاال د _

مانده تا جشن را به سر و سامان  یخود را به خانه رساند و ساعات باق زیبر لب رفت او ن يکه با لبخند فرشته

 ینم یتا آن را عمل داد و یاز سر صبح ذهنش را قلقلک م يفکر. طور ظاهر خود پرداخت نیدادان اوضاع و هم

تمام ذهنش را پر کرده بود پس از چند  کهفکر پررنگ  نیبا هم. کرد محال بود در جشن امروز از ته دل بخندد

به تمام معنا شده بود در  یآراسته خانم يدخترك زبان درازش که با ظاهر. رفت بایز يساعت به سراغ فرشته 

 طنتیمهربان اما پر ش یتر شد و با چشمان قیو عم قیعم ظاهر آرام او دنیلبخندش از د. کنارش جا گرفت

 :گفت

شه؟ تو بگو دختر ده  یم گهیآدم د هیکنه انگار  یتنش م نویا یزبون دراز که هر ک هیچ دیلباس سف نیرمز ا _

پارچه که االن  کهیچهار ت نیداره ا یهان چ! مسن؟ يجا افتاده  يخانما نیشه ع یساله، اون وقت رفتارش م

 ؟یبون درازت کوتاه شده و مثل خانوما ور دل من نشستاون ز

 :فرشته گوش تا گوش باز شد و گفت شین

که  نهیذاره، اگه االن خانم و ساکت نشستم واسه خاطر ا یاثر نم یچیجان، در من ه لیدلتو خوش نکن سه _

 یکیشب و روزتو  شم همون فرشته که یاون وقت م میبذار دور بش. کنن یدارن از پشت اون پرده نگامون م

 .کرده

 :جا به جا شد و گفت شیدر جا یکه در آمد او هم کم لیسه ي خنده

 .شد رید لیسه میبر _

 .یهست ریسر به ز ،يدار ياز من حرف شنو نجایا است،یدن يجا نیبهتر نجایجا خوبه، ا نیهم م؟یکجا بر _

 :سمت او گرفت و گفتکه به چشمان پر خواهش همسرش افتاد انگشت اشاره اش را به  چشمانش

 .مراقب رفتارت باش ياو _
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خوددار  یو فرشته در پ مشیکردن تصم یدر فکر عمل لیسه. که به راه افتاد باز هر دو سکوت کردند لیاتومب

 یمگر م. راند یآشنا م یرفتن به خانه به سمت آدرس يجا لیشد که در راه بودند و سه یم یساعت مین. بودن

اما . رفتند یبرادر م داریبه د. بود هاشک بار برگشت یرا رفته و با چشمان ریمس نیا سال تمام کیشد نداند؟ 

 :متفکر داد و گفت لینگاه متعجبش را به سه. دانست ینم زیچگونه، خود ن

 ؟یچکار کن يخوا یم لیسه _

 :گفت فکندیب يآنکه به چشمان متعجب او نظر یاما ب لیسه

 .نهیلباس بب نیخوام قبل از همه برادرت تو رو تو ا یم. هت بدمامروزو من ب يکادو نیخوام بهتر یم _

 :فرشته گشاد شد و گفت چشمان

 .سر و وضع نیآخه با ا _

دل . توانست بکند یاما تالش که م. ردیرا بگ دارید نیا يشک داشت بتواند اجازه . بود يهنوز فکر لیسه

توقف کرد به طور کامل  ابانیخ يه در گوشه ک لیاتومب! توانست شاد کند یکه م يروز نیهمسرش را در چن

 :و گفت دیبه سمت دخترك مبهوت چرخ

 .تا من برم با نگهبان صحبت کنم ن،یجا بش نیتو هم _

 :زد و گفت یفرشته برق چشما

 ل؟یممکنه قبول کنن سه یعنی _

 :دست همسرش را گرفت و گفت یآن به

 .شه یانشاء اهللا که م _

گفت، تا مگر شده  یخواند و ذکر م یلب دعا م ریرفت او هم ز یر زندان مکه دوان دوان به سمت د لیسه

 دارید نیزد تا بتواند آن ها را مجاب به ا یدر و آن در م نیبه ا لیشد که سه یم یساعت مین. دیبرادرش را ببن

 لیکه به سقف اتومب يضربه ا. خواست یمعمول کند و باالخره سماجتش جواب داد و شد آن چه که م ریغ

لبخند بر لب خودش  یبه آن. دیخند یچشمان همسرش م. منتظر گشوده شود يخورد باعث شد چشمان فرشته 

 :کودکانه گفت ینشست و با ذوق زین

 ل؟یقبول کردن؟ قبول کردن سه _

رفت و آمد  انیجا در م نیخواست هم یم. دلش را قرص کرد و اشک بر چشمانش نشست لیگفتن سه آره

 :شد و گفت یچراغان لیچشمان سه. زدیاشک شوق بر ریدل س کیبه آغوشش بخزد و  ها لیمردم و اتومب
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 .زبون دراز، گفته باشم ایبکن يکار نیهمچ ياصالً به ذهنت خطور نکنه بخوا_

 :کج شده گفت یاش را مهار کرد و با گردن خنده

 .هیهمه اش ده ثان _

 :شود گفتگ یم شیرا دور زد و همان طور که در را برا لیاتومب لیسه

با  يچقد روت حساسم و اون وقت دار یدون یسرتق؟ خوبه م يدختر يآبرومو ببر يخوا یم ه،یثان هیتو بگو  _

 .يد یحرفا شکنجه ام م نیا

عالم و آدم  يداد به همه  یدلش بار م ندیاصالً حاال که قرار بود برادرش را بب. گشوده شد يبه لبخند لبش

 !بخندد

شناخت که چادرش را به  یدخترك زبان درازش آنقدر او را م. رفت و نگاهش کرددستش را در دست گ لیسه

با . او را خط به خط از بر بود يمردانه ها شیها یدخترك با وجود تمام بچگ نیا! بود دهیکش نییکل پا

 :گوشش زمزمه کرد ریز یقدرشناس

 .به موال یلیزبون دراز، خ یخانم یلیخ _

کس  چیداد جز برادرش ه یدلش راه نم. شد ید بر لبش نشست و دلش پر از خوشلبخن دیهمان چادر سف ریز از

و دست در  ریسر به ز. همه مستتر بودن همه به خواهش دل همسر و برادرش بود نیو ا ندیاو را بب يگرید

هنوز . که گفته بودند نشست ییاتاق مالقات جا يگذراند و در سوت و کور کیبه  کیراهرو ها را  لیدست سه

نوازش گرش در گوشش  يکه بر شانه اش نشست و صدا لیدست سه. تر نییبود و سرش پا نییچادرش پا

اراده دست بر  یب. برادر دلش را لرزاند سیسر که بلند کرد نگاه خ. دیتواند رخ بنما یدانست که حاال م دیچیپ

هر چند  یقیدقا يارد و برارا برد یخود آورد تا گوش بهعماد او را  ياشاره . دیگذاشت و اشکش جوش شهیش

 .با او همصحبت شود مت،یکوتاه اما پر غن

 .نهیدونه اشو بب هی یکیو  ادیکه ب هیپدرمون خال يجا ،يته تغار يچقدر خانم شد _

 .کرد یگفت و او فقط با حسرت نگاهش م یبرادر م. دیبار یشده بود انگار، فقط اشک بود که م الل

 یبزرگ یتو دلم چه خوش یاگه بدون. دلم زیاشکاتو عز نمیخواهر کوچولو؟ نب یکن هیکه فقط گر نجایا ياومد _

نظر بتونم  هی یامروز که چشمامو باز کردم از خدا خواستم شده حت. یکن ینم هیگر يطور نیبه پا شده ا

 یب گهیخوشحالم؟ پس تو هم د درچق ینیب یبهتر؟ م نیاز ا یچ گهید. نمیبب یعروس دیخواهرمو تو لباس سف

 .دلم زینکن عز يقرار
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 ...داداش _

همه  نیتعجب بود از ا يجا. چنگ زده بود شیبر گلو يبغض بد. توانست یخواست ادامه بدهد اما نم یم

 !اشک

 یاونقد در گوشت وز وز کنم تا خسته بش يخوا یم ؟یخواد برات حرف بزنم تا آروم بش یجانِ داداش، دلت م _

 ؟يبر یو پاش

 :داد و عماد لبخند بر لب گفتتکان  یرا به سخت سرش

 اون شوهر اَلدنگته؟ ي فهیوظ نایا یکن یاون وقت فکر نم_

 .دیسر خود د يباال ستادهیبه پا ا سیخ یرا با چشمان لیبر لب نشاند و سرش را چرخاند و سه یبغض يلبخند

دوتا تون لنگه و  ینعیکنه؟  یهم جور م يخدا چه خوب در و تخته رو برا ره؟یگ یخنده ام م یاز چ یدون یم _

تا  يشکنجه کرد تویچقدر اون شوهر طفلک نجا؟یا ياومد يپا شد يسر و وضع چطور نیبا ا. نیجفت هم هست

 .ستمیکار بشه؟ من اگه خواهرمو نشناسم که عماد ن نیبه ا یراض

 .اوردیبر زبان ب يزیتوانست چ یاما حرف نه، هنوز نم. دیخند باز

 ؟يرفامو قبول دارهنوز داداش عمادتم؟ هنوز ح _

 :لحظه از او دور شده بود گفت نیکه تا هم یتیاما شاد برادر دوخت و با قاطع سیبه چشم خ چشم

 .قبولت دارم داداش شهیهم _

 :قدرشناس گشوده شد و گفت يعماد به لبخند لب

 یمهم نیز به ارو. یکن یو شاد زندگ یخواد اشکاتو پاك کن یبرادر ازت م نیا ،يحاال که برادرتو قبول دار _

 . مادر مرده ها باال سرت عزا گرفته نیچطور ع نیبب. طفلک خراب نکن لیخودت و سه يرو برا

 .کرد هیبه او هد يلبخند لیبار سه نیشد و ا دهیسرش کش يفرشته باز به باال نگاه

 .ینکن هیگر گهیچطور چهره اش باز شد؟ جون داداش عماد قول بده د کتیلبخند کوچ هیبا  ؟ینیب یم _

 :لرزش را کنترل کند گفت نیداشت ا یو سع دیلرز یکه هنوز م ییرا پاك کرد و با صدا شیها اشک

 .چشم داداش _

 :او تکان داد و گفت دییتأ يبه نشانه  يسر عماد

شوهر  نیکادوتو دادم دست نگهبان، به ا. نگرفته ها یچیه تیعروس يداداش عماد برا یدر ضمن فکر نکن _

 .رتشینره بگ ادشیالدنگت بگو 
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خواسته  میکه از مر يزیهمان چ. خواست یاما چشمان برادر از او محکم بودن م. چنبره زد شیبغض بر گلو باز

 .بود

 .و مهره هاشو سفت کنم جیکم پ هیتا  قمیرو بده به رف یحاال گوش _

 :بر لب نشاند و گفت يلبخند

 .دوستت دارم داداش _

 :هار کرد و گفتداشت را م دنیکه قصد بار یچشمان

 .راحته المیخ یتو که خوشبخت باش. منم دوستت دارم خواهر کوچولو _

باشه باشه . گوش سپرد شیو حرف ها لیغمزده به سه یداد و با چشمان لیرا به سه یحرف گوش یب فرشته

در آخر . شد یبود که از زبان همسرش خارج م یبند جمالت نیرها شدن از ا يبرا يدواریو ام لیسه يگفتن ها

 .منتظر به برادرش زل زد یرا به دست او داد و فرشته با چشمان یگوش گرید يبار لیسه

بهش  شتریب. نداره یخوب یحال روح ادیروزها انگار ز نیا. داشته باش مویمر يخواهش ازت دارم، هوا هی _

 ...یتون یاگه م. توجه کن

 بر عشق شان بزند؟ يمهر یتوانست مهر ب یمگر م د؟یتوانست بگو یکرد، مگر م سکوت

 داداش؟ یچ _

 :فرستاد و گفت رونیدرمانده اش را ب نفس

 .زمیبرو عز. برو، االن همه منتظرتون هستن گهید. زنم یخودم بعداً باهاش حرف م ،یچیه _

 زیفرشته ن. عماد که پا کشان آنها را ترك کرد. از او دل کند یطوالن یخداحافظ کیو با  دیدخترك باز بار نگاه

 یهمراه لیاو را تا دم اتومب لیسه. گرفتند شیاز جا برخاست و راه خروج را در پ لیو به کمک سه یبا بدبخت

زده و به برادرش و سرنوشت  هیتک شهیش بهتمام مدت سرش را . رفت یبه سمت نگهبان گرید يکرد و خود بار

باعث شد از افکار آزار دهنده اش دل  لیمبباز و بسته شدن در اتو يصدا. دیشیکه در انتظارش بود اند ینامعلوم

با ولع بسته را از دستش . که در دست داشت بدوزد یکوچک يو بسته  لیبکند و چشمانش را به دست سه

 .دیچشمانش جوش يو باز چشمه  رددورش را باز ک يگرفت و کاغذها

 .تسین یمتیگرون ق زیگفت ببخش که چ. خودش برات درستش کرده يگفت با دستا یم _

 :بغضش را مهار کرد و گفت. ستیگر یفشرده و م نهیرا بر س یزد و او گردنبند چرم یلب حرف م ریز لیسه

 گردنم؟ شینداز یم لیسه _
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بود را بر گردن  شانیکه ملقب به نام هر دو یبرداشت و گردنبند چرم زیبه سمتش خ نهیبا طمأن لیسه و

 :لب گفت ریت داد و باوزانش را دور او حصار کرد و زدلش جواب مثب يهمسرش نشاند و بر تمام خواهش ها

 . یبکن یتاب یب نقدریا گهیدم اجازه ندم د یبهت قول م _

. یته ته همراه یعنیپروا او را در برگرفته بود  یگونه ب نیا نکهیا. شناخت یرا خوب م لیسه يها تیحساس

اش را جمع  یو زندگ لیسه دیبا. داد یم برادر گوش تیبه نصح دیبا. گرفت و اشک را از چشمانش زدود ینفس

 .کرده بود زیسررکه خدا در وجودش  يو با لبخند، با مهر و با عاطفه ا یبا خوش. کرد یم

از  رینظ یب ي هیامروز دو تا هد. موند یتا آخر عمر حسرتش به دلم م دمید یاگه برادرمو نم ل،یممنون سه _

 .راشون بدمکه حاضرم جونمو ب زیدو عز. گرفتم زمیدو عز

 :مردانه گفت يهمسرش پر از مهر شد و با لبخند نگاه

 جیکنم االن همه بس یفکر م م،یبر گهیخب د. کارو به خودم بدهکار بودم زبون دراز، پس تشکر نکن نیا _

 کنن؟ دایرو پ يعروس و دوماد فرار نیشدن ا

 :مطمئنش را به او داد و گفت نگاه

 .شه یاز گور من بلند م شایآت نیا يدونن که همه  ینترس همه م _

 :زد گفت یکه استارت م یتکان داد و در حال يسر لیسه

 .جرمم کیبارو منم شر نیاما ا ،يریگ یخرابکارانه ات رو خودت به عهده م اتیعمل تیخوبه که مسئول _

باز در هوا گردنبدش را لمس کرد و حرف برادر  یشاد همسرش داد و دستش ب يزد و نگاه به چهره  يلبخند

 .تر شد و دستش را بر دست مطمئن همسرش گذاشت قیذهنش نشست و لبخندش عم

 

 خودت را به من پس بده: و سوم  ستیب فصل

و نه  دهیدوسال، نه او را د نیشد؟ تمام ا یمگر م. الیو خ ایرو هیشب يزیاصالً چ. ؟ محال بود نجایاو در ا دنید

و عباس  افتهی انیها پا يباره تمام آن لجباز کیاز دو سال به شد حاال پس  یمگر م. با او داشت یتماس یحت

 ینم مانیمحکم عباس آقا به اشخاص پش اناصالً چشم. امکان نداشت نینه ا! شده باشد؟ گرید يآقا مرد

مردد نشست . دارید نیته دلش آشوب شده بود از ا. شد یخوانده م زیچ کیچشمان پر توقع فقط  نیاز ا. مانست

. داد یاو متعجب بود سالم یکه هنوز از حضور ناگهان ییدراز کرد و با صدا ینش را به سمت گوشو دست لرزا

 .همه دلشوره را کم کرد آناز  یسالم محکم عباس آقا کم
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 حال و احوالت چطوره بابا؟ _

 یا ذوقبود؟ لبخند با شدت بر لب و جانش نشست و ب رفتهیپس باالخره عباس آقا او را به عنوان پسر پذ بابا؟

 :گفت یوصف نشدن

 .شکر خدا خوبم پدر _

تا آنجا بود که  صالیاست نیا. شک داشت به سراغ همان اصل مطلبِ معروف برود ییگو. من من کرد یکم مرد

 :گفت یو با نگران دیعماد به دادش رس

 افتاده؟ یاتفاق _

 :فرار کند گفتداشت از نگاه به چشمان نگران او  یکه سع یو در حال دیدست بر سرش کش مرد

هم  یتماس تلفن هی یکه حت نجا،یکه تا حاال پا نذاشته بودم ا یمن. يتعجب کرد دنمیدونم چقدر از د یم _

 ادیخواد ب یزدم چرا م یبهش توپ و تشر م دنتید ادیکرد ب یشال و کاله م میتازه هر بار که مر. باهات نداشتم

 .کشه یمرده که فقط داره نفس م هیسراغ 

پدر  يانداخته و در سکوت به حرف ها ریطفلک سرش را به ز. اش را به عماد داد یچشم ریگفت و نگاه زرا  نیا

 .زنش گوش سپرده بود

. ستیبراش مهم ن یچیه گهیمرد سنگدل که جز دخترش د هی ؟یکن یدر موردم م يدونم االن چه فکر یم _

 .یکه حالمو بفهم یستیپدر ن

پدر بود . خواهرش يمهربان برا يپدر! چرا، پدر بود. زد یدو دو م قیعم یقته چشمانش عش. عماد بلند شد سر

به وجود خسته اش داد و  یقدرت نیکرد خوددار باشد و هم یسع. دیفهم یپدر نگران را خوب م نیو حال ا

 :جان کنج لبش نشست و گفت یب يلبخند

 یو دلت نم يدیه و براش زحمت کشدختر میباشه مر ینزدم، هر چ ینداره عباس آقا، من که حرف يردایا _

 .نیاش بشه ا ندهیخواست آ

 :پدرانه گفت یانداخت و با بغض ریسرش را به ز یآقا با شرمندگ عباس

 قهیصد شیخواهرت اونم بار و کولبارشو جمع کرد و رفت پ یبعد عروس. چند ماهه که از خونه رفته میمر _

همه بهانه اشه، خواهرت هر روز خدا  نایدونم ا یاما من م. خانم تنها باشه قهیخواد صد یگه دلم نم یم. خانم

 .تو تا به من نشون بده پشت تو در اومده يرفته خونه . کنه یداره با من لج م میمر. مادرته شیپ
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دلش دخترك محجوب و سر . قند در دلش آب شده بود میکار مر نیچرا که از ا. انداخت ریسر به ز یشرمندگ با

آنقدر محکم و آنقدر سخت تا  رد،یلحظه تا او را سفت در بر بگ نیا نیحاال، هم نیهم. استخو یرا م رشیبه ز

 !شیکرد و او ستا یم هیخجالت زده بود که عباس آقا گال. شود یکی شیروزها نیدر محبت ا

. نحس ينزده راه افتادم سمت او روستا دهیشد که خروس خون و سپ نیا. خسته شدم شیسرکش نیاز ا گهید _

شد  یچشام مثل شمع آب م يدخترم داشت جلو. به بخشش کنم یفتم تا هر طور شده مادر اون مردو راضر

 .فتمیب رزنیاون پ يکه شده حاضر بودم به پا ممیواسه خاطر مر

 ! نه؟ ایکند  یرا راض یخواست بداند عباس آقا موفق شده شاباج یم. گشاد و منتظر عماد به او بود چشمان

گذرونه که تو  یم دیام نیگفت شب و روزشو به ا. ادیجوره کوتاه نم چیو نازن، ه نهیماد، بدکاست ع نهیبد ک _

 .دار يرو بفرسته باال

سرد نشده که  يذره ا رزنیپ نیاز مرگ غالم گذشته بود اما داغ ا يدو سال و اند. اش حبس شد نهیدر س نفس

! شد یخاموش م نهیک نیمرگ او بود که آتش ا فقط با ییگو. داغ کمرنگ شود نیاصالً شک داشت ا. نشده بود

 .شداول وارد  يتر از ضربه  يدوم کار يعباس آقا بود که ضربه  يمات چهره 

 یبذار بره پ. دم فقط بذار دخترم از بندت رها بشه یبرات انجام م يبخوا یافتم، هر چ یعماد، به پات م _

کن و  ییآقا ایب. گذره یگفت از خون تو نم. گذره یگفت نم. رو دستم ختیرو ر یاون زن آب پاک. سرنوشتش

 .بود شیتو زندگ یره عماد نام یم ادشیکنه اما کم کم  یم هیاولش ناله و گر. اسمتو از سر دخترم برادر

جمالت و  نیدانست که با ا یخوب م. عماد دوخت شرمنده تر شد سیشرمنده اش را که به چشمان خ چشمان

مهم  ایاز تمام دن شیبرا میمر یفعل طیاما در شرا. مرد را از جا در آورده است نیرحمانه اش قلب ا یدرخواست ب

 :و گفت تلرزش دلش را گرف يداد و جلو یدخترش باز به او قدرت ي ندهیآ. تر بود

 .ره یذاره م یم یکن یم یمحل یبهش ب نهیاگه بب میمر. از خودت سردش کن _

مرد  میشک مر یگرفت ب یم شیرا در پ يا هیرو نیچن لیگر آن اواا دیشا. گونه نبود نیروزها ا نیا میمر نه

 .شگرد عباس آقا جواب بدهد نیاما حاال؟ حاال شک داشت که ا! ماندن نبود

شب و روزشو منتظر مرگت  ادیدختر پاسوزت بشه؟ خوشت م نیکه ا یهست ینکنه تو هم راض ؟یچرا ساکت _

 کجا رفته؟ تیمردونگ نه؟یبش
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کس  چیگرفت؟ چرا ه یاش ار هدف م یمردانگ دیرس یچرا هر که از راه م. فرستاد رونیب کالفه اش را نفس

 لیم نکهیداشت، ا ازیدر کنار خود ن میخودخواهانه به حضور مر نکهیا د؟یفهم یرا نم شیروزها نیحال خراب ا

 !نبود يادیز زیرا از دست بدهد چ مشینداشت مر

 .ذارم آب تو دلش تکون بخوره ینم. هستمخودم نوکر مادرت . کن ییآقا ایعماد ب _

 :رفته گفت لیتحل ییصدا با

همه  نیبه ا گهیکه برادرم از جنوب برگرده د گهیچند سال د. ادیخودش از پس خودش برم رزنه،یمادرم ش _

 .ستین ازیشما هم ن يفداکار

 یکه به راحت ستین يمرد عماد نیبود ا افتهیبه صرافت در. شد رهیدر هم او خ يآقا در سکوت به چهره  عباس

اگر باعث سرافکنده شدن  یحت. بردن آمده بود ياما او امروز برا. اسم دخترش را از شناسنامه و قلبش پاك کند

 .نمانده بود شیبرا یو کوپال الی گریشد که د یمرد م نیا

 .ارسالن هنوز خواهانشه _

 :دو رگه گفت ییبا صدااش را به او دوخت و  یسر عماد بلند شد و نگاه توفان یآن به

خدا اگه  يبه خداوند. زنه یزن من دو دو م یوجود غلط کرده چشمش پ یب ي کهیمرت. ارسالن غلط کرده_

 .ادیسرش م ییدادم چشمش دنبال ناموس مردم باشه چه بال یبسته نبود نشونش م نجایدست و بالم ا

 :بر لب نشاند و گفت يپوزخند اوردیآنکه کم ب یآقا ب عباس

 یم مویمر یارسالن از بچگ. ستین تیبرات عبرت نشد اون قتل؟ چرا حال ؟يمون طور که نشون غالم داده _

 !بوده؟ نایا یچشمشون پ یدونست خاله و مادرش از همون بچگ یم یردش کرد وقت میموندم چرا مر. خواست

مادر در ذهنش  ياصد. اش نشست یانیهمه تعصب بر پش نیاز ا یو خون شهیبر ش یو عصب نیعماد خشمگ سر

 رنیاز تو اجازه بگ دیبا ". خواستگار آمده است میمر يکرد برا یم دیبود که او را تهد روزید نیانگار هم. دیچیپ

 یمگر م "؟یکن یو هوار هوار م رتورو س یکه صداتو انداخت یتو چکاره اش ه؟یدختر همسا يخواستگار انیب

توانست  یبود اما امروز که م میمر يکاره  چیآن روز ه. ندتوانست کشمکش آن روز خود و مادر را فراموش ک

با . به خود اجازه داده به زنش نظر داشته باشد یسر دهد که مردک رتیتوانست داد غ یهوار بکشد، امروز که م

گذشت و بر گونه اش  شیبار خون از خط ابرو نیو ا دیکوب شیرو به رو ي شهیسرش را بر ش گرید يخشم بار

 کی یو مردانگ رتیخوب غ. خوب شکسته بودش. کرد یحرف نگاهش م یباس آقا هم ساکت و بع. روان شد

 !حرف زدن؟ يچه جا گریپس د. مرد را در مقابل چشمان خود نابود کرده بود
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خدا اگه  يبه خداوند. گه یشوهرش داره بهش م نویبگو ا. رونیبگو حق نداره از خونه ام پا بذاره ب میبه مر _

وجودشو  یب يو کلک اون پسرخاله  رونیب امیتو اون وقت شده خودمو بکُشم م ياومده خونه بفهمم پاشده 

 .کنم یم

مرد بود و حال  زیخود ن. کرده بود يرو ادهیز شیحرف ها انیدر ب ییگو. از او بر آمد ییدلجو یآقا در پ عباس

داد به  یمانش را گرفته و اجازه نمچش يبه نام دختر جلو ياما واژه ا. کرد یعماد را درك م يلحظه  نیخراب ا

 .عماد التفات کند یغرور و مردانگ

 ؟یمرد حساب هیچه دوست داشتن نیا ؟يدوستش دار یگ یمگه تو نم ؟یگ یچرا ناحق م _

 شکشیخواست از او، که زنش را پ یمرد چه م نیا. آمد یبه هم م ییچشم و رو یهمه ب نیو دلش از ا چشم

 کند؟ بیرق

تو . یفهم یحال منو م يدوستش دارم؟ خودت مرد یعنیحق گفتم؟  یعنیاون مردك  یپاگه بفرستمش  _

 عباس آقا؟ يداد یکار م نیگردن به ا يبگو، تو اگه بود

مضاعف به کالمش داد و  یقدرت نیو ا! داد اما او پدر بود یذهنش حق را به او م يسکوت کرد، در پستو مرد

 :گفت

 .سرنوشتش یبوسم، بذار دخترم بره پ یدستتو م. افتم عماد یبه پات م _

 يبار دلش هوا نینخست يبرا. دیخود بگر ییخواست در تنها یبغض داشت و چشمانش م. شد یکالفه م داشت

آنکه  یب! اش یزندگ يبه خط شده  يبا خط ها واریو کهنه و آن د يآن تخت فلز يهوا. بندش را کرده بود

آنجا را  شهیعباس آقا شکسته تر از هم يمقابل نگاه بهت زده گذاشت و در  شیرا سر جا یبزند گوش یحرف

 ینم ینفس گریباخت د یم زیحاال اگر او را ن. بود میمر ينفس ها يتا به امروز اگر زنده بود به هوا. ترك کرد

 .زنده ماندن يماند برا

ماه تمام او گفت و  کی. فکندیمرد نظر ب نیشرم داشت در چشمان ا گریماه تمام عباس آقا رفت و آمد د کی

 يداریشب ها کابوس و در ب. از خودش بود یبخش میرا از خود برهاند؟ مر میتوانست مر یمگر م. دیعماد نشن

باشد  یمیداشت همان مر یهنوز سع ماا. کرد یم يقرار یب شتریو ب شتریروزها ب نیا زین میمر. دید یشکنجه م

خواهد  یباشد که عماد م یمیکرد مر یم یداشت سع. کرد یمداشت خود را با او همسو  میمر! خواهد یکه او م

شد حس مرگ را در  یم دهیراهرو کش يها یکاش يکه رو شیپاها. خواهد یباشد و خود م دیکه با ینه آن

به سراغش آمده است؟ عباس آقا که  یمانده بود چه کس. کرد يسپر کیبه  کیبندها را . نشاند یوجودش م
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که روز قبل مالقات کرده  زیمحکم را ن ي قهیو مامان صد انیگر يو فرشته  میمر !با او نداشت يکار گرید

موضوع  نیتر تیاهم یروزها ب نیا. به پرسش ذهنش نداد یتیمالقات کننده؟ اهم نیتوانست باشد ا یکه م. بود

قفل  میمر سینگاهش که نگاه خ دیبه اتاق مالقات که رس. داد یاش رخ م یکه در حواش یاتفاقات وخودش بود 

 :لب زمزمه کرد ریفرستاد و ز رونینفس مضطربش را ب. شد یشد، ته دلش خال

 .دیباالخره وقتش رس _

را بردارد  یخواست گوش یبا اخم و غم از او م میمر. روح در مقابلش نشست یب يرمق و همچون انسان ها یب

در آمد و برگه  زین میمر یبغض ينشست صدا یدست عماد که بر گوش. تا بتواند بهتر با همسرش صحبت کند

 :عماد گرفت و گفت يچشمان غمزده  يرا در جلو يا

 عماد؟ هیچ نیا _

شده بودند سر  ریبه  ریِ. حساب شده بودند یب گریگفت؟ حاال د یم ستیانداخت، چه با ریرا به ز سرش

 .کرد یب تر مو حال خرابش را خرا ستیگر یگفت و م یوقفه م یب میمر! طالق يداداخواست دادن برا

که بشه سند  ؟یدست بابا که چ يبرگه داد هی ؟ياز زبون بابا بشنوم که بهش وکالت تام داد دیامروز با _

 شه؟ یسرت م یشه؟ تو اصالً مردونگ یما؟ تو اصالً عاطفه و احساس سرت م ییجدا

او را مورد آماج حرف  يبند با اشک و زار کی میانداخته بود و مر ریبر سر گذاشته و نگاهش را به ز یدست

اش جدا شود؟ نفس  مهیخواست از ن یکم بود مگر؟ کم بود که م. داد یحق را به او م. قرار داده بود شیها

 .گوش سپرد دنشیفرستاد و در سکوت به او و هوار کش رونیکالفه اش را ب

 عماد؟ یکن یمجور خون به دلم  هیچرا هر بار  ؟يدیشن یمگه از من گلگ. ندارم یمن که اعتراض _

حال خراب عماد را خراتر از قبل  نیراند و ا یبر زبان م يجمله ا شیهق زدن ها نیو در ب ستیگر یم دخترك

 :اش نشست و با تضرع گفت یشانیب رپ میدست مر. کرد یم

 .ندارم یمن که اعتراض _

 .بغض داشت و بر چشمانش نم اشک نشسته بود زین خود

رفته و سال  يبه سال ها یکن یم يصبور يکه دار نیهم. کنه یام م وونهیه ددار يندار یکه اعتراض نیهم _

 . کشه یداره منو م ومدهین يها

 :گفت سیخ ینشست و با چشمان نشانیب ي شهیبر ش میلرزان مر دست
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اون سه چهار سال که زنت بودم  ياندازه  یعنیدست بابام؟  يچطور دلت اومد منو بسپر. رشیبزن ز ایعماد ب _

 ت ارزش ندارم؟برا

. اش یزندگ يتمام سال ها يبه اندازه . از سه چهار سال حرمت داشت شیب شیاو برا. رفت یتند م داشت

 شیبرا دیچطور با ست؟یکدامشان ن چیبا هم بودن به نفع ه نیکرد که ا یم ریتفس شیرا برا نیا دیچطور با

. بر چهره برود یبا اخم میمرخواست که  ینم در کنار او کم خواهد آورد؟ بشیو نج بایکرد همسر ز یم ریتفس

اش بر نداشتن دختر  ییقدر مظلوم تا او هر شب در تنها نیبغضِ اشک و هم نیرفت با هم یم میمر دیبا میمر

مزه ! داد یآن عماد خام را نم يعماد پخته شده اصالً مزه . عباس آقا خوب او را پخته بود. خون ببارد هیهمسا

 .شده بود دشیعا یهمه پختگ نیو سوزاننده تر، از ابه مراتب تلخ تر يا

من به . کنم یات از رو سرم کم بشه من دق م هیمگه نه؟ عماد اگه سا یدون یم نویتو ا. رمیم یعماد من م _

 .ریمو ازم نگ ینداشتنت خوشم، خوش نیهم

قدر جان  نیل کندن؟ اسخت بود د نقدریا. کَند یداشت دل م. زد اصالً یهق م. دیبار یم میمر يهمپا گرید

 دانست؟  یو او نم ییجدا نیکندن داشت ا

تو چه کنم؟ تو بگو اگه تو رو به خودم  ي هیسا یخانم من، تو بگو من ب تیقربون وفادار ت،یقربون مهربون _

 ببندم چه کنم؟ 

. بود يبد تیوضع. گذاشت و هق هقش بلند تر شد شیرو به رو یسرد و سنگ يسکو ياش را رو یشانیپ و

 . زد یو عماد هق م ستیگر یم میمر

 یم. یکش یمنو م يکارت دار نیدر حقم؟ باشه اما بدون با ا یکن یم يفداکار يدار. کنم عماد یمن دق م _

 ؟یقاتل منم بش يخوا

 :را بلند کرد و گفت سرش

رگ غالمو برام همون شب که خبر م. وقته یلیخ م،یمن مرده ام مر. کشن یبار م هیدوتا قتل فقط  يآدمو برا _

 .مرده جلو روت نشسته هی ؟ینیب یم. مادر و خواهرم به دستام دستبند زدن يآوردن، همون شب که جلو رو

 :او را به خود خواند و گفت يقرار یبا ب میمر

ذارم قصاصت کنن  یکنم اما نم یم شویزیرم کن یم. افتم یم یشاباج يرم به پا یم. کنم یمن درستش م _

 .عماد

 :پر از خواهش گفت ییازش گرش را به او داد و با صدانو نگاه
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 .رمیشد دستاتو بگ یکاش م. رفته ادمیدستات  يگرما _

 .اش فزون تر یتاب یبلندتر شد و ب میهق مر هق

 .خوام یپر دردو نم يایدن نیتو ا یب. کشم عماد یمنم خودمو م يریتو اگه بم _

 :گفت شیپر مهر بر لب نشاند و با لرزش بد صدا يلبخند

 يجا. یمن بچه دار بش يجا ،یعاشق بش ،يراه بر ،ینیمن بب يجا. هر دوتامون يجا ،یکن یزندگ دیتو با _

پس خرابش . یکن یو زندگ یدو نفر نفس بکش يجا دیتو با میمر نهیسنگ یلیات خ فهیوظ. یمن نفس بکش

 .نذار نیکه خدا رو شونه هات گذاشته رو زم يا فهینکن، وظ

خواهد قاتل پسرش تا آخر عمر در  یم یدانست شاباج یاو چه م. آورد یسر در نم شیاز حرف ها چیاما ه میمر

 را بسوزد؟ يدر عطش گرفتن دستان همسرش عمر دیدانست که عماد با یمحبس بپوسد؟ او چه م نیا

 يل و قرارنبود قو نیا. ستیرسمش ن نیا. عماد يتنهام بذار یتون ینم. یکارو بکن نیبا من ا یتون یتو نم _

 ؟ينامرد یلیخ رش،یز يزد. میکه با هم گذاشته بود

 :گفت یشد و با درماندگ دتریشد بغضش

 .خرم یرو به جون م ایدن يها يتموم نامرد یش یهام راحت م یاگه بدونم تو از شر من و بدبخت _

 ینم ینیب نشاز خواسته اش عق یسر سوزن یبود و عماد حت دهیفا یگفت ب یهر چه م ستیگر یباز م میمر

 .کرد

 يکاش اون زمان که جلو رو قته،یحق نیگه ع یکه م یخواد، هر چ یاون بدتو نم. به حرف پدرت گوش کن _

اون  دیشا. ات یاومدم پ یکردم و روز بعدش نم ینم يپافشار گهید يایبا من ب یتون ینم یپدر و مادرت گفت

 یمن چقدر عذاب م بودمهم ن. يکند یدل منفرت ازم  هیتو با  ياون طور. شد یتموم م یهمه چ يطور

 .تیبه زندگ يدیچسب یکه م يمهم تو بود ام،یتا با غم از دست دادنت کنار ب دمیکش

خسته  يانداخت و شانه ها ریسرش را به ز. و عماد عماد گفتنش او را به مرز جنون رسانده بود میمر التماس

 .را از بر شود یشکستگ ي وهیش گریبار بلرزد تا د کیشانه ها  نیبود ا یفقط کاف. گذاشت دنیلرز ياش بنا

 ؟يخواهرم نشوند ياشک به چشما يطور نیکه ا يمرد یلیخ _

و سپس به چشمان به خون  میمر يابتدا در نگاه درمانده  سشیبلند شد و چشمان سرخ و خ یبه آن سرش

 .دوخته شد يمهد ينشسته 
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 ریپدرم چاقو ز اره؟یکه داره هر دوتاتونو از پا در م هیحماقتچه  نیا. خواهرم بمون يپا يمرد یلیتو اگه خ _

تو فقط . بنشونه یذارم حرفشو به کرس ینم سمیبابام وا يشده تو رو. کنم یگلوت گذاشته؟ خودم درستش م

 .ستیاش ن کهیت یخواهرم گرفت يکه برا کهیت نیبگو ا. ستیحرف تو ن نیبگو که ا

 .بلندتر شود يباعث شد داد مهد نیافتاد و سکوت کرد و ا ریبه ز سرش

 ؟یکن یبا خودت و خواهرم لج م يچرا دار. کلمه حرف بزن هید المصب،  _

آن هم از  دنیشن يهمه تند نیکشش ا گرید. لیاز مادر، از فرشته و از سه. بود دهیشن یروزها به قدر کاف نیا

 .نداشت شیها یبچگ قیرف

خواهرمو  فیکه تکل امرزهیعماد خدا پدرتو ب یگ یو م يایخود تو مشه که  یم يروز هیبه نفع خواهرته،  نیا _

 نیفهمن ا یدرد بخوابه اون وقت همه م نیبذار ا. و سرمون پر از درده میاالن همه مون داغ. يروشن کرد

رو نشونم بده تا باور  یکیو غمه؟  ردد یب یاولش درده، اما بگو ک. اولش سخته شهیهم. کار بوده نیدرست تر

که  یکس يبه پا. سه ساله به پام نشسته ؟یفهم یم نویا فه،یخواهرت ح. کنم اشتباهه یکه دارم م يکارکنم 

 یدلم نم. بمونه دل کندن براش سخت تره شمیپ شتریب ینه؟ اون هرچ ای نهیب یدونه رنگ فردا رو م ینم یحت

باشه که  يردار دستش تو دست مرداون دار الک يرم باال یم یخواد وقت یم لمد. سر قبرم زجه بزنه ادیخواد ب

گم  یدارم از زنم م یوقت تهی؟حالیکن یداغونم م يدار تهیحال ؟یفهم یرو م نایا. گه یخوش م يبراش از روزا

. يمهدنباش  قینارف. نمک به زخمم نپاش. تمومش کن گهیشم؟ پس د یو رو م ریباشه ز گهیمرد د هیکه کنار 

 ؟یکن يبراش برادر يخوا یم. ببر نجایاز ا زمویعز. شکنم یم ترشیبدم ب حیبرات توض شتریب یمن هر چ

 .کمکش کن عماد گردن شکسته رو فراموش کنه. کمکش کن سر پا بشه

خواهر گذاست و او را از  يبازو ریگذاشت و دست ز شیرا سر جا یدر هم گوش يحرف و با چهره ا یب يمهد

 يکه با عطش بار میمر. عث شد از کارش منصرف شودبا میمر ياما امتناع و زار. اش بلند کرد یصندل يرو

 :و گفت دیجوش شتریب زیرا در دست گرفت اشک عماد ن یگوش گرید

منو از  نقدریا. نییپا ارنیم دهیدار و نفس بر يبرنش باال یکه م  یکس نیع. یکن یشکنجه ام م يدار میمر _

 .برو بذار به نداشتنت عادت کنم. نییپا اریاون باال ن

 .و رو کرد ریز شیاز پ شیدلش را ب میمر يگرفته  يداص اما

 .رم ینم تیمن از زندگ. رم ینم _

 :همسرش را نوازش کرد و گفت يگذاشت و گونه  شهیبر ش دست
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کوتاه اما  يبه او روزها. میدر کنار هم داشت یخوش يفکر کن چه روزا نیبه ا. دلم زیاشکاتو پاك کن عز _

ها،  تیاون حساس يبه خاطر همه . زدلمیازت ممنونم عز. کنم ینم من که فراموششون. خوش فکر کن

 هیبه هر چه که  من. هات و دست مهربون ترت یمهربون يو غر زدن ها، به خاطر همه  یواشکی يحسادت ها

خودمو  یدوست داشتن میحاال آروم باش و اجازه بده همون مر. دمیزن بهش برسه رس هیتونه در کنار  یمرد م

 .که رنگ چشماش مثل دلم خون شده يدختر نیسپرم نه اب ادمیتو 

 .بدتر بر دلش چنگ زد میمر یبغض يصدا

 .رهیسرنوشت بگ نیحقمو از ا ادیبگم تا ب یروزارو؟ به ک نیبکنم ا تیشکا یبه ک _

 :آرامش گرفت و چشمانش مهربان شد و گفت شیصدا

 میتصم یگ یرسه که خودت با زبون خودت م یم يروز. بذار کنار و بلند شو تویگله و شکا. دلم زیپاشو عز _

 . بوده میتصم نیامروزمون درست تر

 :از جا برخاست و گفت يبا دردمند میمر

خلوتت با  يباشه تا تو ادتی نارویا. یازم گرفت مویباشه تنها دلخوش ادتی. يباشه عماد با من چه کرد ادتی _

 .کنم یرو امضاء نم یطالق کوفت يه اون برگ ریمطمئن باش من ز نویا. يایوجدانت کنار ب

 نیهم. دیرس یدخترك مهربانش داشت به مرز تنفر م. پر مهر بر لب عماد نشست ياو لبخند ي هیگال برخالف

توانست ساعت  یرفت او م یکه م میمر. خواست با آن که ته دلش عزا بود یرا م نیخواست مگر نه؟ هم یرا م

دامن از کف داد و  زین میمر کهآنقدر نگاهش کرد . بود یمحکم م دیااما حاال ب زدیها بر نداشتنش اشک بر

 :گفت

 .یرحم یب یلیخ. خواد یزنه منو م یچشمات داره داد م. عماد یرحم یب یلیخ _

بود و نه  يپر سوز و گداز ینه خداحافظ. و چشمان شماتت گرش او را به حال خود گذاشتند يبه کمک مهد و

او را  گریبار د کیشک داشت که بتواند . هم رفته بود يبا دلخور. رفته بود میمر .که در ذهنش قاب کند ینگاه

 واریبر د یو مشت محکم دیجوش اشکش. خود داشته باشد يبتواند در ذهنش او را برا گریشک داشت د. ندیبب

 .نشاند و از درد دوال شد

 یب یلیخ"خورد  یر ذهنش زنگ مد میجمله از مر کیکرد که فقط  یط یبه بندش را در حال یمنته يراهرو

هم  دیشا ش،یشانه ها يبه اندازه . بود نیذهنش سنگ. تختش افتاد يخراب رو یرفت و با حال. "عماد یرحم

 .میمر ياشک ها یحت. فکر نکند زیچ چیبه ه گریچشم بر هم نهاد تا د! شتریب
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 شیآمد تا مگر با اشک ها یروز م هر روز و هر میصادر شود، مر شانیکه حکم طالق برا یآن روز تا زمان از

که  یکرد و با چشمان یاو در اتاق مالقات، راهش را کج م دنیبا د گریاواخر د نیا. کند یبتواند او را راض

 گریدانست د یم زیخود ن. کرد یبرد او و حسرت نگاهش را ترك م یاش نم یسیبه خ یهمسرش هرگز پ

حکم قصاصم،  يگور بابا دیبرود و بگو میاست که به سمت مرروزه نیاحساسش نمانده و هم يپاها يبرا یرمق

نا تمام گذاشت، با  میبار مر نیرا ا میتصم نیاما ا. تو بمان میندارم برا ایاز هر چه در دن ،يفداکار يگور بابا

 به مرز گرید. امدین دارشیماه تمام به د کی میمر. ماه کیهفته به  کیو  دیهفته رس کیروز به  کی. امدنشین

او را . خواست و هم نه یرا م میهم مر. زد یذهنش دست و پا م یفیو برزخ بالتکل یدر بدبخت. بود دهیجنون رس

 يماه روز کیپس از گذشت ! دل خودش يبرا شتریخواست ب یدل خودش و باز نم يبرا شتریخواست ب یم

به عماد خرده گرفته بود که . شود یبا او همپا نم میعنوان کرد مر تیعباس آقا به سراغش آمد و با گله و شکا

 امدهین دارشیماه تمام به د کیدختر او  نکهیخبر از ا یب. کرده و دلش را لرزانده است ییباز دخترش را هوا

و  دترینا ام. برساند انیتمام را به پا مهین ارک نیکه قول داده بود ا یعباس آقا با داد و هوار رفت در حال. است

تر  فینح میآورد که مر یم شیبرا یواشکیداد و فرشته اخبار  یم يمادر دلدار. بود يگریخسته تر از هر زمان د

 !دخترك محجوبش خون بود اما چه چاره؟ يدلش برا. شده است شهیتر از هم دهیو رنگ پر

ا مدت عباس آقا باره نیدر تمام ا. نشد که نشد يخبر میو دوماه به شش ماه، اما از مر دیماه به دو ماه رس کی

بار با التماس  کی. کند ییبه جدا قیرا تشو میخواست مر یاز او م یعماد آمده و هر بار به شکل داریو بارها به د

او آمده و نه  دنیکه شش ماه تمام نه به د یمیو مر ودحاال عماد مانده ب. یهم با زور و تشر و بد دهن يو بار

برده بود  ادیاما از . درخواست طالق نباشد نیا یپا پ گرید زیداد او ن جیترح. پدرش گذاشته بود يقدم در خانه 

 یسرسخت یوقت. بدجور دست عباس آقا بود یچیو ق شیر. که بخواهد دست از طالق بشورد ستیاو ن گرید

خود و عباس آقا را  نیب يبشورد و وکالت نامه  ییبود که دست از جدا دهیرس جهینت نیگر به اید دیرا د میمر

پس از شش ماه در . شیدهد که حکم نوش دارو دارد برا یرخ م ریآنقدر د يریگ میتصم یگاهاما . باطل کند

و پر حسرت  تما یماه دخترك چادر به سرش در مقابلش نشسته و با چشمان وریداغ شهر ياز روزها یکی

 .خواند را در دست گرفت و او را به نام یتأمل گوش یب. کرد یم دادیدر او ب دارشیعطش د. کرد ینگاهش م

 ...میمر _

 :لب زمزمه کرد ریفروغ ز یب ینشست و با چشمان میتلخ بر لب مر يلبخند

 حالت چطوره عماد؟ _
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 :رفت گفت یم لیکه تحل ییهمه رخوت دخترك شوکه شد و با صدا نیا از

 ؟يخور ینم يزیمگه چ ؟يچقدر الغر شد _

 :شد و گفت قیدخترك عم بغض

 !االن نیعده غصه خوردم تا همهر روز چند و. خورم یچرا خوب م _

 :لب زمزمه کر ریافتاد و ز ریعماد شرمنده و درمانده به ز سر

 .شرمنده اتم _

شش ماه  نیا ییگو ،ينه اشک بود و نه زار گرید. دیبه خود د رهیکه بلند کرد نگاه پرحسرت دخترك را خ سر

 .را آرام کرده بود میهر چه در خود نداشت دل مر يدور

 نجا؟یا دومیبابا ن _

شد که از او و  یم يکرد؟ دو هفته ا یعباس آقا را تحمل م يامروز هم تشرها دیمگر با. ختیر يهر دلش

 :زبان در دهان چرخاند و گفت میمر. نبود يخبر شیاخم و تشرها

 !من يها رو انداخته رو شونه ها ینیسنگ يهمه . احساس، پس کار خودمه یرحم و ب یب شهیمثل هم _

. مرموز و کم حرف شده بود یلیدخترکش امروز خ. سر و ته او فقط و فقط نگاهش کرد یب يحرف هااز  مبهوت

 ینه خوش. کرد یم یبیته دلش را جور عج نینبود و ا يو التماس شش ماه قبلش خبر هیاز آن همه گر گرید

 .هم اسارت دید یم ییهم رها میدر چشمان مر ییگو. بود و نه ترس

و  خیما از ب يرابطه  یتا به من بفهمون يماه تموم عذابم داد کی. عماد يز خودت روندماه تموم منو ا کی _

شش ماه تموم از . کردم یاون اتاق خودمو زندون يشش ماه تموم تو. رفتم تو اتاقت بست نشستم. بن اشتباهه

. رونیه ات قدم نذاشتم بشش ماه تموم از خون. رفتم تو اتاقت اطیخوردم و از ح ییهوا هیو  اطیاتاقت اومدم تو ح

 یکردم هر چ یفکر م مونییبه جدا یماه اول وقت. خلوت کردن با خودم و دلم یعنی ؟یچ یعنی نایا یدون یم

از  گهیماه دوم و سوم د. گفتم تا آروم بشم یم راهیشد اونقدر بهت بد و ب یتو اتاقت بود کف اتاق پخش م لهیوس

نداشتنت رو  دیدادم چطور با یم ادیداشتم به خودم . کردم یم هیداشتم خودمو تنب. مسوخت یم دنتیعطش د

 ینم یتاب یب دنتید يمعتاد برا هیمثل  گهیماه چهارم د. اما طاقت آوردم. مثل شکنجه بود برام. تحمل کنم

 یم. دنتید ومدمیدلمو گرفتم ن يباز جلو. آورد یانصافت، هر لحظه به ذهنم هجوم م یب ادی ادت،یکردم اما 

چهار . گرفتم دل بکَنم یم ادیداشتم . نمینامردو نب هیوقت  چیه گهیتا د. کردم یم نیچرا؟ آخه داشتم تمر یدون

 .نداشتم یمن برات ارزش یعنی نیو ا ینینظر منو بب هی ينخواسته بود یماه گذشته بود و تو حت
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 يخواهد آن وکالت نامه  یگفت که م یبه او م دیبا. دیبگو نیاز ا شیگذاشت ب یم دینبا. دیحرفش پر انیم

در هوا  یدست یبا کالفگ میسرد لمس کند اما مر ي شهیش نیرا باطل کند و دستان او را از پشت هم ییکذا

 :تکان داد و گفت

دلم مونده  يتو یفرصت هر چ نیآخر نیا يبذار تو. قد سال ها حرف تو دلمه. اجازه بده حرفمو بزنم عماد _

 .برات بگم

. ردیاز سر بگ گرید يرا بار زیخواست همه چ یاو که م! گر؟یفرصت چه بود د نید، آخرخور یدلش تکان ته

 .باز افکارش را پراکنده کرد و چشمان نگرانش را به او دوخت میمر یبغض يصدا

تا راه و  یگرفت یبابا رو م يطور بود جلو نیکه اگه ا يگرد یبودم تو از حرفت بر نم رفتهیپذ گهیماه پنجم د _

دو دو  گهیته دلم د! هیو اخطار هیخسته شده بودم از اون همه احضار. نفرسته هیبرام دادخواست و احضار راه یب

ماه ! موندن؟ يبرا یچه تالش یخواست ینم نوم یوقت. شکل بودن در کنارت نیکردم به ا یدل دل م. زد یم

 ؟یتصور کن یتون یم. ام افتاد عمادپدرم به پ. اومد تو اتاقت و تو رو برام شاهد گرفت. ششم بابا اومد سراغم

 نیاز بدتر. طالقه نیبه ا یگفت شوهرت راض. کرد هیپدرم به پام افتاد و گر. تصور کردنش هم فاجعه است یحت

داشتم . اشکاشو پاك کردم و من به پاش افتادم. ذره اراده مو هم پدرم ازم گرفت هی نهمو. حالل خدا گفت

 یبهش گفتم هر چ. بشه دیکه همه اصرار داشتن نبا يزیچ يکرده بودم برا خودم ریکردم؟ همه رو اس یچکار م

 . نیشما بگ

توانست تا تهش را  یم گرید. کبوترش از مشتش جسته بود. قرار گرفت نشانیسرد ب ي شهیش يعماد رو سر

سر . ده بودوجه ممکن انجام دا نیعباس آقا؟ کار خود را به بهتر ریاخ يها امدنین لیبود دل نیپس ا. بخواند

 !لب زدن يبرا بودنمانده  یرمق گرید. نگفت چیه. دوخت میقرار مر یبلند کرد چشم به چشم ب

رو تموم  یزندگ هیمن و تو و بابا به کمک هم . میتمومش کرد شیساعت پ کی نیتموم شد عماد، هم _

 .میکرد

 رونیاش ب یرا از زندگ میررا نخواسته بود؟ مگر خودش م ییجدا نیمگر خودش ا. آمد یدر نم گرید نفسش

 .دلش را لرزاند میمر يبغض و ناله ! دن؟یقلب شدن و نفس بر یب نیچه بود؟ ا گرید نینکرده بود؟ پس ا

 .رمیبار بگ نیآخر يمونه که نتونستم دستاتو برا یحسرت تا عمر دارم به دلم م هیفقط  _

بخت بد؟  نیبر ا ستیگر یم دیخود چه؟ با. ختیر یابا اشک م یداد که ب میاش را به مر چارهیمات و و ب نگاه

 :به خود داد و گفت یتکان ؟ییجبر جدا نیبر ا
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کن آروم  یاشک سع يجا. کار بوده نیدرست تر نیشک نکن، چون ا يلحظه ا یحت. جان مینکن مر هیگر _

 یدونست یم که ینشست يمرد يپنج سال تموم به پا. افتاد یاتفاق م شیهمون دو سال پ دیکار با نیا. یباش

 .سرتو بلند کن و به من نگاه کن. اون پنج سال هستم يشرمنده . نداره یراه نجات

 .او يکرد از خواسته  یامتناع م میمر اما

 .بار خوب نگات کنم نیآخر يبذار برا_

 :با هق هق سر بلند کرد و گفت دخترك

بخشم  یرو نم يزیچ هیفقط . یشدردسر تازه ب هی ریحقت نبود درگ. کم و کاست یب. دمیمو بخش هیمهر _

 ؟یفهم یم نویا. کنم یدارم با عشق ازت دل م. بخشم یعشقمو بهت نم. عماد

 :خوش کردن دل او بر لب نشانده بود گفت يکه به زحمت و برا يتکان خورد و با لبخند نهیبا طمأن سرش

برام نمونده که بخوام تو  يزیچ گهید. نهینه نفرت و ک ،یکه با عشق از من جدا بش. خواستم یم نویهم _

از بابت تو  المیخوشبخت شو تا خ. دلم زیخوشبخت شو عز. و نفرتت رو هم رو شونه هام تحمل کنم نهیخلوت، ک

 .راحت باشه

 مرد از او؟ نیخواست ا یچه م. شده بود دتریشد میهق مر هق

 يمن برداسته شده، مهر دختراز  تینکنه حاال که مهر همسر. ریبگ یازش سراغ یگاه. مادرمو فراموش نکن _

 .يتو براش حکم فرشته رو دار ؟يرو از سرش بردار

 یچشم گفتن ها را نم نیا گرید. ندیدرمانده بر لبش بنش يباعث شد لبخند میگفتن همراه با بغض مر چشم

 شیااو را در آغوش بکشد و در هرم بوسه ه رد،یتوانست دستش را بگ ینم گرید. دید یاو را نم گرید. دیشن

 .حرف یمات و مبهوت و ب. طور مات هم بودند نیهم! بزرگ چیه کیبا  ينبود، اال مرد چیه گرید. متولد شود

 .وقت مالقات تموم شده _

داشت خود را  یسع. داشت نبارد یحاال سع نیعماد بود که تا هم نیاما ا. پر شد يلحظه ا يهر دو برا چشمان

عشق  يکه دانست رشته  ینه زمان ستینگر. سرپا شود گرید يآنقدر محکم نشان بدهد که دخترکش بار

در . ستیگر یابا م یاما ب میمر. کرد یرها م شهیهم ياو را برا ستیبا یگسسته شده و نه حاال که م نشانیب

 .کرد یاو را آرام م دیبر پا بود اما با یدرونش توفان

کن مثل  یفکر من نباش، سع. ییجدا نیاز ا هیدست و دلم راض ه،یمنو، چشمام راض نیبب. مینکن مر هیگر _

 هیکن  یسخته، اما سع یلیخ. دونم یسخته م. یکن دوباره سرپا بش یسع. يایاون شش ماه باز با خودت کنار ب
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اگه باز  یمن ونیمد دیاگه دلت لرز. هدلت بلرز هیفقط کاف. نداره يکار. یرو تجربه کن دیعشق جد هی گهیبار د

 یمن و تو هر چ نیب. حرفامو یفهم یم. تیتو زندگ ادیروز ب هیکه قراره  یهست يرداون م ونیمد. یکن ادمی

 .رونیب فتمیوا کن قفلشو بذار از قلبت ب. منو به قلبت سنجاق نکن گهیپس د. بود تموم شد

 . و به او چشم دوخته بود ستیگر یدر سکوت فقط م میمر

مدت  هیبعد . ياریتاب ب تویکن دلتنگ یسع. نمتیله ببمحا گهیچون د. وقت چیه. مالقاتم ایوقت ن چیه گهید _

 .دنمید این "رود دهیاز دل برود هر آنکه از د"گفتن  میمگه؟ از قد يدینشن. افته یاز سرت م یهمه چ

 :دیکشنده نال یبا بغض میمر

 .نمیب یرو نم یوقت رنگ خوشبخت چیه گهید یتو که نباش. بدبختم عماد یلیمن خ _

! گفت تف سرباال بود یکرد؟ هر چه م یرا آرام م شانیدخترك پر نیا دیچطور با. داد یمدامن از کف  داشت

 .عاجزانه، درمانده و ملتمس ینگاه. نگفت فقط نگاهش کرد چیه

 .وقت مالقات تمومه _

از سر آرامش بر هم نهاد و گشود و  یلبخند مهمان لب دردمند عماد شد و چشم یبار بر خالف هشدار قبل نیا

 .لب زمزمه کرد ریآرام گرفت و ز یکم زین میار چشمان مرب نیا

 ؟یبخش یتو که منو م _

 :او گفت يرفع کنجکاو يبرا مینگاهش کرد و مر پرسشگر

 يمرد نیبود، واال تو مردتر تیبه خدا از سر عصبان. يبهت گفتم نامرد ییجدا ي هیسر قض ش،یچند ماه پ _

 .عماد يمرد یلیخ. یزن جوونت گذشتکه از  يمرد یلیخ. دمیکه به عمرم د یهست

 :بر لبش نشست و گفت الیخ یو راحت تیاز سر رضا يلبخند

 . یختیبه پام ر زتویمنو ببخش که پنج سال عمر عز. يتو مردتر _

 :در هوا تکان داد و گفت یدست دیبا تأ میمر

 .تو بود يبرا ،یبرام نباشه و تو باش ایخوام دن یتو که م يبرا. دل هر دومون بود يبرا _

 نیزد بر ا یم ادیچشمانش فر. داد یرا نم ستنیهمه فشار و نَگر نیا شیگنجا گریفکش د. داد یوا م داشت

داشت نلرزد  یکه سع ییبا صدا افتیکه بر خود و احساسش کنترل  یفکش را بر هم نهاد و پس از لخت. ییجدا

 :گفت

 .دلم زیعز یخوشبخت بش _
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 گم بلند شو؟ یمگه نم_

خواست  ینم. گرید يسر خود داد و با انگشت اشاره به او فهماند فقط چند لحظه  يبه نگهبان باال را نگاهش

بود که هنوز قلبش را پس نداده بود؟ مرد نگهبان با  یچه نخواستن نیا. لحظه دخترکش را رها کند نیتا آخر

داشت آن را بر لب حفظ  یسع حاال نیمکه تا ه يآن دو را به حال خود گذاشت و عماد با لبخند نیسنگ ینگاه

 :رفته بود گفت لیتحل داًیکه شد ییکند از جا برخاست و با صدا

 .هیوقت خداحافظ گهیخب د _

 !شانیهر دو يجا. بود امروز ستهیتمام عمرش گر يجا. برخاست زین میمر

 ازت داشته باشم عماد؟ يادگاری هیشه  یم _

کوتاه عماد  حیاما توض. نه، از او بشنود نیقاطع تر از ا يا انتظار داشت بله. شد رتشیقاطع عماد باعث ح نه

 .اش ار برطرف کرد يدلخور

 . طلب نکن يادگاریپس از من . میهمو پس بد يها يادگاریکه  میما از هم جدا شد _

 ستیگر یم. گذاشت نشانیسرد ب ي شهیگذاشت و دست بر ش شیرا سرجا یآنکه چشم از عماد بردارد گوش یب

توانست بروز دهد؟ به مرز انفجار احساساتش  یقرار بود اما مگر م یهمچون او ب زیعماد ن. درماندهابا و  یب

 :دست همسرش نشست و لب زد يو رو شهیبر ش زیدست او ن. درد را نیبود بس که تحمل کرده بود ا دهیرس

 .عمرم یخوشبخت بش _

 ریمس نیتر ییبود و تا انتها ستادهینوز همان جا او او ه ختیگر شیها ینماند و از او و تمام دلبستگ گرید میمر

که تمام خود را گم کرده  ییراهرو و در باز اتاق گمش کرد و گو چیگردن کج شده اش سر پ. کرد ینگاهش م

. را وا داده بود زیهمه چ گرینشست د اشدست مرد نگهبان که بر شانه . یخرد و خراب و خال. شد یته! باشد

حرف از کنار مرد  یب! بود ستهینگر میهر آن قدر که در مقابل مر. دیچشمانش جوش يو چشمه  دیبغضش ترک

باخته بود، هم . اش رفت ییرمق نداشت وزنش را به جان بخرد به سمت کنج تنها یکه حت ییگذشت و با پاها

 دا؟یو ناپ یکیتار يجاده  نیبود بر ا يدیچه ام گرید. خوشش را یو زندگ میخودش را هم مر

 سقف یب وارید: و چهارم  ستیب فصل

موندگار شده که من و تو بشم؟ پاشو  ایدن نیا يتو یبگو ک. ره یهم م یکی اد،یم یکیمادر،  نهیهم یزندگ _

 .وقته رید میپاشو بر. شه یکه زنده نم امرزیاون خدا ب يو زار هیبا گر. نکن یتاب یب نقدریمادر، پاشو ا
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 رهیچشم چرخاند و عمو ناصرش را خ. مقابلش داد يتازه پر شده و  سیاش را به قبر خ یو اشک سیخ چشمان

 يایچشم از دن یباباجانش پس از تحمل سال ها رنج و سخت شبید نیهم. تنها شده بودند. دیبه قبر باباجان د

ن قرآ شیرا رو به قبله بخواباند و برا وخواسته بود ا النیکه از ش شبید نیهم. روزها بسته بود نیا يپر معادله 

لحظه  یدر سکوت و آرامش و لبخند بر لب حت رمردیقرآن خوانده بود و پ شیخط به خط برا. خوانده بود. بخواند

عمو ناصرت را داشته  يهوا ". پدربزرگ که افتاد باز دلش پر شد تیوص نیآخر ادی. داشت یچشم از او برنم يا

نوزده ساله با  یدخترک. ول مردانه داده بودبه پدربزرگ محتضرش ق. قول داده بود شکو او با بغض و ا. "باش

 يآرزو نیبود که نتوانسته بود آخر نیتنها درد وجودش ا. مردانه داده بود یاما محکم به او قول فیظر یدستان

خانه . ندیرا بب ارشیدشهر و  گریبار د کیخواست قبل از مرگ  یکه م ییآرزو نیآخر. پدربزرگش را برآورده کند

 .دل نوه اش را خون کرده بود نیو ا رمردیمرده بود پ بیغر. ندیببو کاشانه اش را 

وقت شب تو  نیدخترجوون تا ا هینداره  تیشده خوب کیهوا تار م،یدخترجون؟ پاشو بر يزل زد یبه چ _

 .بمونه یقبرستون

، خانه که نه. گرفت شیاعتراض برخاست و راه خانه را در پ ینشست ب شیبازو ریکه ز يخانم صبور دست

به خاك سپرده  نهیپدربزرگش را در کنار ننه سک. پر مهر شگاهیهمان آسا. شانیسال ها نیمحل امن و امان ا

که رفت او هم همراه  يبورخانم ص! عقلش نیریش يخودش بود و عمو گرید. تنها بود يتنها گریحاال د. بود

پدربزرگ بود و  نیشب و روزش هم یتنها دلخوش. کز کرد يرفت و در گوشه ا شانییعمو ناصرش به اتاق تنها

عقل  نیریگفتند ش یم! در خود مچاله شده بود يهمچون او در گوشه ا. نگاهش را به عمو ناصر داد. شیعمو

همان طور نشسته خود را به او رساند و با . فهمد یرا م نهجرا یاو بهتر از هر عاقل دید یاست اما حاال م

 :گفت یبغض ییصدا

 ؟يایم. خودمون اریشهر و د میبرگرد. میبر نجایاز ا ایعمو ناصر ب _

 .که بر شانه اش نشست او هم به خود آمد النیدست ش. بود انگار دهیترس. ناصر به سمتش برگشت نگاه

 شده عمو؟ یچ _

 :درنگ گفت يلحظه ا بدون

 شه؟ یم یچ يگلپر _

 .بر لبش نشست نیغمگ يلبخند

 .تونه مادرشو تنها بذاره عمو یکه نم يگلپر _
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 :و گفت دیکش رونیب النیدستش را از دست ش یناصر شد و به آن يریهشدار کوتاه او باعث جبهه گ نیهم

 .میر یجا نم چینه ما ه _

هم از دور و برش  ایتمام دن ییباباجانش که رفته بود گو. او فاصله گرفت و باز در کنج خلوتش نشست از

 يرا در سکوت برا یساعت. بود و بس یزندگ یانیعرچرخاند فقط  یبود و حاال به هر سو چشم م ختهیگر

 یلیخ يچند سال برا نیا درهمان طور که . خوانده بود نهیننه سک يپدربزرگش قرآن خواند، همان طور که برا

! خود داشت يباباجانش بود و جا گریکه د نیا. نماز شب اول قبرخوانده بود شگاهیآسا نیا ياز سفرکرده ها

گلدارش او را از نظر  دیچادر سف ریسر بلند کرد و از ز. شد شیسکوت عمو يازه متوجه که آرام گرفت ت یکم

سرش  ریز یبرخاست و بالشت. شده و به خواب رفته بود چالهآزار در کنجش م یب یهمچون کودکان. گذراند

را  کار نیگذاشت همان طور که او ا یامشب پدربزرگش را تنها نم. گذاشت و خودش باز سر سجاده نشست

 . رمردیپ نیبه گردنش داشت ا يو مادر يحق پدر. نکرده بود

 نهیننه سک يشد سجاده  انیچشمش نما يکه جلو يزیچ نیاول. در باعث شد چشم باز کند یدر پ یپ يصدا

نگاهش را به سمت . دیکش یم ریگردنش از شدت درد ت. شد مأمن آرامش او بود یم یبود که حاال چند وقت

گلدار برخاست و به  دیبا همان چادر سف. همه سر و صدا هنوز در خواب است نیبود که با ا در عجب. ناصر داد

وقت  نیا. گشوده شد يافتاد لبش به خنده ا يمرشد يخندان آقا يچشمانش که به چهره . سمت در رفت

 آشفته؟ يصبح آن هم با ظاهر

 شده؟ یچ يمرشد يآقا _

 :گشود و گفترا  يبدون توجه به سؤال او روزنامه ا مرد

 .النیش يقبول شد. همه سال تالشم به ثمر نشست نیباالخره ا ،يدختر قبول شد _

 قیخوب و دق شیخواب آلودش حاال خوب خوب باز شده و چشم به دهان معلمش دوخته بود تا برا چشمان

! اجانش بودکه بر زبان راند اسم باب يزیچ نیچه؟ اشک بر چشمانش نشست و اول یعنیجمله  نیبدهد ا حیتوض

 :متاثر گفت یاز تب و تاب افتاد و با چشمان یهم کم يمرشد

. پس اشکاتو پاك کن. شد یخوشحال م شتریدونم اونم اگه االن زنده بود قد تو، بلکم ب یم. خدا رحمتش کنه _

 ینم نویمگه تو هم. یخواست یکه م یره سمت یکنه، داره م یم رییداره تغ تیزندگ. ریبگ کیبه فال ن نویا

 ؟یبش یخودت کس يبرا یخواست یمگه نم ؟یخواست

 :گفت یبغض يخورد و با لبخند یدخترك تکان سر
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 .هیخال یلیباباجانم خ ياما جا. بله آقا معلم _

 :پدرانه گفت يمرد بر شانه اش نشست و با لبخند دست

 .یبش یراه يبه زود دیه باببند ک لتویبار و بند ه،یکاف گهیغصه خوردن د. یکنارته، هر جا که باش شهیاون هم _

 :نگاهش کرد و گفت متعجب

 کجا؟ _

 :روزنامه را نشانش داد و گفت گرید کباری يمرشد

 !المیا يبر دیبا ؟يحواست هست که قبول شد _

سوال بر زبانش نشست و  نیکرد پس؟ هم یرا چه م شیعمو! الم؟یا. حد ممکن باز شد نیشتریتا ب چشمانش

 :گفت

 نم؟عمو ناصرمو چکار ک _

 :او را به آرامش فرا خواند و گفت یبا مهربان مرد

. رو بدون برادرزاده اش سر کنه یهواخواه داره که بخواد چند وقت ياونقدر نجایناصر ا. نباش یچینگران ه _

 .ات دختر نهیذاره رو س یبره م یسرتو م ؟یجدا کن ياونو از گلپر یتون یتازه مگه تو م

. بود يکوچ اجبار نیآرامش کرده بود اما هنوز دل نگران ا يمرشد شنهادیکه پ هر چند. بر لبش نشست يلبخند

. بود هنوز يفکر. از اتاق گذاشت يکه رفت او هم به اتاقش بازگشت و روزنامه و دفترچه را در گوشه ا يمرشد

 .شکمش التفات کرده و آن را پر کند يداد اول به صدا حیاما ترج

اش در دانشگاه را  یخبر قبول شگاهیمعلم مهربان او، کل آسا يمرشد يکه به لطف آقا دینکش یساعت به

. نگاهشان را بخواند يپس سخت نبود شاد. کرده بود یافراد خاطره داشت و با آنها زندگ نیبا تک تک ا. دندیشن

هم  شگاهیموقع خروج از آسا یحت النیکه ش یمهر و محبت. شدند المیاز همان روز همه در تدارك سفر او به ا

 نیا ينداشت اما همه ا يخانواده ا. دیچرخ زانشیتک تک دوستان و عز يرو انشیچشمان گر. آن را حس کرد

را به دستشان سپرد و قدم در راه پر  شیعمو یبا سفارش و دل نگران. را پر کرده بودند شیها یکس یافراد ب

که مردم نسبت به آن خوف  ییجا. شد یخارج م شگاهیبود که از آسا ارب نینخست نیا. گذاشت یو خم زندگ چیپ

که  يمرشد يآقا. رفت یم دیاما او با. زدند یگفت از آنجا آمده قطعاً او را پس م یکه اگر م یمکان. داشتند

با تک تک دوستانش وداع کرد و در آغوش  گرید يبار. است دهیکرد دانست وقت رفتن فرا رس شیصدا

 :گرفت و گفت جاعموناصرش 
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 .گردم یودت باش، من زود بر معمو مراقب خ _

 :دلخور گفت يکج شده و چهره ا یاز او فاصله گرفت و با لب و دهان یاما با بدخلق ناصر

 . تو هم مثل باباجان برو _

 :دلخورش را گرفت و گفت يدست عمو یاشک یچشمان با

 یخونه امون؟ دلت نم میخواد برگرد یمگه تو دلت نم. هردوتامون ي ندهیآ يبرا. عموناصر، من مجبورم برم _

 امیمن م. تو فقط منتظرم باش. برم یسفر طوالن نیمن مجبورم به ا م؟یداشته باش یخواد از خودمون خونه زندگ

 .میکن یتازه رو شروع م یزندگ هیبا هم  ییو دوتا

 :کرد و گفت ینیاز موضع خود عقب نش یکم ناصر

 ؟يد یقول م _

 :فترا سفت تر در دست فشرد و گ شیعمو دست

 .دم یقول م _

 م؟یبر یرو هم با خودمون م يگلپر _

دانست جان  یم یبهتر از هر کس! دو به هم نیا يهمه عشق و وفا نیمانده بود در ا. لبخند نگاهش کرد با

. اش کند چه نه یتوانست عمل یحاال چه م. داد یقول م دیچاره نداشت با. به جان عمو ناصرش است يگلپر

خواهد و تا از پدر و مادر  یمورد عالقه اش را م يکه اسباب باز یهمچون کودک. استخو یفقط قول م شیعمو

 :فرستاد و گفت رونینفس مطمئنش را ب. شد یگرفت آرام نم یقول نم

 .دم عمو ناصر یقول م _

 :و گفت دیکش رونیدستان برادرزاده اش ب انیدستش را از م جانیاز گل ناصر شکفت و با ه گل

 .ایقول داد _

 :گفت یوصف نشدن یجانیحرفش هست و ناصر با ه يکرد که رو دیسر تأک با

 .بگم يرم به گلپر یم _

بار با  نیجاده نگاهش کرد و ا چیپ نیتر ییتا انتها. او از نظرش دور شد سیدر مقابل چشمان نگران و خ و

 یس شده اش را به سختکه راه افتاد او هم نفس حب لیاتومب. رفت لیبه سمت اتومب يمرشد يآقا شتریب دیتأک

 .بود چشم از آنجا و بدرقه کنندگانش برنداشت دایدر نظرش پ شگاهیکه ساختمان آسا یفرستاد و تا زمان رونیب

 .ینیبهتره صاف بش ستین دایپ يزیچ گهید _
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سرپناه  کیفقط حکم  شیبرا نجایا. انداخت ریرا از گونه زدود و سر به ز شینشست و اشک ها شیسرجا صاف

. از جنس پدربزرگش یمارانیب ينه به آنها که به همه . گذاشتند یبه او و پدربزرگش احترام م نجایا. اشترا ند

مهر و عاطفه را . خانه اش بود نجایا. دیرست یاز پدربزرگش نم یکس. کرد یفرار نم مارانشیاز او و ب یکس نجایا

پرستاران چگونه  یو باق يخانم صبور دید یدر م باز يهمان زمان که از ال. مکان دور افتاده آموخته بود نیدر ا

 . شده اند مارانیب يمرهم زخم ها

 تیزندگ يادامه  يکه برا يریپذ یشه و م یم يجان، اما کم کم برات عاد النیگذره ش یاولش سخت م _

به هاشم  یسخت دیبا ياریتو سرا در ب يو سر یبش یخودت کس يبرا ياگه بخوا. الزم بوده يسفر و دور نیا

 . يجون بخر

 :تر شد و گفت قیلبخندش عم. به حق و به جا بود شهیمعلمش همچون هم حرف

 .نیمونده، هواشو داشته باش ششیدلم پ. نیمراقب عموم باش يمرشد يآقا _

در سکوت به عبور درختان از نظرش  النیمورد است و ش یاش ب یداد که نگران نانیبه او اطم گرید يبار مرد

 .چشم دوخت

 ***                                                                                                                                                   

خانم که عماد،  قهیصد يبرا نیبه شهرشان بازگشته بودند و ا شهیهم يشد که عرفان و همسرش برا یم یمدت

از  یتوانست کم یاو م یکیاز پسرانش در نزد یکیحضور . دهنده باشد نیتوانست تسک یود مب بشدرد بزرگ قل

 شتریکرد و ب یمهربانش را درك م ينبودن عمو شتریو ب شترینُه ساله حاال ب ي نهیآد. آن همه رنج را بکاهد

. و رنجور شده بودمار یبه شدت ب راًیخانم اخ قهیشد چرا که صد یم يرنجور سپر یوقتش در کنار مادربزرگ

حاال . نگذراند شینقل مکان کنند و تنها قهیمامان صد يکه عرفان و سحر را بر آن داشت تا به خانه  يدلهره ا

. دو هر چه زده بودند به در بسته خورده بود نیمدت ا نیگذشت و در ا یاز بازگشت عرفان و سحر م یسال کی

در او نداشت بلکه  ياثر چیبرادرش نه تنها ه ییجدا يمسأله نظر در رابطه با  دیتجد يعرفان برا يخواهش ها

. جواب مانده بود یب زین میمر ياز سو یخواسته حت نیا. کرده بود دیموضع او ناام رییعرفان را به کل از تغ

پدر دراز  ياش، وردست شده و نخواسته بود دستش جلو یمرب يخانه  اطیشد در خ یم یسال کیکه  یمیمر

آن پدر سابق  شیعباس آقا برا گرید ییدانست اما از همان روز جدا یاش نم یکنون یسبب بدبختم رااو . شود

با دسته گل، شاخه گل، با . آمد یرفت و م یارسالن م! بت پدر در نظرش شکسته بود، همان طور که عماد. نبود

 یزندگ يگذراندن روزها یقط در پو ف دهیبر یاز زندگ. بود دهیاو بر. پا داشت کی میبا کادو، اما مرغ مر ،ینیریش
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شد تنها  یرفت و تا شب، وقتش صرف دوختن و کوك زدن و اتو زدن م یخانه م اطیصبح ها به خ. اش بود

و پند  حتیداشت با نص یخانم مدام سع حهیخانه، مل اطیصاحب خ نیب نیدر ا. کرد یکه دلخوشش م يزیچ

شد  یمگر م. از انجامش ناتوان مانده بود شیسال پ کی مادکه ع يزیچ. کند دواریام یدادن او را به زندگ

آن دخترك محجوب  ياش برا یرگ مردانگ ییشد با وجود جدا یمگر م. حال همسر مطلقه اش نباشد يایجو

خانم مثل هر روز  حهیمل. نبود يزیگر. بن بست شان بلند نشود؟ اما چاره نبود يبا آن چادر گلدار در کوچه 

در سکوت در حال کوك شل کردن  شهیهمچون هم زین میدوخت و مر یها را م يراز مشت یکیداشت لباس 

 کی يداشت لباس برا. شد یتر م قیلبخندش اما هر لحظه از پوزخند مضحکش عم. بود یمجلس یکت و دامن

کاش  دیشیتر شد و با خود اند قیباز پوزخندش عم. یشرکت در جشن عروس يلباس برا. دوخت یجشن م

 !ندیاش بنش یلباس به سرانگشتانش و از آنجا در رگ و پ نیپود ا و اراز ت يشاد

 .مادر یجان، حواست باشه درست سر الگو کوك شل کن میمر _

تنها شاگرد او . کرد لبخند بر لب بنشاند یخانم داد و سع حهیسال را به مل کی نیتفاوت ا یبلند کرد و نگاه ب سر

لبخندش . بود یقدردان او م ستیبا یپس م. مشغول شده بود گرفتن در کنار استادش پلمیبود که پس از د

 :رنگ گرفت و گفت یکم

 .خانم، حواسم هست حهیچشم مل _

 میدستش شد و مر ریلباس ز يخوش مشغول چرخ کار یلبخند دخترك گل از گلش شکفت و با دل دنیاز د زن

زمستان سردتر و سخت تر از هر  غروب بود و سوز يدم دما. باز دست به کار شد شهیکم حرف تر از هم زین

که دستش  یزد و در حال رخانم پرده را کنا حهیکوچک شان هجوم آورده بود که مل يخانه  اطیبه خ گریسال د

 :گفت دییسا یرا از سرما به هم م

 .باره یداره برف م م،ینگاه کن مر ایب _

خانم  حهیدرون دستش به مل يشده پارچه جدا کرد و با همان لباس کوك شل  ياز رو شیرا با دندان ن نخ

 :نگران نگاه به آسمان داد و گفت یو با چشمان وستیپ

 خانم؟ حهیاالن نفت داره مل یعنی. مونه یمامان جان رفعت م شیهوا دلم پ نیبا ا _

 :نگران به او زل زد و گفت یبا چشمان زن

 .اش یپ میر یم نییپا میکش یخونه رو م اطیخ يکرکره  میدونم واهللا، اما آخر وقت که دار ینم _
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بود؟ مگر او نبود که عماد را  دهیرس نجایچه شده بود؟ چه شده بود که به ا. گل از گلش شکفت یخوشحال از

گفت مراقب کاله خودت  یخودت بچسب؟ مگر او نبود م یگفت به زندگ یکرد؟ مگر او نبود که م یسرزنش م

 :بر لبش نقش بست و گفت سرتپر ح يچه بود؟ لبخند گرید نیروزها بد نامرد است؟ پس حاال ا نیباش باد ا

 اطیوقت شب موندم خ نیاگه بفهمه تا ا يمهد. بشم یکم کم راه دیلباسو تموم کنم که با نیبرم ا. آره خوبه _

 .خانم حهیکه مل شیشناس یم. شه یم یخونه شاک

 :تکان داد و گفت يخانم متاثر سر حهیمل

 يجامعه  هیتو  يکه افتاد یگل پاک هی. يتو خبر از جامعه ندار. خواد یبدتو که نمنشو مادر، برادرته،  ریدلگ _

 .کریدر و پ یب

 :افتاد و گفت ریبه ز سرش

 .خواستن برام نویپدر و شوهرم ا. باشم تیوضع نیمن خودم نخواستم تو ا _

همان . دندیرس یل مباز داشتند به همان دور تسلس. کارش نشست و مشغول شد زیحرف پشت م یخانم ب حهیمل

ساعت هر دو سخت و پر تالش کار کردند و سوزن  کیتا . کرد یم ینف میگفت و مر یتکرار مکررات که او م

سوز و . زدند رونیخانه ب اطیاز خ ورا برداشت  ینفت تیخانم پ حهیمل م،یمر يادآوریکار با  انیزدند و پس از پا

! است دنیو مرد بار ستیکردن ن يبرف، اهل باز نیا سرما که بر صورت جفت شان نشست خوب درك کردند

 :و گفت چاندیشالش را سفت تر دور صورتش پ میمر

 .دهیتا مامان جان رفعت نخواب میزودتر بر _

 یبا بافت یمیقد يکوچه، راه کج کردند و قدم در کوچه ا چیجفت شان تندتر شد و سر پ يقدم ها میهشدار مر با

و در  دندیچیپ کیبار يکوچه  کیو همان طور در  گرید يرفتند باز در کوچه ا که جلو یگذاشتند و کم یسنت

در زد  يخانم چندبار حهیمل. کرد یم ییخودنما شانیمامان جان رفعت برا يخانه  یهمان کوچه، در چوب يانتها

برف . ندگذاشت اطیرا سوا کرد و قدم در ح یکی شیدهایدسته کل نیاز گشوده نشدن در مطمئن شد از ب یو وقت

نفت را در دست جابه جا کرد  تیخانم پ حهیمل! و تعارف یستیرو دربا یب. کرد یم دیخوب داشت همه جا را سف

 :و گفت

برف راهمونو  نیخونه ا مینرس گهیساعت د میاگه تا ن. گردم یبر م يمنم جلد. باال این گهیجا بمون د نیتو هم_

 .بنده یم
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دماغ و  يرو شتریو ب شتریبغل پناه داد و شالش را ب ریدستانش را در ز بان کز کرد و هیسا ریاعتراض در ز یب

محله بود و  کی. محله بود نیا یبزك چ رزنیپ. شناختند یوقت نبود که م یلیمامان رفعت را خ. دیدهنش کش

 یاقب مایو خوش س بایاز آن زن ز يزیگر چیاما حاال د. داشت ییایخود برو ب يبرا یزمان. مامان جان رفعت کی

کرد  یکار م ونیشوهرش سر کام. اش را به تاراج برده بود ینشسته و جوان شیبر سر و رو يریگرد پ. نمانده بود

مامان جان رفعت ماند و بچه . تصادف مرگبار جانش را باخت و زن پا به ماه و جوانش را تنها گذاشت کیکه در 

 نیاش را، امانتش را، سالم زم شهیکرد که بار شصاف  یباز کرد او هم نفس ایبه دن شمبچه که چ. در شکم يا

. خودش يشود برا یکس زکشیکرد تا عز دیو موسپ یپسرکش جوان يگذاشته است و از آن روز به بعد به پا

 يرا هم برا نیهم ایاما دن. کند یدرد زندگ یزنان را بزك کرد دوزك کرد، بند انداخت، مشاطه شد، تا پسرش ب

مامان جان  گریاز آن زمان د. بود و دست مرگ پسرك جوانش را از چنگش در آورد مامان جان رفعت نخواسته

اش  یزنانگ يبود که دست بر زانو رتیخوش غ يآنقدر. جا ماندگار شد نیخانه نکند و هم نیرفعت دل از ا

ده نمان شیبرا يچشم و چار گریها د يآخر نیاما ا. کرد یم نیگذاشته و خرج بخور و بخوابش را خودش تأم

در اتاق که بسته شد . مادربزرگ محله بود و دوستش داشتند. داند یگاه خرجش را م یبود و مردم محل گاه و ب

 :کند و گفت الیخانم در مقابلش ظاهر شد دل از فکر و خ حهیو مل

 بود؟ دهیخواب _

 :و گفت دییخانم دستانش را به هم سا حهیمل

تا صبح تلف  رزنیواال پ میبود که اومد ییغش نفت نداشت، خداچرا ارم،یبراش نفت ب یآره، خوب شد که گفت _

 . شد از سرما یم

 :مهمان لبش شد و گفت لبخند

 .زنم یسر بهش م هی امیخودم م یفردا صبح. خانم حهیبده مل رتیخدا خ _

 :کردند گفت یکه خانه را ترك م یو در حال وستیخانم به او پ حهیمل

 دیخوبه االن ما با. که هستم خوبه يجور نیبگو هم یحاال تو ه ،ییتنهاعاقبت  نهیدخترجون؟ ا ینیب یم _

 م؟یخدا رو تر و خشک کن يبنده  نیا میایب

حرف ها سفارشات مادر دل نگران خودش  نیتوانست شک کند، ا یمگر م. نگفت چیانداخت و ه ریبه ز سر

 حهیبود که دم گوش مل دهیو را دا شیدو روز پ منیدهد؟ ه یم لشیکم و کاست تحو یخانم ب حهیاست که مل

 :فرستاد و گفت رونینفس کالفه اش را ب. کرد یخانم پچ پچ م
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 .خانم حهیشد مل ریکه د میبر _

. رفتند یاصل ابانیخش خش بارش برف به سمت خ ينگفت و در سکوت و کوچه و صدا چیه گرید زین زن

برف  يشده  دیبارش شد انیکرد و در م یه را طمانده تا خان یباق ریمس یبا تاکس زیخانم که رفت او ن حهیمل

بن بست و آن  انبه سمت هم یاغینگاهش همچون هر روز سرکش و . بن بست شان گذاشت يقدم در کوچه 

انداخت و وارد خانه  دیچشم ها را بست و کل. شد یم دیبا يشد فراموش کرد؟ آر یمگر م. شد دهیکش یدر چوب

با . نشسته و منتظر او بود وانیا يرو. برادر بود نیکرد نگاه نگران و غمگکه نظرش را جلب  يزیچ نیشد و اول

که قصد کرد از کنارش بگذرد دست برادر دور  نیهم. داد یلب سالم ریسست به سمتش رفت و ز ییقدم ها

 .دیخود شن یکالفه اش را در چند قدم يمچش قفل شد و صدا

مگه تا  ؟يدار یها بر نم يبچه باز نی، چرا دست از امگه من نگفتم خودم نوکرتم ؟یکن یم يچرا لجباز _

مهر تو شناسنامه  هی. ياریخرجتو خودت در ب یگرفت میباره تصم هیشده  یحاال چ ؟يخونه نبود نیحاال دختر ا

 ات کنه؟ بهیغر نقدریتو رو از ما دور کنه؟ ا نقدریا دیات با

 :و نگاهش را به برادر نگرانش داد و گفت ستادیا

 به طالقم داره؟ یخودم بره چه ربط بیخوام دستم تو ج یم نکهیداره داداش؟ ا یطچه رب _

 :و گفت دیکش شیبه موها یکالفه دست يمهد

دندم نرم اگه سر ماه . بکن تویتو خونه خانم نیبش ایب. يندار رونیآخه قربون شکلت برم، تو که خبر از اون ب _

از  يباشه قبول، حقم دار ؟يخوا یاونو نم یبیپول تو ج ؟ياز دست بابا دلخور. کم و کاست باشه یب تیخرج

 .خودم مخلصتم. اما من که هستم ،یدستش دلخور باش

 :با اکراه به دو ظرف تکان خورد و گفت میمر سر

بد  دیجامعه خرابه به من چه؟ مگه قراره جامعه نسبت به زن مطلقه د. نیریبگ میخوام برام تصم ینم گهینه د _

بشم؟ داداش  میعده رو پس بدم و تو پستو قا هیجواب هوس  دیتو خونه حبس کنم؟ مگه من باداره من خودمو 

 .کنم یزندگ دخوا یاون طور که دلم م نیبذار ن،یچیمن نپ يبه پر و پا م،یمرگ مر

 یو ته ریسر به ز يمهد. بغض داشت يو دور یو دلتنگ يسال سکوت و صبور کی ياندازه . داشت بغض

 :گفت

 .فقط واسه خاطر خودت بود رونیب دیکش تیعماد اگه پاشو از زندگ. خواد یدتو نمکس ب چیه _

 :افتاد و گفت نیدرمانده اش به زم يشانه  ياز رو فشیک. باالخره شکست بغضش
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خودم  يخودم برا نیاما از حاال به بعد بذار. دست همه تون درد نکنه. خوبه همه دلسوز من هستن اال خودم _

 .دل بسوزونم

.                                                      از مقابل چشمان نگران او گذشت و قدم در اتاقش گذاشت یبا ناراحت و

پر بغضش  يداشت با فشار دادن گلو یو سع دیکش یرفت و با بغض و اشک دست بر صورت م یدر اتاق رژه م

و نگاه دلخورش را به او  ستادیا یبه آن دیدر د يآستانه  رشد؟ مادر را که د یاما مگر م د،یآ قیغصه فا نیبر ا

 .پس بزند زینگران مادر باعث شد همان ته مانده بغض را ن يصدا. داد و دست از گلو برداشت

 .شامو پهن کردم يسفره  ایب _

سر . رفتصدا  ینماند و ب گرید زیمادر ن. توجه به او مشغول در آوردن مانتواش شد یتکان داد و ب يبغض سر با

مدت با  نیکه پدر در ا ینگاه. عضو خانواده بود نیمدت او کم حرف تر نیشام درست مثل تمام ا يسفره 

مسأله  نیتر یآشکار در خصوص خالتگونه د نیاز ا یمانیپش. داد یاش م یمانیحسرت به او داشت نشان از پش

. داشت تیاولو یدخترش بر آن جوانک زندانرا در نگاه عماد نخواند؟ اما  یتیشد نارضا یمگر م. دلبندش یزندگ

مادر و پدرش داد و در مقابل چشمان  لیلب تحو ریز يکرد تشکر يباز شیبا غذا یکم نکهیپس از ا میمر

 .قدم در اتاقش گذاشت ينگران مهد

سال از صرافت پسره  هیسر  یکنم، عباس آقا؟ تو مگه نگفت یدونم دارم چکار م یبود اون همه من م نیا _

 شد؟ یافته ؟ پس چ یم

 :و گفت دیبر سر کش یآقا دست عباس

درست  یهمه چ ینکن ییدختره رو هوا یاَلَک يها يتو اگه با دلسوز. ره یم ادشیکم کم . شه یدرست م _

 .شه یم

گنگ خانواده التفات نکند  يداد به زمزمه ها حیترج. داد یمادر م تیجمع کردن ظرف ها نشان از عصبان يصدا

تمام شب را با کابوس بر دار رفتن عماد . دیهمسرش بگر یسنگدل يبرا شهیبخزد و همچون هم شیپتو ریو ز

. خانه شد اطیخ یمادر راه اعتراضخراب از بستر برخاست و برخالف  یزد با حال دهیسپ یبه صبح رساند و وقت

برف و  نیدر ا یکس ایود آمانده ب. داشت دنیبر بار لیم زیکرده بود و هنوز ن دپوشیبرف شب قبل همه جا را سف

 ریتمام مس! غمش برسند؟ یب يها يخانم مجبور بودند به سفارش مشتر حهیکه او و مل ردیگ یم یبوران عروس

بارش . ابدیب ابانیدر خ يگذر یلیاتومب یحت ای یمحال بود که بتواند تاکس ییآروز. کرد یط ادهیخانه را پ اطیتا خ

! شد یتردد کند و همان اندك ها هم توسط هجوم مردم پر م ابانیر خد يکمتر لیبرف باعث شده بود اتومب
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 یگرم و زمستان يدر لباس ها دهیو چتر بر سر و پوش ادهیمانست و مردم فوج فوج پ یم يشهر به آشفته بازار

و در کمال تعجب با  دیخانه رس اطیبه خ ریساعت تأخ کیقدم تند کرد و با . محل کار خود بودند یشان راه

در ذهنش  گرید يآه از نهادش بلند شد و غرولند مادر را بار. و قفل آن رو به رو شد دهیکش نییپا يره کرک

به هجوم افکارش نداد و با  یتیاهم "و پرو؟ اسدنبال لب ادیم یبرف و بوران ک نیا يآخه دختر تو"مرور کرد 

 يقدم در فضا دتویبه ام یباال داد و با اله خانم به او داده بود قفل را باز کرد و کرکره را حهیکه مل یدکی دیکل

بود که چراغ عالء  نیکه بر جانش نشسته بود اول کارش ا يبا لرز بد. خانه گذاشت اطینم گرفته و سرد خ

خانم اطالع داد و  هیرا به مل دنشیپس از آن هم به سراغ تلفن رفت و رس. اط خانه را روشن کندیکنج خ ینیالد

خوشحال بود از آمدن . خورده و امروز را در خانه خواهد ماند یسخت يکه سرما دیاو شناز زبان  رتیح نیدر ع

آه پر حرصش را . ل بدهدیها را تحو يخواست سفارش مشتر یو با سفارش و قربان صدقه رفتن از او م میمر

خانم  حهیدم کلفت مل يها يمشتر يبه خانه  دیشد که با یفرستاد و مشغول اتو کردن چند دست لباس رونیب

 يروسر. خانه با چند ضربه به صدا در آمد اطیساعت از غرولند فکرش نگذشته بود که در خ میهنوز ن. رساند یم

را در  اهیس یبلند و شال گردن ییدر پالتو دهیبلند باال و پوش يپرده مرد يکنار زده  ياش را سر کرد و از ال

کرد و دست بر قلبش  ینیاز ترس ه. بود دایاش پ فقط چشمان پرجذبه بت،یاز آن همه ه. دیمقابل خود د

آنقدر در گوشش خوانده بودند جامعه ال است . ترس ورش داشته بود. پرده را انداخت گرید يگذاشت و بار

مرد قصد  نیدر به او هشدار داد که ا يکالفه  يضربه  يصدا. ترس داشت يکه از هر مرد ستجامعه بِل ا

ترس  نیرفت از ا یم نییدلش باال و پا. زد یپرنده پر نم. خلوت پاساژ داد يانگاهش را به فض. رفتن ندارد

سر به او اشاره کرد با  بابار محسوس تر پرده را کنار زد و  نیا. اما مرد هم قصد کوتاه آمدن نداشت. ناشناخته

 .مرد در جا خشکاندش يپرجذبه  يکار دارد، اما صدا یچه کس

 .درو وا کن خانم _

از  الشیکه خ یوقت. برد تا از قفل بودن در مطمئن شود دیرفته بود دست بر کل لیکه تحل ییو صدا یدرماندگ با

 :جان گرفته بود گفت یکه کم ییبابت راحت شد با صدا نیا

 ؟يکار دار یزنونه است آقاً با ک یاطیخ نجایا _

 :گفت يا شهیش مهیکرد و از پس همان در ن ینیعقب نش یکم مرد

 دیبا يزیچ یدونم سفارش یگفت چه م. نجایا امیخودش منو فرستاده ب. خانم هستم حهیمل يه من خواهرزاد _

 .دیبر ییبرف درست نبود تنها نیا يتو ییجا دیببر
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 :اعتماد کند گفت شیبه او و حرف ها يآنکه لحظه ا یب میمر

 .رمیبا خودش تماس بگ نیاجازه بد _

 حهیسر بوق اول مل. مرد پرده را انداخت و به سمت تلفن رفت يو به خون نشسته  یدر مقابل چشمان عصبان و

خانم  حهیمل یداد و وقت حیتوض شیرا برا بهیمرد غر نیرا برداشت و او هم بدون فوت وقت حضور ا یخانم گوش

از  یاش است و قابل اعتماد، نفس رزادهخواه اهیس یدر حجم دهیپوش ي بهیمرد غر نیکامل داد ا نانیبه او اطم

مرد زخم خورده نظر  نیو به ا دیحاال مانده بود چطور در را بگشا. خانم تشکر کرد حهیو از مل دیکش یودگسر آس

اش  یمرد باعث افزون شدن شرمندگ يافتاد اما صدا ریبه ز میمر يدر که گشوده شد نگاه شرمنده . فکندیب

 .شد

 دییبفرما دیخجالت نکش. نباشم یلایقاتل سر ایخانم، که دزد  دیهم استعالم کن سیاز پل نیخواست یم _

 .دیمشخصاتمو بد

 :غم زده گفت یسر بلند کرد و با چشمان شرمنده

امروز و با . رو بزنه نجایدر ا يمرد چیبود ه ومدهین شیزنونه است تا حاال پ یاطیخ نجایخوام، ا یمعذرت م _

 .خود داره يجا گهیهوا که د نیا

 :دلخور و کالفه گفت یبا لحن مرد

 .رونیب نیزدم ا خیتو؟ از سرما  امیب نیدیاجازه م حاال _

و  ریتأخ یبا کم زیخود ن. خانه بگذراد اطیو اجازه داد مرد قدم در خ دیخود کنار کش ياز سهل انگار شرمنده

اش را به او داد که دستش را  یچشم ریرفت و نگاه ز شیاتو زیپشت سرش در را بست و به سمت م تیمعذور

به زمزمه  شتریکه ب ییو با صدا دادچراغ  يرو يو قور ينگاهش را به کتر. کرد یگرم م ینیچراغ عالءالد يرو

 :مانست گفت یم

 براتون؟ زمیبر ییچا _

 :او ثابت ماند و گفت يها نشست و نگاهش را به سرتاسر اتاق چرخاند و درست رو یاز صندل یکی يرو مرد

 .نشسته تنم يسرما بدجور تو. شم یکه ممنون م دیزیاگه بر _

نگاه موشکافانه  ریخانم را برداشت و در ز حهیمل يا شهیش وانیرفت و ل واریکنج د يتر به سمت قفسه  شرمنده

 :را از دستش گرفت و گفت يتأمل چا یمرد با کم. و به سمتش گرفت ختیر يچا شیمرد برا ي

 د؟یزیر یخودتون نم يبرا _
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 فیهمچون گذشته دست و پا بسته و ضع گریکه د ییاگشت با صد یکارش باز م زیطور که به سمت م همان

 :داد گفت ینشان نم

 .ها برسونم يبه دست مشتر گهیساعت د هیتموم کنم و تا  نارویا دینه ممنون، با _

 .میبرسون _

بر لب نشانده  يکه اخم بر چهره داشت لبخند یقیباالخره پس از دقا. متعجبش را به سمت مرد چرخاند نگاه

 .بود

تعجب نداره . بخورم و برم يچا هیبعدشم  دیتا اون طور ازم استقبال کن امیب رویهمه مس نینبودم که ا هوونید _

کارو نکنم خاله جان سر از تنم جدا  نیاگه ا. دیهاتون برسون يسفارشارو به دست مشتر نیاومدم که ا. که خانم

 .کنه یم

 :و منگ نگاهش کرد و گفت جیگ میمر

 .تونم برسونمشون یخودم م. تسیبه کمک شما ن ازین _

 :که بر چهره نشانده بود گفت یبا اخم مرد

سرش تعارف  يخود یکه ب يزیشه اون چ یاست و تهش م هودهیکار ب هیچون . ادیبدم م یاز تعارف الک _

 .میتا زودتر بر دیدست به کار بش دیریوقت جفتمونو بگ نکهیا يپس لطفاً جا. میکرده بود

گشت که تا به  یم يدر ذهنش دنبال خواهرزاده ا. کرد یاش نشست اما هنوز نگاهش م یبر پشان فیظر یاخم

 . بود دهیاز او نشن يزیخانم هم چ حهیاز زبان مل یو حت دهیامروز او را ند

 .عجله دارم یبرم و کم ییچند جا دیشه؟ با یداغو بخورم کار شما تموم م يچا نیمن تا ا _

 ستادیکارش ا زیو دست جنباند و پشت م اوردیخانم نه ن لحهیحرف م يداد رو حیاو بر عجله کردن، ترج دیتاک با

در سکوت به کار کردن  زیو مرد ن دیساعت تمام اتو کش مین. و با دقت و ظرافت مشغول اتو کردن لباس ها شد

لباس را که  نیآخر. کارش را زودتر تمام کند وباعث شد دست تند کند  نیبه تقال افتاده بود و هم. بود رهیاو خ

 :حرف از جا برخاست و گفت یمرد ب. کارش تمام شده بود گرید دیکش شیرو یلکسیدر کاور گذاشت و نا

 . تموم شد نکهیخوبه مثل ا _

 :آن را به تن کرد گفت نکهیحرف به سمت پالتواش رفت و پس از ا یب میمر

 .من آماده ام _

 :گرفت و گفت به دست کیبه  کیحرف لباس ها را با دقت و  یب مرد
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 د؟یکن یچراغو خاموش نم نیا _

و  دیدرونش کش یفوت دیکش یم نییاش را پا لهیرفت و همان طور که فت نیحرف به سمت چراغ عالءالد یب

 يخانه و در راهرو اطیاز خ رونیخانم را ب حهیعجول مل يسر که بلند کرد خواهرزاده . شعله اش را خاموش کرد

خانه خارج شد و قفل در را زد و با تقال  اطیاز در خ شتریب یبرق را زد و با سرعت يدهایتند و فرز کل. افتیپاساژ 

 .و لباس به دست نگاهش کرده بود يو مرد در تمام مدت با خونسرد دیکش نییو مشبکش را پا يفلز يکرکره 

 :و گفت دیزد و نفس زنان به سمت او چرخ زیکرکره را ن قفل

 .دیمعطل شد دیببخش _

 چیه. داشت یبا چند قدم فاصله، پشت سرش قدم بر م زین میگفت و به راه افتاد مر یکنم یهش مخوا مرد

مرد نگاهش را به آن  دندیبه سر پاساژ که رس. شانه به شانه قدم بردارد يمرد چیخوش نداشت بعد از عماد با ه

 :داد و گفت ابانیخ يسو

 .ها هیسر یکم. دیرد بش ابونیاز خ دیتون یاونجاست م نمیماش _

 :اش گفت یبا نگاه به کفش زمستان میمر

 .تونم یم _

مرد . توقف کردند یقرمز رنگ الكیگذشتند و در مقابل کاد یکم تردد زمستان ابانیفاصله از او، از خ یباز با کم و

ندد که خواست در را بب نیکرد و هم يدر عقب را باز کرد و با دقت لباس ها را در آن عقب جا ساز نهیبا طمأن

 :متعجب گفت یهمرد با نگا. ردیعقب جا بگ یبه سمتش رفت تا در صندل میمر

 لباسا؟ نیا يرو د؟ینیبش نجایا نیخوا یم _

 :افتاده گفت ریبه ز يبا سر میمر

 .پاهام يذارمشون رو یم _

 :توجه به حرف او در را بست و گفت یب مرد

 .گهیاتو زدن شما رو تماشا کردم د يده ساعت نشستم و کار کسل کنن مین يخود یمن ب نیبگ کهوی _

 يبود که بوق ها ستادهیا لیاتومب يهنوز مردد پا میپشت رل جا گرفت و مر يخونسرد نیرا گفت و در ع نیا

تنها  یگونه با کس نیتا به حال ا. معذب بود و دلخور. مرد او را وا داشت تا در جلو را باز کند يهشدار دهنده 

کرد  یکه ادعا م يمرد. حرف ها بود نیاز ا ادترآز ییمرد گو نیننشسته بود اما ا ير مردگونه در کنا نیا. نبود

 .است دهیاز او نشن یدانست کدامشان که تا به حال حرف یخانم است و او هنوز نم حهیمل يخواهرزاده 
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 یبرف يدر هوا لیخانم هم دنده جا زد و اتومب حهیکم حرف مل ياو جا گرفت و خواهرزاده  لیحرف در اتومب یب

 .تکان خورد يلغزنده به کند يو جاده 

 به من؟ نید یبرم خانم؟ آدرس م دیاز کدوم طرف با_

 :خود شرمنده شد و گفت يسهل انگار از

 .تا بعد آدرس بدم میسمت مرکز شهر، حاال تا اونجا بر _

 :را به رو به رو داده بود گفت اطشیو پر احت قیهمان طور که نگاه دق مرد

 کدوم سمت برم مرکز شهر؟از  _

 :کنج لبش نشاند و افزود یشد و مرد لبخند کج رهیمتعجب به او خ يچهره ا با

 که آدرس بلد نباشه نوبره نه؟ يراننده ا _

 :تفاوت نگاهش کرد و گفت یب میمر

 .به مرکز شهر میرس یم میبر میمستق ابونویخ نیهم _

کرد هر چه زودتر  یاش بود و دل دل م يکنجکاو یدر پ میحاال مر. نگفت چیه گریتکان داد و د يسر مرد

 .ردیخانم بگ حهیافتاده را از مل لیاز دماغ ف يخواهرزاده  نیآمار ا

 .دونم یآدرس ها رو نم نیواسه هم. ستمین نجایمال ا د،یاریبه خودتون فشار ن ادیز _

شرمنده  يتن وا داشته بود؟ لبخندرا بروز داده که او را به سخن گف يکنجکاو نیحد چهره اش ا نیتا ا یعنی

 :برلب نشاند و گفت

 .نیبد حیتوض ستین ازین _

 :گفت حیاما رك و صر مرد

صورت ممکنه  نیا ریبهتره در غ یلیخ دیذهنتونه بپرس يکه تو يزیچ د،یکن یبهش فکر م دیچون دار ازهین _

 .ارهیسوء تفاهم بوجود ب

خانم که تازه  حهیمل ياما خواهرزاده . ها چشم دوخت لیاتومبنگفت و در سکوت به تردد آرام  چیه گرید میمر

 :راند گفت یشهر م يخلوت و لغزنده  ابانیباز شده بود همان طور که در خ خشی

چند وقت رو هم  نیا. به فرانسه میهمراه پدر و مادر مهاجرت کرد. کنم ینم یزندگ نجایمدت هاست که ا _

 .استیاسمم پو. برگردمو  نمیاومدم که خاله و مادربزرگمو بب

 :نشاند و گفت ایآنقدر که لبخند بر لب پو. تفاوت و کم توجه یب. تحرك به او زل زده بود یب یبا نگاه میمر
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 .حق با خاله بود _

. بود رهیباز به رو به رو خ ایپو. شد رهیموشکافانه به او خ یگرفت و با نگاه يچشمانش رنگ کنجکاو یآن به

. کرد یم یرانندگ الیخ یحاال هم سکوت کرده بود و ب. داد یزد و در لحظه جواب م یدر لحظه حرف م ییگو

 :آن نشسته بود گفت راخم ب یکه کم يو با چهره ا دیبه سمت او چرخ یزد و کم ایدل را به در

 ؟یچ یعنیحرف شما  نیا _

 :گفت ردیبگ ابانیآنکه نگاه از خط خ یب ایپو

 .داشت که کنجکاوم کرده دیمسأله تاک نیا ينگفت، اما اونقد رو لشویلد. گفت مراقب رفتارم با شما باشم _

 :نشست و گفت شیو صاف در جا دیچرخ

 .ستین یمهم زیچ _

 تونیزندگ يمشکل حاد تو هیکه  نهیفرض من ا شیالبته پ. تونم کمک کنم یم ادیاز دستم برم یاگه کمک _

 .بدون جواب خاله است دیالبته حدسم به خاطر تأک. دیدار

 :لب گفت ریداد و ز ابانیحوصله نگاهش را به سمت خ یو ب کالفه

 . میکن ینکرده تصادف م يجاده لغزنده است، خدا دیبهتره مراقب باش _

 .انداخت یبه فک منقبض شده و پوزخند آشکار او نگاه یچشم ریرا گفت و ز نیا

گفتم از  يزیاگه چ ن،ینم و برگردم همدارم شما رو به آدرستون برسو فهیاالنم فقط وظ. هستم یمن آدم رک _

در صف  قاًیشما دق. ادیخوشم نم چیکنن ه یبودن م يکه تظاهر به قو ییضمناً از آدما. بود یسر نوع دوست

 .نیهمون آدما هست

که  يزیلبخند که نه، چ. بهت زده به او و لبخند کنج لبش زل زد يخورد و با چهره ا یاو تکان یحرف ناگهان از

بر  یخشم به آن. دوستانه يمانست تا لبخند یبه پوزخند م شتریکرد ب یم ییمرد خودنما نیا يدر چهره 

 :کالمش آمد و گفت انیم ایکه پو دیبگو يزیبرد و خواست چ ورشیوجودش 

در کنترل  یقدرت چیه دیقدرتمند هست یانسان دیبه طرف مقابلتون بقبولون دیاصرار دار نکهیبر خالف ا _

 ن؟یگفتن داشت يبرا یمعلوم نبود چ دمیپر یاالن اگه وسط حرفتون نم. دیخشمتون ندار

آدرس  ابانیبه خ ابانیخ. کرد یکالفه اش م داًیمرد شد نیا. داد سکوت کند حیو مبهوت به او زل زد و ترج مات

 یبدادن سفارشات که تمام شد  لیکار تحو. بر چهره نشاند ظیغل یاو هم اخم ایاخم و غضب پو انیداد و در م

کوتاه  يتوقف کرد و او با تشکر ابانیخ اربدون تعارف در کن زین ایشک از او خواست توقف کند و پو يلحظه ا
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به  یو نگاه چاندیکه از جا کنده شد او هم شال گردنش را محکم تر دور صورتش پ لیاتومب. کرد یخداحافظ

به خانه  دنیتا رس یساعت کید باش نیخواست خوش ب یگذشته بود و اگر م کیاش انداخت از  یساعت مچ

 يدلش هوا. گرفت شیانگاشت و قدم زنان راه خانه را در پ دهینادسرما و بارش برف را . خواست یزمان م

. اش را فراموش نکرده بود قهیسال را سر قولش به عماد مانده و مامان صد کی نیع. خانم را کرده بود قهیصد

کلون . محبوبش آنجا بود رفت يکه خانه  ییکوچه و جا يه انتهاب میمستق دیبن بست شان که رس يبه کوچه 

او تمام حس  دنیبا د. گشود شیدر را به رو ریخانم لفلف کنان و با تأخ قهیبه صدا در آورد تا صد يدر را چندبار

مادر را بد  نیداغ عماد کمر ا. شده بود شهیشکسته تر از هم. جا گرفت رزنیرفت و در آغوش پ انیبدش از م

 :و گفت دیکش ختركخانم دست بر صورت سرد د قهیصد دیخز رونیاز آغوشش که ب. شکسته بود

 .يفراموشم کرد گهیطرفا مادر؟ فکر کردم د نیاز ا _

داشت بغضش را  یکه سع یبست با تالش یکه چشم بر آن همه خاطره م یبا او همقدم شد و در حال میمر

 :پنهان کند گفت

 . شه یبدترم م دیحاال دم ع. خونه غوغا بود اطیند وقت خچ نیا قه،یببخش مامان صد _

 :کرد گفت یم تیدست بر کمر او گذاشت و همان طور که او را به سمت پله ها هدا رزنیپ

 یخونه نم نیپا تو ا گهیبود د یهر ک. ارزش داره ییایخودش برام دن یینجایکه حاال ا نینداره مادر، هم رادیا _

 . ذاشت

 :لب زمزمه کرد ریرا از پا در آورد و ز نشیپوتو دلمرده  مغموم

 .از اهلش که بخوام دل ببرم ازشون دمیند يبد _

که در خانه اش بود  یساعات يکرد غم نگاهش را پس بزند و برا یسع دیخانم را که شن قهیگفتن صد ینیبب ریخ

شد  یمگر م. ندازدیبه اتاق عماد ب یسر بلند نکرد تا نگاه یخانم به اتاقش رفت و حت قهیبا دعوت صد. شاد باشد

 یخانم هم ب قهیجا گرفت و صد يبخار رحرف در کنا یچشم بر هم نهاد و ب زد؟یبگر شیاز هجوم خاطره ها

چوب  ياش را رو يهمان طور که پالتو و روسر میمر. ختیداغ ر يچا شیبرا يگَل بخار يدرنگ از کتر

 :کرد گفت یم زانیآو یلباس

 کوشش؟ نهیکجان؟ آد سحر و داداش عرفان _

 :آن سوتر از او نشست و گفت یدرست کم يکنار بخار انیگو ااهللای رزنیپ

 .خدا احوال ندار بود، سحر رفته بهش برسه يبنده . مادر سحر يرفتن خونه  _
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مرگ بود و  یقدم کیپسرش در . همه صبر او متعجب بود نیاز ا. زد یهنوز لبخند م. داد رزنیرا به پ نگاهش

تر شد و در  قیلبخندش عم. او که کنج اتاق باز بود داد يترمه  ينگاهش را به سجاده ! دواریصبر ام نیعاو در 

 :خانم جا گرفت و گفت قهیکنار صد

 قه؟یمامان صد یپس امشب تنها هست _

گمان نگاهش را به قاب عکس پسرش  یاز سر حسرت سر داد و ب یو آه ختیر یرا دررون نعلبک شیچا رزنیپ

اتاق گذاشته بود حال  نیخانه و ا نیکه پا به ا یاز وقت زیخودش ن. مادر نیخت نبود درك حس و حال اس. داد

نفس بند شده بود از . رود ینم رت نییو پا دیآ یرو به مرگ که نفسش تا گلوگاه م يحال محتضر. داشت یبیغر

. کرد یآن را رد م ستیبا یو نمقول از او خواسته بود  کیعماد . بود ستادهیاما سر قولش ا. هجوم خاطرات

 .شکنجه برهاند نیرا از ا شانیبکشاند و هر دو گرید یداد حرف را به سمت حیترج

 کجاست؟. دمشیشه ند یم یچند وقت قه؟یمامان صد ياز فرشته خبر ندار _

 :که باالخره به لبش بارگشته بود گفت يبا لبخند قهیصد مامان

 .مشهد پابوس امام رضاشه که با شوهرش رفته  یم يدو روز _

 :گفت یوصف نشدن یبا ذوق میمر

 .هیخال یلیخ نجایجاش ا. ان شاهللا یبه سالمت _

را به طو کامل در وجودش حس کرد با همان  شیگرما نکهیو پس از ا دیرا با حوصله و دقت نوش شیچا رزنیپ

 :لبخند گفت

. زد یهر روز بهِم سر م. حس کنم شویخال يبار نشد جا هی شیکه رفته سر زندگ یدوسال نیا نیآره مادر، ع _

 . ستیام روزم روز ن یپ ادیروز ن هیفهمم بچه ام اگه  یم ستیاالن که ن

 :خانم نشست و گفت قهیو رنجور صد ریبر دست پ میمر دست

 .مونم تا اون تحفه برگرده یم شتیخودم پ قهینداره مامان صد رادیا _

 :خانم گفت قهیو صدحرف او هر دو لبخند بر لب نشاندند  از

گه تا عماد از اون تو  یم. بچه ام نذر کرده برادرش از زندان آزاد بشه. گفت مجبوره یخواست بره اما م ینم _

 .بکنه به کار ما یتا خدا خودش فرج ارهینذرو هر سال به جا م نیا نیع ادین رونیب

دانست او از  یرا نذر عماد کند اگر م ایدنحاضر بود . به فکر فرو رفت ریهمچون او مغموم و سر به ز زین میمر

 :آورده باشد گفت ادیرا به  يزیچ ییگو میسکوت مر قهیبعد چند دق! رهد یبند م
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 کنن؟ یجا و مکانشونو چکار م _

 .مادر گهیرن مسافر خونه د یم _

 :گفت ریدلگ يو با چهره ا دیخانم رنج قهیحرف صد از

 زرگم مشهد باشه اون وقت خواهرشوهرم بره مسافر خونه؟مادرب. قهیدست شما درد نکنه مامان صد _

اما خودش غمزده و پر . مادرانه به او زل زده بود يخانم با مهر و لبخند قهیصد. هر دو سکوت کردند یآن به

 :انداخت و گفت ریبغض سر به ز

کار داشته  مشهد کس و ستین يرسم مهمون نواز. دم بچه ها برن اونجا یسر فرصت به مادربزرگ خبر م _

  .و بچه ها برن مسافر خونه میباش

  

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

 

 :مادرانه افزود يگفت و با مهر يشکر یخانم اله قهیصد

سر  میرو پاره کرده من که مهر مادر يهر شوهرعماد م. يخونه ا نیتو هنوز دختر هم ؟يچرا بغض کرد _

خدا حکم داد و آخر  يعجله کرد و جا. به خودشم گفتم نویپسر من بهت بد کرد ا. یبغض کن گهید نمینب. جاشه

 ینم. خاطر دل خودت بود هکرد واس یخداش که هست، هرچ ستیبگم، خودش ن نمیاما مادر، ا. دید شویزندگ

 .بره به پاش تیخواست عمر و جوون

 :نگاهش کرد و گفت سیخ یبا چشمان میمر

بده؟ مگه من خودم عقل  يو رأ رهیبگ میمن تصم يدرسته که جا نیکنه درست، اما ا یخواست مردونگ یم _

 و فهم نداشتم؟

 :مادرانه اش را پنهان کند گفت يداشت دلخور یکه سع ییتکان داد و با صدا يخانم سر قهیصد

نداشت که بخوام سرش هوار هوار  یرمق گهیاما بچه ام د. بهش گفتم نارویا يدونم مادر، من همه  یم _

 .بکشم

 :را پاك کرد و گفت گوششیچارقد اشک باز يبا گوشه  سپس

موهاش خال . شده بچه ام ریسال که تو رو از دست داده، قد ده سال پ هی نیاون پنج سال زندون به کنار، ا _

 .شده دیخال سف هی
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 کی. ردیاز او بگ ياز عماد بزند و خبر یشده بود تا بلکم حرف رهیخانم خ قهیو گشاد، به صدکنجکاو  یچشمان با

از عماد  یسراغ گریسوخته و دم نزده و به خود کالفه و دلخورش قول داده بود د دارشیسال تمام در حسرت د

سکوت و انتظار چشمان  خانم که قهیصد. ستخوا یاز او خبر م ختهیدل افسار گس نیاما حاال ا. ردیسنگدل نگ

 :گفت دیاو را د

فکر . فتهیاز سرت ب ادشیتا  تیزندگ یمادر، برو پ یکن فراموشش کن یسع دهیرس نجایحاال که کارِتون به ا _

. شمیپ ياینباشه از خدامه که ب امیخوام دن یکه م ییبه خدا. برُما، نه یخونه م نینکن که دارم راه پاتو از ا

 ياگه اسمت تو شناسنامه . يزیو فرشته عز سحربرام مثل . مادر دمیجز احترام ازت ند .يبرام نبود يعروس بد

 یوفا پاره شده مادرانه ازت م يرشته  نیاما حاال که ا. کردم ینم قیوقت تو رو به رفتن تشو چیعماد بود ه

گه هنوز دوستش  یزنه به من م یچشما که االن از ندونستن حال عماد دو دو م نیا. سرنوشتت یپ يخوام بر

 . يدار

 :لب زمزمه کرد ریافتاد و ز نییپا یبه آن میمر سر

 حالش خوبه؟ _

 .را به او دوخت سشیخانم که بر سرش نشست سر بلند کرد و نگاه خ قهیصد دست

 کرد؟ یعروس میپرسه، مر یسوال م هیاول از همه  دنشیرم د یهر بار که م _

 :خانم کرد و گفت قهینگاه صد يدیسوال او فشرده شد و با ناام نیاز ا دلش

 .پس هنوز سر حرفش مونده _

او  یعنی نینخواهد کرد و ا ینیسر سوزن از خواسته اش عقب نش یخانم به او فهماند که عماد حت قهیصد آه

دلمره از جا برخاست و . عماد داشته باشد یتازه در زندگ يدوباره و حضور داریبه د يدیام چیتوانست ه ینم

خانم را  قهیگفتن صد یبزرگ تو ایحرف به سمت در رفت و خدا یگذاشت و ب یمس ینیرا درون س استکان ها

 . واضح و آشکار به خاطر سپرد

 

 باختم شیآنچه به پا: و پنجم  ستیب فصل

 شیدخترانه برا یبا ذوق و شرم شیخواهر کوچولو. آمده بود دارشیبود که فرشته به د شیساعت پ کی نیهم

خانواده  کیدر نقش پدر  لیاز تصور سه. مادر شود يت با آن با دستان کوچکش به زودگفت قرار اس یم

درست مثل  واهرشخ! باشد ياش قرار بود پدر بچه ا یو آن همه بچگ لیسه. شاد بر لبش نشست يلبخند



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا ..یطوب..  –بوسم  ینامت را م

wWw.98iA.Com ٤٩٩ 

عد سه که ب يحسن و از خبر یمشت يو پسغام ها غامیاز پ. گفته بود شیروزها برا نیاز تمام اتفاقات ا شهیهم

 يچرا نامه ها دیفهم یحاال م. از مرگ حاج بابا مطلع شده بود ریسه سال د. سال اشک بر چشمانش نشانده بود

رفته  يسال ها نیخواست تا به تمام ا یم ییتنها یکمدلش . قطع شده است شهیهم ياهل دل برا رمردیآن پ

. از خواسته اش برگردد يذره ا یحت یآنکه شاباج یمحبس سر کرده بود ب نیهفت سالش را در ا. فکر کند

را کمرنگ کند اما حاال پس از گذشت هفت  رزنیپ نیداشت گذر زمان درد ا دیام. زن نیا ي نهیمانده بود در ک

نفس . دار جان بدهد يچوبه  يباال ایو  ردیزندان سر کند و بم نیتا ابد در ا دیبا ایبود  دهیباور رس نیسال به ا

خواهرش افتاد، من  ادی. خواهرش فکر کرد يزد و باز به خبرها یتخت غلت يستاد و روفر رونیکالفه اش را ب

قلبش نشست  يهوا رو یب شدست. گفته بود میمن کرده بود و جان کنده بود و بغض کرده بود و باالخره از مر

ژ قژ ق يو صدا ندیکه باعث شد درون تخت بنش دیچیاش پ نهیس يبد در قفسه  يدرد. و چشمانش را بست

متعجبش کرده  يگرید يکه هر کدام به اندازه ! روز کیدو خبر در . کردن تخت زهوار در رفته اش بلند شود

مگر خودش نخواسته بود؟ مگر خودش او را از . مرگ هیبش يزیچ. فراتر از تعجب بود يزیچ ،یدوم نیاما ا. بود

بن بست شان؟ فرشته بغض کرده و  يبر دخترك محجوب کوچه  هیگال ياش نرانده بود؟ پس چه جا یزندگ

گفته بود اهل فرنگ . گفته بود اسم و رسم دار است. چرخد یم میسال است دم پر مر کی يگفته بود مرد

 يزیچ رد،یشان شکل بگ نیب يزیگفته بود ممکن است چ. هنوز غم دارد شاما چشمان میگفته بود مر. است

گمان باال آمده بود و از  یکرده بود در آن لحظه ؟ دستش ب چه. خودش افتاد ادی. یشناخت معمول کیفراتر از 

 گریبود اما د یسخت میتصم. دینگو چیه میپس از مر نیخواسته بود ز. دینگو يزیچ گریفرشته خواسته بود د

 گریشک نداشت د. نگفته بود چیه گریفرشته سکوت کرده و د. از سرنوشت محبوبش بداند يزیخواست چ ینم

که  ياز قلبش و درد. گفته بود زیمادر ن يماریفرشته از ب. دیاهر و خانواده اش نخواهد شناز زبان خو یحرف

همه شان زنگ  يدردها برا نیگذشته بود و ا یمادر از مرز هفتاد سالگ. گرفت یرا م بانشیشب ها گر یبعض

سر شب  نیهم. بودزندان را خوف و مرگ در بر گرفته  يفضا. از جا برخاست و به سمت راهرو رفت. بود يخطر

او را هم در  يکه ممکن بود به زود ییراهرو. شده بود دهیگَرد مرگ بر راهرو پاش. برده بودند يرا به انفراد یکی

بود که سر  یجوانک. با طرح و نقشه. را کشته بود یکیسر شب برده بودند چرا که  نیرا هم یکی. ردیآغوش بگ

فرستاد و همان جا  رونیاش گذاشت و نفس خسته اش را ب قهیبر شقدست . آب کرده بود ریپولدار را ز يرمردیپ

قلبش  درباز آن درد بد . کرد یم یتنگ نهینفسش در س. سرد زندان داد يها لهیبر م هیکنار بندش وا رفت و تک

تمام تنش . زدیپشت سرش داد تا برخ ي لهیرا به م گرشیاش چنگ زد و دست د نهیبر س یبا بدبخت. دیچیپ
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 یمگر چقدر سن داشت؟ س. ترس از طناب دار قلبش را لرزانده بود. یداشت نه نفس یینه صدا. ه بودکرخت شد

هر طور شده او را  یدانست شاباج یمحاال که  یخواست، حت یمرگ نم! مردن ينبود برا يادیو دو سال سن ز

درد . اشک بر چشمانش نشست. تا از خون او بگذرد فتدیب شیخواست برود و به پا یم. دار خواهد فرستاد يباال

دست . بر قلبش چنگ زده بود و او را به تقال انداخته بود يدرد مردن خودش؟ هر چه بود درد ایبود  میرفتن مر

