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بچه  يپدرم بسو.از آنکه اجازه خارج شدن داده شود  شیپدرم در مقابل خانه پدربزرگ پارك کرد پ سیمور لیاتومب یوقت

و  دیکامال مراقب رفتارتان باش دیتان با یهمگ میگویچه م دیخوب گوش کن:گفت يجدکامال  ینگاه کرد و با لحن شیها

نزد اما پدر  یحرف چکسیچه گفتم؟ه دیدیفهم دیرا نرجان دربزرگو پ دیکامال مودب باش یهمگ دینکن ییخطا نیکوچکتر

صف پشت در خانه پدربزرگ درست  کیمن و خواهرم و دو برادر .تا خودم زنگ بزنم  دیو پشت در بمان دیشو ادهیآرام پ:گفت

و اندام عمو  دیرخپاشنه چ يتا در برو دیطول کش یدر را فشرد لحظات اطیشد و خودش زنگ در ح ادهیپدر پ یتا وقت میکرد

 یننه کجاست؟عمو غالم نگاه يتو چرا در را باز کرد:سوال کرد دنیشد پدر ضمن دست دادن و حال و احوال پرس انیغالم نما

؟يمطبخ است بچه ها را صف کرد يننه تو:پدر انداخت و با خنده گفتبه پشت سر 

لبخند زد و با اشاره  مانیپدر برو میدیکه د میو گوش به فرمان پدر داشت ستادهیساکت و صامت ا میکه جرات حرکت نداشت ما

خانه  دمیشنیاسم باغ را مام هر گاه  یبود و در دروان کودک بایو ز عیخانه پدر بزرگ وس.میدست فرمان داد که داخل شو

 یکوچک و بزرگ که با طاق نصرت اطیوجود دو ح.ستین نیچن دمیفهم عدهاحال آنکه ب شدیچشمم مجسم م شیپدربزرگ پ

یدخترک يبرا دهیباغچه و درختان کاج سر به فلک کش نیجدا شده بودند و وجود چند گریکدیاز  ایاز شمشاد بهم وصل 

بزرگه  اطیو کبوتر بود و کبوتر خانه اش که در گوشه ح يپدربزرگ عاشق قنار.بوستان داشتاز باغ و  ییساله چون من نما9

و  کردیم ییرایپذ کهیکوچ اطیاش را در ح یپدربزرگ مهمانان خودمان.مهمانان پدربزرگ بود دیقرار داشت غالبا مورد بازد

 يرو کهیدر حال میمالقات کرد کهیکوچ اطیحآنروز هم ما پدربزرگ را در .شدیبزرگ استفاده م اطیح يبندرت از اتاقها
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قرار داشت و هر دو دست  شیاش مقابل پا یآبنوس سیچو يماه نشسته بود و عصا نیفرورد فتابآ غیاش در ت یچوب یصندل

بر تن داشت  دیسپ راهنیشانه اش بود پ يعبا رو شهیپدربزرگ من بر خالف پدربزرگ دوستم که هم.آن گذاشته بود  يرا رو

پدربزرگ با .فرو رفته بود قهیکوچک جل بیج هدکمه گذشته و ب کیاز  يریبود که زنج دهیآن پوش يبر رو اهیس يا هقیو جل

و با  زدیبر لبش ظاهر شد و بدون آنکه برخ يلبخند میکردیما که باز هم بصورت صف در پشت سر پدر و عمو حرکت م دنید

افزود و خود را به او رساند و خم شد  شیپدر بر سرعت گامها.دیکرد رید شهیاما مثل هم دیخوش آمد:نسبتا بلند گفت ییصدا

صورت دست  دنیبوس يشدن داد او نوبت دو برادر بود که بجا کیما فرمان نزد یبه همگ یو با نگاه دیصورت پدر را بوس

صورت  میادرها اجازه داشتکه بر خالف بر دیو بعد از آن نوبت بما دخترها رس ستادندیو کنار دست پدر ا دندیپدربزرگ را بوس

 يرو ستیبایمن که کوچکتر از همه بودم م.پدربزرگ شامه مان را نوازش داد سنخوش گالب از محا يبو.میپدربزرگ را ببوس

بلند شدم و در  نیاو بودم حس کردم که از زم دنیدر حال بوس یوقت دیرسیتا قامتم بصورت پدربزرگ م شدمیپنجه پا بلند م

اش فرو  نهیاز خجلت سر درون س.دنشانده بو شیپا يم بله پدربزرگ مرا مورد تفقد قرارداده بود و رونرم نشست یگاهیجا

مهربان اما گله مند  یسخن با پدر داشت و با لحن يرو میپدربزرگ ضمن نوازش موها.ام حبس شد  نهیبردم و نفس در س

ننه  يصدا.کند  تیداشت که به شما سرا میداشت و بکسالت :که گفت دمیپدر را شن ي؟صداياوردیچرا مادرشان را ن:دیپرس

حالت چطور است ننه؟ما :دیکه پرس دیپدر بگوش رس يصدا گریبار د ؟ويما کرد ادیچه عجب پسرجان :فتکه گ دیبگوشم رس

خود  يپدربزرگ بسو نهیس يچانه ام را از رو گرید یشد و دست دهیگونه ام کش يزبر رو یکف دست.میمزاحم شهیکه هم

و چروك ننه دوخته شد و  نیبر صورت پر چ نگاهماش را کنار نگذاشته؟ ییهنوز دخترت کم رو:دیپرسیکه م یاند و کالمچرخ

 يبو ندارشیاز دامن چ.ستادمیننه مرا از آغوش پدربزرگ جدا کرد و من سرپا ا.اما مهربان زل زد زیر یپس از آن به چشم

دخترها کرد  اننه رو به م.براه افتاد و در کنار عمو و پدر به حرکت در آمدند  شیبر عصا هیپدربزرگ با تک دیرسیغذا به مشام م

 یهرکدام از ما با ولع خاص.میکردیبودند و با بدنبال ننه حرکت م ستادهیبرادرها ا.بدهم ینیریتا بهتان ش دییایبا من ب:و گفت

کرده بود و  جمانیمعطر گ يگلها يبو.میبود طایدر آن ح يکشف تازه ا يدر جستجو کیو هر  میکردیبخانه پدربزرگ نگاه م

جدا  اطیاز سطح ح يمطبخ قرار داشت و با شش پله آجر ياتاق ننه رو.بود ختهیبرانگ یمهار نشدن یدر دلمان شور و نشاط

که افتاد بزرگ و مفروش  یو پس از آن نگاهم به اتاق دیخوش عود به مشام رس يدر را گشود و بو يچفت باال یننه وقت.شدیم

طاقچه اتاق دو  يرو.سه گوش انداخته شده بود دهش يگلدوز یهر مخده دستمال يداده و رو نتیدور آن را با مخده ز
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گالب پاش که آنها  ینیدو تنگ کوچک چ شدیم دهیتمام قد که تمام اندام در آن د نهیا کیسرخ رنگ و  ییزهایشعمدان با آو

 یکوچک زیم يکنار اتاق بر رو.و بخود زده بودم دهیشم ننه از آنها گالب دزددور از چ يچرا که چند بار شناختمیم يرا بخبو

ما باز هم .آنها رفته بود  يپوشانده بود که به محض ورود ننه بسو دیسف یرا با دستمال شانیقرارداشت که رو ییرایپذ لیوسا

 ینیریش نیکاك از محبوبتر ینیریو ش یبرنجنان .میننه بهره مند شو ییرایتا از پذ میقد کنار هم نشست بیبه نوبت و به ترت

و گز سوغات اصفهان به دستمان  ینیریپس از دادن ش.دانستیرا ننه خوب م نیما بود و ا یهمگبود که مورد توجه  ییها

بود که از صف جدا شدم و  یخبط و خطا را من مرتکب شدم و آن هنگام نیاول.میو بدنبالش روانه شو میزیاشاره کرد برخ

 فیبنفشه کاشته شده به رد ياز گلها توانستمیو نم خواندیخود م يباغچه مرا بسو.بزرگ نشدم اطیوارد ح گرانیال دبدنب

نشاطم را مضاعف  وانیا يبر ستون گچ بر ختهیآو یدر قفس يخواندن قنار يصدا.حرکت کنم گرانیچشم بپوشم و بدنبال د

از  دیدست از خواندن کش يقنار یوقت.و نگاه کنم نمیاغچه بنشکرده و موجب شد تادستور پدر را فراموش کنم و کنار ب

که با خشم و نگاه غضب آلود  دمیبزرگ مرا فرا گرفت و ترس اطیخوف ح.بخود آمدم که تنها مانده ام اطیسکون ح وسکوت 

 ییاما گو.خودر همراه کندو مرا با  ندیایام ب ياریاز برادرها به  یکیایتوران و  ایکه پوران  کردمیخدا خدا م.پدر روبرو شوم

زنگ متوحش خود  يشدن صدا دهیچقدر در آن حالت بودم که با شن دانمینم.بودند هفرو رفت نیشده و بزم یهمه آنها قطره آب

شد بالفاصله از پشت  کهیکوچ اطیاندام ننه از طاق نصرت گذشت و وارد ح یوقت.را پشت درختچه شمشاد پنهان کردم

را  چارهیب رزنیمن پ ياگهاپرش ن.به هوا رفت غشید را به او رساندم که موجب وحشت ننه شد و جو خو دمیپر رونیشمشاد ب

جوانمرگ :دیادبانه پرس یاز حدقه در آمده بصورتم نگاه کرد و ب یبدنش شده بود با چشمان دنیبه وحشت انداخته و باعث لرز

 گرید یزنگ يصدا.نشست  میگرفت و بغض در گلو از شماتتش دلم.يتو که مرا نصف عمر کرد يشده بود میشده کجا قا

 يکند و نااستوار راه کج کردم و بسو ییبا قرمها.نیفرمان داد که برو و کنار خواهرانت بنش ییرشروشد و ننه با ت دهیشن

نشسته  کنار هم فیبزرگ که گذاشتم چشمم به اتاق روبرو افتاد که باز هم همه به رد اطیبزرگ براه افتادم قدم به ح اطیح

داخل شدن به  يرو.شماتت کرد صدایو مرا ب دیکه لب به دندان گز دمیچشم توران بمن افتاد و د دمیپنجره رس کینزد.بودند 

که پشت سر هم تکرار  دیننه بگوش رس یتعارف و چرب زبان يبودم صدا ستادهیاتاق را نداشت همانطور که در کنار در ا

زن عمو  كناز يو در همان حال صدا دمیچشم نگاه کردم و چند پا و کفش د ریز از دیصفا آورد دیخوش آمد یلیخ کردیم

.دمیرا شن. ما را ببخشد دیو آقا بزرگ با میکرد رید:گفتیکه م يمهد
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فرصت استفاده کرده و با  نیقدم به اتاق گذاشتند و من از ا یواکنش ایحرف  چیبودند چون بدون ه دهیمرا ند ییگو آنها

نشستند جرات بخود دادم و به چهره  یتعارفات معموله تمام شد و همگ یوقت ستادمیبرادر کوچکم ا ير هادشتاب رفتم و کنا

پدر بر لبش لبخند بود اما .دمیرا در آن د يکرد و من خشم زودگذر یام تالق دهید بانگاه او  زیپدر نگاه کردم در همان زمان ن

.از عطوفتش دلگرم باشم نکهیا ایبترسم  دیبا.است  یقیکدام حق دانستمینگاهش بار غضب داشت و نم

 یپس ماردتان کو؟نکند باز هم به همان سرماخوردگ:دیتک تک ما گرداند و از پوران پرس يبسو ینگاه يعمو مهد زن

 يدزد است و متاسفانه مادر بچه ها هم به هوا يبهار يهوا:پوران پدر پاسخ داد ياست؟بجا امدهیدچار شده و ن یشگیهم

 دهیشن:دیبود با گفتن خدا زودتر شفا بدهد از جواد برادر بزرگم پرس هکه قانع شد يعمو مهد.شودیدارد و زکام م يآلرژيبهار

درست است؟ يام عمو جان قصد ورود به مدرسه نظام دار

 نباریه و اشد ییمدرسه نظام هم دوال پا نیا:و گفت دیعمو خند.بله با اجازه تان:داشت و د رهمان حال گفت ریسر بز جواد

و من وموافق رفتن جواد به مدرسه نظام  سازدینظام از آدم خام مرد پخته م:پدربزرگ سر تکان داد و گفت.وبال گردن تو شده

.که وارد ارتش شود کردیم بیترغ ینینش زیم شتپ يعماد را بجا تیباسیهم م يمهد.هستم

وارد  یآقا عل نکهیهم:به چهره ننه دوخت و آرام زمزمه کرد اش را دهیخاطر شد و نگاه رنج دهیعمو از سخن پدربزرگ رنج زن

سه پسر  يعمو مهد.برود رونیاندازد و بعد بلند شود و از اتاق ب ریدار زن عمو موجب شد ننه سر بز شیلحن ن.است یشد کاف

که به چه  دانستمیوز نمرا هن گرشیو دو پسر د رودیاداره م دمیاز همه بود که فهم ترپسر عمو عماد بزرگ.خود را آورده بود 

حجاب بود  یاندام و ب کیبار یزن عمو زن.دمید يادیتفاوت ز انشانیکردم و م اسیزن عمو را با مادر ق.مشغول هستند یشغل

افتاد و من  یشانه اش م يو رو خوردیم راز سرش س یخوب بر سر حفظ کند و هر چند گاه توانستیاش را نم يروسر یکه حت

دور از خانه پدربزرگ  ییعمو غالم ازدواج نکرده بود و بتنها.ادم که از ترس پدربزرگ حجاب داردد صیتشخ یبا همه بچگ

پدر بخاطر مجرد بودن عمو غالم .پا داشت ریز نینوع ماش کیدمیدیبود و هر گاه که او را م لیاو عاشق اتومب.کردیم یزندگ

که از او  ییها يدیو ع دادیعالقه نشان م يز عمو مهدا شیکه عمو غالم بما ب یبا آو آمد و شد نداشت در صورت ادیز

 یکیيگرفت و تعارفمان کرد هاد مانیننه ظرف نقل را جلو یوقت.بود  يپدربزرگ و عمو مهد ياز عد رتریچشمگ میگرفتیم

که دو  دمیدآنرا برداشتم  کهیو هنگام دمینقلها آنکه بزرگتر بود برگز انیاش گذاشت اما من در م یدست ریبرداشت و گوشه ز

نگاه شماتت  نباریجدا شوند زود بردهان گذاشتم و ا گریاند که خوشحالم کرد و از ترس آنکه مبادا از همد دهینقل بهم چسب
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 رکانهید و منهم زیکوچکم بمن جرات بخش يپسر عمو تیعنا يصدا یاما خنده ب دمیخود خر يرا برا يبار هاد

 کنمیمو هم او را دنبال کرد و من حس کردم با نبود آنها راحت شده ام و فکر مننه از اتاق خارج شد زن ع کهیزمان.دمیخند

.دندیکش ينفس آسوده ا زیتوران و پوران هم داشتند چرا که آنها ن زیاحساس را ن نیهم

ته دخترها و پسرها بوجود آمده بود خس انیکه م یسکوت.و من از درك کالم او عاجز بودم  کردیصحبت م یبه آرام پدربزرگ

شما :بر لب آورد و نجوا کنان به عماد گفت يدار ینگاه به وضع ما لبخند معن کیعمو غالم با .کننده و کسالت بار شده بود

.دیو با هم گپ بزن رونیب دیبرو دینشسته ا رمردانیصحبت ما پ يجوانها چرا پا

هوا  رونیب میبر:ه جواد کرد و گفتپسر عمو عماد بلند شد رو ب یخروج از طرف عمو غالم صادر شده بود وقت اجازه

با هم از در اتاق خارج  یو عمار هم بلند شدند و همگ تیو عنا يجواد هم اطاعت کرد و بلند شد و پس از آن هاد.میبخور

لب  ریو ز کردیحسرت بار به پسرها نگاه م یکه با نگاه تمو کنار توران نشس دمیفرش کش يشدند من خودم را رو

.خوش بحالشان:گفتیم

آن  ياز رفتن پسرها در دلم حسرت بوجود آورده بود و در آرزو شیمانده بود ب يکه در ظرف توران بر جا ینان برنج ینیریش

 یدست ریبخورم؟نگاهش اول بمن و بعد به ز:دمیو نگاه او را متوجه خود کردم و آرام پرس دمیتران کوب يبر پهلو یبه ارام.شدم

.وربختفاوت گفت  یافتاد و ب ینیریو ش

 یوقت خواندیننه آمد که توران و پوران را با هم فرا م يصدا.دمیبود و من با لذت تمام آن را جو يگرید زیچ ینیریش حالوت

و  رفتیم کهیکوچ اطیآمدم زن عمو هم قدم زنان بطرف ح رونیبپا خواستم و با آنها از اتاق ب زیدو خواهر بلند شدند من ن

برادرها و پسرعمو .دیدرخشیم دیتابش خورش ریمل مل ننه ز دیچارقد سف.کردیم بیقرا تع بفاصله چند گام عقب تر ننه او

من دست پوران را گرفته بودم و بدنبال ننه .کردندیبه کبوترها نگاه م يها خود را به کبوتر خانه رسانده بودند و از پشت تور

حس .دیباش چهریاما مراقب پر دیندازیسفره نهار را ب:و گفت و رو به پوران و توران کرد ستادیآشپزخانه ننه ا کینزد.میرفتیم

 يجد یاتاق نشاند و با لحن یپوارن مرا کنار درگاه.ستمیکردم پوران دستم را در دستش فشرد تا مطمئن شود از او جدا ن

داشت داخل  رقرا يارا پهن کردند و ظروف غذا را که در مجمعه  دیآنگاه با توران سفره سف.و تکان نخور نیبش نجایگفت هم

سر و  انیپوران در م.کنم یزندگ کجایکه با زن عمو  کردمیتو بودم قبول نم يمن اگر جا:که توران گفت دمیشن.دندیسفره چ

و خرجمان با زن  میکنیم یاما ما باال زندگ:شده بود گفت جادیا ینیچ يکه از بهم خوردن قاشق و چنگال با بشقابها ییصدا
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.عمو جداست

کاش  يات شود؟ا یوجود چند تا پله مانع از دخالت کردن او به زندگ یکنیتو فکر م کندیم یچه فرق:با تمسخر گفتتوران

تو  ندهیآ يحاال برا نیو از هم ترسمیزن عمو م يمن از دخالتها.دیکردیم یو شما خارج از آن خانه زندگ کردیآقاجون قبول نم

من :سوزناك گفت یآه دنیبا کش.کردیرا بدبخت و شکست خورده تصور م خود ییغم بر چهره پوران نشست گو هیسا.نگرانم

اش پوارن را  دهیتوران که متوجه شده بود با ابراز عق.قبول کنم دیبا دیگویندارم و هر چه که آقاجون م دهیکه شهامت ابراز عق

از نرفتن و سرباز .الت کنداش دخ یدر زندگ یکس گذاردیو نم ستیا دهیخود عماد جوان فهم:و گفت دیترسانده است خند

حرفدلگرم کننده .دهدینم یاش را بدست کس یزندگ اریاست و اخت يکه خود را دیفهم شهیزدن از ورود به مدرسه نظام م

 رونیرا از اتاق ب یمجمعه خال شودیتوران موجب آورده شدن لبخند بر لب پوران شد و با گفتن هر چه خدا بخواهد همان م

 کهیاحساس کردم بطو يدیشد ینوع خورشت بر سفره و برنج زعفران زده دلم به مالش افتاد و گرسنگدو  دنش دهیبا چ.برد

 هیخوردن را آغاز کردم و متوجه کنا گرانیو تعارفم نمود صبر نکردم و زودتر از د دیغذا کش میپسرعمو عماد برا یوقت

من .پدر آورده بود یشانیحرف عرق شرم به پ نیا او ب ندتوجه ک چهریهم به پر یبهتر است کم یپدربزرگ نشدم که گفت عل

نگاهم  نیکه خشمگ دمیسرفه جواد نگاهم به او افتاد و د يپدربزرگ با لذت مشغول خوردن بودم با صدا هیاز کنا خبریکه ب

 یلیم گریشد و دبعد از آن نگاه خشم آلود بند دلم پاره .دچار خبط و اشتباه شده ام گریو با اشاره بمن فهماند که بار د کندیم

و از  دمیدست از خوردن کش زین گرانیخوردن را شروع کرده بودم زودتر از د گرانیبه خوردن نداشتم همانطور که زودتر از د

 یوقت.دمیشده ام از خوردن امتناع ورز ریس گریرا بمن بازگرداند و با گفتن د میتعارف ننه هم نتوانست اشتها.سفره کنار رفتم

توران کنارم .تعارف کرد گرانیرا از او گرفت و به د يچا ینیس يبه اتاق آورد هاد يشد و توران چا دهیبرچ هبساط سفر

 یمهمان نیبدنم را لرزاند و از آمدن به چن گریهشدار توران بار د.يرا برد مانیخدا بهت رحم کند آبرو:نشست و آرام گفت

.بودم و از آمدن منصرف شده بودم دهیرا شنکاش حرف مادر  يشدم و در دل ارزو کردم که ا مانیسخت پش

 شیسکوت را به نشانه رفتن آبرو نیمن ا.بازگشت بخانه پدر ساکت بود و سکوت او همه ما را خواب آلود کرده بود هنگام

که  یاما هنگام دیو نشن دیند یرا کس میصدایب هیگر.کردمیم هیشماتت شوم آرام آرام گر ایخیو بدون آنکه توب دانستمیم

کنان خود را به  هیو گر دمیبودم که بدرون خانه دو ينفر نیمن اول میشد ادهیپ یو همگ ستادیپدر مقابل خانه ا لیاتومب

پاسخ  کندیم هیچرا گر يپر دیپرسیبه سوال مادر که م یکس.ستمیبلند گر يآغوش مادر انداختم و د رمقابل تعجب او با صدا
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بهتر است در :رو به مادر کرد و گفت تقرار گرف نشستیم شهیکه هم ییاتاق جا يباالو  دیکه لباس خانه پوش یتنها زمان.نداد

آمده  یدختر از سال قحط نیا ییشرمسار شدم گو گرانیکرد که در مقابل د يامروز کار یدقت کن شتریب يآخر نیا تیترب

 يز درجه خشم پدر بکاهد با گفتن پرآنکه ا يچگونه غذا را فرو بدهد مادر که متوجه موضوع شده بود برا دانستیبود و نم

 دانستمیمن م دیمن که گفتم بهتر است او را همراه نبر:است طفل بودنم را گوشزد کرد و د رهمان حال ادامه داد چکهنوز کو

در نه دفاع ما.آزارند  یو بچه ام را م گذارندیاو م یتیتربیو ب گذارندیاو م یتیترب یو ب یادب یاو را به حساب ب يها طنتیکه ش

را  نکاریا دیتوانیو اگر نم دیکن تشیدفاع ترب يخانم بجا:بلند گفت ییداد و با صدا شیزاتنها از خشم پدر نکاست بلکه آنرا اف

از رنجش او بود و پدر را واداشت تا  یسکوت مادر حاک.بکنم دیکه با بچه شکمو و دله چه با دانمیمن م دیبخودم محول کن

در همان روز با خود عهد بستم که هرگز به خوان پدربزرگ دراز نکنم و تا .ردیبگ شیسکوت در پسخن را کوتاه کند و او هم 

آنها برگزار  یپسر عمو عماد در آمد و در خانه پدربزرگ جشن عروس يهم که پوران به همسر يروز.کنم ياز او دور توانمیم

 ریس رانمود خود  ایمه میکه مادر برا يساده ا يذابا غ میبخانه بازگشت کهیسرباز زدم و هنگام یشد از خوردن شام عروس

 احتیو س ریرفتن به آنجا و س يبرا یو رغبت لیم چیه گریپدربزرگ در قلبم دستخوش باد خزان شد و د يباغ دلگشا.نمودم

ه قلب و بهار قدم ب دینرس جهیگذشته به نت اقیبازگرداندن شوق و اشت يو کوشش پدر برا یدر باغچه نداشتم بعدها هم سع

.خزان زده ام نگذاشت

بود که تا  افتهییحکم شکنجه گاه میبرا گرفتیصورت م شتریکمتر و با ب یو گاه کباریاز پدربزرگ که هر پانزده روز  دارید

را بدور  دارید نیا زدمیو به بهانه درس و مدرسه از رفتن سرباز م کردمیفرار م يمالقات اجبار نیا ریتوان قدرت داشتم از ز

کم کم  کندیو افسرده ام م نیو تا چه حد غمگ دهدیچگونه عذابم م ياجبار يبود مالقاتها دهیپدر که فهم.کردمیموکول مبعد 

.پدربزرگ بروم داریخاطر به مالقات و د بیکه خود با ط کهیعدات نمود که مرا از رفتن معاف کند تا روز

و  يجواد خو.گرفت و کارمند شد شیآقا عماد راه اداره را در پ قیو تشو بیبر اثر ترغ يوارد مدرسه نظام شده بود و هاد جواد

 هیروح.از پدر است  يدیاز اعمالش تقل یمیبدهم که ن صیتشخ توانستمیرا از پدر به ارث برده بود و م يگریخصلت سپاه

و در .گرداند زتریو عز محبوبتر شیاز پ شیدر نزد اقوام نکاست بلکه او را ب تشیوبخشک و منضبط جواد نه تنها از درجه محب

و  يبر خالف را یکه حرف دادیبخود جرات نم انیاز دوستان و آشنا کیچیه.بعهده داشت یپدربزرگ نقش اساس تیمحبوب نیا

 يعمار پسر دوم عمو مهد.بود اختهبودند که پدربزرگ شن ییدوست و دشمن همان ها یهمگ يکند و برا انینظر پدربزرگ ب
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او با صراحت .داشت تیکمتر از شغل جواد در نزد پدربزرگ اهم يشغل در رتبه ا نیته بود که اگرف شیدر پ يراه آموزگار

از طرز قرار  شدیرا م يرده بند نیدو قرار داشتند ا نیو عماد پشت سر ا يملقب ساخته بود و هاد یعمار را به شاگرد دوم

و عمادر در کنار دست چپ  نشستیم دیپدربزرگ با جواد در سمت راست.داد  صیتشخ یدر نزد پدربزرگ به اسان هاگرفتن آن

 تیعنا چارهیب.گرفتیم دهیو آن را ند بستیم نیمورد چشم بر قوان نیو مهم نبود که عماد بزرگتر از عمار است پدربزرگ در ا

ه کدام راه بود و نه در رده دوم چار که هنوز معلوم نبود پس از اتمام درس و مدرس شیکه دررده اول جا يپسر سوم عمو مهد

.ابدیب گاهیرا انتخاب کند و در گدام طرف پدربزرگ جا

پسران تفاوت داشت چرا که عمو  گریبا د تیاو عنا دگاهیو از د دادیاز خود نشان م تینسبت به عنا یغالم التفات خاص عمو

 ییابتدا يسنتور تیعنا.ودو هنرمند ش ردیبگ شیراه هنر در پ تیعنا خواستیبود و دلش م دهید ينبوغ هنر تیعنا هیدر ناس

 کردیادعا م يالبته عمو مهد.نواختیو غالبا در دستگاه شور م نواختیباشد سنتور م دهید میساخته بود و بدون آنکه تعل

اقرار کرد  میبرا یبطور خصوص تیعنا ياما روز.کردندیبه علت فقدان هنر حرف او را باور م یکهدر دستگاه شور است و همگ

بهر حال حال و روزگار .کند دییپدرش را تا يو او مجبور است که اظهار نظرها شناسدینم فیگاه و رددست يکه عمو مهد

موجب شده بود که  ینابسامان نیکه خط و خطوط خود را انتخاب کرده بودند مبهم و نامشخص بود و هم هینسبت به بق تیعنا

و  ير و جواد و پدربزرگ ارتش و مدرسه نظام عمو مهدپد.کند تیهدا دانستیکه خود مطلوب م ییهر کس بخواهد او را بسو

 تیمن دل بحال عنا.کردیم شنهادیو باالخره عمو غالم مدرسه هنر را پ سیو عمار خان تدر يادار غلش يعماد و هاد

 ریت کیعمو با  دیع دیو بازد دیبه مناسبت د.دمیدینم یآسمان لیروشن و تابناك در خانواده جل يا ندهیآ شیو برا سوزاندمیم

داد و تمام اقوام را به  یکه هنوز نگرفته بود مهمان تیعنا کلیو هم به ماسبت مدرك س دیپس دادن بازد يدو نشان زد هم برا

و مادر در آن روز به خصوص هم از آمدن به  دمیند ياز نشاط و شاد ياثر نیکوچکتر تیخانه اش دعوت کرد در صورت عنا

 یو هم وزن طفل دیکشیپوران دخترش را بدنبال م.ها بهانه آورده شد هیهمسا دیبا بازد ارنبیسرباز زد و ا يعمو مهد یمهمان

که  دیفهم شدیم دنشیکش قیو از گذاشتن دست بر کمر و نفس عم کردیم یپله ها را ط یاو بسخت.کردیرا در شکم تحمل م

 نکهیپدربزرگ درست کرده بود و با ا يا برانقطه اتاق ر نیزن عمو بهتر.کند ییرایدرد دارد و به حکم اجبار مجبور است پذ

وقت  يهمه پدربزرگ را مرد.گرفتیبخود نم یجنبه رسم یمهمان شدیاما تا پدربزرگ وارد نم نداغلب مهمانان آمده بود

ناهار بصورت کسل  یمهمان.شده بود يپسرانش مخصوصا عمو مهد یموجب نگران يو ریو در آن روز تاخ شناختندیشناس م



فهیمه رحیمی - تو خیال  کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٩

از زبان از مهمانان .کردینگران م شتریرا ب وا يو پشت چشم نازك کردن به عمو مهد ریر آمده بود و زن عمو با تغد يکننده ا

خود را بداند از پدرم خواست تا برود و  فیتکل نکهیا يبرا يو عمو مهد دیبگوش رس یکه از اقوام زن عمو بودند کلمه گرسنگ

سود جسته و به پدر زمزمه کردم که مرا هم همراه خود ببرد  تیموقع نیز امنهم ا.ردیآمدنش را بگ ریاز پدربزرگ سراغ د

 طیدر آن مح کردمیالف پسرانش را زده بود که احساس م يرفتن با پدر بهتر از در آن خانه ماندن بود زن عمو از صبح بقدر

.بال در آورده بودم ییوپدر موافقت کرد همراهش بروم گ یدشوار شده است وقت میتنفس کردن برا ایپر از رنگ و ر

ظهر گرم بود اما گرما را  يهوا.و زودتر از او از خانه خارج شدم دمیرا پوش میسرخ رنگم را سر کردم و کفشها يعجله روسر با

و از او  افتمیجرات م خواستیدلم م.کردیاش را با سکوت ابراز م یپدر نگران بود و نگران.دادم  حیبر ماندن در آن خانه ترج

محال است که امکان  ییتقاضا نیا دانستمیبدنبال پدربزرگ برود اما م ییکند و خود بتنها ادهیمرا مقابل خانه پ تمخواسیم

 گرید زیکه من ن دیفهمیبا مادر جر و بحث رفتن بخانه عمو را کرده بود و اگر م یندارد اجابت شود پدر صبح آنروز بقدر کاف

.شدیم اهیآمد و روزگارم س یش بجوش مبه خانه عمو برگردم مطمئنا خون خواهمینم

 یپدر با نگران.میپدر زنگ خانه پدربزرگ را فشرد و در کمال تعجب هر دو شاهد باز کردن در توسط خود پدربزرگ شد یوقت

 شدیم اطیانگاشت و همانطور که وارد ح دهیمرا ند د؟پدربزرگیامدیشده بابا چرا ن یچ:دیدست پدربزرگ را گرفت و پرس

 ینرفته کس یکه زنت به مهمان دانستمیم.میمنصرف شو میو مجبور شد دکه حال ننه بهم خور میقصد حرکت داشت صبح:گفت

ننه است چرا  يپهلو میخب حاال که مر:اوست پدر گفت يننه طبابت کرد حاال هم پهلو يرا فرستادم دنبالش و او آمد و برا

:داد و گفت هیاتاق رفت و به مخده تک يباال گاهشیجا يوبس کراستیدر اتاق را باز کرد و  د؟پدربزرگیامدیشما ن

 دیرنگ به چهره نداشت و صورتش مثل چلوار سف.میایدادم بمانم و ن حیهم بود که ترج نیهم يبد برات شده برا يخبرها بدلم

 يبرگرد و به مهدتو  ضخانهیصبر کردم تا عصر اگر حالش بهتر نشد ببرمش مر.هم افاقه کند مویشده گمان نکنم که شربت آبل

را بگذار دمدست  يپر یشد دم دست باش اجیفقط خودتو برگرد که اگر احت دینکن شلوغرا هم فعال  نجایبگو که منتظر نباشد ا

گردمیزود برم یلیآورم خ یشما را با خود م يغذاها:گفت یبلند شد و ضمن خداحافظ يپدر اطاعت کرد و از جا.مادرش باشد

هنوز  یسالگ زدهیو من در س میبود ماندهیدر آن اتاق بزرگ تنها من و پدربزرگ باق ختیدلم فرو ردر  يزیبا رفتن پدر چ.

اما پدربزرگ بدون توجه .رمیو سرزنش پدربزرگ قرار بگ خیمورد توب دمیترسیراداشتم و م یاحساس گناه دوران کودک

.مادرت شیبرو به اتاق ننه پ:رو بمن گفت  شدیمکه از اتاق خارج  یگرفتن وضو باال زد و فقط زمان يرا برا شینهایآست
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 يکه پارچه ا دمیقدم به اتاق ننه گذاشتم مادر را د یوقت.فرمان بود که از جانب پدربزرگ صادر شده بود  نینتریریش نیا

آنچه را مختصر  ؟بطوريتو کجا بود:دیچشمش که بمن افتاد لبخند بر لب آورد و پرس گذاردیننه م یشانیپ يو نمناك رو دیسف

کردم  دییآوردن سر تا نییپا گردد؟بایپس پدرت برم:دیپرس دنیو او پس از شن.کردم فیمادر تعر يبودم برا دهیو شن دهیکه د

پنجره نشست و بمن هم  یدرگاه يو از کنار بستر ننه که بخواب رفته بود بلند شد و رو دیکش يکه مادر نفس آسوده ا دمیو د

 نیحس کردم که ا.آن مشمئز شدم  يددستم رادر دستش گرفت و من از سر اریاخت یادر بم.نمیبنش ششیاشاره کرد که پ

و چون گچ  دهیکه رنگ رخسارش پر دمیو د ستمیبه چهره مادر نگر.است یدرون یبلکه از ترس ستیاز رطوبت آب ن يسرد

.شده است دیسف

 يمادر رابطه ا یچارگیمرگ ننه و ب انیم شومیم چارهیبمن  ردیاگر بم ردیخدا نکند ننه بم:آرام به دستم گفت يبا فشار مادر

کرد و بعد با  دیترد يگفتن آنچه در زبان داشت لحظه ا يبرا د؟مادریشویم چارهیچرا شما ب:دمیجهت پرس نیبهم.دمیدینم

باز هم .رمیگیمننه را  يو من جا مینقل مکان کن نجایبه ا کندیپدرت را وادار م رگتبرود پدربز ایاگر ننه از دن:گفت یدودل

زد  یمادر لبخند کمرنگ.که از شما بزرگتر است  يزن عمو مهد:خاطر گفتم نیبهم ردیگیننه را م يکه چطور مادر جا دمینفهم

شده بودم و  جیگ.مادر شوهر را پر کند يجا کهاز عروس توقع دارند  ردیمن عروس ننه هستم و اگر او بم ندیگویهمه م:و گفت

 یپدرت وقت:پشت دستم نواخت و گفت یام به ارام دهیرا نفهم شیاو که متوجه شد حرفها.آوردمینممادر سر در  ياز حرفها

 تننه هم پدر.کرد و بخانه آورد غهیاو ننه را ص یسرپرست يبود مادربزرگت به رحمت خدا رفت و پدربزرگت برا یپسر کوچک

 چارهیمن ب ردیاگر ننه بم میگویاست که م نیا.کرد  يپدرت خواستگار يرا مثل فرزند خودش بزرگ کرد و بعد از آن مرا برا

مجبور  گرفتیننه را م ياگر مادر جا. باشد  ندهیو به او حق دادم که نگران ا دانستمیمادر را م یدگیحاال علت رنگ پر.شومیم

پدربزرگ بود که  يها ینپدربزرگ و پدر را اجابت کند و از آن بدتر مهما يبود استقالل خود را از دست بدهد و هر روز فرمانها

 نیرا تحمل کند که ا يو افاده زن عمو مهد سیحضور داشته باشد و بقول خودش ف زبانیمجبور بود بعنوان م گریمادر د

.واقعا از توان مادر دور بود يآخر

مانم که د به او بفه خواستمیم دیو بر گونه ام فشردم شا دمیآن لحظه آنقدر بحال مادر دلم سوخت که دستش را بوس در

پاسخ  میدست بر مو نیبهر حال مادر نوازشم را با کشد.نترس چون من با تو هستم نکهیا ایفهممیو دردت را م کمیرغمت شر

ما را سر پا بلند کرد مادر پرده گلدار جلو در  يهر دو دیننه بگوشمان رس قتک سرفه پدربزرگ که از پشت در اتا يصدا.داد
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حالش چطور :دیاما پدربزرگ داخل نشد و از همان استانه در پرس.ستادیر داخل شدن پدربزرگ ااتاق را کنار زد و به انتظا

.است دهیو خواب دهبهم نخور گریرنگ بصورت ندارد اما حالش د:بستر ننه نگاه کرد و گفت ياست؟مادر بسو

.اوردیغذا ب مانیفته برار یعل دیغذا را آماده کن لیو وسا رونیب دییایاستراحت کند شما دو نفر هم ب دیبگذار

.میو با گفتن چشم بمن اشاره کرد که از اتاق خارج شو ستیبه بستر ننه انداخت و پس از آن بمن نگر گرید ینگاه مادر

رفت  نییاشپزخانه را پا يمادر پله ها.میآشپزخانه حرکت کرد يگرفت و من و مادر بسو شیراه اتاق خودش را در پ پدربزرگ

 یمیمال میرا که فاقد درخت بود پوشانده بود نس اطیآفتاب آن قسمت از صحن ح ندازمیبه اطراف ب ینگاه افتمیو من فرصت 

خانه  نیکه اگر در ا دمیشیاند نیبحال مادر را فراموش کردم و به ا يدلسوز.داشتبهمراه  یخوش يکه گرم نبود و بو دیوزیم

 یخودخواه نیخود خشم گرفتم که چقدر خودخواهم اما نه تنها ا شهیبر اند.نخواهد بود  ندیچندان هم ناخوش آ میریماوا بگ

 نیخودخواه است و در ا یدارد بنوع یهرا انهیاش نیکه در ا یعمو غالم و هر کس ياز آن من نبود پدربزرگ مادر عمومهد

.سوزاندیکم نور حرارت دارد که تنها دامان خودمان را م يسوزان شعله ا یاجاق نه آتش

دراز  شیدست بسو.باال آمدن دارد  الیکه خ دمیحواست کجاست بخود آمدم و او را مجمعه بدست د دیر که پرسماد يصدا با

خواب است  نیسر ننه برو و بب يآرام باال یلیاندازم خ یتا من سفره را م:نمودم اما او از دادن مجمعه بدستم سرباز زد و گفت

 رهیکردم و وارد اتاق ننه شدم چشمانش باز بود و به سقف خ یپا فاصله را ط و با نوك اماز هنگام بلند شدن آر.شده  داریب ای

بسترش شدم و  کینزد یبه آرام.و او هنوز خواب است  دهیگمان کردم که اشتباه د.شده بود ارام سالم کردم جوابم را نداد

ننه جوابم را :دمیکردم و پرس سالم یبه ارام گریکه نه اشتباه نکرده ام و او به طاق اتاق چشم دوخته وبار د دمید

 يمادر سفره ا.دمیاتاق پدربزرگ دو يآمده و بسو رونیبار به حالت دو از اتاق ب نیاو موجب وحشتم شد و ا ؟سکوتیدهینم

شده؟ یچ يپر هیچ:دیکوچک انداخته بود به محض ورودم هر دو نگاه نگران خود را بر من دوختند و مادر پرس

رفت و  رونیاز اتاق ب...و با گفتن الاله اال دیپر ياز جا کبارهیپدربزرگ .ننه مرده...ننه کنمیر مفک:با لکنت زبان گفتم من

مادر چشم ننه را بر هم گذاشت و در .شتافته بود یباق يحدس من درست بود و ننه به سرا.میبدنبالش من و مادر حرکت کرد

از ننه در حافظه  زیچ چیو هنگام خارج شدن ه کردمیم هیم گرمنه.از اتاق خارج شوم کهبمن اشاره کرد  کردیم هیگر کهیحال

بحال مرده  دانمیپله اتاق نشسته بودم و نم يبه مشامم نشسته بود رو یازدامن او که در کودک ییجز بو.نبود یام باق

.که مادر به آن دچار شده بود یچارگیبه ب ایستمیگریم
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قاپ پلو بخورد و بعد  کیگور مرگش رفت که زود برگردد حتما نشسته  یعل:که گفت دمیپدربزرگ را شن يصدا هیگر انیم در

پدر تنها نبود و .باز کردن در رفتم يزنگ بلند شد و من شتابان برا يحرف پدربزرگ تمام نشده بود که صدا.حرکت کند

:دیتاده و پرساف یافتاد حدس زد که چه اتفاق انیپدر تا چشمش بمن گر.بودند زیو آقا عماد ن يبهمراهش عمو مهد

 ماریممکن است ننه که ب ریغ:و گفت دیبعنوان تاسف بر پشت دست کوب يسر فرود آوردم و عمو مهد دییمرد؟بعنوان تا ننه

چند ساعت  دانمینم.کردم هیدو شماد نشستم و باز هم گر ریرفتم و ز اطیو به ح اوردمیعمو را ن يحرفها گریمن تاب د.نبود 

کشاند از پس  واریجمع کرد و خود را به د اطیآفتاب دامن از صحن ح یوقت اداشته بودم ام دور گرانیخود را از چشم د

تجمع کرده و با هم آرام آرام  اطیکهدر ح دمیهم مرد را د يو تعداد یزن چادر مشک يو تعداد دمیکش رونیب یشمشاد سرک

داشت که من از ترس به مطبخ  نگما.کردیصدا مکه سر درون اشپزخانه کرده بود و مرا بنام  دمیتوران را د.کردندیصحبت م

 يچرا تو:دیشمشاد گذراند و بمن دوخت و پرس يهستم نگاه متعجب اش از رو نجایگفتم توران من ا یپناه برده باشم وقت

بطرفم  اهیس يحرف چارقد نیحرف درست نکرده اند و با ا مانیقرمز را از سرت بردار تا برا يروسر ؟آنيشد میباغچه قا

اتاق ننه  يگفت و بسو نرایتوران ا.و تماشا کن  ایننه را حرکت بدهند ب خواهندیهمه جمع شده اند و م:داخت و گفتان

پشتم را لرزاند و ترس بر تمام وجودم رخنه  رهیت شدیشانه مردان حمل م يرو کهیننه در حال عییحرکت دادن و تش.رفت

لب شروع به نجوا کردم که فقط  ریز.را گرفتم میگوشها شتردادم و با انگدو پا قرا نیسر را ب نباریخود نشستم و ا يبجا.کرد

صدا را  نیشده بود و کوچکتر ییشنوا یینشنود اما تمام حواسم گو يگرید يخود را بشنوم و گوشم صدا يصدا

مم را باز از آن حالت نشسته خسته شدم بخود جرات دادم و چش کهیوقت و زمان را از دست داده بودم و هنگام.دمیشنیم

 دمیکه ترس زمیبرخ خواستمیم.داده بودند لیتشک يا رهیجمع شده بودند و گوله به گوله دا يریکث تیجمع اطیح يتو.کردم 

برقرار بود مصمم شدم که خود  اطیدو ح انیرفت و آمد م.شده ام میشمشادها قا انیو بفهمند که از ترس م نندیمرا بب گرانید

و بعد با  دمیکش يموفق شدم نفس آسوده ا یوقت.بوده ام يوانمود کنم که آنجا مشغول کار نینبزرگ برسانم و چ اطیرا به ح

را  بتمیاز آنها غ یبرخ يسالم کنم و برا رسمیکه م یبازگشتم مجبور شدم به هر کس کهیکوچ اطیبه ح گریبار د يسربلند

دلم .گرددیم يزیچ یکه توران در پ دمیرفتم و دنظر گ ریرا ز اطیو ح ستادمیدر کنار پنجره اتاق پدربزرگ ا.بدهم حیتوض

با خشم نگاهم کرد و  دیرا که شن می؟صدايگردیم یدنبال چ:دمیکمک به او از اتاق خارج شدم و پرس يبحالش وسخت و برا

.يگرفته مادر گفت تو هم بدنبال پوران برو مانیدرد زا مارستانیب برندیپوران را دارند م گردمیدنبال تو م:گفت
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به .دست مادر است زود باش آنها رفتند  مهینع:گفت دادیهل م اطیکجاست؟توران همانطور که مرا بطرف ح مهینع:دمیپرس

شانه ام را  دیمرا د یو زن عمو در حال سوار شدن بود پدر وقت ستادهیخودش ا لیکه در کنار اتومب دمیو پدر را د دمیکوچه دو

و آقا عماد پشت فرمان نشست و  میمن و زن عمو در جلو نشست.باش بشمراقکامال  ستیحال خواهرت خوب ن:گرفت و گفت

 گذاشتیرا پشت سر م ابانهایآقا عماد با سرعت خ گرفتیو پشت دستش را گاز م دیکشیم ادیپوران از درد فر.میحرکت کرد

 غیج گریاو د میکن مارستانیب ردپوران را وا میموفق شد یوقت یبعد از ساعت.برساند  مارستانیپوران را به ب عتریتا هر چه سر

.گذاشتند یما باق يبردند و انتظار را برا مانیبرانکارد به اتاق زا يپوران را رو.و از هوش رفته بود دیکشینم

 گریبه اتاق د یپوش از اتاق دیسپ يتاك حرکت کند خود را داشت و گهگاه پرستار کیبخش بدون ت دیسپ وارید يرو ساعت

.رفتیم

قامتش و آن  یکیچهره گندمگونش و بار.ر به پوران فکر کردم و در حافظه ام صفحات گذشته را ورق زدملحظات انتاظ در

به خانه آمده بود و از  انیقهرش با زن عمو که چطور گر نیچشمم مجسم شدند و خاطره اول شیتابدارش در پ اهیس يموها

نگاه به  يفرو برده بود بجا بانیبودم که پدر سر در گر دهیدباز نگردد  انهبه آن خ گریکه اجازه دهد بماند و د خواستیپدر م

صبر و طاقت مادر را بجوش  گیپوران د يها هیگر.پوران بود يشده بود و تنها گوش به حرفها رهیخ یقال يچوران به گلها

و پاره  يوش نکردبرود اما تو گ نییدخترت پا يآب خوش از گلو گذاردیزن نم نیمن گفتم ا کردیآورده بود و مدام تکرار م

کردند  رونیشکمش ب يبچه تو کیدخترت را با  نیاش را بب جهیدست جالد حاال نت ریز يجگرمان را با دست خودت فرستاد

 رونشیزن عمو ب نکهیا ایخود به خانه پدر آمده بود  لیپوران با م ایکه آ دانمیو من هنوز هم نم.خودمان سیگ خیو فرستادند ب

 يمستقل برا يداشت که تا عماد خانه ا دهیجواد عق.برپا بود  یو در اتاق شور و مشورت دینخواب چکسیآن شب ه.ودکرده ب

قسط خانه سخن گفته بود و در آخر حرف پدر  شیاز فروختن طال و پ يو هاد دیاینکرده حق ندارد بدنبال زنش ب هیپوران ته

التهابات  يبود که بر رو يپدر آب سرد حیحرف صر.اوردیب ایدنبچه اش را ب جابخانه اش برگردد و در آن دیبود که پوران با نیا

نبود اما از زن عمو به فغان بود که  یپوران از عماد ناراض.آه حسرت مادر را به اسمان بلند کرد گریشد و بار د ختهیما ر

ن زخم زبان قرار داده زد يبرا يا لهیمادر را وس يریزن عمو گوشه گ.خود لذت ببرند  ییزناشو یآن دو از زندگ گذاشتینم

.به مادرش باشد نیرا تحمل کرده بود جز آنکه قادر به تحمل کردن توه زیپوران همه چ.بود

کردن  یاز مادر دفاع کرده و شرط اشت هیهق هق گر انیبازگرداندن پوران آمده بود پوران در م يبرا يهم که عمو مهد یوقت
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با دادن قول او را به سر کاشانه اش  يکند و عمو مهد نیبه مادرش توهگذاشته بود که زن عمو حق نداشته باشد  نیرا ا

.بازگردانده بود

چشمم جان  شیپ تیاهم یپوچ و ب ییرهایو تصو دیپریم گریبه شاخه د يپر اضطراب ذهن من از شاخه ا قیآن دقا در

 يننه باال دهیقاب کهنه و پوس گنجشک نغمه خوان که در ریجستجو کنم وتصو يبدون آنکه بخواهم از آنها رد.گرفتندیم

ته مطبخ که  اهیس گید ریتصو ایو  شدیکه خوانده نم کستهش یقلم یبال گنجشک دست خط رینصب بود و ز واریطاقچه بد

 مین یکه پرستار با گردش دمیدیخواب م دیشا.دیدیو رنگ آسمان م شدیاز در آشپزخانه خارج م يخاص عزادار يفقط روزها

آقا  اینه گفتن من بود و  يو صدا.آمد ایو سالمت بدن حیمادر متاسفم اما دخترش صح يو گفته بود برا دیما چرخ يبسو رهیدا

آنقدر  زیهمه چ.خبر را نشنوم و باور نکنم نیبه آغوش او پناه برده بودم تا ا اریاخت یمن بودم که ب دیشا.دانمیعماد را نم

دینما یناباور م انیلاتفاق افتاد که باورش هنوز هم پس از گذشت سا عیسر

که  کردیباور م یچه کس.شد تیسالن انتظار مملو از جمع یشدند و در ساعت مارستانیعزادارن از خانه پدربزرگ روانه ب لیس

احساس  کرمیکوه که فرو افتادن آنرا بر سر و پ زشیدر هم و مغشوش همچون ر ییصدا صداها.دیپوران را نخواهد د گرید

 ایشاخه چنار النه ساخته بودند؟ يبود که کالغها رو دهیخزان رس ایا.دیامانج یراز که به صبح نمشب د یاهیو س کردمیم

رنگ آسمان بخود  اهیس گیاش را فراموش کرده بود ؟د یبود نغمه خوان دهیگنجشک قاب ننه از بس انتظار پرواز کش نکهیا

آسمان هر .کردندینگاه م زمیدو مرد در کنار هم به ودو ه واریداده بد هیتک يدر کنار تاج گلها.دیو حرارت آتش بجان خر دید

زن سالم و پر تحرك گذشته نبود گاه  گریمادر د.داغ جگر سوز را سرد نخواهد کرد دیکه اگر تا ابد بگر يبود ابر يدو چشم ابر

ستنیگر يبرا میدانستیم یاو که همگ يبود بر دردها یو اشک مرحم کردیم تیشکا نهیس ینیو گاه از سنگ دینالیاز درد پا م

مادر چون پوران بود که  يبرا مهیبود نع زاریب يگرینوه اش را دوست داشت و از وجود د کیمادر تنها .گرددیبهانه م بدنبال

بزبان آورد و  لوفریاز ن یدر خانه جرات نداشت اسم چکسیه.او را روانه خانه کند شدیم یراض یو بسخت دیبوسیو م دییبویم

 لوفریو ن رودیم شینوه ها دنیکه پدر دور از چشم مادر بد میدانستیما همه م.کند مالقاتزبان شده بود  نییش یکاو را که کود

و هم از .دیدیرا م لوفریبود ن مهیبودند اما توران که مامور بازگرداندن نع دهیاو را ند يجواد و هاد.دوست دارد مهیرا هم مثل نع

و  دیکشیدو طفل م نیبزرگ کردن ا يبرا يادیرنج ز يدزن عمو مه.کردیم تیحکامیبرا لوفرین یزبان نیریو ش ییبایز

که از زجر دادن زن عمو  کردیو نزد دوست و اشنا اقرار م کردیدل مادر بود که دلشادش م يتنها تسال یاو از سخت تیشکا
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گذاشتن به  يبا پا تیعنا.دانستیم تیجمع خانواده عمو تنها عنا انیاز م.داندیخداوند م يصدایچوب ب نرایشادمان است و ا

که  يراست پدربزرگ مقام گرفت و هم به هنر گاهیدو نشان زده بود هم در جا ریت کیبا  کیارتش و وارد شدن به گروه موز

و از وطن  گرفتیناخود آگاه ژست امرا را بخود م نشستیدر سمت راست پدر بزرگ م یوقت.موردعالقه اش بود مشغول شد

قدم  یوقت تیعنا نیاما هم.افزود یپدربزرگ بر آب و رنگ آن م دیو تمج فیبا تعر هک دادیداد سخن م یخواهو وطن  یدوست

 کردیدر کنار ما صحبت از هنر م.کردیمتعجب م گرانیازد شیو مرا ب کردیم اریدر مقابل جواد سکوت اخت گذاشتیبخانه ما م

 تیبودم که عنا دهیعمو غالم هم عق بامنهم .خواندیوده بود مکه خود سر يشعر مانیو گاه برا گفتیسخن م شیاز آروزها

و خشنود بنظر  یاما خودش راض.نداشت یکه بر تن داشت همگون یاو با لباس کیحساس و رمانت هیفرق دارد روح گرانیباد

 یم يد و هادمان فراموش کرده بود که جوا دهیسه سال از مرگ پوران گذشته بود و مادر داغ د.کردینم یتیو شکا دیرسیم

طالب شور و نشاط  گریبود و د دهیرس انیبه پا هایاو شاد يبرا.بدهند يدیجد یزندگ لیخود بروند و تشک هبرا ستیبا

گذاشت  یتوز مادر مواجه شد و سخن خود را ناتمام باق نهیآورد که با نگاه ک انیعمو غالم صحبت از ازدواج آندو بم یشب.نبود

چه  دانمینم.قد علم کند و موضوع ازدواج را مطرح کند پدربزرگ است ردر مقابل ماد تواندیم که یتنها کس دانستندیهمه م.

کرده بود اما هر که بود موجب شد تا پس از سه  نکاریبه ا بیگذاشته بود و او را ترغ انیموضوع را با پدربزرگ در م نیا یکس

پدربزرگ خود مادر را .شدینم رفتهیپذيعذر و بهانه ا چیر هاز ماد نباریبرگزار شود و ا یسال ماتم در خانه پدربزرگ مهمان

نسبت به مادر  یخاص يبعد از مرگ ننه و پوران پدربزرگ احترام و دلسوز.کرده بود یمهمان يفراخوانده و او را مسئول برگزار

را  یا سور و سات مهمانپدربزرگ از مادر خواست ت یوقت.متقابل بود زیاز جانب مادر ن ياحترام و دلسوز نیو ا شدیم لیقا

همه حضور داشتند  یروز مهمان.صحه گذاشت یبر مهمان دییفراهم کند مادر نتوانست مخالفت کند و با گفتن هر چه شما بفرما

همه  یوقت.کرد یرا آبپاش اطیباغچه را صفا داد و ح ییبزرگه را باز کنند و خود بتنها اطیح يپدربزرگ دستور داد در اتاقها

که در پشت پرده قرار داشت مقابل مادر بگذارد و از مادر خواست  يداد تا بقچه ا ستورند پدربزرگ به توران ددور هم نشست

محکم اما  یپدربزرگ با لحن.لباس اشکبار شد دنیقرارداشت که چشم مادر با د نیرنگ یدر بقچه لباس.سر بقچه را باز کند

 دیچه با میلباس را بپوش تا بعد بگو نیو ا وبلند ش میزنده ها باش به فکر دیما ماتم بس است و با یهمگ يبرا:دلسوز گفت

پدربزرگ  ییمادر مجدد وارد اتاق شد لباس اهدا یوقت.و بدستور او عمل کند زدیلحن پدربزرگ مادر را وادار کرد برخ.میبکن

کنارش  رنزد خود فراخواند و د ار مادر را نبیاول يپدربزرگ برا.کردیم دایرا هو ستنیگر یرا بر تن داشت اما چشمانش سرخ
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 کسریوارد شد و  لوفریبعد با ن یقیزن عمو با اشاره پدربزرگ از اتاق خارج شد و دقا زدینشاند و به زن عمو اشاره کرد که برخ

يرا گرفت و او را رو لوفریپدربزرگ دست ن.شد  ریاش سراز دهیافتاد اشک از د لوفریچشم مادر تا بر ن.پدربزرگ رفت  يبسو

 ستیکرده که مورد غضب قرار گرفته خوب ن یطفل چه گناه نیا دیجنگ شودیبا خواست خدا نم:دامن مادر گذاشت و گفت

دست مادر آرام و لرزان باال .دوستش داشته باش مهیتو هستند بغلش کن و مثل نع يهر دو نوه ها يبگذار ریدو نوه توف انیم

در آغوش مادر ماوا  لوفریشد و در اندك زمان ن آشنااو  يو سپس لبش با مو را لمس کرد لوفرین يرفت و پس از فرود آمدن مو

و بهنگام گستردن  ختیخود خنده شاد مادر را برانگ یزبان نیریبا ش لوفریبود اما ن نیلبخند مادر اول محزون و غمگ.گرفت

در صورت هر دو مادربزرگ  یر خستگاثا.راه افتاد کهیکوچ اطیرا با خود همراه کرد و بطرف ح مهیو نع لوفریسفره مادر ن

هنگام صرف عصرانه .بوده است یسخت يهر دو سالها يکنار گوشم زمزمه کرد برا یبه آرام تیمشهود بود و عنا یبخوب

اما  ياوریو عروس بخانه ب یجواد دست باال کن يکه برا دهیزمان فرا رس یعل:پدر را مخاطب قرار داد و گفت نباریپدربزرگ ا

 .کدبانو و صبور باشد میچون مر هک اوریبخانه ب یو عروسخوب دقت کن 

که قدر آقا جواد ما را بداند؟مادر به نشانه نه سر تکان داد و  يخودت دختر خوب سراغ دار:دیرو به مادر کرد و پرس آنگاه

ادر و زن عمو در هم نگاه م یبه آن.آقا جواد مناسب است  يدختر فروغ زمان برا میگویاما من سراغ دارم و م:پدربزرگ گفت

کردند فروغ زمان خواهر زن عمو بود و مادر دلش  انیبر زبان آورند رنجش خود را از هم ع یگره خورد و بدون آنکه کالم

بزند  یانتخاب پدربزرگ حرف يحق نداشت رو چکسیاما انتخاب انجام گرفته بود و ه.زن عمو وصلت کند فهیبا طا خواستینم

 شهیعمو غالم که هم.و مهر او را به دل گرفته است دهیدر ختم پوران و ننه دختر فروغ زمان را دکه جواد  میدیبعدها فهم

نخواست  دهیابراز عق چکسیپدربزرگ از ه.محرم اسرار جواد بود از راز دل برادرزاده آگاه شد و به گوش پدربزرگ رسانده بود 

از او کسب  خواستیم دینگاهش را بصورت پدر دوخت شا ر؟ماديپسندیم تیچطور است عروس:دیتنها رو به مادر کرد و پرس

 .رفتیانتخاب پدربزرگ را پذ دییو با گفتن هر چه شما بفرما اوردیف کند اما زبانش تاب نیتکل

 يو بستر ماریپدر ترس داشت مادر ب.شدیمادر درخود فرورفته تر و مغموم تر م شدیم کیچه زمان ازدواج جواد نزد هر

 یمادر بعد از مهمان.دادیو کمتر خود را بما نشان م کردیخود را حبس م نیرزمیو غالبا در ز کردیدن احتراز ماو از حرف ز.گردد

 دنیشور و نشاط جواد با د.نداد  رییاه خود را بر سر بست اما لباس خود را تغیس يبخانه بازگشت روسر نکهیپدربزرگ هم

نگاهش به صورت  نکهیاما هم دیخندیپدر م يها یاو به شوخ.دان مانددو حالت سرگر انیافسرده مادر فروکش کرد  و م افهیق
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دو حالت  نیهم انیازدواج جواد در م سممرا.انداخت  یم ریو خجل سر بز دیماسیافتاد لبخند بر لبش م یمادر م روحیسرد و ب

و  دندیکشیم یکوبیدست از پا کردیم ینگاهشان با نگاه غم گرفته مادر تالق یوقت جانیشور و ه انیمهمانان در م.برگزار شد

را  یعروس عتریهمه به انتظار اخر جشن بودند و دوست داشتند هر چه سر.آمد  یبحالت سکون در م يمجلس شاد یقیتا دقا

مادر  دیچیدر کوچه پ لهایبوق اتومب يدسته مهمانان از خانه پدربزرگ خارج شدند و صدا نیآخر یآنشب وقت.ترك کنند

 يجواد خبر داد برا یهفته پس از عروس کی.دیکش يتوقف کرد و نفس آسوده ا يدر لحظه ا را بست و پشت اطیدرح

هجرت  نیکردند و پدر رفتار مادر را عامل ا اریترك د آندو.فرو برد يگریو مادر را در بهت د شودیعازم خراسان م تیمامور

پسرم را از من جدا کردند زن عمو را مسبب دانست و بر  آنها اول دخترم را از من گرفتند و بعد نکهیاما مادر با گفتن ا.دانست 

همه با هم ساخت و پاخت کرده اند تا  کردیکه گمان م یو خرافات نیگشت بدب یبا رفتن جواد مادر زن.او افزود میجرا

از آنکه  شیپاو هر روز صبح .از من و توران د رمعرض خطر بود شیب يکنند و هاد ستیفرزندانش را از او جدا کرده و سر به ن

 ياو جادو کرده باشند و او ندانسته از او رو يکند مبادا که برا یصبر کند تا مادر کوچه را بازرس ستیبایاز خانه خارج شود م

داشت که به محض ورود به  فهیوظ يهاد.او حق خارج شدن از خانه را داشت افتیم نانیو پس از آنکه مادر اطم کندآن عبور 

 يمادر هاد يوسواسها نیا.ردیاز مادر بگ گرید يتلفن به مادر گزارش دهد و دستور العملها لهیرا بوس اداره خبر سالمت خود

کارساز نبود و مادر  گرید حتیپند و نص.دیندشیب يچاره ا يماریب نیرفع ا يرا کالفه و خسته نمود و از پدر خواست تا برا

الیبار در عمرش نتوانست بر عروس خود است نیاول يبزرگ براپدر.و بکار خود مشغول بود کردیرا گوش نم چکسیه حینصا

که دوستانش به  دیدیم يهاد.بود مه يرفتار مادر درهمان حال که دلسوزانه بود باعث خجلت و شرمسار.و او را ارام کند ابدی

 يقابل تحمل شد هاد ریغ رفتار مادر یوقت.اندازند یم گریکدیبه  يدار یمعن يو نگاهها زنندیمادر لبخند م يعاد ریرفتار غ

 راسالمت مادر  يرو گرینمود و ما د يبستر مارستانیپدر مادر را در ب.داد با عمو غالم همخانه شود حیشد و ترج ياز خانه فرار

وجود دو دختر جوان در خانه  میدیسکنا گز کهیکوچ اطیو در ح میبه دستور پدربزرگ از خانه خود نقل مکان کرد.میدیند

و من خوب  رفتینقل نکان را پذ نیا يتوران با شاد.نظر او قرار دهد رینگران کرده بود و از پدر خواست تا ما را زپدربزرگ را 

مادر  یروح يماریب توانستیموضوع م نیو محله بود و ا ياسم و رسم پدربزرگ زبان زد کو.که چرا خوشحال است  دانستمیم

 .را لوث کند

خود  يباشد کم کم جا یممکن است موروث یوانگیکه د عهیشا نیگذاشته بود و ا گرانیفکاردبر ا يندیمادر اثر ناخوشا يماریب
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 يماریکه ب میکردیباور م میداشت زیو خودمان ن شدیمطرح م زیخودمان ن انیموضوع گاه در م نیا.داد تیبه واقع عهیرا از شا

را  ؟مايهشدار که تو هم مادر شده ا نیاز اصول با اخارج  یو گاه عمل طنتیش.دارد جودو زیما ن انیدر م یمادر بطور موروث

باور  نیا زیو اگر بخواهم صادق باشم گاه خود ن شدمیمن بودم که هشدار داده م نیمن و توران غالبا ا انیآورد و در م یبخود م

آن  يها هیچهارپا.ددو شمشاد بو انیم گاهمیو جا بودمهنوز عاشق باغچه  یسالگ 15در .است یعیطب ریرا داشتم که اعمالم غ

 يو گوش به صدا نشستمیدر آنجا م.ماندمیپنهان م گرانیکامال از چشم د نشستمیم کهیدر خاك باغچه فرو رفته بود و هنگام

غ کشان یکه ج یو گاه کالغ يقنار يکبوتران صدا يبغ بغو يصدا یآب فواره در حوض کاش ختنیفرو ر يصدا دادمیم عتیطب

.درختان کاج و شاهد باز شدن غنچه گلها ياد در شاخه هاولوله ب يصدا کردیپرواز م

راه اندازم و گاه با تکه  قهایاز قا یفیآب رد يدر آورم و رو قیجدا کنم و بصورت قا ییشده برگها اهیداشتم از دفتر س دوست

به قد شیکوچک شده و عصا کهیشکل شکل پدربزرگ در حال کیشهینقش آدم بکشم و هم اطیآجر ح يرو نیرنگ یگچ

بدور  تیکه عنا ییکتابها.را از بر کنم ياجبار يکنم اما دوست نداشتم قراردادها لیدوست داشتم تحص.بود تیچوب کبر کی

در  کردمیم ریشب پدربزرگ س مهین يدعا يبا آوا یمهتاب يو شبها.آورد خوراك روز و شبم بود یم میاز چشم پدربزرگ برا

 تیو جقدر از صبح از رو.شدیکامل م زیآوردند و همه چ یالئک که پوران را با خود مبر هم خوردن بال م يعالم جبروت و صدا

گل نورسته و پرتاب در آب  کیخلق تنگم را گاه با کندن .دمیدیگرفتار م یبودم و خود را در قفس زاریب يتکرار يچهره ها

 ریناپذ تیصلوت مسئول یبودم ب يپدر من دختردیاز د.توران گرفته بود ایبود که دلم از حرف پدر  یو آن وقت نشاندمیفرو م

و سربراه و نه بنده  عینه مط.نباشم گرانیچرا که دوست داشتم مثل د.کردینم نمیپدر خشمگ ریو سر به هوا اما تعب جیگ

.بود نیفرق من و توران ا.چشم

 یو ب کردمیفقط نگاه م دهیچشم درو من هربار بقول توران با  شدیشماتت هر روز در سه نوبت صبح و ظهر و شام تکرار م بار

دو  نیمن از شک ب.پدران به روش خود دوست داشتم  وهیرا نه به ش میمن خدا.کردمیشمشادها خود را نهان م يسخن ال چیه

گوشه  4با او در  رفتمیمادر م ادتیبه ع یوقت.در ابراز عشق شک هم کرد شودیم مگربود که  نیو باورم ا دانستمینم چینماز ه

 يو در پا.باطل میکنیهر چه کرد عاطل ما م میخواندیم کصدایو  میدیخندیو هر دو شادمانه م میختیریآب باطل سحر ماتاق 

تا سحر زن عمو  میکردیخاك م ادررا که دزدانه با خود آورده بودم با م یاستخوان ران مرغ مارستانیدرخت چنار ب

خودش خوشحال بود و  يایمادرم در دن.خواند وانهیو مرا هم د دیکش ادیبر سرم فر دیکه پدر فهم يروز.نشود رمانیدامنگ
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 بیس شیران مرغ برا يروز آخر که بجا.خواب آلود و کسالت بار برگردانند يایهر طور شده او را به دن خواستندیم گرانید

خوابت  بیس نیانخور  بیس میگویترا هم جادو کرد؟من بتو م تهیآن عفر:و گفت دیو به قهقهه خند دیکوب مبردم بر سر

.فروش جادو بود وهیمردك م بیس دینشد شا داریب گریو د دیو همان شب مادر خواب.نشد داریب گریمثل پوران که د کندیم

دست اما  کیو  دیسپ یسنگ شیگور پدربزرگ باالتر از همه آماده بود و رو دیمادر کنار پوران خواب یآرامگاه خانوادگ در

.انداخته بود اهیاش سنگ قبر مادر را مثل سنگ قبر پوران و ننه سمرد سنگ تر.فوت نداشت خیتار

 یحت مینگویافشا کرد اما قسمم داد که به کس  میبرا يراز را هاد نیا.نوازدیکه عمو غالم تار م دانستینم چکسیبحال ه تا

التماس کردم  يچند بار به هاد.ددار ییو چه آوا نوازدیعمو چگونه تار م دمیدیکه م خواستیاما دلم م.توران و منهم قول دادم

 چکسیتو حرف زدم ه شیکردم پ یعجب غلط:نگاهم کرد و گفت نیو او هر باز خشمگ رمدا ییمن چه آرزو دیکه به عمو بگو

اصال من .یبلکه تو هم آگاه دانمیکه نه تنها خودم م میحاال چطور به او بگو.دانمیمن نم کندیعمو گمان م یو حت داندینم

را به  غمیآنچنان ذوق زده ام کرد که ج يهاد يراقرار آخ نیا.است دهیخر ونیزیو نه تلو نوازدیعمو غالم نه تار م دروغ گفتم و

که  میگوینم یکن ياگر شلوغ کار:با دستش محکم دهانم را بست و گفت يهاد.کنمیچه م دمیاسمان بلند کرد و نفهم

شب  لمیو از ف دادیروحم را پرواز م يهاد يحرفها.بدهان او دوختمدارد و من ارام نشستم و چشم  ییچه برنامه ها ونیزیتلو

در خانه  ونیزیتلو نمایس ویراد.دمیکرد و من با گوش جان شن تیحکا میکرده بود برا يباز نیچاپل یکه چارل ونیزیتلو ذشتهگ

 کردیرا لعن م ونیزیآنتن تلو داده بود و طانیپدربزرگ به آنها لقب خانه ش.شدیشمرده م رهیپدربزرگ منسوخ و از گناهان کب

در جمع  یبودم که پدربزرگ وقت دهیو شن دهید.کنندیآن بام عبور نم ياز رو ئکباشد مال طانیهر کجا علم ش:گفتیو م

چیادعا د رحرف بود و د رخانه خودش ه نیاما فقط ا.بود یو ترق شرفتیو موافق پ کردیتجدد و تمدن م يدوستانش بود ادعا

به  یتوسط او راه دیکنم شا کیوسوسه ام کرد که خود را به عمو غالم نزد يهاد يحرفها.شدینم دهید یقاز ابزار تر کی

و  دیپدر بزرگ فرا رس یمهمان نکهیکنم تا ا یط دیبه عمو را چگونه با یکیکه راه نزد دانستمیاما نم.باز کنم رونیب يایدن

 ییرایاز او پذ گرانیار د شیو ب دمیپلکیان من دور و بر عمو غالم مساعات ورود مهمان نیاز اول.د رخانه مان جمع شدند یهمگ

