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  نام اوبھ
 
 

 ی مدرسھ ای از طرف جھاد سازندگبایارسرسبزوزی وبستی کم جمعی روستاکیدر    
ن شروع بھ درس  دانش آموز اعم از دختر وپسردرآیبناشدکھ تعدادانگشت شمار

البتھ برادران محترم جھاد آب وبرق وتلفن روستا راھم رساندند و . خواندن کردند
 روستا نترنتی ای و حتدیز بھ آنجا رسی نرانسلی ھمراه اول و ای اپراتورھانیرقابت ب
 شد محروم بھ ی آن روستا را نمگری دی شد و خالصھ از نظر تکنولوژنیھم تأم

 دور و دراز روستا کم ی آسفالت جاده ھای جھاد برایدجھ  چون بویحساب آورد، ول
 . دشوار بودیادیآمد، ھنوز رفت وآمد بھ آن جا تاحدود ز

 شدند ی مدای پسی تدری کھ براینی خوب روستا باعث شد تا تعداد داوطلبیآب وھوا    
 تراز شی بی معلمچی در آن جا وجود داشت کھ ھی مشکلای گوی باشد؛ ولادی زبایتقر

بھ شھرخود » غلط کردم« ی تکراراری بسی آورد و با گفتن جملھ ی ماه دوام نمکی
 . گشتیبازم
 وقت بود یلی افتاد کھ خی مھرباناری فال بھ نام خانم جوان و بسیباالخره قرعھ     
 تواند آدم را از ی میلی کرد کھ چھ دلی برد واصال درک نمی انتظار بھ سرمستیدرل

 ھمھ نی بکر ودست نخورده وسرسبز کھ از ای روستاکی ری دلپذیتنفس درھوا
 حاال جاده ھرقدر ھم آزاردھنده باشد، مھم د؟ بھره مند شده بازدارزی نیامکانات رفاھ

 ! ستی عالاریمقصد است کھ بس
 خوش ی کھ روسری بود، اودرحالیادماندنی بھ اریروزاول ورودخانم معلم بس    
 چرخ ی بھ سرداشت و ساک مسافرتی و نارنجی اروزهی و فییموی لبی با ترکیرنگ
 دخترھا انی شد و ناگھان خود را درمادهی بوس پینی از مد،ی کشی را باخود میدار

 و ی داشتناردوستی و بسدندی درخشی کھ مثل قرص ماه مدی دی لبخند بھ لبیوپسرھا
 کھ نی سال داشتند و از اازدهی – حدود ده شیآن ھا کماب. دندی رسی بھ نظر منینازن

 . خوش حال بودنداری وارد شده است بسدیمعلم جد
 و دوتا خانم معلم از خود روستا بودند بھ ری مدی آقاکی مدرسھ کھ متشکل از اءیاول    

 یاو باور نم.  دار و خانمش، با دستھ گل منتظر ورودش بودندھی سرارمردی پیعالوه 
 درخواب ھم ی را حتیی برخوردھانی مواجھ شود وچنی حد با استقبال گرمنیکرد تاا

 عنوان چی بھ ھی قبلی معلم ھایلشکرشکست خورده   حساب بازگشتنیباا. دی دینم
 ! نبودھیدر ذھنش قابل توج
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 بھ ی قشنگی ساده ولی بود وبچھ ھا لباس ھاندیروخوشای روستا بھ شدت دلپذیھوا    
 لباس ی کسیتی جمع کمی جانی شود انتظار داشت درچنی ست نمیعیتن داشتند کھ طب

 . مدرسھ بپوشدیفرم برا
 داشت، ی ممی کھ بھ بچھ ھاتقدیی شد ودرلبخندھاتی مدرسھ ھدایخانم معلم بھ سو    
 مدرسھ چشمش ی حال ناگھان درکناردرورودنیدرا!  مشھود بودزی اشوه وناز نیاندک

.  زدی برق مبی تابناگوش بازبود و چشمانش عجششی کھ نیاربانمکیافتاد بھ پسربس
خانم معلم با !!  نوجوان نسبتا قدبلند را شمردر پسنی ادی سپی شد دندان ھایدرواقع م

 .... گران تمام خواھد شداری بسشی لبخند برانی کھ انی بھ اولبخند زد، غافل از ادیترد
 
 

 اسکان خانم معلم درنظر گرفتھ شده ی بود کھ برای مدرسھ اطاقکاطی حیگوشھ     
 و استی جا مھنی درازیورودش بھ اطاق متوجھ شد کھ ھمھ چبود و او بھ محض 

 کی وکوچک، زی تمیی حمام ودستشوکی.  خوب و چشم نواز دارداری بسیدمانیچ
 و تلفن و پرده ی رنگونیزی نفره و تخت خواب و تلوکی ی شده نتی کابیآشپزخانھ 

خانم معلم .  شده بودھی در اتاق تعبزی نبای دستباف وزی اچھی شده و قالی سرمھ دوزیھا
 دیدبدی کرد وقارخود را حفظ کند وندی می کھ سعنی وباادی گنجیدرپوست خود نم

 ی را حتی باشکوھی زندگنی بکشد کھ چنادی خواست فری دلش می ولاورد،ی درنیباز
 ! توانست داشتھ باشدیزنمین در تھران

 انیبچھ ھا بھ پا پسری و رقص محلینیری وشی باچاییرای وپذییمراسم خوشامدگو    
 گشت ی می چشمش دنبال آن پسرخوش مزه ااری اختی و خانم معلم تمام مدت بدیرس

 ... بوددهیکھ کناردرمدرسھ د
 

 »سی روزتدرنیاول    «
 

 رفتھ بود،با شور و رونی از تنم بی راه طوالنکی ی کھ خستگسمی روز تدرنیدراول    
 ساده ام را یروپوش و مقنعھ .  رفتن بھ سرکالس شدمی آماده ری وصف ناپذیاقیاشت
 کھ درآن ی طبقھ وکوچککی زدم و بھ سمت ساختمان ربغلی و کالسورم را زدمیپوش
 مدرسھ از سھ تا نی جالب بود کھ امیبرا. ادم محل اقامتم بود بھ راه افتاطی حیسو

 در کالس  کالس، چھارم و پنجمکی شده، کالس اول تا سوم در لیکالس مجزا تشک
 ی معلم ھاییدو کالس ابتدا.  دادی ملی کالس را تشکنی ھم سومیی و اول راھنماگرید

. د شدنی باسواد روستا انتخاب می خانم ھانیمخصوص خودشان را داشتند کھ از ب
 بودند کھ از ی معلم کارکشتھ تر وباسوادترازمندی نیی کالس اول راھنمای بچھ ھایول

 کالس کی دریسن وسال بچھ ھا جالب بود و گاھ. دیای بھ آن جا بگری دیشھرھا
 داد کھ بچھ ھا چندان ھم ی نشان منیا. دی رسی چھارسال ھم مایاختالف سن بھ سھ 
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 کھ ی کالس از زبان کساننی از شروع اولشی پرا  اطالعاتنیتمام ا. ستندیدرسخوان ن
 . حساب کار دستم آمدیدردفترمدرسھ حضورداشتند بھ دست آوردم و تاحدود

.  شانھ ام را لمس کردی کھ از دفترخارج شوم تا سرکالس بروم، دستنیقبل از ا    
معلم کالس . ستمی نگردی بھ من بگویزی کھ قصدداشت چی و برگشتم و بھ کسستادمیا

 :اول بود
 خودشون بخوان بھت ی وهی خواستم بھت بگم ممکنھ بچھ ھا با شی مزم،یعز" ـ    

 ."ی کن شوکھ نشیسع.  کننرتی غافلگایبگن خوشامد 
 :دمیخند    
 رمی شون غافلگی با مھربونی کافی شوکھ بشم؟ اون فرشتھ ھا بھ اندازه دیچرا با" ـ    

 !"کردن
 ..."الیخوش خ" ـ    
 "؟یچ" ـ    
 ."یموفق باش! یچیھ" ـ    
 ی ھا نگاه کردم کھ آھستھ از من دور می معلم کالس اولی فروافتاده یبھ شانھ ھا    
 ! وقت داشتمی کافی بھ اندازه دنشی فھمی براینتوانستم منظور اورا بفھمم؛ ول. شد
 
 

 داد تامرز بلوغ فاصلھ ی کھ نشان می دورگھ ای پسرانھ یدم درکالس ناگھان صدا    
 : ندارد، متوقفم کردیا

 !" خانم معلمنیلطفا چشم ھاتون روببند" ـ    
 حق بچھ ھاست کھ بخواھند معلم نی برلبم نشست و فکر کردم انیری شیلبخند    

لذا چشمانم را بستم .  کنندری منحصربھ فرد غافلگیی خوشامدگوکیمحبوب خود را با 
 : کردی پسرانھ نطق کوتاھی دورگھ یھمان صدا. و درکالس را بازکردم

 !" خانم معلمیواسھ سالمت" ـ    
 وارونھ یادی روبھ رو شدم و با فری وحشتناکیازکردم با صحنھ و تا چشمم را ب    

 شده و درحال دهی خروس درست وسط کالس سربرکی دم؛ی کشنھینفسم را بھ درون س
 می بھ روروزیآن پسرخوشمزه کھ د! جان دادن بود و خونش کف کالس پھن شده بود

 دی خندی باز مشی دھان گرفتھ و با نبھ  رای چاقوی کھ دستھ یلبخند زده بود درحال
بھ سرعت از !  آوردمی چاره دوخت کھ داشتم باال می را بھ من بطانشیچشمان ش

 غرق سرور شده اند تی موفقنی از ای کھ بچھ ھا حسابدمی فھمیکالس خارج شدم ول
 ھ کھ حالم جا آمد بیکم!  نگرندی مطانی قدرشناسانھ بھ پسرشییوحاال دارند با نگاه ھا

 کنند، خروس ی نشستھ اند و معصومانھ نگاھم مشانی ھمھ سرجادمیکالس برگشتم و د
 بود و کف کالس آغشتھ بھ خون خروس زمی می روینی سکی ی توزی شده ندهیسربر

 : بھ خرج دھمییبای توأم با شکی بھ خودم فشار آوردم تا رفتاریلیخ.  چارهیب
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ازم ) عقم را کنترل کردم(چشم ونظرو ... .دی داشتی کھ سعنیبچھ ھا، ممنونم از ا" ـ    
 بساط رو از کف کالس جمع نیا....  کثانی کنم ای خواھش میول!) یییییا( دیدور کن

 ."می تا بھ درسمون برسدیکن
 ھی الی جلو نشستھ بود برگشت و بھ آن پسر شرور کھ منتھزی از دخترھا کھ میکی    

 ی فرمانده کی مثل نھی کرد و او کھ دست بھ سیسمت راست کالس نشستھ بود نگاھ
بساط خون و ....  با حرکت چشمانش بھ او اجازه داد کھ کثدی رسیباشکوه بھ نظر م

 بھ دهی پسر اگر زمان شاه دنی بخورم امحاضر بودم قس!  اش را جمع کندیزیخونر
 گوش ی طورنی بوده کھ بچھ ھا ایزی چ،ی خانزاده ا،ی خانکیجھان گشوده بود حتما 

 کردم کھ حاال قرار ی فکر منی جا آمد و بھ ای بعد حالم کمیقیدقا. بھ فرمانش ھستند
 است با خروس چھ کار کنند؟

 "م؟یچھ کار کن....  خروسنیحاال؛ قراره با ا" ـ    
 روستا نوش جان کنند، شما ازمندانی نمی دی ممی ذاریآبگوشت خروسباش بار م" ـ    

 !"دیاری بفیھم تشر
 کیآنگاه ...  دادیبھ پسرک شرور چشم دوختم کھ با آرامش خاطر جوابم را م    

 : را باال انداختممیابرو
 !" ھمھ لطفنی از ایمرس" ـ    
 یی روستای جامعھ نی اازمندانی نھی شبمی بھ خودم فشار آوردم کھ بفھمم کجایو کل    

 ست؟
 

 :عارفھ را شروع کنم مراسم می ساختگیبھ ھرحال تالش کردم با آرامش    
 ی خواد گذشتھ از رابطھ یدلم م. » خجستھنبیز«ھستم؛ » خجستھ«بچھ ھا من " ـ    

 درس ھم ی کالس ھای جورنیا. می ماست، باھم دوست باشنی کھ بیمعلم وشاگرد
 ..." شھی تر منیریش

 : پاره شدطانی شی آشنایرشتھ کالمم با ھمان صدا    
 !!" دارهیعجب دل خجستھ ا" ـ    
 ....ھھ ھھ ھھ ھھ    
 کھ یی بچھ ھای خنده ی مزه ی ھرھر بنی طرف، اکی ادبانھ ی بیحاال آن جملھ     

 ! رفتی مناژی اعصاب پاتی مؤدبند، بدجور روی کافی کردند بھ اندازه یوانمود م
دوست نداشتم .  اکتفا کردمیّ کردم بر اعصابم مسلط باشم و فقط بھ چشم غره ایسع    

 !ری شاگرد را بفرستم دفتر مدکی سمیروز اول تدر
 : دفترکالس کردمیشروع بھ خواندن نام بچھ ھا از رو    
 ...." بالندهنیشاھ" ـ    
 : اظھارنظر کردطانی شی آن بچھ نم؛یسرم را بلند کردم تا دانش آموزمربوطھ را بب    
 !!" عقاب بالش روکندھی شکاربود کھ یقبال بال داشت؛ تو" ـ    
 ....!ھھ ھھ ھھ    
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 ...!چی ھگری وددهی فای بی چشم غره کیبازھم فقط     
 ..."اصغر باغبان" ـ    
 : بازھم اظھار نظرکردی چھ کسمی بگوستیالزم ن    
 ..."معروف بھ اصغرپاقال" ـ    
 !....ھھ ھھ ھھ    
 !... کردم؛ صورتش پرازمو بودیر نگاھ راباال انداختم وبھ اصغمی ابروکی    
 ..."ُکو ک" ـ    
 : اشتباه محض بودکی اسم نی نگاه کردم؛ بھ نظرم ای ترشیبادقت ب    
 !!"؟یکوھان؟ کوھان پشت کوھ.... ؟یچ" ـ    
 عرضھ می پھنش را بھ سوی خوشمزه تر خنده شھی دفعھ از ھمنیپسرک خوشمزه ا    

 :داشت
 !!"میچاکر" ـ    

 
 

 :چندبار چشمانم را تنگ کردم ودوباره کامال گرد؛ آن گاه باتعجب گفتم    
 "اسمت کوھانھ؟" ـ    
 !"بلھ خانم" ـ    
 "؟ی چیعنی" ـ    
 "؟ی چیعنی ھا؟؟ خوبھ من بپرسم خجستھ ی کنی منی توھی دارگھید" ـ    
 "ا؟ی بگم خدایچ.... ی اسمنی آخھ ھمچیکس.... خب آخھ؛" ـ    
 : ادامھ دادمعی سریلی خی عصبیه باحالتآن گا    
 "؟ی باششی تاحاال داشتھ کھ تو دومی اسمنی ھمچیآخھ ک" ـ    
 :دی قیکامال ب    
 !" شھی مدای ھم بعدھا پشیدوم! میشیخب ما اول" ـ    
 !....ھھ ھھ ھھ ھھ    
 چشمانم را ی لحظھ ای نبود، برای لحظھ واقعا کار آساننیفروخوردن خنده ام در ا    

 ی من برای تنھا واکنش دفاعنی ادم،ی را بھ داخل دھانم مکمیبرھم فشردم ولپ ھا
 !.... موقع بودی بیمقاومت دربرابر خنده 

 کھ توش یی روستانی دونم اسم ای کھ میی تاجا؟ی خب؛ حاال چرا پشت کوھیلیخ" ـ    
 !"ستی ننی امیھست
 داده ی شناسنامھ ارنامیی تغری اخی سھ دھھ ی طنجای اد،یچرا اتفاقا؛ شما خبر ندار" ـ    
 ." شناسنی مشی باستانلی روستا رو ھمچنان بھ ھمون نام اصنی درواقع مردم، ایول

 یقحط! شیا«! دی نازی منجای ای قھی چھ قدر ھم بھ اسم عتدم،یچھره درھم کش    
 »!ادیب

 ." سرجاتنی خب، بشیلیخ! یکوھان پشت کوھ" ـ    
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 !" آقاااااامیمانشست" ـ    
 !....ھھ ھھ ھھ ھھ    
 ام ی عصبی درمورد برنج بود کھ البتھ حسابیونیزی تلوغی تبلکی از ی قسمتنیا    

 ... جز تحملش نداشتمی چاره ایکرد، ول
 ...."یغالم گداعل" ـ    
 ! سوختھ بوداهیپسرک کامال س    
 "؟ی ھستیجنوب" ـ    
 : کوھان جواب دادلشی او وکیبھ جا    
 نی چتر داغ آفتاب بھ اری زیی بود، منتھا گدادی گچ سفنی عی روزھینھ بابا " ـ    

 !!"روزش انداخت
 !...ھھ ھھ ھھ    
 !"مسخره" ـ    
 ی ساختگیبا سرفھ ا.  اصال دست خودم نبوددی باورکند،ی حرف از دھانم پرنیا    

 : مثال صاف کرده امی ام را الکنھیوانمود کردم کھ س
 ..."قی العقوبی"ـ    
 ی خواھد خوشمزگی کردم تا اگر کوھان میمکث!  اسم سخت بودنیچھ قدر تلفظ ا    

 :کند، فرصت داشتھ باشد
 !"اقتھی لی بیلیخ" ـ    
 !...ھھ ھھ ھھ    
 ی مزخرف کوھان می حرف ھای اسگل ھا با ھمھ نی بود کھ ابیچھ قدر عج    
 ! ھم نداشتندی اعتراضچی وھدندیخند
 ارائھ عای را بخوانم، کوھان آن چھ را کھ جا انداختھ بود، سری خواستم اسم بعدتا    
 :داد
 !"قی العقوبی بتونھ چھاربار پشت ھم بگھ یھرک" ـ    
 ی چھ حسابی رودمی شروع بھ تکرار کردند و من ھم اصال نفھمی معطلیبچھ ھا ب    

 ! کنمی کاررا منی ھمقایدارم دق
 !!!"قیای لقوب قیال لقوب قی العقوبی" ـ    
 : ام شدمیناگھان بھ خود آمدم و دست بھ دامن واکنش مرسوم حرفھ ا    
 "ن؟یختی کھ نظم کالس روبھ ھم ری چیعنی!!! ساکت" ـ    
 : شدیکوھان شاک    
ّ ا دسل؛ی قبول ن؟ی زنی جر می داریحاال کھ باخت" ـ     َ َ"!!! 
 !و بچھ ھا ھم کامال با او موافق بودند    
 ..."ی مقاممیابراھ.... یبعد!... گفتم ساکت" ـ    
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 بھ کوھان کردم؛ شکر خدا ی نگاه کوتاھیرچشمی را باال انداختم و زمی ابروکی    
 !... نداشتی موردیکی نیانگار ا

 ...."یاعلی لیاسماع" ـ    
 !" دوتا پدروپسرننیا" ـ    
 !...ھھ ھھ ھھ    
 ی دخترھا نگاھستی فرودادم و بھ لینفسم را بھ سخت! پس بگو چرا ساکت شد    

 ...ظاھرا پسرھا تمام شده بودند. انداختم
 ...." تکاورایثر... یفاطمھ باغ" ـ    
 : کردمی اشتباه می نداشتھ باشد، ولیفکر کردم راجع بھ دخترھا نظر    
 ...." آرهی تک مادیز" ـ    
 :ھی و رفتم سراغ بقمحلش نگذاشتم    
 ....!!!" خوش اندام قشنگبایز" ـ    
 !....ھھ ھھ ھھ    
 بای بھ کوھان و بعد بھ زینگاھ. دندیھنوز کوھان اظھارنظر نکرده ھمھ خند    

 و پراز جوش رهی و پوست تی دختر قدکوتاه چاق با دماغ عقابکی یانداختم، طفلک
 !!بود
 کردم ی من سعی ولرد،ی گی خنده اش می تضادنی از چنیھرچند واقعا ھرکس    
 کھ احساسات یی بھ بچھ ھازی انتقادآمی خودم را بافرھنگ نشان دھم ولذا با نگاھیلیخ
بھ «...  ساکت شدندکدفعھی چاره را درنظر نگرفتھ بودند نگاه کردم و ھمھ ی دختربنیا

 »!تم دانسی داشتم و نمیبھ؛ چھ جذبھ ا
 "ی سگ بندزیشورانگ" ـ    
 بالفاصلھ ی ولرمی را بگمی لب ھایرارادی واکنش غی نتوانستم جلوگری بار دنیا    
 ھمھ دمی موقع را فروخورم؛ اما تابھ بچھ ھا نگاه کردم دی بی خنده نی کردم ایسع

خب بابا «!!  بودنی کنند وکوھان کامال خشمگی براندازم مزی انتقادآمیدارند با نگاھ
 ی کھ قدریی را باصدای انداختم و نام بعدنییرا پا فورا سرم »ن؟ی زنیحاال چرا م

 :خش دار شده بود، خواندم
 ...."ی قوطانھیرق" ـ    
 را دهی اسمش را بپرسم، کوھان جواب سؤال نپرسی بھ دخترک کردم تا معنینگاھ    
 :داد
 کنن، واسھ ی شده استفاده می بستھ بندیی ھا جد اندر جد از محصوالت غذانیا"ـ    
 !!"ی غذا خوردن معروف شدن بھ قوطانی قوطیھم از بس تو نیھم
 !!" ساکتگھیکوھان بسھ د" ـ    
 !چھ قدر ھم حساب برد    
 ..."ّھاجر موحد" ـ    
 !"لھی اسماعی ھمون ننھ نیا" ـ    
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 !...ھھ ھھ ھھ    
 کوھان را از وسط کالس رفع یی از شروع کالس ھنرنماشیکھ پ( چاره یھاجر ب    

 جلو ی اش را کمی گل گلی و روسردیسرخ شد و لبش را گز) کرده بودو رجوع 
 بھ یّچشم غره ا. واری داد بھ دھی تکنھی زد ودست بھ سی کوھان ھم فاتحانھ لبخندد،یکش

 ھم نی ھمی تعداد دانش آموزان کم بود؛ ولرچھ قد. کوھان رفتم و دفتر کالس را بستم
 ! ستیادیظاھرا ز

بھ نام . می کنی درس رو شروع مم،ی رو شناختگھی خب؛ حاال کھ ھمدیلیخ" ـ    
 ...."خدا

 
 »یزینظم وبرنامھ ر    « 

 
 آغاز شد و من خرامان و شانی ھامکتیزنگ سوم با قرارگرفتن بچھ ھا در ن    

 بھ صورت بچھ ھا ینگاھ.  رفتمزمی میبااعتماد بھ نفس وارد کالس شدم و بھ سو
 کردند، کوھان ی می نقاب معصومانھ مخفنی الوقوع را پشت ابی قریانداختم کھ فتنھ ا

 !! نمودیاز ھمھ مظلوم تر م
 ی زندگی تویلینظم خ.  خوام راجع بھ نظم صحبت کنمی ساعت منیبچھ ھا ا" ـ    

 ی کنم ھمھ ی مشنھادیپ.  کارھاش ناموفقھی کھ نظم نداشتھ باشھ، تویمھمھ و ھرکس
 تا از دی تون داشتھ باشی درس و زندگی خوب و منسجم برایزی برنامھ رھیشما 

 و بای زی روستانی ایشما تو. دین رو بکی بھره بردارنی تون بھتریساعات زندگ
 کھ دیستی نی شھری و مثل بچھ ھادی انجام دادن داری برایادی زیسرسبز مسلما کارھا

 ...." کننی تلف مانھیتمام وقتشون رو پشت را
 "ھ؟ی چارانھیانم؛  خدیببخش" ـ    
 دهی را پرسی سؤال درسنی کالس اولی بچھ نی باعث افتخار بود کھ شرورترمیبرا    

 :باشد
 کھ البتھ خوش حالم شما ھی الھی وسھی انھی کوھان؛ رانیبب... انھی نھ، راارانھی" ـ    

 یلی بچھ ھا خی ضررش برای ھم داره، ولیی ھادهی چون ھرچند فانیستیباھاش آشنا ن
 ...." ودی صفحھ کلھی و ونیزی داره مثل تلویصفحھ ا.  ھاشھدهی تر از فاشیب

 :کوھان حرفم را قطع کرد    
 !" الزم ندارهحی ھمھ توضنیا! گھی دوتریخب از اول بگو کامپ" ـ    
 ... گرد شدیعیفکر کنم چشمانم بھ طرز ضا    
 : رو بھ کوھان گفتنیشاھ    
 !!" ستارانھیمون  ھنی کھ شما داریستمیس" ـ    
 رم شش ھزار ی کردالی سون بھ گوشت خورده تا حاال؟ خومیپنت! خفھ شو اسگل" ـ    

 " داغونت شد خدا؟ستمی اون سیانداخت
 : از کوھان برخاستی طرف کالس بھ طرفدارنی ھم از ابایز    
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 !!!" شھی استارت می ھم ارتقا داده ھمھ ش وسط کار رکشیکارت گراف" ـ    
 !"ستی نشی گرمھ حالی ولارهی کم موی ی پی چون سگھیخب معلومھ د" ـ    
 : دادزدلیاسماع    
 ." مون رو بھ راھش کنھی بده کلبعلادیدکمھ پاورش ھم خرابھ، زورش م" ـ    
 : کردی قاطنیشاھ    
 !" کھ فنش رو زد سوزوند واسھ ھفت پشتم بسھیدفعھ قبل" ـ    
 :طقشان را خفھ ساخت بلند نیکوھان با صدا    
 ارانھیاون !!  االغی روش نصب کردستای وی سوخت کھ ورداشتنیفنش واسھ ا" ـ    
 !"؟ی فھمی کشھ؛ االن خستھ ست می تو نودوھشتم نمینفت

 : زدمادیناگھان طاقت از کفم رفت و فر    
 !" لطفاد؛یخفھ ش" ـ    
 ی کنم، ولیکالس دارم رفتار م ی بنقدریواقعا شرمنده ام کھ ا.... ھمھ ساکت شدند    

 ! باشدنی توانست متمدن تر از ای من بود نمی ھم جایگریمطمئنم ھرکس د
 ھم یحاال کشاورز. نیی خر دجال آشنانی کھ از من بھتر با انمی بی خب؛ میلیخ" ـ    

 " نھ؟ای نی کنیم
 "ن؟ی گی رو مینرم افزار کشاورز" ـ    
 ." گمی رو میخود کشاورز! ی جناب پشت کوھرینھ خ" ـ    
 !"٢٠١٨فای فی ھاھی تو ماھیزی چھیآھان؛ من فکر کردم " ـ    
 :ختی و اکراه در لحنم بھ ھم آمریتح    
 !" ھم اومده؟٢٠١٨ فای مگھ فنمیبب" ـ    
 یم!  بروبچ نصب کردنمی دادمی قفلش رو شکستشیشاپی ما پیفعال کھ نھ، ول" ـ    
 " نسخھ بفرستن؟ھی بگم براتون نیخوا
 نھ؛ ای دارد ی سازگارستممی با سای کردن شدم کھ آنی اراده مشغول سبک و سنگیب    
 : بھ خود آمدمکدفعھی یول

 ." سرجاتنیالزم نکرده، بش" ـ    
 !" آقامیما نشست" ـ    
 !ھھ ھھ ھھ    
 !...."مرض" ـ    
 نی اختنی ررونی دست خودم نبود کھ از بگری وقت ھا دیبھ جان مادرم بعض    

 ی ولستمی شعور نی من آنقدرھا ھم بدی کنم، باورکنیری ادبانھ از دھنم جلوگیکلمات ب
 ! کنندی می ھا با شعور آدم گلف بازنیا

 :دیچی از اظھار نظر بچھ ھا درکالس پی واضحیھمھمھ     
 !...."اعصاب نداره ھا؟"ـ    
 !"نھ؛ نداره"ـ    
 : داشتم آرام نشان دھم خاموش کردمی کھ سعی بچھ ھا را با لحنیھمھ ھم    
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 بھره نی از روزھامون بھترمی اگھ بخواھمی سراصل مطلب؛ گفتمی خب بریلیخ"ـ    

 یزی برنامھ رنی ای و البتھ تومی کنقی دقیزی برنامھ ردی بام،ی رو داشتھ باشیبردار
 منزل و رونی کاردرمنزل، کارب،یدرس، استراحت، باز: میری رو درنظر بگزیھمھ چ

 ازھمھ مھم تر نماز و ،یردرسی غالعات و پژوھش و مطقی تحقن،یکمک بھ والد
 " ھرکدوم سروقتش انجام بشھدیعبادت کھ با

 :بالفاصلھ شاگرد فعال و سختکوش کالس سؤالش را مطرح کرد    
 ی مھویرمون باشھ ھم بھ ساعت؟  حواسمون ھم بھ کامی تونی میما چھ جور" ـ    

 !" گذرهی طور ھم زمانش داره منی وسط کار شده وقت مطالعھ و ھمینیب
 ھم تھ دلم ادی ھمھ توجھ و دقت نظر، ھرچند زنی شدم از ای داشتم ذوقمرگ مبایتقر    

 : نبودمنینسبت بھ او خوشب
 ی کارھای برانی تونیدرواقع شما م....  کوھانھی خوبیلی سؤال خنیخب؛ ا" ـ    
 تا خودش بھ شما اعالم کنھ کھ موقع انجام چھ نی مھم از ساعت استفاده کنیلیخ

 ."ھیکار
 ساعت ده کھ ی رومشی بذارمی تونیمثال ما م!  زنگ دارهھیساعت کھ فقط " ـ    

 ." شھ خوی خراب ممی ھم بھش ور بریادیز! زنگ بزنھ بگھ موقع درسھ
 لتونی موبای ھای پروگرم گوشی تونی برنی تونیاون ساعت کھ نھ؛ مثال شما م" ـ    

 کھ باز یی ھاکونی آی و تودی کنکیکل(!)  منظورم ھمون کلندره م؛ی تقوکونی آیورو
 مھم خودتون رو اون جا ی و تمام برنامھ ھادیاستفاده کن to do list  شھ ازیم
 ...." تا بھ موقع خودش خبردارتون کنھدین کنیی و ساعت و روز تعدی کنادداشتی

 :ناگھان کوھان برآشفت    
 کھ بھتون گفتن خجستھ، واقعا دل ستی خود نی خانم؟ بدی فکر کردیشما چ" ـ    

َ موال و نی کھ امی دونی کوره دھات پشت کوه چھ منی ایما تو! دی داریخجستھ ا
 کونی حاجت و آی توش قضامی ری کھ ممی شناسی مبال مھی ما فقط ھ؟ی چی چکونیآ

 !!" کنھی مبردارمون بدنمون نصبھ کھ فقط موقع فشار خیھامونم رو
 ام کند، اما یبانی گشت کھ پشتی بچھ ھا دنبال کسانی و چشمم مدیبرق از سرم پر    

 ی بیلی خیعنی شده بودند کھ رهی بھ من خی و مظلوم جورنی غمگییھمھ با نگاه ھا
 !!یوزان سی کھ دلمان را میمعرفت

!....  اصال ولش کنیچیھ.... وتری راجع بھ کامپنی داشتشی شما چند لحظھ پیول" ـ    
 و یزی کھ برنامھ ردی قدر بدوننیشما فقط ھم.  خوامی خب بچھ ھا من معذرت میلیخ

 ...." الزمھی ھر کسی خوبھ و برایلینظم خ
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 را مقابل خود گشوده یاضی ری کالس کھ بچھ ھا کتاب ھاقی دقانیروز بعد در اول    
 ساعت شماتھ دار کی زنگ بی مھی دادند، ناگھان صدای گوش ممیو بھ حرف ھا

 ....ختیآرامش کالس را بھ ھم ر
 : جا خوردمیحساب    
 " بود؟ زنگ خورد؟ی چنیا" ـ    
 ...) دادندحیبچھ ھا توض!" (  زنگ ساعت کوھانھی صدانینھ خانم؛ ا" ـ    
 ! نھ؛ بازھم کوھانی وایا    
 "؟ی کنی می کار داری چی بدحی شھ توضیکوھان م" ـ    
 ..."بااجازه!  مونھی خانم؛ ساعت خوراکیچیھ" ـ    
 کی گلدارش ـ ی پارچھ ای بغچھ ی از توقای ـ نھ؛ دقفشی کی را گفت و از تونیا    

 را ی وخرماوگردووفالسک چایروسبزی نفره درآورد وباز کردونان وپنکی یسفره 
 ... گذرا بھ ھمھ کرد و مشغول شدی گذاشت و تعارفزی میھم کنارش رو

 ام را حفظ ی بھ زحمت آرامش تصنعی بود از شدت خشم نعره برکشم ولکینزد    
 :کردم

 ."ستی خوردن نیکالس جا! کوھان" ـ    
 یح پاشدم دارم کار ممن از ساعت پنج صب)... دیلقمھ اش را جو....( خانمیول" ـ    
 ی کھ تویمگھ شما نگفت.  قوامھدیحاال ساعت تجد).... دیدوباره لقمھ اش را جو....(کنم

 " لحاظ بشھ؟دی بای ھمھ چیزیبرنامھ ر
 ی نظمی از بیری دادم جھت جلوگحی و ترجدمی کشی و ناچاری از سردردمندیآھ    

 بعد قھیحدودا چھل و پنج دق.  درس را بدھمی ھی تر او را بھ حال خود بگذارم و بقشیب
 ...ناگھان ساعت کوھان دوباره زنگ زد

 : شدزی ام لبرییبای شکی مانھیپ    
 !!!"کوھان" ـ    
 ! او انگار نھ انگاریول    
 ...."بااجازه. من ساعت خوابمھ! ریبچھ ھا روزتون بخ" ـ    

 سرش گذاشت و ظرف کمتر ری درآورد و زی بغچھ اش کوسن کوچکیو از تو    ...
 ی شدم و بھ طرفش رفتم و کتاب را محکم تویکامال عصبان. دی واقعا خوابھی ثانکیاز 

 دای پانی دستش جری خواب رونیکوھان بالفاصلھ آب دھانش را کھ ح. دمیکلھ اش کوب
 قرمزش را بھ من دوخت و بعد از چشمان  ودیکرده بود، بھ داخل دھانش ھورت کش

 :اعتراض کردچندلحظھ مکث 
 ی ھی بھ بقی با کدوم انرژگھی حاال د؟یچرا ساعت استراحتم رو خراب کرد" ـ    

 نھ نھ؟ی ایبھ نظر شما زندگ!  م برسم؟ ھمھ ش درس درس درسیزیبرنامھ ر
 شما تمام حرف ھا و زھا؟ی چنی فقط کار و درس و مزرعھ و ا،یاستراحت، نھ باز

 ذھنتونھ؛ ی برنامھ توھی فقط یول  کنیزی برنامھ ردی گیم! کالھیرفتارھاتون پارادوکس
 !"کارودرس و کار و درس
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 ! کردی می معصومانھ و خاموش بچھ ھا کامال داشت با کوھان ھمدردینگاه ھا    
 : حرف ھاستنی از اادتری کردم ھمچنان وانمود کنم کھ تحملم زی سعیلیخ    
من خارج از ساعت کالس بھت .  اشکال دارهی کمھی تو یزیکوھان؛ برنامھ ر" ـ    

 ."ی خودت داشتھ باشی برای درست و حسابیزی برنامھ رھی کنم کھ یکمک م
 می بدوشری فرستھ شی ممی اما بھ پدرمون ھم بگو کھ ساعت چھارونست؛ی نیحرف" ـ    

 باغچھ رو ی علف ھرزامی بردی باقھیتا اذون بگن، بعدنماز حول و حوش پنج و چھل دق
 می باشنجای مدرسھ و تا دوازده امیای و ھشت بمی مزرعھ شخم بزنمی و ھفت برمیھرس کن

 دهی خونھ از گرد راه نرسمی برکی و می نداشتھ باشدنیو حق استراحت وخوردن و خواب
 " و پنجمیزکنی رو تملھی بھ چھار طوقھی چرا و ده دقمیگوسفندھا رو ببر

 :حرفش را قطع کردم    
 "؟ی خوری ناھار وشام میپس ک! ھیف کاگھی خب دیلیخ" ـ    
 اسھ کھ یاز اون مھم تر پ!...  تو سرمدیببخش.... ناھار وشام بخوره تو سرت" ـ    
 شم ی ذارن در طول روز انجامش بدم، مجبورم از ساعت نھ شب کھ مطمئن مینم

 و یتازه اف ب!  سرشنمی وقت ھا دو نصفھ شب بشی بعضم،یھمھ خوابن تا دوازده ون
 !...." ھم بماندنھای و ابریوا

 :دمی کشیپوف    
 ...." کنمیگفتم کھ؟ کمکت م. ی نشد زندگنیگوش کن کوھان، ا" ـ    
 کالس نگھ داشتم تا ی رفتند و من ھم کوھان را تواطیزنگ کھ خورد، بچھ ھا بھ ح    
 ... گذاشتزی میکوھان بغچھ اش را رو.  کمکش کنمیزی برنامھ ریبرا
 :راندازش کردمبا استفھام ب    
 "؟ی کنی کار میچ" ـ    
 ."گھی دمی کنمی ساعت ھامونم دوباره تنظدی بادی جدیزیخب واسھ برنامھ ر" ـ    
 !"ساعت ھات رو؟" ـ    
 تاک کیکوھان بغچھ اش را باز کرد و حدود ھفت ھشت تا ساعت شماتھ دار ت    

 ....ختی رزی میکنان رو
 :دیبرق از سرم پر    
 ...." ھمھ ساعت؟نی چھ وضعشھ؟ انیآخھ کوھان؛ ا" ـ    
 !" ھامونھکونی ھا آنیا" ـ    
 کی تر بھ شی بادبدھد،ی بچھ نظم و قانون نی تواند بھ ای فکر کند می کھ کسنیا    

 سم،ی کوھان بنوی برای درستیزیتالشم را کردم کھ بتوانم برنامھ ر.  استھیجوک شب
باالخره خستھ .  نظر کنمدی داشت کھ تجدی آورد و مرا وامی می اوھربار بھانھ ایول

 کردم ی و از کالس خارج شدم، باتمام وجود حس مردمشدم و او را بھ حال خود رھا ک
 ی رشتھ ی مشت دانشجوکی قرار گرفتھ ام کھ یونیزی طنز تلوی برنامھ کیوسط 

 !د خود ارائھ داده انی بھ عنوان پروژه یلیھنر قبل از فارغ التحص
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 و من خوش حال بودم کھ کوھان فتادی نی اتفاق خاصچیروز بعد در زنگ اول ھ    
 ساعت دوم بود کھ یول. زدی قصد ندارد کالس را بھ ھم برگریظاھرا قانونمند شده و د

 ...ختی جو کالس را بھ ھم رگری زنگ ساعت باردیناگھان صدا
 !!"تره ـ منچسی خوام، ساعت پخش فوتبال چلسیمعذرت م" ـ    
 آنالوگ ونیزی تلوی گوشکوب مانند کھ داراینی چی گوشکی را گفت و نیکوھان ا    

 کانال ی ام مشغول جستجورتزدهی بغچھ اش درآورد و درمقابل چشمان حیبود از تو
 و زی می پر از تخمھ بوداده ھم گذاشت روی روھی کج و کولھ ی قابلمھ کیشد و 

 .... جمع شدندزشی دور میبا آسودگ مشغول تماشا و تخمھ شکستن شد و بچھ ھا ھم
 دانش کی شد کھ ی ودرمانده بھ او چشم دوختم و باورم نمریتمام مدت متح    

 ! وقانون شکن باشدرمتعھدی حد غنیآموزتاا
 طاقت از کف دادم وبا تمام قوا گری شد کھ دیناگھان چنان خشم برمن مستول    
 :دمیادکشیفر
 !!" انضباطی ادب بی رو روشن کنم پسر بفتی دفتر تا تکلمیبلندشو بر" ـ    
 کھ ری مدیآقا.  دفتر بھ راه افتادی من بھ سوشیشاپیکوھان معصومانھ بلند شد و پ    

 ی وهی کھ گوش کوھان را گرفتھ ام و بھ شندی زود مرا ببای ری کرده بود دینی بشیپ
 : کردی باخودش غرولندرلبی کشانم، زی دفتر می اورا بھ سوی قبلیمعلم ھا

 !"پس باالخره تو ھم صبرت تموم شد" ـ    
 : را باال بردممیمعترضانھ صدا    
 !"دی روشن کنی کوھان پشت کوھنی منو با افی لطفا تکلی صادقیآقا" ـ    
 :دی غری حوصلگی بابریمد    
 ..." تعھد بدهادیبگم بابات بشماره تلفن خونھ تون روبده تا " ـ    
 :دمییبا خشم دندان بھ ھم سا    
 !" ھاشی خل بازنی م کرده با اوونھید!  جونور از تعھد گذشتھنیتعھد؟ کار ا" ـ    
 : اعصابم بودی روری مدی تفاوتیب    
 !" خب کوھان، شماره تلفنیلیخ... نی شما بگیباشھ، ھرچ" ـ    
 !؟یعنی ثبت نام بچھ ھا شماره از آنھا نگرفتھ موقع!  آخرش استنی ایعنی    
 : پاسخ دادی و دلشوره ای نگرانچی ھیکوھان ب    
 ."میما تلفن ندار" ـ    
 ! نداشتی ھم اصال دلشوره اریمد    
 ." تون رو بدهھیشماره ھمسا" ـ    
 کرد و یری شماره گریمد.  ورقھ نوشتکی ی اش را روھی ھمسایکوھان شماره     

 : بلندگویزد رو
 "الو؟" ـ    
 . "رمی گی تماس می کوھان پشت کوھیسالم خانم، ازمدرسھ " ـ    
 " مونھ، بھ من چھ؟ھیکوھان ھمسا" ـ    
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 "د؟ی شھ لطفا پدرش رو صدابزنیم" ـ    
 فکر کنم مش مشھ ،ی شون رو برده دامپزشکدهی سفاهی سشیپدرش اون م! نھ" ـ    

 ..."ی ھم جنون گاودی شاایگرفتھ، 
 !"دیخب مادرش رو صدا کن" ـ    
 !!" شھ، مادرش رفتھ جھازبرون دختر خوارشوھر خواھرشینم" ـ    
 "؟یبرادر بزرگ ترش چ" ـ    
 داشتن طی صبح بلقھی وپنج دقستی ساعت سھ وبارت،یبانامزدش رفتن مشھد ز" ـ    

 !!" پرواز کردنقھی بھش خورد و سرساعت ده و چھل و سھ دقریکھ دوساعت تأخ
 ." مدرسھنیای سر بھیخودتون لطفا " ـ    
 !"وا بھ من چھ؟ مگھ من فضولم؟" ـ    
 ی گوشی حوصلگی با بریمد.  خط قطع شدی ارتباط از آن سوی مقدمھ اچی ھیو ب    

 شانھ یدی قید؟ وبعد باب قطع شیدی ددی کرد تا بگولی متمامی بھ سویقطع شده را اندک
 . شارژرش گذاشتی را روی باال انداخت وگوشیا

 :ندازندی تا آن ھا دستم بستمی توانستم بایواقعا نم    
 !" روشن شھفشی بچھ تکلنی ادی حاال بانی نداره، ھمیبھ من ربط" ـ    
 : کردکی شلد،ی پرسی ھمان اول مدی را کھ بای روبھ کوھان سؤالریمد    
 "؟ی کردی بار چھ غلطنی ای شھ بگیم" ـ    
 : حق بھ جانب گرفتی اافھیکوھان ق    
 !" منچستر غلطھ؟ی چلسی مسابقھ یتماشا" ـ    
 "؟.... مدرسھی تویخب نھ، ول" ـ    
 : باالتر بردی را کمشی صداری مدینیدربرابر عقب نش    
 ساعات مدرسھ پخش یتو کھ مسابقھ رو نی فکر بگیشما بھ اون موجودات ب" ـ    

 !"نکنن
 : عوض شد و ابروانش درھم فرو رفتی قدرری مدیحالت چھره     
 شب پخش ازدهی کھ من خبر دارم ی واقعا االن مسابقھ ست؟ تاجائنم،یبب" ـ    

 "؟!مھیمستق
 نم،ی ببدمی بوقلمون ھامون رو برده بودم چرا نرسازدهی ساعت شبیآره خب، د" ـ    

 ."نمی بیارش رو مامروز دارم تکر
 :دمی بریادی با فربای احمقانھ را تقری گفت و گونیا    
 " بره چرا؟ی شب بوقلمون مازدهی ساعت یآخھ ک" ـ    
 :دیکوھان غر    
 نکرده و خبر از مشکالت مردم روستا نداره چھ ی روستا زندگی کھ تویکس" ـ    

 !!"حق اظھارنظر کردن داره؟
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 از یحی توضرقابلیبا حجم غ.  اش فرورفتی صندلی و تودی کشی آھریمد    
 بھ یواشکی ری کھ مددمی درست کنار در شنی و خشم دفتر را ترک کردم ولتیعصبان

 :کوھان گفت
 !!"مینی جا باھم ببنی ااری رو بونتیزی کھ کرد تلورونتیب" ـ    

 
 »موضوع انشاء    «

 
 : رنگ نوشتمی تختھ با گچ صورتی موضوع انشاء را رونیاول    

 »ست؟ی روستا چنی محصول انیباارزش تر    «
 می انگشتانم بھ ھم مثال بزدادنی دستم را با مالی داشتم گچ روی کھ سعیآنگاه درحال    

 : دادمی مختصرحیتوض
 کھ چرا محصول نی احی باره و توضنیبچھ ھا، لطفا عالوه بر نوشتن انشاء در ا"ـ    

 من د،یاری از اون محصول رو بی مقدارد،ی دونی منیمورد نظرتون رو باارزش تر
 روستا داشتھ نی در کنار ھم با محصوالت خوب ای خوباری کنم روز بسیفکر م

 ."میباش
 نمی بھ کوھان انداختم تا ببی دزدکیبچھ ھا در سکوت کامل فقط گوش دادند، نگاھ    

ت نشستھ بود و اصال بھ  و ساکنھی باره ندارد؛ اما او دست بھ سنی درای نظرانای احایآ
 . خورد ھمان کوھان شرور باشدیاو نم

 خود را بھ ھمراه محصوالت مورد نظر آورده ی آن روز بچھ ھا انشاء ھایفردا    
 روز موفق کی کردم ی خرسند بودم و حس ماری خودم بسی رانھی دبتیاز خالق. بودند
 : سفره گستردهمی روشی پیکار
 ." جان، تو اول بخونھیخب رق" ـ    
 ی ھوش از سرآدم مزشی گذاشت کھ عطر دل انگزمی می را روبی عدد سکی ھیرق    

 .... کردشیپراند، آنگاه شروع بھ خواندن انشا
 روستا نی محصول انی بھتربی سد،ی آی بھ عمل مبی روستا سنیبھ نام خدا، در ا    «

 ».... باشد چراکھیم
 تکان دادم و شی برای سرتیبا رضا.  دست زدندشیرا کھ تمام شد ھمھ بشیانشا    

 : کردمعقوبیبعد ھم رو بھ 
 ." جانعقوبیتو بخون " ـ    
 کی درون یی گندم طالی راخواند، او با خود مشتشی لکنت انشای ھم با قدرعقوبی    

 ! ھم بدک نبودشی آورده بود و انشایظرف سفال
 ... زدندی حالی کف بزی او نیبچھ ھا برا    
 پر شده بود از محصوالت مورد نظر بچھ ھا، از حبوبات و غالت بای تقرزی میرو    

 . انداختی را آب می دھان ھرکسشانی کھ تماشایی ھاوهیگرفتھ تا انواع م
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 واقعا داشتم از ی ولاورم،ی کوھان را ننی بھ خودم فشار آوردم کھ اسم ایلیخ    
 ری غافلگی انشاکی گفت کھ کوھان با یذھنم م ی تھ تھایزی چکی مردم، ی میفضول

 انشاء نی حال مقاومت در برابر چننی با اخت،یکننده جو کالس را بھ ھم خواھد ر
 : نمودی مرممکنی غیخاص

 !" خب کوھان؛ نوبت توئھیلیخ" ـ    
 گذاشت، زی می پشکل خشک شده روی آمد و مقدارزمیکوھان با وقار بھ سمت م    

 : اراده ام بھ ھوا بلند شدی بادیناگھان فر
 !"ھ؟ی آت و آشغال ھا چنی اقای دقی شھ بگیکوھان؛ م" ـ    
 : قدم جلوتر از من بودکی شھی پسر ھمنی ا؛ی وایا    
 نی گی روستا منی ثروت انیشما بھ باارزش تر!  خانمی کنی منی توھی دارگھید" ـ    

 !!"دی جواب پس بددیآشغال؟ با
 :دمی کشغی جبای تقریستفھام انکار سراسر ایبا نگاھ    
 !!"؟یچ" ـ    
 : پر بودیچنتھ اش حساب    
 ی نھ محصول کشاورزاد،ی روستا عمل نی آشغال توی گی کھ بھش مینیاگھ ھم" ـ    
 لھی ھامون، نھ مصالح واسھ ساخت و ساز، نھ وسی نھ سوخت واسھ کرسم،یدار
 ..."یباز
 :دمی بود جملھ اش را بری احتمالییبای از ھر نوع شکی کھ خالیبا لحن    
 "ھ؟ی چھ زھرمارگھی دی بازلھیوس" ـ    
 : دستش بوداردمیجواب پسرک چموش بس    
 گولھ ی جامی کنی درست مسی قد توپ تنیی گولھ ھاھیاوقات فراغتمون باھاش " ـ    

 !!" دهیاونقده حال م...  بھ ھممی کنیبرف پرت م
 کھ بچھ ھا ھمھ داشتند نیاز ھمھ وحشتناک تر ا. دندی باره خندکی کالس بھ یھمھ     

 مشت کی خودشان ی موضوع بودند کھ انشاھانی کردند و موافق ای مدییاو را تأ
 ! بوده و کوھان حق مطلب را بھ جا آورده استی معنی بفیاراج
 ی شاقاری کار بسی و نخندیاوری دوام بی ھمھ مسخره بازنی ای جلوی کھ بتواننیا    

 را بھ درون دھانم می کھ قبال ھم گفتھ ام، لپ ھای حال طبق ھمان عادتنیاست، باا
 و خشن ی جدیآنگاه با لحن....  کنمیری موقع مسخره جلوگی بی خنده نی تا از ادمیمک

 :گفتم
 !!"ھمھ ساکت" ـ    
 :دمی پرسی ساختگی آرام تر شد با آرامشیجو کھ قدر    
 "؟ی نوشتی چی چنمیحاال بخون بب" ـ    
َ وسط کالس علم شدی صاف کرد و مثل دکل فشارقوی انھیکوھان س     َ: 
 نی ای ارزشگذاری روستاست، حتنی محصول انیبھ نام خدا، پشگل باارزش تر" ـ    

 انی دھداران و کدخدای سنجاقتی لزانی رسد می است کھ بھ نظر میمحصول تا حد
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 کھ از ی آمارنی دارد، طبق آخرمی مستقی محصول رابطھ نی ادی روستا با تولنیا
 ." کردهدشیی تأزی نی آمار جھانن ارائھ شده و سازمارانیطرف اداره کل آمار ا

 : حرفش را قطع کردمتیبا عصبان    
 مونده بود کھ با آمار و نیھم!  سرجاتنیبش.... برو بتمرگ؛! گھی دھیکاف" ـ    

 موفق نقدری نبودن کھ ای پدر جنابعالیل دھدار قبانایاح. یارقامت ھم دست مون بنداز
 !"عمل کردن

 ! منظورم کوھان استدی فھمی می حرکت دادم کھ ھر گاگولیو دستم را جور    
.  شدرهی بھ من خیھی را باال انداخت و با نگاه عاقل اندرسفشی ابروکیکوھان     
کالس  کالس راه رفتم و در سکوت تقال کردم آن چھ را کھ کوھان بر ی تویقدر
 .... ھضم کنمی جورکی کرده لیتحم

 »!امی جونور بربنی راه نشونم بده کھ از پس اھی فقط ایخدا    «
 

 »اصالت    «
 

 ....صبح روز بعد    
 ستادمیقدم زنان کنار درمدرسھ ا.  مانده بودی ساعت باقمیتا شروع کالس ھا ھنوز ن    

ناگھان چشمم افتاد بھ کوھان کھ حدود پنجاه متر .  را تماشا کنمانیتا رفت و آمد روستائ
 . و مشغول گفت وگو بودندستادهی ای تر کنار دخترنییپا

 بھ پا کرده ی تنگ وکوتاه وشلوار لی کھ مانتوی پوشکیبھ دخترنسبتا قدبلند و ش    
 شی از موھای سرش انداختھ بود و پشت سرش انبوھی را بھ اکراه رویکیوشال بار

 صورتش داشت بادقت نگاه ی روزی نیظی غلشی گنده جمع کرده و آراپسی کلکیرا با
 آن ھا تمام ی بعد گفت و گویلحظات. بفھمم  کردم ارتباطش را با کوھانیکردم و سع

 با ادا و افاده باسنش را عقب داد و زیشد و کوھان بھ سمت مدرسھ آمد و آن دختر ن
 . رفترگی دییسرش را باال گرفت و بھ سو

 : کردمری در مدرسھ کوھان را غافلگیدرست جلو    
 " بود کوھان؟ی کنیا" ـ    
 ."ا؟ سالم خانم" ـ    
 ..."سالم" ـ    
 ...منتظر جواب سؤالش ماندم    
 ."خواھرمھ"ـ    
 :دیبرق از سرم پر    
 " بودمش تاحاال؟دهیچھ طور من ند.  خورهی بھ خودت نمپشیّجدا؟ ت" ـ    
اومده بھ ما . ستی جا ننیدانشجوئھ، اصال ا!! خودمم تازه باھاش آشنا شدم" ـ    

 ."سربزنھ
 »!مسخره    «
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 "؟یحاالچھ رشتھ ا! دانشجو؟ چھ جالب" ـ    
 ."رهی گی مسانسیاالن داره فوق ل. MBA تیریمد" ـ    
 : شدی تر مشی لحظھ بھ لحظھ برتمیح    
 " مانتالھ؟ی سانتنقدریفقط چرا ا! لکردهی خواھر تحصنی بھ انیآفر" ـ    
 "گھ؟ی دھیمنظورت ھمون قرت" ـ    
 !"آره.... خب" ـ    
 و دی تأکیلی خیلی ده و خی میّ خونھ جو مذھبی تودای کھ پدرم شدنیواسھ ا" ـ    

 ." پوشش خانم ھای داره رویریسختگ
دم کھ کوھان  کردم، منتظر مانی حس مضی را کامال ضد و نقلی دلنیمن کھ ا    

 : بدھدی اضافھ ترحیتوض
 "خب؟" ـ    
 !" شدنی ش اجھی؟ نت!گھیخب د" ـ    
 :دمی تکان دادم و دوباره پرسیسر!  گرفتمیتازه داشتم مطلب را م    
 "ھ؟یحاال اسمش چ"ـ    
 !!"یکوھان پس کلھ پشت کوھ"ـ    
....  شد انداختمی کھ دور می بھ دختریچشمانم از تعجب گردشد و دوباره نگاھ    
 بلند دختر را آن باال درست ی کھ موھایپسیکل!  داشتیی عجب اسم بامسماییخدا
 ! کردی را نمنی جزای اسمی نوک فرق سرش جمع کرده بود، تداعیرو
 :خنده ام را فروخوردم    

 
 !" کوھان پس کلھ؟ البد بھ خاطر موھاشھنی کنی تو خونھ صداش میعنی" ـ    
 !!"شھی اسم شناسنامھ انی ام؛ی کنی تو خونھ کھ الگو صداش منھ بابا؛" ـ    
 ...بھ فکر فرو رفتم    
 فرد خونواده تون قرار نی ترلکردهی خودتون رو تحصی بھ شما کھ الگونیآفر" ـ    
 !"نیداد
 : کردنمعی ضامی بھتر بگوای کردنم داشت؛ ری غافلگی برای راھشھیمثل ھم    
 !" عضو خانواده مونھنی سوادتری بنیا!  بابا با اون دل خجستھ تی گی میچ" ـ    
 :دمیابرو درھم کش    
 !"چھ طور؟"ـ    
 : دادن داشتحی توضی برای کافیحوصلھ     
 از دانشگاه یی کودکان استثنای روانشناسیمامانم فلسفھ غرب خونده و بابام دکترا"ـ    

 خونھ، کاغذ ادی الگو کھ ھروقت ممی گی بھ خواھرم منیواسھ ا! ھاروارد داره
 نیکال با اوقات فراغتش ا!!  دوزهی کنھ و واسھ ھمھ مون لباس میالگوھاش رو ولو م

 !" کنھی حال میجور
 : کھ کوھان پنبھ ام را بزندمی بگویزی چدمی ترسی مگرید    
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 "؟ی شدی جورنی ن؟ پس چرا تو الکردهی حد تحصنیواقعا پدرومادرت تا ا" ـ    
 خوند بھتر ی میی کودکان استثنای تو ھم روانشناسیمگھ من چمھ؟ تازه اگھ بابا" ـ    
ننھ !!  جون خجستھتمونی بھ تربدیبار!  کردی بچھ عقب مونده باھات رفتار نمھیاز 

معتقد شده بھ !  پا ھگل شده واسھ خودشھیمون ھم کھ فلسفھ غرب کال متحولش کرده و
 ی گھ از کجا معلوم تو ھمونی بھم می گاھنی ھمواسھ  از خودشون واءی اشیاساس نف

 !"دم؟یی کھ خودم زایباش
 : شدهنیبدجور سردلم سنگ!  حرف ھا را ھضم کنمنی توانم ایاصال نم! یوا    
 "ن؟ی کنی می زندگنی کوره دھات دارنی ای توالتی ھمھ تحصنیحاال چرا باا" ـ    
 ی و خدمت گزاری ھاروارد تموم شد، پرچم وطن پرستیدرس بابام کھ تو" ـ    

 دکتره باھاش رفتار کردن ھی ھم اون جور کھ حق نجای اران؛یدستش گرفت و برگشت ا
 ی سزانی رو فروکردن تو حلقومش و ھمچیوچوب اون پرچم وطن پرست

 تا برگرده موند  راه براشھی نی ش رو گذاشتن کف دستش کھ فقط ھمیلکردگیتحص
 باباش ھی روستا کھ ارثنی ای ھانیزم.  آلونک دست وپا کنھھی ش و یدھات آبا و اجداد

 و ی بھ اسم کاھش اختالف طبقاتورنمای غی سرھیبود رو خارج کھ بودن از طرف 
 توش ی آقازاده اھی مصادره بھ مطلوب شد و االن فکر کنم نی از مستضعفیریدستگ

 ینجوری انجای ادمردمی دیبابام ھم وقت.  کنھ اون ور آبیم ادر کاره و صیگندم اعال م
 زنن، رفت پشت ی می روانشناس مراجعھ کنھ برچسب روانھی کھ بھ یاند کھ بھ ھرکس

 مزرعھ واسھ خودش جور ی کار آبرومندانھ توھی خونھ ساخت و یواشکی کوه نیھم
 "کرد و ما رو زاست

 سبک شدن سردلم ی نبات برای و قدرموی عرق نعناع، آبلشن،ی عرق آوازمندین    
 :بودم
 !!" بود؛ حاال برو سرکالستی تکان دھنده ایوگرافیب! آھا" ـ    

   
 

 لقمھ ھم داد بھ خودم نوش جان کی کرد و چی کھ مخم را ساندونیکوھان بعد از ا    
 ی دارد سربھ سرم مطانی پسرک شنیکردم، رفت سراغ کارش و من شک نداشتم کھ ا

 قابل یزی چچی حال ھنی و مزخرف است، باایقیرحقی غشی حرف ھایھمھ گذارد و 
 ... نبودینی بشیپ

 ...ساعت بعد    
 : کردمی فراوان ترجمھ مری شعر را با طول و تفسنی بود و داشتم ااتیزنگ ادب    
 شی کو دورماند از اصل خویھرکس    
 شی روزگار وصل خودیبازجو    
ز کنار دفتر مدرسھ توجھم را جلب کرد و ھمانطور کھ  ایبی عجیناگھان سروصدا    

 ی را از توشانی چھ خبر است، تمام بچھ ھا ھم کلھ ھانمی رفتم تا ببیدم در کالس م
 . آوردند تا آن ھا ھم سر از ماجرا درآورندرونیپنجره ب



 21 

 ری کف گکی را دور کمرش گره زده و ی کھنھ ای کھ چادر گل گلی سالانیزن م    
 فرق ی چانھ اش رد کرده و درست باالری اش را از زیبزرگ دستش بود و روسر

 چی کھ بھ ھی سرخ و خنده دار و لھجھ ااری بسیسرش گره زده بود، با لپ ھا
 : ناظم بودو ری گفتن بھ مدی وری شباھت نداشت مشغول دریشھرستان

قانون شکستھ؟ قانون  کوھان نی جا کھ بگنی انی آوردنی ھمھ راه منو کشوندنیا" ـ    
 !!"ارمی مدرسھ بخرم بی نشکستھ ش رو براھیچنده بگو 

 مادربزرگش دی با کوھان دارد ـ مثال شای ارتباطکی خانم نی معلوم بود کھ ابایتقر    
 !).دی رسی جوان بھ نظر میادی مادربزرگ بودن زیھرچند انصافا برا(باشد 

 شانیبچھ ھا بالفاصلھ سرجاھا.  صاف کردمی انھیداخل کالس برگشتم و س    
 سرو صورتش ی کھ پشم ھاکری مرد غول پکی ی عربده کشیناگھان صدا. برگشتند

 در دست نی نخستی انسان ھای وهی بھ شی اش بود و تبرنھیمتصل بھ گردن و س
 و حواسم را از بچھ ه دفتر حملھ ور شدی کشان از کنار درکالس بھ سوھیداشت، ق

 کل بشی مھیصدا...  بردند، پرت کردی مورشیباره بھ طرف پنجره  کھ دوییھا
 :مدرسھ را برداشت

 ..."؟ی کنی می ھا چھ غلطی اجنبنی ای جا جلونیتو ا!! فھیضع" ـ    
 انداخت و نیی ناگھان سرش را پادهی پدرشوھردیی روستایزنک مثل نوعروس ھا    

 ھم گذاشت و مثل موش ی بود ـ رورچادرشی دامنش ـ کھ زی را جلوشیدست ھا
 : بوددهی رنگ و رو پرریحاال مردک طرف حساب مد.  و از آن جا رفتدیخز
 "؟ی مگھ خودت خوارمادر ندارھ؟ی چفھی ضعنی شده؟ اعتراضت بھ ایھا چ" ـ    
 : چھ آن ھا را احضار کرده بودی رفت کھ اصال براادشی ریمد    
بھ خانم محترم .... دی ببخشفھی بھ ضعی بنده غلط بکنم اعتراضیجناب پشت کوھ" ـ    

 ." کردهی رو شاکدشی خواستم بگم کوھان معلم جدیشما داشتھ باشم؛ فقط م
 !" بگوخودم مجابش کنمھ؟یک! د؟یمعلم جد" ـ    
 بودم و دھانم کامال خشک ستادهی دم در کالس ادهی بھ من کھ با رنگ پری نگاھریمد    

 :زحمت فرو دادشده بود انداخت و آب دھانش را بھ 
 !!"فکر کنم مجاب شده" ـ    
 ی تکان دادم و فورا وارد کالس شدم، تا مرز سکتھ فاصلھ ای سردیی بھ تأعیسر    

 .... کردی را داشت کوک مدنشینداشتم، آن گاه رو بھ کوھان کردم کھ ساعت خواب
 " بودن؟ی کنایکوھان ا" ـ    
 : ھم نبودالشی خنیاصال ع    
 ."وآمونننھ ب" ـ    
 : زدمادی فربایاز خشم تقر    
 !"لسوفھ؟ی روانشناس و فھی کجاشون شبنایآخھ ا" ـ    
 : اکتاو باالتر بردکی را شیکوھان صدا    
 !!" ؟ی فھمیبرگشتن بھ اصل خودشون، م" ـ    
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 »خط قرمز    «

 
 را بھ تنم زھای چیلی خی کھ از اطاقم بھ قصد رفتن بھ کالس خارج شوم پنیقبل از ا    
 بلوط و گردو کھ ی با آن درخت ھابای نسبتا بزرگ و زاطی بودم، از حدهیمال

 تازه را ببلعم و تحملم را ی کردم ھوای کردند گذشتم و سعی مییدورتادورش خودنما
 ساختمان مدرسھ یباال ببرم، ھنوز بھ در ورود  کوھانی رکنندهی غافلگی کارھایبرا

 یبھ ھرحال برا »ھ؟ی دفعھ چنی ا؛ی وایا« دم،ی شنیبی عجیاھوی بودم کھ ھدهینرس
 !قضاوت زود بود

 :ستی چی برااھوی ھنی کالس رفتم و ناگھان متوجھ شدم ای بھ سوی عجلھ اچی ھیب    
 ...." و دست و سرمنھیوقف دلدارمھ س" ـ    
 نی خوب است، ایلی خرونی بدیای کالس بی از توی نوحھ خوانی کھ صدانیخب ا    

 واقعا ی دھند، ولی متی اھمینی روستا واقعا بھ مسائل دنی ای دھد کھ بچھ ھاینشان م
 ! را تحمل کردی وضعنی شد چنی نمیسرساعت کالس

 مشغول نوحھ یی بلندگوچی ھی در کالس را باز کردم متوجھ شدم کھ کوھان بیوقت    
 ! ھم داشتییبای زی است؛ چھ صداییسرا
 نھی زدن و دخترھا با سری زدند و پسرھا با زنجیو طبل م سنج عقوبی و لیاسماع    
 !...الی بار با خط قرمزھا طرف بودم، واونی کردند، ای مشانی ھمراھیزن

 مھم ادی زفتدی کھ بی نظم بکنم، حاال ھر اتفاقی برقراری کردم تالشم را برایسع    
 :ستین

 تیلطفا نظم کالس رو رعا....  ھاتون قبول باشھی عزادارز؛ی عزیبچھ ھا"ـ    
 !"دیکن

 دندی فھمی ندادند، آنھا خوب میتی محترمانھ ام اھمی خواستھ نیبچھ ھا اصال بھ ا    
 !ستیکھ ورود بھ خط قرمزھا ممکن ن

 : بلندتر گفتمی بار کمنی ام را صاف کردم و انھیس    
 شتری کھ ما ھم بی کارو انجام بدنیا حی خواھش کنم زنگ تفرشھیکوھان جان؛ م" ـ    

 "م؟یاستفاده کن
 : بھ سرعت گفتیوسط نوحھ خوان    
 ...."شھینھ نم" ـ    
 : شدمی عصببایو بھ خواندنش ادامھ داد، تقر    
 "ھ؟ی مناسبتش چدی بگشھیم" ـ    
 : و کوھان مجبور شد سکوت کندختی بھ ھم ریجو نوحھ خوان    
 "مگھ مناسبت الزم داره؟" ـ    
 م؟ی مناسبت خاص خودش انجام بدی رو توی ھرکارستی بھتر نیخب نھ؛ ول" ـ    

 ...." ست؛ شما از حاالگھیمثال محرم دوھفتھ د
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 :حرفم را قطع کرد    
 "؟ی کنھی گرینی شی قراره بابات فوت کنھ نمگھیبھ شما بگن دوھفتھ د" ـ    
 خاص ی منطقی بی رفتار کوھان واقعا از نوعیت ولحرف حساب جواب نداش    

 .... بودحی توضرقابلی کرد کھ غی میرویپ
 رو شروع کن تی عزادارحی تفری زنگ ھاگھیکوھان جان، لطف کن دوھفتھ د" ـ    

 ." انشاالھنی اجرت ھم با امام حسم،ی کنی متی ھمراھلیو ما ھم باکمال م
 !"نی رو از حاال نچگھی دوھفتھ دیبرنامھ " ـ    
 . مجدد بچھ ھایو شروع بھ خواندن کرد با ھمراھ    
 دفترنبود، معلم ی توری اطالع دھم، مدری رفتم تا بھ مدرونی از کالس بتیبا عصبان    
 مسئلھ نی بودند و احساس کردم آمده اند بھ استادهی راھرو ای ھم توگری دو کالس دیھا

 بھ تأسف تکان دادم و ی شان سری حس ھمدردختنیاعتراض کنند، فقط جھت برانگ
 ی سرکشاطی حتای و نھای ورزشزاتی اتاق تجھخانھ، بھ آبدارری کردن مددای پیبرا

 : کردمی غرولندرلبی نداشت، زی اجھی نتیکردم ول
 » زده؟بشی کجا غنی ای حساستی موقعنی ھمچھی معلوم ھست تو چیھ    «
 دم ی ولم،یای با بچھ ھا کنار بی جورکی برگشتم بھ سمت کالس تا خودم یدیبا ناام    

 کھ معلوم گری دوکالس دی و معلم ھاریمد: دمی دی ارمنتظرهی غیدر کالس صحنھ 
 ی را روشانی و دست ھاستادهی اواری دفی خود را رسانده بودند، ردینبود چھ وقت

 ی زننھیھمچنان کوھان را در س زیو بچھ ھا ن  داشتندی گذاشتھ و حالت تباکیشانیپ
 .... کردندی میھمراھ

 افراط گونھ در امور ی از رفتارھای بعضیری کردم انتقاد ناپذیمن کھ حس م    
 و بھ ناچار حالت ستادمی ایی کنار معلم ابتداواری واقعا دردسرساز است کنج دیمذھب
 ...! بھ خود گرفتمیتباک

 
 

 کالس را برگزار کی ی بود و من نتوانستم حت برپایتمام آن روز مراسم عزادار    
 روز ھفتھ طاقتم طاق نی منوال بود، باالخره آخرنی ھفتھ وضع بھ ھمکی تا بایکنم، تقر
 : رفتمری سراغ مدی زنگ خانھ بھ صدا درآمد با ناراحتیشد و وقت

 "رم؟ی رو بگفتونی وقت شرقھی تونم چنددقی مد،یببخش" ـ    
 ی کوچک برانداز میبی جی نھی آکی یداشت سروصورت اصالح شده اش را تو    

 ی کرد جلوی کشو انداخت و سعی را تونھی دستپاچھ شد و آمیکرد کھ ناگھان با صدا
 :ردی شدنش را بگعی از ضای ناشیخنده 

 !"دیی کنم بفرمایخواھش م" ـ    
 : احمقانھ را فراموش کنمری تا برخودم مسلط باشم و آن تصودمی کشیقینفس عم    
 تحمل کنم، کوھان رسما ھمھ مونو بھ مسخره توی وضعنی تونم ای نمگھیمن د" ـ    

 ."گرفتھ
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 "ھ؟ی و مداحیمنظورت عزادار" ـ    
 !"بلھ" ـ    
 : تند شدکدفعھی    
 " مسخره کردن؟ی گی می و عزاداریشما بھ مداح! خانم حرف دھنت رو بفھم" ـ    
 : ھم سخت نبودادی زمی برای واکنشنی چنینی بشیواقعا پ    
 مقدار از چارچوب ھی ینی چننی ای رفتارھادی کنی فکر نمی نبود، ولنیمنظورم ا" ـ    

 "رون؟یزده ب
 ی خودشون چارچوبن، شما مراقب باش از چارچوب نزنینی چننیمسائل ا" ـ    

 !"رونیب
 !"گھ؟یمنظورتون ھمون خط قرمزه د" ـ    
 ... آنکارد شده اش را خاراندشی مکث کرد و ریکم    
 !" ھاھی تو ھمون مایزی چھی" ـ    
 : دادمرونینفسم را باصدا ب    
 نی تونھ قوانی کھ دلش خواست می ھرزمانی ھرکسدیی فرمایشما م! ریجناب مد" ـ    

 " نقد؟رقابلی خط قرمزن و غی بذاره صرفا چون مسائل مذھبرپایمدرسھ رو ز
 " کھ؟ی فھمی م،ینھ ھرکس" ـ    
 بھ خودش فشار ی تر کمشی بحی توضیبرا! دی شد منظورش را فھمینھ واقعا نم    

 :آورد
 مدرسھ بخوام نی ای رو برانی زمی رونی قواننی خانم خجستھ؛ من اگھ بھترنیبب" ـ    

 ." کنھی کھ دلش بخواد می کوھان ھرکارتایاجرا کنم، نھا
 : حرف ھا از تحمل کوھان سخت تر بودنیتحمل ا    
 "د؟ی بکندی تونی نمی کارچی الف بچھ ھھی نی درمقابل ای گی شما میعنی" ـ    
 : عرضھ اشیخاک برسر ب    
 !"ی درست حدس زدیی جوراھی" ـ    
 :دمی کشغی جبایتقر    
 "ر؟ی مدی آقاھیمنظورتون چ" ـ    
 حوالھ ام کرد کھ یزی آورد و چشمک رنیی را پاشی بھ سمتم خم شد و صدایکم    
 :دیبگو
 "؟یدیباباشو د" ـ    
 ...دمی کشی از سر درماندگیآھ    
 !"بلھ؛ معرف حضورم ھستند" ـ    
َھر غل" ـ      ھم ی کنھ و کسی دلش بخواد میھرکار) واژه اش را اصالح کرد....(َ
آماده شدن واسھ مراسم  یعنی درافتادن با پدرکوھان نی بنابراره،ی تونھ جلوشو بگینم

 !"کفن و دفن
 : ظاھر شددی تردیدر لحنم قدر    
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 "؟یکھ چ.... خب" ـ    
 : توانستم جوابش را حدس بزنمیم    
 !" کوھان ھم خط قرمزشھنی اگھ؛ی دیچیھ" ـ    
 : شدی می من بود عصبی ھم جایگری ھرکس دیلیخداوک    
 " دلش بخواد بکنھ؟ی شھ؟ فقط چون قلدره ھر کاری کھ نمنیخب ا" ـ    
 : حوصلھیکامال ب    
 "؟ی داریشما راه حل" ـ    
 کھی مرتنی از پس انی تونی منیاگھ شما و مردم روستا دست بھ دست ھم بد! بلھ" ـ    

 ی و از ھارت و ھورتش منی کھ قدرتش رو ندارنی واقعا نگن،یایگردن کلفت برب
 !"نیترس

 
 

 چون نھ تنھا ازش ستنی نیمتأسفانھ مردم حاضر بھ ھمکار! گھی دنھیشکل ھمم" ـ    
 ...."یی جوراھی ترسن بلکھ یم

 ... بودزی آمدی نگران کننده و تردیسکوتش کم    
 "ر؟ی مدی آقای چیی جوراھی" ـ    
 : را بزندیی کرد تا حرف نھانی سبک سنگیکم    
 روستا ی عده توھی.... اما....  بھ چھ علتقای دونم چرا و دقی من اصال نمن؛یبب" ـ    

 جرأت نداره ی ھم کسنی ھمیبرا!  عالقمندنیھستن کھ بھ کوھان و باباش بدجور
 ."سھی پدروپسر وانی ایھای قانون شکنیجلو
 بخواھند مورد ی سر و قانون شکنرهی آدم قلچماق و پسر خنی کھ چننیتصور ا    

 : برخاستممی زدم و از جایشخندیبود، فقط ر رممکنی غمی مردم باشند برایعالقھ 
بھ !  بھ نفعشونھیی جوراھی ھا نی ای ھایالبد دوستشون دارن چون قانون شکن" ـ    

 !" کننی منھی بھی دارن استفاده ی قانون شکنی فضانیھرحال از ا
 یی در شناسایبی ھم ھست، کوھان و پدرش قدرت عجگھی دزی چھی از اون ریغ" ـ    

 ..." کننی ازش سوء استفاده مینقطھ ضعف مردم دارن و بھ خوب
 در ی بمانم بھ سویگری آن کھ منتظر حرف دی نازک کردم وبیپشت چشم    

 :دی گوشم را خراشی لحظھ ای براری مدی بھ راه افتادم، صدایخروج
 !"خانم خجستھ مراقب خط قرمزھا باش" ـ    
 ی مملکت کاره انیاگر در ا. م بھ راه افتادم کردم و بھ سمت استراحت گاھیپوف    

 و کوھان و پدرش را از شست پا ری مدنی است کھ انی کھ بدھم ای دستورنیشوم اول
 ! گردندنیری کنند سردرشھر تا درس عبرت سازانیآو

 : بودنی عنوان کنم ادمی کھ الزم دی مطلبنیروز بعد اول    
 جھان چون خط و خال و چشم و ابروست    «

 »کوستی نشی خوی بھ جایزیکھ ھرچ    
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*****     
 آشکار بچھ ھا را یلی می بی شد و وقتلی اول محرم تعطی کالس ھا در دھھ بایتقر    

 ام استفاده ی اجباری دادم از مرخصحی ترجدم،ی نسبت بھ درس و مدرسھ دامی انیدر ا
 گری پزان ھا و دی ھا، نذری در عزاداریی ھمراه زنان روستازی کنم، لذا من ننھی بھی

 یچی نگران ھگری داشتم دی کردم و سعی مشارکت دھھ منی مربوط بھ ایکارھا
 کنند من چرا حرص لی درس را تعطی خواھند بھ ھر بھانھ اینباشم، اگر آن ھا م

 بخورم؟
 کھ حاجت روا شوم نی ای پختند و من ھم برای شلھ زرد مبای زیروز تاسوعا خانھ     

 تپھ بھ ی از بلندای آن ھا رفتم، وقتی انداختم و بھ سمت خانھ یال مشکروپوش و ش
 افتاد کھ درش کامال بای زی بزرگ خانھ اطی شدم، چشمم بھ حی مری سرازنییسمت پا

 لحظھ ھاجر را کی ی رفت، آنگاه برای و ممد آی دوست داشت میباز بود و ھرکس
 مشغول ھم زدن شلھ زرد ی بلنداری بسی و با قاشق چوبستادهی اگی دی کھ باالدمید

 داشت نوبت ھم زدن را ی کھ سعی شد و درحالکی حال کوھان بھ او نزدنیبود، درھم
 اری اختی ردوبدل شد، بانشانی می بھ او گفت و نگاه و لبخند جالبیزی چرد،یاز او بگ

 یبی تحمل باشد، بھ طرز عجرقابلی کوھان ھرقدر ھم غنی زدم و حس کردم ایلبخند
 !ندی نشی آدم مبھ دل

    
 

 بای زی اطاق نھ چندان بزرگ خانھ ی تویی روستای خانم ھای ھی بھ ھمراه بقیوقت    
 خواھر کوھان با ھمان ادا و کدفعھی م،ی بودی معمولینشستھ و مشغول گفت وگوھا

 عوض کرده، پی تی کھ قدری مخصوص خودش وارد شد، درحالیاصول و اشوه ھا
 یادآوری بزرگ و پسی کلدنیبا د. بود  رنگ دادهریی تغی بھ مشکشی شال و مانتویعنی

 اتفاقا کوھان پس کلھ با د،یای کش بمی مزاحم باعث شد لب ھای خنده ااری اختینامش ب
 آل دهی ھم صحبت خوب و اکی صورتم بھ اشتباه افتاد و فکر کرد ی لبخند رونی ادنید

آمد و دست  می کرده است، لذا بھ سودای کنند پی کھ ھمھ با اکراه نگاھش می جمعنیدر ا
 بلند الک زده را جلو آورد تا با من مصافحھ و ی با آن ناخن ھادشیخوش تراش و سف

 مکث و مسلط شدن بر ی کند، آنگاه کنارم نشست و بعد از لحظاتیکیسالم و عل
 : گفتدیاوضاع جد

 ."دمی شنادی شما رو از کوھان زفیمن تعر" ـ    
 : مزمن بودمیری مزاحم دچار خوددرگیترل آن خنده  کنیھنوز برا    
 ."بلھ؛ من ھم دورادور با شما آشنام" ـ    
 : شددهی دخترک بھ باال کشی تتو شده یابروھا    
 "ھ؟ی اسمم چدی دونیواقعا؟ پس م"ـ    
 !"بلھ؛ کوھان پس کلھ" ـ    
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 یرک سانت گوش دختی توی چک محکمی دست نامرئکی بود کھ نی مثل اکدفعھی    
 :مانتال نواخت

 !!" تو روحت کوھانیا" ـ    
 : باالدی متر پرمی من ھم نی تتو نشده ی بار ابروھانیا    
 !!!"جان؟" ـ    
 :دی کشیدخترک پوف    
 ی ھا؟ ولرهی گی دونھ لجم می کرده، می اسم معرفنی ھمھ جا منو بھ ھمیروان" ـ    

 ." کنھیکار خودشو م
 "ھ؟ی چقایخب؛ پس اسمت دق" ـ    
َفرانک" ـ     َ". 
 !حالب شد    
 ...."نقدری داداشت انیپس چرا ا! ی داریکیآھا؛ اسم ش" ـ    
 : کارم را راحت کردابم،ی در وصف کوھان بی مناسبینتوانستم کلمھ     
 " بنده؟یخال" ـ    
 !"یی جوراھی... خب" ـ    
 ."گھی دزهی بری جورھی زھر خودشو دیبھ ھرحال اون ھم با" ـ    
 :نتوانستم منظورش را بفھمد    
 "؟ی چیعنی" ـ    
 !" بماند" ـ    

 
 
 

 پدرومادرشان ھم التی تحصی درباره ستی ندی حساب بعنیحس کردم پس با ا    
 عدم آن ای صحت ی مسئلھ را بازگو و درباره نیدروغ گفتھ باشد، اما فرصت نکردم ا

 : حرفمان آمدانی مبایکھ مادر ز کنم چرا شیتفت
 ." دست تنھاستور؟ی کمک زیایفرانک جان، م" ـ    
پشت سرش من ھم .  گفت و برخاست و رفتی تکان داد و با اجازه ایفرانک سر    
 در رون،ی دور و اطرافم خوش و بش کردم و بعد بلند شدم کھ بروم بی با خانم ھایکم

 زود داشتم با او یلی خیی جورھاکیَ بودم کنار فرانک باشم، لی خاص مای لحظھ نیا
 روستا نی ای خانم ھاگری نسبت بھ دکھ ی کردم، حسی متیمی و صمیاحساس راحت

 ی ھمشھرھی بود کھ شبی دختر تنھا کسنی باشد کھ انی الی دلنی مھم تردیشا. نداشتم
 ھم اساسا کشش دی جا نداشت، شانی بھ مردم ای کرد و شباھتی خودم رفتار میھا

 . کردی در او بود کھ جذبم میخاص
 و دو تا عقوبی کھ مشغول کار بودند، کوھان و ی چشمم افتاد بھ گروھگیمقابل د    

 ھم وری و زبای جوان مشغول ظرف زدن بودند و فرانک و ھاجر و زیاز دخترھا
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دست « ی حساب کلمھ نیبا ا. ختندی ری شلھ زردھا می و خالل پستھ رونیداشتند دارچ
 جوان مدرسھ مشغول ری دورتر از ما مدیکم ،افتی ی تازه ایھم در ذھنم معنا» تنھا

 طرف نی بھ ای نگاھیرچشمی زیگفت و گو با مردان ھمسن و سال خودش بود و گاھ
 . انداختیم

 آکنده از یی با قدم ھاد،ی بخشی مزهی انگاری اختی جماعت جوان بھ من بنیحضور ا    
 : نشان دھمی کردم خودی پر از ناز سعیعتماد بھ نفس جلو رفتم و با لبخندحس ا

 "ن؟ی خوای نمی کمکیروی ند،یبچھ ھا خستھ نباش"ـ    
 : رسدی نمیگری کھ کوھان حضور داشتھ باشد مطمئنا جواب بھ کس دییجا    
 !" ھم مثل درس دادنتھ نھ؛ برو خوش باشنیاگھ ا" ـ    
 را ی فشار آشکاراری اختی بی کنترل خنده ای و جمع حاضر برادیبرق از سرم پر    

 شدنم غنج عی داشت از ضای بود کھ حسابری مدیمتحمل شد، از آن بدتر حالت چھره 
 . زدیم

 یطانی برگشتم و خواستم بروم اما متوجھ شدم کوھان پشت سرم نگاه شیبا دلخور    
 ی کارنیری شنی ھم واقعا از اھیبق ھاجر و د،ی صورتش خندیبھ من انداختھ و بھ پھنا

 ! قدرشناسانھ بودی از حسزی شان دررفتھ و نگاھشان لبریخستگ
 : کوھان آمدی دورتر نشده بودم کھ دوباره صدایھنوز دو سھ قدم    
 ."زی برلی تو ھم پودرنارگای پر از فرصت ھاست، بیزندگ!  نشو بابادیحاال ناام" ـ    
 وسوسھ د،ی رسی بھ نظر مزی آمنیھمان اندازه کھ توھ بھ ی دعوت بھ ھمکارنیا    

 یبا اندک.  توان توقع داشت مثل آدم رفتار کندی پسر نمنی بود، بھ ھرحال از ازیکننده ن
 ختنی رلی پا و آن پا کردن باالخره برگشتم و کنار ھاجر نشستم و مشغول پودرنارگنیا

 نی مردان جوان ای نکنم جلوی سعگری ماند کھ دادمیھم  نیا.  شلھ زردھا شدمیرو
 ! میای بیروستا و حومھ افھ شتر

 
 »زهیپاقال    «

 
 با تمام ی و دلچسب عزاداری معنویمحرم و صفر کھ تمام شد، حال و ھوا    

 ی و خانھ تکاندی عی را بھ فضاشی در خود داشت جای قانون شکنی کھ برایلیپتانس
 ی تر از مناطق شھرشی باری کھ بسیھ جانکایداد، درواقع مردم روستا با وجود سرما

 نیری شی رقابتگریکدی و روب با فت کرد، در شست و شو و ری میدر آنجا خودنمائ
 پھن شده و منتظر آفتاب شیوارھای دی روی اچھی قال،یدی دی را میداشتند و ھرخانھ ا

 یاز سو.  شده بودایمی واقعا کی سرد و برفی روزھانیبود، ھرچند کھ آفتاب در ا
 ی پر شده بود از کرک و پشم ھای سوگوارامی کھ بھ خاطر ایی ھاافھی آن قگر،ید

 اصالح شده و خانم ی بھ نحو دلچسبدی عامی شدن بھ اکی آور، حاال بھ خاطر نزددشچن
 . بودنددی عی لباس ھای ھی مشغول رنگ و مش و تھیی روستایھا
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 و پشت میدست بشو صبحگاه جمعھ نیری بچھ ھا باعث شد از خواب شیسروصدا    
 و ختھی ررونی بچھ ھا بی بود وللی کھ تعطنی با استم،ی کھ رو بھ کوچھ بود بایپنجره ا

 کھ نی مثل انم،ی چشم چرخاندم تا کوھان را بباری اختی بودند، بیمشغول برف باز
 پسرک شرور نی کھ انمی را ببی آمد جمعینم  خوشمیی جورھاکی.  از او نبودیخبر

 زی ام را نی چرمی و دستکش ھادمی گرمم را پوشی برخاستم و پالتوست،یدرآن ن
 در برف فرو رفت، مھی تا نمی پوشش کامل وارد کوچھ شدم، بوت ھاکیبرداشتم و با 

 ی کھ پارسال وقتی دوستانم خالیجا! دمی پرستی حال و ھوا را منی کھ چھ قدر ایوا
 سکوت کردند، چرا کھ بعد از آن قھی دقکی بھ احترامم دمیپالتو و بوت خوشگلم را خر

 ی تر از آنچھ کھ فکرش را مشیحاال ب!  بود و نھ از برف و بارانینھ از سرما خبر
 . بھ دردم خوردهدھای خرنیکردم ا

 کردم، برگشتند و سالمم دادند و مؤدبانھ بھ خط یھمان طور کھ بھ بچھ ھا نگاه م    
 ی دستشانیر آمپر چسبانده بود برا ام بدجویمن کھ حس خودباحال پندار. ستادندیا

 :تکان دادم و بزرگوارانھ گفتم
 !" گلی بچھ ھانیراحت باش" ـ    
 قد قابلمھ چھارنفره از ی گلولھ برفکی حرف نی بعد از اھیوظرف کمتر از ده ثان    

 .... قرار دادشی را مورد لطف خومینوک سر تا داخل پالتو
 نیمطلقا چن »دیراحت باش« کھ منظور از دندی فھمی را منیالبتھ بچھ ھا کامال ا    
 رشتھ ی بھ پھنای و لبخندستادهی کھ پشت سرم ای نبوده، اما بچھ ھا؛ نھ آن کسیزیچ

 ! دورتادورش بر صورت داشتیکوه ھا
 !" شرفیب.... ِ کوھانیا" ـ    
 از ی خم شدم تا گولھ ااورمی کھ کم ننی ای اراده خنده ام گرفت، آنگاه برایو ب    
 کھ از اصابت آن گولھ نی ای کنم، ناگھان کوھان براکی بردارم و بھ طرفش شلنیزم

 و او را سپر دی ناآشنا داشت مقابل خودش کشی را کھ چھره ایدر امان بماند پسر
 !کرد
 کوھان نوش جان ی را کھ گولھ برفم را بھ جای بھ جلو برداشتم تا کسیچند قدم    

 یی از آشنایی و ردپانمی ببکی بر دھان داشت از نزدینھ ا احمقایکرده و حاال خنده 
 شده بود زی نگاه استفھام آمنی دھم، کوھان کھ متوجھ اصی در صورتش تشخیاحتمال

 :بالفاصلھ گفت
 "د؟ینشناخت" ـ    
 صی تشخمی روشی را در صورت پیی آشنای باال رفت و تھ چھره می ابروھاکدفعھی    
 :دادم
 !"؟یستیر خودمون ناصغ!... تو؟" ـ    
 : کردیکوھان اظھار نظر مضحک    
 ." شدهزهی خودشھ، فقط بعد از محرم و صفر پاقالگھ،یآره د" ـ    
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 بھ وجد ی بخندم، اصغر و کوھان ھم حساباری اختیباعث شد ب »زهیپاقال« یکلمھ     
 .آمده بودند

 : خنده ام تمام شد رو بھ کوھان گفتمیوقت    
 "زه؟ی پاقالنی ھست ایحاال چ"ـ    
 : گفتی جدیلی تکان داد و خیکوھان سر    
 و با دی جدی وهی کھ بھ شمی داره، از خودش شروع کنی کھنی خچھی تارزهیپاقال" ـ    

 کھ تازه شی با آتنشی کارو کرده، اما پدربزرگش با قمھ و اجداد نخستنی اوی و افترشغیت
 آب، ی تودنی پری مشی تابستون ھا بعده آت کردن؛ البتھی مییکشف شده بود پاقال زدا
 ." کردنی موشزمستون ھا با خاک خام

 : تکان دادمی قراء سری سخنراننیاز ا    
 " ھم ھست؟شیخیاسناد تار" ـ    
 سوختھ ش می نلی از اجدادش کھ نتونستن بھ موقع خاموشش کنن، االن فسیکی" ـ    

 ." شھی می موزه لوور نگھداریکنار منشور حقوق بشر کوروش تو
 : بحث مسخره ادامھ ندھمنی دادم بھ احیترج    
 اومده کھ بھ جمع ما ای مھمانھ، ای اومده، گفتم دیاولش فکر کردم دانش آموز جد"ـ    

 ."ملحق بشھ
 :کوھان منقلب شد    
 بھ ادی بی زندگی برای کسی درصد ھم احتمال بدکی ی ممکنھ حتیعنی! ؟یچ" ـ    

 ی روستا فرار مغزھا داشتھ باشھ ولنیممکنھ ا! ی داری روستا؟ واقعا دل خجستھ انیا
 !)" کلھ پوک بشھ گفت مغزنیالبتھ اگھ بھ ا. (واردات مغز مطلقا نداره

 
 : فکر کردمیکم    
 رو نداشتھ یی جانی چنی توی حسرت زندگی از اونھ کھ کسباتری روستا زنیا" ـ    

 مردم یتی کفای گرده بھ بی برمشتری کنم بیده کھ فکر مباشھ، فقط امکاناتش محدو
 داره کھ ی بھ خواست خودتون بستگنی و ادی نداررستانی دبنجایمثال شما ا.  جانیھم
 ." نھای دی بھ داشتنش حس کنلیتما
 

 با من یاسی سی اجتماعی فرھنگی بحث علمنی در ایکوھان بھ طرز باشکوھ    
 :مشارکت داشت

 جا بمونھ بھ نی ھمای بره خارج، دی باای رستانی برسھ بھ سن دبی جا ھرکنیبلھ، ا" ـ    
 ." ادامھ بدهیحمال
 : محکومش کردمی جدیبا نگاھ    
 روستا اھانت نی مردم افی کوھان خان حواس ات باشھ بھ شغل شر؛ی آیآ" ـ    
 " داره؟ھی ھاتون زاویری گمی حد تصمنی تا ایعنیبعدش ھم حاال چرا خارج؟ . ینکن
 !"منظورم خارج از روستاست خجستھ دل" ـ    
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 :دی مزخرف خندییو اصغر با صدا    
 ھھ ھھ ھھ ھھ ھھ ھھ ھھ ھھ    
 از او برگرفتم و دهیآنگاه د...  مزه اش تمام شودی بھ شدت بیمنتظر ماندم تا خنده     

 :ستمیدوباره بھ کوھان نگر
 رستانی دبدی نخواھای دی وجود داره کھ شما نتونیخب، حاال بھ نظر تو چھ مشکل" ـ    

 "د؟یداشتھ باش
 اری بحث بسکی حس کردند ی بودند وقتی مشغول بازشی پیقیبچھ ھا کھ تا دقا    
 و دورشان دندی کشی من و کوھان شکل گرفتھ آرام آرام دست از بازنی بقی و عمیجد

 ...حلقھ زدند
 نداشت یادی فرق زمایناسان صدا وسکوھان کھ احساسش در آن لحظھ با کارش    
 : گفتی جدیلیخ

 رفتن داشتھ باشھ، ھفت رستانی دبی روستا تھ تھش چھار تا دختر آماده برانیا" ـ    
 شھ ی می داشتھ باشن، چھ جورلی ادامھ تحصیھشت تا ھم پسر کھ حوصلھ 

 " پسرونھ؟یکی دخترونھ باشھ و یکی کھ می بدرستانیدرخواست دو تا دب
 شھ درخواست ی بھ خاطر تعداد کم بچھ ھا مست؟ی نی کھ اصال مشکلنیخب ا" ـ    

 شھ، ی مدرسھ تون داره اجرا می کھ االن توینی کالس مختلط داد درست مثل ھمکی
 رو خودم سشی کھ تدرمی کالس مخصوص آموزش متوسطھ ھم بذارکی ھی کافیعنی

 ."حاضرم تقبل کنم
 : جواب دادلی بار اسماعنیا    
 !"می ترسن منحرف شی دن، می مختلط اجازه نمرستانیدب" ـ    
 !ھھ ھھ ھھ ھھ ھھ ھھ    
 نگاه کردم، آنگاه دندی رسی درد بھ نظر می کھ کامال بیی شاد بچھ ھایبھ چھره ھا    
 : کنمدای جواب ممکن را پنی کردم بھتریسع
 ی شھریا اون بچھ ھا بسھی درمقانیبھ نظر من شما کھ از دبستان کنارھم نشست" ـ    

 نسبت بھ دنی تا دانشگاه رنگ جنس مخالف رو کنار خودشون ندی دبستانشیکھ از پ
 کنار ھم بودن ھاتون نی کنم ھمی و تازه حس مدی کنی محترمانھ تر رفتار میلیھم خ

 ." شماھا بشھنی بیتی نگاه جنسبدون  روابط سالم وجادی تونھ باعث ایم
 : آوردشی پیکوھان سرش را اندک    
 حرف ھا رو بھ دھدار و نی ای ولمی دونی ما می ھمھ نویا! خجستھ دل من" ـ    

 !"میَ کنن ماھا بز گری ھا بگو کھ فکر منیبخشدار و استاندار و ا
 : مثل برق و باد از سرم گذشتی بھ صورت اصغر انداختم و فکرینگاھ    
 نی ای توی درست و حسابونیزاسی پاقالھی و می دست بھ دست ھم بددیفکر کنم با" ـ    

 "ن؟ی موافقم،یروستا راه بنداز
 : رو بھ کوھان کرد و گفتای آنگاه ثردند،ی خندیبچھ ھا ھمھ با سرخوش    
 " مون قشنگ شده؟ی آدم برفنی ببایکوھان؛ ب" ـ    
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 : تکان داد و رو بھ من گفتیکوھان ھم شاھانھ سر    
 !" واسھ اوقات فراغت حرف ندارنشیخدائ! می ھستتونی بعدیمنتظر طرح ھا" ـ    
 ی شده تنھا گذاشت و بھ ھمراه بچھ ھا بھ سورانی وی گرفتھ و احساسیو مرا با حال    

 بچھ ھا بھ خودشان نی کھ ازمیمن چھ قدر رقت انگ.  شدری بزرگشان سرازیآدم برف
 !ندازندی طور مرا دست بنی دھند ایاجازه م

 
 »!لترشکنیف    «

 
 فصل ھا نجای روستا بھتر حس کرد، انی باشکوه بھار را در ادنید خرام شیم    

 تر از ی بود، زمستانش زمستان و اکنون بھارش بھارزیی پازشیی گفتند، پایدروغ نم
 . بودمدهی عمرم دی وچھار سال گذشتھ ستی کھ در بیتمام فصول

 ماه کی از شیکھ ب یی و مردم با خانھ ھادهی بھ فضا پاشیزیشکوفھ ھا عطر دل انگ    
ازحاال .  ماندندزشانی عزی بودند منتظر ورود مھمان ھادهی شان کوشزکردنیدر تم

 گذشتھ بھ مادرم قول داده ی تماس ھای بودم، من طیمی و صمبای زی روستانیدلتنگ ا
 جا بود و دوست نی دلم ای تھران برگردم ولبھ  حتمادی عالتی تعطیبودم کھ برا

.  تھران معاوضھ کنمی غم گرفتھ ی را با حال و ھوایزی دل انگی ھوانینداشتم چن
 رفتند حتما ی کوچک ترم اکنون مدرسھ نمی اگر برادرھادمیشی با خود اندیحت

 . کنندی روستا زندگنی ھم در ای کردم کھ چند سالی میپدرومادرم را راض
 ی بلند و باشکوھی تپھ ی اطاقم آماده گذاشتھ بودم و حاال رویچمدانم را بستھ و تو    

 ی سبزه ھاستم،ی نگریکھ بھ تمام روستا اشراف داشت نشستھ و بھ مناظر اطراف م
 نوازش کنان از کنارسرم ی روحبخشمیتازه و شاداب تازه سر از خاک برآورده و نس

اجازه .  گرفتی می رنگم بھ بازی گل بھیوسر را بھ ھمراه رمی گذشت و موھایم
 و باد زندی بگری از حصار روسری اندکمی خلوت باشکوه موھانیداده بودم در ا

 ... کنددای را پمیفرصت نوازش موھا
 :دی و مھربان بھ گوشم رسمی مالیی حال و ھوا بودم کھ صدانیدر ھم    
 !" جوننبیسالم ز" ـ    
 : در نگاھم نشستی فرانک برق شاددنیبرگشتم و از د    
 "؟ی اومدی ک؟یچھ طور! بھ بھ، سالم گلم" ـ    
 آورده بودم شی مصافحھ پی سبزه ھا نشست و دست راستم را کھ برایکنارم رو    

 :فشرد
 ." کالس ھامون فعال تموم شددم،یامروز صبح رس" ـ    
 "؟ی دارگھیچند ترم د" ـ    
 ." نامھانی واسھ پامی ری دارم، بعدش ھم مگھی ترم دھی کھ بگذره، نیا" ـ    
 ."یموفق باش" ـ    
 ."یمرس" ـ    
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 بھ طول کامل از بای بلند فرانک کھ تقری داشت، موھای بھتری چھی بازمیحاال نس    
 کھ قرار یی تنھا جای اصال شالش رومی بھتر بگوای بود، رونی شال نازکش بریز

 ! بودشینداشت موھا
 :دمی پرسلی دلی فرانک انداختم و بی بامزه ی بھ چھره یقینگاه عم    
 "کوھان چھ طوره؟" ـ    
 : زدی درباره اش حرف مبھی غرکیمثل     
 !" کھ سوژه واسھ زجر دادن داشتھ باشھ حالش خوبھیتاوقت"ـ    
 " نداره؟ایحاال االن داره " ـ    
"  تھران؟ی برگردی خوای مدمی گرفتھ س؛ شنی کمھی حالش ی نفھمیبفھم! یا"ـ    

 !) شعوریب(
 

 : را فرو بلعمارمی اختی بی کردم خنده یسع    
 ." رمیخب آره، فردا صبح م" ـ    
 "؟ی گردی برنمگھید" ـ    
 : متعجب و دلخور شدمیقدر    
 "؟ی کنی می فکرنیچرا ھمچ" ـ    
 !" دونم چرای ھا ھنوز تموم نشده نمی قبلالتیآخھ تعط" ـ    
 نیا با ا حال لبخند فروخورده ام رنیبا ا!  کامال مشخص استلشیخب، البتھ دل    

 :جملھ معاوضھ کردم
 !"ارمیمن کم نم" ـ    
 : دادلمی ھمراه با چشمک تحوی خوشش آمد و لبخندیلیخ    
 !"نھیا" ـ    
 :دیآنگاه دوباره پرس    
 " خوش بگذرونن؟التی تعطنجای اانی خانواده ت بی بگشھیحاال نم" ـ    
 حال نی من ھم مشکالت خاص خودم را داشتم؛ با ای بود، ولی دلچسبشنھادیچھ پ    

 از لحن شان ی کوھان قدری خانواده ی در صحبت کردن با اعضاستیفکر کردم بد ن
 :رمیوام بگ

 !" کنن؟ییرای شما از ما پذیالبد قراره خانواده " ـ    
 : جا خورده باشدی حتدی رسیاصال بھ نظر نم    
 "؟ی کنییرای ازشون پذی تونی نمتتی سوئی تویعنی" ـ    
 یبرا.  پنج تامی شیحداقل چھار نفرن کھ با خودم م.  تنگھیلینھ گلم، جام خ" ـ    

 ."میاری ھم جا کم مدنیخواب
 : باال انداختیشانھ ا    
 ." گذشت بھشونی بگم؟ بھ ھرحال خوش میچ" ـ    
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پنج برابر  سرحال آوردنش ی کوھان خان سوژه ھایمخصوصا وقت! اون کھ آره" ـ    
 !"بشن
 ...دی خندزیر    
 و پی و اسکابری بوک و واسی ھم اکانت فنیبھ ھرحال با من در تماس باش، ا" ـ    

 ."امی شماره واتساپ ھم منیضمنا، با ھم.  چتمھیو
، ٦٧اف . اف«:  خفنش انداختمی بھ اسامینگاھ.  درآورد و بھ دستم دادیو برگھ ا    

 »(!!!)، فرا خوفناک(!!)ری، اف ومپا(!) خوشگلھی فیف
 ری دخترک خفن خوفناک ومپانی بھ ای نگاھمی فرو دادم و نیآب دھانم را بھ سخت    

 خانم معلم رقت کی روح و روان ی روی اسامنیانگار نھ انگار با ا! خوشگل انداختم
 . رفتھناژی پاتزیانگ
 ." دارمپیمن فقط اسکا! گلم....گ.. یمرس" ـ    
 : باال رفتزی آمری تحقی حالت بھشی ابروکی    
 !"االی رو بشوت یاف ب!  و منم باور کردمیتو گفت" ـ    
 ھمراه یزی از فرانک خواستم چون خودم فعال چی نبود، خودکارو کاغذیچاره ا    

 : گفتینداشتم، با آسودگ
 ."بلو رو روشن کن" ـ    
وم، بلو را روشن  آشنا شی جورکی ھم ی کلمات اختصارنیظاھرا مجبورم با ا    

 !کردم
 : فرانک شدی وارد گوشزی من نی کاربری بعد نام ھاقھیچند دق    

 ». خجستھنبی، ز(!) تنھا ی زیز    «
 بود، دربرابر اصرار فرانک ھم لمی می و جپی مال اسکای و دومی مال اف بیاول    

 ی چت ندارم و او ھم باالخره بی و وبریقسم حضرت عباس خوردم کھ اصال وا
 را نصب بری وای نسخھ نی فرصت آخرنی از من قول گرفت در اولی شد ولالشیخ

 ٠کنم
 !"رمی گیحتما باھات تماس م!  جونی زیخب ز" ـ    
 !فھی طانی شوند ایچشمانم گرد شد، واقعا چھ زود دخترخالھ م    

 
 : متوقفم کردیی کھ سوار اتوبوس شوم صدانی آن روز قبل از ایفردا    
 !!" گولوی زیز" ـ    
 نی اما است؛ی نی کند حرفمی صدای طورنی دختر بھ خودش اجازه دھد اکی کھ نیا    

 ! اعصابم بودی پسرانھ واقعا روی دورگھ یصدا
 و ستادهی گشاد ای انداختم، کوھان با لبخندی آشنا نگاھیبرگشتم و بھ صاحب صدا    

 اخم کنم و ای سرش داد بزنم، دی دانستم االن باینم.  تکان دادی دستدنمیبھ محض د
 ...ای اش کنم، ی کم محلایبرگردم بروم، 
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 را فرو خوردم و ارمی اختی ھا را انجام ندادم، فقط لبخند بنی کدام اچیبھ ھرحال ھ    
 ... و اصغر بودندعقوبی و بای شود، پشت سرش ھاجر و زکیمنتظر ماندم تا نزد

 رفتار غم ی قدری نشان دادم، بھ اضافھ  بزرگوارانھ از خودمیطبق معمول واکنش    
 : و دلتنگانھزیانگ
 " کجان؟ھیبق! سالم بچھ ھا"ـ    
 : کرده بودی مخفنشی در آستیکوھان جواب دندان شکن    
 ی حلقھ زده توی با دستھ گل و اشک ھانجای ھمھ ای االن تو توقع داشتیعنی" ـ    

 !" تو؟ی حد متوقعنی تا اییخدا بدرقھ ت اومده باشن؟ نھ ی تابشون برای بیچشما
 – دھم آدم بھ بزرگترش ادشی گذشتھ بود کھ مثال بخواھم نیکار کوھان از ا    

 یکی نی موارد اصالح شود ای ھی حاالبگذار بقی تو؛ ولدی گوینم -مخصوصا معلمش
 : از آن بدتر اظھار نظر بچھ ھا بودشکش،یپ

 " شد نھ؟ی می لوسیچھ صحنھ ھا" ـ    
 !" بودی اشھی کلیلیآره، خ" ـ    
 !" باشھی ھندلمی عاشق فادیبھش نم" ـ    
 ی بھ دردش مشتری و بعدش محو شدن تو افق بنکفی با کالشی روسلمیآره، ف" ـ    

 !!"خوره
...     

 : کنندی ھا دھانم را آسفالت می فسقلنی اگر االن ساکت بمانم ادمید    
 خواست قبل از رفتنم ی دلم میلینداشتم، فقط خ ی توقعنی من چنر؛ینھ خ" ـ    

 ."دی ممنون کھ اومدد،ی برسونھیبھ ھرحال سالم منو بھ بق. نمتونیبب
 : را جمع کردندشانی دست و پای کمزی و نسبتا خشنم آن ھا نیو درمقابل لحن جد    
 ."می کنیخواھش م" ـ    
 ."داری ددیبھ ام" ـ    
 : نازک و قشنگش گفتی و بھ طرف اتوبوس رفتم، ھاجر با صدادمی کشیپوف    
 !!" جونی زی زریباھامون تماس بگ" ـ    
 اراده ام را ی بی قادر نبودم خنده گری برنگشتم تا نگاھشان کنم چون دیحت    

 بھ بچھ ھا نگاه کردم کھ مثل فرشتھ ھا گری بار دکیاتوبوس کھ راه افتاد . فروخورم
 دانستم االن اگر ینم.... دندی خندی ممی بھ روشھی آشکار از پشت شیطنتی و با شستادهیا

  اسگل؟ای رسم ی بھ نظر می و دوست داشتنربانّ اجنھ بخندم مھنی ایبھ رو
 ....!دمیبھ ھرحال خند    

 
 

 بود نی اقتی حقی ام بکاھد، ولی از دلتنگی توانست اندکی درتھران مزانمی عزدارید    
 اش از ذھنم پاک ی شرور دوست داشتنی آن روستا و بچھ ھاری تصوی لحظھ ایکھ حت

 کردنم از خاطرات فی تعری داشتم، البتھ نحوه ادی زی خانواده ام گفتنیبرا.  شدینم
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 ی بود کھ ھمھ فقط می طوردمشی نامیپشت کوه م  کھ حاالیی روستابی و غربیعج
ق مطلب را ادا کرد و ح »نیحس« بار برادر کوچک ترم کی اما باالخره دند،یخند

 : بھ من گفتیواشکی
 !" شدن ھا؟عی دلت لک زده واسھ ضای نفھمی انگار بفھمنبیز" ـ    
 . نداشتم کھ بدھمیو البتھ من جواب    
 نی از تکلف ای ناشی ھای و خستگدی مخصوص عیدھای و بازددی کھ از دیقدر    

 ام ارتباط برقرار ی روز پشت لپ تابم نشستم تا با دوست پشت کوھکی گذشت، امیا
 در آنجا بودم او تھران بود و حاال کھ من تھرانم او یکنم، واقعا متأسف بودم کھ تا وقت

 !آنجاست
 نبود اما چراغ لی موبای کدام از شبکھ ھاچی زمان خاص مشغول ھنیظاھرا در ا    

 . اش روشن بودیاف ب
 :دموارد چت ش    
 !"سالم فرا خوفناک" ـ    
 !!" گولوی زی ماھت زیبعععععع سالم بھ رو" ـ    
 " االن؟ییکجا" ـ    
 !!" تورنتوگھ،یمعلومھ د" ـ    
 !"اوف" ـ    
 !"ی تورنتو رو از دست داددی کھ عی خلیلیخ" ـ    
 ." سال بعدشاالھیا"ـ    
 ."ی داری عجب دل خجستھ ا؟یینجای اندهی تا سال آی فکر کردیعنی" ـ    
 "ن؟ی کنی مرونمی بی بگی خوایم" ـ    
 وقتت رو واسھ بچھ دی کھ نبای رسی مجھی نتنیما کھ نھ، اما خودت کم کم بھ ا" ـ    
 !"ی تورنتو ھدر بدیھا

 ." کنمیمن آدمشون م! یفکر کرد" ـ    
 ." باشھیبعد بھ فکر آدم کردن بق! ی خودت دم بکشسایحاال وا" ـ    
 " ھا کوھان پس کلھ؟یرو اعصاب" ـ    
 "؟یدیحاال کجاشو د" ـ    
 ربع ادامھ داشت، آنگاه فرانک کی مان تا ی با شوخختھی و آممانھی صمیگفت و گو    

 . را بھانھ کرد و چت را بستیعذرخواست و کار
 
 

 »k1«: ی نام کاربرنی آمد با امی برای درخواست دوستکی ساعت بعد میحدود ن    
 : آمدشی از سویغامی بالفاصلھ پرفتم،ی اش را پذی و دوستدمی برچیلب و لوچھ ا    
 "؟ی شوتی مویب! زمی عزی کھ درخواستم رو قبول کردیمرس" ـ    
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 و تی تربی باری بسی بچھ امروزکی صحبت کردنش معلوم بود یاز نحوه     
 تا بفھمم منظور او از دی طول کشقھی پنج دقبایاست، بھ ھرحال تقر» خودبانمک انگار«
 : چھ بودهبی و غربی عجی جملھ نیا

 ." تھران٢٤ نبیز" ـ    
 ی ھای دوستنی و واقعا از امی دختر جوان و تنھاکیبھ ھرحال من ھم ! شرمنده ام    

 :دی را شوتشیوی بزی بعد او نیلحظات.  ندارمی قصد و ھدفیمجاز
 ." فرانسھ٣٠ وانیک" ـ    
 :ردمتعجب ک    
 "؟ی کنی مکاریفرانسھ چ" ـ    
 ." خونمی میمیوشی بی رفتم، مھندسلیواسھ ادامھ تحص" ـ    
 ."یموفق باش" ـ    
 ."ممنون" ـ    
در فرانسھ و  »یمیوشیب« التی تحصنی انی بیھرچھ فکر کردم نتوانستم ارتباط    

 . دادم بھ صحبت ادامھ دھمحی حال ترجنیرا درک کنم، با ا »ی شوتی مویب«
 :دیپرس    
 ." ھانی و االتی تحص؟ی کنیتو چھ م" ـ    
 ." کنمی مسی فعال تدری محض خوندم، ولاتیاضیمن ر" ـ    
 ."یبھ بھ، چھ عال" ـ    
 ."ممنون" ـ    
 " مجرد؟ای یمتأھل" ـ    
 "شما؟. مجردم" ـ    
 ."اگھ خدا بخواد ازدواجم یمن ھم مجردم، اما در آستانھ " ـ    
 ."یپس نامزد. یبھ بھ، بھ سالمت" ـ    
 ."قاینھ دق" ـ    
 "؟یخواستگار" ـ    
 ."نھ" ـ    
 "؟یا خب پس چ" ـ    
 !"عاشقم" ـ    
 ."ی بھش برسدوارمیام! یآخ" ـ    
 کشم از نگاھم یدارم خودمو م.... ستی فھمھ، تو باغ نیاصال نم...  بگمیچ" ـ    
 ."ستی نشی حالی روانی عقب مونده ی شم ولوونھی درهیبگ

 : و روح وروانم شدوری برد و مانتی کی باعث آزردگشیحرف ھا    
 "؟ی مؤدبانھ تر راجع بھ عشقت حرف بزنی کمستیبھتر ن" ـ    
 " مؤدب باش؟ی گی تو مرمی میمن دارم م! ی داریبرو بابا عجب دل خجستھ ا" ـ    
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 کھ ی بعد درحالیلحظات» ! گفت االن؟ی چنیا« د،یسب بھ سقف چمی ابروھاکدفعھی    
 : کردمپی را گاز گرفتم و تانمیی داشتم خشمم را کنترل کنم، لب پایسع
 "؟ی خونی میمیوشی بی و مھندسی سالتھ و از فرانسھ ھستی کھ سیمطمئن" ـ    
 " گم؟ی من دروغ میعنی" ـ    
 تورنتو ی تویی جاھی ی گی کھ می فرانسھ انی اصال انم،یبب!...  دونم واالینم" ـ    

 !"ست؟ین
 !"خخخخخخ" ـ    
 تماس ی کرد و بھ بھانھ ی عذرخواھوانی جناب کم،ی بگویگری دزیتا خواستم چ    

 ! چت را بسترانی نگرانش در ای با خانواده ییدئویو
 »!مگھ دستم بھت نرسھ جونور«... خوردیخون خونم را م    
    
 

 کھ پشت ی دور افتاده ای روستای راھدی رسانی بھ پادی عالتی کھ تعطنیبھ محض ا    
 و دمیغروب بود کھ رس! ستمی نفشی کھ قادر بھ توصیاقی با اشتدم،یکوه ھا بود گرد

 ی کھ باالی خودم در مدرسھ اتی رفتم بھ سوئکراستی ی استقبال کننده اچیبدون ھ
 »!!یبی غریا«: و با خودم گفتمدمی کشیھ منطقھ بود، آنی ای تپھ نیبلندتر

 چشمم افتاد بھ کوھان کھ اطی آن روز قبل از شروع کالس ھا درست وسط حیفردا    
 ی ترشی بی با عجلھ ی و اصغر مشغول رفتن بھ کالس بود، کمعقوبیبھ ھمراه 

 :حرکت کردم تا بھ موقع بھ آن ھا برسم
 "بھ بھ؛ احوال جناب کوھان؟" ـ    
 : گرفتندیشی پگریکدی زدند و در سالم کردن از ی لبخند پت و پھنمدنیھرسھ با د    
 ." مبارکدتونیع! سالم خانم" ـ    
 ." شما ھم مبارکدی سالم، عکیعل" ـ    
 دی رسی شدم، کوھان کھ بھ نظر مرهیآنگاه چشمم را تنگ کردم و بھ کوھان خ    

 . گرددی میزی آسمان دنبال چی وانمود کرد توستیمشغول پنھان کار
 : کردمی ساختگیسرفھ ا    
 جناب انای احستی متعلق بھ شما نی اف بیتو k1 ی نام کاربرنی انم،یبب" ـ    

 "مھندس؟
 بھت زده بھ ی آن حالتی تالش کرد بتواند خنده اش را کنترل کند، بھ جایلیخ    

 : بودیخودش گرفت کھ کامال ساختگ
 نھ م؟ی ما ھمھ مثل خودتیتو فکر کرد!!! الیواو! ؟ی اف بینھ االن گفت! ؟یاف ب" ـ    

 " استفاده کنم؟لترشکنی از فادیاصال بھ من م
 آمد از ی اصال بھ او نمیی تنگ شده براندازش کردم، خدای با چشم ھایکم    

 ! بودفونی سای شده تی آپدی استفاده کند چون او خودش نسخھ لترشکنیف
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 و اجازه نجای استمی کھ بانیت کنم تا ا دادم بھ سمت کالس حرکحیبھ ھرحال ترج    
 . نداشتھ ام بخنددشیدھم کوھان بھ ر

 با بچھ ھا مشغول درس دادن شدم، در یسر کالس بعد از خوش و بش و احوالپرس    
 : دھمحی توضی قانون شکنی درباره ی آمد تا کمشی پیتی اثنا موقعنیھم
 نی ما، وضع قوانی جامعھ ی توی قانون شکنلی دلنی مھم ترز،ی عزیبچھ ھا" ـ    

 ی تنھا امکان موجود براکی بارابونی خکی ی کھ وقتھیعی کامال طبنیا. اشتباھھ
 عبور ومرور موجود نباشھ، اگھ ی ھم برای اگھی دابونی باشھ و خی محلیدسترس

 شن دست بھ قانون ی مردم مجبور مھ کنکطرفھی رو ابونی خنی وضع بشھ کھ ایقانون
 کھ منع شده یزی چی برای مناسبنیگزی کنن، چرا کھ واقعا جا بزنن و خالفیشکن

 لتری رو داره، فتی وضعنی ھم ھمی اجتماعی بھ شبکھ ھایاالن دسترس. وجود نداره
 ی برای مناسبنیگزی واقعا جای نقض قانون، ولیعنی لترشکنی شن و استفاده از فیم

 بھ ی دسترسی کھ اصوال منع افراد برانی شده وجود نداره، ضمن التری کھ فیشبکھ ا
 کھ در نیکما ا.  بشھی لجاجت در سطح عمومجادی تونھ باعث ای امکان خاص مکی

 ." ترهصی شھ حری کھ از آن منع میزیانسان بھ چ:  آمدهثیاحاد
 و خشنود ی دست اندرکاران راضی باشکوه از خودم و ھمھ ی سخنراننیبابت ا    

 !بودم
 ی تازه دم و قدری چاوانی لکی در کردن، با ی خستگی برایتآن روز عصر وق    
 k1  از طرفیغامی را روشن کردم، پلترشکنمی لپ تابم نشستم و فی پای محلینیریش

 :آمد
 

 ی کنن ولی می کھ ھمھ قانون شکننی ااد؟ی تو خوشم می چی از چی دونیم" ـ    
 ھی رو توجی قانون شکنی استھی تو بھ نحو شای قانونمندن، ولیلی کنن کھ خیوانمود م

 !" عاشقتمیعنی ؛ی کنیم
 : پنھان کردم و نوشتمتمی سوئواریلبخندم را از در و د    
 !"فونی رسم جناب سایخدمتت م" ـ    
 : آوردی شرف کم نمیب    
 ی مکاری چدی من با اوقات فراغتم بایتو اگھ نبود! چاکر خجستھ دل خودم" ـ    

 "کردم؟
 غروب را در شی گرگ و می سھ بعدری چشم بھ پنجره دوختم کھ تصویبا درماندگ    

  کردم؟ی پسر پررو چھ کار منی با ادی گذاشتھ بود، باشی خود بھ نمایقاب چوب
 "؟یستی تو مگھ کوھان نوان؟ی حاال چرا کنم،یبب" ـ    
 " کنم؟ی دماغ عمل کرده خودمو کوھان معرفی دخترای کھ جلویتوقع ندار" ـ    
 "اسم خواھرتم کھ کوھان پس کلھ نبود بچھ؟" ـ    
 ."شیری نگی کن جدیکلن سع.  باالستیادی زشیولش کن، اون دوز مصرف" ـ    
 ."کلن غلطھ، کال درستھ" ـ    
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 کھ تو ییزھای چگھی باش، دتیآپد!  گولوی زی زی شی ھم آشنا مدی جدیبا امال" ـ    
 ." خورهی می بتننھی بھ درد عھد پاری دیسرکالس درس م

 ی براگری دی چاوانی لکی چت را بستم و رفتم تا ی بھانھ اای ی خداحافظچی ھیب    
 .زمیخودم بر

 : گذاشتمامی پکی فرا خوفناک یآنگاه برا    
 "ھ؟ی کوھان چیاسم واقع" ـ    
 ."وانیک" ـ    
!  مدرسھ ستی تر از اسم ثبت نام شده ش توی واقعشی اف بیپس نام کاربر" ـ    

 "حاال چرا کوھان؟
: نوشتھ بود» کوھان« ی با کلمھ ی امتحان جملھ سازیکالس اول کھ بود، تو" ـ    

 اھل محل گھی جملھ شد جوک سال، بعد از اون پدرم کھ دنیا! »پدرمن کوھان دارد«
 شد و ی کفری کردن حسابی کوھانش ھم سؤال متی وضعی درباره یموقع احوالپرس

 ثبت نام مدرسھ ش ھم ی توگھید! ادیب  عوض کرد بھ کوھان تا حالش جا رووانیاسم ک
 !" کردهکاری بمونھ کھ با آبرو وشرافت پدرم چادشی تا سنی نوی کوھان منیھم
 کوھان ی درباره گری دیزھای چیلی حال مثل خنی بود؛ با ایداستان تکان دھنده ا    

 .سردلم ماند
 " بچھ؟نی گھ ای می باالست، چتی دوز مصرفرمت،ی نگی گفت جدیم" ـ    
 !!"شی گرفتی جدنقدری کھ ھنوز ای خجستھ ایلیخ" ـ    
 ."مؤدب باش" ـ    
 !!!"ی خریلی خوام؛ خیمعذرت م" ـ    
 : کردمپی تاتای ماندم، نھارهی خواری خط صاف شد و بھ دکی ھی شبمیلب ھا    
 !" بھترهنیخب انگار ا"ـ    

 
 

 »شب ھولناک    «
 

 ی آسا و تگرگ ھالی سی آبستن باران ھاشی ھاییبای روستا با تمام زنیار در ابھ    
 رعد وبرق و صاعقھ ی بود و صدادی آن قدر بارش شدی بود، گاھزیترسناک ن

 کمی تارتی سوئی و گوشھ دمی ترسی سن و سالم منی با ازی من نیگوشخراش کھ حت
 . شدی مواقع برق ھم قطع مور جنی بدان جھت کھ معموال اکی کردم، تاریکز م

 ی وحشت بر سرم آوار می شدم و وقتی دلتنگ میی ھمھ تنھانی بھ خاطر ایگاھ    
 روستا نی در ای ھمھ تنھا باشم؟ چرا کسنی ادی کردم کھ چرا بای فکر منی بھ ادیگرد

 روستا نی در اعتی طبی ھای شگفتانی پرسد؟ حاال خانواده ام در جریحالم را نم
 دخترک تنھا کنج تک نی دانند ای کھ مستا رونی اما مردم است؛ی نی گلھ استندین

 چد؟ی پی از وحشت بھ خود مبانھیاطاقش غر
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 ی گشت، گاھی مشتری شد، وحشتم از رگبار بی تر مکیھربار کھ رعد و برق نزد    
 اطاقم را خرد ی ھاشھی شیخی ی پونگ ھانگی توپ پنی کردم االن است کھ ایحس م
 را نشانھ روند، آنگاه نی تجاوز کرده و زمی ابرھا از حد خانوادگنی بی دعواایکنند 

 کوھستان قرار داشت بخورد یکھ در بلندا  کھ درست کنار خانھ امیتصور صاعقھ ا
 ی گزنده حتی نبود و سرمای گاز خبری از لولھ کشنجایا.  افکندیتمام تنم را بھ لرزه م

 ی و از تورونی بروم بدمی ترسی میحاال حت کرد، یدر بھار ھم روستا را رھا نم
 . کنمای رو بھ خاموشم را احی و چراغ ھااورمی بزمی ھای نفت یانبار
 رمقم را ی آمده، تن لرزان و بیامکی بھ من فھماند کھ پی گوشکی تکی تیصدا    
 را برداشتم، ھنوز تنھا نور اطاقم برق ی گوشرمیزتحری می و از رودمی کشنی زمیرو

 ی داد و بعد با صدای اطاق را بھ من نشان می آسمان بود کھ تنھا لحظھ ای کپارچھی
 . گرفتیم  ھرآنچھ را داده بود پسبی مھیغرش

 بھ خطوط آن ی شباھتچی کھ ھی شماره اشی ناشناس با پی بود از شماره ایامکیپ    
 :منطقھ نداشت

 »؟یخوب    «
 نفر نگرانم کی کھ نی خط نگرانم است؛ ھمی آن سوی مھم نبود کھ چھ کسمیبرا    

 :دی رسی بھ نظر میباشد کاف
 » نشناختم شماره ت رودی ببخشاد،ینھ ز    «

 یآخھ آسمون بدجور داره ور م.  نھای ی فقط خواستم بدونم زنده است،یمھم ن    « 
 »!غرومبھ

 »آره واقعا ترسناکھ، اما چرا حال من برات مھمھ؟    «
 »! مھم نباشھ؟گھی دیاگھ ناراحت    «
 برلبم ی و کم کم لبخنددی بخشی ملی کوتاه داشت وحشتم را تقلی اس ام اس ھانیا    

 : نشاندیم
 ی توی کھ حتھی دونستم کیفقط کاش م.  نفر بھ فکرمھ واقعا ممنونمکی کھ نیھم    «
 ». نرفتھ من ھم ھستمادشی یتی وضعنیھمچ
 »گھی دمینیما ا    «
 »! کوھانیمرس    «
 چھ ساده دالنھ رفتار کرده ام، واقعا الزم نبود قبل دمی ارسال را زدم تازه فھمیوقت    
 .... بزنمی حدسنی کند من چنی کھ طرف مقابل خودش را معرفنیاز ا

 »حاال چرا فکرت رفت سمت کوھان؟    «
 ذاره و باھام ی حساب کتاب سربھ سرم می کھ بھی چون تنھا کسدی دونم، شاینم    «

 ». کنھی تکلف برخورد می راحت و بیلیخ
 »! قدر قانع نشده بودمنیتا حاال بھ عمرم ا    «
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 دی رسی بھ نظر مکی نزدتی نھای کھ بی رعد وبرقی کوبنده یناگھان با صدا    
 دمی خزنی زمی بعد بررویلحظات....  پرت شدنی از دستم بھ زمی و گوشدمی کشیغیج

 : کردمشیدای ام گشتم و باالخره پی دنبال گوشنی زمی بر رو دستمدنیو با کش
 ی بگو اگھ ھم نھ خودت رو معرفی کنم سربھ سرم نذار، اگھ کوھانیخواھش م    «

 ».ی رو اعصابمگھی االن دی ولی کھ نگرانم بودیمرس. کن
 » راحت ترمی جورنیاجازه بده ناشناس باھات حرف بزنم، ا    «
 » نھ؟ای یباشھ، فقط بگو کوھان    «
 »؟ی کنیاگھ بگم نھ، باور م    «
 »!رممکنھی غبای کمھ، تقریلی کھ کوھان راست بگھ خنیخب، باور ا    «
 باشھ در ی اعتمادرقابلیپس اصرار نکن، چون اگھ طرف مقابلت آدم غ    «

 ».رممکنھی غی شنوی کھ ازش میھرصورت باور جواب
 »! قدر قانع نشده بودمنیمرم اتا حاال بھ ع    «
 بود کھ بتوان بھ یزی و مؤدبانھ تر از آن چمی مالاری شماره بسنیلحن صاحب ا    

 ی مثل کوھان نمی بھ بچھ اشی کھ منطق پشت حرف ھانیکوھان نسبتش داد، ضمن ا
  کند؟ی خواست خودش را معرفیاما واقعاچرا نم. خورد
 تر از شی شماره اس بده، چون برق قطعھ بنی اومد بھ ھمشی برات پیاگھ مشکل    «

 »!فعال. رمی گی رو نمتی شارژ باترنیا
 »! فعال،ی کھ ھمھ جوره ھوامو داریمرس    «
 ام آن قدر ی گوشی شدم کھ پشت خط بود، دوست داشتم باتری دلتنگ کساری اختیب    

 تواند ساعت ھا با من اس ام اس ی و مستی نی بفرستم فعال مشکلشیپر بود کھ برا
 کھ من زی خوف انگطی شرانی کند، حرف زدن با او آرامش بخش بود، الاقل در ایباز

 بھ بای کوھستان وحشتناک و زنیدر دل ا  خاموش و خلوتیتک و تنھا در مدرسھ ا
 . بردمیسر م

ارھا،  دھی سراشی اطاقم را ترک کنم و بروم پی لحظھ ایاگرچھ جرأت نداشتم حت    
 چتر ھم ی کھ ھست خودم را بھ اطاقشان برسانم، حتی گرفتم بھ ھرعذابمیاما تصم

 و ظرف دی نداشت و باد کوھستان باران و تگرگ را بھ سروکلھ ام پاشی چندانریتأث
 مشتم دنی دارھا بودم، دررا با کوبھی سرااطاق  دری آب شدم، حاال جلوسی خھیچند ثان

 :بھ صدا درآوردم
 !"دی توروخدا دروبازکنم،ی اقدس خانم، مش رحد،یدروبازکن" ـ    
 خستھ و درمانده بھ اطاقم دم،ی شنی کمتر جواب مدمی کوبی بھ در مشتریھرچھ ب    

 اصابت کرده نی بھ زمای ترسناک از آسمان بود کھ گوی راھم برقیبازگشتم و بدرقھ 
 ھی سرانی ایعنیدر را قفل کردم،  اطاقم انداختم و ی و خودم را تودمی کشیغیج. بود

 بخواھد وارد ی کسطی شرانی اگر دراست؟ی ازشان نی خبرچیدارھا کجا رفتھ اند کھ ھ
 از نرده ی با حفاظنجای توانم بکنم؟ اگرچھ دورتادور ای می شود من چھ غلطتمیسوئ

 .افتی ی نملی تقلزی حفاظ ھا ننی با ای وحشت من حتی احاطھ شده بود ولنی آھنیھا
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 درحال خاموش ی موقع استراحت بود، گوشگری شب بود کھ برق آمد اما دمھین    
 تختم دراز یشدنم را بھ شارژر وصل کردم و چراغ ھا را دوباره خاموش کردم و رو

 ی بخاری داد، توی الوقوع مبی قری تپ تپ کنان خبر از خاموشستی تودم،یکش
 ی نبود، بھ ھر زحمتیگریز دی سوختھ چمی خاکستر نی زنگ زده ھم جز مشتیزمیھ

 کھ درست ی و ترسان و لرزان و با عجلھ بھ طرف انباردمی ام را پوشیکھ بود باران
 ھی افتاد و سامی روبھ روی چشمم بھ تپھ یکی بھ اطاقکم بود رفتم، ناگھان در تاردهیچسب

  تر از آنچھ کھ تاقی عمی مدرسھ بود، وحشتی درحال تماشاای کھ گودمی را دی مردی
 تی و پدمی خزی بھ درون انباریکنون داشتم تمام وجودم را دربرگرفت و از سرناچار

 و دوباره بھ اطاق برگشتم و دررا قفل دمی را بھ سرعت قاپشی روفیکوچک نفت و ق
 مرا بھ خطر تی امنیزی از ھر چشی ترسناک بی بھیکردم، حاال حضور آن غر

 بھ نظر ری پذبی آستی نھای بزی ننی آھناظ حفنی با وجود ای کھ حتیتیانداختھ بود، امن
 .دی رسیم
 

 ی نفت را ھمان جا گوشھ تی و پختمی رستی لرزانم نفت را درون تویبا دست ھا    
 یگری دی واقعا چاره ی ساختم ولی گند نفت تا صبح می با بودیآشپزخانھ گذاشتم، با

 .رونی در بنی کھ بخواھم دوباره بروم از انی دادم تا ای محی را ترجنینداشتم و ا
 را کھ می دست ھاد،ی بھ اطاق بخشی دلچسبی کھ جان گرفت گرماستی تویشعلھ     

 درحال شارژم بردم و بھ ی بھ سمت گوشدی لرزی مفی توصرقابلی غیھنوز از وحشت
 : ناشناس اس دادمیشماره 

 » ترسمی من منجاست،ی ایکی    «
 : آمدی بعد جوابقھی دقکیحدود     

 »ستن؟ی دارھا نھیمگھ سرا    «
 یشکی در زدم ھی نبود انگار، ھرچی کسچی ھیسرشب رفتم در اطاقشون ول    «

 ».جوابمو نداد
 " شن؟ی مواقع سخت گم و گور می توشھی ھا ھمنیچرا ا. بھیعج    «
 : تر شدقی و عمقیوحشتم عم    

 »؟ی چیعنی    «
 »؟ینی رو بباروی از پنجره اون ی تونی منمیفعال ولش کن، بب    «
 .... انداختمرونی بھ بینگاھ    

 »سادهیآره، ھنوز وا    «
 ارتفاعھ، امکان نداره ی تونجای صاعقھ کارش تمومھ، اھی باشھ با زادیاگھ آدم    «

 از جونش ای اومدن داشتھ باشھ، پس رونی جرأت بی رعد وبرق بشھ و کسنجوریا
 ».ستی نزادیم کھ آدنی اای رشدهیس

 آشکارا گری نامرد وحشتزده ام کرد، حاال دکی از احتمال حضور شتری حرف بنیا    
 .... خوردی بھ ھم ممیدندان ھا
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 » ھم وجود داره؟زادیرآدمی غنجای ای بگی خوایم    «
 »؟یدی ترسھ؟یچ    «
 »ست؟یترسناک ن    «
 »!دنی منطقھ کھ ھمھ جورشو دنینھ واسھ مردم ا    «
 یزی چنی باره کھ با ھمچنی اولنی و استمی منطقھ ننی من متعلق بھ ایمتأسفم ول    «

 چرا ره؟ی ذره دلم قرار بگھی صدات بزنم کھ یچ.... دمیمن واقعا ترس.  کنمیبرخورد م
 »؟ی گیاسمتو نم

 ی فرضم کن، دوست داری دوست داری صدام کن، ھرچی دوست داریتو ھرچ    «
 » باشم؟یک

 مثل پدرم کھ ی مردھی ای ھمسن و سال مادرم، ی خانم مھربون باشھی دارم دوست    «
 ی و دل نگرونم نمستی نشمی پی کسچی کھ ھیی شب ھانی ایپشت و پناھم باشھ تو

 ».شھ
 

 از لنگ ی تونی البتھ م؟ی ابوت منو بابالنگ دراز صدا کنی مثل جودی خوایم    «
 »چھ طوره؟! ی گم جودیمن ھم بھت م.  ھمون بابا خوبھ،یریدرازش فاکتور بگ

 کھ چندان ھم یی پشتش نھفتھ بود، معنای ھم معنی ھرچند کھ قدر،ی جالبشنھادیچھ پ    
 : دادیآزارم نم

 »!یای کھ مثل بابا لنگ دراز جوون از آب درننیموافقم، البتھ بھ شرط ا    «
 نظر مطمئن نی بابا، از ای بھم بگ راحتالی با خیسنم اون قدر ھست کھ بتون    «
 ».باش
 : ام شدی موضوع باعث دلگرمنیا    

 »! بابایاوک    «
 : را حس کردمیولبخند مھربان پشت جواب اس ام اس بعد    

 »!ی جودیاوک    «
 کھ حرکت نی مرد بدون ای ھی و دوباره بھ پنجره نگاه کردم، سادمیلبخندم را گز    

 چھ جور نی بود، استادهی تگرگ ھولناک کوھستان اری جا ز کرده باشد ھمانیچندان
 ؟یی ضربھ ھانی چنری گزد زی ککش ھم نمی ست کھ حتیآدم
 اجنھ ای انسان کی اصال متعلق بھ ھی سانی نکند اشتباه کرده ام و ادمیشیبا خود اند    

 رفتم، از شی پی بھ خود دادم و کمی مترسک است، جرأتھی شبیزی بلکھ چست،ین
 او کردم، یی و تمام دقتم را عطف شناساستمی مشکوک نگری ھی بھ سارهیپنجره خ

 نمود، ناگھان صاعقھ زد، درست ھمان ی من کامال انسای کرد ولی نمیظاھرا حرکت
 آتش ی بود در شعلھ ھایکی کھ ھمان نزدی بود و درختستادهی کھ آن مرد اییجا

 حرکت ی روشن آتش بھی در ساخت،ینگر وحشت ھم نکرد، ی او حتیفرورفت، ول
 ! باشددهی ترسی حتدی رسی بود و بھ نظر نمستادهیا
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 چھارقل، ھرچھ سوره کھ حفظ بودم ،ی الکرسةیتند و تند شروع کردم بھ خواندن آ    
 . طرفمی دانستم با چھ جور موجودی خورد و نمی بھ ھم ممیدندان ھا

 »ھنوز اون جاست؟    «
 : کردمپی ام را برداشتم و جواب را با انگشتان لرزانم تایبالفاصلھ گوش    

 اون ھمون جور ی گرفت ولشی آتشی صاعقھ زد درخت کنارھ،ی چنی دونم اینم    «
 ».ستادهی حرکت ایب

 ». از مابھترونھی بھ احتمال قوی ول،ی نترسدوارمیام    «
 » نھ؟،ی کنی می شوخیدار    «
 ھی گفتم کھ نوی باعث وحشتت بشم؟ اما ایطی شرانی چنی تودینھ دخترم، چرا با    «

 ».ی رفتار کنیشتری باطی با احتیکم
 » کنم؟کاری چدیاالن با    «
 کنن، پس اگھ اون قصد داره بھت ی ھم عبور مواری کھ اجنھ از درودی دونیم    «
 و راه ورودش رو ی باعث وحشتش بشگھی اوراد دای با خوندن قرآن دی شھ باکینزد
 ».یببند
 ! بخشدی بھ من می زند چھ حس خوبی از قرآن حرف می طورنی ای وقتا؛یآه خدا    

 ». ترسمی واقعا می خوندم، ولی حاال داشتم قرآن منیھم    «
 ».نگران نباش.  کنمی جا برات دعا منیمن ھم از ھم    «
وستا  رنی نفر در اکی دلم واقعا آرام گرفت، چھ قدر خوب است کھ ی دلگرمنیاز ا    

 .... را داردمی کند و ھوایبھ من فکر م
:  گفتمرلبی نبود، زی بر فراز تپھ اثرستادهی ای بھی از آن غرگریآتش کھ تمام شد د    

 »!ی لعنتیخوش اومد!  جھنمیانگار برگشت«
 
 

 ی فکر کھ پشت آن اس ام اس ھانی شده بود، انی سنگدی جدیتمام شب دلم از حس    
 بی غری دخترک تنھانی نسبت بھ ای است و چھ احساسیسرشار از محبت چھ کس
 مرد ھی ستمی ندواریدروغ چرا؟ ام«: دمیشی کرد، با خود اندیدارد حالم را دگرگون م

 ھی یاھای رؤی تو االن تو،ی باشمادرم  خانم مھربون مثلھی ایبزرگسال مثل پدرم 
 ی ھستی دونم کینم.... یدی سوار بر اسب سفی و چھار سالھ، شاھزاده ستیدختر ب

 نبود ادمی جا بھ نی ایشکی ھی چون وقتی ھستیتو خواستن!  دلم پر شده از ھواتیول
 اون قدر حالم خوب شده کھ... ی کردمی و آرامشت رو خرج نگرانیدیتو حالم رو پرس

 تونھ باشھ؟ ی می کیعنی ا،یآه خدا!  ترسمی از اون موجودات ازمابھترون ھم نمیحت
 »...؟ی بھ روم بازکرده باشاھاموی شھر رؤی شب وحشتناک دروازه نی ای شھ تویم

 ی سھمناک خبری از آن غرش ھاگری دی بود ولی آن روز کھ ھنوز ھوا ابریفردا    
 کالس بھ راه افتادم، قبل از آن کھ ی بھ سوی اجباریداری خستھ از شب بینبود، با تن

 موجود کی شبی کھ دییاختم، جا بھ تپھ اندی برسم برگشتم و نگاھاطی حی انھیبھ م
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 شد، ی نمدهی دی مشکوکزی روز چیی در روشنام، و ناشناختھ را رصد کرده بودبیعج
 : مرا بھ خود آوردییصدا
 " خانم؟ی گردی میزیسالم، دنبال چ"ـ    
 : بھ کوھان انداختمیبرگشتم و نگاھ    
 "چھ طور مگھ؟.... سالم، نھ" ـ    
 بوده، سادهی باال وانی آدم خوشحال اھی رعد و برق ی توشبی گھ دیآخھ ھاجر م"ـ    

 ."شی باشدهی تو ھم ددیگفتم شا
 : را فراگرفتمیوحشت سراپا    
 "؟ی کنی کھ نمیشوخ" ـ    
 ."دنشی ھم دمی و ابراھنی کنم؟ تازه شاھی شوخدی بای واسھ چ،ی زینھ جون ز" ـ    
 کرد، توجھ ی زبانش خارج مریش از ز ادبانھ کھ بدون کمک دستی بیو بعد با سوت    
 دست از آن ی بھ خودش جلب کرد و با اشاره اطی حی را در آن سومی و ابراھنیشاھ

 شدند و بعد از کی دوان دوان نزدبای تقرزیآن ھا ن. ھا خواست خودشان را برسانند
 : سالم مؤدبانھ گفتندکی

 " شده؟یزیچ" ـ    
 :دمیپرس    
 "ن؟یدی دی رو اون تپھ چشبیشما د" ـ    
 با می دوختند، آنگاه ابراھگریکدی و بھ دندی مضطربشان را از من دزدینگاه ھا    

 :لکنت گفت
 !"صاعقھ خورد بازم بود... درختھ صیوقت....  اون باال بودیکی... ھی" ـ    
 !" شدبی غھوی... بعدش" ـ    

 
 

 دلم را ی تویگریزدی از ھرچشی افزود بمی بھ گزارش ابراھنی کھ شاھیجملھ ا    
 نفر کی کھ نی ای اگر اظھارات آن ھا را بشود گذاشت پای کرد، چرا کھ حتیخال

 و خواستھ سربھ سرم دهی فھمیقی من و بابالنگ درازم را بھ طریامکی پیمکالمھ 
 ... ھا گفتھ نشده بودمکای در پیی آخر واقعا جای جملھ نیبگذارد، ا

 دهی بود کھ رنگ از رخم پردهی داشت و فھمرنظری حاالتم را زیکوھان بھ خوب    
 :بھ زحمت اعتراف کردم... است
 ...."دمشیمن ھم د"ـ    
 کوھان اصال ی چشمان گرد شده شان را بھ من دوختند ولنی و شاھمیابراھ    

 :دی رسی متعجب بھ نظر نمی حتایوحشتزده 
 !" جنھست،ی نی مھمزی بابا چدینترس" ـ    
 : کردم آرامشم را حفظ کنمیسع    

 !" واقعا؟ستی نیزمھمیچ" ـ    
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 : مان دادلی تحویاظھارنظر بھ شدت مضحک    
 بزن ی کھ ھرشب صداھی جائھی محل ما ی شدن، تویآره بابا، واسھ من کھ عاد" ـ    

 المصبا ھرشب نیّ جن ھاست، فقط موندم ای گن عروسی مردم ماد،یو بکوب م
 "؟یعنی دارن یھرشب عروس

 ... ترسناک بودی حرف قدرنی ایھرچند کوھان اصال قابل اعتماد نبود ول    
 "؟یدی بزن و بکوبشون رو شنی خودت صدای تو با گوشایعنی" ـ    
!! دمیدو سھ بار ھم رفتم باھاشون رقص! ی داریعجب دل خجستھ ا! دم؟یشن" ـ    
 کنن ی دعوتم میومده ھاز رقص من خوششون ا!  دارنی توپی ھاکھی تیلیخ

 !"دمی بار ھم عروس و دومادشون رو ندھی فقط راستشو بگم تا حاال ،یعروس
 و بھ دمی کشی اش گل کرده، پوفی بندی و خالیشک نداشتم کھ بازھم مسخره باز    

 کوھان را باور اتی از چرندی کلمھ ای احمقم کھ حتیلیخ. سمت کالس بھ راه افتادم
 :فتپشت سرم بلند گ. کنم
 "؟ی کنی گم، چرا باور نمی راست می زیجون ز" ـ    
 :درحال رفتن دستم را در ھوا تکان دادم    
 !"ادی خوششون بیکیّ کنم کھ اجنھ از تویچرا اتفاقا، باور م" ـ    
 کھ وارد نیبھ محض ا.  پشت سرم راه افتادند و بھ کالس وارد شدندزیآن ھا ن    

 و فاطمھ زی کھ با چشمان سرخ و ملتھب نشستھ بود وشورانگدمیکالس شدم ھاجر را د
 کردند، با ورود من ھرسھ بھ ھمراه یھم کنارش نشستھ و داشتند آھستھ با او نجوا م

 : بھ ھاجر انداختمیزی آمفھام بچھ ھا برخاستند، نگاه استی ھیبق
 "؟ی کردھی شده ھاجر جان؟ چرا گریچ" ـ    
 !" خانمیچیھ" ـ    
 شمی پیای بعد از کالس بی تونی می بچھ ھا بگی جلویگھ دوست ندارا" ـ    

 ."میدرموردش حرف بزن
 : دادن کردندحی کالس ھمزمان شروع بھ توضی ھمھ بایتقر    
 ..." گن از ما بھترون بودهیم!!  اون تپھ وحشت کردهی باالدهی دویکی شبید" ـ    
 حد محرم اسرار بچھ ھا ھستم در حال نی کھ تاانی باال رفت، از امی ابروکی    

 ... شجاع را درآوردمی آدم ھای گذاشتم و ادازی می را رولمیوسا! ذوقمرگ شدن ام
ّ اجنھ یانسان اشرف مخلوقاتھ و حت!  وجود ندارهی بچھ ھا، از ما بھتروندینیبب" ـ    

ّباه بھ اجنھ بھ اشت» ازمابھترون« ی واژه نی انسان ھستند و ای و اراده اریھم تحت اخت
 ی لقبنی موجودات داشتن چننی کھ از ای ھا بھ خاطر ترسیمیدرواقع قد. داده شده

!  ھستندی و قابل ترحمفی دربرابر انسان موجودات ضعاقعا کھ ویبھشون دادن درحال
 ما دارند و نھ یای ورود بھ دنی ھست کھ نھ اون ھا اجازه ی حائلانّی ما و جنیای دننیب

 ناآگاه و احمق دست ی کھ افرادی اون ھا رو، جز در مواردیای بھ دن ورودیما اجازه 
 نی ارواح درواقع بھ اظھار الی از قبیی زنن و با کارھای خطرناک میبھ کارھا

 اشتباه بزرگ خواھند نی اری دن و البتھ تا آخر عمر درگی ورود میموجودات اجازه 
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 دارن، با ی تا آخر عمرشون برنمی افرادنی دست از آزار چنگھی اون ھا دیعنیبود، 
 و می نکرده باشی کار اشتباھچی کھ ما ھی چون تا وقتست،ی نی نگرانی حال جانیا

 دنی دھی ھم کھ ھاجر و بقیزیچ! می در امن و امانمی رو نداده باشدشونجواز ورو
 کری پھی کھ بر اثر وزش باد شبی بوتھ اای مترسک ھی شبیزی چدیّ توھمھ، شاکی شتریب

 »! طور ھم ازمابھتروننی در کار نبوده، ھمی آدمیآدم شده ول
 : گفتی کھ داشت خطاب بھ اصغر مدی از کوھان بھ گوشم رسی ناواضحیصدا    
 !" شده واسھ منی حاال چھ بتمندا؟ی باریداشت بھ خودش م"ـ    

 
 

 شود می شدن گوش ھازی بود تا باعث تی کافدمی شنی از آنچھ کھ داشتم می ذره ایحت    
 متوجھ شده ی کھ صحبت کوھان را تا حدیی بخورد، بچھ ھای تکانمیو شاخک ھا

 گرفتم بعد از می شدم و تصمی من کفری ولدندی خندی مزیزریبودند حاال داشتند ر
 ... جانور را برسمنیکالس حساب ا

 :فتم آنگاه خطاب بھ کوھان گرون،یزنگ کھ خورد صبر کردم تا ھمھ بروند ب    
 ."جناب مھندس، صبرکن کارت دارم" ـ    
 . اول نشستمکتی نی و از جمع دوستانش جدا شد و رودیکوھان لب گز    
 : حال گفتمنی گذاشتم و درعفمی را دستھ کردم و داخل کمیبرگھ ھا    
 "؟ی بدحی توضی کمھی شبی شھ راجع بھ دیم" ـ    
 : بھ خودش گرفتی کامال جدی اافھیق    
 " دارم اضافھ کنم؟یمن چ! گھی ھمون بود دیدی از بچھ ھا شنی ھرچ؟ی چیعنی" ـ    
 "دم؟ی کھ من ترسی دونستی از کجا مقایتو دق"ـ    
 رو تپھ ی ھی راجع بھ اون سامی و ابراھنی شاھی وقتیدی دی خودتو می افھی قدیبا" ـ    

 !" زدنیحرف م
 : کردمیاشاره ا آنگاه بھ در کالس دم،ی کشیآه آسوده ا    
 !"تی تربی ب،ی بری تونی مگھی خب دیلیخ" ـ    
 و دهی کشکلی بزند از کالس خارج شد، از پشت بھ ھی لبخندی کھ حتنیبدون ا    

 ی داشت بھ ھمان اندازه روی انداختم، ھرقدر ظاھر جذابیخوش تراشش نگاھ
 .اعصاب بود

 ند،ی ببی جدبی آسگری دی باعث شده بود سقف آبدارخانھ و چند جاشبیتگرگ د    
 بھ حال اوضاع و احوال داغان ی بچھ ھا آمده بودند تا فکری از بزرگترھایحاال بعض

 ی بھ بچھ ھا کھ داشتند میی بروم نگاه گذراتمی از آن کھ بھ سمت سوئشیمدرسھ کنند، پ
ھ نفر از جملھ کوھان شدم کھ بھ طرف  متوجھ دو سعد انداختم و بشانیرفتند خانھ ھا

 ی کھ جمع شده بودند و درباره ی برگشتم و بھ افرادزی درحرکت بودند، من ننیوالد
 ی انداختم، کوھان بھ طرف پدرش رفت درحالی کردند نگاھی جا صحبت منی امیترم

 و در رفتم  جاھا اظھار نظر کرد، بھ طرفشانی بعضی درباره ستادی ایکھ کنارش م
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 محترم سالم کردم، ھمھ برگشتند و نی بلند بھ والدی و با صداستادمی شان ایچند قدم
 ی روی گشاد و آزاردھنده ای خنده کدفعھی یجوابم را با ادب و متانت دادند ول

 انبوده ی را از الکدستشی و دی سپی آمد کھ دندان ھادی پدنیصورت آن انسان نخست
 ی کھ چپ چپ بھ پدر کوھان نگاه می گذاشت، درحالیش می بھ نماشی ھالی و سبشیر

 یدکترا«:  گفتمرلبی شدم و زای مزخرف را جوی آن خنده ی معنامیرمستقیکردم، غ
 »! از دانشگاه ھاروارد توحلقمتیروانشانس

 کھ ی گفت وبعد با ھمان تبر گنده ایزی و درگوش کوھان چدی کشششی بھ ریدست    
 بی مردک گنده و مھنید، احساس کردم آن قدر ابھ دست داشت بھ طرفم حرکت کر

 : کلفتش گفتی و با صداستادی تواند لھم کند، در برابرم ای اش ھم مھی سایاست کھ حت
 !" ابوت؟ی جودیچھ طور" ـ    
 گرد شده بھ بابالنگ درازم نگاه کردم، آنگاه ی فقط با چشم ھایدیتا لحظات مد    

 : کھ بشنود گفتمیآھستھ جور
 !!"تو روحت" ـ    

   
 » تپھیمرد رو    «

 
 گذاشتھ بود، تپھ ھا پر بود از شی بھ نمای بھشت واقعکی روستا نی از ابھشتیارد    

 . دارندی کھ معموال کاربرد داروئگری دی وحشیبابونھ و بنفشھ و گل ھا
 تپھ ھا شدم، با ی تازه راھی بابونھ ھادنی صبح زود بھ قصد چلی روز تعطکی    

 و دمی بوئی و مدمی چی شاعرانھ گل ھا را می خواندم و با لطافتی آواز میسرخوش
 کھ دمیی پای اطراف را منانھی بدبی حال مدام با نگاھنی گذاشتم، درعیدرون سبد م

 بھ گری شود و بار ددای با کوھان است پبط کھ مرتیزی ھرچیمبادا دوباره سروکلھ 
 روستا نی مشکوک باشم، مردم ازی داشتم بھ ھمھ چمی تصمگریحاال د. ردیتمسخرم گ

 ! کنندی میواقعا آدم را روان
 و صفحھ را باز دمی دست از کار کشی لحظھ ای براد،ی لرزمی مانتوبی در جیگوش    

 ی بھ قبلی ربطچی بار شماره ھنی ناشناس، ای بازھم از شماره اامکی پکیکردم، 
 : بودی اعتبارمکارتی سکینداشت و از 

 »؟یسالم، خوب   « 
 مرتبط است، لذا نشی با کوھان و پدرنخستی بارھم موضوع بھ نحونیمطمئن بودم ا    

 امکی ندھم، مجددا پی دادم جوابحی برگرداندم و ترجبمی را داخل جی گوشتیبا عصبان
 :آمد

 »؟ییکجا    «
 :یوبعد    

 » منتظرما؟؟ی دیچرا جواب نم    «
 :یو بعد    
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. ی مقابل مدرسھ ست، خواستم فقط بھت بگم مواظب باشی تپھ ی رویکی ن؛یبب    «
 ». بدجور تو نختھیانگار

 ستمی مدرسھ نگری روبھ روی سرم را بلند کردم و بھ تپھ خت،ی فرورنھیقلبم در س    
 صی تپھ تشخی را روی داشت، توانستم مردیادی نسبتا زی ام فاصلھ یکھ با مکان فعل

 فی توصرقابلی غی بودم، وحشتدهیدرآن شب وحشتناک د کھ ییدھم، درست ھمان جا
 داشتم برخودم مسلط باشم چرا کھ اکنون خشم ی حال سعنیتمام وجودم را پرکرد، با ا

 :حرف اول دلم بود
 » داره غولتشن؟یھست کھ ھست، بھ تو چھ ربط    «
 : آمدیامکی بعد دوباره پیلحظات    

 » غولتشنم؟ منی دونیتو از کجا م! چھ قدر خشن    «
 باور کردم نی شم؟ ببدهی سوراخ دو بار گزھی اونقدر احمقم کھ از یواقعا فکر کرد    «

 دست از سر من بدبخت دی لطف کنن،ی دارفی و ملس تشرنیری شیکھ خانوادگ
 سن و سالش خجالت بکشھ و سربھ سر نی با ادی ھم بگنیبھ اون انسان نخست. دیوردار

 ». نذارهبی پناه و غری دختر بھی
بھ ھرحال من نگرانت بودم گفتم بھت . ی اشتباه گرفتگھی دیکیمطمئنم منو با     «

 ».اطالع بدم
 »! برو بھ جھنم،ی کھ نگران من شدیتو غلط کرد    «
 »؟ی شمونی ھستم از طرز حرف زدنت پشی کی متوجھ بشی ترسینم    «
 نی قبل از ایاگھ آدم بود. ستی باش، برام اصال مھم نی خوای کھ میھر گوسفند    «

 ».ی کردی میحرف ھا خودت رو معرف
 دم خودمو ی محی ترجی بھم گفتراهی از بس بدوبی قصدو داشتم، ولنیباورکن ھم    «
 ».نی تو زمی بری از خجالت آب نشمی نکنم کھ دفعھ بعد کھ چشم تو چشم شدیمعرف
 »یبرو بابا روان! آره، باور کردم    «
 بھ کوھان ی بار اشتباه کرده ام و موضوع ربطنی نکند ایو بھ فکر فرو رفتم، راست    

 ی بابونھ شدم اما دوباره سرم را کمدنی و مشغول چدمی کشی ندارد؟ آھانشیو اطراف
 بھتر بود شجاعت بھ خرج دھم ندازم،ی بیباال گرفتم تا بھ آن آدم مشکوک نگاه دوباره ا

 ی کارنی واقعا جرأت چنیکنم و سر از کارش درآورم، ول ریو او را از پشت غافلگ
 .را نداشتم

 
 

 . افتادنی زمی و سبد رودی لرززی دستم ن،ی گوشدنیبا لرز    
 : آوردم و خواندمرونی ام را بی گوشتیبا عصبان    

 »ش؟ینی بیھنوز ھم م    «
 : نوشتمیکالفھ و سردرگم جواب    

 ». خورهیبلھ، ھنوز ھمون جا نشستھ و تکون ھم نم    «
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 ».ستی ننجای ای کسچی ھی ھمون تپھ م، درست پشت سرش، ولیمن رو    «
 گھی دنیا! ای خدایوا... ( دھانم فشردمی خارج شد و دستم را رومی از گلویادیفر    

 )ھ؟یبتیچھ مص
 »نمت؟ی بی پس چرا من نم،یسربھ سرم نذار لعنت    «
 ی ھی را رصد کرد کھ با فاصلھ پشت سر آن سایگری دی ھی بعد چشمم سایلحظات    

 تکان می داشت، آنگاه دست چپش را باال برد و برامی بود و انگار رو بھ سوستادهیاول ا
 .... حرکت ھمان جا نشستھ بودی اول بی ھی ام حبس شد، سانھینفس در س. داد

 » گم؟ی کھ راست میحاال مطمئن شد    «
 ی مسخره راه انداختی شوخھی ھا؟ بگو فقط ،ینی بی رو نمی کھ کسی گی نمیجد    «

 می روستا فرارنی کاسھ ست کھ از اھیاصال ھمھ تون دستتون تو ! واسھ سرکار گذاشتنم
 فرصت از نی اولیمن تو! نی موفق شدی ولنی داری دونم باھام چھ مشکلی نمن،یبد
 ». رمی خراب شده منیا

 من دارم ستی نی کسچی ھنجای ان،ی بھت زده؟ ببی حرفنی ھمچی ک؟ی شدوونھید    «
 » از من؟ری غینی بی رو می کسی گم، تو واقعا ھنوز داری میجد

 ». خورهیتکون ھم نم.  تختھ سنگھی ینشستھ رو. ھمون جاست، درست جلوت    «
 از شی پنھان کردم تا بمی دست ھاانی گذاشتم و صورتم را مبمی جی را تویو گوش    

 توان بردنم را می بودم کھ پاھادهی واقعا مستأصل شده بودم، آنقدر ترسنم،ی نبیزی چنیا
 ی کھ در دل کوه ساختھ شده و فاصلھ ستمی نگریی باصفای چوبیبھ کلبھ . نداشتند

 ! ھای پشتکوھی ھ نداشت، خاننجای با ایچندان
 : داشتیی آشنای بومی روستا برانی ا کھ دری تنھا کسی فرستادم برایامکیپ    

 »؟ییفرانک کجا    «
 را الزم دارم ی ھرکسستی تھران باشد، قرار ندیمطمئنا او االن با.... امدی نیجواب    
 ! باشدکمینزد
 : بازش کردماقی کھ از طرف فرانک است با اشتنی االیجواب کھ آمد بھ خ    

 » کنم خانم بداخالق؟کاری چدیاالن با    «
 :خشم تمام وجودم را گرفت!  بودی ناشناس اعتباریدوباره از ھمان شماره     

 ». برو جلو و بھش دست بزنی و نگرانمی گیاگھ واقعا راست م    «
 »نم؟ی بی نمیچی ھنجای ای دست بزنم وقتیبھ چ    «
 روش نشستھ باشھ دست بزن، اصال برو دی بااروی کھ اون یبھ اون تختھ سنگ    «

 ».نیروش بش
 » کنم؟ی کارنی چنی واقعا توقع داردم؟ی کھ االن من ھم ترسی دونیم    «
 ».ی گی کنم کھ راست می باور می جورنی من فقط ای ولھ،ی انصافی دونم بیم    «
 کھ او نشستھ بود ی شد، آنگاه بھ تختھ سنگی اولکی دوم جلو رفت و نزدی ھیسا    
 برخاست و از ی شد و بعد از لحظاتیکی ھی نشست، دو ساشی و بعد رودی کشیدست

 ! تختھ سنگ نبودی روی کسچی ھگریتختھ سنگ فاصلھ گرفت، د
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 توانست باعث سکتھ ام شود، صبرکن ی میگری دطی منظره در ھر شرانی ادنید    
بلھ؛ ناگھان !...  چش بود واقعا؟طی شرانیمگر االن ا! ؟یگری دطی درھرشرانم،یبب

 ... شدمنیو نقش زم قلبم گذاشتم یدستم را رو
 

 » وارونھیحرکت جوھر    «
 

 ناآشنا یی چشم باز کردم خودم را درجای وقتی ھوش بودم ولی چھ مدت بدمینفھم    
 شده و از گوشھ دهی چی گقھی بدسلتی در نھا،ی چوبنھی بھ سبک عھد پاری کلبھ ادم،ید

 مخصوص چشم زخم، یری شکل حصی لوزیزھای آو،ی نفتیو کنارش فانوس ھا
 دستخط کوھان نوشتھ ھی شبیخطوط  کھ بایبی و غربی عجی با دعاھای چرمیتابلوھا

 ی ھم خواندمانی چنی کھ اصال با ایوتری تر دستگاه کامپبیشده بود و از ھمھ عج
 ....نداشت

 دی قطعا بانجای بودم افتادم، ادهی کھ از دور دی کلبھ اادی خورد و یناگھان ذھنم تکان    
 ! باشدنی نخستی آن انسان ھایخانھ 

 اطی حی کھ از تویی مرغ و خروس ھا و اردک ھای صداانی بعد در میلحظات    
 :دمی مادر کوھان را شنی شد، صدای مدهیشن
 " خستھ نشده ھنوز؟یُ از مردگنیبرو بب" ـ    
 چارچوب در انی تا بناگوش باز درمیشی مخوف باز شد و کوھان با نییدر با صدا    

 خندد؟ واقعا االن ی میطی الخلقھ چرا در ھر شرابی موجود عجنی اایقرار گرفت، خدا
  وجود دارد؟ی خنده دارزیچھ چ

 ی موندی ھوش می بشتری بی کمھی!  گولوی زی کھ زیبھ ھوش اومد! بععععع" ـ    
 !" دورھممیدی خندیم

 :یلیک مورد را نداشت خداوکی نی لحظھ طاقت انیاعصابم ا    
 " کنم؟ی می چھ غلطنجایمن ا!  مزهیب" ـ    
 ی عاطفنی اون تپھ ھا ضعف روتی از خودت بپرس کھ رو؟ی پرسیاز ما م" ـ    

 ."یرفتھ بود
 : ام انداختمینی بھ بینیچ    
 "ھ؟ی اغھی چھ صگھی دی عاطفنیضعف روت! ؟یچ" ـ    
 ی نھ واقعا خجالت نم،ی غش کرده بودتی وحشی دونم؟ کنار سبد گل ھایچھ م" ـ    
ملت کھ مسخره ت !  بده واقعادی جدی سوژه ھی ؟ی کنی رفتار می اشھی کلنقدری ایکش

 "ستن؟ین
 مزخرف کوھان ی حرف ھا گذشتھ بود کھ مثال بخواھم بھ رفتارھانیکارم از ا    

 :واکنش نشان دھم
 "؟ی کرددامی پی تو چھ جورنم،یبب" ـ    
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 خونھ تون غش کرده، البتھ کیبھ داد خجستھ برس نزد بھم اس داد کھ یکی" ـ    
 کھ ی چون تا جائی از ما غش و ضعف رفتیکی واسھ کدوم دمی فکر کردم نفھمیھرچ

 کھ سنش بھت بخوره نداره و داداش بزرگمم کھ نامزد ی خونھ پسر جووننی اادی مادمی
 خانواده م ھم یخالصھ من و اعضا.  کنھور ت خطلھی بھ مخدیداره و اصال فکرشم نبا

 ی بازنی کم مونده بود فردنی راحت شد؟ ھمالتیحاال خ. تی سوپرمن زندگمی شدمیاومد
 ."گھی دمی ھاتم ما درآرلمیف

 :دیخون در رگم خشک»  خانوادهیاعضا« ی کلمھ دنیباشن    
 "ست؟ی کھ ننتیاون پدر نخست...  خانواده،یاز اعضا...  منظورتنم،یبب.... ب" ـ    
 بعد بھ یقی و دقارونی خنده، بعد ھم از اطاق رفت بری بلند زد زین با صداناگھا    

 در کلبھ تا مرز ی تنومند پشمالو در آستانھ کلی آن ھدنیھمراه پدرش برگشت، با د
 ینی اجداد داروراثی مدی رسی را کھ بھ نظر می نداشتم، تبری مجدد فاصلھ ایھوشیب

 کلبھ شلختھ وار بھ ی ھمراه دارد گوشھ شھی ھمیحساب  چھیاش باشد و معلوم نبود رو
 .دی گنده اش را بھ ھم مالی داد و دست ھاھی تکوارید

 گوشھ اری اختی پاتر نقش بست و بی ھرلمی درفدی ھاگری افھی لحظھ در ذھنم قکی    
 : و گفتمدمی فورا آن را جوی قلقلک آمد، ولی موقعی بی بھ خنده می لب ھای

 !"سالم" ـ    
 
 
 

 !"سالم از ماست خانم معلم "ـ    
 ! بودی ناجوری رفتار مؤدبانھ بھ تنش وصلھ نیواقعا ا    
 : بھ باسن کوھان و ھمزمان گفتدی کوبیکی یبا اردنگ    
 !" بزغالھاری بییچا" ـ    
 !"چشم بابا شترزاد" ـ    
 باز شی کوھان با نی برداشت کھ حقش را کف دستش بگذارد ولزیبھ طرفش خ    
 ! داد کھ بماندلشی تحوی زشت مثبت ھجده ایلی فحش خزی پدرش نرون،ی بدیپر

 کھ از زبان ی اسمزیمشغول آنال.  درکار نبودی ناجوری وصلھ گریخب حاال د    
 پدرکوھان را انی کھ بھ خاطر داشتم تمام روستائی آمده بود شدم؛ تاجائرونیکوھان ب
 دم؛ی شنی میزی چنیبار بود کھ چن نی اولنی زدند و ایصدا م »رزادخانیش«بھ اسم 

 »!شترزاد؟«
 !"شترزاد؟" ـ    
 ! کنمی مزی بلند آنالیحواسم نبود کھ دارم با صدا    
 : کردی غرولندرلبیجناب شترزاد ز    
م جن *خ* تنی باشم، وگرنھ حساب ااوردهی نمونده کھ سرش نیی بالگھی دفیح" ـ    

 ."دمی رسیرو م
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 ... جن دوباره دھانم خشک شدی کلمھ دنیبا شن    
 را از وسط نوای پرتقال بکی برداشت و با آن یواری دی نھی از کنار شومیساتور    

 :قاچ کرد
 ."یری بخور جون بگایب" ـ    
 : ماه بستھ شودکی تا می بود کھ اشتھای چندش آور کافی آن دست ھایفقط تماشا    
 ." ندارملینھ ممنون، م" ـ    
 :عربده اش کلبھ را لرزاند    
 " مگھ دست خودتھ؟،ی ندارلی میغلط کرد" ـ    
 کی و بالفاصلھ ی کارخانھ اماتی ناگھان برگشتم بھ تنظزی رعب انگادی فرنیبا ا    

 !قاچ از دستش گرفتم و از ھولش با پوست بھ دھان گذاشتم
 . اعصابم بودی بدجور رودشی سفی دندان ھاد،ی خنداری اختیمرد گنده ب    
 از کی اومد کھ بھ اون حالت رمانتشی برات پی چھ مشکلنمی کن ببفیخب، تعر"ـ    

 "؟یھوش رفت
 اش ینی خشن انسان نخستی مرد را باور کنم؟ آن رونی ای کدام رودی دانستم باینم    
 ! کالس را؟ی لحن فرنگ رفتھ و ھانی اایرا 
 روانکاوانھ ی کردم، آنگاه دکتر پشتکوھفی تعرشیھرچھ کھ اتفاق افتاده بود برا    

 :دیپرس
 " فرستاد؟ی برات اس ام اس می چھ کسیمتوجھ نشد" ـ    
 از یکی نکرد، چون من فکر کردم ی ھست خودشو معرفی دونم؟ ھرکیچھ م" ـ    

 !!" نثارش کردمدی رسی دھنم می ھاست ھرچیشما پشتکوھ
شترزاد !  زده امی چھ گنددمی تازه فھم کھ جملھ ام تمام شدنی بعد از اھیپنج ثان    

 دمی و لبم را گزدمی کشینی شد، ناگھان ھرهیساتور بھ دست با چشمان گردشده بھ من خ
 . نداشتم مطلقای بھ عذرخواھمی تصمیول

 !"نطوریکھ ا" ـ    
 ی و قدردمی کشی از سر آسودگیآھ.  ھا شدوهی می ھیبعد مشغول قاچ کردن بق    

 :دمیجسورانھ تر پرس
 "ھ؟ی چی موجود چنی ای حدس بزنی تونی منم،یبب" ـ    

 
 

 : جواب دادیالی خیبا ب    
 !"ّ اجنھی فھی مثل کوھان، از طاھیکی" ـ    
 ست؟ بھ ھرحال از نظر من کوھان ی جدای کند ی می دارد شوخدمیدرست نفھم    

 . پدر و اجدادش بودیکی صفات ژنتی نقص تمامیوارث ب
 کی باالخره بعد از صدسال با اورد،ی بکارد وعمل بی رفتھ بود چاایکوھان کھ گو    
 : گفتمی تصنعیبا لبخند.  وارد شدی چاینیس
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 " مادر کجا ھستن؟؛یدستت دردنکنھ، راست" ـ    
 ھم من و بابا شترزاد بھ جاش در نی واسھ ھمنھی خواد ببی رو نمختتیکال ر" ـ    

 !"میخدمت
 ... پرده بودی رک و بیادیز نیخب ا    
 ." ھمھ زحمتنی کنم بابت ای تونستم ازش عذرخواھیکاش الاقل م! شرمنده م" ـ    
 : شان را رو کردندنی نخستیناگھان پدروپسر باھم آن رو    
َاه اه اه!!  نمکی باو بمینی بنیشیب" ـ     َ َ"! 
 :بعد کوھان رو بھ پدرش گفت    
 کرده ھنوز آدم ی زندگنجای ھمھ انی دونم چرا ای نمھ،ی اشھی رفتاراش کلیلیخ" ـ    

 "نشده؟
 : را دو اکتاو باالتر بردممی صداکدفعھی    
 طرف باشم کھ بی غربی مشت آدم عجھی کردم با ی فکرشم نمد،یببخش" ـ    

 !" جلوشون درام ھستنیونیزی طنز تلویکارکترا
 نگذاشتند سردلشان ادی حال زنی حرف را ھضم کنند، با انی تا ادی طول کشیقدر    

 : بماند و پدرمحترم گفتنیسنگ
 کھ درحضور ی بارونجانی بھت شک کرده، اون شب پرھفھی ضعیراستشو بخوا"ـ    

 م،ی شکستی و تخمھ ممی کردی می اس ام اس بازی با جنابعالمی خانواده داشتیاعضا
 شھ، ما یرازش وابستھ م داره بھ بابالنگ دنوای بی بچھ شھرنی داد کھ ای ھشدار میھ

 حاال کک ؛ی سبد گل غش کردھی با مون  خونھکی تا امروز کھ نزدمیمحلش نکرد
 روبھ ِی زندگنی سست ای ھاھی راست گفتم و دختره اومده پایدیافتاده بھ تنبونش کھ د

 " کنھ؟رونی احمقانھ ش ویافول رو با غمزه ھا
 دی پاشی بھ دھانش گرفتھ بود بھ شکل آبشاری کھ ھرچھ چادی خندیکوھان جور    
 !می مانتویرو
 : مخاطب قرار داده امقای کدامشان را دقدمینفھم    
 !!"کصصافطططط" ـ    
 : کھ کوھان پشت سرم گفتدمیبعدھم از جابرخاستم کھ بروم، شن    
 " بره؟می االن بذاریعنی" ـ    
 دست ھودهی عشق بنی از ادوارمیآره، انگار حالش کامال خوب شده، فقط ام" ـ    

 !!"بشوره؛ ھاھاھاھا
 در ذھنم نسبت بھ ھردو مرور کردم و در را بھ حی صحیدوم را با امال» کثافت    «

 .  و رفتم کھ برومدمیھم کوب
 

 گردنش رد کرده و ری اش را از زی کھ روسردمی را دفھیدوسھ قدم جلوتر ضع    
 و رهی سبزتبی با ترکی لباس گل منگلکی فرق سرش گره زده و با یدرست باال

 مضحک تر نی از ایپی مشغول دانھ دادن بھ مرغ ھا بود، تی روشن و سرمھ ایصورت
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 موجود نی سراغ نداشتم، کال اشد باافھی ھم خوش قی زن نسبتا جوان کھ قدرکی یبرا
 ابی نالی سھی شد ولذا مثل ستاره ی کم با زنان روستا دمخور میلی ھضم خرقابلیغ

 »فھیضع« ھمواره از مادر کوھان بھ عنوان زی کھ زنان روستا ننجاستیبود، جالب ا
 ! کردندی مادی

 و تشکر کنم، حاال ھرقدر ھم کھ یبھ ھرحال شرط ادب دانستم کھ الاقل عذرخواھ    
 : داشتھ باشدفیتفلون تشر

 ." خوام باعث زحمت شدم خانمیمعذرت م" ـ    
 :اد بھ من انداخت و سنگدالنھ گفت از اعتمی خالیزنک نگاھ    
 " بھ سرنوشت من و اون طفل معصوم؟یدی کھ باری داریاالن چھ حس" ـ    
 نوش ی دردنی جور جمالت را چگونھ با کمترنی کردم کھ ای داشتم عادت مگرید    

 :نمی ببناسوری در آن دایتی توانستم معصومیجان کنم، ھرچند ھرچھ فکر کردم نم
 تونم داشتھ ی چھ کار متی بھ سرنوشت شما و اون طفلک گوگولقای من دقزمیعز"ـ    