بر چشمانش نشست و  اهیس یاما حجم. زدیخورد تا برخ یجان تکان یگرفت و ب اهرور يها لهیناتوانش را بر م

 .را در بر داشت يعده ا یآن دل نگران یو در پ ییبرخورد صدا نیا ها اصابت کرد و لهیبا شدت بر م بتشیه

گشوده شد و نگاه غمزده اش را به چشمان  یچشمانش به سخت. گرفته بود انیگرم دستانش را در م یدست

 .غمزده تر از خود داد

 با خودت مادر؟ يچکار کرد _

توانست  ینم گریبود و د دهیرا به جان خرهفت سال درد . کم آورده بود. و هق هقش به هوا رفت دیترک بغضش

دست مادر که بر صورتش نشست بغضش را کنترل کرد و فقط نگاهش . را باخته بود زشیهمه چ. سر پا بماند

نگاهش را . ننشسته بود صورتششد که دست مادر بر سر و  یسال ها م. از سر سال ها درد و رنج ینگاه. کرد

شد و نفس تلخ و  شتریبغضش ب. بودند رهیدر به او خ يدر دوسو رقیب ریت دو سرباز همچون. به آن جلوتر داد

و  دیایداده بودند تا ب یبه او مرخص یفقط کم. مرد یم دیهنوز با. پس هنوز در بند بود. فرستاد رونیلرزانش را ب

 !و برود ردیدستان مادر را بگ

 . رونیب ارهیو ممنه که تو رو از اون ت ياگه دعاها ار،یمادر، طاقت ب زِیعز _

همراه با  يآن را بر لب رساند و بوسه ا یداد و دست مادرش را جست و با کم رمق یناتوانش به خود قدرت دست

 . آرام گرفت یمادر نشاند و چشمانش به آن ي دهیو چروک ریاشک بر دست پ

 کنه؟  سکته دیدل مادر تو سن با زیدل چه کنم؟ عز نیمن با ا ادیسرت ب ییاگه بال ینگفت _

دستان پر مهرش؟ قلبش  ارتیز لیدل. مادر دنید لیبود دل نیپس ا. مادر ثابت بود يغمزده اش بر چهره  نگاه

که  دیچرخ یاصالً زبان در دهانش نم. نگفت چیتاب شده بود؟ ه یخواست که آن شب آن طور ب یمادر را م

را  یکیهمه نزد نیا گرید دبازگرد دانست اگر به آن محبس یم. کرد یفقط نگاهش م. دیبگو يزیبخواهد چ

 نیدست مادر که بر سرش نشست چشمان او هم سنگ. نخواهد داشت گریدستان را د نیا. درك نخواهد کرد

 . دیبه آرامش رس يقرار یشد و پس از هفت سال ب

*** 
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 .اومدن ایب... آقابزرگ... آقابزرگ _

پس . نوه اش او را به خود آورد يبود که صدا هریسالمش را داده و چمباتمه زده و به محراب مسجد خ تازه

دست بر زانوانش گذاشت و . بعد سال ها انتظار باالخره قرار بود چشم دلشان روشن شود. باالخره آمده بودند

 يبرا يروشن شود و عده ا يبود آباد قراربعد سال ها . بود يتمام آباد یامروز روز خوش. برخاست انیگو ااهللای

لبخند بر لبش نشست و دست بر سر پسرکش . برق با خدم و حشم به ده آمده بودند یوبچ يها ركینصب ت

 :و گفت دیکش

 .ده دونیم ادیآقاجون برو سدرضا رو خبر کن ب _

کرد و قدم در  یط یکی یکیمسجد را  يزد و پله ها رونیکه رفت او هم عصازنان از در مسجد ب پسرکش

کوهستان را گرفته و  يباد گرم، سوز و سرما. بود ارشانیان هم کوهست يامروز هوا. مسجد گذاشت اطیح

 دانیکه در م یمردم يهمهه . سرخ مشرق را در بر گرفته بود یبود و حجم دیطلوع خورش يایآسمان مه

لبخند بر . کرد یگنگ را خوب درك م يحجمه  نیا يشاد. دیشن یکوچک ده تجمع کرده بودند را خوب م

هم با خود آورده بود و هر  یبرق لیوسا یبا وانتش به روستا آمده و کل یاقُلیبود که در روزید نیهم. لبش نشست

زن و  وهیب نیدل نگران ا. بود دهیمردم ند نیغالم را در ب ي وهیفقط ب. بود دهیخر يزیخود چ بیکس به وسع ج

 کیاز دور و نزد. دندبا مردم دمخور نشده بو یشاباج يها تیعصب ریسال ها ز نیبود چرا که در ا مانشیتی

 شیغالم و بچه ها ي وهیکمک خرج ب یدور از چشم مردم و شاباج گاهیگاه و ب يجوان شهر کیبود  دهیشن

 .شده است

 .ده کنار مأمورا واستاده دونیسدرضا خودش تو م... آقابزگ... آقابزرگ _

حق با . مردم رساند يو همهمه  ده دانیتندتر کرد و خود را به م یرا کم شیتر شد و قدم ها قیعم لبخندش

هم در  گریدو نفر د یکیبه دست و  میس یدر آنجا حاضر بودند و چند مرد ب یشناخت یهر که را نم. نوه اش بود

لب خدا را شکر کرد و همان طور  ریز یبه آن. برق یچوب يها ركیبه خاك نشاندن ت يبرا يحال حفر چاله ا

اگر  یبود و شاباج يآباد دیسف شیهر چه نبود ر. رو به رو شد یستقبال اهالعصازنان خود را به جمع رساند و با ا

شد و با  کیبه او نزد یسدرضا با خوشحال. بودند لیارج و قرب قا شیحرمت را شکسته بود مردم هنوز برا نیا

 :زد گفت یکه از ذوق و شوق برق م یچشمان

 مونیباالخره خونه زندگ. میالخره ما هم برق دار شدبا يهمه سال چشم انتظار نیبعد ا ،یباالخره اومد مشت _

 .روشن شد
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 :تکان داد و با حفظ همان لبخند گفت يسر رمردیپ

 .دیروشن باشه س شهیچشم و دلت هم _

 :به دست کرد و گفت میس یرا به سمت آن دو مرد ب شیرو سپس

 .شاهللایا دینیبب ریخ. خدا قوت باباجان _

 دیحسن هم چرخ ینگاه مشت. بر لب راند يمحترمانه بر لب نشاند و تشکر يجوان تر بود لبخند یکه کم یکی

کرد تا  یم ایمه مانیاز شن و س یهم مالت گرید یکیدر حال حفر چاله بودند و  دتیسمت کارگرها که با جد

 :گفتتکان داد و  تیرضا يبه نشانه  يسر. سفت و محکم کند شیها را در جا ركیت

 .خدا قوت _

حسن  یمشت. را دادند و باز دل به کار دادند يآباد یِمشت یو جواب محبت زبان دندیز کار کشمرد دست ا سه

 :رفت و گفت یم زمحمودیآم يآرام به سمت قهوه خانه  ییهمان طور که با قدم ها

 .نره باباجان ادتونی ییرایمهمان ما هستن، پذ ونیسدرضا آقا _

 زیآم. حرف قدم در قهوه خانه گذاشت ینشاند و ب رمردیلبان پ بر گرید يلبخند را بار درضایچشمم گفتن س رو

 .زد یم دیرا د رونیکوچک قهوه خانه ب يسالها در کنار سماورش نشسته و از پنجره  نیمحمود همچون تمام ا

_ يا يا نوریدارن و با خودشون ا میبدون س يتلفنا نیمردم از ا گه،ید يایدن هیشده  ایدن ؟یمشت ینیب یم يا 

 دیزنن اون وقت مردم ده واسه خاطر برق دار شدن ده با یکه دلشون بخواد حرف م یبرن و با هر ک یاون ور م

 ؟یمشت ینیب یم. ذوق کنن نقدریا

 :قهوه خانه جا گرفت و گفت يها مکتیاز ن یکی يحسن رو یمشت

کم  شاهللایا. با هم داشته باشن يریتوف هی دیو شهر با يباالخره آباد. شکر نمیبه هم. زمحمودیآم گهید نهیهم _

 .ادیها به ده ما هم م یآبادان نیا يکم همه 

 :اش را گرفت و گفت یشانیپ يدور گردنش عرق رو يزدیبا دستمال  زمحمودیآم

 .انگار نه انگار زمستونه رهیگ یم شیسر صبح آدم داره آت _

 :فتشد و گ رهیمحمود خ زیآم یحوصلگ یهمه ب نیزد و به ا يلبخند یمشت

 مثقال آروم گرفته؟ هیمرد مؤمن، بده بعد اون برف نفس کُش هوا  گهیباد گرمه د_

 :گفت و افزود ینه والله زمحمودیآم

 چند تا بزنم؟ _
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 :نگاه به او کرد و گفت رمردیپ

 .دو تا _

 :روغن شکست و گفت يبه سمت گاز کوچکش رفت و تخم مرغ ها را درون تابه  زمحمودیآم

 .شه یروشن م يآباد گهیبره تا آخر هفته د شیپ يطور نیکشن و اگه هم یهم م مارویسگن تا فردا  یم _

که  شیمروین. قهوه خانه داد رونیگفت و باز نگاهش را به تالش مردان ب يحسن خدا از دهنت بشنوه ا یمشت

. زد رونیب زمحمودیآم يآماده شد مثل هر روز صبح با حوصله و دقت صبحانه اش را خورد و از قهوه خانه 

و  ستادهیبه پا ا شانیبر بام ها یفاصله در کنار خانه ها و برخ یزنان و کودکان با کم. روشن بود يادیامروزش ز

خودش،  يبرا. شده بود یجوان. افتیمردم  یدورتر از باق یرا کم دیچشم چرخاند و رش. نظاره گر ماجرا بودند

چند . عصازنان خود را به او رساند. شده بود يودش مردخ يرفت، برا یم يبه اجبار ستیبا یم گریسال د کی

 رمردیپ يرا جمع کرد و خواست برود که صدا شیدست و پا یمشت دنیبا د دیشر. بودش دهیشد که ند یم یوقت

 .او را از کارش منصرف کرد

 .باباجان ير یکجا م د،یرش سایوا _

 :لب زمزمه کرد ریانداخت و ز ریسر به ز پسرجوان

 .رمهید یم مشتبر دیبا _

 :آرام خود را به او رساند و افزود ییحسن با قدم ها یمشت

 پسرم؟ اوضاع و احوالتون رو به راهه؟ یخوب _

نگاه پدرش  یقدرت را داشت و نه سرکش شینگاه عمو يکه نه قلدر یپا و اون پا کرد و با نگاه نیا یکم دیرش

 .مادرش را داشتپسرك حجب نگاه  نینگاه ا. شد رهیحسن خ یرا، به مشت

 .یمشت گهیگذره د یم _

پسرك  نیا یعنی نیداد و لبخند بر لب داشت و ا یسر تکان م. حسن هنوز به او بود یمشت زیبرانگ نیتحس نگاه

حسن افزوده  یبر مهر مشت نیکرد و ا یاست عاقالنه تر از مادربزرگش رفتار م دهیزودتر از سنش به بلوغ رس

 .بود

 اد؟یاوسا باهات راه م ؟یهست یاز کارت راض. اباجانب گهید نهیهم یزندگ _

 :حسن داد و گفت یتر شد و نگاه به نگاه منتظر مشت قیعم دیرش لبخند

 .هوامو داره یلیخ ،یآره مشت _
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 یم یچند وقت. داد یچوب يها ركینشاندن ت نیبه زم يگفت و نگاه به تالش مردان برا يخدارو شکر یمشت

 رینگاه ز. در شهر مشغول به کار شده بود یرگاهیپسرك تازه جوان غالم، در تعم د،یشد که به سفارش او رش

مادر  يبود که بر سفره  ینان دنبسته اش گواه حالل بو نهیو پ اهیدستان س. اش را به دستان پسرك داد یچشم

ازه جوان ت نینبود که بخواهد به ا يمرد. شناخت یرا هم خوب م لیاوسا خل. آورد یو خواهر و برادرانش م

مرد جبهه . دادن به جوان مردم نبود یبر سخت لیم گریخودش سخت خواسته بود و د يروزگار برا. ردیسخت بگ

. ستاند از روزگار یم يکوچک روز یکیمکان کیهم قطارانش بارشان را بسته بودند و او هنوز در . و جنگ بود

آنها از  نکهیگرمابه و گلستان هم بودند تا ا قیرف. شناخت یبود م دهیکه فرامرزش قد کش یرا از وقت لیاوسا خل

 خودکه هنوز با  يادگاری. برگشته بود ياریبس يها يادگاریجبهه شده با  یراه زین لیده رانده شدند و خل

. اش را نگه داشته بود یزندگ ي ختهیاز هم گس سمانینازك، ر يمرد اما سرنوشت همچون تار یم دیبا. داشت

هم به  یزدند و ترکش نهیجمجمه اش را وصله زدند پ. نشسته بود اما درمانش کردند ترکش بر جمجمه اش

. آن ترکش شد کر و الل شدن اوسا ادگاریوصله زده اش به جا گذاشتند و  يهمه تالش در جمجمه  نیا ادگاری

 . توانست لب از لب باز کند یو نه م دیشن ینه م گریبا معرفت د لِیاوسا خل

 .برم دیبا گهیمن د یمشت _

 :آمد و گفت رونیب الیفکر و خ از

 .کنم پسرم ینم غیدر. به خودم بگو ایب یهم داشت ياگه کم و کسر. برو باباجان _

 :لب زمزمه کرد ریحسن داد و ز یشد نگاه به مشت یداشت مردانه م گریکه د يلبخند با

 یشاباج. میگذروند یاموراتمونو م دیاب يکار نبود معلوم نبود چه جور نیاگه ا. یمشت دهیاز شما به ما رس _

 .کار يواسطه شده برا یمنه بدونه ک یهنوزم پاپ

 :شد و گفت رهیمطمئن به او خ یحسن با نگاه یمشت

 .یحاال هم برو تا از کارت نمون. واسطه ات شده یفهمه ک یوقت نم چیه یشاباج. رو نخور زایچ نیتو غم ا _

مردم کم کم متفرق شده بودند و هر . ه او را با افکارش تنها گذاشتکوتا یخداحافظ کیگفت و با  یچشم دیرش

. گرفتند یرا در بر م يآباد یشدند و تمام ینصب م یکی یکیها هم  ركیت. کار خود رفته بود یکس پ

دل کند و به سمت کارگران  انهدرخت کنار قهوه خ ي هیاو هم از سا دیاز راه رس شیچا ینیکه با س زمحمودیآم

 .کرد يچا یاستکان دنیان ناظر رفت و همه را دعوت به نوشو مهندس
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مانده ترك کردند و  یباق يها ركیمنطقه و نصب ت یبررس يجمع را برا دندیرا که نوش شانیجوان چا مهندسان

نظر  رینشسته بود و کارشان را ز یچوب مکتین يحرف رو یحسن هم ب یمشت. کار خود رفتند یکارگرها هم پ

 يبرا يو از او خواست ناهار تاددخترش فرس یظهر بود که پ يدمدما. شد یخند از لبش محو نمامروز لب. داشت

مسجد اعالن ظهر را به گوش همه  يو بلندگو دیکش آسمان رس غهیکه به ت دیخورش. کنند ایتازه واردها مه

 ید امروز را مهمان اهالکر يادآوریدوباره به مهندسان جوان و دو کارگرشان به آنها  يدیهم با تأک یرساند مشت

گسترده بودند  يپدر يخانه  يبا صفا وانیدر خور شأن مهمانان در ا يا هحسن سفر یدختران مشت. ده هستند

حسن همواره مهمانانش را  یکه مشت ییمجلس جا يو با عزت و احترام در باال دندیکه مهمان ها هم از راه رس

ده هم بر  یاز اهال يچند نفر. همه مشغول خوردن شدند هیفات اولنشاند جا گرفتند و پس از تعار یدر آن جا م

 یلبخند مشت. زدند یحرف م اورندیکه قرار بود در روستا بوجود ب یراتیینشسته بودند و از تغ یمشت يسر سفره 

 دوستانه ییناهار در فضا. خوشحال بود یخود و اهال يبرا شهیاز هم شیامروز ب. هنوز پا برجا بود زیحسن ن

با آن چهره  یشاد پسرک يکردند که صدا یم آمادهکار  يادامه  يخود را برا گرید يصرف شده بود و همه بار

 .کرد اریهمه را هوش اطیو آفتاب سوخته در ح یکک و مک ي

 .اومده یاقلیدر ایب یمشت _

 :حسن متعجب از خبر پسرك گفت یمشت

 .دهو خبر کن یالاه یخوام باباجان، برو باق ینم يزیکه چ رمردیمن پ _

 :و گفت ستادیپا ا کیپسرك بر سر  اما

 .يایهمه منتظرن تو ب ،یمشت گهید ایب _

 :کرد گفت یم یکه مهمانانش را همراه یاز جا برخاست و در حال انیالاله اهللا گو رمردیپ

 من؟ یفرستاده پ یقل ایدر _

حسن را بدهد به  یجواب مشت نکهیون ارا باز کرد و بد ششیده مطمئن شده بود ن یِکه از آمدن مشت پسرك

کارکنان شرکت برق که به سراغ کار . افراد را فراهم کرد یباق يخنده  ي هیزد و ما رونیخانه ب اطیتاخت از ح

آخر او بود . او فرستاده اند یزنان ده پ نداشتشک . بر پا بود آنجا یازدحام. ده شد دانیم یخود رفتند او هم راه

زنان ده  یرکیبر ز. گرفت یم فیشناخت و خوب از او سر اجناسش تخف یرا م یاقلیدرکه فقط رگ خواب 

گلدار  يمو که فرق سفت شده اش را با چارقد دیسپ یرزنیپ. رساند تیجمع ي انهیزد و خود را به م يلبخند

 .وستیکرد و اصرار داشت به همه بقوبوالند راد یم ندازرا ور یپوشانده بود ضبط صوت
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 .برام رهیگفتم رسول بگ نایاز ا شتریپ یلیکه خ یعروس، همون ونهیراد _

است ضبط صوت  رزنیکه در دست پ يزیبدهد آن چ حیبا صبر و حوصله قصد داشت به او توض رزن،یپ عروسِ

 !رفت یم رزنیاما مگر به گوش پ. ویاست نه راد

شد که  نینداشت و ا یاعتراض یاقلیدر يها متیهم به ق یکس ییکالفه اش کرده بود و گو یو شلوغ همهمه

اش  یچوب مکتین يرو رونیگذشت و خود را به قهوه خانه رساند و همان ب تیجمع نیحرف از ب یب یمشت

 زیاش آم یدر پ وقرار گرفت  شیجلو رو يچا یدر فکر خود بود که استکان. چشم دوخت ینشست و به اهال

 :محمود بود که کنارش نشست و گفت

 یباس خرت و پرتا و خنزر پنزراشونو م یم ياگه نبود معلوم نبود مردم چطور نیرو، ا یلاقیبده در ریخدا خ _

 . دنیخر

 :و گفت دیدستش کش کیبر محاسن  یحسن دست یمشت

 . بده رشیخدا خ _

 :شد و گفت دهیها کش یجذام يمحمود به سمت منطقه  زیآم نگاه

بچه . اون بندگان خدا هم دل دارن. ندارن ریتوفمردم که با هم . سر اون ورم بره هی يسپرد یکاش بهش م _

 .دادن که هست بره به اونا هم جنس بده یقسط نیهم. خوان طفل معصوم ها یم یهاشونم دلخوش

 :حسن متفکر به آن سو تر نگاه کرد و گفت یمشت

. نداره ریتوفام بگم تو حالشون  يمن هزار. زمحمودیهارو قبول ندارن آم یهمه سال مردم هنوز جذام نیبعد ا _

 .با هم هم کاسه بشن دیمردم خودشون با

 :زد و گفت يپوزخند زمحمودیآم

 انیشن اون وقت ب یشونم رد نم یاز صدفرسخ نایا! هم کاسه شن؟ ،یمشت امرزهیخدا مرده زنده اتو ب _

 !باهاشون هم کاسه بشن؟

 دیکش شیبر چا ییپر صدا کرد و درون لُپش گذاشت و هورت سیخ شیرا درون استکان چا يحسن قند یمشت

 :و گفت

 یاز صندوق مسجد کمکش م دیاگه وسعشون نرس. دارن يکم و کسر یچ نهیسپردم بره بب یم یاقلیبه در _

 .میکن

 :شده بود گفت زیاز حد ر شیکه ب ینگاهش را به دور دست ها داد و با چشمان زمحمودیآم
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 ان؟ یاونا ک ،یمشت نیاونجا رو بب_

 :کرد و گفت زیر یگذاشت و چشمانش را کم زیم يرا رو شیچا ینعلبک رمردیپ

 ه؟یک زمحمود،یندارم آم یمن که چش و چار درست و درمون _

 ينگاهش را به آن سوتر سمت خانه  دانیحاضر در م تیاز جا برخاست و از پس جمع يبا کنجکاو زمحمودیآم

 :داد و گفت انیجذام يبهداشت و خانه ها

 .سمت ما ادیگار مان ،یچمدون به دسته مشت _

ازشان دور بود که  يهنوز آنقدر. آمد داد یکه آن ناشناس م یهم از جا برخاست و با دقت نگاه به سمت رمردیپ

هنوز به . شد یم دهیبود که از آن حجم د يزیدر دست تنها چ یپوش و چمدان اهیو س کیبار یخط. نشود دهید

متعجب آنها زانو زد و خاك  چشمانناشناس در مقابل  بودند که رهیدور ناشناس چمدان به دست خ يقدم ها

حسن با تأمل  یمشت. به خود گرفته بود رتیرنگ ح گریمحمود د زیحسن و آم ینگاه مشت. دیرا بوس شیپا ریز

 :بود گفت رهیاز جا برخاست و همان طور که به دور دست ها و آن ناشناس خ

 زمحمود؟یآم هیک نیا _

. بود رهیبهداشت خ يو بدون پلک زدن به دور دست ها و آن خانه  ستادهیپا اهم همچون او به  زمحمودیآم

از . دید یتاب و توان انتظار در خود نم گریحسن د یناشناس چمدان به دست هنوز سر بر خاك داشت و مشت

 :فاصله گرفت و گفت زیم

 .بندگان خدا نیان ا یک مینیبب میبر _

هر چه . بهداشت رفتند يها و آن خانه  یجذام يبه سمت منطقه  حمودزمیآم یآرام و با همراه ییبا قدم ها و

 نیزم يسر ناشناس که از رو. نندیناشناس را بب يتوانستند لرزش شانه ها یشدند بهتر و بهتر م یتر م کینزد

 .زد هیتک زمحمودیناتوان به آم ییبا پاها رمردیحسن داد، پ یدورتر و مشت یرا به کم سشیبلند شد و نگاه خ

 :برد و با تعجب گفت یمشت يبازو ریدست ز زمحمودیآم. خود خودش بود يهمه سال دور نیخودش بود، بعد ا

 ست؟یحالت خوش ن ؟یشد مشت یچ _

 :بغض گرفته گفت ییبا صدا رمردیپ

 .تنم برگشته يبچه ام برگشته، پاره  _

به سمت دخترکش  لیمست و پات محمود رها شد و زیدر آن نبود از چنگ آم یتوان قدم یکه حت ییبا پاها و

به  يبعد ده سال در به در. دیرا وا نهاد و به سمت پدربزرگش دو زیدخترك چمدان به دستش هم همه چ. رفت
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همان ته مانده . ستیگر یو م مدآ یم شیهمچون پدربزرگش لرزان و نامتعادل به پ زیاو ن. خانه بازگشته بود

کرد  یم يقرار یب زیچشمان خود ن. ندیپدربزرگش را بب سیچشمان ختوانست  یفاصله را هم که پر کرد حاال م

هق  يشک در آغوشش فرو رفت و صدا يلحظه ا یکه به سمتش گشوده شد ب رمردیدستان پ! زد یو نق م

جان بر  النیجان، ش النیکرد و ش یو نوازشش م دیشک یم شیفقط دست بر سر و رو رمردیپ. هقش بلند شد

 هیاز تنها تک يخواست لحظه ا ینم یحت ،ییچون سنگ بر نفسشان نشسته بود گوهم قیدقا. راند یلب م

پنجاه ساله و کودکش بود اما حاال  يگاه عمو هیاو بود که تک شیپ يچند لحظه  نیتا هم. ردیگاهش فاصله بگ

 .کند هیبه او تک قهیچند دق یتا شده حت تخواس یگاه م هیتک کی گرید

 ه؟یک نیا النیش _

از  یبه آرام. گاه عمو باشد هیپدربزرگ بردارد و باز تک ي نهیسر از س دیبا گریکه د افتیناصر، در یکشا يصدا با

صورت دخترك  رمردیدستان لرزان پ. شست یحسن از او دست م یاما مگر مشت. دیخز رونیآغوش پدربزرگش ب

با لب . قط نگاهش کرددوخت و ف شرا به چشمان سرخ و جسور نوه ا سشیرا قاب گرفت و چشمان کم سو و خ

 يداشت مهر لحظه  یکه هنوز سع یشد و دستان یم یکه هر لحظه پر و خال یبا چشمان د،یلرز یکه م یو دهان

که  دیشن یکه در آغوش پدربزرگش فرو رفته بود و از او م يهمان لحظه ا ادی. اوردیدخترك ب ادیرفتنش را به 

درست خواهد  زیگفت همه چ یکه م ین پدربزرگ بود، همانهما نیا يرآ. درست خواهد شد زیگفت همه چ یم

 !بلندتر زیناصر ن یشاک ينوه اش مهر نشاند و صدا یشانیبر پ رمردیتر شد و لبان پ قیلبخندش عم. شد

 .برو عقب، برو عقب ؟يبوس کرد النویش یچ يبرا _

 :گفت ردیآنکه نگاه از نگاه پدربزرگش برگ یشاد و ب یبا چشمان الیش

 آقابزرگ؟ ادیم ادتیناصرو  عمو _

شد  رهیخ شیاخمو يمهربان به ناصر و چهره  یقاب دستانش را از صورت دخترکش کنار زد و با چشمان رمردیپ

 :و گفت

 .بره ادمیشه  یآره باباجان، مگه م _

 :آمد و دست برادرزاده اش را سفت در دست گرفت و گفت النیبا همان اخم به سمت ش ناصر

 .دونم و تو یمن م يسش کردبو نمیاگه بب _

 :رو به پدربزرگش گفت ریشرمنده و سر به ز يبا لبخند النیش. شد رهیخ شانیپر اخم به هر دو و

 .لجه ياز دوستاش جدا شده واسه خاطر همون رو دنده  یکیاز . ستیخوش اخالق ن ادیامروز ز _
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 :فتزد به خنده و گ کبارهیمحمود که تا حاال لکنت گرفته بود به  زیآم

 .یچشمت روشن مشت _

انگشت شست و اشاره اش که بر چشمش . شد رهیو با اشک شوق به او خ دیبه سمت او چرخ رمردیپ نگاه

 .بلند شد زین النیش يگذاشت صدا دنیلرز يکه باز بنا شینشست و شانه ها

 مونیاومدنم پشخبر  ینکن که از ب يکار. نکن يقرار یب گهیدم د یآقابزرگ، تورو به روح مادرم قسم م _

 .بشم

 :بر خود مسلط شد و گفت یکم رمردیپ

 .گم یم یمن چ یفهم یتو نم. دمیبعد ده سال جگرگوشه امو د. اشک شوقه باباجان _

 :او برد و گفت يبازو ریدست ز زمحمودیآم

 .مرد تیتاب ینکن، بچه وهم ورش داشته از ب يقرار یب. یمشت ریآروم بگ _

دخترکش  يگفت و باز به چهره  يشکر یو اله دیکش سشیدست بر صورت خ بر خود مسلط شد و یکم یمشت

محتاط به  یبر لب نشاند و با نگاه يشد او هم لبخند دهیکه بر صورتش پاش النیش يانتها یلبخند ب. زل زد

 :را در دست گرفت و گفت النیناصر، دست ش

 .يخسته ا یلیخونه باباجان، حتما خ میبر ایب _

 :داشت گفت دنیبار يکه باز هوا یشد و با چشمان دهیر دست ها کشبه دو النیش نگاه

 رمردینگاه پ.                                                                            پدر و مادرم دنیبرم د دیاول با _

جوانش را در قبر  خودش با دستان خودش دختر. دیگو یکجا را م النیشد نداند ش یمگر م. هم رنگ غم گرفت

همانجا، پشت . آگاه کرده و سنگ لحد بر سرش گذاشته بود اخودش با دستان پدرانه اش او ر. خوابانده بود

که  یهمان. بود فتادهیها از آنجا، هرگز گذرش به آن طرف ن یکه بعد رفتن جذام یهمان. همان کوه منحوس

قبل از هر . خواست به آنجا برود یاال دخترکش ماما ح. نرفته بود یقبر دخترش هم آن طرف دنیمحض د یحت

.                                                         ***                                                                پدر و مادرش برود دنیدخواست به  یجا م

. زد یم دیو مدام ساعت را د هنشست يحسن نگران کنج بخار یاز دختران مشت یکیشد که نزهت  یم یقیدقا

نزهت با دلهره . در هم کنار او جا گرفت ییقدم در اتاق گذاشت و با سگرمه ها انیحسن الاله االاهللا گو یمشت

 :نگاه او شد و گفت خیم

 ؟یکن شیراض یشد آقاجان؟ تونست یچ _
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 :اش را از سر برداشت و گفت يکاله نمد یفگبا کال رمردیپ

 یاز توش در م يثمر هیتا حاال  دمیکوب یآب تو هاون م. دنده است کیسو و  کی امرزشیخداب يبابا نیع _

 !اومد

 :و گفت دییدست بر هم سا یبا نگران نزهت

 االن کجاست؟ _

 :در هوا تکان داد و گفت یحسن دست یمشت

 گهیمن د ادیسرش ب ییخدا نزهت، اگه بال يبه خداوند ؟یبزن شویرأ یتون یم نیبرو بب. نشسته ونیرو ا _

 .تازه رو نداره بتیمص هیطاقت  گهیقلب الکردار د نیا. ارمیطاقت نم

 :درنگ از جا برخاست و گفت یحسن، نزهت ب یمشت يجد یلیهشدار خ با

 .نکن یآقاجان، ته دلمو خال يوا _

 :و گفت دیشکالفه و نگران دست بر صورتش ک یمشت

 یانگار فرامرز بود که صاف صاف تو چشام زل زد و گفت م. باباشه نزهت يهمون چشما ینیچشماش ع _

 .رفتن نیترسم از ا یم ،یشاباج یخواد بره پ

خواهر جوان  ادگاریتنها . کرد یم يکار دیبا. حرف اتاق را ترك کرد یشد و ب مهیپدر سراس یاز نگران نزهت

وصال به  نیا ینیریهنوز ش. گذشت یهمه اش دو روز از بازگشتش م. را کرده بود مرگ شده اش قصد جانش

 داریدخترك عزم د. بود کردههمه را شوکه  رمنتظرهیغ يریغافلگ کیدر  النیکدامشان ننشسته که ش چیدل ه

 شیپ. ساقط کرده بود یرا از زندگ یکه پسر شاباج يدختر مرد! النیش! ؟یآن هم چه کس. را داشت یشاباج

بر  النیدستان ش. خانواده اش شده بود یباعث دستپاچگ نیچندان دور از انتظار نبود و ا رزنیبرخورد پ ینیب

 ي قهیچند دق نیآقابزرگش هم. خواست از جا تکان بخورد ینم. دیلرز یاش بود و از سرما به خود م قهیشق

دستانش را بر ! حرفش را زده و رفته بود .او را ترك کرده بود يو با دلخور ختهیدستش ر يرا رو یآب پاک شیپ

از  ينوا افتاده و هنوز نتوانسته بود پر یب یخروس یاز سر ظهر پ. ناصر التفات نکرد ياهویفشرد و به ه قهیشق

انجامش  ادیز یدر بچگ زیکه خود ن يکار. بزند و آن را به هوا پرتاب کند ینارس یو بر سر گالب ندیبچ مشد

گرم که بر  یدست! عقلش باشد نیریش يعمو يجان بر لبش نشست و آرزو کرد کاش جا یب يلبخند! داده بود

 .آمد رونیاز افکار کودکانه اش ب زیشانه اش نشست او ن

 خاله؟ ینشست نجایجان، چرا ا النیش _
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 نگاهش را به. ندیبرداشت تا خاله نزهتش هم کنارش بنش وانیا یاش را از ستون چوب هیبه خود داد و تک یتکان

زن که در کنارش نشسته بود و با چشمان  نیا. چیدانست، ه یاز خانواده اش نم چیه. چشمان نگران او داد

که  یاو در ذهن نداشت اال همان عکس زا يریکه تصو يخواهر همان مادر. خاله اش بود دییپا ینگرانش او را م

شدن  یکیکه گواه  یعکس. در دست یلبر سر و دسته گ دیسف يتور. شده بود داریو ب دهیبا آن خواب یاز بچگ

 .به جا مانده از آنها ادگاریتنها ! پدر و مادرش بود

 خاله؟ زیچشمات چرا سرخه عز ؟یزن یخاله؟ چرا حرف نم هیچ _

 نیا یسخت به محبت یقدم گذاشتن در راه يبرا. قدر آشکار نیو هم انیقدر عر نیهم. داشت ازیمحبت ن به

 یداشت فردا قرار بود چقدر سنگ و محکم باشد؟ امروزش مهم بود که م یتیاهم چه. داشت ازیپرده ن یب نیچن

 زیشانه اش نشست او ن ردست نزهت که ب. ردیکه همچون مادرش پر از مهر بود محبت بگ یخواست از کس

 :لب زمزمه کرد ریاو گذاشت و ز يسال ها را وا نهاد و سر بر شانه  نیا يها یسخت يهمه 

 ؟یامان منم هیخاله تو شب _

 :لب زمزمه کرد ریدورش قفل شد و ز شترینزهت ب دست

 .اصالً یهاش هست یتو خود جوون ،یمامانت هیاز من شب شتریتو ب _

 :محو بر لبش نشست و گفت يلبخند

 خاله؟ يعکسشو دار _

و بر لب نشاند  يلبخند النیش شیتر شده بود به دور از چشمان دور اند کیقم به هدفش نزد کیکه  نزهت

 :گفت

 .آلبوم نشونت بدم يما تا از تو يخونه  میبر ایب. خاله زیآره عز _

 :او بلند شد و گفت يباره از شانه  کیبه  النیش سر

 . ییبرم جا دیخاله، اما قبلش با امیم _

 ینزهت که حرف نگاه دخترك را خوانده بود با دلهره و اضطراب. نگاهش را به سمت اتاق پدربزرگش چرخاند و

 :در پنهان کردنش نداشت گفت یتالش چیکه ه

 خاله؟ يبر يخوا یکجا م _

 :تازه کرد و گفت یکالفه از تکرار خواسته اش نفس. سخت ماجرا شروع شده بود قسمت

 .رزنیاون پ دنیبرم د دیبا _
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 .بگذارد ینزهت باق يبرا یگونه اعتراض چیه يقاطعانه تر از آن بود که جا حرفش

به آقابزرگ گفتم باز حرف خودشو  یهرچ. نمیبب رزنویخوام اون پ یم یك کن واسه چخاله تو رو خدا تو در _

 .زنه یم

 :کالمش آمد و گفت انیم یبا درماندگ نزهت

جادوگر که  ياون عجوزه  دنید يبر يخوا یم. خواد دخترم یو صالحتو م ریگه خ یم يزیآقابزرگ اگه چ _

 !سمت شرش؟ يبر يخوا یون وقت تو مکنن ا یم يبشه؟ عالم و آدم از فتنه اش دور یچ

 :داشت خونسرد باشد گفت یکه سع ییو کالفه از جا برخاست و با صدا مستأصل

فکر تو سرم بود برگردم و  هیسال ها فقط  نیتموم ا. خاله دمینکش یبیکردن، غر حیمن ده سال واسه تفر _

 .رمیو پس بگ زیهمه چ

منصرف  يهر چه که پدر برا. کالفه کند نیاز ا شیان را بخواست دخترك جو یاز جا برخاست، نم زین نزهت

 یکه م وهیبه هر ش دیبا. شد یخود وارد عمل م ي وهیبه ش ستیبا یپس م. بود دهیفا یکردن او به کار بسته ب

چشمانش جسارت ! گفته بود درشبود که پ یدختر همان نیچشمان ا. رفتن منصرف کند نیتوانست او را از ا

 .مادرش پامچال را یدندگ کیداشت و  پدرش فرامرز را

 یباال بعدش م میبر ایب. خاله شیاز خودت رنجوند دهیهنوز از راه نرس. اریباال از دل آقابزرگ در ب میبر ایب _

 .میکن یمشکل م نیا يبرا يفکر هی میزیر یعقالمونو رو هم م مینیش

 :گفت و دیبرد دخترك با بغض دست پس کش النیش يبازو ریکه دست ز نیهم

سال ها  نیتموم ا يو چهار سالمه، اندازه  ستیب ؟یکن یباهام رفتار م يطور نیخاله مگه من بچه ام که ا _

 ایاگه تموم دن. به اون معلم کمک کنم دیجمله است، من با هیمن  یتموم زندگ. و بزرگ شدم دمیکش یسخت

سال ها اون  نیتموم ا ه؟یحالم چ دیدون یشما چه م. ستیگم نه ن یو بگن کارت غلطه م ستنیهم جلوم وا

. شو فدا کرد تا به ما کمک کنه یاون جوون. که ما رو از اون زندان نجات داد یکس. ذهن من بوده يمعلم تو

اون محبت ها؟ نه خاله من تا  يعاطفه بشم و پشت پا بزنم به همه  یکه ب ؟ياز من دار يآخه االن چه انتظار

 .خواب و آروم ندارم مارین رونیاون معلمو از زندان ب

شد او را از  ینم. اوردیدختر را به صراط راست ب نیتوانست ا یحق با پدر بود، نم. نگاهش کرد یبا کالفگ نزهت

 یکه م يفکر. دوانده بود شهیفکر در ذهنش رشد کرده و ر کیده سال تمام فقط . خواسته اش منصرف کرد

 :و گفت کردر و درمانده تر نگاهش کالفه ت. کمک کند یبه آن معلم زندان دیگفت با
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کس و  یدون یاصالً تو از کجا م. فتهیبه خاطرش به دردسر ب یکس ستین یخدا هم راض يدخترم اون بنده  _

 یگفت خواهر و مادرش اومده بودن پ یم شیچند وقت پ نیآقابزرگ هم ستن؟یجونش ن يآزاد یکارش پ

 .یودتو گرفتار کنخواد خ یاون خودش کس و کار داره تو نم. یشاباج

 :تکان داد و گفت يسر دیبا تأک النیش

 گهید رزنیسراغ اون پ میآره اگه همه با هم بر. رم کمک اونا یمن به کس و کارش چکار دارم؟ اصالً منم م _

 .امون بزنه نهیتونه دست رد به س ینم

 :نزهت ناگهان اوج گرفت و گفت يصدا

سرت  ییبال هی يجادوگره، به خدا اگه بفهمه تو دختر فرامرز رزنیاون پ. ستین تیحال ،یدختر تو هنوز خام _

 تو باشه؟ يِآقابزرگ، فکر ادیدلت م. کار بگذر نیا ریاز خ ایب. داره يشتر ي نهیاون عجوزه ک. ارهیم

 هیقض نیدو روز بارها بر سر هم نیگذشت و در هم یگفت؟ فقط دو روز از بازگشتش م یم دیچه با. کرد سکوت

که باعث مرگ پدر و مادرش و  یزن دنیگفت نه و خودش اصرار بر رفتن و د یاو م. رگش جدال داشتبا پدربز

 یتمام آن بحث ها به کنار اما امروز عزمش جزم بود ب! بود گرید یدو پسر خودش و در محبس افتادن جوان

. ز رفتن بازداشته بودبرود که آقابزرگ سر به بزنگاه مچش را گرفته و او را ا یحرف و سخن به سراغ شاباج

 یاز ابتدا م ییگو. بر لب نزهت نشاند روزمندانهیپ يتأمل لبخند نیبه اتاق پدربزرگش چشم دوخت و ا يفکر

 يپله  يدرمانده رو النیش! برسد جهیشد تا به نت یوارد م ركدخت يعاطفه  کیاز در محبت و تحر ستیبا

 يبود قلب آقابزرگش بد سر ناسازگار دهینزهتش شن از خاله. دستانش گرفت انینشست و سرش را در م یسنگ

در  ریسر به ز يرا کنار بگذارد و همچون دختر شیسال ها نیمانده بود چه کند؟ تنها هدف ا! روزها نیدارد ا

را از  ییانتقام سال ها غربت و تنها یزخم يهمچون ماده ببر ای ردیرا از سر بگ یآرام یزندگ زرگشکنار پدرب

همان کوه بدنام و آوازه داد و  غینگاش را به ست. يو درد دور یمیتیانتقام . ه مسببش بودند بستاندک ییتمام آنها

سفره در کنار آنها نشسته  کی سرکه  یآن معلم و پزشک شوخ طبع ادیهدفش در ذهنش جان گرفت،  یبه آن

 يها طنتیب آن معلم و شمحجو يلبخندها. سفره و نان، غذا خورده بودند کیاز  یاهال یبودند و همچون باق

و  نیو از دهان ا دهیگاه ند چیکه او ه یو نزاع يریگاه آن پزشک جوان شوخ طبع و کمک شان، درگ یگاه و ب

. ندیکار بنش یتوانست ب ینه نم. آن معلم نشسته بود یکه بر جوان یدانکه بر دستان و زن یقتل. بود دهیآن شن

. رسانده بود نجایبود که او را به ا ییرویها ن نیا. ام گذشته و حالش بودها تم نیا! خاطره نبود یها فقط مشت نیا

 :ستاد و گفتیمضاعف به پا ا یداد و با توان شیدوباره به پاها ینه، چنان در ذهنش نقش بست که قدرت نیا
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 شویکه نتونم فداکار يتونم محبت اون مردو فراموش کنم و تا روز یمن نم. تونم فراموش کنم ینه من نم _

 . جبران کنم خواب و آروم ندارم خاله

 :گفت ینه قاطع او وا رفت و با درماندگ دنیشده بود با شن دواریام يا قهیسکوت چند دق نیکه از ا نزهت

 یتو تنها کس يخودت فکر کرد الیو به خ یبرا خودت نشست ییتنها ؟يخام تو سرت دار الیدختر چرا خ _

 يدلم؟ تو نه پول و مال دار زیساخته است عز یبده؟ آخه از دست تو چ جون اون معلمو نجات دیکه با یهست

مادر، تو زادگاه خودت  یبیغر نجایکه بخواد کمکت کنه؟ تو ا یشناس یرو م ینه سواد درست و درمون، ک

 .یبیغر

 .اما هنوز اصرار بر خواسته اش داشت النیش يغمزده  چشمان

رو به  ایشده تموم دن. رونیب ارمیارم، اما اون معلمو از زندون مذ یبذارم وسط م مویشده تموم عمر و جوون _

 .کنم خاله یکار و م نیصف کنم ا

 :اش را سفت تر بست و گفت يروسر زیآنقدر مصر بود که نزهت الم تا کام حرف نزد و او ن چشمانش

ده  نیا يمگه تو. ن هستاالن هوامو داشته از حاال به بعد هم حواسش به م نینگران نباش خاله، خدا تا هم _

تو . تونم ینه خاله ده سال خودم افتادم خودم پا شدم از حاال به بعد هم م ن؟یشما دور و برم بود ،ییسال تنها

 .از سمتش راحت باشه المیفقط آقابزرگو آروم کن تا من خ

سر  یو حت ستادهیا شیفرامرز است که رو در رو نیشک نداشت ا گرید. نگران به او زل زد یباز با چشمان نزهت

 .گردد یسوزن از خواسته اش بر نم

 يپر جذبه  يخاله نزهتش به خانه رفته و حاال او مانده بود و اخم ها. بود نیسر شب آقابزرگ با او سر سنگ از

و  دیسف شیبود که ر افتهیقدرش را در نیهم. دانست یپدر بزرگ تازه وارد نم نیاز ا يادیز زیچ. آقابزرگش

حرف نگاهش را  یکنارش نشست و ب اطیاحت یبا کم. دارد در روز و شبش يریاست و دست به خمعتمد محل 

 .بود دهیبه ناصر داد که در کنج اتاق در خود مچاله شده و خواب

 .خوره بهش یسوز م دهیسر راه خواب. بکش روش سرما نخوره يزیچ هیپاشو  _

 یب يعمو يبرداشت و رو ییکنج اتاق پتو يار شده تلنب يپدربزرگ برخاست و از رختخواب ها ماتومیاولت با

را سفت در مشت گرفته بود  شیو پر رو یگالب. کنارش نشست و دست مشت شده اش را باز کرد. دیآزارش کش

غم بر لبش نشست و با  یب يلبخند. دستش پر خوش رنگ خروس نگون بخت را از فرم انداخته بود یسیو خ

که  نیخورد و او هم با شتاب از کنارش برخاست و هم یناصر تکان. دیکش رونیرا از مشت عمو ب یگالب تاطیاح
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 يانداخت اما صدا ریسکوت کرد و شرمنده سر به ز. دیبه خود د رهیسر بلند کرد نگاه نگران پدربزرگ را خ

 .حسن او را به خود آورد یمشت

 .باهات حرف دارم باباجان نیبش ایب _

 .حرف کنار پدربزرگش نشست یرا در چنگ گرفت و ب نشیپرچ دامن

 درسته؟ يریکه حقتو پس بگ یبرگشت نیواسه خاطر ا یگفت _

 یکه سع يدرنگ باال آمد و چشمان محکمش در نگاه نگران پدربزرگش قفل شد و با لبخند یب النیش سر

 يگاریفرستاد و س رونیحسن نفس کالفه اش را ب یمشت. تکان داد يداشت او را به آرامش دعوت کند سر

بود که باباجانش  ییابلنده گاریاز همان س. پدربزرگش بود گاریبه س النینگاه ش. آتش زد و کنج لبش گذاشت

 یمشت. باباجان چشمانش را به اشک نشاند ادی. بخرد شیبرا گشاهیآسا يسپرد تا از دکه  یوقت ها م شتریب

 :گرفت و گفت گارشیاز س یقیدر هم کام عم يحسن با سگرمه ها

 نیزم. ها بهشون برگشت یپشت کوه يو مال واموال همه  نیکرد و زم يدار ونهیم یت ارضاصالحا _

 .یاهل ده روش کشت و کار کن یمثل باق یتون یم. ناستیاز اون زم یکیباباجانت هم 

و سالنه  دیکش رونیرا ب یکوچک يهمان کپه رختخواب ها صندوقچه  يسپس از جا برخاست و از البه ال و

که به امان خدا کنج لبش رها کرده بود قفل کوچک  يگارینشست و با س شیتش آمد و باز سرجاسالنه به سم

 :دخترك گذاشت و گفت يجلولرزان  یو با دستان دیکش رونیصندوقچه را باز کرد و چند ورق کاغذ از درونش ب

همه شو برات پس  نیبب ایب ن،یبب ایب ،یبرگشت نایاگه واسه خاطر پس گرفتن ا. حق و حقوق توئه باباجان نایا _

ارث و . من آدم امروز و فردام. خونه هم مال تو نیا. گهید یکیوجب از مالت بره تو مال  هینذاشتم  یحت. گرفتم

از تموم مال و . نشن نیقرون دوزار از هم دل چرک هیبچه هام سهم کردم تا بعد من سر  نیقبل مردن ب راثمویم

 نکهیا يجا. نزن یحرف از شاباج گهیو د ایپس ب. واسه تو گذاشتم باباجانپشتش رو  ينایخونه و زم نیمنالم ا

 .آباد کن توییپدر بابا ينایزم رزنیش هیمثل  یزخم کهنه رو باز کن هی

 یشد با بغض یدامنش مشت م يرو شیاز پ شیکه هر لحظه ب یپر شد و با دستان یبه آن النیش چشمان

 :شکننده گفت

تموم . است گهید زیچ هیحرف من . يرو برام رو کرد نایبر نگشتم آقابزرگ، که ا ثرایمن واسه خاطر ارث و م _

پدر و مادرمو . که حقش نبود يزیتُوون چ. ما تُوون داده يهمه  ينفر که جا هی. اتفاق گذشت هیمن با  یبچگ

 .بکنم يکار هی ردم نیا يرسه برا یاقل کم بذار اگه دستم م. که نتونستم نجات بدم
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 .پدربزرگش بدهد لیاشک مانع شده بود حرفش را شسته و رفته تحو نیباز ا. بود دهیجوش اشکش

در صندوقچه گذاشت و درش را  گرید يگرفت و کاغذها را بار گارشیاز س يگریکام د ،يحسن فکر یمشت

 .قفل کرد

خوام  یتو م که االن از يزیچ شیده سال پ. ره یکه حرف ما تو گوش شما جوونا نم هیدونم چه مصلحت ینم _

شد؟ مردن غالم و  یگوش نکرد که نکرد، آخرش چ. غالم و مادرش نشه یخواستم پا پ. و از عماد هم خواستم

 نجایکرد کار به ا یراض خوشبا دو کلوم حرف  رزنویشد اون پ یدخترجون، اگه م. خودش ینابود شدن زندگ

 .دیرس ینم

 :بر خود مسلط شد و گفت یکم النیش

 .کنم آقابزرگ یم ین اون زنو راضم. تونم یمن م _

 :گذاشت گفت یم شیکه صندوقچه را سر جا یبرخاست و در حال انیحسن الاله االاهللا گو یمشت

 . فتهیاتفاق ب نیذارم ا ینم گهیکردم د یعماد کوتاه هیسر قض. کنم یاشتباهو دوبار تکرار نم هیمن  _

خود  یدو روز کالفگ نیا يبه اندازه  رمردیداد پ پدربزرگش سکوت کرد و اجازه تیفروکش کردن عصبان يبرا

 .را آرام کند

 هیشد؟  یآخرش چ. شناسم، به گوشش نرفت که نرفت یجماعتو م نیبه پسره گفتم حرف گوش کن، من ا _

 رهیبگ تتویتا رضا نییپا ياریتو اگه خدا رو هم برام ب. که به باد رفت يقتل نشست رو دستش و ده سال عمر

 .تو دردسر يخودتو بنداز یذارم دست دست ینم. یدخترم ادگاریتو تنها . النیشذارم  یمن نم

 :از جا برخاست و با آرامش به سمت او رفت و دستش را در دست گرفت و گفت النیش

 یکمک چینفر ناحق تو زندان بمونه و ما ه هی یش یم یباور کنم راض یعنی ؟یگ یاز ته دلت م نویآقابزرگ، ا _

 نیباور کنم ا ياالن من چطور. گفت آقابزرگ یبرام م تیریاز دست به خ شهیباباجانم هم م؟یکنن شیآزاد يبرا

 که باباجان برام گفته؟ هیریهمون آدم دست به خ

 :و گفت دیکش رونیدستش را از دست او ب یحسن با کالفگ یمشت

خودم دست به  یبگ يزیچ يتو بخوا نکهیقبل ا ادیاز دستم برم يداشتم که کار نانیاگه قد سر سوزن اطم _

اما  رنیبگ تیرضا یتا از شاباج رنیو م انیعماد م يده ساله که خانواده . شه دخترجان یاما نم. شدم یکار م

 .یبد مذهبو فراموش کن رزنیتو هم بهتره حرف زدن با اون پ. شه یشه که نم ینم یراض رزنیپ نیا
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حاال فرصت . باعث آزار پدربزرگش نشود یفعل طیدر شراداد  حیو درمانده در کنج اتاق کز کرد و ترج دیناام

. اش کمک به آن معلم است یهدف زندگ نیداشت تا بخواهد کم کم و نم نم به پدربزرگش بقبوالند بزرگتر

 دیرس یزمانش که م. را بگذراند شبود که فقط زراعت کند و گوسفند به کوه و کمر بفرستد و شب و روز امدهین

.                                                                                                        شد یماو هم دست به کار 

                                                                                                                          ***                  

قد که فقط دوتاشون به سن  میقد و ن يپنج تا بچه . است دهیچیدر هم پ یلیپرونده خ نیدخترم، ا نیبب_

تنها  دیشا. برسن یچندسال مونده تا به سن قانون یگ یاون طور که خودت م گه،ید يو سه تا دنیرس یقانون

نوه ها بشه اونو  يبواسطه  دیکرد شا یشه مادره رو راض یکه اگه نم. باشه نیهم مپرونده ه نیقوت ا ينقطه 

خط هستن  کیهمه شون در  ایآ ینیبب ،یدم صحبت کن اءیبا اول دیبه نظر من تو اول با. برگردوند مشیاز تصم

رو کالً  هیپس اون قض. نوه هاش، پولو جور نکنه یتا قبل سن قانون رزنیشه دلخوش بود که اون پ ینم. نه ای

کنه  ینفرو تو زندان حبس م هیکه ده سال  یکس. دیالحه مشکلو حل کنمص قیاز طر دیکن یو سع دیبدون یمنتف

 .گم یکردم م یکه تا حاال بررس ییبه پرونده ها هیبا تک نویا. ستیجز قصاص تو سرش ن يقصد چیمطمئناً ه

 ...بوق... بوق... بوق

 دیسف يایپرش يه نگاه حق به جانب رانند. آمد و نگاهش را به پشت سرش داد رونیب لیوک يفکر حرف ها از

بود که هر  نیا تشیسرعت؟ نها نیخواست برود با ا یبه کجا م. دیکنار کش يبا پوزخند. او بود خیرنگ بدجور م

و  دیکنار کش یخاک ياز وسط جاده ! رهسوا يگریو د ادهیپ یکیحاال  دندیرس یده م یاصل دانیدو با هم به م

حرف از حق و حقوق  نجایا گریفکرش مشغول بود که د ينقدرآ! عجول، در جاده بتازاند ياجازه داد راننده 

 یلیرفت و از خ یبه شهر م دیبا. کند یبه هزار ترفند موفق شده بود پدربزرگش را راض. اوردین انیبه م يفرد

پدربزرگش هنوز او را . با تجربه و کار کشته بود لیوک کیمشورت با  نشیکه اول. شد یمطمئن م زهایچ

. ستدیبا شیپا يتواند رو یهرگز نم انیکه بدون کمک اطراف یدخترک. دانست یو پا مدست  یب یدخترک

کرد تا  یآقابزرگ محتاط و نگران بازگو م ياش را برا یاتفاقات زندگ یبعض دیتر شد چرا که با قیلبخندش عم

کرده  ينگهدار زیش نساده ا يو عمو ماریده سال نه تنها مراقب خود بوده که از باباجان ب النیش ردیز بپذیاو ن

داد افکارش نظم  ینشست اجازه نم یو سنگالخ م یخاک يکه بر جاده  نیماش کیتق تق الست يصدا. است

 یغالم م يبه سراغ خانواده  دیحق با او بود با. را داشته باشد لیوک يبه حرف ها دنیشیو مجال اند ردیبگ

تر  قیلبخندش عم. دور از ذهن بود یخواسته کم نیگ ااما با وجود آقابزر. ستیدهانشان چ يمزه  ندیرفت تا بب



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا ..یطوب..  –بوسم  ینامت را م

wWw.98iA.Com ٥١٨ 

بازش به رو به رو بود که تازه متوجه  شین. »من نشد نداره يدور از ذهن هم باشه برا« دیشیشد و با خود اند

به  ازیتند کرد تا اگر مرد راننده ن یرا کم شیجمع کرد و قدم ها رالبخندش ! پر مدعا شد يایتوقف پرش

 :کج کرد و گفت یسرش را کم دیبه او که رس. مکش کنددارد ک ییراهنما

 اومده آقا؟ شیپ یمشکل _

مرد سرخوش قصد کمک  نیبلکه ا امدهین شیپ یشوخ و شنگ راننده اما به او فهماند که نه تنها مشکل يصدا

 .به او را دارد

 .متون، هوا سردهرسون یم ییجا هیباال تا  نیایب! من مشکل داشته باشم ارهیمشکل؟ خدا اون روزو ن _

راحت  لِیاتومب نیا یصندل يتوانست رو یحاال م یعنی نیتا ده مانده بود و ا يادیراه ز. شد یپر از خوش دلش

 :قدرشناس بر لب نشاند و گفت يلبخند. شدیندیب یخود و شاباج ییرو به رو نیبه اول شتریو ب شتریو ب ندیبنش

 .کنم یشه رفع زحمت مجدا ب رمونیممنون از لطفتون، هر جا که مس _

 :کودکانه را در صورتش قاب گرفته بود گفت یطنتیش شتریکه ب يراننده باز شد و با لبخند شین

مثل شما را وسط راه ول کنم و برم؟ واقعا  یشه خانم متشخص یخانم، مگه م دینباش رینگران جدا شدن مس _

 .شه؟ به دور از ادبه یم

بهتر  دیشا. بود دهیترس یمرد کم طنتیکالم پر از ش نیاز ا. نظر گرفت ریزکرد و با دقت او را  زیرا ر چشمانش

ها حفظ  یخاله خان باج یاحتمال يها ثیکند و خود را از حرف و حد یط ادهیپ يرا تنها و با پاها ریبود تمام مس

رد دور م نیب زیکه از چشمان ت یواکنش. گشتبه عقب بر یرفته بود به آن رهیکه به سمت دستگ یدست. کند

 .دیایبر ب طنتشینماند و باعث شد در صدد جبران ش

 .کردم یم یباال خانم، داشتم شوخ نیایلطفاً ب _

 :نطقش بازتر شد و گفت دیرا د النینگاه مردد ش یوقت

 .هستم یمن آدم موجه دیباور کن! کردم يبابا، عجب کار يا _

 :و گفت دیبر پشت سرش کش یدستمرد خندان . بود ایبر لب دخترك نشست که کامالً گو يلبخند

شک . نیکنم، لطفاً سوار بش سیاولمو راست و ر يخواستم خراب کار یفقط م. از خود نداشتم فیقصد تعر _

 یو قابل احترام ختهیفره يکه من چه چهره  دیاریم مانیشه و ا یراحت م التونیندارم تو راه از حسن رفتارم خ

 .هستم
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را در پس افکارش  یقصد و غرض چیگونه بود و ه نیمرد ناشناس ا نیاحرف زدن  ییگو. قرص شد یکم دلش

 .او جا گرفت لیحرف در اتومب یآورد و ب مانیجست به تصورش ا گرید ينگاه مرد را که بار. کرد یپنهان نم

 .کار دستم داده به خدا شهیزبون هم نیا. گذشت ریخب خدارو شکر که به خ _

 :را بر لب حفظ کرد و گفت لبخندش

 .دمیاطراف ند نیشما رو تا به حال ا ن؟یهست یحوال نیاهل هم _

انداخت و  نهیکوتاه به آ ینگاه دیکش یم دكیکودکانه را با خود  طنتیکه هنوز آن ش یراننده با چشمان مرد

 :گفت

وقت بشه . دارم ادیز قیدوست و رف نجایا. خوره یاطراف م نیگذرم به ا یکه نه، اما گاه یحوال نیاهل ا _

 . دنشونید امیدو بار م یکی یماه

او را خواند و با  نینگاه سنگ نهیآنقدر که مرد راننده از ا. شد رهیبه او خ يشتریتکان داد و با دقت ب يسر النیش

 :تکان داد و گفت يتعجب سر

 .هر روزو ندارم یکنم اون جذبه و خوشگل یامروز احساس م دینه؟ البته ببخش گهیهمون بودم د ن؟یشناخت _

 :انداخت و گفت ریسرش را به ز. ردیخنده اش را بگ يشرمنده شده بود و هم مانده بود چطور جلو هم

 .دیلطفاً برداشت بد نکن. نه ایشناسمتون  یم نمیخواستم بب یم_

 :باال انداخت و گفت يراننده شانه ا مرد

در  یچ ستیمعلوم ن. ردمرو درست کنم هنر ک يتالش کنم اون خرابکار یلیخانم؟ من خ يچه برداشت بد _

 .نیشد مونیمن پش نیناغافل از نشستن تو ماش کهویکه  نیموردم فکر کرده بود

حق با او . اضافه کرده بود بهیمرد غر نیا اتیبه خصوص زیرا ن یزهوشیت یو شوخ طبع طنتیعالوه بر ش حاال

 .افکار ممکن به ذهنش هجوم آورده بود نیبود بدتر

و با اون ناخن ها  نیدرسته قورتم بد نیخواست یم یبرزخ ينبود که با اون چشما يخود یگفتم ب ن،یدید _

 .نیاریچشامو از کاسه در ب

خود را جمع و . بود نیب زیت يادیمرد ز نیا. شد شتریافتاد و بهتش ب شینگاهش به انگشتان و ناخن ها یآن به

مرد . ترس بر دلش نشسته بود یاندککرد و  یحاال داشت به اعتمادش شک م. نزد یحرف گریجورتر کرد و د

 :رفتار او شده بود بحث را عوض کرد و گفت رییراننده هم که متوجه تغ

 ه؟یکی رتونیراست، مس چمیبپ دیمن با يبعد یسر دو راه _
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 :نشست و گفت یصندل يجسور و صاف و شق و رق رو النیرا کنار گذاشت و باز شد همان ش ترس

 .له استمنم همون ده باال مح ریمس _

. ستیدخترك تازه وارد ک نیمنتظر بود بداند ا ییگو. داد صیشد تشخ یهم م نهیمتعجب مرد را از دورن آ نگاه

آنقدر کنجکاو شده بود که سؤالش از ذهنش سر خورد . است دهیاو را ند شیدارهایاز د کی چیکه او در ه ستیک

 .و نوك زبانش نشست

 ن؟یهست يآباد نیاهل هم _

را هم به خصلت  يکنجکاو دیشک نداشت که با گریحاال د. کرده بود شتریرا ب رتشیح النین شمطمئ لبخند

 !مرد اضافه کند نیا کین يها

 بودم؟ دهیپس من چرا تا حاال شما رو ند _

بود که باز لبخند را بر لب مرد راننده نشاند  يبه قدر رتیح نیا. آور بود رتیو ح بیاز آن سؤاالت عج گرید نیا

 :و گفت

دروغ . دمیروستا شدم چرا تا حاال شما رو ند نیا یگرمابه و گلستان اهال قیخواستم بگم من که رف یم یعنی _

 .مردم ده نشستم شتریاگه بگم رو سفره ب ستین

مرد باز به شاخ و بال دادن افکارش ادامه بدهد شمرده شمرده و لبخند بر لب حضورش  نیآنکه اجازه بدهد ا یب

 .داد حیرا توض

 .من تازه سه روزه که برگشتم _

 ن؟یمگه کجا بود ن؟یبرگشت _

 :باز شد و گفت گرید يمرد بار شین الن،یش يسکوت و نگاه پر معنا در

 .نیگفت یآهان، خب م _

باز دست به  نکهیا يکرد و مرد راننده برا انیلب دخترك نشست و چال گونه اش را نما يآن لبخند کج رو باز

چرا . نبود لیدل یاش ب يکنجکاو. دیاز خود بگو یدخترك مرموز کم نیبه دهان گرفت تا انزند زبان  يخرابکار

 !از حدش بود شیب یهم از فضول نیالبته ا هک! شناخت یتولد م خیکه تک به تک افراد ده را با شناسنامه و تار

 .کنم یپدربزرگم زندگ شینبودم و حاال برگشتم که پ یچند سال _

بار بود که تا  نینخست نینه؟ ا ای ستیبپرسد پدربزرگت ک ایکه آ دیشیاند یم نید و به اران یدر سکوت م مرد

 یم فیدر مقابل خود رد زیدختر را ن نیمشخصات پدر جد ا ستیبا یو اال م! شده بود یحد آقا و خجالت نیا
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دو . بسپاردکف جاده گوش  يها زهیتق تق سنگر يهم سکوت کند و به صدا النیسکون او باعث شد ش! کرد

توقف کرد و مرد راننده با همان  لیاتومب دندیسر جاده که رس. به ده نمانده بود يزیچ گریرا که رد کردند د یراه

 :شد و گفت رهیخ النیو به نگاه خندان ش دینگاه شوخ به عقب چرخ

 .نمیبده بب طتتویبل. آخر خطه گهید نجایکنم ا یخب خانم فکر م _

 یشوخ طبع نیبه ا دهیاتو کش لیآن وک يحرف ها دنیروز سخت و شن کید از تحمل بع. اش گرفته بود خنده

بود که لبخند بر لب مرد راننده  یآورد شکالت رونیکه از درونش ب يزیچ نیبرد و اول فشیدست در ک. داشت ازین

 .نشاند

 اد؟یخانم؟ شکالت به چه کارم م دیزن یبچه گول م _

 :را به سمت او گرفت و گفت شکالت

 .جواب نذار یرو ب یوقت محبت کس چیه. زد یم یحرف خوب هی شهیباباجانم هم _

 :نشست و گفت شیجا یرفت و قدرشناس ینگاه مرد به آن طنتیش

. خانم متشخص داشتم هی يبود و منم که جا برا یطوالن ریمس. دیجبران کن نینکردم خانم که بخوا يکار _

 ؟نیکرد یسوارش نم نیمن بود يشما جا ییخدا

 لشیلبخند بر لب تشکر کرد و از اتومب. گوشیشده بود همان مرد شوخ طبع با همان چشمان صاف اما باز باز

 يدوباره قدم در خانه  يدارید ياز او آرزو یو پس از خداحافظ وستیدرنگ به او پ یب زیمرد ن. شد ادهیپ

 .بهداشت گذاشت

. تند کرد تا هر چه زودتر به خانه برسد یرا کم شیهاقدم . نبود یراه گریآقابزرگش د يسر جاده تا خانه  از

او  يحضور گلپر يجز آن چهار سال که به واسطه  شیعمو. تا حاال پدربزرگش را کالفه کرده بود یناصر حتم

بود که بخواهد نگران  یعیپس حاال طب. از برادرزاده اش دور نمانده بود يلحظه ا گریرا فراموش کرده بود د

به  ییاهویه يجلوتر که رفت صدا. کوفت یم نهیشد دلش در س یتر م کیچه به خانه نزد هر. باشد شیعمو

پدربزرگ با آبرو و  يکه از خانه  ستیچ اهویه نیا اوردینگران و مضطرب پا تند کرد تا سر در ب. دیگوشش رس

که  شیدم هاق. بزند دیرا د اطیداد خوب ح یاجازه نم هیهمسا ين هایپرچ. در آمده است شیسر و صدا یب

اش به  یخشم درون. ندیها او را بب نیتوانست از پس پرچ یخودشان بود و م اطیتند شد حاال در مقابل ح یکم

 هدر که ب بیمه ياز صدا. ستادیرا چهارطاق کرد و نفس زنان در مقابل او ا اطیح یشد و درِ حلب قیتزر شیپاها

. ندیتوانست رنگ نگاه او را بب یحاال خوب م. دیکنارش خورده بود دو جفت چشم به سمتش چرخ نیپرچ
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پس . بود ستادهیآن سوتر خاله نزهتش ا یکم. کرد یم یزد و او را وارس یهمچون خودش نفس نفس م

همه ترس  نیادلش از . افتی یکجا بود؟ مضطرب چشم چرخاند و او را پناه گرفته در کنج مرغدان شیعمو

هر دو قصد محک زدن  ییگو. زیبود، او ن ستادهیا شیهنوز سر جا. در هم رفت یبه آن شیفشرده شد و اخم ها

 .هم را داشتند

 ...النیش _

رو به  ي نهینگاه زن بدک خیاما او هنوز م. خواند یخاله نزهت بود که او را به خود م يترس خورده  يصدا

در مقابل خواهرزاده داد و درست  شیبه پاها یخاله نزهت هم قدرت. عصا زنان به سمتش آمد رزنیپ. بود شیرو

 :اش قد علم کرد و گفت

 .یبرو شاباج نجایاز ا _

بود که  امدهین. نگفت چیزد و ه دیلرزان و ترسان نزهت او را د ياز پس شانه ها شیجو نهیبا چشمان ک رزنیپ

بود که در دستانش نهفته  یبا قدرت. رو بود نیهم از ا یپوزخند شاباج ییاصالً گو. و آن پنهان شود نیپشت ا

 . ستادیا رزنیپ يخاله نزهتش را کنار زد و باز رو در رو

  ؟يامرزیاون فرامرز خدان يپس تو از تخم و ترکه  _

 :تلخ کالمش را مز مزه کند و سپس ادامه داد يمزه  النیسکوت کرد تا ش یکم

 .درست مثل همون چشما که اون شب پسرمو ازم گرفت. چشمات مثل خودشه ،یآره خودش _

 :در هم رفت و گفت یبه آن شیاخم ها. بشکند دیزد نبا یم بیت اما خشمش به او نهداش بغض

 نجا؟یا ياومد یواسه چ _

 :گفت یملتمس که مدام در گوشش م ییشد و صدا یم دهیتوسط خاله نزهت کش شیبازو

 .خاله ایجان، تو کوتاه ب النیش _

 :لب گفت ریاش را مهار کرد و ز یحرص نفس

 . حرف بزنم، حقمه حرف بزنمخاله اجازه بده  _

 .را ورنداز کرد شیسر تا پا یخیسرد و  یبا نگاه رزنینزهت که زبان به دهان گرفت و پ خاله

 ؟یکن یم یچه غلط نجایپس ا ؟يگم و گور نشده بود تیتو مگه با اون پدر بزرگ جذام _

 :مشت شده اش را مشت تر کرد و گفت دست

 .یکن یمنو با حرف هات عصبنکن  یمن با تو جنگ ندارم، پس سع _
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 :داد گفت یتکان م يکه سر یبر لب نشاند و در حال یتصنع يلبخند رزنیپ

 يزیچ هینه خوشم اومد ! پدرتو يدنایتا هوار هوار کش يسگو دار ریاون پ استیس شتریخوبه، خوبه، تو ب _

 .دختر تهیحال

 :را در دست گرفت و گفت النیش يسفت و محکم بازو نزهت

 بشه؟ یکه چ يذار یدهن به دهنش م يسادیوا نجایا. برو باال ایتو ب _

توانست خوب حرف  یرفت م یخشمش که م. حاال به طور کامل بر خشمش غلبه کرده بود قهیاز چند دق پس

لب  ریلبخند آرامش چشمان متعجب نزهت را گشادتر کرد و ز. یمانیبدون توپوق زدن و بدون اشتباه و پش. بزند

 :زمزمه کرد

 .ترسم یم رزنیپ نیا يبرو باال، من از چشما ایخاله جان ب _

 :خاله اش گذاشت و گفت يبر لب دست بر بازو لبخند

 .خوام باهاش حرف بزنم یخاله، فقط م ستین يزیچ _

 :داد و افزود یشاباج يجو نهیسپس نگاهش را به نگاه ک و

 لیدل. نجایکه خودش پا شده اومده ا نیبهتر از ا یمگه قرار نبود خودم برم باهاش حرف بزنم؟ خب چ _

 .قولم بزنم و دل آقابزرگو بشکنم مهمه ریو من مجبور نشدم ز نجاستیاالن ا نکهیا. ستیاومدنش مهم ن

 :خنده اس سر داد و گفت رزنیپ

 .آدم نشسته هیمون خون  نیکه ب فیح. گفتم ازت خوشم اومده دختر یم ،ياگه دختر قاتل پسرم نبود _

 :قاطع در چشمانش زل زد و گفت محکم و النیش

که نرفته اون بود که با داس زد تو سر  ادتیپسر تو بود که پدرمو کشت؟  نیکه نرفته ا ادتی. خون دو نفر _

 ؟یکرده شاباج لیعقلتو زا يریپ. پدرم

 :که قصد داشت کنترلش کند گفت ییو با صدا دیکوب نیرا به زم شیعصا یشاباج

 . دهیبر سیگ ریزبون به دهن بگ _

 نینفر رزنیپ نیبود ا دهیشن. کند یرا عصب رزنیپ نیتواند ا یکس نم چیبود ه دهیشن. تر شد قیعم لبخندش

جو  نهیک رزنیپ نیرا در نگاه ا صالیاست نیشود و حاال او ا یگاه از خشم مستأصل نم چیکند اما چشمانش ه یم

 .خواند یم
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دست نذار رو خون پدرم رو جوون مرگ شدن مادرم، تا . منه یکه تموم عمر و زندگ يدست نذار رو گذشته ا _

 . نگه دارم دتویسف سیمنم احترام گ

 .گفت یم يگرید زیچ یشاباج يحمله  ياما نگاه آماده . کرد یم قینزهت هنوز او را به رفتن تشو دستان

ا به خودشونم که گرگ یدون یاما م. یمون یگرگ زخم خورده م نیع. یخودم يدختر، لنگه  ادیازت خوشم م _

 .پس انتظار نداشته باش بهت رحم کنم. کنن یرحم نم

 :را پنهان نکرد و گفت پوزخندش

. ستمیمن گرگ زخم خورده ن. تونسته باشه حرف ناحقشو تو سرم فرو کنه و به من زور بگه یندارم کس ادی _

 .تو هم ببخش دم،یمن پسرتو بخش ستم،ین نهیمن بد ک

 :که از خشم جمع شده بود گفت یشد و با لب ينخود ياندازه  رزنیپ چشمان

 رو ببخشم پدرتو؟ یک _

 :تر شد و گفت قیعم النیش پوزخند

. هیمنظورم به ک یدون یگفتم ببخش، خودتم م! بشه دهیبخش یگیببخشه اون وقت تو م دیپدرم خودش با _

 . و بگذر ایپا داشت، ب هیده سال همه رفتن و اومدن و ازت بخشش خواستن و مرغت  نیا نیع

 :و گفت دیکوب نیرا به زم شیبه هوا رفت و عصا یبه آن رزنیپ ادیفر

 يفکر کرد ؟یهست یک يخواد از خون پسرم بگذرم؟ تو فکر کرد یکه قاتل پسرمه از من م یتو؟ دختر کس _

 ؟يصفتو ازم بخوا یتو چشامو بخشش اون معلم ب یشق و رق زل بزن نیهمچ یتون یم ادیگفتم ازت خوشم م

به بخشش داشت ده سال  لیزن اگر م نیا. حق با پدربزرگش بود. شد حرف از بخشش زد یزن نم نیبا ا هن

بحث و جدلشان  انیحاال تا پا. اش را از دست ندهد يشتنداریکرد خو یسع. کرد یعماد را در زندان حبس نم

 .داشت یخود را تا انتها سر پا نگه م ستیبا یم. بود شیدر پ يادیزمان ز

تو و پسرت بجنبه و دست از خرافه  یاون قلب سنگ دیپدر من جونشو فدا کرد تا شا. ستیر من قاتل نپد _

 .پدر من مرد بود. دینکن یو مردمو پشت اون کوه زندون نیبردار یپرست

 . راند یرا بر زبان م شیبا لرزش صدا و هوار حرف ها گرید

 يکجا ؟یدون یو خون پدرمو نا حق م یکن یاه ممن نگ يتو چشما ؟يتو عاطفه ندار ؟یستیتو انسان ن _

 ! شه قاتل؟ یکه خودش کشته شده م یگه کس یاعتقادت م

 :بر لب نشاند و گفت روزمندانهیپ يلبخند رزنیپ
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االن شال و کاله کنم و برم  نیسؤالمو بده تا من هم هیتو جواب . بخشم یببخشم؟ باشه م يخوا یاز من م _

 .بدم تیو رضا

 .رشیزد و دوباره شد همان دخترك محکم با چشمان نفوذ ناپذ یبرق النیش چشمان

 حاج بابا چرا از خون قدرتم نگذشت؟ _

ببخش  يتر از آن بود که بخواهد دم به تله  ركیز رزنیپ نیبود؟ ا دهیبود که پرس یچه سؤال. شد یخال بادش

 !بدهد

 د؟یاگه قرار به ببخشش بود اون چرا عز و ناله هامو نشن _

غرق در . او را چفت و بست کرده بود يبا سؤالش دست و پا رزنیپ. نبود حیتوض يبرا لیدل چیه. کرد سکوت

 .خاله نزهتش بلند شد يسکوتش بود که صدا

 دیهمه اش تهد ییدل سرا يبر نکهیا يجا. يدینمک به زخمش پاش یمرهم زخمش بش نکهیا يتو جا _

 ادته؟ی ؟یشاباج ادتهی. يکرد

 .دوخته شد یشاباج يزد و نگاهش باز به چهره  یبرق النیش چشمان

هر . بدن تیبرن رضا ؟یبه جونشون که چ ینداخت یو م يکرد یم ریغالمو ش. ادمهیرفته من  ادتیتو اگه  _

 ادتی. يبرد نیدار و ندارشونو از ب ،يزد شیخونه هاشونو آت. یعذاب به جونشون انداخت هیبال و هر روز  هیشب 

 .هم قدرتو هم غالمو ش،یتو کشت. یل قدرتتو قات ؟یشاباج ادیم

 :و گفت دیبر نزهت خروش یبه آن رزنیپ

 .زنم دهنتو ببند یمن با تو حرف نم _

 :داد و گفت ریمتح النینگاهش را به ش سپس

که حاال من بخوام از  دیسگ بخش ریبگو چرا حاج بابا نتونست بچه امو ببخشه؟ مگه اون پ. من منتظر جوابم _

 م بگذرم؟خون اون معل

وجه عادالنه نبود اما  چینبود به ه کسانیاز اتفاقاتش  کی چیشکل که ه نیکردن دو موضع آن هم بد اسیق

افکار  يکه جان دو پسرش را پا یرزنیپ. بود یشاباج ستادهیا شیجو جلو رو نهیک یکه با چشمان رزنیپ نیا

 .اش گذاشته بود دهیپوس

 ؟یش یبگم آروم م نویپسرت؟ اگه ا يداد برا یحکم قصاص م دینباکه بگم باباجانم  ؟يبشنو يخوا یم یچ _

 ؟يریجون اون معلمو بگ يخوا یبا باباجان من م ياالن سر لج و لجباز یعنی
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 :شق و رق در چشمان او زل زد و گفت يدیبا تأک رزنیپ

از حق خودش  تو يهمون طور که خانواده . قصاص حق ماست. کنهیم هیاشتباه نکن، جوابت فقط کارمو توج _

 ه؟یحرف. خوام بگذرم ینگذشت منم نم

 نیدر آست يشمار یب يترفندها اسیس رزنِیپ نیشک نداشت که ا گریحاال د. کم آورده بود رزنیپ نیمقابل ا در

 .بود که با چند کالم حرف پس بکشد امدهیاما او ن. آنها را رو کند یکی یکیدارد تا به وقت لزوم 

 کیکه تو پسرتو تحر یدون یم یخودت بهتر از هر کس. گناهه یاون معلم بکه  یدون یخودتم خوب م _

تو سر حق و حقوق . یخط ندون شاباج هی يمحقا تو یخودتو با باق. خدا يبه جون اون بنده  یو انداخت يکرد

 .تا ازت حساب ببرن يریبگمردم زهر چشم  یاز باق يخوا یتو م ،يایکه کوتاه نم ستیغالم ن يمایتیخودت و 

 :نگاهش کرد و گفت يبا خونسرد رزنیپ

 .گذرم یمن از حقم نم _

 .آتش بر جانش نشاند یبه آن النیرا گفت و عصا زنان از کنار او عبور کرد اما حرف ش نیا

. غالم يرم سراغ بچه ها یتو حقتو سفت بچسب منم م. نداره دهیباشه، تو از حقت نگذر، با تو حرف زدن فا _

 نیدخترشم هم. ستیحرف ن هیباهات  ادیپسر بزرگ غالم ز دمیشن. شه یفه سرشون ماز تو عاط شتریاونا ب

 . طور

دو ال شد و دو . و خون دهانش را پر کرد دیکه بر صورتش نشست، حرف در دهانش ماس رزنیپ يعصا ي ضربه

در آن . بد شد یطعم گَس و شور خون که در دهانش نشست حالش به آن. دهانش گرفت يدستش را جلو

 یسع زیرفت او ن االکه ب یشاباج يصدا. فتدین یبود که عمو ناصرش به جان شاباج نیاش ا یتنها نگران طیراش

 .ستدیکرد دردش را کنترل کند و صاف با

 بشه؟  داتیذارم دور و بر بچه هام پ یم يکرد الیخفه شو، خ _

 . حسن با هم بلند شد یمشت ادیخاله نزهت و فر يقرار یب

 ه؟چه خبر نجایا _

به  رهیو متعجب مرد راننده را خ دهیحسن و نگاه ترس یدو ال شده اش را صاف کرد و چشمان نگران مشت کمر

کوباندن  یفعل طیکند؟ در شرا یمرد در کنار پدربزرگش چه م نیا شدیندینبود تا ب یفعالً زمان مناسب. دیخود د

 یآن کم ي لهیداشت که بشود به وس یفضع نقطه زین رزنیپ نیپس باالخره ا. مهم تر بود زیاز همه چ خشیم
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داشت  یکه هنوز سع ییو با صدا ختیر رونیسرش را به پشت سر چرخاند و خون دهانش را ب. بود دواریام

 :محکم باشد گفت

 یهر ک. گذشته يقلدر يدوره . نداشته باش يبرو حق خودتو سفت بچسب و به بچه هات کار ،یبرو شاباج _

 یم دهیگذاشته باشه د یده وقت و جوون نیا يبچه ها يارزن برا هیگه اون معلم قد ا. واسه خودش عقل داره

با قاتل پدرشون چکار  رنیبگ میبرو بذار بچه هات خودشون تصم. مونه یجواب نم یوقت ب چیمحبت ه. شه

تو مشتت  يکه بخوا یداشته باش یهر چند که من شک دارم حق. ریتو حق خودت رو تو مشتت بگ. کنن

 .يریبگ

 :به او زل زد و گفت شیجو نهیبا چشمان ک یشاباج

 گهید. کارت ساخته اس يبود ایمردم اگه بفهمن تو هم تو جذام. رونیده نندازمت ب نیاگه از ا ستمین یشاباج _

 .شده ها نیاون نفر شیپ رون،یب ندازنتینه، از ده م ای یحسن هست یمشت يکار ندارن که نوه 

آقا معلم  يآزاد يکه به سمت و سو یراه. بود افتهیاو راهش را  یعنیها  دیتهد نیا. دتر ش قیعم النیش لبخند

 .رفت یفداکار ده م

که از خون خود آدم هستن، خودشو، حرفشو، عملشو  ییترس داره بچه ها یلیخ ،يمگه نه؟ حق دار يدیترس _

 .قبول نداشته باشن

 .شد یکیحسن  یمشت ادیتنش با فرخفه شو گف يباال رفت و صدا گرید يبار یشاباج يعصا

 ؟یکن یمن بلند م يدست رو نوه  ؟یکن یم یچه غلط يدار _

محکم که هر لحظه  یگاه هیگاه داشت، تک هیتک گریحاال د. شد دهیبه سمت پدربزرگش کش النیمحکم ش نگاه

راننده که افتاد مرد  ينگاهش به چشمان گشاده شده . گرفت یبال و پرش را م ریمرد ز نیا ختیر یاگر فرو م

نبود و در بهت  يمرد خبر هنگا طنتیاز آن همه ش گرید. بر لبش نشست يباز شد لبخند ینگاه محکمش کم

و با  ردیمرد راننده بر گ يهشدار آقابزرگ باعث شد نگاه از چشمان بهت زده . زد یدست و پا م ریاتفاقات اخ

 .شود رهیمهر به پدربزرگش خ

جواب  یکارتو ب زویبندم رو همه چ یخدا چشم م يبه خداوند ،یدخترم بلند کن يدست رو گهیبار د هیاگه  _

 .یذارم شاباج ینم

 :مطمئن گفت يگذشت و با صدا النیاز مقابل چشمان ش نیخشمگ يبا چهره ا رزنیپ

 .ها بمونن یکه نذاشتم پشت کوه يهمون طور ،یده بمون يذارم تو ینم _
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خم شود و خون دهانش  افتی یمجال زین النیاو که رفت ش. را ترك کرد آنجا يخونسرد نیرا گفت و در ع نیا

 . زدیبر رونیرا ب

سر بلند کرد و اول بار نگاه به چشمان . دید یرا م ییجفت دمپا کیافتاده اش دو جفت کفش و  ریبه ز سرِ

 :لب زمزمه کرد ریدلخور پدربزرگش داد و ز

 .قولم نزدم آقابزرگ ریمن ز _

 :کرد و گفت یانیخواست که نزهت پا در م یم حیبود و توض رهیوت به او خحسن در سک یمشت

 .بود دختر فرامرز برگشته دهیشن یدونم از ک یگه آقاجان، نم یراست م _

 :و نگاهش را به چشمان متعجب همراهش داد و گفت دیبر محاسنش کش یحسن دست یمشت

 .باباجان؟ بفرما داخل يستادیچرا اونجا ا _

آرام خود را به جمع آنها رساند و نگاه  ییبود با قدم ها شیپ ي قهیکه هنوز در بهت اتفاقات چند دق راننده مرد

 :انداخت و گفت النیش یبه لب و دهان خون یکوتاه

 ن؟یروز افتاد نیزده که به ا یبا چ _

 :آرامش گفت نیلبخند بر لب نشاند و در ع گرید يبار دخترك

 .با عصاش _

جمع  یتوجه به نگران یمرد راننده باعث خنده اش شد و ب يحسن و نگاه بهت زده  یمشت نیخشمگ ي چهره

اما . اش شد یو با دقت و حوصله مشغول شستن لب و دهان خون دیکش رونیآب ب یبه سمت چاه رفت و سطل

حضور  لیدل نتشپدربزرگش را بشنود که از خاله نزه نیخشمگ يتوانست صدا یاز همان فاصله هم خوب م

اش منصرف شد و دست  یاز شستن دهان خون دیمن من خاله نزهت را که د. شد یم ایرا جو یشاباج یانناگه

 :بر زانو گذاشت و با قدرت برخاست و گفت

 یم رونمیکرد که از ده ب دیتازه تهد. هیسر کرده ک ایجذام نیدختر که چهارده سال ب نیا نهیخواست بب یم _

 .کنه

را  یشاباج يتمام حرف ها ییگو. بخند مطمئن کنج لبش جا خوش کرده بودزد آن ل یمدت که حرف م تمام

نبود  زینگاه به چشمان پدربزرگ جا گرید. لبخند بر لب داشت نیچن نیکودکانه پنداشته بود که ا یشوخ کی

 ياز قدم بردارد صدا دمکه خواست ق نیاما هم! اش برود یبود که به سراغ صورت خون نیکار ا نیپس بهتر

 .مرد راننده او را از رفتن منصرف کرد يزده  رتیح
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 ؟یگفت یتو چ _

 ياو را درست رو به رو اوردیبر زبان ب یکه خواست کالم نیشد و هم زیاز کالم مرد به چشمان او سر ر بهت،

 . و منتظر پاسخ او بود دیلرز یچشمانش م ین ین. دیخود د

 االن؟ یگفت یتو چ _

 .گشوده شود یسخنمجدد مرد باعث شد لبش به  دیتأک

 شما شده؟ يگفتم که باعث دلخور يبد زیچ _

او متعجب و خاموش شده بود که  يقرار یهمه بهت و ب نیاز ا زین النیش. بود رهیقرار به او خ یمصر و ب مرد

 .با پدربزگش دارد کینزد یتییمرد آشنا نیکرد که ا لیتبد نیقیپدربزرگ شَکش را به  يصدا

 با؟شده با یآرش جان، چ _

به  گرید ينگاهش بار. آمد یآرام به سمت آن دو م ییکه با قدم ها دییپا یچشم پدربزرگش را م يگوشه  از

اصالً از سر جاده که سوار . نامش، چهره اش، تُن کالمش همه و همه آشنا بود. شد دهیمنتظر مرد کش يچهره 

تر کرد و در سکوت همچون  قیدق رااهش نگ. تاخت یبر ذهنش م ییآشنا نیحاال ا نیشده بود تا هم لشیاتومب

 .ياز نشانه ا غیبود اما در يزیچ یخاطراتش پ يدر ال به ال. شد رهیاو به چهره اش خ

 اد؟ینم ادمیچرا تو رو  ؟یتو کدومشون هست _

 . شد رهیآرش جا خورد و باز در سکوت به او خ یسؤال ناگهان از

تو . باختم قمویبره؟ سر اون کوه رف ادمیشه  یمتک به تک، مگه . ادمهیمن تک تک اون چهره ها  _

 دختر؟ یکدومشون هست

آن دستان پر . آن نگاه شوخ و بذله گو. آورد یم ادیداشت به . بود ختهیدرون خود فرو ر ییگو. خورد یتکان

واسه شکم من کمه چه  نیا ؟یکه چ نیدونه مرغ کشت هیباشه من شکم گنده هستما،  ادتیحاج بابا « . تالش

فقط قد ده سال جا . خودش بود يآر. آورده بود ادیبه . »نخورده یچیه شبیکه از د یابونیغول ب نیسه به ابر

 :و گفت دیدر دهان چرخ یزبانش به سخت! ده سال نتوانسته بود او را بشناسد نیافتاده تر شده بود و قد هم

 ...که یهمون ن؟یشما دکتر هست... شما؟... شما؟ _

اش را به  هیتک! که خود آرش است نیقیآرش به او فهماند که حدسش نه  نیلبخند سنگ تکان دادن ها و سر

 :چاه داد و گفت یسنگ ي وارهید

 .بودم که تو چشماتون بود ییاون آشنا یاز سر جاده همه اش پ. آره درسته _
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رفته  دنشیبه د که يهمان بار. آورده بود مانیحاال به حرف عماد ا. و باز نگاهش کرد دیکش یقینفس عم آرش

 یم یها داره خوش زندگ ینفر از پشت کوه هیاگه بدونم « خورد  یحرف عماد هنوز در گوشش زنگ م. بود

 یم قشیرفت و به رف یم دیاب. گذاشته بود يچشمانش سر ناسازگار. »شه یحبس برام آسون م نیکنه تحمل ا

که در مقابل  يآنقدر. جسور شده يها دختر یاز آن پشت کوه یکیگفت حبست را با جان دل بنوش که 

 .قد علم کرده است یشاباج

 .ادینم ادمیتو رو  _

 :گشوده شد و گفت ياو به لبخند يرفته  لیتحل ياز جمله  النیش لب

 . حاج بابام يمن نوه  _

بود  یکس الیاش به دن ختهیو در هم ر جیبود و در ذهن گ رهیآرش حاال گشادتر از قبل شده و به او خ چشمان

 يبه اجزا نانهیب زیر یمتوجه نبود با دقت یآنقدر در فکر رفت که حت. ه بتواند آن را به حاج بابا نسبت بدهدک

 .دخترك زل زد است يچهره 

 .مرد بود هی يآره، دستات تو دستا. يکنجِ کنجِ چادر شب نشسته بود... آره... اون گوشه _

ناصر از پشت  يآمده  رونینگاهش به سر ب نیب نیحسن و نزهت داد و در ا ینگاهش را به سمت مشت سپس

 :تر شد و گفت قیافتاد و لبخندش عم یمرغدان

 .اون مرد بود يدستت تو دستا... اون مرد _

 .کالمش را بند آورد النیپر از آرامش ش لبخند

 .منه ياون مرد عمو _

تأمل  یك داد و پس از اندکباز نگاهش را به دختر. بود النیش يحرف ها رشیتکان دادن آرش نشان از پذ سر

 :گفت

 حاج بابا؟ اون کجاست؟ _

حسن چند قدم به سمت  یمشت. افتاده اش حال آرش را خراب کرد ریرفت و سر به ز ینگاه دخترك به آن قدرت

 :او آمد و دست بر شانه اش گذاشت و گفت

 .ادینفر م کیو هزار و  رهیهزار نفر م. باباجان نهیهم یزندگ _

 :لب زمزمه کرد ریافتاد و ز ریآرش به ز سر

 .خدا رحمتش کنه _
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 انیاز غم نداشتن باباجانش بود در م یکه فقط ناش یحرف به سمت سلطل آب رفت و در سکوت یهم ب النیش

کارش که تمام شد باز شد . صورتش را شست و در تمام آن مدت همه در سکوت فرو رفته بودند یبغض و دلتنگ

 .و باز آن لبخند مطمئن بر لبش نشست شیپ ي قهیچند دق النیهمان ش

 .باال دکتر میبر دییبفرما _

اما آرش با . حسن به خود آمدند و او را به درون خانه دعوت کردند یخاله نزهت و مشت ،یتعارف معمول نیا با

 :نشست و گفت وانیا يرو ییخوشرو

 .برم دیبعدش با نمیش یجا م نیهم قهیچند دق. دیکن یتعارف م ستمیکه ن بهیغر ،یجا خوبه مشت نیهم _

از  یکی یناگهان دنیداشته باشد اال د یلیدل چیتوانست ه ینم نیزد و ا یموج م يقرار یب یکالمش نوع در

را فراهم  ییرایخاله نزهت پا تند کرد و از پله ها باال رفت تا اسباب پذ. ها آن هم پس از سال ها یپشت کوه

دستش را که . پناه گرفته اش را از آنجا نجات بدهد يرفت تا عمو یدانحرف به سمت مرغ یب زین النیکند و ش

 :او نگاه کرد و گفت يترس و وحشت به لب باد کرده  انیدر م شیبه سمت ناصر دراز کرد عمو

 .امیترسم، نم یاون تو رو زد، من ازش م _

 :به سمت او دراز کرد و گفت شتریرا ب دستش

 .کنه تتیکس اذ چیذارم ه ینم. رونیب ایب رفته، گهینترس عمو ناصر، اون د _

نهفته در پشت  یبدبو فاصله گرفت و با ترس یبا اکراه دستش را در دست گرفت و از پشت آن مرغدان ناصر

حسن دست بر شانه اش  یپله ها مشت يجلو. امدین رونیبه پله ها از پشت او ب دنیپناه گرفت و تا رس النیش

 :گذاشت و گفت

 .میکه مهمون دار نجایا نیبش ایناصر، بآقا  يکجا بود _

به خاله نزهتش  زین النیش. حسن نشست ینظر گرفت و در کنار مشت ریموشکافانه آرش را ز یبا نگاه ناصر

 .داغ بازگشت يچا ینیس کیبا  قهیو پس از چند دق وستیپ

 اونجا بهتون سخت نگذشت؟ _

که مشتاقانه منتظر جواب سؤالش بود گذاشت و  او يگذاشت و درست رو به رو ینیرا درون س شیچا استکان

 :نشست و گفت شیرو به رو زیخود ن

گذاشتن،  هیما شتریهم خون ب هیکه برام از  ییآدما. گذروندم شگاهیاون آسا يمن ده سال پر خاطره رو تو _

 .گرفتم ادی زایچ یلیاونجا خ
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 :شد و گفت رهیمتفکر به او خ آرش

 ؟یپس چطور شد که برگشت _

که  دید یرا در او م يلحظه ا تیجد. ییبود و نه بذله گو ینه شوخ طبع گریدر نگاهش د. را به او داد شنگاه

دکتر  نیا يتالش ها. دو مرد نیا ينرفته بود تالش ها ادشی. کرد یم نهیها را معا یتک به تک پشت کوه

آن ها و  دنیبه سالمت رس يبرا انشچشمان نگر. داشت ادیرا هنوز به  شگاهیبه آن آسا انیانتقال جذام يبرا

 پر تالش را فراموش کند؟ يچهره  نیچطور توانسته بود ا. شگاهیتوسط مسئوالن آسا مارانیقبول ب

 .انجامش بدم دیدارم که با یتموم مهین يکارا نجایبرگشتم چون ا _

 :شد و گفت زیر یآرش به آن چشمان

 از اون کارها؟ یکیو  _

و بخار  ياستکان چا يفرار از نگاه سرزنش کننده آقابزرگ نگاهش را رو يرارا بر لب حفظ کرد و ب لبخندش

 :داغش داد و گفت

 ...اون معلم _

حرفش کامل تر از آن بود که . بودند رهیحسن هر دو به او خ یآرش و مشت. از چند لحظه سرش را بلند کرد پس

حرف او را به آن  نیبا ا ییگو. شودآرش باعث شد نگاهش متمرکز او  ينفس پر صدا. بخواهد يشتریب حیتوض

 .دندهمان شب که جفتشان را به باد مشت و لگد گرفته بو. شب منحوس برده بود

گروه چند نفره از آموزش و پرورش  هی ادمهی یحت. خواستن کمک کنن که نتونستن یها م یلیواسه عماد خ _

پسرشو تمام و کمال پرداخت کنن تا  ي هیتعهد کردن د یحت. کنن شیبتونن راض دیکه شا یشاباج دنیاومدن د

هنوزم که هنوزه دارن . گم ینم یچیه گهیخودش که د ياز خانواده . قبول نکرد یبده اما شاباج تیاون رضا

خواستن کمکش کنن که  یها م یلیخ. رنیرو بگ یشاباج تیزنن تا بتونن رضا یم واریخودشونو به در و د

 ؟یکن کمکش يخوا ینتونستن، حاال تو چطور م

 :و پر صالبت گفت افتی یقدرت النیش چشمان

 .رونیب ارمشیم رون،یب ارمیتونم، من اونو از زندان م یمن م _

به رد نگاه پدربزرگ و رفتنش  النیش. گفت و از جا برخاست و آنها را تنها گذاشت یحسن الاله االالله یمشت

 .آرش او را به خود آورد يبود که صدا رهیخ

 .يدیچشمه اشو امروز د هی. ریبشنو و بپذ. دوستانه است حتینص هی نینشو، ا کینزد یبه شاباج _
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 :لب گفت ریو ز دیمحکم دست بر لبش کش یبا اخم النیاشاره به لب متورم او کرد و ش و

 .رونیب ارمیرم اما آقا معلمو از زندان م یجونم برم م يشده تا پا یحت. ترسم یمن ازش نم _

مشت کرد  شیمانتو يدستانش را رو. داد یآرش م ینشان از کالفگ ین درون نعلبکترق گذاشتن استکا يصدا

 .و سکوت کرد

 یبه پا م ییزده چه بلوا یحرف نیشده و همچ دایپ یکیاگه عماد بفهمه  یدون یم. ستین يکار بچه باز نیا _

 شه؟ یم یچه حال یتا اونو از زندان آزاد کن يجونت بر يتا پا يخوا یم یاگه بفهمه گفت یدون یکنه؟ م

 .پلک زدن به او بود یبدون حت النیش نگاه

بهش  یکس گهیتر از همسرش د کیکرد تا پاسوزش نشه؟ نزد رونیب شیزنشو از زندگ یاون حت یدون یم _

گم  یم یوقت. شناسم یرو هم م یشاباج. شناسم یم قمویهمسرشو از خودش دور کرد؟ من رف ینبود و اون حت

 .گم یم لیبا دل کار رو بزن نیا دیق

 :و گفت دیبر او خروش یبه آن النیش نگاه

 دار؟ يتا آقا معلمو بفرستن باال نیدست رو دست بذار نیخوا یم ؟یچ یعنیحرفا  نیا _

 :گفت يآشکار يافتاد و با دلخور ریآرش به ز سر

عماد تا آزاد  يذارم برا یدخترجون؟ من تموم عمر و وقتمو م يکر يمعلومه که نه، در مورد من چه فکر _

 زیبذار همه چ. فتهیب گهیاتفاق د هی تیخوام سر عصبان ینم. اگه گفتم پا تو بکش عقب واسه خاطر خودته. بشه

و وضع و  یکن خونسرد باش یسعپس . کنم یکنم پسر بزرگ غالمو راض یم یمن دارم سع. بره جلو یقانون

 .یخراب تر از قبل نکن

 .ستین یآقا معلم کاف يآزاد يبرا ییبه تنها دیرش تیکه رضا دیدون یخودتون هم م _

 :مات گفت یشد و با چشمان رهیخ شیبه رو به رو يفکر آرش

 . تو فقط بکش کنار م،یاز دست بد دمونویام دیاما نبا. دونم یم _

کردم که  یفکر زندگ نیده سال با ا. تونم یشه، چون نم یچون نم. که پامو بکشم کنار نیاز من نخوا _

که آقا معلم  یتا بشم اون دمیده سال تو غربت جون کندم و زحمت کش. کمک کنم میزندگ یو به ناجبرگردم 

کنم؟  یطور رفتار م نیا چگانهب ياز سر لجباز دیکن یفکر م. که بتونه گذشته رو جبران کنه یاون. خواست یم

پررنگ که دست کمکشون به سمت دو مرد . دو مرد پررنگ وارد خاطراتم شدن میدر اوج نوجوان د،ینه اشتباه نکن

گذاشتن از جونش تا ما رو سرو  هیبا ما یکیبا فدا کردن جونش و اون  یکی. ها دراز شده بود یما پشت کوه
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 یبه ناج د؟یکرد یچکار م دیمن بود يشما جا. داره اجیبه کمک احت رداز اون دو تا م یکیحاال . سامون بده

سر  یاون آدم پررنگ به خاطر شما فدا بشه؟ نه من حت دیداد یم اجازه ن؟یکرد یکمک نم تونیچهارده سالگ

 یمنم به روش خودم به آقا معلم، ناج دیو اجازه بد دیشما راه خودتونو بر. گردم یسوزن از خواسته ام بر نم

 .کمک کنم میزندگ

 .را گرفت شیجا ییرنگ باخت و دلجو یکه بند آمد نگاه مات آرش به آن النیش یبغض يصدا

 ه؟یمت چاس _

جان بر  یب يلبخند دیآرش را د يلبخند شرمنده  ینگاه متعجبش را به او داد و وقت يبغض و دلخور انیم در

 .لبش نشست

 .النیش _

 :بر او ثابت ماند و سپس گفت هیآرش چند ثان نگاه

هزار تا قسم  اون از سر جاده که مجبور شدم. یختیکه تو ر زهیکس نتونسته بود کرك و پرامو بر چیتا حاال ه _

 .سر به تنم نباشه يخوا یکنم م یاز االن که فکر م نمیا ستمین یآدم ناکس یتا باور کن ارمیب هیو آ

 .جمع شد یکوچک بر لبش نشاند و لبخندش به آن یلبش اخم یدگیشد اما کش شتریب النیش لبخند

 ست،ین ياز عصا خبر گهیبعد د يدفعه . یآماده کن نایبدتر از ا يخودتو برا دیبا. شهیتازه اول نیا ؟ینیب یم _

 .ره یشک نکن با تفنگ ششلول به سمتت نشونه م

 :که گفته بود خنده اش بلند شد و آرش موشکافانه نگاهش کرد و گفت يزیتصور چ از

 داره؟ ییچقد کارا رزنیپ نیا يعصا نمیجلو بب ایب _

 :و گفت دیبه لب متورمش کش یدست النیش

 .شه یخوب مخودش . ستین یمهم زیچ _

 :پر تأمل نگاهش کرد و گفت آرش

 .کنه یم يزیدستمال بذار کنج لبت دوباره داره خونر هیبرو  _

از جا  یدستش حالش دگرگون شد و با معذرت خواه يخون رو دنیو از د دیدست بر لبش کش مهیسراس

 .برخاست

 .ينخند گهیکن د یسع_

 :داد و گفت ریا به ناصر گوشه گنگاهش ر يخونسرد نیبه او زل زد و آرش در ع متعجب
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 .واسه زخم لبت گفتم _

 يبحث را از سمت و سو یرکیبا ز زهوشیدکتر ت نیداد فراموش کند ا حیکج، کنج لبش نشاند و ترج يلبخند

کند و در  جادیاو ا میدر تصم یتوانست خلل یخاموش نم يها استیس نیاما ا. دور کرده است یعماد و شاباج

 .کرد یم يواسته اش پافشارخ ياو بر رو تینها

 

 ...کشم یمن هنوزم نفس م نیبب: و ششم  ستیب فصل

 مگه نه؟ يتو که حرفامو باور دار. نمونده يزیچ گهید _

 :در گلو گفت یخورد و با بغض یتکان سرش

 .آدم خودشو فراموش کنه هی نکهیا يبرا هیادیده سال زمان ز. خودمم باور ندارم یحت گهید _

 .ز دلش را قرص کرددخترك با يصدا

 .شه یدرست م زیکن، همه چ يصبور _

 .را گرفت يدیناام يجا دیام گریاو نشست نگاه نامطمئنش قرص شد و بک بار د يدخترك که بر شانه  دست

 آره؟ ؟یکن یباشه عماد؟ صبر م _

 .کند دییتکان بدهد و حرفش را تأ يشانه اش باعث شد سر يها تکان

 ...عماد... عماد _

 :درون تخت نشست و گفت بشیخسته از خواب عج. و همبندش داد قیود و نگاه ماتش را به رفگش چشم

 ه؟یچه وقت _

 :در کنار او نشست و گفت زینگرانش ن قیرف

 ؟يدیخواب یگرفت یپس واسه چ ؟یبچه ها رو دور هم جمع کن یخواست یمگه نم. دم ظهره _

 :و گفت دیکش شیبه سر و رو یدست

 . یوابم علنتونستم بخ شبید _

 :دادن او گفت يدلدار يبرا قشیرف

 حال مادرت؟ يبرا _

 .مرد بند مادرش است نیخوردن سر عماد به او فهماند که چقدر دل ا تکان

 نشد؟ يخبر _
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 :و گفت دیدست بر صورتش کش گرید يبار

دلم تاب اما مگه . گفت حالش خوبه یم. رونیدامادم تماس گرفت و گفت از اتاق عمل آوردنش ب روزید _

 .نگفته باشن زویام نکنه واسه مراعات حال من همه چ يهمه اش فکر اره؟یم

 :شد گفت یبلند م شیکه از جا یبر شانه اش نشست و در حال یعل دست

کار مثبت  هیبلند شو . تو هم بلند شو آقا معلم. شد تا االن بهت گفته بودن یم یهر چ. بد به دلت راه نده _

 .یو شروع کن يایبچه ها تو بند شعبون جمع شدن ب. واسه امروز انجام بده

 :لب گفت ریتکان داد و ز يسر

 .ادیبه بچه ها بگو حالش رو به راه بشه م. امیتو برو منم االن م _

 :در راهرو متوقف شد و گفت یعل

 ؟یک یعنی امیاالن م _

 :و گفت دیقرارش کش یبه صورت آشفته و ب یبرخاست و دست عماد

 یبارت م نیسنگ زیچ هیندارم  یبرو االن حال و احوال درست و درمون ،ینکن عل لهیپ. گهید ي قهیده دق _

 .کنما

 :سر داد و گفت يخنده ا یعل

 .داش عماد میکرد دیازت قطع ام گهیما د ،یحال و احوال داشت یتو ک _

رفت با  یبند شعبان مداد و همان طور که به  یفرز جا خال یبا حرکت یرا به سمت او پرتاب کرد و عل بالشتش

 :بلند گفت يصدا

 !!!و شعبون یدون یخودت م گهید يومدین چیکه ه ياومد قهیده دق _

 : باال انداخت و گفت يشانه ا عماد

 .برم یکس حساب نم چیاز ه گهیتو بگو رجب بگو رمضون، من د _

بود که مادر را به  شیدو روز پ نیهم. تختش نشست و به فکر فرو رفت يبند رو يدر سکوت آزار دهنده  و

دو روز  نیتمام ا. قلب مهربانش انجام داده بودند يرو ینیکرده و عمل سنگ يبستر مارستانیخاطر قلبش در ب

 يها لهیدر پس م. کرد یم ینگاش ت نهیدو روز را نفس در س نیا نیع. مادر سوخته بود دنیرا در حسرت د

. کش کند شیپ شیمادر را برا یخبر سالمت یکیاش بود تا خانواده  ياز سو يداریمحبسش به انتظار تماس و د

آمد و  یم دارشیکه هر بار با مهر به د يمادر. فقط مادر مانده بود و مادر. نداشت يگرید یجز او دلخوش گرید
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دست . »یذاره اون تو بمون یمن نم يدعا. رونیب يایم نجایتو از ا رماد«. کرد یجمله را تکرار م کیفقط 

چند . زدیسکوت کشنده بگر نیو از ا ونددیداد به جمع دوستانش بپ حیو ترج دیا بر صورتش کشکالفه اش ر

شد که  یم یچند وقت. که بر سر آن، عمرش را بر باد داده بود یشد که رو آورده بود به شغلش، همان یم یوقت

 يبرا يا دهیس فازندان و محب نیداد تا هم وقت خودش بگذرد و هم ا یسواد زندان درس م یب مردانبه 

قدم در بند شعبان، گنده الت زندان که گذاشت . بود شیروزها نیا یتنها دلخوش نیا. داشته باشد گرانید

 يحلقه  انیگل از گلش شکفت و در م. بلند شد شیشاد سالم داش عماد گفتن دوستان و رفقا يصدا

 :دوستانش جا گرفت و گفت

 نجا؟یا نیمعرکه گرفت _

 :د و گفتسرش را خاران یعل

 .داش عماد میخوش دار يخبرا _

بود که دلخوشش  يزیتنها چ طیشرا نیخوش آن هم در ا يخبرها دنیشن. شاد بر لب عماد نشست يلبخند

 .شد یاو مربوط نم ي ندهیاخبار به آ نیاگر ا یحت. کرد  یم

 :زد و گفت یبه پشت عل يضربه ا شعبان

 .شه یجوجه داره بابا م نیا_

 :تر شد و با همان لبخند شاد در کنج لبش گفت قیعماد عم لبخند

 ؟يبا خبر شد یک ،يمن بود شیقبل پ قهیده دق نیتو که تا هم _

 :زد و گفت یچشمک یعل

 .گفتن داداش ییایشرم و ح ییمثالً بزرگتر ما. تو رو گرفتم يجلو _

 :بر پشتش زد و گفت يضربه ا یخوشحال با

 .شه یسرت م ایحنه، تو شرم و  یک چیناکس، اونم ه يا _

نگاهش به . خبر خوش را فراموش نکند نیا ینیریخواستند که ش یآمد و رفقا از او م یبند نم یشاد عل ي خنده

 یراننده بود و در روز بدشانس. گذشت یشدنش م یکه فقط چند ماه از زندان يو پنج ساله ا ستیمرد ب. بود یعل

شده بود مهر  نیبود و هم یکه خال یبینامه اش سر آمده بود و ج مهیکه ب یلیاتومب. گرفته بود ریرا ز ياش عابر

. را داشت يحکم آزاد شیخبر برا نیبود اما حاال انگار ا دهیچند وقت او را در خود د نیتمام ا. به زندان افتادنش

 :گذاشت و گفت قشیرف يدست بر شانه 
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 .تیخبر آزاد شاهللایا _

بر جمع حاکم شد و شعبان گنده الت زندان به  نیسنگ یکه سکوتآرزو را بر لب نشاند  نیپر حسرت ا آنقدر

 :حرف در آمد و گفت

 .خودت داش عماد يآزاد شاهللایا _

 :گذاشت و گفت شیدست بر زانو عماد

 .بابا کردم یقدو ب میقد و ن يدونم پنج تا بچه  یم ینداره وقت يریتوف چیبرام ه نجایاز ا رونیو ب نجایا _

 :کالمش آمد و گفت نایم تیبا قاطع شعبان

. هیمرامت چ میدون یزندون م يندونه ما گنده التا یهر ک گهید. داش عماد یقرار نشد نبش قبر کن سیه _

 .رفت برات از داداشم بگم ادمیحرف بچه اشو زد که  یعل نیاونقد ا نیبب. خودتو شالق نزن يخود یپس ب

 :و گفتصاف کرد  يا نهیمنتظر به او چشم دوخت و شعبان س عماد

و آقا  ریاون سر به ز یسمت خالف و پدرسوختگ میما رفت یهر چ. روزگاره کین يداشِ ما از اون بچه ها نیا _

... نهیا... نهیا هیقض کهیداش کوچ میما، گفت دنیقبل که اومده بود د يوعده  نیهم. درس وکالت خونده. شد

بکنه  يکار هیتونه برات  یم نمیبب پرسم یما، م دنیوعده اومد د نیحاال اگه ا. اونم گفت باس روش فکر کنه

 .نه ای یخراب شده آزاد بش نیکه از ا

 :قدرشناس بر لب نشاند و گفت يلبخند عماد

 چیبرام گرفتن که از دست ه لیاما تا حاال چند تا وک. خوام سر ذوقت بزنم یقربون محبتت داش شعبون، نم _

کار  لیوک هیاز  شیپ يهفته  نیهم. نهیش یم کارین ما مگه بداداش عرفا نیا. ومدیبر ن يکار چیکدومشون ه

 بود؟ یحاال بگو اسمش چ. کور رو وا کنه يگره  نیتونه ا یم گهیگفت اون د یزد م یکشته حرف م

 :و گفت دیبر سر تاش کش یدست شعبون

 بود داداش؟ یک _

 :تر شد و گفت قیعماد عم لبخند

 .شما ي کهیداش کوچ نیهم _

 :سر داد و گفت يخنده ا شعبون

شه  یگفت درست م یداد و م یم نییمثل فنر سرشو باال و پا یما ه ي کهیداش کوچ دمیدل غافل د يا _

 ...ياَ ياَ ياَ. یبروز نداد پدر صلوات یچیها ه هیعجب جلب. شهیحل م
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 :او گذاشت و گفت يبر شانه  یدست عماد

 داش شعبون؟ ي هیما چ يشما به پرونده  ي کهیجواب داش کوچ یکن یحاال فکر م _

 :و گفت دیکلفتش کش لیبر سب یدست شعبان

 .دونم واهللا یبگم؟ نم یچ_

 :فرستاد و گفت رونینفس آرامش را ب عماد

 هیبدلج چ رزنیمن با اون پ فیحاال تو بگو تکل. دم يایاز اول تیرضا. وکال گفتن یرو زد که باق یاونم حرف _

همه سال  نیبعد ا یعنیدار؟  ين حکم دادن برسن و منو بفرسته باالکه ده سال صبر کرده تا نوه هاش به س

 ده از خون پسرش بگذره؟ یدلش رضا م

 :بر لب نشاند و گفت يسکوت بر جمع حاکم شد و عماد لبخند باز

بچه ات  ،یتو بگو داش عل. از حاال به بعدش هم خدا بزرگه میکرد يما که تا حاال صبور دیول کن نارویحاال ا _

 ؟ دختره؟پسره

 :بر لب نشاند و گفت يزور يلبخند یعل

 .شده بود یسفارش کردم چپ نره راست نره که طفلک شاک الیفقط اونقد به ع. دونم واهللا ینم _

 :کل کننده گفت يدادن به آن فضا انیپا يمحجوب عماد سکوت جمع را شکست و برا ي خنده

 .نیبغ کرد يطور نیکه ا يو ببرن باال دارخوان ما ر یفردا م نیبابا چتونه شما؟ انگار هم يا _

نفس ما رو ببره  یکنه نفس ب یداره تالش م یده ساله که شاباج. حرفا هستم نیسخت جون تر از ا من

 شه؟ یم یها افق یراحت نیکه داش عماد به هم ن؟یفکر کرد یخودتون چ شیحاال پ. نتونسته که نتونسته

را در  یحاصل از خبر خوب عل یخوش يا قهیدق يبرا ید تا شده حتکر یم انیطنز ب یجمالتش را با نوع تمام

 :با او هم سو شد و گفت زیشعبان ن. ذهن همه حفظ کند

 زیم زیاون دفتر دستکارو تا آق معلم ما دو کلوم چ نیوا کن ن،یبغ کرد هیداش عماد ما، چ نیگه ا یراست م _

 .بده ادمونی

اگر او فقط چند دانش آموز همچون شعبان داشته  دیشیبا خود اندتر شد و  قیلحن کالم شعبان لبخندش عم از

 !باشد همه دانش آمورزانش بر باد خواهند رفت

خبر آوردند  شیرفقا به درس دادنشان پرداخت که برا یشعبان و ممارست باق يها یرا در کنار کج فهم یساعت

را به حال خود  شیکرد و با دلهره رفقا نشست نگاه پر هراسش را کنترل شیکه بر پا یدست عل. دارد یمالقات
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. دل تو دلش نبود. مالقات برساند نیابگذاشت و دوان دوان قدم در راهرو گذاشت تا خود را هر چه زودتر به ک

مالقات  نیبه کاب دنیتا رس. کشنده بر جانش نشسته بود يحال خراب مادر نفسش را بند آورده و لرز يدلهره 

رفت و  یقفل شد دلهره اش به آن اهیس يه نگاهش در دو جفت نگاه دکمه اک یوقت. دیجانش به لب رس

 :لب زمزمه کرد ریگذاشت و ز شهیشاد بر لبش نشست و دست بر ش يلبخند

 .خدا خفته ات کنه، جون به لب شدم ل،یخدا خفته ات کنه سه _

. گرفته اش قفل شد را برداشت و نگاهش در نگاه شاد فرشته و کودك در آغوش یرمق دست برد و گوش یب

بود و مدام ابرو  رهیباز به او خ یشیبود و با ن ستادهیسر همسر و فرزندش به پا ا يمردانه درست باال زین لیسه

 .ندیو تپلش را خوب بب بایز يانداخت تا عماد خواهرزاده  یباال م

 .آن را برداشت لیسه يآن سمت اشاره کرد و دست کش آمده  یبه گوش عماد

 خوبه؟ قهیان صدحال مام _

 :باز اشاره به فرشته کرد و گفت یشیبا ن لیسه

 .باشه؟ عقلتو به کار بنداز عماد نجایخانم ا نیبد باشه و ا قهیشه حال مامان صد یم _

به او زل زد و  یشاک يگفت و با چهره ا يعماد خدارو شکر. باز ابرو باال انداخت و به کودکش اشاره کرد و

 :افزود

 مرد گنده؟ ياریاز خودت در م هیاداها چ نیا ،يپدر شد سرت مثالً ریخ _

عقل به سر  زین گرید يبشر محال بود تا هرازه  نیا. کرد شتریلبخندش را ب لیگوش تا گوش باز سه شین

 .ردیبگ

تو . اش برده باشه کهیکوچ ییبه دا لمی ریگم بال به دور که پسرم ام یم. کشهیکوچ ییدا هیگه شب یفرشته م _

 .شه خورد یبا صد من عسلم نمرو که 

 :اش را مهار کرد و گفت خنده

 .یبگ يور يدر يخوا یبدم تا صبح م دونیرو بده به خواهرم، بهت م یگوش _

 .شاد به برادرش سالم داد يرا به دست فرشته داد و دخترك با لبخند یبا حفظ همان لبخند گوش لیسه

 شییبه دا ياریب يتا بخوا دیدل من پوس نیسرتو؟ بابا اپ يکرد ییپس باالخره رونما. کهیکوچ یسالم آبج _

 .ينشونش بد

 :در بغل جا به جا کرد و گفت یکودك را کم فرشته
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 ضیهمه اش مر ایاومده  ایدن یاز وقت. بچه، خسته ام کرده نیا هیچه عجوبه ا یدون ینم. شرمنده اتم داداش _

 .حت بخوابمشب را هیذاره  یاصالً نم. همه اش نق نق کرده ایبوده 

 :سرداد و گفت يخنده ا عماد

 .خوانش نخوانش پسر گانهیپسر کو ندارد نشان از پدر تو ب _

 :فرشته هم بلند شد و گفت ي خنده

 .ره یم ییحالل زاده به دا يگه بچه  یهم م لیاتفاقاً سه _

 .باال رفت میتسل يبه نشانه  لیشد و دستان سه رهیخندان خ لیحق به جانب به سه يبا چهر ه ا عماد

 .زمیعز نمشیجلوتر تا بهتر بب ارشیحاال ب _

 :جا به جا شد و کودکش را به سمت عماد گرفت و گفت یکم فرشته

 .نیعمادو بب ییدا ل،ی ریام _

 :با محبت نگاه کودك کرد و با حفظ همان لبخند گفت عماد

 .زنه باهاش پدرسوخته یاصالً مو نم. گردن شکسته اشه فرشته يبابا نیع _

 .تنگ کرد یبه خود داد و چشمانش را کم یفرشته بلند شد و کودك تکان ي خنده

 .بهش برخورد مدیبچه ام فه یگفت راهیداداش به باباش بد و ب ینیب یم _

 :شد و گفت رهیبه کودك خ یوصف نشدن یبا شوق عماد

 .داره رستم دستان ییدا هیاز حاال تو گوشش بخون . غلط کرده پدرسوخته _

 :به گردنش داد و گفت یتاب فرشته

 .عالم يآخر با معرفتا يدار ییدا هی لیریبهش گفتم ام. راحت التیبهش گفتم داداش خ _

 :زد به خنده و گفت یپق عماد

 .مشنگه لیسه نیحتما کار ا ل؟یریام نیحاال چرا اسمشو گذاشت _

 :را از دستش گرفت و گفت یهوا گوش یب لیسه

 هیاز حاال به بعد مراقب حرف زدنت باش که . بسه يبارم کرد نیندم سنگمو يکنار یهر چ گهیداداش د _

 .کوه پشتم واستاده نیع. ریپسر دارم ش

 .رهیگ یم شوییمنه که طرف دا ياگه خواهر زاده  _

 :شد و گفت رهیلبخند به لب به او خ لیسه
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 .بامعرفتم ییهمون دا ونیمد مویزندگ. با معرفتشم ییدا ونیمد مویتموم زندگ _

 :تر شد و گفت قیعماد عم لبخند

 د؟یزن یهم م يهنوز تو سر و کله  _

 :فرشته گذاشت و گفت يکرد و دست بر شانه  تیبه چشمانش سرا لیسه لبخند

 .عماد میکن یهمو بزرگ م میدار _

 :عماد باز بلند شد و گفت ي خنده

 بود؟ یبچه چ نیا گهیوسط د نیخب ا _

 :کرد و گفت کینزد لیسه یدهانش را به گوش فرشته

 نمینازن يرو مبال رونیخونه جوراباشو ببره تو حموم بشوره و با لباس ب ادیم یداداش به دوستت بگو وقت _

 . نخوابه

 :از او فاصله گرفت و گفت لیسه

 .ماست يچشمه از تو سرو کله زدنا هی نیا ؟ینیب یم _

 :کرد و گفت لیرو به سه ریسخت گ يهمچون برادر عماد

شستم سرمو  یروز جورابامو نم هیمن اگه . يگرد یبا جوراب تو خونه م یگه خواهرم، واسه چ یمخب راست  _

 .ایکن تیخواهرمو اذ نمینب گهید. ام نهیذاشت رو س یدسته گل م نیع دیبر یم

 :کودکانه گفت يزل زد و با لبخند لیخوشحال به سه يبا چهره ا فرشته

 گم؟ ینگفتم به داداشم م. اهوم حاال خوب شد _

 :سرش را خواراند و گفت لیسه

بابا بزرگ بشه  لیریحاال بذار ام. يریوقت نشد طرف منو بگ چیه. يطرف خواهرت بود شهیعماد تو هم _

 .رهیگ یخودش حقمو از شماها پس م

. دستپاچه دور بر آن دو بچرخد يحرفش را قطع کند و همچون فرشته  لیکودك باعث شد سه ي هیگر يصدا

از . خوشحال بود. بود رهیآرام کردن کودك خ يآن دو برا ي انهیو لبخند بر لب به تالش ناش عماد در سکوت

. کرده اش پر گرفت رمحبوب سف يبه ناگاه به سمت و سو الشیخ. خواهرش خوشحال بود کدانهی یخوشبخت

 یآن مرد حت که يتا حاال او هم به در کنار آن مرد از فرنگ آمده خوشبخت است طور یحتم دیشیبا خود اند
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و آن  میمر يادآوریداد با  حیفشرده شد و ترج الیفکر و خ نیدلش از ا. شد یدور نم میمر یاز حوال يلحظه ا

 .تازه وارد کمتر خود را شکنجه بدهد

                                                                                                             ***                                          

محرز شده  شیبرا گرید. آقا معلم بود يآزاد يبرا یقانون یچند وقت را که بازگشته به دنبال راه نیتمام ا نیع

 یم یدم منته يایاول تیهم به رضا یقانون يممکن است تمام راه ها ریغ یگرفتن از شاباج تیکه رضا ودب

خسته و ناتوان در . اش سر زده بود یمدت کوتاه به دفاتر حقوق نیگفتند که او در ا یم ییرا تمام وکال نیا. شود

. که در شهر مشغول به کار شده است دبو دهیاز آقابزرگ شن. دیرفت که او را د یبه سمت خانه م یراه خاک

اما . اوردیب ریگ یجاو را دور از شابا يلحظه ا یبود تا شده حت دهیمدت گزك کش نیتمام ا. شناختش یخوب م

شده بود  دیناام ایدن يکه از تمام قانون ها یاما حاال، درست زمان. دستش را خوانده بود رزنیشد؟ پ یمگر م

شانه  يرا کج رو فشیک. رفت یم شیروستا به پ یخسته در راه خاک ییشانه ها باجلوتر از او  يچند متر دیرش

محکم او که  يقدم ها يصدا. داد تا به او برسد شیبه پاها یاش را سفت تر بست و توان ياش انداخت و روسر

به  راهم نفس زنان خود  النیش. اش را بر طرف کند يو کنجکاو ستدیخورد باعث شد پسرجوان با یم نیبر زم

مشکوك و  دیرش. آمد یاش گل انداخته بود و نفسش باال نم يحرارت لحظه ا نیصورتش از ا. او رساند

 یزد و غروب به خانه باز م یم رونیصبح زود از ده ب. بود دهیدختر را تا به حال ند نیا. ردموشکافانه نگاهش ک

هر روز دم گوشش  یبود اما شاباج دهینداو را  يآر. چشمانش گشاد شد یزد و به آن يبه ذهنش تلنگر. گشت

منع کردن باعث  نیدانست اما هم یرا نم لشیدل. حسن همصحبت شود یمشت يبا نوه  دیخواند نبا یروضه م

نسبت به آن مشتاق  يشو یاز هر چه منع م ییگو. تر شود يجر بهیدختر غر نیبا ا یهمصحبت يشده بود برا

 يمشخصه  نیدختر تازه وارد که جسارت چشمانش پررنگ تر نیا اپس دور از ذهن نبود که بخواهد ب! يتر

 .چهره اش بود همصحبت شود

 ...سالم _

به خود داد و زبان در  یپسر جوان قدرت. بود دیداده و حاال منتظر پاسخ رش یسالمبود که نفس زنان  النیش

 :دهان چرخاند و گفت

 .سالم _

 چیکه آن را در چشمان ه دید یدر چشمان دخترك م یرام نشدن یجسارت. محکم او زل زد يباز به چهره  و

 .شتریب يگفتگوکرد به  یاو را مشتاق تر م نیبود و ا دهیند يکدام از دختران آباد
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 ؟يدیدو یچرا م ،يمنو ترسوند _

 نیتوانست به ا یم یعنی یقدم شدن در همصحبت شیپ نیسؤال، ا نیا. نشست النیمحو کنج لب ش يلبخند