شده که انقدر نسبت بمن  کینکنه مرگم نزد يپر هیچ:گفت یو به شوخ دیکار غلو کردم که عمو فهم نیو آنقدر در ا کدرمیم

؟يمهربان شد

شما  دیکنم شا ییرایخوب پذ همخوایم:در جواب عمو گفتم.و نگاهش رنگ التماس گرفت دیپر يکه رنگ چهره هاد دمید
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عموجان من بخاطر شکم دوستتان ندارم عالقه من به شما :و گفت دیعمو با صدا خند.دیبما سر بزن شتریو ب دیعالقه مند شو

 دنمیاما من گله دارم که تو و توران چرا به د.میایب دنتانیکه زود به زود به د دهدیزمانه اجازه نم ياست اما گرفتار یقلب

د؟یکن ينکند داداش مجبورتان کرده از من دور دییآینم

 دنتیبه د یکه کس یاما تو کجا هست.اریاست داداش دخترها بزرگن و صاحب اخت یچه حرف نیا:من پدر پاسخ داد يبجا

 دیارد يهنوز هم بلبل و قنار دانمیراستش نم دمیوقت است خانه شما را ند یلیخ:از حرف پدر استفاده کردم و گفتم د؟منیایب

خانه من تنگ شده نه  يپس تو دلت برا:گفت یو به شوخ دینه؟عمو خند ایستگذشته ا ییبایهنوز هم باغچه تان به ز ایو ا

فردا که :فردا چطور است؟عمو جواب نداده توران گفت:با شتاب گفتم.ینیو خودت بب ییایب دیگذشته با یخود من اما از شوخ

پدر .دنبالتان میآ یخودم م شتمهم خوب است از اداره که برگ یلیخ:اما عمو گفت.عدزود است بگذار چند روز بگذرد ب یلیخ

داداش قدم  دیدار اریاخت:انداخت و گفت ریپس من دعوت ندارم؟عمو که از سخن خود خجل شده بود سربز:دیو پرس دیخند

که زن در آن  يخانه ا:فتکه تا آن لحظه سکوت کرده بود گ يعمو مهد.دیاوریب فیتشر یهمگ.چشم من است يشما رو

خود را بخانه عمو دعوت کرده  یهم به نوع گرانیکه د دمیدیم.دنگ خود را ببرد یآنکه هر کس گرم.مهمان شد شودینباشد نم

.یو صبر کردم تا فردا و مهمان اوردمیخود ن يدلم گرفت اما برو.بودند 

قلمکار اصفهان که در گوشه اتاق قرار  ینیو مرتب بود و درون س زیو نه از تار اتاقها تم دمید ونیزینه از تلو ياتاق عمو اثر در

خانه عمو غالم را ستود و او به خنده گفت که کار نظافت خانه را  یزگیزن عمو پاک.شده بود دهیمرتب چ وهیداشت انواع م

از او  اریور از چشم اغوارد آشپزخانه شدم و بد يکمک به هاد يبرا.است يمرد شلخته ا ابه عهده دارد و خودش ذات يهاد

ادامه  سیاشپزخانه انداخت و ضمن گفتن ه رونیبه ب یشانه ام نگاه ياز باال يچه کرده؟هاد ونیزیپس عمو با تلو:دمیپرس

 ونیزیو بابا از تلو يعمو مهد کنمیو فکر هم نم ستیپدربزرگ که با ما ن:گفتم.میدیرا کش شیو رو ياتاق انبار يتو میبرد:داد

زن عمو و توران را چه :بمن انداخت و گفت یهینگاه عاقل اندر سف يهاد.میتماشا کن نییپا دیاریخوب است بدیایبدشان ب

و  دمتآور ییروز تنها کیدیشا ینیبینشان نده باالخره م يکنجکاو ادیتو هم ز.دیترس دیاز الپرت دادن آنها با ییگویم

در خانه عمو غالم بود که زمزمه ازدواج مجدد آقا .سپردم ندهیرا به اونیزیتلو دنید دیقانع شدم و ام!اما حاال نه يدیخودت د

 يو زن عمو با لحن غصه دار دیهم رس گرانیو پدر توسط زن عمو به گوش د ينجوا گونه عمو مهد يشد و صدا دهیعماد شن

هم  یکس.شوندیتر م شگویو باز طانیدو بچه که روزبروز ش نیچه رسد به ا ستمیخود ن نقادر به اداره کرد گریمن د:گفت
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سال دارد و گناه دارد که در  یبچه ام فقط س.عماد ازدواج کند  دیبده تیرضا دییایب.که در درس و مشق کمکشان کند ستین

زن  میندار یما که حرف:لحن حزن آلود زن عمو قرار گرفت و گفت ریپدر تحت تاث.سن چراغ خانه اش خاموش بماند نیا

زن داشته باشد و بچه ها هم به  دیکه مرد با دانمیو م ستمین یمن آدم کودن.ردیزن بگ دیعماد با که میگویم نجایداداش من هم

 دیچند سال را هم که صبر کرد نیا.و نه مادر بچه ها شودیکه نه دخترم زنده م دانمیرا هم خوب م نیدارند و ا اجیمادر احت

.ممنونم

که ازدواج  میکه از او بخواه میمجبور یاما در وضع کنون.شودیران نمپو ردیهم بگ گریعماد اگر صد تا زن د:گفت يمهد عمو

و بچه ها را بزرگ  دهمیانجام م ییرا بتنها نکاریحال که مادر خسته شده خودم ا:انداخت و گفت ریسر بز نیآقا عماد غمگ.کند

است همه زن بابا ها که بد  یچه حرف نیا:گفت يعمو مهد.نندیر دست شوند و زجر ببیز میبچه ها خواهدیمن دلم نم.کنمیم

پدر .میرا قبول دار نیا یاز جانش دوست داشت و همگ شتریرا ب یعل کرد؟اویم يبد بود و بدرفتار امرزیمگر ننه خدا ب ستندین

 ریدو طفل معصوم را ز نیو ا کنمینم سکیر نم:بار نرفت و گفت ریکرد اما آقا عماد ز دییسر فرود آورد و سخن عمو را تا

از آشناها  يریبگ بهیغر یستیمجبور ن:گفت دیرس انیعمو غالم تا حرف آقا عماد بپا.اندازم  ینم شناسمیکه نم یدست کس

حرف عمو غالم  دییهم به تا يهاد.از بابت بچه ها اسوده باشد التیو خ یبه او اعتماد کن یکه بتوان یکس.انتخاب کن یکی

 دنیآنها دلم گرفت و تاب شن ياز حرفها.است طیراواجد ش یچه کس مینیبب میبگرد دیدرسته حاال با:گفت

 یکاهگل وارید يباران رو يرفتم قطره ها اطیبه ح.کنندیپوران انتخاب م يرا بجا یکه زن نمیو بب نمیبنش توانستمینم.اوردمین

ه ک شدیآنچنان لوس م یروح من گاه.کردم هیگر اریاخت یگلدان شب بو ب يخوش خاك را به مشامم رساند و پا يبو

و سر بلند  دیمرا از غم پوران رهان شدیم کیکه به حوض نزد ییپا يصدا.آورد یتلنگر بر احساس اشکم را در م نیکوچکتر

به  هآب را باز کند نگا ریاز آنکه ش شیرفت و پ شیآنطرف حوض پ يبسو نیکه عماد در خود فرو رفته و غمگ دمید.کردم

بگمانم پسر عمو .و بعد سر باال نمود دیآب برداشت و با خشم به حوض پاش یمشت.اسف سر تکان داد يام دوخت و از رو دهید

هر دو آن خانه را  دیدر آن لحظه دل من با او بود و شا.شود يگونه چون رود جار ينم باران آنقدر نبود که از رو.کردیم هیگر

بحث .دور شدم اطیاو را بر هم زنم از ح آنکه خلوت یبه اسمان نظرداشت که من آرام آرام ب زاو هنو.میدیدیتنفس تنگ م يبرا

پسر  کیبا  یزن وهینازا و عذرا خانم ب یزن وهیبتول خانم ب.زن عمو و نام عذرا و بتول خانم بود يو رنجور يماریهنوز هول ب

.ساله زدهیس
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و  ستیدار ناما زن عمو دست بر:توران گفت.ندارد یاست که تمام یچه بحث نیپس ا ستین یپسر عمو راض:توران گفتم به

.را بکند و کار را تمام کند هیهر طور شده امشب قال قض خواهدیم

که گذشت آن دو با هم  یساعت.خاطر برود و با او صحبت کند دهیآقا عماد عمو غالم را وا داشت تا بدنبال مهمان رنج بتیغ

داد .تنگ بلور دوغ را شکست  لوفرینبه دستور عمو سفره انداخته شد و بر سر سفره .وارد شدند و صورت هر دو خندان بود

من بلند شدم و دست او را گرفتم و از اتاق خارج  لوفرین هیاو گرفت که با گر يسخت از پا یشگونیزن عمو به هوا رفت و ن

که به اتاق  گریبار د.و من دل نازك او را آرام کردم میو هر سه نفر کنار حوض آب دست و رو شست وستیهم بما پ مهینع.میشد

سه شب بعد پدر من و توران را با هم صدا  ود.میکرد يهر دو را کنار خود نشاندم و دور از چشم زن عمو با غذا باز میرگشتب

خودمان با پدربزرگ  شیپ اورمیدارم بچه ها را ب الیخ:مکث گفت یپدر پس از کم میدر اطرافش نشست کهیکرد و هنگام

 دیباش یاگر راض.دیخوب از آنها مراقبت کن دیتوانیشما م يقه دارند و هر دوبچه ها بشما عال.است یصحبت کردم و او هم راض

 شیو عماد و بچه ها میکنیبزرگ کوچ م اطیو در صورت موافقت آنها ما به ح کنمیو عماد صحبت م يفردا با عمو مهد نیمه

 یستیتو موافق ن:دیرت او پرسصو دنیپدر با د.شدیاز صورت توران به وضوح خوانده م ینارضات میعال.کهیکوچ اطیح انیم

.دو تا بچه را قبول کنم تیمن مجبورم مسئول ؟آنوقتیآمد چ يپر ياگر خواستگار برا:دیمگه نه؟توران پرس

 ینیسنگ تیاما بهر حال حرف تو درست است و مسئول.خودت ییگویو نم یکشیم انیرا بم يپر يچرا پا:و گفت دیخند پدر

سخن با من کرد و  يانداخت پدر رو ریصورت توران مثل انار سرخ شد و سربز.دهید ییاتو خوابه ياست ضمن آنکه جواد برا

؟يتو هم نظر توران را دار یتو چ:دیپرس

 ياگر هاد یمانیتنها نم ادیتو ز:و گفت دیجه ياز چشم پدر برق شاد.بچه ها را بزرگ کنم  يکنفریتوانمیمن حاضرم و م:گفتم

 نیدر آن لحظه فکرم ا.دادن پدر خوشحال نشدم یاز دلگرم.میدر ضمن ما هم هست.کت کندکم تواندیازدواج کند زن او هم م

آخر .کمکم باشد نکاریدر ا یام را بهمه نشان بدهم و دوست نداشتم کس ییتوانا لوفرینو  مهیبا بزرگ کردن نع توانمیبود که م

ننه هم :تکانش داده و گفتم کندیمژه بزند فکر م که چشم به سقف دوخته و بدون آنکه دمید دمید رکنار توران خز یشب وقت

پدر در  يبگمانم حرفها.دهینشان داد که خواب وپشت بر من نمود  مزهیترش کرد و با گفتن چه لوس ب ياز حرفم رو!مثل تو مرد

.طپش قلبش را بشنوم يصدا توانستمیم کدرمیتوران گشوده بود و اگر خوب گوش م يرا برو ایخانه رو

 دیشا.تنها بود و همسرش را صبح بخانه پدرش برده بود و خودش تنها آمده بود.جمعه جواد وارد شد زیغم انگ غروب کیدر
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بود نا م پسرش نادر بود و به زعم  اوردهیپسرش را هم ن.رنجاند یمادر در خانه است و همسرش را م هیهنوز سا کردیگمان م

پدربزرگ خوب  يگوشها.خنداندیو پدر را م کردین پسرش فخر مفزو ستعداداو به نادر و به ا.نادر داشت يخودش گوهر

را نوازش کرد اما از  مهیو نع لوفریجواد ن.و جواد مجبور بود هر سخن را دو بار تکرار کند تا پدربزرگ درك کند دیشنینم

اه متعجب گاه بمن و و با نگ عدبل یآمد م یم رونیهر واژه که از دهان جواد ب مهیکه نع دمیدیم.دیکشیپسرش دست نم فیتعر

چند سال  نیکه ا دمیدیم.آمده است نیکه از ماه بزم ایاست  ینیموجود زم نیا پرسدیو حتما از خود م نگردیگاه به جواد م

یبود که پدر حت نیتعجب ا يهمسرش فائزه در او هم رسوخ کرده است و جا یساخته و چرب زبان يگریاز جواد مرد د يدور

 دییآورد و حرف او را تا یهم سر فرود م یجواد داده و گاه يکرد و سراپاگوش به غلو کردن هارا قطع ن وحرف ا کباری

 بیتکذ ایدییبود تا حرف جواد را تا دهیهم نوه اش را ند کبارییچرا که او حت شدیم رتمیموجب ح شتریپدر ب دییتا.کردیم

اما بر .نهادم اطیو رو به ح دمیثمر د یگوش کردن را بنشستن و  افتمیو چون ن گشتمیدر درون قلبم بدنبال اثر مهر م.کند

.دادیشوم احساس خود را بروز م شیو با کالم فدا دیکوبیم نهیمشت بر س يخالف من توران از شاد

حس دوست داشتن آنها به  ایجواد دهانش باز مانده و آب افتاده است؟آ يحوض نشستم و فکر کردم چرا پدر از حرفها لب

و دل  زمیچه بود؟با آنها به ولوله برخ رید؟تدبیکشیم ازهیخم لولهیحس در وجود من خمود در خواب ق نیو ا دهیمرز انفجار رس

گچ  رومیگفتم م یو من بشوخ يرویبود کجا م دهیجواد پرس.باشم نیب قتیو حق دمآنکه زبان مدح و ثنا فرو بن ایبدست آرم 

.درست طاق ترك برداشته

.مادر گذاشته زبانش تلخ و گزنده است يپا ينکنم پا جا غلط:گفتیکه پشت سرم م دمیشن

 توانیشکر م شتریب يا مانهیبا پ.ستیکه تملق همه جا هم بد ن دمیتوران بر سر سفره عقد دوست برادر نشست فهم یوقت

لوس و ننر که  يرپس دمینادر را د.خوش آمد شتریبه مذاقم ب یراست یاما چه کنم که تلخ.لبها را بر هم دوختو تاج بر سر نهاد

 کردیالفور آماده بود و هر چه م یف خواستیهر چه م.نبود يجار شیپدر در رگها ظمو ن يگریبود و خون سپاه يعار تیاز ترب

 یم اطیح يخنده مادرش تا آنسو يو صدا کندیتپلش جان م يدر دستها یقرمز حوض کاش یماه.منع نبود چکدامیه

 یرفت پر داشت اما وقت اتاقبه  یوقت يکبوتر پاپر.نادر ولش نکن  نیآفر.ترسدینم یاهپسرم چه شجاع است و از م دینیبب.آمد

از روز ازل بال نداشت و حوض  يکه پاپر یگفت.که خشم در فرو بستن چشم آرام شد میبگذر.خارج شد بال پرواز نداشت

خود به اتاق بردم تا شاهد قساوت پسر دور کردم و با  تیرا از صحنه جنا انیدو کودك گر.جفت نبود شیها یتعداد ماه یکاش
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 انشیچشم گر.پر نداشت گهید يپاپر يدیمرد د یخاله ماه يدید:گفتیام فرو برده بود و م نهیسر در س لوفرین.نباشند  ییدا

جان  یماه یوقت:گفت مهینع.کنندیم يزیها هم دوباره تخم ر یآورد و ماه یبر نو در م يپاپر ستیمهم ن:و گفتم دمیرا بوس

هر طور شده از دست نادر فرار  خواستیو م دیپریم نییخاله چه باال و پا يدید.دهمیحس کردم که خودم دارم جان م دادیم

پسر عمو  يصدا!منهم موافقم:گفت یکه پشت سرم کس دمیشن.میخوب فکر کن يزهایو به چ میفراموش کن دییایب:گفتم.کند

آنچه :د؟گفتمیایآقا جواد بدش نم میببر رونیب يهوا خور ياگر بچه ها را برا:دیپسر عمو پرس.عماد بود که بدنبالمان آمده بود 

 یکه ب دیاز حرفم خنده اش گرفت و فهم.نباش  گرانیبد آمدن د ایدرست است انجام بده و به فکر خوش آمدن  یکنیفکر م

 رونیاز خانه که ب.ه راه افتادبزرگ اطیما را گذاشت و بطرف ح میرویم ورنیب دیهستم با گفتن پس آماده شو یاندازه عصب

نادر تحمل گرسنه ماندن را  دیشام برگرد يو برا دینکن رید:گفت کهیکوچ اطیدم که از وسط حیپدر را شن يصدا میرفتیم

.ندارد

بما شام :دمیام گل کرد و پس از آنکه بچه ها را در پارك گرداندم رو به عماد کردم و پرس يچرا لج باز دانمینم

منتظر نمانند و شامشان را  توانندیم:گفتم.میمنتظرند تا ما برگرد هیاما عموجان و بق:نگاهم کرد و گفت ؟متعجبیدهینم

از رستوران  یوقت.و پسر عمو هم بدنبالمان حرکت کرد میافتاد شیمن و بچه ها پ.با شما  هیپس جواب عمو و بق:گفت.بخورند

بخانه برگردم و باز هم  نکهیگردش کنم تا ا ابانهایکه باز هم در خ دادمیم حیخوابش نگرفته بود ترج لوفریاگر ن میخارج شد

.برادر و پسرش باشم يشاهد لوس باز

 زیسکوت بر همه جا حاکم بود اول گمان کردم که مهمانان رفته اند و پدر و پدربزرگ ن میرا که باز کرد کهیکوچ اطیح در

چون  نجاستیهم ا تیبگمانم عنا خورندیهمه دارند شام م:گفتبرگشت  اطیپسر عمو از ح نکهیاما بعد از ا.اند دهیخواب

 شیبزرگه را در پ اطیاز خواب رفتن آنها راه ح نانیرا خواباندم و پس از اطم لوفریو ن مهینع.بلند است پوریمثل ش شیصدا

و  دهمیم حین توضم:کردم و گفتم عیرا سر میقدمها.داردیقدم بر م دیو با ترد ترسدیکه پسر عمو م کردمیاحساس م.گرفتم

باشم خودش را بمن رساند و  همن گمان ترسو بودن او را داشت خواستیپسر عمو که نم.بزرگه شدم اطیجلوتر از او وارد ح

آماده  گرانیهر گونه حمله از طرف د يمن خود را برا.دیینگو چیلطفا شما ه دهمیاگر سوال کردند من خودم پاسخ م:گفت

بچه ها کجا هستند؟دور از سفره نشستم :دیبود که پرس تیبازخواست نکرد و تنها عنا چکسیهکرده بودم اما برخالف تصورم 

از آمدن ما  شیپ دمیزد که فهم یچشمک یواشکیلبخند زد و  يبه لحن قاطع ام هاد.آمد خواباندمشان یمخوابشان :و گفتم



فهیمه رحیمی - تو خیال  کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٢٥

تمسخر  یبا لحن میتنها در آشپزخانه بود يردو نف کهیدر جمع کردن سفره به فائزه کمک کردم و هنگام.رخ داده یجر و بحث

کجا رفته :دیبود اما او ول کن نبود باز هم پرس یشما خال يجا میکردم ارام بگو یسع یلیخوش گذشت؟خ:دیآلود پرس

 میرستوران شام خورد میپارك و آخر سر هم رفت میو بعد هم رفت نمایس میاول رفت:را به صورتش دوختم و گفت د؟نگاهمیبود

کرده ام و  ازترخود در مینشان داد که پا را از گل يرویهم که م نمایو با گفتن به به س دیکه رنگش پر دمیآشکارا د.میشتو برگ

چرا دروغ گفته بودم که به  دانمیآمدم نم رونیرا برداشتم و از آشپزخانه ب يچا ینیس.که سقوط کرده ام کردیهم فکر م دیشا

 میعواقب وخ ستیبایبهر حال دروغ را گفته بودم و م...گرید زیچ ایاو را بسوزانم  لهیوسنیبه ا خواستمیم دیشا میرفت نمایس

اما  میدروغ بگو خواستیپدر گفتم و به او گفتم که دلم نم يرا برا تیمهمانها رفتند واقع یشب وقت مانه.آنرا تحمل کنم

مادرت است و منهم با جواد  هیاتت درست شبرفتار و حرک:و گفت دیپدرم خند.را کردم  نکاریا یتحت چه احساس دانمینم

اخم .شومیو مجنون م وانهیکه منهم د گذردینم يریحتما د و:به طعنه گفتم.يگذاریمادرت م يپا يپا جا يموافقم که تو دار

 دفاع پدر از مادر بغض رادر.نبود وانهید چکسیشد و در خانواده او ه وانهیمادرت از عشق پوران د:پدر درهم رفت و گفت

.اشکم را در آورد اریاخت ینشاند و ب میگلو

و  دمیآنها را د.خواندمیشدند من پشت شمشادها نشسته بودم و کتاب م اطیزن عمو به اتفاق فائزه وارد ح یآنشب وقت يفردا

 به زن عمو و در آنحال نسبتش را با عماد بخاطر آوردم و دلم ایاست  کیبمن نزد شتریشخود فکر کردم که فائزه ب یپ

که هرگز با او نتوانسته بودم  يزن برادر.دختر خاله و در آخر زن برادر من بود يگرید يخواهرزاده و برا یکیيفائزه برا.گرفت

بزرگه رفتند و در اتاق پدربزگر را  اطیبه ح کسریزن عمو و فائزه .بود  دهیرا خودش هم فهم نیرابطه دوستانه برقرار کنم و ا

خود را پشت  نیپاورچ نیآرام آرام و پاورچ.ندیبگوخواهدیدارند و چه م یالیکه بدانم آنها چه خکنجکاو شده بودم .دندیکوب

از بچه ها سر برسد  یکیآنرا داشتم که  میتعارفات معموله خسته ام کرده بود و ب.ستادمیدر اتاق پدربزرگ رساندم و به گوش ا

مطمئن  کهآن يبرا.دیرسیبگوش م غشانیج يو صدا کردندیم يامد که باز یم کهیبچه ها از اتاق کوچ يصدا.کند میو رسوا

آنها  ياز حرفها یتا بعض شدیکار موجب م نیاند مجبور بودم سرك بکشم و نگاه کنم و هم امدهیبزرگه ن اطیشوم بچه ها به ح

دارد و  ينوآقا بزرگ عماد از شما حرف ش:گفتیکه زن عمو م دمیشن ستادمیو بگوش ا دهیکه سرك کش يبار آخر.را نشنوم

آقا جواد پا  يبا خواهرش صحبت کرده و او حاضر است زن عماد شود شما که برا هفائز.کندیگوش م دییهز چه شما بگو

 یو خال یچ یچ:دیبلند پرس يپدربزرگ با صدا.دیمان را راحت کن یهمگ الیو خ دیعماد هم بکن يبرا دیکرد یانیدرم
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بار فائزه  نیکنم؟ا یحال یکبه :دیباز هم پدربزرگ پرس.دینه راحت کن یخالآقا بزرگ :بلندتر گفت يکنم؟زن عمو با صدا

چرا به :پدربزرگ آمد که گفت يتا صدا دیطول کش يلحظه ا.پدربزرگ گفت يزن عمو را برا تیبلند ن يسخنگو شد و با صدا

که  دیخود اما شما هست يبجا آقا یعل:گفت دیکشیم ادیفر بایزن عمو تقر.کند  یاو را راض تواندیهم م ید؟علییگوینم یعل

ست؟یکه آن زن ک دیگفت زنمیباشد باشد هم امشب با او حرف م:پدربزرگ گفت.دیکار را تمام کن دیتوانیم

 دمیخنده بلند پدربزرگ را شن يصدا.ینیف نیف دیخواهر من است آقا بزرگ همان که شما اسمش را گذاشته بود:گفت فائزه

 يناراحت فائزه از افشاگر يم؟صدایگویو صورتش پر از آبله بود درست م زدیحرف م یدماغ آمد که تو ادمیهان حاال :که گفت

من  رودیکه نم ادتانیپس آقا بزرگ :زن عمو دنبال حرف فائزه را گرفت و گفت.بله همان است:که گفت دیپدربزرگ بگوش رس

 دمیفهمیم دیمن آنچه را که با.رفتیپدربزرگ با گفتن باشد باشد درخواست زن عم را پذ.کنمینفوذ شما حساب م يرو

که  دمیچون د.شومیبزرگه م اطیوانمود کردم که تازه وارد ح نباریرساندم و ا کهیکوچ اطیو باز هم دزدانه خود را به ح دمیفهم

و آمدند و زن عم میآنها چشمشان که بمن خورد هر دو با لبخند بسو.ندیآ یم نییزن عمو و فائزه از پله اتاق پدربزرگ پا

د؟یکجا بود میدیباز کرد و شما را ند مانیدر را برو مهینع میمادر زد یوقت:صورتم گفت دنیضمن بوس

آقا  میآمده بود یامر مهم يبرا میبرو دیما با:اتاق تعارفشان کردم اما فائزه گفت يتو دییفرمایندادم و با گفتن چرا نم جواب

زحمت تو  ياگر خدا بخواهد بزود:گوشم آورد و گفت خیزن عمو سرش را ب.باشد انشااهللا ریخ:گفتم.میدیکه د مینیبزرگ را بب

و  ستادمیمقابل در اتاق ا.در کنار آنها براه افتادم نیبا گفتن مبارك است چه بهتر از ا.شوندیو بچه ها مادر دار م شودیکم م

 نیا:گفتم مهیو مغشوش بود و به نع تهخیاتاق بهم ر.بدرقه شان کردم اطیدر ح کیو تا نزد دمیاز محبت بر سر نادر کش یدست

 ادیبا حرص بالش و متکاها را جمع کردم و با فر.رمیصتق یرا کردند من ب نکاریو نادر ا لوفرین:چه وضع اتاق است؟گفت

بود بر زبان آورم خجل  کیکه نزد یاز حرف.حرفم را تمام نکردم هیحرفم را خوردم و بق...دست زن بابا ریز یوقت يبزود:گفتم

که  بوديچه کار نیزدم ا بیو بخود نه دمینشستم و هر دو بچه را در آغوش کش کردمیم هیگر کهیه شدم و در حالزد

آنها  يبود که از شرمسار دیاحساس گناه آنقدر شد.یدو بچه را بلرزان نیزبان قلب ا شیچطور دلت آمد با ن یبکن یخواستیم

بخود .ببخشند دیمرا به چه خاطر با دانندیمانده اند و نم ریبچه مات و متحکه هر دو  دمیدیم.دیمرا ببخش:و گفتم دمیرا بوس

اما خاله :و گفت دیخند مهینع.دیجهت بر سرتان داد کش یبچه ها خاله خسته شده و ب:گفتميظاهر دنیآمدم و ضمن خند

 لیوسا میبرو دییایتمام شد بگرینگذاشتم جمله اش را تمام کند و با گفتن خوب د...و شما میدار ریتقص لوفریجان من و ن
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که گاز متصاعد از آن راه  دیجوشیم يزیاحساسم چ يدر انتها.و به آشپزخانه پناه بردم دمیخود را رهان میسفره را آماده کن

 نیمن تا بد.ردیپذیرا م تمیمسئول يگریو د شومیکار کنار گذاشته م لیکه در اوا رمیبپذ خواستمینم.آورد ینفسم را بند م

 گرانیازدشیعمار که ب یحت.نگرفته بود رادیو اداره کردن بچه ها ا تیاز نحوه ترب چکسیبودم و ه شرفتهیخوب پ کار يجا

را  تیرضا نیبود و ا یاز کارم راض دادیقرار م تیو ترب میبود و انضباط را سر لوحه تعل ریبچه ها سخت گ تینسبت به نحوه ترب

بودم و شام  یآن شب بخصوص کج خلق و عصب.کردیابراز م یکنیم تیترب چون خوب يشدیبا گفتن دختر عمو کاش معلم م

 چارهیب.بخاطر سوختن شام نبود بلکه چون مادر بدنبال بهانه بودم تا خود را سبک کنم خانهام در گوشه آشپز هیگر.را سوزاندم

 رمیگیشام م رونیب رومیمنشده دختر عمو  يزیام به علت نداشتن شام است و با گفتن چ هیپسر عمو عماد فکر کرد گر

.یصرف پختن کرده باش توق تیباسیم یلیخ يخوشمزه ا مهیچه ق:گفت طنتیسر سفره پدر به ش.داد میدلدار

که دو کدبانو در خانه  یبه وقت يوا سوزدیشاممان م میکدبانو دار کیحاال که :و پدربزرگ گفت دیام خند دهینگاه رنج به

 يخبر:دیرو به او کرد و پرس آوردیجهت مثال نم یپدربزرگ ب دانستیپدر که م.شودیچه م نیآنوقت بب میداشته باش

و گاه برنگ  شودیکه صورت پسر عمو گاه سرخ م دمیدیم.کرد فیرتع یکم و کاست چیه یشده؟پدربزرگ مالقات صبح را ب

چرا دست از سرم بر  دانمینم:با گفتن باز هم شروع شد رو به پدر کرد و گفت دیرس انیحرف پدربزرگ که بپا.دیآ یدر م وارید

 ستیاما زن جنس ن:شانه اش گذاشت و گفت يپدر دست رو.بمن قالب کند خواهدیهر کس که جنس بنجل دارد م دارندینم

جهت است چرا مادر  یب ینگران نیا:اما سپر عمو سر تکان داد و گفت.به مادرت حق بده که نگران تو و بچه ها باشد.عمو جان

دارد اما اول  یاالتیکه خ دمیاز پدرت شن ستیبه فکر او ن یدانیاز کجا م:پدر گفت.کندینم ياو کار يبرا و ستینگران عمار ن

و  ستمیبچه ن گریآنها فراموش کرده اند که من د:و گفت دیپسر عمو خند.بدهد و بعد به عمار برسد مانترا سر و سا خواهدیم

 يعمار خواستگار يبرا يمادرت از پر:بود گفت دهیعماد را شن يرفهاح یپدربزرگ که بخوب.ام را اداره کنم  یزندگ توانمیم

من :کوتاه گفت يو پس از لحظه ا میدیپسر عمو را همه شن لندآه ب.تو راحت باشد ياز بابت بچه ها الشیخ خواهدیکرده و م

آنگاه صورت .زدمیحرف نم تیوگرنه با قاطع دانستمیراستش نم...بابت متاسفم راستش نیاز ا.شومیخانم نم يمانع سعادت پر

.کنماز آنها مراقبت  توانمیمن م...من دیبچه ها نگران نباش يبرا:رنگ باخته اش را به صورتم دوخت و گفت

نه است و من  يخواستگار نیجواب من به ا:گفتم يرا از کجا آورده بودم که در کمال خونسرد یآنهمه گستاخ دانمینم

باشم  دهیکال جو ییخرمالو ییمزه دهانم گس بود گو.آرام و مصمم از در اتاق خارج شدم را گفتم و نیا.ازدواج کنم خواهمینم
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همانطور که .میدر مقابلش قد علم کنم و به خواسته اش نه بگو خواستمیکرده بود و م تیمادر از زن عمو بمن سرا رنهینفرت د.

اعتنا از کنارش  یو ب دیکشیم ریله غرور به زو با رفتار سردش زن عمو را از ق یزبان یمادر دوست داشت و با زبان ب

او  يو خونسرد مانیزا دردپوران و قهرش عارض شدن .رفتندیاز مقابل چشمم رژه م کیبه  کییخاطرات کودک.گذشتیم

 يآمد و موجب شد سراپا ادمیب یکه به آن گرید مونیاش در ختم مادر و صدها خاطره نام یمصنوع هیگر مانیپشت در اتاق زا

 روزید ییمادر گو ونیش يباغچه چشم دوختم صدا یکیو به تار ستادمیا کهیکوچ اطیح وانیا يرو.ردید را نفرت فرا بگوجو

درخت چنار بود که ضرب سر مادر را بر خود تحمل  نیهم.دیخراشیبود و با ناخن صورتش را م دهیچیپ اطیح نیبود کهد ر هم

ه و اشک مادر را فراموش کنم و بعنوان عروس قدم بخانه دشمنش آ توانمیآه چطور م.ختیکرد و از شاخه برگ فرو ر

پله اتاق  يپسر عمو رو.با شما صحبت کنم  خواهمیم:که گفت دیپسر عمو بگوشم رس يصدا.ممکن است  ریغ نینه ا.بگذارم

قبول  دیخواهیبخاطر بچه هاست که نم ایآ دییبمن بگو.دیبوده ا شهیهمانطور که هم دیبا من صادق باش:ننه نشست و گفت

شما را خوشبخت  تواندیاست و م یعمار جوان خوب:پسر عمو گفت.دیمطمئن باش ستینه بخاطر بچه ها ن:گفتم د؟محکمیکن

...کند و

.خواهمیاما من نم تواندیکه م دانمیم

د؟یکنیبپرسم چرا قبول نم توانمیم

از آنکه وارد  شیکردم در اتاق را باز کرد و پ یفضول دیعمو بلند شد و با گفتن مرا ببخش د؟پسریدار يگریسوال د دیتوانینم نه

وارد اتاق شد و در را پشت  ریبپرسد منصرف شد و بدون شب بخ ایدیبگو يزیباز چ خواستیصبر کرد بگمانم م یشود لخت

وتاه بود که تمام حب و بغضم را در آن چند کالم ک نیمثل ا.کردمیم یسبک اسپس از حرف زدن با پسرعمو احس.سرش بست

؟یتو هم خوشحال:و به مادر گفتم دمیبزرگه راه افتادم با صدا خند اطیبطرف ح یگفته و فرونشانده بودم وقت

که زود  یشیم یو قد بلند با رنگ چشم يرو دیسف يدختر.بود که عمار با همسرش از در وارد شد يزییپنجشنبه پا عصر

او  یبودم چرا که د رمراسم عقد و عروس دهیتا به آن ساعت نداو را .دمیمهرش بر دلم نشست و مهربانانه در آغوشش کش

بهمراه  يگریعارضه د چیکه فقط با دو عطسه همراه بود و ه یوردگسرماخ.دچار شده بودم یحضور نداشتم و به سرماخوردگ

 ونیزیبار پرده از تلو نیاول يعمو غالم برا.کردم و خانه را بدست زن عمو و مهمانانش سپردم  توتهیدر خانه عمو غالم ب.نداشت

عمو هنگام خروج طرز روشن .ردکارش چقدر مسرورم ک نیبا ا دانستیرا حس نکنم و نم ییروشن کرد تا تنها میبرداشت و برا
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که من  کردندیفکر م گرانید.داد و سفارش کرد که مراقب باشم و سپس ازدر خارج شد ادمیکانال را  رییو خاموش کردن و تغ

 ينفره ا کیاز آنها شاد بودم و جشن  شیحال آنکه ب.ستمیدر جشن حاضر ن لیدل نیو بهم سوزمیمیدر تب سرماخوردگ

 يآنها برا.شوم لیاحترام قا شیو برا دیایاز او خوشم ب شتریخود او آموزگار است که موجب شد ب نهمسر عمار چو.داشتم

 حیرا به اتاق پدربزرگ بردم که چون خواب بود ترج بود آمده بودند و من آنها دهیخواب يماریپدربزرگ که در بستر ب داتیع

تمام  فشانیو حق نداشتند تا تکال نوشتندیمشق م کهیکوچ اطیبچه ها در اتاق ح.نکنند و مهمان اتاق ما شوند دارشیدادند ب

پسر عمو .میکه مهمان دار دانستندیبودند و م دهیپنجره عمو را د شهیآنها از پشت ش يهر دو.نشده از در اتاق خارج شوند

هر دو :پسر عمو رو به همسرش کرد و گفت.چرا هستند اما مشغول درس و مشق هستند :من گفتم ستند؟ویبچه ها ن:دیپرس

شکوفه .کرده سال گذشته هر دو شاگرد ممتاز شدند  تشانیخانم خوب ترب يو کوشا هستند و پر یساع اریبرادرزاده من بس

 یمانیسل يآقا.مالقاتتان کردم کیو خوشحالم از نزد دمیشن اریشما را بس وصف:و گفت ستیبر من نگر نیتحس دهیبا د

 ییبایاما من صبر و شک:و گفتم دمیخند.دیاگر آموزگار بود دیشدیبچه ها م يبرا یاندلسوز و مهرب یدارد که شما معلم دهیعق

به  ینگاه دینکن یشکسته نفسشکوفه با گفتن .شدمیم ياخمو و ترشرو یالزمه را ندارم و برخالف تصور پسر عمو معلم

شب ماندن با گفتن  يمن برا عوتپسر عمو هم بلند شد و از د.میزحمت را کم کن:دیساعت دستش انداخت و از پسر عمو پرس

و  دیهنگام جدا شدن پسرعمو در اتاق بچه ها را باز کرد و حالشان را پرس.که حال پدربزرگ خوب شود گذشتند یباشد وقت

.کردند و رفتند یخداحافظ دینکن تیبا گفتن خاله را اذ آنها دنیپس از بوس

 اهیخانه س.دندیکوبیم بهیکت واریبر د گریو دو مرد د دندییسایرا لب حوض م اهیس گیو دو مرد آشپز د کردندیقار قار م کالغها

 يده و در آرامگاهش باالبر رونیاز خانه ب يامار يپدربزرگ را صبح زود رو.بر تن داشتند اهیس زین شیپوش شده بود و آدمها

در  لیگروه مردان فام.سوزاندیتر چشم را م یزمیرا همه جا پخش کرده بود و دود ه زمیه يوباد ب.میسر همه بخاك سپرده بود

بود چه عزا و  نطوریهم شهیهم.بساط داشتند اطیح نیزنانه بود و اشپزها هم در هم کهیکوچ اطیح.بزرگه پراکنده بودند  اطیح

چرا :دمیپرسیکه کوچک شده ام و از خود م کردمیبزرگ مردانه فکر م اطیزنانه بود و ح کهیکوچ اطیح یچه د رعروس

 یم غیج يکه فقط صدا هیبظاهر گر ياهویآمد و شد در ه انیدر م.بود شتریباشد؟حال آنکه تعداد زنان ب دیزنانه با کهیکوچ

 ادیربا خشم ف افتمیکه پدر را  یدر فرصت.حقم پامال شده است فکر افتادم که نیمن به ا.نبود يجار یبرگونه کس یآمد و اشک

 يزنها کم است پدر بهت زده نگاهم کرد و دستم را گرفت و کنار يجا برا کهیکوچ اطیح دیبابا مردان را روانه کن:دمیکش
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پدر .ما زنها کم است ينشده جا یچیه:زانو نشستم و گفتم ي؟رویکشیم غیچرا ج يتو چت شده پر:دیو پرس دیکش

نکرده چرا در  رییتغ يزیاتاق همان است که بود چ دیلحظه پدر نپرس آندر .میبکن دیچه با نمیحاال پاشو تا بب دمیفهم:گفت

 یب دیبود اما حاال تنگ شده است؟شا یجواد و عماد و عمار کاف یبود چرادر موقع عروس یموقع ختم ننه و پوران و مادر کاف

و تا  دندیکوچ کهیکوچ اطیحسر سفره انداختن جاها عوض شد و مردان به .ا من بحث کندب خواستینم نکهیا ایحوصله بود 

 زمیاز بس دود ه:گفت يرفتند عمو مهد بهیمهمانان غر یپس از مراسم شب هفت وقت.ماند یشب هفت بهمان صورت باق

کار  دمیفهمیم دیبا:گفت عمو لبخند زد و.هم رمضان کباریشعبان  شهیهم:من به تمسخر گفتم.سوزدیام م نهیخوردم س

 ییشهامت جابجا يجز دخترعمو پر يگریمگر کس د:پدرش را گرفت و گفت حرفدنبال  تیعنا.کار توست ییجابجا

را  نیآنشب بود که با من قهر کرده بود و ا يلبخند بعد از ماجرا نیاول نیا.کرد دییکه پسرعمو عماد لبخند زد و تا دمیدارد؟د

و نه به  کنمینه قهر م هودهیکه من ب بداندتا  دمیمن نخند.یآشت دیبگو خواستیلبخند م نیحاال با ا از حرکاتش دانسته بودم و

در همان شب .دیخود خر يرا برا يعمو مهد زیو نگاه عتاب آم دیبود که با صدا خند دهیچه د دانمینم.کنمیم یآشت يلبخند

 تیدرد دل بود تا وص شتریبود قطور که ب یمتن.قرائت شود نامه تیآورده شد تا متن وص رونیاز پشت پرده ب اهیصندوقچه س

از .فرزندانش را بگور برد یحسرت عروس نکهیپدربزرگ از مرگ ننه و پوران آغاز کرده بود از جوانمرگ شدن پوران از ا.نامه

که  میاز عروسش مر.مراقبت کرده بود يمثل فرزند یمخصوصا عل شیاما از بچه ها دهیننه که هرگز مزه بچه دار شدن را نچش

بود که  دهیگرفته اند و در آخر به عماد رس یرا به عروس يخانزاده ا میتیتردخ دانستندیجز ننه و خود او نم چکسیه

را  يزن و دختر چیعماد نوشته بود من بعد از پوران ه يپدربزرگ برا.فرزندانش را بزرگ کند  ثاریبا گذشت و ا خواستیم

و مادرت در نظر گرفته اند  خانمات را که فائزه  ینیف نیدختر خاله ف یحت.غمخوارت باشد که بتواند افتمیمناسب تو ن

دانمیرا مناسب تو م یکه چه کس میگویحاال بتو م.نکردم و مادرت را رنجاندم یانیخاطر هم پا در م نیو بهم دمینپسند

از نفوذم  خواستمیبود که نم نیاشت و علت آن اعلت د نکارینبردم ا یچرا تا زنده بودم از او اسم ییدوست ندارم که بگو.

حاال خوب فکر کن و .هم اوست خردیو حرفم را نم کندیم امیکه در مقابلم ق یتنها کس دانستمیم یچرا که بخوب نماستفاده ک

 یدگبدان که تا آخر عمر خوشبخت زن یموافقتش را جلب کن یاگر توانست.که شهامت و جسارت مردان را دارد ستیاو ک نیبب

.سکوت کرد دینامه که رس تیوص ينجایبه ا يعمو مهد.یکنیم

که همه نگاهها بر من دوخته شد از شدت خشم  دمید!منظور پدربزرگ دختر عموست!يدختر عمو پر:گفت اریاخت یب تیعنا
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ادامه  يهدعمو م.نمیاتاق را ترك کنم که پدر دستم را گرفت و محکم فشرد تا بنش خواستمیبه انفجار بودم و م کینزد

حق االرث خود را از  توانندیم گرانیو د بخشمیم هیرا به رسم هد کهیچکو اطیدو در صورت موافقت به ازدواج ح نیا يبرا:داد

 یکه از آنها حق خواهمیو از وارثان خود م بخشمیرا به بدهکاران م میطلبها هیمن کل.بزرگه و اموال منقول بردارند اطیفروش ح

.رمیآنها خداوند از گناهانم درگذرد و مورد عفو قرار گ تیا رضاباشد که ب.طلب نکنند

درآورده بود و  يکنم پدربزرگ مرا از پا زیر زینامه را ر تیبکشم و وص ادیفر خواستمیو م سوختیاز شدت خشم م میها گونه

 نیزدم و ب رونیز اتاق با.کرده نییتع یخط مش مینفوذ قرار داده و برا رینامه مرا هم ز تیوص نیکه با ا دانستیخودش م

خواسته بود بفهماند که زن  نگونهیبود و بد دهیخط بطالن بر باور من و مادر کش شاو با خواسته ا.ستمیشمشادها نشستم و گر

 دهید میبرا یکه چه خواب دانستمیاز مرگ پدربزرگ م شیکاش پ يا.میاست و مادر و من در قضاوت اشتباه کرد یعمو زن خوب

 دیآورد و آنوقت بگو ادیفراموش کرده ب راگ کردمیو وادارش م دادمیشرح م شیخاطرات گذشته را مو به مو براو آنوقت تمام 

محال بود که تن به  يدیبخشیرا هم بمن م راثتیشوم؟آه پدربزرگ اگر تمام م تهیعفر نیاست من عروس ا یباز هم راض ایکه ا

و مخاطبش  دیگویچه م نمیاطب قرارداده بود گوش دادم تا ببرا مح یزن عمو که کس يبه صدا.بدهم يخفت و خوار نیا

خانه مانده ازدواج  دهدریدختر ترش کیحاضر است با  یاز خدا بخواهد که همسرت شود چه کس:که گفت دمینش.ستیک

وصلت  نیداده من اگر بخاطر مصالح فرزندانت نبود هرگز به ا يرا فرار چارهیکند؟آنقدر زبانش تلخ است که خواستگاران ب

پسر  يصدا.کنم اریو مجبورم خون دل بخورم و سکوت اخت ستا انیدر م تیبچه ها ندهیآ ياما چه کنم که پا دادمیرضا نم

 يدارم که او هر مرد دهیدر مورد او قضاوت نکن بر خالف نظر شما منهم مثل پدربزرگ عق نگونهیمادر ا:عمو عماد آمد که گفت

و در خانه مانده هم  دهیدر ضمن ترش.است که همه باور دارند یتیو با کفا اقتیو دختر با لا.خوشبخت کند یبه آسان تواندیرا م

که  دیدانیرا هم خوب م نیو جذابتر است و ا باتریاز توران و پوران ز يکه پر دیشما خود اقرار کرده ا گرانیاز د شیو ب ستین

دست شدن خواهر زاده هاش دست از  ریاو از ترس ز.به عمار جواب مثبت نداد یچرا او به خواستگارانش پشت کرد و حت

شما که مادر من و مادربزرگ بچه .دانمیاو م ونیاست خود را مد یو تا عمرم باق دانمیاو را م يقدر فداکار مندیخود کش ندهیآ

او  ياکاراست که چشم بر گذشت و فد یانصافیب  نیا دیخود نگذشت یو از راحت دیرا نکرد يفداکار نیچن دیمن بود يها

نامه که  تیوص نیبهر حال با ا:بازداشت و خود ادامه داد نعماد را از سخن گفت گریزن عمو با گفتن بس کن د.میببند

 ریتا همسرت شود در غ یهر طور شده موافقتش را جلب کن دیبدست اوست و با تیتو و بچه ها ندهیپدربزرگت نوشته آ
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هنوز  یوقت.حرفتان تمام نشد خوابم گرفته:دیآمد که پرس یم يعمو مهد ياصد.ماندیخانه نامعلوم م نیا فیتکل نصورتیا

و  میرا نرم کن يبا کمک هم دل پر میتوانیومن و شما م میبرو ستیکه صالح ن میگویمن م ستیپسرت معلوم ن فیتکل

است  ياو دختر دیمثل من و پدربزرگ نشناخت چکدامتانیرا ه يپر:خنده عمو بلند شد و گفت يصدا.میرا جلب کن تشیرضا

نه خودت را خسته کن و نه مرا آالخون واالخون .دهدینم تینخواهد رضا ودو تا خ شودیزبان چرب و نرم رام نم ریکه تحت تاث

که برد با  دید یکنم خواه یرا خال دانیکه زود م ستمین یامتحانش که ضرر ندارد منهم آدم:زن عمو با همان لحن گفت.کن

.ستیک

.یکنیخودت را خسته م خودیاست و تو ب يکه برد با پر میگویحاال بتو م نیمن از هم:و گفت دیخند گریبار د عمو

خنک  میکه نس دیایباران م ياز آن دورها بو.رومیخزان زده م اطیح ریو به س کنمیباز م دهیقارقار کالغها د يصدا از

 ایو ر بیکاش آنقدر ببارد که بشود درخت فر يوا.دیایباران م کهیکوچ اطیبگمانم در ح.با خود بهمراه آورده است یصبحگاه

 کندیرا لمس م هیلب پاشو یسیخ شانمیپر يموها نگرمیدر آب م شیچهره خو.ختیطناب صداقت آو يرا در آن شست و رو

را با  تا طراوت زنمیآب بر صورتم م یمشت.ستادهیپدر زودتر از من به نماز ا.ماندیراه م مهیبه هوا ن یام با پرش ماه ازهیو خم

 يصدا.کنمیاش را احساس م یخستگ.تنگنا گرفته و مبارزه را آغاز نکرده نیکه دلم از ا کنمیپوست اشنا کنم اما احساس م

او .کندیارامم م رانمیکه بدون کالم بر قلب م یاما سخن خوانمیم فیواژه ها را به رد.دخترجان عجله کن نمازت رفت دیایپدر م

کندیچفت در را باز م د؟پدریداریب:دیگویعمو که م يبا صدا.گرددیم انیسر سجاده ع یدر گاهجنون ما.دانمیو من م داندیم

 يزیو در صورتم دنبال چ دهدیبه سالمم شوخ پاسخ م.کندیو خودش کنار در جا خوش م شودیخوش نان وارد اتاق م يوب.

؟يکردیبچه ها را هم صدا م:دیگویپدر م گرددیم

کرد و با نان و  نیریرا ش شیچا يامروز چند شنبه است؟عمو مهد:پرسمیاز خودم م.شوندیآماده مو دارند  دارندیب:دیگویم عمو

و از  کردیم یرا خانه تکان کهیکوچ اطیح يو از صبح زود اتاقها کردیم یزن عمو انروز مهربان.نوش جان کرد  زیتبر ریپن

اما من تنها .زبانم را به حرف باز کند خواهدیست و مسخنش با من ا يرو دانستمیم.کردیم تیمردان گاه به گاه شکا یشلختگ

ینیدست چ کیاز .دمیچیهم م يرادسته دسته رو ینیچ يبزرگه بشقابها اطیح وانیا يتو.دادمینه کالم پاسخ م يبه لبخند

که زن عمو  ظهر بود کینزد.مادر بود  زیهگل قرمز ج ینیچ.شکسته بود میبهتر بگو ایدو تا گم شده بود  گریو از دسته د یکی

 یلیخ:گفتم.ندیا یو آقا غالم هم م تیما عنا اطیح ایوقت ناهار ب:به مخده لم داد و گفت یبه اتاق آمد و با گفتن خسته نباش
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بود  دایپ نهیما در ا يو نقش صورت هر دو ستادیبلند شد و کنارم ا.کردمیرا پاك م نهیداشتم بادستمال قاب ا.ممنون کار دارم

 کنهیم رییچون بعد از چهل پدربزرگ صورتت تغ.نیخودتو خوب بب یتو عروس خوشگل من:و گفت دیندو به نقش صورتم خ

 دیاز قد موهات هم کم کرد تا رو شونه ات با دیبا.مد شده یطانیو ق يریشمش يابروها ستیمد روز ن گریپر پشت د يابروها

بدم  دیبلند با تو اورگانزا با دیدست لباس سف کی.ادیببهت  دیفر شش ماهه با.میزنیمفر  یاگرم دوست داشته باش.باشه یکاف

 يو رو چسبدیجواهر که دور گردن م ایگردنبند از طال  ینوع(یخفت کیبه گردن بلندت .میخریاز بازار م نکهیا ایبرات بدوزند 

د؟یآ یچطوره خوشت م یبا دور اشرف)افتدینم نهیس

 گمیم يخودت دوست دار یباشه هر چ:د و بزور لبخند زد و ادامه داددا نیاش را چ یشانیزود گذر پ یاخم.فکر نکنم:گفتم

و واقعا تافته جدا بافته  کنهیسر و گردن با همه فرق م کیيپر گمیم شهیمن هم کنهیتو با همه فرق م قهیسل.عماد بخره

 اطیل کنه و دندان حنامه عم تیعماد به وص گذاشتمیبه ارواح پدرم نم همثل فائز یحت ایيتو اگر مثل توران بود.هست

دست من خسته شده بود از .تو گذاشت ياما خدا رحمت کنه آقا بزرگ را که انگشت رو.انداختمیو دور م کندمیرا م کهیکوچ

 کیایزودتر ب:شد و گفت ردنهیا يخامم کرده از جلو نکهیا الیزن عمو به خ.گردانده بودم نهیبس که کهنه را دور قاب ا

حرصم  ایطاقچه نشستم و از آن همه ر ریرفت همانجا ز رونیگفت و از اتاق ب نرایا.ونت بدمنش خوامیهست که م يزیچ

خاك مانع شوم که  یبه آلودگ يدیتا از سقوط سپ دمیدو.پدر بدست باد به هوا پرواز کرد  دیباران گرفته بود ولباس سف.گرفت

زن .از لکه بر آن مشاهده کنم  ياثر دیردم تا شاو رو ک ریرا ز راهنیپ.شمشاد جا خوش کرد سیخ يگهابر يلباس رو دمید

پشت .نشانت بدهم خواهمیاند م امدهیبچه ها ن ؟تاییایپس چرا نم دیپرس زیشماتت آم یعمو از طاق نصرت گذشت و با لحن

 يتو يخوش قرمه سبز يبو.داشت هیتک واریعمو به د رپس ییو سرپا زدیبرق م يزیاز تم کهیکوچ اطیسر او براه افتادم ح

با چارقد  دمیننه را د المیدر خ.ستادمیا وانیا يتو اتاق نه تو.چه کند داندیتو دلم گفتم زن عمو خوب م.بود  دهیچیپ اطیح

به صورتم  دآقا عما ختهیشلوار آو ينشستم پا یجالباس ریتو اتاق ز.کردم  خیتو  ایب:زن عمو گفت.خنددیکه بمن م دیسف

نشان نه  ؟بهیشناسیجعبه را م نیا:نشست و گفت میروبرو جانیآورد و با ه يرمزجعبه مخمل ق نهیزن عمو از پشت ا.خورد

دستش بود حس کردم  يپوران تو زیر نهیس.خارج شد یسر تکان دادم و او در جعبه مخمل را وا کرد و دست بدرون برد و وقت

دو انگشت مقابل چشمم تکان  که با نیحلقه زر کیو  دیرقصیان انگشتان زن عمو میدر م زیر نهیس.شد  کیکه هوا تار

 کهیکوچ اطیح يگونه ام تو ادیفر هیگر يصدا.انداختم رونیکه چگونه خود را از اتاق ب دمینفسم بند آمد و نفهم.خوردندیم



فهیمه رحیمی - تو خیال  کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٣٤

کف دستم .شد یزنگ در قاط يضجه من با صدا يافتادم صدا نیگلدانها بزم يباغچه سر خوردم و رو يکه پا دمیدویم دیچیپ

 میخشک درخت کاج را بسر و رو يو باد برگها زدیشالق م کرمیباران بر پ.لند شدن نداشتم ضعف کردمب يو نا سوختیم

از  یوقت.دمیصورت الغر عمو را د یکیاز پس تار.دیبلندم کرد و و در آغوشم کش نیمردانه از زم یآه بابا کمک دست.دیپاشیم

به .دیکشیو زن عمو داد م کردندیم هیبود بچه ها با هم گر تو اتاق زن عمو ولوله.هوا رقصان بود يسرم رو شدمکنده  نیزم

دست و صورتم .و زن عمو با لگن آب وارد شد دیعمو آب طلب.بود یگل میدست و صورت همه جا.رفتند  رونیعمو همه ب ادیفر

بحمداهللا :پتو خواست و گفت نباریسرم بالشت گذاشت و ا رین؟زعمو جا يبهتر شد:دیآب لگن شست و بعد پرس يرا عمو تو

 واریو رو د شدیتنم مور مور م.بود دهیشده لباس به تنک چسب دهیخراش تیشونیپ يچشمت و رو ينشکسته فقط پا تییجا

.ادیبدم م نجایمنو ببر از ا:با ضعف به عمو گفتم.قاب شده بود اهیمقابلم عکس پدربزرگ با روبان س

چشم خواب آلودم را  لوفریدست نرم ن.خوابم برد یضعف بدن ایت بود اطاع نیا!بخواب ریبچه نشو بگ:و گفت دیرا باالتر کش پتو

الزم نکرده :که دگر بار عمو فرمان داد زمیخواستم برخ دیبخش رویزده ام ن خیو لبخند گرم و مهربانش به تن .باز کرد ایبدن

 يسبز تیعنا.گستره بود گرفته اما لبش خندان بود سفره دست خورده وسط اتاق غالمصورت عمو .بخواب  ریبگ يبلند شو

و  دمیبخنده او خند.يکرد يسر سره باز دمیدختر عمو شن يچطور:دیبا دهان پر پرس دارمیب دید یوقت.خوردیخوردن م

 يخاله جون؟پا يشد یچ:دیرسپ مهینع.واردادمیعمو مانع نشد به زحمت نشستم و پشت به د نباریا.کردم بلند شوم یسع

سالم کردم و .غذا وارد شد  ینیبا س يعمو مهد.خاله سر خوردم  ستین میزیچ:گفتم.ردهباد ک تیشونیشده پ اهیچشمت س

مادربزرگ .نکرده  خیمشغول شو تا :و گفت.پتو گذاشت يغذا را رو ینیس.بلند نشو:خواستم بلند شوم که زود نشست و گفت

.يخورد نیزم يبدجور گهیبچه ها م

 يخورد نیبابا داداش بهم گفت که زم دمیمن تازه رس:و گفت دیاز صورتش پر رنگ دنمیوارد شد و با د ااهللایبا گفتن  پدرم

به بابا  یواشکی.کردیدستم و ساق پام ذوق ذوق م ياما تو.به پدر گفتم که حالم خوبه .ببرمت دکتر يخوایم.کنهیدرد نم تییجا

.بچه نشو جات خوبه:و گفت رداخم ک.منو ببر به اتاق خودمون:گفتم

 گاشین داشتیچشمم ور نم.قرمز رنگ سر طاقچه نشسته بود یجعبه مخمل.کندیل مرا درك نمحا چکسیچرا ه آه

تا  3فقط :عمو غالم وارد شد و گفت.خندهیم ایزن عمو به ر يو لبها چرخهیانگشتان زن عمو م يال زیر نهیکه س دمیدیم.کنم

چقدر .گلدون شاه پسند مال ننه بود .ونست گلها به گل خ دنوقت بر:گلدون شاه پسند شکسته و بعد رو به پدر کرد و گفت
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سخن سرد عمو باعث .فکرشو نکن.سرت خود ننه کو که گلدونش باشه  يآره اما فدا:با شاخه؟عمو گفت:دمیدلم سوخت و پرس

که حرف  دیرسیخودم غروب از راه م يکندم برا يدر ته احساسم قبر.ننه چارهیب شنیشد فکر کنم آدما چه زود فراموش م

و کتاب دنبالم آمدند و زن عمو  فیبچه ها با ک.مینشاندم و شالن شالن با کمک بابا به اتاق خودمان رفت یبر کرس خودم را

گلخونه  يمانده را تو یباق يداشت گلدونها يعمو مهد.رفته بودند تیعمو غالم و پسر عمو عنا.ردیرا بگ شانینتوانست جلو

آندو با دست و  یوقت.را گذاشته بود و به کمک کردن به عمو مشغول شد اسباب و کتاب لوفرین.دادیبغل کبوتر خانه جا م

 لوفرین.نگفت چیاسف سر تکان داد اما ه يپدر از رو.گفت يزیگوش پدر چ ریآمدند عمو ز اطیو شسته به ح سیصورت خ

راز کردم تا دستش دست د.کرده  شیادعو يفکر کردم که عمو مهد کردیرا پاك م شیبغض کرده بود و بصدا و تند تند اشکها

 يمرده پاپر يپاپر:گفت هیگر انیدستش خود را به آغوشم انداخت و م يکار هم بود اما بجا نیبه انتظار هم ییگو رمیرا بگ

 ریمتغ يمهد د؟عمویچالش کرد:دیپرس مهینع.کرد دییرا با فرودآوردن سر تا لوفریبه عمو نگاه کردم و او کالم ن.مرده

و به باغچه قوت  شهیکود م يکردیدرخت چال م يکاش پا:بابام گفت.ردن نداره درست را بخونمرده که چال ک رکبوت:گفت

.دهیم

چشم اشک آلودش را بمن دوخت و  لوفرین.گذارهیباغچه کرم م هیکود کاف يبابا فضله ها برا يا:حوصله گفت یب عمو

 ينادر پرهاشو کند پاپر یاز وقت:پدر اقرار کرد.ستمال آدمها اهینه خاله س:و گفتم دمید؟خندیپوش اهیس دیخاله جان با:دیپرس

اخمش کرد و  يعمو مهد.رو هم نادر کشت  یقرمز حوض کاش یماه:و گفت آوردادیرا ب یخاطره ماه مهینع.نشد يپاپر گهید

اخم  صورتش گرفته بود اما.در نشست  يپسر عمو همانجا پا.یپسر عمو عماد و زن عمو آمدند احوالپرس.نکن  یتو فضول:گفت

 دیکار دارم با:عمو گفت ؟پسريارو تعارف الزم د يتاحاال مهمان شد یباال از ک ایپاشو ب یچرا آنجا نشست:دیپدر پرس.نداشت

صبر کنه  تونهیتا فردا م:اخم کرد و گفت يعمو مهد.داده کارش داره  غامیعمار پ:زن عمو گفت.یبرم فقط آمده ام احوال پرس

پسر عمو عماد .گردهیو زود برم رهیکار واجب داشته باشه م دیشا:گفت یزن عمو با دستپاچگبخور  ياستکان چا کیایپاشو ب

 یآره بابا تمام شده راست:جواب داد مهی؟نع دیدرس و مشقتان تمام شده که راحت نشسته ا:دیرو به د خترهاش کرد و پرس

زن عمو .دیدیم يرابطه ا يمن و پاپر انیم دیشا.خبر موجب شد تا نگاه پسر عمو بمن دوخته شود  نیا.کبوترمان مرد 

شد و  يبالگردان سر پر.بله حق با شماست:بود گفت فتادهین فکرنیبه ا يپدر که انگار.خانم شد  يبالگردان سر پر:گفت

پدر رو به عماد کرد و .زد یو پس از آسمان برق دیباد ولوله کنان در اتاق را بر هم کوب.گذشت  ریبحمداهللا از سر او بخ
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شده؟ يزیعماد چ یستیسرحال ن:دیسپر

از بچه ها مراقبت  تونهیم نمیبرم خونه عمار بب خواستمیراستش م.ناراحته المیبرم سفر خ یدو سه ماه دینشده عمو با يزیچ

سرد  يدر هوا.اما خب من ناراحتم .مواظب بچه ها باشن توننیم شهیخانم مثل هم يپر دونمیم:اخم پدر موجب شد بگه.کنه 

ترفند تازست؟خون خشم  کینیا ایا دمیاز خود پرس دندیبچه ها کز کردند و بهم چسب دمید.ر عمو عرق کرده بود اتاق پس

بردن بچه ها از کجا آب  هیقض نیراستش را بگو عماد ا:و گفت دیاو حالم را فهم.و نگاهم به نگاه پدر گره خورد دیتو صورتم دو

دوست .يکه تابحال نزده بود یزنیم يزاما امشب سا.میمواظب بچه ها هست مراقب و يهم من هم پر یدونی؟تو که م خورهیم

.شده یچ یدارم رك و پوست کنده بگ

 یداشتم م یراستش غروب.عموجان دیاز من دروغ نشنو:گفت کردیم يداشت و با خواب فرش باز ریهمانطور که سربز عماد

 تیدارد مسئول دهیعمو غالم عق.شده یرح دادند که تو خونه چو آنها برام ش دمیو عمو غالم را د تیراه عنا يآمدم خونه تو

 رمیمنهم گفتم دارم م.کنم یفکر اساس کیخانم شده و خواست تا  يپر یستگدو تا خونه و سر و کله زدن با بچه ها موجب خ

بود اصل  نیا.د عمار باشن شیگرفتم تا برم و برگردم بچه ها پ میبود که تصم نیا.کنمیم يفکر کیبرگردم  یسفر اما وقت

کجا  دیهم بلند شد پدر پرس مهینع.بلند شدم و دستش را گرفتم .خاله من دست به آب دارم:گوشم گفت خیب لوفرین.هیقض

ن؟یریم

نگاهش کردم  نیآنچنان خشمگ.دیشما استراحت کن برمیمن م:عماد با شتاب بلند شد و گفت.اطیگوشه ح برمیها را م بچه

تا به  ستادمیا اطیته ح.آمدم  رونیاما استوار و مطمئن از اتاق ب کردیدرد م میپا.ستادیو کنار ا شد مانیکه از گفته خود پش

دست  يپاپر میهر دو از پله ها باال آمد یو وقت ستادمیکنارش ا.تنها وارد شود  دیترسیم لوفرین.نوبت بچه هادست به آب کنند

؟يکرد ستیچه کار نیا:گفتم مهیبه نع.دیکش غیج لوفرین.بود  مهینع

.درخت ریگفت ز یچالش کنم همونطور که بابا عل خوامیخاله جون م:گفت

چنار را  درختیپا يسه نفر.میکنیباشه چالش م:را گذاشتم تو پاکت و گفتم يکردم پاپر دایپ وهیپاکت م کیسطل اشغال  يتو

حال و روز هر سه .روش میختیغچه را ربا يتو چاله و گلها میرا گذاشت يو پاپر میدرست کرد يپاپر يقبر برا کیو  میکند

!ما هر آنچه خواسته کرده بود لباسگل باغچه آب باران بادست و .بود  یدنیماد

 یاز آنها هم بتواند از زنده بودن و زندگ ییفکر جدا یکه حت کردمینبود و باور نم ادینسبت به بچه ها هرگز انقدر ز محبتم
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 نیا توانستمیم کسویکرده بودم و حس تملک آنها تمام وجود مرا پر کرده بود از  دایکه به بچه ها پ یوابستگ.کند رمیکردن س

بر  يروزیلبخند پ دینفرت و انزجار از وجود زن عمو توان د گرید يخود حفظ کنم و درد فراق را نکشم و ار سو يتملک راب را

فکر زجرم  نیا!نه رمیاو را بگ يدهم و جا هیخواهرم تکیزندگ کهیبرا ار توانستمیاز همه مهمتر نم.او را از من گرفته بود يلبها

خود  يتنها آن دو دختر را برا توانستمیاگر م.خواهر در قبل همسرش دست انداخته و آنرا از آن خود کنم گاهیکه به جا دادیم

و کم کم  دیخندگرفتن دو فرزند خواهرم به زن عمو خواهم  اریکه بادر اخت دمیشیاند یم.نداشتم یغم چیه گریحفظ کنم د

بر  یمهمان الیخیو ب غکند و نگران بچه ها نباشد و هر سه فار اریراحت همسر اخت الیعماد را هم متقاعد خواهم کرد که با خ

 یاتصال یدود آلود فکرم المپ يدر اوج قله ها.میگرفتیها جشن م یو صبح تا به شب همراه با کبوترها و ماه میکردیپا م

.شدیخاموش م داشت و گاه روشن و گاه

توقع  ادیز یخونسرد بود و از زندگ یکم ستیفقط با ستیسخت ن دیریگیهم شما سخت م نقدرهایا یدختر عمو زندگ یدونیم

کوچک را نداند و  يها یکه آدم قدر خوش شودیبزرگ در سر داشتن و تنها به آنها فکر کردن موجب م ياروزها.نداشت

موجب  يبلند پرواز نیبا نام آوازه هم يهنرمند.شوم یبزرگ نرمنددوست داشتم ه یلیخ يمن خودم روز.ندیها را نب ییبایز

زنگ  نکهیاز ا شیدر را بروم باز کرد پ يهاد.به سرم زد و رفتم خونه عمو غالم کبشبینکهیشد تا از خود هنر لذت نبرمتا ا

 دمیباز کرد آرام پرس یرومدر را ب يهاد یوقت نواختیو چه خوب هم م نواختیتار م کنفری.آمد یتار م يکوچه صدا يبزنم تو

د؟یا یتار م يتار صدا يپس صدا دمیسر تکان داد که نه پرس يد؟هادیمهمان دار يهاد

 واشیقول دادم و و هر دو آرام و  ییبگو یبه کس دیو تو هم نبا داندینم چکسیعموست اما ه:شده بود گفت ریکه غافلگ يهاد

بودم که عمو بلد است تا  دهیو نشن دهیتا به آنروز ند.که سحر شده بودم میبگو توانمیم میدستایپشت در اتاق و همانجا ا میرفت

 يخود را به پا انیگر میصدا قطع شد و ما وارد شد یوقت.کندیکه حس کردم روحم دارد پرواز م نواختیبنوازد آنقدر خوب م

گرفتم  میمهم بود از آنشب تصم یلیخ نیو ا واستخیعمو عاشق هنر بود و هنر را بخاطر شهرتش نم.ستمیعمو انداختم و گر

همو خوب  يحرفها یدخت رعمو از کوچک ومن و ت.متوقع نباشم ادیام ز ییبزرگ را خط بکشم و از توانا يکه دور ارزوها

 يقراردادها يسوا یقانون يدار یخودت قانون يکه تو برا دمیفهم نهمیدارم و ا یاحساس نیو هنوز هم من چن میدیفهمیم

تو نه مثل زن داداش خدا .يشدیم يزیچ کیاجازه داده بودند تو  یاگر پدربزرگ و عمو عل دونمیمن م یلیفام ریست و پاگد

اعتماد بنفس با  نیاما متاسفانه ا.ستین گرانیهست که در د ياعتماد بنفس قو کیدر تو  یو نه مثل توران هست يبود امرزیب
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و  ستیکامل ن یانسان چیدختر عمو ه گمیمتاسفم م یافتنیسخت و دست ن دهیکشيشده و دور ترا حصار ختهیآم ادیغرور ز

هم  گرانیعماد و مادر دو د.هم دارم یمطمئنا نقاط مثبت ینیبیم ییهااگر در من ضعف.هستند  ینقاط ضعف يهمه آدمها دارا

برسد  یتا هم او به سرانجام یبله بگکه به عماد  کنمیمجبور نم یعمو عل يعمو و حا ایمن ترا مثل پدربزرگ مادر و  نطوریهم

که زن  يریو بپذ یو عداوت را فراموش کن نهیاست که ک نینه فقط منظورم ا.رفتن رها شوند بهیدست غر ریو هم بچه ها از ز

با .جبران کرد  دینبا گرید یاشتباه را با اشتباه.نقص نبود و ممکن است در قضاروتش اشتباه کرده باشد یهم ب امرزیعمو خدا ب

که آزموده را آزمودن خطاست؟ یسخن موافق نیبا ا:و گفتم دمیبلند خند يصدا

گمان دارم منهم  شیهستند حاال با کم و ب زیعز يکه عماد و عمار و عمو مهد يزیهمانقدر عز میتو برا:فرود آورده و گفتم سر

آغاز کرد و گوش به  نیریست و آسوده قصه شنش کیتار ابانیدر ب شودیم ياما از تو در تعجبم که گمان دار کمیبا حس تو شر

.زوزه گرگان نداد

دارم که آنوقت مرا از قدم  نیقیيکردیو سپس قضاوت م يدیشنیو خودت بگوش م يکاش تو هم پشت شمشادها بود يا