 "باشم؟
 : دلش پر بودیلیظاھرا او خ    
 !"؟ی اداھات شوھر منو تور بزننی با ای تونی میبدبخت فکر کرد" ـ    
 خوره ی من کجام بھ شماھا مفھ؛یآخھ ضع!  تقھیبرو بابا با اون شوھرعت! اوف" ـ    

 " مثل شوھر تو باشم؟یکر تور زدن نره غولکھ بخوام بھ ف
 : کم پر نبودیی خانم روستانی ایانگار چنتھ     
 اما حاال واسھ ،ی و افاده بودسی پرفی دخترشھرھی نجای ای کھ اومدیروز اول" ـ    
 و ختی نگاه بھ رھی واسھ خودت، ی شی می پا دھاتھی ی قاپ شوھر من داردنیدزد

 ی میرو وارونھ ط »یحرکت جوھر« ی کھ دارستی نتیل ت بنداز؛ بدبخت حاافھیق
 !"یکن

 :دی چسبیروانی بھ شمیابروھا    
 "جانننننن؟؟؟" ـ    
 مشغول یبی و غربی عجی من با درآوردن صداھای توجھ بھ بھت فلسفی بفھیضع    

 نی خرجم نکرد کھ حاال بی نگاھمی نی حتگریجلب توجھ مرغ و خروس ھا شد و د
 . و آسمان معلق بودمنیزم
 لحظھ از در خارج نی داخل خانھ نداشتند درھمی کارگریکوھان و پدرش کھ د    

 : بھ ھم انداختھ و بعد کوھان گفتی مبھوتم نگاھی افھی قدنیشدند، با د
 !" دوباره فلسفھ ش سوپاپ ترکوندهفھیفکر کنم ضع" ـ    
 : تکان داد و گفتی سردییو پدرش ھم بھ تأ    
 !" شنیخوب م" ـ    
 نشستم و مات نیھمان جا کف زم. و ھردو بھ طرف آغل گوسفندان بھ راه افتادند    

 : جنباندی زبان می بعدشی زدن نی چشم دوختم کھ داشت برافھیومبھوت بھ ضع
 "؟ی دماغ عملت؛ی کار و زندگی پی بری پاشی تونی کھ نمرهی دلت گھ؟یھا چ" ـ    
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 گرفتم می تکان دادم و بعد ھم تصمی ام، سریشانی فرو رفت وسط پزهیحرفش مثل ن    
 :از شرافتم دفاع کنم

 ی ھاست؟ بعدش ھم واقعا فکر می عملھی من کجاش شبیاوال کھ دماغ کوفتھ قلقل" ـ    
 "؟ی انگورلی کنھ بھ اون گورری بشھ کھ دلش گدای پی کسیکن

 : خودم جواب دادی وهی شعور بھ شیب    
 نی داشتھ، واسھ ھمھی تغذپلمی بوده و فوق دیال کھ احتمالش ھست دکترت قالباو" ـ    

 ی کھ تو بھش می بعدش ھم اوناره،ی دربی فقط تونستھ کوفتھ قلقلتیھم از دماغ عقاب
 ی کوچھ پس کوچھ ھای عمره کھ توھی منھ و یاھای رؤی شاھزاده ی انگورلی گوریگ

 !"عشقش عالفم
 :اورمی بود ھمان جا باال بکینزد    
 !"یھمون عالف" ـ    
 !"یستی تو ننمی بیم" ـ    
 ی من چند سالمھ و چھ قدر احتمال داره دلم واسھ نره غولی دونیآخھ تو اصال م" ـ    

 "  سال از خودم بزرگتره بلرزه؟یکھ س
 
 

نگاه  دلبندش مشغول شد، آیاز من بھ اکراه چشم چرخاند و بھ مرغ و خروس ھا    
 :گفت
 سال بزرگتر از خودشون ستی مد شده ھمھ عاشق بدای آخھ جداده،یاحتمالش کھ ز"ـ    

 !" واسمای نی افھ شتریادی شن، پس زیبھ باال م
 : بھ جان مادرم زور دارد،ی منطق درب و داغاننیزور دارد چن    
 مد شده یور جنی ادای جدینی بی اصال، اگھ مستی نیبلھ؛ اما بحث عشق و عاشق" ـ    

 کنھ کھ عاشقش ی کھ طرف پولداره، دختر جوون ھم بھ طمع پولش وانمود منھیواسھ ا
 "شش؟ی داره کھ بھ طمعش بخوام خودمو ببندم بھ ری چیشده، آخھ شوھر تو چ

 !!" شھی سرش نمی مزخرفات منطقنی کھ ایعشق افالطون" ـ    
 : گرد شدرتیچشمانم از ح    
 یاھای نره غول رؤی درصد احتمال بده بشھ درباره ھی درصد؛ ھی ی حتیعنی" ـ    

 " تو کلھ تھ واقعا؟یآخھ تو چ!  فکر کردی عشق افالطونھی شبیزی بھ چیجنابعال
 : روانھ ام کردیزینگاه استفھام آم    
 "؟ی گورتو گم کنی ری نمیِا خو پس برا چ" ـ    
 : تکانش دادمیگانگشت اشاره ام را بھ سمتش گرفتم و با درماند    
 قدم اون ورتر ھی جا نی از اھی چی وارونھ چی حرکت جوھری ندحیتا برام توض" ـ    
 ." ذارمینم
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 یتی اھممی آن کھ بھ دغدغھ ھای تمام شده بود، بشی با مرغ و خروس ھافھیکار ضع    
 بھ راه زمی منحصر بھ فرد تنھا گذاشت و بھ طرف انبار ھی فلسفأسی کیبدھد مرا در 

 : آغل، کل پشتکوه را برداشتی شترزاد از توبی مھی موقع صدانیافتاد، درھم
 !!" زندی بزھا رو بدوش ممشون ترکنی اایب! سایآتر" ـ    
 از یی واقعا صدای ساخت ولی را مسای آتری شکل کلمھ دی تردیحرکات دھانم ب    

 از فھیضع! دمی کشیرا م آخرم ی داشتم نفس ھاگری شد، فکر کنم دیحلقومم خارج نم
 در آغل رفت تا فرمانش را شیاھایّانبار درآمد و بھ سمت شوھر جذابش، نره غول رؤ

 »!!سا؟یآتر«.... اطاعت کند
 ی حرکت جوھری توانستم معنای فلسفھ ھم مدی اساتحی بھ توضازی بدون نگریحاال د    

 شدن بی اش کھ سی تا کمال نوعبی سی دانھ کی کھ مثال نیا! وارونھ را خوب بفھمم
 ی فھی ضعیسای کھ آتریزی چنی ست، اما ایباشد حرکت کند البتھ حرکت جوھر

 ای خدای وای نھ؟ اگر؛ی است دبی سدن گفت احتماال ھمان دانھ شی داشت ملسوفیف
 ی دفعھ کھ رگبار و صاعقھ شروع شد منی ھا، انی شوم از دست ایدارم خل و چل م

 کنم تا از ی صاعقھ را نوش جان منی تربی روستا و مھنی ایقلھ  نی بلندتریروم رو
 ! و کوھان و ھمھ و ھمھ خالص شومدی و ھاگرسای آترنیدست ا

 کلبھ خارج شدم و بھ سمت مدرسھ بھ ی ودردناک از محدوده نی سنگییبا قدم ھا    
 بھ کلبھ و اطرافش انداختم، ی کھ کامال دور شوم برگشتم و نگاھنی از اشیراه افتادم، پ

 اول کھ کوھان ی آن روزھادی رسی نبود، بھ نظر میگری دیی روستای خانھ چی ھنجایا
 ی ھای بندی از خالی را داده بود ھم قسمتھی ھمسای ره خانھ اش شمای شماره یبھ جا

 مزخرف را ھم ی شک نداشتم آن حرف ھای خانواده باشد، حتنی ایھماھنگ شده 
 ! داده بودری مدلی ھا سرھم کرده وتحوی پشت کوھنی از ھمیکی

 ی انداختم، حتتمی مقابل سوئی بھ تپھ ی رفتم نگاھیھمان طور کھ بھ سمت مدرسھ م    
 اش ی قبلی مشکوک مبھم را درست در جای ھی توانستم آن سای فاصلھ ھم منیاز ا

 جور کی خود را بھ ی وحشتش ھم جای حتگرید. ستی چقای کھ معلوم نبود دقنمیبب
 رھا شده وحاال انوسیرا داشتم کھ وسط اق ی بود، حکم انساندهی بخشیطی محیسازگار

 ! کھ غرق شود آبشش درآورده استنی ایبھ جا
   

 : فرانک فرستادمی برایگری دامکی پی آوردم و با درماندگرونی ام را بیگوش    
 » دارم؟زای االن با تمام وجودم بھ حضورت نی وقتییکجا    «
 : آمدی بعد جوابھیچند ثان    

 » شده گلم؟یزی رم سلف، تازه کالسمون تموم شده، چیمن دارم م    «
 .... بر لبم نشستیاز جوابش لبخند    

 » تورنتو؟یای میک    «
 »؟ییتو االن کجا! امی فرصت منی اولی شد توی کھ اوکطمیبل    «
 »! بودمتی و مامی ددشیپ    «
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 »؟ی گیجان فرانک راست م    «
 » دارم دختر؟یمگھ شوخ    «
فعال تحمل کن !  کنمیدرکت م! ی حضور گرم منازمندی فھمم چرا نیحاال تازه م    «

 ».تا آخر ھفتھ خودمو برسونم
 ی مرموز کدام گوری ھی سانمی برگرداندم، چشم چرخاندم تا بببمی را بھ جیگوش    

 مرا بھ ی و دھشتناکبی عجزی نادرم کھ ھرچیماری بکی کردم دچار یرفتھ، احساس م
 جور کی زده بود بشی کھ حاال غی اھیاالن ھم نسبت بھ آن سا!  کندیخود وابستھ م

: دی گوی ھم حق با کوھان است کھ مدام مدیشا!  کردمی حس مری ناپذفی توصیدلتنگ
 »!ی داریعجب دل خجستھ ا«

 نی داشت کھ من کمترقتی حقنی ای احساس مزخرف متأسف بودم، ولنیپھ خاطر ا    
 ی لحظھ ای بود حتنی از اری سالم را داشتم، چرا کھ اگر غیشباھت ممکن بھ انسان ھا

 را می دست ھای قبلی معلم ھای ھی کردم و مثل بقی جھنم باشکوه توقف نمنی در اشتریب
 ! گشتمیه بھ زادگاھم برماد الپناه الپنای و با فرمی پاھای گذاشتم جایم

 و فشار ی را درون قفل چرخاندم و وارد اطاقم شدم، از شدت خستگدی کلیوقت    
 بھ طرف تختم رفتم ی زامبکی را عوض کنم، مثل می توانستم لباس ھای نمی حتیروح

 چشمانم را ببندم و بھ خواب ی لحظاتی کردم برای ولو شدم و سعشیو بھ شکم رو
 .... روم

 
 » جن زدهیدرسھ م    «

 
 داشتم، بھ طرف آشپزخانھ رفتم تا از یدی برخاستم احساس سردرد شدمی از جایوقت    
 آشپزخانھ است، ی توی متوجھ شدم کسی قرص مسکن بردارم ولکی نتی کابیتو

 و ستادهی ترسناک ای با اخممی درست روبروفھی بھ عقب برداشتم، ضعیوحشتزده قدم
 کی باعث وارد شدن رمترقبھی غداری دنینگاه خصمانھ اش را بھ چشمانم دوختھ بود، ا

 و ی قلبم فشردم و فکر کردم او چھ وقتی بھ روح و روانم شد، دستم را رومیشوک عظ
 رفتھ در را ادمی ی آمده ام از شدت خستگی وقتدی وارد خانھ ام شده؟ شایاز چھ راھ

دادم و   در قفل بود، چندبار تکانشی رفتم ولی در ورود فکر بھ سمتنیقفل کنم، با ا
 ستادهی با ھمان اخم ترسناک ارونی کھ آن بفھی چشمم افتاد بھ ضعشھیناگھان از پشت ش

 و از دمی کشیغیناگھان ج.... دمی آشپزخانھ دی را توفھیدوباره برگشتم و ضع! بود
 ...دمیخواب پر

 را از ی کابوس وحشتناکنی کردم چنی باور نمستم،ینفس نفس زنان بھ اطرافم نگر    
 کی تکی تی بھ طرف آشپزخانھ رفتم، صدااطیسر گذرانده باشم، برخاستم و با احت

 آوردم، از طرف رونی ببمی را از جی فشردم و گوشیشانی آمد، دستم را بر پامکیپ
 :فرانک بود

 »رم؟ی باھات تماس بگیاالن امکانشو دار    «
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 ».آره، خونھ م    «
 ی روی حالی زنگ تلفن بلند شد، با بی درآورم و با آب فرو دھم صدایتا قرص    

 : خش دار شده بودی قدرمی را کنار صورتم گذاشتم؛ صدایمبل نشستم و گوش
 ."سالم فرانک جون" ـ    
 "؟ی حالی گولو، چتھ؟ بی زیسالم ز" ـ    
 ."ز از سرم گذشتھ امروی چی نباشم؟ اگھ بدونی خوایم" ـ    
 یزیحاال چ.  من سروکارت افتاده خودم تا تھشو خوندمی و مامی کھ با ددنیھم" ـ    

 "شده؟
 ی تپھ تا امروز کھ سر از کلبھ ی روی ھی و سایتمام اتفاقات آن شب طوفان    

 داد ی کردم، فرانک با تأثر گوش مفی ھا درآورده بودم را با آب و تاب تعریپشتکوھ
 :باالخره گفت.  کردی نثارم می از سر ھمدردی واکنشیو گاھ

 شھ، متأسفانھ فعال ھم ی نمی بھت بگم، منتھا تلفندی ھست کھ باییزھای چھی ن،یبب" ـ    
 ھفتھ کالس ھا نی گن اگھ ای دن و می اونجا چون استادام بھم اجازه نمامی تونم بینم

 تونم سھ یمھ، م داداش بزرگی عروسگھی دو ھفتھ دیول. می کنی حذفت میایرو ن
 ." زنمی درموردش باھات مفصل حرف مت و برگردم، اون وقامیروزه ب

  صبرکنم؟دی چھ کھ من دو ھفتھ بایعنی! یوا    
 ." بگو تورو خدای شھ تلفنیاگھ م!  شمی موونھی تونم فرانک، من دارم دینم" ـ    
 مطمئن شم وگرنھ ییزھای چھی از دیبعد ھم من با. ستینھ بھ جون تو امکانش ن" ـ    
 ." بزنم کھ بعدش توش دربمونمی تونم حرفینم

 تونھ ی می چی چنی کھ انی بھ ای کوچولو کنی اشاره ھی ی تونیباشھ، فقط م" ـ    
 "باشھ؟

 "؟ی کنیاگھ بگم خوف نم" ـ    
 ! خوف کردمیفکر کنم حساب    
 !"ھی چدمیفکر کنم فھم" ـ    
 !" پس مواظب باشگھ،یخب د" ـ    

 :دمی نالی تابیبا ب    
 " تونم بکنم؟ی می اگھ از ما بھترون باشھ من چھ غلطنی ا؟یچھ جور" ـ    
 : بودشی در صدایبی عجیآسودگ    
 برات نداره، تو ھم بھتره ی فعال خطریعنی نشده کی کھ تاحاال بھت نزدنیھم" ـ    
 ."سی دعا نوھی شی پیبر

 "ننش؟ی بی ھم مھی موجود فقط با من کار داشت چرا بقنی منو؛ اگھ انیبب" ـ    
 "؟ی بذار مطمئن شم بعد؛ اوکسای گم وایواسھ ھمونھ کھ م" ـ    
 : جواب آخر را دادمصالی و استیبا درماندگ    
 !"یاوک" ـ    
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 ھستن کھ تا پا تو ی موجودات جورنی ا،ی رفتار کنی کن عادی سعن؛یفقط بب" ـ    
 ." ندارنتی کاریکفششون نکن

 پام رفتھ تو ی کنن؟ من کی می من چھ غلطی خونھ ی روبھ روقایپس االن دق" ـ    
 "کفششون کھ خودم خبر ندارم؟

 تو ری ھم اصال تقصدی شا؛ی کجا اشتباه کردمینی ببمی کنی بررسدی باست،یمعلوم ن" ـ    
 رو کال التی بگم و خزوی چھی و دوختھ، فقط دهی واسھ ت بری اگھی و کس دستین

 " کھ؟ی فھمی شن، می حساب می ھا شھروند عادنی پشتکوه ایراحت کنم، تو
 نداشتم، چشمم ی کامل فاصلھ ای تا مرز سکتھ بای راحت شد کھ تقرالمیآنقدر خ    
 ی گوشی از توی وز وزی افتاد، صدامی پاھای از دستم روی رفت و گوشیاھیس

 قادر نبودم جوابش ی حال حتنی با ا کند،ی میمتوجھم کرد کھ فرانک دارد خداحافظ
 .را بدھم

 
 بھ ی بھ طرز باشکوھلمی فشردم، روز تعطی را با درماندگمی ھاقھی و شقدمی کشیآھ    

 چھ جور یکی نی ایراست»  برادربزرگ تر فرانک؟یعروس«!  شده بوددهیگند کش
 کوھان بھ صورت وارونھ شی البتھ جواب تمام سؤال ھا پست؟ی اسمش چست؟یجانور

 ! موجود استیچیو چپ اندرق
 آمد، من کھ خستھ از کار روزانھ مشغول تمی بھ در سوئی ضربھ ایدم عصر صدا    

 می سرم انداختم و بعد از نی را رودمیاستراحت و مطالعھ بودم برخاستم و چادرسف
ا بشناسم، قفل در را  انداختھ بودم تا مھمان ناخوانده ام ررونی کھ از پنجره بھ بینگاھ

 . بودستادهی مقابلم استھ ظرف دربکیبازکردم، ھاجر با 
 !"سالم خانم" ـ    
 ذوق نمی بی را می آدم درست و حسابکی باالخره ی روز شومنی کھ در چننیاز ا    

 :زده شدم
 "ھ؟ی چنیدستت دردنکنھ، ا! زمیسالم عز" ـ    
 !" مامانم فرستادهھ،یآش رشتھ نذر" ـ    
 او ی او را بھ داخل دعوت کردم وللی آش را از دستش گرفتم و باکمال میکاسھ     

 : آمد، باالخره دستش را گرفتم و گفتمی کرد و نمی تعارف تکھ پاره مکسرهی
 مھمونم باش آخھ قھی چند دقی تونی من واقعا تعارف ندارم، اگھ مزم،ی عزایب"ـ    

 ." سررفتھیلیحوصلھ م خ
.  بود بر لب نشاند و وارد اطاق شدبای نقصش زی صورت بی کھ بھ اندازه یلبخند    

 بھ نظر ی ناز و خواستنیلی رنگش خی خرمائی و موھایدخترک با آن چشمان عسل
 سی از لک وپی شده بود ولی آفتاب گل گلیلی از سی پوستش ھم اگرچھ قدرد،ی رسیم

 .در امان مانده بود
 " خوبن؟نایخب چھ خبر گلم؟ مامان ا" ـ    
 ."بلھ ممنون" ـ    
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 و ختمی خوش رنگ ری خودم و مھمان کوچکم دوتا چای آشپزخانھ و برایرفتم تو    
 : آوردمیزدی ینیری شیبھ ھمراه قدر

 شمی پیکی خوردن یی دوست دارم موقع چایلیخ! زمی ھم واسھ مھمون عزنیا" ـ    
 ."باشھ
 : را برانداز کردم و بعد گفتمشی سرتاپایبا سرخوش.  زد و تشکر کردیلبخند    
 "چند سالتھ ھاجر جان؟" ـ    
 ." چھاردهی رم توی سالم تموم شده، دارم مزدهیس" ـ    
 ھمھ وجنات و کماالت کھ از ھمسن و سال ھاش نی مثل تو با ای از دخترفیح" ـ    

 ."ی ھم بررستانی تونم کمکت کنم کھ دبی میاگھ بخوا. عقب بمونھ
 صدبار ی روزدی کھ تا حاال شوھرم ندادن بانیھم! ی داریعجب دل خجستھ ا" ـ    

 !"واریسرمو بکوبم بھ د
 چون کال می کھ آن لحظھ دچارش شدم حرف نزنی حالی درباره ادیبھتر است ز    

 ...ستی نفیقابل توص
 !"بلھ" ـ    
 ری بچھ ھا تأثی خوب کارش را انجام داده و رویلی کھ کوھان خدمیشیو با خود اند    

 ! موردکی نیگذاشتھ، الاقل در ا
 
 

 : گذاشت گفتی را تمام و کمال در دھانش مینیری گل شکی کھ یدرحال    
 گن ی سال مجدهی برسھ بھ ھیکی روستا نی تو ای ولرستان،ی برم دبادیمن بدم نم" ـ    

 ."دهیترش
 از یکی ھم نی برد، ای مری وقت ھا صداقت مثل شمشی کھ بعضمیری بپذدیخب؛ با    

 :دمی پرسی آمد، با دلخوری بھ شمار مقتیموارد تلخ حق
 " شم؟ی حساب می چنجای وچھارسالمھ استیبعد اون وقت من کھ مثال ب" ـ    
 : بھ خود گرفتی مظلوم و مؤدبی افھی افکند و قنیی پایسرش را قدر    
 !"ردختریپ.... دیببخش"ـ    
 : شدمیکفر    
 !" ھم بخور کھ دندونات خراب نشھی چاتینیریبا ش"ـ    
 دھانش آزاد شد ی تا حدی وقتد،ی نوشی را کنار لبش گذاشت و قدرشیفورا چا    

 :دوباره گفت
 !"ی نداریرادی و ابی ظاھرا کھ ع؟ی چرا تاحاال شوھر نکردیراست" ـ    
 نی کالس ھم مثل ھاجر ای بچھ ھای ھی بقای آنمی کردم ببی منیداشتم سبک سنگ    

 کھ اغلب آن ھا بھ من نی جز اامدی نادمی یزی کنند؟ چیجور مظلومانھ ذرت پرت م
 چھ نندی کھ بنشمانھی صمی ھمصحبتکی ی پانمی ببدی گذاشتند، البتھ بای احترام مبایتقر
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 نی بھ ای حال حس کردم اگر قدرنیگذارند؟ با ا ی مشی از خود بھ نمایتیجور شخص
 :دمیدخترک رو بدھم رسما سوار گردنم خواھد شد، لذا چھره در ھم کش

 نحوه نی واقعا ایول!  دارم بھ خودم مربوطھیرادی و ابی من اگھ ھم عن،یبب" ـ    
 تی کھ زبون درازنی از ای ترسی بھ سن تو زشتھ، نمی واسھ دختریلیحرف زدن خ
 "؟ی نکرده بترشی و خداردتی نگیباعث شھ کس

 را قبال آسوده کرده بود، دوباره مثل بچھ مظلوم ھا سرش را الشی خیکیظاھرا     
 : انداخت و آھستھ گفتنییپا

 !" کننی ادب و متانت حال نمیھمھ کھ با افھ " ـ    
 : منظورش را گرفتمبایتقر    
 "اھاتھ؟ی رؤناسوری دای گی کھ میی ھانی از ھمیکینکنھ " ـ    
 و مثل نوعروس دیبھ چشمانم انداخت و بالفاصلھ نگاھش را دزد ی نگاھاطیبا احت    

 حاال عاقد دارد ھنجره نیانگار کھ ھم! دی لبش را گزی فکند و گوشھ نی بر زمدهیھا د
 »!لم؟ی وکایعا« کند کھ یاش را پاره م

 کوھان و ھاجر ردوبدل شده بود و نی بی افتادم کھ گاھیی لبخندھاادی اری اختیب    
 دادم ودرون مبل فرو رفتم، حاال رونی آنگاه نفسم را با صدا بد،ی جنبی لبم کمیگوشھ 

 : کارشی خواست ھاجر زودتر شرش را بکند و برود پی دلم مگرید
 "مامانت نگرانت نشھ؟" ـ    
 : کامال آسوده بودالشیخ    
ادت  ات، بعدش ھم کال مامانم عشی کھ من بمونم پینھ، بھش گفتم ممکنھ بخوا" ـ    

 !" راحت راحتالتینداره نگران بشھ، خ
 ی تا جائی اجبارتی موقعنی دادم از احی حال ترجنیبا ا!  نگران بودمنیاتفاقا از ھم    

 : توانم لذت ببرمیکھ م
 

 ھم بھت ی تاحاال حرفرهی خواد تورو بگی کھ می احمقنی انم،ی کن ببفیخب تعر" ـ    
 " نھ؟ایزده 
 :دی کرد؛ آنگاه خنجر زبانش را تا تھ از غالف برکشکی باریچشمانش را کم    
 بھ ی واسھ چگھی واسھ خودت جفت و جور کن دیکیخو ! ا؟ی زنیبدفرم حسود م" ـ    

 "؟ی اندازی مکھیمن ت
 نمانده بود، تا مرز ی ھم در صورتش اثرای حجب و حی از آن تھ مانده گرید    
 : نداشتمی کامل فاصلھ اصالیاست
 ." انجام دادهی خوب مخ زنیکی کوھان درمورد تو ینگارنھ؛ ا" ـ    
 حال آن افتیآشکارا سرخ شد و عالئم غنج زدن در نگاه و رفتارش بروز و ظھور     

 : تفاوت نشان دھدی داشت خود را کامال بیکھ سع
 ...." داره؟ من خودمکاریاون بھ من چ" ـ    
 :ردم کلشی جملھ اش را گم کرد، خودم تکمی ھیو بق    
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 "گھ؟ی دی بگی خواستی منوی آره؟ ھم،ی دادلشی تحویمخت رو دو دست" ـ    
 : شدی مصلحتی بدخلقی شود، دست بھ دامن اندکی دستش دارد رو مدی دیوقت    
 !" نشو لطفامی وارد مسائل خصوصگھی دی باش، ولی معلممن؛یبب" ـ    
 :از خودم ممنون بودم کھ ظاھرا زده ام صاف وسط خال    
 ھفت ھشت ی شوھر موندم و ترشی باره کھ من چرا بنیاون وقت سؤال در ا" ـ    

 نکرده ورود بھ مسائل ی ھا، خدانی و آره و ای احتمالرادی و ابیسالھ شدم و ع
 " شھ؟ی حساب نمگرانی دیخصوص

 حالتش بانمک یلی گنده شد، خسیو توپ تن بھ دلی درشت خوشگلش تبدیچشم ھا    
 : گفترلبیبود، ز

 !"قانع شدم" ـ    
 : خوردم بزرگوارانھ گفتمی کھ لبخندم را فرو میدرحال    
 "ش؟ی شناسی تو مھ؛ی کی پشت کوھی عروس خانواده نم،ی ببم،یخب حاال بگذر" ـ    
 : باال انداختی بود شانھ ای چرخش گفت و گو راضنیاو کھ قلبا از ا    
 ."ستی روستا ننی آخھ مال ا؛یلینھ خ" ـ    
 " مجاوره؟یپس مال روستاھا" ـ    
 ."نھ"ـ    
 " مجاور؟یشھرھا" ـ    
 ."نھ" ـ    
 " دوردست؟یشھرھا" ـ    
 !"نچ" ـ    
 "؟ی زنی حرف میِا خب چرا تلگراف" ـ    
 !"ھیخارج" ـ    
 شانی ھای نبود در کنار تمام خل بازدی خانواده بعنیخب از ا! دیبرق از سرم پر    

 خانواده با نی ای ھایژگی از ویکیواقعا کدام !  ھم داشتھ باشندی عروس خارجکی
  استثنا باشد؟یکی نی داشت کھ ای ھم خوانشانی ھایژگی وگرید

حاال مال کدوم .  خانوادهنی و کم اشتھان اقھیچھ قدر ھم باسل!!  کالسیمرس" ـ    
 "کا؟ی آمرایه؟ اروپا کشور

 ."افغانستان" ـ    
 تفاوت ھاجر کھ ی در چشمان برهی حالت شد و نگاھم خی خط صاف بکی میلب ھا    

 . بھتر است از کجا داخل دھانش فرو کندندی کرد ببی می را وارسی بعدینیریداشت ش
 دن قصھ ش ی دختر نمرافغانی گن افغان ھا بھ غی کھ منیبعد اون وقت ا...! بلھ" ـ    
 "ھ؟یچ

 را بھ پھنا ینیری بازکرد و شی را گرفت و دھانش را قد اسب آبمشیباالخره تصم    
 دچار مشکل ی قدردنشی در جودی رسی کھ بھ نظر میدر حلقومش فروبرد و درحال

 : بعد گفتی اش انداخت و لحظاتیشانی پانی مینیشده چ
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 "؟یدیشترزاد رو د" ـ    
 "؟بلھ؛ چھ طور مگھ" ـ    
 موضوع فسفر نی ارامونی پی بھ جواب دادن حس نکرد، من ھم کمیازی نگرید    

 !سوزاندم و بعد کامال قانع شدم
 بود از فشار کی انداختم کھ نزدی ھاجر نگاھی ورم کرده یدوباره بھ لپ ھا    
 : بترکدینیریش
 
 

 " شھ؟ی داره واقعا نگران مگھی مامانت دی کنی گم ھاجر، فکر نمیم" ـ    
 : اعتراض کردی نسبتا بلندیبا صدا    
 ی ھمھ بحران روحنی اد؟یری گی نمی بار کھ گفتم نھ؛ چرا نوجوون ھا رو جدھی"ـ    

 شد خی تییچا! گھی شماست دی رفتارھانی سن و سال مال ھمنی ای ما تویو عاطف
 !"خانم
 کردم کھ از یموش م بھ ھرحال داشتم فرادم،ی نوشی را برداشتم و قدرمیشتابزده چا    

 دخترک سمج پررو دست نی کھ انی ایناگھان برا.  لذت را ببرمتی نھادی بای مھماننیا
 : مرموزانھ گفتمی و بھ حالتدی بھ ذھنم رسی کارش نقشھ ایاز سرم بردارد و برود پ

 "؟ینی ببی تونی تپھ رو می روبی عجی ھیھاجر راستھ کھ تو ھم اون سا" ـ    
 از آن کھ شی حال بنی گرد شد، با اکی رمانتیچشمان طفل معصوم از وحشت    

 : خوردی در نگاه و رفتارش بھ چشم مجانیوحشتزده بھ نظر برسد ھ
!  باحالھیلی خنمشی بیآره؛ م!!  خوب خوبشی بھ جاھامیدیباالخره رس! یواااا" ـ    
 !" مثبت چارده سی ھالمی فنی انیع

 !ش کن و درستایحاال ب    
 "؟... ھمھی بقای ینی بیفقط تو م" ـ    
 زنھ، ی مبشی غمی شی کھ مکشی جاست کھ نزدنی جالب ای ولنن،ی بیھمھ م" ـ    

 دمی دھوی پاشدم برم مزار روستا، ی من صبحن،یبب.  بودهنجای ایانگار نھ انگار کس
 " شد؟ی چھوی ی دونی بشم، بعد مکشی گرفتم نزدمی تپھ نشستھ، تصمیرو
 ... دادمی ھاجر گوش می بھ داستان پردازرتیبا ح    
 ی جلو روی رفتم جلویعنی ابر تو آسمونھ، کھی تھی کھ جلومھ یزی چدمی دھوی" ـ    

 ." ازش نبودی اثرچی ھیتختھ سنگھ، ھمھ جارو ھم نگاه کردم ول
 ...بھ فکر فرو رفتم    
 " تونھ باشھ؟ی می چیعنی" ـ    
 کھ اومده نھی شده، مث اداشی پنی ور انی بھ ای گھ از اون شب طوفانیمامانم م" ـ    

 !"دنبال شما
 : شددهی بود کھ بر سرم کوبی حرف مثل پتکنیا    
 "؟ی شھ منو نترسونی من؛یبب" ـ    
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 : تا بناگوش بازشدششین    
 " ترسن؟یمگھ معلم ھا ھم م" ـ    
 خوابم تک ی منجایشب ھم کھ ا! کرده؟ نی خدامی کھ ما ھم آدمنی مث ادا؛یببخش" ـ    

 ." خوف ورم دارهھی از بقشتری کھ بھیعیو تنھام، پس طب
 ھا؛ نی از ما بھترون مزخرفھ و وجود نداره و انی ای گفتیشما کھ سرکالس م" ـ    

 "؟ی باری بھ خودت میحاال چرا دار
 !!"تی تربیب" ـ    
 .دی برچیلب و لوچھ ا    
 دمی من ھم ترسی گفتی کلمھ سرکالس مھی شھ؟ ی دورو نمنقدری انھ آخھ آدم کھ" ـ    
 ذھنم یمنو بگو کھ سھ روزه دارم ازت تو!  باالی بردی توقع مارو از خودت نمیالک

 !" شکار ارواحمی بدم باھم برشنھادی خواستم پیتازه م.  کنمی میقھرمان ساز
 !"ارواح عمھ ت" ـ    
 ."نھ کال ارواح" ـ    
 ی بلکھ ھاجر ھم خستھ شود و برود پزکارمی و برخاستم کھ بروم پشت مدمی کشیآھ    

 ....کارش
 :دی کشیفی خفغی بھ طرف پنجره رفت و ججانی او دست بردار نبود، با ھیول    
 !" اونجاسادهیوا" ـ    
 ھی سادم،ی و شتابزده بھ طرف پنجره دورمی را بگجانمی ھی بار ھم نتوانستم جلونیا    

 ھمان جا رو بھ مغرب نشستھ دی رسی بھ نظر منی غمگاری وجود ابھامش بس کھ بایا
 و ھاجر کم کم رنگش می گذاشتمانی قلب ھایھردو دستمان را رو.  خوردیو تکان نم

 ...دیپر
 :نگرانش شدم    
 "؟یھاجر خوب" ـ    
 "ھ؟یاون چ!  ترسمیم.... ترسمیم....یول.... آره...آ" ـ    

 
 کمرش دست ی و رودمی در آغوشش کشیو خود را بھ دامنم چسباند، بھ گرم    
 :دمیمال
بعدھم مگھ .  بھمون برسونھ تاحاال رسونده بودیبی خواست آسینترس گلم، اگھ م" ـ    
 ." باالخرهارمی با من کار داره؟ خب من ھم سر از کارش درمی گینم

 خوشگلش را بھ چشمان مھربانم دوخت و  ام برگرفت و نگاهنھی سر از ساطیبا احت    
 :آھستھ گفت

 !"یتو قھرمان من" ـ    
 نیبعد ھم از او خواستم بدون ا.  ام فشردم اشنھی و دوباره بھ سدمی خندیبا سرخوش    

 بماند، در شمی پھی و تا محو شدن ساندی بنششیکھ وحشت بھ دلش راه دھد دوباره سرجا
 : بماندی خالضھی حال اجازه ندادم عرنیع
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 " ھاجر؟ی گی ازت بپرسم راستشو بھم می سؤالھی" ـ    
 "بلھ، چرا دروغ بگم؟"ـ    
 گشتن ی کردن و برمی ول موی نصفھ کاره ھمھ چی واسھ چی قبلیمعلم ھا" ـ    

 ی فکر کردم بھ خاطر کوھانھ، ولنجایشھراشون؟ راستش من اولش کھ اومده بودم ا
 ھی ھاش باز ھم ی خل بازی بوده، چون کوھان با ھمھ ی مھم ترزی کنم چیحاال حس م

 ." کنھیآدمو جذب م.... ییجورا
 فھمد چھ مرگش ی می ھر گوسفندگری شد کھ ددیطفلک ھاجر آن قدر سرخ و سف    

 : و بھ زحمت گفتدیاست، آنگاه لب گز
 ...."فکر کنم بھ خاطر.... راستش" ـ    
 : بھ سرعت معاوضھ کردیگری دی اش را با جملھ مھی نصفھ نیو جملھ     
 "؟ی کنیمطمئن باشم از وحشت سکتھ نم" ـ    
 ." بگوینھ؛ ول" ـ    
 !" گمیباشھ پس م" ـ    
 ! ھمھ لطفنی ذوقمرگ شدم از ایعنی    
 نی دار اھی سرایحت....  گن جن زده ستی کھ ھمھ مھی جورھی مدرسھ نی ان؛یبب" ـ    

 !" ترسنیازش م...  ھای زنھ و بعضی مشکوک می کمھیمدرسھ ھم 
 : ام حبس شدنھینفس در س    
 " اون وقت؟ی چیعنی....ی" ـ    
 : بھ خود گرفت و ادامھ دادی خوفناکی افھیھاجر ق    
 دار ھی بھ کمک داشتن، سراازی ننجای کھ اومده بودن ایی گن ھروقت معلم ھایم" ـ    

 اگھ ی بعد از غروب بره خونھ شون حتیکی کال اگھ یعنی زده بوده، بشونیو زنش غ
 رو ی باشھ کھ اونھا قبل از غروب وارد اطاقشون شدن، اما کسدهیبا جشم خودش د

 !" کنھی نمدایاونجا پ
 یادگاری یماروباش رو درخت ک«.... دی سابی از ترس بھ ھم ممیدندان ھا    

 دارد تی امنیقدر نجای دارھا اھی کھ با وجود سرانی االیدرواقع من بھ خ» !مینوشت
 ی اگر ذره ای مکان دورافتاده و مخوف ساکن شوم و حتنیحاضر شده بودم درا

 اعتمادند مغز خر نخورده رقابلی غیراد خودشان افتمی دادم کھ نگھبانان امنیاحتمال م
 !....نجا؟ی امیایبودم کھ ب

 ری تأثزی نمی افکنده و در لحن صداھیھمان طور کھ وحشت بر تمام وجودم سا    
 :دمیگذاشتھ بود پرس

 !"معلم ھا بگو.... از" ـ    
 : ماجراھا شدفی وحشتزده مشغول تعری ھاجر درھم شد و با لحنیچھره     
 گفت ی شد، موونھی اومده بود، دو ھفتھ بعد از اومدنش دنجای کھ ای معلمنیاول" ـ    

 الل شد ھوی ی شنوه، دومی مدرسھ می ھایی دستشوی از تویبی و غربی عجیصداھا
.  درباره ش ندارمی بھ سرش اومده، من ھم االن نظری چدی نفھمیشکیھ! کال
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 زد، بشی غھوی ماه دوم ی درست تویمسو! آھا)... ا؟ی بود خدای چیسوم.... (یسوم
 تنش و ی لباس ھاناستی کوھان ای خونھ کی کھ نزدیی گفتن پشت کوه روبھ رویم

 بال سرش ی کرده بودن ھمھ ش درب و داغون، معلوم نشد کدای پلشوی موبایگوش
 ..." کردی باور نمیشکی راجع بھش گفتن کھ ھیزی بھ ھرحال چیآورده ول

 :آب دھانم را با صدا قورت دادم    
 " گفتن؟یم.... یچ" ـ    
 زی می روی نامعلومی پر از ابھام درھم فرو رفت و بھ نقطھ یابروانش بھ حالت    

 : شدرهیمقابلش خ
 زده، فردا بشی غیفکر کن امروز صبح اومده سر کالس درس داده، غروب" ـ    

 خوان بھ خانواده ش اطالع بدن ی کھ میی شده، اون وقت کسادایصبح ھم لباس ھاش پ
 تھرانھ و ی خودمون توشی گن دخترمون سھ روزه پی شنون کھ خانواده ش میم

 !!"حالش ھم خوب خوبھ
 اتی گذاشتم چون با لرزش محتوزی می را رومی چاوانی و لدیبرق از چشمانم پر    

 .... افتادی بھ خطر ممیدرونش داشت آبرو
 " ھاجر؛ نھ؟ی کنی میشوخ" ـ    
 کنم؟ اون ھم حاال کھ از ترس دارم بھ ی شوخدی باینھ جون بابام، آخھ واسھ چ" ـ    

 " بارم؟یخودم م
 کردم یمکث!  لرزدی دارد می کھ چھ طورنمی را باال نگھ داشت تا ببشیو دست ھا    

 :آنگاه چشمانم را از ھم گشودم و آھستھ گفتم... تا بر روح و روانم مسلط شوم
 " اومد؟ی چیسر چھارم" ـ    
 چھ نمی مشتاقم ببیلی من کھ خیعنی اد،ی بھ سرش می چمینی ببدی باست،یمعلوم ن" ـ    

 ..." شھیطور م
 :دمیبا استفھام ابرو درھم کش    

 "؟ی چیعنی" ـ    
 !!"گھی دی خودتشیخو چھارم" ـ    
 دهی کشغی حرف جنی با ابای تا بناگوش بازشده اش را حوالھ ام کرد کھ تقرشیو ن    

 !بودم
 
 

 بردم ی می کھ بھ سمت در خروجی بعد دست ھاجر را گرفتم و در حالیلحظھ ا    
 :اش بردبارانھ گفتم

 نیممنون بھ خاطر آش، بھ مادرمحترمت ھم سالم برسون بھش بگو بعد از ا" ـ    
 !" نگرانت باشھشتری بی کمھیلطفا 

 : بھ خودش گرفتی مظلومی افھیدخترک ق    
 !"می کردی محی با ھم تفرمی ما کھ داشت؟یچرا ناراحت شد" ـ    
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 : آوردیداشت کفرم را باال م    
 !"بھ سالمت!! واقعا کھ! ح؟یتفر" ـ    
 از در خارج شد، بھ محض یلی تمانی و بدون کوچکتردی برچی لب ولوچھ ایطفلک    

 یادی و فرغی با جکدفعھی بکشم ی کھ دررا پشت سرش بستم و خواستم نفس راحتنیا
 کرد و بالفاصلھ در تی سرازی در کرد، وحشتش بھ من ندنیوحشت زده شروع بھ کوب

 ...و نفس نفس زنان بھ چشمانم زل زد را باز کردم کھ ھاجر خودش را داخل انداخت
 !"ی شده بچھ؟ تو کھ جون بھ سرم کردیچ" ـ    
 : اشاره رفترونی بیانگشت لرزانش را بھ سو    
 !"اهیس.... سگِ.... سگِ!....  سگھی....ی...ی" ـ    
 :دی کشغیانداخت و جو بعد خودش را درآغوشم     
 !"توروخدا نگو کھ االن برم!  وحشتناکھیلیخ" ـ    
 یآرام بھ گوشھ ا.  ام فشردنھی بھ سشتری و بشتریو چنگ بھ لباسم زد و سرش را ب    
 نبود، رونی آن بی سگچی انداختم، ھرونی بھ بی نگاھشھی کردم و از پشت شتشیھدا

 بماند، شتری خواھد بی مشیده و با دروغ ھا دخترک قصد جانم را کرنی داشتم کھ انیقی
 :اعتراض کردم

 "ست؟ی نی کھ سگنجای ا،یقرار نشد دروغ بگ" ـ    
 انداخت، بعد ھم با رونی بھ بی نگاھمی گوی کھ مطمئن شود راست منی ایبرا    
 یغی از آن کھ در را ببندم دوباره با جشی در را باز کرد و دو قدم آن طرف تر پاطیاحت
 ... خودش را داخل خانھ انداختبیمھ
 : نداشتمیتا مرز جنون فاصلھ ا    
 ھاپ ھاپش ھمھ جا ی جا باشھ کھ صدانی ای بابا چھ مرگتھ خو؟ آخھ اگھ سگیا" ـ    

 " داره؟یرو برم
 ." کنھی کھ اصال صدا نمھی چی چستیمعلوم ن! گھی دنید ھم" ـ    
 بروم و حاضر شوم کھ خودم دخترک می کھ بھ طرف مانتونی نداشتم جز ایچاره ا    

 ...را برسانم بھ خانھ اش
 شالم را د،ی رسی بھ نظر نمی کرد و اصال راضی را نگاه مدنمیتمام مدت لباس پوش    
 : سرم انداختم و دستش را گرفتمیرو
 ."می برفتیراه ب" ـ    
 "؟یمطمئن" ـ    
 ."ی امروز وقتمو گرفتی حرف نزن، بھ اندازه کافادی زفتیراه ب" ـ    
 بھ دور و ی نگاھی شد و درکنارم بھ راه افتاد، ھر از گاھمیدخترک چموش تسل    

 اما تا ده ھا متر از ھر طرف کھ نگاه م،ی را بجوی انداختم کھ سگ احتمالیاطراف م
 ریھردو دست در دست ھم از تپھ ھا سراز.  شدی نمدهی دیاھی سگ سچی ھی کردیم

 کھ نیقبل از ا. بھ در خانھ اش رساندم  و سالمتحی و باالخره دخترک را صحمیشد
 :وارد خانھ شود رو بھ من کرد و گفت
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 ستی ام نیشکی ھی نفست گره شھ؟ تنھا ھم کھ ھستھوی یخانم من نگرانتم ھا؟ نر"ـ    
 ."بھ دادت برسھ

 :دمیابرو درھم کش    
 !"مت برو بھ سال،ی نگرانم باشستیالزم ن" ـ    
 گری اواخر دنی را کھ ایری تند و نفسگییسرباال. و بھ طرف مدرسھ بھ راه افتادم    

 دای را پی کوھنورد حرفھ اکیبھ آن عادت کرده بودم و بھ خاطرش داشتم عضالت 
 کھ خواستم نی مدرسھ شدم، اما بھ محض ااطی کردم پشت سر گذاشتم و وارد حیم

 در یی حرکت و صداچی ھی شدم کھ بیرکی غول پاهی شوم متوجھ سگ ستمیوارد سوئ
 سگ ی بودم اگر کسدهی توانستم حرکت کنم، شنی بود، از وحشت نمستادهی ام ایچندقدم

 واقعا وانی حنی چشمان زرد ای حرکت بھ چشمانش زل بزند، ولی بدی بادی را دیوحش
ستم و  نشنی زمی سست شد و رومی گرفت، پاھای را از آدم میتوان ھرنوع زل زدن

 بوتھ انی آرام آرام از من دور شد و مزیسگ ن....  ناس و فلق خواندمیرلب سوره یز
 .دی گرددیھا ناپد

 اجازه ی را کھ بمی فرستادم و اشک ھارونی بنھینفس حبس شده ام را با صدا از س    
 ... با پشت دست زدودم و با عجلھ وارد اطاقم شدمدندی چکیبر خاک م

 
 » و سگھیسا    «

 
 تپھ بودم ی مرموز در باالی ھی ھمچنان شاھد حضور آن ساندهی دوروز آیکیدر     

 را یاھی سگ سزی مواقع نی شد، بعضی کامال محو می پررنگ تر بود و گاھیکھ گاھ
 ی ولدمیچی پی کردم و از ترس بھ خود می ام حس می صدا و خاموش در چند قدمیب

 . رساندینم  بھ منی آزارچی کھ آن سگ ھدی رسیبھ نظر م
 بچھ ھا از جملھ شترزاد داشت اءی مدرسھ با کمک اولی دهی دبی آسیقسمت ھا    

 ی افتاد بی اش مافھی و قختی بھ راطی حی شد، ھربار کھ چشمم توی ممیکامال ترم
 گرفت و از ی خنده ام مکسوی افتادم و از ی مزخرفات خودش و ھمسرش مادی اریاخت
 شوم، ی آفتابشی االمکان کمتر جلویحت  داشتمی آمد، لذا سعی لجم در مگری دیسو
 تا بناگوش بازشده و شی افتاد، از نی کھ او چشمش بھ من می از لحظھ ای وایول

.  رفتی مغزم فرو می توی تا نگاه مسخره اش کھ مثل متھ برقری بگدشی سفیدندان ھا
  شدهیتا آرنج کاه گل ی خواستم سر کالس بروم دست ھای می بار ھم وقتکیباالخره 

 : و آمد بھ طرفم و مرا مخاطب قرار داددی را از کار کشاش
 کھ ی لباس خوشگل بپوشھی حواست باشھ ؛ی پسرم دعوتیواسھ عروس! یجود" ـ    

 !" ھاھاھاھا؛ی کنی ت چھ می عشقبی با رقنمیبب!  درآدفھیچشم ضع
 :میھ بفھمد بگو کی جوررلبیآن قدر حرصم گرفتھ بود کھ فقط توانستم ز    
 !"مرض"ـ    
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 زی بھ حضورش دھم بھ طرف کالس بھ راه افتادم، او نیتی کھ اھمنیبعد ھم بدون ا    
 .برگشت و مشغول کارش شد

 نی نگران منتظر بودند تا درس را شروع کنم، ایسرکالس بچھ ھا با چشم ھا    
 ی و نھ آن ھا سربھ سرم مدمی پرسی دادم و درس می مریروزھا نھ من بھ آنھا گ

 اش را پنھان کند و دلسوزانھ ی ناراحتنی از اشی نتوانست بعقوبی حال نیبا ا. گذاشتند
 :گفت
 "د؟ی اختھی قدر بھ ھم رنی شده کھ ایزیچ! خانم" ـ    
 : اش واقعا ممنون بودمیاز ھمدرد    
 ." دلتنگ خانواده م ھستمی قدرھی جان، عقوبینھ " ـ    
 :ابدی ادامھ نی از اشی بی جو مثبت عاطفنی اجازه نداد اکوھان    
 می روستا خواھنی ایی معلم راھنمانی شاھد فرار چھارمی کھ بھ زودنی ایعنی نیا" ـ    

 !"ادی بی بعدی خونھ ھاتون تا معلم ترسودی ببرفی تشرد،یبود، بچھ ھا خستھ نباش
 : بھ کوھان انداختمینگاه معترضانھ ا    
 !" باش کوھان خانالی خنیبھ ھم" ـ    
 :بالفاصلھ از جوابم سوء استفاده کرد    
 رک و راست برو سر اصل مطلب و ؟ی کنی رو بونھ می دلتنگیپس چرا الک" ـ    

 ." تا مشکلت حل شھمی و از ما بخواه کمکت کنیدیبگو کھ ترس
اجازه دھم مشکلم را  خواھد ی کوھان است کھ از من منی انم؟ی بی خواب نمیعنی    

 حل کنند؟
 ازی اعتراف کنم واقعا بھ کمک شما ندی طوره بانی کوھان جان، حاال کھ ایمرس" ـ    

 !"دارم
 ی کھ پشتواری بھ دنھی تفاوت بھ خود گرفت و دست بھ سی خونسرد و بیچھره ا    

 : دادھی شد تکی آخر حساب ممکتین
 !"ادی از دستمون برنمی و کمکمی کھ شرمنده امی اعتراف کندیما ھم با" ـ    
 بھ ی و گلھ مندردوستانھی من نگاه غیول.  خود را بجوندی کردند خنده یبچھ ھا سع    

 : قرار گرفتریفکر کنم تحت تأث.  اش انداختم و مشغول ورق زدن کتاب شدمافھیق
 ی بگو چادی کم و زی فقط بم،ی کنی باشھ کمک ات می کنیحاال کھ اصرار م" ـ    

 "شده؟
 : ذوق زده نشده امشنھادی پنی کردم وانمود کنم کھ اصال از ایسع    
 صد و دوازده رو ی و صفحھ دی کتاب ھاتون رو باز کنست،یفعال وقتش ن" ـ    

 ..."دیاریب
    

 ھم بھ تنھا دفتر یی رفتند و من و دو معلم ابتدااطیزنگ کھ خورد و بچھ ھا بھ ح    
 دمی از پشت پنجره دمی درکنی تا خستگمی بود رفتریھ کھ متعلق بھ مدموجود در مدرس

 ست، یزی چفی اند و ھاجر مشغول تعرستادهی درخت اکی کیکھ کوھان و ھاجر نزد
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 روز ی با خود گفتم البد دارد راجع بھ مھماندم،دانکری صحنھ پنی ادنی از دیحس خوب
 قرار زی ھمھ چانی کھ کوھان درجرنی کند، از ای من صحبت میجمعھ اش درخانھ 

 بھتر ی طورنی ادی کردم شای فکر مگری دی نگران بودم و از سوکسوی از ردیبگ
 دیایبرب  از دستشی اگر کاری کھ کوھان حتدمی رسی مجھی نتنی بھ اتایباشد، اگرچھ نھا
 ! ام خواھد شدی زندگعی فجای روشی کند بلکھ باعث سرعت پینھ تنھا کمکم نم

 : بھ خود آمدمری مدیھان با صداناگ    
 !" خانم خجستھدییبفرما" ـ    
 یشدستی درون پی چاوانی لکی از کوھان برگرفتم و نگاھش کردم، دهیبھ سرعت د    

 می و چادی آی دانست از قند بدم می آورده بود، او ممیو دو سھ عدد شکالت کنارش برا
 . خورمی ماشکالتی ینیری با ششھیرا ھم

 : گفتمی اش شگفت زده شدم و با شرمساری ھمھ فروتننیاز ا    
 "ر؟ی مدی چرا شما آقای وایا" ـ    
 : و گفتدی کشی را از دستش گرفتم، آھیشدستیو بالفاصلھ پ    
 کھ کارشو انجام بده خودم مجبورم دست بھ کار ستی وقت نچی دار ھھی سرایوقت" ـ    

 ."دیوستا ھست رنی نباشھ شما مھمون ایبشم، بھ ھرحال ھرچ
 باز دو معلم مھی نی ھاشی بھ نیی نگاه گذراد،ی دار مرموز تنم لرزھی سرایادآوریبا     
 : گفتمری و خطاب بھ مددمی انداختم و چھره درھم کشییابتدا
 سختھ یلیخ.  روستامنی من ھم شھروند اگھی گفتھ من مھمونم؟ حاال دی کر؛ینخ" ـ    

 "د؟یریکھ منو ھم بپذ
 : بود فورا گفتیخانم شمس کھ نام کوچکش ھم شمس    
 ھی ی و بشی بودنت انصراف بدی از تھرانی دارمی تصمی بگی خوای میعنی" ـ    

 "؟یدھات
 ....افتادم»  وارونھیحرکت جوھر« ادی اری اختیب    
 کھ از اصالت خودم دست ستی ننی روستام انی کھ شھروند انیمنظورم از ا" ـ    
 ی دارم پس مھمون حساب نمی کنم و خونھ ای می زندگنجایلکھ فعال دارم ا بدم،یکش

 ی حس می کنم، بھ ھرحال من ھم گاھی جا زندگنی اشتری بخوام بدیشم، بعدش ھم شا
 دلچسب تره یلی جا خنی مثل ای اظره پاک و خوش منعتیکنم بازگشت بھ آغوش طب

 ." وارونھ ششھی ھمی دود و دم تھران با اون ھوای تویتا زندگ
 کھ نام انی باشکوھم گوش دادند، آنگاه خانم نعل بندیبا تأسف و تأثر بھ سخنران    

 : و گفتدی را سر کششی بود چاسھیکوچکش نف
 " ھنوز؟یدی افتاده نبرنجای کھ ایاز اتفاقات" ـ    
 ما شرکت کند، او ی بحث زنانھ ی انداختم کھ ظاھرا قصد نداشت توری بھ مدینگاھ    
 داد کھ حاضر بودم قسم بخورم ی کتاب قطور نشان مکی یودش را مشغول مطالعھ خ
 ... از آن را نخوانده استی جملھ ایحت
 "کدوم اتفاقات؟" ـ    
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 : گفتی مالحظھ اچی ھیاز انکارم تعجب کردند و بھ ھم چشم دوختند و بعد شمس ب    
از اون ! ادی بھ سرت داره می کھ ندونھ چرازیفقط مونده زن خواجھ حافظ ش" ـ    

 روستا ھنوز نتونستن بفھمن نی تپھ کھ تمام کاشفی روی ھیکوھان و باباش گرفتھ تا سا
 ."ھی چیچ

 : شده امدهی کردم کامال آبدیبس کھ از طرف کوھان خورده بودم حس م    
 روستا نی ای کردم اجنھ شھروندان عادی من تاحاال فکر من؟یدیچھ طور نفھم" ـ    

 !"ھستن
 ھم سر از کتاب قطورش برگرفت و چشمان گردش را بھ من دوخت، ری بار مدنیا    

 ری مددم،ی را سرکشمی چاوانی فاتحانھ بھ خود گرفتم و درکمال آرامش لی اافھیق
 :ھمان طور کھ ناباورانھ بھ من چشم دوختھ بود قفل سکوتش راشکست) یصادق(

 "؟ی ترسی تو واقعا نمیعنی" ـ    
 : گفتمییابروانم را بھ ھم گره دادم و با دورو    
 نی کنھ، اگھ ای می روستا داره زندگنی ای ھمھ آدم تونی بترسم؟ ادی بایواسھ چ" ـ    

 نی نفرم تو اھی بھتون برسونن کھ تاحاال یبی خواستن آسی اجنھ تون می ھایھمشھر
 !"روستا نمونده بود

 : داشت کھ مرا تا سرحد مرگ بترساندی دانم چھ اصرارینم    
 نفرو ھی روستا اجنھ باشن و بخوان تو نی درصد احتمال بده کھ کل مردم اکی" ـ    

 !!" کننستیسربھ ن
 ی بی افھی کرد و فکر کنم قری دو لبم گنی کھ تازه بھ دھان گذاشتھ بودم بیشکالت    
 کھ ی گرد شده و شکالت حال من فقط با چشماننی از من ساخت، با ای مضحکتینھا

 بتوانم ی کھ حتنی شدم بدون ارهیوسط لب ھا و مقابل دندانم منجمد شده بود بھ او خ
 ! دھمینظر
 حالت ریی بھ سمت درحال انفجار از خنده تغی از شگفتزدگی صادقی افھی قکدفعھی    

 نگاھم  گذاشتھ امشی از خودم بھ نمای بودم چھ حالت مسخره ادهیداد و من کھ تازه فھم
 چرخاندم و شکالتم را فرو یی خندان دو معلم ابتدای ھاافھیرا بھ سرعت بھ سمت ق

 ی انھی دلجویصدا.  رفتمرونیش دادم باال و از دفتر بی نفس روکی را ھم یبردم و چا
 : زد خنده اش را پنھان کند پشت سرم بلند شدی کھ زور میصادق

 !" بابایا!  خانم خجستھمی کردیشوخ" ـ    
 کھ درونش دو تا ی باغچھ ای سنگی رفتم و بر لبھ اطی توجھ بھ او بھ طرف حیب    

 از یگری کوھان و ھاجر تعداد دیبھ جمع دو نفره .  بود نشستمریدرخت کھنسال انج
واقعا چند درصد .  گفتی میزی داشت چکی اضافھ شده بود و حاال ھرزیبچھ ھا ن

 !تی خاصیسرم بگذارد؟ مردک ب  خواستھ باشد سربھیاحتمال دارد کھ صادق
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 ی شوم نبود، وقتی ھی از آن سای مدرسھ انداختم، خبری روبھ روی بھ تپھ ینگاھ    
 دھانش تا بناگوش کش ی روی صورتم زوم کرده و لبخندی کوھان رودمیبرگشتم د

 ی بچھ خالنی را سر اری از مدمیآمده است، حرصم درآمد و دوست داشتم تمام عقده ھا
 ھم ھی آمد، پشت سرش ھاجر و بقمیبھ سو نی شمرده و سنگییکنم، خودش با قدم ھا

 : با وقاحت گفتدندیآمدند، بھ من کھ رس
 !" زشتھ بابا، قھر نکننجا؟ی ای دفتر دعوات شده کھ اومدیبا اھال" ـ    
 : کردمکیچشمانم را بار    
 !"و ندارم، راتو بکش برگھی دویکی تو یکوھان حوصلھ " ـ    
 ی اخالقانی ھم؟ی کنی می سر من خالشوی زده تو حالت دق دلگھی دیکی بابا، یا" ـ    

 !"گھی دی ترشی می جور دارنی ھمردتی گی نمی کھ کسیگندو دار
 بزرگھ ت گوش کھی تی حرف بزنگھی کلمھ دھیاگھ « یعنی نگاھش کردم کھ یجور    
 از ی کھ لت و پار کردییبذار اونا« یعنی جواب نگاھم را داد کھ یو او ھم جور» تھ
 »! مرخص شن، بعدمارستانیب

 می برگرفتم و رودهی ھم کم آوردم با خشم از او دمانی نگاه ھانی در نبرد بی حتیوقت    
 آمد زانی آوی سوختھ بود با لب و لوچھ امیھاجر کھ انگار دلش برا. را از او چرخاندم

 : دستم گذاشتیکنارم نشست و دستش را رو
 نی اعتشی است، استقازه طبنی عقرب نھ از ره کشیناراحت نباش، ن! خانم" ـ    

 ."است
 : چھ بودهبی و غربی عجی تا بفھمم منظورش از آن کلمھ دی طول کشیکم    
 ."اقتضا" ـ    
 ."آھا؛ اغتزا"ـ    
 ."نھ؛ با قاف و ضاد" ـ    
 :کوھان چشمانش گرد شد    
 !" ذھنش غلطھ؟ی تویمال ایدیتو از کجا فھم" ـ    
 کھ پشت سر کوھان یی از استفھام بچھ ھازی لبری بھ نگاه ھای حوصلگیبا ب    

 نی اھی دارم شبی بودند نگاه کردم، آنگاه با خودم فکر کردم با چھ سرعتستادهیا
 »! وارونھ؛ خخخخخخیحرکت جوھر« شوم، ی میجانوران کوھز

 نی و تحسرتی سراسر حی کھ لبخندی با بچھ ھا ردوبدل کرد و درحالیکوھان نگاھ    
 : کرد گفتی حفظ مشیرا کنج لب ھا

 ی شتر قربونھی پات ری امروز زنی ھمی داشتیشرفتی بابام اگھ بدونھ چھ پیعنی"ـ    
 !!" رو بگوفھی کنھ، اوه اوه؛ ضعیم

 و بعد ھاجر کھ از خنده دمی خنده، من ھم ھمراھشان خندریو بعد ھمھ باھم زدند ز    
 ی بچھ گربھ کی فشرد و خودش را مثل می بازویام دلگرم شده بود سرش را رو

 . لوس کردمی براینازناز
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 پنجھ ی مقابلم روی داد و بھ آرامرحالتیی تغی ارمترقبھیناگھان کوھان بھ طرز غ    
 : در چشمانم گفترهی نشست و خشی پاھای

 دیفقط با. اھھی سگ سنی اای تپھ، ی روی ھی اون ساای از اون دو تا نگھبانتھ، یکی" ـ    
 ."ی ری منی از بی رو بزنی کدومشون نگھبانتھ وگرنھ اگھ طرف اشتباھیخودت بفھم

 ی آن حرف ھاتی داشت با جدشھی بھ دھانش چشم دوختم کھ برخالف ھمریبا تح    
 ی عوض شود از مقابلم برخاست و ب کھ حالت چھره اشنی زد، بدون ای را مبیعج

 بودند کوھان بھ من چھ گفتھ دهی دور شد، بچھ ھا کھ نفھمیگری حرف و صحبت دچیھ
 شدند، اما ھاجر کھ از یپراکنده م یکی یکی کردند و یبا تعجب بھ دورشدنش نگاه م

 ی بود با چشماندهی کوھان را شنی بود کھ حرف ھای بچھ ھا تنھا کسنی تمام اانیم
 بودم موضوع دهی ھنوز نفھمی طوالنی تا لحظاتزی شد و من نرهیوحشتزده بھ من خ

 ....ست؟یچ
 
 

 حرف یحی توضرقابلی برآشفت و بھ طرز غیاز ھمان لحظھ روح و روانم بھ کل    
 ی معادلھ کی ری نداشتم و ذھنم درگی حال عادگری کوھان را کامال باور کردم، دیھا

 کیکدام :  نداشت، مجھول اولی شده افی تعری شھیر چی بزرگ شد کھ ھیدومجھول
 دی بایقیچگونھ و بھ چھ طر: مجھول دوم بزنم؟ -بھ قول کوھان - دی دو را بانیاز ا

 ...بزنم؟
 معادلھ دامن نی وجود داشت کھ فقط بھ ابھام اانی منی ھم ایگری دیسؤاالت جانب    

 فرق ای ست یکی جنس شان ای ھستند و آی ھا چھ جور موجوداتنی کھ انی زد، ایم
ھستند؟ اصال ) مثال( روح ای ھردو جن ای جن یگری فرشتھ است و دیکیدارد؛ مثال 

 آن ھا را بھ جان من ی و از چھ راھی چھ کسای  من شده اند؛ری دو موجود درگنیچرا ا
 و خالصھ ستی چانی منی درابشی عجیانداختھ و نقش کوھان و اطالعات عموم

 .گریاب د جویھزاران سؤال ب
 ام نفوذ کرده است، ی درونی ھاھی النی ترقی زده وسرما در عمخیحس کردم تنم     

 قرار داشت، درست اطی حی جنوبی رفت کھ در انتھاتمی بھ سمت سوئمینگاھم مستق
 نشستھ و بھ نی زمی با چشمان زرد ترسناکش رواهیکنار درخت بلوط کھنسال سگ س

 !من زل زده بود
 ی و بنی کھ چنان غمگی اھی تر است؟ ساھی کدامشان بھ نگھبان شبھ؟ی ساایسگ     

 سگ کھ سمبل ای رسد قصد آزارم را داشتھ باشد ی شده و بھ نظر نمرهیآزار بھ افق خ
  و وفاست؟ینگھبان

 منتظر برداشتھ شدن دی کھ شای تر است؟ مردھی کدامشان بھ خصم شبھ؟ی ساایسگ     
 زشی و خوف انگاهی سگ کھ با آن ظاھر سای زدیو رموانع است تا ناگھان بر سرم فر

  ماند؟ی منیاطیبھ ش
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 از پنجاه ی ذره ای دھم کدامشان نگھبان است و کدام خصم حتصی کھ تشخنیدر ا    
 موجود بود و زی نینیقی ،ی شک صددرصدنی کردم، اما در کنار ایدرصد تجاوز نم

.  ام تمام شودی ھستمتی توانست بھ قی ماجرا منی در ای اشتباھنی کھ کوچکترنیآن ا
 قرار گرفتھ بودند کھ ینی و سھمگسخت طی شرانی ھم درچنی قبلی معلم ھادیشا

 .... انددهی برای ختھینتوانستند انتخاب کنند و گر
 اهی سرنوشت سنی خواھم بمانم و بر ای ام را گرفتھ ام، میی نھامی من تصمیول    
 نی ماجرا را از سر تمام مردم انیّ شر اشھی ھمی بار براکی شوم و روزی پیلیتحم

 ی کھ دست از لودگدی را فھمنیکوھان ھم ا.  بعد از خودم بردارمیروستا و معلم ھا
 ماجرا را بھ دستم داد، اکنون دلم قرص دی کلاه و تحکم شتیبرداشت و آن طور با جد

 ییزھای چزی فرانک نستی ندی بعی حتنش،ی پدر نخستدیبود بھ حضور کوھان و شا
 . قرار دھدارمی در اختدارمانیبداند کھ بھ محض د

   
 »ینی غارنشی ھایشوخ    «

 
 و آسمان نی زمانی می جھنمی بعدش من در برزخیسرتاسر آن روز و روزھا    

 کنم، کوھان ھم ی توانستم کاری نمی و حتدمی دی مکسرهی و سگ را ھیمعلق بودم، سا
 باره بھ من نگفت و بھ ھمان نی در ایگری دزی چبی عجی بعد از آن حرف ھاگرید

 ی گذاشت، حالم را می سرم مھ داد، سربی اش ادامھ میشگی ھمی ھایمسخره باز
 ی اشاره ای حتگری اما دخت،ی ری اعصابم را بھ ھم مشی ھایگرفت و با قانون شکن

 نی قادر نبودم خودم ای داد، حتی مرا عذاب منی و سگ نکرد و اھیبھ موضوع سا
 نیدتری بھ دستش دھم تا ازمن جدی بھانھ ادمی ترسیبحث را با او مطرح کنم چرا کھ م

 روستا بھ ی را بسازد و با اھالزی تمسخرآمیھا، جوک ھا و استاتوس ھا اس ام اس
 !اشتراک بگذارد

 ی احساس می چھ حسابی دانم روی دوم بود کھ فرانک آمد و من نمیاواسط ھفتھ     
 ی توانم نفسی و درکنار فرانک مدهی ام در روستا فرا رسیزندگ روز نیکردم بھتر

 .آسوده بکشم
 جور با استقبال گرمم مواجھ شود و عالقھ و نی کرد ایفرانک کھ فکرش را ھم نم    

 کھ توقعش را داشت، حاال دی دی میزی از آن چشی مرا نسبت بھ خودش بیوابستگ
 ی وانمود کرد بھ اندازه زی کھ او نیسی صرفا بھ جھت رودرواای بود ی دانم جدینم

 وجود ی ھا کسی پشت کوھنی دانم بی مدیبع  خشنود شده است، اگرچھدارمی از دیکاف
 . تعارف و تکلف را بداندیداشتھ باشد کھ معن

 را بھ صدا تمیروز دوم بعد از آمدنش بود کھ دم عصر آمد مدرسھ و در سوئ    
 :درآورد و از ھمان پشت صدا زد

 "؟ی خوایصابخونھ، مھمون نم "ـ    
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 خوشحال شده بودم با عجلھ بھ طرف در رفتم و ی حسابشی صدادنیمن کھ با شن    
 : کردم گفتمیھمان طور کھ باز م

 !" خانمیچرا کھ نھ؟ خوش اومد" ـ    
 و او خرامان بھ طرف میدی را در آغوش کشگریکدیبعد ھم بھ محض گشودن در     
 ھمان طور کھ مشغول حال و احوال زیمن ن. ه آمد و نشست مبل تک نفرنی ترکینزد

 از صبح تا شب شی کھ چای و قوری بودم رفتم سمت کتری معمولیو خوش و بش ھا
 بھ ھمراه ی چادنی عالقھ اش نوشرد موحی کھ تنھا تفری دختریحاضر و آماده بود برا

 . بودیزدی ی ھاینیریش
 ی بھاری وهی می و کمینیری و شی با چازی نضھی و عرمی مقابل ھم نشستیوقت    

 :میپرشد شروع بھ صحبت کرد
 "خب، چھ خبر؟" ـ    
 کھ اری دنی ای با اجنھ ی کردکاریچ!  شماست خانم معلمشی خبرھا کھ پ،یسالمت" ـ    

 " دارن؟ی دست از سرت برنمگھید
نداشتم بلکھ درحضور فرانک ) ّاجنھ( کلمھ نی از ای ترسگریجالب بود کھ نھ تنھا د    

 بھ من دست ی آورد و احساس قھرمانی مرا بھ وجد می موجودات حسابنیصحبت از ا
 : دادیم

 ھم مورد ی قبلی ھا دنبال من باشن، احتماال معلم ھانی کنم ای من فکر نمیول" ـ    
 !" دونم، فرار کردنیچھ م.... ای شدن و ستی سربھ نای ھا قرار گرفتن کھ نیتعرض ا

 :باحرفش مرا ترساند    
 
 

 ھا بشھ جون سالم بھ در نی اری کھ درگی کدومشون نتونستن فرار کنن، کسچیھ"ـ    
 !" کھ شکستشون بدهنی بره مگھ اینم

 کھ جنازه ی اونی شد، حتوونھی کھ دیاون.... ای کھ الل شد یاون... ھ؟یمنظورت چ" ـ    
 ھا نی تونم ایمن نم....  خانواده ش بودهشیسھ روز قبل پ کھ از ی شد درحالدایش پ

 ...."ی بھ ھرحال، ولدنی ھم دیی ھابیرو فرار نکرده حساب کنم ھرچند کھ آس
 :منظورم را گرفت    
 شدن درواقع جون سالم بھ در نبردن و فقط وونھی دای کھ الل ی اون دو نفرن؛یبب" ـ    

 "گھ؟ی دنھیزنده ن، منظورت ھم
 "یخب آره؛ اما سوم "ـ    
 !"ھی بدلی نسخھ ھی دختره ست ی خانواده شی کھ پیاون!  مردهیسوم" ـ    
 .... تکان دادمی سری شد و با درماندگخیمو بھ تنم س    
 "اد؟ی ھمھ بال سر ما بنی ادیچرا؟ چرا با....  ترسمیمن دارم م" ـ    
 ."شھیکم کم معلوم م" ـ    
 : افتادمی حرف اصلادی    
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 ی بلکھ با ھرکسستنی ھا دنبال من ننی ایعنی نکردم، ی کھ من کارینی بیپس م" ـ    
 !"ی با ھر تازه وارددی شھ مشکل دارن، شای منطقھ وارد منیکھ بھ ا

 !"ادی مدرسھ منی بھ ایی کھ بھ عنوان معلم راھنمای بشھ گفت با ھرکسدیشا" ـ    
 ی چشمانم را گشاد کردم و قدراقیاشت در راه است و با یدیحس کردم اطالعات جد    

 :دمیخودم را جلو کش
 " چرا؟ی دونیتو م" ـ    
 را کھ کشی کھ نگاھم کند انگشتان بارنی را مزمزه کرد و بعد بدون اشی چایکم    

 بھ رنگ سرمھ ی کرد و الکی میی در سبابھ اش خودنمای نقره افی انگشتر ظرکی
 ی و با اندکدیچی پوانشی بستھ بود، دور لنی آذانی درمکی بلندش را ی ناخن ھایا

 : گفتدیترد
 بود کھ بھ یمرد....  مشکل بزرگ داشت؛ھی نجای کھ اومد ای معلمنیاول"ـ    

 ی ھابی کرد و آسی احساس حقارت می و روحیخاطرنقاط ضعف فراوون جسم
  تونست کنترل کنھ، واسھی بود و رفتارھاشو نمی بود، اون بھ شدت عصبدهی دیادیز

 یی تونھ سر بچھ ھایم شوی روانی روستا عقده ھانی ای حس کرد توی ھم وقتنیھم
 دورافتاده بزرگ شدن، شروع کرد بھ ی روستاھی نیی کنھ کھ با فرھنگ پایخال

 رن و بھ ی نمرباری ز؟ی شناسی جونورا رو منیتو ھم کھ خودت ا.  کردنیریسختگ
 رو فشی از بچھ ھا کھ تکالیکی کارش با یوقت.  کننی خودشون مبارزه می وهیش

 گوش ی محکم توی دهی کشھی شد و بعد ھم ری درگباھاش،  داد باال گرفتیانجام نم
 یاون پسربچھ زد کھ طفل معصوم تعادلش رو از دست داد و سرش خورد درست لبھ 

 ...." سالش بودزدهی رفت، اون پسر فقط سای از دنی مغزیزی و بعدش با خونرزیم
 
 

 معلم کی ایخدا...  اش را بشنومھی تنم را لرزاند کھ دوست نداشتم بقیدرحرفش بھ ق    
 حقارت رنج ی رحم باشد؟ حاالھرقدر ھم کھ از عقده ی حد بنی تواند تا ایمگر م

  ماجرا چھ شد؟نی حال دوست داشتم بدانم عاقبت انیبا ا... بکشد
 : ام بداند ادامھ دادی درونضی آن کھ خبر از احساسات ضدونقیب    
 داغ بزرگ تمام وجودش پر شده بود از نفرت نیمادر اون بچھ کھ بھ خاطر ا".... ـ    
 ی براش بست کھ تمام محدوده ی بھ اون مرد کرد و طلسمی وحشتناکنی نفرنھ،یو ک

 دی طلسم نمرد فقط عذاب کشنی کرد، اون مرد با اری شغلش رو درگی اون و حتیزندگ
 نداره ی راه فرارچی و آزار اجنھ واقع شده و ھتیاون مورد اذ....  کشھیو ھنوز ھم م

 کار یول. رونی بره بی شمسی از منظومھ ای سفر کنھ ای کشور دننی اگھ بھ دورتریحت
 اون آدم باز شده ی شغلی مدرسھ و محدوده نی اجنھ بھ ای جا ختم نشد، چون پانیبھ ھم
 بعد از اون ھم لم ھم دو معنی ھمی براست،ی بشھ در امان ننجای کھ وارد ایھرکس

 تکلمش رو از دست داد و فعال جز ی خواست فرار کنھ ولی دومدن،ی دبیمتأسفانھ آس
 کنن، ی برسھ نابودش منجای کھ پاش بھ انی بھ محض ای نداره ولی اگھی مشکل دنیا



 79 

ن  خانواده ش شد و االمی رفت و بدلش تقدنی از بی شد ولری و درگستادی ایسوم
 افتھ، ھرچند کھ ی براشون میبی عجیشدن چون داره اتفاقا دیخانواده ش دچار ترد

 ...." اماینی بببی تو ھم قرار بود آسھ،ی اصل موضوع چدنیھنوز نفھم
 : اش بودمھی بقدنی و وحشت منتظر شناقی بھ چشمانم کرد، با اشتینگاھ    
 ای و از دنستی ما ننی بگھی کھ طلسم رو بستھ امروز ددهیراستش اون مادر داغد" ـ    

 طلسم نی شھ ای ھم نمنی و دق کرد، واسھ ھمادی داغ کنار بنیرفتھ، چون نتونست با ا
 روستا ھم نی معروف ایرھای ھا و جن گسی دعانوی کس حتچیرو باطل کرد وھ

 نفر از طلسم کی  کھنھی امی دونی کھ االن ما میزی کنن، تنھا چداینتونستن راھش رو پ
 ." کنھدای طلسم رو پنی سلطان ادیشده ھا با

 "سلطان؟" ـ    
 ی نابود کردن قربانتی کھ مأموری کس،ی کھ مسلط شده بھ قربانیآره، اون کس" ـ    

 سلطان و نابود یی با شناسایعنی شھ، ی صورت طلسم باطل منیفقط در ا. ھا رو داره
 کھ مشکلھ و کار خود شھیی نداره و فقط شناسای کارچیکردنش، البتھ نابود کردنش ھ

 !"و درحال حاضر خود تیعنی ھ،یقربان
 .... بھ ھم خوردمی و از رعشھ اش دندان ھادیتمام تنم لرز    
 بزنمش کارم ی نگھبان دارم منتھا اگھ اشتباھھی گفت یکوھان م... کوھان" ـ    

 ."تمومھ
 : مکث گفتی شد و بعد از کمرهی کوتاه بھ چشمانم خی لحظاتی براریبا تح    
 !" حرف بکشمرزبونشی از زدیبا!  دونھی مییزھای چھیپس کوھان ھم " ـ    
 "؟ی دونستی نمنویتو ا... یعنی" ـ    
 رو نجای ادنی دبی قبل از آسی تونستیدرواقع تو م! ھی جدیلی خیکی نینھ، ا" ـ    

 ."ی با موندنت بھ اون اعالن جنگ دادی ولیترک کن
 " فرار کنن، نھ؟دنی دبی تونستن قبل از آسی ھا ھم میپس قبل" ـ    
 ی کھ کوھان می نگھباننی ایعنی.... بھیاما برام عج! نھ، چون اونا نگھبان نداشتن" ـ    

 "چرا فقط واسھ تو؟... گھ از کجا اومده؟ چرا اومده؟
 ی دنبال جواب م مذبوحانھی ذھنم با تالشی توزی فرو رفت، من نیقیو بھ فکر عم    

 .گشتم
 "؟ی کوھان حرف بکشرزبونی از زی کھ بتونی دیچھ قدر احتمال م" ـ    

 
 

 ...دی کشیآھ    
 ی شوخھی ھی شبشتری بتونھ اون جونورو وادار بھ حرف زدن کنھ بی کھ کسنیا" ـ    

 نی دونم ایفقط نم!  زنھ کھ خودش بخوادی حرف میمسخره ست، کوھان فقط موقع
 " گذاشتھ؟انشی در جریک...  دونھیاز کجا مموضوع رو 
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 یزی زند و االن دارد چیفکر کردم نکند خودش ھم فقط بھ دلخواه خودش حرف م    
 :ناگھان بھ التماس افتادم!  کند؟یرا پنھان م

 بھم ی دونی نگھبان منی راجع بھ ایزی اگھ چی دوست داریفرانک، جون ھرک" ـ    
 ی بی از تمام معلم ھایندگی من بھ نمانی باشھ بیی نھای مبارزه ھی نی ادیشا! بگو
 کھ ی منطقی بی و اون سلطان؛ ھمون وحشان،ی قراره بعدا بای کھ قبال بودن یگناھ

 !" وقتچی ھای  حاالای.  بردن ما شدهنیمأمور از ب
 : باال انداختیی تکان داد و ابرویسر    
 نی از ایبی آسنیا، من کوچکتر ماجرنی نداره ای ربطچیھرچند کھ بھ من ھ" ـ    

 مدرسھ نی ای بھ سر معلم ھای کھ چستی و برام ھم اصال مھم ننمی بیموضوع نم
 و چھ ی دونم چھ جوری نمیعنی! ی دونھ اھی باور کن تو برام ی زیز....  امااد،یم

.  بھت برسھیبی آسنی خوام کمتری نمھم نی واسھ ھم،ی خودت کردی فتھی منو شیوقت
 تی کھ قدرت داشتھ باشم ازت حمایی گم و تا جای بدونم بھت میپس مطمئن باش ھرچ

 !"بھم اعتماد کن.  کنمیم
 ... فشردمی را بھ گرمفشیدستم را جلو بردم و دست لط    
 اون خونواده ی توی چھ جوربھیخودم ھم برام عج!  نبود کھ عاشقت شدمیخودیب" ـ    
 یتی خاصچی ھنجایاگھ اومدنم بھ ا.  حد تونستھ جذبم کنھنیا ا نفر تھی وحشتناکت ی

 دوست نیفرانک تو بھتر.  ارزش دارهای دنھی کردم واسھ م دای کھ تورو پنینداشت ھم
 !"یمن

 احساساتمان یعنی برھم زد کھ ی زد و چشمانش را جورمی بھ رویلبخند پرمھر    
 .مشترک است

 :آنگاه با احساس گفت    
 !"زمی و لوس بود عزی اشھی کلیلیخ" -    
 ٠میدیوھردو خند    
  با خانواده اش فرق دارد؟نقدری او چرا ایراست    
 پاک و ی فرانک مشغول قدم زدن در ھواشنھادی بھ پمی را خوردمانی چایوقت    

 آن ی تماشای و روحبخش بود کھ حتبایآنقدر مناظر اطراف ز. می شدبھشتی اردیبھشت
 زد نھ ی پرسھ متمی کھ قدم زنان اطراف سوئیاھی تپھ و سگ سی مبھم روی ھیسا

 رونی بیاز بحث جن وپر.  ساختیم ری و نھ ذھنم را درگختی ری بھ جانم میوحشت
 از خاطراتمان م،ی زدی گذشتھ حرف منیری راجع بھ اتفاقات شمی و حاال داشتمیآمده بود

 کھ عمدتا از جنس می گفتی باحال مان می ھای درس و ھمکالسیدر تھران و کالس ھا
 یتو می حالشان را بکنمی کھ چھ طور در مواقع مختلف توانستھ انیو ا(!) مخالف بودند

 سن وسال و ی بود کھ اقتضامانی حرف ھای ھم چاشنی بندی خالیالبتھ قدر! یقوط
 جا بود نی جالب ام،ی باحال نشان دھیلی خودمان را خمی مان بود و دوست داشتتیجنس

 ھا را ی بندی خالنی پنھان شده در ای ظرافت ھامی توانستی می ما بھ خوبیکھ ھردو
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 ست، اما یطرف مقابل راست و دروغ بھ ھم قاط  حرفی کجامی و بفھممیاستخراج کن
 .می دادی و ھمچنان ادامھ ممی رفتیبازھم از رو نم

 نی بکرترم،ی رفتی ھا می پشتکوھی بھ سمت کلبھ می داشتمی کھ متوجھ باشنیبدون ا    
 ی کلبھ با صفا و چشم نواز بھ نظر منی ارونی دانستم ھرچھ بیم.  منطقھنی ایمنظره 

 و ژی ھمھ پرستنیطفلک فرانک کھ با ا!  تحمل استرقابلیرسد درونش وحشتناک و غ
 !یری اساطیشدان مونی ایکالس قرار است برود تو

 
 :دیفرانک پرس    
 "؟یای داداشم کھ می واسھ عروس؛یراست" ـ    
 !" دعوتم کردنژهی ویلی کھ پدرمحترمتون خنیآره حتما؛ مخصوصا ا" ـ    
 ! پدرش خبر داشتی ھاطنتی خودش از شد،ی بلند خندیبا صدا    
 ." دوست دارم بدونمیلی خھ؟ی اسم داداش بزرگھ ت چیراست" ـ    
 ."ھانھیاسمش ک" ـ    
 ! گذاشتھ استی اسمکی  ھمنی ای اش بودم؛ مسلما کوھان براھیمنتظر بق    
 " کنھ؟ی صداش میخب؟ کوھان چ" ـ    
 ی کنھ می فکر می کمھی ادی نداره، ھربار اسمش میکوھان درباره ش نظرخاص" ـ    

 !!" االن حضورذھن درباره ش ندارمی ولدمی ھم ددی شناسمش، شایگھ، نم
 :دمیدوباره پرس.... میدیوھردو خند    
 "ھ؟ی عروستون افغاندمیشن" ـ    
 : باالدی پرشیابروھا    
 رو یتعصب وحشتناک! ی افغانھ نھ افغانی بگدی ھا؟ بای افغانیاوه اوه؛ جلوش نگ" ـ    

 ." افغان دارنیکلمھ 
 : نازک کردمیپشت چشم    
 !"ادی بیاوف؛ قحط" ـ    
 : زدیلبخند    
 ی تونست با خانواده ی بھ جاش بود نمی اگھی فکر کنم ھرکس دھ،یدختر خوب" ـ    

 خاطر کھ نی بھ ادی شارفتھ،ی رو پذطی خوب شرایلی اون خی ولاد،یدھشتناک ما کنار ب
 !" براشون مثل بھشتھنجای مثل ایی افغان واقعا تحت فشارن و جایدخترھا

 : زدمیپوزخند    
 !"»فھیضع« شترزاد عادت داره بھ خانم ھا بگھ یآره، مخصوصا وقت" ـ    
 : پدرش را درآوردی را کلفت کرد و اداشیو صدا دیخند    
 !!"فھیضع" ـ    
 چند نی ای تا دق دلدمی بلند خندی با صدازی من ند،یچیو قاه قاھش در کوھستان پ    

 . برکنمنھی آزاد از سی ھوانیوقت خون دل خوردن را در ا
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 حرف ھا نی ای روزکی کردم ی کردم کھ خودم ھم باورنمیبیآنگاه اظھار نظر عج    
 :را بزنم

 کنھ شوخ طبع و بامزه ست، ی از اون کھ وانمود مشتری کنم پدرت بیحس م" ـ    
 ی کنم، ظاھرش زمخت و خشنھ ولفشی توصی دونم چھ جورینم.... یی جوراھی یعنی
 .... "ی خاصی ھای جور شوخھی

 : و کارم را راحت کرددیحرفم را بر    
 !"ھینیرنش ھاش بھ سبک غایخب آره، شوخ" ـ    
 : بھ وجد آمدمیی استثنای واژه نیاز ا    
 !"؟ینیغارنش! ؟یچ" ـ    
 کھ می سھ تا دارنی حاال واسھ ای ولم،ی گھ ما پنج تا بچھ آوردی مشھیآره، مثال ھم" ـ    

 ی بھش بدن بخوره مری کھ شنی ای کرده بھ جاھی شده گرداری مون نصفھ شب بیکی
ما .... نیی دن پای از رو قلھ قلش می واسھ خنده دورھمشمیدوم!!  بخوردشریدنش ش

 !" نداشتنی حوصلھ شوخگھید  کھمی زنده موندنیھم واسھ ا
 :با چشمان گرد شده نگاھش کردم    
 " گھ واقعا؟ی ھم می مزخرفاتنی ھمچھی بابات یعنی" ـ    

 
 

 کھ در حد حرف می باشدواری امدی فقط با،ینی غارنشیاصال بابام معروفھ بھ شوخ" ـ    
 !" پاس کنھی کھ بخواد واحد عملی بھ اون روزی بمونھ وگرنھ وایباق

 کرد و از من ی خطاب می کھ مرا جودنی زد، ای افتادم کھ بھ من میی حرف ھاادی    
 !مردک روان شاد! فتمی ام دربی عشقبی خواست با رقیم

 شان ینی زمبی سی مزرعھ ی آشکار مشغول کار بر روی کھ با لذتدمشیاز دور د    
 سھ سالھ از چنگ ی بچھ کی رفت کھ انگار ی چنان با گل و خاک ورمیبود و گاھ

 موجود با گل و خاک حال نیچھ قدر ا!  ستی و در باغچھ مشغول بازختھیمادرش گر
 ! کردیم

 ی مکی و کلبھ اش نزددی فرانک بھ ھاگری داشتم پا بھ پای چھ حسابی دانم روینم    
 : گفتی لوس و خارجکی و با لحنستادی پدرش ایر چند قدمشدم، د

 !!"ی دد؛یھ"ـ    
 : کھ سرش را بلند کند جوابش را دادنیشترزاد ھم بدون ا    
 !!" کره خر؛یھا"ـ    
.  زدیشخندی فرانک کھ بھ ھمھ جورش عادت داشت فقط نیچشمانم گرد شد، ول    

 ی چھ جورنمی کردم کھ ببی منیحس کردم متوجھ حضورم نشده و داشتم سبک سنگ
 لبش ی روی بھ من انداخت و لبخند آزاردھنده ای نگاھیرچشمی زیسالمش دھم ول
 : نقصش گفتی بی دندان ھاینشست و از ال
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 منتظره کھ از پوستت پالون خر درست فھی ابوت؟ ضعی جودی شدریاز جونت س"ـ    
 ."کنھ
 : بھ فکر سالم دادن نبودمگرید    
 ."امی، باھاش کنار منترس" ـ    
 : بھ خود گرفتی فاتحانھ ای افھیق    
 عشق خانمان سوز رو نی ای دونم بھای وگرنھ تو کھ ماد؛ی باھات کنار نمفھیضع"ـ    

 !" ھاھاھاھاھا،ی از جونت بپردازیحاضر
 نی خنده اش گرفت و بدون ااری اختی بھ فرانک نگاه کردم کھ بی با درماندگیجور    

 .... و با خود بھ سمت اطاق برددیھد دستم را کش دیکھ جواب
 ." رو بھ رو نکن، بذار برگردم خونھفھینھ فرانک، توروخدا منو با اون ضع" ـ    
 ."ستی فعال خونھ نفھی بابا، ضعایب" ـ    
 " کجاست االن؟؟یجد" ـ    
 ." ستلھی طویتو" ـ    
 !"گھی دادی شعور؟ خب االن می گرفتھ بتیفرا شوخ" ـ    
 !"ی زی بھ جون زمی خندی می دورھمی عوضش کلاد؛یخب ب"ـ    
 :دمییبا حرص دندان بھ ھم سا    
 !"دی کنی حال مینی غارنشی با شوخی کھ خانوادگنینھ؛ مثل ا" ـ    

 
 و دیدستم را کش!  داشتی ژن شترزادکی زیھرچھ نباشد او ن. دی بلند خندیبا صدا    

 رقابلی غی ختھی بھ ھم ری کف آن کلبھ ی وحشتناکیدر کلبھ را باز کرد، منظره 
 ی ولو بود و تکھ پاره ھانی زمی الگو روی شد، کاغذھاانی چشمانم نماشیتحمل پ

 ی انھی ژانومھ ھم کج و کولھ در میاطی خرخ چکی شده بود و ختھیپارچھ بھ ھر سو ر
 :دمیاطاق قرار داشت، چھره درھم کش

 !" فراخوفناکی شلختھ ایلیخ!  رو باشنجایاوه اوه، ا" ـ    
 : و گفتدیخند    
 ..." طرفنیمراقب باش سوزن تو پات نره، از ا" ـ    
 : دادحیتوض. می نسبتا امن عبور کنی تا از منطقھ ادیو دستم را کش    
 ."ی ھم واسھ خودم لباس بدوزم ھم مامان آتدی باھ،ی عروسگھیسھ روز د" ـ    
 !ساستینامش آتر - خانم نیمادرمحترم ا - فھی ضعدیای بادمی تا دی طول کشیکم    
 " وضع ندارن؟نی با ای مشکلھی بقیعنی" ـ    
 ." من حلش کنمستی بھ ھرحال مشکل خودشونھ پس الزم نیمشکل کھ دارن، ول" ـ    
 ."منطقت تو حلقم" ـ    
 !"میچاکر"ـ    
 . انداختمی کھ جھت دوخت و دوز آماده شده بودند نگاھییبھ پارچھ ھا    
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 لباس خوشگل فرادوخت ھم بپوشھ تا ھی ھی ست، کافافھی خوش قیلیمامانت خ" ـ    
 ." بشھی خوردنیحساب

 :امدی بھ وجد نادی زفمیاز تعر    
 ی ولھ،ی ھنوز مثل باربمانی کھ با چھل سال سن و سھ تا زانیآره، مخصوصا ا"ـ    

 ی ره سھ متر پارچھ گل گلی بازھم م رو ھم کھ بدوزمای دنی لباس ھانی بھترده؟یچھ فا
 "من کھ شانس ندارم؟. زی ری سوزننی چی سرھی دوزه با ی مسھی خره مثل کیم

 :خنده ام گرفت    
 "نا؟ی انینجوریچرا ا" ـ    
 مقالھ رو واسھ نیبھتر.  پرسمی منوی عمره دارم از خودم ھمھی دونم؟ یچھ م" ـ    
 اومده ی سرووضعھی کنن با ری فلسفھ دانشگاھمون داده، دعوتش کردن ازش تقدشیھما

 کدومشون ھم چی تازه ھ،ی محلی سنتی لباس ھاشگاهیکھ دوستام فکر کردن اومده نما
 !"تھی مال کدوم قومدنینفھم
 :دمیچھره درھم کش    
 " کوھان پس کلھ؟ھی مخفنیدورب" ـ    
 ی توی کنی تازه االن فکر م؟ی کاری کجا،یخف منی ما شده دوربیکل زندگ" ـ    
 " کنھ؟ی مکاری داره چلھیطو
 " ده؟یبھ گاوھا علف م" ـ    
 !"نھ" ـ    
 " دوشھ؟ی مریش" ـ    
 ."نھ" ـ    
 ." رسھی بھ ذھنم نمی اگھی دزیچ" ـ    
 !" کنھی کار می پژوھشی علمی مقالھ ھی یداره رو" ـ    
 : شدیچشمانم قد نعلبک    
 "چرا اونجا حاال؟" ـ    
 !" ماھاشی کنھ تا پی مدای پزهی انگشتری گاو و گوسالھ ھا بنی گھ بیم" ـ    
 " ده؟ی آنتن میفایاون وقت اونجا وا" ـ    
 مقالھ ی ولنن،ی بببی شھ گاو و گوسفندھا آسی باعث میفای گھ امواج واینھ، م"ـ    

 ." ندارهیفای بھ وایازی فعال نلھ،ی تو تبلت برده طوختھیھاشو دانلود کرده ر
 

 در ی از شوخی گذارد اگرچھ اثری کردم دارد سربھ سرم میتمام مدت حس م    
 ی نھی با زمبایرزی حری روسرکیبھ طرف ساکش رفت و . رفتارش مشھود نبود

 و می آورد و برگشت بھ سورونی بی اروزهی و زرد و فی چمنی و گل ھاینارنج
 : را بھ دستم دادیروسر

 ." قابلت رو ندارها،یب" ـ    
 :ذوق زده شدم    
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 " گلم؟یدی چرا زحمت کش؛ی مرسیوا" ـ    
 و تصور دمی کاغذکادوھا رو دمتی قی کھ کادوش نکردم، راستش وقتدیببخش" ـ    

 " کھ نداره؟یبی حالم بد شد، عیاری تا درش بی کنیکردم جرواجرش م
 !یلف تکی ھمھ صداقت و بنیممنون بودم از ا    
 ..." چھ قدر قشنگھیوا! ی کردینھ خوب کار" ـ    
 ."چشمات قشنگھ" ـ    
 آمد، کوھان بود کھ رونی از بیبی مھیصدا. شی را گفت و نشست سر الگوھانیا    

 : خواندی مسخره میداشت آواز
 !!فھیدلم مثل دلت خونھ ضع    
 !فھیچشام باتالق داغونھ ضع    
 ست؛ی دو تا نیکی درد من فھیضع    
 !ستیآخھ درد من ازخجستھ ھا ن    
    

 :رو بھ فرانک کردم    
 "نجام؟ی دونھ من ای جونور منیا" ـ    
 " بدونھ؟دینھ؛ از کجا با" ـ    
 " خونھ؟ی داره مھی چنایپس ا" ـ    
 !" حالش خوبھیعنی راجع بھ تو چرت و پرت بخونھ ی شھ، کال وقتیشگیکار ھم" ـ    
 ." راحت شدالمیھا؛ کال خآ" ـ    
 حالم را شی ھای اطاق و مرا ببندد بھ رگبار مسخره بازی تودیای کھ االن بنیفکر ا    
 : مانعم شدیبرخاستم کھ بروم ول.  کردیبد م
 "؟ی کم آوردی بھش بفھمونی خوایکجا بابا؟ م" ـ    
 !"دروغ چرا؟ آره کم آوردم"ـ    
 :کھ کوھان وارد شد، برخاستم و گفتم بلند نشده بودم میھنوز از جا    
 !" بابت کادویمرس.  من برم فراجونگھ،یخب د" ـ    
 بھ یی متعجب شده بود، نگاه گذرادنمی کردم، کوھان کھ از دی بھ روسریو اشاره ا    

 : دستم انداخت و لبخند زنان گفتی تویروسر
 " بود؟نی گولو؟ قدم ما سنگی زیکجا ز" ـ    
 پرت شترزاد شد کھ با ی لحظھ ایمحلش نگذاشتم و عزم رفتن کردم اما حواسم برا    

 درھم اری اختی شد، چھره ام بی و نشستھ اش داشت وارد اطاق می گلیھمان دست ھا
 اعصابم ی روفی کثی دست ھانیشد و ھرسھ با گرفتن رد نگاھم متوجھ شدند کھ ا

 کرد ی کھ لبخندش را پنھان میدرحال یاست، ناگھان کوھان بھ طرز کامال ساختگ
 :گفت
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 چون یری خطی فھی خانم محترم کھ وظھی ی جلوھ؟ی چھ کارنیباباشترزاد ا! عھ؟" ـ    
 و ی گلی با دست ھادی علم و دانش بھ عھده گرفتھ بای اوالد شما رو درعرصھ تیترب

 !" واقعا کھ؟ینشستھ وارد بش
 نی کھ فرانک ھم ھمنی مثل اد،ی رسینم نطق قراء بھ مشامم نی از ای خوبیبو    

 :دی نالرلبی زیاحساس را کرده بود کھ با درماندگ
 !"نھ؛ کوھااااان" ـ    
 : و بھ طرفم آمد و گفتدی صورتش خندیشترزاد بھ پھنا    
 !!" کردم؛ عا؛ عاهزشی تمی صبرکنزهی رھی خانم معلم، یشرمنده " ـ    
 ی است ناگھان دست گلشی در پی وبفھمم چھ فاجعھ امیای از آن کھ بھ خود بشیو پ    

 .... گرفتھ بودمھی کھ از فرانک ھدییبای زی بھ روسردیاش را مال
 ! کردی مادهی من پی اش بود کھ روی واحد عملنی اولنیفکر کنم ا    
    

 »قبر    «
 

 است و من بھ ی عروسگری کھ دو روز دنیسرکالس حواسم پرت بود، فکر ا    
 و ی خودی جشن جلونی ای(!)ژهی مدرسھ و مھمان ونی ایی معلم راھنماعنوان

 چھارسال بای کھ تقریی دست نخورده و موھای صورت و ابروھانی با ادی بایرخودیغ
.  خوردی مغزم را مداشت ی حاضر شوم حسابدهی را بھ خود ندیچیاست اصال رنگ ق

 را غلط غولوط زی کوھان ھمھ چی تختھ دارد با تقلب رسانی پاھی کھ رقدمی نفھمیحت
 ! دھدیجواب م

 : انداختم و گفتمھی رقی بھ نوشتھ ھای سرسرینگاھ    
 ..." رو حل کنی تختھ سؤال بعدی پاای تو بلی اسماعن؛یخوبھ بش" ـ    
 دی حساب کنم؛ شاشی روشگری گشتم کھ بتوانم بھ عنوان آرای ذھنم دنبال کسیو تو    

 ی کنند ھرچند اصال از نگاه ھای را معرفیبخواھم کس سھی و نفیبتوانم از شمس
 !دی آیموشکافانھ و فضولشان خوشم نم

 : کوھان بھ خود آمدمیناگھان با صدا    
 !!" ھمھ رو غلط نوشتھھی رقسی اصن حواسش نجھی کھ گنیپاکشون نکن بابا؛ ا" ـ    
 کھ نصفشان ھی رقی بھ کوھان و بعد بھ نوشتھ ھایزیبھ خود آمدم و نگاه استفھام آم    

 .... پاک شده بود انداختملیتوسط اسماع
 "ھ؟ی کوھان؛ موضوع چنمیبب" ـ    
 : تر بودیاز من عصبان    
 !" نوشتھی چی چھی رقینی ببی کنی نگاه نمی حتھ؟ی بگم موضوع چدیمن با" ـ    
 کرد، حق با یت بھ کوھان نگاه م داشی زرد کرده بود وحاال با دلخورھیطفلک رق    

 ...کوھان بود و جواب ھا ھمھ غلط
 : با جذبھ را درآوردمی معلم ھایرو کردم بھ کوھان و ادا    
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 "؟ی گی می چگھی دی رسوندی بچھ تقلب منی بھ ایتو کھ خودت داشت" ـ    
 : گرد شدجانیچشمانش از شعف و ھ    
 "؟ی نگفتیچی و ھی متوجھ شدیعنی!  ول بابایا" ـ    
 :دمی غری حوصلگی با باورمی خودم بی کھ بھ رونیبدون ا    
 " تو تقلب رسوندنت مرضدار بود؟ای بود نیی پاشییرای گنی انم،یحاال بب"ـ    
 !"چکدامی سھ؛ ھی نھیگز" ـ    
 : معطلم نگذاشتادی بودم، زحشیمنتظر توض    
 " خانم؟ی فرض کردینھ؛ تو مارو چ!  کجاستی حواس جنابعالنمیخواستم بب" ـ    
 ی با شرمساری دلخور بودم ولیاگرچھ از دستش حساب.  بار حق کامال با او بودنیا    
 :گفتم
 ...." دونم چرا حواسم پرت شدی خوام بچھ ھا، نمیمعذرت م" ـ    
 :ھنوز حرفم کامل نشده بود کھ کوھان گفت    

 
 ،ی روانشناسی متدھانی آخری مأخوذه از بررسجی دونم، طبق نتای من میول" ـ    

 شون ی عشقبی بھ رقای:  کننی فکر مزی بھ دو چرهی کامال ذھنشون درگیخانم ھا وقت
 !!" دارنشی کھ درپی بپوشن واسھ مجلسی کھ چنی بھ اای

 من واقعا نگران ال؛ی خی را بی عشقبیبا چشمان گرد شده نگاھش کردم، حاال رق    
 ! بودم خبی عروسیسرووضعم برا

 استخراج ی روانشناسانھ رو از کدوم ژورنال علمی متدھانی ادیی شھ بفرمایم" ـ    
 "؟یکرد
 !!" باباشترزادادداشتیدفترچھ " ـ    
 !یلی ھم عجب باھوش است خداوکدی ھاگرنی ادند،ی خندزیزری کالس ریھمھ     
 :ادامھ داد    
 داده، عکس تو رو اونقده باحال حیض ھاشو با رسم شکل توی تئوریھمھ " ـ    
 "؟!دهیکش
 کنم، کوھان با یری موقعم جلوگی بی تا از خنده دمی را بھ درون دھانم مکمیلپ ھا    

 : کھ تا بناگوشش کش آمده بود گفتیلبخند
 ای کلبھ، زودتر نای بیامروز عصر!  بلدهیشگرینگران نباش، کوھان پس کلھ آرا" ـ    

 ره وگرنھ امروز ی نمرباری ھم کھ زفھیضع!  شترزادهونیزاسی پاقالریچون فعال درگ
 ."ی خداروشکر کنی تونیاصال وقت نداشت بھت برسھ، پس م

 تازه بدم ھم چ؛ی کھ ھستمی ذوق زده نشنھادی پنی کردم وانمود کنم کھ اصال از ایسع    
 :آمده
 دم ی و اجازه م بھ اون آلونک وحشتناک تونامی من میواقعا تو فکر کرد" ـ    

 " چشم اون پدر و مادر وحشتناکت سرو وضعم رو درست کنھ؟ی جلویخواھر جنابعال
 :کامال مطمئن بود    
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 ." کنمی می فکرنی ھمچقایآره، دق" ـ    
 . دادھی تکواری بھ دنھیو دست بھ س    
 را ھی شدم کھ اشتباھات رقلی مشغول کمک بھ اسماعمی بگویگری دزی آن کھ چیب    

 زنگ ساعت کوھان کھ بلند شد، ی کرد، صدای رفع و رجوع می قبلنیدر حل تمر
 مھم نبود می براگری وعده اش شد، دانی آورد و مشغول خوردن مرونیبغچھ اش را ب

 حال فقط نی عادت کرده بودند، با اشیھا کارنی کند، بچھ ھا ھم بھ ای دارد میچھ غلط
 : جملھ گفتمکی

 " خوردا کوھان خان؟ی محیزنگ تفر گھی ربع دھی" ـ    
 :با دھان پر جواب داد    
 نی ده، ما ھم کھ تو ای رفتن رو میی دستشوھیفقط کفاف  »حیتفر«کل زنگ " ـ    

 !" رفتنھییسالممون دستشو »حیتفر«روستا تنھا 
مرا بھ فکر فرو برد، خب حرف حساب جواب  »حیتفر« ی کلمھ ی رودشیتأک    

 !نداشت
 .افتی ملچ و مولوچ کوھان ادامھ یا صداکالس ب    
     
 قوا راه افتادم دی و تجدیمروزی بعد از استراحت نی چھ حسابی دانم رویاصال نم    

 کوھان آماده ی از سوی ھر مزخرفدنی شنیخودم را برا! دی ھاگری کلبھ یبھ سو
 از ھمھ باشکوه ی عروسی نبود کھ تونی مھم تر از امی برایزی فعال چیکرده بودم ول

 صورتم کھ ی روستا رونی زنان ازی آمنی تحسیتصور نگاه ھا! تر بھ نظر برسم
 . آوردی اصالح دخترانھ را بچشد مرا بھ وجد مکی خواست طعم ی بار منی اولیبرا
 است کھ مادرو پدرم دوست نداشتند تا قبل از ازدواج دست بھ صورتم نی اقتیحق    

 در افکار دنظری تجدی با باال رفتن سنم الزم است قدر کردمی حاال حس میببرم ول
 ستی دختر تا قبل از بکی مان انجام شود، دست نخورده بودن صورت ی خانوادگیسنت

 آزاردھنده نی از اشتری واقعا بی خوب است، ولھم یلی خی و دو سھ سالگستی بتای نھاای
 نی در اگری و ددی مارا پسندانی منی ھم ایکی دی شا؟یدیخدا را چھ د.  رسدیبھ نظر م
 چھ؟ نکند من قلبا یعنی افکار مسخره نیا... ی وایا! میامدی بھ حساب نردختریروستا پ

 مرزوبوم نیاز جوانان ا یکی شی روستا با بستن خودم بھ رنی را در امی پای جالمیما
 .... خرمیلی خیلی خیلیخ!  خرم بھ خدایلیمحکم کنم؟ خ

 : ھا متوقفم کردی پشتکوھی کلبھ ی اس ام اس در چند مترکی تکی تیصدا    
 دست اون دختره ی خودتو بسپری دارمی واقعا تصم؟ی خودتو گرفتمی تصمیعنی    «
 » خودش کنھ؟ھی مانتال کھ تورو ھم شبیسانت
 داند چھ ی است کھ می چھ کسنی اا؛یخدا! ی ناشناس اعتباریھمان شماره     

  دارم؟یمیتصم
 »؟ی ثالثا فضولست،ی بھ تو اصال مربوط نای نداره، ثانیکھ بھ تو اصال ربطاوال     «
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 متعجب نمی خودمو آماده کرده بودم ببیمن کل!  داشتی معنھی بابا، ھمھ ش کھ یا    «
 »! خانم باادبی دونم قراره چکار کنی ھستم و از کجا می کی بدونی خوای و میشد

 اصال آدم حسابت ای ثان،ی ھستی کدوم خرگھی تودستیاوال کھ اصال برام مھم ن    « 
 »؟ی خفھ شدی بایدی خودت فھمای کنم، ثالثا رو ھم بگم ینم

 »! خفھ شمدی بادمینھ؛ خودم فھم    «
 »! پس خفھیاوک    «
 ی حالت بھ جای خط صاف بکی شکلک بود با کی ری اس ام اس تصونیآخر    

 !دھانش
 .برگرداندم می مانتوبی را بھ جی و گوشدمیخند    
 یلی ست؟ خداوکی شدن چھ شکلزهی آن با خودم فکر کردم شترزاد بعد از پاقالکی    

 بلند و نامرتب تا ی ھا و موھالی و سبشی داشت و از پشت انبوه ری نقصیصورت ب
 کھ حاضر شده باشد پشم و نی تصور اد،ی را فھمییبای زنی شد ای شانھ اش ھم میرو

 چون فرانک باعث خنده ام یفی ظرشگریغ آرای تری اش را بدھد زینی نخستیپاقال ھا
 و رهی کت و شلوار تدنی مردانھ و پوشیحاضر بودم قسم بخورم با اصالح.  شدیم

 دھم نگران باشد ی حق مفھی بھ ضعگریآن وقت د!  شودیکراوات اوف؛ چھ قدر ماه م
 ان کامال اورا بھ عنو شودی میپیکھ قاپ شوھرش را بدزدم؛ چون بھ ھرحال با چنان ت

 بانوان دارد ی روانشناسی نھی در زمی باحالیلی خی کھ تزھاتی دکتر باشخصی آقاکی
 !رفتیپذ

 دستپاچھ نشم؛ واقعا طاقت ندارم دوباره منو دشی جدپی تدنی کمکم کن با دایخدا    «
 »! ھاشیببنده بھ رگبار مسخره باز

 نی چنکی در دی االن نباعتای انداختم، طبینی زمبی سی بھ مزرعھ یینگاه گذرا    
 ! شدهزهی بگردم کھ پاقالی چھل وپنج سالھ اطانی دنبال پسرک شییجا
 : و بلند گفتمدمی کھ قرار گرفتم با چند ضربھ بھ آن کوبی در ورودیجلو    
 "؟یفرانک جون، ھست" ـ    
 : آمدییاز داخل صدا    
 !" تو گلمایب" ـ    

 
 

سالم .  بودفھی ضعی کھ مشغول برداشتن ابروھادمیردم و فرانک را ددر را باز ک    
 : کردمافتی گرم تر از فرانک دری کردم و جوابیگرم
 "؟یسالم عژقم، چھ طور" ـ    
 :دی فقط غرفھیضع    
 "؟ی بدزداھاموی رؤی قاپ شاھزاده ی اومدھیچ" ـ    
 : بھ لحن صحبتش عادت داشتمگری دبایتقر    
 !"گاهیاومدم پاقال.  ندارمی کاری جنابعالیاھایبا غولتشن رؤ" ـ    
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 خورد کھ ی دست فرانک تکانری ھم زفھی ضعی لب ھاد،ی بلند خندیفرانک با صدا    
 .ستی شباھت بھ لبخند نی بدمیفھم
 :رو بھ فرانک گفتم    
 " نھ؟ای ی ھم بھ ما بدی سروسامونھی یوقت دار" ـ    
 :دی چھره درھم کشفی خفی کرد و از دردکمرش را صاف    
 ." سراغتامی کھ تموم شد می آتیآره؛ صبرکن کار مام" ـ    
 : کردمی ھمدردیبا او کم    
 " نھ؟،ی خستھ شدی حساب،یبگردم الھ" ـ    
 !" خستھ شدن ھانی نداره، تا باشھ از ایاشکال" ـ    
 : مامانش رفتی قربان صدقھ یبعد ھم کم    
 !" کنھی لقمھ ت مھیاوف، شترزاد ! ی مامانی شدی بخورم، چھ مامانجرتویج" ـ    
 ھی کھ شبی گردی نھیآنگاه آ!  کردمدای زد کھ حالت تھوع پیزنک چنان غنج    

 صورت بود از دست دخترش گرفت و در آن کی ی پھنایآفتابگردان و بھ اندازه 
 تکان داد و بلند شد کھ برود، فرانک فورا اعتراض ی بھ خودش انداخت و سرینگاھ
 :کرد
 "؟یپس رنگ ابرو چ" ـ    
 ."الزم نکرده" ـ    
 برات بذارم، الاقل بذار ابروھاتو رنگ کنم خوشمل ی رنگ مو کھ نذاشتیمام" ـ    

 !"یتر ش
!  کنھی حال نمی مصنوعی رنگ و لعاب ھانی کھ بخواد منو بپسنده با ایاون" ـ    
 کنھ، پس چھ ی رو بپسنده اصال با خودم حال نمی ھم کھ رنگ و لعاب مصنوعیاون
 "ھ؟یکار
 بھ من انداخت، ی باال رفت و بعد نگاھی فرانک بھ حالت استفھام انکاری ابروکی    

 : باال انداختم و گفتمیشانھ ا
 !"گھی ھا رو ھم داره دبتی مصنی السوفیداشتن مامان ف" ـ    
 ...نمی بنشفھی ضعی من خواست جا و ازدی کشیآھ    
 !" خانمسایبا اجازه آتر" ـ    
 خشک شد، چھ قدر ھم خوشگل شده بود می با اخم نگاھم کرد کھ گلویجور    

 !المصب
 را شی نشست تا موھای اش را از دور سرش باز کرد و گوشھ ای گل گلیروسر    

.... ختی کمرش ری و تابان روچانی درخشان، پیی خرمایسوی خرمن گکیشانھ کند، 
 بھ تیای دنی بشر کھ با آن چھ کند؟ واقعا کجانی بھ ای را داده اییبای ھمھ زنی اایخدا

 کھ قدرش را بداند و ی دادی مثل من میکس  از آن را بھی اگر ذره اختی ریھم م
 ؟! استفاده کندی ھم بلد باشد چھ جوریقدر
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 ی فکر نمی ولم،ی فضول کار خدا ھم شده ااصال!  مای و ناسپاسیامان از ناشکر    
 ی از ذھنش عبور منی جز ایزی من بود در آن لحظھ چی ھم جایگریکنم ھرکس د

 !کرد
 و نھ چندان پرپشتم با آن رهی تی از سر برداشتم کھ موھای روسریبا شرمسار    

 نی ھمست،ی جھت بد نکی بگذارم، البتھ از شی بھ نمافھی را دربرابر ضعزی ریفرھا
 دربرابرش ی برگ برنده اچی برسد کھ ھجھی نتنی من با خودش بھ ای سھیکھ در مقا
 بھ من شک نکند و سوژه ندھد دست نقدریا  ست کھ دست از سرم بردارد ویندارم کاف

 .بابالنگ دراز
 :دی دلم را تسال بخشیفرانک با اظھار نظرش کم    
 "؟! ھا خانم معلمیتو ھم خوشگل" ـ    
 ." گلم، نظر لطفتھیمرس" ـ    
 : بھ من انداخت و بعد اظھار نظر کردی فورا برگشت و نگاه موشکافانھ افھیضع    
 : بھ من انداخت و بعد اظھار نظر کردی فورا برگشت و نگاه موشکافانھ افھیضع    
 من ی جون زندگشی بندازی پرروش کنی تونی منی رقصھ، حاال ببی نزده منیا" ـ    

 !" گناه؟ی بیو اون بچھ 
 :چشمانم را تنگ کردم    
 " گناه کوھان کھ نبود؟ی بی منظورش از بچھ قای االن دقنیا" ـ    
 : گفتیبا آسودگ    
 !"نھ؛ فکر نکنم، راحت باش" ـ    
 مشغول ور رفتن با ی گوشھ اکی فرانک برداشت و رفت شی آرافی از کیسوھان    

 : شد، آھستھ گفتمشیناخن ھا
 "آب نداشتا؟" ـ    
 : چشمانش را بست و گفتیبھ آرام    
 ." مطلقاستی نی شناگر ماھریچرا داره، ول" ـ    
 !"؟... کھنی ایول" ـ    
 " درآوردم؟دی سفی ھمھ مونی ای واسھ چیفکر کرد! نی فرداشو ببسایوا" ـ    
 یب درد ام شد، عجیشانی گفت و مشغول بند انداختن پی مختصرکیآنگاه تبر    

 : را دارد، فاتحھ ام را خواندمتی اذنی قسمت کمترنی ام ادهیتازه شن! داشت
 " خواما؟ی دخترونھ من،یبب" ـ    
 !"حواسم ھست" ـ    
 :دمی کششی را پی کھ کمتر متوجھ درد شوم حرفنی ایآنگاه برا    
 "؟ی کنزهی باباتو پاقالیموفق شد" ـ    
 تند نگاھم کرد، ی شد و کمزی تشی گوش ھافھیبا آمدن نام شترزاد بالفاصلھ ضع    

 :فرانک گفت
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 شی موشک بازمی دوئم، قای شھ؟ از صبح دارم دنبالش می اون مفی حریک" ـ    
 !"گرفتھ

 : و ادامھ داددی بامزه در ذھنش خندی خاطره کی ریآنگاه با تصو    
 دی خندی ساتور گنده ھم اون دستش، ھاھاھا مھی بود و  دستش گرفتھنی کلنگ اھی" ـ    

 دواری بھش برسم و امی کھ گاھدی دوئی ھم می جورھی!  بھ دست دنبالشیچیو منم ق
 سھ ساعت منو دنبال خودش یعنی!  رفتی از دستم درمی بعد دوباره مثل ماھیشم، ول
 !!"دووند

 تا ششی کھ نفھی چشمم افتاد بھ ضعمی از تماس بند با گونھ ھای درد ناشانیدرم    
 !)اوغغغ!! ( کردی می عشقبازغورشی شوھر یبناگوش بازشده و داشت با خاطره 

 " شد؟یباالخره چ" ـ    
 !" کنمی ساتور خودمو اصالح منی گفت با ھمگھ،ی دیچیھ" ـ    
 :ناباورانھ گفتم    
 "؟یعنی تونھ یم" ـ    
 !"شتش با ساتور قطعش کرد کھ مطمئن شم گرفت تو مششوی دستھ رھیخب " ـ    
 "؟یحاال کلنگ واسھ چ" ـ    
 خودش بره ی با پادی دستم خوشگل تر شھ باری زی گفت ھرکیواسھ کندن قبر؛ م" ـ    
 !" قبر بخوابھیتو

 ! داشتنانی طفلک چھ قدر ھم بھ خودش اطمد؛ی پرفھی ضعیرنگ از رو    
 یچی ھاورمی کھ کم ننی ای برایبود ول چشمم جمع شده یاز شدت درد اشک تو    
 .... کردی خوردم کھ کامال درکم می می تکانی گفتم و فقط گاھینم

 "حاال واقعا کند؟" ـ    
اون وقت من و تو و مامان . ادیآره؛ پشت خونھ کنده منتظره تا عروسمون ھم ب" ـ    

 ی تودی آورد بای ترشی بی رأی ھرکم،یری قرار بگی مورد نظرسنجدی بانھی و سکیآت
 !"قبر بخوابھ

 : شدمیکم کم نگران م    
 "زه؟ی ری خاک ھم روش مایفقط بخوابھ " ـ    
 ." داره کھ خودش بخواد تا کجا ادامھ بدهنی بھ ای بستگگھیاون د" ـ    
 " چھ جورشھ؟گھی دنیآخھ چرا؟ ا" ـ    
 مثل ی رفتار خانم ھا در مواجھھ با خطری ده درباره ی تز مھیبابا شترزاد داره " ـ    

!  کننی کھ خانم ھا کدوم طرف رو انتخاب منی ای بودن و مشاھده بایمرگ در کنار ز
 ."قصد داره تا تھش بره

 :نفسم گره شد    
 ." درستم کنمھینصفھ ن!!  خوام االن خوشگل باشمی نمیکیتوروخدا من " ـ    
 "؟یمطمئن" ـ    
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 قراره نھی بشردستتی زی ھرکیخب تو چرا نگفت....  کردمی غلطآره بابا؛ چھ" ـ    
 بازنده ھی کھ برنده ش ی شرکت کنھ؟ درواقع مسابقھ ای وحشتناکی چھ مسابقھ یتو

 !!"ست
 کنم ی ھم بھ حال تو نداشت، چون بھ ھرحال فکر نمیریخب گفتنش چندان تأث" ـ    

 !"یبرنده بش
 :دمی بدم آمد و چھره درھم کشیلیخ    
 "مگھ من چمھ کوھان پس کلھ؟" ـ    

 
 

 : خوردی بھ چشم نمی از شوخیاصال در رفتار و گفتارش رگھ ا    
 چھارم ی شی مادی کھ بنھی سک،ی نفر سومی جا درمقابل من و مامان آتنیتا ھم" ـ    

 !!"چون از تو خوشگل تره
 ... رسد؟ی بھ نظر مباتری دخترافغان از من زکی داغانم کھ نقدری ایعنی    
 بکشد و با شی نتوانست بند را روگری بر پوستم نشست کھ دیچنان عرق سرد    

 : گرفتی نم صورتم را کمیدستمال کاغذ
 نگران نباش، پدرم ی ول،ی ھضمش کنی تلخ تر از اونھ کھ بتونقتیمتأسفانھ حق" ـ    

 ." دارهیبی عجیمعموال انتخاب ھا
 "مگھ قراره پدرت انتخاب کنھ؟" ـ    
 ی می کرده واسھ نظرسنجھی تھیستی لھی رو بھ عھده داره، یی نھایپدرم داور" ـ    

 رو اعالم و جھی نتی پخش کنھ، بعد از عروسی شرکت کنندگان در عروسنیخواد ب
 !" رسونھ، ھاھاھاھایّبرنده رو بھ اشد مجازات م

 آورد، ی تر کفرم را باال مشی دوسر بخندد بوی آن د کھ فرانک ھم بخواھد مثلنیا    
 ! خوشگل بودن را زدمدیآقا من اصال ق

 سر برنده یی خبر دارن قراره چھ بالی نظرسنجنی شرکت کنندگان در انم،یبب" ـ    
 "اد؟یب

 شھ و ی وارد ماجرا می شخصی ھای ھا و دق دلنھی کی جورنی اگھ،ینھ د" ـ    
 !" ره باالی میلی خیلی خیه بش کھ تو برندنیاحتمال ا

 : سرمی روختی رخیآب     
 " داشتھ باشن؟نھی کردم کھ ازم کیآخھ مگھ من چھ گناھ" ـ    
 مشخص و لی دلچی کھ بدون ھنھی مھم ا،ی کردی کھ تو چھ گناھستیمھم ن" ـ    

 یی جوراھی ندارن، ی خوبی ونھی روستا با تو اصال منی فعال مردم ایمحکمھ پسند
 بشھ کھ شونی کھ بھ تو حسودنھی حالت ممکن انی ترنانھی خوشباد،یازت خوششون نم

 ی حساب اگھ از من منی با ا،یستی نیمثبت  پوئن چندانی دونم، چون دارای مدیالبتھ بع
 گاهی در جانانی تا با اطمادی بھ سر برنده بی کھ قراره چی بھتره اصال اعالم نکنیشنو

 !"ینی بشیچھارم
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 ! ماجرا ھستمنی ایآه از نھادم برخاست، درھرحال من بازنده     
 " حاال از مسابقھ انصراف بدم؟نی شھ ھمینم" ـ    
 ی حاال تو تونی درواقع ھمم،ی تا تھش بردی دستم بھ صورتت خورده باگھ،ینھ د" ـ    

 !"ی باباماهی سستیل
 :ردی ام بگھی بود گرکینزد    
 "گھ؟ی ھاتونھ دینی غارنشی ھم از ھمون شوخنی فرانک؛ نھ؟ ای کنی میشوخ" ـ    
 : تلخ بر لب نشاندتی نھای بیلبخند    
 جھی جون؛ پدرم تا نتی زی زی طوره، ولنی خواست بھت بگم ھمیواقعا دلم م" ـ    
 یی قراره چھ بالدمی فھمیراستش من ھم وقت! ستی ول کن ماجرا نرهی رو نگیی نھای

 ی برنده می حاال باھاش کنار اومدم چون مطمئنم مامان آتی شوکھ شدم، ولادیسرم ب
 !"شھ
 

 ی ام آمد تودمعدهی اسی دلم چنان غنج رفت کھ قدری محبت مادروفرزندنیاز ا    
 !حلقم
 نیی را پامی صدا،ی عقبی از اطاق ھایکی سروصدا بلند شد و رفت بھ ی بفھیضع    

 :آوردم
 ره ی خانم بدوزم می لباس ھا روھم کھ واسھ باربنی چرا بھتر دونمیبعد بگو نم" ـ    

 تزھا داده نی از ای جنابعالیالبد قبال ھم بابا!  پوشھی می سوزننی چی گل گلسھی کھی
 !" نھ روانشناسھی بابات رواننیبھ خدا ا! گھید

 : و تأسف تکان داددیی بھ تأیسر    
 مکش مرگ من ھا بزنھ متأسفانھ من پی بخواد دوباره از اون تیاگھ مامان آت" ـ    

 شی نحو ممکن آرانی کھ بتونم عروس خانم رو بھ بھترنی مگھ ان،ی شم صدرنشیم
 !"کنم
 " بره؟رباری زی کنیفکر م" ـ    
 جور نی بپوشھ و تو ھم اشوی ھم لباس گل گلفھی و ضعربارنرهی کنم اگھ زیفکر م" ـ    

 رو قشی تحقی جھی بابام نتتای نھایت کن خودتو درسمھی نصفھ و نیبا اضطراب بخوا
 جونش دست متی بھ قی حتستی کھ حاضر نیچون تنھا کس! بھ صورت کامل گرفتھ

 بھ نظر نرسم بای کھ زی روزگھ؟ی کنم دھچ! از خوشگل کردن برداره منم متأسفانھ
 !!"رمی قھرمان بمھی روز عمرمھ پس چھ بھتر کھ مثل نیآخر
 : شدمرهی بھ او خزی آمنی تحسیبا نگاھ    
 !!"یفرانک؛ تو قھرمان من" ـ    
 ! را گفتمقتی من واقعا حقی ول،ی خر خودتیعنی نگاھم کرد کھ یجور    
 رونی کھ بتوان تصورش را کرد از اطاق بی و لباسی روسرنی با زشت ترفھیضع    

 یارنج و بنفش و نی سبزلجنی از رنگ ھایبیآمد، لباسش مثل زنان باردار بود، با ترک
 ی با گل ھای رنگی قھوه ای کھنھ ی نخی با ھم نداشت، روسری تناسبچیکھ واقعا ھ
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 بود تا نوک فرق چاندهی پشیرگلوی و از زتھ بھ سر گذاشزی نی و سبزچمنی صورتزیر
 خرگوش کی ی شباھت بھ گوش ھای زده بود کھ بیسرش و ھمانجا گره شلختھ وار

 !نابالغ نبود
 دانم ی نمرون،ی مان داد و رفت بلی تحوزی تروتمی ما اخمیده درمقابل نگاه شگفتز    

 اطراف خانھ ی درصخره ھاشی شده بود کھ صداشیدای فاصلھ شترزاد از کجا پنیدر ا
 :دیچیپ

 کھی برات ترزادتی شی کھ الھایب! نی خوشگل خودمو ببیسایآتر! بعععععععع"ـ    
 !!" منی تو ملکھ ی کوھستاننی پادشاه اگریخوشگل خوشگال، ج!  شھکھیت

 و شده بود افتھی کھ حاال ارتقاء مقام فھی از سمت ضعی معنادارغی جیو ناگھان صدا    
 :آمد» ملکھ«

 !"ی نشو روانکیبھ من نزد" ـ    
 قھقھھ ی شترزاد کل کوھستان را برداشت کھ ھمان طور البھ الی خنده یو صدا    
 نی گردنکلفت غارنشنی انیبب!  رفتی مشیبای زی ملکھ ی مستانھ اش قربان صدقھ ی

  کند؟ی می چاره بازی دارد با روح و روان ما بانوان بیچھ جور
 ی دادشنھادی پنی پس واسھ ا؟ی انداختی چھ مخمصھ ای منو تونی بب؛یکوھان لعنت    «

 کاسھ ست؛ آره؟ مگھ ھی خواھرت خوشگل کنم؟ دستت با اون غولتشن تو شی پامیب
 گھیفرانک تو د!  تونم بکنمی نمیادیرچند کھ برسھ ھم غلط زھ.... دستم بھت نرسھ

 واسھ م ی شومی کھ چھ نقشھ ی نگفتی رو بندازل کھ بند اونیچرا؟ واقعا چرا قبل از ا
 حاال ھم نی قدر اعتماد کردم؟ چرا ھمنی خانواده انی من چرا بھ دختر اای خدان؟یدیکش
 »!ادی مسابقھ خوشم منیکم کم داره از ا.... یی جوراھی ستم؟ی از دستش دلخور نیلیخ
   

 »ھنگ شترسواران    «
 

 نداشتم، آن یی بھ خودآرایلی تماچی ھی مجلس عروسکی بار بود کھ قبل از نیاول    
 دو نبی کردم ھمان زی اصالح دخترانھ صورتم دلخواه شده بود کھ باور نمنیقدر با ا
 من واقعا آن ی درباره ام کرده بود ولیطف کم لیھرچند کھ فرانک قدر.  باشمشیروز پ

 قلوه ی دارم و نھ لب ھایی ندارم، نھ چشمان آھوفاصلھ قدرھا ھم در وجاھت با آن ھا
 ی کممی رسد، گونھ ھای و نقص بھ نظر مبی عی ھم رفتھ بی صورتم روی ول،یا

 ی مطمئنا مشی آرای پوشش داده و با کمی ام را بھ خوبی قلقلینیبرجستھ است کھ ب
 . دارمی»ری پذشیصورت آرا« شوم، بھ قول فرانک باتریتوانم تا سھ چھار برابر ز

 با ی بلندری تنم کردم وشال حرینی و سنگکی شی با سنگ دوزیکت و دامن مشک    
 بھ یلی انداختم کھ خی اروزهی و فییموی ابروباد لی روشن و طرح ھای صورتی نھیزم
 کی با نی شد کفش پاشنھ بلند بپوشم بنابرای کوھستان نمنی ای آمد، توی لباسم مبیترک

 اریمن واقعا بس.  شدمی مراسم عروسیک راھی بدون پاشنھ و نسبتا شیکفش مشک
 کمتر نی از اگری دی کرده بودم ولشیکمتر از آنچھ کھ درنظر داشتم صورتم را آرا



 96 

 با لباس گل فھیضع تواند مثل ی من نمطی با شرای انصافا دختریعنیدرحد کالسم نبود، 
! ی عروسکی ی تودیای بی نوک فرق سری با گره خرگوشی نخی و روسریمنگل

 ی ممکن را انتخاب کنم و بھ ذره اشی آرانیباتری کھ مثل فرانک ھم نبودم کھ زرچندھ
 حال درحال نیباا!  باشدانی درمی مرگ و زندگی اگر پای ندھم، حتتیکمترش رضا

طفلک !  شده باشدبای زی بھ قدرکافنھی سکدوارمی بود، امنھی من سکدیحاضر تنھا ام
 ی با نقشھ ی در سر دارد ولشھ اش ھزار نقی روز عروسی کھ برایدختر

 ! قبر پشت خانھی رود توی مشیاھایپدرشوھرش تمام رؤ
 قبل از آماده شدن کامل عروس خانم کھ بایمراسم از صبح زود شروع شده بود؛ تقر    

 کھ نمی توانستم شرکت کنندگان در مراسم را ببیاز دور م. ود بازدهیحدود ساعت 
 کوھستان ھستند و دامن یبای مناظر بکر و زانی درمیکوبیمشغول بزن و برقص و پا

 کوچک مثل ھزاران ستاره ی و پولک ھارد خوی زنان کھ دردست باد موج منیپرچ
 نی چشم انداز انیباتری کرد زی آفتاب کوھستان را منعکس ممی درخشش مالنی رنگی

  روبھ رو خواھم شد؟یی االن با چھ جور آدم ھایجشن بود، راست
 کھ جھت نمی را ببانی روستائی دستھ جمعای ی دو سھ نفری توانستم گروه ھایم    

 بود، ی باشکوھیصحنھ . دندی کشیشرکت درمراسم خود را بھ زحمت از تپھ ھا باال م
 بھ انی شده بودند ھرچند کھ روستائی مھماننی ایّای مھشانی لباس ھانیھمھ با بھتر

 ی ھا ھم آن جور کھ ما شھری عروسی تویتھرحال طرزفکر خودشان را دارند و ح
 یی زنان ودختران روستای شوند، درواقع دغدغھ ھای ظاھر نممی کنی میھا خودکش

 ! ھا از نصف ھم کمتر استی نسبت بھ ما شھر،ی مثل عروسی بزرگی جشن ھایبرا
 گفتند ی بلند می راه با صدای رفتند و توی ھمھ با ھم داشتند مبایدخترکان کالسم تقر    
 ی و من مدی رسی توان گفت ھاجر از ھمھ شاداب تر بھ نظر می مدند،ی خندیو م

 خوشحال است؛ آن ھا حواسشان بھ نقدری گذرد کھ ای پوکش چھ میدانستم در آن کلھ 
 را گریکدی مثبت ھجده است و دارند ی قدرشانیھا ی کھ شوخدمی من فھمیمن نبود ول

 ! باشندی کنند کھ نفر بعدی مقیتشو
 

 ی و محدوده دهی ھا کشی پشت کوھی کھ دورتادور خانھ و مزرعھ یکنار حصار    
 اطی کھ وسط حیبی و غربی و بھ مھمانان عجستادمی کرد ای ملک را مشخص منیا
 کھ با ی چشم دوختم، گروھدندی رقصی میبی و غربی عجی وهی بودند و بھ شستادهیا
 ی تخت ھای رویھستند، گوشھ ا ی دھانم آمد و فکر کردم داعشی قلبم تودنشانید

 عروس ی خانواده دی بودند، احتماال بادنی نشستھ و مشغول چپق کشی اھی کرایچوب
 !باشند

 ھر  شان بای پولکی بھ تن داشتند و سربندھاری عشای کھ لباس ھایگریگروه د    
 بودند ی مانندغی بلند و جی خورد مشغول گفت و گو با صدایحرکت سرشان تکان م
زن و مرد نداشت و ھرکس !  کنندی دارند باھم دعوا می کردیکھ درنگاه اول فکر م

 یزن ھا با جارودست! ییچھ رقص ھا  آن ھمد،ی رقصی شد می بلند مدی کشیعشقش م
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 فھی با ضعی نسبتکی ھا ھم نیحتما ا. ی فرضیرھای و کلنگ و شمشلیو مردھا با ب
 ! ملکھ دارندسایآتر
 نم،ی از آن کھ دلم بخواھد عروس و داماد را ببشی آشنا گشتم، بکیبا نگاھم دنبال     

آھستھ بھ طرف !  کنمارتی شترزاد را زی اصالح شده ی افھی بودم قلیبھ شدت ما
اتفاقا ! خانواده رامالقات کرد ی از اعضایکی توان ی بھتر منجای رفتم، معموال الھیطو

 اند و پدرشان ھم بھ ستادهی شدم کوھان و فرانک اتوجھحدسم درست از آب درآمد و م
 نکرده یریی تغچی شترزاد ھند،ی گوی بھ ھم مییزھای چکی داده و دارند ھی تکلھیدرطو

 کھ مخاطبم را فرانک قرار داده یجلو رفتم و درحال.  کردی مدمی کامال ناامنیبود و ا
 : گفتمیبودم بھ سرد

 ."سالم، مبارکا باشھ" ـ    
کالس فرانک -ی ھایی پدروپسر تا بناگوش بازشد و درکنار سالم و خوشامدگوشین    
 : ھمزمان گفتندییدوتا
 !!" خجستھی زیبععععععععععع ز" ـ    
 رلبی کردم، شترزاد ز نازکی بھ پدروپسر انداختم و پشت چشمینگاه چپ چپ    

 : گفتدمی کھ من ھم شنیخطاب بھ کوھان جور
 !!" پدرسوختھادی ھم میشیچھ غم" ـ    
 : بودی مجازی خنده کیو جواب کوھان     
 !"خخخخخخخ" ـ    
 :و دوباره شترزاد اظھارنظر کرد    
 " مون باشھ؛ نھ؟ی امروز نظرسنجیفکر کنم برنده " ـ    
 !" اصال اصل جنسھ المصب،فھیآره جون ضع" ـ    
 : توجھ بھ آنھا خطاب بھ فرانک گفتمی بی کرد ولخی گفت وگو مو را بھ تنم سنیا    
 "اگھ سرت شلوغھ من برم؟" ـ    
 کنم واسھ ی رو راضی تونم ددی منمی باھات، فقط ببامی االن مزمینھ عز" ـ    

 "اصالح؟
 !نمی شده ببزهی را پاقال از فرانک مشتاق بودم اوشتریفکر کنم خودم ب    

 
 :کوھان فورا دست بھ دامن من شد    
 ی شھ خواھش کنم لطفا شما بابا رو راضی من؛ میخانم خجستھ، معلم گرام" ـ    
 "د؟یکن

 بھ مشام ی خوبی گذارد اصال بوی جور احترام منی کوھان ای کھ وقتداستیناگفتھ پ    
 : بھ پدرمحترمشان انداختم و آھستھ گفتمیزی نگاه اکراه آممی رسد، نینم

 !!"ی ددشون،ی برازنده تره واسھ ای»دد«ھمون " ـ    
 ! و دد ملولموی آخر از دگر؟یالبتھ منظورم روشن است د    
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 صورت پدروپسر نشست و شترزاد فورا از فرصت سوء ی گشاد رویلبخند    
 :استفاده کرد

 لنگ رهی پذی ملید کھ اصالح کنھ، با کمال م از بابالنگ درازش بخوایاگھ جود" ـ    
 !!"دراز

 چون قلبا مشتاق ی با آن ھا شوم ولیدی جدی آمد وارد بازیھرچند اصال خوشم نم    
 : بعد از اصالح بودم گفتمدارشید

بھ ھرحال ما ھم ! دی وحشتناک خارج شبتی ھنی از اادیخب البتھ، بدم نم" ـ    
 ."خواد ی استراحت می قدرھیاعصابمون 

 : شدرهی بھ چشمانم خاقیبااشت    
 " من اصالح کنم؟یواقعا؟ تو ھم دوست دار" ـ    
 لی و سبشی انبوه رنی بھ او انداختم و حس کردم اگر ای پدری جای نگاھمین" ـ    
 تکان ی سردیآنگاه با ترد!!  کوتاه تر، واقعا چھ شودی قدرشی محو شود و موھاشیھا

 :دادم
 ." شھی بھتر میلیخب آره، خ" ـ    
 : و گفتدیدو دست گنده اش را کھ قد در قابلمھ ھشت نفره بود بھ ھم کوب    
 ...." رم اصالحیمن االن م! حلھ" ـ    
 اصالحش را باال غی و شانھ و تیچی و قدی کشیغی جاقیوسط حرفش فرانک با اشت    

 :نگھ داشت
 !"ی ددمیآخجون بر" ـ    
 : فرانک گذاشتی نھی سی انگشت سبابھ اش را روفورا    
 برام م؛ی کنم کھ خودم و کوھان فقط باشی اصالح میتو نھ؛ بھ شرط! ی اویاو" ـ    

 !" خوام مشمول تز خودم بشمینم....  زن اصالحم کنھ؛ ضمناھیکسر شأنھ کھ 
 !وانھیمنظورش کامال روشن بود مردک د    
 : تکان دادیسر عقب رفت و یفرانک با دلخور    
 "؟ی اوک؛ی استفاده کن ددغی فقط خواھشا از تست،ی نیباشھ حرف" ـ    
 : و عاشقانھ گفتدی انبوه پدرش کشی ھاشی بھ ریو دست    
 !!" پاقالی بایبا" ـ    
 شد، پشت لھی تکان داد و وارد طویشترزاد ھم سر. دیو لپ خندان پدرش را کش    

 زد و رفت مانی بناگوشش بھ روی باشکوه و دندان نما بھ پھنایسرش ھم کوھان لبخند
 :دنبال دد، فرانک آھستھ گفت

 ...." شمیدارم نگران م" ـ    
 :دمیدستش را کش    
 !" شھ، مطمئن باشی کھ االن ھست مینیحتما بھتر از ا. می برای بست،یمھم ن" ـ    
 : و گفتدی برچیلب و لوچھ ا    
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 ی رو بعد از اصالح می باشم کھ ددی کسنیداره دوست دارم اول نیاگھ اشکال" ـ    
 ."نمیب

 بعد ناگھان درانبار باز شد و اول کوھان با قھی ده دقبای موافقت کردم و تقرزیمن ن    
 ھا بھ ما نگاه کرد ی آمد و با ھمان لبخند مخصوص پشتکوھرونی بغی و تیچیشانھ و ق

 :و گفت
 ھی بای طرف، شترزاد زھی ی مھموننی کل اگھی حاال ددش،ی بشناسگھیفکر نکنم د" ـ    

 !"طرف
 ی کھ حتیی ھاشی از ریبا انبوھ. آمد.... می بودبای شترزاد زدنی صبرانھ منتظر دیب    

 !!!دهی تراشی از آن کم نشده بود و سریذره ا
 »!!ھاھاھاھاھا«: را خراب کندلھی بود طوکی مزخرفش نزدیبعد ھم ارتعاش خنده     

 !)تو روحت   ( 
    
 

 یی خانم ھا نشستھ اند و با دقت مشغول خواندن برگھ ھادمی وارد اطاق شدم دیوقت    
 چشم ھا ی بود، با ورود من و فرانک ھمھ یھستند کھ احتماال مربوط بھ نظرسنج

 زم؟ی بھ سرم بری چھ خاکدی من االن باای دھانم؛ خدای ما زوم شد، قلبم آمد تویرو
 غی جی کلمھی سی بھ رنگ صورتیک لباس توریھ عروس خانم کھ با چشمم افتاد ب

 کرد، آخ ی نشستھ و با بغض بھ جمع خانم ھا نگاه می خشنی چوبی صندلیرو(!!) 
 بود، مخصوصا ی کره ای ھاشھی ھنرپھی اش شبافھیق!  دخترنیچھ قدر ناز بود ا

 آورد ی می کباب شد کھ اگر رأشیدلم برا.  بادھای در امپراطورونی نقش گریباز
 ی تجربھ نی چنی با فشار رواندی عمر باکی مرد ی اگر نمی حتیعنی!  بودتمام کارش
 فھی ضعی افھیاز ھمھ جالب تر ق.  کردی می پدرشوھرش بود زندگی ھی کھ ھدیھولناک

 را فشی کھ آن روز توصی اافھی خود شستھ و با ھمان قییبایاو کامال دست از ز! بود
 گل رھنی و پی قھوه ای کھنھ یروسر  ھمانیعنی! کردم نشستھ بود کنار عروسش

 ی نمی خودش را راحت کرده و مطمئن بود کھ رأالیخب او خ! ی مدل حاملگیگل
 من و فرانک و عروس خانم شکل گرفتھ بود نی بینیآورد، حاال رقابت سخت و سنگ

 المی آمدم خی با آن دو برمسھیا خوب خودم را برانداز کرده و درمقام مقیکھ وقت
 !کھ خواھم باخت  شدیراحت م

 مسابقھ زدند نی بخت ارهی تنی داوطلبنی بی کھ با نگاھشان چرخنیخانم ھا بعد از ا    
 مثل ی کردم قدری برگھ نوشتھ بود، سعی شدند کھ رویی ھانھی زدن گزکیمشغول ت

 ی ام می کھ متوجھ کنجکاوییھا آن ی است ولنھی نام من کدام گزنمیغاز گردن بکشم بب
 : بلند گفتی بار ھم ھاجر با صداکی کردند، ی مان را پنھشانیشدند فورا برگھ ھا

 !"دیخانم؛ تقلب نکن" ـ    
 بچھ کی ی گرد شده بھ دخترک پررو نگاه کردم کھ حاال داشت بھ ملوسیبا چشمان    

 ! کردی زد و چشمانش را شھال می لبخند ممیگربھ بھ رو
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 ی قبلیزی برنامھ رکی شرکت کرده بودند طبق ی نظرسنجنی کھ در اییتمام آن ھا    
اگر ! برگھ ھا را باال نگھ داشتھ و بھ دست ھاجر رساندند، دوست داشتم خفھ اش کنم

 ! اش را تک رد نکردم دختره پررویاضی رینمره 
بھ صورت  ی وقتنمی ببفھی را در صورت ضعی توانستم بغض کوچکی میھرازگاھ    

 و جذاب شده کی قدر شنی بود کھ من اامدهی کرد، فکر کنم اصال خوشش نیمن نگاه م
 خودم اول فرانک بود و بعد عروس خانم اصال نگران برنده ی حال چون رأنیبا ا! ام

 !شدن نبودم
 !!داری دنی رفت خدمت داور کچل ای نظرسنجیبرگھ ھا    
 کھ نی بعد مثل ای ولدی کشیفی خفغی کچل شوھر دلبندش جی کلھ دنی با دفھیضع    

خوشم اومد « یعنی نگاھم کرد کھ ی برلبش نشست و جوریخوشش آمده باشد لبخند
 یعنی نگاھش کردم کھ یچشمانم از تعجب گرد شد و جور! »یحالت رفت تو قوط

 »!عھ؟ بھ من چھ اصن؟«
 

 : خانم ھا خاموش شدی کوھان ھمھمھ یبا صدا    
 برگھ ھا د،ی شرکت کردی نظرسنجنی کھ در انی ممنون از از،ی عزیخانم ھا" ـ    

 منتقل شد، اونجا با چھار داور لھی طوی نھی بھ قرنطزانی آراء شما عزیجھت بررس
 ." دوم نکشھی کار بھ مرحلھ دوارمی امم،ی کنی رو اعالم مجھی طرف نتیب

 »!!! با اون دل خجستھ تبرو بابا« یعنی نگاھش کردند کھ یخانم ھا جور    
 ی مربوط بھ نظرسنجزاتی ازتجھی قسمتکی کھ ھربای و زایکوھان و ھاجر و ثر    

 تا بھ حال یراست.  رفتندلھی طوی کرد با ھم از در خارج شدند و بھ سویرا حمل م
 ی ھا چھ مکان پرکاربردی مثل پشت کوھی خانواده ای برالھی طوکیفکر نکرده بودم 

 !است انصافا
 سال بود، از کی ی من بھ بلندی گذشت و ھرلحظھ اش براری ساعت نفسگمیحدود ن    

 و از اورمی داغان شرکت کننده مقام چھارم را بی ھاافھی قنی کھ با انی نگران اکسوی
 با آرامش خاطر فھیضع.  بوددی بعاری کھ اول شوم؛ کھ البتھ بسنی نگران اگری دیسو

 ی آسوده بر لب داشت، عروس داشت ناخن ھایبخند مھمانان بود و لیمشغول تماشا
 ی بھ ساعت نگاه می وفرانک با دلواپسدی جویآراستھ اش را از شدت اضطراب م

 .کرد
 : کردی می را کفرشترآدمی شد کھ بی مدهی خانم ھا شننی از بی پچ پچیگاھ    

 »!!چھ قدرھم براشون مھمھ انتخاب شن؛ داغونا    «
 چشم ھا بھ طرف ی ناگھان در باز شد و ھمھ قھی و پنج دقیخالصھ بعد از س    

 و منتظر بود تا جمع ستادهی مسابقھ، ھاجر برگشت کھ پشت سرش کوھان ایمجر
 صحبت بھ ھاجر بدھد، ھمھ ساکت شدند و ھاجر شروع یسکوت کند و او اجازه 

 :کرد
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!)  سوادیب» توسط«: کوھان اصالح کرد... ( کھ توس، تسی نظرسنجنیطبق ا" ـ    
 !"دی سواد ببخشیتوسط ب

 : از دستش گرفت و خودش شروع بھ خواندن کردیکوھان برگھ را با کالفگ    
 مجلس نی در اده،ی رسدیی بھ تأی پشتکوھرزادی کھ توسط شی نظرسنجنیطبق ا" ـ    

 ی رأشانیحاضر نشده اند بھ ا »سایآتر« بانو ی بھ خاطر ظاھر آراستھ نشده یگروھ
 ی بازی ھم بھ خاطر قرتی گرفتھ، گروھی خانم تعلق منی بھ اشانی کھ رأیدھند درحال

 را بھ او نداده اند، بانو شانین ندانستھ اند و رأی تحسی ستھیاو را شا» فرانک«بانو 
 با ما فاصلھ ی کھ از نظر نژادنیعروس خانم ھم بھ جھت لباس بدرنگ و ا »نھیسک«

 بھ خاطر زین »نبیز« قرار گرفتھ اند، بانو اری دنی نژادپرستان ایدارد مورد کم لطف
 از آراء محروم یادی سھ بزرگوار نبوده از تعداد زنی کھ اصال درحد رقابت با انیا

 »نھیسک« بانو تای است کھ نھانی اانگری حساب آراء مأخوذه بنیبا ا!!  استدهیگرد
و بانو  »سایآتر« از دور مسابقات حذف و بانو ی رأ٩با » فرانک« و بانو ی رأ١٤با
 مشترکا بامقام اول بھ دور دوم راه ی رأ١٦ ھرکدام یعنیبا تعداد آراء برابر  »نبیز«
! افتیادامھ خواھد  »نبیز«و  »سایآتر« محترم ی دو بانونی و رقابت بکنند ی مدایپ

 ." شودی آغاز مگری دقھی تا ده دقدی جدینظرسنج
 نی کھ در رقابت با انی حضار بلند شد و من از ای و سوت و کف ھمھ غی جیصدا    

 وار،ی سرم را بکوبم بھ دی بود از ناراحتکی آورده ام نزدی مساوی رأیخانم گل منگل
 ی کند و حرص می را مشی موھایکی یکی تر بود کھ داشت ییحال فرانک تماشا

!! ست افتاده ای حاال بھ چھ فالکتیل وردی قھرمان بمکیخورد کھ قرار بود مثل 
مثال قرار بوده !  بھتر است، طفل معصوممی درباره اش نگویزیعروس خانم ھم کھ چ

 ! مجلس باشدنی اول ایبانو
 درکار ی تقلبمی ھرچھار نفرمان رساندند کھ مطمئن شوتیآنگاه برگھ ھا را بھ رؤ    

 .ستین
 
 

 نگاھم کرد کھ ی برگشتھ بود جورروزی تن بھ تن با من پی کھ انگار از نبردفھیضع    
بعد » !! ھم قد منی تازه شدزی و تروتمکی شی افھی قنیخاک برسرت کھ با ا« یعنی

باورم ! ی وارون؛ی بعد از اطاق آمد بقھی ده دققای و دقیھم بلند شد و رفت اطاق عقب
 بود کھ دهی تنگ و ترش و بلند پوشیلباس!  شودییچھ ھلو  بھلی تبدی اقھی شد ده دقینم

 شیبای اندازه زی بی گذاشتھ بود، موھاشید بلندش را تمام و کمال بھ نما و قکیکمربار
 بر صورت بای ساده و زیشی و آرادی رسی کمرش منیی بود کھ تا پاختھیرا دورش ر

 »!! از فالکتریبم« یعنی نگاھم کرد کھ ینشانده بود و جور
 خانم محترم شد، نی ابی بروبرگرد نصی کھ کل آراء مأخوذه بداستیناگفتھ پ    

 ی لحظھ ای دو نفر باعث شد برانی داده بودند کھ ھمیھرچند کھ دو نفر بھ من رأ
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 بای زنقدری تواند ای زن چھل سالھ مگر مکی ایخدا!  درھم شودبای زی بانویچھره 
 باشد؟

 انی آمده بود درمقابل چشمان گرینیری و پخش شری اھداء لوح تقدیداور کھ برا    
 فرانک و من کھ اصال ی اصال توقع نداشت سوم شود و حال گرفتھ عروس خانم کھ

 : انداخت و گفتشی بانوی بھ سرتاپای نگاھمی نبودی راضجی نتانیاز ا
 !" ت آماده ست ملکھزهی کھ جاایب!!!  شھکھی تکھی ترزادتیش" ـ    
 شی ھاییبای شد کھ انگار تمام زرهی چنان بھت زده بھ شوھرش خفھی ضعکدفعھیو     

 کھ طفل معصوم فراموش کرده بود کار از نیمثل ا! ختی و فروردی لحظھ ماسکی
 ! شودای سابقھ مھی بی ازهی جای برادی گذشتھ و حاال بای رقابت عشقکی

 شال کی بھ کوھان امر کرد رزادی شی ولدن،ی بھ لرزدیطفلک شروع کرد مثل ب    
 را نکنند، بعد شی ھاییبای زیا ھوس تماشانی کھ آقاندازندی سر خانمش بیبرازنده رو

 عروس را ی ساقدوشی فھی وظدی از خانم ھا کھ قاعدتا بایھم با اسکورت تعداد
 کھ تمام ستیطفلک آنقدر گر.  شدتی ھدالبھ کی پشتاطیبرعھده داشتھ باشند بھ سمت ح

 ! پاک شدششیآرا
 ستادهی تراس ای خانم ھا روی ھی سوخت، بھ ھمراه بقی مشیمن کھ حاال دلم برا    
 فھیضع. میستی نگری چرند کھ دستپخت پدرداماد بود می برنامھ نی ای و بھ ادامھ میبود
 و ستادی سرخ پوشانده بودند ای پر از گل ھای را با پارچھ اشی کھ روی قبریباال

 ی او در زندگای گوی شدم ولی ھوش میبودم قطعا ب شی کھ اگر من جادی لرزیچنان م
 :دی نالرگوشمی شده بود، فرانک زدهی آبدیر کافبا شترزاد بھ قد

 !" جونمی نھ مامان آتیوا" ـ    
 : را سمت فرانک چرخاندممی ام چنگ زدم و رونھیدلم بھ درد آمد و بھ س    
 ...." طاقت ندارم فراگھیمن د" ـ    
 شاد ی ناگھان چشمم افتاد بھ عروس کھ لبخندد،ی کمرم کشیآھستھ دستش را رو    

 خنک ی کشد حسابی کھ مادرشوھرش دارد عذاب منیبرلب داشت و انگار دلش از ا
 شی حق ھم داشت؛ او با آن ھمھ آرای تا حدمیالبتھ خوب کھ بھ ماجرا نگاه کن! شده بود

 بدلباسش برنده شود، واقعا انسالی مادرشوھر نتوانستھ بود دربرابر میوطراوت جوان
 ! افت داشتشیبرا
 : کردی و نطق قرائستادی از گل سرخ ادهی قبر پوشیباالشترزاد     
 کھ خانم ھا در می بودنی شرکت کنندگان محترم، ما امروز شاھد اان،یخانم ھا آقا" ـ    

 بزرگ یروزی پکی نی کنن، ای بودن طرف دوم رو انتخاب مبای زایمواجھھ با مرگ 
 کھ با آراء صادقانھ نیشما بود نی صادرکنم و اای منھ کھ امروز تزم رو بھ تمام دنیبرا

 کھ تا مرگ کمتر از چند قدم یی خوام با اون بانوی من ماالح. نیتون بھ من کمک کرد
 کنم، بانو ی شھ صحبتی خاک مدفون ملی چند بری زباشی زکریفاصلھ داره و االن پ

 عشقت، شاھزاده نی گذاشتھ بشھ کھ تو بی مسابقھ اگھی بار دکیاگھ بنا باشھ ! سایآتر
 "؟ی کنی انتخاب مو کدومش ر،ی داشتھ باشی و زنده موندن انتخاباھاتی رؤی
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 : جمع آمدی ازھمھمھ سای آترفی ضعیصدا    
 !!"ی روانیتو رو؛ نکبت عوض" ـ    
 چاره حق ھم داشت؛ روح و روانش بھ ھم ی جمع بلند شد، خب بی خنده یصدا    

 :ناگھان شترزاد گفت.  بودختھیر
 !"زمی عزری ت رو بگھیپس ھد" ـ    
 قبر کنار زد، ی پر از گل را از روی کھ در دست داشت پارچھ یلیوبالفاصلھ با ب    

 .... کوچکیقبر کھ نھ؛ چالھ ا
 کردند کھ ی بھ ھم نگاه مرتی زانو زد، ھمھ با حنی زمی و رودی کشیغی جسایآتر    

 :دیچی جمع پانی آشکارا در مشی صداست؟یموضوع چ
 !"ی ندارریتو نظ!  دورت بگردمیالھ" ـ    
بعد ھم » !دیری بگلیتحو«:یعنی بھ جمع انداخت کھ ی نگاھروزمندانھیشترزاد پ    

 را برداشت و دستش را باال یزی درون چالھ فرو رفت و چفھی ضعفی ظریدست ھا
 !د را درھوا تکان دھدی درخشی مدی نور خورشری کھ زی رنگیی طالزی رنھیبرد تا س

  مال من بود؟بای ززی رنھی شدم االن آن سی اگر من ھم برنده میعنی ایآه خدا    
 

 ی با فرانک ردوبدل کردم و او از تھ دل داشت می و شگفت زده ارینگاه متح    
 کی کھ در نھیحاال سک! ستی نزادی جماعت جشن گرفتن شان ھم مثل آدمنی اد،یخند

 ی اش کھ می روز زندگنی عروس و مادرشوھر در باشکوه ترانی میتقابل باستان
 دی کشی مدکی مقام سوم را حاال  زن اول جمع باشد از مادرشوھرش باختھ وستیبا

 چاره کھ ی را بکوبد فرق سر داماد بشی بود از شدت حرص و غضب گل ھاکینزد
فتھ  عروسش بدجور تو ھم ردی کھ دھانیک.  صحنھ ھا شده بودنیمات و مبھوت ا

 : کھ ھمھ بشنوند گفتیجور
 تمام ی پشت کوھرزادی را از پدرم شی ھمسردارنیمطمئن باش من آئ! عشق من" ـ    

 !!" بھ کار خواھم بستیندگانی زریو کمال آموختھ ام و در راه خط
 انشاء ای االن ابراز عالقھ کرد نی لحظھ چشمانم را با استفھام تنگ کردم، اکی    

  شده؟ی افغاننقدریخواند؟ حاال لھجھ اش چرا ا
 : عروس خانم بودیاز آن مسخره تر ابراز شادمان    
 !" ھمسر مقبول تو خواھم بودزیمن ن"ـ    
 کف کی شانی بودند ھمھ براتی رومئو و ژولی کھ شاھد ورژن پشتکوھیو جمع    

 ! شدندیمرتب زدند و مشغول بزن و برقص احمقانھ ا
 گوشھ کی بزرگترھا بروم ی دارم، با اجازه چھیاحساس ضعف و دلپ! حالم بد است    

 !رمی خودم شب شعر بگی برایا
 یی دست ھادمی برگزار شد و من با چشم خودم دی تکلفچی ھی بیمراسم ناھارعروس    

 کردند و استخوان یم -بعضا مشترک  -  غذای وارد ظرف ھافیرا کھ نشستھ و کث
 ی کھ گاھیی ھاوانی لنی ھمچندند،ی کشی مشی بھ نری ناپذفی توصییتھا کھ با اشییھا
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من .  شودلیم....  کوفتی نوشابھ اای ی دوغن شد تا در آی چند نفر دست بھ دست منیب
 یی دادم با ظرف غذای داشتم از دست می را بھ کلمی صحنھ ھا اشتھانی ایکھ با تماشا

 نوشابھ با فاصلھ از جمع نشستم و بھ ھنگ شترسواران چشم دوختم، یوانیدر دست و ل
 نی اانیرم دیزی کنم؟ چھ چی زندگبی و غربی جماعت عجنی انی بلمی مانقدریچرا ا

 شدن کفش ی کرده ام کھ بھ خاکریی حد جذب کرده؟ آن قدر تغنیخل و چل ھا مرا تا ا
 نی تختھ سنگ کنار اکی ی رو نشستھ اممیبای دھم و با لباس شب زی نمیتی اھممیھا

 ! ھانیپرچ
 رونشی بالفاصلھ بد،ی کھ ھمراھم بود لرزی کوچکفی کی ام تویحس کردم گوش    

 کھ با ی ناشناسی اعتباری بود از شماره امکی بھ صفحھ اش انداختم، پیآوردم و نگاھ
 :صفحھ را باز کردم.  کرده بودموشیس» عالف«نام 

 »!ی قشنگ شدیلیخ    «
 زده و حاال دی داقی طور با اشتنی مرا ای بھ اطراف انداختم، چھ کسیبا تعجب نگاھ    

 آدم مشکوک کھ مثال درحال حاضر کی ی دھد؟ نتوانستم حتیدارد درباره ام نظر م
 فمی را دوباره بھ کی دھم گوشی آن کھ جوابی بنم،ی اش گرم باشد ببیسرش بھ گوش

 .دم شمیبرگرداندم و مشغول خوردن غذا
 ای فرانک انای شود، آھستھ برگشتم تا احی مکی دارد بھ من نزدیمتوجھ شدم کس    

 کھ با من دمخور است، کوھان بود کھ داشت با ظرف نمی را ببیگریخانم جوان د
 ی عکس العملچی ھی بی کھ از حضورش خرسند بودم ولنیبا ا. شمی آمد پی مشیغذا

 شدن لباسش فی کھ نگران کثنیبدون ا.  گرداندم و بھ خوردنم ادامھ دادمیاز او رو
 را گذاشت شی سبزه ھا چھارزانو نشست و ظرف غذایباشد درست بغل دست من رو

 را رھا شی جمع متناسب با حال و ھوای چھ حسابی رونمی منتظر بودم ببش،ی پایرو
 ؟! جالب باشدیرسھ ا بچھ مدکی ی تواند برای کھ نمی معلمشیکرده و آمده پ

 
 
 

 : خورد گفتی را مشی غذای عجلھ اچی ھی منتظرم نگذاشت و ھمان طور کھ بادیز    
 "ھ؟ی کلبھ مون چناتینظرت راجع بھ تزئ" ـ    
 یی نقص و استثنای بدمانشی چمی توقع ندارد کھ بگوانای احاوردم،یاز سؤالش سردرن    

 ست؟
 ."بھی و غربی شلختھ و عجیلیخب، خ" ـ    
 "ب؟ی و غربی چرا عجال؛ی خی رو بشیشلختگ" ـ    
 ...ابمی بفمی توصنی ای برای محکمھ پسندلی فکر کردم تا دلیکم    
 ی خونھ ندارن، حتی با لوازم برقیتی سنخچیھ.... ی نفتیاون فانوس ھا.... خب" ـ    
.... یلیخ استفاده شده باشن چون کی دکور نوستالژھی کھ بھ عنوان ستنی ننی اھیشب
 !" و بدبو ھستنفیکث
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 :دی دوباره پرسدیمکثم را کھ د    
 ...."گھ؟ید" ـ    
 ....باز ھم ذھنم را بھ کار گرفتم    
 کتھیانگار تو توشون د...  کھی بدرنگی قھوه ای چشم زخم؛ تابلوھایزھایآو" ـ    

 !!"ینوشت
 و فرو داد در دی خوب جوی بھ دھان گذاشت و وقتیگری زد و قاشق دیلبخند کوچک    

 :برابر انتظار کشنده ام لب بھ سخن گشود
 " اندازه؟ی نمی خاصزی چادی تورو ی کھ گفتیینایا" ـ    
 : شدمی مکیکم کم داشتم بھ جواب معما نزد    
 " درستھ؟سھ،ی دعانوھی ھا مال نیا" ـ    
 :دی برچیلب و لوچھ ا    
بھ ....  کنھی نمی فرقن؛ی اھی شبیزی ھرچای.... ری جادوگر، جن گس،یدعا نو" ـ    

 ."یھرحال درست گفت
 ... نگران شدمیقدر    
 "؟ی کنی با روح و روانم بازی دارمی تصمای سر اصل مطلب ی ریکوھان م" ـ    
 "فھیضع" ـ    
 ... از اضطراب خشک شدمیگلو    
 چوب جادو و ،یدی پاتر دی ھری کھ توییالبتھ نھ از اونا!  جادوگرهھی".... ـ    

 !"ری جن گھی ،ی جادوگر واقعھی! نھای پرنده و ایجارو
 .... توانستم باور کنمینم    
 !"امکان نداره" ـ    
 ھی مشت آدم خوشحال کھ شبھی ن، فھی ضعی ھالی فامنای کھ؟ اینی بیچرا؛ م" ـ    
 !" ھانیکول
 ....حق با او بود، اما    
 "آخھ چرا؟" ـ    
 : زدی روح حرف می سرد و بیبھ طرز نامأنوس    
 ھاشون راثی از میکی بزرگ شده کھ ی خانواده ای توی؟ از بچگ!چرا نداره" ـ    
 ." بودهیری جن گنیھم
 ....افتی ی ام داشت کاھش میکم کم وحشت و نگران    
 : چشم دوخت و ادامھ دادرمیبرگشت و بھ چشمان متح    
 ھی خواست فھی برسونھ شترزاد از ضعیبی کھ سلطان بتونھ بھت آسنیقبل از ا"ـ    

 کرد ی رفت و فکر می نمرباری زفھی اولش ضع،ی اجرا کنھ کھ تو در امان باشیطلسم
 کھ بارون اومد ی اون شبی خواد، ولی میزی چنیحتما بابام از تو خوشش اومده کھ چن

 "یدیو تو ترس
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 آرام ی جز صدامیاف را بشنوم و گوش ھا اطریاھوی توانستم ھی نمی حتگرید    
 :دی شنیکوھان را نم

 یکی ی تو گفتی کرد طلسم رو اجرا کنھ، وقتی می داشت سعفھیاون شب ضع" ـ    
 !" کھ طلسم کار کردهمیدی فھمنجاستیا

 نی سرسخت ترشی پی ھستم کھ ساعتیی آن بانوونی ام را اکنون مدی من زندگیعنی    
 سپاسگزار باشم کھ بھ فکرم گوششی از او و ھمسربازدی شدم؟ بای حساب مبشیرق

 ....بوده اند
 :دی بھ دلم تابیناگھان نور    
 !" تپھیپس نگھبان خودشھ؛ ھمون مرد رو" ـ    
 ی کسنی کھ تا قبل از ای موجوداتیعنی.... نھ؛ ھمزمان با اون مرد سگ ھم اومد" ـ    
 ستی معلوم نیعنی نی شدن و ادنی قابل دفھی با طلسم ضعھوی ندشونی تونست ببینم

 شھ و ی مفی کھ نگھبان داره کم کم ضعمی دونی قدر منیفقط ھم. کدومشون نگھبانھ
 ."تمومھ  کارتیاگھ بھ موقع سلطان رو نزن

 : دھمرونی بمی از گلویی توانستم صدایبھ سخت    
 " کنم؟کاری چدیبا.... حاال من" ـ    
 ... برداشت و بلند شد کھ برودشی پایبشقابش را از رو    
 ...."کوھان" ـ    
 :دمی و نگاھم کرد، مردد و نگران پرسستادیا    
 "؟ی کنیتو کمکم م" ـ    
 : گفتی روح سخن میھمچنان سرد و ب    
 ." شرمندهاد،ی از دستم برنمیکار" ـ    
 :دی چرخمی و بھ سوستادی از من دور شد اما ناگھان ایو قدم    
 !" کشتشھی کھ معلم اولھیپدر ھمون بچھ ا...  دارھیسرا" ـ    
 ....وبرگشت و رفت    
 اگر او پدر بچھ است، پس آن خت،ی آخر روح و روانم بھ ھم ری جملھ دنیبا شن    

البد مجددا ازدواج کرده؛ اما !  گفت مادر آن بچھ مرده استی فرانک مست؟یزن ک
  اند؟دهیچی مرموز و پنقدریچرا ا

 رخ داده بود فکر کردم، سگ می مدت برانی کھ در ایعیھ فکر فرو رفتم و بھ وقاب    
 کرد و نسبت بھ تمام ی ممی و تماشاستادهی انی من پشت پرچی در چند متراهیس

 را ھی تفاوت بود، چشم چرخاندم تا سای بختندی ری مشی کھ بچھ ھا براییاستخوان ھا
 ی کند کھ حتی می سگ از من نگھباننی حتما اردم نبود، حس کنجای او ای ولنمی ببزین
 است کھ ی مترصد فرصتدی بعد با خود گفتم شای لحظھ ای ھم دوروبرم است ولنجایا

  مرا بدردینگھبان از من غافل شود و او در چشم برھم زدن
     

 »غول مرحلھ آخر    «
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گشتم و  بود، عصر کھ بھ خانھ بردی شاه کلکی شھی کوھان مثل ھمیصحبت ھا    

 فرصت با نی کھ در اولنیاول ا:  کردمی فکر مزی را عوض کردم بھ دو چمیلباس ھا
 کھ راه بھ راه بھ ستی عالف خوشحال کنی کھ انی دار وارد مذاکره شوم و دوم اھیسرا

  دھد؟یمن اس م
 دست لباس کی کھ نی بالفاصلھ دست بھ کار شدم و بعد از اتمی نی اجرایبرا    

 شھی تپھ از ھمی روھی دار، ساھی و مناسب تنم کردم راه افتادم سمت اطاق سرایمعمول
 . زدی پرسھ متمی سوئی و سگ حوالدی رسیپررنگ تر بھ نظر م

 جواب ی کسرون،ی کردم ھرطور شده بکشانمشان بی بلند درزدم و سعیبا صدا    
 ... در انداختم داخلی نوشتم و از الینامھ ا.  استدهی فای کھ بدمینداد و من فھم

 ی کھ افراد بستی ننی ای برای خوبلی دلماری و بی معلم عقده اکی یسالم، خطا    «
 کھ یشی از خدا بترس و نذار بھ آتی کنی کاری تونیاگھ م! ننی بببی مثل من آسیگناھ

 ».ھمسر مرحومت بھ پا کرده بسوزم
 . فشرد بھ سمت اطاقم بھ راه افتادمی را ممی کھ بغض گلویدرحال    
 سرم ی را رودمی کوتاه بھ در اطاقم خورد، چادرسفی غروب بود کھ چند تقھ یحوال    

 .... دار بودھیانداختم و از پشت پنجره نگاه کردم، سرا
 سالم دادم، جواب نی و غمگدهی تکرمردی لرزان گشودم وبھ پیدررا با دست ھا    

 :دمھ گفت مقیسالمم را داد و ب
 کھ انداختھ رھا یری گرده، حاال اون زن مرده و تی برنمگھی کھ رھا شد دیریت" ـ    

 درخت ھی ی بھ تنھ رشی انگارحاال تیول....  ھا رو سر راھش نابود کردهیلیشده و خ
 ." جلوتر برهستی خدا قرار ندی کرده و بھ امریمحکم گ

 : برلبم نشستیلبخند    
 "؟ی کنیپس تو کمکم م" ـ    
 : بھ شدت مختصر و کوتاه و مبھم دادیجواب    
 !"نیبھ حست اعتماد کن، فقط ھم" ـ    
 اطاق خودش راه ی بماند بھ سویگری کھ منتظر سؤال و جواب دنیو بدون ا    

 ....افتاد
 :پشت سرش بلند گفتم    
 "؟یاگھ حسم اشتباه کنھ چ" ـ    
 د،یای تر از آن است کھ اما و اگر درونش بی حرفش جددمی نداد و من فھمیجواب    

 و می حس مالھی بھ درونم مراجعھ کردم، من ھمواره نسبت بھ آن سای لحظھ ایفقط برا
  نھ؟گر؛ی ست دی کافنیھم....  ترسمی سگ منی از ای داشتھ ام ولیخوب
 : فرانک فرستادمی برایامکیپ    

 » بزنمش؟ی چھ جور نگھبانھ و سگ سلطان؛ حاالھی کردم، ساداشیپ    «
 : آمدی بعد جوابقھیچند دق    



 108 

 ».ستی کار تو نگھی دشیباق    «
 : فکر کردم و دوباره فرستادمیکم    

 » نگھبان فرستاده؟فھی ضعی دونستیتو م    «
 ». دونستمی از تو نمشتریباورکن ب. دمی از زبون کوھان شنشبینھ، من ھم د    «
 » کنم؟کاری چدیحاال با    «
 ». قبول کنھدوارمی صحبت کنم، فقط امی با مامان آتدیبا    «
 کھ ی پس ھرکار،ی حل مشکلمی لھی کنم تو وسی فقط بھ خداست و فکر مدمیام    «

 ». برام بکنی تونیم
 »! دارهیلی راحت باشھ، خدا ھواتو خالتیخ    «
باقلوا آمدم  قطاب و ی و با قدرختمی داغ پررنگ ری چاکی ودمی کشینفس آسوده ا    

 .حالم خوب بود....  مبلیلم دادم رو
   

 آورده بود مدرسھ، از او تشکر ی نخودچینیری جعبھ شکی آن روز کوھان یفردا    
 :کردم

 "ھ؟ی مناسبتش چی شھ بگی کوھان، فقط میمرس" ـ    
 ."می کنی پخش مینیری شی و مبارکمنتی بھ می روز بعد از عروسمیما رسم دار" ـ    
 : تکان دادمنی بھ تحسیسر    
 ."یچھ رسم خوب! نیبھ بھ؛ آفر" ـ    
 :دی روح پرسیسرد و ب    
 "االن اجازه ست پخش کنم؟" ـ    
 : باال انداختمییابرو    
 !"بلھ؛ حتما" ـ    
 " تونم پخش کنم؟یطبق رسومات خودمون م" ـ    
 غرق شعف ردی گی اجازه م از منی ھرکاری کرده و براریی تغنقدری کھ انیاز ا    
 :شدم
 ." بچھ ھا پخش کننی رو بینیری طبق رسومات خودتون شزم؛یبلھ عز" ـ    
 و در جعبھ را ستادی برداشت و وسط کالس رو بھ بچھ ھا ازی میجعبھ را از رو    

 .... را صادر کرده امی کردم کھ جواز چھ فاجعھ ای تصورش را ھم نمیباز کرد، حت
 نی چشمھ از جالب ترھی دی مراسم بودی ھم توروزی شما کھ دی ھمھ دیاامروز ب" ـ    

 از ی اگھی دزی ھرچای ،ی آواز،ی رقص خاصھی مثال د،ی اجرا کندیدی کھ دیصحنھ ا
 ."رهی گی میشتری بینیری بھتر اجرا کنھ شیھرک.  کھ براتون جالب بودهیکس
 ی کھ اوال تمام وقت کالس بھ خنده و رقص و مسخره بازمی الزم نباشد بگودیشا    

 ھا گذشت و نی و ای رقص و آواز محلی کار از اجراای ثانم،یگذشت و از درس واماند
 جلب توجھ کرده یلی خروزی ھا کھ دی شد بھ صفحھ گذاشتن پشت سر بعضلیتبد
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 جوانان شده حی از حرکاتشان باعث تفریض کھ بعیی ھارزنی و پرمردھایبودند، مثال پ
 بود و

 جور تمسخر افراد اصال نی بھ آن ھا بفھمانم کھ امی مالی کردم با زبانیاگرچھ سع    
 مراسم بھ دھانشان مزه نی رفتند و آنقدر ای نمرباری بچھ ھا زی ولستی نیکار قشنگ