 :به خود داد و گفت یقدرت و جسارت. باشد دواریپسرجوان ام

 .دمتیخواستم بهت برسم، چه خوب که د یم _

 :شد و گفت شتریهم ب النیگاهش کرد و لبخند مطمئن ششد و موشکافانه ن زیپسرك ر چشمان

 .هم با تو هم با خواهرت. خوام باهات حرف بزنم یمدت هاست که م _

. بود انیخواهر هفده ساله اش هم در م يپا یمهم بود که حت يمسئله آنقدر. کنجکاوتر شده بود گرید حاال

 :لب گفت ریداد تا حرکت کند ز یم یقدرت شیساکش را در دست جا به جا کرد و همان طور که به پاها

 ؟یبگ يخوا یم یچ _

 :با او هم قدم شد و گفت زین النیش

 هستم؟ یمن ک یبدون يخوا ینم _

 :تفاوت به راهش ادامه داد و گفت یب دیرش

چون اون مرض تو تن تو  میکن يازت دور دیگه با یم ،یها هست یاز اون پشت کوه یکیگه  یم یشاباج _

 .یمکنه ما رو گرفتار کنهم هست و م

 یپشت کوه يماریآن هم با مطرح کردن ب. جنگ را شروع کرده بود یپس شاباج. تر شد قیعم النیش لبخند

 . بودنش یبا رو شدن پشت کوه یحت. دیکش یپا پس نم. فراموش شده يها

 هستم؟ یک ي فهیو طا ریگفت؟ نگفت از ت نویفقط هم _

 .آورد مانیا رزنیپ یزهوشیت به دیرا که شن دیرش یلب ریز يصدا

 .اما کدوم نوه خدا عالمه. حسن یمشت ينوه  _

 .من دختر فرامرزم _

. نگاه مهربان و مطمئن او شد ي رهیو خ دیو با بهت به سمتش چرخ ستادیاز حرکت ا یبه آن دیرش يپاها

 .کرد یملبخند آرام را درك ن نیچشمان مهربان و لب خندان دخترك در گردش بود ا نیچشمانش ب

 ...عمو قدرت... که یهمون _

 :قدم شد و گفت شیپ النیبزند ش یبخواهد حرف دیاز آنکه رش شیپ
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 یازش نمونده جز حسرت ب يزیکه تموم شده و چ هیاالنِ ما، مهم تر از اتفاقات. گذشته ها رو نبش قبر نکن _

 .به دل مادربزرگ تو اهیس ي نهیک هیدل من و  يرو يپدر

 :مه کردلب زمز ریز دیرش

 .که برگشته دختر فرامرزه یدونستم اون یمن نم _

مفهوم  دیرش. شناخت یکه پدرش را همچون کف دست م ییخنده اش گرفت گو دینوع فرامرز گفتن رش از

 :لبخندش را خواند و گفت

 .شناسم یمن پدرتو م _

 :فتداد و به راه افتاد و گ یقدرت شیباز به قدم ها دیرا که د النیمتعجب ش چشمان

گفت شبه  یم یهم اگه شاباج یاز همون بچگ. ستین یکیمن آب و گلم با عمو قدرت و پدرم . تعجب نکن _

اصالً . شیگفتم آت یگفت آب من م یاون اگه م. گفتم روزه یشبم بود م ریاگه ق ارمیحرصشو در ب نکهیواسه ا

حرف  یاز شاباج نیخاطر ا سهط وابچه که بودم فق. کردم یگفت من بر عکسش رفتار م یم یکه شاباج یهر چ

 نیفقط ا دمیبزرگ تر شدم فهم یاما هر چ. از ما پسرا دوست داشت شتریب شویدختر ينداشتم که نوه ها يشنو

 .گه یناحق م یشاباج. مخالفت هام باشه لیتونه دل یکه م ستین

را از جانب  يبرخورد نیار چنانتظ. داشت یفاصله از او قدم بر م یهنوز مبهوت او بود و با اندک النیش چشمان

پسرانه  ییجو زهیکرد آن دختر ست یخواهر او گذاشته بود چرا که گمان م ياش را برا يتمام انرژ. نداشت دیرش

 یخط نبودن با مادربزرگش م کیو از  اشتد یدر کنارش قدم بر م دیاما حاال رش. را نداشته باشد دیرش ي

 . گفت

 دیبکنه؟ خون شا يهستم اما مگه قرار خون هر کار یگوشت و خون شاباجنگام نکن، درسته از  ياون طور _

. دمیسالم بود فهم ازدهیده  یوقت نویا. فرامرز ناحق مرد. ارهیمن نم يالاقل برا. ارهینم یاما ناحق ارهیب یبستگ

ه و خواستم که برعکس بش یمن م یعنی. شد یبر عکسش م دیپس با. گفت اون ظالم بود و شرور یم یشاباج

مردم ده  ریدست گ. بود یپدرت مرد خوب. پرس و جو کردم. بهش برسم، نه ياز سر لج و لجباز نکهینه ا. شد

 .کردن یعمو و پدرم باز نم يرو یشاباج يکه به واسطه  یحساب. کردن یاهل محل روش حساب باز م. بود

حاال زمان نجات آقا . وقت بود شهیاثبات حق فرامرز هم يبرا. پدر برود يخواست بحثش به سمت و سو ینم

 .زد ینشان داده بود چه بهتر که از عماد حرف م متیاز خود مال یاندک دیحاال که رش. معلم بود

 .شه یخوام در موردش حرف بزنم به پدرم مربوط نم یکه م يزیچ. پدرمو فراموش کن _
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 :شد و گفت رهیمتعجب به او خ دیرش

 ؟يخوا یاز من م یچ _

 دیرش يکرد خود را جا یرا از دوش بردارد؟ سع نیبار سنگ نیدانست چگونه ا یافتاد، نم ریبه ز النیش سر

کرد و دو دوتا  نیینه؟ ذهنش را باال و پا ایحاضر است از قاتل پدرش بگذرد  ایکه آ شدیندیب نیبگذارد و به ا

 یزمان مرهم هر درد و زخم. ش چهارتا بودیبرو برگرد دو دوتا یب شهیبار بر خالف هم نیا. کرد، چهارتا کرد

 يا هیدا نکهیداد نه ا یم يریگ میاگر قانون به او هم همچون باباجان حق تصم دیبخش یم دیاو شا يآر. بود

 یدانست در آن زمان نم یکه حاال م یزبان. اش یکم سن و سال يباشد برا یزبان! اش یکودک يباشد برا

قانون نشان دهد نَفَس انسان  ریسخت گ ي هیخودش و داتا به  دیبخش یقدرت را م د،یبخش یاو م. خواستش

خواست ببخشد  یکه اگر قدرت در حق پدرش خطا کرد او م. زنده ماندنش بجنگد يارزش دارد که برا يآنقدر

از آن او  ای دیبخش یکه سال ها بعد م ینه پول ردیبگ میتوانست خود تصم یاگر فقط م! گذاشت یاگر قانون م

 خواست پس از سال ها؟ یم یتیچه رضا گریشده بود د دهیکه بر یته بود نفسکه رف یجان. شد یم

  ؟يخوا یم یدختر فرامرز از من چ_

 :بر لبش نشست و گفت يآمد و از نوع خطاب شدنش لبخند رونیب الیفکر و خ از

 .صدا کن النیمنو ش _

 :لبخند بر لب نشاند و گفت زیاو ن النیش متیو صم یکینزد از

 .يبزرگتر یلیتو از من خ _

 :را با او همسو کرد و گفت شیبلوغ او قدم ها يتفاوت به خجالت دوره  یب النیش

 یو م شتریها رو ب یو سخت یتو سخت میترکون یروستا استخون م يما بچه ها. ستیبه سن و سال ن یبزرگ _

 . میشسال بزرگ ب هیبا هر روزِ روزگار  دیبا. میکن یذاره که بچگ ینم یزندگ یعنی. میفهم

 :نشست و گفت شیبه جا یقبل تیمیباز رفت و همان صم دیرش خجالت

گفت  یم. يدیچیپ ایلیخ يو به پر و پا يگر لهیگفت ح یم. یگفت تو از اون هفت خطاش هست یم یشاباج _

 .یدم پرت نباشم تا از راه به درم نکن

 :بلند تر شد و گفت النیش ي خنده

 ؟یکن یفکر م یخب تو چ _

 :فرستاد و گفت رونیرا به آسمان داد و نفس مطمئنش را ب نگاهش دیرش
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و  یتو مهربون. کنم یبارو نم نمیتا خودم نب یعنی. رو قبول ندارم یشاباج يزمانه که حرفا یلیگفتم که خ _

 .ندازه یمادر م ادیچشمات منو 

 :گفت نانیتر شد و با اطم قیعم لبخندش

کار کرده ات و صورت  ياز دستا نویباهات مشورت کنم ا یمهم يکه بخوام در مورد مسأله  ياونقدر مرد شد _

 .خوام در مورد پدرت حرف بزنم یبرات سخته اما م یلیدونم خ یم. دمیآفتاب سوخته ات فهم

آن شب، همان شب که پدرش را . رفت یچشمانش رژه م يهنوز آن صحنه جلو. در هم رفت یبه آن دیرش اخم

نه . پدر رفته بود یبچه گانه اش در پ يرست همان شب بود که از سر کنجکاود. از دست داده بود شهیهم يبرا

همان شب بود که همچون . دشانید یکه م يفقط در حد ند،یگو یکه بتواند بشنود چه به هم م کیآنقدر نزد

مان ه. بود تا بفهمد پدر از چه رو مردم ده را با خود هم سو کرده است دهیپدر ساعت ها پشت آن کوه گزگ کش

که آقا معلمِ با مرامش در نظرش  ییهمان شب کذا. آقا معلم بر صورت پدر نشسته بود يشب که مشت ها

 . اکنونش یچارگیشکست و شد باعث ب

 گفتم؟ یچ يدیشن دیرش_

 :بدهد گفت النیرا باز کند و نگاهش را به ش شیآنکه اخم ها یب

 .مورد هی نیحرف بزن، اال ا يخوا یم یدر مورد هر چ _

قدم برداشتن را از او  يو اجازه  ستادیاو قدم تند کرد و درست در مقابل او ا یناگهان رییمتعجب از تغ النیش

 .گرفت

 شد پس؟ یچ. یستیخط ن هی يبا مادربزرگت تو یگفت یتو که تا االن م. نمیصبر کن بب _

 :تنگ از کنارش گذشت و گفت یبا خلق دیرش

پس . امیکس راه نم چیمن واسه خاطر پدرم با ه. ستین یشوندن شاباجحساب سر جا ن گهید. حرف سر پدرمه _

 .حرفشو نزن گهید

 :و درمانده با او هم قدم شد و گفت دیام نا

فکر  ياز خون پدرت بگذر يبخوا نکهیبه ا قهیدق هی یحت يبهت نکرده که بخوا یمحبت چیاون معلم ه یعنی _

 ؟یکن

 :لب زمزمه کرد ریز دیرش
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 نیا دیمعلم با هی. اون پدرمو زد با مشت هم زد. سر پدرم آورد ییکه آقا معلم چه بال مدیمن اون شب د _

بابا گفتن به دل همه امون  هیکه حسرت . بزرگ بشن یمیتیرفتار کنه؟ اون باعث شد خواهر و برادرام تو  يطور

کنن خونم به  یمن با حسرت نگاش م يو برادرا رهیگ یبچه دست باباشو م هی نمیب یم یکه وقت. بمونه

به کل ازم  تویبرادرا و خواهرم اون ن يبدم چشما تیلحظه از ذهنم بگذره برم و رضا هیکه اگه . ادیجوشش م

که بعد بابام  يمادر يجا. خواهر و برادرامم باشم يجا دیمن با الن،یش ستمیمن فقط واسه خودم ن. رهیگ یم

درد و عذاب ! خواهرشه یگ یم هیس شاباجعرو یگ ینم نشیبکه اگه ب. عمرش نصف شد و کمرش شکست

بزرگ  ؟یچ امونویشبونه شو، زجه زدناشو سر قبر بابام؟ ندار يها هیگر. مادرمو چکار کنم اگه آقا معلمو ببخشم

 رو؟ بگم بازم برات؟ یشاباج يها يتر

 :مردانه گفت یتر از خودش قفل شد و با بغض سیخ یدر چشمان سشیکه بلند کرد چشمان خ سر

 میرحم هست یما سنگدل و ب دیکن یشماها که همه تون فکر م. نکن هیتو گر ؟یکن یم هیچرا گر گهیدتو  _

 ؟یکن یم هیگر یواسه چ

 :داشت محکم باشد گفت یکه هنوز سع ییبا صدا النیش

 ادی مویزندگ يمن روزها يبرا يکه هم درد خودته؟ دار یکس يبرا ؟يد یم حیتوض يدار یک يرو برا نایا _

من دست پدر رو سرم  یکن یبه روز شماها اومده؟چرا فکر م یچ ستین میمن حال یکن یچرا فکر م ؟ياریم

من که خودم سر  ؟یگ یم يپدر یواسه من از درد ب. خوام شما رو از حقتون منصرف کنم یبوده که حاال م

چهار سال حسرت بابا و  ستیب. پدر و مادرمو از دست دادم؟ تو اگه مادرت کنارته من همونم ندارم هیقض نیهم

تو هم سر غضبت . دادم یگم سر خشم و غضب حکم به مردن قدرت نم یاما باز م. مامان گفتن رو دلم موند

 .دیرش نیمنو بب. حکم نده

 .او گذاشت و او را به خود خواند يداد و دست بر شانه  یبه خود جرأت النیش. بود نییهنوز پا دیرش سر

 .نیمنو بب _

 :مطمئن بر لب نشاند و گفت يلبخند زیشد او ن که بلند دیرش سر

که  یمحض محبت. من فقط حرف دلمو زدم بهت ؟يبد تیو رضا يپسر مگه من چماق سرت گرفتم که بر _

محض محبت اونه که . هاست یتموم پشت کوه یگم ناج یقاتل پدرته و من م یگ یهمون آقا معلم که تو م

شد واسه خاطر  ریرگاون اگه با پدرت د یکن یفکر نم نیلحظه به ا هیچرا . زنم یم شیدارم خودمو به آب و آت

 . ها بود یخودش نبود محض کمک به ما پشت کوه
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 نیحد سنگ نیتا ا ییروزش را با حرف ها یخستگ نیاز ا شیب امدیدلش ن. هنوز در هم بود دیرش يها اخم

. زدیبگر یکرده از شاباج یکه گفته بود سع يافکار. بگذارد ریتأث دیافکار رش يحاال فرصت داشت رو. کند شتریب

پسر اگر دلش با آقا معلم صاف نشده اقل کم با  نیبماند که ا یدر دلش باق دیام ییتوانست کور سو یپس م

 :شد گفت یپس همان طور که با او هم قدم م. ستیخط ن کیهم در  یشاباج

 .یکن یتو شهر کار م دمیاز آقابزرگ شن _

بر لب  يداد و به زور لبخند النیسرش بلند شد و نگاهش را به نگاه خندان ش یث به آنبح یناگهان رییتغ از

 :نشاند و گفت

 .خون پدرم وسطه يپا ستین یکیرحمم، حرف کوچ یفکر نکن که چقدر سنگدل و ب _

 :تکان داد و گفت يسر النیش

. مونه یبرات تو سبد م یچ نیگذشته رو الک کن و بب نیسر فرصت بش. میبهتر فعالً در موردش حرف نزن _

دونه با  یشناسه و م ینه؟ هر کس خودشو بهتر م ایآقا معلم گذشت  ياونقدر بزرگ هست که بشه از خطا نیبب

 .تو هم به خودت فرصت بده. خودش چند چنده

 مدت معجزه شده؟ نیا يتو یکن یفکر م. تکون نخورد يزیده سال فرصت دادم چ _

حاال که او به  نیهم ستیبا یپس م. پا پس بکشد دیرش نیت و فوالدسخ يخواست از حرف ها ینم دلش

 . کرد یبود اوضاع را آرام م دهیخشم و انتقام رس تینها

ذهنت  يکه تو يزیبگم چ یو من هر چ یهست یتو االن عصبان. دیرش میفعالً در موردش حرف نزن ایب _

 ؟یموافق. نهیش یزبونت م يپررنگ تره رو

 . نگفت يزیچ گریو دتکان داد  يسر دیرش

 ؟یهست یاز کارت راض _

 .قدم شود شیباعث شد باز او در صحبت کردن پ دیتفاوت رش یباال انداختن ب شانه

 .یبش یخودت کس يبرا گهیدو فردا د نکهیا دیبه ام یکش یم یمونه، االن سخت ینم يجور نیا شهیهم _

را  یسال ها به کل، روح سر زندگ نیا يدیو نا ام یاجغلط شاب يآموزه ها. دلش را لرزاند دیرش دیلحن نا ام اما

 .پسر جوان کشته بود نیدر ا
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دندم نرم . لقمه نون سر سفره ببرم هیکنم تا  یروز و شب جون م. جوره هی شهیهم ایها دن يواسه ما گره گور _

سن و سال،  نیو من تو ابره  یهست که آدم م ییجاها هیذارم اما  یتا جون تو بازوم باشه برا خانواده ام کم نم

 .دمیکم بر

 :لب زمزمه کرد ریز النیش

 یم یخورن؟ چ یم یآدما چ ه؟یچه شکل رونیاون ب ایگفتم دن یبا خودم م میبود یپشت اون کوه زندون یوقت _

که  دمینه تنها بهش نرس میکرد دایاز اون پشت نجات پ یکه وقت گهیرن؟ و هزارتا سوال د یپوشن؟ کجاها م

ان که اون پشت  ییآدما همونا. ستین دهیچیو پ بیکردم عج یاونقدرا هم که فکر م رونیب نیا یندگز دمیفهم

 .ریپس سخت نگ شترن،یب یفقط کم دمید یم

دخترك  یکه بر لب راند باعث دلگرم یاندك کنج لبش نشسته بود و حرف يلبخند. کرد دینگاه رش یچشم ریز

 .شد

 . رمینم و ازت کمک بگباهات حرف بز شتریتونستم ب یکاش م _

 :سخاوتمندانه بر لب نشاند و گفت يلبخند

 .هستم شهیجا هستم، هم نیمن هم _

 دیبه رش یو هم فرصت شدیندیکردند تا هم او به تالش امروزش ب یمانده در روستا را ط یدر سکوت راه باق و

 .شدیندیب شیحرف ها يتازه جوان بدهد که رو

 :بود که بدون تعارف گفت دیرش نیا دندیجاده که رس یدو راه به

 .تو زودتر برو. بفهمه باهات هم کالم شدم باهاش مکافات دارم یاگه شاباج _

 :قدرشناسش را به او داد و گفت نگاه

 .حرفام فکر کن يرم اما رو یمن م _

تا به  او را تنها گذاشت و قدم تند کرد ،یاز هرگونه تنش روح يریجلوگ يبرا زین النینگفت و ش يزیچ دیرش

توانست ستاره ها را در آسمان کوهستان، تک به تک  یزده و حاال م رونیاز سر ظهر از خانه ب. خانه برسد

آه پر . شد دهیها کش یکوهپشت  يبهداشت که گذشت نگاهش به سمت زاغه ها ياز کنار خانه . بشمارد

 :لب زمزمه کرد ریفرستاد و ز رونیحسرتش را بدون خجالت ب

 . شه یدرست م زیچروز همه  هی _
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ازدحام مردم ده  دیخانه که رس یکیبه نزد. روشن خانه ها برگرفت و به سمت خانه روان شد ينگاه از چراغ ها و

 یخودش داستان يده هم برا نیبه ا ییآمدن برق و روشنا. تر شد قیلبخندش عم. نظرش را به خود جلب کرد

فروشد، اما  یو اجناسش را به مردم م دیآ یم هبار به د کی يه اهفت ،ینام یاقلیبود در دهیاز آقابزرگ شن. داشت

لبخندش  یاقلیاز تصور حضور در. پدربزرگش معرکه گرفته بودند متعجبش کرده بود يخانه  يچرا جلو نکهیا

 یچند ماه نیا نیع. تا آنها را بهتر بشناسد. مردم روستا حاضر شود یتر شد و قدم تند کرد تا در جمع باق قیعم

 . شناخت یرا نم يگریمحمود و سدرضا کس د زیبا مردم هم کالم نشده بود و جز آم ادیکه برگشته ز

 .خودش اومد _

او بود؟ پدربزرگ نگرانش  يازدحام از برا نیپس ا. داد قدم تند کرد یکه آمدن او را خبر م ییاز صدا متعجب

 او؟ رینگران تر شده بود از تأخ

. افتیرا  شیو خاله و خاله زاده ها دیجمع چرخ نینگاهش در ب. خاله نزهتش بودکه به سمتش آمد  ينفر نیاول

 :خاله نزهت زل زد و گفت ينگران به چشمان ترس خورده 

 افتاده؟ یشده خاله؟ واسه آقابزرگ اتفاق یچ _

 رهیمنتظر به خاله اش خ یو با نگاه دیکش ینفس راحت. افتاد رشیچشمش به پدربزرگ سر به ز نیح نیهم در

 . شد

 .میبر ایما خاله، ب يخونه  میبر ایجان، ب النیش _

جو به ذهنش  نهیجفت چشم ک کیفقط  انیم نیدر ا. بزند ازدحام به سمتش آمدند یبتواند حرف نکهیاز ا قبل

 :و گفت دیکش رونیدر هم رفت و دستش را از دستان خاله نزهت ب یبه آن شیاخم ها. آورد یهجوم م

 .بذارم برم يخوا یچطور آقابزرگمو دوره کردن؟ چطور ازم م ینیب یمگه نم. خاله رم یجا نم چیمن ه _

 نیاز ا. دستش را سفت و محکم در دست فشرد رمردیبلند خود را به پدربزرگش رساند و دست پ ییبا قدم ها و

 .را در نگاهش خواند یحال شانیچشمانش را به او داد و پر یپدربزرگش به آن یهمه نگران

حرف مردم ده برات ارزش نداره؟ اون وقت چطور  یکه بگ یده؟ دستاشو گرفت یم یکارت چه معن نیا یمشت _

 مردم پشت سرت دوال راست بشن و نماز بخونن؟ يخوا یم

 .خواند و شروع کرد به حرف زدن عقوبیشناخت اما پدربزرگش او را  یکه او را نم النیش

بچه  ن؟ینا مسلمونا مگه شما انصاف ندار ؟يموند یخواسته ات ماگه کس و کار خودت هم بود باز رو  عقوبی _

 .تنمه يامه، پاره 
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 :حسن را به آرامش فرا خواند و گفت یمشت تیجمع انیاز م یزن

فقط حرف احترام به  گه،یو احترامت سر جا، اما حاال د یهست يآباد نینباش، تو بزرگ ا ریاز ما دلگ یمشت _

. ها اومدن یاومده که پشت کوه یینوه ات از همون جا. بچه هامون وسطه یتسالم يپا. ستیده ن دیسف شیر

. دمخور بوده ایبا جذام شگاهیاون آسا يتازه ده سالم که تو. مرض همونارو داره. همونا بوده نیدختر هم ب نیا

 .ایجذام یباق شیبره پ دیدختر با نیا

 يشبانه  يها دنیهوار کش لیبود دل نیامعرکه؟  نیا لیبود دل نیپس ا. تعجب نگاهش فروکش کرد رنگ

آن هم او که . دیایکوتاه ب هیقض نینه محال بود سر ا. دست پدربزرگش را محکم تر در دست فشرد! مردم ده

نه محال بود . ده بازگرداند بهمهجور مانده  يها را از آن نقطه  یتالشش را به کار بسته بود پشت کوه يهمه 

. به پا کرده بود سر خم کند یکه شاباج ينا برابر يحاضر نبود در باز. د و از ده برودخود بار و کوله بار ببند

 .آمد و دلش قرص شد رونیاش ب انهیجو زهیپدربزرگ که بلند شد او هم از افکار ست يصدا

 .دیازم دورش کن دیتون یحاال اگه م. کنم یقدم از خودم دور نم هی يمن بچه امو اندازه  _

 :و گفت دیهوار کش تیبا عصبان يمرد

گناه ما  یب يبچه ها یش یم یراض. داره ارویدختر درد و مرض جذام نیا ستین تیچرا حال یمرد حساب _

 درد العالج بشن؟ نیگرفتار ا

لحظه  یخواست حت ینم گرید. درد و رنج سر کرده بود نیو چند سال با ا ستیب. توانست سکوت کند ینم گرید

 .ترس بخواند ي هیاو را ما یاست کسخو ینم گرید. طرد شود يا

جنگ و جدل؟  نیاز ا نیخسته نشد ن،یها سر دعوا هست یدر عجبم از شما، پنجاه سال آزگاره با پشت کوه _

 نیواقعاً نفهم. فتادیبچه هاتون ن يخط به سر و رو هیکردن  یگوشتون زندگ خیها ب یهمه سال پشت کوه نیا

ها سر  یهمه سال با پشت کوه نیا. نمونه اش من. به شما نداره يض کارمر نیا ،یبه نفهم دیخودتونو زد ای

 دیدون یاصالً م. رزنهیحرف اون پ ست،یحرف شما ن نایشدم؟ ا یدرد و مرض د؟یکردم به سر و صورتم نگاه کن

 د؟یزیبودن منو کرده علم  یچرا پشت کوه

 . بلند شد عقوبی يصدا باز

که  ستیده واسه ما سند ن یده جولون م يتو یپشت کوه هیاومد گفت  نکهیا. میندار يکار یما به شاباج _

 يهم کار یشاباج يو به حرفا نجایا میخودمونه که اومد يبچه ها یما محض سالمت. میکن رونتیب میبخوا

 .ها یپشت کوه یباق شیبرو پ. ياز ده بر دیتو با. میندار



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا ..یطوب..  –بوسم  ینامت را م

wWw.98iA.Com ٥٥٣ 

 :از خشم نلرزد گفتداشت  یکه سع ییدر هم رفت و با صدا یبه آن شیها اخم

. که حقمه دور کنه يزیدم منو از چ یکس اجازه نم چیبه ه. کنه رونیتونه منو از خونه ام ب یکس نم چیه _

پس . ها یپشت کوه ينه من، که همه . شما در به در بودم یبه خاطر نافهم. و چهار سال در به در بودم ستیب

ها رو هم  یپشت کوه یکنم تا باق یرم و تموم تالشمو م ینم. رم یمن از خونه ام نم دیخوب گوشاتونو وا کن

 یده به پا کنن و توش زندگ رونیب دیکه مجبورشون کرد یینه اون آلونکا. شونیواقع یبرگردونم سر خونه زندگ

  ن؟یدیفهم. دیکن رونمیاز راه قانون ب دیجرأتشو دار. دیکن رونمیب دیتون یشما هم اگه م. کنن

 یبود که سرا پا م یآنقدر عصبان. محض بر جمع حاکم کرده بود یاو سکوت حیکالم صر از یناش رتیو ح بهت

و  شیبر حرف ها دییحسن هم شد مهر تا یمشت يصدا. و دست پدربزرگش را سفت در دست گرفته بود دیلرز

 يلبخند شیجاشود به کل خشک شد و  ریداشت بر گونه اش سراز یلحظه سع نیکه تا هم ییاشک ها

 .نشست

 ریخ یک دیدون یشما که هنوز نم یموندم از نافهم. حرف منم هست النیگفت؟ حرف ش یدخترم چ نیدیشن _

 نجایاز ا دیبر. دیریبم دیفتیب دیبا ریبگه بم. رزنهیهنوزم که هنوزه چشمتون به دهن اون پ. خواد یو صالحتونو م

 .نامسلمونا دیبر. روز خوش نداشتم هیشما  یکه از دست کج فهم

خانه  یجمع، دست دختر و نوه اش را گرفت و مردم را به حال خود گذاشت و در حلب بیسکوت عج انیم در و

خواستند افکار منسوخشان را کنار  یهمه سال نم نیکه بعد ا یمردم. بست شانیها یکج فهم يرا به رو

. در آغوش گرفترا  النیدرنگ ش یو ب دیخاله نزهت هم به هق هق رس يدر که بسته شد اشک ها. بگذارند

 یلبش به سخن شهیاما همچون هم دیلرز یهنوز تمام قد م. داشت ازین ياز خاله نزهت به دلدار شیخود ب

 .ردیآرام بگ یخوش گشوده شد تا خاله اش اندک

 . یکن یم هیگر ينشده که دار يزیآروم باش خاله، چ _

 :او را از خود جدا کرد و گفت یبا نگران نزهت

 .شن یم ییوسط چه آدما ادیمنفعتشون ب يپا یوقت نایا یدون یتو چه م. خاله یشناس یقومو نم نیتو ا _

گند و  يکه بو يهمش زد ياونقد همش زد. گندابو همش نزن نیدختر، گفتم ا ریرو نگ یشاباج یگفتم پ _

 .کثافتش بلند شد

 .ستدیبا شیدلخور بود که نخواهد رو در رو يکالم پدربزرگ آنقدر لحن

 .شده بود که اومد سراغش نینفر یشاباج. عجوزه نداشت رزنیبه اون پ يبچه که کار نیاآقاجان  _
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 :لب زمزمه کرد ریگذاشت و ز یشانیپله نشست و دستش را بر پ يحسن متفکر و نگران رو یمشت

 . دیکش یحرف آقا معلمو وسط م دینبا. شد یباهاش هم کالم م دینبا النیش _

 :حد پدربزرگش گفت از شیب ياز محافظه کار متعجب

خواد بار خودم و پدر و مادر  یدلش م یموندم تا هر چ یساکت م یگ یم یعنی ؟یگ یم يدار یآقابزرگ چ _

 آقابزرگ؟ یخواست یم نویبکنه؟ تو ا امرزمیخداب

 :فرستاد و گفت رونیحسن نفس درمانده اش را ب یمشت

. همون فردا که به پدرتم گفتم. فردا ترس دارممن از . گذره یم یدور و برت چ یدون ینم. دختر یتو جوون _

 .یباش شیترسم تو سوم یترسم دختر، م یم. که آقا معلم رو هم ازش ترسوندم یهمون

 :پدربزرگش زانو زد و گفت يداد و درست در مقابل پاها یقدرت شیبه پاها یآن به

 ینم. زنم یگدار به آب نم یمعلم ب من مثل پدرم و آقا. کنه یبا حرفاش منو عصبان رزنیذارم اون پ یمن نم _

 .هاش گرفتارم کنه لهیبا ح رزنیذارم اون پ

دست . شد رهیبه او خ دیلرز یم یاش از نگران ین یکه ن یاش برداشت و با چشمان یشانیحسن دست از پ یمشت

 .خود کرد يپدربزرگش نشست و او را متوجه  يبر پا النیش

نکن، واسه  تیخودتو اذ يخود یب. دو بار تکرار شدنش هم خطا بود. بشهاتفاق سه بار تکرار  هیذارم  یمن نم _

به موندنم تو خونه ات؟  یهست یتو راض. به من بگو آقابزرگ زویچ هیکه شده، فقط  هیکار. ستیقلبت خوب ن

 ایها؟ بمونم آقابزرگ . رم یم نجایاز ا وکنم  یشه بار و کوچمو جمع م یموندن باعث دردسرت م نیاگه بدونم ا

 .برم

را در دست فشرد و با  النیاش دستان جوان و جسور ش دهیو چروک ریپر شد و دستان پ یبه آن رمردیپ چشمان

 :پدرانه گفت یبغض

 یم يزیچ هی ست،یخودم ن ياگه نگرانم برا. کردم، آفتاب لب بومم مویدختر؟ من زندگ یگ یم يدار یچ _

خوام جلو حاج بابا و از همه مهم تر پدر  ینم. نگران جون تو. هستم رزنیاون پ ي نهینگران ک. گم یدونم که م

تو  ؟يبر يچشمامه، کجا بذار خمقدمت رو ت یزمیعز یتو دخترم. دخترجان یفهم یم. بشم اهیو مادرت رو س

 . نفس منم بند اومده يبر يبخوا

 :پدربزرگ نشست و گفت يزانوها يرو یبه آن النیش سر

 .ال هاست حسرت محبت پدر به دلم موندهآقابزرگ دستتو بکش به سرم، س _
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خاله نزهت هم بلند شد و ناصر که تا حاال خود را در اتاق  ي هیگر يپدربزرگ که بر سرش نشست صدا دست

 :ظاهر شد و گفت وانیا يپنهان کرده بود رو

 .انیدارن م. ایپاشو ب. میبش میقا میبر ایب الن،یش _

 يریهمه تنش و درگ نیحقش ا. اش رساند دهیترس يخود را به عمو آقابزرگ برداشت و ياز دامان پدرانه  سر

شد و  دهیبه شدت کش شیدستش که در دست عمو نشست بازو. دنید بیهمه ترس از آس نیحقش نبود ا. نبود

 .که محکم پشت سرش بسته شد يبا هم وارد اتاق شدند و در

 .میبش میپشت اون پرده قا میبر ایب _

 :و گفت دیکش رونیفرستاد و دست از دست ترسان او ب نرویشرمنده اش را ب نفس

 گم؟ یم یچ یفهم یم ،یبترس دیتو نبا. کنه تتیاذ یذارم کس یعمو ناصر نترس، من نم _

 :صورتش گرفت و گفت يوحشت زده دستش را جلو ناصر

 .اونا هولم دادن _

 .کرد زیسر رعمو ناصر خشم را در وجودش  یدستان زخم. سپس کف دستش را نشان او داد و

 .کنه تمونیاذ یذاره کس ینترس، آقابزرگ نم گهیعمو، د ستین يزیچ _

را  نیا ينا یحت. گرید يدر گوشه ا زین النیحرف در کنج اتاق نشست و ش یآرام گرفت و ب یناصر کم چشمان

هم خروش و حاال  یشاباج يدهایو تهد دیرش يحرف ها. تازه کند ینداشت که مانتو از تن به در آورد و نفس

آقابزرگ و . چه رو نگران است زکرد پدربزرگش ا یحال خوب درك م. او را ترسانده بود شیمردم ده کم و ب

و چشمان نگران آن دو را  دیایب رونیو ترسش ب الیداد از فکر و خ حیخاله نزهت که وارد اتاق شدند او هم ترج

 .نگران تر نکند

از همان  یجنگ خاموش شاباج پوریبرد که ش یکس گمان نم چیشد اما ه يسپر شیشب با تمام تنش ها آن

بوس ده از سوار  ینیم يحسن روشن شد که راننده  یبر مشت یوخامت ماجرا وقت. شب به صدا در آمده باشد

او بر خالف نزهت و . ودعمل با واکنش تند همسر نزهت همراه ب نیکرد و ا یم ياو خوددار يکردن خانواده 

. گرفت یقوت م النیاز ش دنیگز يدور يو زمزمه اش برا ردیکنار گذاشتن را بپذ نیست اتوان یپدر زنش نم

 یپدر و خواهرزاده اش م داریزمزمه ها کم کم قوت گرفت و خاله نزهت از ترس شوهر کمتر و کمتر به د نیا

 يا او به پشتوانه ام. از ده برود النیتا هر طور شده ش ندرا از رو بسته بود رشانیشمش ایمردم ده گو. آمد

اش  یبر دلگرم نیکرد و ا یم تیدر خفا او را حما زیخاله نزهتش ن یحت. خواست که بماند یپدربزرگش هنوز م
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چند . خواهرش بود یپنهان دنید یحت ایو  دیمجدد با رش يدارید یپشتوانه او فقط در پ نیافزود و به لطف ا یم

 يدانست او هفته ا یخوب م گرینظر گرفته بود و حاال د ریرا ز دیشد که رفت و آمد طاهره، خواهر رش یم یوقت

زمان  نیبهتر نیو ا اموزدیب یاطیهنر خ يدختران آباد یرود تا همچون باق یم یاز اهال یکی يدو بار به خانه 

 یاعتباعث شد چند س نیکند و هم یدختر را راحت تر راض نیبود ا دواریام دیبرخالف رش. ابدیبود که او را تنها ب

زدند  رونیاستادشان ب يدختران جوان که دسته دسته از خانه . اهل ده انتظار بکشد يجو نهیبه دور از چشمان ک

و ساکت به  ریطاهره همچون هر روز سر به ز. ندیتا دخترك را بهتر بب ستادیها صاف ا نیدر مقابل پرچ زیاو ن

تأمل باال  یسر دخترك با کم. و به او سالم داد ستادیدخترانه در مقابلش ا یاطیبا احت النیرفت که ش یم شیپ

دوستانه بر لب نشاند و  يکرد خود را نبازد و لبخند یسع. در هم رفت یبه آن شیاخم ها هیآمد و پس از چند ثان

 :او دراز کرد و گفت يدستش را به سو

 .هستم النیمن ش _

 :گفت زیرآمیتحق یاز نوك پا تا فرق سرش را ورانداز کرد و با لحن دخترك

 .دم یدست نم ایمن به جذام _

 یدختر که سخت نیدانست که در مقابل ا یشد که به قدر کوه حرف بشنود و نرنجد؟ اما م یمگر م د،یرنج

 :انداخت و گفت ریبه ز ریدستش را با تأخ. صبور باشد دیبا دهیکش

 .کنم یروش نم ياصرار چیه يبه من دست بد يخوا یاما اگه نم. من جذام ندارم _

 :او گفت يبدون توجه به لحن دوستانه  طاهره

 .خوام برم یبرو کنار م _

 یکه در برخورد با دختر غالم به مشکل دیگنج یاش هم نم لهیدر مخ. محاسباتش غلط از کار در آمده بود تمام

 . سخت بر بخورد نیچن نیا

 . دارمباهات  یکار واجب ؟يو بعد بر یبه حرفام گوش کن قهیشه چند دق یم _

 .قصد مصالحه با او را نداشت یطیشرا چیتحت ه یعنی نیدخترك هنوز در هم بود و ا يها اخم

 .کنار يبهتره از جلو راهم بر. ندارم یمن با تو حرف _

را در  یشاباج يها ییجو زهیاز ست يرگه ا یدختر به راست نیا. و مبهوت بود جیبرخورد تند دخترك هنوز گ از

 .خود نهفته بود

 .در مورد آقا معلم دهه. دم یقول م رم،یگ یوقتتو نم ادیز _
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 :او زد و گفت ي نهیبه تخت س يبرآشفت و ضربه ا یبه آن دخترك

بته  ریدم؟ من از ز یسر و تهت گوش م یب يمونم و به حرفا یم يفکر کرد ،یمرض يگورتو گم کن دختر _

حاال . ش، که اون آقا معلم ملعون ازم گرفتشرگ باشم، پدر داشتم، مهربون و زحمت ک یکه ب ومدمیبه عمل ن

 ؟یدر مورد قاتل بابام با من حرف بزن يخوا یم

سر  هیکه ممکن بود  يفکر کرد نیفهمم، اما به ا یصبر کن طاهره، منم مثل تو پدرمو از دست دادم حالتو م _

 یم تیآقا معلم رضا ياده از خانو ستیبا یکه م يتو بود نیدعوا، کشته شدن آقا معلم باشه؟ اون موقع ا نیا

دلتو صاف کن، آقا  ایدو طرفه بوده؟ ب يریدرگ هیکه پدرت فقط نخورده و اون  يتا حاال بهش فکر کرد. یگرفت

 .ادیب شیپدر تو هم پ يتونست برا یحادثه بود که م هی نیا. که پدرتو نکشته یقبل تیمعلم با قصد و ن

 :را به عقب هول داد و گفت چند قدم رفته را برگشت و با خشونت او طاهره

 .بخشم یمن نم _

توانست دست  ینم نیشد و ا یزود شعله ور م یلیخ دیآتش خشم طاهره بر خالف رش. کرد خونسرد باشد یسع

 :لرزان دخترك گذاشت و گفت يدست بر شانه . باشد شیبرا یآورد خوب

 .دمیبخش یبود قاتل پدرمو م یحکم دادن قانون يمن اگه سنم برا _

 :بر لب نشاند و گفت يپوزخند تركدخ

سر و پا  یالوات ب هیبدون، پدرت  یدون یورت داشته عمو قدرتم پدرتو کشته؟ اگه نم االتیقاتل پدرت؟ خ _

 .شرارتاش شد يبود و جونش فدا

کردن او را دارد و  یدختر همچون مادربزرگش قصد عصبان نیاما شک نداشت ا دیلرز یاز خشم م چشمانش

 .غلبه کند تشیبر خود و عصبان یفرستاد تا کم رونیب ینینفس کالفه اش را به سنگشد که  نیهم

 کنه؟ یآرومت م نیا _

 .شد رهیدخترك پرسش گر و متعجب به او خ النیش یسؤال ناگهان از

تو به آقا معلم  رهایتحق نیا ياگه بدونم ته ته همه . نداره يرادیآره؟ باشه ا یکن رمیتحق یش یخوشحال م _

 . یکن یحرفم فکر م يتو فقط بگو رو. خرم یرو به جون م رهایتحق نیتموم ا يد یم تیرضا

 :دیکش ادیبا خشونت بر سرش فر طاهر

 ببخشم که خون پدرم پامال بشه؟ _

 :کرد و گفت شهیپ يسرانجام باز صبور یبحث ب نیاز ا کالفه
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ذهن  يهمه ساخته  نایا. دور زیو برغلط تیذهن نیا. که خون پدرت پامال شده ستین نیا شیتو معن تیرضا _

 .است نهیبدک رزنیاون پ

 .کرد نیاش نشست و او را به عقب هول داد و نقش زم نهیتمام نشده بود که دست طاهره بر تخت س حرفش

خوب تو گوشت  نویا. کنم یطور خانمانه رفتار نم نیا گهید یدور و برم بپلک ياگه باز بخوا ،یخفه شو غربت _

 ؟يدیفهم. یاتفاق یعاطفه نه حت یگرفتن از اون معلم ب تیرضا ينه برا. نمیبب ختتویخوام ر ینم هگیفرو کن د

 :دراز شد و گفت شیاز عقب به سو یو دور شدن طاهره بود که دست دنیبهت زده اش به دو نگاه

 .بلند شو _

دختر  يت دوستانه دستش را که در دس. دیخود د یکیرا در نزد بایز يو دختر دیبه پشت سر چرخ متعجب

 .کرد و مشغول تکاندن خاك لباسش شد يلب تشکر ریز. برخاست گرید يو بار افتی یگذاشت قدرت

بزرگ شده بتونه  یدست شاباج ریهمه سال که ز نیبعد ا یانتظار داشته باش دینشو، نبا ریاز دستش دلگ _

 .هاش تسلط داره تمام نوه ها و بچه يرو رزنیاون پ. داشته باشه نیبهتر از ا يرفتار

 :که در ته کالمش نشسته بود گفت يآشکار يریرا باز کرد و با دلگ شیاخم ها یو عصب کالفه

 .کنه یده و ناحقو در نظرشون حق م یبچه هاش ناحق نشون م يحقو برا رزنیاون پ. ستیدرست ن نیاما ا _

 :دوستانه بر لب نشاند و گفت يلبخند دختر

هاشو  يگر لهیزن و ح نیمثل من چرا، خوب ا یکیاما . یشناس یرو نم یوز شاباجتو هن. بوده نیتا بوده هم _

 .شناسه یم

 .و با خود همسو کند ردیتر شود و دستش را در دست بگ قیبه او باعث شد لبخند دختر عم النیمتعجب ش نگاه

 رمیبگ نهیبد ک رزنیاون پ آقا معلمو از تیبتونم رضا نکهیا دیزدم، به ام یباهاشون حرف م ادیز لیمنم اون اوا _

 .به در بسته خورده میزد یبه گردن ما حق داره اما تا حاال هر چ یلیآقا معلم خ. اما نشد

 :دختر و اطالعات گسترده اش در مورد روستا رو به او کرد و گفت نیاز حد ا شیب یمتعجب از راحت النیش

 مگه نه؟ یهست يآباد نیمال هم _

 :به ذهن کنجکاوش داد و گفت یکه حدسش درست است و او باز تکاندختر به او فهماند  لبخند

 .دمیازت نشن يزیچ یحت ای دمت؟یطوره پس من چرا تا حاال ند نیاگه ا _

 :دست او را گرمتر فشرد و گفت دختر

 .یاز پدر و مادر، از اهال. دمیازت شن ادیمدت کم، ز نیهم ياما من تو _
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 .ن او توقف کردهمچو زیشد و دختر ن نیسنگ شیها قدم

 اد؟یاز دستت بر م يکار یمطمئن _

که دختر زبان در دهان چرخاند . توانست تمرکز کند یشده بود و نم جیدختر گ دنیهمه شاخه به شاخه پر نیا از

 :و گفت

شده  ییچه بلوا. ده جمع شده بودن دونیجا تو م هی یاون همه پشت کوه. ادتهیبود اون روز، حتماً  يچه روز _

 .بود

خوب به  زیآرش را ن يداد و هوار کردن ها یحت. ببرد ادیشد که از  یآمد، صحنه به صحنه، مگر م یم ادشی

کنه با  يبخواد بهشون دست دراز یها رو نداره، هر ک یبه پشت کوه يکس حق دست دراز چیه« داشت  ادی

حفاظت جانشان در ده  يبرا هم بردنشان آمده بودند و چند مأمور يبرا یگروه. داشت ادی هیبله . »من طرفه 

دختر که  نیاما ا. گشت، چشمان او هم یآقا معلم م یچشمان باباجانش پ. بود آن روز يچه روز. حضور داشتند

و چشمان مهربانش را که  دیداشت؟ نگاهش که به سمت دختر چرخ ادیو درشت آن روز را خوب به  زیبود که ر

به پا نداشت نه او و نه اکثر پشت  يزیچ د،یلرز یاز سرما م. خورد ناته ذهنش تک يزیورنداز کرد چ گرید يبار

 شیکف پاها. محکم یپاپوش یگرم و ب یلباس یب. آنها را از کوه و کمر گذرانده و به ده رسانده بودند. ها یکوه

خرد و . زخم شده باشد شیحاال کف پاها نیهم يانگار کرد. کوهستان يسنگ ها يزیکرد از ت یزق زق م

 ریمانست ز یبرف م يها دنیباران تند زمستان که به خاکه بار انیدر م یدر آن صبحدم سرد زمستان باخر

همان جا بود که مردم به  يآر. داشت یعماد چشم از آنها بر نم یقهوه خانه پناه گرفته بودند و آرشِ ب بانیسا

نقش و نگار و گل و بلبل  سوراخش رفتند که از درون یشهرفرنگ م يبه تماشا ییگو. آمده بودند شانیتماشا

 يشکسته و سر ییهمه سوخته و زخم خورده بودند با دل ها نجایا. نبود يکه از شهر فرنگ خبر نجایاما ا. نندیبب

دست بر قلبش گذاشت و بر چشمانش نم اشک . مردم ده يایح یو ب رهیفرار از نگاه خ يافتاده برا ریبه ز

 نیو آنها را از ا دیایب لیبارش باران و برف منتظر بودند اتومب ریه در زلحظه بود ک نیا نیهم ییگو. نشست

خواست فرار از آن ده و آن کوه و آن همه چشم که  یم زیچ کیتنها  طیدر آن شرا. منحوس دور کند يمنطقه 

 زهیر سنگ کز کرده و يآورد خود را، در گوشه ا یم ادیبه  يآر. در چهره و بدنشان بود یپروا به دنبال زخم یب

 یشانیپ يصاف و شبق گونش را از جلو يو هر از چند گاه موها دیکش یم رونیرا ب شیفرو رفته بر کف پا يها

. بود ریاما او هنوز دلگ ختندیگر یداشتند م. گرفت یاش را م ینیشده بر نوك ب زیسر ر يزد و اشک ها یکنار م

 یبه سمتش دراز شده و کفش یدست. لحظه نیهم درست مثل. به سمتش دراز شده بود یهمان جا بود که دست
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شد محبت  یخودش بود، مگر م. همان زیچشم ها همان چشم ها بود و نگاه پر مهرش ن. گرفته بود شیبه سو

آنکه  یب. امروزش بود يآن روز دخترك همچون بلند شو گفتن ها يگفتن ها ریآن روز او را فراموش کند؟ بگ

 :آغوش او فرو رفت و گفت هب یخودش باشد به آن اریبه اخت

 .یشه نباش یمگه م. یآره خودت ؟یخودت _

 :زمزمه کرد النیتر شد و کنار گوش ش قیدختر عم لبخند

 یم يو ناتوان چه جور فیدختر نح نیبا خودم گفتم ا رونیب ياریآقا معلمو از زندان م یگفت یاون روز وقت _

 يزیچ هی یبده اما حاال باور کردم که اون دختر از سر بچگنجات  یخواد آقا معلم مهربون مارو از دست شاباج

 .نگفته بود

 :از او فاصله گرفت و گفت النیش

 .تنهام یلیمن خ_

 :بر شانه اش نشست و گفت یدلگرم يدختر برا دست

بخوام  یهر چ میبرس ییما گذاشت تا به جا يکه تمام وقتشو برا ينجات جون مرد يمن کنارت هستم، برا _

 .آقا معلم هستم ونیمن تا عمر دارم مد. باز کمه تالش کنم

 :به او دوخته شده بود که دختر گفت النیش زیبرانگ نیتحس نگاه

 یحسن م یرفتم خونه مشت. نمتیدلم نبود بب يدل تو یده و مادر گفت که تو برگشت دمیاز سر ظهر که رس _

تو دلم . ییدونست کجا یبرن نم یب منوه هاش ازش حسا يحسن که همه  یفکر کن مشت. گفت خبرتو نداره

 نجایدهو ا دونیاومدم م! ارهیرو جا م یکه اون روز گفت حال شاباج هیهمون نیآره ا دمیو فهم دمیخند یکل

 ه؟یشاباج یاون سوگول یدون یمگه تو نم ؟يبا طاهره همکالم شد یبا چه جرأت نمیحاال بگو بب. کردم داتیپ

 :بر لب سرش تکان داد و گفت لبخند

حرفشون . تا بخوام باهاشون همکالم بشم ارنیدونستم؟ مردم ده که اصالً منو به حساب نم یم دیاز کجا با _

 .کنن یده زندگ يتو دینبا ایجذام. گفتن یم شیکه ده سال پ هیهنوز همون

 :دختر در هم رفت و گفت يها اخم

 .یکن یزندگ نجایا یتون ینم گهید یسر خم کن یکی يجلو يکدومشون گوش نده، اگه بخوا چیبه حرف ه _

 .درست و درمون باهاشون مراوده ندارن. شدن نیمردم با اونا هم سنگ. ترسم به خاطر آقابزرگ و خاله نزهته _

 :باال انداخت و گفت يشانه ا دختر
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 یخودش م يحسنو مثل بابا یدارم مشت ادی یخودمه که قربونش برم از وقت يبابا يفدا سرت، اصل کار _

 .ستیمهم ن گهید شیباق. ستهدون

بود آقابزرگش چه  افتهیکه به ده بازگشته بود به فراست در یچند ماه نیدر هم يتر شد، آر قیعم لبخندش

 یو او هر بار در دلش جشن دیآ یم يبه زود ایمیبود که ک دهیهربار از زبان او شن. در نظر سدرضا دارد یگاهیجا

نگاه سدرضا که دخترش را خانم دکتر  قبر. دیربانش را باز خواهد دمه یبه پا کرده بود دخترك چشم عسل

و  ردیآرام بگ یخواست تا کم یم یهمصحبت ،يریپس از ماهها گوشه گ. داشت ادیکرد را هنوز به  یخطاب م

 يچند روزه  یبه قدر مرخص دارید نیاگر ا یحت. دورش يسال ها یدخترك چشم عسل ایمیبهتر از ک یچه کس

ها را بر خود  یلیزدند و نگاه متعجب خ یجاده قدم م یدر راه خاک. بود یخانواده اش کوتاه م دنید يبرا ایمیک

 . دندید یم

رو جور  یاون پول لعنت یالبته اگه شاباج میآقا معلم فرصت دار يآزاد يفقط سه سال برا دمیاز دکتر آرش شن _

 .بندازه انیحکمو به جر یقبل موعد قانون غالمه تا بتونه ينایدر به در دنبال فروش زم دمیشن. نکنه

طاهره او را به فکر وا  يرفتار خصمانه . کرد یتالشش را چند برابر م دیخطر در گوشش به صدا در آمد، با زنگ

بود  نیبر ا دشیآمد و حاال تمام ام یشدنش به حساب م دیناام يبرا نهیگز نیدوم یداشته بود و پس از شاباج

 يفرزند ارشد و مرد خانه  دیهر چه نبود رش. اوردیخط ب کیخانواده را در  یبتواند باق دیکردن رش یکه با راض

 :نشناختن آرش گفت الیبه خ ایمیآنقدر سکوت کرد که ک. داشتند يغالم بود و همه از او حرف شنو

 .همراه آقا معلم بود يریکه شب درگ یهمون اد؟یم ادتیدکتر آرشو که  _

بودن اما  شمونینصف روز پ هیقد . ادمهیهر دوتاشون  يها یو خنده ها و مهربونتک تک حرف ها . ادمهی _

 .ذهنم موندن، هر دوتاشون يمحض همون نصف روز تمام عمر تو

 :سرعت داد و گفت شیبه قدم ها یکم ایمیک

 .گرفت يجور هی دارویاون خر يشد جلو یکاش م _

 یترس از قصاص عماد به آن. بود يها جد نیاز ا شیغالم ب يها نیپس فروش زم. دیلرز ایمیاز حرف ک دلش

 :بر جانش نشست و گفت

  ؟یدون یتو از کجا م _

 .آورده بود مسجد، تا شورأ امضاش کنن نویزم يامروز صبح خط و ربطا یگفت شاباج یبابا م _

 :دستانش گرفت و گفت انیرا در م سرش
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 .ایمیک ستیو بنده نخدا ر گهیاگه اون پولو جور کنه د يوا م؟یحاال چکار کن _

 یاش را برطرف م یمشکل مال یشاباج یآمد وقت یاز دستشان بر م يچه کار. همچون او در فکر بود زین ایمیک

 .شد یستانده م یشک جان آقا معلم توسط شاباج یکردند ب ینم يکرد؟ اگر فکر

                                                                     ***                                                                  

و آدماشم همون قدر  شگاههیقد همون آسا اتیدن يگذره دختر؟ فکر کرد یسرت م يتو یمعلومه چ چیه_

باد  یاگه کالهتو سفت نچسب نجایا. است گهیشکل د هیاوضاع  نجایا شته،ورت دا االتیخوب و مهربون؟ نه خ

 .برده

او از کجا و چگونه آوار امروزش شد؟  دیاصال نفهم. بود رهیاو خ يبه رژه رفتن ها ریسکوت و سر به ز رد

مخالفت شده بود  نیدانست، آقابزرگ مخالفتش را اعالم کرده بود، واضح و آشکار، و ا یدانستنش را که خوب م

کرد و آرش مدام  یم ياش باز يروسر يبود و با گوشه  ستادهیکنار چاه ا. شیرو در رو یآوار شدن مرد عصبان

دو روز . بنشاند یحسن را به کرس یتا حرف خود و مشت دیکش یرفت، هوار م یآمد، عقب م یدر مقابلش جلو م

دست به کار شده و با  زیرا داده او ن یشاباج يها نیخبر فروش زم ایمیکه ک يقبل درست بعد از ظهر همان روز

 گریپس د. و آن مرد یشاباج يبر هم زدن معامله  يبرا يقول و قرار. بود دهرک داریغالم د يها نیزم داریخر

خواستند  یاگر آرش و آقابزرگ هم م یاو قول داده و حت. معنا بود یآرش ب يها ینیعقب گرد و جلو نش نیا

بر  يوزخندپ. بود رهیعمو ناصر با اخم به آن دو خ. داد وانیاش را به ا یچشم رینگاه ز. بزند رشیتوانست ز ینم

او قرار داده و خود قهوه خانه را بهانه  بیعج میتصم انیآرش را در جر. پدربزرگش بلد کار بود. لبش نشست

 !زده بود رونیکرده و از خانه ب

 گفتم؟  یچ يدیاصالً شن _

 از یکیکه  طیشرا نیدر ا یرا بر لبش حفظ کرد، حت یشگیمحکمش را به او داد و آن لبخند آرام و هم نگاه

 :و گفت دیکش يآرش نفس کالفه ا! اش او را به باد حرف و انتقاد گرفته بود یمردان پررنگ زندگ

  ؟يدیفهم يمنصرف شد متیاز تصم یگ یاالن که اون مردك اومد بهش م _

منصرف کردن او علم کرده  يرا برا یآقابزرگ خوب کس. شد رهیتر شد و در سکوت به او خ قیعم لبخندش

پدربزرگش  يبرا نیاست و ا لیاش احترام قا یدو مرد پررنگ زندگ يست که او تا چه حد برادان یخوب م. بود

 !ندیبکشاند تا دم نوه اش را بب نجایشده بود سند، که او را از شهر به ا
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گم بگو  یم یپس هر چ ستم،یمن مثل پدربزرگت صبور ن. لبت جمع کن دختر ياون لبخند مضحکو از رو _

 .و خالص نه یگ یبهش م. چشم

 :با همان لبخند مطمئن گفت النیش

 .نه _

 :به او دوخته شد و گفت یآرش برزخ چشمان

 گه؟ید يحرفامو قبول کرد یعنی ؟یچ یعنینه  _

 :رفت و گفت نییباال و پا النیش يابروها

بدم بهتون تا  ،یآب فیشربت هی دییایب د،یدیو هوار کش دیسره راه رفت هی دیکه اومد یاز وقت د،ینیبش دیایدکتر ب _

 .دیراند دوم آماده بش يبرا

از موضعش عقب  نکهیلبخند زد و سپس بدون ا يفقط لحظه ا ،يو پر غضب آرش لحظه ا یبرزخ چشمان

 :کند گفت ینینش

از پشت  یکیگم  یذارم و به عماد م یپا رو قولم م ،يهات ادامه بد يطور به سرتق باز نیهم ياگه بخوا _

 .رهیبگ تیدر افتاده تا ازش رضا یاباجها برگشته و با ش یکوه

 :بود گفت يکه حاال کامالً جد ییدر هم رفت و با صدا یبه آن النیش يها اخم

کسب و  هیخواد  یدلم م نکهیبه آقا معلم داره؟ ا یبفروشم چه ربط مویپدرمو، ارث پدر نیخوام زم یم نکهیا _

 به جونم؟ نیبختک افتاد نیش بده که عکجا رهیدستمو بگ یپول هیخودم راه بندازم و  يبرا يکار

و به چشمان محکم او زل  ستادیا شیشد و درست رو به رو کیآنکه پوزخندش را مهار کند به او نزد یب آرش

 . زد

 کنه؟  یمنو متعجب م یچ یدون یم _

 يزیو چ ندیچاه بنش یسنگ ياش را بشکند و بر لبه  يا هیباعث شد او سکوت چند ثان النیو تعجب ش سکوت

 .سدرضا به او گفته بودند یکه همه حت دیرا بگو

 .بدقلق سرتق ونیقل یدختر ن هیزنم نه  یاالن انگار دارم با حاج بابا حرف م _

 :باز مهمان لبش شد و گفت لبخند

 .تون ممنون فیاز تعر _

 .سست کرد را شیاو قدم ها يرا آماده کند صدا ییرایپذ لیبرود و وسا وانیخواست به سمت ا یکه م نیهم
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به خدا  يبفهمه دورش زد یشر به پا نکن، شاباج. شه یم یتهش چ نمیب یمن دارم م الن،یکارو نکن ش نیا _

 مشکل هست؟ نیحل کردن ا يهم برا يا گهید يراه ها. نهیش یساکت نم

 :درنگ گفت یرفته را برگشت و ب راه

. تنها راه ممکنه نیا یفعل طیدر شرا د؟یباش مونده که شما و خانواده اش امتحان نکرده یچه راه ؟یچه راه _

 یمعامله هر ک يتو. دارم اجیپدرمو بفروشم، به پولش احت ينایخوام زم یکنار، من م دیاصالً آقا معلمو بذار

 .قبول کرد دارمیقرون دوزار چونه نزدم و خر هیسر  رزنیمن مثل اون پ. زرنگ تره برده

 :داد و گفت اطیح یپوزخند بر لب، نگاهش را به در حلب آرش

. يداد شنهادیرو بهش پ یشاباج ينایزم متیقبول کنم؟ نصف ق دیآره جون عمه اش، اون قبول نکنه من با _

 .از هموناست یکیمردك  نیو ا رنیگ یم یکه از آب گل آلود ماه ییخوره از آدما یحالم به هم م

دکتر سمج  نیداشت ا یلیر کار آقابزرگش، چه دلمانده بود د. رفت وانیتوجه به جلز و ولز کردن او به سمت ا یب

کرد ذهنش آنقدر  یشد که با او سر و کله زده بود و حاال حس م یم یساعت کی. اندازدیو بدنخ را به جانش ب

به سنگ  يبدجور رشیت. سوخت ابزرگشدلش به حال آق. تواند قدم از قدم بردارد ینم یخسته است که حت

اش را هر بار و هر بار حراج  ياجداد يها نیتمام زم یشده حت. دیکش ینم چرا که او پا پس. خورده بود

کردن  یراض يفرصت برا. آقا معلم فرصت بخرد يداد تا برا یکار را انجام م نیکرد، ا یغالم م نیزم دارانیخر

عمو  دونگ نکهیکرد و پس از ا ایخنک مه ییمویانداك شربت آبل یدر زمان. یخود شاباج تینوه ها و در نها

به دست به او که هنوز کالفه و مستأصل بر  ینیآمد و س نییپا وانیا ياز پله ها اطیناصر منتظرش را داد با احت

 .شد کیچاه نشسته بود نزد يلبه 

 .دییبفرما _

 .دیشربت را برداشت و الجرعه سر کش وانیحرف ل یو ب دیآرش به سمتش چرخ سر

محال بود اجازه بدم صالت  دمیفهم یاگه م. شما رو خبر کرد یبزرگ کدونم آقا یواقعاً شرمنده ام، اصالً نم _

سرم  دارهیهستم که نذارم خر دهید ایدن ياونقدر د،ینباش یچینگران ه. نجایا نیایب نیهمه راهو بکوب نیظهر ا

 .کاله بذاره

 :گذاشت گفت یم ینیرا درون س یخال وانیبر لب نشاند و همان طور که ل يپوزخند آرش

 .ياونم چه کاله گشاد ،يه سرت رفته خبر ندارکال _

 .خسته بود و کالفه. اول يبودند سر خانه  دهیو تهش باز رس یشیساعت بحث و جدل فرسا کی
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 ن،ینذار تیمعذور يلطفاً منو تو. تونه منو منصرف کنه ینم زیچ چیانجامش بدم و ه دیکه با هیکار نیا _

چرا . ادیکه از خودم بدم ب دینکن يکار. دیمن محترم هست يبرا که چقدر دیدون یم یخودتون بهتر از هر کس

چرا؟ چون اون مرد به خاطر من و پشت  دیدون یشب خواب راحت ندارم دکتر، م هیمن  د؟یفهم یحالمو نم

قد دوره  میقد و ن يچند تا بچه  دیاالن با نکهیفکر کردن به ا دیدون یم. باشه دیهست که نبا ییها جا یکوه

ده؟ شما اصالً  یچقدر عذابم م ست،یها ن یبود و به خاطر ما پشت کوه یدن و زنش در کنارش مکر یاش م

 یاز من م یچ. اون مرد به خاطر ما افتاده زندون اره؟یآدم م زعذاب وجدان چه به رو يحس کشنده  دیدون یم

 دکتر؟  نیخوا یم نویو نفسشم بره؟ شما ا یکه رفت، عمر و زندگ شیگوشه؟ جوون هی نمیشما؟ که بش نیخوا

 . آرش بدوزد ينخواست که نگاه به چشمان کالفه  یافتاد و حت ریبه ز سرش

زبون به دهن  هیقض نیخوام سر ا ینم گهیمنو خورده د ينفر چوب ندونم کار هیبار  هیکارت اشتباهه دختر،  _

راحته هر  یکن یپوسه؟ فکر م یداره م یاون زندون لعنت يتو قمیرف نمیمن راحته بب يبرا یکن یفکر م. رمیبگ

راحت ندارم دختر، چون هر لحظه  بشب خوا هیبرم که انگار چهل سالشه؟ نه، منم  يبار به مالقات مرد

کنم تا تو حسرت بسوزم  یم هیخودمو تنب. کنم هیتا خودمو تنب ارمیم ادشیاصالً هر روز . جلو چشام ادیحماقتم م

خودمون از  ؟یگرفتم که چ یبه شوخ زویمن همه چ. من نخواستمپشت کوه و  میکه اون خواست با مأمور بر

 .میایپس چارتار آدم بر م

 :لب زمزمه کرد ریدستانش گرفت و ز انیو درمانده سرش را در م مستأصل

 .فهمه یکس حالتو نم چینگو ه نقدریا گهید _

 :سکوت به سمتش رفت و گفت در

 .ادیکوتاه م نیشما کنارم هست نهیابزرگ اگه ببآق د،یستیکنارم با نیایب. دیکمکم کن نیایپس ب _

باز دارد و حاال  مشیدختر را از تصم نیآمده بود ا. درنگ بلند شد و چشمان متعجبش را به او دوخت یب سرش

 .داد یخودش بود که داشت وا م

 م؟یبا هم تالش کن دیپس چرا نبا م،یهدف مشترك دار هیما  يهر دو _

درخواست  نیبا ا ندیانداخت بب یداشت چرتکه م ییگو. شد رهیچشمان او خ نشست و باز در سکوت به صاف

 :محو بر لبش نشست و گفت يسکوت لبخند یپس از لَخت. چند چند است

 دختر؟ يتو عمه دار _

 :موقع او گفت یمتعجب از سوال ب النیش
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 .نه _

 :شده بود گفت النیشزد و باعث بهت  یکه در کالمش موج م یو با حسرت دیکش شیبر موها یدست آرش

 .به عمه اعتقاد دارم خصوصاً به روحش داًیآخه من شد. شد فیح یلیخ _

آشکار از  نیچن نیا يرییاش تغ يحاالت غم و شاد نیمرد چگونه ب نیمانده بود ا. لبخند بر لبش نشست یآن به

 !دهد یخود نشان م

. قمیام، اما چه کنم که خراب رف نهیت سذاره رو تخ یدسته گل م نیبره و ع یحسن سرمو م یدونم مشت یم _

 ،يد یانجام نم يکار چیشرط داره، از حاال به بعد بدون مشورت من ه هیتو خط تو، اما  امیباشه قبول، منم م

 ؟يمتوجه شد

نبود که بخواهد دست و پا  یبست و او کس یرا م شیشرط دست و پا نیا. در هم رفت یکم النیش يها اخم

 .اوردیواضح بود که آرش را باز به حرف ب يش آنقدراخم. بسته جلو برود

اون چهارتا احمق  يمن و تو اندازه  یعنیکردن،  یبا هم مشورت م تیکله پوك هم قبل جنا يدالتون ها _

 م؟یستیهم ن

تر و پخته  دهیسنج شیمرد نسبت به ده سال پ نیرفتار ا ایآ اوردیب ادیبر او ثابت ماند و تالش کرد به  نگاهش

 .آورد رونیآرش او را از فکرش ب يجد ينه، که صدا ایده تر ش

 ؟یکن یشد؟ قبول م یچ _

نگه داشتن آقابزرگ به  یراض ياما برا! همچون آرش شدن یکس يمستعمره  یعنیدرخواست  نیکردن ا قبول

 .داشت ازیکلفت ن لیسب یحام نیا

رم و  یبار خواسته هاتون نم ریه من هرگز زنباش یمنطق لتونیباشه اگه حرف ها و دال ادتونیباشه قبول، اما  _

 .رم یراه خودمو م

 :آرش گوش تا گوش باز شد و گفت شین

 .میکن يحرفاتو محضر ار،یکاغذ خودکار ب هیخوبه برو  _

 :کارش گفت ي جهیشد و آرش خرسند از نت رهیباز او خ شیبه ن رانیزده و ح بهت

 کیتازه شر چ،یرو نزدم که ه تیرأ. رو بزنم تیمن رأ ساعته سر اون مردکو گرم کرده تا هیحسن  یمشت _

برو کاغذ و . رکاهشیناتو و آب ز يهم اومدم تو خط نوه  القیخدا خبر نداره که منِ د يبنده . جرمت هم شدم
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نرسونن  یکن مردم به گوش شاباج عافقط دعا د نجا،یا ارمشیمنم برم ب. نوشتن فروش نامه يبرا اریخودکار ب

 .دختر يکند براش یچه چاه

 يهم با لبخند النیبود او را ترك کرد و ش دنیخط و نشان کش يبرا شتریکه ب یرا گفت و با اخم نیا

امروز را که پشت سر . کرد یاش خوشحال مهینصفه و ن يروزیپ ينشست و برا وانیا يپله ها يرو روزمندانهیپ

مطبوع  يبعد در هوا یقیدقا. کند دایپ یشاباج تیعصبان يبرا یگذاشت، فردا زمان داشت بخواهد راه یم

در  زیدر کنار پدربزرگش نشسته و آرش ن دهیاتو کش يخرماپزان نداشت مرد ياز گرما یکوهستان که نشان

سراسر  يداد به حرف ها حیبرخاست و ترج نهیبا طمأن. کرد یتر به او طلب ورق و خودکار م کینزد يگوشه ا

مدارکش را درون  یو باق افتی يکاغذ و خودکار فشیو رو کردن ک ریپدربزرگش توجه نکند پس از ز يدلخور

 نیشان سند تالش تمام ا یکیگذاشت  یم فشیکه درون ک ییکاغذها و خط و ربط ها انیاز م. گذاشت فیک

لبخند بر لب کاغذ را در دست نگه داشته و به . اقدام کرده بود شیبرا شیچند وقت پ نیهم. بود شیسال ها

شد و نگاه متعجب آرش به کاغذ و سپس به او دخته  دهیدستانش کش انیاز م کاغذبود که  امدهین يفکر روزها

 .شد

سر و زبون  یزدم چرا ب یحدس م دیبا. زدم یحدس م دیبا ؟یبه عماد کمک کن يخوا یم يطور نیپس ا _

 .یستین

 :لب گفت ریخجالت زده کاغذ را از دست او گرفت و ز یو البته کم دستپاچه

 د؟یالزم داشت يزیچ _

 :نگاهش کرد و گفت نیبا تحس آرش

شه  یرو پاهاش بند نم یاز خوش یدون یشه؟ م یم یچه حال يدیاگه عماد بفهمه تو به کجاها رس یدون یم _

 ...ها یاز پشت کوه یکیاگه بفهمه 

 :کالم آرش آمد و گفت انیم

 .بدونه يزیماجرا چ نیاز ا یخوام فعالً کس ینم _

 !دینپرس يزیچ گرید متعجب آرش چشمان

شک دارم بتونم خودمو . مردك شرش رو کم کنه بره نیا سمیاون کاغذ و خودکارو بده من فروش نامه رو بنو _

 .مشت محکم نخوابونم تو فکش هیکنترل کنم و 

 :را مهار کرد و کاغذ و خودکار را به دستش داد و گفت لبخندش
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 شده؟خدا چکار کرده که مورد غضب شما  يبنده  نیا _

 :دیلب غر ریز آرش

تا من مجبور نباشم  ریپس زبون به دهن بگ. شه دختر ینم تیحال یهست که تا همجنس ما نباش ییزایچ هی _

 .کنم یحماقت تو رو سر اون خال یتالف

 .دیشن یاش را هنوز م یلب ریز يغرها النیزد اما ش رونیغرولند کنان از در ب و

 .ستین الشمیخ نیچوب حراج زده به مال و اموالش ع _

کم نبود، . لبخند بر لب نشانده بود يگریاز هر زمان د شیامروز ب. وستیرا مهار کرد و به جمع آن ها پ لبخندش

بخواهد  یکه از سرِ خوش ابدیمرد ب نیهمچون ا یدم کلفت يبتواند مشتر یرا دور زده و معلوم نبود او ک یشاباج

داشت که آرش اعتقاد  یتیچه اهم. بود دهیخر تفرص يآر. ه بسازددور افتاد نیچن نیا يدر منطقه ا ییالیو

اش چوب  یو زندگ یآن ها به جوان يآقا معلم نبود که برا نیداشت او چوب حراج به اموالش زده است؟ مگر ا

 .نبود، نه حاال و نه سال ها بعد مانیحراج زده بود؟ نه او پش

 گه؟ یم یچ آقا نیپس ا م،یخانم مگه ما با هم توافق نکرد _

. اوست ياکنون در خانه  یچه اصل و حساب يکرد رو یم ادآوریو به او  دهیبر او توپ داریننشسته مرد خر نشسته

 :در هم آقابزرگ داد و گفت يآرش و سپس چهره  ینگاهش را به چشمان سرد و برزخ

 اومده؟ شیپ یمشکل _

 :فتگ دیکش یخط و نشان م شیهشدار دهنده که برا یبا چشمان آرش

از  گهید یکیحسن و  یمشت ينایبه زم دهیتو چسب ينایزم. ستین یمشکل ادیبا ما راه ب يدریاگه جناب ح _

تونن پاشونو بذارن رو  ینه؟ مردم که نم ایرفت و اومد مردم مشخص بشه  ریراه و مس دیبا ه،یآباد یاهال

 .آقا رد بشن نیا ينایکولشونو از کنار زم

 :داد گفت یاش را از دست م يشتنداریکه کم کم خو مرد

 نیشما از ا نکهیمثل ا. رهیجوانب کارو در نظر بگ ياز قبل همه  دیآقا، فروشنده با ستین داریمشکل خر نیا _

 !نیخبر ندار زایچ

آرش  نیکرد ا یرا امضاء نم یلعنت يآن فروش نامه  يجنباند و پا یگرفت و اگر دست نم یداشت باال م کار

 رمردیپ. بکند ينگاه درمانده اش را به آقابزرگ داد تا او کار. به کام دلش برسد داریمرد خر محال بود اجازه بدهد

 :و گفت اوردیباز طاقت ن
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 .فروشنده اس يبه پا نایا ه،یدریح يباباجان، حق با آقا _

 :اش را پاك کرد و گفت یشانیتند و تند عرق پ آرش

راه و  ينوه ات برا نیاز زم يمقدار هیحاال که قراره . است گهید زیحرف من چ ،یدونم مشت یم نویمنم ا _

 نیهمچ شهیهم عروس يجور نیهم. ذره باالتر ببره هی متویانصاف داشته باشه و ق دیآقا هم با نیجاده بره پس ا

 .شده بشینص یمفت نیزم

 :شد و گفت زیخ میپر خشم ن مرد

 .بده نتویفروش زم شنهادیپ ایکن بعد ب یرم خانم، شما هم اول بزرگتراتو راض یمن م _

 :دستپاچه و ترس خورده او را به نشستن دعوت کرد و گفت النیش

 میسند تنظ نیا دیبذار دینیداشتم؟ بنش يشنهادیبه نرخ پ یمگه من اعتراض ؟يدریح يآقا دیکن یچرا عجله م _

خوش آب و  يطقه اتو من نیزم هیدارم شما هم که  ازین نیمن به پول اون زم. میبشه و هر دومون خالص بش

 .حرفم نزدم ریمن ز دیلطفاً آروم باش. نیخوا یهوا م

از  دید یحسن که م یمشت. کند شانیهر دو يدلخور يرا متوجه  النیصدادار بود که ش يآرش آنقدر پوزخند

 :رو به آرش کرد و گفت دیآ یمصممش بر نم يپس نوه 

 . سیباباجان، فروش نامه رو بنو سیبنو _

 زیبزند خوکار را به سمت مرد گرفت و او ن یحرف نکهیکرد و و بدون ا میدر سکوت سند را تنظحرف  یآرش ب و

 يلحظه ا یکاغذ آورده بود ب يکه آرش آن را رو یخودکار را در دست گرفت و پس از خواندن مطالب ریبا تأخ

 .پاسخ گفتکوتاه  يرا با تشکر النیچشم داشت ش یب يبرگه را امضاء کرد و مبارك باشه  يشک پا

 .تو هم سند بر باد دادن مال و منالتو امضاء کن ریبگ _

شک . آقابزرگ اوست يبرا یها همه از بابت دل نگران نیمطمئن بود ا. دیلب آرش را خوب شن ریز اعتراض

 يرا آتش کند و از ده برود تمام دلخور لشیاز هم جدا شوند و او هم اتومب یشیجمع فرما نیکه ا نینداشت هم

اش زبان به  یپررنگ زندگ داناز مر یکیچندان سخت نبود که در مقابل  شیپس برا. فروکش خواهد کرداش 

با  زیدست نوشته را امضاء کرد و مرد ن يقدرشناس خودکار را از دست او گرفت و پا يبا لبخند. ردیدهان بگ

 يبرا شیاس را که از پاسکن يرا گشود و بسته ها فشیک نیفروش زم یاز انجام شدن مراحل رسم نانیاطم

جواب  یپوزخند دکترِ کالفه را ب يو دخترك باز صدا شتگذا النیش يکرده بود جلو رو ایمرحله مه نیا

 .گذاشت
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 .مبارك باشه _

چند  نیتا هم. افتیکاهش  یو اضطراب چهره اش اندک افتیدوباره  یپدربزرگش جان یهرچند زبان کیتبر از

 .نهان کرده بود نهیامله سر نخواهد گرفت و او وهمِ جان آقا معلم را در سمع نیکرد ا یگمان م شیپ ي قهیدق

 .مبارك باشه _

 .گفته بود کیسر گرفتن معامله را تبر ر،یآرش کالفه بود که سر به ز زین نیا

 .شورا و معتمد محل ياعضا يمونه امضا یفقط م _

 :خصمانه نگاهش کرد و گفت آرش

 یو قابل احترام فیشر يشناسم انسان ها یخانواده رو م نیهاست که ا من سال يدرینگران نباش جناب ح _

 .محله دیسف شیاز اون امضاء ها مال معتمد و ر یکیدر ضمن . هستن

 :حسن گفت یجزم از جا برخاست و رو به مشت ینزد و با عزم یحرف گرید مرد

 .نداره يردایا که از نظر شما نیمن باشه که اعضاء شورا هم امضاش کنن ا شیسند پ نیا _

 :داد گفت یکه دست به دست دراز شده اش م یبا او همراه شد و در حال زیحسن ن یمشت

 .میستیرد و بدل شده، ما هم که اهل دبه در آوردن ن نیپول و زم. نداره يرادینه ا _

 :اش گفت يشرمنده از تند رو مرد

 .حرف شما برامون سنده حاج آقا _

 :اشت و گفتحسن دست بر شانه اش گذ یمشت

 .شیپ ریبرات اومد داشته باشه باباجان، خ نشیانشاءاهللا زم _

سر و صداتر  یکرد و ب یخداحافظ زیبند نبود ن شیپا يخوشحال که رو النِیکوتاه به آرش داد و از ش یدست مرد

 يمعامله  نیهمه از ا یتا فردا حتم. ماندند یمنتظر عواقب کارشان م دیحاال با. که آمده بود رفت یاز وقت

 یرا ب النیکار ش نیکه مطمئناً ا نهیبدک ودب یرزنیآن ها پ يشدند و سرآمد همه  یمطلع م النیش انِیسراسر ز

 . گذاشت یجواب نم

را به دور خود جمع  یبه پا کرد و کل اهال يده غائله ا دانیدر م یو عصر همان روز شاباج دیبه فردا نرس کار

« نشست  النیش روزیجمله در ذهن پ کیاز تمام آن داد و هوارها فقط . فتحسن گ یمشت یوجدان یکرد و از ب

گفته و بر خالف انتظار آرش،  النیشبه  يخونسرد نیدر ع یبود که شاباج يزیچ نیا. »سالمه شهیظالم هم

همه سال خون پسرمو تاب  نیا "جمله گفته بود  کیفقط  النیدر مقابل عمل ش. نکرده بود دیجانش را تهد



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا ..یطوب..  –بوسم  ینامت را م

wWw.98iA.Com ٥٧١ 

فرصت  نیتر کرده بود اما مجبور بود به ا يرا جر رزنیپ. ترس ورش داشته بود. "چندسال هم روش نیم اآورد

به خاطر سپرد نه از  شهیهم يآن روز را برا. با ارزش باشد یرصتتوانست ف یچند سال هم م نیهم. دنیخر

چند  يد جان آقا معلم را براجهت که موفق شده بو نیبه پدرش نسبت داده بود، از ا یکه شاباج ییناسزا يبرا

نه  گریاز آن روز او د. آمد یفتح بزرگ به حساب م کیخود  نیا. مصون نگه دارد یشاباج ي نهیسال از ک

 يبر جا زیمردم ده ن یکج خلق. داشته باشد دارید دیو نه موفق شد با طاهره و رش دیخود د یرا در حوال یشاباج

 یط ادهیپ یاصل يده را تا جاده  یو طوالن یبه شهر مجبور بود راه خاک رفتن يبود و او هر روز برا یخود باق

 نیبه ده بازگردد چن نکهیاز ا شیپ. نداشت يه ایگال. کرد یبوس ده از سوار کردن او امتناع م ینیکند چرا که م

در . داشت دیام گذشت و او هنوز یروزها م. کرد یم ینیب شیرا از جانب مردم ده پ يتند و زننده ا يبرخوردها

حدسش . نداده بود يتکرو يو به او اجازه  ستادهیقول و قرارش ا يمرد و مردانه پا زیدکتر آرش ن نیب نیا

 ینگه داشتن پدربزرگش راض یراض يبه کل بسته شده بود اما برا شیشرط او، دست و پا ولدرست بود، با قب

قدم . دیروستا د یخاک يجاده  یرا در دو راه دیکه رش گشت یمثل هر روز به خانه باز م! بند و بست نیبود به ا

 .با او هم کالم شود يا قهیشده دق یرا تند و تندتر کرد تا حت شیها

 .صبر کن... دیرش... دیرش _

سن و  يمردانه که فرا یآمد توقف کرد و در سکوت یبه سمتش م دهیاو که نفس بر يصدا دنیجوان با شن پسر

و لبخند  دیپرام شیهمچون چند ماه پ! دختر نیدر عجب بود از تالش ا. شد رهیو خا دنینمود به رس یسالش م

بود به  زانیبود از لبش گر مدتهاکه  يلبخند دنشیبا د. داد لشیتحو دهینفس بر یو سالم دیبر لب به او رس

 :برگشت و گفت یآن

 .سالم _

نظر  ریهمان طور در سکوت او را ز دیشو ر دیایگذاشت تا نفسش جا ب نهیو دست بر س ستادیدر مقابلش ا صاف

 .گرفته بود

 ؟يگرد یاز کار برم _

 :را نشان او داد و گفت اهشیتکان داد و دستان س يسر

 نیفرصت نکردم خوب دستامو بشورم، بب یاونقدر عجله داشتم که حت. کرد لمیزودتر تعط لیامروز اوستا خل _

 .و روغن روشه سیهنوز گر

 :زحمتکش او انداخت و گفتمهربان به دستان  ینگاه
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 ؟یعجله داشت یواسه چ _

مردانه در آن نهفته بود  یکه شرم یزل زد و با چشمان شیبرق و سوسو زدن ها یچوب يها ركیبه ت دیرش نگاه

 :گفت

 .ما يخونه  ادیخاله ام امشب م _

در گوشش به صدا  يزیچ. شد یگرم نم یآب دیاما از رش. بزند یشد تا پسرجوان حرف رهیو منتظر به او خ متعجب

 :گفت ریمچ گ يدر آمد و با لبخند

 حرفا آره؟ نیدختر خاله و ا _

 :شرم گنانه سرش را خاراند و گفت يبا لبخند دیرش

 ؟یبا من چکار داشت _

داد به  حیترج زیو او ن ستیبه فاش عشقش ن يدیتودار است که ام يپسرك جوان آنقدر افتیدر یرکیز به

 نیاما حاال با ا دیخواست لب باز کند و حرف از آقا معلم بگو یم. نداشته باشد يکارعاشقانه اش  يخلوت ها

که با قدم  یداد و در حال شیهابه پا یشد که قدرت نیامشب او را خراب کند و ا یاوصاف دلش رضا نبود خوش

 :رفت گفت یده م دانیبهداشت و از آنجا به م يآرام به سمت خانه  ییها

 .گهیوقت د هی ينه برابذار بمو ،یچیه _

 :با او هم قدم شد و گفت زین دیرش

 .یحرف بزن یدر مورد چ يخوا یدونم م یهر چند که م. حالمو نکن حرفتو بزن يمالحضه  _

 .لبخند بر لب سکوت کرد و با چشمان منتظرش به او زل زد النیش

 یاما هر بار که به اون صحنه م .کارو کردم نیو خوب فکر کنم، هم نمیبش یازم خواست یوقت شیچند ماه پ _

چند ماه با خودم نشستم و فکر  الن،ینشد ش! خورد تو مالجم یشد قلوه سنگ و م یگذشته همه اش م دمیرس

 یبا من کرد که نم يمعلم کار آقا. کردم اما باز نشد یزدم و خلوت م یها با خودم حرف م وانهید نیکردم، ع

 یخواست وقت یدلم م. که بهش داشتم رو ازم گرفت ییت تمام باورهااون فقط پدرمو ازم نگرف. تونم ببخشمش

خواستم مثل اون  یذاره دلم م یم هیما از جون ما يچطور برا دمید یم یوقت. بشم مثل اون یکیبزرگ شدم 

 .که بهش داشتم ییمن و خواهر و برادرامو هم باورها یزندگهم . رو خراب کرد یاما اون همه چ. بشم

 :لب زمزمه کرد ریت با او هم قدم شد و زدر سکو النیش
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دارم  نمیب یاما حاال م. باشه یکار سخت دیگرفتن از شما نبا تیکردم رضا یکه اومده بودم فکر م لیاوا _

 .شم یم دیدارم ناام. خورم یشکست م

 :زد گفت یدر آن موج م تیکه جد ییو با صدا ستادیا دیرش

  ؟يجا زد _

 :کنان گفتبه او زل زد و من من  متعجب

 .یکن یم جمیگ يدار _

 :فرستاد و گفت رونینفس درمانده اش را ب دیرش

با خودم گفتم دمت  يدیبابامو ازش قاپ ينایزم داریو خر يرو دور زد یشاباج يکه اون طور شیچندماه پ _

حروم  یشاباج ي نهیک یمون پ یزندگ ي هیخواست تنها سرما یدلم نم. نبودم نایبه فروش زم یمن راض. گرم

 . بشه

 :به فکر فرو رفت و گفت یکم النیش

 .رهیبگ میسهم خودش تصم يتونه برا یفقط م یسهم االرث شماست شاباج نیاون زم _

 :اش را عقب فرستاد و گفت یشانیافتاده بر پ يبر سرش نشست و موها دیرش دست

طاهره هم که رو حرف . شمسهم خودم هوار هوار بک يتونم برا یمن فقط م. خواهر و برادرامه لیاون کف _

تونستم  یم یکن یحاال فکر م. ادیصداش در نم یمنم که از ترس شاباج ي چارهیمادر ب. ارهینه نم یشاباج

 و نذارم سهم برادر و خواهرامو به باد بده؟ رمیجلوشو بگ

اصالً . اش کند یاضقَدرتر از آن بود که بتواند با زبان ر یشاباج. نگفت يزیفرستاد و چ رونیکالفه اش را ب نفس

 .اوردیب انیبتواند با او هم کالم شود و حرف از آقا معلم به م گریشک داشت که د

با خودم گفتم . وجودم تکون خورد يتو يزیچ هی یفروخت متیبه نصف ق ناتوینجات آقا معلم زم يبرا یوقت _

زنده موندنش  شتریسه چند سال بو وا يبگذر تییاز ثروت و دارا يمگه آقا معلم برات چکار کرده که حاضر شد

 نقدریزنده نگه داشتن آقا معلم ا يکه تو رو برا هیدونم اون چ ینم ؟یبزن شیخودتو به آب و آت ياون طور

خودتو به  يساله دار هیبرات مهم هست که  يحتماً اونقدر ؟یسیوا یشاباج يجلو رو يخوا یجسور کرده که م

 .یکن تا به آقا معلم کمک یزن یم واریدر و د

 :گفت دیرش يزدن ها خیبه م یکیبه نعل و  یکی نیو مستأصل از ا جیگ

 ؟يد یم تیرضا... یبگ يخوا یم... یبگ يخوا یم ه؟یحرفا چ نیا دنیکش شیمنظورت از پ _
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 :گرفت و گفت انیبه او دوخته شد و دستان مستأصلش سرش را در م دیرش يدرمانده  چشمان

کرده  ادیز یآقا معلم به ما خوب. ذاره به خوب بودن آقا معلم فکر کنم ینم خون پدرم. دونم یدونم، نم ینم _

تونست  یاون م. ذره براش دل بسوزونم هی یتونم حت یکرده که نم يقابل گذشتش، کار ریاما با اون اشتباه غ

 . دیکه کارشون به کشته شدن کش نقداو. شد زیکار باهاش گالو نیا يپدرمو آروم کنه اما جا استیبا س

 :و پکر گفت ریسر به ز النیش

تونن درست فکر کنن و  ینم تیعصبان يآدما تو. يکرد یکارو م نیهم ياون بود طیاگه تو هم در شرا دیشا _

 .درست عمل کنن

 :بود گفت رهیخ زمحمودیآم يدوباره قدم برداشت و همان طور که به قهوه خانه  دیرش

با منه انتظار نداشته باش بتونم به آقا معلم فکر  يریخود درگ نیا یدونم با خودم چند چندم و تا وقت یمن نم _

 شونیقانون لیو خودم کف ارمیب رونیب یغلط شاباج تیترب ریکه خواهر و برادرامو از ز نهیاالن تنها هدفم ا. کنم

 ينامه  روزید نیهم. کوتاه کنه مونیاش رو از زندگ نهیدست پر ک دیبا یکارو بکنم، شاباج نیتونم ا یم. بشم

 یبه شاباج دیبا. هستم ممیاز اون بابت راحته سفت و سخت سر تصم المیاز خدمتم اومد و حاال که خ تیمعاف

 .بس نویمادربزرگه، هم هیما فقط  يبفهمونم که برا

اما او . نرم خوتر بود ینسبت به طاهره و شاباج دیرش. گفت ینم يزیاز خواسته اش با او هم قدم بود و چ دیناام

فرستاد و حرف آقابزرگش را  رونینفس کالفه اش را ب. بود امدهیاز حق خود کوتاه ن يهمچون آن دو ذره ا زین

مگر . ردیبگ تیتوانست رضا یخانواده نم نیحق با او بود از ا. آورد ادینخست بازگشتش به  يدر همان روزها

 .کردند یم یداد و آن ها از خون غالم چشم پوش یرخ م يمعجزه ا نکهیا

 .بسازه الیگوش شما و خیخواد ب یتازه واردتون م ي هیهمسا دمیشن _

 جهیکرد بحث در رابطه با آقا معلم به نت یم دیبا عوض کردن بحث علناً به او تأک دیاز بد شده بود و رش بدتر

 :لبش را تر کرد و گفت. دینخواهد رس

 ! خودش بسازه يبرا نیخواد تابستونه نش یم _

 ؟یبهش فروخت تونیکه زم یمونیپش _

 نیکه بابت ا يریچشمگ تیاز موفق. ها بود یلیسؤال خ نیچندان متعجب نشد چرا که ا دیرش یسؤال ناگهان از

 :گشوده شد و گفت يشده بود لبش به لبخند بشیکار نص

 .فروشم تا به آقا معلم کمک کنم یم نامویزم ياگه الزم باشه همه . لحظه هی یحت _
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 چرا؟  _

از خود نرمش نشان  یبتواند کم دیخواست که شا یم یکه از او جواب یبهت. دید یم دیرش يه را در چهر بهت

کرده  دواریام یبه زندگ گرید يگفت عماد آن ها را بار یداد؟ چگونه م یم حیاو توض يبرا دیچگونه با. دهد

 ! بود دیاو سخت تر از درکش توسط رش يبرا دیام يواژه  حیاست؟ توض

 هی ریز دنیخز ای هیراه چاره اش نشستن کنار بخار ؟ینیب یخوره رو م یکه به صورتت م ینسوز زمستو نیا _

. سوخت یزمستونا با هر سوز کوهستان تمام تنمون م. رو درست و درمون نداشتم نایاما ما ا. لحاف گرم و نرم

به  میکوهستان بزن يها راههیبار از ب هیهر چند وقت  میچون مجبور بود میخورد ینم یدرست و حساب يغذا

. کردن یم غیمحض اون سر و شکل ازمون در ایکه اونم بعض میو قوت و غذامونو فراهم کن گهید يها يآبادا

شدن پشت  یچند سال زندون یفقط درد جسم نایا! یچیه گهیو پاپوش که د مینداشت یلباس درست و حساب

اومد و گفت غمتون  یکی کهویبعدش . ارشرو هم بذار کن نو طرد شد ییو عذاب تنها یدرد روح. اون کوهه

رنگ گرفت، لباس  یزندگ. یدلخوشمون کرد به زندگ. ذارم یکنم، تنهاتون نم ینباشه من هستم، کمکتون م

بود که به  قیرفت و جاش دوست و رف ییتنها. اومد، پاپوش اومد یاومد، قوت و غذا اومد، درمان و سالمت

 یآقا معلم حراج کردم؟ من تموم دارو ندارمو م یزندگ يبرا نامویچرا زم یپرس یتو ازم م حاال. مون اومد یزندگ

پشت  یاون ما رو از زندون رها کرد حاال نوبت من و باق. از زندان نفس بکشه رونیب گهیبار د هیدم تا اون 

گرفتن،  تیرضا يبرا شما یپ انیآقا معلم م يهر بار که خانواده . میریگ یو م میریهاست که دستشو بگ یکوه

 یکی شیچند روز پ نیهم. هر کس به دست رس خودش. فرستن یم يزیچ هیآقا معلم  يها برا یپشت کوه

 غیو در ادیقدر از دستشون برم نیتا هم نایا. نکنه تشیزمستون اذ يبافت تا سرما یشون داشت براش بلوز م

ها  یاما ما پشت کوه یرف ناراحت بشح نیا دنیاز شن دیدونم شا یم. ادیحد از دستم برم نیکنن، منم تا ا ینم

 .تا آقا معلم از زندان آزاد بشه میکن یم يهر کار

 ریپسر جوان را تحت تأث نیخوب توانسته بود افکار ا النیش. کرد یفکر م شیدر سکوت به او و حرف ها دیرش

خاطر و با  بیبا ط دیخواست رش یاو م. کند تیخواست با اصرار و اصرار او را وادار به رضا ینم. قرار دهد

 .بدهد تیآقا معلم را رضا يدل آزاد یروشن

 .کردم ریاالن عمو ناصرم آقابزرگو کالفه کرده که چرا د یحتم. شد رید میبر _

از آن همه اسطوره  یها کم یپشت کوه يگذشته  قیحقا دنیبا شن ییگو. در سکوت با او هم قدم شد دیرش

 دنیهوار کش. ها همان پشت بمانند و بپوسند یکرد تا پشت کوه یم يپدر هر کار. بودن پدرش کاسته شده بود
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آورد اخم  یذهنش هجوم م بهکه هر زمان  ییحرف ها. داشت ادیاز مرگ هنوز در  شیپدر را چند ساعت پ يها

شب سرد  نیاما حاال، درست در ا. دار فرستادن آقا معلم جزم تر يباال يرفت و عزمش برا یدر هم م شیها

 ستمیغالم ن« . پدر در نظرش رنگ باخته بود يحرف ها د،یبار یم شانیه باران نم نم بر سر و روک یزمستان

. رو برگردونه ده یدرد و مرض يها یکه بخواد پشت کوه باشمقبرستون، مگه من مرده  ي نهیاگه نفرستمش س

. »برم یامال کنه؟ نفسشو مو خونشو پ ادیب یکیوجود از دست دادم حاال بذارم  یب يها یبرادرمو سر پشت کوه

و خدا را بنده  دیکش یگونه هوار هوار م نیا یشاباج يها کیپدرش بود که در آن شب منحوس، با تحر يآر

 :که بر صورتش نشسته بود را با کف دست گرفت و گفت یفرستاد و آب رونینفس کالفه اش را ب. نبود

 .النیشه ش یخوام ببخشم اما نم یم. يکمک به آقا معلم دار يبرا لیدل هیخوش به حالت که  _

هر . آقا معلم بغض بر گلو داشت يبغضش را پس زده بود اما حاال برا شهیهم. بغض بر گلو، سکوت کرد النیش

داشت بر لب  یکه هنوز سع يبا لبخند دندیمحمود که رس زیآم يبه قهوه خانه . خورد یزد به در بسته م یچه م

حالت  نیا زیاو ن. کرد یحالش را درك م. دیشیاند دیرش يرا به حرف ها ریام مسجدا شد و تم دیحفظ کند از رش

و از باباجانش سراغ پدر و مادرش را گرفته بود و حاج بابا از  دهیکه بد و خوب را فهم یزمان. را تجربه کرده بود

ت با احساس متناقضش دانس ینم. را داشت دیحال اکنون رش زیاو ن يآر. آنچه بر پدر و مادرش گذشته گفته بود

تنفر در وجودش سر  نیسال ها هم ا نیتا هم. توانست یخواست که قدرت مرده را ببخشد اما نم یچه کند؟ م

. شود دهیببخشد تا بخش دیبا رفتیاش را به هم زد و پذ یمعادالت ذهن يآمدن آقا معلم همه  نکهیبود تا ا زیر

 شترینصف ب دیبخش یم دیرشاگر  دیشا. برسد و ببخشد جهینت نیه اهم ب دیبود رش دواریبود و حاال ام دهیاو بخش

بود؟  یمجهول و نامتناه يمعاذله  نیا يوزنه  نیتر نیسنگ یداشت که شاباج یتیچه اهم. راه را رفته بودند

 .ستدیکرد توسط معلمش خراب شده با یکه گمان م ییباورها يپا ستیبا یبود که م دیمهم رش

 

 آشنا بِیغر: و هفتم  ستیب فصل

 ییزد اما ذهنش جا یخطوط کتاب دو دو م يچشمانش رو. کرد یرا مطالعه م یو کتاب دهیتختش دراز کش يرو

 یکه م یبابت حال خراب مادر و در انتها حرف یخواهرش فرشته و دل نگران دارید. خورد یچرخ م روزید یحوال

گفتنش و  سیه. را وادار به سکوت کرده بودبکشد و او انگشت بر لب گذاشته و خواهر  شیپ میخواست از مر

 چیه گهید"از خواهرش خواسته بود  شهیهم يبار و برا کیجمله را  کیشده و او فقط  یکیسکوت فرشته 

فرستاد و  رونینفس کالفه اش را ب. "از او ينشانه ا یو نه حت ینه سخن ینزن، نه حرف یحرف میوقت از مر
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بر سر  زیهمه چ. شد رهیسر جمع کرد و به سقف خ ریدستانش را زاش گذاشت و  نهیتخت س يکتاب را رو

آمد به  یم رونیشسته بود، از زندان ب ایهمان زمان ها که غالم دست از دن شیسال ها پ ستیبا یم. بود يندار

 یم قهیوث. ندیایعرفان بتوانند از پسش بر ب یو حت ینبود که حاج رسول يزیچ گرید قهیوث نیاما ا قه،یوث دیق

آنقدر که سر همان . اش بود یاز زندگ یجدا نشدن یبخش شهیهم يندار ،يآر! انسان کی نخواست قد خو

روزها با هر بار  نیا. شد زیخ میتخت ن ينامش را که خواندند رو. تنش را از دست داده بود يزنش، پاره  يندار

خود، بر  نام دنیس از شنبود که پ يواژه ا نیمادر اول! شکمش يتو ختیر یم يخواندن نامش دلش هر

کرد و خود  یبند را ط يتند راهرو ییتخت برخاست و با قدم ها ياز رو عیسر يزیبا خ. کرد یذهنش خطور م

. و به سمت اتاق مالقات رفت افتیتازه  یگشوده شد نفس شیکه به رو يا لهیدرِ م. را به نگهبان بند رساند

اش  يآزاد یکار ننشسته و در پ یعرفان باز ب یعنی نینبود و ا يمالقات خبر نیجا آمده بود، از کاب ینفسش کم

 دیجد ينشست و به فرستاده  زیلب پشت م ریز یقدم در اتاق مالقات گذاشت و با سالم يبه همراه سرباز. بود

 لیدر حال محک زدن وک. ستدیبا یاو، شاباج یکم سن و سال تر از آن بود که بتواند در مقابل مدع. برادر زل زد

 :کرد که طاقت عماد طاق شد و گفت یو رو م ریبا دقت پرونده اش را ز زین لیبود و وک دشیجد

خوام خودم در موردش  یبشنوم اجازه م مهیزندگ يکه تو يکور يبار از گره  نیانُم يبخوام برا نکهیقبل از ا _

خواد  یدرمه که هنوز نمبرا بیو غر بیشک ندارم به خاطر تالش عج دیهست نجایکه االن ا نیا. حرف بزنم

خوام منو با  یازتون م ياول کار نیهم پس. من انجام بده يآزاد يبرا يتونه کار ینم یقبول کنه از راه قانون

. دوازده سال اونقد از قانون سر در آوردم که بدونم اوضاع از چه قراره نیا يتو د،یدلخوش نکن یواه يدهایام

 رصت دارم تا از بارگناهانمو سبک کنم؟ف گهیچقد د دیپس بهتره اول به من بگ

 گرید. حسابش را با او روشن کرده بود ياول کار نیعماد هم. بر چانه گذاشت و متفکر به او زل زد یدست لیوک

 .گفتن نبود يبرا یحرف

حاال تهش معلومه و نه برادر  نیکه از هم دیکن يبهتره نه شما وقت با ارزش و شهرت تونو صرف پرونده ا _

 دیاتاق رفت نیاالن که از ا. دیدونم چقد پول داده تا شما وکالت برادر پر دردسرشو قبول کن یام که نم رهچایب

بهش  يجور هی ست،ینجاتش ن يبرا یراه دیدیدو  دیبرادر قاتلشو مطالعه کرد يپرونده  دیبه برادرم بگ رونیب

 یمن نم. نکنه نیمنو شرمنده تر از ا گهیکه د دیبگ يجور هی. نره يا گهید لیوک چیسراغ ه گهیکه د دیبگ

 د؟یمتوجه شد. وکالتمو قبول کنه یخوام کس
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بود که  يمرد دنیمنتظر د شتریب. را نداشت يبرخورد نیانتظار چن. بود رهیدر هم به او خ يبا چهره ا لیوک

ت که بر مانس یم يبه محتضر شترینشسته بود ب شیکه روبرو ياما مرد. زند یم ينجات خود به هر در يبرا

 :فرستاد و گفت رونینفس کالفه اش را ب. کشد یمرگش را انتظار م يگور خود نشسته و لحظه 

 دیشما بود نیا دینشست زیم نیکه پشت ا ياز لحظه ا ؟یبیجناب حب دید یحرف زدن م يحاال به من اجازه  _

 نم؟حاال اجازه دارم چند کلمه هم من حرف بز. و من فقط شنونده بودم دیکه حرف زد

 :لب زمزمه کرد ریز عماد

 .گوشم با شماست دییبفرما _

 :لبخندش را بر لب حفظ کرد و گفت لیوک

اول سؤال شما رو اصالح کنم، شما  دیبذار. دیکه بار گناهانتون رو سبک کن دیچقدر زمان دار دیدیاز من پرس _

غالم هجده ماه  يدوقلوها. دیباشداشته  یزندگ يفرصت دوباره برا کیتا  دیزمان دار گهیهجده ماه د بایتقر

در اون . باشه دهینرس یکه به سن قانون ونهم ینم یباق یدم یول گهیرسن و اون زمان د یم یبه سن قانون گهید

کال بدون  ایبدن و  تیرضا هیبا قبول د ایقصاص کنند  ایدم در مقابل شما خواهند بود که  یزمان شش ول

 .گذشت کنن یوجه چیه افتیدر

 :لب زمزمه کرد ریزد ز یچشمانش موج م ین یکه حاال در ن یو با ترس دیزده اش کش نیبر سر ماش یتدس عماد

 .دارم یبده زهیبا خدا چقدر خرده ر نمیوقتشه که بب. کنم سیوقتشه، وقتشه که کارامو راست و ر گهیپس د _

 :ند گفتک قیمرد مقابلش تزر يرا بر روح خسته  يدواریداشت ام یکه سع ییبا صدا لیوک

از نا  گهیبار د هی یخوام حت یاز حاال به بعد نم م،یما هجده ماه فرصت دار ؟یبیحب يآقا دیچرا خودتونو باخت _

 .دیکن یم نیبه من و دانشم توه دیدار يدینا ام نیشما با ا. بشنوم يزیو مرگ چ يدیام

 :مظلوم بر لب نشاند و گفت يندشد و لبخ رهیکه هنوز ترس در آن خانه کرده بود به او خ یبا چشمان عماد

 گهید یکن یخداحافظ یو چه وقت قراره با زندگ یک یدون یم یوقت. قصدم، جسارت به شما نبود دیببخش _

کرده، شما هم اگه  لیحبس و زندان عقلمو به کل زا نیا. رهیبگ میتونه خوب پردازش کنه و تصم یعقلت نم

 زیکه با غالم گالو لحظهشم به سقف و اون  یم رهیروز خ شب و. دیکرد یطور فکر م نیهم دیمن بود يجا

طور بعد و بعد  نیشاگردم و بعدش مردم پشت اون کوه و هم دیمظلوم رش يبعد چشما. چشمام يجلو ادیشدم م

 . کردم یروز شده و شبمو تا صبح داشتم فکر م نمیب یوقت م هیو بعد و 
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. بود رهیبه او خ نکشیع يه بود چرا که در سکوت و از وراقرار داد ریاو را هم تحت تأث ییعماد گو يها حرف

 . کرد هیداشت نلرزد باز شروع به واگو یکه سع ییبر سرش نشست و با صدا گرید يدست عماد بار

ام و گفت ازم  نهیزد به تخت س یاون پسر، وقت يتو ذهنم مونده، چشما ریتصو هیسال ها فقط  نیتموم ا _

 .رمیکنه بم یمنتفره و آرزو م

 دیلرز یم شیو شانه ها ستیگر یکه م یدستانش گرفته و در حال انیسرش را در م. خود شده بود یخود ب از

 :افزود

حاال طناب  نیحاضرم هم. نمیپر از درد و رنجو بب ياون چشما گهیبار د هیو  رونیب امیب نکهیبهتره تا ا رمیبم _

خالص بشم از هر شب کابوس . وجدان خالص بشمعذاب  يحس کشنده  نیدارو بندازن دور گردنم تا از ا

 .نفس خودم اون باال ادناون دار و به خس خس افت نییمادرم پا يدار رفتن، از زجه زدن ها يباال

نجاتت  يها هر شب و هر روز برا یلیخ یدون یهستن؟ م تیچند نفر چشم انتظار آزاد رونیاون ب یدون یم _

اما  ،یهمه شون هست ونیمد یکن يمردن لحظه شمار يو باز برا یدوناگه ب ؟یدون یرو م نایکنن؟ ا یدعا م

 .اسم ببرم یکی یکیمن برات  ،یاگه ندون

 .دوخته شد و در سکوت منتظر ماند تا او حرفش را کامل کند لیخونسرد وک يسرخ عماد به چهره  چشمان

آدما رو نجات بدم، نجات من درس خوندم تا جسم  ست،ین نیاصالً کارمم ا ستم،ین یمن روانشناس خوب _

خوب حرف  ادیتونم ز یپس اگه نم. به آدما شده یکه عمرشون صرف کمک روح هیافردا يروحشون به عهده 

نجام که کمکت کنم پس یمن ا. گرفتم با ماده و تبصره و قانون حرف بزنم ادیچون  ر،یبزنم به من خرده نگ

 .یبش دیبه خودت اجازه نده که نا ام يلحظه ا یحت

افتاده بود  ریبه ز گرید يکه بار يلرزان و دستبد بر دست اشک کنج چشمش را گرفت و با سر یبا دستان ادعم

 :زمزمه کرد

دستا که حاال  نیخواستم با ا یروز م هی ره،یگ یحرف وجدانمه که دوازه ساله آروم نم ست،ین يدیبحث نا ام _

داد زدم، هوار  دم،یتاخت زدم، دو. رو بهتر کنم يمثل اون آباد یکوچک يایدستبد نشسته روش دن نیا يسرما

گفتم برادرِ  یاون زمان که م. گرفت یم تمواون زمان دس دیقانون با ره،یصدامو بشنوه و دستمو بگ یکیزدم، تا 

 ندهیآ نایندارن، ا یبهداشت درست و درمون نایندارن، ا یبچه ها کالس درس درست و درمون نیمن، پدرِ من، ا

که پشت اون کوه  یبه دادمون برسه، به داد مردم یکیگفتم  یخوان، اون زمون که م یه مخوان، رفا یم

نه دست . رنیدستمو بگ ایخواست باال دست یخواستم، اون زمان دلم م یم قانونو ياون زمان دستا. شدن یزندان
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ته به دستامو پاك و خون نشس رهیگه؟ اومده دستمو بگ یم یقانون چ نیحاال ا. مردمشونو يمنو که دست همه 

تونه پدر پنج تا بچه رو زنده کنه؟  یتونه خون دستامو پاك کنه؟ م یشه؟ تبصره و قانونت م یتونه؟ م یکنه؟ م

 گهیمن د يالاقل برا ست،یوقت قانون قانون کردن ن گهیتونه من شکسته شده رو دوباره بسازه؟ نه د یم

اعتبارتو خرج من نکن، من . نباشه شیشونیبه پ ییر رسواخرج کن که مه یکی يتبصره و قانونت رو برا. گذشت

. نجات برادرش نفرسته يرو برا یمدافع لیوک چیه گهید یکن یو برادرمو راض يخوام بر یبخوام، ازت م یلیخ

 شه؟ یگناهکار مگه م هیدفاع از 

 .یاگه خودت باور داشته باش یستیتو گناهکار ن _

خود  يدر جا یو سرباز تکان دیچیکوچک اتاق پ يدر فضا ید به آنعما یبغض يبه خون نسشته و صدا چشمان

 .اش بلندتر یبغض يدستان در حصار دستبند عماد به سمت او دراز شد و صدا. شد رهیخورد و باز به آن دو خ

 یآدم کشتم؟ نم ینیب ینم ؟ینیب یخون نشسته رو دستامو نم ه؟یپس چ ستین يگناهکار ينشونه  نیاگه ا _

 .به برادرمم بگو نویخوام، ا ینم لیمن وک دن؟یبه ند يودتو زدخ ای ینیب

 :و حفظ ظاهر آرامش گفت يبا خونسرد لیوک

 .گهیکس د چیو نه ه نجایمنو نه برادر شما فرستاده ا _

 :شد و گفت رهیسرخ به او خ یبلند شد و با چشمان یعماد به آن سر

 .لهمه سا نیخوام، اونم بعد ا یهم نم يریتسخ لیمن وک _

متعجب بود که او لب به سخن گشود و با  لیوک نیا بیو غر بیباز به او افتاد از آرامش و لبخند عج نگاهش

 :لب زمزمه کرد ریز دیلرز یم یکه حاال اندک یچشمان

گن که  یم ییاونا يگم، همه  یمن نم نویپاك تره، ا یدستا از هر دست نیا. ستیدستات ن يرو یخون چیه _

لطفاً  ننت؟یبب گهیبار د هیچقدر منتظرن  یدون یم ؟ياصالً ازشون خبر دار. يشد ریخ یبانبراشون  يروز هی

 .خودتو شالق نزن نقدریا

 :لب زمزمه کرد ریبر سرش نشست و ز گرید يعماد بار دست

پشت  یروز سرد زمستون هیکه  هییفقط واسه خاطر چشما دمیهمه سال دردو رنجِ زندانو به جون خر نیاگه ا _

 . خواستن یکه کمک م ییچشما. کوه به من دوخته شده بوداون 

 :حرفش آمد و گفت انیم لیوک

 ؟یمونیاز کارت پش _
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 :تأمل و شک گفت يبدون لحظه ا یو حت تیقاطع با

بدونم اونا االن دارن خوش و  نکهیا نه،یروشنش هم يباشه، تنها نقطه  یاهیپر از س میهرگز، اگر تمام زندگ _

 یدارن از هر چ یخوب یها زندگ یگذرم، اگه بدونم پشت کوه یحقوقم م يمن از همه . کنن یم یخرم زندگ

 .از جونم یحت. گذرم یکه تا حاال برام محفوظ بوده م

 .اونا خوشبخت هستن _

 .شد رهیجوان خ لیوک انیو لبخند عر سیرا بلند کرد و به چشمان خ سرش

 .اونا خوشبخت هستن آقا معلم _

 نیچن نیکه ا نیکه بود ا. مرموز شد لیوک نیا سیچشمان خ ي رهینش خانه کرده بود خکه در چشما یبهت با

شد و  یجوان دور نم لیوک ياز چهره  يلبخند و اشک لحظه ا خت؟یر یها اشک م یاو و پشت کوه يبرا

 .به او زل زده بود رانیح یعماد با چشمان

گم سرنوشت  یمن م. نداشته نهیته دل تو سگف یکنه؟ هر ک ینم يآدما باز یگفته سرنوشت با زندگ یک _

 .سرد و محکم. کشه یم ریآدمارو به زنج يدستا يبدجور

 .دیرقص یسؤال پررنگ در چشمانش م کیحاال فقط . داد یبهت را در خود جا نم گریعماد حاال د چشمان

 ؟یهست یتو ک _

وقت ممکن  نیگفت، امروز وقت تر یم دیبود که لب از لب وا کند؟ بله با دهیوقتش شده بود؟ وقتش رس یعنی

 . برمال کردن آنچه بود که دو سال گذشته درباره اش سکوت کرده بود يبرا

شب و  رمردیبرداشت و خودش ندونست که چکار کرده؟ اون پ رمردیپ هیصورت  يمرد نقاب از رو هیروز  هی _

 .هرو ترسوند یکیکه محض اون صورت درب و داغون  دیچیپ یتا صبح به خودش م

فرو رفتن و بر آمدن هر  يدر فاصله  هیاز ثان يپلک زدن به او بود و در کسر يلحظه ا یعماد بدون حت چشمان

حاج بابا برداشته  يکه نقاب از چهره  يداشت، روز ادیآن روز را به  يآر. کرد ینفسش، خاطراتش را مرور م

شد  یخال زیباره از همه چ کیبه  مانشچش .بود بابت آن واکنش کودکانه دهیکه از خود خجالت کش يروز. بود

از  گرید یکیبود و حاال  دهیرا د یکی شیسال ها پ. شد یشد؟ نه، نم یاما مگر هجا از دهانش خارج م. و لب زد

 .زد یحرف م دنیآن د

که نه . گرفت رمردویشب، شب و شبونه راه افتاد پشت اون کوه و باز جلو راه پ هیو  ومدیاون مرد باز کوتاه ن _

 ...اون روز يفردا. دستشو گرفت. نه ره،یفقط جلو راهشو بگ



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا ..یطوب..  –بوسم  ینامت را م

wWw.98iA.Com ٥٨٢ 

 :عماد در آمد و گفت یبغض يصدا

 .نگو گهید... ادامه نده... نگو گهید _

 :جوان بدون توجه به بغض کالم عماد نفسش را صاف کرد و گفت لیوک اما

رو هم با خودش آورده بود تا به  گهیمرد د هیبار تنها نبود  نیاومد ا گهیبار د هیاون روز، اون مرد  يفردا _

طعم  دن،یرو چش يها بعد سال ها طعم مهمون نواز یاون روز بود که پشت کوه. ها کمک کنه یپشت کوه

 .رو یو هم دل یهم صحبت

 .هق هقش بلند شده بود گرید حاال

اون دو . دنینافرم و رخت و لباس ژنده اشون خجالت نکش لیفقط اون روز بود که مردم، محض شکل و شما _

از اونا  یکی. ها رو روشن کردن یکه دل پشت کوه دنیکه دستشون چقدر پاکه، نفهم دنیوقت نفهم چیمرد ه

 .نقاب از صورتش برداشت مردکه اون  یهمون. بود که دلش به دل حاج بابا بسته بود یو مردن فیدختر نح هی

بود که  یکس يآوردن چهره  ادی یازدحام پ آن همه نیدر ب ییگو. شد یعماد حاال گشاد و گشادتر م چشمان

 آورد؟ یم ادیاما مگر به . گفت ینشسته و با هق زدن از گذشته م شیرو به رو

جونشم  يسرنوشت که رو دست اون مرد نشست، دختر به خودش قول داد واسه نجات اون مرد تا پا ریزنج _

 .بره

 چرا؟ _

 .اش بدوزد یرا به معلم زندگ سشیاه خپر از بغض عماد باعث شد سر بلند کند و نگ سوال

 ؟یها گذاشت یچرا؟ تو بگو چرا جونتو واسه پشت کوه یپرس یچرا آقا معلم؟ م یپرس یم _

 :محکم و قاطع گفت ییسکوت کرد و او هم با صدا ریسر به ز عماد

ذارم اما  یذارم مپاش ب مویشده تمام دار و ندارمو بدم، شده عمر و وقت و جوون رون،یب ارمتیم نجایمن از ا _

 .یتو بمون نیذارم ا ینم

 :محکم او دوخته شد و گفت يعماد به چهره  چشمان

چند ساله چشمم به  یدون یچند ساله منتظر اومدنت هستم دختر؟ م یدون یم. یآره تو همون ،یهست ایتو رو _

دستامو  یخواست یکه م يتو بود ؟يکرد یکه صدام م يتو بود ؟يپس تو بود ؟يایراه خشک شد تا ب نیا

  ؟يریبگ

 :به او دوخته شد و گفت النیو لبخند ش سیخ چشمان
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 .و کمکت کنم رمیخوام دستاتو بگ یآره آقا معلم، من م _

 .کرد یعماد اما ته دلش را خال يگرفته  يصدا

 .تا بلند بشه يریدستاشو بگ ينمونده که بخوا يعماد گهید ر،ید یلیخ. دختر ياومد رید یلیخ _

 :گفت تیسرش را به دو سو تکان داد و با جد دیتأک با النیش

دوازده . آقا معلم یبش دینا ام يحق ندار. تو بر باد بره يدیهمه سال جون نکندم که با نا ام نیمونده، من ا _

و مردم دهو به  یشاباج يو آزارها تیاون ده اذ يدو سال تموم تو. ازت نمونده يزیچ یسال جون نکندم که بگ

 .یجا بزن ارمذ یمن نم یعنی ،ياریکم ب یتون ینم. یکه جا بزن دمیجون نخر

 .من یسرنوشت شَلتاق کرده به زندگ _

 :گذاشت و گفت شیرا جلو رو يبلند شد و دستپاچه و عجول برگه ا النیش یبغض يصدا

 .تو فقط قبول کن آقا معلم، قبولم کن. کنم یدرست م زویمن همه چ. کنم یمن درستش م _

 ؟يکرد یکه منو از اوضاع و احوال حاج بابا با خبر م يتو بود ؟ینوشت یکه اون نامه ها رو م يتو بود _

 ! زدیبر رونیسؤال پرت او، پرت تر شد و سرش را باال گرفت که مبادا بغضش ب از

 . امضاء کن نویا _

اء کرد و باز به سمت کوتاه آن را امض یو با مکث دیدر بند و لرزان برگه را به سمت خود کش یبا دستان عماد

 :فرستاد و گفت النیش

 ! بهتر شده دختر یلیخطت نسبت به اون زمان خ _

 :نشست و گفت النیبر لب ش یمحکم اما بغض يلبخند

 نیتا شد ا ختمیحفظ ظاهر ده بار از روش نوشتم و دور ر يآقا معلم، خطم هنوز همونه برا يپس خبر ندار _

 .دست نوشته

 :سر داد و گفت يرو اجبا نیسنگ يا خنده

کار سرنوشت  یمن نشست يرو به رو نجایتو االن ا نکهیا. از تو شتریکنم، اما به خودم ب یبهت افتخار م _

 نیعماد رونده از عالم و آدمو از ا یتون یم نمیتاخت بزن دختر، تاخت بزن بب. یباش دیچون با یینجایتو ا. ستین

 نه؟ ایباال  یدره بکش

 :او گفت ي قهیشق يشده  دیسف يرنگ قدرت به خود گرفت و با نگاه به موها گرید يبار النیش لبخند
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. یکن یشه چند تا؟ بشمور که بعدش قراره سال ها آزاد زندگ یروز م یروزهاتو بشمور آقا معلم، هجده تا س _

 .تموم اون سال ها يچند وقتم رو نیا

ها را بدون جواب نخواهد  یکه خداوند هرگز خوب آورد ادیبر لب نشاند و به  يهمه قدرت دخترك لبخند نیا از

. اش بود یها کمک کرده بود نه از سر جبران لطفش که از سر نوع دوست یبه پشت کوه ياگر او روز. گذاشت

کرد به او نشان داده  یم قیتشو يدواریمنشسته و او را به ا شیدختر که با جسارت تمام رو به رو نیاما حاال ا

 !شود یمنتقل م گریبه قلب د یرود بلکه از قلب یمن نیاز ب یبود خوب

 حالشون چطوره؟ _

 رشیبه ذهن درگ یشد و عماد تکان رهیامضاء شده برداشت و پرسش گر به چشمان منتظر او خ ياز برگه  چشم

 :زوم شده بود گفت زیم يکه حاال رو یداد و با چشمان

 .گم یغالمو م يبچه ها _

 یشاباج ي نهیشان با ک یکه کودک یو بغض کودکان نهیگفت از ک یم دیچه با. سؤالش شده بود يمتوجه  تازه

 :گرفت و گفت ینفس! او بود دنیخواستند و آن هم نفس بر یم زیچ کیرشد کرده و حاال فقط 

 ...دیخب رش _

 :حرفش آمد و گفت انیم

 .خوام از همه اشون بدونم یهمه اشون، م _

با وجود کمبود وقت  یفعل طیدر شرا. حد خود را رنج بدهد نیند تا اک یتوانست درك کند چرا او تالش م ینم

 يکسب اطالعات در رابطه با بچه ها یاما او در پ. او بود يآزاد رامونیمسأله صحبت پ نیمالقات، مهم تر

 :او داد و گفت ردستش گذاشت و چشم به چشمان منتظ ریز يبرگه را درون پوشه . غالم بود

 .ام یگه راض یکنه، خودش که م یتو شهر کار م یکیمکان هی يتو دیرش _

 .بدهد حیتوض شتریبر لب بنشاند و ب يپرسش گر عماد باعث شد لبخند نگاه

 یاول خوب از خجالتم در اومد تا دست دوست يروزا دیالبته رش. میشه گفت با هم دوست شد یخب ما دوتا م _

 .رهیمو بگ

رو به  تهیفرمال يامضا کیرا انجام داده و امروز محض  شیم کارهادختر تما نیپس ا. بود رهیسکوت به او خ در

با حفظ همان لبخند  النیمحو بر لب نشاند و در سکوت به او چشم دوخت و ش يلبخند. نشسته بود شیرو

 :گفت
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 .محمود، اگه اسمشو درست گفته باشم. دختر کامل و معقول شده هی يآباد يدخترا یطاهره هم مثل باق _

 :ه ذهنش فشار آرود و گفتب یکم بعد

که نذاشته  دمیشن دیاز رش یعنی. خونه یدو قولوهاش داره درس م يآره خودشه، محمود هم مثل برادرا _

 .برادراش درسو ول کنن

 .دیکاو یفرسنگ ها آن سوتر را م ییبود اما ذهنش گو رهیدر سکوت به او خ عماد

 .جوون يدختر و پسرا یقمردم، مثل با یکنن، مثل باق یم یاونا دارن زندگ _

 :لب زمزمه کرد ریدستانش گرفت و ز انیسرش را در م عماد

 .کنن، چون من پدرشونو ازشون گرفتم یآدما زندگ یتونن مثل باق یاونا نم _

داشت  شیدر پ يراه دراز. بود که در ذهنش ساخته بود يزیمرد شکننده تر از چ نیداشت، ا شیدر پ یسخت کار

آقا  يهم سر پا شدن دوباره  ،یسخت همچون شاباج يغالم و البته فوالد يبچه ها کردن یراض يهم برا

 .معلمش

و سرشو  نهیبش نجاینزاع غالم باشه که ا نیطرف ا هیممکن بود . رخ بده گهیشکل د هیاتفاق ممکن بود  نیا _

 .رهیتو دستاش بگ

 :باره گفت کیبه او زل زد و به  یبلند کرد و طوالن سر

 یدون یخواست منتظرش بمونم؟ م یشبانه ام بود که ازم م يدختر تو خواب ها هیوازده سال د یدون یم _

من اسمشو  یدون یم ه؟یدونستم چه شکل ینم یکه حت دمید یخواب م يرو تو يدختر يدوازده سال صدا

 یدون یم. خواست کمکم کنه یکه م دمید یرو م گهیدختر د هیزنم کنارم بود و من خواب  ا؟یگذاشته بودم رو

بود که در  نیسراغ من؟ گمانم ا يو چرا اومد یهست یبفهمم تو ک نکهیات گشتم؟ فقط واسه خاطر ا یچقدر پ

 نیو ا نینه، حرف د دمیبه بعد فهم ییجا هیاما از . يدار یهستم که تو دست از سرم بر نم یکس ونیگذشته مد

 . ادیب دیبا یکی کهدونستم  یاما فقط م یدونستم چ ینم. ستیحرفا ن

لحظه بر لب نداشت  نیاو تا هم دارِید يکه از ابتدا يافتاد با لبخند النیش يکه به چشمان بهت زده  نگاهش

 :گفت

زندان مشاعرمو به کل از کار  ایام  یتو فکر کن من خرافات. زمانه که منتظرتم یلیتعجب نکن دختر، من خ _

 . نجامیا یچ يبرا ياریب ادمی نکهیواسه ا. اطر مننه واسه خ ،ياومد یم دیگم تو با یانداخته اما من م
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باور  رقابلیغ شیبرا دیشن یآنچه م. اوردیبر لب ب یتوانست کالم ینم یحت. بود رهیدر سکوت به او خ النیش

بود تا  یسند کوچک افتنی یحاال در پ رفتیپذ یو مدرك نم لیو دل یرا بدون نص قانون زیچ چیاو که ه. بود

 . سخت بود الاقل ای رممکنیباورش غ. دیایگذشت تا او ب یازده سال مدو دیباور کند با

 يبچه ها ياجازه ندار. يبذار هیپرونده ما نیا ياز توانت برا شتریب ياز حاال تا هجده ماه بعد، اجازه ندار _

 رونیون بباشم اما ا نجایمن ا دیشا. یفتیدر ب یبا شاباج يحق ندار ،يدادن تو منگنه بذار تیرضا يغالمو برا

 لمیبار تحو هیغالم و هر چند وقت  يداره و گزارش اون ده و بچه ها يازم حرف شنو یرو دارم که حساب یکی