.يکردیحذر م زیوهم انگ ابانیب نیگذاشتن به ا

 یرا هم به تبسم تیعنا يمججد خنده ام لبها يصدا.زدیات از شر طلسم آب باطل سحر بر سرت بر شهیاند ییرها يبرا دیبا

از کنارش برخاستم و .خودم بود يو هر چه گفتم حرفها میایتو ب شینکرده تا پ کیمرا آنتر چکسیباور ه:گشود و گفت

.نخواهم شست يدست و رو نیخود را گفتم که در حوض خون دلپسر عمو منهم حرف  يرویم شیدر قضاوت عجول پ:گفتم

پوران هم چشم فرو  یوقت.جان شما و جان بچه هام:لب زمزمه کرد ریز.بود یرنگ صورتش مهتاب رفتیپسر عمو م یقتو پدر

و به کار  یجان تو و جان بچه هام؟چقدر بد است که بچه باش دیگویاو هم م ایا دمینشنیو م بودمیکنار تختش م بستیم

 یبا زندگ بانهیکه خواهرم غر گذاشتمیرا آن وقتها داشتم و نم انیالس نیتجربه ا خواستیچقدر دلم م.بزرگان راهت ندهند

که دارد  دمیفهمیآنوقت از چهره پوران م.اهیاست نه س دیبمن گفته بود که رنگ مرگ سف یکاش کس يا.وداع کند

ا محبت مر ردپسر عمو گمان دا.دارد یملون انسان رتیاست و خاك س یکیو انسان  یکه جان کندن ماه فهممیحاال م.ردیمیم

و گاه  کنمیبا شماست که راحت صحبت م.از گلو است امدهیضعف برن يغرورم آوا دانمیمغرور کرده است و خود م گرانید ادیز

 يجراتم را به غرور قرض دادم و حرفها دیراستش را بخواه.زنمیکه دارم با شما از خودم از مادر و پوران حرف م نمیبیخواب م

و اگر هم  دیدانیشما نم.است يروزیپ یاست و در کنار هر شکست یکه مبارزه رمز خوشبخت کنمیکته میناگفته را به بچه ها د
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نامه پدربزرگ  تیرا از متن وص نیمن ا.آغاز کنند مغلوبند يها بدون آنکه مبارزه ا یلیکه خ دیهرگز بمن نگفته بود دیبدان

چرا که پدربزرگ جرات نکرد تا در چشمم بنگرد .ارمگذینمشدن را نشانه ضعف خود  میتسل نیو ا ستمین نیاما غمگ دمیفهم

را جشن  امیروزیو پ برمیجرات کند و با من از راز درونش حرف بزند مبارزه را م یو آنروز که کس دیو حرف دلش را بگو

.رمیگیم

ا قد بلند است که فربه ام یکم انسالیم یاو زن.جشن گرفت یکوچک یرا با مهمان اشیروزیپدر را شکست داد و پ یثابت خانم

چرا که ازدواج  خنداندیمرا م گرانیبهت د.کندیپر م کهیکوچ اطیبزرگه به ح اطیموزون خود از ح يگامها يپدر با صدا ییتنها

مرد !نادر نطوریکه جواد پس از فائزه تکرار خواهد کرد و هم دانمیم یو بخوب رسدیم سراست که از پدر به پ یموروث یدوم ارث

 چکسیه ختیانگیشد که ترحم را بر م لیو سربراه تبد عیمط یبه کودک دیاش رس زهیغر یبه مرز آکندگ یوقتپر صالبت خانه 

و  ختیفرو ر دهیکه اشک از د دیخند قدرعمو غالم آن.و سرد است رنگیو دست نوازشش چه ب یکه مهربان دیجز خودم نفهم

مادر را در قلب پدر  گاهیمادر و جا کهیزد بر ار هیتک یزنکه  دمید.شد نیانار در مشتش قاچ برداشت و انشگتانش رنگ يهاد

.کرد يباز مانیپدرمان با ابرو:گفت يو هاد.خوابدیداداشم گوشه مسجد م گریچند شب د:عمو غالم گفت.تصاحب کرد یبراحت

 چیکه زن عمو را هدمیدیم.گذاشتمیاحترام م کردیزن که مبارزه را برده بود و بر پدر حکومت م نینبودم به ا نیمن غمگ اما

 کیکه هر  میبود دهیکالم به توافق رس یب یمن و او د رنشست.کندیمقتدر حکومت م يو هم چون فرمانروا ردیگینم يبباز

پسر عمو .بود دهیبه امضا رس کهیکوچ اطیچند از جانب او به ح ییایهدا فرستادنصلح نامه ما با .میباش شیخو ولیحکمران ت

 هیپشت شمشادها گر گرانیو درگذاشته شد و من پنهان از چشم د واریطاق نصرت د يه بود که بجاعماد هنوز از سفر برنگشت

برد مثل من که  يگریالنه اش را به کاج د اهیکالغ س.و آجر گم شد مانیسنگ وس يسرد ریز يچرا که درخت کاج پاپر.کردم

 اطیبه ح یگنگ وندیدر درونم ناگهان پ.شدیدت داده معو کهیکوچ اطیتکه از ماترکم به ح کینبود و هر روز  میبزرگه جا اطیح

کوچکتر شد اما خوشبختانه با من بود و  یحوض آب کاش.شد داریاز وجود را به حراج داده بودند ب یمیکه ن یکردم و حس دایپ

 میتقس يو مهدعمو غالم و عم انیسابقمان م اطیح.خود نقل مکان کردند  ياز سطل به جا میپس از ترم اهیقرمز و س يهایهما

از پدر  يبود و از هاد ختهیجواد از مادر گر.و به شهرستان رفت اوردیتاب ن يهاد.ردیبزرگه دربست به پدر تعلق گ اطیشد تا ح

 يریعشق پ.و هرگز هم بازنگرد رونیخونه ب نیبرو از ا:دیکش ادیو پدر با خشم فر دیتوران حق االرث مادر را طلب.ختیگریم

 دیپدربزرگ با تیحکم خوانده شده بود تو طبق وص کیمن  يبرا.گرفته بود شیدر پ زید و پدر راه ستزده بو ییسر به رسوا
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.و بس نیهم.یعمل کن

کرده اند هر چه باشد عماد از خون خودمان است و مثل  نیها بوده اند که چن یلیخ ستیچندان هم سخت ن:غالم گفت عمو

.جمع کند یحواسش را به زندگ میگویداست و من به عماد مزن عمو هم از تو ج.ستیشوهر توران مال دوست ن

پس کجا  دمیاز خود پرس.ام کرد بخانه برگردم یدر قلبم نشست و عبوس و در خود راه یکوتاه زهیعمو همچون ن يحرفها

ده پر.را معنا کنم یعشق و زندگ گرانید وهیتا به ش شود؟آمدمیم رانیو یدست که در مصلحت داشتن سقف تیمیرفت صم

دادم تا به  مهیو با عکس گنجشک محزون بدست نع دمیچیپ آنپدربزرگ و ننه را در  يرا کندم قاب عکس قد یاطلس يها

 یهفت من اهیس گید.ساندمیدر تار و پودش خ یانداختم و از آب حوض کاش اطیها را وسط ح چهیها و قال یقال.پدر برگرداند

.دیخندیبود و بمن م یخانه ام لخت و پت.ننه بود در آن جا دادمبزرگه غلطاندم و هرچه مال  اطیرا تا وسط ح

هم از  یاراستم و کم ییصبح که شد خانه را به سبک نو.میدیو تا وقت سحر لرز میدیلحاف مادر خواب ریز يسه نفر شب

ام بود که  یزندگصحبت از .دمیو فرش کوب یپارو را بر سر قال صدایحرص داشتم اما خموش و ب.دمیدزد قهیسل یحکمران بغل

.شدیم رانیو

از روز اول معلوم بود که تو عاقلتر از :و به خنده گفت دیارا یشده و حجله گاه م یشاد بود که دخترش باالخره راض پدرم

 یتو با فائزه به انتظار لقمه نان ندهیدست زن آ ریکه پدرمان دوست نداشت ز یگفتیهم م يکاش به هاد يو ا یهست گرانید

.ندیبنش

به  ییگو.که از قبل بر لب داشت به هنگام ورود به اتاق محو شد يخنده شاد.سحرگاه بهار در خانه باز شد و عماد وارد شد رد

 دانستمیکرده؟نم يرییچه تغ نجایچه شده ا:دیدرنگ کرد و خوب نگاه کرد پس از آن پرس يوارد شده لحظه ا بهیاتاق غر

.نیغمگ ایخوشحال است 

 يکردن به گونه ا یدر اشپزخانه سع.رفتم رونیاز اتاق ب يآوردن چا يبرا زیکند و خود ن تیحکا شیابر مهیتا نع گذاشتن

شده  روحیو ب کیچقدر کوچ اطیح نیا گفتیکه م دمیشنیم.کار فقط به مصلحت فکر کنم نیکنم و در ا یابیعماد را ارز گرید

و بدنبال جواب دور حوض  دیپرسیذره شده؟م کیچرا  یکاش مد؟حوضاو یچ قیسر کاج و آالچ دن؟بریکش واریچرا د

غلط نکنم دعوا :دیخارج شدم از اسف سر تکان داد و به خنده تمسخر پرس يچا ینیبا س دید یوقت.دیچرخیم

 هدنبالم را.دمیو من خند فهمدیسر تکان داد که نم.مرده از نو زنده شده  یزندگ کی.شده یاتفاقا به عکس اشت:شده؟گفتم
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دو تا  دمیشده؟د ينجوریچرا خونه ا.شده یراستش را بگو چ يدختر عمو پر:دیپرس نیرا گذاشتم رو زم ینیس.افتاد تا ته اتاق

که  ییگفتم تا آنجا.کنندیقصه بلند گوش م کیکه دارند به  دونستندیدختر کنار پدر نشستند و چشم بدهانم دوختند م

آره دو :گفتم...پس عمو نطوریکه ا:پسر عمو گفت.رمش کند رفت تا گ مهیو نع دکرده بو خیپسر عمو  يچا.نماند یحرف گرید

د؟یپس خود شما راحت قبولش کرد:دینگاهش را زل زد بمن و پرس.شهیم یماه

 یلیسه ماهه خ نیتو ا:گفت.شنیبازنده م ایها مبارزه نکرده برنده  یلیبه پدر گفتم خ يروز هی.راحت قبولش کردم راحت؟آره

.یباش کدندهیيه تو همون پرک شهیو باورم نم يکرد رییتغ

 اریبگه صدات رو ب یبغل هیهمسا يحرف بزند يتا بخوا يروز هیترسمیو م شهیم کتریو کوچ کیداره کوچ یه ایدن:گفتم

که :دیکوچک نگاه کرد و پرس نهیو به آ ستادیا چهیقال يپسر عمو پا.خونه را ازدست بدم نیا خوامینم.میبخواب میخوایم نییپا

 کیخوامیطاقت ندارم نم ينجوریاما من ا:و خشم آلود گفت دیچرخ بطرفم.مصلحت همه هست :؟گفتميداد تیرضا ينطوریا

سر  خوامینم.نخواد نویاما تهدلت ا یکن يواسه بچه ها نقش مادر باز یغذا درست کن يکردنت باشم راه بر يعمر شاهد رل باز

 یترسیکه م یگیمگه نم يبد تزاغه رو از دس نیا یترسیم یگیمگه نم.خوامینم ينجوریدست کم ا.یمگر کن ينماز برام آرزو

من .میکن یفکر اساس کیدختر عمو  نیبش ایب.راهش نداد  اطیکه با توران کرد و تو ح يراهت نده مثل کار اطیعموم به ح

و  میفروشیبعد سر فرصت خونه رو م میکن یبا هم زندگ میخوایو م مینامه عمل کرد تیطبق وص میبهتره به همه بگ گمیم

 دایخونه خوب برات پ کیخودم  تیبدنبال زندگ یافت یو تو هم م میریمن و بچه هام باره خود م.رهیهرکدام از ما براه خود م

پسرعمو خشمناك .ترسناك تره  یاز اول نیاز بچه ها دل بکنم ؟نه ا:؟گفتمیکنیچطوره؟قبول م یشیو از ترس رها م کنمیم

باور کن که  تیتو برو دنبال بخت و زندگ:کردم و گفتم گاشیم؟نیکن کاریخوب تو بگو چ:گفتو  دیکوب یاستکان را بر نعلبک

 نند؟نهیبش ریروشن زنده باشم و دخترهام سر سفره غ ؟چشممیفهمیدختر عمو م یگیم یچ:دیبر سرم داد کش..ينجوریا

.اصال ابدا

...دو نیوجود نداره تنها من و ا يریغ:گفتم

ده؟یزن م یکه زن داره و دو تا بچه هم داره ک يرو نزن تازه به مردکه محاله پس حرفش  گفتم

م؟یکن کاریچ دیپس بگ زنمیحرفش رو نم باشه

و  شهیاما پسر عمو بدون عقد که خونه مال ما نم.از هم دور نباشه ادیگرفت که ز ییجا کیشهیراهه م نیکه گفتم بهتر همون
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اصال تو ماها رسم طالق وجود نداره .جدا شدن گهینشده از همد يزیچ گنیم؟نمیبگ یچ گرانیکه بهد يبعدشم فکرشو کرد

بدن نه  یتا به اصطالح ما رو آتش کننیشده وساطت م يهر جور.میجدا بش گهیمدمن و شما از ه گذارنیتازه مگه بابا و عمو م

جار و  ستیالزم هم ن دیاج کنازدو دیتونیم دیو هر وقت شما خواست میکنیم یخونه زندگ نیهم يفکر اول خودم بهتره ما تو

.میکنیبحالش م يفکر کیآنوقت  دیهر موقع وقتش رس میجنجال کن

.من حرف آخر را اول زدم:و گفتم دمیه؟خندیچ فیتکل یازدواج کن یتو خواست ؟اگریتو چ پس

هر دو حالت قهر  توافق انجام شده بود و.دیداد کش کردندیم يباز اطیح يبلند شد و سر دخترها که تو ضیعمو از غ پسر

 اطیهمه آن شب در ح.کنند يسقف نقش دوست را باز کیریهم دو دشمن که مجبور بودند ز دیشا.میبخود گرفته بود

 يگریپس از د یکیو هنوز غروب نشده مهمانان  دیهم رس عموزود بگوش  یلیآمدن پسر عمو از سفر خ.جمع شدند کهیکوچ

بود پسر عمو عماد با زن پدرم آشنا شد و بگمانم از او  دهیباز از من رنج نیانم آخربا آنها نبود و بگم تیعنا.دندیاز راه رس

شد و هم او بود که  انهخطابش به عماد دوست یو به آن دیخندیو م گفتیم.چه او مثل مادر ساکت و د رخود نبود.امدیبدش ن

خب داداش :دیاز پدرم پرس يعمو مهد.فتنگ چیبمن انداخت اما ه ینگاه میعمو ن م؟پسریبخور یرا ک یعروس يپلو:دیپرس

خنده کنان  مهینع.از خودشان بپرس یپرسیچرا از من م:پدرم حرف عمو را قطع کرد و گفت...بازم نکهیا ایدهیوقتش رس گهید

زن عمو اقرار کرد که مهلت کم است و .دندیخاطر او روز جمعه را برگز ياما بعد برا دندیهمه به حرفش خند.جمعه خوبه:گفت

 کروزهیشودیبس است هر چه الزم باشد همه را م کروزیتمام ابراز کرد که  تیاما زن پدر با قاطع.کار دارد يچند روز دیرخ

هم چهار نفر باشند  دیخر يبرا.خواندیکم و کاست م یب ادارم که خطبه آأم و حوا ر یعاقد با من دوست:پدرم گفت.دیخر

 ستیوارد ن متهایتوران به ق:رنگ چهره پدر گلگون شد زن عمو گفت.نه توران باشد بس است:گفتم ریبا تغ.ستیکاف

د یداماد سور خر ستیمد ن گریکه د دیشا:عمو خندهه کنان رو به پسر عمو گفت.من هستم:گفت لیآقا عماد به تعج...سرتان

که توران خانم باشد  است نیکهنه شده و دختر عمو هم دوست ندارد ا نکارهایا گریمن د يبرا:بدهد هان عماد؟پسر عمو گفت

سکوت حاکم شد و پدر با گفتن  يلحظه ا.ردیگیکه زن م ستیهمه فراموش کرده بودند که عماد بار اولش ن ییگو.ستیکاف

 چکسینه ه:گفتم گریبار د.نجایما و زنها هم ا اطیمردها ح.میریگیاط بزرگه میجشن را تو ح:دیباشد حرف خودتان از عمو پرس

نه جواد است و نه :گفتم.اما مشکل است سفره انداخت و جمع کردن:زن پدر گفت.میدهیجا م نجایرا هم یهمگ ستین بهیغر

م؟یدوست و اشنا را دعوت نکن یعنی:دیزن عمو پرس.میبا توران و عمو هم که مشکل ندار يهاد
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آخر :گفت که عمو به زنش چشمک زد که سکوت کند و خودش دمید.ندارم یمنهم مثل پسر عمو حوصله شلوغ چکسیه نه

جشن توران و جواد و پوران  دانمیم:گفتم.ستیباق يتا عمر دار یجشن گرفت خاطره شب عروس دیو با یعمو جان تو جوان

 ریپدرم ز.برگزار شود صدایمال خودم آرام و ب خواهمیخاطر م نیو بهم رمیبابت چشم و دل س نیدارم و ا ادیرا خوب ب یهمگ

بروند  خواهندیم دیشا میرویم شیپ يباشد هرطور که دوست دار:زن پدر گفت.گل کرد اش یگ کدندهیو  يباز لجباز:گفت یلب

زن عمو شکوه کنان .گرید یوقت کیایتابستان و  دیکجا پسر عمو تازه از سفر برگشته شا چیه:سفر؟سر تکان دادم و گفتم

.يحوصله ا يچه عروس تنگ خلق وب :گفت

خونه با  نیا يحاال که آقا عماد اومده تو ستیبا ما باش خوب ن ایب:زن پدر گفتیبود و هنگام خداحافظ افتهیخاتمه  گفتگو

را  کهیکوچ اطیرا گفتم و در ح نیا.دیدو روز هم از خود مراقبت کنم نگران نباش نیا توانمیم:به تمسخر گفتم.دیهم تنها باش

.محکم بستم

دیعمو تا صبح نخواب پسر

و واژه مصلحت را پشت سر هم  دیشیاند ینا استوارمان م وندیم چون من به پاو ه دیشا.سوختیچراغ اتاقش تا صبح م و

دور خواب را از  ندهیهم آن ترس مبهم آ دیشا ایو .خاطره وصلت عشق او را برده بود تا اوج وصال دیشا ایو  کردیتکرار م

 شهیاش را دزدانه از پشت ش هیقدم آهسته راه رفته و من گهگاه سا وضهرچه بود تا صبح سحر دو ح.بود زاندهیچشمش گر

مرد با من قرابت نداشت و د  نیاگر ا شدیچه م گفتمیباشد و بخود م تابیب نیکه چن دادمیبلند حق م هیبودم و به آن سا دهید

را  یصبحگاه میرفتم و نس وانیاو خسته وضو ساخت و به اتاقش برگشت به ا یوقت.حلقه نبود کیرانگشت چپش طوق 

 کیج يصدا.آمد یاو از اتاق م ریبلند تکب يدر هنگام وضو صدا.نفس مانده ام یشب تا به سحر ب ییگوکه  دمیآنچنان بلع

به  ریبه د ریشد د دهیکش وارید یاز وقت.شکستیکبوتران سکوت و خلوت صبح را م يبغ بغو يگنجشکان با صدا کیج

به قصد آشپزخانه قدم به  یبعد از نماز وقت.دم دلبسته بو یحوض کاش يهایماه يبه باز اکبوتران رفته بودم و تنه يتماشا

 يو تند میهر دو دستپاچه شد.میدیدیرا م گریبود که بکد یبار اول ییگو.آمد رونیگذاشتم او هم د ر اتاقش را گشود و ب وانیا

 ییاو هم گو تا او خارج شود و ستادمیمن منتظر ا میو بعد هر دو به اتاق راه کج کرد میگفت ریسالم و صبح بخ گریکدیبه 

صحبت  يطور.تا سماور را روشن کنم رومیم:صبر کرد و سپس به صدا گفتم يلحظه ا.شدیبود و خارج نم ستادهیا تین نیبهم

 هرا اطیکه رو سنگفرش ح دمیرا شن شیپا يوارد آشپزخانه شدم که صدا.زنمیکند دارم با بچه ها حرف م الیکردم که خ
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تو اتاق  يخوش چا يقل قل سماور و بو يپسرعمو باز آمد صدا یوقت.شد  دهیدر شنبر هم خوردن  يو پس از آن صدا رفتیم

بدستش نان گرم بود و .شده اند؟وارد شد داریبچه ها ب دنیو او با پرس دییبفرما:لو؟گفتمیپسر عمو صدا زد ن.بود  دهیچیپ

پوران  يکه مرا جا دانستمیم.آسان چشم بستم يرو یدانستم و به سرخیچپ را م یصورتش هم سرخ بود راه کوچه عل

 طنتیرختخواب بچه ها رفت و با ش يفرار سو ينان را درون سفره گذاشت و برا.ستیشرمش از چ یانگاشته و سرخ

ادا کرد و  یواژه خاله را بسخت.خاله صبحانه حاضر کرده دیگذشت آنگاه فرمان داد بلند شو يبه باز یقیدقا.کرد دارشانیب

سخت است مگه  یلیخ:دمیمن پرس ندیبشو يبچه ها رفتند تا دست و رو.بود نیت غمگخود سر سفره نشس کهیهنگام

.از لبخند ناباور من زود گذشت.عادت شود دیبا:گذرا کرد و گفت ینه؟نگاه

و کفش و تو  فیسپهساالر ک م؟تویکن دیبهارستان کوچه برلن همه رو اونجا خر ابونیخ میبر يخوایم:دیگوشم پرس خیب توران

.الزم باشه ین لباس عروس و هر چکوچه برل

؟یچ یعنی:دیچشماش از تعجب گشاد شده بود به صورتم دوخت و پرس.خوامیحلقه م کیندارم فقط  يدیمن خر:گفتم

پس :گرفته گفت یچادر از سرش افتاد روشونه اش و با حالت.لباس  یلباس ب.و بس نیهم خوامیحلقه م کیفقط  نکهیا یعنی

را  یدوست داشتم خوشبخت شهیمن هم!یشگون داره و تو هم خواهر من گنیچون م:و گفتم دمیخند؟يبریچرا منو همراهت م

 دیخر يریم يدار یانقدر هم اخم نکن ناسالمت.خوشبختم دمبه ظاهر نشون ب نکهیبا رگ و پوستم احساس کنم نه ا

کجا :دیآقا عماد پرس.کنهیبا همه فرق م تیکارها شهیتو هم...واهللا دونمینم:دیبگو یلب ریکرد بزور لبخند بزند و ز یسع.عروس

را رد  یاول کنمیم ابو من تظاهر کردم که دارم انتخ میگذشت یچند جواهر فروش نیتریاز پشت و.و من گفتم استانبول میبرو

 به قیتوران دق.ستادمیا نشیتریانتخاب کرده باشم پشت و نکهیرا نه ا نیتامل کردم و سوم یمغازه کم نیدو يکردم و پا

بودم  دهید ویو راد ونیزیتلو يمغازه ا نیتریپشت و میشده بود ادهیپ یوقت.دادیو با انگشت نشان م کردیحلقه ها نگاه م فیرد

 یلیخ نیا:پسر عمو گفت.دمیانتخاب توران را پسند نیآخر.بود به حلقه ها توجه نداشتم  ونیزیتلو الآنقدر فکرم دنب

اسم .ادیبا هم جور در م یهمه چ.کهیحلقه کوچ کهیکوچ اطیح کهیکوچ يپر:تمبه مزاح گف.هم ساده است یلیو خ کهیکوچ

حاال :پسر عمو گفت.میبرگرد میخواستیتمام شده بود و م دیخر.وارد شد صدایلبخند را بر لبش محو کرد و ب کهیکوچ اطیح

باز ماند  رتیدهان پسرعمو از ح.بخرم ونیزیتلو ویراد گهید يزهایچ يبجا خوامیم:بمن نگاه کرد و من گفتم م؟تورانیکجا بر

 جیگ.تره  قدمم یالبته دوم.ونیزیتلو کیو  ویراد کی:گفتم تیقاطع م؟بایبخر یچ:دیبود پرس دهیدرست شن نکهیو ناباور از ا
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.ستادیا يشانه باال انداخت و کنار داندیاو هم نم نکهیتوران به نشانه ا...آخه :شده بود به توران گفت

 کباریاست که فقط  یبهتر از لباس نیچه قشنگ است ا دینیبب:و گفتم ستادمیفروشگاه ا نیتریشت وکردم و رفتم پ حرکت

به گفتگو  ونیزیدارم پشت سرم داخل شد و با فروشنده سر همان تلو دیکه من واقعا قصد خر دید یپسرعمو وقت.مصرف دارد 

.رج شداز فروشگاه خا رماندو تا کارتون پشت س میشدیخارج م یوقت.پرداخت 

 يپسرعمو اول گوشه اتاق جا.کردندینگاه م دمانیزن پدر و زن عمو با تعجب به خر.میظهر بود که بخانه برگشت کینزد

 گرید نیبه هوا رفت که ا یتعجب همگ يآوا.دیکش رونیرا درست کرد و پس از ان جام جهان نما را از کارتن ب ونیزیتلو

سفره انداخته شد .توران ماند و سوال و جواب  چارهیب.رفتم رونیب تاقاس از الب رییتغ ينداشتم و برا حیتوض ست؟حوصلهیچ

گذرا بر من کرد و من به نشانه سپاس  یشد نگاه دهیشن ویموذن از راد يصدا یوقت.رفتیور م ویپسر عمو همچنان با راد

.سرد نشود تانیغذا:گفتم

رفته  ؟دخترهياریها را در م وهیب يادا يکردنه؟چرا دار دیچه وضع خر نیا:با خشم حلقه را درون جعبه انداخت و گفت پدر

را هم به  ویو راد یرو تنت کن ونیزیتلو يخوایحتما م:بعد به تمسخر ادامه داد.دهیخر ویو راد ونیزیتلو یعروس دیخر يبجا

 يدیخر و يتو چرا گول خورد:دیبعد رو به پسر عمو کرد و پرس.يریدسته گل هم آنتن دست بگ يجا يگردنت بنداز

کرده که  يکار نیتا بحال چن یک دیبخرند؟نه شما بگ ونیزیبرن تلو یو لباس عروس ختیر يسراغ داره که بجا یعمو؟آخه ک

 نیا يمن و بچه ها تو.هکه الزم داره بخر ییزهایچ دیآدمد با:گل فرش گذاشتم و گفتم يرا رو وهیظرف م.دختره کرده نیا

 یو تور عروس دیپس لباس سف:دیزن عمو پرس.میدیو حاال هم خر میزم داشتال یسرگرم مونهیکه مثل زندون م اطیح

آمد و با لحن  رونیتوران بدنبالم از اتاق ب خوامیمن که گفتم جشن نم.یچیه:که گفتم رفتمیم رونیاز اتاق ب ؟داشتمیچ

...لباس بخت تنت باشه و دیتو موقع عقد با شهیکه نم نطوریجون ا يآخه پر:گفت يدلسوز

من من کنان  ؟تورانیچ گهیدرستش کردم چادر و کفش مادر هم اندازمه د شیوقت پ یلیخ پوشمیاس بخت مادر رو ملب من

با .یلباس بخت اونو تنت کن ستیبگم که اون خوشبخت نبود و خوب ن ادیراستش دلم نم.بگم یچ.آخه مادر آخه مادر:گفت

اگر من بدونم مثل .هم داشت یخوشبخت بود و مرگ راحت یلیخ درحرفو نزن از نظر من ما نیا:و گفتم دمیبلند خند يصدا

 گشتیم يزیدر کنکاش گذشته بدنبال چ دیشا کردیتوران داشت فکر م.و زنده بشم رمیصد بار بم يحاضرم روز رمیمیمادر م

.یخودت بگ یباشه باشه هر چ:حوصله گفت یب افتیکه چون ن
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 دیبند سف شیرا بر سرم بست و پ دیدود و اسپند لچک سف انیارد شد و مرفتند عذرا خانم بند انداز و رونیاز خونه ب مردها

و به بفشار  دیرقصیدور اتاق م شدیپخش م ویکه از راد یآهنگ يتوران با صدا.ام انداخت و مشغول شد نهیس يجلو يگرید

 یوقت.بود يلب جار هیاما اشک گرم و سبک از گوشه چشم به پاشو.بستمیم دس غیآمدن ج رونیب يهم جلو يبرو میدندانها

مبارك  يبا صدا.کیبم:توران نقل بدهانم گذاشت و فرمان داد.آخم بلند شد يطاقت از کف دادم و صدا دینوبت به ابرو رس

بدستم داد و  نهیخنم آ ذراع.کف زدن به هوا بلند شد يعذرا خانم لچک از سرم برداشته شد و صدا یبخت بش دیباشه و سف

و  دندیزن عمو و توران ابرو د رهم کش همیتشب ؟ازيپاپر ایمنم؟ نیکه ا دمیمتعجب پرس دمیدیم نهیکه در آ يمن از چهره ا

 شناسمیاسم را نم نیو ا کنمینگاهش م دید یوقت.يپاور شد نایروم هیشب:و زن عمو گفت.يچقدر ماه شد:توران گفت

 میسهایتوران شانه اورد و گ!داندینم تیموع نمایمرا برد س یواشکیتیعنا شیچند شب پ.اسن ییایتالیا شهیهنرپ کی:گفت

به  يزیچ.دمیبه چهره چون دلقک شده ام خند یکردند که کل شمیهم ارا یشدند و کم ختهیر میشانه ها ياز پشت سر رو

و  دندیخندیخجوالنه م لوفریو ن مهینع.شد بدرقهکه عذرا خانم  کردیآمدن مردها نمانده بود و آفتاب داشت دست و پا جمع م

.کردندیم يمن دوراز 

 بتیه نیدوست نداشتم با ا.کردم نیو همانجا کم ختمیمن به اتاق ننه گر.شد  دهیشن کهیکوچ اطیزنگ در ح يصدا یوقت

و پدر پشت سرش عمو غالم بعد  يسن عمو مهد بیاز مردان وارد خانه شدند و به ترت یصف.در مقابل مردان ظاهر شوم دیجد

که هر کدام از  دمیاما بعد فهم.همه پسرعموها آمده بودند حرص خوردم نکهیاز ا.وارد شدند تیاز اون آقا عماد و عمار و عنا

من آنقدر در اتاق ماندم که باالخره عمو و پدرم با زنهاشون وارد اتاق .رفته و برگشته بودند گزارش بدهند یفرمان یآنها پ

پودر زده ام  یشانیپ يو عمو رو پدربوسه .دیبلعیمرا مو  کردیدهان باز م نیدوست داشتم زم.کردند ریشدند و مرا غافلگ

.یتا تو راحت باش اطیپسر عموهات رفتند او ح:رو سرم انداخت و گفت دیو پس از آن زن عمو چادر گلدار سف دیماسیم

 دیاس سفو لب دادندیو به سرم فرم م بردندیم گریاتاق به اتاق د نیشده از ا شیآرا یمثل عروسک یبکنم وقت توانستمیم چه

 يخوایم:دیتوران پرس.کردندیم تیشده اش شکا لیلباس و رنگ به زرد ما یو از کهنگ کردندیمادرم را با اکراه به تنم پرو م

.لباس کهنه مادر بهتره نیمنو بپوش هر چه باشد از ا یلباس عروس

.خوبه نینه هم:گفتم

خوبه که :زن پدر گفت.کردیم دایپ یختیلوم نبود چه رنخورده و گرنه مع انهیشکر داره که سوسک و مور يجا:عمو گفت زن
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تموم شد؟زن عمو دمغ و دلخور از اتاق خارج شد و  رادهایا:حوصله گفتم یب.رفتیاقا م یعل يو گرنه آبرو میندار بهیمهمان غر

س مندرس دراز با صورت بزك و لبا يکه موها دمیبخود نگاه کردم و د يقدرنهیا يتو.رفت رونیپشت سرش زن پدر هم ب

که آلت دستت کرده اند و  ستین یکاف نجایهم ؟تایکنیچه م:زدم بیبر خود نه.شده ام تا عروس  هیبه ارواح شب شتریمادر ب

مشت اول آب .خنک فواره زدم آبو ذست به  یرا ساخته اند؟چادر به سر انداختم و رفتم کنار حوض کاش وید بتیه نیاز تو ا

نگاهم به خودم افتاد  نهیدر آ گریبار د یوقت.کردم یرا پر و خال گرید يمصمم مشتها به صورتم زدم و بعد دیرا با ترد

چه  نیا يدست بر صورت زد و با گفتن وا دنمیتوران با د.بود یباق يبر جا یکیپرپشت و بلند خط بار ياز آن ابروها.دمیخند

ه اتاق ننه رفتم و در را از داخل چفت کردم و از آنکه زن عمو داخل شود ب شیپ.دیزن عمو را با بانگ طلب يکردبود  يکار

و آنقدر  دمیبالش آرامش بتن خر ياما من با گذاشتن سر ال.ولوله در پشت اتاق باال گرفته بود  يصدا.کنج اتاق دمیآسوده خز

بخود در آنلحظه .آقا آمده منتظر است يپر:آرم توران آمد که گفت يدانگذشته ص یساعت.صبر کردم تا صداها خاموش شد 

آمدم  رونیخونسرد از اتاق ب یوقت.شدمیمخمصه راحت م نیو از ا گرفتیم انیبا آمدن او غائله پا یگفتم چه خبر مسرت بخش

عاقد آمد که خطبه  يصدا وسفره عقد نشستم  يکف و هلهله آنها پا يبا صدا.دور اتاق نشسته بودند  هیهم همسا يچند نفر

امضاها صورت گرفت .دندیشن يآر لم؟جوابیپس از گفتن سه بار عروس خانم وک دندییابر سرم قند س.خواندیآدم و حوا را م

طال  يچند النگو.را زن عمو دستم داد  یکیهم گذاشته شده بود که  يکنار سفره عقد چند جعبه کادو رو.و پسر عمو وارد شد

طال بدل  سیبه تند یانگشتر و به آن ساعت طال از طرف پسرعمو عمار و چند گوشواره و کیزن پدر و  ازشرابه  یخفت کی

که به انگشتم فرو  يمن به حلقه ا.مبارکه:پسر عمو گفت.میو من و آقا عماد تنها شد رونیبا چشمک توران همه رفتند ب.شدم

هر دو خاموش .ستیگفتن ن يبرا یحرف یدارد وقت ینیسنگسکوت چه حجم .گفتم ممنون یلب ریو ز کردمیبرده بود نگاه م

و  زدیضربه م هیبر دار یاتاق کس رونیب.میکردینگاه م یشمعدان يو به سوختن آرام شمعها مینشسته بود نهیآ يروبرو

 گذاردخود ن يخنده ام گرفت اما از ترس عماد که آنرا به حساب شاد گرانید ياز شاد.آمد یبلند هلهله هم م يصدا یگهگاه

.دمیخنده آه کش يخنده ام را خوردم و بجا

با خود .هجوم مهمانان اتاق را پر کرد گریبار د.او هم آمد و بعد از جا بلند شد و در اتاق را باز کرد دنیکش نفس بلند يصدا

.صاحب بچه ها من هستم گهیگفتم حاال د

و پدر دست مرا در دست پسر  يعمو مهد یرنگ يالمپها ریز وانیا يتو.را ترك کنند  یهمه بپا خواستند تا مهمان یوقت شب
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پوران و  يجمله را او برا نیآمد که ا ادمی.دیو قدر هم را بدان دیخوشبخت باش:در گلو گفت ید و پدرم با بغضعمو گذاشتن

مشتش  انیبا هر دو دستش دستمان را م يگرم پسر عمو مانده بود و عمو مهد ستدست سرد من در د.عماد هم بکار برده بود

تان زبانزد همه  یدوست دارم زندگ.دیکنیرا خوشبخت م گریکدیه ک دانمیو م دیهست یخوب يشما بجه ها:گفتیو م فشردیم

پنهان بر  يکردم که لبخند سام نشست و ح دهینگاه پسرعمو در د.دیو ا زهم جدا نشو دیرا دوست داشته باش گریشود همد

س کردم صورتم زد که ح ییتوران هم حرفها.میا یصدام کن م یداشت ياگه کار دارمیمن ب:گوشم گفت ریزن پدر ز.لب دارد

کنج اتاق و به  دمیاز ترس و وحشت خز.ام دهیشیندین يزفاف چاره ا يافتاد که برا ادمیو تازه  دمیآتش گرفت بر خودم لرز

وارد شد در را بست و چفت اتاق را  کهیپسر عمو عماد وضو ساخته بود و هنگام.شدم رهیاتاق زفاف ما بود خ رکه به د يپرده ا

پرداخت و سپس آرام و خونسرد  شیایپسر عمو سجاده گشود و فارغ از لرزش من به ن.و زبانم گس شدنفسم بند آمد .انداخت

 ياز صدا دمیو به اتاق ننه پناه ببرم اما ترس ختهیاز اتاق گر آرامو  زمیخواستم برخ.دیوارد اتاق زفاف شد و در بستر خواب

با  دانستمیاما هول و اضطراب منقلبم ساخته بود و م.ستمنش دهیپس در همان جا به انتظار صبح و سپ.چفت در اتاق شود 

کاش  يو با خود گفتم ا مبر هم گذاشته بود رشک برد دهیبه پسرعمو که راحت و اسوده د.پاسخگو باشم  دیروشن شدن هوا با

ته بود و از ام گرف هیگر.کردم که انگشتم راحت از درز آن گذشت  يتور لباس مادر آنقدر باز هیبا حاش.منهم مرد بودم

 دمیپرده را پس زدم و د میبکن دیکه چه با میکنم و به بگو دارشیاو خونم به جوش آمده بود با خشم بلند شدم تا ب يخونسرد

اشتباه کردم و عقد آخر کار  نکهیپسر عمو مثل ا:خسته گفتم يبا صدا.نگردیداده و به تاق م هیتک واریدکه پسر عمو بر 

حاال  یحاال چ:گفتم.فکر من بهتر بود.فکر تو بود نیا:را پشت سر برد و بهم قالب کرد و آرام گفتپسر عمو هر دو دستش .نبود

 کنمیم يفکر کیباشه :گفت دیاشکم را د یوقت.کن دایچاره را پ دتفکر تو بود پس خو:تکان داد و گفت م؟سریچکار کن دیبا

.رفت رونیپسر عمو بالش برداشت و از حجله مان ب.بخواب  ریبگ ایب

پسر عمو داخل .نمیآنکه به انتظار بنش ایبروم  رونیو ب زمیچکار کنم برخ دانستمینم.شدم  داریرفت و آمد پشت در اتاق ب از

با ترس و لرز .خوابمان برد میبگو خسته بود دندیپرس یشدند بلند شو و رختخواب را جمع کن اگر سوال داریهمه ب:شد و گفت

 یبه چهره ام انداختند و به معن یمن نگاه موشکاف دنیدر اشپزخانه بودند و با د درپ از د راتاق خارج شدم زن عمو و زن

 کی.برگرد به اتاق و استراحت کن دهیرنگت پر يبد طور:بزنم که زن عو گفت یخواستم حرف.مبارك باشد:و گفتند دندیخند

حق با زن عموست برگرد به :و گفت دیوسچهره من خم شد و صورتم را ب دنیتوران با د.آورد  یحالت را جا م یبشقاب کاچ
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بناچار برگشتم و گوشه اتاق نشستم و به پسرعمو که هنوز از اتاق خارج نشده بود .اورمیصبحانه م تیاتاق من خودم برا

و هر چه جلوتر  شودیکار دارد خراب م:پسر عمو گفت.و نگذاشتند تا من حرف بزنم میکرد یما عروس کنندیهمه فکر م:گفتم

دارد حالم از خودم از زن بودنم بهم :کند؟گفتم اریرا هوش گرانید توانستیاو م یچرا به توران نگفت.شودیم لترشکم يبرو

که پسر عمو هم  دمیشب بسته است؟د نیزن بهم ی؟تمام پاکدامن کنندیم يدارد که کنجکاو یچه ربط گرانیبهد.خوردیم

نگاه  اطیبود و به ح ستادهیا شهیپشت ش.بزرگه برود اطیح يتو اندرکنار م ایدر اتاق بماند .چکار کند داندیمردد است و نم

برگشت  یرفت ول رونیفرمان بود از در اتاق ب نیمنتظر هم ییگو.چکار کنم  دانمیمن خودم م دیشما برو:با خشم گفتم کردیم

گذشت  کهیکوچ اطیود از حرفت و ز ریرا گفت و از پله بز نیا.اش خوب نبود یگردن من بگو حال روح يبنداز یتونیم:و گفت

پس داماد :دیپرس دیصبحانه آورد و چون عماد را ند مانیمجمعه برا کیتوران در .از زنان روبرو شود یکیتا مبادا با 

.گرانید شیرفت پ:کو؟گفتم

.خوب شده اما قبول نکرد یبه زن عمو گفتم که کاچ یصبحانه نخورده؟ه:دیهم پرس باز

از  شبید:؟گفتمیچ یعنی...یعنی:دیو با تموج پرس دیزنگ توران پر دمید.ا راستش الزم نبودام دیهمه به زحمت افتاد:گفتم

گذاشت و از در اتاق  ؟مرايتوران حرفم را قطع کرد و با گفتن خدا مرگم بده پس چرا حرف نزد...و  دمیبس خسته بودم خواب

 انیدو خانواده در م يابرو يپا دارهیبر نم يبازلج هیقض نیا:وارد شد و گفت رکه زن پد شدیداشت سرد م یکاچ.رفت رونیب

و چشمم تار .زن پدر مجمعه صبحانه را با خود برد منگ شده بودم.بشه يزیخون و خونر هیقض نیاست و ممکنه سر ا

وارد شد و  نیخشمگ واز رفتن زن پدر نگذشته بود که پسرعم يلحظه ا زدیدم کرده اتاق حالم را برهم م يهوا.دیدیم

بخدا :گفتم.دو پهلو ندارم يمن حوصله حرفها.زننیم شیکه دارن با حرفاشون ن یگفت یدختر عمو؟چ يمضحکه کردمرا :گفت

که  یشنفتیخودت م يبود اطیکاش اون ح:گفت.دمیخسته بودم خواب شبینگفتم فقط به توران گفتم که د یچیپسر عمو ه

از مرد بودن بودن من راحت نشه وضع  الشونیتا خ مکنیمن فکر م.کردند ییزهایتجونوشتند و چه  میبرا ییچه نسخه ها

.با تست میتصم گهید.مونهیم یمنوال باق نیبهم

کرده  ریرا تسخ اطیح یکاچ يبار بو گریآمد و عمو غالم محفل انس برپا کرده بود و د یتار و ضرب م يبزرگه صدا اطیح از

راه  شهیبه چه اند چارهیب يپر نوایب ين بخودم گفتم او م.رفت رونیو مغرور از اتاق ب دیکش يعماد فاتح نفس بلند.بود

آنقدر در .یابینم ییاست گوش شنوا یلبت اگر حرف ؟بریخوانیم یو خطوط طمردم را با چه خ نیافکار سرد واپس ییجویم
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آره داره :و گفت دیام مونده؟پرده ها را کنار کش گهیمگه کارد:گفتم ضیحالت خوبه؟با غ:دیبستر ماندم که توران وارد و پرس

عمو  نیپاشو بب:گفت.ادیخوابم م.نابدرك برن گم شن مهمو:از لجم پشت کردم و گفتم.هیامروز پاتخت نکهیمثل ا هیمهمون مرس

و  خوردیبود بهم م یکاچ یدلم از هر چ.گرمه بخور یبلند شو تا کاچ.زنهیضرب گرفته و عمو غالم تار م تیغالم غوغا کرده عنا

.هیعماد و بق شیپمجمعه را ببر  نیا:گفتم

کنم  يباز هم نقش حکمران مقتدر را باز توانستمیرخ نداده بودم يرییتغ چیه.کردمیبودم و بخود نگاه م ستادهیا نهیآ يروبرو

.یآنکه آغاز کرده باش یب يدیرس انیبه پا گفتیگوشم م خیب یواشکیو  دیخندیبمن م نهیاما آ.

و من افسرده باز هم کنار اتاق چمباتمه  دندیا آنقدر خسته بودند که زود خواببچه ه.میکه شد همه رفتند و تنها ما ماند شب

ور  ویبا راد يخودیداشت و ب ریکه خطا کرده باشد سربز يفاتح نبود مثل بچه ا کیصورت پسرعمو عماد صورت .زدم

 ایب.بچه ها که دستمو گرفت  شیپ پا شدم تا برم او اتاق.زدیلب غر م ریو ز گردوندیم گهید ستگاهیبه ا ستگاهیا کیاز .رفتیم

 یخواهیم:پسر عمو گفت.پنجره يبار من بودم که رفتم تو جلد بچه خطا کرده و نشستم پا نیا.کارت دارم نیچند لحظه بنش

قدم  یبدون دیو با يراه رو تو شروع کرد نیا نکهیا ه؟منظورمیمنظورت چ:دمیپرس یه؟ولیمنظورش چ دونستمی؟میچکار کن

.حاال ما هم مثل تمام مردم يشروع کردن درست اما تو تمامش کرده؟منیچ شیبعد

ه؟یاز تمام مردم چ منظورت

.رمیگیخانه و بچه ها را بعهده م تیو من مسئول يدیاز خانه انجام م رونیکه مثل گذشته تو کارت و ب نهیا منظورم

شه؟یم یمن چ فیتکل پس

.کنند یمن زندگ شیکه دخترها پ یبشم اما بشرط من حاضرم جدا يریزن بگ یکه گفتم هر وقت خواست من

کار .کنند دیاز کارمندان رو باز خر یلیخ خوانیشده که م عهیتو اداره شا.بسته شده يقهر ابد کیما  نیبگو ب کبارهیپس

و دنج  گوشه ساکت کیهر چه دارم بفروشم و برم  خوامیو من م.دیروزاست که بو گندش در با نیو هم رهیگیمملکت داره بو م

رو شروع کنم فکر نکردم اما  يچه کار نکهیا يدرست کنم هنوز رو يمرغدار کییتو ده ایباغ بخرم  ییجا کی.کنم یزندگ

.یازم جدا ش يخوایم نکهیا ایيایحاال بگو با من م.هیشهر برم قطع نینمانم و از ا نکهیا

جدا  گهیاز هم د زیبدون جنگ و ست يریبگ زن یجدا شم فقط گفتم هر وقت خواست ينجوریهم خوامینگفتم که م من

.میشیم
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درست کنم؟ يمرغدار ایبخرم  وهیباغ م یکه انتخاب کن يحق دار يایحاال که با من م پس

.دوننیاونا بهتر م یهم مشورت کن گهیو با چند نفر د یبگم بهتره ا زعمو سوال کن یچ من

باشم و روش کار  ینیکه چقدر دوست دارم مالک زم یاگر بدونهیاما دوست داشتم بدونم نظر تو چ کنمیم نکارویا حتما

کرت هم  کی.خونه خوشگل توش درست کنم با چند تا بره و مرغ و خروس کیخودم  قهیسرسبز که با سل يجا کی.کنم

شب و وقت خواب  یاز صبح تاشب سرم به کار گرم باشه و نفهمم که چه ساعت.رو بکارم هایدرست کنم که توش انواع سبز

 يخوایم.ول کنم و برم تونمیشده که م يجور کیخسته شدم و خوشحالم که اوضاع و احوال  يراکد شهر یزندگ نیاز ا.شهیم

من و  نیب لقهخونه ح نیا زنمیخونه نم نیدست به ا ارمینه بابا هر چقدر هم که پول کم ب:و گفت دی؟خندیخونه رو بفروش نیا

مدرسه بچه ها هم  يبرا:دمیزخم زبان بزند پرس شترینگذاشتم ب.شترهیتو هست بتو که اعتبارش از اون حلقه که تو انگشت 

؟يفکر کرد

روشن بشه تا  فمیتکل عتریدوست دارم هر چه سر.کنمینه بعد اقدام م ایمدرسه داره  نمیبیبرم اول م ییاز اون که جا شیپ

.کنم يبتونم کار

را جلوش ولو  يبسلط گلدوز مهینع.کردمینگاه م شدیو سرنگون م رفتیم انداخته بودم و به آب فواره که باال چهیقال وانیا يرو

او .اندازدیپوران م ادیمرا  مهینع يکارها شتریب.کردیم يگلدوز دیتکه چلوار سف کیيگل نکشفته را پا کیکرده بود و داشت 

خودش  شویزیجه يم بقچه هابعدها ه کردیم يگلدوز یو با نخ رنگ گرفتیپارچه م يا هاز مادر تک شدیهم فصل تابستون م

 يکتاب قصه ا یگاه.دوست نداشت  يرو مثل باز یچیه لوفریاما ن.بود  دهیرس مهیهنر از مادر به نع نیا.کردیم يگلدوز

و  لوفریزمان گوشم به داستان ن کیمنهم .خواندیم مهیمن و نع يو با صدا از اول تا آخرش را برا ندینشیم يو کنار داشتیبرم

اما .یبه بچگ يبه خونه پدر.مایبه قد رهیحواسم م ایکه دوست داشتم باشم اما نشد و  ییایبه دن.خودم يایبدن رومیزمان م کی

 هرفت شهیم کماهیپسرعمو . ساله بشم 25نموننده  يزیو چ شمیم ریکه دارم پ ارهیم ادمییخاطرات کودک.شمیزود خسته م

 تشیکه مامور ستین ياداره ا گرید قتیوجود نداره و در حق یتیورکه مام دونمیاما من م.تیمامور رهیسفر به همه گفته م

حرف مادر  نیدارم به ا.زهیریم يدلم هر ادیزنگ م يصدا یوقت.کنه دایموعودش را پ نیرفته تا بقول خودش سرزم.باشه

صبح تا شب  از کنهیشادمون نم یچیو ه میدار یروحیب یزندگ کنمیم حس.نباشه یکه خونه پر دشمن باشه اما خال رسمیم

و رقص  یحوض کاش شمیحوصله م یدارم کم کم ب.میخوابیو م میخوریو سر شب شام م میچرخیدور خودمون م يخودیب
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شدم ییایمنهم رو دهیچشمم کش شیپ اهاشویرو ریپسرعمو تصو یاز وقت.ستین یسرگرم گهید هایماه

روم مجسم  شیرو پ یگوناگون يخواب منظره هارخت يشبها تو هییخدا چه جور جا يایدن نمیدارم برم اونجارو بب دوست

بده زرق  بینفس منو فر يبا خدا عهد بستم که نگذارم هوا.کنهیباشه خوشحالم م بایکه چقدر ممکنه اون ز نیو فکر ا کنمیم

تونم از شر نباشه ب نجایکه مثل ا ییجا هیایتو دشت  ایابونیتو ب خوادیباشه مال اونها که دوستش دارند من دلم م ایو برق دن

.رها بشم کنهیمنو اغوا م یکه تو وجدوم و ه یآدم نیا

حاضر شدم  کهیکوچ اطیح نیبخاطر مال و منال و ا کنهیپسرعمو فکر م ستیدرد دل کردم و به اونها گفتم مهم ن هایماه يبرا

باز کردم و  ؟چشمیبلند شيخواینم یخوابیچقدر م:کنار گوشم گفت یخواب بدوم که کس.زنش بشم تنها خدا بدونه برام بسه 

 یک:دمیاز جا بلندم کرد و پرس اریاخت یکه ب دیدو یعماد باال سرم نشسته لباس خونه تنش بود تو دلم شوق دمید

رفتم تو .رو با خود ببره یراحت همه چ تونستیم ومدیکه اگر دزد م دیبود دهیآنقدر راحت خواب.دمیشب بود رس ؟نصفياومد

 يرا گفت و بسو نیا.نینشد داریب چکدومتونیتق و توق راه انداختم اما ه یرم کردم و کلخودم شام گ ياشپزخانه برا

که  دمیپدرشون به هوا بلند شد و د دنیشاد بچه ها از د يصدا.کرد دارشونیب یگشیهم طنتیرختخواب دخترها رفت و با ش

و بساط صبحانه  دهیپسر عمو نان گرم خر.در وجودش حل شوند خواهندیم ییکه گو دندیهر دو دختر چنان او را به آغوش کش

کردم و معامله اش کردم اول  دایخوب پ يجا هی:پسرعمو گفت میدور سفره نشست يهارنفرچ یرا آماده کرده بود وقت

بود که معامله رو تمام کردم و اومدم تا  نیو برگردم فروخته شده باشه ا امیتا ب دمیشماها رو ببرم اما ترس امیب خواستمیم

کردند و از پدر خواستند همان روز حرکت  لوغدو تا دختر ش.يو هم هواخور دنید يهم برا.میامروز و فردا حرکت کنظرف 

سفر به بچه ها فهماندم که ارام  میبر شهیکه نم ينجوریو با گفتن هم دمیرا در چهره پسرعمو د یاما من آثار خستگ میکن

شدن سفره کار تدارك سفر شروع شد دو دختر دو ساك وسط  دهیز برچپس ا.میرفتن آماده کن يتا خودمون رو برا رندیبگ

خوبه اون بده خسته شدم و رفتم گوشه اتاق به تماشا  نیاز بس که جواب دادم ا.و پاش پرداختند ختیگذاشتند و به ر اقات

که دارم شماها رو  دیدیاصال نپرس.يایاز پس کار اونجا بر ب ینکنم که بتون ؟فکريخسته شد:و گفت دیپسر عمو خند.نشستم

.بود یفقط اسم سفر براتون کاف برمیکجا م

خونه جداتون  نیتا از ا نیندار یو رغبت لیکه شما م دونمیبله م:سر فرود آورد و گفت!منو با بچه ها جمع نبند:گفتم

شمال و  نیر ما بشه رونیخونه است ب کی:ادامه داد زندیدارد با بچه ها حرف م ییبعد گو.منظور منهم بچه ها بود.بکنن
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 وهیهم درخت م نیداره تو زم نیمتر زم700روغن داره و هم پشت خونه  ضیجاده است که هم جلوش مغازه تعو کینزد.تهران

از همه .ستیهم دور ن تیاز تمدن و مدن ادیدنج و خلوت که ز يجا کیساخته شده خالصه  يدامدار يبرا ییداره و هم جا

رو  یلیسه ماه تعط نیا دارممیتصم ادیکه از اونجا خوشتون م دونمیم.راهه قهیدق 20با خونه مهمتر مدرسه داره که فاصله اش 

از گوشه اتاق .تمام اثاث ها رو ببرم امیبعد ب.میکن یزندگ میتونیم مینیهم بب رندیانس بگ طیتا هم بچه ها با مح میاونجا بگذرون

 متا من یکن هیته یستیبهتره ل میدار اجیاحت یاونجا به چ دونمینممن  میاثاث ببر دیکه معلومه با نطوریا:بلند شدم و گفتم

فکرشو کرده :در آورد و بدستم داد و گفت يبغلش کاغذ بیپسرعمو بلند شد و رفت سرلباسش و از ج.و منگ کار نکنم  جیگ

 ستیدر دست داشتن ل خودشان گذاشتم و با يبچه ها رو به هوا.یراحت اثاث ها رو جمع کن یتونیم ستیل نیا يبودم از رو

.شهیحل نم یحل بشه مسئله شکم و گرسنگ يا ئلهقدم به آشپزخانه گذاشتم و بخود گفتم هر مس

آنهمه اثاث بخودم  دنیاز پله ها باال آمدم از د یوقت کردمیرو جمع م هیاول لیآشپزخانه بودم و داشتم وسا يظهر تو کینزد تا

نداشت فرشها جمع شده  اطیاز ح یاتاقها هم دست کم.نه مثل رفتن به سفرخانه شده بود  یدرست مثل اسباب کش دمیخند

فرشها را جمع  ؟چرايمگه حاال قصد سفر دار:به پسرعمو گفتم.بود ختهیبود و تنها پرده بر در و پنجره اتاق آو

.راحتتره لمونایفرشها با خودمون باشه خ.کرد یزندگ نیچند ماه رو زم نیتو ا شهیبزرگه و نم یلیاونجا خ:؟گفتيکرد

م؟یکن کاریامشبو چ پس

مهمون  کجایخالصه شبو .خونه عمار با خونه عمو غالم میریم یاگر هم دوست داشته باش میشیمهمون عمو م ایخونه ما  میریم

نگاه کرد و  اطیبه اثاث تو ح.میکنیصبح زودم از خونه خودمون حرکت م.راحتتره المیخ اطیاون ح میبر:گفتم.میشیم

 ياز رو.خونه بمونه  يتو خوادیحس کردم دلش م.فرشهارو جمع کردم  دمبهتره اشتباه کر میتو خونه باش یگیم راست:گفت

ناهار و  يبرا نمیبب يحرف دله منو زد:و گفت دیخند.از همه جا بهتره نجایهم:و گفتم وانیها رو پهن کردم تو ا چهیفرشها قال

.بود یرودرباست یببا شکم  شهیامروز رو م کی:و گفتم دمیخند...شام

آمد و  دنمیپرداختم زن پدر به د يبه جمع آور يشتریبزرگه رفت و من با دقت ب اطیپدر به ح دنید يعصر که عماد برا هنگام

.کمکت آمدمیم يکردیخب خبر م یکنیکار م يدار ییچرا تنها:گفت

.باشه خود پسرعمو هم بود اجینکردم که به کمک احت يکار

 يتا بهت برا د؟اومدمیکنیم یاسباب کش دیکه دار نهیمثل ا دیکه شما جمع کرد یاثاث نیبا ا د؟امایارکه قصد سفر د دمیشن
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در  نانیاطم يبرا هیچه حرف نیا:و گفت دیخند.میشیمزاحم نم:گفتم.نیآقا عماد نشسته تا شما هم بر یدرست نکن يزیشام چ

خسته .دیبرگرد دیخواب اگر دوست داشت يبرا دییرو پا اطیح شهیو از اونجا م مینشست وانیا يما هم تو میگذاریوسطو باز م

.بزرگه اطیبه سمت ح میراه افتاد لوفریو ن مهیبودم و از دعوت او به شام خوشحال شدم با صدا زدن نع

وسط راه بود  يپدر و زنش بدرقه مان کردند و چون خونه عمو مهد میزود پسر عمو وانت گرفت و اثاث ها را باز کرد صبح

 نیحاال چرا با ا:دیشده بود و چند بار پرس رهیخواب آلود بما خ يعمو مهد.میکن یکه از اونها هم خداحافظ میگرفت میمتص

آنها را در بهت  يو هر دو میکرد یاومد دم در با شتاب از او هم خداحافظ عموداد و تا زن  حیعجله؟پسر عمو تند تند توض

حالت ما مثل .میدیخند اریاخت یناخودآگاه به پسرعمو نگاهم افتاد و هر دو ب میکه حرکت کرد یکم.میو راه افتاد میگذاشت

ستادنیدر ا ياونا هنوز مات زده جلو هک کنمیفکر م:به پسرعمو گفتم.کردندیمجرم شده بود که از دست قانون فرار م يآدمها

 ستین:گفتم.سفر میریم میدار ایمیکردیاسباب کش دیشدن بابام باالخره نفهم ریغافلگ يبدجور:خنده گفت انیپسر عمو م.

 یبعد خدا چ مینیبب دیبا میریم میکه فعال دار نهیبتو و بچه ها داره مهم ا یبستگ نیا:کرد و گفت م؟نگاهمیدانیکه خودمان م

و ما هم مجبور  کردیوانت آهسته حرکت م.دندیجاده را ند يبایخواب بودند و منظره ز نیهر دو دختر عقب ماش.خوادیم

به :دیجاده شده بودم که پسرعمو از سکوت من حوصله اش سر رفت و پرس يمحو تماشا يمن بقدر.میآرام حرکت کن میودب

.يوابسته ا یلیمخصوصا تو که به اون خونه خ.ستیهم آسان ن یلیخ یدلکندن از وابستگ دونمی؟میکنیفکر م یچ

چه  يعظمت خداوند نهمهیدر مقابل ا نهیبیم کنهینگاه م عتیببه ط یآدم وقت.خونه بود کردمیکه فکر نم يزیبه تنها چ اتفاقا

کوه  نهیاز دل سنگ راه باز کرده و از س يکه چطور نیآب و بب يسرسبز نهمهیا!جاده نگاه کن نیبهم هیو ناتوان ریموجود حق

من  الیخ يایدن يداشته باشه تو یدرخت دست نهمهیتو کاشتن ا یکس نکهیبدون ا هتا نوك کوه درخت سبز شد!ادیم نییپا

همه عالقه ها؟:دیپسرعمو پرس!بود یفکر من همه آبها آب حوض کاش يایدر يتو.ها منحصر به باغچه بود ییبایهمه ز

.شکسته بود يعالقه هام معطوف دلها همه

.بهتر بگم اصال وجود ندارند ایندارند  یها راه یعالقه اند بعض يایدن يهمه را جمع نبند تو لطفا

 شین يبر جانم با حرفها عتیطب ییجادو ریتا تاث.برگرداندم عتیگوش کردم و نگاهم را باز هم به جاده و طب سخنش فقط به

 م؟پسرعمویدیرس:دمیو نگهداشت متعحب پرس دیچیپ يبه خم کوچه ا يداریاز کنار درخت سپ لیاتومب یوقت.نشود لیآلود زا

رنگ و رو  يبسته با تابلو يمغازه ا.بود یباغ يا نهیچ واریبلکه د کوچه نبود مرا گشود خوب نگاه کرد نیسر خم کرد و در ماش
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شدند و خواب  داریبچه ها از سر و صدا ب.جیو بپ واریبرو تا ته د:پسر عمو به راننده وانت گفت.يریروغن و پنچرگ ضیرفته تعو

 یسرخ رنگ یباغ مقابل در آهن واریشدند من بدنبال وانت حرکت کردم و ته د ادهیآلود به اطراف نگاه کردند و با شوق پ

عمو درخانه را باز کرد  ده؟پسریپسر عمو مگر جا قحط بود که سرجاده خونه خر نیدارد ا يا قهیبا خود گفتم چه سل.میستادیا

.در را هم گشود و به راننده و باربر کمک کرد تا وانت حامل اثاث وارد خانه شود گریو لنگه د

 دینور خورش ریز یروانیخود را به اتاقها رساندم بام ش.شدیم یکم عرض کاش يا هیه در حاشبود بزرگ ک ينبود باغچه ا اطیح

که  يگرید ينمودار شد و در اطراف درها یورود به ساختمان گشوده شد و صحند بزرگ یدر آهن.زدیو چشم را م دیدرخشیم

 يبطرف پنجره ها رفتم و بازشان کردم تا هوا ياز انجام هر کار شیپ.بود دهیچینم و سبزه در هوا پ يبو.بسته بودند یهمگ

که چه منظره  نیبب نویا ایب.گریاتاقه د کیهم  نیاتاقه ا کینیا:گفتیو م گشودیدرها را م یکییکیپسر عمو .تازه وارد شود

ال ساخته شده سه س یعال یلیخ.ییشوحمام و دست نهمیا رهیچه بزرگ و نورگ نیبب.هم آشپزخانه است نجایداره ا یقشنگ

بنده .آبگرم کن هم داره نیرو بب نجایپول براش خرج شده ا یها کل نتیکاب نیهم.است هیرنگ اول وارهاشیساخته و هنوز به د

کارتن ها را کجا  نیراننده اومد آقا ا يصدا.معامله مغبون نشدم نیتو ا کنمیکم نگذاشته دستش درد نکنه فکر م یچیخدا ه

بودم انداختم و از  ستادهیکه در ان ا یبه اتاق يتر قیمن نگاه دق.راننده رفت  ينبال صداپسرعمو مرا رها کرد و بد.میاربگذ

 یقفسه ها بقدر کاف ریشده بود و ز يبود بزرگ با تخته قفسه بند يدر آنرا باز کردم کمد.خوشحال شدم يواریکمد د دنید

زده  بشیپسر عمو غ.اتاقها کمکم کردند دنیچدر  زیدو دختر ن یو حت میشد ارمشغول ک یهمگ.رختخوابها جا داشت  يبرا

معلوم :و من خسته گفت.میمانیم شهیهم يخاله جان برا:دیپرس لوفرین.بود و معلوم نبود کجا سر خود را گرم کرده است

دمیرا شن لیاتومب ستادنیا يداص.میو مشغول شد میاتاقها که به ظاهر تمام شد با دخترها به اشپزخانه رفت دنیکار چ.ستین

پا بدرون گذاشت و با گفتن بچه ها دست و  يپسرعمو با قابلمه ا.رفته بود که حاال برگشت  یو با خود فکر کردم که پسرعمو ک

 گریبار د.گرفت  شانیآب خنک بچه ها را به نشاط آورد و باز.بما فهماند که وقت غذاست.کندیم خیکه غذا  دییرا بشو تانیرو

.کنهیم خیغذا  دینکن يباز:گفتکه  دیپسر عمو به گوشمان رس ياصد

من بچه ها  يم؟بجایگویخانه را م ستیمنظورم غذا ن:گفت.خوشمزه است:خوب چطور است؟گفتم:دیسفره پرس سر

کرده  ییحوض هم شنا کرد؟بچه ها باغچه را بهتر از من شناسا يتاب هم بست و تو شهیم نجایقشنگ است بابا ا یلیخ:گفتند

و با  نگفتیزیپسرعمو اخمش درهم رفت اما چ.دندیپسندکه بچه ها  نهیمهم ا:ست؟گفتمیچنظر تو :دیپسرعمو پرس.بودند
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 میبر نیایرا تمام نکرده بود به بچه ها گفتم ب شیغذا.بخوابد خواهدیسر نشان داد که خسته است و م ریبالش ز کیگذاشتن 

.میکارمونو تموم کن

آن خوشم  يزینه تمام شد و به اطراف که نگاه کردم خودم از تمآشپزخا دنیکردن و چ زیکه کار تم دیرسیاز راه م غروب

نبود  يآمدن به اتاق بالش بود اما از عماد خبر یوقت.رفته بودند يباز یوقت بود که مرا تنها گذاشته و پ یلیبچه ها خ.آمد

در ته .بچه ها شده بود یمسرگر نیپربارش بهتر وهیبود کهدرختان م یباغچه بزرگ اطمانیرفتم در ح رونیباغچه ب دنید يبرا

 ییبود اما بدبو زهیو پاک زیبه ظاهر تم.دیآغل به مشامم رس يبود که به محض باز کردن در آن بو یاتاق کوچک اطیح

 ينگهدار يپسر عمو از جا نظورتازه وارد شود و بخود گفتم م يباز کردم تا هوا یاش سفت شده بود که بسخت چهید.دادیم

از سر  کیبار يجو کیراه داشت و  یبود که به کرت ختهیر وارید نهیقسمت از چ کی.باشد نجایا دیمرغ و خروس و بره با

 اطیاتاقک ح يبدتر از بو شیبود که بو یکرت هم آلونک نیآمد و ته زم یخودرو م يسبز يبو.حوض به کرت ها راه داشت

 ییقسمت بود گو نیدر هم وهیصل درختان ما.مال گوسفندان است پس آنجا کجاست نجایآزرد بخود گفتم ا یشامه ام را م

درختان وسوسه ام کرد تا  انیدر م حیبه گردش و تفر لیم.جدا کرده بودند گریکدیاز  نهیبصورت چ يباغ و خانه را با حصار

و بکر بنظر  بایز زیهمه چ.مناظر چشم دوختم  بهیخستگ ینشستم و ضمن گرفتگ یدرخت هیسا ریو ز مودمیپ نیزم انیپا

خانه و باغچه قدر کار داره و  نیهم فکر کردم که ا یاما از طرف.را انتخاب کرده  نجایو به پسرعمو حق دادم که ا دیرسیم

.خواهدیم ياریاداره کردن آنوقت بس یبراست

شانیکردم و صدا رونیسر ب.نبود  يباز بود و از بچه ها خبر اطیح ینبود در آهن چکسیبرگشتم ه اطیح يارام آرام سو یوقت

از وسط  گریو من بار د دیبگوشم رس گذشتیکه با سرعت م یلیاتومب يتنها صدا.دمینشن ییخودم صدا يکردم اما جز صدا

و فکر  لهایترس بر دلم نشست جاده و عبور تند اتومب کبارهینگران شدم و .دمینشن ییبچه ها را صدا زدم و چون صدا اطیح

 دمیجاده دو يبه سرعت بسو کنمیکرد که بدون آنکه فکر کنم چه م شانمیربچه ها رخ دهد چنان پ يکه ممکن بود برا يخطر

.نمیآنها را بب دیو سر جاده به اطراف نگاه کردم شا

 کنمیبه اطراف نگاه م شانیمن پر دید یوقت.کردیرا جابجا م یمغازه باال بود و پسرعمو داشت چند بشکه خال کرکره

وسط مغازه اشاره کرد و در همان حال  يچال کجاست؟به گود:گفتم.الندچ يتو:و گفت دیشده دختر عمو؟خند یچ:دیپرس

شاگرد شده :شان از درجه خشمم کاست به پسرعمو گفتم افهیق همنظر.آمدند  رونیب اهیس ییکه دو دختر با دست و رو دمید
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آنها را  يکنجکاو:پسرعمو گفت.دندیخانه دو ياز مغازه خارج شدند و بسو صدایاند؟دختران از ترس دعوا شدن آرام وب

آلوده کرده بود  رااهمیبخودم نگاه کردم خاك دامن س.يکرد دایرا پ ییزنان روستا افهیق:نتوانستم مهار کنم بعد با خنده گفت

را از رفتن  میاندازم پا یکه پسرعمو با گفتن فردا مغازه را راه م رمیبگ شیخواستم راه خانه را در پ.لک شده بود دمیو بلوز سف

کار :فرود آورد و گفت ؟سريکار وارد نیبه ا:دمیزده باشم پرس یحرف نکهیا يو برا ستادمیشت و بناچار به تماشا اباز دا

صورت کنم و از تهران  دیلوازمش کم است که با نجایدوست دارم فقط ا ینینش زیاز پشت م شتریرا ب نکاریاستین یمشکل

از .کامل است و فکر نکنم که دستگاه باد هم خراب باشد  زهایچ هیمبقیفقط کم دار کیچند حلقه آچار و الست.بخرم

.گرفتم شیبه آب داده اند راه خانه را در پ يگرید گلبچه ها چه دست  نمیبب رمیپسرعمو خسته شدم و با گفتن م حاتیتوض

زود خوابشان برد اما بچه ها .میرفت مانیو من و بچه ها زودتر از پسرعمو به رختخوابها میساده سد جوع کرد ییبا غذا آنشب

 دیام نیو خودم را با ا کردمیموهوم احساس م یترس.قورباغه ها و پارس سگان خوابم نبرد يو غو غو رکهایرجیج يمن از صدا

داشتم گوش  گفتیکه اخبار م دیرسیدو اتاق بگوش م انیم واریاز د ویراد يداص.کردمیدر خانه است دلخوش م يکه مرد

 داریب دیرسیاز کجا بگوش م دانمیخواندن گنجشکان و بانگ خروس که نم يخوابم برد و صبح با صدا که بشنوم اما خواباندمیم

 يتماشا يرا دم کردم و برا يچا.کردیوارد آشپزخانه شدم سماور روشن بود و قل قل م.زده بود بشیباز هم پسرعمو غ.شدم