 ی خواست می دلشان می بر نفوذ و قدرت کوھان، ھرغلطھی با تکبایکرده بود کھ تقر
 دهی بھ طور کامل بھ گند کشی نخودچی ھاینیریھم با ش ناگفتھ نماند کھ کالس. کردند

 !شد
***     

سھ نفره  - دوی بچھ ھا بودم کھ در گروه ھای دفتر مشغول تماشایاز پشت پنجره     
 تراس و آھستھ قدم ی رفتھ بود روی ھم جھت ھواخورریمشغول قدم زدن بودند، مد

 حاضر ی داشتند پشت سر خانم ھاسھی و نفیشمس.  گوشش بودی توی زد و ھندزفریم
 و دندی خندی ھا می بعضشی بھ ریاھ گذاشتند و گی صفحھ مروزی دیدر جشن عروس

 رو ی بعد شمسیلحظات.  کردندی مدی و تمجفیتعر -فھیمثال ضع– ھا ی از بعضیگاھ
 :دیبھ من کرد و پرس

 "؟ی مونی منجای ھم اگھی جون سال دنبیز" ـ    
 ... شدمرهی بھ او خی از ھرنوع احساسی خالیبا نگاھ    
 ھم یرستانی کالس دبھی قصد داشتم ی گفتم آره، حتی میدی پرسی منویقبال اگھ ا" ـ    

 ." کنم بمونمی فکر نمگھی حاال دی راه بندازم، ولنجایا
 : گفتری با تحسھینف    
 خب چرا حاال منصرف ؟یبنداز راه یرستانی کالس دبنجای ای خواستیواقعا م" ـ    
 "؟یشد
 : زدمیپوزخند    
 یی استقبال کرده توینجوری کھ از طرح من ای روستا تنھا کسنیظاھرا تو ا" ـ    
 ."ی کھ فقط بستنم بھ رگبار مسخره بازھیبق!  جونسھینف

 : گفتیشمس.... دندی لب برچیتیھردو بھ ھم نگاه کردند و بعد با نارضا    
 ."ی موندی کاش تو می بمونھ، ولنجای نخواستھ بودم ایتا بھ حال از کس" ـ    
 : اش کردی ھم ھمراھسھیفورا نف    
 !"ی رو راه بندازرستانی دبمی کنیآره؛ کمکت م"ـ    
 :دمی کشیآھ    
 کنن، ی کھ بھ پونزده سال برسن شوھر منی روستا قبل از انی ایدخترا" ـ    

 رن مزرعھ و تمام وقت مشغول کارن، درواقع ی سن و سال منی ھمیپسراشونم تو
 بمونم و اسگل دی ندارن، من چرا بالی بھ ادامھ تحصیلی بچھ ھا منی کدوم از اچیھ

 "شم؟
 : اش را صاف کردنھی سی ساختگی بھ صورتسھینف    
 !" حرف بزنھی کوچھ بازارنقدری کھ استی نرمحترمی دبکی جون؛ درشأن نبیز" ـ    
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 از آن کھ بھ کوچھ و بازار مربوط باشد بھ شبکھ شی نحوه حرف زدن بنیفکر کنم ا    
 ! آورده اندری ھا ھم مرا گنی بابا، ای مربوط است، ای مجازیھا

 شدم» ِاما« آوردم و مشغول غذا دادن بھ رونی ام را بی گوشی حوصلگیبا ب    
    
 

 پاک ی نخودچی ھاینیری را از شھازی کامال مزی و فاطمھ و شورانگبایھاجر و ز    
از دخترھا تشکر کردم و چشم غره .  شروع درس آماده بودیکرده بودند و کالس برا

 ی چھ غلطشی آورد زنگ پی خودش نمی کوھان رفتم کھ اصال بھ روی بھ سویا
 !کرده
 : تختھ موضوع انشاء را نوشتمیپا    

 »د؟ی داشتھ باشی چھ شغلدی و دوست داردی داری چھ ھدفیدرزندگ    «
 : موضوع شدمنی احیو مشغول توض    
 حساب و ی نداشتھ باشھ سردرگمھ، کارھاش بی ھدفی زندگیبچھ ھا، اگھ آدم تو" ـ    

 بشھ، اما ھدف بھ دی زود جا بزنھ و از شکست ھا ناامیلی شھ، ممکنھ خیکتاب م
 می خوردنیده بار ھم زم اگھ ی شھ حتی ده و باعث می ده، معنا می آدم جھت میزندگ

 "می و بلندشمی بگیاعلیبازھم 
 دھم؟ حی از چند جملھ توضشتری حوصلھ نداشتم بی روزھا حتنی دانم چرا اینم    
 و خودم ھم دی خواھد بکنی دلتان می ھرکارمی دوست داشتم بھ بچھ ھا بگویگاھ

 داشتم و درست نبود تی مسئولنجای خب؛ من ای ام شوم ولی شخصیمشغول کارھا
 را از ی ھرکاری زهیبچھ ھا انگ نی ھم حق داشتم، ایبھ ھرحال قدر.  کنمی کارنیچن

 !رندی گیآدم م
 ی پخش منتونی بی برگھ نظرسنجی سرھیضمنا . دیاریانشاھاتونو واسھ فردا ب" ـ    

 مورد نظرتون ی نھی مربع گزی تودی بادیسی کھ اسم خودتون رو بنونیکنم، بدون ا
 ." لطفا جواب ھا صادقانھ باشھد،ی بزنکیت

 :کوھان اظھار نظر کرد    
 !" بھت ساختھروزی دی کھ نظرسنجنی مثل اا؟یراه افتاد" ـ    
 شی برای جوابی کھ در پنیچپ چپ نگاھش کردم و بدون ا. دندی خندزیو بچھ ھا ر    

 خواھد ی کوھان منی ایک.  ام فشردمقھی شقی نشستم و دستم را روزمیباشم پشت م
 ا؟یدست از تمسخر من بردارد خدا

 : من ھاجر جواب دادیبھ جا    
 !!" برن تو افق محو شندی و فرانک کھ بانھی سک؟یمگھ بده مقام دوم" ـ    
 :کوھان گفت. دندی خندزی رھیدوباره بق    
ن  نداردنشوی مردم چشم دیکوھان پس کلھ از ھمھ شون خوشگل تر شده بود ول" ـ    

 !"ھیچون قرت
 : گفتایثر    
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!  خانم خجستھی کدوم از اون چھارنفرو نداشتن، حتچی ھدنی چشم دنجایمردم ا" ـ    
 ." دادنی می بود حتما بھش رأی پنجمی نھیاگھ گز

 :کوھان گفت    
 تو نھیآقا تنفر و ک.  نداشتندنشوی پنجم ھم بود بازھم چشم دی نھیمطمئن باش گز" ـ    

 ھمھ باھم ی رو نداره ولگھی کس ددنی چشم دیشکی ھنجای شده، انھیھاد روستا ننیا
 !" واقعالھی معضنیخوبن، خب ا

 : گفتمی آمد بھ تلخی بحث اصال خوشم نمنیمن کھ از ا    
 نوع برخورد نی علت ای ارائھ کنن واسھ بررسی تزھی دیبھ پدرمحترمتون بگ" ـ    

 "؟! دارندیی طوالدی نھی زمنی دکتر کھ ماشاالھ تو ای روستاتون، آقای خانم ھانیب
 : موافقت تکان دادی بھ نشانھ یسر    
 !" گمیباشھ بھش م" ـ    
 !ھھ ھھ ھھ ھھ ھھ    
 انداختم، ھمھ ساکت شدند و ی بود نگاه معترضانھ ادهی خندلی دلیبھ کالس کھ ب    

 : بھ کوھان انداختمیمنتظر ماندند درس را شروع کنم، نگاھ
 "ساعتت خرابھ؟" ـ    
 "نھ چھ طور مگھ؟" ـ    
 " زنھ؟یپس چرا زنگ نم" ـ    
 : نثارم کردیلبخند پت و پھن    
 "ا؟یدوست دار" ـ    
 مالحظھ چی ھی آوردم، برونی بفمی کی را از توی نظرسنجی و برگھ ھادمی کشیآھ    

 : گفتیا
 زهی ذره انگھی م،ی مملکتنی سازان اندهی آقا ما آ؟ی امروز بدجور کالفھ اھیچ" ـ    

 !"خرجمون کن
 : حال گفتمنیبدون توجھ بھ او مشغول پخش کردن برگھ ھا شدم و درع    
اگھ حس کنم شما . نمی رو ببی نظرسنججی کنم کھ نتای خرجتون مزهی انگیموقع" ـ    

 ." زحمت بدمادی بھ خودم زستی واقعا الزم ننی ندارلی بھ ادامھ تحصیلیم
 : خستھ نشده بودزگردی منیکوھان ھنوز از ا    
 بھ ازی ھستن کھ نیی دو تا کالس ابتدارونی اون بم،ی درس بخونمیما ھم کھ نخواھ" ـ    

 ." دارنییمعلم راھنما
 ." ھم داره اگھ بخوان بھ بچھ ھا درس بدنلکردهی تحصی روستا آدم ھانیھم" ـ    
 ی بھ زور گرفتن، مپلمشونمید! ستی بارشون نیچی ھییتدااون دو تا معلم اب" ـ    
 "؟یفھم
 گذاشتم چشمانم را گرد کردم ی کھ برگھ را مقابلش می بودم، درحالدهی رسزشیبھ م    
 : باال بردمی را کممی درنگاھش صدارهیو خ
 !"؟ی فھمیخستھ م؛ م" ـ    
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 . تا بناگوش بازشدششی خوشش آمد و دوباره نیلیخ    
***     

آن .  اطاقم بھ راه افتادمی را آخرساعت جمع کردم و بھ سوی نظرسنجیبرگھ ھا    
 را نداشتم و بعد از خوردن ناھار یگری کار دچی ھیقدر خستھ بودم کھ حوصلھ 

 ... غروبکی تا نزددمیخواب
 ی آمد، برگھ ھا را روی مدرسھ مکی نزدیی بچھ ھا از جای و خنده ی بازیصدا    

 را ثبت جی کھ مقابلم بود نتای برگھ ای خواندم و رویکی یکی گذاشتم و رمیر تحزیم
 .ریبلھ، خ:  بودی انھیکردم، سؤاالت دو گز

 
 د؟ی بودی امسال راضی از کالس ھاایآ        
 د؟ی برسانانی را بھ پارستانی تا دبی مقطع فعلدیلی ماایآ        
 د؟ی برورستانی بھ دبدیلی ماایآ        
 د؟ی بھ دانشگاه برورستانی بعد از دبدیلی ماایآ        
 د؟ی باشلکردهی تحصی فرزندانتان پدرومادری برادیلی ماایآ        
 بھ نظر شما ازدواج با درس خواندن منافات دارد؟        
  د؟ی دھی محی ترجلی ازدواج را بھ ادامھ تحصایآ        

 
 ». کم دارهیزی چھی بدون تو نجای کنم نرو، ایخواھش م    «
 خط متعلق نی دانستم ای بھ من داد ھرچند کھ نمی حس خوبزی درخواست مھرآمنیا    

 . استیبھ چھ کس
 امروز صبحم می ممکن است خبر از تصمی چھ کساناورمی کردم بھ خاطر بیسع    

ھرچھ  تر شوم، بھ ھرحال کی فرد نزدنی ایی بھ شناسابی ترتنیداشتھ باشند و بھ ا
 ای بچھ ھا ی خانواده ی مدرسھ است، مثال ممکن است از اعضانیھست مربوط بھ ھم

 خود دی شایبھ کوھان مربوط است، حت  کنمی فکر مشتری باشند، بیی ابتدایمعلم ھا
 . کردینی بشی شود او را پیکوھان باشد، ھرچند کھ نم

 : کردمپی تایجواب    
 بار با پدرت سربھ سرم ھی ؟ی تجربھ کنی خوای رو چندبار ممزهی بی شوخھی    «
کوھان ! ی بازھم ناشناس سرکارم بذاری دونم چرا اصرار داری حاال ھم نمد،یگذاشت

 ». ھا رو تمومش کن لطفای بازنی اگھید
 ستم،ی من کوھان نیول!  درخشدی ست، نام کوھان میھرجا سخن ازسرکار    «

 کھ بذارمت ستی ننیقصدم ھم ا. ستمین ی کنی ھم کھ تو فکر می اگھی ھرکس دایباباش 
 ».سرکار

 کھ اسمش سرکارگذاشتن ی کنی می چھ غلطی دارقای و االن دقی ھستیپس ک    «
 »ست؟ین
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 ی ھا حسابنی توھنی ایباورکن جرأت ندارم بگم، چون مطمئنم بھ خاطر ھمھ     «
 ».ی کشیتوروم خجالت م

 یکس.  کردمنی کمتر از حقت بھت توھیلی کشم چون خینگران نباش خجالت نم    «
 ی ملی باھاش فامنجوری کنھ و ای بھ شکل ناشناس ارتباط برقرار مبھی دخترغرھیکھ با 

 ».ستی نیشھ اصال آدم محترم
 ھات جرأتم رو نی من ھم قصد نداشتم ناشناس باشم، خودت با توھیحق باتوئھ ول    «
 ».یگرفت
 ی ھستم، میسالم، فالن: ی بگامکتی پنیل اوی توی جناب؛ تو موظف بودنیبب    «

 »! کنمی قصد داشتم معرفی تازه بگینھ کھ سھ تا اس بفرست. خواستم بگم بھمان
 خواستم ی نمی کردم ولطنتی شی کمھی دی خوام، شایبازھم حق با توئھ معذرت م    «

 » کنم؟کاری چدیحاال االن با. کشدار باشھ
 ».خداحافظ. ی ھستی خوام بدونم کیاس نده، نم گھی فقط د،ی کنی کارستیالزم ن    «
. فقط بمون.  شمی مزاحمت نمگھی من دی خوای منطوریحاال کھ تو ا. چشم    «

 ».خداحافظ
 شود ی مدای نفر پکی حد مشتاق ماندنم است؟ واقعا نی روستا تا انی در ایچھ کس    

 د؟یای مثل من خوشش بیکھ از بازنده ا
 حرکت آنجا نشستھ ی آرام و بھی مقابل انداختم، سای بھ تپھ یاز پشت پنجره نگاھ    
 ....بود
 : را برداشتم، مامانم بودی زنگ تلفن بلند شد، گوشیصدا    
 ."سالم مامان جونم" ـ    
 "؟یسالم دخترگلم؛ چھ طور" ـ    
 "؟.... و حسننی بابا، داداش کوچولوھام حسد؟یشما چھ طور.... خوبم" ـ    
 "؟یای میک. می دلتنگتی ولزمیخوبن عزھمھ " ـ    
 .... بوددای انداختم کھ از پشت پنجره پاهی بھ سگ سینگاھ    
 !"امی غول مرحلھ آخرو رد کنم، مسایوا" ـ    

   
 »طلسم    «

 
 : کوھان گفتمی کھ وارد کالس شونی آن روز قبل از ایفردا    
البتھ .  خونھ مونای بشینی ببی ره تھران، اگھ دوست داریفردا کوھان پس کلھ م" ـ    

 ." امروزی باشدی ھم راجع بھ طلسمھ، خالصھ باییزھای چھی
 بھ دی شد کھ امروز بای تکان دادم و تشکر کردم اما ذھنم مشغول طلسمیسر    

 ! رفتمی کچل مدی ھاگریخاطرش تا کلبھ 
 : صورتم زدم و گفتمی بھ پھنای نشستند لبخندشانی ھمھ سرجایوقت    
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! دی حد روشنفکر باشنیبچھ ھا، ممنونم از برگھ ھا، واقعا توقع نداشتم شما تا ا" ـ    
 ...." کردمی فکرشو نمی البتھ توقع کھ داشتم ولیعنی

 جمع و جور کنم کھ کوھان ی زده ام چھ جوری را کھ موقع سخنرانیمانده بودم گند    
 :گفت
 شمع و چراغ کوره ی شدییھوی تو میما خنگ وعقب مونده بود م،یدیبلھ بابا فھم" ـ    

 یزی شد اون چی نظرسنجی جھی و امروز نتی بھمون فھموندوی ھمھ چمونیراه زندگ
 !"کھ باعث تعجبت شده

 : بچھ ھا بلند شدی زمزمھ یصدا    
 !"ی اشھیاه چھ قدر کل" ـ    
 !"ی ماه رمضونی ھاالی سرنی انیآره بابا، ع" ـ    
 نداشت، ی فعلطی با اوضاع و شرای تناسبچی کردم کھ ھی بلندی ساختگیسرفھ     

 : و گفتمدمی را درھم کشمیبعدھم اخم ھا
 ی روستا کسنی ای کھ تونی خواستم بگم با ایم!  نبود کوھان خاننیمنظورم ا" ـ    

 نقدری نسل نوجوانتون انمی بی خوشحالم کھ می نداره وللی درس و تحصیدغدغھ 
 "شتاق علم و دانشھم

 بچھ ھا انداختم کھ ی ناراضی بھ صورت ھای کاره گذاشتم و نگاھمھیحرفم را ن    
 : کردند، عاجزانھ گفتمیانگار حالت تھوع را پشت نگاھشان پنھان م

 " بود، آره؟ی اشھی کلنمیا" ـ    
 : کردم و گفتمیمکث!  فھماندند کھ بلھشانیباتکان دادن سرھا    
 کھ نی پر کردی خوشحالم کھ پرسشنامھ رو جورال؛ی خی رو بنایخب اصال ا" ـ    

 !!" درستھیلی شھ و فکر کنم کارم خیگوشام مخمل
 کی کوھان شروع شد و کل کالس بھ افتخارم مکتی کف زدن از نیناگھان صدا    

 !کف مرتب زدند
 ...."ادی بیقحط! اوف" ـ    
 ! کردندی ھا با صداقتشان داشتند خفھ ام منی نشستم، واقعا ازمیپشت م    
 "ن؟یانشاھاتونو نوشت.... گھی دھی خب، کافیلیخ"ـ    
 ... شومچشانی پاپدی نباادی زدمی معصومانھ بھ من چشم دوختند کھ فھمیبا نگاھ    
 ."رهی بگیقی بخونھ نمره تشوادی نوشتھ بی ھرکست،یمھم ن" ـ    
 :کوھان اعتراض کرد    
 ھی«و »  نفسمکالیبار«و» غش کردم برات عژقم«  نمره؟ نھ واقعا ین گفتاال" ـ    

 !"ھم شد نمره؟»  گلمیدیبار«و »  بخورعسلمیتکون
 . خب البتھ حق با او بودابم،ی معنا را درنی تا بتوانم عمق ادی طول کشیکم    

 
 

 . بخوانددیای دستش را برد باال، از او خواستم بمیابراھ    
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 و بھ می و دکتر شومی است کھ درس بخواننی ایبھ نام خدا، ھدف ما در زندگ    «
 نی از ایلی افتد و خی قلبم بھ طپش منمی بی دکتر مکیمن ھروقت . می کمک کنمارانیب

دوست دارم مردم بھ من ھم .  خورمی گذارند حسرت میکھ مردم بھ او احترام م
 ی دارند قھرمان زندگی کھ مشکالت خطرناکیمارانی بیاحترام بگذارند و من با مداوا

 ادامھ خواھم داد و نجایپس من تالشم را خواھم کرد و درسم را خارج از ا. آن ھا باشم
در کنکور (!)  را کرده امیی ابتداالتی محروم تحصیخوشبختانھ چون من در منطقھ 

 شد واھم مثل تھران قبول خی بزرگی مناطق محروم بوده و در شھرھای ھی سھمیدارا
 ی جان بکنند و آخرش در مناطق محروم رشتھ ھای ھا مجبورند کلی کھ تھرانیدرحال

 کنم کھ در مناطق محروم درس خوانده یپس من خدا را شکر م!! خنده دار قبول شوند
 ». منی بود انشانیا! دی از حاال مرا دکتر صدا بزندی توانیم. ام

 !انای گرفت احیبھ او تعلق م » نفسمکالیبار« کی بود؛ یمزخرفات قشنگ    
 :دمی و غردمیچھره درھم کش    
 نیبش!!  خوب بودیلیخ.... َ کنکور تو حلھی سھمی درباره تیاطالعات عموم" ـ    
 !" دکتریآقا

 : ھاجریداوطلب بعد    
 خواھم از یحاال کھ قلم در دست گرفتھ ام م! ندهیشگربخشایبھ نام خداوند بخشا    «

 » کھ مادر شود؟نی بانو باالتر است از اکی ی برای چھ ھدفم،ی بگویھدفم در زندگ
 !!ھھ ھھ ھھ ھھ ھھ    
 اش را نخواند، از ھمھ جالب تر ھی داد بقحی شد کھ ترجدیطفلک چنان سرخ و سف    

 ابروانش را دی انصرافش را دی کرد و وقتی نگاھش منی کوھان بود کھ با تحسی افھیق
 :باال انداخت و گفت

 !" جالبھیلی بخونھ، خنینھ بذار" ـ    
 با اجازه تای بچھ ھا انداخت و نھای ھی بھ کوھان و بعد بھ بقی نگاھیرچشمیھاجر ز    
 : من ادامھ دادی

 کھ بھ بار آمده اند و در جامعھ مشغول ستھی خوب و شای ھمھ انسان ھانیا....    «
...  رشد و تھیکھ در دامان مادر اند؟ بلامدهی کھ عمل نربتھی ھستند از زیخدمتگزار

 یتعال! »دیببخش«...  سوادی بیتعال!)  سوادی ب؛یتعال: کوھان کمکش کرد...(تع.... تغ
 ی من مست،ی نی از امر مادررتری خطی افھی وظچی ھمیتاکنون کھ دانس!  اندافتھی

 »!خواھم مادر شوم
 : مزهی بنی طننی نواختھ شد ھمراه با ھمشی کف مرتب براکی کوھان یدریو با ل    
 !ھھ ھھ ھھ ھھ ھھ    
 کھ مسخره دیخب طفلک حرف دلش را زده، نبا!  بچھ ھانی جنبھ اند ایچھ قدر ب    

 کی!!  ھدف است؛ واالکی نی ام تحت الشعاع ھمیاش کنند؟ من ھم تمام اھداف زندگ
 رد کردم کھ برود شیده براگن» غش کردم برات عژقم« کی - قایکھ نھ دق -  گنده ستیب

 !با آن حال کند
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 : بودزی شورانگیداوطلب بعد    
 

 ندارم چرا کھ اصال ی ھدفچی من ھی دارد ولی ھدفیبھ نام خدا، ھرکس در زندگ    «
 می ندارد قرار است بعدھا چھ بشوم و چھ کار کنم؟ فعال پدرومادرم برایبھ من ربط

 می تصمیگری بزرگترھا کس دی ھم با اجازه  کھ چھ کاره باشم، بعدرندی گی ممیتصم
 خوش حالم چرا کھ اصال یلیکاره شوم؟ من خ خواھد گرفت کھ من چھ کار کنم و چھ

 است نی من ای فکر کنم و فعال تنھا دلشوره یزی بھ چستی نیازی ندارم و نیدغدغھ ا
 نگران اری و من بسی بودی کھ امروز دختر خوبندی رسم خانھ بھ من بگوی میکھ وقت

 نم کیمن تالش م! ی نبودی امروز اصال دختر خوبندی ھستم کھ بھ من بگویروز
 ی و گالب آوردنم شود و با اجازه دنی بمانم تا موقع گل چی جور دختر خوبنیھم

 ی بود انشانیا!  باشمی کھ مراقب باشد من زن خوبیگری کس دشیبزرگترھا بروم پ
 ».من
 بھ کوھان ی نگاھد،یھ بشود بھ جمالت کودکانھ اش خند انشا تلخ تر از آن بود کنیا    

 خاص بھ ی اش بود و جذبھ ایشانی پانی مزی اخم تروتمکی شھیانداختم کھ برخالف ھم
 ی کردند کھ انگار صاحب عزای نگاھش می بچھ ھا ھم جوری ھی بود، بقدهیاو بخش

 : کوھان گفتتای اش دھند، نھایدار خواھند دلی مجلس ختم است و مکی
 !"ریکال برو بم" ـ    
 زی نداشتم کھ بزنم، او نی من حرفن،یی بغض کرد و سرش را انداخت پازیشورانگ    

 زی بندم، طفلک رقت انگی مسشی بھ گی چھ نمره اندیمنتظر نماند بب
 ...نیشاھ: یداوطلب بعد    

 بھ کی و مینمرد! ھبھ ب( برنگذرد شھی برتر اندنیبھ نام خداوند جان و خرد کزا    «
 شاغل ی بقالفی بھ شغل شرندهی خواھم در آیمن م!) میدی متفاوت ھم شنینام خدا

خستھ شده »  بوئکری موئک، پنرهیماست کمرک، ش« ام دهیچراکھ از بس شن(!) شوم
 مو بھ کی را قد رهی نان را بھ ماست بزنم، شر پدر من توقع دارد من فقط کمیعنی! ام

 نی ای بدان آلوده گردانم، ولردی کھ نان بو بگی را ھم بھ اندازه ارینان نشان دھم و پن
 و نمی ام بنشی خواھم خودم در بقالیمن م! ستیکھ من بخواھم ن(!) ی آلدهی ایآن زندگ

 ی قانون من مدرآورم،  از عزای اندازم دلی ھا را راه می کھ مشترنیعالوه بر ا
 نان را قاشق ماست کن، یعنی» !!کرمالونی غلطونک، پنرهیماست قاشقک، ش«:دیگو

 را چنان بمال بھ آن کھ پدرت ری خواھد بغلطان و پنی تا دلت مرهیآن را در ش
 »! من، والسالمی بود انشانیا!  باشددهیدرخواب ھم ند

 کی ،ی نگرندهی ھمھ آنیاصال مشعوف شدم از ا!  تھ تھش استگری دنیا! واو    
 !ستی شکم صابمرده اش نزی ھمھ چردی بگادیگنده بھ او تعلق گرفت تا »  گلمیدیبار«

 . نداشتیکوھان اصال درباره اش نظر    
 : بودای ثرینفربعد    

 »....من دوست دارم    « 
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 : کردمیادآوری و دمیحرفش را بر    
 !"بھ نام خدا" ـ    
 کردم، لجوجانھ بھ ی کھ آن لحظھ درکش نمیلیچپ چپ نگاھم کرد و بھ دل    

 :خواندنش ادامھ داد
 نخواھم می کھ من ھرگز بھ آرزودهی چھ فایمن دوست دارم خواننده بشوم ول"ـ    
 کی ھستم و تمام آھنگ ھا را یقی دارم و عالقمند موسی خوباری بسی من صداد،یرس

مروز  انی دارم ھمیی کھ پدرم اگر بفھمد چھ آرزودهی چھ فای کنم ولیبار بشنوم حفظ م
 تانی بھ ھدف ھادی گوی کھ میکس!  دھدیم  محل را آبگوشتکی برد و یسرم را م

 بھ ھدفم فکر کنم، من ستمی دارد چرا کھ من اصال قادر نی واقعا دل خجستھ ادیفکر کن
 چی کھ خودم ھی دانند درحالی مناسب ممی براگرانی فکر کنم کھ دیزیمجبورم بھ چ

 عذابم شود و  کھ باعث رنجنی باره جز انی بھ آن ندارم، پس انشا نوشتن در ایعالقھ ا
 من ی زن گناه است کھ خواننده شود ولکی ی براندی گویم.  نداردیگری دی دهیفا

 با انی کھ آقای شود درحالی ما گناه حساب می برازی ھمھ چنمی بی کنم میھرچھ فکر م
 ی ندارند و تازه خوبشان ھم می مشکلچی ھ ما گناه استی کھ براییزھای آن چیھمھ 
 روم ی ماورم،ی کھ اگرقرار شد بچھ بنی دارم و آن ادف ھکیحاال من فقط ! شود

 آورم ی مای آورمش و فقط پسر بھ دنی نمای و اگر بچھ ام دختر بود بھ دنیسونوگراف
 بھ نی ای مردھا ساختھ وما زن ھا را فقط برای را براای دننی کنم خدا ایچرا کھ فکر م

 حاال نی و ھممیھم ندار  حق اعتراضیما حت. میوجود آورده کھ بھ مردھا خدمت کن
 »! وحشتناک خواھد گرفتی نمره کی میمطمئنم کھ انشا

 نسبت بھ نگاھش ی بود و من حس خوبقی عمی انھیصورتش پر از بغض و ک    
بھ ھرحال . د داحی از مسائل را توضی سخت است کھ نشود بعضیلینداشتم، واقعا خ
 خداوند نشی آفری رود کھ مثال دارد درباره ی نمنی ارباری ھرگز زایمطمئن بودم ثر

 دارد کھ بخواھم نظر او را عوض یا دهیاصال ولش کن، چھ فا.... ای کند یاشتباه م
 قشی عمی ھانھی ھمچنان با کی ولدمی فھمدی گوی دھد و میکنم؟ فوقش االن سرتکان م

 .... کشدیاو واقعا دارد رنج م.  ادامھ خواھد دادیبھ زندگ
 
 

 اتی جفنگنی باشکوه تردنی کوھان بود، چشمانم گرد شد و منتظر شنیداوطلب بعد    
 ! بودمی معاننی ترقیبا عم
 کنند ی ھدف را دنبال منی البتھ ھمھ ھمم،ی است کھ آدم شونیبھ نام خدا، ھدف ما ا    «

 آدم شدن را بھ یکی چھ؟ یعنی قای داند آدم شدن دقی نمی کھ کسنجاستی مشکل ایول
 ستی فوتبالنی گران ترای خواننده نی باحال ترای شھی ھنرپنی داند کھ خوشگل تری منیا

 نی داند کھ پولدارتری منی ھم آدم شدن را بھ ایکیغنج بزنند،  شی باشد و مردم براایدن
 ھم آدم شدن یکی غش وضعف کنند، نشی خانھ و ماشیفرد مملکتش باشد و مردم برا

 شود و ھمھ بھ احترامش یزی چ،ی استاد دانشگاھ،ی داند کھ دکتر مھندسی منیرا بھ ا
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 شتری بی مجازیش در فضای ھا و کامنت ھاکی ھم ھرچھ الیکی دوال شوند، نھیتا س
 درست ی را جاششی است کھ اگر ننی ھم تصورش برایکی کند آدم شده، یباشد فکر م

 ی را آدم حساب نمگرانی ھا ھم اصال دیبعض!  خودشی شود برای مید آدمفرو کن
 زمانھ با گاو و نیمن در ا. ستندی کھ خودشان آدم نستندی نانی در جرقتای حقیکنند ول

 آدم ھا را بزنم و بروم دی کنم تا با آدم ھا، پس بھتر است قی حال مرشتیگوسفندھا ب
 »! خداحافظ شمالھ،یطو
 : بھ دھان کوھان چشم دوختم و مردد و نگران گفتمریبا تح    
 و ظرافت ییبای تلخ جامعھ بود کھ با زبون طنز بھ زاتی واقعی سرھی نیخب ا" ـ    

 ،یسی روشن تر بنوی کمھی ی تونستیم!  بود کوھاناهی سیلیخ.... ی شده بود ولانیب
 کھ خدا می کنیزندگ ی اون جورمی کنی اگھ ما سعی ولستی نزای چنیمثال آدم شدن بھ ا

 !" خوادی کھ خدا ممی کنی زندگی جورمی برتره پس بھم،ی آدم شدیعنی خواد یم
ِبرو بھ اما جونت ! ی فضل کنی خواد ادعای نمیکیتو « یعنی نگاھم کرد کھ یجور    

 »!غذا بده بدبخت
دھانش را کھ بھ کار گرفت !  افکندم، حق بانگاھش بودنی برزمدهی دیاز شرمندگ    

 : فرو رفتمنی آب شدم و در زمشتریب
 ای ی دونی خوادو تو می کھ خدا می اون جور؟ی گفتی چیدیاالن تو خودت فھم" ـ    
 "گھ؟ی کس دایمن 
 :افتمی تی از محکومزی گری برایفورا راھ    
 ." خواد گذاشتھی کھ مییزھای چانی مارو درجرامبرانشی پی لھیخب خدا بھ وس" ـ    
 :ھنوز چنتھ اش پرتر از من بود    
 ی کھ ھر کچوندنی پی خدا رو با رندی حرفانی خدا ھمچی بنده ھایخدا بلھ، ول" ـ    

 نای ایلی نھ خداوکھان؟ی کی تو عروسیدی ھا رو دیاون داعش!  جور برداشت کردهھی
 !"گھی ددنیھم کالم خدا رو فھم

 : کردای بھ ثری برد و اشاره ا راباالشی دوباره صدامی بگویزیتاخواستم چ    
 
 

 دونھ خدا ی نمیشکی چرا؟ چون ھی دونی شھ، میاون داره از عقده منفجر م" ـ    
 ." کردلی تحمھی بود برداشت خودش رو بھ بقشتری زورش بیھرک!  خواستھیواقعا چ

 : کردم برخودم مسلط باشمی قدرشناسانھ نگاھش کرد، سعایثر    
 "ھ؟ی برداشت خودت چ؟ی دارکاری چگرانیتو بھ برداشت د" ـ    
 و نی پا تو کفش ای کھ ھنی ایآقاجون، جا!  بھ حرف منیدیحاال تازه رس.... آھا" ـ    

 دم ی محیمن ھم ترج!  غلط، سرت بھ کار خودت باشھی درستھ چی چی و بگیاون کن
!  ھم ندارنیی ادعاچی اون زبون بستھ ھا کھ سرشون تو کار خودشونھ و ھنیبرم ب

 ی ھم نخواستھ مثال شتر باشھ، من ھم مسفنده وقت نخواستھ اسب باشھ، گوچیگاوه ھ
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 ی اشکال،ی اگھی دزی باشم کھ ھستم نھ چینی ھمرمی بگادیخوام از اون گاو و گوسفندھا 
 "کھ نداره؟

 : حرفش درست بودیلینھ خداوک    
 داره لکردهی کھ داشتن پدرومادرتحصنی گم، مثل ای مکیخب من بھت تبر" ـ    
 رفتار یرعادیحاال ھرقدر ھم کھ پدرومادرت غ.  دهی تو نشون می رو رورشیتأث

 ."کنن
 : بھ من انداختیھینگاه عاقل اندرسف    
 ھمون شی بره دو واحد پدی سنجھ بای میی مالک ھانی رو با ھمچھی کھ بقیکس" ـ    

 !"گاو وگوسفندھا پاس کنھ
 واقعا چرااو با ھ،یرگریدوست داشتم بزنم ز. شی را گفت و رفت نشست سرجانیا    

 دارد؟ چرا مرا آدم حساب ی ھمھ ھوش و دانش اصال حرمت معلمش را نگھ نمنیا
 بچھ با تمام نی فاصلھ دارم و ایلی با آدم بودن خدی آدم؛ خب شامی گوی کند؟ مینم

 .دهی آن را فھمشیصداقت و صفا
 : خش دار شدی اندکمیصدا    
 واقعا ممنونم، دی کوبی صورت آدم می تویلی تلخ رو مثل ساتیکھ واقع نیاز ا" ـ    
 ."نیفقط ھم. ی کھ احترام معلمت رو حفظ کننھی شرط اول آدم بودن ایول

 بغض نی از ای بھ سروصورتم بزنم و کمی آبرونیبعد ھم بلند شدم کھ بروم ب    
 :دی متأثر شده بود پرسی کمای کوھان کھ گورم،یفاصلھ بگ

 "حا؟ی ربع مونده تا زنگ تفرھی" ـ    
 :لجوجانھ گفتم    
 "؟ی داری مشکلمھ،یساعت ھواخور" ـ    
 : زدیمنظورم را گرفت و لبخند پت و پھن    
 !" ولینھ راحت باش؛ ا" ـ    

   
 

 کوتاه با فرانک ھماھنگ کردم کھ بروم بھ ی صحبت تلفنکیعصر بود کھ بعد از     
 ھوا یکی کھ قبل از اذان مغرب بتوانم برگردم و بھ تارختمی برنامھ ریخانھ شان، جور

 کی نسبتا بزرگ خانھ شان نشستھ بودند و بھ نزدی چوبوانی ای رویھمگ. نخورم
 طور موشکافانھ نی و دوست نداشتم اردم کی احساس خجالت مستند،ی نگریشدنم م

 راه رفتن ی شدم بھ جایم مرکز توجھ واقع ی انگار وقتیی جورھاکیبراندازم کنند، 
 !دمی لنگیم

 ی مگررایکدی ی مثل دو غازعاشق کنار ھم نشستھ و دست ھانھی و سکھانیک    
!  بد استیلی فاصلھ از آن دو نشستھ و معلوم بود حالش خیفشردند، فرانک ھم با قدر

 کرد، ی می کوچک بازی نشستھ وبا بزغالھ ای درختی دهی بری تنھ یکوھان رو
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 بود و شترزاد می من مشغول تماشات بھ سمی چرخشمی زده و با نھی بھ نرده تکفھیضع
 . داده بودھی کلنگ گنده تککی بھ اطیھم وسط ح

 نمودم، با دعوت فرانک رفتم افتی دری جورواجوری کردم و جواب ھایسالم    
 ی با اخم نگاھم می جورفھی نشستم، ضعفھی او و ضعانی اندک میکنارش و با فاصلھ ا

 ! امدهیکرد کھ انگار پدرش را بھ آتش کش
 :شترزاد گفت    
 ...." ھستی مشکلھی طلسم رو آماده کرده، اما فھیضع" ـ    
 :دی بلند نعره کشی بزند با صدای حرفی از آن کھ کسشیآنگاه پ    
 مشی تقسی کلنگ بھ پنج قسمت مساونی ھمی ضربھ ھی با ادی وسط حرفم بیھرک" ـ    

 !" کنمیم
 نی دانستم ای نگفت، حال آن کھ من نمیزی کس چچیواقعا ھمھ حساب بردند و ھ    

 اول نطق ھمھ را نی کھ ھمدی خواھد بگوی مگر چھ ما؟یھمھ خشونت واقعا الزم بود آ
 کور کرده؟

 ....می گوش سپردشیدرسکوت و وحشت بھ حرف ھا    
 خونواده ازدواج نی ایاعضا از یکی کنھ کھ تو با ی کار می طلسم فقط موقعنیا" ـ    
 " مفھومھ؟،یکن

 از من دهی فورا دفھی ردوبدل کردم، ضعفھی با فرانک و ضعینگاه درمانده ا    
 بھ ی نگاھمی با نی و گاھدی جوی را گرداند، فرانک ھم لبش را مشیبرگرفت و رو

 کی کرد حرفش را فرو دھد و دم نزند، فقط کوھان ی می پدرش سعای نھیسمت سک
 . کردی میلبخند آزاردھنده بر صورتش نشست کھ آدم را کفر

 کدامشان چی خانواده کھ ھنی ست؟ مردان ای چھ مسخره بازگری دنی اایآخر خدا    
 پانزده سالھ است، ای چھارده ی پسربچھ کی کوھان ستند؟ی ازدواج با من مناسب نیبرا

 کمکم ایاد ھم کھ آه خدا اش گذشتھ، شترزیبرادرش ھم کھ تازه دو سھ روز از عروس
 !کن
 : دوباره گفتدی نگاه دردمندم را دیشترزاد وقت    
 ویکی ما سھ نفر نی اگھ قرار باشھ ب،ی اگھی کس دچیفقط تو جواب بده نھ ھ" ـ    

 "؟ی دی محی کدومو ترجیانتخاب کن
 : از جمع برگرفتم و گفتمدهی دیبا شرمسار    
 !" م کنھکھی تکھیسلطان ت....  دمی محیترج" ـ    
 ....وعزم رفتن کردم    

 
 

 ."مواظب خودت باش.  خوشحال شدمدنتیخداحافظ فرانک جون، از د" ـ    
 زانی آونی زمی کھ نرده نداشت رووانی ای را از قسمت جلومی پایو بدون روبوس    

 : کرد و گفتیکردم وبرخاستم کھ بروم، شترزاد خنده ا
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 !" ھاھاھاھاھاست،ی نیزی چنی کردم ھمچیشوخ! میر گرفت قراری تحت تأثن،یآفر" ـ    
 »!ی مزه ای بییییییییییلیخ« یعنی کردند کھ ی نگاھش میھمھ جور    
 :رو بھ فرانک گفتم    
 !"ستی بابا رو، بھ خدا اصال حالش خوب ندی روانپزشک ببرھی شیپ" ـ    
 را شانی طلسم و جادوی حوصلھ ی کھ حتنی بدون ای چپ چپ و ناراضیو با نگاھ    

 برخاست و باعجلھ بھ طرفم آمد و فھی رفتم، ضعیداشتھ باشم بھ طرف راه خروج
 : را مقابلم گرفتی ادهیچی بھ ھم پیپارچھ 

 مقدارآب وگالب و زعفرون، آب ھی ی بذارش توھ،ی مسی بھی کتھی نی تو اا،یب" ـ    
 ی روزی شم برھیق اطاقت، بی بپاش چھارگوشھ ی بھ صورتت بمال، کمیرو کم

 بار کھ نی اول،ی بشکی بھش نزدی نتونی کنی سلطانھ و فکر مھیسلطان، اگھ اون سا
 اما اگھ سگ سلطان باشھ زیبر  کھ نشستھ بودیی برو سمتش و ھمون جاشیدید
 صحنھ ی چشماتو ببند چون ممکنھ نتونی پاشی کھ می آسون تره، فقط موقعختنشیر
 رو حتما حتما بنداز ی فلزی بھیکارت کھ تموم شد کت. ی تحمل کنینی بی رو کھ میا

 ."آب روون
 : و گفتمدمی اش را بوسیشانی دانستم چگونھ از او تشکر کنم، آنگاه پینم    
.  کنمی کارو منی داده باشم اما بھ ھرحال اصی تشخی من سلطان رو اشتباھدیشا" ـ    

 ی شوخنی ازاگھی تم بگو دوونھی شوھر دنی ممنون، بھ ای کھ مراقبم بودنیاز ا
 بدم کھ لشی تحوی پشت وانتی سرھی شم ی ھا باھام نکنھ چون منم مجبور مینیغارنش

 !"ادیفکر نکنم خوشش ب
 : برلبش نشستی اراده ایلبخند ب    
 !"ی تو بردی خواست امتحانت کنھ ولی نبود، می دفعھ شوخنیا"ـ    
 :دی کھ نشستھ بود غرییکوھان از ھمان جا    
بذار بره بھ کارش ! ی اشھی کلی ھاالوگی دنی حالم بھ ھم خورد از اگھیاه بسھ د" ـ    

 !" کن اهپیبرسھ خودت ھم برو مقالھ تو تا
 : گرفت و گفتی مضحکی افھیبعد ھم ق    
 ی آخرعالفایری چھ بمی قھرمان رفتار کن، چھ زنده بمونھی مثل ؛ی زیز" ـ    

 !"یعالم
 : از آن کھ بروم خطاب بھ او گفتمشیپ. الھ اش شدو مشغول نوازش بزغ    
 !" راحت شم جونوریکی از دست تو رمی بمدوارمیام" ـ    
 :پرروتر از آن بود کھ ساکت بماند    
 !"ی و بجنگی بمونی کردی حال منی ھمچ؟ی تو کھ اھل کم آوردن نبودھیھا چ" ـ    
 :چشمانم را تنگ کردم    
 دو بر صفر؛ انصاف می شی م،یری، چون با خودت درگ جنگمی نمیکیبا تو "ـ    

 !"ستین
 : بھ رگبار بستزی آمد کھ بدرقھ ام کند، کوھان او را نمیفرانک بھ سو    
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 " بره تموم شھ؟تراژی دردناک و تی خداحافظھی آخر، ی صحنھ یالبد تو ھم اومد" ـ    
 ی بھ سوی حرف و صحبتچی با فرانک ردوبدل کردم و بدون ھی حوصلھ اینگاه ب    

 . و ھمھ فقط رفتنم را تماشا کردندامدی دنبالم نی کسگریخانھ ام بھ راه افتادم، د
 :دمی کوھان را از باال شنی صداکدفعھی شدم ی مری از تپھ سرازیوقت    
 !...."صبرکن" ـ    

 
 

 و برگشتم، دوان دوان ستادمی حس کرده بودم اشی کھ درصدایمتعجب از لرزش    
 کھ از یری دانستم تصوی نمستاد،ی ام ایودش را بھ من رساند و در دو سھ قدمخ

 شیبای زی نھ؟ ناگھان اشک ازچشمان قھوه اای توانم باور کنم ی را منمی بیکوھان م
 : گفتی شد و بھ تلخریسراز

 کھ نی رو بده بھ من، قبل از ای لعنتنی ا؟ی چی داده باشصیاگھ اشتباه تشخ" ـ    
 !" برونجای تر شھ از افینگھبان ضع

 ی کردم نگھش دارم ولی سعد،ی از دستم کشیو پارچھ را در چشم بھ ھم زدن    
 ...نتوانستم

 "؟ی کنی مستی پی کپشھیکوھان چتھ؟ حاال تو واسھ م کل" ـ    
 : دوباره اصرار کردختی ریپارچھ را پشتش برد و ھمان طور کھ اشک م    
 "؟ی فھمی کارت تمومھ مشی اگھ اشتباه بزن،ی کنسکی ذارم ریمن نم" ـ    
 : محبتش قرار گرفتمریتحت تأث    
بذار غول ...  کنھ کوھانی دار بھم گفت بھ حسم اعتماد کنم، حسم اشتباه نمھیسرا" ـ    

 !"مرحلھ آخرو رد کنم
 :دیچی در دل کوه پنشی خشمگیصدا    
 ی شده، داره گولت مریاون تسخ!  دار غلط کرده با اون زن اجنھ شھیسرا" ـ    
 ...."رهی گی اون تا نابودت نکنھ آروم نمست،ی نزادیزنش آدم.... زنھ
 . مطمئن بودمبای من تقریوحشتم گرفت، ول    
 ی زود نابود مای ریباالخره د....  شھ، اگھ بمونمی مری درگیاگھ برم معلم بعد" ـ    
 ." رو بده بھمبھیاون کت.  جا تموم شھنی کابوس ھمنیبذار ا. شم
 : قدم فاصلھ گرفتکیسرش را تکان داد و از من     
 ."ینی بببیآس» تو« خوام ی فقط نماد،ی می ھا چی کھ سر بعدستیبرام مھم ن" ـ    
 : قرارش دھمری کردم تحت تأثیسع    
 کھ نگران نی انھ؛یدم شدن ا من از آفی خوان آدم بشن؟ تعری ھمھ میمگھ نگفت" ـ    

 ."انی کھ بعد از من می چاره ای بی باشم، مثل معلم ھاگھی دیآدم ھا
 .... توقعش را داشتمد؛یچھره درھم کش    
 ." ھم برنگردگھیبرو د....  برونجای چرند نگو، از اگھیبسھ د" ـ    
 : را فشردمیبغض گلو    
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 " دل بستمی روانی ھاوونھیبھ شما د....  تونم برم، من احمق اسگلینم" ـ    
 و شتری داشت از من بی کھ قدم بھ عقب برمی را درھوا تکان داد و درحالبھیکت    

 : فاصلھ گرفتشتریب
 ." خوامی کنم، فقط فرصت می مداشیھرجور شده پ"ـ    
 کلبھ شان ی و بھ سو گونھ اش را پاک کرد و برگشتی رویو با ساعدش اشک ھا    

 نی کھ تمام ادی رسی واقعا کوھان بود؟ بھ نظر منی اایماندم مات و مبھوت کھ آ. رفت
  زودگذر شناور بوده باشدیای و رؤالی خکی و گفت و گوھا در ریتصاو

 ی برلبم نشست، سعی را دارد لبخندمی روستا ھوانی پسر انی کھ شرورترنیاز ا    
 دادم آن اشک حیترج....  نتوانستمی ولاورمی را بھ خاطر بشیکردم مجددا اشک ھا

 !... تابناگوش کش آمده اش معاوضھ کنمی را با لبخندھازی غم انگیھا
     

 »ی شھوداتیتجرب    «
 

 یبی دار آن حرف ھا را زده بود ترس عجھی ھمسر سرای کھ کوھان درباره یازوقت    
 دی امنی مدرسھ را تحمل کنم، من بھ انیسنگ ی توانستم فضای نمگری و دختھیبھ جانم ر

 حضور دارند و نجای قابل اعتماد و ھمسرش ارمردی پکی ساکن شده بودم کھ نجایا
 دشمنان من نی دو نفر خطرناک ترنی عمال ھمال حایدرمواقع خطر مراقبم ھستند ول

روقت  ھگریحاال د.  را بھ طور کامل متزلزل ساختھ اندتمی آمدند کھ امنیبھ حساب م
 ھم از دستش ی چای شدم، حتی آرامش دچار اضطراب می بھ جادمی دی را مرمردیپ

 یلی کردم چھ دلی کنند، ھرچند کھ اصال درک نمزخورمی چدمی ترسی گرفتم و مینم
خطاکرد در بلخ « کنند؟ شده بودم مصداق ضرب المثل معروف یدارد با من دشمن

 »!ی بھ شوشتر زدند گردن مسگریآھنگر
 گری کھ دنی داشت، آن ھم امی ھم برایگری دامدی آن روز کوھان پیاما حرف ھا    

 را نی ای روای دانستم آی مانده بودم ونمی باقای شرم و حی در منگنھ یی جورھاکی
 نھ؟ ای نشان دھم ی اش واکنشندهی آی تحمل احتمالرقابلی غیدارم کھ درمقابل رفتارھا

 کند واقعا دچار ی محبتنی بھ من کوچکتریکیو اگر   ھستمای مأخوذ بھ حیلیآخر من خ
 ی بودم کوھان ھمان طور کھ آن رودواری حال امنیبا ا!  شومی میدی شدیستیرودربا

 نظر دی منطقش تجدی بی گرفتھ باشد در رفتارھامیسکھ اش را ھم نشانم داده، تصم
 . با من دوستانھ رفتار کندنیکرده و بعد از ا

 شب مشغول چت با ی ھامھی کرده بودم و تا نطنتی شی از شب ھا کھ قدریکی    
 را ری شوانی لکی از خواب بلند شدم و با عجلھ ری ام بودم، صبح دیدوستان تھران

 کالس گذشتھ بود و ی از شروع رسمقھی ده دقبای تقردم،ی و بھ سمت کالس دودمیسرکش
 .دمی رسی مری بار بود کھ دنی اولنیا

 کھ دم ری کالسم باعث شد دربرابر مدی بچھ ھای بھ راھرو سروصدادیکھ رس میپا    
 ی سالم و عذرخواھکی خجالت بکشم و با ی اعتراض بود کلی و آماده ستادهیدفتر ا
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 »کیمستربومباست«مفصل بدوم سمت کالس، بچھ ھا با کوھان داشتند در خواندن شعر
 ھم بھ یکلفت کرده بود کھ خود شاگ  راشی صدانی کردند، ھمچی می ھمراھیشاگ

 ھم در ی اقھی دورافتاده عجب سلی روستانی بچھ ھا در انیاوف؛ ا! دی رسی نمشیپا
 ! دارندیقی موسیعرصھ 

 :دمی برچھره ام توپظی غلیدر را با شدت باز کردم و با اخم    
 " ست؟لھی طونجایچھ خبره؟ ا" ـ    
 : جواب دادی شده بود با خونسردیتش شاک کاره ماندن کنسرمھیکوھان کھ از ن    
 !!" راھرو دست چپی انتھان،ینھ؛ اشتباه اومد" ـ    
 خودم را ی سخت توانستم جلویلیخ!  دادی را مری آدرس دفترمدقای شعور دقیب    
البتھ مثل ! ردی خنده ام نگگری نشوم و از طرف دی طرف عصبانکی کھ از رمیبگ
 بچھ کھ آدم نی کھ در صدد مقابلھ با انی امر کامال ناموفق بودم و بدون انی در اشھیھم

 نشستم و بچھ ھا ھم ساکت و آرام زمی پشت مآدم ی رفتم مثل بچھ میایبشو نبود برب
 ھمھ ی ھا چھ طورنی موضوع شده بود کھ انی اریذھنم درگ.  مستقر شدندشانیسرجاھا

 کھ برخودم مسلط شدم رو بھ یده اند؟ کم دقت حفظ کرنی را با ای شعر خارجکیباھم 
 : مظلومشان گفتمی در صورت ھارهیبچھ ھا کردم و خ

 نی ازه،ی غرب واقعا شگفت انگیقی آثار ماندگار موسدیاستعداد شما در حفظ و تقل" ـ    
 یقی موسی در بھ خاطرسپردن نت ھای خوباری بسی ده کھ شما حافظھ ینشون م

 ی کھ بعضنیمخصوصا ا! گھی ددی تمومی ماشاالھ ھزار ماشاالھ ھمھ چیعنی نی اد،یدار
 !"ند دارفی برابر اصل ھم کھ تشریھا کپ

 افتی دری بھ خوبزی را نزمی آمھی نگاه کنامیکوھان کھ متوجھ منظورم شده و حاال ن    
 :کرده بود اظھار نظر کرد

) یموھامب( ی مامبھی شب کنم کامالی نظر لطف شماست، واقعا فکر نمنیالبتھ ا"ـ    
 ."باشم
 :رمی برد زبانم را بگی مصحح کی نتوانستم جلوی چھ حسابی دانم روینم    
 !"یشاگ" ـ    
 خوشحال کوھان از ھمھ بلندتر ی بھ ھم نگاه کردند و صدارتی بچھ ھا با حیھمھ     
 :بود
 !" کاره ست بابانیا!  ولیا" ـ    
 محک زدن من بھ کار برده و من ھم کھ ی را برایکامال مشخص بود کھ اسم مامب    

 !چھ قدر ساده
 عرصھ نی نشان داده بود در اشی کھ قبال ھم با انشاایچپ چپ نگاھش کردم، ثر    

 : را نازک کرد و ملوسانھ گفتشی گفتن دارد بالفاصلھ صدای برایحرف
 "اد؟یخانم؛ شما از کدوم خواننده خوش تون م" ـ    
 حال چنان نگاه نی نھ؟ با اای حد بھ آن ھا رو دھم نی است تا احی صحای دانستم آینم    
 : قرار داد کھ مثل اسگل ھا گفتمری ملتمس بچھ ھا قلبم را تحت تأثیھا
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 !"سلنا گومز" ـ    
 بچھ ھا مغزم را سوراخ کرد، بعد ھم بالفاصلھ شروع ی دهی وووووو کشیصدا    

 : امقھی سلیکردند بھ اظھار نظر کردن درباره 
 »!داغونھ    «
 »! ھم دلت بخوادیلیخ    «
 »!! با اون شوھر کردنشرهیبره بم    «
 »! داره؟ صداش کھ قشنگھیچھ ربط    «
 پسرھا عمدتا ی پسندند ولی ام را مقھی دخترھا سلشتری اثنا متوجھ شدم کھ بنیدرھم    

 ! او ندارند ازی بنده خدا در امر مقدس ازدواج دل خوشنی ای قھیبھ خاطر سل
 : را باال بردممیصدا    
 کھ تاحاالھم اصال بھ ھم نی البتھ نھ اد،یزیکالس رو بھ ھم نر! گھی دھیکاف"ـ    
 ."می کنی بسھ، درس رو شروع مگھی دی ولد،یختینر
 
 

 مثل دیمن چھ قدر بدبختم کھ با!  بودیسی ساعت زبان انگلنیجالب است کھ درس ا    
 . باشمیی دروس آن ھم در مقطع راھنمای تمام شاخھ ھاسی عھده دار تدرییمعلم ابتدا

 : بچھ ھا انداختمی ناراضی بھ چھره ھاینگاھ    
 "ن؟ی ھاتون رو حل کردنیتمر" ـ    
 : شنوم گفتی کرد نمی کھ فکر می جوربای و رو بھ زدیھاجر چھره درھم کش    
 " ھم ھست واقعا؟یسیمسخره تر از انگل" ـ    
 :دی بھ ذھنم رسیبالفاصلھ فکر    

 ی رو می اون شعر غربی تمام جملھ ھای قشنگنی بھ ادیشما کھ االن داشت" ـ    
 با دی شھ کھ شما بتونی آموزش داده منی بھ خاطر ھمقای دقیسی خب زبان انگلد؟یخوند

 براتون دلچسب تر ی ھم موقعیقی موسنیھم! دی آشنا بشگھی دیفرھنگ ھا و گفتمان ھا
 ." گھی می تون داره چالقھ مورد عی خواننده دی شھ کھ بفھمیم

 زود یلی کند و اتفاقا او انتظارم را خیمطمئن بودم کھ االن کوھان اظھار نظر م    
 :برآورده کرد

 !" مسخرهی ھانی تا با نوشتن تمررمیادبگی یسی انگلیقی دم با موسی محیترج" ـ    
 از حرف دل ری غیزیاصال کوھان مگر چ. ودند بدهی ھم کامال با او ھم عقھیبق    

  گفت؟یھمسن و ساالنش را م
 : درخورحالشان بدھمی صاف کردم و از خدا کمک خواستم تا بتوانم جوابی انھیس    
 کھ مورد عالقھ و ی اوهی زبان بھ شیریادگی کامال درستھ کھ نی بچھ ھا، ادینیبب"ـ    

 بچھ بودم با کارتون ی کھ وقتادمھی کارآمدتره، من ی لذتبخش و حتاریپسند ماست بس
 کھ می اما فراموش نکنرم،یادبگی از کلمات رو یلی داشت تونستم خسیرنویتارزان کھ ز

 نی تریی شن، مثال ما اگھ ابتدای حساب مھی زبان، پایریادگی ی برای کلماتی سرکی
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 مورد ی داستان ھاای ھا ملی از شعرھا، فمی تونی واقعا نممی رو نشناسیکلمات محاوره ا
 ھی پای رونجای انیپس اجازه بد. میاری ھستن سردربیسیعالقھ مون کھ بھ زبان انگل

 تی تون زبانتون رو تقوقھ مورد عالیقی و شما با گوش دادن و تکرار موسمیکار کن
 ."دیکن

 !"می براتون سرود اجرا کننی خستھ کننده بذاری ھانی تمرنی ایپس بھ جا" ـ    
 !ستی نی فکر کردم، بدفکریکم    
 ...." خوامی کتاب رو ازتون نمی ھانیباشھ کوھان، من تمر" ـ    
 :دندی برنی طننیحرفم را با ا    
 !ھورااااااااااااااااااااا    
 : را باال بردم و ادامھ دادممیصدا    
 قسمت از ھی و دی مورد عالقھ تون انتخاب کنی شعر از خواننده ھی دیاما شما با" ـ    

 ترانھ رو ھم ی متن اصلنترنتی ای با سرچ کردن تودی تونی مد،یاون رو برام اجرا کن
 اشعار مورد عالقھ تون کار ی معنیبعدش ھم رو. دی تا دچار اشتباه نشدی کنادداشتی
 "د؟ی موافقم،ی کنیم

 ھمھ موافقت نی اندی ھم آمده بود دم در کالس تا ببری مدیبدجور موافق بودند، حت    
 ست؟ی چیبرا
 دم در کالس برپا ری مددنیبھ احترامش از جا برخاستم، بچھ ھا ھم بھ محض د    

 :دی رسی بھ نظر می شاکیلی خریمد. شدند
 " خوشحالھ؟یادی امروز کالس زدی کنیچھ خبره خانم خجستھ؟ فکر نم" ـ    
 اش ی آبا و اجدادی وهی ش بساط را بھنی بھ کوھان انداختم تا ای اانھینگاه مددجو    

 :جمع کند، او ھم انصافا کمکم کرد
 "د؟ی شما فقط دانش آموزان افسرده دوست دارم؟ی کھ ما خوشحالدیناراحت" ـ    
 بودم از دهی واقعا دوست نداشت کوھان طرف حسابش باشد چون فھمی صادقیآقا    

 ! بردیپدرش بھ شدت حساب م
 
 

مدرسھ رو !  دارهیی جایزی فقط ھرچم؟ی شما ناراحتی گفتھ کھ ما از خوشحالیک" ـ    
 ." دارناجی کالس ھا بھ آرامش احتی کھ ھمھ ی رو سرتون اون ھم ساعتدیگرفت
 :بازھم کوھان خودش را انداخت وسط    
 از بس کھ براشون خط کش و گھ؛ی دنھی ھا ھمیمشکل تمام شاگردمدرسھ ا" ـ    

 نی ما بھتردی فکر کردچیھ!  مدرسھ ست متنفر شدنی از ھرچدیکرد فیچارچوب تعر
 ی کنترل نشده ای روحی مدرسھ ھا با چھ فشارھانی ای عمرمون رو تویسال ھا

 ھستن و ی پرخاشگر و عصبھا  و بچھھی سن بدی نوجواندی گی بعد مم؟ی کنی میسپر
ن، ھمھ ش بھ نھ پدر م!  شنی زنھ تو مغزشون خل و چل میبخار ھورمون ھاشون م

 !" محترم مدرسھ ستاءی شما اولیریخاطر سختگ
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مورد خطاب » پدر« کھ بھ عنوان نی جوان بود و از ایلی کھ انصافا خی صادقیآقا    
 : و گفتدی بود چھره درھم کشامدهی اصال خوشش نردیقرار گ

 پدر تو جونور ادی پدر؟ نھ اصال بھم می گی خوره کھ بھم میمن سنم بھت م" ـ    
 "باشم؟

 :کوھان ھم فورا بل گرفت    
 !!" حاال آقاپسردیببخش" ـ    
 شود؟ بھ او ری حاضر نبود اصال با کوھان درگی صادقنی دانم چرا ایواقعا نم    

 کنم ی مھی جور گالکیحاال .  خواھد با او حرف بزندی داد ھرجور دلش میاجازه م
 صاف کرد و ی انھی سیصادق! ّام ھستم؛ واال یری مراقب شأن دبیلیانگار خودم خ

 یرا در جمالت کوھان مورد واکاو »پدر« از ری غیزی بھ خودش داد تا چیفرصت
 :قرار دھد

 "؟!ی آوردی دم درنمنقدری کھ تو امی کرده بودیریاگھ سختگ" ـ    
 : رحم بودی بیلیکوھان خ    
 "؟ی ترسی کھ منھی شل گرفتنات مال ای وقت نگھی" ـ    
 نی آن ھا کامال از ای بچھ ھا را داشتم، ولی و توقع ھمراھدمی محکم کشنی ھکی    

 !بگومگو غرق شعف بودند
 : گفتی ساختگی شده با شجاعتعی من بدجور ضای کھ حس کرد جلویصادق    
 !" نشدهفی من تعریکشنری دی ترس تویاصال کلمھ !...  ترس؟ من؟؟یچ" ـ    
 : رو بھ من گفتیکر کردم کم آورده، صادق نداد، فیکوھان جواب    
 ھمھ نی دوست ندارم اگھی دد،یخانم خجستھ، شما مسئول حفظ نظم کالس ھست"ـ    

 ...." اگھیعنی!  کالس بشنومیسروصدا از تو
 پرت کوھان شد کھ کدفعھیو حرف خود را نصفھ کاره گذاشت چون حواسش     

 رونی ببشی جیاز تو)  در مدرسھ بودرمجازی کامال غی لھی وسکیکھ ( اش را یگوش
 : مشغول گفت و گو شدی صادقری متحدگانی را فشار داد و درمقابل دیآورد و شماره ا

 !....الو سالم بابا شترزاد" ـ    
..    
 ! دارن مجاب شنازی مقدار نھی ی صادقی ظاھرا جناب آقای ندارم ولینھ من مشکل    
.    
 !"یبلھ بلھ، گوش    
 : گرفت و گفتی را بھ سمت صادقیوشو گ    
 !"بابا با شما کاردارن" ـ    
 جلو آمد و آب دھانش را دی بود با ترددهی پرشی کھ آشکارا رنگ از رویصادق    

 زد بھ ی را گرفت، تمام مدت کھ داشت با شترزاد حرف میباصدا قورت داد و گوش
 و یاسی و کلمھی سی گرفتھ تا صورتیھزار رنگ مختلف درآمد، از زرد خردل



 128 

 چی طرف کال ھنی ایل شود وی میمشخص نبود کھ آن طرف چھ صحبت! یخاکستر
 ! نبودیصحبت

 : فقط گفتتاینھا    
 !...."بلھ چشم" ـ    
 : کرد و گفتیکوھان با پدرش خداحافظ.  را بھ کوھان برگرداندیو گوش    
 گن ی موهی شنیبھ ا!  کردهدای پدی کامال جدفی تعرھی تیکشنری دیحاال ترس تو" ـ    

 ی شھودی از ذھنت پاک بشھ چون تجربھ ی معننیامکان نداره ا» !ی شھودیتجربھ «
 !" دهی جواب مشھیھم
 و خشم بود بھ من یتی و نارضای از شرمساری نگاھش را کھ معجونیصادق    

 بعد از رفتنش رو بھ کوھان. رونی از کالس رفت بدی بگویزی کھ چنیدوخت و بدون ا
 :گفتم

 
 دی نبای دونی می خوبھ خودت مرد؟یچرا غرورش رو شکست! گناه داشت خب" ـ    

 !"ی مرد رو بشکنھیغرور 
 : کامال پربودشھیچنتھ اش مثل ھم    
 ناظم و معلم غرور ما روی عمره کھ مدھی!  دفعھ ھم رمضونھی شعبون، شھیھم" ـ    

 دی بار ھم ما زورمون چربھی بدن، ادمونی کنن کھ دو تا کلمھ درس ینوجوونا رو لھ م
 ." شھی غرور آدم لھ می داره وقتی چھ حالمی نشون دادی شھودی وهیبھ ش
 تا درس را شروع کنم، واقعا قادر ستادمی تختھ ای پامی بگویگری دزی آن کھ چیب    

 را تحمل کنم، دوست داشتم بروم و ری مدی پژمرده و غرور شکستھ ینبودم چھره 
 مدرسھ نی واقعا من مقصر نبودم، من ای کنم ولیوھان از او عذرخواھ کیبابت خطا

 ! کوھاننیم ھقای گرفتھ ام؛ دقلیرا با کوھان تحو
 من با د،ی رسی تر از آنچھ کھ واقعا بود بھ نظر منیری شاریآن روز درس بس    

 ی مورد عالقھ ی ترانھ کی از ی نوشتم جملھ ای تختھ می کھ از کتاب رویھرکلمھ ا
 یی واقعا تماشاای ثری کردند، چھره ی می آوردم و بچھ ھا با ھم ھمخوانیبچھ ھا م

 خواند، من ی می با خوشحالھی درکنار بقت داشتی حد ھم رضانیبود، او کھ تا ھم
 د،ی فھمی می را بھ خوبنی کند و خودش ھم ایاجازه نداشتم بگذارم او تک خوان

 را باالتر شی را بخوانند او صدایھم شعر خواستم بای ھروقت از دخترھا منیبنابرا
 نحوه نیا.  دادی اشتباھات آن ھا را ھم پوشش مبی ترتنی داشت و بھ ایاز ھمھ نگھ م

 ی خوشمزگی کھ کوھان ھم گاھنی مخصوصا اد،ی بھ بچھ ھا چسبیلیدرس خواندن خ
 قتای شد، او حقی بچھ ھا می باعث خنده ی بم و گوشخراشی کرد و با صدایاش گل م

 جلوه تی اھمی آن را بی داد با لودگی محی ترجی داشت ولییبای ششدانگ و زیصدا
 حفظ کرده اند کھ با ی خارجی ھمھ ترانھ نیمانده بودم بچھ ھا واقعا از کجا ا. دھد

 کھ در ی از اشعاری حتی گاھاورند؟ی ھرچند کوچک بی نمونھ کی توانند یھرکلمھ م
 کارتون ی بار از ترانھ کی خواندند، مثال ی میتی بودند بدهی شنی خارجیکارتون ھا
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وجد   بھیآوردند کھ باعث شد حساب» remember«ی کلمھ ی برای نمونھ اایآناستاز
 :میایب

    Dancing bird, painted wings, things I almost remember! 
 ! ھمھ مشغول زمزمھ کردنش بودندیو تا لحظات    
 بدھم و خودم ھم ادی یسی بھتر توانستم بھ بچھ ھا انگلیلی خی طورنی من ادیباورکن    

فکر .  دھدی بچھ ھا چھ قدر خوب جواب میشنھادی پی روش ھایمتعجب بودم کھ گاھ
 ....نی فقط ھممی نداری اما جرأت تابوشکنمی شناسی روش ھا را منی کنم اکثر ما ایم

 :دی از کوھان پرسدی بھ صدا درآحی بود زنگ تفرکی نزدیھاجر آخر کالس وقت    
 "ھ؟ی ھم روش شھودمی کھ ما باھاش درس خوندی روشنیاالن ا" ـ    
 دھد، کوھان ھمان طور کھ داشت کتاب و ی می کوھان چھ جوابنمیمنتظر ماندم بب    

 : گفتختی ری را درون بغچھ اش مشیدفترھا
 !" گمی پرسم بھت می مفھیاز ضع" ـ    
    

 کھ ھدفون ی درحالندازدی بھ من بی نگاھی کھ حتنی، بدون ا رفتمری بھ دفتر مدیوقت    
 بھ نظر زی چاره چھ قدر رقت انگیب.  اش را عوض کردی گوشش بود آھنگ گوشیتو
 ! بابا زھرچشم گرفتھنی خوب از ایلیشترزاد خ! دی رسیم

 ی از شمسدمی دی نشستم، وقتسھی نفکی ھا نزدی از صندلیکی یسالم کردم و رو    
 :دمی پرسستی نیخبر
 " کجاست؟یپس شمس" ـ    
 سھی نفی کم بود ولی توسط صادقمانی شدن گفت وگودهی کھ احتمال شننیبا ا    

 : آوردنیی پاای شرم و حی شده برافی تعرشی از پی الگوکی را طبق شیصدا
 ."مانی زایرفتھ مرخص" ـ    
 "مگھ باردار بود؟" ـ    
 " رفت؟ی مگھ مثل اردک راه میدی ندگھ؛یآره د" ـ    
 ... خنده ام گرفتفی توصنیاز ا    
 ."آخھ اصال شکمش قلمبھ نبود. ھی کردم بھ خاطر چاقیمن فکر م" ـ    
 دکتر بھش استراحت مطلق یالبتھ ماه ھفتمشھ ول. شتری پھلوھاش بود بیآره، تو" ـ    
 ."داده
 "اوردن؟ی رو جاش نیکس" ـ    
 ."ھی بھ جاش اومده، االن دستشوئیرو خسیچرا؛ آقا" ـ    
 " اومده؟ی اگھی دی از جاای جاست نیمال ھم" ـ    
 ھست ی سھ چھار ماھھی ی ولستی ننجایالبتھ مال ا. ھی صادقینھ بابا، پسرخالھ " ـ    

 ." خواد بمونھی گن می بابابزرگش اومده، می ھی ارثیبھ ھوا
 " ست؟لکردهیتحص" ـ    
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 یی تونھ راھنمایلم خونده، منتھا بھ دلت کف صابون نمال، نم معتیآره؛ ترب"ـ    
 ." دارهپلمیفوق د. درس بده

 جام گھی دیکی رم و ی کھ تموم شھ میلی کنھ، بھ ھرحال سال تحصی نمیفرق" ـ    
 ."ادیم

 :دیچھره درھم کش    
 "؟ی بری خوای تو واقعا میعنی" ـ    
 "؟ی موندی می من بودیتو جا" ـ    
 ... فکر کردیکم    
 ...."یلینھ خداوک" ـ    
 جوان ی جوان بود، قدری برگشت، مردشی بھ سومانی نگاه ھردویبا آمدن خسرو    

 ی چاینی سکی کھ ی ما سالم کرد درحالی بھ ھردویاو با فروتن. یتر از صادق
 م،ی و تشکر کردمی شرمنده شدیباخودش آورده بود و اول مقابل ما گذاشت و ماھم کل

آھستھ .  و مشغول صحبت شدندی صادقار مانده رفت نشست کنی باقیبعدھم با دوتا چا
 :گفتم
 شھی سوخت ھمیدلم براش م!  کرددای ھمصحبت پھی بنده خدا ھم نیخوب شد، ا" ـ    

 ." موندی ما تنھا منیب
 شد آرام آرام ی داغ نبود و مادی راتست کردم، زمی کامال با من موافق بود، چاسھینف    
 ....دینوش
 رود، با استفھام نگاھش کردم، لب ی با خودش دارد کلنجار مسھیمتوجھ شدم نف    
 ... کندی را پنھان میزی نگاھم کرد، کامالمشخص بود کھ دارد چدی و با ترددیگز
 "س؟ی شده نفیزیچ" ـ    
 : معطلم نکردادیز    
 "؟ی مونی منجای ا،یج کن کھ ازدواادی بشی مورد برات پھیاگھ " ـ    
 شد، من؟ ندی خوشای حرف ھم جا خوردم و ھم قلبم ماالمال از حسنی ادنیاز شن    

 وشی کھ بھ اسم عالف سدی چرخیبالفاصلھ ذھنم سمت آن ناشناس... نجا؟یخواستگار؟ ا
  بگذارد؟شی گرفتھ باشد پا پمی ممکن است او تصمیعنی! کرده بودم

 "چراکھ نھ؟....  ازشادی داره، اگھ خوشم بیخب بستگ" ـ    
 
 

 : حال باالخره رفت سر اصل مطلبنی مردد شد، با ایکم    
 گفت برادرشوھرش چھل سالشھ، زنش سھ سالھ مرده دوتا ھم یِمامان فاطمھ م" ـ    

 !"ی برات خواستگارادی خواست مزه دھنتو بفھمم بیبچھ داره، ازمن م
 :دمی کوبزی می را محکم رومی چاوانیل شدم کھ یآن قدر عصبان    
 !"غلط کرده با تو" ـ    
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 و حساب ی از رفتار عصبی لحظھ ای بھ طرف ما جمع شد و من براانیتوجھ آقا    
 ....دمینشده ام خجالت کش

 : کردی ھمھ خشم را نمنی اینی بشی پسھی چاره نفیب    
 " گفتم کھ بھت برخورد؟یمگھ چ" ـ    
 دھم و فکر کنم حی آرام توضی توانستم با صدای نمیت بودم کھ حتآنقدر ناراح    
 : ھم کامال متوجھ موضوع صحبت مان شدندانیآقا

 اونقدر نسبت نجای شم، بعد مردم ای دختربچھ حساب مھی تھران ھنوز یمن تو" ـ    
 " من مگھ من چند سالمھ؟ی خدایوا...  کننیبھم کم لطفن کھ فکر م

 را تجربھ مانشی زانی اولی کھ خودش در پانزده سالگی زن پشت کوھکی یبرا    
 شی بی ادهی ترشی بانوکی رمی توانم بپذیکرده اصال قابل درک نبود کھ من چرا نم

 !ستم؟ین
 :مثال خواست درستش کند    
 ادی پسرجوون نمھی گھی دنجای قبول کن کھ سنت رفتھ باال، ازم،یخب عز" ـ    

 کھ سنش بھ تو بخوره وجود ی پسر ازدواج نکرده انجایصال اچون ا! تیخواستگار
 نی و شش ھفت سالش باشھ و زن نگرفتھ باشھ تا استی بیکی ستیاصال ممکن ن! نداره
 !"سن
 کھ بدجور خالھ زنک شده بودند و شش دانگ حواسشان را بھ ما انی بھ آقاینگاھ    

 :دمید ھردو، آرام پرس بھ نظرم جوان بودنیلیداده بودند انداختم، واقعا خ
 " دو تا زن و بچھ دارن؟نی ای بگی خوایمثال م" ـ    
 : بھ آن ھا انداخت و گفتیی نگاه گذرامین    
....  چاره تصادف کرد مردی بار نامزد کرده، بھی قبال ی صادقینھ خب، ول" ـ    

 سالش شی و پنج شستی از بشتری کنم بی فکر نمست،ی سنش باال نادیپسرخالھ شم ز
 رن دنبال ی اگھ بخوان ازدواج ھم کنن می ھا حتنی کنھ، ای نمی فرقزمیباشھ، اما عز

 !" سال بھ باالستی بھینھ   ھجده سالش باشھتای کھ نھای دخترھی
 ....التی رفت تعطیروح و روانم داشت م    
 ." کننی مطمئنا ھمھ مثل تو فکر نم،یری بگمی تصمی کسی جاستیتو الزم ن" ـ    
 : کردی می روادهی اعصابم پی ھمچنان روزی نسھینف    
 ی ھلوئن و ھمھ یلی کنن خی ھمھ مثل تو ھستن، فکر می شھری دخترھان،یبب" ـ    

 شھ ی ذاره جلو باعث می خواستگار کھ پاشو مھیھر ! رنی براشون بمدیپسرھا با
 ترشـ ی مونن و مثل تو می جور منی شھ کھ ھمی منی خودشونو گم کنن، اشتریب

 و ھزارتا ی کھ ترگل ورگل بودقع بھت بگم، اون مونوی ایول!!  ره باالیسنشون م
 االن ھم اگھ ،ی زنی بھ بخت خودت پشت پا می کھ داری متوجھ نبودیخواھون داشت

 یعی واکنش طبنیالبتھ ا!  شھ اوضاعتی ھم بدتر منی از ای تاقچھ باال بذاریبخوا
 کنن سنشون باال رفتھ باشھ، ھنوز ی سن و سال تو، چون باور نمنی ایخانم ھاست تو

 شونی خواستگارادی خواد بی مرد دست دوم مھیپسربچھ ھا ھستن، اگھ بفھمن  منتظر
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 نی حسرت ھمگھی حواست باشھ کھ چھار پنج سال دی ولرن،ی گی موضع می جورنیا
 از ازدواج  کھ اصالی وانمود کنی شیآخرش ھم مجبور م! ی خوریھا رو ھم م
 ھم بھ خودت ی روزھی ھالبت!  کھ فقط خدا از دلت خبر دارهی درحالادیخوش ات نم

 ی عشقشون می و ھمھ دارن با مرغ ھای تک و تنھا موندیدی کھ دنی ھا؟ ھمچیایم
 دل ی ای گی رن، می می خواستگارای کنن یپرن و واسھ بچھ ھاشون جھاز جور م

 کھ روش ستی نی اصال بختگھید! شی درپابانیبکاروان رفت و تو در خواب و ! غافل
 ی کارگر بھی شد، ی سالت مستی کاش دوباره بی ای گیم اون وقت. یحساب باز کن

 ی و تو جواب مثبت متی اومد خواستگاری سواد دست دوم می بختی ریپول ب
 ."یداد
 را نخوردم و بلند شدم و از دفتر می کرد کھ چاتمی اذی طوالنی سخنراننیآن قدر ا    

 دانست دردم ی نمقای دقی من شده بود ولی کھ متوجھ ناراحتی صادقیآقا. رونیرفتم ب
 : زدمی و صداستادی بلند شد و کنار در استیچ

 "د؟ی نخوردتونویخانم خجستھ، چرا چا" ـ    
 دادم ی محی کوھان را ترجطی شرانیدر ا. اطی حی دھم رفتم توی کھ جوابنیبدون ا    
 سھی نفاتی و بھ چرندنمیبنش(!)  لھیطو -کھ چھ عرض کنم؟ – آن دفتر ی کھ تونیبھ ا

 . را تحمل کنمکاری دو تا مرد بنی پرسشگر ایگوش دھم و نگاه ھا
 
 
 

 ! مردمنی از ای فرھنگ اند بعضی بیلی کھ خیراست    
 داشتم رد ی سالگستیارده تا ب چھنی سننیکاش آن ھمھ خواستگار خوب را کھ ب    
 ندازمی بھ تور بی بھتری ھاسی توانم کی کردم بروم دانشگاه می مالی کردم، خینم
تمام چرت و !  را بزنم مثالیکی حرف ھا بودم کھ بتوانم مخ نی از ااتری واقعا باحیول

 ذھن ی رد وبدل کرده بودم ساختھ و پرداختھ ره بانی کھ با فرانک در اییپرت ھا
 را نداشتم کھ با نی ای رویمن حت.  داشتھ باشدتی کھ واقعنی بوده و بس، نھ امارمیب
 ! کنم چھ برسد بھ کل کلکی پسرسالم و علکی

 زن مرده و بچھ یی روستاکی بھ ازدواج با دی افتاده ام کھ حاال بای بھ چھ روزنیبب    
 دی البتھ؛ شانم؟یرا بب ی چھ کسدیحاال اگر اصال نخواھم ازدواج کنم با! دار قانع باشم

 توانم گول بزنم؟ ی خودم را کھ نمی بھ ازدواج ندارم ولیلی مچیبتوانم وانمود کنم کھ ھ
 ھمدم، کی بھ ازی نی موضوع بھ ھرحال ھرکسنی و زودگذر ایظاھر فارغ از ابعاد

 .ستی نیھم صحبت، ھمراه و ھمدل دارد، شک
 بچھ ی دادم و مشغول تماشاھیاھم تک سر رواری دنی ترکی شدم و بھ نزداطیوارد ح    

 کرده و حاال داشتند خاطره اش را با ھم فی کیسی از زنگ انگلیھا شدم کھ حساب
 کالس دور ھم حلقھ زده بودند و مرکز توجھ ی کل بچھ ھابایتقر.  کردندی میبازساز

 آورد کھ ی از بچھ ھا را درمی بعضی و ادادیخند یشان ھم کوھان بود کھ از تھ دل م
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 بر لبم یلبخند.  رفتار کرده بودندعی ضایھنگام خواندن شعر مورد عالقھ شان قدر
 بھ خودشان یچرا بزرگ ترھا قدر!  شوندی بچھ ھا چھ قدر راحت شاد منینشست، ا

  کنند؟ من حاالنیری طفل معصوم ھا شنی ای دھند کھ درس ھا را برایزحمت نم
 ام ی ابداعی ھاوهی از شزی نی فارساتیمثل ادب ی دروسی را دارم کھ برانی ایآمادگ

 توانم از مشاعره با سرودھا، ی کنم، مثال منیری شی و کالس را حسابرمیبھره بگ
 قدر خوب نی خوب است کھ ذھنم ایلی خرم،ی بھره بگگری دیزھای چیلیترانھ ھا و خ

 م؟ی داری ساعت بعد چھ درس؛یراست!  نھ؟ھستم، ی باحالنی کند و معلم بھ ایکار م
 ! کنم؟ی سازنیری بچھ ھا شی درس را برانی ای حاال چھ جور؛ی وایا....! یاضیر

****     
توقع ندارم بچھ ھا زحمت )  مثالیالک(اواخر ھفتھ روز معلم بود، ھرچند کھ من     

 سرشان بود کھ ی تویی فکرھاکی آن ھا ای گوی کنند، ولھی تھمی برایزیبکشند و چ
 بھ ھم ی با دندان ھای لبخنددندی دی زدند و تا مرا میمورد حرف م نیمدام با ھم در ا

 ! دادندی ملمی چت تحوی شکلک ھاھیقفل شده شب
 دی کھ درس بخواننی ھممی و سرکالس بگومیای استغنا بی دوبار خواستم افھ یکی    
 بعد فکر کردم مطمئنا ی چرت و پرت ھا، ولنی ارزش دارد و از اای دنکی میبرا

 بھ کل افھ دی درنظر خواھد گرفت و خواھد بارمی جواب دندان شکن براکیکوھان 
 دلشان ی گفتم بگذار ھرکاری خودم ما شدم و بی منصرف منی ام، بنابرای زندگیھا
 ی باحالشان انجام دھند و من ھم وانمود میلی خیلی معلم محبوب و خی خواھد برایم

 !ستمی نانیکنم کھ اصال درجر
 کی ی صادقی کردم، حاال کھ آقای برخورد منی ھم سرسنگسھیا نف فاصلھ بنیدرا    

 ھم ی زدند و گاھی با ھم حرف محی کرده بود و کل زنگ تفردایھمصحبت خوب پ
 ی مشکوک ردوبدل می گرفتند و خنده ھای جلوشان مطنتی را با ششانی ھایگوش

 کی کھ ی تا جائمی کردی میینھا کامال احساس تسھیمن و نف!!)  ھاتی تربیب(کردند 
 نکند ی غلطنی ھمچگری از من معذرت خواست و قول داد دی حوصلگی با بسھیبار نف
 !ردی نگکھی تقھی عتی از خواستگارھامیو برا

 کنند، من ھم ی مرمی خود غافلگیایبا خود فکر کردم حاال کھ فردا بچھ ھا با ھدا    
 کھ چھ قدر دوستشان دارم و بھ نندی درست کنم و ببرم سرکالس تا ببکی پن کیقدر

 داشتم و ی برمتابھی ماھی ھا را از توکی پن کیکی یکیھمان طور کھ . فکرشان ھستم
 ام را ی گوشی بھ دست صفحھ ری کف گد، کردم اس ام اس آمیدوباره پھن م

 ی اس ندھد خبرگری کھ گفتم دی از ھمان روزبایتقر! بازکردم، از طرف عالف بود
 ! خوشحال شدمییجورھا کی. از او نبود

 کردم و ی کھ عھدشکنی ناراحت نشدوارمیام! سالم، روزت مبارک خانم معلم    «
 ».دوباره برات اس فرستادم

 !ی کمکی است ی ادبی جواب ندھم بدمید    
 »! دفعھ آخرت باشھی نداره ولی بار اشکالنیا. سالم، ممنون    «
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 ! بود صافی شکلک فرستاد کھ دھانش خطکیبازھم     
 ...ی بعدکی برلبم نشست و رفتم سراغ پن کیلبخند    

   
 

 زی سورپرای برای بچھ ھا چھ نقشھ انمیروز بعد سرحال و قبراق رفتم مدرسھ تا بب    
  اند؟دهیمن کش

 : کف زدندمی کوھان برایدریبچھ ھا بھ محض ورودم با ل    
 !"بھ افتخار خانم معلم گل مون"ـ    
 دست زدم و از آن ھا شانی برازیمن ن!  ھانی نازننی کھ چھ قدر خجالتم دادند ایوا    

 لحظھ حس کی شده بود، دهی چزمی می کھ روییایآنگاه چشمم افتاد بھ ھدا. تشکر کردم
 خدا یوا«!....  چشمش حلقھ زدهی آن شکلک ترول شده ام کھ اشک توھیکردم شب
 »!مچکرم

 :دمیم کش ھی رانازک کردم و قدرمیصدا    
 " کھ؟نی خجالتم دادی شماااااااااااااا؟ حسابنی کردکاری چیوااااااااااااا" ـ    
 :دی از کل کالس بھ گوشم رسیندگی کوھان بھ نمایصدا    
 !"روزتون مبارک. قابل شما رو نداره" ـ    
 کادوھا کوچک شتری با،ی تکان دادم و رفتم سراغ ھداشی برایقدرشناسانھ سر    

 ی بد جور جلب توجھ مشی بزرگ کادو شده با چند سوراخ روی جعبھ کیبودند، اما 
 : دادندحی بزرگ است توضی حواسم بھ آن جعبھ دندیبچھ ھا کھ د. کرد
 !" کوھانھی ھیھد" ـ    
 دورش را بازکنم ی شده دهیچی از کوھان کردم و تا خواستم کاغذ پی اژهیتشکر و    
 و دمی ترسی کمد،ی مرغ و خروس از درونش بھ گوشم رسی حس کردم و صدایتکان

 ....دمیعقب کش
 "گھ؟ی دھی چنیا"ـ    
 و ستادی بلند شد و آمد مقابلم اشیازجا.  شدمرهیو با استفھام بھ صورت کوھان خ    

 بھ ھم بستھ شده ی پارچھ ای با بندشانی کھ پایجعبھ را باز کرد، مرغ و خروس
 بھ آن ھا دست بزنم ی توانستم حتیردند بھ بال بال زدن، من کھ اصال نمبودشروع ک

 :عقب عقب رفتم و گفتم
 کارشی چدی دونم بای واقعا نمی واقعا باارزشھ، ولنی ان،یدیممنون کھ زحمت کش" ـ    
 !"کنم
 : جواب دادیکوھان با خونسرد    
 ی برات با کوزه سفالی بھ ممدلنشی خوره بدیاشکال نداره، اگھ بھ دردت نم" ـ    
 ." سازه عوض کنھی کھ اوقات فراغتش مییھا

 :دمیچھره درھم کش    
 !"؟ی ممدل؟یچ"ـ    



 135 

 : دادندحی توضشیبچھ ھا پس و پ    
 !" گھی مرویمد" ـ    
 ادب ی بچھ چھ قدر بنی بود، ای محمدعلری آوردم نام مدی کھ بھ خاطر میتا جائ    

 !ایاست خدا
 : آرام اعتراض کردمیلحنبا     
 تقدس نامش ی روشترینظرم ب..."(ی بگی جورنی رو اشونی اسم استیدرست ن"ـ    

 .)ریبود نھ شخص مد
 : اعصابمیفورا رفت رو    
 خواد ادامھ ی اون اصال قصد ازدواج نداره، م،یای بتی حمای خواد افھ ینم" ـ    

 !" بدهلیتحص
 : شدمی عصبانیحساب    
 " کوھان؟ھیمنظورت چ" ـ    
 چشم و نقدری آخھ آدم ھم اگھ،ی دیری گی کھ منظورم رو نمنھیدرد من ھم ھم" ـ    

 بده چھ ادتی نبود یکی ،یدی جور ترشنی ھمی کھ موندستی خود نیگوش بستھ؟ ب
 !"یای بشی مردم غمی واسھ پسرایجور
غ و خروس درونش بکوبم  شده بودم کھ حاضر بودم جعبھ را با مریآن قدر عصبان    
 : سرشیتو

 !" بچھ پررو؛ی الزم نکرده واسھ م تز بدنیبرو بش" ـ    
 : گفتندی بنششی رفت سرجای باال انداخت و ھمان طور کھ میشانھ ا    
 ی ممدلی ھایخالصھ کوزه سفال!  نخواهی خوای گم، نمیبھ خاطر خودت م" ـ    

 ."ی باھاشون عوض کنی تونی موونویا ح دو تنیا!  دهی نفر خوب جواب مھیواسھ تو 
 اوقات ری دانستم کھ مدی را ھم منی است،ی جانور چنی دانستم منظور ایھرچند م    

 کامال ی دوگانگکی حالم بد شد چون در ی کند، خالصھ حسابی میفراغتش سفالگر
 ....رم؟ی دوتا مرغ را بدھم کوزه بگنی ادی ربط واقع شده بودم، االن من بایب

 ."ممنون؛ من کوزه الزم ندارم"ـ    
 ی صنعتی ھاشھی شنی بھ ااد،ی کوزه بھتر عمل می توی ترش،یالزم کھ دار" ـ    

 !"اصال اعتماد نکن
 : بازکندنی از اشی دادم نگذارم منظورش را بحیچپ چپ نگاھش کردم و ترج    

 
 خونھ م آبگوشت دییای کنم بی دم مش قربون سرببره ھمھ تونو دعوت می منارویا"ـ    

 !"دیخروسباش بخور
 :دی کھ کالس لرزدی داد کشی بلندی با چنان صداکدفعھی    
 ی دارن مرشدنی تکثلی دوتا پتانسنیا!  مروت؟ی بی کارو نکننی وقت اھینھ؛ "ـ    
 "؟یفھم



 136 

 حی توضشتریب....  و سکوت کردم تا بتوانم حرفش را ھضم کنمدمیابرودرھم کش    
 :داد
 ھی گرمابھ و گلستان ھم ھستن، مدتقی باھم بزرگ شدن، رفی از بچگنای ان،یبب" ـ    

 ی شھ واسھ ت؟ ھم تخم می کنن، مگھ بدمی می خاک برسریعاشق ھم شدن وکارا
 نی از اشتری کنن کھ بی ذره چشم و گوش تورو وامھی ھم ارن،یذارن و جوجھ م

 !"ینترش
 : داد بزنماری اختی بچھ ھا باعث شد بی خنده زیزری ریصدا    
 !!"خفھ" ـ    
 :دیچی کالس پی تویھمھمھ ا    
 !..."ا؟یاعصاب ندار" ـ    
 .... و چشمانم را برھم فشردم تا بتوانم بر اعصابم مسلط باشمدمی کشیقینفس عم    
 یری ھا چھ تقصی طفلکنی انداختم، خب اای ھدای ھی بھ بقیآنگاه برگشتم و نگاھ    

 سھی کی را توای ھدای ھی کند؟ بقیدارند کھ کوھان روز معلم را دارد بھ من زھرمار م
 را دادم کی و ظرف پن کختمی ھا را درونش گذاشتھ بودم رکی کھ ظرف پن کیا

 :دست ھاجر
 ." بچھ ھانی رو پخش کن بنای اا،یب" ـ    
ردن شدند، ملچ  ھاجر پخش شان کرد و مشغول خویھمھ نخورده تشکر کردند، وقت    

 : نتوانستمی کردم کوفتش نکنم ولیمولوچ کوھان حواس ھمھ را پرت کرد، سع
 ." کنتیکوھان، آداب خوردن رو رعا" ـ    
 کھ تو ینی شن، آخھ اکی دم کھ بچھ ھا تحریَ فقط دارم جو مفھیبھ جون ضع" ـ    
 !"کی نھ پن کھیواری کاغذ دیپخت
 : بھ او انداختمیچشمانم گرد شد و نگاه معترضانھ ا    
 !"واقعا کھ" ـ    
 حاال مگر دست بردار بود؟    
 ھا بھش بده، کی پن کنی از ای کنھی رو تنبی کسی ھروقت خواستیلینھ خداوک" ـ    

 !"ی ده اساسیجواب م
 بردم؟ ی مشی از پی کردم چھ کاری بھ او نکردم، مثال اگر توجھ می توجھگرید    

 سوء ی وقت کشی دارند برایی فرصت طالنی حس کردم بچھ ھا از ایآنگاه وقت
 : کنند، گفتمیاستفاده م

 دوتا نی تو ھم زحمت بکش اعقوبی ز،ی می رودی رو بذاری فارسیکتاب ھا" ـ    
 ." مدرسھاطی حیزبون بستھ رو آزاد کن تو

 . بردرونی بالفاصلھ بلند شد و جعبھ را از کالس بعقوبی    
 

 کنم، ھرچند ی کھ درنظر داشتم جذاب سازی اوهی را بھ ھمان شی کردم فارسیسع    
 بردند واقعا ی کھ بچھ ھا جھت شرکت در مشاعره بھ کار میی وقت ھا ترانھ ھایبعض
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 بھ ھرحال کالس برگزار شد و ھمھ ی ولدی رسی کالس نامناسب بھ نظر میبرا
 . بودندیخشنود و راض

 : بدھم، گفتمفی حس کردم کالس کامال آماده است کھ تکلیآخرسر وقت    
 بھ دلخواه ی فارسی موضوع براھی ھرکدوم تون ندهی آیبچھ ھا، واسھ جلسھ " ـ    

 استفاده دی تونی می کھن فارسی از افسانھ ھان،ی کنقی و درباره ش تحقدیانتخاب کن
 ی تعلق مزهی جاقی تحقنیبھ بھتر. گ بزرسندگانی شعرا و نوی نامھی زندگای د،یکن
 ."رهیگ

 . بازشدگریکدی بچھ ھا ھم رو بھ شی کھ آمد نزهیاسم جا    
***     

 ی بچھ ھا را از تویای ھداری وصف ناپذیاقی کھ ناھارم را بخورم با اشتنیقبل از ا    
 عشق و ی ثمره ی و با لذت مشغول تماشادمی چزی می آوردم و مقابلم رورونی بسھیک

 . روستا شدمنی ای خودم و بچھ ھاانیمحبت م
 »از طرف ھاجر«: یاول    
 کھ بھ ی جور،یقگی بدسلتی بود در نھای روسرکی زدم و بازش کردم، یلبخند    

دستش درد نکند، زحمت !  انتخاب دست داشتھ باشدنی در افھی ضعدی رسینظر م
 . بھ ھرحالدهیکش
 . بودمی و ابراھلی و اسماعنیطرف شاھ از ی جفت دستکش چرمکی یدوم    
 یمرس! ( سلنا گومزی از تمام آھنگ ھای دی وی دکی بود، ای از طرف ثریسوم    
 !)زمیعز
 ی فلش ممورکی بود، ھی و رقزی و شورانگعقوبی از طرف اصغر و یچھارم    

 !ی حسابی کادوندی گوی منی ول؛ بھ ایا! گیشانزده گ
 .ی مجلسی قواره چادررنگکی بودند، دهی زحمت کشبای را ھم فاطمھ و زیپنجم    

 »!بچھ ھا مچکرم    «
 بی را با نظم و ترتمیای ھمھ توجھ و محبت، ھدانیخوشحال و خرسند از ا    

 کوھان را ی مرغ و خروس اھدائی تا بازستادمی گذاشتم و پشت پنجره اشانیسرجاھا
 ی پانزده سال مری حق دارند زانی چاره روستائیب!  بودندتی تربی بیلیتماشا کنم، خ

 ؟!گری است دی شھودی  جور تجربھکی ھم نی بخت؛ ایروند خانھ 
    

 »شکست فاتحانھ    «
 

 اولش قصد ند،یای از خجالتم دربشانی ھاقی قرار بود بچھ ھا با تحقی بعدیجلسھ     
 نیتر کھ سرحوصلھ مطالعھ کردم بھنی کنم و بعد از ای ھا را جمع آورقیداشتم تحق

 ی اش را ھم ھمان جا بدھم، ولزهی سرکالس بخوانند و جامیشان را انتخاب کنم و بگو
 را بخواند، وروجک ھا قشی تحقدیای کوھان بکھ  کردندیبچھ ھا مکرر درخواست م
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 گرانی کردن دری غافلگی برای مناسبی دانستند کوھان ھمواره راه ھای خوب میلیخ
 . شدیا را شامل م بچھ ھحی تفرنیسراغ دارد کھ بھتر

 را قشی و تحقستدی وسط کالس مقابل بچھ ھا بادیایناچار شدم از کوھان بخواھم ب    
 :بخواند

 رستم و سھراب با توجھ بھ شعر ی صحت و سقم افسانھ یبررس: قیعنوان تحق    «
 !»ییجوجھ طال

 قی تحقنی ای خودم ھم مشتاق شدم ادامھ ی کار چشمانم چھارتا شد، ولیھمان ابتدا    
 :را بشنوم

 و دهی را بارھا و بارھا شنیی شعر جوجھ طالی ما در خردسالیبھ نام خدا، ھمھ     « 
 اتی شعر در ادبنی ای و واالمی عظگاهی لذادر وصف جام،یبھ خاطر سپرده ا

 ما ی و ھنری کھ مظھر اقتدار فرھنگمای بس کھ صداوسنی خردساالن ھمکیفولکلور
 با شنیمی انکی یعنی موضوع، نیھم را اختصاص داده بھ ی برنامھ ازی باشد نیم

 گرفتھ ی جانی شعر وزنی اشی از ھنرمندان ساختھ شده و در ابتدایریزحمت گروه کث
 :می کنی اش مرور می رسانھ ای و بازنگرشیرایاست، اما متن شعر را ھمراه با و

 ییجوجھ جوجھ طال    
 یینوکت سرخ و حنا    
 (!!) تنگ بودمیگفتا جا    
  از سنگ بودوارشید    
 نھ پنجره نھ در داشت    
 نھ کس زمن خبر داشت    
  تکانکیبھ خود دادم     
 مثل رستم قھرمان    
 تخم خود را شکستم    
 ! جستمرونی بییکھوی    
 و ری تقدی ستھی انجام داده است کھ شای رستم چھ کار قھرمانانھ امی کنیمالحظھ م    

 رفتار نی اامی و پستی روشن نی عمل ھنوز برکسنی اتی باشد، اگرچھ ماھی منیتحس
 شده است، درست مثل فی دچار سانسور و تحرای رفتھ غمای بھ خی و خم تارچی در پزین

!  سرشان آمدهیی چھ بالستی ما کھ اکنون معلوم نی وفرھنگی ملی ھاراثی از میلیخ
 نی کھ اگر رستم دست بھ چننی شود و آن ای رابطھ مطرح منی در ای حال سؤالنیبا ا
 رستم و ی شده است؟ پس افسانھ جادی زده، سھراب چگونھ ایمی عظی انتحاراتیعمل

 ».... باشد، چراکھی مرسؤالیسھراب کال ز
 : حرفش را قطع کردمتیبا عصبان    
 " جونور؟یمارومسخره کرد! یالزم نکرده ادامھ بد!  سرجاتنیبرو بش" ـ    
 شان زھرمار فی بچھ ھا کھ کش،ی رفت نشست سرجادی بگویگری دزیآن کھ چ یب    

 کس چی ھا را جمع کردم وتا آخر کالس با ھقیتحق.  نگاھم کردندیشده بود با دلخور
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 توانست ی قھر من منی سروصدا مشغول کار خود شدند، ایبچھ ھا ھم ب! حرف نزدم
 دارد کھ ی سکھ ای ھم آن روخجستھ  و بفھمندندیای بھ خودشان بیباعث شود کم

 ! دھدیخدانکند نشان کس
 کھ در سکوت من دارند دمی فھمی بھ بچھ ھا کنم بھ خوبی کھ نگاھنیبدون ا    
 رقت ی سوخت، چھره ھای مشانی دلم براسند،ی نوی مشانی دفترھای روییزھایچ

 داشتند یتید آن ھا با چھ جی نداده بودم ولفی آورد، من تکلی دلم را بھ درد مزشانیانگ
 چشمشان بھ کتاب کی دانم بھ ھرحال ینم(  کردندی حل منی تمرای نوشتند یمشق م
 و برخاستم تا با قدم زدن اوردمیباالخره طاقت ن).  چشم ھم بھ دفتر مقابلشانکیبود و 

 خی مثل آب دمی آنچھ کھ دندازم،ی بچھ ھا بی ھم بھ نوشتھ ھای نگاھمی ھا نمکتی ننیب
 مرغ ی سرکی  دوز، و،ی نقطھ بازی پر از چھارخانھ ھاییبود بر فرق سرم، کاغذھا

اصغر ھم رستم را با ! ( نقش بستھ بودنددی سفی کاغذھایو خروس و جوجھ کھ رو
 !!) تخم بزرگ را شکستھ استکی بود کھ دهیعضالت قلمبھ کش

 
 نشستھ شیجا شد کوھان ھمان طور سریزنگ کھ خورد و کالس از بچھ ھا خال    

 : کردادی را ھم زشی تازه رو؛یچیبود، با خشم نگاھش کردم، حساب نبرد کھ ھ
 !"ی جون ممدل؛ی زی زگھیقھر نکن د"ـ    
 : را باال بردممیصدا    
 " بچھ پررو؟ی دی دارم کھ جونشو قسمم مکاریمن با اون آدم چ" ـ    
 : لبش کش آمدی رویلبخند    
 کھ گفتم نی ھم از اروزی د،ی قھر بمونی تونی نمگھیھ د کیناراحت شد! یآخ" ـ    

 قرار ی انکاری ھای فرافکنی عاشقانھ ت تودستھ ی بھت برخورد، واکنش ھایممدل
 !" من خوب جواب دادهی ھی ھدی معلومھ کھ روش شھودره،ی گیم

 : استفاده کنمبی تخری کردم از روش خودش برایسع    
 !"ی داغونیعنی تو افتضاح بوده، ی پدر و مادرت روالتی تحصی بردارندیبرآ" ـ    
 : آوردیکم نم    
 تقابل کی در یالبتھ برھمگان واضح و مبرھن است کھ فلسفھ و روانشناس" ـ    

 کھ جمع دهی عقنی ست بر ای حضور من خط بطالننی با ھم قرار دارند، بنابرانھیرید
 ی نمونھ نی تریمتین قحضور تو ھم بھ عنوا! ستی نری دو امکان پذنی انیب

 از اءی اشی اساس نفیفلسف ی کنھ کھ قاعده ی ثابت می بررسنی ایشگاھیآزما
 !" روانشناسانھ دارهی در فرافکنشھیخودشون ر

 پاس کنم فھی ضعشی دوواحد پیکی کھ مجبورم دمی رسی باور منیداشتم کم کم بھ ا    
 کی مطمئن بودم کھ خودش ھم فقط بای تقراورم،ی جانور دربنی ایتا سر از حرف ھا

 کند و ی مانی وار بیمشت اصطالح را بدون درنظر گرفتن شعور مخاطب طوط
 : بھ خود گرفتمزی تمسخرآمیحن ندارد، لذا لنھی زمنی درایخودش واقعا اطالع
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 نی و ارتباط ااءی اشی و اساس نفی فرافکنی درباره یحی شھ لطفا توضیاستاد م" ـ    
 "د؟یدو بھ ھم بد

 اش جابھ جا نمود؛ آنگاه ینی را درمقابل بی فرضنکی عکی صاف کرد و ی انھیس    
 : حق بھ جانب گفتی اافھی با قمایمثل کارشناسان صداوس

 درمواجھھ با یتن- واکنش روانکی یعرض کنم کھ فرافکن!  کنمیخواھش م"ـ    
 ینظر رو درباره  کھ موضوع مورد بی ترتنی بھ اھ،ی کھ انسان ازشون فرارھیمسائل

 رو ی ده، مثال شما عشق بھ ممدلی نسبت مگرانی کنھ و اونو بھ دیخودش انکار م
 ھم اءی اشیاساس نف! ی کنی میمن تلق  از جانبیالپردازی خکی نوی و ای کنیانکار م

 توھم کی اء،ی شما شناخت خودت رو از اشیعنی کانت داره، سمی آلدهی در اشھیر
 ذھن منھ؟ لذا معتقد ی باشھ کھ توی ازکجا معلوم درخت ھمون درختی مثال بگ،یبدون

فلذا االن شما !  ھاھی مانی تو ھمیزی چھی! ستی کھ درخت درخت ننی بھ ای شیم
 کھ شما بھ ستی نی کھ عشق ھمون حسنھی چون تصورت بر ای کنی انکار مرو عشق
 یعنی قابل حلھ، ی شھودی تجربھ ی مشکالت در عرصھ نیالبتھ تمام ا! ی داریممدل

 ناگھان با اون ی ذھنش نداشت ولیکشنری در دیی از ترس معنایھمون طور کھ ممدل
 ی عشق رو بھ تجربھ ی زودھحاال تو ھم ب!  من، ترس رو شھود کردیحرکت انتحار

 !" آورد، من حاضرم کمکت کنمی درخواھیشھود
 :چشمانم را تنگ کردم    
 !"رونی بی کالس برنی از ای کھ اجازه بدم عموداری بلی دلھیکوھان فقط " ـ    
 : کردشخندمیر    
 " ھا؟یاری کم معیضا!  کفنشون خشک شھی شون کردی کھ افقییحاال بذار اونا" ـ    
 : دادمرونینفسم را با صدا ب    
 "؟ی داریاگھ بگم کم آوردم دست از سرکچلم برم" ـ    
 !"شھ یاون وقت تازه کارم باھات شروع م" ـ    
 :زمی بھ سرم بردی بای دانستم چھ خاکینم    
 "؟ی خوای از جونم می چقای دقی شھ بگیم" ـ    
 !"حقمو" ـ    
 !" بگو بذارم کف دستت؟ھیحقت چ" ـ    
 :لبخندش کش آمد    
 !"قی تحقنی بھتری زهیجا" ـ    
 : باال جستمیابروھا    
 "گھ؟ی دقھی تحقنیمنظورت رو مخ تر" ـ    
 "ھ؟ی چتی نظر اکثردینی ببدی شماست، بایاون نظر شخص" ـ    
 حال نیبا ا!  جانم تمام شودمتی توانست بھ قی فکر کردم، کل کل با او میکم    

 : داشتی جنگمتی مثل برق و باد از سرم گذشت کھ حکم غنیفکر
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 ھا  بچھی جلودی دم، فقط بای رو بھت مقی تحقنی بھتری زهی خب، من جایلیخ" ـ    
 !"ی کنافتیدر
 : شدی بھ نگرانختھی آمی اش کمیخوشحال    
 " ھست مگھ؟یچ" ـ    
 ! بھ من دست دادیروزی بار درمقابلش حس پنی اولیبرا    
 !" خدمتتونارمیفردا م" ـ    
    
 

 :روزبعد ھمان اول ساعت، لبخند برلب رو بھ بچھ ھا گفتم    
 نی بھتری زهی خوام جایده بودم امروز مبچھ ھا، ھمون طور کھ قولش رو دا" ـ    
 !" کنممی رو تقدقیتحق
 :ھمھ با چشمان گشاد شده رد نگاھم را دنبال کردند    
 !"زمی عزنجای ادییبفرما! یکوھان پشتکوھ" ـ    
  مثل بز نگاھش کنند؟ای کف مرتب بزنند شی برادی باایبچھ ھا مانده بودند مردد کھ آ    
 !"زانی کف مرتب عزھی" ـ    
 ادی با فرقی تشونی دانستند تناسب ایھمھ شروع بھ کف زدن کردند حال آن کھ نم    

 ست؟ی برسر کوھان چروزمی دنیخشمگ
 : کردمیادآوری کرده بودم مقابلش گرفتم و چشیآنچھ را کھ کادوپ    
 !" پس بازش کن،ی کنافتشی بچھ ھا دری بود کھ جلونیقرارمون ا" ـ    
 کی بودم رخ نمود، کوھان دهی چکی کھ درآن پن کیا باز کرد، ظرفکاغذ کادو ر    

 : را باال انداختشیابرو
 !"ی زحمت بکشنقدریواقعا الزم نبود ا" ـ    
 از گلو تا ی دستم اشاره ایکیو خواست برود کھ دستش را گرفتم و با انگشت آن     

 :معده ام کردم
 !"؟ی کامل، اوکافتیدر... افت؛یدر" ـ    
 شانھ اش خم کرد، بعد ھم ی روی لحظھ ای چشم برایمظلومانھ سرش را بھ نشانھ     

 ھا را کی نرفتھ بود کھ پن کادمی ھنوز د،یدر ظرف را باز کرد و چھره درھم کش
 ! کرده بودی معرفھیمناسب تنب

 : درآوردستنی گری بلند ادای را کھ بھ دھان گذاشت با صدایاول    
 !!"َ عععععععععععھد؛یتوروخدا ببخش!! کم آوردم"ـ    
 توانستم ی نمزی من نگری طرف کالس از خنده منفجر شده و از طرف دکیاز     
 دھان ی درستھ در ورودکی کوھان با آن پن کی افھی واقعا قرم،ی خنده ام را بگیجلو

ھم پشت  ی صادقی صدا آقانی بود، از ایی تماشایلی خیلی عر زدنش خیو صدا
 داخل و توسط کوھان مجددا دیای بود چون جرأتش را نداشت بستادهیدرکالس گوش ا
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 نی اندی ببرونی کرد کھ خودش آمده بود بفی تعرمی براسھی را بعدا نفنی شود، اعیضا
 ست؟ی عربده مال چیصدا
 ھا را نوش جان کند کی چاره کوھان مجبور شد عر زنان پن کی کھ بنیخالصھ ا    

بچھ ھا از شدت !  گرفتی موضوع خنک شده و داشت جال منیو من ھم دلم کامال از ا
خالصھ اجازه دادم از پن !  بودی درکل کالس بانشاطختند،ی ریخنده داشتند اشک م

 ی ھا دھانشان بدجوری کند چون طفلمیتقس  بچھ ھانی اش را بھی پنجم بھ بعد بقکیک
 !آب افتاده بود

 : زدمی بھ روی و چشمکستادی درکالس ایزنگ کھ خورد کوھان آخر از ھمھ جلو    
 !" ولی اھ؛ی دستپختت عالی ول،ی بدمزه ش کنیزور زده بود"ـ    
     
 ی دادم کھ زنگ گذشتھ چھ اتفاقی محی توضسھی نفی آھستھ برایداشتم با صدا    

 کھ بھ طرز خنده ی لبخند ثابت بادھان باز و چشمان گرد و سرکی ھم با سھیافتاده، نف
 ی آقاکدفعھی بود، می داد با دقت مشغول گوش کردن بھ حرف ھای تکانش میدار

 ھمان طور کھ ھمراه پسرخالھ اش بھ و  اش بلند کردی گوشی سرش را از تویصادق
 : گفتستندی نگریما م
 سال ھا شما نی ای ھمھ ی کنم کھ تویف م خانم خجستھ؛ اما اعتراایناراحت نش" ـ    

 یمارادونا رو ب« حکم اون داستان یشد! ی مدرسھ بودنی ایی معلم راھنمانیشلوغ تر
 !" با شما چکار کنم؛ خودت راھکار بدهدیاالن من با» !دی غضنفرو بچسبال؛یخ

  طورنی و ھمی بھ صادقی نگاھی نصفھ کاره مانده بود با دلخورمیمن کھ حرف ھا    
 : گفتمیی خورد انداختم و با پرروی کھ بھ زور خنده اش را فرومیخسرو

 "؟ی کنی خالی خوای شو سرمن می دق دلیایبھ من چھ؟ از پس کوھان برنم" ـ    
 جا خورده ی ھم البتھ حسابی و خسروی کرد، صادقرتی ام حی از گستاخسھینف    

 : با پسرخالھ اش ردوبدل کرد و بعد رو بھ من گفتی نگاھمی نیبودند، صادق
شما . رهی عواقبشم بپذدی اگھ کرد باای کنھ، ی قبول نمتی مسئولایبھ ھرحال آدم " ـ    

 "؟ی اھی قضنی منکر ا،یاالن مسئول اون کالس و شخص کوھان ھست
 : کند واقعا حرصم گرفتی میری گجھی رحمانھ نتی بنقدری کھ انیاز ا    
 یلیخ!  تاحاالدمی ندیرگری من از شما مدی ول،ی مدرسھ انیشما ھم مسئول کل ا "ـ    

 اگھ گھ،یخب من ھم آدمم د. ینی گزی متیراحت ھرجا کھ بھ نفعت نباشھ کنج عاف
 جواب دی شامی کنیکی بھ من ھم بگھ با ھم دست بھ ادی تونھ از پس کوھان بربی میکس

 !"میگرفت
 : را باال انداختشی ابروکی    
 "؟یستی کوھان بای جلوگھی افراد دیبانی با پشتی حاضری بگی خوایم" ـ    
 ... نبودمیزی چنی فکر کردم، نھ واقعا خواھان چنیکم    
 کھ کوھان از مدرسھ اخراج شھ؟ بعدش کجا نی ا؟ی صادقی شھ آقای میتھش چ" ـ    

 ی علمتینفوذه اگھ بخواد بدون ترب فوق العاده بااستعداد و بای بچھ ھی ره؟ اون یم
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 شھ با ی بچھ رو منی ھمیول!  باشھای آدم دننی تونھ خطرناک تریوارد جامعھ بشھ م
 ی راھیزیبد رو بھش آموزش داد، فقط ھرچ  مدرسھ نگھ داشت و خوب ویمحبت تو
 ." بردشی از پی شھ با دعوا و خشونت کاریداره و نم

 :دی مکث کرد، آنگاه پرسیکم    
 !" ظاھرا؟ی کرددایشما راھش رو پ" ـ    
 : ام را نزد او آشکار کنمی دروناتی است کھ منوحی دانستم تا چھ حد صحینم    
 جا بھ کوھان و نی مردم ای بھ دالئل نامعلومی گفتی کھ اومده بودم ملی اواادمھی" ـ    

وم من بھ کوھان  نامعللی خوام اعتراف کنم کھ بھ ھمون دلیباباش عالقھ دارن، حاال م
 اگھ ھم واقعا ،ی نکن منو دربرابرش قرار بدی سعگھیپس د! وخانواده ش عالقمندم

 !" حساب نکنیکی رو من یدار  سربراه کردنشی برایفکر
 کھ کردم ی تنھا کاری سھ جفت چشم بودم ولی رهی مرکز نگاه خیدیتا لحظات مد    

 ی مشتری بی چای وقت ھا تلخی تا تھ سر بکشم، بعضینیری را بدون شمی بود کھ چانیا
 !نیری شی مزه کیچسبد تا 

    
 :ستادمی ام را صاف کردم و درمقابل بچھ ھا انھیس    
 ی برمینی موضوع بحث کتاب دمیدی ھمون طور کھ دز؛ی عزی بچھ ھاارخبیبس" ـ    

 ی شده جافی تعری ما چھ جورنی در دی کھ خودسازنیالبتھ ا. یگرده بھ خودساز
 خودتون رو در ی برداشت ھازانی خواد شما عزی من دلم میبحث فراوون داره ول

 کھ شاعران ییبای اشعار زی حتای ،اتی ازنثرھا، روادی تونی مد،ی کنانی باره بنیا
بھ ھرحال شما فرصت . ی سعدای حافظ اتی مثال غزلد،یبزرگ سرودن ھم استفاده کن

 .دیسی برام بنوی تا فردا نظرتون رو راجع بھ خودسازدیدار
 نی و دوباره ادیای بھ کوھان رفتم کھ حساب کار دستش بی چشم غره الی دلی بیلیخ    

 نشستھ بود با چشم ی جدیلی و خنھی او کھ دست بھ سیجا مرا مچل خودش نکند، ول
 کھ قادر بھ ی عادت خنده ام گرفت و طبقاری اختی زد کھ بیغره ام چنان لبخند پھن

 دهی ورپریبای کھ باعث شد ھاجر و زدمی مکھانم را بھ درون دمیترکش نبودم لپ ھا
 ! ھوای بخندند و پشت بندش ھم کالس برود روزیزریر

 رخ دھد، بازھم ی بود کھ قرار است چھ فاجعھ اینی بشیروز بعد کامال قابل پ    
 ی بچھ ھا توجھی بار اصال بھ خواستھ نیالبتھ من ا... کوھان و بازھم اصرار بچھ ھا

 را بخوانند، قشانی تک تک بچھ ھا را آوردم وسط کالس تا تحقی وقتینکردم ول
 : اعتراضش بھ ھوا خاستیکوھان صدا

 بھ درس خوندن؟ من تمام دی کنی مقی مملکت رو تشونی سازان اندهی آی جورنیا" ـ    
 برخوردھا نی واقعا اارم،ی رو براتون بقی تحقنی تا بتونم بھتردمی رو نخوابشبید

 کھ مشت نی غافل از امی از مشکالت دولت حرف بزنمیمنصفانھ ست؟ بعد ھمھ ش بلد
 یرادی و ابی و اگھ عمیکھ نظام حاکم رو ساخت می ماھا ھستنی خرواره و ھمینمونھ 

 می چھ طور توقع دارمی کنی ھنوز خودسازمی ما نتونستیوقت!  خود ماھاستیھست تو
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 مجلس فالن کارو ی ندهی غر بزن کھ چرا فالن نماای بی معجزه کنھ؟ حاال ھتیحاکم
 !" ال و بلایکرد 
 اتوبان چھاربانده در ی بھ پھنای را بخواند آسفالتقشی تحقدیای اگر اجازه ندھم بدمید    

 :انتظار دھانم است
 ."یباش بھ حالت اگھ چرند نوشتھ یفقط وا!  بخونای خب حاال؛ بیلیخ" ـ    
 : خشم را درچھره اش گرفتی جاتیرضا    
 !" راحتالتینھ خ" ـ    
 کھ با بچھ ی اصال نسبت بھ چشمک و لبخندستاد،ی بچھ ھا ای آمد جلویو با خرسند    

 ! نداشتمیھا ردوبدل کرد حس خوب
 
 

 واقعا واضح و مبرھن یچیبھ نام خدا، برھمگان واضح و مبرھن است کھ ھ    « 
 و می شناسی را نمی خودسازی حال آن کھ اصال الفبامی زنی میز خودسازدم ا! ستین

 »!.... خ خود؟ای شود؟ با خ خدا ی با کدام خ نوشتھ می خودسازمی دانینم
 تکان دادم و از او خواستم نی بھ تحسیسر!!  بار احسنتنی ایلینھ خداوک! احسنت    

 :ادامھ دھد
 »!....را شکستن» خود« تخم یعنی تنگ خود را شکافتن، ی لھی پیعنی یخودساز    «
 :دی کشادی کنم فریتا خواستم اعتراض    
 !"ی نطقم رو قطع کنادیخوشم نم" ـ    
 :ادامھ داد! از جذبھ اش واقعا حساب بردم    

نھ !  از سنگ بودوارشی تنگ بود؛ دمیجا:  گفتاشیجوجھ در وصف حال خو    «
 شی پیی کھ جوجھ طالمی کنیمالحظھ م! کس زمن خبر داشتپنجره نھ در داشت، نھ 

 قفس نی اواری کرده دی کھ حس منیاشاره دارد بھ ا(!) شی خوشتنیاز شکستن تخم خو
عدم وجود درو « صرف نظر از نیرابناب!  الواقع نبودهیاز سنگ بوده حال آن کھ ف

 تای نھا،»شتنیرخوی با غیعدم ارتباط روح« دارد بھ یفی ظریکھ اشاره » پنجره
 بدھد چنان کھ رستم، ی تکانکی بھ خودش دی رسد کھ بای مجھی نتنی بھ اییجوجھ طال
 عرضم می بھ جھت اعمال نفوذ دژخی قبلقی کرد و در تحقنیزچنی ما نینماد پھلوان

 ی سنگی لھی تکان باعث شده کھ پنیا!!)  شعوریب! ؟(!نصفھ کاره ماند  خدمتتان
 »! برسدی خود رستم بھ رستگاری مقتدازھمچونی نیی بشکند و جوجھ طالیالیخ

 : شدی بھ زحمت از گلو خارج ممیصدا    
 دست از سر فھی فقط جان ضع؟ی بود؛ اوکیعال! ھی کنم کافیکوھان خواھش م" ـ    

 !" شعر بھترھی بردار و برو دنبال یی جوجھ طالنیا
 :اعتراض کرد    
 اتی ادبدی نبان؛یبب!  کنمی نمدای پنی تر از ای مفھومی گردم شعری میھرچ" ـ    

»  نبودیکی بود یکی« ی دونی اصال تو م،یری خردساالن رو دست کم بگکیفولکلور
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 آماده کردم درمورد قی تحقی سرھی من ؟ی چیعنی می شنوی قصھ ھا می ھمھ یکھ تو
غ از  کھ فاردینی دم تا ببی ارائھ مونکھ اگھ فرصت شد خدمتت »ییزنبور طال«شعر 

 گفتمان زالل ی درونی ھاھی علم و دانش، در الانی شما مدعی تنگ نظرانھ دگاهید
 !!" بس شگرف نھفتھ ستیاطفال چھ اسرار

 :عاجزانھ نگاھش کردم    
 ..."یتو برد! نیباشھ؛ بش" ـ    
 ! خواستی را منیھم    
 !"می ھم ھستزهیمنتظر جا! میچاکر" ـ    
 ! ماشاالھستی را انداختم باال، رو کھ نمی ابروکی    
 "گھ؟ی دایواریاز ھمون کاغذد" ـ    
 ی و ھوراغی دست و جی جواب مثبت تکان داد و بالفاصلھ صدای بھ نشانھ یسر    

 !بچھ ھا بلند شد، پدرسوختھ ھا
 ! کنم تا خفھ شودی آب مری سرش را زنمی اگر جوجھ ببنیبعد از ا! اوف    

 »قاطعبرھان         «
 کھ ی کردم، راستی می عالف را بازنگری اس ام اس ھایکاریداشتم از سر ب    
 نی ایراست!  امدهی را تا بھ حال نشنشی صدای کھ حتیدل بستھ ام بھ کس!  خلمیلیخ

 تر شی وقت ھا بی بعضامکی پکی کند؟ ی ھمھ جادو منی ای کوچک چھ جوریجعبھ 
 ست ی ھم معضلنیا! فتھ و مجذوب کندی تواند آدم را شی عاشقانھ مینیاز صدھا ھمنش

 ! ما جوانان واقعایبرا
 خودم را لعن و دی بای دوختم، من تا کمی رو بھ روواری و چشم بھ ددمی کشیآھ    
 ی حاال دارد مرا می خواھانش بودم ولی روزکی کھ یی تنھانی کردم بابت ای منینفر

. رمی قرار بگی مورد توجھ کسنی ندارم بعد از ایدی امچی ترساند چرا کھ ھیترساند؟ م
 کند، ھرچھ ھست کامال ی عالقھ خرجم می حسابھ چی روستی عالف ھم معلوم ننیا

 .... نظردادھانی کی ظاھرم روز عروسی درباره ی دارد، حترنظری شناسد و زیمرا م
 ساعت می مادرم بود، پس از ند،ی کشرونی باالتی زنگ تلفن مرا از عالم خیصدا    

 : باالخره گفتی تکراری و گفتن حرف ھایسالم و احوالپرس
 ." اومدهشی پی کار فورھی تھران، ی برگردی چند روزھیجور کن " ـ    
 :آه از نھادم برخاست    
 تونم وسط کار ول کنم برم؟ مردم کھ مسخره م ی مامان چند بار بگم نمیوا" ـ    

 طاقتفرسا رو ی طوالنری مسنیبرام ھم سختھ کھ اتازه .  دارمتی مسئولنجای من استن،ین
 ." کنمی دو روز طیکیفقط واسھ 

 تونم برنامھ یمن نم! ادی خواد برات بی خواستگار مھی بگم؟ یچھ جور.... آخھ" ـ    
 ." بندازم عقبادیرو ز

 ....گری دی سو خوشحال شدم و از سوکیاز     
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 ازش، کدوم برنامھ ادی من اصال خوشم ندی خب شا؟ی و دوختیدیواسھ خودت بر"ـ    
 "؟ی کنیرو جلو و عقب م

 : خشن شدشی لحن صدایکم    
 حاالشم نی ھم؟یونی دختر شاه پری باز دوباره اسم خواستگار اومد فکر کردھیچ" ـ    

 !"ستی نتی شده، حالری دیبھ اندازه کاف
 ی را توقتی حقیستا تلخ رونی داشتم، الاقل مردم امانی گفت ایقلبا بھ آنچھ کھ م    

 : اصالستی دختر اگر با مادرش کل کل نکند دختر نیول!  بودندختھیحلقومم ر
 نکنھ نگران نون خور ای....  رو دستت باد کنم وای من بترشم ی ترسی مھیھا چ" ـ    

 !!" چرت و پرت ھانیاز ا....  وی بودنم ھستیاضاف
 از دھانم اری اختیبود کھ ب»  چرت وپرت ھانیاز ا« نی حرفم ھمیتنھا قسمت واقع    

 :مادرم خنده اش گرفت! رونیآمد ب
 بھ سرت اومده اونجا؟ عوض یچ! ستی نزادیاعتراض کردنت ھم مثل آدم" ـ    
 "ا؟یشد
 :دمی کشیآھ    
 !"دیری بگلی رو تحوی زی زیخب آره، ورژن پشت کوھ"ـ    
 "؟ی اعتقاد داریھ گفت کییحاال چھ قدر بھ ھمون چرت و پرت ھا" ـ    
 .... فکر کردمیکم    
 !" صفربایتقر! یچیھ" ـ    
 ." بھ خواستگارات بلھ رو بدهنجای اای دختر خوب؛ پس مثل آدم پاشو بنیآفر" ـ    

 
 : نداشتمدنی جنگیحوصلھ     
 بلکھ ی بدحی خواستگارمحترم توضنی راجع بھ ای کمھی شھ ی فقط مام؛یباشھ م" ـ    

 "مشتاق شم؟
 کنھ، ی شرکت کار مھی ی داره، االن ھم توتیری مدسانسی لن؛یبب! آھا؛ حاال شد" ـ    
 خونھ و ره،ی سالشھ، چشم و ابرو تی قد بلنده، سره،ی گی ھشتصد تومن حقوق میماھ
 " بگم؟ی چگھید....  ھم نداره،نیماش
 : بودمخی نقدری دانم چرا اینم    
 " تاحاال؟دهیده؟ اصال منو د کرشی معرفیک" ـ    
 ." شناسدتی دانشگاه شما درس خونده دورادور می کھ تونیآره، مثل ا" ـ    
 انداختم، من چرا دل بستنم ی فرستاده بود نگاھمی کھ عالف برای اس ام اسنیبھ آخر    

 ا؟ی خداستی نزادیھم مثل آدم
 و دیای جلوتر بی گشتم کھ بھ عالف اجازه دھم قدری ھرچند کوتاه میدنبال فرصت    

 : بکشدرونی بھیخودش را از پس سا
 شن و ی ملی شھ، بعدش ھم تعطی بچھ ھا شروع می امتحاناگھی دیدو سھ ھفتھ " ـ    

 ...."تا اون موقع قرار نذار.  گردمیمن برم
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 " باشھ؟،ی فقط االن گرفتاریپس بگم موافق" ـ    
 !" شدمی جا شوھر کردم موندننی ھمیدی دی وقتھی قول نده، یباشھ ول" ـ    
 ی وقتی از گوشم فاصلھ بدھم، حتی را قدری کھ باعث شد گوشدی کشغی جبایتقر    
 : را بشنومشی توانستم بھ وضوح صدای کردم ھم می نگاه مشی سوراخ ھایتو

 کھ اصال فرھنگشون ی کنی زندگی با جماعتی بری خوای م؟ی شدوونھی د؟یچ" ـ    
 ."یری بگمی کنم اگھ سرخود تصمی رو حاللت نمرمی خوره؟ شیبھت نم

 :دمی کشیآھ    
 !" ادامھ بدمی جورنی دلم بخواد ادی خودمھ، شای شخصیخب مامان جان زندگ" ـ    
 :مطلقا قانع نشد    
 " اونجا؟ی مگھ خواستگار دارنم،یبب" ـ    
 !افتادم برادرشوھر مادر فاطمھ ادی    
. ومدهی کھ بشھ روش حساب کنم نی نگران نباش، فعال خواستگار آنچنانیبلھ؛ ول" ـ    

 !" نھای بشھ داشی قبرستون پنی تو ااھامی رؤی داره شاھزاده یبستگ
 رفع زمی من حوصلھ نداشتم از مادر عزی کرد ولیطرز حرف زدنم نگرانش م    

 : غر زدمرلبیآنگاه ز. رتباط را قطع کردم آوردم و ای بھانھ انی کنم، بنابراینگران
 »! شھ؛ پوفی مدای ھم بھ زور پاھای جا غولتشن رؤنی ااھا؟ی رؤیشاھزاده     «
 ی ھی اواخر سانی چشمم بھ پنجره افتاد، اختم،ی ری چاکی خودم یبرخاستم و برا    
 ی دندان قروچھ ممی بھ سوی گاھاهی و سگ سدی رسی تپھ کمرنگ تر بھ نظر میرو

 بھ حسم اعتماد کنم، دی دار راست گفتھ و باھی شدم کھ سرای داشتم مطمئن مبایکرد، تقر
 نبود دی وگرنھ بعرمی را از کوھان پس بگبھی کتکھ  بودنیتنھا مشکلم درحال حاضر ا

 بھ جگرم ی و لباس عروسی خواستگاری و آرزودیای دخلم بندهی دو روز آیکیظرف 
 !بماند

    
 بود و من رأس ساعت ھشت، صبحانھ خورده، آماده و ری دلپذی صبح جمعھ کی    
 و دمی شنتمی از پشت در سوئی ھمھمھ ای قدم زدن در دشت و دمن بودم کھ صدایایمھ

 مھمان ی خاص حوصلھ ی لحظھ نیالبتھ من اصال در ا. بعدھم چند تقھ بھ در خورد
 ی لبم بھ خنده ااری اختی دادم بصی کالس را تشخی بچھ ھای صدای وقتینداشتم ول

 ستادهی اعقوبی و کوھان و اصغر و ای وثربایکش آمد و دررا باز کردم، ھاجر و ز
 شان نقش بستھ بود و دو سھ ی دوست داشتنی صورت ھای رویبودند و خنده ا

 داخل، ندیای گرم دعوتشان کردم کھ بیکیبا سالم و عل. نفرشان ھم کولھ انداختھ بودند
 :گفت کوھان

 !" گردشمتی ببرمیمنون، اومدنھ م" ـ    
 :دمیابرو درھم کش    
 !"نیای نبود شماھا بیازی کارو کنم، ننی ھمقای خواستم دقیخب من ھم م" ـ    
 : ردوبدل کرد و بعد گفتعقوبی با یکوھان نگاھ    
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 کنم ببرمت خونھ مون، رتی غافلگرسرمیآخھ کوھان پس کلھ اومده، خواستم خ" ـ    
 " حاال؟ی ذاریمگھ م

 : گفتمیبا خوشحال    
 ی گفتی بھتر نبود می شدم، ولری غافلگی من ھم حسابھ،ی عالیلی کھ خنیخب ا" ـ    

 "شم؟ی پنجای اومدن ای مشونیا
 ." کرده نخواستم بخوره تو حالتھینھ آخھ گر" ـ    
 .... فکر کردمیکم    
 "شم؟ نگران ای کنم؟ ذوق کنم کاری چدی باقایاالن من دق" ـ    
 !"تو راحت باش، با اون دل خجستھ ت" ـ    
 ... قناعت کردمی بھ نگاه چپ چپیدوست داشتم ھوار سرش بکشم ول    
 " کرده؟ھیخب حاال چشھ کھ گر" ـ    
 کھ با دمش گردو بشکنھ نی ای جای خواستگار داره، ولی احمق روان،یچیھ" ـ    

 با خودتون ستی اصن معلوم نن؟ی اینجوریشما دخترا چرا ا!  کنھی مھینشستھ داره گر
 !"نیچند چند

 : رفتمیچشم غره ا    
 !" زنھی خواھر بزرگترش مؤدبانھ حرف میآدم درباره ! کوھاااااااان"ـ    
 : گرداندی کرد و روی غرغررلبیز    
 ." کنھی گم دلش خجستھ ست، باور نمیم" ـ    
 : صاف کردمی انھی دادم و سھیبھ چارچوب تک    
 " خواستگار چشھ کھ فرانک ناراحتھ؟نیمگھ ا" ـ    
 ." رسھی نمزھای چنیفرانک کھ شعورش بھ ا.  ھم خوبھیلی بابا خیچیھ" ـ    
 : بود بخواھم اصالحش کنمدهی فایب    
 " روستاست؟نیمال ھم" ـ    
 ."ننی شی شما ھم میکایفکر کنم نزد. نھ بابا، بچھ تھرونھ" ـ    
 :روانم باال رفتاب    
 "مگھ خونھ شون کجاست؟! عھ؟ چھ خوب" ـ    
 ."١٨باالشھر پالک " ـ    
 ! آدرس حلقومم درد گرفتنیاز ا    
 " مجابش کنم؟امی بدیاالن من با. ی بھ سالمت؛یاوک" ـ    
 ی ھمدردی کمھی باھاش ایاون کھ نھ؛ مجاب کردن کار بابا شترزاده، تو فقط ب" ـ    

 ." شدتیاکن، بلکھ ھد
.  آمدمرونی برداشتم و از در بنتی کابی را از رولمی و موبادی تکان دادم و کلیسر    

 .  ھای پشتکوھی کلبھ ی بھ سوم،یقدم زنان بھ ھمراه بچھ ھا از تپھ باال رفت
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 :نفس نفس زنان گفتم    
 نی ایری غافلگھی واسھ ی کوره راه بندازیحاال واقعا الزم بود عره عوره شمس" ـ    
 "؟ینیچن
 ."کی نکی پمی کھ مھمون خودمن، قراره برناینھ بابا، ا" ـ    
 پر شی ھاجر کھ پشتش انداختھ و معلوم بود توی کولھ ی رودیو دستش رامحکم کوب    

 .دی خورد و خندی ضربھ تکاننی ست، ھاجر با ایاز خوراک
 فرانک شی رفتم پیم م خودی دادی اس مھی دنبال من؟ بھم نیخب حاالچرا اومد" ـ    

 ."دیدی رسی تون مکی نکیجون، شما ھم بھ پ
 دی آی بھمن از کوه مکی کھ حس کردم االن دی ھوار کشی جوربای و تقرستادیدرجا ا    

 :نییپا
 میای بمی خواھی کھ ممی گفتی اگھ ما نم؟ی گی می داری چی فھمینھ؛ تو اصال م" ـ    

 سھ تا بدبخت اجازه نی ای ننھ باباھای کنی فکر م،یحی تفری اردومیدنبال شما کھ بر
 " اروپاست؟نجای ایواقعا فکر کرد! رون؟ی بانی دادن کھ با ما نره خرا بیم

 حرف ھا مو بھ تنم منجمد شد کھ فقط با چشمان از حدقھ درآمده بھ قد نیچنان از ا    
 .... ششدانگش را نوش جان کردمی اش چشم دوختم و عربده دهی ورزکلیدراز و ھ

 کند؛ من احمق را بگو کھ فکر کردم بچھ ھا ی خوب کار میلی مغزشان خییخدا    
 !می کنحیآمده اند باھم تفر

 کھ میای باشھ بابا، پس من و فرانک ھم باھاتون م؟ی شی میحاال چرا عصبان" ـ    
 ." دروغ نباشھنی والدشیحرف تون پ

 : تکان داددیی بھ تأیکوھان سر    
 ."می کنی ھضمتون می جورھیباشھ، " ـ    
 : غر زدمرلبیز    
 !"ی باحالنی دلتونم بخواد، معلم بھ ایلیخ" ـ    
 : بغلمی مقدمھ خودش را انداخت توی ھاجر بکدفعھی    
 !!"جلمی جی باحالیلیخ!  قولبونت بشم عجقمیالھ" ـ    
 : و گفتدیکوھان چھره درھم کش    
 ."مث آدم حرف بزن بابا!  عوقم گرفتگھیھ دبس" ـ    
 .ردی کرد و باعث شد خنده ام بگی لوس ممی ھاجرھمچنان خودش را برایول    
 یشترزاد با موھا! ی باورنکردنی چشمم افتاد بھ صحنھ امیدی کلبھ کھ رسکینزد    

چشمانم را !  کردی مروروی خاک را زلی بود و با بستادهی وسط مزرعھ اشانیبلند و پر
 ی نره غول چھ وقتنی انم،ی بی و بادقت نگاه کردم، مطمئن بودم خواب مدمیچند بار مال

 بناگوشش ی بھ پھنای شده بود لبخندرتمی کھ متوجھ حوھان بلند شده؟ کنقدری اشیموھا
 دورگھ شده جانی کھ از فرط ھیی ردوبدل کردند، من با صداعقوبی با یزد و چشمک

 :ھان گفتمبود رو بھ کو
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 ینجوری اھوی کچلت ی گذاشتھ؛ نھ؟ امکان نداره اون باباسی کاله گنیجان من ا" ـ    
 !" ھا؟گھ،ی دژهی پوستاره،یمو درب

 
 تنومند، کلی و ناباور بھ ھری شترزاد برد، متحی را گرفت و با خود بھ سونمیآست    

 ومواجش نگاه ی مشککدستی بلند و ی ھاشی وموھا و رینی انسان نخستیلباس ھا
چھ !  کھ رنگشان ھم کرده نامردنی مثل اد،ی رسی پھنش می شانھ ھایکردم کھ تا رو

 اش است؛ اگر ختھی کھ تازه بھ ھم رنیا! دهیب بھ ھم تای موھانیقدر ھم خوشگل بود ا
 !!شانھ بھ آنھا بکشد چھ شود

من  بلند کرد و چشمان براق درشتش را بھ ی شدن من سرش را کمکیبا نزد    
 بلند ی باور کنم، کوھان با صدانمی بی توانستم آنچھ را کھ می فاصلھ نمنیدوخت، از ا

 :خنده کنان گفت
 !"عمو؛ خانم معلم ما تورو با باباشترزاد اشتباه گرفتھ" ـ    
 : شترزادی وهی بھ شقای دقد،یچی مرد گنده در کوھستان پی خنده یصدا    
 !!ھاھاھاھاھاھا    
 طی شرای توانستم کمی او و کوھان ردوبدل کردم، آنگاه وقتانی میرانھ انگاه ناباو    

 :دمی کنم، پرسزیرا آنال
 "گھ؟ی ست دگھی دینی غارنشی شوخھی ھم نی کوھان؛ نھ؟ انیمسخره م کرد" ـ    
 :دی را بھ ھم کوبشیکوھان دست ھا    
 بابا شترزاد ی دوقلوشونی ا،ی باور نکنیالبتھ حق ھم دار!! گھی دگھینھ د" ـ    

 ."ھستن
 :آھستھ گفتم    
 "بھ نظر....  جوون تریلیخ....  کھنی ایول" ـ    
 :نگذاشت حرفم را تمام کنم    
 !"گھی از خودشھ دی تنبلگھی اومده، دای بھ دنریخب آره، چون با ده سال تأخ" ـ    
 : کردن خاک بود گفتروروی دوم شترزاد ھمان طور کھ مشغول زینسخھ     

 ." رهی نمی دوری بکن، جای سالمھی یھروقت با خودت کنار اومد" ـ    
 .... زنگ دارتری برابر اصل بود؛ کمی ھم فتوکپشیصدا    
 برادرھا چرا نی جواب تکان داد، واقعا ای بھ نشانھ یدستپاچھ سالم کردم، سر    

 مسخره را کوتاه کنند؟ رفتارشان ھم کھ کال ی ھاشی رنی ارندی می ناجورند؟ منقدریا
 :کوھان گفت.  شودی سرشان نمیچی ھی برد و از آداب اجتماعی بھ سر مالتیدر تعط

 "؟ی نداریعمو کار" ـ    
 : بودنی و زملی بیھمچنان سرش تو    
."  برھان قاطع مجابش کنمنی با اامی اگھ شترزاد ھنوز موفق نشده، بنینھ، برو بب" ـ    

 .) را باال گرفتلشیوب(
 : گفتیالی خیکوھان با ب!  اھل منطقندیماشاالھ خانوادگ    
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و مشتش را تا ." ( کرده تاحاالشی حالی المللنیفکر کنم باباشترزاد با زبون ب" ـ    
 .) اش باال گرفتنھیمقابل س

 فرانک بھ دنی را ھضم کردم و بھ قصد دمی روشی پعی کھ بود، وقایبھ ھرعذاب    
 ی کوھان بود ولھی شبیلی کھ خی بامزه ای کلبھ بھ راه افتادم، ناگھان پسربچھ یسو

 کی کھ نزدی توجھم را جلب کرد، درحالدی رسیشش سالھ بھ نظر م -حدودا پنج
 ھم ی بدحجاباریآمد، خانم جوان بس ی کوھان درمی داشت از خجالت بزغالھ لھیطو
 باغچھ بود کھ مشخص بود مادر ی ھایت فرنگ توی دورتر از او مشغول وارسیکم

 شد، ی مزانی زد و از سر و کولش آوی مشی مامان صدایبچھ است چون پسرک گاھ
 : گفتماری اختیب

 "انا؟ی احستی تو نیری تأخی ھم دوقلونیکوھان، ا" ـ    
 : زدیلبخند    
ترزاد و داداشش،  بابا شنی اومده، عای از من بھ دنریچرا اتفاقا، با ده سال تأخ"ـ    

 ." من فرق دارهتی از روش دانلود کردن با سانوی کھ ایتیمنتھا سا
 "ھ؟یاسمش چ" ـ    
 !"کوھانک"ـ    
 چون جوابش دمی نپرسیزیچ.  غولتشن شماره دو استنیمشخص بود کھ پسر ھم    

 . پ ن پ دندان شکن خواھد بود قطعاکی
 

 ی مزرعھ کار می داشت رویتی بھ جناب عمو انداختم، با چنان جدیبرگشتم و نگاھ    
 ی باعث شده بود قسمتدی چکی اش میشانی کھ از پیعرق!  شدیکرد کھ آدم خستھ اش م

 یصدا! ی جذاب بود لعنتیلی مقابل صورتش مرطوب شوند، در کل خیاز موھا
 :دمی شنرگوشمی کمتر از دو بندانگشت زیکوھان را از فاصلھ 

 " کھ چشمتو گرفتھ ھا؟نیمث ا" ـ    
 :دمی و غردمی کلھ اش عقب کشیسرم را از تماس احتمال    
 !"خفھ بابا" ـ    
 : بھ خود گرفتیفورا حالت دفاع    
 !" حاال؟ فقط خواستم حواست جمع باشھ بھ صاحابشی زنیچرا م" ـ    
 ! نگاھم کندی حت دادی باغچھ کرد کھ بھ خودش زحمت نمی بھ خانم تویو اشاره ا    
 با غولتشن می کردی ثابت مفھی بھ ضعدی باشی بگذراند؛ تا چند روز پریخدا بھ خ    
 ! حاال البد بھ مادر کوھانکم،ی نداری کارشیاھایرؤ
 :دمی بھ پسرک انداختم و پرسینگاھ    
 "؟ی گذاشتینجوری تو اسمشو اایحاال اون ھم اسمش کوھانکھ واقعا " ـ    
 ." بحث ھم نکنن،ی ھمیعنی گم کوھانک، ی من میوقت" ـ    
 صدا رونی بکشم، از ھمان برونی توانم حرف راست بی بچھ نمنیدانستم از زبان ا    
 :زدم
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 " گلم؟ییفرانک جون، کجا" ـ    
 خانھ آمد و بعد ھم بالفاصلھ صورت قرمز و ی چارنعل اسب از توھی شبییصدا    

 داد از یھر شد، او ھمان طور کھ بھ من سالم م در ظای فرانک در آستانھ یآشفتھ 
 یکوھان اشاره ا. میدی درآغوش کشگررایکدی و آمد مقابلم و دی دونیی پاوانی ایپلھ ھا

 :بھ دوستانش کرد
 بھ چاک، وگرنھ دوتا سرخر تا غروب می داغھ بزننای ای ھندلمیبچھ ھا تا بازار ف" ـ    
 ." برهنیی ذارن آب خوش از گلومون پاینم

فرانک دستش .  سرو صدا دور شوندی اھانت آشکار ندادم و گذاشتم بنی بھ ایتیاھم    
 و از او خواستم رفتمی من نپذیرا دور کمرم انداخت و تعارفم کرد کھ بروم داخل ول

 گنده پسی کلیشالش را بھ اکراه رو. می و با ھم صحبت کندیایھمراھم دنبال بچھ ھا ب
 ری و کامال زمی پنجاه متر عقب تر از بچھ ھا بودبای تقراد،اش انداخت و ھمراھم راه افت

 ...نظرشان داشتم
 ی کردھی گرنقدریحاال چرا ا! ی خواستگار داردمی شنطون؟یخب چھ خبر ش" ـ    

 "بچھ؟
 :بغض کرد و گفت    
 ."ھی اگھی دزی نکردم، دردم چھیبھ خاطر خواستگار گر" ـ    
 : سکوت کرد و ادامھ دادی ماندم، کمحشیمنتظر توض    
 خواد ی دلم نمگھی راستش حاال دی کنم، ولی دوست داشتم تھران زندگشھیھم"ـ    

 !"نجایدوست دارم برگردم ا
 : داشتھ باشدنجای بھ ای مانتال عالقھ ای دختر سانتنی توانستم باور کنم اینم    
 ھام بھ گردپات ی کھ خود تھرانی شدی تھراننیتو ھمچ!  فراگھی نکن دیشوخ" ـ    
 "؟ی زنی مکی نوستالژی رسن، حاال دم از علقھ ھاینم

 : تکان دادیسر    
 !" ھستمیمن عاشق کس....  بھ علقھ ھا نداره، راستشی ربطچینھ نھ، موضوع ھ" ـ    
 :چشمانم گرد شد    
 " نھ؟ایتت داره  اون ھم دوسنم،یحاال بب!.... واقعا؟" ـ    
 شھ ی منتقل معی سریلی خیچون امواج حس....  دمی احتمال میول....  دونمینم" ـ    

 از یزی چھی یعنی بستم یوقت!  دل ببندمی پشت کوھھی نبودم کھ بھ ضیو من ھم مر
 !" من ھم حسش کردهی ھارندهیاون ور ارسال شده و گ

 .کامال مجاب شدم    
 
 

 "؟یبھ مامان و بابات نگفت" ـ    
 " گفت؟یزی شھ چی منی دو تا انسان نخستنیدلت خجستھ ستا؟ بھ ا" ـ    
 ... فکر کردمیکم    
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 صدتا دمی دی کھ من روز عروسیاون شترزاد!  انصاف نباش بابای بگھید" ـ    
 !" بغلشبی ذاره جیرومئو رو م

 دل یمن اگھ بگم بھ کس!  خودشونی وهی بھ شی ولارنیبلھ؛ سر از عشق درم" ـ    
 !" دن بھ عنوان ناھار بخورمی کشن می مخیبستم کھ دل و قلوه مو بھ س

 : تکان دادمیسر    
 ی تا مجبورت نکنن با اون تھرانی باھاشون صحبت کندیتو با!  کنمیباور نم" ـ    

 ."یازدواج کن
 " مجبورم نکرده؟یکس" ـ    
 "؟ی کنیم ھی گریواسھ چ.... پس" ـ    
 ھم فھی برداشتھ برام اس ام اس فرستاده ابراز عالقھ کرده، ضعی بابا، روانیچیھ" ـ    

 کھ تورو احمق تر از ھی کدوم احمقنی ای بگدی تم کھ بادهی کشخیمتوجھ شده بھ چارم
 دم، ی من اجازه نمی ولی خواستگارادی خواد بیبھشون گفتم م!  آوردهریخودش گ

 خواد ازت سوء استفاده کنھ یبدبخت اون م! ادین تا بی خندن کھ بشی مشمینشستن بھ ر
 !" چرت و پرت ھانیو از ا

 ارانھی مورد کامال ھشکی نی دادم، انصافا در ای مشیتھ دلم حق را بھ مامان و بابا    
 . کردندیداشتند رفتار م

 ی چھ طور بھ خودت حق می ھستی اگھی وعاشق کس دیتو کھ دوستش ندار" ـ    
 ." ھم بھ خودت ھم بھ عشقتانتھ،ی جور خھی نی ا؟ی کنی با اون آدم اس ام اس بازید

 بھ خدا من ن،ینیبابا ظاھرمو نب!  ندارمی باورکن من باھاش کار؛ینھ بھ جون دد" ـ    
 آورده کھ ری از کجا شماره مو گستی شعور معلوم نی حواسم جمعھ، اون بیلیخ

 ." کنمی خوره وگرنھ من اصال آدم حسابش نمیمغزمو داره م
 : کردمیمکث    
 "؟ی شدی عاشق کی بھم بگی خوایحاال، نم"ـ    
 : حرکت دادی جواب منفیسرش را بھ نشانھ     
 بذارم اول بھ انی رو درجرینھ؛ االن نھ، مطمئن باش اگھ حس کردم الزمھ کس"ـ    

 ." گمیتو م
 . اصرار نکردمگری تکان دادم و دیقدرشناسانھ سر    
 نشستن انتخاب کردند و ی را برایی باصفااری بسی ساعت بعد بچھ ھا جاکیحدود     

 انداخت و از دور نی زمی آورد و رورونی بغچھ اش بی از توراندازی زکیکوھان 
 چی ھی ما ھم قدم زنان و بم،ی شان شوکی من و فرانک دست تکان داد کھ نزدیبرا

 را برگزار کردند، کی نکی پقھی سلتینھا  ھا دری فسقلم،یوستی بھ آن ھا پیعجلھ ا
سر !  ھندوانھ ھم آورده بودندیحت.  و تخمھ ھم بھ راه بودینیری و شیفالسک چا

 ھاجر داشت ی بار ھم وقتکی! نی و ببای راه انداختند کھ بی بساطکیھندوانھ خوردن 
د و ی بری تکھ از ھندوانھ را شترکی کدفعھی د،ی خندی کوھان می افھی بھ قزی رزیر

 ! خودش را جمع و جور کردی صورت ھاجر کھ با اخطار من کمی تودیکوب
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 نی را زھرمارشان کنم بنابراکی نکی حضور دارم تا پنجایبھ آن ھا فھماندم کھ ا    
 ی جوابگودی من مسئولم و باگری؟ دوروز دَ!واال! حق ندارند دست از پا خطا کنند

 . شان بچھ ھا را بھ من سپرده اندالی باشم کھ بھ خنشانیوالد
 

 شروع ای ناگھان ثرم،ی گذاشتی و سر بھ سر ھم ممی خوردی ممیھمان طور کھ داشت    
 :دی کشغی پرت شد، جشی حواس ھا بھ سویکرد بال بال زدن، ھمھ 

 !!"ی زنبور افتاده تو لباسم؛ آھیفکر کنم " ـ    
 کردن زنبور ی متوارایتکاند ناگھان پسرھا بھ قصد کشتن  یو چون دامنش را م    
 ای چاره ثریب!  بزنی لنگھ کفش برداشتند و افتادند بھ جانش، حاال نزن و ککی ینفر
 بھ گند ای ثری لباس ھای بود ولدهی پرگریحاال زنبور د! دیای بود اشکش دربکینزد
 !!اه و کبود شد طفلکی شده و فکر کنم بدنش ھم سدهیکش
 بود انداخت و کوھان فقط نیاطی شینگاه معترضش را بھ کوھان کھ سردستھ     
 : برخاستمای از ثری بھ طرفدارزی داد، من نلشی باز تحویشین

 تونھ ی مایاالن ثر! نی بود پسرھا؟ شما اصال فرھنگ نداری چھ کارنیواقعا ا" ـ    
 !" کنھتیازتون شکا

 : گفتعقوبی    
 ."می کنتیمن ھم موافقم کھ از زنبوره شکا" ـ    
 لی وککی کالم را در دستان قدرتمندش گرفت و مثل یکوھان بالفاصلھ رشتھ     

 : اظھارنظر کردیحرفھ ا
 "د؟ی موافقم،ی اون زنبور رو بدونتی جنسمی دارازی نتنامھی شکامی تنظیبرا" ـ    
 بودم کھ با طرحش ی کسنیذا اول بزرگ در راه است لیحی دانستم کھ تفریم    

 !گر؟ی دمی بخندی کھ کالس نبود و ما ھم قرار بود کمنجایموافقت کردم؛ ا
 مجرم مطرح تی کھ در باب احراز جنسی سؤالنی شروع کنم، اولنجای از ادیبذار" ـ    

 زن ھستند ای آواتر،ی ماده؟ بھ زبان شای سرباز نر ھستند ی زنبورھاای کھ آنھی شھ ایم
 " مرد؟ای

 : فرانک گفتم،یھمھ مشغول فکر کردن شد    
 ." کنن، پس حتما مرد ھستنی مرد باشن، چون از کندو محافظت مدیبا" ـ    
 : کرددیی ھم تأبایز    
 نظافت و پخت و پز کندو رو بھ ی تخم بذارن و کارھادی زن ھاشون باگھ،یآره د" ـ    

 جنگن، ی کنن و سربازا ھم می کار مرونی رن بیعھده داشتھ باشن، پس مردھا ھم م
ھمھ عالمھ !" (مردان کارگر، مردان سرباز: می با دو گروه از مردان مواجھنیبنابرا

 !) منیشده اند برا
 :کوھان رو بھ ھاجر کرد    
 "زم؟ی عزی نداریتو نظر" ـ    
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 خودش را جمع ی رانش نواختم کمی بھ گوشھ می نوک پاقی کھ از طریبا ضربھ ا    
 :جور و حرفش را اصالح کردو

 " بزغالھ؟ی نداری تو نظرد،یببخش" ـ    
 : گفتاقی و درمقابل نگاه چپ چپ ما بھ کوھان، با اشتدی خندزیزریھاجر ر    
 کارگرھا زن نی عسلھ، بنابرایبھ نظر من پخت و پز در کندو ھمون جمع آور" ـ    

 حشرات ھم بھ راه افتاده انی در مسمی از فمنی کھ موجنی الیاما سربازھا بھ دل. ھستن
 !!"مردھا ھم چشمشون کور برن تخم بذارن!  خانم باشنددیقطعا با

 راندازی زی را روشی تخمھ را تازه شکستھ و حاال داشت پوست ھاکیکوھان کھ     
 رفرمیی تغزی خمی بھ ندهی ھاجر گرفت و از حالت لمی کرد انگشتش را بھ سویرھا م

 :داد
 نی مدافعنی اثبات زن بودن ای ھم براگھی راه دھیاما من !  احسنتن؛یآفر" ـ    

 ."کوچولو دارم
 :می صبرانھ منتظر تز جناب مھندس بودیھمھ ب    
 !...."خب؟" ـ    
 از یکیو بھ !!... یی بالی زنی مشی نیی زنبور طالیا: دی شعر توجھ کننیبھ ا" ـ    

 کھ بھ عنوان کالم بزرگان در یرانی الی اصیقی موسی در عرصھ ی ادبی ھاراثیم
 لی معادلھ تشکھیحاال !!  بال دخترمردمیبال ا: دیی ھم ثبت شده توجھ بفرمااتی ادبخیتار

بال با بال ساده » . بال دخترمردمیا=  یی بالی زنیم شی نیی زنبورطالیا«:می دیم
 "»!دختر مردم=  زنشی نییزنبورطال«:  مونھی ره، می می با ای شھ، ایم
 رو بھ ھمھ ی ساختگی کھ با ژستمی کف مرتب زدکی شی و برامی مجاب شدیھمگ    
 فشی کثی بود کھ بھ خاطر لباس ھاایفقط ثر.  سپاسگزارانھ کردیمی حضار تعظی

 ! بودرهی بھ کوھان خی کرد حقش رانگرفتھ و با دلخوریھنوز حس م
 

 یطانی و در آب چشمھ شمی کردی بازبالی ھم والی ھا تمام شد و قدری خوراکیوقت    
 . ھای پشتکوھی بھ طرف کلبھ نیی پامی برگشتم،ی خوش گذراندی و خالصھ حسابمیکرد
 کوھان ھم زودتر از ما شان،ی کردند و رفتند خانھ ھای خداحافظیکی یکیبچھ ھا     

 چون من میستادی باغ شان ای ورودیوارد خانھ شد و پشت سرش من و فرانک جلو
 . خواستم از ھمان جا برگردم خانھ امی و ممیایبقصد نداشتم داخل 

 مورچھ ھا بود و اصال یکوھانک ھمان جا مشغول چوب فرو کردن در النھ     
 :دمی بھ ما نداشت، خنده ام گرفت و آرام پرسیتوجھ

 " واقعا کوھانکھ اسمش؟نیا" ـ    
 : نازک کردیپشت چشم    
 خودشھ، ی ھای بچگھی کھ کوھان روش گذاشتھ چون واقعا شبھی اسمنینھ بابا، ا" ـ    
 ." اسمش بھزادهیول

 : تکان دادم و گفتمیسر    
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 خرمن مو رو نی ای لحظھ گفتم شترزاد چھ وقتھی یعنیبدفرم مچل شدم، " ـ    
 !" داداشانی ھم دارن اییدرآورد؟ چھ موھا

 : آنگاه گفتد،ی بلند خندیباصدا    
 مخصوصا اگھ سروصورتشون رو مثل ھم رنش،ی گی اشتباه میداکثرا با د" ـ    

 یلی من خی حال من معتقدم کھ ددنیبا ا!  کننی کارو منیدرست کنن کھ معموال ھم ا
 !"جذاب تره

 :دمیچھره درھم کش    
 شترزاد کجا بوده تاحاال کھ ما دتری ورژن جدنی انم،یحاال بب!! آره حتما" ـ    
 "مش؟یدیند

 ." برگشتھ، درسش تموم شدهکایاز آمرتازه " ـ    
 : بھ دھانش چشم دوختمرتیبا ح    
 "کا؟ی آمرن؟ی ا؟ی کنی میشوخ" ـ    
 : تکان دادیسر    
 !" کجاستکای انگار آمریاری شاخ درمنیآره بابا، ھمچ" ـ    
 !....بلھ   
 " دانشمند؟نی خوندن ای چیخب؛ حاال چ" ـ    
 !"یدامپزشک" ـ    
 سروکار داشتھ شتری بواناتی آمد با حی اش مافھیخنده ام گرفت، بھ ھرحال بھ ق    

 .باشد تا انسان ھا
 کھ سر خان داداشش اومد یی دست گرفتھ تا بالی ھم پرچم وطن پرستشونیالبد ا"ـ    

 " آره؟اد،ی بنمیسر ا
 ی از ددھی سرماار،ی شھرکی بزنن نزدی گاودارھی ی دارن با ددمینھ بابا، تصم" ـ    

 ."ادی نمرشی گنی ھم برگشتھ چون کار بھتر از انیواسھ ھم. کار از عموفرزاد
 :اسمش را پرسش وار زمزمھ کردم    
 "؟....فرزاد" ـ    
 فرزاد، رزاد،ی کردم، شسھی تکان داد، اسم ھا را با ھم مقادیی تأی بھ نشانھ یسر    

 !بھزاد
 : دست برداشتمسھی فرانک از مقایبا صدا    

 
 

قرار . فتمی کھ از کالس ھام نمی گردی فردا ھم برمم،ی با ھم از تھران اومدروزید"ـ    
 خواستگارم ی ھی صحبت کنن و ھم قضی درباره گاوداریبود ھم عموفرزاد با دد
 با ھم می شعور با عمو ھم حرف زده و گفتھ ما قصد داریمطرح شھ، آخھ اون ب

 محترم ھم اصرار کھ آره جون خودت، ی ادهمن انکار از خانو حاال از م،یازدواج کن
 ...."نی و ما رو ھم خر فرض کردنی و دوختنیدی برم،ی و ماھم باور کردیتو گفت
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 : ام گرفتمنھی سوخت و سرش را بھ سشیدوباره بغض کرد، دلم برا    
 ." نکنتی خودتو اذزم،ی عزی گیمن مطمئنم تو راست م" ـ    
 : شدرهی ام برگرفت و بھ چشمانم خھنیسر از س    
!  بگو دست از سرم بردارنست،ی بھ پاچھ م نی بھشون بگو، بگو کھ ککایپس ب" ـ    

 !" کنی کارھی جون، توروخدا ی زی کنھ زیبابام رو حرف تو حساب م
 مانی ابتدا بھ خاطر قولم پشنیقول دادم حتما با پدرش صحبت کنم، ھرچند کھ از ھم    

 .بودم
 نان را دی کرد تنور داغ است وبای و برد سمت کلبھ، چون حس مدیدستم را کش    
 ! حاال بچسباندنیھم
 شاھانھ زده ی ھی تکی ترکمنی نشستھ و بھ پشتوانی ایشترزاد و فرزاد کنار ھم رو    

 و بھ ھم اهی سی موی با انبوھیکی کچل، یکی ستند،ی نگریبودند و بھ آمدن ما م
! اهی سکدستی یکی و آن ی جوگندمبای تقریکی ش،ی خروار رکیا ھردو ب! دهیچیپ

 و اوردی برونی اش را بی کرد گوشی مس بود، آدم ھوی باشکوھی ھنرریواقعا تصو
 ای یواقع«:  با مضمونی نظرسنجکی بھ انضمام ندازدی بی عکس مخصوص اف بکی

 یبھ نظر م! ردی گی مکی دوھزار الی عکس باالنیحاضرم قسم بخورم ا» فوتوشاپ؟
 . نبودشانیدای چون ھرچھ نگاه کردم پستی نی اش خبری و جارفھی از ضعدیرس
 آنگاه ھمان طور کھ چشم دم،ی محترمانھ شنی سالم کردم و جوابدمی کھ رسکینزد    

 : بھ صورتم بود گفتمرهیدو برادر خ
شناس شدم،  آدم بای و تقردمی دمی زندگی تویادی زی من آدم ھا؛یجناب پشت کوھ" ـ    

!  چون حاضرم رو اسمش قسم بخورمدی دختر گل تون شک نکننی بھ ادیلطف کن
 ھاست کھ ادعاشون گوش فلک رو ی پاک تر از بعضیلی قلبش خیظاھرش داغونھ ول

 ."پاره کرده
 ظاھرداغون یلی کند، خداوکیمتوجھ شدم فرانک با چشمان گشاد شده دارد نگاھم م    

 ! کوھان آمدمی وهیرا بھ ش
 : تکان داد و گفتیشترزاد سر    
 کھ ی خواستگارادی آدم پاشھ بی مثل بچھ دی باای می گی مم،ی نداریما کھ حرف" ـ    

 ." کننی کنن با ھم اس بازی کھ غلط منی اای نشھ، یزیآبرور
 ... فرانک انداختمی درمانده ی بھ چھره ینگاھ    
 ی فرانک رو از جایء تفاھم شده، اون شماره  سوھی ست،ی درکار نیاس باز" ـ    

 "د؟ی بھ دخترتون شک کندی ره، شما کھ نبای مناژی آورده رو مخش پاتری گی اگھید
 : بار فرزاد جواب دادنیا    
آخھ دختر سالم ! ی زنی رو ھوا حرف می و دارنجاستی ایخوبھ مدرک کتب" ـ    

 "؟یلی ده خداوکی رو میجواب اس ام اس مرد اجنب
 .... کھ داده بودم، سرم داغ شدیی عالف افتادم و جواب ھاادی بھ اری اختیب    
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دست از ....  داده کھ بھش بگھ مثالنی جواب اس ام اس ھا رو واسھ ادیخب شا" ـ    
 ." ھاھی مانی تو ھمیزی چھی ای! سرم بردار

 انیحظھ درجر لنی در اای دنی کردم ھمھ ی خلع سالح شده بودم و فکر میلیخداوک    
 منعکس می در صدادی لرزش تردیی جورھاکی!  ام ھستندی گوشی توی ھاامکیتمام پ

 ... نبودی خوبزی شد کھ اصال چیم
 :شترزاد اظھارنظر کرد    
 و سر بھ راه باشھ اصال جواب اس ام بی کھ نجی کسھ،ی ھا ھمھ ش افھ شترنیا" ـ    

 نی تو ھمیزی چھی ای اگھ بخواد بگھ مثال دست از سرم بردار ی ده، حاال حتیاس نم
 !" ھاھیما

 دندان بھ ی دو برادر ردوبدل شد کھ درخشش دو سرنی بیبعدھم نگاه وحشتناک    
 !! گذاشتی مشی نقص را بھ نمای و بدیشدت سف

 شب ی بازامکی آن پانی دو نفر بدجنس اند، نکند فرزاد ھم در جرنیچھ قدر ا    
  خندد؟ی مشمی بھ رطنتی با شی طورنی ھست کھ ایباران
 : رو بھ فرانک گفتمیدستپاچھ و عصب    
 !"بااجازه...  برمدیفرانک جون من کار دارم، با" ـ    
 دوست ندارم گری عوض شده و دممی تصمکدفعھیفرانک کھ متوجھ نشده بود چرا     
 کھ چھ خبر شده، قبل دی پرسی ھمراھم آمد و مدام میی جاکی بحث ادامھ دھم تا نیبھ ا
 مطمئن شدم ی انداختم و وقتی کھ از او جدا شوم برگشتم و بھ پشت سرم نگاھنیاز ا

 : شنوند گفتمی را نممیصدا  حضور ندارند ونجایکھ دو برادر ا
 " وقتھ؟یلی خای عموت تازه اومده نیا" ـ    
 " وقت کھ نھ، چھ طور مگھ؟یلیخ" ـ    
 " بود؟نجای کردم ای می بازامکی پتی کھ با ددیاون شب بارون" ـ    
 اتفاقات اون شب ھست، چون موضوع طلسم و انی درجری جا نبود ولنینھ، ا" ـ    

 ."می ھا رو بھش گفتنیا
 :اعتراض کردم    
 "د؟ی گفتی مدیچرا با"ـ    
 : دھدحی توضی دانست چھ جورینم    
 ." بودی خواست مامان آتنی کرد، ای مون م کمکدیبا.... خب" ـ    
 .... بھ طرف خانھ ام بھ راه افتادمیگری حرف دچی و بدون ھدمی کشیآه سرد    
 !  استشمی رخی تا عمر دارم بی آن شب بارانیقصھ     

 
 

 ی عصبی فکر کنم رعشھ د،ی لرزی تمام تنم از ضعف اعصاب مدمیبھ خانھ کھ رس    
 !گری تمام ھستم دزیھم بھ محاسنم اضافھ شده، ماشاالھ ھمھ چ
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 کاناپھ ولو ی و رودمی نفس نوشکی خودم درست کردم و ی شربت آبقند براکی    
– ناشناس کی ی ھاامکی بدھند در مواجھھ با پادی بھ من بھی دوتا غردیشدم، چرا با

 نی ای من کایشان دھم؟ خدا از خودم نی چھ رفتاردیبا -حاال ھرقدر ھم او مرا بشناسد
 مدرسھ ام و ادعا دارم کھ کی سرم معلم ری خ؟ھمھ احمق شده ام و خودم خبر ندارم

 شده ی رفتار اشتباھنی مرتکب چنی مردم را دارم، ولی بچھ ھاتی و تربمی تعلییتوانا
 را بھ بھی غرنی دادم و ای نشان نمی ھا توجھامکی پنیکاش از اول نسبت بھ ا.... آه! ام

 ! خاردی انداختم کھ البد تنم میاشتباه نم
 ی وهی خود کھ بھ شی پرده ی دو برادر کھ با زبان رک و بنی ممنون باشم از ادیبا    

 ... باخبر ساختندی اشتباھنی چنی بود مرا از ادامھ ینیغارنش
 :ختی اعصابم را بھ ھم رگری اس ام اس بار دکی تکی تیناگھان صدا    

 ».دلم ھواتو کرده! ، خانم اجازه؟سالم    «
 !ی روانیعوض.  مبل پرت کردمی را رویبا خشم گوش    
 : بعد دوبارهقھیچند دق    

 »؟ی دیچرا جواب نم    «
 ... جوابیبازھم ب    

 شاگرد اول کالس عشقتو ،ی راھمو سد کرد،ی کھ چھ بد کردیوا: کالم بزرگان    «
 »!!یرد کرد

 ھا امکی پنی از پشت ای خنده ام گرفت، خنده ام را کھ کساری اختی بیکی نیاز ا    
آن قدر بلند کھ اگر ....  کار نگذاشتھ اند؟ پس بخندمی مخفنی ھم کھ دوربنجای اند؟ی بینم

 ! شده اموانھی رد شد فکر کند دتی سوئنی از پشت در ایکس
 : بعدیقیدقا    

 دوم، بھ نظر من تو از ی اول، دستھ یدستھ :  آدم ھا دو دستھ نھ؟ی چی دونیم    «
 »!ی سومیدستھ 

 ... بھ خودم فشار آوردم کھ جواب ندھمیلیخ    
 »؟ی خانمی دی سرزده کھ جوابمو نمیاز من اشتباھ    «
 !! تو اشتباه بوده؛ مزخرفیسرتاپا! ؟ی پرسد اشتباھیتازه م! ھع    
 ی کارش، ولی را کم کرده و رفتھ پشی نبود، فکر کردم روی خبرچی ھقھیچند دق    

 : آمدکی تکی تیدوباره صدا
 ». کنم قھر نکنی کم داره، خواھش میزی چھی بدون تو امیدن    «
 اما د،ی را بلرزاند؛ نھ؟ دل من ھم لرزی توانست دل ھرکسی جملھ ھا منیا    

 رحم ی ھزاران صورت بی کش آمده تا بناگوش را بررویدرکنارش ھزاران خنده 
 بلند بھ ی مرا با صدای ھاامکی خم شده و پی گوشکی یصور کردم کھ برروت

 .... گذارندیاشتراک م
 دل ببندم کھ پشت یمن حق ندارم بھ کس.... دمی کشیچشمانم را برھم فشردم و آھ    

 کوھان ی خانواده ھی زند، درست شبی حرف مبای زیلی ھاست، او ھرچند خامکی پنیا
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 عالف از ی بھی غرنی مطمئنم کھ ایول!  ھستندای دنبی خطنیکھ اگر بخواھند، بھتر
 خواھد محک ام بزند، ی مدی شاای من است، سخر قصد دارد و آن تمکی کارھا فقط نیا

 ازدواج ی ستھی دختر شانی اعالم کند کھ انی سرزمنی مردم ایبگذاربھ ھمھ ! بھ جھنم
  دل ببندم؟ی جا بھ کسنی استی من کھ قرار نست،ین

 !کی تکیت    
 »؟یقھر    «
..    

 » خانمنبیز    «
..    