 دونم چرا از تو برام نگفته؟ یفقط نم. ده یم

 . ستیدانست منظور عماد به ک یم خوب

 .بشم مونینکن که از امضاء اون برگه پش يکار _

 :تر شد و گفت قیلبخندش عم. که هر آنچه گفته همان خواهد شدتوانست به او قول بدهد  یم حاال

 . هاش به تنم خورده يقلدر یچون پ. آقا معلم هیکنم بدونم منظورت به ک یفکر م _

 .لبخند بزند یدر دست رسش بود تا لَخت یاندك زمان ییامروز گو. رنگ گرفت یعماد کم لبخند

 .وقت مالقات تمومه _

به  یعماد تکان. کرد یو نگاهشان م ستادهیآن کنج ا رقیب ریکه همچون ت دیچرخ يزهر دو به سمت سربا نگاه

 :برود گفت نکهیبر دستانش از جا برخاست و قبل از ا هیگذاشت و با تک زیخود داد و دست بر م

 .آرزو برام مونده هیفقط  ایدن نیا يتو _

 رونیکرد و سپس نفس درمانده اش را بسکوت  یو عماد اندک ستادیبرخاست و چشم به چشم او ا زین النیش

 :فرستاد و گفت

اون پله که بره  يدوازه سال، اما اگه نشد و پاهام رفت رو نیا نیکنم درست ع یهم صبر م گهیهجده ماه د _

 دویرش. خوام یازت م زیچ هیفقط  شهیهم يبار و برا کیخوام دختر،  یازت م زیچ هیدار، فقط  يسمت چوبه 

 .يگرفتن و نه آزاد تیرضانه . خوام یازت نم یچیه گهید. نیاهاش حرف بزنم، همتا بتونم ب ياریب

که کم کم نم اشک بر  يچشمان مرد. کند يداشت با او همدرد یبود و سع رهیلرزان او خ ین یبه ن چشمانش

پاك کرد او هم اشک سمج کنج چشمش را گرفت و  نشیعماد که اشک چشمانش را با سر آست. نشست یآن م

 .شد رهیسکوت به او خدر 

 دختر؟  يد یقول م _
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 :لب زد یبغض ییتکان داد و با صدا يسر

 .دم آقا معلم یقول م _

گذشته اش  یبا ناج دارشید نیاول افتنی انیاش شد و به پا یهوار صندل زیرفت او ن دواریام يکه با لبخند عماد

رفت که  یم یکس داریبه د! ییرو به رو نیاز ا آمد سرا پا نبض شد بود یاو م داریاز سر صبح که به د. دیشیاند

 یدو سال را که بازگشته و در چند قدم نیاما ا ودده سالش را از او دور ب. ذهنش شده بود يدوازده سال ملکه 

. آقا معلمش برود داریبرافراشته به د يخواست با سر یم. جام زهر بود دنیسخت تر از نوش شیاش سر کرده برا

پرونده . را از او درس گرفته بود یخط به خط زندگ یداشت وقت یتیشسته بود اما چه اهمدر کالس درسش نن

آورده بود که  مانیا. که حاال مستحکم تر از قبل بود از اتاق مالقات خارج شد ییها قدماش را برداشت و با 

 شیجاده را در پ ریمس زد قدم زنان رونیاز در زندان که ب! شخص يشود بر اراده  یمضاعف م يا زهیانگ دار،ید

حرف  گریبار د کی ستیبا یدم به کنار، او م يایاز اول تیرضا يمسأله . عماد فکر کرد يگرفت و به حرف ها

 یم شیقدم زنان به پ. کرد یم یرا بررس زیهمه چ گریبار د کینوشت و  یم يریعماد را در آن شب درگ يها

مگر امکان دارد  دیشیاند یم نیکرد و به ا یو پرتاب ممقابلش را با نوك کفش به جل يها زهیرفت و سنگ ر

سخت  يپرونده  نیداد به فکر حل ا حیداد و ترج انبه دو طرف تک يدوازده سال عماد منتظر او باشد؟ سر

 یبه سراغ کس یرا تندتر کرد و با سوار شدن درون تاکس شیاش افتاد قدم ها ینگاهش که به ساعت مچ. باشد

توقف کرد او  یکه در مقابل دفتر حقوق لیاتومب. ال کمک و راهنما و مشاورش شده بوددو س نیا یرفت که ط

به . دیکرد و به دفترش رس یکیساختمان را دو تا  يدرنگ پله ها یشد و ب ادهیپس از پرداخت پول راننده پ زین

بود که  یموفق يجودانش يآنقدر. انتخاب کرده بود يکردن دوره کارآموز یط يرا برا نجایاستادش ا ي هیتوص

که گذاشت با  فترقدم در د. نمونه اش را بکند يو سفارش دانشجو ردیمرد تماس بگ نیبا ا المیاستادش از ا

 :گرم دخترك رو به او گفت یجوان رو به رو شد و پس از سالم یخندان منش يچهره 

 . داخل يبر یتون یتنهاست، م ینیحس يآقا _

در  ي رهیورود گرفت دستگ يکه به در نواخت و اجازه  يداد و با ضربه ا او لیگرم تر از سالمش تحو يتشکر

گذاشت و  یم يدیکه رو به سف ییساله با موها يچهل و اند يمرد. را چرخاند و قدم در اتاق استادش گذاشت

 .داد یتر از قبل نشان م يبر چشم که او را جد ینکیع

 .دخترم نیبش _
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هجدماه پر از تجربه و . بدهد صیتوانست حضور او را تشخ یلند کند مآنکه سر ب یطور بود، ب نیهم شهیهم

استادش داد و  لیشاد تحو یسالم. مرد گذرانده بود و حاال آمده بود درس پس بدهد نیکسب دانش را در کنار ا

 :نگاهش کرد و گفت نکیاز پس ع ینینشست و حس یچرم یصندل يرو

 .کنه خاموشش کنم یم تتیباد کولر اذ _

 :گذاشت و گفت زیم ياش را رو دهپرون

 .خوبه يجور نینه هم _

 .شده یگه چ یزنه و م یهر چند چشمات داره قهقهه م ؟يچکار کرد نمیخب بگو بب _

 :شاد و سرخوش بر لب نشاند و گفت يلبخند النیش

کرد  یه دلمو خالبرادرش و اونم ت دنیکه رفتم د روزیاز د. رمیقبول کرد استاد، اجازه داد وکالتشو به عهده بگ _

کردم محاله اجازه  یفکر م شیساعت پ کی نیکس وکالتشو قبول کنه تا هم چیده ه یکه آقا معلم اجازه نم

 . راحت قبول کرد یلیها هستم خ یاز پشت کوه یکی دیفهم یاما اون وقت. بشم لشیبده وک

 :شد و گفت رهیبه او خ نیتحس دیبا د ینیحس

اما من  يرو قبول کرد ینیسنگ يپرونده  تیشروع کار حرفه ا يسته که براتونست قبول نکنه؟ در یمگه م _

 .یهست ریچند سال اخ نیمن در ا يها نیاز بهتر یکیتو . دارم دختر مانیبهت ا

 :لب زمزمه کرد ریاستادش ز فیذوق زده از تعر النیش

 .استاد دیاونقدرا بزرگم نکن گهید _

 :تزد گف یکه در کالمش موج م یتیبا جد مرد

 .دختر ریخودتو دست کم نگ _

 :زده تر از قبل گفت جانیه النیش

از همه مهم تر صحبت با دکتر آرشه که اون شب . با شهود صحبت کنم گهیبار د هی دیعالمه کار دارم، با هی _

 .دم يایگرفتن از اول تیبه رضا یگوشه چشم هیبعدشم . همراه آقا معلم بوده

 :خواست گفت یبر م زشیکه از پشت م یدر حال ینیحس

 .یکمکم حساب کن يرو یتون یم _

 شیپ یبهش گفت بود قراره چ یکیانگار . شه یباورم نم. تا حاال شیاز دوازده سال پ. اون منتظرم بود استاد _

 .ادیب
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 رونیرا از دورنش ب يکمد کنج اتاق را باز کرد و پرونده ا ياز کشوها یکی بشیو غر بیعج يهمان خونسرد با

 .شد رهیناتمام کارآموزش خ جاناتیجا گرفت و به ه زشیپشت م گرید يبارآورد و 

تو دفترم بهت  یپا گذاشت یبود که وقت یدرس نیاول نیشکست دخترجون، ا یعنیتداخل احساسات در کار  _

 هشدار ندادم با احساست جلو نرو؟. گفتم

 :صاف نشست و گفت النیش

اون بود که . هستم استاد یاون مرد سراسر حس قدرشناس دنیا دمن ب. احساساتمو کنترل کنم نیاز من نخوا _

و باهاش هم  نمیشهر بش يوکال نیاز بهتر یکیکنار  نجایاون برام پله شد تا ا. باشم نجایباعث شد من ا

 .منه يهم رشته  النیاز فارغ التحص یلیخ يکه آروز يزیصحبت بشم، چ

 :فتشروع به خواندن مستندات پرونده اش کرد و گ مرد

چون . هیبستر یروان شگاهیآسا يهم راحت نبوده، االن تو یلیالبته خ. خواب زنشو خفه کرده يراحت تو یلیخ _

 !بوده انتیخ يایتازه متوجه شده دچار فوب

 .شد رهیخ ینیدر مورد عماد را ناتمام گذاشت و با دقت به استاد حس حرف

نرمال  یزندگ هیداد  یاجازه نم انتیاما ترس از خ. پرونده اش نوشته شده يطور تو نیا د،یپرست یزنشو م _

خواد از اون  یسر داره که م ریرو ز یطالق داد مرده هم گمان کرد زنش حتماً کس يزنه که تقاضا. داشته باشن

خفه  شویتنفس يمجرا يزنه خواب بوده بالشت رو گذاشت رو یشد که شب وقت نیعشقش، ا یجدا بشه و بره پ

 .اش کرد

 :آشکار گفت یبهتبا  النیش

 ؟یراحت نیبه هم _

 :پرونده را بست و گفت ینیحس

 خوام بگم دختر جون؟ یم یچ يمتوجه شد _

 :تر شد و گفت قیبه درس امروزش برد و لبخندش عم یپ

 .تر عمل کنم يدم حرفه ا یبله استاد، قول م _

 :کرد و گفت یدستش را وارس ریز يپرونده  گرید يبار مرد

 يمرور آموخته هات خوب بود و هم از اون پرونده  يهم برا ،یپرونده کار کن نیا يتو روخواستم بدم  یم _

پرونده  تیو در نها رهیتالشت رو بگ يتونه جلو ینم زیچ چیخونم که ه یاما از چشمات م. دوازده ساله راحت تر
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از پرونده هامو  یکنه بعضدستت از حاال مم ادیب یگفتم تا گوش نویا. مهم تره زیبرات از همه چ یبیعماد حب ي

 .تو بفرستم يبرا

 نهیمطرح کردن او هز يکه شهرت و تجربه اش را برا یاستاد صاحب دانش د؟یمرد بگو نیتوانست به ا یم چه

 :را به چشم زد و گفت نکشیع گرید يشد و مرد بار رهیقدرشناس به او خ يدر سکوت و با لبخند. کرد یم

 نیدفاع از هم يفردا برا. عقب افتاده ام برسم يراه کن و بذار منم به کارهارو به  تویزوریبرو اون دفتر پ _

 .دختر گهیبرو د. هیبرم دادگاه و هنوز دستم خال دیپرونده با

 :لبخند بر لب برخاست و گفت النیش

 استاد؟ نیایکه م شمیپ _

 :برخاست و گفت زشیآرام و خونسرد از پشت م يبا لبخند مرد

بهت  يسر هیو  امیتا غروب بخوام ب دیاستادت دم کن شا يهم برا ییچا هیو به راه کن، تو برو اونجا رو ر _

 .بزنم

 رونیدوباره از اتاق استادش ب يبا تشکر زیاو ن. از طنز و لبخند بر لب آورده بود یرا در پوشش شیحرف ها تمام

منطق به خود گرفته بود و از آن  لیجا بود که جسارتش قوام گرفته و شکل و شما نیا. مرد بود نیا ونیمد. زد

 یدور زدن شاباج شنهادیکه استادش به او پ دجا بو نیهم. و مدرك فاصله گرفته بود لیدل یب يها يپرخاشگر

 ییبر همان پول، بر پا هیبود که استادش با تک نجایا. کرده بود قیتشو شیها نیفروش زم يرا داده و او را برا

شد  یبرابر م نیکه بود جسارتش چند نجایا. داده بود شنهادیع کارش به او پشرو يهر چند کوچک را برا يدفتر

 . اش مضاعف تر یحقوق يپرونده  نیحل اول يرا برا شیرویو ن

*** 

خوان  یحاال که م. شه یتو غمت نباشه مادر، جور م. تو زورخونه رهیبگ زونیخواد برات گل ر یپهلوون م _

 یکارو م نیتا جون پسرمو نجات بدم ا رمیدست بگ ییگدا يم کاسه شده خود. شه یبدن پولش جور م تیرضا

 .کنم یو پولو براشون جور م نمیش یم نمیچارراه بش نیشده برم سر هم. کنم

. آمد یبه ذهنش نم چیروزها ه نیحرف و زبان بند شده از ترس ا یمادر دوخته بود و ب سیبه چشمان خ چشم

 یروز، شب و روز م یماه، س کی. زدیداشت از بند طناب دار بگر ماه وقت کیحکم قصاصش آمده بود و فقط 

بعد چند سال . چدیبپ حبسشمرگ در م يپا يداد صدا یشد و اجازه م یم رهیزندان خ واریبه در و د ستیبا
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بود  دهیذهنت، فکرت به بلوغ نرس یچون وقت. يریبم دیباالخره به او گفته بودند در فالن روز و فالن ساعت با

 .و اشکش در آمده بود دیلرز یدستانش م. به خون نشستدستت 

غلط کردم، به خدا غلط کردم، . خوام زنده بمونم یکن، من م شونیتورو خدا راض رم،یخوام بم یمامان من نم _

مونم قبل  یزنده نم گهیمامان من تا ماه د. رونیب نیاریب نجایمنو از ا. زنم یمورچه رو هم لگد نم هی یحت گهید

 . کنم یدار خودم، خودمو خالص م يبرم باال نکهیا

فاصله انداخته  نشانیکه ب يا شهیداشت دست لرزان پسرش را از پس ش یزد و سع یهمچون او هق م زین زن

 .ردیبود بگ

 .دید ینم نجایمرد و تو رو ا یذاشتم مادر، کاش مادرت م یشکست و اون روز تنهات نم یکاش قلم پام م _

گونه آفتاب  نیمگر چقدر سن و سال داشت که ا. گذاشت دنیلرز يبنا شیند و شانه هانها شهیرا بر ش سرش

 وداع کند؟ یبا زندگ نیچن نیبود که بخواهد ا دهیاش غروب کند؟ مگر چند بهار و چند زمستان را د یزندگ

 میذار ینم مادر، تو تحمل کن، ما یبزن ینکنه دست به خام ؟يخدا حکم بد يجا يمهرداد، مادر، نکنه بخوا _

 .ماه بکشه کیبه 

کار، خانه را ترك کرده بود او هم پدر  يمادر که برا. نداشت به مادر چشم دوخت یبه زندگ لیکه م یچشمان با

 نینش یکه پر بود از حلب يمحله ا. زده بود رونینعشه اش را به حال خود گذاشته و با خواهرش از زاغه شان ب

دست خواهر . ترکاندند یو استخوان م دکردن یرشد م ونیدود اف انیم که در یشهر و کودکان ي هیحاش يها

از  د،یترس یپدر م يها ياز خمار. لنگه پا بود تا مادر برگردد هیرا در دست داشت و کنار خانه شان  شیکوچولو

 داد خواهرش یم حیپدرش بود و او ترج یسگ ياز آن روزها یکیحاال هم . خورد یکه از دست او م ییکتک ها

اش و او به خاطر  یکرد؟ دوستش آمد پ رییتغ زیهمه چ کبارهیچه شد که به . ردپدر دور نگه دا تیرا از عصب

 يبود برا يدوازده ساله بود اما مرد. ردیشر به پا کردن بپذ يرا برا قیخواهر کوچکتر نتوانست درخواست رف

کرده  شا به عقب هول داده و مسخره اکه او ر قش،یرف ،یسیدست ع! که مادر نبود یخواهر وقت یحام. خودش

که هر  یدست. نشست یگاه بر شانه اش نم چیکه کاش ه یدست. کرد یشانه اش حس م يبود را هنوز رو

 شینوجوان برا يمسخره اش کرده بود و مسخره شدن توسط پسر. هم او را و هم خود را. را سوزاند شانیدو

خونش به . بر سرش يتنگش بسته و چارقد یده بود و عروسکاو را متهم به دختر بودن کر. آمده بود نیسنگ

خورده . شده بود با او بانیدست به گر يآر. بود اوردهیرا تاب ن قشیرف يخندها شیها و ر نیجوش آمده و توه

ها از  نینش یبود که حلب طانیشر و ش يدلسوز نبود، پسر يبرادر گریگذاشت د یپا به کوچه که م. و زده بود
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دست برد و اشک سمج ! خودشان دیگنده الت محل بودند از د. به تنگ آمده بودند یسیع قشیفدست او و ر

افتاده و  شیرو ییعس. بودند نیهر دو نقش زم. کنج چشمش را پاك کرد و باز در آن روز شوم غوطه خورد

بود و او خفتش  ریبود که به ز یسیع نیچند لحظه بعد ا. داد و او هم به تقال افتاده بود یگردنش را فشار م

کرد  یرا کوتاه نم یسیمنطقه بود و اگر دم ع نیارشد پسران شرور ا. نبود قشیهمچون رف گرید وا. کرده بود

خواست  یم. اورندیب دابیسرخاب سف شیبود که او را به دختران چارقد به سر نسبت بدهند و برا نیعاقبتش ا

همچون مار . بود رفتهکرده و دستش را گاز گ یزرنگ یسیکرد اما ع یداشت خفه اش م. را سفت بکوبد خشیم

. قشیمگر رف ریشود سف یاوست که م ياو و خبر نداشت که به زود ياز گزش دندان ها دیچیپ یبه خود م

چشمانش را گرفته بود و به  يخون جلو گریاو را خفت کرد د گرید ياش نشست و بار نهیکه بر تخت س یسیع

 زیلحظه همه چ کیبجهد و در  رونیب اشته بر چشمانش و نفس حبس شده زد تا خون نشس یهر چه چنگ م

داد او و  ينشست صدا یسیقلوه سنگ که بر فرق ع. شرتر از خودش را قیخودش و رف یداد، زندگ رییرا تغ

ضامن  يبرخاسته و با چاقو گرید يبرخاسته بود بار یسیع. بود و زخم خورده یعصبان. شد یکیخودش  یخالص

 یسیکه ع يکردند اصالً؟ سر پوزخند یسر چه دعوا م. تر کرده بود يبر دستش انداخته و او را جر یدارش خش

که چه بر روز جفت شان آورده  دیفهم یبچه بود واال م يبر لب نشانده و او را بچه ننه و سوسول خوانده بود؟ آر

آرام  یبه آن زیرو کرد همه چف قشیمطلق در شکم رف یرا که از دستش گرفت و در جنون یسیع يچاقو. است

 هیگر. آن سوتر فقط نظاره گر ماجرا بودند یکه کم یزنان يادهایو جنون خودش، فر یسیع ياهویه. گرفت

 .شتریخودش ب يها هیخواهرش اما از همان روز شروع شد، گر يها

 یم تیفت رضاده، خودش گ یم تیگفتم مادر؟ تو فقط دندون رو جگر بذار، باباش رضا یچ يدیمهرداد شن _

 .مادر رونیب يایم گهید رهیرو که بگ یاون پول کوفت. دم

چشمش به . خرد و خراب. سه سال شکسته تر از قبل شده بود نیدر ا. را به مادرش دوخت سشیخ چشمان

رفت اگر مجبور نبود از  یاگر پدر نعشه نبود اگر مادر نم دیشیدستان ترك ترك برداشته مادر افتاد و با خود اند

 نیزنده بود و او در ا یسیع حاالببرد  رونیلجن تر از خودش خواهر کوچکش را از خانه ب يرس پدر و رفقات

را سر  یگوش. ردینداشت تا حرف مادر را بپذ یرمق. دیکش یسن کم در زندان بزرگساالن انتظار مرگش را نم

رفتن مادر را  نیندانست که با ا پر از حسرت مادر را به حال خود گذاشت و رفت و یگذاشت و با چشمان شیجا

که به هق هق نشسته بود و  یو با بغض دیو رو رفته اش را بر سر کش نگزن چادر ر. رسانده است یبه چه جنون

دانست فقط  یحاال که م. رفت یبه خانه نم. پسر پانزده ساله اش بود آنجا را ترك کرد شیکه هنوز پ یبا دل



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا ..یطوب..  –بوسم  ینامت را م

wWw.98iA.Com ٥٩٣ 

دست دختر . رفت تا بساط وافور همسرش را به راه کند یارد به خانه نمحکم پسرش فرصت د يماه به اجرا کی

که  يداشت دخترش را در خانه ا میب یحت گرید. رفت یاش م یبدبخت یرا سفت در دست گرفته و پ نوجوانش

طرف و آن  نیبا خود به ا یشکست يا یاو را همچون شئ. نمانده بود تنها بگذارد یبه اسم پدر در آن باق يزیچ

رفتند و دخترك در سکوت  یم ورفتند  یم. گذاشت ینم شیها تنها نینش یآن حلب نیبرد اما در ب یرف مط

 یو او فقط در سکوت دست دخترك را سفت تر م» پهلوون؟ شیپ میر یمادر نم«  دیپرس یم یمادر گاه گاه

 يها نخواهد گذاشت؟ آراو را تن ردیبه دست بگ ییگدا يچه گفته بود به پسرش؟ که اگر شده کاسه . دیچسب

کرد تا  یو کاسه اش را به سمت مردم دراز م دیکش یبر رو م مچادر شر دیبا. آورد یم رونیکاسه اش را ب دیبا

بود  شیرو شیکه پ يمغازه ا نیسو گرفت و سرش را کج کرد و وارد اول یچشمش به آن. جان پسرش را بخرد

خلق اهللا  يکند اما دست جلو یپول کرده بود؟ جان م يضاتقا یگفت؟ مگر تا به حال از کس یم دیچه با. شد

 :مرد فروشنده او را وادار به توفق کرد يفرمان بازگشت داد که صدا شیپاها. کرد یدراز نم

 خانم؟ يخوا یم يزیچ _

دخترانه اش خوب به  يها یکه در سن بلوغ بود و برجستگ يدختر. او و دخترش در گردش بود نیمرد ب نگاه

 :لب گفت ریتا از نگاه مرد حفظش کند و ز دیاو را عقب کش. بود بایدخترکش ز. مدآ یچشم م

 .خوام یکم پول م هی _

 :شد و گفت کیبه او نزد یو چند قدم افتی یجرأت دیسکوت مرد را د یوقت

 ون،یلیخدا م دنیبراش حکم بر. کنم یپسرم پول جمع م يآزاد يدارم برا ستم،یخدا من گدا ن يبه خداوند _

 . دارم، دستم تنگهن

 يپاره و کهنه  يدر ذهنش چادر رنگ و رو رفته و کفش ها ییگو. به سر و وضع او زل زد يبا خونسرد مرد

 زیدخترك بود و دخترك ن ینگاهش هنوز پ. اوردیکرد تا حرفش را مزمزه نکرده بر زبان ب یم نییزن را باال و پا

 :و گفت دادبه خود  یباز تکان زن. از خود را در پس مادر پنهان کرده بود یمین

 .دستت برسه شکر یهرچ. خوام ینم ادیبه خدا ز _

 :خونسرد بر لب نشاند و گفت يلبخند مرد

 .دم یبهت م يباشه هر چقدر بخوا _

 :به سمت مرد برداشت و گفت گرید یقدرشناس قدم یبر لب زن نشست و با نگاه یبه آن لبخند

 .کمت نکنه ییخدا از آقا _
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 :زد گفت یکه دو دو م ید بر لب و نگاهلبخن مرد

 ؟يشوهر ندار _

 ندازدیخود را از تک و تا ب نکهیو موشکافانه نگاه مرد کرد و او هم بدون ا دیقدم جلو رفته را عقب کش کی زن

 :رو به دخترك کرد و ابرو انداخت و گفت

 دخترته؟  _

 :آشکار دخترش را به خود چسباند و گفت یبا ترس زن

 .تنمه يه دخترمه، پاره معلومه ک _

 :زد و گفت يپوزخند مرد

  ؟يتن دار يپاره ها نیباباش معلومه؟ چندتا از ا _

 یبود چرا که در حرکت دهیاز چشمان پر خواهش و هوس مرد ترس. بود دهیبا ترس عقب گرد کرد، ترس زن

 :آمد و گفت رونیب مرد اما خونسرد و آرام از پشت دخلش. خود و دخترش را گرفتار کرده بود انهیناش

 متش؟یدم، چنده ق یبهت م يهر چقدر بخوا _

 :نهفته بود گفت شیکه در صدا یدخترك را به خود فشرد و با خشم یوحش يهمچون ماده ببر زن

 بچه امه؟ یمن دست کمک سمتت دراز کردم تو چشمت پ ؟یکش یشرم خجالت نم یب _

 :باال انداخت و گفت يشانه ا مرد

 . بسم اهللا، اگه نه هم گورتو گم کن يخوا یم دم، یده تومن م _

 :گفت دیلرز یکه هنوز از خشم م ییبا صدا زن

 .لعنت به ذات خرابت مرد _

 :داد گفت یکه در خروج را نشان م یاش را از دست داد و با دستان يشتنداریخو مرد

دنبال خودت هلک و  یرداشتدختره رو ب. شناسم یمن جنس شما رو م ار،یدر ن بمیواسه من ننه من غر ،يهر _

پول جمع کردنت  نیا يملت خرن نفهمن عقبه  يفکر کرد ،یور و اون ور کمک جمع کن نیا یکش یتلک م

 .برو گورتو گم کن ه؟یچ

. را گرفت شیکرد اشک ها یم هیکه به خدا شکوا یزد و در حال رونیاز مغازه ب شیپ یدرمانده تر از ساعت زن

دست . از ترس بند آمده بود ییزبانش گو. دخترك ترس خورده اش شد يمتوجه خوب که حالش جا آمد تازه 

 . رو دخترکش را در بر گرفت ادهیاندك عابران پ رتیتوجه به ح یبرد و ب
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                                                                                                                        ***                                     

آن شب را  يماجرا زیرفت و ر یعماد م داریبار بود که به د نیچندم يبرا. بود، خسته و کوفته دهیتازه از راه رس

که  ییرها یداد نه از پ یهر بار با دقت و حوصله به تک تک سؤاالتش جواب م زیشد و عماد ن یم ایاز او جو

که در دست داشت  ينشست و با روزنامه ا زشیپشت م. را خاموش کند يدواریچشمان ام دیتاب نداشت نور ام

 يدستش را گشود و نوشته  ریز ي پوشه قهیدق کیسر . شروع کرد به باد زدن صورت ملتهب و گُر گرفته اش

کرده بود  یفنزاع را عماد معر يشروع کننده  یکی. بود ییگو ضیپر از ضد نق. بار خواند نیهزارم يشهود را برا

 یدم کرده را به صورتش م يهن هن کنان هوا یسقف يپنکه . گرما کالفه اش کرده بود. غالم گر،ید یکیو 

دفتر، به  یمیدوم ساختمان نسبتاً قد ياتاق را گشود و از طبقه  يو پنجره  تبرخاس یکرد و با سست یزد، پوف

خواست،  یم ییکرد و از او راهنما یصحبت م ینیسبا استاد ح دیبا. ها و آدم ها چشم دوخت لیازدحام اتومب

 يپرونده « کرد  یسر در گرم شده بود و او حاال مفهوم کالم استادش را درك م یماجرا هم چون کالف

باز گذاشتن پنجره  ریکه به صورتش خورد از خ یدمِ گرمِ تابستان. »يشروع کارت انتخاب کرد يرو برا ینیسنگ

 يصفحه  شهیهمچون هم. دستش را مطالعه کرد ریز ينشست و روزنامه  شزیپشت م گرید يگذشت و بار

اش  یافتاد کالفگ مهدرشت روزنا ترینگاهش که به ت. رفت یبود که به سراغش م يصفحه ا نیحوادث اول

. به حکم قصاصش نمانده بود يزیشد که چ یمربوط م یروزها به نوجوان نیا ياکثر روزنامه ها تریت. افزون شد

پول تنها راه حل نجات . بوده است دهیفا یدم ب یلحظه صحبت با ول نیتا ا زد؟یگر یمهرداد از طنابدار م ایآ« 

ساعت ها  یمطالعه کرده و حت ریدو روز اخ یکیبود که در  ییترهایتها  نیا» .دارد یکه حق زندگ یجان نوجوان

روزنامه افتاد  تریچشمش که به ت. بودنوجوان صحبت کرده  نیکمک به ا یدر رابطه با چگونگ ینیبا استاد حس

نامعلومش  ي ندهیآ ينوجوان تعلل صورت گرفته که او خود برا نیآنقدر در مورد ا. برخاست شیاز جا یبه آن

 ینیتا خود را به استاد حس دیرا قاپ فشیدستان لرزانش تند و فرز ک» .کرد یمهرداد خودکش« . گرفته بود میمتص

کرد محترمانه لبخند بر لب بنشاند  یسع. خندان افتاد يرا گشود نگاهش به چهره اکه در خروج  نیهم. برساند

لب آرش محو  يبود که لبخند از رو مدهو کش آ یلبخند آنقدر مصنوع نیشد؟ ا یتوانست؟ مگر م یاما مگر م

 :ترس خورده به او زل زد و گفت یشد و با چشمان

 عماد؟ دنید يرفته بود _

 .داخل شد و در را بست رینفس گ یبا تأمل زیرون دفتر بگذارد و آرش نتا او قدم د دیکش کنار
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و درشت اون شبو  زیعماد به مشکل خورده؟ من که تموم ر يپرونده  ؟یشونیقدر پر نیچه خبر شده؟ چرا ا _

 .دادم حیبرات توض

 ینم يشتریب حیشد و توض یاو بود و اگر خود دست به کار نم یواکنش آرش نسبت به لبخند تصنع نیاول نیا

دوشش برداشت و او را دعوت به نشستن  يرا از رو فیک يبا خونسرد! دیکش یداد قطعاً کار به طناب دار هم م

 :کرد و گفت

 د؟یمن خوبم، شما چطور _

هم درك کرده بود  النیکه ش یشگیهم طنتیآرش رنگ عوض کرد و حاال باز آن ش يترس خورده  چشمان

 .چشمانش جا خوش کرددر  ستیاگر نباشد آرش آرش ن

 خانم؟ یپرون یم کهیآره؟ ت _

 :باال انداخت و گفت يا شانه

 .تا منم بتونم جواب پس بدم دینفس بکش هیاقل کم  ن،یپرس ینفس سؤال م کیخب شما  _

. کرد یاو نشست و چشم چرخاند و با دقت همه جا را وارس زیبه م یصندل نیتر کینزد يرا خاراند و رو سرش

 :گذاشت و گفت النیکار ش زیم يسبد گلش افتاد و آن را رو ادیتازه به . بود يمع و جوردنج و ج يجا

 .رو پاشنه بچرخه و کار و بارت سکه بشه شهیدرش هم دوارمیام. قابلتو نداره _

 :نشست و گفت شیرو به رو زین النیش

 .برام باارزشه دیآورد فیکه خودتون تشر نیهم د،یدیچرا زحمت کش _

 :بامزه گفت ی انداخت و با تعجب به اطراف نگاه کرد و سپس با لحنباال ییابرو

 ؟يبا من بود _

 :بر لب نشاند و گفت يلبخند زیخود ن دیرا که د النیش ي خنده

سخت شده و وقت آزاد  یلیخ میکار طیبگم، شرا کیو شروع کارت رو تبر امیماه نشد که ب کی نیا يتو _

شد که  نیبودم و ا کاریرو ب یامروز چند ساعت. تازه است يریقت از آب بگرو هر و یاما خب ماه. ندارم يادیز

 .فرصتو از دست ندادم

 :کرد گفت یرفت و همان طور که درش را باز م واریکنج د يبه سراغ کمد فلز سپس

 ییجا نیهمچ يخواست بدونم تو یدلم م شهیهم د؟یکن یم میمخوف قا يکمدها نیا يتو یشما وکال چ _

 گه؟ید نایاز ا يدار. بودم زایچ نیاولش که اومدم دنبال باتوم و اسلحه و ا. هست ییزایچه چ
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آرش همان . مرد بدهد نیا بیعج يبه کنجکاو یشد و مانده بود چه جواب یتر م قیهر لحظه عم النیش لبخند

 :کرد گفت یطور که در کشوها را باز م

 آره؟ گهیته د رتیکفگ ه،یکه همه اش خال نایبابا ا يا _

 :شاد سر تکان داد و گفت يبا لبخند النیش

من فقط واسه . ستیمهم ن ادیز نایهر چند ا. کنه یتجربه اعتماد نم یتازه کار و البته ب لیوک هیکس به  چیه _

نداره، که کسب و کارم  يریتوف ادیز شیباق. ارمیآقا معلمو از زندان در ب نکهیا. مدرك وکالت گرفتم زیچ هی

 .نه ای رهیبگ

 .کند ایرا مه ییرایپذ لیبرخاست تا وسا. دیبه خود د رهیآرش را خ يکننده  قیکه بلند کرد نگاه تصد سر

 نگرون؟ يبا اون عجله و البته چشما یرفت یم یکجا داشت _

 :کرد گفت یمقابلش را از آب جوش فالسک پر م وانیطور که دو ل همان

 د؟یامروزو خوند يروزنامه ها _

 .انداخت زیم يپرت شده گوشه  يکوتاه به روزنامه  یو نگاه دیکش دست بر چانه اش متفکر

 النیش يشرمنده  يآن صدا یتنگش، درست در مقابل او قرار گرفت و در پ يِا سهیک ییآب جوش و چا یوانیل

 :را از او گرفت شتریبود که اجازه تفکر ب

 .بهتره یچیرسه اما از ه ینم یخونگ يچا يبه پا گه،ید دیببخش _

 :باز شد و گفت دشلبخن

 !نداره دخترجون ریتوف ادیز میخونگ يبا چا يچا نیکنم ا یم یمن که سال هاست دور از خانواده زندگ يبرا _

 :بر لب نشاند و گفت يلبخند یاز سر آسودگ النیش

 .نصف عمرتون بر فناست دیکه اگه نخور دییپس بفرما _

 :سر داد و گفت يخنده ا آرش

درست و درمون  يچا هی گهیکن که دو فردا د نیبرو تمر. نکن یبازار گرم پویآب ز ییاچ نیبرو بچه، واسه ا _

 !تو یپ ادیکه سرش خورده به سنگ که ب يبذار یاون بدبخت يجلو

 :سؤالش افتاد و گفت ادیبه  زیآرش ن دینوش یرا م شیو آرامش چا يکه با خونسرد النیش

 ؟خبرم ینوشته تو اون روزنامه که من ازش ب یچ _
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 یرا م شیکه چا ینیبازگو کرد و آرش در ع شیگذاشت و با حوصله و دقت ماجرا را برا زیم يرا رو شیچا وانیل

 .سپرد یداد و باز در سکوت به او گوش م یتکان م يسر یگاه دینوش

 .به پا کرده يادیز يحکمش سر و صدا نکهیمثل ا. کرد فیبرام تعر شیاز بچه ها چند وقت پ یکیماجراشو  _

 . وکال يمعترض بودن، از جمله جامعه  يرأ نیها به ا یلیملتهبه، خ داًیشد يرأ نیجامعه به خاطر ا _

 :برداشت و در مقابل او گذاشت و گفت زیم يبه خود داد و روزنامه را از رو یتکان سپس

 نیام دادن، کمپانج یروزنامه کار بزرگ نیا ریمسئول و سر دب ریمد ،یو شفاه یکتب يتمام اعتراض ها نیاز ب _

 .مقتول ي هیجور شدن پول د يدادن برا لیتشک

 :و گفت دیدر هم کش یآن اخم تریت دنیو روزنامه را برداشت و با د دیکش شیچا دنیمتفکر دست از نوش آرش

 ...نیبچه به سن و سال ا هی. زده یچه به روز بچه آوردن که دست به خودکش نیبب _

 :روزنامه انداخت و گفت يه شده به سطور نوشت يتر قینگاه دق سپس

خشونت  يخوان جلو یم يجور نیکرد؟ ا هیتنب یشکل نیا دیرو به سن و سال مهرداد با یکس یعنی _

 یخوب بودن جامعه چه معن گهید رهیبچه بم نیکه ا یخب وقت ؟یهیو تنب یتیروش ترب نیبا ا رن؟ینوجوونارو بگ

دار تا  يبفرستنش باال نکهینه ا ،شاهکار کردن رونیالق بزه بکشن بداره؟ اگه بتونن مهرداد و امثال اونو از بات

مصون موندن از  يهم شد راهکار برا نیهم شد قانون؟ ا نیا. درد بشن نیمبتال به ا هینکرده بق ينکنه خدا

 ت؟یجرم و جنا

 .اش غلبه کند یبر خشم و کالفگ یبه او فرصت داد تا کم النیش يصدا

 یرو از هنجار شکن يکردن صورت مسأله است، قانون و جامعه اگه بتونه بزهکار قصاص امثال مهرداد پاك _

که هنر  میاز هنجار شکن ها دست به قلع و قمع بزن یناش ياز تنش ها يریجلوگ يبرا یوقت. دور کنه قانونه

. گهیراهکار د دونم هزارتا یچه م موزش،با آ ،يجامعه نسبت به افراد مسئوله، نه با کشتن، با بستر ساز م،ینکرد

 .مشکل راه گشا باشه نیحل ا يوجود داره که بتونه برا نهیزم نیگر در ا لیاونقدر کارشناس و تحل

 .بر لبش نقش بسته بود يخبر بود و حاال اندك لبخند یانیپا يآرش به سطرها نگاه

دن و  یم یش مالهر روز گزار نکهیا. رو به رو نشده بودم یکمک مردم يروش جمع آور نیتا به حال با ا _

 .تشونهیکنن نشون از حسن ن یرو اعالم م ازیمبلغ مورد ن

 :داد و گفت النینگاهش را به ش سپس
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پول جور  نیا گهیتا دو هفته د دوارمیام. کنم يرو از دوستان و همکاران جمع آور یکنم بتونم مبلغ یفکر م _

شه لقمه رو  یم یوقت. نوجوون هیجون  دنیخر يبرا یمردم يبه کمک ها میتأسف داره، رو آورد يبشه، جا

و فرتوت رو اصالح کرد  ریپ قانون نیشه ا یم یوقت ه؟یو تاب واسه چ چیهمه پ نیتو دهنمون ا میدرست بذار

 چرا جون بچه ها گرفته بشه؟

 .را مورد خطاب قرار داد النیآرش بود که ش نیشان شکل گرفت و پس از آن باز ا نیکوتاه ب یسکوت

 مهرداد، درسته؟ دنید يبر یخواست یمشک ندارم  _

 .بازتر زیآرش ن شیتر شد و ن قیدخترك عم لبخند

 نره خانم؟ ادتیوسط وسطا داش عماد ما رو  نیگم ا یم _

 :محکم و قاطع گفت يبا چهره ا النیش

 .آقا معلم يشما، هم برا يهم برا. براتون دارم یخبر خوب يبه زود _

 :باال انداخت و گفت يشانه ا النیخواست اما ش یم شتریب حیمنتظر آرش از او توض چشمان

 .نیبش دواریجهت ام یخوام ب یبگم، نم يزیتونم چ یشدن موضوع نم یتا قطع _

 :دمغ گفت ياش وا رفت و با چهره ا یصندل يرو آرش

ه؟ به آر ؟یبکن يعماد کار يبرا یتون یم است؟یاوضاع چه جور نمیبگو بب یمن باش يدواریخواد فکر ام ینم _

خورد و خوراکت با  نیسال تموم تأم کی رونیب ياریاز اون تو ب قمویرف ونتیقل ین يجثه  نیجون خودم اگه با ا

 ! من

دو سال و . تعجب نکند شیاز حرف ها ادیگرفته بود ز ادیمدت  نیدر ا گر،یاش گرفته بود، آرش بود د خنده

 .او را بشناسد شیو بمرد باعث شده بود کم  نیبا ا ییو آشنا یهم صحبت ياند

 چه خبر؟ نمیدختر؟ بگو بب یکن یشده؟ چرا زل زل منو نگاه م یهان چ _

 :شانه باال انداخت و گفت باز

شما  يبرا یچون از من آب دیتقال نکن ادیخوب حفظ اسرارشه؟ ز لیوک کی تیرمز موفق نیاول دیدون یمگه نم _

 .شه یگرم نم

 : انداخت و گفتباال ياز مقور آمدن او شانه ا دیام نا

 ؟یراه داره خبرتو رو کن نیذهنت نگاه کن بب ياون ته تها _

 :به او داد و گفت يشتریجرأت ب النیش یرگیو خ سکوت
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 .گهیدمت گرم بگو د _

 نیکرد و ا دینا ام شیهمراه با لبخندش او را به کل از عتراف دخترك سرتق رو به رو النیباال انداختن ش ابرو

 :گفت يجد یبار لحن

باز کردم،  يا گهیحساب د هیروت  یعماد بفروش يآزاد يتمام دار و ندارتو برا يحاضر یاون روز گفت یوقت _

من بهت اعتماد . بارته يزیچ هیشد که  نمیقی گهید دمیدستت د يآزمون وکالت رو تو ياون برگه  یاما وقت

نکنه باز چشم منو دور . سه خاطر خودتهوا هیکنم بفهمم اون خبر خوشت چ یاگه دارم جلز و ولز م. دارم دختر

 ؟یشاباج یپ یرفت يدید

همه نظارت  نیبگردد و ا یدو سال را اجازه نداده بود دور و بر شاباج نیا نیع. و قدرشناس نگاه او کرد خندان

 :را از جانب خود راحت کند گفت الشیخ نکهیا يبرا. سفت و سختش او را متعجب کرده بود

. ها دوباره کسب و کارشو راه انداخته یتازگ. رم سراغش یتخت، نم التونیخ ست،ین یجبه شابا يدیام چیه _

سال اون زن پسر دار شد، مردم باز دورش  هینوشت و سر  يآباد يدخترزا ياز زنا یکی يدعا برا هی نکهیبعد ا

 .جمع شدن و کسب و کارش رونق گرفته

 :بر لب نشاند و گفت يپوزخند آرش

حواست باشه به پر و پاش . شه یبهتر نم نیاز ا رزنه،یپ نیدونه ا یهم م نیجن تیسجن رییپس علم تغ _

 .از دستت شکاره يپدربزرگت بدجور ،یچینپ

 :را به ندانستن زد و گفت خود

 من؟ ؟یک _

 :زل زد و گفت یدخترك پشت کوه ينشست و به چهره  صاف

 یتون یبعد م ادیسرش ب یینکرده بال يخدااگه  ست،یخوب ن ادیاوضاع قلبش ز الن،یمراعات حالشو بکن ش _

 ؟یخودتو ببخش

«  دیپرس ینگران هر روز از او م یپدربزرگش با قلب یتوانست خود را ببخشد وقت یبا او بود، نه، چطور م حق

سرت  ییکرده باشه بال ریآدم اج رزنیحواست به راه باشه نکنه پ ،یشاباج یپ يخونه؟ نر يگرد یبر م یک

 .رفت یم ستیبا یمبود که  یکرد اما چاره نبود راه یپدربزرگش را درك م ینگران» .ارنیب

 الن؟یش يدیشن _
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بکشد چه خوب خواهد  رونیب یکه اگر بتواند طاهره را از خط شاباج نیکرد، به ا یداشت فکر م. بود دهینشن نه

 .شد

 بود پول نجات مهرداد جور بشه؟ دواریشه ام یم دیکن یفکر م _

 :و گفت دیکش شیبر موها یصحبتشان دست ریمس رییاز تغ کالفه

 .شه یجور م شاهللایا _

کند و  نهیاو را معا النیحسن که به دور از چشم ش یمشت دنیهم به د. رفت یم دیرا گفت و برخاست، با نیا

روزها چند  نیبود ا دهیحسن شن یاز مشت ،یشاباج یاست و هم پ نیقوت قلب بدهد هنوز به قلبش خوش ب

تپش  ستیبا یاو م شتگذا ینم يحسن سر ناسازگار یاوصاف قلب مشت نیبا ا. چرخند یم النیش یجوان پ

 :در هم رفت و گفت شیاخم ها! گرفت؟ یم

 رزنویتو هنوز اون پ. گه ینم لیدل یباش ب یگه مراقب شاباج یاگه م ر،یبگ يپدربزرگتو جد يحرف ها _

  .ینشناخت

  

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

 

 :کالمش آمد و گفت انیم النیش

دم برم  یم حیمنم ترج. به کار من نداره ياون که فعالً ساکت و خاموشه و کار ن،یجهت نگران هست یشما ب _

گرم کارشه،  یگفتم؟ اون االن سرش حساب یت چرف ادتونیتازه مگه . سراغ نوه هاش تا با اون همکالم بشم

 !مردم ده بیزدن ج غیت

 :رفت گفت یرا در دست گرفت و همان طور که به سمت در م فشیک آرش

 .ترسم خبر خوبت کار دستمون بده یم. ترسم یو ساکت بودنشه که م یخاموش نیاز هم _

 :مطمئن به او زل زد و گفت یچشمان با

 .بزرگش کرده يخود یگذروندم، آقابزرگ ب یدفاع شخص ين دوره م د،ینباش یچینگران ه _

و  شیشد و بعد دخترك را دچار تشو یاو مطمئن م یحوال ياز آدم ها ستیبا یاول م. نگفت يزیچ گرید آرش

 :برود گفت نکهیدر دفتر را گشود و قبل از ا. کرد یم ینگران
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آدم دوره اش کرده، االن جور کردن اون پول از هر  یکاف يمهردادو فراموش کن، االن به اندازه  شیرفتن پ _

 ؟یستیموافق ن. مهم تره يزیچ

 :تکان داد و گفت يسر

 .به تماشاش انیخواد مثل موزه بشه و همه ب یکس دلش نم چیحق با شماست، مطمئناً ه _

 :آرش باز شد و گفت شین

 . شد بگه حق با شماست دایپ یکیبار  هینمردم  _

 :به او مجال اظهار نظر بدهد افزود نگهیاز ارا گفت و قبل  نیا

 .منتظر خبر خوبت هستم _

 يدیام شهیهم. نگاه به روزنامه انداخت گرید ينشست و بار زشیخندان پشت م یهم با لب النیکه رفت ش او

تواند قانون ب نیاز ا یملتهب و ناراض يبود جامعه  دواریشد ام یم دیشا دندیخر یم یمهرداد اگر زندگ يبود، برا

 .باشد رییبلند کند و خواستار تغ یدست

مثل  ینیاستاد حس. در رابطه با عماد و پرونده اش صحبت کرد ینیبا استاد حس یکه رفت او هم ساعت آرش

جاده  یشد که دو راه یم یقیحاال دقا. هست يدیام شهیلحظه هم نیبود و اعتقاد داشت تا آخر دواریام شهیهم

 دیچرخ یآن پسرك نوجوان م شذهنش حول و حو. محمود بود زیآم يقهوه خانه  یرا پشت سر گذاشته و حوال

 .روز زدهیبود به س دهیکه حاال رس یو فرصت

 ...النیش_

خسته بر لب  يلبخند. دید یچوب يزهایاز م یکیقهوه خانه، نشسته پشت  رونیرا ب دیرا بلند کرد و رش سرش

که خصمانه و متعجب به او دوخته شده بود توجه  یه چشمانداد ب حیشد و ترج کیبه سمتش نزد ینشاند و قدم

 ! خوانده است اماو را به ن یگونه در حضور اهال نیدر عجب بود که ا دیاز رش. نشان ندهد

 .وقته منتظرتم یلیخ يکرد ریچقدر د _

 :نشست و زمزمه وار گفت شیبه خود گرفت و درست رو به رو يشتریب رتیح چشمانش

کارت  ياگه کالغا به گوش مادربزرگت برسونن با دختر فرامرز هم صحبت شد یدون یم ،يشد اطیاحت یب _

 !زاره؟

 :و گفت دیخود را جلو کش یباال انداخت و کم يا شانه

 .کنه یبرام امر و نه یاجازه ندادم شاباج گهیمدت هاست که د _
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خواند و او با  یخطش را نم گرید دیرش ؟یشاباج ریاخ يها یگردن کلفت لیبود دل نیخبردار شد، پس ا شستش

 .خود داشته باشد يرا تحت سلطه  زیداشت همه چ یسع دیتهد

 ؟یرفت یجور م نیهم میاگه صدات نکرده بود ،يدیحواست کجا بود که منو ند _

 :و گفت دیبر گردنش کش یگذاشت و دست زیم يرا رو فشیک

 !اومدم يرو چه جور نجایدونم از سر جاده تا ا یاصالً نم. مشغول بود يفکرم بدجور _

 :تر شد و گفت کیبه او نزد یگذاشت و اندک زیم ينگران آرنجش را رو یبا چشمان دیرش

 شده؟ يطور _

 :و زمزمه کرد دیخود را عقب کش یکم

 ؟يگزگ دستشون بد يخوا یم د،یرش نیخوب بش _

 ینم یکردنش کوتاه رونیب زدن و نیزم يبرا يکار چیمردم از ه نیبود ا افتهیدو سال به فراست در نیا در

 نیکرده و در کوتاه تر يتا اخبار را کامل جمع آور دیچرخ یحاال هم چشمانشان همچون رادار به هر سو م. کنند

 يآدما یچشم ریچشم از نگاه ز زیننشست او  شیکه صاف سر جا دیرش! مخابره کنند یزمان ممکن به شاباج

 :اطرافش گرفت و گفت

 .میبلند شو بر ،ستمیراحت ن نجایمن ا _

 :گذاشت و گفت زیم يدست بر رو دیبا تأک دیرش اما

 ؟یترس یازشون م _

 ينه برا. رفتند یم دیبا. خواند یپسر هنوز خام بود و حرف نگاه آدم ها را نم نیکالفه به او زل زد، ا یچشمان با

 . او يخودش، که برا

 ؟یترس یاز نگاه ها و طعنه هاشون م الن؟یش یترس یازشون م _

 :گفت تیقاطع با

 .نه _

 :و سپس گفت ندیبر لب نشاند و اشاره کرد تا او بنش روزمندانهیپ يلبخند دیرش

تا بگم  نیبش. یستیخودت ن گهید یرفتار کن نایا لیبه م ياگه بخوا. و بهشون توجه نکن نیپس بش _

 .ارهیدبش برامون ب ییدوتا چا زمحمودیآم

 :حل مشکل عماد بود گفت يروزانه اش برا يها یاز دوندگ یکه ناش یمفرط یخستگ با
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 .که حال و حوصله ام به جا باشه یوقت هی يخوردن شبونه ات رو بذار برا يچا د،یبرم رش دیبا _

 :با سماجت گفت دیرش اما

حوصله  یبه خاطر آقا معلم ب ،يدیهم که اصالً منو ند نجایموقع رد شدن از ا ؟یحوصله هست یب یچ يبرا _

 ؟يا

 :و چشم به چشمش دوخت و گفت دیکش یپوف. پسرجوان برهد نیا یدر پ یرار نبود از دست سؤاالت پق ییگو

زنه قاتل باباتو از  یم يکه داره به هر در ینه کس یدعوت کن يدخترخاله ات رو به چا دیپسر تو االن با _

 .ارهیزندون در ب

 :باز گفت شیباال انداخت و با ن يسرخوش شانه ا دیرش

 .يبچسبم که در نر یتو رو دو دوست دیحاال با. کنم یها دعوت م نیش عشقمم به بهتربه وقت _

 :و متعجب گفت دیباال پر شیابرو يتا

 چه خبر؟ _

غار  اریو  قیبه رف یشد و سالم زیخ مین زیپشت م النیآمد ش لشیگرد و کوچک است ینیکه با س زمحمودیآم

 .گذاشت و رفت زیم يرفتنش استکان ها را روپس از قربان صدقه  زمحمودیپدربزرگش داد و آم

 .دوستت داره ها یلیخ _

 زند؟ یچرا چشمانش امشب قهقهه م دیشیدوخت و با خود اند دیبه چشمان رش نگاه

 .قدر که به تو ارادت داره صدبرابر باباتو قبول داشت نیهم زمحمودیآم دم،یاز سدرضا شن _

 :او بردارد گفت آنکه چشم از یو ب دیرا نوش شیاز چا یاندک

رو به جون  یو داد و هوار شاباج یمنو به تنت بمال دنید یباعث شده که پ یچ نمیخب منتظرم، بگو بب _

 ؟يبخر

 :گفت يخونسرد نیو در ع دیرا نوش شیاز چا يهمچون او جرعه ا زین دیرش

گم باهات  یقت منم مدم دستته؟ اون و یتو مالج هر ک یو بزن يچماق بردار هی يخوا یتو اول بگو چرا م _

 .چکار داشتم

مدت  نیا دیبغ کرده و نا ام دیاز رش گرید. از اندازه سرخوش و شاد بود شیشد، امشب ب رهیبه چشمان او خ باز

 . نبود يخبر

 ...خب _
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 .متعجبش کرده بود شتریبر سخن گفتن ب دیرش دیتأک

 د؟یچته تو امشب رش _

 :شدنش نداشت گفت انیاز نما ییابا چیکه ه يزل زد و با لبخندبود به او  یکه چراغان یبا چشمان پسرجوان

حاال  يو هم صحبتم بود قیهمه مدت رف نیتعجب داره؟ ا نیگوش کنم، ا قمیرف يخوام به درد دل ها یم _

 .خوام جبران کنم یم

 :سر مرتب کرد و گفت ياش را رو يروسر کالفه

 .گم یبذار به وقتش برات م. رسه یظر نمجالب به ن ادیناگوار ز يخبرها دنیوقت شب شن نیا _

از  گرید يآمد، کالفه جرعه ا یپسرجوان بر نم نیاز پس ا. سمج و منتظر به او زل زده بود یبا چشمان دیرش اما

 :و گفت دیرا نوش شیچا

. شه یجور نشه حکم قصاصش اجرا م گهیروز د زدهیتا س شینوجوونه که اگه پول آزاد هیماجرا مربوط به  _

که اون  رهیپذ یم یدر صورت شویپرونده هم آزاد یو قاض انیبر نم هیداره که از پس پول د يریفق يواده خان

 .بدن تیدم رضا يایاول ایپول جور بشه 

داد و همان طور که دست دراز شده  یچوب مکتیاش را به ن هیداد تک یم رونیکه از سر حسرت ب یبا نفس دیرش

 :گفتکرد  یم يباز شیاش با استکان چا

 .و بخشش هیباز هم قتل و قصاص، باز هم د _

 :لب زمزمه کرد ریکه بر زبان آورده بود ز یاز حرف مانیپش النیش

 یلیخ يزیچ هیاما  ،یدونم چ ینم. خواستم در موردش حرف بزنم و شبتو خراب کنم ینم نیهم يبرا _

 .شد لیزا تیمن خوش يحرف ها دنیخوشحالت کرده بود که حاال با شن

 :نقش بست و گفت دیباز بر لب رش ندلبخ

که شک  ياگه کمکش کرد. بهش فکر نکن گهیتو هم د. داره ییاون پسر هم خدا. شه یدرست م شاهللایا _

 یخودش بره جلو، بعض يبرا زیبذار همه چ. النیش ستیبه گردنت ن ینید گهید يکارو کرد نیندارم حتماً ا

موتور، ده  چیرو ببندم به پ هرهم هیخواستم  یبه زور م یه رگاهیتعمامروز تو . میتونم عوض کن یماها نم زارویچ

بسته شده اش، هم  میلگد زدم به موتور و چرخ ن هیشدم که  یباهاش کلنجار رفتم آخرشم اونقدر عصبان قهیدق

از ترس چارستون  دمیرو باال سرم د لیاوستا خل یوقت. شد نیخودمو داغون کردم هم اون موتور پرت زم يپا

دستشو که آورد جلو . کس چینداره با ه یشوخ. نیو بب ایشه ب یم یسگ ارها اما موقع ک هیمرد خوب. دینم لرزت
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با همون زبون  دمیچشامو باز کردم د هیسر چند ثان. گوشم ریچشمامو بستم و گفتم االنه که شترق بخوابونه ز

 يکار چینره ه ادمی گهیتا د میشونیزدم رو پ یچنان. وندمیچیپ یداشتم م یبه من فهموند مهره رو اشتباه شیالل

 چیدارن پ ینداشته باش چند نفر از سرِ کله خشک يرو مهره و کار چیدرست بپ چتویتو پ. ستین یبا زور شدن

 !بندن به ناف مردم یرو م یاشتباه

 زیچ چیه شیچند وقت پ نیبود که تا هم ينشسته، پسر شیکه رو به رو نیا. متعجب به او زل زد یچشمان با

 در سر نداشت اما حاال؟ یافالطون يجز جبر

 گم؟ یبد م ؟یکن ینگام م يجور نیچرا ا ه؟یچ _

 :باال انداخت و گفت يبر لب شانه ا لبخند

 .نه واهللا _

 :گوش تا گوش باز شد و گفت دیرش شین

 یم یداشتم اشتباهالکردارو  چیمن گفتم اون پ. حاال نوبت منه که بگم باهات چکار داشتم ل،یخوبه خانم وک _

 !خودم و موتور ملت يحواس تو کله ام نبود که گند زدم به پا یبستم اما نگفتم سر چ

 . سابق نبود، انگار پوست انداخته و تازه متولد شده بود دیرش د،یامشب رش. به او بود النیخندان ش چشمان

 .هوا نیپامو، باد کرده ا نیبب _

نشان از  شیپا ي نهیحق داشت، کفش به پا نداشت و تورم س. پش انداختچ يبه پا ینگاه زیم ریشد و از ز خم

 :آورد و گفت رونیب زیم ریسرش را از ز. داد یظهرش م يبودن ضربه  يکار

 ار؟ی یپ د؟یخب حواست کجا بود داش رش _

 :بازتر شد و گفت دیرش شین

 . داشت ریاون وقتا توف ياما امروز با همه . زنه یاش دو دو م یخدا حواسم پ ي شهیاون که هم _

بر لب  بیعج يبود و لبخند النیچشم به چشم ش. شاد همراه بود يکه با لبخند یسکوت. سکوت کرد يا لحظه

 .داشت

 .دادم تیرفتم دادگاه رضا _

چه . شد رهیبهت زده به او خ یخورد و با چشمان يا کهی دنشیاز شن النیبود که ش یخبر آن چنان ناگهان نیا

گفت  یسکوت در مقابل خواسته اش، حاال او م تیپسر؟ پس از دو سال کشمکش و در نها نیگفت ا یم

 !دهیبخش
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 . به من، جمع کن خودتو دختر يچرا مثل عمو ناصرت زل زد _

اصالً خبر خوبش به آرش و . کند یم یکرد که دارد محمود را راض یگنگ بود، گمان م یعنی. مات بود هنوز

که  دیگنج ینم زیاش ن لهیاصالً در مخ د؟یبدهد، اما رش تیخواست رضا یمود مبود که مح نیعماد هم سر هم

 .فرزند ارشد غالم بخواهد از خون پدرش بگذرد

 ؟يبود که زبون بند شد بیقدر عج نیخبرم ا یعنی الن؟یشد ش یچ _

دستش  يرا رو یآب پاک دیرش. بحثشان افتاد نیآخر ادیبه . توانست باور کند یمگر م. زبان بند شده بود يآر

مون سرجاش  ییو آشنا ینگو، بذار دوست یچیدر موردش ه گهیتو هم د الن،یدم ش ینم تیرضا«. بود ختهیر

. تالش باز داشته بود يرا از ادامه  النیش نیکرده بود به قطع رابطه و هم دیتهد دیدر آن روز رش يآر» .بمونه

ذهنش به . داده بود تیخودش رفته و رضا يبا پاها دیرش دیبگو یو سخن یآنکه او بخواهد حرف یاما حاال؟ ب

 :به تکاپو افتاد و گفت یآن

 به من نزد؟  یکس حرف چیمن امروز دادگاه بودم چرا ه _

 .دیرقص یچشمانش م ین یدر ن یمطلق الیخ یو راحت دیخند یهنوز م دیرش چشمان

 رونیساعت تموم ب کیمثل احمق ها چون . چون آخر وقت رفتم اون برگه رو امضاء کردم ست،یمهم ن ادیز _

 یاومد، وقت ادمیآقا معلم  يبلند شدم که برم اما دستا یحت. کردم یاون پله ها نشسته بودم و دل دل م يرو

تموم  نیدونم چرا از ب یاصالً نم م،ینداشت یچیه یوقت. بود نیبوسمون خراب شده بود و بابا خونه نش ینیم

 . شه یدرست م زیو گفته بود همه چ دهیکه رو سرم کش ییادست. اومد ادمیگذشته اون دستها 

 یبود اما مگر م یتینارضا يچهره اش به دنبال ذره ا يدر تک تک اجزا. داشت یبر نم دیاز نگاه شاد رش نگاه

 !بود امشب تیسراسر رضا. بود شهیامشب شکفته تر و شادتر از هم دیرش يشد؟ چهره 

 یلیخ. هول دادن بابام نبود گهید. صورت بابا نبود يعلم داشتم اون مشت روکه از آقا م يتنها خاطره ا گهید _

دستاشو . النیش دمیخوابشو د شبید. ممیاز تصم هیدونم بابا هم راض یم. ادیب ادمیتا اون دستا  دیطول کش

دونست که سرش اون  یم یبود؟ چ یچدونم  ینم. بود نییگرفته بود جلو صورتش و سرش جلو آقا معلم پا

اما  ومدیبار به خوابم ن هی یهمه سال حت نیا. النیبودم ش دهیهمه سال خواب بابامو ند نیا. بود نییپا يورط

گفت فقط شرمنده و  ینم یچیه. دنمیخواستم برم از خون آقا معلم بگذرم اومد د یکه فرداش م یدرست شب

آقا معلم شرمنده بود  ياز رو یر چکنم بفهمم بابام س یفکر م یهر چ. کرد یخجالت زده به آقا معلم نگاه م

اونم . عذاب بکشه نیاز ا شتریخواد آقا معلم ب یکه اونم دلش نم دمیخوب فهم نویاما ا. ارمیسر در نم يزیچ
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از اون  لمکنم تا آقا مع یاز حاال به بعد منم مثل تو تموم تالشمو م. خواد آقا معلم از زندون آزاد بشه یدلش م

 .افتاده اش نییبه خاطر سر پا. بابام يشرمنده  يچشما به خاطر. رونیب ادیتو ب

 :و گفت دیکش یاز سر آسودگ یداد نفس مکتیاش را به ن هیتک گرید يرا گفت و بار نیا

 .سبک شدم الن،یراحت شدم ش _

اما . خواهد کرد اهیروزگارش را س یشک نداشت شاباج گرید. اش بود یناگهان میاما هنوز مات او و تصم النیش

 ایآنکه بخواهد  یشد ب زیاراده از چشمانش سرا یاشک ب. را گرفته بودند تیرضا نیباالخره اول. نبود غمش

 .بتواند کنترلش کند

 الن؟یش یکن یم هیگر يدار _

. خبر نیا دنیکرد از شن یم ریابرها س ينداشت؟ رو ينداشت؟ بغض و شاد هیگر د؟یپرس یبود که م یسؤال چه

 .عماد برداشته بودند يآزاد يکوچک برا یلیقدم خ کی. ابرها بود يرو

اون وقت  ،یالگوم باش دیو با یمثالً تو بزرگتر از من ؟یکن یم هیگر يدختر گُنده دار نم،یمنو نگاه کن بب_

 ه؟یبه گر ینشست

 :زد گفت یموج م شیکه در صدا یپشت دست اشکش را گرفت و با بغض و لرزش با

 .امضاء نیا يبرا میدیکش یسخت یلیخ ست،یدست خودم ن _

 .دیلرز شیگذاشت و شانه ها زیم يخبر از همه جا سرش را رو یب یتوجه به او و چشمان یب و

 ...بابا يا نم،یمنو نگاه کن بب النیش ؟یکن یم يجور نیا یواسه چ وونهید _

 :او گذاشت و گفت يدرمانده و نگران دست بر شانه  دیرش

کنم که دوازده سال معلممو  یخودمو سرزنش م شتریب. شم یم نهووید شتریب يطور نیا الن،ینکن ش هیگر _

 .کردم یزندون

 :سرخ به او زل زد و گفت یباال آمد و با چشمان یبه آن سرش

اون برگه رو  یتا رفت يدیکش یفهمم که چ یمن م ،يبگذر يدونم چقدر سخت بوده که بخوا ینگو، م نویا _

 .يامضاء کرد

 :ند و گفتبر لب نشا نیغمگ يلبخند دیرش

 بخشه؟ یمنو م یکن یفکر م _
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که  افتیکه لب به سخن گشود او هم در دیعماد؟ رش ای، منظورش به که بود؟ پدرش .شد رهیبهت به او خ با

 .امروز است يامضا ریپسرك جوان چقدر درگ نیا

رس هم ذاشت اون کمبود سر کالس د ینم میهوامونو داشت، اگه تو خونه هامون کمبود داشت یلیاون خ _

 .ذاشت یم هیبرامون ما بشیاز ج. باشه

 .بود رهیخ زیدستانش گرفته بود و به م انیبود که سرش را در م دیرش نیا حاال

اما اون اتفاق، اون اتفاق همه . قبولش داشتم یلیشد که خ یم يمرد نیافتاد آقا معلم اول یاگه اون اتفاق نم _

 .نمیبب شویواقع يورت معلمم و نذاشت چهره رو ص دیکش اهیس يپرده  هیرو خراب کرد و  یچ

 .خواست قبل قصاص باهات حرف بزنه یم _

 .شد رهیخ شیزده به دخترك لبخند بر لب رو به رو رتیح یباال آمد و با چشمان یبه آن سرش

که  یحرف نیآخر. دنشید يکنم بر تیکه از من داره، که قبل از مردن راض هیتنها خواهش نیگفت ا یآره م _

 .دیکرده رش یکیاونقدر تو ذهنش پررنگه که شب و روزشو  يزد بهش

 :کالمش آمد و گفت انیم یبا درماندگ دیرش

 .از پا درش آورده يطور نیگفتم که ا یگفتم مگه؟ چ یچ _

 :لبخند بر لب نشاند و گفت النیش

 .اون حرف از سر درد و غصه ات بوده یعنی شیدیکه بخش نیهم. ستیمهم ن گهید _

 امدین ادشیبه  يزیفکر فرو رفت و گذشته را تک به تک ورق زد تا به آن حرف مرد افکن برسد اما چ به دیرش

 .امدیکه ن

 شه؟ یم یچ یشاباج _

مهمان لبش  گرید يکه بار يداد و با لبخند النینگران ش يآمد و نگاهش را به چهره  رونیب الیفکر و خ از

 :شده بود گفت

 .باشم يزیه، من به سهمش ناخنک نزدم که نگران چتونه سهمشو سفت بچسب یاون م _

 .شه یشر به پا م ياما اگه بفهمه چکار کرد_

 :باال انداخت و گفت يشانه ا دیرش

 ؟يخوا ینم يچا گهید _
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 یم حیتوض قشیدوست و رف يبرا دینشست با شیسر جا گرید يبار. به او زل زده بود یهنوز با نگران النیش

 .و خانواده اش را اداره کند ستدیبا مشیتصم يواهد پاداد آنقدر مرد شده که بخ

بخشش آقا  يبرا ممینگران نباش، تصم يخود یپس ب. سواست یقبالً هم بهت گفته بودم که خطم از شاباج _

. تونست مجبورم کنه یکس نم چیخواستم ه یبوده، مطمئن باش اگر خودم نم یکامالً شخص میتصم کیمعلم 

. دمیگم آقا معلمو بخش یکنم و براشون م یخواهر برادرامو جمع م يامشب همه . مگ یهم م یبه شاباج نویا

 يخانواده  نیپدرم ا يخوام جا یم. قصاص کنن ایدست خودشونه که ببخشن  گهیگم د یبراشون م زویهمه چ

 يذارم رو ینم گهید ره،یبگ میتونه تصم یفقط قد حق خودش م یشاباج. جدا از هم رو دور هم جمع کنم

 .واهر و برادرم تسلط داشته باشهخ

تفاوت  یب هیقض نینبود که نسبت به ا یکس یشاباج. اما هنوز نگران بود النیچشمان ش حاتیتوض نیتمام ا با

. زد یدلهره بر جانش چنگ م شتریو ب شتریشد که ب یاو نه تنها کم نم یگفت نگران یهر چه م دیباشد و رش

 :را حساب کند گفت شانیرفت پول چا یکه م یبرخاست و در حال زیاز پشت م تیبار با قاطع نیا دیرش

 .امیمنتظرم باش االن م _

اش از جانب  یدل نگران. خودش نبود یترسش از پ. دیشیاو هم به افکار آزار دهنده اش اند دیبازگشت رش تا

 . عمو ناصر و پدربزرگش بود

از چمنشان گذاشت و  دهیبزرگ و پوش اطیدم در حق يخانه رساند و رفت او هم فکر یکه او را تا در حلب دیرش

و هم  ردیوجودش آرام بگ یبشورد تا هم گُر گرفتگ ییآب از چاه بکشد و سر و رو یبود که سطل نیاول کارش ا

ساعت تمام، که اگر  مین. بود ستهنفس همان جا نش میصورتش را شسته و ن! گرد و خاك نشسته بر چهره اش

نه از آن شب که . دید ینم اطیروشن ح کیشد هرگز او را در تار ینم اطیح یو راها ینگران یپدربزرگش از پ

اما . آرام و ساکت شده بود یلیخ یاما بر خالف انتظارش شاباج. بود يرخ دادن حادثه ا یفردا و فرداها مرتب پ

کند و از کار  یخواهر و برادرانش را دور خود جمع م دیرش ین بود که وقتیانتظارش ا نیشد؟ کمتر یمگر م

بود، نه آن شب و  امدهیاما ن! و خانه را بر سرشان بکوبد دیایشب و شبانه به سراغش ب رزنیپ د،یگو یبزرگش م

. است داده تیحرف برادرش به دادگاه رفته و رضا يبود محمود هم به پشتوانه  دهیچینه روز بعدش که در ده پ

 یبر حذر م رزنیپ نیو تنها با ا کیو او را از برخورد نزدگفت  یم رزنیپ نیخاکستر ا ریآرش مدام از آتش ز

از آن اتفاق خوش  يدو هفته ا. قصد کوتاه آمدن دارد رزنیکه پ. پروراند یدر سر م يگریاما او فکر د. داشت

. گرفته بود که عجول نباشد ادیاما ! عماد دنیبخش یموش دواندن بود و نه طاهره پ یپ یگذشت و نه شاباج یم
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با ارزش بود اما خود او خواسته بود  شیجان آقا معلم برا. بخشش نگذارد يفته بود آن ها را در منگنه گر ادی

رفته و خبر  دارشیافتاد که به د يروز ادیگمان  یب. گرفتن در منگنه نگذارد تیرضا يغالم را برا يبچه ها

زده بود، همچون او و آرش اشک شوق عماد لبخند ن. داشت ادیآن لحظه را خوب به  يآر. بود دادهبخشش او را 

. واکنش او با همه فرق داشت يآر. قرار، مادر را نخوانده بود یتاب و ب یهمچون خواهرش فرشته ب. بود ختهینر

برخاسته و  زیفقط از پشت م وا. ستیبود چه زن مردم دار و پخته ا دهیها فهم یخانم که تازگ قهیبا صد یحت

! دهیبود و نه اشکش جوش دهیلرز شینه شانه ها. بر خاك گذاشته بود یشانیزده و پ زانو. زانو زده بود نیزم يرو

جمله در  کیآن روز او فقط . صد چندان یزندگ يبرا شیرویسال ها جوان شده و ن ییسر که بلند کرده بود گو

 . "شکرت ایخدا". بود دهیجواب آن خبر خوش از زبان عماد شن

 ش؟یخر یبرام م النیش _

پله نشست و نگاهش را به چشمان پف کرده و  يآمد و کفشش را به پا کرد و صاف رو رونیب الیخ فکر و از

 :خواب آلود عمو ناصرش داد و گفت

 ؟يشد داریوقت صبح چرا ب نیعمو ا _

 الن؟یش يخر یم _

 :و گفت دیپر نییکوتاه از پله ها پا یتر شد و با جست قیعم لبخندش

 . خرم یآره م _

 ينمونه اش را پا شیرا بخرد که چند وقت پ یهمان کفش شیقرار بود برا. ش را شاد کردعمو دل یخوشحال

 .بود دهیاز جوانان ده د یکی

 باشه؟ ادیدرو باز نکن تا آقابزرگ از مسجد ب _

 ریمس. از جانب عمو راحت شد عزم رفتن کرد الشیکه خ زیباشه تکان داد و او ن يبه نشانه  يناصر سر عمو

 یحت. بود دهیشیمانده اند یباق تیفقط و فقط به چهار رضا یاصل ابانیرا تا خ یراه خاک ي مهیساعت و ن کی

التفات نکرده و باز به  ردک یگوشش ونگ ونگ م خیکه ب يشده هم به نوزاد یبوس خط ینیسوار م یوقت

 یم. مانده بود یرش راهتا دفت گریشد د ادهیبوس پ ینیکه از م نالیسر ترم. بود دهیشیاند ماندهیپانزده ماه باق

 يتوانست تابلو یشد م ادهیکه پ یاز تاکس. شد یکرد و عازم دادگاه م یم یرفت و مدارکش را بررس یم ستیبا

. جزم به سمت دفترش به راه افتاد یبر لب نشاند و با عزم يلبخند. ندیبخوب ب ابانیخ يدفترش را از آن سو

 یآن جسم یبه گوشش خورد و در پ يموتور يزوزه  يبه ناگاه صداپر تردد گذاشت  ابانیقدم را که در خ نیاول
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 نینقش زم. داشت پرونده اش را سفت بچسبد یسع طیشرا نیکه در بدتر یزد و دستان یبود که در هوا ملق م

چشمانش را  زیصداها که کم کم گنگ شد او ن. کرد و چشمانش تار و مات بود یگوشش وز وز م. شده بود

 . محبت را در حقش تمام کرده بود نیا بیاز غ یداشت و حاال دست ازیخواب خوش ن نیا به اسال ه ییگو. بست

 يکه به چشمش خود به زحمت دست جلو دینور شد. بود که چشمانش را گشود دهیچیدر تمام تنش پ درد

 :دستش را گرفت و گفت گرید یچشمانش گرفت و اما دست

 .به دستت سرم وصله خانم، صاف بذارش _

 :لب زمزمه کرد ریگرفت ز یکه حاال کم کم سو م یچشمان با

 من کجام؟ _

و با بغض و اشک سر بر بالشتش گذاشت و  دیچیبه خود بدهد درد در تمام بدنش پ یکه خواست تکان نیهم و

 .گفت يآخ کشدار

 . تکون نخور، تازه عملت کردن _

 :بود گفت هیبه ناله شب شتریکه ب ییصدا با

 .درد دارم _

 :گذاشت و گفت گرشیبر دست د یدست رپرستا

 .نه ایکنم  قیبهت تزر گهیآرامبخش د هیتونم  یبذار از دکترت بپرسم م _

 :رفته گفت لیتحل ییشد که با صدا یاز او دور م داشت

 ه؟یچه ساعت _

 :اش کرد و گفت یبه ساعت مچ ینگاه پرستار

 .از هشت گذشته _

 :تخت افتاد و گفت يو ناتوان تر رو دیچیپ شیر پهلو و ساق پاکشنده د يشد و باز درد زیخ مین یبدبخت با

 .ضهیپدربزرگم قلبش مر. نجامیمن ا نیخانواده ام، لطفاً بهشون اطالع بد _

 :راه رفته را برگشت و گفت پرستار

 .تو باشن يکنم خانواده  یهستن که فکر م رونیب ينگران نباش چند نفر _

 :لب زمزمه کرد رین درد و عذاب زهنوز راحت نشده بود، با هما الشیخ

 ...تنشه، قدش قهیجل هیذاره و  یسرش م يکاله نمد هیپدربزرگم، اونم هست؟  _
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 :گفت دیکش یم شیکالمش آمد و همان طور که ملحفه را رو انیم پرستار

 .تا دردت کمتر بشه یکن بخواب ینشسته، تو هم سع رونینگران نباش، اون ب _

زندان  شیپا کیآن هم حاال که . نابهنگام نبود يبال نیاالن وقت ا. داد یواب نمو اشک به او مجال خ بغض

اما باالخره سؤالش را  دیلرز شیصدا. روزها نینداشت ا دنیتخت خواب يمجال رو. دادگاه شیپا کیبود و 

 .دیپرس

 سرم اومده؟ ییچه بال _

 :او را وادار به استراحت کرد و گفت دیبا تأک پرستار

 .فقط تا صبح صبر کن. ده یم حیبرات توض زویهمه چ ادیدکترت م _

 یو نفسش را بند آورده بود چشم برهم گذاشت و حت دهیچیپ شیکه در پهلو يبا درد زیاو ن. را گفت و رفت نیا

متوجه نشد تمام شب را در  یآنقدر که حت! متوجه نشد پرستار چه وقت آمد و آرامبخش را به رگش بست

 يتوانست از پنجره  یم گریصبح او را به بخش منتقل کردند و حاال د. ح رسانده استمطلق به صب یاستراحت

اما . زدیو از آنجا بگر زدیتمام وجودش همه پا شده بود تا برخ. ندیآخر تابستان را بب يدم کرده  يکنج اتاق هوا

شکسته  يداد که پا حیتوض شیدکتر آمد برا. بود دهیبدتر از روز قبل امانش را بر شیشد؟ درد پهلو و پا یمگر م

اش را  هیشکسته اش ر يگفت که دنده ها یاش م یدکتر از خوش شانس. کرده اند یاش را روز قبل جراح

دل . شکسته اش است يدرد نفس بر مربوط به همان پنج دنده  نیا لیکرد دل یسوراخ نکرده و او حاال درك م

را  یدکتر که آب پاک. تخت افتاده بود يحرکت رو یب یرفتن اما همچون تکه گوشت رونیب يکرد برا یدل م

 یعماد را چه م. اشکش در آمده بود گریو خبر از استراحت مطلق بودن او تا چند ماه داد د ختیدستش ر يرو

شد و چشم بر  شتریبغضش ب. زنده ماندن بود يمهلت مهرداد برا نیکرد؟ امروز که آخر یکرد؟ امروز را چه م

دانست چه مدت در  ینم! اعتهم دوس دیساعت؟ شا کیساعت؟  مین. را ربود ياریب هوشهم نهاد و باز خوا

چشم آقابزرگ  يکه از گوشه  نیخورد و هم یچشمانش تکان يمردانه ا يگنگ زمزمه  يخواب بود اما از صدا

 مین ختیر یکه از چشم م یحال زار نوه اش با اشک دنیبا د رمردیپ. کج باز شد يلبش به لبخند دیو آرش را د

پدربزرگش که افتاد شرمنده چشم  سینگاهش به چشمان خ. رددخترکش را بوسه باران ک يشد و سر و رو زیخ

 :لب گفت ریبر هم نهاد و ز

 .نکن، به خدا حالم خوبه هیگر يطور نیدم ا یبه روح مامان قسمت م _

 .داستیمچاله شده ات کامالً پ ي افهیاز ق _
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داد و او هم فقط به تکان  یلب سالم ریز. ندیتکان خورد تا او را بهتر بب یکم دیآرش را که شن يکالفه  يصدا

 :تخت کنارش نشست و گفت گرید يدادن سر اکتفا کرد و در سو

 ؟يد یتکون نخور، با اوضاع خراب دنده هات برام حرکات موزونم انجام م _

 :م توان گفتبود و ک فیکه هنوز ضع ییبر لب نشاند و با صدا يحرف آرش لبخند از

تصادف بود که  هی د،یکن یبازخواستم م يطور نیکه ا اوردمیبالرو سر خودم ن نیدکتر، من خودم ا دینیبب _

 .ادیب شیپ یهر کس يممکنه برا

 :حسن گفت یکوتاه به مشت یاش را به او داد و با نگاه ینگاه برزخ آرش

 .حت کنحرف نزن و استرا گهیحاال د. دم بچه پرو یجوابتو بعداً م _

. درد داشت هنوز و رو نداشت بروز بدهد. تخت بخوابد يشد رو یمگر م. توانست استراحت کند یمگر م اما

شب به قد  کیدر  رمردیپ. آرش باعث شد سر بچرخاند و نگاه به نگاه نگران آقابزرگش بدوزد يپوف کالفه 

 :و گفت دتر فشر شرمنده و خجالت زده دست پدربزرگش را محکم. شده بود رتریچند سال پ

 .منو ببخش آقابزرگ _

 :اشک از چشمان نگران او گرفت و گفت گرشیو با دست د دیدرد را به جان خر. باز پر شد رمردیپ چشمان

 .کنه یشرمنده ام م شتریموندنت ب نجایبرو خونه، ا _

 :دست او را سفت تر در دست گرفت و گفت رمردیپ

 .رم ینم رونیب مارستانیب نیبلندت نکنم از در ا نجایتا از ا _

 :چشم دوخت و گفت یو مستأصل به آرشِ شاک درمانده

 .دکتر دیبهش بگ يزیچ هیشما  _

 :حسن چرخاند و گفت یمشت يباز شد و رو به سو شیاخم ها یاندک النیش ینگران از

 . ستیموندن برات خوب ن نجایا. ببرمت خونه ایب ،یحق داره مشت النیش _

 :تگف یبا نگران رمردیپ

 شه؟ یم یچ النیپس ش _

 :چرخاند و گفت النینگاه خصمانه اش را به جانب ش باز

اما تا چند ماه حق تکون . تونه برگرده خونه یذره کوتاه بشه، فردا م هیمونه تا اون زبونش  یم نجایامشبو ا_

 !رفع حاجت يخوردن نداره، اال برا
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 يبرا يریهمه سخت گ نیا لیمانده بود دل النیشراند و  یتحکم بر زبان م یرا با نوع شیحرف ها تمام

 نکهیپس از ا رمردیچرا که پ. پدربزرگش سند است ياما خوشحال بود که حرف دکتر بدخلق امروز، برا! ست؟یچ

. نبود النیدل ش يو دل تو فتندر یداشتند م. قبول کرد که به خانه بازگردد دیرا بوس شیو چندبار رو نیچند

 :پشت بندش رفت اما قدم رفته را بازگشت و گفت زیرفت او ن رونیب حسن که از اتاق یمشت

 ...که فیاما ح. یزدمت که تا صبح مثل فرفره دور خودت بچرخ یدونه م هیحقش بود  _

 :فرستاد و گفت رونینفس کالفه اش را ب سپس

راحت باشه که  التیخزنه  یخبر دو دو م نیا دنیشن ياگه چشمات برا. کرد دایاون بچه از طناب دار نجات پ _

 .کردن زیپولو به حساب وار شیساعت پ هی نیهم. کنه یتونه زندگ یمهرداد حاال حاالها م

 :گفت دیلرز یکه م ییبر چشمانش نشست و با شانه ها اشک

 .اومد، خدارو شکر یاز دستم بر نم يکار نیجز ا. براش دعا کردم یلیخ _

 یکه مشت ییفرستاد و با صدا رونیتنه اش را از در ب میو گرفت و نکه هنوز بر چهره داشت از او ر یبا اخم آرش

 :حسن را مخاطب قرار داده بود گفت

 .امیتا من ب نیبش یرو اون صندل قهیچند دق هی یمشت _

آرش که با نگاه . باشد شیمنتظر توفان مرد رو به رو دیبا افتیبسته شد، او هم به سرافت در گرید يکه بار در

آرش . ندیتخت جا به جا شد تا او را بهتر بب يرو یبه خود داد و با درد کم یشد او هم تکان کیبه تختش نزد

 :اش را به او دوخت و گفت ینگاه بزرخ

برا خودت  یبا من مشورت کن نکهینذار؟ نگفتم قبل ا رزنینگفتم بهت پا رو دم اون پ ؟یخواست یم نویهم _

 سرخود نشو؟ نیآست

 :زل زد و گفتبهت زده به او  یچشمان با

 کار کردم که خودم خبر ندارم؟ یدکتر؟ من چ نیگ یم نیدار یمعلومه چ چیه _

 :و گفت دیکش شیبه موها یکالفه دست آرش

واقعاً  یعنی ؟یبه نفهم يخودتو زد ای یفهم یداره، نم يشتر ي نهیک رزنیپ نیا ستین تیدختر چرا حال _

  ه؟یتصادف کار ک نیا يدینفهم

رفته  شیتا حد کشتن او پ یمحال بود شاباج. نه محال بود. او چشم دوخت یچشمان برزخ و مستأصل به جیگ

 :بر زبانش نشست و گفت یدرماندگ نیا. امکان نداشت نیا. باشد
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 که کار اون بوده؟ نیگیم یرو چه حساب د؟یاز کجا مطمئن _

 :اش را به او داد و گفت رهینشست و نگاه خ یصندل يرو یبا کالفگ آرش

 یترسونه اون وقت تو چ یکار نشستنش منو م یب نیگفتم ا. ترسم یم رزنیپ نیت گفتم از ساکت بودن ابه _

کرده  ریآدم اج. درست کنه زویخواد همه چ یبرده و م یبه اشتباهاتش پ دیشا یگفت تیسادگ يرو ؟یگفت

 .از رو بسته رویشمش یپنهون یعنی ؟یچ یعنی یفهم یم الن،یبکشتت ش

تصادف کار او بود  نیاگر ا. بد بر دلش چنگ زده بود یآرش ترس ياز حرف ها. را به سقف دادنگاهش  درمانده

 کرد؟ یچه م دیبا

 . تونم حرفمو ثابت کنم یکه نم فیکه مدرك ندارم، ح فیح _

 :آرش داد و گفت يبه چشمان به خون نشسته  نگاه

 دونه؟ یآقابزرگم م _

 ! کردم یاشتم و همه رو با خبر مذ یم یخواستم بدونه شور خانوادگ یاگه م _

سست  شیاز پ شیاو را ب يشده  کیکرد خونسرد باشد و اعصاب تحر یاز خصمانه حرف زدن او سع کالفه

 !نکند

 .کنم یم دایکارکشته براش پ لیوک هیخودم . یعماد کار کن يرو پرونده  يحق ندار گهید _

 :نشست و گفتاش  یاخم بر پشان یدرخواست که نه، امرِ او، به آن از

 .دکتر _

 :دیلب غر ریز دیایآنکه کوتاه ب یاما ب آرش

من تا حاال ساکت  یهر چ. گم یبه عماد م زویمن همه چ ست؟ین تیکشتت حال یداشت م! دکترو کوفت _

پاتو بکش کنار  گهیاما از حاال به بعد د. دمت گرم یبراش گرفت تیدو تا رضا. بسه گهید يموندم و تو تازوند

 ؟یفهم یحرف جونته، م گهید. دختر

 :او شد و گفت ينگاه خصمانه  خیمحکم م یبا چشمان النیش

تا تهش کنارم  نیمرده و قولش، شما قول داد. نیگ یبه آقا معلم نم یچیشما هم ه. کشم یمن عقب نم _

 که نرفته؟ ادتونی م،یتا آقامعلمو آزاد کن دیباش
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نگاهش عمق نگاه . بود دهیمردانه اش را وسط کش قول و قرار يپا. نقطه ضعفش گذاشته بود يرو دست

 النیش نیشد ا نشیقیکه  یوقت. برگرداند مشیتا مگر بتواند او را از تصم دیکاو یرا م شیرو شیدخترك پ

 :نشاند و گفت یشانیهمچون او اخم بر پ دیایمحال است کوتاه ب

 هیالاله االاهللا، . که يتو به کشتن بدخود یدونستم کمر بست یخبر مرگم نم. غلط نکردم که بهت قول دادم _

 .ارنیتونن درش ب یندازه تو چاه هزارتا عاقل هم نم یسنگو م هی وونهید

 .دانست یهنوز خود را عقل کل م تیدر اوج عصبان. اش گرفته بود خنده

 .شه یاز رو لبت جمع م یعماد خنده درست و حساب دنیدختر؟ فردا که رفتم د يخند یم يدار یبه چ _

 :باال انداخت و گفت يا انهش

 باشه؟ دینزن یبه آقا معلم حرف گه،یبار د هیفقط  ن،یبد وونهید نیبه ا گهیفرصت د هیعاقل،  يآقا _

 !آرش به او ثابت کرد که باز موفق شده او را در منگنه بگذارد يکالفه  پف

 !نم و تو و اون عماددو یمن م گهیبه پا بشه، اون وقت د یبساط نیهمچ گهیبار د هیفقط منتظرم  _

رفتار تند و خشن باشد؟  نیکرده که مستحق ا ییوسط چه خطا نیمانده بود حاال عماد ا. اش گرفته بود خنده

 :لب زمزمه کرد ریبر لب نشاند و ز ياو داد و لبخند يگر گرفته  ينگاهش را به چهره 

 .ممنون _

 :در چهره اش بدهد گفت يرییاما بدون آنکه تغ آرش

 ریداره ز یبفهمم شاباج. یخرم کن یتون یمکُش مرگ ما نم يلبخندا نیشده، با ا یمیقد گهیگردها دش نیا _

 .ندازمش به جونت یکشم وسط و م یحسنو م یمشت يره پا یم یآب

از پس  گریبار د نیشک نداشت ا. گفت یرا م نیچشمانش ا. کار را انجام خواهد داد نینداشت که او ا شک

 یدانست که دکتر شوخ طبع گذشته و عصبان یاش وسط بود و خوب م یزندگ يپا گرید .آرش بر نخواهد آمد

 يزیچ گریبود که د یصباناز دستش ع يآرش آنقدر. که به پدربزرگش داده نخواهد زد یقول ریهرگز ز ،یکنون

قبل  روز ياو که رفت حاال فرصت داشت به حادثه . گذاشت شیبه او داد و تنها یلب رینگفت و خداحافظ ز

نفس کالفه اش . ندیفرصت نکرده بود راکب و موتورش را بب یرخ داده و او حت عیسر یلیخ زیهمه چ. شدیندیب

هم گذاشت  يو چشمانش را رو دیبود لب به دندان گز دهیچیپ شیکه در پهلو يفرستاد و از درد بد رونیرا ب

 یانگشت اتهامش را به سمت شاباج نیچن نیا ینیاو از سر بدب دیشا. آرش فکر نکند يداد به حرف ها حیترج
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به  دیکه بر جانش نشسته بود با یفرار از ترس يبرا يآر. تصادف بود کیآن تصادف فقط  دیشا. گرفته بود

 !دیشیاند یم روزید يتصادف بودن حادثه 

کمتر کوچک و  طیروستا بود و مح. بعد که به خانه بازگشت خبر تصادفش مثل بمب در ده صدا کرده بود روز

 دندیپاش یم نیکه بر سر زم ییهمچون گندم ها یدانست چه کس یها را هم که خوب م عهیشا. رشد کرده اش

توانست،  ینه نم» !خون غالم آخه نذاشت فرار کنه! آخه دامنشو گرفت یآه شاباج« . در ده پخش کرده است

 بیعج يند سال باز به جادو و دعاهاکه پس از چ یرا عوض کند، آن هم مردم یکار او نبود بخواهد افکار کس

عمو ناصر را  یشود و حت ریاز زنان ده درگ کی چیاجازه نداده بود خاله نزهت با ه. رو آورده بودند یشاباج بیغر

همان شب اول . تنها راه بود که کمتر با مردم ده معاشرت کند نیا. کرد یدر خانه بند و بست م شتریب زین

 یو محمود دو پسر غالم با جسارت دیرش. ها را کم کردند عهیزخم تلخ شا یند که اندکآمد دارشیبه د یمهمانان

ن یا قشیکه رف نیهم. کرده بودند ییحسن آمده و از او دلجو یمشت يبه خانه  النیش ادتیع يبرا بیعج

نوه  ي انهیصلح جو دارید نیا يبرا یشک نداشت شاباج. دانست خوشحالش کرده بود ینم بیغ ریتصادف را ت

 یکه ممکن است شاباج اورندیپسران غالم ب يکس اجازه نداد به رو چیآن شب به ه. سکته خواهد کرد شیها

و محمود تنها  دیرش. شدیندیتهمت سر بسته ب نیخواست به ا ینم زیاصالً خود ن. تصادف باشد نیمسبب ا

. خواست ینبود که م يزیچ نی، اکالفه بود و درمانده. بودند يبعد يکنندگاه آن شب و روز و شب ها ادتیع

ماه را به همان  کی. نبود يزیداشت اما گر یآقا معلم باز م يپرونده  شرفتیاو را کامالً از روند پ ینیخانه نش

 يتوانست با عصا قدم بردارد و کارها یو حاال م افتی نیتسک یکم شیپاشکل عذاب آور گذراند تا درد پهلو و 

  .اش را خود انجام بدهد یشخص

 تو ده؟ یفتیپا راه ب نیبا ا يخوا یاالن وقت استراحتته دختر، اون وقت م _

 :گفت دیجه یم نییلنگ پا از پله ها پا هیبغل زد و همان طور که  ریرا ز شیباال انداخت و عصا يا شانه

 .گردم یزود بر منگران نباش . تونم تو خونه بمونم یخاله، کله ام پر شد تو اون اتاق، من نم رونیبرم ب دیبا _

 .شد اطیفرستاد و مشغول جارو زدن ح رونیآمد نفس کالفه اش را ب یکه از پس او بر نم نزهت

 ریخ اط،یتو ح ختهیبرگه ر یهر چ نیبب ایبزن، آ، حاال ب شهیرو از ر ریخ یدرخت ب نیهزار بار گفتم آقاجان، ا _

 آخه؟ شیزن ینم یو برکت نداره که، واسه چ

دانست که خشمش را سر درخت فلک زده  یخوب م. شد کیاند و عصا زنان به خاله اش نزدبر لب نش يلبخند

 ! کرده است ادهیپ
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 .یقدر نگران من نیقربونت برم ا ستمیمن که بچه ن _

 :به او زل زد و گفت یبرزخ یدست به کمر و با چشمان نزهت

 يد یبا اون سن و سال گوش نم حرف آقاجانو یوقت! گهید یخون یکس رو نم چیکه خط ه يآره بزرگ شد _

 !؟يبر یاز من حساب م

 :و گفت دیدلجو به سمتش رفت و در مقابل مقاومت او گونه اش را بوس يلبخند با

 .قربونت برم گهینکن د یتموم دارم خاله، بدخلق مهیکار ن هی رونیمن اون ب _

 :نگران به او زل زد و گفت یکرد و با چشمان ینیاز موضعش عقب نش یکم زن

تو سرم  یمن چه خاک ارهیسرت ب ییکرده باشه راه نصفه راه بال ریرو اج یکیگم، اگه  یدختر واسه خودت م _

 !زم؟یبر

 :لنگه پا چند قدم از او فاصله گرفت و گفت هی

 .خاله، مملکت قانون داره هیجور نیمگه هم _

 . خاله گهید یتا دمشو جا بده، نذاشت میکن تیازش شکا ینذاشت _

متهم کردن  يدانست برا یرا الاقل خودش خوب م نیا. را متهم کند یو مدرك کس لیدل یانست بتو ینم

توانست  یکرده بود چطور م يدیزده و نه تهد یمدت نه حرف نیاو که در ا. دارد ازیمحکم ن یلیبه دل یشاباج

رو کردن کار  يبرا یلیلد چیبند نبود و ه ییجا چیبه ه النیاگر هم آن تصادف کار او بود دست ش! متهم شود؟

 . نداشت رزنیپ

 .میبه ملت بهتون بزن میده بچرخ يشه که راست راست تو یشد خاله، نم ینم _

لنگ لنگان  زیشد و او ن اطیمخصوص خودش مشغول جارو زدن ح يو همان غرغرها ینزهت با کالفگ خاله

کند  یتوانست او را راض یاگر م! نه اشداشت که شده بود نان خا يموتور یاز اهال یکی. ده شد دانیم یراه

ده  دانیبه م. ردیتالشش را از سر بگ گرید يتوانست بار یرفت و آمدش وجود نداشت و م يبرا یمشکل گرید

دل شکسته . بلند شد شیکم و ب زیرفت پچ پچِ زنان ن زمحمودیو لنگ لنگان به سمت قهوه خانه آم دیکه رس

 انیجذام نیدر ب نکهیخواستند، سر ا یدخترانشان باشد اما آن ها او را نم يکلک برا یب یقیتوانست رف یم. بود

. گفت او عقل و هوش نوه اش را برده است یم یشاباج نکهیبود، سر ا هماه و سال گذراند شگاهیبود و در آن آسا

تماسش کرده تا سر راهش را گرفته و عز و ال يبا اشک و زار دیرش يگفته بود و گفته بود که دخترخاله  يآنقدر

 دهچقدر آن روز خجالت زده و شرمنده ش! حد خراب بود؟ نیزن تا ا نیمردم و ا نیذهن ا. کند يدور دیاز رش
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حرف  ییچشمانش که گو. برادر نداشته اش است يجا دیچقدر جان کنده بود تا به دخترك بفهماند رش. بود

. نشست یچوب يها مکتیاز ن یکی يقهوه خانه رو رونیسرش را به دو سو چرخاند و ب. بود رفتهیاو را نپذ يها

که نشست  مکتین يرو. بود دهیبر او درد پا امانش ر دهیطول کش لومترهایقد ک شیکوتاه هم برا ریمس نیهم

دم ظهر بود و اکثر . نبود یرفت و آمد چندان. بزند دیده را خوب د دانیکرد م دایباال آمد و فرصت پ ینفسش کم

 زیگرفتند ن یکه با فاصله از او رو م زیهمان اندك زنان پچ پچ گر ن. اجالق گازشان بودند يو پازنان در خانه ها 

سر بر ستون . و با او حرف بزند دیاینشست تا اکبر آقا ب یهمان جا م دیبا. گشتند یباز م شانیبه خانه ها ییگو

چشم که باز کرد . دیچیگوشش پگوش خراش موتور اکبر آقا در  يزده و چشمانش را بسته بود که صدا هیتک

 رمردیپ. او داد هب یو صاف نشست و سالم دیخود را باال کش یکم. محمود در نظرش نشست زیآم ينگاه پدرانه 

 :را کنارش گذاشت و گفت ياستکان چا

 باباجان؟ یخوب _

 :و گفت دیبه سمت خود کش یتشکر استکان را کم با

 .گهیگذره د یم زمحمود،یشکرخدا آم _

 :کرد گفت یم زیاش را تم یشانیپ يزدیتکان داد و همان طور که با دستمال  يسر مرد

مردم  ينگاه خنزر پنزر. جاده و ده ياونم با ناهموار. ور و اون ور رفتن نیعصا ا نیباباجان، سخته با ا مهیحال _

 تو؟ يومدیچرا ن ؟یکن یچکار م نجایحاال ا! خودش يده هم جا

 :دخترانه گفت یطنتیش تر شد و با قیعم لبخندش

 زمحمود؟یآم يد یمگه زنونه هم تو قهوه خونه ات راه م _

 :و گفت دیکش النیبر سر ش یدست رمردیپ

 .کنم یم یرو برات خال یصندل نیداخل، بهتر ایب یحساب تو سواست بابا، تو هر وقت خواست _

 :و گفت دیخند سرخوش

 .ستین داشیموتورش اومد اما خودش پ يصدا يانگار نم،یبتا اکبر آقا رو ب نجامیا زمحمود،ینفست حقه آم _

 :نگاهش را به سر جاده و خانه بهداشت داد و گفت زمحمودیآم

 .رونهیرفته اون تو، موتورش که اون ب يانگار _

 .آرام گرفت یو چشمانش کم دیکرد و موتورش را از آن فاصله د زیرا ر چشمانش

 .اریب ییدوتا چا زمحمودیآم _
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ده دست  یاغیزد از صحبت با دخترك  یتشر م رمردیدرخواست به پ نیاز مردان بود که با ا یکی یشاک يصدا

 :که هنوز محکم بود نگاهش کرد و گفت يبا چهره ا! دادنش بپردازد سیبکشد و به سرو

 . برس تیبرو به کار و کاسب زمحمود،یبرو آم _

 رونیاکبرآقا که از درمانگاه ب. دیرا نوش شیداشت چا ینم که نگاه از موتور بر یبا چشمان زیکه رفت او ن رمردیپ

شد و  کیموتور که نزد. ستادیده رفت و به انتظارش ا دانیبغلش زد و لنگ لنگان به سمت م ریعصا ز زیزد، او ن

 .گر نگاهش کرد سشو پر ستادیدر هوا تکان داد اکبرآقا با تعجب ا یاو دست

 .خداقوت ؟یسالم اکبر آقا، خوب _

. او را بشنود يگذاشت و موتورش را خاموش کرد تا بهتر صدا نیزم يرا رو شیدو پا النیاز برخورد ش عجبمت

چهره اش  ي رهیخ. با او نداشت نیچن نیا يبرخورد يدو سال و اند نیبود اما در ا دهیشن ادیکه از او ز یدخترک

با  النیو باز به او چشم دوخت و ش تگف یلب سالم ریز. او بود يدور در چهره  یتییآشنا یپ ییگو. بود

 :به موتور او کرد و گفت يخونسرد اشاره ا يلبخند

 اکبر آقا؟ یکن یم یهنوز مسافر کش _

بر  یدست. هر روزش باشد سیخواست او سرو یدخترك م. بود دهیرا فهم زیهمه چ یخوب و اساس گرید حاال

کرد تا سود و  یداشت دو دوتا چهارتا م ییگو .نگفت يزیو چ دیو اصالح نکرده اش کش دهیچانه و صورت ژول

 :لب تر کرد و گفت النیش. نه ایارزد  یم یشاباج يسودش به طعنه ها ایکار را بسنجد که آ نیمنفعت ا

 نیباالخره ا ستم،یبه دردسرت که ن یشه رك و راست بگو اکبر آقا، راض یبرات دردسر م یکن یاگه فکر م _

 .ده یو مموتور نون خودتو زن و بچه ات

 :گُر گرفت و گفت یبه آن مرد

ازش حساب ببره و از جادو جنبلش  یبگم هر ک دیخرفته که با رزنیاگه منظورت به اون پ ؟يمثالً چه دردسر _

که  هیسگ ک یزن و بچه ام شاباج يسر سفره  ادیب شتریقرون ب هیاگه قرار باشه . میستین يطور نیبترسه ما ا

 .رهیبخواد جلومو بگ

 يحرف شنو یاکبر آقا از معدود مردان ده بود که از شاباج. شد رهیگرفته بود به او خ رتیکه رنگ ح یانچشم با

 .نداشت

 یم یتا ک ؟يایو ب يبر يخوا یپره؟ چه ساعت م بتیبگو ج یخرفتو وسط بکش ریاون پ يپا نکهیا يجا _

 ببرمت؟  دیکجا با ارمت؟یببرم و ب يخوا
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ظهر به سراغش  یداد و از او قول گرفت که حوال حیتوض شیرا برا زیاحت همه چر الیو با خ دیکش یراحت نفس

که از بابت رفت و آمد روزانه اش آسوده شد به خانه  الشیخ. آسوده هندل زد و رفت یالیو اکبر آقا هم با خ دیایب

به  یتینارضا حسن با وجود یداد و مشت حیضتو شیرا برا زیخود نشاند و همه چ يبازگشت و پدربزرگ را جلو

 یالیاش را اعالم کرد او هم با خ یپدربزرگ که موافقت نسب. که چقدر نگران اوست اوردیسرتقش ن ينوه  يرو

 يبه نشانه  شیکه پا و پهلو اوردیخود ن يو به رو دیآسوده تر از چند ساعت قبل درون بسترش دراز کش

 . اند دهیاعتراض امانش را بر

خواهرزاده اش آمده بود  يخاله نزهت که از چرت بعد ناهارش گذشته و به بدرقه  يها ینگران انیبعد در م روز

. جاساز کرد و به راه افتادند نیز ریرا ز شیعصا زیآقابزرگ ترك موتور اکبرآقا نشست و مرد ن دیو سفارشات اک

واکنش تند  نیشک نداشت اول. گرفت تا تعادلش را حفظ کند نیز ریخوشحال و ذوق زده دستش را از دو سو ز

و  يگر یناش یبا کم زیبه اکبر آقا داد و مرد ن ابانیبه خ ابانیآدرس را خ. پررنگش رخ خواهد داد یناج ياز سو

 ریکرد و کمکش کرد تا از موتور به ز ادهیدفترش پ ياو را جلو ریتأخ یچندبار دور زدن و اشتباه رفتن، با کم

نصب  يو تابلوها یمیت او داد حاال فرصت داشت به ساختمان قدکه زد و عصا را که به دس راجک موتور . دیایب

 :کرد و گفت شیلبخند بر لب صدا النیش. ندازدینگاه ب شیشده بر رو

 !جا بخوابما نیهم دیبره امشب با ادتیاگه . دنبالم ياینره ب ادتیاکبر آقا  _

 :زد گفت یمحترمانه تر با او حرف م یکه حاال کم مرد

 ؟یسیبنو زیچ يبلد ؟یکن یاز طبقه ها کار م یکیکدوم  يتوگم دختر، تو  یم _

 :تعجب به او زل زد و گفت یبا کم النیش

 اکبر آقا؟ هیچ زیمنظورت از چ. دوم هستم يمن طبقه  _

 :سرش را خاراند و گفت یکم مرد

 ؟یسیبنو يبلد ضهیعر _

 :تر شد و گفت قیعم لبخندش

 !سمیبلدم بنو _

متعجب از رفتار . از او، رفت يسر سر یخداحافظ کیهندل زد و با  النیعجب شگفت و در مقابل ت یآهان مرد

به دفترش  دنیبغل گذاشت و به سمت پله ها رفت و تا رس ریرا ز شیباال انداخت و عصا ياو شانه ا بیعج

ه او راه رفته را برگشته و ب زینکرد  یکه از کنارش عبور م ییآقا یحت. پله ها نشست و برخاست يرو يچندبار
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قفل در را که باز کرد و قدم که در ساختمان گذاشت انتظار داشت گرد و خاك و . کمک کرده تا به دفترش برسد

 زشیبر م یدست. خودش بود، مرتب و منظم يسر جا زیذوقش بزند اما همه چ ينمِ فضا، تو يهم بو یاندک

را به دست  شیاز کتاب ها یکینشست و  زشیباال انداخت و پشت م يشانه ا. بود و مرتب زیتم زیآنجا ن د،یکش

ماهه  کی بتیدستش بود و نگران از غ ریعماد ز يساعت بعد باز پرونده  مین. گرفت و مشغول ورق زدنش شد

پله کار خود را کرده  ستیب! لنگ برود ییبرود مجبور بود با عصا و پا دارشیشد به د یحاال هم اگر قرار م. اش

. گشودن در برود يببرد و برا ادیکه به در خورد باعث شد دردش را از  يتقه ا. کرد یاز درد زق زق م شیپا و

به او  یدرنگ سالم یشد و ب زیبهت چشمانش سر ر ستادیپشت در، مقابلش ا دهیخم یرزنیدر که گشوده شد و پ

دو بود که هر  ییوجه مشترکشان عصا نیاول. افتاد و خنده اش گرفت رزنیپ یچوب يداد و نگاهش به عصا

 :به ذهنش داد و گفت یتکان! به بغل يگریبه دست و د یکیداشتند، 

  ؟يکار دار یسالم مادر، با ک _

 :گلدارش را بر سر مرتب کرد و گفت تیچادر چ رزنیپ

 .مادر دهیپله ها امونمو بر نیا. گم یبعد م ادینفسم جا ب نمیتو بش امیبذار ب _

 ریکرد و لنگ لنگان به سمت ش ییها راهنما یاز صندل یکی اش شرمنده شد و او را به سمت يسهل انگار از

 :و به دستش داد و گفت ختیر شیبرا یآب رفت و آب

 .گرفتم، آخه خودمم تازه اومدم ریش ریاز ز دیببخش _

گذاشت و با  زیم يرا رو وانیگفت و با دستان لرزانش ل يشکر یو اله دیآب را سر کش وانیدرنگ ل یب رزنیپ

 :گفت دهینفس بر ییصدا

 .نجایپرسون پرسون اومدم تا ا ابونیاز سر خ. بده مادر رتیخدا خ _

مطب  یمیساختمان قد نیسوم ا يدر طبقه . اشتباه بارها و بارها رخ داده بود نیا. کناش نشست زین النیش

حاال هم ! به پزشکش داشتند یبیآمدند و اعتقاد عج یها به آنجا م رزنیو پ رمردهایقرار داشت که اکثر پ يدکتر

 :داشت گفت بهمان طور که لبخند بر ل. اشتباهات رخ داده بود نیاز ا گرید یکی

 .يباال، اشتباه اومد يطبقه  يبر دیمادر شما با _

 :گفت و عصا به دست برخاست و گفت يدادیداد ب يا رزنیپ

 .نکرده لیپس برم تا تعط _

 .زد به سمت در رفت یلب غر م ریهمان طور که ز و
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 .جور جاها باز کرده نینگذره که پامو به ا شیاز باعث بانخدا  _

 :کرد و گفت تیدست بر کمر او گذاشت او را به سمت در هدا رزنیاز حرف پ متعجب

 . باال مطب بسته است يبر يکنم االن دکتر اومده باشه ها، االن اگه بخوا یمادر فکر نم _

 :و گفت ستادیا شیدر جا رزنیپ

 ؟یمطب؟ مطب چ _

 :را بدهد و گفت رزنیکرد جواب سؤال پ یتر سع بمتعج

 مادر؟ يکار ندار انیمگه مطب دکتر شهباز _

 :سر مرتب کرد و گفت يباز چادرش را رو رزنیپ

خبرا آدرس  یامان، حتما از خدا ب يساختمونه، ا نیا يگفتن تو. لیخانم وک شیخوام برم پ ینه مادر، م _

 نیامان از ا. هم که ندارم سر به سرم گذاشتن یسواد درست و درمون و کورم ریپ دنید. دادن به من یاشتباه

 .جوونا امان

 :رفت از در خارج شود خواند و گفت یشده بود او را که م رزنیحضور پ لیدل يکه تازه متوجه  النیش

 . مادر، مادر، صبرکن _

 .شد النینگاه ش خیو م دیو عصا به دست به سمتش چرخ ستادیا رزنیپ

 رو بهت داده؟  نجایآدرس ا یبرام بگو ک نیبش میبر ایب _

را  رزنیپ نیبه ا النیکرد و عشق ش انیبدون دندانش را نما يعجول بر لب نشاند که لثه ها يلبخند رزنیپ

 . صد چندان

 درست اومدم مادر؟ _

 :کرد گفت یم تیهدا یگذاشت و همان طور که او را به سمت صندل رزنیبر پشت پ دست

 .يمدآره درست او _

 :با مرارت کنارش نشست و گفت زیخود ن سپس

فکر کردم شما هم با  نجا،یا انیم یاشتباه ماراشیساختمون مطب دکتره، اکثر اوقات ب نیا يباال يطبقه  _

 رو بهت داده؟ نجایآدرس ا یحاال به من بگو ک. يکار دار انیدکتر شهباز

 :او انداخت و گفت يبه سرتا پا ینگاه پبرزن

 ه؟یچ گهیشکسته د ياون پا ،يمثقالم ندار میتو که ن رون؟یب ياریبچه امو از اون تو ب يخوا یم مادر تو _
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بر لب نشاند و در  يلبخند. صاف، رك و پوست کنده حرفش را زده بود یبا چشمان رزنیپ. اش گرفت خنده

را به او  نجایآدرس ا یببرد چه کس یکرد تا بلکم پ یم نییباال و پا یکی یکیدور و برش را  يذهنش آدم ها

 نیپات چرا ا _.                                                                                                    داده است

 شده مادر؟ يجور

 :را داد و گفت رزنیپ يآرام جواب همدرد يآمد و با لبخند رونیب الیفکر و خ از

 .تصادف کردم شیماه پ کی _

 یقطعاً به سفارش کس رزنیپ نیا. مرتب کند کیبه  کیکرد تا جمالت درهم و برهم ذهنش را  یمکث سپس

توانستند  یوجود داشتند که م يبه مراتب با دانش باالتر ییشهر وکال نیچرا که شک نداشت در ا. بود نجایا

 .بردارند رزنیپ نیا يسنگ از جلو پا

از  یچه کمک نجا؟یا ياومد یچ يکرده و اصالً برا یرو به من معرف شما یک یشه حاال به من بگ یمادرم م _

 اد؟یدست من بر م

. شد رهیخ رزنیپ ختنیمغموم به اشک ر یو با چشمان شهینشست و او ساکت تر از هم نشانیسکوت ب يا لحظه

 :سکوت گفت یچادر اشک نشسته بر چشمش را پاك کرد و پس از لَخت يبا گوشه  رزنیپ

 .یکمکم کن یتون یگفت تو مدکتر  يآقا _

دکتر در  يآقا کیچرا که تنها  دیطول نکش ادیاما تأملش ز. بود که او را بشانسد يدکتر يآقا یپ متعجب

 :بر لب نشاند و گفت يلبخند. کار آرش بود. ذهنش نشست

اگر نه که  نجا،یبود که امروزم اومدم ا ییکردم؟ خدا لیماه دفتر کارمو تعط کیدکتر بهت نگفته بود من  _

 .شدم مادر یروت م يشرمنده 

 :و گفت دیاز آبش را نوش گرید یبرداشت و اندک زیم يخورده اش را از رو مین وانیدست دراز کرد و ل رزنیپ

ندارم  يکه کس و کار رزنیمنِ پ. یتا درو به روم باز کن امیواسه خاطر بچه ام حاضر بودم هر روز برم و ب _

 ؟یکمکم کن. دربعد خدا به توئه ما دمیام

 :اش نشست و گفت يکنار یبه خود داد و در صندل یتکان النیش

 نه؟ ای ادیاز دستم بر م یکمک نمیشده تا بب یکن چ فیاول برام تعر _

. شد یم رهیخ رزنیزده تر به دهان پ رتیهر لحظه متعجب تر و ح زیکه شروع کرد به حرف زدن او ن رزنیپ

که تمام  رزنیپ حاتیتوض! بودند؟ دهیزن جوان و در بند بر يبود که برا یکمچه ح نیا. شد یگونه م نیا دینبا
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او که سر صالت ظهر به دفترش  يبراتوانست  یتوانست؟ م یواقعاً م. از او بود ییدلجو یشد حاال فقط در پ

باشد الاقل  دواریگرفته بود ام ادینکرد،  یرا خال رزنیانجام بدهد؟ ته دل پ يخواست، کار یآمده و از او کمک م

انداخت و او  رزنیدست دور گردن پ. هست يدیام شهیلحظه هم نیو محمود به او آموخته بودند که تا آخر دیرش

 :و گفت دیرا به سمت خود کش

 .شه یدرست م زینکن مادر، همه چ هیگر _

 :گفت سشیو چشمان خ یبغض ياز او فاصله گرفت و با صدا یبه آن رزنیپ

 ادر؟ م ياریدرش ب یتون یم _

 :زد گفت یدر آن دو دو م دیخدا ام ي شهیکه هم یبر لب نشاند و با چشمان يلبخند

 .کنه یشکسته اش چکار م يمثقال آدم با پا هی نیا نیو بب نیشما بش _

 :رمق بر لب نشاند و گفت یب يلبخند رزنیپ

دونم کجا رو خطا  یا نممو پاش گذاشتم مادر، ام یروز و شبمه، عمر و زندگ يبده، شهره همه  رتیخدا خ _

نوشت  یشونیو نشست رو پ يدیبچه شد سف نیرو آجر کردم که ا یرو ازش گرفتم، نون ک یک يرفتم، لقمه 

 . بخت اهیمن س

 :آرام کردن او گفت يبر شانه اش گذاشت و برا دست

 .به خدا باشه دتیشما غمت نباشه مادر، ام دنش،یرم د یفردا م _

گفتنش را  نیفقط آم النیخواند که ش يلب ذکر ریدست به سمت سقف گرفت و ز و افتیدوباره  یجان رزنیپ

که شب و  یهمان. انداخت یم شگاهیمهربان آسا رزنیپ ادیداشت، او را به  یحس خوب رزنیپ نیدر کنار ا. دیشن

د و با شکسته بو شیکه بازوها یانته استک نکیخدا با آن ع ي شهیکه هم یهمان. خورد یروز از کنارش جم نم

محبوبش که افتاد  ي نهیننه سک ادی. خواند یقرآن م شیداشت و برا یچشمانش ثابت نگه م يآن را رو یکش

 :را گرفت و گفت رزنیدست پ یبه آن

 ضهیمدرك و عر یمادر، هر چ ارهیپله ها آدم سالمو از پا در م نیا نجا،یا يایخواد ب یحال نم نیبا ا گهید _

 .رمیگ یازت م امیخودم مبرام آماده کن فردا  يدار

 :او از جا برخاست و گفت داریفشرد و خوشحال از د شتریو ب شتریدست دخترك را ب یبا قدرشناس رزنیپ

 . نمیش یدونه کجا م یمادر، اون م سمیدونه، من که سواد ندارم برات بنو یآدرسمو دکتر م _
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عزم رفتن کرده بود تا کنار  یهم صحبت یز ساعتبر لب نشاند و او را که پس ا ياو باز لبخند یالیآسوده خ يبرا

نشست و شماره  زشیلنگ پشت م يبا همان پا زیسفارش و دعا و ثنا رفت او ن یکه با کل رزنیپ. در بدرقه کرد

 .دیچیپر نشاط او در گوشش پ يصدا قهیدق کیسر . آرش را گرفت ي

آره؟  یرفت یآب ریز! نم مگه دستم بهت نرسهخا النیش يا! خانم؟ النیش! خانم؟ النیش... خانم النیسالم ش _

 !افتاده میاونجا رو گوش يدفتر؟ شماره  یرفت

 :داد و گفت یاو سالم يها دنیاز هوار کش خندان

از خودم  نیلحظه فرصت بد هیشن  یم لیهم حق حرف زدن قا یاعدام يسالم، حالتون چطوره؟ بابا برا _

 .دفاع کنم

 .دیفهم یعماد را م يخوب مفهوم حرف ها گریحاال د. کرد شتریآرش خنده اش را ب یشاک يصدا اما

من  ينداشته  شیبه ر يجلو گوشت و دار یرو گرفت یبا ژست عصا قورت داده گوش زت،یپشت م ینشست _

 .دونه یاصالً؟ بابابزرگت م یرفت یاونجا؟ با ک یرفت يچطور ؟يخوا یحرف زدنم م يحاال اجازه  يخند یم

 :آقابزرگ گفت يبر کلمه  دیتأک با

 .دونه یآقابزرگمم م... با اکبر آقا اومدم _

 کی حاًیخواست، مادر و ترج یدلش پدر م. دلش گرفت یبه آن دیخط که شن ياو را از آن سو يکالفه  نفس

 .کنند ادشیکند و  ادشانیکه هر لحظه  يخانواده ا. خواست یدلش خانواده م! برادر

 اونجا؟ یرفت یواسه چ ؟يراه بر ادیبا اون پا ز دینبا یدون یدختر مگه نم الن؟یش ییکجا _

 یآن قدرت رفته و دخترانگ يلحظه ا يفقط برا ،يلحظه ا! آنکه بداند دلش پر شده بود یدانست چرا؟ اما ب ینم

 .پنهان شده اش سر برآورده بود

 .خواست یرو م نجایدلم ا _

 ؟یهست یتا ک _

 :انداخت و گفت واریبه ساعت کنج د ینگاه

 .هستم حاال یسه چهار ساعت _

 :تماسش افتاد و تند و فرز گفت لیدل ادیتازه به  دیگفتن آرش را که شن خوبه

 .من یپ ادیب نیگفت شما ازش خواست یم. نجایامروز اومده بود ا رزنیپ هی _

 :گفت و افزود يحاکم شد و پس از آن آرش آهان کشدار نشانیسکوت ب يا لحظه
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باز پا شد اومد  دیعجبا با اون همه تأک ،یستیاومد؟ بهش گفتم فعالً ن يجد ي، جدآره آره من فرستادمش _

 اونجا؟

 :داد و گفت یاش را به صندل هیتک

 .و اون از نوه اش گفت میبا هم اختالط کرد یکم میهم بد نشد، با هم آشنا شد یلیحاال خ _

 ؟يشنو یصدامو م... الو الن،یش _

 :نشست و گفت شیسر جا خیس

 .شنوم یدکتر م بله _

 میزن یدر مورد ننه طاووس حرف م شتریدنبالت و ب امیبرم، همونجا باش، کارم که تموم شد م دیمن با نیبب _

 باشه؟

 یفکر م رزنیداشت به خوش اسم بودن پ رزن،یپ نیداشت ا ییچه اسم با مسما! اسمش ننه طاووس بود پس

 :ده گفتشتاب ز یحرف آرش شد و با لحن يکرد که تازه متوجه 

 .دنبالم ادیاکبر آقا م یعنی. گردم ده یمن خودم بر م. دیدکتر، دکتر قطع نکن _

 :و گفت دیاو را شن يلحظات صدا نیدر آخر آرش

 .نمتیب یم گهیتا دو ساعت د. تونه برگرده خونه یخودش م القید ياکبر آقا _

 شیرا سر جا یباال انداخت و گوش ينه اشا. اظهار نظر بدهد تماس را قطع کرد يبه او اجازه  نکهیبدون ا و

 یننه طاووس فکر کند و راه حل يروزها، شهره  نیشهر ا يزمان داشت تا بخواهد به شهره  یاندک. گذاشت

 نیا لیخط به خطش بخواند تا دل يخواست از رو یکتاب قانون را از بر بود، اما حاال م. ابدیمشکلش ب يبرا

که بخواهند  يبزرگ وجود داشت اما نه در حد يشهره دو خطا يرونده در پ. را بداند بیو غر بیحکم عج

پاك نگه داشتن  يگونه برا نیا نکهیاما ا. هیشد حبس و پرداخت د یم شیسر جمع دو خطا! قصاصش کنند

 یو رو کرد تا تبصره و قانون ریکتابش را ز یساعت. بود مهض رقابلیغ شیکردند برا یم یجامعه او را قربان

. و رو کردن قانون خسته بود و کالفه ریذهنش از ز. افتیکه ن افتین يزیاما چ. ابدیحکم دخترك ب مطابق با

و اقل  ردیرا برداشت و لنگ لنگان به سمت در رفت تا از آقا رحمت نگهبان ساختمان آبجوش بگ یفالسک خال

ربع ساعت طول  قاًیحمت دقآقا ر یدوم تا اتاقک نگهبان ياز طبقه  دنشیرس. کند ییرایاو پذ زا يکم با چا

 مهیخواست حق و حقوقش را از ب یم. و سؤال و جواب کرد دیآقا رحمت او را به حرف کش زین یساعت مین. دیکش

هنوز بر  مهیکار، ب سال یبعد س. که بتواند حرفش را ثابت کند ستیکلفت ن يگفت گردنش آنقدر یو م ردیبگ
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دو هزار بال  یعنیآورد و دو سال  یاز سنواتش را به حساب نم و دو سال! گذاشت یسر بازنشسته شدنش شور م

 یکاردان م کیحاال او تنها راه پس گرفتن حقش را کمک از ! نگهبان ساختمان يبر شانه ها ياجبار بتیو مص

 يخواست هر طور یرا داشت که حاال دلش م شیچند ماه آنقدر هوا نیبه فکر فرو رفت، آقا رحمت در ا. دانست

نفس  يبه سمت پله ها نکهیفالسک آب جوش را از او گرفت و قبل از ا ،ياریبا قول هم. ردیش را بگشده دست

بار به او  نیچندم يآقا رحمت که برا. دیایب دنشیکرد حتماً با مدارك به د دیساختمان برود به او تأک ریگ

خواهد گذاشت تا مگر  امشب قبل خواب سند و مدرك و سوابق کارش را کنار بالشت و تشکش ادد نانیاطم

 رینفس گ يشده بود به سمت پله ها شیروزها پا نیکه ا ییبر لب نشاند و با عصا يلبخند زینرود او ن ادشی

 یپف. کرد تا به دفترش برسد یم یپنجاه و چهار پله را ط ستیبا یهمکف م يبا احتساب طبقه . ساختمان رفت

و  رفتیپذ یگفت کاش تعارف آقا رحمت را م یبا خود محاال . پشت سر گذاشت یکی یکیو پله ها را  دیکش

پله ها  يفلز يرا به نرده  شیپله ها هوار شد و عصا يرو. اوردیب شیرا، او برا نیداد فالسک سنگ یاجاه م

زد  یگذشت مرتب به مادرش سقلمه م یکنان از کنارش م زیکه جست و خ یکودک. دیایداد تا نفسش جا ب هیتک

به پسرك زد که طفلک خود را پشت چادر مادر  یچشمک. در به در نگاه کند النیت به شخواس یو از مادر م

اما . بود اوردهین رونیکه از کنارش عبور کنند پسرك صورتش را از حصار چادر مادر ب یپنهان کرد و تا زمان

رو به  النیمج شداد که مجدداً با چشمک س النیگرفتند باز نگاه متعجبش را به ش لهاز او فاص یکه کم نیهم

آرش را رو به  يمادر و کودك که رفتند چشمان بازخواست کننده . دیکش یبار چادر مادرش را م نیرو شد و ا

 .دیخود د يرو

 !شه خانم یکه ملت ناکار م یخلق اهللا بکن يچشمک ها حواله  نیدوتا از ا هی _

 :فتکه او به کمکش آمد و فالسک را از دستش گرفت و گ زدیکرد برخ یسع

 .نویدختر، بده به من ا یچه مال دوست _

 :گوشش گفت ریرا گرفت و به او در برخاستن کمک کرد و ز شیبازو ریسپس ز و

 ؟يفقط به ناف من ببند پوتویآب ز يها ییقراره چا ؟يتا خرخره پر آبجوش کرد یواسه چ نویا _

 .دیپر ییباال يپله  يکوتاه رو یبه خود داد و با جست یتکان و

 شده بود؟ جیگ يکه طفلک اون طور یال چکار پسر مردم داشتحا _

 :بر لب نشاند و گفت يلبخند

 .اون شروع کرد! نداشتم شیمن که کار _
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 :کرد تا از پله ها باال برود گفت یطور که به او کمک م همان

 ؟يوضع پات چطوره؟ هنوز درد دار _

 :انداخت و گفت شیعصا ياش را رو ینیسنگ

 . خوب بشه يزود نیداشته باشم به همانتظار  دینبا _

 :بازخواست ندهد تند و فرز گفت يبه او اجازه  نکهیا يبرا و

 .نمتونیبب گهیساعت د کیانتظار داشتم  ن،یدیچقدر زود رس _

و  ندیبنش قهیدق کی یشده حت ستیبا یرمق قدم بر داشتن نداشت و م گریبودند و او د دهیاول رس يطبقه  به