 یبه نرم شانیاز رو میآب و خاك و علف بود که نس ياآشن يبو بو.کرت هم رفتم نیگذاشتم و تا زم اطیصبح باغچه قدم به ح

 يتا فراخنا بردیو سکوت روح را م کردیم تیحکا عتیطب یو طراوت بود که از سر زندگ يرنگ رنگ سبز.کردیگذر م

ا را از آنج يخروس سحر يمتصل است و صدا گرید یکرت به باغ واریرا دور زدم و تازه دانستم که آخر د تآرام آرام کر.الیخ

اردك در  ایغاز  يقد قد و صدا ياو صدا يو با صدا کردیم شیک شیکه ک دیرسیبگوشم م یلهجه دار زن يصدا.بودم  دهیشن

شده بودند و  داریبچه ها ب.کردیرا تا م يکه ملحفه ا دمید جرهبازگشتم قامت پسرعمو را از پشت پن اطیبه ح. بود  ختهیهم آم

 یرمحل یکره و پن.رفتیبودم سر م دهیرس رتریجوش آمده بود و اگر د ریگاز ش يرو.دشستنیم يبه انتظار صبحانه دست و رو

 يسفره را بنداز که چا:گفتم مهیبلند به نع يبا صدا.جداگانه گذاشته بود یدست شیخرد کرده و در دو پ قهیرا پسرعم با سل

گرفتم اما صاحب باغ پولش را  یتازست از باغ بغلگاو  ریش:ادامه داد ریصبح بخ:پسر عمو وارد شد و با گفتن مهینع يبجا.آوردم

قرار  کردهیکار م رگاهیتعم نیپسر چهارده پانزده ساله دارند که قبال تو هم کیهستند و  یخوب يآدمها مینگرفت و مهمان شد

 کنهیبسته باز م چشم نویو همه قطعات ماش رفتهیور م نینه سال داشته با ماش کهیاز وقت گهیو بچسبه بکار م ادیب مروزشد از ا
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تا تهرون برم  ستیلوازم هم الزم ن دیخر يبرا.شهیتا امتحان نده معلوم نم کنهیداره غلو م ایگهیراست م دونمینم.بندهیو م

بچه  کنمیفکر م یول مونهیم ونیقل یمثل ن کلشیآره اما ه:و گفت دیستمه؟خنداسمش ر:دمیپرس.میریرستم بلده با هم م

 دیخر کجایتا  سیبنو میکم دار یچ نیبشم تو هم بب یزود صبحونه بخورم و راه دیزرنگهاست باباشه از اون زبر و  یخوب

 نجایا چکسیه:او گفت تیبعهم به ت لوفریزد و ن یبا گفتن حوصله ام سر رفته حرف دلتنگ مهیسر سفره صبحونه نع.کنم

.میکن يتا باهاش باز ستین

از منظره جاده  يزیتمام راه را خواب بودند و چ روزیکنند د حیتفر یار کمبچه ها را با خودت ببر و بگذ:پسر عمو گفتم به

دوست :بعد رو کرد به دخترها و ادامه داد.بچه ها رو کجا ببرم  نجاستیمنظره خوب ا نهمهیا:پسرعمو با تعجب گفت.دندیند

و  يخودتان سبز قهیتا با سل خرمیم يکنده شده باشه براتون تخم گل و سبز رتهاستعلف تو ک یدارم تا برم و برگردم هر چ

دو دختر بوجود آورد لبخند زدم و پسرعمو با  نیکه ب ياز رقابت سازنده ا.مهینع ایشهیبهتر م لوفریمال ن نمیبب نیگل بکار

و به هنگام بلند شدن  دیبچه ها تراش ياهم بر يگرید تیمسئول.دیخونه هم به خاله کمک کن يگفتن شما دو تا در کارها

پوست  يرو یکم پشت لیبلند که سب يبود الغر با قد يرستم پسر.خاتمه داد نیکنیم کاریچ نمیجمله که بب نیبا احرفشو 

تا بخرم؟با گفتن  میکم دار یچ ینوشت:عماد گفت.ستادیمحجوب سالم کرد و گوش به فرمان ا.بود دهییلبش رو يسبزه باال

و به دستش .کردم ادداشتیدیرسیکه به فکرم م یندم و او چک یدفترش برگ يرفتم و از ال مهینع فیصبر کن سر ک یکم

تکان دادم به نشانه نه و او با گفتن زود  ي؟سريالزم ندار يزیخودت چ يبرا:دیانداخت و پرس ستیبه ل یپسرعمو نگاه.دادم

رصت کردن خانه را رفتند و از آنجا قدم به باغ گذاشتند و من ف اطیدخترها به ح.بهمراه رستم از خانه خارج شد گردمیبرم

خودش  يکه پسرعمو برا یاز اتاق ویآرام راد يصدا.و بعد غذا را آماده کنم نمیکنم و اثاث را بچ زیآنطور که دوست داشتم تم

را بغل گرفته و  گریکدیدو  هردمیو د دمیبسمت باغ دو.دمیشن غیج يخواستم بروم دنبال بچه ها که صدا.آمدیبرداشته بود م

خاله اونجا :با ترس و لرز گفت مهین؟نعیدیکش غیشده چرا ج یج:دمیپرس.دمیند یچیبه اطراف نگاه کردم و ه.لرزندیاز ترس م

کوش :دمیپرس.دهیمتر د کیبه قد  يو با دو دستش که به دو طرف بازشان کرده بود نشان داد که مار.اندازه نیماره ا هی

بزرگ  یلیخاله جون خ.رفت تو اون:متصل بود اشاره کرد و گفتهیهمسا واریکه به د یلوفر با انگشت به سوراخیکجاست؟که ن

تو اتاق تا  میبر نیایب:و دست بچه ها را گرفتم و گفتم دمیخودم هم ترس.را با هم قورت بده  مهیمن و نع توانستیبود و م

 میزخانه و همانجا نشستتو آشپ میرفت يسه نفر.رها کنم دنیترس و ترس زشجاع باشم و بچه ها را ا خواستمیم.باباتون برگرده
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حموم ترس  نیبر نیایبود با گفتن ب دهیرنگ صورت بچه ها هنوز پر.و من فکر کردم اگر ماره حمله کرد خوبه با چاقو دفاع کنم

 دمید.تو ادیماره از سوراخ حومو ب ترسمیم.حموم میریبابا برسه اونوقت م نیخاله جون بزار:گفت مهیکردم و نع شتریاونارو ب

 ادیمگه ممکنه مار از سوراخ حموم ب یزنیچه حرفها م:داشتم ترس خودمو پنهان کنم گفتم یسع نکهینه و ضمن احق با او

.میو ناهار بخور میصبر نکن نیخوایاگر گشنتونه م.ادیتا بابا ب میکنیباشه صبر م یول.تو

که انجام  مینداشت يکار.کندیه صبر مهم با گفتن نوچ نشان داد ک مهیمه؟نعیتو گشنته نع میکنینه خاله صبر م:گفت لوفرین

ساعت .عماد توقف کند نیکه ماش میداشت رونیب يو گوش به صدا میدر اشپزخانه چمباتمه زده بود کاریو هر سه مان ب میبده

وضع بلند شدم و به فراهم کردن  نیخسته از ا.میاز ظهر گذشته بود و هنوز ما به انتظار نشسته بود یساعت.گذشتیم يبکند

نان را .میبخور رینان و پن یکم دیایتا پدرتان ب:درست کردم و به بچه ها گفتم ریکوچک نان و پن يسفره پرداختم لقمه ا لیوسا

ام آشپزخانه را  دهیآنکه نشان دهم من نترس يبرا.ستادندیا میبا اشتها خوردند و باز هم بدون آنکه از من جدا بشن در دو سو

 دیوزیاز پنجره به درون اتاق م یخنک مینس.کردند یمرا همراه راهنمینها با چنگ زدن به پآ يبه قصد اتاق ترك کردم و هر دو

خطابه بلند  کیجانیپر از ه يبا صدا ندهیگو.میگوش کرد ویراد يو به صدا میگوشه اتاق نشست يو هر سه ما دور از روزنه ا

رعشه بر اندامم  ندهیگو يمضاعف شده بود و صداد؟ترسمیروز موعود رس ایا.دیطلبیو مردم را به آرامش م خواندیرا م

دلم  ستادمیپنجره ا يرا خاموش کردم و رفتم پا ویبزند و بچه ها بترساند راد یحرف ندهیاز ترس آنکه نکند گو انداختیم

رهوت ب یابانیکنم فکر کردم در ب هیگر خواستمیم.رخ داده باشد که پسرعمو برنگشته یتفاقا دمیترسیو م زدیشور م يبدطور

.ندارم يزیراه گر چیبا دو دختر تنها مانده ام و ه

فکر کردم که مردم .نبود لهایاتومب عیجز عبور سر ییصدا چیاما ه.مانده بود آب آورد رهیآنقدر که به سراب جاده خ چشمم

خدا با :بدهم گفتم يلدارآنکه بخود د يبلند برا يبا صدا.ستیبه فکر ما ن یو کس.میکه جا ماند مییو تنها ما کنندیدارند فرار م

فکر کند که  نیبه ا یآدم وقت:و گفتم دمیکش ينفس بلند اسوده ا.خاله جان یگفت یچ دیپرس مهینع م؟کهیماست چرا بترس

 لوفرین.ستین یخوب زیچ دنیکردن خوبه اما ترس اطیبترسد احت يزیاز چ دینبا گهیو د رهمه حال با اوست د شهیخدا هم

فکر نکنم  ارمیتا من برم غذا ب لوفرینسر  ریبالش بذار ز کی:گفتم مهیداده بود خوابش برد به نعلم  یهمانطور که به پشت

.پدرتان تا غروب برگرده

که پدرتان آمد  نیفکر منو نکن دراز بکش هم:گفتم.دمیخوابیاگر بخاطر شما نبود م ادیخوابم م یلیاما خ ستمیگرسنه ن من



فهیمه رحیمی - تو خیال  کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٦٠

فکرم رفت دنبال جواد و .دیگذاشت و دستش را دور گردن او انداخت و خواب لوفریسرشو کنار سر ن مهینع کنمیم تانیصدا

 کهیکوچ اطیو هنوز تو ح میبود امدهیسفر ن نیکاش به ا يا گفتمیخود م بهرخ دهد و  یآنها اتفاق يبرا دمیترسیم تیعنا

اما گوشم به  دمیبا دلشوره دراز شک.شهب یچ خوادیرخ داده و م یبفهمم که چه اتفاق تونستمیاونجا از بابا م.میکردیم یزندگ

.و در همانحال خوابم برد زمیصداها بود تا در صورت لزوم به سرعت برخ

 کیتر مهیهمه جا ن یاما براست ندیبیبود بلند شدم و فکر کردم که چشمانم تار م زیچشم باز کردم سکوت خانه وهم انگ یوقت

صدا باز  یب اطینکرده بود در ح رییتغ زیچ چیدر حال غروب کردن بود بود و ه رفتم آفتاب رونیآرام بلند شدم و از اتاق ب.بود

هم خاموش بودند و  رکهایرجیج.دیرسیبگوش نم نهایجز عبور ماش ییصدا چیو ه ودخلوت ب.دمیکش رونیب یکردم و سرک

اگر شب پسرعمو برنگردد چه  نکهیبه سراغم آمد و با فکر ا گریبار د یدلشوره و نگران.زدیهم آرامش را بهم نم یغوک يصدا

وارد اتاق شود اما با  یاز هر سوراخ تواندیمار م گفتمیو بخود م ترساندیاز حمله سان مرا م شیحضور مار در خانه ب.بکنم دیبا

تصوراتم جان گرفته بود و توسط  ییگو دمیاتاق دو يبا شتاب بسو.کنم يریاز داخل شدن سگها جلوگ توانمیبستن درها م

 رادر  ریداخل شدم در هال را محکم بستم و قفل کردم و با چند پارچه درز ز یوقت.گان مورد هجوم قرار گرفته بودممارها و س

سر بچه ها که هنوز  يباال نانیراه وارد شدن هوا را هم گرفتم و با اطم گرید يپوشاندم و هر چه پنجره بود بستم و با پارچه ها

و  میافت یامشب راه م نیهم دیایاگر ب.نشود شیدایود گرفتم و با خود گفتم مگر پبخ یدر خواب بودند نشستم و حالت دفاع

 ییکه چه آرزو ستیبمن مربوط ن.از بچه ها دفاع کنم توانمیبا سگ و مار را ندارم و نم رزهمن شجاعت مبا.خانه میگردیبرم

وضع  نکهیا.رده و خودش رفته به امان خداشد شغل ما را آورده وسط جاده رها ک نهمیآخه ا.شود  رکاریتعم خواهدیدارد و م

.بکنم دیدو تا دختر بچه چکار کنم با نیمن حاال با ا شهینم

که  دیبنظرم رس.دیا یم شیو پ کشدیم نیزم يآمد و گمان کردم مار است که خود را رو یخش خش م يدر هال صدا پشت

کنم و از خطر دورشان کنم اما بعد گفتم آنها از ترس  داریب که بتوانم خوب نگاه کنم خواستم بچه ها را ستینور المپها آنقدر ن

آمد بخود  یمار هم م شیف شیف يصدا.با مار روبرو شوم ییبهتر است خواب باشند و خودم بتنها رندیمیو م ترکانندیزهره م

 نیا يکاش درها ياخود فکر کردم که  شیو در همانحال پ بلعدیم یهم گرسنه است و بگمانم هر سه ما را براحت یلیگفتم خ

بر در وارد شد و پس از آن  يفشار.عبور کند  يتور زیر یداشت و آنوقت ممکن نبود که مار بتواند از سوراخاه يخانه تور

مارها و سگها با خود هم عهد شده اند که ما را از  دینفسم بند آمده بود و بنظرم رس.دیضربه خوردن بدر بگوشم رس يصدا
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 نیقدم به هال گذاشتم از دد نکهیهم.پشت در بگذارم که نتوانند در را بازکنند نیسنگ يزیتم تا چلرزان رف.بردارند انیم

شد و پس از  نییدر چند بار باال و پا رهیکه دستگ دمیدیم.و راه نفسم را بند آورد .کرد  ریدر گلو گ غمیج شهیپشت ش ياهیسا

 افتهیباز  ییرویخوشتر آمد با ن میبال فرشتگان برا يدا از صداص نیا.دیرس د؟بگشومییکجا لوفرین مهیکه گفت نع ییآن صدا

 هیچرا گر يشده پر یچ:دیپسر عمو بغلم کرد و پرس.سر دادم هیپسرعمو گر دنیو در هال را باز کردم و با د دمیدو

 يما رو ول کرد چرا؟يتا حاال کجا بود:دمیاش فرو نشاندم و پرس نهیمشت بر س دنیافتاده؟تمام بغضم را با کوب ی؟اتفاقیکنیم

؟یو رفت

اومده؟سر تکان دادم  ییها سر بچه ها بال ؟بچهیکنیم هیشده؟چرا گر یحاال چ:دیعمو د رهوا مچمو گرفت و نگران پرس پسر

و  ختهیبهم ر یکردم همه چ رید دیببخش:و همانطور که دستمو گرفته بود گفت دیبه نشانه نه و پسرعمو اسوده نفس کش

اومد  لیتو مغازه ها بود س یهر چ کروزهینکهیمثل ا.میکن دیخر یکم کیم یتا تونست میرستم آنقدر گشتبا  ادینم ریگ يزیچ

ما  خوامیآب نم:گفتم.ارهیبخور حالتو جا م:و گفت ختیاب خنک ر وانیل کیپسرعمو مرا با خود به اشپزخانه برد و برام .و برد 

 گهیپسرعمو دستمو بار د.سگ هار هم داره  تازهبخوره  کجایرا  لوفریو ن مهیبود نع کیخونه مار داره و نزد نیببر ا نجایرو از ا

من سر تکون دادم که بله  یخونه هم مار داره هم سگ هار؟وقت نیا یدم؟گفتیشن ینکن آروم باش چ هیگر:گرفت و گفت

 ضیبزنه؟با غ شیاگه سگ هار تو خونست چرا بمن حمله نکرد و مار نخواست منو ن دمیپس چرا من ند:دیمتعجب پرس

نون  میاز ترس نتونست چکدامینرفته و ه نییاز بچه ها بپرس از صبح تا حاال آب از گلومون پا يمنو بار ندار يهااگر حرف:گفتم

صورت  يپسرعمو آرام رفت باال سر بچه ها و دستشو گذاشت رو.دنیاتاق خواب يتو:حاال بچه ها کجان؟گفتم:دیپرس!میبخور

بابا  دنیپسرعمو اول بهم نگاه کردند و بعد با پرس دنیدو دختر با د.اومدهبچه ها بابا  نیپاش:د و گفتاونها و بعد صداشون ز

.ترس تنها ماندن را به پدر نشون دادن يکجا بود

.دهیها خر یباب چ نینیبب نیپاش.نیدیگفت که ناهار نخورده از ظهر تا حاال خواب دنه؟خالهیچه وقت خواب:گفت پسرعمو

رو روشن  اطیپسرعمو چراغ ح.فکر مار رو فراموش کرده بودند دنبال پسرعمو راه افتادند و از اتاق خارج شدند ییها گو بچه

شام گرم  ياز ترس موهوم خودم خندم گرفت و رفتم تا ناهار از ظهر مانده را برا اطیح رونیکرد و با بچه ها رفتند ب

تماشا پشت  يبرا.ختیقدقد مرغها برهم ر يبچه ها و صدا ادیفر و غیج يدابا ص اطینگذشته بود که سکوت ح یقیدقا.کنم

صف هم از اردك و غاز و  کیاطیبا ورود آنها به ح.لوفرهیو ن مهیچند تا مرغ و خروس پا بسته بغل نع دمیو د ستادمیا شهیش
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در النه  گفتیآمد که م یم پسر عمو يخنده بچه ها به اسمان بلند بود و صدا يصدا.بوقلمون راه افتادن و اومدن به سمت اب

دنبال  یگاه.چه کنند دانستندیذوق زده نم انیآنهمه ماک دنیاما گوش بچه ها بدهکار نبود و با د.تا بروند بخوابند  دیرا باز کن

 تشانیپدر کم کم رنگ خشم بخود گرفت و فرمان داد گفتم اذ يصدا.دندیدویبوقلمون م یپ یو زمان کردندیاردك و غاز م

پسر عمو همه  يو جا جا  شیک شیک يبا صدا نیکن يکه باز دیدار یفردا صبح فرصت کاف.لونه بخوابند يوند توبر دینکن

و نکند سر هم  خوابندیم يبا هم چطور یفکر کردم آنها همگ.بسته شد  يداخل شدند و به سرعت در انبار يبه انبار انیماک

اورند؟یب

و از فردا صبح کارتان در  رودیحوصله تان سر نم گهیو با گفتن د ندیبشو يروعمو دخترها را وادار کرد سر حوض دست و  پسر

چشمش بمن افتاد با گفتن  یبعهده ما گذاشته شده و وقت هیاز مرغ و خروس و بق ينگهدار فهیکرد که وظ یآمد به بچه ها حال

قبال هم تو :سر تکان داد و گفتهاشون خفه بشن؟ یتو همه جا شدند؟نکنه بعض ناو:دمیچطور بودند نظرم را خواست پرس

 دیبا ياز رستم بپرسم که چطور دیبا.کنمیغاز و اردکها درست م يرا برا يانبار یکیلونه مرغ خروس بود اما فردا اون  نیهم

 يدار الیپس خ:دمیانداختم که پرسیسفره م.میریبگ ادیکم کم  دیهم هست که با گرید يزهایچ یلی؟خ میبکن یجوجه کش

و چرا انقدر خرجش کردم؟از فردا صبح کار  دمیرا خر نجایچرا ا میبمون میخواستیاگر نم:متعجب نگاهم کرد و گفتآره؟ یبمان

.به اونجا سر و سامون بدم دیو من با شهیتازه شروع م رگاهیتعم

کرد و هر  اریهوش اسم مار بچه ها را.بچه ها در خطره  م؟جونیکن یکه مار داره زندگ يتو خونه ا میتونیچطور م ؟مایما چ پس

به اندازه و باز هم با باز کردن دستهاشون به پدر  میدیمار د کیامروز صبح ما  گهیبابا جون خاله راست م:دو با هم گفتند

نه بابا باور کن :صدا گفتند کیبچه ها .نیمار گرفته باش يکرم رو بجا دیشا:پسرعمو گفت.ودهنشون دادند که اندازه مار چقدر ب

 نکارویتا ا کنمیم دایباشه فردا لونه شو پ:پسر عمو که قانع شده بود گفت.قده بود و باز هم قد مار رو نشون دادنداندازه اش ان

بچه ها با فرود آوردن سر .گفتم یچ نیدیفهم نیکن يبا مرغ و خروسها باز اطیح نیتو هم.دیکرتها نگذار يپا تو گهینکردم د

قدم به  یوقت ختمیر يهمه چا يظرفها را شستم و برا.از سر سفره کنار رفتن ییو دوتا دنینشون دادن که حرف بابا رو فهم

اون  دمیپرس.زنندیرو ورق م يو دخترها هم کنج اتاق مجله ا کنهیپسر عمو داره حساب کتاب م دمیاتاق گذاشتم د

 ییفکر تنها نکهیدلم از اتو .یمجله گرفتم تا اگر حوصله ات سر رفت بخون:گفت یلب ریبدنبال نگاهم رفت و ز ه؟پسرعمویچ

 چیپسرعمو ه.مونهیکه فرصت مطالعه برام نم يآنقدر کار برام دست و پا کرد:تشکر گفتم ياما بجا.من بود خوشحال شدم
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رو  ونیزیکاش تلو يا:خواب برود زمزمه کرد يآخر شب پسرعمو بلند شد تا برا یقتو.نگفت و به حساب کتاب مشغول شد 

 گفتیو م کردیمردم رو به آرامش دعوت م ویراد:دمیو پرس ختیر يباز هم دلم هر.کت چه خبرهتو ممل مینیبب میآورد یم

 نیواسه هم.نیگول نخور یاشنآروم ب گنیبستن به گلوله و م دونیمردمو تو م:بود؟پسرعمو گفت یمنظورش چ نیگول نخور

..کردن میداشتن قا یکاسبها از ترسشون هر چ شهینم دایپ يزیچ گهیهم هست که د

داشتم فردا پس از  الیبگم خ یواهللا چ:وجود داره؟گفت ياونها خطر يبرا یچ تیپسرعمو جواد و عنا:دمیترس و لرز پرس با

 دیهم با.فکر نکنم که جنب بخورم نصورتیاما به ا.دادم برم خونه و بهشون سر بزنم رگاهیبه تععم یسر و سامان کینکهیا

اونوقت :و گفت دیم؟خندیبر یخب همگ:گفتم.نیترسیشب شده و شماها م گردمبرکلک مار رو بکنم و هم تا بخوابم برم و 

به امان خدا و  یول کن نجارویا یگیتو م هیهر ک یشلوغ شده و هر ک گمیمن م.مینیبنش دیبا یخال نیرو زم میبرگشت یوقت

راستش :اون پا کرد و گفت وا پ نیپسرعمو ا.دیخوابیتا سر و صداها م میکردیو صبر م میآمدیکاش نم يا:گفتم.تهرون میبر

بودم و  داریشب ب يها مهیآنشب تا ن.شهیم یبعدش چ مینیسر و صداها زود تموم بشه صبر کن تا بب خورهیچشمم آب نم

آزارم  میبمون نجایا میاگر مجبور بش نکهیفکر ا تیو خطر فکر جان جواد و عنا یفکر شلوغ.رفتیخواب به چشمم نم

آرام  يصدا.توجه کرده بودم یخوانده و نه به شکل يمجله رو ورق شده بودم اما نه سطر هک بار بود نیچندم يبرا.دادیم

تو دستشه  گاریپسرعمو س دمیشدم و کنار در اتاق رفتم و د ؟بلنديداریدخترعمو ب:دیکه پرس دمیپسرعمو را شن

 کاریچ دیبا مینیبب.میرف بزنبا هم ح ایب ادیچراغ اتاقت روشنه گفتم اگر خوابت نم دمید:ن؟گفتیدار يکار:دمیپرس

 يتو:گفتم.تو اتاق میکه خودمونو حبس کرد ستیهوا ن نیا فیح:و گفت ستادیبالکن ا يپسرعمو در هال رو باز کرد و رو.میکن

بچه ها اشتباه کرده باشن و مثال موش  ؟نکنهيدیخودت اون رو د:دیپسرعمو پرس.میراحت بخواب گذارهیاتاق هم ترس مار نم

باز .شهیبوده دلم قرص نم یمنهم فکرم نارحت شده و تا نفهمم اون چ يباشن؟اگه راستشو بخوا رفتهگ مار يرو بجا

اتفاقا :و گفت دیپسرعمو خند.نداره نجایکه ا تهیاما صحبت امن يخرج کرد یلیخ دونمیخونه م میبرگرد ایپسرعمو ب:گفتم

برم به عمو و ببام بگم که اگر از  خواستمیم.نداره کارن به کارمو یبهتر از خونه است و کس نجایکه ا کنمیبرعکس من فکر م

که قصد دهان  يا ازهیحرف پسرعمو دلمو گرم کرد و به خم.بمونن تا سر و صداها بخوابه نجایا انیناراحتن بلند ب یشلوغ

ش دست بکشه اما یگو خونه و زند اطیاون محاله که از ح ادیفکر نکنم بابام ب:گشودنم را داشت قفل زدم و در همان حال گفتم

 یک دونمیمن نم:گفت دهیپسرعمو رنج.ادیکه ب کنهیمجبورش م يکنجکاو ياگرم خودش نخواد زن عمو از رو ادیم يعمو مهد
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هر وقت شاه تاج و تخت خودشو گذاشت و رفت :به طعنه گفتم.شهیشما دو نفر صلح برقرار م نیو ب شهیتموم م یدشمن نیا

بمن  يپر:دیو به صورتم زل زد و پرس دیبطرفم چرخ.ستمیبا گفتن اونوقت هم مطمئن ن وعمپسر.شهیما هم صلح برقرار م نیب

حد  نیما تا ا هیکه از بق یدر صورت.يزاریشده که تو انقدر از مادرم ب یبدونم چ خوادیدلم م.دونمیکه من نم یدونیم یبگو تو چ

مثل  یکنیرفتار م ياما نسبت بمن و مادرم طور یربونمهچقدر  تیکه نسبت به بابام و عمار و عنا دمیبارها د یستیمتنفر ن

سر  نکهیا ایمیبرد نیو او رو از ب میمن و مادرم پوران رو مسموم کرد ينکنه فکر کرد.یشیبا دشمن جونت روبرو م يدار نکهیا

من و مادرمه؟ ریزا رفتن پوران تقص

به اتاق برگردم که چنگ انداخت و  ؟خواستمیبزنحرفهارو  نیکه ا يمنو از رختخواب بلند کرد:دمیکش ادیفر نیخشمگ

دستمو ول کن :گفتم.پرنینکش بچه ها از خواب م ادیفر گمینم یچیخوب ه یلیخ:گفت دیلرزیکه م ییدستمو گرفت و با صدا

 نکهیخودم بدم اومد از ا یاز زبون.رها کرد و من به اتاق برگشتم موپسرعمو دست.بلند شم دیبرم بخوابم صبح زود با خوامیم

اون حاال زنده  نیرسونده بود مارستانیتو و مادرته اگر اون رو به موقع به ب رینتونسته بودم بهش بگم که اره مرگ پوران تقص

و افاده مادر تو  سیزبون و ف شیعمر از دست ن کیچرا بهش نگفتم که مادرم .کردمینم يبود و من بجاش نقش مادر رو باز

 چکسیه کنهیم الیکبکه که سرشو فرو کرده تو برف و خ يبهش نگفتم پسرعمو چرا شدچرا .ومدیو صداش در ن دیزجر کش

 وونهیمادرم تو د یکه وقت رهیم ادمیمگر  ایینیرو بب لوفرین ختیر یاصال دوست نداشت رهکهیم ادمییکنیفکر م.نتشیبینم

حرفها و حرکات مگه  نیا منتقل بشه همه اباشه و به بچه ه یحالت ارث نینکنه ا يبود دهیاز پدربزرگ پرس دبو يخونه بستر

...دو تا بچه نبود نیاگر بخاطر ا ستم؟آهیکه چرا از تو و مادرت دلخورم و دلخوش ن یپرسیو بازم م رهیم ادمی

که  دمیفهم يبود و از استکان نشسته ا رینان و پن يمقدار ینیس يشدم تو آشپزخانه تو داریب نیاستارت ماش ياز صدا صبح

رفتم در لونه مرغها رو باز کردم و همه اونهارو دور خودم جمع کردم .صبحانه خورده و از خونه خارج شده ییه تنهاپسرعمو ب

به بچه ها .شدن و اومدن تماشا داریاز سر و صدا بچه ها ب.کدومشون بگذارم شیپ دونستمیکرده بودم که نم سینان خ يمقدار

که رستم صدام زد حاج خانم سر از اتاق  میخوردیصبحانه م يسه نفر.میکار دار یلیکه خ نیگفتم زود دست و صورت بشور

مار  نیلونه بگذار ينان و نمک جلو یاگر کم:پا و اون پا کرد و گفت نیا یکم ؟رستميخوایم یرستم چ:دمیکردم و پرس رونیب

و  میبا نون و نمک رامش کرد شد و ما داشیتو خونه ما پ شیسال پ:پس مار وجود داره؟گفت:دمیپرس.نداره يبا شما کار گهید

اگر  گهیبابام م.نیبکن نکارویهم نیراحت باش نکهیا يشما هم برا رهیو راحت م ادینداره راحت م يچکاریبما ه.شده رینمک گ
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نان و نمک برداشتم و  یبه آن دیپشتم لرز رهیاز حرف رستم ت.کننیول نم رنیو تا انتقام نگ کننیمارها حمله م مشیکشب

که بچه ها نشون  یرستم بدنبالم حرکت کرد و درست رفت بسمت همان سوراخ.ترسمیدم لونش من م میهم بر با ایب:گفتم

نگاش کنم  ادینکار را کردم و عقب عقب رفتم تا اگر مار از سوراخ در میهم دیو خودتون بر نجایا نیبذار:داده بودند و گفت

به .نداره يکار گهینه د نینکن تشیاگر اذ:نداره؟گفت يا کاربا م گهید یراست یراست:به رستم گفتم میکه شد اطیوارد ح

کردند رستم با مار  رو فک دندیآخر رستم را دو تا دختر شن يحرفها.وقت چوب تو سوراخ مار نکنن کینیدختراتون بگ

 یآب يهامار میندار يدوست که نه بهم کار:و گفت دیخند د؟رستمیشما باهاش دوست:دیپرس دیبا ترد لوفریدوست است و ن

چرا صبح زود آمد دم :؟گفتيدیآقا عمادو ند:دمیاز رستم پرس.نیمواظب باش دیهم ندارن اما با يزهر شیوحشت ندارن ن

مار رو گفت و از من  يبعدش هم ماجرا.رو باز کن تا من برگردم رگاهیکرد و بعد گفت برو در تعم دارمیخونه و از خواب ب

 رینمک گ دیبا گهیاما بابام با گرفتن و کشتن مار مخالفه و فقط م.بکنم نکارویو ا نجایا امیب رمیخواست تا اگه بلدم مار بگ

مرغ و  يرو بار بزنه و برا کهایرفت الست کنمیاما فکر م فتنه نگ:سر تکان داد و ادامه داد ره؟رستمینگفت کجا م:دمیپرس.بشه

نه برو و خودم با بچه ها به اتاق :به رستم گفتم.از کنم رو ب رگاهیبرم در تعم نیندار يخروسها هم گندم بخره اگه با من کار

کرت صرف نظر  طرفاز کاشتن و رفتن به  میدیترسیگذاشته بود که چون ما م يسرطاقچه پسرعمو تخم گل و سبز.برگشتم

 است دهیکه قهر کرده و از من رنج دادیکار صبح پسرعمو نشان م.که خودش زحمت کاشتشان را بکشد میو گذاشت میکرد

روشن به زن عمو نگاه  یدگاهیبکشم و از نو با د میگرفته بودم که با فراموش کردن گذشته خط بطالن بر عقده ها میبارها تصم

او نگاه کنم  يبه رو گذاشتیآورد و نم یچشمم م شیکنم اما هر بار شکست خورده بودم اسم او ناخودآگاه تمام گذشته را پ

 تیبا خود عهد کردم که شکا نباریا.دیمن و بچه ها خر يرا برا یو باز هم ترس و نگران مدایآنروز هم پسر عمو تا وقت غروب ن.

از خودم و بچه ها  توانمیو م ستیمهم ن گریخانه مثل قبل د رو حضورش د دهیو زخم زبان را کنار بگذارم وانمود کنم که نترس

 زیو از نهادن چاقو کناردستم پره رمیدرزها را خوب بگ رگیمانع آن نشد که بارد زین نیتلق نیاما ا.در هنگام خطر دفاع کنم

آنکه سرگرمشان کنم  ياو من بر میخورد يکه پسر عمو در سفر بود شام را سه نفر یهر سه مان طبق روال قبل مثل وقت.کنم

 يچه قصه ا دمیپرسیقصه را بارها و بارها گفته بودم اما بچه ها دوست داشتند و تا م نیا.ندرالیشروع کردم به گفتن قصه س

سرگرم شوم ورق زدم اما باز  نکهیا يمجله رو برا دنیبچه ها خواب یوقت.شدیاول از همه برده م ندرالیاسم س میبگو تانیبرا

بگمانم  رسدیبگوش م شیاز شب پ کترینزد یلیپارس سگها خ ياحساس کردم که صدا.دمینفهم چیها ه نوشتههم از متن 
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روباه باشه که  ایشغال  دیزوزه مال سگ نباشه شا نینکنه ا دیناگهان به فکرم رس کشندیه مپنجره زوز ریکه درست ز دیرس

 شدیم دمیحضور درختها مانع از د.نگاه کردم اطیبه ح شهیش ازفکر ناگهان بلند شدم و  نیاز ا.مرغ و خروسها اومدن يبه هوا

و سپس خاموش شدن موتور  نیترمز ماش يکه صدا گشتمیم به اتاق بر وسیبود داشتم ما دایو لونه مرغ و خروسها از نظرم ناپ

قفل در هال را باز  مخواستم نشان بدهم که خوابم و منتظر آمدن او نبوده ام آرا.بال درآوردم یو از خوشحال دیبگوشم رس

 زیبخواب زده ام چ و خود را دارمیملحفه کردم تا مبادا از زدن مژه ها ب رهم متوجه سود ب ریسرم را ز دمیکردم و به بستر خز

 يا ازهیخم دنیکنم ناچار بلند شدم و با کش ينقش باز توانستمیو سر وصدا راه انداخته بود نم کردیرابا خود حمل م ینیسنگ

اما من .از خود راند يشدم مرا با گفتن برو بخواب بد خواب نشو داریکردم که خواب بوده و از سر و صدا ب نمودوا یمصنوع

.اگرم گرسنه باشم بلدم غذامو گرم کنم:؟گفتيشام خورد دمیدنش پرسبدون توجه به ران

شوق .خودمان بود که از خانه آورده بود  ونیزیتلو.اورد رونیب ونویزیحرف زدن سر کارتن رو باز کرد و با زحمت تلو ضمن

 یوشه اتاق گذاشت و کمرا گ ونیزیتلو.سفره پهن کنم شیرا گرم کنم و برا شیاخباز از دهنش وادارم کرد که غذا دنیشن

انجام  يرا بکند شیهستم و مخصوصا کارها دنیدر انتظار شن دانستیم ییوگ.قراردادنش را بسنجد تیفاصله گرفت تا موقع

حرف زدن سر فرود آورد و  يتفاوت نگاهم کرد و بجا یخونه؟ب يرفته بود:دمیباالخره سر سفره نشست پرس یوقت.دادیم

 یآمده بود اما سع شخونم بجو.نگفت چیسر فرود آورد و ه گریخوب بودند؟بار د یه خبر؟همگخب چ:دمیباز پرس.کرد  دییتا

خواستم بلند .مشکله  دنیحرف از او کش دمیکرد که نه د اد؟سرباالیب خواستیکردم خونسرد باشم و باز هم بپرسم بابام نم

سگ هار گرگ و روباه  يبجا ایو  نیباش دهیز اژدها دنشد؟نکنه امرو يامروز از مار خبر:دیو پرس دیشوم و بروم که حرکتم را د

سفره را جمع کردم و خواستم بلند شوم که مچ دستم را  یحوصلگ یمن لبخند زد با ب نیبه صورت خشمگ.حمله کرده باشه

تخم  یتونیرفتارت م ياما من بر عکس توام فکر نکن که با سرد يزاریبهت بگم که تو از من ب خوامیدخترعمو م:گرفت و گفت

من صبح زود رفتم  يدست بردار یو ازدشمن ینظر کن دیتجددر رفتارت  یاشتباه نکن پس بهتره کم!نه یانیدر دلم برو نهیک

آتش زده بودند و  یکیشهر چه شلوغ بود مردم سر هر چهارراه الست یدونینم رمیخبر بگ هیتهرون تا برات از عمو و جواد و بق

و  دیپرسیم حالتوذوق زده شده بود و پشت سر هم  دنمیاز د یعمو عل.و رسوندم دم خونهخودم بتیبا هزار مص.دادندیشعار م

گفت که از  یعمو عل ارمیخبر برات ب هیتا از جواد و بق يو تو منو فرستاد میبهش گفتم که ما خوب گرفتیاز بچه ها سراغ م

 يزیچ یاداره رو گذاشته و اومده البته عمو علنکهیتو تهرونه و مثل ا يخوب هستن و هاد هینداره اما بق يخبر چیجواد ه
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 نیدیرو د يگفتم اگر هاد یحقوق را هم زده به عمو عل دیاومده و ق یاز ترس شلوغ يکه هاد دمیهمنگفت اما از حرفاش ف

 ونویزیوبودم و تل یعمو عل شیناهار پ.دادم نجارویما بمونه و بعد آدرس ا شیپ ادیب ينداره چند روز يحاال که کار نیبهش بگ

سراغ گرفتم که  تیو از اونجا هم رفتم خونه خودمون و از عنا بودعمو غالم عمو غالم خونه ن شیبرداشتم و راه افتادم رفتم پ

اون هم فرار کرده؟پسر  ای؟از توران بگو از شوهرش آ گهیخوب بگو د:دمیخورده و فرار کرده پرس مویآقا حب ج نیبله ا دمید

راحت باشه  المونیخ دیاقدر که عمو گفت حالشون خوبه ب نیهم دمینپرس یراستش از عمو عل:گفتعمو شانه باال انداخت و 

همه رو  میرفت بهت بگم آخر خفته مهمون دار ادمی:که سفره بدست وارد آشپزخانه شد و گفت ختمیر يپسر عمو چا يبرا.

.بمونن نجایا يبابا چند روز که عمو و زن کنمیفکر م یراحت بش یتا تو از نگران نجایا انیدعوت کردم ب

.مینبود بچه ها هم خوشحال بودند که مهمان دار يدر وجودم اثر یخانواده دلگرمم کرده بود و از کار و خستگ دنید ذوق

ها آماده بودند که به  چهیرا بقول خودش صفا داده و قال اطیپسرعمو ح.ورود مهمانان آماده بود يبرا زیشنبه همه چ5صبح  از

 ییآشنا يکه صدا میخواباندیگوش م کردیکه توقف م یلیاتومب يتراس پهن بشن هر صدا يرو دیب کردن خورشمحض غرو

که رستم با سن کمش  دونستیخودش خوب م.کردینظارت م شتریپسرعمو ب وبا همت رستم باز شده بود  رگاهیتعم.میرا بشنو

.را اداره کنه رگاهیتعم تونهیو بهتر هم م دونهیم شتریاز اون ب

 یکس نکهیا يهمه دچار احساسات شدم و برا کبارهیدنیاز د.و در خانه ولوله شد دنیظهر بود که همه با هم رس کینزد

 حیترج يبنظرم الغر شده بودند و پس از خوردن چا تیو عنا يهاد.دست و صورت شستم  ییرفتم دستشو نهیاشکمو نب

 یاما سع زدیموج م یصورت توران نگران يتو.و شوهرش با او نبود دبوآمده  ییتوران بتنها.دادند در اطراف خونه گردش کنند

توران چرا آقا ناصر :دمیپرس میآشپزخانه بود يتو یوقت يدو نفر.ماسک لبخند پنهان کند ریرا ز یداشت ترس و نگران

بمن نداده هر  مادروث که اون حق منو خورده و ار کنهیناصر از دست بابا دلخوره و فکر م:درد دلش باز شد و گفت ومد؟سرین

که بابام فقط پسراش و تو رو دوست  کنهیو فکر م شهیندارم قانع نم یحق و حقوق گهیکه قانعش کنم من د کنمیم یچه سع

که بتو  نهیا قتشینداره حق یاصال اوقات درست حساب گهیو د زهیریوضع مملکت هم که داره بهم م.نداره يداره و بمن عالقه ا

و نه من ازدواج  میکردیم يکاش راه تو رو رفته بودم و با هم از بچه ها نگهدار يا گمیخودم م شیپیو گاه کنمیحسادت م

و دلش بچه  رهیگیهم بهانه بچه م هایتازگ.یخشت خونه زن پسرعمو بش کیبخاطر  يشدیو نه تو مجبور م کردمیم

اما خب مرده و  ستیاز من ن بیواقع ع درو است  ادیمن ز يهمه گفتن که احتمال باردار میچند تادکتر رفت شیپ.خوادیم
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فقط  کنهیم یخال چارهیسر مردم ب شویو داره دق و دل ستین یاز خودشه خالصه روزگار خوش بیقبول کنه که ع خوادینم

یکنیم الیفکر و خ ادیتو ز:گفتم.بدنبال داشته باشه یمونیبدستشبده که پش يروز کار کیسادنیمردم وا يرودرور ترسمیم

اگر  میبزن یاطراف چرخ نیا میبر میخوایم یتمام شده همگ تانیکردنها بتیاگر غ:درون آشپزخانه کرد و گفت رس يهاد.

 يو بدنبال هاد میشیاالن حاضر م:توران گفتم هیروح رییتغ يخودم دوست نداشتم خانه را ترك کنم اما برا.میبر نیایب نیایم

دو عمو و پدرمان در جلو بودند .میشده به صف راه افتاد يزیشن ر جادهر در کنا میاز خانه که خارج شد یهمگ.میحرکت کرد

و در ضمن  کردندیزن عمو و شکوفه هم پشت آنها حرکت م.کردندیحرکت م يو هاد تیو پشت سرشان عماد و عمار و عنا

مثل  مهینع:ته گفتبچه ها داشت آهس دنینشوند توران همانطور که چشم به دو دهیمواظب بچه ها بودند که بطرف جاده کش

 هیاو ته يبرا دیروزهاست که با نیاست که با پوران نصف کرده باشند فقط قدش به زن عمو رفته و بلند شده هم یبیس

همه بود اما خب خدا  يارزو نیا:گفتم.دیدیرا م شیکاش پوران زنده بود و بزرگ شدن بچه ها يا ینیبب هیزیجه

نگاه کردم  ؟بصورتشیکنیم يرل مادرها را باز يمثل گذشته فقط دار نکهیا ایياه با پسرعمو کنار آمد:دیتوران پرس.نخواست

منظورم :را در دستش گرفت و گفت کنم؟دستمیم يسال باز هم دارم رل باز نهمهیدست شما درد نکنه حاال پس از ا:و گفتم

خود  شیرا پ يزاریب ؟حرفيزاریب زشا مثل گذشته نکهیا ایبدلت افتاده  ياز خود پسرعمو مهر اینبود خواستم بگم که آ نیا

عاشقش باشم و به چشم  تونمینبود اما راستش نم زارینبودم چونکه پوران هم ب زاریب چوقتیاز پسرعمو ه:تکرار کردم و گفتم

پسرعمو داره کم کم  یکردن ول انتیخ نیو ا رمیپورانو تو قلبش بگ يحق ندارم جا کنمیشوهر بهش نگاه کنم فکر م کی

و  شمیکه من کم کم نرم م کردیفکر م لیاوا.زنه یوضع کالفه شده بقول خودش هم زن داره و هم ب نیو از ا ادیم صداش در

 کهیکوچ اطیفقط بخاطر بچه ها و ح یراست یاشتباه کرده و من راست ریکه نخ دیاما بعد فهم میبا هم رابطه داشته باش میتونیم

خودش  رهیگیم رادیکنه به بچه ها ا یسر من خال تونهیو چون نم رهیگیم انهبهکه حوصله اش سر رفته و داره  نیا.زنش شدمد 

داره خود  میو تصم خوادینم نویاما پسرعمو ا رهیحاضرم اون بره و زن بگ نکهیا ایکه من حاضرم ازش جدا بشم  دونهیخوب م

نگاه زل زده من لبخند زد و  ؟بهینکیگناه م يدار یدونیم چیه:توران همانطور که دستم در دستش بود گفت.کنه  یمنو راض

از  يانجام بده و تو دار دیداره که با یفیکه زن در قبال همسرش وظا گهیبرو بپرس قانون شرع و عرف م یکنیاگر بار نم:گفت

که حرف حرف خودته و زن عمو شکست خورده  یثابت کن گرانیهنوز بخودت و د یخواهیو م یکنیم یانجام آن شانه خال

از گذشت  یکاش ناصر سر سوزن ياز عمو و بابامون بهتره ا یاون از برادرهامون و حت هیپسرعمو مرد خوب!يردست بردار پ
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.عمادو داشت

 یو هر کدام براه ستادهیا يگروه جلوتر د رمقابل مهمانخانه ا میعمو و شکوفه قدم آهسته کرده بودند تا ما به آنها برس زن

هوا خنک و مطبوع بود و .دادندیدست تکان م میشدیم کیاشتند بما که به آنها نزدنشسته و د زیبچه ها پشت م.رفته بودند

مردان از  میوستیما به گروه پ یوقت.خواندیخود فرا م يآسودن بسو یدم يرا برا ادهیمجنون مسافران پ دیدرختان ب يها هیسا

 یصحبت از فرح بخش مینیدور هم بنش کجایپراکنده را کنار هم گذاشتند تا همه در زیدرون مهمانخانه خارج شدند و چند م

 دمیمن با تعجب پرس یوقت.شودیمربوط م ههوا هم به رودخان یاست که خنک يدر پشت مهمانخانه رود جار نکهیهوا بود و ا

ما از :و گفتم دمی؟خندیدانستیمگر شما نم:دیاز سخن من متعجب شدند و شکوفه پرس یهست؟همگ يرودخانه ا یراست

در  ییزهایچه چ نکهیو ا عتیطب ییبایو از ز میفقط ترس و وحشت سگ و مار را داشته ا مینقل مکان کرد نجایکه به ا يروز

هم بود  نطوریو هم يشنویرودخانه را م يصدا یدختر عمو اگر خوب گوش کن:گفت تیعنا.میخبریدارد ب وجودرامونمانیپ

 شهینگاهش به ش یاز همه بلند شد و به تفرج پرداخت وقت همه نوشابه خنک آورد و پسرعم عماد زودتر يمرد گارسون برا!

خوانده بود که  ياو مرا نه به اسم دختر عمو بلکه با خواندن پر ندخود فراخوا شیزد و رما پ میمقابل من افتاد با اسم صدا یخال

نگاهم به چهره توران افتاد .بود  گریکدیما با  یکیو نزد تیمیصم انگریب گرانیخطاب در مقابل د نیا.دیحس کردم وجودم لرز

 دهیو احضار او را نشن نمیبنش ایرومو بدنبال عماد ب زمیبرخ ایبکنم آ دیچه با دانستمینم.دمید يو در کنار لبش لبخند مرموز

بناچار بلند .کندیم تیجان عماد صدا يپر:گفت يبزنم که عمو مهد دنیانداختم و خواستم خود را به نشن ریرا ز رم؟سرمیبگ

 زیکه خودم ن میشده؟از لحن صدا یچ:دمیو پرس ستادمیچند گام به او مانده ا.بود براه افتادم ستادهیکه او ا ییو بسوشدم 

که تو با  میبگو توانستمی؟نمیهست یشده؟چرا عصبان یتو بگو چ:دیخشم از آن آشکار است متعجب شد و پرس دمیهمف

که خشم او را  دانستمیم گفتمیام را م دهیاگر عق.شده ام نیمن شرمگ و يا ختهیرا برانگ گرانید يکنجکاو يخطابم به اسم پر

يحاال بگوچکار دار ستمین یعصبان:خاطر گفتم نیبهم.ام شود ینیمگباعث شر شتریبزند که ب یحرف دیو شا زمیانگیبر م

و  يعاد یردم با حالتک یسع.میگردیبرم یچیه:شده بود چند گام فاصله را بطرفم برداشت و گفت مانیاز احضارم پش ییگو.

که  ییکنم با صدا مامو نگذاشت صحبتم را ت...میخوردیاگر امشب شام را در کنار رودخانه م شدیخوب م:میدور از خشم بگو

 مییگویاما به همه م یاما ب:من حرفش را قطع کردم و گفتم نباریا...اما میرا بگو نیهم خواستمیمنهم م:بود گفت نیخشم آگ

از .رفتندیپذ یرا تکرار کردم و همه با خوشحال شنهادیعماد پ يمن بجا میدیبه مهمونها رس یوقت.نه اید موافق هستن مینیبب
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بالکن  يدر فضا یو صندل زیم يگریکه تعداد د میدیو د میگذشت پوستیکه از مهمانخانه به رودخانه م یکیکنار راه بار

سست کردند و بر  يچشم پدر و عموها که به منقل خورد پا.گذاشته شده بود شیشده و منقل کباب به نما دهیمهمانخانه چ

اش  ییبود تنها نجایتوران با گفتن کاش ناصر هم ا.میآن شدند که شام را مهمان مهمانخانه باشند و ما از آوردن غذا معاف شد

.دار گشود یمعن يرا ابراز کرد و لب زن عمو را به خنده ا

رو به توران  زیطعنه آم یبود و به لحن ستادهیاز توران و مادرش ا یکیفاصله نزد عماد به.يآمدینم ینداشت يطاقت دور:گفت

لبخند  میلحن او موجب شد شکوفه برو.يو سوغات ببر یقرض کن یتوانیطاقت از خواهرت م لویک لویدختر عمو ک:کرد و گفت

که حساس  یاس و زودرنج دارد و کسحس يا هیخانم روح يهمه اعتقاد دارند که پر:دیبزند و بعنوان دفاع بگو يحزن آلود

.کرد بینگفت اما با تکان تاسف آور سر حرف او را تکذ چیپسرعمو ه.را تحمل کند يدور تواندیباشد نم

که پدرم متوجه شد و  يخوردن نداشتم بگونه ا يبرا ییپسر عمو دلم گرفته بود و به هنگام صرف شام اشتها دهیاظهار عق از

و بلند  دمیکنار کش زیبا گفتن سر شدم بابا خود را از م.افتد یو از دهان م کندیم خیبابا  يخوریمجان چرا شام ن يپر:دیپرس

که  دمیشیاند نیکنار رودخانه نشستم و به ا یسنگ يرودخانه روانه شدم و رو يبسو راماسوده باشند و خود آ گرانیشدم تاد

در  خواستیدلم نم چیه.شودیختم نخواهد شد و تکرار م جا نیبهم نایقیزبان شروع شد و  شیو ن خیسرزنش و توب نیاول

که  دانستمیو م زمیبه دفاع برخ شدمیمجبور م کردیم دایکار ادامه پ نیسرزنش شده و کوچک شوم و اگر ا گرانیمقابل د

عا متاسفم واق.کنمیکه چکار دارم م دمیمرا ببخش نفهم:آرام کنار گوشم گفت ییصدا.در انتظارمان نبود یعاقبت و فرجام خوب

 یتوانیم:دراز کرده و د رهمانحال گفت میبدست گرفته و آنرا بسو یپسرعمو لقمه نان و کباب دمیصدا سربرگرداندم و د يبسو

 یشاد و توام با تفاهم برخوردارم زمان یزندگ کیاز  نکهیبه ا کنمیهمه اش با خود در جدالم و دارم تظاهر م ؟منیببخش امر

تلخ  قتیحق نیندارد و ا تینیو به آنچه که تظاهر کرده ام ع میکه تنها کنمیافتد فراموش م یجا مخودم  يتظاهر برا نیکه ا

حال مرا  ستیبایتو م.شده بودم داریلب به گله باز کردم چون تازه از خواب خوش ب هو در همان زمان بود ک کندیم نمیخشمگ

نقش زنان  یکه تو هم گاه ستیبد ن.هستم يروز اهیو س بفهمند در واقع چه مرد بدبخت گرانیکه د يو نگذار یهم درك کن

گرسنه :با رد کردن دستش گفتم.کندیاست و کسالت را برطرف م حیتفر یخودش نوع کنمیفکر م یکن يخوشبخت را باز

 پسرعمو نان را بدست امواج.میکنیم یبفهمند که ما چگونه زندگ گرانید میبگذار دیام که نبا دهیاما با تو هم عق ستمین

کمکم کرد تا از سنگها عبور کنم و خود را به  میوارد صحنه شو دیخروشان رودخانه سپرد و با گفتن پس بلند شو که با
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 گرانیبلند که د ينمودار بود به استکانها نگاه کردم و با صدا يچا یمقابل پدر و عمو دو استکان خال رد.برسانم  گرانید

 لوفرین.ما وجود ندارد نیب یکدورت چینشون دادم که ه گرانیو به د خواهمیميمن هم چا:بشنوند به پسرعمو گفتم یبخوب

 میبطرف خانه براه افتاد یگیبپا خواستم و هم يچا دنینوش زمن پس ا شدیم شتریلحظه به لحظه ب یکیو تار دیکشیم ازهیخم

به  ياز مهمانها عالقه ا کیچیبه استراحت پرداختند وجود مار در خانه سبب شد که ه یو به محض ورود مهمانها همگ

 یالیاز وهم و خ کیدهند و صبح سر سفره صبحانه هر  حیدر اتاقها را ترج دنیدر تراس از خود نشان ندادند و خواب دنیخواب

از خود نشان ندادند و  یرغبت چیکردند اما زنان ه دنیمردان از کرت د.کردندیبه آن دچار شده بودند گفتگو م شیکه شب پ

 يترس پدر و عمو از مار با هشدارها.شدند انیماک يهم نرفتند و از دور مشغول تماشا يباغچه و مرغدار يابه تماش یحت

دود  لهیداشت که بوس دهیعق تیپسرعمو عنا.کردندیدلسوزانه همراه بود و بچه ها را از رفتن به باغچه و آن قسمت باغ منع م

چند  میدانیما نم:بازداشت و گفت نکاریکه عمو غالم با خنده ما را از انجام ا برد نیو از ب دیکش رونیمار را از لونه اش ب توانیم

و  دیخندیعمو م.میمحاصره شو کبارهیو  دیایب رونیعمل هر چه مار در النه است ب نیکرده اند ممکنه با ا توتهیمار در النه ب

عماد متوجه و با خنده به عمو  کهیبطورکاردیدر دل من م یاش چه تخم وحشت دهیبا اظهار عق دانستیاما نم زدیحرف م

اخم کرد و  يمهد عموبه خنده عماد  میخانه را ترك کن نیامروز ا نیهم میکه مجبور شو یکنیم يکار يعمو جان دار:گفت

.میکن دایپ یراه حل دیو با ستندین تیگرفت دخترها در امن دهیوجود مار را ناد دیو نبا دیگویداداش راست م:گفت

 نیهم دیاگر موافق باش.خانه را از شر مار پاك کنند توانندیم یآنها براحت میکمک بخواه یاز آتشنشان شودیم:گفت پدرم

در و  يدرزها يشد ال لیتبد نهیخانه به قرنط یهمه به نشانه موافقت سر فرود آوردند و در آن.کرد میار خواه نکاریامروز ا

تنها من  نباریا.و اطالع دهند ابندیب یستن از خانه خارج شدن تا تلفنکمک خوا يراو پدر ب يپنجره ها گرفته شد و عمو مهد

 کردندیم يکنجکاو یلیاتومب يبا تمام وجود گوش خوابانده بودند و به هر صدا زین گرانیو د دمیکشینبودم که انتظار م

ر با شتاب گسترده و جمع سفره ناها.تظهر بود که عمو و پدر بازگشتند و اطالع دادند که گروه امداد در راه اس کینزد

.هم سرگرم کننده نبود ونیزیبرنامه تلو یانتظار همه را خسته و کسل کرده بود و حت.شد

از مار  ياما هر چه تالش کردند اثر رد.را شروع کردند دیسوراخ مار کار ص دنیو با د دندیعصر اعضا گروه امداد رس بهنگام

خشک شده و نمک هنوز در کنار سوراخ شود با خود فکر کردم که اگر مار هنوز  نان.منجر شد يدیهمه به ناام دیو ام افتندین

 یب يدیبازگشتند و ام یماموران با دست خال کساعتهییبود پس از تجسس دهیبلع راهم در کرت وجود داشت تا کنون آنها 
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که  دمیهانه کار قصد مراجعت کردند دو صبح روز بعد به ب دندیهمه در اتاق خواب زیآنشب ن.خانه بوجود آمد یرمق در دل اهال

باز هم گوشزد کرد که مراقب بچه ها باشم و  یفظاو هنگام خداحا.نشده است لیهنوز در چهره پدر وجود دارد و زا یآثار نگران

و  پس از رفتن آنها خانه در سکوت فرو رفت.کردم یمهمانان را راه نانیکنم و من با دادن قول اطم ياز رفتن به کرت خوددار

سکوت را  میکاش ما هم رفته بود يبود که با کفتن ا مهینع نیو ا میسکوت گوش فرا داد نیو به ا مینشست تحركیما ب یقیدقا

.آنها را به تحرك و تالش انداختم میکار دار یلیبلند شدم و با گفتن بچه ها خ.نواخت  یبر هم زد و ساز دلتنگ

 یقیگرفت دقا شیبزرگ اتخاذ کرده باشد آنها را برداشت و راه کرت را در پ یمیتصم ییگو يسبز يبا نگاه به تخمها پسرعمو

وجود ندارد و با  يمار گریبچه ها زودتر از من متقاعد شده بودند که د.دیرسیبه گوش م واریزدنش از پشت د لیب يبعد صدا

از آن  يبه انتظار خبر یساعت.رفتندکمک به پدرشان  يگرفتند و برا شیرا در پ تاز حرف ماموران را باغچه و کر نانیاطم

بچه ها را به  خیتنگ آب .به کرت رفتم  اطیدرست کردم و با احت خیپسرعمو آب  يبرا دینرس يقسمت بودم و چون خبر

اگر  یترسینم:کردم و گفتم تبه کر یخوب شد؟نگاه دینشاط آورد و پسرعمو با گفتن دستت درد نکند کارم را ستود و پرس

دوست :و گفت دیپسرعمو خند.میمسموم شو یو همگ زدیبر هایسبز يهم زهرش را رو دیعبور کند؟شا هایسبز يمار از رو

 دیوجود داشت با ياگر مار.است یخوردن يهایپر از سبز نشانیزم شتریکه ب ینیو خودت بب یبخانه رستم بزن يدارم سر

برگشت رنگ به چهره نداشت و با تموج  کهیو هنگام برد يو کلنگ را به انبار لیعماد ب.باشد  هتابحال آنها را مسموم کرد

جواب  يمار بود؟پسرعمو بجا:دمیپرس.موجب وحشتش شده نگونهیکه ا دهید يزیچ دمیفهم.دیستینا نجایا میبرو دییایب:گفت

من و بچه .ردمتا من برگ دیاتاق و در را هم ببند يتو دیوبر:برد و گفت اطیدست بچه ها را گرفت و با گفتن عجله کن ما را به ح

قدم بخانه کذاشتند و  گریبعد با رستم و دو سه مرد د یو پسرعمو با عجله از خانه خارج شد و ساعت میها داخل اتاق شد

که  بفهممگذاشتیصحبت کردن آنها نم یدستجمع دیرسیبگوش م واریهمهمه آنها از د يصدا.کرت راه افتادند يبسو کسری

 ینخورده بود و هنگام چیپسرعمو از صبح تا آنوقت ه.مردان خسته عزم بازگشت کردند که دهیغروب از راه رس.ندیگویچه م

.خوردن نداشت يبرا ییهم که مهمانان را بدرقه کرد و به اتاق بازگشت اشتها

 نید را یکس ندیگویم یاهال مینکرد دایپ یسوراخ چیو ه میرا گشت يکجا النه کرده تمام انبار ستیمعلوم ن:گفت پسرعمو

 نجایشده ام شما را به ا مانیبکنم و پش دیآزار است حاال من مانده ام که چه با یهم باشد ب ينخورده و اگر مار شید نحدو

و  ندیگویراست م یاهال دیشا:گفتم.مستاصل شده ام م؟واقعایبکن دیرا چه با رگاهیخانه و تعم نیا میبرو میآورده ام اگر بخواه
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 دیپسرعمو سرفرود آورد و با گفتن پس چه با.داشت میخواه یهمراه با وحشت یما زندگا میکن یدر کنار مار زندگ میبتوان

 يمن د رعمل مرز میرا گذراند یاطیپر از احت یو زندگ میرا با اضطراب و ترس سر کرد یماه میاولمان برگشت يباز بجا میبکن

و از بچه ها هم خواسته بودم که قدم بخانه مار  کردمیکه به او اختصاص داشت تجاوز نم یمیمار قائل شده بودم و به حر يبرا

 شیپسر عمو پ.رفتندیرعد و برق م یبر تن کرده بودند و به مهمان یآغاز شده بود و درختان لباس رنگارنگ يزیینگذارند باد پا

ران حال ما بود و نگ اندازهیپدرم ب.دمیبچه ها لوازمه مدرسه شان را خر ياز باز شدن مدارس ما را به تهران آورد و من برا

فرا گرفته بود و به چند بانک و  یسوختگ يشهر را بو.دهدیرخ م يفراموش کرده بود که د راطراف خودش چه حوادث ناگوار

 نانیبه او اطم.پدر هم نگران وجود مار و هم نگران رفتن بچه ها به مدرسه بود.سوختندیآتش م درحمله شده و آنها  نمایس

ما رادر خانه  يزییسوز پا.اعتماد نداشت و ما را با ترس روانه کرد میبه حرفها ییها خواهم بود اما گودادم که کامال مراقب آن

در خود فرو رفته و  شتریو ب دیرسیبودوپسرعمو نگران بنظر م دهاعضا خانواده بهم ش شتریب یکیحبس کرده بود و موجب نزد

مدارس باز بود اما ورود و خروج .میافسرده و ناراحت بود یعلت چیه یو ب شدیصورت ناشاد او موجب اندوه ما هم م.بود نیغمگ

حواس مرا  دیرسیکه بگوش م يهمراه بود خوشبختانه پسرعمو مسئول بردن و آوردن دخترها بود اخبار دیآنها با مراقبت شد

حقوق را بزند و روانه تهران دیق يکاش او هم مثل هاد يکه ا کردمیافتاد و آرزو م یجواد دلم شور م يتا خراسان و برا بردیم

پس از کابوس چشم باز  یشبها وقت نیاز هم یکیدر .شدمیم داریشب از وحشت ب يها مهیو ن شدمیشبها دچار کابوس م.شود

 ییصدا دیتا شا ستادمیگوش ا یکم.از اتاق پسر عمو ساطع بود بلند شدم و آهسته از اتاق خارج شدم هک يکردم از نور

نگران .دمید دیچیپیبستر بخود م انیآرام ارام در اتاق را گشودم و پسرعمو را که مچاله شده م دمیننش يزیبشنوم و چون چ

 گریزده هراسان بار د ششیزد و گمان کردم که مار نیم يشده؟رنگ صورتش به کبود یپسرعمو چ:دمیرفتم و پرس شیبسو

پسرعمو به تهوع .رمیمیکه دارم م کنمیو فکر م نه دلم بشدت درد گرفته:دیتوانست بگو یزده؟که بسخت شتیمار ن:دمیپرس

 دیبا وپسرعم:بود که گفتم نیدارو بدهم و حالش را بدتر کنم ا دمیترسیبکنم م دیکه چه با دانستمیدچار شده بود و من نم

مارستان؟یب میبرو

چاره .و خطرناکه  شهیاجرا مکنم تازه مقررات عبور و مرور هم  یرانندگ تونمیحالم نم نیمن که با ا يچطور:جواب داد یبسخت

نداشت و درد هم  یانیشب پا ییکه زودتر صبح شود اما گو کردمیخدا خدا م.میکردیتا صبح صبر م ستیبایو م مینداشت يا

از خانه  یکیدر تار توانستمیرستم بروم و از آنها کمک بخواهم اما چگونه م هبخان خواستمیم.گذاشتیپسر عمو را راحت نم
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زدم و با برداشتن چراغ قوه و  ایدل به در دیرس تیدرد پسرعمو به نها یوقت.کنم یخانه و باغ را ط نیب خارج شوم و مسات

ترس بر تمام وجودم احاطه داشت .شدینم دهیدر اسمان د يستاره ا چیبود و ه يگذاشتم شب ابر اطیچوب بلند قدم به ح کی

 افتهیانتقال  مارستانیاگر او هم زود به ب نکهیپوران و فکر ا دنیاما د رهمانحال درد کش.بود منصرف شده و باز گردم کیو نزد

 يپاآنکه ترس مرا از  يآمد برا یپارس سگان م يصدا.را باز کنم اطیوادارم ساخت که بر ترس غلبه نموده و در ح مردیبود نم

بود نااستوار که با دو  یبور کنم پلاز آن ع ستیبایکه م دمیرس یبه پل راندمیو ذکر خدا بر زبان م دمیدویم بایتقر اوردیدر ن

خدا را  دمیبسالمت به آن طرف رس یشاخ و برگ بوجود آمده بود مانند بند بازان تعادلم را حفظ کردم و قوت يالوار و مقدار

مشت و صدا زدن رستم  دنیبا کوب دیباغ آنها براه افتادم دستم که بدر خانه آنها رس يبسو تاببا ش گریشکر کردم و بار د

 میدر را برو کهیدر باز داشت و زمان دنیوقت شب مرا از کوب نیا هیپدر رستم با گفتن ک.کردم داریخانه را از خواب ب یاهال

د؟یهست یک اشم:دیبا تعجب پرس میدیرا د گریکدیبار  نیاول يگشود و ما برا

رخ  یشده؟اتفاق یچ:دیو پرس به نشانه شناخت و احترام سرخم کرد.رگاهیمن خانم آقا عماد هستم صاحب تعم:گفتم

آقا رستم ما را  دیاگر اجازه بده دانمینم یاما من رانندگ مارستانیب شیبرسانم دیبله حال آقا عماد بهم خورده و با:داده؟گفتم

 دیصبح برو شهینم:گفت یپدر با نگران.میآ یم پوشمیاالن لباس م نیرستم آمد هم يهنوز او لب باز نکرده بود که صدا.برساند

...اده ها نا امن است وج

اسم مردن زبان مرد را بست و با گفتن خدا شفا بدهد قصد .ردیتا صبح برسد ممکن است آقا عماد بم میفرصت ندار ادیز ما

و بعد به شوهرش  دیمختصر احوالم را پرس یلیآمد و خ رونیسال ب انهیم یداخل شدن به خانه را داشت که رستم به اتفاق زن

 یزمهمیانشااهللا که چ:دلگرم کننده اظهار داشت یبروند و برگردند بعد با حالت نهایاتا  مانمیبچه ها م شیمن پ:رو کرد و گفت

با بدن آن دو ترس و  دیکه رستم هم رس میپل عبور نکرده بود يو حرکت کرد منهم بدنبالش راه افتادم و هنوز از رو ستین

 رسانمشیمن به موقع م دینباش گرانشما ن:او گفت ستیخوب ن چیحال عماد ه:وحشت را فراموش کردم و به رستم گفتم

 دیتو نبا دمیکش ادیفر اریاخت یرنگ وجودم را لرزاند و ب نیشده بود و ا دیرنگ عماد سف میوارد خانه که شد مارستانیب

بر سر رستم .من خوبه لب زمزمه کرد تو نترس حال  ریعماد ز.دادمیرا گرفته و تکان م شیحرف شانه ها نیو با گفتن ا يریبم

عماد را گذاشتم و .دیرا نداده ا لیاتومب چییسو:او گفت م؟کهیرویپس چرا نم:دمیکش ادیفر کردیم میبود و تماشا ستادهیکه ا

 ریکرکره تعم دنیباال کش يصدا.زود باش عجله کن :گفتم دادمیبه دست رستم م کهیپرداختم و هنگام چییسو يبه جستجو
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آمد و  نیپت پت ماش يشد صدا دهیکش نییکرکره پا یشد وقت دهیشن لیمباستارت خوردن اتو يعد صداب یگاه آمد و لحظات

بغل او را گرفتم تا از بستر بلند  ریمن با عجله کت و شلوار عماد را برداشتم و سپس ز لیحرکت اتومب يپس از آن صدا

کن راه  یمن بنداز و سع يات را روینیسنگ:قدم از قدم بردارد گفتم توانستیقدرت حرکت نداشت و نم.شود

 یبه پاسگاه به مشکل دنیتارس میو براه افتاد میبود عماد را سوار کرد یآمد و به هر سخت ياریخوشبختانه رستم هم به .يبرو

وق قانع نشدند و با گفتن در صند میدار ماربدحالیب میو با آنکه گفت میستادیا نیمامور ستیاما در آنها با ا میبرخورد نکرد

افزود تا وقت مرده را جبران  لیرستم بر سرعت اتومب میمجدد به حرکت در آمد یما را معطل کردند وقت دیعقب را باز کن

 یم ستیباینمانده اما متاسفانه سر هر چهار م يزیچ گرید:رادر دلم تاباند به رستم گفتم دیشهر نور ام يچراغها.کند

 يهم تمام شد و ما بسو یبازرس نیآخر خرهشد و باال یبازرس نیهم ماشو در چند نوبت  میدادیم حیو توض میستادیا

جلوتر از ما آورده بودند که  یمجروح و زخم يتعداد میافتیرا آشفته  مارستانیوضع ب.میبه حرکت در آمد مارستانیب

 یساعت.دادندتیسیآپاند صیبه اتاق عمل بردند و تشخ نهیعماد را پس از معا.ستیعلت مجروح شدنشان چ دانستمینم

با خارج شدن  دادیدلهره آورد م یشب انیو خبر از پا دیرسیصبح از راه م.از اتاق عمل خارج نشده بود  هنوزگذشته بود و 

 هیحرف او موجب شد تا گر.و خطر رفع شده  دیخوشبختانه به موقع آورد:پرستار از اتاق عمل رستم بپا خاست و پرستار گفت

.شود و خدا را شکر کنم يگونه ام جار يامانم رو یب

کش  شیهمه را دوست داشته باشم و به همه مهر بورزم و محبت پ خواهدیآنقدر که دلم م یام و از خودم راض یخود آشت با

ننه مادر و پوران و به  ادیپدربزرگ ب ادیبنوشم ب خواهمیدر دست دارم و م يروزیپ نیغرورم سربلند است و من جام زر.کنم 

 یعمق یگشودم و نفس يزییسرد پا يهوا يپنجره ها را برو.بلند بخندم يداکرده بود با ص زاریهمه بکه مرا از  یوهم