 »!خانم خجستھ    «
    

 ی خاموش کردم و ساعدم را رودی لرزی کھ از فرط غم و درد می را با دلیگوش    
 .... بخوابمی ام گذاشتم تا کمیشانیپ
  

 »یینبرد نھا    «
 

 آورد، بعد ھم با ی چامانی جنتلمنانھ برااری بسی خسروی دفتر بازھم آقایتو    
 : باشکوه رو بھ من گفتیلبخند

 !" مقدارآبنبات آوردمھی ،ی خوری قند نمدمیشن" ـ    
 : زدمشی بھ رویلبخند مردد    
 !"ممنون" ـ    
 نگاھم کرد کھ ی جورسھی برداشتم، نفینی سی عدد آبنبات از توکی را با میو چا    

 »!ارواح عمھ ت« یعنیادم کھ  جواب نگاھش را دیمن ھم جور» !مبارکھ« یعنی
 : گفتیی با پرروسھی تفلونش نفی پسرخالھ شی رفت پی کھ خسرونیبھ محض ا    
 !"غلط نکنم خاطرخواتھ" ـ    
 :چپ چپ نگاھش کردم    
 !" کنزی ھفتھ بگذره، بعد احساساتش رو آنالھیحاال بذار " ـ    
 :کامال مطمئن بود    
 !" ست بھتگھی جور دھینھ بھ جان خودم اصال نگاھش " ـ    
 :چشمانم را تنگ کردم    
 بھ زعم شما االن شونیا!  زن مرده باشم؟رمردی پھی فکر دبھی گفت بای بود میک" ـ    

 !" مثل منی ادهی ھجده سالھ باشھ؛ نھ ترشتای دخترخانم نھاھی ی پدیبا
 ....دھانش مھروموم شد    

***     
 :زنگ کھ خورد کوھان آمد سراغم    
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 ."ندتی خواد قبل از رفتن ببی خونھ مون، کوھان پس کلھ مایامروز ب"ـ    
 : بھ او انداختمی حوصلھ اینگاه ب    
 ." درخونھ مونادی زحمت بکشھ بنھی خواد منو ببی میھرک" ـ    
 :تعجب کرد    
 ."رونیاره دخترش از خونھ بره ب ذی نمھیرتیبابام غ! ی زی زگھیبدجنس نشو د" ـ    
 : کردمیشخندیر    
 ی کنھ و درس می می زندگیینھ بابا؛ پس چھ طور دخترش تھران داره تنھا" ـ    

 " کنھ؟ی گل مرتشی کھ ھست غنجایخونھ، ا
 طلسم باھات حرف ی خواد درباره ی ھم مفھیراستش ضع.... گھی دھینجوریبابام ا"ـ    

 ."بزنھ
 .... شاخکم راتکان دادیکی نیا    
 "م؟ی کھ شام افتادنیمثل ا" ـ    
 !"می دیشام ھم بھت م" ـ    
 " برگردم خونھ م؟ی ظلمات شب چھ جوریاون وقت تو" ـ    
 ." رسونمتیخودم م" ـ    
 : شانھ ام انداختم و عزم رفتن کردمی را روفمیک    
 ."امی سر مھی یباشھ، عصر" ـ    
 چی برجکم ھی منحصر بھ فرد بزند توی مسخره بازکیم با ھرچھ منتظر ماند    

 اش را ی بزرگ گل گلی بغچھ یگری و بدون حرف و صحبت دفتادی نیاتفاق خاص
 خودش ی مدرسھ برای کولھ ای فی ککی بچھ چرا نیا!  شانھ اش انداخت ورفتیرو

 ! دارد؟یبرنم
    
 

 مشغول لقمھ ی لذتکی و با نوای ای بساط عصرانھ را آورده بودند رودمی رسیوقت    
 سرخ ی ظرف ھندوانھ کی آمد، ی بودند کھ آدم بھ اشتھا می و سبزریگرفتن با نان وپن

 با ھم جواب دادند، فرانک ی ھم وسط معرکھ بود، سالم کردم و ھمگی چاینی سکیو 
 کھ ی و من ھم رفتم کنار فرانک نشستم درحالودندو مامان کوھانک کنار ھم نشستھ ب

 : گذاشت و گفتمی برایشدستی پکیشترزاد .  بودزانی آووانی ای بلندی از رومیپاھا
 !"ادی نمرتی گیچیتعارف نکن، وگرنھ ھ" ـ    
 حی زده و تسبھی تکیفرزاد کنار برادرش بھ پشت.  زدم و تشکر کردمی رمقیلبخند ب    

 اهی نگاھمان بھ ھم گره خورد، چشمانش سی لحظھ ای چرخاند، برایدر دست م
 کھ بھ شترزاد داشت، از آن حالت شوخ ی و با تمام شباھتدی رسیوترسناک بھ نظر م

 نگاھمان یرارادی شدن غی طوالننی ادمیترس.  بودبی نصی ببای تقرطنتشی و شیطبع
 حال وحشتناک نی برگرفتم، با ادهی ولذا محجوبانھ از او دندازدیزنش را بھ اشتباه ب

 . شدی آن نگاه مطلقا از ذھنم پاک نمریاست اعتراف کنم کھ تأث
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 دانم ی را نملشی کند، دلی را بھ ھم معرفشیفرانک اصال قصد نداشت من و زنعمو    
 لی می با من بی نسبت بھ ھم صحبتی زن بھ طرز آشکارنی ادی رسی بھ نظرم میول

 ساده تر از فرانک بھ نظر اری بسی آراستگنی درعی پوش بود ولکیاو نسبتا ش. است
 کرده ی دم اسبی را بھ سادگشی وموھانداشت  بھ سری حال او روسرنی با اد،ی رسیم

 پروا دربرابر نامحرم حضور ی بنی چنکای در آمری کنم بھ خاطر زندگیبود، فکر م
 ھم از نظر آداب ی بود و قدرشی آالی جور ساده و بنی حال انی و درعافتی یم

 . روحی سرد و بیاجتماع
 شانی با مرغ و جوجھ ھا بود و کوھان بوقلمون ھایکوھانک ھمچنان مشغول باز    

 . ھوا بخورندی تپھ کمیرا برده بود رو
 طلسم ی درباره یزی چفھی خوش و بش کنم منتظر ماندم تا ضعی کھ با کسنیبدون ا    
 ی آبی نخی روسرکی و ی مدل حاملگی گل گلرھنی با پشھی او کھ مثل ھمد،یبگو

 : باالخره انتظارم را برآورده کرد و گفتم،یرنگ نشستھ بود رو بھ رو
 اون دو تا شی سر پھی جا بھ خواھش من رفتھ نی اادی کھ بنیفرزاد قبل از ا" ـ    

 ."مارستانھی تی تویکی شون الل شده و اون یکی بودن کھ نجای کھ قبل از تو ایمعلم
 ....شش دانگ حواسم را دادم بھ دھانش    
 !"دنی تپھ رو دی روی ھی اونا ھردوشون سام،ی طور کھ متوجھ شدنیا" ـ    
 را از دستم بھی حسم کامال اشتباه کرده و اگر کوھان کتیعنی نیا! دیآب دھانم خشک    

 !دی آی سر خودم و افراد بعد از من میینربوده بود االن معلوم نبود چھ بال
 "د؟یمطمئن... شما" ـ    

 
 

 : جملھ را خطاب بھ من بھ زبان آوردنی تکان داد و اولینک با تأسف سرمادرکوھا    
 ." نگھبان باشھدی بایدی کھ دی حساب اون سگنیبا ا" ـ    
 : بلند گفتمبایتقر    
 ھم داره کمرنگ ھی کنھ، اون سای ھا برام دندون قروچھ می اون سگ تازگیول" ـ    

 خواد بھ ی شھ و سگ می تر مفی شھ، من حس کردم حتما نگھبان داره ضعیتر م
 !" بھم حملھ کنھھیمحض نابود شدن سا

 :رگذارشی زنگ دار و تأثی بار فرزاد اظھار نظر کرد، با ھمان صدانیا    
 ھی شھ، پس سای نمدهی کھ دھی تر از وقتفی ضعیعنی شھ ی مدهی جن دھی یوقت" ـ    

 ." دهی شھ و سگ داره بھت ھشدار می تر میداره قو
 نی شدم کھ از ارهی بھ چشمان درشت و نافذش خاری اختی بی طوالنی لحظاتیبرا    

 دانم وحشت در نگاھم ی داد از شترزاد بھ مراتب باشکوه تر است، نمیفاصلھ نشان م
 .... نبودی خوبزی اما بھ ھرحال اصال چن،ی تحسایبود 
 : بھ خود آمدمفھی ضعیبا صدا    
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 ھرگز دستت بھش گھی وگرنھ دی کارش رو بسازدیھ با کھ محو بشنیقبل از ا"ـ    
 ." تونھ بکنھی نمی رسھ ونگھبان ھم کارینم

 :ھنوز وحشت زده بودم    
 !" رو ازم گرفتھبھی کوھان اون کتیول" ـ    
 :شترزاد جواب داد    
 !" ابوتی جودی نبودنجایکارش درست بوده، وگرنھ االن تو ا" ـ    
 مرد را دوست دارم؟ نی انقدریچرا ا!  تنگ شده بودشی لحن شوخ صدایدلم برا    
 ! او و کوھان دلتنگ خواھم شدی جا بروم فقط برانی ازایوقت
 سو دلخور بھ خاطر کی ام زدم، از ی درونضی تلخ بھ احساسات ضدونقیلبخند    

 ....شی ھاتی مشتاق تمام اذنی چنکسوی بعدش، از ی و متلک ھای بازامکیپ
 " کنم؟کاری چدیحاال با" ـ    
 : گفتفھیضع    
 دی پس بام،ی کنی سلطان اشتباه نمی مون راحتھ کھ درباره الی ھمھ خگھیحاال د" ـ    

اون وقت ! ی تپھ و کارش رو بسازی روی بردهیموقع اذون صبح، قبل از سرزدن سپ
 تختھ سنگ ی رودی اگھ نبود ھم بای حتی ست ولشھی ش پررنگ تر از ھمھیشب، سا

 ." بھت گفتمی نره چادتی. یزیآب رو بر
 

 . شده را بھ دستم دادچی پارچھ پی بھیو کت    
 
 

 : گرفتم وحشتزده گفتمیھمان طور کھ آن را م    
 امی ترسم از خونھ بی میکی تاریمن اون وقت صبح تو....  تونمی من نمیول" ـ    

 ." مرد مطمئنھی کنھ، می دارم کھ ھمراھازی مرد نھی!  تا چھ برسھ بھ اون تپھرون،یب
 زی نفھیضع! دی رسیو نظرم بھ شترزاد بود کھ درحال حاضر قھرمان من بھ نظر م    

 ...دی غررلبی متوجھ منظور و نگاھم شد و زیبھ خوب
 چون طلسم ادی تونھ باھات بی حضور داشتھ نمنجای کھ موقع بستن طلسم ایھرکس"ـ    

 خواد ی نبوده، چون فردا منجای کھ اون موقع اھیادخان تنھا کس شھ، اما فرزی اثر میب
 ."دی فردا کارو تموم کننی دم ھمدهی سپدیبرگرده تھران با

 حسادت زنانھ اش کی موضوع باعث تحرنی اای بھ خانمش نگاه کردم، آیبا نگران    
 ی در چھره و نگاھش حس نکردم، بھ نظر می از ناراحتی اثرنی شود؟ کمترینم

 . حرف ھا باشدنی روشنفکرتر از ادیرس
 : تکان داد و گفتیفرزاد سر    
 کھ مردم حرف ادی ام، فرانک ھم باھام متتی در سوئیاذون صبح نگفتھ من جلو" ـ    
 ."ارنیدرن
 . آوردنیی موافقت سرش را پایفرانک ھم بھ نشانھ     
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 مثل زی نشستم، اون کوھانکی عصرانھ را ترک کنم روبھ روی از آن کھ مھمانشیپ    
 : زدم و گفتمی داشت، لبخندی بلندی موھاشیپدروعمو

 !" ھوانی ای بذارشی مث بابات ری دارمیالبد توھم تصم" ـ    
 : و گفتدی ام بھ شکل کاسھ درآوردم، خندنھی سیو دستم را جلو    
 !"یتو چھ بانمک" ـ    
 : جا خوردمیحساب! دیو لپم را کش    
 "؟ی بذارشی ری خوایچرا؟ چون گفتم م" ـ    
 !"یحی ملیلی ت با نمکھ، خافھینھ بابا، ق" ـ    
 پروا نظرش را درباره ی طور بنی سن وسال انی در ای بار بود کھ پسربچھ انیاول    

 خوشحال شدم کھ یلی کوھان بود، بھ ھرحال خھی گفت، لحن صحبتش شبیام م
 ! ھستمحیدرنظرش بانمک و مل

 :دمی فرزاد بود کشھی مجعد و مواجش کھ کامال شبمھی نی بھ موھایدست    
 !"ی خوشگلیلی بانمک کھ چھ عرض کنم؟ خ،یتو ھم بانمک" ـ    
 . نگفتیزی چگری و ددیخند    
 نگاھم کردند ی کوتاه من و کوھانک بودند، جوری عشقبازیحضار کھ تماشاچ    
 ....کھ

 ! شرمندهدم؛ی نگاھشان را نفھمیمعن    
    

 بھ شدت بھ جسمم فشار ی کھ خستگیتمام شب از دلشوره خوابم نبرد، با وجود    
 فھی را کھ ضعیی کارھایھمھ .  تحت فشار بودگری دی از جھتزی ام نھیآورده و روح

 درآن بود بھی را کھ کتی آب و گالب وزعفرانی سفالیگفتھ بود انجام دادم و حاال کاسھ 
 . بودممقرر و منتظر موعد دستم گذاشتھ یجلو
 بھ در خورد، با عجلھ بھ سمت در ی تقھ ای قبل از اذان صبح صداقھیدرست پنج دق    

 نی ترسو شده ام؟ با انقدریمن چرا ا.... دی لرزی فرانک و فرزاد دلم قدردنیرفتم و با د
 بود، ھربار چشمم بھ انی درمزی از ترس نری غیگری کنم موضوع دیحال فکر م

 نی بودم، ازاری داد کھ از آن بھ شدت بی من دست مبھ ی حالتنی چنکی افتاد ی مفرزاد
 نی مرد متأھل در تضاد بود و ھمکی ی درباره دمی ام نسبت بھ او با عقایکشش درون

 . دادم با سلطان روبھ رو شوم تا با فرزادی محی شد، لذا ترجیباعث عذابم م
 آمدم، فرزاد دستش را جلو آورد و کاسھ را رونیسالم شان کردم و آھستھ از در ب    

 انداختم دی رسی ھم ترسناک بھ نظر میکی بھ چشمانش کھ در تاریاز من گرفت، نگاھ
 : لرزان گفتمییو با صدا

 ." آب رو بھ سلطان بپاشمدی گفت خودم بافھیضع" ـ    
 تپھ یاال قطره آب ھم تا بھی ی حتی لرزی می جور کھ تو دارنی ای دونم، ولیم" ـ    
 !" مونھینم
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 دی رسی برخاستھ بود و بھ نظر مھی تر شد، ساشی بھ تپھ انداختم، لرزش تنم بینگاھ    
 : زند، فرانک آھستھ گفتیدارد قدم م

 ."دهی کھ خطرو بو کشنیمثل ا" ـ    
 ی بھ بازواری اختی و من بدی درخشیکی در تاراهیناگھان چشمان زردرنگ سگ س    

 خودش را بھ فرزاد فی خفیغی و با جدیفرانک چنگ زدم، فرانک ھم مثل من ترس
 دستش داشت، دست آزادش را دور کمر کیچسباند، فرزاد کھ حاال کاسھ را در 

 :فرانک حلقھ کرد و گفت
 ." آزاره، درواقع کمک ماستی اون بد،ینترس" ـ    
بل، فرزاد پشت سرمان و سگ  مان کرد، من و فرانک از مقاتیو بھ سمت تپھ ھدا    

  کردی پشت سر فرزاد حرکت می با فاصلھ ازین
 شد، نی ھوا بھ شدت سنگمیدی تپھ رسی کھ باالنی ھوا، بھ محض ایبا وجود خنک    

 :فرزاد کاسھ را بھ دستم داد و گفت
 ." ھم نگویچی برو جلو، ھمیمستق" ـ    
 :برگشتم و نگاھم را بھ نگاھش دوختم    
 " از قرآن ھم نخونم؟یوره اس" ـ    
 با گفتنش دی جن و بسمل درست باشھ نبای اگھ قصھ ،ی بگدی نبایچینھ؛ االن ھ" ـ    

 ."ی بدشیفرار
 مردد و وحشت زده ام ی تکان دادم، آنگاه قدم ھادمی کھ فھمنی ایسرم را بھ نشانھ     

 آمد، سگ ی مشی قدم فاصلھ از پشت سرم پکی با زیرا رو بھ جلو برداشتم، فرزاد ن
 .... تر شده بودکیحاال نزد

 ....دی لرزی نشستھ و منی زمیفرانک از ترس رو    
 : زدبینھ....  فرزاد خوردمیخواستم برگردم عقب کھ بھ تنھ     
 !"نترس وگرنھ کارت تمومھ" ـ    

 
 

وگرنھ  چشمانم را ببندم دی باختمی افتادم کھ گفتھ بود اگر آب را رفھی حرف ضعادیبھ     
 رانداشتھ باشم، خواستم با چشمان بستھ آب را می روشی پیممکن است تحمل صحنھ 

 بپاشم کھ دی رسی در آسمان بھ نظر می کمرنگ کھ مثل قطعھ ابری ھی سایبھ سو
 : فرانک بلند شدادی فریصدا
 !!"عمو مواظب باش"ـ    
 دود و در دستش یم ما ی دار بھ سوھی سرارمردی متوجھ شدم کھ پی لحظھ ایو برا    
 روان است، فرانک ھی ساکی پشت سرش مثل زی بزرگ است و ھمسرش نیتبر

 بھ رمردی پیشروی کھ مانع پی فرزاد درحالی ولد،ی زن دوی درآورد و بھ سوییچاقو
 :دی کشادی سرش فردی چسبی می شد و تبرش را دو دستی ممیسو
 !" فقط فرار کن،ی برسونبی بھش آسدیاحمق نشو فرا، نبا" ـ    
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 : گفتدی دی را درخطر مشیفرانک کھ جان عمو    
 ." کشمشی کنم، نمیفقط حواسش رو از شما پرت م" ـ    
 از شی بدی آن بھ خود آمدم، نباکی ھا بھ خاطر من درخطر بود، نی ایجان ھردو    

ت  درسدم،ی کشیغی وھمزمان جدمی پاشھی سای شد، برگشتم و آب را بھ سوی مری دنیا
 کند، کاسھ را رھا کردم ی گذاشتھ و دارد خفھ ام ممی پنجھ بر گلویکی بود کھ نیمثل ا

 واقعا طی شرانی در ای صورتم گذاشتم ولیرا رو  و شکست ودستمنیکھ خورد بھ زم
 نی کھ اکنون ترسناک تری اھی سای بھ سواهی توانستم چشمانم را ببندم، سگ سینم

 ی منظره دنی بود، از ددنشی را داشت حملھ ور شده و مشغول درنی زمیصورت رو
 ھیا سررمردی بھ من دست داد، فرزاد ھمچنان پی رفت و حالت خفگجیروبھ رو سرم گ

 او فقط مانعش شده و رد،ی داد تبرش را بھ کار گی گرفتھ و اجازه نمیدار را بھ باز
 ی بھ شکل زنشی لحظات پنی کھ تا ھمی را نداشت، جنرمردی رساندن بھ پبیقصد آس

 و ترسناک بھ دور فرانک اهی سی کرده بود، اکنون بھ شکل گردباددایزشت رو تمثل پ
 دوستم تمام است، ھر نی مطمئن بودم کھ کار بھتررد، کی و داشت او را خفھ مدهیچیپ

 .... کردمی می کاردی بھ خاطر من بود، پس بادی رسی مشی عموای کھ بھ او یبیآس
 کھ از اهی خودم باشم چراکھ بالفاصلھ سگ سیاما من فرصت نکردم قھرمان قصھ     
 برداشت و با زی و نابود کردن سلطان فارغ شده بود بھ طرف فرانک وگردباد خدنیدر

 بھ لی ناگھان تبددنی پرنی خودش را بھ آن دو رساند و درحال آخرعی جھش سرکی
 و ھردو ختی شد و درون گردباد فرو رن درخشازی ری از ھزاران ستاره یفواره ا

 کھ با ھردو دست خود تبر را رمردی حال فرزاد و پنیھمزمان محو شدند، در ھم
 شی پی بھت زده دست از مبارزه برداشتند و بھ آنچھ کھ لحظھ ای بودند بھ حالتدهیچسب

 شی گلوی نشستھ و دستش را رونی زمی روزی فرانک ندند،ی گردرهیمحو شده بود خ
 داشت دست وپنجھ ی چرا کھ با خفگندی صحنھ را ببنی داد، او نتوانستھ بود ای مارفش

 .... تازه را ببلعدی خواست ھوای کرد و حاال فقط مینرم م
 

 خالص شده بود، ناگھان تبر را رھا کرد و ی نامرئیی کھ انگار از بندھارمردیپ    
 کھ ی ترسناکیآن ھالھ  چاره از ی کرد، بستنی زانو زد و شروع بھ گرنی زمیرو

 بھ صورتش یی روستارمردی پکی تیدورش را گرفتھ بود خالص شده و معصوم
 .بازگشتھ بود

 یمی را بھ نسشی جاشی پی لحظاتی و خفھ نی سنگیدرست درھمان لحظھ ھوا    
 سرگشتھ ام را بھ ی کھ آھستھ از مقابل صورتم عبور کرد و طره ھادیخنک بخش

 فرزاد با چند نفس کوتاه و ناکامل یدرچشمان بھت زده  رهی راند و من خیکنار
 ختمی فرورنی و برزمدمیناگھان ازھم پاش

 کھ برق دمی خودم بودم، فانوس روشن بود و فھمی خانھ یچشم کھ باز کردم تو    
 دهی آن ھا را در خواب دای از اتفاقات گذشتھ گشتم، آیوحشت زده دنبال رد. قطع شده

 ناگھان چشمم بھ فرزاد و فرانک افتاد کھ کنارم نشستھ و منتظر بودند بھ ت؟ی واقعایام 
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 آمده ام؟ چھ نجای تا ای سرم عبور کرد کھ چھ جوراز  فکرنی آن اکی م،یایھوش ب
 نی ایآخر االن جا!  کھ چھ احمقم منی ھوش مرا حمل کرده؟ راستی بدن بیکس

 فکرھاست؟
 :فرانک فورا گفت    
 "نب؟ی زیخوب"ـ    
 ام کامال عقب رفتھ و دستھ ی ام گذاشتم، حس کردم روسریشانی پیدستم را رو    
 حرکت ھمھ را عقب فرستادم و بھ چشمان کی با ختھ،ی ررونی بمی کوتاه تر موھایھا

 : شدمرهیفرانک خ
 !..."خوبم؟ آره؟.... من" ـ    
 : بھ دستم دادی آبوانیفرزاد ل    
 !"آره، البتھ بعد از نصفھ جون کردن ما" ـ    
آن !  چھ قدر لذتبخش بوددم،ی تشکر آب را از دستش گرفتم و نوشیدستپاچھ و ب    
 می مدت از گلونی بود کھ درای آب خوشنی اولنی ام محو شده، ای شوم از زندگی ھیسا
 .... رفتنییپا

 : با فرانک ردوبدل کرد و بعد فرانک گفتیفرزاد نگاھ    
 نیھم.  دار خالص شدهھی سراگھی کرده بود، حاال دری دارو تسخھیاون زن، سرا" ـ    

 !"طور ھم تو
 :قدرشناسانھ بھ ھردو نگاه کردم    
.  کابوس خالص شمنیبدون کمک شما محال بود از ا... دیشما واقعا کمکم کرد" ـ    
 !"ی عال،ی بودیفرانک تو عال. ون تشکر کنم ازتی دونم چھ جورینم

 : دادند، آنگاه فرزاد گفتزی لبخند تروتمکیجواب تشکرم را تنھا با حرکت سر و     
 چھ شی اون ظاھر گل منگولری کنھ زی باور میک!  طالی آتیدست و پنجھ " ـ    

 " نھفتھ ست؟یقدرت
 : خود گرفت بھی خنده داری افھی باال انداخت و قییفرانک ابرو    
 !"ری منو دست کم نگیبلھ خان عمو؛ مامان آت" ـ    
 و بھ دی داشت سربھ سر برادرزاده اش بگذارد چھره درھم کشمی تصمایفرزاد کھ گو    

 : گفتیشوخ
 " کنھ؟شی تونھ کاریپس چرا طلسم بخت تو رو نم" ـ    
 ما اشاره کرده واقعا ناراحت شدم، ی ھردویدگی بھ ترشمیرمستقی کھ غنیاز ا    

 :امدهی خوشش نی شوخنیفرانک ھم مشخص بود کھ از ا
 ."خودم نخواستم شوھر کنم" ـ    
 : رحم بودیفرزاد ھمچنان ب    
 !" جملھ برام آشناستنیچھ قدر ا" ـ    
 : گرداندی از او رویفرانک با دلخور    
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ّ تو مھد تمدن یزندگ! ی منیمالحظھ  ی بیسر و تھت رو بزنن داداش ھمون دد" ـ    
 ." تونو پاک کنھیھم نتونستھ تفکرات پشت کوھ

 زد و نگاھش را از فرانک بھ جانب من چرخاند، بھ ییفرزاد فقط لبخند دندان نما    
 . را روشن کنمی کترری آشپزخانھ رفتم تا زی از او برگرفتم و بھ سودهی دیتلخ

 
 

 ی بچھ ھای کھ روز گذشتھ برایی ھاکیبا پن کصبحانھ را کنار من خوردند،     
 ی از دست و پنجھ و کدبانوگری کردم، فرزاد حسابییرایکالس پختھ بودم از آن ھا پذ

 یواری کاغذ ددی گوی من می ھاکی گفتم کھ کوھان بھ پن کی کرد، وقتفیام تعر
 یرچشمیدر ھرخنده اش ز! دیخند ی فرزاد درست مثل شترزاد مدند،ی خندیحساب

 ی ھا پاک شده باشد ملی و سبشی نقص کھ از انبوه ری بی چھره کی از ینشانھ ا
!  ممکن ارائھ شده است؟ی بستھ بندنی مخلوق خدا در بدترنیجستم، چرا قشنگ تر

 نی مرد شده ام، انی دارد کھ من ناخودآگاه جذب اقتی حقنی ھم بھ نفعم باشد، ادیشا
 ی خودم متأسفم کھ لرزشیواقعا برا.  کنمی توانم از او چشم پوشی تر مت راحیطور
 ست حس یگری کھ متعلق بھ زن دی قلبم بھ خاطر مردی درون سلول ھااپازونیمثل د

 ! کنمیم
 فرانک ی نبودند وللی میاز آن ھا خواستم تا شروع ساعت مدرسھ بمانند، چندان ب    

 :گفت
 یلی قرار خھی عمو می برسری سمت تھران، آخھ اگھ دمی زودتر حرکت کندیما با" ـ    

 !" گذارھی سرماھی ده، با یمھم رو از دست م
 :با تعجب گفتم    
 " کنھ؟ی گذارھی قراره بابات سرمایتو کھ گفت" ـ    
 :فرزاد جواب داد    
 الزمھ، کی کنھ، حداقل سھ تا شرنی رو تأمھی نداره کھ بتونھ کل سرمایاون قدر" ـ    

 ." شھی مدای پی جورھی شمیتا االن دوتاشون جورن، سوم
 : دادمشنھادی پی چھ حسابی دانم روینم    
 !" باشھ باھاتون شراکت کنھلی کنم، ممکنھ مایبا پدرم صحبت م" ـ    
 : گفتی شد و فرزاد با انرژداری در نگاه ھردو پدیآثار خرسند    
 !"می پس منتظر؛ی عالاریبس" ـ    
 غولتشن کیطمئن نبودم کھ پدرم حاضر شود با  حال من منی تکان دادم، با ایسر    

 ! کندی ھمکارینینخست
 : کردم، گفتمی می کھ با فرانک روبوسیموقع    
 "؟ی گردی برمیک" ـ    
 : زدیلبخند    
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 من ی تو برگردی ھرچند کھ وقت؟ی گردی برمی بپرسم کدی بار من بانی ادیشا" ـ    
 !"نجامیکارم تھران تموم شده و ا

 :دمی از سر تأسف کشیآھ    
 مثال تو با خواستگار م،ی باشھ کھ ما بازھم کنار ھم باشی راھدیدرستھ؛ اما شا" ـ    

 ." بمونمنجای من اای ،ی ازدواج کنتیتھران
 : گرد شدیچشمش از خوشحال    
 "؟ی جا بموننیواقعا احتمالش ھست ا" ـ    
 :دمیچھره درھم کش    
 شما، کوھان، ی از خانواده یول....  کردنتمی اذنجای ا مردم،یلیخب راستش نھ خ"ـ    

 ی شون لذت میادآوری برام مونده کھ تا آخر عمر با یخاطرات جالب.... پدرت، مادرت
 بھت ی کھ دوستش داری کسی منتظرای ی تھران بمونی خوایتو چھ طور؟ م! برم

 " ازدواج بده؟شنھادیپ
 :حاال نوبت او بود کھ چھره درھم بکشد    
 بھ ی دخترنجایمردم ا!  بذارهشی دونم اون قدر شعور داشتھ باشھ کھ پا پی مدیبع" ـ    

 !" کننی حساب مدهیسن من و تو رو ترش
 ... متأسف بودممانی ھردویبرا    
 ھمون طور کھ من ،ی ازدواج کنتی دم با ھمون خواستگار تھرانی مشنھادیپس پ" ـ    

 ." کنمی کارنیقصد دارم ھمچ
 :مانش گرد شدچش    
 "؟ی خواستگار دار؟ی گی میجد! ؟یچ" ـ    
 : تکان دادمیسر    
 !"بلھ، مامان جونم برام نقشھ داره، پام کھ بھ تھران برسھ کار تمومھ" ـ    
 :دی مکث کرد و بعد درآغوشم کشیقدر    
 !" کنمی می خوشبختیبرات آرزو" ـ    
 :دمیدستم را پشت کمرش کش    
 !" طور گلمنیھممن ھم " ـ    
 :دی پرپشتش فروبرد و غریفرزاد پنجھ درموھا    
 !" تون رو اعصابھی ھندلمی گھ فی کوھان حق داره مگھ؛ی دنیزودباش" ـ    
 : غرزدمرلبیز    
 !" زنھی نق منی استی ننجایحاال کھ کوھان ا" ـ    
 مدرسھ دنبالشان ی در ورودیتا جلو. می و باالخره دل از ھم کندمیدیو ھردو خند    

 شدم، شانی رفتند غرق تماشایآمدم و بعد ھمان طور کھ آن دو، تپھ را بھ سمت باال م
 : و جوابش دھمنمی را ببی سالم از پشت سرم باعث شد بچرخم و خسروی صداکدفعھی
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 !"ریسالم، صبح بھ خ" ـ    
 : آنگاه گفتست،ی شدند نگری و بھ آن دو کھ دور مستادیا    
 !"نی خانواده جفت و جور شدنی با اینگار حسابا"ـ    
 : ادب جواب دادمتی محض رعای داشتھ باشد ولی کردم بھ او ربطیفکر نم    
 " داره؟یخب آره، اشکال" ـ    
 :لبخندش را فروخورد    
 نقدری با خواھرش ای کرده ولاهینھ، اما برام جالبھ کھ کوھان روزگارتون رو س" ـ    
 !"دی ھستیمیصم
 : بھ خود گرفتمی احساسی زند خوشم آمد و حالتی مؤدبانھ حرف منقدری کھ انیاز ا    
 یقھوه ا) چشمانم را گرد کردم( نکرده اهی کوھان روزگارم رو سیول! بلھ" ـ    

 !!"کرده
 : زدمی چشمانش گرد شد، خواستم بروم کھ صدازیاون    
 !" لحظھھیخانم خجستھ، " ـ    
 :ستادمیا    
 !"دییبلھ؟ بفرما" ـ    
 : پا و آن پا کردنی ایکم    
 "چھ طور بگم؟.... راستش" ـ    
 خواستم حرف دلش ی بود با ولع از او مستادهی امی رو بھ روشی دو روز پیکیاگر     

 ھر ای نسبت بھ او ی حاال اصال احساس خوبیول!  سازدایرا بزند و مرا غرق در رؤ
 ی امروز صبح درست ھنگامنیاشد نداشتم، انگار ھم بستادهی کھ مقابلم ایگریمرد د

 ی کسایکردم، تمام احساسات و عواطفم نابود شده  ی دور مممی را از حرمنیکھ آن اھر
 ! زنم بھ آن راهینابودش کرده و من حاال دارم خودم را م

 مارو درحال انی بچھ ھا بھ مدرسھ می چون دوست ندارم وقتدی تر بگعیلطفا سر" ـ    
 ." نگھی عاشق حرف درآوردن واسھ ھمدنجای کھ؟ مردم ادی دونی منند،یصحبت بب

 : کرددییاسگالنھ تأ    
 "  دارندیبلھ حق با شماست، واقعا اخالق بد" ـ    
 داشت، برعکس آن ی جذابی چھره ییخدا!  بکوبم وسط شکمشیکیدوست داشتم     

 زائد صورتش را ھم ی کردن موھازی تم اش کھ زحمتی عنق الغرمردنیپسرخالھ 
 بھ ی توپر و عضالنزی مرتب بود، اندامش نشی کرده و موھاغھی داد سھ تیبھ خود نم

 .داشت  ھمی خوبی شود گفت قدو قواره ی و مدی رسینظر م
 کی از بچھ ھا حواس ما را پرت کرد و او ھم با ی گروھی سالم دستھ جمعیصدا    

 ی بچھ ھا را تا بناگوش بازکرده مشی شعور حاال کھ نیب رفت سمت دفتر، یعذرخواھ
 ؟! رودیگذارد م

 
 » روز سرنوشت سازکی    «
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 ی ازهی انگگری کوھان ددی رسی گذشت، بھ نظر می اتفاق خاصچی ھیزنگ اول ب    
 مشاعره ی بازی رفت، حتی داشت سرمی آزردن من ندارد، حوصلھ ام بدجوریبرا

 مشارکت کوھان در اورد،ی بچھ ھا ھم نتوانست سرحالم بی مورد عالقھ یبا ترانھ ھا
 اشعار کودکانھ خواند کھ باعث خنده طنتی دو بار با شیکی کم بود، فقط یلیترانھ ھا خ

 در پشت دهی خوابی حال سردنیبا ا.  ھانی و ایی بچھ ھا شد، مثل ھمان جوجھ طالی
 ... کردیو تلخ نگاھم م دی خندی کردم، او تلخ می حس میصدا و رفتارش را بھ خوب

 کنند ی سپری و بازی رفتند تا زنگ ورزش را با شادی ماطیبچھ ھا کھ بھ سمت ح    
 : رفت صدا زدمی بھ سمت درکالس منی سنگییکوھان را کھ با قدم ھا

 !"صبرکن کوھان" ـ    
 نفر از کالس صبر نی و منتظر ماند تا حرفم را بزنم، تا خارج شدن آخرستادیا    

 :دمیکردم، آنگاه پرس
 "؟یستی نشھیچرا مثل ھم" ـ    
 :جوابش سرد بود    
 !"ا؟یدوست دار" ـ    
 !یی پروای ھمھ بنیخنده ام گرفت از ا    
 شک تی بھ سالمتدی بای کنی مثل آدم رفتار میآخھ تو وقت.  نگران شدمینھ، ول" ـ    
 ."کرد
 : خوردی موج مشی در صدای دلتنگھی شبیزیحس کردم چ    
 "؟ی بری خوای گھ کھ میفرا راست م" ـ    
 : نگاھش کردمرّیبا تح    
 ."نجایآره، بھ ھرحال کارم امسال تموم شده ا.... خب" ـ    
 "؟ی گردی برم؟یسال بعد چ" ـ    
 :دمی بالیاز ابراز محبت سربستھ اش بھ خود م    
 " دارهیبستگ.... ستیمعلوم ن" ـ    

 : بودیکامال شاک    
 حاال کم ،ی بدلی تشکرستانی کالس دبھی نجای ای قول داد،ی تو قول دادیول" ـ    

 "؟یاری بھونھ میآورد
 "ارم؟ی کھ کم بنی ا؟ی خواستی نمشھی ھمنویتو مگھ ھم" ـ    
 :دیچھره درھم کش    
 ی خوایم! یای تو افق محو شدن می نکن بابا؛ واسھ من افھ شی فارسلمی فیالک" ـ    

 شاعرانھ ینجوری ارلوت؟ی کونی برات نگھ داره باھاش برقشی جا تو قاھیبگم سھراب 
 " شھ، نھ؟یترھم م

 : زدمیلبخند    
 " شم؟ی رسھ دارم تو افق محو میاالن بھ نظر م" ـ    
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 !"عیاوف، چھ قدر ھم ضا" ـ    
 " کنم استاد؟کاری چی گیم"ـ    
 :دیحرفم را بر    
 نگاه می نھی ھی کافره،ی می داره واسھ ت می ممدلنی جا پابند شو و بمون، ببنیھم"ـ    

 !"یبھش بنداز
 : نھای کند ی می دانستم شوخینم    
 "ما؟ی نداشتینی حد غارنشنی تاای شوخگھیکوھان؟ د" ـ    
 : را برد باالشیصدا    
حاضرم قسم بخورم !  امواج عاشقانھافتی دری توی کدومھ؟ تو اصن خنگیشوخ" ـ    

 فرصت مناسبن تورشون رو ھی چند نفر دور و برت ھستن کھ منتظر ی فھمیاصن نم
 !"برات پھن کنن

 :دمیغر    
 امروز صد جور نی تا ھمنجای مردم ای رو تمومش کن، در ثانی ادبی اوال بن،یبب" ـ    
اون امواج !  ده چھ قدر بھم ارادت دارنی روم گذاشتن کھ نشون مرادی و ابیع

 !"ی ھات بھ اشتباه افتادرندهی ماھواره ست افتاده رو گتیعاشقانھ ھم احتماال پاراز
 : بار او خنده اش گرفتنیا    
 !"لھی ھات تعطرندهی گست،ی از فرستنده نبیقبول کن ع" ـ    
 .اطیو رفت بھ طرف ح    
 بھ ھرحال او داشت بھ ؟ی کند مرا بچسباند بھ ممدلی تالش منقدری دانستم چرا اینم    

 یب.  دانمی را ھم اصال نملشی نگھ دارد، دلی جورکی زد کھ مرا یآب و آتش م
 شود ی منتقل معی سریلی خی گفت امواج حسی حرف فرانک افتادم کھ مادی بھ اریاخت

ش  حستی ھارندهی طرف ارسال شده کھ گن از آیزی چیعنی ی بندی دل میو وقت
 .... داشتم؟ی حسیمن درحال حاضر بھ چھ کس! کرده
 .... کندینھ؛ حتما فرانک اشتباه م    
    

 ی صادقنی دادن بھ بچھ ھا بودم، نگاه سنگنی مشغول تمراطی حیتمام مدت کھ تو    
 ی شعور بدجورکک بھ جانم انداختھ بود و حاال حتی کردم، کوھان بی حس ممیرا رو

 توانستم ی کرد نمی نگاھم میوقت!  کردم حتما ھستی ھم نبود فکر میاگر خبر
 نشستم، ھنوز ی و خودم رفتم کناریباز یحواسم را جمع کنم، بچھ ھا را فرستادم پ

 اش را رهی چشم دوختھ بود و من کامال حرارت نگاه خاطی بھ حشھی از پشت شیصادق
 ی را نگفتھ باقیزیچصبح پسرخالھ اش آن حرف مبھم را زده و .  کردمیحس م

مردم پشت کوه چھ مرگشان !  کندیگذاشتھ و حاال خودش مثل فرھاد کوه کن نگاھم م
 پدر دوبچھ، نھ ی مرد چھل سالھ شی خواھند ببندنم بھ ری کھ منینھ بھ ا! ا؟است واقع

 ! ھستند، حاال عالف بماندمی برادنیبھ حاال کھ دو نفر ظاھرا مشغول نقشھ کش



 173 

 سرم را باال گرفتم، دو عدد راکت ستاده،یھ شدم کوھان مقابلم ا متوجکدفعھی    
 : از آن ھا را بھ سمتم دراز کردیکی دستش بود، ی تونتونیبدم
 !"می کنیپاشو باز" ـ    
 ی دعوت خوشحال شدم، برخاستم و راکت را از دستش گرفتم و مشغول بازنیاز ا    
 ی آمد کھ بی مشی پیی ھاتی موقعی اش خوب بود، ھنگام بازی چھ قدر ھم بازم،یشد

 ی می شوخی و گاھمی گرفتی مرادی اگریکدی ی بازی از نحوه ی گاھم،یدی خندیاراده م
 فرصت زی داشتم بھ آن ھا نمی کردند و من تصمیبچھ ھا با غبطھ بھ ما نگاه م. میکرد

 ی کھ روز داشتھ باشندادی بھ شھی عقده بھ دلشان نماند وھمادی کنند تا زیدھم با من باز
 کرده اند، اما بعد متوجھ شدم علت ی بازنتونیبدم(!)  باحالیلی خیلی معلم خکیبا 

 !!غبطھ خوردنشان کوھان است نھ من
 و باھم ی رفت سراغ خسروی کھ صادقدمی جفت چشمانم دنیزنگ کھ خورد با ھم    

 ! بشرنی کردن، اه اه اه چھ قدر حسود است ای بازنتونی بھ بدمستادندیا
*****     

 : ام رفتم، عالفی بھ سمت گوشامکی پکی تکی تی بودم کھ با صدایمشغول آشپز    
 مردم نی رو بتی کارت عروسگھی ذارم کھ دو روز دیمن دست رو دست نم    «

 » نقشھ نکشیخودی پس ب،یپخش کن
 کھ نی اگری دی آدم، و از سونی شدن ایرتی بھ خاطر غکسویغرق تعجب شدم، از     

 نی صحبت کرده باشم جز فرانک، با ای موضوع با کسنی ای آمد درباره ی نممادی
 ! موضوع شدهنی کھ ھست از طرف فرانک متوجھ ایحساب ھرکس

 می نکی ظرف ی رفت چرا کھ قادر نبودم حدس بزنم چھ کسی کجا نمچیفکرم بھ ھ    
  فرانک باخبر شده کھ قصد ازدواج دارم؟قیروز از طر

 ناشناس عالف دھم و ی بھی غرنی بھ ای گفت جوابی ممی کھ تمام سلول ھایبا وجود    
 مغزم بود بھ من ی زنگ دار فرزاد کھ تویسر از ماجرا درآورم، اما نگاه نافذ و صدا

 روستا ی بود کھ از نابغھ نی ادی کھ بھ ذھنم رسیتنھا فکر.  دادی مینیدستور عقب نش
 .کمک بخواھم

 
 

 کھ بغچھ اش را دمی کھ کالس ھا شروع شود کوھان را دنیز ا آن روز قبل ایفردا    
 قای مورچھ ھاست، دقی گذاشتھ و مشغول چوب فرو کردن در النھ نی زمیرو

 خودش غوطھ ور ی ھنوز در عالم بچگی بزرگ تر شده ولزیکوھانک بود کھ چند سا
 !!است
 !"کوھان" ـ    
 :داخت اننی زمیبالفاصلھ از جا برخاست و چوب را رو    
 !"سالم" ـ    
 "؟ی کردی مکاری چیداشت.... سالم" ـ    
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 ! وانمود کرد کھ دستپاچھ استی کھ دستپاچھ شده باشد ولدی رسیبھ نظر نم    
 دی رسی ھا قدشون نمی تکوندم، طفلیداشتم درخت گردوشونو م! یچیھ... ھـ" ـ    

 !"اون باال، کمکشون کردم
 : تکان دادمیسر    
 "؟!ی زنی مرّیخ! نیآفر" ـ    
 " بود با بنده؟یشیبلھ؟ فرما! می چھ کنگھید" ـ    
 ! کھ ناگھان بھ خود گرفت، بزمجھی سانختھیخنده ام گرفت از لحن فرھ    
 "؟ی کنی کمکم م،ی برام انجام بدی کارھی خوام خواھش کنم یراستش م" ـ    
 :با نوک انگشت فرق سرش را خاراند    
 " ھست؟ی حاال چھ کار داره،یبستگ" ـ    
 "قا؟ی داره دقی بھ چیبستگ" ـ    
 !" کنمحی کار تفرنی کھ خودم چھ قدر با انیبھ ا" ـ    
 : تا بناگوش باز شدششی بدجنسش انداختم، نی بھ چھره ینگاه عاجزانھ ا    
 " ھست؟یخب حاال چ" ـ    
 : عالف را نشانش دادمی آوردم و شماره رونی ببمی جی ام را از تویگوش    
 رسھ کامال ی ده، بھ نظر می مامکی شماره مدام بھم پنی با ای کھ کسھی مدتن،یبب" ـ    

 نمی خواستم ببی ھم مطلعھ، ممی مسائل زندگنی تری از خصوصی شناسھ و حتیمنو م
 "؟ی شناسی شماره رو منیتو ا
 : کردی غرغررلبیز    
 !" مخابراتمریفکر کرده وز" ـ    
 امکیبھ کل پ -کھ چھ عرض کنم؟ – بھ شماره ی را از دستم گرفت و نگاھیو گوش    

 ی داشت کفرم را باال مگری لبش کش آمد، دیھا انداخت و کم کم لبخند نامحسوس رو
 :آورد
 "انا؟ی احدی نشدی خاصیجناب سروان متوجھ نکتھ " ـ    
 !"نھ ھنوز؛ صبرکن" ـ    
 دوست دارد ی کند، لذا گذاشتم ھرغلطی نمی کمکوردای کھ تا تھش را درندمیفھم    

 .انجام دھد
 گرد شده ی و با چشم ھادی برق از سرش پرکدفعھی را کھ باز کرد امکی پنیآخر    

 ...نگاھش کرد
 "؟ی کنی عروسی خوایتو م! ؟یچ" ـ    
 ! شدهی مھمزیمن احمق را بگو فکر کردم متوجھ چ    
 :دمی غری حوصلگیبا ب    
 دهی کھ بھ ذھنت رسی تنھا نکتھ ای کردروروی زموی کل گوش؟یبلھ؛ حاال کھ چ" ـ    
 "نھ؟یھم
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 شد، رهی بھ افق خی خاراند و کملی دلی اش را بینی را بھ دستم داد و نوک بیگوش    
 : بھ ذھنش برسد گفتیزی کھ چنیآنگاه مثل ا

 " بھمون گفتھ بود، منتھاییزھای چھیالبتھ فرانک "ـ    
 چشمانش نجوریو دوباره بھ فکر فرو رفت، پدرسوختھ از ماجرا خبر ھم دارد و ا    

 ی را می خبرنی بار است چننی زند انگار اولی حرف می کند و جوری گرد ممیرا برا
 !شنود

 : درھوا زد و گفتی بشکنکدفعھی مکث یبعد از لحظات    
 عنوان جواب چیفقط حواست باشھ بھ ھ.  مطمئن شمدی منتھا بادم،یفکر کنم فھم" ـ    

 "؟ی اوک،یاس ھاشو ند
 : نازک کردمیپشت چشم    
 !" کردنی گومبا گومبا بھم حالی وهی بھ شی جنابعالیقبال پدروعمو! بلھ" ـ    
 : زدمشی تکان داد و خواست برود سراغ کارش کھ صدایسر    
 "؟ی مشکوک شدی بھ کی بگی خوایکوھان؛ نم" ـ    
 : باال دادمانھی فھیابروانش را بھ حالت    
 در ارم،ی رو بی تونم اسم کسی نمارمی بھ دست نی کھ مدارک کافی تا وقتر؛یخ" ـ    

 !"ھی صورت مرتکب تھمت شدم کھ از گناھان نابخشودننیا
 ! شده و من خبر ندارم؟ّدینقدرمقی ای چھ وقتنی ایلینھ بابا؟ خداوک    
 بودم موفق شود، من درحال حاضر دواری امی دارد ولی دانستم چھ نقشھ اینم    

 . باشدنی زمی پسر رونی ترطانی اگر شیکامال بھ او اعتماد داشتم حت
 

 و دهی کشی کنارکی را بای کھ ھاجر و زدمی اول کوھان را از دور دحیزنگ تفر    
 او یارد کنجکاو ھم صحبت ندیلی گفت، با خود فکر کردم دلی بھ آنھا مییزھایداشت چ

 دفتر و کنار ی بھ آن ھا کنم رفتم توی باشم، لذا بدون آن کھ توجھشی ھایبا ھمکالس
 کی ی کھ مشغول وارسسھینف.  داشتم نشستممرم کھ درتمام عی ھمصحبتنینچسب تر

 دنی بھ دھان فرو کند، بھ محض ددی باشی از کجاندی کھنھ بود تا ببی دانمارکینیریش
 : تا بناگوش بازشدششیمن ن
 !" عالمھ خبر دست اول برات دارمھی کھ ایب"ـ    
 توانستم ی نمیگری دی فعال جای اخبارش نداشتم، ولدنی بھ شنیلی تماچیواقعا ھ    

 .... چشم بھ دھانش دوختمیلی میبا ب.  استراحتیبروم برا
 یسرو و خی تر آورد و مثال آھستھ صحبت کرد کھ صادقکی نزدیسرش را کم    
 : نشنوندیزیچ

 تنھان و دارن ی و خسروی اومدم دفتر، متوجھ شدم کھ صادقی کھ داشتم میصبح"ـ    
 زنن پشت در گوش ی حرف می دارن راجع بھ چدمی زنن، تا فھمیباھم حرف م

 بدبخت ،ی دی کھ از دستش می جورنیخب ا«:  گفتی بھ خسرویواستادم، صادق
خجستھ «:و آخرش گفت  پا اون پا کردنی ای کمھی ھم یخسرو»  بھش؟ی گیچرا نم
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 یعنی تکون داد کھ ی سرھی» ورزش«:  ھم گفتیصادق»  داره؟یساعت آخر چھ کالس
 !" گمیساعت آخر بھش م

 خواستھ حرف ی می باور کنم کھ آن روز ھم خسرودی بایعنی د،یبرق از سرم پر    
 پی مرد خوش تکیدلش را بھ من بزند و ابراز عالقھ کند؟ تھ دلم غنج رفت کھ 

 بھ بی قرتی اکثری فرمول نانوشتھ کھ براکی حال طبق نیخاطرخواھم شده باشد، با ا
 امواج عاشقانھ تاقچھ ام باال افتی درحض کند، بھ می صدق میرانی ایاتفاق خانم ھا

: می بگردم، مثال با خودم بگوی مانع عاطفکی کھ دنبال دهیرفت و حس کردم وقتش رس
 ی عشقی دوراھنی حاال با قرار گرفتن در اایآه خدا!  ھستمیگری دنھ؛ من عاشق کس«

 انستم توی نمی خنده ام گرفت، واقعا حتاری اختیب »زم؟ی بھ سرم بردی بایچھ خاک
 نھی کھ من اصال درحال حاضر گزنیضمن ا! وانمود کنم کھ اصال خوشحال نشده ام

ّ توھم کی کھ دربرابر فرزادخان داشتھ ام ی کنم حاالتی عشق نداشتم و فکر می برایا
 ی بھ خاطر آن ھمھ زحمتی قدرشناسی حتای مطلق، نی تحسھی شبیزیزودگذر است، چ

 مثل او ی گفت فقط کسی تھ دلم میزی چیول ،کھ بابت کمک بھ من متحمل شده است
 و مادر کوھانک اکنون دمی رسری کھ دفی فقط ح،یگری دل بستن است نھ مرد دقیال

 !نیوتی گری شوھرش بفرستد زی درباره یالپردازیدارد مرا بابت خحق 
 مانم کھ جناب ی منتظر مگر؛ی چھ کار کنم؟ معلوم است ددیخب حاال من االن با    

 مثال ی الکدی و بھ من ابراز عالقھ کند، آن وقت من ھم شادیای با خودش کنار بیخسرو
 ! بلھی و فرستادن جواب قطعطی کردن شرانی سبک سنگی بخواھم برایفرصت

 
 

 ی بیلی بشر را در ذھنم مجسم کنم، خداوکنی کردم تمام محاسن ایتا زنگ آخر سع    
 ی دانم چرا بھ دلم نمی نمی داشت، ولیندی واقعا خوشای افھی و قپیمحاسن ھم نبود و ت

 ی مردچی چھ مرگم شده کھ ھای خدای وایا!  شد؟ی و ذھنم از تصورش اقناع نمدیچسب
 حق ی دارم کھ حتلی تمای ممنوعھ ای وهی بھ منقدری اا چرگر؟ی زند دیبھ دلم چنگ نم

 کھ چھ طور نی کردم، ای را درک مفھیفکر کردن بھ او را ھم ندارم؟ کم کم داشتم ضع
 مانیاھای تبر بھ دست در رؤی غولتشند،ی سوار بر اسب سفی شاھزاده ی شود بھ جایم

 !میداشتھ باش
******     

 کوھان با دمی کردم کھ دی نگاه ماطی دفتر بھ حی پنجره ی دوم از توحیزنگ تفر    
 رود، نگاھم را از او بھ جانب در چرخاندم و ی ماطی حیعجلھ بھ سمت در ورود

 رساند، پشت سرش یمتوجھ شدم کھ کوھانک دوان دوان دارد خودش را بھ کوھان م
 بود ی و شال خوش رنگ و بلندانتو نقص کھ شامل می خوب و بیھم مادرش با حجاب

 ی چھ منجای انھای کھ انی صحنھ، اول انی ادنی کردم از درتی زد، حی و لبخند مستادهیا
 قابل درک نبود، نھ بھ آن کھ مقابل می خانم برانی در رفتار ای تناقضنیکنند، دوم چن
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 و گ قشننقدری کھ انی نھ بھ اندی نشی کوتاه منی و آستی روسریبرادرشوھرش ب
 ! حجاب کردهبانھینج
 زی لذا درمقابل نگاه استفھام آمست،ی دفتر نیباخود فکر کردم جواب سؤاالتم تو    

 و بلند شدم و باعجلھ زی می کاره ام را گذاشتم رومھی نی چاسھی و نفی و خسرویصادق
 محلش نگذاشتم چون درحال حاضر ی زد ولمی صداسھی کھ نفدمی شناط،یرفتم سمت ح

 ! داشتمیترکار مھم 
 کھ از درخت یکوھانک دستش را دورشکم کوھان حلقھ کرده بود و مثل بچھ ا    

او ھم صبورانھ مشغول خوش و !  داشت از کوھان برود باالیخودش را باال بکشد سع
 .بش با مادرکوھانک بود

 کرد، او خکوبی از مادرکوھانک مرا درجا میگری دی رمنتظرهیناگھان حرکت غ    
 و گونھ اش نشاند و یشانی محکم و جاندار بھ پی و بوسھ ادی را جلو کشسر کوھان

 ! قربان صدقھ اش رفت کھ ھنگ کردمیجور
 . کردند و رفتندیبعد ھم دست کوھانک را گرفت و خداحافظ    
 از آن کھ بھ جمع دوستانش شی خندان از آن ھا جدا شده بود، پیکوھان کھ با لب    

 :برسد توسط من شکار شد
 !" لحظھھیکوھان " ـ    
 ... و منتظر ماندستادیا    
 " مگھ نرفتن با عموت؟نای زنعموت انی انم،یبب" ـ    
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  پست١,٢٧٤ در ٣٠,١٧٤تشکر شده     

 
  فونتاندازه

  فرضشیپ
 

 ی امشب پست نذارم ولگھی خواستم دیم! دی و ونوس شما آچمزم کردمیمر! آخ آخ    
 : ھم بھ افتخار شمانیا

بھ خجستھ بگم مواظب خودش !  بابت نقد کوبنده تونی جون مرسمیمھسا جون، مر    
 !باشھ
 :ابروانش بھ ھم گره خورد    
 ی منو مینجوری زنعموم بود انیاگھ ا! ا؟ی داری زنعمو؟ عجب دل خجستھ ا؟یچ" ـ    

 "د؟یسیل
 ھا نی االن چھ گفت؟ انی استاد،ی و زمان از حرکت انی لحظھ کامال زمکی یبرا    

 : کوھان با تعجب براندازم کرددی رنگ از رخم کھ پر؟یعنی ستندی فرزاد نیزن و بچھ 
 "؟ییھویچت شد " ـ    
  نھ؟ای دانستم االن اگر حرف بزنم خودم را لو داده ام ینم    
 "ستن؟ی فرزاد خان نی زن و بچھ نایا.... ی بگی خوای میعنی" ـ    
 : دادلمی تحویلبخند کج و کولھ ا    
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 خواد ادامھ یعموم قصد ازدواج نداره فعال م!  عمھ شھرزادمھنینھ بابا، ا" ـ    
 !!" بدهلیتحص

 : بکشمغی خواستم جیم    
 " کوھانک ھم پسرعمھ تھ نھ پسرعموت؟یعنی عمھ تھ؟ نیکوھان ا" ـ    
 "؟!بلھ خب" ـ    
 :می گوی دارم چھ مدمی فھمیاصال نم    
 "؟ی سرکارم بذاری خواستی من؟یپس چرا از اول نگفت" ـ    
 :چشمانش را تنگ کرد    
 کھ من بھت یدیاوال مگھ تو پرس! ی کنی باور نما؛ی داری گم دل خجستھ ایم" ـ    

 اون ّھی دونستم کھ سرکار علی من از کجا مای باھام دارن؟ ثانیھ نسبت چقای دقنایبگم ا
 سرکار؟ ثالثا خب کوھانک ی بردفی کھ رسما تشریقدر تو کف عموفرزاد ما موند

 تا حالت می نگیچی بھت ھمی گرفتمی باھم تصمباشھ، فرزادش بایی دایگفت تو فکر کرد
 !" باشھی قوطی توی چند وقتھی

 خواست با چکش بکوبم وسط دندان ی داد کھ دلم ملمی بھ شدت گشاد تحوشی نکیو     
 !شیھا

 ام کھ دهی کس نپرسچی لحظھ از ھنی گفت خب، من تا ھمی حال راست منیبا ا    
 خانواده دارند و ھرچھ فکر کردم از تصورات نی با ای مادرش چھ نسبتایکوھانک 

 : روز بھ من زده بود افتادم کھ آنی حرفادی کدفعھی!  خودم بودهیذھن
 ی بود کھ حالم تو قوطنی حواسم بھ صاحابش باشھ ای کھ گفتنیپس منظورت از ا"ـ    

 "باشھ؟
 : زد و گفتیقھقھ ا    
 جونم افسار ینھ بابا، اون کھ مال قبل ازبرداشت اشتباه شما بوده، خب عمھ شر"ـ    

 لتری از فدیکشھ اول با بخواد نقشھ بیھرک! گھی مشتش داره دیداداش فرزادش رو تو
 کنم ی دل خوش نکن چون فکر نمادیتوھم حواست جمع باشھ ز! عمھ جونم عبور کنھ

 ."عمھ م از تو خوشش اومده باشھ
 :کفرم باال آمد    
 !"ھی جنابعالی کنم عموی کھ فکر نمی چرند نگو، من بھ تنھا کسنقدری انیبب" ـ    
 ."کامال مشخصھ" ـ    
 .... شومی تر معی بزنم ضایگری حرف ددمید    
 " کجاست؟ھ؟ی کوھانک کیبابا.... حاال" ـ    

 
 بھ کای عموفرزادمھ کھ االن در آمریمی از دوستان صمیکی کوھانک یبابا! آھا" ـ    

 با یداری گرفت دمی تصمزی عمھ م نرانی اومد ای بره، عموفرزادم کھ داشت میسر م
 گردن ی اواسط خرداد دوباره برمنجا،یمدن ا اوی ماھھی نی تازه کنھ بنابرازانشیعز
 ."کایآمر
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 ." رسھی بھ نظر مدی با حجاب و مقیلی عمھ ت خیول" ـ    
 : بھ من انداختیھینگاه عاقل اندر سف    
 کس جرأت نداشتھ باشھ بھ دلخواھش چی کھ ھرانھی اونجا مث ایفکر کرد" ـ    

 !"کاستی آمری من جزو باحجاب ھایبگرده؟ عمھ 
 ...قانع شدم    
 " بمونھ؟رانی خواد ای مایحاال عموت ھم اونجا ساکنھ "ـ    
ّ نکن، کال درحد و اندازه ش یزی موندنش برنامھ ری منتھا برارانھ،یفعال ا" ـ    

 ! "یستین
 قا؟ی االن منظورش چھ بود دقنی بھ چشمان شرورش انداختم، اینگاه تند    
 : تکان دادمانھیفل شده نشانم داد و سرش را حک بھ ھم قی با دندان ھایلبخند    
 بھت ی محالھ عموفرزادم گوشھ چشم،ی عمھ م ھم بگذرلتری اگھ از فیحت" ـ    

 ی خوبی بھونھ ینجوریا. یای ناکام بی عاشقای افھ ی چند وقتھی ی تونیحاال م! بندازه
 بھ گھی عشق جانفرسا لھ لھت کرده کاکو، بعدش دھی شدن، چون تھی واسھ لیھم دار

 یدی دھوی نشو، دی رفتھ، البتھ ناامیداد  نداشتھ ت جواب ردیتمام خواستگارھا
 ." بر وقف مرادت بگردهدیروزگار عشقش کش

 : بردم اسگالنھ فعال شدیمصحح ک    
 ."وفق" ـ    
 "؟ی من داریا ھی بھ غلط امالئکاری چریتو بھ دردت بم! یحاال ھرچ" ـ    
 :بھ خود آمدم    
 !"نتی نخستیبرو بابا دلت خوشھ با اون عمو!  تونو برداشتھیّتوھم کل زندگ" ـ    
 :دمی گفت کھ بھ وضوح شنیزی چرلبیز    
 !"ارواح عمھ ت" ـ    
 .و رفت    
 ام از ی گوشی فکر کھ اگر عالف تونی ایبعد از رفتنش مثل احمق ھا رفتم تو    
 از یکی دارم، پس ی تھرانکی بھ ازدواج با مینک خبردار شده کھ تصم فراقیطر
 نی بود کھ او چننیری شی بسالی خنیا!  تواند فرزاد باشدی مزمی می روی ھانھیگز

 کردم چھ جواب ی فکر می وقتی ولد را خطاب بھ من گفتھ باشیجمالت عاشقانھ ا
 کھ کردم، بلکھ بھ یی ھانینھ بھ خاطر توھ... دی کشی بھ او داده ام مغزم سوت مییھا

 ...»یاجنب« بھ قول فرزاد خان ای بھی غرکی یبھ اس ام اس ھا» جواب دادن«خاطر 
 نی نگران ھمگری دی داشتم عالف خود فرزاد باشد و از سودی سو امکیحاال از     

و ازدواج  ادمیچرا تا فھم!  جنبھ شده ام منی چھ قدر بای خدایوا.... موضوع بودم
 ی بستھ و راه خروجپی درش را کشی پی زودپز کھ تا لحظاتکینکرده قلبم مثل 

خب !  ترکاند؟یدارد سوپاپش را م  مھلک شده و حاالی ھاینداشت، پر از انرژ
 کھ ی احمقانھ اازی ننی برده باشد بھ ای اش پی قویکوھان حق دارد با آن شاخک ھا

 ! دارمنشی غارنشیدر دل نسبت بھ عمو
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 ی نرمش دادم بھ بچھ ھا و بعد ھم فرستادمشان پی قدردیساعت ورزش کھ رس    
 ی صداکی با بمی گذشتھ بود کھ جاطی کنار حمکتی نی از نشستنم بررویلحظات. یباز

 ! شودی میی خب؛ ظاھرا عالف ھم دارد شناساد،ی لرزکی تکیت
 انتخابش نیواسھ اول ی حتھانیواقعا برات متأسفم، فقط دوست دارم بدونم اون ک    «
 کھ حاضر نی ا؟ی بھش بلھ بگی خوای بار منی بلھ گفتن بود کھ تو واسھ دومقیھم ال

 واقعا تمام ھنر توئھ بدبخت؟ واسھ خودم ھم ینی افغان بشی ملکھ کی ی بھ جایش
 »! شدمستھی شایانو بھی کردم عاشق ی مالیمتأسفم کھ خ

 د؟ی گوی چھ دارد موانھی دنی چھ؟ ایعنی د،ی از سرم پررتیبرق ح    
 بردارم چرا کھ او زی می فرزاد خان را از روی نھی مطمئنم کرد کھ گزامکی پنیا    

 مسخره نی زند و کال عاقل تر از ای نمی حرفنی برادرزاده اش ھرگز چنیدرباره 
 . رسدی ھا بھ نظر میباز
 تا خواستم ی ول ھا را تحمل کنمی وری درنی نتوانستم اگری بار دنیبھ ھرحال ا    

 عنوان جواب چی خواست بھ ھی حرف کوھان افتادم کھ از من مادی کنم پی تایجواب
 ! کار خود پدرسوختھ اش استدمی لبم نشست و فھمی رویلبخند!  را ندھمشیاس ھا

 
 پرتاب حی صحی بھ بچھ ھا انداختم، کوھان داشت با اصغر درمورد نحوه ینگاھ    

 پا صمد است کی کرد و چنان حس گرفتھ بود کھ انگار یتوپ درون حلقھ صحبت م
 ! خودشیبرا
 اطی شدم کھ داشت وارد حی متوجھ خسروکدفعھی یبرخاستم کھ بروم طرفش ول    

 ی داشت ممی بامن کار دارد چرا کھ مستقدمی شد، نگاھمان کھ بھ ھم گره خورد فھمیم
 کرد، افتی دریت و جواب گفیدی و خستھ نباشستادی ام ایآمد سمت من، در چند قدم

 :آنگاه گفت
 "رم؟ی رو بگفتونی تونم چندلحظھ وقت شری من مد،یببخش" ـ    
 بچھ ھا با من خلوت انس برقرار کند نی چشم ایاصال دوست نداشتم جلو    

 ....شمیندی توانستم بی جز فرزادخان نمی احدچی بھ ھگریمخصوصا حاال کھ د
 :دمیچھره درھم کش    
 ." تو نخ ما ھستنی چون بچھ ھا بدجورنی بگعی کنم، فقط لطفا سریخواھش م" ـ    
 عی سردی باسن،ی کالس رو گذاشتم تا انشا بنویاتفاقا من فعال بچھ ھا! بلھ حتما" ـ    

 ."برگردم بھ کالس
 : جواب دادمی حوصلگیبا ب    
 !" درخدمتمارخب،یبس" ـ    
 بھ ای دوختھ نی نگاھش را بھ زمد،ی شد کھ چھ طور بگوریبازھم با خودش درگ    

 نگاھم کند، باالخره می کھ مستقنی چرخاند و انگار شرم داشت از ای مواریجانب درود
 :دی کلمھ بگوکیخودش را کشت کھ 

 "ی پشت کوھیخانواده .... یدرباره " ـ    
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 مسخره ی اجھی نت دادم وقی کھ عالف فرستاده بود تطبیامکیفورا حرفش را با پ    
 :گرفتم

! دی صحبت رو شروع کندی دارمی خودتون تصمی فرض ھاشیبلھ، فکر کنم با پ" ـ    
 کھ از شما نیضمن ا!  جور قضاوت کردن واقعا احمقانھ ستنیفقط از حاال بگم کھ ا

 ."دی بشبی دختر غرھی ناشناس مزاحم تی ھوھیتوقع نداشتم با 
 دادم مثل حی کنم، ترجی دارم صحبت میخی نگاھم کرد کھ انگار بھ زبان مریجور    

 برگردانم و دستش را بگذارم ی بھ حالت قھر از او رویرانی مزخرف ای ھاالی سرنیا
 یزی نکرد کھ چی تالشگری و دستی بھ دور شدنم نگرریبا تح!  پوست گردویتو

 ! بدبخت مفلوکدیبگو
 شانی کردند و بھ سمت خانھ ھای با من خداحافظی گرمزنگ کھ خورد و بچھ ھا بھ    

 : زدمی کھ شد لبخند معنادارکمیبھ راه افتادند، کوھان را صدا زدم، نزد
 !"ھی کدمیفکر کنم فھم"ـ    
 دستش بھ آن ی کھ منتظرآمدنش بودند انداخت و با اشاره عقوبی بھ اصغرو ینگاھ    

 :با تعجب بھ من چشم دوخت.  دادند و رفتند تکانیھا فھماند کھ بروند، آن ھا ھم دست
 "؟یدی فھمیواقعا؟ چھ جور" ـ    
 !"ی خانم و حماقت خودش با اون اس ام اس کذائسھی نفی فضول،یچیھ" ـ    
 : کل صورتش را پوشاندیو اس ام اس را نشانش دادم، لبخند    
 !"ھی کیدی جواب بده، پس تو ھم فھمی جورنی کردم ایفکر نم!  ولیا" ـ    
 : تکان دادمیسر    
 !"وونھی دیآره؛ اون خسرو" ـ    

 end of world زمیعز. 
 :خنده اش محو شد    
 "نھ؛ چھ طور ممکنھ؟" ـ    
 کردم کھ مثل بچھ مظلوم ھا داشت از ی بھ خسرویاز حالتش متعجب شدم، اشاره ا    

 ...رونی رفت بیمدرسھ م
ال بھم ابراز عالقھ کنھ، تا گفت راجع بھ اون احمق زنگ ورزش اومد کھ مث" ـ    

 " نھ؟گھ،یخودشھ د!  بگھ تا تھشو رفتمیزی خواد چی ھا میپشت کوھ
 .... پرندگان شدی ھدف مشغول تماشای داد و برونینفسش را با صدا ب    
 : گفتی برخودش مسلط شد با بدخلقیبعد کھ کم    
 کھ مورد توجھ ی دارنوی ایستگیشا یواقعا فکر کرد! یآخھ چھ قدر تو خجستھ ا" ـ    

 "؟یری قرار بگی مثل خسروی و باکالسپیمرد خوش ت
 داند با غلتک از ی کھ صالح می نگاھش کردم و منتظر ماندم بھ ھر روشرتیباح    
 ... رد شودمیرو
 وانمود ژهی وطی شراھی ی رو مجاب کردم کھ توبای ھاجر و زی من صبحن،یبب" ـ    

 عاشق ھانیک«:  ھستن، موضوع صحبتیّ سریلی خیلی صحبت خھیکنن کھ مشغول 
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پشت در : مکان» !خجستھ شده و قراره زنشو طالق بده و با خجستھ ازدواج کنھ
 !"لھیطو
 :دیبرق از سرم پر    
 !" بھ خدای اوونھیکوھان تو د" ـ    
 :دیکوھان چھره درھم کش    
 داشت صحبت ی کی دونیم!  جواب دادهوونھی دنی کھ فعال تز اینی بیآره؛ م" ـ    

 "د؟ی شنیاون دو تا رو م
 شد حدس زد در ی مسخره بود، ھرچند کھ می معمانی ادیمسلما جواب کوھان کل    
 :دی لرزمیصدا!....  توانستھ باشدی می مورد نظر کوھان چھ کسی لھیطو
 !"؟یک" ـ    
 : را باالتر بردشی اکتاو صداکی    
 !!"یممدل" ـ    
 ...دمی صدادار کشیبازدم    
 !!"ععععیھ"ـ    
 یعنی ست؟ی حرف حسابش چد؟ی خواست بگوی چھ مرگش بود؟ چھ میپس خسرو    

 ی راحتنی از پسرخالھ اش بھ ھمی صادقنیھر دو عاشق من شده اند؟ پس چھ طور ا
  کھ از دستم بدھد؟نی بگذارد قبل از اانیخواستھ کھ مرا درجر

 : کندنی آمده بود کھ دھانم را پرچشی پشی برای خوبتیموقع    
 ره؟ آخھ ی ھا؟ مگھ بھ خرجت مرهی می داره برات می ممدلنی گم ای میمن ھ" ـ    

 !" شدهنیلی التعطنی چھ قدر خنگھ کھ عاشق تو بگھیمن موندم اون د
 کرد، انگار ی ملتری کوھان را فی مانھی صمی ام اھانت ھایی اعصاب شنواگرید    

 تی حرف ھا حساسنی مان بود و من چندان نسبت بھ االوگی داتی از ضروریجزئ
 :گرینداشتم د

 گھی دی نھی واقعا گز؟ی مشکوک شدیبھ صادق....چھ طور شد بھ ممدل....حاال"ـ    
 "د؟ی بھ ذھنت نرسیا

 ی خوای تھران، می خواستگار داری گفتم بھ فرانک گفتیمن داشتم بھ ھاجر م" ـ    
 از تو ی صادقدمی دییھوی حواسم نبود ،ی تھران شوھر کنی بریلیصبعده سال تح

 توی گوشی توی خودشو زد بھ کوچھ ممل چپ و رفت، اس آخررونی اومد بییدستشو
 !" کارت تلفنم افتاددمیکھ د

 !....بلھ   
 : گذاشتی نمانی منی ای فکری کردم بر اعصابم مسلط باشم ولیسع    
 ی جمع و جورش می جورھی ی رو کھ زدی گندنیگوش کن کوھان، خودت ا" ـ    
 !"ی و زنش کفن بدوزھانی کای من ی کھ تو واسھ آبرونمی شی من نم،یکن

 : تکان دادیسر    
 !" خودمیبذارش بھ عھده " ـ    
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 آشفتھ کھ الی فکر وخکی صحبت ادامھ دھد، من ماندم و نی تا بھ استادی ناگریو د    
 ! ساختریتا غروب مرا درگ

 : فرستادیگری غروب بود کھ عالف اس دبایتقر    
 ».دی و منو ببخشدیری بگدهی کنم اشتباھات منو نادیخواھش م! من شرمنده م    «
 بھ جمع محترمانھ مانھی مؤدب شد و افعالش ھم از مفرد صمکدفعھیچھ ! نھ بابا؟    
 ! دادرفرمییتغ

 : درخورحالش بدھمی بار صالح دانستم جوابنیا    
 مثل ی دادم آدمی درصد ھم احتمال نمکی یحت! ی صادقیواقعا برات متأسفم آقا    «

.  ارتباط با فرد مورد عالقھ ش استفاده کنھجادی ای برایفی روش سخنیشما از چن
 »!ننی بی ممی خونن و تعلی شما درس می مدرسھ ی کھ دارن توییطفلک اون بچھ ھا

 : بود کوتاهی دو جملھ نی جوابش ھمنیآخر    
 ».حق باشماست. شرمنده م    «

 
 اش فرورفتھ بود داد، چھ قھی کھ در ی جواب سالمم را با سری چاره حتیروزبعد ب    

 ی آفتابشی شود جلوی کھ می کردم تا جائیسع!  مردمی شده بود بچھ زیّقدر رقت انگ
 آنچھ الی خیّ ھم کال بی ردوبدل نکنم، خسروی با او کالمینشوم و جز موارد ضرور

 بار من نی الزم باشد ادی کردم شای و حس مبود  شدهدی داشت بھ من بگومیکھ تصم
 راھرو ی تومی حاضر شومانی کھ ساعت آخر سرکالس ھانی قدم شوم، قبل از اشیپ

 :متوقفش کردم
 !" لحظھھی دیببخش... ی خسرویآقا" ـ    
 : اش پنھان کردی را پشت نگاه رسماقی و اشتستادیا    
 !"دیی کنم، بفرمایخواھش م" ـ    
 : انجامش دادمی سخت بود ولمیبرا    
...  اومده بودشی سوء تفاھم برام پھی روزی خوام از شما، فکر کنم دیمن عذرم" ـ    

!  اشتباه گرفتھ بودمی اگھی کھ واقعا شما رو با کس دی درحالدیاجازه ندادم صحبت کن
 ."دیری منو بپذی کنم عذرخواھیخواھش م

 : داشتیواقعا رفتار محترمانھ ا    
 ." نگمیزی دادم چحی کنم، متوجھ شدم اتفاقا؛ اما ترجیخواھش م" ـ    
 لی من با کمال مد؟ی بگد،ی داشتمی رو کھ تصمی تونم خواھش کنم حرفیحاال م" ـ    

 ." دمیگوش م
 : خوشحال شد و ذوقش گرفتیحساب    
 !" تشکر کنمی دونم چھ جوریواقعا ممنونم، نم" ـ    
 نھی گزنی کشاندن فرزاد از ادانی بھ می بتوانم برادی دلم سوخت، شااقشیاز اشت    

 .... حال بھ ھم زن استیبھ ھرحال بھتر از آن صادق! استفاده کنم
 : برلب نشاندمی ساختگیلبخند    
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 ."دییبفرما!  کنمیخواھش م" ـ    
 : انداختریدوباره محجوب شد و سربھ ز    
 ارتباط یلی کوھان خی مدت متوجھ شدم کھ شما با خانواده نی ای من تود،ینیبب" ـ    
 !"دی داری امانھیصم
 بس ی خواستم بشنوم، فکر کنم واقعا سوء تفاھمی کھ مستی نیزی آن چنینھ؛ ا    

 !بزرگتر در راه است
من از ترس !)....  مزخرفگھیخب بترک د( بگم؟ ی چھ جورد،ینیبب".... ـ    
 کنم با فرانک خانم ی از شما خواھش منی بذارم، بنابراشی جرأت ندارم پا پرزادخانیش

 با خانواده ی و اگھ نظرش نسبت بھ بنده مساعد بود من جھت خواستگاردیصحبت کن
 !"خدمت شون برسم

 ی صورت ممکن بود بھ قول خانواده نی دم دستم نبود، در الی بکیخوشحالم کھ     
 کنم و بعدش می تقسیقاطع اول او را از وسط بھ پنج قسمت مساو با برھان یپشت کوھ

 با واقع رمنطبقی و غی قوشی ھایالپردازی خنقدری کھ امیایاز خجالت مغز خودم درب
 بدانم دی کال بعیعنی دنظرکنم،ی تجددی ھم باان فرزادخی حساب درباره نیاست، با ا

 . بھ من فکر کرده باشدی لحظھ ایفرزاد خان حت
 نی جواب مثبتش رو تضمی بذارم، ولانی رو در جرشونی کنم ای میبلھ؛ من سع" ـ    
 ." کنمینم

 گری تشکر کرد، من کھ ددی رسی کھ بھ ذھنش می خرسند شد و با ھرکلمھ ااریبس    
.  را نداشتم از او فاصلھ گرفتم و رفتم سرکالسشی خودش و ادا و اطوارھایحوصلھ 

 !فتدی فقط دعا کن امروز چشمم بھ چشمت نسھینف
 
 

 ام باشد، ی زندگی روزھانی از سرنوشت سازتریکی کردم امروز یواقعا فکر م    
 گرفتھ ی عالف و صادقنیاز کشف موضوع مجرد بودن فرزاد خان و بعدش ارتباط ب

 !ی خسرویتا ابراز عالقھ 
 .... نداردی امروز تمامی ماجراھادمی ام کھ زنگ خورد فھمیگوش    
 اصال بی ترتنی بار از ثابت با کد تھران افتاد، بھ انی اگر،ی ناشناس دی شماره کی    

 :ّ طرف حساب باشم، مردد جواب دادمیگری کھ با مزاحم ددی رسیبھ نظر نم
 "د؟ییبلھ بفرما" ـ    
 : آشنا بوداری بسشیصدا    
 " خانم؟نبیسالم، احوال شما ز" ـ    
 جی بود، گرگذاری و تأثنی ابھت، دلنشنی کھ در عیی صدا را شناختم، صدانیناگھان ا    

 :و دستپاچھ جواب دادم
 ) وسط معده امختی شد و رزیزریو قلبم ر" (سالم آقا فرزاد، حال شما؟" ـ    
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 ی فقط خواستم بدونم با پدر درباره رم،ی گی وقتت رو نمادیخوبم ممنون، ز"ـ    
 "د؟ی صحبت کردی گذارھیسرما

 ! ھستمی سرم خراب شد، من چھ حواسپرتی روای دنکدفعھی    
 ." فراموش کردمد،یآه ببخش" ـ    
 : افکندھی ساشی در لحن صدایدلخور    
 تعارف ساده ھی دونستم ینم!  بابا، من رو حرف شما حساب باز کرده بودمیا" ـ    

 ."ست
 :دستپاچھ شدم    
. رمی گی امروز باھاشون تماس منی، من ھم وجھ تعارف نبودچینھ نھ، بھ ھ" ـ    

 " شماره تون رو بدم بھ بابا؟نی دیاجازه م
 فرستم ی کھ افتاده رو بده، ھمراھمم می شماره انیھم.  ندارهیبلھ، اشکال" ـ    

 ."برات
 !"بلھ ممنون" ـ    
 دانم ینم.  فرستادمی را برالشی کرد و چندلحظھ بعد شماره موبایعی سریخداحافظ    

 طور کھ معلوم نیا! دی شماره اش ھم لرزدنی با دی صاحب مانده حتی دل بنیچرا ا
 دی حساب بانی چون با ازمی سرم بری کنم کھ رودای خاک مناسب پکی بگردم دیاست با

 !اورمی صددرصد بمانیبھ حس ششم کوھان ا
م و بعد از  پدرم را گرفتی دادم، شماره ی را سروسامانمی کھ کارھانیبھ محض ا    

 با او صحبت کردم، ی گذارھی گرم و جانانھ درمورد سرمای سالم و احوالپرسکی
 کرد و قصد داشت ھرچھ ی لباس ورشکستھ را اداره میدی تولکیپدرم درحال حاضر 

 کار نان و آب دار، کی و برود سراغ کشد برونی کار بنی اش را از اھی تر سرماعیسر
 در دست داشتند صحبت شھی کھ ھمی آسی خانواده و کارت ھانی ایدرمورد زرنگ

 عنوان بھ ضررش نخواھد بود، چی دادم کھ شراکت با آن ھا بھ ھنانیکردم و بھ او اطم
 کھ نی موضوع نرم کنم و بھ محض انیخالصھ ھرجور کھ بود توانستم دلش را بابت ا

 :دی از فرزاد خان خواست بھ او دادم، پرسی امارهش
 " کار دارم؟یزنگ کھ زدم بگم با ک" ـ    
 "با فرزاد خان" ـ    
 عی واقعا ضاگری ھم دی پشت کوھنیا! م؟ی اش را چھ بگویلی فامیو فکر کردم خدائ    

 اسم کنار آمده اند؟ فکر کن مثال اسم بچھ نی با ای چاره ھا خودشان چھ جوریب! است
! یمثال فراز پشت کوھ ای بایفر:  شودیم -ردیاگر ازدواج مان سر بگ – میھا

 !خخخخخخ
 نی ھم شانس ارتباط با اندهی مشارکت جور شود و من درآنی بودم ادواریاز تھ دل ام    

 در ای کنم ی زندگنجای نخواھم اگری اگر دی داشتھ باشم حتقی طرنیخانواده را از ا
 ازدواج اصال مرا آدم حساب ی براشی ھانھی فرض ممکن فرزاد خان در گزنیبدتر
 !نکند
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 را راجع بھ زی پشت کوه تا ھمھ چدیایکم طاقت تر از آن بودم کھ صبرکنم فرانک ب    

 ،ی رفتم سراغ اف بکراستیبعد از نماز مغرب و عشاء . می بگوی خسرویخواستگار
 : گذاشتمغامی پشی چت براطیخوشبختانھ چراغش روشن بود و من فورا در مح

 » گلم؟یالم فراجون، چھ طورس    «
 :بالفاصلھ جواب داد    

 »؟یسالااااااااااااااااام عژقم چھ طور    «
 »! خوبمیلی خیلیمن کھ خ    «
 !) شکلک نگران فرستادکیو (» !؟ی خوبنقدری شده کھ ایخدا بد نده، آخھ چ    «
 »خخخخخخخخ    «
 شی عموی تماس تلفن درصد احتمال دھد کھ حال خوشم بھ خاطرکیفکر کن؛     

 !ستند؟ی و بز نزی برسد، ھمھ کھ مثل کوھان تزھای چنی دانم فکرش بھ ای مدیبع! باشد
 »چھ خبرھا؟    «
 »! شدهدای خواستگار برات پھی    «
 : نقطھ بود فرستاد، من ھم از خجالتش درآمدمکی کھ دھانش یشکلک    

 ».ھیمشتلق بده تا بگم ک    «
 » مشت ولقد الزمت شدا؟ھی مشتلق ی جایدی دھوی    «
 خراب نی کردم تو ای ارزه، اصن فکرشم نمینھ خاطرت جمع، سرش بھ تنش م    «

 ». کنھی بخواد از تو خواستگارژی پرستنی با ایشده کس
 : متننی فرستاد با ای شکلک عصبانکی    

 »! بگویمگھ من چمھ؟ ھا؟ چمھ مگھ؟ ھا؟ جرأت دار    «
 ی ھاتو برنمی بازی کس قرتچی ھنجایبا، از اون جھت گفتم کھ ا کردم بایشوخ    «
 »!!تابھ

 »!ا؟یراه افتاد    «
 اصال مشتاق الش،ی خی کمال کوھان خان درما اثر کرد، حاال بگھ؟ی دمیچھ کن    «

 »ھ؟ی کی بدونیستین
 » تحفھ؟نی ھست ای خفھ شدم، حاال کاقیچرا بابا از اشت    «
 ».حدس بزن!  ذاره خانمیاوھو؛ چھ تاقچھ باالھم م    «
 »...صبرکن    «
 ....صبرکردم    

 »؟ی کنی میی راھنماھی    «
 ».می کنشی سؤالستی بمی تونیم    «

 » جانداره؟؛یاوک    « 
 »!چھ جورم! اوف    «
 » شھ؟ی جا مبیتو ج    «
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 »!قا؟ی دقشیچ    «
 »!ی زیخخخخخخ خدا خفھ ت کنھ ز    «
 »!یسؤال بعد    «
 »کشاورزه؟    «
 »ریخ    «
 »معلمھ؟    «
 ؟! چھ زود شغلش را حدس زدنی باال؛ ادی پرمیابرو    

 »!بلھ    «
 »...خ....خ...خ    «
 »!ی شی مکی نزدیدار! جون بکن! آھا؟    «
 »!خخخخخخخ    «
 »!ی شدکی نزدیادی زگھینھ د    «
 »ھ؟یخسرو    «
 حرفم را دیفکر کنم با! انا؟ی جوانھ نزده احمی شاخ ھانمی چک کردم ببمیبا دست ھا    

 ! ھم نداردرکوھانی نابغھ اند و کوھان وغی ھا خانوادگنی ارم،یپس بگ
 » نکنھ کالغھ خبرت کرده؟نم،یبب!  تو خالی زدقایدق    «
 .... با خنده بودستنی فرستاد کھ در حال گریشکلک    

 »ن اشک شوقھ؟ االنی شده فرا؟ ایچ    «
 وونھی کھ من دھی ھمون آشغالقای دقی خسرودی سعی آقا؟ی زی شھ زیباورت م    «

 »!شم
 :کامال بھت زده شدم    

 زنھ، ی قدر خشن حرف نمنی درست صحبت کن، آدم راجع بھ عشقش ان،یبب    «
 »؟یاوک

 »چرا؟ آخھ چرا؟    «
 » لغو کنھ؟شوی بگم خواستگاری چرا؟ ناراحتیچ    «
 » خواستگارمھ؟یدی فھمی کھ چھ جورنھینھ، منظورم ا    «
 از من خواست ره،ی گی گرخش مرزادخانی بابا، اومد گفت از جناب شیچیھ    «

.  بھش بگم دست بھ کار شھی بودی اگھ اوکھ،ی مزه دھنت چنمی شم و ببریواسطھ خ
 »گھ؟ی دی ایاالن اوک

 امشب بره درخونھ مون نیبگو ھم! شم نبایمن بھ ھفت جد و آبادم بخندم کھ اوک    «
 »! رسونمی مھاجر می پرواز غازھانیمن ھم تا فردا صبح خودمو با اول

 خوره بعد خدمتت ی مشویی مادرجون؟ گفت کھ اول چای ھول شدنقدریحاال چرا ا    «
 »!خخخخخخخ!  رسھیم

 )ی شکلک عصبانکی بود، بھ انضمام تی تربیمنظورش ھمان ب(» !تی تلبیب    «
 »! خوردشویی کنند کھ چای از اطاق فرمان اشاره م،یاوک    «
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 ».فقط دعا کن پام نرسھ بھ تورنتو.  حالل شدگھی خونت د،ی زی زنیبب    «
 »!ی کار داری فردا صبح کل،ی نشو، برو بخواب خستھ اناسوریباشھ حاال دا    «
 ی را پشت سرم بھ ھم قالب کردم و آھمی دست ھام،ی و چت را بستمی کردیخداحافظ    

 زود بھ یلیفرانک کھ خ!  بود امروزی کھ چھ روز خوبی راستدم،یپر احساس کش
 . ھای پشت کوھنی شود با اری من ھم عاقبتم بھ خدوارمی امد،یمراد دلش رس

    
 »بازگشت وحشت    «

 
.  شدیم شروع م ترانی امتحانات پاندهی آی آخر کالس ھا بود و از شنبھ یھفتھ     
 یلی سال تحصکی ی تا خستگمی بدھی دوست داشتنی بچھ ھانی بھ ای حالکی میگفت

 : دادی جالبشنھادیکوھان پ.  کنندرونیپرتالش را از تن ب
 رسھ ی کھ راجع بھش بھ ذھنمون میزی چنی بعد اولم،ی کنی می نفرو معرفکی"ـ    

 دی نبام،ی دی نمره بھش مھی تا ده کی و از میسی نوی کوچولو می ورقھ ھی یرو تو
 دی باھی بود برنده ست و بقشتری بازاتشی امتی نوشتھ، آخر سر ھرکی چیمعلوم باشھ ک

 ." بھش بدنزهی جاھی
 شود و ھمھ سھم خودشان نیی تعی موافق بودند و قرار شد مبلغشنھادی پنیھمھ با ا    

 . شودیداری خرزهی برنده جای تا برازی میرا بگذارند رو
 نام بچھ ھا را گفتم و ھمھ تند و تند مشغول نوشتن شدند، من بیاز ھمان جلو بھ ترت    

ظاھرا مردم .  گرفتمی قرار می کردم و مورد نظرسنجی شرکت مدی بای بازنیھم در ا
 ! دارندی بھ نظرسنجیبی عجیپشت کوه عالقھ 

 بھ نیی تا چھارم از پا اولی کھ شروع شد مقام ھاازاتیخوانش آراء و شمارش امت    
 :باال عبارت بودند از

 ):کسب عنوان چھارم( بایز    
 ی، نظر)٣!!!(بی، زشت و بدترک)٨(، باجنبھ )١٠(، مھربان )٦(ساکت و آرام    

 بای نظرات ھم تقری ھیبق). ( ١(ترسو ) ١٠(، قابل اعتماد )٩(، کم حرف)١(ندارم 
 .) بودی ھا و نظر من ھم ھمان دومیمشابھ قبل

 )کسب مقام سوم(ھاجر    
حسود ) ؟؟!!٨( نی، خبرچ)٥(، پرحرف )٤(، پررو )١٠(خوشگل و ملوس    

 ھم ھیبق...!!).... (١٠(ای حیب) ٧(غوی جغیج!!!) ؟١٠( خرده شھیپر از ش!!!!) ٩(
 گفت کھ نظرش ی بود و دستخط کوھان ھم می و نظر من ھمان اولیمشابھ نظرات قبل

 !)مثل من است
 )کسب مقام دوم(خجستھ     
خود ) ١٠(ّخودجذاب پندار) ٩(اسگل) ١٠(خودباحال پندار) ١٠(خودمھربان پندار    

خجستھ ).... ٨( پنداربایخود ز) ٩(خودبانمک پندار) ٨( عقلنیریش) ٩(باجذبھ پندار
 !) اش معذورمھیاز خواندن بق)(٧(خودباجنبھ پندار) ٩(دل 
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 !!)کسب مقام اول(کوھان     
) ١٠(نابغھ) ١٠(باھوش) ١٠(شاخ) ١٠(پدرسوختھ) ١٠(قانون شکن) ١٠(جنسبد    

) ١٠(ّخوشگل و جذاب) ١٠(یعوض) ١٠( شعوریب) ١٠( ادبیب) ١٠( شرفیب
 ھم نظر خودم یآخر).... ١٠( یتودل برو و دوست داشتن) ١٠( وبانمککلیخوش ھ

 )١٠(خوش قلب: بود
 شده کھ ی عادگری من دی چون برادی کنم تعجب خود را قورت دھیخواھش م    

 ی روستا ھرکسنی ای در نظر بچھ ھایعنی بچھ ھا را ھضم کنم، ی دھازی امتینحوه 
 خودم ھم واقعا متأسفم، یدرباره !  داردیشتری بازی باشد امتشتری اش بیکھ بارمنف

 بھ جز سھ مورد کھ از نظر بچھ ھا ام  شدهیتلق» پندار....خود« کرده ام یھرکار
 !! داده استلیم را تشک وجودیجوھره 

 از محاسنم بھ من ی منفانی بکی خوشحال باشم کھ بچھ ھا با دی حساب بانیبا ا    
 ! باال داده اندازیامت
 ی شده را بستنی داد پول جمع آورشنھادی مسابقھ پنی ایکوھان بھ عنوان برنده     

 اش قرار گرفتم ی اخالق ورزشری من تحت تأثم،ی از خوردنش لذت ببری و ھمگمیبخر
 !و اشک درچشمانم حلقھ زد

 از ی و بچھ ھا با کولھ باردی رسانی گونھ بھ پانی ھم ایلیروز آخر سال تحص    
 ستادهی کھ دم در مدرسھ ای رفتند، کوھان موقعشانیخاطرات خوش امسال بھ خانھ ھا

بوسھ  رفتم، بعد کف دستش ی متمی سوئی بھ من انداخت کھ بھ سویبود برگشت و نگاھ
 خی سرم سی داغ شد و موھامی گوش ھای فوت کرد، از خوشحالمی زد و بھ سویا
 کردن احساسات ری بچھ در غافلگنی تکان دادم، ای زدم و دستشی بھ روی لبخندستاد،یا

 !ستیآدم اصال مالحظھ کار ن
    

 کدفعھی مدرسھ قدم زدم، اطی در حی آمدم و کمرونی بتمیدم عصر کھ شد از سوئ    
 و ستادهی دار اھی اطاق سرای خودم کھ جلوی ھم قد و قواره یچشمم افتاد بھ دخترخانم

 آشنا بود، اری بسمی برانشی شلوارجی مشغول صحبت بود، مانتو و شال و حترمردیبا پ
 نی شال سبز و شلوار ج،ی خردلی مانتوکی دارم، را  ھانی اھی کردم خودم شبیحس م

 ی کردم چون واقعا ھم خوانیرنگ را با ھم ست نم سھ نی البتھ من ھرگز ا،یخاک
 متوجھ حضورم شد نگاھش را بھ جانبم پرت کرد و می مش رحی نداشتند، وقتیچندان

دھانش   مقابلی شالش را جوری ولند،ی سرش را چرخاند تا مرا ببی کمزیدخترخانم ن
 اری بھ نظرم بس اندازه ھمنی اگرچھ ھمنم،ی نتوانستم صورتش را بببای بود کھ تقردهیچیپ

 بھ درون اطاق می ام شد از کنار مش رحی کھ متوجھ کنجکاونیآشنا آمد، او بھ محض ا
 : دادم و جلو رفتمی بھ خودم جرأتد،ی خزی دارھیسرا
 "؟ی مھمون دارم،یسالم مش رح" ـ    
 ."سالم، بلھ خواھرزاده مھ" ـ    
 " کنم؟یکی تا باھاش سالم و علستادیچرا نا" ـ    
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 ."ھی خجالتی کمھی" ـ    
 ی چندانریی تغمی مش رحنی حاضرم قسم بخورم کھ اد،یو بھ درون اطاقش خز    

 !نکرده است
 را چک کنم، من می برگشتم تا لباس ھاتمی شدم و بھ سوئدی دچار تردی لحظھ ایبرا    

م و  نظتی درنھازی از خانھ بوده ام و قبل از خروجم ھمھ چرونی بقھیکمتر از پنج دق
 .... بودهشی سرجابیترت
 .... روبھ رو شومی ارمنتظرهی وضع آشفتھ و غنیامکان ندارد ناگھان با چن    
 وسط اطاق رھا شده ی بھ طرز ناجورمیدر کمدم باز بود و دو تا از چوب لباس ھا    

 افتاده بود، با عجلھ بھ طرف نی مبل و کف زمی رومی و شال ھای از روسریو تعداد
 .... کردمی درست فکر مدم،یکمدم دو

 !.... شده بوددی ام ناپدی خاکنی و شال سبز و شلوار جی خردلیمانتو    
 بود و نھ ی خبرمی رساندم، نھ از مش رحی دارھیدوان دوان خودم را بھ اطاق سرا    

 کردم ی سعیوحشت تمام وجودم را پرکرد ول!  زده بودبشانیاز آن دختر، کال غ
 ی شجاعتنیگزی سراغ نداشتم کھ جای راھچی من درحال حاضر ھبرخودم مسلط باشم،

 . بود با مرگی مساوضر من درحال حای کنم، چرا کھ ترس برایتصنع
 جرأت کرده بود درعرض ی را نداشتم، حاال کستمی جرأت بازگشت بھ سوئیحت    

 گرید حاال یعنی!  شوددی وارد شود، دستبرد بزند و ناپدممی بھ حرھیکمتر از چند ثان
 ... نداشتمتیمطلقا امن

 کھ با رزادخانی شی ام را درآوردم، با شماره یدروپنجره ھا را سفت بستم و گوش    
 : کرده بودم تماس گرفتم، چند بوق کھ خورد برداشتوشیس »دیھاگر«نام 
 " ابوت؟یجانم جود" ـ    
 ... وجودم را فراگرفتتی از امنی حس کاذبکی و ختی ترسم فرورشیبا صدا    
 " شما؟دیخوب! سالم بابالنگ دراز" ـ    
 : اش را پاسخ گفتھ امی بار شوخنی اولی خوشش آمد کھ براد،یخند    
 " شده بابا؟یخوبم، چ" ـ    
 دیاز محبتش دلم لرز    

 
 ...."زمی بھ سرم بری چھ خاکدی دونم بایراستش دوباره گرفتار شدم، نم" ـ    
 : شد، بلند گفتی کھ از آن سو میدرجواب سؤال    
 ." پرسمی شده دارم حالشو مضیمر!! ھی جان، مش غالمعلی آتیچیھ" ـ    
 ....خنده ام گرفت    
 " خانم شک کردن باز؟سایآتر" ـ    
 ...دیخند    
 خوان بدزدن ازش، ی ماھاشوی کونگ رؤنگی کنھ کی فکر مگھ؟ی دمیچھ کن" ـ    

 !"ھاھاھاھا
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 ! کونگنگی کنی گذاشتھ بودم اال ھمشی روی ھمھ اسمیی خدادم،ی خندزیمن ن    
 :ناگھان گفت    
 ...."ی لحظھ گوشھی یمشد" ـ    
 ! بودفھی ضع؛ی وایا....  را از دستش گرفتی گوشیو کس    
 " حال شما خوبھ؟؟یمش غالمعل" ـ    
 :زمی بھ سرم بری دانستم چھ خاکینم    
 " گلم؟ی جون، شما خوبی آتیمرس" ـ    
 : گفترزادی مکث کرد و بعد خطاب بھ شیلحظھ ا    
 !!" شدهی پدرجان کال مرغی آبلھ مرغونھ چون صداشیضی احتماال مر؛یآخ" ـ    
 با فھی شد، بعد ھم ضعی مدهی از آن طرف بھ وضوح شنرزادی شی ھاھاھایصدا    

 : گفتتیعصبان
 !"رمردیدارم برات پ" ـ    
 : دورتر شدی کمشی ھمسرش گرفت کھ صدای بھ سوای را گویو گوش    
 !" شفتھ کوفتھ ستنی ھماقتتیل!  کچلایب" ـ    
 : دوباره آمدرزادی شی بعد صدایلحظھ ا» !کچل«از خطابش خنده ام گرفت؛     
 "؟ی ما کردادی شد یچ! ی گفتی جون میخب مشد" ـ    
 " جون حلھ؟ی االن آتن؛یبب" ـ    
 بھ آب ی بازچھ دستھ گلنمیمنتھا شما راحت باش، بگو بب! حل کھ نھ، انحاللھ" ـ    
 "؟ی ما افتادادی کھ یداد
 .... ازکجا شروع کنمدی دانستم باینم    
.... یلیراستش خ....  کنمکاری چدی دونم بای افتاده، من نمیبی اتفاق عجھی"ـ    

 !"دمیترس
 "؟!نمی درست حرف بزن بب؟یچھ اتفاق" ـ    
 می براشی پی کھ لحظاتی آنگاه اتفاقاتدم،ی کھ پدرانھ نگرانم است بھ خود بالنیاز ا    

 : گفتمی حرف ھادنیرخ داده بود موبھ مو شرح دادم، بعد از شن
 رو جھی کنم نتی مشورت مفھی بدم، بعدا با ضعیقی تونم نظر دقیخب من نم"ـ    

 ی چند وقتھی شھ ی خدا تمومھ، مدیحاال کھ کارت بھ ام...  گمی می گم، ولیخدمتت م
 "؟ی باشی مشترک من و آتیپروژه 

 : رحم استی بیادی پدرانھ اش حس کردم زی ھای دلسوزنیناگھان بعد از تمام ا    
 محترم ی و اعضای جنابعالی امروز پروژه نیمن تا ھم! یجناب پشت کوھ" ـ    

 ." ھمھ لطف، خداحافظنیز اممنون ا! خانواده تون بودم
  ست؟یبتی چھ مصگری دنی اای خدایوا.  را قطع کردمیو گوش    
 بود، تا ای ھم مھطشی فرار کنم، اتفاقا شرانجای ھرچھ زودتر از ادیبا خود گفتم با    

 فرصت نی نبود کھ ای تازه مادرم ھم کسم،ی فرجھ داشتیشروع امتحانات چند روز
 ! را از دست بدھدییطال
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اتفاقا ھمان طور کھ کامال توقعش را داشتم درست ھمان شب بھ من زنگ زد، از     

 :رمی گیحال و احوال معمولش فاکتور م
 تھران، قرار گذاشتم واسھ ای بری بگطی واسھ فرداصبح بلعی سریلی خنب،یز" ـ    

 ." بشھری ددمی ترس،یخواستگار
 : ھم نکرده امی بچھ ھا خداحافظ بای من ھنوز حتدم؛ی کشی از سر درماندگیآھ    
 " مادرمن؟ی عجولنقدریآخھ چرا ا" ـ    
 :دی ترکادشی مخابرات از فریناگھان کل دکل ھا    
 !"؟ی رو دستم بترشی موندیاگھ عجول بودم کھ تو نم" ـ    
 شده؟ نھ رابی از فرھنگ پشت کوه سی باال رفت، مادرم چھ وقتمی ابروکی    

 ! مادرم بسزا بوده؟ی رورشی کرده ام و تأثی زندگنجای مدت من انی ایلیخداوک
 نده، اگھ دی افتم، منتھا بھ دلت وعده و وعیامروز راه م! باشھ بابا غلط کردم" ـ    

 ." دمی جواب رد مومدیخوشم ن
 ی کھ من نمالتیبھ خ! ی کنی می جواب طراحی دارشی پشی کھ پیتو غلط کرد" ـ    

 " پوکتھ؟یھ  تو اون کلیفھمم چ
 !"خب بابا غلط کردم" ـ    
 " غلط کردم؟ی کھ دو بار پشت ھم بگی کنی اشتباه منقدریچرا ا" ـ    
 " کنم، حلھ؟ی غلطا نمنی از اگھید" ـ    
 !"آره مادرجون، منتظرتم" ـ    
  شده؟ی ھمھ پشت کوھنی ای چھ وقتیلی انداختم، نھ خداوکی بھ گوشینگاه متعجب    
 را در پشت کوه زی توانستم بھ تھران برگردم و ھمھ چی حساب من منی اخب، با    

 مھی نی شده، اما من ھنوز کارھارمی کھ دامنگیدی وحشت جدنیرھا کنم، مخصوصا ا
  داشتم کھ دربرابرشان مسئول بودمیتمام
 شوازی بارتماس گرفتم، آھنگ پنی اولیبرا» عالف« ری شده از مدوی سیبا شماره     

 ! استقھی را گذاشتھ بود، چھ قدر ھم خوش سلیشھرام ناظر »ستانیآتش درن«
 : خط آمدی از آن سونی بھ شدت محجوب و شرمگیی بعد صدایلحظات    
 ."دییسالم خانم خجستھ، بفرما" ـ    
 : رفتار کنمی کردم عادی سوخت اما سعی مشیدلم برا    
 ." براتون داشتمی زحمتھی. ری شب تون بھ خ،ی صادقیسالم آقا" ـ    
 ." درخدمتمدیی بفرماد،ی کنم، شما سراپا رحمتیخواھش م" ـ    
 ! سوختشی براشتریدلم ب    
 رم تھران، اگھ جور نشد کھ برگردم لطفا نظارت ی چند روز میمن احتماال برا" ـ    

 کنم و شما ی ملیمی کالسم، سؤاالت رو براتون ای امتحانات بچھ ھای رودیداشتھ باش
 " درحقم؟دی کنی لطفو منی اد،یفقط برگزارش کن

 : از بغضدی شاد،ی لرزی کمشیصدا    
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 "نجا؟ی ادیاری بفی تشردی خواھی نمگھید... یعنی" ـ    
 ! سوختشی دلم برایلیخ    
 ." کردمدای مشکل پی قدرھی کمھ، لیاحتمالش خ" ـ    
 :خودش مسلط باشد کرد بری فاصلھ سعنی مکث کرد و در ایقدر    
 .... " و سالمت، فقطدی خوش باشدی ھرجا کھ ھستدوارمیام" ـ    
 : شدمری گی خودم پدی گوی نمیزی چدمی دیوقت    
 "؟ی صادقی آقایفقط چ" ـ    
 ." چشم بھ راھتونھیکی نجای کھ ادیفراموش نکن.... فقط"ـ    
 توانستم ی کھ من نمدهی چھ فای کرد، ولی ابراز عالقھ ممای بار بود کھ مستقنیاول    

 !.... بدیلی احساساتش داشتھ باشم؟ بد شروع کرده بود، خی برایجواب مناسب
 ...."خدانگھدار" ـ    
 ...و قطع تماس را فشردم    
 مجبور نباشم بھ خاطر بردنشان برگردم گری ام را بستم تادھیتمام اسباب و اثاث    

 یی شده بود و من قادر نبودم تنھاادی زلمیعا وسا واقشی سال پکی نسبت بھ ی ولنجا،یا
 شد کھ ھمھ را حاضر و آماده گذاشتم تا بعدا نی اتوبوس ببرمشان تھران، اکیبا 

 . تھرانمشانی ببرو نجای امیایسرفرصت با پدرم ب
    

 »!!بھ خاطر عمھ ام    «
 

 کنم برگردم تھران و فرانک جور ی من جور مل،ی تعطامی اشھی فکر کردم ھمیوقت    
 : فرستادمشی اس براکی پشت کوه ناراحت شدم، دیای کند بیم

 »الت؟ی واسھ تعطھیتو برنامھ ت چ.  تھرانامیسالم، دارم م    «
 : بعدقھیچند دق    

 ».نمتی شم ببیخوشحال م.  ندارم، تھرانم فعالیسالم گلم، من برنامھ ا    «
 راجع بھ یزی چانای احنمی و بالعکس خواندم ببنییال تا پاصدبار جوابش را از با    

 ! کردی نمیریی تغچی نوشتھ ھنی کھ ادهی چھ فای شود، ولی اضافھ نمشیعمو
 : کردمی شروع میی جاکی از دیظاھرا کارخودم است، پس با    

 »عموت با پدرم صحبت کردن راجع بھ شراکت؟    «
 ».نھ، ھنوز پدرت تماس نگرفتن    «

 از شی کھ بنی است؟ با حساب انی پدرم خواب سنگنقدریآه از نھادم برخاست، چرا ا    
 بنده نی فرزادخان را بھ بابا دادم گذشتھ، حاال ای کھ شماره ی ھفتھ از آن تماس تلفنکی

 !می نگرفتھ ای کند ما اصال موضوع را جدیخدا فکر م
 . شدمادهی درخانھ پی جلوکراستی ی آرتی تھران، بعد ھم با بدمیده شب بود کھ رس    
 رفتن بھ ی آماده دنی خوابی براد،ی کھ تازه شد و قربان صدقھ ھا تھ کشدارھاید    

 : کھ بروم رو بھ بابا گفتمنیاطاقم شدم، اما قبل از ا
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 عی بنده خدا منتظر تماس شماست ھا؟ بھ خدا زشتھ، منو جلوشون ضانیبابا ا" ـ    
 ."نینکن
 ساعت دوازده شب ی کرد و حتی مروروی خبر را زیپدرم ھمان طور کھ شبکھ     

 متوجھ ای مرا از سر خودش بازکرده دمی تکان داد کھ نفھمیھم دست بردار نبود سر
 . اطاقمی گفتم و رفتم تویری شب بھ خدی حوصلھ و ناامیب. اعتراضم شده است

 دم،ی آشفتھ نبود اصال، آن قدر خستھ بودم کھ مثل خرس خوابالمیتا صبح فکر و خ    
 !د؟ی فکر کردیچ

 ھمھ بخوابم و حاال نی شدم، سابقھ نداشت اداریساعت ده صبح با سردرد از خواب ب    
 ی مھربان توی است، مادرم با لبخنددنی خوابادیمطمئن بودم سردردم بھ خاطر ز

 :ب دادآشپزخانھ منتظرم بود، سالمش کردم و جوا
 ."می عالمھ کار دارھیصبحونھ تو بخور کھ !  دخترمریسالم، صبح بھ خ"ـ    
 :وا رفتم    
 ."مامان نھ؛ بھ خدا خستھ م! ی وایا" ـ    
 :دی خوشگلش را درھم کشیاخم ھا    
 !"گھی در بره دتی کھ خستگی گذاشتم تا ده بخواب؟ی کھ چیعنی" ـ    
 چھارنفره کھ وسط آشپزخانھ بود یزناھارخوری م و پشتدمی کشرونی بی صندلکی    

 چرا ی لقمھ کره و عسل گرفتم، راستکی بکشد ختنی رینشستم و تا مامان زحمت چا
 بھ می را تجربھ کرده باشی مجردیما صد سالمان ھم کھ بشود و ھزار جور زندگ

 م؟ی شوی مامان مان بچھ ننھ و لوس مدنیمحض د
 : کردفی بلند ردی را با صداشی گذاشت برنامھ ھای ممی را جلویھمان طور کھ چا    
 تا چش می واسھ خودت و خودم بخرکی دست لباس شھی دی باد،ی خرمی ریاول م" ـ    

 یلی ھم لوازم خونھ، چاقو چنگال ھام تک شده خی قدرھیو چال خواستگارات درآد؛ 
 در دمی گلدون دھی خوام اونو ھم بخرم، ی مدمی ھم دستالیدو تا قندون کر.  ستعیضا

 !!"حد بنز
 چشمان ی لپم قلمبھ شده بود زل زدم توی کھ گوشھ یچشمانم گرد شد و با لقمھ ا    

 : باالدی پرشیمادرم، ابرو
 !"می ھم برشگاهی آرادی با،یآھا راست" ـ    
 : و گفتدی کھ تازه متوجھ صورتم شده باشد ابرو درھم کشنیو مثل ا    
 "؟ی تو اصالح کردنم؛یبب"ـ    
 :فتادهی نی اتفاق مھمچی کردم وانمود کنم کھ ھیسع    
 "آره، بد شدم مگھ؟" ـ    
(!) عی عمل شننی کند و بابت افی مادرانھ را ردحی نصای سرکیمنتظر بودم کھ     

 : گفتی مکث کرد و بھ نرمی غلط کردم، کممیبازخواستم کند و من ھم تھش بگو
 زھرا خانم بدم برات درستش شی پمی کرده، بری ابروتو خالی گوشھ ی کمھی" ـ    

 !"ی عوض شدیکنھ، اصن کل
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  لپم قلمبھ شد و چشمانم گرد؟ی کھ بازھم لقمھ گوشھ میالزم است بگو    
 شھابسنگ کی مدت کھ نبوده ام نی اای شده مادر من؟ گوی قدر امروزنی ایچھ وقت    

 لبم کش آمد ی رویلبخند!  مان اثر گذاشتھیلی فامکی ژنتی ما و روی خانھ یافتاده تو
 :و عاشقانھ گفتم

 !" شدم خوی باحالنی کھ من معلم بھ استی خود نیب!  شما؟ی ماه بودنقدریا" ـ    
 کھ گفتھ ام فکر کند، فقط یزی نکرد اصال بھ چی بھ من انداخت و سعینگاه متعجب    
 ی اصالح صورتم حسابی کرد کھ عجلھ کنم و من ھم کھ بابت برخوردش درباره دیتأک

 یّ کھ گفت مثل بره اطاعت کردم و بھ ھمراھش راه افتادم برایذوق زده بودم ھرکار
 .دیخر

 
 آمد، خستھ و کوفتھ و داغان ی ام داشت درمھیتا عصر آن قدر مرا چرخاند کھ گر    

 و گشت و گذار در بازار دی مادرم آن قدر از خر حالنی خانھ، با امیدی رسیو عصب
 کرد، ی مفی ردرگوشمی را زشی داشت برنامھ ھاینشاط گرفتھ بود کھ ھنوز با انرژ

 و فقط سرتکان دمی و نھ درصدشان را نفھمود نی ازشدت خستگبای کھ من تقریدرحال
 .دادم
 مان ی مترستی کوچک باطی قفل و وارد حی تومی را انداختدی کھ کلنیبھ محض ا    
 کھ کنار باغچھ نشستھ و انگار منتظر میدی سالش بود را دازدهی کھ نی برادرم حسم،یشد

 : کرد و گفتیما بود، سالم
 ." بابا مھمون دارهد،یباکالس رفتار کن" ـ    
 دیبھ ھرحال من ھمان جا تأک!  خبرممکن بودنی بدترنی ای ھولناکطی شرانیدرچن    

 اطاقم استراحت ی خواھم بروم توی مھمان بابا را ندارم و میحوصلھ کردم کھ اصال 
 نیی پای از طبقھ دی رفتن بھ اطاقم بای بھ ھرحال برای نکرد ولیکنم، مادرم ھم مخالفت

 کشی نوستالژی حال و ھوانی بود و من عاشق اساز یمی ما قدی گذشتم، خانھ یم
 رفت ی دوم می کھ بھ طبقھ یی پلھ ھای ولمیبودم، البتھ آشپزخانھ اش را اپن کرده بود

 . خودش را حفظ کرده بودیمیھمان مدل قد
 :مامان آھستھ گفت    
 " باال؟می ببری رو چھ جوردھای خرنیحاال ا" ـ    
 : باال انداختمیشانھ ا    
 ." باالمی بری مھمون بابا کھ رفت من،ی تو ماشمی گردونیبرشون م" ـ    
 :اصال موافق نبود    
 و وهی منی تازه شم ان؟ی رو برگردونھ تو ماشنای حوصلھ داره اینھ بابا، ک" ـ    
 ." گرمانی شن تو ای ھا داغون مینیریش

 :راھکار آخر را ارائھ دادم    
 ی تومیزی ری رو مدھای و خرمی کنی سالم ممی ری مامان جان؟ ممیجرم کھ نکرد" ـ    

 ."آشپزخونھ فوقش
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 دو ی بار را تولوی کی سکی نزدیّ حمال حرفھ اکی داد، مثل  تکاندیی بھ تأیسر    
 داخل، می کمتر برداشت و رفتی کمکیدستم گرفتم و مادرم ھم بھ خاطر کمردردش 

 دختر ھجده سالھ کی ی و گشت وگذار بھ سالمتدی کھ مادرم موقع خررانیمانده ام ح
 ! زانودرد و کمردردی شود با کلی سالھ متاد ھشرزنیاست و موقع کار کردن ناگھان پ

 با مھمان بابا ردوبدل کرد، بھ ی مؤدبانھ اکیاولش مامان وارد شد و سالم و عل    
 پشت سر مادرم رّی شناختم و با تحبای را تقرشی شک کردم چون زنگ صدامیگوشھا

 زدم، سرم را کھ ی ونفس نفس مختی ری ممیوارد شدم حال آن کھ عرق از سرورو
 قد بلند و خوش ی روبھ رو شدم، مردم ای زندگری تصونیه ترباال گرفتم با باشکو

 از یبی راه راه با ترکی و کراواتیری شرھنی و پی کت و شلوار سرمھ اکی با کلیھ
 وجذاب بھ کی شاری از مدل مردانھ بلندتر و بسی قدرشی کھ موھای و سرمھ ایزرشک

 بود غھی و سھ تزی تمیلی و سبشی رچی بدون ھزی طرف شانھ شده و صورتش نکی
 ی بھ ما سالم مرگذاری و تأثبای زتی نھای بی مبل بلند شده و با لبخندی روزاکنون ا

 جوابش را دمی شده بودم کھ نفھمتشی و جذابییبای اول چنان مبھوت زیکرد، لحظھ 
 را گذاشتم کنار طانشی آشنا و برق نگاه شی چھره گری دی نھ، لحظھ ایداده ام 

 ستی مرد کنی شدم اطمئن کردم و تازه مزیم آنال و ھمھ را باھشیصدا
 ام گذاشتم و مادرم نھی سی قفسھ ی اراده روی ھوش شوم، دستم را بی بود بکینزد    

 کھ فقط ی بھ من زد و آھستھ جوری شود سقلمھ ایکھ معلوم بود از خجالت دارد آب م
 :من بشنوم گفت

 "جواب سالمش رو بده، چتھ تو؟" ـ    
 ھمان نی کردم ای کردم، ھنوز باور نمی بھ خود آمدم و سالم دستپاچھ اکدفعھی    

 ! باشدی فرزاد پشتکوھی شده شی و پاالکیورژن ش
 "احوال شما خانم خجستھ؟" ـ    
 : دھمی االن چھ جوابدی بادمینفھم    
 ی ما؟ خانم بچھ ھا خوبن؟ ای با زحمت ھادی کنی مکاری کنم، چیخواھش م" ـ    
 "رانک جون چھ طوره؟ف.... یوا

 : تکان دادی و سردیخند    
 !" شنیخوب م" ـ    
 جنبھ ی بنقدری کردم، خاک بر سرم کھ ادای ام حالت تھوع پیاز خودم و دستپاچگ    
 !ام
 

 آشپزخانھ، اصال متوجھ نشدم کھ پدرم ی تودمی بچھ گربھ از کنار مادرم خزکیمثل     
 حال خودم را ھم ی داشت چون حتیالت من چھ حی بازعیدر آن لحظات خاص ضا

 !دمی جوی بودم و حاال از اضطراب داشتم ناخن مدهینفھم
 دستش را گذاشت کف آشپزخانھ و بھ من چشم غره رفت، ی تویدھایمادرم خر    

 : دم کردن شدم، مادرم طعنھ زدییبالفاصلھ سماور را چک کردم و مشغول چا
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 !"یبرو تو اطاقت استراحت کن، خستھ ا" ـ    
 : کنمی می دارم چھ غلطدمی فھمیھنوز نم    
 !" فرزادخان ھستنشونیزشتھ مامان جان، ا" ـ    
 : باال دادزی استفھام َآمی را بھ حالتشی ابروکی    
 "؟یکھ چ" ـ    
 ."اق اطی زحمت شون دادم، حاال زشتھ برم توی من کلگھ،ی دیچیخب ھ" ـ    
 می اطاقم تا لباس ھای باال تودمی دم کردن دوی نگفت، من بھ محض چایزی چگرید    

 نیرا عوض کنم، بھ شدت وسواس گرفتھ بودم کھ چھ بپوشم؟ آن ھم من کھ ھرگز بھ ا
 .آپشن زنانھ وفادار نبوده ام

 . تختیمادرم در اطاق را باز کرد و نشست رو    
 ی مامان اصال آن مامان قبلنی بھ جان پدرم ای ولخم،یمنتظر بودم شروع کند بھ توب    

 !نبود
 : بر لبش نشست و گفتیلبخند مکش مرگ من    
 " بزنھ؟ی کھ قراره گاوداری آقا، ھمون فرزاد خانھ؟ ھموننی ایگفت" ـ    
  نھ؟ای و ضربان قلبم ده برابر شده دهی پرمی رنگ و رودی دانم فھمینم    
 !"بلھ" ـ    
 :دی شاعرانھ درخشی لبخندری از زشیدندان ھا    
 !"پھیچھ قدر خوش ت" ـ    
 کنم ی مامان جان؟ من االن رسما غش می حرف ھا را نزننی شود شما ایحاال نم    
 !ھا؟
 : زدمی زورکیلبخند    
 !"نشیدی دی پشتکوه می تودیبا" ـ    
 شدم و مانی کھ زده بودم پشی من از حرفی کنم کھ چگونھ بوده ولفیمشتاق شد تعر    

 . سرو تھش را ھم آوردمی جورکی
 "ستا؟ی من حالم خوب ند؟ی شھ بس کنیمامان جان م" ـ    
 : کرد، آنگاه زد وسط خالمی تماشازانھی را باال انداخت و آنالشی ابروکی    
 " نھ؟ای ست فتھیش ینجوریاون ھم مثل تو ا" ـ    
تپش قلب بھ عالوه :  رفت برگردد، حاال دو تا مشکل داشتمادشیکپ کردم و نفسم     
 !ی خفگی

 : گرفت گفتبای از حاالتم جواب سؤالش را تقریوقت    
 ی امروز زنگ بھش می آقا بده نشنی اشی کھ تو پنی گفت بھ خاطر اشبیبابات د"ـ    

 کنھ واسھ کسی فشوی قرار بعدمی گم چھ طوره بھش بگی ذاره، میزنھ و قرار باھاش م
 دو تا ھوی بفھمھ ی درآد وقتی بعد فکر کن چش و چال عمھ ت چھ جور؟یخواستگار

 !"خواستگار واسھ ت جور شده
 : بکشمغی بود جکینزد    
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 ؟ی کنھ و اصال قصد ازدواج نداره، اوکی می زندگکایمامان جون اون آمر" ـ    
 !"جاه حساب کن رو پنجاه پنھیقض
 : فکر کردیکم    
 "چھ طور؛ پنجاه پنجاه؟" ـ    
 : کنمی می دارم چھ غلطدمینفھم    
 !" از طرف اون نھی ولِھیاز طرف من اوک" ـ    
 ساعت من می ننی کند، در اھی گرای بخندد دی باردی بگمی تا تصمدی ساعت کشمین    

 کردم و نشانش دادم، دای پیکی لباس مناسب شدم و باالخره کیمشغول گشتن دنبال 
 ی نھی با زمیری شال حر،ی بلند مدل ماھی با دامن مشککی ساده و شییموی کت لکی

 : با آن ست کردمزین ی اروزهی و فییموی لی و گل ھایگل بھ
 " خوبھ؟نیا" ـ    
 نی ایخ کھ من فداآ!  کل صورتش را پوشاندنشیسرش را تکان داد و لبخند نازن    

  کوچک مادرانھ ات شومی ھایدلشوره ھا و شادمان
 

 ی کاذب وارد جمع شان شدم، فرزادخان با نگاھی خرامان و با اعتماد بھ نفسیوقت    
 رسد ی بھ نظرمن،ی زمی براندازم کرد کھ باعث شد آب شوم بروم توزی آمنیتحس

 نگاه نیالبد ا.... گر؟ی کنم دیتابلوست کھ دارم جلب توجھ م! خودم را لو داده ام؛ نھ؟
 جلب توجھ یحاال کھ تو خواست«:  راستاستنی ادر نی دروغی ھم واکنشزی آمنیتحس

 »! کردمنتی مثال تحسی من ھم الک،یکن
 خودم افتادم، خودباحال پندار، ی بچھ ھا درباره ی نظرسنجی برگھ ھاادی    

 !!....اسگل!! ّ پندار، خود جذاب پنداربایخودبانمک پندار، خود ز
 لباس ساده تر بپوشم کھ کی توانستم برگردم و ی بود و نمری دگری دیمانی پشیبرا    

 ! ندارم فرزادخانی جنابعالنی بھ جلب توجھ و تحسیازی نچی مثال ھی الکیعنی
 : بھ خود آمدمنشیدلنش گرم و یباصدا    
 نی بھ ادیاری بفی فردا صبح ساعت نھ تشرد،ی رو کامال قبول دارطیپس اگھ شرا" ـ    

 ."می ثبت کنیآدرس تا قراردادمون رو بھ صورت قانون
 : تکان دادی سرزیپدرم ن.  را مقابل پدرم گذاشتیو برگھ ا    
 "گھ؟ی دارنی مفیفقط برادر محترم تون ھم تشر.  ندارمیباشھ، حرف" ـ    
 ی آقایول.  کنمی وکالت دارم، خودم بھ جاش امضا مشونی من از ار،ینخ" ـ    

 ."انی سوم ھم مکی شریفروغ
 ."من درخدمتم. یارعالیبس" ـ    
 ی کارش تمام شده باشد، لبخند مسحورکننده انجای ادی رسیفرزادخان کھ بھ نظر م    

 : زد و گفتمیبھ رو
 بره، بھ خاطر لطف شماست خانم شی کارھا درست پی خدا ھمھ دیاگھ بھ ام" ـ    

 !"خجستھ
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 چگونھ جواب دی تعارف را بانی دانستم االن ای نمی شناختم و حتیمن سر از پا نم    
 :بدھم
 ." بھ نفع ما ھم ھست خبنیا.  بودفھی کنم، انجام وظیخواھش م" ـ    
 دیی بھ تأی مادرم سریّ رفت و بعد با چشم غره می بھ سویّپدرم اولش چشم غره ا    

 !تکان داد
 ی مخصوص بانوان سعی مادرم فورا با چرب زبانیفرزادخان بلند شد کھ برود ول    

 :کرد مانعش شود
 ." حتمامی در خدمت باشم،یدیکجا فرزادخان؟ ناھار تدارک د" ـ    
 ."الھشای اگھی وقت دھی. دی کنم، شما لطف داریخواھش م" ـ    
 !"دمی اصال؟ من واقعا تدارک دستی تعارف ننی ایول" ـ    
 و تدارک مادرم بگردم ھی اجاق گاز بھ دنبال تھی رویرچشمی کردم زی سعیلیخ    
 ....نی زمی رفتم توی داشتم از خجالت فرومگری دامد،ی نرمی گیزی چیول

 : ما درآمدیفرزاد خان ھم از خجالت ھمھ     
 دی من کار دارم بای ولاره،ی رو بھ اشتھا می بو و برنگ ھرکسنیا ابلھ، واقع" ـ    

 !"زود رفع زحمت کنم
 لحظھ کھ نھ حواس مادرم بود و کی چشمانش ثابت ماند، در ی ام تورتزدهینگاه ح    

 ی زد کھ باعث شد از سرتاپا داغ شوم و بھ جامی بھ روزی چشمک تروتمکینھ پدرم، 
 ! بخار شوم بروم ھوانی زمیفرورفتن تو

 : گرفتمشگونشیمادرم دوباره خواست اصرار کند کھ ن    
 !!"آااااخ....  تعارفی بیول" ـ    
 ! کنم؟ی دارم می چھ غلطقای دقندیو برگشت بھ طرفم بب    
 راانجام نداده اند سرم فشانی بار تکلنی اولی کھ برای کالس اول دبستانیمثل بچھ ھا    

 بھ اجاق ی کردم، مادرم تازه مطلب را گرفت و نگاھیی و مظلوم نمانییرا انداختم پا
 : آوردی رویگری دی وهیگاز انداخت، بعد بھ ش

 !"غذا سفارش دادم... یعنی" ـ    
 را نداشتم و فرزاد تی وضعنی تحمل اگری پدرم رفت باال، دی ابروکی بار نیا    

 دارش را ی بود و نگاه معنستادهی ھمان طور سرپا ایگری تعارف دچیخان ھم بدون ھ
 .... ما با خودمان معلوم شودفی چرخاند تا تکلی ما سھ نفر منیب
 
 
 

 :با خود گفتم ھرچھ باداباد    
 فردا کھ قراردادتون رو بھ د،ی سالم بھ خانواده برسوند،ی خوش اومدیلیخ" ـ    
 ."دیاری بفی با فرانک جون حتما واسھ ناھار فردا تشردی بستدخدایام
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 کھ زد ی و با حرفدی کشی موافق بودند و فرزادخان ھم نفس راحتیکی نیھمھ با ا    
 :ستی عنوان اھل تعارف و تکلف نچیثابت کرد بھ ھ

 ."می رسیباشھ حتما فردا ناھار با فرانک خدمت م! حاال شد" ـ    
خر  خجالت زده شده بود، با بند آی اش قدری درپی پی ھایمادرم کھ بابت سوت    

 : گفتی مان گل از گلش شکفت و با شادمانالوگید
 !" چشمی قدمتون روم،یمنتظرتون ھست" ـ    
 : کرددیی مردانھ تأزیو پدرم ن    
 ."دی خوش آمدیلیخ. دیی فرمایسرافرازمون م" ـ    
 ما از در خارج شد، سر راھش ی کردند و فرزاد خان با بدرقھ یو مصافحھ ا    

 : نواخت و گفتنی بر پشت حسیمی دوستانھ ومالیضربھ 
 !"نیچاکر داش حس" ـ    
 : زدی غرق سرور شد و لبخندزیاو ن    
 !"شتریما ب" ـ    
اصال .... م؟ی بگوی چھ طوریعنی خوب بود، یادی زیعنیحالم اصال خوب نبود،     

 . ولش کنیچیھ
 : کھ از در خارج شد مادرم رو بھ من گفتنیبھ محض ا    
 ھی و فردا ظھرھم ادی خواستگار برات مھیبھ عمھ ت زنگ بزنم بگم امشب " ـ    

 !"گھیخواستگار د
 : زدمغی جبایتقر    
 !" لطفاگھیبس کن د! مامااااان" ـ    
 شی فرصت تھ و تونی حتما در اولدی لبش نشست، من بای رویزی آمطنتی شخندیل    

 ! شده؟ی پشت کوھنقدری ای مامانم چھ وقتنمی بباورمیرا درب
****     

 آمدن مھمان ھا حاضر شوم، ی نداشتم برایلی تماچی غروب واقعا ھکینزد    
 مھم است نھ شی کردم مادرم فقط پز خواستگار برای حس مگریمخصوصا حاال کھ د

 شوھر دادنم داشتھ باشد، درواقع او تا قبل از ی برای و راسخی کھ واقعا عزم جدنیا
 از امروز ی داشت ولیادی زارید بسی تأکی امشبی نھی گزنی ایان رو فرزاد خدنید

 »!!عمھ ام«: شدی اندی منھی گزکی فقط بھ گری عوض شده و حاال دشیظھر ناگھان رأ
 تنھا بھ د،یای کھ امشب رسما دعوت شده بود تا چش و چالش دربیطفلک عمھ پر    

 زن گرفتھ و ما را آدم حساب یگری دی پسرش رفتھ از جای کھ برانیاول ا: دو جرم
 دارد ھجده سالھ کھ ی کھ دخترنی ست، دوم ای شاکی بابت حسابنینکرده و مادرم از ا

 حاال ندی جمع ببنی چرخاند بی ھمھ ش چشم محاال! شیسھ تا خواستگار نشستھ اند پا
  از اعراب دارد؟ی چھ محلقایکھ منادا واقع شده دق
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 مشترک بود، مانی دانشکده دو سھ تا از کالس ھایوشاه داماد را شناختم، قبال ت    
 داشت و فی از دروس خنگ تشری در بعضیالبتھ او سھ ترم از من جلوتر بود ول

 . افتادیھمھ ش م
 
 

 قھی آمد، سلی خوشم نمدهی و صورت تککیمن اصال از او با آن اندام الغر و بار    
 را دشی سفرھنیا آن پ کت و شلوار بی رنگ آجرد،ی رسیاش افتضاح بھ نظر م

نھ !  حاالنی بودم و ھوش از سرم پرانده تا ھمدهی کھ امروز ظھر دیپیگذاشتم کنار ت
 توانم جواب مثبت دھم، بھ یداشتھ باشم نم  ھم کھگری من ھزارتا خواستگار دا،یخدا

 دخترانھ ام ی ذاتی گذارم و نھ خصلت ھای کنم نھ تاقچھ باال می بار نھ ناز منیخدا ا
 کی ی کھ تا بھ حال حتشمی اندی می گذارم، من فقط و فقط بھ کسی مشیرا بھ نما

 ی نماصال م؟ی اش نداشتھ، چھ طور بگوی احتمالالتی کوچک ھم نسبت بھ تمایاشاره 
با ) زبانم الل(توانم فکرش را ھم بکنم کھ او قصد ازدواج داشتھ باشد، چھ با من چھ 

 و ی تو روحت کوھان کھ درست حدس زدمی بگودی بایی جورھاکی. یگریھرکس د
 ! شدن دارمتھی لی برازی تروتمی بھانھ کیمن حاال 

 ھا مرا نی شده و اگر اری دیادی ازدواجم زی اوصاف واقعا برانی ای با ھمھ یول    
 ست یجواب رد دادن بھ آن ھا مساو - رسدی طور بھ نظر منیکھ ھم - باشنددهیپسند

 از طرف فرزادخان ی بھ آنھا جواب رد دھم وقتدی چھ بایبرا. یمانی عمر پشکیبا
 !م؟یرمستقی غای و یررسمی و چھ غیرسم  نداشتھ ام؛ چھیشنھادی پچیتاکنون ھ

 ھوا نسبتا خوب م،ی صحبت کنی کھ قدراطی حی تومی بزرگ ترھا رفتیبا اجازه     
 سوسک مھمان کیادا  کھ مبدمیی پای را مواری چشم در و دی من با گوشھ یبود ول

 : و مؤدب شروع کردری خلوت حال بھ ھم زن شود، سر بھ زنی ایناخوانده 
 "د؟ی دارندهی آی برای تونم بپرسم شما چھ برنامھ ایم"ـ    
 ! ست واقعای کوھان خالیجا! ی اشھی سؤاالت کلنیاه اه اه از ا    
 ." کنمی خوام برم پشت کوه زندگیم" ـ    
 : گل و بوتھ ھا بھ چشمانم دوختھ شدینگاه محجوبش ناگھان گرد شد و از رو    
 "د؟ی کردیبلھ؟ درست متوجھ نشدم، شما االن شوخ" ـ    
 : بھ او انداختمی حوصلھ اینگاه ب    
 دور ی روستای من درحال حاضر دارم توی ولدی نباشانی شما در جردی شار؛ینخ" ـ    

 خوام ی کنم، االن ھم بھ اونجا وابستھ شدم و می مسیکوه تدر بھ اسم پشت یافتاده ا
 ." ھمونجا باشمموی زندگی ھیبق

 یدی در پشتکوه وحشت جدگری نبود، چون حاال دیکیالبتھ اصال دل و زبانم     
 قصد نداشتم برگردم، صرفا جھت از سر بازکردنش گری و من ددی کشیانتظارم را م

 . را گفتمنھایا
 : تکان دادی نبود، بعد ھم سرندی کھ چندان خوشا کردیسکوت    
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 تونھ ی دورافتاده واقعا نمی روستاھی وگرنھ د،ییشما بھ شدت آرمانگرا" ـ    
 ." تون باشھندهی شما و ھمسرآی برای روشنی ندهی آیدربردارنده 

 ."ستمی نی آنچنانی ندهی من دنبال آست،یبرام مھم ن" ـ    
 " شما تن بده؟ی حاضر بشھ بھ خواستھ ی کسدی کنیفکر م" ـ    
 ."ستی ھم برام مھم ننیا" ـ    
 " براتون مھمھ؟یپس چ" ـ    
فقط برام مھمھ کھ «....  گفتم کھ از بھ زبان آوردنش شرم داشتمیزی دلم چیتو    

 »! رمی اگھ ازم بخواد تا جھنم ھم باھاش می حتره،ی بگیمیفرزاد چھ تصم
 وانمود کنم ی توانم حتی خودم متأسفم کھ نمی برتافتم، برایو و از او ردمی کشیآھ    

 .... ھستمی مراسم جدنی در ای کافیکھ بھ اندازه 
 وسوسھ ام ی از خودش کمفی کرد با تعری دھم سعی بھ سؤالش نمی جوابدی دیوقت    
 :کند
 ی مسی تدررستانی دبھی یمن تازه ارشدم رو گرفتم و درحال حاضر دارم تو" ـ    

 ی توسی ھم دارم کھ درآمدش از تدریکنم، درآمدم نسبتا خوبھ و شاگرد خصوص
 ی توی واحد شصت مترھی پدرم قول داده کمکم کنھ شتره،ی بھ مراتب برستانیدب

 شھ گفت بھ ی و ممی ھم داشتت پرداخشی پھی و می بخرم، صحبت ھامونم کردیمحالت
 ی ذارم طبق اخالص برایرم رو م داروندای دارم، ولی گم ھمھ چینم.  جورهدخدایام

 رو بھ ی دخترچی دانشکده ھی گم کھ توی بابت منی از انوی اد،ییشما، اگھ قبولم بفرما
 حاال.  حاال ھم نظرم نسبت بھ شما ھمونھنی شما سراغ نداشتم و ھمییایمتانت و باح

 ."دی راجع بھ خودتون بگی امکانش ھست شما کماگھ
 در ،ی عرضگی و بی سادگندی گوی آدم بھ آن میمی کھ دوستان صمیزیانگار ھرچ    

 آدم اھل کل ستی ھم بد نادی شود، نھ انگار زی قلمداد ماینظر اھل قضاوت متانت و ح
 ! باشدنی نظر فرزادخان ھم درباره ام ھمدوارمی نباشد، فقط امیکل و لوس باز

 :رتش انداختم صوی توی تفاوتی کھ تمام شد نگاه بشیّ غرایسخنران    
 ." دمی فکر کنم، اگھ جوابم مثبت بود بھتون خبر مدیبا" ـ    
 دخترانھ یای آن را گذاشت بھ حساب شرم و حی ولامدی حرف خوشش ننی از اادیز    

 .رفتیو پذ
 

 ی رفتم توکراستی دارم، ی خصوصامی پکی بری وای تودمیبھ داخل کھ برگشتم د    
 ام را برداشتم و صفحھ اش را ی نشستم و گوشی صندلکی یآشپرخانھ و پشت اپن رو

 :باز کردم، فرانک بود
 ». بھ خاطر دعوت ناھاریمرس    «
 : زدم و جوابش را نوشتمیلبخند تلخ    

 ». کنم، قدمتون رو چشمیخواھش م    «
 » االن؟یی کجا،یزنگ زدم خونھ تون مامانت گفتن گرفتار    «
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 ھی م با ندهی آی داشتم درباره اطی حی توشی پیات آشپزخونھ م، لحظیاالن تو    «
 ». کردمی صحبت ماهیمارمولک سوار بر سوسک س

 »؟یامشب خواستگار داشت! جان من؟    «
 »!شششششش! بلھ، فعال قراره فکر کنم بعدا جواب بدم    «
 »؟یدوستش ندار    «
 ».معلومھ کھ نھ    «
 ».ستینھ اصال معلوم ن    «
 » حاال معلوم شد؟،یاوک    «
 » مگھ؟یچرا آخھ؟ خل    «
 »ست؟ی ننداختھ، زورکھ نیخب بھ دلم چنگ    «
 »ھنوز ھستن؟    «
 ».آره    «
 »؟ی برام بفرستیری عکس ازش بگھی ی تونیم    «
 ».آره صبرکن    «
 ی بھ او انداختم کھ داشت بھ صحبت ھایرکیرزی زی نگاھمی آشپزخانھ نیازتو    

 ی ام را کمی کھ جلب توجھ کنم گوشنی داد، بدون ایبزرگ ترھا با جان و دل گوش م
 داد چھ صی شد تشخی می واضح نبود ولادی عکس از او انداختم، زکیباال گرفتم و 

 . فرانک ارسال کردمیبرا.  ستیشکل
 »وونھ؟یخوبھ کھ د    «
 » جواب مثبت بدم؟ی گی میعنی    «
 ی از کجا می خوبنی دوره و زمونھ خواستگار بھ انیتو اخب آره، مگھ چشھ؟     «
 »! سن و سالنی اون ھم تو ا؟ی کندای پیخوا

 ».ی بندازکھی نفر ھم بھم تھی کم مونده بود کھ تو نیھم    «
 ». نداشتمینھ باور کن منظور    «
 ی کھ برادرزاده اش چھ جورندی بی مایدوست داشتم بدانم االن فرزاد کجاست، آ    

 دی امی ذره ای حتیعنی کھ جواب مثبت بھ خواستگارم دھم؟ نی کند بھ ای مقمیارد تشود
 شتری خانواده از ھمھ بنی ای کھ مورد توجھش واقع شوم، فرانک کھ تونیندارم بھ ا

  داشتھ باشم؟ی چھ توقعھی از بقد،ی گوی می جورنی خواھد ایخاطرم را م
 : دھم فرستادی نمی جوابدی دیوقت    

 »؟ی زی زیقھر    «
 »نھ    «
 :دیای بھ خودش بی کھ کممی بگویزی چستیو بعد فکر کردم بدک ن    

 » عموت چھ طوره؟،یراست    «
 ».ششمیخوبھ، االن پ    «
 » خوابگاه؟یتو    «
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 دن؟ نھ بابا، ی خوابگاه دخترا راه می مرد رو توھیقربون دل خجستھ ت، آخھ     «
 ». اطاق عمومی توم،یھتل
 .دمی ام خجالت کشی در پی پی ھایاز سوت    

 ». سالم برسون،یاوک    «
 ». رسونھیاون ھم سالم م    «
 : خوردیشاخکم تکان    

 »د؟ی خونی ھامو مامی پی گروھدی دوباره دارنم،یبب    «
 »!!نھ بابا، فقط من و عموم    «
 نی ست کھ ای چھ اخالق بدنیا!  شعوری بیدوست داشتم بزنم لھش کنم، روان    

 . نداردی مفھومشانی برای شخصمیخانواده دارند؟ اصال انگار حر
 ». رسم کوھان پس کلھ؛ فعالی بعدا خدمتت م،یاوک    «
 ». گذشتیعھ؟ کجا؟ تازه داشت خوش م    «
 ».یخواستگارام منتظرن، با    «
 ». خوام ازت چند تا سؤال بپرسمی م،ی زیصبرکن ز    «
 .اب ندادمجو    

 ». خوام بگمی می چنیگوش کن بب!  گولوی زیز    «
    

 »! نمکی بگھیجواب بده د    «
    

 ». عموم کارت دارهن؛یبب    «
 : کردمپی مثل اسگل ھا تاکدفعھی    

 » کارم داره؟یچ    «
 نیاز کجا معلوم ا!  زنمی میخدا رحم کرد قبل از ارسال متوجھ شدم دارم چھ گند    
 ! مثل منی ندارند از سربھ سر گذاشتن آدمیی ھا کھ ابانی تلھ نباشد؟ اکیھم 
بعد ھم رفتم مثل . ی قوطی داد جواب ندادم تا حالش برود توامیبعد از آن ھرچھ پ    

 بودند و دهی مرا پسندی نشستم مقابل خواستگارانم کھ حساببی دختر خوب و نجکی
 اش ی ھندلمید واقعا دوست ندارم فھرچن!  زدی لبخند میمادرم ھم خوشحال و راض

 ! بردارمی روسلمی شوم فاز فیمجبورم  ندارم، وگرنھی واقعا چاره ایکنم ول
     

 »اهیرزس    «
 

 و نمازصبحم را خواندم و دمی صبح مثل گنجشک از خواب پرمیساعت پنج و ن    
 نین تا ا کرد می روزمره ام شدم، مادرم کھ فکرش را ھم نمیبالفاصلھ مشغول کارھا

 و دی مالی حالی ھول و وال، چشمانش را با بی ظھر افتاده باشم توی مھمانیحد برا
 :درجواب سالمم گفت
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 "؟ی وقت صبح ھمھ مونو زابراه کردنی چتھ کھ ای شھ بگی سالم، مکیعل" ـ    
 : راجع بھ من ممکن است بکندی مھم نبود کھ چھ فکرمیاصال برا    
 "؟!می امروز ظھر مھمون داردی کھ فراموش کردنیاوا مامان جان مثل ا" ـ    
 : نازک کرد و با اکراه گفتمی برایپشت چشم    
 کھ واسھ ی ذوق زده نبودنقدری اشبی دی واسھ خواستگاراد،ی بیواه واه، قحط" ـ    

 !"ی گم کردنجوری امروز دست و پاتو ای معمولیمھمون
 : زدمشی بھ رویلبخند    
 !"ی فکر کن برن تو فاز خواستگارھوی ؟یدیخداروچھ د"ـ    
 .... را زد باال جھت وضو گرفتنشی ھانی و آستیی ظرفشونکیرفت سمت س    
 کھ ی دونم اون قدر شانس داشتھ باشی مدی بعیمن کھ از خدامھ مادرجون، ول" ـ    

 !"تی خواستگارادیفرزاد خان ب
 ....ختیماستم ر    
 "آخھ مگھ من چمھ؟!  ذرهھیمامان جون رحم داشتھ باش .... وا" ـ    
 تا پس کلھ یشانی مشغول باز کردن فرق سرش درست از مقابل پادیبا وسواس ز    

 : تمام گفتی مالحظگی نکند، بعد ھم با بدای پرادی موقع مسحش اکیاش شد کھ 
 کنھ کھ رنگ یر مالحظھ م اما آدم واسھ لباس تنش ھم صدجوست،ی نتیزیتو چ" ـ    

 کھ نی ااد،یو مدل و جنس لباس ھا با ھم جور باشھ بلکھ تو چشم مردم خوب بھ نظر ب
 و فرزادخان دوماد، ی؟ اگھ تو عروس باش!ھی عمر زندگھی و بحث ی عروسگھید

 ھی فکر کن یعنی ؟ی بدی خوای می چموبعد جواب مرد. تابلوئھ کھ دوماد ازت سره
 " کنھ؟ی نگاه ھم می بھ شمعدونی اصال کسشی خدائاه،ی کنار رز سیشمعدون

 نی با وجود چنیلی حد اعتماد بھ نفسم متزلزل نشده بود، خداوکنیدرتمام عمرم تا ا    
 گر؟یدشمن دارم د –زبانم الل  – کی بھ یازی اصال ن،یمادر گل

 : گفتمیھمان طور کھ مشغول وضو گرفتن بود با دلخور    
 چاره عمھ یب!  تو چش و چالمی کنی فرو مخی تلخ رو مثل سقی کھ حقایمرس" ـ    
 !" ھاتی زبوننیری شنی با ادهی کشی فھمم از دستت چی حاال م،یپر

 فردار گرد کرد و بھ آب و سی خی کھ آمد، چشمانش را با آن مژه ھایاسم عمھ پر    
 :آتش زد تا نظرم را عوض کند

 رو امروز بپوش ی بوددهی پوشتیواستگار واسھ خشبی کھ دی گم ھمون لباسیم" ـ    
 بھ زهی رھی دی فقط با؟ی کم داری چیلی مگھ خداوکفتھ،یبلکھ دھن فرزادخان ھم آب ب

 دلش ھم بخواد، تو ھفت یلی ماه شب چارده، فرزاد خان خی کھ بشیخودت برس
 ی جلوت لنگ ھم نمی جودکایآنجل. کنھ دای تو پی بھ درخشندگیآسمون عمرا ستاره ا

 !) بود احتماالی جولنایمنظورش ھمان آنجل!!" (اندازه
شما کال برو استراحت کن و کارھا را بگذار بھ « یعنی نگاھش کردم کھ یجور    

حاال نھ تنھا .... او ھم تعارف نکرد و فورا رفت سمت اطاق خوابش» ! منیعھده 
 سال ھا چھ نی ھم شدم کھ پدرم تمام انی کردم، بلکھ متوجھ ای را درک میعمھ پر



 207 

 چرخش صدوھشتاد ین با چھ سرعتی شده غالم حلقھ بھ گوشش، توروخدا ببیجور
 رزادخانی باشد از شادمی ام؟ بعدا دهیمن چرا اصال بھ مادرم نکش! درجھ انجام داد

 اشکال کار کجاست، بھ درد پروژه مینی انجام دھد ببقاتی تحقمی بر رویبخواھم کم
 . خورد احتماالی ھم مشیھا
 
 

کھ در آن متخصص شده ( کی کردم، از درست کردن پن کیتا ظھر رسما خودکش    
 ناھار در کمال دقت و ظرافت و لی کردن وسافیجھت عصرانھ گرفتھ تا رد) بودم

 کف فتدیچشم بدخواھانم ب) دیببخش( یسھ جور ساالد ھم گذاشتم کھ چشم عمھ پر. قھیسل
 مثال ای( ی، ساالد ماکارون)ییایتالی ااھمانی( ینی زمبیساالد کاھو، ساالد کلم وس: میپا

 !).یاندونز
 و غوره ی و مرغ سوخاری خورش قرمھ سبزی بھ عالوه روقارچیسوپ ش    

 و غوره و رب گوجھ ازداغی با پاری شھریکھ ترک ھا( کنار مرغ یسوغان برا
 کی کردم و مادرم تمام مدت مثل ھی تھی اصلیھم بھ عنوان غذا)  کنندیدرستش م

در وجودم کھ ناگھان بھ   انباشتھ شدهی ھای بھ انرژرّی در کنارم بود و با تحاریستد
 گفت کھ قشنگ یزی کرد، آخر سر چی فوران کرده بودند نگاه میصورت آتشفشان

 : ام دربرودیخستگ
 !!" محالھ؟ی ھمھ کدبانوگرنی وگرنھ تو و ا،ینھ رسما نابودش" ـ    
 ھم بھ من گری صفت دکی فکر کھ نی ای، فقط رفتم تو دھمشانی بھ اینتوانستم جواب    

 »!خودکدبانوپندار«: اضافھ شده
 قرارداد بستن؛ حول و حوش ی صبح رفتھ بود بھ ھوامیپدرم از ساعت ھشت و ن    

 دستھ گل کیمن کھ خانھ را مثل .  بھ ھمراه فرزادخان و فرانک آمدندازدهیساعت 
کرده و حاال ناھارم ھم کامال آماده بود، ناگھان احساس کردم بھ شدت خستھ و خواب 

 فرزاد خان با ینقدر بد نبود، مخصوصا وقتی رود، ھرگز حالم ای مجیآلودم وسرم گ
 -  ی زرشکزی چارخانھ ربی با ترکرهی متفاوت شامل بلوز و شلوارتی رسمپی تکی

 پا ی نتوانستم روگری وارد شد، دیری رنگ ش کت تک خوش دوخت بھکی و یمشک
 کی بود حتما ستادهی پشت سرم نادشی بددی و اگر مادرم جھت ساپورت دختر ندستمیبا

 و ی دانم اصال خستگیحاال بھ شک افتاده ام، نم!  آوردمی بزرگ بھ بار میزیآبرور
ودم از  وجی ھااختھی کال بھ قول مادرم نابودش بودم کھ تک تک ایفشار کار بود 

 ی باشند، آماده دهی اش را کشی کھ چاشنی کرد و مثل بمبی میچی آرام خود سرپعتیطب
 .انفجار بود

 : بھ خود آمدمنشی بس دلنشیباصدا    
 !"احوال شما بانو؟" ـ    
 فورا تشکر کردم و آن را رم،ی را مقابلم گرفت تا از دستش بگینیری شیو جعبھ     

 :گرفتم
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 "د؟یدیممنون، چرا زحمت کش" ـ    
 : گفتی بدجنستیمادرم در نھا    
 !"شاالھیمبارکھ ا" ـ    
 دانم بھ خاطر ی فرزادخان نمی ولاورم،ی خون باال بی خواستم از شدت ناراحتیم    
 : داشت کھ فورا گفتیگری دلی دلای بد من بود اری بسطی از شراتیحما
 رفت و قرارداد شی طبق برنامھ پی ھمھ چیھ سالمتواسھ شمام مبارک باشھ، ب" ـ    

 !"میرو بست
 ست نھ پسند ی قرارداد کارینیری شنی بھ مادرم فھماند کھ مناسبت ابی ترتنیبھ ا    

 یّ مرد جذاب و بنی زند تا توجھ چنی خانواده کھ بھ آب و آتش منی ای دهیدختر ترش
 ی اش مینی خشن غارنشپی کاش او با ھمان تا،یآه خدا....  را بھ خود جلب کندیرینظ

 کھ ھرلحظھ یحاال من چھ کار کنم با دل!  کردی نمگشتھ طور سرنی و مرا انجایآمد ا
 رد؟ی گیبھانھ اش را م

 
 ھمان طور کھ بھ ھمراھم تا ستم،یفرانک کھ از حاالتم متوجھ شده بود اصال خوب ن    

 : گفترگوشمی آمد آھستھ زیآشپزخانھ م
 نجوری کھ ای زحمت انداختی شده فدات شم؟ نکنھ خودتو بھ خاطر ما تویچ" ـ    

 "؟یخستھ ا
 :دمی پرسی ساختگی چشمانش انداختم و با نگرانی تویزیفورا نگاه ت    
 !"معلومھ؟" ـ    
 ....خنده اش را فروخورد    
 ھمھ دنگ نی ساده کھ ای مھمونھی دختر؟ ی سر خودت آوردییچھ بال! چھ جورم" ـ    

 "و فنگ نداشت؟
 :خشمم را بھ زحمت کنترل کردم    
 خونھ مون ادی باره منی کھ واسھ اولی کسی جلو؟ی فھمی من آبرو دارم، من،یبب" ـ    
 "؟ی بھ نظر برسم، اوکقھی سلی خوام شلختھ و بینم

 : گونھ ام را نوازش کردی و با نوک انگشتش بھ نرمدی کشیآھ    
 ی و بھ جاش کاری ذاشتی ساده می غذاھی ھمھ تعارف و تکلف نی ایکاش بھ جا" ـ    
 نی چشماتم چال افتاده، تو کھ ایپا.  جور آب برهنی قشنگت ای کھ گونھ ھای کردینم

 "زم؟ی عزی نبودیشکل
 .... نکرده بودمگری را دشینجایبغضم را فروخوردم، فکر ا    
 ام، فقط ی شمعدونھیره؟ من  من کار دای افھی بھ قی داره؟ کیتیچھ اھم" ـ    
 ...."نیھم
 ادی زیلی خیلی خیلی دلش گرفت، خادی زیلیمتوجھ منظورم نشد، فقط خ    
 را فراھم کنم، ییرای پذلی تا من وساندی ھا بنشنی مادرم اشیاز او خواستم برود پ    

 ی مییرای داشتند پذنی بود و حاال برادرانم حسن و حسّای و مھدهی کامال چزیالبتھ م
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 انداخت کھ ی بھ فرانک می نگاھیرچشمی زیکردند، حسن کھ نوزده سالش بود، گاھ
 : و گفتمچاندمیھم گوشش را پ  بارکی شوم، ی شد کفریباعث م

 !"؟ی اون نامزد داره، ضمنا پنج سال ازت بزرگتره، اوکن،یبب" ـ    
 ی غلط ھا نمنی از اگری کھ متوجھ شده و دنی ایو او ھم فورا سرش را بھ نشانھ     

 .کند تکان داد
 ! بھ موالناسورندی شود بچھ گفت، دای نمگری دوره و زمانھ دنی ایبھ بچھ ھا    
 : اپن گذاشت و رو بھ من آھستھ گفتی از قرارداد را رویپدرم نسخھ ا    
 ." امن و مطمئن بذاری جاھی ببر نویا" ـ    
 پدرم، ی انداختم، امضایاد نگاھ قراردی گذاشتم و بھ برگھ ی کتری را رویقور    
 ھم کھ ھردو متعلق بھ فرزاد خان بود، اما با ھی شبی و دو امضای فروغی آقاکشیشر

 ی اسناد مھم گذاشتم و وقتی صندوقچھ ی و متعجب آن را تورتزدهیح» فاتح«:  اسمنیا
 :دمی فرانک نشستم و آھستھ پرسکنار نزد مھمان ھا برگشتم، صاف رفتم

 ی چرا عموت بھ اسم فاتح قرارداد رو امضا کرده؟ مگھ شما پشتکوھ،نمیبب" ـ    
 "د؟یستین

 :فرانک لبخندش را فروخورد و جواب داد    
 اومد رفت ی خوشش نمشیلی منتھا عموم از قسمت دوم فام،یفاتح پشتکوھ" ـ    

 کنم، باور کن آبرو ی کارنی فرصت ھمچنی اولی دارم تومیمن ھم تصم. حذفش کرد
 !" اسم اجق وجقنیبرامون نمونده با ا

 ! چسبدی اسم بھ دھانم منیچھ قدر ا.... »فرزادفاتح«:  نامش را تکرار کردمرلبیز    
 " شھ؟ی نمدهی فاتح دشونیلی فامی تونایچرا پدرت ا.... بعد" ـ    
!  کنھی حذفش م دونھ، معموالی مانتال می سانتیلی قسمت از اسمشو خنی ایدد" ـ    

 !" کنن تا فاتحی حال مشتری بیدرواقع با پشت کوھ
 ! ھانی اند ایبی و غربی عجیعجب آدم ھا    
 : بھ خود آمدمشیبا صدا    
 !" بگو کلکتیاز خواستگار" ـ    
  خودش کرده؟شی پی فرانک چھ فکرنیواقعا ا    
 "؟ی کھ از مادروپدرم مشتاق ترنیمثل ا" ـ    
 : دھدحی کرد توضی سعی ولستم،ی نی کھ چندان از سؤالش راضدیاز لحنم فھم    

 
 کنھ ی جرأت نمی کسی جورنی خواستگار داره؟ ایمگھ بده کھ مردم بگن فالن" ـ    

 "نھ؟ی ارازی بزنھ بھ آدم، غیبرچسب ترش
 : افکندمی بھ ویھینگاه عاقل اندرسف    
 ی و خواستگار از سروکولت باال می ماشاهللا باکماالتنقدری خانم، شما کھ انمیبب" ـ    

 "؟ی مادرمرده گرفتی بھ سر اون خسروی چھ گلی بگی خوایره، نم
 :فورا گل از گلش شکفت    
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 جون بھم زنگ زد کھ اجازه دیسع!  شدهی شھ اگھ بگم چی خدا، باورت نمیوا" ـ    
من ھم !) ھ زود دخترخالھ شدچ!! دجونیسع( با خانواده برن خدمت پدرو مادرم، رهیبگ

 ی ددایگو.  ھم خبر دادم و ازشون خواھش کردم جواب رد ندننایاجازه دادم و بھ بابا ا
 چاره یب!  از انگشتاتھیکی دخترم ی ھی گفتھ مھرشجونم با ساتورنشستھ کنارش بھ

 باھاش حال کرده ی بابام ھم کلد،ی خودتون انتخاب کنلی شونو بھ میکیزرد کرده گفتھ 
 خوام چکار؟ خواستم ی پوست کنده گفتھ انگشت تورو موهیو با ساتور براش م

 !"امتحانت کنم
 : عاشقانھ را ھضم کنمی ماجرانی تا بتوانم ادی طول کشیکم    
 "ست؟ی نی روانی کمھی شما ی ددنیا" ـ    
 :خودش را زد بھ آن راه    
 !"نھ، روانشناسھ" ـ    
 ."یخوب شد گفتآھا؛ " ـ    
 با فرزادخان چشم تو کدفعھی مبل، ی دادم بھ پشتھی تکنھیو برگشتم و دست بھ س    

 شاتیاو کھ مشغول گوش دادن بھ فرما!  داغ شدمیچشم شدم و از فرق سر تا نوک پا
 زد کھ اگر قفل یی لبخند کوچک بامعنادی بود حس و حالم را کھ دزمی پدرعزیتمام نشدن

 فرانک کھ خبر کدفعھی.  شدمی ھوش می قطعا بدم کریانش باز نمنگاھم را از چشم
 : وسط و گفتدی نداشت مثل خرمگس معرکھ پرشی من و عمویاز ارتباط چشم

 "ھ؟ی چی دددی جدی پروژه ی دونی میراست" ـ    
 :نگاه سرگشتھ ام را بھ چشمان مشتاق و پرشور فرانک دوختم    
 " شھ انشاالھ؟یبھ من کھ مرتبط نم" ـ    
 ھی ی کنھ، طقی سال تحقرھفتی زی بچھ ھای خواد درباره ی راحت، مالتینھ خ" ـ    
 سال اگھ خوندن و رھفتی زی کھ بچھ ھادهی رسجھی نتنی بھ ایدانی می ھای بررسیسر

 جلوشون درست ی بذاری ھرکلمھ ایعنی! سنی نوی می انھی بھ شکل آرنیادبگینوشتن 
! سنی نوی رو بھ صورت معکوس محیصح یشتن ھمون امال موقع نوی خونن، ولیم

 ی ھم ددنی داشتن، واسھ ھمی وضعنیجالبھ کھ ھم کوھان، ھم کوھانک ھردوشون چن
جالبھ نھ؟ .  پروژه افتادنی کنھ بھ فکر ای الگو رفتار منی کوھانک ھم طبق ھمدی دیوقت

 !"رهی نوبل بگی زهی کنھ جادای رو ھم بتونھ پلشی و دلرهی بگجھیفکر کنم اگھ نت
 !ی شترزادی پروژه ھانی فکر کردم، امان از ایکم    
 رهی نوبل ھم بگی زهی اگھ جای تو حتی دد،ی ذوق کننقدری خواد ایحاال، نم" ـ    

 !"دهیھمچنان ھاگر
 . خندهری زد زکدفعھی کھ گفتھ بودم فکر کرد، بعد یبھ اسم    
 : افتادمشنھادشی پادی    
 مشترک خودش و ی زدم ازم خواست پروژه ی کھ باھاش حرف میدفعھ آخر" ـ    

 " سال باشم؟رھفتی زی بچھ ھی ادیخانمش باشم، بھ نظر تو بھم م
 :دی برچی انداخت و لب و لوچھ امی بھ سرتاپاینگاھ    
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 !"ادینھ ز" ـ    
 ! راحت شدالمیخ    
 دمی دوازده نفره را بھ کمک برادرانم چیزناھارخوری بود کھ ممیساعت دوازده و ن    

 کرد، آھستھ ی مقدمات ناھار را نظاره مرتی کمکم کرد، او کھ با حیو فرانک ھم قدر
 :دیپرس
 ." باشھی آترسرمامانیدست راستش ز!  ستقھیمامانت چھ قدر ماشا باسل" ـ    
 خواستم ی کردم، نمی کارھا را خودم کرده ام چشم پوشنی تمام امی کھ بگونیاز ا    

 دوست داشتم نظرش درباره گری دی خواھم خودم را عرضھ کنم، از سویفکر کند م
 ست و من ی نمونھ ای بماند، بھ ھرحال مادرم واقعا کدبانوی باقی طورنی مادرم ھمی

 ! خستھ استی فقط درحال حاضر کمست، ام بھ خاطر زحمات اوادگرفتھیھرچھ 
 برد سر سفره در جواب ی را می پر از ترشی ھای کھ داشت اردوخورنیحس    

 :فرانک گفت
 !" از صبح خودشو خفھ کردهنبھ،یھمھ ش کار خود ز! مامانم؟" ـ    
 : رفتمنی بھ حسیّ فرانک چشم غره ارّیدربرابر تح    
 " ھا؟ی فضولنیبرو بھ کارت برس بچھ، تو رو چھ بھ ا" ـ    
 :م نداشت من و برادری بھ بگو مگویفرانک کار    
 !" من آب شدم رسمایوا!  ھمھ ش کار خودتھ؟؟ی زیجان من ز" ـ    
 . ببرندفی تشرزی قناعت کردم و از ھمھ خواستم سر میبھ لبخند    

 
 

 ی و با اظھارنظردی درخشی ناھارخورزی می منظره دنیچشمان فرزادخان از د    
 : ما را سر ذوق آوردی ھمھ زی آمنیتحس
 ." خانم از کجاستنبی زیپس معلوم شد ھنرمند! قھی ھمھ سلنیا بھ ابھ بھ، ماش" ـ    
 را کرد تمی رعازی کھ با چشم و ابرو مانعش شدم، او ندی بگویزیفرانک خواست چ    

 :و فقط گفت
 !"نی کردیبھ بھ؛ حاج خانم دستتون درد نکنھ، چھ کوالک" ـ    
 از نگاه ی وقتتای دھد، نھایوابمادرم ھاج و واج و سرگردان مانده بود کھ چھ ج    

 : نگرفت مردد و نگران گفتی اجھی ما نتیکردن بھ صورت ھا
 !"نوش جان" ـ    
 شی فرانک و عمونی بی اشاراتی سرکی متوجھ ردوبدل کردن یرچشمیو من ز    

 نی ندارد، ایبیع!  ھا کار خودم استنی ای ھمھ دی باالخره فھمزی او نایشدم کھ گو
 خواھند دخترشان را غالب کنند ی کھ میی ھانی کھ مادرم مثل انی بھتر است تا ایجور
 ! چکدی دختر از دم بخت گذشتھ ام می ھاھ از دست و پنجنجاستی ھرچھ ھنر ادیبگو
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 محل زنگ یناگھان وسط بخوربخورھا و بھ بھ و چھ چھ ھا تلفن مثل خروس ب    
 بھ من ی خط است نگاه مظلومانھ ا پشتی دانست چھ کسیخورد، مادرم کھ انگار م
 ! نداشتمی جواب دھد، اصال حس خوبیانداخت و رفت تا بھ گوش

 ...."الو؟"ـ    
    

 ...."قربونت برم!  جونیسالم پر" ـ    
    

 ."دیی؟ بلھ بفرما....جانم االن" ـ    
 ساعت کی اش کمتر از ی تلفنی را قطع کرد، سابقھ نداشت مادرم مکالمھ یو گوش    

 دمی شک و تردیری تصوفونی رفت سمت آی طول بکشد، اما وقتقھیو چھل و پنج دق
 ! را گرفتشی جامی عظی نگرانکیبرطرف شد و 

 خواھر ھوس کی کھ نیا!  بھ ھمراه دختر دم بختش پشت در منتظر بودندیعمھ پر    
 از یول ست،ی نیبی عجادی ززی برادرش چی خانھ اوردی بفیکند درست سر ناھار تشر

 از ھی اخالق ھا نداشت کامال مشخص بود کھ قضنی اصال از ای کھ عمھ پرییآنجا
 مسئلھ نی بر ادیی مھر تأزی مادرم نی انھزگاری پرھی آب خورده و نگاه ھایگری دیجا
 ی درآوردن چشم و چال عمھ پری کھ برازمی مادر عزنی من چھ کنم با اایخدا!  زدیم

  مرا ھم بھ حراج بگذارد؟یحاضر است آبرو
 ی بازشدن در ھمچنان گوشھ ی اش از زمان تلفن تا لحظھ دهی نجویپدرم کھ لقمھ     

 »چھ خبره؟« یعنی کھ دی ابرودرھم کشیلپش سرگردان بود، با نگاه مادرم جور
 از فرصت سوء استفاده کرد تا از خودش رفع یمادرم ھم تا قبل از ورود عمھ پر    

 :ّاتھام کند
 داداشم، شی پامی کنھ سرناھار گفتھ بی می احساس راحتنجای اگھ؛یخب خواھره د" ـ    

 !"قدمش روچشم
 ! نداشتمیاصال احساس خوب    
 : آھستھ پچ پچ کردرگوشمیفرانک ز    
 "؟! انگاردیمھمون دار" ـ    
 : دادمیجوابش را درکمال درماندگ    
 !"آره، فکر کنم بدبخت شدم" ـ    
 "چرا آخھ؟"ـ    
 !"ینیصبرکن خودت بب" ـ    

 
 
 

 داد کھ سر ھی مانندش ھمھ را قسم و آغی جی از در داخل نشده با صداشیعمھ ام پا    
 کی داشت، دخترش ھم با ی ھمگمی سالم گرم و جانانھ تقدکیسفره بلند نشوند و 
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 اش را بھ طرز ی دختر ھجده سالھ نبود و شادابکی کھ اصال مناسب شیخروار آرا
 جمع لی اندازه لوس و پرافاده تحوی بیالم کاھش داده بود وارد اطاق شد و سیفاحش

 .داد
 سرش ی ادب و احترام کمی بھ مھمانان انداخت و بھ نشانھ ییفرزادخان نگاه گذرا    

 دی مرا کھ بھ استقبالش رفتھ بودم بوسیعمھ پر. را تکان داد و بھ خوردنش مشغول شد
 : گفتمرگوشیو ز
 !"ی دوتا دوتا خواستگار دارگھی حاال دطون؟ی شده شیچ" ـ    
 بود کھ قبال اصال خواستگار نی تلخش تا عمق جانم فرو رفت، منظورش ای ھیکنا    

 !ینداشت
 : کنملیبھتر دانستم نظرش را تعد    
 ." دوستمھ با عموشستن،ی ھا خواستگار ننیا" ـ    
 :دیچھره درھم کش    
 "؟! گفتی می اگھیزدیمامانت چ" ـ    
 :دمی کشیآھ    
 ی ھای کارنیری من مسئول شی بھتون گفتھ ولی چقای دونم دقیمن نم" ـ    

 ."ستمیزنداداشتون ن
 : دخترانھیباور نکرد و گذاشت بھ حساب افھ ھا    
 ." شھیحاال معلوم م!  گنی رو منایھمھ اولش ھم" ـ    

 ) دلم بذارم؟ی کجاویکی نیا! ی وایا    (
 :مادرم فورا تعارفشان کرد    
 ." افتھی از دھن مز،ی سرمدییبفرما" ـ    
 :دی چھره درھم کشیعمھ ام حساب    
 " واسھ تبرک؟می کھ تھ تھاشو جمع کنستی سفره ابالفضل ند،یشما راحت باش" ـ    
م کھ اصال  پدرد،ی ما را گزی بود کھ تا مغز استخوان ھمھ ی قوشی ننی ایبھ قدر    
 : زد کھ کاش ھرگز نزده بودی نبود حرفی مالحظھ اش راضی رفتار خواھر بنیاز ا
 فی شما سرزده تشری خواھر؟ قدمتون رو چشم ولمی نداشتبیما کھ علم غ" ـ    

 ."دیآورد
 :دیناگھان عمھ ام چھره درھم کش    
 !"نیدی جون خودش زنگم زد گفت ناھار تدارک دیسرزده کدومھ داداش؟ زر" ـ    
 بھ مھمان ھا نگاه کرد کھ خودشان تا تھش را خواندند، نگاه فرزادخان یو جور    

 سرم ی روای دنختی کوچکش درھم آمشخندی با نی شد کھ وقتزی تمسخرآمیآکنده از حس
 ....خراب شد

مردم کھ بالنسبت احمق !  ھا سرزده آمده اندنیکاش مادرم وانمود نکرده بود کھ ا    
 ستند؟ین
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 مایروشی بمب اتم در حد ھکی انفجار ی در آستانھ مانھی جمع صمنی ادیمادرم کھ د    
 : کردییقرار دارد بالفاصلھ مظلوم نما

 حاال قدمتون م؟یدی نگفتم کھ تدارک دم،ی جون، من گفتم مھمون داری پری وایا" ـ    
 !"دی خجالت زده مون نکنگھی دیرو چشممون ول

 : حرف ھا بودنی مالحظھ تر از ای بیعمھ پر    
 ."نی راحت باشم؟ی ندارییدشمنتون خجالت زده، ما کھ ادعا" ـ    
 . مبل دو نفر تنگ ھمکیو نشستند سر     
....  کوفتـی کشاند و او ھم الھزی پدرم بھ اصرار خواھرش را باالخره سر میول    

 کرد و از یالبھ ال ھم مدام اظھار فضل م!  خوردی اسب آبکیقد نوش جانش کھ 
 : گرفتی کدبانوگرانھ میرادھایغذاھا ا

 "؟ی رو خودت درست کردییایتالی ساالد انی جون ایزر" ـ    
 : جونم تا تھش را خواندیمامان زر    
 ."دهی جون زحمت کشنبینھ؛ ز" ـ    
 نپختھ ست اھاتی لوبیول. ی ھستییچشمم کف پات، عجب کدبانو! ماشا عمھ" ـ    

 کھ دی نبااده،ی زیلیسسش ھم خ.  بپزهی شون، بعد بذاریسونی از شب قبل بخدیگلم، با
 "؟یمزه رو با سس جبران کن

 !"بلھ چشم" ـ    
 .... بعدیلحظات    
 "جون؟ ی زری درست کردی غوره ھا رو چھ جورنیا" ـ    
 !"دهی جون زحمت کشنبیمن درست نکردم، ز" ـ    
  نھی وایا    
 "گھ؟یغوره تازه ست د. دست و پنجھ ت طال!  عمھھیعال" ـ    
 گنیبھش م.  آبغوره و نمک عمل آوردمینھ عمھ جون، غورغوره ست، تو" ـ    

 "غوره سوغان
 نگاه ھم نی اصال بھ اگھید!  شھی می چنی بار با غوره تازه امتحان کن ببھیحاال " ـ    
 ."ی کنینم

 !اوفففففف    
 .... بعدیقیدقا    
 ."ی خانمھی عالتی جون ساالد ماکارونیزر" ـ    
 !... بگذراندریخدا بھ خ    
 ."دهی جون زحمت کشنبیمن درست نکردم، ز" ـ    
 !ااااااااینھ؛ خدا    
 ادی ھم برمی دخترنی ھمچی مادرنیآره خب، از ھمچ! ماشالھ، ھزارقل ھوالھ" ـ    

 "گھید
 !منتظر ادامھ اش بودم    
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 م؛ی جاری کالباس چھ قدر ضرر داره؟ پسر سحرخانم دخترخالھ ی دونستیم"... ـ    
 یادی دادن بھ خاطر زصی کھ باباش فست فود داره، سرطان خون گرفتھ، تشخیھمون

 اگھ ،ی استفاده کنشی رشی از مرغ پختھ ردیبھ جاش با.  و کالباسھسیخوردن سوس
 ھم داره کھ ی کالباس خونگھیپخت  دستور)  گفتیدخترش را م( پرستوجون یخواست
 و کالباس سی از صد تا سوسم،ی درست کردمی نشستروزی دنی ده، اتفاقا ھمیبھت م

 ." ھم خوشمزه ترهیکارخونھ ا
 من ی درھم و عصبی بھ عمھ ام و بعد بھ چھره ی نگاھیرچشمیفرزادخان ز    

 چند روز بھ نی تمام ای گفت، خستگییزھای چکی گوش فرانک ریانداخت و بعد ھم ز
 سرم ی رویزی چی پتککی خواست ھمان لحظھ ی و دلم مختی در جانم فرو رکبارهی

 . حس نکنمیزی چگری ھوش شوم و دیبخورد و ب
 
 

 ی ممید پست رو با عشق تقنیا.  نشد پست بذارمنی بودم، واسھ ھمیامروز مھمون    
 داستان نی ای کھ مشتاقانھ منتظر پست ھای نفرصدی سستی دونی ایکنم بھ ھمھ 

 !!!ھستند
 دند،ی کردم کنار کشی زودتر از آنچھ کھ فکرش را میلی خزمیدو مھمان عز    

 نی بھ ادی رسی با لذت مشغول خوردن بودند و بھ نظر نمنی از اشی کھ تاپیدرحال
 . ھا از سفره منصرف شوندیزود
ّ غرا و نافذش ی نھ کھ فرزادخان با صداای بود ی منظور خاصی دانم رویآنگاه نم    

 : گرفتاریجو را در اخت
 ." نقص بودی و بیارعالیدست و پنجھ تون طال، بس" ـ    
 : دادیمادرم جواب تشکرش را خشک و خال    
 ."نوش جان" ـ    
 :مدا گفتسپس رو بھ من کرد و ع    
 !" ت حرف ندارهقھیدست شما درد نکنھ بانو، سل" ـ    
 پنبد ی دارد مشیاز محبت و توجھش خشنود شدم، عمھ ام کھ حس کرد رشتھ ھا    

 :شد)  ذرت پرت کردندیبخوان(فورا مشغول پرتاب ذرت 
  بھترنیکی از یکی خانواده نی ایدخترا! بلھ؛ ماشالھ عروس خانم ما لنگھ نداره"ـ    
 مثل شما ی بس کھ شاخ شمشادنی ش ھم ھمقھیاز سل!  جون گل سرسبدمونھنبی زیول

 !"رو پسند کرده
 فرو رفتن در ی پنھان شده و آماده زی تی خنجردھای تمجنیبھ خدا قسم کھ در پس ا    

 ....قلبم بود
 نگاھش را بھ عمھ ام رانی فرزادخان ھم متعجب و حد،یفرانک سرخ شد و لب گز    

 مردانھ از خود ی و ناگھان رفتارستی من نگرشانیدوخت و بعد بھ چشمان آشفتھ و پر
 :نشان داد
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 منتھا ھنوز ست،ی نی گل سرسبد تمام دخترھا باشن حرفشونی کھ انیدر ا"ـ    
 !"دیی فرمای طور باشھ کھ شما منی ھمدوارمی نکردن، امیپسندشون رو قطع

 عمھ د،ی گزی لب می آوردم، فرانک ھم از سرخوشیتم شاخ درم داشرتیاز ح    
 :ی زد شانھ خاکی گوش خراشی کھ پنچر شده بود با صدای ام درحالیپر

 دی بھ امدی گذاشتتونمی ھنوز بلھ رو نگفتھ؟ منو باش فکر کردم قرار نامزدی وایا" ـ    
 !"خدا
 :دیّبعد ھم رو بھ من غر    
 دختر؟ واسھ گل ھی تمومن؟ دردت چی کھ ھمھ چشونی، اماشالھ چشمم کف پاش" ـ    
 !" و گالب آوردن حاال چھ فراوونھ وقتدنیچ

 نگاه سراسر احترامم را قدرشناسانھ بھ چشمان رم،ی بغضم را بگینتوانستم جلو    
 و بھ نی خشمگی کھ با نگاه بھ چھره ی فرزادخان دوختم و بعد درحالیبایمھربان و ز

 ی دھانم گذاشتم و بی پشت دستم را جلودی ترکی اراده میظاھرخندان عمھ ام بغضم ب
 کھ ھم فرزادخان و فرانک دی فروچکچشمانم آن کھ پلک بزنم چندقطره اشک از