 .را رها کند شیسست شدنش باعث شد آرش بازو. تازه کند ینفس

 شده؟ يزیچ _

 :بر نرده ها گذاشت و گفت دست

 .باال امیکله م هیهجده تا پله رو  نیکنم و ا یاستراحت کوچولو م هیباال منم  دیتا شما بر _

 :آرش در هم رفت و گفت يها اخم

خوشگل تر از اون پسره  یکیزد و  دیشا يدیخدا رو چه د نمیش یکنارت م نجایمنم ا. ستمیراه ن مهین قیرف _

 !در اومدم يپسر ریپ نیاومد و با دوتا ابرو باال انداختن و چشمک زدن از ا رمیگ

 :گفت ندیفرو بنش یکم شینشست تا زق زق پا یپله م يسر داد و همان طور که رو يا خنده

تا  دیآماده کن پویآب ز يو دو تا چا دیبر نیسر خورده نش نیخوا یدکتر، پس اگه م دیشانسا ندار نیشما از ا _

 .امیمن ب

 :بغل زد و گفت ریرا ز يفالسک چا آرش

 !بغل ریفالسک بزنمت ز نیگه مثل هم یم طونهیش _

 :سرخوش سر داد و گفت يا خنده

 !کنن یبرخورد نم يطور نیخانم محترم ا هیدکتر با  _

 :آرش گوش تا گوش باز شد و گفت شین

 !ها هیدارچرا آخه؟ روش پر طرف _

اش به نحو احسنت  يکاریآورد که او از ساعات ب مانیاو داد و ا طنتیو پر ش گوشیرا به چشمان باز نگاهش

 .دیپله بنش يبازتر شود و کنارش رو ششیباعث شد ن النیالاله االهللا گفتن ش! کند یاستفاده م
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اوضاع داغون  نیقعاً واجب بود با اخوام بدونم وا یم! کرده ریجمله گ نیعماد سوزنت سر هم نیتو هم که ع _

 قدر مال دوست؟ نیآدم هم ا. هست تیزوریدفتر؟ خوبه بهت گفته بودم حواسم به دفتر پ يایب

 :سر داد و گفت يا خنده

 !دکتر نیگ یم نویباره که ا نیدوم نیا _

 یکردند ب یان مکه با اخم نگاهش يجمع تر نشست تا زن و مرد سالخورده ا یباال انداخت و کم يشانه ا آرش

 !آخش بلند شد يدردسر بگذرند، اما به ناگاه صدا

 ...آخ _

بلند  يدانست آنقدر یکه حتماً نم رزنیغرو لند پ يو پس از آن صدا دیبه سمت او چرخ النیمتعجب ش نگاه

 !به گوش آن دو برسد شیحرف زده که صدا

 !هیزیهم خوب چ ایکاراست؟ حجب و ح نیا يجا نجایاهللا اکبر، ا _

 :لب زمزمه کرد ریبه تکاپو افتاد و ز آرش

بخوان گشت ارشاد  ستین دیبع نایواهللا از ا. باال میمهتممون نکردن بر یبه مسائل ناموس يجد يپاشو تا جد _

 .خبر کنن

 زیو آرش ن زدیدست بر نرده ها گذاشت تا برخ. ستیآخ گفتن آرش چ لیتوانست حدس بزند دل یم گرید حاال

 :داد به او در برخاستن کمک کرد و گفت یرا ماساژ م شیپهلو که هنوز یدر حال

 . دهیند ریکرد خ یداشت توپ فوتبالو شوت م يانگار. رزنهیداشت پ يعجب زور _

 :کرد شیاعتراض صدا با

 ...دکتر _

بل او را سفت تر از ق يرا بر شانه، بازو فشیزد و ک یکه باز فالسک را به بغل م یباال انداخت و در حال شانه

 :و گفت دیچسب

جا  هی فیجنس لط هیتونه با  ینم قهیآدم دو دق ؟یچ یعنی. گم مگه؟ زد پک و پهلومو ناکار کرد یبد م ه؟یچ _

 .شده ها يو اختالط کنه؟ عجب دور و زمونه ا نهیبش

 :انداخت و گفت ریسرش را به ز. توانست از او پنهانش کند یاش گرفته بود اما مگر م خنده

 .که پهلوتونو با توپ فوتبال اشتباه گرفته دهیدر شما د يزیچ هیالبد  _

 :آرش گوش تا گوش باز شد و گفت شین
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 !بود؟ یکارا چ نیاز ا رزنهیگم منظور پ یم _

گوش تا گوش بازش را ببندد اما  شینشاند تا مگر آرش ن یشانیبر پ یاو داد و اخم طنتیبه چشمان پر ش نگاه

هر بار حق را  النیبودن بزرگترها گفت اما ش نیغر زد و از بدب یر دفتر آرش هبه د دنیتا رس! باطل الیخ یزه

 ! برند یم یچه رنج وهمچون ا يداد که از مهار عامل ناشناخته ا یبه پدر و مادر او م

 زیهوار شد و آرش ن یصندل نیاول يرو یپا بند نبود و با بدبخت يرو گرید النیبه درون دفتر که گذاشتند ش قدم

 :بود رها کرد و گفت زانیرا از بند آنچه به دستش آوخود 

 جادیناهنجار ا ییشود و صدا نیرفت نقش زم یرا که م شیصاف نشست و عصا یکم ؟يخور یکه م تزایپ _

 :کرد و گفت یصندل ي هیکند چفت پا

 !ادیبدم نم _

 تزایپ يگذاشت و جعبه ها یمکار او  زیم يرا رو فشیکنار ک لکسیکه نا یباال انداخت و در حال يشانه ا آرش

 :آورد گفت یم رونیرا از درونش ب

 .غذاست نیو دم دست تر نیتر یانیاع نیهنرا ا یما ب يبرا! فرق داره خانم یلیبا دوست داشتن خ ومدنیبد ن _

 :به خود داد و گفت یتکان النیش

 ! دکتر دیکن یفغان م ییاز تنها ادیها ز یتازگ _

 :تنگ دو جعبه گذاشت و گفت زینوشابه را ن يها ياو بطر ي دخترانه طنتیتوجه به ش یب

که الم تا  ستمیموکالت ن گهیمن د. کنه یاونجا نشسته داره منو استنطاق م. بخور تا سرد نشده ایبلند شو ب _

 .به روش خودم از خجالتت در اومدم يدید کهویکام اعتراض نکنم، 

 :رفت گفت یم زیبغل به سمت م ریلنگ لنگان و عصا ز که یباز او زل زد و در حال شیزنان به ن لبخند

 دکتر؟ نیشناس یاز کجا م رزنویاون پ _

 :جالب گفت یانداخت و با لحن شیبه سو ینگاه آرش

 ؟يبا من بود اناًیاح _

 دنشیکه اعتقاد داشت معرکه است را به دهان گذاشت و با آهسته جو ییتزایاز پ يهمان طور که تکه ا سپس

 :الفه کرد و سپس گفتخوب او را ک

بچسبونم  مییهم بندازم بزنم تنگ کارت شناسا دیجد یعکس پرسنل هیگم بذار پسوندم رو هم بهت بگم،  یم _

 !صاب مونده نیرو ا
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 .کتش اشاره کرد و باعث لبخند او شد بیبه ج و

 نه؟ ياریحرصمو در ب ادیخوشت م _

 :را برداشت و گفت تزایاز پ ياو تکه ا همچون

 ن؟یشناس یاز کجا م رزنویاون پ _

به  یقدر دکتر دکتر بست نیبس که ا يخسته ام کرد! ذهنت بشه يتکرار کن ملکه ! یشناس یم ،یشناس یم _

 !ينفر صدام کرد شیش ينافم و جا

 :سر بلند کرد و با همان لبخند گفت دیتاپسش گفتن آرش را که شن يدر نوشابه را باز کرد صدا يبا خونسرد و

 ؟یشناس یم رزنوین پاز کجا او _

 ...مرگ بر... اهللا اکبر! ریتکب _

درست . مرد نیعوض نشده بود ا چیه. او زل زد گوشیزحمت خنده اش را کنترل کرد و به چشمان باز به

 ایب ستم؟یدختر مگه با تو ن "! و آرزو کرده بود کاش مثل او باشد دهیاش او را د یبود که در چهارده سالگ یهمان

جا  نیا! ؟یکفشارو پات کن نیکنم ا تیحالبه روش خودم  دیره؟ حتماً با ی، حرف تو کله ات فرو نمرو بپوش نایا

تک  يآر ".افته گردن من گردن شکسته یم شیره تو پات گرفتار یدونم خارو خسه، م یو چه م زهیپره سنگر

د تا دکتر آرش کفش ار کرده بو زشیمتما یحاج بابا بودن کم ينوه . داشت ادیآن روز را به  يتک حرف ها

و  يفقط با چشمان دکمه ا. رفت یبار م ریاما مگر او ز. کند دنشیبه پوش رو او را مجبو اوردیخود در ب يپا

از آدم ها، داد و هوارشان، . دیترس یم. پدربزرگ را سفت گرفته بود يعبا يبه او زل زده بود و گوشه  اهشیس

 .بودو کالفه اش کرده  دهیباالخره هم کفش دکتر آرش را نپوشبود،  دهینپوش. دیترس یم شانیمهربان یحت

 .نگام نکن، ترس ورم داشت ياون طور _

آهش . کند یبخندد و احساس خوشبخت یبود، تا او درست و حساب نجایکاش عماد هم ا دیشیاند نیدل به ا در

 :گذاشت و گفت زیم يخورده اش را رو مین يبود که آرش نوشابه  قیعم يآنقدر

 .شه یبهش فکر نکن، درست م _

 :مغموم بر لب نشاند و گفت يلبخند

 .کنه یام م وونهیداره د نیا ره،یاس يقفس شش متر هی ياون به خاطر ما تو _

 :فرستاد و گفت رونیو نفس خسته اش را ب دیکش شیبر موها یدست

 آخر وقت اومد مطبم، گفتم چته مادرجان؟  روزید _
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انتظارش را نداشت آرش پا برهنه حرف ننه طاووس  ییزل زد، گو النیجب شتر نشست و به چشمان متع صاف

 :تر شد و ادامه داد قیلبخندش عم. بکشد شیرا پ

 !یمن؟ واسه سرماخوردگ شیاومده بود پ یواسه چ یدون یم _

 :آرام گرفت و گفت یدلش کم دیرا که د النیشاد ش لبخند

 مگه نه؟ سهیآخر خوش شان شتیپ ادیب یاخوردگدرمان سرم يبرا یکیاون وقت  یمتخصص قلب باش _

 !بود چه برسد به واکنشش یدنیآرش در آن لحظه د يکردن چهره  مجسم

 .ام گهید يزایچ هیآوردم که مادرجان، تصدقت برم من دکتر  هیقسم و آ! يبخند دمیبا _

بد در دل  تیبرده بود ن یپ اما کم کم د،یپر یدم پرش نم ادیز لیاوا. در عجب بود از آرش. باز شد ششیباز ن و

کردن  هیآرش که شروع کرد به واگو. ردیگ یپرنشاطش نشأت م عتیهمه از طب طنتیهمه ش نیندارد و ا

 .ردیسراپا گوش شد تا مورد بازخواست قرار نگ زیشب قبل او ن يماجرا

 !مون یخلخانم دکتر دا ای یدکتر عموم شیبره پ دیزبونم مو در آورد که مادرِ ما قبول کنه با _

 :باز به او زل زد و گفت شیباز با ن و

 !هیچه خانم دکتر ماه یدون یبعض شما نباشه نم _

 :را کنترل کرد و گفت لبخندش

 !کارش ایخودش  _

 :آرش گوش تا گوش باز شد و گفت شین

ناخن  نیتو هم از ا الن،یدستاتو ش نمیهوا، بب نیناخن داره ا گه،یگم د یخودشو م! خوام چکار؟ یکارشو م _

 ؟يشده دار کوریمان يها

دست  ییشد تا مگر از چرند و پرند گو رهیبرچهره و ته مانده لبخند کنج لبش به او خ یو با حفظ اخم یشاک

 آمد؟ یاما مگر از پس او بر م. بردارد

به خدا برام از کشف  ن،یر یها راه م یخونکیکفش س نیرو ا يکنم شما چطور یکشف م يروز هیمن  _

 .هم مهم تر شده وتنیهارم نقانون چ

 .ندیکه آرش با دست به او اشاره کرد تا بنش زدیخواست برخ یم
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ننه طاووس نسخه نوشتم، آره  یسرماخوردگ يبرا يکنه بشنو یاگه خوشحالت م! بابا يگم، ا یباشه باشه م _

 یملت عل يه کله پاچ مینشست دمیچیاش کردم و نسخه اش رو پ نهیبعدشم که معا. خوبشم نوشتم! نوشتم

 .میتو رو بار گذاشت يالخصوص کله پاچه 

 :درون دستش را درون جعبه اش گذاشت و گفت يتزایتکه پ دیرا که د النیمنتظر و متعجب ش چشمان

خواستم کمکش کنم، ببخش  یدروغ چرا، دلم براش سوخت م ش،ییو تنها یکس یاز نوه اش برام گفت، از ب _

 .شد يجور هیدلم  دمیاشک تو چشماشو د یبهش دادم اما وقت رو نجایآدرس ا یکه بدون هماهنگ

همان . چشمانش درست مثل آن روز صبح شده بود. نبود يخبر شیپ ي قهیاز آن آرش حراف چند دق گرید حاال

 .مثل همان صبح گرفته و درهم شده بود يآر. ها را به ده آورده بود یصبح که با دو مأمور پشت کوه

 ؟یکن همیتنب يخوا یو م یهست یشاک از دستم یلیحاال خ _

و  یهمچون ننه طاووس از دست او شاک یکیبا  ییتوانست به خاطر آشنا یبر لب نشاند، چطور م يلبخند

 .نگاهش کرد یشگیباال انداخت و با همان لبخند هم ییابرو. دلخور باشد

و  یلبخند بزن یه و تو هم هخواد کار بد بد بکن یدلش م یلبخندت چقدر خوبه، آدم ه نیا النیگم ش یم _

 !نداره رادیا یبگ

غم و غصه را به تن  قهیدق کیاز  شیتوانست ب ینم ییگو ،یشگیشده بود همان آرش هم هیاز ثان يکسر در

 !ردیبگ

 .نیگفت آدرس خونه اش رو بلد یننه طاووس م _

با  رنیبگ ادیطرفو  يخوان آدرس خونه  یپسر تخسا که م نیا نیرسوندمش، ع شبیآره بلدم، د! يبلد _

 .گهیآره د... بندن به طرف، منم یهزارتا دوز و کلک خودشونو م

 :تأسف تکان داد و گفت يبه نشانه  يسر

 .شدم دکتر دیازتون نا ام _

 :شد و گفت رهیباز به او خ شین با

 !دکتر؟ يآقا یکیاون  ایمن  ؟يشد دیاز کدوممون نا ام _

 :را بر لب حفظ کرد و گفت لبخندش

نوه اش، ازش خواستم مدارکشو آماده  دنیبرم د دیفردا با! جناب دکتر تابان سیزحمت آدرسشو برام بنو یب _

 .رمیکنه برم ازش بگ
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 :بر چهره نشاند و گفت یصاف نشست و اخم آرش

 .پا نیاونم با ا! هم نه، تو یچکیه _

 :به دستش بدهد گفت يشد تا برگه و خودکار یم کیکه به او نزد یبغل زد و در حال ریرا ز شیعصا

 مگه پام چشه؟ _

 .ارمیخودم فردا اول وقت مدارکو برات م! يشد لیذره عل هیفقط  ستیپات چشم ن _

 :شد و گفت شیتزایپ یخونسرد مشغول خوردن باق یلیاعتراض بکند که آرش خ خواست

 .بخور از دهن افتاد _

سر . شامش را خورد يخونسرد نیدر عاش بازگشت و هم چون آرش  ینزد و در سکوت به سمت صندل یحرف

بار آرش هر چه اصرار کرد نتوانست او را متقاعد کند همراهش  نیساعت هشت اکبر آقا به سراغش آمد و ا

را به  شیاز تعجب گرد شد و عصا زیکه تر و فرز ترك موتور اکبر آقا نشست چشمان آرش ن النیش. برود

 :دستش داد و گفت

 الن؟یش یفتیپشت ب نینکنه از ا _

 :سرخوش سر داد و گفت يا خنده

 !پا موتور سوارم هیدکتر؟ من واسه خودم  يکرد الیخ یچ _

 :تکان داد و گفت يسر

 .يبه خونه جم نخور دنیو تا رس ینیچوب خشک اون پشت بش کهیت هیاما حاال بهتره مثل . کنم یباور م _

 :قدرشناس بر لب نشاند و گفت يلبخند

 !نایکرد زیکه متوجه نشدم در نبودم دفترمو تم دیضمن فکر نکن در. بابت شام ممنون _

 :را خاراند و رو به اکبر آقا کرد و گفت سرش

 زه؟یقدر ت نیچرا ا تیهم محل نیاکبر آقا ا _

 :آقا که از مصاحبت با دو جوان پر نشاط سر ذوق آمده بود گفت اکبر

 !هیشاباج فیختر حرمثقال د مین نیهست فقط هم یدونم آقا، هر چ یواهللا نم _

هندل زد و  شتریاز اصطکاك ب يریجلوگ يبرا زیشد و مرد ن یکیبه اکبر آقا  النیآرش و اعتراض ش ي خنده

 .آرش گاز موتور را گرفت و دور شد دیپس از سفارشات اک
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و را مو به م زیتنگش نشست و همه چ يبا سؤاالت متعدد خاله نزهت رو به رو شد و مجبور دیخانه که رس به

و  دیدر بسترش دراز کش یبا خستگ زیمنزلش کرد او ن یآسوده راه یالیخاله نزهت که با خ. داد حیتوض شیبرا

 ییاز رو به رو. نشنو است رفسر و ح رهیخ یلیگفت خ یننه طاووس م. شهره بر جانش نشست دنیاضطراب د

دانست در برخورد با او  یست اما نمشر رو به رو يدانست با دختر یم. بر دلش نشسته بود بیعج یبا او اضطراب

خواست با او  یچگونه م نکهیبا خبر بود اما ا شیتلخش کم و ب ياز گذشته . ردیبگ شیرا در پ یچه روش دیبا

باالخره با . سر بسته بود يهنداونه ا شیطاووس بگذارد هنوز برا ننهو دستش را در دست  زدیبر یطرح دوست

به پا کرده بودند او  یها سنفون نیکه گَل پرچ يآباد يخروس ها. م گذاشتافکار درهم و برهم چشم بر ه نیا

مختصر با پدربزرگش خورد و سر ساعت، اکبر آقا به سراغش  يشست و صبحانه ا ییبرخاست و سر و رو زین

اکبر آقا . شهر شدند یترك موتورش نشست و راه يو تعجب مردم آباد رتیح انیآمد و هم چون روز قبل در م

آقا رحمت را تنگ مدارك  يرفت و پرونده  یبه سمت نگهبان زین النیش. کرد و رفت ادهیا کنار ساختمان پاو ر

. بود یاما مرد خوش قول دیبجن یآرش هر چقدر که سر به هوا بود و سر و گوشش م. گرفت لیشهره از او تحو

 يو چا ندیدر کنار همسرش بنش تواند یم يداد به زود نانیپرونده ها را در دست گرفت و به آقا رحمت اطم

 يدیبا ام. او اعتماد کرد دیپر از ام يسرخوش سر داد و به گفته  يآقا رحمت خنده ا. اش را بنوشد یبازنشستگ

 يا قهیچند دق ابانیسر خ. گرفت شیها نرفت و راه خروج را در پ لهسمت راه پ گرید ستیدانست از چ یکه نم

باالخره ! همچون او را داشت يسوار شدن مسافر يبرا ریتأخ قهیچند دق يحوصله  يکمتر راننده ا. معطل شد

مسافران را معطل خود  یتوقف کرد و او هم تمام تالشش را به کار بست تا راننده و باق شیپا ریز یتاکس کی

ه موفق شد شهر یدوندگ یو پس از کل فتدیب انیبه جر گرید يشهره بار ياول به دادگاه رفت تا پرونده . دنکن

دادگاه بود و  ریدرگ یشد و چند ساعت یکند انجام م یلیبا آن پا و عصا کارها خ! شهر کند يشهره  گرید يرا بار

و سرکه  ریبه اتاق مالقات دلش مثل س دنیاز همان در زندان تا رس. شهره بود دنیوقت وقت د گریپس از آن د

 قهیپس از چند دق. کوفت یم نهیقلبش در س گریدکرد،  تیسرباز که او را به سمت اتاق مالقات هدا. دیجوش یم

به واقع شهره بود و ! زد ینم نهیدلش در س گریو دو سه ساله وارد اتاق شد د ستیب یکه در باز شد و دخترک

شهره که با آن چادر گلدار و ! گشود یاو م نیقطعاً لب به تحس دیکش یاگر دست بر چانه و فکش نم. بایز

شده است در دل  ییچه هوس ها يطعمه  بایدخترك ز نیآورد ا مانیا گرینشست ددر مقابلش  دیسف یشانیپ

 لیعمل کند و احساس را در کارش دخ ینیاستاد حس ي هیداد به توص حیحرام شدنش دل سوزاند و ترج يبرا

 .ندنک



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا ..یطوب..  –بوسم  ینامت را م

wWw.98iA.Com ٦٣٨ 

 .پاشم برم يبه من؟ حرف ندار يماست زل زد نهویع یواسه چ _

 :به خود داد و گفت یتکان. برخورد شوکه کننده بود نیا با،یو ز حیمل ياز آن چهره ! خورد يا کهی

 .و بهت کمک کنم نجایا امیمادربزرگت ازم خواسته ب النه،یاسم من ش _

 :گرفت گفت یاز جا برخاست و همان طور که از او فاصله م یبرزخ دختر

 .ندارم یمن مادربزرگ ،يبهتره بر ياگه به خاطر اون اومد _

وسط گود  نیچن نیدانست که حاال ا یدختر و مادربزرگش نم نیاز ا چیاو ه! امروزش يضربه  نیهم دوم نیا

 :برخاست و تند و فرز به سمتش رفت و گفت زیمانع رفتن شهره شود او ن نکهیا يبرا. لنگ او شده بود

که خودم خواستم  نجا،یا امیخواست خودم بود ب نیا ست،یهمه اش به خاطر مادربزرگت ن. صبرکن شهره _

 .بشه دهیبرات بر دیکه با ستین یحکم نیکمکت کنم، چون ا

 :که بر سرش هوار شده بود گفت یو با چشمان دیبه سمتش چرخ یآن یبا خشم دخترك

 من؟ یاز زندگ دیدون یم یاصالً شماها چ ؟یدون یم یتو چ _

 :اما شهره با خشونت دستش را پس زد و گفت ردیتا دستش را بگ دیخود را جلو کش یکم

 .به من دست نزن _

 :باال آمد و گفت یمعذرت خواه يبه نشانه  دستش

 .باشه باشه، آروم باش _

 :که اوج گرفته بود گفت ییبا خشونت و صدا شهره

 ؟يدیفهم. خرفت رزنیهم تو، هم اون پ. دیدست از سرم بردار _

 :لب زمزمه کرد ریتفاوت و پر خشم او زل زد و ز یچشمان ب به

 رون؟یب يایب نجایاز اخواد  یدلت نم _

 .در امانم نجایا _

دخترك که با خشونت از . شد رهیو در سکوت به او خ ختیبر سرش ر خیآب  یشهره همچون سطل جواب

از  ریتأخ یو پرونده اش را برداشت و با کم فیمغشوش ک يبا افکار زیاو ن دیبگشا شیسرباز خواست در را برا

شدنش توسط شهره را  دهو پس ز يپرخاشگر لیرفت و دل یم رزنیراغ پبه س دیحاال با نیهم. زد رونیاتاق ب

 . را باخته بود هیدخترك قاف يگونه جلو نیرا نگفته بود که او ا زیهمه چ رزنیمطمئناً پ. شد یم ایجو
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 ...جانم به قربانت يآمد: و هفتم  ستیب فصل

وهم و . سال ها باز او را از دست بدهدنگران بود پس از  ییگو. فشرد یسفت و محکم دستان او را م دستانش

 يهوار بود و دست گرم او را لحظه ا نشانیب زیم يتنه اش رو میاش کرده و ن یکه او را چفت صندل یهراس

درنگ به  یطاقت از کف داد و نگاه از چشمان او بر گفت و ب. چشم در چشم بود و نفس در نفس. کرد یرها نم

اش سر  ینیکه از نوك ب یقطره اشک سمج. مقابلش چشم دوخت ي شده یرنگ و رو رفته و خط خط زیم

 :دیچیمادر هم در گوشش پ يافتاد صدا زیم يخورد و به رو

سرتو  يطور نیکه ا دمینکش يهمه در به در نیا. مادر ریسرتو باال بگ. اندازه ینم نییعماد من که سرشو پا _

که  ییتموم سال ها ياندازه . نگات کنم دمتیه ندهمه سال ک نیتموم ا يخوام اندازه  یم. نییپا يبنداز

 .نمیدلخوش بودم در اتاقتو وا کنم تو رو اونجا بب

آرام  یفکش را بر هم نهاد تا کم. دیبار یناخواسته م یچشمانش اما هنوز در لجاجت. باال آمد یبه آن سرش

دست  گریبار د کینداشت بتواند  يدیام گریناقص د يبعد آن سکته . بود دهیشد؟ مادر را د یاما مگر م. ردیبگ

نشسته و چشم به چشمان آرام و  درما يلحظه، رو به رو نیا نیگرم مادر را لمس کند اما حاال درست هم

دانست آخرِ  یچه م. آمده بود دارشیبه د شیروزها نیا یبه گمانش دخترك پشت کوه. صبورش داده بود

که در بند دستبند بود و او در  یبا دستان! شود مادر یم !دوست يمو يشود سر سلسله  یدخترك م يها امدنین

 دهیاشک از د ایلباسش پنهان کند، با همان دست پر ح نیآست ریزمقابل مادر به تمام قوا تالش کرده آن را 

 :قلب نا آرامش فشرده شد و گفت. ندیشد برق آن بند را بر دست پسرش نب یمادر بود، اما مگر م. زدود

حاال اگه . از من دل نگرون آزاد کردنته شتریب ه،یدختر خوب. مادر نمتیکرد تا بتونم بب یوندگد یلیخ لتیوک _

 .دوه یداره م تیآزاد يبرا یکیراحته  المیچون خ ستیغصه ام ن ست،یغصه ام ن گهید نیسرمو بذارم زم

 :دست بر لب مادر گذاشت و گفت یآن به

 نیا يمن تو یتنها دلخوش یدون یحرفا؟ م نیبا ا يریبگحونمو  يخوا یم قه،ینگو مامان صد یچیه س،یه _

 نفس من بند اومده؟ ادیب یکیکه اگه نفست دو تا بره  یدون یم نویا ؟ییخراب شده فقط تو يایدن

دست پسرش را در دست گرفت و همان طور که مادرانه و پر مهر دست  یتر شد و به آرام قیمادر عم لبخند

 :گفت دیکش ینوازش بر دست پسرکش م

 .ره یهم م يروز هیو  ایدن نیبه ا ادیم هیبا گر يروز هی هیرفتن حقه مادر، آدم _

 :کرده و اشک بر چشم گفت بغض
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 نیبذار هم. خراب نکن دنتوید یخوش ؟یزن یکه م هیحرفا چ نیا. نگو یچیمامان تو رو به روح آقاجون ه _

 . دوباره ات بمونم دنیتو کف د يجور

 :فرستاد و گفت رونیتر شد و نفس آرامش را ب قیخانم عم قهیصد لبخند

که  یاله. بود مادر یتو خال يفقط جا. که الزم بود بهشون گفتم یهمه رو تو خونه جمع کردم و هر چ شبید _

 .دید ینم نجایمرد و تو رو ا یمادرت م

چشمش  ياشک نشسته بر گوشه  بشیو غر بیخانم با همان آرامش عج قهینشست و صد نشانیتلخ ب یسکوت

 :محو کنج لبش نشاند و گفت يرا گرفت و باز لبخند

 .رم یذارمت و م یجا م نیهم ياریدر ب يباز یمثل خواهر و برادرت کول يخدا تو هم اگه بخوا يبه خداوند _

 ست؟یدانست چ یکه خوب م يزیخواست مادر؟ سکوت کند؟ آن هم در مقابل چ یم چه

 .شمیپ ایب قیگه صد یکنه عماد، م یدا ممنو ص نم،یب یچند وقته خواب آقاتو م _

. شده بود يگریمادرش امروز جور د. زد یراه حرف نم یشناخت، ب یمادر را خوب م. هق عماد بلند شد هق

مادر،  نیاز ا دیترس یم. کرد یدر مقابلش نشسته و نگاهش م گریاز هر زمان د شگوتریمادرش امروز آرام تر و پ

 .ر داشتاز فردا خب ییکه گو ياز مادر

کردم، خدارو شکر، خداروشکر سه تا بچه دارم  یسرم خوش يموها يمن اندازه . رینکن مادر، آروم بگ هیگر _

 گهیاما د. خودم و آقات گذاشتم يتو محل برا يامرزیدوتا خداب نیراحته اگه سر بذارم زم المیخ. سر به راه و اهل

 نیع. کرد يچند سال در حق من دختر نیا سحر. یسربار بچه ات باش يخوا یشه که نم یم ییجا هی

 .کفالتم افتاد گردن اون و فرشته يسال آخر هی نیا. چشماش مراقبم بود و ترو خشکم کرد

 .تر کرد قیو لرزان عماد باز لبخندش را عم یبغض يصدا

کردم  یوسط فقط من نا اهل نیا. متیهمه مونه رو تخم چشامون بذار ي فهیوظ قه،یاشونه مامان صد فهیوظ _

 . شدم اهیو رو س

 شیرفتن پ یمادر؟ دلم پ یفهم یم نیذارم زم یراحت سرمو م الیبا خ گهید رونیب يایجا ب نیتو که از ا _

زندون باز  نیدر ا یکه چشام پ. برم ایدن نیخوام چشم باز از ا یتوئه مادر، نم ریپام گ. کنه یآقات دل دل م

 .یم نباشترسم موقع رفتن کنار یم. يایبمونه و تو ن

 :بر بغضش غلبه کرد و گفت یبدبخت با
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خدارو صد هزار  ؟یواسه خودت دوخت ،يدیواسه خودت بر ؟یگ یم یچ يمعلومه دار چیه قهیمامان صد _

. نگو گهیجان عماد، مرگ عماد د. ات رو سر همه مون باشه هیسال سا يسال ها شاهللایو ا ییمرتبه شکر، سر پا

 .رفاتو ندارهطاقت ح گهیدل المصب من د نیا

سرخ نگاه مادرش  یاو را از چهره زدود لب فرو بست و با چشمان يمادر که به سمتش دراز شد و اشک ها دست

 .آورد یتاب نم گریرا د نیا. کرد

 ...میمر _

 :درنگ انگشت اشاره اش را بر لب مادر گذاشت و گفت یب

 .نهیروز خوش بب هیبذار دختره . سوزمخودم ب یبدبخت ينگو، بذار تو یچیه مینگو مادر، از مر یچیه _

 :پسرش شد و گفت سیچشمان خ ي رهیدر سکوت خ قهیصد مامان

 عماد؟ یمونیپش _

 :به دو سو تکان داد و گفت دیرا با تأک سرش

 .رمیگ یخودشه آروم م یاگه بدونم سر خونه زندگ. ستمین مونینه، اگه بدونم خوشبخته پش _

 :لب گفت ریو آرام و زبا مهر و عالقه نگاهش کرد  مادر

 .که خوشبخته یدون یم يکس ازش حرف بزنه، اون وقت چطور چیه يذار یتو که نم _

 :دستانش گرفت و گفت انیرا در م سرش

 .خوشبخته یعنی ستیمن ن یزندگ يکه تو نیخوشبخته، هم _

زد  یادر امروز فقط لبخند مم. دیسر بلند کرد و باز آن لبخند را بر لبش د دیمادر را که شن یو پر معن قیعم نفس

 :و گفت دیو با وحشت دستش را سفت چسب دیاز برق نگاه مادر ترس. کرد ینگاهش م قیو عم

دستمو ول  ،یتو هست یزندون کوفت نیتحمل ا يبرا دمیتنها ام. کسو ندارم چیه گهیتنهام نذار مامان، من د _

 .نکن حاج خانم

 :شست و گفتخانم بر دست لرزان پسرش ن قهیصد گرید دست

 حاج خانم؟ یمن که حج نکردم مادر، باز به من گفت _

 :عماد به هق هق نشست و گفت بغض

 یپسر گردن شکسته ات م نیا. عاطفه ام، بس که بدقولم حاج خانم یرگم، بس که من ب یبس که من ب _

 پاتو به کجا باز کرده؟ نیخدا، حاال بب يخواست بفرستت خونه 
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 :لب گفت ریبر سرش نشست و ز زیو نشست دست مادر نکه بر دستان گرم ا سرش

 مادر؟ ادتهیرو  یحاج وثوق. تو برام از صدتا حج واجب تره یمادر، زندگ ییمن تو يمکه  _

او را  يآر. غار آقاجانش بود اری ینداشته باشد؟ حاج وثوق ادیشد به  یمگر م يآر. بلند کرد و نگاه مادر کرد سر

آن روزها رگش بلند شده بود . خوانده بود یآقاجانش را همان حاج وثوق يماز قضاعمر ن کیشناخت چرا که  یم

کس سزاوارتر از  چیگفت که ه یاما مادر، حاج خانم حج نکرده اش م اوردیپدرش را به جا ب يکه خودش نمازها

مادر که به حرف . باز کرده بود شانیرا به زندگ یحاج وثوق يحاال مادر باز پا! ستیکار ن نیا يبرا یحاج وثوق

 .را خواند هیآخر قض يایآمد تا 

سحر  ا،یآخر نیا. دارم ادیقضا ز ينماز و روزه  ستم،یخطا که ن یداره، معصوم ب یو ناخوش یمادر، خوش هیآدم _

تو و  نیمن که سرمو گذاشتم زم. سن و سال روزه خوردم نیمادر، با ا یه. رمیذاشتن روزه بگ یو فرشته نم

 .ارهیبه جا ب ومن يقضا ينماز و روزه ها نیو ازش بخوا یاج وثوقح یپ دیعرفان بر

 :دیدرد و رنج نال پر

 ...مامان _

تو دلم  یبذار هر چ نمتیو بب امیحاال که اجازه دادن ب. کس از فرداش خبر نداره چیبذار حرفمو بزنم مادر، ه _

بخورم که چرا بچه امو روشن  نوین حسرت اوقت رفت گهیمن آدم امروز و فردام، نذار دو فردا د. مونده برات بگم

 . نکردم

. نداشت یحس خوب. ردیخواست و او مجبور بود زبان به دهان بگ یمادر از او سکوت م د؟یتوانست بگو یم چه

 .داد همه اش یبد م یدلش گواه. گذاشته بود دنیشن يمادر او را در منگه 

اونا  يلقمه ازش زدم و برا هیخودم خوردم  یهر چ. مغالم و بچه هاشو داشت ي وهیب يساال هوا نیتموم ا _

 شون؟یببر ادیاز  رونیب ياومد نجایاز ا گهیمادر نکنه دو فردا د. کنار گذاشتم

 یمادر خوش بود امروز، پس م! شده باشد یبر مادرانه اش وح ییگفت که گو یاو م افتنیچنان از نجات  مادر

 .نزند رزنیپ ي نهیحرف از ک. نزند یشاباج دیو حرف از تهد ردیتوانست زبان به دهان بگ

بچه  يبرا يسهم دختر هیو  نیمنه بفروش يکه پشت قباله  ینیگم اون زم یبه عرفانم گفتم به تو هم م _

 .نیکنار بذار امرزیاون خدا ب يها

 .خانم سکوت کند قهیگفتن معترض او باعث شد صد مامان
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مادر من؟ خدا صد  يایگم تو چرا کوتاه نم ینم یچیمن ه یه ،يداغونم کرد ؟یکن یچکار م يمامان دار _

. یعمر حاج خانم اون خونه باش هیاما تو  رهیامروز خدا جونمو بگ نیمن حاضرم هم. سال عمر با عزت بهت بده

 گهیحاال تا آخر وقت مالقات د ازوجودت، اما  يدمت گرم، قربون قدمت، صفا دنمید يحاج خانم؟ اومد یملتفت

از درخت کنج . از خونه امون بگو. و رفتن نزن، از حال و روز پسرت بپرس، از بچه ها برام بگو تیحرف از وص

 .حوض يتو يها یاز ماه اط،یح

 . خورد یابا تکان م یب شیشانه ها. ستیگر یم داشت

 حرفاشو بزنه؟ رمیچرا نذاشتم مادر پ یگ یمادر؟ نم یش ینم مونیبعداً پش _

نبودن مادر را تحمل کند؟  يتوانست لحظه ا یواقعاً م. م دوخت و سکوت کردو مستأصل به او چش درمانده

 که ستون خانه بود و پشت و پناه او و خواهر و برادرش؟ یبه نبودنش فکر کند؟ زن يلحظه ا

نمازشو خوند، منو نشوند کنار . سر صالت ظهر بود. بهش الهام شده بود يخواست بره انگار یآقاجانت که م _

گفت و منم مثل  یاون م. از قضا و حاجتش گفت از مال و منالش گفت. گفت شیبد و خوب زندگ خودش و از

. نذاشتم بگه مادر. ستین حرفا نیکه حاال وقت ا. رهیکه آروم بگ. نگه گهیکردم که د یاالن تو جلز و ولز م

 گهید رونیاز خونه زد ب یاما وقت. نگفت یچیه گهیاون روز به احترام مادر بچه هاش، به احترام زنش د یحاج

همون جا وسط کچ و خاك و  شیکچ کار يساختمون پا هیاوستا معمار من، مرد من، سر . وقت برنگشت چیه

 گهیبار د هیاونکه زن و بچه هاشو  یرفت ب. رفت شهیهم يبرا وداربست و ماله و تشت آب و کچ قلبش گرفت 

 .نزد گهیاز صالت اون ظهر د میقلب حاج. نهیبب

حرف از . زد یم شیسال ها پ يمادر حرف از ناگفته ها. نگفت چیمادر داد و ه سیاکتش را به چشمان خس نگاه

 !شیندانسته ها

اومده  یحاج. گفتنش قیاون لبخند مردونه اش اون آروم صد. رو دلم موند شهیهم يحسرت اون حرف ها برا _

واسه خاطر تو . ا من هر بار ازش مهلت گرفتمام. میبر ایگه ب یچند وقته که م. میبر ایگه ب یدنبالم پسر، م

 .شه یبسته نم چشمام ياین رونیب نجایتا از ا. زندانه نیچشمم به در ا. مهلت گرفتم عماد

رفتن مادر؟ نه در . خواست بر سرش هوار شود یبود که م یبتیو مص یبدبخت نیآخر نیا. باز پر شد چشمانش

 .دیگنج یاش نم لهیمخ

 ...وقت تمومه آقا _

 :و گفت دیو دستش با قدرت دستان مادر را چسب دیلرز دلش
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تونم  یبگو نم. کسو نداره چیمگه نه؟ به آقاجون بگو عمادم ه یمون یمنتظرم م. حاج خانم ينکنه تنهام بذار _

 .تنهاش بذارم

 :بلندتر گفت ییبار با صدا نیو ا گرید يبار سرباز

 .مادر وقت تموم شده، بلند شو _

برخاست تا نکند که خاطر مادرش مکدر . کند خود برخاست يو تند دیرباز به مادر درشت بگوس نکهیاز ا قبل

و شانه  سیخ یخم شد و با چشمان. به خودش نبود ارشیاخت گرید ستادیمادر که در مقابلش تمام قد ا. شود

 :و زمزمه کرد دیلرزان دستان مادر را بوس ییها

 .خواد یدلم گنبد طالشو م نجا،یا دیم پوسدل. ده مامان یدستت عطر حرم آقا رو م _

 نیکوتاه آمد و اجازه داد ا زیمادر که او را در بر گرفت سرباز ن. اشک بود سیخ زیکه بلند کرد چشمان مادر ن سر

و او را از خود  دینگفت فقط چشمان پسرش را بوس چیخانم ه قهیصد. کنند یمادر و پسر خوب با هم خداحافظ

 .جدا کرد

 .عمادم رفته يبر. يتنهام نذار ينره حاج خانم، قول داد دتایقولت  _

دستبند دستش شده بود و دستانش را قاب  الیخ یعماد ب گرینگاهش کرد و حاال د دهیدرمانده و رنج کش رزنیپ

تند و تند  شیگلو بیبغض داشت و س. زدود یمادر م ي دهیصورت مادر کرده و با انگشتان شستش اشک از د

 یمردانگ شیمادر برا. کرده بود يپدر شیامروز مرد نبود، امروز کوه نبود، امروز مادر برا. رفت یم نییباال و پا

و دست مادر را  دیخود را از چنگ او رهان یرا گرفت با سخت شیبازو ریسرباز که ز. کرده و کوهش شده بود

 :و گفت دیسفت تر چسب

 یب ،یخداحافظ یب ،يبر ياگه بخوا یمن ونیمد. باشه ادتیچشمام  نیا. نیمامان منو نگاه کن، چشمامو بب _

 حاج خانم؟ يدیشن. عمادت

وقتش بود، وقت . ستیگر یبا صدا و دردمند م گریخانم حاال د قهیاو را از مادر دور کرده بود و صد سرباز

. بگذار گفته بود عماد را به حال خود. برود دیخبرش را آورده و گفته بود با شبید نیهم شیحاج آقا. رفتنش

 . ایزد تو فقط بیخ یشود گفته بود کودکش بر م یافتد و بلند م یگفته بود او خودش م

دست بر در سرد و . پسرِ در بندش بود ینگاهش اما هنوز پ. زد رونیرا چفت فکش کرد و از زندان ب چادرش

 :لب زمزمه کرد ریگذاشت و ز يورود يبسته شده  يفلز

 .گناه اونجاست یبچه ام ب. ده یه، دل مادر بهش گوا دروغ نمشاهد باش پسرم ناحق اون توئ _
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و او را همراه خود به  ردیعماد، دستش را بگ يها یخواست مثل بچگ یدلش م. باز اشک بر چشمش نشست و

داد او الم تا کام اعتراض کند و دست در دست  یمادر اجازه نم يمثل همان وقت ها که جذبه . خانه بازگرداند

 .آورد رونیب الیبر شانه اش نشست و او را از فکر و خ یدست. گشت ینه بر ممادر به خا

 قه؟یحالش چطور بود مامان صد _

 :لب زمزمه کرد ریبه نگاه آرام و جسورش داد و ز نگاه

 .شد اون تو ریبچه ام پ _

 :فتبگذرد گ ابانیکرد از خ یکه عصا به بغل به او کمک م یهم رنگ غم گرفت و در حال النیش نگاه

 شیدم تا برگرده پ یم مویاالنش تموم زندگ ياما برا ادیازم برنم يکار چیآقا معلم ه يرفته  يسال ها يبرا _

 .شما

 :دخترك افتاد و گفت يخانم به چشمان شرمنده  قهیقدرشناس صد نگاه

 ؟ياریاز تو گچ درش ب دیبا یک _

 :کرد گفت یم یو را همراهنشست و همان طور که لنگ لنگان ا النیکنج لب ش نیغمگ يلبخند

 .بازش کنم دیبا گهیفردا پس فردا د _

داغ  ر،یهم باشه، تو به دل نگ رزنیدروغ راستش به کنار اما مادر اگه کار اون پ ه،یگفت کار شاباج یآرش م _

از سنگ  گهیپسرم چطور عزا گرفتم، اون که د يزنده  يبرا نیمنو بب. است، مادره طاقت از دست داده دهید

 !رو دستش مونده میتیخاك و پنج تا بچه  ریبچه اش رفته ز ست،ین

 :و گفت دیکش یقینفس عم النیش

اما واگذارش کردم به  ارمیرو در ب هیقض يتونستم ته و تو یخواستم م یاگه م قه،یندارم مامان صد شیکار _

 یمنم هر چ م،یندار يادیکنم؟ ما وقت ز یاش اما جرأت نم یخوام برم پ یاالن چند وقته م. خودش و وجدانش

زده که از  یکیخورده و  یکیدعوا  اون يتو یعنی. ستین یحکم آقا معلم برگشتن یعنی. زدم به در بسته خورده

 .شیزدنش شده آوار سر زندگ یکیبد روزگار 

دو  نیا نیع. دختر محکم را آرام کند نیداشت ا یخانم سع قهیبودند و صد یمنتظر تاکس ابانیکنار خ گرید حاال

 گریحاال د. شناخت یاو نسشته بود و حاال خوب دخترك را م يرا رفته و آمده و بارها سر سفره  يسال و اند

قرار بود از تخم پشت کوه . دهد نجاتها را از آن دخمه  یداشت چرا عماد کمر بسته بود پشت کوه مانیا

مادر  ". زد یحرف م النیاز ش یقتخواند و یچشمان پسرش م ین یرا در ن یخوش نیسر برآورد و او ا النیش
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دختر پشت اون کوه بپوسه؟  نیذاشتم ا یشده واسه خودش؟ اون وقت باس م یچه خانم يدید ؟يدید النویش

 ییکه چرا خشممو کنترل نکردم و جواب درشت گو شمونمیفقط پ نجام،یا نکهیاز ا ستمین مونیدستم درست، پش

 ».بشه حال روز همه مون نیغالمو دادم تا ا

 .غالم ياز ده باال اومده بود خونه  یکی شیچند روز پ _

 یو دوندگ یچند ماه نصف شده بود از درد جسم نیدخترك در ا. داد النیآمد و نگاهش را به ش رونیفکر ب از

 .نثار چهره اش کرد و به او چشم دوخت يلبخند! پسرش يبرا

غالم  ي وهیسر ب ي هیخواست سا یم. ره تو ده باالدا ییایبرا خودش، برو ب ستین یخدا کم کس يمرده بنده  _

 . نیو بب ایشد ب ییبلوا قهیمامان صد. و بچه هاش باشه

 :سر مرتب کرد و گفت يخانم چادرش را رو قهیصد

 بچه هاش؟ _

را از  فشیدرنگ ک یخانم ب قهیخورد که صد یلنگه پا تکان هیجا به جا کرد و  یبغل کم ریرا ز شیعصا النیش

 :ه اش برداشت و گفتشان يرو

 ؟یتوش گذاشت یمادر، چ نهیبده به من، اوه چه سنگ _

 :کرد و گفت يبر لب نشاند و تشکر يلبخند

 .بده خودم نگهش دارم قهیمامان صد یش یم تیاذ _

 :گذاشت و گفت شیرا کنار پا فیاو ک یالیآسوده خ يبرا رزنیپ

 خوبه؟. نییگذاشتمش پا ایآه ب _

خانم که نشست  قهیصد. ترمز کرد شانیپا يهم جلو یتاکس کیاثنا  نیشاند و در همآسوده بر لب ن يلبخند

 یاش را به صندل هیتک النیکه راه افتاد ش یتاکس. دستش را به سمت او دراز کرد و در سوار شدن کمک او کرد

 :داد و گفت

چند . چشمت ابرو ياالقدرت بگه ب ي وهیعروسش زور داره جرأت نداره به ب نیکه سر ا يقدر نیا یشاباج _

 .یسر وقت شاباج ادیتا حاال ب دمیند. کنه یم یشه که دوباره ازدواج کرده و با بچه هاش شهر زندگ یم یسال

 :لب زمزمه کرد ریگفت و ز یخانم الاله االلله قهیصد

 .کنه مادر یکنه با خودش م یبد م یکیهر  _

 :و گفت دیکش ینفس آرام النیش
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معرکه افتاده به جون  اریب شیوسط شده آت نیا یهره و دو قلوها مخالفن، اما شاباجغالم، طا ياز بچه ها _

 مادرتون؟ یاومده پ یکی نیندار رتیغ نیشما رگ ندار ؟یکه چ دیمحمود و رش

 :داد افزود یم ابانیگفت و همان طور که نگاهش را به خ یخانم باز الاله االالله قهیصد

تونه تنها بمونه  یکه نم ومتیو ق ومیبجنبه؟ زنه دل داره تا ق زایچ نیواسه ا دیمگه با رتیمادر؟ غ هیچه حرف _

 .شوهرشو تن کنه اهیو س

 :باال انداخت و گفت يشانه ا النیش

سر و  یزن ب چارهیب. رهیبم فتهیجا ب نیهم دیبا ریبگه بم یاگه شاباج قه،یسوزه مامان صد یدلم براش م _

 .هیزبون

خواست اعتراض کند دستش را بر  یکه م النیرا بدهد ش ید تا پول تاکسکر فشیخانم دست در ک قهیصد

 :دست دخترك گذاشت و گفت

 .نکن بتیدست تو ج گهیاگه آره پس از حاال تا اونجا د ؟ییجا هی يایبا من ب يامروز وقت دار _

 :لبخند بر لب از او تشکر کرد و گفت النیش

 .قهیوقت دارم مامان صد شهیواسه شما هم _

 :و گفت دیخانم دست بر صورت برگ گل او کش هقیصد

 .بهت بگم تا اگه نبودم حواست به بچه ام باشه دیحرفا هست که با یلیخ قه،یقربونت بره مامان صد _

خانم  قهیصد. نگفت چیه گریبه مقصد د دنیو تا رس اوردیخود ن يبه دلش چنگ زد اما به رو یحرف او نگران از

! و سوار شدن را به جان نخرد ادهیدردسر پ النیکرد تا ش هیرا دربست کرا یکسمراعات حال او همان تا يبرا

آنها  یراض یبا دل زیشدند و مرد راننده ن ادهیتوقف کرد هر دو پ ییراه روستا کیشهر در کنار  رونیکه ب یتاکس

بودند افتاد و چند  ورود به امامزداه گذاشته يکه برا یکوتاه يا لهیبه حفاظ م النینگاه ش. را ترك کرد و رفت

 :خانم باز کرد و گفت قهیورود صد يبه جلو رفت و در را برا یقدم

 .قهیمامان صد هییباصفا يعجب جا _

خوردند، نظر افکند و  یگورستان به چشم م يجا يکه در جا يا دهیبه درختان تنومند و سر به فلک کش و

 :خندان گفت

 .جا خاك کنن نینو هم امردم م یرسم که وقت یم جهینت نیدارم به ا _

 :کرد گفت یم تیاز گورستان هدا یبه کمر او گذاشت و همان طور که او را به سمت یدست رزنیپ



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا ..یطوب..  –بوسم  ینامت را م

wWw.98iA.Com ٦٤٨ 

 .رپاتاالستیمردن واسه ما پ ته،یخوب بزن مادر، تو حاال اول جوون يحرفا _

 :انداخت و گفت رزنیپ يدور شانه  دست

 .گهیرفت د دیرفتن که بشه با وقت قه،یشه مامان صد یجوون سرش نم رویمرگ که پ_

بودند که  ینشان یگورستان پ بینگفت و هر دو در سکوت و آرامشِ عج يزیچ گرید زیبا دخترك بود و او ن حق

صورت بر لب نشاند  يبه پهنا يو لبخند افتیدرخت بزرگ  کی يخواست پا یخانم آنچه را م قهیباالخره صد

 :و گفت

 کنه؟ هان؟ داتینتونه پ قیکه صد نجایا يمثالً اومد ،یامان از دستت حاج _

با  النینگاه ش. قبر کنار زد يرا از رو يزییپا يدور خود جمع کرد و برگ ها زیشد و چادرش را تر و تم خم

از سر حسرت  ینفس» ...مهربان يآرامگاه پدر« . کرد یم ییخودنما شیبود که رو به رو يحسرت به سنگ قبر

ندانست و لنگ  زیماندن را جا زین وکرد و ا یخانم داشت درد و دل م قهیصد. باباجانش افتاد ادیو به  دیکش

داد رفت و از همان جا سطل  یپوش خود را نشان اهل قبور م زیس يکه امامزاده ا ییجا گر،ید یلنگان به سمت

رفت و برگشتش حاج  يدر فاصله  یحتم. خانم بازگشت قهیبرداشت و با همان سرعت کم به سمت صد یآب

 یخانم ب قهیصد دیکنار قبر که رس. بود ختهیرا ر شیو اشک ها تهگف شیرا به حاج آقا شیانمِ عماد حرف هاخ

 :گفت دیرس یگرفته به نظر م یکه اندک ییو صدا سیخ یدرنگ بلند شد و با چشمان

 مادر؟ يدیپات زحمت کش نیتو چرا با ا _

 یمانع م ایحجب و ح ییگو. ندیخانم را بب قهیصد سیخواست چشمان خ یدلش نم. به سنگ قبر بود نگاهش

گفت و انگشت اشاره  ینکردم يلب کار ریز. ندیاول از همه او بب ختهیهمسرش ر يکه برا یزن يشد اشک ها

که او آورده بود شست  یقبر را با سطل آب نیب نیخانم هم در ا قهیصد. خواند يبر سنگ قبر گذاشت و فاتحه ا

 ریبر لب نشاند و باز سر به ز ینیسر بلند کرد و لبخند غمگ دیرا که شن رزنیشکر گفتن پ ایخدا. و شو داد

 .انداخت

چسبه  یانگار زبونم م نمیخوام ساکت بش یانگار فقط م یحاج شیپ امیهر وقت که م ؟يتو هم حال منو دار _

 .بگم یچیخواد الم تا کام ه یبه کامم و دلم نم

 :تکان داد و گفت يسر دییو تأ دیتأک يبر لب نشاند و برا يلبخند

 .خدا رحمتش کنه _

 .دخترم امرزهیخدا جوون مادر و پدرتو ب _
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 :بر لب نشاند و گفت نیغمگ يلبخند

به دلم  شهیهم يبابا گفتن برا هیمامان گفتن،  هیحسرت  قه،یشه مامان صد یوقتا دلم براشون تنگ م یلیخ _

 .مونده

 :بر سرش نشست و گفت رزنیپ دست

اگه  یبن یروز م هی. یتا ابد به خودت سنجاق کن یتون ینم يرو که دوست دار ییمادر، اونا نهیهم یزندگ _

 .شه یاگه نره که آزاد نم یآدم. سوزونه یخودتو م ي نهیسر س شیزیت یاون سنجاقو وا نکن

 یبد م یبود گواه يدلش چند روز. بشنود ییجا نیحرف ها را از زبان او آن هم در چن نیخواست ا ینم دلش

را در  رزنیسرش را بلند کرد و تند و فرز دست پ یبه آن. برود شیهمان سال ها که قرار بود حاج بابا نیع. داد

 :دست گرفت و گفت

 ؟یحاج آقارو دوست داشت یلیخ قهیمامان صد _

 :زد گفت یشاد بر لب نشاند و همان طور که چند ضربه به پشت دست او م يلبخند رزنیپ

 .ها یش یاون م نهویع يش نشست و برخاست نکن دارآر نیبال، با ا يا _

شاد به او زل زد و  یمرگ دور کرده با چشمان زیاو را از بحث غم انگ نکهیبر لب نشاند، خوشحال از ا يلبخند

 :گفت

 .مرد یبرات م یکنم حاج یدوستت نداشت فکر م یحاج قه،یبذار من بگم مامان صد _

 :به سنگ قبر شوهر زد و گفت يبلند شد و چند ضربه ا رزنیپ ي خنده

 .مارو در آورد یته عشقو عاشق يچطور نیامروز، بب ي، امان از بچه ها يا يا يا ؟یحاج يشنو یم _

 :و گفت النیرو کرد به ش سپس

 یب. بار از گل نازکتر به من نگفت مادر کیکردم، پونزده سالشو اجاقم کور بود  یزندگ یسال با حاج یس _

 . نه یحرمت یاما ب میکرد یدعوا م. هم باز شده باشه يارم رومون تو روند ادی ؟یحرمت

 :و گفت دیقبر کش سینفس پر حسرتش را بر سنگ خ سپس

 یکی یکیبچه هام که . بعد اون دل دادم به بزرگ کردن بچه هام. که رفت انگار نصف عمر منم رفت یحاج _

اما . نیذارم زم یاز اونا سرمو م یدل نگرون یبود براحت  المیخ گهید شونیپر گرفتن و رفتن سر خونه زندگ

بچه ام  یوقت امیب يشم، من چطوریپ ایب یگ یگم؟ تو که م یم یچ يشنو یم یبرم؟ حاج يحاال چطور... حاال

 ؟یزنه اون تو؟ عمادمو چه کنم حاج یداره پرپر م
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بود بفهمد  یکرد؟ فقط کاف یعماد را چه م. درهم بود يامروز بدجور قهیبر چشمانش نشست، مامان صد اشک

بود نفسش به نفس  افتهیچند سال در نیدر ا. مادر حرف از رفتن به زبان آورده، آن زمان بود که بلوا به پا کند

 :خانم را گرفت و گفت قهیبه خود داد و دست صد یتکان. مادر بند است

 .شن یرانت مبچه ها نگ رون،یب يزمانه از خونه اومد یلیخ م،یپاشو بر قهیمامان صد _

 :خانم دست او را سفت تر در دست گرفت و گفت قهیصد اما

کنه سحر هم  یحرفارو به فرشته بگم همون اول کار غش و ضعف م نیا. باهات کار دارم نیمادر، بش نیبش _

 .میدو کلوم حرفو بهت بزنم و بعد بر نیکن در حقم بذار ا يطور، پس تو دختر نیهم

 شتر،یباباجانش از همه ب يحرف ها. بود دهیشن ادیحرف ز. خواست بشنود یمرفتن ن يکرد برا یدل م دل

 یم یبود دلش فقط خوش دهیشن یحرف به قدر کاف. شگاهیتخت آن آسا يوقت مردن رو نهیننه سک يحرفها

 یداشت که او م لمادرانه در د حتینص ییایدن. گفت یم يگرید زیخانم چ قهیاما چشمان صد. گریخواست د

 .شد تا در وقت لزوم به فرزندانش منتقل کند یزدارش مرا ستیبا

 یخانم گفته و گفته و گفته بود و او فقط در سکوت و اشک به عماد و واکنشش م قهیکرده و صد سکوت

اما مگر ذهنش . کرد یو رو م ریشهره را ز يشد که در اتاقش نشسته و پرونده  یم یحاال ساعت. دیشیاند

عمو . او داشت ازکه  یخواهش یپ. خورد یخانم چرخ م قهیصد يحرف ها یش پشد؟ ذهنش همه ا یمتمرکز م

 يهوا. زد رونیو از اتاق ب دیکش شیگرم رو ییبه خود داد و پتو یبه خواب رفته بود تکان يناصر کنج بخار

که  ییفردا. و او فکر فردا بود دیبار یبرف م زیر زیر. بود دهیچیآذر بر ده پ نیکوهستان بود و سوز و سرما از هم

آنچه  یبرگردد و هم پ یشهره برود و دست خال داریبار به د نیصدم يرا باز کند، هم برا شیقرار بود هم گچ پا

 شیداد و نگاهش به سمت کوه آشنا وانیا یاش را به ستون چوب هیتک. از او خواسته بود برود قهیمامان صد

 یل یل یرا به سخت وانیبلند ا يخود داد و پله ها به یو تکان دیدر دلش جنب يزیلحظه چ کیدر . شد دهیکش

خوردن و  زینشده بود ل نیچفت زم شیاگر نوك عصا. گذاشت زیو ل یو گل سیخ اطیگذراند و قدم در ح نکنا

 یاعتنا به برف یب. خواست، پدر و مادرش را یم زیچ کیلحظه فقط  نیاش در ا وانهیدل د. بود یافتادنش حتم

استفاده را  تیپدربزرگش نها ودنرا گشود و از نب اطیح یکرد درِ حلب یم سیرا خ شیو روخوب سر  زیر زیکه ر

خرده  هیتورو خدا  د،یعجله کن ". گرفت و به مدرسه و از آنجا به سمت آن کوه رفت شیرا در پ یبرد و راه خاک

هنوز تو  شبید يدعوا ترسِ. دوتا مأمور هم حساب نبردن نیترسم ترس به چشم مردم نباشه و از ا یتند تر، م

انگار . فرستاد رونیچشمانش را بست و نفس پرحسرتش را ب. "قدم بردارن ندترخرده ت هیچشممه، حاج بابا بگو 
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. برد یده م دانیبه سمت م یرا با هزار بدبخت گرید يها یلحظه است که آرش او و پشت کوه نیهم يکرد

 نیهم شیدرست مثل گرگ م دیبار یم شانیست هوا هم برادان یزمستان؟ فقط م ایبود  زییبود؟ پا یچه موقع

در قالب  ییبا آن عصا و پا. زد ینزده بود و حاال دم غروب بود که به کوه م دهیتفاوت که آن روز سپ نیبا ا. االح

 نجایبه ا یک. بازگشت شیسال ها پ يگچ به جان کندن از کمرکش کوه گذشت و به خلوت ساکت و خاکستر

خوب به . ده آمده بود نیکه تازه به ا اهمان زمان ه ش،یبار آن هم سه سال پ کیداشت،  ادیبه  آمده بود؟ خوب

 دیایب یو به خود قول داده بود فقط وقت امدهین. بود امدهیکوه ن نیبه سراغ ا گریداشت که از آن روز به بعد د ادی

 قهیمامان صد. د با آنها صالح و مشورت کنداما حاال آمده بو. آقا معلم را به پدر و مادرش بدهد يکه خبر آزاد

 نیگفته بود چشم به راه هم قهینه؟ مامان صد ای دیآ یاز پسش بر م ایدانست آ یاز او خواسته که خود نم يزیچ

رفت که  ییعصا زنان به سمت و سو! ندارد یغم گریبابت آسوده شود د نیاز ا الشیخواهش است که اگر خ

دلش پر . پدر و مادرش بود يابد يخانه  يدو سنگ در کنار هم که نشانه . بود اش ییچهارده سال مأمن تنها

بر فرازش، تا که معلومش  یخاك و تخته سنگ یتل ،ينبود، فقط توده ا ينبود، قبر یسنگ. زیبود چشمانش ن

 شیعصا .آسوده در کنار پدر و مادر یخواست، خواب یدلش خواب م. کشند یپدر و مادر انتظارش را م نجایشود ا

چشم که بر هم . آرامش یخواست و اندک یخواب م. سر خورد رگذاشت و آرام آرام در آغوش ماد يرا به گشوه ا

 .که بر تن سردش نشست ییفرو کش کرد و گرما زیتنش ن ينهاد سرما

 .بلند شو يخور یسرما م _

او  يکه در جا نشست پالتو نیهم. اش شوکه شد یاو در چند قدم دنیشده به جانب صدا برگشت و از د زیخ مین

 .و چشمانِ حاال نگران او در گردش بود نیافتاده بر زم يپالتو نینگاهش ب. افتاد نیاز شانه اش بر زم

. يور نیا يایم دمتید دمیسر جاده که رس! زنه یم کیآخه قلبش داره براش ت زمحمود،یآم دنیاومده بودم د _

 .ستادمیهم اونجا ا یاعتس مین هیخواستم خلوتت رو به هم بزنم  ینم

 !دیرفتند، رس یدو کوه که در آغوش هم م نینابیرد انگشت او را گرفت و به سر جاده ب نگاهش

 . یزده باش خیگفتم نکنه  ادیدر نم کتیج دمید _

به خود داد و صاف تر نشست و نگاهش را  یتکان. دیخند یچشمانش م يخونسرد نیبه چشمانش داد در ع نگاه

. بود دهیاما د ندیبب فیمتزلزل و ضع نیاش او را چن یخواست ناج یدلش نم. پدر و مادر دادبار به  نیا

 .آشکارا شیدادن ها هیدر خفا بود و روح صالشیاست
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 رونیب میزد نجایکه با هم از ا یدرست چهارده سال، از همون صبح یعنی نجا،یبودم ا ومدهیوقت بود ن یلیخ _

 ادیاون شب که م ادی. بسته اومدم ياز کوهو با چشما کهیحاال هم اون ت نیهم ومدم،یکه ن ومدمین نجایا گهید

  ل؟یعل يپا نیساعت، اونم با ا نی؟ اونم اییاونم تنها نجا؟یا يچرا اومد. شه یذهنم مو به تنم راست م يتو

نداشت لب  شک. پر بود يدرد و دل کرده بدجور قهیدلش از سر ظهر که با مامان صد. هنوز بغ کرده بود النیش

بود  النیقبر پدر و مادر ش ییکه گو یجلوتر نشست و دست بر تل خاک یآرش کم. دیباز کند بغضش خواهد ترک

. بود شهیبرخالف هم. داشت یبیدختر امروز حال عج نیا. او شد ي رهیخواند و خ يلب فاتحه ا ریگذاشت و ز

 :او گذاشت و گفت يداشت و بر شانه هابر نیزم يرا از رو شیفرستاد و پالتو رونینفس کالفه اش را ب

نگران نباش  ادیگم ز یم. از ما دو تا رو داشته باشه یکیگرم کردن  ي فهیبه خدا ستمه، الاقل بذار وظ _

 .قیرف اریطاقت ب ،یکن نخواب یکنن تو فقط سع دامونیاالناست که پ

 :و گفت افتی یجرأت زیآرش ن. گشوده شد يرا به او داد و لبش به لبخند نگاهش

 .ستمیشما منم بد ن يها یسالم، حال شما؟ از احوال پرس _

. بهتر شده بود یکم. دیکش یبازتر شد و نگاه به آسمان داد و چشمانش را بست و نفس راحت یکم لبخندش

 .بهتر بود یکه بود، در کنار پدر و مادر، حالش کم نجایا

 .پا نیبشه برگشتنت سخته با ا کیده هوا تار میبهتره برگرد _

 :لب باز کرد و گفت باالخره

 .میبمون گهیخرده د هی _

 :در کنارش نشست و گفت زیملتمسانه بود درخواستش که او ن آنقدر

 .شه یم یمدل نیحالت ا دنش،ید ينداره، هر وقت که بر دنیعماد آره؟ پرس دنید يرفته بود _

 :انداخت و گفت ریدلخور او داد و سر به ز يرا به چهره  نگاهش

 .بودم قهیآقا معلم، همراه مامان صد دنینه نرفته بودم د _

 :لب گفت رینگاهش کرد و ز موشکافانه

 قه؟یمامان صد _

 ایدانست آ یکه نم یقول. قول داده بود. قرار کرده بود یحال و ب یب نیبود که حالش را چن قهیمامان صد يآر

 ر؟یخ ایشود  یم یعمل

 .خواست دکتر يزیچ هیازم  _
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 :بار به دکتر خطاب شدنش از جانب او التفات نکرد و کنجکاو گفت نینشست و ا خیس آرش

 خواسته ازت؟ یچ _

سکوتش به آرش فهماند که . ماند یسر به مهر م ستیبا یبود که م یقول. نگفت چیانداخت و ه ریبه ز سر

 . از او نپرسد يزیچ

 .وقته رید میبلندشو بر _

حاال او  نیمثالً هم. شد یمتعجب م ادیز دینبا. وقت بودنش یو وقت و ب او جا خورد، آرش بود یواکنش آن از

 شیدست به عصا. بود زین یدکتر سمج آمده و مدع نیاما ا دیخواب یدر خلوت کنار پدر و مادرش م ستیبا یم

 ریز بلند کرد و عصا را نیزم ياز رو رابغل بزند دست آرش به کمکش آمد و او  ریآن را ز نکهیبرد و قبل از ا

بود که نگاه آرش  نیهنوز چفت زم! دیکاو یاو را نم گریکه د یاخم ها و چشمان نیدر عجب بود از ا. بغلش زد

 :باز و بازتر شد و گفت ششیو ن یشگیباز شد همان آرش هم هیاز ثان يبه نگاهش افتاد و در کسر

 آره؟ گهید يخور ین نمکه تکو نهیخواد به روش محبوب خانم ها برگردونمت ده؟ واسه هم یدلت م _

 :بر لب نشاند و گفت يخاطر از آرش بودن مرد مقابلش لبخند آسوده

 !خوره یکه دوستش دارن، به درد من نم ییاونا يروش محبوب رو نگه دار برا نیا _

 :از لبان آرش محو شد و گفت یبه آن لبخند

 !نکردنامون  کهیتا گرگ و خرس هزار ت میبر فتیراه ب! دونم یخوب م نویا _

با او همراه  یاعصاب خردکن يباال انداخت و با کند يشانه ا الیخ یآنکه بداند سر چه؟ ب یکرده بود ب دلخورش

 نیحضور نا بهنگامش در پشت ا لیو نه از دل دیخانم پرس قهینه از قول و قرارش با صد گرید زیشد و آرش ن

 . کوه

*** 

 شه؟ ینم تیشه؟ زبون آدم حال ینم تیحال نمت،یخوام بب یبگم نم یبابا به چه زبون ،يتو که باز اومد _

طور  نیاو هم دیدخترك که د. بود تا او تمام و کمال حرفش را بزند ستادهیبه پا ا زیطور خونسرد کنار م همان

 :نگاهش است، راه آمده را بازگشت و رو به نگهبان گفت خیساکت و آرام و لبخند بر لب م

 !باشم وونهید نیا شیوام پخ یببر، نم نجایمنو از ا _

 :شد گفت یم کیکه به او نزد یبرداشت و در حال زیم يرا از رو فشیبه خود داد و ک یتکان النیش
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برداشتن  ریشمش هیهمه  التیبه خ ،یکن یخوب نگاشون نم! ینیب یتو آدمارو خوب نم. چشماتو وا کن دختر_

 يکار گهیرم، اما خوب فکراتو بکن، از حاال د یم دختر، من یخطا رفت. ساقطت کنن یتو هستن تا از هست یپ

اگه . بچه است یلیکه هنوز خ یکسدنبال  فتمیب ینه وقتشو دارم نه حوصله اش رو که ه یعنیبه کارت ندارم 

 .رسونم یخودمو م یبفرست سراغم، قولم قوله، به آن یدلت خواست حرف بزن

 :ستبر کرد و گفت نهیمقابل او سگُر گرفته راه رفته را برگشت و در  یبا چشمان شهره

آش و الش  انینزن که بعدش ب یام، حرف یدونن من چقدر قاط یهمه م نجایمراقب حرف زدنت باش، ا _

 ! شده ات رو جمع کنن

 :او گذاشت و گفت يدست بر شانه  خونسرد

کنم  یکه فکر محاال . شه یدست برا کمک به طرف آدم دراز نم هی شهیمن که رفتم اما چشماتو وا کن، هم _

 !خودش دست و پا بزنه یدختر گنددماغ تو بدبخت نیگن بذار ا یاست که م هیحق با بق نمیب یم

 :گرفت گفت یاو را در چنگ م ي قهیکه  یبا خشونت دست او را از شانه پس زد و در حال دخترك

 ؟يزد يچه زِر _

 .شد یکینگهبان و به حرف آمدن او  زیخونسرد بود، خ هنوز

 راهیندارم، اگه با کتک زدن و بد و ب یشه؟ آره؟ باشه من حرف یم یعقده هات خال ؟یش یآروم م يطور نیا _

 .شه، بگو، بزن یم یگفتن عقده هات خال

 :رو به شهره گفت تینگهبان شهره را از او جدا کرد و با عصبان زن

 .نیبش ریبگ _

 :پس زد و گفت زیدست نگهبان را ن يسر رهیاو با خ اما

 .خوام برم یخوام، درو واکن م ینم _

 یکه به سمت در م یرا در دست فشرد و در حال فشیداد و او هم خونسرد و آرام ک النینگاهش را به ش زن

 :رفت گفت

 .ادیم گهیماه د هیحکمت تا  _

 :را به سمت زن چرخاند و گفت شیرو سپس

 .برم دیبا دیلطفاً درو باز کن _
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شهره اما در بهت . دستان در بندش گرفت و به سمت در رفت و آن را گشوداش را از شهره و  رهینگاه خ زن

اش است اما  یبچگ يها يها همه خاله باز نیکرد ا یلحظه گمان م نیتا هم. خشکش زده بود النیخبر ش

 لیوک. کند طرفبر  قیعم ییاش را با نفس ها یداشت احساس خفگ یحاال دست بر گردن گذاشته و سع

لب وا کردن او، اما  يحظه از گل نازکتر به او نگفته بود، هر چه بود خواهش بود و تمنا برال نیجوانش تا هم

 .او را تنها گذاشته و رفته بود انشیاطراف یو همچون باق دهیامروز کاردش به استخوان رس

 .میبر فتیراه ب _

 نینبود حکمش به هم نیاگمانش . به خود بدهد و از اتاق مالقات خارج شود یزن به او باعث شد تکان تشر

الاقل حاال ! خواست یدانست اما نم یم رد،یبم دیدانست که با یدانست گناهکار است م یم! ها اجرا شود يزود

نشد که همان جا در  زین النیش يمتوجه  یخروج حت يو گنگ بود که در لحظه  جیآنقدر گ. خواست ینم گرید

 يگوشه . شکل ممکن بر سر گذاشته بود نیچادرش را به بدتر! ستخبر ناگوارش را شاهد ا ریو تأ ستادهیراهرو ا

خرت خرت  يصدا! زانیآو شیساق و مچ پا نیچپش ما ب يو گوشه  دیبوس یرا م نیسمت راست چادرش زم

فرستاد و از نگاه به او و  رونینفس کالفه اش را ب. بود مرگآور  امیپ ییگو زین شیها ییشدن دمپا دهیکش

 يرفت و برا یم دیبا. خفقان آور ينفس کم آورده بود در آن فضا. ابلش چشم گرفت و رفترحم مق یب يراهرو

هنوز از تنش  یخستگ! ندازدیب قیحکم را به تعو يکرد تا مگر بتواند اجرا یم میبار دادنامه اش را تنظ نیچندم

چند ساعت  نیهم. کند یبه همراه یداشت او را راض یلجباز آمده و سع يشهره  دارینرفته بود که به د ربه د

 یداد اما وقت یحق را به او و آقابزرگش م. با دکتر آرش را در مطبش از سر گذرانده بود یشیفرسا یبحث شیپ

دو روز از پدربزرگ . روز بود وهمه اش د! گذشت زهایچ یلیشد از خ یبود م نیعماد و قول خودش در ب يپا

رود و چرا، فقط  یخواسته بود نپرسد به کجا م. ه بدهد او برودخواسته بود چشم ها را بر نبودنش ببندد و اجاز

 نیآنکه پدربزرگ از ا یرفته بود ب. خانم و خودش و صد البته آقا معلمش قهیصد يمحض گل رو. رفت یم دیبا

عمو  يها ییخود و بهانه جو يآرش و نگفتن ها يها يبا وجود کنجکاو ود،رفته ب. باشد یرفتن ناهنگام راض

شکست  نیدوم نیاش و ا ياز زندان و در مقابل درب فلز رونیب. بود نجایاال بعد دو روز خسته کننده اح! ناصر

 یگفت وقت یم ستیبا یآخر چه م. همچون آرش از خجالتش در آمده بود زیشهره ن. آمد یامروزش به حساب م

از دستان در بند او دستور  شد و یخود به خود اجرا م ایکه گو يصحنه ا! صحنه نیبود در ا یعروسک زیخود ن

اول وقت به  دیبه دفترش که رس! را بتکاند تا او برقصد و بچرخد شیطناب دست و پا یکس ییگرفت، گو ینم

توانست خبر  یاو م یبا بازنشستگ افقتخبر مو. نفر را شاد کند کیبتواند دل  یسراغ آقا رحمت رفت تا شده حت
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 نیع. دفترش شد یو راه دیآسوده کش ینفس دینگاه آقا رحمت درا که در  يلبخند شاد. خوب امروزش باشد

که از  شیپا. پله ها گذاشت يور و آن ور کرده بود قدم رو نیا شیگذشته را با درد اما بدون گچ پا يهفته 

بزرگ  يعصا يجا. خواهد برود یتوانست هر جا که م یباز شده و م شدست و بال ییبود گو دهیقالب گچ ره

. داشت یو با آن قدم بر م دهیکوچک خر ییخود عصا لیآرش و م شنهادیشد که به پ یم يته اخودش حاال هف

دهن  شیهوا برا يبه خاطر سرما زین شیبود و پهلو فیهنوز ضع شینا نداشت، پا گریقدم در دفتر که گذاشت د

 يو دست باال ستادیلنگه پا ا کیرا همان جا  يا قهیرا که روشن کرد چند دق ینفت يبخار. کرد یم یکج

 زشیجا آمد پشت م یحالش که کم. رینفس گ شیماه بود و سوز و سرما يد يسرما. گرفت تا گرم شود يبخار

 يچا وانیک لی شیگفت و برا یااللهیآقا رحمت که در زد و . دستانش گرفت نینشست و سر پر دردش را ب

. دیداده بود را سر کش يبود به آن لقب تانکر یوانیآقا رحمت که از بس ل يو چا دیدست از اوهام کش زیآورد او ن

 گرید زیاو ن ش،یخانه اش گفت و از مهر و صفا ياز کدبانو یاز لطف او تشکر کرد و کم یآقا رحمت که کم

به . دیشیرا در خلوت به فرداها اند یچند ساعت زیآقا رحمت که رفت او ن. برده بود ادیشهره و حکمش را از 

محض . نشد يو از آرش خبر دیساعتش به دو ساعت رس کی. جو نهیک ید و شاباجخودش، شهره، عما يفردا

 یاز آن نم شیب. بود امدهیقولش زده و ن ریگرفته و ز دیند زیآقابزرگش را ن ينسخه  یصبح حت يدلخور

ه در کار نبود ک ییامروز اکبر آقا. شب بخورد یاهیاز آنکه به س شیگشت پ یم باز دیتوانست منتظر بماند با

 نیآست ياش کند چرا که هنوز برا یهم نبود که همراه یبخواهد او را تا درب خانه اسکورت کند و آرش نام

دو تا  راو قدم زنان پله ها  گریرا به دست گرفت و عصا در دست د فشیک. بود ریسرخود بودنش از دستش دلگ

آقا معلم نرفته  دنیشد که به د یم یچند وقت. شد یاز آقا رحمت راه يسر سر یخداحافظ کیکرد و با  یکی

خواست گزگ به دست  ینم. حاال نیافتاده بود تا هم مارستانیتخت ب يکه رو یدو ماه، درست از وقت قاًیدق. بود

عصا به دست  لیبود بفهمد دل یکاف فقط ست،یکردن ن يدانست عماد مرد باز یآقا معلم بدهد، خوب م

 نهیبوس که سر جاده توقف کرد با طمأن ینیم! شد همچون شب یگرفتنش است، آن وقت بود که روزگارش م

با آن عصا و . گذشته بود زین ششیشده و از گرگ و م کیهوا کامال تار. گرفت شیرا در پ یشد و راه خاک ادهیپ

 یبه دو راه. خود نکند يها ینگران ریاس نیاز ا شیرا ب رشینافرمان قدمش را تندتر کرد تا پدربزرگ پ يآن پا

از سر جاده به گمانش . آرام گرفته بود یدلش کم گرید دیبهداشت را د يو چراغ روشن خانه  دیکه رس جاده

باد  يبدهد صدا يداشت خود را دلدار یکوفت سع یم نهیدر س یکه به سخت یاش بود و او با دل یدر پ یکس

به  شیکه پا يدختر است که رضا بدهد بر ترساندن یتیو گرنه کدام آدم دیچیپ یکه در کوهستان م است
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. دیآ یاش م یکه از پ يا هیپر تپش سا يباد و نه نفس ها يداد بر نفس ها یم يدلش دلدار! ستیفرمانش ن

. شده بود شتریب شیپا یقدمش تندتر و نافرمان. نبود یراه گریاز خانه بهداشت تا قهوه خانه و از آنجا تا خانه د

. دیمحمود رس زیآم يقهوه خانه  ییتند به روشنا ییو با قدم هارا تحمل کرد  شیو درد پا دیلب به دندان گز

. دیایها هوار شد تا نفسش جا ب مکتیاز ن یکی يهمانجا رو. يا هیو نه سا یبود و نه نفس یینه صدا گریحاال د

 .بکوبد نهیدر س يقرار یقلبش با ب دادگذاشت و اجازه  نهیدست بر س

 چه خبر شده؟ _

 !بعد يِرفته و قهوه خانه اش را مهر و موم کرده بود تا روز بعد و روز زمحمودیآم لشایخبر شده بود؟ به خ چه

 يچهره  زمحمودینگران آم يکج تر کرد و از پس چهره  یسرش را کم. برداشت و صاف نشست نهیاز س دست

 یب يها دنیتوانست؟ با آن دو یاما مگر م ستدیکرد سرپا با یبه هر دو داد و سع یسالم. دیمتفکر دکتر را د

لب  رینشست و ز شیبود دوباره سرجا دهیچیپ شیکه در ساق پا يبا درد. نداشت ستادنیبه پا ا ينا گریموقع د

 :گفت

 . نفسم بند اومده نیواسه هم دمیدو نجایشده بود تا ا کیهوا تار _

 :آمد و موشکافانه نگاهش کرد و گفت رونیب زمحمودیاز پس آم آرش

 ؟يقرار نبود با اکبر آقا برگرد مگه ؟يدیپا دو نیبا ا _

جا  یآرش کم تیمیهمه صم نیاز ا زین رمردیپ ییگو. متعجب داد زمحمودیشرمنده اش را به سمت آم نگاه

 . خورده بود

 گفتم؟ یچ يدیبا تو هستم، نشن _

 نیا هماز سر صبح ت. دیفهم یاو را نم. او داد یبه چشمان شاک گرید يباال آمد و نگاهش را بار یبه آن سرش

 هیو پر گال یچشمانش درست همچون صبح شاک! یاز سر سوزن فهم غیکرده بود او را بفهمد اما در یحاال سع

آن دکتر خوش قلب و مرد پررنگ و  گرید. داشت با او يشد که سر ناسازگار یم یاصالً نگاهش چند وقت. بود

 !دانست با او چه کند یت که نمدر مقابل داش یبهانه جو و عصب يمرد گرید. نبود شیها یکودک یناج

اونم بعد  اد؟یسرت ب ییاونم تو کوه و کمر ممکنه بال ییوقت شب تنها نیا یدختر؟ تو نگفت يزل زد یبه چ _

 !از سر راه برداشتنت بود نه تصادف شتریگم ب یاون تصادف مسخره که من م

 :و گفت ستادیو سر پا ا دیرا به جان خر درد

 .نا امنه یگیهستم که م يکوه و کمر نیهم يام، بزرگ شده ج نیهم يدکتر من بچه  _
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 .کمتر شود شیراستش انداخت تا مگر درد پا يپا ياش را رو ینیسنگ. بود دهیامانش را بر درد

 .يبدبختتو در آورد يپدر پا ن،یبش ریبگ _

 :لب زمزمه کرد ریانداخت و ز ریبه ز سر

 .وقته ریبرم خونه، د دیبا _

 :به خود داد و گفت یحاال زبان به دهان گرفته بود تکان نیهم محمود که تا زیآم

 .يدرست کن که به شب برنخور يجور هیمردم زده، رفت و اومدتو  يگرگ به گله  هیها  یباباجان تازگ _

 یل یل! شود اما شده بود نییباال و پا نیمحمود چن زیخواست در مقابل آم یدلش نم. بود ریهنوز به ز سرش

 :دم برداشت و گفتکنان چند ق

 .زمحمودیچشم آم _

دور  یاز نور چراغ قهوه خانه که کم. گرفت شیداد و راه خانه را در پ شانیهر دو لیلب تحو ریز یخداحافظ و

که  یدست. ابدی نیتسک یتا مگر دردش کم ردیرا باال بگ شیو پا ستدیرا با يا قهیتوانست چند دق یشد حاال م

 هیوحشت زده در سا. شود رداشتهراستش ب يپا ياش از رو ینیاز سنگ یمینشست باعث شد ن شیبازو ریز

 يکند اما صدا یکمک او شانه خال ریخواست از ز یم. افتیخود  یروشن چراغ قهوه خانه او را در چند قدم

 .قاطع او منصرفش کرد

بره تو  گهیبار د هی پات يحاضر ؟يلجباز نقدریتو چرا ا ،یپات بند بش يرو یتون یبذار کمکت کنم دختر، نم _

 ؟یگچ اما کمک منو قبول نکن

مرد پررنگ  نیاما حاال ا! هم خودش هم قلبش. بود ستادهیخودش ا يپاها يتا حاال رو. خواست یرا نم نیا

خواست  یم یکیتا حاال خودش بود و خودش اما حاال . قدم بردارد شیخواست جا یچپش و م يشده بود پا

کرده بود  فیرد شیبرا یاباجکه ش يده کوچک با آن عقبه ا نیواست، الاقل در اخ یرا نم نیکمکش کند و او ا

 .دیایب رونیاو ب تیحما ي هیسا ریبه خود داد تا از ز یباز تکان. خواست یرا نم نیا

 .امیتونم ب یممنون دکتر خودم م_

 :دخترك او را وادار به قدم برداشتن کرد و گفت تیاو بدون توجه به حساس اما

 يحاال بهتره که نقش عصاتو باز. که قدرمو بدونه یکیذارم واسه  یران نباش، اون روش محبوب رو منگ _

 چطوره؟. کنم

 :لب گفت ریبر لبش نشست و ز يلبخند. نبود يصبح خبر یاز آرش شاک گریو د دیخند یکالمش م ته
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 .تونم ادامه بدم ینم م؟یستیبا قهیشه چند دق یم _

 ؟يدرد دار نقدریا یعنی _

چشم بر  یحت ه،یچند ثان یشده حت. ردیاز او فاصله بگ یتوانست کم یحاال م. ستادندیتکان داد و هر دو ا يسر

 .خواست یمهم دور شدن بود که او م. یهم گذاشتن

 .شانس یبخشک ست،یرو ن نیجاده ماش نیا _

 .ر بودن خود مطمئن کنداز بهت زیقدم بردارد و آرش را ن يگرید يتوانست بار یحاال م. جا آمده بود نفسش

 م؟یبر. نگران نباش، من خوبم _

 .کرد یاش م یدست آرش بود که همراه باز

 یاومدم طرف شما، تو رو هم م یاومدم دنبالت، من که داشتم م یم یبرگشتن اد،یدونستم اکبر آقا نم یاگه م _

 .گهیرسوندم د

 .ستدینافرمانش با يپا يراه را خود به رو یاقتوانست ب یم گریبودند و حاال د دهیخانه رس یبه در حلب گرید

 دنبالم؟ ياومد یم یعنیبزرگ  يریبا اون دلگ _

 :آنکه نگاه به چشمان او بدهد گفت یب آرش

پدربزرگت از من خواسته بود  ؟یکن یم یچرا مسائل رو با هم قاط. بود گهید زیچ هیبودنم سر  ریدلگ ي هیقض _

به  یچه ربط نیا. یو شد اون گرد و خاك صبحگاه يکه نم پس نداد تو هم ارمیرفتنت رو در ب يته و تو

 رسوندنت داشت؟

 :باال انداخت و گفت يا شانه

از من  یچیاما تا اون روز ه. گم که کجا بودم و چکار کردم، هم به شما هم به آقابزرگ یبه وقتش م _

 .نینپرس

 :کرد گفت یم تیهدا اطیح که او را به درون یکالفه و مستأصل در را گشود و در حال آرش

 یوقتش امروز صبح بود که وقت. خوره یشه و به درد نم یم اتیب گهیوقتش امروز صبح بود، بعدش د _

 .دخالت يپا یو گذاشت يدرك نکرد نویدوستت برات نگران شد ا

 :و بهت زده نگاهش کرد و گفت ریمتح

 .یکن یمن دخالت م یگفتم شما تو زندگ یمن ک ؟یزن یکه م هیچه حرف نیدکتر ا _

 :باال انداخت و گفت يشانه ا آرش
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 نهیپدربزرگته و معا یزمیه ياالنم نشستن کنار بخار تیخسته ام، اولو میدر موردش حرف نزن گهیشه د یم _

 !که تموم شده ییکنه، نه پرداختن به ماجرا یم يقلبش که چند روزه براش قلدر ي

 .رنجاند یبود که او را م يبار نیدوم نیا! قشیدوباره رف يرکه قدم تند کرد و رفت او ماند و دلخو آرش

کرد و قدم در اتاق گذاشت و  یو سالنه سالنه ط یکی یکیرا  وانینسبتاً بلند ا يدردناك پله ها يهمان پاها با

 .آقابزرگش بود که آرش را مخاطب حرف خود قرار داده بود يکه به گوشش خورد صدا ییصدا نیاول

 کجا رفته بود باباجان؟ یزبونش بکش ریاز ز ینتونست _

 ...راستش_

آقابزرگ  نهیس ياش را رو یپزشک یافتاده گوش ریبه ز يو با سر ردیباعث شد آرش زبان به دهان بگ حضورش

از ظن پدربزرگ به خود،  ریدر سکوت و دلگ. ضربان قلب نا آرام پدربزرگش را بشنود يبگذارد و در سکوت صدا

تکان داد و رو به آرش  ياو سر مبدون توجه به سال رمردیاما پ. داد ینشست و سالم به سمتش رفت و کنارش

 :گفت

 .خسته شدم از صبح قرص خوردن شب قرص خوردن س،یبرام قرص و دوا ننو گهیباباجان، د _

 :لب گفت ریلرزانش داد و ز يو چانه  النیش ينگاه موشکافانه اش را به چهره  آرش

 ...نکرده يدوا و درمون اگه قطع بشه خدا نیا ،یمشت يبخور دیبا _

گرفت و مشغول  دیحرفش را ند یبه چشمان او افتاد باق سشیدرنگ بلند شد و چشمان خ یکه ب النیش سر

 يپدربزرگ دستش را بر دست نشسته بر زانو یقرار از کم توجه یاما ب النیش. شد لشیجمع و جور کردن وسا

 :آقابزرگ گذاشت و گفت

 ؟يخورد يزیآقابزرگ چ _

 :گفت فکندیبه او ب ينظر نکهیحسن بدون ا یمشت

 .لقمه شام بخوره هیبرو سفره بنداز دکتر . گرم بمونه يدرست کرده گذاشتم رو بخار يزیچ هیخاله ات  _

چند وقت با او  نیا نیپدربزرگش ع. نکرد ییبر رفتن اعتنا یکرده از جا برخاست و به تعارفات آرش مبن بغض

لنگ لنگان به سمت اتاق . حاال نیکه چمدان بست و رفت تا هم ياز همان روز. گذاشته بود يسر ناسازگار

 گریصدا از کنج د یو ب دیکش شیرا تا گردن رو شیپتو. دیرفت و عمو ناصرش را خفته در کنج اتاق د یانیم

شتافت و در به کمکش  زیفاصله آرش ن نیدر ا. بازگشت ياتاق ظرف و ظروف شام را برداشت و با سفره ا

شد  یم نیسنگ ایبود انگار تمام دن نیآقابزرگ که با او سرسنگ. هنوز بغض داشت. سفره کمکش کرد دنیچ
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به  رهیآرش را خ يآورد و درش را که بست چشمان دلجو نببرو خچالیپارچ آب را از دورن ! شیشانه ها يرو

 :بر لب نشاند و گفت يجبر يلبخند. دیخود د

 .تا غذا رو بکشم میبر یحتماً گرسنه هست _

 .در مقابل چشمان پر حرف او به سمت در رفت و

 .صبر کن النیش _

کرد تا همه  یصبر م دیبا گریچقدر؟ چه مدت؟ چند سال و چقدر د گرید! تمام عمرش را صبر کرده بود صبر؟

 .است دهیکاردش نه به استخوان که به عمق وجودش رس گریبدانند د

و تو خونه  نجایا یکه پا گذاشت یوقت. يمستقل دار یزندگ هیش سخته درك کنه تو مدت بگذره، برا هیبذار  _

سر رو  ي هیسا نیپس احترام ا. یباال سرت خواست هیسا هی یعنی ،یخواست تشویچتر حما یعنی ياش ساکن شد

 تفاوت ست،یاون از نسل من و تو ن. بهش نشون بده حرف و سخنش برات مهمه یشده زبون ینگه دار و حت

 .تعصبش نذار دختر يهاشو به پا

 یحق با آرش بود، او غرور پدربزرگش را با سرکش. داد یآرش گوش م يو پارچ به دست به حرف ها ریبه ز سر

 . شکسته بود

و  یرو مردونگ. من چهارده ساله باهاش هم سفره و هم صحبت هستم یشناس یتو اگه سه ساله پدربزرگتو م _

 .کنه یم یبد قاطنکن چون  يسرسره باز رتشیغ

 :و گفت دیبه خود د رهیبلند کرد و لبخند مهربان او را خ سر

 .دونم یدوستم نداره م گهید _

 :باال انداخت و گفت ییابرو آرش

آره؟ ! دور و برش دوستش داشته باشن يما هم مهمه آدما یخیسرد و  لیشنوم پس واسه خانم وک یم یچ _

 کنم چطوره هان؟ یم من جاش صد برابر برات جبران زمیخب عز

 یتا او گاه انبریم کی! بود انبریآرش م. او داد يگوش تا گوش باز شده  شیبر لبش نشست و نگاه به ن لبخند

 .ببرد ادیرا از  شیغم و غصه ها

خرده به خودت فرصت  هی. شه یاون کتاب قانون مسخره ات خالصه نم يفقط تو یزندگ ر،یسخت نگ _

کنم  یم شتیو من ستا هیعال نیعماد، ا يخالصه شده تو آزاد تیزندگ. کردن یگفرصت زند. دوست داشتن بده

 هیواسه خاطر  ،يشد لکه از پدربزرگت غاف يتو اونقدر غرق مشکل عماد شد. به اندازه اش خوبه يزیاما هر چ
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. یبد هم شکست ،یشدن دو روزه ات داشته دل پدربزرگتو شکست بیبه غ یو چه ربط هیدونم چ یقول که نم

بدون ماده واحده و تبصره و . ینیدور و برتو بب يآدما شتریزنم تا ب یم شیاگه دست من باشه اون کتابو آت

 !قانون

 . اما آرش بر خالف او لبخند بر لب داشت. شد رهیبهت به او خ با

 يردک يمنم سرسره باز ياز صبح که با اعصاب نداشته . شم یهالك م یشام که دارم از گرسنگ میحاال بر _

دونه از  یکه نم یکن یآدمو کله پا م نیملسه، همچ یلیخ تیکالً سرسره باز. باز نشد یچیدهنم به خوردن ه

 .کجا خورده

 ینداشت که به آرش، ناج ادینگفته بود،  يادیز زیچ. بحث صبحشان افتاد ادیانداخت و  ریسر به ز شرمنده

بر زبان آورد آتش  یجمله که وقت هی! جمله کید اال نگفته بو چیکرده باشد، صبح هم ه یاحترام یاش ب یزندگ

نباش چهارده سال افتادم و بلند شدم  مننگران « . شعله ور کرد يبه دامان آرش انداخت و او را همچون کوره ا

 ».بلدم از خودم مراقبت کنم ستمین ینازك نارنج یگ یم ادیکه ازشون ز یفیلط يمثل جنس ها

 تو؟ ییکجا _

از اتفاقات صبح باز . خود کند يرفت تا او را متوجه  یم نییصورتش باال و پا يجلو آرش بود که دست

 :بود که بر چشمانش نشست و گفت یشرمندگ

 ...به خاطر اون حرف _

 :کالمش آمد و گفت انیم یبه آن آرش

 کنم چون ازت انتظار اون حرفو یگم فراموشش م ینم. کرد شیشه کار یهم نم گهیو د يکه زد هیحرف _

 .یهم رد بش میاز صد فرسخ ینبود اجازه نداشت يطور نیشه، چون اگه ا ینداشتم، اما کمرنگ م

 :زد و گفت انبریکه آرش باز م. راستش هوار کرد يپا ياش را رو ینیبه خود داد و سنگ یکرد و تکان سکوت

 شام؟ میبر _

. خواند یبلند و با قرأت هم م. اندخو یآقابزرگ داشت نماز م. تکان داد و لنگ لنگان کنار سفره نشست يسر

نوه  نیبه ا یساعت ها منتش را بکشد و بخرد تا او گوشه چشم دیشک نداشت با. گشوده شد يلبش به لبخند

لب به غذا نزدند تا او هم  سنح یسفره گذاشت و هر دو به احترام مشت يظرف غذا را رو. فکندیناخلف ب ي

 .دیایب
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 یچادر خاک: و هشتم  ستیب فصل

وقتشه مگه نه؟                                                                                                                 _

. هر چه زده بود به در بسته بود. وقتش بود يآر. گفت یم دیچه با. او داد ينگاهش را به چشمان وحشت زده 

خودش بود  يپا يرو گریحاال د! شیو بدون عصا شیهنوز سر پا بود، بدون قالب گچ پا. نبود دیام نااما او هنوز 

از  یکیخودش نگفته بود . ندیخواهد او را بب یبا او تماس گرفته و گفته بودند شهره م یصبح نیهم. و خودش

که قولش را داده  يهمان طور د،یایو از او بخواهد که به سراغش ب ردیکرده تا با او تماس بگ ریهمبندانش را اج

شد که در مقابل او نشسته و شهره اول بار  یم قهیدق کیحاال درست ! و لجباز بود کدندهیدخترکش هنوز . بود

.                                                                                                         بود  دهیاز فرصتش پرس

اگه گفتم ! رمیقتل کردم حقمه که بم. يجونمو نجات بد يکه بخوا ستین نیواسه خاطر ا یهست نجایاگه ا _

 ،يد یو فقط گوش م یزن یالم تا کام حرف نم یکه نشست نجایا. دارم لیدل ایدن هیواسه اش  نجایا يایب

 بِت گفتم؟ یمعلومت شد چ ل؟یخانم وک يدیفهم

. بردارد شیبایاز سر راه دخترك ز یآمده بود تا سنگ. است و چه شده بودخو یچه م. زده نگاهش کرد بهت

 !خفته صدا کند يبایاو را ز یخواست ه یبود اما دلش م داریب! خفته يبایاسمش را گذاشته بود ز

 یکیهمه نداشتم، نداشتم تا با  نیکه ا يزیچ ؟یگوش بش یتون یم. یگوش بش ،يتا فقط گوش بد یینجایا _

 ؟یگوش بش یتون یم. نمدرد و دل ک

 ينخواهد شد سر مانیبدهد از اعتمادش پش نانیداشت به او اطم یکه سع یاش در هم رفت و با چشمان چهره

 :اش داد و گفت یخالصش را به صندل ي هیشهره بلند شد و تک ينفس آسوده . تکان داد

گفتم باس  دمتیول هم که داز همون روز ا. شه یحرف آدم سرت م. یستیخوبه، تو از اون چموش هاش ن _

 .بارت باشه يزیچ هی

 !توانست گوش شهره شود ینم دیپرس یکه تا نم یسؤال. سؤال در ذهن نهفته داشت کی تنها

 هفته معجزه شده؟ کی نیا يتو ؟یحرف بزن یگرفت میهفته تصم کیچرا بعد  _

 :بر لب نشاند و گفت يپوزخند شهره

با اون حرف پدرمو ! دختر یهست يموذ یلیتو خ. یافت یغلط کردن مبه  گهیباشه د تیمرگ که تو چند قدم _

آخرشم گفتم تو باس  ،یچیبه ه یچیبکنم اما ه یچه غلط دیکنم با یهفته اس دارم فکر م هیاالن . يدر آورد

 .یحرفامو بشنف
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 :تر شد و گفت قیعم لبخندش

 اره؟یدرت ب نجایزنه از ا یمکه مادربزرگت داره برات پرپر  یهست ياونقدر نمیبگو بب. شروع کن _

 :مادربزرگش لب به سخن گشود و گفت یبر نگران یمبن النیش ي هیتوجه به کنا بدون

 .حاال پاشو برو نیهم یها تف و لعنتم کن یخاله خانباج یمثل باق ياگه بخوا _

 :به خود داد و گفت یاز واکنش او تکان متعجب

 .ودمو از آب بکشم هنر کردم دخترخ میمن گل ،يو چه کرد يبود یندارم چ يکار _

رو صاف گذاشته  یکار کردم و ننه طاووس هم همه چ ینوشته که من چ تیکوفت ياون پرونده  يحتماً تو _

 .داره يا گهیقاتل لطف د هیاز زبون  دنشیاما شن. کف دستت

 .که با واکنش تند شهره رو به رو شد دیبگو يزیزبان جنباند تا چ النیش

 .که نرفته ادتی یتو االن فقط دوتا گوش هست ر،یه دهن بگزبون ب س،یه _

نفس . کند یدختر خوب بلد بود ساعاتش را خط خط نیا. کرد خونسرد باشد یشد و سع رهیسکوت به او خ در

کنج بر لب تاب برداشته  يشخندیفاتح ن یفرستاد و چشم بست و باز کرد و شهره با چشمان رونیکالفه اش را ب

 :اش نشاند و گفت

به تن نکرده  یکه رخت عروس ياصالً مگه دختر. گهید ستمیمادر ن. ماهه امو هی يبچه . من بچه امو کشتم _

صفتو بدست  یفقط قرار بود دل اون ب. شه؟ نه اصالً قرار نبود مادر بشم یآماده کنه مادر م یکیخودشو واسه 

 . تا ولم نکنه ارمیب

. ناحرف ها نزده بود اصالً نیحرف از ا. فته بود او بچه اش را کشتهفقط گ. را نگفته بود زهایچ نیطاووس ا ننه

و او اشک از  دیبگو یبزند و سخن یکه هر بار از او خواسته بود حرف یسکوت رزن؟یسکوت پ لیبود دل نیپس ا

سکوت  يروزه  زیگفت و او ن ینم هرهش. چشم زدوده و گفته بود شهره اگر خودش صالح بداند خواهد گفت

 .اما حاال شهره سکوتش را شکسته بود. داشت

 .پاشو گورتو گم کن یاَخ و تف کن يخوا یچرا ماتت برد؟ م _

شهره نگاهش را به زن نگهبان چادر به سر پشت سرش . نگاه او شد خیمنتظر م یتکان داد و با چشمان يسر

 :کرد و گفت

همه خوبن همه پاك و  نهیهم شهیهم. کنه ینگام م يزدم چطور يچه گند دیفهم یوقت نینگاش کن بب _

 .میچوب دو سر نجس میطاهرن فقط ماها که خطا کرد
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 :گرفت و گفت ینفس سپس

بچه بودم  یاز همونا که ننه طاووس وقت يزیچشمات شده قد دوتا کوفته تبر. نویولش کن ا! مصبتو شکر خدا _

تو چه ! نبود حال و روز دختره نیه ااگه گفته بود ک! شهره خره هیبهت نگفته بود نه؟ چه سوال. پخت یواسه ام م

 یو م یرفت یم یچندماه واسه چ نیاموکلت چه خبره؟ پس  يتو پرونده  یدون یکه نم یهست یلیجور وک

 .مینوشت يادگاری یک واریرو د نیخدا ما رو بب يا ؟ياومد

 :به خود داد و گفت یتکان النیش

جمله بود، من  هیبودم فقط  دهیهر بار هم که به اعترافت رسبار که هزار بار،  هینه . پرونده ات رو خونده بودم _

 نیبب. نه ننه طاووس يزد یشده بود نه تو حرف یبچه کجا بود و چ نیا يبابا نکهیاما ا. قاتلم بچه امو کشتم

 .گردونم یبر م تومن حکم ؟یفهم یحکم از اساس غلطه، م نیگم شهره، ا یم یچ

 ...ساکت... ساکت... ساکت _

. زد یدستانش گرفته بود و هوار م انیدخترك سرش را در م. ردید شهره باعث شد زبان به دهان بگدا يصدا

با  النیش. به او دست نزد و از همان فاصله به او تشر زد خفه شود گریبار د نیشد اما ا کیزن نگهبان به او نزد

زن . شد یاو تازه داشت روشن م .گرداندنکند و شهره را به بندش برن یرا عمل دشیخواهش از او خواست تهد

 :سر بلند کرد و گفت زیکه با اخم و غضب رفت شهره ن

 .زنه ینجسم آخه، نجسم که بهم دست نم ؟ینیب یم _

 :شهره باال آمد و گفت يبزند که انگشت اشاره  یحرف خواست

 یارزن نم هیولت تو هم ق. یبته ها هست یب نیا يتو هم مثل همه . رونیپاشو گورتو گم کن ب. نگو یچیه _

 .پاشو گم شو برو. اال اون گوش وامونده که ازت خواستم يشد یهمه چ. ارزه

 یم. توانست بماند ینم گریحاال د. بود دهیدختر درشت شن نیاز ا یکاف يامروز به اندازه . یبود و عصب کالفه

هر دو به . بود فکر کنند دهینبه آنچه گفته شده و او ش یتا هم به خود و هم به او فرصت دهد کم. خواست برود

مقتدر بودنش باعث شده بود  نیاصالً هم تشکس یدخترك سرتق م نیدر نظر ا دینبا. داشتند ازیخلوت ن یکم

که بلند شد  زیاز پشت م. رفت همان قدر محکم و همان قدر مقتدر یم دیبا. تا کند هیبق يشهره با او سوا

او  ي رهیبر خود و احساسش مسلط شد و خ یو سپس به آندر بهت رفت  يلحظه ا يچشمان شهره فقط برا

ادب اما  یبرنگشت تا دخترك ب یحت. باز کند شیتا در را برا رفتحرف به سمت نگهبان  یب زین النیش. شد

در  یخشم به آن. مرد یم دیخطا کرده بود اما نبا. مرد یم دیدختر نبا نیا. بزند دید گریبار د کیساده دل را 
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 نیا. داد یم حیتوض شیبرا زیبه ر زیرا ر زیکرد و همه چ یپرونده صحبت م یبا قاض دیبا. شد زیوجودش سر ر

عزمش جزم بود به سراغ ننه  گریحاال د. لجنزار شده بود ریکه اس ییبایدخترك ز یزندگ انیشد پا یم دینبا

اما حاال بهتر  دیبگو راهیرا حرص بخورد و به او بد و ب یتوانست چند وقت یادبش م یدخترك ب. طاووس برود

تمام  یرا با خود و او و شهره نزاع ریمس مامت. نکوهش کند زیرفت تا او را ن یبود که او به سراغ مادربزرگش م

شدن  دهیکش يصدا قهیکلون در را که زد بعد چند دق! الشیبه پا کرد نه در عالم واقع که در ذهن و خ اریع

گشاده از او  ییبا رو رزنیپ. وده شدن در بود که او را به حال پرت کردآن گش یننه طاووس و در پ يها ییدمپا

. و قدم در خانه گذاشت رفتیبر لب نشاند و دعوت او را پذ يگُر گرفته و خسته لبخند النیاستقبال کرد و ش

 رزنیو پ هینشستن کنج پاشو شنهادیشد پ نیاش را کم کند و ا یهم نتوانسته بود گُرگرفتگ یسرد زمستان يهوا

 :نشست و گفت شیاو برده بود از تعارفش کم کرد و درست رو به رو یبه کالفگ یپ ییکه گو

 نه؟ ومدیمگه نه؟ مقور ن يایشهره م شیاز پ _

 :کالفه اش را به ننه طاووس داد و گفت نگاه

 یر مواسه خاطر دخترت همه کا یتو دفترم نگفت یرسمشه ننه طاووس؟ مگه اون روز که قدم گذاشت نهیا _

 نیا. بگو زویمگه نگفتم واسه خاطر شهره همه چ ؟یگفت زویهمه چ یبود اون همه حرف؟ مگه نگفت نیا. یکن

 ؟یبود اون همه دل سوزوندن؟ که واسه خاطر آبرو از گفتنش ابا کن

اعتماد  یدخترکش پس از چند سال سکوت باالخره به کس. شهره حرف زده بود. انداخت ریطاووس سر به ز ننه

 .ه و حرف زده بودکرد

واسه خاطر آبرو، جون شهره رو  یعنیبود رسمش؟ من محرم رازت نبودم؟  نیننه طاووس؟ ا یبگ يدار یچ _

 ؟یگرفت دیند

 :و گفت دییدست بر هم سا یبا بدحال رزنیپ

 کردن؟ یکرد؟ مگه حکمشو عوض م یهم م یگفتم مگه فرق یاگه م _

کند که او  رییقرار بود تغ زیکه شهره بر زبان رانده بود چه چ يا مهین راز نصفه و نیاز ا. انداخت ریرا به ز سرش

با  رزنیبود که چرا پ ریوسط فقط دلگ نیا. تاخته بود؟ حکم که همان بود و رفتن همان رفتن رزنیگونه بر پ نیا

دانست آن  یمحاال . فقط چند کالم بر لب رانده بود هرهش. هنوز ذهنش پر از سؤال بود. نکرده است ياو رو باز

و او را  اوردهیاش را ن يبود نامشروع که دخترك تاب نگهدار یکمر به قتلش بسته کودک یلیکودك که به هر دل
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کرد؟  یچه م نجایآمده بود چه کند؟ او ا نجایفرستاد، ا رونینفس کالفه اش را ب. ساقط کرده است یاز زندگ

 :گرفت و گفت شیست پرا برمال کند اما او د زیکرد تا همه چ ازلب ب رزنیپ

بذار خودش با . ام یفرسته پ یحتم دارم فردا پس فردا باز م. نگو ننه طاووس، بذار خودش برام بگه یچیه _

 يتوش و خدا ياریم ریهزار تا تفس یحرف بزن يخوام خودش بگه تو اگه بخوا یم. زبون خودش حرف بزنه

 .ینکرده ممکنه قضاوت ناحق بکن

 هیپاشو ریخم کرد و ش یرمقش را کم یجسم ب زیاو ن. اشک بار برخاست و رفت یشمنگفت و با چ چیه رزنیپ

به سمتش آمد  يچا ینیس کیننه طاووس با  قهیبعد چند دق. گرفت یزد و نفس شیبه سر و رو یرا باز کرد و آب

. بود یچه رفتن چه آمدن و نیدانست ا یاصالً نم. نماند گرید دیرا که نوش شیچا. کرد ییرایو در سکوت از او پذ

نگاهش که . کرد یپشت چشم نازك م شیهنوز برا شیبرخاست چرا که پا یرا به دست گرفت و به آرام فشیک

 :بر لب نشاند و گفت يافتاد لبخند رزنیبه چشمان مستأصل پ

گوله  هیبودم و  یعصب. اومدنم اشتباه بود نجایاصالً ا. از خودش بشنوم دیاز من ناراحت نشو ننه طاووس، با _

 !کنم یرم و چکار م یدارم کجا م دمینفهم ش،یآت

 :و گفت دیرا بوس رزنیپ يو رو اوردیباز دلش تاب ن. باز اظهار نظر نکرد و او را تا کنار در بدرقه کرد رزنیپ

 یپرونده رو راض یتونم قاض یم نمیبذار بب. ادیم شیپ یچ نمیبذار بب. بغ نکن يطور نیقربون شکلت برم ا _

 .کرد يکار هیبشه  دیدم نداره شا یاون بچه ول میدون یحاال که م. نظر کنه دیتجد شیأکنم تو ر

 .زود از فروغ افتاد یلیبود که خ يشعله ا یبه کوتاه یخوشحال نیزد اما ا یبرق رزنیپ چشمان

 .خودشو به کشتن بده یخواد دست دست یاون م. ده یشهره رضا نم _

نه  نینه ا دیبگو یبود که شهره وقت افتهیشناخت خوب در یشهره را م شیحاال که کم و ب. بود ییدلش غوغا در

 :گذاشت و گفت رزنیپ فینح يفرستاد و دست بر شانه  رونینفس حبس شده اش را ب! منزل یوح یعنی

 .به خدا باشه ننه طاووس دتیام _

 ياز سرِ ورود. رش شددفت یرا رها کرد و راه بیغر يداد، آن خانه و آن کوچه  يدلدار یرا که کم رزنیپ

راهش را کج کرد و . راه پله منصرف کرد يکرد و او را از حرکت به سمت و سو شیساختمان آقا رحمت صدا

 :سالمش را پاسخ داد و گفت ییآقا رحمت با خوش رو. داد یاو رساند و سالم یخود را به دفتر کوچک نگهبان

 نه؟ ایخانم اومده  دهیده و پرستو دخترم؟ دکتر تابان از صبح ده بار زنگ ز ییکجا _

 :گفت ،یطوالن یکردن مسافت یاز ط دهیکنار دستش گذاشت و نفس بر يسکو يرا رو فشیک نگران
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 شده مگه؟ يطور _

 :تکان داد و گفت يخبر از همه جا سر یرحمت ب آقا

 .اونجا يبر دیبا يانگار. آدرس رو بدم بهت نیقدر گفت که ا نیدونم واهللا، هم ینم _

 ينوشته شده بود دلش هر شیکه رو یآدرس دنیآدرس را از دستش گرفت و با د يبرگه  رینفس گ یتابش با

 :رفتن به دفترش را زد و گفت دیق. ختیر

 رم؟یتماس بگ هیشه از تلفنت  یآقا رحمت م _

 :حرف دستگاه تلفن را به سمتش گرفت و گفت یرحمت ب آقا

 .خواد باباجان، بفرما ینم دنیپرس _

 يکالفه شماره ! از جواب غیاما در. تلفن همراه او را گرفت يبر لب راند و تند و فرز شماره  يسرسر يتشکر

 گرید. اما هر بار ناموفق تر از قبل. گرفت زین ابد،یکه ممکن بود او را در آنجا ب ییو هر جا مارستانیمطب، ب

کرد که  یبا عجله از آقا رحمت خداحافظو  ستندان زیماندن را جا. کشنده داده بود یرا به ترس شیدلهره جا

مبادا قلب آقابزرگ کار خودش را  دیشیاند یم نیبه ا ریتمام مس! رفت یم یخداحافظ یتر بود اگر ب نیسنگ

 گرید دیقلب را که د مارستانیسر درِ ب. نمانده بود شیبرا ینا و نفس گرید مارستانیبه ب دنیتا رس! کرده باشد

. او را دعوت به نشستن کرد ییاغ دکتر تابان را از اطالعات گرفت و زن با خوش روسر. دیلرز یم شیدست و پا

 گرید ي قهیدکتر تا چند دق دیو زن آرامش کند و بگو دیایقرار بود او ب! شده بود يزیاز قبل برنامه ر زیهمه چ

دستانش  انیم در رانشست و سرش  یصندل يرو یبا بدبخت! توانست ینشست اما مگر م یم دیبا. خواهد آمد

آن بود که سرش باال آمد و  یدر پ. بر شانه اش نشست یاش کرده بود که دست چارهیب يخبر یب. گرفت

از آن همه  گرید. بود افتهیبه مراتب آرام تر  يدر لباس فرمش ظاهر. نگاهش در چشمان مضطرب او قفل شد

داشت  ینشسته و سع شیرو به رو يکامالً جد ينبود و بر خالف انتظارش مرد يدر رفتارش خبر طنتیش

 :جمله بر لب راند کیفقط . آرامش کند

 آقابزرگم حالش خوبه؟ _

 شیروزها نیا نیآقابزرگ سرسنگ یعنی نیبست و باز کرد و ا یاندك باز شد و چشم يآرش به لبخند ي چهره

 .تواند در مقابل قلب قلدرش قد علم کند یهنوز م

 ؟یزن یچرا نفس نفس م _
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جا جانش در  نیتا هم. تکان داد يدرمانده تر از خودش چشم دوخت و سر يبر گرفت به تردد آدم هااز او  نگاه

نمانده بود سر بر گرداند و او را  ییبرخاستن آرش را حس کرد اما نا. آمده بود یکیآمده بود، نفسش دوتا رفته و 

 شهیچرخاند و او را آرام تر از هم سر. شد ظاهرصورتش  يآب سرد جلو یوانیل قه،یپس از گذشت چند دق. دیبجو

 :در گردش بود که آرش گفت وانیدست او و ل نینگاهش ب. افتی

 .يبخورش، رنگ به رو ندار _

 .دیرا از دستش گرفت و آب را الجرعه سر کش وانیدرنگ ل یب

 .ناجوره یلیخانم خ قهیحال صد _

ترس از دست دادن مامان  ایر بود خب دنیاز شوك شن. بار مصرف درون دستش به صدا در آمد کی وانیل

 .درون دستش مچاله شد وانیهر چه که بود ل قه؟یصد

 .نهیخواست تو رو بب یچون از سر صبح م نجایا يایگفتم ب _

 :لرزان گفت ییرفت ببارد و با صدا یکه م یچشمان با

 نمش؟یتونم بب یم _

خواست به او  یکار م نیبا ا ییگو. تاو گذاش یصندل یداد و دستش را بر پشت یاش را به صندل هیتک آرش

نترس، ! شیجا هستم، درست مثل چهارده سال پ نیهم. ات هستم یچهارده سالگ یکند من همان ناج ادآوری

 .نهراس

 .شیساعت پ کیاز . تو کماست _

را خانم  قهیصد. بغض دخترك سر باز کرده بود گریحاال د. آرش دور نماند نیب زیکه خورد از نگاه ت يبد تکان

هق  دیاشکش که جوش. وقت نداشت چیکه ه يهمچون مادر شگاه،یآسا ي نهیهمچون ننه سک. دوست داشت

 .از کف داده بود اریاخت گریدست آرش که شانه اش را سفت در بر گرفت د. بلند شد زیهقش ن

ن باور از رفتن گفت اما م. حرف ها به من زد یلیسر خاك شوهرش، اونجا خ میبا هم رفت شیچند وقت پ _

 .کرده دایکه کنار قبر شوهرش پ هینگرفتم، فکر کردم همه اش از سر احساسات يمن حرف هاشو جد. نکردم

اسم در ذهنش نشست،  کیباره  کیبه . مرگ مادرش را به سوگ نشسته است ییدرمانده بود که گو آنقدر

 :درمانده نگاه به چشمان محکم آرش داد و گفت. عماد

 ...آقا معلم _
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بر خالف  النیش. بود صالشیاوج است يداد نشان دهنده  یکه به سقف م یآن نگاه یآرش و در پ قیعم نفس

 :شانه اش را فشرد و گفت شتریو ب شتریانگشتان آرش ب. اریاخت یامان و ب یب د،یلرز یاو م

 .ماجرا ندونه نیاز ا يزیعماد بهتره که فعالً چ _

 :لب زمزمه کرد ریبه او دوخته شد ز هشیتر از هم کیکه نزد النیش يبهت زده  نگاه

 یاون زندون کوفت يشب و روزش تو نکهیکنه، جز ا یرو دوا نم يدرد چیدونستن عماد ه. آروم باش دختر _

 هم داره؟ يا گهید ي دهیبشه فا یکی

مادر  نیالبر ب یقیدقا يبرا یبتواند عماد را شده حت دیبود تا شا یقانون یراه حل یدر پ دیشا. مات آرش بود هنوز

 .اوردیب

 هست؟ یشه؟ راه یم _

خود . شد ینه نم! خواند یخواند ذهن و فکرش را م یخطش را م ادیها ز یتازگ. آرش تعجب نکرد یزهوشیت از

 .دانست محال است که بشود یم یبهتر از هر کس

 .مادرش بدونه يماریب ياز ماجرا يزیچ دیعماد نبا. بهش فکر نکن گهیپس د _

مادر مطلع  يماریبود که از ب نیحقش ا نیکمتر. سوخت یدلش به حال آقا معلم مظلوم م. شتطاقت ندا گرید

 :بر زبانش نشست و گفت انیطغ نیهم. شود

 .سرش اومده ییخانم مادرشه اون حق داره بدونه چه بال قهیصد م،یبهش بگ دیباالخره با ؟یتا ک _

 :و گفت دیگوشش شن خیآرش را ب يکالفه  نفس

 .گم یمن بهش م. بدونه دیبا آقا معلم _

 .بعد ادیحالت در ب نیخانم از ا قهیاالن نه، بذار صد الن،ینه ش _

 :و گفت دیبه سمتش چرخ یخوشحال با

 آره؟ اد؟یهست بهوش ب يدیام _

 .بدهد النینگران ش يچهره  لیتحو يو لبخند ندیآرش باعث شد صاف بنش جریپ يصدا

رحم اهللا من  ،یسه و هفت و چهل و سالشم گرفت یخدا رو کشت يبنده  ل،یور دست عزائ یبش دیدختر تو با _

به  یآب هیپاشو برو . هم هست دیام رهیو م ادیتا نفس آدم م. هست يدیمعلومه که ام! الفاتحه مع الصوات قرای

 .نشیسر و روت بزن بعد برو بب

 :و گفت افتیدوباره  یتوان
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 رن؟یتونم؟ اجازه دارم؟ نرم جلومو بگ یم _

 :را تا بنا گوش تاب داد و گفت ششیراحت ن یالیبه اطراف انداخت و سپس با خ ینگاه شآر

 !واسه خودم نجایدارم ا ییایمگه؟ برو ب لمیوسط؟ دسته ب نیا یگ یم یگم برو، تو چ یمن بهت م _

 :قدرشناس بر لب نشاند و گفت يلبخند

 ؟یخوبش کن يد یقول م _

مثل . را نجات داده و به دستش سپرده بود یکه باباجان بچه روباه یهمان وقت نیع. بچه ها شده بود مثل

بچه روباه را خوب کند درست مثل همان وقت حاال از آرش  يخواست زخم ها یهمان وقت که از باباجان م

 :دست آرش بر شانه اش نشست و گفت. عماد را خوب کند ي قهیخواست مامان صد یم

تو هم برو صورتتو بشور، در . دست خداست گهید شینکنم، باق یاهدر توان دارم کوت یدم هر چ یقول م _

 .قدر دماغتو باال نکش، دلم آشوب شد نیضمن ا

 :بر لب نشاند و گفت يبغض لبخند انیم در

 دماغ خودمم ندارم دکتر؟ اریاخت _

 ي قهیالب چند دقدوباره به ق. را کنار بگذارد و برود ییبه او هشدار داد که سر به هوا گریبار د کیآرش  جریپ

 .بود زیاز چهره اش سر ر تیبازگشته و باز جد ششیپ

 !دم دختره، به وقتش یبه وقتش جوابتو م _

به  نهیینگاهش که درون آ. به صورتش بزند یرفت تا آب یبهداشت سیتر شد و به سمت سرو قیعم لبخندش

د؟ کف دستانش را پر آب کرد و با کر یرفت عماد را چه م یاگر م قهیخود افتاد باز دلش پر شد، مامان صد

بر خود و احساس  ات دیطول کش قهیچند دق. و نفسش جا آمد دیپاش ششیآرا یقدرت به صورت ساده و ب

 دیداشت، با ییآشنا شانیبا همگ يرفت که تا حدود یم يبه سراغ خانواده ا دیحاال با. اش غلبه کند یدرماندگ

 .هست يدیام شهیهم دیگو یم گفت آرش یداد و م یم شانیرفت و دلدار یم

دلش  دیچیکه در مشامش پ مارستانیتند ب يکننده و بو یالکل و مواد ضدعفون يدر راهرو که گذاشت، بو قدم

پدربزرگش را قطع  يهمان وقت ها که جفت پاها شان،یکس یو ب ییتنها ادی. باباجانش افتاده بود ادی. به هم آمد

با . گذاشت و چشمانش را بست یشانیدست بر پ. کنند يرینش جلوگجذام در بد يشرویکرده بودند تا از پ

دلش آرامش چند  گرید دیفرشته را که شن يناله ها يصدا. و رفت دیشد راه درد را د یچشمان بسته هم م

چشم باز کرد و همه را ! ناله و فغان فرشته بر باد رفت کیآرش هر چه رشته بود با . قبل را نداشت ي قهیدق
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سالمش . داد لشانیتحو یلب ریز یکرد و درست در مقابلشان سالم تندقدم . دید شانیها یصندل يرونشسته بر 

جان، مادر، حواست به فرشته باشه، بچه ام کم طاقته،  النیش« . فرشته يها هیمصادف شد با شدت گرفتن گر

 يدیگفت ام یکه آرش م حاال نیاز هم. بود، فرشته کم طاقت بود قهیحق با مامان صد يآر» .خوره یخودشو م

بود  ستادهیدرست در مقابلش به پا ا. داد و به سمتش رفت یجان شیبه قدم ها. گذاشته بود هیگر يبنا وهست ا

. خفه اش در آمد ي هیاو را در چنگ گرفت و گر يمانتو گرشیکه سر فرشته بر دستش نشست و دست د

گوشش  ریو ز رفتش قدرت داد و او را در بر گبه دستان کرخت شده ا! اش یزد بر دل زخم یدخترك زخمه م

 :زمزمه کرد

 .دونم یمن م. شه، به خاطر آقا معلم یاون خوب م _

 :قد نخود شده بود به او زل زد و گفت هیکه حاال از شدت گر یاش بلند شد و با چشمان نهیس يفرشته از رو سر

 ؟ییسحر کجا... سحر. گه یعرفانم م. گه یم نویهم لمیسه _

 .ستادیتمام قد در مقابل فرشته ا زیاش خود مچاله شده اش ن یسحر و در پ یجانم گفت بغض يصدا

 .زمیجانم عز _

 :ملتمس دست او را در دست گرفت و گفت فرشته

 شه مگه نه؟ یخوب م. شه یگه مامانم حالش خوب م یم النیسحر ش _

 نیصالح نبود در ا. ان نشستحرف کنارش یب زین النیش. سرش را تکان داد و کنارش نشست یبغض سحر

کرد تا  یرا شاد م رزنیدل پ شترینشست ب یجا تنگ دخترش م نیهم. خانم برود قهیصد دنیدرد به د يوانفسا

تو  دیو بگو ستدیپا ا هسرش ب يباال يو تئاتر زیاغراق آم یآن لباس مخصوص را به تن کند و با ژست نکهیا

 !قهیمامان صد یش یخوب م

همسر  لیبرخاست و اجازه داد سه گریکه آمد او د لیسه. اش داد يفرشته نشست و دلدار را در کنار یساعت

از  شیبرادرشان ب یخال يشد و جا یداغ دلش نو م دید یخانواده را که م نیرفت ا یم دیبا. باردارش را آرام کند

صبور و  رزنیپ يخواست برا یم نشیرفت و از پدربزرگ سرسنگ یم دیبا. کرد یم یدهن کج شیبرا شیپ

 . مهربانش دعا کند

                                                                                                                          ***            

 یبا من نم یتماس خشک و خال هی یکس حت چیه دنم؟ید ادیکس نم چیهفته اس ه کیدونم چرا  ینم_
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نگرفته؟ اونم فرشته  یهفته است از برادرش سراغ هیکه خواهرم  شده یچ الن؟یچه خبره ش رونیاون ب ره؟یگ