چه خوب است  افتهیاتیاست که دوباره ح يموجود کندیبستر نرم غنوده و آرام تنفس م يکه در آن اتاق برو یکس.دمیکش

.ستین یمهتاب و رنگ چهره اش ندیمب شیدارد و چشمها انیجر شیانهایدر شر یکه زندگ

 یو گاه سر آشت میزیگونه گونم روبرو هستم و صبح تا شام گاه با هم در ست يدر خودم با احساسها شتریآدمها دورم و ب از

و سر در  خزمیم یبه کنج گرانیهم چون مار در کرت بدور از چشم د گرددیتن ملول م نیو ا شومیهرگاه که خسته م.میدار

به  جوابیهم ب یو گاه دهمیو گاه جواب م پرسمیم یکییکیو  کنمیباز م خوديچراها را بروو صندوق  کنمیفرو م بانیگر

شاد  يا هیقانع کننده باشد با روح نیو اگر جواب آخر انجامدیبطول م یپرسش و پاسخ ساعت نیا.گردانمیصندوق باز م
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 میا یم رونیاز کنج خلوت ب يشتریو مالل ب یگجواب بماند با خست یو اگر سوالم ب کنمیرا دنبال م یزندگ انیو جر زمیخیبرم

از  يو امروز با شاد.برد و کجا فرو بگذاردم میتا که او به کجا.سپارمیحوادث م لیو افسرده و شکست خورده خود را بسدت س

بچه ها  ندید.بار خانه و کرت را دور بزنم نیکنم و چند يرا بازساز ختهیفرو ر نهیکه قادرم چ دانمیخلوتگاه خارج شدم و م

از خنده شادمانه بچه  باتریز يزیچ یبراست ایآ پرسمیو از خود م کندیام را مضاعف م يخندان نشسته در کنار بستر پدر شاد

ممنونم و  يمانند پر کندیم يکوتاه که بر زبان جار يبا جمله ا یگاه درخشدیم یها هست؟در نگاه پسرعمو برق حق شناس

.کندیدلم را پر از ستاره م کیاسمان تار

در حال خارج  زیکه پسرعمو ن نمیبیم کنمیدر اتاق را باز م کهیهنگام شومیم داریزنگ خانه هراسان ب يشب است از صدا مهین

پسرعمو هنوز در راه رفتن دچار .تا در را باز کنم رومیپاسخ م يموقع شب؟و من بجا نیا ستیک:دیگویشدن است او بمن م

 یپسرعمو بسخت.مانمیو من در استانه در اتاق م شودیکوتاه او برنده م یجدال درمن در را باز کنم و  خواهدیممشکل است و ن

 یو نفس راحت شومیآرام م شودیبلند باز م یآشنا لبش بخنده و سالم يچهره ها دنیو از د کندیاما در را باز م رودیراه م

.اما چشمم هنوز منتظر ورود اشناست کشمیم

شانه حمل  يخواب آلود را رو يو بدنبالش دو مرد که بچه ا يگریو پس از آن قامت کوتاه د شودیبلند وارد م یقامتبا  یزن

بله  میگویو بخود م رسانمیم اطیو با شتاب خود را به ح پطدیام م نهیجواد است؟دل در س نیا ایآ دیگویته دلم م.کندیم

بلند و پر  یاست با سالم مونیهر که باشد قدمش م میگویباز بخود م اماست؟یک يگریاوست آنهم فائزه است و نادر پس آن د

و تکرار  بوسمیو صورتش را م کشمیو تمام اندام خسته اش را مادرانه در آغوش م رمیگیم يدر آغوش جواد جا جانیه

و  دهمیپناهش منهیس رب ياز پناه دارد با فشار یو حس ستیکجا؟آغوش فائزه چون گذشته سرد ن نجایتو کجا ا:کنمیم

 ییو به خوش آمد گو شناسمیخواهر فائزه است که از صورت پر آبله اش زود او را م دهیفر يگریآن د دیخوش آمد:میگویم

حاضر  يخوشبختانه سماور هنوز گرم است و زود چا.دهمیم يمکان جا نیو در بهتر برمیاتاق م يهمه را بسو.کنمیزبان باز م

از عماد .پنهان کند یمصنوع يرا در پس خنده ا شینگران خواهدیمضطرب است اما م کنمیم هبصورت جواد نگا شودیم

من از  دهدیشرح م لیو آنچه رخ داده به تفص کندیباز م فیشده؟که عماد لب به تعر يزیچ يرنگ به چهره ندار:پرسدیم

با تو تعارف :دیگویکه جواد م شودینم ورمبا.میراه شام خورد ينه رو:دیگویو م دهدیتکان م د؟سریگرسنه ا:پرسمیفائزه م

و  میبمان یشما چند وقت شیپ میما آمده ا:عماد تمام شده بود که جواد گفت يصحبتها.میگفتیم میاگر گرسنه بود میندار
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 مثلبس کن جواد :عماد زودتر از من بحرف آمد و گفت...نکهیا ایمیتوانیم ایکه ا دییبگو یبدون مالحظه و رودرباست میخواهیم

در صورت جواد نمودار شد و به فائزه  تیو رضا يبرق شاد.خانه خودته پس تعارف نکن نجایا یزنیها حرف م بهیغر

که پسرخاله  يکردیدختر خاله دست شما درد نکنه فکر م:دیبه فائزه کرد و پرس ینگاه دهیعماد رنج.راحت شد  المیخ:گفت

از  روقتیو شما را د میخاله فائزه اصرار داشت که روز حرکت کننه پسر:گفت دهیات نان کوره؟فائزه خواست حرف بزند که فر

آورد  یو عماد پشت سر هم سر فرود م کردیگوش عماد نجوا م ریجواد ز نیگرم بود و دلنش دهیفر يصدا.مینکن داریخواب ب

مردم  يده و نتوانسته روکر فرارکه  دمیجواد فهم يخواباندم و از نجوا یو در بستر گرم دمینادر را در خواب بوس.دمیکه فهم

بود و ناچار من به اتاق پسرعمو کوچ کردم و بچه ها را به خانواده برادر واگذار کردم  دهیوقت خواب فرا رس.رگبار گلوله باز کند

و  شدوارد  نیمسافر يهمان شبانه چمدانها.را انتخاب کردند يگریو جواد و فائزه و نادر اتاق د دهیبچه ها خواب شیپ دهیفر

کنم که مهمانها احساس  يزیبکنم و چگونه برنامه ر دیکه چه با کردمیبعد همه جا ساکت شد در بستر نشستم و فکر م یعتسا

 یلیخ دیبا ستین شیجواد اعصابش سر جا:گفت.من به نشانه مخالفت سر تکان دادم ؟ویناراحت:دیپسرعمو پرس.غربت نکنند

چرا با آنهاست؟مگر او  دهیفر:دمیارام پرس يبا صدا!مراقب بچه ها بود  یلیخ دیبازجر بکشد  شتریب میو نگذار میمواظب باش

را  شیتمام زندگ ستیهم خوب ن دهینه او بخاطر فائزه و کمک به او آمده حال و روز فر:و گفت دیهم فرار کرده؟پسرعمو خند

.دانمیت مسخت اس یلیخ:چشم برهم گذاشتم و گفتم.آمده نجایدو چمدان به ا یکینیگذاشته و با هم

کوتاه از خانه خارج  یگردش يبرا دهیفائزه و فر.و بچه ها با مرغ و خروسها سرگرم شدند  دیساعات صبح را خواب شتریب جواد

شد و  دایکه جواد در استانه آشپزخانه هو کردمیکار م ییبتنها.موذن برخاسته بود يصدا ویبرگشتند که از راد یشدند و وقت

براه افتاد عماد  اطیح دنید ينگفت و برا چیه.قدم بزنند و برگردند یکم رونیخانم رفتند ب دهیفربا :فائزه کو؟گفتم دیپرس

باز آمد دخترخاله ها همراهش بودند و هر  کهیآذوقه رفته بود و هنگام هیته يرا به رستم واگذار کرده و خودش برا رگاهیتعم

را فراخواندم تا سفره  مهینع.لذت بردند يرو ادهیکه از پدادیبدست داشتند صورتشان خندان بود و نشان م يا سهیک کی

 ياست و کم و کسر لیتکم زیفکر کنم همه چ:گفت دیچیهم م يرا رو یلونینا يها سهیک کهیپسرعمو در حال.ناهار را پهن کند

 دخارج ش صداینگفتم و ار ب چیه.سوزدیهنوز م میها هیبخ يجا:گفت فیضع ییچهره اش درهم شد و با صدا کبارهی.میندار

از مهمانان بود و بعد از صرف غذا همه آنها را به استراحت کردن دعوت نمود  ییرایسر سفره غذا عماد تمام توجه اش به پذ

 یسرکش يبرا یبعد وقت یچند ساعت.کمک نماندم  دنیو به اطرافم نگاه کردم و چشم انتظار رس ستادهیاشپزخانه ا انیدر م.
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خشک و تر همه جا  يسوختن برگها يبو.و بچه ها درکرت آتش افروخته بودند باختیرنگ م گذاشتم آفتاب اطیقدم به ح

کنارم نشست و  مهینع.سست کردم و کنار آتش چمباتمه زدم يآن پا يبجا ه؟امایچه کار نیبزنم ا ادیبود خواستم فر دهیچیپ

تو :گفتم.او برگها را آتش زد هماه داشت و بهمر تینادر کبر ستین لوفریخاله جون بجان خودت قسم کار من و ن:آهسته گفت

تکرار نشود  يو پاپر یحوض کاش یماه هیتا قض یکامال مراقب باش دیتو با یکنیبچه ها م یکه خودت را قاط یستیبچه ن گرید

 به هوا یبعد از آتش خاموش شده دود کمرنگ یقیدقا.آب را باز کند  ریبلند شود و ش مهیمن موجب شد تا نع ؟حرفيدیفهم

تا  خواستمیم یفرصت.کنند حیو تفر نندیآنها را ببر رودخانه را بب:شدند به پسرعمو گفتم داریتمام مهمانان ب یوقت.خاستیبرم

با گفتن چه  مهیشد و نع یبا رفتن آنها سکوت بر خانه مستول.از رفتن سرباز زد و کنار من در خانه ماند مهینع.خانه را جمع کنم

.است زاریب یوغو هم از شلساکت شد بمن فهماند که ا

چهره اش مثل .میو با هم حرف بزن مینیبنش يکه دو نفر مینکرده بود دایپ یو من جواد هنوز فرصت میاول را بسر آورد هفته

اما .میکن هیآرامش به او هد یو کم میاش بکاه یو نگران شیاز تشو میتوانسته بود ییشب اول ورودش خسته و کسل نبود گو

 حاتیآنکه از درجه خشم او بکاهد تفر يو پسرعمو برا کردیم انیه بود و کسالتش را با بانگ زدن به بچه ها عحوصل یفائزه ب

خاطر  تیرضا يمن حضور نداشتم و برا حاتیتفر نیاز ا کیچیدر ه.شدیم رفتهیکه با اکراه پذ کردیم شنهادیپ يگرید

 کندیام م حوصلهیدارد کم کم کج خلق و ب یخستگ نیام و اکه خسته  کردمیاحساس م دمیدیتدارك م ییرایپذ لیمهمانان وا

روز که مهمانان بخواب رفته بودند آرام  میدر ن.افتمیم یرفع آن عالج يشوم برا ياز آنکه باعث تکدر خاطر شیپ ستیبایو م

مرد .ا آرام کندآب روح خسته ام ر يگرفتم تا مگر صدا شیراه رودخانه را در پ ییاز خانه خارج شدم و به تنها صدایو ب

و دستور  نمیکردم تعارفم کرد بنش تیشکا یکرد زبان دل گشودم و از خستگ یاحوالپرس یمرا شناخت و بگرم یچمهمانخانه 

وضع خسته اند اما بگمانم که  نیو همه از ا ستیخلق تنگ از آن شما تنها ن نیا:و گفت.. اورندیب میبرا يچا یداد تا فنجان

.اما روزها آرامتر است دیایم يراندازیت يشبها مدام صدا میشو نمانده اسوده يزیچ گرید

اب گل آلود است و پندارم .زدیریکه در اجاق زغال م نمیبیشاگرد مهمانخانه را م رومیو خموش تا کنار رودخانه م شومیم بلند

گل  يدر کنار زغالها طلبدیرا م مطبوع اجاق يسردم شده آنقدر که جان و دلم گرما بردیقلبها را بهمراه م یاست که ناپاک نیا

موقع  نیا هشیآمدن ندارد هم الیامسال زمستان خ يانگار:دیگویکه او م شنومیم کنمیم رمو دستانم را گ نمینشیانداخته م

فکر خانه و .دینیبنش گرید یو ارام قصد برگشتن کردم که گفت کم دمیخند شیبرو.پوش کرده بود  دیسال برف همه جا را سف
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از کنار جاده .گردندیشده اند و دنبالم م داریمهمانان ب کنمیفکر م:نبود گفتم زیجا نیاز ا شیدرنگ ب گهیودم دمهمانها ب

دست تکان  شیخوشم آمد و بسو رشیاز تعب!است یزندگ يرود صدا يصدا دییایبلند گفت باز هم ب ییکه با صدا گذشتمیم

به  ییایاز آن خلوت رو.گرانیبودم پنهان از چشم د افتهییتخلو اهویدر آن ه ییداشتم گو یحال خوش.میا یدادم که م

کجا رفته  دیپسرعمو که پرس يصدا.شدن مهمانان نشستم داریخلوت اشپزخانه پا نهادم عصرانه آماده کردم و به انتظار ب

بند؟نگاه از من هنوز خوا نکهیا ایشدند  داریب:پاسخ گفتم يچهره اش ثابت شد بجا يبخود باز آورد و نگاهم رو ؟مرايبود

.میگشتیم بالتو آنجا دن میباغ بود يمن و جواد تو:گرفت و گفت

.دارندیهم ب تیبگمانم دخترخاله ها زمیریحاضر است االن م يجواد بگو چا به

به شب  یشب بود و همگ.میگردیرفت تا مهمانانش تنها نباشند با خود گفتم من و برادرم سالهاست که بدنبال هم م پسرعمو

و از نام او با حسرت  گرفتیم شیتن صدا بردیاز مادر م یاسم یوقت.گفتیو جواد داشت از گذشته ها م میشسته بودچره ن

که به  یاز لبان غیلبش آه بود و در يبر رو.مادر و خانه را کرده يهوااوضاع پر آشوب دلش  نیدر ا کردمیحس م.گذشتیم

 دهیفر.مییآ یو همه از انتظار در م شودیتمام م یو خوب ریبه خ زیچ نگران نباش همه:مادر گفتم يبجا.دلش باز شوند يتسال

 یبه چ:دیپرس فائزهدمیسبب خند یب.نشستن وجود نداشت  يبرا ییدر آنهمه فضا جا ییعماد نشسته بود گو پیک

ابرو رو یولش کن مردك ب:و گفت دیجواد ابرو در هم کش.آمدندیکاش توران و ناصر هم م:جواب گفتم یمن ب ؟ويخندیم

به طعنه .کنهیم یسقف زندگ کیریتوران که داره با او ز چارهیب کنهیخودش طناب دار آماده م يبلبشو برا نیکه در ا دمیشن

وسوسه  یمانیاسم سردار سل.گذرهیم یکه دو قلبش چ دونستمیمن چه م:گفت.يدامنش زد وبهوصله رو ت نیداداش ا:گفتم

که .فعال که حال و روز اون بهتر از توئه:فائزه به دفاع از ناصر آمد و گفت!حرام لقمه.د بو دهید ییطال ياش کرده بود و خوابها

زن و شوهر  انیداشت م!ناصر باشم  يکه جا کنمیمن هرگز ارزو نم!خانم شمارنیم زییجوجه را آخر پا:جواد گفت دمید

آنکه موضوع را عوض  يبعد برا.میرا بزنحرف خودمان  مینکن بتیغ دییایب:که عماد دخالت کرد و گفت گرفتیمشاجره در م

به اتاق برگشتم  يچا ینیبا س.راند رونیبحث بودم از اتاق ب نیو مرا که آغاز کننده ا اورمیب يکرده باشد از من خواست تا چا

 ریاقت و بگبرو به ات لوفریبه او حسادت کردم و با گفتن ن.کردیم يباز لوفرین يبود و داشت با موها دهیفر يپا يرو لوفریسر ن

را بدست عماد دادم و  يچا ینیس.رفت رونیبلند شد و از اتاق ب یناراض لوفریکه ن دمیبخواب او را از نوازش محروم کردم و د

خاله را :دمیپرس دمیکنارش دراز کش یوقت.بگذارد نیسر بر بال دهیدوست نداشتم که او رنج.شدم روانهلوفریخودم بدنبال ن
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از حرفش خنده ام گرفت .همونقدر که بابام دوستت داره خاله:را بدور گردنم حلقه کرد و گفت شی؟دستهايچند تا دوست دار

حرفها را  نیتو ا:دمیپرس.دوستت داره ایگفت که قد دن جوادییبابام به دا:گفت لوفریچند تا؟ن یعنی:دمیپرس يو با کنجکاو

.پشت خونه:؟گفتيدیکجا شن

فهارو زد؟حر نیکه ا کردیم کاریبابات داشت چ خب

.طرف رودخونه میرفتیم میداشت

راستشو بگو دوستش  دیجواد از بابام پرس ییدا:متکا نشست و گفت يرو لوفرین.کن فیو همه رو برام تعر نیبش پاشو

و  دمیخاله جون؟خند هینعمت چ یمعن.نعمته  کیمن و بچه ها  يبرا يپر خوامشیم ایبابام گفت باور کن قد دن ؟کهيدار

گفت؟ یچ تبابا گهیخب د یکین یخوب یبهره و خوش یعنینعمت :گفتم

با  تونهیکنه راحت م دایبتونه قلقشو پ یکرد و اگر کس داشیپ دیقلق داره که با يگفت اخالق پر یینزد اما دا یحرف گهید بابا

.کنه یاون زندگ

 ریبود ز دهیخر میکه پسرعمو برا يابه اتاق برگشتم مجله  دیکه خواب لوفرین.نهیخود گفتم پس نظر جواد د رمورد من ا با

 یقصه بگ میبرا خوامیعمه م:بلند شد و گفت دینادر تا مرا د.خوندینادر کتاب قصه م يو فائزه برا شدیورق زده م دهیدست فر

راستش .کنم فیتا برات تعر میباشه پسربزرگ بر:دستش را گرفتم و گفتم.یکنیم فیعرت لوفرین يکه برا ییاز همون قصه ها

کردم و پسرك  فیرا تعر ندرالینادر قصه س يبرا.عماد و جواد خوب فکر کنم يبودم تا به حرفها یخلوت يداشتم جا دوست

که پسرعمو  کردمیباور نم.فکر کردم بودکه پشت سرم گفته شده  ییاما از کنارش بلند نشدم و به حرفها.را خواباندم گوشیباز

 يموذ يکنجکاو کی.نبود ییهم دختر دروغگو لوفریمن حرف زده باشه اما نجواد از محبتش ب شیانقدر رو داشته باشه که پ

 شدمبا وارد شدن فائزه به اتاق بلند .نه ایدارد  قتیگفته ها حق نیا ایشده بود و دوست داشتم تا بدانم ا ختهیدر وجودم برانگ

اما راستش من حوصله بچه  يایه ها کنار ببا بچ يچطور یدونیتو خوب م:فائزه تبسم کرد و گفت.تازه خوابش برده:و ارام گفتم

با گفتن همه .ستین یبزرگ بشه کنار اومدن با اون کار آسون خوادیو اصال نم طونهیهم ش یلیها رو ندارم مخصوصا نادر که خ

و به حرف برادرم دمیبا خودم خند.آمدم رونیگفتم و از اتاق ب ریکرد به فائزه شب بخ داشیپدیدارن که با یقلق کیبچه ها 

.پسرعمو را نرمتر پاسخ گفتم ریآنشب موقع خواب شب بخ.پسرش نسبت داده بودم 

و بچه ها  کردندیجواد و پسرعمو در کرت گردش م ستیک نمیدر کنارخانه گوش خواباندم که بب یلیظهر با توقف اتومب کینزد
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باز کردن در  يزنگ برخاست خودم برا يصدا یوقت.رفته بودند  رونیگردش ب يهم برا دهیفائزه و فر.هم بدنبال آنها بودند 

و به آن دو نفر خوش  دمیتوران را در آغوش کش.اند ستادهیخنده کنان پشت در ا هک دمیو توران و ناصر را د تیرفتم و عنا

م و بلند عماد را صدا زد يبا صدا.نجانیمنهم آهسته گفتم آره هنوز ا نجاست؟کهیجواد هنوز ا:دیتوران اهسته پرس.آمد گفتم

او با .را خواند  ینگران شدیبود اما از چشمش م هآمد به لب عماد خند شوازیپ يو برا دیورود مهمانان را د اطیبه ح یاو با نگاه

.کرد دایاش را هو یتیمن نارضا يبسو ینگاه

آشپزخانه  يو توپسرعم.به اتاق بازگشتند یخوش آمد گفت و همگ یمصنوع يمهمانها رو ترش کرد اما با لبخند دنیاز د جواد

 ستیاما اخالق ناصر با اخالق برادرت جور ن:پسرعمو ادامه داد.دارند کنمیفکر م:ماندن دارند؟گفتم الیخ یکنیفکر م:دیپرس

من :به اخم من لبخند زد و گفت.نمانند و برگردند ادیکه ز یگفتیکاش به توران م ياردیجر و بحث در بگ انشانیکه م ترسمیم

 يریجبهه گ دیهر دو مهمانند و احترامشان واجب من و تو نبا:گفتم.کردم شنهادیفقط بخاطر جواد پ ستمیکه با ناصر دشمن ن

پشت او توران به اشپزخانه .نبود یراض کردیماشپزخانه را ترك  یپسرعمو قبول کرد اما وقت!نیاست هم ییرایکار ما پذ میکن

پس فائزه کجاست؟:دیآمد و پرس

 گریخانه خودمان د:و گفت دیکش يآه بلند د؟تورانیما کرد ادیشما چطور شد  یدم بزند راستق یکم رونیرفته ب دهیفر با

هم  تیو عنا اوردیتو ب شیشد مرا پ یآنقدر التماسش کردم تا راض ستیکه ناصر ک دانندیها م هینبود همه همسا یامن يجا

را  شیکجا:اندازه بد است؟گفت نیوضع تا ا یعنی:مدیپرس.میخانه را ترك کن ترآمده بود خانه مان تا بگه هر چه زود شیشب پ

را  يفنجان چا یوقت.کردیم ریرا تفس یاسیس عیکه با آب و تاب وقا امدیآقا ناصر م يصدا.خبریو از شهر ب یینجایتو ا يدید

دسته  غیج يصدا.برنگ خون در آمده و از سر اجبار نشسته است یکه چهره اش از ناراحت دمید گذاشتمیدر مقابل جواد م

و بر سر  دمیکش غینادر که مار را بدست گرفته ج دنیاز د.کرد  اطیح یراه مهیآمد و ما را سراس اطیجمعه بچه ها از ح

و نادر گوش  گفتندیم يزیمردها هر کدام چ دادیو مار را با دو دست باال گرفته بود و به همه نشان م دیخندینادر م.دمیکوب

ولش نکن و از خودت  دیکشیم ادیباز داشت و بخود اورد جواد پشت سر هم فر دنیاز خند آمرانه جواد نادر را يصدا.کردینم

دمش  یهمان طرف که سر مار است بگذار لب حوض ول:شد و گفت کیدورش نگه دار در همانحال جواد محتاطانه به نادر نزد

با .دیکش یر مار او را کشت ونفس راحتچند ضربه سنگ بر س دنینادر سر مار را لب حوض گذاشت و جواد با کوب.را رها نکن

مار را بلند کرد و با انگشتها وجب  تیپسرعمو عنا دمیترسیاما باز هم م.شدم کیکشته شدن مار بخود جرات دادم و به او نزد
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نه :و گفت دیخند نزد؟نادرکه  شتین:دمیگرفت چهار وجب پسرعمو بود و تازه در آنوقت بود که به فکر نادر افتادم و پرس

طرف سوراخ به نادر نشانش دادم و  رفتیکه داشت م دمیمار را من د:گفت مهینع ش؟کهیگرفت يچطور:دیعماد پرس.نزد شمین

دل نادر را شاد کرد و  یآقا ناصر با گفتن به به چه پسر شجاع.که به دستش بود زد تو سر مار و اون رو گرفت ینادر با چوب

نداشت و پشت پنجره هم از ترس  دنیتوران تاب د.کرد قیحذر کردن از مار تشوعمو او را به  يکرد اشتباهبا گفتن  تیعنا

سر سفره صحبت شکار کردن نادر .کجا نابود کرد دانمیرفت و نم رونیعماد الشه مار را برداشت و از خانه ب.بود  دهیرنگش پر

وحشت  گرانینکن که د يکار:زد و گفت هنگام غروب پسرعمو ارام مرا صدا.کردیو باور نم دیشنیبود و فائزه با چشم گشاد م

 يحرفها.نگذار بچه ها اونطرف برن .رونیب ادیکردن او ب دایپ يکه ممکنه مار جفت داشته باشه و برا یکنن اما تو بهتره بدون

چه ها پدرت گفته اگه بفهمم ب باشو نادر  لوفریتو مواظب ن:گفتم مهیبه نع.در دلم زنده کرد گریپسرعمو ترس و وحشت را بار د

صبح ها  دنیبهنگان خواب و خواب د یترس مار با ما بود حت.دندیاز چشم خودشان د دندیقدم به کرت گذاشتن هر چه د

جواد در رابطه با آقا ناصر محتاطانه رفتار .نبود که صحبت مار در خانه نباشد يو روز شدینم داریخوشحال از خواب ب چکسیه

اما بدون فائزه  خواستمیاما بدون آقا ناصر همانطور که جواد را م خواستیدلم توران را ممن .نبود یمعذب بودن راض زو ا کردیم

بودم که حس عطوفت  افتهینسبت به او  یته قلبم احساس خوش.تحمل کنم توانستمیم طنتشینادر را با همه ش.و خواهرزنش

به پسر عمو .ود زنبورها با آب و تاب صحبت کنددردآل شیپروانه ها و ن افتکه از ظر آمدیخوشم م.ختیانگیرا برم میو مهربان

خودت فراموش :حرف مرا رد کرد و گفت يدار یو پسرعمو با لبخند معن.طنتیمن را دارد اما همراه با ش ينادر کنجکاو:گفتم

 رزامیننه خدا ب گفتندینم چیهو  بستندیتو به عذاب بودند اما بخاطر عمو لب فرو م طنتیهمه از ش يکردیکه چه م يکرد

اما .داشت تهایتو شکا یو مادرم از حاضر جواب ماندینم یباق یگالب چیدر گالب پاشم ه دیا یم چهریپر یوقت گفتیم شهیهم

به  یاما افسوس زمان.کنم یچون تو زندگ يبا موجود خواستیدلم م شهیو هم بردمیتو لذت م يها طنتیو ش ییمن از خودرا

توست و  ینادر نقش کودک.يو منزو ریگوشه گ يشد يفروکش کرده و تو موجودتو  يها طنتیکه تمام ش افتمیدست  میآرزو

از  شیچند روز است که مهر نادر بر دلم نشسته و پ نیبه پسرعمو نگفتم که فقط در ا.يبریخاطر از حرکاتش لذت م نیبهم

بهنگام خواب پشت .ر زبان راندب دیخب همه احساس را نبا.مبدل نگرفته بلکه از حرکاتش متنفر بود يآن نه تنها از او مهر

 نیریخاطرات ش یاز دوران کودک دیکه چرا نبا دمیشیاند یم نیو به ا کردمینگاه م اطیح یاهیبودم و به س ستادهیپنجره ا

.زندیبر دلم چنگ م اهیس یاندوه کنمیفکر م يمانده باشد و چرا به هر خاطره ا ادمیب
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 نمیبیو م کنمیام فکر م یدارم به کودک:لب گفتم ری؟زيآن شد يحو تماشام نطوریاست که ا زیچه چ رونیب:دیپرس پسرعمو

است؟پسرعمو با خنده  نیسنگ مانیگوشها ایم؟ایشنویرودخانه را نم يندارد ما چرا صدا کیشب تار نیبا ا یتفاوت چیه

ستین ییصدا چیباد ه يهمه جا سکوت است و جز صدا:و گفتم دمپنجره را باز کر.يشنویوگرنه م يخوب گوش نکرد:گفت

رودخانه را  يصدا يو من با گوش پسرعمو انگار دیا یم شیگوش کن صدا:و ارام گفت ستینگر یاهیو به س ستادیکنارم ا.

 یآنکه کس دونو آهسته ب میقدم بزن میبر ایهمه خوابند ب:دستم را گرفت و گفت دیآ یاست اما م فیضع یلیو گفتم خ دمیشن

در آن  کردمیآنرا حس م یدست من در دستش بود و گرم.میرودخانه راه افتاد يو بسو میداز خانه خارج ش میکن داریرا ب

 چیپنجره گذاشته بودم و بدون ه يپوران را همانجا پا میبا من نبود و فکر زجرآلود تصاحب و تجاوز به حر یخشم چیهنگام ه

آن لحظات .نمیو نه دوست داشتم که بب دمیدیمرا دوست دارد در حرکت بودم و نه م یحس که کس نیتنها با ا یعذاب وجدان

 میتقس یحق را بدون آنکه بخواهم با کس نیا.کام گرفتن یو از رندگ دنیحس بودن نفس کش.مال من بود و بمن تعلق داشت

رده ک اریار دو سکوت اخت.میرفتیم شیجاده به پ ربود و در کنا دهیو پسرعمو حالم را خوب فهم دانستمیکنم تنها از آن خود م

هوا سرد بود و باد زوزه کشان بر تنمان شالق .دیا دیپد ياحساسمان فاصله ا انیم یکه با گفتن کالم میدیترسیو م میبود

 اریاخت یبخسته بودم و .نمودیدلنواز م یمیو آنرا نس کاستیم انهیزشت تاز بتیاز ه مانیگرم دستها وندیاما چه باك پ.زدیم

را  م؟راهیبرگرد:دیرا که پرس شیدر کنار گوشم احساس کردم و آنگاه آهنگ نرم صدا نفس شب زده اش را ستادمیا شینزدک

.بودم يگریو بهنگام بازگشت من آدم د میخانه کج کرد يبسو

پناه در آغوش  یب یقادر نبود او را آرام کند من و توران را چون کودک یرا پر کرده بود و کس کهیکوچ اطیتوران صحن ح ادیفر

مردان جسد غرقه به خون آقا ناصر را از سردخانه بخانه آورده بودند تا  کردمیم هیاو آرام گر ادیفر يبا صدابودم و  دهیکش

شده بود جان  کیبه او سل یکیچند گلوله که در تار کیناصر بر اثر شل.کنند  عییرا تش زهتمام اقوام جمع شوند و سپس جنا

و بددون آنکه بخواهم قضاوت کنم .گفته شد ناصر چوب اعمالش را خوردبودم که  دهیشن.بود دهیقاتل را ند چکسیباخته و ه

خانم بودم و او  چهریپر شهیهم شیبرامن .وجود نداشت یلکه کدورت چیمن از او ه الیدلم بحالش وسخت و در نقش خ

و طعم گس  ردیمیمبا او  زیاز جان و احساس ما ن يتکه ا ییگو ردیمیم يزیعز یوقت کردیبا احترام با من برخورد م شهیهم

خموش و  نگونهیوجود نداشت و او ا یجواد و ناصر کدورت انیکاش هرگز م يکه ا کنمیبا خود فکر م یکنیمرگ را احساس م

بزرگه  اطیح نیرزمیاز ز اهیس گیباز هم د دهدیاو را عذاب وجدان زجر م کنمیحس م.ستادیاینم اطیگوشه ح دهیتکدر خود 
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.کنندیکمک م کنندیپوش م اهیکه خانه را س یعمو و عمو غالم به مردان تیرده شد عناآو کهیکوچ اطیخارج شد و به ح

که  کندیبا خود فکر م دیشا.کندیزده باغچه نگاه م خیيچانه زده و به گلها ریخم گشته و انگشت ابهام به ز شیشانه ها پدرم

توران  يفردا شهیهم اند دیو شا روندیتنها گذاشته و ماو را  يگریپس از د یکیو  دیآیبر خانواده او فرود م بتهایچرا تمام مص

 يگونه ام جار يکه رو یاشک دیآیدر م يبار اندوه مچاله شده و دارد از پا ریکه ز نمیبیکند؟مخود چه  وهیاست که با دختر ب

پدر خوددار  گفتمیاو مو به  گرفتمیو او را در بغل م رفتمیپدر م يو بسو گذاشتمیتوران را م خواستیشد بخاطر پدر بود دلم م

در .ندیخفه و غم آلود بنش يهوا يبجا یسرد زمستان يکه هوا هو اجازه بد زیبر رونیب نهیبلند از س يمباش و غمت را با صدا

همان .را به او منتقل نمودم یتوران را در آغوش فشردم و حس خوب پناه و همدل شتریو ب دیته احساسم مهر به خانواده جوش

در ذهن گنگ و .ودبمن انتقال داده ب دیگلدانها بلند کرد و در آغوشم کش يمن افتاده رو یمو غالم وقتع يکه روز یحس

و اماده رفتن به آرامگاه  يامار يبر رو دهیمن مردگان به تماشا آمده بودند ننه و پدربزرگ مادر و پوران و باال ناصر خواب کیتار

در کنار خانواده خودش  بردندیکاش او را م يا میگویو در آن حال با خود م دریگیناصر م ییبخاطر تنها ؟قلبمیاما در کنار ک

رفتن نداشت  يخواهر را که نا.ردیبدن مجروحش بکاهد و آرام بگ يدر کنار آنها بودن از سوزش زخمها دیسپردند شایبخاك م

.بردمیو م دمیکشیبدنبال جنازه همراه خود م

 تیپدر و مادر خودش به خاك سپرده شد در وجودم احساس خوش رضا نیما ب يرانجام شده بود و آقا ناصر در گو توافق

 نیبعد ار مراسم تدف.قرار داشت هیبرنامه ها در حاش گریو د ردیانجام گ ستیبایبود که م يمورد نیمهمتر نیا ییداشتم گو

خواهرم خواهرم را رها کرده و براه  يسرد یبا نوع شود؟همهیکه وضع توران چه م دیاز اعضا خانواده او نپرس کیچیآقا ناصر ه

.خود رفته بودند

را نکن اما مگر  نکاریکردم که ناصر ا حتیمگر خواهر من مسبب مرگ او بود؟چقدر نص:کردیبا پدر صحبت م نیخشمگ جواد

 نیرگردد بهمب دیبا.زبان بشنود  شیآنجا بماند و هر روز از خانواده او ن ستیکه توران صالح ن میگویگوش کرد حاال هم من م

و تا مراسم شب  ندیاون که مال ننه بود را به توران بدهند بنش کهیکوچ اطیح ياقهااو را پناه دهد از ات تواندیخانه عماد م

 رفتنیتوران را برادر مشخص کرد و عماد با پذ ندهیآ.تا که تنها نباشد بردیاو را با خود م يهفت و روز چهل برگزار شود پر

 ینقش چیخودش ه یدگرگون نیداد و در ا جهترییو پرشتاب تغ عیتوران چه سر یزندگ.بر آن زد دییتاجواد مهر  شنهادیپ

.است يدوخته و خود فاقد هر گونه اراده ا گرانید ياریکه چشم به  مانستیرا م ينداشت انسان درمانده ا
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مشغول است و  يخوابانده توران به پرستار کرده و در بستر ماریسرد و خشک بچه ها را ب يهوا باردیاست اما برف نم زمستان

 میکنینگاه م یو به شعله آب میهر دو خاموش نشسته ا يدر کنار بخار نمیبینم یدر صورت به ماتم نشسته اش فروغ زندگ

از او مرور  یخاطران ایکه دارد خاطره  فهممیم!نبود  يمرد بد:دیگویو ارام و نحزون م کشدیم نهیسوزناك از س یتوران آه

 يزهایچ یلیفراموش شود مثل خ دیاما با ستیفراموش کن هر چند آسان ن:میگویو م گذارمیدستش م يدست رو کندیم

هرگز فکر :کرد و گفت كافتاد با انگشت پا رونیرا که از چشمش ب یتوران قطره اشک میفراموششان کن میکرد یکه سع گرید

نه آنکه .رمیکه از او طالق بگ شومیخاطر نداشتن بچه مجبور مب يروز کردمیفکر م میاز هم جدا شو ينطوریکه ا کردمینم

او آنقدر .دانستیدکترها را چرند و پرند م ياز اوست و حرفها بیقبول نداشت که ع چوقتیاما ناصر ه!خودم بخواهم نه

ه من سالم قانعش کنم ک توانمیکه هرگز نم دانستمیو م انداختیرا به گردن من م يبارور عفداشت که ض نانیبخودش اطم

و  دیفهمیامااو نم.بود یو دوستش داشتم کاف کردمیم یبا او زندگ نکهیمن بچه مهم نبود هم يبرا.هستم و اوست که ضعف دارد

و  گرفتیبهانه م شیاز پ شیبود ب دهیو پسرعمو بخش تورا ب کهینامه پدربزرگ که خونه کوچ تیشده بود و بعد از وص ریرادگیا

که عمر چقدر  دانستیکاش م يا دهیرا با توافق پدربزرگ به خواهرت بخش زیه گذاشته و همه چکه پدر سرش را کال گفتیم

.کردیاش را تلخ نم یزندگ يادیکوتاه است و با حرص و طمع ز

را بدور از  ینیریعماد جعبه ش.را بر شاه جشن گرفته بودند  شانیروزیبراه انداخته و پ يشهر بساط شاد يابانهایدر خ مردم

باالخره :اش را بخاطر صورت محزون و داغدار خواهر نهان کرد و دور از چشم او گفت يداد و شاد ياهر در کمد جاچشم خو

آنها  يبرا:شانه ام گذاشت و گفت يدست رو شود؟پسرعمویچه م فشانیتکل تیاجواد و عن:دمیپرس یبا نگران.میشد روزیپ

بگوش  ویکه از راد ياهللا اکبر يصدا!کرده بود نیاصر هم چنکاش ن يبودند و ا وستهیوجود ندارد چون به مردم پ يخطر

پسرعمو .میقدم بزن یکم میبر ایتوران ب:دمیغروب بود که پرس.را بر لبان توران نشانده بود یلبخند کمرنگ دیرسیم

 يراهمان را بسو واریتا مهمانخانه در آنجا بسته بود از کنار د میبا او رفت.میگردیتا مهمانخانه و برم میرویم:کجا؟گفتم:دیپرس

از اتاقک کنار .ردیآب آرامش بگ يخودم بود توران را نشاندم تا از صدا گاهیکه جا یتخته سنگ يو بررو میرودخانه ادامه داد

من و توران خندان  دنیآمد و با د رونیب ینیعابد يآقا گذاشتیو زغال کباب را م خیس لیکه مش قدرت وسا ییجا نهرودخا

داشت و با گفتن حالتان چطور است خاله خانم  ادیاو توران را خوب ب!دیدهیم تانیآب سرما يسوز سرد:تآمد و گف مانیبسو

فوت شوهرتان متاسفم خدا رحمتش کند و توران با  يبرا:داد و گفت ودخ يبه صدا یکرد و بعد لحن غمناک یبا او احوالپرس
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خوب :رو بمن کرد و ادامه داد ینیعابد يآقا.ستادیکنارم ا تخته سنگ بلند شد و ياز رو دیممنون شما زنده باش یلیگفتن خ

 دیتازه دم دارد صبر کن يچامش قدرت !بهتر است  شیشهر دور باشد برا ياهویاز جنجال و ه.دیخواهر را با خود آورد دیکرد

ها ماندن خسته شدم و تن ییاز تنها شودیبعد چه م نمیوضع شلوغ باعث شده در مهمانخانه را ببندم تا بب اوردیب میتا بگو

وارد شد و  يچا  ینیکه مش قدرت با س دادمیم حیحال آقا عماد و بچه ها چطور است؟داشتم توض دیخوب شد که شما آمد

 نیوسط ا نجایاما ما ا یهمه شهر جشن است و چراغان:و گفت ختیر يگوش دادن در سه استکان چا نیحدر  ینیعابد يآقا

و از  کردمیتماشا م ونیزیاقال از تلو خواستیدلم م یلیخ!ویشده راد مانیو فقط دلخوش میه ادور ماند زادیجاده از آدم و آدم

خونه ما و  دیاریب فیشب تشر:گفتم شدمیکه بلند م ینیح رگذاشتم و د یرا در نعلبک یاستکان خال.بردمیحظ مردم حظ م

سر خم کردم با گفتن  دییبه عالمت تا ید؟وقتیدار ونیزیشما تلو:دیپرس یخنده بر لبش ظاهر شد و با خوشحال.دیتماشا کن

است پس چرا  وانج ینیعابد:دیتوران پرس میدیبه جاده که رس کهیاز همان راه بار.ما را بدرقه کرد شومیباشد باشد مزاحم م

 شیپ در ابانیراه کوه و ب یلیاست که چون مجنون از فراق ل يعاشق دلسوخته ا:تنهاس و زن و فرزند ندارد؟به خنده گفتم

او بار غم توران را کم  یکه با شرح دادن زندگ دمیبد ند دیاو هم خند کنمیم یاست گمان کرد که شوخ دهیگرفته و از خلق بر

پس :دیرا پشت سرگذاشته که نگاه متعجب توران به صورتم دوخته شد و پرس ياندوهبار یندگز:خاطر گفتم نیکنم بهم

دارد؟ قتیحق

و بعد با او نامزد  شودیده خودش م یاز اهال يخاطرخواه دختر یدر عنفوان جوان ینیابدع يدارد آقا قتیآره حق:گفتم

خب :دیشده بود پرس ختهیاش برناگ يتوران که کنجکاو.کرد  فیتعر میاش را برا یمختصر احوال زندگ یلیخودش خ.شودیم

شد؟ یبعد چ

است و  يده عزادار يتو ندیبیم گرددیبرم یاما وقت.گرددکند و بر یعروس دیعروس خر يتا برا دیآ یاز قرار او به شهر م:گفتم

بچه او  ایخواهرش و  يبرا نکهیبه گمان ا ینیعابد يآقا.شودیو از کنارش رد م دهدیفقط سر تکان م رسدیهرکس که به او م

آب رودخانه  نامزد اوست که در يسوك و ماتم برا نیکه ا شودیرود و تازه متوجه میم هیرخ داده هراسان بطرف تک یاتفاق

 نیسال است که کنار هم 10دیگویخودش م.افتد یو براه م گذاردیم هیرا همانجا وسط تک یعروس دیتمام خر.غرق شده

کنار رود و با هم حرف  میا یم یاست و من گاه گاه یخوب اریمرد بس.کند یشهر زندگ يتو تواندیکرده و نم توتهیرودخانه ب

دوست دارد و  یلیرا خ لوفریو ن مهینع.زندیاو عبرت آموز است و از سوز دل حرف م يااما حرفه سوزدیم شیدلم برا.میزنیم
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 يبا گفتن حتما آقا.میمهمان دار:به پسرعمو گفتم.و المپها همه روشن بود  میبود دهیبخانه رس.بچه ها هم دوستش دارند 

تا جشن و  دیا یم:گفتم.باشد تواندیم جز او یچه کس:و گفت دی؟خنديدیاز کجا فهم دیتوران که پرس يبرو استینیعابد

صحبتش  ياست و راستش دوست دارم پا ییمرد تنها.چشم يقدمش رو:گفت.تماشا کند ونیزیمردم را از تلو یکوبیپا

آماده کرده بودم که  يچا.داندیم دهیحرف دل دردمند را درد کش:توران سر فرود اورد و گفت.دارد يدل دردمند نمیبنش

و مرتب بر تن کرده بود و صورتش را بقول  زیو با استقبال گرم عماد و بچه ها روبرو شد کت و شلوار تمآمد  ینیعابد يآقا

جمع  دهیکه توران ضکن نگاه کردن اشک در د دمیرا روشن کرد و من د ونیزیپسرعمو بخاطر مهمانش تلو.عماد صفا داده بود

 ییضرب گرفته بود گو یروانیباران به ش يدانه ها.میشام را آماده کنبلند کردم تا با کمک هم باسط  زیبلند شدم و او را ن.نمود

مرا هم دچار حزن و اندوه ساخت  ستنشیآرام گر يصدا.بود نیو غمگ یاما چشم خانه توران باران.کردیم یاسمان هم شادمان

کاش  يا ایو  داشتیست ممقدار توران را دو نیاندازه که توران دوستش داشت او هم هم نیهم شکا يا:و به پسرعمو گفتم

.نبود انیو گر نیبود توران اقندر از فراغ او غمگ نیبگمانم اگر چن.توران هم به اندازه ناصر به او عالقه داشت

 تیخاص نیو خالصه همه آدمها ا ینیعابد يمثل من تو آقا.کندیآورد و توران هم فراموش م یم یخاك فراموش:گفت پسرعمو

بر خالف نظر تو  ینیعابد يداغدارند آقا شیمحبوب خو ادیها فراموش نکرده اند و هنوز ب یلیما خا:به طعنه گفتم!است یآدم

 یگاه:ام دوخت و گفت دهیرا به د قشیپسرعمو نگاه عم.اش عزاداراست رفتهاز دست  زیعز ادیفراموش نکرده و همچنان ب

سوالم با  کند؟بهیرا اقتضا م زیصلحت چه چمصلحت؟م:دمیحرفش را درك نکردم و پرس یمعن!کندیاقتضا م نیمصلحت چن

درد  يرو نکهیا ترا فراموش کند که فراموش کرده اس گرانیروح و روان د یراحت يانسان برا نکهیا:و گفت دیصدا خند

 ردیگیرا هم در نظر م گرانیو سعادت د شدیآندیانسان متعهد تنها به خودش نم.ندارد يسرپوش بگذارد و وانمود کند درد

خودم بود هرگز  يبه چهره غمبارم نگاه کنند؟هر چند که اگر به را ستیبایکرده بودند که هر روز م یمن چه گناه يبچه ها

.داشت تیمن اهم یاز خودخواه شیبچه ها پ ندهیو ا یکنم اما زندگ اریاخت اهلت گریتا بارد شدمینم یراض

؟يفراموش کرد و

اما افسوس خوردم و بار غم را هر لحظه بدوش  اورمین ادیم و گذشته را بنگاه کن لوفریو ن مهیبه صورت نع توانمیم چطور

را به سر  نباریا دیبا میگویبخود م.بمانم تا بچه ها را سر و سامان بدهم  دیکه با قبوالندمیدارد من بخود م يچه ثمر دنیکش

بر  یفرزندان ایفرزند  تیم اگر مسئوله ینیتوران و عابد.شود نیتا چن کنمیتالش م رمکه دا ینیبیمنزل مقصود برسانم و م
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 نیمن به ا.کنندیم هیخود مو ییتنها يو برا خورندیدو فقط بحال خود غصه م نیکنند اما ا نیچن ستیبایبود م شانیشانه ها

که بر  یپدرت ازدواج کرد تنها کس یوقت يدید ههمانطور ک.خود را محروم کند دیدارد و نبا یحق زندگ یمعتقدم که هر انسان

 میکنیو فراموش م مینشانیفرو م گرانیرا با ترحم کردن به د مانیخودخواه یگاه.نگرفت و شماتتش نکرد من بودم رادیاو ا

 او دست بر سفره او دراز کند و او ب ندیدوست داشت پدرت بر سر خوان او بنش يهاد.دارد يهم غرور افتهیموجود ترحم 

اش  یخود و زندگ توانستیداشت و م ییکه عمو توانا یرا ارضا کند در صورتکردم غرورش  تیگفتن من بودم که پدرم را حما

حاال دارد  افتیادمه راهش که تنها نباشد و چون او را  يبود برا یاو به جفت ازینداشت ن يازین ياو به ترحم هاد.را اداره کند

.کندیم یراحت زندگ

 هیبه روح یپدرم با ازدواج دومش لطمه بزرگ:است گفت دهیتمام سخنان ما را شن ییو گو دیعماد رس يآخر صحبتها توران

مادر به عمو پناه برد و علتش ازدواج  يماریب ياز ابتدا يهاد:به توران گفتم.داد يام را از خانه فرار چارهیزد و برادر ب يهاد

بمن گفت که  کروزیخودش  يچرا بخاطر ازدواج پدر بود هاد:حرفم را رد کرد و افزود سراما او با تکان دادن .پدرمان نبود

عماد ...که نستیبخاطر ا ست؟خوبیو از ازدواج فرار کندیازدواج نم يکه چرا هاد يفکر کرد چیتو ه.در آن خانه ندارد ییجا

توران اخم .اند یشان راض یدو از زندگ رتنه اش به تنه عمو غالم خورده و ه يهاد:صحبتش را قطع کرد و با طعنه گفت

 نکارشیخانواده بدهد اما بابا با ا لیازدواج کند و تشک خواهدیناصر گفت که دلش م يبرا يو خود هادپسرعم یگیم یچ:کرد

که آدمها با صراحت  خواستیچقدر دلم م تیفرار از مسئول يبرا یهیتوج:گفتم اریاخت یب.او را از فکر زن گرفتن منصرف کرده

.رفتندینم شهیو حا کردندیشان را ابراز م یمکنونات قلب

توران مصمم شد تا .دیو اتاق ننه آورده شد و در آن قفل گرد کهیکوچ اطیاز مراسم چهل آقا ناصر اثاث توران به ح عدب

 يتوران اتاق بچه ها را به گونه ا.میمن و بچه ها بماند و ما او را بخانه خودمان آورد شیاعصاب از دست رفته اش پ افتنیباز

 رفتنیو حاضر به پذ کردمیم تیبا بودن او احساس ارامش و امن.بماند یباقاقامت خودش  يهم برا يداد که جا نتیز

توران هر روز عصر با .به آغل باغ آورده شد ينگهدار يما افزوده شد و سه بره هم برا انیشدم به تعداد ماک يشتریب تیمسئول

توران  يو برا دیورزیبه بچه ها مهر م واکردیاستقبال م نکاریاز ا ینیعابد يو آقا گرفتیم شیبچه ها راه رودخانه را در پ

.شده بود یمصاحب خوب

پول به پسرعمو  يافزود و مقدار شیدارهایمرغ و خروسها بر تعداد د یبه بهانه سرکش ینیعابد يبود که آقا دهیفرا رس بهار
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آموخت و کم کم  اموزدیب تسیبایپسرعمو از رستم آنچه را که م.کند  ينوساز يرودخانه ا يباغ را با سنگها نهیقرض داد تا چ

و در خود فرو  نیزن غمگ گریتوران د دمیدیخوشحال بودم که م.دار کارمغازه شد  هعهد رکارانیلباس کار تعم دنیبا پوش

غم بغل گرفته با گفتن  ينشسته و زانو يدر گوشه ا دمیدیهر بار که م.کندیو دارد براندوهش غلبه م ستیرفته گذشته ن

 کیدر .و خود را از ان حالت غمبار برهاند  زدیبرخ کردمیتا من به کارها برسم؟وادارش م يبریم رونیرا بتوران دخترها  نکهیا

از صورتش خواندم که  کردینگاه م رفتیبه باغ م يکه از جو یچشمم به توران خورد که لب حوض نشسته و به آب بایغروب ز

احساس  زیبود که خودم ن يو رفته ساخته است چند روزو در خود فر نیغمگ نیاز دست رفته اش او را چن یفکر زندگ

.بچه ها مشغول کار بودند کردمیم یافسردگ

و قول داد  رفتیپذ مهینع.میگردیتا کنار رودخانه و زود برم میرویمن و خاله توران م دیشما کارتان را انجام ده:گفتم مهینع به

که بدون حرف  دمی؟دییایبروم مهمانخانه کار دارم تو هم با من م همخوایم:باشد توران را صدا زدم و گفتم لوفریکه مواظب ن

دارم و  ياحساس بد:بر لب آورد و گفت یتلخ ؟لبخنديباز هم که ماتم گرفته ا هیچ:دمیپرس میآمد رونیراه افتاد از خانه که ب

روبراه است و  زیهمه چ:تمو گف دمیبه احساسش خند.رخ خواهد داد  يکه خدا نکرده اتفاق بد کنمیحس م.زندیدلم شور م

توران زنگ  يدلشوره ها.رخ دهد يگریاتفاق د خواهدیم یاما با خود گفتم نکند براست!ینگران خودیتو ب دهدیرخ نم یاتفاق

حس  نیا چکسیاگر چه ه.وجود دارد ندهیآ ینیب شیو پ یو همه قبول داشتند که در توران آگاه آوردیخطر را به صدا در م

 دهنبو لیدلیکه حدس توران درست بوده و ب میافتیدر م پوستیکه حادثه به وقوع م یفته بود اما زماننگر يتوران را جد

زمزمه آب در خود  دنیرودخانه و شن دنید يبرا یاقیاشت گریرا براه کند ساخته بود و د میکالم توران پا.است

تخته سنگ  يهر دو رو.میو براهمان ادامه داداما منصرف شدم  میکه بهتر است برگرد میبه توران بگو خواستمیم.دمیدینم

کرده  ریمهمانخانه را دا ینیعابد يآقا.میکردیآب نگاه م انیجر هب میصحبت کن گریکدیو بدون آنکه با  مینشست یشگیهم

 یغذا و دود کباب يبو.توقف کرده بودند مشغول بود یاستراحت و رفع خستگ یساعت يکه برا یاز مسافران ییرایبود و به پذ

خنده شاد چند مسفار که  يابود کارگران آشپزخانه با سر و صدا مشغول کار بودند و صد زیاشتها برانگ خاستیکه از منقل برم

دور از چشم  میکرده بود یسع امدهیبزبان ن یمن و توران در توافق.آمد  یم کیخود را به رودخانه رسانده بودند از فصله نزد

متوجه حضور ما شود خود را  ینیعابد يکه اگر آقا میدانستیو چرا که هر دو خوب م میبرسان خود را به رودخانه ینیعابد يآقا

او تا آنجا که امکان  يکند و ما از مهمانواز ییراینوشابه از ما پذ ایيکباب و بدنبالش چا ایکه با فرستادن جگر  داندیمملزم 
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چندان هم ساده نبود و اگر  يبود که پنهان شدن و پنهانکار يابه گونه  ینیعابد يبدبختانه مهمانخانه آقا.میختیگریداشت م

از مقابل مهمانخانه  نکهیا ایمیکه ما در کنار رودخانه هست دیفهمیاز کارگرانش م یکیتوسط  شدیخود او متوجه عبور ما نم

 يتا آقا میا انتخاب کناز رودخانه ر يگریکه نقطه د میگرفته بود میکه من و توران و بچه ها تصم يبار آخر.میعبور کرد

 ینیعابد يخود آقا افتهیو هنوز اسکان ن میاز کارگرانش شناخته شده بود یکینباشد توسط  ییرایمجبور به پذ ینیعابد

.اولمان باز گرداند يبدنبالمان آمد و ما را بجا

 نکاریکمتر متضرر شود اما ا ینیعابد يتا آقا میکن زیاز ما خواست تا آنجا که امکان دارد از رفتن به کنار رودخانه پره پسرعمو

از  میاو در آن منطقه هست یدلخوش هیما تنها ما نکهیبه خانه مان و مطرح کردن ا ینیعابد يهم ممکن نشد و با آمدن آقا

اما  رفتیپسرعمو پذ.میاز اعضا خانواده خود حساب آور ییو او را هم جز ردیپس بگ اپسرعمو خواهش کرد که حرف خود ر

و در آن غروب هم مش .ماند یپابرجا باق میشو کیکمتر به رودخانه نزد میکن یکه سع دهیعق نیز چشم او باز هم بر ابدور ا

که از  دمیرا د ینیعابد يبود که آقا نگذشتهیقیو هنوز دقا دیقربات که سمت سرآشپز مهمانخانه را داشت من و توران را د

و قصد نشستن  میبرو میخواهیم ییحواست باشه که بگو:توران گفتم در پشت مهمانخانه خارج شد و بطرف ما آمد به

رودخانه  يو دلتان هوا دیآمد رونیچه عجب که از خانه ب:گشاده گفت ییشد و با رو کیخندان بما نزد ینیعابد يآقا.میندار

 دیو با شودیم کیرد تارهوا دا:و من گفتم میکه عازم رفتن هست میو نشان داد میستادیو توران هر دو به پا ا د؟منرا کر

و از  دینیراحت بنش.دیباشد شما برد دیشد زانیچرا از رودخانه گر دانمیم:و گفت دیبلند خند يبا صدا ینیعابد يآقا.میبرگرد

و مجبور  کندیشما ما را شرمنده م ییرایفقط پذ دیستیشما مزاحم ن:گفتم.شومیمن مزاحمتان نم دیلذت ببر بایز عتیطب

مرا رد  یدست دوست یمانیسل يکه معلوم است آقا نطوریخوب ا اریبس:گفت ینیعابد يآقا.مییایب رونیانه بکمتر از خ میشویم

اگز  میاوریشما بوجود ب يبرا یاحمتمز میخواهیفقط ما نم دیاشتباه نکن ستین نطورینه ا:من توران با شتاب گفت يبجا...کرده

به نشانه درك و قبول سر فرود  گریبار د ینیعابد يآقا.مییا یم نجایبه ا ما هم راحتتر دینکن ییرایکه از ما پذ دیشما قبول کن

 نباریمن ا د؟ویاوردیپس بچه ها کجا هستند چرا آنها را بهمراه ن:دیپرس دهمیآورد و با گفتن من مجاب شدم و قول م

 يدر صورت آقا ينجش زودگذرر.برگردم  دیقدم بزنم و حاال هم با یخسته بودم آمدم تا کم یبچه ها خانه اند من کم:فتمگ

 يبه اقا دمیخر ونیزیرستوران تلو يبرا:لب زمزمه کرد ریز کردیما را بدرقه م کهیشد و زود محو شد و در حال داریپد ینیعابد

با گفتن چشم حتما به او .دییایب دنمیو بد دیبشما بدهکارم پس ترك مرا نکن ونیزیتلو دیخر يسور برا کیدییبگو یمانیسل
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 يمن موجب شد تا آقا زیلحن طعنه آم.دیبما سر بزن دیکنیشما هم سرتان شلوغ شده و فرصت نم:فت ادامه دادمخواهم گ

 يو در جواب خنده من فقط پوزخند.اماز شما غافل شده  دیکنیفکر م یبراست:موشکاف بر من اندازد و بپرسد ینگاه ینیعابد

توران بمن  يبجا ینیعابد يم؟آقاییایتا ما ب دیو منتظر هست دییآیا نمم دنیپس چرا شما بد ستین نطوریاگر ا:زد و توران گفت

 یرودخانه م دنیبعد هم شما بخاطر د ستمیو من خواستار زحمت شما ن دیفتیچون با آمدنم شما به زحمت م:و گفت ستینگر

نگاه  مییآ یشماست که م دنید يو ما صرفا برا ستین نیزبان توران به اعتراض باز شد که چن گریبار د.من دنید نه دییآ

 دیبا گفتن به ام ینیعابد يآقا یهنگام خداحافظ.متوجه من شد و من باز هم لبخند زدم گریبار د ینیعابد يموشکاف آقا

 ماند؟حرفیبه افراد جاهل نم ینیعابد يکه رفتار و حرکات آقا يشد همتوج چیه:توران گفت.از ما جدا شد و رفت  دارید

را خارج از شهر اداره  یکه رستوران یروبروست نه آأم یکل ریمد ایسییکه با ر کندیگمان م است که آدم يزدنش طور

و ارباب رجوع  بودهنینش زیو انگار نه انگار که سالها پشت م خورهیم نکاریبه درد ا شتریپسرعمو ب:بخنده گفتم.کندیم

آخه اصال :من سر فرود آوردم ادامه داد دیون ددر مورد نامزدش درست گفته باشد؟و چ یکنیتو فکر م:دیتوران پرس.داشته

که بچه روستاست و در روستا بزرگ شده همانطور که گفتم همه رفتار و حرکاتش طرز صحبت کردنش مثل  ستیمعلوم ن

و  يبودن به شهر خو کیکرده است و بخاطر نزد لیتحص ییخب روستا:کنم گفتم راحتفکر او را  نکهیا يبرا.هاست يشهر

.میشد ییکرده و روستا رییرفتار و حرکات ما تغ ندیگویها را گرفته همانطور که همه ميخصلت شهر

و قورباغه ها که غو غو کنان ارگستر براه انداخته بودند  رکهایرجیج يظاهر قانع شد و سکوت کرد تا در سکوت به صدا به

.میگوش کن

که هنگام غروب آرام  ياز جاده ا.کندیمام وجودم را دربند مت ابدیم يکه تا روزنه ا ياز خود از فکر زمیگریبا شتاب م دارم

 یتعلق و دلبستگ ياز آن چه که دارد بو ایرو يتا ژرفا بردیکه زمزمه اش را م یآب ياز صدا ایب دنمیبد کندینجوا م

 ير کنم تا به آواگوش را ک خواهمیم مین احساس زهر آلود نجات بخشم و بخود باز ایفرار کنم و خود را از ا خواهمیم.ردیگیم

جاده سرد و  نیخروش در هم یرود ب نیدر هم خواهمیم.سدیگوش نداده و نت عاشقانه ننو کندیکه وجود را مسخره م ییصدا

سر  وندهایکه تمام پ ستیقرار ن شدگرم و روشن با یها اجاق یکه تمام زندگ ستیقرار ن میگویبمانم بخود م یمتروك باق

با  یزندگ توانیم.بطپد  نهیدر س يکه تمام قبلها بخاطر عشق به معبود ستیباشد و قرار ن داشته ییایو رو نیریش يآغاز

طپش داشت  یب یدل را گرفت و قلب يخواسته ها يجلو توانیداشت و م يو قرار داد ینصلحت يوندیپ توانیداشت م یاجاق
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.و قادر به انجامش هستم توانمیم ایاما آ

قفس را به  دیو خوش خوانند دوست دار بایاما پرندگانش ز ستین بایو ز ییه ام قفسش طالآورد يقنار تانیبرا یمانیسل خانم

کنم؟ زانیهال آو واریبه د نکهیا ایزمیاویب وانیستون ا

.دیکن زانیبهتر است آو دیدانیهر کجا که خود شما م دانمینم

.دخوانیعاشقانه نم يهمچون قنار يپرنده ا چیسحر کننده است و ه يقنار يصدا

.حق با شماست بله

.نباشد ازیبوجود قفس ن گریکه د دیپرنده ها رابطه برقرار کن نیآنقدر با ا دیتوانیم

.همه جلد بودند من پرنده ها را دوست دارم شیسالها کبوتر خانه داشت و کبوترها پدربزرگم

و  دیتان را به کودکان هم معطوف کرده اشما مهر شودیتنها شامل حال پرنده ها نم تانیو مهربان دیهست یانسان مهربان شما

و من به آنها حسادت  ورزندیبمشا عشق م تانیکه خواهرزاده ها میبا صراحت بگو توانمیبشما عالقه دارند و م یلیبچه ها خ

توانستم  یگفتگو به سخت نیدادن به ا انیپا يبه لرزش در آمدند برا میآتش گرفت و دستها میحس کردم که گونه ها!کنمیم

اگر در طول راه  کنمیمن با اجازه تان رفع زحمت م:صاف نمود و گفت نهیس ینیعابد يآقا.کردند  ریتوران و بچه ها د میگوب

.تا زودتر بخانه برگردند دیکه شما نگران میگویبه آنها م دمشانید

فکر کردم که  نیستم و به انش يبر جا اریاخت یب.تامل نکند و با شتاب از خانه خارج شود گریسرد من موجب شد که د تشکر

فکر به سرعت برق از ذهنم  نیرا از هم پاره کنم؟ا ودیق يکه بندها دهیزمان آن فرا نرس ایچند ساله هستند و آ لوفریو ن مهینع

به اتاق بازگشتم تا با کار خود را مشغول کنم و از دست .کرد زارمیگذشت و با همان سرعت هم وجودم را لرزاند و از خود ب

که توران و بچه ها شاد و خندان  خواندمیرها شدن از فکر ترانه م يبودم و برا ستادهیپنجره ا شهیپشت ش.زمیه بگروسوس

دواند  شهیدر قلبم ر یحس حسادت آن.ن شدمیآنها غمگ يشدم که چرا از شاد ریمتح.دست تکان دادند  میوارد شدند و بسو

آورده  يقنار مانیو گفت که برا میدیرا د ینیعابد يسر راه آقا:و گفت ستادیتوران خندان مقابلم ا.و نتوانستم آن را مهار کنم

شام  يدوست داشتم برا مییایچرا صبر نکرد تا ما ب دانمیاما نم.یچون تو نگران ما هست میاست در ضمن گفت که عجله کن

او  ماندیم دیچرا با:بود گفتم شده ختهیآم زیبا همان حس حسادت که هنوز فروکش نکرده بود و به خشم ن!ماندیما م شیپ

و درست نبود که او بماند  امدهیهنوز ن ردینداشت بماند عماد هم که رفته روغن موتور بگ یلزوم گریبوده و د نجایا یتازگ
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زده که رتا  یحرف ینیعابد يآقا:دیسکوت کرد و بعد آرام پرس یهستم و لحظات نیگکه خشم دیتوران از لحن کالمم فهم.

؟کرده یعصبان

 یپس چرا عصبان:دیو پرس دیتوران خند!حرف بزند کندیغلط م:خود را نشان دادم و گفتم نیجواب حرفش نگاه خشمگ در

به بچه ها بگو دست :آشپزخانه راه افتادم و گفتم ياحتارز از ادامه حرف بسو يبرا.يسخت آمده ا یاز نزاع نکهیمثل ا یهست

!نه:تا پسرعمو برگردد فقط گفتم یکنیصبر نم دیتوران که پرس لواو در مقابل س اورمیو صورت بشورند تا شام ب

اما انتظارم .پسرعمو برپنجره بتابد نیبودم و باز هم چشم به جاده داشتم که تا چه زمان نور ماش داریب روقتیتا د آنشب

چشم گشودم صبح  هایز قنارآوا ياز صدا.بر هم گذاشتم  دهینگران به بستر رفتم و د یخسته و چشم یبود و من با تن هودهیب

آمد  ایآ دندینگران کنم و در مقابل سوال آنها که پرس زیرا ن گرانینخواستم تا د اشدآغاز شده بود بدون آنکه پسرعمو آمده ب

حرفم دو دختر را قانع کرد اما توران قانع نشد و  نیا.بمن گفته بود که ممکن است شب برنگردد  دیا ینه اما م:با خنده گفتم

 امدهیو سراغ عماد را گرفت و چون گفتم که شب ن مدآ کباریرستم .شد دهیدر چهره اش د یبزند آثار نگران ین آنکه حرفبدو

 يپر:دیحرف او باعث شد توران بر پشت دست بکوبد و بمن بگو!گردندیاما بمن گفتند که زود برم:او هم نگران شد و گفت

شما :با خشم گفتم.دیایکه ما را تنها بگذارد و شب بخانه ن ستین یآدم رخ داده باشد؟پسرعمو ینکرده اتفاق ينکند خدا

من بروم تلفن کنم؟با همان  دیخواهیم:انداخت و گفت ریکجا رفته؟رستم سربز دانمیکجا دنبالش بگردم؟من که نم دییگویم

 میمهمانخانه با عمو میرویم ایبدنبالم :بلند شدم و به رستم گفتم!دانمینم:گفت ریرستم سربز ؟ویبه کجا تلفن کن:دمیلحن پرس

را گفتم و از اتاق  نیا.نه تو بمان خانه که اگر آمد نگران ما نشود:گفتم م؟کهیایمنهم ب یخواهیم:دیتوران پرس.رمیگیتماس م

سر فرود !او بداند دیشا ریبا عمو غالم هم تماس بگ:توران آمد که گفت ينرفته بودم که صدا رونیخارج شدم هنوز از در ب

 عتریتا سر دمیدویحرکت کردم طول راه را م همانخانهم ينگران و مضطرب بسو.رفتم رونیدم به نشانه موافقت و از خانه بآور

که با تلفن مشغول گفتگو  دمیرا د ینیعابد يآقا دمیمقابل در رستوران رس یوقت.دیدویبه مقصد برسم و رستم هم دنبالم م

شد و به  دبلن زیمن و رستم مکالمه را کوتاه کرد و از پشت م دنیبا د.دیرزلیبود رنگ به چهره نداشت و اشکارا دستش م

 یاتفاق:دمیبود که پرس نیا شودیحس کردم که تلفنش بما مربوط م.کند یکرد بزور لبخند بزند و احوالپرس یاستقبال آمد سع

و همزمان با  ندیلطفا بنش.ستین یممه زینه چ...نه:دیبر چهره بزند و بگو یتفاوت یکرد ماسک ب یعماد رخ داده؟سع يبرا

رخ داده؟من  یاتفاق ایآ دییراستش را بگو:دمیاما من رد کردم و پرس نمیتا بنش دیکش شیرا پ هایاز صندل یکیحرف  نیاظهار ا
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 يبرا ایبگم پدرتان بود که تماس گرفت گو يچطور دونمیراستش نم:انداخت و گفت ریسربز ینیعابد يآقا.دارم دنیتحمل شن

من  دیبطرف تهران خواستم اگر اجازه بده دیکن کتشده که از من خواستند بشما اطالع بدهم تا حر ییجز يشامدیعماد پآقا 

او را  يحرفها گریاما من د زدیحرف م ینیعابد يآقا.آقا عماد هستم یشما و خانواده را برسانم چون خودم هم نگران سالمت

و  دیدو رستم.اه به رستم گفتم تو تندتر برو و به خواهرم اطالع بده حاضر شودر نیدر ب دمیخانه دو يبا شتاب بسو دمیشنینم

حرکت نداشتم  يارایگریآمدم د رونیاز رستوران ب نکهیتند بروم اما هم خواستمیمنهم م.شد دیدر خم کوچه ناپد يبزود

مقابل  ینیعابد يآقا لیند که اتومببود دهیبسته بودند و قادر به حرکت نبودم به خم کوچه رس ریرا به غل و زنج يپا ییگو

هم گذاشتم تا قادر باشم فکر کنم و  ينشستم چشمم را رو یوقت.میتا زودتر حرکت کن دیسوار شو:نگه داشت و گفت میپا

.رخ داده باشد ییجز يخطر یاز خدا تمنا کردم که عماد زنده باشد و براست.بکنم  دیکه چه با شمیندیب

 نیو زود از ا بودمیشد و بدرون رفت دوست داشتم خواب م ادهیمقابل خانه نگه داشت و خود پرا  لیاتومب ینیعابد يآقا

.شدمیم داریکابوس ب

خود  شهیو هر کدام از ما با اند زدیحرف نم چکسیتهران حرکت کرد ه يبسو نیها در کنار توران ارام نشستند و ماش بچه

 نیمبرم داشتم و چون ا ازین يدواریبده به ام نانیند و بمن اطمحرف بز ینیعابد يآقا خواستیدلم م.میخلوت کرده بود

اما با .کوتاه باز هم داغ بر دلمان بگذارد يندارد سرنوشت به فاصله ا ندادم که امکا يخواسته اجابت نشد به خود دلدار

 کردمیم هیارام گر.ورداشکم را در آ اریاخت یشد و ب اسیهم مبدل به  یفوت ننه و پوران آن مقدار اندك دلخوش يادآوری

نشده که خودتان را  يزیچ دیریلطفا آرام بگ:گفت ینیعابد يکه آقا دمیموجب وحشت بچه ها شوم شن خواستمیچون نم

چه  قایپدرم دق دییلطفا بگو:زمزمه کردم.داشت  قتیکاش حق يبود و ا نیریحرف ش نیا دنیچقدر شن.دیکنیناراحت م

آقا عماد  يبرا ییجز يشامدین بود که عرض کردم پدرتان گفت که بشما اطالع بدهم پهما زیهمه چ:گفت ینیعابد يگفت؟آقا

 ینیعابد يگر؟آقاید زیچ ایرخ داده؟تصادف کرده و  یبشما نگفت که چه اتفاق:دمیپرس.تهران دیآمده و خواستند که برو شیپ

 ینیعابد دمینقدر اضطراب داشتم که نفهمآ.تصادف کرده باشند  لیکه با اتومب زنمیاما حدس م نگفتیزیپدرتان که چ:گفت

گرفته؟که  ریز همیکس  ایا ینیبا چه ماش دهکجا تصادف کر:دمیعماد تصادف کرده باشد بالفاصله از او پرس زندیحدس م

شما اگر قرار باشد .تصادف کرده باشد زنمیتصادف کرده بلکه گفتم حدس م یمن نگفتم حتم دیلطفا آرام باش:گفت ینیعابد

 يبسو گریحرف او موجب شد بار د.بگذرد ریکه به خ دیدعا کن یتابیب يبجا دیکنیبچه ها را هم خراب م هیروح دیببازخود را 
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فرو رفته  شهیبه اند یشانه توران گذاشته و در خاموش يآورم و از او کمک بخواهم هر دو دختر سر رو يخدا رو

را که عماد دچار  یبه خاطر آوردم آن شب.میجاده داشت انیپا نبود و همه چشم به عتیطب ییبایاز ما شاهد ز کیچیه.بودند

به خانه  یو باز هم همگ بردیهم جان سالم بدر م نباریخود گفتم ا شیرساند و پ مارستانیدرد شد و رستم ما را به تهران و ب

.میگردیبرم

تر  يو سرنوشت از من قو ستیدست من نیزندگ اریباور کنم عنان و اخت دیبا شکنمیو در خود م کنمیرا در گلو خفه م ادیفر

 يبا من است که برا شهیاند نیمقاومت کوه سنگ ا!ياستوار.اندازمیو دور م کنمیتلخ را در ذهنم پاره م يرهایدارم تصو.است

 انیشب به پا يبه زود نکهیا نیداشتن و تلق یروشن آفتاب يبه روزها دیام دیبایم دیتحمل کردن ام يبرا ستنیز يبودن برا

که پسرعمو عماد در قبر عمو  میآیبه خود م ینبود زمان شیخام ب یالیافکار خ نیا یاما تمام شودیها تمام م یو بدبخت رسدیم

جسم خسته ام را بزور سرپا نگه .ختنداندا يدیگورش سنگ قبر سف يدر کنار دست چپ پدربزرگ و رو ییغنوده جا يمهد

شوم و به هوا  يمنهم چون پدرشان کبوتر ترسندیم ییگو شوندیکنارم دور نم از یدو دختر آن.رومیسو و انسو م نیداشته و ا

قاب عکس پسرعمو در کنار قاب عکس .الزم است و عمو غالم سرفرود آورد يگریآرامگاه د:پدر به عمو غالم گفت.پرواز کنم

 دیپسرعمو هنوز مو سف.رد وجود دا انشانیکه چقدر اختالف سن م دیفهم شودینگاه کوتاه هم م کینشسته و با  رگپدربز

از خود .کمرنگ بر لب یو تبسم ین یدر ن یو درشت با برق اهیس يچشمها.باردیم ینکرده و از صورتش طراوت و جوان

که  آورمیم ادیو ب.داشته است دیو ام یهم دبستگ یبودن زندگ یبه آن نکهیا ایدهیخند نگونهیا ایدن يبه نااستوار پرسمیم

 دیآفتاب تمام رنگ خود را به خورش.ماندینم یباق یکره خاک يبر رو یو گرنه انسان عاقل آوردیم یگفته بود خاك فراموش

کجا :پرسمیاز بچه ها م کندیپنهان م انیجهان دیو او دامن گلگون خود را با ناز جمع کرده و در افق خود را از د دهیبخش

 گرینجادیا!جاده انیم:دهندیو بهد هر دو پاسخ م کنندیکر مف يجاده؟بچه ها لحظه ا انیم اینجایا دیکن یزندگ دیدوست دار

.آماده کرده بودند یجواب نیدادن چن يکه قبال خود را برا کنمیحس م!ستیقشنگ ن

میکن یراحت زندگ میتوانیو م میخود را دار واناتیآنجا ما ح:گفت لوفرین خوردیبدرد نم گرید اطیح نیخاله جان ا:گفت مهینع

که  دیبدان ادیاما ب:دست هر دورا دردست گرفتم و گفتم.میهم راحت گرانید يشهایاز خرده فرما:گفت طنتیبا ش مهیبعد نع.