 . مالحظھ امی بیمتوجھ شدند و ھم عمھ 
 زی نشوم برخاستم و جمع را ترک کردم، فرانک نری تحقنی از اشی آن کھ بیبرا    

 متوجھ شدم کھ فرزادخان او را ی کند ولییبالفاصلھ پشت سرم بلند شد تا از من دلجو
 ی و کمدیای جمع داشتم بنی کھ در ای داد تنھا دوستیمتوقف کرد، دوست داشتم اجازه م

  کنمی خالشیشانھ ھا  را برمی ھایاز بار دل آزردگ
 چشمانم ی ھم رویشی افتد آرای دارد می چھ اتفاقنیی مھم نبود کھ آن پامی براگرید    

 نشستم و سرم را بر تخت گذاشتم و نی زمینداشتم کھ نگران راه افتادنش باشم، بررو
 نواختھ شد و می مالی بعد در اطاقم با چند ضربھ ی لحظاتستم،ی صدا گریآھستھ و ب

 : شناختم از پشت درآمدی مھ کی مردانھ ای صدانیباتریز
 "جازه ست؟ خانم، انبیز" ـ    
 ی را با دستمال زدودم و شالم را رومی تختم نشستم و اشک ھایفورا برخاستم و رو    

 ...سرم مرتب کردم
 :دی لرزاقی با اشتختھی آمی از فرط غممیصدا    
 ."دییبفرما" ـ    
 را نداشتم، الاقل نھ حاال کھ با دنشی بازکرد و داخل شد، تحمل دیدر را بھ نرم    

 نزد خودش می آبروی است، ولدهی مرا نزد عمھ ام خری آبروی مردانگ ویبزرگوار
 .... شود؟یچھ م

 کینھ  – پدرم کی کھ او بھ عنوان مھمان و شرستی دانستم موضوع چینم    
  خانواده خلوت کند؟نی اطاق دربستھ با دختر اکی کھ در افتھیاجازه  -خواستگار

 گذاشت و بعد ی صندلی نشست و آرنجش را بر پشترمی تحرزی پشت می صندلیرو    
 : و گفتدی سکوت ابرو درھم کشیاز لحظات
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 یکامال مشخصھ کھ تو شد.  نداشتمنی از اری غیزی نکن توقع چھی گرگھیبسھ د"ـ    
 ." کنمی مادر و عمھ ت، من درکت می کل کل ھابریس

ّمورد ترحم او واقع شده ام  را تحمل کنم، من فقط ی تفاھمنی توانستم چنی من نمیول    
 ...ّنھ توجھ اش

 با عمھ و ی جورھی من د،ی وانمود کندی ندارلی کھ تمایزی بھ چدیستیشما مجبور ن" ـ    
 ی بھ عھده دشی و بذاردی کنار بکشھی قضنیلطفا خودتون رو از ا. امیمامانم کنار م

 ."خودم
 : کردخیحرفش مو را بھ تنم س    
 فکر کنن چرا کھ نھ؟ بذار فکر کنن من ھم مثل ی طورنیاگھ اونا دوست دارن ا" ـ    

 "؟ی داری خواستگارتم، تو مشکلیشبید
 گفت ھزاران بار ی کھ مییھا»تو« نی داد، از ای مرا مخاطب قرار ممانھیچھ صم    

 .... بردمیلذت م» شما« ای» خانم خجستھ« ای»  خانمنبیز« از شتریب
 ساده تمومش کرد، من عمھ مو ی بازھی کھ بشھ با ستی نیزی چنیرزادخان، اف" ـ    

 بھ اشتراک نذاره دست بردار لی فامی شناسم، تا چش و چال من و مادرمو تویم
 شما ی بھ آبرویبی خوام آسی نمم،یبذار فقط خودمون طرف حسابش باش! ستین

 ."برسھ
 ی کنم کھ از حرفای زندگنجای استی قرار نستم،ی آبرو نھی شبیزیمن نگران چ"ـ    

 خواستم برم ی نمی بھ ھمھ شون بگی تونی جماعت ککم بگزه، منی ایخالھ زنک
بھ .  سخت باشھیلی کنم خی جواب رد دادم، فکر نمنی کنم، واسھ ھمی زندگکایآمر

 ." کنھی گم باھات ھمکاریفرانک ھم م
صد ممکن است او ھم بھ  درکی ی فکر کنی ست وقتینیری چھ لحظات شا،یآه خدا    
فکر کرده باشد؛ اگرچھ بھ  - یخواستگار - کمتر از آنی حتای ازدواج ھی شبیزیچ

 !....نی دروغشی نماکیعنوان 
 کردم ی و فکر مدمیشی اندیم» جواب رد« و تار شده و فقط بھ رهی تمیایحاال تمام دن    

 : دھملشی تحوی ناز خرکنی از اشی بستی نحیصح
 ی عمھ ی کنم، امروز آبرومو جلوی لطف شما رو ھرگز فراموش نمنیباشھ، ا" ـ    

 مثال ی کنم، االن الکی رفتار مدی کھ شما بگی من ھم ھرطورد،یدی مالحظھ م خریب
 ی غربت زندگی تونم توی و من چون نممی مون حرف زدندهی آیباھم درباره 

 !"ھیجوابم منف) بغضم را فروخوردم(کنم
 : برگشتی بھ طرز مسحورکننده اشیحن صدا زد و لیلبخند تلخ    
 !"ی معرفتی بیلی خ؟ی کنی ردم منب،یز" ـ    
 سرد ی نبود، عرقفی زد، حالم اصال قابل توصی ام داشت میشانی پیقلبم االن تو    

 بھ لرزه افتاد، آھستھ ی وصف نشدنیاقیاز صورت داغم سر خورد و تمام تنم از اشت
 جملھ نی ادم؟یدرست شن....  دوختمشیبای زتی نھاینگاه سرگشتھ ام را بھ چشمان ب

 است کھ تمام شی حتما زنگ صدانینھ؛ ا«ن افکند؟ ی طناالتمی خی فقط توای بود یواقع
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 دی گوی دارم خطاب بھ من ملی و آنچھ را کھ تماردی گی میمدت ذھن و قلبم را بھ باز
 ....» کھ واقعا اتفاق افتاده باشدنینھ ا
 کنم برخاست و بھ جادی ای فعلضی ضدونقطی از شرایقی توانم تطبی نمدی دیوقت    

 کرد، آنگاه برگشت و دوباره نگاھم ی را گرفت و مکثرهیسمت در اطاق رفت و دستگ
 :کرد و گفت

 ھی ستمی کھ نی مدتی توران،ی اامی بدی بار باھی شده کھ ھرسھ ماه یکارم جور" ـ    
 رفت و نی دونم ایم....  نظارت داشتھ باشھی گاوداری خودم توی ذارم جاینفرو م

 !" بازھم فکراتو بکنیآمدھا سختھ، ول
  زده ام از در خارج شدرتیو دربرابر نگاه ناباور و ح    

 
 نبود ی جور خواستگارکی االن نیمن؟ ا....  را بکنم؟میفکرھا!  چھ گفت االن؟نیا    
 !انا؟یاح

 تمام تنم را دربرگرفتھ بود، قادرنبودم ی عمومی ھوش شوم، ضعفی بود بکینزد    
 توانستم ی کنم، نمی مان ردوبدل شد را حالجانی لحظات آخر منی کھ اییحرف ھا

 ی برای منحصر بھ فردی وهی از شای گرفتھ ی او مرا بھ بازایمنظورش را بفھمم، گو
 قتی خواھد جواب رد مرا بھ حقی مھم دی، شادرخواست محترمانھ اش بھره جستھ

 .... کندری تطھی بزند و مرا کامال از ھر اتھاموندیپ
 ام غوطھ ور ی متالطم از احساسات سرکش درونییایبھ ھرحال من اکنون در در    

 .... نداشتمی کامل فاصلھ ایبودم و تا خفگ
 و ستادهی آمدم، فرزادخان و فرانک ارونی برخودم مسلط شدم و از اطاقم بیوقت    

 : را گرفتمشی لرزان بھ طرف فرانک رفتم و بازویی رفتن بودند، با پاھایآماده 
 " فرا جون؟نی ریکجا م" ـ    
 : گفترگوشمیآھستھ ز    
 ی فکر می گلم، ولای تحمل عمھ و مامانت رو نداره، ناراحت نشگھیعموفرزاد د"ـ    

 ی وگرنھ تو عذاب ممی نباشنجایفکر کنم بھتره ما ا....  کردنیکنم مادرت اشتباه بزرگ
 ."شاالھی رو اگھی ھمدمینی بی می بھترطی شرای توگھی وقت دھی. یکش
 کھ منت سرم گذاشتھ و آمده اند نی نگھ داشتنش نکردم، فقط از ای برایاصرار    

 کھ سراغ داشتند از من و زحماتم ی با تمام کلمات متواضعانھ ازیتشکر کردم، آن ھا ن
 .... گرم رفتندی خداحافظکی کردند و با یقدردان

 کی افتاده، او ھم مثل ی درنبودم چھ اتفاقنمی را بھ اطاقم فراخواندم تا ببنیحس    
 : و شروع کردشمی آمد پیخبرنگار حرفھ ا

 تو اطاقت، فرزادخان فورا از بابا اجازه گرفت کھ با ھم صحبت یتو کھ رفت" ـ    
 اجازه داد، بعدش عمھ و مامان افتادن بھ جون زی و تر وتمی حرفھ ایلی بابا ھم خد،یکن

 کرد یپرستو ھم سع! فتھی بود خون بکی نزددی فرانک خانم از بس لباشو جویھم، طفل
 کلمھ ھی کھ دمیذاشت، فقط شن اصال محلش نفرانک یبا فرانک جفت و جور شھ ول
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 رانی استی نداره کھ جوابش مثبت باشھ چون قرار نی چنداندیعموم ام«:بھش گفت
 یلمی عجب فنایعااااااااا دختر ا» ! شھی جون راضنبی زدوارمی کنھ، اما امیزندگ

 و ا ناراحت و دمغ رو کرد بھ بابیلی خن،یی؟ بعدش کھ فرزادخان اومد پا!ھستن
 کنھ، بازھم فکراتونو ی زندگکای تونھ آمری گھ نمیھنوز سرحرفش ھست و م«:گفت
 دو تا نھویمامان ھم چشماش شده بود ع» .دی اگھ جواب مثبت بود بھمون اطالع بددیبکن

 نی ھمچی شھی شد ھنرپی داد، خودش ھم باورش نمیتوپ گلف و فقط سر تکون م
 ھیپرستو ھم رسما گر!  خوردیخونشو م عمھ رو بگو، داشت خون!  شده باشھیلمیف

 !!" نژاد؛ رررررمی معصومنیحس...  پاک شھ؛ششی آرادی ترسی میش گرفتھ بود ول
 آخر ی بھ صورتش چشم دوختھ بودم کھ توقع داشت بھ خاطر خوشمزگّریباتح    

 ی نگاھش مرهی بوکس دارم خسھی طور مثل کنی ھمدی دی بخندم، وقتشی بھ رویحساب
 . گفت و رفترلبی زیزیا درھوا تکان داد و چکنم دستش ر

 
 

 ی مھماننی بودند بھ ادهی چسبشی و دخترش مثل سری کھ عمھ پریبا وجود    
 ی توی سردرد و خستگی کارشان، من بھ بھانھ یمزخرف و حاضر نبودند بروند پ

 داری بی وقتیحت. دمی کامل خوابیاطاقم مشغول استراحت شدم و حدودا دو سھ ساعت
 پرستو اقی زدم و دربرابر اشتتم بھ سروصوریشدم ھنوز نرفتھ بودند و من ھم فقط آب

 را راجع زی ھمھ چی کامال دوستانھ، تھ و توی اوهی تا بھ شنمی کھ کنارش بنشنی ایبرا
 . اطاقمی کردم و رفتم توی مختصریبھ خواستگار امروزم درآورد، عذرخواھ

 درست و بھ موقع امتحانات ی از برگزارنانیلپ تابم را روشن کردم و جھت اطم    
 ی کرده بودم برای را کھ در اوقات فراغتم طراحی سواالت امتحانی حاولیمیبچھ ھا ا

 ...ی اف بی رفتم توکراستی بعدش ھم ٠ فرستادمیصادق
 :دی دلم لرزدنشیآمد، با د k1 ی از سویامیبھ محض روشن شدن چراغم پ    

 »؟ی چھ طور،ی گوگولی زیسالم ز    «
 :دمی کشی زدم و آھیلبخند    

 » گذره؟یسالم جناب مھندس، فرانسھ خوش م    «
 : آوردیکم نم    

 »!ھی شما خالی جارانم،ی ای اقوام چند روزدنیواسھ د    «
 ....دمیخند!)  بچھیریبال نگ    (
 ». بودننجایکوھان پس کلھ و عموت امروزناھار ا    «
 »ه ن؟االن زند! چھ جالب    «
 :تعجب کردم    

 »چھ طور؟    «
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 بھ بی قریزی از دستپخت تو جون سالم بھ در ببره چی کھ کسنیاحتمال ا    «
 الخصوص کھ اگھ یعل!  معادل صفرهیکیزی درصده کھ در محاسبات ف٠/٠٠٩٨

 ».ی ھا عصرونھ تو برگزار کنیواری با اون کاغذدیری بگمیتصم
 عصرانھ سرو کنم، بھ لطف ی ھا را نتوانستھ ام براکی افتاد کھ پن کادمیتازه     

 !مادرم و بھ برکت حضور عمھ جانم
 ».ارمی ھا رو بکیمھمون سرزده اومد واسھ مون، نشد پن ک! آخ نگو کھ دلم خونھ    «
 ». مظلومانھاوری ھنوز خداوند یعنی نیخب خداروشکر، ا    «
 : جواب بگذارمی را بشی ھای دادم شوخحیترج    

 » بابا لنگ دراز چھ خبر؟دی جدیاز پروژه   «  
 »! رهی دست و دلش بھ پروژه نمیستیتو کھ ن    «
 !کصافط    

 ی نشھ خدالی دم زود برگردم کھ پروژه ھاشون تعطیقول م!  متأسفم،یاوک    «
 ».نکرده
 »؟ی برگردی خوایواقعا م    «
 » برنگردم؟ی بوددواری امھ؟یچ    «
 »چھ طور بگم؟    «
 :نگران شدم    

 »!گھیخب بگو د    «
 ی دارنجای ای بھتره ھرچست،ی در انتظارت نی خوبی خبراادی زنجایفکر کنم ا    «
 »! برنگردگھید: رک و پوسکنده بھت بگم. ی بھ امون خدا و تھران بمونیبسپر
 : کردی و مزاح نمی بار شوخنیمطمئنم ا    

 » نھ؟ای شده ی چی گیم! ی ترسونی منو میکوھان دار    «
 »؟ی نگرخی دیقول م    «
 ».دمی حاال ھم گرخنی دم، ھمی نمی قولنینھ، ھمچ    «
 »! گمی راحت مالیباشھ پس باخ    «
 !ی دلواپسیمرس    

 تتی سوئی ره، چند بار سروصدا از توی و مادی اطاقت می تویکی کھ دهیھاجر د    «
 وی اطاقت ھمھ چی داره تویکی یشھ ول سرجای کھ بھ در انداختی قفلدهی اومده دده،یشن

 ». کنھی و سرو صدا مزهی ریبھ ھم م
 ....وحشت تمام وجودم را پر کرد    

 کشتھ بودن، معلوم نشد یعی صبح زود ھم مرغ و خروست رو بھ طرز فجروزید    «
 تونھ ی نمیشکی اطاقتھ، درش ھم کھ قفلھ و ھی شون االن تودهی جسد گندی ولھیکار ک

 »!بره توش
 ی سرزبانی گشتم؛ چون ھرقدر ھم کھ آدم بی برمدی نتوانستم تحمل کنم، من باگرید    

 !)....یچھ حماس!! بھ بھ( دفاع خواھم کرد ممی جان از حریباشم بھ موقعش تا پا
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 »؟ی بگو سربھ سرم نذاشتی دوست داری جون ھرکوان،یک    «
 »! دادهیھ کھ در نبودت رو تلخقی حقانای افھ،ینھ بھ جون ضع    «
 :دی بھ خاطرم رسی فکرفھیبا آمدن اسم ضع    

 » باره ندارن؟نی در ایمامان وبابات نظر    «
 ». گھی نمیشتری بزیچ. نی فقط ھم،ی برگرددی گھ نبای مفھیضع    «
 » گھ؟ی دونھ و نمیم    «
 ».دی دونم، شاینم    «
 را شیاھای کونگ رؤنگی خواھم کی کند می کھ فکر منی بھ خاطر ادیفکر کردم شا    

 ! خواھد مرا بترساند کھ برنگردم؟یتصاحب کنم م
 »نھ؟ی رو ببختمی رگھی خواد دی چون نمای داره ی نظرنیصادقانھ چن    «
 ». موارد کامال صادقھنجوری تو ای ولنھ،ی خواد ببی رو کھ اصن نمختتیر    «
 : بردم انگارادی را از یمطلب اصل    
 » بھش فروختم؟ی ترزمیآخھ چرا؟ مگھ من چھ ھ «   

 دونم ینم!  کنھی تو استفاده می نھی باباشترزاد واسھ حرص دادنش از گز،یچیھ    «
 »!! بگھراهی بھت فحش و بدو بفھی ضعادی خوشش منقدریچرا ا

 ! ھمھ محبتنی شوم از ایواقعا دارم ذوقمرگ م    
 » واقعایمرس    «
 ».فعال.  برمدی گولو، من کار دارم بای زی زنیبب. خواھش    «
 .و چت را بست    
 د؟یای قرار است سرم بیی مکالماتمان شدم، چھ بالی مشغول بازنگریبا ناراحت    
 در امی پکی ام آمد، ی گوشی کوچک از توی زنگولھ ھاختنی فرورھی شبییصدا    

 : کرده بودمویس» black rose«  کھ بھ نامیواتساپ داشتم، از شماره ا
از .  خود لذت ببری از زندگیشامدیبا وجود ھر پ:  استنی قانون انی ترروبخشین    «

 ». باشکوه شما سپاسگزارم بانوییرایپذ
 ... درخشانی با ھزاران ستاره ی دستھ گل رز صورتکی از یوعکس    
  است؟رگذاری و تأثبای حد زنی کھ متعلق بھ اوست تا ایزی چرا ھرچا،یآه خدا    
 کالمش در کامم ینیریآنگاه کم کم ش....  زھرخندکی ی برلبم نشست بھ تلخیلبخند    

 : کردمپی تاشینشست و برا
 ». ظھر شرمنده مشامدی افتخار منھ، بابت پتیخدمت بھ شما نھا    «
 .... بعدیلحظات    

 نیوشب بھتره خی ولم،ی نسبت بھشون نداری کھ حس خوبادی مشی پییزھای چیگاھ    «
 »!میباش
 امروز ظھر آبستن ندیباخود فکر کردم چھ قدر احتمال دارد کھ اتفاقات ناخوشا    
 توانم بشوم کھ ی نمنی کنم، منکر ای تلقچی اگر جوابش را ھی باشد؟ حتمی برایریخ
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 توانم ی باشکوه بود کھ مییاھای خالق رؤمی اطاقم زد برای کھ توییفرزاد با حرف ھا
 .... کنمیتا ابد با آن خاطره ساز

    
 

 »ملکھ    «
 

 خواستم ی ھا برگردم پشت کوه و فقط می زودنی نداشتم بھ امی کھ تصمنیبا وجود ا    
 ی حاال احساسی ولم؛ی و برگردمییای بنجای المی بار زدن وسایبھ ھمراه پدرم صرفا برا

.  تحمل تر باشدرقابلی غی ھر جھنم ازمی خانھ برای شد فضای اندازه تلخ باعث میب
 فرزادخان راه انداخت قلبا ناراحت ی کھ جلوی بزرگیزیمادرم اگرچھ بابت آبرور

 دھد، تا آخرشب کھ عمھ انی پاتی وضعنی شناخت کھ بھ ای نمی متأسفانھ راھیبود، ول
 سرش و حاال کار بھ جاروجنجال ی گوشخراشش خانھ را گرفتھ بود رویام با آن صدا

دھن بھ دھن   کدامشانچی شد، من از اطاقم خارج نشدم و با ھی مدهیداشت کشھم 
 دانستم و از ی اندازه مقصر مکی ماجرا بھ نینگذاشتم، من عمھ و مادرم را در ا

 کھ وحشت دی رسیی اندازه دلشکستھ شده بودم، کارم بھ جای آن ھا بیھردو
 ی خانھ کھ منی ماندن در ای دادم بھ باقحی متروکھ ام را ترجتیازمابھتران در سوئ

 نیبھ ھرحال من اکنون ا.  خواھد بودی و عمھ پرمادرم  نبرددانی منیدانستم بعد از ا
 تمی بھ سوئدی ترسناک جدی کشف ماجراھای کھ برادمی دیشجاعت را درخودم م

 ی بود و حس مدهی بھ من بخشیبی تپھ شھامت عجی روی ھیبازگردم چون مبارزه با سا
 . وابستھ بھ ھمان استی موضوع ھم بھ نوعنیکردم ا

 ی خوشبختانھ من نھ سرزبان دفاع کردن از خودم در برابر بزرگترھاایمتأسفانھ     
 کھ دھان بھ دھان کوچکترھا بگذارم، من فقط نی ایخانواده را داشتم و نھ حوصلھ 

 کنم و برگردم  ام را جمعھی سروصدا اسباب و اثاثی کھ بنی شناختم، ای راه مکی
 خالھ نی متوجھ اشتباھاتش بشود و دست از امادرم  وفتدی بابیپشتکوه تا آب ھا از آس

 یری توانستم بھ خاطر بار تحقی مدیشا... دی شاد،یتازه شا.  برداردشی ھایزنک باز
 .... ببخشم اشی اندکدمیکھ درمقابل فرزادخان کش

 بھ حالت قھر از خانھ آمدم بای من صبح روز بعد تقری نبود، ولی دانم کار درستیم    
 نداشتم بھ می ماجراھا تصمنی از اشی دانستند تاپی کھ مادروپدرم می و با وجودرونیب

 با خانواده ام ی سردی سال خداحافظانی امتحانات پای بھ بھانھ یپشت کوه برگردم ول
 بھ من صالی بھ حالت استی کردم وقتی مادرم را فراموش نمانکردم و راه افتادم، چشم

 سخت است یلی خواست، خی عذرمروزشی بھ خاطر کار دی کالمچی ھی شده و برهیخ
  دادمی مشی کھ جانم را برای کسم زخم خوردم، از مادرنیزتریاعتراف کنم کھ از عز

 دادم، صی خانھ را تشخی ام زنگ خورد و شماره ی اتوبوس بودم کھ گوشیتو    
 یی جورھاکی کھ چشم در چشمم شود نیمطمئنا مادرم بود کھ خواستھ بدون ا
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 جواب دادن نداشتم، آن را گذاشتم بھ حالت پرواز تا ی حوصلھ ی کند، حتیعذرخواھ
 .... در دسترس نباشمگرید

 نگرفتھ ام و تجربھ بھ من ثابت ی کوھان را جددی کردم کھ صالحدی فکر منیبھ ا    
 او دی داشتھ است و عمل بھ خالف صالحدی و کارآمدیمواره حس ششم قوکرده او ھ

 مھم تر از می برایچی فعال ھی داشتھ باشد ولی درپمی براری جبران ناپذیانی تواند زیم
 می بود برایکھ مرکز تمام عالم ھست ی از خانواده ازی نبود، گرزیگر
 خبر آمده ی چون بامدی کس بھ استقبالم نچی ھی غروب بود ولکی نزددمی رسیوقت    

 برگردم، فقط ی زودنی بھ ارمی بگمی کرد تصمی کس فکرش را ھم نمچیبودم و ھ
 فرانک نوشتھ بودم کھ عازم پشتکوه ھستم و او ی برایبری واامی پکیامروز صبح در 

 . آرزو کرده بودمی برای سفرخوشریبا تح
 

 ی لرزان و بی دستم؛ پاھاکیرخدار در  چمدان چدیخستھ و وحشت زده و ناام    
 ستادم،ی و نفس نفس زنان پشت در مدرسھ ادمی تند تپھ باال کشیبیرمقم را از سراش

 ی فرو میمانی سی کردند و درون بلوک ھای ھوا بھ سرعت پرواز میخفاش ھا تو
 نداشتم جز غلبھ بر یو من چاره ا  زدی غروب بھ وحشتم دامن مشیرفتند، گرگ و م

 و ھمان ستادمی ای تا آخرش مدی بودم پس بادهی راه را برگزنیخودم ا.... وحشت نیا
 بار ھم نی بودم، ادهی آن تپھ رسی خدمت سلطانشان را باالی قبلیطور کھ دفعھ 

 ی از قدرت خداوند نبود مشتری کھ مطمئنا قدرتش بیشجاعانھ در برابر ھر موجود
 باور داشتم، مخصوصا حاال کھ با تمام شھی از ھمشیمن اکنون خودم را ب. ادمستیا

 . کردمیوخامت اوضاع، احساس غرور و قدرت م
 ھی مدرسھ را باز کردم، چراغ اطاق سرااطی داشتم در حاری کھ در اختیدیبا کل    
 نی از اشیتا پ!  سراغ ندارمرمردی پنی از ازتری کھ نفرت انگی روشن بود، راستیدار

 ی داشتم ولیی روستارمردانی پی درباره ی و مثبت خوباریماجراھا ھمواره نظر بس
 . و متنفر بودمزاری آدم باشد بنی اھی شبی کھ بھ نوعیحاال از ھرکس

 نی وارد ادی االن بای وحشتناکم خاموش بود، من با چھ دل و جرأتتیچراغ سوئ    
 !... گند مردار بماندیدخمھ شوم؟ بو

 .... اطاقم حرکت کردمی گفتم و بھ سوی را بستم و بسم اللھاطیدر ح    
 

 ینی تعفن را حس کرد، شالم را دور بی شد بوی بستھ ھم می درھانی از پشت ایحت    
 تختم ی چاره روی و قفل را باز کردم، جسد متعفن مرغ و خروس بدمیچیو دھانم پ
 ....افتاده بود

 ی خدا مرد،ی صورت گھی تمام درو پنجره ھا را بازگذاشتم تا تھویقبل از ھرکار    
 ی و گره زدم و بردم تودمیچی قشنگ ترمھ ام را دورشان پی روتختیداند با چھ حال

 ھا ی قبلی جمع کردم و روزی داد پس آن را نی تعفن می تشکم بوی حاال حتاط،یح
 تی کبری شعلھ کی نفت و یانداختم، کم
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 رونی اطاقش بی دار سرش را ازپنجره ھی کھ وسط مدرسھ بھ پا شد سرایبا آتش    
 بھ مدرسھ اشراف داشت حاال شانی کھ خانھ ھای بھ اطراف انداختم، کسانیآورد، نگاھ

 زانو نی زمی کردند، ھمان جا روی مرا تماشا می کارنیری و شستادهیپشت پنجره ا
 »! ندارمی پناھو کمکم کن، جز تایخدا«: دمیزدم و نال

 تعفن ی زنگ خورد، با عجلھ برخاستم و رفتم داخل، ھنوز بوتمیناگھان تلفن سوئ    
 از ی مردانھ و محکمی را برداشتم، صدای شد نفس بکشم، گوشی و نمدهیچیھمھ جا پ

 ی فرزادخان اشتباه می را نداشت با صدای خط آمد کھ اگر آن رگ شوخ طبعیآن سو
 :گرفتمش

 "؟ی برگشتیجود" ـ    
 : اراده ذوق کردمی و بدندی را بھ من بخشایانگار دن    
 ." تونو از سرم کم نکنھھیخدا سا.... نی ھستادمی کھ بھ یمرس! رزادخانیسالم ش" ـ    
 : ھمھ تعارف لت و پار کردنمنیبنده خدا تعجب کرد از ا    
 ،یستی گھ در دسترس نی زنم می ملتی زنگ موبایخب حاال لوس نشو، ھرچ" ـ    

 ."یایصدبار بھ خونھ ت زنگ زدم کھ مطمئن شم م
 ." رفت از حالت پرواز خارجش کنمادمی شرمنده م، یوا" ـ    
 دنی خوابی سراغت، امشب اون اطاق جاادی فرستم بیآماده باش االن کوھانو م"ـ    

 ."ستین
 :می لطف را پاسخ گونی ای دانستم چھ جورینم    
 ...."ستش خوام مزاحم بشم، راینم" ـ    
 :حرفم را قطع کرد    
 کھ ی اون،ی خواد قفل کنی نمکرمیدرو پ! عھ!  بچھ؟گھی بار گفتم لوس نشو دھی" ـ    

 ." شھی دردسر از در بستھ وارد اطاقت می ھیبرات شده ما
 ؟یطانی شدی موجودات پلنی من چھ کنم با اای شد، خداخیمو بھ تنم س    
 ." کنمیقفل نم.... چشم" ـ    
 !" بردار بابا، فعالی الزم داریھرچ" ـ    
 یآنگاه از شدت خوشحال» !...بابا«:  تکرار کردمرلبیز. و تماس را قطع کرد    

 دوست داشتم شتری خودم ھم بی از خانواده ی خانواده را حتنی من ادم،ی را بوسیگوش
 یطی طور تحت ھرشرانی در قبال من نداشتند و ای افھی وظچی ھا ھنیچرا کھ ا

 ....درکنارم بودند
 را باز گذاشتم تا اگر کوھان آمد متوجھ شوم، آنگاه منتظر ماندم تا آتش اطیدرح    

 تا بتوانم با جارو و خاک انداز تھ شانیخاموش شود، بعد ھم شلنگ آب را گرفتم رو
 اجنھ را جمع یھرجور بود گند و کثافتکار. زمی زبالھ برسھی را درون کشانیمانده ھا

 و ستادهی کھ کنار در مدرسھ ادمین لحظھ کوھان را دی درھمستادم،یو سرپا اکردم 
 اش را از در ھی متوجھ آمدنش شده ام تکدی فھمیمنتظر بود کارم تمام شود، وقت
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 توانستم محکم در آغوش بکشمش ی آمد، کاش بھ او محرم بودم و ممیبرداشت و بھ سو
 ! پسرمی حتای.... ود را غرق بوسھ سازم، کاش برادرم بشیو سرتاپا

 
 !" گولوی زیسالم ز" ـ    
 "حالت چھ طوره؟! زمیسالم عز" ـ    
 : قشنگش را باال انداختیابرو    
 "زمت؟ی شدم عز،ی کردشرفتیپ" ـ    
 : زدمشی از سر مھر بھ رویلبخند    
 ." دلم برات تنگ شدهیمخصوصا حاال کھ حساب! یزمی عزشھیتو ھم" ـ    
 : اش انداختینی بھ بینیچ    
 !" کتک خورت ملسھادیخوشم م" ـ    
 و او چمدانم را گرفت و دنبال خود دمیفقط خند!  نداشتمنی از اری غیزیتوقع چ    

 ....کشاند
 ." کوھانارمشیخودم م" ـ    
 ." گمیباشھ بھش م" ـ    
 صحبت یدر راه کم.  نکردمی ندارد، پس اصراری اانھی دانستم کھ با تعارف میم    
 ی کرد و البھ الفی تعرتمی سوئبی راجع بھ اتفاقات عجییزھای چکی و او میکرد

 مرا ی کرد و کلیی قصھ سرای ممدلی از افسردگزی آمطنتی شی با ظرافتشیصحبت ھا
 !خنداند

 مقدمھ ی موضوع صحبت را بھ کل عوض کرد و بکدفعھی می باغشان کھ شدکینزد    
 :گفت
 ھا؟ اگھ عمھ ی رفتار کن کھ چشمشو پرکنی جورھی م،ی ما مھمون دارن،یبب"ـ    

 فی تشرمیوزرنی شونی عموفرزادم حساب بشھ، اتیشھرزادم پسورد ورود بھ سا
 تی رضای بگم، شما عمھ شھرزاد رو نھ برای جورنی کھ؟ اصال بذار اتھیدارن، حال

 ."ی الزم دارشونی قانع کردن ایعموفرزاد، بلکھ برا
 ....ختی فرورنھی شدم و قلبم در سری اسم فرزاد کامال غافلگدنیشنبا     
 " بھ عمو فرزادت کار داره آخھ؟ی ک؟ی چیعنی" ـ    
 دونم چھ مرگتھ با ی خوب میکی ندونھ من ی ھرکا،یخب حاال واسھ من افھ ن" ـ    

واقعا فکر ) ده؟ی از کجا فھمگریشاھانھ اش را د! (روزتی دی شاھانھ افتیاون ض
 !"پس الزمھ -وزری نھ جانم، ؟ی عمومو تور بزنی تونی کارا منی با ایکرد
 ست؟ی اغھی چھ صگری دمیوزرنی نی اال،یواو! و بھ کلبھ اشاره کرد    
 "شون؟ی ھستن ایحاال ک" ـ    
 و فقط دنبال یّ باھام جرو بحث نکنیری گی مادی کم کم یآھا، معلوم شد دار" ـ    

 !!"ھستن »زیمامان چنگ« زمی مادربزرگ عزشونیا. یباش) shortcut( اشورتکات ھ
 !ز؟یجاننننن؟؟؟ مامان چنگ    
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 می ذھنم ترسی از بناگوش دررفتھ توی ھالی شکم گنده با سبیرزنیناگھان صورت پ    
 ! خنده ام گرفتاری اختیشد و ب

 "؟ی عرضھ کردنالی اورججی تو پکتوی من درآوردیکوھان، باز تو اسم ھا"ـ    
 : خاراندیسرش را کم    
 !" واقعا اسم خودشھیکی نی افھ،ینھ جون ضع"ـ    
 :دی لبم ماسیلبخند رو    
 " شھ؟ی آخھ؟ مگھ می چیعنی"ـ    
 : و در ھمان حال گفتدی باال کشوانی ای تکان داد و چمدان را از پلھ ھایسر    
 !" دهی فاز مشتریگوش کن ب از زبون خودش ای داره، بی جالبیماجراھا"ـ    
 خانواده نی استقبال گرم از اکی شک انتظار یّنگران و مردد از پلھ ھا باال آمدم، ب    
 ی وارد اطاق شدم ھمھ با اخمی مطمئن بودم وقتی نداشتم، حتیرعادی و غبی عجی

 ! نظاره ام خواھند کردنیسنگ
 نشستھ بود و با ظرافت گره ی پشت دارقالفھیپشت سرکوھان وارد اطاق شدم، ضع    

 باز شیشترزاد ھم با ن.  اش انداختھ بودنھی سی بلندش را بافتھ و روی زد و موھایم
 ی کھ دست ھایدوغاز عاشق ھم درحال!  اش بودی گوشی ھاامیمشغول خواندن پ

 ستند،ی نگری ادبانھ بھ من می و بدهی لمی ترکمنی گرفتھ بودند بھ پشتگررایکدی
 !ید حسابجمعشان جمع بو

 را خواند امشی پنی دادند، شترزاد ھم آخریدیسالم کردم و ھمھ جواب مختصرومف    
 : اش را بست و نگاھش را بھ صورتم دوختی گوشیو صفحھ 

 " بابا؟یچھ طور!  ابوت گلمیبعععععع جود" ـ    
 د،ی را بھ ھم گره زد و بھ جانب من شوتشی تند نگاھش کرد و بعد ھم اخم ھافھیضع    

 : جواب دادمیبا نگران
 !" جون شرمنده م بھ خدای مزاحم شدم، آتدی توروخدا ببخش،یمرس" ـ    
 :برخالف انتظارم گفت    
 !"ی رنگ بھ رخ ندار،ی کوفت کنارمی بی چھی نی بش،ی خود شرمنده ایب" ـ    
 ! کردمی حس می رحمانھ را بھ خوبی جمالت بنیمحبت نھفتھ در ا    

 دمی دی گشتم؛ وقتی مدی جدیبلند شد و رفت سمت آشپزخانھ، با نگاھم دنبال سوژه ھا 
 : است و نھ از پسورد رو بھ کوھان گفتمی خبرمیوزرنیظاھرا نھ از 

 " دارن؟فی کجا تشریپس عمھ و مادربزرگ گرام" ـ    
 : گفترگوشمیسرش را جلو آورد و ز    
 " خاره؟یتنت م" ـ    
 : شدم، لبخندش را فروخورد وگفترهیبا تعجب بھ صورتش خ    
 ." طبقھ باال مشغول استراحتن، از راه دور اومدن خستھ نزیمامان چنگ"ـ    
 "اوردن؟ی نفی تشریی جایی کانادا،ییکای ھم از آمرشونی اانایاح" ـ    
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 آوردن، فی بھ مراتب دورافتاده تر از پشت کوه تشریی از روستاشونی ار؛یخ" ـ    
 !"تھران

 !....بلھ   .
 یشدستی کھ درون پی چاوانی لکی با فھی نکردم و منتظر ماندم ضعی سؤالگرید    

 بود کھ چون وانمی کنار لزی خشک نی زاھدی سھ عدد خرماستد،ی بامیگذاشتھ بود جلو
 !دندی رسی خشک بھ نظر نمگری بود دختھی رشانی روی از چایقدر
 : گفتی را گرفتم، با بدخلقیشدستیتشکر کردم و پ    
 !"ی خوری قند نمی دارفیُ کنم، مد باال ھم کھ تشریخواھش م" ـ    
 : بھ نگاھش دوختم و گفتمیچی چپ اندرقینگاھ    
 !" خورم خوشحال نبودمی کھ قند نمنی حد از انیدر تمام عمرم تا ا" ـ    
 قطره قطره از آن یداشتم تا چا ھا را برداشتم و باال نگھش ی از خرما زاھدیکیو     

 !نییبچکد پا
 خنده ام را بھ زحمت کنترل زی شترزاد کل کلبھ را لرزاند، من نی خنده یصدا    

 : بعد از ازدواج دچارش شده بود اظھارنظر کردای کھ گوی با لھجھ اھانیک. کردم
 !!"یعجب پاسخ مقبول" ـ    
 خواست لپش را یآدم دلش م! بود »ونی« ھیچھ قدر شب. دیزخندیزری ھم رنھیسک    

 .بکشد
 : کردی غرولندرلبی اش نشست و زی کھ آچمز شده بود دوباره پشت دارقالفھیضع    
 !"تھیادیکوفت ھم ز" ـ    
 شترزاد اعتراض د،ی کھ بافتھ بود گردیو پر سروصدا مشغول شانھ زدن بھ رج    
 :کرد
 " خدمتتا؟ادیمخ ما، االن مادر مّ المصبو نکوب تو نی انقدریا! فھیضع" ـ    
 : نگران نبودیزی اصال از چفھیانگار ضع    
 داره آدم یچھ معن! نیی خوام بکشونمشون پایخب بھتر، دلم براشون تنگ شده م" ـ    
 " بخوابھ؟ی زودنیبھ ا
 بھ قامت بلندباال و رّی با تحد،ی آی منیی از پلھ ھا پایناگھان متوجھ شدم کس    

ّ فوق العاده جذاب ی کھ با وجود سن نسبتا باال، چھره استمی نگری زنیچھارشانھ 
 دست کم ی توانست کمتر از شصت سال داشتھ باشد ولی کھ نمیزن....  داشترایوگ
 شلوار کتان تنگ و د،ی رسیاش بھ نظر م یپانزده سال جوان تر از سن واقع -ده

 را تا آرنج تازده شی ھانی چھارخانھ مدل مردانھ کھ سرآستی بھ پا داشت و بلوزیترش
 بھ ای رنگش کرده ای دانستم آی اش کپ کوتاه بود کھ نمی نقره اکدستی یو موھا

  کردن آدمری خانواده در غافلگنیاوف؛ ا!  حد خوشرنگ است؟نی تا ایعیصورت طب
 زن چاق کی یه  است کھ با چھرزی ھم ھمان مامان چنگنی ادی تردیب! ھمتا ندارند

االن !  شده بودّی در ذھنم متجلدهی نتراشی ھابلی و سی پاچھ بزیشکم گنده با ابروھا
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 کنم تا ی را مالقات مکای آمری بسکتبال حرفھ اگی از لی رسد خانمی بھ نظر مشتریب
 ! رایی روستارزنی پکی

 داشت کھ بھ محض قدم رنجھ اش ھمھ بدون استثنا از جا ی دانم چھ جذبھ اینم    
 ... از ھمھتیبرخاستند و من ھم بھ تبع

 ی کنار چشمش ھم خوانیارھای اش را کھ با شیفورا سالمش کردم، ابروان کمان    
 جواب سالم ی بھ نشانھ ی و سرستی و بھ من نگردی داشت درھم کشیزیشگفت انگ

 ناگھان دمی دی می اش را دربرابر کسی بار دستپاچگنی اولی کھ برافھیتکان داد، ضع
 کار را انجام داده بود شانھ نی ای دقتیبا ب  و چونستادیشانھ را بھ سرعت رھا کرد و ا

 بالفاصلھ خودش را د،ی پررونی آخ ھم از دھانش بکی خورد و شیمحکم بھ ساق پا
 شی دست ھای کره ای ھاالی در دربار پادشاھان سریزکیجمع و جور کرد و مثل کن

 ! ھم گذاشت و سالم کردیرا مؤدبانھ رو
 مادرش ی و منتظر اجازه ستادهی پا ای شترزاد ھم در کمال ادب و احترام رویحت    

 . اش ور برودی و با گوشندیبود تا دوباره بنش
 و ھمسرش ھانی بھ جانب کفھی خانھ نگاه تندش را بعد از ضعنی بالمنازع ایملکھ     

 افکندند، حس ری فاصلھ گرفتند و سر بھ زگریکدی االمکان از یرد و آن دو حتروانھ ک
 من آمد وچسب من ی ندارد، او فورا بھ سوی تا مرز سکتھ فاصلھ انھیکردم سک

 ! دادگاه باشمبر او دربراعی انگار کھ من شفستاد،یا
 -شت دای ھم پارتنجایکھ ظاھرا ا – کوھان ی آسوده ی خانھ با صدانیّجوسنگ    

 :شکست
 "ز؟ی مامان چنگیدیخوب خواب" ـ    
 برخالف انتظارم ی صورت کوھان، ولی تودیای بیگفتم االن است کھ کف گرگ    

 تکان خورد و گره ابروانش شل شد و ی اش بھ لبخندی نازک و جدی لب ھایگوشھ 
 :گفت
 !" پدرسوختھیا" ـ    
 ی جور صداکی د،ی رسی زن بھ نظر مکی ی بم تر از صدای قدرشیصدا    

 مو را بھ تن یی صدانی تصور آواز با چنی کھ حتیمی قدی خواننده ھاھیششدانگ شب
 و ستمی زن بانی نداشتم کھ بروم مقابل انی جز اییدر آن لحظھ آرزو!  کردی مخیآدم س

 پسرانش را بھ ی تھ چھره یقت محکم بھ گونھ اش بنشانم، مخصوصا وی بوسھ کی
مادر « دھم، صی توانستم بھ وضوح تشخی خشن مینانھ  زی چھره نی در ایخوب

 !»فرزاد من
 محکم کھ یی اتفاق افتاد، بعد ھم با قدم ھاھی کمتر از ده ثانی ھا در زماننیتمام ا    

 و ستادی امی بھ طرف من آمد و رو بھ روختی انگیحس احترام را در مخاطبش برم
 ....براندازم کرد

 
 "؟یتو خجستھ ا" ـ    
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 : خش برداشتمی دانم چرا صداینم    
 ." خجستھنبیبلھ، ز" ـ    
 : تکان دادیسر    
 !"نبیز.... ھا؛" ـ    
 شد حس کردم بھ ی از من دور می انداخت کھ وقتمی بھ سرتاپای ادارانھیو نگاه خر    

 ! ام کندیداری خرمتیرقی زی عنوان حاضر نخواھد شد حتچیھ
 بافتھ سیل حاضر از شدت استرس داشت با گ رفت کھ درحافھیسپس بھ سمت ضع    

 :دیّ غری رفت، آنگاه اندکیاش ور م
 " رو سرت؟ی وقت شب گرفتنی کپک بزنھ کھ خونھ رو ای ترسیم" ـ    
 : شترزاد جواب دادشی چاره الل شده بود، بھ جایب    
 حاضر شھ، روز و شب نشستھ دی فرانک باھیزیببخشش مادر، آخھ واسھ جھ" ـ    

 !" منی چاره یکوزت بسرش 
 ی عالقمند است؟ من کھ جودی کارتونی ھاتی بشر چھ قدر بھ شخصنی کھ ارانمیح    

 !! طفل معصوم ھم کھ شد کوزتی فھیابوتش ھستم، ضع
 اطاق ی کھ گوشھ ی کاناپھ ای برگرفت و رفت روفھینگاه پرتحکمش را از ضع    

 : انداختی ھم انداخت و بھ کوھان نگاھی را شاھانھ بر روشیبود نشست و پاھا
 " کجاست؟یشر" ـ    
 ی چمدانم در مپی داشت از خجالت زکھیکوھان درحال. منظورش عمھ شھرزاد بود    

 درونش اتی و سر از محتوزدی بررونی آمد دل و روده اش را بیآمد و بدش نم
 :درآورد، گفت

 ." شوھرش سر بزنھلیرفتھ بھ فام" ـ    
 :دمیب نگاھش کردم و آرام پرسبا تعج    
 "نجاست؟یمگھ شوھرش ھم اھل ا" ـ    
 : جواب مثبت تکان داد و بعد گفتی بھ نشانھ یسر    
 ."گھی باھم بزرگ شدن دی عمو فرزادمھ؟ خو از بچگیمیگفتم کھ دوست صم" ـ    
 . گشتممانی خودم حس کردم فورا از حرف زدن پشی ملکھ را کھ بررونینگاه سنگ    
 : ملکھ بھ خود آمدمیبا صدا    
 " ھوا چھ خبر؟یاز آلودگ" ـ    
 : کھ خطابش من ھستمدمیفھم    
 ." اومدم ھوا خوب بود نسبتایمن کھ م" ـ    
 !"ی کوالک کردروزی ددمیشن" ـ    
 جور شکست کی افکندم و دست بھ دامن نی برزمدهی دی مختصریبا خجالت زدگ    
 : شدمی مصلحتینفس
 ." ساده بودی مھمونھی نکردم، یکار" ـ    
 : تکان دادیسر    
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 !" کوالکیعنی بود ی فرزاد بگھ عالیوقت" ـ    
 ... بودری اسم با تمام ذرات وجودم درگنی کھ ایوا    
 ."نظر لطفتونھ.  کنمیخواھش م" ـ    
ه،  اش با من صاف شدی تشکر و حس کرد بدھی مختصر را گذاشت پادی تمجنیھم    

 :فھیبعد ھم رو کرد بھ ضع
 " شامت آماده ست؟یآت" ـ    
 جواب دادن بالفاصلھ ی بعد ھم بھ جاد،ی مالی را مشی چاره ھنوز داشت ساق پایب    

 یی چادنی نوشیالبتھ من ھنوز تو.  را رو کندشی ھاییرفت سمت آشپزخانھ تا ھنرنما
 خواھم داد؛ دست و حی را ترج دانستم امشب کدام طرفیکھ آورده بود مانده بودم و نم

؟ ! فراھم کرده باشدقھی زن بدسلنی کھ ایی غذاخوردن ای یپنجھ نرم کردن با گرسنگ
 فوق العاده نی دارچی چاکی متوجھ شدم دمی را نوشی با اکراه چایھرچند انصافا وقت
 . شدکی تحری حسابمی اشتھایی جورھاکی است و ذیخوش عطر و لذ

 و ظاھرا قصد ستادهی اھانی من و کانی فاصلھ می با حفظ اندکنھی سکدی دیملکھ وقت    
 : کردیّ غرششی و بھ سودی بخورد فورا چھره درھم کشیندارد تکان

 !"دی پری داشت، عروس مثل فنر از جا می مادرشوھر کھ کاری زمانھی"ـ    
 ی بسکتبال بود می حلقھ نجای کنم اگر ای کھ فکر مدی پرشی از جامی مترونکی قایدق    

 !توانست اسلم دانک کند
 . آشپزخانھ رفتی بھ سواطی احتیبعد ھم دوان دوان و ب    

 
 

 کھ فقط ی کھ شترزاد مشغول صحبت با مادرش شد، آھستھ جوریدرفاصلھ ا    
 :کوھان بشنود گفتم

 فی تشرکتاتوری دی قدرھی تون ی بگذرونھ، مادربزرگ گرامریخدا بھ خ" ـ    
 "ندارن؟

 : جواب دادیدی قیکوھان با ب    
 ی چندان جالبری تعبکتاتوری ھستن، دکیزماتی کاریتی شخصی داراشونی ار؛یخ" ـ    

 !"ستیبراشون ن
 روزی آمد از دادمی چھ، یعنی قای دقکیزماتی کارنمی گوگل ذھنم سرچ کردم ببیتو    

 دست بھ تاینھا!  پاک شدهمیوھای برگشتھ ام و تمام سی کارخانھ اماتیتاحاال بھ تنظ
 :»! خوام تورو امتحان کنمی دونم میخودم م« ی افھ کیدامن خودش شدم، منتھا با 

 " استاد؟ی بدحی کم توضھی شھ یم" ـ    
 " سوادت قد نداده؟ی شھ بگی روت نمھ؟یچ" ـ    
 را با ی بار است کوھان نام کسنی فکرکردم کھ اولنیآنگاه بھ ا.... کم آوردم    
 ھی مانی ھمی باشد تویزی چکی دی باکیزماتی آورد، احتماال کاری خاص میتراماح
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گفتم سنگ مفت و گنجشک !  استزی احترام برانگی کھ بھ نوعیتی شخصیعنیھا؛ 
 :کوھان دی جدی کھ بشوم سوژه نیمفت، بھتر است از ا

 یبرخالف رفتار! دی قائلی استاد، متوجھم کھ براشون تقدس و احترام خاصریخ" ـ    
 ."دی منجملھ معلم فلک زده تون دارھیکھ با بق

 : خاص گفتیچشمانش گرد شد و با شعف    
 !" انگارتھی حالییزھای چھینھ !  ولیا"ـ    
 : و با خودش بلندبلند محاسبھ کرددی چمدانم را تا تھ کشپیبعد ھم ناگھان ز    
 !"میبر بذار تا تھشو می اومدنجاشیحاال کھ تا ا"ـ    
 : زدمبی بلند کرد، بالفاصلھ بر او نھمھیو درش را تا ن    
 !" مھ بچھیلوازم شخص" ـ    
 :دی را کشپشیدرش را انداخت و ز    
 "؟یاری بی برامون سوغاتیعرضھ نداشت" ـ    
 "ارم؟ی کھ بھی چیآخھ سوغات تھران چ" ـ    
 خانھ نشستھ بود شدم، فورا نی ای لب ملکھ ی کھ روی آن متوجھ لبخند مرموزکی    

 ....دمی را جمع کردم و لب گزمیدست و پا
 : خطاب بھ من گفترگذارشی نافذ و تأثیبا صدا    
 "م؟ی بذاری نظرسنجھیچھ طوره راجع بھش "ـ    
 ! کردهتی خانواده سرانی از کجا بھ ای پس بگو عشق نظرسنجد،یبرق از سرم پر    
 ھم نھی و سکفھی ضعی بحث مشارکت کنند، حتنی تا در ارفتندی پذیھمھ با خوشحال    

 ! بابت ابراز کردندنی خود را ازای آشپزخانھ خوشحالیاز تو
 : کامنت را گذاشتنی اولرزادیش    
 !" کردھی تھنی از بازار عالء الددیسوغات تھرون رو با" ـ    
 . بودلی موبایروشن است کھ منظورش گوش    
 : کرد گفتیفره را پھن م کھ سی درحالفھیضع    
 !" دانشگاه تھرانی از انقالب، روبرور،ینخ"ـ    
نگاه چپ چپ ملکھ !  ست حتمای دانشگاھی بنده خدا ھم منظورش کتاب ھانیخب ا    

 !امدهی کامنت خوشش ننیباعث شد حس کنم اصال از ا
 : اظھار نظر کردھانیک    
 ." باشدی سوغات تھران فست فودش منیدرنظر من بھتر" ـ    
 : را باال انداختشی ابروکیکوھان     
 !" رفتھدهی مقصد کھ گندیآخھ نابغھ، فست فود تا برسھ بھ شھرھا و روستاھا" ـ    
 . سکوت کردی با شرمسارھانیک    
 : و محجوب گفتفی لطیی با صدانھیسک    
 !"ی دیال ا" ـ    
 : شدی بھ برجک را عھده دار مکی شلی فھیبازھم کوھان بود کھ وظ    
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 !!"اون کھ سوغات بانھ ست، نابود" ـ    
 : گفتزشیملکھ رو بھ من کرد و با ھمان لبخند دل انگ    
 " خانم معلم؟ھینظر شما چ" ـ    
 : پررو شدمی کند، لذا قدری احترامم میلیحس کردم خ    
 زھای جور چنی و از این و اسپر ادکل،ی و بھداشتیشیبھ نظر من لوازم آرا" ـ    

 گھی دی شھرستان ھای توزانمونی از تھران واسھ عزمی تونی کھ مھی اھی ھدنیبھتر
 ."میببر
 : صاف کردی انھی سکوت حاکم شد و بعد کوھان سیلحظات    
 جواب کوتاه دو سھ ھی بس کھ دلش خجستھ ست، شونی از،ی مامان چنگدیببخش" ـ    

 نداره طفلک، شغلش یریتقص! ی پژوھشی علمی کنھ بھ مقالھ ی ملی رو تبدیکلمھ ا
 !" از دستشمی کشی میفکر کن ما سر کالس چ.  کنھی مجابی ای جورنیا

 فقط نگاھش کردم، چھ قدر ی حرف و صحبتچی ھی و بدمی کشی از سر درماندگیآھ    
 یم نوه اش داشت غنج ی کارنیریمادربزرگش ھم کھ از ش! ھم حساب برد بچھ پررو

 کرد رو بھ ی کھ صورت گرد و قشنگش را قشنگ تر می تکان داد و با لبخندیزد سر
 :کوھان گفت

 !!"ی کرویپدرسوختھ " ـ    
 دهی را دنی اھی شبیجملھ ا» موش ھا و آدم ھا«منظورش را گرفتم، قبال در رمان     

البتھ در آن کتاب لفظ ! ( پدرسوختھ استی از ھر طرف کھ نگاھش کنیعنیبودم، 
 !) پدرسوختھ بھ کار برده بودی بھ جایکیرک
 :دی بھ خود داد و از کوھان پرسی لجش درآمده بود جرأتیلی کھ خھانیآنگاه ک    
 " باشد؟ی چھ مشنھادتیپ -  خودی گرفترادی برھمھ انقدریتو کھ ا" ـ    
 ی با اشاره تای در جمع انداخت و نھا گذرا بھ تک تک افراد حاضریکوھان نگاھ    

 : صاف کرد و گفتی انھی او سدیی گرفت و با تأی اجازه ازیسرش از مامان چنگ
 ی نظرسنجنی کھ در ایرتھرانی و غی شما، اعم از تھرانیضمن تشکر از ھمھ " ـ    

 !"رمالھی و نون شیی عرض کنم خدمتتون کھ سوغات تھران نون خرماد،یاسگل شد
 کف کی شی بھ افتخارش نواخت ھمھ مجبور شدند برازی کھ مامان چنگیستبا د    

 »! کنمیخواھش م«: یعنیمرتب بزنند، اوھم متواضعانھ سرش را تکان داد کھ 
 اش باالست؟ از ھرطرف نگاھش ی اطالعات عمومنقدری بچھ چرا انیا!! جانور    

 ی کھ می از ھرکسی کند ولتی مطالعھ کفای فرصت و حوصلھ اش برادی کنم نبایم
 ! داندی مشتریشناسم ب

 .اورمی بیی ھمھ نان خرمای از تھران برای بعدی کھ قرار شد دفعھ نیخالصھ ا    
 . ملکھی ھمھ نشستند دور سفره، حتفھیبا دعوت سرد ضع    

 
 ظرف کی آن شگفت زده شدم، درون بی عجی بھ سفره انداختم و از ھارمونینگاھ    

 دهی خام بودند چیمی سوختھ و نیمی کھ نی قد نعلبکبی عجءی شیوسط سفره مقدار
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 ھا با کی پن کنی باشد، فقط مانده ام کھ تناسب اکی پن کدی رسیشده بود کھ بھ نظر م
 ی فرصتچی پوز من ھدنی بھ خاک مالی برادی البد فکر کرده نباست؟ی شام چیسفره 

 نجای من ای ھایواری است کوھان راجع بھ کاغذددیرا از دست بدھد، بھ ھرحال بع
 ! نگفتھ باشدیزیچ

 داشت و ی خوبی وسط سفره بود کھ رنگ و بوزی سوپ نی بزرگ محتویکاسھ     
 ی و کاسھ ھای کوکو سبزی قاچ شده و قدری ھندوانھ د،ی رسیخوشمزه بھ نظر م

 دهیل را ھم ناد اگر ظرف عسیعنی شده بودند، دهی چانی منی در ایماست ھم بھ نحو
 خاست کھ واقعا قادر ین سفره برمی از ای گوشخراشیقی جا کامال موسنی تا ھممیریبگ

 .ستمی نحشیبھ توض
 ! باشکوه ما کپ کندی سفره دنیطفلک کوھان پس کلھ حق داشت از د    
 : اعتراض کردی سفره انداخت و بھ نرماتی بھ محتویشترزاد نگاھ    
 " زن؟یاوردیپس نون چرا ن" ـ    
 : درون ذھنم را حل کردی از معادالت دومجھولیکی فھیجواب ضع    
 !"دی ھا بخورکی پن کنی با ام،ینون ندار" ـ    
 را فراموش کنم، تجربھ یی استثنای مربوط بھ آن سفره ی کرده ام خاطره یکال سع    
 زشی غرورآمی محترمھ با نگاه ھای فھی کھ ضعنی بود و از ھمھ بدتر ایی توانفرسای

 » کدبانوئھ؟یحاال ک«:  گفت کھیانگار داشت بھ من م
 اری خودش بوده و سوپ ھم بسی کھ ماست کاردستنیالبتھ با درنظر گرفتن ا    

 اش ی کھ کدبانوگرمیری گی مجھی پختھ شده و واقعا حرف نداشت، نتذیخوشمزه و لذ
 بزرگوار وجود ی بانونی دو نقطھ ضعف عمده در کار ای ولردی گی می عالینمره 
 دارد صرفا جھت بھ ی کھ سعست ایدی جدی جزو کارھاکی کھ پن کنی ایکی: دارد

واقعا .... ی ھارمونجادی اش در اقھی کھ سلنی دوم ارد،ی بگادی پوز من دنیخاک مال
 .نیھم! افتضاح است

 : گفتتای بھ سوپ نوک زد و نھای کرد، قدری سفره حال نمنیملکھ کھ اصال با ا    
 !!" کھ نارنجک تو حلقوم زنت نکنماری بلی دلھی فقط رزادیش"ـ    
 می نکی کھ بھ زحمت پن کی سوخت، درحالفھی ضعی ناگھانصالی استیدلم برا    

 ھم با ھی ملکھ سفره را ترک کرد بقیوقت. رافکندی سربھ زدی جویسوختھ اش را م
 با کمک عروسش سفره را جمع کرد، من ھم داوطلبانھ فھی پراکنده شدند و ضعاقیاشت

 . کمک شان کردمیبرخاستم و قدر
 ری غافلگی ملکھ ھمگشنھادی برخانھ حکمفرما شده بود و ناگھان با پینیّجو سنگ    
 :دمی قد از جا پرکی و من میشد
 ".دهی از تھران رسفشیتعر!  خوام فردا ناھار دستپخت خانم معلم رو بخورمیم" ـ    
 من بھ رسم د،ی رسی دلخور بھ نظر نمشنھادی پنی از افھی ضعی کس بھ اندازه چیھ    

 :رفتمیادب پذ
 ."فردا ناھار منتظر ھمھ تونم"ـ    
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 : بار از طرف کوھاننی اگر،ی دیری غافلگکیباز ھم     
 " توش؟ی ده نفر آدمو بچپونی خوای تو جا داره کھ متیآخھ اون سوئ" ـ    
 :دلخور شدم    
 اطی حی مثال توک؛ی نکی پمی ری کنم می کنم، ناھارو آماده می مشی کارھی"ـ    

 ."مدرسھ
 :شترزاد جواب داد    
 تو روستا مقدمات فراھم یفتی فردا دوره بی تونی تو کھ نمھ،ی ھم خالخچالتی" ـ    
 !"؟یکن

 : من جا بزنمستی قرار نیحق با او بود ول    
 ." خرمی ھا رو ھم می خونھ دارم؛ کم و کسری توییزھای چھی ست،ی نیمشکل" ـ    
 ما ھم ی فھی ضعنی اادی دوزار کارھم ھی باش، فردا ناھار با تو، نجای خواد، ھمینم    
 ."بده
 : دلخور شدمفھی ضعیبھ جا    
 ." خودم راحت ترمینھ، تو خونھ "ـ    
 :دی زد و بھ دادم رسیملکھ لبخند نامحسوس    
 ھم کی نکیمقدمات پ. میای ناھار میقبولھ، فردا صبح برگرد بھ خونھ ت، ما برا"ـ    
 ." امشب بده دستشنی کن ھمستی لی کم داریظرف و ظروف ھرچ. یبا آت
 : ام را نشان دھمی کردم مؤدبانھ خوشحالیسع    
 ." افتخارمھ کھ در خدمت باشمتینھا!  بانودی ذاری چشمم میچشم، قدم رو"ـ    
 کوھان تای شدند، نھارهی گرد شده بھ من خی و شترزاد با چشم ھانھی و سکفھیضع    

 :گفت
 !" پسوزری از ازی نی پا ھکره المصب؛ بھیخخخخ " ـ    
 بھ ھم بزنم، دی شده را چگونھ باجادی حرف انی کھ بااینی سنگی دانستم فضاینم    
 چی ھی خانھ گوشنیر امشخص بود کھ د. دی زنگ گوشخراش تلفن بھ دادم رسیول

 :کری اسپی بود زد روکتری ندارد، شترزاد کھ از ھمھ بھ تلفن نزدیکاربرد
 !"الو؟"ـ    
 بود کھ در اعماق قلبم نشست و از دردش بھ یری کھ از آن طرف آمد مثل تییصدا    

 ...دمیچیخود پ
 " شما؟دیسالم داداش، خوب" ـ    
 :گل از گل شترزاد شکفت    
 "د؟یشما چھ طور. میما خوب! سالم دکتر" ـ    
 "ھان؟ی کوان،ی ک،ی آتد؟ی تون چھ طورھی ممنون، بقمیخوب" ـ    
 خانواده نی درایگریفرم د!  است، چرا کھ نھ؟کری اسپی دانست کھ تلفن رویاو م    

 !ستیمتصور ن
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 شدند، ی جمع سالم کردند و با او مشغول احوالپرسنیتک تک افراد حاضر در ا    
 :شترزاد گفت

 ."نجانیفرزاد مادر ا" ـ    
 : گرفتی از شادمانی فرزاد زنگیصدا    
 ."چاکرم! بھ بھ، سالم ژنرال"ـ    
 رسا و ی و باوقار زد و با صدانی سنگی فقط لبخندشھی باشکوه من مثل ھمیملکھ     

 :بلندش گفت
 " تو؟یومدیپس چرا ن! سالم شازده" ـ    
 ." مادر، باور کن گرفتارمامیم" ـ    
 "؟یھنوز ھتل"ـ    
 ." دارمیبلھ، فردا بازھم کار ادار" ـ    
 "فرانک کجاست؟" ـ    
 ."خوابگاھھ" ـ    
 "خوبھ حالش؟" ـ    
 !"خوبھ؛ شکر" ـ    
 بزن، ھوا گرمھ تا اھامی سر بھ گل و گھی سر برو لواسون ھی یفرصت کرد"ـ    

 ."رنی منی ھا از بیوونیبرگردم ح
 ملکھ ی کھ بروند خانھ نی ای چھ فرانک و فرزاد بھ جای برادمی فھمبی ترتنیبھ ا    

 !بھ خوابگاه و ھتل پناه آورده اند، راه خانھ اش دور است
 " باشھ؟ی امرگھیرو چشمم؛ د" ـ    
 : کھ خاص خودش بود گفتیّ را فروخورد و با تحکمزشی آمتیلبخند رضا    
 ."می دور ھم باشدیرانی کھ ای چند روزنی اا،ی بزودتر جور کن" ـ    
 !"چشم ژنرال؛ حتما" ـ    
 از اعراب ندارم و اگر ی محلچی خانواده ھنی ای خصوصمی کردم در حریحس م    

 کھ ی ناگھان با حرفی ولرون،ی رفتم بی شدم و می بلند می جورکیامکانش بود 
 : شدمخکوبیفرزادخان زد در جا م

 "د؟ی دارنبیداداش، خبر از ز"ـ    
 نیگذشتھ از ا.... دنی شروع کرد بھ لرزمی دست و پادم،ی شنی تپش قلبم را میصدا    

 بود کھ قتی حقکی نی حس کردم مرکز توجھ او قرار گرفتھ ام، ای لحظھ ایکھ برا
 .... کردی مری نامم از زبان او روح و روانم را درگدنیشن
 "مگھ؟آره، چھ طور " ـ    
 ! برده بودمادی را ھم از دنی من زوم شد کھ حاال نفس کشی روی نگاه ھمگبایو تقر    
 لشی موبامی زنی بھش زنگ میاز صبح راه افتاده سمت اونجا، من و فرا ھرچ"ـ    
 ." االن ھم خونھ ش زنگ زدم جواب ندادره،ی گینم

 !...)تی شم واسھ دلواپسکھی تکھی من تیالھ    (
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 :شترزاد گفت    
 ."نجای امشی کوھانو فرستادم دنبالش آوردیغروب" ـ    
 ...چند لحظھ سکوت    
 "االن اونجاست؟" ـ    
 ." جا نشستھنیبلھ، ھم" ـ    
 را بھ وضوح می تر شدم تا صداکی نزدیفورا از حالت ھنگ خارج شدم و کم    

 :بشنود
 ."سالم فرزادخان" ـ    
 "سالم، حالت خوبھ؟" ـ    
 نیری شینھ اصال حالم رو بھ راه نبود، درحال دست و پنجھ نرم کردن با مرگ    

 !بودم
 "د؟یبلھ ممنون، شما چھ طور" ـ    
 !" ما؟یخوبم؛ با زحمت ھا"ـ    
 .... قلبمی کرنرھای کرده بود تورینفسم گ    
 ."دی شما سراپا رحمتھ؟ی چھ حرفنیا" ـ    
 : تمرکزم را بھ ھم زدی کوھان بھ طرز آزاردھنده ایاصد    
 !" پدرسوختھھیعجب زبون باز" ـ    
 بھ ھرسھ نفرشان رفت و یّ ملکھ چشم غره ادند،ی خندزیزری رھانی و کنھیو سک    

 .... را جمع کردندشانیفورا دست و پا
 "ره؟ی گی نملتی موبایواسھ چ"ـ    
پرواز گذاشتھ بودم، االنم فکر کنم شارژش تموم شرمنده م، از صبح تو حالت " ـ    
 ."شده
 "؟یحالت پرواز واسھ چ" ـ    
 ...رد؟ی از خانواده ام با من تماس بگی خواستم کسی چون نما؟ی خدامیچھ بگو    
 !"خستھ بودم.... خب" ـ    
 : نداردی شخصمی حرنجای ایحواسم نبود کھ کس    
 بنده خدا از بس مستأصل شده ورداشتھ بھ من زنگ ر،ی تماس با مادرت بگھی" ـ    
 !"زده
 نیزتری عزی برانجای مسائل را انی تری دارم شخصی چھ حسابی رودمی فھمینم    

  کنم؟ی مانی کنجکاوش بی ام درمقابل خانواده یفرد زندگ
 !" رو ندارمیچی ھیفعال حوصلھ "ـ    
 دارد سرزنشم دی رسیبھ نظر م خودم حس کردم، ی اخم نافذ ملکھ را روینیسنگ    

 ... کندیم
 : فرزادخان بھ خود آمدمیبا صدا    
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 ی چی شنوی منبیز.  کنھتتی اگھ اذی مادر حرمت داره حتاد،یخداروخوش نم" ـ    
 ." حاال بھش زنگ بزننی گم؟ ھمیم

 نی داشت ارّیالاقل پنج جفت گوش متح!  بخار شدمتایآب شدم، سرخ شدم و نھا    
 از تی مرا بھ تبعمانھی صمی کرد کھ چگونھ با خطابی مزی را آنالزیّ تحکم آمیصدا

 بھ دی تردی دانستند کھ من بی را ھم تھ دلشان منی ادیشا!  خواندی فرامشیدستور خو
چراکھ نھ؟ او پادشاه !...  باتمام وجودل،یبا کمال م ، دستور مردانھ عمل خواھم کردنیا

 .قلبم بود
 ." کنمی کارو منی فرصت انیتو اول... خان، فقط بھ خاطر شماچشم فرزاد " ـ    
 : شدی ھم حساب نمزی ناچیمتی غنی حتشی ھمھ کرنش من برانیانگار ا    
 !"خوبھ، حاال شد" ـ    
 خودشان ی از بابت من راحت شد دوباره بھ مباحث خانوادگالشیبعد ھم کھ خ    

 : رھا کردیبرگشت و مرا در خمار
 

 "زاد ھنوز خونھ مادرشوھرشھ؟شھر" ـ    
 انی را در جرگریکدی خانواده نی کھ اتی و کم اھمی خبر معمولکی ازغیدر! اوف    

 !نگذاشتھ باشند
 :شترزاد جواب داد    
 "آره، چھ طور؟" ـ    
 امی شده، بھش بگو کاراشو انجام بده می اوکطمونی بلندهی آیواسھ دوشنبھ ھفتھ " ـ    

 ."دنبالش
 ی ھفتھ کی!  تا آمدنش صبرکنمدی ھفتھ باکی کردم، حداقل یبا خودم حساب و کتاب    

 .... را بزنمدارشی ددی قی طوالناری بسی مدتی برادی آنگاه باجان،یطاقتفرسا و پرھ
 : گفتفھیضع    
 یای جور بنی ھمی خوای بعد تو مم،ی چند روز دورھم باشنی خوان ایمادر م" ـ    

 "؟ی و بری ورش دارسوک سوک بعدشم
 شی پمی باشی کھ باز دو سھ روزامی جور مھی.  وگرنھ از خدامھ،یکار دارم آت" ـ    
 ."ھم
  اشنمی بی میخوب شد، پس دو سھ روز    
 :دیشترزاد پرس    
 "؟ی کردکاری چویگاودار"ـ    
 ی منمی رم ببی، فردا م) عوضشاهیعل( شھوض ی خادم آباد و علنی بدمی ملک دھی"ـ    

 " نھ؟ای میارزه بخر
 :کوھان فورا سوء استفاده کرد    
 !" نرهادتیعمو گوجھ سبز " ـ    
 ."باشھ عموجون، روچشمم" ـ    
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 :شترزاد گفت    
 " گھ؟ی اجاره چند منی ارزه، ببی گھ نمی کھ میمتیاگھ بھ ق" ـ    
 رم، نشد یلو م جدنی کھ بشھ واسھ خری داداش، تا جائادیاجاره بھ کارمون نم" ـ    

 ...." سراغ دارمیکی ھم می سمت رباط کرگھ،ی دیکی رم سراغ یم
 . مورد بودنی در ھمشانی صحبت ھای ھیو بق   
 کھ اکنون در جمع نی کوتاه موضوع تماسش بودم، از ای لحظاتی کھ برانیاز ا    

 ی معنامی ملکھ بر رویبای کھ نگاه زنی شوم و از ای حساب می خودکیخانواده اش 
 ی زدم، ولی گشتم و تھ دلم غنج منیری شیاالتی ھا غرق خنیاز تمام ا... افتھی یگرید

 برود رانی از اگری دیستم، قرار است ھفتھ ی من نگریحاال کھ موضوع صحبتشان د
 در قفسھ فی توصرقابلی غی در دلم سرد شود دردی اندکی عشقش حتستیقرار ن.... و
 .... کردمی ام حس منھی سی

 ام روشن ی گوشی طور شارژر را و وقتنی ام را برداشتم، ھمی گوشفمی کیاز تو    
 : فرستادمیامکی حسن پیشد برا

 دوستام تو نی از قابل اعتمادتریکی یحالم خوبھ، امشب خونھ . دمیسالم، من رس    «
م خستھ .  سالم برسون و بگو نگرانم نباشننی روستا مھمونم، بھ مامان و بابا و حسنیا

 ».ریشب بھ خ.  خوابمی کنم می ملنتی سامویگوش
 کوھان کھ چسب من نشستھ بود باعث شد ابروانم بچسبد بھ ی آھستھ ی صداکدفعھی    

 :سقف
 !" رسونھیسالم م» قابل اعتماد«بگو " ـ    
 ! شرفیب    
 :معترضانھ نجوا کردم    
 "ت؟یکشنری دی توی نداریزی چیفی تعری خصوصمیواسھ حر" ـ    
 : آسوده گفتیالیبا خ    
 ی خصوصمی حری واژه دی بای خانواده باشنی شماره سھ ای فھیاگھ قراره ضع"ـ    

 !"می توخانواده نداریزی چنی ما ھمچ،یرو کال از ھاردت پاک کن
 ی معترض و بی جانور را بدھم درمانده شدم، لذا بھ نگاھنی کھ جواب انیکال از ا    

 ی ھم کھ شده از طرف بی حرف بھ شوخنی دارد؟ بگذار ای اکتفا کردم، چھ اشکالدهیفا
 نھای شماره سھ ای فھی ضعلمی کھ من مافتدی خانواده سر زبان ھا بنی فرد انیمالحظھ تر

 ! من ھم فکر خواھند کردی نھی بھ گزیک قدری ی جورنیباشم؛ الاقل ا
 شود، افسوس کھ ی ھم دارد تمام م با فرزادخانی تلفنیمتوجھ شدم کھ صحبت ھا    

 .... توانم بشنومی قشنگش را نمی صداگرید
 . را خاموش کردکری گرم، شترزاد اسپی خداحافظکیبعد از     
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از من برداشتھ ) ژنرال:  بھ قول فرزادخانای( نگاه ملکھ ی لحظھ ایحس کردم حت    
 بو برده بود ییزھای چکی کھ نی داشت و مثل ارنظری مرا زیبی شود، بھ طرز عجینم

 کرد و پسرش جز ی من و پسرش، فقط افسوس کھ اشتباه مانی میرعادیاز ارتباط غ
 ی اصال بھ نظر نمیعنی نداشت، یگری دس درقبالم حفی توصرقابلی غی بزرگوارکی

 ... داشتھ باشدی با عشق و عاشقی اانھی کھ مدیرس
 : کردیسد فورا خوشمزگ ری خستھ بھ نظر میلی جو حاکم خدیکوھان کھ د    
 "د؟ی کنفی خاطره تعرتونی شھ از سربازی مز،یمامان چنگ" ـ    
 شود؟ مامان ی بشر چرا آدم نمنی خندان کوھان چشم دوختم، ای افھی بھ قّریبا تح    

 را بھ شیبای و زیابروان کمان -می چرخد بھ او کمتر از ملکھ بگویکھ زبانم نم -زیچنگ
 بر او ی جذاب کنار لبش پنھان نمود و بھ شوخیارھایھم گره زد و لبخند را پشت ش

 :دیتوپ
 اطاق باال رو عی کردنھ؟ سرفیاالن چھ وقت خاطره تعر! ّبرو رد کارت بچھ" ـ    

."  کار دارهی استراحت کنھ، فردا صبح کلدیواسھ خانم معلمت آماده کن، خستھ ست با
 !)ست؟ی نفشی درکار است کھ االن وقت تعریا واقعا خاطره یعنی(

 . مان رد وبدل شدانی سراسر عشق و احترام میقدرشناسانھ نگاھش کردم و لبخند    
 : کھ برود خم شد و چسب گوشم گفتنی برخاست و قبل از ازیکوھان ن    
 !!" نامردی زدکجایپسو  -وزری" ـ    
 زد و یھ بھ چشمانش انداختم، چشمک گرانخی توبیخنده ام را فروخوردم و نگاھ    

 . کندّای استراحتم مھی باال را برایرفت تا طبقھ 
*****     

 از آن ھا امشب یکی دو اطاق خواب داشت کھ ظاھرا نیی باال ھمچون پایطبقھ     
 من و ملکھ درنظر گرفتھ بودند، ی را برایگری و ھمسرش بود و دھانی کاریدراخت

 . کردندی خودشان استراحت می اطاق ھای تونییکوھان و پدرومادرش ھم کھ ھمان پا
 زرد درشت داشت ی با گل ھای کھ مالفھ ای چشمم بھ رختخواب نرم و راحتیوقت    

 کی واریکنار د. ی استراحت حسابکی ی ست برای عالزیافتاد، احساس کردم ھمھ چ
 استراحت شی خانواده بررونی ای نفره بود کھ ظاھرا قرار بود ملکھ کیتخت خواب 

 ی زن خاص واقعا نمنی در کنار اجانی من اخت،ی در دلم فروریزیناگھان چ. کند
 از ی ناشی ھوشی بی باشم کھ مبادا تونی مدام نگران ادیتوانستم راحت بخوابم، با

 دی درواقع برخالف تصورم امشب بایعنی!  برودمی از من سر زند کھ آبرویخواب کار
 گذراندم و با ی را تا صبح میاری خواب آشفتھ و سراسر ھشکی ق،ی خواب عمیبھ جا

 کھ من نی از امیبگذر.  نبودی از مسافرت واقعا کار راحتی ناشدی شدی بھ خستگجھتو
 استرس ی نرفتھ و حترونی از تنم بزی کھ در تھران بودم نیی روزھایھنوز خستگ

 ! پوست کلفت شده ام کھ ھنوز زنده امیادیفکر کنم ز.  فردا را ھم دارمیمھمان
 با یوقت. دمیشرط ادب را بھ جا آوردم و تا آمدن ملکھ بھ انتظار نشستم و دراز نکش    

 رانثارم کرد بایابھت مخصوص خودش وارد اطاق شد و ھمان لبخند نامحسوس ز
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 و نمی موقرانھ از من خواست بنشدم،ستایبالفاصلھ از جا برخاستم و بھ احترامش ا
 نی با ایرزنیھرگز در تمام عمرم پ!  استیتن دوست داشیلی کھ خیمعذب نباشم، راست

 زادی کارشان بھ آدمچی کھ ھیبی عجی خانواده نی کھ در استی نخودی ام، بدهیشکوه ند
گفتارو رفتارش بھ موقع و حساب شده !  استشی و ستاسی حد مورد تقدنی تا ادهینکش

نگاھش   و نافذ در رفتار وفی ظری انکارش، محبترقابلی غتیّاست و در کنار جد
 .ملحوظ است

 شده، جادی ابروانش ایانی کنار چشمان ودھانش با خط میارھای کھ از شیبیترک    
 و یالق بوده از خوش اخی ھمواره رفتارش معجونی است کھ درزندگنی اانگریب

 بھ طرف فی ظری کرده با حفظ اخمی حال سعنی لبخند زده و درعادی او زت،یّجد
 ! نداردی شوخیمقابل بفھماند کھ با کس

 مردانھ رھنی پی تخت نشست و مشغول بازکردن دکمھ ھای کھ رونیبھ محض ا    
 :اش شد من گفتم

 ."دی شما لباس ھاتونو عوض کنرونی رم بیم" ـ    
 ."ستی نیازینھ ن" ـ    
 خوش ی ژامھی پکیمتوجھ شدم کھ قبل از ورود بھ اطاق شلوار کتانش را با     

 ی تاپ نخکی دمی را ھم کھ درآورد درھنشیدوخت چھارخانھ عوض کرده است، پ
 شی اش را بھ نمادهی و عضالت ورزدی بھ تن دارد کھ پوست سفرشی رنگ زیساده آب

گر عضالتش افتاده و شل ی دی ھارزنی کھ مثل پنی کردم از ارتی گذاشت، حیم
کاش جرأتش را داشتم .  تمام ھمساالنش بودانی در می واقعی استثناکیاو ! ستین

 ! کند؟ی میبپرسم چھ ورزش
 کردم آشنا بود، ی پنھانش مانھی آنچھ کھ من ناشھی شبی دزدانھ ایکامال با نگاه ھا    

 : نشست و گفتشی لب ھای رویلبخند
 ." دختر؟ فکر کن من ھم مادرت ھستمیچرا معذب"ـ    
 : ام را شروع کردمیفورا زبان باز    
 ."دی سر ماھستی ھی کم تون نکنھ، البتھ شما سایخدا از مادر" ـ    
 : کھ ھنوز برچھره داشت ابروانش درھم گره خوردیدرکنار ھمان لبخند    
 !"و چشم بار گفتم راحت باش؛ بگھی اد،یاز تعارف و تکلف خوشم نم"ـ    
 :دستپاچھ جواب دادم    
 !"چشم" ـ    
 نقص ی ھم مثل پسرانش بشی کھ دندان ھادمی و ددی بار با دھان باز خندنی اولیبرا    

 !است
 :آنگاه گفت    
 ." تنت کن و شالتم برداری لباس راحتست،ی نامحرم ننجایا" ـ    
 ی ولستی راحت نادی زی با شلوار لدنی را درآوردم، البتھ خوابمیبرخاستم و مانتو    
 . کامل را بزنم و وانمود کنم کھ راحتمی راحتدی کردم امشب قیسع
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 کش کیکھ درحال حاضر با – میشالم را ھم برداشتم، اگرچھ نگران بودم کھ موھا    

 باشد، بھ دهی بھ ھم گوری مسافرت طوالننی ایط -ساده پشت سرم جمع شان کرده بودم
 روغن ای رای کردم و با کتی داشتم کھ اگر از آن ھا غفلت می فریھرحال من موھا

 یتیاھم«: با خود نجوا کردم. دندی رسینم  دادم اصال قشنگ بھ نظریحالتشان نم
 بشم کھ دهی دیپس بذار ھمون جور! شتری ام نھ بی شمعدونھینداره، بھ ھرحال من 
 کھ با خودم ی اون،یقول آتبھ .  کنم نشون بدمی کھ تالش میزیواقعا ھستم نھ اون چ

 ».... ندارهی کنھ بھ رنگ و لعابم کاریحال م
 میکش موھا.  ھنوز ھم خوب بودی چروک شده بود ولی رنگم قدرییموی شرت لیت    

 کردم و زی را شانھ زدم و برس را تممی داشتم موھافمی کھ در کیرا باز کردم و با برس
 تخت بود، حاال بھ او نیی کھ پازمی بریل سطل آشغای را تومی مویبرخاستم تا گولھ 

 ! تحت نظرشدت بودم و بھ ششھی تر از ھمکینزد
 : گفتمی خواستم برگردم سرجای میوقت    
 !"نی بشنجای اایب" ـ    
.  دادی نشستم کھ با دست نشانم میی کردم، پس ھمان جای اطاعت مدیالبتھ، با    

 در اندامم یرادی و ابی عندی خواست ببیموشکافانھ تر از قبل براندازم کرد، انگار م
 ی کند؟ روی او چھ کار دارد مای خداست،ی نگری با دقت ممی بھ موھای نھ، حتایھست 

  کند؟ی ام می بررسافت جور با دقت و ظرنی ایچھ حساب
 افکندم و با نی برزمدهیراده د ای نگاھش بھ شدت معذب بودم، لذا بینی سنگریز    

 . ور رفتممیناخن ھا
 :باالخره قفل سکوتش را شکست    
 " مدرسھ بند شد؟ی کھ کوھان توی معجزه کردیچھ جور" ـ    
  مورد بود؟کی نی ھمدنی پرسی کردن نگاھش فقط برانیی ھمھ باال و پانیواقعا ا    
 رسھ، پس من معجزه ی بھتر از اونھ کھ بھ نظر میلی دونم بانو، کوھان خینم" ـ    

 !" نکردمیا
 : زدیلبخند کوچک    
 ."یصدام کن» مادر« ی تونیتو ھم مثل بچھ ھام م" ـ    

 ) مثل فرزاد ھمیعنی! مثل بچھ ھام    (
 ." سختھیلیھرچند کھ خ....  افتخارمھتیممنونم، نھا" ـ    
 :ابروانش دوباره گره خورد    
 "؟ی چیبرا! ت؟سخ" ـ    
 واقعا حرف دلم ی نھ؛ ولای رسم ی بھ نظر منیری خودشی آدم ھاھی شبای دانم آینم    

 :را زدم
 کھ مادر صداتون نمی بی نمی خودمو در حدد،ی رسی ملکھ بھ نظر مھیشما مثل " ـ    
 ."کنم
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 باو، مینیجمعش کن ب«: دینگران بودم کھ مثل کوھان چھره درھم بکشد و مثال بگو    
 ی را منی بود ھمنجای بھ خدا اگر کوھان ایعنی» !!واسھ من افھ عروس گلم برداشتھ

 !گفت
 : گفتنی ام با تحسیبرخالف نگران    
 ھی اگھ واقعا منو یول! ی رسی کھ بھ نظر می ھستی بھتر از اونیلیتو ھم خ" ـ    

 !"ی ده کھ مادر صداش کنی ملکھ بھت دستور منی پس ا،ینی بیملکھ م
 .... را ببوسمشی خواست خم شوم و دست ھای کھ دلم میوا    
 !"چشم" ـ    
 ." کردنفی کھ بچھ ھام برام تعری ھستی تو درست ھمونزم،یعز" ـ    
 !قا؟ی کدامشان دقیعنی.... یعنیمنظورش از بچھ ھا !  منی خدایوا    
 قشنگ خودشون دگاهی اونا مطمئنا از دیول!  شما لطف دارن بانو مادریبچھ ھا" ـ    
 ." کردنفمیتعر
 .... تکان دادی تر شد و سرقی کھ مادر خطابش کردم لذت برد، لبخندش عمنیاز ا    
 داره نھ تی ھامھ کھ اھمدهی حاال فقط دی اون ھا مھم بود ولفی تعرن،یتاقبل از ا" ـ    
 !" ھامدهیشن
 چھ راجع قای را کرده و دقفمی تعرشی از بچھ ھاکی مردم کھ بپرسم کدام یداشتم م    

 گذشتھ واقعا نیاز ا!  محض استی سبک بازکی نی دانستم ای میبھ من گفتھ اند، ول
 بھ دی ملکھ شان کرده اند؟ شاشی مرا پفی تعری چھ حسابی خواست بدانم رویدلم م

اوه من چھ ....  دارندمی ھم تصمدی کرده ام، شان کوھای کھ درباره یخاطر شق القمر
 ی شاھزاده ای خواھند مرا برای درصد احتمال دھم مومیونیلی مکی یم کھ حتقدر احمق

 !انای کھ مرا بپسندد احنجاستی ملکھ انی مثال اایچون فرزاد نشان کنند 
 شی صحبت ھام،ی کردی صحبت مشتری خواست بی دلم می کھ خستھ بودم ولنیبا ا    

 ی بلی نام فرزاد را بھ ھردلی بودم کھ بھ نوعنی ای زد و در پی بھ دلم چنگ میحساب
 او دستم را فشرد و ی نامش ھم مرھم دلم بود ولدنی شنی بھ زبان آورد، حتیربط
 :گفت
 !"ریشب بھ خ. ی خستھ ایلی برو بخواب، خگھید" ـ    
 دمی رختخوابم دراز کشی گفتم و تویری شب بھ خزیمن ن    

   
 از ی حاال استرس ناشی بخوابم ول اصال نتوانستھ بودم راحتادی زیبا وجود خستگ    

 شوم، صبح زود بود و ھنوز داری ام بی شد قبل از اعالن گوشی امروز باعث میمھمان
 ی کردم بی نماز صبحم را خواندم و سعی در خواب بودند، قبل از ھرکارھیبق

 کی آشپزخانھ ی است و دارد توداری بن متوجھ شدم کھ کوھان،ییسروصدا بروم پا
 : و سالم کردم، بالفاصلھ جواب دادستادمی کند، کنار درآشپزخانھ ای مییکارھا

 !!" گلمری جون؛ صبح بھ خی زیعھ؛ سالم ز" ـ    
 : نازک کردمشی برایپشت چشم!  تا بناگوش بازشدششیو ن    
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 "؟ی کردی دم مییچا" ـ    
 !" کنمینھ، دارم مقالھ دانلود م" ـ    
 ! پ ن پ داشتلیم پتانس سؤال،یلیخب حق ھم دارد خداوک    
 کنم، از قول من از ھمھ شون داری رو بی خوام کسی رم خونھ م، نمیمن دارم م" ـ    

 ." لطفادییای زودتر بی کمھی کن، ظھر ھم یتشکرو خداحافظ
 " شھ؟ی می ھمھ مقالھ کھ دانلود کردم چنیکجا؟ پس ا" ـ    
 . اشاره کردیو بھ قور    
 ."ی شدداری کھ بھ خاطر من بی کنم، مرسیبعدا مطالعھ ش م" ـ    
 .... خاراندلی دلینوک فرق سرش را ب    
 !" شدم نھ توداری بھ خاطر بزغالھ م بی کنم، ولیخب البتھ خواھش م" ـ    
 دمراقبی وقت صبح با او چھ کار دارد؛ فقط بانی مھم نبود کھ بزغالھ اش امیبرا    

  شد تای م بودم کھ داشت از کنترلم خارجیمشتم م
 !از کنترلم خارج شد و نشست وسط شکمش!.... بلھ    
 صدا کرد، خواستم از آشپزخانھ خارج ی بی گفت و بعد با دھان باز خنده ایآخ    

 : زدمیشوم کھ صدا
 " دھشتناک؟ی تو اون خونھ ی بریی تنھای ترسی نم،ی زیز" ـ    
 ...بھ چشمانش دوختمقلبم از جا کنده شد، برگشتم و نگاه مستأصلم را     
 !" ترسمی میلیچرا کوھان، خ" ـ    
 : تکان دادیسر    
 ."می ری باھم ممی کھ مقالھ ھا رو مطالعھ کردنیبعد از ا" ـ    
 د؟یای واقعا کوھان حاضر است با من بیعنی!  را بھ من دادندایانگار دن    
 !" قربونت بشمی الھ؟ی گی کوھان راست میوا"ـ    
 !!"شیقربون عمھ ت برو با اون دختر دماغ عمل! ھو ھو؛ دخترخالھ نشو" ـ    
 !ندازندی خانواده از قلم بنی مورد کھ اکی ی از حتغی دریعنی    
 نی را کھ بدجور سر دلم سنگی کھ نتوانستم موردنی تا ام،یسر صبحانھ ساکت بود    

 :اورمیشده بود بھ زبان ن
 "؟ی اول صبحیداشت کاریبا بزغالھ ت چ" ـ    
 : پاسخ داددنیلقمھ را در دھانش گذاشت و ھنگام جو    
 "؟ی چیعنی ی دونی می خصوصمیحر! ھیمسئلھ شخص"ـ    
 !اوه اوه چھ غلط ھا    
 !" پاک شدهی بھ کلسکمی از ھارد دگھی حاال دی دونستم، ولیقبال م" ـ    
 : تکان دادیبا چشمان گرد شده سر    
 !"ھیّ جدمتیومھ کھ تصمنھ؛ معل" ـ    
 : آمدیکفرم داشت باال م    
 "؟ی اوکست،ی نی کنی کھ تو فکر میزی کوھان، اصال اون چنیبب" ـ    
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 و اصال ستی بھ پاچھ ت نی ککچی مثال باور کردم کھ ھیالک! ی بابا؛ اوکیاوک" ـ    
فقط از !! ی بدلی ادامھ تحصی خوای و کال میھم قصد ازدواج با عموفرزادم رو ندار

 "؟ی و اون ھم منم؛ اوکی ندارشتری شورتکات بھی کنم کھ تو ی اعالم مبونی ترنیھم
 طرف داشت کی از زم،ی بھ سر خودم بری چھ خاکدی باقای دانستم االن دقینم    
 ی پسربچھ نی از زبان اقتی حقدنی تحمل شنگری گفت و از طرف دی را مقتیحق
 !می بود برارممکنی غطانیش

 : اسگالنھ گفتمی چھ حسابی رودمی حال نفھمنیبا ا    
 !"یاوک"ـ    
چشمان درشتش سھ برابر گشادتر !  اعترافی برگھ نی اولی امضا پایعنی نیو ا    
 :شد
 !" توی بشی باحالیچھ زنعمو!  ولیا" ـ    
 ؟! کندی می با احساساتم بازی چھ جورنی ببیعوض!  کھ دلم از جا کنده شدیوا    
 ختھی با نام او درھم آممی نفس ھای روزھا حتنی کوفت شد، امیصبحانھ کامال برا    

 !یچی ھگری کھ دمیبود، لقمھ ھا
 داده بودم نگاه کردم کھ حاال سای بھ آترشبی کھ دازمی از لوازم مورد نیستیبھ ل    

 : بردن بود، خواستم برشان دارم کھ کوھان گفتیحاضر و آماده برا
 ."ارمشونی گردم می سخت مونھ، برمادهیاد، االن پ خوینم" ـ    
 "؟!گھی دی و برگردیای بدی باادهیخب باز ھم پ" ـ    
 ." دارملھینھ، اون موقع وس" ـ    
 . و اصرار نکردم، بھ ھرحال فعال الزم شان نداشتمدمی برچیلب و لوچھ ا    

 
 : کرددی تأکمی با ھم از درکلبھ خارج شدیوقت    
 باارزش تر از شنگول برام وجود نداره، لذا قبل از یزی چای دننی تو ان،یبب" ـ    
 ی قدم اون ورتر بردارم، تو اگھ مشکلکی جا نی بھ اموراتش امکان نداره از ایدگیرس
 کنم، بلکھ تی بھ شنگول معرفای بای ی منتظرم باشتتی سوئی توی بری تونی میدار

 ."دتیپسند
 رفتم تا لھی بھ او نداشتم، آنگاه دنبالش تا طویتیص خای جز نگاه چپ چپ بیجواب    

 . خدمت شنگول بزرگوار کنمیعرض ادب
 آورد و رونی بلھی خاص از طوی جدابافتھ با احترامیبزغالھ اش را مثل تافتھ ا    

 :ھمان طور کھ او را درآغوش داشت رو بھ من گفت
 !!"زنعمو؛ شنگول! شنگول؛ زنعمو" ـ    
 .... بچھنی شدم از دست ای روانایخدا!  زھرماروزنعمویا!  درد و زنعمویا    
 ی جاکی شنگول بھ بغل رفت ردی کھ اصال احساسات مرا درنظر بگنیبدون ا    

 بھ بزغالھ اش شد کھ واقعا آدم یدگی مشغول رسی باغشان و با چنان عشقانیباصفا م
ھا چھارزانونشست و او را  سبزه ی را داد وروشیآب و غذا!  گرفتی اش میحسود



 245 

 و قربان صدقھ اش رفت، مانده رد ناز و نوازشش کی بغلش گرفت و کلی تویبھ نرم
 با آدم ی کند ولی ابراز عالقھ موانی حکی بھ نقدری بشر چرا انیبودم ھاج و واج کھ ا

  ندارد؟ی خوبی انھیھا معموال م
 : سربھ سرش بگذارمی کمستیگفتم بد ن    
 !"یھ پسرت عالقھ دار بیلیخ" ـ    
 : تکان دادیسر    
 ."زهی مادرمرده واقعا برام عزنیآره، ا" ـ    
 : متعجب شدمیقدر    
 "مادرش مرده واقعا؟" ـ    
 !" عقب موندهی روانرهی بمشاالھی اینھ بابا، ول" ـ    
 یگری کس دای زند ی بزغالھ حرف منی ای دانستم دارد راجع بھ مادرواقعینم    

 : شک و شبھھ ام برطرف شدبای کھ داد تقریمدنظرش است؟ با جواب
 ی کار خاصچی شھ وگرنھ ھوونھی فقط دی بزغالھ ست، ولنی ای وونھیھاجر د" ـ    

 نبود داره چھ زر شی شم مامانش، حالی بار گفت من مھی! ی ده؛ روانیبراش انجام نم
 !!" زنھی میمفت
 و دمی شنیاز او م) ینی غارنشی وهیالبتھ بھ ش(انھ  عاشقی بار بود کھ اعترافنیاول    
 بھ خاطر انتخاب جالبش و کسوی کنم، از انی ام را چگونھ بی دانم احساس سرخوشینم

 ! کھ من را بھ عنوان ھمرازش انتخاب کردهنی بھ خاطر اگری دیاز سو
 : کردم دلگرمش کنمیسع    
 !" ھم حواسش بودهدیشا" ـ    
 ." حرفاستنینھ بابا، خنگ تر از ا" ـ    
 چھ نی سوزد، آخر ای بچھ واقع شود منی ای کھ مورد عالقھ ی کسیواقعا دلم برا    

 طرز ابراز عالقھ است؟
 :دیسرش را بلند کرد و پرس    
 بزرگ شد ی بھ نظرت اگھ بھ ھاجر بگم منتظر بمونھ وقت،ی زی گم زیم" ـ    
 " مونھ؟ی منتظر مرمش،یبگ

 : خودش جواب دادمی وهی بھ شبایتقر    
 !" شھی مونھ؛ بزرگ مینھ منتظر نم" ـ    
 نی اولی خنده، فکر کنم براری بلند زد زی بھ من چشم دوخت، بعد ھم با صدارّیبا تح    

 ! بزرگیروزی پکی یعنی نیبار توانستم آچمزش کنم و ا
 کند، ی و ما را تماشا مستادهی طبقھ دوم، ملکھ ایناگھان متوجھ شدم کھ پشت پنجره     

 با حرکت سرش جوابم را داد زی آوردم و سالم دادم، اوننییبھ احترامش سرم را پا
 را زشی عزی نوه دی دی کھ منی بود، احتماال از اشی لبھای روبای زی کھ لبخندیدرحال
 !خوشش آمده یلی خندانده ام خیبا حرف
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 بھ ی من و مادربزرگش شده بود برگشت و نگاھیاط بلوتوثکوھان کھ متوجھ ارتب    
 کرد، آنگاه برخاست و افتی مشابھ دری فرستاد و جوابشی برایاو انداخت و بوسھ ا

 ی برگرداند و بھ طرفم آمدو باھم از درباغ خارج و بھ سولھیبزغالھ اش را بھ طو
 ینی بشی قابل پ درآورد کھ کامالی بازره مسخیدر راه قدر. می شدریمدرسھ سراز

 ....بود
 

 " کمکت؟ادی بگم ھاجر بی خوایم"ـ    
 "حاال چرا ھاجر؟" ـ    
 ش کل انداختھ ندهی آی با جارفھی ضعنھی ببی افسرده شھ وقتنھی ترسم سکیآخھ م" ـ    
 افغان ی باشد را بھ فتح ن و بھ لھجھ ینم!"( باشدیَ خودش در دسترس نمی جاریول

 .)گفت
 : شده امی عصبانی وانمود کردم کھ حسابی حرف ولنی کردم از افیک    
 ." نکنیلطفا با روح و روانم باز!  فعالستمی ت نفھی ضعی من جار،ی رواننیبب" ـ    
 !"ینی گل بچی رفتمیدیباشھ بابا فھم" ـ    
 :رمی دلخواھم را بگی جھیعمدا خواستم موضوع را کش دھم تا نت    
 " عموت؟شی بھ ری کھ منو ببندی اصرار دارنقدریتو چرا ا اصال نم؛یبب" ـ    
نھ کھ خودت اصال «:  داشتنی اھی شبیی بھ من انداخت کھ معنایزینگاه تمسخرآم    

 »!یاصرار ندار
 ! گفتی نگاھش داشت راست مشییخدا    
 !"نی م، ھمفھینگران ضع"ـ    
 ی برای ماجرا و نگراننی انی بی ربطچیاز ھر طرف بھ موضوع نگاه کردم ھ    
 : مجبور شدم از خودش بپرسمتای نھاافتم،ی نفھیضع
 " اون وقت؟یواسھ چ" ـ    
 کل کل ی بھ اندازه یچی داره و ھزهی بھ انگازی ناتشی حی واسھ ادامھ فھیضع"ـ    

 ی کھ اون فقط از کل کل با تو حال منجاستی ای مشکل اصلی ده، ولی نمزهیبھش انگ
 !"؟ی فھمی شھ؛ می اون افسرده میذف بشکنھ و اگھ تو ح

 !کامال مجاب شدم    
 : پر افسوس بھ خود گرفت و گفتیحالت    
 ھم شد نی عقب مونده کل بندازه، آخھ ای جارھی با دی ھاجر کھ بایطفلک" ـ    

 " داره؟ی واقعا چھ لذتی کل کلی برنده ی بدونشھی کھ ھمنی؟ ا(!)یَندگانیز
 : گفتزی آمطنتی شی برگشت و با لبخندمیو بعد بھ سو    
 ی کمھی شھ ی می رو درک کننھی فاز سکی تونی خوب میلی گم حاال کھ تو خیم" ـ    

ِ الاقل بھ لولیروش کار کن ِ )level (خودت برسھ؟" 
 ! من عقب مانده ام؟یعنی شعور؛ یب    
 :چپ چپ نگاھش کردم    
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 تی جنانی نکن اولی کارم،یسادی وای آبادنی ای تپھ نی بلندتریکوھان ما االن رو"ـ    
 !" تجربھ کنممویزندگ
 و شروع کرد بھ دی کشی مقدمھ بھ طرفش حملھ ور شدم کھ با خنده عربده ایو ب    
 گاو خالدار کی کنار ی متوجھ شدم کھ صادقکدفعھی کھ نی من ھم دنبالش، تا ادن،یدو

 ... کندی ممانی نھ چندان دور تماشای و دارد از فاصلھ استادهیقشنگ ا
 : کھ فقط خودش بشنود اعالم کردمیی و با صدادمی را کشرھنشیفورا پ    
 !"یکوھان؛ ممدل! س س" ـ    
 شود، فورا برگشت و رتی گفتنم دچار حی فرصت نکرد از ممدلگریکوھان د    

 ی بم،یقدم برداشت آرام و موقرانھ یلی خدن،ی دوی بھ او انداخت و ھر دو بھ جاینگاھ
عمھ ام بھ ! ( سرکوب شدهی پر بود از احساساتنشی شکستھ و نگاه غمگیچاره چھره 

 !!)یزی چھ قدر رقت انگت؛یفدا
 ی بھ سوری اجتناب ناپذی بھ صورتمی آمدی مدرسھ را مریھمان طور کھ مس    

 بلکھ می شدن بھ ھم را داشتھ باشکی کھ قصد نزدنی نھ ام،ی داشتی قدم برمگریکدی
 ....می کردی خود را دنبال مری مسکیھر
 : دادی جواب کوتاھزی او نم،یبھ شرط ادب سالمش کرد    
 ."ری بھ خدنیرس! سالم خانم" ـ    
 ."ممنون، با اجازه"ـ    
 ! اجازه ندارم فعالیعنی نی و استادی او ایول    
 .... "خانم خجستھ" ـ    
 :ستادمی ازیمن ن    
 !"د؟ییبلھ بفرما" ـ    
 "گھ؟ی ددی بچھ ھا رو خودتون برگزار کنی کھ امتحانانیاومد"ـ    
 : جواب دادمیکوھان بھ جا    
 !"دی نکنی اومدن مراقب شما باشن کھ کم کارشونی ار؛یخ" ـ    
 : کھ جو را عوض کنم جوابش دادمنی ای براامد،ی جواب خوشش ننیاصال از ا    
 !"بلھ" ـ    
 : شدهیکوھان وانمود کرد کھ عصب    

 ی بزرگ تر ھا ھم بلد نبودی با اجازه ھی! الی واو؟ی بلھ رو گفتداد؛ی داد و بیا" ـ    
 ...."بعد جواب عمـ!  خائن؟؛یبگ

 کھ نھ بھ دار یزی دھانش محکم فشار دادم، چی زدم و دستم را روی جستاری اختیب    
 !ی انداخت؛ روانی روستا منی مرد انیبود و نھ بھ بار داشت سر زبان خالھ زنک تر

 : گفتمرلبیز    
 !"؟ی اوکر؛یِکوھان، جان مادرت زبون بھ دھن بگ" ـ    
 !ی اوکیعنیسرش را تکان داد کھ     
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را بخار کرد  چارهی داد و بی صادقلی بناگوشش تحوی بھ پھنایلبخند.  کردمشیرھا    
 .فرستاد ھوا

 :دی پرسی کارم کھ کوھان از صادقی و بروم پمی بگویگری دیخواستم با اجازه     
 " موتورت چش بود؟؛یراست"ـ    
 : گفتی بود با خرسندامدهی بدش نی احوالپرسنی از اای کھ گویصادق    
 ." درست شدمی کردزشی باکش آشغال گرفتھ بود، تم،یچیھ" ـ    
 : گفتدی رسی و نگران بھ نظر نمی قدر جدنیکوھان کھ ھرگز ا    
 " کامال مشکلش برطرف شده؟گھی االن دیعنی" ـ    
 :یری گی ھمھ توجھ و پنی ھمچنان خوشحال بود از ایصادق    
، د"ـ      ." ندارهی مشکلگھیآره الحمد
 :دیو خواست برود کھ کوھان دوباره اصرار ورز    
 " کامال راحت باشھ؟المیخ یعنی"ـ    
 زد و رونی ھا گذشتھ بود، چشمانش قد چشمان وزغ بنی و ای کار از خرسندگرید    

 :دی پرسرّیبا تح
 !"ی حد نگرانمنی کھ تا انی از ایواقعا مرس"ـ    
 : را پنباندچارهی بنی ایکوھان تمام رشتھ ھا    
 ."دینگران خودمم کھ امروز قراره باھاش برم خر!  کھ داغونستمینگران تو ن" ـ    
 صاف ی انھی سند،ی مفلوک خنده ام را نبی گرداندم تا صادقی و رودمی کشیعیھ    

 : موقعش را پنھان کندی بی او ھم قصد داشت خنده ایکرد کھ گو
 " دمش؟ی کھ بھت میاون وقت از کجا مطمئن"ـ    
 :بش کرد مجاینی غارنشی وهیبھ ش    
 ."می کھ ما برھان قاطع دارییاز اون جا" ـ    
 : شده بودادی ماشاالھ زیدل وجرأت ممدل    
 ؟ی مجاب کنی خوای می نباشھ، چھ جورتونی پدرگرامنی براھنی موقع اگھ اھی" ـ    

 " تاحاال؟ی درصد بھش فکر کردھی
 ." در دسترسندی نظرنی موجود نبودن، براھی عملنیھروقت زبونت الل براھ" ـ    
 ."االن فکر کن من با برھان قاطع مجاب نشدم" ـ    
 کھ خانم معلمم، مادردومم، ییزھای تمام اون چگھی ساعت دکی تا دی من بان،یبب" ـ    

 ی بی نشری ندادن کھ مانع خادتی کنم، ھیالزم داره براش تھ(!!) عشقت بدبخت
 !"ر؟یخ

 از دهی چھ کار کنم، لذا فقط ددی دانستم بای بھ من انداخت، نمی نگاه محجوبانھ امین    
 شد با ی حرکت می کھ آماده یکوھان درحال. او برگرفتم و خودم را زدم بھ آن راه

 : گفتیخونسرد
 بذاره دم دست، چوی خونھ تم، اس بزن خواھرمحترمت سوئی جلوگھی ربع دھیتا " ـ    

 !"خودتم برو گاوتو بچرون
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 وزغ ی افھیاصال برنگشتم بھ ق.  مدرسھ بھ راه افتادی من بھ سوشیشاپی پبعد ھم    
 پشت سر کوھان راه افتادم و ی حرف و صحبتچی ھی نگاه کنم، پس بی ممدلیزده 

 لحظھ کی در مدرسھ بودم ی جلوی دانم پشت سرم چھ گذشت، فقط وقتی نمگرید
 رود و او ھم قدم زنان سرش را ی مش خودی گاوش دارد آرام آرام برادمیبرگشتم و د

 کوھان ی نظرنیفکر کنم براھ!  کندی مپی تایزی اش خم کرده و دارد چی گوشیتو
 . شترزاد نافذ باشدی عملنی براھیھم بھ اندازه 

 یشی آرای ھای از اسپریکی کامال رفتھ بود، با تمی از سوئیدگی گندیخوشبختانھ بو    
 ھرچھ کھ ھست محو شود، بعد ھم یھ مانده  کردم تا تنی ھوا را عطرآگیام قدر

 بھ ی کرد، برش داشتم و نگاھیی صدابمی در جی شدم، گوشلمیمشغول جمع و جور وسا
 :داشتم بری از حسن در وایامیآن انداختم، پ

 » ھنوز؟ی برنگشت،یستی نمی زنی زنگ بھ خونھ ت می ھرچ،یسالم خواھر    «
 : کردمپیتا    

 خودم ھروقت حوصلھ د،ی فعال ھم بھم زنگ نزند،ینگرانم نباش. یسالم داداش    «
 کار بھ ی مامان رو مجاب کن کھ چند وقتی جورھی. رمی گیداشتم باھاتون تماس م

 ».امی کھ کرده کنار بیکارم نداشتھ باشھ تا بتونم با کار
 :دوباره فرستاد    

بھش فرصت بده . نھموی نکن، باور کن پشتشی اذادی تو رو خدا زیباشھ، ول    «
 ».جبران کنھ

 :دیّ وسط اطاق و غرستادی شوم دست بھ کمر ای نمی اس بازالی خی بدیکوھان کھ د    
من کھ عالف .  خواد اس بزنی رو بشوت، بعد برو ھرقدر دلت مدتی خرستیل" ـ    
 "ستم؟یتو ن
 بھ سھ  شلوغش کنمادی نداشتم زمی نوشتم، تصمستی لکی کردم و فورا یعذرخواھ    
 نم،ی بچی آنچنانی سفره ای فعلطی شرانی از من توقع ندارد با ای کھ کسنیاول ا: لیدل

 شود کھ زحمت سای آترتی تواند باعث اذی مکی نکی در پی کھ شلوغ بازنیدوم ا
 شبی کھ با اتفاق دنیسوم و از ھمھ مھم تر ا ، را بھ عھده گرفتھلیفراھم کردن وسا

 توانم نظر ملکھ را بھ خودم جلب کنم ی رود، نمی نمییدست و دلم اصال بھ ھنرنما
من آن قدر دوستش داشتم کھ حاضر بودم .  شده بودعی آن طور ضاسای آترشبی دیوقت

پس . د وارد نشوی و احساسات او لطمھ اھی بھ روحی از من برگردد ولگرانینظر د
رسد احترام ّ مخلفات کھ بھ نظر نی کردم و قدری مھی ساده تھی غذاکی دیفقط با

 . حدنیمھمانانم را نگھ نداشتھ ام، درھم
 تشکر کردم، او ھم شیشاپی پول بھ کوھان دادم و از او پی را بھ ھمراه قدرستیل    

 !ی ممدلی رفت درخانھ کراستی
 : کردمپی حسن تایبرا    

 ی تونم تو روی من االن نمست،ی قابل جبران نی سادگنی کھ مامان کرده بھ ایکار    «
 رمنتیاالن ز!  مامان و عمھی کارنیریفرزادخان نگاه کنم صرفا بھ خاطر ش



 250 

 نھ اس گھیپس د!  کامل باشھحاتمی توضدوارمی آقا ھستم، امنی ای و بزرگواریمردونگ
 ».فعال.  زنمی زنگ تون مودمھروقت آروم شدم خ. ریبزن، نھ تماس بگ

 : حسن دو کلمھ بودامی پنیآخر    
 »باشھ، فعال    «
 برخودم قی کردم با چند نفس عمی اپن رھا کردم و سعی ام را روی گوشیبا ناراحت    

 ی توانم بھ راحتی آمد کھ نمی ازخودم بدم مزم،یمسلط باشم و مثل بچھ ننھ ھا اشک نر
 .مادرم را ببخشم و مراقب دل نازکش باشم

 
اده کردم، بعد  بعد مشغول کارم شدم و بھ سرعت خانھ را جمع و جور و آمیلحظات    

 گوشت داشتم، پس ی سرخ کرده و مقدار کافیای بستھ لوبکی خچال،یھم رفتم سراغ 
 دونفر اضافھ یکی اطیمحض احت( بگذارم اپلوی ھشت نفر لوبی توانستم بھ اندازه یم

 ).حساب کردم
 و ینی زمبی و سازی و پری بھ ھمراه سی کھ کوھان سوار بر موتورممدلیوقت    

 خنده ام گرفت، اول بھ اری اختیبادمجان و گوجھ و ماست و گوجھ سبز برگشت ب
!  کرده بودم نبودھی کھ من تھیستیخاطر موتور و بعد گوجھ سبزھا کھ اصال جزو ل

 !)نوش جانش(
 کردم تا ی گذاشتم، بادمجان ھا راھم کبابی را بار ممیاپلویھمزمان کھ لوب    

ھم ]  معطری نوع سبزکی[ و دالل ری سیان باچاشن بادمجی و بورانیرزاقاسمیم
 فاصلھ ھرچھ نی کامال تمام شده بود و کوھان ھم در اازدهیدرست کنم، کارم تا ساعت 

 شد؟ تا دق ی مالی خی بود، حاال مگر بآورده را کھ الزم داشتم با موتور از خانھ اش
 ! برگرداندی حاضر نشد موتور را بھ ممدلاوردی درنی اش را از موتورسواریدل

 را کھ از خودشان قرض گرفتھ بودم در ی بزرگی کھ آمدند روفرشمیمھمان ھا    
 بھ زمی کھ کوھان با ھی آتشی را روی پھن کردم و کتراطی قسمت حنیخوش منظره تر

 خرداد مشغول بگو و بخند و لی اوازی دل انگیراه انداختھ بود گذاشتم و در ھوا
 .میختالط شدا

 لی کھ مای ھرکسی را ھم برایظرف ھندوانھ و گوجھ سبز وسط معرکھ بود و چا    
 : تعارف بھ ملکھ گفتمکیبھ عنوان . ختمی ریبود م

 ."دینی بشنی زمی رودی نداشتم، مجبور شدی کھ صندلدیببخش" ـ    
 :دی را درھم کششیاخم ھا    
 " نشستن؟نیم ھمھ رو زی وقتھی بھ صندلیازیچھ ن" ـ    
 دندی خودشان ھم فھمای سن و سالش را کنم، گوی خواستم مالحظھ ی مدیخب شا    

 : گفتسایچون بالفاصلھ آتر
 !"مادرجون از صد تا جوون سرحال ترن ماشاالھ" ـ    
 ھم فورا رزادی نگفت، شیزی چی لب ملکھ نشست ولی روزی آمتی رضایلبخند    

 : کردادیروغن داغش را ز
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 "؟ی جودستیمعلوم ن! چرا کھ نھ؟ خانم ورزشکارن"ـ    
 : خوشحال شدماری شد بسدهی جا کشنی کھ بحث بھ انیاز ا    
 " کنن؟ی میبلھ، کامال متوجھ شدم، فقط روم نشد بپرسم چھ ورزش" ـ    
 :دیخودش جواب داد، مختصر و مف    
 ."یرزم" ـ    
 :فھ کرد اضازی اعتراض آمی ھم بھ شکلرزادیو ش    
 !" شھ؟ی ورزش حساب نمی و اسب سواریراندازیاون وقت ت"ـ    
 :دی داشت غرتی اعتراض رضانی کھ کامال از انی کرد و با ایحی ملیملکھ خنده     
 !" ھامھ پسریاون کھ مال جوون" ـ    
 !" مادرجون؟ چشمام کف پاتیریمگھ االن پ" ـ    
 کھ از خجالت اطاق ی دھند، اتفاقا کوھان درحالحی توضشتری خواست بی دلم میلیخ    

 و توپ ھا را آورده بود کنار بساط مان، ھمان نتونی بدمیورزش درآمده و راکت ھا
 : رفت گفتیطور کھ بھ راکت ور م

 !"دی بگتونی وقتشھ از خاطرات سربازگھی حاال دز؛یمامان چنگ" ـ    
 نبود، بعد ھم یمش اصال جد چپ چپ بھ او انداخت کھ خشیبازھم ملکھ نگاھ    

 : کردنتونی بھ راکت بدمیاشاره ا
 " جونور؟رونی بی آوردی چھ جورنارویا" ـ    
 :دیکوھان خند    
 !"ھی بچھ باحالیخعل!  گرفتمی از ممدلدشویکل" ـ    
 : تکان داددیی بھ تأی ھم سررزادیش    
 ." کنھی ما اصال مقاومت نمیلی فامنیدر برابر براھ" ـ    
 زنگ خورد و خانم سای آتری لحظھ گوشنی در ھمم،یدیزخندیزری ما ریھمھ     

 اش را کسی سفونی آی گوشی با کمک انگشتان ھردو دستش صفحھ ی جورلسوفیف
 : استدهی ندی سواد و تکنولوژی برزنی پکی ی کردیبازکرد کھ احساس م

 !"بلھ؟" ـ    
    

 "؟یسالم خوب" ـ    
.    
 ."میما مھمون خانم معلم"ـ    
.    
 !"گھی دتشیسوئ" ـ    
.    
 ." گم، فعالیباشھ االن بھش م"ـ    
 :بعد ھم رو کرد بھ کوھان    
 ." منتظرهی باز کن، عمھ شراطویبرو در ح" ـ    
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 ! کردمیحال نم» عمھ« ی کال با کلمھ افتم،ی نی دانم چرا اصال حس خوبینم    
 شد من ھم بھ استقبالش رفتم و بھ او خوشامد ی مکیو بھ ما نزدھمان طور کھ ا    

 ی وقتکی نداشت پس من ھم صورتم را جلو نبردم مبادا ی بھ روبوسیلی تماچیگفتم، ھ
 زدم و شی بھ روی خوشمزه بھ من سالم کرد، لبخندیکوھانک با خنده ا.  شومعیضا
 :گفتم
 "پ؟ی خوش تیسالم، چھ طور"ـ    
 :دیدستش را باال آورد و لپم را کش    
 !"افھیخوبم خوش ق" ـ    
 داند، ی مافھی نفر مرا خوش قکیباز خداراشکر ! یکی نی است ایعجب جانور    

 ! کند، واالی مقی اعتماد بھ نفس بھ آدم تزریخودش کل
 مرتکب شده باشد ی بھ پسرش انداخت، انگار کھ جرمیزیشھرزاد نگاه سرزنش آم    
 از کارش ی داد چھ کسی نمتی بود، اصال اھمی او اخالقش کوھانیفل معصوم، ولط

بعد ھم رفت چسب کوھان نشست و دست در گردن ھم انداختند و !  ستیناراض
 .مشغول خوش وبش شدند

 
 ھم سالم و ھی و بقسای نشست و با آترراندازی زیشھرزاد ھم کنار مادرش رو    
 نی ای نداشت و من دلم برایھم رفتار چندان مناسب نھیاو نسبت بھ سک.  کردیکیعل

 . سوختی میلیدختر خ
 بھ نگاه ی کھ توجھنی تمام شود بدون اجھی نتی بیمن کھ دوست نداشتم بحث قبل    

 : شھرزاد کنم رو بھ ملکھ گفتمندیناخوشا
 "د؟ی ھم بلدیشما واقعا اسب سوار" ـ    
 باره نی بحث استقبال کردند و از او خواستند درانی ھم مثل من از ای و آترزادیش    
 ی ھای کھ او اھل خاطره گفتن و پرحرفدی رسی کند، بھ نظر نمفی خاطره تعریکم

 : طور بودنی ھمقای مسن باشد، دقیمخصوص خانم ھا
 "؟ی دوچرخھ سوار شی بپرسن بلدیکی انگار کھ االن از ،ی پرسی می جورھی"ـ    
 رزادخانیش! ستی نیوانمود کرد کھ اصال مھارت چندان مھم بی ترتنی بھ ایعنی    

 را کھ جا انداختھ بود با آب و ی قسمتد،ی را بگوقتی مادرش قصد ندارد تمام حقدیکھ د
 :تاب گفت

 ی کجا و دوچرخھ سواریاسب سوار! ندی فرمای مع الفارق ماسیمادرجون ق"ـ    
 ی کارھای سرھی چون تک دختر خان بودن، خواه ناخواه مجبورشدن شونیکجا؟ البتھ ا

 یزی ھم براشون چنیواسھ ھم. رنی بگادی ھم ی و اسب سواریراندازیمردونھ مثل ت
 ."ادیحساب نم

 : کردلی حرف پسرش را تکمندی خوشای بار ملکھ با لبخندنیا    
 !"اشھ شده ببشیمخصوصا اگھ خان پسرخواستھ باشھ و دختر نص" ـ    
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 نی کھ مردم استی نخودیب!  خانزاده استکی خانم نی زدم ای حدس مدیبا! یوا    
 !ندی افزایم» خان«روستا بھ اسم پسرانش ھمواره پسوند 

 "د؟یشما خانزاده ا! یوا" ـ    
 . جواب مثبت تکان دادی بھ نشانھ یسر    
 " خواستن؟ی چون پسر مز؛ی اسمتونو گذاشتن چنگنیپس واسھ ھم" ـ    
 ....دندی تر خندمی مالی کمھی پشت بندش ھم بقد،ی بلند خندیبا صدا    
 : جواب دادشی بھ جارزادیش    
 سھی کھ بنونی ای درآورد، بھ جای بازجی دادن طرف گینھ جونم، سجل کھ م" ـ    

 ھم نیآخھ فکر کرد خدا بھ مھردادخان پسر داده، واسھ ھم! زینوشت چنگ »زیمھرانگ«
 ." موضوع شد دردسرعظما واسھ مادرجوننیھم. دنی شنی رو اشتباھاسم
 : بار خودش ادامھ دادنیا    
 ." ھم نبود، من کھ تا تونستم ازش استفاده کردمی دردسرنینھ ھمچ" ـ    
 : چاپلوسانھ گفتیآت    
 ذاره ی ھنر مخصوص مادرجونھ کھ اگھ سنگ ھم جلو پاش بندازن منیالبتھ ا" ـ    

 !" ره باالیو م رپاشیز
 یی داشت، او اگرچھ مطلقا اھل خودستامی و باشکوھش را بھ او تقدمیملکھ لبخند مال    

 حال نیبا ا.  بردی لذت میحی توضرقابلی بھ طرز غگرانی دشینبود اما از ستا
 نیحالم بھ ھم خورد از ا«: دی کھ بخواھد بگونی نگاه کرد مثل ای بھ آتیشھرزاد جور

 . ھاھی مانی ھمی تویزی چکی ای» ! ت تفلونینیریخودش
 از ملکھ اقی با اشت،ی آتی توجھ بھ نگاه پر اکراه شھرزاد و حالت فاتحانھ یب    

 :دمیپرس
 "ن؟ی مردونھ استفاده کردی شناسنامھ نی از ای مثال چھ جورنی شھ بگیم" ـ    
 شھیبلندتر از ھم ی انداختھ باشد قدرادشی را ی کھ سؤالم خاطرات جالبنیمثل ا    
 دی شد نام قھقھھ را بر آن گذاشت، آنگاه کوتاه و مفی اما آن قدر کوتاه بود کھ نمد،یخند

 :گفت
 کار مورد ی کھ شناسنامھ الزم بود تا بتونی مردونھ ای ھاطی واسھ محیی وقتاھی" ـ    

 !" من ھم خوب از خجالت شناسنامھ م دراومدم،ی ببرشینظرت رو پ
 دنی در چھی است بقلی مایعنی دھد ی مادرش ادامھ نمی دانست وقتی کھ مرزادیش    

 : مکث گفتیپازل خاطراتش مشارکت کنند بعد از لحظھ ا
 !"نی بگیراندازی تیاز اون مسابقھ "ـ    
 شنھادی پنیمعلوم بود کھ ا.  کردنددییبا سروصدا تأ - شھرزادیحت-و فورا ھمھ     

 : اصال مقاومت نکردفشی تعرین براکامال بھ مذاقش خوش آمده، چو
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 نی بی و اسب سواریراندازی تی مسابقھ یواسھ جشن مھرگان از طرف استاندار"ـ    
 دوست داشتم شرکت یلی نوجوون دوازده تا پونزده سالھ برگزار شد کھ من خیپسرھا
 بدون اطالع ی تا کمرم بود ولسامی چون دختر بودم اجازه نداشتم، اون موقع گیکنم، ول

 نگاه بھ سرتاپام ھی دنی شدم، شناسنامھ مو کھ دحاضر پدرم پسرونھ زدم و واسھ مسابقھ
حاال !  کردن کھ پسرمالی بودم خکلی درشت ھی قدرھیانداختن و چون نسبت بھ سنم 

 ھم تھ ی مسابقھ، کلیفکر کن مھردادخان با اون جالل و جبروتش اومده واسھ تماشا
! ھا رو بزنھ نی ای فرستادمش پوز ھمھ ی پسر داشتم مھی ھم دلش حسرت کھ کاش من

اسم برنده !  کنھی می وسط اون ھمھ پسر چھ کوالکزخانمشی کرد کھ چنگیفکرشم نم
 فکر کرد خونم حالل شد، دی کرد و شارتی افتاد، اولش حشیرو کھ خوندن تازه دوزار

 سرشو واسھ م نیمچ لبش نشست و ھی روتی رضای خنده ھی رو کھ گرفتم زهیاما جا
 مزه ش ھنوز ی سوم شدم، ولی اسب سواریالبتھ تو! ھش برو تا تیعنیتکون داد کھ 

 !"ردندونمھیکھ ھنوزه ز
 : گفترزادیش! یردلی ھمھ شجاعت و شنی کردم از ارتیح    
 کتاب ھی کرده خودش شی و جوونی نوجوونی کھ مادرجون توییکارھا" ـ    

 !"داستانھ
 :دمی بود، فورا پرسرزادیمطمئنا حق با ش    
 " از شناسنامھ تون متوجھ نشد کھ مھردادخان پدرتون ھستن؟یکس" ـ    
 : تکان دادیسر    
 ی مسابقات بھ موضوع شک کرده بود، وقتی برگزارنی از مسئولیکیچرا اتفاقا، "ـ    

 تی واسھ موقعنی خب، ای دختر داره، ولھی کھ مھردادخان فقط دنی شدن فھمری گیپ
 شد کھ نی کرده، ای کارنی ھمچھیپدرم اصال مناسب نبود کھ فکر کنن دخترش 

 از حضورش ی نخواستھ کسی بھ دالئلنا بی ھم داره ولی پسرشونی گفتن اانشیاطراف
 کردن ی ھمھ فکر مگھیحاال د!  حرفھانی جادو وجمبل و اایمطلع شھ، مثال چشم ونظر 

 فقط شونی ای ھستن کھ خدا بھ مھردادخان داده ولیی دوقلوھازی و چنگزیمھرانگ
 ی دوقلویھرچند کھ گاھ! دخترشو رو کرده و پسرش رو درخفا نگھ داشتھ

 شد ی پسرونھ ظاھر مبتی خواھرش بود با ھمون ھھی ھم شبیلیکھ خ زبانویمھرانگ
 یا م روستینوای بی ھم از دخترای دلبری کمھی دشی روستا و سوار بر اسب سفیتو

 !!"کرد
 ...دندیھمھ بلندبلند خند    
 :دمیپرس    
 "؟! شما و خان باشھی برای شماری بی تونست آبستن دردسرھای کھ منیا" ـ    
 ! باال رفت؛ احتماال بھ خاطر کلمات قلمبھ سلمبھ ام بودرزادی کوھان و شی ابروکی    
 : تکان داددیی بھ تأیملکھ سر    
 ی داره بدجور دردسرساز مزخانی چنگی ھی قضنی ادی پدرم دیتدرستھ، اتفاقا وق"ـ    
 انداخت کھ خان پسرشو فرستاده فرنگ واسھ عھی شاانشی بھ کمک اطرافی جورھیشھ 
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 یراندازی تی مسابقھ ی کھ توی نفر از راز ما خبردار شد؛ ھمونھی فقط ل،یادامھ تحص
 شو ی تالفی گرفت حسابمی ازم خورده تصمیدست چھ رودی فھمیدوم شده بود و وقت

 ." ندارهیی اباچی گرفتن حقش ھی آبرومون براختنی گفت کھ از ری و حتارهیسرم درب
 :دمی زده پرسجانیھ    
 "شما رو لو داد؟" ـ    
 بھ مادرش زد و ی چشمکرزادی رد وبدل کرد، شرزادی با شی و نگاه مشکوکدیخند    

 :گفت
 افت یلی خی بزرگنی منطقھ بھ اھی یاسھ پسرا وی کارو بکنھ، ولنی خواست ایم" ـ    

 سالھ شکست خورده باشن، زدهیس – دخترخانم دوازده ھیداشت کھ ھمھ شون از 
 بی تپھ بود کھ رقنیی پای پسرخان روستا،ی مقام اولی مدعی شازده نیمخصوصا کھ ا

 ."باھم کل داشتن  شد و دائمیسفت و سخت مھردادخان حساب م
 انی پری کھ مشتاق قصھ ھای کوچکی دارش باعث شد مثل بچھ ھایسکوت معن    

 :ھستند شتابزده بپرسم
 !" شد؟یبعد چ" ـ    
 امرزی خدابی شد باباییھوی ببره شی از پی تونھ کاری نمدی دی وقتگھ،ی دیچیھ"ـ    
 !!"ما

 : گفتماری اختیب!  و جمع منفجر از خندهی ناگھانی جملھ نی از ارّیمن متح    
 ..."سمشیکاش اجازه داشتم بنو! ی قشنگیچھ داستان عاشقانھ !  منیخدا"ـ    
 : فورا از تزم استقبال کردھانیک    
 دانم، بعدا ی نمیسندگی نوی خاطره از مادرجان جمع کردم، فقط قاعده یمن بس"ـ    

 ." مذاکرهزی سر ممینی باره بنشنی دراایب
 !دی بخشی مجھی زودتر نتی نبود، مطمئنا از مذاکرات ھستھ ای بدشنھادیپ    
 :دی ورزی اصرار مبی اش عجی قبلی خواستھ یکوھان رو    
 !"دی رو بگی سربازگھی حاال دزیمامان چنگ"ـ    
 : و گفتدی ندارد، لذا خندشی وروجک آسانی اگر حرف نزند از دست ادیملکھ د    
 ی کھ بھ سن قانونی اومدن سراغ کسانی سجل می کھ شد، رویریموقع سربازگ" ـ    
 شی اداری واسھ کارھایمھردادخان چندوقت!  شد کھ اومدن سراغ مانیا.  بودندهیرس

 خودشو ادی بزی شوھر بودم، اومدن درخونھ کھ چنگیرفتھ بود تھران، من ھم کھ خونھ 
 کھ مردم راجع بھش حرف ی کذائیاون دوقلو حاال بھ خاطر.  کنھ واسھ خدمتیمعرف

 زوم شده بودن رومون، چون شتری ھم باستی دننی ای زدن و معلوم نبود االن کجایم
 یکی بغلم و ی بچھ توھیحاال فکر کن . می کنی می پنھان کارمیشک نداشتن کھ ما دار

 ر،ینخ:  گفتنی من زنم؟ مدینی بی شما نمکھ،ی گم آخھ مرتی دلم، بھشون میھم تو
 شھ اسم زن ی نباشھ؟ مگھ ملمتونی از کجا معلوم کھ فد،ی رو رو کنی واقعزیچنگ
 " باشھ؟زیچنگ
 ! بودی جالبی خاطره یی خدام،یدی خندیھمھ م    
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 : گفترزادیش    
 !"ی اومد برن سربازیالبتھ مادرجون بدشون ھم نم" ـ    
 : زدیملکھ لبخند    
 " اومد؟ی بھ چھ کارم می دادم، سربازیمن خودم سربازا رو درس م" ـ    
 : زده گفتمجانیھ    
 "حاال واقعا بردن تون؟" ـ    
 بلھ؛ اوضاع دی فورا برگشت و دد،ینھ بابا، بھ گوش مھردادخان کھ رس" ـ    

از !  ھم بھ جناب سروان دادی حسابی گوشمالھیپاشد اومد پاسگاه، . قمردرعقرب شده
شک و ! زخانھی چنگزبانو،ی مھرانگی کھ اسم شناسنامھ ادنیھمون موقع ھمھ فھم

 مردم افتاده بود نی بزی بھ اسم چنگیر پر شر و شوی ھم کھ در مورد خانزاده یدیترد
 سوار بر اسب ی ھم کھ از عشق خانزاده یی برطرف شد و دختربچھ ھای جورنیا

 از فرنگ دی جوون رعنا ورشھی و منتظر برگشت ی رفتھ بودن تو خماردشونیسف
 !"ی رفت تو قوطبودن، حالشون

 کی شی زد، انگار کھ برای خاطره غنج منی خودش ھم از ارخنده،یھمھ زدند ز    
 . شدیافتخار بزرگ محسوب م

 :بعد ھم رو کرد بھ کوھان و گفت    
 نی صدا کنھ، اونم ازی نفر جرأت کرده منو بھ اسم چنگھیالبتھ تا امروز فقط " ـ    

 !"پدرسوختھ ست
 .دی اش خندشھی ھمیکوھان ھم بھ خوشمزگ    

 
 ی تر بشنوم، ولشی خواست بی خاطرات بھ وجد آمده بودم کھ دلم منیآن قدر از ا    

 یادی کرد زی جا ھم حس منی باشد، او تا ھمیّ نبود کھ اھل حرافی من کسیملکھ 
 ی خودش بی دانستن درباره شتری بی ھم اصرار ما را برانی ھمیحرف زده، برا

 :جواب گذاشت و رو بھ شھرزاد گفت
 " چھ طورن؟نایمادرشوھرت ا" ـ    
 ."خوبن، سالم رسوندن" ـ    
 .دی نپرسی ترشی بزیچ    
 ھم نھی سکت،ی سوئی گفتم و رفتم تویجھت فراھم کردن مقدمات ناھار بااجازه ا    
 ھم سایآتر. می شدلی وسادنیاز او تشکر کردم و مشغول چ.  کمک بھ من بلند شدیبرا

 ی کھ قصد کمک داشتھ باشد منی از اشی بای گوی بعد بھ ما ملحق شد ولیلحظات
 : را گوشزد کندیزیخواست چ

 بھ ی بداتیواری از کاغذدی ھا مشکل پسندن ھا؟ بخوانیحواست باشھ ا" ـ    
 !" گردهیخوردشون نظرشون برم

جھت کھ چھ قدر اعتمادبھ  نی بھ او انداختم، نھ از ای و شگفت زده نگاھّریمتح    
 یعنی ھا گفت، نیا» برگشتن نظر« کھ راجع بھ ینفسش باالست، بلکھ بھ خاطر حرف
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 ی کار مورد پسندشان ھستم و اگر بینجای تا ادی بگومیرمستقی خواھد غیچھ؟ م
  کنم ممکن است نظرشان برگردد؟یاطیاحت
 نی خشمگای فشی ظری رسان از او ممنون باشم بھ خاطر اطالعدی دانستم االن باینم    

 ؟یواری کاغذددی گوی من می ھاکیکھ بھ پن ک
 : گفتمدی و با ترددمیچھره درھم کش    
 ..." جون، منیآت" ـ    
 :فورا حرفم را قطع کرد    
 ." نگو، کارت رو بکنیچیھ! سیھ"ـ    
 ھا را یرزاقاسمی ھم منھی سکزم،ی کاسھ بری ھا را تویبعد ھم کمک کرد تا بوران    
 کھ کوھان ی ھم سفره را بردند پھن کردند، درحالھانی و کوھان و کختی رسی دیتو

 .دی خندی گذاشت و اوھم می مھانی سربھ سر کی افغانیبا لھجھ 
 : باال انداخت و گفتزی آمنی تحسی را بھ حالتشی ابروکی شد ملکھ دهیسفره کھ چ    
 !"مرحبا دختر! چھ کرده خانم معلم! مممم" ـ    
 : مؤدبانھ و مختصر اکتفا کردمیبھ جواب    
 !"نوش جان" ـ    
 : کردیکوھان ھم فورا خوشمزگ    
 !!" چھ قدرھی عموفرزادم خالیجا" ـ    
 با او ردوبدل کرد کھ از چشم شھرزاد پنھان نماند و فورا حرف ی چشمکرزادیو ش    

 : فکر ناجور نکندی نکرده کسیکوھان را اصالح کرد تا خدا
 ."ھیفرانک جون ھم جاش خال" ـ    
 ! ھم شدمنھی وسکسای متوجھ لبخند مرموز آتریول. می نگویچی دادم ھحیترج    
 ی لبخندھا و چشمک ھاگریکدی بماند، آن ھا با ی طورنی ھمزیدوست داشتم ھمھ چ    
  شومالی دار رد و بدل کنند و من غرق خیمعن
 حد مورد نی شد تا ای ساده ام را خوردند کھ خودم ھم باورم نمی غذایفیبا چنان ک    

 اش را باال نگھ داشت و ی بورانی بار کاسھ کی رزادی شیاستقبال شان واقع شود، حت
 :گفت
 !" خوامی ھا منیمن بازھم از ا" ـ    
 ی چشم بھ ھم زدن سطل بورانکیو کوھان وسط غذا مثل فنر از جا جست و در     

 . درآوردندطنتی و شی تھش را با بھ بھ و چھ چھ و شوخیی دوتارا آورد و
 گرفت و ی بھ خودش مگرانی دیدھای از تمجی گذشت آتی مشتری حال ھرچھ بنیباا    

 : رحمانھ گفتی برزادی بار شکی باالخره د،ی کشیچھره درھم م
 ی بی از اون سفره ھامی گرفتھی پاس کن، سوء تغذی جودشی دو واحد پھی ،یآت" ـ    

 !"ربطت
 : ام فرو کردنھی را بھ سششی کند و نی نتوانست خوددارگریآن قدر بدش آمد کھ د    
 !" کردی مکھی ھنر چھی کھ خرم از پل بگذره از ھر انگشتم نیمن ھم قبل از ا"ـ    
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 ی بی باوررقابلی بھ او کھ بھ طرز غرّی حناق شد و با تحمی غذا در گلوکدفعھی    
 ی پھن بھ چھره نشاند، ولی و لبخندامدی بدش نرزادیمالحظھ شده بود نگاه کردم، ش

 تمام ی رحمی کنم شھرزاد با بزی را آنالگرانی از آن کھ بتوانم عکس العمل دشیپ
 :گفت
 اون موقع تو طی شرای درصد احتمال بده کسھی ی جون؟ حتی آتھیمنظورت چ" ـ    

 !"رو داشتھ باشھ
 : نبودی بدجنسی انگار فکر نکرده حرف زده بود، چون جوابش اصال از رویآت    
 "چرا کھ نھ؟" ـ    
 :ختی زھرش را رنھیشھرزاد آرام و با طمأن    
 ای ما اون سر دنی ھاتی بھ فکر خالھ بازنجای تو ای فکرشم نکن، چون وقتزمیعز"ـ    

 ."می خودمون رو داریدغدغھ ھا
 :شی بھ سرتاپادیار بی با خونسردسایآتر    
 رو بند ی کنی سھ بار پھن می رو روزنگی ھاوکونیخوش بھ حال تو کھ است"ـ    

 !"خشک شھ
 !ھی طور ھم کوھان و بقنی ھمد،ی با نعره خندرزادیش    
 بھ یاری کرد و با ھشی پنھان مشی را کنج لب ھای اکنون لبخند نامحسوسزیملکھ ن    

 موج نی از آن بود کھ وارد ازتری داد، او تی دختر و عروسش گوش میبگومگو
 .فکندیتورش را ب -اگر الزم شد – کرد تا بھ موقع یصبر م!  شودیطوفان

 : وانمود کند آرام استی توانست حتی نمگریشھرزاد د    
 ی ذاشتی صبحونھ و ناھار فلسفھ بار مکای کھ تو آمری بودم اون چند سالدواریام" ـ    
 ی بی زن دھاتھی کھ امروز نخوام فکر کنم دارم با ی کردیقت م ھم دییزھای چھیبھ 

 !" زنمیسواد حرف م
 را شی مقابل شھرزاد تکان داد کھ سرتاپایدستش را جور) قربانش بشوم( یآت    

 :نشانھ رفت) دنیجھت بار(
ُ ھاتم پ◌ست ی دقتت باال بوده کھ خالھ زنک بازنقدری شما ماشاالھ انمی بیم" ـ     ِ

 !" شدهتھیمدرن
 با ی حسابی کشسی و گسی گکی برد یبھ خدا اگر شھرزاد از مادرش حساب نم    

 .... شدی انداخت، مخصوصا حاال کھ داشت ناک اوت می راه میآت
 ی کنند با لحنی مزی را حلق آوگری دو تا ھمدنی اگر ساکت بماند ادی کھ درزادیش    

 :آرام گفت
 !" دورت بگردم؟ھی چاتونی اون سر دنی دغدغھ ،ی شرنمیبب"ـ    

 
 بود ظاھرا؛ نی خانواده ھمنی داشت، اصول ای ترمیدربرابر خان داداشش لحن مال    
 : سلسلھ مراتبتیرعا
 !" باشمزھای چی بعضانی من ھم در جری گاھستی فقط بد ن،یچیھ"ـ    
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 : جواب دادمتی بھ ھمان مالرزادیش!  دختربچھ بغض کردکیو مثل     
 " کھ گلھ نداره؟نی ام،ی دونی ما ھم می دونی تو میھرچ" ـ    
 : کلمھ گفتکی گرداند و فقط ی از او رویشھرزاد با دلخور    
 !"آره؛ معلومھ" ـ    
 شد ی مشانی کردند، و فقط از مطلع حرف ھای صحبت مھیکامال با رمز و کنا    
 : دوباره گفترزادی شست،ی موضوع چدیفھم
 "؟ھی مشکلت چقایتودق"ـ    
 : ما درآمدیشھرزاد ھم از خجالت ھمھ     
 !"نی ھمن،ی نکنلی خودش انتخاب کنھ، نظرتون رو تحمنی فقط بذار؛یچیھ" ـ    
 : قاطع دادی جوابرزادیش    
 "؟ی نکن، اوکلیپس تو ھم بھ انتخابش احترام بذار و نظرت رو تحم" ـ    
 :حرف آخرش را زد    
 ."نی شدیاالتیھمھ تون خ! ستیر ن درکایمطمئنم کھ انتخاب" ـ    
 سرو صدا بھ سمت اطاقم رفتم تا ی برنج را برداشتم و بی خالی ھاسیبرخاستم و د    

 از اندوه گرفتھ بود، ی بحث توانفرسا نباشم، کوھان کھ نگاھش رنگنی شاھد اگرید
 کی آورد و مشغول رونی اش را بی کرد گوشیھمان طور کھ دورشدنم را تماشا م

 ی او گذاشت رودییپدرش ردوبدل کرد و با تأ  بای داری شد، بعد ھم نگاه معنییکارھا
 : قلبم را شرحھ شرحھ کردشھی خط آمد مثل ھمی کھ از آن سویی صداکر،یاسپ
 "وان؟یجانم ک"ـ    
 ."سالم عموجون" ـ    
 " تو؟ی چھ طور،ییسالم عمو" ـ    
 ناگھان زمیا جمع کنم، تاخواستم برخّ مخلفات سفره ری ھیحاال برگشتھ بودم تا بق    

 نگاھش کردم چشمانش را ی ساعدم حس کردم کھ وقتی دست ملکھ را روینیسنگ
 ! بمانیعنیبرھم فشرد؛ 

 .... جمع، کنار ملکھنی ای جانی کھ بودم، امن تریی صدا نشستم ھمان جایآرام و ب    
 : مخصوص خودش گفتیکوھان با ھمان آسودگ    
 "ار؟ی شھریعمو؛ رفت"ـ    
 ." بال، گوجھ سبز ھم برات گرفتمطونیآره ش" ـ    
 !" خودمیچاکر عمو! بھ بھ" ـ    
 ." ندارهیقربونت، قابل" ـ    
 ."عمو بابا کارت داره"ـ    
 نقشھ نی ادیی بھ تأی ھم سررزادی را جلوتر داد، شی زد وگوشیو بھ پدرش چشمک    

 .... گذاشتنی زمی را گرفت و مقابلش رویتکان داد و گوش
 :فرزاد مؤدبانھ گفت    
 ."جانم داداش؟ سالم"ـ    
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 "؟ی کارا کردیچ! سالم دکتر" ـ    
 معرکھ ست، طرف پول الزم بود، اومد بگھ نی زمتی موقع،ی بود ھمھ چیعال" ـ    

 !" بفروشھمتیرقی شد زی راضمی کردشی کارھیتاقچھ کجا باغچھ کجا، 
 ."پس مبارکھ" ـ    
 کھ از شما داشتم کاراشو کردم، منتھا چند تا یفعال با وکالت. مبارک ھمھ باشھ" ـ    

 ." داداشی باشدی خواد کھ خودت بایامضا م
 تھران انجامش امی من ھم باھاتون منی برنی خواستی دنبال شری اومدیباشھ وقت" ـ    

 "؟ی نداری کارگھیخب د.  دمیم
 ی دوختھ شد، برزادیاده نگاھم بھ چشمان نافذ ش اری خط، بی کوتاه آن سویمکث    

 ساده و ی مکالمھ نی کارھا و انی از ادمی زد کھ فھممی بھ روی چشمکی لبخندچیھ
 : جملھ شکستنی دارد، مکث نھ چندان کوتاه فرزاد با ای منظوریمعمول

 "د؟یرونی کھ نھ االن ھمھ تون بیکار" ـ    
 ." رسوننیھمھ سالم م! بلھ" ـ    
 یبھ سمت گوش -  ازمنریغ– افراد حاضر در جمع ی از سالم ھایو ھمھمھ ا    

 : شان داد و بعد گفتی برد، جواب ھمھ را با ذکر اسامورشی
 " آره؟کی نکی پنیاومد" ـ    
 ."ھی خالیلیجات خ! بلھ" ـ    
 .... کردیبازھم مکث    
 ...."ای فقط نیخودتون"ـ    
 لبخند رزادیش.... اوردیا کھ در ذھنش بود بر زبان ب ریزی داشت چدیانگار ترد    

 : گفتی عادیلی زد و خیمرموز
 "؟ی چای! گھ؟ی دمیخب خودمون" ـ    
 : غلبھ کرددشیباالخره بر ترد    
 " اونجاست؟نبیز" ـ    
 در ی سؤال؛ مخصوصا حاال کھ شھرزاد باناراحتنیدلم کنده شد، چھ بھ موقع بود ا    

 ... فرورفتھقی عمیسکوت
 ...."نجاستیآره، ا" ـ    
 ی رحمانھ ی حاال ھم مورد قضاوت بنیقصد نداشتم سالمش کنم، چرا کھ تا ھم    

 .... ھا قرار گرفتھ بودمیبعض
 : فقط گفتمی گوی نمیزی چدی دیوقت    
 " شده؟یزیچ"ـ    
 : لبخندش را فروخوردرزادیش    
 " خواد بشھ؟ی میچ. نھ"ـ    
 : گرفتی از دلخوری کرد ولحنش رنگیوتاھمکث ک    
 "  شو چک کنھیبھش بگو گوش"ـ    
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 ھی دانم دلم گریفقط م.... ی خوشحالای دانم از غم بود ی را فشرد، نممیبغض گلو    
 ! خواستیم

 : خوب است، آنگاه گفتی طورنی ھمیعنی تکان داد کھ ی سرمی برارزادیش    
 "؟ی نداریباشھ، کار" ـ    
 ."خداحافظ.... نھ" ـ    
 ."خداحافظ" ـ    
 برد از آچمز کردنم یممنون بودم از کوھان کھ ھرقدر لذت م. و تماس را قطع کرد    

 کارش مرا از مھلکھ نجات نی ست، او با ای واقعی و غمخواراریبھ ھمان اندازه 
 ...داده

 
 ی کھ بفھماند حالش االن تونی گفتن نداشت بدون ای برای حرفگریشھرزاد کھ د    

 : ست برخاست و گفتیقوط
 ." خوشمزه بودیلی خانم ممنون از ناھارت، خنبیز" ـ    
 : اش بودیادی ززھمی سرد و ناچیتعارف    
 ." کنمیخواھش م"ـ    
 :رو بھ پسرش کرد    
 ."یخداحافظ ھمگ. می برایبھزاد ب" ـ    
 : گفترزادیش    
 " حاال؟یبود" ـ    
 امی تون کھ تموم شد می مادرشوھرم، مھمونشی رم پی داداش، فعال مینھ مرس" ـ    
 ."باال
 :جواب خان داداشش کامال سرد بود    
 ." بھ سالمت،یھرجور راحت" ـ    
 ھمھ محبت را نی من اای خدای شده اند؟ واری ھا بھ خاطر من با خواھرشان درگنیا    

 چگونھ پاسخ دھم؟
 کنم، بالفاصلھ بھ ی شده بود خالزی کھ لبری چشمم را از اشکی توانستم کاسھ ینم    

 ی را کھ پنھان می قطره اشکدی ملکھ دی سفره برخاستم ولی ھی جمع کردن بقیبھانھ 
 ام را ی را نگرفت تا بروم گوشمی بار جلونی گونھ ام سر خورد، ایکردم و ناگھان رو

 ....چک کنم
 و رو کردم، ری را زنتیمش دارم کجاست؟ تمام اطاق و کاب حاال کھ الزی وایا    
 نتی کابی جا رونی را گشتم، مطمئن بودم ھممی تک تک لباس ھا و مانتوھابی جیحت

 .... حسن را خواندمامی پنیگذاشتھ بودم اش، ھمان موقع کھ آخر
 جز کمک  کدام شانچی را کھ بھ اطاق آمده و رفتھ اند مرور کنم، ھی تا کسانستادمیا    
 بپرسم کھ یمن االن از چھ کس.  نکرده بودندیگری بردن لوازم سفره کار دیبرا

 ! ات را دزد نکنھی ام کجاست؟ بھ قول معروف مال ات را سفت بچسب، ھمسایگوش
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 ی از آن می گشتم کمتر نشانی ھرچھ می کردم ولی مشیدای ھرجور شده خودم پدیبا    
 ...دمید

 بدونم دیاالن با....  جھنم اون شماره ھا، االن،ی جھنم اون گوشا،ی خدای وایا    «
 سرنوشتم رو عوض کنھ، وگرنھ چرا امی پنی ادیشا.... ای برام فرستاده؟ خدایفرزاد چ

 » چک کنم؟موی خواست گوشی ازم مدیبا
 ام درد گرفتھ بود، حس نھی سی خارج شده و قفسھ حی صحتمی قلبم از ریضربان ھا    

 .الن است کھ سکتھ کنم کردم ایم
 با او ی رفتم کنار کوھان، متوجھ شد کھ کار خاصکراستی بھ جمع برگشتم، یوقت    

 ...دارم
 " شده؟یچ" ـ    
 " نھ؟ای دانستم درست است کھ بپرسم ینم    
 ." کجا گذاشتمشستی نادمی کنم، ی نمدای پمویگوش" ـ    
 ." اپن بودی روارمی رو بی کھ رفتم سطل بورانیاون موقع" ـ    
 رازمنی غی اطاق نبوده، بعد از آن ھم کسی کس آن موقع توچی فکر کردم، ھیکم    

 درھا بستھ بود و! بھ اطاق وارد نشده
!  فکر کنم کھ قادر است از در بستھ رد شودی بھ کسستمی نلی وجھ ماچیبھ ھ! نھ    

ون عجلھ دارم و آشفتھ  من حاال چ،یگری دزی ساده است نھ چیاطی احتی بکیمطمئنا 
 بگذارم زمان بگذرد و اعصابم آرام شود، دی باابم،ی گمشده ام را بءی توانم شیحالم نم

 .... خواھم کردشیدای کنم پینم  کھ فکرش راییآن وقت در جا
 ی ھاکی خواستم پن کی نکرده بودم، واقعا نمّای مھیزی عصرانھ چیمن برا    

آن روز با تمام خوب و بدش گذشت .  شودسھی پختھ بود مقایخوشمزه ام با آنچھ کھ آت
 . مان گذشتھ بود نکردانی فرزاد می بھ آنچھ کھ درباره ی اشاره ای کسگریو د
 را ی مھماننی شدند از آن ھا تشکر کردم کھ مقدمات ای کھ از در خارج میھنگام    

 ی کھ می کسنیآخر.  انددهی از من، کمتر ھم زحمت نکششتریفراھم کرده و اگرنھ ب
 : بود، او برگشت و گفترزادیرفت ش

 " بمونھ بابا؟شتی امشب پنھی سکی خوایم" ـ    
 .... کنمھی خواست گری گفت دلم می بابا میآخ کھ وقت    
 : دلم بردارمی از عقده ھای باری کردم بھ شوخی زدم و سعیلبخند تلخ    
 ."ستی نیازین! یینھ بابا"ـ    
 ی بر کمرم نواخت کھ حس نکردم مرز محرم و نامحرمی آرامی و ضربھ دیخند    

 :شکستھ شده باشد
 !" پدرسوختھیا" ـ    
.  گشتمری ناپذفی توصی کوتاه پدرانھ غرق شعفی شوخنی و از ادمی خندزیو من ن    

 ما بود، با ھمان اخم ی دوستانھ ی نھ چندان دور شاھد گفت وگوی کھ از فاصلھ ایآت
 : آمد و گفتمی کھ برچھره داشت چند قدم بھ سویعیطب
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 ی خوف ورت داشتھ بھمون بگو، حتی زنگ بزن، تا حس کردی داشتیھرمشکل"ـ    
 ."اگھ نصفھ شب بود

 ری کامال غافلگدم،ی مقدمھ او را در آغوش کشی زدم و بی لبخندزی اونیبھ مادرانھ     
 : گفتدی مالی کھ کمرم را میشد و درحال

 !" مزهیس بلو" ـ    
 : گونھ اش زدمی محکم رویبوسھ ا    
 !" عسلمیخودت"ـ    
 بر گونھ ام نشاند ی مان بوسھ ایی بار درتمام مدت آشنانی اولی برازی و او ندیخند    

 ! و خواھرانھقی عمیکھ نھ تعارف بود و نھ اکراه، پر بود از محبت
کھ احساس ترس کنم دلتنگ بودم،  از آن شی وارد اطاقم شدم، بیی رفتند و تنھایوقت    

  کوھان، فرانک،فرزادسا،ی آتررزاد،یدلتنگ ملکھ، ش
 انی کھ میی بھ نگاه ھادم،یشی کھ برمن گذشتھ بود اندینیریبھ لحظات تلخ و ش    

 ناگھان با ھمان ی انھی زمشی پچی ھی کھ بیمیکوھان و پدرش ردوبدل شده، بھ تصم
 .... شان بودینی بشی کھ صددرصد منطبق با پی اجھیاشاره ھا گرفتند و نت

 خوردم، ی غبطھ مشانیبھ تک تک اعضا!  خانوادهنی دارند ایبی عجیچھ تلھ پات    
 مادرم افتادم کھ ھرگز ادی مواقع حواسش بھ ما نبود، شتری کھ بنی پدرم افتادم و اادی

 کھ ھزاران کار میا برادرھادی م،ی بود درک کنستھی را آنچنان کھ شاگریکدی مینتوانست
 می خانواده حرنی نھ آنچنان کھ ام؟ی بودیمیبا ھم صم  مام،ی از ھم داشتیپنھان

 ی موضوعی ست کھ وقتی طورنیھم!  بھ اشتراک گذاشتھ اندزی خود را نیخصوص
 .... چھ کار کننددی فھمند بای با نگاه بھ ھم می است، حتشی در پیاتیح

 خواست ی میزی کرد، دلم چی افکنده و داشت خفھ ام ممی تلخ پنجھ در گلویبغض    
 از ی فقط قسمتگری خواستن فرزاد حاال داورم،ی بھ چنگش بیکھ قادر نبودم بھ سادگ

 از ی خواستم جزئیمن باتمام وجود م!  ھای خواستن پشت کوھیماجرا بود، ماجرا
 .... ھا باشمی پشت کوھیخانواده 

   
 »بدل    «

 
 دادم، ی را انجام می مربوط بھ مھمانی و جور و شست و شو کھ جمعیتاوقت    

 اذان از مسجد روستا برخاست و من از ی لحظھ صداکیحواسم بھ گذر زمان نبود، 
 خواندن نمازمغرب و عشاء وضو ی ھوا انداختم و براشی بھ گرگ و میپنجره نگاھ

 یلی خود فکر کردم چون آن لحظھ خبا  ام افتادم وی گوشادیآنگاه دوباره بھ . ساختم
 کدفعھی.  توانمی می بھ راحتگری حاال دی کنم ولشیدای بوده نتوانستھ ام پریذھنم درگ

بس کھ ! وونھی دیا«:  امیشانی پی رودمی و با پشت دست کوبدی بھ خاطرم رسیفکر
 ی زنگش میھرجا باشھ با صدا! ی زنگ بھ خودت بزنھی رفت ادتی ی کردیقاط
 ».گھی دی کناشدی پیتون
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بوق ... رمی را برداشتم تا شماره بگیبالفاصلھ چھاردست و پا رفتم سمت تلفن، گوش    
 !نداشت

 تلفن است نھ ی ھامی درون سی فنرادی اکیوحشت تمام وجودم را پر کرد، مطمئنا     
 را کجا و چگونھ گم کرده ام لمی دانم موبای وقت شب کھ من نمنی ای ول،یگری دزیچ
 خانھ بھ نی ترکی چھ طور بروم و کمک بخواھم؟ نزدزم؟ی بھ سرم بری چھ خاکدیبا
 ییبا احتساب سرباال – ی روادهی پقھی ده دقاقل است کھ حدی صادقی آقای خانھ نجایا

 !دارد -تندش
 ی بی کنم ولیابی بی تالش کردم عدی لرزی کھ از شدت وحشت مییبا دست و پا    

 بھ من رو کند، لذا دنبال کجای ای دنی ھایست تمام بدشانس دانستم ممکن ای بود، مدهیفا
 احتمال ممکن نی کھ دربدتری موقعی گشتم کھ بگذارم کنار دستم براتیشمع و کبر

 ناگھان برق ھم قطع شود؛
 !کھ شد   

 بھ ھم ی را برداشتم و شمع ھا را روشن کردم، صداتی لرزانم کبریبا دست ھا    
 یّ کھ دستش با اجنھ توی دار لعنتھی سراکی جز نجای ادم،ی شنی را ممیخوردن دندان ھا

 ! نبود کھ بھ دادم برسدیگری کس دچی کاسھ ست ھکی
 ی کنم ولدای ام را پی رو کردم تا گوشروی توانستم ھمھ جا را زی کھ میتا جائ    

 ھی قرآن خواندم، ھرچھ آرلبی کز کردم و زیگوشھ ا. افتمی ی گشتم کمتر میھرچھ م
 شیوره از حفظ داشتم پشت ھم بر زبان آوردم و لحظھ بھ لحظھ احساس آرامش بو س

 اطاقم ھستم، بدون تعرض یبترسم؟ من االن تو دی چھ بای کردم، با خود گفتم برایتر
 توانند بر اراده ی ھم نمی موجودات کذائنی باشد، ارونی کھ آن بی موجود زنده اچیھ
 .... امدهی طلبشی خویاری شوند و من اکنون او را بھ روزی خدا پی

 نی منفجر خواھد شد، افتدی کوچک بی در انبار باروت شعلھ ای حال وقتنیبا ا    
 شعلھ و انبار ی ھمان ماجراقای کرده بودند دقدای من راه پی کھ بھ زندگیّداستان اجنھ ا

 ....باروت بود
 با خود گفتم گری دیوحشت کردم و از سو سو کی بھ در آمد، از ی تقھ ایصدا    
 ... آمده تا بھ دادم برسدی کسدیشا

 :دمی وپرسستادمیپشت در ا    
 "ھ؟یک" ـ    
 : آمدنھی سکیصدا    
 ."ی ات کھ خوف نکنشیبازکن، آمدم پ" ـ    
 ی کھ در را داشتم باز منی بھ محض ای بکشم ولادی فری خواستم از خوشحالیم    

 !! مدرسھ بستھ استاطی فکر مثل برق از سرم گذشت کھ در حنیکردم ا
 نی ھم کھ پشت ای توانستم منصرف شوم، کسی نمگریمن در را باز کرده بودم و د    

 ! بھ باز بودنش نداردیازیدر است ن
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 کھ بھ من پشت ی مضاعف در من شد، دختری باعث وحشتدمیآنچھ کھ پشت در د    
 ی بود، خواھرزاده ستادمی ام ای خاکنیال سبز و شلوار ج و شی خردلیکرده، با مانتو

 !می مش رحیکذائ
 بھ سرم خورد ی و ناگھان ضربھ انمی مطلق نتوانستم چھره اش را ببیکیدرتار    

 ....دمی نفھمیزی چگری شد و داهیومقابل چشمانم س
   

 ای ارمی ھشایآ دانستم ی ھوش بوده ام، چشم کھ باز کردم ھنوز نمی چھ قدر بدمینفھم    
 یوارھای را کھ با دی ام است، بھ ھرحال من اطاقی طوالنی ھوشی از بی ھم قسمتنیا
 کھ بھ ی دم و دستگاھنی دانستم ای نمی شناختم، حتی روشن احاطھ ام کرده بود نمیآب

 ی داشتم از ناشناختھ ھافی توصرقابلی حس بد غکی ست؟یمن متصل کرده اند چ
 را از سر گذرانده ام ی ھستم، چھ اتفاقاتی آورم چھ کسی کھ بھ خاطر نمنیاطرافم، از ا

 ست؟ی دم و دستگاه ھا چنی کجاست و انجایو ا
 کرد کھ ی محسوسریی کھ بھ من وصل بود تغی دستگاھی بوق بوق ھایظاھرا صدا    

 ... باعجلھ خودش را کنار تختم رسانددپوشی خانم سفکیناگھان 
 !"یگلھ، باالخره بھ ھوش اومدسالم خانم خوش" ـ    
 ی کردند با خوشحالی مشیصدا»  دکتریآقا« کھ ھمھ یانسالیپشت سرش ھم مرد م    

 :بھ ماملحق شد
 !" امروزھیبھ بھ، چھ روز خوب" ـ    
 ی کھ حتستمی نگری زن و مرد منی خندان و شاد ایو من با ابھام بھ چھره ھا    
 .... شغلشان در ذھنم نداشتمی برایفیتعر
 :دی پرسی پرستار است با نگراندمی کھ بعدھا فھمیدخترخانم    
 "؟ی صحبت کنی تونیم" ـ    
 یی کارھای سرکی و انجام نھی سؤالش نداشتم، دکتر مشغول معای برای جوابیحت    

 :دی مشابھ از من پرسی بعد ھم سؤاالتست،ی چدمیشد کھ نفھم
 "؟ی بگی تونی م؟یانم خھیاسمت چ" ـ    
 :دیمن درسکوت فقط نگاھش کردم، پرستار پرس    
 " برات افتاده؟ی چھ اتفاقاد؟ی مادتی یزیچ" ـ    
 :و بعد رو کرد بھ دکتر    
 !"فکر کنم حافظھ شو از دست داده دکتر، نھ؟" ـ    
 : بھ تأسف تکان دادی سردی رسی نگران بھ نظر ماریدکتر کھ بس    
 ی زمان کھ بگذره بھتر ممینی ببدی بام،ی ظاھرا، حاال البتھ زوده کھ قضاوت کنبلھ" ـ    
 ." بودهدی کھ موقع سقوط بھ سرش وارد شده واقعا شدیبھ ھرحال ضربھ ا. انھیشھ 
 ضربھ ی درباره ی وقتی زنند ولی حرف میزی دانستم راجع بھ چھ چیمن نم    

 ....دیرکشیحرف زد ناگھان حس کردم سرم ت
 : فقط بپرسمیتوانستم بھ ھزار بدبخت    
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 "اومده؟.... بھ سرم... یچ"ـ    
 کردند کمکم کنند تا حافظھ ام را ی ھردو ذوق زده شدند و سعمی صدادنیبا شن    
 : خانم پرستار گفتابم،یباز
 جونت رو ی بدن بی نصفھ شبشی خانم، دو ھفتھ پی ھستی شما کمی دونیما نم"ـ    

 تنت بوده، بدون ی شلوار راحتھی شرت و ی تھی پاسگاه، فقط یانداختھ بودن جلو
 داده ی می برجک نگھبانی پاسگاه توواری دی کھ روی ولباس رو، سربازیروسر

 نھ برگھ نجا،ی اارنتی بالفاصلھ مھم  ده، اونای شھ و بھ مافوقش اطالع میمتوجھت م
 کھ بشھ درباره ت ازش سؤال کرد، مجبور ی ھمراھت بوده و نھ آدمتی احراز ھوی
 ھست کھ مأمور رونی سرباز اون بھی االن ھم م،ی تا بھ ھوش اومدنت صبرکنمیشد

 ھی یعنی یاری بھ خاطر نیزی اگھ چیول. ھی چھیمراقبت از توئھ تا مشخص شھ قض
 !"فاجعھ

 حافظھ ام تیصر روز بعد وضع گفت درک کنم، تا عی توانستم آنچھ را کھ مینم    
 را از من جدا کرده بودند و حاال وی ی سی آی دم و دستگاه ھای نکرد ولی چندانرییتغ

 نی دو ھفتھ شل شده بود، با انی داشتم قدم بزنم، عضالتم در ایبا کمک پرستار سع
 و جھی عضالتم بلکھ سرگتی کرد نھ وضعی مسخت میحال آنچھ کھ راه رفتن را برا

 . بوددمیشدسردرد 
 سبز ی فضای ھای از صندلیکی ی رومارستانی گشاد و بلند بیبا ھمان لباس ھا    

 می کھ روبھ روی از پرستارھا کنارم بود، چشمم افتاد بھ دخترخانمیکینشستھ بودم و 
 و ی زنگ گوشی اش زنگ خورد، صدای گوشکدفعھی بود، ینشستھ و منتظر کس

 .... در ذھنم شدیباعث جرقھ ا  تا بازش کند ناگھاندی صفحھ کشی کھ رویانگشت
 » شو چک کنھی ھم اونجاست؟ بھش بگو گوشنبیز    «
 ! ام را چک نکرده امیدو ھفتھ گذشتھ است و من ھنوز گوش! ی وایا    
 را بھ خاطر آورده ام و حاال زی من ھمھ چدن،یناگھان تمام تنم شروع کرد بھ لرز    

 ! درمانده ترمشھیاز ھم
 :دی کرده فورا پرسریی پرستار متوجھ شد حاالتم تغیوقت    
 "؟ی خانمیخوب" ـ    
 ... فشردمصالیدستش را با است    
 نتونستم یاالن چندروزه کھ فرزادخان رفتھ، من حت!  خجستھ منبیمن، من ز" ـ    

 !"ی وایا...  کنم؟ پدر و مادرمی مکاری چنجایمن ا.... ایخدا!  کنمیباھاش خداحافظ
 حاال کھ حافظھ ام را بھ دست آورده زم؟ی بھ سرم بری چھ خاکدی دانستم االن باینم    

 ی کردم و بعد ھم می مھی را تسومارستانی صورتحساب بیزی قبل از ھرچدیبودم با
 کھ مأمور مراقبت از من است؟ ی سربازنی بھ امیاالن چھ بگو. می ھایرفتم دنبال بدبخت

 دی باای بخورم؟ شی را سرم آورده اند و برچسب روان پر بالنی از ما بھتران امیبگو
 .... بروم؟می عظیی آبروی و بی تجاوز احتمالکی خفت رباریز
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 ندارم و از آن ھا خواھش کنم بھ خاطر تی شکای از کسمی مجبور شدم بگوتاینھا    
 سرم آمده و حافظھ ام در آن مقطع یی چھ بالقای دانم دقی کھ نمنی و امیحفظ آبرو

 ی مکتوم و سربھ مھر بماند و خودم بدانم با گرفتارھی قضنی پاک شده، بگذارند ایزمان
 .میھا
 
 

 نسبتا ی منطقھ کی و در ی اجتماعنی متعلق بھ تأممارستانی بنی کھ اییاز آنجا    
 از پس یادیار ز بھ ھرحال الزم بود کھ مقدی نداشتم ولی چندانی نھیمحروم بود، ھز

 کار را بدون کمک نی توانستم ای بکشم، چگونھ مرونی ام بیاندازم را از حساب بانک
 و ھمراه انجام دھم؟

 ھا و نھ از ی نھ از پشت کوھاورم،ی بھ خاطر بیھرچھ فکر کردم نتوانستم شماره ا    
 ی ھایوش گنی رفتھ بود، انیانگار ذھنم فلج شده و تمام محفوظاتم از ب. مادروپدرم

 مھم بھ ی شماره کی حفظ ی گذارند ذھن آدم برای ھستند، نمیزی ھم بدچلیموبا
 .خودش زحمت بدھد

 ھرچھ با شماره ام تماس ی خودم بود، ولی کھ بھ خاطر داشتم شماره یتنھا شماره ا    
ھرچند فعال حضورذھن نداشتم کھ .... ی لعنتیمایحالت ھواپ! گرفتم در دسترس نبود

 قرار گرفتھ کھ یطی االن در شراای گذاشتھ ام مای حالت ھواپی بار رونی خودم آخرایآ
  کند؟ی نمافتیامواج را در

 
 : تنھا راه حل ممکندی شاد،ی بھ خاطرم رسیفکر    
 د،یری تماس بگرمدرسھی پشت کوھھ، با مدی ھستم کھ تویمن معلم تنھا مدرسھ ا" ـ    
 ."ی صادقیآقا

 دای پی پشت کوه را بھ سادگی مدرسھ ی جواب داد، آن ھا شماره  فکرنیاتفاقا ا    
 کنارشان ی حساسطی شرانیکردند، االن درست وسط امتحانات بچھ ھا بود و من درچن

 ....نبوده ام
 .صبح روز بعد با مدرسھ تماس گرفتند و از من خواستند خودم با او حرف بزنم    
 : بودی و ناباورّری سرشار از تحدیط شن من کھ از پشت خی بھ صدایواکنش صادق    
 "د؟ی خانم خجستھ ادی شما گفتدم؟یالو، درست شن" ـ    
 "بھ؟ی عجشی چنی ا،ی صادقیبلھ آقا" ـ    
 ...."ی ھمھ آدم بھ من زنگ زدنی انی کھ بنیاول ا"ـ    
 :دمی مھابا بریحرفش را ب    
 شماره چی پشت کوه زنگ زدم چون فعال ھی بھ مدرسھ ،ی صادقیبھ شما نھ آقا" ـ    

 مدرسھ کار ی کردن شماره دای گم کردم و ذھنم قفلھ، اما پمویگوش!  ذھنم ندارمی تویا
 ."ستی نیچندان سخت

 : کرد حرفش را اصالح کندیسع    
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 "؟! بگمشمی دومی اگھ اجازه بدی نداشتم، ولی خوام منظوریمن معذرت م" ـ    
 !" کنمیخواھش م" ـ    
 پشت کوه چھ کی اونم نزدمارستان،ی بی االن تونجا؟ی ای برگشتیشما چھ وقت" ـ    

 "؟ی کنیم
 کھ من فعال ساکن پشت کوه ھستما؟ توقع نی مثل ا؟ی صادقی آقاھیمنظورت چ" ـ    

 نی ای تودی بعدش ھم شما نباارم؟ی سردربنی در شرق برلیمارستانی کھ از بنینداشت
 " زده؟بمی سرم اومده و چرا غیی کھ چھ بالنی شدیدوھفتھ واقعا نگران م

 :ّ سکوت کرد و مردد و نگران گفتیکم    
 رو قبل از لیمی تھران، اگھ اون ای کھ شما برگشتمی کردی ما ھمھ فکر میول" ـ    

 من ی از تھران برام نفرستاده بودی پشت کوھی با خانواده شتونی دوھفتھ پیمھمون
 کھ از دست ی بھ ھرحال با وجودی ولزم،ی بھ سرم بری چھ خاکدی دونستم بایالن نما

 ھا رو برگزار کردم، بھ ھرحال درستھ شما از چھ دلخور بودم امتحانات بیشما حساب
 پشت یای بار بھی من اصال توقع نداشتم ی امتحانات رو برگزار کنم، ولیمن خواست

بعدھم اصال ! ی کنی از من خداحافظی کھ حتنی تھران بدون ایکوه و دوباره برگرد
 ."ی بھ تماس ھامون ھم جواب ندی و حتیری از ما نگیسراغ

 : خشم بود کھ تمام وجودم را دربرگرفتھنی ای سوخت، ولی مشی االن دلم برادیبا    
 " کھ من برگشتم تھران؟ی شما مطمئن،ی صادقیآقا" ـ    
 : شدی ھم عصبیکر کنم کم کرد و فدای خش پیناگھان لحنش قدر    
 زنھ ی ات مبی غییھوی یوقت! ی کنیبلھ خانم، شما کھ مارو اصال آدم حساب نم" ـ    
؟ البتھ خب کبوتر با کبوتر باز با باز، ما !گھی دی تھرانیعنی ستی ازت نی خبرچیو ھ

 !"ی تھرونی ھای رو چھ بھ شما باالشھری دھاتی چاره ھایبدبخت ب
 شی حرف ھانی کھ بخواھم مثال از انی اطیواقعا نھ فرصتش را داشتم و نھ شرا    

 جور مواقع خانم ھا نی کھ معموال ایگری دزی ھرچای ی عصبانای شوم، دیسرخ و سف
 با من و ی مسئلھ بود کھ آن دخترک لعنتنی اری شوند، چون تمام ذھنم درگیدچارش م

 !.... چھ کرده؟میآبرو
 زم؟ی بھ سرم بری االن چھ خاکدی دانستم بایبھ لرزه افتاده و نمتمام تنم     
 ازی من االن من ند،ی شھ بعدا بازخواستم کنی شما رو بھ خدا اگھ م،ی صادقیآقا"ـ    

 " نھ؟ای دی رسی مد،یدارم کھ شما بھ دادم برس
 "! کھ ناراحت باشمنی بھم حق بدی در خدمتتون ھستم خانم، وللیمن با کمال م"ـ    
 وجودم پنھان شده ی ھاھی در تمام النی خشمگیادی را گرفتھ و فرمی تلخ گلویبغض    
 :بود
البتھ ! ی راجع بھم قضاوت نکن جناب صادقی کھ حرف ھامو بشنونیقبل از ا" ـ    

 بدم حی توضدی ھست کھ باییزھای چھی ی ندارم، ولیی عنوان قصد دلجوچیمن بھ ھ
 ی چون شما تنھا کستمی بھ سوئدی ببرفیفقط االن تشر.  دارمی وحشتناکتیچون وضع

 و کارت دیاری و شلوار مناسب برام بشال  مانتو و،ی از اونجا داردی کلھی کھ یھست
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 ھی تسومارستانی تا با بدیاری اونو ھم ب،یخی جای تودشی کشومھ و کلی ھم تومیاعتبار
 ." بدبخت تر نشدمنی تر تا از اعی کنم سریفقط خواھش م. حساب کنم

 ی گفت کھ تا عصری نشده بود فورا قبول کرد ولمی از حرف ھایمیاو کھ متوجھ ن    
 کھ خواستھ بودم ییزھای غروب با تمام آن چی دنبالم، حوالدیای کھ بستی مقدور نشیبرا