 افتاده؟  یمادرم اتفاق يبود؟ برا نجایکه هفته هفت روزه هشت روزشو ا

 ؟يندار یبرم مشکل یاز فرع ه،یترافک ریمس نیخانم ا _

 رونیبه ب لیاتومب ي شهیمرد داد و باز نگاهش را از ش لیتحو یآرام نیآمد و هر جور راحت رونیب الیفکر و خ از

 يرفت تا اجازه  یم مارستانیتوقف به ب یگشت و حاال ب یعماد باز م داریشد که از د یساعت هم نم مین. داد

 نیهم. مادر دست و پا بزند يخبر یحقش نبود در ب نیا. دیرا به عماد بگو زیکند و همه چ افتیرا در نیریسا

 شیبرا گریاما چشمان نگران آقا معلم د. دیبه او نگو قهیاز مامان صد يزیمرده و زنده بود تا چ شیپساعت  مین

 يراننده که جلو. عماد را مشکوك کرده بود ش،یها دنیفرشته و ند ينرفتن ها نیا ییگو. نگذاشته بود یتوان

را در  مارستانیب يتاد و راهروفرس رونیجسم کرخت شده اش را ب یبا تکان زیکرد او ن قفتو مارستانیدرب ب

حاصل نشده  يرییتغ چیه رزنیگذشت و در حال پ یم قهیبودن مامان صد هوشیهفته از ب کی. گرفت شیپ

فرشته بود با آن  یشگیهم يافتاد، جا ژهیو يراهرو و بخش مراقبت ها يگوشه  نینگاهش به کنج تر. بود

متعجب خود را به پرستار بخش . دیراف چرخاند او را نداما امروز هر چه نگاه به اط! شکم کم کم برآمده اش

 .را از او گرفت قهیرساند و سراغ مامان صد

 ؟یهست ییشما خانم موال _

 :تکان داد و گفت یرا با بدبخت سرش

 .بفرستمت اتاقشون يدکتر تابان گفتن هر موقع اومد _

با همان نگاه  ردیبر گ ژهیو يها بخش مراقبت يا شهیآنکه نگاه از درب ش یو ب دیبه پشت سر چرخ سرش

 :نگران و با همان لحن ترس خورده گفت

 خوبه؟ قهیافتاده؟ حال مامان صد یاتفاق _

 ي قهیهفته چشم باز نکرده بود اما آنقدر همه رفته و آمده بودند که او مامان صد کی. بود قهیمامان صد يآر

 یم رزنیدور و بر پ نیچن نیبود دکتر تابان ا بیجهم ع مارستانیکارکنان ب يبرا. لقب گرفته بود مارستانیب

 .شود یاز حالش غافل نم يچرخد و لحظه ا

 .ده یم حیحاال شما برو اتاق دکتر، خودش برات توض _

سرد اتاق را لمس کرد  ي رهیدستش که دستگ. راهرو به راهرو، دوان دوان به سمت اتاق او رفت دهیبر نفس

. بجهد رونیتن ب واریقصد داشت از د ییکوفت و گو یم نهیبه س يا لجبازقلبش ب. نداشت نهینفس در س گرید
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و  واریبه د دهیچسب ياز پنجره . اتاق را يجا يچشم چرخاند، جا. مالحظه شد و بدون در زدن آن را گشود یب

کنج  یچوب لباس يکرد تا رو یم يسرسره باز یگلدان کوچک شمعدان يرو یگوشینور سمج ظهر که با باز

حرف . دستانش گرفت انیهوار شد و سرش را در م یصندل نیاول يرمق رو یب! نا مرتب او زیو آن سوتر م وارید

 !عماد در دلش آشوب به پا کرده بود حاال يها

 ".ده یبد م یدلم گواه الن،یده ش یبد م یدلم گواه " _

هنش هجوم آورده بود لحظه رحمانه به ذ یکه ب يزیخواست به چ ینم یحت. بد داده بود یآقا معلمش گواه دل

با چشمان باز منتظر  گریبار د کیقرار بود چشمانش را باز کند و  قهینه مامان صد. بدهد ییخودنما ياجازه  يا

از او خواسته بود چشم . را از او خواسته بود نیو ا دهیسردش کش يدست بر گونه  روزید نیهم. ندیپسرش بنش

 . باز کند و پسرش را تنها نگذارد

 ؟یینجایتو ا _

از سر  ینفس. که به تن نداشت یاهیلباس س. سر بلند کرد و نگاه نگرانش را به او داد یاش به آن یناج يصدا از

 دشیچهره اش اما چرا با لباس سف. شد خیچهره اش م يو چشمانش کم کم باال آمد و رو دیکش یآسودگ

 :ردلب زمزمه ک ریتکان داد و ز يآرش با بغض سر. نداشت یهمخوان

 .متأسفم _

دست آرش . نبود زیپلک زدن ن ينا یزبانش بند آمده و حت. دکتر آرش متأسف بود. زد خی شیدر رگ ها خون

 زیاشک گوله گوله از چشمانش سرر گرید دیچیزمزمه وار او که در گوشش پ يکه بر شانه اش نشست و صدا

 .بود

 .کرد رمونیغافلگ شیقلب ستیا. داوم یبر نم يکار چیاز دستمون ه. تموم کرد شیساعت پ کی _

پر  زیچشمان او ن. نبود یاز آن آرش شوخ طبع و بزله گو نشان گریگرفت د يمقابل او جا یصندل يکه رو آرش

 .بود

 .باشه شیآت يکرد انگار آب رو یآرومم م یخانم، چنان قهیصد شیرفتم پ یمثل مادرم بود، دلتنگ مادرم م _

 .آرش بود سیچشمان خ گرفته و يهنوز مات چهره  نگاهش

 کجاست؟ _

 :داد و گفت النیش سیبه چشمان خ چشم

 .سردخونه _
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 .در دستانش فشرد یهقش بلند شد و سرش را با درماندگ هق

 نیبود به ا یخانم راض قهیصد م،یبر دیبا يروز هیما  يهمه . داشت یخوب یاون زندگ. النیش ریآروم بگ _

 .رفتن

 :را بلند کرد و گفت سرش

 .پسرش بود شیاون دلش پ. خواست عمادو تنها بذاره ینم. نبود یاضنه ر _

! بلند بر سرش يا هیدرست همچون سا. ستادیو درمانده از جا برخاست و درست در مقابل او به پا ا کالفه

دست آرش که بر سرش نشست هق هقش . ندیدخترك درمانده تر از آن بود که بخواهد سر بلند کند او را بب

 :و گفتشد  دتریشد

 .دمیچش یمادر داشتن رو م يمادر تازه داشتم مزه  یمنِ ب _

. چینگفت، ه چیه. زد یصدا هق م یب گرید دیآرش که دور شانه اش قفل شد و او را به سمت خود کش دست

 .بزرگ آرامش کند يبود که بخواهد با حرف ها دهیو کش دهیاز آن د شیدختر ب نیا

کردم که حسرت  یعرضگ یاون قدر ب. پسرش رفت دنیم که با حسرت داون قدر چشم انتظار نگهش داشت _

 .پسرش به دلش موند دنید

توانست باز نقش  یبعدها م. خورد آرش را بر آن داشت تا او را به حال خود بگذارد یکه به در م یضربات يصدا

 .ابدی یخالص یهمه رنج کم نیاز ا زیداد خودش ن یگشود و اجازه م یدر را م دیرا داشته باشد حاال با یناج کی

 گریخانم د قهیصد اهیس دنید. را صد چندان کرد النیپوش غم ش اهیس لِیگفتن او و وارد شدن سه دییبفرما

به او دهن  اهیس نیرفتن او را باور نداشت حاال ا شیپ ي قهیاگر تا چند دق. را بر سرش کوفته بود زیهمه چ

 لیسه دنیآرش و در آغوش کش فتنگم گ یم تیتسل. ش باور کندرا زودتر از موعد زیکرد تا همه چ یم یکج

 دیشیبا خود اند دیلرز یکه م لیسه يشانه ها. بزرگ در گلو مشاهده کرد ییاز اشک و گردو يرا در هاله ا

 يشد، مرد کینزد لیبرخاست و به سه یبا بدبخت ند؟یگونه بب نیهمسرش را ا يفرشته کجاست که شانه ها

که هنوز  ییچشمانش گرفته و شانه ها يکه جلو یو دست افتاده ریبه ز يسر. بود لیبه سه شباهت یب گریکه د

 .فرشته لِیبود سه نیا د،یلرز یم

 .لیگم آقا سه یم تیتسل _

 :در خود بود، مات و مبهوت که آرش گفت. بر دلش نشست ایکه سر بلند کرد غم دن لیسه

 عرفان کجاست؟ _
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که چهارده  يمرد. که آنها را از پشت کوه نجات داده بود يآقا معلمش، مرد عرفان برادر عماد، عماد عرفان؟

 یم حیکه به آرش توض دیرا گنگ تر از قبل شن لیسه يصدا. سال در زندان شب را روز و روز را شب کرده بود

ه بود گون نیاو اگر ا. زد یچنگ م دلشدرد بر . است قهیحساب و امور کفن و دفن مامان صد هیداد دنبال تسو

 !بر فرزندانش يوا

 یتا آخر عمر م نهیرو نب قهیاون اگه مامان صد رون،یب اریساعت از اون تو ب هیواسه  یعمادو شده حت الن،یش _

 .وونهید هیشه 

او داد و  ينگاه به چهره ! اوریداد عماد را بر مزار مادر ب یبود که به او هشدار م لیسه یملتمس و بغض يصدا

او را  دیبا. کرد یکار را م نیا دیبا يساعت؟ آر کی يبرا یحت اوردیب رونیتواند او را ب یم ایآ که دیشیاند نیبه ا

شده او تمام داشته . آمد یآمد و م یمادرش م دنید به دیعماد با. وجود نداشت ياما و اگر. آورد یم رونیب

 :تکان داد و گفت يسر لیسه یالیآسوده خ يبرا. داد یرا م شیها

 .پسرش بره دنیخانم قبل د قهیذارم صد ینم لیش آقا سهنگران نبا _

 .باز بغضش شکست و

 .کند يشتنداریخو یاندک لیسه يباش گفتن آرش باعث شد لبش را بگزد تا جلو آروم

 میو بدبخت یزندگ یفقط دو روز نبودم، دو روز فقط رفته بودم پ نمش؟ینظر بب هیبرم  یکن يکار هی یتون یم _

 .ترف قهیکه مامان صد

 :گذاشت و گفت لیلرزان سه يدست بر شانه ها آرش

 .میبر ایب _

که  ییتوانست بماند تا فردا، تا فردا ینم. بود متیهم غن دنید نیهم. شد یچراغان يلحظه ا لیسه چشمان

رش دست آ. ماند مادر را از نظر بگذراند ینم یگرفت وقت یرا م قیرف يبازو ریز دیفردا او با. دیایقرار بود عماد ب

تند و فرز پشت سرشان روان  زین النیش. شتشد و قدم بردا قیتزر شیبه پاها یاو نشست توان يکه بر شانه 

 .شد که با تشر سفت و سخت آرش رو به رو شد

 تو کجا؟ _

 :و مبهوت نگاهش کرد و گفت مات

 .نمشیخوام بب یم _

 :اش به او دوخته شد و گفت یپر اخم آرش و نگاه برزخ ي چهره
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 .گردم باهات کار دارم یبمون، بر م نجایاتو  _

 :دینال درمانده

 ...اما من _

آرش . ندیاش بنش یصندل يرو انیدر گرب يو با سر ردیو آرش باعث شد زبان به دهان بگ لیحرف سه یب نگاه

 ونریباالخره قرار بود بعد چهارده سال ب. دیشیکوتاه عماد اند یتمام مدت به مرخص زیکه رفتند او ن لیو سه

 رونینفس کالفه اش را ب ؟یمتیبه چه ق اما. ندیآسمان آزاد و خارج از چهارچوب زندان را بب گرید يو بار دیایب

 يتوانست اجازه  یکرد حاال حاالها نم یاگر دست دست م. توانست منتظر آرش بماند ینم. فرستاد و برخاست

بار مانده بود چه کند؟  نینخست يبرا. گرفت شیدرنگ برخاست و راه خروج را در پ یب. ردیعماد را بگ یمرخص

سر به سراغ او  کی ای ردیکوتاه مدت عماد را بگ يآزاد يبرا ییبرود و مجوز قضا گاهمانده به دادا یدر وقت باق

 یگذاشت و نفسش که اندک رونیساختمان ب يخفه  يقدم که از هوا. کرده بود لیدرد و غصه عقلش را زا. برود

دادگاه  يجلو. دپرونده برو یقاض داریبود که به د نیاول کارش ا. چه کند دیدانست که با یجان گرفت حاال م

تنها  دنیانتظار کش. اهویراهرو شلوغ بود و پره. دینفس تا مقصد دو کیرا  ریکل مس د،یپر رونیب لیکه از اتومب

خر وقت بود و دلش تاب آ. نشست و منتظر ماند یصندل يرو. زمان اندك از او ساخته نبود نیکه در ا يزیچ

ورود او و چند مراجعه کننده  ياجازه  يوقت ادار افتنی انیپا لیکه به دل یمنش. زمان اندك نیبرداشته بود از ا

 چیه دید یخواهش کرد التماس کرد، داد و هوار کرد و وقت. دیجوش یم شیخون در رگها گریرا نداد د گرید ي

 یفردا م. بود يگریبود اما فردا روز د افتهی انیامروزش پا. زد رونیاه بخسته از دادگ یبا تن دیآ یاز او بر نم

دانست به  یکه م یوقت یماه مادر، حت يرو دنید یعنیبهتر بودن . باشد يعماد روز بهتر يتوانست الاقل برا

 ستیبا یرفت؟ اصالً او بود که م یم دیاصالً با. را به سمت زندان کج کرد رشیمس. فرو رفته است يخواب ابد

و مغموم از رفتن  ریاش؟ سر به ز یناج ذابع يشد ملکه  یداد؟ آن وقت نم یخبر رفتن مادر را به آقا معلم م

خواست تا جسم  یزمان م یفقط اندک یاندک. به سراغ عماد صرف نظر کرد و راهش را به سمت دفتر کج کرد

 يکرد چهره  رشیکه غافلگ ینگاهقدم در ساختمان که گذاشت اول . ردیشدنش آرام بگ یدر حال متالش

 یشد و سالم کیسپرد نزد یآقا رحمت گوش م يکه به حرف ها اوانداخت و به  ریسر به ز. دلخور آرش بود

 یاش م یخوشحال ي هیرا ما النیبود چرا که هنوز ش يسالم آقا رحمت پر انرژ. داد شانیبه هر دو یلب ریز

نبود  دیپس بع. به همراه داشت یخوشحال ییایدن شیبرا نیشود که ابازنشسته  گریدانست، قرار بود تا دو ماه د
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! آورد یم دنیمنفعت رساندن با خود احترام د گر،یبود د یآدم تیخاص. ردیبگ لیبخواهد آن گونه دخترك را تحو

 :کرد و گفت یلب از او معذرت خواه ریز. بود ریاما آرش هنوز دلگ

 .رمیپرونده اش وقت بگ یتونستم از قاض یردا هم نمف يرفتم برا یمجبور بودم برم، اگه نم _

 :لب گفت ریبه خود داد و ز یتکان آرش

 . یبهتره فکر حل کردن مشکل عماد باش یطینداره در هر شرا يرادیا _

 :خود به دنبالش روان شد و گفت یتوجه یاز ب شرمنده

 .باال میبر ایکجا دکتر؟ ب _

 :فتدرخواستش را رد کرد و گ تیبا قاطع آرش

 .مارستانیبرم ب دیبا _

 :زبانش در رفت و گفت از

 ؟يپس چرا اومد هیرفتن خشک و خال نیاگه به ا _

 :راه رفته را بازگشت و گفت آرش

چون فکر . مرد خبر مرگ مادرشو بهش بده هیعماد، چون فکر کردم الزمه  دنید ير یچون فکر کردم م _

 .یتخبر شکننده هس نیرسوندن ا يبرا يادیکردم تو ز

که آرش باز راه آمده را برگشت و همان طور که از او دور . او داد لیتحو يدیلب ببخش رینگاهش کرد و ز مات

 :شد گفت یم

 .عماد يآزاد یپ میتا با هم بر نجا،یا امیفردا اول وقت م _

 :گفت که ناگهان آرش سر برگرداند و گفت یلب ریز یچشم

 .يارزش نذارحرفم  يمثقال برا هیمثل امروز نباشه  _

داد که دکتر تابان  یگونه اعتراضش را نشان نم نیاصالٌ اگر ا. راحت عنوان کرده بود یلیاش را خ يدلخور لیدل

 . نبود

لب  ریز یسکوت خداحافظ یپس از اندك زمان زینخواهد کرد و آرش ن یداد که بدقول نانیبه او اطم دیتأک با

 . او داد و رفت لیتحو
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من                                                                                            ي بانهیربت غرغ: و نهم  ستیب فصل

 یو عرفان سراغ عماد را م لیکه مرتب از آن سو سه یفرصت. عماد بود يبرا یفرصت یروزش را در پ میتمام ن

بود و  دهیروزش را دو میتمام ن. تظار آمدن عماد بودندخانم به ان قهیصد کریدر گورستان بر سر پ یتیجمع. گرفتند

 لیراند و او هم اشک بر چشم در کنار آرش نشسته و چشم از اتومب یزندان به سمت گورستان م لیحاال اتومب

دورتر  یکه او اندک یوقت ش،یساعت پ میبه ن دیذهنش پر کش يلحظه ا يفقط برا. داشت یبر نم ییجلو

او به وضوح شکسته شدن  يآر. شکسته اش داشته باشد قیمردانه با رف یزه داده بود خلوتستاده و به آرش اجایا

از آن همه . انداخت ریخم شد و فقط سر به ز یعماد به آن يبود شانه ها دهید. بود دهیعماد را در آن لحظه د

 شیها ییدمپا يبود، فقط صدا گفتهن چیعماد ه چ،یه. دلش به هم آمده بود يسوز شتنیسکوت، آن همه خو

به . مادر شود دنید يایرفت تا مه یافتاده تر از قبل م ییشد و او با شانه ها یم دهیبود که کف راهرو کش

 لیاتومب! به زحمت و با گرو گذاشتن هر آنچه خود داشت و آرش. ردیاش را بگ ییتوانسته بود مجوز قضا یسخت

در را باز کرد و  ستادهینا ستادهیآرش ا لیاتومب. شده بود خیدستانش دو تکه  گریتوقف کرد د تیکه دورتر از جمع

بر . آمد یکه ابداً باال نم يهنوز دستبد بر دستانش بود و سر. و دوان دوان خود را به آن ها رساند دیپر رونیب

:                                                                            و گفت دیسروان عنق خروش

            ه؟یتمام و کمال کنار مادرش باشه، کار سخت دیساعت اجازه بد کی يسروان، به اندازه  دیدستاشو باز کن_

 :اش را به او دوخت و گفت یمرد نگاه برزخ

 .اجازه ندارم دستاشو باز کنم خانم، برو کنار _

 نیداد اول یاجازه نم. کس قداستش را بشکند چیاد هد یحاال که عماد را آورده بود اجازه نم. رفت یکنار نم نه

 .نشان دهد هیاو را با انگشت به بق یداد کس یاجازه نم. با آن دستبد همراه باشد لیبا دوست و فام دارشید

.                                                                                               برو کنار خانم _

 :و گفت ستادیا شیسفت و محکم سرجا

ساعت  کیرو  یقانون کوفت نیا. شه یشما عاطفه سرتون نم د،یرو از رو دستاش باز کن یاون دستبند لعنت _

 .سروان یفهم یرو م نایپا بذار تا بتونه مادرشو بغل کنه، صورتشو ببوسه، ا ریز

 .ردیخواند باعث شد زبان به دهان بگ یعماد که او را به خود م يصدا. تسیگر یو م دیلرز یم ست،یگر یم

 ينگاه مردم و دستا ه،یبرام کاف نمیبار مادرمو بب نیآخر يکه بتونم برا نیهم. آروم باش الن،یآروم باش ش _

 . نمیخوام مادرمو بب یاالن فقط م. نداره یتیاهم چیشدم برام ه ریزنج
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اش را به سرباز و سروان دوخته  یو چشمان سرخ و بزرخ ستادهیا شینوز سر جاه. دیکش یعقب نم النیش اما

 .بود

 .دور کن نجایاز ا النویش ایآرش ب _

نشست دخترك با  شیدست آرش که بر بازو. از آرش مدد گرفته بود الن،یدور کردن ش يبود که برا عماد

 :گفت تیقاطع

 ؟يدار ؟يسروان تو مادر دار _

بر لب  روزمندیپ يلبخند. را به او دوخت و به سرباز اشاره کرد دستان عماد را باز کنداش  ینگاه برزخ مرد

هم شانه شدن با آقا معلم  شیبود برا يافتخار. درست شانه به شانه اش. نشست و با عماد هم قدم شد النیش

اوضاع . ودتوانستند بشن یم وبفرشته را خ يخفه  يبودند و صدا تیجمع کینزد گریحاال د. تمام عمرش

و  یشلوغ. ندیرا خارج از قاب زندان بب ایداشت تا دن یکه پس از چهارده سال فرصت يمرد ينبود برا یمناسب

به  زیو سرباز و سروان ن ستادیاز توقف ا يلحظه ا يبرا شیپاها. بود مادر رفته رفتهیپذ گرید دیازدحام را که د

دست آرش که بر شانه اش . خوردند یاز کنارش جم نم او را داشتند که ارترس فر ییگو. او شدند خیم یآن

 یرا نم نیا. مادر روان شد يابد اریبه سمت د ریحرف و سر به ز ینشست نگاه پر رنجش را به او داد و ب

ن گونه یاو مادر را ا. بود دهیگونه جنگ نیا شینبود که برا يزیو انزوا چ ییتنها. خواست یرا نم نیخواست، او ا

خواست و دل  یم ییبایز یاو فقط اندک. خواست یاز خود نم ختهیرا گر میخواست، مر یواب نمدر خ دهیآرم

داشت که حاال او  ییکوچک مگر چه بها يها یبه دست آوردن خوش. کوچک يها یخوش يخوش برا ییها

شکافته  را تیجمع اریاخت یبدانست  دیداداش گفتن فرشته را که شن يبود؟ صدا یو دست خال زیچ یگونه ب نیا

دست فرشته که بر مچ پاش چنگ زد او را با تمام قدرت در . است ستادهیمادر به پا ا کریو درست در مقابل پ

کنارش زانو . نداشت ستنیگر يبرا یرمق گریهوار شده بود و د نیزم يخواهرکش رو. تلخش پرت کرد تیواقع

در آغوش  یو پر درد که دخترك به آنآن قدر ساکت . بود نگاهش کرد سیخ سیکه حاال خ یزد و با چشمان

همه به تقال بودند تا او را از عماد ساکت و . عطر تن برادر را به مشام فرستاد يو پس از سال ها دور دیبرادر خز

خواهرش را از  یدست. داد یاش م يو با سکوتش دلدار دیکش یاما او هنوز دست بر سر خواهر م. دلجو دور کنند

حرف به سمت  ینگاه قدرشناسش را به او دوخت و ب. افتی لیکرد و فرشته را در بازوان سه سر بلند. جدا کرد وا

. در مقابل مادر زانو زده بود. گذاشته بود دنیلرز ينه دستانش، که تمام تنش بنا. دیلرز یدستانش م. مادر رفت
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آن قدر . دیبوسد و ببوخواست تا ب یرا م ردستان ماد. شهیدستانش بود همچون هم یدر پ. شهیدرست مثل هم

 :پر تالش بود که عرفان کنارش زانو زد و گفت

 .بازش نکن داداش، بذار بخوابه _

 یابا م یرا به عرفان که ب سشیشده بود برداشت و نگاه مات و خ دهیچیپ دیسف ياز مادر که در بستر چشم

باوقار  یبود که خانم شیلوکوچو نهیآد. بر شانه اش نشست يدور بازوانش قفل شد و سر یدست. داد ستیگر

خواهرش . دیرس یگوش م هشانه اش ب ياز رو زیسحر ن يگرفته  يبود و صدا دهیرا سفت چسب شیشده و عمو

. پشت و پناهشان رفته بود. تنها شده بود. کرد یرا با تمام وجود درك م شانییتنها گریکجا بود پس؟ حاال د

 :دیپچ یسحر هنوز در گوشش م يصدا

 .نکن داداشم هیدرد، گر يذره ا یراحت رفت، مثل خواب، بدون حت قهیعماد، مامان صد ریآروم بگ _

مادر گذاشت و او  ي نهیو سر بر س ختیکه او را احاطه کرده بودند گر یاز بند احساسات یتوانست؟ به آن یم مگر

د که باالخره لب باز آن قدر دردش آوار بو. ایدن نیدر ا زشیمادرش بود، همه چ. را سفت و محکم در بر گرفت

 :لب زمزمه کرد ریلرزان و مردانه ز ییکرد و با صدا

 يرو ندارم؟ نگفتم به دلم رحم کن؟ حاال من چطور ینگفتم تنهام نذار؟ نگفتم من جز تو کس قهیمامان صد _

 .حاج خانم یکمرمو شکست ؟یستیتو ن یحبسو به جون بخرم وقت يبرگردم تو اون خراب شده؟ چطور

 .نشست و او را به خود خواند شیبازو رین که زعرفا دست

 . داداش ریآروم بگ ستیعماد فرشته رو به راه ن _

پف کرده و پر  یبا چشمان. دیمادر د یآن سوتر کنار قبر خال یرا جست و فرشته را کم تیپا برهنه جمع نگاهش

همه  نیخواهرکش توان ا. بود یخوددار م ستیبا یم يآر. مادر بود يابد يحسرت و البته در سکوت مات خانه 

مادر قامت  يبرخاست و به برا لشیو بر خالف م دیمادر را بوس يخم شد و هر دو چشم بسته . درد را نداشت

خود به سمت  افتی انینماز که پا. آورد ادیو به  ستیو نگاهش کرد، گر ستیو خواند، گر ستیگر. نماز بستن

خواست خود او را تا خانه  یتمام عمر او را نداشت حاال م. ست بزندکس به او د چیداد ه یاجازه نم. مادر رفت

 ينداشت و در مقابل چشمان بهت زده  دنیشن يبرا یاعتراض ها بلند شد اما او گوش. اش بدرقه کند يابد ي

 یاهیآمدن از آن س رونیاما قفل شده بود و توان ب شیپاها. اش گذاشت يابد يخواهر و بردار مادر را در خانه 

 :همان جا کنار مادر زانو زد و گفت. کوچک را نداشت

 .آروم بخواب گهیهمه سال خوابو از چشمات گرفتم د نیراحت بخواب حاج خانم، ا _
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 يفرشته لحظه ا يکارو نکن گفتن ها نیا ياما صدا. دیصورتش کش يو پارچه را رو دیمادر را بوس یشانیپ

ماه مادر را پوشاند  يرو یکی یکیسنگ ها که . که برود خواست یدست او بود مگر؟ مادر م. شد یقطع نم

 یکیدر نزد زیو خود ن گرید يابرادر در گوشه  ،يخواهر در گوشه ا. نمانده بود یکدامشان رمق چیه يبرا گرید

 :و گفت دیدست بر سنگ قبر پدر کش. بود دهیقبر مادر که حاال تنگ پدر آرم

 یآقاجون تو قدرشو بهتر م ریپسش بگ. میمراقبت کن تیاز امانتخوب  میخوب مراقبش باش آقاجون، نتونست _

 .یدون

 :لب زمزمه کرد ریبرخاست و در آغوش آرش فرو رفت و ز. بر شانه اش نشست یدست

 شه تا منم راحت بشم؟ یاجزا م یحکم کوفت نیا یک. لحظه زنده بمونم هیخوام  ینم یحت گهید _

 :فتگوشش گ رینشست و ز شیبر بازو النیش دست

 .دم یرو م یهمه چ بیمن ترت. يبر نجایاز ا دیتو با _

 :آمد و چشمان سرخ اما بهت زده اش را به او داد که آرش گفت رونیآغوش آرش ب از

 .وقتو هدر نده _

گونه مفتضحانه و در  نیآن هم ا. ختیگر ینه نم زد؟یها؟ مگر خطا کرده بود که بگر نیگفتند ا یچه م فرار؟

 :اما با التماس گفت النیش. گفت که آرش زبان بند شد یچنان نه قاطع. ن مادرشروز به سوگ نشست

 .منتظرته، برو آقا معلم یقبرستون رونیب یکی. کارها رو دادم تو فقط حرف گوش کن يهمه  بیمن ترت _

شم از او چ يو لحظه ا ستادهینسبتاً معقول ا يگفت و نگاهش را به سروان عنق داد که در فاصله ا ینه قاطع باز

 :گرفت ياو را سفت در چنگ گرفت و با زار يزانو زد و دو پا شیپا يدرنگ جلو یب النیش. گرفت ینم

 ستین یمادرتم راض. دم برو یتو رو به روح مادرت قسم م. يموندن داد نیا يجونتو پا یبمون ،يبر دیتو با _

 .برو، فقط برو النیبرو، جان ش ،يو خودتو به کشتن بد یبمون

مرگ عماد را در ذهنش  يخانم لحظه  قهیصد يبه خاك سپار يصحنه  ییگو. زد یهق م اریاخت یب كدختر

دست عماد بر سرش . کرده بود فیحد ضع نیقدرتش در هم شکسته و او را تا ا نیچن نیمجسم کرده بود که ا

 :لب زمزمه کرد رینشست و ز

  ه؟یچه کار نیا زم،یجان، پاشو عز النیپاشو ش _

 :بلند کرد و بازوانش را سفت در دست گرفت و گفت شیپا ریبا احترام از زاو را  و

 به شما کمک کردم؟ یچ يمن برا _
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 .گفتن نداشت يبرا یحرف. شد رهیعماد خ سیسکوت کرد و به چشمان سرخ و خ النیش

 کجا برم؟ نجاست؟یمادرم ا یکجا بذارم برم وقت _

 :گفترا گفت و از او فاصله گرفت و رو به آرش  نیا

 .من کرده، ببرش آرش یخودشو گرفتار بدبخت یکاف يدختر به اندازه  نیببر، ا نجایاز ا النویش _

 :افزود یبغض ییگفت و با صدا یاما نه محکم النیش

 ره؟یجونت رو هم بگ يبذار يخوا یکه گرفت م تویجوون. رهیگ یم تویزندگ یشاباج یبمون ست،ین تیچرا حال _

. اش فکر کند دهیخواست به مادر در خواب آرم یامروز فقط م. دیبگو زیچ چیواست از هخ یرا اقل کم نم امروز

چه زود خانه . بدهد او را کنار زد و به سمت خاك مادر رفت النیبه چشمان منتظر ش یحیتوض گریآنکه د یب

 .بودند دهیکش شیبه رو یاهیاش را رو به راه کرده و س

 ...عماد _

 :ش را به او دوخت و گفتبرگرداند و نگاه پر غم سر

 .نداشته باشم یفرصت نکهیقبل از ا. شمیپ اریب دویتو فقط به قولت عمل کن، رش _

 .انداخت ریو سر به ز ستیاز قبل گر دتریام نا

 . میدونستم اما گفتم بذار شانسمونو امتحان کن یکنه، م یدونستم قبول نم یم _

به او که . خورد، که عماد هرگز فرار نخواهد کرد یق لق مل تیواقع نیهم زیته دل خودش ن. با آرش بود حق

 .شد رهیصبورانه کنار خاك مادر زانو زده بود خ

 .روحِ تازه در گذشته صلوات يِنثار شاد _

پارچه  يسرش را رو. حس مرگ و درد را در وجود همه زنده کرد شیاز پ شیصلوات فضا را پر کرد و ب نیطن

عطر گالب . ستیاز چشمانش گر تیبه تبع زین شیا گرفته بود گذاشت و شانه هاکه سرتاسر قبر را فر یاهیس ي

پس به  نیز زشیشد که عز زمحر شیبرا شیاز پ شیب تیواقع نیبودن ا انیعر دیچیو حلوا که در مشامش پ

 يچشمه . کرد یم یدهن کج شیبرا اهیس يبا آن ربان ها دیسف لیدسته گال. قبر سرد تعلق دارد نه او نیا

آن سوتر دخترك . کرده بود شیقبر دلش را ر يپوشِ آن سو اهیدخترك س يزجه  يصدا. دیشمانش باز جوشچ

زجه  يصدا. مهربان تر از هر مادر شیشده بود برا يا هیداروزها  نیهمان که ا. بود ستادهیپوشَش ا يسورمه ا

 یاما دست ردیاو را در آغوش بگو با خشونت و مهر  زدیهوا برخ یخواست ب یدخترك بلندتر شده بود دلش م ي

 شیپا ریز. "وقت رفتن است"گوشش زمزمه کرد  ریز يخشک مرد يآن صدا ینشست و در پ شیبازو ریز
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دلش  گرید یخواست که برود الاقل تا ساعت ینم. نشده بود یدلش هنوز خال. هنوز وقت رفتن نبود. شد یخال

وارد آورد بر  شیبر بازو شتریب دیکه مرد با تأک یاما تکان .تکان بخورد سیقبر سرد و خ نیخواست از کنار ا ینم

 نکیع ریز او حجم سرد نگاهش ر ستادهیسرش ا يکه درست باال يمرد نیا. زدیبرخ دیاو مسلم کرد که با

رمق تر در  یرمق برخاست و ب یب. کند ینینبود که از خواسته اش عقب نش ياش پنهان کرده بود مرد یآفتاب

 .ان شدمرد اخمو رو یپ

 .دیچند لحظه صبر کن... دیصبر کن _

که آمده بود نگاه به نگاه  یاز زمان. بلند شد شینگاهش از نوك کفش ها. هم او ، هم مرد اخمو. ستادندیا

که بر قلبش نشسته بود فراتر از  يدرد. برود ریخواست سر به ز یآمده بود و م ریسر به ز. ندوخته بود یاحدالناس

خاك کرده بود و دلش از همه کس  ریز زیعز. ندو آشنا را بخواند و تحمل ک بهیحرف نگاه غرآن بود که بخواهد 

 نیا. داشت ریتوف هیگرفت با بق یبود و تند و تند نفس م ستادهیا شیکه رو به رو یاما کس. سرد بود زیو همه چ

. اش بود یتمام عمر و زندگکه  یسر خاك کس. باشد نجایشخص تمام تالشش را به کار گرفته بود تا او اکنون ا

 . و نگاهش کند ردیکهنه و خاك آلود خود برگ يباعث شد نگاه از کفش ها مشو محک فیظر يصدا

 شه چند لحظه باهاش حرف بزنم؟ یجناب سروان م _

 نیاما در واپس. چرخاند و با چند قدم کوتاه از آنها فاصله گرفت يگریعنق، سرش را به جانب د ینکیع مرد

 .دیمرد سرد و عنق را شن يالحظات صد

 .زندان بدم لیمن موظفم سر وقت متهمو تحو. قهیدق کیفقط  _

. بود نیسنگ شیبرا يادیز دنیکش دكیلقب متهم را . زهوار در رفته اش يکفش ها يسرش سر خورد رو باز

را باز  النیش يصدا. کرده بود نیلقب سنگ نیهم دنیاش مانده بود خرج کش یخوش نام يهر چه توان در بازو

 .دیشن

 .قهیدق کیچشم چشم، فقط  _

و پس از آن مانتو و سپس مقنعه  ياو به شلوار سورمه ا یپاشنه سه سانت ياز کفش ها. سرش را بلند کرد یاندک

زد و رفت  یچشم داشت به او لبخند م یکه ب ییبه لب ها دیرنگش و همان طور رفت باال و رس يسورمه ا ي

اندك بر لبانش نقش بست و بسته و باز  يدلش قرص شد و لبخند. دیو مصممش رس باالتر و به چشمان محکم

. و دخترك مصمم باز چشم ها را بست و باز کرد "ممنونم ازت"صدا لب زد  یب. دیچشمانش را د یشدن آن

 یهنوز ب. سروان شد يانداخت و همپا ریحرف سر به ز یب. سر آمده بود قهیدق کیچه زود . سروان عنق آمد
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پوشِ مصممش را که  يدخترك سورمه ا يصدا. برود دیرمق باشد چه نه، با یبود چه ب رفتهیرمق بود، اما پذ

 .باز دلش قرص شد دیشن

 .آقا معلم رونیب ارمتیمن از اونجا م _

که تا  يسرباز. کرد تیهدا لیسروان او را به سمت اتومب. دونم یلب با خود زمزمه کرد م رینگشت اما ز بر

 یو احترام نظام دیپر رونیب لیمافوقش از اتومب دنیزد با د یسوت م یبا خجسته دل شیپ هید ثانچن نیهم

 .گذاشت تا از شر اضافه خدمت در امان بماند

 .شد ریحرکت کن د نیبش. يآزاد اصغر _

. کردپوزخندش را پنهان ن. گرفت يعقب، کنار او جا یفلک زده تند و فرز سوار شد و سروان هم در صندل سرباز

تمام دار و . زدینداشت تا بدانجا بگر ییجا گریاو که د! سروان عنق؟ نیکرده بود ا يخودش چه فکر شیپ

که  لیاتومب. نداشت ختنیگر يبرا یاصالً دل و دماغ. بود دهیآرم یحوال نیخروارها خاك در هم ریندارش ز

و بدرقه اش  زدیخاك برخ ریاز ز زشیانتظار داشت عز ایگو. هوا سرش را به پشت سر چرخاند یروشن شد ب

چشم ها مدت ها  نیا. خود حس کرد یاما مطمئن را در حوال سیسفر کرده اش دو چشم خ زیعز ياما جا. کند

اش نشست و دست راستش  دهیبر لب خشک و برآماس يلبخند. ودنجات او خود را به آب و آتش زده ب يبود برا

دخترك  نیهنوز در فکر ا. کرد یصدا با او خداحافظ یگرفت و ب اش قرار یشانیپ يباال آمد و درست در راستا

به پشت سر  دهیفراخ و ترس یخاموش شد و سرباز با چشمان یناگهان یبا تکان لیپوش بود که اتومب يسورمه ا

 .اندك گشوده شد يلبش به لبخند دیسروان را که د نیرخ خشمگ مین. دیچرخ

 ه؟رفت ادتی یرانندگ ؟يحواست کجاست اصغر _

با آرامش به  لیبار اتومب نیکرد و ا یمعذرت خواه عینجات از تشر سفت و سخت سروان تند و سر يبرا سرباز

. کرد یبود و نگاهش م ستادهیپوشَش هنوز آنجا ا يدخترك سورمه ا. دیباز نگاهش به پشت سر چرخ. راه افتاد

آن همه  انیچشمانش اما در م. کردار را ت دشیشد گرد و خاك هم به هوا رفت و د شتریکه ب لیسرعت اتومب

رفت  گهید_.                                                                               بود يزیچ یپ ایگرد و خاك گو

 .میبهتره ما هم بر الن،یش

 :از عماد بر گرفت و نگاهش را به آرش داد و گفت یخال ياز جاده  چشم

 یچیاما ه رون،یب ارمشیدم که از اون تو م یم دیمن هر بار دارم بهش ام رون؟یب ارمشیباز اونجا  يچطور _

 .شهیمثل سه سال پ یهمه چ ،یعوض نشده، نه طاهره نه شاباج
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 و محمود برات ارزش نداره؟ دیبخشش رش. ستیمثل اون روزا ن ینا شکر نباش، همه چ _

 :فرستاد و گفت رونیخسته اش را ب نفس

 .نمونده برامون یره برم سراغ طاهره، وقتدوبا دیبا _

هر چند اندك بر لب  يلبخند. چشمانش خواند ین یبار ترس را در ن نیبه آرش داد و ا گرید يرا بار نگاهش

 :نشاند و گفت

 .افته ینم ینگران نباش، اتفاق _

 :از جمع برود گفت یخداحافظ يگرفت تا برا یکه از او فاصله م یدر حال آرش

پدربزرگت رو  يقبل از انجام هر کار احمقانه ا. یستیکه تنها ن اریب ادیخودت  يبرا نویا یمیهر تصمقبل از  _

 .ریهم در نظر بگ

داد به اعتراض دکتر تابان التفات  حیو ترج وستیکالفه به او پ. را لنگ کند مشیتصم يخوب بلد بود پا آرش

سر  یهمچون کالف زیروزها همه چ نیا. در راه خانه بودعماد حاال  يپر سوز از خانواده  یپس از خداحافظ. نکند

گرفت با  ینیریش يراه جعبه ا نیدر ب. نبود رکو يگره  نیگشودن ا يارایشده بود و او هم  دهیدر گم در هم تن

به  میخواست مستق یم. و خالص ردیرا بگ یمیقد ي نهیک نیامشب سر ا نیپررنگ که امشب هم میتصم نیا

 نیا. بود گرید یکیسر طناب به دست  یرفت وقت یسراغ طاهره م ستیخود هدف بود نبا یشاباج. هدف بزند

با خود خلوت کرد، سر و  یساعت د،یبه خانه که رس! يگریشد و ولو د یم زبا یکور فقط به دستان شاباج يگره 

و  ستادیزرگش به پا امعقول به تن کرد و تمام قد در مقابل پدرب یموجه و مرتب، لباس يصفا داد و با ظاهر ییرو

اصرار  یبهت زده نگاهش کرد اما وقت يلحظه ا يبرا رمردیپ. رود یم یداد که به سراغ شاباج حیبه او توض

 :از چشم بر داشت و گفت نکیقرآنش را بست و ع د،یبرگشت را در چشمان نوه اش د رقابلیغ

 .میصبر کن آماده بشم با هم بر _

دست پدربزرگ که . گرفت يهوا به سمتش رفت و در آغوشش جا یست و بنش النیبر لب ش گرید يبار لبخند

برد که پدربزرگش چقدر با او سر  ادیاز . برد ادیمدت را از  نیا يها یکس یو ب ییبر سرش نشست تمام تنها

 دیخز رونیاز آغوش او که ب. بماند ریپدربزرگش از او دلگ شهیهم يبرد که ممکن بود برا ادیاز . شده بود نیسنگ

 ینم شیو خم رو در رو چیکودکانه قدم در راه پر پ گریبار د نیا. دیاش بگو رکانهیز میتوانست از تصم یحاال م

کند دست  یرا راض یبتواند شاباج دیده را پشت خود به صف کرده بود تا شا دانیسف شیبار تمام ر نیا. گذاشت

. شدند یبه پا خاست و راه زیه تن کرد او ناش را ب يحسن که لباس پلوخور یتمش. بکشد یجوان کش نیاز ا
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هم همراهشان  گریدو نفر د یکیجلوتر  یکم. هم به آن ها محلق شده بودند زمحمودیسر جاده سدرضا و آم

نفس حبس شده . جاده به او دوخته شد چیآرش از پس پ يبازخواست کننده  يلحظه چهره  نیشدند و در آخر

او را قانع  شیچند ساعت پ نیهم. مقاومت کند شیتواند در مقابل اعتراض هافرستاد تا ب رونیب یرا به سخت شا

در  ییکذا ینیریش يجعبه  نیاما حاال ا دهیبا پدربزرگ خر یآشت يرا برا ینیریجعبه ش نیکرده بود که ا

 :لب گفت ریر اندخت و زیسرش را به ز. دست و چشمان او در گردش انیدستانش بود و چشمان آرش م

 .دیببخش _

 ؟يبه من جواب پس بد يمگه بزرگترت هستم که بخوا ؟یچ يبخشش واسه  _

 نیحق با او بود، قصد که به ا. داد باز سر بلند نکند حیو ترج دیشن یآرش را به آهستگ یو عصب ریدلگ يصدا

رضا حسن و سد یحرف او را کنار زد و با مشت یدروغ چرا؟ آرش ب گریبود، پس د یارکشیآمدن بود قصد که به 

 یراض يجزم داشت برا یبار عزم نیرفتند شش نفر بودند و او ا یکوه م يحاال که به سمت دامنه . هم قدم شد

. کرد یکار را م نیخانم قول داده بود عماد را از بند برهاند و ا قهیبه صد گریبار د نیا. یکردن دل سنگ شاباج

 یگذاشت و در حال نیش را همان جا کنار چاه به زمو سطل آب دیدست از کار کش دیغالم که آن ها را د ي وهیب

زد به سمت شان آمد و با  یگلو گره م ریکرد و آن را معقوالنه تر ز یسر باز م يباال ازچارقدش را  يکه گره 

 یدختر را م نیبود ا دایپ. محو بر لب نشاند يلبخند دیرا که د النیش. گشاده به آن ها خوش آمد گفت ییرو

زن باعث  يگفتن ها دییبفرما. که با او رو به رو شده است ستیبار ن نینخست يود که دخترك براب دایپ. دیستا

خوب  النیبسته اشاره کرد که ش ياز درها یکیبگذارند و او به  وانیشد همه به سمت پله ها و از آنجا قدم در ا

که هنوز از  زینشستند و زن ن گاهیجا نیبا عزت و احترام در باالتر یهمگ. شان است نیدانست مهمان نش یم

به  النینگاه ش. مجدد اتاق را ترك کرد ینمود با تعارف یم تپاچهو بزرگان ده، دس دیسف شیهمه ر نیا دنید

کوچک  يزده شده بود و آن سوتر، سرِ طاقچه  واریعکس غالم و قدرت درست در کنار هم به د. افتاد واریگَل د

عاشق  دیجا خلوت رش نیتر شد و دانست ا قیلبخندش عم. پال بود پخش و یکاست يو نوارها یدستگاه پخش

سر . شیباال بزند برا ینیکند در حق پسرش و آست يبود از زبان او، که قرار است مادر مادر دهیشن. ستا شهیپ

 ي وهیآن ب یبه گوش خورد و در پ ینیدرون س يدلنگ دلنگ به هم خوردن استکان ها يصدا قهیدق کی

 یکی یکیبود  امدهیق نیهنوز بر آن فا ایکه گو یقدم در اتاق گذاشت و با همان دستپاچگ گرید يغالم بار

 "نیقدم سر چشم گذاشتن "گفت  یکه مرتب م یگذاشت و در حال شیمهمانها يرا جلو رو يچا ياستکان ها

 :گفت دید نگاه خود رسیرا در ت النیکه ش یبه جلو خم شد و وقت یسدرضا کم. باز اتاق را ترك کرد
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 .ماها مهم تره يگفت تو ازش بگذر، االن جون آقا معلم از دلخور ینکن باشه؟ هر چ يعمو جان، تند _

 :مطمئن بر لب نشاند و گفت يلبخند

بهش  یچیاگه تو گوشم هم بزنه ه یحت یراحت باشه شاباج التیخ نجا،یاومدم ا ییدلجو يعمو جون من برا _

 .گم ینم

 :و گفت دیجلو کش یرا کم شید و استکان چادست دراز کر زمحمودیآم

 .بده رتیباباجان، خدا خ نیآفر _

 یرا م شیها ینوجوان یبار بود که مرد پررنگ و ناج نیبار بود، سوم نیسوم نیا. به آرش ساکت افتاد نگاهش

. شاننیب یدر پ یپ ياصطکاك ها لیشد دل یم نینبود و ا شتنداریمرد همچون عماد صبور و خو نیا. رنجاند

اش دو  یو در پ یدر که گشوده شد و شاباج. نگاه او نباشد تا آرش او را ببخشد رسیدر ت یداد تا مدت حیترج

بر  یتا کم دیکش قیعم ینفس النیغالم و در پسشان طاهره و محمود قدم در اتاق گذاشتند، ش يقلوها

محمود . قدم را محکم برداشته بود نیپشت سر خود اول شیکردن نوه ها فیبا رد یشاباج. اضطرابش غلبه کند

با تک  ییجلو آمده به سمت مهمان ها شتافت و با خوش رو یاز کنار خواهر و برادرانش گذشت و با دست

 یگرفتند و با مشت شیهمان رفتار محمود را در پ زیدو قلوها ن. و خوش آمد گفت دیبوس دهیتکشان دست داد و د

شق  بتیجواب سالم جمع را داد و با همان ه ریبا تأخ زین یشاباج. دندبه عمل آور یگرم یاحوال پرس نیریو سا

دخترك  ي نهینفس در س. جا گرفت النینگاه ش رسیو در ت يمجلس، درست کنار بخار يباال درو رقش 

باال و  دارشانیشب اول د ي نهیته چشمانش هنوز آن ک. دیکاو یرا م شیسر تا پا ینگاه شاباج. کرد یم یتنگ

 . شد یم نییپا

 پات چطوره؟ _

که خواست لب وا  نیهم. دیچرخ یفرو نشست و نگاه ها همه به سمت او و سپس شاباج کبارهیها به  زمزمه

وهم بر  يشد و لبخند یاز آن خوانده نم چیکه ه یکرد و با چشمان یدست سیپ یشاباج دیبگو يزیکند و چ

 :بر لب داشت گفت زیانگ

 !یمراقب خودت باش شتریب دیبا _

سدرضا  ينشست و صدا شیکم آورده بود؟ جا زده بود؟ نزده بود؟ دست پدربزرگ بر پا! اخطار نیهم از دوم نیا

خواست تا  یزمان م هیفقط چند ثان. و خشمش غلبه کند صالیبود تا بر است یمدت کوتاه کاف نیهم! اش یدر پ

 .دهد یگوش م رزنیپ نیا یپنهان يها دینشسته و به تهد نجایچه ا يشود برا ادآوریبه خود 
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 یبره نه کس ینه کس گهیمگه نگفتم د ؟یدنبال خودت به راه انداخت) دسته و گروه یبه معن( جاریسدرضا باز ا _

 اد؟یب

 :گفت و افزود یالاله اال الله سدرضا

به  ن،ییپا ایب طونیاز خر ش. آدمه هیحرف جون  ،یشاباج شیبکش يکه بخوا ستیحرف مرغ و خروس ن _

تموم  ده،یهمه سال زجر زندون کش نیخدا هم ا ياون بنده . کنه یخدا، بخشش دلتو صاف م يخداوند

بود  هیقصد به تنب گها. که مادرشم به رحمت خدا رفته دمیداده، امروز شن شویزن و زندگ. از دست داده شویزندگ

خدا  يبگذر نجایا. دوست دارهبخشنده اش رو  يخدا بندها. کن و از خونش بگذر یبزرگ ایب. شد هیکه به وهللا تنب

 .خواد یبرات م گهید يجا هی

 يانتظار دار. ستین يزیحرفو بزنم؟ جون پسرم رفته، کم چ هیسدرضا، من چند بار باس  ریزبون به دهن بگ _

نه من که هر . رهیتا دلم آروم بگ رمیخوام جونشو بگ یمن م ؟یچ هیتنب ه؟یراحت از خون پسرم بگذرم؟ تنب یلیخ

 یوجود ب یاگه اون دو تا ب. نایحرف ا نمحرف م. بچه ها که رو به روت نشستن حرفشون حرف منه نیا يسه تا

 .رنیگ یو م رنیوجودشو دارن که انتقام پدرشونو بگ نایکردن و از خون پدرشون گذشتن ا یرتیغ

 .از طرف ما حکم نده یشاباج _

بر  یغالم افتاد که با اخم ياز قُل ها یکیبه  النیمحض بر جمع حاکم شد و چشمان قدرشناس ش یسکوت

مات و مبهوت  يبر چهره  يلحظه ا ينگاهش فقط برا. مادربزرگش بود ينگاه بهت زده  ي رهیچهره خ

 ي رهیخ بازمحو بر لب نشاند و  يلبخند. مانست یپشت سرش م واریگچ د يدیرنگش به سف. نشست یشاباج

 .غالم شد ياز قُل ها یکیفتاح 

حرف  لیمن و عق ينگذر، اما جا یگذشت کن يخوا یتو اگه نم ،یشاباج میبد تیرضا میخوا یم لیمن و عق _

 .نزن

پسران غالم، همان . نداشتند ياز او حرف شنو شینوه ها. دیپر یم نییآتش باال و پا يهمچون اسپند رو رزنیپ

 .خواندند ینام پدر را زنده نگه دارند خط او را نم دیها که او اعتقاد داشت با

مگه چند سالشونه؟ دو تا حرف  ن،یکرد ییمنو هوا يکه بچه ها دیو اومد دیقدر رفت نیا د؟ینیب یم ند؟یب یم _

گرم  نیبه زم شاهللایا. خدا ازت نگذره دختر. خدا ازتون نگذره. نیدل بچه هامو نرم کرد نیدهن پر کن زد

 .يبخور

 .بزرگون مجلسو بکن يمالحظه  یکن ینم النویش يمالحظه . میمهمون دار ،یشاباج ریآروم بگ _
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مشت شده در  یخسته و دستان ییبا سر و رو. شد دهیکش دیرش یبرزخ يها همه به سمت در و چهره  نگاه

 ییگو. آرام گرفت یکم رزنیپ! گونه له کار بود نیکه ا ایتازه به خانه بازگشته بود گو. بود ستادهیدر ا يآستانه 

 :و گفت مدبه حرف آ النیش. برد یالم حساب مغ يمرد خانه  د،یاز رش یحاال کم

اگه دلت آروم . یجا از آقا معلم بکش هیخون قدرت و غالمو  یتالف يخوا یتو م ،یشاباج ستین یخوب یِتالف _

نبود  یواال باباجانم آدم. باباجان منم سر لج با تو از خون قدرت نگذشت. گم باباجانم اشتباه کرد یشه من م یم

همه اشتباه . آخر میو اونم زد به س يکرد یصتو اونو عا. چه برسه به پسرت زهیمرغو بر هیکه بخواد خون 

و از سر  ایب ،یاشتباهو دوباره تکرار نکن شاباج هی. هم تو، هم قدرت هم باباجانم و هم غالم و آقا معلم. نیکرد

 .کنم یخودم تا آخر عمر خدمتتو م. آقا معلم بگذر ریتقص

 : بلند گفت يصدابرآشفت و با  رزنیپ

رو با حرفات خام  دهیند ریخ دیرش نیاول ا. شه یاز گور تو بلند م شایآت نیا يحرف نزن که همه  گهیتو د _

 .پسر رعنا و خوش قدو باالمو! شاخ شمشادم يو بعدشم نوه  يکرد

او را  زیجمع ن نیبود و ا یوانگید يدر آستانه  ییگو. کننده نگاهش را به محمود داد ریتحق یبا دست و حالت و

 .دادند یبه سمت جنونش سوق م

 یدم از خدا و بخشش م تیو هرزگ یبا فاحشگ ؟يپهن کرد یواسه هر کدوم چه دام. دوتا نیحاال هم که ا _

 .یزن

در مقابل پدربزرگ . بود نییپا نییپا زین النیسر ش. ردیزبان به دهن بگ رزنیباعث شد پ دیبلند رش ادیفر يصدا

خجالت  داًیکرده بود شد اریمجلس تا حاال سکوت اخت ينظر گرفته و از ابتدا ریو آرش که او را ز بزرگان یو باق

 .زده بود

 ،یخواهرم ؟یکش یخجالت م يکه اون طور يمگه خطا کرد نه؟ییسرت پا یواسه چ الن،یسرتو بلند کن ش _

 .التفات نکن یپس به حرف شاباج ،یقمیرف ،یزمیعز

شد که با  دهیغالم کش ي وهینگاهش از او به سمت ب. خوب پشتش در آمد بود. داد دیقدرشناسش را به رش نگاه

وهم را بارها و بارها  نیا. گنگ در چهره داشت یبود و در پس آن هم طاهره که وهم رهیخ دیبه رش دهیپر یرنگ

اصالً از چه هراسد؟  یچشمانش م ین ینگونه  نیدانست از چه رو ا یبود اما نم دهیدخترك د نیدر چشمان ا

 هراسد؟ یم
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شدن و از خونش گذشتن؟ حاشا به  رتیغ یبچه هاش ب. گذرم یمن از خون پسرم نم. حرف من همونه _

. دار يتونه قاتل پسرمو بفرسته باال یحق هم م هیهمون . بخشم یاما من نم ،يندار يرادیا چیه رتشونیغ

 .ون پدرتو سر بکشتو هم خ. بده، خجالت نکش تیطاهره منو نگاه کن، تو هم رضا

بند حرف  کیهم  یو شاباج دیلرز یدخترك تمام قد م. دیترسان چرخ يبه سمت طاهره  یها همه به آن چشم

 .کرد یزد و حال خراب او را خراب تر م یم

 نایتو هم مثل ا. نیبست تا بزرگ بش کتونیکه به خ ینون د،یکه به سرت کش یتو هم از پدرت بگذر، از دست _

 اصالً؟  هیپدر چ! صورت پدرت تف بنداز تو

و  دیامام رضا گفتن رش ای. دنیافتاد و شروع کرد به لرز نیزم يلمس رو مهیدخترك آنقدر باال گرفت که ن لرز

 زین یشاباج یرخ داد که حت عیاتفاقات آنقدر سر. هجوم محمود و دوقلو ها به سمت خواهر همه را الل کرده بود

 :و گفت دیسرش کوب زبان به دهان گرفت و با دست بر

 . خدا دخترم از دست رفت يوا _

رفت که دست آرش مانع از رفتنش شد  یو هراسان به سمتش م دهیترس زین النیش. به سمت طاهره شتافت و

 يبه حالت عاد زیو خود برخاست و همه را از اطراف طاهره دور کرد و او را به پهلو خواباند و اجازه داد همه چ

. کرد یم کیاعصاب همه را تحر تشکلف يگفت و با صدا یکوفت و دخترم دخترم م یر سر مب یشاباج. برگردد

غالم به گوش  ي وهیو ب یکردن شاباج نیف نیف يصدا یخفقان آور در اتاق حاکم بود و فقط گاه گاه یسکوت

 . دیرس یم

 شده بود؟ يطور نیتا حاال ا _

سکوت . شده بود ایرا جو اتیغالم جزئ ي وهیز بو ترسناك ا يخشک و جد شیپ یبود که همچون ساعت آرش

 :دیتر سؤالش را پرس یعصب یبار کم نیاما ا گرید يجمع آنقدر کش آمده بود که آرش بار

 ؟يدخترت شده بود يحمله ها يگم تا حاال متوجه  یبا شما هستم خانم، م _

 :گفت ختیر یکه هنوز اشک م یو در حال دییدستش را بر هم سا زن

 شه؟ یشه؟ حالش خوب م یخب م. نشده بود يطور نی، تا حاال انه واهللا _

داشت به دخترك  یآب کنار طاهره نشست و دست آرش که سع یتند و فرز در اتاق را گشود و با ظرف یشاباج

 :کمک کند درست نفس بکشد را پس زد و گفت

 .دست نامحرمتو به تن و بدن دخترم نکش _
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که  یرا به سمت دخترك گرفت و در حال یکوچک یظرف مس رزنیپ. شد رهیبه او خ یبهت زده و عصبان آرش

 :کرد گفت یخواند و مدام درون آن ظرف کوچک فوت م یلب م ریز يزیچ

 .یش یخوب م يبخور نویآل زدتت، ا ستین یچیه. یبخورش تا خوب بش ایبخورش مادر، ب ایب _

 :ظرف نشست و گفت يآرش با خشونت بر رو دست

 ؟يد یبه خوردش م يدار هیچ نیا _

 :کرد داد و گفت یم ییکه درون آب خودنما یفینگاهش را به کاغذ چرك و ک و

 .بذارش کنار. آب آلوده است نیا _

از  تیبا عصبان زیآرش ن. حال داد یبا خشونت دست او را پس زد و آب را به زور به خورد دخترك ب یشاباج اما

 :دیلب غر ریرفت و زجا گ النیدر کنار ش گرید يجا برخاست و بار

ما هنوز  ایدن يگوشه  نیبرن، ا یمردم م يبه خونه ها ییشکافن روشنا یاتم م يهسته  ایتو اون سر دن _

 !میبند یبا رمز و اسطرالب بخت ملتو م میدار

 :لب زمزمه کرد رینشست و ز شیپا يبر رو النیش دست

 ه؟یواسه چ تیمه عصبانه نیا ؟ینیب یرو م یباره شاباج نیآروم باش، تو مگه اول _

 :به خون نشسته گفت یرا بلند کرد و با خشم و چشمان سرش

 رونیواسه ب میاز سر صبح سگ دو زد! تونم بشناسم؟ یشناسم، موندم تو رو چرا نم یوقته م یلیاونو که خ _

م غروب که د ینیریش ياز اون جعبه  ؟یآخر شب يچرا به راه کرد گهیرو د يشب باز مهیخ نیآوردن عماد، ا

دروغ  شهیزندگ یگه ناج یکه م یبه کس. گه یبه من دروغ نم النیاومد دستم اما گفتم ش یهمه چ يدیخر

 .گه ینم

با رفتار . نگفت چیه گرید. خودش مشت شد يپا يشد و رو دهیعقب کش شیپا ياز رو یبه آن النیش دست

دروغ  نیو او با ا! يچه رفتار یود چه کالمدروغ دروغ ب! دروغ گفته بود. اعتراض نمانده بود يبرا ییامشبش جا

 .کرده بود نیاش را نسبت به خود بدب یناج

از جا  زیحسن ن یبردند، مشت رونیو مادرش او را از اتاق ب یسر و سامان گرفت شاباج یطاهره که کم حال

 :برخاست و گفت

 !نهخو نیا يگره  میکه خودمون شد میاز خلق اهللا باز کن يگره ا میاومده بود _

 :فرز برخاست و گفت زین دیرش
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 .دیرو به من ببخش یشاباج یحرمت یشما شدم، ب يشرمنده . قدمتون سر چشم ،یحرفو نزن مشت نیا _

بتواند  دیشان کرد تا شا یجاده همراه چیتا سر پ یحت دیزدند و رش رونیغالم ب ياز خانه  یاز شرمندگ ییایدن با

 :و گفت ستادیجاده آرش ا چیسر پ. کمرنگ کند یزخم زبان مادربزرگش را کم

. دیخونه رو براش آروم کن طیمح دیکن یسخت رو پشت سر گذاشت سع یعصب يحمله  هیخواهرت امروز  _

اما هر  ه؟یچ یتنش عصب نیدونم ا ینم. دیشه رو مهار کن یم شیکه باعث شدت گرفتن تنش عصب يزیهر چ

 .شه یهست به مادربزرگت مربوط م یچ

 :بر لب نشاند و گفت يپوزخند دیرش

 .رسه یم یبه شاباج یروزها همه چ نیا _

 :گذاشت و گفت دیرش يبر شانه  یدست النیش

 .یکن مراقب خواهر و برادرات باش یخدا بزرگه، تو فقط سع _

 .از روتون شرمنده ام_

و فتاح  لیخبر بخشش عق. اوردیب رونیب یشرمندگ نیکرد او را از ا یفرستاد و سع رونیکالفه اش را ب نفس

 .را آرام کند دیخوب گذاشته بود که بتواند رش ریتأث شیرو يآنقدر

 .خودت بزرگ نکن يبرا نویا يخود یپس ب. دیسوات رش یحساب تو و خواهر و برادرات از شاباج _

 :لب به سخن گشود و گفت آرش

اگه . نشیتخصص ببرم هی شیکنم حتما پ یم هیتوص. یبه فکر طاهره باش شتریکن ب یسع. النهیحق با ش _

 .کنم یاز دوستانم رو بهت معرف یکیتونم  یم يبخوا

کرد و با آرش هم قدم شد تا به  یبا دل خوش از او خداحافظ النیبار ش نیقدرشناسانه از او تشکر کرد و ا دیرش

 .که از آن ها دور شده بودند برسد نیریو سا یمشت

 .ذارم یب نمجوا یکارتو ب نیباشه ا ادتی. طلب من دختر یکی _

 :او داد و گفت يکوهستان نگاهش را به چهره  یمهتاب يمحو بر لبش نشست و در هوا يلبخند

 .یزن یآقابزرگمو م يرأ یشاباج یپ امیخوام ب یم یفکر کردم اگه بدون. خوام یمعذرت م _

گفتم  یزن یم شیخودتو به آب و آت يدار قمیرف يواسه آزاد دمید یاما وقت. کردم یکارو م نیشک نکن که ا _

 .نکنم مونتیاگه از کرده ات پش ستمیآرش ن. کنم یاما دروغ امروزتو جبران م. بشم چوب ال چرخت ستیروا ن
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رفتار کند و او  لشیبر خالف م یدانست آرش خوش ندارد کس یخوب م گریحاال د. کرده بود یاو را عصبان باز

 زیر يبه ستاره ها زیتر شد نگاه آرش ن قیلبخندش عم. دشکل ممکن انجام داده بو نیکار را به بهتر نیامروز ا

 :و درشت آسمان دوخته شد و گفت

تونه جم  یبده اما از ترس مادربزرگش نم تیخواد رضا یم يانگار الن،یهست ش شیزیچ هیدختر  نیا _

 .بخوره

 .توانست نفس بکشد ینم یطاهره از ترس مادربزرگش حت. داد یرا به آرش م حق

 .شن ینم میمستق یصراط چیمادربزرگ و نوه که به ه هیو  میقت دارشش ماه و _

 .ترسونه یهست که منو م يزیچ هیدختر  نیا يتو چشما _

 :آرش داد و گفت يموشکافانه اش را به چهره  نگاه

 ؟يکرد اهشیس يطور نیاون دختر چکار کرده که ا ه؟یمنظورت چ _

 :و گفت دیشتنگ تر دور گردنش ک یرا کم شیپالتو ي قهی آرش

 . هیدونم اون چ یو من نم ستیوسط جور ن نیا يزیچ هی. ستیکردنش ن اهینقل س _

 :کرد و گفت هیسرد کوهستان هد يو نفس گرمش را به هوا دییرا به هم سا دستانش

 .و طاهره است یگرفتن از شاباج تیقصه وجود داره اونم رضا هیفقط  نجایا. نکن يجهت داستان پرداز یب _

اون همه آدم گفت مراقب خودت  يراحت جلو یلیخ الن؟یش یستیکرد؟ تو نگران ن دتیتهد يچطور يدید _

 ؟یفهم یرو نم نایدختر تو ا. باش

التفات کند از مدت ها قبل  یشاباج يخواست به حرف ها یاگر م. بر لب نشاند يباال انداخت و لبخند يا شانه

 .دیکش یکنار م ستیبا یم

 ؟يخونده بود روزوید يروزنامه ها _

. شهر شده بود يشهره  يشهره، بدجور يماجرا. خوانده بود يشد نخوانده باشد؟ آر یمگر م. تکان داد يسر

بر لب نشاند و نگاهش را به  روزمندانهیپ يلبخند. داد ینظر م دیحوادث روز قبل خبر از دادگاه تجد يصفحه 

 .سمت آن کوه، آن کوه پر رنج و خاطره داد

 ؟یبراش بکن يکار یبتون یکن یفکر م _

 . کرد يریگیرا پ هیقض دوارتریام یشد اندک یم دیگفت شا یم يزیبود فقط اگر شهره چ دواریدانست؟ اما ام ینم

 .ستمین دینا ام _
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قدر خانم  نیکفشام امتناع کرد حاال ا دنیکه اون روز از پوش یونیقل یکردم دختر ن یوقت فکرشو نم چیه _

 یقدم درست واسه کس هیبار  هیدر کنارم قدم بزنه و به خودم افتخار کنم که الاقل  يطور نیشده باشه که ا

 .برداشتم

 :او را به حرف آورد و گفت النیش سکوت

 .ترسونه ینشستنش منو م کاریب نیا. آرامشش رو باور کنم نیتونم ا یباشه، نم یحواست به شاباج _

 نیا. کارمو بذارم کنار دیطور بترسم و جا بزنم که با نیا يا اگه قرار باشه با هر پرونده. مورده یب تینگران _

 یخواهش م. گرفتم چطور مراقب خودم باشم ادیداره اما  یو خطرات ستین یامن ادیشغل منه، قبول دارم شغل ز

 .اساسه نگران ترش نکن یدونم ب یکه م ییها یها به آقابزرگ نگو، با نگران ینگران نیاز ا يزیکنم چ

به خانه . برسد یکرد تا به جواب یم نیخواهش او را سبک و سنگ نیدر ذهنش ا ایگو. نگفت يزیچ گرید آرش

 چیبدهد ه نانیاعتماد پدربزرگش بود اطم یاتیداشت به آرش که شاهرگ ح یو او هنوز سع گر،یبودند د دهیرس

 .ستیدر شرف وقوع ن یاتفاق شوم

 ...يمن، متهم، به شماره : ام  یس فصل

 ات نه؟ یدوباره بفرستم پ یداشتانتظار ن _

 يشهره . ندیبه او اشاره کرده بود بنش تیو در نها دهیچهره اش را کاو يانتظارش را نداشت تک به تک اجزا نه

 .آرام گرفته بود يدخترك بدمنطقش امروز بدجور با،یز

 ؟یگ یم یحاال چ. کردم یملت سوا م یقبول، تند رفتم، باس حساب تو رو از باق _

گشوده شد و باز  يلبش به لبخند. او تمام حرفش را خوانده بود ي رهیدختر، آنقدر که از نگاه خ نیبود ا وشزهیت

 . سکوت کرد

 ؟یگرفت یحاال چرا الل مون _

به او  زشیت يآهان گفتن شهره . او شده بود ي رهیمنتظر خ یباز سکوت کره و با چشمان. نگفته بود يزیچ باز

 !مردن جوان است يکرد که چقدر برا ادآوری

 !یآبج يتو بخوا یخب، هرچ یلیخ. یگوش باش يخوا یپس م _

 .تر مهمان شد قیعم يکرد لبش به لبخند یکه به او منسوب م یالقاب و الفاظ از

جزغله غم ننه  نینشستم به فکر و گفتم ا یتو که رفت. بگم یدون یکه نم یتا از هر چ نجایا يایگفتم ب _

به  نمیچوب خشک بش هنویاون وقت من ع! اس بهیدو پاره استخون که هفت پشت غر نیا. خوره یطاووسو م
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و  میها رو بگ ینجا و نگفتنیا ادیو خوشگل خودمون تا ب پیخوشت لیخانم وک یپ میشد که فرستاد نیا. تماشا

 .بعدشم خالص

شده بود کف  که به آن مبتال یبیعج یشهره با سرخوش. نگفت چیخندان نگاهش کرد و باز ه یچشمان با

اتاق مالقات داد و  يدستانش را پشت گردن قفل کرد و نگاهش را به سقف ترك خورده و رنگ و رو رفته 

 .گرفت ینفس

اول  دیداره؟ اون ترَك ها رو با یچه وضع نیکن بب گاهیزنن نه؟ ن یباال رو رنگ نم نیوقت ا چیه نایا گمیم _

 .بابا يا اد،یدر ب یعیضا نیبا گچ بپوشونن تا از ا

آزمودند باز؟  یمگر آزموده را م. آزمود یدخترك باز با پرت و پال گفتن داشت او را م ییگو. منتظر بود صبورانه

و  ستیکه تازه به سن ب یدخترک. کم سن و سال بود یلیخ. فرستاد و چشم به او دوخت رونینفس صبورش را ب

 .اطراف را مزمزه کند يها ییبایبود و جوان تر از آن بود که بخواهد ناشک دهیرس یدو سالگ

من بودم و ننه طاووس، بزرگتر درست و  گهیکه بابا ننه مون عمرشونو دادن به شما، بعد اون د میبچه بود _

از ! روضه و ختم انعام، خودم افتادم و بلند شدم ایبه نماز بود  ایکه باال سرم نبود، ننه طاووسم همه اش  یدرمون

با رضا همون موقعا آشنا . اومدم یواسه خودم م م،رفت یواسه خودم م. نداشتم يشنو که از ننه هم حرف ینوجون

اونقد گفت و گفت تا . بود دهیبه من چسب شیریمثل چسب س. بود که نگو یمار خوش خط و خال کی. شدم

 . یهمه اش شونزده سالم بود که خام حرفاش شدم و منو کشوند خونه خال. خامم کرد

 لشیخواست بهت را در چشمان وک یم دیکث کرده بود و نگاه به چشمان او داشت، شاکرده بود، م ستیا

با  یکی یکیرا  شیآزمون ها ییگو. نظر داشت ریرا ز بایز يبخواند اما او ساکت و هنوز لبخند بر لب شهره 

 .ردک یباز م شیبرا ابسته ر يرفت و قفل درها یگذراند که شهره داشت پله پله به جلو م یم تیموفق

 خر بودم نه؟ _

 .کرد دییخود حرف خود را تا دیرا د النیسکوت ش یوقت

! گه به زور ازم استفاده کردن غلط کرده یم یهر ک. کردم ینم مشیواال که خودمو تقد. خر بودم گهیآره د _

اس فقط و. منو نذاره بره نکهیفقط واس خاطر ا. خودم يقلم شده  يپاها نیخودم رفتم با هم يمن با پاها

 يزایبا چ دمیفهم یخر بودم واال م رهخر بودم نه؟ آ. گفته بود باس دوست داشتنمو بهش ثابت کنم نکهیخاطر ا

 کی. ذاشت یرضا برام طاقچه باال م گهیبعد اون روز د. همون شد. شه دوست داشتنو نشون داد یهم م گهید
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بود  دهیرس ازشیبه ن گهیوجود د یب. دمشید یدم پر کوچه امون نم گهیاصالً د! رفت یاومد و م یم ونیدر م

 .آخر یطور برو ال نیو هم گهید یکیو  گهید یکیرفت سراغ  یخواست چکار؟ م یمنو م

 ...روزمیعمو ف. روزم هی یسال روزم،یعمو ف _

شد را  یم ریاس کیدر تراف ستیبا یمدت که به جبر م نیداد ا حیداد و ترج هیتک بلیاتوم ي شهیرا به ش سرش

بهار و  يمانده حال و هوا یچند روز باق نینمانده بود و مردم از هم دیبه ع يزیچ. مردم چشم بدوزد یشبه خو

 کیتوقف کرده در تراف يها لیاتومب يال بهرقص کنان از ال رزویف. کشانده بودند ابانیرا به شهر و خ ییدنویع

. گشوده شد يلبش به لبخند. کرد یم افتیهر چند اندك از راننده ها و رهگذران در يا هیگذشت و هد یم

داد و  هیتک یسرش را به صندل. دیتپ یمردم م یبود، با وجود مشکالت هنوز نبض سر زندگ انیدر جر زیهمه چ

 .با شهره فرو رفت ششیپ ساعتچند  دارید يباز به حال و هوا

 چارهیبود و خودمو ب بودم، مگه چند سال داشتم؟ همه اش شونزده سال، عقلم اون روز کار نکرده دهیترس _

 هیعوض شده،  يزیچ هیشده بود  میاما خوب حال ادیداره سر جسمم م ییکه چه بال دمیفهم ینم. کرده بودم

در آوردم تا عقدم  يباز یکول ونقدرضا، ا یرفتم پ. خودمو بدبخت کردم دمیسر چند ماه فهم. کرده رییتغ يزیچ

 .به من گفت هرزه. خواد یگفت زن هرزه نم زیهمه چ یکنه اما اون ب

 یاخم بر چهره نگاهش م یهنوز در سکوت و حاال اندک النیبود و ش دهیهوار کش. بود، داد زده بود دهیکوب مشت

 .کرد

زد که بچه  یهم م يجور هینامرد . روز به قصد کشت منو زد هیدماغش شدم عقدم کنه که  ياونقد مو _

بار  هی یوقت ل؟یخانم وک هیچ یدون یم. داغون تر ي هیروح جسم داغون و هیمن موندم و . وجود یب يا. فتهیب

گفتم حاال که . نداره که يکار گهید ،لجن و کثافت، بار دوم و سوم و چهارم و اوه برو تا آخر يتو یفتیبا کله ب

تونم تُوون  یمردا که م یاز باق رمیتونم انتقام بگ یوجودم نم یخودمو بدبخت کردم و از اون ب یدست دست

 . مبکش

 !نامزدت يخانم، گُل بخر، گُل بخر برا _

 کی يبه فاصله . داد شیرو شیپ یبلند کرد و نگاهش را به دخترك چشم عسل لیاتومب ي شهیرا از ش سرش

را باز  فشیدر ک. به داخل فرستاده بود لیاتومب ي دهیکش نییپا مهین ي شهیو سرش را از ش ستادهینفس از او ا

 :کرد گفت یانتخاب م شیدسته گلها انیاز م یداد و گُل یبه او م یسکرد و همان طور که اسکنا

 .من که نامزد ندارم خانم کوچولو _
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 :اش را به او داد و گفت یپول را گرفت و شاخه گُل انتخاب يجلد دخترك

 .ادیب رتیخوبش گ یکی شاهللایا _

راننده و مرد نشسته در کنار او  بغل دستش و رزنیپ يخنده  يصدا. رفت يبعد لیتند و فرز به سراغ اتومب و

کاش  دیشیاند نیشد و به ا رهیلبخند بر لب نشاند و باز به هجوم آدم ها خ زیرا پر کرد و خود ن لیاتومب يفضا

کلمه به کلمه، جمله . در سرش بود وزهن شیبایدخترك ز يصدا. کند یبهتر زندگ یتوانست کم یشهره هم م

 .به جمله

چه . دیننه طاووس هم باالخره فهم. از شر بچه خالص بشم ياس چکار کنم و چطورنبود ب میبچه بودم حال _

 رمیگ ینگفت دختر دستتو م. کرد رونمیننه اون روز از خونه ب. رمیخواستم بم یبود اون روز، از شرم م يروز

 هی يه هر آدم جااز اون محل ک. رفتم. رونیزد و از خونه پرتم کرد ب پایت هیمنو بلند نکرد جاش . کنم یبلندت م

اون بچه رو که انداختم . یواقع يهرزه  هیشدم . ملت، رفتم دنییجفت چشم داشت واسه پا شیجفت چشم، ش

که دور از  ییمردا بیکَندم از ج یپول م. کردم یکارو م نیهم میخورد به زندگ یکه گند م يهر بار ،یچیه

ازشون منتفر . آزار یموجود ب هیشدن  یم و در حضور زن خودشون فتنر یام م قهیچشم زناشون قربون صد

وقت چشم باز  هی. و پول در آوردن چاره نداشتم دنیخورد اما واسه تقاص کش یبودم، حالم ازشون به هم م

دونم چرا نتونستم بکشمش، نتونستم و اون بچه شد  ینم. کنه یوجودم رشد م يبچه داره تو هی دمیکردم د

 یاومدنش نم ایاز دن. خواد که من نداشتم یم اقتیر، چون مادر بودن لگم ماد ینم. مثل من یسنگ صبور زن

 یشونیدختر بود مثل خودم پ هی. یخونگ يشهر و اون ماما رونیب يها نینش یتو اون حلب دمیکش یگم، که چ

مدت  هیبعد . کردن لممثل خودم که همه و یکی. مثل خودم یکیقرار بود بشه . دختر بود هی. و بدبخت اهیس

خفه اش . کشتمش. شه یچون اگه باشه مثل مادرش بدبخت و آواره م. مطمئن شدم اون بچه نباس باشه هگید

 .ام رو با دوتا انگشت شست و اشاره ام خفه کردم کماههی يبچه . کردم

 . بود، هم او، هم خودش ستهیگر

حاال تو  م،یبدو دنبال آزاد یحاال تو ه. میهست یما ته ته خط بدبخت ل،یکه شاخ و دم نداره خانم وک یبدبخت _

برو به ننه . يآخرمو بشنو يتا حرفا نجایا يایگفتم ب. يکردن دار یبگو حق زندگ یبگو حرف بزن، ه یه

گفتم؟  یچ يدیشن. بد کرد دشبگو شهره خودش با خو. ازت به دل نداره يا نهیک چیطاووس بگو شهره ه

 . ها یگ یکم و کاست بهش م یب يطور نیهم

 . قرار بود فقط گوش باشد و بس. توانست یبود لب باز کند اما نموقتش  گرید
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قول به  هیاالنم  ؟يدیدنبال خودت هلک و تلک بکش، فهم رزنوینه اون پ اینه خودت ب ا،یفردا صبحم ن _

 مچهین هی یکف دست سر زدن هی. يریازش بگ یکنه سراغ یم نییبده که تا نفس ننه طاووسم باال و پا تیآبج

 .یدگیمثقال رس هی یاحوال پرسحال و 

حرف  یخواست ببارد به او قول داد و بر قولش ماند و لب از لب باز نکرد و فقط برخاسته و ب یکه نم یچشمان با

بار  نیآخر يتحمل نداشت برا یزده بود حت رونیخفقان آور ب يخود رها کرده و از آن فضا ياو را در حال و هوا

به . بود دهیشیکه نه به شهره ها اند هرهرا به ش ریتمام مس. نگاه کند شکست خورده يشهره  يبه چهره 

که آن ها را به  يخانواده نسبت به آنها و از همه مهم تر جامعه ا یآنها نسبت به خودشان، به کوتاه یکوتاه

 .ندبه حال خود رها کرده بود يپدر و مادرِ جامعه، کودکان نابالغشان را بدجور. حال خود رها کرده بود

 ؟یکن یم هیگر یواسه چ دهیدخترم دم ع _

اما لبخند مهربانش را  سیآنکه حس کند؟ نگاه خ یآنکه بداند؟ ب یبود؟ ب ستهیباز گر یعنیبود باز؟  ستهیگر

 .گفت و باز نگاه به عبور و مرور آدم ها داد ستین يزیلب چ ریاش کرد و ز یبغل دست رزنیپ میتقد

 .روزم هی یسال روزم،یعمو ف _

 اهیس يبا آن چهره  روزینگاه از عمو ف زیبه حرکت در آمد او ن یکه کم لیروان شد و اتومب یکه کم کیتراف

... حکم قصاص نفس، و. دیشیشهره صادر کرده بود اند يامروز دادگاه برا نیکه هم ییشده اش برگرفت و به رأ

بر شهره  زیاش حد شالق را ن خواستهبر  ياز خود متنفر شد که با پافشار. نداشت ادیچند ضربه شالق؟ به 

 ي شهیعملش را، ر ي شهیر. ابندیشهره را ب ي شهیآنکه ر یب. اش کنند یابی شهیآنکه ر یب. کرده است يجار

 يمردانه  رتیغ ییگو. راست رفته بود سر اصل مطلب کیپدرِ جامعه . را شیها يسر رهیها و خ یتمام نافرمان

 رتیو غ یکرد تا آن همه مردانگ یم هیگونه تنب نیدخترش را ا ستیبا یم کرد که یدرد م يپدر جامعه بدجور

.                                                                                                                            بازگردد

خواندند، راه کج  یپدر و مادر او را به خود م جاده چیسر پ. آن که آرام و قرار داشته باشد یبود ب دهیبه خانه رس

 یچند قدم بر م. نبود یبه خاك پدر و مادر راه دنیتا رس. کرد و باز سر از آن کوه، همان کوه مسکوت در آورد

. کرد یکه بود بهتر درد را درك م نجایا. اش یبا ارزش از تمام زندگ ادگاریداشت در کمرکش کوه بود و دو 

وقت  چیباباجان ه "!آمد که نتواند تحملش کند یدردناك تر از گذشته که بر سرش نم گریبود د دردخود  نجایا

باشه گذشته ات رو فراموش  ادتیاما  ،یکن یدونم سربلندم م یبلنده م تیشونیگذشته ات رو فراموش نکن، پ

 :ردلب زمزمه ک ریفرستاد و ز رونینفسش را ب ".يشد یو چ يبود یبمونه چ ادتی ،ینکن
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 .سر از تخم در آوردم نجایبمونه ا ادمیدم  یدم باباجان، قول م یقول م _

 :و گفت دیدست کش شیبر تل خاك انباشته در مقابل رو اریاخت یب و

. توان داشتم تالش کردم اما نشد یهر چ. من نتونستم کمکش کنم ه،یزندگ هیمامان، سحر فردا، غروب  _

 . بمونهزنده  گهیخواست که د یاون نم یعنی

 :لب زمزمه کرد ریتل خاك گذاشت و چشمانش را بست و ز يسرش را رو و

 .قدر ساکت نیقدر دور و هم نیهم یحت. دیکنارم بمون ن،یمگه نه؟ تنهام نذار نینیب یمنو م _

 .تونستم دل از خاکش بکنم یمنم مثل تو نم _

صاف نشست و اشک ! یافتنین قدر نفوذ نهمان قدر شق و رق و هما. دیبلند کرد و او را در مقابل خود د سر

  .نشسته بر چشمانش را زدود

  

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

 

تو،  ي، مثل حاالکردم یم هیمنم گر. کردم یرفتم گورستان ده و ساعت ها باهاش درد و دل م یمنم روزا م _

بال رو سر همه همون آورده  نیرو که ا یکس يخواستم تنهام نذاره، که به من قدرت بده تا سزا یمنم ازش م

دست نامردا تا حساب کار  فک يبذار دیسزاست که با! ستین یحق که کف دست گذاشتن. کف دستش بذارم

 .دستشون ادیب

نگفت، ترس داشت همچون آن شب کله پا  چیه. دارد يپرمعلوم بود که دل . او کرده بود خیرا م چشمانش

 .شود

 یچرا منم منم نم ؟یحاال چرا ساکت يریبگ تیاز برادرام رضا يتالش کرد نقدرینه؟ تو که ا یگ ینم یچیه _

تو که سرنوشتت . از حقش بگذره يبخوا دهیداغ د هیاز  یتون ینم گهیکنار پدر و مادرت د نجایا ؟ینیب یم ؟یکن

 مگه نه؟ یفهم یتو منو م. يقتل شد هیبخت  اهیتو که مثل خودم س. منه نهویع

اما او مانع شد و خود به کنارش آمد و درست در مقابلش زانو زد و انگشت . زدیبه خود داد تا برخ یتکان النیش

غروب  يدر، دم دما. دییپا یدر تمام مدت او را م النیش. خواند يلب فاتحه ا ریاشاره بر تل خاك گذاشت و ز

 !چیه. شد ینم واندهاز چهره اش خ چیه. نظر گرفته بود ریرا ز یخیدختر سرد و  نیا

 . بوده یخوب یلیمادرت زن خ دمیخدا رحمتشون کنه، از مادر شن _
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 :گفت ردیآنکه چشم از او بگ یباز کرد و ب لب

 ؟یپدرم چ _

 .شد رهیؤال او خپر از س يتل خاك باال آمد و به چهره  يطاهره با تعلل از رو نگاه

 .بودن، راه خودشونو صاف کردن و رفتن یبودن، هر ک یگرفتم پشت سر مرده بد نگم، هر چ ادیاز مادرم  _

 یدختر را خوب م نیحال ا. فرستاد و نگاه از چشمان پر از غم طاهره برگرفت رونیدرمانده اش را ب نفس

توانستند دوستانه تر  یقد علم نکرده بود قطعاً م شان نیب يمشترك، که اگر عماد يهم درد بودند، درد. دیفهم

 .بود النیزمان عماد تمام فکر و ذکر ش نیبا هم برخورد کنند اما حاال در ا

 مویرأ تیکنه تو با زبون سه متر یدونم، چون فکر م یخوب م لشویدل. کنم يازت دور دیگه با یم یشاباج _

آره  هیکن واسه  جیرضا نباشه تو کل عالمو بس يکار هیه اما من حرفشو قبول ندارم، دل آدم که ب ،یزن یم

 .شه یشه که نم یگرفتن ناقابل، نم

طاهره هنوز در شوك  حیلب وا کردن صر نیاز ا ،یمالقات ناگهان نیاز ا. هنوز زبان به دهان گرفته بود النیش

 .سؤال بود شیکرده برا یبتهم صح نیبه ا یطاهره را راض يزیچه چ نکهیافتاده، اما ا یشک نداشت اتفاق. بود

چشماتو ببند تا  ر،یگوشاتو بگ گهیگه فقط چند ماه د یتحمل کن، به من م گهیگه فقط چند ماه د یم یشاباج _

بچه بودم که آقام  یلیاون زمون؟ من خ ادتهیتو . گه قاتل پدرت یگه آقا معلم، م ینم. کار آقا معلم تموم بشه

ذاشت،  یدوتا عالمت رو لُپم م اهشیس و یسیگر يخونه با اون دستا اومد یم یهر روز دم غروب وقت. رفت

 .رو داشته باشه ییبابا ينشونه  دیبا ییگفت دختر بابا یم

 .سشیشد و دست طاهره بر صورت خ یم دهیبر مزار پدر کش النیدست ش. پر بود شانیهر دو چشمان

 دیگه با یم یشاباج. دست شست ایکه از دن تا سر حد مرگ زدش، اونقد یکیپدرم بود، هم خونم، هم اسمم،  _

خوام دستم به خون  یچکار کنم؟ نم دیمن با یدون یمقصره؟ تو م یک یدون یتو م. تقاص بده شیباعث و بان

 !نفر مبتال بشه هی

همه مقدمه  نیدانست ا ینم چیه. آورد یسر در نم شیاز حرف ها چیو مات نگاهش را به طاهره داد، ه جیگ

 .دیبگو يزیحاال چ نیلحظه هم نیدانست هم یفقط م ست؟یچ يبرا ینیچ

 یاونقدر ناتوانم که نم یزنم؟ وقت یخودم هنوز دارم دست و پا م یوقت اد؟یبرات بر م یاز دست من چه کمک _

امشبو حق نفس  هی نیدونم فقط هم یم یکنه، وقت دایدختر کمک کنم تا از طناب دار نجات پ هیتونم به 
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 ینیبب ،ینیتا اون دخترو بب متنظر ببر هینظر فقط  هیتونستم  یبگم؟ کاش فقط م یت چمن به. داره دنیکش

 .یگذشت یآقا معلم م ياون وقت شک ندارم از خطا. کنم یخوام زندگ یزنه م یکه چشماش داد م

محمود و دوقولها  ایبده  تیبره رضا دیرش نکهیمن از خطاش گذشتم، چند ساله که از خطاش گذشتم، قبل ا _

 دمیمن چند ساله که آقا معلمو بخش ؟يشنو یم. آقا معلم گذشتن يستبر کنن و بگن از خطا نهیس یجلو شاباج

 ارمیجرأت ندارم به زبون ب. ارمدل وامونده ام مونده که جرأت برمال کردنش رو ند نیا يتو يزیچ هیاما 

شه  یکه رو سرم هوار م يزیم اول چاگه زبون بازکن. شه یم نیتر از ا دهیمون پاش یاگه بگم زندگ. دمشیبخش

 یتف م. ندازن تو صورتم یدر حق خودم و اونا و پدرم کردم تف م یانتیاگه بفهمن چه خ. دست مادر و برادرامه

 .ندازن تو صورتم

 :تر کرد و دستانش را در دست گرفت و گفت کیزانو زد و خود را به او نزد زانو

 دمیهمون شب فهم. دمیمن فهم ،ياریبه زبون ب یتون یکه نم يدار یچ ؟يدلت دار يتو یبه من بگو چ _

 .چهارده ساله يگره  هیهم تو هم . یحرف بزن دختر، حرف بزن تا باز بش. زد یچشمات واسه گفتنش دو دو م

 :و گفت دیکش ادیبر سرش فر یبغض ییو با صدا دیکش رونیبا خشونت دستش را از دستان او ب طاهره

گه فقط با مردن آقا معلمه که  یاون م. شه یکه روح پدرم آروم م هیتنها راه نیگه ا یم یتونم، شاباج ینم _

 .خوابه یپدرم در آرامش م

 یرا درك نم نهیحجم ک نیتا کجا؟ ا نهیک. بود دایعماد پ یبر زندگ رزنیپ نیا يباز هم رد پا ،یهم شاباج باز

 :ان طاهره را جست و گفتهوا دست شیدستش در گرگ و م. دیفهم یرا نم رزنیپ نیکرد، ا

درك  گرویکه نخواستن همد هییآدم ها يو لجباز ییجو نهیعمر ک هی ينشونه  نایدوتا قبر نگاه کن، ا نیبه ا _

 .داشتن یهم حق زندگ نایطاهره، ا نیرو بب نایا. کنن

 :دیکش ادیبا بغض فر طاهره

 داشت، نداشت؟ یپدر منم حق زندگ _

 :کرد و گفت شیصدا انهیدلجو

 یدون یم يزیچ هیتوئه، تو  يعماد االن تو دستا ینداره؟ زندگ. داره یمعلومه که داشت، عماد هم حق زندگ _

 یدختر؟ چطور تونست یچطور تونست. يکه چهارده سال لب وا نکرد يزیچ. تونه اونو از مرگ نجات بده یکه م

 ادیکردنش عماد از اون تو م مالبربا  یدونست یکه م یدر حال يات نگهدار نهیس يرازو چهارده سال تو هی

 .انسان نسوزه هی یزندگ نیاز ا شتریحرف بزن، تا ب. رونیب
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از  یمانیپش کینشان از . داد یاش م یمانیکه بر چهره داشت نشان از پش یاخم. کرد یطاهره لب وا نم اما

 .النیسر به مهر آن هم در حضور ش يعنوان کردن راز

 شویشما که تموم زندگ. از دست دادن نداره اال جونش يبرا یچیه گهید. از دست داده شویاون تمام زندگ _

 .دیالاقل جونشو بهش برگردون نیازش گرفت

 .باز داشت شیحرف ها يطاهره او را از ادامه  یبغض يصدا

 یما پدر نم م؟یستیاز دست نداد؟ ما آدم ن شویاز دست نداد؟ اون زندگ یچیاون ه ؟یاون چ ؟یپس پدرم چ _

 م؟یما از سنگ م؟یخواست یسر نم ي هیما سا م؟یخواست

 . طاهره يزدن ها خیبه م یکیبه نعل و  یکیشده بود از  کالفه

تو  ؟يداغ چهارده ساله ات رو باز کرد ياومد یواسه چ نجا؟یا ياومد یپس واسه چ یببخش يخوا یاگه نم _

که واسه نجات قاتل بابات به  یسجلو ک ینشست ياومد یواسه چ ياز قاتل پدرت بگذر یتون ینم یگ یکه م

 زنه؟ هان؟ یدر و اون در م نیا

 :باشد اما برخالف انتظار او طاهر لب به سخن گشود و گفت دواریبه او ام دیطاهره به او فهماند که نبا سکوت

واب خودم و جون آقام معلم به ج ي ندهیآ. هیبا خودم چ فمیتا بدونم تکل. دوتا سؤال ازت بپرسم نجایاومدم ا _

 یچیصاف و صادق جوابمو بده، جلو پدر و مادرت قسم بخور که جز راست ه. دوتا سؤالت بسته است نیهم

 .ینگ

 :قاطع گفت ییاو بهت زده بود نگاهش کرد و با صدا يحرف ها دنیکه هنوز از شن یچشمان با

 .ارمیوقت هم دروغ به زبون نم چیوقت دروغ نگفتم و ه چیه _

 :گفتتکان داد و  يسر طاهره

 رون؟یب ادیبدم آقا معلم از اون تو م تیخوبه، خوبه، به من بگو اگه رضا _

 :کرد و گفت یبادش را خال النیقاطع ش نه

 فتم؟یراز به دردسر ب نیپنهان کردن ا يرو بگم ممکنه برا قتیاگه بخوام حق _

با . زبانش بند آمده بود گونه از گفتنش ابا داد؟ نیکه طاهره ا ستیچه راز نیمانده بود ا. ورش داشت ترس

 :جانکاه زمزمه کرد یاضطراب

 .حرف بزن ؟يدلت دار يتو یچ _
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 ییاصالً گو د،یچرخ یسرش م. دخترك بود دنیدهان جنب ي رهیکه لب وا کرد او فقط مات و مبهوت خ طاهره

و مامان که رفته بود  یمیعماد و مر تیمظلوم يبرا ست،یگر یگفت و او فقط م یطاهره م. دیچرخ یم ایدن

 یلیکه تمام شد س رهطاه يحرف ها. تاب از کف داده بود. کرد یهرگز چشم باز نم گریکه د يا قهیصد

 :بر صورت دخترك نواخت و با بغض گفت یمحکم

  د؟یبکن يکار نیهمچ نیچطور تونست _

؟ چطور کرد یم سیاوضاع را راست و ر دیآخر چطور با. ستیگر یم زیهق طاهره شدت گرفته بود و او ن هق

 گفت؟  یبرادران او م یو باق دیبه رش ستیبا یگفت؟ اصالً چطور م یبه عماد م ستیبا یم

 .طاهره، هم به خودت، هم به خانواده و روح پدرت هم به عماد يبد کرد _

 :دستان او در دست گرفت و گفت صالیبا بغض و است طاهره

. خواب راحت داشته باشم هیتونم  یتا آخر عمر نم اگه آقا معلمو بکشن من. دار يکمکش کن، نذار بره باال _

 .النیکمکم کن ش. عذاب چهارده ساله خالص بشم نیچهارده ساله که خواب و آروم ندارم، کمکم کن تا از ا

داشت او را آرام کند نگاهش کرد و دست بر صورت  یکه سع یفرستاد و با چشمان رونیاش را ب هیپر گال نفس

 :و گفت دیدخترك کش

 .منو ببخش یلیه خاطر اون سب _

 :دست او را محکم تر در دست فشرد و گفت طاهره

 .عذابم تموم بشه. رو بخورم اما وجدانم راحت بشه یلیحاضرم صدتا مثل اون س _

 :تکان داد و دستش را سفت تر فشرد و گفت يسر النیش

نه به من که . یبگ زویهمه چ و يایب دیبه وقتش با. تو فقط سر حرفت بمون. کنم یدرست م زویمن همه چ _

 ؟یحرفارو بزن نیهمه ا يو برا گهیبار د هیو  یسر قولت بمون یتون یم. به همه

 :سر تکان داد و گفت تیبا قاطع طاهره

گم،  یشه، م یم یگه و چقدر از دستم عصبان یم یدر موردم چ یشاباج ستیبرام مهم ن گهیگم، د یآره م _

                                                                                                                 .   گم یم زویبه خدا قسم همه چ

گفت و  یاو م. ببرد زیبه همه چ یپ یداد که لب از لب وا نکند تا مگر شاباج یاندرز م اطاهره ر یتا سر دو راه

خانه  یبه درِ حلب. داد یشده بود فقط سر تکان م مانیپش یکاز برمال کردن رازش اند ییطاهره که حاال گو

 :انداخت و گفت شیکالفه دست دور بازو! و هنوز نتوانسته بود طاهره را خوب بپزد دهیرس
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 ؟یتون یگم تا چند وقت زبون نگه دار م یبهت م ،یکن یم نییسرتو باال پا ویوی نیع یه هیچ _

شدن توسط  دهیراه خانه شان بود و دل نگران از د. به کوه دوخت ینتهم ینگاهش را به راه خاک دهیترس طاهره

 .یشاباج

 دختر؟ يدیکلوم از حرفامو فهم هیبا تو هستم طاهره، اصالً  _

 :نگاهش کرد و گفت صالیاست با

 .کنه یم اهیبفهمه، اگه بفهمه روزگارمو س یاگه شاباج _

که بر  النیدست ش. در قفس کردنش نبود يبرا یراه گریو حاال د دهیپر رونیمرغِ سخن از دل ب. بود دهیترس

 :لب زمزمه کرد ریگرفت و ز ینشست چشم از راه خاک شیبازو

 الن؟یشده ش ریپ یلیخ _

ده بد کرده  ریالاقل خود در حق معلم سر به ز. عذاب داشت تمام وجودش، بد کرده بود ش،یداشت صدا بغض

 . بود

 . شده ریآره پ ،يریشه پ یشم مچ يمو و چندتا چروك پا يدیاگه سف _

داشت او را به آرامش فرا  ازیبه تمرکز و تأمل ن يگریاز هر زمان د شتریکه حاال ب النیشکست و ش بغضش

 :خواند و گفت

محکم . اشک هارو پاك کن نیا! رقصه یبرات م یخونه؟ دختر تو نزده، شاباج يبر يخوا یم يطور نیا _

 کمه؟ ،يبد انسانو نجات هیباش دختر، قراره 

 :لب زمزمه کرد ریشد و ز قیبه چشمان طاهره تزر یبه آن دیام

 بخشه؟ یمنو م یکن یفکر م _

که  ییفرستاد و با صدا رونینفس درمانده اش را ب. هم نه دیشا يآر دیشا. دانست یگفت؟ نم یبه او م دیبا چه

 :رفته بود گفت لیحاال تحل

 .یاز خودش بپرس دیدونم، با ینم _

 :ا وحشت نگاهش کرد و گفتب دخترك

 نمش؟یمگه قراره بب _
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اما باالخره که چه؟ باالخره . داشت او را آرام کند یطاهره لمس کرده بود و سع يرا در جزء جزء چهره  ترس

 . قضاوتش کنند گرید يکه قرار بود بار یوانیو در د يداریدر ب. شد یبا او رو به رو م دیکه با

 نم؟یآقا معلمو بب دیمن با الن،یبا تو هستم ش _

 :و گفت دیبه مقنعه اش کش یدست کالفه

 .شد یبه عنوان شاهد به دادگاه احضار خواه _

 :دست بر شانه اش گذاشت و او را با تکان به خود خواند و گفت. دیدو یچشمان دخترك م ین یدر ن ترس

که بذارم تو زندون  ير ندارانتظا. عماد هستم لیمن وک. يکرد یم زویفکر همه چ دیبا يلب وا کرد یوقت _

 .گناه تره یب یگناه یدونم از هر ب یاونم حاال که م. بمونه

 .لب زمزمه کرد ریتکان داد و ز يسر طاهره

و برادرام  دیبا آقا معلم و از اون مهم تر با رش دیوحشت داشتم که چطور با. دمیترس یلحظه م نیاز ا شهیهم _

 .رو به رو بشم

 :بار طاهره بود که لب وا کرد و گفت نیشست و ان نشانیکوتاه ب یسکوت

_ ؟یک دادگاه؟ امیب دیبا یک 

کنم و تو رو به عنوان  یم میتنظ یشاباج هینامه عل تیشکا هیمن فردا . کشه یطول م یکم شیمراحل قانون _

شه  یال نمچند روز آخر س نیا يکه احتماالً تو هیکار طور یشدن روال قانون یط. کنم یم یشاهد ماجرا معرف

 .دیمونه واسه سال جد یبه پرونده م یدگیرس. بود دواریبهش ام

 :و گفت دیکش ینفس راحت طاهره

که کردم  یحداقل فرصت دارم به غلط يطور نیا. فردا جلو آقا معلم حرف بزنم نیهم دیخوبه، فکر کردم با _

 .خوب فکر کنم

 :بر لب نشاند و گفت يکردن او لبخند یاز راض خوشحال

. یگ یم نیبه خودت آفر میتصم نیاما شک نکن بعدها به خاطر ا. ستمیتو ن يکنم چون جا یالتو درك نمح _

 .يانجام داد یچه کار بزرگ یفهم یعماد آزاد بشه اون وقت م یاما وقت یباش یاالن از دست خودت شاک دیشا

جاده  یبود قدم در راه خاکشده  انیکه پشت آن کوه نما یگفت و به همان آرام يلب خدا کنه ا ریز طاهره

با . شیبود، هم سرش هم شانه ها نیسنگ. قدم از قدم بر نداشت زین النیگذاشت و تا دور شدن کامل او ش
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و صورت گُر گرفته اش را  سربود که از چاه آب بکشد و  نیرا گشود و اول کارش ا اطیناتوان در ح یدستان

 .گوشش بلند شد خیاز ب زیآقابزرگ ن يرد صداهوا درون سطل آب فرو ب یسرش را که ب. خنک کند

 .دختر یش یم ضیمر _

 :و گفت دیآشفته اش کش يبه موها یآورد و دست رونیاز درون سطل ب سر

 .آقابزرگ رمیگ یم شیدارم آت _

 :گفت یحسن با نگران یمشت. شد نیهمان جا هوار زم و

 برات مزاحمت درست کرده؟  یشده؟ کس یچ _

 :از جا کنده شد و گفت نیزم يقرار دادن دست ها به رو لیپدربزرگش شرمنده شد و با حا ینسؤال پر از نگرا از

 .شلوغه و درمونده شدم یلیروزا سرم خ نیآقابزرگ، ا ستین یچیه _

 :و گفت دیکش ینفس راحت رمردیپ

 .گرفته تیکه کار و کاسب یخدا رو شکر کن دیآقاجون، با ستیکه بد ن نیا _

 :لب زمزمه کرد ریز

 ؟یکاسب_

حسن که بر شانه اش نشست، با او هم  یدست مشت. نگفت چیبر لبش نشست و ه يحرف آقابزرگ لبخند از

مانده . شام را در سکوت صرف کردند. استراحت بدهد يرا به ذهن در حال فورانش اجازه  یقدم شد تا ساعات

فردا  ایکه معلوم نبود آ ییو نفس ها بود يشب دراز. نیاز مرگ شهره غمگ ایعماد خوشحال باشد  يبود از آزاد

 نییباال و پا اطیتاخت و او مدام در ح یم مهیشب به ن. نه؟ آرام و قرار نداشت ایکنند  نییباال و پا نهیدر س زین

 . دییسا یرفت و دست بر هم م یم

 آقاجون؟ يچرا آروم و قرار ندار _

گفت؟ که موکلش در  یم دیچه با. دید وانیا یپدربزرگش را کنار ستون چوب بتیو ه وانیسمت ا دیچرخ سرش

قدم رو، به او  ندازد؟یب قیروز به تعو کیشده  یمرگ را حت نیدر دست ندارد تا ا چیمرگ است و او ه يآستانه 

 :لب زمزمه کرد رینشست و ز وانیا يپله  يشد و رو کینزد

 .ترکه آقاجون یدلم داره م _

 :و گفت دیدست بر سر نوه اش کش رمردیپ

 .رهیگ یبخون آقاجون، دلت قرار م بیجیامن  _
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 :بغض کرده گفت ییصدا با

 .اومد ینم ادمی یچیاگه بلد بودم هم ه. آقاجون ستمیبلد ن _

پدربزرگ گذاشت و چشم  يآرام آرام سر بر شانه  زین النیکنارش نشست و شمرده شمره دعا خواند و ش رمردیپ

 . بست

 ؟یمشت ينکرد دارشیخب چرا ب _

از . آرش دوخت بیخورد و چشم گشود و نگاه در نگاه عج یتکان. گوشش در آمده بود خیب يزمزمه وار يصدا

بمش  يو با صدا دینشست و چشمانش را با پشت دست مال شیآمد و صاف سرجا رونیآغوش پدربزرگ ب

 :تر شد و نگاهش را به او داد و گفت ضیلبخند آرش عر. به او داد یسالم

 حال و احول چطوره؟ اوضاع بر وقف مراده؟ ل،یسالم خانم وک _

 :بر لبش نشست و گفت يلبخند

 وقت شب؟ نیا یکن یچکار م نجایا _

 :کوتاه به ساعتش کرد و گفت یباال انداخت و نگاه يشانه ا آرش

 .ینیشب نش امیگفتم ب _

 :خاست گفت یکه بر م یحسن بلند شد و در حال یمشت يخنده  يصدا

 ؟ینیشب نش انیشب مباباجان ساعت دوازده  _

خواب داد و  جیگ النیباال رفتن اجابت گفت و نگاهش را به ش يباال انداخت و تعارف او را برا يشانه ا آرش

 :گفت

 !رو یکی نیبرم ا یگفتم پس به گور م. دمیات رو هم د افهیق نینمردم و ا _

باال  يرش سرش را خاراند و شانه اآ. باز او زل زد شیقدم از قدم برنداشت و پرسش گر و منتظر به ن متعجب

 :انداخت و گفت

 !یش یم یچه شکل یش یاز خواب پا م نمیرو دلم مونده بود بب _

 .شاد او داد يو نگاه گرد شده اش را به چهره  دیاز سرش پر یبه آن خواب

 .از اون حالت چشاتو اریخب بابا، در ب یلیخ _

 :بود گفت انینوز اثرات خواب در آن نماکه ه ییباز مهمان لبش شد و با همان صدا لبخند

 حاال قابل تحمله؟ _
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شه دور و برت  ینم ادیباال م تیزیچ يکه اون رو ییخانم، فقط وقتا یقابل تحمل یطیتو تحت هر شرا _

 یحله؟ اوک یهمه چ گهیخوب د. کنم دایراهکار پ هیمشکل  نیا يکنم خودم بتونم برا یکه البته فکر م د،یپلک

 ؟يداد

حسن که مخده را  یکه به مشت یو در حال دیآرش خندان دست او را کش. از سؤال او مات نگاهش شد متعجب

 :لب زمزمه کرد ریافکند و ز يکرد نظر یمرتب م يکنج بخار

 .نمتیاونجا بب دیگفتم با دمیاومدم، سر جاده که رس ریفکر کردم د _

! وقت شب نیخودش و در ا يست برود، با پاهاخوا یم. حرف آرش رد خور نداشت نداخت،ین ریسر به ز النیش

 .خواست او را تا شهر برساند یرفت و م یکرده بود، به سراغ اکبر آقا م زیفکرش را ن

وقت شب  نیکه ا ستیاونقد نادون ن النیاول گفتم ش. خوب شد اومدم گه؟یآره د یعنیوق زده  يچشما نیا _

دختر  نیذهنم مجسم کردم گفتم نه ا يات رو تو افهید که قاما بع. اون دختره شیبره پ فتهیهلکو تلک راه ب

 .غلط یدرسته چ یدونه چ یعقلشو خورده نم

شرم کند  یمرد اندک نیباز او برنداشت تا مگر ا شینقش بست و نگاه از نگاه خندان و ن النیش یشانیبر پ یاخم

 :کرد و گفت تیاما آرش او را به درون اتاق هدا. ردیو حرفش را پس بگ

 بدلج و سرتق؟ نقدریآدم ا! دمیند نیرفته؟ آدم مثل ا ینوه ات به ک نیا یمشت _

 :بر لب نشاند و گفت يلبخند رمردیپ

 .از پدرش برده باباجان _

و  النیش يحواله  یکه چشمک یزد و در حال يباز لبخند شیافکند و باز با ن النیبه ش یطوالن ینگاه آرش

 :دکرد در دل زمزمه کر ینگاه منتظرش م

 !کرده باباش یچکار م گهیشه کنار اومد د یکه نم نیبا ا! خدا واسه ام خواسته ها _

 .نیعلم سر پا هست نیباباجان، چرا ع نیبش _

 :مانده بود چگونه سر سخن را باز کند که آرش لب وا کرد و گفت. شد رهیبه پدربزرگش خ یبا شرمندگ النیش

 ومدهیاگه من ن یعنی. خواد بره شهر یپاره م شیآت نیا. یمشت نگو نه یشناس یگم نوه ات رو نم یم یوقت _

کرد  ینم یهم باهاش همراه يتازه اگه آباد. برسوندش شهر یکیکرد تا  یم داریرو ب يبودم که کل آباد

 .رفت یم ادهیزد به جاده، اصالً شده تا خود شهر پ یخودش م يخودش با پا

 :متعجب داد و گفت النینگاهش را به ش سپس
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 گم مگه؟ یراه م یگم مگه؟ ب یبد م ؟یکن ینگاهم م يچرا اون جور ه؟یها؟ چ _

 :آنکه نگاه از او بردارد گفت یب النیش

 .ستیواسه دفاع من ن ییجا گهید یآقابزرگم گفت يکه تو از من برا يطور نینه واهللا، ا _

 :شد و گفت رهیخ ریحسن متح یباز به مشت شیبا ن آرش

جا در  هینوه ات رو  يها يدیتموم چشم سف یآخ دلم خنک شد و تالف ،یرو بزن یکیب آ ریداره ز ییچه صفا _

 .یآوردم مشت

 :داد و گفت النیاش را به ش رهیبه خود آمد و نگاه خ رمردیپ

 ؟یزن یمرغ سرکنده بال بال م نیاز سر شب ع نیپس واسه هم _

 . توانست یپدربزرگ نم يد جلوسر برافراشته بو یهر کس يجلو. انداخت ریسر به ز گریبار د نیا

 .يشده بر يهر طور یخواست یرفتنت اونقد مهم بوده که م یبرو باباجان، حتم_

 النِیبه اتاقش رفت و حاال آرش مانده بود و ش انیحسن الاله االاهللا گو یگفت و مشت يدیلب ببخش ریز النیش

 .به او رهیخ

 .ياز قدم بردار گفتم محال بود بذاره قدم ینم يجور نیاگه ا ه؟یچ _

 :به لبش بازگشت و گفت لبخند

 نه؟ اد،یسر اون دختر ب ییقراره چه بال گهیکه فراموش کنم تا چند ساعت د نهیکارها همه واسه ا نیا _

 :به سمتش برداشت و گفت گریقدم د کیجمع شد و  کهویآرش  شین

نداره فکر  یراه حل چیکه ه يزیبه چ. نداره دهیفا یبهش فکر کن يبهش فکر نکن، اگه تمام عمرت رو بخوا _

 .نکن

 :زمزمه کرد رلبیگرفت و ز بغضش

 .ستیرفتن ن يطور نیجوونه، حقش ا یلیاون خ _

 نیدخترك جسور ا دید یبود که م یاز معدود دفعات یکی. کرد آرامش کند یبر شانه اش گذاشت و سع دست

قرار  یعماد زانو زده بود، او را ب يپا يکه جلو ییخانم، همان جا قهیجز سر خاك صد. روزها، آرام و قرار ندارد

 يکار. عماد بلند کند يپا يببرد و او را از جلو ورشیخواست به سمتش  یجز در همان لحظه که م. بود افتهین

دختر  نیا یسرگرم ي هیتواند ما یکه بر دلش نشسته بود که فقط م یحسرت. او انجام داده بود يکه عماد جا
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نفس کالفه اش را . کند یحساب نم شیرو يگریسرسخت جور د النِیش نیا الن،یش نیا تیباشد و در نها

 :فرستاد و گفت رونیب

اجازه بده هر  ،یها رو پاك کن يو بد يریپاك کن دست بگ هیکه  ستیاصالً قرار ن ،یبکن يکار یتون ینم _

 خودتو پاك کن باشه؟ يخودش پاك کن خودش بشه، تو فقط خطاها یک

 :لب زمزمه کرد زیتکان داد و ز ياو دوخت و سر يم کالفه به چش چشم

 ! یمون یغول چراغ جادو م نیع _

 :تر شد و گفت قیلبخندش عم دیشکفت و خند یآرش به آن چشمان

اسم و لقب  يتو يعمادو کم کرد يشم، رو یمنسوب م ییبایدست شما درد نکنه، هر روز دارم به القاب ز _

 .من يگذاشتن رو

 :بود گفت دهیکه آرش تا به حال در او ند یبیعج یو با خوشحال دیدر ذهنش دو یعماد به آن ادی عماد،

 .شه یاز زندان آزاد م يعماد به زود _

بر دست  یآب پاک یغالم، شاباج يدر خانه  شیچند وقت پ نیشد؟ هم یشد، مگر م رهیبه او خ ریو متح مات

 :بر زبانش نشست و گفت الصیاست نیشد؟ هم یمگر م. بود ختهیتک تکشان ر يها

 شه؟ یمگه م _

 :تکان داد و گفت يبا بغض و اشک و لبخند سر النیش

 .شه یآزاد م يبه زود قتیشه، رف یآره م _

 :من کنان گفت من

 ؟يچطور _

 :کرد گفت یرها م شیاو را از دور بازوها يکه انگشتان قفل شده  یحال در

 .میبر دیگم، االن با یبه وقتش برات م _

 نیبعد چهارده سال، حاال ا. کرد خونسرد باشد یو سع دیکش شیاو را رها کرد و دست در موها جیزده و گ بهت

سال و  کیگذشت و فقط  یهمه اش سه سال از بازگشتش م. زد یعماد م يحرف از آزاد يدخترك ترکه ا

اما فعالً  دیشن یم یلحسن را از اتاق بغ یو مشت النیش يزمزمه  يصدا. بود قشیرف يآزاد یبود که پ ياند

. آورد یافتاده بود که او از آن سر در نم یپدربزرگش فکر کند، حال اتفاق ياو برا يخواست به ناز کردن ها ینم

محال بود از حرفش  رزنیپ نیا. خور کرده است زیاو را چ النیش ایخورده  ییبه جا یسر شاباج ایشک نداشت 
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گذاشت  یخواست گذشت کند نم یاگر م. کرد یکار را نم نیا ریهمه د نیخواست ببخشد ا یبرگردد، اگر م

 .درست چهار ماه قبل از قصاص، از عماد بگذرد

 .من آماده ام _

 استمداریدخترك س نیا. او شد که دست در دست پدربزرگش داشت ي رهیدر اتاق داد و خ يبه آستانه  نگاه

را خام حرف  رمردیپ یعنیت گرفتن پدربزرگ، دس نیا! رفت یم استیحقوق به سراغ س يشد اگر جا یم یخوب

 :اش کرد و گفت دهیپوش يسورمه ا ينگاه به سر تا پا. خود کرده بود يها

 .میبر _

 :گوشش زمزمه کرد ریو ز دیپدربزرگش را بوس يرو النیش

 .دم زود برگردم آقابزرگ یقول م _

 :و گفت دیبر سر دخترکش کش یدست رمردیپ

 .میمن و آرش هم اومد یتو که کفشاتو به پا کن _

 .زد به او و سپس آرش نظر افکند یکه در چشمانش دو دو م یتعجب با

 .برو باباجان _

 :حسن هم لب وا کرد و گفت یاو که رفت مشت. آقابزرگ او را مجبور کرد آن دو را با هم تنها بگذارد هشدار

 وقتشه آره؟ یحتم. اص بشهزد که قرار بود قص یدختر م هیچند وقت حرف از  نیا. مراقبش باش _

 :جان گشوده شد و گفت مهین يلبش به لبخند رمردیپ یزهوشیت نیا از

 .آره وقتشه _

 :و گفت دیزده اش کش نیدست بر سر ماش رمردیپ

که برگشته  یحواست بهش باشه باباجان، از غروب ،يشکر، چند قسم آدم خلق کرد تویبزرگ ایالاله االاهللا، خدا _

فهمم، تو باهاش  یحرف دل و زبونشو نم ستم،یکه هم دلش ن رمردیتنهاش نذار، من پ. ار ندارهخونه آروم و قر

 .ارهیرو حرف تو نه نم ه؟یدرد دلش چ نیحرف بزن بب

 :تر شد و گفت قیآرش عم لبخند

 !کنه که یتو ما رو آدم حساب نم یمثقال هی ينوه  نیا ،يکار يکجا ،یبابا مشت يا _

 :به او انداخت و گفت هیدر سفعاقل ان ینگاه رمردیپ

 .خونه یچقدر ازت حرف م النیکه ش یدون یبرو پسر، برو خودتو رنگ کن، خودت خوب م_



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا ..یطوب..  –بوسم  ینامت را م

wWw.98iA.Com ٧١٣ 

کرد و باالخره آن ته ته ذهنش،  یکرد، خانه تکان نییو رو کرد، باال و پا ریذهنش را ز. به فکر فرو رفت یاندک

 نینکرده بود، تنها هم ياذن او کار یب ،ین از شاباجگرفت تیحسن بود، سر رضا یحق با مشت يآورد، آر ادیبه 

 .رفته بود یخبر از او به سراغ شاباج یبار بود که ب نیآخر

 .برو بچه ام تو سرد و سرما منتظرته. يریخواد بل بگ یخب حاال نم _

 :و گفت دیبه سر و گردنش کش یدست

 .یمشت میمخلص یلیخ _

 مانیبه او که خانه زادش شده بود ا شیهمچون تخم چشم ها ینعی نیاو نشست و ا يبر شانه  رمردیپ دست

رفت و  یرژه م اطیدر ح. شد دهیلحظه نگاه هر دو به سمت او کش کیگذاشتند و در  وانیبا هم قدم در ا. داشت

 .دیکش یم شیدست بر سر و رو

 .ارهجا ند هیهمه درد رو  نیبچه است طاقت ا. ادیسرش ب ییترسم بال یم. قراره یب یلیخ _

 :حسن داد و گفت یبه مشت نگاه

کرده  یتا حاال فکر م. که کم آروده نهینبوده، واسه هم یطیشرا نیهمچ يتا حاال تو ،یشه مشت یخوب م _

 .براش بکنه شکسته يشهره دست اونه و حاال که نتونسته کار يآزاد

 .پا کند و به آنها ملحق شود را به شیفرصت کرد کفش ها زیرفت و او ن نییاز پله ها پا یبا نگران رمردیپ

به سنگ  لیاتومب کیکف جاده و برخورد الست يها زهیترق ترق سنگ ر يگذشتند و صدا یجاده م یراه خاک از

 .دییسا یدر خود بود و دست بر هم م النیش. شکست یو کوهستان را م لیساکت و آرام اتومب يها، فضا زهیر

 .هست يدیام شهیهم _

امشب در حقش رفاقت کرده که او را تنها نگذاشته . متفکر آرش زل زد يفت و به چهره شب برگر اهیاز س نگاه

وقت  نینبود و او حاال در ا چیه نیجز ا. با پدربزرگش تییبه او نداشت اال همان رفاقت و آشنا يتعهد چیه. بود

 :کرد زمهلب زم ریشد که آرش ز رهیآنقدر به او زل زل خ. بود نجایشب ا

 .هست يدیام شهیذهنم، که هم يشده ملکه  گهید نیا ،یگ یم شهیهم نویخودت ا _

 :داد و گفت هیتک یصندل یرا به پشت سرش

 یوجود داره، نه کس یدم یکه بخواد شهره رو ببخشه، نه ول نهیپرونده، باباشو خواب بب یقاض دیآره اما االن با _

 .نداره یشانس چیدم شده و شهره ه یقانون ول نجایکه بخواد اونو ببخشه، ا
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ترق ترق  يآسفالته، اجازه داد صدا يبه جاده  دنیو چشم بر هم گذاشت و تا رس دیآرش را شن يکالفه  نفس

چشمانش را  زیشد او ن شتریکه ب لیسرعت اتومب. ذهنش را پر کند لیاتومب کیها و نزاعشان با الست زهیسنگ ر

 .گشود و نگاه سرخ و خواب آلودش را به جاده داد

 .بخواب ریکشه، بگ یطول م یساعت کی میبرستا  _

 :تر نشست و گفت صاف

 .پشت نیا رهیمونم، ممکنه خوابت بگ یم دارینه ب _

 :قدرشناس بر لبش نشست و گفت يلبخند

 دیو با رنیگ یباهام تماس م کهویخواب  فیوسط خر ک. عادت دارم يدارینگران نباش خانم، من به شب ب _

 !نداره یخواب، خواب معن یواسه ما جماعت ب ستان،ماریشال و کاله کنم برم ب

خواست  یدانست چرا اما دلش م ینم. نکرده بود يحاال هرگز در مورد او کنجکاو نیتا هم. را به او داد نگاهش

 یترس داشت با کنکاش در زندگ. مردان يهمه  يباشند و فرا یافتنیدو مرد پررنگ ذهنش، در نظرش دست ن

 چیخواست ه یباال برده بود که نم یاندو را در ذهن خود چن نیا. مردان کند یا در صف باقهر کدامشان آن ها ر

 .بکشدشان نیکس به زم

 ؟یکن ینم یچرا با خانواده ات زندگ _

! کند یچال م یشده که عمو ناصر آخر تابستان کنار مرغدان ییگردوها ينداشت چشمان آرش به اندازه  شک

حدسش به . شیها یخصوص يدست گذاشته بود رو قایبود و حاال دق دهینپرس چیه داد به او، تا به حال یحق م

 :کم جان لب زد يو با لبخند دیرس نیقی

 .ترسم ینگام نکن م يجور نینده، اما ا يجواب بد يخوا یاگه نم ؟یکن ینگاه م يجور نیچرا ا _

 :زد و گفت یآرش برق چشمان

 .تعجب کردم خب _

 :بود افزود انیجش در آن نماکه اندك رن یسپس با لحن و

 .عماد يبوده واسه آزاد يریبوده درگ یحق هم دارم، تا حاال هر چ _

 :لب گفت رینگاه به دستان قفل شده اش دور فرمان داد و ز. کرد یبار کامالً درك م نیکالم او را ا رنجش

 ه؟یقض نیاز ا یناراحت _
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را به کشتن  شانیسابقش بازگشت تا مبادا هر دو يهم به جا یو به آن دیآرش در لحظه به سمت او چرخ سر

 . بدهد

که دور و برت  ییآدما یباق ینتون گهید یاونقد که حت ،يغرق کرد يگرفتار يناراحتم که خودتو تو نیاز ا _

با  يدیدار د يچوبه  هیتو فقط . يدیبود اما تو ند یامشب نگاه پدربزرگت پر از نگران. ینیهستن رو خوب بب

 . دختر که قراره ازش بره باال هیبافتش و  میطناب ضخ

 .کنم یگوشم م ي زهیرو آو حتتینص _

 .افزود لیحرف بر سرعت اتومب یافکند و ب يدر سکوت به او نظر آرش

 ؟یکن یم یچرا تنها زندگ _

 :گفت دیآ یسؤال بر نم نیاز پس جواب دادن به ا دید یکرد و وقت یمن من. بود یتر از اول يدوم کار سؤال

 نیبر حقش نشو ا بینا گهیکنه، تو د یمنو چک م ایزنه و از اون سر دن یمادر دارم که هر روز خدا زنگ م هی _

 .وسط

 :تر شد و گفت قیعم لبخندش

تازه اونجا پر از جنس  ست،ین نجایبا ا اسیخانواده ات؟ امکانات اونجا قابل ق شیاون ور پ يگرد یچرا بر نم _

 !و خوشگله ها فیلط يها

 :کرد و گفت النیشاد نگاه ش یچشمان با

 آره؟ يکرد یرو نم يبود طونیش _

 :باال انداخت و گفت يا شانه

شده دل  یآب خوردن فراهمه چرا راض نیمثل تو که امکان مهاجرت براش ع یبرام سؤاله که شخص موجه _

 .مطمئنم نویباشه ا باشه که پابندت کرده یمهم زیچ هی دیبا. وطن پابند بشه ياز خانواده اش بکنه و تو

 :باز به او زل زد و گفت شیبا ن آرش

اسم طرف و  ،يادامه بد يجور نیاگه هم گه،یشو د الیخ یکه، ب يما رو در آورد يپته مته  لیخانم وک _

 ! کنما یم فیسجل خودشو هفت جدشو برات رد يشماره 

پابند کرده است و حاال خود آرش  نجایفراتر از تعهد به کشور او را در ا يزینخورد، چرا که شک نداشت چ جا

 .آرش او را به خود آورد يدر فکر بود که صدا! زد یم شیرفتن ها یآب ریحرف از ز
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هم  گهید لیچند تا دل. کشه یحبس باشه پام به رفتن نم ياون تو یها عماده، تا وقت ياز اون پابند یکی _

گذروندم  یاون کوه و کمر طرحمو م يدور افتاده باال يروستا هی يدو سال تو یرو دوست دارم، وقت نجایا. دارم

 یم میحال ییزایچ هیبذارم اما منم  ایلیخ اسهو جونمو و یعماد زندگ نیبلد نباشم ع دیشا. دستم اومد زایچ یلیخ