بعد  دیخوب فکر کن.کند مانیاریتا  ستین یو کس مییو ما سه نفر در آنجا تنها ستیکردن هم چندان راحت ن یآنجا زندگ

 میمن تصم م؟آنوقتیکن یو پدربزرگ تنها به اتکا خودمان زندگعمو  ایبدون حضور پدر  توانیم یبراست ایکه ا دیریبگ میتصم
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که آنجا  میخوب پس توافق کرد اریبس:گفتم.نجاستیآنجا بهتر از ا:فکر کردند و باز هم گفتند یدخترها لخت.رمیگیرا م یینها

را  گریکدیدست  مانیبستن پبعد به نشانه .میدهینم دهیعق رییو تغ مییآیهم کوتاه نم گرانیو در مقابل مخالفت د میکن یزندگ

 بتپس از مراسم هفت صح یخانوادگ ییفروخته شد و در گردهما یپسرعمو توسط جواد به مقدار نازل لیالشه اتومب.میفشرد

او  دهیبه عق میکن یمن و بچه ها کجا زندگ گرفتیم میهم جواد بود که داشت تصم نباریا.از اسکان من و بچه ها مطرح شد

دو دختر چشم بدهانم  کردیجواد صحبت م یوقت.میرا اجاره ده رگاهیو خانه و تعم میبرگرد کهیکوچ اطیح بهتر بود که ما به

حرف بزنم  دیکردم بر خود مسلط باشم و بدون ترد یسع دیرس انیکالم جواد پا یوقت.دوخته و منتظر بودند که من حرف بزنم

بچه ها مناسب تر  يمن و هم برا يآن خانه هم برا.میکنیم یا زندگو آنج میگردیجاده برم انیمن و بچه ها بم:بود که گفتم نیا

بچه ها و من .سابق رستم اداره خواهد کرد  لرا هم همانطور مث رگاهیرا اجاره بدهم و تعم کهیکوچ اطیدارم ح میتصم.است

 یو منتظر عکس العمل دیو سپس بطرف زن عمو چرخ يکه نگاه پدرم و عمو مهد دمید میگردیو برم میخود را گرفته ا میتصم

که بچه ها وسط  گذارمیتو از طرف خودت صحبت کن من نم:از عمو زن عمو به حرف در آمد و گفت شیاز طرف آنها بود پ

ارام صحبت کن و سپس رو بمن کرد و :دیزن عمو موجب شد تا عمو بگو نیلحن خشمگ.شوند و از شهر دور بمانند بزرگجاده 

را  یبدون کمک ما چرخ زندگ يکه قادر ينشان داد یبخوب نجایدارم و تا ا مانیتو ا ییاناعمو جان من به قدرت و تو:گفت

در  تونندیچطور م اورییاما حاال سه زن تنها و ب کردیم تیو از شما حما دآن زمان عماد بو کندیفرق م هیاما حاال قض.یبگردان

 دیکن یکه شما بدون مرد در آنجا زندگ ستیمصلحت ن یتواناداره کنند؟حال اگر هم ب یرا به آن بزرگ یوسط جاده خانه و باغ

که  ياز حادثه ا د؟بعدیبکن دیبا چهنفر از شما رخ دهد  کیيبرا ینکرده اتفاق يکه اگر خدا يفکر شب و نصفه شب را کرد

هم  دین که باشخودما شید؟پیجاده تردد کن نیکه د رهم دیو باز هم دوست دار دهیعماد رخ داد چشمتان از جاده نترس يبرا

که عماد  يدر خانه ا میخواهیعموجان اما من و بچه ها م دییگویشما درست م:گفتم.ما الیخودمان آسوده است و هم خ الیخ

و دوست داشت که بچه  دیورزیعماد به خانه اش عشق م.میکنیرا م نکاریو ما ا میکن یزندگ میکن یخواست زندگیدلش م

ما به سر  دیو اجازه بده دیپس لطفا مخالفت نکن.مهم است نیمنهم هم يشوند و براارام و ساکت بزرگ  یطیدر مح شیها

تو و بچه  لیم لیم:گرفت و گفت یشیاما عمو غالم بر او پ دیبگويزیزن عمو دهان باز کرد تا چ.میخانه و کاشانه خود برگرد

 بیتا تنها و غر میکن یبه نوبت بشما سرکش میتوانیما هم م.دیکن یکه شما راحت زندگ میهست یراض نیهاست و ما همه به ا

.دینباش
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انجام دهم پس دختر عمو با بچه ها به  دیایکه از دستم بر م یمن به نوبه خود حاضرم هر خدمت:بدنبال حرف عمو افزود عمار

نم انداختند و زده چنگ بدام جانیکه دخترها ه دمید.خدا پشت و پناهتان باشد .دیرا ادامه ده یو زندگ دیخانه تان برگرد

توران هم با  میآماده حرکت شد کهیروز.داد گرانید يکرد و تن به را اریسکوت اخت یتبا ناراح تیاکثر يزن عمو در مقابل را

خانواده رستم به .شوم یغلبه کنم و بغضم را در همان راه گلو خفه کنم و راه میپا یحضور او موجب شد تا بر سست.ما بود

را  نیمن ماش دیعماد گفتم که بگذار ابه آق:بغض گفت انیرستم در م.گفتند یمدند و سر سالمتآ دنمانیمحض ورود به د

ترمز بوده آه از نهادم بر آمد و خود را مقصر  میشدن س دهیکه تصادف بخاطر بر دمیفهم یوقت.کنم اما قبول نکرد سیسرو

نه :شانه رستم گذاشت و گفت يعمو غالم دست روکند  سیرا سرو نیمن اشتباه کردم که گذاشتم خود آقا عماد ماش دانمیم

گرفته که مثل گذشته  میخودت را ناراحت نکن خانم آقا عماد تصم!بود و بس شامدیپ کینیا یستیمقصر ن توپسرجان 

آقا عماد هم که شده خوب  يبخحاطر بچه ها میفقط انتظار دار یگردانیرا بدست تو بسپارد و تو مثل قبل آن را م رگاهیتعم

آقا عماد .دهمیو بشما قول م کنمیمن تمام تالش خود را م:و گفت ردرستم سر فرود آو.کنند یتا بچه ها راحت زندگ یاره کناد

زهرا خانم مارد رستم دست .کنمینم يسهل انگار دیاش را بدهم مطمئن باش یجواب خوب دیکرد و من با یدر حق من خوب

تو :و ادامه داد کردو سپس رو به عمو غالم  گذارمینم تانیما هستم و تنهامنهم کنار ش:و گفت دیبر سر دخترها کش ینوازش

به شماست  دمانیاز همه چشم ام شتریعمو غالم با گفتن ب.راحت باشد التانیخ کنمیکمکشان م يو مرغدار يکار گوسفند دار

 یشب هنگام وقت.رفتیخاطر پذ بیکرد و او هم با ط بیترغ تیمسئول رفتنیزهرا خانم با پذ.دیو دخترها باش يکه مواظب پر

از  دیرسیکه مرتب موجش عوض شود بگوش نم ییویراد يصدا گریدلم گرفت از آن اتاق د کبارهیهمه به رختخواب رفتند ب

 يدیکه آنشب پرس دیآ یم ادتیچشم دوختم و با خود زمزمه کردم آه عماد  اطیح یکیبه تار شهیآمدم و پشت ش رونیاتاق ب

از دوران  دیکه چرا نبا کنمیفکر م نیبه ا دارممن در جواب تو گفتم که  ؟ويمحو آن شده ا نطوریکه ا است زیچه چ رونیب

ام  یکه دوران جوان میگویندارد؟و حاال بتو م یتفاوت یاهیس نیمانده باشد و چرا آن دوران با ا ادمیب ینیریام خاطره ش یکودک

بزرگ کردن بچه ها را تا به آخر ادامه  فهیوظ خواستیتو دلت م.نمیبینم یدو نفاوت نیا انیو م کندیم يشب برابر نیبا ا زین

 دهیراه بر مهیکه در ن یمن یرا بر شانه من گذاشت فهیوظ نیکنند اما ناخواسته ا یتا آنها خوشبخت و سعادتمند زندگ یبده

 يرا من بجا فهیوظ نیو ا ونمیتو مدرا ب نید نیکه ا کنمیرا داشتم حاال حس م تیمسئول نیکردن از ا یبودم و قصد شانه خال

.راه وانمانم مهیکمکم کن تا در ن قطف دهمیتو انجام م
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 چکسیو ه زمیریو فرو م شومیکه دارم از درون خرد م کنمیها گرفته است و حس م ییباز هم دلم به اندازه تمام تنها عماد

 نکهیترسناك بر وجودم افتاده وهم ا یشده و وهم دچار یتوران باز هم به آن دلشوره لعنت.شنودیرا نم ختنمیفرو ر يصدا

که از گروه مردان ما فقط دو تن  شودیم م؟باورتییفزایب گرید يبه داغها دیبا رايگرید زیو داغ کدام عز ستینوبت ک نباریا

 يصدا رسدیوش مباز گردند از صبح تا شام آنچه بگ روزیشده اند تا بجنگند و پ یراه گرانیمانده پدر تو و پدر من و د یباق

کنند و بدست آورند آنچه  ثاریکنند تا ا حتا فت روندیم شیاست که محکم و استوار پ یآنان يپا يصدا.است يزیجنگ و خونر

از .کندیگروه حرکت م نیشده اند و عمو غالم در راس ا یبا هم راه یبرادران تو و برادران من همگ.رفته است غمایرا که به 

 يرا در آغوش خود جا زیعز نهمهیجا ا یتن ب توانندیمادران م ایآ ن؟ویریش ایتلخ است  يروزیمزه پ پرسمیخود م

 يخروش رودخانه صدا ياست و صدا هنیگفتم آب رود اشک چشم مام م ینیعابد يدر کنار رودخانه به آقا شبی؟ددهند

تن چاك چاك فرزندانم را بمن  نهنگویو ا دیو شرم کن دیو دست بردار دیبس کن دیگویکه م رسدیضجه اوست که بگوشمان م

نه خنده  دیخند رمیبه تعب ینیعابد يفرزندانم فرو نرود و آقا نبر انگشتا يمن حاضرم جسمم تکه تکه شود اما خار.دیباز نده

مادرمان از خدا خواست تا فروغ چشمش را  نیشده بر زم ختهیخون ناحق ر نیبا اول:که در آن تمسخر باشد چون گفت يا

 نانیاطم نیو با ا کردآسوده ام  یکم ینیعابد يآقا ریتعب.گردندیکه فرزندانش چگونه به آغوش او باز م ندینب گریو د ردیبگ

خواهد شد چشم را در خم خانه  روزیکه حق پ شهیاند نیبخانه بازگشتم و با ا ندیبیکه مادر تن خون آلود فرزندانش را نم

خانه ما کند تا از خطر بمباران محفوظ بمانند و دختر خاله ات هم  یراه گرفته همه را میپدر تصم!عماد.اشک شستشو دادم

و اشک فرو  دیاز همه سوگوار تو بود و د رغم فراغت صورت با ناخن خراش شیکه او ب یدانیم چیه.دیآ یبهمراه فائزه م

چند صباح عمرت را  نیبا او ا یتتوانسیتر از من بود و م ستهیتو شا ياو برا کردمیچرا که فکر م دادیاو عذابم م هیخت؟گریر

 ادیو آن  سازدیمرادلگرم م زیچ کیعذاب وجدان تنها  ریز دنماما در اوج تنفر از خودم و به خرد ش.یکن يسپر یبه شادکام

تو را دوست دارم به تعداد برگ برگ درختان و گمان  يپر یکه گفت يدار ادیبه .نگاه مهربان و دست گرم تو در آن شب است

آه عماد کاش زبانم .ناست بر آ يدییمن است و رفتار مهربانت مهر تا ازیدست گرم تو پاسخ ن.رنجمیکالمت م ياز سردنکن که 

 افتمیمجدد م یکاش فرصت يبودم ا دهیکاش به اعتراف تو آنطور با صدا نخند يا يکه اشتباه نکرده ا گفتمیقاصر نبود و بتو م

...و من

ترس  شومیمجبور م نکهیو از ا کندیچشمم جلوه گر م شیخطر مرگ را پ ریآژ يصدا ام دهیکه چقدر ترس یکنیحس م عماد
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رستم و .و د رکنار ما خواهند بود ندیآیم نجایبه ا لیخوب است که همه فام.کشمیعذاب م شتریخود را از بچه ها پنهان کنم ب

دهدیو بچه ها را پناه م رساندیبخانه م رستم خود را شودیبلند م ریآژ يداهرگاه ص کنندیبما محبت م غیدریخانواده اش ب

 یآنها ب ستمیبابت ناراحت ن نیو من از ا کنندیم هیتک یاز من بعنوان حام شیبچه هاست و به او ب یدلگرم هیوجود رستم ما.

که توران  یباور نکن دیدارند شا هیبه او تک نکهیاز ا شوندیو دلگرم م دانندیتر از من م يقو يآنکه ابراز کنند رستم را موجود

 يخود را گم کرده و از وحشت در گوشه ا يدست و پا شودیاوست که موجب م غیو هم ج ترسدیاز بچه ها از سر و صدا م شیب

.ردهاما به آن عمل نک رفتهیبارها و بارها به او گفته ام که خوددار باشد و بچه ها را نترساند و او هر بار پذ.میکز کن

 ینگران يکه چون همه با هم هستند جا دیگویعمو م.میخبریبهه رفته اند و ما از احواالت آنها بکه مردها به ج شودیم یکماهی

 گرانیدلشوره توران شروع شد و من با التماس از او خواستم که لب فرو بندد و به د نکهیوجود ندارد و من باور کردم تا ا

که  میبگو توانمیاما بتو دروغ نم.دهدینشان م یه واکنشکه چ یدانیو م يتو خودت خوب به اخالق مادرت وارد.دینگو يزیچ

و از خدا تمنا  دارمیاعصاب و روانم اثر گذاشته و نگرانم کرده سر نماز دست به دعا بر م يتاثر حرف توران تا چه اندازه رو

!یکن نیچنکه  خواهمیو سالمت بما برگرداند و از تو هم م حیکه آنها را صح کنمیم

توران .کنمیم داریهستند ب یو آنها را که در خواب خوش دومیاتاق خواب بچه ها م يو بسو آوردیرا بخود مقرمز م ریآژ يصدا

چسبدیو به او م کندیم دایرا پ مهیدر نور مهتاب نع کندیرا اعالن م د؟حضورشیو با گفتن شماها کجا هست شودیم داریخود ب

 دیسف ریتا آژ میریسنگر بگ میکه بصورت پناهگاه در آورده ا ییپشت تختها یهمگدینترس:میبا ارامش بگو کنمیم یسع.

حتما رستم است که آمده ما :دیگویم تیبا قاطع ؟تورانيدیتو هم شن:پرسمیاز توران م دیآیدر م يبگمانم صدا.شود  دهیکش

افتم و از در  یال براه مکورمال کورم.را انجام دهم نکاریا دیکه من با دانمیدر را باز کند؟م رودیم یک:پرسدیم مهینع.مینترس

 دیباز کن يه؟صدایک:پرسمیدر م کیچرا که مهتاب راه را روشن کرده نزد ستین یکیاز تار ياثر اطیدر ح شومیهال خارج م

او را  کنمیو در را باز م کشمیم یاست نفس راحت ینیعابد يآقا يبلکه صدا ستیرستم ن يصدا.رسدیمن هستم بگوشم م

و با  کنمیبچه ها کجا هستند به اتاق اشاره م:پرسدیو م شودیبدون تعارف وارد م ستادهیدر دست ا ياکه با چراغ قوه  نمیبیم

و با  کندیچراغ قوه را روشن م ینیعابد.شومیم یو بدنبالش راه بندمیدر خانه را م.رودیم شیاتاق پ يبلند بسو ییاو با گامها

او بچه ها و توران از پناهگاه  يپناهگاه شماست؟از صدا نیا:پرسدیمو  خنددیصدا م باهم قرار گرفته  يکه رو ییتختها دنید

همزمان با روشن شدن چراغ  دیسف ریآژ يصدا.کنندیرا فراموش م یبمباران و خاموش ینیعابد دنیو با د شوندیخارج م
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.ندیتا او بنش کنندیبچه ها و توران دوره اش م.کندیچراغ قوه اش را خاموش م ینیو عابد رسدیبگوش م

که خسته ام به بچه ها  فهمدیو م کندیبه چهره من نگاه م.است دهیصبح از راه رس ییبچه ها گو يشب است اما برا مهین

است و شما  یمهمانخانه پناهگاه خوب نیرزمیز.دیو شب را همانجا بمان دییایبه مهمانخانه ب یاز فردا هنگام غروب همگ:دیگویم

اما .ستین سریم نکاریقرار است از تهران مهمان برسد و ا:من گفتم.رندیپذیت او را مدعو يبچه ها با شاد.کندیرا محافظت م

با بخواب رفتن  ندینشیم یاو ساعت.گذاردیبر دعوتش صحه م دییایبخاطر مهمانان هم که شده ب دیاو با گفتن پس حتما با

و ما پناهگاه  ستیاصال امن ن نجایگفتن ا بااما توران!میرویما نم:به توران گفتم.کندیو خانه را ترك م شودیبلند م لوفرین

 ياز تعارف و مالحظه کار شیگذاشتم بخود گفتم حفظ جان بچه ها ب نیسر بر بال یوقت.اندازد یم دیمرا به ترد میندار یمطمئن

آنها  مشورتبا شور و دندیگرفتم که اگر مهمانان رس میبعد تصم.به فکر سالمت آنها باشم زیاز هر چ شیپ دیدارد و با تیاهم

.رفتن اقدام کنم ایماندن  يبرا

 اطیزنگ ح ينشده بود که صدا کیهوا هنوز کامال تار.نشد ياما از آنها خبر میتا غروب چشم براه آمدن مهمانان بود صبح

ز پشت و من ا کردندیگفتگو م گریکدیاو گشود آندو با  يبود و در را برو اطیتوران در ح.وارد شد  ینیآمد و پس از آن عابد

و  کندیصحبت م ینیکه عابد دمیدیاما م دمینفهم يزیچ شدیانشان رد و بدل میکه م ییاز حرفها.کردمینگاهشان م شهیش

 شیاتاق پ ياز خانه خارج شد و توران بسو ینیو عابد دیطول نکش شیب يا قهیمکالمه شان دق.آورد یتوران سر فرود م

 يگرید يگرفته اند که بجا میآنها تصم میفته که منتظر مهمان نباشگر میپدر تصم:در اتاق را که باز کرد گفت.آمد

شب آماده کرده و منتظر رفتن ماست تو هم بخاطر بچه ها که شده دست  يرا برا نیرزمیگفت هم اتاق و هم ز ینیعابد.بروند

و  دیخند د؟تورانیترسیم رنقدیکه شماها چرا ا فهممیفقط نم ستین يصحبت لجباز:گفتم.میبردار و اجازه بده برو ياز لجباز

 یو اگر اتفاق میستیتنها ن میآنجا که باش یدر ثان کندیم دیاست و ترس از بمب هم آنرا تشد فناكچون شب خودش خو:گفت

تو دلت را به رستم :خنده توران بلند شد و افزود.رستم هست!رستم:گفتم.هست که بدادمان برسد یرخ دهد باالخره کس

نشد و تا صبح با  داریهم ب ریآژ ياز صدا یحترخ داد آنقدر خسته بود که  یکه چه اتفاق دیماصال نفه شبی؟ديخوش کرد

.یکنیبخاطر آنها مخالفت م دانمیکارگران هم هستند من م ستین ینیمهمانخانه تنها عابد يتو.دیراحت خواب الیخ

و بعد به  میخوریم نجایکه شام را هم دینقبول ک دیرا با نیندارم اما ا یمن حرف دیتان آنجا راحت یحاال که همگ:گفتم

 يندشه بود که سفره شام انداخته شد و بچه ها با شتاب و برا کیقبول کرد هوا کامال تار یتوران با خوشحال.میرویمهمانخانه م
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رداشتم و همراه داشته باشم ب ستیبایتمام درها را قفل کردم و آنچه را که م.خوردند ازودتر به مهمانخانه بروند غذ نکهیا

.میشد یو سفارشات الزم را کردم و راه میرویبه ستم گفتم که کجا م رگاهیمقابل تعم.آمدم رونیبدنبال بچه ها از خانه ب

گرفتند آنها دوست داشتند که از در عقب مهمانخانه وارد  شیاز آنکه وارد مهمانخانه شوند راه رودخانه را در پ شیها پ بچه

 شانیصدا.وارد مهمانخانه نخواهند شد ینخواهد گذاشت و بدون خوردن بشانینصیقدرت ب که مش دانستندیچون م.شوند

از آنها  تیتوران هم به تبع.رودخانه روان شدند يزدند و بسو دنیوارد شوند اما خود را به نشن یکردم تا برگردند و از در اصل

مش قدرت بهره مند  ییرایکه از پذ ستین لیم یب زیدانستم که توران ن.نمود شتریرا با من ب شیحرکت کرد و فاصله گامها

انتخاب  يزیبچه ها م دمیبه آنها رس یوقت.شدم و به راه آنها رفتم میو نظاره گرشان شدم و سپس تسل ستادمیا یکم.شود 

هم چشم  به رودخانه داشتند و یآنها که هم نگاه رکانهیز ریکرده نشسته بودند و ظاهر چشم به رودخانه داشتند اما خنده ز

 یآمد و بفاصله کوتاه شیپ يچا ینیمش قدرت با س.به اتاقک آشپزخانه دوخته بودند مرا هم کنجکاو کرد و به خنده انداخت

کباب به همه فهماند  یبا گفتن کباب ب لوفریشد و ن لیلبخند بچه ها به خنده تبد.ما آمد يخارج شد و بسو ینیعابد يهم آقا

رو  دیرفتیخوشحالم که دعوتم را پذ ریشد نشست و با گفتن شب بخ کیما که نزد زیبه م ینیدعاب يآقا.که اشتباه کرده اند

تا انجام  دییالزم داشت بگو یراتییو اگر تغ دینیرا نشانتان بدهم آنجا را بب نیرزمیتا بعد ز دیرا بنوش تانیچا:بمن کرد و گفت

که توران  دمیکردم و د تیبلند شد و منهم از او تبع ینیعابديچا دنیبچه ها راحت و اسوده باشد با نوش يجا خواهمیم.میده

در هر دو .داشت که دو اتاق بزرگ درآن بنا شده بود رارق عیبزرگ و وس ینیرزمیرستوران ز ریدر ز.و بچه ها بدنبالمان آمدند 

 ختنیآو ياز آن برا شدیکه م یآهن ياز آنها کمد یکیو در  دیرسیبنظر م زینفره وجود داشت که تم کیاتاق سه تخت خواب 

فکر ما را :گفت ینیعابد يآقا.میدهیم گرانیرا به د گریو اتاق د میخوابیم نجایهم یما همگ:به توران گفتم.لباس استفاده کرد

.دیشما راحت باش دینکن

سر  دنیز شنپس ا ینیعابد يآقا.ماندیاستفاده م یب يگریهم هست و آن د ادیما ز ياتاق برا نیا:توران بالفاصله گفت که

بچه ها صورتشان نشان .از در اتاق خارج شد اورندیب نجایآن اتاق را به ا ياز تختها یکیدهمیفرود آورد و با گفتن پس م

 يبرا ياجبار چیه:به بچه ها گفتم.تخت نشستند يرو یلیم یو با ب ستندین نودخوش یراض ادیز نیرزمیکه از وضع ز دادیم

 کصدایحرفم موجب شد تا هر دو چهره عوض کنند و  نیا.خانه خودمان میگردیبرم دیندار را دوست نجایاگر ا ستیماندن ن

ساك را داخل کمد .بر آن زد دییتاسرمان مرد است مهر  يباال میدانیهم خوب است و توران با گفتن الاقل م یلینه خ:ندیبگو
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از اتاق خارج  تیموقع دنیو فهم شتریب یکشسر يو خود برا دیخواب آماده شو يبهتر است برا:گذاشتم و به بچه ها گفتم

 ییخارج شده و در کنار رودخانه از دستشو نیرزمیاز ز ستیباینظافت م يبود و بچه ها برا ییفاقد دستشو نیرزمیز.شدم

 و رونیب ندیایب دیبا:بچه ها کجا مسواك بزنند؟گفتم:دیتوران سرش را از اتاق خارج کرد و از من پرس.کنند هاستفاد یهمگان

 يمشتر زیخورد که پشت م ینیعابد يچشمم به آقا میحرکت کرد ییبه اتفاق بچه ها بطرف دستشو یوقت.باغ يبروند تو

روشن است اگر خوابتان  ونیزیتلو:بچه ها سر از کتاب برداشت و گفت ينشسته و کتاب بدست مشغول مطالعه بود با صدا

زودتر از انتظارم بچه ها به .چه ها بهتر است بخوابند دعوتش را رد کردم با گفتن ممنون ب.دیتماشا کن ونیزیتلو دییایب دیاینم

احساس :گفت کردیم گاهبه آنها ن کهیاو د رحال دندیچه راحت خواب:به توران گفتم.بستر رفتند و آسوده چشم بر هم گذاشتند

و با  دیحرف به بستر خز نیا گفت اتوران ب.واقعا نتوانستم بخوابم شبیمنهم خوابم گرفته چون د.دندیکردند و خواب تیامن

رودخانه مانع از خوابم شده بود با خود  يصدا بردیکردم بخوابم اما خوابم نم یمنهم سع.چشم برهم گذاشت ریگفتن شب بخ

را غرق در مطالعه  ینیکه خارج شدم عابد نیزم ریاز ز.و بعد که خسته شدم به رختخواب برگردم زنمقدم ب یفکر کردم کم

را انتخاب کردم و  میاو را از مطالعه باز ندارم راه مستق نکهیا ياو متوجه خروج من نشد و منهم برا افتمیزیمپشت همان 

کوچکش  يو برگها دهیاز شاخه درخت ون تاب یقسمت برالمپ  فینور ضع.نشستم  یتخته سنگ يرودخانه رفتم و رو يبسو

که خوب بود با پدر تماس  میشدیاند یم نیبخش بود و داشتم به اآرامش  دیوزیکه م یمیمال میآب با نس يخنکا.زدندیبرق م

کردم  گاهتوجهم را جلب کرد به پشت سر که ن ییپا يکه چرا مهمانان از آمدن منصرف شده اند که صدا دمیفهمیو م گرفتمیم

اجازه :و او ادامه دادفرود آوردم  ست؟سرین نطوریاست ا ییبایشب ز:او گفت ستادهیسرم ا يکه باال دمیرا د ینیعابد يآقا

نم؟یبنش دیدهیم

 یشما ب:گفت نکاریو ضمن ا دیاینشستن ب يبرا یمطمئن يکرد جا یاو هم سع.خودتان است لیهر طور م کنمیخواهش م:گفتم

مواظب جان خود و  دیاست که با يبه گونه ا یکنون تیموقع.کنمیکه من اصال تعارف نم یدر صورت دیهست یاندازه تعارف

راحت و  یلیخ:دند؟گفتمیحاال چطور خواب.کندیمنقلبشان م يدطورب ریآژ يحساسند و صدا یلیبود بچه ها خانیاطراف

.تشکر کنم زیاز شما بخاطر همه چ دیزود خوابش برد و من با زیخواهرم ن یتیآسوده ح

بچه  دیگفت نکهیاما از ا دانمینم همانطور که گفتم من اصال راه و رسم تعارف را.دیهست یاشتباه نکرده بودم و شما تعارف دیدید

است  نطوریناراحت است؟اگر ا تانیجا ایآ دیدیکه چزا شما نخواب پرسمیخوشحالم و از شما م دندیها و خواهرتان اسوده خوب
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.اوردیب نییاز باال به پا گریتخت د کیتواندیو م دهیمش قدرت هنوز نخواب.میکنتا تختتان را عوض  دییلطفا بگو

.نگرانم یهنوز خوابم نگرفته و راستش کم یهم خوب است منته یلینه خ اووه

.من بتوانم آن را برطرف کنم دیشا دییبگو شودی؟میاز چ نگران

به جبهه رفته اند و از سالمت خود ما را خبر  یهستم که همگ میاما من نگران برادرها و عمو و پسرعمو ها دیلطف دار شما

امدند؟یکه چرا مهمانان ن پدرم به شما نگفت یراست.نکرده اند

خوب بود خودتان تماس .دیکه نگران آنها نباش میکرده و خواستند بشما بگو رییپدرتان فقط عنوان کردند که مقصد تغ نه

را خواهم کرد  نکاریبا گفتن بله ا.دیرا بکن نکاریاست اما صبح حتما ا روقتیگرچه حاال د دیشدیخارج م یو از نگران دیگرفتیم

ناگهان برق قطع شد و همه جا را ظلمت فرا گرفت  میخروش رودخانه گوش سپرد يداحاکم شد و هر دو به ص نمانایسکوت م

مانع آن بود که  یکیمنکه هراسان شده بودم بپا خواستم اما تار.دیخطر بگوش رس ریآژ فیضع ياز داخل مهمانخانه صدا

لطفا .دیسقوط نکن رودخانهبه  دیو مواظب باش دیه نکنعجل:آمد که گفت ینینگران عابد يخود را بشناسم صدا تیموقع

قلوه سنگها عبور داد و  انیمرا از م اطیناچار شدم دستورش را اجرا کنم و او با احت.دیبمن و آرام حرکت کن دیدستتان را بده

مرا تا  ینیعابد.ا نترسندبچه ها ت شیبهتر است بروم پ:گفتم دادیکه اضطرابم را نشان م یرودخانه آورد با لحن يبه قسمت باال

 دینکن دارشانیاند لطفا ب دهیراحت خواب الیآنها با خ:مطمئن گفت یو با لحن ستادیکرد و در مقابل در اتاق ا یهمراه نیرزمیز

 اینییپا مییایخطر است ب ریقربان آژ:مش قدرت آمد که گفت يصدا.میهست داریب هیمن و بق دیبخواب دیکن یو خودتان هم سع

مش .دیاوریو چراغ قوه را همراه خود ب ویاما راد نییپا دییایب یکرد و فرمان داد که همگ ادستم را ره ینیم؟عابدیبماننجایهم

 دتانیتهد يخطر چیه دیو مطمئن باش دیاستراحت کن دیبرو:رو بمن کرد و گفت ینیرا خبر کند و عابد گرانیقربان رفت تا د

اسوده ام  یاما نگران دمیبا لباس به بستر خز وپاسخ دادم  رشیو به شب بخ قدم به اتاق گذاشتم نانیبا اطم.کندینم

و  دادندیرا بهم نشان م يزیکه چ دیرسیبگوش م رونینجوا گونه مردان از ب يداشتم صدا رونیب يو گوش به صدا گذاشتینم

باز  عاپتو برده و لب به د ریرا زسرم .لرزمیپتو م ریکرد و در ز خیاوناهاش اونجاست نگاه کن حس کردم که بدنم  گفتندیم

راحت چشم بر هم بگذارم اما  الیشود تا با خ دهیهر چه زودتر شن دیسف ریآژ يصدا خواستیکردم تا خطر رفع شود دلم م

.خوف و رجا بخواب رفتم انیرا روشن کند و من م ویمش قدرت فراموش کرده بود راد

آهسته از بستر بلند شدم و در اتاق را .هرم و بچه ها هنوز در خواب بودند چشم گشودم در اتاقمان بسته بود و خوا یقوت صبح
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از تخت  یآن بود که کس انگریکه پشت در اتاق ما بود متعجب شدم وجود ملحفه دست خورده ب یتخت دنیگشودم از د

 دمیکش هیبه سن قیعم یسرا با نف یخنک صبحگاه يباال رفتم هوا نیرزمیز يو از پله ها دمیاستفاده کرده تخت را کنار کش

چشم بر هم گذاشته و بخواب  دیشب را با ام کیکه پس از مدتها  میشدیرفتم و با خود اند شیرودخانه پ ياراده بسو یو ب

.رفتم

 يایناخشنود بود که ذهنم را برد به دن يمنظره ا يداریساعات ب نیبشکل تابوت در حرکت بود و د راول یآب چوب يبرو

 انیداشتم همراه با جر لیم.دیگزیو لب م دیکشیهر کس چهره پوران در مقابل چشمم زنده شد که درد م از شیرفتگان و ب

با چشم آنقدر نگاهش .ما بود وندیپ سمانیو ر کردیمرا به او متصل م کآن تابوت کوچ ییگو وندمیشوم و به او بپ یآب راه

را  میها ییتوانا ییگو.شدن کردم یبودن و ته یاحساس خالو  ختیفرو ر يزیشد و در وجودم چ دیام ناپد دهیکردم تا از د

 ستیزنده ن یآورد اما براست یم درزنده بودن را  ينجوا کردم به او بگو که خواهرت دارد ادا.آب همراه تابوت با خود برده بود

و او را  ستمیپشت سر نگر تکانم داد به زدیکه مرا با نام بلند صدا م لوفرین يآوا.ستیدر قلبش روشن ن یفروغ چیچرا که ه

تو :کنم و در آنحال با بانگ بلند منهم صدا زدم  يریحرکت کردم تا از آمدنش بسمت آب جلوگ.دیا یم شیپ میکه بسو دمید

زدم و خشم  بیبر خود نه.نگاه کردن به رودخانه بمن چشم دوخته بود يبود که بجا ستادهیا يو آن باال مرد.من آمدم این گرید

نبود و مرا بحال خود  اریهوش نگونهیاگر او ا شدیچه م.داشتیو مرا از رفتن باز م شدیام که موجب ترسم م یاهگرفتم بر آگ

اما زنگ و آهنگ صدا .آب آمده و بگذرد و سپس فراموش شود انیتوانست مثل جریم ریسالم و صبح بخ کیترنم .داشتیوام

 شیو پ دمیکش نیزم يلرزان خود را بر رو يارتعاش در آورد و بناچار پا را به میصدا يمرا ترساند و آوا گریماندگار شد و بار د

 يرفته بود و من در گهواره لرزان تن بر جا وتاما تاب افتمیخود را باز م ستیبایم.ستمیو با افتهیبدون آنکه جسارت .رفتم

.مانده بودم

با او از احساسم از  توانستمیشده؟چگونه م يزیچعجله  نیچرا با ا:متعجب نگاهم کرد و گفت!خونه میبرگرد:توران گفتم به

بخت در خاك مدفون شده را بر تن داشتم و  اهیمن هنوز لباس آن س.پوستم حرف بزنم ریام و از ترس پنهان شده ز یآگاه

ا ب وندیو پ دیدرخشیکه در انگشتم م ینیبه حلقه زر يوفادار.بود نیآگ طراو ع يکه از بو کردمیم یزندگ ییهنوز در هوا

نه امکان .شومیم يگریو من دارم موجود د بازندیدارند رنگ م نهایکه ا میبه توران بگو توانستمیچگونه م!خواهر د رگور خفته

 میبخور نجایصبحانه را ا ستین درست:پاسخ دادم و گفتم يندارد بفهمد پس نقاب برچهره زدم و به نگاه متعجبش با لبخند
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 میکه مثل سارقان فرار کن ستیدرست ن نهمینه فراموش نکردم اما ا:ان داد و گفتتک ؟سريمگر قرارمان را فراموش کرد

.میبعد برو میرا مرتب کن مانیبگذار اول تختخوابها

پله ها بچه ها را  ياتاق مرتب بود باال میبا توران از اتاق خارج شد یحرف شروع به مرتب نمودن تختها کردم و وقت بدون

 زیکه آماده خوردن صبحانه پشت م میدیبچه ها را د.میوارد سالن مهمانخانه شو میمجبور شد آنها افتنیيو برا میافتین

و  دینیاز پشت سرم صدا آمد که لطفا بنش زندیتند به آنها وادارشان کردم برخ ینشسته و منتظر من و توران بودند با نگاه

من به  نیاز نگاه خشمگ!است زیخونه همه چ يتو ممنون:و گفتم دمیپاشنه چرخ يرو نیخشمگ!بچه ها راحت باشند دیبگذار

و  دیتا بخانه برس ید منتهیندار يزیمن نگفتم که چ:گفت نمیتا بنش دیکشیرا پس م یصندل کهیگذشت و د رحال یآسان

خواستم باز هم مخالفت کنم از نگاهش فرمان .بچه ها سخت است يو برا گذردیاز وقت صبحانه م دیصبحانه آماده کن دیبخواه

نگاه او را متوجه خود  میکه صبحانه هم مزاحم شما باش ستیدرست ن نیتوران با گفتن ا.ماندم يگرفتم و مردد بر جا ستیا

تا بچه ها  دینیلطفا بنش دیتعارف نکن گریشما هم د:و گفت دیپس کش زیاو را ن یصندل يبا زدن لبخند ینیبدعا يکرد و آقا

فقط :خود مصمم شد و نشست و ضمن نشستن گفت دیرا د دمیو چون ترد گرفتیمنگاه توران از من فرمان !هم راحت باشند 

مانده لطفا  یلیحاال تا شب خ:خوشحال گفت ینیعابد.میبمان حانهصب يبرا دینبا مییایما امشب هم ب دیخواهیامروز اگر م نیهم

به  یبا خوشحال.دمیرا د تیبرق رضابناچار نشستم و در نگاهش  ستادهیکه منتظر حرکت من ا دمید.دیتعارف را کنار بگذار

 زیما پشت م زیدور از م دو خو اوردیصبحانه ب مانیبود فرمان داد تا برا ستادهیمش قدرت که در مقابل درب آشپزخانه مردد ا

تمام  دیرسیبگمانم م.تنفس کنم توانمیاست و نم نیآنجا سنگ يهوا کردمیحس م.کارش نشست و به ظاهر مشغول کار شد

به دهان ببرم منتظر نشستم تا صبحانه بچه  يآنکه لقمه ا ینظر گرفته اند ب ریبه چشم شدند و مرا و حرکاتم را ز لیتبد ایاش

 يبا تشکر یوقت.شدیتوران م رتیدر رفتارم شتاب وجود داشت که موجب ح.بلند شدم زیو از پشت م دیرس انیها به پا

.تا توانستند خود را بمن برسانند دندیبچه ها بدنبالم دومهمانخانه را ترك کردم توران و  ینیعجوالنه از عابد

 نطوریکه ا يدیشده؟مگر جن د وانهیچرا رفتارت مثل د يپر:دیکوچه توران شانه ام را سخت گرفت و با خشم پرس چیپ در

 نطوره؟لحظهیره اآ ردیشوکه شده بود و بمن گفت قرار بود خواهرتان تلفن کند و از تهران خبر بگ چارهیب ینی؟عابديفرار کرد

بله قرار  میتا توانستم بگو دمیکش یقینفس عم.کردمیم نیچن ستیادم افتاد که بایو تازه  ستادمیا يدرنگ کردم و بر جا يا

خانه  يرا گفتم و بسو نیا!را بپرس یتو برگرد و تلفن کن و از پدر حال همگ برمیبود اما فراموش کردم من بچه ها را بخانه م
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قدم بدرون خانه گذاشتم و نفس  تیاحساس امن بادر خانه را باز کردم  یمهمانخانه برگشت وقت يبسو زیران نتو.براه افتادم 

بعد از کشته شدن مار  نکاریا.بچه ها رستم را با خود بخانه آورده بودند تا با حضور او وارد باغچه شوند.دمیکش يآسوده ا

 فایها را ا هو محافظ بچ ینقش حام نکهیهنوز با بچه ها بود و رستم از ابصورت عادت در آمده بود و ترس از انتقام جفت مار 

 یصندل يمشغول درست کردن غذا بودم که توران وارد شد و همانطور که چادر بر سرش بود رو.خوشحال بود کردیم

 یت و با نگرانو چهره نگران توران دلم را به شور انداخ ختیدلم فرو ر کبارهیب.زل زد يآشپزخانه نشست و بهنقطه ا

پس چرا خشکت زده و حرف :دمیپرس!نه:مردد گفت یآورد و با لحن خودشده؟پرسش من توران را ب يزیتوران چ:دمیپرس

 یصندل يو خود را رو اوردمین ستادنیتاب ا.شدم یباز هم دچار همان دلشوره لعنت:به چهره ام نگاه دوخت و گفت.یزنینم

پدر گفت  دهینرس يه خبریاز جواد و بق:نگاهم کرد و گفت گریتوران بار د!ا حرف بزنترا بخد هیمنظورت چ:دمیانداختم و پرس

 نحالیدچار دلشوره شدم و هنوز هم هم شیاز چند روز پ میبگو توانمیکردم اما بتو دروغ نم دییو منهم تا ستین ینگران يجا

مسلم !بس کن توران:گفتم ادگونهیفر ییبا آوا...ماا دهدیرخ نم یاتفاق چیکردم بخود بقبوالنم که ه یسع یلیرا دارم باور کن خ

.گردندیبخانه برم يسالم هستند و بزود یو عمار همگ تیو عنا يعمو غالم و جواد و هاد دهدیرخ نم یاتفاق چیاست که ه

از  دیو شهد.را چسبانده اند يبرگه اعالن شهادت عمو غالم و هاد انید رم یکیحجله بسته اند و  یاصل ابانیدم خانه تا خ از

کدام داغ جگرسوز تر  پرسمیو محله عزادار است و همه به سوك نشسته اند داغ برادر و داغ عمو از خود م يخانواده کو کی

آنقدر  دهمیفرمان م.زدیریفرو نم یام اشک دهیاما از د کنمینگاه م گرانیو ناله د کبه اش.دهیاست؟بگمانم چشمه اشکم خشک

 يکه برا کنمیفکر م گریام به سه تن د بانهیدر خلوت غر شومیو پشت شمشادها پنهان م شومیخسته م یکه خود از فرمانده

اما  شودیروشن م یتیبه شعاع کبر ينور لبمآنها زنده هستند؟در ق ایآ پرسمیبخانه بازنگشته اند و از خود م عییمراسم تش

شر  يآورد و از صدا یبند م زمینفسم را دود ه.دشویچشمم ستاره باران م شیافتد و پ یسرم به دوران م.شودیزود خاموش م

آورد رها  یام فشار م نهیکه به س یبغض دیبکشم و خود را از ق ادیکاش متوانستم فر يا.شودیشر فواره گوشم کر م

و متبرك و  یخون ینیزم دندیبخاك سپرده نشد و آن دو در قطعه شهدا دفن گرد یعمو غالم در آرامگاه خانوادگ سدج.کنمیم

 يبا غمخوار توانستیشدم چرا که او م کینزد شتریآندو به زن پدر ب نیبعد از مراسم تدف.عاشقان دلسوخته يبرا یارتگاهیز

از فوت عماد خاموش و در خود فرو رفته شده بود با شهادت عمو غالم و  سکه پ يعمو مهد.زنده نگه دارد مانیاش پدر را برا

گان  دهیو در کنار داغد میبرگرد ایبکنم آ دیکه چه با دمیپرسیاز خود م وستهیپ.دیگرد يو در رختخواب بستر ماریب يهاد
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تکان  م؟سریو برگرد میکن یکش اثاث يدوست دار:دمیاز پدر پرس.زمان کار خود را انجام دهد میبگذار نکهیا ایمیبمان یباق

خانه که از در  نیدر ا خواهمیخورده اند نم یوحضربه ر یبچه ها به قدر کاف دیبرس تانیو به زندگ دیبرو:داد به نشانه نه و گفت

 کهيشد تا در خانه ا یهم توران با من راه نباریو ا.برو و توران را هم بهمراهت ببر .کنند یزندگ باردیغم م يبو وارشید

جرق  جرق يصحبت کنم صدا ینیعابد ياز آقا شومیمجبور م یوقت.تنها نباشد دیآیغم م يبو وارشیدربقول پدر از در و د

بدون حضور جواد و .آورد یآن را در م يو صدا کشدیم شهیبا سر انگشت بر ش یکس ییگو رسدیاحساسم بگوش م شهیش

 یاو با سع.آمد یبه شمار م یتیدر کنار پدر و عمو مز ینیعابد يو عمار خانواده با کمبود مرد روبرو شده بود و بودن آقا تیعنا

 لیرا تعط یمهمان یاو با حق شناس.برده بود انیمراسم را به پا یکرده و بدون خستگ را اداره يمراسم عزادار اریو تالش بس

 نکهیا ایدادیو گزارش کار م نشستیپدر م ردر کنا یشبها وقت.اداره مراسم بخانه پدر آورده بود يکرده و تمام کارگران را برا

و به  دادندیبه سخنانش گوش م تیکه پدر و عمو با رضادیدیبه وضوح م دادیبهتر برگزار شدن مراسم ارئه م ينظر خود را برا

عمو و  نز دهیاظهار عق.تا د رجمع خانمها گرفتیمردان زودتر انجام م انیدر م ياتفاق را.دهدیموافق م يرا دهدیآنچه نظر م

ن چون گذشته که تورا.ردیما کارها به سهولت انجام نپذ نیتا در ب شدیموجب م گرید ییو مخالفت من از سو کسویزن پدر از 

 یاو انسان.شدیمشاهده نم یمنف ایتماشاگر بود و از او حرکت مثبت  آمدیاز عهده اش بر نم يو کار شدیاراده م یبه وقت ماتم ب

بزرگه  اطیاسکان دادن زن و مرد بدست آورم و بنابر تجربه ح يبرا یکاف يمن نتوانستم را نباریا.مسخ شده و تابع شدیم

همچنان  اطیاسان هم صورت نگرفت و من د رانتخاب ح میتسل نیاما ا.به خانمها اختصاص داده شد کهیکوچ اطیمردانه و ح

در آن لحظات غمبار و طاقت فرسا .فراخواند  کهیچکو اطیشور به ح يدخالت کرد و مرا برا ینیعابد يکه آقا کردمیم يپاشار

قدم به  میایادب بشمار ن یگستاخ و ب نکهیا يتنها برا یصلگحو یپند و اندرز با ب دنیکه نه عنان خشم داشتم و نه حوصله شن

بلکه با  دینرنجنه تنها از لحن پرخاشگرانه ام  ینیعابد يد؟آقایبا من کار داشت:دمیپرس ییگذاشتم و با ترشرو چکهیکو اطیح

اگر چه  میانجام ده ندیگویو هر چه که م میپدرتان رفتار کن لیبه م دیاجازه بده:انداخت و گفت ریسربز یتواضع و فروتن

خواهش او تکانم داد !کنمیخواهش م!میبده الیبهتر است به پدرتان ارامش خ طیشرا نیشمادرست و بجا باشد اما در ا دهیعق

محو نشست و با گفتن  یتبسم شیندارم بر لبها یمن حرف خواهدیم نیگفتم باشد اگر پدرم چن یوقت.کرد زارمیو از خود ب

تا آرامش  دیگشایلب به خواهش م بهیغر کیاز خودم بدم آمد چرا که فکر کردم .بزرگه رفت اطیر به حادامه کا يمتشکرم برا

 یشانیرا به پر گرانیکرده و د یامر کوچک خال کیدريو بغضم را با ابرام و پافشار یبرقرار کند و من تمام ناراحت الیخ
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چشم دوخته بود  نیرزمیز یکیاکت و خموش نشسته و به تاربه توران خورده بود که س اطینگاهم در گوشه ح.انداخته بودم

.دلم بحالش سوخت رفتم کنارش نشستم و دستش را گرفتم.

مرگ  کیو عمو غالم  يمرگ هاد:گفتم...داشت اما دهایام یلیجوان بود و خ یلیخ يهاد:و ارام زمزمه کرد دیرا د حرکتم

فکر که آنها سعادت  نیبا ا.خورندیم يروز یهستند و از خوان بهشت که آنها زنده میباور داشته باش دیو با ستین یمعمول

حال و روز خودمان ببارد نه آنها که به مقصد و مقصود  يبرا دیاست با یشکاگر ا.اسوده کن الیجاودان بدست آورده اند خ

 ینیعابد يآقا:دیعد پرسحرفم سر فرود آورد و ب دییبکشد و بعنوان تا يموجب شد تا توران نفس بلند میحرفها!اند دهیرس

بگذار حرف خودت را  ستین تقامابراز خشم و گرفتن ان يحاال جا يپر:شرح دادم نگاهم کرد و گفت شیبرا یوقت:بتو چه گفت

و عمو و پسرعمو ها همه  يهاد.به خاطر قهر او از پدر بوده است يکه مرگ هاد میفکر کن دیبدم که نبا لیبه خودت تحو

ام را  اوردهیو باور بر زبان ن افتهیبه کنه درون من راه  نکهیبه چشم توران نگاه کردم و از ا!خاب کردندخودشان راهشان را انت

سرم .ام روان شد دهیاشک از د البیو س دیانداختم و آن هنگام بود که چشمه اشکم جوش ریسربز نیآسان خوانده بود شرمگ

ارام توران لبخند  هیبعد به گر.شد سیکردم و سرشانه او خ یکآنقدر که احساس سب ستمیشانه توران گذاشتم و گر يرا رو

.بلند شدم يپدر از جا یگناه یب شهیزدم و با اند

حال ما را درك  لوفریو ن مهینع.میغمبار داشت و نه من و نه توران حال و حوصله حرف و سخن نداشت یچند روز خانه حالت تا

 یبا اجازه پدر و عمو در مهمانخانه را گشود اما آگه ینیعابد يآقا.ذراندندگیبا رستم در باغچه اوقات م شتریو ب کردندیم

 نباریو ا شدیچون گذشته تکرار م ینیعابد يآقا يدارهاید.بود یمهمانخانه باق شهیبر پشت ش يشهادت عمو غالم و هاد

از روزها  یکیغروب .ل بودخوشحا دیخطاب جد نیو او از ا کردندیبچه ها عمو خطابش م.کردیاز گذشته رفتار م تریمیصم

 دیا یبهار م يبو:و گفت دیکش یقیعمو نفس  ستادیبالکن ا يتوران رو میکه به مهمانخانه برو میشدیبا بچه ها آماده م یوقت

حالت قادر است تمام  نیکه د را دیو بنظرم رس دمیرا در او د یدخترك نابالغ جانیچهره اش نگاه کردم و ه ؟بهیکنیحس م

زلبخند بزنم و به  یاش موجب شد تا پس از هفته ها من ن یشادمان.ندارد ياش غم و اندوه جا لهیبر شمارد و در مخرا  هاییبایز

بچه ها تولد  يبرا یسال چیه میچگونه است که ما نتوانست:مهمانخانه به توران گفتم ریدر مس.شمیاندیب رسدیکه از راه م يبهار

.میجشن نداشته ا میو آنقدر که عزادار بوده ا میماتم داشته ا شهیا همچون م:زد و گفت يبه سخنم پوزخند.میریبگ
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 ادیب یخوش از دوران کودک يتا خاطره ا رمیبچه ها جشن تولد بگ يبرا خواستیدلم م یلیخ گرفتندینم رادیاگر بر ما ا:گفتم

به اندام  ستندیبچه ن گریآنها د کهیرتبچه؟در صو یگیهنوز م لوفریو ن مهیتو به نع:دیتوران ناباور از حرفم پرس.داشته باشند

از !یرفتیآن دو را پذ تیمسئول مهیکه تو در سن نع میگویبتو م يو اگر فراموش کرده ا شدهیاو دختر بالغ يتوجه کرد مهینع

.گذردیتوران گذشتم و بخود گفتم عمر چه زود م هیکنا

تا باال  میدست تکان داد و مجبور شد مانیو او برا میالقات کردم آمدیبه رودخانه باال م یتپه منته بیرا که از ش ینیعابد يآقا

حالش را  یمیصم یو خوش آمد گفت و در کنار توران قرار گرفت و با لحن ریما شب بخ ياو به هر دو میآمدن کامل او توقف کن

له خشم در وجودم شعله ور نسبت به توران خار حسادت را دردلم فرو برد و شع ینیعابد يآقا شیآال یرفتار ساده و ب.دیپرس

بچه ها کجا رفتند از آنها دور شدم و بدون  نمیافزودم و با گفتن بروم بب میفرار از رسوا شدن بر سرعت قدمها يبرا.دیگرد

 ییچشم مجسم ساختم و بعد گو شیآن دو را پ خوردتخت رها کردم و منظره بر يخود را رو.پناه بردم نیرزمیجستجو به ز

 يشهادت عمو و هاد انیکه در جر ییصحنه ها.بخاطر آوردم  زیرا ن گرید يل چشمم کنار رفته باشد صحنه هااز مقاب يپرده ا

و زنده  گرفتندیچشمانم جان م يجلو یکییکینکیاما ا.آسان از آنها گذشته بودم یاما به خاطر تامالت روح دهید

 لیس انیاز م ینیعابد يمدهوش شده توسط آقا مهیو ن اوردهیتوران طاقت ن یوقت يآوردم در مراسم خاکسپار ادیب.شدندیم

 يتا بر سر مزار بروند آقا شدندیهمه آماده م یوقت 7د رمراسم شب  زیبرده شد و ن رونیکنندگان خارج و به ب عتیمشا

در خانه مانده  کارگران گریبه کار آشپز و د یدگیبه بهانه رس زیو خودش ن داشتهباز  یمکان نیتوران را از رفتن به چن ینیعابد

بهتر  کردیم نیبود که به پدر تلق ینیعابد نیصحبت از انتخاب خانه ها شده بود ا یو آن شب آخر وقت.بود امدهیو بر سر مزار ن

 نیخشمگ شیاز پ شیخود ب یاز ساده لوح.نماند یجاده شود و تنها در خانه باق انیم یاست توران بهمراه من و بچه ها راه

 میپنداشتم که توران هم چون زن عمو و پدربزرگ تصم نیچن.کردم يمهر و عطوفت خواهر نیگزیرا جا و بغض نهیشدم که ک

 نیآنچنان با خونم عج نهیحسد و ک.به مطامع اش دنیرس يقرار دهد برا يا لهیکند و مرا وس يام باز یزندگ هیدارد تا با بق

بشاش و متبسم وارد شد طاقت از کف  يتوران با چهره ا یوقت.کنم و خود را اسوده سازم یگرفتم توران را راه میشد که تصم

توران مات مبهوت !یکنیم یخوب است که هنوز آب کفن عمو و برادرمان خشک نشده و تو خوشحال:بلند گفتم يدادم و با آوا

 کردمیفکر مآنچه را  توانستمیکنم؟نمیم یکه خوشحال هیمنظورت چ:دیبه منظورم نبرد پرس ینگاهم کرد و چون از سخنم پ

 کیحرکات تو نشانگر :تفاوت شانه باال انداختم و از دادن پاسخ طفره رفتم و گفتم یخاطر ب نیکنم بهم ياسان بر زبان جار
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پشت  یکه اهال خواهدیدلم نم.نظر است ریاست و همه حرکات ما ز یکوچک طیمح نجایکه ا میخواستم بگو ستیداغدار ن

از من چه عمل :دیانداخت و پرس یصندل يرمقش را رو یتوران بدن ب.نیفقط هم سرمان حرف درست کنند و بما بخندند

 يمنظورم ما و آقا:گفتم.شده؟لطفا بگوتا بدانم کجا اشتباه کرده ام يزیباعث آبرور یکنیسر زده که تو فکر م یستیناشا

رفتار  ستیبایند که چطور مبدا دیو او با ستیما درست ن یبا همگ ینیعابد يآقا یو خودمان مرفتار گر.است ینیعابد

از .کرده بگو تا من بدانم و او نیانجام داده؟اگر چن یستیاو عمل ناشا ایا:دیتوران با اخم چشمانش را تنگ کرد و پرس.کند

 یدست بر کمر حالت تهاجم کیحرکت و حالت توران ناخودآگاه خنده ام گرفت چرا که توران ناگهان از جا بلند شد و با زدن 

توران با مشاهده خنده من دست .آندو در مقابل چشمم جان گرفت موجب خنده ام شد انیجنگ م ریتصو یدر آن.بخود گرفت

 دیبا شیاز پ شیمن و تو ب:بلند شدم و گفتم.شد  دارینشست و چهره معصومانه اش پد یصندل يرو گریاز کمر برداشت و بار د

انداخت  نیرزمیز يتوجه بمن نگاه به پله ها يو بجا ستادید و کنارم اهم بلند ش ؟تورانيرا قبول دار نیا میمراقب بچه ها باش

.میخود بترس هیاز سا میو مجبور نبود میرا نداشت طیشرا نیکاش ا يا:و گفت

.جمله از پله ها باال رفت و مرا تنها گذاشت نیبا گفتن ا توران

مش قدرت؟مش قدرت به سالن  شدهیچ: بروم و بپرسمموجب شد از پله ها باال زدیبلند مش قدرت را که مرا بنام صدا م يصدا

مشغول  ینیعابد يآقا.دمیسالن دو يو شتابان سو ختیدلم فرو ر کبارهیب.تلفن با شما کاردارد:اشاره کرد و گفت يغذاخور

رد و سفر خوش بگذ.کنمیم یاالن وارد شدند و من با اجازتان خداحافظ نیهم:صحبت بود با مشاهده ورود من به مخاطب گفت

 یصندل يشدم و او از رو کینزد ینیعابد زیبه م.و دلم ارام گرفت دمیجمالت آخر صحبت را شن.دیباش ارهیالز بیاز طرف ما نا

گرفتم و اضطراب فراموشم شد  يا هپدر جان تاز يصدا دنیاز شن.را بمن داد شییخودش بلند شد و با گفتن پدرتان است جا

پدر  دمیپرس هیاز حال جواد و بق یوقت.با آنان همراه است زین يد و خانواده عمو مهدپدر خبر داد که عازم خراسان هستن.