 کی شھر بھ پشت کوه بود کھ سواره حدود نی ترکی کھ در نزدیمارستانیآمد بھ تنھا ب
 کوچک و یپنج روستا - و چھارعی وسی آن منطقھ لنجا فاصلھ داشت وکساعت با آ

 . کردیبزرگ را ساپورت م
 
 

 را انجام داد و با صمی مربوط بھ ترخی کارھای ھمھ ند،ی کھ مرا ببنیقبل از ا    
 کی یرو. دوری بردنم آمد بھ کلی ھا را پرداخت، بعد ھم برانھی ام ھزیکارت اعتبار

 ی سھی ککی درون مارستانی کھ بیزی ناچلیس ھا و وسا بھ ھمراه لبایصندل
 .بودند نشستھ بودم فی داده و کامال کثلی بھ من تحویکیپالست

 ی ام چشمانش حالتدهی تکی زرد و چھره ی رنگ و رودنی بھ محض دیصادق    
 : بھ خود گرفت و گفتزیترحم آم

 "دختر؟...  بھ سرت اومده عزیسالم خانم خجستھ، چ" ـ    
 ی آدم بغضش ماری اختی ھم نبود بیزی کرد، اگر چی طور کھ او احوالپرسنیا    

 چون در د،یاش را کامل بگو »زمیعز« نگرفت میگرفت؛ حاال خدارا شکر کھ تصم
 ی را بفرستم تومی پای گرفتم پاشنھ ی ممی شکستھ در گلو تصمی صورت با بغضنیا

 !حلقومش
 منو آورده یکی....  ھوشمیفتھ ست کھ ب دونم، ظاھرا دو ھیخودم ھم نم" ـ    

 ."ی دونم کی با دستگاه زنده بودم، فقط نمروزی و تا دمارستانیب
 وانت بار ی سخت بود باور کند، ھمان طور کھ با ھم قدم زنان بھ سوشیبرا    
 : گفتم،ی رفتی قرض گرفتھ بود معقوبی کھ از پدر یادیزام
 ." اومدهیی دونستھ سرت بالی ھم مدی شاای بوده خودش بال سرت آورده یھرک" ـ    
 !" جا کھ بھ دادم برسن؟ھی آورد بندازدم یاگھ خودش بال سرم آورده بود کھ نم" ـ    
 : تکان دادیمنطقم قانعش کردو سر    
 فکرو نی ھمھ ھمیعنی تھران، ی راستش من فکر کردم برگشتیدرستھ، ول"ـ    

 ."کردن
 : آمددشای یزی چکدفعھیبعد انگار     
 " داشتھ؟ی باھات دشمنیک" ـ    
  گذاشتم؟ی ممی ھای تمام بدبختانی او را در جردیواقعا االن با    
 ...."ی دادامکی ناشناس بھم پی کھ با اون شماره ی بارنی اولادتھی ،ی صادقیآقا" ـ    
 اصال؛ ستی نی قشنگیخب خاطره !  افکندری سر بھ زی چاره از شرمساریب    

از ) یبھ جان عمھ پر(من ھم !  شدعی ضاعی کھ آخرش بھ آن وضع فجنیمخصوصا ا
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 بھ دیونیمد. ( کنمیادآوری زنم اصال؛ فقط الزم بود ی غنج نماورمی بشی کھ بھ رونیا
 !)دیصداقتم شک کن

 جانکاه جواب یّ شد و با مشقتدی کھ سرخ و سفی سرحال آمدم؛ وقتنیخالصھ ھمچ    
 :داد
 "چھ طور؟.... ادمھیبلھ  "ـ    
 : و او استارت زد و منتظر جواب سؤالش ماند، گفتممی شدنیھردو سوار ماش    
 اون ی روی کوه بود، بعدش رفتی مرموز باالی ھی بھ خاطر اون ساادی مادتی" ـ    

 ،ی پاشدیوقت.... ی نشستدم،ی دی مرد رو روش مھی ی ھی کھ من از دور سایسنگ
 !" نبودی خبرھی از اون ساگھید

 ی نمگری قسمتش را دنی داد، فکر کنم ای گفتم گوش می بھ آنچھ کھ مرّیبا تح    
 !دانست

 "خب؟... خ" ـ    
 وحشتناک رو نابود ی ھی اون سای پشت کوھی با کمک خانواده شی پیمن مدت" ـ    

 نی اریّ اجنھ بود، من ظاھرا ھنوز درگی فھی از طایطانی شنی از سالطیکیکردم، اون 
 !"؟ی فھمی ببره، منی کرده منو از بی سعیکیماجرا ھستم، 

 شھر کوچک گذشت، نی ایبھ فکر فرو رفت و در سکوت از کوچھ پس کوچھ ھا    
 زند، ی زبان ھا بود حرف می روی قبلی کھ از معلم ھایعاتی شای ھاجر درباره یوقت

 ی رسد کھ در پشت کوه راحت میبھ نظر م.  را بداندزی ھمھ چدی آقا ھم بانیقطعا ا
 بزرگ ی حال ابھامنی قانع کرد، با ارشانّ وجود اجنھ و آزایتوان مردم را درباره 

 : باالخره بر زبان آوردزیوجود دارد کھ او ن
 "؟ی گیمن از کجا بدونم کھ راست م" ـ    
 !وانھ؟ی دنی ادی گوی چھ مخت،ی فرورنھیدلم در س    
 "؟! اومدهی چی قبلیسر معلم ھا کھ ستی نادتیمگھ "ـ    
 ی تند مشی بود و نبض گلودهی پری خوفناک بھ طرز آشکاریکیرنگش در آن تار    
 ....زد
 :رحم نکردم و ادامھ دادم    
 گھی بعد از من دی معلم ھای من و ھمھ ی درباره ھی کردم قضیتا امروز فکر م" ـ    

 کھ نمی بی حاال می رو نابود کردم، ولدیتموم شده چون با دست خودم اون سلطان پل
 من بھ طور یبازھم قصد کشتن منو کردن، فقط ظاھرا موفق نشدن نقشھ شونو درباره 

 چون ارم؛ی وسط ھست کھ من ازش سردرنمنی ای اگھی دزی چھی ای کنن یکامل عمل
 !"نیفعال زنده م، ھم

 گری حاال دم،ی تصادف کن باالترابانی دو سھ خنی ھمدمی ترسیقفل کرده بود و من م    
 .... آزردی و او ھمچنان با سکوتش مرا ممی شدی وارد جاده ممیداشت

 
 " کوبم؟ی مواری بھ درودی دارم الکای ی کنی حرفامو باور م،ی صادقیآقا" ـ    
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 ترمز و برگشت ی شب زد روزی مطلق و وحشت انگیکی وسط جاده، در تارییجا    
 وحشت کردم، صورت ی کھ لحظھ ادی درخشیو نگاھم کرد، تخم چشمانش آنقدر بد م

 زد، آب دھانش را بھ ی اش دامن می زشت و نامرتبش بر ترسناکی ھاشیالغر و ر
 : فرودادو گفتیسخت
 تی واقعھی ی کنم داریاحساس م....  بگمی دونم چی واقعا نمیمن متأسفم ول"ـ    

 نھ از جانب ده،ی بھت رسیبی بگو اگھ آس،ی کنیّ از اجنھ رو ازم پنھون موحشتناک تر
 ." آدم نمایّاجنھ، از نامردھا

 توانستم ی در روح و روانم گذاشت کھ بھ سختی وحشتناکری حرف چنان تأثنیا    
 : کردم گفتمی نگاھش منی و خشمگیبرخودم مسلط باشم، ھمان طور کھ عصب

 !" ھاستی ھست از جانب اون لعنتیض نکرده، ھرچ بھم تعری انسانچیھ"ـ    
.  شودی صددرصد کار سخت تر می جورنی ناباورانھ نگاھم کرد، خب ایبا حالت    

 : گفتدی لرزی کھ آشکارا میدرحال
 !" رسونن، نھ؟ی مبی حساب اگھ کمکت کنم بھ خودم ھم آسنیبا ا"ـ    
 :می کوھان بھره بجوی وهی بھ شی نظرنی کردم از براھی دلخور شدم و سعیحساب    
 بھ امون خدا؟ اصال فرض کن اون عالقھ ی ولم کنطی شرانی تو ای خواینکنھ م" ـ    
 یی جاھی نھ؟ الاقل تا ای نھ؟ ھم نوعت ھستم ای انسان ھستم ھی ھم درکار نبود، ی کذائی

 "ھ؟ با اون اجنی داریمنو برسون بعدش از من و دردسرھام فرار کن، وگرنھ چھ فرق
 حد نافذ باشند، بالفاصلھ وانت را روشن کرد و نی تا انی براھنی کردم ایباور نم    

 ی مجاب سازی از عھده یاز خودم ممنون بودم کھ توانستھ ام بھ خوب. دوباره راه افتاد
 .میبرآ
 : نگاھش کردم و باالخره گفتمیرچشمی زی راند، کمی در سکوت مدمی دیوقت    
 "ختھ؟ی رو بھ ھم نرتمی سوئی کھ نبودم، دوباره کسی مدتنی ایتو" ـ    
 :بھ زحمت جواب داد    
 ." امن و امانھینھ، ھمھ چ" ـ    
 بھ ھم گھی خواستھ بھ دست آورده، حاال دی کھ می ھرچی عوضدیالبد اون پل" ـ    

 "اد؟ی بھ چھ کارش متی اون سوئختنیر
 !"اره دست بھ کار بشھ دوبی ھنوز زنده انھی ببی ھم وقتدیشا" ـ    
 : وقت شبنی گشتم، الاقل نھ ای برمتمی بھ سوئدیحق با او بود، پس من نبا    
 ...."تمی ترسم برم سوئی من م،ی صادقیآقا" ـ    
 در نگاھش ی برق شادیچشمان وزغ زده اش را بھ من دوخت؛ حال آن کھ قدر    

 : شدی مدهید
 !" مای خونھ ایخب ب" ـ    
 : شودی پسرخالھ می جورنی کشد ایخجالت ھم نم!  بھ خودش گرفت پرروچھ زود    
 شی شھ منو ببر پی اونجا کھ برام ھزارتا حرف درآرن؟ اگھ مامی آقا، برینخ" ـ    
 ."رزادخانیش
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 : کال با آن ھا مشکل داشتد،یای بدش بیلی کردم کھ خی مینی بشیپ    
 "ارن؟ی برات حرف درنمانایبعد اونجا اح" ـ    
 ؟! بشرنی است ایعجب نفھم    
 ھم ھانی پدرمھ، کی کھ جارزادخانی خوان حرف درآرن؟ شی ممی چیواسھ چ" ـ    

 "ھ؟ی کافای بچھ مھ، بازھم بگم ی جابایکھ ازدواج کرده، کوھان ھم کھ تقر
 ."ھینھ، کاف" ـ    
 »!جھیفرزاد ھم کھ ھو«: دمی کرد کھ قشنگ شنی غرغررلبیو ز    
 جواب غرغرش رلبی ظرافت و دقت، زنی کھ خنده ام گرفتھ بود از انیبا امن ھم     

 »!یخودت«: باشددهیرا دادم کھ بھ جھنم اگر شن
 کرد و دوباره وانت را روشن کرد و ی ام چشم پوشی بزرگوارانھ از بدخلقیلیخ    

 رفت با ی ھا می پشتکوھی را کھ بھ سمت خانھ یری تند و نفسگیی سرباالیجاده 
 برگشت رو بھ من و با میدی کھ رسنیبھ محض ا.  کردیقارقار گوشخراش وانت ط

 : سرش مثال اغواگرانھ بود گفتری کھ خیلحن
 !" خودمشی برگرد پیّ معذبنجای ایدی اگھ د،یخانم"ـ    
 ادهیو پ» ! ھم داره داغونیاوف، چھ اعتماد بھ نفس« دم؛یبا اکراه چھره درھم کش    
 .شدم
 ی مینجوریا!  پدال گاز و دور شدی را گذاشت روشیتا خواستم از او تشکر کنم پا    

 !ترسو!  خودش؟شیخواست برگردم پ
 روز بھ ھوش بودم کی کھ کمتر از نی ھا روشن بود، با ای پشت کوھیچراغ کلبھ     
 .... داشتمی دوھفتھ احساس دلتنگی واقعا بھ اندازه یول

 ی گذاشتند، اکنون بستھ بود ولی کھ سرتاسر روز باز می بزرگی نرده ایدروازه     
 طور ھم باغ بزرگ نامرتبشان را کھ کامال بکر نی ھمد،ی و کلبھ را داطی شد تمام حیم

 .دی رسی بھ نظر میو وحش
 

 بعد در کلبھ باز شد و کوھان پا ی کھ بغل در بود را فشردم، لحظاتی زنگیدکمھ     
 ندی ببی سھ بعدیری تصوفونی انداخت تا با آی بھ در ورودی گذاشت و نگاھوانیبھ ا

 ! پشت در استیچھ کس
 "ھ؟یک"ـ    
 !ی وقت شب آدم برود مھماننی چھ قدر سخت است ایراست    
 ."نبیمنم کوھان، خجستھ، ز" ـ    
 :از ھمان جا با تعجب گفت    
 !" خجستھنبی خب بگو ز؟ی دیحاال چرا مدل ثبت نام کنکور جواب م" ـ    
 !" داخل؟امی شھ بیحاال م" ـ    
 ."ستی درو واکن، قفل نارتوی نرده بیدستتو از ال" ـ    
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 ی نبود، اخمطانی شوخ و ششھی را کھ گفتھ بود انجام دادم، حالتش مثل ھمیکار    
رفتارش باعث تعجبم شد، اما .  داخلمیای دعوتم کرد بی داد و بھ سردلمی تحوزیتروتم

 ! بدتر ھم امکان داردنی از ادمی تازه فھمدمی را کھ دھیبرخورد بق
 ی نمودم، آتافتی دری و آترزادی روح از شی سرد و بی جوابی دادم ولیسالم گرم    

 اش بود چھی پشت قالد،ی رسی کمرش منیی کھ تا پای بافتھ و کلفتسی با گیبدون روسر
 بافتھ زیدر ھم قشنگ و تم زد، چھ قی آخر را می شد و رج ھای داشت تمام مبایکھ تقر

 !بود
 و ھانی گرفت، از کی مدهی اش بود و کامال مرا نادی گوشی ھم سرش تورزادیش    
 . نبودی خبرچی و ملکھ ھم ھنھیسک
 ... آمده بودمنجای نداشتم و تا ای فعال چاره ایاحساس کردم بھ شدت معذبم، ول    
 !" جون؟یآت! لی ھمھ تحونی ایمرس"ـ    
 از کی و شی شرت و شلوارک راحتی تکی بعد فرانک با ی نداد، لحظاتی جوابیآت    
 : بلند شدم و سالم کردمی شد، با خوشحالشیدای پی عقبی اطاق ھایتو

 ."چھ قدر دلم برات تنگ شده بود! سالم فراجون" ـ    
 : گفتردی بگی را جداقمی کھ اشتنی بھ من انداخت و بدون ای روحینگاه سرد و ب    

 "؟ی ما کردادی افتاده کھ ری شده؟ کارت گیسالم، چ" ـ    
 !.... االن چھ گفت؟نیا    
 !"ھ؟یمنظورت چ"ـ    
  کنند؟ی بد برخورد منقدری دانستم چرا ای نمنم،ی کرد کھ بنشیبا اخم اشاره ا    
 ی زد برای دلم داشت پرپر مرزادخان،ی با من حرف زده بود و نھ شیھنوز نھ آت    

  کردنمعی ضای حتای ی شوخز،ی محبت آمی کلمھ کی
 کس چیھ....  کنمی احساس می ولد،ی دونم چرا ھمھ تون از دستم دلخورینم"ـ    

 " بھ سرم اومده؟ی مدت چنی ادیدی نپرسیحت....  کسچینگرانم نشده، ھ
 : رحمی جواب داد، کامال رک و بیآت    
 ". ندارهی افھی وظی در قبال جنابعالیکس"ـ    
 مدت نبوده نی کھ بپرسند چرا در انی ای ھا چھ مرگشان است؟ بھ جانی اای خدایوا    
 ....ام

 یگری دزی آن کھ چی فرانک نشست و بی ابروان ھاشور شده انی مفی ظریاخم    
 ھم انداخت، ی را روشی داد و پاھی موجود در اطاق تکی تنھا کاناپھ ی بھ پشتدیبگو

 ... دوستم نداشتمنی از جانب بھتری خشونتنیعادت بھ چن
 : کردمی شروع میی جاکی از دیبا    
 نی بگم اصال توقع چندی بای ولد،ی دلخوری از چقای دونم شما دقینم.... من" ـ    

 ." ازتون نداشتمیبرخورد
 : کند حرفم را قطع کردی اش می کھ باالخره دل از گوشی درحالرزادیش    
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 ی جواب ھاای ی جواب ندمیری گی باھات تماس می وقتمیداشت ما توقع یفکر کرد" ـ    
 "؟یسرباال بد

 : ام افتادیتازه دوزار    
 ."انھیکوھان درجر!  خانرزادی گم کردم شمویگوش....  منیول" ـ    
 آمده ادشی یزی آن برگشتند و بھ من چشم دوختند، کوھان کھ انگار چکیھرسھ در     

 :باشد فورا گفت
 !" بھم گفتھ بودشی دو ھفتھ پی مھمونیآره؛ تو" ـ    
 : چھ قدر ھم وحشتناک بود خشمشد،ی بر او توپی عصبرزادی بار شنیا    
 " بزمجھ؟ی نگفتیچی بھ ما ھیپس واسھ چ" ـ    
 : است گفتدهی ترسدی رسیکوھان کھ بھ نظر م    
 ...". بھم نگفتیچی ھگھی کرده، آخھ دداشیمن فکر کردم پ" ـ    
 :دمینال    
 " بھت بگم؟یزی ات کھ بخوام چدمیآخھ من اصال بعد از اون د" ـ    
 :دی غررزادیش    
 نگرانت ی تا الکی گمش کردی گفتی می گرفتی می اگھی تماس با خط دھیالاقل " ـ    
 ."مینش

 خشم تان ھم از سر عشق است و محبت، ی شما کھ حتی ھای دل نگرانیمن فدا    (
 !)بھی غرکیآن ھم بھ 

 زدم کھ سوء ی اصال از دستشان دلخور نبودم بلکھ بھ آب و آتش مگریحاال د    
 :تفاھمشان را برطرف کنم

 ...."ی تماس با شما داشتم و نھ فرصتی برای نھ خطرزادخان،ی تونستم شیمن نم"ـ    
 :دی حرفم را بریآت    
 "  رو ملخ خورده؟مکارتیند نگو، نکنھ تخم سچر"ـ    

 
 

 با چشم و ابرو بھ او عالمت داد رزادی دھم، شحی توضی دانستم چھ طوریواقعا نم    
 : گفتمی نسبتا مالیکھ آرام باشد، آنگاه با لحن

 ھم خاموش بود، لتی موبا،ی داشتی رو برنمی گوشمی زنگت زدیاون شب ھرچ"ـ    
 و اس ام بری با واامی آخرش چند تا پ،ی در دسترس نبودمی زدیفرداشم ھربار زنگت م

 خودم د،ی بدامی نھ پدینھ زنگ بزن«:  جواب ازت اومدھی فقط ی ولمیاس برات فرستاد
 تی کارگھی حالت خوبھ دمیدی فھمیوقت ما ھم» .رمی گیھروقت خواستم تماس م

 ی کھ با کسنی تھران بدون ای و ظاھرا برگشتیستی نمیدی بعد ھم کھ دم،ینداشت
 ...."بعدش ھم کھ. ی اطالع کوچولو بدھی ای ی کنیخداحافظ

 ی حرف ھا شده بود کھ پنی اریو جملھ اش را ناتمام رھا کرد، آن قدر ذھنم درگ    
 : جملھ اش نشدمی قسمت سانسور شده ریگ
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 ھی ده، یاب م من داره جوی و بھ جادهی مو دزدی نفر گوشھی کھ معلومھ نجوریا" ـ    
 !"ستی لحن صحبت من ننی انی دادیدرصد احتمال م

 :دیّ غریآت    
 " زدن؟توی کھ گوشمی دونستی مدی ازکجا بام؟ی نداربیما کھ علم غ" ـ    
 : شده بود نرم تر از قبل گفتلی عواطفش تعدیفرانک کھ قدر    
 "؟ی ما افتادادی ھویحاال چھ طور شده کھ " ـ    
  گفتم؟ی مدی راگرفت، چگونھ بامیبغض گلو    
 قبل ی آن اجنھ باور دارند، دفعھ ی را درباره زی خوب ھمھ چیلی ھا خنیا.... البتھ    

 : بترسمیزی از چدیھم خودشان بودند کھ کمکم کردند پس نبا
 نمازم رو کھ خوندم ن،ی شما رفتیقصد جونم رو کرده بودن، اون شب وقت" ـ    

بعدش اون دختر .... دمی ترسیلی تلفن خونھ مون قطعھ، خدمیم، د کندای پمویخواستم گوش
 ...." کرد خواھرزاده شھی ادعا ممی کھ مش رحیاومد، ھمون

 :دی حرفم را بریآت    
 " خواھرش کجا بود کھ خواھرزاده ش؟رمردیاون پ" ـ    
 : رسدی مجھیخوشحال بودم کھ حرفم دارد بھ نت    
 زادی کنم اون دختر آدمی کامال مشکوکم، اصال فکر نمھی قضنیمن ھم بھ ا" ـ    

 !"باشھ
 : گفترزادیش    
 !" شو بگوھیبق" ـ    
 دادم بھ صحبتم ادامھ حی وحشت کنم؟ ترجای خوشحال باشم دی دانستم االن باینم    
 :دھم
 یچی ھگھی ضربھ خورد تو سرم و بعدش دھی آرم، چون ی نمادی بھ ی ترشی بزیچ"ـ    

 ی جون و بمھی جسم نی نصفھ شبیکیامروز کھ متوجھ شدم ....  تا امروزدمینفھم
! رزادخانی ھوش بودم شی پاسگاه و رفتھ، من تا امروز بیھوشم رو انداختھ جلو

 !" رو بدمی کسجواب  نبودم کھ بخوامای دننی من تو اد؟یمتوجھ
 ی شد، نمی خانواده رد وبدل منی ای اعضاانی مّری مشکوک و متحیینگاه ھا    

 خواست ی را از دست داده ام؟ دلم میگری دیزھای افتاده و چھ چیدانستم چھ اتفاق
  کردم؟ی کار را منی ادی واقعا چھ طور بایراجع بھ فرزادخان بپرسم، ول

 شد، چھاردست وپا بھ داری پدقی عمی شوخ و شاد کوھان وحشتشھیدرچشمان ھم    
بالفاصلھ دستش را دور کمرش انداخت و  او ھم د،ی رفت و بھ او چسبرزادیسمت ش
 : گفترگوششیآھستھ ز

 ."ستی نیزینترس باباجون، چ" ـ    
 ھا نی بود، او بدتر از ابی ھمھ وحشت عجنی امی گفت، برای نمیچی کوھان ھیول    

 نگاه وحشتزده اش را زی بھ فرانک انداختم، او نی ترسد؟ نگاھی حاال از چھ مده،یرا د
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 انی جردمی فھمی بود و من نمدهی گرداند، آشکارا رنگش پری و رودیاز من دزد
 ست؟یچ
 

 : خانواده در قبال من بودنی مھم بود احساس امی کھ برایزی حال فعال تنھا چنیبا ا    
 "ن؟یستی از من دلخور نگھی شما دنم،یبب" ـ    
 .... مشکوک ردوبدل شدی نگاه ھاھی فرانک و بقنی بار بنیا    
 کھ یی برزخ نجات دھد، فرانک با صدانی و مرا از ادی بگویزی چیکیظر بودم منت    
 : بھ زحمت گفتدی لرزی از فرط وحشت مایگو
 ."می مطمئن شییزھای چھی از دیبا"ـ    
 : آوردمیسردرنم    
 " فرا؟ھیمنظورت چ" ـ    
 کھ نگاھم را نی انداخت، بھ محض ای بھ آتزی استفھام آمی مکث کرد و نگاھیقدر    

 یچیھ«:  کھنی بر ای تمام شده بھ او داده مبنی دوختم متوجھ شدم کھ عالمتیبھ آت
 »!!نگو
 ی طور برانی ای وقتی کنند، ولی را از من پنھان میزیمطمئن بودم کھ دارند چ    

  توانم بکنم؟ی کردن ھماھنگ اند من چھ میالپوشان
 : گفت کرد ویواری بھ ساعت دی اشاره ارزادیش    
 ."یساعت دوازدھھ، کوھان باال رو آماده کن واسھ جود" ـ    
 ام غرق شعف شدم، پس او از من دهی اسم را از زبانش شننی اگری کھ باردنیاز ا    

 !ستیدلخور ن
 بھ ھم ی و آترزادی سرش را بھ چپ و راست تکان داد، شیکوھان بھ عالمت نف    

 : برخاست و گفتینگاه کردند و آت
 ." دمیخودم انجامش م" ـ    
 .... خوشحال شدنی ھنوز زود است برایعنی نیو ا    
 کردم ی لباس را انجام دادم، حس مضی و تعویی قبل از خواب مثل دستشویکارھا    

 مسواک کی بھ درخواست من ی مسواک ھمراھم نبود، آتی گرفتھ ولی بدیدھانم بو
 دای کشو پی باشد از توی بھداشتی کاالکی ونی اشانتدی رسی را کھ بھ نظر ممتیارزانق

 . بھتر بودیچی ام از ھی فعلطی واقعا در شرادازم،نیکرد تا موقتا با آن کارم را راه ب
 مشغول ی گفتم و رفتم بھ سمت باال، آتیری از ھمھ تشکر کردم و شب بھ خیوقت    

 شی من روی دوست داشتنی ملکھ ی قبلی بود کھ دفعھ یمرتب کردن تخت خواب
 نھی و روزباشکوه بعدش دلم در سی ماندنادی آن شب بھ ی آورادیاز ....  بوددهیخواب
 . را فشردمی و بغض گلودیلرز
 : بودم نگاه کرد و گفتستادهی خبر کنار در ای کارش تمام شد، بھ من کھ بیوقت    
 !"ریشب بھ خ"ـ    
 : زدمشیو خواست برود کھ صدا    
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 "شم؟ی پادی لحظھ بھی ی شھ بھ کوھان بگی م،یآت" ـ    
 :دی توپمی بھ سونی تند و آتشیبا نگاھ    
 !" کشم اتی خودم می دور و برشنمی اگھ ببر،یاز کوھان فاصلھ بگ" ـ    
 زد و ی را مبی عجی شدم کھ آن حرف ھارهی بھ دھانش خی و ناباوررِّیبا تح    

 : را گرفتکم کم وحشت وجودم!  نبودی حد جدنیھرگز تا ا
 ممکنھ باعث صدمھ ای زنم ی من بھش صدمھ می کنیچرا؟ نکنھ فکر م" ـ    

 "خوردنش بشم؟
 :دی مقدمھ پرسیب    
 " االن کجاست؟ی اون لوح مسنم،یبب" ـ    
 ! کامال فراموشش کرده بودم؛ی وای فکر کردم، ایکم    
....  جون؛ من انگار فراموش کردم بندازمش آب روون حاالیآت....  کھنیمثل ا" ـ    
 " شھ؟ی میچ

 : دادھی بھ در تکی داد و با درماندگرونی بنھینفسش را با صدا از س    
مگھ من نگفتم بالفاصلھ بندازش آب ! جی قرار بوده بشھ شده خانم گیھرچ" ـ    

 !"ی خراب کردوی کار ھمھ چنیروون؟ تو با ا
 :وجودم را پر کردوحشت تمام     
 !...."چھ طور؟" ـ    
 "ش؟ی کجا گذاشتی دونیم" ـ    
 ." لباس ھامی کمدمھ، تھ بغچھ یآره، تو" ـ    
 را برانداز کرد و می سرتاپانانھی بدبی ممتد سکوت کرد و بعد با نگاھی لحظاتیبرا    

 :گفت
 !"الستی واو وگرنھ اگھ گم شده باشھ،ی گی باشھ کھ میی ھمونجادوارمیام"ـ    
 : شدغی جھی شببای تقرمیصدا    
 !"؟ی چیعنی" ـ    
 :دیّرو بھ من غر    
ھرچند کھ !  وخواستن ازش بر ضد تو سوء استفاده کنندنشی کھ دزدنی ایعنی" ـ    
 ستی وگرنھ تاحاال سربھ ن؛ی قدرت اون لوحونی حاال زنده موندنت رو ھم مدنیھم

 !" شھی کامال وارونھ مھی قضمی کنداشی پمی اگھ نتونی ول،یشده بود
 حرف زدن بھ من دھد نگاه ی اجازه ای دی بگوی ترشی بزی کھ چنیآنگاه بدون ا    

 . را از من گرفت و از در خارج شدنشیخشمگ
 

 ی خوابی در بی دوھفتھ ای کمانی ادیسرتاسر شب نتوانستم بھ خواب بروم، شا    
 نداشتم کھ ی باالتر از وحشت و نگرانیلیل مطمئنا دی باشد ولرنبودهی تأثیامشبم ب

جرأت ....  بابت فرزادخانی ام را مختل کرده بود، از ھمھ بدتر نگرانیخواب و زندگ
 دارد؟ بھ ی کجاست و نسبت بھ من چھ حسخان بپرسم فرزادی از کسنجاینداشتم ا
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 آمد اگر فرزاد از من ی چھ بھ سرم مایخدا....  شدن نداشتمکیکوھان ھم کھ حق نزد
 مردانھ و خشکش را بھ ی گردانده باشد؛ حال آن کھ محبت نھفتھ در پشت رفتارھایرو

 کرده شان مرا نی پشت کوھی احتمال کھ خانواده نی بھ ایمن حت!  بودم؟دهی فھمیخوب
 .... کرده بودم اما حاالدای پنیقیباشند کامال 

 ! چاره امی مطرود بکیحاال فقط     
 دانم بھ عقوبت ی نمی درآمده و من حتنیاطی ام بھ تصرف شی کھ زندگیدرحال    

  سوزم؟ی گناه دارم منیکدام
 ی کھ گاھنی فرستاده بود، امی افتادم کھ فرزادخان برای جملھ اادی بھ اری اختیب    

 .... در آن نھفتھ باشدیری چھ بسا خی ولستی نندمانی کھ خوشادی آی مشی پیمسائل
 باعث شد ارتباط من و تای کھ نھای خصمانھ ای افتادم و آن رفتارھای عمھ پرادیبھ     

 ! کندی از من خواستگارحایفرزادخان در ھمان شب محکم شود و او تلو
 » اگر خدا خواھدریعدو شود سبب خ    «
ل  قبی بار ھم مثل دفعھ نی فقط ام،ی شود برایری باز ھم قرار باشد عدو سبب خدیشا    
 .... در انتظار من استری دانستم کدام خینم

 ام عمل کنم و توکل بھ خدا داشتھ فھی کھ بھ وظنی راه داشتم، اکیمن اکنون فقط     
 . متصور نبودمی برایگریباشم، راه د

 ساختم و یی برخاستم و وضودیاذان صبح کھ از دوردست روستا بھ گوش رس    
 بعد ھم د،ی کھ خدا گره از کار فروبستھ ام بگشانمازم را خواندم، سر نماز دعا کردم

 کھ ی دل کندم از سجاده اتای با خدا شدم ونھاازی و راز و نھی مشغول گری ساعتمین
 ... حد وابستھ اش نبودمنیھرگز تا ا

 
 ی فرض ممی نامھربان را نداشتم کھ انگار مرا دژخی آن نگاه ھادنی طاقت دگرید    

 را فراموش کنم، ای رنگ وری آن ھمھ محبت بیکردند، ھنوز نتوانستھ بودم خاطره 
 ی را ترک ممیاھای رؤی سروصدا کلبھ ی کنم بداری را بی آن کھ کسی بدیپس با
 ...کردم

 ی شده و حاال بزغالھ داری نفر زودتر از من بکی دمی آمدم درونیاز در کلبھ کھ ب    
 افسوس کھ اجازه نداشتم ست،ی نگری گرفتھ و بھ من مرا در بغل -شنگول –محبوبش 
 کھ نیباحسرت نگاھش کردم بدون ا....  شاگردمنی شوم، بھ محبوب ترکیبھ او نزد

 در آن یشگی و شرارت ھمطنتی از شیاثر گری مان ردوبدل شود، دانی میکالم
درشت  بھ فرزاد داشت، ی انکار نشدنی کھ شباھتی و نافذش نبود، چشمانبایچشمان ز

 درآن حس قی عمی از وحشتفی خفی شد اثریدرعوض م....  و گوشھ داراهیو س
 .... دانم چراینم! دی ترسیکرد، او از من م

 بغل ی دربرابرش مقاومت کردم، شنگول توی تلخ شدم ولی دچار بغضشیاز تماشا    
 نی زمی روی مقاومتچی ھی کوھان بد،ی کشرونی خورد وخودش را بیکوھان تکان

 ام ی کرد و درچندقدمی و بازدنی کوچکش شروع بھ دوی کرد، بزغالھ با پاھاشیرھا
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 آمد حال آن کھ ھمچنان از شی سوھ تازه شد، کوھان آھستھ بیمشغول خوردن علف ھا
 بر ی خم شدم و بوسھ امی بگویزی آن کھ چی داشت، بزی شدن بھ من پرھکینزد

 .... خارج شدماطی شنگول زدم و ازدر حیشانیپ
 
 وحشتناک و تی سوئی با کوھان بھ سودارمی دنی کوتاه آخریضمن مرور خاطره     

 خفقان آور را ی فضانی در ای کھ دوباره زندگنی ای بھ راه افتادم، نھ برازمینفرت انگ
 . آنچھ کھ فراموش کرده بودم بھ آب روان بسپارمافتنی یتحمل کنم، بلکھ برا

 از پشت کوه دی خورشی ھی اولی ھاعھی ھوا کامال روشن شده بود و طلدمی رسیوقت    
 ی از صادقشبی کھ دییدھایبا کل.  شکافتی آسمان را می نھی سی مشرق بھ نرمیھا

 . را باز کردمتمیگرفتھ بودم وارد مدرسھ شدم و در سوئ
  بھ ھمادی بار زنی را گذاشتم بجوشد و مشغول مرتب کردن خانھ شدم، ایکتر    
 فی لطی کھ غبارنی ام در آن حاکم بود جز ایھوشی قبل از بطی شرابای بود، تقرختھینر

 . مفقود شده بودزیھمھ جا را پوشانده و دفترتلفنم ن
 نبود کھ ی مسی بھی از کتی رو کردم، خبررویبھ سراغ کمد رفتم و بغچھ ام را ز    

 !نبود
 نکرده باشم شیروروی زبھی کتی نماند کھ در جست و جوی از خانھ باقیی جابایتقر    
 گری افتاده و دانّی باارزش بھ دست جنی بھی کتنی کھ ارفتمیعاقبت پذ.  بوددهی فای بیول

 .کار از دستم خارج شده است
 دانستم بدتر از ی مدی چون بعدمی ترسی نمیزی از چگری بھ صدا درآمد، دتمیدر سوئ    

 . شودنیا
 کنم بازکردم، ی بخواھم از پنجره نگاھای است ی کھ بپرسم چھ کسنیدون ادر را ب    

 ی زد، بی دار پشت در بود و چشمانش از وحشت دو دو مھی سرازی نفرت انگرمردیپ
 :دمیّآن کھ سالمش کنم بر او غر

 !"ی عوضی بھ سرم اومده تو توش نقش داشتیمطمئنم ھرچ! لعنت بھ تو" ـ    
 آنگاه بھ د،یی پای کھ اطرافش را با وحشت می درحالدنیسراپا شروع کرد بھ لرز    

 : گفترمی نامفھوم کھ پدرم درآمد تا مطلب را بگیصورت
 بھ خاطر ی ول،یریتو قرار بوده بم! ی چاره م کردی بنجا،ی ای گشتی برمدینبا" ـ    

 پرتت کردن تھ ،ی شدی م کشتھی اگھی جور ددی بکشنت، بامیاون طلسم نتونستن مستق
 من عذاب وجدان گرفتم و گفتم الاقل جنازه ،یری بخوره و بمنی چاه تا سرت بھ زمھی

.  کردنی کمک ات کردم نابودم مدنی فھمیاگھ اونا م ، و دفنت کنمرونی بارمیت رو ب
 ی ولی ھنوز زنده ادمی کھ درونی بدمتی از چاه کشیپنھون از چشم شون نصفھ شب

حاال تو ...  پاسگاهی فورا بردم انداختم ات جلو،ی با مرگ فاصلھ ندارادی زگھید
 ." تموم شدیھمھ چ!  دارن دختری ھا دست از سر من برنمنی ا،یینجایا

 
 : زده و نگران گفتمرتیح    
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 رونی کثافت بنیچرا خودتو از ا! ستی نتی حالی شدری حاال شم تسخنیتو ھم" ـ    
 "مرد؟ری پی کردکاری تو چ؟ی کشینم

 : دادی ربط می بی کھ جواب ھادی شنی را نممیانگار حرف ھا    
 از من کھ ،ی از تو کھ با کمک سگ نابودش کردره،ی گیاون انتقام مادرش رو م"ـ    

 !" کردهجادی و طلسم روابھی کھ کتی از اون زن،یبھ تو کمک کردم زنده بمون
 دختر آن زن نفرت یپس پا.... دمی کشیفی خفغیدستم را مقابل دھانم گرفتم و ج    
 ! استانی درمزیانگ
 رو پس بدم کھ ھرگز مرتکب ی انتقام گناھدیمن فقط از خودم دفاع کردم، چرا با" ـ    

 "نشدم؟
 : شدی تر مشی ھرلحظھ بشی و لرزش صدادی لرزیھنوز م    
و  شون دفاع کنھ، تسی خواست از رئی شون بود، اون زن ملھی قبسیسلطان رئ" ـ    

 سلطان ی لھی قبی کھ االن توی و ھم باعث کشتھ شدن اون زن شدی رو کشتسیھم رئ
 !" گناه تونھیا.  قھرمان شده، ھمھ شون دراومدن بھ خدمت دختر اون زنھی

 آدم مست بھ سمت اطاقش کی تلو تلو خوران مثل د،ی بگوی ترشی بزی تا چستادینا    
 را خاموش کردم و بھ سرعت مشغول بستن رگازی برگشتم، زتیبا عجلھ بھ سوئ. رفت

 و دمی دورونی بتی شدم، آنگاه از سوئازمی سبک و راحت از لوازم مورد نی کولھ کی
 : زدمادی و فرستادمی دار اھی در اطاق سرات از آن کھ از مدرسھ خارج شوم پششیپ

کردم،  نی گناھچی دعواھا شدم، من ھنی ایمن بھ ناحق قربون! رمردیکمکم کن پ" ـ    
 ..."من پسرتو نکشتم

 در مدرسھ راه ی و خستھ بھ سودی داد ناامی امانم نمھی گرگری کھ دیو درحال    
 نھ، ای رونی بدی آی منمی بھ من دھد و ھربار برگشتم ببیافتادم، ھنوز قصد نداشت جواب

 شم را بھ خطر انداختھ باتشی جا واقعا امننی ھم من با حضورم در ادی بود، شادهی فایب
 

 بوس ینی مشھی روستا رفتم کھ ھمی اصلابانی دوشم انداختم و بھ خیکولھ ام را رو    
 ی شھر منی ترکی بھ نزدنی نقل و انتقال مسافری و بنز برااتی فیمی قدیغراضھ ھا

خداراشکر .  و بروم سمت تھرانرمی بگطی شھر بلی توانستم تویبعدش م. ستادندیا
 را نتوانستھ اند بدزدند چرا می و پول ھایاعتبار  شعور کارتی بیّکردم کھ آن اجنھ 

 ھا نی بھ ایازی ھم ندی را ممکن است کجا گذاشتھ باشم، شادمی کلدهی رسیکھ عقلشان نم
 نی ھم بھ ادیشا.  استفاده کنندھمی بودند کھ بتوانند از آن علییزھاینداشتند و فقط دنبال چ

 ی است و مادیفقط سرعتشان ز ،ستندی نیھوشخاطر است کھ آن ھا اساسا موجودات با
 . دارندزی نی منحصر بھ فرد ماورائی ھایی توانای سرکیتوانند از اجسام رد شوند و 

 تا موقتا دمی خری اعتباریمکارتی با سمتی ارزان قیمی قدی گوشکی شھر یتو    
 چی نجات دھم، ھرچند ھی احتمالی خودم را از مھلکھ ھایبتوانم در مواقع ضرور

 .زمی بھ سرم بری چھ خاکدی باقای دانستم دقی را از حفظ نبودم و نمیشماره ا
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باخود .  نا نداشتمی و گرسنگی کھ از خستگی درحالدمیعصر بود کھ بھ تھران رس    
!  را ترک کرده امتمی خبر سوئی مرتکب شده ام کھ بازھم بیفکر کردم چھ اشتباه بزرگ

 مش ی من آن قدر از حرف ھا؟ی شدن ناگھانبی غنی ای دارم برایھی بار چھ توجنیا
 رفتار گری دی کردم، از سوی فرار فکر نمجز یزی وحشت کرده بودم کھ بھ چمیرح

 داد بازگردم بھ خانھ شان، بھ ھرحال کار از ی ھا اجازه نمی پشت کوھیدلسرد کننده 
 . از آن ھا حفظ نبودم کھ خبرشان کنمی شماره ایکار گذشتھ و من االن حت

 ام را درآوردم تا با ی کھ مقابل خانھ مان بود نشستم وگوشی پارکمکتی نیرو    
 ...ی سردرگمنی مردم بھتر بود از ای مرم،ی خودم تماس بگیشماره 

 ام ی بعد گوشیقی کھ قطع شد، دقانی داشت تا ای برنمی خورد کسیھرچھ بوق م    
 : خودم بود، بالفاصلھ ھول شدمیه زنگ خورد، شمار

 "... پس؟ی چرا الل؟ی کنھ لعنتی مکاری تو چشی من پیگوش! الو، الو حرف بزن" ـ    
 !قطع شد    
 » باشدیمشترک مورد نظر در دسترس نم«:دوباره شماره گرفتم    
!  ام تماس گرفتمی کردم با گوشی چھ اشتباھ؛یوا!  دام افتاده باشمکیفکر کنم بھ     

 ! زنده ام دوباره قصد جانم را خواھد کرددهیحتما حاال کھ فھم
 بھ افتم،ی ی سرپناه امن مکی ھرچھ زودتر دی نداشت، من بای دگر سودیمانیپش    

 دلواپسم نشده اند؟ ی ذره ای چرا پدرومادرم حتدمی فھمی مدیسمت خانھ بھ راه افتادم، با
 جادی کھ مادروعمھ ام ایطی تا خودم با شرادیریدرست است کھ گفتھ بودم تماس نگ

 ی آنھا چھ طور می ولرم،ی با آنھا تماس بگدمشانیبخش ی و وقتمیایکرده اند کنار ب
 ی زنگ نزنند بھ پشت کوھکی ی توجھ باشند کھ حتی حد نسبت بھ من بنیتوانستند تا ا

 ی عوض من تماس گرفتھ باشند و آن سارقی کھ با شماره ستی ندیھرچند بع. ھا؟
 کرده باشد، ال ارسشانی ھا داده برای آنچھ کھ بھ پشتکوھھی شبیی سرباالیجواب ھا

 شعورم بھ آنھا ی جواب ھا را باور کنند؟ مگر خود احمق بنی خانواده ام ادیچرا نبا
 از آنھا داشتھ باشم؟ کاش ی تماسای را بشنوم و شانی خواھم صداینگفتھ بودم کھ نم

 ی باور نمایخدا....  بودمدهی نکرده بودم و ھمان اول مادرم را بخشی غلطنیھرگز چن
 و ی مراتب شرمساردی باشد، چگونھ بانی حد سنگنی دل مادرم تا اکستنکنم مجازات ش

  ام را بھ حضورت برسانم؟یمانیپش
 دی رسی متأسفانھ بھ نظر می را کھ داشتم بھ قفل انداختم تا در را باز کنم، ولیدیکل    

 یعجب احمق....  چھ؟ چرا بھ من اطالع نداده اند؟یعنی! فل ھا عوض شده باشندکھ ق
  کنم؟افتی را درامشانی من کجا بودم کھ پیالبد اطالع داده اند ول! ھستم من

 دی شاستند،ی خانھ ندیشا...  داد، ده ھا بار، صدباری جواب نمیزنگ را فشردم، کس    
  نژاد من دم در بودی معصومنین حس وگرنھ تا االستندیکھ نھ؛ قطعا خانھ ن

 خانھ مان بود رفتم تا نماز مغرب و عشاءم را آنجا بخوانم و کی کھ نزدیبھ مسجد    
 در را ی بعد از نماز ھم کسی حتی داشتھ باشم تا خانواده ام برگردند، ولزی نیپناھگاھ
 رفتم ی اقوام می بھ خانھ دی تر نداشتم، باشی چاره بکی باز نکرد و من میبھ رو
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 خانھ شروع کردم، نی ترکیپس از نزد! چ کدامشان نداشتمی از ھی کھ شماره ایدرحال
 خالھ زھره

 !نبود    
 ! او ھم نبوددی سعییدا: ی بعدیخانھ     
 !عموجواد؛ نبود. یبعد    
  شان زده؟بی امشب کجا غی ھا ھمگنی چھ؟ ایعنی    
 زی ننھی گزنی آخر شب بود کھ مجبور شدم بھ آخرتای ھم نبودند، نھامیمادربزرگ ھا    

 !یفکر کنم؛ عمھ پر
 !! بودیکی نیا    
  باشد؟دی فقط او بایطی شرانی در چنقای کھ دقنی اا؟ی خداستی نبیعج    
 .... خشک شدمی گلودمی را از پشت اف اف شنشی صدایوقت    
 !"ھ؟یک" ـ    
 ."دی لطفا باز کن،یسالم، منم عمھ پر" ـ    
 " ندارم کھ؟یری تصوفونی آھ؟یمنم ک" ـ    
 ی کنھ کھ کی می برادرزاده تم، چھ فرقیعنی ی گم عمھ پری میوقت.... خب" ـ    

 "باشم؟
 : نامھربان بودیلیخ    
 !"ی مھتاب باشای خوره بھت مھرنوش ینم" ـ    
 ."نبمیمعلومھ کھ نھ، من ز" ـ    
 : نامھربانش ناگھان متعجب شدیصدا    
 ...."نب؟ی ز؟یچ" ـ    
  قدر؟نیچرا تعجب کرد ا    
 " عمھ؟ی کنیحاال باز م" ـ    
 آپارتمان شدم، ی و وارد راھرودمی کشی بازشدن در آمد، نفس راحتیصدا    

 بود کی کھ نزدی سوم رفتم درحالی پلھ ھا را تا طبقھ یآسانسور نداشتند و من ھمھ 
 . پلھ جان دھمنی آخری رویاز خستگ

 
 : تعجب و خشم داشتانی می و ابروانش حالتستادهی در ایعمھ جلو    
 "؟ی کنی مکاری چنجایا" ـ    
 : انداختم و نفس نفس زنان گفتمنی زمیکولھ ام را رو    
 ." توامی مردم عمھ، توروخدابذار بیاز خستگ" ـ    
 !ردیانگار کھ بخواھد سنگر بگ ستاد،ی پشت سر مادرش ادیپرستو ھم دو    
 : انداختمشانی بھ ھردویزینگاه تمسخر آم    
 ی نگاھم می جورنی کھ استمی نیعمھ، من برادر زاده تم، دختر ابوبکر البغداد"ـ    
 "د؟یکن
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 از کجا قایتو االن دق.... ای ثان،ی دارم و نھ برادرزاده ایاوال کھ من نھ برادر" ـ    
 "؟یاومد
 :حرصم گرفت    
 تو امی خبرمرگم بنی ذاری پروازم از تورنتو نشست، مشی ساعت پھی نیمن ھم" ـ    

 !" نھ؟ای
 ی قفل شد، از کنار پرستو کھ ممی مشکوکشان روی کنار رفتند و نگاه ھادیبا ترد    

 : گفتمتیگذشتم با عصبان
 " ھا؟یری می بھ بزرگترت نمیسالم کن" ـ    
 ! شعوری نگفت بیچیھ    
 : کردی بھ کولھ ام اشاره ارّیعمھ ام با تح    
 " برون؟یبل.... واسھ.... یتو مگھ امشب نرفت" ـ    
 بھ افکار ی نبودند؟ خنده امانی ھالی کدام از فامچی ھنی ھمیپس برا! دمیتازه فھم    

 ! شده اندنیاطی شی طعمھ لی فامیاحمقانھ ام زدم، مرا بگو کھ فکر کردم ھمھ 
 "د؟ی برونھ؟ پس شما چرا نرفتیاوا امشب بل" ـ    
 : شدی عصبانی و حسابدیدوباره چھره درھم کش    
 بھم دی دھنش رسی کھ مادرت ھرچی پدرسوختھ؟ فراموش کردی اندازیمتلک م" ـ    

 " باز ھم آدم حسابتون کنم؟دیگفت؟ واقعا با
 :نگرفتم مطلب را    
 "فھ؟ی با کل طاایفقط با مامانم دعوات شده " ـ    
 !" ست ماشافھی طاھی مامانت خودش ر؛ینخ" ـ    
 "د؟یخب پس چرا با ھمھ قھر" ـ    
  زد؟ی حرف می جورنی دانم چرا اینم    
 کھ نجای ای اومدی پاشدتی وضعنی سر بھ سرم نذار حوصلھ ندارم، تو با انیبب"ـ    
 "؟! برونتی بلامی بی کنمی و راضدیمونی مثال پشی الکیبگ

 : چرخاندمی حوصلگیچشمانم را با ب    
 " رو نداشـیینھ عمھ جان من فقط امشب جا" ـ    
 ! برونم؟ی چھ گفت االن؟ بلنیناگھان بھ خود آمدم، ا    
 !...." برونم؟یبل! ؟یچ" ـ    
 ی حرف میخی بھ ھم نگاه کردند کھ انگار بھ زبان مری جورکیعمھ و دخترش     

 دی سفری ادبانھ شامل عرقگی باری بسپی تکی با ی کچلم از اطاق عقبیزنم، شوھرعمھ 
 : گفتکی سالم و علی آمد و برونی بی راه راه آبی ژامھی کوتاه وپنیآست
 خوش دی نداره؛ بردهی خانم، فاگھی نھ دد،ی بکششی و با پا پدی با دست پس بزنیھ" ـ    
وگرنھ دلتون !  نھ؟،ی منت کشی دوماد اومدلیالبد واسھ حفظ آبرو جلو فام! دیباش

 ."واسھ عمھ تون نسوختھ
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 کھی مرتد؛ی گوی چھ مگری دیکی نی ندھم اتی بودم کھ اھمرانی و حجیھنوز آنقدر گ    
 !خالھ زنک

 " امشب چھ خبره؟دی تکرار کنگھی باردھی شھ یم... یعمھ پر" ـ    
 : دھانش گرفت و گفتیپرستو دستش را جلو    
 وونھی خواد ما رو دی مای شده، وونھی دای برون رو بھ ھم زده، ی بلنی اایمامان، "ـ    
 !"کنھ
 : شدرهی و بھ چشمانم خدی را درھم کششیعمھ ابروھا    
 برون رو یبل!  قھر؟ی ھمرات؟ نکنھ اومدھی کولھ چنی ا؟یتو االن از کجا اومد" ـ    

 یدی فھمی االن مدیبا بھم؟ ی کھ پناه آوردومدی نرتی از من غمخوارتر گ؟یبھ ھم زد
 منم کھ اول و آخر نی اومد اادتونی تازه دی کردکھی دلمو ھزارتینی چدی زدیوقت! گھ؟ید

 !"دلسوزم
 نھ؟ ای می بگویزی ربطش چی بی توانم دربرابر رگبار حرف ھای مای دانستم آینم    

 : نداشتمیظاھرا حق انتخاب
 ...."من" ـ    
 ! داد کھ ساکتی بھ من عالمت می انگار چشمان آتم،ی بگویزینتوانستم چ    
 خم می کھ صورت عمھ ام رویی نشستم و عاجزانھ بھ باال، جانی زمیھمان جا رو    

 :ستمیشده بود نگر
 " من باھاش حرف بزنم؟دیری بابامو بگی شھ شماره یعمھ م" ـ    
 : کرده بودیعمھ ام پاک قاط    
 یتو از وسط بل.  خورمی ھاتونم نمی بازنیگول ا! ی فکر کرد؟یمن و منت کش" ـ    

 !"؟ی چ؟ی چی کھ بگنجای ای اومدی پاشدی نکبتی افھی قنیبرون با ا
 : ھا تکرار کردیو بھ صورت پرستو نگاه کرد و مثل روان    
 !"؟ی چیعنی!.... ؟یچ" ـ    
 داد و صورتش قرمز شده بود، حس ی دھانش فشار میھنوز پرستو مشتش را رو    

 : کرده بودی شوھرعمھ ام ھم قاطی چشمانش است، حتیکردم وحشت تو
 کھ نی شون باشھ؟ ای مھمونی توزی درست شده و ترو تمدی مگھ االن نبانی ایپر" ـ    

 !"انگار از جبھھ برگشتھ؟
 :دمی خفھ پرسییکولھ ام را چنگ زدم و با صدا    
 !"کجاست؟... تاالر" ـ    

 
 

 : زدادی فری عمھ پرد،ی قاپزی می تلفن را از روی و گوشدی کشیغی پرستو جکدفعھی    
 "؟ی بکنی خوای مکاریچ" ـ    
 .... را گرفتی توجھ بھ او شماره ایپرستو ب    
 !" جون سالمییدا! الو؟"ـ    
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 : داد زدیعمھ پر    
 "؟ی زنگ زدیخاک تو سرت، واسھ چ" ـ    
 : بھ مادرش نکردیپرستو توجھ    
 " اونجاست؟نبی جون زییدا" ـ    
 بھ دھان پرستو منتظر جواب رهی خیعمھ ام ھم حاال ساکت شده بود و چھارچشم    
 !بود
 "د؟یمطمئن! ؟یچ"ـ    
 نفرت ی داد و بھ حالترشکلیی کم کم تغھی آن حالت وحشت اولیو بعد نگاھش بھ جا    

 ... من دوختآلود بھ
 !" دارنفی تشرنجای اشونی ار،ینخ" ـ    
 پدرم بھ وضوح ی آن طرف چھ خبر است، صدامی تا ما ھم بشنوفونی آیو زد رو    
 : شددهیشن
 کنھ بابت رفتار ی از شما عذرخواھادی رو معطل کرده کھ بی مھمونیعنی" ـ    

 "مادرش؟
 دای پشی زھرھاختنی ری برای مناسبتی کھ موقعنی از ایپرستو خوشحال و راض    

 :کرده
 امشبش نداره، بلکھ ی روحشون ھم خبر از مھمونای گوشونی جون، ایی دارینخ" ـ    

 !"بھ ما پناھنده شدن
 یکی نکنھ شما دست بھ ھ؟ی چھ کوفتگھی پرستو؟ پناھنده دی گی چرا چرند م؟یچ" ـ    
 " صرفا جھت انتقام؟نی ماروببرتیثی آبرو و حنیکرد
 فرود ماشونی حاال ھواپنی شما رو نکرده، دختر خانمتون ھمتیثی قصد حیکس" ـ    

 ی داغون تر از خودش، گرد سفر ھم بدجوری کولھ ھیاومده رو باند اعصاب ما، با 
 کھ ی تا دخترخانمھھی شبیلی بھ شوفر ترشتری شم بافھی زنھ و قی تنش زار میرو

 !"ھستن  برونشی آبرودارمعطل بلی فھی طاھیامشب 
 آن طرف ی صداھادنی واقعا من از شنی گفت، ولی چرند میادی داشت زگرید    

 .... شده دفاع کنمجادی اطی از خودم و شرایچنان شوکھ شدم کھ قادر نبودم حت
 واسھ ما نذاشت تیثیآبرو و ح! ای حی سر برهی خنجای اادیبھش بگو جرأت داره ب" ـ    
نگھش .  کننی سالن رو ترک متی ھمھ دارن با عصباناالن. بھی و غری خودیجلو
 ." رسمی اونجا خدمتش مامی االن منیدار
 :فورا شوھر عمھ ام در را قفل کرد و خطاب بھ عمھ گفت    
 !" بھ تختنشیببند" ـ    
 :دمی بر او توپیعصب    
 خواستم فرار کنم ی اصال اگھ من من؟ی بدادمی ترک اعتنی خوای مگھ می چیعنی" ـ    

 "نجا؟یچرا اومدم ا
 : حق بھ جانب گرفتی اافھیعمھ ام ق    
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 شھ ی خشن می چون داداش وقتی فرار کنی داشتھ باشمی تصمگھی االن ددیشا" ـ    
 !" جذاب و ترسناکھیلیخ

 : کردیفی شوھرعمھ اعتراض خفتای نھام،ی شدرهیھرسھ با استفھام بھ صورتش خ    
 " بود اون وسط؟یحاال جذاب چ"ـ    
 :اوردی خودش نیعمھ ام بھ رو    
 دی کھ االن بانی سر؟ گو ارهی خی بدی جواب داداش رو چی خوایحاال االن م"ـ    

 االن ،ی آبروم،ی تو برادرزاده می ول،یخوشحال باشم کھ حال مامانت رفتھ تو قوط
 ی چند وقتھی خواستم ی متای من نھا؟ی واسھ مون گذاشتی ھا چبھی اون غریجلو

 و بھی غرنی بفتھی راه بیزی آبروریجورنیمامانت رو حرص بدم تا آدم شھ، نھ کھ ا
 !" ھا؟ست؛ی نزادی مثل آدمتیچی کنم کھ ھکاری من االن با تو چ؟یخود
 :دمی بریادی اش را با فرینطق طوالن    
 "گھ؟ی دھی چھ خبره؟ دوماد کدوم خرنجای بھ من بگھ ایکی"ـ    
 : بھ خود گرفتطنتی از شی پرستو ھاشوری افھیق    
 ونی قلی مجبورش کردن با اون ننویا) یمخفف مامان پر( ؟ینگفتم مانپر" ـ    

 کنھ؟ خب معلومھ، ی با اکراه نگاش منبی نگفتم زیھمون شب خواستگار! ازدواج کنھ
 عمرا اگھ بھ پلنگ می اومد خواستگاری مپی خوش تیمن ھم اگھ فرداش اون آقا

 !" دادمی جواب مثبت میصورت
 ....؟ی پلنگ صورتپ؟ی فرداش؟ خوش تون؟ی قلین! ؟یچ    
 "ھ؟ی ساماندی برون من و جاویبل.... امشب" ـ    
 !" استخوندیبلھ، جاو" ـ    
 : زدبیعمھ نھ    
 !"مؤدب باش پرستو"ـ    
 .فت نگیزی چگری گرداند و دیپرستو فقط با اکراه رو    

 
 

مثل ( دی دانم پدرم با جت پک رسی نممیھمان طور کھ ما مشغول بگومگو بود    
 األرض کرد کھ ناگھان ھفت ھشت ده بار زنگ را ی طای) اسی سن آندریقھرمان باز

 سو مشتاق بودم کی گشود، حاال از شیپشت ھم فشار داد و عمھ ام بالفاصلھ در را برا
 نی از خشم پدرم کھ تا بھ حال بھ اتزده وحشگری دیسر از ماجرا درآورم و از سو

 .... بودمدهیشدت ند
 حاال بروم ای خشم ظاھر شد، خداتی پدرومادرم در نھایدرکھ باز شد چھره     

 ی کمتربی کھ آسی گوشھ اکی فرار کنم ای درآورم ی دلتنگی از عزایبغلشان کنم و دل
  از شرافت از دست رفتھ ام دفاع کنم؟ستمی باای نم،یبب

 خانواده اش ی از اعضاکی چی کھ ھی بود درحالستادهی ادیپشت سرشان جاو    
 ....حضور نداشتند
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 یلی سکی آورد و ورشی می چرا کھ پدرم ناگھان بھ سومی بگویزیوقت نکردم چ    
ا انداخت  زنان خودش رغی جی عمھ پرد،یمحکم بھ صورتم زد کھ برق از چشمانم پر

 ی کار را بکند؛ اگرچھ بھ نظر منی کھ من توقع داشتم مادرم ای من و پدرم درحالانیم
 طرف نی ھم او بزند ایلی سکی کند کھ ی ماده را آمشی دارد دست ھازی مادرم ندیرس
 !) داشتنھیمادرم در کل وسواس قر( شوم؛ زانیتا م
 : پدرم خانھ را لرزاندادی فریصدا    
 کھ تو ی خرج افتادم واسھ اون سالنیھا؟ کل!  شرف؟ی بی کنی می چھ غلطنجایا"ـ    

 خونھ برگزار ی تومی خبرمرگمون خواستنجا،ی ای و اومدی آبرو ازش فرار کردیب
 و آبرومونم کھ می ضرر کردی کلتی وضعنیتو ا!  بشھاقتی لینشھ کھ کالس کار تو ب

 !"یرفت بھ کل
 .... خبر استی وصلت بنیدا روحم از ا بھ خمی کھ بگودی چرخیزبانم نم    
 پدرم ی آمد و بازوشی حد از او متنفر نبودم پنی کھ ھرگز درتمام عمرم تا ادیجاو    

 :را گرفت و چاپلوسانھ گفت
 نی بود کھ ای حرف حسابش چنمی ببنی پدرجان؛ اجازه بددیخودتونو کنترل کن"ـ    

 " کرد؟ی با آبرو و شرافتمون بازیجور
 : بردی زد شب خوابش نمیمادرم ھم اگر حرف نم    
 !"نجا؟ی ای اومدی بود کھ پاشدیحاال جا قحط" ـ    
 خی توبی ممتد نطق ھای چند لحظھ ی بھ او چشم دوختند و برارّی بار ھمھ با تحنیا    

 ! استیرعادی غی ماجرانی قسمت انی ترتی واقعا کم اھمنی اد؛یگرانھ در گلو خشک
 حملھ اش را بھ جانبم زی مادرم در آمد دوباره نوک تی از شوک جملھ یقتپدرم و    

 :گرفت
 !"؟ی شمی کھ بعدش جشگاه؟ی رم آرای تنھا می گفتنیپس واسھ ھم" ـ    
 می از گلویی ام گرفتم و بھ زحمت صدانھیانگشت سبابھ ام را ناباورانھ رو بھ س    

 :خارج شد
 !"من؟...م..م"ـ    
 : را بھ ھم زدھی مادرم بازھم تمرکز پدرم و بقیصدا    
 !"نھ پس، عمھ ت" ـ    
 سرم یی چھ بالدمی فھمی اکتفا کرد، حاال تازه داشتم میّ بھ چشم غره ایعمھ پر    
 .... سر معلم سوم آمده بودھشی شده بودم کھ شبیبتیمن گرفتار ھمان مص! آمده
 ی نسخھ ی وجود داشت، من زنده بودم ولانی منی ای تفاوت اساسکی حال نیبا ا    

 ! چاره مرده بودی آن معلم بیاصل
 کھ ی چشمم عبور کرد، جملھ اشی گذشتھ از پی لحظھ تمام صحنھ ھاکی    
 کھ یقیوحشت عم» ....بعدش ھم کھ«:  نشدمرشی گی ناتمام گذاشت و من پرزادخانیش

 ھوش بوده ام، یھفتھ ب دونی ادندی فھمی شد وقتداریدرچشمان کوھان و فرانک پد
 کھ از کوھان دور شوم وگرنھ ن بھ فرانک کھ سکوت کند واخطارش بھ مسایتلنگر آتر
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 ام بود کھ ی قبلی کھ از نظرم گذشت شماره یزی چنیآخر....  کشدیخودش مرا م
 و فقط سکوت کرد تا مطمئن شود خودم ھستم و بھ موقع دمی جدیزنگ زد بھ شماره 

 را ترک کرده تا من نمی برون دروغی بلی مھمانده،یاو حاال خدمتم رس! خدمتم برسد
 ! آبرو شومی بدنام و بلمی و فامرومادردر مقابل پد

 ! کھ من اصلم و او بدل؟نی ھا؟ انی االن بھ امیچھ بگو    
  وحشتناک را؟ی قصھ نی باور خواھد کرد ایچھ کس    
 شک ی کرده کھ کسی خوب نقشم را بازنقدریاو چگونھ بھ شکل من درآمده و ا    

ّ کھ اجنھ ھوش و تفکر نی مگر نھ است؟ی مگر او جن نم؟ی ھستیکیندارد من و او 
 کند و ی انسان را بازکی مدت نقش نیانسان را ندارند؟ پس او چھ طور توانستھ در ا

 تا با ظرافت ندی را کنارھم بچزی ھمھ چقیدق نقدری طور توانستھ ا ھم بو نبرد؟ چھیکس
  را بھ فنا دھد؟میتمام آبرو

 
 د،ی طول کشی اقھی کھ در سکوت از ذھنم گذشت کمتر از دقیتمام افکار    

 بودند و دهی و وحشت فقط تعجب را در چھره ام دی شرمساریپدرومادرم کھ بھ جا
 دھند کم صی توانستند در رد نگاھم تشخی مزی را نگری از جنس دی وحشتیحاال ردپا

 شی بیزی و من از چھ چستی چضوع مونندیکم ساکت شدند و بھ من چشم دوختند تا بب
 و ناباور جی قدر گنی ام؟ چرا فرار نکرده ام و چرا ادهی آن ھا ترسھی و تنبخیاز توب

  کنم؟ینگاھشان م
 : بھ جلو نھاد و گفتیم بود قددهی کھ خطر را بو کشدی جاوتاینھا    
 "ھ؟ی مشکلت با من چی بگی خوای نمزم؟ی شده عزیزی چنب؛یز" ـ    
 یی از بالی ھم قسمتنی ادمی زند؟ ھا؛ فھمی حرف ممانھی با من صمنقدریاو چرا ا    

 توانستم داشتھ باشم ی را کھ میی ھاتیاو تمام موقع....  سرم آوردهیاست کھ آن لعنت
 ی ازدست دادن ندارم چراکھ ظاھرا فرزاد را برای برایزی چگرید.... من. نابود کرده

 .... از دست داده امشھیھم
 : نگاھش کردم و بھ زحمت پاسخش دادمیبھ تلخ    
 !"بھ تو جواب مثبت دادم؟... من" ـ    
 ی ضربھ ادی شاای داده ام  بود کھ شک نکرد مشاعرم را از دستیآن قدر سؤالم جد    

 ....بھ سرم خورده و حافظھ ام پاک شده
 ای کنم ھی گری دونستم از خوشحالی نمدی بھمون خبر دادی تلفنی وقتزم؛یبلھ عز" ـ    

 دادم کھ جوابت مثبت باشھ چون ی درصد احتمال نمھی یمن حت!  ھا بخندموونھیمثل د
 ادی کردم ازم خوش ات نمیاس م نداشتم، احسی حس خوبیاز نگاھت شب خواستگار

 تو سرکردم و الی روز و شب با خمیرو گذاشت ی کھ قرار نامزدی ھفتھ اھی نی ایتو
 ...."حاال
 : بلند قطع کردمیی عاشقانھ و چندش آورش را با صدایحرف ھا    
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 ی مفی و مجنون برام تعریلی لی جوابم مثبت بوده، تو قصھ دمیمن فقط پرس" ـ    
 "؟یکن

 کھ بود از ی پدرومادرم بھ ھر فالکتنیآنگاه در برابر نگاه مالمت گر و خشمگ    
 .... کنده شدم و برخاستمنی زمیرو
 مخصوصا اگر در حضور عمھ ست،ی خوردن راحت نی دانم برچسب روانیم    
 : نداشتمقتی حقانی جز بی چاره ای و پرستو باشد ولیپر

 من جا ی کھ خودشو بھ جاھی کسستم،یه من ن کھ بھ تو جواب مثبت دادیاون" ـ    
 !"زده
 : تمام اظھارفضل کردییپرستو با پررو    
 ھم بھ محاسنت اضافھ نی ای کھ بھ سالمتی چندگانھ نداشتتیفقط اختالل شخص" ـ    
 !"شد
 .... زدمی حدس مدیبا! یوا    
 ....ود حرف ھا گذشتھ بنینخواستم با او دھن بھ دھن بگذارم، کارم از ا    
 ی بھ نظر نمی کھ اصال واقعی شده بود با بغضنی سردلش سنگیلی خایمادرم کھ گو    
 : و صرفا جھت زجر دادنم بود گفتدیرس
 ی طورنی فرزادخان رو ای راھش نبود کھ انتقام رفتار اون روز ظھرم جلونیا" ـ    
منظورش ھمان حالت ( ی بودمای و ھمھ ش تو ھواپی دادیاولش کھ جواب نم! یریبگ

 اصال باھات یبعدش ھم کھ گفت!)  دادهحی توضشی برانی بود کھ احتماال حسمایھواپ
 خرج یو وال؛ حاال ھم کھ با جواب مثبتت کل  مون تو ھولی گذاشتی و کلمیریتماس نگ

 انتقام بود؟ اصال ھی ھا فقط واسھ نی تمام اد،ی آقاجاوی رو دست ما و خانواده یذاریم
 "؟ی کردی خودت بازیچرا با آبرو!! مھ ت بھ درک عایمن 
 :دی کلمھ اش را شنکی فقط دی باشکوه جاوی سخنراننیاز تمام ا    
 !"فرزادخان؟" ـ    
 ! اعصاب بودی رویلی دختر خنی پرستو بھ ھوا بلند شد، ای خنده یصدا    
 شعور ی خندان پرستو نگاه کرد، دخترک بی افھی با استفھام بھ قدی جاویوقت    

 : باال داد و گفتییابرو
 ت با ندهی آتی بھ موقعی جورنیدرست نبود بھ خاطر چزوندن مامان وعمھ ت ا" ـ    

 " نھ؟گھ؛یبھ ھرحال اون ھم خواستگارت بوده د!! یفرزادخان پشت پا بزن
 یزی و تا خواست چدستای ای سرخ شد و فکر کنم قلبش ھم داشت از حرکت مدیجاو    
 : زدادی سر دخترش فری عمھ پردیبگو
 "؟ی زنی کھ مھی حرف ھا چنی بچھ؛ ایالل ش" ـ    
 ھم بدش آمده دی دانم؟ شایچھ م! امدهی ھم بدش نچی کامال مشخص بود کھ ھیول    

 .... دارد؟یتیباشد، اصال چھ اھم
 : روانھ داشتمی پرخاش بھ سوی عاشقانھ را در بستھ بندی نالھ ادیجاو    
 "ونھ؟ی درمگھی خواستگار دھی ی پانھ؟یپس موضوع ا" ـ    
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 : مردهلی ذلیدوباره پرستو    
 !" سترزادهی نفر کھ امھی تو یجلو!  امیچھ خواستگار! اوف" ـ    
 شد؛ دهی سوت ممتد کشکی شی صداھا در سرم گنگ شد و بھ جای لحظھ ایبرا    

 ندی گوی چھ مدمی شنی نمگری و چشمانم را بستم، د گذاشتمجگاھمی گی را رومیدست ھا
 کھ نخوانده یامکی و پدمیشی اندی افتد؟ من فقط و فقط بھ فرزاد می دارد میو چھ اتفاق

  از من دور کرده بودشھی ھمیش او را برای پی ھفتھ نی کھ ھمیطیبودمش و بل
 ی دانستم در آغوش خانواده ی فقط و فقط اگر مزمی مھلکھ بگرنیحاضر بودم از ا    

 من اکنون آن ھا را ھم نداشتم، من درحال حاضر ی خواھم داشت ولی جایپشت کوھ
 گزنده نقدری چرا ای دانم حکمتش گاھی کھ نمییجز خدا.... یچی نداشتم؛ ھیچیھ

 !است؟
 

 دوشم انداختم و با عجلھ از در خارج شدم، پشت سرم یکولھ ام را برداشتم و رو    
 را با شی بگومگوھانی عمھ ام را کھ آخری و صدارونی بدندی دودیپدرم و جاومادرو

 ی کوچھ دستی درست تودم،ی فھمی از آن ھا را نمی کلمھ ای کرد و من حتیمادرم م
 متوقف شدم و برگشتم و نگاھم را بھ باالجبار  چنگ انداخت و منمیمردانھ بھ بازو
 : متعجب پدرم دوختمی و تاحدنیچشمان خشمگ

 "؟ی بتھ رفتار کنی دختر بھی مثل می ذاری می فکر کرد؟ی ریکجا در م" ـ    
 :دی لرزی می کھ از درماندگیی با صدادم،ینال    
 دی حرف ھا رو ندارم، من بانی تحمل اگھی رو ندارم کھ در برم، فقط دییمن جا"ـ    

 ...."نی دی شما اجازه نمی بدم ولحی رو توضییزھای چھیبراتون 
 عمھ ام خالص شده و حاال خودش را رسانده بود بھ ما ریمادرم کھ تازه از گ    

 :دوباره عقده اش سرباز کرد
! گھ؟ی من دی بھ سرتاپای خوب بباری خواستی منجا؟ی ای بود کھ اومدیجا قحط" ـ    

 "؟ی نھ و عمھ پریشکیھ
 :از خودم و عملکردم با تمام توان بھ دفاع پرداختم    
 ی ھاابونی خی داد کھ توی دلتون رضا م؟ی موندم نصفھ شبی مدین کجا بام" ـ    
 امشب ھمھ لی سروصاحاب سرگردون باشم؟ فک و فامی بی دخترفرارھی مثل کیتار

 ی شما و عمھ پری دائمی رو ھم بھ لطف دعوانجای ا،ییدعوت بودن بھ اون مراسم کذا
 !" نشستھ باشمی بھ انتظار ھر خطربونای خی گوشھ دی وگرنھ االن باام،یتونستم ب

 :دی با پدرم ردوبدل کرد و دوباره برمن توپی نگاھرتیمادرم با ح    
 نی ای بشابونھای کھ آالخون واالخون خی کردی از مراسم فرار مدیاصال چرا با" ـ    

 "وقت شب؟
 :دمی نالیبا درماندگ    
 نی ذاریب نداشت؟ چرا نم قسم بخورم کھ روحم ھم خبر از مراسم امشیبھ چ"ـ    

 " بدم؟حیتوض
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 : شددتری جدیخی دست بھ دامن توبیمادرم اگرچھ باور نکرده بود ول    
 "نجا؟ی کھ بھتر بود تا انی خونھ؛ ای گشتیالاقل برم" ـ    
 : از کجا شروع شدهمی ھای آمد بدبختادمیتازه     
 " اومدم تو خونھ؟ی مدی بای من چھ جورد،یشما کھ قفل درو عوض کرد" ـ    
 : پاسخ دادّری بار پدرم متحنیا    
 کھ ممکنھ ی ھم کرددی تأک،ی رو گم کرددتی کلی نگفتشیمگھ خودت ھفتھ پ" ـ    

 دی کلھی و می ما ھم قفل رو عوض کرد،ی دزدنجای اادی ازش سوء استفاده کنھ و بیکی
 !"میھم بھ خودت داد

فکر ھمھ جا را کرده و نقشش را خوب ارائھ  ھی جانور مجھول الھونیظاھرا ا! اوه    
 !داده است

 :دمیعاجزانھ نال    
 ." گمی مویاونجا ھمھ چ....  کنمی خونھ؛ خواھش ممیبر" ـ    
 ھم با دعوت خودش بھ ھمراه ما آمد خانھ مان، دی نبود، جاویگری دیظاھرا چاره     
 کھ گند زده ی بھ من با اخم نشستھ ونی جمع مان جمع شد، حسن و حسمیدی رسیوقت

 دلم ی ھا را کجانیا!  سالم ھم نکردندی و حتستندی نگری و نوششان مشیبودم بھ ع
.... نی خواھند شد؟ حسی کرده اند چھ حالی زندگتھبگذارم؟ اگر بفھمند با بدل من دوھف

 یاو ھم حساب....  را ندارد، کوھانیمی وحشت عظنی طفل معصوم طاقت چننیا
 یّ اجنھ قصھ می در عروسدنی خاص خودش از رقصطنتیبرآشفتھ بود، او کھ با ش

 .... کھ در ھمان حد ھم شجاعت نداشتھ ھرگزنیگفت حاال چنان وحشت زده بود، حس
 : شدمخکوبی گفت درجا منیبا آنچھ کھ حس    
 !"؟یپشت کوه بود" ـ    
 سؤاالتشان در صورت ھم  چشم دوختند و دنبال جوابگری بھ ھمدرّیھمھ با تح    

 ...گشتند
 "چھ طور مگھ؟" ـ    
 : بھ سرووضعم کردیاشاره ا    
 " بود، نھ؟تتی سوئی توادمھی کھ ی مانتو و کولھ ت تا جائنیا" ـ    
 ! بچھنیچھ قدر بادقت است ا.... ایآه خدا    
از آن ھا  . ندادم و فقط بھ چشمان پدرم چشم دوختم کھ ظاھرا نگران شده بودیجواب    

 آنھا م،ی را بگوزی اطاقم تا ھمھ چی توندیای بنیخواستم بدون حضور حسن و حس
 را از ی جذابیلی کردند موضوع خی برادرانم کھ فکر می و در برابر دلخوررفتندیپذ

 .ند کنم بھ اطاقم آمدیآن ھا پنھان م
 
 
 

 : دانستم از کجا شروع کنمینم    
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 داشی کھ پیبعدش متوجھ شدم کس.... شی گم کردم، درست دو ھفتھ پمویمن گوش"ـ    
 ھیدرواقع من .  من جواب دادهی بھ جاای فرستاده امیکرده از طرف من واسھ ھمھ پ

 یی راجع بھ معلم ھاییزھای چھی کھ حرفامو بزنم مجبورم نی ای برای ھستم، ولیقربان
 یھ مطمئنم شما ھرگز باور نم بگم، ھرچند کدن پشت کوه درس دایکھ قبل از من تو

 ..." بدنحی پشت کوه بخوام براتون توضی الزمھ کھ از بچھ ھانی بنابراد،یکن
 :دیمادرم حرفم را بر    
 و پوکتم خبر کی جاروی باشن و اصال دهی دزدتمی کھ گوشرمیگ! چرند نگو بچھ"ـ    

 کھ ی دو ھفتھ انی ھمی تودمی دستت دی رو تویداشتھ باشھ، خودم صد بار اون گوش
 !"ی خودمون بودشی جا پنی زدن، تو ھمتوی گوشی گیم

 می خواستم بگوی را کھ میزی چدنیخبر از وضع و حال مادرم داشتم، او طاقت شن    
 تحت مداوا قرار خواھند شمی کھ روان پرنی االی کرد مرا بھ خینداشت، اگر باور نم

 کرد ممکن بود از ترس و یباور م اگر ھم اورند،ی چھ بھ سرم بستیداد و معلوم ن
 : کنمیخواھش  مجبور شدمتایوحشت سکتھ کند، نھا

 " تنھا صحبت کنم؟دی تونم با آقاجاویم" ـ    
 در دی و من و جاورفتندی ردوبدل کردند و بھ ھرحال پذگریکدی با نانھی بدبیینگاه ھا    

 .میاطاق تنھا ماند
 تی را کھ با خودم از سوئی کھ بخواھم صحبت را شروع کنم لپ تابنیقبل از ا    

 چی گذاشتھ بودم و ھشی کھ برای کنم بھ خاطر رمزیآورده بودم روشن کردم، فکر م
 یکاش برا. ( آمده کھ بھ آن دستبرد نزدهی نداشت بھ کار بدلم نمیکس از آن خبر

 !) رمز گذاشتھ بودمکی ام ھم یگوش
 : بود، از او عذرخواستممی مشغول تماشارتی درسکوت و حدیجاو    
 ."رمی تماس بگی من مجبورم قبلش با کسد،ی آقاجاودیببخش"ـ    
 .» کنمیخواھش م« ی تکان داد بھ معنیسر    
 :روشن بود، قلبم از درد فشرده شد k1 چراغ    

 »!سالم مھندس    «
 : تا جواب داددی طول کشیلحظات    

 ».سالم    «
 : بود بغضم بترکدکینزد    

 » کوھان؟ی ترسیازم م    «
 : مکتوب ما باشدی جلو و شاھد مکالمھ دیای خواستم بدی از جاویبا اشاره ا    

 »! ترسمیدروغ چرا؟ آره م    «
 »؟ی ترسیچرا؟ مگھ من چھ کار کردم کھ م    «
 ». برم، خداحافظدیمن با    «
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 ممکنھ بدل ی کنی کھ فکر می ترسی خاطر ازم منی کنم نرو، اگھ بھ ایخواھش م    «
 کھ ستی برات مھم ن؟ی کمکش کنی خواینم! ھی االن چھ حالی اصلی زی زنیباشم، بب

 »اد؟ی بھ سرش میچ
 : گذاشت کھ از رفتن منصرف شدری تأثشی حرف رونیانگار ا    

 »!یدیپس باالخره فھم    «
 :دی پرسرّی با تحدیجاو    
 !"؟ی اصلی زیز"ـ    
 : تکان دادمیسر    
 !"لطفا فقط نگاه کن"ـ    
 :دینتوانست فقط نگاه کند، فورا پرس    
 " ھستن؟ی کشونیا"ـ    
 ! شود، مردکی میرتی غمی کھ برانیحرصم گرفت از ا    
 ." پشت کوهیشاگردمھ، تو"ـ    
 ھمان فرزادخان ی فکر کن بداند برادرزاده د؛ی نپرسیزی چگری تکان داد و دیسر    

 ! استرزادهی امکی دی پرستو دربرابر جاوشیاست کھ بھ فرما
 : کردمپی کوھان تایبرا    

 بھم گھی بار دھی دارم ازی تازه م قرار گرفتم، نی ھای مرکز بدبختقایمن االن دق    «
 » معلم اومد؟نی بھ سر سومی چیبگ

 »؟یچ ی برسونبی من آسی زی اگھ بھ ز؟ی چیاگھ بدل باش    «
 یز( لبخند زدم اری اختی شد و باقی قلبم سرشار از اشتزشی خطاب محبت آمنیاز ا    

 !)... منیز
 

 : کردمپی کھ ھنوز از محبتش متأثر و دلتنگ بودم تایدرحال    
 تا ی ولد،ی کنی رو ازم پنھون میزی کھ چدمی شما بودم فھمشی کھ پی بارنیآخر    «

 یمن در مقابل ھمون....  دونمی بود، حاال می کھ چدمی نفھمنجای کھ خودم اومدم ایوقت
 سر معلم سوم ی بھش بگدی ھست کھ بانجای ایکیحاال !  بدلھی قرار گرفتم، یکھ توگفت

 ». کنھی باور نمبزنم  اومده چون اگھ من حرفیچ
 خواستن بھ ی کشتھ شده بود، وقتیعی کردن کھ بھ طرز فجدای روز جنازه شو پھی    «
 ھی درواقع اون ششونھ،یاده ش اطالع بدن اونا گفتن کھ دخترشون چند روزه کھ پخانو

 »!دنی خانواده ش ھرگز نفھمیبدل بود ول
 حال کارم نی با است،ی چشم از نوشتھ ھا برداشت و وحشت زده بھ من نگردیجاو    

 :ھنوز تمام نشده بود
 »؟یھم بد شھ شماره تلفن خودت، فرانک، مامان و بابات رو بیم    «
 ».نھ، من ھنوز ھم بھت اعتماد ندارم    «
 ».... دست بدلمھمی و خط قبلی منو داشتھ باش، گوشدی جدیپس شماره     «
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 .... را بستمی و من اف بمی کردی نوشتم، بعدش ھم خداحافظشیو شماره را برا    
 خانواده م بودم و بھ شما شی دو ھفتھ پنی ای من نبودم کھ تونی اد؟ی آقاجاویدید" ـ    

 ی زنده موندم و دو ھفتھ بیمن مورد سوء قصد قرار گرفتم ول! جواب مثبت دادم
 " گم؟ی می چنی فھمیم.  بودمی بسترمارستانی بکی یھوش تو

 : در نگاھش بودی ترس و ناباورنی بیحالت    
 " ھا رو؟نی ای باور کنم ھمھ یتوقع دار"ـ    
 : وارد شومیگریاه د از ردیفکر کردم با    
 " دو ھفتھ؟نی ای تودی شما بامن مالقات داشتد،ی آقاجاونمیبب" ـ    
 و قرار دی رو دادی کھ جواب قطعشی چھارروز پی خصوصی مھمونیبلھ؛ تو" ـ    

 ."می کارو کردنی و امروز ھم امیری بگی جشن نامزدمیدی باھم بھ توافق رسیشد وقت
 "د؟یباھام حرف ھم زد" ـ    
 من اصال باور د،ی ھم با محبت و عالقھ باھام برخورد کردیلیاتفاقا خ! بلھ البتھ" ـ    
 !"د....ـی... کردم کھ خودتون باشـینم

 : شدمی مکی داشتم نزدجھی زدم؛ ظاھرا بھ نتیپوزخند    
 !" خودم باشم؛ چون واقعا نبودمدی کردی ھم باور مدینبا"ـ    
 :وم بود طفل معصدهیواقعا ترس    
 "؟ی گی راست می باور کنم کھ داری حاال چھ جور؟یحاال چ" ـ    
 کھ پرداختھ بودم و ی و صورتحسابمارستانی از بصی ترخی برگھ ھافمی کیاز تو    
 : او باور نکردی آوردم و نشانش دادم، ولرونی ام را بمھی دفترچھ بیحت
 مارستانی بی اصال از کجا معلوم خود تو واقعا تونا؟ی استنی نیازکجا بدونم جعل"ـ    

 !" بودهی با مدارک تو بستری اگھی کس ددی شا؟ی شده باشیبستر
 "ارم؟ی ھا رو دربی بازنی ادیچرا با"ـ    
 ھوش ی بمارستانی بی توی گی رو باور کنم؟ مبتی و غربی عجی حرفادیچرا با"ـ    

 ."ت، با خود خودت مالقات داشتم کھ من مطمئنم با خودی درحالی بودیو بستر
 :دمی کشی از سر درماندگیآھ    
 ی کھ گواھنی بھ محض امارستان،ی بھ اون بدییایخب؛ پس الزمھ کھ بھ ھمراھم ب"ـ    

.  بدمیشتری بحی من توضستی الزم نگھی ددینی ببموی بستری و پرونده دیاونا رو بشنو
 قتی حقدنی کھ با فھمنی مادرم قابل تحمل نباشھ، من از ای موضوع برانی ممکنھ ایول

 کھ نی رو ندارن، ایزی چنی ھم برادرام، اونا طاقت چنر طونیھم.  ترسمیسکتھ کنھ م
 !" کردنی اون زندگھی شبیزی چای جن ھیبفھمن دو ھفتھ با 

 : بوددهی ترسی ھم حسابدی جاوگریحاال د    
 جور راحت درباره ش نیا....  کھیشت نداروح...  موضوعنیاز ا.... خودت"ـ    

 "؟ی زنیحرف م
 .... آمدرونی ام بنھی سرد از اعماق سیآھ    
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 تفاوت ی ھم بنی کھ از ای کنی بھ سرم اومده تعجب نمی چی اگھ بدوند،یآقاجاو" ـ    
 "؟ی بھ دادم برسی تونی دارم، ماجیفعال من بھ کمک شما احت! تر باشم

 ریینظرت راجع بھ ازدواج باھام تغ.... چند درصد احتمال داره بعد از کمک من"ـ    
 ...."کنھ و

 :دمیحرفش را بر    
 ی بازنی من از شما توقع فرد؟ی نھ خودخواھی شھ فعال بھ فکر کمک باشیم" ـ    

 ی کارو انجام بدنی الزمھ کھ ای بشھی کھ خودت ھم توجنی ای حداقل برایندارم ول
 کھ ی شھ، درحالی ماهی داده روزگارت ستی دختر بازھی فکر کھ نی عمر با اھیرنھ وگ

 تونھ برات ی نمی کسچی ھنویا!  بودمرفتھ بھ ازدواج با شما نگمیمن ھرگز تصم
 ."ی و باور کنینی رو ببقتی حقمای کھ خودت مستقنی بده مگھ احیتوض

 ی کھ میی ھانی راحت نبود باور اشی تکان داد، اگرچھ ھنوز برادیی بھ تأیسر    
 .میگو
 
 

 را نگاه کردند کھ مانی سرتاپای پدرومادرم جورمی آمدرونی با ھم از اطاقم بیوقت    
 مبل ی مقابل شان رواق،ی ھمھ اشتنی از ای دلخور و ناراضم،یانگار عروس و داماد

 : و من گفتممینشست
 دی باییزھای چھی م،ی مسافرت برھی تا باھم بھ رمی خوام از شما اجازه بگیم" ـ    

 ."میری بھ ازدواج بگمی تصممیروشن بشھ تا بتون
 :دیّپدرم غر    
 تونو بھ ھم ی جشن نامزدی وقتن؟ی کنی بازنی خوای با آبروم منی تر ازاشیب" ـ    
 "ھ؟ی چھ کوفتگھی سفر دنی انیزد
 : حرف زددی بار جاونیا    
 تنھا نی خبردار شھ، اگھ دلتون بھ ای مسافرت اجبارنی از استی کس قرار نچیھ" ـ    

 ی تونھ ھمراھی مدی کنی کھ فکر می ھرکسست،ی نی مسئلھ اچی ھستیبودن ما رضا ن
 !" خجستھی آقادییای بدی تونی خود شما ھم میحت. دیمون کنھ باما بفرست

 ... فکر کردی و کمدیپدرم چھره درھم کش    
 !" مسافرت؟نی اھی تونم کارم رو رھا کنم؛ مگھ چیمن کھ نم" ـ    
 بھ ی پنھانمی رو خبردار کنی کھ کسنی بدون اازه،ی سفر ننیواسھ حفظ آبرومون ا" ـ    

.  روشن شھییزھای چھی دی خانم گفتن بانبی ھمون طور کھ زم،ی ری مسافرت منیا
 ." بھتونمی گی موی ھمھ چمیدی رسجھی کھ بھ نتنیبعد از ا. ھیاتی کھ واقعا حییزھایچ

 : کردی می غالب تھیمادرم داشت از کنجکاو    
 "د؟ی شھ االن بگینم" ـ    
 گوشخراش راه کی تا باھم ارکست سمفونستی کھ عمھ ام ننیخداراشکر کردم از ا    

 ....ندازندیب
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 ."دی کنم درک کنیخواھش م!  شھینھ مامان، نم" ـ    
 : کرد با خودشی زمزمھ ارلبیز    
 "ط؟ی شرانی تو امی بفرستویآخھ ک"ـ    
 :حسن فورا ابراز وجود کرد    
 ." رمیمن باھاشون م" ـ    
 :دیمادرم بھ او توپ    
 " شھ پس؟ی میامتحانات چ"ـ    
 :دخالت کردم    
 ." بخورهی کنم لطمھ ای فکر نمشھ،ی در پیلی ارتحال سھ روز تعطامیبھ خاطر ا"ـ    
 :دیپدرم پرس    
 " ھست؟ی دانشگاھت کیامتحان بعد"ـ    
 :خودش جواب داد    
 ." تونم برسونمیم.  ستگھی ھفتھ دھی" ـ    
 حرف من و یقدرشناسانھ نگاھش کردم، الزم بود کھ ھمراھمان باشد چون اگر کس    
 نی ادنی با فھمدمی ترسی بود، اگرچھ می حسن شاھد خوبرفتی پذی را نمدیجاو

 از ری داشت، غی برنمی ھوا بود و شوخی ام روی زندگیموضوع ھراسان شود، ول
 کی توانست از او یبرابر آن م  دری وحشت و البتھ مقاومت و سازگارنی کھ ھمنیا

 . بسازداریمرد تمام ع
ّ ھم خوش و خرم و با اعتماد دی و جاودی رسانی ما بھ پایرعادی غینی شب نشیوقت    

 را عوض کردم، می ما را ترک کرد من بھ اطاقم رفتم و لباس ھایھ بھ نفس کامل خان
 و رفتم دی بھ خاطرم رسی بود، فکری خالازمی مورد نی ام از تمام شماره ھایگوش

 ...سراغ بابا
 "ن؟ی لحظھ بدھی تونو ی شھ لطفا گوشیبابا، م" ـ    
 :تعجب کرد    
 " خوره؟ی بھ چھ دردت ممیگوش" ـ    
 مھم پاک شده، الاقل چند تا شونو ی گم کردم، تمام شماره ھامویمن گوش" ـ    

 ."بردارم
 ی راحت و بیلی باشد خیزی بھ پاچھ اش نبود تا نگران چیپدرم کھ ھرگز کک    

 بود، یمی گذاشت، رمز و قفل نداشت و مدلش قدارمی اش را در اختیدردسر گوش
 !»فرزاد فاتح«:  گشتم کھ تک تک لحظاتم را پر کرده بودیبالفاصلھ دنبال اسم

 خودم ارسال ی کرده بود، شماره اش را بالفاصلھ براوشی نام سنی بھ ھمقایدق    
 المی کردم و خدای نام پنی را ھم بھ ھمرزادخانی شی زدم و شماره یکردم، بعد ھم گشت

.  داشتھ باشمزیم را ن پدری خودم زدم تا شماره ی تک زنگ بھ گوشکیکھ راحت شد 
حاال حداقل .  کردمویبھ من بزند و شماره اش را س ی زنگزیآنگاه از حسن خواستم او ن

 آرام و قرار نداشت کھ بتوانم با فرزادخان نھی مھم را داشتم، دلم در سیشماره ھا
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 نی داد، با ای شب را نشان ممھی نی قھی دقی دوازده وسیواری ساعت درم،یتماس بگ
 !.... دورم، چھ قدروچھ قدر از ا.... ای بعد از ظھر او باشد، آه خدادین باحساب اال

 نی کھ ایلی از درونم مرا منع کرد، دلییروی نی ولرمیخواستم شماره اش را بگ    
 است و االن رانی ھنوز در ادیشا«: داد کامال مسخره بودی ارائھ می درونیروین

! عجب ساده و احمقم من» ! کھ مزاحم استراحتشان شومستیخواب باشند، درست ن
 ؟! دلم خوش استییزھای بھ چھ چنیبب

 رفتن بھ یّای در بدن نداشتم مھی توانی کھ از خستگی آن روز با وجودیفردا    
 ربع کی زنگ زد و گفت کھ تا دی و خستھ کننده شدم، صبح زود جاوی طوالنیمسافرت

 مسافرت، ھرچند کھ من قصد می پدرش برونیاش ماست تا با می خانھ ی جلوگرید
 ی کھ منی ام شد، مخصوصا ایشحال خبر باعث خونی ای ولمیداشتم با اتوبوس برو

 توپ یلی خی کوھستانی مسافرت در جاده ھایدانستم پدر شاه داماد پاژن دارد کھ برا
 !است
 رفت کھ ی سر نزده بود و آسمان تازه مدی خورشینمازم را کھ خواندم ھنوز حت    

 حول و ی ولستمی باشد، مطمئن نکای آخرشب در آمردیروشن شود، احتماال االن با
 روقتی ھم دادی شب زنده دار زی ھای پشت کوھی شب مثال؛ براازدهیحوش ساعت 

 باشد مطمئنا با رانی ھنوز در امی ھاینی بشی پنیاگر ھم طبق ساده لوحانھ تر! ستین
 .دارندی نماز صبح بی ساعت برانی ای آن ھا دارم ھمگی کھ از خانواده یاختشن
 شماره دانھی لب باغچھ نشستم ونااماطی حی جمع را ترک کردم و توی لحظھ ایبرا    
 جور کی می شد برای کھ اکنون استفاده نمی گرفتن شماره ای فرزاد را گرفتم، حتی

 اپراتور را بشنوم کھ دستگاه خاموش غامی آمد، منتظر بودم کھ پی بھ حساب منیتسک
 کھ بوق خورد، قلبم از دمی شنرتی در کمال حو یدی ناگھان در اوج ناامیاست، ول

 ! او ھنوز نرفتھ؟یعنی ام را منفجر کند، نھی بود سکی نزدی تابیشدت ب
 
 

 باشکوه ی صداشی بھ جای مردانھ و زنگ دارش بودم، ولی صدادنیمنتظر شن    
 :دمینملکھ را ش

 !"د؟ییبفرما"ـ    
 ملکھ ی صدای گشتم ولدی آنچھ کھ بھ شدت خواھانش بودم ناامدنیھرچند کھ از شن    

 ی فدات بشم ملکھ یالھ«: دلم گفتمیارتوی اختی و بدی بود کھ در قلبم تابیمثل نور
 شی پکای را قبل از رفتن بھ آمرمکارتشی رسد فرزاد سی حساب بھ نظر منیبا ا» !من

 مادرش گذاشتھ باشد
 !"زبانویسالم مھرانگ"ـ    
 : ماشاالھ چھ قدر ھم باھوش بوداورد،ی را بھ خاطر بمی تا صدادی طول کشھیچند ثان    
 !"سالم، بھ بھ؛ خانم خجستھ" ـ    
 ....ھی از لذت نداشت بلکھ پر بود از کنای نشانچی بھ بھ ھنی ایول    
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 "حال تون چھ طوره بانو؟" ـ    
 !ی کنی نممیصدا» مادر« نگفت چرا گرید    

 "؟یخوبم، تو چھ طور"ـ    
 ."ممنونم، دلم براتون تنگ شده، گفتم حالتون رو بپرسم" ـ    
 ی اعتباری شماره ھی اون ھم با ؟ی فرزاد زنگ زدیپس چرا بھ شماره " ـ    

 "ناشناس؟
 ! باال آورده امی چھ گنددمی تازه فھم؛یوا    
 نی کنم ھمدای پدرم پی کھ تونستم از گوشی گم کردم، تنھا شماره امویمن گوش"ـ    

 خواستم از ی فقط مدی شراکت با ھم در تماس ھستن، باورکنی ھیبود، چون بعد از قض
 خانواده ی ھی بقی رو ھم بدم و اگھ شد شماره دمی جدی بشم و شماره ایاحواالتتون جو

 ."شونی از ارمیتونو بگ
 : زدی ربطی قانع شده باشد، چون حرف بدی رسیبھ نظر نم    
 !"ی عروس شددمیمبارکا باشھ، شن"ـ    
 : قلبم را شکافتیری مثل تیکی نیا    
 ."یچھ جور....  موضوع رونیا.... شما" ـ    
 با اف اف از اطی موقع در حنی سخت است حرفم را تمام کنم، ھممی کھ برادیفھم    

 گفت ی چھ طوردی در قرار گرفت، حاال من بایتانھ  در آسدیداخل خانھ باز شد و جاو
  کردم؟ی ملی را تکممیو گو
 بلند بلند سالم و زی کردم و او ندی بھ جاویی صدای سالم بمیباحرکت سر و لب ھا    

 شد ی تلفن ھم منی زد کھ از پشت ای کرد کھ گندش بزنند؛ ملکھ پوزخندیاحوالپرس
 :حسش کرد

 ." خدمتشوندیرسونشاه دامادن؟ سالم ب" ـ    
 :مستأصل و درمانده گفتم    
 بعدا براتون ن،یدی کھ شما شنستی نی موضوع اوندیاشتباه شده بانو، باور کن" ـ    

 ...."فقط االن.  کنمی مفیکامل تعر
 ای رانی خواستم حال فرزادخان را بپرسم و بدانم االن رفتھ از ایچھ احمق بودم، م    
 : کردمضی ام را تعواوردهی بھ زبان نیبالفاصلھ جملھ ! نھ؟
 "ن؟ی بھم بدرزادخانی شای جون ی شماره از آتھی نی تونیم"....ـ    
  خواست بداند؟ی بانو از کجا می را کھ داشتم، ولرزادخانی شیالبتھ شماره     
 ی در تماس ھستن، مرزادخانی دونم، پدرمحترم تون با شی کھ من میتا جائ" ـ    

 !"ی فرزاد رو گرفتی ھمون طور کھ شماره ،یری رو ازشون بگ شمارهیتونست
 شان باال نباشد دربرابر من خنگ ی ھوشبی ضرنقدری ھا انی شد ای خدا، نمیوا    

 !ابلھ نفھم؟
 !" دونم چرا خودش بھم نگفت؟ینم.... نی گی اصال حواسم نبود؛ راست میوا"ـ    
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 باشھ کھ بھش رانی ممکنھ ھنوز ای با فرزاد؟ چرا فکر کردی کار داشتیحاال چ"ـ    
 "؟یزنگ زد

 
 

 ی حاال ھم جز عشق و محبتی لحن نامھربان اصال عادت نداشتم، اگرچھ حتنیبھ ا    
 : ام دردلم نبودی دوست داشتنی نسبت بھ ملکھ یگری حس دفی توصرقابلیغ

 گھید....  خوامیمعذرت م ی فقط شانسم رو امتحان کردم، ولیاز سر درماندگ"ـ    
 ." کنمی رو تکرار نمی اشتباھنیچن
 "کدوم اشتباه؟"ـ    
  مرا؟چاندی پی منقدری چرا است؟یمنظورش چ    
 کھ ی شما بھ پسرتون زنگ زدم درحالی کھ بر خالف ضوابط خانوادگنیا.... خب"ـ    

 ." شمی حساب مبھی دختر غرھی
 حاال کھ با ی ول،ی ما بودی از خانواده ی عضونیاشتباه نکن، تو قبل از ا" ـ    

 گھی تو االن د،یری سراغ فرزادو بگی حق نداشتگھی دی کردیچی قویازدواجت ھمھ چ
 !" اشتباه تونھی ا،ی خودت رو بشناسمی حردی و بای ھستی اگھیمتعلق بھ کس د

 بر زبان آوردم ھرآنچھ را کھ در دی جاویبغضم گرفت و در برابر نگاه وغ زده     
 : شده بودنیدلم سنگ

 سوء ھی من ازدواج نکردم، ستم،ی نی کسچی بانو، من متعلق بھ ھزیمھرانگ"ـ    
 کھ سر یی سربستھ بگم؛ ھمون بالی بدم ولحی تونم از پشت تلفن توضینم.... تفاھمھ

زنده م و شاھد  تفاوت کھ من ھنوز نیمعلم سوم روستا اومد، سر من ھم اومد با ا
 ی روز نمنی من ھم مرده بودم و بھ اکاش ای خودم ھستم آخ خدای چارگیفالکت و ب

 ...."افتادم
 آن بھ لرزه افتاد، بھ نظر ری از تأثمی شد و صدای اشک از چشمانم جاراری اختیب    

 : شده باشدلی تعدی کمزی عواطف او ندی رسیم
 "م؟ی زنگ بزندی نبای بھ قبلگھی دنھ؟یشماره ت ھم"ـ    
 :دی در دلم تابدی از امیبارقھ ا    
 مکارتی و سی نھ؛ فعال گوشای دی دستمھ، باورکنی کھ فعال توھی شماره انیبلھ؛ ا" ـ    
 گھی ھم بدزده و من دموی گوشنی ترسم ھمی ھرچند کھ مھ؛ی دست اون موجود بدلمیقبل

 ی کنم جوری میسع. نھیھم بھ ھرحال فعال ی ولزم،ی بھ سرم بری چھ خاکدیندونم با
 و دی دزدنوی بود کھ اگھ ایفقط کاش راھ.  بدزدتشوباره نتونھ دیمواظبش باشم کھ کس

 ."ستمی کھ من ندی بده متوجھ بشلی بھتون تحوی وریبازھم خواست در
 : گفتمنی زد کھ بھ ھوشش آفریحرف    
 ." رمز بذار قبل از شروع مکالمھ ھاتھی"ـ    
 : استی ھنوز بھ قوت خود باقی مشکلکی بود؛ اما ی عالیشنھادیپ    
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. یزادیّ اجنھ ست، با قدرت تفکر آدمی فرایزی چھی رسھ کھ خودش یبھ نظرم م" ـ    
 ." باشھسادهی دورو اطراف گوش وانی شھ اگھ اون ای عوض نمیزیپس بازھم چ

 : حد و حصرش کنار رفتی از ذکاوت بیگری دیبازھم پرده     
 ی مھی پس بھ خاطر اون نزاد،ی جن و آدمنی باشھ بیزی چی گی طور کھ منیاگھ ا"ـ    
 ."ستی نی نگرانی بشھ، پس جادی تونھ ناپدی نمشیزادیآدم
.... احتماال....  دار وھیدختر زن سرا! زاد؟ی جن و آدمنیب«:  کردمزیحرفش را آنال    

 »! دارھیخود سرا
 !.... شدیانگار معما داشت کم کم حل م    
 : دار بھ من گفتھ بودھی افتادم کھ سرای حرفادیبھ     
حاال .  مادرش روی ھای الھی داره، ھم قباریّ از اجنھ رو در اختیاون گروه بزرگ" ـ    

 !"؟ی باشن چسادهی گوش واشی نامرئیاگھ مأمورھا
 ."جن خالص قدرت استنباط نداره. ی زبون قراردادھی کن، بھ پیتا"ـ    
 :لبم نشست بر یلبخند    
 زنم؛ بھ زبون اعداد، عدد ھرحرف رو بھ ی مامکی حاال بھتون پنیچشم، ھم"ـ    

 ."سمی نویجاش م
 ." کارو بکننیخوبھ، ھم"ـ    
 ."خدانگھدار" ـ    
 ."خداحافظ، مراقب خودت باش"ـ    
 فکر کردم کھ چھ زود حرفم را باور کرد و از زدن برچسب نی چند بھ ایلحظات    
 خانواده ی مثل تمام اعضازی کرد، قطعا او نزی گفت پرھی آنچھ کھ پرستو مھی شبییھا

 معلم استفاده نی از سومھ،ی تشبی برای شوم ھست کھ وقتی آن طلسم ھاانیاش در جر
 در امان ماندن ی کرد کھ چھ کنم برازی ام نییما راھنی و حتدی نپرسیزی چگریکردم د

 !ی بعدیاز دردسرھا
 : ارسال را زدمی کردم و دکمھ پیم نشست، رمز را تا کنج لبیلبخند    

 
    ٢٩-٢٨ ٣٢- ١٠-٣٠-٦ ٤-٣٠-٢- ١ ٢٨- ٤-١٥-٣١ 

 
 !) ابوت ھستمیمن جود    (

    
 »قیعق    «

 
 کھ می خانھ مان دورتر نشده بودی جلوی فرعابانی از خ،یچیھنوز مسافرت کھ ھ    

 کھ بھ ھمراه آورده بود شد و ی ھا و تنقالتی کردن خوراکنیحسن مشغول سبک سنگ
 . اعصاب مای رفت روشی تخمھ شکستن ھای صداقھیظرف چند دق

 : کردمفی خفیاعتراض    
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 "؟ی نکنفی کثنویحسن، ماش"ـ    
 : دادنانیاطم    
 ."نھ مراقبم"ـ    
 ی بعد شروع ممی شدی گذشت وارد جاده می ساعت مھی ی کردیصبر م" ـ    
 !"یکرد
 !" ھستمی وقفھ تخمھ بشکنیش؛ واسھ سھ روز پشت ھم کھ بنگران نبا"ـ    
 "؟یری گیدلدرد نم" ـ    
 !" کجاستی مشکل اصلدمینھ، فکر کنم فھم"ـ    
 ! تخمھ داد عقب؛ حل شدسھی ککیو     
 توانم ی چھ طور می و روانی روحمی وخطی شرانی کردم کھ با ایاز خودم تعجب م    

 ی حال و ھواکی خواست دی جاویخصوصا وقت خاطر تخمھ بشکنم؟ میبا آسودگ
! ی گذاشت از داوود بھبودی بدھد و آھنگنی بھ سکوت ماشرسرشی ھم خیعاشقانھ ا

 حرف ھا باشد، نی باالتر از اسش آمد کالی اش تعجب نکردم، بھ او نمقھی از سلادیز
 : و لذا در لفافھ اعتراض کردمرمی بدشدن حالم را بگی انصافا نتوانستم جلویول

 !"؟ی نداریزی چیاءی ض،ی زاده ای شماع،ییمرتضا"ـ    
 :احمق اعتراضم را نگرفت اصال    
 "زم؟یکدومشونو بذارم عز! چرا اتفاقا، از ھمھ شون دارم"ـ    
 ی برای فرصت کافمیحسن چپ چپ نگاھش کرد و چون پشت چراغ قرمز بود    
 : توجھ بھ حاالت حسن گفتمی ام داشت، بیرتیغ کردن نگاه برادرزیآنال
 !!"یریخواجھ ام"ـ    
 : گفتیحالش گرفتھ شد و با شرمسار    
 !"ندارم؛ شرمنده"ـ    
 ." بذارمی چھیپس قطعش کن خودم "ـ    
 آوردم و با رونی بی دی سکی ام ی دستفی کی را خارج کرد، از توی دیفورا س    

 سلنا ی آلبوم ھایھمھ «...ختی فرورنھی دلم در سای دست خط کج و معوج ثردنید
 ی ھاکونی از ذھنم عبور کرد آی لحظھ ای برانیری آن خاطرات شادتمامی.... »گومز

 ین محصول روستا، کنسرت سھ بعدی باارزش تر،ی نظرسنج،ییکوھان، جوجھ طال
 یی زنبور طال،یشاگ
 قرار یداب و دوست داشتن شایچھ قدر شانس دارم کھ دوباره در کنار آن بچھ ھا    
 را ی بحرانتی وضعنی توانم ای باشد؟ تا کجا متمی سارق ھوی کھ کسنی بدون ارمیبگ

 ...اورم؟یتحمل کنم و کم ن
 : اعتراض کردشی روی نوشتھ دنی را دادم جلو کھ حسن بھ محض دی دیس    
 !" کنمی می رو ترک اعتراضنیوگرنھ ماش! سلنا گومز نھ"ـ    
 ؟!انا؟ی است احلوری طرفدار تیعنی    
 : قدم شدشی پدی بپرسم چون جاویزیفرصت نکردم چ    
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 "؟یفتی مبری داش بادینکنھ "ـ    
 قھقھ مافوق صوت واکنش کی خنده ام گرفت، حسن ھم با اری اختیاز لحن گفتنش ب    

  حد حرفش با مزهنی کرد تا ای ھم متعجب شد و فکرش را نمدینشان داد کھ خود جاو
 .باشد
 !وجوانی بھ رادمی دادتی رضای ھمگتاینھا    
 برقرار کند ناموفق بود، من ی عاطفی کرد با من ارتباطی تالش مدیھرچھ جاو    
 دی با من ناامی کم کم از ھم صحبتزی حرف زدن با او را نداشتم، او نی حوصلھ یحت

 می کھ تصمدی طول نکشادی حال زنیبا ا.  فرو رفتی اجباریشد و موقتا در الک سکوت
 فی با حسن است، با خاطره تعرصحبتش ی کند روی کھ وانمود میگرفت درحال

 ی را بھ خنده امانی اش در دانشگاه لب ھای کذائی از ماجراھازی طنزآمیکردن ھا
 حسن ی مزه یاو بلکھ از قھقھ ب»  قازکیصدتا « یوادارد، البتھ من نھ از حرف ھا

 شی براشی آدم و صحبت ھانی ازی دانم چھ چی واقعا نم گرفت کھی خنده ام میگاھ
 بھ خودم وعده دادم کھ بعدا بھ تای داد؟ نھای واکنش نشان می طورنیبود کھ ا جالب

 !دی ھا خدمتش خواھم رسی بازعی ضانیخاطر ا
 و من او را بھ می پشت کوه بود برسکی کھ نزدی تا بھ شھردیساعت ھا طول کش    

پرسنل .  گذشتھ بود بردمی ھوشم در دو ھفتھ ی جسم بیرای کھ پذیمارستانیسمت ب
 . خوشحال شدندی کلدنمی از دی مرا بھ خاطر داشتند و حتی بھ خوبمارستانیب

 کنترل حسن پرونده رقابلی و غقی و وحشت عمدی دربرابر چشمان ناباور جاویوقت    
 ی فراموشیغما و حت ای مربوط بھ روزھای و ماجراھادهی کشرونی ام را بی پزشکی

 بھ من انداخت و دی سراسر وحشت و تردی برگشت و نگاھدیموقتم را شرح دادند جاو
 :بھ زحمت گفت

 "؟یسربھ سرم گذاشت... ای داره قتیحق" ـ    
 بھ او دھم متوجھ حسن شدم کھ تا مرز سکتھ فاصلھ ی آن کھ فرصت کنم جوابیب    

 بھ عقب برداشت و انگار یمکش کنم قدم تا کدمی دوشی بھ سوی وقتی نداشت، حتیا
 یزی فھماندم کھ چی بھ او مدیچھ طور با....  شود، خدا رحم کندکی بھ من نزددیترس
!  وجود ندارد؟دنی ترسی برایزی چھ گفتم؟ چنمن اال!....  وجود ندارد؟دنی ترسیبرا
 ! کنمی میحتما شوخ... آه

    
 گرفت ی کپمارستانی توانست بر وحشتش مسلط باشد از تمام مدارک بی وقتدیجاو    

 قند خونش باال برود و حالش بھتر شود، ی تا کمدی خری رانکی حسن ھم یو برا
 : گفتمیکنارش نشستم و بامھربان

 فکر کن ،ی رودا ھستیلی و امنی دارن شان و آرآل استایتو کھ عاشق داستان ھا" ـ    
- دموناتا(» لردالس« چندش تر از گھی و باحال؛ من کھ دی واقعی ماجراھی وسط یرفت

 ی داستان دارن شان است با ظاھریوالھای از ھیکیلردالس !" (ستم؟ین) دارن شان
 یدی کلی گر کھ در سرتاسر داستان نقشلھیح  ورکی زاری بسیتی و شخصزینفرت انگ
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 سازد، او برخالف ی و مسحور خود مفتھی خواننده را شیبی کند و بھ طرز عجی مفایا
 ی بی قدرت اغواکنندگی خوش صحبت و دارااریظاھر ترسناک و چندش آورش بس

 .) استیرینظ
 !م؟ی کدام مان چندش ترندی نگاھم کرد تا احتماال بسنجد ببیکم    
 است کھ در یتی شخصایناد" (؟ینباش) دموناتا( سوآن ای مثل نادیکیاز کجا کھ "ـ    

 لردالس ی شود کھ دست نشانده ی معلوم می رسد ولیامال قابل اعتماد بھ نظر مابتدا ک
 ). اوستیدای و شفتھیو ش
 ی می موفق عمل نکرده باشم، داشتم دنبال راه چاره اادی فکر کنم زدم،ی کشیآھ    

جا بزنم کھ در برابر )  رودایلیام- دلتورا( نی مثل جازمیکیگشتم و مثال خودم را 
 حالش جا آمد ی نفس تا تھ خورد و کمکی اش را ی تکان داد و رانی ام سریدرماندگ
 داستان ی و محوری اصلتیاز سھ شخص یکی است کھ ی دخترنیجازم: (و گفت

 ی ھا با موھای کولھی شبی دختر ظاھرنی دھد، ای ملی دلتورا را تشکیدرجستجو
 است و یم و قو و محکیّ و چشمان سبز دارد کھ بھ شدت جذاب، دوست داشتنیمشک

 .) سازدی مشیخواننده را تا انتھا مجذوب خو
 تی از سھ شخصیکیبک !!" (یھست) دموناتا) (beck(»بک« مثال یتو الک" ـ    

 ی می در دوران باستان زندگیی جادوینی داستان دموناتاست کھ در سرزمیمحور
 غار کی ی درون سنگ ھازی شگفت انگییکرده، او بعد از پشت سر گذاشتن ماجراھا

 .) گرددی آزاد می اصلتی از سھ شخصیکی شود و ھزاران سال بعد توسط ی مریاس
 : زدمیلبخند!  را اسم بردهی و قشنگی دوست داشتنتیواقعا شخص!! خب حاال شد    
 " بھم ھزارسال عمر داشتھ باشم؟ادیم" ـ    
"  چھ طوره؟باشھ) دموناتا( ھم برانابوس دی جاونیا! ادی بھت مشترینھ؛ ب" ـ    

 جذاب و ی ھاتی از شخصیکی اسارت بک ی بھ تعداد سال ھایبرانابوس با عمر(
 بھ او دنی رسی بک است و برایدای گذار داستان دموناتاست کھ عاشق و شریتأث

 .) کندی میھرکار
 و میدی زدم و ھردو خندی عوق ساختگکی دھانم گرفتم و ی جلوی فرضی اسھیک    
 :گفتم
 !" دنبالم غلط کنھ بھم برسھدنی کھ بعد از ھزارسال دونیبھ شرط ا" ـ    
 حسن حساب باز نکرده بودم، ی روی خودی کھ بدمی و من فھممیدیو بازھم خند    

 ترسناک ای ترسناک ی کتابھایھرچھ نباشد طرفدار پروپا قرص ژانر وحشت بود و حت
 !! را ھم از دم درو کرده بودای نودوھشتینما

 تا می نشستنی ماشی توی نداشت چون وقتی من دوام چندانی حال خوشحالنیبا ا    
 : پدرم بودی زنگ زد، شماره لمی موباکدفعھی می کندای استراحت پی براییجا
 ."سالم بابا" ـ    
 :ّ مردد و وحشت زدهیی خط و بعد صدای مکث آن سویکم    
 "؟ی توئنبیالو؟ ز" ـ    
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 :نگران شدم    
 " شده؟یزیبلھ خودمم، چ" ـ    
 کی کھ متعلق بھ مادرم بود داشت ی نازکی کرد و از آن طرف صدایبازھم مکث    
 .... گفتی مزیزری را بھ صورت نامفھوم رییزھایچ

 " تھ؟شی پدیجاو" ـ    
 ." ھم حسندیبلھ بابا، ھم جاو" ـ    
 ."دی رو بده بھ جاویگوش" ـ    
 .... را دادم جلوی گوشی و با نگرانرفتمیپذ    
 ."با تو کار دارن" ـ    
 چھ خبر است؟ یعنی نگاه کرد کھ ی چشمانم جوری را از دستم گرفت و تویگوش    

 دھم چون بالفاصلھ از آن طرف مورد خطاب قرار یفرصت نکردم با نگاھم جواب
 : گفتدی کھ شنیزیگرفت و در جواب چ

 " شده؟یزی منھ، چشی االن پنبیسالم پدرجان، بلھ ز" ـ    
.    
 "د؟ی گی می واقعا جدیعنی یشوخ"ـ    
.    
 !"امکان نداره؟!! نھ"ـ    
.    
 !"ی لحظھ گوشھی"ـ    
 : را داد دست حسنی کامال وحشت زده گوشیو دستش را دراز کرد و با حالت    
 ." با پدر حرف بزنایب" ـ    
 رود چون بھ زحمت جواب پدرم را ی میاھی کھ چشمانش سدی رسیحسن بھ نظر م    
 :داد
 !!"نجاستی ھا ای زیز....ز... از زیکی! خوبم.... من....م.... سالم بابا...س"ـ    
 و بالفاصلھ دی آن را در ھوا قاپدی را پرت کرد کھ جاوی را گفت و ناگھان گوشنیا    

 :گفت
 م،یدی شنیبی عجیازھی چنجای بره، ما انیاجازه ند! دی گم نگھش داریم! الو؟"ـ    

 گرفتم دارم ی ھوش بوده و مدارکش ھم ھست، االن از ھمھ شون کپی دو ھفتھ بنبیز
 !"امیم

 ارتباط را قطع کرد و چشمان ی حرفچی ھی دانم آن طرف چھ خبر بود کھ بینم    
 ....وحشت زده اش را بھ من دوخت

 نداشتم و نگران  مؤدبانھ رای خطاب ھای حوصلھ گری دی چھ حسابی رودمینفھم    
 :گری اش ھم نبودم دی جنبھ بودن احتمالیب

 !" شدموونھی حرف بزن دد؟ی شده جاویزیچ"ـ    
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 پسرخالھ شود، وحشت از ی خطاب خودماننی نبود کھ بخواھد با ایطیاصال شرا    
 :دی طراویعمق چشمانش م

 مسافرت؟ ی و گفتن مگھ نرفتدنشی دنای رفتھ خونھ، مامان انبی زشی پقھیچند دق" ـ    
 جا گذاشتم، بعد یزی چھی:  فکر کردن گفتھی با تعجب نگاشون کرده و بعده کمی کمھی

 ی اطاقت بوده ولی زنگ زدن، اون تونای اطاقت، االن کھ اای اطاقش یھم رفتھ تو
 ...." زدهبشی غست،ی ندهی رفتھ سراغش دنیحس
 من دروغ دندی کھ فھمنی بد، اگری دی سو خوب بود و از سوکیوحشت کردم، از     
 باشد دهی دزدیزی کھ بازھم چنی وجود دارد خوب است، اما انبی و دو تا زمی گوینم

 !الیواو
 من بھ دهی جانور دورگھ چھ طور نفھمنیفقط مانده بودم مات و مبھوت کھ ا    

 ھم تا دی نکرده اند؟ شایّ سربازانش از اجنھ بھ او اطالع رسانیعنیمسافرت رفتھ ام؟ 
 و ندی بگویزی رسد کھ چی نپرسد عقلشان نمیزی از آن ھا چیخودش درمورد خاص

 ادیناگھان .  بد نشدادھمی من کھ زی براالبھ ھرح! فتدی باعث شده بھ اشتباه بنیھم
 : اتفاق افتادمنی از ایقسمت مھم

 " حالش چھ طوره؟نیاالن حس"ـ    
 ."قطع کردن .دمی دونم، نفھمینم" ـ    
 !ی وایا    
    
 

 دادن ی سر بروم پشت کوه تا با گواھکی خواست قبل از بازگشتن بھ تھران یدلم م    
 ی مدی فکر کھ حضور جاونی ای افتاده ام، ولی بھ آنھا بقبوالنم کھ در چھ دامدیجاو

 موجود چندش آور نیرا بھ ا» بلھ« و فکر کنند حتما ندازدیتواند آن ھا را بھ اشتباه ب
 ھا بدجور بھ ی دوباره با پشت کوھداری دیاگرچھ وسوسھ  ، کردیگفتھ ام منصرفم م

  چھ کار کنم؟دی دانستم بای انداخت و واقعا نمیدلم چنگ م
 ضمنا بھ م،ی کندای پی کھ مسافرخانھ امی کرددای پازی نی و گرسنگیاز شدت خستگ    

 الزم ی و انرژمی از عزا درآوری تا دلمیرفت داشت ی خوبی کھ نسبتا غذاھایرستوران
 .می مسافرت طاقتفرسا را کسب کننی ای ادامھ یبرا
 دی مال جاویکی کھ می داشت، دو تا اجاره کردی کافیمسافرخانھ اطاق بھ اندازه     

 . مال من و حسنیگریبود و د
 بھ صفحھ اش ی ام زنگ خورد، نگاھی کھ گوشمی خواب نشده بودیّایھنوز مھ    

 ی ملکھ دی و احتماال باستی دانستم خودش نی اگرچھ مستادیانداختم و قلبم از حرکت ا
 .... باشدزمیعز
 مدل نی آمد کھ اادمی و بعد دمی صفحھ کشی ترک انگشتم را رورقابلی غیطبق عادت    

 !! شودیستاره باز م - است و با اسکرولیمی قدیگوش
 !...."سالم بانو" ـ    
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 کھ قلبم را از وسط شکافت دی بھ گوشم رسیی خط؛ آنگاه صدای کوتاه آن سویمکث    
 ...دی از اعماق وجودم شعلھ کشیو نگاھم صدپاره شد و آھ

 !"الو؟ شما؟" ـ    
 ای را نشناختھ می چرا پادشاه قلبم صدادمی مشاعرم از کار افتاد و نفھمی لحظھ ایبرا    

 : کرده بودمیزی افتادم کھ با ملکھ طرح ری رمزادی ناگھان یشک کرده است؛ ول
 !" ابوت ھستمیمن جود...م" ـ    
 :دی کشیآه آسوده ا    
 "؟یخوبھ؛ چھ طور"ـ    
 مالحظھ ام را ی ام را بشکافم و قلب بنھیدوست داشتم با سرانگشتان دست راستم س    

 : زدی حساب و کتاب می بکشم و خفھ اش کنم از بس کھ برونیب
 "د؟یشما چھ طور.... خوبم"ـ    
 ."ممنون" ـ    
 "د؟یتھران.... شما االن"ـ    
 ھستم کھ پشت ی آن کسی فتھی زدم و فکر کنم کامال تابلو بود کھ شی نفس معیضا    

 !ست؟ی بفھمد کانایخط است و درحال حاضر حسن کنجکاوانھ بھ من چشم دوختھ تا اح
 : خودم کردیب از خود شیبای اندازه زی بیصدا    
 ."بلھ، تھرانم"ـ    
 !"خداروشکر"ـ    
 :او ھم متعجب شد! چھ احمقانھ ابراز احساسات کرده بودم    
 " شکر؟یواسھ چ" ـ    
  کنم؟سی را کھ زده ام راست و ری گندیمانده بودم چھ جور    
ز  کھ امرونی مخصوصا اران،ی از ادی کردم شما حتما رفتیمن فکر م.... خب" ـ    

 ."دیگفتم حتما خط رو بھش واگذار کرد....  شما رو جواب داد ویصبح مادرتون گوش
 تلفن مھم بودم گفتم ھی خوره، منتظر ی زنگ ممیمن حمام بودم، مادرگفتن گوش"ـ    

 ."جواب بدن
 ناظر کیبھ زحمت توانستم بر خودم مسلط باشم و ادامھ دھم، اگرچھ از چشم     

 ی ممی از سرتاپایشانی کرد؛ بلکھ پری فکرنیطلقا چن شد میحاضر مثل حسن نم
 !دیبار
 نتونستھ باشم ی و من حتدی کھ رفتھ باشنی فکر اد،ی خوش حالم کھ ھستیلیخ"ـ    

 ...." کرده بودری کنم اعصاب و روانم رو درگیباھاتون خداحافظ
 : خط، آنگاه گفتی کوتاه آن سویمکث    
 تلفن ھات قابل گھی کھ دنی بگم، مخصوصا ای حضوردی ھست کھ باییزھای چھی"ـ    

 "؟ییاالن کجا. ستیاعتماد ن
 :ستی مھم تر نقتی از حقیچی بھ ھرحال ھم؟ی بگودی چھ بانمی کردم ببنیسبک سنگ    
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.  پشت کوهکی بودم، نزدی بسترمارستانشی بی ام کھ تویمن االن ھمون شھر" ـ    
 ." دوھفتھ جمع کنمنی ای تومیھوش ی مدارک واسھ اثبات بی سرھیاومدم کھ 

 ." داداش، اونجا منتظرتمی خونھ امیمن فردا م" ـ    
 یمگر م!  ھم جز اطاعت نداشتی کرد و توقعیچھ قاطعانھ دستور صادر م    

  نداشتم؟ی کھ تا مرز پرستشش فاصلھ ای بھ کسمیتوانستم نھ بگو
 !"بلھ حتما" ـ    
 " باھاتھ؟یکس" ـ    
 از یمی است کھ از آن بھ شدت وحشت داشتم، پس نی ھمان سؤالنیا! ی وایا    
 : را گفتمقتیحق
 ...."شمھیداداش حسنم پ" ـ    
 دادم ی خشک و خالی جوابزی کرد، من نی و خداحافظدی نپرسی ترشی بزیچ    

  تاب بودمی بری وصف ناپذیجانی کھ از ھیدرحال
 : آمدمرونیانھ ب شاعری از آن حال و ھوای حسن کمیبا صدا    
 "؟ی بود خواھریک"ـ    
 ! گفتم؟ی مدیبا    
 !"سرت بھ کار خودت باشھ"ـ    
 را از ی موضوعنی ھا را کھ کوچکتری پشت کوھتیمی آوردم صمادیو ناگھان بھ     

 کدلی ی از خانواده ی را دارم کھ عضونی ایستگی شاایآ....  کردندی پنھان نمگریکدی
  شان باشم؟کرنگیو 

 ...."فرزادخان بود"ـ    
 می بگوی دانست کھ وقتی ام متعجب شد، او میاز چرخش صدوھشتاد درجھ ا    

 چی ھی بی جواب نخواھم داد، ولی اگر تکھ تکھ ام کنیعنیسرت بھ کار خودت باشد 
 ! گذاشتمی را کف دستش مقتی خودم داشتم حقیاصرار مجدد

 !" ولیا"ـ    
 من کھ صادقانھ نامش ایکدام بود؛ فرزاد کھ زنگ زده بود  ول مال ی انی ادمینفھم    

 را گفتم؟
 ام ی کھ فردا چھ طور از ھمسفراجبارنی بودم، اری درگیگریاکنون من با مشکل د    

 دو ھفتھ وجودش نی در اتمی وضعدیی تأی طرف براکی از م؟یبخواھم بھ پشت کوه برو
 نی ھا مرا درکنار ای نبودم پشت کوھلی وجھ ماچی بھ ھگری دی بود و از سویضرور
 جا نی الزم باشد ھمدیشا.  داردقتی مان حقازدواج  و فکر کنند حتما موضوعنندیمرد بب

 از آن دو بخواھم بھ تھران برگردند و خودم بروم پشت کوه و منتظر فرزادخان باشم
 
 

طرات  و خاعی ام مشغول نوشتن وقاشھی آوردم و طبق عادت ھمرونی بیبرگھ ا    
 :روزانھ ام شدم تا بھ موقع وارد دفتر خاطراتم کنم
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 دارد با من چھ کار ی عوضی دخترک دورگھ نی افتاده ام؟ ای بھ چھ روزنیبب    «
 را از دست یگری دیزھای را از اطاقم برداشتھ و قرار است چھ چیزی کند؟ چھ چیم

 بھ خواستگارھا میا دھد، بھ جی را جواب ممی ھا و تماس ھاامکی من پیبدھم؟ بھ جا
 خاطرات روزانھ ھم می کم مانده بھ جاد،ی آیم  رود وی ممی بھ جاد،ی گوی نھ مایبلھ 
 »!!سدیبنو
 کھ دمی فھمندی بی حسن در خواب کھ مشخص بود کابوس می قراریناگھان با ب    

 دمی گفت، ترسی مانی چاره عرق کرده بود و ھذیب! امشب تا صبح کارم ساختھ است
 زدم، ناگھان وحشتزده چشمانش شینکند تب کرده باشد، باالسرش نشستم و آھستھ صدا

 :را باز کرد و گفت
 !"یلعنت! ی ترسم لعنتیگم شو ازت م! گم شو" ـ    
 ....رمی کردم دستش را در دستم بگیمستأصل و درمانده سع    
 !"نبیز... نترس داداش؛ منم"ـ    
 !"یمرپوژ.... مرتو ! یستی ننبینھ تو ز" ـ    
 ! آمده بود مضمضھ کردم؛ مرپوژ؟رونی را کھ از دھانش بیبا تعجب نام    
 " بھت گفت؟ی ک؟یدی اسم رو کجا شننیا" ـ    
 ھنوز از کابوس شبانھ دی رسی بود، بھ نظر مقی عمی از وحشتزیھنوز نگاھش لبر    

 : شد و گفتزی خمی او نافتھ،ی نییاش رھا
 !"دی جاوشی رم پیمن م!  مونمی نمنجایمن ا" ـ    
 مسئولم، پس تی نفره ست، در ضمن من در برابرسالمتھی تخت ھی اونجا یول" ـ    

 !"فکرشو نکن
 ! ھولناک؟طی شرانی ھم مزخرف بھ دھانم آمد آن ھم در انی ای چھ جورایخدا    
 و ھرچھ دی دورونیبرخاست و وحشتزده با ھمان تاپ و شلوارک پسرانھ از اطاق ب    

 ی تختم نشستم و منتظر اتفاقی روی کردم حرفم را گوش نکرد، با درماندگشیصدا
! یبی و غربی نامد؟ چھ اسم عجی کھ مرا مرپوژ مدهی دینامعلوم ماندم، او چھ خواب

 !ا؟ی اند خداه چھ کردزمنی ھا با برادر عزی لعنتنیا
 ام را ی بھ در اطاقم آمد، برخاستم و روسرمی مالی چندضربھ ی بعد صدایقیدقا    

 و ھولناک، بی شب عجمھی نکی در یزی چچیسرم انداختم و دررا باز کردم، ھ
 لبخند احمقانھ بر لب کی و ستادهی مقابلت ادی جاوینی کھ ببستی ننیوحشتناک تر از ا

 !دارد
 : مان ردوبدل شد و گفتانی می مختصرکیسالم وعل    
 " داخل؟امی بقھیق شھ چند دیم"ـ    
 :دمیچھره درھم کش    
 " اطاقم؟ادی اجازه بدم بی اجنبھی بھ ی نصفھ شبر،ینخ"ـ    
 : بدش آمدیلیخ    
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 ی جورھی قصھ رو نی خوام ای مده،ی ترسیلی بھ ھرحال حسن خلتھ،یھرجور م"ـ    
 ."حلش کنم

 مشکل نی تواند ای بھ صورتش انداختم، واقعا چرا فکر کرده مزی استفھام آمینگاھ    
 را حل کند؟

 رم پشت ی شبھ حلش کرد، بھ ھرحال من فردا مھی کھ بشھ ستی نی موضوعنیا"ـ    
 ." تھراندیکوه، شما ھم با حسن برگرد

 : دلخور شدشتریب    
 " رو؟ی راھنی ھمچھی ی تونم اجازه بدم تنھا و بدون ھمراه بریمن چھ طور م" ـ    
 ادبانھ ی بادی دھم کھ زی کردم جوابی سعیلی حال خنی شدم، با ای عصبیحساب    

 :نباشد
 قرار ی ولقت؛ی واسھ کشف حقمی ھستی خان؛ ما االن دو تا ھمسفر اجباردیجاو"ـ    

 برون ی بلشبی ظاھرا باورت شده کھ پر،ی من دخالت کنی امورات شخصی توستین
 !"مون بوده؟

 : داد بھ سمتمانی احساسات عاشقانھ اش را غلیبھ طرز چندش آور    
 دارم بھ اسم تعصب کھ یزی چھی من ی ول،ی بھ من نداری تعھدچیدرستھ کھ تو ھ"ـ    

 !!" حس تملکنی از ای منعم کنی تونیفقط و فقط واسھ عشقمھ؛ پس نم
 :با اکراه چشمانم را تنگ کردم! اوه اوه چھ غلط ھا    
 !" بدجور روت اثر گذاشتھی روحوضیفکر کنم ترانھ ھا"ـ    
 یپاک قاط«: یعنی ام چرخاندم کھ قھی دور شقیو انگشت سبابھ ام را جور    
 !!»یکرد
 اش در قھی بھ سلبی ترتنی کرد کھ من بھ ای داشت فکر مدیبھ فکر فرو رفت، شا    

 !ا؟ی اھانت کرده ام آیقیموس
 و بشی جی کند، دست کرد توی ھستم کھ فکر میزی سرسخت تر از آن چدی دیوقت    

 : بھ دستم داد و گفتی با رکاب نقره اقی انگشتر عقکی
بھ ھرحال بھ قول خودت فعال !  شمی شما نمفی من کھ حرست،ی نیباشھ مسئلھ ا"ـ    

 !" امی اجنبھی
 : زدمیپوزخند    
 " ممکنھ نظرم عوض شھ؟ینکنھ فکر کرد! فعال؟"ـ    
 : بھ خود گرفتزی رقت انگیحالت    
 ." کنمی خودمو می سعی ولستمی مطمئن نادیخب، ز"ـ    
 : رحم بودمیمن ھمچنان ب    
 بھ ذھنت ی حل مشکل حسن چھ چاره ای خودتو خستھ نکن، خب حاال براادیز"ـ    
 !" استاد؟دهیرس
 ام باز کرد، با تعجب بھ کف دستش و نھی مشتش را مقابل سدی بگویزی آن کھ چیب    

 : سوار بود نگاه کردمی کھ بر رکاب نقره اییبای زقیانگشترعق
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 " انگشتم؟ی بندازم تونوی ای خوایاالن از من م"ـ    
 کنم بھ شما تا ی ش مھیھد. بلھ، اسم پنج تن آل عبا روشھ، از کربال آوردمش"ـ    

 رو فراموش کن و ی نسبت بھ من داری لطفا ھر احساسد،ی در امان باشنیاطیازشر ش
 ." رو ھرگز از خودت دور نکننی بکن دستت، چھ باشم کنارت چھ نباشم، انویا

 زد، ی اش متوقف شدم، چشمانش برقی متریلی بردم و در چند مشی دست پدیبا ترد    
 : کشف کرده باشدیزی کھ چنیمثل ا

 "؟ی بھش دست بزنی تونینم" ـ    
ّ االالمطھرونّمسھیال«!  بار از او خوشم آمدنیتازه متوجھ منظورش شدم و ا     او » !ّ
 کھ فکر ھوشمندانھ ی برطرف کند، راستزی حسن را نی خواھد نگرانی مبی ترتنیبھ ا

 !.... استیا
   

 »!؟ی فکر کردیچ    «
 

 خوش دست و قشنگ یلی دوشم انداختم، خی بودم رودهی را کھ تازه خریکولھ ا    
 ی را جذب میگ و لعابشان ھرکسآرام آرام از مقابل مغازه ھا گذشتم، واقعا رن. بود

 ماکت از ھمھ قشنگ تر ی ھانی براق، ماشیزھای آو،یشی پولیکرد، عروسک ھا
 ی کھ دل آدم را بھ غنج و مالش می اانھ آالت زننتیانگشترھا، دستبندھا و تمام آن ز

 .انداخت
 ییبای زومیتانی تسی و بھ سروستادمی اجاتی بزرگ بدلی از مغازه ھایکی یروبھ رو    

 شدم، رهی بود خسای رنگ چشمان آترادآوری زد و ی برق مشی زمردنمایکھ سنگ ھا
 بھ دست آوردن ی برای با مغازه ھا را نداشتم ولی عشقبازطیاگرچھ االن اصال شرا

 پس د،ی فھمی عالقھ ام را بھ خود میجور کی دی زن الزمش داشتم، او بانیدل ا
 ی ھی ھدکی را نی توان ای میدارم ول طال و جواھر اصل را ندیاگرچھ امکان خر

 ! بھ حساب آوردبایز
 کرد، چشی گذاشت و بھ درخواست من کادوپی را درون جعبھ اسیفروشنده سرو    

 کوھان و یبھ فکر افتادم برا.  مھم نبودی پرداختھ بودم ولشی پایادیبازھم مبلغ نسبتا ز
 فعال نھ ی تا نشان دھم کھ چھ قدر دوستشان دارم، ولرمی بگیزیفرانک و شترزاد ھم چ

 خورد کھ باعث ی بھ دردشان میزیدانستم چھ چ ی مقایوقتش را داشتم و نھ دق
  تنھای اکتفا کردم و عازم پشت کوه شدم، تنھانیپس بھ ھم.  شان شودیخوشحال

 ییھا قبل از ظھر بود، شترزاد و کوھان مشغول آماده کردن جوجھ دمی رسیوقت    
 آن طرف تر ی ھم کمسای شده بود، فرانک و آترّای ناھار مھیبودند کھ ظاھرا برا

 کنج لبم ی کردند، لبخندی و آرام آرام صحبت مدندی چی خوردن از باغچھ میسبز
 کھ نی بود عبور کردم، بھ محض اباز شھی کھ ھمی بزرگی درنرده اانینشست و ازم

 ام ی محبوب کوھان درست در چند قدمی متوجھ شدم کھ بزغالھ دی رساطی بھ حمیپا
 ی باره ام جا خورده باشد شروع کرد بھ بکی کھ با حضور نی ناگھان مثل استاده،یا
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،  کردی و مع مع مدی پری منیی سابقھ مدام باال و پای بی کردن، او با رفتاریقرار
 را بھ او رساند و نگاه تند  شده با عجلھ خودی کامال عصبدی رسی کھ بھ نظر مکوھان

 با ی بھ من انداخت و شنگول را در آغوش گرفت تا آرام اش کند، او جوریزیو ت
 ھستم، با تعجب وانی حنی و آزار اتی کرد کھ انگار مسئول اذینگاھش محکومم م

 مسئلھ وجود دارد؟ من نی ای برایحیتوض  دانستم چھی کردم و واقعا نمینگاھشان م
 بود، البتھ؛ نی کوھان کامال خشمگیدم تا بابتش از او عذربخواھم، ول نکرده بویکار

 از خشم ری غیزی حال احساس کردم چنیدرع! او واقعا بزغالھ اش را دوست داشت
  با وحشتختھی آمی جور نگرانکی در نگاھش وجود دارد، زین

 ی زدم و با مھربانی آمدم لبخندرونی بیرعادی و غبی اتفاق عجنی از شوک ایوقت    
 :بھ کوھان گفتم

 "زم؟ی عزی کنی بد برخورد منقدریسالم کوھان، چرا ا"ـ    
 انداخت و می بھ سرتاپای داد و نگاه مشکوکیکوھان جواب سالمم را بھ سرد    

 .  داشت از من دور شدی کھ قدم بھ عقب برمیدرحال
 

 یھمان اول با سروصدا کھ از ستمیچشم از کوھان برداشتم و بھ شترزاد نگر    
 کرد، از ھمھ خونسردتر بھ نظر یشنگول متوجھ حضورم شده وحاال داشت نگاھم م

 وانمود کند کھ شانشی سردرگم و پری خانواده ی خواست جلوی مدی شاای دی رسیم
 : گفتم، جواب دادیدیشجلو رفتم و سالمش کردم و خستھ نبا. ستی نیمشکل

 "!ی شدپی سالم، خوش تکیعل" ـ    
 ممکن را انتخاب بی ترکنی کرده بودم بھتری خودم انداختم، سعکری بھ پینگاھ    

 راستھ و تنگ بھ تن داشتم ی رنگ با شلوارلی چسب نسبتا کوتاه مشکی مانتوکیکنم، 
 نظر ای متلک است کی نی دانستم ای نمقای سرم بود، حاال دقزی نیو شال رنگارنگ

 : درخور حالش بدھمی کردم جوابی زدم و سعی اش؟ بھ ھرحال لبخندیواقع
 !" شمایپیالبتھ نھ بھ خوش ت" ـ    
 بھ ی و دستدیخند!  تازه جوانھ زده بودشی بھ کلھ اش کردم کھ موھایو اشاره ا    

 : و گفتدی بود کشدهی اش رسنھی بلندش کھ تا سشیر
 "ھ؟ی خوام مو بکارم، نظرت چیم" ـ    
 زی کلھ اش را با دقت مرور کردم، درست است کھ فعال چ ودمی برچیلب و لوچھ ا    

 : داردی پرپشتی مشخص است کھ موھای ولستی سرش نی رویادیز
 ی خوای کدوم قسمت مقای حاال دقست،ی نی بدفکری نداره، ولیبھ من کھ ربط"ـ    

 !"؟یبکار
 : کردشیرچشمھای گونھ و زی بھ رویاشاره ا    
 !"ھاھاھاھا! نجایا" ـ    
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 ی بد داشتند نگاھمان میلینتوانستم بخندم چون حواسم پرت خانم ھا شد کھ خ    
 ی حسادت ھانی ندادم، بھ ھرحال انی بھ ظاھر بدبی نگاه ھانی بھ ایتیکردند، اھم

 ! استیعی طباری بسیجزئ
 داشتند، نگاھم ی شدنم چشم از من برنمکی و تا نزددهیھردو دست از کار کش    
 دی سپنی از اشی کھ پی صورت برنزه اد،ی چرخسای آتریبای بر صورت زصانھیحر

 !....رشی نظی بوده و چشمان سبز و بکدستی
 !" فرا جون؟ن؟ی کنی نگام می جورنی چرا اھ؟ی جون، چیسالم آت" ـ    
 کھ بھ ی دانستم کھ گذشتھ از اعتراضی دادند، میھردو جواب سالمم را بھ سرد    

 زی بدل نکی من و شترزاد دارند، درحال حاضر از وجود ی مانھی صماریرفتار بس
 ! فاجعھیعنی نیوحشتزده اند، آن ھا بھ من کامال مشکوک بودند و ا

 رونی بودم بدهی خری آتی را کھ برای کولھ ام بردم و جعبھ ابی جیدستم را تو    
 :ود از غم بھ خود گرفتھ بی کھ نگاھم رنگی گرفتم، درحالشیآوردم و بھ سو

 ."  قدره فعالنی جون، قابلت رو نداره، وسعم ھمی آتایب"ـ    
 
 

 ی گفت، آترگوششی زیزیکوھان بھ سرعت خودش را کنار مادرش رساند و چ    
 کرد، ی مدیی را تأیزی تکان داد کھ انگار چی و سردی اش را در ھم کشیابروان کمان

 آن کھ بازش کند ی جعبھ را گرفت و بی تشکرچی ھی آورد و بشیآنگاه دستش را پ
 :گفت
 !"ی زحمت بکشنقدریالزم نبود ا"ـ    
 : بھ محبتم نشان داده خرسند شدمی کھ باالخره واکنشنیاز ا    
 " نھ؟ای ادی خوش ات مینی ببی بازش کنی خوای جون، نمی کنم آتیخواھش م"ـ    
 :جعبھ را بھ دست فرانک داد    
 ." باشھی کنم کافی ھا رو ھم ببر، فکر می سبزنیبذار، ا کمدم یببرش تو" ـ    
 : ناراحت شدمی نگاھش نکرده بود حسابی کھ حتنیاز ا    
 !"؟یآت"ـ    
 :دی خوشگلش را درھم کشیاخم ھا    
 ." باشھ بعدافھ،یاالن دستام کث"ـ    
 بھ  آن گذاشت و با نگاھشی دستش را رویفرانک خواست بازش کند کھ ناگھان آت    

 می مشکوک سرتاپای با نگاھدی بگویزی آن کھ چی بزیفرانک ن! او فھماند کھ فعال نھ
معلوم بود کھ اصال .  کلبھ رفتی فرمان مادرش بھ سوی اجرایرا برانداز کرد و برا
 ی شترزاد رفتم، کسی آن ھا فاصلھ گرفتم و بھ سواز یبا دلخور. بھ من اعتماد ندارند

 ...کھ حس پدرانھ اش از ھمھ پررنگ تر بود
 !"د؟ی کنی رفتار می جورنی چرا ارزادخان،یش" ـ    
 : زد گفتیھمان طور کھ ذغال ھا را باد م    
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 " بابا؟یدی رسیک" ـ    
 :ندی بی مرا میخوشحال شدم کھ الاقل او کم    
ھ فکر کنم دارن واسھ البت.  ھم نرفتمتی سوئی کجا رو دارم برم؟ حتدم،یتازه رس"ـ    

 کھ داشمیکل.  تونم برگردم اونجای کنن و من اگھ بخوام ھم نمی آماده ش مدیمعلم جد
 ."ستی نشمی پگھید

 : تکان دادیسر    
 ." کمک مانجای اای بیبرو لباساتو عوض کن، بعدش اگھ خواست" ـ    
 : حال وھوا را عوض کنمی شوخکی کردم با یسع    
 "د؟یدی تدارک دی جورنی کھ اامی من مدی دونستیازکجا م" ـ    
 : زدیلبخند    
 ." بھ خاطر فرزادهست،یواسھ تو ن" ـ    
 بود تا حس کنم بھ ی کافمی کلمھ برانی ھمدنی شد، شنی لحظھ دلم پروخالکی یبرا    

 .... امدهی خواھم رسی کھ مییزھای چیھمھ 
 بودم درآوردم و دهی را کھ تازه خریی کولھ ام لباس ھایداخل کلبھ رفتم و از تو    
 شال کی کھ غالب اندام موزونم بود و یتونی بھ رنگ زی کت و دامن بلنددم،یپوش
 درشت و ی با برگ ھاری حری ھی روکی و ساده و دی سفی قسمت نخکی کھ از ھیدوال

 بھ خودم انداختم، ی نگاھنھی آیتو!  بودکی اندازه شی شده و بلی رنگ تشکیتونیز
 کنم درواقع ی کھ من می حجابنی با ای باشم ولبای زی کافی کنم بھ اندازه یفکر م

 شالم انداختم و ری زی را بھ صفر رسانده ام، انگشتمی ھاییبایامکان ظھور و بروز ز
دخترک   بھیپوزخند!  شدمباتری واقعا زختم،ی شکلم را دور صورتم ری فنریموھا

 .دوباره حجاب کامل کردم زدم و نھی آیتو
 

 ی کوچک خانگکی نکی پکی درحال فراھم کردن اطی حی توی بعد ھمگیلحظات    
 خانھ ی در فضاینی و بدبدی تردی بود و حال و ھوادهی نرسیبودند، ھنوز مھمان اصل

 دهی فای جلب آن بیحکمفرما بود، آن ھا واقعا بھ من اعتماد نداشتند و تالش من برا
 .بود
 نی شود، ھمچنلی کوچک تکمافتی ضنی صبرانھ منتظر آمدن فرزاد بودم تا ایب    

 لحظھ ھم کھ شده در جعبھ را باز کند و چشمان سبز و کی ی برای کھ آتنیمنتظر ا
 آن لحظھ تاب و توان از دست دنی دیبرا! ندازدی ھمرنگش بی ھانی را بھ نگشیبایز

 قصد باز کردنش ی حتدی رسی نظر نم بھصال او ای شدم، ولی قرار میداده و داشتم ب
ّ و اجنھ آشناست توقع ندارم حاال نیاطی شیای کھ با دنیالبتھ من از کس. را داشتھ باشد

 یبھ ھرحال آت!  بھ من اعتماد کندنی چننی قرار گرفتھ ای ھولناکطی شرانیکھ در چن
 اش را خانواده  رساندن بھ او وبی قصد آسی زی داند کھ بدل زی خوب میلیمطمئنا خ

 .... شوم نقش داشتندی تپھ در بروز آن فاجعھ ی کھ آن روز رویدارد، تمام کسان
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 ھا را خی خواست سی را آماده کرده و مشیبھ طرف شترزاد رفتم کھ حاال ذغال ھا    
 : گفتی منقل دست ساز خودش، آنگاه رو بھ آتی روندیبچ
 !"گھ؟ی دمی فرزاد کجاست؛ شروع کننیزنگ بزن بب"ـ    
 ی ام منھی سی فرزاد را گرفت، قلبم بھ قفسھ ی اش را درآورد و شماره ی گوشیآت    
 ھا را ی پشت کوھنی است و من ھنوز نتوانستھ ام اعتماد اکی نزدداری زمان دد،یکوب

 ....بھ دست آورم
 : را با ولع گوش دادمی آتیمکالمھ     
 " پس؟ییالو؟ سالم فرزاد، کجا"ـ    
    

 ...."یکیآھا؛ خب پس نزد" ـ    
.    
 !"نجاستیآره اومده، ا" ـ    
 .... دستپاچھ شومی را بھ من انداخت کھ باعث شد کمزشیو نگاه تند و ت    
 ."ستی معلوم نیچی دونم، فعال ھینم" ـ    
.    
 ."نھ خب، تنھاست"ـ    

...    
 ...."میباشھ، منتظر"ـ    
..    
 ."نھ، حواسم ھست، نگران نباش"ـ    
.    
 !"باشھ، فعال"ـ    
 .و تماس را قطع کرد    

 
 آمد، دوباره شنگول مانی بغلش داشت بھ سویکوھان ھمان طور کھ شنگول را تو    

 کوھان بھ من سراسر نفرت بود واگر گرنگاهی بار دنی را از سر گرفت و ای قراریب
 یزی شد، خم شد و در گوش مادرش چیرت گم م نفنی ھم باشد در حجم ایوحشت

 نگاھش را درون چشمانم فرو برد یرای سبز و گی زهی برگشت و نیگفت، بالفاصلھ آت
 :دیّ غرمی بگویزیو تا خواستم چ

 !"نجایگم شو از ا"ـ    
 سبز را کھ در حصار مژگان ی ھالھی تنیوحشت تمام وجودم را گرفت، من طاقت ا    

 شد، بھ ی سوخت و ذوب می از درونم میزی نداشتم، انگار چ بلندش بودندیمشک
 :لکنت افتادم

 " گم شم؟دی جون؟ چرا بایچرا آت" ـ    
 : گرفتمی دور کند، آنگاه انگشتش را بھ سونجایبھ کوھان دستور داد شنگول را از ا    
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 حاال گم شو نیھم! ی کورخوند؟ی برسونبی ذارم بھمون آسی می کردالیخ"ـ    
 کھ خودت و ھفت پشت ی کنم با طلسمی و ھمراھش مارمیوگرنھ اسمت رو بھ زبون م

 !"و ھفت جدت رو بھ فنا بده، مرپوژ
 نی کردم، لعنت بھ کوھان و ای تمامش مدی نداشتم و بایادی فرصت زگریظاھرا د    

 !د استفاده کنی از چھ ترفنددی داند بای او خوب مش؛ی اندازه باالیھوش ب
 ....» قدم جلوترمکیمن ھنوز ! د؟ی فکر کردیواقعا چ    «
 : قدم من استنی اولنی کردم، ای درست فرو می ام را در جازهی سرندیحاال با    
 نی من ھمی من اصلم، بدل لعنت،ی کنی کھ تو فکر مستمی نیگوش کن، من اون" ـ    

 اون سرنوشت منو نابود کرده، یتآ!.... ھی لعنتدیحاال درحال دل و قلوه دادن با اون جاو
 گم؟ بدل ی می چی فھمیم!  جواب بلھ رو داده، حاال ھم باھاش رفتھ مسافرتدیبھ جاو

 کھ روحمم از ازدواج باھاش خبر یبا کس!  منھیلی تحممزد مسافرت با نایمن االن تو
 ."می کنن کھ ما قراره ازدواج کنی االن ھمھ فکر مینداشتھ ول

 دانم کھ در مواقع ی خوب میلی من خفتد،ی در دل آنھا بدی حرف ھا باعث شد تردنیا    
 قاتل مادرم ی را درباره اتی از خودم نشان دھم، حاال تمام جزئی چھ واکنشدیمختلف با

 ! دانمیم
 حد وحساب شترزاد ی برّی کم نشده بود، دربرابر تحیزی کھ ھنوز از خشمش چیآت    

 : شد گفتی مکیاال داشت بھ ما نزد کھ حیو کوھان و فرانک
 " حرفاتو باور کنم؟دی بای چھ جور؟ی گیاز کجا بدونم کھ راست م" ـ    
 :دیّکوھان غر    
 رفت ی منجای از ای زی کھ زی ترسھ، دفعھ قبلیشنگول ازش م!  گھیدروغ م"ـ    

 من ی زی زمشی قبل تاروندی کھ دفعھ یاون!  اون کامال آروم بودد،یشنگول رو بوس
 !"ی عوضی لعنتنیبود، نھ ا

 ھی شبی بھ تأسف تکان دادم، چھ قدر سخت بود کھ احساساتم را با آن لعنتیسر    
 نی اندازه نسبت بھ ای عشق و محبت بھی شبیزی چدی کنم، چھ طور االن بایساز

 پسرک چموش نابغھ ابراز کنم؟
 

 : کردمیرو بھ آت    
 ی زی کھ زنی اای تر قابل استناده شی چشھ بستی کھ معلوم نوونی حھیاحساسات " ـ    

 !" عاشق فرزاده؟دی دونی کھ می باشھ درحالدیبا جاو
 ی نگاه می تر بود و بھ ھم جوری قوشھی در نگاھشان از ھمرتی بار برق حنیا    

 شده باشند، درواقع من آچمزشان کرده بودم و از جی کامال گدی رسیکردند کھ بھ نظر م
 حرف ممکن نی بھ خاطر ھمنی کھ بعد از استیمھم ن!  داشتمتی بابت کامال رضانیا

 یمتی است کھ امروز بھ ھر قنی مھم افتد،ی باد و فرزی اصلی زی زانی میاست اتفاق
 کھ ی حال تا وقتنی و فرزاد و فرانک را نابود خواھم کرد، با ای و آتی زیشده باشد ز
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 و من مجبورم اعتمادشان را دی آی از من برنمیادی قدرت دارد کار زنی چننی ایآت
 ....اورمیحتما بھ دست ب

 از وحشت در وجودش نبود چون بدجور ی اثرگری کھ انگار د؛یبازھم کوھان لعنت    
 : کردی می تازکھی

 کھ با ستیحواس ات ن!  کنھی نمیعی اعتراف ضانی اگھ سرش بره ھمچی زیز"ـ    
 !" بدبخت داغونی آن شدکی فیدیآ

!  دادندی ظاھرا ھمھ داشتند حق را بھ او مد،ی چرخمی روزی نھی بقنی بدبینگاه ھا    
 : زدم کھ با بغض ھمراه شدی تلخیپوزخند عصب

 ی بھ عشق فرزاد اعتراف کردم، درحالی وحشتناکطی شرانی چنیمتأسفم کھ تو"ـ    
 خواد با ی مستیاون ھم معلوم ن و نی کنی مبادلھ ممنی منو با اون اھرنیکھ شما دار

 !" کنھکاری چدیجاو
 : شده بودند، فرانک گفتجی ھمھ گبایتقر    
 بھ ھرحال اگھ واقعا اون م،ی زنگ بزنی زی زی شده دهی دزدیبھتره بھ گوش" ـ    

 "گھ؟ی جواب بده ددی دست بدلش باشھ بایگوش
 اطاقش گذاشتھ ی را توی گوشمیای بنجای کھ انی از اشی مطلب نبودم، پنینگران ا    
 !ام

 را گرفت، آنگاه شروع بھ صحبت ی زی زی قبلی ھمھ، فرانک شماره دییبا تأ    
 :کرد
 "الو سالم خانم، حال شما؟"ـ    
    

 "ستش؟ی جون کار دارم، ننبی من با زد،یببخش"ـ    
.    
 !"دی مزاحم شدم، سالم برسوندیآھا؛ بلھ ممنون، ببخش"ـ    
 ....و قطع کرد    
 : بھ جمع انداخت و گفتیآنگاه نگاھ    
 !" شو جا گذاشتھی گن گوشیم" ـ    
 : کردم و با تنفر گفتمیدندان قروچھ ا    
 ." معلوم شھتشی لو رفتھ، نخواستھ ھویی جوراھی ھی کھ قضدهیجا نذاشتھ، فھم"ـ    
 : شترزاد گفتتایردند، نھا آکنده از استفھام ردوبدل کییدوباره با ھم نگاه ھا    
 " رو داده؟دشی کرد شماره جدی باھات چت می وقتیکوھان، گفت" ـ    
 و با خودش حرف بزنند ممکن است متوجھ رندی دانستم اگر شماره اش را بگیم    
 : شوندقتیحق
 !"نھ، اون شماره ھم واسھ رد گم کردنھ، دروغھ" ـ    
 :بازھم کوھان    
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 تعارف نکن، نوشابھ ؟ی جمعش کنی رو آب نتونزهی پتھ ھات بری ترسی مھیچ"ـ    
 !" ھم ھستازیاضافھ و پ

 : رفتمشی بھ سویّچشم غره ا    
َ بدل مدل ن؟ی شک ندارگھی شما، بھ حسن کھ دی گولوی زی کھ من بدل زرمیگ"ـ     َ

 ." گفت کھ حسن باھاشونھی مشبی مامانم دد،یبھ اون زنگ بزن! ھم کھ نداره شکرخدا
 ! از حس اعتمادشان را کسب کردمی قدربی ترتنیبھ ا    
 :شترزاد رو بھ من گفت    
 ."ریخب پس شماره حسن رو بگ" ـ    
 : داشتمیری گمی تصمی فرصت براھی ثانکیتنھا     
 !" ندارمیمن االن گوش"ـ    
 !):کوھان(ی بازرگانامیپ    
 "؟یعنی ومدهی نرتی دوصفرم گازدهی"ـ    
 ! بچھنیچھ قدر سخت است کل کردن با ا    
 اون بدل رم،ی شماره بگی فرصت نکردم از کسی اگھ داشتھ باشم ھم فعال حتیحت"ـ    

 !" نابغھ؟ی بگم کھ قانع شی چگھی دده،ی ھم دفترچھ تلفنم رو دزدیعوض
 ! نگفت، البتھ فعالیزیفعال چ    
 : کردھیشترزاد رو بھ بق    
 "حسن رو نداره؟ ی شماره یکس"ـ    
 : فرانک نشستی لب ھای رویلبخند کج    
 !"من دارم"ـ    
 : نازک کردی پشت چشمم،ی نگاھش کردرتیھمھ با ح    
 لمی مختلف باھام بلوتوث و عکس و فی بھ بھونھ ھایواشکی میخونھ شون کھ بود" ـ    
!  کال انداخت برام کھ شماره شو داشتھ باشمسی مھی ردوبدل کرد و آخرشم نھایو ا

 !" کھ ازم خوشش اومدهنیپسره خل وچل مثل ا
 : تکان دادمیسر    
 ." حرفاستنی خل تر از ای خوره ولیآره، ھرچند کھ سنش بھت نم"ـ    
 : کرددییتأ    
 ی توی اونا خانوادگی کرد، ولخشی توبی زی ز،یمتوجھ شدم کھ روز مھمون"ـ    

 !" رفتن رودست ندارنیرآبیز
  فرستادیامکی حسن پی آورد و بھ شماره رونی اش را بیبعد ھم گوش    

 
 :آنگاه قدم بھ قدم مکالمھ اش با حسن را شرح داد    
 " مسافرت؟ی اومدنبی با زدمیازش پرس" ـ    
 : از آن طرف آمد، بلند خواندشیامکی وصول پی بعد صداقھی دقکیحدودا     
 "ھ طور مگھ؟آره، چ"ـ    



 318 

 : کرد کھ مضمونش را خواندپی تایزی چشیو دوباره برا    
 ." ھمراتونھی کگھید"ـ    
 ....بازھم ھمان صدا    
 : بھ مادرش انداختی بار چھره اش درھم شد و نگاھنیا    
 !" نامزد خواھرشد،ینوشتھ جاو"ـ    
 امکی بعد ھم پ شدم،ی جمع بلند شد، ظاھرا داشتم موفق می شگفت زدگیصدا    

 : آمد کھ فرانک بازھم بلند خواندشیگرید
 ...." راه افتاده سمت پشت کوهیی تنھاشی ساعت پھی نبینوشتھ ز"ـ    
 : بھ جمع انداخت و ادامھ دادیآنگاه نگاھ    
 !" برسھدی باگھی حساب االنا دنیبا ا" ـ    
 : قلبم گذاشتم و گفتمی روی ساختگیدستم را بھ صورت    
 یزی چنی تونم چنیمن نم... من تحمل روبھ رو شدن با بدلم رو ندارم، من.... م"ـ    

 یلی خای خدای خودم وای افھی خودم، با قھیدرست شب.... یکیرو تحمل کنم کھ 
 !"وحشتناکھ

 مجددا دچار ترس و وحشت دی رسی رو بھ کوھان کھ بھ نظر میدی قیشترزاد با ب    
 :شده باشد گفت

 !" ش وحشتناکھافھی کنھ کھ قی خودش ھم داره اعتراف م؛ایب"ـ    
 لب کوھان نشست و ساعد ی روی امھی بھ موقع، لبخند نصفھ و نی شوخنیبا ا    

 .... پدرش را فشردیپرمو
 کشف من دنبالم ی اگر آن ھا برای نداشت حتیتیدوان دوان رفتم سمت کلبھ، اھم    

 ! بودارمیشتم فرصت در اخت کھ الزم دای آمدند، من بھ اندازه ایم
 از اطاق ھا شدم و سربازانم را احضار کردم، دو تا از قلچماق ھا ظاھر یکیوارد     

 سرزنش ی زی رساندن بھ زبی شان در آسی توانستم آنھا را بابت ناتوانیشدند، نم
 دمش،ی فھمی کرد و من نمی ما از او محافظت می تر از جادوی بس قوییرویکنم، ن

 ی انجام دھم کسب اطالعات از صحبت ھافاصلھ نی کھ توانستھ بودم در ایتنھا کار
 می برانی و ھمدیای بنجای دانستم قرار است امروز ای بود، مدی او و جاویشب گذشتھ 

 لی تکمافتمی ضدیای قرار است بزی کھ فرزاد ننی ادنیاگرچھ حاال با فھم!  استیکاف
 ....ھربان باشم ھمچنان نسبت بھ سربازانم مدیپس با! است
 :دمیپرس    
 "خجستھ کجاست؟"ـ    
 ."کھینزد"ـ    
 : تکان دادم ودستور را صادر کردمیسر    
 االن ھمراھشھ برام ی کھ اون لعنتیزی چھی شبقای آالت دقنتی دست لباس و زکی"ـ    

 !"دی کنکاری چدی قاتل بانی ایی خوشامدگوی تا بگم برادییای بعدش بد،یاریب
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 طول قھی دقکی کشنده کھ کمتر از ی شدند، من ماندم و انتظاربیاطاعت کردند و غ    
 توجھ بھ ی دنبالم آمده اند، بی کسانای ی کھ کسدمی فھمی منیی پای از سروصداھاد،یکش

 شد، مثل عقب مانده ھا لباس ی مکی اش کھ نزددمی اطاق باال دیآنھا از پشت پنجره 
 کرد ی بود و فکر مشی اش تا زانوی کھ بلندیکت مانند ی بود، با آن مانتودهیپوش

 مثل زن ی ولستی نشتری و چھارسالش بستی و خوش لباس است البد، بکی شیلیخ
 ! کندی پنجاه سالھ فکر میھا

 تر از ی خانواده قونی شوم، ای مکی جدال نزدنی ای مرحلھ نیحاال بھ حساس تر    
 ی نابودشان کرد، من بھ فرصت ھاانّیآن ھستند کھ بتوان با چند سرباز ساده از جن

 ی از دفترخاطرات زازمندم،ی و کارآمد نی قوی جادوکی ھا بھ نیّ اتصال ای برایناب
 ! گذاشتھ استارمیاخت  را دراتی ممنونم کھ تمام جزئیز
   

 ی نمی حتنی از اشی درآورد، تا پنبی و کامال خود را بھ شکل زدیلباس ھا را پوش    
 حاال کھ بھ لطف آشنا ی انتخاب کند ولشی لباس ھایتوانست دو رنگ متناسب را برا

 کرده بود او را بھ شدت دای پی اقھی مختصر سلنب،ی و پوشش زی زندگیشدن با نحوه 
 ! او باشد اکراه داشتھی کھ حاال شبنی ااز  پنداشت ویّامل و عقب مانده م

 خورد کھ ی بھ چشم میقی کھ سربازانش آورده بودند انگشتر عقی آالتنتی زانیدرم    
 نی و اقی اھل انگشتر عقی زی آورد زی نمادی نظرش را جلب کرد، بھ ی لحظھ ایبرا

 :دی بود کھ با تعجب پرسنیحرف ھا باشد، ا
 "ھ؟ی چنیا"ـ    
 : از آن ھا سرد و منجمد جواب دادیکی    
 دای رو پھشی شبی ولمی بشکی بھش نزدمی انگشتش بود کھ ما نتونستیتو یزیچ"ـ    
 ."نھیاطی محافظتش از شی بھش داد و گفت برادی جاوشبید. میکرد
 بر او فرستاد، آنگاه انگشتر را بھ دست فرو برد ی لعنترلبی و زدییدندان بھ ھم سا    

 پر بھ ھوا بلند کنند و کی و از سربازانش خواست او را مثل ستادیو لب پنجره ا
 .... بنشانندنی خواھد بھ زمی کھ او مییدرجا

 وارد آن شده اطی دختر بھ سمت کلبھ آمده و با احتنی کھ از ھمان ابتدا بھ دنبال ایآت    
 :بود، بھ فرانک و کوھان کھ پشت سرش بودند گفت

 دختره نی انمیدم بب آب بی سروگوشھی تا من برم دی کنار باباتون باشد،یشما برگرد"ـ    
 " دررفت؟ھوی خواد بکنھ کھ ی میچھ غلط

 :دیفرانک نال    
 ."ارهی سرت بیی ترسم بالی ترسم، می من میمام"ـ    
 : کرددیی تأزیکوھان ن    
 ی ترسھ، می خودش منھوی عیکی گفت از رو بھ رو شدن با یآره، دروغک"ـ    

 ."میری مچش رو بگمیخواست دربره کھ نتون
 :دی توپی کالفھ و عصبیآت    
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 دی بای دونم چھ جوری من مد،ی پس بھتره حرفم رو گوش کند،یری پذبیشما آس"ـ    
 ."ارهی سر شما دوتا بیی ممکنھ بالیمراقبش باشم ول

 : فرانک جلوتر آمدی کرد ولینی عقب نشیکوھان قدر    
 ارهی بیی بالھیکھ سر شما  نھی بزنھ ابی کھ بھ ما آسنی از اشترینھ، اون قصدش ب"ـ    
 !"یمام
 :دی حرفش را بریآت    
 مرد کھ یمادرش موقع! ی مادرش رو گرفتھ بودی رفتھ تو جلوادتی کھ نیمثل ا"ـ    

 !" حملھ ش بھ طرف توئھزی بوده، پس نوک تریبا تو درگ
 : کوھان بالفاصلھ گفتی و زبانش بند آمد ولدیفرانک لرز    
 کھ فرمانده شون کشتھ شده نی شکست داد بھ شرط ای شھ بھ سادگی لشکرومھی"ـ    

 !" زنھی خودت رو میباشھ، پس قبل از ھر کس
 نگاھش را از ھردو برگرفت و تای منطق روشن نداشت نھانی بھ ای کھ جوابیآت    

 : شد گفتی کھ وارد کلبھ میدرحال
 !" باباتونشی پدی براالی د،یری گی وقتمو مدیدار"ـ    
 پدرش و خودش دنبال مادرش راه شی از کوھان خواست برود پیفرانک با اشاره ا    

 !.... نبودی از دخترک خبریافتاد، آن ھا تمام اطاق ھا را گشتند ول
 : از وحشت شده بود بھ زحمت گفتزیفرانک کھ تمام وجودش لبر    
 !..."ھیھد.... اوووون... مامان"ـ    
 از ی خبرشی آرازی می سرش را تکان داد و بھ سمت اطاق خوابش رفت، رویآت    
 ! نبودی قالبنبی زنی ای ھیھد
     
 کی بھ پشت سرش انداخت، ی آمد برگشت و نگاھیھمان طور کھ تپھ را باال م    
 شی پی خاکی و خم جاده چی در پی عجلھ اچی ھی رنگ بی بلند زرشکی شاسنیماش

 خورد، برگشت و بھ ی بھ چشم مری مسنی درختان اانی درمی کسی ھی آمد و سایم
 ی لحظھ ای فاصلھ نداشت، براباغ ی تر با ورودشیرفتن ادامھ داد، اکنون چند قدم ب

 برلبش نشست، ی و لبخندستی ھا نگری پشت کوھیبای باشکوه و زی و بھ کلبھ ستادیا
 : زدادی و فردی دوشیسو کھ از در وارد شد ناگھان کوھان شتابان بھ نی بھ محض ایول

 !!"نھ؛ شنگول"ـ    
 روبھ عی فجی فرصت سالم و ابراز احساسات داشتھ باشد با صحنھ ای آن کھ حتیب    

دستش ...!  افتاده و خفھ شده بودنی اش بھ زمیرو شده بود، شنگول درست در چند قدم
 ی وارونھ از دھان تا حلقش فرو رفت و بھ حالتیادی دھانش فشرد و فریرا رو

 ! تحملرقابلی شدت غھ بیوحشتزده قدم بھ عقب برداشت، صحنھ ا
 ی بزغالھ ی برای کھ بھ طرز رقت آوری نشست و درحالنی زمیکوھان رو    

 را بھ زشی سرش را بلند کرد و نگاه دل انگی لحظھ اختی ریمحبوبش اشک م
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 ی و ناباورانھ بھ کوھان و شنگول مدهیسارش پر دوخت، رنگ از رخنبیصورت ز
 : خواستی کھ نکرده بود عذر می و بابت کارستینگر
 !" ندارمیریباور کن تقص.... کوھان من متأسفم"ـ    
 از ی و وحشتش را از اتفاقات رخ داده پشت نقابی کرد نگرانی می کھ سعرزادیش    

 : شد و گفتکی پنھان کند بھ کوھان نزدی و شوخ طبعیخونسرد
 ." خوشگل ترش رو برات بزانھی دم ی نکن باباجون، مھیگر"ـ    
 پدرش را نداشت، دست ینی غارنشی ھای اصال تحمل شوخطی شرانیکوھان در ا    

 :او را پس زد و گفت
 !" دارهیطانی فھمن کدومشون روح شی کشھ، چون اونا میاون ھمھ شونو م"ـ    
 بود کھ کوھان بھ یزی چنی لحظھ غم از دست دادن شنگول آخرنی در ا،یآر    

 کرد، او برخاست و چشمان ترش را بھ نگاه وحشتزده و ی میخاطرش عزادار
 : گره زدنبیشرمسار ز

 !" من آرومھی زی زیاون شنگولو کشتھ چون مطمئنھ جلو" ـ    
آرام و  شھی کھ مثل ھمی شد و با لحنی جارنبی چشم زیاشک از ھر گوشھ     

 :معصومانھ بود گفت
 !" کھ من اصلم، نھ؟ی کوھان، تو ھم مطمئنستی بھ حضور شنگول نیازین"ـ    
 اطی بھ حی نگاھنبی از پاسخ بود، زی زبانش خالینگاه کوھان سرشار از محبت ول    

 حضور نداشت، اما ناگھان فرانک و رزادی جز کوھان و شی لحظھ کسنیانداخت، تا ا
 بھ دور و اطراف انداختند و با ی شدند نگاھین دوان از کلبھ خارج م کھ دواسایآتر

 .... آن ھا آمدندیعجلھ بھ سو
 :دی پرسیجی آن ھا با گی وحشت زده ی در برابر نگاه ھانبیز    
 "چھ خبره؟.... نجایا"ـ    
 :دی کشغی جبایفرانک تقر    
 ھی ھدست،ی حاال نی کلبھ ولی کھ رفت تومیدیخودمون د!  زدهبشی غست،یاون ن"ـ    
 !"ستی شم نی لعنتی

 ھی فرانک و بقنی از استفھامش را بزی درھم شد و نگاه لبرنبی زیچھره     
 ....چرخاند

 :ابدی قانع کننده بی کرد جوابی و سعدی کشششی بھ ری دسترزادیش    
 اطاق کوھان فرار ی شھ؟ حتما از پنجره بی بتونھ غستیاون کھ جن خالص ن"ـ    

 !" کارو بارھا انجام دادهنیکرده، درست مثل خود کوھان کھ ا
 واقعا کار از ترس و وحشت ی ولست؛ی ھمھ وحشت چنیحاال معلوم شد علت ا    

 :گذشتھ بود
 !" کھ؟نی بگنی خوایم"ـ    
 :دی حرفش را بریآت    
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 کنن ی ھردو ادعا م خونھ ست کھنی خجستھ تو انبی االن دو تا زنیدرست ھم"ـ    
 !"اصلن

 :دی نالدی باری از آن مصالی کھ استیدخترک باحالت    
 " سختھ؟نقدری براتون امی کھ کدوم ما اصل ھستنی اصیواقعا تشخ" ـ    
 : زدی لبخندرزادیش    
 چون اگھ اون اصل بود ی کھ تو اصلمی ھمھ مون االن مطمئنبای تقرزم؛ینھ عز"ـ    