 .هم داره گهید لیدل هیشه، 

 .کند یجواب دادن به او شانه خال ریداشت از ز یبه او بود و آرش سع النیش چشمان

نم پس  یاز من آب. خواد موش شکار کنه چشماشو تنگ کرده یکه م يگربه ا نیع ن،یگاه کن، چشماشو ببن _

 .میعثمون؟ نه ما خودمون ختمش رهنیپ شیدم تا بعد بکن یخودمو لو م يفکر کرد. زنه دختر ینم

 :باال انداخت و گفت يشانه ا. نخواد زد رونیب ینداشت از آرش حرف شک

 گفت؟بهت  یآقابزرگ چ _

 .هم لبخند بر لب داشت يریو دلگ تیدر زمان عصبان یمرد حت نیبر لبش نشاند ا يباز آرش لبخند شین

مردونه بود که  يحرفا يسر هیدر ضمن . هستم یجمع کن اون لبخند مضحکو دختر، هنوز از دستت شاک _

 .نیرو ندار دنشینسوان تاب و تحمل شن يشما جامعه 

 :تر د و گفت قیعم لبخندش

 .بتونم تحمل کنم دیازش رو بگو شا کهیچ هیرجال  ياز جامعه  یندگیخب شما به نما _

رو هم؟  نیختیر یعماد بگو، با شاباج يآزاد يآقابزرگت بگم تو از راهکارت برا يمن از حرف ها نکهیا يجا _

 .بخواد با عماد مدارا کنه يا نهیک رزنیتونم باور کنم که اون پ یجوره نم چیه

 .تر شد قیتلفن آرش به صدا در آمد و لبخندش عم دیبگو يزیخواست لب وا کند چ یکه م نیهم

 محل مگه نه؟ یخروس ب گنیم نیبه ا _

 یاز ب. ابدیو رو کند و تلفن همراهش را ب ریهمه جا را ز یبود و لبخند بر لب داشت تا آرش با بدبخت رهیاو خ به

 یمطمئن در داشبورد را باز کرد و با نگاه یبا دستان گوش داد و شتریاو خنده اش گرفت و با دقت ب ینظم

 ادیچند ساعت بعد را از  يدلهره  دبازش باعث ش شیچشمک آرش و ن. را به سمتش گرفت یسرزنش گر گوش

رفت  یآرش هر لحظه در هم م يچهره  يناباور نیاما در ع. شود رهیخ بشیو غر بیببرد و به او و حاالت عج

 .داد یخط م يمخاطب آن سو لیتحوکه پشت هم  ییو حرف ها

 .رسونم خانم یرسونم، گفتم خودمو م یخب، باشه، خودمو م یلیدکتر خرسند کجاست پس؟ خ _
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 قهیبعد چند دق. بتازد زیبزند و آرش بر او ن یبود حرف نیترسش از ا. سکوت کرد زین النیش. یبود و عصب کالفه

سرعت سرسام آورش، آرش لب وا کرد و  لیبه دل لیومبات يآمد و زوزه  یآرش م يپف کالفه  يکه فقط صدا

 :گفت

 ؟يچرا ساکت شد گهیتو د _

 .یکن یم یسر من خال تویو گور زندگ ریتموم گ یجرأت نکردم لب وا کنم، گفتم االن تالف _

 :و گفت دیبه فرمان کوب يضربه ا آرش

 شانس، االن من تو رو چکار کنم؟ یبخشک _

 :لب زمزمه کرد ریشد و ز رهیبه او خ متعجب

 شده؟ يزیچ _

 .هنوز کالفه بود یعنیتکان دادن آرش  سر

 .ترسم یمن م ،یشه آروم تر برون یم _

 :و گفت دیآرش به سمت او چرخ يلحظه ا نگاه

خودمو  گهیساعت د میتا ن دیبا. روندم یم نیحضور تو نبود تند تر از ا ياگه مالحظه . تونم یببخش نم _

 .مارستانیبرسونم ب

شک نداشت قرار بود امشب را تا صبح در کنار او  گریحاال د. بود دهیو اضطراب او را فهم یکالفگ لیدل حاال

کرد جو  یسع. او و پدربزرگش را پنبه کرده بود يتمام رشته ها مارستانیدر ب یحضور اورژانس نیبگذراند و ا

 .ش بودخود خود یآشفتگ نیتمام ا یاصل لیبوجود آمده را آرام کند چرا که دل

 .کنه یبه حال من نم یفرق چیلطفاً آروم باش، بود و نبود تو ه _

 .کرد گفته اش را اصالح کند یمن من کنان سع. نزده است یپر اخم آرش به او فهماند که حرف خوب نگاه

 ...نهیمنظورم ا. خوام، منظورمو درست نرسوندم یمعذرت م _

 :و گفت دیکالمش پر انیم آرش

 . بود تیه بود واقعک یمنظورت هر چ _

 :و دست و پا زنان گفت درمانده

 ...نبود که تو نیمنظورم ا ،یکن یاشتباه م يدار _

 . يبد حیتوض زویهمه چ ستیقرار ن الن،یکنم ش یدرك م ست،ین شتریب حیبه توض ازین _



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا ..یطوب..  –بوسم  ینامت را م

wWw.98iA.Com ٧١٨ 

رعت راند و بر لبش نداشت با س يکه حاال لبخند يدر سکوت و چهره ا زیاو ن. نگفت يزیچ گریکرد و د سکوت

 :لب زمزمه کرد ریکرد و ز ادهیدرست سر ساعت دو او را در مقابل در زندان پ

نا . یمثقال هیدختر  نیمن سخته چه برسه به ا يصحنه ها برا نیا دنیخواستم کنارت باشم، گفتم پسر د یم _

 .خوب بلده همه رو کله پا کنه یمثقال هیدختر  نیا نکهیخبر از ا

 :زمه کردزم ریسر به ز النیش

داخل،  يایب یتونست یهم نم یخواست یاگه م. بدم حیبرات توض يتازه اجازه نداد ،یتو منظورمو بد گرفت _

 .قصاص رو دارن يکرده حق حضور در صحنه  فیقانون تعر نیکه هم يطبق قانون فقط افراد

 :کوتاه گفت یگرفت و پس از سکوت ینفس آرش

 ؟شه یطبق اون هم نم ؟یطبق دل آدما چ _

رفت و از آنجا به  یپا کشان به سمت نگهبان. او داد و رفت لیتحو یلب رینگاهش کرد و آرش خداحافظ ز مات

سکو  يرو! ت؟یاما چه اهم. بود دهیزود رس. گرفته شود یکه قرار بود نفس انسان ییبزرگ زندان، جا اطیسمت ح

 یزد و احساس خفگ یبش تند و تند مقل. شد رهیخ دندید ینشست و به تالش دو مرد که تدارك مراسم را م

مراسم سحرگاه  يایمه زیگذشت و کم کم همه چ یساعت مین. بود دهیشک ضربان قلبش به هزار رس یب. داشت

زندان و در  سیکه آمد و رئ یدادستان یقانون ندهیکه مستقر شدند، نما یپزشک پیآمبوالنس که آمد و اک. شد یم

تند خود را به او رساند و از  ییبا قدم ها. نمانده بود شیبرا نهیدر س سنف گریدستبد به دست، د يآن شهره  یپ

 يزن غرولند کنان فاصله گرفت و شهره با چهره ا. آن دو را به حال خود بگذارند يزن عنق خواست لحظه ا

 :که از ترس به لرز افتاده بود گفت ییو صدا دهیرنگ پر

 ست؟یر؟ عقل تو سرت ندخت ایمگه نگفتم ن ؟یکن یچکار م نجایتو ا _

 یدستش به آن! راه؟ نه هرگز مهین قیشد؟ رف یمگر م د؟یایتوانست ن یاما مگر م. یبه تمام د،یلرز یم زین خود

 .لبخند تلخ شهره تمام وجودش را تلخ کرد. از حد دستانش شوکه شد شیب يدستان در بند او را جست و از سرد

 .کردم خی يطور نیکه ا تهیواسه اون کوف _

پرت کرده  يبودنش را به گوشه ا لینمانده و وک شیطاقت برا گرید النیشهره به طناب کلفت دار بود و ش نگاه

 .ستیگر یدلسوز او را تنگ در بر گرفته و م يبود و همچون خواهر

 .نکن هیهستم، پس گر قشیدونم که ال یاما م الن،یترسم ش یم _

 :او را با خشونت از خود جدا کرد و گفت و
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بود رو دوست  یاغیخودم چموش و  نیاون دختر سرتقو که ع اد،یزق زقو بدم م يدختر، من از دخترا یه _

 .دارم

 :سپس با آرامش اشک از چشمان او گرفت و گفت و

 یخواد وقت یدلم نم. یباش نجایخوام ا یحاال هم برو، نم. نرفته؟ ننه طاووسمو فراموش نکن ادتیحرفام که  _

نه مثل  امیدر ذهنت محکم ب شهیهم دیمن با ،ینیزنم منو بب یخورم و پرپر م یم تکون مدار یچ نیاون باال ع

 .پس برو ر،یامشب زبون و حق

 : او گذاشت و گفت ي نهیشهره شد و دست بر تخت س تیباعث عصبان نیقدم از قدم برنداشت که ا النیش اما

 .فقط برو الن،یبرو ش نجایاز ا _

شهره بود  يخواسته  نیآخر نیا یوقت. شیز او فاصله گرفت و راه خروج را در پاشک بود ا سیکه خ یچشمان با

گونه رفتار کرد که  نیدوخت و آنقدر ا یبه او م ینگاه میرفت و ن یقدم م کی. توانست آن را اجابت نکند ینم

 . دیاو را شن يباز صدا

 .شماره افتاده برو بذار راحت بشم نفسم از ترس به ،یبرو لعنت ه؟یدل دل کردنت واسه چ نیا الن،یبرو ش _

 ییهمه آنها یگذاشت و در چشم بر هم زدن دنیدو يبنا سیگذاشت و با چشمان خ دنیلرز يبنا شیها شانه

زندان به  واریشد که کنج د یم یساعت از چهار گذشته بود و ساعت. که آنجا بودند را به حال خود وا گذاشت

سر به آسمان . بود ستهیهرچه که بلد بود، خدا را خوانده و گر. کر گفته بودمدت را ذ نیتمام ا. انتظار نشسته بود

هراسان خود را به . زد رونیاز در بزرگ آن ب گنیسن یداشت که در زندان گشوده شد و آمبوالنس در سکوت

ه متأسفم گفتن مرد رانند. گریحرف زدن هم نداشت د ينا. به مرد زل زد سیراننده اش رساند و با چشمان خ

نگاه از . آمبوالنس برداشت و اجازه داد شهره در سکوت برود ياز بدنه  تدس یحال یرا سست کرد و با ب شیپا

 :شکست و لب زد کبارهیبغضش به . داشت یعقب آمبوالنس بر نم نیکاب

سبد  يتو دهیگند بیس هیمثل  گهید ،يندار يکس خطر چیه يبرا گهیراحت بخواب، د ،يراحت شد گهید _

 .یرو فاسد نکن هیانداختنت دور تا بق ،یو فاسد کن دهیکه همه رو پوس یستین

پرونده  نیهم از اول نیا. گذاشت ابانیقدم در خ لیسرش را به دو سو چرخاند و مست و پات. دیلرز یقد م تمام

به کرد و  یط ادهیرا پ ریمشوش تمام مس یو ذهن ادهیپ يبا پاها. ختم شده بود بایز یاش که به مرگ دخترک

 يکه بدون تعجب آدم ها ستخوا یم ینگاه. شدیندیب یخواست تا اندک یم یخلوت يجا. دیدفترش رس

بود اما نه تا آن حد که در  يقو. خسته بود و بغض داشت. بدوزد و مات شود شیرو به رو واریاطرافش، به د
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نشسته و به  نیکف زم ساعت تمام کیاو  یعنی نیساعت از هشت گذشته بود و ا. شود دهیبر یمقابلش نفس

به اسم  يزیچ گرید. کوفت یبه در م یبود که کس یقیو حاال دقا ستهیزل زده و گر شیرو به رو وارید

در دلش  یکس دارِید لِیم ،یالاقل تا ساعات. ندیکس را بب چیخواست ه ینم. نمانده بود یدر او باق يشتنداریخو

 . دیجنب ینم

 . ییدونم اونجا یمدر وامونده رو وا کن،  نیا النیش _

نشسته بود  نیکف زم ،یسر تا پا خاک. به خود انداخت یبرداشت و صاف تر نشست و نگاه واریاش را از د هیتک

 .دیشیاند یخود م یو به ناتوان

 . وامونده رو تا خودم بازش نکردم نیوا کن ا _

 .آن ضربه بلند شده بود یپر تشر آرش که در پ يو صدا گرید يا ضربه

 ... نالیش _

او آرش . آدم ها رفتار کند یتوانست همچون باق یبا او نم. دیکش سشیبه صورت خ یتر نشست و دست صاف

 .یبود با عاص شتنداریخو ای. بود، حد وسط نداشت

 .درو وا کن نیا ایب رون،یزنه ب یداره م میسگ يکنم اون رو یدختر، االن حس م يدیمنو هنوز ند ياون رو _

سالنه سالنه خود را به در رساند و با چرخش  ،یو با همان سر و وضع نامرتب و لباس خاکبه خود داد  یتکان

چهره اش را  ياجزا هیاز ثان ياو در کسر نیآرش گشوده شد و چشمان خشمگ يبه رو یدر قفل در به آن دیکل

ته و چشمان سرخ و کند به ظاهر آشف تانداخت و از در فاصله گرفت تا او فرص ریو سر به ز اوردیتاب ن. دیکاو

زده تر به  رتیح زیشد، چشمان متعجب او ن نیهوار زم واریکه کنج د گرید يبار. شدیندیترش ب بیسکوت عج

 زیخ میتر شد و درست در مقابلش ن کیبه خود داد و به او نزد ینبود، تکان زیتعلل جا. دخترك دوخته شد نیا

 :نشست و گفت

 :لب زمزمه کرد ریسحرگاه او را فراموش کرد و ز يریدلگ النید که شحالت خوبه؟ سؤالش آنقدر نامطمئن بو _

 .ستیصد در صد شکست خورده حالم اصالً خوب ن يپرونده  هیبا . ستمینه خوب ن _

 ییرایمهمان پذ کیلحظه از او به عنوان  نیدر هم دیکه با اوردیخود ن ياما به رو دیآرش را شن يکالفه  پوف

 . کند

. دارم یعال ي هیتوص هیمن برات  نیداغون؟ بب ي هیروح نیبا ا ؟یبه عماد کمک کن يخوا یم يطور نیا _

 !آقا معلمت دعا کن يو واسه آزاد نیرو تخته کن و برو کنج اتاقت بش نجایدر ا ایب
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آرش در  يشد و صدا یکیدرنگ باال آمد و نگاهش در نگاه آرام او  یو سرش ب دیبه صورتش دو یبه آن خشم

 .دیچیکور دفترش پسوت و  يفضا

آدم دور  یدستت و کل يریپالکارد بگ هیکه  ستیاصالً قرار هم ن ،یعوض کن زویهمه چ یتون یدختر تو نم _

کن  یپس سع ،يبد رییرو تغ زایچ یبعض یتون یتو نم. دیفاضله به پا کن ي نهیمد هی ؟یکه چ یخودت جمع کن

 ادیز ادن،یافته، مثل شهره ز یاتفاق م ادیروز ز نیمثل ا یکه زنده هست ياز حاال تا روز. يایکنار ب شونیبا تلخ

 .يریو جلوشو بگ یانکار کن یتون ینم نویرن، ا یم

 :گفت یبغض ییبغضش سر باز کرد و با صدا باالخره

داشت  ینبود از چه روست به او زل زده بود و سع دایکه پ يدر سکوت و لبخند. حکمش قصاص نبود آرش _

بودن  دهیاتو کش الیگذاشت و خ نیزم يرا رو فشیک. درك کند یحال ساده را اندک نیر عو د دهیچیدختر پ نیا

 نیف نیف يشد و سکوت کرد اما صدا نیفرستاد و همچون او، درست همچون او کنارش هوار زم رونیرا از سر ب

 . اش شده بود یباعث کالفگ انشیدر م کی يو هق زدن ها النیش

 .اَه اَه. دماغشو باال بکشه یکی ادیبدم م یدون یده؟ دختر مگه تو نمبه پا کر ینیف نیچه ف نیبب _

 :و کنار گوشش زمزمه کرد دیکش يپف کالفه ا. هنوز ادامه داشت النیش يصدا یزدن با فاصله و ب هق

 ره،یخواست بم یشهره رفت، قطعاً دلش نم ره،یرو به عهده بگ دهیکه انجام م یعمل تیمسئول دیبا یهر کس _

شونه هاش بود رو  يکه رو یگناه ینیسنگ دیدونست با یبشوره؟ اما مطمئنم اونم م ایبخواد دست از دن که هیک

 گم؟ یم یچ یفهم یم. رهیبپذ

 کارو کرد؟  نیچرا ا _

نمانده بود که بخواهد  النیدر وجود ش يشتنداریبه عنوان خو يزیچ ییلحظه گو نیدر ا. گفت یم يزیچ دیبا

 .رفتار کند یمنطق

  ست؟یدستاش بمونه برات قابل درك ن ينخواسته خون بچه اش تا ابد رو نکهیا ؟یکن ینشش مسرز _

 :سر تکان داد و گفت یبغض النیش

کرد؟ چرا  یاصالً چرا رفت خودشو معرف. دهیکه براش قصاص بر ینه کار شهره، نه قانون. ستینه قابل درك ن _

شد چرا شد طناب  یجمع م هیبا د دیکه با ییخطا د؟یشاز خطاش ازش ک شتریگفت قاتل بچه اشه؟ قانون چرا ب

 دار؟

 :فرستاد و گفت رونیرا ب نشینفس سنگ آرش
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 یم نویبدونم، اما ا لشویخواد دل یگناه رو کشت، اصالً هم دلم نم یب ياون فرشته  ،یدونم شهره سر چ ینم _

خودش حکم  يو برا ید قاضش یمدت خودش م هیکرد بعد  ینم یرفت خودشو به قانون معرف یدونم اگه نم

 الن؟یش یفهم یم نویا. دیبر یم

 زیخود ن. کند یرا درك نم زیچ چیه. فهمد یرا نم زیچ چیلحظه ه نیبه او فهماند که، او در ا النیش سکوت

وجود  یدم یول یوقت! قصاص شود؟ دیوجود ندارد از چه رو شهره با یسفت و سخت یمدع یمانده بود وقت

بودند؟ نگاه به نگاهش داد تا  هدار فرستاد يرض ورزانه قضاوت نکرد از چه رو او را باالشد غ یم ینداشت وقت

داده و چشمانش را بسته بود و  هیپشت سرش تک واریسرش را به د! کرد النیش گرید يبشود او را بار دیشا

او را  وانگانیدخود، همچون  ي وهیحاال به ش نیخواست هم یدلش م. گونه اش روان بود ياشک گوله گوله رو

پخش . شکننده بود داًیاستقامتش، شد نیاو در ع. داشت ریتوف مناسباتشاو با تمام ... دختر نیآرام کند، اما ا

 نیا. شده بود یگرفته بود و همچون او ساده و خاک دهیرا ناد زشیو تم دهیبود همچون او، لباس اتو کش نیزم

 قلع بیباالخره دل به نه! خاك به لباس او نشانده بود يجورشد که بد یم یساده بود و چند وقت يادیدختر ز

 :و او را به خود فشرد و گفت دیچیاو پ فینح يالتفات نکرد و دستش دور شانه ها

 . زمیعز ریآروم بگ _

باز شد و مات او  کبارهیعقل و منطقش به  يها چهیدر ينه چشمانش که همه . گشوده شد النیش چشمان

نشسته بود که هرگز  یکس یوجب کیبعد سه سال آسته رفتن و آسته آمدن حاال در . وداش ب یوجب کیدر . شد

اسطوره بودند و  شیبرا ادآرش و عم. بکشد نییکه ساخته بود پا ياسطوره ا يخواست او را از بلندا یدلش نم

ت چرا تکه تکه خاطرا نیجورچ نیمانده بود ا. افتاد ششیچهارده سال پ ادیدلش گرم شد، . یافتنیدست ن شهیهم

 ست،یگر یکرد و م یم نیف نیف نیچن نیا زین شیچهارده سال پ. ندینش یو در کنار هم م دیآ یم ادشیبه 

 نیپناه پرت شده بودند و ا یبزرگ و ب یبه جهان کوهشانکوچک پشت  يایاز دن يبود، انگار کرد دهیترس

بود، تمام ذهنش را عماد پر  شهیماد بود، همع. بود ستادهیا شیمرد جلو نیا زیهمان زمان ن. وحشتش شده بود

غم، نه که  یمرد ب نیا دید یاما حاال م. غم نبود یآرش سرخوش و ب يبرا ییجا گریاش و د يکرده بود و آزاد

و  شتریو سرش را ب دیچشمانش جوش يچشمه . کشد یرا خوب به دوش م گرانیغم نداشته باشد که بار غم د

 :لب زد اش فرو برد و نهیبر س شتریب

 .خوام یمعذرت م _
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در مقابل او نرمش به خرج  یدخترك اندک نیاو را بشنود؟ که بشنود ا یخواست؟ که معذرت خواه یرا م نیهم

تنگش بگذارد؟  میرا بازتر کرده تا او قدم در حر مشیحر یداده است؟ که الاقل او را به خلوتش راه داده و اندک

 رونیو هشت ساله اش را ب ستیرنج ب یقیادختر الاقل دق نیازه داد ابار سکوت کرد و اج نیا شهیبرخالف هم

برم،  دیبرم، با دیبا_.                                                                                                   زدیبر

 کنم؟ یچکار م نجایمن ا

همچون  شیپ يچند لحظه  نیتا هم. او زل زد یگاو صاف نشست و به دستپاچ یاز واکنش ناگهان متعجب

 .لب وا کرد تا او را آرام کند. شهیمحکم هم النیآزار در بر او بود و حاال باز شده بود همان ش یب یکودک

 ؟يبر دیچته تو؟ کجا با الن،یش _

 :تکاند گفت یبود و خاك لباسش را م ستادهیاو به پا ا يلنگ پا جلو هیطور که  همان

 یاگه بفهمه فرار م یشاباج. برم دیبا م،یشد چارهیعماد، طاهره اگه لب وا کرده باشه تا حاال، ب یرم پب دیبا _

 .دونم یکنه، م

 :زد گفت یلباسش کنار م يمورد رو یب يکه دستش را از تکان ها یاو برخاست و در حال همچون

گفته  یطاهره چ نمیزده؟ اصالً بگو بب يچه گند رزنیفرار کنه؟ اون پ دیچرا با یشاباج نمیکجا؟ اول بگو بب _

 ؟يشد یشیآت يطور نیکه ا

 :داشت گفت یبر م زیخ فشیو ک زیکه به سمت م یحال در

 ؟يتخته گاز بر شبیمثل د یتون یم. گم، حاال لطفاً فقط منو تا دادگاه برسون یبرات م _

 :شاد بر لب آرش نقش بست و گفت يلبخند

 .ییاونجا قهیسر پنج دق ر،یبگ میتا ؟يبر يخوا یشما بگو کجا م _

 يرا برا زیدفتر تا دادگاه همه چ نیب يدر فاصله . مهار کرد و قدرشناسانه از او تشکر کرد یاش را اندک یآشفتگ

 یخط و نشان م یشاباج يو برا دیپر یم نییاز او باال و پا شیآرش بود که ب نیکرد و حاال ا هیآرش واگو

او  یشاباج یو بدل نهیکردن ذهن او از ک حرفمن يبرا النیبود و ش یهنوز آتشاو را که به مقصد رساند . دیکش

مند او را ترك کرد و سراغ ننه طاووس و  هیو گال یباطن لیننه طاووس فرستاد و آرش بر خالف م يرا به سو

در راهرو به  که به شماره افتاده بود یبلند و نفس ییبا قدم ها زیکه دور شد او ن لشیاتومب. ناکام رفت يشهره 

مجدد پرونده را خواستار  یبررس يسال ها از او اجازه  نیتمام ا. عماد بود يپرونده  یقاض یرفت و پ یم شیپ

آسوده  یالیتوانست با خ یاما حاال م. شد یمحکمه پسند درخواستش رد م ینداشتن مدرک لیبود و هر بار به دل
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از . خواهد شد لیتشک ییذادادگاه ک نیا گریبار د نیاشد ابار مطرح کند و مطمئن ب نیچندم يدرخواستش را برا

 یدرست م گریحاال د شینفس ها. فرا خوانده شد یبود که به اتاق قاض یعماد دلش پر از خوش ییفکر رها

امروز دستانش سرد نبود، امروز ته دلش . نواخت یدرست و مرتب م هیآمد و قلبش سر ثان یرفت و درست م

 نه؟ ایرفت یاو درخواستش را خواهد پذ ایآ زد که یسوزن سوزن نم

 النیبه دخترك افکند و لبخند ش یطوالن ینگاه نکشیاز پس ع زیمرد داد و او ن لیبلند باال تحو یسالم

 .برنده به او زل زده بود کیبار همچون  نیعجوالنه و پر خواهش، که ا يگشوده شد، نه لبخند

برد چرا هم وقت خودت هم  شیاز پ يشه کار یبدون ادله نم دیوند یم یمتعجبم از شما، وقت ،ییخانم موال _

  ؟یکن یوقت ما رو تلف م

 :به خود داد و گفت یتکان النیش

که فکرشو  یشاهد دارم، مدرك دارم، هر چ م،یدار لیبار من دل نیا ،یکنه جناب قاض یبار وضع فرق م نیا _

 .ن دارمم ازهیگناه از زندان ن یانسان ب هی يآزاد يبرا دیبکن

 :موشکافانه نگاهش کرد و گفت مرد

 خانم؟ دیمطمئن _

 :راسخ و سخت گفت یچشمان با

 .یبله جناب قاض _

از  شیب. داد حیپرونده توض یآورده بود تک به تک به قاض ادیاز گذشته  شیبا حوصله هر چه را که طاهره برا و

 .بود رهیگفت و مرد هم با دقت به او خ یساعت بود که او م مین

دونم که نوه اش  یم دیمن بع. دیرو صادر کن رزنیکنم قرار بازداشت موقت اون پ یحاال ازتون خواهش م _

از  میبه مادربزرگش بروز داده باشه، نگران زویحاال هم همه چ نیکه تا هم نهیترسم از ا. بتونه زبونشو نگه داره

 .با رو شدن دستش فرار کنه رزنیکه پ نهیا

ملتمسانه او را به نام خواند تا توجه . خواست یرا نم نیکالفه ا النِیاو زل زده بود و ش هنوز در سکوت به مرد

 .اش را جلب خود کند

 ...یجناب قاض _

 :دادگاه داد و گفت یبه خود داد و نگاهش را به منش یتکان مرد

 .خانم گفت رو ثبت کن نیکه ا يزیچ _
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 :م برگه را مهر و موم کرد و گفتتند و فرز شروع کرد به نوشتن مستندات و او ه مرد

 .ياریشاهدت رو به دادگاه ب یقرار بازداشت موقتش رو صادر کردم تا فرصت داشته باش _

 :برخاست و گفت یخوشحال با

 .ممنون یلیخ _

 .دیحاال اقدام به بازداشتش کن نیاز هم دیتون یم _

پا بند نبود از  يرو. زد رونید از اتاق او ببو ادیکه سراسر فر ياز او تشکر کرد و با وجود گرید يبار النیش

دست  يزیدادگاه پشت سر گذاشته بود اما حاال به چ نیا يچند ساعت پر تنش را در راهرو. تیموفق نیا یخوش

 زیداداگاه با آرش تماس گرفت و همه چ وغشل ياز تلفن راهرو. همه اضطراب را داشت نیبود که ارزش ا افتهی

 یلفظ تیخط او را مورد عنا يآرش اما از آن سو. گردد یگفت که با مأمور به ده باز مداد و  حیتوض شیرا برا

به دادگاه آنجا را  دنشیخواست تا رس یبه او کلک زده است و از او م النیاش قرار داده بود و اعتقاد داشت ش

را محکم  شیم هاکرد قد یکه خداحافظ یاز آرش شاک. درخواستش را رد کرد تیبا جد النیاما ش. ترك نکند

کرد، اما  یم دیو همه را تهد دیکش یهوار م یکه قطعاً شاباج يداشت، روز شیدر پ یروز سخت. شد یکرد و راه

 قرار بود آقا معلمش آزاد شود؟ یداشت وقت یتیاو چه اهم دیتهد

بودند و چشم جاده  یعنق در راه خاک يدر و آن در زدن حاال به همراه دو سرباز و مأمور نیا یاز ساعات پس

از  ستیبا یاو نبود که م نیا نداخت،ین ریسرش را به ز. پاسگاه جلب شده بود بلیمتعجب مردم ده به اتوم يها

که  لیاتومب. شد یانگشت نما م ستیبا یم کهاو نبود  نیا. مأمور شرمنده باشد کینشستن در کنار دو سرباز و 

از  يعده ا. محمود توقف کرد پچ پچ ها شروع شد زیآم ي به قهوه خانه دهیده و درست چسب دانیدر مقابل م

به  یده، توقف کرده و منتظر بودند پ دانیهم در حال گذر از م يآمده بودند و عده ا رونیدرون قهوه خانه ب

 لیاز اتومب. نداشتند گرانید يجز نظاره  يده کار نیمردم ا ییگو. بر بام ها نظاره گر بودند زیزنان ن. ماجرا ببرند

را نشان داد و  شیرو شیپ یرا خواسته بود با دست راه خاک یشاباج یشد و در جواب سروان که از او نشان ادهیپ

 :گفت

 .میبر دیطرف با نیاز ا _

 چه خبره باباجان؟ نجایا الن،یش _

مور به من من افتاده بود که مأ. دیخود د یکیو پدربزرگ و چشمان نگرانش را در نزد دیبه پشت سر چرخ سرش

 :گفت يجد ییبا صدا
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 .میبر _

 :جان بر لب نشاند و لب زد یب يلبخند. زبان بند شده بود زیحسن هنوز منتظر بود و او ن یمشت

 .نشده آقابزرگ، نگران نباش يزیچ _

 :شد گفت دیشخص مورد نظرش نا ام افتنیاز  یآنکه قانع شود سر چرخاند و وقت یب رمردیپ

 آرش کجاست؟ _

 :زرگش را در دست گرفت و گفتدست پدرب النیش

 .برم دیباشه، من با نجایشد ا یآقابزرگ، کار داشت نم ادیم _

 .امیمنم م _

آرام کردنش  يبرا النیداد که ش یتحملش را از دست م يداشت آستانه  یینگاهش را به مأمور داد گو درمانده

 :گفت

 .نیشه، فقط چند لحظه به من مهلت بد یجناب سروان االن تموم م _

 :کالفه رو به دو سربازش کرد و گفت مرد

اون ماسماسک  نییپا نیریبگ د،یمردمو نترسون. میکن ریقاتل مسلح دستگ میتفنگاتونو مگه اومد نییپا نیریبگ _

 .هارو

شمرده شمرده رو به پدربزرگش  زین النیگرفتند ش نییرا پا شانیگذاشتند و اسلحه ها یسرباز که احترام نظام دو

 :گفت

 .افته یمن نم يبرا یجا بمون، اتفاق نیهم. بشه یاحترام یخوام بهت ب ینم. آقابزرگ ایو به روح مامان نتور _

 یاز ده پشت سر مأمور و دو سرباز به خط شده بودند و تا سر از ماجرا در نم يلجاریحسن که ا ینه تنها مشت اما

 :داد و رو به مأمور گفت تکان ياز خواهشش سر دینا ام النیش. شدند یآوردند پراکنده نم

 . جناب سروان میبر _

از دو  یکیسروان به . زد ینبض م نهیقلبش در س گرید دندیغالم که رس يبه خانه  یمنته یراه خاک به

غالم از  ي وهیکند ب یاو اقدام نکهیاما قبل از ا. سربازش دستور داد تا جلوتر برود و اهل خانه را آگاه کند

پخش  شیو سبد تخم مرغ ها فتادمأمور و دو سربازش به وحشت ا بتیآمد و از ه ونریپشت خانه ب یمرغدان

 :برطرف کردن ترس زن دوان دوان خود را به او رساند و گفت يدست جنباند و برا النیش. شد نیزم

 .با شما کار نداره یکس. ستین يزیآروم باش، چ _
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 :من من کنان گفت زن

 جان؟ النیکرده ش ییاخط دمیخوان؟ رش یم یچ نجایا نایا _

 :فشرد و زمزمه کرد یزن را به گرم دست

 .گرمه شیخودش، سرش به کار و زندگ يبرا هیمرد رینه قربونت برم، پسرت ش _

 خونه است؟ نیاهل ا یرکوهیش یخانم، شاباج _

 :زد گفت یچشمانش دو دو م ین یکه در ن یوحشت زده سرش را به جانب مأمور چرخاند و با ترس زن

 .نهیبب نهییزن ده باال آ يرفته برا ستیه آقا اما االن نآر _

گونه او را موم دست  نیا یحد ساده نبود که شاباج نیزن تا ا نیچه اگر ا. نشست النیتلخ بر لب ش يلبخند

 :زن گذاشت و آرام زمزمه کرد يدست بر شانه ! کرد یخود نم

 .رو ببرن یاجخوان شاب یبهت ندارن، فقط م يکار ؟يلرز یچته؟ چرا م _

 :وحشت زده تر از قبل گفت زن

 رو ببرن؟ مگه چکار کره؟ یشاباج _

 یاندک زیمأمور و دو سربازش ن. را بشنود و سر پا بماند قیشک داشت زن حقا. بود دهیقسمت سخت ماجرا رس به

 ي انهیم در یدو سرباز و سروان. بود يبد تیوضع. بودند یشاباج دنیتر شدند و حاال همه منتظر رس کینزد

بر  ینگران نیهم. زدیصحنه بگر نیا دنیاز د ینگران بود شاباج. یو راه خاک اطیدر اطراف ح یتیو جمع اطیح

 :زبانش نشست و گفت

 .فرار کنه نهیبب تویجناب سروان ممکنه جمع _

 :از سربازها کرد گفت یکیرو به  دنیشیاند یمتفکر به او زل زد و پس از لخت سروان

 . ده منتظرش باش دونیبرو سر م _

 :من من کنان گفت سرباز

 .شناسمش یقربان من که نم _

 :گفت ردیرفت اوج بگ یکه م ییو صدا یبا بدخلق سروان

 بهت بگم؟ دیمن با نمیا. کنه شییها رو ببر شناسا یاز بوم یکی _
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م مامورِ متفرق کردن ه گریمافوقش داد و رفت و سرباز د لیتحو یفلک زده تند و فرز پا چسباند و احترام سرباز

سروان که از متفرق . اورندیبودند تا سر از ماجرا در ب ستادهیشد؟ مردم سفت و سخت ا یاما مگر م. مردم شد

 :شده بود رو به سرباز گفت دیشدن مردم نا ام

 .ولشون کن _

 :غالم من من کنان گفت ي وهیب

 .ادیور م نیاز ا اد،یده نم دونیاگه بخواد برگرده از م _

 :اشاره به پشت خانه کرد و افزود و

 .رسه یداره که زودتر به ده باال م انبریراه م هیور  نیا _

از  زیچ چیشق و رق به اطراف زل زد تا ه زیدر آن بخش از خانه گماشت و خود ن زیرا ن گریسرباز د سروان

 .پنهان نماند دشید

 .جان النیش ادیسر بچه ام ن ییبال _

موقع  یب دنِید نهییآ نیبود که طاهره لب وا کرده باشد و ا دهیبود، ترس دهیزد، ترس متعجب به او زل النیش

 :ترسش بر زبان نشست و گفت! همان فرارش باشد یشاباج

 ؟ییچه بال _

 :گفت دییسا یغالم که مدام دستانش را به هم م ي وهیب

از االن داره طاهره رو با خودش . کنه یزن داره دخترمو هم مثل خودش م نیا. بچه امو هم با خودش برده _

 .بده ادشیبره تا راه و روش کارو  یور و اون ور م نیا

 :و گفت دیکش یاز سر آسودگ ینفس

 .خوان یرو م یندارن، فقط شاباج يبه طاهره کار نایا _

 :سؤالش را مطرح کرد و گفت گرید يوحشت زده بار زن

 چکار کرده؟ یمگه شاباج _

شکافت و به  یرا م تیکه جمع دیچشم چرخاند و او را د. بلند شد یشاباج يصدا که خواست لب وا کند نیهم

کرد او را آرام کند و  یسع. چشمانش خواند ین ینگاهش که به طاهره افتاد ترس را در ن. آمد یسمتشان م

ود و و سلوکش راه راست نب بود یچرا که شاباج دیبر لب نشاند، از کجا آمده بود را در ذهنش نپرس يلبخند

. شد رهیخ شیرو به رو ي دهیخم رزنیاو نگاه از اطراف بر گرفت و به پ دنیمأمور با د! زد یم راههیبه ب شهیهم
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بر لب  یاز سر آسودگ ياز سر جاده در گوشش خوانده بود خطرناك است؟ لبخند النیبود آن متهم که ش نیا

 :بود گفت ستادهیکه هنوز دورتر از آنها ا رزنیو به پر دیاز او نشن ییصدا یقتنشاند و سربازش را به نام خواند و و

 ن؟یشما هست یرکوهیش یخانم شاباج _

 یفرار از حرکت احتمال يطاهره برا. بر نگرفت النیتکان داد و نگاه از چشمان محکم ش يسر رزنیپ

بردار شده خ رزنیشست پ گریحاال د. مادربزرگش قدم تند کرد و از او فاصله گرفت و پشت مادرش پناه گرفت

خانم _.                  بود مروزشا يتمام فتنه  لیدل النیبود که ماجرا از چه قرار است؟ طاهره وا داده بود و ش

 . یشما به اتهام قتل غالم کوچک زاده بازداشت هست یرکوهیش

 کینزد یحالدر  زیغالم ن ي وهیمردم فروکش کرده بود و ب يهمهمه . جمع را فرا گرفت یکشنده تمام یسکوت

لحظه در دست داشت و  نیکه تا هم ینفت تیپ یشاباج. بود رهیباز به مادرشوهر خونسردش خ یبه سکته با دهان

که دورتر  ییتک به تک آدم ها يونسردگذاشت و با خ نیزم ياجرت از زن ده باال ستانده بود را رو يجا ییگو

 :بردارد گفت النیز شآنکه چشم ا یزد و ب دیکردند را د یاز او، نظاره اش م

منِ دلسوخته؟ تف به ذات پدر پدر سوخته  یشونیرو پ يباالخره بهوتون چسبوند ؟يباالخره کار خودتو کرد _

 . دختر ادیات ب

 :رو به سروان کرد و گفت يسپس با همان خونسرد و

 .خورم سرکار یتکون نم نجایرو کن، وگرنه من از ا يمدرك دار. امیجا نم چیمن باهات ه _

 :و گفت ستادیشد و درست در مقابلش ا کیبا خشم به او نزد النیش

 ؟یمحق يهمه سال وانمود کرد نیذهنمه، چطور ا يسؤال تو هیهمه اش  ،يکه چکار کرد دمیفهم یاز وقت _

 یمگه اون از خون و رگ و پِ ش؟یبکش یچطور تونست ؟يمادر دلسوخته ا هی يچطور چهارده سال وانمود کرد

 خودت نبود؟

 :شد و گفت رهیزل زل به او خ رزنیپ

 يندازمت تو یم. نییذارم آب خوش از گلوت بره پا یبهتون نم نیا يکنم، برا یشرف م يمن ازت اعاده  _

 .بشه دیدندونات سف نیکه موهات ع یتا اونقد اون تو بمون یهلفدون

تر در دست گرفت و همچون سفت  ردیرفت مچ دستش را بگ یکه م یدست. همچون او خونسرد بود زین النیش

 : اش شد و گفت رهیخود او خ

 .هیاون هلفدون يتو تو يجا گهیدفعه د نیا ،یتون ینم گهیدفعه د نیا _



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا ..یطوب..  –بوسم  ینامت را م

wWw.98iA.Com ٧٣٠ 

 :و گفت دیکش رونیدستش را از بند دست او ب رزنیپ

 ده شهادت بده؟  نیکف ب هیکه جرأت کنه عل یکو شاهدت؟ کو مدرکت؟ کو کس _

 : تزده داد و گفتوحش ينگاهش را به طاهر النیش

 .کنه ینم يصبور ادیجناب سروان ز ،یآماده بش يبهتره بر _

 : بهت زده به طاهره زل زد و گفت یبا چشمان رزنیپ

 بهش که بل گرفته منو قاتل پسرم بدونه؟ یگفت یما؟ چ یبه دشمن خون یگفت یدختر؟ چ يلب وا کرد _

 :گفت انیگر ییوحشت زده و با صدا طاهره

 .رمیبگ یتونستم الل مون ینم گهید ،یتونستم شاباج یمن گهیمن د _

 یعنی نیدادند و ا یداد که او را با انگشت نشان م یتیشد و نگاهش را به جمع نیسست هوار زم ییبا پاها رزنیپ

. کرده بود ریگ نینوه، او را از حرف زدن انداخته و زم انتیشوك خ ییگو. الل شده بود. مرگ اُبهت رمال ده

شده بود زل  ریگ نیزم شیپا ریکه درست ز یو از آن باال، از آن فاصله به زن ستادیسرش ا يدرست باال النیش

و در مقابلش  اوردیباز دلش تاب ن. حد ناتوان بشود نیده تا ا يجو نهیک رزنیپ يکرد روز یگمان نم یحت. زد

 :زانو زد و دستش را به سمت او دراز کرد و گفت

 . شه یخودت بد م يشده برا یو اگه بفهمن چ انیاالن پسرها م ست،ینشستن خوب ن جانیا ،یبلند شو شاباج _

به  النیدست ش. زد یشد به او زل زده بود و الم تا کام حرف نم یاز آن خوانده نم چیکه ه یبا چشمان رزنیپ

 :سمتش درازتر شد و گفت

 . بلندشو _

 . داشت جو را آرام کند یعو س ستادهیمعقول از او ا يهنوز با فاصله ا زین سروان

 ! لنگه پا منتظر بمونم هیتونم  یبلندشو، من تا شب نم یرکوهیخانم ش _

بود و  النیبه ش شیجو نهیدر تمام آن لحظات نگاه ک زد،یخورد و دست بر زانو گذاشت تا برخ یتکان رزنیپ

خود و  يآن را رو هیاز ثان ينفت گذاشت و در کسر تیدست بر پ. محض، که هنوز آن را حفظ کرده بود یسکوت

 رزنیپ ادیسروان به سمت آن دو باعث بلند شدن فر زیخ. نداد زیفرصت واکنش ن یو به او حت ختیر النیش

 . شد

 .نشو کینشو مأمور احمق، به من نزد کینزد _
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ت قدر يفرا یقدرت رزنیپ ي نهیاما ک. داشت خود را از چنگ بازوان او برهاند یسع یبا قدرت جوان النیش

حسن و توقف مأمور  یمشت ادیفر. بود دهیمضاعف بخش یکرده و او را قدرت قیدر بازوانش تزر النیش یجوان

 : و گفت ختیر شانیدوهر  ينفت را رو یبود باق یو دشمن نهیکه سراسر ک یبا قدرت رزنیپ. شد یکی

 .میریم یم گهیحاال با هم د _

 رزنیپ نیکرد ا یهنوز گمان م ایگو. گشت یم تیال کبرگنگ به او زل زده بود و به دنب یبا وحشت النیش

بود و فقط  رزنیدر آغوش پ. حبس شد نهینفسش در س دیرا در دستش د یفندك کوچک یاما وقت. زند یبلوف م

لباس و ترس از سوختن،  یسیخنفت و  زیتند و ت يبو. شوند دهیبه آتش کش شانیبود تا هر دو یکاف ياشاره ا

حفظ  يکه برا یداشت با دست یبر اوضاع مسلط شده بود و سع گرید يسروان بار. داخته بودبر جانش ان يلرز بد

 .کند تیریآرامش به سمت او دراز کرده بود اوضاع را مد

 .یرکوهیخانم ش ستیراهش ن نیا. میآروم باش، اون خانمو ول کن، بذار با هم صحبت کن _

 :رد و گفتبه خود فش شتریرا که در تقال بود ب النیش یشاباج

نشو، من آب از سرم گذشته و برام  کیگم نزد ینشو سروان احمق، م کیتو هم نزد. توله سگ ریآروم بگ _

سروان . بکشم شینکن که فندك بزنم و هر دوتامونو به آت وونهیمنو د رم،یبم يکنه چه جور ینم یفرق

 :شد و گفت خیم شیسرجا

 .تر نکن نیاون فندکو بذار کنار، جرمتو سنگ _

 .لرزان زل زده بود النیاما در سکوت فقط به ش یشاباج

 .نداشته باش يسراغ من به بچه ام کار ایب ،يدرد دار ،يدار نهیولش کن، ک یشاباج _

 یم رزنیو التماس از پ هیزانو زده و با گر نیزم يآنها رو یحسن بود که در چند قدم یهق هق مشت يصدا

 . را رها کند النیخواست ش

 . ول کن النمویانشناس، شولش کن خد _

 :با اشک او را به خود خواند زین النیحسن که بر قلبش نشست ش یمشت دست

 ... آقابزرگ...آقابزرگ _

 :بلندتر ادشیشد و فر شتریب شیتقال ندیکه از پدربزرگش نش ییصدا

 .خرفت ریولم کن پ... آقابزرگ... آقابزرگ _

 :گفت يخونسرد نیدر ع یشاباج اما
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تا  نیخوب بب. داره يچه درد دنیداغ بچه د نیو خوب نگاه کن، بب نیصاف بش ار،یدر ن بمیه من غرنن ،یمشت _

خروار  هی ریکه برن ز يتو باعثش شد. ينره، چون مرگ هر دوتا بچه ام رو تو باعثش شد ادتیوقت  چیه

 .صفت یلم بو اون مع ییمن بچه امو نکشتم، قاتلش تو. سگ سرتو بلند کن ریپ ،یمشت يشنو یم. خاك

به آنها  یزد با بدبخت یمادربزرگش الم تا کام حرف نم بتیگرفته بود و از ترس ه یکه تا حاال الل مون طاهره

 : شد و گفت کینزد

 رزنیپ. کنم یغلطا نم نیاز ا گهید یشاباج. ولش کن النویخوردم، ش...  یمن غلط کردم، شاباج یشاباج _

 : به کالمش داد و گفت ینرمش

همه تون  ن،یشما همه اتون نمک کور هست. یجمعش کن یتون ینم گهیدختر، د يزد گهید يکه زد یحرف _

دونم  یم. نیآخرشم خون باباتونو پامال کرد رتت،یغ یب يهم تو، هم اون مادر پخمه ات، هم برادرا تن،یصف یب

دار، دختر  ينستم بفرستم باالرو نتو يذارم، اگه اصل کار یاما من نم. دار يباال نیقاتلشو بفرست نیندار اقتیل

 . تونم نفس بر کنم یکه چوب ال چرخم گذاشته رو که م نیتونم، ا یفرامرز رو که م

 :حسن چرخاند و گفت یرا به سمت مشت شیرو سپس

 .نیپر پر زدن بچه اتو خوب بب ،یمشت نیخوب بب _

سروان و بر  زیخ. زد یو دو مبهت زده که از وحشت د یشد و چشمان یکیحسن و فندك زدن او  یمشت ادیفر

خواست تا آتش را خاموش کند و  یم يسروان که پتو و پارچه ا ادیفر. شده بود یکیحسن  یسر کوفتن مشت

بودند و هر کس هر لباس  هبه تکاپو افتاد زیمردم ن. بلند شده بود یشاباج بیعج ادیو فر النیش غیج يصدا

به  یسوزشِ سوختگ. رفتند یوش کردن آتش به سمت آن دو مخام يکه به تن داشت درآورده بود و برا یگرم

سو و آن  نیبه ا ادیبا فر یشاباج. را از خود جدا کرد رزنیچند برابر شده و پ النیبود که قدرت دستان ش يقدر

در حال خاموش  یاما به دست اهال النیش. کرد یکار آتش برافروخته اش را شعله ور تر م نیرفت و با ا یسو م

 یحسن اما، فقط بر سر م یمشت. انداخت تا مگر افاقه کند یم شید و هر که هر چه داشت بر سر و روشدن بو

کس به  چیبودند که ه النیخاموش کردن آتش ش ریآنقدر همه درگ. جست یکوفت و بر خدا و ائمه توسل م

 :زد ادیجمع فر انیاز م یکیباالخره . التفات نکرد ورشعله  یشاباج

 . خاموش کنه ششویبندازه روش آت يزیچ هی یکیکمک کنه،  یبه شاباج یکی _
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هجوم بردند و با تالش  دیدو یسو و آن سو م نیبه سمت او که هنوز به ا يهشدار، چند تن از مردان آباد نیا با

درونش  دیانداختند تا مگر آتش شد شیخود را بر رو یانداخته و کت و لباس پشم نیزم يفراوان او را رو

 !خاموش شود

 شده؟ یچه خبره؟ چ نجایچه خبره؟ ا نجایا _

 اطیح يکوتاه دو سو ينگاه آرش فقط لحظه ا. دیباره به سمت آرش مبهوت و وحشت زده چرخ کیبه  سرها

حسن در کنارش بر سر و رو  یافتاده بود و مشت نهیاز کت و پشم یحجم ریسو ز نیا یکیپر اردحام را جست، 

 يآن سوتر زجه  یو کم. مراتب خراب تر افتاده و هنوز در حال سوختن بود به یآن سوتر با حال یکیزد و  یم

 : گفت یبا درماندگ. غالم ي وهیطاهره و ب

 چه خبره الکردارا؟ نجایبه من بگه ا یکی _

 .رساند یم النیخود را به ش یختیبود و با بد نیدو زانو نقش زم گریحسن که در آمد د یهق زدن مشت يصدا

 . صفت چه به روز بچه ام آورده یب یشاباج نیبب آرش؟ يکجا بود _

و بر احساسش غلبه کرد و تند و فرز  دیسوخته خون به مغزش دو میاز لباس ن یدر حجم ف،ینح النِیش دنید با

 :برداشت و گفت زیخ شیبه سو

 .دیاز دورش بردار د،یاز دورش بردار نارویا _

 النیش يبدن سرخ و سوخته  دنید. بدن او کرد يوسوخته از ر مین يخود شروع به برداشتن لباس ها و

حضور پدربزرگش را نکرد و او را سفت و سخت  ينتوانست خوددار باشد و مالحضه  گریاشکش را در آورد و د

 :در آغوش فشرد و گفت

ه تن و بدنم بلرزه ک دینگفتم؟ چرا هر لحظه با ام؟یلعنت به تو دختر، لعنت به تو، مگه نگفتم صبر کن من ب _

 هان؟ ياریسر خودت ب ییو نکنه بال یکن یچکار م ياالن دار

رو به سروان کرد و  سیبر حال بدش غلبه کرد و با همان چشمان خ زیکه در آمد او ن النیش عفیض يصدا

 :گفت

 يبود با صدا ستادهیبه پا ا یسر شاباج يسروان که تا حاال باال. ندارم یچیه نجایمن ا. درمانگاه مشیببر دیبا _

 :بلند سربازش را فراخواند و گفت

 .عیسر عیسر عیسر ار،یب نویبرو ماش _

 . فلک زده از ترس مافوق تند و فرز پا چسباند که با واکنش تند مافوقش رو به رو شد سرباز
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 .اریب نویاحترام برو ماش يپا نچسبون ابله، جا _

 :و گفت دیو اشک دست بر صورت او کش شد و آرش با بغض یکی النیش يچشم قربان گفتن سرباز با ناله  بله

 .درمانگاه، تحمل کن متیبر یآورم باش، االن م زم،یآروم عز_

 . کشه یچرا نفس نم نیبب ایدکتر به داد مادربزرگم برس، دکتر ب _

 یقفل شده اش خال يدندان ها يرا رو یاش را کنار گذاشت و تمام خشمش از شاباج یو خصومت شخص خشم

در  دهیچیپ یِدر مقابل شاباج. کرد رفت یم شیمشت شده به سمت طاهره که با التماس صدا یکرد و با دستان

غالم برگرفت و دست بر  ي وهیسوخته شده زانو زد و نگاه از چشمان منتظر طاهره، سروان و ب يحجم لباس ها

 :بلند گفت ییدست جنباند و با صدا یکم! زد ینم. گذاشت رزنینبضِ گردن پ

 . ارهیب وفمیبره ک یکی _

 :گفت تیجمع انیاز م اکبرآقا

 .دکتر يآقا ارمشیمن م _

 رهیخ گرشیزد و نگاه د یدو دو م النیش یچشمش پ کی. شد یکیپاسگاه  لیرفتن اکبر آقا و آمدن اتومب سرِ

همه سکوت  گریکرد د نهیرا معا یشاباج یرا آورد و او که با گوش فشیاکبرآقا که ک. نفس بود یب یِشاباج ي

 .بودند کرده

 . متاسفم، مرده _

بود و  يبد تیوضع. شد نیپخش زم زیبه سراغ طاهره آمد و او ن یعصب يتمام نشده بود که حمله ا حرفش

کرده و  يکه خودسوز یرزنیسوخته، پ مین يدختر. داشت اوضاع را کنترل کند یهنوز سع یسروان با کالفگ

طاهره را به  وانستت یکه آرش به سخت قهیچند دقپس از . شده بود يدیکه دچار شوك شد يحاال هم دختر

گشت گذاشتند اما آرش و  نِیبازِ ماش نِیرا کف کاب یبرگرداند، سروان به کمک دو سربازش شاباج يحال عاد

تا  يپافشار نیا. گذاشته و به درمانگاه برسانند يرا در کنار جسد اریهوش مهین النِیحسن اجازه نداند ش یمشت

پاسگاه  لیاتومب. حسن روانه کند یاز سربازانش را به همراه آرش و مشت یکین مجبور شد بود که سروا يحد

بودند  ییهنوز در شوك صحنه ها ییپر ازدحام را ترك کرد مردم هنوز قصد متفرق شدن نداشتند و گو اطیکه ح

 .کوتاه رخ داده بود یکه در زمان

 ...کنار من یینجایتو ا:  کمیو  یس یفصل
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 یسوختگ يبود و چند پرستار و پزشک در حال مداوا يتخت اروژانس بستر يرو النید که شش یم یقیدقا

 الن،یاو و ش نیب لیحا يپرده  يکنار زده  ياز ال ینشسته و گاه گاه یصندل يحسن رو یمشت. بودند شیها

 :دست آرش بر شانه اش نشست و گفت. بود رهیبه تالش پرستارها خ

 .شه یخوب م ،ینگران نباش مشت _

 :را کنار زد و گفت شیو اشک ها دیکش سشیکف دستش را بر صورت خ یبا درماندگ رمردیپ

 ...گهینکنه د. بشه یباباجان؟ نکنه بچه ام نقص یمطمئن _

 .شه یزده به سرت؟ اون حالش خوب م هیفکرا چ نیا ،ینگو مشت یچیه _

 :و گفت دییدست بر زانوان خسته اش سا يقرار یحسن با ب یمشت

 .شه؟ تن مثل برگ گلش سوخته، خدا ازت نگذره زن یخوب م يچطور. نید یه امو کباب کرد ببچ _

اومد  یسرش م ییاگه بال. فتادیبه سر و صورتش ن شیکه آت میخدارو شکر کن دیبا ،ینا شکر نباش مشت _

 .آوردم جلو چشمش یرو م یهفت جد شاباج

اش سرزنش کرد و نگاه به  يرو ادهیخود را به خاطر ز زیبه او انداخت و آرش ن يحسن نگاه موشکافانه ا یمشت

 .چرخاند گرید ییسمت و سو

 .زنن ینم نیروتو زم یتو هم مسلکشون هست. کنن یم رونمیحالش چطوره باباجان، من برم ب نیبرو بب _

 :لب زمزمه کرد ریانداخت و ز ریبه ز سر

دکتر و پرستارا کارشونو بلدن، کارشون . شه یدلخور م نهیب یوقت منو م هی ،یمن برم تو مشت ستیدرست ن _

 .ششیپ میر یکه تموم شد م

 :آرش نشست و گفت يحسن بر شانه  یمشت دست

 ه؟یحرفا چ نیپسر، ا يتو قسم خورده ا _

قسم خورده بود، اما . حسن جرأت سر بلند کردن نداشت یآرش گوش تا گوش باز بود، اما از ترس مشت شین

 یرا خوب م النیش! بود زشیتنش گوش ناچ يبزرگه  کهیت دیرس یم النیر تخت شبه آنجا و کنا شیاگر پا

سبز رنگش در  يها هپشت پرد النیدوخت که ش ییرا جمع و سرش را بلند کرد و نگاه به جا ششین. شناخت

 . حال مداوا بود

 .از بخونم دلم آروم بشهرم نماز خونه دو رکعت نم یم. و انتظار بکشم، دلم طاقت نداره نمیبش نجایتونم ا ینم _

 .به خود داد و به سمت او رفت یآرش بود که تکان نیشد و ا یکیآمدن پرستار  رونیرفتن و ب سرِ
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 حالش چطوره؟ _

 :فرستاد و گفت رونیب یاز سر خستگ ینفس پرستار

 .االن بهتره م،یهارو پانسمان کرد یسوختگ _

 :بر لب نشاند و گفت تیاز سر رضا يلبخند

 !هنوز سانسوره؟ ای دش؟یشه د یم _

 :اش کاسته شد و گفت یاز خستگ یپرستار باز و اندک لبخند

 .دنشید دیبر دیتون یدکتر، م ستیسانسور ن _

دست بر پرده گذاشت که  ندازدیبر چهره ب یداشت آن را از لب دور کند و اخم یکه سع يو لبخند يتشکر با

 .پرستار او را منصرف کرد يصدا

گفت  یکنم هر چ یم هیتوص. دیکش یداشت براتون خط و نشون م ماریسر ب يجا باال همون يدیدکتر ام_

 .چشم نیبگ

و به  چاندهیرا پ کشیبه قول خودش فابر قیسخت نبود، رف ادیاش ز يادآوری. تکان داد يرا بست و سر ششین

 یو خدا قوت یسالمو  دیدست بر پرده کش! بود با او يدیحساب ام هیحاال زمان تسو. رفته بود النیسراغ ش

 يدیام يشد و برا دهیپرستار کش دونگاهش به سمت . به خود، داد رهیخ يِدیو دکتر ام گریدو پرستار د لیتحو

 :گوشش زمزمه کرد ریاو گذاشت و ز يدست بر شانه  يدیام. ابرو انداخت

 .که خراب رفاقتم فیح _

 :باز به او زل زد و گفت شین با

 ما چطوره؟ یثقالم هیدختر  نیا نمیبگو بب _

 :خفه لب زد ییبا صدا النیش

 ام؟ یمثقال هیمن  _

 :نگاه خندانش را به دو پرستار خندان تر از خودش داد و گفت آرش

روکش،  هیزنه تا بشه چارپاره اسختون و  یاز خورد و خوراکش م ینیرو بب یگم؟ االن هر ک یخانما بد م _

 .ادیخانم بدش م نیحاال ا

را گرفت و  النینبض ش گرید يهم بار يدیحرف آن ها را به حال خود گذاشتند و ام یو بپرستار خندان  دو

 :گفت
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 يکه قابل اغماضه، اما برا هیزیپونزده درصد چ یسوختگ ست،ین قیعم یلیهاش خ یحالش خوبه، سوختگ _

 .مونه یما م شیخانم ماجراجو پ نینشه فعالً ا یزخم هاش عفون نکهیا

 :رفته اش گفت لیتحل يد شد و با همان صدابلن النیاز نهاد ش آه

 .تورو خدا دکتر _

 :کالمش آمد و گفت انیم يریبا جبهه گ آرش

 نیاگه ا ؟يکه بذاره بر! توروخدا دکتر؟ یگ یحاال م يداد یخودتو به کشتن م یداشت ؟یتورو خدا دکتر چ _

تا حالت خوب  یمون یم نجایا قدنیا. النیکنم ش یات م خهیچهار م نجایهم مرخصت کنه من ا نیبلور سیتند

 .بشه

 .رفتار کنه ماراشیبا ب يبلده چطور نیبلور سیتند نیدکتر تابان، ا یکن دییخوب بودن حالشو تو تأ ستیقرار ن _

 :دیلب غر ریداد و ز يدیپر تشرش را به دکتر ام نگاه

 رون؟یب يشه تو بر یم _

 :باال انداخت و گفت يشانه ا يدیام

االن  يزد یجوش م نقدیهات اگه ا ضیشه تو گلوم، واسه همه مر ینگم حناق م نویا اگه ارم، ام یباشه م _

 .دکترجان يشده بود مارستانیب سیرئ

 یقدم! سرتق یمثقال هیدختر  نیخودش مانده بود و ا گریحاال د. رفت يدیبدهد که ام لشیتحو يزیچ خواست

 ز،یچپش ن يساعد راستش را بانداژ کرده بودند و پادور . انداخت شیشد و نگاه به سر تا پا کیبه سمتش نزد

اش  یاصل لیو متورم بود که دل زقرم یصورتش اندک. را از نظر گذراند شیها یتر رفت و تمام سوختگ کینزد

 :و گفت دیدست بر ساعدش کش. بدنش بود یشعله ور شدن لباس و گُر گرفتگ

 ؟يدرد دار یلیخ _

 يآرام و صبور لبخند یلیخواست، حاال خ یکه با داد و هوار کمک م شیپ نسبت به چند ساعت. آرام بود النیش

 :چشم بست و باز کرد و گفت. بر لب داشت

 شد؟ یچ یشاباج _

 .تحمل وزنش را نداشت ينا گرید شیخسته بود و پاها. تختش هوار شد يرو کالفه

 شد دکتر؟ یچ یشاباج _

 :به سمت او خم شد و گفت یاندک
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 . گم یشرط م هیبه  _

 .داد یدرد داشت اما بروز نم. دیبه خود داد و چهره در هم کش یتکان

که  يدکتر نیکشه ا یبا بارش نم یلیتر ؟يدیفهم. یمنو دکتر صدا نکن گهید! یمثقال هیگم  یشرط م هیبه  _

 .یمن بست ينداشته  شیتو به ر

 :تر شد و چشم بست و گفت قیعم لبخندش

 شد؟ یچ یشاباج _

 .گم ینچ نم _

 . امروز آرش متعجب بود بیهم خنده داشت هم از رفتار عج. اش گرفته بود دهخن

 شد آرش خان؟ یچ یشاباج _

 :آرش بلند شد و با همان لحن خندانش گفت ي خنده

 !النیچپ کرد ش هیلیخان رو هم گذاشتم تنگ دکتر تر نیا _

عماد آزاد  يداشت به زود نیقین خوش بود چو د،یکش یکه م يدرد يخوش بود، نه از برا د،یخند یم زین خود

کم نگذاشته بود، از  شیکه برا يمرد. کند میاش سه یکودك بالغ را در خوش نیپس حق داشت ا. خواهد شد

 .حاال نیگذشته تا هم

 .آرش... شد یچ یشاباج _

نش چه شده بود؟ چشما. دیاو را به خود د یچشم باز کرد و چشمان چراغان دیبشکن زدن آرش را که شن يصدا

 . شود رهیاو خ یخواست به چشمان چراغان یطور م نیگرفت و هم یرو نم

 .دختر خوب سؤالتو دوباره تکرار کن هی نیاست مگه نه؟ حاال ع گهید زیچ هیباز حرف زدن  يبا چشما _

 :گشوده شد و گفت ياو لبش به لبخند یرکیز از

 .رماینه؟ به خدا نگرانم اما به رو نم ایشده  یچ یبگ يخوا یم _

 :شد و گفت لیبه سمت او متما یکم آرش

 بهت بگم؟ یکه چ ياصالً منتظر ؟يبشنو یخواد چ یدلت م _

 .داد یاش نم ياریدر ذهن  زیچ چیه. در ذهنش ننشسته بود چیه
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 يجلو دیاون با. عماد اقرار کنه که پسرشو کشته يجلو دیاون با. خواد مرده باشه یفقط دلم نم. دونم ینم _

مونده از کارش  ادمیکه  يخواد مرده باشه، چون تا لحظه ا یدلم نم. ستیعماد قاتل پسرش ن همه بگه که

 گم؟ یم یچ یفهم یم. دونست ینبود و عمادو قاتل پسرش م مونیپش

 :در هم سر تکان داد و گفت يبا چهره ا آرش

 .خونه اش تموم کرد اطیح يهمون جا، تو یشاباج. النیمتاسفأنه اون مرد ش یول _

زبان  زیآرش ن یکه حت قهیپس از چند دق. نشست نشانیب ینیسکوت سنگ يبود که لحظه ا نیآنقدر سنگ خبر

 :رفته گفت لیتحل ییبا صدا النینگه داشته بود، ش

درصد هم به  کیاصالً  یعنی. بکنه يکار نیکردم بخواد همچ یبشه، فکر نم يطور نیخواست ا یدلم نم _

بودن و  دهیاگه مردم نرس. کشت یداشت منو م. از من انتقام بکشه يطور نیبود که بخواد ا ومدهیذهنم ن

 .ینگاه کن ورتمتو ص یتونست ینم گهید یحت ایکردن االن منم مثل اون مرده بودم،  یجدامون نم

دست که بر صورت گُر گرفته اش . سرخ و متهلب و گرم او رفت يدرنگ به سمت گونه ها یآرش ب دست

دخترك بود او مردانه  نیرفت؟ حاال که ا یداد، اگر او م یاگر او را از دست م. خودش نبود به حال گریگذاشت د

که  شیمثل چهارده سال پ درست. بودن را تجربه کند وارید گرید يدخترك باعث شده بود او بار نیا. تر بود

افتاد و امان از  یاش م یگپررنگ زند يتنها نقطه  ادیکه بود او به  النیش. شده بود واریها د یپشت کوه يبرا

 .رفت یم النیکه ش يروز

شکسته وبالت و چارتا  يپا هیشد  ،ينذار گوش نکرد یکارو نکن دختر، بهت گفتم سر به سر شاباج نیا گهید _

اش  یمن نرو پ يگفتم بدون اجازه  ،ياست باز گوش نکرد نهیبدک رزنیپ نیشکسته تو پهلوت، گفتم ا يدنده 

 ینگرانت م انتیاطراف یفهم یتو اصالً م. يکه سر خودت آورد ییبال نیو شد ا يندادباز به حرفام گوش 

 ؟یبه فکر اون ها هم باش دیکه با یکن یشن؟ درك م

 شهیکرد و او برخالف هم یآرش داشت بازخواستش م. دیرقص یاو هنوز در ذهنش م يبسته بود و صدا چشم

 :د و نگاه به چشمان دلخور او داد و گفتچشم باز کر. کرد ینم یساکت مانده بود و اعتراض

 یباز با مأمور م. که صبح گرفتم رمیگ یرو م یمیباز تصم رمیاون شراط قرار بگ يهم تو گهیاگه صدبار د _

 .رمیبگ یتا حق عمادو از شاباج نیبه زم دمیکوب یباز پا م. یشاباج یرفتم پ

 .بر لب داشت يبه او که لبخندشد،  رهیو به او خ دیشوکه و بهت زده دستش را پس کش آرش

  ؟یهست یاز کارت راض یعنی ؟یچ یعنیلبخندت  نیا _



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا ..یطوب..  –بوسم  ینامت را م

wWw.98iA.Com ٧٤٠ 

 نیعماد از هم يآزاد يبرا. مرده باشد در دلش جشن به پا کند، نه یشاباج نکهینه ا. بود یاز کارش راض يآر

 .حاال جشن به پا کرده بود

 به من؟ يزل زد يکرد یچشاتو وزغ هیچ _

 :و گفت دیباال کش یمخورد و خود را ک یتکان

 با من؟ ياالن قهر _

 .کنم ینم یهم آشت گهید يهفته  کیو تا  _

آرش با همان اخم ! خودش يداشت برا یتوانست لبخندش را جمع کند؟ سر لج افتادن آرش هم داستان یم مگر

 :نگاهش کرد و گفت رهیخ یبرزخ يا افهیپرطمطراق و ق

 .ارت نکردمجمع کن اون لبخند مضحکتو تا نزدم ناک _

 برم خونه؟ يد یاجازه نم _

 :باال داد و نگاه به لبخند پت و پهن او کرد و گفت ییابرو آرش

 .شتیپ ادیرم پدربزرگتو صدا کنم ب یم. یهست نجاینه فعالً ا _

 .کرد شیصدا النیشده بود برود که ش زیخ مین

 .صبر کن_

 نیخنده اش گرفت از ا. خواست یم يزیچ چشمان دخترك. تخت نشست و نگاهش را به او داد يرو دوباره

 :چشمان او و لب زد یهمه کودک

 ؟يخوا یم یچ _

 :قدرشناس بر لب نشاند و گفت يلبخند

برم خونه،  نید یو اجازه نم نیمن توطئه کرد هیکاسه است و عل هی يحاال که تو و اون دوستت دستتون تو _

 .نجایا اریو عرفان ب لیسه

 :ل زد و گفتمتعجب به او ز یچشمان با

 ؟يبا اونا چکار دار _

 :بر لب نشاند و گفت روزمندانهیپ يلبخند

 . حقشونه که از ماجرا با خبر بشن _

 :برخاست و گفت آرش
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 .ستیبه اومدنشون ن يازین گهیشده، د یگم چ یبهشون م _

 :از واکنش او گفت متعجب

 .ستین نیفقط ا _

 :راه رفته را برگشت و گفت آرش

جون به در  لیکه از دست عزرائ ستینصف روز ن هیدختر  ؟يدیجون الجون خودت د يبرا یچه خواب گهید _

 کرده؟ تیادیجونت ز. يبرد

 :نگاهش کرد و گفت ملتمس

 .کنار خانواده اش باشه لیتا اقالً سال تحو رون،یب ارنیبذارن عمادو ب قهیخوام بگم وث یم _

 :شد و گفت کیزدبود به او ن انیکه در چهره اش نما یجانیبا ه آرش

 رون؟یآوردش ب دیع يشه برا یشه؟ م یم _

 :که نم اشک بر آن نشسته بود سر تکان داد و گفت یتر شد و با چشمان قیعم النیش لبخند

 . رونیشه تا روز دادگاه آوردش ب یم ییمجوز قضا هیحاال که رفع اتهام شده با  _

 :زند گفتداشت بغضش را پس ب یکه سع یو اخم یبغض ییبا صدا آرش

 .کنم یرو درست م یخودم نوکرشم، خودم همه چ _

 .سبز اتاقک گذاشت يبلند به قصد خروج دست بر پرده  ییبا قدم ها و

 ...آرش _

 :و نگاه شادش را به او داد و گفت ستادیدرنگ ا یب ستاد،یا

 ...جانم _

 :را بر لب حفظ کرد و گفت لبخندش

که امسال  رونیب ارشیتخت شدم تو ب نیا ریباشه؟ حاال که من اس رونیب ارشیدکتر، ب يبال آقا یجانت ب _

 .نهیبب يدیع يسفره 

تختش نشست و  يآرش اما راه رفته را بازگشت و رو. دیچشمانش جوش يمجالش نداد و چشمه  گرید اشک

 :گفت

 ؟یشتنذا يروز نیهمچ يمگه جونتو پا ؟يروز نبود نیمگه تو منتظر هم الن؟یش یکن یم هیگر یچ يبرا _

 .باش دختر يقو شهیمثل هم ه؟یچ گهید هیگر نیپس ا
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 :لبخند زد و گفت هیگر انیم در

دادم باکم نبود،  یجونمو از دست م یماجرا حت نیاگه سر ا. شه یخوسحالم، خوسحالم که باالخره داره آزاد م_

 .نبود یالیخ گهیآزاد شده د دمیفهم یقدر که م نیهم

 :گفتو چشم در چشم او  هیبا گال آرش

 ؟یگرفت دیند انتویباز اطراف ؟يباز خودخواه شد _

 .او داد لیتحو یلب ریز دیانداخت و ببخش ریسر به ز شرمنده

 .رونیب ارمشیب يدم فردا قبل تموم شدن ساعت ادار یعوضش من هم قول م. نکن هیگر گهید_

 .کرد يبلند کرد و نگاه قدرشناسش را به او داد و تشکر سر

 ؟یباالست به روش خودم حالتو خوب کنم، موافق تیدز ناراحت گم اگه هنوز یم _

 :او داد و گفت يگوش تا گوش باز شده  شیبازخواست کننده اش را به ن نگاه

 .روشتو نگهدار به وقتش خرج کن _

 :کرد گفت یکه او را ترك م یباال انداخت و در حال يشانه ا الیخ یب آرش

 .باشمراقب خودت ! مطمئنم یش یم مونیپش _

 یدانست کجاست؟ به خاطر خاله نزهت که اگر م یبود، به خاطر دل پدربزرگ، و عمو ناصر که االن نم مراقب

زمان  یآرش رفت و پدربزرگ پس از لخت. کرد یبه پا م ونیخواهرش آماده ش يسر دردانه  ییچه بال دیفهم

آورده  مانیحاال به حرف آرش ا وانده او نماز شکر خو یسالمت يلحظه در نمازخانه برا نیگفت تا هم یم. آمد

 . محبت خرج کند یهم کم انشیدل اطراف يبرا دیبود که با

 

*** 

 .که همه هوا خواهشن یمظلوم يشازده  نمیا _

 نجایلحظه و ا نیانتظارش را نداشت که در ا. کرد یشده بود و نگاهش م زیخ میتختش ن يباز کرده و رو چشم

چپاند و نگاه عجول و  يسوخته اش را داخل روسر مین يو موها دیاش کش يهوا دست بر روسر یب. ندشیبب

بود و  وهیکمپوت و آبم يحاو یلسکینا زین گرشیبر دست داشت و در دست د یدسته گل. مضطربش را به او داد

گشوده شد و  يبه لبخند زیلبخند آرام او قفل شد و لب خودش ن ينگاهش رو. دیخند یم یچهره اش به تمام

جفت شان را  يقدم ها يصدا. هینماند و سرش را درون ملحفه اش پنهان کرد و زد به گر شیطاقت برا گرید
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چهره اش را از  دیمرتبش را که شن ينفس ها يصدا. تختش نشست يرو یکیخورد و  یتختش تکان. دیشن یم

 .بر لب داشت هنوز لبخند. را به نگاه قدرشناس و شاد او دوخت سشیو نگاه خ دیکش رونیملحفه ب ریز

 ؟یخوب _

 !»خوبم يآر«  دیکه لب وا کند و بگو دیچرخ یاما مگر زبان در دهانش م. خوب بود گریحاال د يآر

 .شم برگردم زندان یمجبور م یکن هیطور گر نیهم ياگه بخوا زم؟یعز یچ يبرا هیگر _

 ستادهیاز او ا کینزد ياآرش در فاصله . را به او داد و سکوت کرد خشیچشمانش خشک شد و نگاه س یآن به

 .بدهد حیرا توض یناگهان دارید نیا لیداشت دل یبود و سع

روز اضافه تو زندان مونده تا  هیبهش دادن اون وقت آقا  روزید شویآزاد يبرگه . گن یم نیآدم خونسرد به ا _

دفتر  يتو ینزن يره ردگفتم که نم ل،یخانم وک رمیتقص یمن ب. همبندشو که قرار بود امروز آزاد بشه بدرقه کنه

 .نمره ات

 .حواله اش کرد يلب تشکر ریشادش را به او دوخت و ز نگاه

مامان  شیبا بچه ها پ لیسال تحو قه،یمامان صد دنیرفتم د یم دیاما اول با دنت،ید امیخواستم زودتر ب یم _

. تو هستم ونیالنم رو مدا يشاد. زمیمبارك عز دتیتو، ع ینموندم و اومدم پ گهیتوپو که در کردن د. میبود

 . ستمتو ه ونیمادرم بودم رو مد شیپ لیبعد چهارده سال، سال تحو نکهیا

باز طاقتش نماند و دستانش ملحفه را مشت . توانست بر آن غلبه کند یکرد نم یبغض داشت و هر چه م هنوز

لب عماد هم  ریفتن زشکر گ یآرش و اله يپوف کالفه . کرد و به صورتش چسباند و باز بغضش سر باز کرد

 یم یکه به مرگ منته یحبس ازموفق شده بود آقا معلمش را . باالخره موفق شده بود. توانست آرامش کند ینم

 .شد نجات بدهد

 یشه شاباج یهنوز هم باورم نم. اش شده بودم افهیمات ق قهیکرد تا چند دق فیآرش که ماجرا رو برام تعر _

سرت  ییقرار بود چه بال دمیفهم یخودم به جهنم، وقت. و پسرش کرده باشهبا من و خودش  يمعامله ا نیهمچ

به خاطر منه . دمیبخش یآورد من تا ابد خودمو نم یسرت م ییبال هیاگه زبونم الل  اد،یخونم به جوش م ارهیب

 .یننشست يدیع يو کنار سفره  يدیتخت خواب نیا يتو االن رو

 یاتفاق يکرد، آن هم برا یداشت خود را سرزنش م شهیمثل همعماد درست . توانست سکوت کند ینم گرید

 .اش نداشت يریدر شکل گ ینقش چیکه ه
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من بهت قول داده بودم . گرفت محال بود پا پس بکشم یجونمو هم م یادامه نده آقا معلم، اگه شاباج گهید _

 يهم برا مویبخوام تمام زندگ که يادامه نده، تو اونقدر به گردن من حق دار گهید. رونیب ارمتیاز اون تو م

 .نجات جونت حراج کنم

 .میکه گذشته فکر نکن یبهتره به اتفاقات _

نداشت  یلیچندان تما زین النیخود ش. به گذشته دور کند دنیشیرا از اند شانیداشت هر دو یبود که سع آرش

مدت بر همه  نیکه در ا یجرن. عماد را بچشد يآزاد ینیریخواست ش یلحظه فقط م نیدر ا. به گذشته فکر کند

نفس . شدیندیبه زندان و بند و نبودن ها ب يلحظه ا یخواست حت ینم گریگذشته بود آنقدر سخت بود که د

 :فرستاد و گفت رونیشکرگزارش را ب

 ...میمر _

 :تکان داد و گفت يسر عماد

 .گفته زویدونم، فرشته همه چ یم _

تمام داشت که  مهیکار ن کیحسرت؟ اما او  ایاش بگذارد  یمانیپش يابا در پاسخ گفتن او را پا نیدانست ا ینم

توانست با  یبر گردنش نبود و م ینید گریرساند در آن صورت بود که د یآن را هم به سرانجام م ستیبا یم

 :تر سؤال دومش را بپرسد ختباعث شد که سفت و س نیکند و هم یبرافراشته و سبک زندگ ییشانه ها

 ؟یچکار کن يخوا یحاال م _

 :پر حسرت نگاه از چشمان منتظر او برگرفت و گفت ییعماد نقش بست و با صدا يبر چهره  یبه آن یدرماندگ

 .دونم ینم _

کرد و  يرا باز رگذاریتأث ينقش وزنه ا شهیآرش بود که مثل هم نیشان نشسته بود و ا نیب نیسنگ یسکوت

 :گفت

همه سال دل تو دلش  نیمطمئنم بعد ا. و هم عماد بره خونه یاستراحت کن دیهم تو با م،یبر گهیبهتره د _

 .شده یختیمحله و خونه اشون چه ر نهیبب ستین

دانستند به چه و  یهر دو خوب م. عماد دوخته شد يبه نم نشسته  یچشمان پر حسرت و اندک يهر دو رو نگاه

آرش بر شانه اش نشست و  دست. شد یپر نم يزیچ چینبودنش با ه یخال يکه جا یکس. کند یکه فکر م

 :گفت

 م؟یبر _
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 :برخاست و گفت النیتخت ش يورودش و از رو يتکان داد و باز شد همان عماد لبخند بر لب لحظه  سر

 ناکس بهت لقب نامربوط چسبونده درسته؟ نیا دمیشن _

 :آرش داد و گفت گوشیگشوده شد و نگاه شادش را به نگاه باز يبه لبخند لبش

 .یمثقال هیگه  یبه من م _

 :آرش بود که دستانش را باال داد و گفت نیشاد آرش زوم شد و ا يچهره  يعماد رو يبازخواست کننده  نگاه

 .نیخب بابا، جفتتون نچسب و آدم خراب کن هست یلیخ _

 .کنم يادآوریرو بهت  يزیچ هیاما آرش ازم خواست قبل رفتن  میر یما م _

 .بدوزد شیاو نگاه به کفش ها را به آرش داد و باعث شد زشیت نگاه

 .جا بمون نیدرمانت هم يلطفاً تا تموم شدن دوره  _

 :کالم عماد آمد و گفت انیم

 .کنم یدگیبه پرونده ات رس دیاما من با _

به نفع من تموم  زویدادگاه همه چ يخوام که تو یسالم م لیوک هیعجله نکن، من ! خانم یکن یم یدگیرس _

 .یلیزخم و ز یالمثق هیدختر  هیکنه نه 

 :باال انداخت و گفت يعماد شانه ا. عماد اخم بر چهره اش نشاند گوشیزدن آرش و لبخند باز پق

 !مثل آرش یکی شمیسازه، م یبه من نم رونیب نیا يآب و هوا ستیمن ن ریتقص _

  ؟یمگه من چمه مرد حساب _

 :نشست و گفت قشیرف يعماد بر شانه  دست

 .قیرف یآخر مرام و معرفت تو ق،یرف تهیتو همه چ _

درمانش که  يدوره  انیداد تا پا تیرضا النیشد و باالخره ش یکی النیقدرشناس آرش و لبخند شاد ش نگاه

شد که عماد و آرش رفته بودند و او  یم یقیحاال دقا. باشد يبستر مارستانیدر ب دیکش یهفته طول م کیجمعاً 

در  گرید يدر که گشوده شد و آرش بار. کامل عماد بود يفکر آزاد و به دهیتخت دراز کش يآسوده رو یالیبا خ

 :شد و گفت زیخ میتختش ن يرو زیشد او ن انیقاب در نما

 شده؟ يزیچ _

 :کرد گفت یم یاو را بررس یشانیکه پانسمان پ یتند و فرز به سمتش آمد و در حال آرش
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 ضشیتو روخدا، از وقت تعو نیبب... رد کهعوض کنه، اونقد فس فس ک نویا ادیبه پرستارت گفته بودم ب _

 .گذشته

 اش؟ یشانیگاه او به پ ینگاه گاه و ب لیبود دل نیا پس

 .کنه یو عوضش م ادیشه، االن پرستار م یم رتیخواد، برو د ینم _

 ضیاما آرش آنقدر در تعو. نزد و به او اجازه بدهد کارش را انجام بدهد یحرف گریقاطع آرش باعث شد د نه

 :بلند شد و گفت النیبه خرج داد که باالخره داد ش یمانش سستپانس

 .یمون یاز پروازت جا م. یفرودگاه باش دیکنم تمومش کن و برو، تو االن با یخواهش م _

 .رم ینم ییمن جا _

 :چشم گرفت و گفت. دیخود د یکیاو را در نزد یزده سر چرخاند و چشمان چراغان بهت

 ؟يبر يخوا یمنه که نمبه خاطر  ؟ير ینم یچ یعنی _

 :گفت گوشیتخت نشست و با همان چشمان باز ياو برداشت و کنارش رو یشانیاز پانسمان پ دست

 بچه؟ يمگه خاطرم دار یمثقال هی يبه خاطر تو؟ تو _

 :لبخند بر لب آرش نشاند و گفت زش،یتند و ت نگاه

 یجمال ب رتریتونن چند ماه د یجونم م يو دد یمام. سفرمو کنسل کردم لیبه دو دل. بهت گمیم! نکش منو _

 .کنن تیمثال گل پسرشونو رؤ

 :نگاهش شد و گفت خیطور منتظر م همان

 .لیو اون دو دل _

 .غالم يخانواده  دنیخواد بره د یعماد م. کنه یگم، مطمئنم قانعت م یم شویکی _

 :آنقدر شوکه کننده بود که صاف تر نشست و گفت حرفش

_ ؟یک 

 :نگاهش شد و گفت خیاو م همچون

 .فردا _

 :و گفت دیتخت دراز کش يسست شده رو یحال با

 .که من نتونم باهاش برم یگذاشته واسه وقت قاًیدق _

 :او شد و گفت یشانیخورد و آرش برخاست و باز مشغول پانمسان پ یتکان تختش
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 .کنه سشیراست و ر دیخرده حساب ها هست که خودش با يسر هی. اجازه بده خودش کارهاشو انجام بده _

نگران  گرید. غالم برود يخانواده  داریبه د ییکرد و حق را به آرش داد که عماد بخواهد خود به تنها سکوت

کار پانسمان که تمام شد آرش دستکش ها . نبود که بخواهد از همه انتقام بکشد ییجو نهیک یِشابج گرینبود، د

 :انداخت گفت یم هرا درون سطل زبال که آن ها یآورد و در حال رونیرا از دستانش ب

 .لیدل یکیاز اون  يدینپرس _

 يبرا ییجا گریبود و د يرود پر از کنجکاو یفرزندان غالم م دنیبود عماد به د دهیکه شن یاز وقت. بود جیگ

 :بر لب نشاند و گفت يآرش لبخند. نبود ییگشا لیدل

ساعت  کیبخواب، تا  ریحاال بگ. امیود مقور بهم محال ب یکشت یچون اگه خودتو م ،يدیخوبه که نپرس _

اون وقت  دیمن شورش کرد هیبفهمم عل. مرخصت کنه ها یگوشش بخون ریز نمیسر وقتت، نب ادیم يدیام گهید

 .دونم و جفت شما یمن م

 یکرد که لبخند بر لب آرش نشاند و باعث شد ب يلب تشکر ریبر لب نشاند و چشمانش را بست و ز يلبخند

 .او را به حال خود بگذارد و برود شهیاز همصدا تر 

*** 

دورتر و درست  ینگاهش به کم. تکان خوردن نداشت يو نا ستادهیا یشد که در مقابل آن راه خاک یم یقیدقا

دست آرش که بر . اش زده و او را قاتل پدرش خوانده بود نهیبر تخت س دیرش يبود که روز دهیچسب ییبه جا

 یکرد نفس ینم اریرا هوش وکه اگر دست آرش ا ییفرستاد، گو رونیشده اش را بشانه اش نشست نفس حبس 

 .ماند یاش نم نهیدر س

 چته مرد؟  _

 :زد و زمزمه گفت لب

 ...برم اونجا دیبا _

اما مگر قرار نداشتند با هم؟ . دانست کدام سمت و سوست یخوب م زیرا خوب خوانده بود و آنجا را ن نگاهش

 :د و گفتمتعرض نامش را خوان

همه  کیو از نزد يبر يبخوا نکهیچه به ا يبه اون سمت نگاه هم ننداز یحت يقول داد. يعماد، تو قول داد _

 .ياریب ادی زویچ
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 بیهنوز همان بود و عج. شد دهیاراده به سمت آن مدرسه کش یب شیدست آرش را پس زد و پاها ،يپافشار با

 :لب زد پوزخندش را مهار نکرد و! که هنوز همان بود

 ان مگه نه؟ یکوچکتر ها محکوم به فراموش شهیفراموش شدن، اصالً هم شهیکوچکترها هم _

دست که بر در قفل ! شد دستانش مشت تر یتر م کیحرف هم قدمش شد و او هر چه به مدرسه نزد یب آرش

 :لب وا کرد و گفت زیشده اش گذاشت آرش ن

 مگه؟ ینیب یدرش قفله پسر، نم! ؟یو به رو بشکه با استقبال دانش آموزات ر يانتظار ندار _

 :تکان داد و گفت سر

 ده؟یرس ییکدومشون به جا ؟یشناس یرو م یمن ک يدوره  ياز بچه ها _

 :باال انداخت و گفت ییابرو آرش

 .خودش داره يبرا ییایآقا معلم شاگرد زرنگ کالست االن برو ب _

 :و گفت او زد يبر بازو یگشوده شد و مشت يبه لبخند لبش

اگه خواست سدرضا نبود محال بود ! ؟يموندم چطور جرأت کردم دختر مردمو بسپرم دستت تا درسش بد _

 !يبهش درس بد يخوا یم ؟یکه چ یگوش تا گوش وا کن شتویجلوشو ن ینیبش زتیه يبذارم با اون چشا

آنقدرها هم کم اثر  دیایب ادشیکه  نیسنگ يوزنه  کیوزنه بود،  کی شیبرا ایمیک. خلقش وا شده بود یکم

 شیغالم را در پ يو همان طور که راه خانه  ردیمدرسه دل بگ يآرش او را وادار کرد از در بسته . نبوده است

 :گرفته بودند گفت

شه که ازدواج  یهم م یچند وقت هیدار ندهیدختر فوق العاده آ. تخصصش رو هم گرفته. کنه یتهران کار م _

 !بال يند شده دختره همونجا پاب گهیکرده و د

 :تر شد و گفت قیعم لبخندش

 .يمرد یلیخ _

 :گفت یساختگ یبه سمت چپ و راست افکند و با بهت و تعجب ینگاه آرش

 ؟يبا من بود _

 :گشوده شد و گفت يعماد که بر شانه اش نشست لبش به لبخند دست

 ؟یچکار کن يخوا یم تویزندگ _
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. خوب مطلع بود شیاما از حاال. نداشت شیبرا یجواب چیو ه دهیز خود پرسبارها و بارها ا زیبود که خود ن یسؤال

پسرش را کشته  یاگر شاباج. را نداشت دارشانید يرو. غالم بود ياز خانواده  ییهدفش دلجو نیحاال مهم تر

 .ودخانواده ب نیکور االن ا يباعث گره  اولحظه خشونت  کی. خانواده بود نیا یبود اما او مسبب حال کنون

 .النیسراغ ش یرفت روزید يکرد یکار خوب _

از آرش صاف و  نیشد و ا یاز چشمانش خوانده نم يزیچ. بر گرفت و به چشمان او زل زد شیاز کفش ها نگاه

 :التفات نکرد و گفت قشیبه سر نگاه رف. بود دیدست بع کی

 .زهیعز یلیاومدم، اون دختر برام خ یم دیبا _

 :توقف کرد و گفت قشیمتعجب از واکنش رف زیو او ن دیبچس نیآرش به زم يها قدم

 ؟يستادیچرا ا _

 :به خود آمد و با او هم قدم شد و گفت یگنگ نگاهش کرد و پس از لَخت یبا چشمان آرش

 . تو دنیسرِ د روزیخانم، رفتن موکلش شهره و د قهیصد يبرا. دمیمدت فقط سه بار اشکش رو د نیا يتو _

 :کوه داد و گفتنگاه به کمرکش  عماد

 .ها بلند بشه و برام تقال کنه یاز پشت کوه یکیانتظارشو نداشتم  يراستشو بخوا _

 :محو گشوده شد و گفت يآرش به لبخند لب

 .مون خوب بود ییهر سه تا يخوشحالم که برگشت، برگشتنش برا _

 :باال انداخت و گفت يشانه ا زینگاهش کرد و او ن یطور خاص عماد

 ؟يد یجوابمو م ینیرو بپرسم راست و حس يزیچ هیاگه سر رفاقت  _

 :درنگ گفت یتکان داد و آرش ب ياو سر یناگهان رییمتعجب از تغ عماد

 .زهیبرات عز النیش یگفت _

 .کرد یلب وا نم گریکه د اوردیکم مانده بود نفس کم ب ییگو. ادامه ادامه نداشت ينا ییکرد، گو سکوت

 خب؟ _

لبش را با زبان تر کرد و همان . دیبگو يزیپا بر نفسش گذاشته و وادارش کرده بود چعماد  دیو تأک يکنجکاو

 :طور که نگاه به کمرکش کوه داشت گفت

 زه؟یچقدر برات عز _

 :همچون او نگاه به دور دست ها داد و گفت زین عماد
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 یم یچ یفهم یم. و تو لیسه یحت ایو عرفان و  نهیآد ایاما نه مثل سحر  زهیاما نه مثل فرشته، عز زه،یعز _

 گم؟

 :در او فروکش کرد اما خود را نباخت و با حفظ ظاهر آرامش گفت زیته مانده رمق ن همان

 تره؟ زیعز یکه گفت ییاسم ها نیا ياز همه  یعنی _

 :در هوا تکان داد و گفت یسر و ته آرش دست یاز سؤاالت ب کالفه

 .غالم رو به رو بشم يبا خانواده  دیبگو چطور با یو منکر بپرس ریکه نک نیا يجا _

 هم مهم تره؟ میاز مر یحت _

 کی انیزمستان م يدر چله  یاش بود که بخواه یزندگ خیآب  میمر. بود بر تمام وجودش يآب سرد سؤالش

. آرش داد يبود؟ نبود؟ نگاه به چشمان منتظر و شکنجه شده  زتریعز میاز مر ایآ! يزیبر شیخروار برف بر رو

دانست که درجه  یرا خوب م نیگنگ و مات است؟ اما ا نیچن نیمرد سرخوش از چه رو ا نیآورد ا یسر در نم

روابطشان هاشور خورده و . شده بودند یدور و برش خط کش يآدم ها. چقدر است انشیعالقه اش به اطراف ي

چشمان . دیایر بروابط کنا نیدانست چطور با ا یاز قلبش داشتند و او خوب م یهر کدام سهم. مشخص بود

 :به التماس افتاده بود که لب وا کرد و گفت گریمنتظر آرش د

اونقدر  النیاما ش. ارمیتونم احساسمو به زبون ب ینم. گهیشکل د کی النیبود و ش زیجور عز هیبرام  میمر _

 .بکنم يکه حاضرم براش هر کار زهیبرام عز

 یت و هر دو در سکوت جاده قدم در راه خاکبرداش رشیگفت و دست از سؤاالت نفسش گ یفهمم یم آرش

عماد  يخانه که در نظرشان جان گرفت قدم ها. هر دو ساکت و هر دو در فکر. غالم گذاشتند يبه خانه  یمنته

زد، مردد  یدو دو م مانشغالم در مقابل چش يحاال که خانه . کرد یم یتنگ نهینفسش در س د،یچسب نیبه زم

آمده بود، آن هم  دارشانیبرافراشته به د يگذشت و او با سر یمادربزرگ خانه م يرروز از خاکسپا کیفقط . بود

 :گر آرش بر شانه اش نشست و گفت تیدست حما! خبر یب

 چت شد؟  _

 :زد لب

 .تونم باهاشون رو به رو بشم ینم _

 .آرش بوده است یهمراه نه،یگز نیکرد که بهتر ادآوریانگشتان آرش بر شانه اش به او  فشار
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تو هم  ادیب ادتیخودت تکرار کن تا  يبرا نویا ،یهست ریتقص یماجرا ب نیا يتو تو ؟یهست ینگران چ _

 .مادربزرگشون رفته ي نهیبه خاطر ک تیچهارده سال از عمر و زندگ

 :تکان داد و گفت نیسرش را به طرف دیبا تأک عماد

 یاتفاق نم نیدادم، ا ی، اگه هولش نمشدم ینم ریمن مقصرم، من سر اون غائله مقصرم، اگه باهاش درگ _

 .رمیتقص یپس نگو که من ب. خانواده ام شیبود و منم پ شیافتاد و اون سر زندگ

 :کرد گفت یکه او را با خود همسو م یاو انداخت و در حال يدست دور بازو آرش

اون هم آرامش داشته  خودتو ببخش تا. از تو مقصره شتریب یلیخ امرزیغالم خدا ب. خودتو شالق نزن نقدریا _

 .باشه

 شیگرفته حال، او را به پ یمانده را آرشِ متفکر و اندک یچند قدم باق نیحرف با او همراه شد و اجازه داد ا یب

 .او يپر اضطراب برا يشروع برخورد یعنی نیآرش اهل خانه را خواند و ا دندیکه رس اطیبه وسط ح. ببرد

 ست؟یخونه ن یکس... صاب خونه _

 یم شینه او به پ. دیکاو یجستجوگر بود که او را م یچشمان نشانیصف گرفتند و اول وانیا يچند نفر رو یآن به

 دوارمیازت متنفرم آقا معلم، ام« ! یقفل شده بود، به تمام. خودش توان قدم برداشتن داشت يآمد و نه پاها

. گرفت یدر ذهنش جان م دیرش يهره چ يادآوریسال ها پس از  نیبود که تمام ا يتنها جمله ا نیا. »يریبم

 یکه کس یالاقل تا زمان. توان رفتن نداشت شیکرد اما پاها تیدست آرش بر پشتش نشست و او را به جلو هدا

 .زین انشیخانه حرمت داشت و آدم نیا. داشت یداد او قدم از قدم بر نم یبه او اذن دخول نم

و فتاح به  لیآمده و عق رونیب یوانگید ياز حال و هوا یغالم باعث شد همگ ي وهیگفتن ب دیخوش آمد يصدا

بودند، نه فاتح  ستادهیبه پا ا وانیا يرو ریهنوز مات و متح دیاما طاهره و رش. ندیایب شوازشانیهمراه محمود به پ

با آرش . بودند شانیگذار در زندگ ریدو مرد تأث ازکه همچون شکست خوردگان نظاره گر استقبال خانواده  رزویو پ

 شیبود و از جا ستادهیا اطیوسط ح ریگذاشت اما عماد هنوز سر به ز وانیا يغالم قدم رو يتعارف خانواده 

 . خورد یتکان نم

 ؟يفقرا بذار ریفق يقدم تو خونه  یدون یآقا معلم قابل نم _

ست خوا یمادر را م. شیها یو هفت ساله بود اما بغض داشت همچون کودک یبود اما بغض داشت، س مرد

 :همچون پسرکان خردسال، لب زد و گفت

 .باال امیب ادیقدمم راه نم. خانم ستیقدمِ من قابل ن _
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 يخانواده  يجلو. ها نیا يبود جلو نییسرش پا. آمد نییپا زیشد و سر او ن یبر جمع مستول نیسنگ یسکوت

همچون  س،یخ ینبر شانه اش نشست و نگاهش در چشما یدست. دیرس یرفتنش به او م لیدل کیکه  يمرد

 رهیجا افتاده به او خ یچند روزه همچون مردان یشیو ته ر اهیس یبود که با لباس دیرش. چشمان خودش قفل شد

و  اوردیعماد بود که باالخره تاب ن نیا. هیچشم به چشم هم بودند بدون گال. حرف یکردند، ب ینگاه هم م. بود

 :لرزان و مردانه گفت ییدابا ص دیفشرد و رش نهیشاگرد جوانش را تنگ بر س

 .آقا معلم يخوش اومد _

خواستندش هنوز؟ هر چه که بود باعث  یشد هنوز؟ اعتبار داشت هنوز؟ مردم م یگونه خطاب م نیمعلم؟ ا آقا

. شرم زده نگاه به تک تکشان بدوزد یو با چشمان ونددیبپ نیریبه سا دیبجوشد و همراه رش شیشد خون به پاها

 هیگر يها يکه با ها رینفس گ یکوتس. گفتند ینم یکدامشان سخن چیرا به تن داشتند و ه یشاباج اهیهمه س

افتاده و طلب  شیداد که به پا انیمتعجب نگاه به دخترك گر هیهمچون بق زیطاهره شکسته شد و او ن يها

. کرد یش مفرستاده بود از او طلب بخش یستیکه او پدرش را در راه ن یدختر، دختر کس نیا. کرد یبخشش م

 ادشی. در مقابل دخترك نشست و او را به نام خواند. توانست خوددار باشد یم گریبغض داشت هنوز اما حاال د

آقا معلم گفتنش . بود هیرق قیدختر دوست و رف نیا. از شاگردان درس خوانش بود یکیدخترك  نیا. آمد یم

 :بر هم فشرد و گفت شتریفک منقبض شده اش را ب. دهیآرام و کش. هنوز همان طور بود

 يخوا یم یدختر؟ از ک یخودت بکن يکه منو شرمنده  يبه پام افتاد يطور نیا ؟یکن یم همیتنب يدار _

 ببخشمت؟ يخوا یشدن؟ از من م دهیبخش یپ نجایببخشه؟ من؟ من که خودم اومدم ا

و  دیدست رش. ست که او را ببخشدخوا یلباس او را گرفته بود و با داد و هوار، م ي قهی يقرار یطاهره با ب اما

 :جدا کردن خواهرشان دراز شد اما عماد با آرامش آنها را پس زد و گفت يمحمود برا

 ؟یش یاگه ببخشمت آروم م _

 یم هیوحشتناك که به سبب گر ییو صدا سیخ یاو شل شد و با چشمان ي قهی يدخترك کم کم از رو دستان

 :گفت دیلرز

بگو . شه یداره رو سرم خراب م ایدن. شده یسگ میزندگ نم،یب یکابوس م يداریب يتوشبا خواب ندارم و روزا  _

 .رمیتا آروم بگ يدیمنو بخش

 :بر خود مسلط شد و گفت یعماد کم. داد یم یعصب ينشان از حمله ا نیو ا دیلرز یم داشت

 ؟يشد یراض. تیحاللت کردم، هر چه بود حالل جون دمت،یمن بخش _
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خواهر را گرفت و او را از  يبازو ریز دیدست رش. نگفت چیپر شد و سر تکان داد و ه گرید يطاهره بار چشمان

 :سبک بود بلند شد و گفت یکه حاال اندک ییبلند کرد و عماد هم با شانه ها نیزم يرو

 نیبه هم. من گردن شکسته است ریتقص دیسر ندار هیکه االن سا ینیا. شما بد کردم يمن در حق همه  _

خواستم عاقبت شما بشه  یمن نم. فتهیخواستم اون اتفاق ب یروشنه قسم که من نم ونتونیاغ که سر اچر يسو

 . دیکردم، شما رو قسم به روح پدرتون منو ببخش یکردم، خام یجوون. نیا

 :چرخاند و گفت خت،یر یصورت اشک م يغالم که به پهنا ي وهیرا به سمت ب شیرو سپس

خدا، تا حاال دست و بالم بند  يبه خداوند. سال ها رو حاللم کن نیا يها يفتارخواهرم حاللم کن، تمام گر _

همه سر  نیخودت بدون و بذار ا کیبرام پر کنه در خدمتم، منو برادر کوچ مانهیکه خدا پ يبود، اما از حاال تا روز

 .خودت و بچه هات جبران کنم يو عذاب وجدان رو برا یشکستگ

 یعنی. يکه پدرمو به قصد کشت زد يشما بود نیکردم ا یزمون فکر م هی. معلم آقا یستیشما سر شکسته ن _

 يمنم در خطا. شد ینم میبچه بودم حال. کردم فیخواهر برادرام تعر يبرا نوینشسته بود هم نیذهنم هم يتو

 کرد که یگرفت و فکر نم یمبه دل ن نهیگفتم اونم ک یدرست براش م زویاگه همه چ. هستم کیخواهرم شر

عذاب  نیپس ا م،یسرنوشت مقصر نیهمه مون به خاطر ا. منم مقصر بودم. يشما دست رو بابامون بلند کرد

من شما رو، شما هم، من و خواهر و مادربزرگم رو و از همه . میببخش دیبلند نکن، همه مون با ییوجدانو تنها

 . کوتاهه ایدن نیمهم تر پدرمو که دستش از ا

 :و گفتبر لب آرش نشست  يلبخند

 . شد ریختم به خ زیخب خدارو شکر که همه چ _

باز کرد و عماد و آرش با عزت و  ییرایورود مهمانانش به اتاق پذ يبه خود داد و راه را برا یغالم تکان ي وهیب

 ينبود چه در زندان و چه پس از آزاد نیکه هرگز به رخ دادنش خوش ب یاتفاق. احترام قدم در اتاق گذاشتند

 .بود شده دهیبود و هم بخش دهیهم بخش. بود نجایاما حاال او ا. موقتش

 ...بوسم ینامت را م: و دوم  یس فصل

 .کنم یاحضار م گاهیشاهد رو به جا _

. مانست یمحتضر م مارانیو رنگش به ب دییسا یدستانش را بر هم م. دینگاه ها به سمت طاهره چرخ ي همه

 :شد و گفت کیبرادرانش نشسته بود نزد به او که هنوز در صف ،يبا خونسرد النیش

 .شه یتموم م یهمه چ گهیصبور باش دختر، امروز د. طاهره یبلند بش دیوقتشه، با گهید _
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. شد دهینگاهش به آن سوتر کش. و محمود دیلرزان طاهره به او بود و دستانش در دستان برادرانش، رش چشمان

 یمرد بس نبود؟ تکان نیا ينرفته  يهمه سال بر خطا نیا بس نبود؟. کرد یمنتظر نگاهش م یعماد با چشمان

قرآن  يمرد. شهود قرار گرفت گاهیجاکنده شد و آهسته آهسته قدم برداشت و در  یصندل يبه خود داد و از رو

 :و گفت ستادیبه دست در مقابلش ا

 .دستتو بذار روش _

 يکه به واسطه  يدختر. داده بود النیشنگاهش را به  شهیتر از هم دهیبود و بغض داشت و رنگ پر دهیترس

کرد که او هنوز به طور کامل بهبود  یم ادآوریبه همه  نیبر سر داشت و ا يمادربزرگش هنوز بانداژ ي نهیک

آن قدر قدرت داشت که اندك  النیچشمان ش. را رو به راه کند زیاست اما هنوز در تالش است همه چ افتهین

 :زد گفت یکه هنوز ترس در آن دو دو م ییا صداشد و ب قیبه طاهره تزر یجسارت

 .نگم يزیچ قتیکنم که جز حق یم ادیبه خدا سوگند  _

 :شمرده شمرده سؤالش را مطرح کرد یاز قرآن که برداشت قاض دست

 .ما از اتفاقات اون روز بگو يخانم طاهره کوچک زاده، برا _

 ش،ی؟ در مرگ پدرش مشارکت داشته؟ سخت بود براگفت یم دیچه با. بود انشیزوم برادرها و مادر گر نگاهش

 .انداخت و باز با انگشتان دستش ور رفت ریسر به ز. سخت بود از جان دادن پدر گفتن

 .خانم کوچک زاده، لطفاً از اون روز برامون بگو _

اش  یگعاطف یالاقل در حضور خانواده اش شرم داشت از ب. دیچرخ یسکوت کرده بود و زبان در دهانش نم باز

 :و بغض لب زد یکه بر دست سردش نشست، سر بلند کرد و با بدبخت النیدست ش. دیبگو

 .برادرها و مادرم بگم پدرمو کشتم يجلو رو ادیفهمم از من بر نم یم نجام،یحاال که ا الن،یتونم ش ینم _

 :و گفت دییبر دستش سا دست

و از  یتون یکنه، بهش نشون بده که م یات مداره نگ نجاست،یپدرت ا. حرف بزن و خودتو خالص کن دختر _

 .يایپسش بر م

راست شده  یکه حاال اندک یرا از نظر گذراند و با قامت یجان گرفت و سر تا سر اتاق دادرس یطاهره کم نگاه

 .آنکه نگاه به نگاه مادر و برادرها بدهد، شروع کرد به حرف زدن یبود، ب

 یم. کرد یم نیگفت و نفر یم راهیمرتب بد و ب یدر اومده بود، شاباج شد که آقا معلم از زندان یم یچند وقت _

. بود يکفر هیقض نیسر ا یحساب. ادیره و م یگفت آقا معلم زده بابا رو ناکار کرده و حاال راست راست تو ده م
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 میبرگرد میگفت حق ندار یبه من و برادرام م. دونبود که آقا معلمو دوباره بندازه تو زن یراه هی یهمه اش پ

گفت اگه سر  یاما اون م. هم سن و ساالمون شیمدرسه، پ میخواست بر یو دلمون م میبچه بود. مدرسه

ده بودن،  دونیاون روز مامان خونه نبود، پسرا هم تو م. ستین یاز ما راض مینیکالس درس قاتل بابامون بش

ازم  دیرش. کدومشون بهتره يریگ هدف ننیخواستن مسابقه بذارن و بب یم نیو شاه دیرش. منم باهاشون

 یکاش نم... رفتم خونه یکاش نم. رهیبگ نویتا حال شاه ارمیبابارو براش ب يخواست برم خونه و تفنگ ساچمه ا

 ...رفتم خونه

به ذهن خود  یتکان النیهمه را به سکوت فرا خواند و ش یپر تحکم قاض يجمع را فرا گرفت و صدا يا همهمه

 :داد و گفت

 اد؟یم ادتیافتاد؟  یه اتفاقبعدش چ _

 :همه حبس کرده بود، اما باالخره او لب وا کرد و گفت ي نهینفس را در س ییطاهره گو رینفس گ مکث

کرد،  یم هیداشت گر. دمیرو شن یشاباج يکه صدا هیو بق دیرش یرفتم پ یتفنگو از اتاق برداشتم و داشتم م _

پنجره نگاهش  ياز ال نهیتفنگو تو دستم نب نکهیاز ترس ا، .میدیترس یهمه امون ازش م دم،یترس یازش م

روزها  شتریعادتش بود، ب. کرد یم هیو گر دیکش یباال سر بابا نشسته بود و مرتب دست به سرش م. کردم

همون حال و هوا اومدم برم که  الینداشت و منم به خ یکارش تازگ. زد ینشست و باهاش حرف م یکنارش م

 ...صورت بابا يتو گذاشت روبالش هی یشاباج دمید

 :را پاك کرد و ادامه داد سشیاشکش را مهار کرد و با دو دست صورت خ یشکست و با بدبخت بغضش

 .خواست خفه اش کنه یبالشتو گذاشته بود رو دماغ و دهن بابا و م. تو اتاق دمیتفنگو انداختم و دو _

گذاشته و  زیو سر بر م دیلرز یتمام قد م. از توانش رادتیز. گفته بود يادیجا هم ز نیتوانست، تا هم ینم گرید

گفتن  دیلطفاً ساکت باش. غالم در آمده بود ي وهیب يهق زدن ها يهمهمه شدت گرفته بود و صدا. ستیگر یم

 :طاهره را به نام خواند و گفت يبا خونسرد النینظم دادگاه ادامه داشت که ش يبرقرار کننده  يها

 شد طاهره؟ یبعدش چ _

 :لب زد سیسرخ و خ یبم و لرزان و چشمان ییبرداشت و با صدا زیم يسر از رو خترك،د

رختخواب بابام بود، دوستش  يالجون افتاده تو يبابام بود، همون جور. زدم غیکردم، ج هیدستاشو گرفتم، گر _

ماس کردم که بابامو الت یبه شاباج میبا تموم بچگ. که بود دلمون گرم بود نیهم. رهیخواست بم یدلم نم. داشتم

 ...که بابامو نکشه... نکشه
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 النیش نیآمد و ا یهق هقش بند نم. مادر و برادرانش يهقش در آمده بود و نگاهش به چشمان بهت زده  هق

که حالش رو به راه شد باز لب  یو کم دیآب به دستش داد و دخترك آب را الجرعه سر کش یوانیبود که ل

 :گشود

گفت قاتلش آقا معلمه که  یم. تا راحت بخوابه میکن یکمکش م میفقط دار میکش ینم گفت ما بابا رو یم _

 .اونقد گفت و گفت و گفت تا دستاشو ول کردم. کف دستش میحقشو بذار دیبا

 :دستانش را باال آورد و نشان همه داد و گفت سپس

. اومد یازش بدم م. سره کنه هیابا رو دستاشو ول کردم تا کار ب. کارشو بکنه یدستا اجازه دادم شاباج نیبا هم _

 شتریهمه بابا دارن و اون اجازه نداد بابا کنارمون باشه ب دمید یم یوقت. متنفر بودم یسال ها از شاباج نیتموم ا

 .به دل گرفتم نهیک

 :که بلند شده بود استفاده کرد و گفت یهق هق ياز سکوت و صدا النیش

 ؟یبهش نگفت زویکرده؟ چرا همون روز که مادرت برگشت خونه همه چچکار  یشاباج یچرا به مادرت نگفت _

 :گرفت رو به عماد کرد و گفت یهمان طور که اشک از چشمش م طاهره

 يطور نیگفت بابا ا یم. که راحت بخوابه میشد و ما کمکش کرد یخوب نم گهیگفت بابا د یم یشاباج _

آقا معلمه  ریگفت تقص یم. فتهیدست قانون ب شیاصل ینبگم تا باعث و با یبه کس يزیچ دیراحت شده اما نبا

ده بگرده  يقاتلش راست راست تو میبذار دیگفت حاال که بابا رفته نبا یم. میبابارو راحت کن میکه ما مجبور شد

منم باورم شده بود آقا معلم . تا قانون قصاصش کنه رمیبگ یالل مون دیگفت با یم. خودش خوش باشه يو برا

مگه چند سال داشتم؟ . روز انداخته نیگفت اون بابامو زده، آقا معلم بوده که بابامو به ا یم یشاباج. امهقاتل باب

 یهفت ساله مگه چقدر عقلش م يبچه  هی. بابام جلو چشام جون داد و مرد دمید ههمه اش هفت سالم بود ک

هر . هم آقا معلم یهم شاباج. بده؟ از هر دوتاشون متنفر بودم صیرسه که بخواد خوب و بدو از هم تشخ

 ونفکر انتقام از هر دوتاش شتریبزرگتر شدم ب یهر چ نهیسر همون ک. ما نقش داشتن یبدبخت يدوتاشون تو

و محمود  دیرش. دار يفرستم باال یگناهو م یآدم ب هیدارم  دمیوقت چشم باز کردم د هیاما . دلم ينشست تو

گفت  یم. بگذرم دیخوند نبا یباز تو گوشم م یاما شاباج. دادم یا مداشتم و گهیکه از خون آقا معلم گذشتن د

شک داشتم که  گهیاما من د. مید یم حکمشوو محمود عرضه ندارن قاتل بابارو قصاص کنن ما دوتا  دیاگه رش

که از خون  لیفتاح و عق. گه درست باشه یم یهر چ یشک داشتم که شاباج گهید. بوده باشه ریتقص یبابامم ب

بدم، داد و هوار کرد اما  تیرم رضا یگفتم م یبه شاباج. ساکت بمونم دیشد نبا نمیقی گهیمعلم گذشتن د آقا
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تونستم  ینم گهید. فرسته گَل دار یآقا معلمو م ییگفت خودش تنها. عاطفه ام یبعدش گفت منم مثل برادرام ب

دونم  یدونم خطا کردم، م یم. کمر بسته بود آقا معلمو بکشه یشاباج دمیبخش یساکت بمونم اگه منم م

بود  اباماون ب. چوب خشک افتاده کنج اتاق کهیت هیمثل  نمیتونستم بب ینم. مستحق مجازاتم اما اون پدرم بود

 .هام یقهرمان بچگ

قتل  اتیبود که طاهره تا روز دادگاه از جزئ النیخواست ش. گنگ بر جمع نشست و همه مبهوت بودند یسکوت

 یغالم در بهت يبود که خانواده  یعیپس حاال طب! مادر و برادرها يبرا یحت د،یخن نگوکس س چیه يپدر برا

 يشد فقط خانواده  یکم خال کمکه دستور تفنس اعالم کرد و محکمه که  یقاض. باشند رهیبه طاهره خ بیعج

 یبود که کس ستادهیشهود ا گاهیهنوز در جا شه،یاز هم رتریطاهره سر به ز. النیغالم مانده بودند و طاهره و ش

به خود که آمد و عطر تن برادر بزرگتر را که حس کرد . فشرد نهیبا خشونت او را در بر گرفت و سرش را بر س

 یصندل يتلخ رو یخارج کردند و در سکوت یحال ناحال از اتاق دادرس مانطاهره را با ه. هق هقش بلند شد

نگاه . افتی ينگاه به آن سوتر داد و عماد را در کنار سرباز .فرا برسد يراهرو نشاندند تا وقت دوم دادرسر يها

را  سمت نیآمدن به ا ياو هم نگران حال خراب طاهره بود اما اجازه  ییگو. سمت و سو بود نیبه ا زیاو ن

 .نداشت

 حالت چطوره؟ _

مبهم بر چهره  یروزها غم نیا. افتیاش  یدر مقابل صندل ستادهیبه سمت صدا داد و او را درست به پا ا نگاه

 :بر لب نشاند و گفت يو لبخند ستادیبه پا ا. بود دیداشت که از او بع

 .يکرد رید _

 :لب زمزمه کرد ریز

 اوضاع چطوره؟. امیتونستم ب یداشتم نم یاورژانس ضیمر _

ه برخاست و با فاصل النیش. دیکوب یم نیپا بر زم یعصب یبه طاهره بود که با حالت شانیکوتاه هر دو نگاه

 :لب زمزمه کرد ریغالم ز ياز خانواده  شانیگرفتن هر دو

 .هستم ینگران حکم قاض _

سالم به  يلب گفت و برا ریز يآرش خدا بزرگه ا. عماد بودند یکیبرداشتند و حاال درست در نزد گریقدم د چند

نا تمام  يندهابه لبخ النینگاه اما ش. داد یو عرفان دست دوست لیسمت عماد و خانواده اش رفت و با سه

 يهمه رنج و حاال آزاد نیتحمل ا دبس بو شانیبرا. عماد شاد شد يخانواده  یقلبش از خوشحال. فرشته بود
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را داد همه تک به تک  یسرباز که دستور ورود به اتاق دادرس. دردها نیباشد بر تمام ا یتوانست مرهم یعماد م

با  یخود نشستند و قاض یقبل يدر جا کیهر  گرید يعمرشان گذاشتند و بار يمحکمه  نیقدم در مهم تر

 .را صادر کرد حکمقرائت  ياجازه  ریآرام و نفس گ یلحن

شوند و  یاز اتهام قتل تبرئه م یوجود شواهد کاف لیمتهم به قتل غالم کوچک زاده به دل ،یبیعماد حب يآقا _

 .ندکن تیثیح ياعاده  تیسوء ن نیا انیمحفوظ است از بان شانیحق برا نیا

فرشته و عرفان نظم را به هم زده بود که با هشدار برپا کننده  يشکرت گفتن ها ایشکرت، خدا ایخدا يصدا

 :را قرائت کرد يرأ یباق زینظم، هر دو سکوت کردند و مرد ن

 یصادر م شیبه اتهام قتل غالم کوچک زاده متهم شناخته شده و حکم قصاص نفس برا یرکوهیش یشاباج _

 يمشارکت در قتل مقتول غالم کوچک زاده و سکوت و عدم افشا لیبه دل زیهره کوچک زاده نخانم طا. شود

دم به سه سال  يایباشد که بنابر بخشش اول یقصاص نفس م زین شانیمتهم شناخته شده و حکم ا قتیحق

 .لحظه الزم االجراست نیحکم از هم نیا. خواهد شد لیحبس تبد

 . برادران شد یو باق دیمه نشاند که باعث اعتراض رشبر وجود ه يآب سرد يرأ نیا دنیشن

 ه؟یچه حکم گهید نیا ،یجناب قاض میاز خواهرمون ندار یتیشکا چیما ه _

 :همه را به آرامش فرا خواند و گفت تیبا عصبان یقاض

 .داداگاه اخراجتون کنم يشم از صحنه  یآقا وگرنه مجبور م دیآروم باش _

 :گفت يبا پافشار دیرش اما

 .زندان فتهیدم خواهرم ب یمن اجازه نم _

 :گفت يبا خونسرد یقاض

به بخشش  یارتباط چیو ه رهیجرم خانم کوچک زاده است و حکمش برگشت ناپذ یعموم يجنبه  نیا _

 .دم نداره يایاول

رصت او را به آرامش فراخواند تا سر ف يبا خونسرد النیثابت ماند و ش النیش يبر چهره  دیرش يدرمانده  نگاه

انتقال به زندان از  يختم جلسه که اعالم شد و طاهره را که برا. در جرم طاهره اقدام کنند فیتخف يبتوانند برا

 :دلجو گفت یراهش را سد کرد و با نگاه ياش بلند کردند عماد جلو یصندل يرو

 یبتونم انجام م يازت ندارم و هر کار یتیشکا چیمطمئن باش من ه. تو هستم ونیدوباره ام رو مد یزندگ _

 . یاون تو نمون ادیدم تا ز
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 :آرام بر لب نشاند و گفت يلبخند طاهره

شه درك کنم چطور چهارده سال حبسو تحمل  یزندان رفتن باعث م نیا. تاوان خطاشو بده دیبا یهر کس _

 .آقا معلم يکرد

 :لب زمزمه کرد ریز عماد

 راز ارزششو داشت؟ نیبرمال شدن ا _

 :قاطع و مطمئن گفت یبا نگاه طاهره

 یآرامش و راحت. رمیگ یرو م میتصم نیباز هم رمیقرار بگ یطیشرا نیچن ياگه باز هم تو. آره ارزششو داشت _

 .وجدانم ارزششو داشت که بخوام زندان رو به جون بخرم

 ...خانم میبر _

برادرانش از نظر ها دور  يده مادر و رگ بر آم يقرار یب انیبود که او را به رفتن امر کرد و طاهره در م سرباز

 . شد

بر شانه اش نشست و وادارش  یدست. گذاشته بود رفت ریاش تأث یصدا در زندگ یرفت، همان طور که ب طاهره

ندانست . و شاد برادرش عرفان بدوزد سیو چشم به چشمان خ ردیدخترك مرموز برگ يکرد نگاه از راه رفته 

از آغوش عرفان . اش را با تمام وجود احساس کرد ياو جا گرفت و آزاد در آغوش هیاز ثان يچگونه، اما در کسر

 رد؟یتوانست او را در بر نگ یاما فرشته، مگر م. دیبر خود د زیو آرش را ن لیگر سه تیآمد نگاه حما رونیکه ب

خود  یدر حوالاو را ! جوانتر ینبود، مادر را در کنار خود داشت در قالب یمادر خال يجا. ها بود يشاد میروز تقس

درست . پر تنش دادگاه خارج شدند ياز فضا زیشد آن ها ن تیاز جمع یکم کم خال کهدادگاه  يصحنه . داشت

ها، درست در مقابل چشمان متعجب خواهر و  لیرفت و آمد اتومب ریدادگاه، درست در مس يدر مقابل پله ها

 نیبر ا زین سک چیسراغ مادر برود و ه دیرد که باک دیتأک. کرد به خانه نخواهد رفت دیتوقف کرد و تأک نیریسا

اما نگاه عماد مادر را . تر به خانه بازگردند عیهر چه سر دیخواسته اعتراض نکرد اال عرفان، که اعتقاد داشت با

 خواست؟ مگر اما و اگر داشت؟ یمادر مگر استخاره م دارید. لحظه نیخواست در ا یم

 ...امیپس من باهات م _

 :خندان و چشمان خندان ترش داد و گفت لیسه يچهره به  نگاه

 ؟یبهت بگم کله هونگ دیمن با نمیا ،يتنهاش بذار ستیدرست ن طیشرا نیا يتو با فرشته برو، تو _
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و عرفان را با خواهش پس زد و  لیاما گفتن سه. محو بر لب خودش يبود و لبخند لیاشک بر چشمان سه نم

 :گفت

 ست؟ین تونیرم نره غول ها، حالدا یبا مامانم حرف خصوص _

 :عرفان بر شانه اش نشست و گفت دست

تا . يرو پخته که دوست دار ییمنتظرمون نذار، بچه ها چشم انتظارتن، سحر برات همون غذا ادیبرو، اما ز _

وچه گم تا حاال چند دفعه اومده تا سر ک ینم گهیرو که د نهیاالن سرمو برده بس که زنگ زده و آمار گرفته، آد

 .و برگشته

 :تر شد و لب زد قیعم لبخندش

 .گلم برم يقربون برادرزاده  _

 :او زد و گفت يبر بازو یباز مشت یشیبا ن فرشته

 رفته؟ ادتیزنه، اون وقت تو  یبال بال م دنتیواسه د ر،یبچه ام ام ست،یقبول ن ؟یمن چ يداداش پس بچه _

 :فشرد و گفت یخواهر را به گرم دست

 !یعجب اشتباه! جوجه کالغ داره هیما هم  يبود خواهر کوچولورفته  ادمی _

 :فرشته را در دست گرفت و گفت گریباز دست د یشیبا ن لیسه

 .ارسالن ریام میاسمشو بذار میخوا یشه داداش، م یم داشیپ گهیهم تا چند روز د گهیجوجه کالغ د هیتازه  _

 :اعتراض فرشته در آمد و گفت يصدا

 .نیام میاسمشو بذارقراره  رمینه خ _

 :باز گفت یشیبالغ در آمد و با ن لیسه يکودکانه  يصدا

 ...ارسالن ریام رمینه خ _

 :گذاشت و گفت لیسه يبر شانه  یشده بود و خنده بر لب همه بود که عرفان دست یوضع

 .دیدونم که حاال حاالها سر اسم بچه به تفاهم برس یم دیمن بع _

 :رخاند و ادامه دادرا به سمت عماد چ شیرو سپس

 !میبساطو دار نیاالن درست هفت هشت ماهه که هم _

 .نشاند زیکه ساکت و آرام نظاره گر ماجرا بودند ن النیلبخند را بر لب آرش و ش لیشاد سه ي خنده

 ؟يایبا من م _
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او بوده خونسرد او داد تا مطمئن شود طرف سؤالش  ياز لب آرش جمع شد و نگاه متعجبش را به چهره  لبخند

 :تعجبش را پنهان کند گفت نکهیشد عماد او را مخاطب خود قرار داده بدون ا نشیقیکه  ینه؟ و وقت ای

 ؟يبند یخودت م شیمنو به ر يچرا دار گهید ؟يدار یبا مادرت حرف خصوص یمگه نگفت _

 :باال انداخت و گفت يشانه ا عماد

 !نه؟ ای یرسون یحاال ما رو م ،یمن يتو که سال هاست سرجهاز _

 :کرد و گفت النیشک رو به ش يلحظه ا یب آرش

 .میتو رو هم برسون يریمس هیتا  ایب _

 :اما درخواست او را رد کرد و گفت النیش

 .شه یننه طاووس، راهتون دور م دنیقراره برم د ن،یشما بر _

 م؟یبر _

رساند  النیفاصله خود را به ش نیبرود و عماد هم در ا لشیعماد باعث شد آرش تر و فرز به سمت اتومب هشدار

 :مبهم نهفته بود گفت یکه هنوز ته تهش غم يقدرشناس و لبخند یو با نگاه

رفتم اما . کردن دارن کمک کنم یکردم حق خوب زندگ یکه فکر م یروز اومدم پشت اون کوه تا به مردم هی _

و  دیروزگار چرخ. خواست یم گهید زیچ هیازشون نداشتم اما سرنوشت  يانتظار چینداشتم، ه یچشم داشت چیه

ها واسم شد کوه و پشتم  یوهاز همون پشت ک یکی ره،یدستامو بگ یکیداشتم  ازیکه ن یدرست وقت د،یچرخ

. بودم یکه غافل شده بودم از خودم و اطرافم، شاک نیحاج بابا نگاه کردم، از ا يتو چشما یروز وقت هی. ستادیا

نفسمو، عشقمو از خودم روندم  یاما وقت. از خودم متنفر شده بودم گهیغالم د نهیزدم تخت س یوقت گهیروز د هی