 نیدر ب دیشا میرویهستند م يمشهد بستر مارستانیمجروح در ب يکه تعداد دهیخبر رس:تامل کرد و سپس گفت يلحظه ا

اسم و :و گفت دیکش يس بلندمجروح شده اند؟پدر نف یعنی:دمیلحن قاطع پدر هراس بدلم انداخت پرس.باشند نیمجروح

آنها به  ستیتا ل میصبر کن میتوانیآنها باشند نم نیدر ب دیشا میزنیحدس م تیمن و عمو ستیرسم آنها هنوز مشخص ن

 ياز آقا.رمیگیبا شما تماس م میاوریبدست ب يخبر ره دیشما ناراحت نباش.میریگیو هم خبر م میکنیم ارتیهم ز دیایتهران ب

شبها در مهمانخانه  یستین یبمن گفت که تو راض ینیدم که شما را تنها نگذارد و مراقبتان باشد عابدخواهش کر ینیعابد
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 فکرپس به  يحفظ جان بچه ها و خواهرت را دار تیتو مسئول.داردیبرنم يو لجباز ستیبردار ن یدخترم جنگ شوخ یبخواب

 دیبرخورد یدر ضمن اگر به مشکل.کن نانیدارم و تو هم اطمنانیاطم ینیمن به عابد.آنها باش و بچه ها را حفظ و مراقبت کن

منهم با گفتن .میگردیخوش برم يانشااهللا با خبرها.و تو نگران پول نباش میمن و او با هم حساب دار دیریکمک بگ ینیاز عابد

از در .کردیدخانه نگاه مرو يبود و بسو ستادهیدر سالن ا رونیب ینیعابد.د تماس را تمام کردمیانشااهللا مواظب خودتان باش

و سالمت  حیخدا صح دیبه ام دینگران نباش:گفت ردیرفتم حضورم را حس کرد و بدون آنکه نگاه از روبرو بگ رونیسالن که ب

تا  دینیو بچه ها کنار مش قدرت هستند بنش هرخوا:اتاقک گرداند و گفت يسر بسو ینیعابد!خدا کند:گفتم.گردندیبرم

کردم  یخوف و رجا سرگردان کرده بود سع انیپدر مرا م يحرفها.رفتم و نشستم  یو صندل زیم نیاول يبسو.کنم شانیصدا

بود اما  نیلحنش غمگ.شود  رمیفراتر از آنچه گفته بود دستگ يزیچ دیآوردم شا ادیب گریکلماتش را بار د انیگفته ها و طرز ب

کسب خبر به سفر  يتنها برا یو براست گفتیمارتعاش نداشت پس دروغ ن شیجمالت صدا انیمضطرب نبود و هنگام ب

را مقابلم گذاشت و سپس کنارم  يشدم که خودش فنجان چا ینیمتوجه عابد زیبرخورد فنجان به سطح م ياز صدا.رفتیم

نگاهم به چهره اش افتاد به روبرو نظر داشت و  يچا دنینوش امهنگ.باغ را تماشا کند توانستیم کهینشست طور یصندل يرو

به او  ینیاز مقابلش رد شد و نگاه عابد لوفرین.شدن توران و بچه ها نشد کیکه متوجه نزد يتفکرات خود بود بگونه ا غرق در

لبخند زد و سرش را بطرف ما  لوفرین يبرو.کرده بودند داریاو را از خواب ب ییخورد گو يتکان مختصر شیافتاد و در جا

.کندیخود را دنبال م ریس عتیب مردم سوگوارند اما طبنمانده گرچه غال دیبه ع يزیچ:برگرداند و گفت

با گفتن  لوفرین.خوشا بحال آنان که رفتند میما هم به ظاهر زنده ا:گفتم.دیو توران آه کش!بود يامسال سال بد:گفت مهینع

چه  لوفریب نبداند من در جوا خواستیپرسشگر که م یرا متوجه من کرد نگاه ینینگاه عابد دندیرخت نو خر یدوستانم همگ

 يبرا خواهمیمن فردا قصد تهران دارم و م:گفت ینیعابد.دیتو هم خواهم خر يبرانشده و  ریهنوز د:گفتم لوفریبه ن.میگویم

 يزیبه توران نگاه کردم و چون از نگاه او چ اریاخت یب.گردانمیو برم برمیفردا شما را م دیباش لیکنم اگر ما دیمهمانخانه خر

سر و سامان  یبه وضع خانه کم دیشما برگرد اکنند و منهم ت دیتا خر ندیایتوران و بچه ها با شما مفردا :نخواندم گفتم

کشاند و من و توران  نیرزمیبود بچه ها را به ز دنیکه در وز يسوز سرد.دیرس انیبه پا يگرید يگفتگو چیتوافق به ه.دهمیم

 ینک دیبچه ها خر يو برا ياو برو ستیرا با گفتن بهتر ن انمانیتوران سکت م.مینشسته بود يهمچنان بر جا ینیو عابد

و  يکرده ا دیخر يتو برا شهیهم:اما توران که قانع نشده بود ادامه داد.شکست و من با تکان دادن سر به نشانه نه پاسخ دادم
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.کنم یو من خانه تکان يدارند بهتر است تو برو اجیاحت ییزهایکه آنها به چه چ دانمیمن نم

خود شما هم  دیشا میو با هم برگرد میبا هم برو یبهتر است همگ میگویم دیاگر نظر مرا بخواه:دخالت کرد و گفت ینیعابد

اما !حاال تا فردا:مرا خواست من ضمن بلند شدن گفتم ست؟نظریبهتر است نظر تو چ نیتوران با گفتن ا!دیرا کرد دتانیخر

را گفت و  نیا میتا غروب نشده برگرد دیبا دیتا آماده شو کنمیم دارتانیب ودمن صبح ز:سخنم را قطع کرد و گفت ینیعابد

بچه ها از شانه اش برداشته شده بود خوشحال رو بمن  دیخر تیمسئول نکهیتوران از ا.گفت و وارد سالن شد ریسپس شب بخ

 میخاطر برا يتسال یران نوعتو دنکه خوشحال بو میبگو توانمیم.میشو داریتا صبح زود ب میزودتر بخواب میبرو:کرد و گفت

و به توران  ستادمیا نیرمیز کینزد.دهدیرخ نم يکه چون خوشحال است پس اتفاق ناگوار افتمیرا  نانیاطم نیبوجود اورد و ا

رفتم از  نییزمان؟و من بهنگام پا نهییچرا ا:دیلحن طنزم موجب خنده اش شد اما پرس!زمان نهییآ دییهر چه شما بگو:گفتم

افتد  یاتفاق م یاما بدبختانه وقت بودیم نیکاش چن يا:مغموم گفت یبا لحن.يو خبر دار ینیبیرا م ندهیتم چون تو آگف هاپله 

.دیآیبر نم چکسیاز دست ه يکار گریکه د یزمان شومیمن خبردار م

 دارید که بو توران با گفتن بله نشان دا میشد داریچند ضربه که به د راتاق خورد من و توران همزمان ب يصدا از

من بچه ها را .دیآماده شو دیکن دیکه خر دیاگر هنوز مصمم هست:که گفت دیبه گوشمان رس ینیعابد يآقا يصدا.میهست

تا :صحنه به توران گفتم نیا دنیبود و من با د دهیچ زیم يرو انهمش قدرت صبح.دمیآمد رونیب دهیکردم و لباس پوش داریب

بعد  دیکن لیصبحانه م ندیشما هم بنش:و گفت دیشن ینیجمله ام را عابد.و برگردم  من بخانه بروم دیخوریشما صبحانه م

بارها .کردمیم يمانبردارفر عیمط یو چونکودک دادمیخود را از دست م يدر مقابل کالم او را.دیعجله نکن میرویبا هم م یهمگ

سخنش چون پدر بود و  تیقاطع.فق مانده بودمنامو زیکنم و هر باز ن یستادگیو فرمانش ا يمصمم شده بودم تا در مقابل را

بطرف خانه  یصبحانه با عجله خورده شد و ما همگ.کردیبود که چون پدر رفتار م نیهم زیکردن از اوامر او ن يرویپ لیدل دیشا

ر زبان ب يگریپس از د یکیخود را  يخواسته ها لوفریو ن مهینع لیدر اتومب.میتهران شو يتا آماده حرکت بسو میرهسپار شد

آنها  يخواسته ها یرا کرده بودند که با تمام ریتعب نیو از سکوت من ا گرفتندیم شیهم راه اسراف در پ یو گاه آوردندیم

 یتیموجب نارضا نیبود هم لوفریاز ن شیب مهیتعداد دستوران نع.کنمیم هآنها را براورد یتمام یکم و کاست چیه یموافقم و ب

 ایدیکنیبچه ها بس م:پرخاشجو گفت یتوران که حوصله اش سر رفته بود با لحن.را بلند کرد اعتراضش يشد و صدا لوفریدر ن

 اجیاحت ونیکام کیبرگشت به  گامهن کنمیفکر م:و گفت دیبلند خند  يبا صدا ینیعابد يآقا!خانه میبر گرد نجایاز هم نکهیا
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 مهینع د؟کهیورشکست کردن خاله ها را دار الیخ:دیرسو پ ستینگر مهیبه نع نهیبعد از آ.ردیبگ يجا دهایتا خر میکن دایپ

کرده و فروشگاهها را از نظر  نییبا باال پا نیرا چند ابانیخ کی.دمیکرد که نفهم یلب اعتراض ریانداخت و ز ریسربز نیشرمگ

 شدینم میتسل یاسانبه  مهیصورت گرفته بود اما نع لوفرین دیخر.میکن يداریمد نظر داشت خر مهیرا که نع یتا لباس میاندگذر

به  ستیبایو م میهمه خسته شده ا نکهیبر ا یتذکرات توران مبن.کشاندیم گریبه فروشگاه د یو ما دنبال خود از فروشگاه

 افتهیکه مورد توجهش بود و مدلش را دوستانش به او گفته بودند ن یو او هنوز آن لباس کردیهم بود اثر نم گرانیفکر د

را در  گریکدیکه قرار  یاجناس مورد نظر خود رفته اما به زمان دیخر يما را تنها گذاشته و برا ینیدعاب يخوشبختانه آقا.بود

 ینیتا عابد دیستیبا یو در مقابل گلفروش دیردبرگ لوفریتو و ن:به توران گفتم.نمانده بود يزیچ میمالقات کن یمقابل گلفروش

با رفتن .را خوشحال کرد و آندو از ما جدا شدند لوفریتوران و ن نهادمشیپ.میشویبعد بشما ملحق م مهیو من و نع میرا گم نکن

به .میکن دیسرفرصت خر گذاردیاست و نم يخاله جان توران آدم کم حوصله ا:و گفت دیکش ينفس آسوده ا مهیتوران نع

هم مثل توران خسته شده من یانتخاب کن يو تو هنوز نتوانسته ا میا دهیفروشگاهها را د نیچند بار ا:و گفتم دمیحرفش خند

از  يو چون اثر دیدر چهره ام ماس مهینگاه نع.میکه بهتر است منصرف شده و برگرد میگویم ینظر مرا بدان یخواهیام و اگر م

بار آخر نگاه کرد و  يبود که برا نیکه منهم قصد بازگشت دارم و چون توران حوصله شده ام ا دیفهم افتیدر آن ن یشوخ

 گشتیباز نم یبا دست خال نکهیکرده اما از ا دیکه به اجبار خر خواندمیم شیمایاز س یر چه به خوبکرد اگ دیسپس خر

به او از زحماتش  ییو با دادن کادو میکن دیرستم هم خر يکرد برا شنهادیکه پ میخارج نشده بود ابانیاز خ.خوشحال بود

 یراهنیپ مهینع قهیبا سل.کردم يریبودم احساس پ فتادهیفکر ننیچرا خود به ا نکهیفکر او خوشحالم کرد و از ا.میکن یقدردان

نگونهیا یگفت که جوانها همگ تیاو با قاطع یاما وقت دمیرا گرچه من نپسند مهینع يو شلوار انتخا میدیرستم خر يبرا 

براه افتاد و مرا  یشگلفرو يبلند بسو ییرستم با گامها يبرا دیخوشحال از خر مهینع.میدیشدم و آنرا هم خر میتسل پوشندیم

خود گذاشته  يپا يرا رو دیخر ينشسته بودند و هر دو جعبه ها لوفریتوران و ن یگلفروش نیتریدنبال خود کشاند پشت و

 دیبه چهره توران نگاه کنم تا شا دمیترس.گذشتیاز قرار م یساعت ستمینگر منبود به ساعت دست يخبر ینیبودند از عابد

شادمانه بلند شد و  ؟کهيندار ازین يزیبه چ گریخب د:دمیپرس لوفریاز ن یتصنع يبا خنده ا نمیدر آن بب یاز نگران ياثر

 یفروش یماه ابانیخ آنطرفنگاه کن خاله جان  نیسر سفره هفت س يبرا خرمیم یماه شیبه رستم گفته ام که برا:گفت

ها در آب وان ذهن مرا برد  یحرکت ماه.ستادیا یهبرد و در مقابل وان بزرگ پر از ما ابانیاو مرا با خود به آن طرف خ.هست 
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هر چند تا :گفتم لوفریقرمز خود گشتم و با افسوس بر گذشته به ن یبدنبال ماه هایماه انیو در م یبخانه و آب حوض کاش

تنگ را لوفرین.ها انتخاب کرده بود یانبوه ماهه انیاز م لوفریشد که ن یشش ماه يماوا يا شهیتنگ ش.کن خابانت یخواهیم

مرا به  گریحس تملک او بار د.مال من است  هایهمه ماه:افتاد گفت مهیچشمش به نع کهیسخت بخود چسبانده بود و هنگام

حضورش را با  ینیعابد يآقا.گرانیو نه د دانستمیمتعلق به خود م نهارا تنها و ت هایماه زیآوردم که من ن ادیگذشته بود و ب

گله مند  متهایکردنش از گران شدن ق ریاز د یضمن عذرخواه لیا بخود جبل کرد در اتومبچند بوق اعالن کرد و توجه ما ر

خواهم بشما هم دو تا یو م دمیخر یمن ماه:گفت لوفرین دیرس انیبه پا تشیشکا یوقت.نشد یبود و متوجه تنگ بلور ماه

بدنبال سخن  مهیو نع يدیخر یز قشنگقرم يهایچه ماه:گفت ییشد و با خوشرو یمتوجه تنگ بلور ماه ینیعابد يآقا.بدهم

البته اگر سالم تا خانه :توران با تمسخر افزود.است یخود ما تنها دو ماه بیهم مال رستم است و نص هایدو تا از ماه:او گفت

 ادیرا ب يهر دو خاطره ا کنمیگذرا نگاهمان بر هم افتاد و گمان م يلحظا مهیمن و نع.زنده بمانند دیبرسند و تا شب ع

غذا خوردن به رستوران برد و تنگ  يما را برا یهمگ ینیعابد.کوچک نادر يدر دستها یحوض کاش یجان کندن ماه.میوردآ

شمشادها نشسته و به  ریبود و دوست داشتم ز دهرا کر کهیکوچ اطیح يهوا اریگرفت دلم بس يغذا جا زیبر سر م یماه

 يمطمئن باشد چرا که قامتم از بلندا یپناهگاه توانستینم گریاه دآن خلوتگ.نگاه کنم هایآب فواره و رقص ماه زشیر يصدا

 خیتانیغذا:که گفت دیکش رونیمرا از خلوت حوض و شمشاد ب ینیعابد يصدا.شدیم دهید یشمشادها بلندتر بود و بخوب

 ینیعابد!نه ایده پدر حرکت کر ایآ نمیبخانه بزنم و بب يسر خواهمیاز رفتن م شیپ:غذا بدهان نبرده بودم که گفتم.کرد

 .در وجودم زنده شد دنیخانه را د گرید کباریشوق  رفتیپذ

خانه را شکست و همه با  بانهیما خلوت غر يپا يو از سکوت و سکون آن دلمان گرفت صدا میتوران وارد خانه شد دیکل با

چفت اتاقها .دیرسیآن به مشام م واریاز در د یبیغر يمرگ برخانه حاکم بود و بو هیسا یبراست میشد اطیوارد ح اطیاحت ینوع

در آمده بود و تنها شمشادها بودند که حضور زنده  اهیبرنگ س یآب حوض کاش دپر از برگ و خاك بو اطیقفل بود و سطح ح

شده  لیتبد نیزشت و حز يریبه تصو نکیا شیپ یساعت يبایز ریتصو.گذاشته بودند  شیخود را در آن باغچه متروك به نما

بزرگه است در  اطیهنوز در ح یبنا گذاشته شده بود نواخت تا اگر کس اطیدو ح انیکه م يپند ضربه به در ینیعابديآقا.بود

من و توران چه  ندیداد و منتظر شد تا بب هیبه در تک ینیعابد.نشد  دهیشن يصدا چیهم ه اطیباز کند اما از آن ح مانیرا برو

به ساعتش  ینیاما نگاه عابد.کردمیم ياریو باغچه را آب دمیروبیگ و خاك مرا از وجود بر اطیدوست داشتم ح.کرد میخواه
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کردم و با خواندن فاتحه  یمنصرف شدم اما باغچه را آب پاش اطیاز شستن ح.میزودتر حرکت کن ستیبایآن بود که م انگریب

از گذشته بهمراه آورده و به  یومآلب کیهر  ییگو میهمه ساکت بود لید راتومب.را ترك کردم کهیکوچ اطیح زانمیعز يبرا يا

تنها .يننه پدربزرگ عماد و عمو غالم و هاد ادی.کردیزنده م مانیرا برا يا طرههر گوشه آن خانه خا.میآن نشسته بود يتماشا

کرد و  تیبه توران سرا یانداخت که آن ازهیرا خم يعابد نانیسکوت سرنش.داشتند يآلبوم عکس کمتر نیمادر و پوران در ا

 ایکنه و  میاش را با من تقس یتگباز خس خواستیم دیبه من هم چشم دوخت شا نهیاز ا.چشک خسته او را هم در آورداشک 

آنقدر سخت  دمیلب به دندان گز ییچشمم را وحشت زده به جاده دوختم و از ترس رسوا.کند ينگاه دزد کیاز سر سکوت 

کاش جاده به انتها  يا.داغم کرد نهیس یتازه را راه يعلفها يد و بوباد آم دمیکش نییرا پا شهیش.دیکه طعم خون را زبانم چش

 .بود میرو شیو آن خانه بدون عطر پ دبو دهیرس

 یکیگشوده باد را با جان  ياما گره روسر مهیغافل از حال من کز کرده بود از باد سردنع لوفرین!کردم خیجان  خاله

اما ....رومیم.طبع شعرش گل کرد و ارام نجوا کرد  هینعم.استه اجابت گرددتا هر دو خو دمیباال کش مهیرا تا ن شهیش.کردیم

را معبود  وانهیدل د نیخود غافلم کا یول بخشمیم ست؟بوسهیچ صود؟مق...؟منزل کجا...ره کجا شیز خو پرسمینم

و  یسرخ انیم رنگش.را سخت گرفته اما نگاه بر جاده داشت يروسر يبا هر دو دست گوشه ها کنمینگاه م ست؟بصورتشیک

و  بردیلذت م ونلدر ت شیصدا نیاز طن.کشدیو هو م دیکش نییرا پا شهیش لوفریدر مدخل تونل ن.نور زرد جاده در نوسان بود

و به  رودیباال م شهیبه اعتراض توران ش.بنددیاما دود و غبار راه نفس را م خنددیم لوفرین.دهدیاو پاسخ م يبه آوا لیبوق اتومب

چه زود :دیگویدلخور م ییو با آوا ستین دنیمشتاق رس لوفرین.ماندیم رهیها به روبرو خ دهید ییوشنابه ر دنیرس دیام

 ینیعابد يو آقا گردندیبه نگاه آزرده من هر دو ساکت م.دیهم طول کش یلیخ رینخ دهدیپاسخ م لخورترد مهیو نع میدیرس

خاك  نهیس زیو با فرو دادن آن فکر شرم آلود را در دهلگردمیتوران مبتال م يمن بجا نباریو ا کشدیم ازهیخم گریبار د

تا بار خود  کندیبه بچه ها کمک م ینیعابد.کندیدور م انراه را ازوجودم یخستگ دنیو به سالمت رس دنیشاد از رس.کنمیم

و شام را در  دییایب دیو با گفتن لباس که عوض کرد.کندیداخل شدن رد م يبستانند و تعارف توران را برا لیرا از اتومب

آشپزخانه  يسوب کسریو من  برندیخود را به اتاق م دیبچه ها خر.کندیو حرکت م ندینشیم لیدر اتومب دیمهمانخانه بخور

 يبار فرمان مستبدانه ا ریتملکش ز يمتروك مانده که برا يخسته ام اما نه از راه روحم افسرده بخاطر خانه ا.کنمیحرکت م

شانه باال انداخت و  تفاوتیاما ب دیرنج.میبعد برو میشام بخور:به توران گفتم.فاتحه نخوانده بودمپدربزرگ  يکاش برا يا.رفتم
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رفتن به  يرا بهانه کرده و خود را برا يریس دمیاز بچه ها پرس.خودت و بچه ها غذا آماده کن يبرا ستمینمن که گرسنه :گفت

بود و داشت در  اطیح يتو مهینع.ستم و آشپزخانه را ترك کردمرا با شدت ب خچالیدر گشوده .مهمانخانه آماده کرده بودند

را روشن کن و او شتابان روشن کرد  ویراد:به توران گفتم.دادیم شانن لوفریرا با انگشت به ن یستاره ستاره متحرک یاسمان ب

آن دو خونسرد .دیریو پناه بگ دیرا ترك کن اطیح میکرد و توان آنرا نداشتم تا به بچه ها بگو خیبدنم  شدیم دهیقرمز کش ریآژ

 یلیامشب خ:که گفت دیرسبلند او بگوشم  يصدا.گشودند و رستم وارد شد  دیکوبیکه آنرا م یکس يرا برو اطیدر ح

 يپناه گرفتن مرا دنبال بسو يرا خاموش کرده بود و بجا ویتوران راد.منهم آمدم دیمهمانخانه شا دیخبرهاست زودرت برو

 ریآژ میاز در مهمانخانه وارد شد یوقت.مهمانخانه دواندند يکردند و بدنبال خود بسو تیبچه ها مرا حمانباریا.دیکشیم اطیح

و به اسمان نگاه  ستادهیدر تراس ا ینیپناه گرفته بود و خود عابد ینیعابد زیم ریمش قدرت ز دیکشیهمچنان سوت م

چرا ضد :دیکش ادیفر یعصب یو بعد با لحن کردیشمارش مدشمن را  يماهایهواپ ردیاو بدون آنکه نگاه از آسمان بگ.کردیم

به توران  ینیعابد.دیبگوشمان رس ياز فاصله ا ياررگب يبود که صدا دهینرس انیها خوابشان برده؟سخنش به پا ییهوا

ان سرباز دیرا با لباس سپ نشیکه دشمن دست خون دمیترس نیمن از ا.ماست  کیدشمن نزد نباریا نیرزمیز دیزود برو:گفت

به  راهمه  غیج افتدیکه فرو م ییبمبها يصدا.کنمیو عمار التماس م تیورد و دعا به جواد و عنا يلب بجا ریز.ما پاك کند

 نگیریج نگیریج يصدا.شکندیمهمانخانه را م يها شهیبگمانم باد ش.ردیگیو توران ورد ورد خدا خدا م کندیاسمان بلند م

و تنها  شودیسکوت حاکم م کبارهی.لرزاندیبولفضل گفتن مش قدرت وجودمان را ما ایيو پس از آن صدا رسدیبگوش م شهیش

و ما  دیا یم ریاز پله ها بز زمیه طیمرگ چون دود غل نیشب و هم سنگ یاهیس در.کندیگوشم را پر م لوفریتب آلود ن يصدا

 يصدا.رسانده است نیرزمیرا به ز او چه وقت خود دانمینم.آتش گرفته  يزیبگمانم چ:دیآیرستم م يصدا.ردیگیرا در خود م

آتش گرفته ما در اتاق جرات حرکت  ارانب دیگویکه م ینیعابد ادیفر يو پس از آن صدا رسدیبگوش م روندیکه باال م ییپاها

توران .کندیمش قدرت که آب طلب م يآمد صدا یو پ شودیم دهیباال رفتن از پله شن يصدا رونیاما در آن ب میندار

برسد و ما در آتش کباب  نجاینکند آتش به ا رونیب میبرو ایب:دیگویاو م.هستم دهمیمن جواب م ؟وییجانیا يپر:پرسدیم

 دهیکش دیسف ریتا آژ دیصبر کن:میگویو م دارمینگهش م.زدیبگر خواهدیآن است که م انگریدر بغلم ب لوفریحرکت ن.میشو

 يدر با صدا.رونیمنکه رفتم ب ستین يخطر گرید دیگویو م کندیصورتم را لمس م یو دست ردیگیانجام م یاما حرکت.شود 

و در  مهیو سپس نع شودیکند و او هم بدنبال توران خارج میدستم را رها م لوفرین.شودیوارد م یو نور اندک شودیباز م یخشک
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نگاه و به اتاقک مش قدرت  میستیایپله همه پشت سر هم م يرو.شومیخارج م نمیبیماندن نم يبرا یلیآخر منهم کهد

را  قیکپسول اطفا حر ینینکند عابد تیتا آتش به مهمانخانه و درختان سرا کنندیمردان کمک م.سوزدیکه در آتش م میکنیم

 يمردان خسته رو.ماندینم یباق يبعد از آتش جز دود یساعت.دهدیم دیستیفرمان عقب به ا گرانیاتاقک گرفته و به د يسو

مش قدرت کهنه .دهندیگوش م کندیمحکوم م یدقت یکه آنها را به ب ینیعابد نیخشمگ يو به صدا نندینشیپا چمباتمه م

شعله گاز رابه کهنه رسانده و آتش  سمیپناه آورده و ن نیرزمیو  خود به ز هآغشته به نفت را کنار گاز سه شعله رها کرد

که ممکن بود  يان از حادثه اعذاب وجد دیرسیاز همه مش قدرت خسته بنظر م شیهمه چهره ها خسته بود و ب.افروخته بود

بپا خاست و به مهمانخانه رفت و  ؟رستمياوریهمه آب ب يبرا یتوانیم:به رستم گفتم دادیکند زجرش م چارهیاربابش را ب

 دنیاز ما مستحق نوش شتریاو را ب دیشا.داد ینیرا بدست عابد وانیل نیآمد و اول رونیب وانیبعد با تنگ آب و ل یلحظات

 يشما حالتان خوب است؟بجا:دینگاه کرد  و پرس مانیاب بود که به فکر ما افتاد و بسو دنیپس از نوش ینیعابد.دانستیم

 مهیو توران نع يسر فرود آورد  به نشانه آر ینیباال؟عابد مییایب شودیعمو م میهمه خوب:زده گفت جانیه لوفریما ن یهمگ

با گفتن ممکن است سقف  ینیبه اتاقک انداخت و عابد یدانه نگاهرستم دز.قدم به صحن باغ گذاشتند لوفریجلوتر از من و ن

از  کهیبعد هنگام.لنگ دور گردنش را برداشت و با آن صورت خود را خشک کرد مانیسل.از رفتن به آنجا منعش کرد زدیفرو بر

 میخل مهمانخانه گذاشتقدم به دا ینیگذشت احساس خود را بروز داد به دعوت عابد ریبا گفتن الحمداهللا بخ گذشتیکنارم م

و از بچه ها  ستکنار ما نش ندیخود بنش زیپشت م نکهیا يبجا ینیعابد.آشپزخانه روان شدند  يبسو گریو مدران د

و پا به فرار  میدیترس میخاله توران گفت ممکن است در آتش کباب شو ینه اما وقت:گفت لوفرید؟نیدیترس یلیخ:دیپرس

توران از .آوار مانده اند ریکه ز ییآنها چارهیب:بر سرشان فرود آمده بود افتادم و گفتمکه بمب  ییآنها ادیمن ب.میگذاشت

پنج تا اما پدافند خوب عمل  ایچهار :به انگشتانش نگاه کرد و گفت يادآوریيبرا ینیودند؟عابدچند فروند ب:دیپرس ینیعابد

با .دو تا بود من شمردم:کرد و گفت بیتکذ هینعم.جار آمدانف 3يچون تنها صدا زندیکرد و بگمانم نتوانستند همه بمبها را بر

اتاق مش  شهیش:گفت مهیلبخند زد و در جواب نع وستیبه صورتم نگر ینیعابد.ها شکست  شهیبود که ش یدوم يصدا

ها و توران من به نشانه نه سر تکان دادم اما بچه .اورندیشامتان را ب میبگو دیاگر گرسنه ا.قدرت بود که در اثر حرارت شکست

ام دوخت و  دهیدبر  گریو نگاهش را بار د اوریرا صدا زد و گفت شام ب مانیسر به عقب برگرداند و سل ینیعابد.سکوت کردند

خود با ما  ینیعابد!میهمه خسته هست دیاست استراحت کن دیسف تیو تا وضع دیشام بخور گردندیامشب باز هم برم:ادامه داد
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مهمانخانه  نیبگمانم تا آخر جنگ مهمانان ا:بوجود آورد گفت يشاد طیآنکه مح يداد و برايشام خورد و بعد دستور چا

 .دیبلند خند يو بعد با صدا ستین بدهم  ادیگرچه ز میخودمان باش

 خواستیدلم م.پسرش سفر کرده بود افتنیدیگرفتن خبر و شا يکه برا کردمیبودم و به پدر فکر م دهیتخت دراز کش يرو در

که ندانم  شهیاند نیو با ا دمیآرزو رهان نیاما زود خود را از ا.شدیالهام م زیو بمن ن داشتمیم  یون توران آنچنان حسمنهم چ

خر و پف توران که بگمانم سرش در بالش بد افتاده  يهنوز خوابم نبرده بود از صدا.خودم را قانع کردم دیکمار زجر خواهم کش

آمدیپا م ياز اتاق جنب و جوش هنوز ادامه داشت و صدا رونیدر ب.شت بمباران با من بودهنوز وح نکهیا ایبردیبود خوابم نم

 داریب نکهیا ایدمیدیخواب م دانمینم یبدرست.ستمین شبمانده  داریکه تنها ب دادیم دیصدا دلگرم کننده بود و بمن ام نیا.

گرم و  ییصدا.آروم نشسته شهیماه پشت شتو خوابه چشمهاشو بسته  دیخورش.خواندیترانه م یکس دمیشنیبودم و م

که  حخوابم برد و تا هنگام صب زیبخواب رفته من ن دیاز خورش یالیخ يریبا تجسم تصو ییو آرام بخش مثل ترنم الال نیدلنش

 يباز هم خبر شبید:دیکه توران پرس میکردیتخت خوابمان را مرتب م.بودم دهیشدم آسوده خواب داریب لوفرین يبا صدا

مردان  ياز گفتگو میگذاشت يو رفتن بخانه قدم به سالن غذا خور یخداحافظ يبرا یاما وقت.نه:مئن جواب دادمشد؟مط

خوشحالم :و گفت دیبه صورت بهت زده من خند ینیعابد.میباز هم مورد تهاجم قرار گرفته ا شیشب پ يها مهیکه ن میدیفهم

چار گناه شدم و تمام سعادت خواب راحت را به عذاب روح خواب خود د ینیاز سنگ.دیو استراحت کرد دینشد داریکه ب

شب و  مهیراه به زهرا خانم مادر رستم برخورد کردم و او از ن انیدر م.خانه حرکت کردم  ينااستوار بسو ییفروختم و با گامها

 یه د رهنگام نگهبانبودم ک يپاسدار ییشماتت بار است گو یکه نگاه توران نگاه دمید.گفت مانیاز بمباران برا یترس ناش

 انیماک.در کنار النه مرغان توقف کردم و به بهانه دادن دانه خود را از نگاه او رها کردم .شوم خیتوب ستیبایخوابم برده بود و م

گوسفندان روزگار  گریمانده بود که در آغل خانه رستم باد یباق مانیگوسفند هم برا کی.مانده بود یدو مرغ و خروس باق اتنه

پدرم .شدندیپدر رستم ذبح م ایاما به وقت ضرورت بدست مش قدرت  شدیم يداریجوجه خر نیهر ساله چند.راندگذیم

با پروانه اند؟ انیقصابان جان ایآ پرسمیاز خود م.ندیبیبره ذبح شدنش را بخواب م:گفتیم

 يعمو مهد.میبرگشت یبود و دست خال يثمر یسفر ب:نشست که یخسته اش در گوش يصدا کردمیصحبت م یپدر تلفن با

بلند و کوتاهش  تواندیزن عموت نم چارهیدر خواب سکته کرده ب دیگویدکتر م.و بوجود من محتاج است ستیحالش خوب ن

شکوفه کمک است اما او هم توان کمک .شود  يبستر مارستانیدر ب ستیرو حاضر ن چیبه ه.کند و من مجبورم کمکش کنم
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خوش است که تو و  نیدلم به ا.است نیهم يبرا میآینم دارتانیبه د ینیبیشده اگر م ینرا ندارد اوضاع نابساما يکردن مهد

را به  تیعمو یهر شب وحشت بمباران با ماست و بسخت.میستیو ما نگران حال آنها ن دیکنیتوران از بچه ها خوب مراقبت م

 نیا:که پدر گفت.حقش است:گفتم اریاختیب .درویم نیینقرس شده و دشوار از پله ها باال پا تیزن عمو يپا میبریم نیرزمیز

 یدعا کن خداوند بهمه سالت.به جبهه رفته اش يهم بخاطر عماد و هم بخاطر پسرها کندیم هیو گر رودیحرف را نزن او راه م

ر به پد.خواهندینم گرانید يبرا ریکه خ ییبر احوال آنها ينشد وا نیو عاقبتمان چن میستبد نخوا چکسیه يبدهد ما برا 

با گفتن آنچه صالح است انجام بده مرا .و هم من کمک زن عمو باشم نندیتا هم عمو را بب آورمیبچه ها را م دیع التیتعط:گفتم

توران آه .ستیآن آدم گذشته ن گریکرده و د رییتغ یلیبعد از تلفن به توران گفتم که پدر خ.آزاد گذاشت میدر انتخاب تصم

 <o></o>.کرد یخالرا  یو در سکت آب تنگ ماه دیکش

 روندیم التیتعط ينق زنان دنبالش را گرفت همه برا لوفرین.. مانمیجا م نیمن هم دیشما برو میایمنکه نم:گفت یناراض مهینع

نگاهم به توران افتاد و منتظر شدم تا او .مانمیم مهینع شیمنهم پ!گورستان دیما را ببر دیخواهیخوش آب و هوا شماها م يجا

توران با .ما را قبول کنند میو بچه ها مجبور بودند تصم میشدیدو به دو م گرفتیمرا م انباگر او ج.عنوان کندهم نظرش را 

بچه ها  يآماج بوسه ها ریصورت توران ز.دیحاال کمتر به جانمان نق بزن.شما شیپ انمیمن م رودیم يپر:به بچه ها گفت ینگاه

توران .شوم یاو بگذارم و تنها راه دیها را به ام چهآسوده خاطر ب انستمتوینبود نم ندمیتوران خوشا میتصم.سرخ شده بود

که  شهیاند نینگفتم و با ا چیدر آن زمان ه.شود تیمحتاج بود تا حما یخودش به کس اجینداشت و به وقت احت یشهامت کاف

و من  ختیر همرا بر زیپدر همه چ اما تنها دو روز بعد باز هم تلفن.کردم یبدهند خود را راض دهیعق رییتا آن روز تغ دیشا

بچه ها امتحان  ستیممکن ن:گفتم.دیسخت نگران بود و بچه ها را مطلب يپدر از حال عمو مهد.مجبور شدم حرکت کنم

بغض راه .نشده ریامروز وگرنه فردا صبح حرکت کن تاد نیهم یاگر توانست ردیگیدائما سراغ ترا م ایپس خودت ب:گفت.دهندیم

 رمیآرامش بگ یبعد از تلفن چشم برهم گذاشتم تا کم.آمدیدر نم میو صدا زدیلریم ستمدر د یرفته بود گوشرا سخت گ میگلو

 ازتانیمورد ن يلباسها.میکنیراحت شود صبح زود حرکت م التانیخ نکهیا ياما برا.دینگران نباش شوندیخوب م:گفت ینیعابد

آورد و  یشانیبر پ ینیچ.تنها بروم توانمیمو  دهمیشما زحمت نمبه :گفتم.میحرکت کن نجایتا از هم دیاوریرا شب با خود ب

باشد انجام بدهم  يمن است که اگر کار فهیوظ نیا ستندین تانیحاال که پسرعموها.یاحوالپرس میایب خواهمیخودم هم م:گفت

پدر تالش خود :گفتم.هر چه باشد امکانات آنجا بهتر است.شوند يبستر مارستانیهم توانستم متقاعدشان کنم که در ب دیشا
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 ینیعابد.کالم است و بس کیدر خون ماست و فقط حرف  یکدندگیو  يرا کرده تا عم را مجاب کند اما او حاضر نشده لجباز

 توانمیکه م دید دیمطمئن هستم و خواه زیاما از نفوذ کالم خودم ن.بهتر از شما یحت دانمیرا خوب م نیا:و گفت دیبا صدا خند

گوشزد  دیرسیباال رفتم و آنچه را به فکرم م نیرزمیدخترها در خواب بودند که به اتفاق توران از ز.کنمیرا راض تانیعمو

که من از تو بزرگتر هستم و تجربه ام  يفراموش کرد:ترش کرده گفت ییو در آخر با رو دیخندیو م دیشنیتوران م.کردم

دستم را در دستش گرفت و .آسوده باشم توانمینگرانم و نم حالنیاما با ا دانمیهمه را م:و گفتم دمیرا بوس شیاست؟رو شتریب

احساس  يدلشوره ا چیچون من ه ستیبد ن دیگویو حال عمو هم آنطور که پدر م دهدیرخ نم یاتفاق چیمطمئن باش ه:گفت

به توران  میگردیرمبا گفتن شب ب ینیعابد يآقا.شدم  لیدر قلبم تاباند و با ارامش سوار اتومب دیحرف توران بارقه ام.کنمینم

 چکدامیه:در چهره ام چه خوانده بود که گفت ینیعابد دانمینم.کرد  دواریام شتریمرا ب دیداد اما او با گفتن عجله نکن نانیاطم

مقابله با  يالزم را برا ییتا آنها توانا شودیوسواس شما موجب م نیا.از خود مراقبت کنند توانندیو م ستندیآنها بچه ن

رفتار  ياما شما با او طور ستین یدختر کوچک لوفریباشند ن یبه خودشان متک دیبگذار کهستیبد ن.ست بدهند مشکالت از د

 لوفریو ن مهینع دیعادالنه قضاوت نمکن:گفتم.دارد یکودک التیو تما ندیبیکوچک م يکه هنوز خودش رادختر بچه ا دیکنیم

نکرده کم هوش  يمن نگفتم خدا:و گفت آوردسر فرود  ینیعابد.درنیپذیم تیو مسئول فهمندیاز هماالن خود م شتریب یلیخ

 هودهیاز خود مراقبت کنند و شما ب توانندیکه آنها م دیقبول کن دیخواهیبود که شما نم نیبلکه مقصودم ا رندیناپذ تیومسئول

 تورانحرفها را از  نیهم ریسکوت کردم چرا که قبال ه نظ.آنها بزرگ شده اند دیباور شماست که قبول ندار نیو ا دیترسیم

مرا از فکر بازداشت و  ینیخنده عابد يصدا.مرا وداشت تا فکر کنم در کجا اشتباه کرده ام ینیبودم و تذکر عابد دهیشن

بچه ها خود خسته  تیاوقات مادرها هم از مسئول یکه گاه دیباور کن.مادر کیاز  شیب یحت دیدلسوز تینهایشما ب:گفت

 کنمیزد که هرگز فراموش نم یبمن حرف يرا او در مورد شما روز یمانیسل يقاخدا رحمت کند آ.نندکیو استراحت م شوندیم

عماد مرا :به خنده گفتم.است  یخال گرانید تیگذاشته شدن مسئول يبرا شیشانه ها شهیاست که هم یاو گفت همسرم زن

را  گرانیف کرد که ارامش دیگذشت و فداکار توصبا  ینه او شما را زن:سر تکان داد و گفت ینیعابد.کرده  فیحمال توص کی

 شیو تشو دیبودیدر آنجا هم آسوده نم دیآمدیمهمانان به کنار رودخانه م ییرایخسته از پذ یوقت.دهدیم حیخود ترج یبراحت

به  توانستندینبودند و م بهیاز آنها غر کیچیه کهیدر صورت.داشته باشند ازین يزیشده و به چ داریکه مبادا مهمانان ب دیداشت

و شما  آمدیبدست م يبهانه ا خواستیو دلم م سوختیاز اوقات دلم بحال شما م یلیمن خ.خود را برطرف کنند  ازینیاسان
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را بر شانه  تیمسئول یدر مراسم عمو و برادرتان همه براحت.کردمیهم که شده از آنهمه افکار خسته کننده آزاد م یساعت يبرا

خانمها هم بودند  هیتوران خانم و هم فائزه خانم و هم شکوفه خانم و بق همکهیدر صورت.ر شدندشما گذاشتند و خود تماشاگ

 دیتا بتوان دیکنیکه شما اندوه خود را پنهان م دمیدیمن م.انجام دهند دیدادیرا که شما انجام م يهمان کار توانستندیکه م

گوشه  کیو شما را  گرفتمیرا م دستتانقدر دوست داشتم که در آن روزها چ.دیپا بردار شیو کارها را از پ دیستیسرپا با

باور :و گفت دیبه خنده من خند.زدیخانم خسته است حاال نوبت شماست که برخ يکه پر گفتمیم گرانیو به د نشاندمیم

 يبجا تخواسیو دلم م کردیم یتکرار نام شما مرا عصب یکنم حت نیدوست داشتم که چن یکه براست دیباور کن د؟امایکنینم

اما چون از موقع مدتهاست که گذشته  ستیواکنش شما چ دانمیمشا بکنم گرچه نم شیپ ياقرار دیبگذار.کشمب ادیشما فر

بزرگه  اطیبا هم به ح خواستیو از مادرش م کردیم هیدر آخر شب برادرزاده تان گر یدر مراسم شب هفت وقت.کنمیاقرار م

دستش را  نیرزمیاما در مقابل ز دمیحرف را شن نیمن ا.و به او بگو که ترا ببرد يمه پرع شیفاوزه خانم به او گفت برو پ.بروند 

و بدون آنکه  دیمن هراس نینادر از نگاه خشمگ يدیاز چشم خودت د يدیهر چه د یگرفتم و گفتم نادر اگر عمع را صدا بزن

مرا  تیو شکا رفتیمادرش م شیبزرگه پ اطیح يکه اگر بجا دیحاال مجسم کن.دیبزرگه دو اطیشما را صدا بزند بطرف ح

 کنمیفکرش را م یشده بود حاال هم وقت خیتوب بهیمرد غر کیپدرتان توسط  ینوه نازك نارنج.شدیبرپا م یچه جنجال کردیم

 دییخوشحال شد و ادامه داد خوشحالم را کارم را تا خندمیمنهم م دید یوقت.کنمیو هم از کار خودم تعجب م رهیگیخنده ام م

وارد  یتصور کنم که نادر به چه شوک توانمیاز تجسم آن صحنه خنده ام گرفت و م دمینخندبکار شما :گفتم.دیدکر

اندازه بچه ها را لوس و ننر بار  یشما ب ستیشما با بچه ها درست ن یکه رفتار همگ میگویم دیاگر از من بپرس:گفت.دیگرد

با  دیاست و نبا ینظام کیهر چه باشد پدرش .کند لرا قبو یزندگ ریط تیبتواند مسئول دینادر بعدها با کهیدر صورت دیآوریم

خواستم از بچه ها دفاع کنم که او !آمدیبخود بار م یو متک بردیرا ارث م شیو خصلت عمو يکاش خو يا!خلق زنانه بزرگ شود

باشم  منکه  وید نیا دینترسساخته باشم اما  يویشما د شیاز خود پ میتا بخانه برس کنمیگمان م:و گفت دیخند گریبار د

بر شما وارد  يمراقب و محافظ شما باشد تا آنکه گزند تواندیم دیاراده کن کهیعمرش بدست شماست و تا زمان شهیش

از خود مراقبت  توانمیندارم و م ازیو مراقبت ن تیکه به حما دیدانیم دیممنونم اما همانطور که مرا شناخته ا:گفتم.نشود

 لیشد و در اتومب ادهیپ ستادیدر مقابل در خانه ا.کرد اریش درهم رفت و سکوت اختیچون اخمها دیم رنجبگمانم از سخن.کنم

 .را فشرد اطیو زنگ در ح دیباز کرد پس از آنکه من خارج شدم در را با شدت کوب میرا برا
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(17)

صورتش را .لبخند زد میاز کرد و بروچشم ب یمن بسخت دنیاو با د.حال عمو خوب نبود یاشتباه کرده بود و براست توران

سر تکان داد و  یبسخت.عمو جان امتحان داشتند:؟گفتمياوردیبچه ها را ن:عمو نجوا کرد.و کنار بسترش نشستم دمیبوس

من و  فهیوظ نیا.بچه ها تنها گذاشتم  تیکه ترا با مسئول سارمشرم.يامتحان واجب تر است خوب شد که خودت آمد:گفت

.میو بهم عادت کرد میگریکدیمن و بچه ها سالهاست با  دیعمو جان خودتان را ناراحت نکن:فتمگ.مادر عماد بود

...اما یخودت باش یبفکر زندگ ستیبایو م یستیضامن آنها ن گریاما پس از او تو د کردیعماد بود موضوع فرق م تا

عماد را دوست داشته باشم بچه ها را از آنکه  شیکه من بخاطر بچه ها همسر عماد شدم؟من پ دیفراموش کرد عموجان

.دوست داشتم

و الحق هم در  يبا عماد ازدواج کرد فتندین ریدست غ ریآنها ز نکهیتو بخاطر بچه ها و بخاطر ا دانمیجان م يپر دانمیم

ود و زود پسرم کوتاه ب یاما افسوس که زندگ.همه قبول دارند  نرایو ا يبود یعماد هم زن خوب يتو برا.يکرد يحقشان مادر

 ایترا خواستم تا از تو بپرسم پس از منهم آ.دیچشم از جهان پوش یخوشبخت امرگ او را از ما گرفت اما خوشحالم که ب

 یب.بچه ها را مشخص کنم فیتکل ستیبایم امدهیتا مرگ بسراغم ن.يدار يگرید میتصم نکهیا اییبا بچه ها باش یخواهیم

عمو .دیگرفته باش يگرید میتصمخودتان  نکهیمگر ا دیرا مطمئن باش نیا شوندیا نمبچه ها هرگز از من جد:درنگ پاسخ دادم

 ستیعمو جان بهتر ن:دستش را گرفتم و گفتم.یراه را ادامه ده نیا یمگر آنکه نخواه ستین یمینه تصم:سر تکان داد و گفت

آنجا همه نوع امکانات دارد و  دیشو يربست مارستانیکه در ب دیشو یو راض دیخودتان باش یحرفها به فکر سالمت نیا يبجا

 3يمتنفر شدم و روز ایاز دن يرا نخواستم و با مرگ غالم و هاد ایبعد از عماد دن داندیخدا م:عمو گفت.دیابیم شفاشما زودتر 

ت دارم با بشنوم دوس يگریزنده باشم و اخبار د خواهدیمن دلم نم ردیبار در سر نماز استغاثه کردم تا خدا زودتر جانم را بگ

و از  رمیدعا کن که زودتر بم يبروم و تو هم اگر مرا دوست دار ایاز دن کنندیمبارزه م رندکه پسرها هنوز زنده اند و دا دیام نیا

 هیگر یلیچشمها خ نیا:و گفت دیبه چشم اشکبارم خند.جان ياست باور کن پر یمن عروس يمرگ برا.چشم بپوشم ایدن نیا

حاال هم .يشدیغصه دار نم نگونهیمرگ هستم ا رفتنیآماده پذ یکه با چه شوق یدانستیاگر م.ندیبگردینبا گریکرده اند و د

توران  ییتوانا يرو چوقتیمن ه.یرا اداره کن یمانیمرد خانواده سل کیو مثل  یبمان یاستوار باق دیتو با یکن هیگر دینبا
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د بعهده یم که اگر پسرها برگشتن مراقبت از مادرشان را بابودم و هستم به داداش گفت دواریحساب نکردم بلکه فقط بتو ام

فروئ آوردم و آهسته توانستم  ؟سریکنیمراقبتش م.تو حساب کنم تیحما يرو توانمیم نصورتیا ریو در غ رندیبگ

نشسته  در گوشه اتاق ینیعابد يپدر و آقا.بخواب رفت تیو با لبخند رضا دیعمو دستم را بر لبش برد و آنرا بوس!بله:میبگو

بمن  دهیاو آسوده خواب نکهیاز ا نانیعمو گذاشت و با اطم یشانیشد و دستش را پ دپدر بلن دندیما را شن يبودند و همه حرفها

 تیمسئول ینیدر کنار آنها نشسته بودم اما سنگ.نشسته بود بروم ینیکه عابد ییو به آن طرف اتاق جا زمیاشاره کرد برخ

زن .دیرسیبنشر م یناراض دیبگو یسخن کهمشهود بود و بدون آن یبخوب یتینارضا ینیهره عابداز چ.شانه ام را خم کرده بود

 شیو پدر برا دیکش شیصحبت از خراسان پ ینیعابد.مشغول شدند ییرایعمو و زن پدر هر دو با هم وارد اتاق شدند و به پذ

بدبختانه آنها جز  ایاغ گرفته است اما خوشبختانه بود سر زده و سر يکه مجروح در آن بستر یمارستانیکرد که به هر ب فیتعر

زن .گردندیبخانه برم يو سالمت هستند و بزود حیصح یانشااهللا همگ دیباش دواریام:گفت ینیعابد يآقا.مجروحان نبودند

 خواستم حرف بزنم که.میخسته هست یلیما خ يهر دو.خوب بود یچند روز بمان یتوانستیاگر م:پدر رو بمن کرد و گفت

زحمت دارند و شبها از ترس بمباران تا صبح  یبچه ها بقدر کاف چون.خانم هم خسته است يپر:دخالت کرد و گفت ینیعابد

که مواظبت  دینیبیتوران خانم هم که ماشااهللا خودشان از بچه ها ترسوتر هستند و م.خانم استراحت کند يپر گذارندینم

پدر بعنوان .کند  کشانخانم کم يپر دیامتحانات بچه ها هم هست و با نکهیمضافا به ا.ستین یبچه هم کار اسان 3کردن از 

اگر بشود عموجان را با خود :به پدر گفتم.سر تکان داد  یسر فرود آورد اما نگاه دو زن در هم گره خورد و زن عمو ناراض دییتا

باشد  اجیو هر وقت احت میدار یدارو دسترسبه دکتر و  نجایممکن است در ا ریغ نیا:را بکنم که پدر گفت نکاریببرم حاضرم ا

قرار است بعد از امتحانات :به زن عمو گفتم.کرد سکیر شودیو نم ستین یامکانات چیاما در آنجا ه شودیحاضر م دکتریبه آن

زن عمو پدر  يبجا!دینمانده تحمل کن گرید يکمک به شما برگردم چند روز يبچه ها توران آنها را نگهدارد و من برا

نگران نباش و مواظب  دیایشکوفه هم قول داده بمحض تمام شدن امتحانات شاگردان بکمکمان ب میکنیباشد تحمل م:تگف

 ياما پس از مقدار میهر دو ساکت بود لیدر اتومب.میو از خانه خارج شد دمشیعمو هنوز در خواب بود که بوس.بچه ها باش 

حدس زدم که هر  دمدو زن روبرو ش نیبار که با ا نیاز اول کنمیاه نمدر شناخت آدمها اشتب چوقتیمن ه:گفت ینیرفتن عابد

تو را  خواستندیکه چطور م يدید.و ارامش خودند شیخودخواه و راحت طلب هستند که تنها به فکر آسا يآنها انسانها يدو

در کنند؟ ینگهدارند تا بقول خودشان خستگ
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 اورمیاو را همراه ب ایبمانم  شدیندارم اگر م يآنها کار تیمن به ن!من است يبود عمو دهیکه در بستر خواب يآن مرد:گفتم

 يو پرستار دیایب تواندیندارد م یتیتوران خانم که آنجا مسئول:خشمش را فرو خورد و گفت ینیعابد.کردمیار م نکاریا

حرف را  نیفرو بنشاند اخشمش را  نکهیا ياما برا.ستیعهده توران ساخته ن زا نکاریکه ا دانستیخوب م ینیخود عابد.کند

بگذرد  یبا افسوس از کنار همدل گذاشتمیم ستیبایجانب مرا گرفته بود و نم یبود و او بقدر کاف شیدر پ یراه طوالن.زده بود

نه تنها خوشحال نشد بلکه اخمش  حرفمار .میکرد ادیو زحمت شما را ز میشما هم ناخواسته دردسر درست کرد يبرا:که گفتم

خواستم .کندینم يمرا وادار به کار چکسیو ه کنمیو خواسته خودم م لیم ياز رو کنمیم يمن هر کار:تدرهم رفت و گف

نگاهم کرد و با گفتن .دیگردانیحاال برم دیو مرا آورد دیدیبود که زحمت کش نیمنظورم ا:کنم پس گفتم حیجمله ام را تصح

 ینیاز گذشته ام گفتگو کرده باشم اما سکوت عابد ایو  یلباز مکنونات ق ینداشتم با کس ادیهرگز ب.سکوت کرد دنبو یزحمت

بقول پدر جسارتم  ایو  طنتمیبودم بخاطر ش یدختر خردسال یوقت:بار گفتم نیاول يبود که برا ختهیدر وجودم بر انگ یحس

 دهیمرا ند دکردنیم یسع گرانیبودم و د نیمنهم چن.رنشیبگ دهینددارند  یمثل نارد که همه سع آمدمیبه حساب نم ادیز

و از همه .مادرم بود دیفهمیکه مرا باور داشت و حرفم را م یتنها کس.کنند  خمیبا توب حتیمجبور نباشند نص نکهیتا ا رندیبگ

اما  نهادیو پدربزرگ گردن م راو به استبدادها پد.دادیم حیو سکوت خانه را ترج ییو تنها کردیم زیدور وبرش پره يآدمها

مادر تمام .بودن بکند یاجتماع ریاو را متهم به غ نکهیا ایو  ردیبگ رادیدر مقابلش ا کردیجرات نم یکس که کردیرفتار م يطور

از  شیرا دوست داشت اما به پوران ب شیاو همه بچه ها.کند تیمودب ترب ییو بچه ها زیتم يتا خانه ا کردیخودش را م یسع

 یزندگ يوبد یواهرم چون مادر ساکت و صبور بود و با خوبخود بود خ یدوران جوان ریپوران تصو.عالقه داشت ماهمه 

بدون چون و چرا  دیو حرف او حرف شاه بود که با کردیپدربزرگ صدارت م یمانیدر خاندان بزرگ سل.آمدیو کنار م ساختیم

او عماد را .دیو آشکارا دستش لرز دیرنگ از رخسار مادر پر شودگرفت که همسر عماد  میپوران تصم يبرا یوقت.شدیاجرا م

بدنبالش روان بودم تا مبادا  شهیجز من که هم دیند چکسیپنهان مادر را ه يها هیگر.دیترسیدوست داشت اما از زن عمو م

برادر نبود او  کیتنها  میبرا يهاد.از جواد و توران عالقه داشتم شیب يمن به هاد.رمیجواد قرار بگ ایپدر  خیتوب ایهیمورد تنب

فقط  یاز دوران کودک.کردیو او بادبادکم را هوا م مینشستیبا هم در پشت بام خانه م یمن بود و گاهییتنها يایدوست دن

آسوده شد اما  یمادر کم الیآورد خ ایرا بدن مهیپوران نع یوقت.و تلخند کیخاطرات تار هیمانده و بق ادمیخاطره بادبادك ب

حسرت پسر بدل داشت  اوردنیبود و زن عمو برغم بر زبان ن شد چرا که نوزاد دختر لیتبد یپوران به جهنم یزندگبرعکس 
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عقده اش را به  نکهیاش را بعدها هم ثابت کرد اما پوران از حرکات زن عمو و ا دهیو عق کردینم یعماد دختر و پسر فرق يبرا.

زون گردد رو به نقصان اف نکهیا يبدنش بجا یعیرا حامله شد وزن طب لوفرینیوقت.در امان نبود کردیم یخال گرید يگونه ا

شد و  وانهیما از هم گسست مادر د یزندگ رازهیبعد از مرگ پوران ش.و سر زا رفت اوردیتاب ن لوفرین مانیگذاشت و هنگام زا

 نیو بهم رمیطور شده از او انتقام بگ هرخواستیبود که دلم م دیمن به زن عمو آنقدر شد نهیرفت ک نایهم از د مارستانیدر ت

را از  يبفهمد چه گوهر نکهیکنم تا ا يقسم خورده بودم که کار.رمیخواهر را بگ يشدم زن عماد شوم و جا یاضخاطر هم ر

بر خالف آن عمل  خواستیهر چه که م ایو  گفتیو هر چه که م دادمیاو را به عمد انجام نم يدست داده من خواسته ها

شده بود زن پسرش شدم و  دینامه پدربزرگم ق تیوص يتو که کهیکوچ اطیعمو باورش شده بود که من بخاطر ح زن.کردمیم

 یول.شق دوم آن است کهیکوچ اطیاست و ح يگرید زیچ قتیکه حق دانستمیباور را داشت اما خودم م نیپسرعمو هم هم

 ریاس شتریجوان بودم وب.دیام لطمه د يمهر یاو از ب وعماد شد  بیبه زن عمو ضربه بزنم ضربه نص نکهیا يمتاسفانه بجا

 هاتیبودم و عمل کردم بزعم خودم درست بود اما ه اموختهیراه را ن نیانتقام بکشم اما در دامان مادر ا خواستمیاحساس م

ضربه  شیها وهبا دور شدن از او و تصاحب پسر و ن کردمیفکر م.زن عمو بود دیضربه نخورد و ند انیم نیکه در ا یتنها کس

در مورد عماد هم را خطا .کرده بودم هیرا به او هد ياو را برآورده کردم و آزاد یقلب يومهلک را وارد کردم اما ناخواسته آرز

 دمیمورد هم خودم صدمه د نیاما در ا رمیگیانتقام پوران را م ییبا سکوت و فرار از مسائل زناشو کردمیرفته بودم و فکر م

تعلق  نیگرچه زمان ا.اس کنم و دوستش داشته باشمنسبت به او احس يعماد موجب شد تا تعلق خاطر ورانهچرا که رفتار صب

 يو دور از قراردادها یعاطف یتیکند و مسئول لیرا به مهر تبد نهیک تواندیکوتاه بود اما معتقد شدم که عشق م اریبس

را خواهم  رنکایباشد ا یباق يبه سرانجام برسانم و اگر عمر ادام که بچه ها را بقول عم رفتهیمن پذ.بر شانه ام نهد یاجتماع

.کرد

و  دیهنوز جوان شود؟شمایخودتان چه م ندهیو ا یپس زندگ:دیپرس یکرده بود به آرام اریکه تا آن لحظه سکوت اخت ینیعابد

 یوقت است که از وجودم خال یلیخ یشور زندگ:و گفتم دمیخند!دیکن یخودتان زندگ يبرا دیحق شماست که بخواه نیا

من باز نخواهد  يبسو گرید یکه خوشبخت دانمیم.ستیآن بهم ممکن ن نچسباند گریده و دپاره پاره ش میبهتر بگو ایشده 

 گرانیام که تنها سعادت د دهیرس يمن به لحظه ا.دینخواهد بخش یزده ام را گرم خیقلب  يمرد چیگشت و فروغ محبت ه

را کنار  لیاتومب ینیبدعا.ابمیح خود رابآرامش رو ثاریدر گذشت و ا دیشا افتمین یبیاز انتقام که نص.خوشحالم کند تواندیم
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شدم و  ادهیمنهم پ.ستادیا شدیم یکه به پرتگاه منته يو توقف کرد و سپس از آن خارج شد و در کنار نرده ا دیجاده کش

خوشبت  نییدرختان آن پا دیکنیفکر م:گفت ینیعابد.میو هر دو به دره نگاه کرد ستادمیبدون آنکه او خواسته باشد کنارش ا

و از باال  ینیبیم بایدرخت باال را ز یباش نییپا یوقت:ادامه داد دیاند؟و چون سکوت مرا د دهییباال رو نیا هک یدرختان ایرند ت

 انیفاصله نگاه م ییبایتنها ز ستین انشانیم یهر دو درختند و تفاوت کهیدر حال.دیآ یم بایبنظرت ز دهییکه ته دره رو یدرخت

 یپوسیم شهیخودت از ر گرانیاجابت و ارضاد يچرا که برا.دارند هیتو توقع سا ازادیکه ز ییآنها پرهز کن از.تو و درخت است

تو را  اتیخواهند بود که رگ ح یکسان نیکسان تبر دارنند و آنها اول نیکه ا زیبپره شتریب ندیگویکه تملق ات را م ییو از آنها

 افتیدر يتو برا يمده روز شیفرصت رو روندیم الو با چندیپیورت مکه نرم و آهسته بد ییها چکیبه پ.کنندیقطع م نیبا زم

را از چشم من نگاه  ایسفر کن و دن يبا من چند روز.یکنیخورد و به آنها لب به التماس باز م ینور و هو حسرت خواه يذره ا

و د  دهیکموجود در خود ت نیا گرید يکه برگرد یمطمئنم وقت.دهمیم یآشت یکه چطور ترا با خودت و با زندگ دید یخواه.کن

من  يندوزیو تجربه ب یکه اطرافت را فرا گرفته نگاه کن ییبایبه خودت و به ز یکنیتو فرصت م.یستیرانتظار مرگ نشسته ن

 10سال  10پس از .یسفر با من همراه باش نیدر ا یتوانیبه موطن خود بکنم و تو هم م يسال سفر 10قصد کرده ام که پس از 

واقع  دیما مف يبحال هر دو تواندیسفر م نیبدست آورم و ا گریکه اسان از دست دادم بار د اهم کرد تا آنچه رروز سفر خوا

 تیشانه ها يکوله بار خود را رو گرانیکه د یو اجازه ده یبمان نکهیا ایییایبا خود تست که همراه من ب گریشود حاال د

 نطوریا زیبه چه چ:ام بدوزد و بپرسد دهیاش را بر د دهید تا نگاه رنجخنده ام موجب ش يصدا.بگذارند و خود استراحت کنند

؟يخندیم

که  دیفراموش کرد.ساکم را بردارم و حرکت کنم ستیکه فقط کاف نستیمثل ا دیکنیآنقدر راحت از سفر صحبت م:گفتم

و فردا  دیب فکرتان را بکنامش نمیبینم یتفاوت چیه:شانه باال انداخت و گفت تفاوتیمرد ب کیزن است نه  کیهمسفرتان 

دربند و  ياو موجب شده بود شاد يحرفها.براه افتاد و مرا هم بدنبال خود براه انداخت لیاتومب يبسو ینیعابد!دیجواب ده

 يراه را با پا هیدر آن لحظه قادر بودم بق.حس کنم  يپرنشاط و پر انرژ یازاد شود و خود را نوجوان کبارهیوجودم به  ریاس

 ادیهرگز ب.بود و تب کرده بودم افزودهازاد شده در وجودم بر حرارت بدنم  يانرژ.اوردیدر ن يمرا از پا یکنم و خستگ یط ادهیپ

 نیدرآمدن رفته بودم ا يو از پا یآنشب که با عماد تا مرز خستگ یشده باشم حت یاحساس خوش نیکه دچار چن آوردمینم

بمن بازگشته  گرمید مهین ایآ دمیرا به سقف دوختم و از خود پرس ارمدیآنشب در بستر چشم ب.احساس خوش با من نبود 
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با من بود و من در  يا شهیهر لحظه اند.بر اثر التهاب از بستر بلند شدم و در اتاقها شروع به راه رفتن کردم بش مهیاست؟ن

 دمیو نگاهشان کردم و از خود پرس مستادیسر بچه ها که آرام و معصوم در خواب بودند ا يحرکت باال یب یقیجدال با آنها دقا

در کنار تخت توران .گردمیکه عمر سفرم کوتاه است و زود برم دادمیبخود پاسخ م ؟بعديو برو يرا تنها بگذار نهایا يقادر ایآ

نیبه مهمانخانه نرفته بودم غمگ دنیخواب يلش را شکسته بودم و برا نکهدیاز ا ستمیبه چهره اش نگر يو لحظه ا ستادمیا

بخودم گفتم فراموش نکن که توران  زین نباری؟ایتا من برگردم از جان بچه ها مراقبت کن یتوانیتو م ایآ دمیشدم و از خود پرس

 يخواهد کرد پس غصه نخور و برا يبهتر از تو از بچه ها نگهدار یاو حت.ستین يتجربه ا یچند سال بزرگتر از تست و زن ب

 اکه جنس مسروقه ر یهمچون سارق.تخت نهانش کردم رینه ساك سفر آماده کردم و در زفکر همان شبا نیبا ا.سفر آماده شو

درختان را  هیخانه را کوتاه و سا وارید.دچار شده بودم یبه وهم رکهایرجیپارس سگان و آواز ج يآن شب از صدا.پنهان کند

چشمم ظاهر شده و بطورت  شیپ کیبه  کیشب چهره مردگانم  یاهیبود و در س افتهیترس بر خانه دلم راه .دمیدیاشباح م

فقط آمده بودند تا  ییمات و صامت گو ينگاهها شدینم دهید یخشم ایياز آنان مهر کیچیدر صورت ه.کردندیدوار حرکت م

خوب فکر کنم  يزهایفراموش کنم و به چ دیکردم که آنها را با نیسر در بالش فرو بردم و بخود تلق.کنند انیحضور خود را ع

را از چشم  ایهمه مهمتر با او بودن و دن زو ا دیکه خواهم د يدیجد يکه با آنها برخورد خواهم کرد و مکانها يتازه ا يمهابه آد

 ستیبایمنهم انسانم و م.و از من باال بروند چندیبدورم بپ چکیچون پ انیبگذارم اطراف دیکه نبا دیگویاو راست م.ستنیاو نگر

و  شیتشو چیه یو ب میترس و ب چیه یب.کنم  یکوتاه آنطور که دوست دارم زندگ یدست کم چند صباح ای.کنم یزندگ

نخواهد بود؟ یحق من و سهم کوچک من از زندگ نیا ایا.یگرانن

و سر وصورتشان را  دمیبه آغوش کش نیریآندو را هم چون جان ش.باز کردم دهید مهیو غلغلک نع لوفریبا بوسه ن یوقت صبح

 توانندیم نهایا ایآ.دارند ینازك چه خوب رشد کرده اند و چه عطر و طراوت يبوته ها شدمینحال اندغرق بوسه کردم و در آ

به  یاز اتاق ییآغاز شد و من کالفه و سردرگم بدنبال بهانه جو گریبار د ند؟جدالبمان یبدون باغبان هم سرسبز و شاداب باق

زدم که  بینشستم و بخود نه ياز پا باریکرت و و کنار جو يا انتهامرا برد ت زمیگر يپا.گرفتمیم رادیو ا رفتمیم گرید یاتاق

و  دیدر دلم خل دیاما باز هم ترد!یمانیم یباق ياو تو بر ج رودینمانده او م یباق یفرصت چندان يریبگ میتصم یتوانیچرا نم

 ترسمیم.بال چکار رفته اندبدن دانستمیتوران و بچه ها به مهمانخانه رفته بودند و من نم.رمیبگ مینگذاشت آسوده تصم

 میبه آنها بگو وبه چهره آنها نگاه کنم  توانستمیدر آنصورت چگونه م.راز سفرمان را بر مال کند نکهیا ایو  ردیسراغ بگ ینیعابد
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بخود .تا فکر کنم دادیم شتریب یفرصت ینیکاش عابد يا.ستیقادر به تحمل ن گریراه وامانده و د نیدر ادامه ا یخاله براست

حاضر  نکهیا یعنی.است که او را از خود رانده ام و به او پشت کرده ام یمعن نیو بودن من عازم شود به ا ییفتم اگر او بتنهاگ

و در کنارش  ابدیعمرم توانسته بر من نفوذ  انیتنها اوست که در طول سال داندیآه که خدا م.و همگام شوم مراهبا او ه ستمین

 شتریخصوص ب نیآمد تادر ا یم نکهیا ایداد؟یمجال م شتریب ياگر چند رو شدیچه م.کنمیخود را راحت و آسوده احساس م

بود  دهیاز راه رس م؟ظهریرفتیبراه خود م میروبرو شو گرانیبا د نکهیا دونبهتر نبود همان شبانه ب نیا ایو ا میبا هم گفتگو کن

دلشوره هم  دمیآنها به مهمانخانه بروم بر ترد افتنیين براجرات نداشت.اما توران و بچه ها از مهمانخانه باز نگشته بودند 

 یوقت.در مهمانخانه چه خبر است دیو بگو ردداز آنها برگ یکیالاقل  ایآنها بخانه بازگردند و  خواستیو دلم م دیاضافه گرد

خانه را ترك کردم تا شدیم دهیکش نییکه پا رگاهیکرکره تعم يصدا دنینشد با شن يهم گذشت و از آنان خبر گرید یساعت

فیرا تعر يزیچ جانیکه با ه لوفرین يصدا یو با تشخص ستادمیا يگفتگو بر جا ياز صدا.رستم را بدنبال آنها روانه کنم

ام نشوند بسرعت داخل خانه شدم و خود را مشغول بکار  یمتوجه نگران گرانید نکهیا يو برا دمیکش ينفس آسوده ا کردیم

بود اتفاق  یخال یلیخ تیخاله جان جا:به محض ورود گفت.بود مهیکه قدم به اشپزخانه گذاشت نع يرنف نیوانمود ساختم اول

 افهیبه ق مهیخبر دهانم از تعجب باز ماند و نع نیا دنیبا شن.کندیخاله توران ازدواج م ياما بزود یباور نکن دیافتاد شا یخوش

 ياز خاله توران خواستگار ینیعابد ياتفاق افتاد و آقا شیپ قیدقانیتعجب هم دارد چون هم:و ادامه داد دیبهت زده ام خند

آن  يگرفتم و با زحمت رو یدست به صندل ودآنکه تعادلم حفظ ش يبرا چرخدیتند م یاحساس کردم آشپزخانه با گردش.کرد 

گوش  نکهیا ایند و ک یخواسته با توران شوخ ینیعابد دیباشد شا یقیام درست و حق دهیکه آنچه شن کردمینشستم باور نم

 یچ:توانستم بپرسم ادیبا زحمت ز.بود دهیدهانم خشک شده بود و زبانم به سق دهانم چسب دهیتوران شن يپر يبچه ها بجا

 نیقبول کرد و قرار است آنها هم یتکرار کرد و در آخر افزود خاله توران با خوشحال گریهمان حرفها را بار د مهینع ؟کهیگفت

چمدان سفرش را هم بسته و تنها ساك سفر  ینیعابد يآقا یآه خاله حت.له بروند و در آنجا عقد شوندامروز عصر به ماسو

از آنجا به استارا هم سفر  دیو شا مانندیدر آنجا نم شتریروز ب 10به خاله گفت  ینیابدع يتا ببندد آقا دیآیخاله است که االن م

 کیيخوب است که بعد از آنهمه سوگوار یلیاما از آن طرف خ ستین سال با ما لیشد که خاله توران هنگام تحو فیکنند ح

خاله آنقدر خوشحال بود :نگاه کرد و گفت شبه پشت سر مهیحاال خاله کجاست؟نع:دمیپرس.ردیگیدر خانواده انجام م یعروس

 ياقا د؟امایدار ید شوخقص نکهیا ایدییگویراست م دیپرس ینیعابد يخاطر چند بار از آقا نیباور کند و بهم توانستیکه نم
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بود که خاله  نیا.کنمیو نه درنگ م کنمیم یام نه شوخ یدر مورد مسائل مهم زندگ چوقتیگفت من ه تیبا قاطع ینیعابد

را گرفته بود و قادر به نفس  میبغض راه گلو.دیایبتواند حرکت کند و بعد ب نکهیو همانجا نشست تا ا اوردیراه رفتن ن ورانت

عمل  کینکهیا ایبنامم  مزهیسرد ب یشوخ کیآنرا  ایبگذارم و ا دیرا چه با ینینام حرکت عابد دانستمینم.نبودم  دنیکش

 توانستینم يشخو کیاز  شیباشد مسلما ب رفتهیعقل انجام پذ يو از رو یاصول توانستیدرخواست نم نیبچه گانه ا عیسر

ورود توران را خود با چشم  خواستیپله نشستم دلم م يوبلند شدم و خود را به بالکن رساندم و ر میاز جا یبسخت.باشد 

و  يتوران در خانه را باز کرد و با شاد یتو کشنده شده بود اما وق یانتظار طوالن.ابمیبتوانم از آن جواب خود را ب دیشا نمیبب

 یتوران با خوشحال صورت نگرفته یدارد و اشتباه قتیکرد و بخود گفتم پس حق خیوجودم  يسراپا دینشاط وارد خانه گرد

 ینیکه عابد یکنیتو باور م ایا يپر:گفت فشردیمشت گرمش م انیسرد مرا م يدستها کهیانداخت و در حال میخودش را به پا

 ینیاست و خود عابد یقیخودم هم دشوار است اما باور کن حق يبرا قتشیحق یکرده باشد؟به راست ياز من خواستگار

 ستیاو آنقدر عجول است که حاضر ن.اش انتخاب کرده يهمسر يو مزح ندارد و مرا برا  یخبار تکرار کرد که قصد شو نیچند

 میبزرگ هست یما بقدر کاف يندارد و هر دو یلزوم گرید نکاریما ا يهر دو يبرا دیگویصبر کند تا از پدر کسب اجازه کنم او م

کرد پدر هم قبول کرد و به هر  يفن مرا از پدر خواستگارشد و با تل یاما پس از اصرار من راض.میتا راه خودمان را انتخاب کن

شوم؟پدر تنها بمن گفت  ینیبدشده باشد که من همسر عا یراض یآسان نیکه پدر بهم شودیباورت م.گفت  کیما تبر يدو

که تنها  حاال میما طلب سعادت کرد و در آخر گفت بتو بگو يهر دو ياست قدر او را بدان و از خدا برا یمرد خوب ینیعابد

آه .یو هم تو تنها نمانده باش نندیرا بب يتهران تا هم بچه ها عمو مهد دیسال با بچه ها برگرد لیتحو يبهتر است برا دیمانیم

بتو قول .گذشته ام را جبران کند یشکست زندگ تواندیم ینیهستم و عابد ایزن دن نیکه خوشبخت تر کنمیاحساس م يپر

من خوشحالت  یکه شرح خوشبخت دانمیکنم م فیتعر تیکم و کاست برا یام شرح سفر را باز سفر برگشتم تم یوقت دهمیم

آنکه توران متوجه آن  يساك بسته شده خود افتادم و برا ادیساك سفرم را ببندم ؟ یکنیکمک م ایحاال بمن بگو آ.کندیم

من و بچه ها در :بلند شدن گفت نیکرد و حتوران با تکان سر حرفم را رد .میغذا بخور دیاما اول با کنمیکمکت م:نشود گفتم

 ینیکمکم کن تا هر چه زودتر آماده شوم عابد کنمیخواهش م.میتو را خبر کن میو فرصت نکرد میمهمانخانه غذا خورد

جمالت را با طنز و خنده ادا کرد و  نیتوران ا.کند يشود و از تو خواستگار مانیپش ترسمیحوصله صبر کردن ندارد و م

دور از چشم توران ساك خود را در کمد گذاشتم و در آنرا قفل کردم و .است يمرد نیچن نیا ینیعابد یکه براستدانستینم
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.و ساك بدست آماده رفتن بود دهیتوران لباس پوش.سپس به توران کمک کردم تا ساکش را ببندد 

نه او در :گفت فشردیداخته بود و او را بخود مان مهیدست به گردن نع کهیدر حال د؟تورانیآیبدنبالت نم ینیعابد:دمیاو پرس از

 هیبخاطر دور شدن از اوست که گر دانستمیهنگام وداع نم.کنمیم یاز شما خداحافظ نجایمهمانخانه منتظر من است و من هم

 یراه غرورم اجازه نداد تا بدنبال توران.ستمیگریقلمداد شود م یخود من خوشبخت يبراتوانستیبخاطر آنچه که م ایکنمیم

 ینیاز جانب من به عابد:مقابل در خانه به توران گفتم.کنم یو از او هم خداحافظ میبگو کیتبر ینیمهمانخانه شوم و به عابد

 ایو  دهیهم هنوز باور نداشتم که آنچه را د تورانساعتها بعد از رفتن !کنمیم یخوشبخت يشما آرزو يهر دو يبگو برا کیتبر

 میبر سر سفره نشست یسه نرف یاما هنگام شب وقت قتیتا حق مانستیم ایبخواب و رو شتریب.نه داشته با قتیبودم حق دهیشن

 کیچیآنشب ه.بوده است یآمده واقع شیرا داد که خواب نبوده و هر آنچه که پ نانیاطم نیما ا یتوران به همگ یخال يجا

چون گذشته در مهمانخانه شب را  میتوانیود که ما مگفته ب مهیبه نع ینیعابد نکهیبا ا میشوق رفتن به مهمانخانه را نداشت

به رفتن نداشتن و  یلیم لوفریو نه ن مهینه نع نحالیاز ما مراقبت خواهند کرد اما با ا مانیو مش قدرت و آقا سل میصبح کن

ا از شروع سفر تا ر ینیداشتم جمالت و حرکات عابد یبودم و سع داریدر بستر ب.خود بخوابند راتاقدادند در خانه و د  حیترج

اما هر چه کردم  ابمیاز ابراز عالقه او نسبت به توران ب يدر آنها نشانه ا دیبنگرم شا گرید یدگاهیآورم و آنها را از د ادیانتها ب

 ياز توران خواستگار یبدون عشق و دلبستگ نکهیاز ا نانیکنم و با اطم دایعالقه پ نیبر ا یمبن یحرکت اینتوانستم کلمه و 

ثابت  ایو  انیب خواستهیرا م زیکارش چه چ نیعمل از او سر زده و با ا نیا لیفکر فرو رفتم که چرا و به چه دل نیبه ا کرده

.زدم وندیشب را به صبح پ ختهیبند گس یبا بغض دمینرس جهیفکر هم به نت نیبه ا دنیشیاند نیکند؟و چون از ا

بداند که برنامه من و بچه ها  خواستیدت چند بار تماس گرفته بود و مم نیسال نو و پدر در ا لیروز مانده بود به تحو دو

 ستندین لیما نکهیو با گله از ا زدندیمختلف از رفتن سرباز م يرفتن آماده بودم اما بچه ها به بهانه ها يمن برا ستیچ

 التیر ببرم و چند روز به آخر تعطکردند که آنها را به سف شنهادیپ.کنند يغم گرفته سپر يخود را در خانه ا ينوروز التیتعط

 یخستگ يچند روز خواهندیکرده اند و م شنهادیپ نیرا در کنار پدربزرگ بگذرانند در تماس آخر به پدر گفتم که بچه ها چن

که  دندیبچه ها فهم یوقت.آنها داد شنهادیپ قبولاست و با اکراه تن به  یبچه ها ناراض میمشخص ود که پدر از تصم.در کنند

من .میبه ماسوله سفر کن ینیعابد يکردند که ما هم بدنبال توران و آقا شنهادیباز هم پ یسفر کنند با خوشحال توانندیم

 ریکرد و ناگز همبمانند برنامه سفر را لغو خوا یاگر بر اصرار خود باق نکهیبه ا دیرا رد کردم و با تهد شنهادیپ نیسرسختانه ا
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 لوفرین لهیو اتفاقات خانه را به وس عیرستم که تمام وقا.دن که مکان را من انتخاب کنمبه تهران بروند موافقت کر شوندیم

بهمراه  میتوانیگفته بود که ما م لوفریکرد و به ن شنهادیموطن پدرش را پ نیقزو میقصد سفر دار دیفهم یوقت شدیخبردار م

 نیبچه ها را به مخالفت وا داشت و رستم چون چن سفر نیحضور نداشتن رستم در ا.میمهمان عازم شو وانپدر و مادر او بعن

شد و ما همسفران  رفتهیپذ یسفر سه روزه با خوشحال.و پس از آن برگردد دیایب نیکه سه روز بهمراه ما به قزو رفتیپذ دید

.میخانواده رستم شد

آنها بهره مند  يو از مهمانواز میدر خانه مادرزبرگ رستم ماوا گرفت.مناسب ییبا اب و هوا یباستان میدید يرا شهر نیقزو

 یخیمکان تار نیرا به ما نشان دهد اول نیقزو یتا بعنوان راهنما آثار باستان دیدیدر آن سه روز رستم خود را موظف م.میشد

 انیاز لحاظ قدمت شبستان آن بود که از دوره سلجوق ریمسجد جامع کب يبناها وعهکه مجم) جامع(مسجد جمعه  میدیکه د

سر در جلو خان  يداشت و دارا یجالب اریبس يو خطوط و نقش و نگارها هایو گچ بر بایز اریآن بس يانده و گنبد آجرم يبر جا

قرن هشتم و  يبود از بناها يدار نبدگ يکه برج آجر یارامگاه حمداهللا مستوف دمیمکان که د نیدوم.بود یو صحن بزرگ

گنبد نوك دراز  انیو د رپا يدو رشته مقرنس کار یکاش بهیو برج کتبدنه مدر يآجر هیبرج مرکب از پا نیا یساختمان اصل

.شکل داشت یمخروط

گوش بزرگ گنبد دار و  8شامل ساختمان  هیروزگار صفو يفرزند امام رضا بود که بناها نیمکان بقعه شاهزاده حس نیسوم

سپس از دروازه کوشک دروازه .داشت و طاقنما عیصحن وس) معرق و خشت یبا کاش(ناتیو تزئ يکار نهییآ وانیرواق و ا

که از  ینیام هینیحس دنیاز د شتریبچه ها ب.جالب است يهایکار یه با کشیدوره قاجار يکه از بناها میکرد دنیتهران د میقد

جالب  يهایکار نهیو آئ نیرزمیبزرگ و کوچک ز يتاالرها يدار هینیحس نیها جالب عصر قاجار است خوششان آمد ا هیتک

 دنید) نیقزو- تاکستان در(ریاز بقعه پ میدر روز آخر سفر موفق شد.دیرسیم.ه ق  1295به سال  شیبنا انیپا خیاربود که ت

مکرر آن را بصورت ساختمان  راتیآن آثار قرن ششم است اما تعم یشکل و ساختمان اصل یهرم يبقعه گنبد نیا.میکن

است  يمعروف است مسجد یبه مسجد نب نکید شاه که امسج میکرد دنیکه از آن د یمکان نیآخر.در آورده است يدیجد

جلوخان  يمسجد دارا نیا.ساخته شده یفعل يبنا)شاه یفتحل(هید رعصر قاجار امامنسوب است  هیبزرگ که به دوره صفو

و  لیو مستط عیچهار گوش صحن وس وانیا يدارا.بهیو کت يکاریکاش يآن دارا یو گلدسته است و سر در شمال لیو طو میعظ

برد و  نیقزو يبا صفا باغاتاز  یکیدر شب آخر اقامتمان پدر رستم ما را به .گوشواره و رواق و شبستان است نیچند
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و با خود خاطره ادوار گذشته را  میرا ترك کرد نیصبح زود به همراه رستم قزو.را در حق ما به حد کمال رساند يمهمانواز

 چیپخته و تجربه اندوخته از من و بچه ها محافظت کند و ما را بدون ه يکه رستم همچون مرد کردمیباور نم.میهمراه کرد

اش بر دلم  يکرد و مهر فرزند رییاو تغ ینسبت به رستم و نوجوان دگاهمیاز همان هنگام د.بازگرداند نهبخا يحادثه ا

بود چرا که از زمان بخاطر بعد مسافت ن یخستگ نیدر بچه ها نمودار شد و ا یبخانه آثار خستگ دنیبهنگام رس.نشست

آباد آمده آنها را مشغول کرده  نیسرزم نیکه بر سر ا ییو ماجراها نیگذشته قزو خیبخانه رستم با نقل تار دنیحرکت تا رس

را در آن خانه بدون  التیتعط هیبه تران سفر کنند و بق ستیبایعلت است که م نیبچه ها به ا یکه آثار خستگ دانستمیبود و م

 يبچه ها برا میشو نخانهمهما یکسب خبر از خاله شان راه يمرا وا داشتند تا برا مهیو نع لوفریصبح روز بعد ن.روح بگذرانند

مش قدرت را در .دهند لیخود را تحو يایهر چه زودتر هدا خواستندیآورده بودند و م یو مش قدرت سوغات مانیآقا سل

کرده بود که آن هنگام تا  دایپ اجیاحت یاساس یتاقک به مرمتا يآتش سوز يبعد از ماجرا میافتیيدکاریاتاقک مشغول سف

 یوقت کردینشسته بود و با تلفن صحبت م زیپشت م ینیعابد يآقا يبجا مانیآقا سل.بود تهرف شیپ يکار دیمرحله سف

 کیو تبر یید گوو با خوش آم ستادیدر مقابل ما ا.داد  انیچشمش به من و بچه ها افتاد خوشحال شد و زود به مکاله مه اش پا

آقا .او را بدستش داد یشرح سفر و بعد سوغات دادنبود که شروع کرد به  لوفرین نیمثل گذشته ا.حالمان شد يایسال نو جو

چون برق  مانیشدم که آقا سل ینیحال توران و عابد يایارام شد جو یجو کم یبه پرواز بود وقت کینزد یاز خوشحال مانیسل

 دیمن خند عجببه نگاه مت.گردندیآنها برنم دیآقا منتظر شما و بچه هاست تا شما نرو:و گفت دیپر شیاز جا گریگرفته ها بار د

و  دیبه بچه ها سفر کرده ا یآقا تلفن کرد و شما را خواست گفتم که به سالمت دیکه شما حرکت کرد يعصر همان روز:و افزود

بمانند که آقا گفت هر وقت  يچند روز دیگفتم شا دانستمینمچند روزه رفته اند و من چون درست  دیآقا پرس.نیقزو دیرفت

در ضمن آقا گفتند .گردندیآنها بر نم دیماسوله در آنجا منتظر شما هستند و تا نرو دیحرکت کن يرکه فو میبشما بگو دیبرگشت

 نهمهیاما نگفتند که ا دیروب دیاقا چند بار تکرار کردند که حتما با.دیاز دخل مهمانخانه بردار دیداشت ازیاگر به پول هم ن

.ستیبخاطر چ لیتعج

آن چنان قلبم را فشرد که به  ینگران.هولناك افتاده ام یشده ام و در ورطه گرداب ریاس قیقا کیکردم که در تالطم  حس

اقا  چون ستین يزیانشااهللا که چ دینگران نباش:و گفت دیخند مانیحال خواهرم خوب است؟آقا سل ایا:توانستم بپرسم یسخت

 مانیاقا سل.دیبا هم برگرد یو بعد همگ دینیشما و بچه ها هم ماسوله را بب هکه آقا قصد کرده ک زنمیمن حدس م گفتیبمن م
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 شیپ بردیم کسریآدرس که شما را  نهمیا:گرفت و گفت میرا در آورد و بسو يرا گشود و از آن تکه کاغذ زیم يکشو

و خود را خونسرد نشان دهند  زندیانگیداشتند خشم مرا بر ن یاما سع دندیگنجیمدر پوست خود ن يبچه ها از شاد.خواهرتان 

به پدربزرگ تلفن کنم و بپرسم :ام آمد و گفت ياریبه  مهینع نحالیدر ا.بکنم دیکه چه با دانستمیبودم و نم فیمردد و بالتکل.