 ." بابایخوش اومد!  آوردی بال رو سر شنگول نمنی کرد و ایفرار نم
 کمر دخترک وحشتزده گذاشت تا او را بھ داخل دعوت کند، یو دستش را رو    

 : انداختنبیناگھان فرانک خودش را در آغوش ز
 " من چرا شک کنم؟،ی مطمئنن کھ تو اصلی ھم کوھان و ھم ددیوقت"ـ    
 لحظھ نی حس اد،ی شد و بعد از فرانک او را در آغوش کشکی بھ او نزدزی نیآت    

 ی ابراز عالقھ مشی ھانیزتری و بھ عزختی ری بود، او اشک منبیفراتر از تحمل ز
 .... بودی ھنوز بھ قوت خود باقی حال وحشت اصلنیکرد، با ا

 گذاشت کھ باعث شد بھ سرعت برگردد و چشم نبی ساعد زیکوھان دستش را رو    
 .... قشنگش بدوزدبھ صورت

 ." قربونت بشمیجونم کوھان؟ الھ"ـ    
 ردیکوھان کھ با تمام وجود دوست داشت مثل مادر و خواھرش او را در آغوش بگ    

 : کند آھستھ گفتی او خالی را بر شانھ ھاشی ھایو تمام دلتنگ
 !"نگرانم.... من.... ی حاال کھ تو ھستنی درست ھمنجاست،یاون ا" ـ    
 :دی از تھ دل کشی اش نھاد و آھیشانی پشت دستش را بر پنبیز    
 "م؟ی کنکاریحاال چ"ـ    
    
 

 ی قدرتمند اصال سخت نبود وللی اتومبکی با ری نفسگیی سرباالنیباال رفتن از ا    
 یقی پربود از موسنی ماشی خاص خودش را داشت، فضای ھاتی اذی خاکیجاده 

 :انی شجرزی دل انگی با صدایروح نواز سنت
 ری زند شمشیچون دآلرام م    
 می و رخ مگردانمیسربباز    
 رفت و ی کھ داشت بھ زحمت از جاده باال می لحظھ چشمش افتاد بھ دخترنیدر ھم    

 باشد، نبی زدی برلبش نشست، شک نداشت کھ بای بھ اطرافش نداشت، لبخندیتوجھ
 یقی دقاسای فکر کرد کھ آترنیھ ا ناگھان بی ھمان فرم راه رفتن ولکل،ی و ھپیھمان ت

 رود؟ ی آن ھا می کھ دارد بھ سوستی کیکین ی پس انجاست،ی االن انبی گفتھ زشیپ
 .... را گرفترزادی شی اش را برداشت و شماره یسرعتش را کم کرد وگوش

 "جانم فرزاد؟"ـ    
 "د؟یسالم داداش، خوب"ـ    
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 "؟ییسالم، کجا"ـ    
 " اونجاست؟نبی نگفت زی مگھ آتنمی ببکم،ینزد"ـ    
!  خودمونھشی پده،ی تازه رسی اصلنبی زد، االن زبشی غی بود ولنجایچرا، ا"ـ    

 "حاال چھ طور مگھ؟
 !"نمی بی دارم منجای رو اگھی دیکیمن "ـ    
 .... سکوت کرددی و تردی با نگرانرزادیناگھان ش    
 "؟یمطمئن"ـ    
 نبی کھ االن زدی مطمئننمیبب.... دی گی جور کھ شما منی ابلھ داداش، خودشھ، منتھا"ـ    

 " تونھ؟شی پیاصل
 "م؟ی کنکاری چیکی با اون دیبھ نظرت االن با.... ی ولم،ی مطمئنبایآره، تقر"ـ    
 کھ ھنوز متوجھش نشده و داشت ھمچنان از تپھ شی روشی پنبی بھ زرهیفرزاد خ    

 :دی بھ خاطرش رسی آنگاه فکرست،ی رفت نگریباال م
 تا بدلھ فکر فرار می ھردوشونو نگھ داردی کھ کدومشون اصلن، باستیاالن مھم ن"ـ    

 !"فعال!  برسمیکی نی تا من خدمت ادی کھ باالست برنداریبھ سرش نزنھ، چشم از اون
 !" فعال،یاوک"ـ    
واسھ  شد ی عجب دردسریلعنت«: کردی غرولندرلبی را قطع کرد و زیآنگاه گوش    
 »!ما؟
 فرزاد مثل دنی او بھ محض دد،ی رسنبی زکیدوباره بھ سرعتش اضافھ کرد و نزد    

 اش گذاشت و نھی سی قلبش از کار افتاده باشد دستش را روی لحظھ ای کھ برانیا
 .... برخودش مسلط شد سالم کردینفسش را فرو داد و وقت

 :دیّ و زمان مشکوک بود غرنیفرزاد کھ حاال بھ زم    
 !" سالم، شما؟کیعل" ـ    
 :دخترک آب دھانش را بھ زحمت فرو داد    
 !" ابوت ھستمیمن جود...م"ـ    
 : تکان داد و امرکردیفرزاد سر    
 !"سوار شو"ـ    
 ابرھا بود انگار، در سمت شاگرد را باز کرد و ی اش اکنون رویبا تمام خستگ    

 .... رنگیزرشک rav4وتای توکی !ی و برازنده ابای زنیسوار شد، عجب ماش
 !" قشنگھیلیخ.... مبارک باشھ"ـ    
 ی بھ نظر نمی کھ اصال راضی برلب فرزاد نشست درحالی امھیلبخند نصفھ و ن    
 :دیرس
 "اد؟یخوش ات م"ـ    
 د؟یای خوشش نی عروسکنی وجود دارد کھ از چنی احمقای آد،یلبش را گز    
 ."معرکھ ست"ـ    
 ."ت رو ندارهقابل" ـ    
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 ... کردی می قراری بنھیدلش در س    
 !" شماست فرزادخانیبرازنده "ـ    
 ی دست کم دل بی ولدی دی نمی گفت جملھ اش لطمھ ای را نمی آخرنیو اگر ا    

 باشد کای در آمردی با آوردن نام او آرام گرفت، فکرش را بکن او االن بایقرارش کم
 ی بھ او مبی کھ عجی اسپرت دوست داشتنپی تنی درست کنارش، با انجاست،ی ایول

.... ck  روشن با مارک معروفی آباه کوتنی شرت آستی و ترهی تیآمد، شلوار ل
 بشی دلفری جعدھامی بلندتر بود و با نی مردانھ کمی ھمچنان از حالت عادشیموھا

 ! نبودی ھم خبرشی تھ ری حتای لی و سبشیچھره اش را آراستھ و از ر
 ھی را در سانی باغ فاصلھ داشتند، فرزاد ماشیاکنون حدودا پنجاه متر با درورود    

 نی بازنکرد تا بھ ازی نشد و قفل را نادهی پی از درختان کھنسال متوقف کرد ولیکیسار 
 دخترک اعتماد کند نی بھ ادی باای دانست آی بھ او بفھماند ھنوز با او کار دارد، نمبیترت

 زد و حواس فرزاد را ی ناشناختھ بھ بند کولھ اش چنگ می حسانیبا قل  نھ، او داشتای
 ناگھان متوجھ دیی پای او را میرچشمی اثنا کھ زنی پرت کرده بود، درھمیبھ کل

 .... زدی شد کھ در دستش برق میانگشتر
 !" آره؟،یازدواج کرد"ـ    
 حی توضدی چگونھ باد،ی جھرونی ب اشنھی آتش از درون سی داغ تر از شعلھ ھایآھ    

  داد؟یم
 ."دی نکردم باورکنی غلطنینھ، من ھمچ"ـ    
 داد کھ کامال بھ او اشراف داشتھ ھی تکی جورنی و بھ در ماشدی چرخیفرزاد قدر    

 :دیچی پشی بھ پروپالی دلیباشد، آنگاه ب
 "کھ؟ی انتخاب اون مرتایکدومش غلطھ، ازدواج؛ "ـ    
 از درد و رنج سرش را بکوبد ای و بھ آسمان برود اوردی پردربدی دانست االن باینم    

 جز محبت و ی مردانھ کھ سرچشمھ ای حسادت ورزنی است انیری چھ شوار؟یبھ د
 ....ینی و بدبدی تردنی تواند داشتھ باشد، اما چھ تلخ است ایعشق نم

 
 کھ شما بھش ی آدمنی من بھ ای فرزادخان، من ازدواج نکردم، اون بدل لعنتدینیبب"ـ    

 کھ نی ای زنم برای حدس می دونم ولی رو نملشیدل!  جواب مثبت دادهکھی مرتنی گیم
.  کارو کردهنی م بزنھ اندهی آی ھاتی و آبرو و تمام موقعی خالص رو بھ زندگریت

 !" بدهزجرم درواقع خواستھ قبل از کشتنم
 : بودینیھمچنان لحن فرزاد آکنده از خشونت و بدب    
 نی مسافرت؛ انی اومدییفرانک بھم اس داد کھ حسن بھش گفتھ با نامزدت سھ تا"ـ    

 "؟ی چیعنی
  داد کھ قابل قبول باشد؟ی محی توضدی را چگونھ بانی حاال ا؛ی وایا    
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 ی دوھفتھ تونی کھ انھی خودش ببی تا با چشماادی من ازش خواستم بد،ینیبب"ـ    
 من ی زندگکی کھ فکر کرده قراره شریاون بھ عنوان کس!  بودمی بسترمارستانیب

 " گم؟ی می چدی فھمی شد فرزادخان، می مجاب می شھودی وهی بھ شدیباشھ با
 جالب اری آورد بسی برادرش را بھ زبان می تمام اصطالحات خانوادگقای کھ دقنیا    

 نیبا ا!  باشدی زی زی اصلی نسخھ دی ماند کھ بای نمی باقیدی تردیاست، درواقع جا
؟ پس ! مورد کامال مھارت کسب نکرده باشدنی در ازی کھ بدلش نستیحال معلوم ن

 .ستیچندان ھم قابل استناد ن
 " پس چرا حسن گفتھ نامزدت؟،ی گی طوره کھ منیاگھ ا"ـ    
 :دی کشی آھنبیز    
 می اومدی چی دونست ما برای نمی نداره، حتاون از صددرصد ماجرا خبر"ـ    

 می مسافرت تصمنی بعد از امی خواھی کھ ممی برادرام گفتھ بودیمسافرت چون ما جلو
 ھم آشنا اتی با روحشتری بمی کردن ما قصد داریاونا فکر م.... میری رو بگیینھا
 نی خواستھ ازم رفع اتھام کنھ، بگھ احتماال گفتھ ایزی چنیاگھ بھ فرانک چن.... میبش
 !"ی اجنبھی کھ با ما اومده نامزد منھ نھ یآدم
 گرفتھ بود، از آن ی روح و روان فرزاد را بھ بازی اجنبی کلمھ نی ای او رودیتأک    
 دی رسی از او انتقاد کرده بود بھ نظر می اجنبکی با ی بازامکی پی کھ درباره یوقت

 ! کردهرشی واژه بدجور درگنیا
 : زدیپوزخند    
 "ست؟ی نی انگشتر ھم از طرف ھمون اجنبنی اانایاح" ـ    
تھ !  شدهی فرزادخان عصبنقدری چرا ادی بھ انگشترش انداخت و تازه فھمینگاھ    

 شده یرتی طور غنی کھ عشقش انیدلش با تمام وجود قربان صدقھ اش رفت و از ا
 مھی پنھان بماند، ھمان نقتی از حقیمی داد کھ نی جواب می جوردیحاال با!  زدیغنج م

 ! بودی کھ مربوط بھ ھمان اجنبیا
 انگشتر نی داد، اصی کھ اصل رو بشھ از بدل تشخنی نشونھ ست واسھ اھی نیا" ـ    
 "د؟ی شدیرتی جور غنی کھ شما اھی نامزدی حلقھ ھی واقعا کجاش شبقیعق
 رفتار کرده است چون انھی ناشیقدر در بھ کار بردن جمالتش دی رسیبھ نظر م    

 بشنود زی ننبی کھ زی جوررلبی اراده خنده اش گرفت و زی حرف بنیفرزاد از ا
 :گفت
 !"پررو"ـ    
 ی کرد ولیمانی کھ زده احساس پشی و از حرفدی لبش را بھ دندان گزی گوشھ نبیز    

 حال فرزادخان نیبا ا!  چھ خبر استدهی ھم بد نشد، الاقل بھ او فھماند کھ فھمادیخب؛ ز
 :دست بردار نبود

 تونھ اصل رو از بدل بشناسونھ؟ ماوراء بنفش ی کھ مھیطرزکارش چھ جور"ـ    
 "داره؟

 : انداختنیی گرفت و نگاه مغمومش را پانبی ھمھ پرخاش دل زنیاز ا    
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 !" االالمطھرونّمسھی متبرکھ روشھ، ال یاسام"ـ    
 نی ای انگشتر را لمس کرد، تماسقی آورد و عقشین داد و دست پ تکایفرزاد سر    
 را لمس گریکدی شانی پوست دست ھای پراند، حتنبی ھوش از سر زک،ی نزدنیچن

 مرد قرار گرفتھ باعث شد نی انگشتان اانی کھ انگشترش منی ھمینکرده بود ول
 دی دوشی خون بھ درون گونھ ھاود، تا سرحد انفجار باال برنوایضربان قلب دخترک ب

 ی خوب توانست چرخش عاشقانھ یلیفرزاد خ....  سرخوردشی موھاریو عرق از ز
 ! اش باشدوانھی ددی بادی تردی او بابد،یحاالتش را در

 
 

 "از کجا اومده؟"ـ    
 : خش برداشتھ بودجانی از فشار ھشیصدا    
 ...."از کربال"ـ    
 : تاختینھ م رحمایو فرزاد ھمچنان ب    
 "؟ی کربال بودیک"ـ    
 : باعث وحشتش شده بودنی شد و ای مکی نزدقتی پنھان حقی مھیبھ برمال شدن ن    
 ." شدهھیبھم ھد.... ھنوز سعادتش رو نداشتم.... من"ـ    
 : بودقتی شک و حقی تالقی ھمان نقطھ نیا    
 "؟یاز طرف ک"ـ    
 باره دارد نی در انبی کرد زی کھ حس منی نبود جز ایزی اصرار او چلیدل    

 ! استی کند، پس قطعا خبریمحافظھ کارانھ عمل م
 : تا بتواند بر خودش مسلط باشددی طول کشیاندک    
 !"دیجاو.... ج"ـ    
 چی بھ ھدی باری لحظھ از نگاه فرزادخان منی کھ بھ ھمراه پوزخند در ایخشم    

 معشوقش نی و آخرنیچشم بھ چشمان اول برگشت و نبیعنوان قابل تحمل نبود، ز
 :ّ کرد از خود رفع اتھام کندیدوخت و سع

 بود کھ بھ ذھنش ی تنھا راھنی حسن رو برطرف کنھ، ای خواست نگرانیفقط م"ـ    
 ." کھنیا....  کھنیا.... دیرس
 :ّ با تحکم نطقش را گردن زدی آرام ولیناگھان فرزاد با لحن    
 " گم؟یبھت م» مبارک باشھ« جز یزی چیکن، فکر کرد نھی توجگھیبسھ د"ـ    
 ی التھاب عاشقانھ ی کھ بھ خوبطی شرانیدست کم در ا!  استی رحمی بتی نھانیا    

 .... کندی سنگدالنھ رفتار منی چننی ای ولافتھیاو را در
 ی ھی ساری تونم تحمل کنم اسمم بره زی نمی از شما ندارم، ولنی جز اینھ، توقع"ـ    
 بھش یطانی شیروھای نی بھش عالقھ ندارم و فقط با منگنھ ی ذره ای کھ حتیکس

 انتخاب دی جاورم،ی بگمی تصممی و زندگندهیفرزادخان من حق دارم واسھ آ! الصاق شدم
 ...."ستی پنج تن قسم ننی بھ ھمست،یمن ن
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 :فرزاد لبخندش را فروخورد    
 " بنده خدا چشھ؟نیااصال مگھ ! ی شی خواد احساساتیخب حاال نم"ـ    
 : بر لبش نشستیلبخند تلخ! ؟»بنده خدا« شد بھ لیتبد »کھیمرت« یچھ وقت    
 !" مبارک صاحابش باشھی ولست،ی نشیزیچ"ـ    
 : بود کھ بغچھ اش را باز کندنبی بھ سکوت گذشت، حاال نوبت زیلحظات    
 "گھ؟ی درانی ادی بموندی خواھی میعنی د،یدی خری خوشگلنی ماشنی کھ چننیا"ـ    
 : باال انداختیفرزاد شانھ ا    
 !" دارهیبستگ"ـ    
 : بھ او چشم دوختدیبا ترد    
 "؟یبھ چ"ـ    
 اعتماد کردن و نکردن نی گفتن و نگفتن، بنیّ کھ مردد بود بی و درحالدی کشیآھ    

 :باالخره زبان گشود
 ای داده شده از طرف تو بوده مامی کھ بھ اون پیی جواب سرباالنمی کھ ببنیبھ ا" ـ    

 "بدلت؟
 ی رویاھای کرد با تمام دری افروختھ شده بود کھ فکر نمنبی در دل زیچنان آتش    
 ماندن عشقش بھ او مرتبط لی ھم بشود خاموشش کرد، چھ باشکوه است کھ دلنیزم

 ....باشد
 کھ دی شما رو نداشتم فرزادخان، درکم کنامی لحظھ فرصت خوندن پنیمن تا ھم"ـ    

 ." بردهشی و منو تا مرز کشتن پدهی منو دزدیاون موجود دورگھ گوش
 کھ اون جواب سرباال واسھ م یخب چھ قبول کرده باشم چھ نھ بھ ھرحال موقع"ـ    

 ."ارمی جام کھ سر از ماجرا دربنی االن ای نداشتم، ولای قضانیاومد خبر از ا
 باشد و بخواھد وانمود نیری شی درحال دست و پنجھ نرم کردن با مرگسخت بود    

 : استنی آرام و سنگاریکند بس
 " بود؟ی تون بھ من چامی پقای دقنی شھ بگیم" ـ    
 :جوابش رک و پوست کنده بود    
 "؟ی بودم فکراتو کرددهیپرس"ـ    
  داد؟ی نشان می چھ واکنشدی واقعا االن باخت،ی فرورنھیدلش در س    
 مادروعمھ م ی کردم شما اون روز صرفا جلوی حاال فکر منیتا ھم.... من"ـ    

 د،ی منو از دروغ گفتن خالص کندیبا اون حرف ھا خواست....  بعدشن،یدیآبرومو خر
صرفا .... من ھم!  ھمھ شم رو ھوا،ی جواب الکھی ،ی الکی خواستگارھی از یشیبا نما

 ...." شرکت کنمی اون بازیقبول کردم کھ تو  کھ براتون قائل بودمیبھ خاطر احترام
 :دیفرزاد حرفش را با خشونت بر    
 !" فقط بھ نفع تو بودی بازنی خوبھ سرو تھ ا؟ی ذاریمنت سرم م"ـ    
  شود جمع و جورش کرد؟ی را چگونھ مینی بدبنی حاال ا،ی وایا    
 :ایدخترک دل زد بھ در    
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 !!" نھ گفتن بودشی نبود، نمای خواستگارشیمن نمامنظور " ـ    
 ی جدلی آشکار و تمای ابراز عالقھ کی نی تا فرزاد بفھمد ادی طول کشھیچندثان    
 ! ازدواج استیبرا
 !" طورنیپس ا"ـ    
 ی قھی چند دقنی کھ در ای شد، بھ منظره ارهی خشی سکوت کرد و بھ روبھ رونبیز    

 .... شده بودی بھ شدت تکراررینفسگ
 

 : راحت شده بود ادامھ دادزھای چیلی از بابت خالشیفرزاد کھ حاال خ    
 و ھمون یری چراغ سبز بگھی من رو بھ عنوان امیبھ ھرحال من ھم توقع داشتم پ"ـ    

 کدوم از ما چیھ!  بودندنشی خانواده م مشتاق شنی کھ تک تک اعضای رو بدیجواب
 بزرگ تر ھا ی نھ گالب آوردن، اجازه دنیسراغ گل چ ی ری کھ تو نھ ممیشک نداشت

 !"یرو ھم کھ قبال گرفتھ بود
 : برآشفتنبی بار زنیا    
 "دم؟ی ھول بھ نظرتون رسنقدری ایعنی"ـ    
 : بر لب نشاندی خوشش آمد و لبخندبانھی اعتراض نجنیفرزاد از ا    
 " بھت برخورد؟یعنیحاال .  بھترهفتھیھول کھ نھ، ش"ـ    
 : بودی ھمچنان عصبنبیز    
 "د؟ی فکر کردیمعلومھ، چ"ـ    
 "ھ؟ی مثال بھت برخورد، جوابت چیباشھ حاال الک"ـ    
 اصال د؟یاالن جرأت داشت نھ بگو! ی تمام نشدنی ھای بدجنسنی از دست ای وایا    

 ی میطی شرانی چنکی مرتکب شود؟ اما اگر بلھ را با ی خبط بزرگنی توانست چنیم
 آزار و ی نکرده و راه را براری خودش را در برابر معشوقش تحقیعنیچھ طور؟ گفت 

  او باز نگذاشتھ؟ی عاطفی ھاتیاذ
 " من داد؟ی بھ جای داغون چھ جوابی اون بدلنیلطفا بگ" ـ    
 : بودنی باره نخواھد داد، درستش ھم ھمنی در ای کھ او فعال جوابدیفرزاد فھم    
 خوام، یّ شم، کھ ترحم تو رو نمری تحقنی از اشتری خوام بیجواب اومد کھ نم"ـ    
 کھ حاضره بھ ی با کسی گرفتمی کھ تصمنیا!  خواھرت روی طور ھم طعنھ ھانیھم

 !"ی ساماندی با جاو،ی ازدواج کنرهیخاطرت بم
 نیزتری عزی از طرفش برای وحشتناکی از درد فشرده شد، چھ روزھانبیقلب ز    

 خبر بوده است، ی ھوش و بی کھ تمام مدت بیرده در حال اش رقم خویفرد زندگ
 .... ھمھ ستمنی استیواقعا انصاف ن

 : کندی نالھ ارلبیفقط توانست ز    
 ی رفت بھ اون آقا بلھ نمی حرف ھا خبر نداره سرم اگھ منیمن روحمم از ا"ـ    
 ...."گفتم
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 برگشت و چشمان غم نبی بود، زنبی زی بعدیفرزاد در سکوت منتظر واکنش ھا    
 :زده اش را بھ او دوخت و دوباره گفت

 حھی جری کمھی کھ از طرف من نبود صرفا غرورشما رو ی جوابنیفکر کنم ا"ـ    
 !"دی موضوع دلشکستھ شده باشنی رسھ از ایدار کرده وگرنھ بھ نظر نم

 نی خطاب کند، امانھی کند او را صمی میفرزاد با خود فکر کرد چرا ھرقدر سع    
 تنھ اش را بھ طرز می نرد؟ی گیدختر مدام از افعال جمع و بھ شدت محترمانھ بھره م

 :دیّ را کم کرد و غرنبی خودش و زانی می جلو داد و فاصلھ یرینفسگ
 " باشم؟ری درگیواقعا برات مھمھ کھ من با چھ حس"ـ    
 و درمقابل دیا عقب کش شد، فرزاد دوباره خودش ررهی بھ او خّری با تحنبیز    

 : ادامھ دادنبیسکوت ز
 بھ نی وقت قبل از اچی ھ،ی بودمی کل زندگی انتخاب من تونی و آخرنیتو اول"ـ    
 مادرجون شده ی موضوع باعث ناراحتنی مثل ازدواج فکر نکرده بودم و ھمیزیچ

 خانواده شاھد بودن ی کرد و ھمھ ی درمورد تو صحبت میفتگی کوھان با شیبود، وقت
 شد کھ نگھت دارن نی برامی تصم،یاد قرار دری بچھ رو تحت تأثنی ایکھ چھ جور

اولش داداش !  باشندی کھ بایی بند کردن آدم ھا سرجاھای برای بودنھی گزنیچون بھتر
 تو از ی خبر از نقشھ شون نداشتم ولنمت،ی کردن کھ ببیزی برنامھ ری جوریو آت

 موضوع ی کنھ و وقتدتیی بعدش نوبت مادرجون بود کھ تأ،یشستھمون اول بھ دلم ن
 ی می طورنی کرد ای بود کھ چھل سال جوون تر شد چون فکر منی مثل ادیفھم رو

 کھ دلش ستمی تنھا نگھی دکای الاقل اگھ خواستم برگردم آمرای رانیتونھ برم گردونھ ا
 بھ خودم ی نزد و ھمھ چی از تو حرفمای کس مستقچیھ!  بزنھھامویشور کم و کسر

 خودت مطمئن شم بعد موضوع رو طرف  اول ازدیواگذار شد، من ھم فکر کردم با
 کا،ی سروصدا برگردم آمری گرفتم بمی اون جواب اومد تصمیرسما مطرح کنم، وقت

 " مادرجون اجازه ندادیول
فشرد  بود در کالبدش چشمانش را برھم ی حرف ھا روح تازه انی ادنی کھ شننبیز    

 !... ملکھ اش رفتیو در دل قربان صدقھ 
 ی نداره چون با شناختی گفت حس خوبی مشکوکھ، مامکی پنی گفت بھ ایاون م"ـ    

 ی نبودم ولی کرده شک نداشت کھ جوابت مثبتھ، ھرچند اصال راضدای تو پیکھ رو
ون مادرج.  رو بھ خاطر مادرجون کنسل کردم و خواھرم رو تنھا فرستادم رفتطمیبل

 خبر ی وقتی ول،ی خود تو فرستادعا رو واقامکی پنی کنم کھ اقیازم خواست تحق
 کھ احساس مون درباره ت اشتباه بوده میدی فھمدی بھ گوش مون رسدی تو و جاوینامزد

 ی بوده بنا بھ دالئلیزی چانای اگھ ھم احست،ی مون ننی بیُ علقھ اچی رسھ ھیو بھ نظر م
 کھ ما یگھ ای دزی چای شھرزاد ی مثال بھ خاطر رفتار زشت و زننده دی رفتھ، شانیاز ب

 ."می آوردیسر ازش درنم
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 ی نزده و با ھرجملھ ای حرفنی فاصلھ کوچکترنی کھ سراپا گوش بود و در انبیز    
 نشان یعی طبی جا واکنشنی بود در اختھی گفت صدبار درخودش فروریکھ فرزاد م

 :داد
 کھ ستمی نفیمن اون قدر ضع!  ھا نبوده؟نی کدوم اچی ھدیدی فھمگھیحاال کھ د"ـ    

 رو عوض کنم، ممی مسخره با شھرزاد بشم و بعدش ھم تصمی خالھ زنک بازھیوارد 
 گرفتھ باشم یمی تا من بخوام تصمنی بھ من نداده بودیشنھادیھرچند کھ شما واقعا پ

 ی کرده آزارش بھ کسی مثل من کھ سعیتر و دوختن ھا در حق دخدنی برنی ایول
 !"ھی انصافینرسھ واقعا ب

 :دی بخشی منبی تازه بھ زی زد کھ حسیفرزاد لبخند    
 کھ واقعا معلوم ی حرف ھا رو زدم، درحالنی کھ بھت اعتماد کردم و ابھیعج"ـ    

 !"ی باشی اصلنبی تو زستین
 :ستی بھ او نگری با خرسندنبیز    
 واقعا قرار ن؟ی اصل و بدل رو کامال باور کردی ھی قضنی بگنی خوای م؛یعنی"ـ    

 " موضوع تقال کنم؟نی بابت اثبات استین
 :افتی رحمانھ ی بی زد و ناگھان حالتینگاه فرزاد برق    
 کھ شک ندارن ناستی داداش اشی پنبی زھی حاال کھ من کنار تو ھستم، نیھم"ـ    

 !"ھیواقع
 حد بھ نی کرد تا ایست، ھرگز باور نم برخانبی زی از گلوی خفھ اادی فریصدا    

 ... شده باشدکی نزدشیمرکز تمام وحشت ھا
 " ثابت کنم کھ اصلم نھ بدل؟ی کنم؟ چھ جورکاری چدیحاال با... حاال"ـ    
 : لبخند کامل نشده را از کنج لبش زدودھی شبیزیفرزاد چ    
 ھم روبھ رو بشم یکی  با اوندیفقط با. ی کنم تو اصلی حس می دونم چرا، ولینم"ـ    

 ." کنمدایتا بھ حسم اعتماد کامل پ
 : را کھ انگشتر درونش بود باال گرفت و مقابل چشم فرزاد تکان دادی دستنبیز    
 تونھ بھش دست ی نمی بدلنبی تونھ ثابت کنھ کھ من اصلم چون زی انگشتر منیا"ـ    

 ."بزنھ
 رهی نگاه خنی اری نگاه کرد، آنگاه کھ تأثنبی بھ زرهی کوتاه خی لحظاتیفرزاد برا    

 داد، ی عاشقانھ فراری را گلگون کرد و نگاھش را از شرمنوای دخترک بیچھره 
 ...ستی نتوانست بفھمد چنبی نوشت کھ زیزی اش را برداشت و چیگوش
 »قھ؟ی شماست انگشتر عقشی کھ پینبی دست زدینیبب    «
 : آمدیامکی وصول پی بعد صدایلحظات    

 ». دستشھقیآره، انگشتر عق    «
 را کنار گذاشت و خم شد تا از درون ی برلبش نشست و گوشی امھیلبخند نصفھ و ن    

 و استفھام بھ حرکات او ی با نگراننبی مدت زنیدرتمام ا.  برداردیزیداشپورت چ
  دانست قرار است چھ شود؟یچشم دوختھ و نم
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 د،ی کشرونی بنبی را از درون انگشت زقی آورد و انگشتر عقشیفرزاد دست پ    
 آوردن رونی در بی و حتستی نگری فرزاد می انھی ناباورانھ بھ رفتار سلطھ جونبیز

 نبی زی بود ولزی نی جزئی کار مستلزم تماسنی داد، ای نشان نمی واکنشچیانگشتر ھ
 کھ  االن چھ کار کند؟ انگشتردی دانست بایواقعا سردرگم و مات و مبھوت شده و نم

 مشتش بود باز کرد و انگشتر را بھ ی کھ توی کوچکی آمد فرزاد درجعبھ رونیب
 :دی درآورد وپرسانی برلزی ری ھانی با نگبای زدی سفی حلقھ طالکیدرونش انداخت و 

 !"؟ی دیاجازه م"ـ    
 انی نشان دھد چند بار نگاھش را می منفای مثبت ی آن کھ قادر باشد واکنشی بنبیز    

 نی و قصدش از انجام ادی خواھد بگویانگشتر و چشمان فرزاد حرکت داد، او چھ م
 مردم بوده و نھ رد وبدل کردن ی ھی اش مثل بقی چرا نھ خواستگارست؟یکارھا چ

 ی کھ فرزاد شروع کرده و تا کجا ماست یبی عجی چھ بازنی ازدواجش؟ ایحلقھ 
 خواھد ادامھ دھد؟

 
 نی تمام کلمات موجود در انی انتخاب را بنینست بھتر توای نمی کھ حتیدرحال    

 :دیّ لرزان و مردد پرسیی انتخاب کند با صدایجھان ھست
 " کنم فرزادخان؟کاری چقای دقدیبا.... االن....من...م"ـ    
 : زدیفرزاد لبخند    
 "نب؟ی زی تر باشیمی شھ باھام صمیم"ـ    
 بود قلبش فشرده ختھی کھ درونش رییدای از شی نداد و با حس تازه ایدخترک جواب    

 :شد، فرزاد دوباره گفت
 !"نی خوام، ھمی جواب روشن مھیفقط "ـ    
 : دادی بھ خود جرأتنبیز    
 "؟!ستی سؤالت روشن نیول"ـ    
 دختر نیبھ خودش در انتخاب چن!  بھتر استیلی خی طورنیفرزاد خوشش آمد، ا    

 .... گفتکی تبرییایّموقر و باح
 رسم و چی از ھتی رسھ و تبعی بھ نظر میرعادی غی کمھی نیھرچند کھ ا"ـ    

 ." مال منھی بگستی دستت باشھ، الزم نی تومی ھستنجای ای تا وقتی ولستی نیرسوم
 :دیحرفش را بر    
 " بندازمش؟دی حلقھ معلوم باشھ چرا بانی صاحب استیاگھ قرار ن"ـ    
 : مکث کرد تا بتواند براوضاع مسلط باشدی و کمدی کشیفرزاد آھ    
 !"بھ من اعتماد کن"ـ    
 ست،ی فرزاد نگریبای زتی نھای بھ چشمان برهی خری نفسگی لحظاتی برانبیز    

 کھ با یحلقھ ا....  بھ حلقھ چشم دوختصانھی از او برگرفت و حردهی دیآنگاه بھ نرم
 :فتفرزاد دوباره گ.  بودییبای زتی در نھایوجود سادگ
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 دستت نگھش ی توشھی شد، واسھ ھمری ماجرا ختم بھ خنیبھم تعھد بده کھ اگھ ا"ـ    
 !"یدار
 : نبودی کافنبی اندازه وضوح بھ نظر زنیھنوز ھم ا    
 دستم ی حلقھ رو تونی ادی رک و پوست کنده بھم بگو چرا؟ چرا بایلیفقط خ"ـ    

 " کھ تا ابد نگھش دارم؟نی اایبندازم 
 با ی خشونت در صدای مالحظھ بود و حاال قدری ھم بی در عشقبازیفرزاد حت    

 : شدی نرم و مھربانش حس میصالبت ول
 !"یچون از حاال متعلق بھ من"ـ    
 چھ نی ای و نفسش راه خود را گم کند، راستستدی از کار بانبی بود قلب زکینزد    

 نمانده در برابر معشوق جان یزیکھ چ یینوایمدل ابراز عالقھ کردن است با دخترک ب
 !از کف بدھد؟

 زند، ی دھد و نفس نفس می کھ چگونھ چشمانش را برھم فشار مدشی دیفرزاد م    
 از حجم خون بترکد، با شی است رگ ھاکی کھ ضربان قلبش باال گرفتھ و نزددی دیم
 خواست یم خواست، ی او غرق لذت شده و با تمام وجود او را می حال از تماشانیا

 .... را بھ کام بکشدکپارچھی اقی اشتنی اام نقطھ متوقف شود و او تمنیکھ زمان در ھم
 حد خود را ببازد، بھ زحمت بر خودش مسلط نی تا استی کھ حس کرد مجاز ننبیز    

 : گفتیشد و بھ تلخ
 "؟ی نشد چریاگھ ختم بھ خ"ـ    
 و دی آنگاه چھره درھم کشابد،ی حرف را درنی ای تا فرزاد معندی طول کشیکم    

 :دیّ شده است غرمالی پاافتشی کرد ضی کھ حس میدرحال
 ." دارهی نقطھ معننی من تا ھمی دونم، چون زمان برایبعدش رو نم"ـ    
 : از آن گفتشی پی کند ولنبی آورد تا حلقھ را درون انگشت زشیو دستش را پ    
 دیشا. ستی نگھی دی کجاچی ھھشیخودم سفارشش دادم، اسم من و تو روشھ و شب"ـ    
اصال ھم با افکار !  خودخواھمیادی متأسفانھ من زی خودخواھانھ بھ نظر برسھ ولیکم
 !" ندارمونھی میستیفمن
 ....دی دستش را عقب کشنبیبالفاصلھ ز    
 !"نھ، صبرکن"ـ    
 یستی ماند، افکار فمنحشی منتظر توضی کرد، ولی می امتناع فرزاد را عصبنیا    
 نی بلکھ در اشدیندی توانست بھ آن بی منبی مثل زی دختردی بود کھ شایزی چنیآخر

 مثل فرزاد ی مردی خودخواھانھ ی انحصارطلبنی چنکی باشکوه تر از یزیلحظھ چ
خودش  ی بھ زبان آورد حتی و وقتفت گربی عجیمی لحظھ تصمکیباالخره در! نبود

 : گفتھ باشدیزی چنی کرد چنیھم باور نم
 برسونھ، بی شما آسیاون بدل خودش رو بھ شکل من درآورده تا بھ خانواده " ـ    

 ی دردسرھانی رو ھم بھ خود من خواھد زد، درواقع تمام ایی نھایمطمئنا ضربھ 
 ...."ناخواستھ بھ خاطر منھ
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 فرزاد ند،ی خوب کنارھم بچدی خواھد بگوی سکوت کرد تا بتواند آنچھ را کھ میکم    
 : حرفش آمدانیم

 "؟ی بگی خوای میچ"ـ    
 : زدی را پس مییدای بار شنی کھ ایّ نگاه مصممش را بھ او دوخت درحالنبیز    
 نی اصی تشخم،ی شما حضور داری خانواده شی زمان واحد پکی یمن و اون تو"ـ    

 نی ممکنھ ابی و ھزاران فرستی نیار ساده ا و کدوم بدل واقعا کمیکھ کدوم اصل باش
 ما ی کھ ھردونی نجات شما، ای ندارم براشتری راه بھیوسط کارساز باشھ، پس من 

 !"میحذف ش
 :دیفرزاد با خشم بر او توپ    
 "؟ی راه انداختی روسلمیف! م؟ی ھردوتونو بکشی خوای از ما میعنی" ـ    
 : حرفش بودی ھنوز رونبیز    
 کدومشون اصلھ، ی بدصی و نشھ تشخرنیاگھ اصل و بدل کنار ھم قرار بگ"ـ    

 ی چشمای جلونجای حاال انی من ھمی ولست،ی نیمطمئنا نابود کردن بدل کار ساده ا
 فی ضعنبی و حذف زدی راحت شدی حذف بشم، اگھ بدل باشم کھ شما ھمگدیشما با

 سرو کار نبی زھی فقط با گھی دما راحت و ساده ست، اما اگھ اصل باشم شیلی خیاصل
 نی اد،ی نابودش کندی درست و حساب شده بای نقشھ ھیپس با ! ھی کھ مطمئنا بدلدیدار

 خوام ی جون سالم بھ در ببرن، من مھی فدا بشھ تا بقدی بایکی. تنھا راه نجات ھمھ مونھ
 ." نفر باشمھیھمون 

 : بر او پرخاش کردفی توصرقابلی غیتیفرزاد با عصبان    
 ما ی زندگ؟ی زنی کھ مھی حرف ھا چنیآخھ ا! ی ھستی ھندلمینھ انگار تو فاز ف" ـ    

 داره؟ چھ تو خودت ی گناه آلوده شده چھ ارزشی بھی کھ دستمون بھ خون نیبعد از ا
 ی می داری چی فھمی نداره، اصال می فرقچی ات واقعا ھمی چھ ما بکشیرو بکش

 "؟یگ
 کھ ی اونفی کھ تکلنیبعد از ا. دی کنمی زندوندی تونیم کشتن نبود، شما ممنظور"ـ    
 ." سراغ مندییای کلبھ ست روشن شد بیتو

 داره، راه حل مشکل تو و بدلت ی راھیھرکار. ستمی ھم موافق ننی با ھمیحت" ـ    
 ."ستی ننیا

 در قفل بود، از فرزاد خواست قفل را ی شود ولادهی پنی خواست از ماشنبیز    
 باالخره قفل را زد و بالفاصلھ نبی با اصرار زیبازکند و فرزاد اولش امتناع کرد ول

 : آمد و مقابلش قرار گرفتنییپشت سرش پا
 "؟ی بری خوایکجا م"ـ    
 گانھی شی براای دوخت کھ در تمام دنیدخترک نگاه سرگشتھ اش را بھ چشمان کس    
 :بود

 ." کنمی کنم زندانیخواھش م!  ھستمارتی رم، کامال در اختی نمییمن جا"ـ    
 .... آوردشی و دستش را پدی کشیفرزاد آھ    
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 !"ایبا من ب"ـ    
 بدنش ی با فرزاد تمام سلول ھای بھ عقب برداشت اگرچھ تصور ھمراھی قدمنبیز    

 ... کردیرا سست م
 خانواده برام از جون نی برسھ، تک تک افراد ایبی خوام بھ شما آسینم"ـ    
حضور ....  شر از سرتون کم شھنی تا ارمی بمیفرزادخان من حاضرم حت! زترنیعز

 نشده بودم، تونیکاش ھرگز وارد زندگ.  نبودهی اگھی دزیمن جز دردسر واسھ شما چ
 " بستمیدل نم....  وقت بھ شماچیکاش ھ

 و اشک ستی گری کم میلی او خد،یش فروچک چشمانی زالل از میو قطره اشک    
 .... و تلخ بودزی بھ شدت غم انگشی صدای بیھا
 

 : گذاشتی جلو می داشت فرزاد قدمی بھ عقب برمنبی کھ زیبا ھر قدم    
 !" وقتھ کھ از مد افتادهیلی ھا خی بازنی فردنیا.  چرند نگونقدری اگھیبسھ د"ـ    
 :دی داد پرسی نشانش مگری کھ حلقھ را بار دیآنگاه درحال    
 !"؟ی دیاجازه م"ـ    
 اراده ی و بستی آمده بود نگرشی اش پنھی او کھ تا مقابل سی دهی بھ دست کشنبیز    

 .... دھدی و آنچھ کھ انجام مشدی اندی آنچھ کھ منیدستش را جلو برد، او مردد بود ب
 دست چپ اش یقھ را بھ انگشت انگشتر مھابا دست او را گرفت و حلیفرزاد ب    

 :فرو برد و گفت
 !"می کنی مرشی غافلگی جورنیا"ـ    
 اقی فقط نگاھش از چشمان پراشتست،ی آورد کھ منظور او چی سردر نمنبیز    

 او و محبوبش بھ انی می ناگسستنوندی سرخورد کھ اکنون پی حلقھ ایفرزاد بھ رو
 تواند از فرصت استفاده کند، نگاھش را ی لحظھ حس کرد مکی ی آمد، برایحساب م

 :گرفت  خوف و خفن بھ خودیبھ نگاه فرزاد دوخت و حالت
 !"ی کنرونی بتی منو از زندگی تونی نمگھی چون د،ی افتادی بد دردسریتو"ـ    
 ...افتی یشتریفرزاد چشمانش را تنگ کرد و نگاھش عمق ب    
 "ھ؟یمنظورت چ"ـ    
 : را کھ حلقھ در آن فرو رفتھ بود باال نگھ داشت و گفتی دستنبیز    
 حلقھ رو از نی نھ، تا ابد اای بشھ ری ماجرا ختم بھ خنی کنھ کھ ای نمیبرام فرق"ـ    

 فرزاد، ی ندارگھی دختر دھی ازدواج با ی برای شانسگھی تو دارم،ی نمرونیانگشتم ب
 نی بی اغھی صی و حتستنی اجازه نی بی بلھ نی اانیاگرچھ ھنوز پدرومادرم در جر

 فکر ازدواج با کس ی دم حتیلحظھ بھ بعد اجازه نم نی از ھمیمون خونده نشده ول
 !" بھ سرت بزنھی اگھید

 : تکان دادی لب فرزاد نشست و سری رویزی آمتیلبخند رضا    
 !"؟ی بدجنس بشیپس توھم بلد"ـ    
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 سر بھ سر ی خواست کمی و نگاھش را از او برگرفت، دلش مدی لب گزنبیز    
 :فرزاد بگذارد

 !"ستی وقت خوب نچی ھم بدل باشم؟ جنس بدل ھدیشا"ـ    
 : بھ دنبال نداشتی فرزاد دلھره ای حرف مطلقا برانیا    
 کھ یزی شناسم، چی رو منبمی من نگاه ز،ی برداری فاز مرموز بازستیالزم ن"ـ    
 !" توئھ؛ عشقی چشمای جزء دائمستی بدلش نی چشمایاز اون تو ی ذره ایحت
 ی حرف دلش را بھ شدت لرزانده بود ولنی اگرچھ است،ی بھ او نگرّری با تحنبیز    
 ی چشمانی کھ بی تفاوتی درباره ی تونی چھ طور میدی ھنوز بدلم رو ندیوقت"ـ    

 "؟یماست قضاوت کن
 : بھ صورت و نگاھش دادی جدیفرزاد لبخندش را فرو خورد و حالت    
 ...."دمشیمن د"ـ    
 ختی ھزار تکھ شد و فرورنبیقلب ز    
 "ھ؟یمنظورت چ... م"ـ    
 اومدم خونھ تون تا ی گاوداری کارھای بار بھ بھانھ ھی ی ازدواج کرددمی شنیوقت"ـ    

 ی نگاھش بھ جای کھ تونیودت بود، جز ا اش، خود خدمی دارم،یسر از ماجرا درب
 معصومانھ و محجوب ی کرد مثل تو حالتیسع.  تنفرای نھی بود، کی اگھی دزیعشق چ

 دلش نسبت بھ من بوده ی توی مصلوبیھ عالقھ ی وانمود کرد کھ یداشتھ باشھ و حت
 ی و متعجب بودم تا روزرونی موضوع حنیاز ا.... ھیّ کھ تصنعدمی من کامال فھمیول

 و من ھی داداش، فرداش باھام تماس گرفتن و گفتن موضوع چی خونھ یکھ تو اومد
 !"رمی بودم بپذدهی رو کھ دینبی تونستم اون زیفورا باور کردم چون نم

 چگونھ دی دانست بای کھ نمی نگاھش را قدرشناسانھ بھ او دوخت درحالنبیز    
 : کندانیاحساساتش را ب

 "واقعا چرا؟! ی کردزی رو آنالچھ خوب من و احساساتم"ـ    
 : نبودشخندی شباھت بھ نی لب فرزاد نشست کھ بی روی ورھی یلبخند    
 توقع نداشتھ باش ،یاحمق نشو، درحال حاضر تو تمام فکر و ذھنم رو پر کرد"ـ    

 !" تفاوت باشمینسبت بھت ب
ت تحت  کھ بھ شدنبیسپس بھ سمت صندوق رفت تا چمدان کوچکش را بردارد، ز    
 د،یای اش کنار بی دانست چگونھ با احساسات سرکش درونی قرار گرفتھ و نمریتأث

 حلقھ اش را نوازش گری قلبش گذاشت و با دست دی را کھ حلقھ در آن بود رویدست
 را نیرماشی گرفتھ و دزدگستشکرد، فرزاد ھمان طور کھ چمدان را در درست را

 کمرش گذاشت و بھ ی بود روی کرد بھ طرفش آمد و دست چپش را کھ خالیفعال م
 : کرد و گفتتشیسمت جلو ھدا

 ..."میبر!  من کنارتم،یّ کن بھ خودت مسلط باشیسع"ـ    
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 کرد، ی مکی اشتھا را تحری خاست حسابی کھ از کباب شدن جوجھ ھا برمییبو    
 او د؟ی آی می کشی عموندی انداخت تا ببی می نگاھی بھ در ورودیکوھان گاه گاھ

فرانک .  الوقوع بودبی قریھنوز ھم بھ خاطر شنگول بغض داشت و نگران اتفاق
 :دی و پرسد زدی رسی کھ نگران بھ نظر منبی زی بھ رویلبخند

 "؟ی تو فکرھ؟یچ"ـ    
 : و گفتدی لبش را گزنبیز    
 ." بھم فشار آوردهیی دستشوی بگم، ولشھیراستش روم نم"ـ    
 :دیفرانک خند    
 !" ھستاطی حی کھ فکر کردن نداره؟ ھمون جا گوشھ نیخب ا"ـ    
 ھمان طور کھ رزادی رفت، شیی دستشوی زد و برخاست و بھ سوی لبخندنبیز    

 شد انداخت و ی کھ دور منبی بھ زی انانھی نگاه بدبیرچشمی زد زیجوجھ ھا را باد م
 او و فرزاد نداشت ی تلفنی فرانک کھ خبر از گفت و گویه  آسودیبعد بھ چھره 

 : کردی غرولندرلبیانداخت، کوھان ز
 " بھم بگھ؟ادی ترسھ بی نکنھ ھمھ شون کشتھ شدن، ماد؟ی نمفھیچرا ضع"ـ    
 : اش دھدی کرد دلداریفرانک سع    
 "وون؟ی واسھ دو تا حی خوری حرص منقدری سرت داداشم، چرا ایفدا"ـ    
 : توانست مثل او فکر کندیکوھان نم    
 ی دو تا زنی از ایکی بفھمم کدوم یاگھ اونا ھمھ شون مرده باشن من چھ جور"ـ    

 " ھستن؟ی گولو اصلیز
 :دی رسیفرانک کامال آسوده خاطر بھ نظر م    
 بود چون بھ محض ی بدلھی قبلھ،ی اصلنی مثل روز روشنھ کھ است،ی نیازی نگھید"ـ    

 ." زدبشی غنیاومدن ا
 : شدیکوھان عصب    
 داره کھ لباس ی داده براش کاریزی تمنی بھ ای چھره ریی کھ تغی کسیفکر کرد"ـ    

 !"ل؟یعوض کنھ؛ تعط
 : گفترزادی شستند،ی بھ او نگرنی و تحسّری و فرانک با تحرزادی بار شنیا    
 !"ادی شون داره با فرزاد مگھی دیکی" ـ    
 داری آن ھا پدی در چھره گری چشم دوختند، آثار وحشت باردرزادیشھردو بھ دھان     

 : کردخی فرانک را توبرزادیشد، ش
 ." تا دوباره گم وگورنشھی رفتی دنبالش مدی با،یی بره دستشوی ذاشتی مدینبا"ـ    
 ی مرآبی شی رفت، صداییفرانک با عجلھ برخاست و دوان دوان بھ سمت دستشو    

 کھ با ھم از در دی را دنبی لحظھ فرزاد و زنیدرھم....  اماد،ی کشیآمد، نفس راحت
  شوندی باغ داخل میورود

 بھ عقب برداشت کھ ی وحشت زده و نگران فرانک قدمی چھره دنی با دنبیز    
 : شدی دست فرزاد روبھ رو شد کھ برکمرش گذاشتھ متیدوباره با حما



 337 

 !"نترس، برو جلو"ـ    
 بھ ی ساختگی لبخندیت فرو داد و ھرچھ کرد نتوانست حتآب دھانش را بھ زحم    

 :چھره بنشاند
 اگھ ی ول،ی باشنیسالم فرانک جون، اصال ازت توقع ندارم نسبت بھم خوشب"ـ    

 !" ابوتمیجود....  کنھ، منی پسورد کار منیھنوز ا
 قادر باشد جواب سالمش را دھد نگاھش را بھ فرزاد ی کھ حتنیفرانک بدون ا    

 بخشد، نانی دلش را اطمی کھ اندکیگری دزی ھرچای ردی بگیدییدوخت تا از او تأ
 وجود ندارد؛ آنگاه بازوانش را گشود تا فرانک ی نگرانی جایعنی زد کھ یفرزاد پلک

 شیرا بھ عموکند، فرانک بالفاصلھ خود   آرامشی دھد و اندکیرا در آغوش خود جا
 :دی زد نالی اش چنگ منھیچسباند و ھمان طور کھ بھ س

 !" توالتھی تویکیاالن اون !  ترسمی ترسم عمو، میمن م"ـ    
 شرشر آب ی حرف بالفاصلھ رفتند سمت توالت، ھنوز صدانی با انبیفرزاد و ز    

 بھ خود جرأت داد و بھ طرف در ھجوم برد، از آن ی لحظھ ای برانبی آمد، زیم
 کوچک ی چھی درکی جا وجود نداشت جز نی در ایی راه درروچیطرف قفل بود و ھ

 ی نمی آدم معمولکی  متر کھی سانتی در سی سقف بھ طول و عرض سکینزد
 .... از آن عبور کندایتوانست خودش را بھ آن برساند 

 : زدادی و فردیفرانک با مشت و لگد بھ در کوب    
 !" درو کثافتنیبازکن ا! ی زنی ھمھ مونو گول مزی تمنقدری تو چھ طور ایلعنت"ـ    
 :دی فرانک را گرفت و او را عقب کشیفرزاد شانھ ھا    
 ." عقبدیآروم باش فرا، بر"ـ    
 تا باالخره از آن دیقفل کوب ی برداشت و آن قدر رونی زمی قلوه سنگ از روکیو     

 ی آب باز بود و توالت خالریطرف باز شد، ش
 کھ متوجھ ماجرا شده بودند بالفاصلھ خودشان را بھ آن ھا رزادیکوھان و ش    

 ردوبدل شد، فرانک از ترس کبود شده و انشانی میرساندند و سالم کوتاه و مختصر
 کوھان با تمام وجود دنیکھ از د نبی نگاه کرد، زنبی زد، کوھان بھ زینفس نفس م

 بھ ی وحشتش را فراموش کرد و قدمو  تمام ترسی لحظھ ایخوشحال شده بود برا
 چی ھی بی گونھ اش بکشد ولی برد کھ روشی اراده دستش را پیطرفش برداشت و ب

 چشمانش جمع شده بود ی کھ اشک توی صورتش نگھ داشت و درحالکی نزدیلمس
 : گفترلبیز

 ...."وانیک"ـ    
 شود متوجھ برق حلقھ نبیکوھان قبل از آن کھ متوجھ برق اشک درون چشمان ز    

 د،ی دستش را مشت کرد و عقب کشنبی حلقھ ثابت ماند، زیاش شد و نگاھش رو
 :کوھان گفت

 "ده؟ی جاویحلقھ "ـ    
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 گری حاال دست،ی بھ فرزاد نگری پاسخچی ھی بغضش را فروخورد و بنبیز    
 داد، فرزاد ی را داشت بھ استفھام مشی بدل جای شدن دوباره بیز غوحشت حاصل ا

 : زد و گفتیلبخند
 !" مال عموتھنی تو بعد از ای زیز!  منھینھ عموجون، حلقھ "ـ    
 بھ قشی بازھم بھ اصل بودنش شک کند، نگاه عمای بخندد دی دانست بایکوھان نم    

 ! کندی عاشق ھرگز اشتباه نمکیھ چشمان مصمم و آرام فرزاد کم کم مطمئنش کرد ک
 با صورت قشنگ کوھان قھر کرده بود حاال دوباره شی کھ از مدت ھا پیلبخند    

 بھ ھمھ منتقل شد و وحشت عی سریلی حس خوب و مثبت خنی گشت، ایداشت برم
 : شدکی اش تحریستی داد، فرانک فورا احساسات فمنی خود را بھ خنده و شادیجا
 بھ دی داره و باتی زن ھم شخصھی مال منھ؟ ی گیعموجون، مگھ چتره کھ م"ـ    

 !" آخھ؟ی چیعنی انسان بھش احترام گذاشتھ بشھ، مال منھ کیعنوان 
 نیباز ا«:  مضموننی گفت با ارلبی زیزی کرد و چیزی تروتمیکوھان دھن کج    

 »!کوھان پس کلھ شروع کرد
 : کردی انداخت و نظرسنجنبی بھ زیرچشمی زیفرزاد نگاھ    
 ای در کنارم باش، ی بودلی بگم ھر وقت ما؟ی دی محیخودت کدومش رو ترج"ـ    

 "؟یبگم مال من
 : گفتبانھی انداخت و نجنیی سرش را پای زیز    
 !" دمی محی ترجشویدوم"ـ    
بھ «: یقی تشوی جملھ نی کف مرتب بھ افتخارش زدند با اکیو کوھان و شترزاد     

 مطمئن شدم تو یعنی نگاھش کرد کھ یفرانک ھم جور» !٣ شماره فھیافتخار ضع
 !ی اسگلی زیاصل ز

 :یشگی ھم دوباره شده بود ھمان شترزاد ھمرزادی شگریحاال د    
 ی داد وستد مگری بعد تو با داداش ما دل وجم،یری تو درگھی شبی با جونورنجایما ا"ـ    
 " پدرسوختھ؟یکن

 : و فرانک گفتدندیه ھمھ خنددوبار    
 !"ی خوب اومدیلیرو خ»  توھی شبیجونور«"ـ    
 ....دندیو بازھم خند    
 : و گفتدی را بھ ھم کوبشی دست ھارزادیآنگاه ش    
 !"ای تا آخر دندی ھم بریمبارکھ، بھ پا"ـ    
 جا نی ھمایاگر آخر دن! بود »دی شری ھم پیبھ پا« جملھ قشنگ تر از نیچھ قدر ا    
 فرزاد و ی ھم بودن برای مرپوژ باشد، بازھم پا بھ پای گره کرده ی مشت ھایتو
  ستی خوشبختتی نھانبیز

 ی اش خوشحال بود و از سوندهی آی سو بھ خاطر عمو و زنعموکیکوھان کھ از     
 و کی شلی اتومبدنی باغ انداخت و با درونی بھ بی بھ خاطر مرپوژ نگران، نگاھگرید

 :خوشگل عموفرزادش گفت
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 ."مبارکھ عمو"ـ    
 : گفت و فرزاد جوابشان را دادکی تبرزیو فرانک ن    
 " عموجون؟ادیخوش ات م. دیسالمت باش"ـ    
 :دی برچیکوھان لب و لوچھ ا    
 بھ شتری بی رنگ روغنی وانتافھ آبی من فکر کنم واسھ گاوداریقشنگھ، ول"ـ    

 !" خوردیدردتون م
 ی از خنده بر لب داشت ولی ھم حاال تھ رنگنبی زی حتدند،ی حرف خندنیھمھ با ا    
 . شده بھ کجا برسدبی غی بدلنی دانست قرار است کارش با اینم

 : چرخاند و گفتاطی حی تویفرزاد نگاھ    
 " کجاست؟یپس آت"ـ    
 : گفترزادیش    
 یبی شون آسھی مطمئن شھ بق خواستی بزنھ، موونای سر بھ حھی لھیرفتھ طو"ـ    
 ." کردی رو حس ممنی اھری زده شنگولو کشتھ چون بویآخھ اون عوض. دنیند

 بوده، حاال زی عزاری کوھان بسی دانستند شنگول برایھردو بھ شدت متأثر شدند، م    
 : ھم بودیگری دزیکوھان عالوه بر غم شنگول نگران چ

 !" کردهری دنقدری دونم چرا ای گشت، نمی برمدیتاحاال با"ـ    
 :دیّفرزاد غر    
 ." آورده باشھیی سرش بالدی دنبالش؟ خب شادی ریچرا نم"ـ    
 :کوھان گفت    
 ما شی پنجایاون ا. لھی رفتھ بود طوفھی شھ ضعبی کھ مرپوژ غنیقبل از ا" ـ    
 ...."بود
 :دندی پرسرّیھردو ھمزمان با تح    
 !"مرپوژ؟"ـ    
 :ک جواب دادفران    
 ..." مرپوژهی زیبلھ، اسم بدل ز"ـ    
 نام نبی زی نام بود ولنی بودن ابی و غربی فرزاد تنھا بھ خاطر عجرتیالبتھ ح    

 ایحاال وحشت از کشتھ شدن شنگول !  بوددهی بار از زبان حسن شننیمرپوژ را اول
 ی فرایزی طرف، او بھ چکی اوردی توانست بی می کھ سر آتیی بالای واناتی حی ھیبق

 .... صادقھ بودهیای رؤانای و احدهی کھ دی خوابو  بھ حسند،یشی اندی ھا منی ایھمھ 
 

 د،ی دولھی بالفاصلھ باعجلھ بھ سمت طوند،ی را ببھیفرزاد صبرنکرد تا واکنش بق    
 کھ قدم از قدم بردارد نی فرانک قبل از ای ولدندی ھم دورزادیپشت سرش کوھان و ش

 .... شدنبی زی و وحشتزده دهی پریجھ رنگ و رومتو
 " اومده؟ادتی یزیچ!  چت شده؟؛ی زیز"ـ    
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 اش را تحت کنترل درآورد، ھمان طور کھ یاتی قادر نبود اعمال حی کھ حتنبیز    
 : فشرد و گفتشی گلوی جست، دستش را روی اطراف مینفسش را بھ زحمت از ھوا

گفت تو ... بھ من گفت مرپوژ.... اون!  بوددهید.... حسن خوابش رو... حسن"ـ    
 !"یمرپوژ

 : ادامھ دادنبیز....  زبانش قفل شدبای و تقردی وجب باال پرکی زی فرانک نیابروھا    
 من ھم یحت!  بوددهی رو ھرگز نشنی اسمنی ھمچھی دونست؟ اون یاون از کجا م"ـ    

 !" ربطی بی ھاونی ھذی سرھی کابوسھ و ھیفقط ....  کردمیفکر م
 : نداشتغی با جیادی فرق زبای فرانک تقریصدا    
 "؟ی بگی تونی مد؟ی دی چگھید"ـ    
 : سرش را بھ چپ و راست تکان دادنبیز    
 زنگ بھش ھی کنم یخواھش م....  زنھیبا من حرف نم!  ترسھینھ؛ اون از من م"ـ    

 "ده؟ی دیازش بپرس چھ خواب! بزن و ازش بپرس فرانک
 نی حسن را گرفت، درعی آورد و شماره رونی ببشی جی را از تویفرانک گوش    

 دی کھ االن بایی کشاند، جای ملھی گرفتھ و با خود بھ سمت طوزی را ننبی زیحال بازو
 .... خانواده اش باشندی اعضایھمھ 
 "؟یخوب! الو حسن، سالم"ـ    
..    
 رو کھ ی خوابی تونیزت دارم، م ای خواھشھیحسن جان ...  قربانت،یمرس"ـ    

 " مرپوژی درباره ؟ی کنفی واسھ من تعریدی دشبید
..    
 فرانک ی خط چھره ی سونی زد، ای کھ آن طرف حسن حرف میدرفاصلھ ا    
 کرد حرف ی کھ حس منبی آورد، زی کمان را بھ تجربھ درمنی رنگی ھافی طیتمام

 ی طرف فرانک اصال حال خوشنی بھ شدت نگران کننده باشد چون ادی حسن بایھا
 ی بازماند و روفتن از رزی متعاقبش فرانک نستاد،ی سست شد و اشینداشت، پاھا

  نشستنیزم
 : فرانک را تکان دادی شانھ نبیز    
 !" شده فرا؟ حرف بزنیچ"ـ    
 :فرانک بھ زحمت خطاب بھ حسن گفت    
 " کجا افتاده بود؟قای دقی بگی تونیم"ـ    
..    
 "اد؟ی نمادتی یچی ھگھید.... یعنی"ـ    

..    
 !"خداحافظ....  حسن جانیمرس"ـ    
 .... دوختنبیو تماس را قطع کرد و نگاه درمانده اش را بھ ز    
 " کنما؟ی گفت؟ من دارم از ترس سکتھ می حسن چی شھ بگیم" ـ    
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 : توانست جواب دھدیواقعا بھ زحمت م    
 فقط چند تا نکتھ از خوابش ست،ی نادشی کھ دهی دی قروقاطیزھای چھی گفت یم" ـ    

 رو ی نفر داشت گردنبندھی خوابش بود، ی خانم توھی کھ نی ایکیرو بھ خاطر آورد، 
 اون ی بود، ولنبی نفر زھی گفت اون ی گردنش، می انداخت توی می زمردنیبا نگ

 یبند رو انداخت تو گردنی گفت وقتیم.... ری گفت مرپوژ ازم فاصلھ بگیخانم بھش م
 کھ نیا....  کھنی نبود تا اادشی یشتری بزی چگھیگردنش، اون خانم از ھوش رفت، د

 کھ اون خانم با لمسش دوباره بھ دهی نوشتھ دی سرھی با ی مربع مسھی شبیزی چھیگفت 
 !" ش کامال عوض شدهافھیمرپوژ ق.... ھوش اومده و

 پشت سرش زی فرانک ند،ی دولھی طوی کھ معطل بماند بھ سونی بدون انبیز    
 ی از دم روواناتی باز بود و تمام حلھیبالفاصلھ بلند شد و بھ دنبالش راه افتاد، در طو

 ی بود کھ بی خفھ شده باشند، از ھمھ وحشتناک تر آتدی رسی افتاده و بھ نظر منیزم
 زد، ی زمرد در گردنش برق می بدلگردنبند  رھا شده ورزادیھوش در آغوش ش

 .... کردی مھی گری و از شدت ناراحتدهی چسبشیکوھان ھم بھ عمو
 : زدادی فرنبیز    
 !...."ینھ؛ آت"ـ    
 کرد ی برخودش مسلط تر بود سعی حسن قدری حرف ھادنیو فرانک کھ با شن    

 :آرامشان کند
 ...." بشھدای پدی بایفقط اون لوح مس!  راه حل دارهھی مشکل نی اد،ینگران نباش"ـ    
 ی کجای تنھا راه حل باشد، حاال آن لوح مسنی اگر ایھمھ نگاھش کردند، واقعا حت    

 !است؟ی دننیا
 

 را بھ فرانک سشی اش قطع شده بود، نگاه خھی معما گرنیکوھان کھ از فشار ا    
 : و گفتدی اش را با صدا باال کشینیدوخت و ب

 "؟یدی رسی کشفنیاز کجا بھ ھمچ" ـ    
 : ردوبدل کرد و گفتنبی با زیّفرانک نگاه مردد    
 ."دهیحسن خواب د" ـ    
 : دادلشانی تحویزی تمسخرآمی خنده اری اختیکوھان ب    
 " منبعشھ؟نمیالبد ا! ی مستندلیعجب دل! ھع"ـ    
 . افتاده بودلھی طوی آب کھ گوشھ ی خالیّ کرد بھ دبھ ھایو اشاره ا    
 : گرفتنبیبھ سمت زفرانک انگشتش را     
 !" منبعشھنینھ؛ ا"ـ    
 یی گردھمآنی ماندند، او کھ ناگھان مرکز توجھ انبی زحیھمھ منتظر توض    

 : فشرد و گفتشی گلویوحشتناک قرار گرفتھ بود، دستش را رو
 ...."مرپوژ....  بوددهی حسن خوابش رو دشبی دد،ی کھ شما االن گفتیاسم"ـ    
 : زدادی فربای حرفش تقرانیکوھان م    
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 گھید!  اسم خبر ندارهنی از ای وگرنھ احدیحتما تو خود مرپوژ! ی گیچرند م"ـ    
 !" مادرم رو برگردوناالی! ی ترسم عوضیازت نم

 گرفت حملھ ور شد، ی اراده پشت فرانک پناه می کھ ناگھان بنبیو بھ طرف ز    
 : کرد آرامش کندی و سعدیش راگرفت و بھ سمت خود کشیفرزاد از پشت پھلوھا

 "؟ی کنی می دارکاریآروم باش عموجون، چ"ـ    
 : کردی کامال درکش می نگاھش کرد ولی با بغض و دلخورنبیز    
 نی ای ھم جای اگھیھرکس د.  رو تحمل کردهی از اندازه اشیحق داره، فشار ب"ـ    

 من اومدم ی بھ عقلت مراجعھ کن، وقتی کمھی زمی عزیول.  کردیبچھ بود بھم شک م
 کنھ کھ من ی باور می شما بود خودشو گم وگور کرد، کدوم عقل سالمشی کھ پیاون

 من اون موقع کجا بودم؟ کنار نشد؟ بی غ؟یی دستشویبدل باشم؟ مگھ نرفت تو
 " شھ؟بی نبود غیازیاگھ اون بدل نبود کھ ن! عموتون

 کھ سرش را ی و درحالدی گوشخراش باال کشییا اش را باصدینی بگریکوھان بار د    
 : داد گفتیتکان م

 جواب ھی ی تونھ بھ جای می واقعنبی من اشتباه کردم، فقط زی گینھ؛ راست م"ـ    
 !" ارائھ بدهی پژوھشی علمی مقالھ یسھ کلمھ ا

 ی اصال کار ساده ای رحمانھ ای متلک بنی بھ چندنی ھولناک خندطی شرانیدر ا    
 کھ نبی خود را فروخوردند و زاری اختی بی حال فرانک و فرزاد خنده نینبود، با ا

 ی لحظھ ای شدنش را پنھان کند، براعی تا ضادی مکی را بھ درون دھانش مشیلپ ھا
 ....متوجھ بابالنگ درازش شد

 صدا و ی قطره اشک، بکی کھ ی اش فشرد و درحالنھی را بھ سسایاو سر آتر    
 : آھستھ زمزمھ کرددی چکی مژگانش فرومریزمردانھ از 

 " کنم؟کاری چایخدا.  پاشو؛ من طاقت ندارمیآت"ـ    
 پنجھ ی حالتش را تحمل کند، با چند قدم کوتاه کنارش آمد و رونی نتوانست انبیز    
 ....دی خفتھ کشیبای زفی بھ صورت لطی نشست و دستشی پای

 خواب ی شھ، حسن تویلش خوب م حایآت! غصھ نخور بابالنگ دراز من"ـ    
 با ی ھوش بشھ، ولی کھ مرپوژ گردنبند رو انداختھ گردنش و باعث شده بدهید.... دهید

 ." مشکل حل شدهیلوح مس
 ی موضوع نشان دھد لب ھانی بھ ای فرصت کند واکنشرزادی از آن کھ ششیپ    
 : خارج شدشی نامفھوم از گلویی خورد و صداھای تکانسایآتر
 !"نھیسک.... یسک... َسک... س"ـ    
 بھ رّی لحظات بود، ھمھ با تحنی در اسای آتریی تواناتی نھانی ادی رسیبھ نظر م    
 اش را از دست نداده و یاری ھشیآت:  کردندی افتاده بود فکر مشی پی کھ لحظاتیاتفاق

 !ت حرکت را از دست داده اسییظاھرا توانا.... از اطرافش ادراک دارد، اما
 : و تکرار کرددیکوھان چھره درھم کش    
 " بود؟یحاال چرا اون ماده غاز عاشق؟ آدم قحط! نھ؟یسک! ؟یچ"ـ    
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 عنوان چی آن ھا بھ ھی بھ عمو و خواھرش انداخت، ولی حرفش نگاھدیی تأیو برا    
 : کھ با او موافق باشند، فرزاد مالمتش کرددی رسیبھ نظر نم

 اعتماد رونی بادی کھ از دھن مامانت می جور مواقع بھ ھر کلمھ انیعموجون، ا"ـ    
 ."ھی داره آتی ماورائیروی ما ننی کھ بیکن، فعال تنھا کس

 : افتادیزی چادی بالفاصلھ نبیز    
اون ....  ھوش شدمی زده شد و بھ محض بازکردنش بتمی کھ در سوئیروز"ـ    

گفت کھ اومدم .... گولم زد، گفت کھ نھی سکیباصدا.... مرپوژ... موجود وحشتناک
 "نھ؟یچرا سک! ی خوف نکنییتنھا
 شوند، بعد رهی خنبی ھمھ در سکوت کامل بھ زھی چند ثانی حرف باعث شد برانیا    

 سؤال مھم نی کھ پاسخ ادی امنی با ھم ردوبدل کردند بھ ایزی استفھام آمیھم نگاه ھا
 . صورت طرف مقابل باشدیتو

 : کردی فرزاد اظھار نظرتاینھا    
 " دوتا؟نیاالن کجان ا. می حرف بزننھی کھ با خود سکنی جز امی نداریچاره ا"ـ    
 :کوھان جواب داد    
 ." زنگ بزنمھانیصبرکن بھ ک. خونھ شون"ـ    
 : کردیشیفرزاد مصلحت اند    
 ."رنای بنھی سر سکیی دنبالش، ممکنھ بخوان بالمی بردیبا. نھ؛ خطرناکھ"ـ    
 : درآوردیفرانک خواھرشوھرباز    
 !"البتھ اگھ ھمدستشون نباشھ"ـ    
 بھ ی نگاه پرسشگرانھ الی ثقی جملھ نی ھضم ای ھنگ کردند و برایدوباره ھمگ    

 .... نداشتیفرانک انداختند، واقعا منظور
 "د؟ی کنی نگاھم می جورنی نداشتم، چرا ایواقعا منظور"ـ    
 رفت، فرزاد ھم رونی بماند با عجلھ از در انبار بیزی کھ منتظر چنیکوھان بدون ا    

 : گفترزادیپشت سرش راه افتاد و رو بھ ش
 ." کوھانیداداش شما مراقب خانم ھا باش، من برم بھ ھوا"ـ    
 تک ی را برای نداشت، او درحال حاضر احتمال ھر خطری مخالفتچی ھرزادیش    

 بھ توافق تکان داد و بعد ھم خم ی داد، لذا فقط سری محبوب خانواده اش میتک اعضا
 با بغض بھ نبی نشاند کھ باعث شد فرانک و زسای آتریشانی بر پیشد و بوسھ ا

 .... نگاه کنند و سخت متأثر شوندگریکدی
 : گفتی رازدل منی غمگنی خفتھ اش غمگیبای با زرزادیش    
 سبز خوشگلت رو باز کن ی فدات، چشمااھاتی کونگ رؤنگیک....  جونیآت"ـ    

 !" منیآت! نفسم
 : داد آھستھ گفتیفرانک ھمان طور کھ بغضش را فرو م    
).... زیچ( حالمونو بھ ھم ی دارگھی نکن، دتی خودتو اذنی از اشتریب.... یدد"ـ    

 !"ی کنی مون منی غمگیلیخ.... ی دارگھید
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 ! موقعش را آن البھ ال بپوشاندی بی صاف کرد تا خنده ی انھی سنبیو ز    
 ی خم شد، وقتی صورت آتی اکتفا کرد و دوباره رویی اعتنای نگاه بمی بھ نرزادیش    

 مثبت ھجده انجام دھد بالفاصلھ دست یفرانک حس کرد پدرش االن است کھ کارھا
 : را گرفت و گفتنبیز

اجور کشتھ شدن، خدا  ھا چھ نیوونی حنیاوه اوه ا. می بخوریی ھواھی می برایب"ـ    
 !" شعورینگذره ازش، ب

»  شعوریب« داد و حس کرد ی جان چرخی بواناتی حنی نگاه تلخش را بنبیز    
 یعی فجانی چنی توان بھ باعث و بانی میطی شرانی است کھ در چنی فحشنی ترفیلط
 .داد
 

 حلقھ کرده بود ھردو نبی زیھمان طور کھ فرانک مثل عشاق دستش را دور بازو    
 : گفتنبیبھ درون باغ رفتند وز

 برطرف بشھ، ی مشکل با لوح مسنی اده،ی خواب دیاگھ اون طور کھ حسن تو"ـ    
 "م؟ی کنداشی از کجا پدیاالن اون لوح رو با

 : باال انداختی و شانھ ادی برچیفرانک لب و لوچھ ا    
 کنھ کھ ما مشی کجا قادی دونستھ بای جونور حتما منی دونم، بھ ھرحال اینم"ـ    
 ."می کنداشی پمینتون
 :دی بھ ذھنش رسیگری دوباره تز دنبیز    
 بھ چھ نجای انھی حضور سکم،ی کردداشی پیقی طرھی لوح رو از نی کھ امیریحاال گ"ـ    
 مشکوک ی جون اسمشو آورده؟ فرانک اوضاع بھ نظرت قدری خوره کھ آتی میدرد

 "ست؟ین
 ی زی زیفرانک نگاھش را بھ دوردستھا دوخت و دستش را گرمتر دور بازو    

 :حلقھ کرد
 نی ھم ممکنھ باھاشون ھمدست باشھ، شماھا فکر کردنھیمن کھ گفتم سک"ـ    

 ." درآوردمیخواھرشوھر باز
 :ی شد، البتھ فقط قدررّی متحی قدری زیز    
 خودت رو ی دروناتیکنم منو نزد، فکر تی از خواھرشوھر بازی حرفیکس"ـ    
 !"ی دی مالنی سرونی بھ بیدار
 :فرانک چپ چپ نگاھش کرد    
 "؟ی کم بود حاال تو ھم واسھ من روانکاو شدی ددھ؟یچ" ـ    
 ی دستش را از بازوی نداد، فرانک حلقھ ی نگاھش را از او برگرفت و جوابنبیز    

 کنجکاوانھ نبین شد، ز اش را درآورد و مشغول اس زدی برداشت و گوشنبیز
 :دی اسم حسن متعجبانھ پرسدنی انداخت و با دی گوشینچی نھ ای بھ صفحھ ینگاھ
 " فرا؟ی کنی مکاریچ"ـ    
 : کھ سرش را بلند کند جواب دادنیبدون ا    
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 ."ھیتی در چھ وضعنمی خوام ببینگران حسنم، م"ـ    
 حرف فرانک، خودش ھم نی احساسات کند چون با اشی فرصت نداشت تفتنبیز    

 : بھ دلشوره افتادیحساب
 " برسونھ؟بی ممکنھ بھ حسن ھم آسی کنیفکر م.... یعنی"ـ    
 .... َآمدیامکی وصول پیصدا    
 ی خودی کرده، بوی مطمئنم مرپوژ حساب ھمھ چیشکر خدا فعال حالش خوبھ، ول"ـ    

 "ومده؟یکھ بھ خواب حسن ن
 : احساسات زنانھ اش نبودریا تحت تأث فکر کرد، او مطلقی کمنبیز    
 ی کسن،یبب.... دی تھدھی لطفھ تا ھی ھی شبشتری بدهی خواب دی کھ حسن تویزیچ"ـ    

 چھ دی ندی کسد،ی خواب شنی اسم رو تونی حسن ای دونست ولیاسم مرپوژ رو نم
 کھ ی پس ھرچده،ی خواب دی صحنھ ھا رو تونی حسن ای اومده ولی سر آتییبال

....  دونستنش بھ نفع ماستاحتماال  کھ توش بودهی اگھی خواب و ھرمطلب دنیھست ا
 کھ احتماال با مرپوژ ی کنھ، کسی داره کمک مون می کنم کسی حس میی جوراھی

 ."ھی کھ طرفدار آتنی اای.... ایمشکل داره 
 او د،ی بخشنانی از آنچھ کھ بشود فکرش را کرد بھ فرانک اطمشی حرف ھا بنیا    

 نی دل بستھ است، انبی حد بھ زنی کرد کھ چرا کوھان تا ای خوب درک میلیخحاال 
 ھم قادر ی روحطی شرانی در بدتری و حتدی آی از پس مشکالت برمیدختر بھ خوب

 . رفتار کندی و منطقشدیندی بیاست منطق
 ی اگھ جلونجا،ی امیاری کنم الزم باشھ حسن رو بی من فکر میحق با توئھ، ول"ـ    

 ." راحت ترهالمونیچشم خودمون باشھ خ
 : حد نگران حسن استنی کرد چرا فرانک تا ای درک نمنبیز    
 کھ اگھ بخوام حسن رو نی ضمن انھ،ی زمی روی نقطھ نی فعال ناامن ترنجایا"ـ    

 خواد ی کارو انجام بده، من مطلقا دلم نمنی بخوام ادی مجبورم از جاونجای اارمیب
 !"رو بھ رو بشھ.... رزادبا ف.... دیجاو
 : تکان داددیی بھ تأی پنھان کرد و سرشی را پشت لبھای اانھیفرانک لبخند موذ    
 دونم؟ مثال ی چھ مشونم،یکی سلمان خان بشھ، شونیکی ھوی ممکنھ ،ی گیراست م"ـ    

 !"ی جیو
 کی قای االن دقنی نداد کھ اصی نگاھش کرد، او درست تشخزی استفھام آمنبیز    

 دهی شده؟ فرانک خودش جواب سؤال نپرسسمانی آگراندقتی از حقی قسمتایمتلک بود 
 :را داد

 عمو فرزادم باھاش دست ادی بنجای ھم ادیاالن جاو!  داغون؟ی فکر کردیواقعا چ"ـ    
 ی کنی نکنھ فکر مای ؟ی کنھ، تو ھنوز عمومو نشناختی می ده و حال و احوالپرسیم

 )ستوی کنت مونت کریمعشوقھ " (؟یمثال مرسده ا
 : شدی ھمھ حماقت از خودش شاکنی بابت انبیز    



 346 

 محترم واقفم، منتھا ی شما خانواده ی پشت کوھی من کامال بھ خصلت ھار،ینخ"ـ    
 !...." ولش کنیچیاصال ھ...  بگم؟یچھ جور...  دوست ندارمیلیخودم خ

 : کندی تالفی کمدهیبعد ناگھان فکر کرد وقتش رس    
 "؟ی نگران حسننقدری تو چرا انم؛یاصال بب" ـ    
 دستش را مقابل صورتش باال گرفت نبیتا فرانک دھن بازکرد جواب دھد فورا ز    

 :و گفت
 کنم، حسن ی میکی خواھرانھ ست کھ فکت رو با آسفالت ی نگرانھیلطفا نگو "ـ    

 ی خواھرانھ می ھایز نگران جا دم انی زنھ بعد تو ایبچھ م داره واسھ ت بال بال م
 !" دم کوھان پس کلھی گزارش مدخانی بھ سعی کردیی بفھمم بچھ مو ھوا؟یزن

 خنده و ری نکرده بود ناگھان زد زدای فرصت دفاع از خودش پیفرانک کھ حت    
 بود کل باغ و مزرعھ را کی کش آمد و کم کم نزدی لبش بھ خنده ازی ننبیمتعاقبش ز

 . سرشانی رورندیبگ
 ی خنده ھادنی بودند، با ددهی تازه رسدایفرزاد و کوھان کھ بھ ھمراه آن دو غاز ش    

 بھ تأسف تکان ی کردند، کوھان سری نگاھگریکدی بھ ّری با تحیمی دو دوست صمنیا
 :داد و خطاب بھ فرزاد گفت

 تا ی کندنظری تجدی خوای نم،ی شدی موجود خجستھ انی ھمچھیعاشق "ـ    
 "رنشده؟ید

 یمی مالی ضربھ ستی نی اخطار جدنی دانست کوھان مطلقا در ایفرزاد کھ م    
 :پشتش نواخت و گفت

 !" جوجھدی دمیانتخاب تو رو ھم خواھ"ـ    
 . بلند بھ سمت دخترھا حرکت کردندییو با قدم ھا    

 
 کھ خطاب بھ تازه ی را جمع کرد و ضمن سالم دستپاچھ اشی فورا دست و پانبیز    

 کھ ی چرخاند، درحالنھی گفت، نگاھش را از صورت فرزاد بھ سمت سکی منیوارد
 زی را آنالھی بقی و رفتارھاستدی جا بانی ھمای کند ی برود جلو و روبوسدی دانست باینم

 کند؟
 : گفتھانیک    
 " ست؟لھیھنوز مامان در طو" ـ    
 : کردخشی توبھانی تکان داد، کیفرانک سر    
 " ھوش؟یبتک و تنھا و "ـ    
 : بودی دھن کجی با قدرختھی لحن فرانک آمانایاح    
 !" باشدی پدر در نزدش مر؛یخ"ـ    
بعد ھم !  دارم براتیعنی بھ او نگاه کرد کھ ی باال رفتھ جوری ابروکی با نھیسک    

 ھم مثل لشکر شکست خورده پس و ھی حرکت کرد، بقلھی طوی جمع بھ سوشیشاپیپ
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 داشت، آھستھ سرش ی قدم برمنبیفرزاد کھ کنار فرانک و ز.  شدندی دنبالش راھشیپ
 : فرانک گفترگوشی آورد و زشیرا پ
 تمرکز ی و زارھی و با گردی بھ اوضاع مسلط باشدی داری خوبھ کھ سعیلی خنیا"ـ    

 !"دی حفظ ظاھر کنی کمھی لطفا ی ولد،ی زنی رو بھ ھم نمگرانیخودتون و د
 تکان داد و ی شود، آنگاه سرشیرانک متوجھ منظور عمو تا فدی طول کشیقدر    

 :گفت
 !" شھ، شک ندارمی حتما حالش خوب می مامیحق باشماست، ول"ـ    

***     
 بھ اوچشم دوختھ بودند کھ انگار ی زانو زد، ھمھ جورسای کنار آترنھی سکیوقت    

 صدسالھ  خفتھ از خوابیبای ست کھ قرار است با بوسھ اش زیھمان شاھزاده ا
 : گفترزادی جمع چرخاند و آنگاه خطاب بھ شنی بی نگاھنھیسک. زدیبرخ
 ."دی شورونی بلھی از طوی و ھمگدی بگذارنیپدرجان، لطفا مامان رو بر زم"ـ    
 : مطلق گفتینی حرف نشان دھد با بدبنی بھ ای واکنشی از آن کھ کسشیفرانک پ    
 " مگھ؟ی وسط چھ کاره انی اسم تو رو آورده؟ تو ایچرا مام"ـ    
 بھ ی اخمی آن کھ حتی بدی رسی صبورتر از انتظار جمع بھ نظر ماری کھ بسنھیسک    

 : دادحی توضاوردیچھره ب
من و مادر .  بودندانی آموختھ ام، مادر درجرازی بھ حد نی ام رمالرهیمن در عش"ـ    

 چی بلدم کھ ھییزھای من چم،ی و نامش بھ چنگ آوردمی موجود کار کردنی ایباھم رو
 "اورم؟ی بیگری برھان دای دی حاال قانع شدد،ینی بیکدام شما بھ خواب ھم نم

 ھا دست بھ دست و نسل ی پشت کوھانی در می خانوادگنی براھنی حس کرد انبیز    
 ھانی گفتن نداشت و از نگاه چپ چپ کی برای حرفگریفرانک د!  چرخدیبھ نسل م
 . شده بودی عصبیھم حساب

 : رھا کرد و گفتنی زمی اش کند و او را روفھی دل از ضعی بھ سخترزادیش    
 از خواب اھاشی رؤی شاھزاده ی ھاش بود کھ با بوسھ یکاش از ھمون مدل"ـ    

 ."پاشھ
 :باز ھم فرانک    
 !"دی رقصی می نبود، وگرنھ االن داشت بندری طورنیخداروشکر کھ ا"ـ    
 : کرد از خودش رفع اتھام کندیفورا دستپاچھ شد وسعھمھ تند نگاھش کردند،     
 نیعھ؟ خو زن و بچھ ا!  کرد کھ؟ی مشی ماچ مالی چھ جوری ددنیدی دیآخھ نم"ـ    

 !"جاست
 :دیّ غررلبی خارج شد، فرزاد زلھی نفر از طونیو اول    
 ." شھی آدم نمر؛ینخ"ـ    
 با زی نھی را لمس کرد کھ ھمراھش خارج شود، پشت سرشان بقنبی زیو بازو    
 : گفتھانی بھ کلھی طورونی خارج شدند، کوھان بدی تردیکم
 "ست؟ی زنت با مرپوژ ھمدست ننی ایمطمئن"ـ    
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 : داد زدبای تقرھانیک    
 "؟ی نومائی چھ زرت و پرت مرد،یزبانت را گازانبر بگ"ـ    
 تفاوت ی نتوانست بی نداشت ولیطی شرانی در چنیکوھان اصال قصد خوشمزگ    

 :باشد
 رولھجھ شتری بی کمھی ،ی کردی باستان قاطی پارسشیفکر کنم آخرش رو با گو"ـ    

 ."ت کار کن
 . تکان داددیی بھ تأی فکر کرد و سری ھم کمھانیک    
 بھ تأسف ی سرنھی خانواده، سکی اعضایّبعد از خروج مردد و سرشار از نگران    
 بھ ی رسد، آنگاه دستی اعتماد بھ نظر مرقابلی حد غنی خودش تکان داد کھ تا ایبرا

 کامال باز شد و سای سبزرنگ، چشمان آترنی و بھ محض لمس نگدی کشسایگردنبند آتر
 زود بر اوضاع مسلط شد و بھ یلی اما خود، شوکھ شی لحظھ ای برانھیباعث شد سک

 : زمزمھ کردلمس خود ادامھ داد و آھستھ
 ." نشانمی خود می را بھ جامنیآرام باش مادرجان، من آن اھر"ـ    
 کرد ی حس مردستانشی را زی با اورادش سرگرم بود و لرزش آتری نفسگیلحظات    

 واری روشن کنار دھی داشت ھمچنان بر اوضاع مسلط باشد، ناگھان در سایو سع
 و ختھی رشی مچ پای کھ تا رواهی پرپشت و سی با موھای دختری ھی سالھی طویغرب

 علف ھا سربرآورده بود، انی از میی شد، گوداری از صورتش را پوشانده بود پدیمین
 :دیّ داشت غردهی خشن و نخراشیی اش صدازهیاو کھ بر خالف ظاھر ر

 یی وگرنھ تو ھم ھمون جانھیخودت رو کنار بکش سک! ی کنی کاری تونینم" ـ    
 کنم و ی شما رو با ھم نابود می خانواده ھستن، من ھمھ نی کھ ایری گیقرار م
 ." ھا کمک کنھنی کھ بھ ایھرکس

 : گفتی تفاوتی با بنھیسک    
 ری را دست کم نگمیقدرت ھا. ی کنم کھ سخت در اشتباھیمن بھ تو ثابت م"ـ    
 !"زادیپر

 : شومی ھیدوباره آن سا    
 حرف اھشونی سی مادرتھ کھ جادوھای لھی ندارم بھ خاطر قبیاگھ با تو کار"ـ    

 "؟!ی راھت رو ازشون جدا کنی خوای انگار مینداره، ول
 : و چشمانش را برھم فشرددی کشی آھنھیسک    
 ام جداست، من دل لھی وقتھ کھ از قبیلی من راھم خ،ی دانی نمیزیتو از عشق چ"ـ    
 ." کھ برمن توطئھ کندستی ننیدرت ا را قی خانواده سپرده ام و کسنیبھ ا
 ی قاتل ھای نھی دونم؟ من با کی نمیزی از عشق چی کنیچرا فکر م! عشق؟"ـ    

 رشی رو بکشھ تو از تقصھانی کیکیاگھ .  عاشق مادرم ھستمیعنی نی انجام،یمادرم ا
 "؟ی گذریم

 آن ی آنگاه چشمانش را برھم فشرد و بد،ی تصور لرزنی از فشار انھی سکیلب ھا    
 : آھستھ گفتندازدی بی سنگدل نگاھزادی پرنیکھ بھ ا
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 ی نمنی دردت جز ایدوا! ری از سر بگیندگانیدوباره عاشق شو مرپوژ، ز"ـ    
 ."باشد
 : بغض خود را فروخوردزیمرپوژ ن    
 " کھ دل بھ قاتل مادرم بستھی عاشق کسنھ،یعاشقم سک"ـ    
 توانست از ی داشت، واقعا چگونھ میری گمی تصمی فرصت برای اھی فقط ثاننھیسک    

 گره زی نفرت انگزادی پرنیّ شر بزرگ دلش را بھ انی کم شدن ایفرزاد بخواھد برا
 : نداشتی حال چاره انیبا ا!.... بزند؟

 ."اوری فقط لوح را ب،ی کنم بھ وصالش برسی میاریمن تو را "ـ    
 : زدیپوزخند    
 ی فکر کردفتھ،ی دم بھ دست شماھا بی منھ، اجازه نمیاون لوح تنھا برگ برنده " ـ    

 نجای حاال از انیھم! ی کورخوندی ولیری کھ گنجم رو بگی کنیاحمقم؟ باھام رفاقت م
 ."نی شی با ھم کشتھ میدور شو وگرنھ تو و آت

 ی کشتھ بود، ول رای دانست کھ اگر او قدرتش را داشت تا بھ حال آتی منھیسک    
 کھ با نواستی گرفتن قدرت حرکت از زن بنی کھ کرده ھمی کارتینتوانستھ و نھا
 را یاو دوباره گردنبند را لمس کرد و ورد.  خواھد رفتنی از بزی ننیبطالن جادو ا

 کند یباعث شد مرپوژ بھ خود بلرزد و سع  خواند کھرلبی آموختھ بود زشیکھ از پ
 :انصراف او انجام دھد ی را براشی تقالنیآخر
 ...." کنمی سرتون خراب می رو رولھی برو وگرنھ طونجای از ایلعنت"ـ    
 ی شدن بھ ھالھ کی متوجھ شد نزدی حملھ ور شود ولنھی سکیو خواست بھ سو    

 !ستی زن مطلقا ساده ننی ایحفاظت
 یزی چسای کھ از درون آترنی خواند تا ای توجھ بھ او ھمچنان ورد می بنھیسک    
 ».«:  گوش دادسای آتری درونی چشمانش را بست و بھ نداد،یشن
 مرده واناتی حضور نداشت، بھ حلھی طونی ای کجاچیچشم کھ باز کرد مرپوژ ھ    
 لھی در طوی آنگاه برخاست و بھ سو،ی ھمھ سنگدلنی و تأسف خورد از استینگر

 : بلند گفتیرفت و بازش کرد، آنگاه با صدا
 "نجا؟ی ادییای ب شھیم"ـ    
 دی دوختند کھ ظاھرا کلیھمھ بالفاصلھ خودشان را رساندند و چشم بھ دھان دخترک    

 :حل مشکل را در دست داشت
 منی برخود دارد کھ اھری بس قویی دعای کھ اون لوح مسدمیفھم... دمیمن فھم"ـ    

 کھ یی انسان بھ او کمک کرده و لوح را بھ جاکی باشد، یقدرت لمسش را دارا نم
 ...." دعا وارونھ عمل کندی کھ جادوییمدنظر مرپوژ بوده انداختھ، جا

 : منتظر جمع انداخت و گفتدگانی بھ دیآنگاه نگاھ    
ّ خود را از آلودن مقدسات بھ یروھای ھستند کھ نیی ما رمال ھای رهیدر عش"ـ    

 ."مین نجاسات جستن کن درودیچنگ آورده اند، ما با
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 نبی زی مسئلھ قفل شده بود کھ درون کدام نجاسات بگردند؟ ولنی ایذھن ھمھ رو    
 : کردی فکر میگری دزیبھ چ
 " بوده؟ی اون کمینی ببدی انسان کمکش کرده، باھیاگھ "ـ    
 :ھمھ با استفھام نگاھش کردند؛ ادامھ داد    
.... تھ وھم حاضر شده کمکش کنھ؟ ضمنا شناخی بوده کھ ھم مرپوژ رو میک"ـ    
 اون ھم گھیھرچند کھ حاال د....  ھم در وجودش نداشتھ و تونستھ لمسش کنھمنیاھر

 !" شده باشھ واسھ خودشمنی پا اھرھی دیبا
 سرش را ی کرد، کمی مدای جمع اعتماد پنی انبی بھ زشتریکوھان کھ ھرلحظھ ب    
 : شانھ اش خم کرد و گفتیرو
 " واقعا؟ی اصلیعنی ؟ی ھستی زی تو خود خود زیعنی" ـ    
 : ندادنبی فرصت جواب دادن بھ زنھیسک    
 نی تمام مدت ای ولستی نگری بود، ھرچند کھ حاال دلھی حاال در طونیمرپوژ ھم" ـ    

 ." جانوانی نزد شما بوده، پس شک نکن کھ اصل است کنبیز
 
 

 : و گفتدی اش کشیشانی پی روی ھدف دستیفرانک ب    
 "م؟ی از کجا شروع کندیحاال االن با"ـ    
 : گفتی بھ نرمنھیسک    
 یزیمنتھا قبلش بھتر است چ. می اول آن زبان بستھ ھا رو چال کندیبا.... لھیاز طو"ـ    

 "د؟ی موافقم،یبخور
 : سکوت را شکستنی حکمفرما شد، فرزاد انی سنگیسکوت    
 !"گھی دمی نداره شروع کنی بھترشنھادی پیاگھ کس"ـ    
 بھ نی کردند، بنابرای می احساس گرسنگی نداشت، ھمھ حاال حسابی اعتراضیکس    

 نی کباب بھ راه انداختھ بود رفتند ھرچند کھ واقعا ای برارزادی کھ شیطرف بساط
 گذاشت کھ باعث شد نھی کمر سکی روی دسترزادیش.  نداشتی لذتسای بدون آترافتیض

 ... و نگاھش را بھ او بدوزددخترک برگردد
 " اطاقش؟می رو ببری آتمی تونیم"ـ    
 : افکندنی برزمدهی دنھیسک    
 ."بلھ پدرجان"ـ    
 : پا و آن پا کرد و باالخره گفتنی ای کمرزادیش    
 "اون گردنبند طلسمھ؛ آره؟"ـ    
 : بالفاصلھ تزش را ارائھ دادرزادیش.  تکان داددیی بھ تأی سرنھیسک    
 " نھ؟گھ؛ی شھ دی حالش خوب ممیاری برونیپس اگھ از گردنش ب"ـ    
 : گرد شدنھی سکی بادامیچشم ھا    
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 بر تن دی باشد؛ جادو بای خطرناک ماری بساری بسم،ی دست بھ آن بزندینھ نھ؛ نبا"ـ    
 ."مادر باطل شود

 ی بھ آن ھا چشم دوختند، واقعا تا لحظاتیبا نگران بودند دهی مکالمھ را شننی کھ اھیبق    
 آوردن گردنبند طلسم رونی با بدی فکر از سر تک تک آن ھا گذشتھ بود کھ شانی اشیپ

 ! خود را از دست بدھدییکارآ
 کولش انداخت و بھ طرف کلبھ بھ راه افتاد و ی روھی را بھ کمک بقی آترزادیش    

 کرد ممکن است ی داوطلب ماندن در کنار ھمسرش شد چرا کھ فکر مزیخودش ن
 جوجھ ھا را آماده کردند و ھانی فرزاد و کبی ترتنیبھ ا.  کنددی او را تھدیبازھم خطر
 کوھان دند،ی ظرف ھا کشی و برنج را تونددی ھم سفره را چنھی و سکنبیفرانک و ز

 . مادروپدرش باشد سھم خودش و پدرش را بھ کلبھ برد تا در کنارزین
 رفتند و لھی بھ سمت طوی کھ در رنج و سکوت صرف شد، ھمگیبعد از ناھار    
 مفلوک واناتی حنی و تدفنی و تا ساعت ھا مشغول کندن زمدندی کشرونی را بواناتیح

 بود ی ولو شدند، عجب روزی گوشھ اکی عصر خستھ و کوفتھ ھرکدام یحوال. بودند
 !امروز

 : کردی غرغررلبی مصرف کرده بود زیاز توانش انرژ شیفرانک کھ ب    
 ."می تجربھ کردی ھم بھ سالمتویکی نی کھ امیفقط گورکن نبود"ـ    
 : فسفر سوزاندگری بھ سکوت گذشت، آنگاه کوھان باردی نداد و لحظاتی جوابیکس    
 زی چی دوھفتھ ارائھ دادنی کھ از ای تکان دھنده ایوگرافی اون بی تونم؛یبب"ـ    

 " نظرت رو جلب نکرده؟یخاص
 نی اش چشم بھ زمیشانی پانی منی سنگی با اخمزی ننبیھمھ بھ فکر فرو رفتند و ز    

 : ھمان اولش افتادادی را از اول مرور کند؛ ناگھان بھ زی کرد ھمھ چیدوخت و سع
 !...." چاهھی یبعدش انداختنم تو....  ھوشم کردن، بعدشیب.... اولش... خب"ـ    
 : کردی می تازکھیفرصت نکرد ادامھ دھد، چون کوھان ھمچنان     

 " چاه؟ھی ی کھ انداختنت تویدیخودت فھم"ـ    
 : ھم شوکھ شدندھی بقی حرف کوھان آمد کھ حتانی میجانی با چنان ھنبیز    
 ومدهی آورده چون دلش نرونمی چاه بیگفت کھ از تو....  برام گفتدارینھ نھ، سرا"ـ    

 " پاسگاهی انداختدم جلویبعدش ھم کھ نصفھ شب.... رمیبذاره بم
 : زدغی جبای حضار گذشت، فرانک تقری فکر مثل برق و باد از سر ھمھ کی    
 " کھ لوح رو انداختن؟ی ھمون چاھی ممکنھ تویعنی"ـ    
 رد،ی جمع بگنی نگاه کرد تا جواب سوالش را از تنھا جادوشناس انھیو فورا بھ سک    
 سخت رو ی معماکی کھ ناگھان با نھی سک٠ بھ او چشم دوختنداری اختی ھم بھی بقیحت

 : افکند و گفتنی بر زمدهیبھ رو شده بود د
 ی رو بکشد نھ منبی واسطھ زی توانست بی باشد، مرپوژ نھ می محتمل ماریبس" -    

 دیانداختھ، شا بھ چاه نبی لوح را ھمراه زیقیتوانست لوح رو لمس کنھ، احتماال بھ طر
 "٠ اش کردهمھی ضمی جورکی ایوصل لباسش کرده 
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 کرده باشد حالش را بد ی درون چاه نجاسات سپری مدتی کھ برانی تصور ایحت    
 ! استی انصافی بتی نھانی ھوش بوده، ای کھ بستی کرد، مھم نیم

 : گفتتی و با عصباندیکوھان از جا جھ    
 یعنی کرده، فی برات تعری کدوم چاه بوده، اگھ اون مش غالم لعنتمی بفھمدیما با"ـ    

 ." رم سراغشی من من؟ی ھستیمعطل چ! امکانش ھست کھ االن ھم حرف بزنھ
 فرزاد پشت سرش بلند شد و پنجھ در یو برخاست کھ برود سمت مدرسھ، ول    

 : انداخت و متوقفش کردشیبازو
 ی موجودات با کسنی استی نتی کھ حالنی امثل.  خطرناکھییصبرکن بچھ، تنھا"ـ    

 " ندارنا؟یشوخ
 : کرددیی فورا تأنبیز    
 سرم آوردن بھم گفت یی کرد کھ چھ بالی مفی داشت تعریدرستھ؛ خودش وقت"ـ    

 !" ذارنیزنده ش نم....  کھ بفھمن کمکم کردهنیکھ جونش در خطره، گفت بھ محض ا
 دست کم مثل ای شده ستی سربھ نرمردی تا بھ حال پستی ندی حساب بعنی با ای وایا    

 : مھابا گفتی بھانیک!  اغما باشدی تویآت
 ." و نابودش کردنستی تا االن ننیقیپس "ـ    
 : اظھار نظر کردنھیسک    
 باشد، ھرقدر ھم بدقلق باشد بھ ی مادرش با مش غالم متیمرپوژ حاصل زوج"ـ    

 ." ساکتش کرده باشدیقیش ھست بھ طر امکانی زند، ولی نمبی آسشیپدرخو
 نی گرفت؟ اولی بھ سرش می چھ خاکقای دقدی بھ لرزه افتاد، او االن بانبیتمام تن ز    
 : شدی کھ بھ ذھنش آمد بر زبانش جاریزیچ

 !" خوام حمام کنمیمن م.... من".... ـ    
 : کوھان تمام پشت کوه را لرزاندی صداستند،ی بھ او نگرریھمھ با تح    
 !" توی داریبابا عجب دل خجستھ ا"ـ    
 کرد، ھمھ بھ او شیدای را گشت و باالخره پشی ھابی اش تمام جیو بھ دنبال گوش    

 : جواب نماندندی بادی دارد؟ زیمی سرخود چھ تصمنندی خواستند ببیچشم دوختھ و م
 !" سالمیالو ممدل"ـ    
..    
 برات داشتم ی زحمتھی من یممدل. انت، ھمھ خوبن، سالم دارن خدمت شماقرب"ـ    

 !"داداش
.    
 ." حالش خوبھ؟ از صبح نگرانشمنی سر بھ مش غالم بزن ببھی"ـ    
.    
 " ھا؟یقربانت، منتظرمون نذار"ـ    
    

 ." فعال،یاوک"ـ    
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ھ رو شد کھ ھمھ با  روبرهی برگرداند با پنج جفت چشم خبشی را بھ جی گوشیوقت    
 ! بوددهی بود کھ بھ ذھنش رسی واقعا تنھا فکرنی کردند، ایاستفھام نگاھش م

 می برمی کھ مجبور باشنی مگھ بد شد بدون ان؟ی کنی نگاھم مینجوری چرا اھ؟یچ"ـ    
 ی ھم سرکسیی تازه قرار باشھ بالاره؟ی خبر بی برامون مفت و مجانیکی ن،ییتا اون پا

 ."گھی ره دی شھ می تموم مارنی می سر ھمون ممدلاد،یب
 نی کرد از خود رفع اتھام کند، ای سعگری بار دگرانی دار دیدر مقابل سکوت معن    

 :شیبار رو بھ عمو
 !"ی رو از حاال حذف شده حساب کنتی عشقبی کھ رقنھیتھش ا" ـ    
 : فرزاد گفتتای بھ ھم انداختند و نھاینی نگاه سنگنبیفرزاد و ز    
 !" بودی جنابعالی ممدلنی کھ فکر نکرده بودم ای لحظھ بھ تنھا کسنیتا ھم" ـ    
 : و رو بھ فرانک گفتدی کشی آھنبیز    
 "االن حمام گرمھ؟"ـ    
 : جمع برخاست، آخرش فرانک گفتی از کالفگی ناشییصدا    
 "؟ی دو روز حمام نکردنی ایمگھ تو"ـ    
 : انداختری سر بھ زنبیز    
 ...." موضوع چندش آور نداشتمنی کردم خبر از ای حمام می وقتیچرا؛ ول"ـ    
 : گفتی سرشار از ھمدردیفرزاد با لحن    
 اگھ داداش ی ولستی تخصص من نی طھی البتھ در حھ،یعی واکنش طبھی نیخب ا" ـ    

تونم بگم تنھا  یمن فقط م! ی شدی حالتنی داد چرا دچار چنی محی بود برات توضنجایا
 ."ی تفاوت باشی ونسبت بھش بی کھ بھش فکر نکننھیراه درمانش ا

 :کوھان بالفاصلھ ھشدار داد    
 ی کارت از روانشناسگھی دی بعدی وگرنھ مرحلھ را؟ی بگی مطلب رو جدنیا"ـ    

 !" گرفتی تخصص عموفرزاد قرار خواھی طھیگذشتھ و کامال در ح
 ی حرف را ھضم کند، با زنگ خوردن گوشنی بتواند انبی تا زدی طول کشیکم    

 : حواس ھا بھ سمتش پرت شدیکوھان ھمھ 
 "؟یالو جانم ممدل"ـ    
    

 "واقعن؟! عھ؟"ـ    
.    
 !"گھی دمینیخب ما ا"ـ    
..    
 "ششھ؟ی پیخو حاال االن ک" ـ    
..    
 ."خداحافظ. یآھا؛ مرس"ـ    
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 تکان داد کھ انگار قادرند از گرانی مقابل دیاجور ریتماس را قطع کرد و گوش    
 : دادحی بفھمند، بعدھم خودش توضیزی چشیتو

 االم ھم ٠ حالش بدهیدی ھم تشکر کرد کھ از کجا فھمی ھوشھ، ازم کلی گھ بیم" ـ    
 ."مارستانی ببردش بادیزنگ زده وانبوالنس ب

 :دی و پرسدی چھره درھم کشنبیز    
 "وانبوالنس؟"ـ    
 : دادحیفرانک توض    
 !"عقوبھی یمنظورش وانت بابا"ـ    
 یعی وسی چھ کاربردھاعقوبی ی لحظھ واقعا فکر نکرده بود وانت بابانی تا انبیز    

 ی درست و حسابستی بکی کوھان دی بھ نظرش باگری دیاز سو!  روستا داردنیدر ا
 ! گرفتی وانت می با کلمھ یبھ خاطر واژه ساز

 ی بزرگی آمد کھ چھ بدبختادشی از نمره دادن بھ کوھان فارغ شد، تازه یوقت    
 دنی فھمی آن ھا براانبری تنھا میعنی نی ھوش است و ای شده؛ مش غالم ببشانینص

 دی گشتند، بای میگری دی دنبال راه ھادی رفتھ، حاال بانی از بیمکان لوح مس
 جھی ساختند تا بھ نتی مزی ترو تمل استدالکی و دندی چیمفروضات را کنار ھم م

 اسی ھرچھ قلی ماندند کھ آن ھا را از تشکی می منتظر معجزه ادی باتایبرسند، نھا
 . کندازی نیب....  ویی و استثنای و اقترانیاستقرائ

 ی خود دنبال راه حلی شھی ھمھ بھ فکر فرو رفتھ و در اندی طوالنی لحظاتیبرا    
 :ست سکوت جمع شکنبی زی گشت، با صدایم

 "؟یدی انبار مرپوژ رو دی توی گفتنھ،یسک"ـ    
 بودند، او فقط با تکان دادن سرش نھی بلکھ ھمھ االن منتظر جواب سکنب،ینھ تنھا ز    

 :دی دوباره پرسنبی طور است، زنیفھماند کھ ھم
 " من بود؟ھی بود؟ شبیچھ شکل"ـ    
 .... مکث کردی کمنھیسک    
.... یعنی.... باتری زاری بساری بھ تو نداشت، بسی خودش بود، نھ شباھتیشکل اصل"ـ    
 ..."زینھ؛ چ....  ترثی خباریبس
 با خشم بھ او چشم دوختھ نبی داغانش را بھ انتھا برساند چون زیو نتوانست جملھ     

 خباثت خودش در ای ییبای محک زدن حجم زنبی زی داشتند نخندند؛ برای سعھیو بق
 افکند و نی بر زمدهی دی با شرمسارنھی سکتای دشوار بود، نھااریسآن لحظھ ب

 : کردی ساده ایعذرخواھ
 ." خودش بودی اصلیاو با چھره !.... دیببخش"ـ    
 :دیکوھان پرس    
 رو گول نای کلبھ و بابام ای من بره توھی چھره بده و مثال شبریی تونھ االن تغینم"ـ    

 "بزنھ؟
 : بودنبی مرپوژ و زی سھی راحت تر از مقانھی سکی سؤال برانیجواب دادن بھ ا    
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 بھ کارخود یی جادونی چنی دختر با سوء استفاده از لوح مسنیا!  وجھچینھ، بھ ھ"ـ    
 کی ھم در حال فقط از لی تبدی باشد، جادوی منبی ھم متعلق بھ زیگرفتھ، لوح مس

 ." شودیگری تواند بدل کس دی باشد نمنبی کھ بدل زینفر ممکن است، پس تا وقت
 :دی پرسنبیز    
 ،ی گفتنھای و نجاسات و ای گردنبند و لوح مسی کھ راجع بھ جادوییحرف ھا"ـ    

 "خود مرپوژ بھت گفت؟
 ... فکر کرد و بعدی کمنھی ھا بود، سکی تر از قبلیاتی حاری سؤال بسنیجواب ا    
 شد و من ی مادر بھ دستم جاری نھی از سی حسدم،ینھ، من از درون مادر شن"ـ    

 ھم گفت ییزھای کرد و چدمی دانستم کھ چھ بر مادر گذشتھ، مرپوژ فقط تھدکبارهی
 ." بر خودت بازگو کنمی بعدا خصوصدی کنم بایفکر م.... کھ
 زی فعال چی بود، ولزی وسوسھ انگاری بسی ناگفتنیزھای دانستن آن چاقیالبتھ اشت    

 : را مشغول کرده بودنبی ذھن زیگرید
 نھی از سی بتوندی با،ی کنافتی اون حس ھا رو دری آتی نھی از سیپس اگھ تونست"ـ    
 ."ی بکشرونی بییزھای چھی ھم رمردی پی

 شک داشت نھی ھرچند کھ سکد،ی ارزیبھ ھرحال بھ امتحانش م!  بودیفکر خوب    
 : باشدیشدن
از کجا ....  مش غالمی را گفتن کند، ولشی خواستھ بر من ماجرایمادر خود م"ـ    

 باشد کھ ی ممکن می کنم فقط از کسی مدی حس ھا کھ من صنیمعلوم کھ بخواھد؟ ا
 ." اعتماد ندارمچی ھرمردی پنیخود بخواھد، من بھ ا

 : نداشتی اعتقادنی چننبی زیول    
 شتری بلھیما بال سرش اومده حتما نی اون خواست بھم ھشدار بده، حاال کھ ایول" ـ    

 شخصا دست داشتھ ی موضوع نجاست و لوح مسیکمک مون کنھ، ھرچند کھ اگھ تو
 ." شده باشھاهی سی خودش ھم آلوده بھ جادودیباشھ االن با

 شباھت بھ خط ی کھ بی ھخامنشی پارسشی اظھار نظر کرد، با گوھانی بار کنیا    
 : نبودیخیم

 باشد، اهی سی آبستن جادودیالم اکنون با مش غ،یی گوی باشد کھ توبرمنیاگرچن"ـ    
 دفاع شی از خوستی کند؟ چرا مدھوش گشتھ و قادرنی چھ ممارستانیپس برتخت ب

 "د؟یبونوما
 را ی چندش آوریبی ترکشی گونیکوھان فرصت چپ چپ نگاه کردن و اصالح چن    

 : جرقھ زدنھی مثل برق و باد در ذھن سکینداشت، چرا کھ فکر
 مثالت بھ ی و نبوغ بی نکتھ سنجنی ھمسر باھوشم، من از ایکامال درست گفت"ـ    

 !" گردمی مکی نزدیزی شگفت انگی جھینت
 : عاشقانھ جوابش دادھانیو ک    
 را شرمسار زادھای ات کھ پری بادامی جادوی من فدان،ی نداشت نازنیقابل"ـ    

 !"گردانده
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 : ممکن قطع کردی جانی کرد و بحث را در حساس تریفرانک پاک قاط    
 خورده خجالت ھی سادهی زن و بچھ وانجای کنم تو حلقتون ھا؟ ای فرو مپسمویکل"ـ    

 !"دیبکش
 نی اصال در انبی زی کردند ولمی با ھم تقسیرکیرزی زی خنده کیکوھان و فرزاد     
 : نبود انگارایدن

 رو ی لوح مسیاگھ کس....  کھنی اای در کاره، ی نفر سومھی دست ایپس "ـ    
 و فقط ارهی بھ دست نماهی سیی جادوی وارد نجاسات کرده باشھ قدرت ھامیرمستقیغ

 گناه باشھ و اصال روحش ی مورد واقعا بھی نی ای ھم تودی شھ، شای مبشینکبت نص
 !" شده نداشتھمن ی مھی ضمانای کھ احیھم خبر از اون لوح مس

 :فکارش را جمع و جور کردکوھان ا    
 تنت ھمراه تو بھ چاه انداختھ ی ھم ھست، اگھ لوح با لباس ھاگھی احتمال دھی"ـ    

 ی کھ منیبا فرض ا -داری خود سراای برش داشتھ، یکی دنتی کشرونی بیشده، پس وقت
 "دهی بار تو رو دنی کھ اولی اگھی سرباز و ھرکس دای -دونستھ لوح ھمراھتھ

 :فرزاد سکوت خود را شکست    
 ...." کننتی کھ بسترنی قبل از امارستان،ی بی ھم تودیشا"ـ    
 : ھمھ بھ فرزاد دوختھ شد، فرزاد ادامھ دادرّی متحدگانید    
 از تنش خارج مارهی ھمراه بی فلزءی گردن تا اگھ شی جور مواقع منیمعموال ا"ـ    

 !"میرد رو بگمارستانی الزم باشھ بدیکنن، شا
 اگر گره یعنی اش کردند، ی ھم ھمراھھی بقد،ی کشرتی از سر حیادی فرنبیز    

  باشدنیماجرا ھم
 : فروخفتاقشیناگھان اشت    
 !" باھاشون نبودی دادن لوح مسی ملی ھا رو بھم تحوی امانتی وقتیول"ـ    
 : باال انداختییفرزاد ابرو    
 " شون؟یخوب گشت" ـ    
 : فکر کردی کمنبیز    
 بودن کھ من فی دادن، اونقدر کثلمی تحویکی پالستی سھی کھی یلباس ھامو تو"ـ    
 !"کنار....  رو باز نکردم و ھمون جور انداختمشسھی در کیحت
 کھ بھ لرزه افتاده بود یو نگاه مضطربش را بھ چشمان فرزاد دوخت و درحال    

 :گفت
 استفاده کنم، واسھ ی ساعت مچی حتایالت  آنتی خونھ از زیمن عادت ندارم تو"ـ    
 چک شون دمی ندی ھمراھم نبوده، پس لزومیادی ززی ھم مطمئن بودم کھ چنیھم
 ...."کنم
 :کوھان استنطاقش کرد    
 ی توی تو بازنکرده پرت کردسھی لباس ھات چندش آور شده و کیالبد فکر کرد"ـ    

 !"سطل آشغال
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 یاونقدر نسبت بھشون ب!  کلبھ تونیی اطاق باالیگوشھ ... نھ؛ پرتش کردم"ـ    
 ورشون دارم و دی نبود باادمی رفتم اصال ی منجای فرداش کھ از ایتفاوت بودم کھ حت

 ." جون زحمت درست نکنمیواسھ آت
 :کوھان گفت    
 گوشھ یی جاھی تو باشھ، االن ی ھمراه لباس ھایاگھ لوح مس! نھیپس موضوع ا" ـ    

 داشیکھ پ.... نجاستی انی باال افتاده و احتماال مرپوژ ھم واسھ ھمی  طبقھیو کنارھا
 !"کنھ
 : گفتنبیز    
 ." جون دور ننداختھ باشدشیاگھ آت" ـ    
 : در ھوا تکان دادیفرانک دست    
 ی من اون قدر کھ وقت واسھ مقالھ ھاش می لکردهی تحصینگران نباش، مام"ـ    

 ی می بار بھ گوشھ و کنارھا سرکھی ی ھفتھ اتای نھاست،یذاره بھ فکر نظافت خونھ ن
 ." خونھ ستنی خانم اادی مادشیکشھ و 

 :دیفرزاد بر او توپ    
 ." گھی منبی کھ زیی اون جامی چرند نگو؛ بھتره ھمھ باھم برنقدری اگھیبسھ د"ـ    

 
 :دیکوھان چشمانش را تنگ کرد و پرس    
 بھ قول گھی و از طرف دی طرف لباساتو نگھ داشتھی کھ از ی بودیتو چھ فاز"ـ    

 شون دور ی اصال چھ طور ھمون اول ننداخت؟ی توجھ بودیخودت نسبت بھشون ب
 "؟یخانم وسواس

 دختر از سر نی کھ ایی از بحران ھای چندان ساده نبود، بھ ھرحال کسحشیتوض    
 :ستیگذرانده چندان آگاه ن

 نی انداختنم تا بخوام نسبت بھ ای چھ گند و کثافتی دونستم تویاوال اون موقع نم"ـ    
 یی جاھاھی ھوش بودنم ی کردم صرفا بھ خاطر بی عمل کنم، فکر میلباس ھا وسواس

 شھ، اگھ ھم ننداختمشون دور ی ساده درست می شست و شوھیافتادم کھ آلوده شده و با 
 !"ار تنم کرده بودم بھیکال فقط ....  دوستشون داشتمیلی بودم، خدهیتازه خر... چون
 ی روشنحی کھ توضردی گی میماتی آدم تصمی قانع شدند، بھ ھرحال گاھبایتقر    
 . از ھمان ھا بودیکی ھم نی اانای ندارد، احشانیبرا
 :دی کشرونی برشی فسفر از ذخای رفتند، فرانک کمی کلبھ میھمان طور کھ بھ سو    
 کھ ی فعلطی شرانی انجاست،ی انی نکرده و بھ خاطر ھمداشیاگھ مرپوژ ھنوز پ"ـ    
 ھوشھ و اون ھم ی االن بی اومده از کجاست؟ چھ طور مامشی پی زی و زی مامیبرا

 ." ستدهی فای کرده پس گشتن ما بداشی اگھ ھم پاد؟ی دربی زی تونھ بھ شکل زیم
 : دھدحی کرد توضی سعنھیسک    
 ی باشد، جادوی می قواھشی سی شده، پس جادودهیچیلوح االن در نجاسات پ"ـ    
 ادهی زیاحتمالش بس.  بھ حال ندارهی انجام شده و ربطشی ھم از مدتھا پنبی از زلیتبد
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 نبی وگرنھ تا حال کار مادر و زاوردهی باشد و ھنوز بھ دستش ننیکھ او ھم دنبال ھم
 "فقط. را ساختھ بود

 ... کلمھ واقعا نگران کننده بودنی آخرنیا    
 "؟یفقط چ"ـ    
 یلیدخی خواھد رفت، ما بانی کند احتماال از بدای مادر ادامھ پی ھوشیاگھ ب.... فقط"ـ    

 ."میاریزود بھ ھوشش ب
 : کوھان داد زدد،ی حرف لرزنی جمع بودند با انی کھ در ای کسانیدل ھمھ     
 ."ارنشیاونجا بھ ھوش م! مارستانی بمشی رسونیم" ـ    
 : تکان دادی سرنھیسک    
 نیمن ا.  باشدی منی شود، تنھا راه چاره ھمدای پدیفقط لوح با.  ستدهی فاینھ، ب"ـ    
 ." دانمی مکی ام، راه حلش ندهی داری جادوھا قبال بسلیقب

 ی وقتنبی باال بودند، زی مشغول گشتن در گوشھ و کنار اطاق ھای بعد ھمگیقیدقا    
 : اش را از سر گرفتی فکرتیل شد، بازھم فعادی ناامافتنیاز 
 تونست بھشون بگھ لوح رو ی نمارن،ی بخواد سربازاش براش میاون ھرچ"ـ    

 سربازاش ھم نتونن ی شھ کھ حتی باعث می چن؟ی کھ جاشو نشونم بدنی اای دیاریب
 " کنن؟داشیپ

 : داشتیفرانک ظاھرا دل پر    
 نجای تونھ ای جن ھم نمگھی می شھ کھ ددی مختھی خونھ مون اونقدر بھ ھم ریگاھ"ـ    
 !" ھم از ھمون مواردهنی کنھ، احتماال ادای پیزیچ

 چاره اش ی داشت از مادر بیادی دختر زنی بھ فرانک رفت، ایّفرزاد چشم غره ا    
 . کردی مییبدگو
 : دردمندانھ گفتنبیز    
 ست،ی و مرتب نقھیل خوش سی قدرھی جون ی کھ آتمی دونی ما می فرا، ھمھ نیبب"ـ    
 کھ نیضمن ا.  رو نکنبتشی غنقدری کھ از خودش دفاع کنھ، پس استی ننجای االن ایول

 کنھ، پس دای رو پیزی تونھ ھرچی از ما دوا نکرد، جن می تو دردی شوخنیاالن ا
 ."می گردی دنبالش ممی داری خودی و ما االن بتھ نداشی کردن اون لوح کاردایبراش پ

 ھم با او موافق باشند، احتمال دارد آن لباس ھا بھ ھمراه لوح ھی بقدی رسیبھ نظر م    
 . واقعا محال استافتنشی صورت نینزد مرپوژ باشد و در ا

 : گفت کھ ھمھ را بھ فکر فرو بردیزی چنھیسک    
 ی کھ در جانی بھ شرط ای باشھ، ولی آن اجنھ کار راحتی کردنش برادای پدیشا"ـ    

 ...."دربستھ نباشد، مثال کمد قفل شده
 :دی مھم رسی جھی نتکیبالفاصلھ فرانک بھ     
 االن ھم برو ازش بپرس لباس ؟یدی رو نشنی مامی درونی ندای قبلیمگھ دفعھ "ـ    

 "ھا رو کجا گذاشتھ؟
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 رفت سای اطاق آتری بھ سوی معطلی بنھی تنھا راه ممکن باشد، سکدی رسیبھ نظر م    
 .کھ درحال حاضر درش بستھ بود

 : آمدرزادی شی خستھ ی چند تقھ بھ در زد، صدادیبا ترد    
 ." تونیایب"ـ    
 دلشان پر از غصھ ی ھمگرزادی چشمان مرطوب شدنیدر را کھ باز کردند، با د    

 ھی در دست داشت کھ ظاھرا مشغول خواندنش بوده و با ورود بقیشد، او قرآن کوچک
 و با دی کشرزادی شی بھ گونھ ی جلو رفت و دستنھیسک. بست و کنار گذاشتآن را 

 : سرشار از محبت گفتیلحن
 تا مادر خوب میری گیپدرجان غصھ بھ دلت راه نده، ما تمام تالش خود بھ کار م"ـ    

 !" شمای اشک ھایمن فدا. شود
 :ه گفت را لمس کرد، آنگانھی زد و دست نوازشگر سکی لبخند تلخرزادیش    
 "د؟ی داشتشرفتیچھ قدر پ"ـ    
 :دی کشی آھنھیسک    
 ...." از او بپرسمی سؤالدی با مادر تنھا باشم، باگری دارم باردازین"ـ    
 آورد، با استفھام نگاھش کرد، فرزاد دستش را ی حرف درنمنی کھ سر ازارزادیش    

 : او دراز کرد و گفتیبھ سو
 ." حال اتنی با ای داداش، دل ما رو خون کردایب"ـ    
 ماند و نھی رفتند و سکرونی بیکی یکی زی نھیو بھ ھمراه او از اطاق خارج شدند، بق    
 ....سایآتر
 " داشت کجاست؟مارستانی از بسھی کھ درکنبی زفی کثیمادرجان، لباس ھا"ـ    
 خفتھ سرعت گرفت و یبای زی گذاشت، نفس نفس ھاسای آتری نھیو دستش را بر س    
 زد و لبخند بھ لبش ی برقنھی شد، چشمان سکی منیی اش از فشار آن باال و پانھیس

 ....نشست
 برگشت، او با ھمان نھی سکی نگاه ھا بھ سویبھ محض باز شدن در اطاق ھمھ     

 : تر کرده بود گفتنی کھ صورتش را دلنشیلبخند
 و ارهی برونی فرصت نکرده بی ولیی تو لباسشوختھی رگری دیھمراه لباس ھا" ـ    
 ." کنھزانیآو

 ی بھ نظر می موضوع خوشحال شده بودند فرانک عصبنی از اھیھرقدر کھ بق    
 :دیرس
 !" کھ باھاشون شستھ شده رو بپوشمیی امکان نداره اون لباس ھاگھید"ـ    
 : کردی فکر میگری دزی بھ چیکوھان ول    
 " متوجھ لوح نشده؟نی ماشیداختھ تو انی وقتیعنی" ـ    
 : باال انداختی شانھ انھیسک    
 ھم اصال لوح ھمراه لباس دی ھمونطور انداختھ و نگاه نکرده، شادی دانم، شاینم"ـ    
 ." باشدی میی بھ ھرحال تنھا راه ما جستن در لباسشوست،یھا ن
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 :فرانک گفت    
تا االن لباس ھا )  غرغر کردرلبیو ز. (م بزنی سرھی تا من برم دی جا باشنیھم" ـ    
 !" نکبت گرفتنیبو

 سرشار از ی فاصلھ نگاھنی در انبی دنبالش رفت تا مراقبش باشد، ززیفرزاد ن    
 : تلخ گفتی انداخت و با لبخندرزادی بھ شیحس ھمدرد

 !" ات بابالنگ دراز مننمی ببنی جور غمگنیاصال دوست ندارم ا"ـ    
 کرد بھ زحمت ی دوخت و سعنبی نگاه مغموم و صبورش را بھ ززی نرزادیش    

 در یزی چنیقی پشتش را شکستھ باشد، بھ سای غم آتردی رسی بزند، بھ نظر میلبخند
 و ری پسرک سربھ زنی و شرور، چنطانی توانست از آن مرد شی حد نمنی تا ایزندگ
 ... بسازدینیغمگ
 سای از اطاق آتریاھی دنبالش دود س بلند شد و بھیدی شدی سوختگیناگھان بو    

 :دی کشادی فرھانی آمد، کرونیب
 !!"شیآت"ـ    
 نفر از اطو استفاده کی دی رسی بھ نظر مدند،ی بھ درون اطاق دوی معطلیو ھمھ ب    

 افتاده و نی زمی نامعلوم اطو رویلی رفتھ خاموشش کند، حاال بھ دلادشی یکرده ول
 و ناگھان زبانھ دهی رسسای آتش گرفتھ بود، شعلھ ھا بھ تخت آتررشیپارچھ و فرش ز

 بھ سمت ادکشانی فررزادی بلندش را سوزاند، شانسوی از گی کھ قسمتدی کشی بلندی
 : گفتی دستش بلند کرد و با دستپاچگی و او را رودی دوسایآتر
 !" خطرناکھرون،ی بدییایھمھ ب"ـ    
 ادی فرندازدی آتش بی تخت را روی رویت پتو داشی سعھانیکوھان کھ با کمک ک    
 :دیکش
 ."می کنی ما خاموشش مرون،یمامان رو ببر ب"ـ    
 ی چند نفر تونی بھ خاطر اگری دی بود و از سوی نگران آتکسوی کھ از رزادیش    

 گذاشت و خواست ی برد و در مکان امنرونی را بیاطاق وحشت کرده بود با عجلھ آت
 ھمان ی ناگھان فکر کرد تنھا گذاشتن آتی در مھار آتش کمک کند ولھیبرگردد تا بھ بق

 دانست چھ ی خواھد، مستأصل و درمانده نمی لحظھ منی است کھ مرپوژ در ایزیچ
 دنی آمدند و بادزی لحظھ فرانک و فرزاد ننیکند و کدام طرف را انتخاب کند کھ درھم

 :دندی وحشت زده پرسیرعادیاوضاع غ
 " شده؟یچ"ـ    

 ھمھ یای آتش و دود گوی نکرد چون زبانھ ھادای پیی فرصت پاسخگوی حترزادیش    
 بماند و خودش بھ ھمراه فرانک با عجلھ بھ ی بود، فرزاد بھ او سپرد کھ کنار آتزیچ

 را انجام دھند، برق را قطع کنند، ھی اولیمنی آشپزخانھ رفتند تا اقدامات ایسو
 .... بھ اطاق بکشندرا  گاز را ببندند و شلنگ آبیراصلیش
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 بھ تمام ی کامال خارج شده و آتش بھ طرز اعجاب آوری عادتیاطاق از وضع    
 ی و کسدی دی چشم چشم را نمگری شد، دی کرده و بھ سرعت منتشر متی سرااءیاش

 تا بتوانند آتش را دی طول کشری نفسگی قھی کرد، چند دقیجز بھ مھار آتش فکر نم
 آتش خاموش شد ی وقتند،ی نمایریوگ جلگری دی بھ اطاق ھانشدیکنترل کنند و از رس

 ی از آتش سوزی ناشی بودند و بھ خرابستادهی دود گرفتھ و ناجور ایھمھ با سرووضع
 سوختھ وپوست ھا پر شده بود از دوده و اثر زی از لباس ھا نی قسمتستند،ی نگریم

 : نگاھش را بھ فرزاد دوخت و گفتنبی زف،ی خفیسوختگ
 "ن؟ی کردداشیپ"ـ    
 : تکان دادی زد و سرھی تکواری بھ دیفرزاد با خستگ    
 نی موقع انداختن لباس ھا بھ ماشی شستھ شده افتاده بود، آتی لباس ھانیآره، ب" ـ    

 ."اصال توشونو نگاه نکرده بود
 :فرانک بازھم غرزد    
 ی حت،ی اعتبارطیو بل عادت بدش چقدر سکھ، پول، کارت نی با ھمدی دونیم" ـ    

 یی لباسشونی داده شده؟ موندم ابشی ترتنی ماشی توی و دستمال کاغذلی موبایگوش
 !" تااالن سالم موندهیبدبخت چھ جور

 صورت دودگرفتھ اش زد ی بھ پھنای فرانک لبخندی بدون توجھ بھ غرغرھانبیز    
 :و گفت

 " تا مطمئن شم؟نمشی تونم ببیم"ـ    
 : باال انداختییفرانک ابرو    
 از یری داشت، واسھ جلوگپی ھاش زبی از جیکی.  عموفرزادهشیچرا کھ نھ؟ پ" ـ    
 !" مجاب بوداری شدن توسط اجنھ بسدهیدزد
 ی از آن غمزه ھاگری دستاد،ی با عجلھ بھ طرف فرزاد رفت و مقابلش انبیز    

 : آورد و گفتشی در چھره اش نمانده بود، دستش را پیمحجوبانھ اثر
 ی کھ جادو رو باطل کنھ و آتنھی لحظھ بعدش بده بھ سکھی فقط نمش،ی خوام ببیم" ـ    

 !"جون رو نجات بده
 انگشتان ی و ناگھان نگاھش رواوردی برونی برد تا لوح را ببشیفرزاد دست بھ ج    

 ی دود و سوختگنی از پس ای حتد،ی متوقف شد و بالفاصلھ چھره درھم کشنبیز
 :دی رسی بھ نظر مبایّ ھمچنان جذاب و ززیتصر نمخ
 "حلقھ م کو؟" ـ    
 بھ عقب گذاشت، تک تک افراد حاضر ی بھ انگشتانش انداخت و قدمی نگاھنبیز    

 .... شدندی مکی بھ ھم نزداری اختی جمع از وحشت زبانشان بند آمده و بنیدر ا
فرزاد اما بر وحشت خود کامال مسلط بود، او ناگھان پنجھ انداخت و با تمام قدرت     

 :دیّ را گرفت و غرنبیمچ دست ز
 رو نجایفکر ا! ی کورخوند؟ی کھ جاتو باھاش عوض کنی راه انداختی سوزشیآت"ـ    

 " نھ؟؛ی نکرده بودگھید
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 بود، فرزاد کھ دهی فای بیدخترک تقال کرد خود را از چنگال فرزاد نجات دھد ول    
 زی موجود نفرت انگنی بھ کمک ازی اش نی ماورائیروھای کرد االن است نیحس م

 ی ساخت و محکم بھ خود چسباند، بری بازوان خود اسانی با تمام قوا او را در مندیایب
 شود، او کامال با خشم و تنفر تماس با لیاش دخ یزی احساسات غری ذره ایآن کھ حت

 ی را بھ جاگرانی داشت دی حال سعنی کرد و درعی را تحمل می دخترک بدلنیبدن ا
 : عاقالنھ فرا خواندی بھ کاریوحشتزدگ

 تو ھم نھ،ی من بردار و بده سکبی لوح رو از جنی اای فرانک بد؟ی ھستیمعطل چ"ـ    
 دوباره چھ ستی معلوم نی لعنتنی ا،ی شی و بالفاصلھ دست بھ کار می کنیمعطلش نم

 ...." آوردهنبی سر زییبال
 :دی کشادیدخترک با تمام قوا فر    
 !" فرزاد، تو رو خدا ولم کنی کنی اشتباه می ابوتم، داریمن جود"ـ    
 :دیّ اش را تنگ تر کرد و غری آغوش اجباریفرزاد حلقھ     
 ی چشمت می ت رو جلولھی کجاست وگرنھ کل قبنبیخفھ شو مرپوژ، فقط بگو ز"ـ    

 !"دختره نکبترقصونم 
 : کنان گفتغی جغی شد و جرهیصورت دخترک سرخ و ت    
صبرکن تا نشونت بدم ....  کھ مرپوژ متوجھ نشھنی کردم، واسھ امیمن حلقھ رو قا"ـ    

 ...." دم، دستمو ول کنیکجاست، االن نشونت م
 را آزاد کرد شی از دست ھایکی دارد، ی دختر چھ نقشھ انی دانست ایفرزاد کھ نم    

 :و گفت
 !"کجاست؟ نشونم بده"ـ    
 کرد دای راه پھی بھ دل بقدی تردی آورد، کمرونی برد و حلقھ را ببشیاو دست در ج    
 : فرزاد گفتیول

 نی انگشتش بود، تو ھمی بود حلقھ م تونجای ای اصلنبی کھ زی لحظھ انیتا آخر" ـ    
 اون حلقھ ی بخواتی نامرئیاون سربازا کھ از ی فرصت داشتی کافیحاال بھ اندازه 

 قی انگشتر عق،ی رو فراموش کردیزی چھیچون ! ی کورخوندی ولارن،یرو برات ب
 ھمون انگشتر ھی دست راست تو شبیو االن تی ولنمھی داشپورت ماشی تویاصل

 !" نھ؟،ی نبودیکی نیبھ صرافت درآوردن ا! ھست
 نگاه ھمھ بھ د،ی کشرونی مرپوژ بی شل شده ی مشت ھایو حلقھ اش را از تو    

 ی بدلقیدست راست مرپوژ دوختھ شد و انگشتر عق
 :مرپوژ نفس نفس زنان گفت    
 !"لعنت بھ تو"ـ    
 سربازانش را ای متمرکز شود یی جادوییرویو چشمانش را برھم فشرد تا بر ن    

 د،ی کشرونیاد ب شلوار فرزبی جی و لوح را از تودی بالفاصلھ جلو دونھیفراخواند، سک
 : دوخت و گفتنھیمرپوژ نفس نفس زنان نگاه سرخ و ترسناکش را بھ سک

 !" اون لوح مال منھ؛ی کنی کاری تونینم"ـ    
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 ی سعشی ندارد، او با تمام قوای قصد محافظھ کاری حتگری کھ ددی رسیبھ نظر م    
 پوست فرزاد ی رویرعادی غی احساس داغد،یای ھا بیداشت بھ جنگ با پشت کوھ

 کند، او در شی رھادی دانست کھ نبای می ولدیای بدی در او پدزی مثل گریباعث شد حالت
 را وارونھ نی بتواند بھ موقع نفرنھی تا سکرد حرارت آزاردھنده مقاومت کنیمقابل ا

 نبی بر سر زی آتش سوزنی ای بود کھ در فاصلھ یی سو نگران بالکیسازد، حاال از 
 نھی سکد،ی کشی رنج میرعادی سوزش و حرارت غنی بھ خاطر اگرید یآمده و از سو
 در یطانی شیروھای نی وحشتناک مرپوژ و حضور بالفاصلھ ادی فریدر ھمھمھ 

 افراد ی ھی کھ با چنگ و دندان حفظش کرده بود متمرکز شد، بقی لوحی برروطاقا
 چھ کار کنند؟ مرپوژ در دی دانستند االن بای و نمدهی اطاق بھ ھم چسبنیحاضر در ا
 اکنون با تمام قوا زی نرزادی کرد و شی و آکنده از نفرت فرزاد تقال میآغوش اجبار

 بھ ھوش آورد، تمرکز کردن اهی سی بطالن جادوبا  او رانھی بود تا سکسایمراقب آتر
 ی باالخره انجامش داد، آنگاه مقداری واقعا سخت بود ولنھی سکی براطی شرانیدر ا

 :ل چشمھ خواست، فرانک گفتآب زال
حاال . می ذارن ما بھش برسی مطمئنا االن اونا نمی ولست،ی نیادیتا چشمھ راه ز"ـ    

 "م؟یاریآب چشمھ از کجا ب
 :کوھان گفت    
 مقدار آب زمزم آوردن، خب ھی ھاجر کھ رفتھ بودن مکھ برامون یمامان و بابا"ـ    

 "گھ؟یاونم چشمھ ست د
 : گفتیحال با خوشنھیسک    
 بلند ی با صدادی بخوانی الکرسةی آد،ی موقع آوردنش مراقب باشدیفقط با! چھ بھتر"ـ    

 ." شدن بھ شما را نداشتھ باشندکی توان نزدنیاطیتا آن ش
 اجنھ انای ھم ھمراھش بود تا اگر احھانی آشپزخانھ رفت، کیکوھان با عجلھ بھ سو    

 ةی گفتھ بود آنھی بھ او برسانند کمکش کند، آنھا ھمان طور کھ سکیبیخواستند آس
 ی شلوغنی آب زمزم را بی بطرفتاد،ی نی خواندند و خوشبختانھ اتفاق خاصیالکرس

 بھ تالش ازین« ی نمره سای آتری خانھ دارعا کردند، واقدای پیی ظرفشونکی سریز
 ھرچھ زودتر آب را دیھ با کردند کی فکر منی آن ھا فقط بھ ای گرفت ولیم »شتریب

 .... ببرندنھی سکیبرا
 مرپوژ بھ شدت گوشخراش و آزاردھنده بود، ی ھا ونالھ ھاغی جی صداگریحاال د    
 کھ بھ ی کرد، قدرکی نزدسای آتری لوح را درون آب زمزم فرو برد و بھ لب ھانھیسک

 کھ ھمھ عاشقانھ بھ ی کرد و بھ ھوش آمد، در فاصلھ ای سرفھ اختی رشیدرون گلو
 آب را بھ طرف ی ھی برخاست و بقنھیسک ، کنندی بدوند و ابراز خوشحالی آتیسو

 کرشی کھ کل پاهی از دود سی ھالھ اانی مرپوژ درمد،یمرپوژ برد و بھ صورتش پاش
 کرد شی فرزاد رھای زد و در آغوش فرزاد از ھوش رفت و وقتیغیرا پوشانده بود ج

 .... افتادنی زمیدمر رو
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 دخترک در ی سرتاپاستند،ی نگری دخترک می ختھی بھ نقاب فروررّیھمھ با تح    
 افتاده بود، نی شده و حاال با رخ بر زمدهیچی و بھ شدت بلندش پاهی سیھجوم موھا

 عروسک وار ی کرد صورتش را برگرداند، چھره یفرزاد کنارش نشست و سع
 : گفترلبیز  بود کھ نفس ھمھ بند آمد، فرزادبایدخترک آنقدر ز

 !"ی ھمھ خوشگلنی افھیح"ـ    
 .... رمقی ھوش و بی بیو نبضش را کنترل کرد، ظاھرا ھنوز زنده بود ول    
 : انداختی سرشار از محبت بھ آتیآنگاه نگاھ    
 " زنداداش؟یخوب"ـ    
 اطرافش ارتباط برقرار کند ھمان طور کھ طی کھ ھنوز نتوانستھ بود با محسایآتر    

 ست،ی نگری مگرانی بود فقط در سکوت کامل بھ واکنش درزادی شی نھی سیسرش رو
 ی با مادر تازه بھ ھوش آمده اش بود، نگاھی مشغول عشقبازشی پیکوھان کھ تا لحظات

 :بھ مرپوژ انداخت و گفت
 با موتور یاز وسط ممدل ھستن کھ ی مثل ھندوانھ ای زیجل الخالق؛ با ز"ـ    
 ." رد شدهشیگاز
 . خندهری زد زی فرانک پقی چپ چپ اکتفا کرد ولیفرزاد بھ نگاھ    
 : از کنار مادرش برخاست و گفتتی با عصبانھانیناگھان ک    
 !"ارمی بھ خودم، االن دخلش رو مدی ش رو بسپارھیبق" ـ    
 مرپوژ راه افتاد، کوھان ی آورد و بھ سورونی ببشی از جی ضامن داریو چاقو    

 :فورا مچ دستش را گرفت
 !" گمیباشھ پھلوون، بھش م" ـ    
. ستادی برگرداند و در جا ابشی شده، چاقو را دوباره بھ جعی کھ حس کرد ضاھانیک    
 : ھوش انداخت و گفتی بھ دخترک بیّ نگاه رقت آلودنھیسک
 باشد، عشق بھ مادرش، ینھ دلش پر از عشق م شده وگرنھی دختر گرفتار کنیا"ـ    

عشق بھ شما .... بازھم عشق....  کھ باعث مرگ مادرش شده اند، و حاالی ازکساننھیک
 !"فرزادخان

 زد کھ تا یزی فکر کردند، فرزاد لبخند تمسخرآمدندی شنی بھ آنچھ کھ مّریھمھ با تح    
 :دی رسی بھ نظر می عصبیادیحد ز

 !"شق من؟ امکان ندارهعا! مسخره ست"ـ    
 : گفتنھیسک    
 قاتل مادر ی شده کھ دلبستھ ی بھ من گفت، گفت کھ عاشق کسلھیاو خود در طو"ـ    

 ."اوست
 :فرزاد چشمانش را تنگ کرد    
 حاال سھ نفر پاش نی دونم ھمی کھ من می دلبستھ داره؟ تا جائھی فقط نبیمگھ ز"ـ    

 ." منمشونیکینشستن کھ 
 :دی چھره درھم کشنھیسک    
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حاال شما حسابت !  دلبستھ داشتھ باشدکی ی خورد حتی دختر نمنیاصال بھ ا"ـ    
 ." باشدی مشیکی ھم ی دلبستگد،ی مشکل داریزی ھرچیعیجداست، کال با روند طب

 : شدیرتیفرزاد غ    
 "؟یدی نفھمنوی چھ طور ھنوز انھ،ی زمی روی تمام عشق ھاقی النبیز"ـ    
 : گوشزد کندمیرمستقی کرد غی سعفرانک    
 !!" و حلقومپسیکل"ـ    
 بھ سقف ی تصنعی بھ فرانک کھ حاال بھ صورتییھردو متوجھ شدند، نگاه گذرا    

 ...دندی چندش آور کشی بحث عشقنیچشم دوختھ بود انداختند و دست از ا
 

 : انداخت و گفتنھی بھ سکی نگاه طلبکارانھ انھیآنگاه فرانک دست بھ س    
 ی نفر توھی اگھ ،ی گی من چرند میمیدفعھ آخرت باشھ کھ پشت سر دوست صم"ـ    

 !" نھ عمو فرزادمھانھی کرده باشھ کی تخطی دلبستگیعی از روند طبای دننیا
 :دیّ غرھانیک    
 ونی از خودت درکن کھ جان مادر را بھ او مدی را موقعیخواھرشوھر باز" ـ    
 !"رو بچھ پرینباش
 ی دق دلنھی اکتاو خطاب بھ سککی ی بھ اندازه شی با باال بردن صدازیفرانک ن    

 : کردیاش را خال
 "؟ی نکنی حسودنبی کنھ کھ تو بھ زکاری چدی باگھی دلی زن ذلھانی کنیا" ـ    
 : دھان گشود بھ دفاع از خودشنھیسک    
 " کنم؟ی بر او حسوددی چھ بای باال،یکدام حسود"ـ    
 یادی فشرد، با فری مادرش را در دستش میکوھان ھمان طور کھ دست ھا    

 : را قطع کردشانیبگومگو
 ی دعوا مدی شده بعد شما داغونا دارستی کجا سر بھ نی زی زستیاالن معلوم ن"ـ    
 "د؟یکن

 کھ حق با او بود ھمھ ساکت شدند، فرزاد ھم با وجود کوھان و فرانک ییاز آنجا    
 : گفتنھی کوھان رو بھ سکد،ی بگویزی چنبی در دفاع از زدی ندیلی دلگرید

 ی بھ جای وقتی چی بزرگترھا، اگھ مرپوژ عاشق عموفرزاده پس برایبا اجازه "ـ    
 " جواب مثبت داده؟دی رفتھ بود تھران بھ جاونبیز

 : گلوکز ھدر دادشی خواست فسفر بسوزاند، بھ جانھیسک    
 !" و خودش بماند با فرزادخاندی برود با جاونبی خواست زیچون م"ـ    
 :فرزاد بلند گفت    
 !"ولمون کن بابا! مسخره ست"ـ    
 : گفتنھیو برخاست کھ برود، سک    
 !"دی بعد برودی جمعش کننی زمی بچھ را از رونیلطفا ا"ـ    
 : در ھوا تکان دادزی آمنی توھیفرزاد دستش را بھ حالت    
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 !" ش کننھی ھا تجزی تا باکترنجایاونقدر بمونھ ا"ـ    
 .و از اطاق خارج شد    
 : بعد از بھ ھوش آمدنش را بھ زبان آوردی کلمھ نی اولسایآتر    
 !" ذارهی نفر از ما رو زنده نمھیاگھ زنده بمونھ، " ـ    
 : بود کھ سکوتش را شکسترزادی شیرلفظی صدا زنیانگار ا    
 !"ن صدات عشقمقربو"ـ    
 ی بھ پھنای دلخور نشد و با لبخندی عشقبازنی فرانک ھم از ای حتگری بار دنیا    

 :دی مادرش رفت و او را بوسیصورتش بھ سو
 !" خودمی خوشگل گل منگلیجونم مام"ـ    
 : کردی زد و بھ سھم خود شادمانی لبخندزی ننھیسک    
 ذره کی قشنگتان ی صدایدلم برا!  چشمان شما بشوم مادرجانی من فدایالھ"ـ    

 ."شده بود
 باالخره رزادی شد، شری سرازسای آتری بھ سوگرانیو متعاقبش ابراز احساسات د    

 : مرپوژ آمد و گفتیدل از دلدارش کند و بھ سو
 " مونھ؟ی ھوش می بیتا ک"ـ    
 : تکان دادی سرنھیسک    
 وگرنھ می اش کنید، فعال اثر آب دعاست، بھتر است زندان کشی طول نمادیز"ـ    

 ."ممکن است دوباره دست بھ کار شود
 : گرفت و گفترزادی شی را بھ سویبعد ھم لوح مس    
 ی قصھ از سر گرفتھ منی بھ آب روان انداختھ شود وگرنھ تمام ادیبالفاصلھ با"ـ    

 ."شود
 : برخاست و گفتھانیک    
 ." بھ مندشیبسپار"ـ    
 : بدجنسانھ گفتیکوھان بھ حالت    
 ی کھ بتمنی نشون بددی جا باالخره باھیالبتھ !  خطرناکھ پھلوونیلی خیول" ـ    

 !"گھید
 : را فروکردششیفرانک ھم ن    
 !"ی ھم مرد موزدیشا"ـ    
 خودشان ی کارنیری خواھر و برادر از شی نگاھشان کرد ولی با دلخورنھیسک    

 : رو بھ فرانک گفتیری تصوی دھن کجکی ضمن ھانیک! غرق شعف بودند
 ری تکی کھ ی کندای پی را کنار توالت درحالپستی روزھا منتظر باش کھ کلنیھم"ـ    

 !!" اش عبور کرده کوھان پس کلھنھی سانیبزرگ از م
ک، لوح را از  فرانی کج شده ی کوھان و ابروی انھی موذیو بعدھم دربرابر خنده     
 . کرد و از اطاق خارج شدی محکم جاسازرھنشی گرفت و درون پنھیسک
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 بر اعصاب و ی تازه کمی داشت با استنشاق ھوای وسعستادهی اوانی ایفرزاد رو    
 ی کرد صرفا جھت ھمدردی را بھ پا مشی کفش ھای وقتھانیروان خود مسلط شود، ک

 :گفت
 االن نبی زمی فھمی دخترک رو، وگرنھ نمی خر کنیفکر کنم الزم باشد قدر"ـ    

 ."کجاست
 اگر بھ مرپوژ ابراز عالقھ کند حل است؟ یعنی متمرکز شد، نھی گزنی ایفرزاد رو    

 نتی بھ آن دخترک بد طنی دروغی ابراز عالقھ کی تصور ی شود؟ حتی مدای پنبشیز
جرا بھ دست نداشت،  مانی از ای سرنخنی حال کوچکترنیباا.  زدیحالش را بھ ھم م

 ی کھ در بستر خود با چشمھ ی ادخانھ بھ سمت روتشی جھت انجام مأمورھانیک
 . بود بھ راه افتادی شد و در عمق دره جاری میکی یکوھستان

 »! دختر؟ییکجا«:  زمزمھ کردرلبیفرزاد ز    
 سو باور کی ناشناختھ بھ دست و پنجھ نرم کردن پرداخت، از ی با حسدشیو ام    
 نداشت مرپوژ یدی امگری دی از دست بدھد و از سوشھی ھمی را برانبی کرد زینم

 ی ھوشش کرده باشند و بازھم بھ اعماق چاھیاگر دوباره ب.  بزندی باره حرفنیدر ا
 ! کھ بھ دادش برسدستی ھم بھ ھوش نم مش غالی حتگری بار دنیانداختھ باشند ا

 ... حک شدشی فرانک زنگ خورد و نام حسن رویگوش    
 "الو جانم؟"ـ    
.    
 " شھی بگم، نمیچھ جور.... نھ،"ـ    
.    
 ...."آخھ راستش"ـ    
 .... بھ جمع انداختیّو نگاه مردد    
 !" گم شده حسن جاننبیز"ـ    
.    
 شما ستی اصال الزم نم،ی کنداشی پمی کنی می سعمی نگران نباش، ما دارن،یبب"ـ    

 ...."دییایب
.    