 .برامنمونده بود  نهیقلب تو س گهید

 :قلبش گذاشت و ادامه داد يسپس دست بر رو و

اوج  یتون یم. تو هستم ونیمد نویزنه و من ا یتند و پر تپش هم م. زنه الکردار یاما حاال دوباره داره م _

 ؟یچ یعنیدوباره نبض زدن تموم تنم  یدرك کن یتون یم ؟یرك کند مویقدرشناس

لحظه مبارك  نیبود آن هم در ا یوقت خوش گرینه، حاال د گریداشت اما حاال د دنیبار يهوا النیش چشمان

 :تکان داد و گفت يتر کرد و سر قیلبخندش را عم. که آقا معلمش از بند رها شده بود

 .منتظرته قهیبرو مامان صد _

 :عماد بر چشمش نشست و لب زد ستد
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 .لیخانم وک میمخلص یلیخ _

و دست تکان دادنش را همان طور نظاره کرد تا او خوبِ خوب از  یشدنش را، خداحافظ لیرا، سوار اتومب رفتنش

 .نظر همه شان محو شد

 عماد؟ يدنبال خودت کشوند یمنو واسه چ _

امروز بغ کرده در خودش  نیبرخالف آرش که تا هم. کرده بودجا لب وا ن نیامامزاده بودند و آرش تا هم یحوال

نگشود و در سکوت  یبا مرامش را خوانده بود اما باز لب به حرف قیدست رف. بود، او سبک بال بود و خوشحال

نگاه به  زیامامزاده توقف کرد او ن يکه در مقابل درب فلز لیاتومب. به فرار درختان و عبور آدم ها زل زده بود

 .ره مغموم اما محکم آرش دادچه

 .منتظرتم نجایبرو پسر، من ا _

 :با تعجب لب زد. نگاهش بود خیعماد هنوز م اما

 شده؟  یچ_

 :او نشست و گفت يعماد بر شانه  دست

 وجودم؟ یب نقدریا يعاطفه ام؟ فکر کرد یب نقدریمن ا يفکر کرد _

و  دیکرد، کامالً به سمت او چرخ یکمربند را باز معماد سر تکان داد و همان طور که  بیاز برخورد عج متعجب

 :گفت

 تو؟ یگ یم یچ _

 :شد و گفت يعماد جد ي افهیق

 .شکنم یگردنتو م یاز گل نازك تر بهش بگ _

او نشست دانست  يو دستش که بر شانه  دیخند یاز لبنش م تیچشمان عماد به تبع. بود رهیزده به او خ بهت

 :در هم رفت و گفت شیاخم ها. بر شده استکه عماد از سر وجود او با خ

 .ورت داشته، برو مادرت منتظره االتیخ_

 :عماد شانه اش را با قدرت تکان داد و او را به سمت خود چرخاند و گفت اما

 یخرم نفهمم سؤاالت اون روزت واسه چ يکرد الیخ. یو از دل وامونده ات بگ یدو هفته است منتظرم بنال _

 پسر؟ يکرد فرض یبوده؟ منو چ
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شد  یکه درهم تر م ییرفت و اخم ها یتر م نییکه هر لحظه پا يآرش دور فرمان مشت شد و با سر دستان

 :لب زمزمه کرد ریز

 .يخواست باز بسوز یسوخته بود، دلم نم تیو جوون یزندگ یکاف يتو به اندازه  _

 :بر شانه اش فشرده شد و همچون او زمزمه کرد شتریعماد ب دست

 قت؟یکردن عشقت به رف شکشیبا پ _

 چیه! نشیدل و د يدادگاه او بود و محاکمه . نبود امروز ایدادگاه عماد گو. بود شهیتر از هم نییآرش حاال پا سر

تاب  قشیدل رف يدو هفته را در تب نداشتن آن دختر محکم سوخته بود و برا نیا نیع. گفتن نداشت يبرا

 .زد یم تشبرداشته و بر مرام و گذش هانیتاز قیرف نیاما حاال ا. آورده بود

 .زهیبرات عز یلیخ یگفت زه،یاون برات عز یتو گفت _

 :فرستاد و گفت رونینفس آسوده اش را ب. بود رهیاو دور فرمان خ يعماد به دستان مشت شده  نگاه

 .میمر ینه مثل فرشته و حت زه،یبرام عز النیش زه،یگم، اون دختر برام عز یاالن هم م _

 .چشمان خندانش ثابت ماند يو رو دیبه سمت او چرخ یمات آرش به آن نچشما

 ؟يتا حاال وا نداد يحالت چطور نیتو با ا ،یافت یپس م يچته پسر؟ دار _

 :را به دور دست ها داد و گفت نگاهش

 .یو هست يتو بود شیاول زندگ تیچون اولو_

 :و گفت دیحرفش پر انیم یبا کالفگ عماد

منو داره، صد برابر به فکر تو هست، اگه  يهمون قدر که هوا النیش. ه ها حرف نزنبچ نیچرت نگو، ع_

 .یش یمتوجه جنس نگاهش به خودت م یکور شده ات رو وا کن يچشا

 :قانع شود گفت نکهیاما بدون ا آرش

 .ارهیدر اصل موضوع به وجود نم يرییتغ چیحرف ها ه نیا _

 :و گفت دیکش شیبر موها یدست یو عصب کالفه

کنار  يدیباخته کش شویکه دار و ندار و زندگ قتیآخرِ مرام و معرفت و به خاطر رف يکه شد ه؟یاصل ماجرا چ _

عقل  نیروز بفهمه با ا هی النیاگه ش یدون یم ق،یرف زادیدست مر ؟یاون کن شکشیعشقتو پ ؟یکه مثالً چ

تو اصالً به احساس اون  شه؟ یم یچقدر از دستت شاک يرو در حقش کرد یو ظلم یحرمت یب نیناقصت همچ
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درصد به اون عقل  کیکدوم از ما نره خرها فکر کنه؟ اصالً  چیدلش نخواد به ه دیکه شا يدختر فکر نکرد

 باشه؟ شیتو زندگ یکس دیشا یکه فکر کن ياوردیناقصت فشار ن

 .ستین شیکس تو زندگ چیه _

 :آرش لبخند بر لبش نشاند و گفت زیتند و ت واکنش

 .ياما گند زد ق،یهاتم رف يشتنداریخو نیهم يکشته  _

 .زهیاون برات عز یتو گفت _

خسته از بحث و جدل . آورد یم ادشیرا به  النیبودن ش زیمند عز هیحد گال نیبار بود که آرش تا ا نیدوم نیا

 :گذاشت و گفت یصندل یبا او سر بر پشت

به اندازه  ؟یدرك کن یتون یرو داره، م قهیمان صدبرام حکم ما النیگم، ش یهنوزم م زه،یآره، گفتم برام عز _

 ؟یدرك کن یتون یمادرمه، م النیش. مادر دوستش دارم کیقداست  ي

 .کرد یشده بود و عماد لبخند بر لب نگاهش م رهیزده به او خ بهت

 قه؟یمامان صد _

 :محجوب سر تکان داد و گفت یچشمان با

 یم يچه مهر يچشمداشت تقال کنه؟ جز مهر مادر یبچه اش بنجات  يبرا نقدریتونه ا یم یمادر ک هیجز  _

رو داشته  النیاحساس االن من به ش یتونه پاک یم یباشه؟ چه احساس ازین یپاك و ب یشیستا ي ستهیتونه شا

 باشه؟

 یدر قالب يدانست مادر عماد است؟ مادر یم زیخود ن یعنی. النیبودن ش زیعز لیبود دل نیپس ا. داده بود وا

 افته؟یکه عمر دوباره  يا قهیتر؟ مامان صد جوان

باهاش . عشقمه نیو آخر نیاول میمر. نتونم داشته باشمش گهیاگه د یکنم حت یعوض نم ایمن عشقمو با دن _

 شکشیروز عشقمو پ هیمنم  ق،یمنو تکرار نکن رف يخطا. بزرگ شدم، باهاش عاشق شدم، باهاش دل دادم

 .کرار نکنخطامو ت گهیکردم به روزگار، تو د

مرد را  نیا يتوانست اوج عالقه  یهنوز نم. هنوز در بهت اعتراف عماد بود. در سکوت به او زل زده بود آرش

همه کمال بسته و حرف از عشق از دست رفته اش  نیکامل، اما او چشم بر ا یبود و زن بایز النیش. درك کند

شد  یاز خودش کوچکتر بود، مگر م سالکه نه  يترشد او را مادر خود بداند؟ دخ یشد؟ مگر م یزد، مگر م یم

 بشود مادرش؟



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا ..یطوب..  –بوسم  ینامت را م

wWw.98iA.Com ٧٦٥ 

 .اگه تو رو نخواد یمراقبش باش حت _

داشتن او هر  يخواست برا یگذرانده بود اما حاال م یاش را به شوخ یشد؟ تمام زندگ یرا نخواهد؟ مگر م او

 :دستانش دور فرمان مشت تر شد و گفت. چه دارد و ندارد خرج کند

ترکه از  یجوابه، سرم داره م یعالمه سؤال ب هیسرم  يمنتظرته، برو بذار منم فکر کنم، تو قهین صدبرو ماما _

 .برو عماد قت،یهمه حق نیا دنیشن

در  قشیرف يشد، او هم سر بر فرمان گذاشت و اجازه داد تک تک حرف ها ادهیپ لیحرف از اتومب یکه ب عماد

اش آرش را پس  یبود، دلش قرص بود که دخترك پشت کوهعماد اما نگران ن. شود نییذهنش باال و پا

قدم . گفت یرا چشمانش م نیا. نخواهد کرد يفداکار گریبا مرامش د قیدلش قرص تر بود که رف. نخواهد زد

 یبود کنار سنگ قبر پدر و مادر نشست و سالم دهیکه از زن دوره گرد خر یگالب شهیرا تندتر کرد و با ش شیها

 :د و گفتدا شانیبه هر دو

. داره یتاوان ییخورم، هر خطا یرفته رو نم يحسرت روزها. رید یلیمن برگشتم حاج خانم، من برگشتم اما خ _

دل وا  نیرو ا شهیهم يبرا زیچ هیحسرت  یدون یدادم اما م یتوون م دیزدم و با یزندگ هی ي نهیرو تخت س

چه . خطا کردم حاج خانم، خطا کردم آقاجون. دادمراحت زنمو، عشقمو از دست  نقدریچرا ا. مونه یمونده ام م

و  امیاون کوچه برم و ب يتو يچطور ام؟یبا نبودنش کنار ب ياونو نداره؟ چطور گهیدل که حاال د نیکنم با ا

 نمش؟ینب

 :گالب را باز کرد و سنگ قبرشان را شستشو داد و گفت ي شهیفرستاد و در ش رونیرا ب نشیخسته و سنگ نفس

 نیاز ا شتریتونم ب ینم دن،یبچه ها برام تدارك د. برم دیدونم زوده اما با یم. شتونیپ امیم شتریباز حاال  _

 .نیفراموشمون نکن ن،یتنهامون نذار. نیایدونم که شما هم م یم. چشم انتظار بذارمشون

ده اش به امامزاده و درختان سر به فلک ز نیرا گفت و دست بر زانو گذاشت و برخاست و در سکوت سنگ نیا

 . پر تالطمش روان شد يایسمت آرش و دن

 ...کس مثل تو نبود چیه یوقت: و سوم  یس فصل

چتر  ریبود و کالفه، تمام روز را در تالش بود تا حضانت دخترك را از پدر و مادر معتادش گرفته و او را ز خسته

که همچون مادر  یما بودند کسانوجود نداشت ا یخون يمهر و عاطفه  دیدر آنجا شا. بفرستد یستیبهز تیحما

محقر پدر و مادرِ  يدر خانه  نجایا. کنند تشیو حما رندیکه او را در آغوش بگ یبودند مادران. دورش بچرخند

 يکتک ها يتن و بدن دخترك پنج ساله که به واسطه  يادآوریاز . شد همچون آنها یم یکیمعتادش قطعا 
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توانست واضح و آشکار رد کمربند را بر  یهنوز م. بر چهره اش نشستو کبود شده بود اخم  اهیپدرِ بدخمارش س

اش را کم  يکرد تا اثر و درد خمار یم قیکه با اشک به او دارو تزر يو پرستار اوردیبدن دخترك به خاطر ب

که  رزنیپ. گذاشت اطیخسته قدم در ح یرا در قفل چرخاند و با تن دیدستانش را از خشم مشت کرد و کل. کند

داد، باز  یاش را به چپ و راست تاب م يرینشست و بادبزن حص یم اطیتخت کنج ح يرو شهیچون همهم

و با وجود  دیقدم تند کرد و خود را به او رساند و گونه اش را بوس. کرد ینگاهش م ینشسته بود و با مهربان جاآن

 :کنارش نشست و گفت یخستگ

 تیباالخره تونستم عدم صالح. دادگاه بودم ریدرگ. شلوغ بودسرم  یلیکردم قربونت برم، امروز خ ریببخش د _

و  اهیتموم سر و صورت و تن و بدن بچه س. کنه یم هیدلت براش گر شینیبب. رو ثابت کنم دهیپدر و مادر سپ

 .کف دستشون شتمذا یرسه وگرنه حسابشونو م یکه دستم به پدر و مادرش نم فیح. کبوده

 :اب داد و گفتت گرید يبادبزنش را بار رزنیپ

 .ذاره یداره که تنهاش نم ییحق نشسته مادر، اون بچه هم خدا يخدا جا _

 :کرد گفت یپنهان م شیکه بغضش را در پس اخمها یتکان داد و در حال یرا با درماندگ سرش

با داد که اون طفل معصوم هنوز  ینم ییمجوز قضا یاگه قاض. مارستانیب میداد بچه رو ببر یمردك اجازه نم _

 .اون خونه افتاده بود يحال خرابش تو

 :و گفت دیدخترك کش يدست بر گونه  رزنیپ

 ؟يخورد يزیچ_

 :رفت گفت یم اطیکوچک کنج ح يکه به آشپزخانه  یرا برداشت و در حال شیدهایخر لکسینا

 ست؟یگرفتم، کم ن لویگرون بود، فقط دو ک ازیپ _

 :لب زد نهینگفت با طمأ یم یکه آفتاب به مهتاب کالم رزنیپ

 .هینه مادر، کاف _

که از شدت گرما کالفه شده بود مانتواش را از تن به در  یکنج آشپزخانه گذاشت و در حال يرا درون جعبه  ازیپ

 :بلند گفت يآورد و از همانجا با صدا

قراره از  ،ینیبرم بازب دیکه، با گروه با ستمیآخه من فردا ن ؟یسر فرصت نذرتو اَدا کن یشد صبر کن یحاال نم _

 .میکن دیشهر بازد نییپا يمحله  هی

 :نگران شده بود گفت یاو کم يحرفها دنیکه از شن رزنیپ
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 ییمن تنها ادیسرت ب یینکرده بال ياگه خدا ؟يریآروم و قرار بگ یتون یمادر؟ تو چرا نم یاونجا واسه چ _

 چکار کنم؟

 :صورتش کنار زد و گفت ياجش را از جلوبلند و مو يآمد و موها رونیبه دست از آشپزخانه ب مانتو

 .که میجنگ و دعوا ندار م،یر یقربونت برم؟ با مأمور م ینگران چ _

دخترك خط  يمعتاد بر بازو کیبود که  يبار نیآخر ادی. دیترس یدلش رضا نبود و چشمانش م رزنیپ اما

و دست دور گردن او انداخت و  هوا کنارش نشست یرا خوانده بود که ب رزنیذهن پ زیاو ن ییگو. بود دهیکش

 :اش نشاند و گفت یبر لپ پفک يبوسه ا

 نیاما ا. سرمون اومد ییحقمون بود اگه بال م،یرفته بود یقبل بدون هماهنگ يکنه، دفعه  یبار فرق م نیا _

 .همراهمون هستن راقیبار دوتا مأمورِ حاضر به 

 :گفت و رو به او لب زد یالاله اال الله رزنیپ

تو  يبر یفتیعنر عنر راه ب یپاش دیمادر؟ حتما تو با ستیکس اونجا ن چیه یعنیتو بره؟  يمرد جا هیه ش ینم _

 کنه؟ یم یچند جور آدم اونجا زندگ ستیمحله که معلوم ن هی

 یکه از دستش بر نم يترس داشت اما کار شیپ يهنوز از اتفاق دفعه  رزنیچرا که پ د،یچرب یبه او نم زورش

سرپرست را به  یداده بودند که کودکان ب نینش نییپا يمحله  کیاز  ییگزارش بلند باال. رفتند یم دیآمد، با

گفت  یم رزنیها را به پ نیاگر هم دینه؟ شا ای دیرس یکودکان م نیبه داد ا دیباالخره با یکی. کار گماشته اند

 :دست بر دست چروکش گذاشت و گفت. توانست قانعش کند یم

 .ن مراقب خودم هستمنگران نباش، م _

را دوتا  وانیکوتاه ا يبرخاست و پله ها زیاو شد و دخترك ن خینگران م ینزد اما با چشمان یحرف گرید رزنیپ

منتظر و . یو نه سخن یو لبخند بر لب نگاهش کرد، اما نه حرف ستادیا. او را به نام خواند رزنیکرد که پ یکی

 :ا برگرفت و گفتنگاهش ر رزنیبود که پ رهیکنجکاو به او خ

 .مادر، برو دست و روتو بشور برات سفره بندازم یچیه _

 :بر لب نشاند و گفت يلبخند الیخ یب

 .اطیح ارمیخودم بند و بساط غذا رو م نیاز جات، شما بش یخواد با اون پا بلند ش ینم _

 قهیچند دق يبگذارد و برا یکنج ،يو مانتو و مقنعه اش را در گوشه ا فیخسته در اتاق را گشود تا ک یبا تن و

جگر بگذارد  يدندان رو یساعت میتوانست ن یمهربانش قطعاً م رزنیپ. سر بر بالشت گذاشته و چشم بر هم نهد
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و  ز،یبود و تمام روز را ن دهیسپ ریرا درگ شبتمام . چشم بر هم نهد و کمبود خوابش را جبران کند یتا او اندک

 يو دست جلو دیبلند کش يا ازهیباز اتاق را گشود و خم مهیدر ن. ردک یخواب طلب م یحاال چشمانش اندک

از  اریاخت یو مانتو و مقنعه ب فیک. دستش کنار رفت و چشمانش فراخ و فراخ تر شد یدهانش گرفت اما به آن

زد  رونیوحشت زده و دوان دوان از اتاق ب. دیچرخ یزبان در دهانش نم. مات بود ماتدستش افتاد و خود او که 

 یم نییاش از اضطراب باال و پا نهیتخت س. داد رزنینگاه ترس خورده اش را به پ وان،یا يو از همان جا رو

و پا  لیمست و پات. چرخاند یبود و او اما در آرامش بادبزنش را به چپ و راست م رزنینگاهش هنوز به پ. دیجه

 :ا در بر گرفته بود من من کنان گفتآشفته که تمام صورتش ر يو با همان موها دیدو اطیبرهنه به ح

 ...اون... اون _

با آرامش دست بر  رزنیپ. ردیبگ یتا بلکم جواب رزن،یاشاره اش به سمت اتاق بود و نگاه مضطربش به پ انگشت

تکان  نیمضطرب سرش را به طرف يمبهوت و چهره ا یاما دخترك با چشمان ندیکنار تخت گذاشت تا او بنش

رفت و با بهت دست بر سر و صورتش  یقرار و مدام و مدام در مقابل او رژه م یب. امتناع کردداد و از نشستن 

رفت  یراه م. و اضطرابشش کم کند صالینتوانست از است زیخواند ن یکه او را به خود م رزنیپ يصدا. دیکش یم

 .گفت، باور نداشت هنوز یم يوا يو وا

 .نیبش ریدختر بگ _

سرش را در حصار دستانش . محال بود تنش رضا به سکوت بدهد. ردیاشت قرار بگنشست، امکان ند ینم نه

 .شده بود رهیلرزان به اتاق خ یگرفته بود و با چشمان

معلوم . رو پا بند نبود یات اما من اجازه ندادم، از خستگ یپ ادیخواست ب یم د،یساعت هفت صبح بود که رس _

 .بود شبو تا صبح چشم رو هم نذاشته

از همان نُه  زیاو ن. زده بود رونیرا داده بودند، از خانه ب دهیسپ میاز شب قبل که خبر اوضاع وخ. ر خانه نبودد يآر

 گرید شیپاها. یهمه خستگ نیا انیگرفته بود در پا یلحظه چشم بر هم نگذاشته بود و چه پاداش نیشب تا هم

داد؟  یم زیعز یو خبر از مهمان دیپر یکه م یدل پلک ؟چند وقتش نیا یبود پاداش دلِ چراغان نیا. وا داده بود

 :گرم و پر مهر او را نوازش کرد و گفت رزنیپ يصدا

 اد؟یگنبد طال قسم دلم روشنه که م نیگفتم به هم يدیچشمت روشن دخترم، باالخره سفر کرده ات اومد، د _

همه سال چشم  نیا. افتید خانه بلند کرد و نگاه آرام گرفته اش را به آسمان داد و کبوتران حرم را گر سر

را پاسخ  رزنیداد و نگاه پر مهر پ رونیب ینفس انش؟یبود پا نیا دن،یو عزلت گز يهمه سال دور نیا ،يانتظار
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اما هنوز  دارش،یکرد به د یدل دل م. کرد قشنه تلخ بود و نه پر درد، نگاه به اتا گریکه د يگفت و با لبخند

 داریاگر او ب ختیر یم يدلش هر. ندیق بگذارد و چشمان باز او را به خود ببترس داشت پا در اتا. ترس داشت

نصب کرده  ییروشو يکه در باال يا نهییرفت و در آ اطیتند و فرز به سمت کنج ح. دشید یشد، اگر م یم

وقت  وقت گریاما د. دیشن یرا م رزنیپ يگفتن ها ریبه خ ادتی یجوون ییکجا يصدا. بودند خود را ورانداز کرد

از  شیب گریکه حاال د ییو با قدم ها دیکش شیلبخند بر لب دست بر سر و رو. نبود يریو سر به ز ایشرم و ح

انگشتان  باداشت . داد رزنینگاه به پ گرید يگذاشت و بار وانیا يتاب بود، قدم رو یآنکه مستأصل باشد ب

کرده و تمام عادات مادربزرگ را  یها زندگتن يهفت سال با او تنها. عادتش بود. گفت یدستش صلوات و ذکر م

! شهادت بدهند بر او دیگرفت مادربزرگ و اعتقاد داشت بند بند انگشتانش با یبه دست نم حیتسب. از بر بود

 ش،یلرزان تر از پاها یفرستاد و با دل رونیدر گذاشت و نفس حبس شده اش را ب يدست لرزانش را بر آستانه 

غرق خواب او را جزء به  يچهره  صانه،یدرنگ بر قلبش نشست و نگاهش حر یب دستش. قدم در اتاق گذاشت

او  قینفس عم. بود دهیگرفت و همان طور قفل شده بر کف اتاق چسب یاز مغزش فرمان نم شیپاها. دیجزء کاو

باور  يداریتوانست او را در ب یهنوز نم. در نگاهش کند يو از همان جا بر آستانه  رددباعث شد راه آمده را بازگ

کند و آرام آرام به سمتش رفت و درست در مقابلش  نیقدم از زم گرید ياو که مرتب شد بار ينفس ها. کند

بارها و . بود دهییپا وابگونه در خ نیبارها و بارها او را ا. بود، درست مثل همان سال ها قیدر خواب عم. زانو زد

و  ختیر یصورت اشک م ياش را از دست داده و به پهنا يشتنداریخو. بارها او را در خواب نظاره کرده بود

در هوا . کرد یاو را لمس و نوازش م يچهره  اتیدستش در هوا جزئ. ردیبرد اشک از چهره بگ یدست نم یحت

 يرو میمر« . شان که سال ها پا در هوا بود یزندگ نهمچو يو جاذبه ا یو کشش يبرخورد يواسطه  یو ب

» !خب منم روش تعصب دارم خانم... دست نزن بهش... بالشتم تعصب دارم يعماد من روا ... بالشتت بخوابم؟

لبخندش  هیگر انیو در م دیبغضش ترک! مرد نیاجازه شده بود ا یبود و باز ب دهیبالشتش خواب ياجازه رو یباز ب

مه سال، بعد آن ه. او نشست و چشمانش را بست و آرام گرفت يدستش سرکشانه بر موها وتر شد  قیعم

. داشت دنیغرق خوابش هم د ينفس آرام و چهره . بود یدنیاو هم د يچشمان بسته . باالخره قرار گرفته بود

 يرو شآمد و در اتاق یم ییروستا يکه خسته از مدرسه  ییدر خواب بود، درست همچون تمام آن روزها

همان جا . م، چقدر خاطره داشتند با همکرده بودند با ه یچقدر جوان. دیخواب یکلنجار رفتن م یبالشتش با کل

تمام قد چشم شده بود و ! کیبه  کی. شمرد یرا م شیها نفس ها دهیکنار او نشسته بود و همچون عقل رم

. آمد یاصالً خواب مگر به چشمانش م. بود ختهیاز چشمانش گر یرحم یبا ب زیخواب ن. گرفت ینگاه از او بر نم



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا ..یطوب..  –بوسم  ینامت را م

wWw.98iA.Com ٧٧٠ 

 رهیواسطه خ یاو در خواب و خود ب. دارید یِبود، تالف یها وقت تالف دنیام ندتم يبود، به اندازه  یوقت تالف

نگاه از . مهربان به او زل زد يشد و با چهره ا انیدر نما يمادربزرگش در آستانه . زندان يها لهیبدون م! اش

شد مگر؟  یباورش م. اش را به مادربزرگش داد یاما چراغان سیاش بر گرفت و نگاه خ یدگمرد خفته در زن

 :مادربزرگش بلند شد و گفت یگنگ رو به خاموش يزمزمه ! يداریدر خواب بود و ب ییگو

 .ییلقمه نون سر پا هیتا حاال با  شبیبخور، از د يزیچ هی میبر ایب_

سر تکان داد و باز نگاهش به سمت او ! االنش یرفت اال خوش ینم نییپا شیاز گلو چیتوانست، ه ینم نه

 یم نییباال و پا یخواستن یاش در آرامش نهیو س دیکش ینوز آرام و منظم در خواب نفس مشد که ه دهیکش

نشست نفس  یاو م یشانیبر پ هک یو با هر اخم دیلرز یداشت و با هر تکان او قلبش م یچشم از او بر نم. رفت

شک  يآر! یخواب یهمه وقت ب نیکند، آن هم بعد ا دارشیدل نداشت ب یحت. کرد یم یاش تنگ نهیدر س

و سوار  ختهیر یرا درون چمدان شیها یخواب یکه تمام ب ییشب آرام نداشته تا حاال، گو کیمرد  نینداشت ا

 زیدرنگ باز شد ته دل دخترك ن یچشمانش که ب. رندیبگ آرامآمده بود تا در کنار هم  نجایاتوبوس شده و به ا

خواست آن را از صورتش  ینم یکه حت يلبخندخودش بود و  سیچشمان خواب آلود او قفل چشمان خ. لق شد

هر دو مات هم  يا قهیدق يبرا! نبود چیه گریحاال که او بود د. هم نداشت يا هیاز او گال ینه حت. کنار بزند

دست لرزانش  سیو خ یچراغان یبا چشمان میعماد بود که دست به سمت او دراز کرد و مر نیا خربودند و در آ

 . ردیسپرد و قدرت حضورش باعث شد در برش جا بگرا به دستان مطمئن او 

 .نمتیب یهرگز نم گهیکردم د یفکر م _

هنوز در تب و تاب هجوم ناگهانِ اکنون . دیشن یبم او را کنار گوش خود م يبه سقف بود و زمزمه ها نگاهش

د و لبش به باور بو يدر خلسه . دستان او دور گردنش تنگ تر شد و چشمان دخترك بسته تر يحلقه . بود

سکوتش ادامه . شد رهیسقف خ هزد و باز ب هیاو تک يسرش را محکم تر از قبل بر بازو. گشوده قیعم يلبخند

 .دارید نیا يسکوت داشت بر شکرانه  يروزه  ییگو. داشت هنوز

 ؟يقهر _

قوط داشت و که از س یبلند بود، ترس یسقوط از ارتفاع نیب يزیاحساس االنش چ! يهم آر دیشا! نه نبود قهر؟

 گرینه قهر نبود، الاقل حاال د! گشوده شده و در بر خواهد گرفتش نییآن پا یدستان کس نکهیآسوده خاطر از ا

 يو درشت پا زیو رنج حبس رنگ باخته و چند خط ر يشقشقه اش از درد دور يموها د،ید یحاال که م. نه

انگشتان او قفل کرد و نفس  انیم تر در مدستانش را محک. کند یم ياش سرسره باز یشانیپ يچشم ها و رو
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 یو چشمان شادتر او را در چند سانت دیفرستاد و با همان لبخند شاد و ثابت، چرخ رونیو آسوده اش را ب قیعم

 .دارید نید، اصالً جزء به جزء چهره اش جشن گرفته بود بر ایخند یچشمان او هم م. دیصورت خود د

 ؟یحرف بزن يخوا ینم _

 :و گفت دیهوا دست بر گونه اش کش یب. هفت سال بود نیا يها هیجواب تمام گال ایگو لبخندش

 هی يکنم؟ فکر کرد یم داتیپ يهر جا بر یدونست یکه دستم بهت نرسه؟ مگه نم ییجا ياومد نجا؟یچرا ا _

 یاون روز لعنت يغمزده ات تو يخواستم چشما یتموم؟ اگه خودم م یهمه چ گهیمهر نشست تو سجلمون د

و تا  نمیبش دتیجد یزندگ يسر سفره  امیبودم که ب وونهید يمن اونقد. رو فراموش کنم یچیذاشت ه ینم

باشه  تیزندگ يتو یبرام مهم نبود ک. اومدم یهم کوتاه نم یهست یراض دتیجد یشد که از زندگ ینم نمیقی

شدم و خود احمقمو به  یر مرفتم گم و گو یم گهیبعدش د. غم نداره گهیخواستم بفهمم که چشمات د یفقط م

 .کردم یخاطر از دست دادنت هر روز و هر روز شکنجه م

آورد و  یها را در م دنیها و نشن دنیتمام نبودن ها و ند یداشت تالف ایساکت بود و لبخند بر لب، گو هنوز

 :گوشش زمزمه کرد ریدستانش تنگ تر شد و ز يحلقه . بود افتهیرا خوب در نیا زیعماد ن

زندون  هیزندون کوچک تر افتادم تو  هیماهه از  کینشون؟  یب يخودتو گم وگور کرد ،يکرد همیتنب خوب _

 یلعنت. خبر یب ،یخداحافظ یب. هفت ساله رفته میفرشته گفت مر یجون دادم وقت ،یمیبزرگتر، جون دادم مر

من؟ با  ي قهیامان صدم دستهم يکنم؟ شد یو نابود م ستیشم؟ خودمو ن یم وونهیاگه بفهمم د يفکر نکرد

 هیتو سرم؟ تو  ادیهزار جور فکر م یمن لعنت یآره؟ با خودت نگفت نیاریکه منو از پا در ب نیدیهم نقشه کش

مونه،  یم میگفتم مر شهیالکردار؟ من احمق مثل هم ییرضا دادم به اون جدا یچ يکه برا يدرصد فکر نکرد

ذاره  یرو تن برگ گلش، نم نهیکس بش چیذاره دست ه ینم رفتنمدار  يتا باال یمونه، حتم یتا تهش م میمر

 .کس بخوره بهش چینفس ه

چشمان محکم و شاد . رتریشد و چشمانش سخت تر و نفوذ ناپذ یهر لحظه مشت تر و مشت تر م دستانش

 :کرد و گفت شیزد که عماد نوازش گر صدا یچشمان دخترك قهقهه م. اما هنوز به او بود میمر

 . بگو يزیچ هی _

 :گردن او پنهان کرد و لب زد يشد به سقف و سرش را در گود رهیگرفت و باز خ یقیعم نفس



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا ..یطوب..  –بوسم  ینامت را م

wWw.98iA.Com ٧٧٢ 

 یکاف يخوام کنارت بخوابم، بعد به اندازه  یاالن فقط م. دارم یخواب یهفت سال ب ياندازه  اد،یخوابم م _

خوام آروم  یاالن فقط م .همه سال ازت جواب بخوام نیکنم و به خاطر ا هیفرصت دارم که بخوام داد بزنم، گر

 .یدونه دونه موهامو ناز کن مایخوام بخوابم و تو هم مثل قد یم. رمیبگ

 :باران داشت زمزمه کرد يکه هوا ینشست و با چشمان شیتمام شده نشده دست عماد بر موها شیها حرف

 کنم؟ نیریش يکه بهت دادم رو چطور یهمه تلخ نیجبران کنم؟ ا يچطور _

 :نکرد و گفت هیف انتظار او گالاما بر خال میمر

عقد  يکه رو سفره  یمثل وقت. ير ینم گهیراحت بشه د المیاونقد که خ. محکمِ محکم ،يریدستامو بگ دیبا _

 عماد؟ ادتهی ؟یگفت یاون روز به من چ. گرمت يتو دستا شیو تو گرفت دیلرز یدستام م

 ش،یخوب نبود برا یکیقدر نزد نیا. دیکدخترك چ یشانیپ ياز کنج چشمانش سر خورد و رو یاشک قطره

سال ها،  نیتمام ا! خوب نبود شیهمه درد برا نیبا وجود ا یکیهمه نزد نیدختر، ا نیای يدستش رو بود برا

سر تکان داد و نفس حبس شده اش را . خواندن او را نداشت يگرما کی چیهمه او را به نام خوانده بودند و ه

 :فرستاد و گفت رونیب

 .ذارم، گفتم پشتتم یوقت تنهات نم چیه... گفتم... گفتم. ادمهیخوب  _

 :و لب زمزمه کرد ریبر لب نشاند و ز يبسته لبخند یبا چشمان دخترك

 .تو دستت ریدستامو بگ _

داشت و سن و سال را کنار گذاشته و شده بود عماد  یوانگید يحال و هوا زیخود ن. او متعجب نبود يقرار یب از

داشت  یتیبودند؟ چه اهم دهیداشت که هر دو چهارده سال دو یتیچه اهم. هجده ساله مِیمر يو ساله  ستیب

و سه ساله باشد  ستیخواست عماد ب یم گریکه گذر زمان خوب بر جفتشان تاخته بود؟ از حاال تا چهارده سال د

که  یفته و با چشمانها او را در بر گر دهیگونه همچون عقل رم نیشد، و بود که ا یبر دخترك محجوبش، و م

 .و سه ساله شده بود ستیب يآر. بودند رهیزد به سقف خ یقهقهه م

 یحت يحق ندار. کنم یهمه شو باهات زندگ دیلحظه به لحظه، با ،یبرام بگ دتیجد یروز به روز از زندگ دیبا _

ات رو  وونهیاد دعم ارم؟یسرت م ییچه بال یکه اگه تقلب کن یدون یم. میمر يریلحظه اش رو فاکتور بگ هی

 ادته؟یکه هنوز 

دستش را محکم تر در دست . آرام فرو رفته است یمنظم دخترك نشانش داد که در خواب ينفس ها يصدا

 :لب زمزمه کرد ریفشرد و ز



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا ..یطوب..  –بوسم  ینامت را م

wWw.98iA.Com ٧٧٣ 

 .هستم نجایا گهیمن د زم،یبخواب عز _

. اش بود رهیلق خمط يازیآرامش و ن نیدر آغوشش بخوابد و او هم در ع میاجازه داد مر وانگانید همچون

به خود داد و  ینگاهش شد، تکان ریخوب که س. ابدیادامه  يدور نیگفت نخواهد گذاشت ا یکه م يازین

دل اجازه . اش شد رهیو باز خ ستادیدر ا يدر آستانه . ردیدر آرامش داشتنش آرام بگ میبرخاست و اجازه داد مر

 .داشترفتن ن لیکرد و م یم یسرکش شیداد و پاها یرفتن نم ي

 د؟یخواب _

شرمنده  صشیاز نگاه حر. افتی اطیکنج ح يرا نشسته بر تخت مصفا رزنیچرخاند و پ اطیرا به جانب ح سرش

 :گفت ریشد و سر به ز

 .گرفتم دیرو ند يببخش مادربزرگ، بزرگ تر کوچک تر _

 :و نشستن در کنارش فراخواند و گفت اطیاو را به ح رزنیپ

کن االن مونس منم برگرده،  الیشن مادر، خ یهمه بچه م ادیعشق که ب ؟یکوچک ترِ چ ؟یبزرگ ترِ چ _

. میمر نیشم ع یم یکیور دل تو؟ نه پسرجون، منم  نمیش یم یکن یاون وقت فکر م نجا،یا ادیکن ب الیخ

 .هکن یبزرگ م کنه،یکنه، جوون م  یعشق آدمارو بچه م. شه یعشق که سن و سال سرش نم

 :نشاند و گفت رزنیپ یشانیبر پ يپر مهر به سمتش رفت و بوسه ا يلبخند از شرمش کم شد و با یکم

عقد چشم ازم  يکه سر سفره  رزنیکردم اون پ یوقت فکر نم چیه. مادربزرگ ينداز یمادرم م ادیشما منو  _

 گهیاما بعد اون د. نیگربه رو دم حجله کشته بود یو حساب نیداشت یابهت. قدر اهل دل باشه نیداشت ا یبر نم

 .دمتونیوقت ند چیه

 :و گفت دیبر سرش کش یدست رزنیپ

 ییشه جا یپاها که نم نیبا ا. کرد یماه پاهام زق زق م کیعقد شما اومدم، تا  يبار هم که برا هیهمون  _

 . کرده رمیگ نیپا زم نیا. رفت مادر

داد  حیگردش حرم داد و ترجنگاهش را به آسمان و کبوتران در . مادر و پا دردش باز به ذهنش هجوم آورد ادی

 .بغض نکند

. کردم تو رو هم خوب نقره داغ کنم هیحماقتش تنب يکه پسرمو برا يبه خودم قول داده بودم همون طور _

دلم برات به رحم  دمتیبا اون حال خراب پشت در د یاما وقت. نیکرد یکیشما دوتا نادون شب و روز دخترمو 

 .اومد
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 کینکرد فقط  یداد و اعتراض یرا بکشد، حق م شیها يهد تقاص تمام سردکه بخوا رزنیداد به پ یم حق

 .سوال بر لبش نشست

 نجا؟یچرا ا _

 :داد و گفت میاتاق مر ينگاهش را به در چارطاق شده  رزنیپ

 بهت نگفته؟ یچیه _

 :تکان داد و دستانش را ستون بدنش کرد و گفت سر

 .یچیه ،يا هینه گال ،یفقط لبخند زد، نه اعتراض ،یچیه _

 :داد گفت یتر کرد و همان طور که بادبزنش را چپ و راست م ضیلبخندش را عر يبا خرسند رزنیپ

 .سال ها نیبچه ام تو حسرت سوخت ا. بذار خودش برات بگه _

 .بود ادیهم ز يقدر دور نیهم. زد یاو دو دو م یعماد پ چشمان

 يگفت برا. دستش يچمدون تو هیرمونده با و د سیخ دمش،یدر د نیو بارون پشت هم لیس يشب تو هی _

 فیرو برام تعر یهمه چ. خبر اومده یگفت ب. نگفته یچیگفت به پدر و مادرش هم ه. اومده که بمونه شهیهم

اگه دستم بهش  یعنیکردم  یم هیپسر نادونمو تنب دیبا. منه شینذاشتم به عباس خبر بده پ. ازیتا پ ریکرد، از س

 .نندازه يزن و شوهر چیه نیب گهیصورتش تا د يتو زدم یم یلیس هیبود که 

 :را به سمت عماد منتظر چرخاند و گفت شیرو سپس

تا  دیبا يبله داد یکیبه  یبمونه وقت ادتیکنم تا  یتو هم سر جاشه پسر، به وقتش باهات حساب م یلیس _

 .یو دستاشو ول نکن یتهش باهاش بمون

 :بر لب نشاند و گفت نیشرمگ يلبخند عماد

 .بخورم یلیحاضرم صدبار از دستت س میمر يصدتا بزن مادربزرگ، برا یلیس هی يجا _

 :بر چهره نشاند و گفت یاخم رزنیپ

 يفکر نکن چون اجازه دادم تو. يبه دست آورد یراحت نیبه هم موینکن مر الیورت داشته جوون، خ االتیخ _

 .تمومه یهمه چ گهیاون اتاق تو بغلت بخوابه پس د

 .انداخت ریشرمنده سر به ز. کرد یبود و چشمانش خوب کار م يزیت رزنیبود؟ پ دهیرا د زیمه چاو ه پس

و گرسنه ات که شد با  یپسش بزن دینکش لتیغذاست که هر وقت م يفکر کرد ،یخودتو بهش ثابت کن دیبا _

 ؟ياریاز عزا در ب یسرش و دل یفتیجلو و ب یدست بکش
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کارها را انجام نداده بود؟ مگر پسش نزده بود؟ مگر حاال  نیگر تمام ام د؟یتوانست بگو یکرد، چه م سکوت

 :وا رفته اش ثابت ماند و گفت يبر چهره  رزنیدوباره به سمتش باز نگشته بود؟ نگاه پ

هفت ساله که دختر منه، نه دختر عباس و  میدم دستت؟ مر یدختر م يجور نیهم يشد؟ فکر کرد یهان چ _

. خونه نیا يهفت ساله که نذاشتم پا بذارن تو. کردن یدخترشونو حراج نم یاشتن زندگاونا اگه عرضه د. بهجت

 .هم به اون، هم به من ،یخودتو ثابت کن دیبا شیخوا یاگه م. هفت ساله که دختر منه، نفس منه میمر

 :و گفت نکرد یها اثبات نبود؟ اما اعتراض نیبود؟ خسته و درمانده، ا نجایا نکهیثابت نکرده بود؟ ا مگر

تا  نمیخونه بست بش نیهست که قد همون هفت سال پشت در ا زیاونقد برام عز میتخم چشام، مر يبه رو _

 .قبولم کنه

 :را به او داد و گفت زشیبرانگ نینگاه تحس رزنیپ

 ؟یبعدش چ _

 رینفس گ یو واکنش يخونسرد نیگرفت و در ع ینفس رزنیپ. به او زل زد و منتظر مات نگاهش شد متعجب

 :ادامه داد

هفت  میمر. پا بند شده نجایاون ا ،ينازشو بخر شتریهفت سال بلکم ب يکه بخوا زهیاون قدر برات عز یگیم _

 ؟یقبول کن نارویا یتون یم. ساله که مادر شده

و  دیکدام بچه که از خون او نبود؟ رنگ از رخسارش پر! مادر شده بود؟ پس کو بچه اش؟ میمر. کرد خی یآن به

 :ن زمزمه کردجا یب

 مادر شده؟ _

 :خونسرد از جا برخاست و گفت رزنیپ

ناهار  يجا دیبا گهید. ناهارو بندازم ينخورده بچه ام، منم برم سفره  یچیه شبیکن از د دارشیبرو ب _

 .دیعصرونه بخور

 يا بارعشق ر شیپ یداد که تا ساعت یشده و مات، نگاهش را به او و اتاق یته یرفت و عماد با نگاه رزنیپ

غرض  ياز رو ییکه گو رزنیپ يبود، شوك که نه، آوار بود حرف ها يشوك بد. در آنجا مز مزه کرده بود گرید

نفسش  یبود قدم در زندگ افتهی هامتش يو بچه؟ کدام مرد میکرد؟ مر یم دیچه با. خوب دلش را در آورده بود

فرشته  یمردك از فرنگ برگشته بود که زمان آن دیکه در ذهنش چرخ يزیتنها چ. شد یم وانهیبگذارد؟ داشت د

بود به  دهیرس گرید يبار زشیبا دخترك محجوبش نساخته و عز یخودش بود، حتم يآر. گفته بود ادیاز او ز
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که  دیشیاند نیدستانش گرفت و به ا انیکو بچه اش؟ سرش را در م پس. آمد یحسابش اما جور در نم. ییجدا

 واریدر و د. کرد یم یگنیسن شیخانه برا ينها گذاشته و رفته است؟ فضارا ت مشیمر یآن مردك به چه حق

سال ها  نیدر ا یکیبود  افتهیخواست و حاال در یخودش م يرا فقط و فقط برا میمر. آمد یبه هم م شیبرا

چشمانش  ي رهیاو نفس به نفسش داده و خ يجا! او لمسش کرده يو جا دهیدست کش شیموها راو ب يجا

 رونیداشت از خانه ب یکه قصد فروپاش يخراب و چهره ا یدر جانش نشست و با حال یشم به آنخ. شده است

 .زد

ها، دست نفسش در دست  یکینزد نیهم دیشا يروز نکهیبه ا. بود دهیشیتمام مدت اند. مدت قدم زده بود تمام

آواره و درمانده به حرم  .شدند یصداها گنگ و آدم ها مات م. نه مرد تاب آوردن نبود. بوده است گرید يمرد

اشک . مرد بود که بود رد؟یخواست بر او خرده بگ یزجه؟ که م ایاشک بود . وا داد گریپناه برد و همان جا د

وام  یبه کس یقیدقا ياش را االقل برا یبگذارد و بدبخت یکس يخواست سر بر شانه  یداشت، بغض داشت و م

را باخته  مشیمر نکهیاال ا د،ینرس يا جهینت چیان نشست و به هزائر ياهویرا در سکوت خود و ه یساعت. بدهد

برق و درست پشت در  ركینور ت ریز. بازگشت دشیام يافتاده به خانه  يا انهدرمانده تر از عصر با ش. است

نه؟ دستش به  ایتواند با او رو به رو شود  یدانست م یاصالً نم. بود و دل نداشت زنگ در را بفشارد ستادهیا

حاال اگر . شودتوانست با او رو به رو  یحاال نم. بازگشت و راه آمده را بازگشت مانینگ در رفته و نرفته پشز

 یخونش م. عاشق دخترکش بوده است يکه روز دید یرا در آن م يدوخت نگاه مرد یچشم به چشمش م

 میتوان نداشت مر. دیبه حرم رس افتاده کوچه به کوچه رفت و باز يبا شانه ا. و تمام تنش گُر گرفته بود دیجوش

آمد و آن  یبا خودش کنار م دیبا. گرفته بود اخوب حال خوشش ر رزنیپ. گونه در کنار خود داشته باشد نیرا ا

 . مشیشکست و هم مر یرفت هم خودش م یحاال نه، حاال اگر م. رفت یم میوقت به سراغ مر

سرد پشت سرش  واریاش را از د هیچشم باز کرد و تک که دندیکوب یزدند و بر طبل م یها نقاره م یچ نقاره

 يکاپشن بهاره اش را از رو. کرد یم ریمشهد هنوز در زمستان س يبود و آب و هوا نیفرورد يآخرا. برداشت

به  یرفت و آب يسمت آبخور هکه خشک و لمس شده بود ب یبرداشت و به تن کرد و با تن و بدن شیشانه ها

گمان . ها باشد یراحت نیکرد به هم یگمان نم. سر کرده بود الیب را در فکر و ختمام ش. دست و صورتش زد

که او نفس  يتا لحظه ا میبود که مر نیگمانش ا. باشد یراحت نیشان به هم یکرد که آن مهر بر زندگ ینم

ر مورد د. بر او نشسته باشد يخواست تصور کند دست مرد یخودخواه بود و نم. خواهد ماند شیکشد به پا یم

رفت و از او پرس و جو  یم دیبا. معنا نداشت شیکرد و منطق برا یمتعصب و کور رفتار م يهمچون مرد میمر
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. توانست قدم از قدم بردارد یآنقدر که نم. کرده بود نشیسنگ میمادر شدن مرد. مادر شدن را نیا لیکرد دل یم

 يخانه . خراب زنگ در را فشرد یگرفت و با حال شیرا در پ ریسخت گ رزنیپ يافتاده راه خانه  ییها هبا شان

حاال، پس  یدلش بگذارد؟ وهم داشت حت يرا کجا يدلخور نیخواست، فقط مانده بود ا یرا م میآخرش که مر

در که به . ها یپشت کوه ي ورهخوره بر جانش نشسته بود بدتر از خ. روز با او رو به رو شود میشب و ن کیاز 

را در  گرید يخود مرد يتوانست نگاهش کند و جا ینم. د نکرد، ترس داشت هنوزگشوده شد سر بلن شیرو

 .ندیچشمان او بب

 .نهییحاال چرا سرت پا... مردها... مردها _

مند نگاهش  هیدلخور و گال. دیبه خود د رهیرا خ میو هول سر بلند کرد و نگاه سرزنش گر مادربزرگ مر شوکه

 :کنار رفت و گفت رزنیکرد که پ

 .باال کارت دارم پسر ایب _

اما قدم به سمت پله . گذاشت اطیچون و چرا قدم در ح یکه نه، امرش چنان قاطعانه بود که عماد ب درخواست

دستش  رزنیپ. رو به رو شود میهنوز وهم داشت با مر. جا گرفت اطیتخت کنج ح يها نگذاشت و همان جا رو

 :و گفترا خواند و با همان اخم پر طمطراق کنارش نشست 

 .ستینترس، خونه ن _

 :لب زد انشیاز احساس عر شرمنده

 .نمشیتونم بب یالاقل االن نم. ندارم مویترسم، فقط شهامت رو به رو شدن با مر ینم _

 .پس پاشو برو_

 یآنکه بداند چه بر سر او م یمادربزرگ، ب ينفس بر بود حرف ها. شد رهیخ رزنیپ يو مبهوت به خونسرد مات

 .آورد

 .ریرو نگ میهم سراغ مر گهیپاشو برو شهرت و د. یکن یبِر و بِر منو نگاه م يا واستادچر _

 :گفت ظیغل یمشت شد و با اخم شیزانو يرو یبه آن شیدستها

 .رم یحا نم چیزنمه، بدون اون ه میمر _

 :سر داد و گفت يخنده ا رزنیپ

_ اسمش تو شناسنامه اته؟  ؟یزنته؟ از کجا زنته؟ از ک 

 :گفت تیعقاط با



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا ..یطوب..  –بوسم  ینامت را م

wWw.98iA.Com ٧٧٨ 

 .مال من باشه نکهیبسه واسه ا نیدلمه، هم ياسمش تو _

 :رفت گفت یشد و به سمت پله ها م یخونسرد از جا برخاست و همان طور که از او دور م رزنیپ

مگه  میهمه اتون، مر ن،یبزرگ، شکل هم هست ای دیباش کیکنه چند سالتون باشه، کوچ ینم یمال من؟ فرق _

  کیفراموش کن که چقدر بهش نزد روزویبه اسمت؟ د یسند بزن و خونه است که نیماش

 .ستیخبرا ن نیاز ا گهید ،يبود شده

 :دیپشت سرش روان شد و نال درمانده

 چرا؟ _

و  دیکوچکش گذاشته بود که تمام رو به سمت او چرخ وانیا يها را از پا در آورده و قدم رو ییحاال دمپا رزنیپ

 :گفت

. دیمادر شده، دست و دلت لرز يدیشن یچون وقت. یخواست یرو دست نخورده م میمر ،يچون ثابت کرد _

 .يومدیمنتظرت نشست اما تو ن اطیح نیجا کنج هم نیتا صبح هم شبویچون اون دختر د

 :را گرفت و گفت رزنیخورده و مستأصل دست پ ترس

دم  یبه روح مادرم قسمت متورو . تمام عمرم امتحان پس دادم يمن به اندازه . امتحانم نکن مادربزرگ _

ندارم به خدا، همه رو دادم به  یچیه گهید. برام مونده میفقط مر گهید. امتحانم نکن، طاقت ندارم گهید

 .میو شوم زندگ یسرنوشت لعنت

 :و گفت دیکش رونیدستش ار از دستان ملتمس او ب رزنیپ

 .برگرد شهرت _

 :و استوار همچون کودکان گفت قاطع

 .رم یجا نم چیه میمن بدون مر .گردم یبر نم _

کرد  یتلنبار م واریپهن شده کف اتاق را کنج د يبه اتاق خودش رفت و همان طور که رختخواب ها رزنیپ

 :گفت

داره نگات بهش  یتو گذشته اش چ میمر يدیفهم یتو هم که از وقت. پابنده نجایا میگفتم بهت، مر روزید _

 .عوض شده

 :وا رفت و گفت وانیا يپله ها يرو درمانده
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سره نبضه  هی روزیرگ المصب از د نیا. به من گذشته یحاال چ نیتا هم روزیاز د یتا درك کن یستیمرد ن _

 .مادربزرگ، واسه شما گفتنش راحته، اما من نتونستم هضمش کنم

 چرا؟ _

 .نداختا رینگفت و باز سر به ز چیه. دیسر خود د يباال ستادهیبلند کرد و او را درست به پا ا سر

 یبره پ یمگه خودت نگفت ؟یکش یعربده م يطور نیدوباره داشته ا یو حق زندگ يچون زنتو طالق داد _

 ؟يدر آورد هیچ ایباز یکول نیپس ا ش؟یزندگ

رقم زده بود، پس  شانیهر دو يسرنوشت را برا نیخودش ا يآر. بود رزنیپ يحرف ها قیتصد يایگو سکوتش

 اعتراض؟ يچه جا گرید

نه  ،يکرد یهمه جوره قبولش م يدل بود هیاگه باهاش . ستین میتو دلت با مر. ر، برگرد شهرتبرو پس _

 .يبر يشده بذار یتا بهت گفتم چ نکهیا

 :به خروش آمد و گفت. کرد یبارش م نیمادربزرگ داشت سنگ. بود ادشیز گرید نیا

 یخواستم، بابا نم ین مزما یمن فقط کم. یخون یاحساس منو هوس م يشما دار ست،یانصاف ن نیا _

 .بوده گهیمرد د هیتونستم تحمل کنم زنم با 

 .زنت یباز که گفت _

مادر هم راه همان  نیا. ستیزنت ن گرید میگفت مر یبود که در زندان، عباس آقا به او م یتر از وقت درمانده

 :درمانده لب زد. گرفته بود شیپسر را در پ

 .برم میخوام بدون مر یرم، من نمخوام ب ینم. غلط کردم، اشتباه کردم _

رو  میامروز دست مر نیگفتم هم یبا خودم م. باز کرده بودم يا گهیپسر، روت حساب د يتو هنوز مرد نشد _

 .يتا خودتو نشون بد يحاال حاالها بدو دیبا يذارم تو دستت، اما تو نشونم داد یم

 :دیاز قبل نال دتریام نا

 دونه؟ یم میمر _

دستپاچه به او زل . راز را سر به مهر نگه دارد نیتواند ا ینم ادیبه او هشدار داد که ز رزنیپ هیسف عاقل اندر نگاه

 :زد و گفت

 .افتاده یبده که در نبود من چه اتفاق حیبرام توض دیبا. بهش نگو، بذار خودم باهاش حرف بزنم يزیچ _
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که او در  یرفت و عماد تمام مدت اطیکنج ح يحرف از کنارش عبور کرد و به سمت آشپرخانه  یب رزنیپ

. پله نشسته و دست بر سرش گذاشته و در فکر بود يآشپزخانه سر و صدا به پا کرده بود ساکت و مغموم رو

 .داد رزنیآمد او هم سر بلند کرد و نگاه به پ رونیاز آشپزخانه ب ریو نان و پن يچا ینیس کیکه با  رزنیپ

 .يبخور، تا قبل اومدنش بر ایب _

با . مادبزرگ سمج و لجوج نیو هم ا میبود، هم از دست خودش، هم مر يهنوز بر خواسته اش بود؟ کفر پس

 :برخاست و گفت یکالفگ

 .ستمیگرسنه ن _

 دیجو یکه آن را با آرامش م یرا در دهان گذاشت و در حال رینان و پن يلقمه  نیاول رزنیتا برود که پ برخاست

 :گفت

 .شه یراب شده خوب بسته نمدرو محکم بکش، چفتش خ _

 :قبل راه رفته را برگشت و درست در کنارش نشست و گفت ي قهیتر از چند دق يکفر

من نه،  يدلت برا م؟یخواد باز دور از هم باش یسوزه؟ دلت م یدلت برامون نم ،یکن یکارو م نیچرا با من ا _

 سوزه؟ ینوه ات هم نم يبرا

 :گفت و دینوش يچا يدر آرامش جرعه ا رزنیپ

تو نباشه و مهر  يفقط برا یقبول کن یتون یم ؟یتو چشماش نگاه کن یتون یتو م ادیب اطیاالن اگه از در ح _

 زنه؟ ینم شتیهم داشته باشه؟ حسادت آت شویمادر

 .نگفت چیزانو مشت کرد و ه يکرد و دستانش را رو سکوت

 .یستیپاشو برو پسر، تو هنوز با دلت رو راست ن _

 :دینال دردمند

 ؟یرفتم؟ اونم بدون خداحافظ یچ يبرا یگ یم ؟یگ یم یبهش چ ؟یچ میمر _

 .مونده بازم روش تیخبر یب يهمه سال تو نینگران نباش، ا _

 :را کنار گذاشت و گفت زیهمه چ یبه آن. کشد یدر وجودش شعله م یسوخت، آتش یم دلش

 .نمشیخوام بب یکجاست؟ م میمر _

را در دهان  رشینان و پن ذیلذ يبر لب راند و در سکوت لقمه ها یو نه حرف به او داد ینه آدرس رزنیپ اما

خوب بلد بود اعصاب نداشته اش را  رزنیپ نیا. زد رونیدرمانده و مستأصل از جا برخاست و از خانه ب. گذاشت
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خواست  یخودش که نم بیحس عج زکه ا م،ینه از مادر بودن مر. دیلرز یدستانش از خشم م. کند کیتحر

به  یمدت يبرا یافتاده به راه افتاد تا شده حت ییبا شانه ها. دارد یحق زندگ زیقبول کند دخترك محجوبش ن

 . تأمل بدهد يخود اجازه 

مادربزرگ  يدر مقابل درب خانه  يظهر بود و در آن شهر درن دشت رفته و رفته و باز به شکل احمقانه ا دم

کوچه نشسته و در  يجدول آن سو يرو. میست بازگردد، آن هم بدون مرتوان ینم! بود ستادهیبه پا ا میبدقلق مر

به  لیبه سر داشت و عصا زنان و زنب يدارچادر گل! قفل رزنیفکر بود که درب خانه باز شد و نگاهش در نگاه پ

 رساند راست دماغش را گرفته بود و به یتوجه به عماد که دوان دوان خود را به او م یدست در را بسته و ب

خواب و آرام  یرا ب یمحل ،يسرش انداخته و دم ظهر يرا تو شیرفت که صدا یم یفروش يسمت مرد سبز

 .را گرفت لشیو دست برد و زنب ساندنفس زنان خود را به او ر. کرده بود

 !یتو که هنوز نرفت_

 :نفسش غلبه کند گفت يداشت بر تند یکه سع یزد و در حال يلبخند رزنیهمه سماجت پ نیا به

 کجا برم؟ نجاست،ینفسم ا _

 :او زل زد و گفت يسخت، به لبِ تاب برداشته  یو با چشمان ستادیا رزنیپ

 چند ساعت معجزه شده پسرجون؟ نیا يتو _

 :برساند گفت یفروش يگذاشت تا او را به صف سبز یم رزنیکه دست بر کمر پ یرا خاراند و در حال سرش

اگه ! من يفقط برا ایمادر باشه . باشه ينداره چه جور یبرام فرق! چهبدون ب ایخوام، با بچه  یم مویمن مر _

از تو چشاش  روزید نویا. رهیقلبش بگ يمنو تو يتونه جا یکس نم چیقبل من صد بار هم ازدواج کرده باشه ه

 .اگه بچه داشته باشه یخوامش، حت یمن م. خوندم

 :فروش رفت و گفت يبزحرف به سمت مرد س ینگاهش کرد و ب نیو سنگ یطوالن رزنیپ

 .یهم آش لویخوردن و پنج ک يسبز لویک کیجعفر آقا  _

 :اش را پاك کرد و گفت یشانیعرق نشسته بر پ مرد

 مادربزرگ؟ يدار يبازم آش نذر _

مرد هم با ! کرده بود غیکه هنوز از عماد متعجب و خندان در يزیمرد داد چ لیسخاوتمندانه تحو يلبخند رزنیپ

 نیهمه سر سنگ نیعماد از ا. کردن سفارش مادربزرگ خوش سر و زبان محله شد سیست و ردقت مشغول را

 :او گذاشت و گفت يتر کرد و دست بر شانه  ضیلبخندش را عر رزنیبودن پ
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خواستمش که بعد  یاگه نم. که جون گرفتم یذره اش رو بذار واسه وقت هیمادربزرگ،  يریسخت گ یلیخ _

 !اومدم سراغش ینمکله  هیتموم شدن دادگاه 

 :باز آن اخم پر ابهتش را بر چهره حفظ کرد و گفت رزنیپ

 .بذار شتریهاشو ب یو شاه ازچهیجعفر آقا، پ _

 :بار مردتر کنار گوشش زمزمه کرد نیگفت و عماد ا یچشم يبه رو مرد

اونو به خاطر  دیاشستم، از اون بدتر نب یدست م میاون قد راحت از مر دینبا. خب قبول، حق با شماست یلیخ _

رفتم  نالیتا ترم. به رفتن دیکش یبرو، اما باورکن پاهام نم یگفت. کردم، اشتباه کردم یقضاوت م دشیجد یزندگ

 .دارم یقدم از قدم بر نم میبدون مر گهیمن د. اما نتوستم دل بکنم

گذاشت و  شیترازو يفروش رو يسبز يو درست در مقابل جعفر آقا دیکش رونیرا از دست او ب بلشیزن رزنیپ

 :گفت

 .تو نیقربون دستت پسرم بذارش ا _

فرصت  رزنیپ نکهیحرف آن را برداشت و قبل از ا یگذاشت عماد ب لیوزن شده را درون زنب يها يکه سبز مرد

 :کوچکش کند پول را کف دست جعفر آقا گذاشت و گفت فیکند دست در ک

 مادربزرگ؟ يخوا ینم يزیچ گهید _

کرد، عماد هم در سکوت و همان طور  یفروش خداحافظ ينگاهش کرد و با مرد سبز نیگباز سر سن رزنیپ

 :لب زمزمه کرد ریداشت که باالخره طاقتش طاق شد و ز یلبخند بر لب در کنارش قدم بر م

 !هامو یخوش يدیکش رونیبه من نداشت، شما از دماغم ب يکار میهر قدر مر _

گلدارش بگذارد و در همان  تیچ راهنیپ بیپولش را درون ج فیتا ک چادرش را به دندان گرفت يلبه  رزنیپ

 :ژست جالبش لب زد

 !یگفت یچ میها، شند نهیگوشم سنگ یفکر نکن _

 :زد به خنده و گفت یپق عماد

 .یدمارمو بکش يطور نیکردم ا یدرصد هم فکر نم کیمادربزرگ؟ به خدا اصالً  يایبگم غلط کردم کوتاه م _

 :رد و باز عصا زنان قدم برداشت و گفترا مرتب ک چادرش

خوره بدو بدو دادگاه پاسگاه،  یم یبه توق یتا تق ن؟یخوا یم یاز زندگ یاصالً شما جوونا چ ؟يکرد الیخ یچ _

 !کنن یم یشما هم دارن زندگ يکردن، دوره  یم یما داشتن زندگ يدوره ! میما با هم تفاهم ندار ؟یکه چ
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 :نگاهش کرد و گفت خندان

خلق اهللا  ي دهیاز هم پاش يها یطالق ها و زندگ يتقاص همه  يخوا یربون اخمت برم من، آخه االن مق _

شورم  یها رو از دلت م یدل نگرون نیخانم خونه ام بشه اون وقت تموم ا م،یبذار مر ؟یبکش چارهیرو از من ب

 .ذارم آب تو دلش تکون بخوره یمادربزرگ، نم

 :را گرفت و گفت شیمادرانه جا يرفت و لبخند رزنیپ ياخم از چهره  یآن به

به عباس  يچطور ؟يگذر یخدا از حقت م ي شهیهم یواسه چ یقد آقا هست نیآخه بچه جون، تو که ا _

 نیا دیشا ینیبب ياوردیخدا به اون مغزت فشار ن يزنتو طالق بده؟ محض رضا يگردن شکسته وکالت داد

 خواست پات بمونه؟ یدختر م

 :انداخت و گفت ریرا به ز سرش

گفتم کبوتر جلدمه، اگه دستامو باز بذارم و بپره و باز برگرده . خواست پا سوزم بشه یدوستش داشتم، دلم نم _

 .روز از عمرم مونده باشه هیاگه  یذارم حت یوجودمو به پاش م يکف دستم اون وقته که همه  نهیبش

 :رفت تا بازش کند، گفت یشکل دار ور مرا در قفل چرخاند و همان طور که با در م دیکل رزنیپ

 !ینیب یو نم یکبوترت چهارده ساله که جلدته تو چشاتو بست _

 يرا رو لیدر که باز نشد با تأمل زنب. بر پا بود ییدلش را به تپش وا داشته بود و در دلش غوغا میمر دارید عشق

 :گذاشت و گفت رزنیگذاشت و دست بر دست پ نیزم

 .ستیزش کنم مادربزرگ، کار شما ناجازه بده من با _

 :در قفل و تکان دادن در، آن را گشود و گفت دیو او با چند بار چرخاندن کل ستادیحرف کنار ا یب رزنیپ

 .قفلش خراب شده يزبونه  _

را بر  لیبر لب نشاند و خم شد و همان طور که زنب يلبخند دیرا به خود د رزنیپ ي رهینگاه ساکت و خ یوقت

 :گفتداشت  یم

 .کنم ینگران نباش، خودم درستش م _

 :درست در مقابلش قد علم کرد و گفت رزنیبگذارد پ اطیخواست پشت سر او قدم در ح یکه م نیهم و

 کجا؟ _
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بدقلق حل  رزنیپ نیمشکلش با ا گریکرد با آن لبخند و نگاه آرام گرفته، د یگمان م. زده نگاهش کرد بهت

نگاه از چشمان مات او گرفت و دست برد و همان  رزنیآنقدر ادامه داشت که پ بهتش. ورود دارد يشده و اجازه 

 :گرفت گفت یرا از دستان شل شده اش م لیطور که زنب

برو . تموم بشه شیکار فتیاالناست که ش. بشه؟ برو دنبالش یکه چ ینیور دل من بش يایب يخوا یم _

 !کن سیراست و ر يباال آورد روزیکه د يباهاش حرف بزن و گند

و  دیرا سفت و محکم در آغوش کش رزنیبود که پ زیآنقدر شوق در وجودش لبر. شرمنده بود و هم ذوق زده هم

 :گفت

 .مادربزرگ میمخلص یلیخ _

 :آمد و گفت رونیبا لبخند از آغوش او ب رزنیپ

 !ياز من طلب دار یلیس هیباشه هنوز  ادتیبرو، اما  _

 بیعج یاقیبا دقت و اشت زیرا به او گفت و عماد ن میدرس محل کار مربا دقت آ رزنینگاهش کرد و پ خندان

 !نبرد ادیرا از  يمات دهانش بود که کلمه ا

به  دیبا. میمر دنیدوباره د يبود برا ازیبند نبود و سرا پا ن شیپا يرو گریبسته شد، د شیکه به رو اطیح در

باغ نصب  واریکه بر د يبلند يدر مقابل نرده هارفت و رفت و ! گفت یناروزش م روزِیرفت و از د یسراغش م

نگاهش کم کم اوج گرفت و بر . ندیخوب بب راباغ  ییبایتوانست ز یها هم م لهیم ياز البه ال. ستادیشده بود ا

او را به  يبود که مرد رهیبهت زده به عنوان سر در مؤسسه خ» !کودکان هزار مادر يخانه « سر در باغ نشست 

 :تخود خواند و گف

 اومده جوون؟ شیپ یمشکل _

 :باغ رفت و گفت ریپنهان کردن بهتش به سمت نگهبان پ با

 ...مِیبا خانم مر _

و با  دیرا به رخ کش شیتا به تا يدندان ها رمردیتنگ اسمش بگذارد پ زیرا ن میمر لیخواست فام یکه م نیهم

 :شاد گفت يلبخند

 ؟يکار دار میبا مامان مر _

از مرکز مؤسسه نگفته بود، فقط از  یمادربزرگ اسم نجا؟یا م،یمر. شد یم شتریو ب شتریببه لحظه بهتش  لحظه

سرپرست  یاز کودکان ب ينگهدار ياز مؤسسه  یحرف رزنیپ! بود دهیگفته و حسابش را رس میمادر بودن مر
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سر از او  يبا اشاره  رمردیداد و پ تکانبله  يبه نشانه  يسر. ها بود یدگیچیپ نینزده بود، آدرسش ساده تر از ا

جلوتر از  یکم. گفته بود رفت رمردیکه پ یمیخواست داخل شود و عماد با پرس و جو به سراغ مامان مر

مامان  ینشان زیرا گرفت و او ن میبر تن داشت سراغ مر نیشاد و دلنش يبا رنگ ها یجوان که لباس یدخترک

کودك قد و  ستیو ده ب میکه مر ییجا... یپشت اطیح. کف دستش گذاشت ،را سر راست تر از مرد نگهبان میمر

 یمتفاوت با لباس یلیدر شکل و شما مشیمر دنیو از د افتیرا با بهت  یپشت اطیح. بودند يقد مشغول باز مین

 میاز کودکان قد و ن یانبوه انیدر م. بزرگ شده بود مشیمر. همچون لباس آن دخترك جوان، متعجب تر شد

و نگاهش  ستادیهمان جا ا. داد به سمتش برود ینم ياری شیپاها ستاد،یهمان جا ا. بود دهیدخترکش قد کش ،قد

 يخوب که انرژ. دست بر چانه زده و محوش بود. دیچرخ یخواند و م یباف م ریبا بچه ها عمو زنج. را به او داد

و نگاهش را به  دیخکرد باالخره چر یم تیساختمان هدا يکرد و آن ها را به سمت در ورود هیبچه ها را تخل

جواب  یداد را ب یتکان م شیکه در هوا برا یاش را خواند و دست یو خوش جانیه. عماد داد ینگاه چراغان

به بچه ها گفت و دوان دوان  يزیبود که چ میمر نیباال داد و ا شیسالم برا يبه نشانه  ینگذاشت و دست

نشسته بود به پا  یسنگ يسکو يقابل او که روو درست در م دیرس وزد که به ا ینفس نفس م. شد کشینزد

 !دیهواتر بوس یهوا جفت دستانش را در دست گرفت و ب یو عماد ب ستادیا

 عمادجان؟ یکن یچکار م يدار _

. تا امروز خرد و خراب بود و پلک بر هم نگذاشته بود شبیبر خالف خودش که از د ش،یو سرزنده بود صدا شاد

بر دستان  یطوالن يبوسه ا. یبود و نه آرام ینه خواب گریاتاق او آرام گرفته بود، دکه در  یاال همان چند ساعت

 !او را درك کند بیداشت حال عج یکه سع میمر

 ؟يکرد دایپ يرو چطور نجایا _

 :به چشمان شاد او داد و گفت نگاه

 .کنم داتیپ نجایتونم ا یمادربزرگت گفت م _

 :و گفت دیکش رونیرا از دست او ب دستانش

برمشون تو هم برو  یتا من م. بچه ها رو ببرم داخل؟ وقت غذا خوردنشونه يد یخوام، اجازه م یمعذرت م _

 باشه؟ امیم ياتاقم، زود يتو

 :تکان داد و به رفتن او زل زد که دخترك خندان بازگشت و گفت يلبخند سر با

 !مین مراتاقا تابلو تره، روش نوشته ماما يرفت بگم، اتاقم از همه  ادمی _
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دخترك هجده ساله اش ! خوانده بود میحاال که خود را مامان مر نیآغوش او را داشت درست هم يهوا دلش

توانست  یکه م یکیسال ها جا گذاشته و شده بود  نیدر پس ا ییرا گو شیها تیبود و حساس دهیقد کش

 !هاراد یب د،یتپ یداشتنش م يکه حاال او دلش برا یکی. باشد يهر مرد يآرزو

را  میراحت تر اتاق مامان مر یلیبار خ نیمؤسسه داد و برخاست و ا ي دهیبه درختان بلند و سر به فلک کش نگاه

 ریشد که اتاقش را ز یم یساعت مین. ساعت دوخت ينشست و منتظر، چشم به عقربه ها یصندل يرو! افتی

 :بر شانه اش نشست و گفت ینظر گرفته بود که دست

 اتاق مهمان؟ يتو میبر يست نداررو دو نجایاگه ا _

 :بر لب دستش را گرفت و درست در کنار خود جا داد و گفت لبخند

کجا کار  نمیکنجکاوم بب یلیکالً خ. نمیرو هم بب تونییرایروز اتاق پذ هیکه  ادیرو دوست دارم اما بدم نم نجایا _

 !یکن یم

 :باال انداخت و گفت يشانه ا خندان

 . کنم یم یزندگ جانیکنم، من ا یکار نم _

 :تر کرد و ادامه داد قیلبخندش را عم دیخود د خیپر خواهش عماد را که م نگاه

 .بود ختهیبه هم ر یلیخ میرو به راهش کرد گهید يمن و مامانا! بزرگ تر یجاست، البته کم نیهم هیشب _

را از همان  میمادر شدن مر را خوانده بود، زیهمه چ ییاز همان سر در کذا. نام مادر، شرمنده شد دنیشن از

 فیدستان ظر انیدستش که در م. بود دهیفهم دشیسف انیدر م کیو  يفلز یآب يها لهیدر، از همان م يجلو

 .دانست یرا هنوز نم ردک ینم هیچرا گال. او جا گرفت، سر بلند کرد و نگاه به نگاه شادش دوخت

سراغت، اما بعدش اون قانعم  امیخواستم ب یاولش م ،یاجازه بدم با خودت خلوت کن دیگفت با یمادربزرگ م _

 .دنبالت امیدادم که ب یداشتم وا م گهید ایآخر نیراستش ا. یتنها باش دیکرد با

 :را تنگ در بر فشرد و گفت او

 ؟یکن دامیکجا پ یدونست یمگه م _

 .غم دخترك دلش را لرزاند یب ي خنده

واسه حرف زدن،  یکن یفهمم چته، مثل حاال که دل دل م یمن م یآره مثل آب خوردن بود، تو نفس بکش _

آخه تو اونجا  ینیطال رو بب وونیکه ا يبود ییدرست جا. بودن ایچ قتیبره عال ادمیخنگ باشم که  یلیخ دیبا

 .يرو دوست دار
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 :او گذاشت و گفت يفرستاد و سرش را بر شانه  رونیپر خواهشش را ب نفس

 .شمیپ يمداو یکاش م م،یمر ياومد یکاش م _

لب زمزمه  ریکنارش، دست دورش انداخت و عماد ز يو هفت ساله  یهمه کودك شدن مرد س نیاز ا متعجب

 :کرد

 .میام رفت مر قهیمامان صد _

 :کنار گوشش لب زد یلب و بغض ریز

 .دونم، اما من هستم یم _

 :دیدرد نال پر

 .به باد رفت میجوون _

 :و مطمئن گفت دواریاما ام او

 !تممن هس _

 .میام، همه از دست رفت مر ندهیآبرو و اعتبارم، شغل و آ _

 :تنگ تر دورش حلقه شد و گقت میمر دست

 .تموم نداشته هات هستم کنارت يمن هستم، من جا _

 يزانو زد و سر بر پاها نیزم يامن و آرام او برداشت و درست در مقابلش رو يسر از شانه . طاقت نداشت گرید

. اما تعجب نکرد میمر! دیطلب یگاه م هیگاه بود و حاال تک هیتک شهیکه هم ییشد او را؟ او یچه م. او گذاشت

 :لب زمزمه کرد ریو ز دیکشدست بر سرش . هفت سال خوب آموخته بود نیگاه شدن را در ا هیتک

 نه؟ يخسته ا _

کودك شوند و  یالبته گاه توانند خسته شوند، جا بزنند و یم یسر عماد به او محرز کرد که مردها هم گاه تکان

 دیکش یم شیهمان طور که آرام آرام دست در موها. گاه طلب کنند هیتوانند تک یم یمهم تر از همه گاه

 :زمزمه کرد

اول از همه رفتم حرم و چند ساعت، درست همون  نجا،یاز همه جا رونده بودم اومدم ا یوقت شیهفت سال پ _

دونم چند  یساعت، دو ساعت، سه ساعت؟ اصالً نم هی. دم به حرمنشستم و زل ز يکه تو عاشقش بود ییجا

سال  کیک ساله و بلکم ی يبچه  هی. دمیاش رو شن هیگر يطال بودم که صدا وونیمات ا يساعت همون جور

بردمش بخش گمشده ها و چند ساعت . به حال خودش رها شده بود واریچند قدم دورتر از من کنج د میو ن
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تا آخر وقت همون جا موندم اما . ومدیکس ن چیاما ه. بچه رو ببرن انیتم تا پدر و مادرش بهم اونجا نشس گهید

 .من به حال خودش رها شده بود لاونم مث يانگار. ومدیبچه که ن یپ ومدیکس ن چیه

و  دیآرام دست بر سرش کش يآنکه بخواهد بغض کند با لبخند یاما ب دیگفتن پر از التماس عماد را شن میمر

 :گفت

دور و اون در  نیاونقدر ا. بخش به اون بخش نیاتاق به اون اتاق و از ا نیاز ا! منم باهاش... یستیرفت بهز _

گوشه و اون گوشه از شهر  نیکه ا گهید يها یلیدرست مثل خ. بود گهید يها یلیخ نیب. کردم داشیزدم تا پ

. اون بچه ها يهمه  دنیاون، که د دنیقط دنه ف. دنشیکار هر روزم شده بود برم د. شن یبه امون خدا رها م

. يتو عاشق دانش آموزانت بود. یآخه تو بچه ها رو دوست داشت. ترم کیکردم به تو نزد یحس م يطور نیا

بود  یبیحس عج. خودشون نیاز اون هزار مادر راه دادن ب یکیروز منو هم به عنوان  هیاونقد رفتم و اومدم که 

خواستن و اصرارِ . وا دادم عماد زویهمه چ گهیاز همون روز د. صدا کردن میمر مانمابار منو  نیاول يبرا یوقت

خوبش  يده بنده ها یدونستم اجازه نم یم. با خدا معامله کردم. داشتنت رو همون روزها بود که گذاشتم کنار

 .دلمو قرص کرده بود نیذاشت و ا یخدا تنهات نم. ناحق برن

 :به او دوخت و لب زد دهیشرمنده د یرد و با چشمانسر از زانوان او بلند ک عماد

 .منو ببخش _

 :و خندان گفت دیهوا دست بر گونه اش کش یب

 نایا! خدا ي شهیهم يکرد یم غهیشش ت! خال مو رو صورتت بمونه هیاومد  یپسر؟ تو که بدت م هیچ نایا _

 پس؟ هیچ

خسته . بر دستان او گذاشت و بغضش شکستهوا دستان او را بر لب مهر کرد و چشم  یاش گرفت و ب خنده

او بود که  گریحاال د! گاهش بود هیخود تک يکه روز یشده بود به کس یها منته یخستگ نیبود و حاال تمام ا

 .گاه داشت هیبه همدم و تک ازین

 ...من... منو ببخش _

 .باعث شد سر بلند کند و نگاه به نگاه شاد او بدوزد میگفتن مر سیه

اولش  ه؟یکم الک يفکر کرد. برام گفت زویهمه چ یمادربزرگ صبح. دونم یخودم م ،یبگ یچیه خواد ینم _

بخار اومد تو ذهنم که  نیماش هیعماد  يگذشته افتادم جا ادی یشدم، اما بعدش وقت یاز دستت شاک یحساب

ذارمت  یم شهیهم نه واسه گها ،یکه عماد خودم يایگفتم اگه با خودت کنار ب! شد یرگش واسم بلند م یحساب
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 ياومد یاگه نم. ذاشتمت کنار یذاشتم رو دلم و م یسنگ م هیام  یپ ياومد یامروز نم نیاگه هم! کنارت

مچ  یعقلم با قلبم حساب ،يایاز صبح چشام به در خشک شد که ب. عماد يداد یمنو از دست م شهیواسه هم

 .تعصبش براش مهم تره ستیرد اومدن نعماد م نیاگفت  یو عقلم م يایگفت م یقلبم م. انداخته بودن

 :نگاه به نگاه او داد و گفت شرمنده

 ؟یبخش یمنو م _

 .بچه ها رو نشونت بدم آقا معلم میبلند شو بر _

 :بلند کرد و گفت نیزم ينشسته بود از رو نیزم يو دست دراز کرد و او را که هنوز دو زانو رو برخاست

 یخوام حت ینم. چون اون قدر قدرت دارم که بخوام دوباره سرپا کنمت. میرفته فکر کن يخوام به روزا ینم _

شه  یم ریده، د یصبور رو م يخدا جواب دل ها. ادیسرت ب ییفکر کنم که ممکن بود چه بال نیلحظه به ا هی

نکه دادگاهت تموم شده نشده یا. هامه ياون صبور يهمه  يشکرانه  یکه االن هست نیهم. اما دروغ نه

 . داره یخوش ایدن کیمن، برام  یپ ياومد یچمدون بست

 :زد و گفت یچشمک میبود که مر رهیبه او خ متعجب

شد که خبر  یم یانگار چند سال. بماند که چقدر غر به جونم زد. و آمارتو در آوردم يصبح زنگ زدم به مهد _

 .از خجالت برادرم در اومده یهم خوب و حساب لیشما رو نداشت و آقا سه يخونه 

 :تر ماتش شد و گفت تعجبم

 برادرت کجاست مگه؟  _

 :نگاهش کرد و گفت خندان

و بعد  اوردیاونم طاقت ن نجایمن که اومدم ا! ساخته و پا بند شده یپشت مؤسسه برا خودش خونه زندگ نیهم _

 خودش اهل و يرو واسه اش تور کردم و حاال برا یکیخوشگل  يمامان ها نیهم نیاز ب. شد یچند ماه راه

 !داره یالیع

گردنش را کج کرد و نگاه ! گونه تنها مانده بود؟ نیخوب بود و او ا رشیدست به خ میمر. اش گرفته بود خنده

 :پر خواهشش را به او داد و گفت

 .یمیمن بکن مر ي چارهیبه حال دل ب يفکر هیخوبه  رتیقدر دست به خ نیتو که ا _

 :را سفت در دست گرفت و گفت دستش

 .بسم اهللا یمردش ؟یبا مادربزرگم حرف بزن يایو ب یزره به تن کن هی دیشرمنده با گهیاون د _
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 :اش گرفت و گفت خنده

 .نوا یسر من ب ختهیخمپاره و نارنجک و بمب بوده ر یمنو با مادربزگت در ننداز، از صبح هر چ یمیمر _

 :گوشش زمزمه کرد ریبرد ز یکه او را به سمت اتاق خواب بچه ها م یو در حال دیرا کش دستش

 .ستین يزیچ گهیمادربزرگ که د يخمپاره . کنم یو رو م ریرو ز ایمن واسه ات دن ا،یتو ب _

بزرگ به سمت اتاق استراحت  يماتش بود و همان طور دست در دست او در راهرو زیبرانگ نیتحس يلبخند با

 . رفتند یبچه ها م

 

 ...میکجا ییکجا: آخر فصل

بر  یغم نیبر دل نداشت، االقل بزرگتر یغم گرید. بود رهینشسته و به رو به رو خ حرکت یشد ب یم یقیدقا

دست بر تل خاك کنار . سبک بود و آرام ییو حاال گو دهیاو دو ییسال ها را به عشق رها نیتمام ا! دل نداشت

 :دستش گذاشت و گفت

 کنن؟ خوشبختن مگه نه؟ یبه نظرتون االن دارن چکار م _

 .وره، شک نکنط نیحتماً هم _

وقت  یوقت و ب يها يریهمه مچ گ نیمانده بود از ا! دیخود د یبه پشت سر چرخاند و او را در چند قدم نگاه

مظلوم قدم  ينگاه او هم خاموش شد و ساکت و مغموم و با لبخند طنتیحرف داشت که ش ينگاهش آنقدر! او

 :را تندتر کرد و درست در مقابلش نشست و گفت شیها

 ؟یسمت نیا يایم يکه دار نمیب یده، تو رو م امیکه هر بار م هیمن چ ریتقص _

 :بار آرش در سکوت، مظلوم نگاهش کرد و زمزمه کرد نینگاهش کرد که ا ریهمان لبخند مچ گ با

 ؟ییاونم تنها نجا؟یا يایچرا م _

 :را به جانب مزار پدر و مادر چرخاند و زمزمه وار گفت سرش

 .دلم براشون تنگه. ارهیرسم دلم تاب نم یجاده م نیا یهر بار که به دو راه ست،نجایاز وجودم ا یمین _

 :باشد و لب زد يکرد باز همان دخترك قو یهوا دست بر تل خاك گذاشت و سع یب و

 .تل خاك بذارن نیا يسپردم دو تا سنگ قبر جا _

 :تکان داد و گفت سر

 .يکرد یکار خوب _
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 :و گفتفرستاد  رونیپر غصه اش را ب نفس

 .خوره که من باعث مرگش شدم یخوره داره روحمو م نیشدم؟ ا یمن باعث مرگ شاباج یکن یتو فکر م _

 :در حال غروب کوهستان داد و افزود دیرا گفت و بازوانش را در حصار دستانش گرفت و نگاه به خورش نیا

 .ذاره زنده بمونم یگفت نم یم _

 :را لمس کرد و گفت شیبرد و بازو دست

 .و نفرت خودش سوخت نهیک ياون تو. کن رونیرو از ذهنت ب یافکار منف _

تو . باهاش خوب تا نکنه مینگرانشم، نکنه مر م،یمر یهفته است که رفته پ کیاالن  ؟يندار ياز عماد خبر _

 .نکنه یسر عماد خال شویدلخور دوارمیبود ام يدلخور میمر يچشما

 :داد و لب زدغروب  شینگاه به آسمان گرگ و م زین او

 دلت براش تنگ شده؟ _

 نیبود ا افتهیها با ذهن کندش در یتازگ. ابروان آرش داد انیم فیگرفته و اخم ظر ينگاه به چهره  یآن به

 :گشوده شد و گفت يلبش به لبخند. خواهد یخود م يکودك بالغ، توجه او را فقط و فقط برا

 !کتر تابان تنگ شدهد يها طنتیخنده ها و ش ياز اون دلم برا شتریب _

 :باز نگاه به آسمان داد و گفت د،یلبخندش را به خود د یچشم نگاهش کرد و وقت يگوشه  از

 !تُک پا اومدن تا مطبم بود هیچاره اش  _

 :سپس نگاه دلخورش را به او داد و افزود و

 !يجور واجور غرق کرد يکار و پرونده ها يخودتو تو ینبود که تو حساب ادمیببخش  _

آرش در  يآنقدر گرم و پر مهر که اخم ها. نگاهش کرد انهیدانست از چه رو، اما دلجو یبود و او هنوز نم ریدلگ

 :خاست گفت یکه از جا بر م یهم رفت و در حال

 .شه یم کیهوا داره تار میبهتره برگرد _

 :انگشتان دخترك دور مچش قفل شد و گفت زدیکه خواست بر خ نیهم

 ...آرش نیبش _

 شیچون و چرا دوباره سر جا یبه چشمان آرام او داد و ب یبه دست و نگاه یاو نگاه بیاز واکنش عج جبمتع

 :نشست و گفت
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هاشون  یخوش يآدمارو تو ستین یچیدلت ه يتو یوقت یکن ینم یکار خوب الن،یش یکن ینم یکار خوب _

 !یکن یکله پا م

 :آنکه نگاهش را از نگاه دلخور او بدزدد گفت یب

 ست؟یدلم ن يتو یچیه یکن یا فکر مچر _

 :و گفت دیکالمش دو انیپا برهنه م آرش

شه، چون حرف از همه کس و  یکمِ کم، نصفش مربوط به عماد م يبند یکه م يچون از هر صدتا جمله ا _

چون سخت  ،يکارت غرق کرد يچون خودتو تو! تپه یات تند و تند م نهیس يکه تو یاال اون یزن یم زیهمه چ

 بازم بگم؟! يشد

که  يداشت نباشد اما بود و سر یکه سع یخاك را در چنگ گرفت و با اخم یدستانش مشت. شده بود دلخور

 :افتاده بود، زمزمه کرد نییحاال پا

. ستنیهمه که شکل هم ن. دوست داشتن داره يخودشو برا ي وهیبا متر خودت آدمارو نسنج دکتر، هر کس ش _

 ...هم یکیبه کوه و کمر،  زنه یاز عشق م ینیب یم یکی

اما . او يحرف ها یباق دنیدرهم و مشت پرشده از خاکش در گردش بود و منتظر شن يچهره  نیآرش ب نگاه

 .آرش کنجکاو در آمد يکننده نگاه به مزار پدر و مادرش داد که صدا ریغافلگ یدر سکوت النیش

 الن؟یش یهم چ یکی _

تکاند که آرش  یخاك دستانش را م رینفس گ یو برخاست و در سکوتدست بر زانو گذاشت . نمانده بود یحرف

 :لب زمزمه کرد ریز

 .رم یمن دارم م _

 :و گفت ستادیو کالفه در مقابلش به پا ا يآرش اما کفر. اش شد رهینکرد و باز خ تعجب

 ؟یبا ک یگ ینم ؟یچ يبرا یپرس یکجا؟ نم یپرس ینم ست؟یبرات مهم ن _

گمانش از رفتن، بازگشت به . به خود گرفت یخارج شد و نگاهش رنگ دستپاچگ ياز حالت خونسرد چشمانش

خود  یدر حوال شهیو هم شهیعادت کرده بود او را هم. ستیدانست کجاست و از سر چ یکه نم ییده بود، نه جا

 .داد یمالکانه او را به سمتش سوق م یآنکه بداند چرا حس یداشته باشد و ب

 .یحافظخدا ياومده بودم برا _
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 یکه تمام قد تالش م ینگاهش اما هنوز خونسرد بود، دستش را مشت تر کرد و با چشمان. کم آورده بود گرید

که  یفرستاد و در حال رونیآنقدر سرد و آنقدر محکم که آرش نفس حبس شده اش را ب. به او زل زد دیکرد نگر

 :کرد زمزمه کرد یاز کنارش عبور م

 .خوام برم یکجا م یبدون یکه حت ستیرات مهم ندونستم ب یدونستم، م یم _

شده  لشیجاده سوار اتومب چیسر همان پ شینبود که سه سال پ يمرد نیا! افتاده ییرفت، با شانه ها یم داشت

بغضش را پس زد و او را . آن دکتر تابان سر به هوا و شاد نبود گرید نیا. نگاهش به خنده افتاده بود طنتیو از ش

 .به نام خواند

 ...آرش _

 .به سمتش و منتظر نگاهش کرد دیشد و سرش چرخ نیزم خیم شیها قدم

 ...نرو _

آن هم در حضور پدر و مادرش،  دش،یسنج یم دیبا. محوش را از چشمان نگران دخترك پنهان کرد لبخند

و  دهیدلش لرز دست و دید یاعتراف گرفتن از او که حاال م يبود برا یبود و ظالمانه، اما خوب وقت رانهیسخت گ

 :به سمتش بردارد گفت یآنکه قدم یب. زند یاو دو دو م یچشمان نگرانش پ

 چرا؟ چرا نرم؟ _

 :انداخت و گفت ریسر به ز دخترك

 .کسو ندارم چیه گهید ،يدونم، فقط نرو، عماد رفت، تو هم اگه بر ینم _

هر دو سکوت . ستادیست در مقابلش اکرد و در یامان ط یرا به سمت او تند و ب شیو قدم ها اوردیتاب ن دلش

 يشده بود که از صحنه  يدرست مثل روز. ندیگونه شکننده بب نیرا ا النیش اوردیباز دلش تاب ن. کرده بودند

خواست  یاما نم. اندازه درمانده اندرست به همان اندازه مستأصل و درست به هم. قصاص شهره بازگشته بود

 قیدوست و رف کیاش باشد نه فقط  یخواست مرد اول زندگ یدلش م. او يباشد برا یحام کیفقط در نقش 

 نیپس حقش بود جنس خواستن ا. خواست یدخترك را با تمام وجود م نیخواه بود و ا ادهیاو ز. قابل اعتماد

بار شمرده شمرده  نیرا باال آورد و نگاهش را به او دوخت و ا شدست برد و چانه ا. دخترك مرموز را بداند

 .را تکرار کرد سوالش

 .بمونم؟ حرف بزن دختر دیبا یچ يبرا الن؟یخواد برم ش یچرا دلت نم _
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اراده دستان او را جست و چشمان  ینگاهش در نگاه نگران آرش بود که دستانش ب. گفتن نداشت يبرا يزیچ

بود تا  النیاز جانب ش يمنتظر اشاره ا. شد و مات نگاهش کرد دهیمتعجب آرش از چشمان او به دستانشان کش

 :زمزمه کرد دیرمق و ناام یب. زد یماما دخترك مهر سکوت بر لب زده و الم تا کام حرف ن. را وا بدهد زیهمه چ

 لیرم چون دل یمن م الن،یمن حد وسط ندارم ش. ستمیموندن ن يجور نیمن مرد ا ،یشناس یتو خوب منو م _

 .يخوا یم یامدوست و ح هیتو . دونم یبمونم رو خوب م يخوا یم نکهیا

 :و زمزمه کرد دیکش رونیاز دستان او ب ریدستانش را کش دار و نفس گ و

 . يریخو بگ دیکن به اتفاقات جد یقصد برگشتن ندارن، سع گهینباش، چون د میمنتظر عماد و مر _

 :تر از قبل گفت درمانده

 ؟يگرد یتو که بر م _

 :دختر نگاهش کرد و گفت نیا يها ضیاز ضد و نق متعجب

 کنه؟ یبه حال تو م یچه فرق م،یمثل مر یکیبمونم با  _

 :درهم رفت و گفت شیاخم ها. و سوزاننده بود نیسنگ حرفش

 .ستین تیزندگ يتو یکس _

 .توانست لبخندش را مهار کند ینم گرید

 يادیز یگفت یدور و برم پر دختره؟ مگه خودت نم یگفت یدختر؟ مگه خودت نم یدون یتو از کجا م _

 هان؟ م؟طونیش

 :کرد گفت یکه از کنارش عبور م یباال انداخت و در حال ياخم شانه ا با

که تنهام گذاشتن، تو هم مثل پدر و مادرم،  ییاونا يخواد برو، تو هم مثل همه  یاصالً برو، هر جا که دلت م _

 .خواستت یتو هم برو و اصالً فکر نکن که چقدر دلم م. مثل باباجانم

خواستن از چه  نیدانست ا ینم. دانست یاحساس درونش را نم. دانست ینم زیخود ن ؟ینعصبا ایبود  نیغمگ

احساس، شده بود  نیندانستن و هر چه بود ا نیدر مرز جنون بود از ا. یو دوست تیحما ایروست؟ عشق است 

به او  دیبا. کرد یآرش بود که همان جا مانده و رفتن دخترك را نظاره م نیپر صدا و محکم و ا ییقدم ها

 يعشق و خواستن و عادت و حضور در کنار مرد نیتفاوت بود ب. داد تا جنس خواستنش را درك کند یفرصت م

 .وجودش به او تعلق دارد يکجا ابدیداد تا در یبه او زمان م دیبا. اش بوده یکه مدت ها حام
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گذشت و  زمحمودیآم يهوه خانه از کنار ق. ندانستن نیزد از ا یامان و تمام تنش نبض م یرفت، تند و ب یم

دکتر تابان  رد،یخواست آرام بگ یم ییجا. دیپاسخ گذاشت و تند و نفس برتر به خانه رس ینگاه متعجب او را ب

خاله نزهت آمد . مانع رفتنش شود دیبا رادانست چطور و اصالً چ یرفت و او هنوز نم یشوخ و بذله گو داشت م

کودکانه  يابزرگ آمد و او از کنج اتاق جم نخورد و عمو ناصر با لبخندو او سوت کور کنج اتاق نشست، آق

خاله نزهت که کنارش نشست و . بود يراه چاره ا یشام آورد و او باز صم بکم همان کنج نشست و پ شیبرا

 .شد یم یمتالش الیداشت از فرط فکر و خ گریدست دور گردنش انداخت د

و ساکت و  یزانوهاتو بغل گرفت يطور نیا نمتیب یم یوقت ؟يگوشه کز کرد نیشده دخترم؟ چرا ا یچ _

 .رهیگ یم شیگوشه، قلبم آت نیا یمظلوم نشست

 :لب زمزمه کرد ریخاله نزهت گذاشت و ز يشانه  يرا رو سرش

 چکار کنم؟ دیگفت با یکاش م. کرد یبود، کاش بغلم م نجایکاش مادرم ا _

 :ش گل بوسه کاشت و گفتاو را تنگ تر در بر گرفت و بر سر و صورت زن

 دخترجان؟ يدل داد _

نداشت  زیلب جنباندن ن ينا یاو برداشت و مات نگاهش کرد حت ياش سر از شانه  یناگهان ییاز رسوا متعجب

 :مادرانه زمزمه کرد يو با لبخند دیرها شده بر صورتش کش يکه خاله نزهت دست بر موها

 .باشه عاشق هیتونه مال  یحال و اوضاع فقط م نیا _

پر سر و  ستیبا ینه، عشقِ او م. بود ینشدن نیشد؟ نه ا یعاشق بود و خبر نداشت؟ مگر م یعنی. بود مات

 .سر و صدا یگونه خاموش و ب نینه ا. شد یاش م یاتفاق زندگ نیصداتر

 ؟يتعجب کرد _

 :اکراه سر تکان داد و گفت با

 .ادینم يجور نی، عشق که اباشه يجور نیا دینبا. دونم یمن م ست،ین يجور نینه ا _

 :مادرانه گفت يو با همان مهر و عالقه  دیبر سر دخترك کش یدست زن

 .نجاستیدخترجان، عشق ا ادیعشق نم _

 :قلبش گذاشت و افزود يرمق دخترك را در دست گرفت و رو یسپس دست ب و



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا ..یطوب..  –بوسم  ینامت را م

wWw.98iA.Com ٧٩٦ 

 یست و تو فقط بزرگش مه دنیهست، از همون اول نفس کش یکن یباز م ایدن نیکه چشماتو به ا یاز وقت _

انکارش نکن دختر جون، عشقت . تا کنه با دلت يچطور دیدونه با یخودش م گهیوقتش که برسه اون د. یکن

 .کرده دایگشته و گشته صاحبشو پ

به هر  يآرش بود مالک عشقِ از بدو تولدش تا حاال؟ آرش سر به هوا و بار. دیتپ یتند و تند م نهیدر س دلش

 :لک باارزش درونش؟ درمانده و مستأصل لب زدجهت شده بود ما

 شده؟ يطور نیا دمیپس من چرا متوجه نشدم؟ چرا نفهم _

 :کوتاه و آرام سر داد و او را از خود جدا کرد و درست به چشمان نگران او زل زد و گفت يخنده ا زن

 .هیاحساست چ ینتا قبول نک یرفت یم یآب ریز یداشت ،يزد یخودتو گول م یفقط داشت يمتوجه بود _

اش،  یآرش، مرد پررنگ زندگ. گونه شود نیپروراند که ا یگمانش را در سر نم. هنوز به خاله نزهت بود نگاهش

 !گذشته اش، بشود مالک عشقش یناج

و اگه بخوام  یهست یتو دختر عاقل. یخوب تمومش کن یباش که بتون نیشد، فکر ا یفکر نکن که چ نیبه ا _

. خراب و داغون کرده يجور نیکه حال دخترمو ا هیتونم بگم اون مرد خوش شانس ک یمنشونت بدم  مویفضول

 هیحست بهش چ يدیفهم اگهاما . یحساب بش یبا خودت ب یتا خودت درست و حساب ارمشیاما من به زبون نم

حرفت  گهیاون وقت د. شه دختر یم اتیب یحرف دلتو اگه به موقع نزن. کشش نده و شورش نکن ادیز

 .ارزه یهم نم یاهصدش

بر جفت چشمان مات او نشاند و با بغض زمزمه کرد ينگاه خاله نزهتش بود که زن بوسه ا مات: 

 ؟یتا دل نزهتو کباب کن یبرداشت هیخواهرمو عار يچشما _

خاله نزهت که . بار حسش کرده باشد کی یآنکه حت یب دیپرست یمادرش را م. خاله نزهت دلش را لرزاند بغض

به  یبود که کم کم داشت نرد جوان ییبرخاست و آرام به سمت در رفت او هنوز مات قدم ها انیگو یعل ای

دانست اهل خانه در  دیبعمو ناصر که خوا يغرولندها يدور و برش که خلوت شد و صدا. باخت یم یزندگ

او دهن  يراداد که هنوز دست نخورده کنار دستش ب شیغذا ینینگاه به س. برد یشب به سر م مهیخواب ن

خواند و همچون پاندول ساعت سر چند  یکوکو م. رفت وانیبرخاست و به ا نیکرد و پر نفس و سنگ یم یکج

رفت و درست وسط . کرد یم یکوهستان حکمران سمانتمام و کمال وسط آ زیکرد و ماه ن یاظهار وجود م هیثان

خاطره ها  دیبا. بودش دهیبار د نینخست يه براک يدرست همان روز. با او افتاد شیها نیاول ادیو  ستادیا اطیح

 د،یدست بر گونه و لبش کش. آن ها جواب ذهن قفل شده اش را بدهند دیگرفت تا شا یگواه م کیبه  کیرا 
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لحظه بود که چشمان  نیا نیهم ییبا عصا بر دهانش کوفته بود و گو یلحظه بود که شاباج نیا نیهم ییگو

کنان  زیخاطره اش را گرفته بود که جست و خ نیمچ اول. هان مچ گرفته بود. دبو دهینگران آرش را بر خود د

. پا بود هکل يرابطه  نیا یِانیعر نیچشمان آرش اول. شد یو محو م دیپر یم ادشیداشت از گوشه و کنار 

 يلبخند. نبود يخبر صالیاز آن همه است گریشدند د فیخاطره ها که پشت هم رد یو باق نیو سوم نیدوم

فرستاد و  رونیحو بر لبش نشست و بازوانش را در حصار دستانش گرفت و نگاه به آسمان داد و نفسش را بم

 :لب زمزمه کرد ریبخار خنک دهانش در فضا پخش شد و ز

بدمش  دیجا هست فقط با نیهم اد،یسر و صدا؟ نه نم یو ب یناگهان نقدریا اد؟یم يطور نیا ه؟یطور نیپس ا _

 یزد و رو نم یمدت دلت بال بال م نیتموم ا! دکتر تابان ینظر داشت ریمدت منو ز نیتموم ا ه؟یطور نیا. به تو

 ؟يکرد

 :تر شد و ادامه داد قیلبخندش عم سپس

 .يدینفهم یچیکه ه يدختر، طفلک خودشو هالك کرد و تو اونقدر نچسب بود یگ یم یخود خنگتو چ _

کوه به  چیپ نیسر هم ،ییافتاد، همان ها که آن روز کذاآرش  يکفش ها ادیفرستاد و  رونیمطمئنش را ب نفس

او و  یمحمود پ زیآم يکه در کنار قهوه خانه  یچشمان. امتناع کرده بود دنشیسمتش دراز کرده و او از پوش

رحمانه بر  یخاطراتش، تند و ب يادآوریاز  دیدست بر قلبش گذاشت و د. زد یها دو دو م یپشت کوه یباق

هوا بود تا به سراغ آرش سر به هوا  یروشن یشد و در پ یتر م قیتر و عم قیلبخندش عم .کوبد یقفس تن م

 دیسر به هوا اما مهربان و مطمئن نبا يدانست چرا او، او یخوب م گریحاال د. دینرفتنش را بگو لیبرود و دل

نشاند و  یم شیجا را به دیو خورش دیکش یماه را به کنج آسمان م الحا نیاگر دست به خودش بود هم. برود

داشت او زودتر دوستت دارم ها  تیاو؟ چه اهم ایداشت آرش لب وا کند  تیچه اهم. دیدو یاو م یتمام راه را پ

 یعشق، اول من، اول تو سرش نم. دوست داشتن را نشانش داده بود شیآرش که از مدت ها پ ایرا شروع کند 

و  ینبود، عشق خودخواه يو لجباز یعشق قدرت طلب. شد از دهان دو احساس یم یکیعشق اول و آخر  د،ش

قدم . و پر از شور خواستن بود دهیخواب از سرش پر جانیاز زور ه. غرور نبود، عشق عشق بود، ساده و روان

اش داد و باز  یچوب تونبه س هیپله اش نشست و تک يکرد و همان جا رو یط وانیمطمئنش را به سمت ا يها

را جمع کرده و برود  لشیقش داد تا مگر از چشمان پر خواهش او شرم کند و بار و بندنگاه به آسمان و ماه مطل

 . که برود
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سرش داد و  يکه بر شانه اش نشست چشم گشود و نگاه خواب آلود و گنگ و ماتش را به باال یگرم دست

به  یتکان. ا آنجا بخواندشال و کاله کرده بود تا به مسجد برود و نمازش ر. دیبه خود د رهیلبخند پدربزرگش را خ

 .نگاهش کرد و گردنش را ماساژ داد تخشک و کرخ. از ستون برداشت که تمام تنش به داد آمد هیخود داد و تک

 باباجان؟ يدیخواب نجایچرا ا _

بر گردنش  يبر لب نشاند و دست دراز کرد و گردن پدربزرگ را سفت و محکم در بر گرفت و بوسه ا يلبخند

 :کرد نشاند و زمزمه

 .ات رو از سرم کم نکنه هیخدا سا. دوستت دارم آقابزرگ یلیخ _

 :و گفت دیدخترکش کش يبر موها ینوه اش، دست یاز احساس ناگهان متعجب

 .بابا جان یبش ریعاقبت بخ _

 نیا. دهد یگونه سرکشانه به همه مهر م نیعشق است که ا نیا افتیآمد و در رونیاز آغوش پدربزرگ ب خندان

 .دهد یبخشد و مهر م یکند و م یتن قدرمطلق نم کیو خود را در قالب  ستینفر ن کی يقط براعشق ف

 .رم مسجد باباجان یمن م _

 :تکان داد و لبخند بر لب گفت يسر

 .خدا به همرات آقابزرگ _

 رونیخانه ب یرفت و در مقابل چشمان شاد و عاشق نوه اش از درِ حلب نییخندان آرام از پله ها پا یبا لب رمردیپ

. را کنار زده بود شیو پتو دهیطاق باز خواب شهیعمو ناصر درست مثل هم. برخاست و به اتاق رفت زیاو ن. زد

حاضر شدن  يبرخاست و برا نهیو با طمأن دیو نرم گونه اش ار بوس دیکش شیخندان کنارش زانو زد و پتو را رو

صبحانه اش ! محکم و جسور نبود النیکرد ش ینم یاقعامروز اگر آرش را آرش و خود را خود و. به اتاقش رفت

او چه  يکه واکنش آرشِ سرخوش از حرف ها دیشیاند نیرا به ا ریشد و تمام مس یرا خورده و نخورده راه

بود و  النیدارد و از آن پس ش یاعترافش، گوش تا گوش تاب بر م نیبا اول او شیشک نداشت ن. خواهد بود

روز روزش که از احساس دخترك خبر . شترشیب يکردن ها تیمردانه اش و اذ ياه یشیگویها و باز طنتیش

 نیا گرید! دخترك يبودن احساس حاال انیاز عر بتایو سر به سر گذاشتن و وامص طنتیشد ش ینداشت م

گذشت امروز شاد بود و  یم ابانیاز خ یکه معمول شیپ يبر خالف روزها! شد مگر؟ یخدا را بنده م لغکودك با

بود  دیهمه جا فقط و فقط سف ییگو دند،یخند یهمه م ییامروز گو. بر تن داشت باتریز یرنگ و لعاب ایدن ییگو

دست  یو خط یمیبوس قد ینیم يبرا ابانیآن سمت خ. گفتند یبه هم نم يزیچ یو آدم ها جز سالم و خوش
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آن کنج و آن باال جا گرفت و اول  ،یصندل نیتر ییآن سوار شد و در انتها لیدود تند گازوئ انیتکان داد و در م

مهر و  دیشد، با یبوس جا نم ینیم يکوچک و در بسته  يهمه عشق در فضا نیا. اش را کنار زد شهیاز همه ش

 .کرد یم هیعشقش را به همه هد

 دلمون شادتر بشه؟ یبرامون اول صبح يذار یآهنگ شاد م هیراننده  يآقا _

شناخت بر چهره  یکه دخترك را خوب م یخط ياه خندان تر راننده تک و توك مسافران و نگ يخنده  يصدا

 :منشانه گفت یلوت ییاش ثابت ماند و با صدا

 !و ساالر یآهنگ مشت هی نمیواسه خاطر شما ا. لیتخم چشام خانم وک يبه رو _

 ینیم یمیکه از پخش زهوار در رفته و قد یشاد آهنگ يصدا. کرد و نگاه به مناظر اطراف داد يتشکر خندان

به مقصد صدبار جمله بست و پاك کرد و دوباره جمله  دنیگشوده شد و تا رس يبوس بلند شد لبش به لبخند

. برود دیچرا او نبا دیو بگو دو حرفش را بزن اوردیآرش کم ن يگوش تا گوش باز شده  شیبست تا در مقابل ن

و از آنجا هم  يپرستار ستگاهیو سپس ابه بخش قلب  زیگذاشت و از آنجا ن مارستانیب رشیقدم در بخش پذ

 .پر نشاط به پرستار بخش یسالم

 دارن؟ فیدکتر تابان تشر _

 :دستش بلند کرد و گفت يجلو يسر از برگه ها و نسخه ها پرستار

 د؟یهست ماریاز همراهان ب. رفتن اتاق عمل شیپ ي قهیچند دق نیهم _

 :را بر لب حفظ کرد و گفت لبخندش

 .اهان خود دکتر هستماز همر ر،ینه خ _

 :گشوده شد و گفت ياو به لبخند طنتیپرستار هم از ش لب

 زم؟یعز ادیاز دستم بر م یچه کمک _

 :زن جوان داد و گفت لیتحو يلبخند سرخوش

 تونم منتظرش بمونم؟ یم _

 :و گفت دیشیاند یاندک پرستار

 .یجا منتظرش بمون نیهم یتون ینداره، م يرادیا _

جا  یصندل نیو دنج تر نیتر ییبخش راهرو و درست در انتها نیتر ییبر لب نشاند و در انتهاسپاسگزار  يلبخند

ساعت به  کی. شد رهیخ مارانیو همراهان و از همه مهمتر به خود ب مارستانیگرفت و به رفت و آمد کارکنان ب
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قرار برخاست و قدم  یفه و بکال ر،ینفس گ تظاران نیخسته از ا. بود دهیبه چند ساعت رس قاًیدو ساعت و حاال دق

همه  نیتاب و تحمل از دست داده بود از ا گرید! قدم رو گرید ياز سر راهرو به تهش و بار. رو، به راه افتاد

ساعت ها  شیاو ارزشش را داشت که برا. اش فروکش کرد یچشمان شاد آرش اما که افتاد، کالفگ ادی! انتظار

 يرو گرید يبار. او را جبران کند يدیرو به ناام يتمام انتظارها دیانست باد یم گریحاال د لاالاق. انتظار بکشد

 يکمتر پا رو ریانتظار نفس گ نیشب قبل، چشمانش بر هم آمد تا ا یخواب یاش جا گرفت خسته از ب یصندل

. دیبگشا چشمبر دستش نشست و باعث شد  یمادر بود که دست يایغرق خواب و رو. احساسش بگذارد يگلو

 ي رهیو باز خ دیباال کش یصندل يخود را رو یکم. خوابش در نگاه پر مهر، اما دمغ او قفل شد جیگ نگاه

 .نگاهش شد

 ؟یکن یچکار م نجایا _

بکشد نگاه  رونیدستان گرم و محکم او ب ریآنکه دستش را از ز یخود را زده بود به ندانستن؟ ب ایدانست؟  ینم

 یو چشمانش غم دیبار یم شیاز سر و رو یخستگ. نگش دادر کیدست و  کیو لباس  لیبه شکل و شما

 !آرش سر به هوا نمانست تا آ یبه پزشکان م شتریب لیشکل و شما نیدر ا. مبهم در خود نهفته بود

 ؟یبا اون سکوت مضحکت خفه ام کن يخوا یم روزیمثل د نکهیا ایآقا موشه زبونتو خورده؟  _

و زمزمه  دیشاد دست بر گردن کش يبه خود نگرفت و با لبخند. او يکودکانه  یگرو کش نیاش گرفت از ا خنده

 :کرد

 ام؟یاز پس تو بر ب يچطور گهیآقا موشه اگه زبونمو بخوره د _

نهاد گنگ و  یکه چشمانش را بر هم م یو در حال! واریبه د زیداد و سرش را ن یاش را به صندل هیتک آرش

 :نامفهوم زمزمه کرد

 !کارسازه یزبونت حساب يچشات جا ،یخواد نگران باش ینم _

بود، هر چند که به رو  یکننده غرق خوش ریغافلگ دارید نیاز ا ییدستش را سفت در دست داشت و گو هنوز

 یهمه خستگ نیدلش از ا! رو بودنش کیآرش بود و ! کند هیخودش دخترك را تنب ي وهیآورد تا مگر به ش ینم

 :ر فشرد و گفتو دستش را گرم تر و پر مهر ت دیاو لرز

 رون؟یب میبر يخوا یم _

 :برداشت و سراپا چشم به او زل زد و گفت یاز صندل هیدخترك، تک یناگهان رییاز تغ متعجب

 مثالً کجا؟ _
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 :توجه به چشمان متعجب او گفت یزد و ب یچشمک خندان

 .هر جا که حالتو بهتر کنه نجا،یاز ا ریدونم، هر جا غ ینم _

 :زمه کردمند زم هیو گال ریدلگ

 .بدجور زده تو برجکم یکی. شه یرفتن خوش نم رونیحالم با ب _

 :دلجو نگاهش کرد و زمزمه کرد النیش

 .یو ازت بخوام مثل سابق گرم و پرشور باش ارمیاز دلت در ب نکهیواسه ا نجا،یاومدم ا نیمن واسه هم _

مبل  يان به سمت اتاقش رفت و رواو پا کش رتیتوجه به ح یاز جا برخاست و ب النیاز درخواست ش کالفه

اما  النیش. و خشونت شروع کرد به ماساژ دادنش یبرد و با کالفگ شیها قهیکنج پنجره وِلو شد و دست بر شق

 دیشیاند یم نیگرفته بود و به ا ظرن ریاو را ز یو کالفگ ستادهیدر ا يکرد، از همان آستانه  یداشت نگاهش م

 یرا بر مال م زیداد و همه چ یچشمانش داشت کار دستش م د؟ید و چه بگودارد از کجا شروع کن یتیچه اهم

 يتاب از کف داد و به سمتش رفت و درست در مقابلش رو شیرو شیمرد پ يو چشمان بسته  یاز کالفگ. کرد

 قهیشروع کرد به ماساژ دادن شق فشیاو برد و با انگشتان ظر يپا نشست و دست بر دستان کالفه  يپاشنه 

 کی. جفت چشم شاد در نگاهش قفل شد کیدرنگ گشوده شد و  یچشمان آرش ب! او يبض شده ن يها

. کرد دستان دخترك را پس بزند یمند سع هیو گال ریدلگ. دیلرز یم یجفت چشم شاد که ته ته نگاهش از نگران

 .معترض اما آرام آرش در آمد يکرد که صدا متناعا يبا صبور النیاما ش

 .منو کله پا نکن ستیدلت ن يتو يزیچ یوقت بار بهت گفتم کی _

 .اما هنوز خندان به کارش مشغول بود النیش

. کمکم کرد طیشرا نیبدتر يکه تو یکی دمش،ید یکه از باال م یناج هیتا امروز،  ياسطوره بود هیتو برام  _

 نمت؟یبب يا گهیشکل د یچطور انتظار داشت

 :و زمزمه کردچشم بر هم نهاد  النیخورده از اعتراف ش سر

 گهید يها یلیخواد مثل خ یکه دلش م یآرش معمول هیمن فقط آرشم،  ،یمن نه اسطوره هستم، نه ناج _

 .کنه یزندگ یمعمول

کردم  یفکر م نیو اسطوره، چهارده سال فقط به ا يبود یآرش، چهارده سال برام ناج یستین یتو برام معمول _

چه  یفهم یمنو؟ م یفهم یم. زمیکمکتون هر چه که دارم به پاتون برکنم و به خاطر لطف و  دایشما دوتا رو پ

 ؟يدر نظر من دار یگاهیجا
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دختر بود، او  نیحق با ا. تکان خوردن نداشت يآرش نا گریحاال د. دردناکش را نوازش کرد یشانیباز با مهر پ و

 نیچن زیبود که عشقش ن یعیپس طب! یبود و آن یاو ناگهان. دوست داشتن يو روش خود را داشت برا وهیش

 :گشوده شد و گفت يمات او بود که لب دخترك به لبخند. کننده ریو غافلگ یباشد، ناگهان

 ؟يبر يخوا یچرا م _

کرده است، رو دست  شیتمام گردن کلفت ها کله پا يدخترك که اعتقاد داشت جا نیاز ا. دست خورده بود رو

 :برقصد لب زد شیها قهیاو بر شق فیشتان ظرهمان طور که اجازه داده بود انگ. خورده بود

 ؟یکن یفکر م یخودت چ _

 .به نگاهش رهیدرست در مقابلش و درست خ. بود شیرو به رو درست

 .دارم نیقیکنم،  یفکر نم _

 :تر از قبل چشم به او دوخت و گفت مشتاق

 ؟یبه چ _

 :و گفتشادش کرد  یخسته اما اندک يچهره  يحواله  ینگاهش کرد و چشمک خندان

 !گرفت دکترجان یکه تو حرفتو پس خواه نیبه ا _

 :او برگرفت و گفت یچشم از چشمان چراغان یدخترك، به آن بیاز اعتماد به نفس عج خندان

 !یزن یمطمئن حرف م یلیخ _

شد و  ریشست و دست عقب برد اما مچِ جفت دستانش در حصار دستان آرش اس شیها قهیدست از شق خندان

 .ماتش بود شهیو خندان تر از هم ختیگر یاش نم یز ناجکه ا یچشمان

 رم؟ یچرا نم رم؟یگ یچرا حرفمو پس م _

 یتیچه اهم. آورد ادیشب قبلش را به  يحرف ها. در اعتراف گرفتن بشیو غر بیعج ي وهیبود و ش آرش

 دیظر بماد تا او بگوو منت ردیکوچک تر از آن بود که بخواهد زبان به دهان بگ شیایداشت حرف از دلش بزند؟ دن

شاد ابرو باال  یرا پس زد و با نگاه ارشتمام افک. ها، که تا او اول قدم جلو بگذارد یاز دوست داشتن ها و بستگ

 :انداخت و گفت

 .يچون محاله اجازه بدم قدم از قدم بردار ،يدم که بر یچون من اجازه نم _

ر و پر حرارت تر فشرد و چشمان شاد و متعجبش آن ها را سفت ت چیآرش از دور مچش شل نشد که ه دستان

 :را به او داد و زمزمه کرد
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 ؟يتوجه نشون نداد تیزندگ یباور کنم؟ باور کنم که از سر جبران لطف گذشته به ناج _

 :نگاهش کرد و گفت گوشیسر تکان داد و باز خندان

 !بابام يکه سهله تو بگو بچه  یندارم، ناج یکس شوخ چیسر دلم با ه _

 .گوش تا گوش باز شده بود زیآرش ن شین گرید االح

 !تو ذوقم نزن مرگ آرش. نشون بدم مویخودم خوشحال ي وهیبذار به ش النیجان ش _

 :باز او زل زد و گفت شیشاد و ن يبر چهره نشاند و به چهره  یاخم خندان

 .بودم يزیچ هیفقط فکر  شبیاز د _

 :شد و گفت رهیرداشته بود به او خکه گوش تا گوش تاب ب یشیخندان و با ن آرش

 ؟یچ _

 :چشم و ابرو گفت ياشاره  با

 .گوش تا گوش تاب برداشته حرف بزنم شین نیا يجلو دیبا يمونده بودم چطور! تاب برداشته شین نیبه ا _

 .ندیو کنارش بنش زدیتر شد و دستانش را با مهر در دست فشرد و او را وادار کرد تا برخ قیآرش عم لبخند

 یشد؟ سه سال الل مون یاما مگه م. رم یذارم م یبذارم برم، گفتم باشه م هیمنم مثل بق یکه گفت روزید _

با خودم گفتم  د؟یچند بار دستم لرز یامروز وقت جراح یدون یم. غرولند تو پس بکشم هینگرفته بودم که با 

 .و حرف دلمو بزنم امیخواستم ب یم. سراغت امیکارم تموم شده نشده م

 :نگاهش کرد و گفت ندانخ

 يایموندم تا تو ب یام م یرو خانم دیبا. راه افتادم سمتت يهول بودم که کله سحر یپس من حساب ،يوا يا _

 !ام یپ

 :فرستاد و گفت رونیآسوده اش را ب نفس

. يااگه منو نخو یمن به خودم و عماد قول داده بودم مراقبت باشم، حت. رفتم یجا نم چیحق با توئه، من ه _

 یم گهیاون وقت بود که د. بذارم یدستتو تو دست آدم مطمئن یموندم تا اگه، اگه منو نخواست یمن کنارت م

 .پدر و مادرم شیتونستم برم پ

 .و او را به نام خواند دیلرز دلش

 ...آرش _

 :باران داشت نگاهش کرد و گفت يهوا ایکه گو یهوا و خندان اما با چشمان یب
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 ...جانم _

 :اش، لبخند بر لب نگاهش کرد و گفت یهمه مهر ناج نیاز ا شرمنده

 ...بال یجانت ب _

همچون  دیکرد با یگمان م يکه روز یآن هم در مقابل کس. کم نبود از خود گفتن. سکوت کرد یاندک سپس

ا خواهد باشد ام یباشد، م یخواهد معمول یگفت م یمرد م نیذهنش بماند و از قضا حاال ا ياسطوره در بلندا

 !و در کنار او یمعمول

دستم و  رمیپالکارد بگ هیخواد  یهم دلم م یخودسر و لجباز، گاه یگاه. شم یتلخ و بد م یلیخ یمن گاه _

 هیبلند گر يرم سر خاکشونو با صدا یشه که م یمامان بابام تنگ م ياونقد دلم برا یگاه. رو متحول کنم ایدن

 !شم یم وونهیخوب د یآرش من گاه. کنم یم

 :اما دست دخترك را با عشق و عالقه فشرد و گفت رشآ

 ؟یچ نایا ریبه غ _

 :زمزمه کرد یچراغان یتر از او، با چشمان خندان

 ه؟یکاف. کنار، دوستتدارم يرو بذار نایا ياگه همه  _

 :گوش تا گوش باز شد و گفت ششین

 !تو باز بگو آرش فالن، آرش بهمان حاال. لیازت گرفتم خانم وک یچه اعتراف ییبا مظلوم نما نیجان، بب يا _

آرش اما خندان تر از قبل، دستانش را . دیکش رونیدستانش را از دستان عاشق و سرکش او ب یساختگ یاخم با

 :گرفت و گفت انیدر م صانهیحر

وا کنم و ذوق  شموین یو منم ه يدوستم دار یبگ یو ه نجایا يایگم خوبه هر روز ب یدر رفت، م میخستگ _

 شم چطوره؟مرگ ب

در فکر بود که در اتاق گشوده شد و  اد؟یاز پس زبان او برب دیچطور با دیشیاند نیاش شد و به ا رهیخ خندان

 :در دستش بردارد گفت يآنکه سر از روزنامه  یشد و ب انیدر نما يدر آستانه  یپزشک جوان

 .پا کرده بود حکمش اومده سر و صدا به یاون زن جوونه که ماجراش کل ؟يحوادثو خوند يآرش صفحه  _

شده بود نگاهش را به هر  النیحضور ش يکم کم رنگ عوض کرد و پزشک جوان که تازه متوجه  النیش نگاه

 یبا نگاه النیرو به ش قش،یرف یتوجه به شرمندگ یدستپاچه بر لب نشاند اما آرش ب یداد و سالم شانیدو

 :و گفت دیخط و نشان کش شیبرا یشاک
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نفس راحت  هی ییکذا يسراغش، من تازه از دست اون پرونده  يبر يرو هم نکن که بخوااصالً فکرش  _

 .يدوباره خودتو تو دردسر بنداز يفکرش رو هم نکن که بخوا دم،یکش

اش بود  رهیخ. محصور کرد دهایها و نبا دیتوان در حصار با یدختر را نم نیبه او فهماند که ا النیباز ش شین اما

 میکه از او خواسته بود به سراغ مر یدرست همان وقت. دیشیاند یم قهیمامان صد يحرف هافقط به  النیو ش

رفته و  میکوچک به سراغ مر یدرست همان وقت ها که او با ساک. کند دواریبرود و او را به بازگشت عماد ام

 یزندگ«. ده بودچشمانش خوان ین یرا در ن دیدخترك داده و ام لیتحو چیرا کادو پ قهیمامان صد يحرف ها

آب رفته رو  ینباش، اگه تونست روزیفکر د. گرده یبرنم گهیکه رفت، رفته، د یمثل آب روونه مادر، هر چ

ببخش، . شه یفردات خودش گلستون م ،یکن یامروزتو خوب زندگ. یتون یپس عمر رفته رو هم م یبرگردون

 ریعشق بده اما خودتو حق. نکن کیدتو کوچبزرگ نشسته، ببخش اما خو يدلها يبگذر، دلتو بزرگ کن، خدا تو

 ییبه دو دختر با سرنوشت ها. داده بود یدرس زندگ شانیبه هر دو غامیپ کیبا  قهیمامان صد يآر. »نکن

بدل و  یهم قدرت را هم شاباج. بود دهیاو بخش. عشق احساس مشترکشان بود. مشترك یمتفاوت اما احساس

همچون آرش را به او سنجاق  یمهربان یدل بزرگش، ناج يبه شکرانه بود که حاال خدا  دهیبخش. را نهیبدک

 . کرده بود

 

 ".گذرانند یکه صبورانه روزگار م یمارانیبه محضر تمام ب شکشیبا احترام پ"

 

 

 

 

  93مرداد   : یینها انیپا

  93 مهر: انتشار در سایت نودهشتیا 

 

  

  http://www.forum.98ia.com/member127234.html : نویسنده

  http://www.forum.98ia.com/member195618.html : طراح جلد

  http://www.forum.98ia.com/member196715.html    :ناظر 
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