 یرانچه بود که پدر با نگ میدر لحن صدا دانمینم.رفتماو را عاقالنه دانستم و با پدر تماس گ م؟فکریبمان نکهیا ایمیبرو ایکه ا

به پدر گفتم که .دهمیخودم م دیبرگشت یوقت دیریقرض بگ دیاگر پول کم دار دیکنیو حرکت نم دیپس چرا معطل هست:گفت

مرا با خبر از حال توران  دنیو به محض رس دیپس هر چه زودتر برو:گفت نانیرا کرده و او با اطم زیفکر همه چ ینیعابد يآقا

از .بدرقه کرد و خود بازگشت يرستم ما را تا کنار اتوبوس مسافربر نباریسفر شدند و ا دهآما گریباز نشده بار د يساکها.دیکن

ارامش خود را حفظ کرده باشم با خوردن  نکهیا يبودم و برا یو عصب نیمجبور بودم را آمده را دوباره برگردم خشمگ نکهیا

 ندهیاگر آ.و بعد مسافت ازارم ندهد ندینب گریشده را بار د دهیبر هم نهادم تا چشمم جاده د دهیقرص ارامش بخش د کی

و از آنجا به رشت و  میکن یراه را دوباره ط نیا میشدیمجبور نم گریبا مهمانخانه تماس گرفته بودم د نیکرده و از قزو ينگر

رشت سر  نهرا در مهمانخا کشبیمیانداخت و مجبور شد ياز پاسردرد مرا  میدیبه رشت رس کهیزمان.میرفتیفومن و ماسوله م

يرا عاد زیو همه چ میدیرس یاگر وقت دمیپرسیشده بودم و از خود م مانیدادن پش ینیاز آمدن و گوش به فرمان عابد.میکن

اما در اوج .کرده لیحمرا بر ما ت یراه طوالن نیسرزنش و مالمتش کنم که ا دیو چگونه با میبگو ینیبه عابد دیچه با میافتی

که به بچه ها خوش خواهد  جهینت نیو با ا کردمیافتاد احساس آرامش م یو خندان بچه ها م ادنگاهم به صورت ش یخشم وقت

خاله  يو در توقف کوتاه در شهر فومن بچه ها برا میفومن حرکت کرد يصبح زود از رشت بسو.کردمیگذشت خود را اسوده م

 يرو شیبه ماسوله بهشت خداوند را در پ یهو خم جاده منت چیدر پ.میماسوله حرکت کرد يس بسوو سپ دندیخود کلوچه خر

را  گرانیمن و د دیوزیکه م یخنک میآمده و نس نییرا دره پا مهیکه تا ن یانبوه درختان و مه.و من سر درد فراموشم شد میدید

 نهمهیا انیبخود گفتم زبان قاصر از ب.باز کرد ياونداز خلقت خد دیو تمج نیهمه را به تحس يواداشت و لبها یبه شگفت

در .کوهها قرار داشت انیمتر م 1050فومن و در ارتفاع  یجنوب غرب يلومتریک 36ماسوله در .است عتیطب یو شگفت ییبایز

از  یخپرداخت بر نیقاتالن اما حس بیچون مختار به تعق(ندیگویاست و از ان جمله م جیرا اریبس اتیمورد ماسوله روا

کرگان رود را در  انیماسوله و کرکوک انیپناهنده شدند و موصل النیگ یبغر يبه کوهها ختهیساکنان موصل و کرکوك گر

 لیخل(شهرك ماسوله  یکیمعروف بوده و در نزد یآهن ایبه ساختن لوزام و اش میماسوله در زمان قد)احداث کردند)طالش(
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بر فراز  ییآن گو يخانه ها وکوه بنا شده  بیماسوله بر دامنه پر ش.متروك استباز  ریوجود داشته که از د یمعدن آهن)دشت

مساوله را  خچهیکه تار لوفرین ياز صدا.گذردیماسوله م انیکوچک بنام ماسوله رودخانه از م يرود.قرار گرفته اند  گریکدی

کنار رود ماسوله اتوبوس نگه داشت و مسافران در .ردیبخنده در آمدم و با اشاره به او فهماندم که ارام بگ کردیبلند قرائت م

کوه نگاه  يواداشت به باال دنیبود بچه ها را به لرز دنیکه در حال وز یخنک میخروشان آب رود ونس يصدا.شدند ادهیپ

 میاال رفتاز دامنه کوه ب.میباشد را شاهد بود يگریخانه د اطیح یکیکه بام  ينه به شکل آپارتمان به گونه ا ییو خانه ها میکرد

از .میشد ایو فروش گذاشته بود آدرس را جو شیزنان شمال را به نما یدست يکه کارها ياز مغازه دار یکیبار اریو در کوچه بس

 يرو شیاز کوه اشاره کرد و ما به پ يآمد و با انگشت به قسمت باالتر رونیبود به ب هیدکه شب کیبه  شتریمغازه کوچکش که ب

را از تن  یو ضمن تماشا خستگ ستمیدر دو نوبت با شدماما من مجبور  رفتندیباال م یرا به اسان بیها شبچه  میخود ادامه داد

خانه  نکهیاز ا.اشاره کرد کینزد يو خوشبختانه او بخانه ا میدیادرس پرس يگریاز فروشنده د فتمیکنم و مجددا براه ب رونیب

برق  نجایا نخاله جا:به زنگ خانه اشاره کرد و گفت يبا شاد همیافزوده شد و نع مانیبر سرعت گامها میبود افتهیرا 

با دست اشاره کردم صبر کند و زنگ را نفشارد تا نفسم باال .نفسم به شماره افتاده بود و قادر به پاسخ دادن نبودم!دارد

و با خشم  دمیو را عقب کشپشت بام؟از ترس سقوط با شتاب ا ایمیهست اطیما در ح:دیو پرس ستادیبام ا کیلبه  لوفرین.دیایب

تا  دیطول کش يزنگ خانه که بصدادر آمد لحظه ا.میبگرد دیباز هم با نکهیا ایمیدرست آمده ا نیبب نبرو زنگ بز!هر دو:گفتم

.ظاهر شد يرمردیپ فیقامت نح

 دییبفرماچشم براهتان هستند :هستند؟لبش بخنده گشوده شد و گفت نجایا ینیاقا عابد:دمیاو سالم کردم و پرس به

 مودنیکم بود و پس از پ گریکدیقاصله پله ها از .میباال رفت یمانیس يو از پله ها میشد یکیتار کیوارد داالن بار.دییبفرما

که به دو اتاق راه  میشو یکوچک اریو وارد پاگرد بس میگذر کن یم طاقین کیتا از  میسر خم کن میچند پله مجبور شد

کوه بهره گرفته شده  نهیآن از س وارید.بود که آشپزخانه شده بود یپشت سرمان اتاق دیرسیم انیپله که به پا نیآخر.داشت

از  کسرهیییکرد که پنجره ها ییاز دو اتاق راهنما یکیما را به  رمردیپ.آشپزخانه بود زگاهیآبر یمانیبود و حوض کوچک س

و در گوشه آن  دیتابیوزنه آنها بدرون اتاق مچوب شبکه شبکه بود که از نور ر يدر قسمت بال.داشت شهیچوب و بدون ش

 واریبه د ختهیآو خیبر م.داشت  یمطبوع میمال يروشن بود و گرما ینازک يکه با چوبها شدیم دهید یزمیه یسنگ يبخار

 رمردیپ.شده بود دهیمرتب چ زیرخت آو ریافتاد که در ز شیهاییو سپس چشمم به سرپا دمیرا د نتورا يآشنا يمانتو
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بر لب آورد  یلبخند گرم رمردیخاله ام کجاست؟پ:دیپرس مهینع.میکن یو رفع خستگ مینیبنش ين کرد تا در کنار بخارتعارفما

رودخانه تلفن کنند و از شما  يمهمانخانه معلمان آنسو ارفته اند ت گردندیبرم:و دهان فاقد دندانش را بما نشان داد و گفت

آنقدر خسته ام :گفتم مهیبه نع.دراز نمودم يادب را فراموش کرده و پا یتگاز شدت خس.گردندیبرم گریحال د رندیسراغ بگ

 یوقت.رفت رونیب دکه از اتاق خارج شده بو رمردیبلند شد و بدنبال پ ياز جا مهینع.دو روز و دوشب تمام بخوابم  توانمیك م

تا خاله توران  دیاستراحت کن یجان کمخاله :آنها را کنارم گذاشت و گفت.بهمراه آورده بود ییبازگشت با خود بالش و پتو

و  دیگذاشتم و فقط زمزمه کردم از خانه خارج نشو نیرا از دوشم گرفت و اسوده سر بر بال یبار خستگ مهیلطف نع نیا.برگردد

نشست  میشانیبر پ يبوسه ا یگرم یرا نداشتم وقت میچشمها ییشدم اما توان بازگشا داریب مهیهمهمه ن ياز صدا.خوابم برد

 دارمیبار بوسه بر آن زد که ب نیتوران؟دستم را به گونه اش فشرد و سپس چند:لب گفتم ریدادم و ز صیتن توران را تشخ يبو

را بوسه باران  گریکدیو سر و شورت  میدیدر آغوش کش راگریکدیکرد و نگاهم بصورت اشک آلودش افتاد و از سر شوق 

چقدر  یدانینم:و بدون آنکه جواب بشنود ادامه داد دیکنارم نشست و حالم را پرسکنار زد و خود  میتوران پتو را از رو.میکرد

دم از فکر  کیآمدم  نجایاکه به  ياز روز دیشما آمده باش دیتا شا میگرفتیتو و بچه ها تنگ شده بود هر روز تماس م يدلم برا

بود و  ینینگاهم به اتاق افتاد نه عابد.را بر زبان آوردم را کالفه کرده ام از بس نام تو بچه ها  ینیتو بچه ها غافل نبودم و عابد

 ینینگران نباش با عابد:در دستش گرفت و گفت گریبچه ها کجا هستند؟دستم را که رها کرده بود بار د:دمیپرس.نه بچه ها

ره اش را و ظاهر شدن اندوه در چه یشانیاخم در پ دنید ؟انتظاریهست یراض ایاز خودت بگو ا:دمیپرس.تماشا فتندر

به چشم پرسشگر من نگاه کرد و از .میفهمیرا نم گریکدیاست اما زبان  یاو مرد خوب:انداخت و گفت ریسربز نیغمگ.نداشتم

 ریهنوز همسرش نشدم و خود را اس نکهیو خوشحالم از ا میگویباور کن راست م:رس تاسف سر تکان داد و ادامه داد

بمن فرصت داد تا او را بهتر بشناسم و بعد اگر هنوز هم  ینیعابد:زد و گفتتوران؟لبخند  ستیمنظورت چ:دمیپرس.نکردم

 نیبا من بود و شبها هم در ا شهیهم یباور کن خواهر راه به خطا نرفته ام و بابا قل.کردن با او بودم عقدم کند یخواستار زندگ

به عقد شدن  میه مثل سفرمان تصمکه هر دو عجوالن کنمیخدا را شکر م.گریو آن دو مرد در اتاق د دمیاتاق خواب

است  ياو مرد.ستین بردیآمد و ما را به مهمانخانه م یم دنمانیکه به د ینیاو همان عابد میگویکه من چه م یدانینم.مینگرفت

 متوانیکه نم کندیم ییو پرسشها فهممیکه من نم زندیحرف م ییزهایاو از چ.میو باور دار مینیبیما م چهاز آن ریغ یاالتیبا خ

با او  ستیبایاشتباه نکرده بودم م یخورد؟براستینم یبتو گفتم او اصال به مهمانخانه چ يکه روز دیآ یم ادتی.جواب بدهم
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و مرا از  ردیامروز صبح حاضر نشد دستم را بگ نیهم میبگو بتواگر  شودیباورت نم میگویکه من چه م یتا بفهم یکن یزندگ

آنقدر .مرا تنها گذاشت و خودش باال رفت ییایاز تخته سنگ باال ب دیفکر کن چگونه با هنکیباال بکشد او با گفتن ا یتخته سنگ

من  یکنیفکر م فتو گ دیبلند خند يسنگدل است با صدا یلیو گفتم که خ دمیبه او رس یشدم که قوت یاز کارش عصب

که مستقل و بدون کمک راهتان را  دیعادت کن دیخانم شما با دارد؟نهیبر م تیخواهرت هستن که همه سنگها را از مقابل پا

چند روز کوه را باال  نیآنقدر در ا.ترسمیاست و از او م اریتمام ع وانهید کیاو  کنمیفکر م یگاه یدانینم يآه پر.دیهموار کن

 اطیحبابا و تو  شیفرار کنم و بروم پ نجایهر چه زودتر از ا خواهمیو م کندیدرد م میپا يها چهیماه تمامرفته ام  نییپا

خنده من  يبه صدا.مجبور شوم با او روبرو شوم گریتو بمانم مبادا که بار د شیپ خواهمینم گرید یکنم حت یزندگ کهیکوچ

.باشد ستادهیدر ا آستانمبادا او در  ستیلبخند شد و بعد هراسان به پشت سر نگر

توران دستم !يرودخانه غرق نشده ا يتو ایو  پرتت نکرده نییو از کوه به پا یچه خوب شد که تو هنوز سالمت:گفتم یشوخ به

توران اتاق را ترك کرد منهم .کنمیم فیرا تعر زیهمه چ تیبعد برا اورنیب يچا تیبروم برا:را رها کرد و ضمن بلند شدن گفت

رده خو نیکلوچه در ماش کیسخت گرسنه بودم از صبح تا وقت سحر به ماسوله تنها .را باز کردم یبلند شدم و پنجره چوب

بچه ها هنوز غذا نخورده :وارد شد گفتم يچا ینیتوران با س یوقت.رفتیم شیکم کم رو به غروب پ دیبودم و آن هنگام خورش

قصد خارج شدن کرد و د رهمان  گرید اررا گذاشت وسط اتاق و ب يچا ینیخواهر س.کاش زودتر برگردند  ياند و گرسنه اند ا

و  نمیرا که مقابل خانه بود بب یاز پنجره قادر بودم سطح صاف.ن نخواهد گذاشتگرسنه شا ینیحال گفت مطمئن باش عابد

 یجلز و ولز تخم مرغ يصدا.دادیم ینگیرید ياما هر چه بود بو.يپشت بام خانه ا ایو  اطیح ایآنجا را کوچه بنامم  دانستمینم

 ؟نگاهمیترسینم نجایتو از ا:دمیو پرس ستادمیو بدنبال بو روانه شدم و کنار آشپزخانه ا دیبگوشم رس شدیدر تابه سرخ م هک

چون .شودیاز انها ترس است که دارد کم کم فراموشم م یکیکرده و  رییتغ میاز خصلتها یلیچند روزه خ نیدر ا:کرد و گفت

ترس گریاما شب بعد د دمیو تا صبح از ترس بخود لرز دمیشب از خواب پر يها مهیخانه در ن نیدو شب بعد از ورودمان به ا

به کالم من که .ندارد بخواب رفتم یتفاوت چیاتاق در شب با روز ه نیکردم که ترس موهوم است و ا نینداشتم و بخود تلق

که  ستیمنع کرده و حاضر ن دنیترس ومرا از ترس  ینیساده هم نبود چون عابد:زد و ادامه داد ؟پوزخندیسادگ نیگفتم بهم

چقدر وحشت کرده ام به طعنه  ریبمباران و آژ يفتم که مگر فراموش کرده از صدابه او گ یهستم وقت ییبشنود من زن ترسو

ترا  ینیعابد:گفتم اریاخت یب.یو بر ترست غلبه کن یباش یبخودت متک ستیبایم نجایو ا يبود یگفت آنجا به خواهرت متک
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است و  ریکالس من از صبح تا شب دا:و گفت رفتیپذ تیبلکه با قاطع دیام نه تنها توران نخند هیبه کنا.یتیه ترب دوگاآورده ار

که توران آماده کرده بود هر دو فارغ و دو ر  ییمروین.آنهم هنگام صرف غذاست .استراحت در نظر گرفته  يبرا یتنها وقت کم

را چه لیکه جواب پدر و فام يفکر کرده ا:دمیاز توران پرس.میدینوش شیسرد شده مان را رو يو چا میاردوگاه خورد یاز مرب

من هستم  نیمال من است و ا یحساب پس بدهم زندگ یبه کس ستمیمن مجبور ن:تفاوت شانه باال انداخت و گفت ی؟بیبده

ام که  دهیرس جهینت نیبه ا حاالو  شومیخوشبخت م ینیگمان داشتم در کنار عابد کزمانی.رمیبگ میآن تصم يبرا دیکه با

 يریتوران تاث يدر حرفها.گذاشته اند نیهم يقبل از ازدواج را برا ییوران اشناد.کامل است یکردن در کنار او بدبخت یزندگ

ومشغول شستن ظرف غذا  کردیرا تکرار م ینیعابد يو او بدون آنکه متوجه شده باشد حرفها دمیدیم ینیعابد ياز حرفها

به طپش در آمده است دلم  نهیسدر قفسه  يشتریحس کردم که قلبم با ضربان ب.ها با سر و صدا وارد شدند بچهکه  میبود

پشت به راهرو داده بودم و به صورت توران زل زده .از چشم او پنهان کنم  يو خود را در گوشه ا زمیبگر توانستمیم خواستیم

آنقدر  میصدا.سالم کردم  یسربرگرداندم و منهم به ارام بناچار!دیخوش آمد:که گفت دیارام بگوشم رس ییبودم که صدا

نگاه  شیخوش گذشت؟از سو:دیبود و ضمن جواب پرس دهیشن یاما او بخوب دهیگمان کردم سالمم را نشن بود که فیضع

 ياز نگاه او موجب شد خودش را بدرون اشپزخانه بکشد و طور زمیگر.بود یشما خال يجا:برگرفتم و به توران پاسخ دادم

 نکهیا ایدیاز سفر خسته ا یبراست ایسفر خسته تان کرده آکه رنج  نمیبیم:دیو بگو ندیکه بتواند مرا بب ردیقرار بگ میروبرو

و هنوز نه  میکه آمده ا ستین شیب یهنوز ساعت:بخنده گفتم.ما شما را خسته کرده  يچهره ها دنیمکان و د نیحضورتان در ا

.ستمیخسته هم ن نکهیام و نه خواهرم را ضمن ا دهیمکان را خوب د نیا

اطراف را به خواهرتان  نیا دیخواهیمانده نم یهنوز دو ساعت یکیتا شب و تار:توران گفت بر لب آورد و به يمرموز لبخند

که توران خود را  دمید.شدیم دهیهم خشونت در آن د یبود و کم هیکالمش هم به تمسخر و هم به فرمان شب د؟لحنینشان ده

هنوز فرصت .و حاال با خواهرم صحبت کنمتماشا بروم  يفردا صبح برا دهمیم حیترج:که گفتم کندیآماده راهنما شدن م

 ینشسته بودند و سع يبچه ها که در کنار بخار يبدون حرف بسو.کند فیتعر میچند روزه اش را برا ینکرده شرح خوشبخت

توران .مشغول کردم نهابا آ يداشتند آتش را به خاکستر را با گذاشتند چند چوب روشن نگه دارند رفتم و خود را به باز

توران  يبجا.نشستم يدور از بخار ییتکان دادم به نشانه نه و کنار اتاق جا ؟سريبرو رونیب یخواهینم یبراست:دیرسآهسته پ

به ظاهر توجه اش بما  ینیعابد.گزارش دادم میبود دهیکه د ییو مکانها نیمن بودم که شروع به صحبت کردم و از سفر به قزو
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 دنیقاپو چهلستون هم د یاز سر در عال ایا:دیسکوت کردم پرس یوقت.من داردمشهود بود که گوش به سخنان  نبود اما کامال

که .نیبناها متعلق به اصفهان است نه قزو نیا:کند گفت يسوادیاو را متهم به ب نکهیا يو برا دیبا صدا خند د؟تورانیکرد

فقط ساختمان  نکیبود که ا یا شکوهب ين هم وجود دارد و از بناهایکه در قزو دیبدان دیدانیاگر نم:در جواب گفت ینیعابد

است از  يگرید یخیچهلستون اثر تار نطوریمانده و هم ياست بر جا یعباس رضایمعرقش که بخط عل یکاش بهیسر درو کت

 يخاتم کار يدرها يدارا يدارد و در زمان اباد یو مرکب از دو طبقه که تاالر بزرگ ستیبنا در وسط باغ نیا.هیدوران صفو

 مهیمن نع يبجا.دیدیدو اثر را هم م يا دیکاش تا آنجا بود يا.بوده است یجالب يو طالکار يکاریشده و کاش یاشنق يراهروها

.میرفتیم بردیو هر کجا که رستم ما را م میما که وارد نبود:گفت

 یمیقد يهم از خانه هاخانه  نیهم.دیا دهیاماکن را د شترینکرده و ب يرا فروگذار یدنید ياو جاها:کرد و افزود دییتا ینیعابد

 نیشده و به ا دهیسنگ کوه هستند که تراش یهمگ دیرف ها نگاه کن نیبه ا.است یو جز اثار باستان دیا یماسوله به حساب م

ساعتها بدون حرکت نشست و  شودیم باستیچقدر ز نجایا دیدانیخاله جان نم:رو بمن کرد و گفت لوفرین.شکل در آمده اند 

خودش  يکه بکار برد یگفتم جمالت.گفتمیشعر م ییبایز نهمهیدوست داشتم شاعر بودم و در وصف ا.کردرا نگاه  عتیفقط طب

 يپس من شعر آقا:و گفت دیبلند خند يبا صدا لوفرین"دیرا د عتیساعتها بدون حرکت نشست و طب شودیم".شعر است

عکس العمل من  ندیبب خواستیافتاد که م ینیدو من نگاهم به عاب دندیهم با صدا خند مهیتوران و نع.دمیرا دزد ینیعابد

:انداختم او به سخن در آمد و گفت ریسربز یوقت ستیچ

.تو بود الیساعتها در سکوت فقط با تو خلوت کرد و با خ شودیم

که دیرا شن یزنگ يپر خروش رودخانه صدا يدر صدا شودیم

.نیانسان بهوش باش و گذر عمر را بب يا کندیم خطابت

دیرا شن یفرشتگان بهشت يآوا مینس يصدا در شودیم

دید یبهمراه باد رقص ابرها را در آسمان آب شودیم

یاگر تو با من باش!شودیم

يبگذار یدست خال کیرا بقدر گذاشتن  تیاگر شانه ها و

 یر اجاق سنگد مهیسوختن ه يتنها صدا.میمانند خلسه فرو رفته بود یدر اتاق حاکم شد همه ما در حالت يا بانهیغر سکوت
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بود و او  دهیبخش یروحان ییمایبر چهره اش به او س دهینور تاب.کردیو رو م ریآتشها را ز یخیبا س ینیعابد.دیرسیبگوش م

راست گفتم حاال باور  يدید:نجواگونه توران در کنار گوشم نشست که گفت يصدا.نبود شیپ یساعت وانهیآن مرد د گرید

؟يکرد

را در  تیایچون هرگز پرنده رو یفهمیزبان او را نم چوقتیکه تو ه میبه توران بگو توانستمینم ینیعابد نینگاه سنگ ریز در

با طلوع شروع و با غروب تمام  یتو زندگ يبرا.یدانیرا نم رکهایرجیباد و ج بانیو ز يا اوردهیاسمان احساس به پرواز در ن

 شناسدیرا م عتیمرد نه تنها روح طب نیاما ا.يندار یمگونه عتیو با طب يخبر یب استکه در شب نهان  يتو از راز.شودیم

 میبکن دیشام چه با يبرا دنیتوران با پرس.میپنداریم وانهیخاطر من و تو او را د نیآگاه است و بهم زین عتیبلکه به زبان طب

.را گلگون کرد ینیسکوت اتاق را شکست و خشم فرو خورده صورت عابد

نشسته بودم  داریتخته سنگ ب يرو دیتا صبح از راه رس.دمیمان نقشه کش ندهیخودمان آ يراو ب دمیشب رو انتظار کش تمام

 هیبه تعداد هر ثان يکه آماده سفر ییو بگو يصبح دوخته بودم تا که تو از د رمهمانخانه با ساك وارد شو دهیو چشم به سپ

و  یرا در سکوت و رنج انتظار کشت یقیدقا.يکردساخته بودم اما تو چه  ینفونسنگ در رودخانه انداختم و از شلپ آب س

سالح به جنگ تو آمدم و چند بار تا  نیاما با هم دانمیرا خودم م نیمنطقان است ا یخشم سالح ب.يقرار را فراموش کرد

 میتن تصمهنوز در گرف دانستمیم.برگردمبا تو  ییارویآمدم اما باز توانستم بر خود غلبه کنم و بدون رو شیخانه تان پ ینزدک

 میتصم يپس در لحظه ا.یخودت فکر گن یو به زندگ يبقول خودت ضعفا را د رحال ضعف تنها بگذار یتوانیو نم يدار دیترد

.یفرار نداشته باش يبرا يبهانه ا گریرا به حد قدرت برسانم تا تو د فیگرفتم ضع

خاطر با طرح ازدواج  نیبهم کندیاقبت کار فکر نمو به ع ردیگیم میتصم ریکه توران بر خالف تو بدون فکر و تدب دانستمیم

هم خودش را  ییبتواند به تنها نکهیا يکنم و او را برا تیرا تقو شیها ییتوانا یوادارش کردم همراهم شود تادر فرصت کاف

مگام شود با من ه تواندیو نم ستمین شیآل زندگ دهیکه من مرد ا افتیزوددر یلیخوشبختانه توران خ.اداره کند آماده کنم

زود  یلیهنوز خ کنیل.هم موفق شده يخودش کمک گرفت و تا حدود يها ییاز توانا اوردیبتواند دوام ب نکهیا يبود که برا نیا

که انجام  يدارم پس تو هم بکار مانیمن بتو ا.ستیدور ن ادیکه آنروز ز دانمیرا هم م نیکامال موفق شده اما ا میاست که بگو

 یاگر توران براست.است افتنیو آنهم مهر و تعلق خاطر  دیرا فرامو کرد زیچ کیاما شما در کارتان :گفتم.معتقد باش دهمیم

 ينسرددوخت و با خو دهیبه نگاهم د ینید؟عابدیکردیبسازد چه م اتیخصوص نیبا شما با هم شدیو حاضر م افتیبشما مهر م
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 نطوریا دیگذشتیو اسان هم از احساس خود م:تمسخر گفتمبه .ساختمیاو را م گرید يو بگونه ا کردمیم یآنوقت با زندگ:گفت

 نانیشما هنوز بمن اطم کردمیاما عشقم را فراموش نم کردمیاحساسم را سرکوب م:بار گفت طنتیش ينگاه و لبخند ست؟باین

 نگونهیا دیشتدا نانیبمن اطم یاگر بقدر سر سوزن دهمیدارم انجام م يکه چکار دانمیممن  میگویکه م دیو باور ندار دیندار

و  شناسمیبشما اعتماد کنم اما خواهرم را خوب م تیبا قاطع توانمیمن هنوز شما را نشناخته ام و نم:گفتم.دیکردینم خمیتوب

 انیبم یصحبت از مهر و دلبستگ منشیکه پ دادمیاجازه نم کردیم داینسبت بشما پ يتعلق خاطر نیاگر کوچکتر

 سکیبله ر.کردم سکیکه ر دییبگو دیخواهیم دیکردیم نیکه چن دانمیم:کرد و گفت دییحرفم را با فرود آوردن سر تا.دیبکش

تکان داد و گفته  د؟سریبه اردوگاه بفرست دیخواهیم یرا ک ؟آنهایدر مورد بچه ها چ:دمیپرس.کردم اما خوشبختانه موفق شدم

قلب و روحم را بشکافم تا  شدیکاش م يا:امه دادو اد یدارند بمن آرامش نسب يکرد و با گفتن آنها در قلب و روحم جا ردام را 

خود  انیم افتنینسبت به تفاهم  ینیقینیاگر کوچکتر دیباور کن.رومینم ایو ر ریو راه تزو میگویرا م قتیکه حق دیایب نانیاطم

که باعث  دیآ یما بوجود نم انیم ینقطه اشتراک چگاهیکه ه دانستمیم یمن بخوب.کردمیرا نم نکاریا کردمیو او احساس م

 دیشا.دمیکه خواستارش بودم رس يا جهیبودم اما نت نیقدم گذاشتم گرچه خشمگ شیخاطر قدم پ نیتفاهم مان شود و بهم

من .که رغبت نشان داد برگردد ییجا نیبردم به اول رونیب دنید يتوران خانم را برا یشب وقت نیاما صبح اول دیباور نکن

و  دایبودن نجات پ یلیاشته باشم خواستم خواستم کمکش تا خودش را باور کند و از طفخواهرتان را د بیبدون آنکه قصد فر

 دهیتوران از پشت سرمان شن يصدا.دیحرفها را در مقابل پدرتان و توران خانم تکرار کنم تا که شما باور کن نیحاضرم همه ا

ما بهت زده متوجه  يهر دو.بود و از آن درس گرفتمدیبه حالم مف کنمیاما اقرار م يناعادالنه ا يکه باز نیبا ا:شد که گفت

بودم و  میبهتر بگو ایهستم و  ییاستاست من زن ترسو ینیعابد يحق با آقا:گفت.نشستیکنار ما م کهیو توران در حال میشد

ا ماندن و من از تنه.آن سرپوش گذاشته بودم يتو پنهان کرده بودم و رو تیحما وششپ ریام را ز یدرون يناخود آگاه وحشتها

خاطر  نیکنم و بهم یزندگ دندیفهمیکه حرفم را نم یو دوست نداشتم در آن خانه در کنار کسان دمیترسیکردن م یتنها زندگ

مورد  دیاز بچه ها که با یکیو شدم  دمخود کر يو تو را مسئول نگهدار دمیات چسب یهر چه تمامتر به زندگ یبا خودخواه

و به خود  یستادگیمقاومت و ا هیرو دیدیاما همانطور که شما فهم کردیتو خوشحالم م يبتهامراق.ردیقرار گ يتوجه و نگهدار

ه یبدون تک توانمیکه م دمیو بمن د دیسکه را نشانم داد يچند روز شما آن رو نیا.شدم یلیبودن را از دست دادم و طف یمتک

که  دهمیم نانیو بشما اطم کنمیام تشکر م ير بازپروراز شما بخاط.و خود را اداره کنم ستمیخود با يپا يرو يگریکردن بر د
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 یکه اشتباه میگویبه پدر هم م.ستمیدر وجودم نسبت بشما بر افروخته نشده و من جفت مناسب شما ن ینیعالقه آتش چیه

من .آنچه که صالح است گفته شود خواهم گفت ایدرست درك نکرده بودم و  افرترخ داده و منظور شما را از درخواست مس

را خواهم  نکاریکار مشکل است اما ا افتنیجنگ  طیدر شرا نکهیبه تهران دنبال کار بگردم و با ا دنیدارم به محض رس میتصم

 یخود اداره خواهم کرد و چرخ زندگ وهیام را به ش یو پس از آن زندگ ابمیمناسب ب یکرد و باالخره موفق خواهم شد تا شغل

.را خواهم گرداند

و  دمیرا شن تانیتمام حرفها:مرا بخود فشرد و گفت!نداشتم باور کن ینقش يباز نیمن در ا:و گفتم دمیآغوش کش را در توران

بچه ها رها کرده و آن را بتو  تیمسئول دیخودم را از ق کباریمن  دمیرنجیاز تو نم یهم داشت یضمن آنکه اگر نقش.کنمیباور م

 يا شهیاند نیاما خوشحالم که چن.کردمیبر تو وارد نم يرادیا يکردیحف من م کار را در نکرده بودم و تو هم اگر هما لیتحم

فرماندهان  وهیاز او نه به ش دوارمیو ام سپارمیخواهر پر مهر و عطوفتم را بشما م!ینیعابد يآقا.ينکرد يکار نیو چن ینداشت

 يکه استحقاق بزرگتر يپر يبرا است یکوچک مسه یخوبشخت.دیو خوشبختش کن دیکن يدو دلداده نگهدار وهیبلکه به ش

توران ...بگذرد و بعد يچند روز ؟بگذاریکنیعجوالنه اقدام نم نیخوب فکر کن و بب يکه زد ییتوران به حرفها:گفتم.دارد

 نیاحساس ا نیباور کن که در ح ستیالزم ن يفکر چیه گرید:گفت شدیبلند م شیحرفم را قطع کرد و در همان حال که از جا

را تصاحب  يگرید گاهیحس کردم که دارم جا گریبا خروج توران از اتاق بار اندوه بر دلم نشست و بار د.فته ام را نگر میصمت

 کنمیخواهش م:گفتم ینیگرفت و به عابد دنیدر چشمم بار هیابر گر.ستیگریو از آن د ستیکه حق من ن یگاهیجا کنمیم

برو با او صحبت .دیآ یدر م يرا ندارد و از پا يمل شکست دوباره ااو تح.کن ملع يکه به او داد يقلبش را نشکن و به وعده ا

کن که  يغرورش خدشه دار نشود آن حرفها را زد برو کار نکهیا يبرا یکه او تحت فشار روح دانمیمن م کنمیکن تقاضا م

اس تست که باز هم احس نیا اشدشده ب ختهیبرانگ یاگر احساس:دیکش ادیفر ینیعابد.دست من و تو شده چهیگمان نکند باز

که تابع  میستیاز ما جوان ن چکدامیخانم ه يپر ینشان ده یو از خود گذشتگ یکن يرل خواهر مهربان را باز یخواهیم

که غصب  يا ندهیو ا یمن زندگ:دمیبا خشم شور.ماست که مطرح است یو زندگ ندهیمسئله آ نجایا میاحساسمان شده باش

شد  یچمدان برداشت و راه کردیکه از تو د رخودش احساس م يتوران بخاطر عالقه ا که یفهمیچرا نم خواهمیشده باشد نم

 يتو برا.گرید زیبود که نسبت بتو داشت و نه چ يکه وادارش کرد با شتاب و بدون درنگ حرکت کند تنها و تنها عالقه ا يزیچ

 يتو کار.يو آتش عالقه توران را سرد کرديچهره زد راز احساس را ب یخال يو ماسک آدمها يکرد يمدت رل باز نیاو در ا
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بدون عاطفه و توران بدون قلب و احساس  یساخت ينکند تو از او موجود نانیاعتماد و اطم يمرد چیبه ه گریکه او د يکرد

 نیبود نه ا همن خواهرم را همانطور دوست داشتم و دارم ک.ابادش کن و او را بمن برگردان يحاال آنچه را خراب کرد.ردیمیم

حاال .کنم و باورت داشته باشم نانیکه بهت اعتماد و اطم یتو بمن گفت.اتاق خارج شد نیاز در ا شیکه چند لحظه پ يموجود

ام  هیگر يها يها يصدا.توران گذشته را بمن برگردان یتوانیکه م یقیبه هر طر اورمیب مانیبتو ا خواهمیاست که م يلحظه ا

او نگاه کردم  يالتماس مجددا بسو يبرا یوقت ختیافتادند در هم آم یو فرو م تندسوخیکه در اجاق م ییزمهایه يبا صدا

.در برابرم نبود تنها در اتاق نشسته بودم یکس

آن سطر کج و معوج  ایفرار کرده بودم؟ا ایآ بیتنها و غر.شهرها و روستاها را پشت سر گذاشتم  کیبه  کیسفر کردم و  تنها

فهمند؟یآنها حرفم را م ایکاغذ منعکس کند؟آ يرا بر روام  شهیتوانسته است تمام اند

و  ختهیگر یزندگ تیآنکه از واقع.یمطرح باش يخواسته ا شهیکه هم یدارد خوت هست ازین يخود گفته ام آنکه به بازپرور به

تو از .ییتو دهیهراس نگرایاز بد حادثه وحشت داشته و از نور چراغ رابطه د شهیآنکه هم.ییفرار به قصر پدر پناه برده تو يبرا

در عطش اب را تجربه کنند و از  گرانیبگذار که د.یترسیم یقضا و قدر جان بکن تدر دس یحوض کاش یکه مثل ماه نیا

ناخوانا  یخط ادگاریبال پر بسته ات به  ریز يو بگذار یتو همانند گنجشک ننه تماشاگر باش.لذت ببرند یالیخ يموهبت ها

 شیاتاق به نما شهیدر پشت ش رامارشیو آفتاب رخسار ب خنددیاست که به تمسخر م نهیا نیاما در انتها ا سندیبنو

و  ستیندارم اما او دست بردار ن ییآنقدر خسته ام که حس پاسخگو خواندیرستم از پشت پنجره مرا بنام م يصدا.گذاردیم

بلند  یینشسته امد در آخر با آوا پنجره بست ریکه ز داندیحضورم را احساس کرده و م ییگو کندیم میپشت هم صدا

که فردا ننه خواهد مرد پوران  میبه او بگو خواستیدلم م شوندیآورده که مسافران فردا وارد م غامیپ مانیاقا سل.دیگویم

شود تا خاطر آنها بار  دهیکوب واریبر تقش د يا بهیهم کت دیخواهد شد و شا دهیکش رونیب نیرزمیاز ز اهیس گیخواهد مرد و د

بزرگه مردانه خواهد بود بغض خواهم کرد و چه  اطیزنانه خواهد شد و ح کهیکوچ اطیح نکهیو من باز هم از ا.زنده شود گرید

.خواهم داشت ستنیگر يبرا يخوب بهانه ا

آنها هنوز :امد؟گفتمین ینیعابد يپس بچه ها و توران کجا هستند؟چرا آقا يتنها آمد:دیمرا سخت بخود فشرد و پرس پدر

ننه و پوران است و بگمانم که بروند خانه  ادبودیکه امروز مراسم  دانندیآنها نم شوندیوله هستند و امروز وارد مماس

است؟در  یراض ینیازعابد نمیبود و نبودش تاثر نداره بگو بب:گفت تفاوتیبود که پدر را رنجاند و ب نیحرف من مثل ا.خودمان
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 ینیفکر کند و بعد به عابد خواهدیتوران م:میکردم بزور لبخند بزنم و بگو یبدهم سع یجواب پدر مانده بودم که چه پاسخ

توران :عقد نشدند؟گفتم نهامگر آ ستیمنظورت چ:دیشد و پرس رهینگاه متعجب و بهت زده پدر به صورتم خ.جواب بدهد

 التانیبله با هم سفر کردند اما خ:فتمگ...اما آنها با هم سفر:پدر گفت.او را مجبور کند خواهدیهم نم ینیعابد يدارد و آقا دیترد

انداختم و  شیبازو ریدست ز.در خود فرو رفت فهممیپدر با گفتن من نم.باشد وجود ندارد یموجب نگران کهیزیآسوده باشد چ

 ندکیچه م داندیکه توران م دهمیم نانیگردانند من بشما اطم ياز گناه رو زیهستند و هر ن یباغ يآنها انسانها يهر دو:فتمگ

برد و د رکنار کبوتر خانه  اطیپدر شد و مرا با خود به گوشه ح يدادن من موجب باز شدن گره ابروها نانیاطم.دیمطمئن باش

اگر ترا  شناسدیرا نم یکس گریو د ستیخوب ن چیبه سالمت بلند شود حالش ه يماریاز بستر ب تیگمان نکنم که عمو:گفت

.میمراقبش باش یلیخ دیدوم را هم در خواب کرده و با سکته دیگویتعجب نکن دکتر م اوردین يبجا

؟پدر سر تکان داد به عالمت نه و  میاش کن يبستر مارستانیدر ب ستیحاال که مشاعر خود را از دست داده بهتر ن:گفتم

 يا کنجکاوپرسش کنم ام دمیترسیبر نوگ زبانم بود و م یسوال.دکتر گفت کار از کار گذشته و بهتر است در خانه بماند:گفت

 یمنتظر اسام دیشدند با ریشده که آنها اس عهیشا:و گفت دیکش يآه بلند ر؟پدراز پسرها چه خب:وادارم کرد تا آهسته بپرسم

را  میبازو ریو به زانو در آمدم پدر ز ستمیپا با يکرد و نتوانستم رو دنیشروع به لرز اریاخت یب میپا.تا اعالن شود  میاسرا باش

 هیگر انیم.حاال در را باز کنند و وارد شوند نیهم دیشا ستین زمعلومیچ چیمقاوم باش هنوز ه:و گفت زمیبرخگرفت تا بتوانم 

هر دو خوب تحمل کرده اند مخصوصا شکوفه :سر فرود آورد و ادامه داد يبعنوان آر دانند؟پدریشکوفه و فائزه هم م:دمیپرس

و  ینده دستات را در مقابل آنها از  يکن خوددار یسته و تو هم سعو اتکا به خواست خدا دلب دیکه جوان هم هست او به ام

نادر را آنچنان .سخت و مشکل اریو بکار بستن آن بس يریدر حرف اسان بود اما بکارگ زیهمه چ.ینکن فیشان را تضع هیروح

را بنام ننه و  یپنهان يهاو غصه  انیع ياشکها دادیبرادرم را م ياو بو.فشارمیم نهیجواد را بر س ییفشردم که گو نهیبر س

را بهانه کردم و آخر شب نادر را  زمیسوختن چشم از دود ه زدمیرا به صورت م ریپوران تمام کردم و مشت مشت آب ش

 يو صدا دیدم دهیکه سپ یاما تا وقت.کشدیتفسش باور کنم که جواد هنوز هم دارد نفس م يمهمان بستر خود کردم تا از صدا

را  اسودهیتن خسته و چشم چند شب ن.شتنواخته شد چشمم براه خواب گام نگذا لیو پات گیپشت د تک تک قطره باران بر

خود را به باغچه  دیرس انیمقاوتم به پا یوقت دادمیو به کارها سر و سامان م دمیکشیم اطیو آن ح اطیح نیبه زحمت ا

امن و مطمئن گشته  یپناهگاه گریه بود و بار دقد شمشادها از قد من بلندتر شد.قرار گرفتم یکودک گاهیرساندم و در جا
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 گفتیپدر که م يصدا.در خانه را نداشتم ییآمد اما آنقدر خسته بودم که توان رفتن و بازگشا کهیکوچ اطیزنگ در خانه ح.بود

.پرده گوشم را لرزاند و چشم خسته ام برهم افتاد یفیضع يآمدم چه خبر است هم چون آوا

شو که  داریب کردیبازوان خود گرفته بود و در گوشم نجوا م انیجواد بود که مرا م یبراست نکهیا ایدمیدیبودم و خواب م خواب

 يا ازهیبا خم یاز آن ممکن نبود وقت ییاما خواب مرا در آغوش اغواگر خود چنان فشرده بود که رها.مسافران بخانه برگشتند

لحظه فکر کردم  کیمختلف در  يتمام اتاق پر بود از گلها.هستم رگید یو د راتاق گرید يدر خانه ا ییبلند چشم گشودم گو

از اتاق  رونیکه در ب يخنده و همهمه ا ينگاه کنم از صدا گریو بار د نمیتوانستم بنش یوقت.است پر از گل يبسترم گور

شده  هوشیبود ب کینزد دمیدیاز آنچه م وبسته اتاق را گشودم  مهیچه خبر است؟در ن دمیبخود آمدم و پرس شدیم دهیشن

بود که چشمش برمن افتاد  ينفر نیو آن سه مرد بخانه بازگشته بودند؟پدر اول دمیدیدرست م یبراست ایآ.شوم نینقش بر زم

پدر نگاه  يصدا گردند؟ازیگفتم که آنها برم يدید يچشمت روشن پر:گفت خاستیکه از اعماق جانش برم ییو با خنده با صدا

 ياشک بود که رو يحرکت نداشتم تنها قطره ها يارای.دیدو میع کرده بر من افتاد و جواد بسوو زنان در جمع تجم دانمر

به :گوشش گفتم ریز. نشان دادم و سخت در آغوشش فشردم  گرانیدر آغوش جواد حس تملکم را به د.داشت انیگونه ام جر

اما :گفتم یشمانش نگاه کردم و بشوخخواهر؟به چ يشد ریپ درچق:گفت  یو بسخت ستیگریم زیجواد ن.يخونه خوش اومد

 يرفتم و به هر دو شانیبسو میما با هم بود نکهیکه گفتند مثل ا تیعمار و عنا ياز صدا.يجنگ بتو ساخته و چاق شد دانیم

کردم  دارتیب هو هرچ يشمشادها بخواب رفته بود انیم شبید:تازه در آن هنگام بود که جواد گفت.خوش آمد گفتم  يآنها

که دارم  کنمیهنوز هم فکر م:گفتم.يشو داریکنم تا ب تییاذ امدیدلم ن گریو د یخسته هست یلیپدر گفت که خ يشدن داریب

دچار احساس شدم و اشکم  گریشوم و بار د داریاست که دوست ندارم ب یخوش يایاما اگر خواب هم باشد رو نمیبیخواب م

و ما دشمن را شکست  رسدیم انیپا يا بخواهد جنگ بزوداگر خد:انداخت و گفت مدست در کمر نباریجواد ا.در آمد

 کهیکوچ اطیبود و به ح ختهیر يهمه چا يبرا یبزرگ ینیزن بابا در س.نمانده فقط صبر الزم است يزیتا آنروز چ گرید.میدهیم

رگشته مسافران از جبهه ب دنید يبرا لیخانه پر از دحام شد و فام گریزنگ و گشوده شدن آن بار د يبا صدا.اورد

کار  وقفهیشب همان روز ب يها مهیخاطر تا ن نینبودم بهم نیکمر به خدمت مهمانان بست خسته و غمگ یوقت نباریا.آمدند

و جواد هم از  میخود گفتگو کن یخانوادگ لیتا از مسا میافتییبهنگام خواب من و جواد و پدر فرصت.را انجام دادم ییرایپذ

پس چرا توران و بچه ها  دیپرسش جواد که پرس نیهر سه ما با ا يصدا یاشک ب.قل کندن مانیو عمو غالم برا يشهادت هاد
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من :و گفت دیخند یجواد به آرام.گفتگو کردم ینیمن بودم که بطور اجمال از توران و عابد نباریو ا دیپاك گرد امدندین

کند و  اریبا چشم و گوش ابز همسر اخت نباریکه بهتر است ا ستا نیمنهم ا دهیهم است عق شیکه توران دوراند دانستمینم

آنچه را  توانستمیم خواستیم ؟دلميازدواج مجدد ندار الیتو خ یتو چ:رو بمن کرد و گفت یبعد به شوخ.گدار به آب نزند یب

 شده ام و از من ریگر پیمن د:برادر افشا کنم اما حضور پدر مانع بود و بناچار گفتم يکه در قلبم مدفون ساخته بودم برا

.دیچیجواد در اتاق پ دنیبلند خند يصدا.باشم  مهیبه فکر شوهر دادن نع دیگذشته با

سبزه و درخت  میو وجودم به شم شناسدیدو مکانم و جاده مرا خوب م انیو سرگردان م رانیگذشت روزها و هفته ها ح در

بادپا  يپدر نامم را پر.ز خود آزرده نسازم را ا یتا تعادل بر قرار کنم و کس يهم چون فرفره ا خورمیدور خود چرخ م.اشناست

گذشته  ییتوانا گریو بدنم د شومیاب م خیکه دارم از درون چون  دانمیاما خود م.کندیگذشته و خواهر مرا رعد و برق خطاب م

چه که و به آن ستیبا من ن گریتوران د.دوزندیبا مهر انتخاب دهانت را م یوقت قتیحق ییرا ندارد اما چه حاصل از بازگو

آورده و خوشحال  يرو یبه شغل یستانماوا گرفته و به کمک شکوفه در مهد کودك دب کهیکوچ اطیدر ح.است دهیخواسته رس

شده و از  جادیسر بسته ا يمن و توران قهر انیو م دمیرا ند ینیتوران و بچه ها از ماسوله بازگشته اند من عابد کهیاز رو.است

يکه چرا خاله توران هنوز مجرد است و چرا آقا دانندیو نم زندیاز همه چ خبریب لوفریو ن مهینع.میکنیم يدور گریکدی

بر  ینیازدواج عابد يکسب کرده و رد تقاضا ازیخود امت يبرا لیتوران در نزد فام.کندیم زیاز آمدن بخانه ما پره ینیعابد

را تا  ینیخود عابد تیاو برتر.سازدیز کاه کوه مگرفته و ا شیکه راه غلو در پ نمیبیم.اش صحه گذاشته یشیو دور اند ریتدب

که آنچه از زبان توران  میدانستیم لوفریو ن مهیتنها من و نع.خوار کرده گرانیآورده و او را در چشم د نییپا تیدرجه سبع

در که در مقابل کالم پ.است یمعمول يها دهیفراتر از ا يو بر خالف گفته توران او مرد ستین شیب یدروغ رسدیبگوش م

به .دیرا شناخته ا ینیو هم عابد دیشناسیشما هم دخترتان را م:میگویو م خندمیفرار کرده م يتوران از شر چه جانور:گفت

 ینیعابد یعنی:پرسدیو م دوزدیام م دهیپدر نگاه متعجبش را بد.دیریاو قرار نگ يحرفها ریو تحت تاث دیقضاوت خود شک نکن

توران به او  ياست و بهتانها یفیکه او مرد شر دیباور کن:میگویو م دهمیتکان م رد؟سیگویکه توران م ستین نگونهیا

 دیبا:میگویپاسخ دهم و تنها م متوانمیپرسش ن نیپس چرا توران حاضر نشد با او ازدواج کند؟به ا:پرسدیباز پدر م.چسبد ینم

نبودند  یجفت مناسب گریکدیيبرا یو براستکه آند دانمیمن تنها م.که چرا حاضر نشد تن به ازدواج بدهد دیبگو ینیعابد

 یکه او چگونه انسان دیاز بچه ها هم سوال کن دیتوانیو م ستیبسازد درست ن يو دد ویتوران از او د نکهیاما ا!نیفقط هم
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ا گذاشت و پرونده ر یتمام شده حکم را معلق باق گرید هیحکم دادن مردد بود و در آخر چه خوب و چه بد قض انیپدر م.است

؟اما چرا؟من که به او  ردیگیخاموش م تقامتوران دارد ان ایآ دمیاز خود پرس.تا که زمان مهر ابطال بر آن گذارد.کرد یگانیبا

از ماسوله خارج شدم پس چرا دارد چهره  ردیبگ میبتواند فکر کند و تصم نکهیا ينداشته ام و برا ینقش يگفتم در آن باز

نیتر نییدوست به پا عیکه از مقام رف دانستیم ینیکاش عابد يکند؟ایم یوانیرا ح رتشیو بد منظر و س هیرا کر ینیعابد

دوست داشتم بچه ها به رفتن مهمانخانه رغبت نشان .کردیدفاع م یعدالت یب نینزول کرده و از خود در مقابل ا یدمشن درجه

امتحانات آخر سال خود را  ياند و برا دهیچسبخود  ياما آندو سخت به کتابها.گذردیدهند و او بداند که در خانه ما چه م

آمد و شام را با ما  یم رگاهیدادن حساب و کتاب تعم يرستم برا دیرسیکه فرا م معهبعد از فوت عماد هر شب ج کنندیآماده م

از  يضوع یبراست گریرستم د نیبعد از سفر به قزو.میبود یحالت راض نیبصورت عادت در آمده بود و همه از ا نیا.خوردیم

امشب .کمکش کند مهیراه نع نیودر ا ردیرها شده را از سر گ مهیگرفت که درس ن میبچه ها تصم قیو با تشو دیخانواده ما گرد

منهم آنها را تنها .کندیگوش م دهدیبه او م مهیکه نع ینشسته و به درس مهیرستم آمده و پس از حساب دخل و خرج کنار نع

 رمدوست دا.نشوم دهیکه د يگرفتم تا کنار رودخانه بروم اما بگونه ا میتصم.ه خارج شدم قدم زدن از خان يگذاشتم و برا

را در  گریروز د دیو ام دیافزا یاما صبر بر طاقتم م دهدیازارم م یدلتنگ.اسوده کنم الیو خ نمیرا از دور بب ینیعابد هیسا

جاده براه افتادم اما هنوز چند گام نرفته مش قدرت را  سنگ و شن کنار يرد شدم و رو رگاهیاز مقابل تعم.کندیوجودم زنده م

گشود و  تیکردم مش قدرت زبان به شکا یو بااو احوالپرس ستادمیز امکان نداشت و بناچار ایروان است گر میکه بسو دمید

رفته شهر اما صبح  ینیعابد يمش قدرت با گفتن آقا.دارم یاعضا مهمانخانه دوستان انیگله اش خوشحالم کرد که هنوز در م

نکند مش قدرت ظن ببرد که بخاطر  نکهیرا متزلزل کرد و خواستم برگردم اما از گمان ا ممیبرگردد تصم دیحاالست که با

مش قدرت نگاه به .مانده را بردارم يبر جا يمهمانخانه تا از کمد لباسها رومیم:گرفته ام گفتم شیراه رودخانه را در پ ینیعابد

کنار  یکم تماز مش قدرت که جدا شدم با خود گف!اتاق هم باز است يهستند و درها هیو بق مانیسل:فتپشت سر برگرداند و گ

به اعضا .دمیفکر براه افتادم و منظور مش قدرت را از گفتن همه فهم نیبا ا.رومیو بعد به مهمانخانه م نمینشیرودخانه م

 نندینظر گرفته بودند تا بب ریکنجکاو خود مرا ز ير که با چشمهامهاج یمهمانخانه دو نفر اضافه شده بودند دو مرد جوان افغان

و ناآشنا  بهیسوال را کردم تا بدانند من غر نیکجاست؟مخصوصا ا مانیآقا سل:دمیاز آنها پرس یکیزا.به کجا خواهم رفت

و  دمیخند!خانمت آمده ایب مانیآقا سل:دیکش ادیبلند فر ییهستم با آوا مانیمن همسر سل نکهیاز آنها بگمان ا یکی.ستمین
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باعث ارامش خاطر آن دو  دنمیاو از د يو شاد مانیآقا سل دنآم!مییفقط آشنا ستمین مانیاشتباه نکن من همسر آقا سل:گفتم

 نکهیاز ا شیپ:گفت مانیآقا سل.را زدم که به مش قدرت گفتم ییهم همان حرفها مانیبه سل.کار خود رفتند یو پ دیتن گرد

.اورمیب يچا تانیکنار رودخانه تا برا دیبرو.دیریبگ یخستگ دیبا دیبرو

 زیتنها و بدون بچه ها پشت م نباریو ا رفتمیرا قانع نکرد و بناچار دعوتش را پذ مانیمن از نماندن و بهانه کار داشتن سل اصرار

مرا از خود برد به ماسوله خروش رودخانه  يبود و صدا یهوا مهتاب.مان بود نشستم یشگیهم گاهیکه جا ییرودخانه جا ینزدک

باشد  دهیشن یکس میآهم بلند بود و ترسد يصدا.دمیبود آه کش یچه سفر کوتاه نکهیا شهیاند اآمد و ب ادمیآنجا ب ییبایو ز

 یبرداشتن لباس بچه ها راه يخواستم بلند شوم و برا.حوصله شدم یو ب دهیطول کش ينبود آوردن چا چکسیاما جز خودم ه

که او  زمیو خواستم بگر ستادمیبه پا ا اریاخت یب. بدست از آن خارج شد ینیس ینیدر اتاقک باز شد و عابد شوم که نیرزمیز

و  دیزبانم چرخ يبه تند.دیخوش آمد:باشد گفت جانیدور از ه خواستیکه م یرساند و با لحن زیبلند خود را به م ییبا گامها

بنوشم من اصال قصد ماندن نداشتم تو  ياصرار کرد چا مانید ببرم که آقا سلمانده بچه ها را با خو يآمده بودم تا لباسها:گفتم

من سلسله وار حرف .بترسند  یکیزود برگردم ممکن است که برق هم برود و بچه ها از تار دیخانه بچه ها تنها هستند و با

با دست اشاره کرد تا  ینیت کردم عابدنفس بند آمد بناچار سکو یوقت.کردیم دییآورد و تا یو او آرام ارام سر فرود م زدیم

 نجایکه من ا دیو فکر نکن دیبنوش:اشاره کرد و گفت ينشست و به فنجان چا میروبرو یصندل يروو خودش هم  نمیبنش

بغل برده بود به  يدستها را زر کهیبرداشت و مقابلم گذاشت و خودش د رحال ینیفنجان را از س يبعد با خونسرد.هستم

فنجان را بردارم  یحت توانمیکه نم دانستمیم.نبودم ينگاه او خود را باخته بودم و قادر به کار ینیسنگ ریر زنشست د میتماشا

حاکم شد  انمانیسکوت م يلحظه ا.را به حرکت در آوردم نیزم يگهایر میدوختم و با پا نیکنم پس چشم بزم کیو بلبم نزد

لبخند زد و  نکه آنها حالشان چطور بود؟به نگاه متعجب م دیبدان دیواهخینم میا یدارم از خانه شما م:او بود که گفت نیو ا

بعد با  نمیو خوشبختانه موفق شدم آنها را بب نیمسافر دمیرفته بودم د:خودش انداخت و ادامه داد يدر فنجان چا يحبه قند

 اجیب بدنش خشک شده بود و احتبنده خدا ا.میکرد يو بستر میبرد مارستانیرا به ب يعمو مهد تیکمک برادرتان و اقا عنا

و پدرتان مرا پسرم خطاب کرد باورتان  میخوشحال شد اریهم بس دنیپدرتان را هم مالقات کردم و هر دو از د.به سرم داشت

و من از شما و توران خانم و  میگپ زد گریکدیبا  یو کل مینشست مارستانیدر باغ ب یکردن عمو همگ ياز بستر شود؟بعدیم

خانواده شما بر !دیمرا نگاه نکن نطوریا.کردم يستگاررا به آنها گفتم و در آخر شما را خوا قیردم و تمام حقاخودم صحبت ک
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در  میتوانستیراحت توانستم متقاعدشان کنم که من و توران خانم هرگز نم یلیو خ ریهستند منطق پذ ییخالف شما انسانها

 مانیبه زندگ دنیتدوام بخش ياست که برا ياریا نقاط مشترك بسمن وشم نیب کهیدر صورت میکن یکنار هم خوشبخت زندگ

و منهم بدون آنها  دیستین یچرا که شما بدون آنها قادر به ادامه زندگ مانندیبه پدرتان گفتم که بچه ها درکنار ما م.ستیکاف

هم صاحب همسر  یدر آن ستیو بمن گفت چندان هم بد ن دیبلند خند يبا صدا تیآقا عنا.کمبود را پر کنم نیا ستمیقادر ن

.دیایب دنمیاز گذشته خوشم آمده و قول گرفتم که بد شیب تیاز عنا.یکنیم دایو هم دو دختر دم بخت پ يشویم

و پرونده  ردیروز حکم پدر را بنفع خود بگ میکه او توانسته باشد ظرف ن کردمیاما باور نم دمیشنیرا م ینیعابد يآقا يحرفها

تا مطمئن  دیشماست زنگ بزن یتلفن در چند گام دیاگر باور ندار:و گفت دیخند نباریه نگاه ناباور من ارا به سود خود ببندد ب

آمد  یکه از اعماق چاه بر م ییبا صدا.دیرا از چشم بردار ینیبدب نکیو ع دیاعتماد کن منکه ب دیریگیم ادیکم کم  دیشو

تا با هم به دفتر خانه  شومیمنتظرتان م دییایب نجایبح زود به افردا ص:خوشحال شد و گفت.کنمیباور م ستیتلفن الزم ن:گفتم

ازدواج نخواهم  رمیتا از جانب پدر و جواد موافقت نگ نم.کنمیرا نم نکاریمن ا:نگرانم کرد و با شتاب گفتم لشیتعج.میبرو

موافقت عمو و پسر  دیخواهی؟نمبدهند تیرضا دیچند نفر با گرید:دینسبتا بلند پرس ییشد و با آوا نیاش پر از چ یشانیپ.کرد

 نکاریاگر ا:بلند شدم و با خشم گفتم زیشدم و از پشت م نیلحن تمسخر آلودش خشمگ رم؟ازیعمو و خاله و عمه تان را هم بگ

دفترخانه  ایو خواسته شما ساك بردارم و عازم سفر  يکه بدون اجازه و تنها به را ستمین یمن آدم!دیاشتباه نکرده ا دیرا بکن

به در  دمیتخت پرتاب کردم که د ياز دورن کمد لباسها را با خشم در آوردم و رو.دمیدو نیرزمیز يرا گفتم و بسو نیا.مبشو

افسوس است که شما هنوز  يمن شما را بهتر از خودتان شناخته ام و جا:آرام گفت یبا لحن نباریا.کندیم گاهمداده و ن هیتک

 دایکه از شما پ یمن با شناخت دیگفتیداشتم م د؟دوستیگفتیر مقابل حرفم چه مدوست داشتم د دیدانیم دیمرا نشناخته ا

 ایو  رسندیچه زمان خانواده ام از راه م دییحاال بگو دیعاقد بکشان زیم يکسان پا یکه مرا مثل ب دیستین یآدم دانمیکردم م

دارند تا هر چه زودتر مراسم عقد  لیها تعجکه آن دادمیکرده اند؟من بشما پاسخ م نییعقد تع يآنها چه زمان را برا نکهیا

است فردا نه اما پس فردا با آغاز  رارکردم و ق یرخ دهد و منهم اعالم آمادگ يناکرده اتفاق ناگوار يکه خدا ردیکنان انجام بگ

ما را بر آورده مراد ش نگونهیا ایخانم ا يخب پر.میشو گریکدیو عقد  میروز هفته من و شما و بچه ها به تهران سفر کن نیاول

 یو کدام شوخ يندارم که کدام جد نانیاطم دمیدو پهلو شن ياز بس از شما حرفها:تخت نشستم و گفتم يکند؟رویم

ندارم  یهستم و اصال هم قصد شوخ يگو و جد قتیحق یمن آدم دیباور کن:درصورتم گفت رهیو خ ستادیمقابلم ا نباریا.است
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و  کنمیازدواج با شما آماده م يرا برا نهیامروز من دو سال تمام است که دارم زم ینیدسابق و خانم عاب یمانیسل چهریخانم پر

را  بایکه آن چند سطر کج و معوج و آن نوشته ناز دییحال بمن بگو.شدم فققدم را برداشتم و خوشبختانه مو نیامروز آخر

اتاق را و به تالطم در  بانهیکه بشکنم سکوت غر بر خود ینه بر کس زنمیهنگان نوشتن بانگ م یبراست ایو ا دیشما نوشته بود

که حاضر شدم  یباور با شما بود که من فراموشت کرده و بشما پشت کرده ام؟من نیا.آورم درون خممود و به خواب آلوده ام را

آن  ایآ.رها کندرا  یخواهرت زانو بزنم و از او بخواهم که بزرگ شود و کودک يبار خفت را بر دوش حمل کنم و پا ینیتمام سنگ

چرا که  دمیمن از تو نرنج ؟امايبگذار میو تنها يزیمانده بگر يمزد و پاداش من بود که بدون خبر و فقط با ان چند سطر بر جا

 مییاوقات تنها يچون برا .ماسوله را ترك نکردم دیشکست خورده و ناام گرید نباریآورم و ا یبود که ترا بدست م نیباورم ا

من و  یدر راه خوشبخت يسد چیآسوده کن که ه الیمن خ الیخ يحال بانو.میایدر ن يو از پا رمیبود تا توان بگتو با من  الیخ

 مانیمن بتو ا میمعنا کن گریکدیيرا برا یزندگ ییبایو ز میکن یاشت عتیتا با طب میگردیماسوله بازم بهگریو ما بار د ستیتو ن

.زدیفرو بر گرانیمان با اقتدار د یزندگ يده بناو اجازه ن اوریب مانیپس تو هم بمن ا.دارم

.کنمیاست فکر م شیکه در پ یگرم تابستان يکه عاشق است نشسته ام و به روزها یدرخت مجنون هیدر سا نکیمن ا و
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