 ."فعال! میمنتظر... یاوک"ـ    
 :دیکوھان پرس. و تماس را قطع کرد    
 " شده؟یچ"ـ    
 : باال انداختیفرانک شانھ ا    
 ی تماس مشی با گوشی ھرچدی گفت جاوی حرف بزنھ، منبی خواست با زیم"ـ    

 !"نجای اانی ده، حاالم عزمشون رو جزم کردن کھ بی جواب نمرهیگ
 : بھ تأسف تکان داد و کوھان گفتی سررزادیش    
 !"عمو فرزادو بگو! دییگاومون زا"ـ    
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 : ابراز احساسات کردزیو فرانک ن    
 !"اوفففففف"ـ    
 بالفاصلھ خبرش را اعالم نھی خورد و سکیناگھان چشمان مرپوژ تکان مختصر    
 :کرد
 ." کھ بھ ھوش آمدنیمثل ا"ـ    
 از ی با اشاره انھی شاھد بھ ھوش آمدنش باشند، سک شدند تاکیبالفاصلھ ھمھ نزد    

 رگذاری مھربان و تأثیھمھ خواست آرام باشند و کار را بھ او بسپارند، آنگاه با لحن
 :گفت
 "؟یمرپوژ جان، خوب"ـ    
 روبھ یزی محبت آمیی دلجونی با چنطی شرانی کرد در ایمرپوژ کھ فکرش را نم    

 دوخت، رنگ خاص چشمانش نھی را بھ چشمان سک و نگاھشدیرو شود ابرو درھم کش
 کھ بھ آن شھال ی بھ کبود، ھمان رنگلی مای گذاشت، مشکی منندهی در بیبی عجریتأث
 از پانزده سال شی آمد بی بھ او نمیحت،  بود کھ جان گرفتھیمثل عروسک. ندی گویم

 از خباثت کدر شده ی کھ در پس پرده ای کودکانھ ودوست داشتنیداشتھ باشد، صورت
 بود مثل ختھی کھ بر بالش ری و تابچی و پر پاهی سی انبوه موھاانیبود اکنون در م

  تکانی اندکدهی آن کھ قادر باشد از ھمان حالت درازکشی بد،ی درخشیقرص ماه م
 : گفتیبخورد بھ سخت

 "د؟ی کنستمی کھ وقتشھ سربھ نی مطمئن شای خوب باشم ی خوایم" ـ    
 : در دست فشرد و گفتی حس مرپوژ را بھ نرمی دست بھنیسک    
 با ما م،ی کنی تو فکر نمی طور باالنی ما ای ول،ی از ما دارنھی کھ کیی تونیا"ـ    

 و درد و رنج گذشتھ یری ازسر بگی کھ زندگمی کنیکمکت م! دوست شو مرپوژ جان
 ."یاز خاطر ببر

 درحال حاضر دی رسی زد و چشمانش را دوباره بست، بھ نظر میمرپوژ پوزخند    
 یروھای نی حالت قابل اعتنا نبود و احتماال بھ زودنی ندارد، ھرچند کھ اییروی نچیھ
 سر مرپوژ نشست، آنگاه با ی برخاست و باالشی از جایآت.  گشتی اش بر میطانیش

 :ت کھ ھنوز خش دار و لرزان بود گفییصدا
 "؟ی آوردنبی سر زییچھ بال"ـ    
 ی زهی چشمانش را باز کرد و ناگھان حس کرد دو نی آتی صدادنیمرپوژ با شن    

 کھ متوجھ نقطھ ی کرد و آتیسبزرنگ درون چشمانش فرو رفتھ، از سر درد نالھ ا
ضعف او شده بود تمام قدرتش را در نگاھش متمرکز کرد و او را واداشت تا بار 

 .... نگاھش کندگرید
 !" کنمکارتی دونم چیحرف بزن مرپوژ وگرنھ م"ـ    
 مرپوژ سخت تر از آن بود کھ بشود تصورش را کرد، ی براسایحرف زدن با آتر    
 صورتش را گرداند ی شد، قدری منیی سردرگم باال و پای اش از فشار نفس ھانھیس

 حرکت کی نشست و چانھ اش را گرفت و در ی کنج لب آتیوچشمانش را بست، لبخند
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 اراده ی بھ چشمانش کھ بنسانھ رو بھ خودش گرفت و بدجمی صورتش را مستقعیسر
 تماس کی ی حتست،ی مرپوژ چی قراری علت بدی شد، ناگھان فھمرهیباز شده بودند خ

 زی انگرتی اتفاق حکی توانست باعث ی مفی دخترک ظرنی با ایکوچک چشم
 ....شود

 
 اری اختی اش داغ شد، بنھی حس کرده بود س خاص ناگھانی ھمان لحظھ یفقط برا    

 ی بودکھ روی را کھ ھنوز در گردنش بود و حاال مثل قاشقی برد و گردنبندشیدست پ
 آن ی رویّ کھ سرانگشتش با زمرد بدلنیآتش گرفتھ باشند لمس کرد و بھ محض ا

 زی چشمانش گذشت و مرپوژ نز از مرکفی مثل برق ضعیزی کرد چدایتماس پ
!  استنی کرد و چشمانش را برھم فشرد، پس موضوع ایگری دیبالفاصلھ نالھ 

 کند ھرچند کھ ی وارونھ شده و دارد بھ ضرر مرپوژ کار می گردنبند بدلنی ایجادو
 ! بھ ھمراه دارد ظاھراسای آتری برازی نیی ھابیآس

 را یت آت کھ حاالنھی سکفتاد،ی نی اتفاق خاصی شد، ولرهی خنھیاو بھ چشمان سک    
 : کرد آھستھ گفتی حس میرعادیغ

 " شده مادرجان؟یزیچ"ـ    
 : تکان دادی سریآت    
 بچھ نیحاال ا!  قلب جادوگری ره توی فرو مزشی شھ، نوک تیجادو کھ باطل م"ـ    

 ی کھ کارش رو بسازم باھام ھمکارنی نداره، پس بھتره قبل از ایچیدربرابر من ھ
 ."کنھ
 از عھده اش خوب برآمده ی زدن کھ آتی دستکی ی آشکار بود و قدردی تھدکی نیا    

 قرار دھد ی نگاه آتررسی بار دوم در تی شد نگاھش را برایبود، مرپوژ کھ حاضر نم
 :دینال

 !" کنمی نابودت مارمی بھ دست بروموی کھ ننی بھ محض ا،یولم کن لعنت"ـ    
 :دیّ غریآت    
 با چشمام ای کجاست نبی زی گیحاال م! یده بمونالبتھ اگھ تا اون موقع زن"ـ    

 "چشماتو درآرم؟
 : گفترزادیش    
پس ! رشمی خوشگلش درآورد کھ امروز اسی دو تا چشمانی منم با ھمیچشما"ـ    
 ."ری بگی رو جددشیتھد
 انداخت، رزادی خرسند شی بھ چھره ی داری باال رفتھ نگاه معنی ابروکی با یآت    

 : گفترلبی بھ ھم قفل شده زیفرانک با دندان ھا
 !"زیخودتو کنترل کن پل!  بھ موضوع نداشتا؟ی ربطچی ھنی االن ایدد"ـ    
 در دست ندارد، مجبور شد ی برگ برنده اچی دانست درحال حاضر ھیمرپوژ م    

 : بگذاردیشرط
 ."ی گم کھ اون گردنبند رو بھم برگردونی میبھ شرط"ـ    
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 نی است، اانی حس کرده در می باالتر از آنچھ کھ لحظھ ایزی کھ چدی فھمیآت    
 نی شده، با اجادی است کھ توسط مرپوژ ای تمام مشکالتدیگردنبند درحال حاضر کل

 بھ شدت گذرا ی کھ در آن تماس چشمی حالتی را درباره تشی توانست ذھنیحال نم
 چھ ؟یزی چھ چی ولست،ی بردار ندیردت ھست یزی کھ چنی بود متمرکز کند، اافتھی

 دھد و بابت ی می طور فرارنی مجدد ای تماس چشمنی حد مرپوژ را از انی تا ایزیچ
 گردنبند آشفتھ اش کرده؟

 : فرصت داشتی اھی جواب دادن تنھا ثانیبھ ھرحال برا    
 "و اگھ برش نگردونم؟" ـ    
 ثمر مانده بود، ھمچنان کھ ی بزی ھرچند ناچی حرکتی براشیمرپوژ کھ تقال    

 :صورتش را از او چرخانده و قصد نداشت نگاھش کند گفت
 بار نی تا گردنبند اھی کوچولو کافرجھتیی تغھی کھ فقط ی دونیخودت بھتر م"ـ    

 !" باشھ نھ بھ نفعتھتیبرعل
 : کرددیی تأزی ننھیسک    
 ی حاال بھ نفع شماست ول اعتماد کرد، ھرچنداهی سی شود بھ جادویمادرجان، نم"ـ    

 ."میبھتر است حرفش را گوش کن!  شما شودی نھی بھ سیممکن است دوباره خنجر
 مرپوژ ھمان ی تالش کرد تا صورت مرپوژ را بھ سمت خودش بچرخاند ولیآت    

 : فشرد گفتیطور کھ چشمانش را برھم م
 تونھ تا ابد تو رو ی مروی ننی بار استفاده از اکی با خودتھ، فقط یری گمیتصم"ـ    

 بود ی جادوشناس خوب و مثبت نخواھھی گھی گردنبند کنھ، تو دنی ااهی سیگرفتار جادو
 درست مثل ره،ی گی رو متی کھ نکبت تمام زندگی شی ماهی جادوگر سھی! سایآتر
 !"من
 ی جملھ نھی سکی کرد ولی فقط بھ قسمت اول صحبت مرپوژ فکر مسایھرچند آتر    

 : کردزیال را آنییانتھا
 دی افتاده وگرنھ ذاتا پلاهی سی افسارت بھ دست جادو،یپس تو ھم گرفتار شد"ـ    

 !"یستین
 : دوختنھی بھ سکمیمرپوژ نگاھش را مستق    
 ست، پس دهی فای کھ خوبم؟ دست و پا زدنت بی بھم بفھمونی کنیچرا تالش م"ـ    

 یموعظھ ھا.  رمی کھ خودم انتخاب کردم و تا آخرش مھی راھنیا!  تمومش کنگھید
 ." رو من ندارهیتو ھم اثر

 : دادریی و مرپوژ را کامال تغنھی دخالت کرد و جھت بحث سککبارهیکوھان بھ     
 ی بار از جادوھی ی حتی خوای کھ نمی تا حاال تو دلسوز مادر من شدیاز ک"ـ    

 "گردنبند استفاده کنھ؟
 در یدی کلی نکتھ کی کوھان ی کوتاه و پرخاشگرانھ ی جملھ ھاشھیم کھ ھیراست    

 : بالفاصلھ متوجھ گره ماجرا شدیخود داشت، آت
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 آلوده شم درست مثل اهی سی گرفتھ باشم بھ جادومی من تصمدیحق با کوھانھ، شا"ـ    
 "د؟ی ھمکار جدھی با ی داری تو مشکل،ی انتخابش کردی گیتو کھ م

 کرد صورت او را بھ سمت خود بچرخاند و وادارش کند کھ بھ او ی سعگریو بار د    
 :دیچشم بدوزد، مرپوژ نال

 "اه؟ی سی جادو؟ی خوای منویتو ا! یدست از سرم بردار لعنت"ـ    
 : گفت نداشتی بھ آنچھ کھ می نثارش کرد حال آن کھ واقعا اعتقادی پوزخندیآت    
 "؟ی ترسی قدرتمند مبی رقھی از ھ؟یچ"ـ    
 : را منصرف کندی کرد آتی سعرزادیش    
 بھ ی کجاست و چنبی زمی کھ بدوننی جز امی ندارازی نیچی ما االن بھ ھ،یآت"ـ    

 ی خوام از دستت بدم، من آتی بگذر، نمی لعنتاهی سی جادونی اریسرش اومده، از خ
 !"یطانی زن شھی خوام نھ یپاک خودم رو م

 وست،ی مجددا بھ جمع شان پزی لحظھ فرزاد ننی بود، در ھمرزادیکامال حق با ش    
 ی آتیری گمی ضربھ را بزند، تصمنی خواست در حضور فرزاد آخریحاال مرپوژ م

 ھا را عوض کند، پس ھمان طور کھ یلی توانست سرنوشت خی لحظھ منیدر ا
 :چشمانش را بستھ بود گفت

 ،ی من ذھنم رو بخونی کھ با نگاه کردن بھ چشمای امکان رو دارنیتو االن ا"ـ    
 ی بدونی خوای کھ تو میزی کنم کھ افکارم رو از اون چیالبتھ من ھم تالشم رو م

 ی ھم برات مشکل می مقدارھی کار نیپس ا! ی بفھمیزیمنحرف کنم و اجازه ندم چ
 "شھ
مزمان  شده، ھکی کرد کامال بھ ھدف نزدی کھ حس میآت!  استنیپس موضوع ا    
 : کنج لب نشاند، مرپوژ ادامھ دادیزیرآمی جمع لبخند تحقرتیبا ح
 رهی و بھ چشمام خی گردنبند استفاده کنی از جادوای ،ی رو دارشیاالن دو تا راه پ"ـ    
 ی آزادی در ازای بدلی گردنبند رو بھم تحوای ،ی باشاهی جادوگر سھی نی و بعد از ایش
 اهی سی اگھ از جادوی آورد ولدی رو بھ دست خواھی زی درھردو صورت ز،ی زیز

 !"ی نداری راه برگشتگھی دیاستفاده کن
 : کردشی بھ سویّفرزاد غرش    
 !"ی عوضی شکنی اسم قشنگش رو می کنیغلط م" ـ    
 :دیمرپوژ آشکارا لرز    
 !"مقدسھ.... اسمش. ارمی تونم اسم کاملش رو بھ زبون بی ندارم، نمیچاره ا"ـ    
 : را باالتر بودشیفرزاد صدا    
 !" روفتیپس ببند دھن کث"ـ    
 ی جھت احساس دلبستگی کھ بنھی نگفت، سکیزی چگریمرپوژ بغض کرد و د    

 او بھ کار گرفتھ بود، ی و تبرئھ ھی توجی بھ مرپوژ داشت و تمام تالشش را برایخاص
 :دستش را آرام نوازش کرد و گفت
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ھنوز راه برگشت ھست، توبھ کن تا ! یدی جا رسنی کھ بھ اید با خود چھ کرنیبب"ـ    
 زی االن خودش نی بود، ولیپدر تو مرد پاک! ی در گندولجن فرو نرفتنی از اشتریب

 بکن و آدم شو یمی قدی ھانھی تو، دل از کی غلط ھای بره باالیآلوده شده و رنج م
 ." را ھم مارادرتھم خودت را خالص کن ھم پ! مرپوژ

 : مرپوژ ھمچنان آکنده از بغض و درد بودیاصد    
 ." شمی آروم نمرمیتا انتقام مادرم رو نگ"ـ    
 : ھا را نداشتی مسخره بازنی تحمل اگریفرزاد د    
 !"اوردمی خودم دخلت رو ننجای کجاست تا ھمنبی بگو زاالی"ـ    
 : فرزاد دوختنی بھ چشمان خشمگثانھیمرپوژ چشمانش را خب    
 !"رهی بگمی تصمدی بای آتگھیشرطم رو گفتم، حاال د"ـ    
 کردند، ی ملتمسانھ نگاھش می انداخت، ھمگشی و بچھ ھارزادی بھ شی نگاھسایآتر    

آنگاه رو ! ستی نی نگرانی جایعنی تکان داد کھ ی سررزادی بھ چشمان شرهیآنگاه خ
 :بھ مرپوژ گفت

 ."ری بگلیست و گردنبند رو تحو کجانبی کنم، بگو زیازش استفاده نم"ـ    
 : زد و چشمانش را بستیمرپوژ لبخند    
 "؟ی چی کجاست گردنبند رو بھم برنگردونیدی کھ فھمنیاگھ بعد از ا"ـ    
 :دیّ غریآت    
 ی حاال ازش استفاده منی کارو بکنم ھمنی خواستم ایاگھ م!  فکرشم نکنیحت"ـ    

 !" خورهی بھ درد عمھ ت ماھتی سیجادو. کردم
 بھ ھرحال تو االن صاحب ،ی کنستی گردنبند رو سربھ نیری بگمی تصمدیخب شا"ـ    
 ." کجاستی زی اگھ بگم زی حتشی ندلمی کھ تحویاریاخت
 :دی بر او توپیفرزاد عصب    
 ی کنم و ازش طناب دار واسھ ت می خودم موھاتو دونھ دونھ م،یفقط اگھ نگ"ـ    
 ."بافم
 : و نگاھش کرددیھم کشمرپوژ چھره در    
 کم آوردم حسابش ی آتی اگھ االن جلو؟ی فکر کردی نکن، چی الکدی تھدنقدریا"ـ    

 ." منو ندارهیطانی شی تو توان مقابلھ با قدرتھایجداست، زور و بازو
 :فرزاد ھنوز ھم از خودش مطمئن بود    
 اشاره کنم تا خودت و دودمانت رو بھ فنا بده، پس واسھ من شاخ ی بھ آتھیکاف"ـ    
 !" مای قدرت ھمھ یعنی ی قدرت آتار،ی درنیباز
 : کرددیی تأزی نیآت    
 " خوبھ؟گھی دھیپنج ثان! ارمی بھم بده تا در جا دخلش رو بقی زمان دقھیفقط "ـ    
 داغ شد کھ زیّ زمرد گردنبند گذاشت، ھرچند دست خودش نیو انگشتش را رو    
 لبخند زد، ی کھ مرپوژ نالھ از سر گرفت، با خرسندنی ھمی رنج آور بود، ولشیبرا

 :فرزاد گفت
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 ."ادامھ بده! ھیعال"ـ    
 : کردیکوھان ھم بازارگرم    
 "،شمردنش با من، چھار، دو"ـ    
 یکی فورا مانع شمارش معکوس دوتا د،ی دی جداریمرپوژ کھ موضوع را بس    

 :کوھان شد
 !"دی ھا، دست از سرم برداری گم لعنتیم"ـ    
 : زمرد را رھا کرد و گفتیآت    
 ."حاال بگو!  دخترخوشگلنیآفر"ـ    
 : نداشتی ظاھرا چاره ای شود ولمی سخت بود کھ تسلشیھرچند برا    
 ."ی دیکھ گردنبند رو پسم م...  قول محکمھی ،ی قول بھم بدھی دیبا"ـ    
 "؟ی خوای ھم منی دم، تضمیقول م" ـ    
 ." برمی کوھان رو میاگھ دروغ بگ" ـ    
 بھ او نگاه کردند، فورا کوھان اعتراض رتی ھم با حھیچشمان کوھان گرد شد و بق    
 :کرد
 "حاال چرا من؟"ـ    
 :دی کشیمرپوژ آھ    
 ."ودم مربوطھ بھ خگھیاونش د"ـ    
 : تکان دادی سریآت    
 " کنم کھ نگران باشم؟ی خوام بدقولیباشھ، من کھ نم"ـ    
 :فرانک گفت    
 یروی بھمون نرسونھ؟ مطمئنا نبی آسمیاز کجا معلوم اگھ گردنبند رو بھش بد" ـ    

 ."ارهی خواد بھ دستش بی گردنبد ھست کھ منی ای تویخاص
 : زدادی فربایمرپوژ تقر    
 قدرتمند داره، بھ ی وارونھ ی جادوھی آتشی کھ پی گردنبند تا وقتنیاحمق، ا"ـ    

 من کھ االن جادوش ی نداره، الاقل نھ برای کاربردگھی کھ ازش دور بشھ دنیمحض ا
 بھم یبی کنم تا آسستی گردنبند رو سربھ ننی خوام ایفقط م.  کنھیداره بر ضدم عمل م

 !"نینرسھ، ھم
 : زد و خطاب بھ پدرش گفتیکوھان لبخند    
 !"بچھ مون چھ مظلوم شده"ـ    
 : تکان دادی سررزادیش    
 !" شھ باباجونیخوب م"ـ    
 :ّ کند غرش از سر گرفتی میفرزاد کھ حس کرد مرپوژ دارد وقت کش    
 ."زود باش بنال! ؟ی کجاست لعنتنبیز"ـ    
 : سکوت مطلق حاکم شد گفتی کرد و وقتیمرپوژ مکث    
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 ...." ستاچھیوسط در.... اون االن"ـ    
 ی باور نمدندی شنی آنچھ را کھ مستاد،ی و زمان از حرکت انی زمی لحظھ ایبرا    

 ھوشش نکرده و او شنا ھم بلد باشد تا بھ حال حتما ازپا افتاده ی اگر بیکردند، حت
 ....است
 و کوھان با دی کشی خفھ اغی و فرانک جدی کوب اشیشانیفرزاد با پشت دست بر پ    

 رلبی دو دستش گرفت و زانی سرش را مزی نرزادیش.  سرش را تکان دادیناباور
 .... خواندیذکر
 : ھوش شود بھ زحمت گفتی خواست بی می کھ از فشار ناراحتی درحالیآت    
 !"ی لعنتارمی گردنبند دخلت رو منیباھم"ـ    
 : شدنیمرپوژ خشمگ    
 !" بھ منشی کجاست اونو بدی زی کھ زنی ادنی بھ محض فھمی تو قول دادیول"ـ    
 داشت ی او کھ سعی صورت وحشتزده ی وصورتش را رودیی دندان بھ ھم سایآت    

 :بالفاصلھ چشمانش را ببندد خم کرد
 ذارم ی لحظھ زنده ت نمھی خوام، اگھ مرده باشھ ی رو زنده ازت منبیمن ز"ـ    
 !"یضعو
 : گفتدی لرزیمرپوژ ھمان طور کھ م    
 ." برمیپس من طبق قرارمون کوھان رو م"ـ    
 ی بی لحظھ ای سر مرپوژ انداخت کھ باعث شد برای جلوی پنجھ در موھایآت    

 :اراده چشمانش باز شود و درھمان حال گفت
 !" رسھی کوھان نمیی ناخنت ھم بھ خاک دمپایحت"ـ    
 نبود، ناگھان گردنبند ی خوبزیاده باز شدن چشمان مرپوژ اصال چ اری بنیو ا    

 ی آتی لحظھ ای و برادی داغ شد و چشمان ھردو بھ ھم قفل گردی آتی نھیدرون س
 ....توانست ذھن مرپوژ را بخواند

 :بی عجقتی حقکی شده بود و اهی سی کرد، او حاال آلوده بھ جادوشیبالفاصلھ رھا    
 !.... استیگری عشق او کس دست،یمرپوژ عاشق فرزاد ن    
 : گفترلبی زاری اختیب    
 !...."؟ی لعنت؛یچھ وقت"ـ    
 جواب زمزمھ اش ردی برگی کھ مرپوژ قادر نبود نگاھش را از آتیو درھمان حال    

 :دیچیدر ذھنش پ
 کھ ی درحالمدی محبت کردنش بھ خودم رو دیوقت....  نبود جز تنفریچیاولش ھ    «

 ی مھربون می کھ وقتییرچشمایاس....  شدمرشیاس....  امی واقعی زی کرد زیفکر م
 »!شن قشنگ تر از اونا وجود نداره

 دانست چھ بھ سرش آمده ی نمی و کسدی لرزی درمانده و مستأصل میگرآتیحاال د    
 .... برآشفتھ استنیکھ چن
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 مجبور گری دی رھا شود و از سواهی سی جادوی تواند از بند نامرئی کھ حاال نمنیا    
 ی بھ نظر منحلی الی شان گردنبند را بھ مرپوژ بازگرداند مشکلیاست طبق قرار قبل

 .دیرس
 دی خود، بااهی سیای موضوع خوشحال نبود، او حاال در دننی مطلقا از ازیمرپوژ ن    

کھ او بھ قصد  ماند، آنچھ ی تر از خودش می بھ مراتب قویمنتظر حضور جادوگر
 را داشت کھ بھ دست یرومندی نی ساختھ بود فعال حکم اسلحھ سای رساندن بھ آتربیآس

 آتشبارش بھ ی قرار گرفتھ و لولھ دشمنش  اکنون در دستیخودش ساختھ شده ول
 .سمت سازنده نشانھ رفتھ

 بود، اگر او نبی زی داشت، سالمتتی اھمی آتی کھ برایزی حال االن تنھا چنیبا ا    
 دختر وابستھ شده بودند نی کھ بھ شدت بھ ای رفت روح و روان خانواده ای منیاز ب

 در عمق چشمان اری اختی بیاشک.  شدی نممی داشت کھ تاابد ترمی برمیچنان زخم
 : گفتدی چکی مرپوژ فرو مرت و ھمان طور کھ بر صودی لرزسایآتر
 باشھ، امکان نداره دهی دبی ما آسنبیگھ ز بھ حالت ایوا...  بھ حالتیفقط وا" ـ    

 عملھ اکلھ ی کنم تا خودت و ھمھ ی استفاده ماھمی سیشده باشھ از جادو. زنده بذارمت
 ."ھات رو نابود کنم

 :مرپوژ وحشتزده گفت    
 "؟ی رسونی نمبیبھم آس....  اگھ زنده باشھیعنی"ـ    
 : مسلط باشدارشی اختی بی کرد بر اشک ھای و سعدی کشی آھیآت    
 ذارم یم.  ندارمتی اگھ زنده باشھ کاریھرچند برام سختھ کھ بھت رحم کنم، ول"ـ    
 نبیمن االن ز.  بشھداتی پزانمی عزای خوام دور و بر من ی ھرگز نمگھیفقط د.... یبر

 نی ھم،ی خوام مرپوژ، باھات نھ تعارف دارم نھ شوخی و سالمت ازت محیرو صح
 ت لھی اگھ زنده نباشھ خودت و کل قبارن،یخبر ب  ھا بخواه براتیاز اون لعنت! حاال

 ." کنمی کھ ناخواستھ بھ دست آوردم نابود میاھی سی جادونیرو با ھم
 : گفتی طاقتیفرزاد با ب    
 !"ی لعنتمی صبرکننی تر ازاشی بمی تونی نمگھ،ی داالی"ـ    
 کھ باز نیچشمانش را بدون ا در سکوت با چشم بستھ گذراند و بعد یمرپوژ لحظات    

 : دھد گفتی بھ آتی ذھن خوانیکند و اجازه 
 ...." آب افتادهی حرکت رویب"ـ    
 ...." وگرنھارنشی بگو بعیسر"ـ    
 :دی حرفش را بریادیمرپوژ با فر    
 ی نمی فرقگھی حاال ھم اگھ مرده باشھ کارم تمومھ، پس دنی نکن، ھمدمی تھدنقدریا"ـ    

 ."ی بخوایکنھ کھ تو چ
 از اشک شده بود زی لبرشیبای کھ چشمان زی و درحالدیکوھان بھ طرف مرپوژ دو    

 :گفت
 ...." کنمیخواھش م!  مونو بھمون برگردونی زیز"ـ    
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 ی نھی سشی و اشک ھاستی گری مرپوژ فرود آمد و بھ تلخی نھی سیو سرش رو    
 .... کردسیمرپوژ را خ

 کوھان ی کرده بود دستش را بر موھارییشکارا حاالت چھره اش تغمرپوژ کھ آ    
 : و گفتدیکش
 "؟یای تو با من مارنش،یاگھ بگم ب"ـ    
 تی کمتر از خبر وضعیبی و عجیرعادی لحن غنی حرف با چننی از ایشوک ناش    
 نی ترکی نبود، کوھان سرش را بلند کرد و چشمان مرطوبش را از نزدنبی زیفعل

 حس کرد االن است کھ کوھان بھ خاطر ی ممکن بھ چشمان مرپوژ دوخت، آتیفاصلھ 
 :دی کشادی او تن دھد، بالفاصلھ فری بھ خواستھ نبیز

 !" کشم اتی جا منی ھمای ی گردونی رو برمنبی زای ،ی لعنتادی جا نمچی ھوانیک"ـ    
مرپوژ . دی کوھان حلقھ کرد و او را بھ سمت خود کشی نھیو دستش را دور س    

 :گفت
 ."ادی مشی پی کنھ چی نمی فرقگھیپس منو بکش، چون د"ـ    
 باور دی آنچھ را کھ در ذھن او دی نگاه کرد، آتی بھ چشمان آتزی بار تند و تنیو ا    
 ! اشی زندگی شستھ بود حتزی دست از ھمھ چی کرد، بھ راستینم

 شم ی کشتھ مای برم، نجای امکان نداره بدون کوھان از ا،یدی فھمویحاال کھ ھمھ چ    «
 »!انتخاب با خودتھ.  برمی کوھان رو مای

 و دی کوھان را از دست بدھد ابتدا با تردنبی بھ خاطر زی کھ حاضر نبود حتیآت    
 را برھم فشرد و آھستھ شی گردنبندش برد و لبھای کامل دست بھ سونانیبعد با اطم

 :گفت
 !"م ات؛ شک نکن کشیم"ـ    
 :دی مادرش را گرفت و نالیکوھان بالفاصلھ دست ھا    
 !" ھنوز زنده باشھدینھ؛ شا"ـ    
 ی آمد، حتی از دستش برنمی کارختنی کس درحال حاضر جز اشک تأسف رچیھ    

 واری کند بھ دنبی بازگرداندن زی دوباره برایی کھ قادر باشد تقالنی بدون ازیفرزاد ن
 ... بودی مرپوژ و کوھان و آتیری گمی منتظر تصمصالی داده و در کمال استھیتک
  

 و درخشان می امواج مالی غم گرفتھ، روی کلبھ نیفرسنگ ھا آن سوتر از ا    
 ی عاشقانھ برای و خواندن ترانھ ھای سوارقی درحال قای زن و مرد جواناچھیدر

 : بودندگریکدی
 ی دوست داری نانای نانایخودت گفت"ـ    
 " خونمی می نانایمنم برات نانا    
 : و لذت بودی نامزدش غرق خوشطنتی از تھ دل زن کھ از شی خنده یو صدا    
 !" شعر خوندنتنی با اوونھی د،یاه بس کن عل"ـ    
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 ی کرد با آن شعر و آھنگ من درآوردی را بانمک تر می کھ صورت علیو لبخند    
 :اش
 ام چھ قدر قشنگھ دونم صدیمن م"ـ    
 !" خونمی می بخوای ھرچنیواسھ ھم    
 ! مرد مقاومت کندنی ای ھایطانیو دوباره قھقھ زن کھ قادر نبود در برابر ش    
 آن زوم شد، ی آب افتاد و نگاھش بر روی شناور روی بھ جسمیناگھان چشم عل    

 : و گفتدی کشدنی ھمسرش شده بود دست از خندیرعادیزن کھ متوجھ حالت غ
 "؟یدی دییای دری پرھ؟یچ"ـ    
 پنھان ی از شوخی کرد اضطرابش را پشت نقابی باال انداخت و سعی شانھ ایعل    
 :کند
 !"اگھ خدا بخواد چرا کھ نھ؟"ـ    
 بھ آنچھ ی شده بود، برگشت و نگاھالی خی اش را بی روسراچھیزن کھ وسط در    

 د،یوتاه مش شده اش را بھ صورتش پاش کی گفت انداخت و باد موھایکھ ھمسرش م
 : بازماندرتیچشمانش را تنگ کرد و ناگھان دھانش از ح

 !" نفر غرق شدهھی کھ نیمثل ا"ـ    
 : رھا کرد و گفتقی قای پاروھا را تویعل    
 اگھ مرده باشھ جنازه ش رو بھ یممکنھ ھنوز زنده باشھ، حت. ارمشی برم بدیبا"ـ    
 ."می گردونی کھ منتظرشن برمییکسا
 : دستش را بردھان فشرد و گفتدی لرزی می منفجانی از ھگریزن کھ حاال د    
 " نکنھ برامون دردسر بشھ؟؛یمواظب خودت باش عل"ـ    
 : را درآورد و گفترھنشی پیعل    
 ." جا باش تا برگردمنی ھم؟یچھ دردسر"ـ    
 :دی کشغیدخترک ج    
 !"؟ی تونم برم روانیم م ھییآخھ جا"ـ    
 رلبیدخترک دستش را بردھانش فشرد و ز. دی بھ درون آب پری پاسخچی ھی بیعل    

 :گفت
 " بھ سرم شد؟ی چھ خاکیدی دی وا؟ی باشھ چی پریاگھ راس راس"ـ    
 ی وهی آب رفت و او را بھ شی شناور بر روی جنازه کی شنا کنان تا نزدیعل    

 : آورد و از نامزدش کمک خواستقی بھ سمت قاقینجات غر
 !"دیدست بجنبون اللھ، نفسم بر"ـ    
 : دستش را جلو برد و گفتقی قایاللھ بالفاصلھ از کناره     
 " بره؟یی جای ترسی مش؟ی محکم گرفتنقدریحاال چرا ا"ـ    
 : نفس زنان گفتیعل    
 !"اه.  بابا، نترس عاشقش نشدمرشیبگ"ـ    
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 انداخت و کمک قی قای ھم خودش را تویاللھ او را با تمام توان نگھ داشت و عل    
 : بعد ھم رو بھ اللھ گفتندازند،ی بقی و درون قادهیکرد تا کامال او را باال کش

 !" الزم دارهھی اولیکمک ھا"ـ    
 :دی بریغیاللھ حرفش را با ج    
 !" نھ، تنفس دھان بھ دھان؟یوا"ـ    
 :ستی دخترک از ھفت دولت آزاد نگرنی گشاد شده بھ ای با چشم ھایعل    
 " بدم؟ای ی دی م،یحاال ھرچ"ـ    
 : درآوردی بازجیاللھ گ    
 "و؟یچ"ـ    
 !!"گھی دھی اولید خو کمک ھا" ـ    
 ."تو برو عقب!  دمی دم میآھا؛ م"ـ    
 : ذھنش آمدی عالمت سؤال بزرگ توکیو تا خواست دست بھ کار شود     
 "م؟ی برسونھی اولی بھش کمک ھامیاصال زنده ست کھ بخوا"ـ    
 :دی کالفھ کشی پوفیعل    
 ."نمیبرو کنار بب"ـ    
 جنازه شد، یاتی اللھ مشغول کنترل اعمال حی زنانھ ی ھاتیو بدون توجھ بھ حساس    

 شانی برادی ترسی مگری دی بود و از سوبھی غرنی اتی سو نگران وضعکیاللھ کھ از 
 برخوردار بود تی اھمی درجھ نی کھ از کمتریزی درست شود، بھ تنھا چیدردسر

 :توجھ نشان داد
 !"ِ عجقمی دکتر باشادیچھ قدربھت م"ـ    
 کردم ی وگرنھ پرتت ممی تازه نامزد شدفیح«: یعنی نگاھش کرد کھ ی جوریعل    

 »! آبنیتو ھم
 :انگار اللھ حرف دلش را خواند کھ بالفاصلھ گفت    
 " حاال زنده ست؟نم؛یبب!  چھ خشنیوا"ـ    
 : تکان دادی سریعل    
 ." فکر کنم زنده ستی ولفھی ضعیلینبضش خ"ـ    
 : شدیاللھ چشمانش قد دو تا نعلبک    
 بھ ی زوددیفقط با!  نابغھگھی زنده س دیعنی زنھ ی نبضش می خو وقت؟یفکر کن"ـ    

 ."میدادش برس
 

 گردن مصدوم گذاشت و ری بود گلولھ کرد و زدهی را کھ ھنوز نپوشرھنشی پیعل    
 طرف چرخاند، بعد ھم دو زانوانش را دوطرف بدن او گذاشت و کیسرش را بھ 

 او گذاشت و محکم چند ی نھی سی زد و کف ھردو دستش را رومھی اش خنھی سیرو
 نیھ شود، با چند بار تکرار ای رفتھ تخلشی ھاھی درون ریبار فشار داد تا اگر آب
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 رونی آب از دھانش بی زد باالخره مقداری اش منھی سانی کھ مییحرکت و ضربھ ھا
 :دی کشغی چشمانش را باز کرد، اللھ جی و با سرفھ اختیر

 ."خداروشکر! بھ ھوش اومد"ـ    
 ی و موھابھی دو زن و مرد غرنی ادنی بود، با دافتھی را درنطی کھ ھنوز شرانبیز    

 : گفترلبی دست باد شده بود زی چھی رنگ اللھ کھ بازیاستخوان
 !"بھشتھ؟... نجایا"ـ    
 ! کوسھ ھا آب شدی آمد کھ دل ھمھ شی غمی و اللھ جوردی بلند خندی با صدایعل    
 !" امی بھشتی کنھ من حوری جون؟ فکر می علینی بیم" ـ    
 : کردطنتی شیعل    
 !"دهی ھم منو غلمان ددیشا"ـ    
 : حالت درآوردی خط نازک بکی را مثل شیاللھ لب ھا    
 " آب؟ی بندازمت توای ی شیخفھ م"ـ    
 .... کردی می احساس درد و ناراحتی کرد سرش را بلند کند ولی سعنبیز    
 "من کجام؟"ـ    
 : گفتی با مھربانیعل    
 ای داشتھ ی باھات دشمنی کسای ی کردی بھ سرت اومده؟ خودکشیچ! ایوسط در"ـ    

 " موقع شنا؟ی کردیاطی احتیب
 :دی ابروانش را درھم کشنبیز    
 بود، ی سوزشی اولش آتادمھی کھ یفقط تاجائ!  بودمومدهی نایاصال در.... من"ـ    

تونستم ن....  خواست خفھ م کنھی دھنم رو گرفت و انگار میکی ھویبعدش .... بعدش
 !" شدی چدمی نفھمگھیبعدش د....  بکشمادی فریحت
 ی ولد،ی آمد دروغ بگوی دختر نمنی بھ ھم چشم دوختند، بھ ارتی با حیاللھ و عل    

 ناگھان سر از امواج متالطم ی آتشسوزانی نفر از مکی افتاده کھ یواقعا چھ اتفاق
  آورد؟ی در ماچھیدر
 : کندی کرد تمام احتماالت ممکن را بررسی سعیعل    
 " اطرافھ؟نیخونھ تون ھم"ـ    
 ..."نھ، خونھ م تھرانھ، منتھا من از پشت کوه اومدم"ـ    
 اعصاب و ی روی و با چنان قھقھردی خنده اش را بگیاللھ ناگھان نتوانست جلو    

 از اللھ یکم لحظھ دست نی کھ درای بود طوفان شود، علکی رفت کھ نزدنبیروان ز
 :نداشت بھ زحمت خنده اش را فرو خورد و گفت

 !"یدی دی جدبیفکر کنم آس"ـ    
 ! آرهیعنیو بھ مغزش اشاره کرد کھ     
 خودش ی فکر کرد و بعد متوجھ شد کھ آوردن اسم پشت کوه اگرچھ برای کمنبیز    
 داشتھ نی از اری غی توقع داشتھ باشد مردم ھم نسبت بھ آن واکنشدی نبای شده ولیعاد

 !باشند



 380 

 : کردیاللھ بدجنس    
 !ستی ربط ھم نی بنی گھ از پشت کوه اومده ھمچی کھ منیبھ نظرم ا"ـ    
 ی ھم سعی بدش آمد و البتھ علی حسابنبی زد،ی لغزنبی زی لباس ھایو نگاھش رو    

 : ھرچند کوچک کندی دختر دفاعنیکرد از نوع پوشش ا
 "ھ؟ی نظر تو پشت کوھ باحجاب باشھ ازیھرک"ـ    
 : باال انداختیاللھ شانھ ا    
 !" گھ؛ بھ من چھ؟یخودش م"ـ    
 بھ ساپورت ی دو نفر بود نگاه کوتاھنی اونی اش را مدی کھ بھ ھرحال زندگنبیز    

 برد، ظاھرا شی ھابی دست بھ جدی بگویزی کھ چنیقرمزرنگ دختر انداخت و بدون ا
 .ست داده بود اش را از دی بار دوم گوشیبرا
 : گفتیعل    
 "؟ی خوای میزیچ"ـ    
 ."فکر کنم گمش کردم.... میگوش"ـ    
 ."رمی خودم بگی بگو با گوشی خوای کھ میھرشماره ا"ـ    
 رونی اش را بی گوشی نبود، علادشی یگری دی شماره چی خودش ھیجز شماره     

 :دی حال پرسنی گفت گرفت، درعی منبی را کھ زیآورد و شماره ا
 "؟ی کنی شھ خودت رو معرفیم"ـ    
 !"پشت کوھم.... ی خجستھ، معلم مدرسھ نبیز. نبھیاسمم ز"ـ    
 : زدی لبخندیعل    
 ." خانم ھم نامزدم اللھ ستنی ام، ای معماری ھستم، دانشجویمن ھم عل"ـ    
 : گفتی کرد و بھ نرممی ھردو تقسانی نگاھش را منبیز    
 !" شما ھستمونی رو مدمیزندگ" ـ    
 نبی زی بھ موھای بود نگاه پراکراھامدهی معارفھ اصال خوشش ننیاللھ کھ از ا    

 و بر اثر رطوبت ختھی دوروبر صورتش رسشی خرشالی اجازه از زیانداخت کھ ب
 دی ترسی ملی دلی گذاشتھ بود، بشی بھ نماییبای زتی شکلش را در نھای فنریفرھا

 نقص بھ ی جور بنی ھم اشی آرای بیت شود کھ حریت انکارناپذ مالحنی مجذوب ایعل
 را کنار گوشش ی خبر از احوال اللھ ھمان طور کھ گوشی بی علی ولد،ی رسینظر م

 : تماس بود، گفتی گذاشت و منتظر برقراریم
 ...."ی حرفا کدومھ؟ خداروشکر کھ زنده انی اال،ی خیب"ـ    
 : جھت صحبتش عوض شدکبارهیو بعد     
 ."ی لحظھ گوشھیسالم خانم، "ـ    
 : تشکر کرد و مشغول صحبت شدنبیز.  دادنبی را بھ دست زیو گوش    
 "؟یسالم مامان، خوب"ـ    
 : خط آمدی مادرش از آن سویصدا    
 " تو؟ییسالم مادرجون، کجا"ـ    
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 "؟ی کنیبگم باور م"ـ    
 "ھ؟ی منظورت چ؟ی چیعنی"ـ    
 شماره بزنھ، نی زنگ بھ اھی نی بگنیری تماس بگرزادخانی شھ با شیمامان اگھ م"ـ    

 ."دی کارو بکننی اعی سریلیفقط لطفا خ
 " شده؟یچرا مگھ چ"ـ    
 ."خداحافظ.  کنم فقط زودتری کنم، خواھش می مفیحاال بعدا براتون تعر"ـ    
 : برگرداندی را بھ علیو گوش    
 ."نی بھم کردیطف بزرگممنونم، شما ل"ـ    
     
 ی مرگ بود، چھ طور می مساوگرانی و دی آتی براطی شرانی در ایری گمیتصم    

 از ی مرپوژ حاضر نبود خبری کنند؟ حتی را قربانیکی و کوھان نبی زنیتوانستند ب
 کھ باالخره نی بود و ای بھ آنھا دھد، چرا کھ تمام حواسش بھ کوھان و آتنبی زیسالمت

  کنند؟یکدام طرف را انتخاب م
 : زمزمھ کردیفرزاد با درماندگ    
 ...."می براش نکردی کارچی رفتھ و ما ھنوز ھنیتاحاال حتما از ب"ـ    
 : را فشرد و گفتشیفرانک دست عمو    
 ." گردهی دوباره برمشاالیا. غصھ نخور عموجونم"ـ    
 . بھ بازگشت او نداشتیدی امچی گفت کھ خودش ھم ھی را درحالنیو ا    
 : گفتیفرزاد رو بھ آت    
 رو ی عوضنی افی بره چرا تکلنی از بنبی زمان بگذره و زمیاگھ قراره اجازه بد"ـ    

 "م؟ی نکنکسرهی
 کھ تحت نی مثل ازی نی چشمان درشتش را بھ فرزاد دوخت و آتیمرپوژ با نگران    
 : تکان داد و گفتی واقع شده باشد سرریتأث

 نبی خوام کھ زی اتمام حجت ازش می براگھی بار دھی سازم، فقط یاالن کارشو م"ـ    
 ."رو ھمون جور کھ برده برش گردونھ

 کلبھ بھ صدا ی لحظھ درورودنی نداده بود کھ ناگھان درھمیھنوز مرپوژ جواب    
 طی بودند، شرادیآن را گشود، حسن و جاو در رفت و ی بالفاصلھ بھ سونھیدرآمد، سک

 ی کھ آتش سوزیتی استقبال گرم از آن ھا نبود، مخصوصا با آن وضعی برایمساعد
 شانھ اش یفرانک شالش را از رو. بود ختھی را بھ ھم رزیراه انداختھ و ھمھ چ

 تی الی ھاشانی پری کھ از کل موھای تنھا قسمتی سرش انداخت ولیبرداشت و رو
 . بود فقطپسشی شد ھمان کلدهیشده اش پوش

 نشان دھد، با ی خودش واکنشی عشقبی حوصلھ نداشت نسبت بھ رقیفرزاد حت    
 شان انجام شد، بھ جمع ملحق انی کھ می و معارفھ ادی مختصر و مفیکیسالم و عل

 بھ گرم گرفتن ندارد، برگشت و بھ ی چندانلیشدند و حسن کھ حس کرد فرزادخان تما
 ....انک چشم دوختفر
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 "خواھرم کجاست؟"ـ    
 : و نگاھش را از او گرفتدی کشیفرانک آھ    
 !" مرپوژهشیجواب سؤالت پ"ـ    
 ی کھ روی برگشت و بھ دختراطی بااحتد،ی نام مرپوژ بھ خودش لرزدنیحسن با شن    

 عروسک نی است،ی کل بالش را پوشانده بود نگراھشی سی و موھادهیتخت دراز کش
  باشد؟منی تواند اھری چگونھ مبایوچک و زک

 نامفھوم بھ ی بھ زبانی داشت کلماترلبی توجھ بھ حضور مھمان ھا زیمرپوژ ب    
 گشوده شد رتی با تعجب و حشی سکوت کرد و ناگھان چشم ھای آورد، لحظاتیزبان م
 ی آورد و کسی اراده داشت بلندبلند برزبان می کھ آن کلمات نامفھوم را بیدرحال

 : دانستی را نمشانیمعنا
 ».... ممکنی جانی من گفتھ بودم دورترن؟یچھ طور نتونست    «
 بھ ما رویاون ن. مشی ببرمی ھا تونستیکی نزدنی ھمیی جاھیامکانش نبود، فقط تا     «

 ».مشی بردی اطلس مانوسی وگرنھ تا اقمیاجازه نداد جلوتر بر
 برساند، ی جدبی آسنبی بھ زستی ن قادریطی شراچی کرد کھ تحت ھیباور نم    

  کند؟ی ھمھ قدرت از او محافظت منی است کھ با اییروی چھ ننی کرد ایدرک نم
 ی شده بود فکر مانی ناشناختھ بی کھ بھ زبانیبی عجی بھ حرف ھاّریھمھ با تح    

 ی نمحی کھ خودش توضی مطمئنا تا وقتیکردند و چشم بھ دھان مرپوژ دوختھ بودند ول
 . شدی نمرشی دستگیزی چیداد کس

 ی مدی نبای مطلع بود کھ آتیزی آمده بود، از چشی پیدی جدطی او شرایحاال برا    
 او ی لحظات برانی در ای داد، پس تماس چشمی وگرنھ تن بھ خواستھ اش نمدیفھم

  کھ حاالت او راگرانی دزی حال دربرابر نگاه استفھام آمنیبا ا.  باخت کامل بودیمساو
 : کند کھ ھر دو سرش بھ نفع خودش باشدی کارت گرفمی کردند ناگھان تصمیرصد م

 !"فقط بھ خاطر کوھان.... ارنشی گم بیم" ـ    
 نبود، او نگاه نی اصال بھ او خوشبی آتی کوچک بر لب کوھان نشست ولیلبخند    

 :مشکوکش را بھ مرپوژ دوخت و آھستھ گفت
 "؟ی تو کلھ تھ لعنتیچ"ـ    
 ھمھ رزادی شی با بھ صدا درآمدن زنگ گوشافت،ی مرپوژ فرصت پاسخ دادن نیول    
 : گفترلبی اش را برداشت و زی گوشرزادی نگاه ھا بھ طرفش برگشت، شی

 " ھمراش نبود؟شی اون کھ گوشی ولنبھ،یشماره ز"ـ    
صفحھ  ی جمع انگشتش را روی سرشار از استفھام و نگرانیآنگاه دربرابر نگاه ھا    
 :دیکش
 !"الو؟"ـ    
    

 "سالم خانم، احوال شما؟"ـ    
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 ...." لحظھھیبلھ بلھ، "ـ    
 کس درحال حاضر قلم و کاغذ چی کھ ھییو با اشاره قلم و کاغذ خواست، از آنجا    

 آورد و بھ دست پدرش داد، رونی اش را بیدر دسترس نداشت فرانک فورا گوش
 کرد، پی فرانک تای گوشی صفحھ ی رودی شنی ھرچھ را کھ از آن طرف مرزادیش

 ....مع بھ جی نگاه پر انرژکی و یبعد ھم تشکر و خداحافظ
 !"؟ی شده ددیچ" ـ    
 : لبش نشستی رویلبخند    
 !"می شماره زنگ بزننی تماس گرفتھ گفتھ بھ انبی بود، گفت زنبیمادر ز"ـ    
 بزند فقط لبخند زد و ی آن کھ حرفی جمع بھ ھوا بلند شد و فرزاد بی شادادیفر    

 کی با ی مشغول شماره گرفتن و سالم و احوالپرسرزادی خداراشکر گفت، شرلبیز
 : پراحساس بھ خود گرفتی شد، بعدھم کالمش رنگبھیغر
 !"ی از نگرانمی ھالک شدنجای تو؟ ما کھ ھمھ اییسالم بابا؛ کجا"ـ    
 ی فرانک بد،ی لرزی مرد کامل منی کھ چھ طور در چشمان ادندیشک را دو ھمھ ا    
 لمی پدرش دو زانو نشست کھ انگار دارد فی جلوی بغض کرد و کوھان جوراریاخت

 ی بودند، آنھا نمدهی رسی خوب موقعدی حسن و جاوند،ی بیمورد عالقھ اش را م
ده و حاال شاھد قسمت  سر گذراناز  رایی طاقتفرسای جمع چھ فشارروحنیدانستند ا

 . بودندشی خوب نمایھا
 : گفتدی لرزی مشی کھ حاال صدارزادیش    
 ی جاھیفقط برو بھ .  دنبالتمیایخداروشکر کھ حالت خوبھ، تحمل کن دخترم، م"ـ    

 یمن قطع م....  مثل مسجد، امامزادهیی جاھی ھا بھت نرسھ، ی لعنتنیامن کھ دست ا
 بنده خدا تموم نشھ، از طرف من بازھم تشکر کن، غصھ نی ایکنم کھ شارژ باتر

 ....!"نھ نھ، خدانگھدارت باشھ بابا!.... فعال. می دخترم؟ ھمھ مون ھواتو داراینخور
 کھ ھمراه ستی صورتش بھ فرزاد نگری بھ پھنای را قطع کرد و با لبخندیو گوش    

 ....دی خندی مانی بھ او چشم دوختھ و شکرگوگرانید
 حی توضشانی برای افتاده منتظر بودند کسی دانستند چھ اتفاقی کھ نمدی و جاوحسن    

 : گفترزادیدھد، ش
 ھوش افتاده، کمکش کردن و تا ی باچھی کھ وسط دردنشی زن و شوھر جوون دھی"ـ    

 !"ساحل آوردنش، االن ھم حالش خوبھ
 .دندی لبخند پاشگریکدی ی خدا را شکر گفتند و بھ رویھمھ با خوشحال    
 :فرزاد گفت    
 نیا.  کردمی دونم چرا باورش نمی نمی زنھ ولی می حرف خوبشھیمادرجون ھم"ـ    

 یطانی شی جادوھای حتستھ،ی تونھ در برابر قدرت مطلق خداوند بای نمییروی نچیکھ ھ
 ." وجودم باور کردمیحاال با ھمھ .  اثرنیھم دربرابرش ب

 : و گفتدیکوھان خند    
 !" عموجونھی شھودی جور تجربھ ھیھم  نیا"ـ    
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 دندی خندھی و بقسایو آتر    
 :اوردیحسن طاقت ن    
 " چھ خبره؟نجای بده احی برامون توضیکی"ـ    
 :کوھان دستش را گرفت و گفت    
 علم ی خوای دم، فقط انتخابش با خودت، می محی داداش، خودم برات توضایب"ـ    

 "؟ی حصولای ی کندای نسبت بھ موضوع پیحضور
 : دادحی توضشتری کوھان باورد،یحسن سر از حرفش درن    
 حی من مجبورم توض،ی کندای نسبت بھ موضوع پی علم حصولی اگھ بخوان،یبب"ـ    

 ھم نقش ی مدتھی جنھ کھ تو کار آسفالت کردن دھن ماست و مھی نھی خانم نیبدم کھ ا
 " ویداره از جملھ قتل و سالخ ھم ی اگھیالبتھ مشاغل د.  کردیخواھرت رو باز

 کاره رھا کرد و بھ مھی کرد، کوھان حرفش را ندنیناگھان حسن شروع بھ لرز    
 :دیمادرش چشم دوخت و پرس

 " کرد؟دای پی االن علم حضورنیا"ـ    
 : تکان دادی سریآت    
 ." شھود قرار گرفتھتیکامال در وضع"ـ    
 : کرد و گفتنھیبعد ھم رو بھ سک    
 ...." بزنھگھی غلط دھی وگرنھ ممکنھ دوباره دست بھ می دختره باشنی مراقب ادیبا"ـ    
 : گفترزادی بار رو بھ شنی ای با حرکت سرش اطاعت کرد، آتنھیسک    
 " کجاست؟قای دقی متوجھ نشدنب،ی برن دنبال زدی گروه باھی"ـ    
 : گفترزادیش    
 حاال حرکت نیاگھ ھم. نجاستی اکی کھ نزدھیستی توری اچھی درنیاحتماال ھم"ـ    
 ."می رسی بھش مگھی ساعت دکی تا میکن

 : گفتدیجاو    
 "نجا؟ی بود اومدهی کنھ تک و تنھا؟ مگھ نی مکاریاونجا چ"ـ    
 دنی فرانک کھ از دد،ی مرد نگونی بھ ایزی خودش را کنترل کرد کھ چیلیفرزاد خ    

 : ذوق کرده بود جوابش را دادی کلشیحاالت عمو
براشون ! کوھان جان.  خانم کوچولو فرستادش اونجانی ایبلھ مھمون ما بود، ول"ـ    

 ." بدهحیتوض
 : آورد و گفترونی ببشی جی را از توچشیفرزاد برخاست و سوئ    
 ." رم دنبالشیمن م"ـ    
 : شدیرتی غدیجاو    
 !"اون خانم صاحاب داره حضرت آقا"ـ    
 : دادلشی تحوزی لبخند تروتمکی نشی نگاه خشمگرغمیفرزاد عل    
 !"دیستادی االن مقابل صاحبش اقایبلھ، دق"ـ    
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 و ابدی آماده کرده بود ادامھ دی کھ جاوی بگو مگو با جوابنیفرانک اجازه نداد ا    
 :بالفاصلھ اعتراض کرد

 راجع بھش دی کھ داریه ا بدبخت مادرمردنی انی درصد احتمال بدھی بابا یا"ـ    
 راجع بھ تملک تون دی داری جورنی کھ الی موبای انسان باشھ نھ گوشدی زنیحرف م

 !"ونی حضرات آقادی کنیقمپز درم
 : زدیکوھان لبخند پت و پھن    
ِفمن« نیباز ا" ـ     ِ  !"خونش زد باال» ِ
 کوھان ی کند و پابھ پاحی تفری داد قدری محی حاال در اوج وحشت ترجزیحسن ن    

 !)رتی غی بکھیمرت(بخندد 
 :ستدی خواست دوباره درمقابل فرزاد بادیجاو    
 ." چھ بدتونادی مال منھ، چھ شماھا خوش تون بی و قانونیفعال شرع"ـ    
 : بھ مرپوژ کردیفرزاد اشاره ا    
 ." تخت افتادهی مال شماست االن روی و قانونی کھ شرعیاون"ـ    
 ...." کھ؟دی فھمی محترم؛ خانواده ش اونو بھ من سپردن فعال، میآقا"ـ    
 : برخاست و دستش را گرفت و گفترزادیھنوز جوابش کامل نشده بود کھ ش    
 ."دی کنم کھ مجاب شی من کمک تون منیاگھ اجازه بد"ـ    
 ی کھ با آن مانتویو بھ فرانک ھم اشاره کرد تا بھ ھمراه فرزاد برود و او درحال    

 ناز و عشوه بھ دنبال ی باسنش را عقب داده با کلدی رسیتنگ و چسبان بھ نظر م
 ... دنبالشدی ممکن محکم چسبی لحظھ نی تا آخرزی روانھ شد و نگاه حسن نشیعمو
 ی متأسفند بشی کرد ھمھ برای کھ حس می بھ جمع انداخت و درحالی نگاھدیجاو    

 . شد و ھردو از اطاق خارج شدنددهیکش رزادیاراده بھ دنبال ش
 :دیحسن رو بھ کوھان پرس    
 " خون بھ پا نشھ؟ھوی رو کجا برد؟ دیپدرت جاو"ـ    
 : گفتنانیکوھان با اطم    
 ."نگران نباش، پدرم برھان قاطع داره"ـ    
 : بھ حسن انداخت و گفتیبعدھم نگاه موشکافانھ ا    
 بھ اسم یزی چتیکشنری دی کال تو؟ی خواھرت بری بھ ھوای خوای تو نمنم،یبب" ـ    

 !" خدمتتون؟ارمی نکرده ترجمھ شده اصن؟ تخمھ کدو بیخدا »رتیغ« ای »ینگران«
 خواھرش، بلکھ بھ شوق ی برای و البتھ نھ بھ جھت نگراندیحسن ناگھان از جا جھ    

 را در کنار فرانک باشد بالفاصلھ از اطاق خارج شد و خود را باعجلھ بھ ی کھ مدتنیا
 .فرزاد و فرانک رساند

 : بھ تأسف تکان داد و گفتیکوھان سر    
 جن عاشقم شده، فرا ھی بھ عمرت؟ من کھ یدیداغون تر از ما د! نھ؟ی سکینی بیم"ـ    

 " فکر کرده با خودش؟ی حسن چنی ایعنی.  گرفتھ شدهری تازه از شی بچھ ھیھم کھ 
 : زد و گفتی لبخندنھیسک    
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 ." باشدی جور مھانیظاھرا از شما فقط اوضاع ک"ـ    
 ھمھ نی انندی کردند کھ ببی بھ او نگاه مرهی و کوھان خی آتی طوالنیقیو تادقا    

  از کجا آورده؟قایاعتماد بھ نفس را دق
     

 
 سالم    
 و کاستی آمری لکردهیر کرد چون فرزاد تحص فکی حساب سرانگشتکیحسن با     

 کی شیلی تواند خی بودن اوست، پس می امروزی خفن اش نشان دھنده پی تنیاالن ا
 استاتوس نی بامزه تری حتی استاتوس بخواند، ولشی و بخندد و برادیبا فرانک بگو

 کرد ی باز نکرد، حسن کھ حس مه کدام از ھمسفرانش را بھ خندچی ھم لب ھشیھا
 : داشت گفتی از دلخوری کھ ھاشوری شده با لحنعی ضایلیخ

 "ست؟ی کھ براتون بامزه ننیدی شما قبال شنای لنی خز و خیلی خنایا"ـ    
 دھد فرصت داشتھ باشد، ی خواھد جوابی مکث کرد تا اگر فرانک میفرزاد قدر    

 :آنگاه گفت
 ."مینگران خواھرت"ـ    
 از خودش شرمنده ی کوتاه را گرفت، حاال حسابی جملھ نی داخل ای ھیحسن کنا    

 گری تا آخر دبی ترتنیبھ ا!  سوزانندی خواھرش دل می براشتری ھا ببھیبود کھ غر
زدن بود فرانک و فرزاد را ) attack(  نگفت و ھمان طور کھ مشغول اتکیزیچ
 ای راجع بھ مرپوژ ی نظریگاھ  بھ تفکرشانختھی داشت کھ ضمن سکوت آمرنظریز
 کھ ی از موضوع پرت است و مشکلیلی متوجھ شد کھ خبی ترتنی دادند، بھ ای منبیز

 و استاتوس نجای اندی تر از آن است کھ بنشی جداری خواھرش را گرفتھ بسبانیگر
 !بخواند

 بار سراغ نیمرپوژ دوباره عملھ اکلھ ھاشو نفرستھ ا....  دخترهنی گم عمو، ایم"ـ    
 " کردن؟ی زیاون دوتا بنده خدا کھ کمک ز

 ی مدی حرکت افتاده رو تخت اصال بعی اون جور ھم کھ بھ،یفعال تحت کنترل آت"ـ    
 ."ادی از دستش بربیادیدونم کار ز

 با اون زبون مسخره ھی کافره؟ی تماس بگشی نامرئیردستای تونھ کھ با زیم"ـ    
 ."شھی کار تموم مگھی بھشون بگھ، دیزیچ

 اون ی دستاگھی حساب دنی حتما تاحاال اون لوح رو انداختھ آب روون، با اھانیک"ـ    
 جور ھم کھ نیا.  بدنیشتری تونن مانور بی جادو نمنی ای شھ و روی بستھ منیاطیش

 خواستن کار ی اگھ میعنی بره، ی نمغشونی تنی از اشتری موجودات بنی ادمیمن فھم
ّ شرشون از گھی کھ دشاالھیپس ا.  توننی نمی ولودن رو بسازن تاحاال تونستھ بنبیز

 ." شھی کم مشھی ھمیسرمون برا
 .... فکر کردیفرانک کم    
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 تموم ی اون لوح خالصھ شده کھ حاال ھمھ چی فقط تو جادویعمو؛ مگھ ھمھ چ"ـ    
.  تونھ انجام بدهی ھم مگھی دی کارھایلی پس خاھھی جادوگر سھیشده باشھ؟ مرپوژ 

 دختره می کنستشی سربھ ندی داره، ما بای دست برنمرهیمطمئنا تا انتقام مادرش رو نگ
 ." روی عوضی

 ....دی کشیفرزاد آھ    
 !" خوادی رو موانی کم اشتھا ھم ھست طفلک؛ کده،ییحاالم کھ گاومون زا"ـ    
 : کلمھ را بکشدکیو فرانک فقط توانست     
 !"اوفففف"ـ    
 از دستش ساختھ است؟ اگر ی کارمی وخطی شرانی در اای آدیشیحسن با خود اند    

 خانواده ی کھ جلونی اای دھد؟ بھ خاطر خواھرش ی انجامش میتیساختھ باشد بھ چھ ن
 خودش تکان داد و رفت سراغ کلن ی بھ تأسف برای نشان دھد؟ سری فرانک خودی

 ).clan war( وار
  

 ی کھ در آتش میی ھازمی با ترق و تروق ھاچھی درزغروبی دل انگیحال و ھوا    
زن و مرد جوان .  شدی حک مییای رؤی خاطره کی بھ شکل نبیسوخت در ذھن ز

 کنارش بودند و مدام سر بھ یازھای و پینی زمبی با آتش و چرخاندن سیمشغول باز
 داشت ی و سعدهیچی خودش پدور  رای نازکی مسافرتی پتونبیز.  گذاشتندیسر ھم م
 و بدجور دهی بھ تنش چسبسشی خی لباس ھارد،ی آتش تا حد ممکن بھره بگیاز گرما

 ی زندگکی باشد کھ فرصت ی توانست االن مرده ای کھ منی فکر ای داد ولیآزارش م
 را بھ چشمش یمتی و نامالی بھ گور برده، ھرسختشھی ھمی در کنار فرزاد را برابایز

 کھ دیشی اندی منی بھ اگوشی بازیدای شنی دو دلفنی ادنیحاال با د.  کردی ملقابل تحم
 او مرد شوخ طبع و ای چگونھ خواھد بود؟ آندهی خودش با فرزادخان در آیرابطھ 

 خشن اری ھمان طور کھ تا االن نشان داده بسای است، رزادخانی مثل شیپرشرو شور
 یصفات بارز م نی البتھ تمام ااست؟ یراحساساتی بدخلق و غیادی و تاحد زیّو جد

 انعطاف ی کمی گاھی فرزاد کند ولی فتھی ششتری و بشتری را بنبیتوانست ھرلحظھ ز
 سخت بتوان از فرزاد یلی رسد خی کھ بھ نظر میزی واقعا لذت بخش است، چیریپذ

 مخصوص خودش را دنبال ی وهی ھم شی در اوج عشق ورزیانتظار داشت، او حت
 ی موضوع باعث منی ھمدیشا.  رسدی بھ نظر میافتنی دست نی قلھ کی  کند و مثلیم

 او صدھا بار در ذھنش جوالن دھد و قلبش را بھ زی محبت آمی دو جملھ یکیشد فقط 
 ٠تپش وادارد

با .  بوددهی فرزاد طاقت از کف داده و ھوش از سرش پری دوباره داری دیبرا    
ھ وجود او گره خورده  بودنش بلی دلگانھی راند و یھرنفسش تنھا نام او را بھ دل م

 نی بدترست،ی نی خبری از خودخواھگریبا عشق د!  است عشقزیچھ اعجاب انگ. بود
 .ینی بی از خودت را مری غیکی دی آی عشق می وقتیآدم ھم کھ باش
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 دوخت ی بھ دھانش چشم ماقی با اشتنبی خورد زی زنگ می علیھربار کھ گوش    
 انتظارش بھ سر آمده دی رسی تماس بھ خاطر اوست؟ اکنون بھ نظر منی اای آندیکھ بب

 ی پی ھای نشانی سرکی کرد و ی برخاستھ و دور و اطراف را نگاه میباشد چون عل
نشست و خدا را شکر گفت بھ خاطر ھمھ  نبی لب زی داد، لبخند روی می بھ کسیدر پ

 نی مھم است کھ مھم تری کسانی کھ برانی کھ بھ او داده، بھ خاطر ایی نعمت ھای
 .... اش ھستندیافراد زندگ

 : گفتنبی برگرداند و رو بھ زبشی اش را بھ جی گوشیعل    
 !"دنی ما رو از دور دشیآت.  دنبالتانیدارن م"ـ    
 مدت نیاللھ کھ تمام ا.  نشست و با تمام وجود از او تشکر کردنبی لب زیلبخند رو    
 شد، ی ردوبدل می او و علانی کھ می حرف زده بود، با ھر کالمنبی کم با زیلیخ

 دانست چرا ھرکھ ی نمنبی گشت، زی مداری در نگاھش پدیتی از نارضایرنگ تازه ا
 ی کند شاھزاده ی مالی است کھ خنیب خانم عاشق و بدکی خورد یبھ تورش م

ھان سوختھ  آش نخورده و دی داشتھ باشد؟ قصھ ی ممکن است بھ او توجھشیاھایرؤ
 الی داشت و ھنوز ختی کرد جذابی از آنچھ کھ فکرش را مشتری بیلی ھم خدیشا! بود

 ! کوچک است؟ی شمعدانکی کرد یم
 بود کھ ی شد، مثل نورداری جاده ناگھان پدتی قابل رؤی کھ از انتھایلیچراغ اتومب    

 گذاشتھ بود بلند شی برای کھ علیی تاشوی صندلی بالفاصلھ از رود،ی تابنبیدردل ز
 لبخند نبی خوشحال زی چھره دنی و اللھ ھم از دی قدم جلوتر رفت، حاال علکیشد و 

 کننده کی تحرپی فرانک با آن تی حال وقتنی با اودند، اش شاد بی زدند و از شادیم
 ی را توی دخترچی و حس کرد ھدی لب اللھ خشکی شد، لبخند روادهی پنیاش از ماش

 ! ّ ساده و محجب دوست نداردنبی زی بھ اندازه ایدن
 
 

 دی و او را تنگ در آغوش کشدی را بھ سرعت دونبی تا زنی ماشی فاصلھ فرانک
 ی ھردو حسابرد،ی را بگشی اشک ھازشی ری توانست جلوی نمگری کھ دیدرحال

 دوتا بوسھ یکی نبی را غرق بوسھ ساختند، البتھ زگریکدی ھم رفتند و یقربان صدقھ 
 ! از فرزادجان نثار فرانک کردابتیرا ھم بھ ن

 از آن کھ شی فرزاد براحساساتش افسار زد تا بتواند رسم ادب را بھ جا آورد، لذا پاما
 داشت، مشانی تقدژهی تشکر وکی واللھ رفت و ی علی خوش و بش کند بھ سونبیبا ز

ال  کھ حاافتی دری شھودی کردند و اللھ ناگھان بھ تجربھ نیھردو در دل او را تحس
 و پی مرد خوش تنی مجذوب ای وقتکی کند کھ ک جھت بخواھد بھ او شی بیاگر عل

 سوخت کھ ی دلش بھ حال علی لحظھ ایبرا!  شده باشد، کارش زار استکلیخوش ھ
 کھ ماده نبوده ردی گی قرار می شود بالفاصلھ مورد بررسیپشھ ھم از کنارش رد م

 ! نکردهیباشد خدا
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 از آن کھ متوجھ حضور شی شد پی دلش داشت آب می توای دنی کھ تمام قندھانبیز
 و ی با او سالم و احوالپرسدی دانست چگونھ بای و نمستادهیحسن شود مقابل فرزاد ا

 ی شاکی ستاره زده و حاال بابتش حسابکی حسن کھ اتکش را اورد؟یتشکر را بھ جا ب
 خورد کھ ی دلش داشت حرص می و توکند  ذوقنبی زدنیبود، اصال نتوانست از د

ِ لول انتیچرا کلن اش را با ج  کامال متوجھ شد نبیپر کرده است؟ ز) level-1( کیِ
 ھم ابراز احساسات را گذاشت نی ھمی براست،ی نای دننی ایکھ حسن االن اصال تو

 تمام سھ ستاره برده و کامال یرا با سربلند) war(  کھ برادرش واری وقتکی یبرا
 نیفرزاد کھ متوجھ ا.  ساده قناعت کردی سالم و احوالپرسکی باشد و موقتا بھ رحالس

 : گفترلبی بھ حسن انداخت و زی رفتار خواھرو برادر شده بود، نگاه چپ چپیسرد
 ."ادی بسوزه پدر اعتیا"ـ

 :دی پاششی بھ روی کھ توجھ او را از حسن منصرف کند لبخندنی ای برانبیز
 ." توننمی بی مگھی بار دھی شھ یباورم نم"ـ

 : تکان دادی زد و سری لبخندزی نفرزاد
 ."خوشحالم کھ حالت خوبھ"ـ

 : با او بودشتری اختالط بی برای دلش دنبال بھانھ انبیز
 روزھا براتون دردسر درست نیھمھ ش ا! نی ممنونم کھ قبول زحمت کردای دنھی" ـ
 ." کنمیم
 ."می شی حرف ھا کدومھ؟ تو خوب باش، ما ھم خوب منیا" ـ

 : گفتجانی کھ فرانک بالفاصلھ با ھندی بگویگریزدی فرصت نکرده بودند چھنوز
ّ اجنھ کھ نی چھ قدر بامعرفت بودن انی جون باالخره دلت آروم گرفت؟ ببی زیز"ـ

 ی چاه فضوالت؛ حاال انداختنت توی توی چھ قدر دلخور و ناراحت شددنی دیدفعھ قبل
 "گھ؟یاالن حلھ د ! راحت شھالتی خگھی و دی کھ پاک پاک شاچھیدر
  است؟ی توانست درک کند کھ االن چھ وقت شوخی نمنبیز
 !" کوھان پس کلھ؟ای داریعجب دل خجستھ ا"ـ

 کلمھ ی اللھ روی ولدی خندی مشانی پا بھ پازی نیعل. دندی شاد خندیی سھ با صداوھر
 : آمده بود زوم کردرونی کھ از دھان فرانک بیا
 !"ّاجنھ؟"ـ

 دهی طفل معصوم دنی کھ وحشت را در عمق چشمان انبی بھ طرفش برگشتند، زیھمگ
 : بخشدلی آن را تقلی جورکی کرد یبود سع

ھمون ....  ھست بھ اسم پشت کوهیی جاھی ھا یکی نزدنینگران نباش اللھ جون، ھم"ـ
ّ در کنار اجنھ یاونجا مردم عاد! یدی اسمش رو آوردم تو بھم خندی کھ وقتییجا

 از اون دورگھ یکی حاال من بانی باھم ازدواج ھم دارن، ھمی کنن و حتیم یزندگ
 !" بال رو سرم آوردننی ھمون آدم ای نامرئی و سربازارمیھاش درگ
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 بھ وحشت کار دنی بخشلی تقلی کھ بھ جادی اللھ فھمی دهی پری رنگ و رودنی دبا
 قفل ی با دندان ھارلبی نظر را داشت کھ زنی ھمقای کرده است، فرانک ھم دقیگرید

 :شده گفت
 !"یدیتو کھ بھ روح و روانش بار"ـ

 تا چند دی رسی شد، بھ نظر مرهی بھ اللھ خی و با نگراندی خشکنبی لب زی رولبخند
ّ احمقانھ مرکب از ی کھ لبخندی شود درحالنی ھوش نقش زمی اللھ بگری دھیثان

 بود دهیکارش کند، قبال شن چھ دی داند بای لبش نقش بستھ و نمی و تمسخر رویناباور
 باور ی شده اند ولدهی اجنھ ھم دی افتاده و حتیادی زیرعادی جور جاھا اتفاقات غنیکھ ا

 طرف شده بود، ساحل خلوت و گرگ و یزی خوف انگطینکرده بود، اکنون با شرا
 کدامشان جن ھستند و کدامشان آدم و ستی کھ حاال معلوم نیی آدم ھانی غروب و اشیم
 نی شد؟ اشیدای از کجا پاچھی ناگھان وسط درنبیاصال ز!  دونی از ایبی ترکانای احای

 !....یوا....؟یستی تو کستم؟ی من کستند؟یھا ک
 گری شد، حاال ددهی در ھوا قاپی داد توسط علی ھمان طور کھ تعادلش را از دست مو

. شد داشت بر وحشتش غلبھ کند و مراقب اللھ بای سعی ولدی ترسی ھم میخود عل
 ی رفت تا اگر کمکی و فرانک انداخت و بھ طرف علنبی بھ زیفرزاد نگاه مالمتگر

 ی ناخن خود را مای لب ی گوشھ راب ھم با اضطنبیفرانک و ز. الزم است برساند
 دیای برونی کلش بی از حال و ھوای کمکی دی بود بادهی حسن ھم حاال تازه فھمدند،یجو

 ! بھ ترس راه دھدیو قدر
 باز و دھانش مھی نشی باشد، چشم ھادهی اللھ بھ نصف رسیاری کھ ھشدی رسی نظر مبھ

 بگذارد، بعد ھم مشغول نی زمیخشک شده بود، فرزاد از او خواست اللھ را آرام رو
 بھ نظرش ی بھ فرزاد انداخت و وقتی نگاھی اش شد، علیاتی و کنترل اعمال حنھیمعا
 :دیرس پدیترد  کامال بر اوضاع مسلط است، بادیرس

 "م؟ی کنکارشی االن چدی بادی دونی شما مد،یببخش"ـ
 : را راحت کندالشی خواست مثال خفرانک

 !" عموم دامپزشکھد،ینگران نباش"ـ
 ! محو شدن موجود بودی افق برای کافی بھ اندازه اچھی اطراف درشکرخدا

 
 چی احمقانھ بوده و ھی شوخکی فقط نی بود توانستند اللھ را قانع کنند کھ اھرطور

 زوج جوان و لباس ی رفت داخل چادرمسافرتنبی ندارد، بعد ھم زتی بھ واقعیربط
 آورده بود معاوضھ کرد کھ متأسفانھ شی کھ فرانک برایی را با لباس ھاسشی خیھا

 جز تحملش ی چاره ای اش شد، ولی باعث ناراحتنی جذب تنش بودند و ایحساب
فرزاد !  غر سر فرانک زدی شود قدری روحی ھی تخلیم کھ کنی اینداشت و فقط برا

 در دلش خوشحال ی انتخاب مسخره سرزنش کرده ولنیھم بھ ظاھر فرانک را بابت ا
 ! تواند شکار کندی را منبی زی دخترانھ ی جلوه ھای بار تمامنی اولیبود کھ برا
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 خوشحال جانی ھنی ھم بابت ایتازه کل( دیای کنار بطی کھ بھتر شد و توانست با شرااللھ
 بودند از ذی ھم لذیلی کباب شده کھ خیازھای و پینی زمبیبا س!)  شده بودیو راض

 . شدندقی با ھم گرم گرفتند و رفی و فرزاد ھم حسابی کرد و علییرایمھمانانشان پذ
 بھ جا آوردند و بھ آن ھا آدرس ی رسم قدرشناسشی فرانک و عموی از خداحافظقبل

.  ھم بھ پشت کوه بزنندی سرکیدند کھ ھروقت دوست داشتند دادند و دعوتشان کر
 اطالعات نی تریھی ھم کھ جزو بدی و اف بنستاگرامی و ابریشماره تلفن و اکانت وا

 .  آن ھا بودانی ردوبدل شده میشخص
 

 ی فکر منی بھ انبی رفتند، زی بھ سمت پشت کوه می خاکی مدت کھ از جاده ھاتمام
 ی امروز مای را از سر نگذرانده بود، آزی شگفت انگی ماجراھانیکرد کھ اگر تمام ا

 و یکی ھا و مخصوصا فرزاد احساس نزدی حد نسبت بھ پشت کوھنیتوانست تا ا
 بود کھ ی ھمان رنجونیاش را مد ی خاطرات زندگنی ترنیری کند؟ حاال شتیمیصم

 از شیاو حاال ب تواند در آن نھفتھ باشد؟ ی میری بود چھ خدهیروز اول از خودش پرس
 دانست بھ ی کرد، دوست و دشمنش را شناختھ و می میکی بھ خدا احساس نزدشھیھم

 از ی نقابری زروزی کھ تا دییچھره ھا.  از ھمھ اعتماد کندشی تواند بی میچھ کس
 زخم گری رخ نموده اند، حاال دنیپنھان بود امروز مھربان تر از دوستان دروغ نفرت

 ی نمدی کرد، شای جلوه مزی و ناچتی بھ چشمش کم اھمگرانیزبان و طعنھ و آزار د
 ی و صبوری است، دخترمنطقزی شگفت انگراتیی تغنیدانست کھ خودش مرکز تمام ا

 آدم ھا را نی توانستھ سرسخت ترود خری نظی بتی و خالقتی آرامش با جدنیکھ درع
 را یلم بنشاند، او رسم معشی را درست سرجایزی سازد و ھرچشیرام محبت خو

 منحصر بھ فرد خودش نظم را برقرار کرده و بھ ھمھ ی وهیخوب بھ جا آورده کھ بھ ش
 . بوددهی بخشیدرس زندگ

 » روشنھیسا«
 

 ی عقب، کنار حسن نشستھ بودم و از پنجره بھ منظره ی صندلی طور کھ روھمان
 بودم، فرزاد و فرانک شی خوی و غرق افکار خستھ ستمی نگری مرونی بکیتار

 آسوده الی فرانک باشم و بتوانم با خی کردند، دوست داشتم جایآھستھ باھم صحبت م
 ....می خواھد بگوی مدلم  و با او ھرچھنمی جلو کنار فرزاد بنشی صندلیرو

 حالم گری داده بود کھ ددرھای فحش بھ کولرلبی بھ حسن انداختم، آن قدر زی نگاھمین
 ی اش را می لحظھ گوشکی بودم در ارشیورد، اگر صاحب اخت خیداشت بھ ھم م

 دست بھ دامن افتنشی ی تا مجبور شود برااچھی درنی ھمی کردم توی و پرت مدمیقاپ
 !سربازان مرپوژ شود

 !"آدم باش لطفا... ی کمھیحسن؛ داداش "ـ
 ی چشم از صفحھ ی لحظھ ای کردم کھ برای صحبت میخی کھ بھ زبان مرنی امثل
 !ھاه؟: یعنی نگاھم کرد کھ ی اش برداشت و جوریگوش
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 اش ی مجازی دھکده ی فرصتش دادم تا عالم واقع را درک کند و از توھی ثانچند
 بھ ازی تا بفھمد چھ گفتھ ام و تازه جوابش ندی طول کشھی از چند ثانشی بد،یای برونیب

 : داشتیابی و بازرفرمتیی تفکر جھت تغقھیچند دق
 !"دم؟ کرییمگھ چھ خطا"ـ

 نی ای کار از دست من خارج است و برانی احتماال ام،ی نگویشتری بزی دادم چحیترج
 ! مبرم بھ کمک کوھان دارمازی کجاست نشیکھ بھ او بفھمانم خطا

 بھ طور زی کھ دوباره مشغول کار خودش شد و من ندی طول نکششتری بھی ثانچند
 من در شی پی و آخرتم را ساختھ بود از ساعتای شدم کھ دنرهی خینامحسوس بھ کس

 و ی کھ کنار علی چسبناک راه بروم، تا وقتی لباس ھانیمقابل او مجبور بوده ام با ا
 را ی مسافرتی کند پتوی متمی کردم دارد اذنمود ھوا کھ وای خنکی بھ بھانھ میاللھ بود

نستم آن را با خودم  توای نمگری دی بعد از خداحافظی بودم، ولدهیچیھمچنان دورم پ
 بود، ختھی مسخره بھ شدت معذب بودم و اعصابم بھ ھم ری لباس ھانی درون ااورم،یب

 راه دی باطور  چشم آن ھمھ نامحرم چھی شوم جلوادهی پنی از ماشی دانستم وقتینم
 پوشد؟ ی میی لباس ھانی چنیی دختر با چھ رونیبروم؟ اصال مانده ام ھاج و واج کھ ا

 یکی کاتولنقدری تو کھ اندی گوی ھا بھ من میلیخ! گری جور است دکیخب؛ ھرکس 
 ندارم بدھم، بھ ھرحال من با چادر راحت ی واقعا جواب؟ی کنی چھ چادر سرت نمیبرا

 خوب و ی مانتوکی کھ نمی بی نمی اشکالی است، ولرمیاگ دست و پیلی و خستمین
 یلی خدیشا.  گذاشتھ شودشیھ نما دخترانھ ام بی بھ تن کنم و اجازه ندھم جلوه ھادهیپوش

 از دی شدن باادهی کردم کھ قبل از پی فکر منی تمام مدت بھ ایمسخره بھ نظر برسد ول
 .... درخواست کنمیزیفرانک چ

 ھستند، پس ی ازدواج با ھم داشتھ باشند محرم نسبی برای ام اگر دو نفر عزم جددهیشن
 نکرده ام، اما واقعا چھ ی در برابر فرزاد گناھمی بگذارنی اگر فرض را بر ھمنجایتا ا

 حاال کھ ای ازدواج داشتھ باشد؟ آی برای مانند من عزم جدزیقدر احتمالش ھست کھ او ن
 ی است کھ نامزدنی اش ای درباره اش نزده معنی حرفچی و او ھام حلقھ ام را گم کرده

 ی ھاوهی خواھد با شیقبل م ی بار ھم مثل دفعھ نی اای مراسم ما تمام شده؟ آیموقت و ب
 بھ لونی اپسکی ای ام ی سر خانھ و زندگمیایمنحصر بھ فرد خودش از من بخواھد ب

  خواھد داد؟تی اھمیرسم و رسومات جار
 بازگشت مان بھ پشت کوه بھ ری توانست زمان را در طول مسی افکار منی اتمام
 کنم آنقدر در گذشتھ ھا ی حس می صفر برساند، صفر کھ چھ عرض کنم؟ گاھکینزد

 .... گذشتھ و حال سرگردانمنی و بافتھی ی حالت منفمی شوم کھ زمان برایغرق م
 : فرزاد بھ خود آمدمزی دل انگی صدابا
 "؟ی حرف زدن نداری حوصلھ نب؛یز"ـ

 ی و بزی ھمھ پرھنی شد مرا مخاطب قرار داده باشد، آن ھم بعد از ای نمباورم
 ....ییاعتنا

 "چھ طور مگھ؟"ـ
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 ."ی ساکتیلیآخھ خ"ـ
 وسط چھ کاره نی من ادی شما مشغول صحبت با ھم ھستی کھ وقتنی اا؟ی خدامی بگوچھ

 !گری است دی بازعی ضایلینھ؛ خ! اصنم؟
 ."امی کنار بطی کشھ تا با شرایطول م.  آشفتھ می کمھیھنوز ... خب"ـ
 : بار فرانک جواب دادنیا
 سرم اومده بود االن دوست یی بالھانی ھمچھیمن ھم اگھ . یخب آره؛ حق ھم دار"ـ

 ." حرف بزنمینداشتم با کس
 : کردم سوء تفاھم را برطرف کنمی سعفورا

 ." کنھی سرم درد می کمھی)  بگم آخھ؟یچ.(ستی ننینھ بابا؛ منظورم ا"ـ
 بھ من کھ پشت سر فرانک نشستھ بودم انداخت، ھرچند کھ ی نگاھنھی آی از توفرزاد

 : نداشتاری از من در اختی واضحریسلما تصوم
 ی مسافرت می ھست کھ بدون استراحت داری سھ چھار روزھیفکر کنم حداقل "ـ

 مزاحمت بشھ تا ی ذارم کسی نمگھیامشب د! بھی عجیلی خیریاگھ سردرد نگ. یکن
 ."ی درکنی و خستگیھرقدر کھ دلت خواست بخواب

 ... لطفش ممنون بودماز
 !"البتھ؛ اگھ مرپوژ بذاره"ـ
 : زدیشخندین
 اراده کنھ فرستادتش ھ،ی مشت آتی توشی حاال زندگنی کارش تمومھ، ھمگھیمرپوژ د"ـ
 ."امرزشی خدانی ننھ شیپ

 : کردمتی حمایطانی موجود شنی از ای چھ حسابی دانم روینم
 ." اگھ دشمنمون باشھی حتم،یبھتره واسھ ھمھ طلب مغفرت کن"ـ

 :دی کشغی جبای تقرفرانک
 "؟ی شدوونھید! ؟یچ"ـ

 :دمی کشیآھ
از ....  خواستھیم.  داشتھیلیبھ ھرحال اون ھم واسھ خودش دال!....  دونم؟یچھ م"ـ

 "م؟ی کنیمگھ ما از مملکت خودمون دفاع نم....  ش دفاع کنھلھی قبسیرئ
 : کرد اشتباه مرا برطرف کندی سعفرزاد

 ."دفاع از حق فرق داره با دفاع از باطل"ـ
 : سرکالس خوانده بودشی افتادم کھ کوھان مدت ھا پی انشائادی بھ ناگھان

 دوتا رو نی تونھ ادعا کنھ ای می باطل؟ کسی حقھ کی کھ کمیاز کجا مطمئن باش"ـ
 کرده کھ ی داده شده، حس می مغزی مادرمرپوژ ھم شست و شودیواقعا شناختھ؟ شا

 ."ز سلطان کار درستھدفاع ا
 صیتشخ. دفاع حقھ و تجاوز ناحق.  شناختی اھل حق رو ھم خواھ،یحق رو بشناس"ـ

 " نداره؟ی کارگھی کھ دیزی چنیچن
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 موضوع نی ای تومی داشتھ باشھ ھرچند کھ ثابت کردی کاردی ما آدم ھا نبایبلھ؛ برا"ـ
 و آخرتمون ای دنمی و اگھ تا بھ حال حق و ناحق رو شناختھ بودمی زنی لنگ میلیخ

 ی اوضاعمون، اجنھ کھ اصال قدرت استدالل ندارن؟ بنھی امی ما کھ آدمی ول٠بھشت بود
 فی براشون تعرفھی دن کھ بھ عنوان وظی انجام مو ری ھمون کارمایچاره ھا مستق

ما چھ !  کننی شون عمل مفھی مورد از ما جلوترن چون بھ وظھی نیشده حداقل تو ا
 می گردی مھی دنبال ھزارتا توجمی کنی کھ می؟ فقط واسھ ھراشتباھ تاحاالمیکار کرد

 خدا ھم د کھ بھ خوردمونی گی غرور منی ھمچم،ی ھم انجام بدی اگھ کار خوبیحت
 !"می کنی مییخدا
 نطق نی بابت ای حاکم شد، چنان غرورنی ماشی از آن سکوت بود کھ بر فضابعد

 مرتب ی کف و سوت و ھوراکیّغراء دل و درونم را پر کرده بود کھ ھرآن منتظر 
 افتادم وسط کراستی شدم و دهی کشرونی بالی حسن از عالم خیبودم، ناگھان با صدا

 ... مشت لجنکی
 !!!"  تسالدنی ھنی تو روح ایا"ـ

 : کوھان بودی صداھی دانم چرا شبی وجدانم نمیندا
 »!؟ی ارائھ دادی پژوھشی مقالھ علمی جملھ اھی جواب ھی ی بھ جابازتو«

 :دی کشرونی بی شرمساری را شکر کھ فرانک مرا از آن حال و ھواخدا
 ادتی یچی واقعا ھیعنی اد؛ی نمادمی یچی ھی گفتدنی ازت پرسی گفت ھرچیاللھ م"ـ
 "ست؟ین

 .... فکر کردمیکم
 ی منی اگھ فرض رو بر ای تونستم بھشون بگم، حتی رو نمزھای چیلیمن خ.... خب"ـ

 بود کھ نی رو داشتھ باشن، اقلش اقتی حقدنی شجاعت شنی کافی کھ بھ اندازه میذاشت
 !" گمی مونی م و دارم ھذوونھی کردن من دیفکر م
 : دادلمی تحوی لبخند کجفرانک

 !"ینھ کھ چھ قدر ھم نگفت"ـ
 :دمی کشرونیخنجر زبانم را از غالف ب! بدجنس

 !"ا؟یدی کششی مسخره ت بحثش رو پیخوبھ خودت با اون شوخ"ـ
 : نداده بود کھ فرزاد دخالت کردی جوابھنوز

 "؟ی اون دوتا رو دست بھ سر کنی خواستای ادی نمادتی یزیحاال واقعا چ"ـ
 نی ایزی چی آوردم و گاھی را بھ خاطر می ارهی تی ھاھی بھ ذھنم فشار آوردم، سایکم
 .... کردی مثل برق و باد از ذھنم عبور مانیم
 دستشو یکی شدم کھ ی کردم داشتم خفھ می دفعھ دود ھمھ جا رو گرفت، سرفھ مھی" ـ

 ھوش ی بعدش بد،ی دی رو نمیی واقعا چشمام جاگھی دھنم دیاز پشت فشار داد رو
 بعدش د،ی نور شدھی ادمھ،ی مبھم یلی کھ خیزیتنھا چ.... ستی نادمی یچی ھگھیشدم و د

 شد و دوباره از نو ساختھ یانگار بدنم متالش... هدی مطلق و بعد دوباره نور شدیکیتار
 ...." کردفشی شھ توصیشد، نم
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 :دی کشی آھفرانک
 میدی فھمی االن می موقع جابھ جا شدن بھ ھوش بودایاگھ خاطراتت محو نشده بود "ـ

 کھ ما ی در حالنجایا لحظھ رسوندنت ھی ی ھا تونیآخھ ا! استی االرض چھ جوریط
 ." ھم دارهی علمھی توجھیّحتما سرعت اجنھ ! میای و ممی ری ممی دارنیدو ساعتھ با ماش

 ! آخر استتی لحظھ وجود من و احساساتم در اولونی فرانک در ای کردم براحس
 عالمت سؤال بزرگ نی شم بلکھ شما سر از اکھی تکھی اومد تیمن ھم بدم نم! بلھ"ـ

 !"یاریدرب
 :دی خندی کمدی تردبا
 !" جونی زی نبود زنیمنظورم ا"ـ

 :دیّ غرفرزاد
 "؟یدیبار آخرت باشھ فھم!! ی زی نھ زنب؛یز"ـ

 : داشتنشی آماده در آستشھی جواب ھمکی ھم فرانک
 !"اوف"ـ
 !)حسود(
 

 و زی پولک راردھایلی از مزی شب لبراهی بود ومخمل سکی ھوا کامال تارمیدی رسیوقت
  دارد؟ی آسمان باشکوھنی چنای دنیدرخشان کجا

 شد، پشت سرش ھم فرزاد رفت کھ بالفاصلھ فرانک را ادهی بود کھ پی کسنی اولحسن
 :صدا زدم

 ...."فرانک جون"ـ
 : برگشت و نگاھم کردن،ی ماشرونی بشی پاکی
 !) فرزادیحظ کردم از جذبھ !" (نب؟ی زیعنی؛ ...ی زیجونم ز"ـ

  خواستھ ام را مطرح سازم؟دی بای چھ جورنمی کردم ببنی سنگسبک
 "؟یاری چادر برام بھی....  شھیم"ـ

 :نی بھ سقف ماشدی چسبابروانش
 !"؟ی چیچادر برا"ـ
 !" تنمھوی کنم مای حس می کھ تو آوردیزی چنیمن با ا"ـ

 : کرد مجابم کندیسع
 گذره ھا؟ ھمھ ی خوش مشتری جھنم بی شده، ولی بھشتت اوکطی دونم بلی من؛یبب"ـ

 ."از ما گفتن!  اونجامیدور ھم جمع
از حرص دندان بھ ھم !  کندی استاتوس بلغور ممی ام، او دارد برای در چھ حالمن
 :دمییسا

 !"ھیکیّ بھشت و جھنمم افھی قنیبا ا"ـ
 : اخم کردهای خندد ی کھ معلوم نبود می بھ دماغش داد درحالینیچ
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. ستی کس چشمش ناپاک نچی ھنجایا!  بابای امامزاده امیدیلوس نکن خودتو؛ فھم"ـ
 " کوھان ھم کھنھ،ی بی نمنھی رو جز سکی ھم کسھانی پدرتھ، کی کھ جایدد

 : اکتاو باالتر بردم و حرفش را قطع کردمکی را میصدا
 ی نگاه مشی ھست کھ بھ لطف مرپوژ بھ من بھ چشم ھمسرفعلنجای نفر اھیحداقل "ـ

 "؟ی فھمیکنھ، م
 : داشت منصرفم کندیھم سع حال ھنوز نی را گرفت، با امنظورم

 ." کنمی مشی کارھی در، ی تا جلوایحاال ب"ـ
. چمی کھ دورم بپیزی چھی ای یاری چادر برام بھی خورم تا ی تکون نمنجایفرا من از ا"ـ

 !" بخورهنی تخمی با نگاه کسمیعی طبی فراز و فرودھاادیخوشم نم
 برگشت نی فرزاد بھ طرف ماشکدفعھی نداده بود کھ ی آخرنی بھ ای فرانک جوابھنوز

 : داخل کردشھیو سرش را از ش
 "د؟ی شی نمادهیشما دوتا چرا پ"ـ

 فرانک دم،ی لبم را بھ دندان گزی از او برگرفتم و گوشھ ی شرم آلودم را بھ نرمنگاه
 : نازک کردیپشت چشم

 ." خوادی چادر من،یی پاامی نمینجوری گھ ای درآورده، می بازسیخانم واسھ م قد"ـ
 و در کاستی آمری لکردهی کھ تحصنی دھد، ای نشان می دانستم االن چھ واکنشینم

 توانستم منکر ی نمی در رفتارش مشھود است قبول؛ ولیمواقع مختلف تم روشنفکر
 عنوان چی خودش و برادرش ھم شوم، پس بھ ھی رانھی سختگی و تا حدی سنتدیعقا

 .... نبودینی بشی قابل پمیواکنش او برا
 : کرد گفتی نگاھم منی کھ با تحسی کنج لبش نشست و درحالی نامحسوسلبخند

 ."ارمی االن برات منیھم"ـ
 شد، ادهی گفت و پیفرانک با اجازه ا.  کرد کھ بھ ھمراھش برودی بھ فرانک اشاره او

 دنی از دند،ی گوی بھ ھم مییزھای چکی کھ دارند دمی دنی ماشی جلوی شھیاز پشت ش
 بعد ھی کلبھ و چند ثانی شدم، رفتند توی نمری مرد سنی ای دهی درشت و ورزکلیھ

 ادهی را باز کرد و منتظر ماند تا پنیدر ماش ، گلدار برگشتی چادررنگکیفرزاد با 
 : فاصلھ گرفت و گفتی کمی ولرمیشوم، دستم را جلو بردم تا چادر را از او بگ

 ." کنمی مدای پمانی بھ انتخابم اشتری بمی ری جلوتر میھرچ"ـ
 کھ ی غرورای او بود ری دلپذفی دانم؛ تعری را نملشی رعشھ بھ جانم افتاد، دلیکم

 تسال ناگھان از دنی کرد و مثل ھی داشت سالنھ سالنھ دل و درونم را پر مگریبارد
 را می تمام دستاوردھا،ی قدم مانده بھ رستگارکی آورد و ی وجودم سربرمرخاکیز

 ! کرد؟ینابود م
 "ش؟ی دی پس چرا نم،ی کنیشما کھ درکم م"ـ
 ." دمی شو، بھت مادهیپ"ـ

 : کردملج
 ." شمی نمادهیتا سرم نکنم پ"ـ
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 : ابروانش نشستانی اخم میکم
 "؟ی کنیواسھ من ھم حجاب م"ـ

  است مگر؟ی خالھ بازم؟ی مثال زن و شوھری خودش کرده؟ االن الکشی پی فکرچھ
 " فرزادخان؟ھی چھیاالن فرق شما با بق"ـ

 :امدی ن خوششادیز
 "گھ؟ی دی احکام کھ بلدم؟یمگھ ما باھم قرار نذاشت"ـ

 : و محکم کردن جاپاستیری موقع اعتراف گنی کردم بھترفکر
 "ھ؟یّ ازدواج با من جدیشما واقعا عزمت برا"ـ

 ! خاک بر سرتیعنی نگاھم کرد کھ یجور
 "ست؟یمعلوم ن"ـ

 و بعد دی دست چپم لغزی روزی لمس کردم، نگاه او ناری اختی حلقھ ام را بی بانگشت
 : بردبشیبالفاصلھ دست در ج

 ." جلو تا بھت برش گردونماریدستتو ب!  بوددهی جاست، مرپوژ ازت دزدنیا"ـ
 ... را درآغوشم پنھان کردمدستم

 جور ھیدرواقع ....  قبول کردممی کھ داشتی خاصطینھ؛ اون موقع بھ خاطر شرا"ـ
من بدون اجازه ....  اما حاالم،یری مچ بدلم رو بگمی کھ بتوننی بود واسھ اینشونھ گذار

 !" کنمی کارنی پدرم حق ندارم چنی
 : دوختمشیبای اندازه زی نگاه معذورم را بھ چشمان بآنگاه

 من طبق ی ولد،ی کنیچی سرپی از قواعد عرفدی تونی مدیشما ھرقدر کھ بخواھ"ـ
 ."رمی پذیاالن ھم تا پدرم اجازه نده اون حلقھ رو نم.  رمیچارچوب ھا جلو م

 ! ام کندی از او خواستھ بودم مثل آدم خواستگارزی تروتمیلیخ
 : گرفت و گفتمی را بھ سوچادر

 !"زمی عزی تو بگیھرچ"ـ
  بودمدهی بود کھ در تمام عمرم شنی کلمھ انی ترنیریش »زمیعز« نی او

 فاصلھ نی از ماشزی او ندم،یچی را دور بدنم پسایتر آی کھ چادر گل منگلی فاصلھ ادر
 زنگ زده و البتھ بھ ی بھ چھ کسدمی اش بود، نفھمیگرفتھ و مشغول صحبت با گوش

 .ّ نداشت مسلمایمن ھم ربط
 

 از در و یآثار آتشسوز!  شده بودی کلبھ رفتم، عجب آشفتھ بازاری سرش بھ سوپشت
 می بھ سوی من با خوشحالدنی بودند و با دسای اطاق آتریھنوز ھمھ تو.  بوددای پوارید

 گریکدی کھ با یی حال و احوال و ابراز محبت ھاانیم. دندیآمدند و احوالم را پرس
 کھ نی و از استی نگری بھ من مظی غلی کھ با اخمدم شدی متوجھ جاومی کردیردوبدل م

 ی شاکیحساب فرزادخان قدم زده ام ی پا بھ پای و خرسندتی رضاتی در نھای طورنیا
 حال نی گرفتم، با الی سردتر تحوی بھ او کردم و جوابیسالم سرد. دی رسیبھ نظر م

 : شودنیاصال نگذاشت سر دلش سنگ
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 !"خوش گذشت؟"ـ
 : درخور حالش دادمی نداشتم، پس جوابی سؤال احمقانھ انی توقع چناصال

 !" دفعھ بعد واسھ شماشاالھیا"ـ
 شعور کھ حضور فرزاد را در ی بنقدری آدم ایعنی.  را گرفت و ساکت شدمنظورم

 ! را کھ از سر گذرانده ام؟یی نھ بالندیکنارم پررنگ بب
 : وزوز کردرگوشمی زفرانک

 ." حال اومدگرمی ول، جیا"ـ
 کردم، مطمئنا رزادخانی از عشق بھ شزی گرم و لبری را فرو خوردم و نگاھلبخندم

 ی نکرده بودم حتیساس خوشحال حد احنی تا ای کسدنی ام از دیھرگز در زندگ
 : جواب داد و گفتیلبخندم را با لبخند.... پدرخودم

 !" بھ خونھیخوش اومد"ـ
 .... شوم؟ی خانواده حساب منی من ھم عضو ایعنی!! خونھ؟

 !" بابالنگ درازیمرس"ـ
 بود ستادهی وبھ ھمراه کوھان کھ کنارش ادی تازه سبز شده اش کشی بھ کلھ یدست
 دو سھ ساعت نی کھ چھ قدر در ایوا! یی پدروپسر استثنانی داشتند ای چھ شباھتد،یخند

 !دلتنگشان شده بودم
 بود بھ دهی مادر مھربان درآغوشم کشکی مثل شی پی کھ لحظاتی آتی با سرفھ ناگھان

 کونگ نگی من و کی احتمالی ارتباط عاطفالی خی بیطی شراچیخود آمدم، تحت ھ
  و بعدمی دادلشی بھ ھمراه فرانک تحوزی آمطنتی شینده  خکی!  شدی نمشیاھایرؤ

 بستھ شده ی باشکوه کھ با دست ھایسی تندی و ناگھان زوم شد رودی چرخنگاھم
 دورتادورش اھشی سسوانی از گی نشستھ بود و خرمنسای آتری سوختھ مھیبرتخت ن

 ختھی ھم ری برروھی الھی پخش شده والزی تخت نی روی و از بس بلند بود حتختھیر
 و خشم را نھی چشمانم ماند، تنفر و کر درهی برداشت و خنیبا نگاھم چشم از زم.... بود

 ی حس کردم، اگر او مرپوژ است، تمام قصھ ھاری نظی و بیی در آن نگاه استثناکجای
 و کم زنقشی دخترک رنی اییبایز....  کنمی را باور مزادگانی پری درباره زیاغراق آم

 ! زنکی ی پراند حتی میاز سر ھرکسسن و سال ھوش 
 مرپوژ و عالقھ اش بھ ی کھ فرانک و فرزاد با ھم درباره یی آوردم حرف ھاادی بھ

 مقاومت ری ناپذفی توصییبای زنی تواند دربرابر ای کوھان مایکوھان گفتھ بودند، آ
 ی کھ حجمش با مویی داشت، موھای از آبی کھ تھ رنگاھشیکند؟ چشمان درشت و س
 کوچکش، ھرکدام ینی غنچھ وار و بسرخ ی کرد، لب ھای میپرپشت چھار زن برابر

 نی کنم کھ با حضور چنی بود، تعجب می نفر را تا جنون بکشانند کافکی کھ نی ایبرا
 کند؟ البتھ فعال فقط ی میگوشی من بازی ھنوز رودی چرا نگاه فرزاد و جاویدختر

 دهی کلش مسخره اش کشی فرانک و بازی دست از تماشاگری ددی رسیحسن بھ نظر م
 دل بستن بھ او ی برایلی دنبال دلای طور ھم کوھان کھ گونی اوست، ھمی تماشاحوو م

 با ی جورکی دی او انتخاب شده بود و بای از سولشی مرغمی گشت، چون ظاھرا علیم
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 زی بت سحرانگنی در برابر ای کنم کار چندان سختی آمد کھ فکر نمی کنار مطیشرا
 خودش کند کھ فراموش کنم تا ییبای زریرگ ذھنم را ددی بانقدری چرا ایلعنت! باشد
  دشمنم بوده؟نی بدترشی پیساعت

 : گفتی شد، آتی کھ بھ ھم طوالننگاھمان
 !" دست بستھ خدمت شما؛ی ھم بدل جنابعالنیا"ـ

 .... با خودم کلنجار رفتمیقدر
 " کنم؟کاری چی دبستانی دخترکوچولونی با ادی جون، من االن بایآت"ـ

 : باال انداختی اشانھ
 ی کمھی کھ ی اگھی ھرکار دای ،ی استنطاقش کن،ی باھاش حرف بزنی تونیخب م"ـ

 ."آرومت کنھ
 .... کردمبغض

 ." شھی جبران نمی استنطاقچی کھ از من سوزونده با ھیعمر و آبرو و آرامش"ـ
 : زدادی سرم فربای سکوتش را شکست و تقرناگھان

 ؟ی حاال تو ازم طلبکار؟ی شھ لعنتی پر میزی مادرم با چی خالی جای کنی مفکر"ـ
 !" محکوم و متھم عوض شدهیجا. خنده داره! ھھ

 شی بھ سوی بر خالف ظاھر پرظرافتش کامال خشن و دردناک بود، قدمشیصدا
 ...برداشتم

 کھ من ناخواستھ وارد ی باور کنی خوای گناھم؟ چرا نمی بگم کھ من بیبھ چھ زبون"ـ
 کھ باعث مرگ برادرت شده ی جھنم شدم؟ من روحم ھم خبر از اون معلم سنگدلنیا

 خواست منو بکشھ ھمون طور کھ بھش القاء شده بود یبود نداشت، سلطان م
 می تسلدیمن با.  شوم رو تحمل کنھم طلسنی ادی شھ بای مدرسھ منی کھ وارد ایھرمعلم

 " کردم؟یفاع م از حق خودم دای شدم یم
 : آرام شدی کننده اری بھ طرز غافلگشی را لرزاند وصداشی لب ھابغض

 ی قاتل اون پسربچھ فقط روی نابودی برسونھ، جادوبی خواست بھت آسیسلطان نم"ـ
 جونشون رو ای حق انتخاب داشتن کھ بمونن ی بعدیھمون قاتل مؤثر بود و معلم ھا

 قبل از تو رو آزار ی اون طلسم معلم ھاری تأثیایبردارن و فرار کنن، سلطان طبق بقا
نھ بھ ....  کنھ چون ورق برگشتی کارھتیعل  نتونستدی بھ تو کھ رسیداده بود ول

 ...."خاطر اون سگ، چون عاشق تو شده بود
 حرف نی کھ در اطاق بودند از ای کسانی ھمھ ی حرف بند بند تنم را لرزاند، حتنیا

 ....شوکھ شدند
 : ادامھ دادمرپوژ

....  خواست با تو ازدواج کنھی شد، سلطان می وارد معرکھ نمیاگھ اون سگ لعنت"ـ
 !"ھمھ تون باھم.... نیشما اونو بھ کشتن داد.... یول
 نی زمی و روواری بھ ددی کھ ناگھان پشتم چسبی قدم بھ عقب برداشتم تا جائی ناباوربا

 ....فرونشستم



 400 

 :دیّ پرتحکم دری سکوت حاکم شده بر جمع بھت زده را با لحنی پرده فرزاد
 !"ارمی تا خودم شخصا دخلش رو بی گفتیزودتر م"ـ

پس !  تر از من متنفر بودشی ظاھرا از او بد،ی او چرخی مرپوژ با خشم بر رونگاه
 خواست مانع ازدواج من و فرزاد شود چون دل سلطان را یاو م!  است؟نیقصھ ا

 من در آن معرکھ وارد ی کھ من انتخابش کرده ام پا بھ پایون مردشکستھ بودم؟ چ
 من و فرزاد نبود نی بی حسچی زمان ھآن  دانمی کھ من میھرچند تا جائ.... شده بود

 کھ دهی عالقھ درآورده و فھمنی احترام متقابل، اما بھ ھرحال مرپوژ سر از اکیجز 
 ام گرفتھ و بھ ی بھ حذف او از زندگمی است کھ تصمزی عزمیچھ قدر خاطر او برا

 ! بستھ استشمی را بھ ردی خودش جاوالیخ
 بالفاصلھ آمد طرفم و زی بغلم جمع کردم، فرانک نی ضعف رفت و زانوانم را تومیپاھا
 ی ترشی بزی کرد با فشردن شانھ ام از روبھ راه بودنم مطمئن شود، نتوانستم چیسع

 نی ماندم، درارهی را گم کرده بود بھ مرپوژ خ کھ کالمشی بازمھی و بادھان نمیبگو
 : بلند گفتی شد و کوھان فورا با صدابلند ی گوشکی از یفی ضعی صداان،یم
 !"ُ اس داده، نوشتھ مش غالم مردعقوبی" ـ

 ست،ی بھ کوھان نگری کرد و با ناباورریی مرپوژ از آن حالت پرنفرت تغی چھره
 ! باز مانده و چشمانش تا حد امکان گشاد شده بودمھیدھانش ن

 : رو بھ مرپوژ برگشت و گفتکوھان
 حواسم د،یببخش....  ھا؟یاصال تو آدم! ؟ی عوضی خودت ھم رحم نکردیبھ بابا"ـ

 ی فردا روز بھ شوھرت رحم می کھ بھ پدرت رحم نکردییتو!... ینبود نصفھ جن
 ) کردی واضحیو بھ خودش اشاره !" (؟یکن

 : گفترلبی کھ فقط زدی او را نشنی ھانی انگار توھپوژمر
 !" نھی وایا.... بابام"ـ

 حرف ھا باشد کھ بھ خاطر پدرش ناراحت شود، نی سنگدل تر از ادی کردم او باحس
 : سؤال مرا داشتقای ھم دقی آتاورده؟ی بال را سر او ننیمگر خودش ا

 "نھ؟ی از اری غش،ی روز انداختنیخودت بھ ا"ـ
 : گفتصالی صورتش را پوشاند، با استشی از موھای افکند و قدرنیی سر بھ پامرپوژ

 ی کنن کھ فعال نتونھ از زبونش استفاده کنھ، من نمیمن فقط ازشون خواستم کار"ـ
 !" کنم کھ مرده باشھی باور نمارم،ی سرش بییخواستم بال

 را کنار گوشش ی شد و بعد گوشیری چشم از او برداشت و مشغول شماره گکوھان
 ...گذاشت

 ..." االن؟یی تو کجاعقوبی! الو؟"ـ
.... 

 "ن؟ی تمام مدت تو و اصغر مراقبش بودیعنی"ـ
.... 

 " باھاش رفتھ؟یک"ـ
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 " حرف ھاست؟نیاالن مگھ وقت ا! ؟یچ"ـ

 
 ..."نیای بستیخب باشھ، اگھ سختتون ن"ـ

 
 !"چند نفرن اونجا؟"ـ

.... 
 "ھاجر چھ طوره؟"ـ

.... 
 " داشتھ باشھ؟ی ربطدیمگھ حتما با! بھ تو چھ؟"ـ

 
 !"ھ؟یالی رو بپرسم، خای و ثربایخو دلم نخواستھ حال ز" ـ

.... 
 نی کھ خبر مرگ پدرش تا ادی رسی مرپوژ درھم تر شد؛ بھ نظر می افھیحس کردم ق(

 !)حد ناراحتش نکرده باشد
 !"فعال. میباشھ، منتظر"ـ
 : دادحی بھ جمع متفکر انداخت، آنگاه توضی تماس را قطع کرد و نگاھو
 گھ تمام ی و اصغر مراقبش بودن، معقوبیاز صبح کھ منتقلش کردن درمونگاه، "ـ

 مشت ھی ھاش ونی ھذی بھ ھوش اومده وتوی اقھی چند دقھی ھوش بوده، فقط یمدت ب
 دای اصرار داشت بعقوبیاالن .  شدهالی خی رو بی شون داده و دار فانلی تحوفیاراج

 !"ست  کنھ، روانش خجستھفی واسھ مون تعرنجایا
 نحوه صحبت کردنش ارائھ دھم، تمام نی بھ ای اعتراضانای نگاھش نکردم کھ احیحت

 نی گفت، انگار ای بود کھ مرپوژ درباره اش می سلطان و عشقریمدت ذھنم درگ
 .... بھ جانم انداختھ بودی باطل نشدنیحرف طلسم

 کی رسد، حقش نبوده بھ خاطر ی بھ نظر مزی بھتر شد کھ مرد؛ ھرچند رقت انگدیشا
 ایآه خدا...  مرگ نبودهقی رساندن بھ مرا نداشتھ پس البیعشق کشتھ شود، او قصد آس

 کرد با او ازدواج کنم، ی ماند و مرا وادار می دل نازکم؟ اگر زنده منقدریمن چرا ا
 افتادم کھ زشی آن حاالت غم انگادیّ ترحم کنم؟ ساحسا  توانستم نسبت بھ اویبازھم م

 کرد، مطمئن بودم اگر او ی بھ من منتقل مری ناپذفی توصی نشست و حسی تپھ میرو
 نی و دلبستھ اش شوم، من افتمی بشی نپنداشتھ بودم احتمال داشت بھ دام جادومیرا دژخ

 و نسبت بھ آن تھافی  نسبت بھ او را بارھا و بارھا در خودمی وابستگیحس خزنده 
 شی مرا مسخ افسون خورانسانی غکی کھ نینگران بودم، وحشتناک است تصور ا

 ! کشدری ام را بھ زنجیگرداند و زندگ
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 ی منصفانھ تر بھ نظر می کمیری انتقام گی مرپوژ برالی دلگری ھرحال اکنون دبھ
 ی کنم؟ بھ جرم عزادارستی سربھ نی دخترک را بھ چھ جرمنی ادی من االن باد،یرس
 ....ی وای اش؟ الھی قبیدای با سلطان شی مادرش؟ بھ جرم ھمدردیبرا

 دادم و بھ فکر فرو ھی تکواری بھ دی گوشھ ادم،ی از صحبت ھا نشنیادی ززی چگرید
 حواسم اصال جمع ی ولدمی شنی افراد حاضر در جمع می از بگو مگویرفتم، ھمھمھ ا

 و عقوبی کھ دی ساعت نکشمی نمانده است، بھ نادمیا بھ  ھم از آن حرف ھیزینبود و چ
 : شدمدهی کشرونی درھم و آشفتھ ام بار کوھان از افکیاصغر آمدند، با صدا

 ھمھ پشم و پاقال از نی ساعت از عزادارشدنت نگذشتھ، امیاصغر ھنوز ن! الیواو"ـ
 مشت ھی مونھ جز ی از اصغرت نمیزی چگھی تاچھلمش دیعنی! ؟یکجات در آورد

 !"دهیپاقال درھم تن
 قابل دشی سفکدستی ی و پشم فقط با دندان ھاشی آن ھمھ رری اصغر از زی خنده
 ! پشمالوست؟نقدری بچھ چرا انی بود، اصیتشخ
 صاحب عزاھا در آغوش گرفت و ی وهی بود، کوھان او را بھ شعقوبی نوبت حاال
 :دیّرپوژ شد و غر ھم کردند کھ باعث خشم می شانھ ی روی ساختگی ھی گریقدر

 " ھا؟ی عوضدی رو تمومش کنی شھ مسخره بازیم" ـ
 او جمع شد و چشمانشان از حدقھ زد ی و اصغر بھ سوعقوبی لحظھ حواس کی در

 :رونیب
 " کوھان؟ھی کگھی دنیا"ـ
 !"ھیعجب لعبت"ـ

 : شدیرتی غکوھان
 بنده؛ دختر مش غالم ی ندهیھمسر آ:  کنمی میمعرف! دی کنشیھو؛ چشماتونو درو"ـ

 !"امرزیخداب
 :ھیرگری زد زی ساختگی دوباره بھ حالتو
 !"ی وایپدرخانمم ا"ـ
 نداشتند، نی تحسی حتای ی کدام شان حالت مسخره بازچی ھعقوبی اصغر و گرید

 بود کی شده بودند و نزدرهی و وحشت باز مانده و بھ مرپوژ خرتیدھانشان از ح
 : بھ عقب ھولش دادی اصغر گذاشت و کمی نھی سیسکتھ کنند، کوھان دستش را رو

 "ن؟یدیھو؛ چتونھ؟ مگھ جن د"ـ
 را شی داد قطعا سبزه زارھای و اگر آب دھانش را قورت نمدی اصغر آشکارا پررنگ

 : کردی میاریآب
 "گھ؟یجن زاده ست د... ج... یعنیغالمھ؟ ....مش....  دخترنیا.... ی ی یا"ـ

 : خودش را بھ آن راه زدکوھان
 بھ خانمم نمی نبگھی دزاد؛ی تازه شم جن زاده نھ و پروونھ؟ی دی ترسیچرا م! گھیآره د"ـ
 ."ی کنی احترامیب
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 از نگاه نی کرد، ای حال نمیطی شرانی کوھان در چنی لودگنی مرپوژ اصال با امطمئنا
 . بوددای کامال پنشیخشمگ

 : آرام شدی کوھان کمی تفاوتی بری تحت تأثعقوبی
 ." گھی مونی داره ھذامرزی اون خدابمیماروباش فکر کرد!  گفتیپس راست م"ـ

 : گفتکوھان
 " گفت؟ی میحاال مگھ چ"ـ
 :دندی کھ ھمھ شنی آورد، درحالنیی را مثال پاشی صداعقوبی
 " خطر نداره؟یمطمئن"ـ

 : تکان دادی سرش را عمودکوھان
 لی داده تحوی مخشو دو دستھ،ی دختر خوبیخعععل.  آزارهی فنچ بھی نیآره بابا، ع"ـ

 " گفت؟ی می پدرخانمم چنمیمن، حاال بگو بب
 : کردیشخندی باشد کھ اصغر رختھی کھ ترس آن دو تا ھم ردی رسی نظر مبھ
حاال بھ چھ !  باالخره عاشقت شدن بدبختیدی جن ھا رقصی عروسیاز بس رفت" ـ

 "؟یّ دوماد اجنھ شدی بھ ملت بگی خوای مییرو
 : بھ مرپوژ کردی اشاره اکوھان

 جور نی اقشی خوشگلشون رو شکار کن؛ زشتھ آدم بھ رفھیتوھم عرضھ داشتھ باش "ـ
 ." کنھی حسودعیضا
 اری باز شد کھ بسی امھی مرپوژ باالخره بھ لبخند نصفھ و نی لحظھ لب ھانی ادر
 . کردباترشیز
 : بھ تأسف تکان دادی سرعقوبی
 ." کنھ، از ما گفتنی درست میدم کنھاجر از پوست جفت تون " ـ

 : برھم فشردنانی تکان داد و چشمانش را با اطمی سرکوھان
 !" کنمیمجابش م"ـ

 : کردشخندشانی راصغر
ھھ ! ھھ ھھ! ھھ ھھ!  دو تا کھ عاشق تو جونور شدننی دارن ایعجب دل خجستھ ا"ـ

 !"ھھ
 : مسخره شان را قطع کردمی تحمل کنم و گفت و گونتوانستم

 " گفتھ؟ی مش غالم چدی شھ بگیم"ـ
 : مؤدب شدندکدفعھی من دنی دبا
 !"سالم خانم معلم! عع"ـ

 کھ ی کنارم نشستند و درحالنی زمی دھم، با دعوت کوھان روی نتوانستم جوابیحت
 کردن، البتھ آنقدر وسط حرف ھم فی صحبت شان با من بود شروع کردند بھ تعریرو

 شانی حرف ھاانی را از مبی عجیوگرافی بنینم ا کھ من جان کندم تا بتوادندی پریم
 : کنممیتنظ
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 شوم ی پسر خود را در آن فاجعھ ی کھ مش غالم و ھمسرش کبری وقتشی سال پستیب
 خطرناک زد، او ی رفت و دست بھ کارشی تا سرحد جنون پیاز دست دادند، کبر

 جنگل، تر و خشک باھم سوختند و کی انی بود در می اجرا کرد کھ مثل آتشیطلسم
 را نجایالبتھ تا ا.  اش نابود شدی زندگدی مدرسھ رسنی بھ اشیھرکھ بھ عنوان معلم پا

 . اطالع نداشتمقشی کھ از زمان دقنی دانستم جز ایخودم ھم م
 ری درگزی باز شد، آن ھا خودشان نی مش غالم و کبریّ اجنھ بھ زندگی پابی ترتنی ابھ

ّ آن قدر توسط اجنھ مورد ی افروختھ شده بود، کبری شدند کھ توسط کبریھمان آتش
 ی شد و شب تا صبح مثل گرگ گرسنھ زوزه موانھی و آزار قرار گرفت کھ دتیاذ

 ییای رفت تا در دنای از دنی عذاب ناگفتنو  سال رنجکی بعد از تحمل تای نھاد،یکش
 نی کند کھ دربرابرش رنج اافتی خود را تمام و کمال درستی اعمال ناشای سزاگرید
 آتش ریمش غالم کھ ناخواستھ اس.  انبار غالت استانی در می ارزنی مثل دانھ ایدن

 سر دا را ھرطور ھست تحمل کند، ابتطی شرانی شده و مجبور بود ای کبریافروختھ 
 ردی گی و آزار قرار متی مورد اذنقدری آورد کھ چرا ھمسرش ای موضوع درنمنیاز ا

 است کھ بھ خاطر ی تنھا درد و رنج،ی گرفتارنی خودش از ابی کھ نصیدرحال
 . شودیھمسرش متحمل م

 کھ یّ اجنھ اانی از میزن....  فھمدی ھمھ عذاب را منی الی دل،ی بعد از مرگ کبراما
 مدرسھ بودند، عاشق مش غالم جوان شده بود، او ی رساندن بھ معلم ھابیمأمور آس

 مرپوژ بھ دنی توان با دی بوده و البتھ می مرد برازنده و خوش چھره ایواقعا در جوان
 بھ یآن زن ول.  وجود داشتھ استنشی دروالدییبایز  کھ قطعا ژندی رسی باورنیچن
 ازدواج نداشت چرا کھ او نی جز قبول ای حال غالم چاره انی نبود، با ابای زی روچیھ

بوده برخالف انتظار مش غالم از  داشت، زن کھ نامش ماراک یدست از سرش برنم
البتھ . ذارند گی آورد کھ نامش را مرپوژ می مای بھ دنی شود ودختریاو باردار م

 بوده یی نھای رندهی گمی نداشتھ و ماراک تصمی نقشچی مش غالم ھی نامگذارنیدرا
 !است

 )کوھان: (ی بازرگانامیپ
 !" اسماشونو باھم جور درآوردن داغوناکیچھ قدر ھم ش"ـ

 ...خالصھ
 از یی بھ رونمایلی مزی بوده و مش غالم نبای اندازه زی کھ مرپوژ بیی آن جااز
 گذارند تا در ی مادرش می لھی روستا نداشتھ، او را نزد قبنی مردم اانی در مزادشیپر
 زی نی کردند کھ او از ھوش و دانش انسانی فکرش را نمی بزرگ شود، ولانشانیم

 و شخصا از ردی گی مرپروبالشی را با محبت زاو لھی قبسیبھره مند باشد، سلطان، رئ
 ی مجادی او و مرپوژو مادرش اانی مقی عمی کند و محبتی میاو مراقبت و نگھدار

 .شود
 گفتھ ی مگرانی آمده، مش غالم بھ دی سر زدن بھ پدرش می دختر برانی کھ اھربار

 با شھی داده و ھمی نمی خواھرش است، البتھ او ھرگز چھره اش را نشان کسیکھ بچھ 
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 ی مردم مانی چھره اش را بپوشاند درمشتری بمی کھ نیگری ھرنقاب دایروبنده، ماسک 
 ی خواست جلب توجھ کسی خود داشتھ و نملواگر بییبایرفتھ چرا کھ خودش خبر از ز

 وقت نتوانستھ چی بوده کھ البتھ ھافھیرقیی تغی ھم عالقمند بھ جادواریاو بس. را کند
 بوده ی لوح مسی مورد کھ آن ھم با کمک جادوکیکامال آن را اجرا کند مگر در 

 .است
 اندازه ی بی شود و نھ قدرت تفکر دارد ولی جن کھ نھ منطق سرش مکی با یزندگ

 بشود تصورش را ی وحشتناک تر از آن است کھ حتاری دارد بسیی جادویقدرت ھا
 ری کھ با تدبی در دست ماراک بوده تا لحظھ اری اسکی چاره مش غالم مثل یکرد، ب

 . استده اش کشتھ شلھی ھنگام دفاع از سلطان قبسایآتر
 با مرپوژ آغاز شی ھایری مش غالم اگرچھ از دست ماراک خالص شد، تازه درگاما
 بود، اکنون بھ خاطر ی از دردسر انسان ھا فرارنی از اشیاو کھ تا پ!  شودیم

 و قی عمی نھی ککی ری مادرش بھ قتلگاه درگی سلطان و نگھبان و بازشدن پایماجرا
 . شدی شخصیریانتقام گ

 رفت، ی نمرباری او زی منصرف کند ولیری انتقام گنی غالم تالش کرد او را از امش
 بی اش دھد آسی بھ قربانی کرده کھ اگر بخواھد کمکی مدیھربار ھم پدرش را تھد

 ی بود، او ابتدا سعدهی را بھ تنش مالزی ھمھ چی پگریش غالم د میول. دی خواھد دیجد
 بھ انتخاب نی از اشی من کھ پی ام دھد ولی فرارو  موضوع مطلع کندنیکرده مرا از ا

 بھ ی داده بودم، چنان از نوک پا تا فرق سر درون لجنحی ترجزیخودم ماندن را بر گر
 . نداشتمیزی راه گرگرینام انتقام فرو رفتم کھ د

 لوح از آن حالت وارونھ خارج شده و مرپوژ بھ طور ی بعد از ظھر کھ جادوامروز
 را زی ناگھان باز شده و ھمھ چزیموقت قدرتش را از دست داده بود، زبان مش غالم ن

 را متحمل یادی زاریاو فشار بس.  رفتھای بعد سکتھ کرده و از دنقھی چند دقیگفتھ، ول
 و اصغر عقوبی حال لحظات آخر از نیبا ا. بود زاری بیدگ از زنزیشده و خودش ن

 شده یی ھایرگیخواستھ بود مراقب دخترش باشند، او معتقد بوده کھ مرپوژ گرفتار ت
 . و قابل اصالح استستی نی درونشان پا گذاشتھ و قلبا موجود بدیکھ از کودک

 و دیک آن ھا دو قطره اشک درشت از چشمان مرپوژ فروچی حرف ھادنی شنبا
 :دردمندانھ گفت

.  زجر نکشمنی از اشتری تا بدی تنھاتر شدم بھتره زودتر منو بکششھی از ھمگھیحاال د"ـ
 !" تمومش کن،یزود باش آت

 : گفتزی تمسخر آمی متأثر شده بود بھ حالتھی کھ کمتر از بقکوھان
 !" کردهی قشھی خورده کلی ھندلمیالمصب ف"ـ

 : کرددیی ھم تأاصغر
 !"فھی ضعشیچھ قدر ھم باز"ـ

 ی دانست او چھ قصدی تکان داد و بھ طرف مرپوژ رفت، مرپوژ کھ نمی سرکوھان
 : جلوتر برد و گفتیدارد، نگاھش را پرسشگرانھ بھ او دوخت، کوھان سرش را اندک
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 " مثل جن ھا؟ای مثل آدم ھا ؟ی کنی تو چھ قدر عمر منم،یبب"ـ
 ... مکث کردی کممرپوژ

 تر از آدم ھاست ی احتماال عمرم طوالنی مثل آدم ھا رشد کردم، ولبایقرتا حاال ت"ـ
 ." کمترهیلیچون سرعت رشدم خ

 " االن چند سالتھ؟یعنی"ـ
 : در چشمانش نشستی و برقدی مشکش کال خشکاشک

 "ام؟یچندسالھ بھ نظر م"ـ
 :دی برچی انداخت و لب و لوچھ اشی بھ سرتاپای ادارانھی نگاه خرکوھان

 ی کھ رشدش نسبتا خوب بوده و مثل پونزده سالھ ھا بھ نظر می دوازده سالھ اھی"ـ
 !"رسھ

 و گره، نظرش واقعا چی ھمھ پنی البتھ با ارد،ی بگیدیی بھ جمع انداخت تا تأی نگاھو
 ی غنج زد و با لحنیمرپوژ کم.  بھ ھرحال ھمھ با او موافق بودندیشاذ بود ول

 :مغرورانھ و پرناز گفت
 !"المھ سجدهیھ"ـ

 : اش گرفتی شوخرزادیش
 نی حتما رو ھممیتز بعد! عھیّ اجنھ ھم شانی کھ پز خوب و جوون موندن بنیمثل ا"ـ

 ." کنمیکارم
 : دوباره رو بھ مرپوژ گفتدی خندی ھمان طور کھ مزی کوھان ندند،ی خندزیزری رھمھ

 !"من حاضرم با تو ازدواج کنم، فقط شرط دارم"ـ
 ی رفت وسط باتالق، حتی مرجھی بھ کوھان نگاه کردند کھ داشت با مغز شرّی با تحھمھ

 فاصلھ کوھان را خوب نی الاقل در اد،ی رسیمرپوژ ھم متعجب و نگران بھ نظر م
 :ستی بچھ ننی راست در شکم ای روده کی دانست یشناختھ و م

 "؟یچھ شرط"ـ
 من چھل سالم بشھ، تو  مثالیعنی ،ی کنی رشد می جور کھ معلومھ تو الک پشتنیا" ـ

 کھ شد ری کنم، پی با ھاجر زندگی چند صباحھیخب پس بذار من !  سالتھستیھنوز ب
 ی مخی نھ سینجوریا!  ھنوزی سراغ تو کھ جوون و خوب موندامی افتاد مختیاز ر

 !"دهیسسوزه نھ کباب، تازه کباب بھ ھمھ تونم ر
 :دیّ مرپوژ غردی بگویزی فرصت کند چی کھ کسنی قبل از ای ولدندی بلند کشینی ھھمھ

 ی دندون سالم تو دھن گشادت نمھی وگرنھ رهیبرو خدا رو شکر کن دستام زنج" ـ
 !"ذاشتم بچھ پررو

 : چشمانش را گرد کردکوھان
 من تازه حس گرفتھ بودم ؟ی خشن شدھوی چرا ی مردی برام میتو کھ داشت! عھ؟"ـ

 "؟! نوجوونھی بھ احساسات و سرنوشت یدی تو کھ باریول
 دستش را بھ کمر زد و کی ی آترد،ی را بگتشی انداخت تا مثال حمای بھ مادرش نگاھو

 : در ھم گره خورده گفتیبا ابروان
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 ی انجام می رو کھ گفتی کارنیمرپوژ ضمانت بده کھ اگھ دستاتو واکنم فقط ھم" ـ
 !"ید

 : ھم فورا پرچمش را باال گرفتفرانک
 !" عشق ھم بھ غرور زنانھ ت لطمھ نزدهی حتاد،ینھ؛ داره ازت خوشم م"ـ

 :رزادی بھ شدی رفت چسبکوھان
 !" ندارمی حرفگھیمن د"ـ

 چی ھی داده بودم بھی تکواری ام جمع کرده و بھ دنھی سی ھمان طور کھ زانوانم را تومن
 و ھمھمھ ی شلوغنی بود کھ در ای کسنی کردم، فرزاد اولی فقط نگاھشان میخنده ا

 : منتیاد بھ وضعحواسش را د
 !"؟ی خوبنب؛یز"ـ

 دھم چشمانم را برھم ی آن کھ قادر باشم جوابی حرف ھمھ بھ طرفم برگشتند، بنی ابا
 آب دنی پاشیصحنھ .  کندی کس اوضاعم را درک نمچیفشردم، مطمئن بودم کھ ھ

 تنم ی ھااختھی شد و تمام ی صورت سلطان ھر لحظھ ھزار بار در ذھنم مرور میرو
 .... را کشتھ بودمیمن عاشق.  افتادیمبھ رعشھ 

 ھنوز دم،ی ترسی بار از چشمانش منی اولی دانم چرا برای آمد، نممی آرام بھ سوزی نیآت
 کھ فرانک و ی دانستم، درتمام مدتی را نملشی در گردنش بود و من دلیگردنبند زمرد

 کرده بودند فی و اتفاقات بعدش تعرسای بھ ھوش آمدن آتری از ماجراھامیفرزاد برا
 : بھ خود آمدمشیّ زمرد نشان نبود، با صدایدل گردنبند بنی از ای حرفچیھ
 وی فقط ھمون کارم،ی نداشتقتی کدوم ما خبر از حقچی نکن، ھتی خودت رو اذنقدریا"ـ

 نداره مگھ ی قدرتچیاالن مرپوژ ھ.  کردی مطی اون شرای توی کھ ھر آدم عاقلمیکرد
 کنم؟ کارشیچ! ی کنم مگھ تو اجازه بدی کارو نمنی کھ من آزادش کنم، من ھم انیا

 ...."ای باشھ؟ ریبکشمش؟ تا ابد اس
 :دمی بردی تردی را بحرفش

 ." کنمیخواھش م!.... آزادش کن"ـ
 لحظھ ساکت بود نی کھ تا ھمنھی بشنود، سکنی از اری غیزی توقع نداشت چیکس

 :بالفاصلھ جلو آمد و گفت
 !" دختری بر تو، جور باشنیرآف"ـ

 کی نی دارد؟ بھ ھرحال در ای مزی خاطر مرپوژ را عزنھی سکنقدری چرا ادمی فھمینم
 . بودیکیمورد احساساتمان 

 نگران بھ ی قدری لبخند بر لب داشت، کوھان ولزی کھ او نستمی حسن نگری چھره بھ
بعد ھم در !  بودشی مشغول چک کردن دندان ھای و بھ طرز محسوسدی رسینظر م

 :گوش پدرش گفت
 !"دندونام بھ فنا رفت"ـ

 بھ مرپوژ رهی ھم ھمان طور چھارزانو دو طرف من نشستھ بودند و خعقوبی و اصغر
 ! گرفتھ امیمی من چھ تصمدندی کنم اصال نفھمی و فکر مستندی نگریبا دھان باز م
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 :دیّ غرتی با عصبانفرزاد
 !" خاندانمون؟یآزادش کنھ کھ دوباره کاشت قھوه و شکالت راه بندازه تو"ـ

 تا بناگوش بازشد ششانی نشی ھای کوھان و ھمکالسی وقتی را نگرفتم ولمنظورش
 بھ خود ی رنگ قدرشناسیمرپوژ کھ نگاه نفرت آلودش اندک.  ام افتادیتازه دوزار

 : گفتلبریگرفتھ بود، ھمان طور کھ بھ من چشم دوختھ بود ز
 ." ذارمت، مطمئن باشی زنده نمیاگھ آزادم کن"ـ

 ی جملھ نی و سپاسگزارش اصال بھ ازی آن نگاه محبت آمیلی جا خوردم، خداوککامال
 ! خوردی منطق نمیخشن ب

 شی و بھ طرفش رفتم، آنگاه کامال رو بھ رودمیچی و چادرم را دوباره دورم پبرخاستم
 : خم شدمشی بررویقرار گرفتم و اندک

 برسونم، تا یبی بھت آسستمی حاضر نیمتی قچی بھ ھی ازت ندارم ولی انتظارنیجز ا" ـ
 دلت خواست ی ھرکاری تونی می کردم بس مھ، تو ھم اگھ آزاد شدی جا ھرکارنیھم

 !" نداشتھ باشی کارھی کنم با بقی اما فقط من خواھش م،یبا من بکن
 قصھ را ی جادوگرھانی انی طنشی و صدادابی ما ادامھ انی می نگذاشت مکالمھ یآت
 : چراقای دانم دقی کرد کھ نمدایپ
 ر،ی برسونھ؟ نخبی آسزانمی اون قدر قدرت داره کھ بھ من و عزیفکر کرد! ھاھا"ـ

 !" منھشی اگھ آزادش کنم سالح مرگبارش پیحت
 !...ستی موضوع چدمی بھ گردنبندش انداخت، ھا؛ تازه فھمی اشاره او

 : و اصغرعقوبی بدو بدو آمد وسط کوھان
 !" شدی پاتریبچھ ھا تخمھ ھمراتونھ؟ عجب ھر"ـ

 : ھم مثال اظھار نظر کرداصغر
ُ پا رلد، وردلھیمامانت !  ولیا" ـ ُورل.... ُ ِدلر...ُ ِ"...!! 
 : اصالح کردعقوبی
ُرلد وردل مرد ب"ـ ِ  !)منظورشان ھمان لرد ولدمورت بود!" ( سوادیُ

 : تکان دادی با تأسف سرکوھان
 منو ی آبرود،ینیبب) یمردموز( ھمون بانانامن نیشما بر!  پنج ھزار نفرمی شدایبا ک"ـ

 !" گرنجرهونی ھرمد،ی اسمشو بگدی زنی ھم کھ شما زور میاون. دیبرد
 روستا کم است و من تا بھ حال اصال نی اتی کردم چھ قدر جمعی با خودم فکر مداشتم

 ی کھ سر آتی مرپوژ بھ خود آمدم در حالیبھ آن فکر نکرده ام، کھ ناگھان با صدا
 :دی کشی مادیفر

 !"ی لعنتی تو قول داده بودیول"ـ
 : ھنوز خشابش پرتر بودیآت
 ی ول،ی مون بدلی دردسر تحوی کھ اون دخترو بی فرصت داشتی کافیتو بھ اندازه "ـ

قرار بود زنده و سالمت بھمون ! ی نقشچی ھ،ی نداشتی نقشچی برگشتنش تو ھیتو
 !"یرکردی مرپوژ، دی کردری دی و من ھم گردنبند رو بدم بھ تو، ولی بدلشیتحو
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 ی آتی جلو رفت و ھمان طور کھ بازورزادی افکند، شری بغض کرد و سربھ زمرپوژ
 : گفتی گرفت با مھربانیرا م

 ی نابودش کن ولای پسش بده ،ی آتنمی بی تو نمی رو برازنده اهی سیمن اون جادو"ـ
 ."نگھش ندار

 : و سرش را تکان داددی چنگ انداخت و گردنبند را محکم چسبیآت
 من باشھ جاش امن شیپ! وونھی دھی گردونم بھ ی مرگبارو برنمی اسلحھ نینھ؛ من ا"ـ

 اگھ کامال آزاد بشھ ره،ی کوھان ھم درگگھی حاال دست،ی نی زی فقط بحث زنجایتره، ا
 ." پسرم ندارمتی واسھ امنی ضمانتچیمن ھ

 !" زنمونی تو انبار زندگشھی آت؟ی فھمی ماھھ،ی سی جادونی ایول"ـ
 ." خودم و شما داشتھ باشھی روی ذارم اثری راحت، نمالتیخ" ـ

 : زدی پوزخندمرپوژ
 نھ،ی بده بھ سکلشی پس تحونھی از اریاگھ غ! ستی نتی حالیرشی حاال درگنیھم"ـ

 نھی سکشیپ.  خودت ھم نگھش ندارشی پی ولی بھ من برش گردونستیاصال ھم الزم ن
 داشت و قدرت من ی نخواھی من خطری براگھی تو دنھ؛ی بی نمبی آسی کسچیباشھ ھ

 تونم بھ ی نمگھی دست کم دھ؛ مونی کھ دلخواه شماھاست محدود میھم اونجور
 )٠ اشاره کردیو بھ من و آت" (٠ برسونمیبینفر آس شما دو یخانواده و بستگان لعنت

 تصاحب ی نھی گزنی امن ترنھی نشست، ھمھ موافق بودند کھ سکنھی بر لب سکیلبخند
 د،ی عقب کشی در چشمان آترهی ناگھان خیگردنبند است، آرام دستش را جلو آورد ول

 .... بھ او اصابت کرده باشدی از چشمان آتی کھ صاعقھ انیدرست مثل ا
 : کردخی مو را بھ تن ھمھ سی آتیصدا

 اعتراف کن کھ دستت با د؟ی حرفا خامم کننی دم با ای اجازه میبرو کنار، فکر کرد"ـ
 !" کاسھ ستھی تو ی عوضنیا

 بھ عقب برداشت و بھ دفاع ی قدمدی لرزی بھ خود می کھ از سر ناباوری درحالنھیسک
 :خت پرداشی خوتیثیاز ح

 جز من بر وارونھ کردن ی و کسدی قدرت افتاده بودی ھوش وبی کھ شما بیموقع"ـ
من با چنگ و دندان ...  درباره م نکردی فکرنی چنی قدرت نداشت کساهی سیجادو

 "د؟ی بندیشما را برگرداندم و حاال برمن افترا م
 .... حق با او بودکامال
 آمد و ھمان طور کھ شی پھانی بار کنی ھنوز بر گردنبندش محکم بود، ای آتدست

 :ستادی راند مقابل مادرش ای را با حرکت دستش عقب منھیسک
 ی حاال وسوسھ نی ھمی بر شما اثر کند، ولاهی سی گذاشت جادودی نخواھدی فرمائیم"ـ
 بھ د،ی کھ حفظش کندی زنی کرده، بھ آب و آتش می جادو شما رو بر افترا زدن جرنیا

 !"ادرجان اعتماد کن منھیسک
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 نھی کرد، سکی نمیگری جز چنگ زدن بھ گردنبند کار دی ولدی لرزی می آتی ھادست
 بھ یزی برد، آنگاه نگاه محبت آمشی دستش را پنانی نھاد و با اطمشی پیدوباره قدم
 : انداخت و گفتسایچشمان آتر

 ...." خالصت کنمدی پلی جادونیمادرجان خوشگلم، اجازه بده از بند ا"ـ
 گردنبند را باز کرد و بھ نھی فشرد، سکی چشمانش را برھم می ھمان طور کھ آتو

 و آھستھ از جا دی چشمان مرپوژ درخش،یمحض قطع تماس گردنبند با بدن آت
 باشند، یشی بستھ شده بھ دستش فقط نمای آن بندھاگری ددی رسیبرخاست، بھ نظر م

 در چشمان رهیباز کردم و خ  راشی بودم دست ھاستادهیمن ھمان طور کھ کنارش ا
 ٧.... زدمی لبخندشیبایز
 
 از خودت ری غی عشق کسانری مدت درگنی چون تمام ا،ی خوبیلیمن معتقدم تو خ"ـ

 کھ ییزھای بھ خاطر اون چی حت،ی عاشق بش،ی دوست داشتھ باشی تونی تو م،یبود
 ی تونی می کھ مطمئنم اگھ بخوایفقط راه درست رو گم کرد.... ی بجنگیدوست دار

 ...."ی کنداشیپ
 فکر کنم ی کند، ولی منقلبش مرگذاری و تأثبای زی حرف ھانی خودم گفتم حتما ابا

 کی شخندی نکی انداخت و با می بھ سرتاپازی اکراه آمی کردم، چون نگاھیاشتباه م
 : گفتیور

 !" جنگمی کھ دوستش دارم می بار ھم بھ خاطر اوننیمطمئن باش ا" ـ
 : تا بناگوش باز شده گفتیشیشده بود کھ کوھان با ن حرفش کامل نھنوز

 !!"میچاکر"ـ
 اش کردند، مرپوژ ی مسخره تر ھمراھیکی از یکی یی و اصغر ھم با خنده ھاعقوبی

 ...نھی آمد و رفت بھ طرف سکی خوشش آمده بود غمزه ایلیکھ خ
 ی سراسر محبت و عالقھ نگاھش می و با نگاھستادهی اشی ھمان طور سرجانھیسک

 : زدشی و اغواگر بھ روبای زی لبخندزیکرد، اون
 !"یی جمع باشھ کھ بتونم باھاش دوست بشم، تونی ای نفر توھیاگھ فقط "ـ

 : را فشردشی بازوزی ننھیسک
 !" ام حساب کن مرپوژ جانیبر دوست"ـ
 از ی بھ گردن خالی آن دو قفل کرد، آنگاه دستی اش را بھ رونانھی نگاه بدبیآت

 مانی پشاری داده بسلی کھ اسلحھ اش را تحونی از ادی رسی بھ نظر مد،یگردنبندش کش
 نھی از سکیگری دزی ساده و دوستانھ چی ابراز عالقھ کیاست، مرپوژ کھ جز 

 خرمن کھی محو شد، آنگاه در حالندش بھ عقب برداشت و لبخی نشده بود قدمبشینص
 ییای و مثل درختھی زانوانش رکی از پشت سر تا نزدسوانشی و درخشان گاهیس

 اراده بھ دنبال ی ھمھ را بزی آمنی مسحورکننده بوده و نگاه تحسی پر از امواجیطوفان
  اطاقنی فرد انی ترکی بھ راه افتاد، فرزاد کھ نزدی در خروجی بھ سود،ی کشیخود م

 :دی انداخت و پرسشی بھ سرتاپای نگاھنھی در بود دست بھ سبھ
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 !"؟یکجا بھ سالمت"ـ
 !ھا؛ حواسم نبود خب دارد....  داردی نگاھش کرد کھ انگار با او پدرکشتگیجور

 " داره؟یبھ شما ربط"ـ
 :ستادی بلند شد و با عجلھ پشت سرش اکوھان

 !" زن؟ی وقت شب کجا برنی بذارم ا،یناموسم"ـ
 ی کرد ولمی جمع تقسنی تمام افراد حاضر در انی دندان نما نگاھش را بی بعد با لبخندو

 ! گر بودخی مشت نگاه چپ چپ توبکی آمد رشی کھ گیزیتنھا چ
 : اش گل کردی بازبمی کھ از خداخواستھ باشد فورا ننھ من غرنی مثل امرپوژ

 " نھ؟گھ،ی شھ دی مدای واسھ من پیی جاھی ی بزرگنی بھ ایایباالخره دن"ـ
 .... را سراغ ندارد کھ بتواند شب را بگذراندیی فعال جایعنی نیا

 : جواب دادفرزاد
 ی نمی چندانی وجب بچھ کھ جامین. ھی گنجشک ھم واسھ ت کافی لونھ ھیآره خب، " ـ
 ی ھااسی جا با مقھی دنبال دی باگھی فقط زبونت رو رو نکن چون اون موقع دره؟یگ

 ."ی بگردینجوم
 : گفترزادی گرفت و خواست برود کھ شی بھ فرزاد رنگ نفرت آلودترنگاھش

 ." شھی مدای جا خواب ھم واسھ تو پھی جا نی بابا، ھمی بریی خواد جاینم"ـ
 می ما مثل او شگفت زده شده بودی چشم دوخت، ھمھ رزادی بھ شّری و با تحبرگشت

 ھرگز از رزادھمی شد، البتھ شی نمدهی در نگاھش دیزی کھ جز خشم چسای از آترریغ
 ماند و ی می درھمان حد نگاه باقشھی حساب نبرده بود چون ھمشیسایخشم آتر

 .... کردی نمیشرویپ
 " بمونم؟نجای من انی دی شما اجازه میعنی"ـ

 رزادخانی استقبال کند، شرزادی ششنھادی پنی کردم کھ مرپوژ از ای من ھم باور نمیحت
 کھ ذره ی ھرکسی گاه امن و مطمئن براھی تککی مھربان وسخاوتمند بود، شھیمثل ھم

 .... منی کند، بابالنگ دراز دوست داشتنی کسی و بیی احساس تنھایا
 : گفتنھی مرپوژ زد و رو بھ سکی بھ رویلبخند

 بابا؛ تو ھم اگھ دوست ی مرپوژ استراحت کن، جودشیباال رو آماده کن، امشب پ"ـ
 دیکوھان تو ھم حسن و آقاجاو.  فرانکشی پای بی اونا باش، اگھ ھم خواستشی پیداشت

 ی آماده دی کن براشون، فردا ھم روز خداست، پاشفی اطاقت ردی جا توھیرو ببر 
 ."می خستھ ایلی کھ خدیخواب ش

 : کردی مزه ای تعارف بدیجاو
 ." کنمی رفع زحمت مگھی من درزادخان،ینھ ش"ـ

 : ابروانش انداختانی بھ می گره ارزادیش
 " چند ساعت؟ھی ی شھ بدبگذرونی وقت شب؟ نمنیکجا ا"ـ

 : خوشحالش گفتی ھایس رو بھ ھمکالکوھان
 !" ھماھنگنیاحتماال با ممدل"ـ
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 : ھم گفتعقوبی بناگوششان کردند، می خود را تقدشی با تمام وجود نزی دو نآن
 !" زدی رو گل مشی داشت موتور گازدمی دیعصر"ـ
 نی ساکت اطاق کرد بدون ای فضای مسخره اش را روانھ ی اصغر ھمان ھھ ھھ ھاو

 در آن لحظھ دوست داشت دی جاودی باشد، شاھی گر بقخیکھ نگران نگاه چپ چپ و توب
 نکرد، دای کار را پنی فرصت ای سھ نفر کند ولنی دھان ودندان ای مشت حوالھ کی

 : اعتراضش بلند شدی بود صدامانده ھمھ ساکت ننیچون فرانک کھ درتمام عمرش ا
 ی نم؛یمام. گھی دمی بخوردی بدیرست و حساب شام دھیناھار کھ کوفتمون شد، الاقل "ـ

 " آماده شھ؟عی سرنجای ازشامی مھی ی ذره جادوجمبل کنھی یزلی مثل خانم ویتون
 را باال انداخت شی ابروکی کدام، چیاھی ست ی عصبانای کھ معلوم نبود جا خورده یآت

 :و گفت
 !" رو الزم دارمزمی سحرآمی کار جارونیواسھ ا"ـ

 : بھ دوروبرش انداختی ھدفی نگاه بفرانک
 "ارمش؟ی اصال ازکجا بھ؟ی چی حاال چزتی سحرآمیجارو"ـ
 : فرودادییبای نفسش را با شکیآت
 ی توخچالی کنم، ھمون جا بغل ی استفاده مزی سحرآمی نبود، من از تادمیھا "ـ

 "؟ی شھ لطف کنیآشپزخونھ ست، م
 را آورد، فکر کنم طفلک ی بھ سرعت رفت و تی چھ حسابی دانم واقعا روی نمفرانک

 عقلش را پاک از دست داده و باورش شده بود کھ ی و خستگیاز شدت گرسنگ
 : و بعد گفتدی کشی تی روی انگشتی شود، آتیزلیمامانش قرار است امشب خانم و

 !" شھ روش حساب کردیمممم خوبھ، م"ـ
 د،ی دورونی اطاق بی زد و از توغی بلندش کرد کھ بکوبد بھ باسن فرانک، فورا جو

 آن دو نفر تا کجا باھم دنبال دمی ندگری و ددندی صحنھ خندنی ادنی از داری اختیھمھ ب
 ی صورتنیباتری زدی خندی کھ می کردند، فقط متوجھ شدم کھ صورت مرپوژ وقتیباز

 ...  بودمدهیبود کھ در تمام عمرم د
 چترشان را در ی ازهی کھ معلوم نبود با چھ انگشی ھای کوھان و ھمکالسشنھادی پبھ
 باز کرده اند، قرار شد ھرچھ گوجھ و تخم مرغ در خانھ است یمی صمی کلبھ نیا

 با لب سای مشکل کوچولو وجود داشت کھ آترکی تشت املت، فقط کی شود بھ لیتبد
 مطرح رزادخانی و رو بھ شستادهی در ای  بھ دست در آستانھری کفگزان،ی آویولوچھ ا

 :کرد
 !"مین فقط سھ تا دارحواسم نبود، نو"ـ

 زن را بفرستد نی ای شود و کدبانوگری عصبانرزادخانی کردم االن است کھ شحس
 : حل مشکل سراغ داشتی برای بھتری نھی او گزای گوی ھجده چرخ، ولیلیرتریز
 " مشکل؟نی نداره واسھ حل ایشنھادی پی کسمینی ببمی بذاری نظرسنجھی"ـ

 : اش را درآوردی چون کوھان حاضر و آماده گوشد،ی نرسی بھ کسجواب
 !" بھ مندشیبسپر"ـ
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؛ بعد »ّحلھ«: یعنی تکان دادند کھ ی بھ ھم نگاه کردند و سرتی با رضای و آترزادی شو
 . آشپزخانھی راحت برگشت توالی با خسایھم آتر
 مکالمھ اش را می ما بتوانی کھ ھمھ فونی آی را گرفت و زد روی شماره اکوھان

 :مینوبش
 !" داداش؟یخوب!  جان سالمیالو؛ ممدل"ـ

 : آمددی تردی خط با کمی بخت برگشتھ از آن سوی صادقیصدا
 " اونجا چھ خبر؟؟یسالم، ممنون، تو خوب"ـ
 "؟ی داداش، شام خوردیسالمت"ـ
 :افتی ذوق زده ی حالتشی صداکدفعھی
 " کردم، چھ طور مگھ؟ی تھ بندھینھ، "ـ
 !"می ھم باششی شام پایخب پس ب"ـ

 : شناختی جانور را منی ما ای مردد شد، خب آخر بھتر از ھمھ ی کمیصادق
 "؟یبھ چھ مناسبت"ـ
 " فابش خوش بگذرونھ؟قی شب با رفھی خواد آدم یمگھ مناسبت م"ـ

 : بود ذوقمرگ شود بنده خداکی کنم نزدفکر
 !" داداش، حاال زحمت نباشھ؟میچاکر" ـ
 چھل تا نون ی خاتون، سسی سر بزن بلقھیونت، سر راه  فقط قرب؟ینھ بابا چھ زحمت"ـ

 کشن فقط تخم مرغاش ی گوجھ ھا دارن آبشون رو ما؟ی نکنری فقط دار،ی بریبگ
 ."مونده
 :ستیچ(!)  فابقی رفی برای ھمھ دلتنگنی متوجھ شده بود علت اکامال

 " البد؟دیھا؟ تخم مرغ ھم ندار"ـ
 ر،ی بگیقلی دوغ ھم از عللوی پنج کھی ینھ بابا، تخم مرغ ھست، فقط اگھ دوست داشت"ـ

 !"حلھ
 " باشھ؟ی امرگھید"ـ
 ." ھم سالم برسونی بھ عمقزا،ی باطیفقط با احت.  جونتی سالمتگھ،ینھ د" ـ
 ....(....)" رسونمی میچشم، بزرگ"ـ

 ی را نملشی بود، حاال دلی جور فحش محلکی کنم عبارت نامفھوم داخل پرانتز فکر
 ! نداردی ربطچی بھ من ھشی معنایدانم ول
 ردوبدل کرد و شی با رفقای اروزمندانھی کھ قطع تماس را زد نگاه پنی بعد از اکوھان

 : تکان دادی سرقی ھم بھ تشورزادخانیش
 !"نیآفر"ـ

 : بھ غبغب انداختی بادکوھان
 ." نداشتیقابل!  کنمیخواھش م"ـ
 ." بودی منظورم ممدلستم،یبا تو ن"ـ
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 کودک کی بھ ارتفاع قد ی آمد املت ھم آماده بود، او بغچھ ای ممـ صادقی وقتخالصھ
 کھ از قبل ی رواندازی آورد و رونیی موتور بدبختش پایپنج سالھ پر از نان از رو

 پھن کرده و ھمھ دورتادورش نشستھ بودند گذاشت و تا کوھان برود ھفت اطیکف ح
 گرم با ھمھ ی سالم و احوالپرسکی اورد،یب  دوغ را ھم از عقب موتورولیھشت ده ک

 دانم حاال او را ی مرپوژ قفل شد کھ نمی روھی چند ثانیردوبدل کرد و نگاھش برا
 شده ری حجاب بودنش غافلگی بھ خاطر بای بود، ّری اش متحییبای از زایشناختھ بود، 

 و دیپر  قد از جاکی زد، شی کوھان با آرنجش محکم بھ پھلویبود، بھ ھرحال وقت
 :دیپرس

 ."امرزهی مش غالم خدابی فکر کنم خواھرزاده دمش،ی قبال دنویا"ـ
 گذاشت و نی زمی بھ شدت اخمو بھ ابروانش داده بود، دوغ ھا را روی کھ حالتکوھان

 کی یادق زوم کرد، طفلک صرمدرسھی چشمان مدی اش را رورهی و نگاه خستادیا
 طرز نگاه پسرک نی از ادی کشی عذاب میلیسروگردن از کوھان کوتاه تر بود و خ

 :شرور، با جواب کوھان چشمانش گرد شد
 !" دخترشھر،ینخ"ـ

 تکان ی ماراک و جن بودنش خبر نداشت کھ سری بنده خدا اصال از ماجراھانی اایگو
 :داد وگفت

 ی درست و حسابی برنامھ ھی امشب تنجاسیپس بھتر شد، حاال کھ ا! عھ؟ چھ جالب"ـ
 ...."میزی ری مامرزیواسھ مراسم ختم اون خداب

 درست کنار برادرش نشستھ ونگاه ملوکانھ وانی ای کھ رورزادخانی بھ شی نگاھآنگاه
 :اش را بھ اودوختھ بود انداخت و ادامھ داد

 !" دست شماستیچی و قشی ررزادخان،یش" ـ
 : کرد و گفتی آورد تا پھن کند اشاره ای کھ فرانک داشت می بھ سفره ارزادخانیش
 ." بعدش در خدمتمد،ی صرف شام باشیفعال آماده "ـ
 ی چھره نی با ارزادخانی کنم شی با خودم فکر میگاھ. دی بلندش کششی بھ ری دستو

 زند کھ ی وار حرف مختھی چنان فرھی خودش درست کرده، گاھی کھ براینیغارنش
 کی گفتھ بود ی جورنی کند؛ حاال مثال اگر فرزادخان ای مریرا غافلگواقعا شنونده 

 حرف ی اش جوری و امروزکی شاھر فرزادخان برخالف ظی ھرچند کھ گاھ،یزیچ
 ! استزوروسی انکلی حتای زند کھ انگار درحال شکار ماموت یم

 تی شده ھدایزی برنامھ ری را بھ نحودی کوھان جاود،ی رسانی سفره کھ بھ پادنی چکار
 صدا با ی پت و پھن بی خنده کی بعد ھم ،ی بغل دست صادقندیکرد کھ صاف بنش

 حرکات موزون درآورد کھ ما بھ ی ردوبدل کرد و پشت سرشان کمشی ھایھمکالس
 توجھ بھ ی مفلوک متوجھش نشدند و بینوای البتھ آن دو بم،یزور خنده مان را نگھ داشت

 دی و خوش و بش بودند، فقط فکر کنم جاویینا مشغول آشگریکدیپشت سرشان، با 
 بدنش ی اش از استوای قطعا با موتور گازی از نسبتش با من نزد وگرنھ صادقیحرف
 ! شدیرد م
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 امکانات دی نفھمی کلش کھ حتی کردم کھ چنان کلھ اش فرو رفتھ بود توی حسن نگاھبھ
 !د؟ی فراھم گردی اصال املتی شد و نان از کجا آمد و چھ وقتای مھیسفره چھ جور

 مخصوص حی بودم اش تسبدهی کھ دی بارنی داده و مثل اولھی تکی ھم بھ پشتفرزادخان
 بھ حسن چشم ی کرد و جوری می بازشی ھدف با دانھ ھای را برداشتھ و برزادیش

 .نی زمی از خجالت آب شدم و فرو رفتم توشیدوختھ بود کھ من بھ جا
 کی انداختھ بود ودرگوش ھم داشتند نھی دست در گردن سک تمامی ادبی ھم با بھانیک
 کردند و فکر کنم بھ ی بھ حسن نگاه می ناجوریلی جور خکی گفتند و ی مییزھایچ
 می نکی است تا با ی ملکھ خالی آخخخخخ کھ چھ قدر جادند،ی خندی داشتند مششیر

 .ی خاکھ شانی را بفرستد توھانی دار کینگاه معن
 بعد از پھن کردن سفره متوجھ حسن شده بود، با قر و ی لحظھ ای کھ برافرانک

 : انداختی مخصوص خودش از کنارش رد شد و متلکشیغم
ِ گذره با بربرھا؟یخوش م"ـ ِ" 

 شده و حاال چشمانش مثل دوتا گوجھ دهی کشرونی کھ ناگھان از وسط وار بحسن
خت، فرانک بدون  بھ فرانک دویجی نگاھش را با گد،ی رسی پختھ بھ نظر میفرنگ

 ی ھی آوردن بقی کھ براوانی ای او بماند رفت بھ سوی از سوی کھ منتظر واکنشنیا
 : گفتمیسفره داخل کلبھ شود، با ناراحت

 ھی بقرونی بای ذره بھی. ی زنی حال ھمھ رو بھ ھم می دارگھید! حسن خجالت بکش"ـ
 !" خونیرو ھم بب

 زودپز گی دکی ما گوش کنند، انگار سر ی انگار ساکت شده بودند تا بھ بگومگوھمھ
 :دی پاشرونی ببی مھیی اش را با صدایرا برداشتھ بودم کھ فشار درون

 " بشھ؟ی کھ چرونی بامیب"ـ
 : من جواب دادی بھ جاھانیک
 !" باشدی از مشتقات خشخاش ھم بدتر می مجازی فضانیا"ـ

 : گفترزادخانی ھمان مواد مخدر بود، پشت سرش ھم شمنظورش
 بھ اندازه ش خوبھ، از حد کھ بگذره یزی ھرچم،ی گی خودت میباباجون واسھ سالمت"ـ
 رفع ی برای ولم،ی کنی استفاده می مجازیما ھم از امکانات فضا.  شھ سمیم
 ."شتری نھ بازھامون،ین

 نی اھی توجی را براشی را گرفتھ بود کھ تمام دردھاشی گلوی حسن عجب بغضطفلک
 :موضوع بھ اشتراک گذاشت

 بھ ی منتظرمھ؟ کرونی بنی ای بشھ؟ کی کھ چرونی بامی بی مجازی فضانیاز ا"ـ
 چشمش یاشک تو... ( گھ حسن، خرت بھ چند؟ی اصال می ده؟ کی متیحضورم اھم

 رونی کھ بدی نرسی بالفاصلھ خشک شد و بھ حدی شبانگاھمی با عبور نسیحلقھ زد ول
 ی دلم می گن؛ وقتی بھم ممیجاز می تولدھامو دوستاکی تبرنی اولیوقت!).... بچکد

 شھ، ی مکی گم الی منجای ای ھرچی دن، وقتی می بھم دلدارمی مجازی و دوستارهیگ
 ندارم، یتی اھمچی دن ھی متی کنن بھم اھمی کھ ادعا میی آدم ھانیب... رونی بنی ایول
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 ی نگفت حسن ھم قلبیشکیھ!  وقتچی نگرفتھ ھی منو جدی محبت و عالقھ ی کسیحت
 منظور ی کنم کامال بیونگاھش فکر م!!....( تپھی حساب و کتاب می بی گاھکھ داره
 رفت کھ ی راه می آورد و جوری فرانک زوم شد کھ داشت سبد ظرف ھا را میرو

 نجای ا؟ی مجازی از فضادی منعم کندیچرا با! چرا؟!)....  شدی و جوان آب مریدل پ
 دلم خوش بود بھ اون یول دمشی وقت ندچیھ!  بار بھم گفتھ شد عاشقتمنیاول

 کھ نیّ با توھم ادی فضا مثل مشتقات خشخاشھ، بذارنیاگھ ا.... ی مجازیابرازعالقھ 
بھ نظر ....  باشمنیری شیالی خیای درنی مھم ھستم غرق ای کسانای یمن ھم واسھ کس

آره آقاجون؛ من ! یرمجازی غی و آدم ھای مجازیآدم ھا: من مردم دو دستھ ن
 ی مجازی فضای توی شناسم، واسھ من ھرکی نمیقی حقیآدم ھا  بھ اسمیگروھ

 !!"یرمجازی شھ غی مست،ین
 نقدریچرا ا.... ای را گرفت، خدامی سخت گلوی درد داشت کھ بغضشی قدر حرف ھاآن

 و ی نوجوانی کھ حاال در اوج بحران ھامی توجھ بوده ای طفل معصوم بنینسبت بھ ا
 بھ یلی مگری و ددهی گردیمی رنج عظنی اش دچار چنی ورود بھ جوانیدرآستانھ 

 ....ّ و توھم ندارد؟الیخارج شدن از عالم خ
 ی درد و رنج برادرم واقع شده بودند، ولری کنم تحت تأثی سکوت کرده و فکر مھمھ

 : گفتکدفعھیکوھان 
 !"کی بود، الی قشنگیسخنران"ـ

 شانی و اصغر ھم بھ تبع او شست ھاعقوبی!  ادبانھ باال آوردی بیل را بھ شکوشستش
 :را باال آوردند و تکرار کردند

 )"share! (ریِ و با اجازه شکیال"ـ
 آوردند و رونی را بشانی ھای درگوش آن دو گفت و ھرسھ گوشیزی بعد کوھان چو
 .... داشت؟ی بچھ توقع ھمدردنی شود از ایمگر م!  دانم چھ کار کردند اوفینم

 . نگفتیزی چی کامال شکستھ بھ آن ھا نگاه کرد ولی گرد شده و دلی با چشم ھاحسن
 نان ی کرده بود بھ ھمراه بوفی ردسای کھ آتری املتزی دل انگی شد و بودهی کھ چسفره

 اش را کنار گذاشت و با دھان آب ی گوشزی حسن ند،یچی خنک باغ پیتازه در فضا
 :دی را کششی فورا کوھان آمد بھ طرفش و بازوند،یه بنشافتاده آمد کھ کنار سفر

 !"ی مجازی ھمون فضای تودی داشتھ باشفیتشر! شما کجا داداش؟"ـ
 : گفترلبی زی با ناراحتحسن

 !...."گشنمھ خو"ـ
 : ابروانش را باال انداخت و چشمانش را گرد کردکوھان

 برات دانلود ی شکالتی پرس جوجھ کباب با مخلفات و دسر بستنھیاملت ھم شد غذا؟ "ـ
 حاال نی تا ھم،ی مھموننی دوستاتم تگ کردم تو ای کردم بھت، ھمھ مشیکردم؛ تقد

 پنج ی خورده، تازه پنجاه و سھ تا کامنت برات توکیھفتصد و ھشتاد و چھار تا ال
 !"ی شری کن سکشیفتاده الیبرو تا از دھن ن!  اومده فقطقھیدق
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 جمع بھ طرف کوھان روانھ شد، حسن با ی از سوزی آمنی مشت نگاه تحسکی
 در آورد وروشن بشی اش را از جی دوخت و گوشنی نگاھش را بھ زمیشرمسار
 ی فضای دارد برود دوباره تومی تصمدی خواھد چھ کار کند، شای دانستم میکرد، نم

 ! بچھ امشب گرسنھ نماند؟نی اایآه خدا....  اشیمجاز
 اش را بھ دست کوھان داد، من منظورش ی دربرابر نگاه بھ شدت نگرانم گوشناگھان

 ی گوشی تویی کارھاکی دی بگویزی آن کھ چی کوھان بی ولدمی کار نفھمنیرا از ا
 : بلند گفتی با صداکدفعھیحسن انجام داد و 

 !"کلن؟"ـ
 : در جوابش بلند شدھانی و اصغر و فرانک و کعقوبی ی صداو
 !"پررررر"ـ
 .... کف مرتب بھ افتخار کوھان و حسن زدندکی ھم ھی بقو

 بھ کمرش ی کوھان دستی موضوع بھ شدت ناراحت بود، ولنی کھ حسن از امطمئنم
 : و او را درست وسط خودش و دوستانش نشاند وگفتدیکش

 ی بعدش راحت می درد داره، ولیلی شب اول خییابوی امشب رو تحمل کن، ترک ھی"ـ
 ی فضای کنم، توی می بھت معرفی عالنیگزی جاھیمن فردا صبح . یش
 !!"یرمجازیغ

 توانم بفھمم چھ ینم.  افکندری زد و سر بھ زیحسن لبخند تلخ.  زدشی بھ رویوچشمک
 طور نی از طرف کوھان ای رفتار سلبکی عاقل شده کھ با نقدری برادر من ایوقت

!  باشدرگذاری رسد تأثی از آنچھ کھ بھ نظر مشی ھم کوھان بدیمنفعل شده است؟ شا
 !)عشق من( ی دوست داشتنیجانور نابغھ 

 
 کوھان و دوستانش خوشمزه تر ھم ی ھای کارنیری بود، مخصوصا با شی دلچسبشام

 ی می حسن را بھ بازی گذاشتند، گاھی مدی و جاوی سربھ سر صادقی شد، گاھیم
 بود، بی نصی بزی کدبانوگرانھ نناتیی تزنی کھ از کمتریگرفتند و خالصھ املت ساده ا

 قھی اصال سلی ام کھ آتدهی را خوب فھمنیا. یادماندنی بھ ذی لذی خاطره کی شد بھ لیتبد
 نی ام کھ نان و املت ادهی رسییبھ جا!  دستپختش حرف نداردی دھد ولیبھ خرج نم

 بماند، ی طورنی ھمیکاش آت.  کنمی ھم عوض نمای دنی سفره ھانی ترنیزن را با رنگ
 دور از ھ بی ولی ماورائی مھارت ھای با کلقھی سلی بی لکردهی خانم مھربان تحصکی

 گردنبند ذھن و عقلش ی جادواهی سی نکرده وسوسھ یاگر خدا.... یدی و پلطنتیھر ش
 دوست ی کھ زندگنی تصور ای حتزم؟ی بھ سرم بری نفر چھ خاککیرا تباه کند من 

.  لرزاندی شود تمام تنم را می آتی اشتباه از سوکی دستخوش میای افراد دننی تریداشتن
**** 

 »یناھماھنگ«
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 و عقوبی کند و شی جانکاه دل از کلبھ و آدم ھایّ باالخره با مشقتی صادقآخرشب
 خورم کھ یقسم م.  خانھ اش شدی سوار کرد و راھشینوایاصغر را ھم ترک موتورب

 ی دلش نمگری باشد، دی دوست داشتنی ھای پشت کوھنی شب کنار اکیھرکس 
 ی دو دست رختخواب برامخالصھ کوھان ھ.  خودشیخواھد برگردد سر خانھ و زندگ

 کرد و فرانک ھم مرا برد بھ اطاقش کھ چون درست فی رددشی جدی ھایھم اطاق
 ی اطاق ھا باز، قشنگ سرو صدای ھمھ ی بھ اطاق کوھان بود و پنجره ھادهیچسب

 . شدی مدهی پسرھا شنزی آمطنتیش
 گرفتھ بودند مرپوژ را ھم اطاق می تصمرزادی و شی آتی ازهی چھ انگی دانم روینم

 ای کرد او ی اعتماد نداشت و فکر منھی اصال بھ سکی کھ آتی کنند، آن ھم در حالنھیسک
بھ ھرحال من .  ھمدستش باشدنی دارد بعد از امی تصمایقبال ھمدست مرپوژ بوده و 

 اگر مطمئن بودم کھ قصد ی با مرپوژ نداشتم و حتییاروی بھ رویلی مچی ھرگیاکنون د
 خواھد بکند، ی کھ دلش می دادم ھرکاری رساندن بھ من است، اجازه مبیاو فقط آس

 یحت.  کندیّ ھم تعدگرانی بھ ددی احتمال بود کھ شانی ام ای بھ ھرحال تنھا نگرانیول
 او با من ی دقانھ رفاقت صای برای ھم ضامن خوبی اقھی چند دقی عاطفینیآن ھم نش

 فراتر از محبت نسبت ی ھا زدوده و اکنون احساسنھینبود اگرچھ من قلبم را از تمام ک
 . مشابھ باشدی احساسی درحال تجربھ زی معلوم نبود کھ او نیبھ او داشتم ول

ت  سھ دسی نداشت، آتی مناسبتی درحال حاضر وضعنیی پای اطاق خواب ھاچون
 شی ھال و خودش ھم آمد باال پی پھن کرد توھانی و فرزاد و کرزادی شیرختخواب برا

 خوب حواسش بھ یلی من ھم افتاد کھ اتفاقا خی دوزاربی ترتنی و مرپوژ، بھ انھیسک
 جعبھ اش گذاشتھ ی را ھم تودنبند گردمی کھ فھمنی الخصوص ای ھست؛ علزیھمھ چ

 . رسدی دست جن ھم بھ آن نمبی ترتنی و بھ ارزادخانیاند داخل گاوصندوق ش
 شب ی حرف بزند ولی خواست قبل از خواب با من کمی دلش میلی کھ خنی با افرانک

 کھ با زی در آن سکوت دل انگی گفت کھ زودتر بتوانم استراحت کنم، ولیریبھ خ
 صحبت کردن حسن و ی توانستم صدای شده بود، منی باغ آذی ھارکیرجی جیصدا

 : را بشنومکوھان
 ھی کنم ھا؟ ی خانواده ت نگرانت ھستن من حاضرم فداکاریلی گم کوھان، اگھ خیم"ـ

 !" از ھمھ جھت راحت باشھالتیعالمھ راه بلدم واسھ مخ زدن، بسپرش بھ من و خ
 ...مگر دستم بھت نرسد!  مرپوژ بودهیحتما منظورش مخ زدن برا!  شرفیب
 حسن، تو نمی جون حسن، اصن ببستمی نی اصن راض،ی شی متینھ داداش، اذ"ـ

 "؟ی اصنکارهیچ
 انداخت، فرانک پتو مانی من و فرانک را بھ زحمت کنترل صدایاری اختی بی خنده

 ... دادشانی فحش جانانھ بھ ھردوتاکی رلبیرا گاز گرفت و ز
 ." کرده باشم، بذار بھ حساب جبران لطفتونی خوام کمکیفقط م"ـ
 ." ناموسم شوالی خیپ لطف کن ب"ـ
 !" ناموس انگار االن زنتھی گی منیھمچ! پوف"ـ
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 "؟!گھید خو قراره زنم شھ د" ـ
 اون ی انقضاخی بخواد آپلود شھ، تارتی تا آمادگ،ی نشتریتو کھ چھارده سالت ب"ـ

 !"بدبخت سراومده
 !" کرک شده ستینترس، نسخھ "ـ

 : از وسطشان آمددی بم جاویصدا
 "االن دعوا سر مرپوژه؟"ـ

 : جوابش را دادکوھان
 ."تو راحت باش داداش"ـ

 : حسندوباره
 "؟یری اونو بگی خواستیمگھ تو نم.... آھا؛ ھاجر.... ؛ی گفتی بود میاون دختره ک"ـ
 "؟یخب آره؛ کھ چ"ـ
 !" ره ھا؟ی بھ فنا مستمتی س؟ی نصب کنندوزی دوتا وی دارمی تصمیعنی" ـ

.... 
 : آھستھ گفتفرانک

ھنوز پشت لبش سبز نشده دوتا دوتا واسھ خودش کنار گذاشتھ، ! داداش ما رو باش"ـ
 ھی از غی دری گم درسم تموم شده فکرامم کردم، ولیبعد منھ بدبخت االن چند سالھ م

 !!" آقامونیجو عرضھ 
 ذھنم ی جواب دادن بھ فرانک جواب کوھان را بشنوم، ولی دوست داشتم بھ جاھرچند

 :یورفت بھ سمت خسر
 "د؟ی نذاشتیمگھ قرار مداراتونو با خسرو"ـ

 :دی برچی و لوچھ الب
 بھ خودش ی تکونچی دونم چھ مرگش شده کھ ھی نمست،ی نیانگار اصال عزمش جد"ـ

 ھی رو زده کھ شی خالھ زنک ھا رأنی از ایکیمن کھ شانس ندارم؟ مطمئنم !  دهینم
 !"رهیِ من جلفو بگادی نیوقت
 حساس ی خودی حد بدشانس باشد، مطمئنم کھ بنی طفلک تا انی توانستم باور کنم اینم

 نی کھ حاضر شده بود بھ خاطرش انگشتش را بدھد حاال بھ ایشده وگرنھ خسرو
 . شود مسلمای نمالشی خی بیزود

 "؟یچھ قدر عجول"ـ
 :دی را برحرفم

 واسھ انیھ با خانواده ب کردن تا امروز رفتن کمی کھ خواستگاریعجولم؟ از اون روز"ـ
 " نکردن؟ری دی کمھیبھ نظرت !  برونیبل

 : بوددی شدی کنم بھ خاطر خواب آلودگی دادم کھ فکر ملشی تحوی ربطی بجواب
 !" موندن، نگران نباشکیحتما تو تراف"ـ

 .... چھ شددمی نفھمگری دھد چرتم برد و اصال دلمی نگاه چپ چپش را تحوتا
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 وضو عی سریلی بود قضا شود، بلند شدم و خکی قدر خستھ بودم کھ نمازصبحم نزدآن
 بود کھ ی خواب بعد از نمازصبح آن قدر قویگرفتم و نمازم را خواندم، وسوسھ 

 ی خوابم نمگری بود کھ دبی عجی شدم ولدهیچھاردست و پا بھ طرف رختخوابم کش
.... دمی مورد پرسی بیودم سؤال ھاخ  بود، صدبار ازنیی پاریآمد، ذھنم بھ شدت درگ

 نییّ مسکن برم پاھی اگھ واسھ خوردن ھ؟ی خوابھ چھ جوری خواب؟ وقتای دارهیاالن ب«
 »!...؟یعنی نگاه بھش بندازم گناھھ می نھی

 کھ پھن ی ام، حاال کامال بھ ھال و سھ رختخوابستادهی وسط پلھ ھا ای چھ وقتدمینفھم
 بود بھ دهی چسبھانی بود و خروپف کی از آن ھا خال دو تایشده بود اشراف داشتم ول

 ی ھرشب سر میی پرسروصدای موتوربرقنی ھمچکی با نھیاوف؛ طفلک سک! سقف
 !کند؟

 از آن زتری از نھادم برخاست و متوجھ شدم کھ فرزادخان و برادرش سحرخی سردآه
 ! سحر درحال خواب شکارشان کنمیھستند کھ من بتوانم کلھ 

 عدد کپسول سرخ رنگ ژلوفن انداختم باال تا کی آشپزخانھ و ی سروصدا رفتم تویب
 بھ امان خدا رھا نتی کابی کھ روی کاسھ ای ام ساکت شود، بعد ھم از تویسردرد لعنت

 آنگاه بھ اورد،ی را نمی ناشتایشده بود دو سھ تا خرما برداشتم تا ژلوفن دخل معده 
 را نگرفتھ رهی شان، ھنوز دستگنمی آنجا ھستند ببادرھابر انای رفتم تا اگر احاطیطرف ح

 اگر نمی تا ببستادمی شدم، ھمان جا اوانی ای از روی آرامیبودم کھ متوجھ گفت و گو
 ٠ بھ آنھا ملحق شومزی است برگردم باال وگرنھ من نیحرف شان خصوص

 تنھا ی ول،ی قرائنی سرکی نبود مگر با صی و فرزاد اصال قابل تشخرزادی شیصدا
 : بودسای متعلق بھ آترصی قابل تشخیصدا

 چون گردنبند ادی از دستش برنمیادیتاصبح حواسم بھش بود، ھرچند کھ عمال کار ز"ـ
 ھی کنن و خالصھ یکی دست بھ نھی خورد کھ با سکی چشمم آب نمیجاش امنھ، ول

 ." کننداشی پیجور
 مطمئنا بھ زی شان بودم نشی اگر پکھی بھ آنھا تعلل کردم درحالوستنی پی برالی دلیب

 ٠٠٠ خوردی نمی لطمھ اشانیگفت و گو
 " ھم کرد؟یحاال کار"ـ
 زد ی توخواب ھق مرپتو،ی خودش زینھ، تا صبح مثل جوجھ کز کرده بود تو"ـ

 ." دختربچھ کھ از باباش کمربند خورده باشھھی نی صدا و مظلوم، عی ب،یگاھ
 " ھم ھست کھ بھ دختربچھ ش کمربند بزنھ؟یی بابایعنی"ـ
 راحت التی آره من خوردم؛ خ؟یدی مثال االن ازم اعتراف کش؟یخب حاال کھ چ" ـ

 "شد؟
 " رفت بھ رحمت خدا؟تی ھمون سال اول زندگامرزتیتو کھ پدرخداب"ـ
 امرزمی خدابی واسھ بابای زنھ تو داریمن االن دلم شور اون دختره رو م!! شترزاد"ـ

 "؟ی زنی میبندر
 !آخخخ!  کھ بلند شد صددرصد متعلق بھ فرزاد بودی خنده ایصدا
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 می ناگھان شاخک ھای امانش باشم، ولی بدنی قلبم گذاشتم تا مراقب کوبی را رودستم
 ...مگر چھ شده؟...  خورد؛ مرپوژیتکان

 "ھو؟ی شد ی حواست بھش بوده، پس چی گیآخھ مگھ نم"ـ
 قلمبھ رپتوشی ھنوز زدمی برد، بعدش نگاه کردم د لحظھ خوابمھی دونم، فقط ینم"ـ

 ی صدا ھق ھق می بود کھ دوباره داره بنی خورد، مثل ای پتوشم تکون مده،یخواب
 نبود، رشی زیچی ھیعنی بود، ی حجم توخالھیبعد کھ پتو رو زدم کنار .... کنھ

 !!"یچیھ
 از آن شی نتوانستم بزم؟ی بھ سرم بری چھ خاکدی دانستم االن بای بند آمده بود، نمنفسم

 ھرسھ برگشتند دی رسوانی بھ امی کھ پانی را چرخاندم، بھ محض ارهیصبرکنم و دستگ
 داده ھی تکواری بھ دنھی نشستھ و فرزاد دست بھ سی صندلی رورزادیو نگاھم کردند، ش

 .... زدی منی پنجھ برزمی تابی ھا بود و با بده ھم پشتش بھ نریبود و آت
 کردم، آنگاه بھ افتی دری دست و پا شکستھ ای گفتم و جواب ھای سالم اورژانسکی
 : شدمرهی خیآت
 "رفتھ؟... مرپوژ"ـ
 : تکان دادی و سردی کشی را بھ ھم گره زده بود آھشی ھمان طور کھ اخم ھایآت
 ...." فرار کردهیبھتره بگ"ـ
 " نداشت؟شی کھ کاری فرار کنھ؟ کسدی چرا؟ چرا بایول"ـ

 : گفتفرزاد
 مطمئنم تا ستن،ی جماعت اصال قابل اعتماد ننی داره باز، ارسری زی نقشھ اھیحتما "ـ

اه اه چھ !" (ری برو باھاش دل بده قلوه بگیحاال ھ.  دارهی دست برنمزهیزھرشو نر
 !)قدر حسود

 کھ نی داشتم بھ ایدی شدلیمن م....  نھ از وحشت انتقام، بھ خاطر خودشی ولدی لرزدلم
 ... فقط نگرانش بودمدم،ی ترسیمن از او نم.  کنار ما باشدنجایپوژ امر
 : آرام شدمی اندکی جواب آتبا
. اهی سی ناخواستھ آلوده شدم بھ جادوای نداره، من االن خواستھ رسری زینقشھ ا"ـ

 کھ گردنبند رو نیضمنا؛ با ا. ستی نفمی حری کسچی دونھ کھ فعال ھیمرپوژ ھم خوب م
 !" تونم ذھنش رو بخونمی ھنوز ھم می ولدیازم جدا کرد

 یعنی م،ی نگاھش کردرتی بار ھمھ با حنیا
 ی ذھنش چی بود ھربار کھ نگاھمون بھ ھم افتاد تونستم بفھمم توداری کھ بیتمام مدت"ـ
 رمی کھ گیزی تنھا چنھی انھ،ی ما باشھ و ازمون محبت ببشی گذره، اون دوست داره پیم

 ."اومده
 : زده شدمجانی ھیحساب

 ...."؟ی تونی تو ھنوز م؟یواقعا آت"ـ
 : تکان داددیی بھ تأیسر

 ." گذاشتھ رفتھنی ھم واسھ ھمدی و بابتش معذبھ، شادهی فھمنویاتفاقا اون ھم ا.... بلھ"ـ
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 : شدمدستپاچھ
 دست از ذھن گھید.... گھی کھ معذب نباشھ؟ دی کنی نمی کارھیچرا .... خب.... خب"ـ

 !" بردارشیخون
 ."اھھی سی جادوی نابودی ذھن خوننیتنھا راه خالص شدن از ا.... ستیدست من ن"ـ

 : طرفش رفتم و التماسش کردمبھ
 "؟ی کنیخب چرا نابودش نم"ـ

 .... افتادنی بر زمنگاھش
 ...." تونمینم"ـ
 !"چرا؟"ـ
 ..." دونمینم"ـ
 : گفتی بھ تلخرزادیش.  گرداندی از من روو
 بابالنگ درازت ؟ی جودینی بیم.  جادو رھا نشھ کارش تمومھنیاگھ زودتر از بند ا" ـ
 !" شدی آتیب

 شرمسار دی لحظھ قادرنبود نگاھش را بھ چشمان او بدوزد، شانی ھم در ای آتیحت
 ....بود

 را جزم کردم کھ ھرطور شده کمکش کنم؛ بھ خاطر خودش، بھ خاطر بابالنگ عزمم
 :درازم

 "؟ی دونی نمنمی اای یاس شنی راھش رو مھ؟یفقط بگو راھش چ"ـ
 : فرزاد جواب دادشی سکوت بود، بھ جاجوابش

 ."نھی خودش بخواد، تنھا راھش ھمدیبا"ـ
.  بھ او ماندرهی نھ چندان کوتاه خی لحظاتی فرزاد چرخاند و برای را بھ سونگاھش

 : مثل برق و باد از سرم گذشتیفکر
 !"تموم شد....  لحظھ اراده کرد وھیحسن فقط "ـ

 ... بودهشبی دی کھ منظورم بھ ماجرادندی فھمھرسھ
 »!پررررر! کلن؟«

 می بحث ادامھ دھنی فرصت نشد بھ ای ولد؛ی در چشمان دو برادر درخشدی از امیبرق
 ی باغ می در ورودانی افتاد کھ از می اھی لحظھ چشمم بھ سانیچرا کھ درست درھم

 ....گذشت
 !"مرپوژ"ـ

 من رد نگاھم را گرفتند و برگشتند وبھ دخترک نازک ی زده جانی ھی باصداھرسھ
 ی مثل مادرسای آمد، آتری ممانی عجلھ و آرام بھ سوی کھ بستندی نگرسویاندام کمندگ

 :دی و بر او توپدی دوشی کند بھ سوھیکھ بخواھد فرزندش را تنب
 "؟ی رفتھ بودیکدوم گور"ـ

 ی بھ چشمان آتی لحظھ ایا اراده اش را بری جاخورده بود نگاه بی کھ حسابمرپوژ
 ... گرداندیدوخت وفورا رو
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 ." ھوا بخورمی کمھی خواستم یم"ـ
 : بودی ذھن خوانی آرام شد کھ احتماال بھ خاطر جادوی ارمنتظرهی بھ طرزغیآت
 " ره؟ی دلمون ھزار راه می گینم"ـ

 : و شکننده اش باصالبت و محکم بودفی مرپوژ برخالف ظاھر ظریصدا
 ." دونمی خوب منوی است،ی دل نگران من نیکس"ـ

 مثل مرپوژ ظاھر زی حال او ننی سرشار از محبت است، با ای بودم کھ نگاه آتمطمئن
 :خشنش را حفظ کرد

 ."می کمک کن صبحونھ رو آماده کنایب! چرند نگو"ـ
.  بودی آتی دخترک تا شانھ ھای قد و قواره د،ی دستش را گرفت و بھ دنبال خود کشو

 نگاه من و مرپوژ بھ ھم دوختھ شد و ی لحظھ ای شدند برای از کنارم رد میوقت
 کردم مثل خودش بر ی سعزی من ند،ی و نامحسوس از کنار لبش درخشفی ظریلبخند

 !! است؛ واالی کنند خبریم  فکری رو بدھیادیاحساساتم افسار بزنم، ز
 راحت شده کھ حالش خوب المی راحت شده، خالمی خدنشی داند چھ قدر با دیخدا م... آه

 . ندارد ترک مان کندمیاست و تصم
 ری کھ ناخوادآگاه ذھنم را درگی سؤالی درپدی نگاھم بھ سمت فرزادخان چرخاری اختیب

 دارد و مثل من چشمانش بر یباروی ززادی پرنی ای بھ تماشالیچھ قدر تما«: کرده بود
 » شود؟ی مرانی اش حی باورنکردنسوانی گیرو
برادرش ھم مثل خودش بود، !  کرد اال مرپوژی نگاه میزیکھ او بھ ھرچ است بیعج

 . مطلقا درکارش نبودی کھ ھرزه گردبی جفت چشم پاک و نجکیصاحب 
 حاال ،ینی زمبی سی مزرعھ ی برداشت و رفت توواری را از بغل دلشی برزادخانیش

 شود؟ بھ ی طوالنی خلوت اجبارنی بود الی دانم تا چھ حد مایمن بودم و فرزاد کھ نم
 او ی دست کم وقتستم،ی بانجای الی دلی بگذارم و برپای را زای نبود کھ حستھیھرحال شا

 .... بمانمیزیچ سکوت کرده من حق ندارم منتظر
 : حرف متوقفم کردنی کلبھ با ای خواستم بروم توتا
 ." شما، با پدرومادرت صحبت کردنی رفتن خونھ شبیمادرجون د"ـ

 جابھ جا شد و ی صحبتش ماندم، اندکیرا بھ او دوختم و منتظر ادامھ  رمّی متحنگاه
 را ی روفرشنی چلی دلی بشی انداختھ و با نوک پانی کھ نگاھش را برزمیدرحال

 : کرد دوباره گفتیصاف م
 ی جا خوردن، بعد ھم گفتن کھ تو االن با نامزدت اومدیپدرومادرت حساب" ـ

 دی اتفاق ھا بودن، وگرنھ بانی ای ھمھ انیشانس آوردم مادرجون درجر! مسافرت
 !" کردنیھمون موقع مجلس رو ترک م

 ا؟ی زد آشی االن ننی اختی فرو رنھی در سی بھ طرز دردناکقلبم
 شما ی کھ پدرومادر محترم شما قرار شده جواب رو بعد از مسافرت کذائنیخالصھ ا"ـ

 ."دو تا بدن
 : بودنی شد ھمیزبانم جار و صادقانھ بر دی کھ بھ ذھنم رسی سؤالتنھا
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 !"خوبن؟.... مادرجون"ـ
 :  جا خوردی سؤالم کماز
 
 یاالن ھم راه افتادن سمت پشت کوه، احتماال بعد از ظھر م! بلھ؛ خوب خوب"ـ

 ."رسن
 ام شد ی متوجھ شادمانزی برلبم نشست، اونی لبخنداری اختی قدر خوشحال شدم کھ بآن

 : زدیو لبخند
 !" شد؟یچ" ـ
 ! بشرنی است ای شد؟ عجب آدمی چھ کھ چیعنی
 ."براشون تنگ شده.... دلم"ـ

 جور درک کی تکان داد کھ نشان از ی کرد سری طور کھ لبخندش را حفظ مھمان
 نھفتھ در پشت نگاه محکم و بااراده اش را ی گرمای توانستم بھ خوبیم. متقابل داشت

 کھ یراست! یگریدختر د چی کھ فقط مخصوص من بود؛ نھ ھی محبتیحس کنم، گرما
 است، خوشبختم کھ صی من حریاشاخوشبختم کھ نگاه او فقط بھ تم!  خوشبختمیلیخ

 .... تپدی من میقلب او فقط برا
 را فشردم، او رهی از جانب او بمانم دستگی منتظر حرفای می بگویگری دزی آن کھ چیب
 یچرا اول صبح ھا نی برداشت و رفت بھ طرف برادرش تا کمکش کند، ای چنگکزین
 ! کنند؟ی و چنگک صفا ملی با بنقدریا

 کھ درحال غر زدن سر دمی را شنی آتی بھ آشپزخانھ برسد صدامی کھ پانی از اقبل
 : بودنوایمرپوژ ب

 و تخم رتازهی شی االن اگھ بودن کل؟ی کھ چیاون زبون بستھ ھا رو بھ کشتن داد"ـ
 اون طفل معصوما مث خار تو ی خالیجا! نی ذاشتم جلوتون کوفت کنی میمرغ عسل

 ...." بودنینی نازنیوونایچھ ح. چشممھ
 شده و داری مشغول خوش و بش با فرزاد بوده ام بی وقتدمی فرانک کھ آمد فھمیصدا

 : فرق داشتیلی آشپزخانھ است؛ البتھ لحن صحبت او با مادرش خی مادرش توشیپ
 جلوشون یگاوھا از بس ماممخصوصا اون !  بودنینی نازنیوونایواقعا ھم کھ چھ ح"ـ

اصن پشت ھر .  شده بودنلسوفی پا فھی کار کرده بود ھمھ شون ی پژوھشیمقالھ علم
 !" بوددهی نامھ خوابانی پاھی کردن ی کھ مییمااااا مااااا

 !" باومینیزر نزن ب"ـ
!  زن و شوھر جمع اضدادندنیچھ قدر ا! ا؟ی بود آی آتی آخرنی ادم،ی مالی را کمگوشم
 کرد کھ زودتر بھ جمع شان ملحق شوم، با کمی فرانک تحردنی خندزیزری ریصدا

 مشغول کمک کردن بھ آن ھا شدم و رفتم سراغ مرباھا، یسالم کوتاه و مختصر
 بھ خواب ی طفلکد،ی چی میشدستی پی زد وتوی را برش میمرپوژ ھم داشت کره محل

 ی بھ کارھاشیاین داهی جادوگر سنی توسط بزرگترنجای ای روزکی بود دهیھم ند
 !آشپزخانھ گماشتھ شود
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 : نکردهی جا نماند خدایزی چی وقتکی شد کھ شی غرغرھاری گی پیآت
 !..." گفتم؟ی داشتم میچ"ـ

 : کمکش کردفرانک
 ...."زبون بستھ ھا"ـ
 فردا صبح چند تا گاو و گوسفند و مرغ و خروس عقوبی یسفارش دادم بابا!.... ھا"ـ

 "؟یدی فھمارم،ی چشاتو درمی مرپوژ چپ نگاشون کناره،ی و سالم برامون بزیتروتم
 :دیّ مظلومانھ غررلبی زمرپوژ

 ...."خب بابا"ـ
 : دادشنھادی پفرانک

 !" کھ شنگولش مرده افسرده شده بچھ می کوھان از وقت،ی نره مامادتیبز "ـ
 : خنده اش گرفتم،ی نگاھش کردّری و با تحمی ما ھمزمان برگشتی ھرسھ

 ..."!. بابا؟ھیچ"ـ
 :دی شده، پرسجی گی کمدی رسی کھ بھ نظر ممرپوژ

 !"؟یعنی.... کوھان افسرده س... االن"ـ
 : خواست رفع و رجوعش کندفرانک

 تو شده ری کھ ذھنش درگی بگم؟ فکر کنم از وقتی چھ جورنیبب.... یعنیاالن کھ نھ؛ "ـ
 ...." کنھی بھ بزغالھ ش فکر نمگھید

 رونی کھ چشمان از حدقھ بنی تا ازمی کاسھ بری دادم برگردم و مرباھا را توحیترج
 ! و خنده ام را کنترل کنمنمی مرپوژ را ببیزده 

 سرسبز و باشکوه اطی حانی آفتاب کوھستان درمی ھاعھی طلنی کھ با اولی اصبحانھ
 ی ندارد، مخصوصا اگر شادفی بھ تعرازی ھا صرف شود اصال نی پشت کوھیکلبھ 

 ھا عادت نداشتند یانگار پشت کوھ.  سفره باشدنی ای چون و چرایو خنده مھمان ب
 نی مصفا و درکنار اطی محنیآدم در ا.  سفره را برگزار کنندیبدون بگو وبخند و شوخ

 ی سوخت و ساز انرژی حال آن قدر فرصت برانیبا ا!  آمدی مضاعف میھا بھ اشتھا
 مانی بعد از سھ بار زاسای مثل آتری شده از سر سفره وجود دارد کھ زنافتی دریھا

 . را حفظ کرده و جوان و شاداب مانده استییبای اندام زنی سن و سال چننیدر ا
 شد ی مانده بود وگرنھ کوھان مجبور می نان باقی کھ از شب گذشتھ کلمی آوردشانس

 دوباره سر دیاینم او ھم بدش ب کی شود؛ ھرچند فکر نمیدوباره دست بھ دامن ممدل
 ھم کھ بھ دستش یزدی ھا دستمال ی ھا حضور بھ ھم رساند، تازگی پشت کوھیسفره 

 رسد کھ در یالبتھ بھ نظر م!! رزادخانیش ی کفش ھایگرفتھ و زده بھ کار غبارروب
 کار را نی ایشتری باقی با اشتیلی خدای ھم داشتھ باشد؛ منتھا جدیی طوالدی کار نیا

 ! زندی دھد و مراتب ارادتش را علنا جار میانجام م
 کار بود نی کھ ظاھرا مخصوص ایگاھی و کوھان در جارزادی از صبحانھ، شبعد

 ی ھم بالفاصلھ قابلمھ ی بھ پا کردند، آتی درست و حسابی و آتشختندی رزمی ھیمقدار
 آتش گذاشت و ی رو سابق بر بدنھ اش بودی ھای دودگرفتگیای کھ بقاینسبتا بزرگ
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 ی توی بو و برنگ حسابکی نداختن ومشغول راه اختی رشی آرد تولویھفت ھشت ک
 تنھ ی رویکی کھ خستھ نشود، مرپوژ ھمان نزدمی کردی کمکش می نوبتزیما ن. باغ شد

.  کردی داد و بھ ما نگاه می را تکان مشی درخت نشستھ و پاھاکی ی شده دهی بری
 از زی ست، ھمھ چی زندگدی جدی بود کھ درحال کسب تجربھ ھایی نوپایمثل بچھ 

 . کردی را دنبال مگرانی دی کارھااقی داشت و با اشتی تازگو ادگاهید
 را بھ درخواست ری کھ تازه از ھم زدن آرد فارغ شده بود، ھمان طور کھ کفگکوھان

غول چشم  و مشستادهی مرپوژ ای داد دستم، رو کرد بھ حسن کھ درچند قدمیخودم م
 !): شعوریب( بودیچران

 !"حسن؛ چھ قدر پاھات نو مونده"ـ
 انداخت و بعد بھ کوھان کھ لبخند شی بھ پاھای دستپاچھ نگاه ساده لوحانھ احسن

 :ستی داد نگریمخصوصش را ارائھ م
 "از چھ لحاظ؟"ـ

 دوستانھ بھ ی و بھ طرفش رفت و دو سھ تا ضربھ دی را مالشی بازوی کمکوھان
 :کمرش زد

 تا لحاظش رو عرض کنم م،ی کنی روادهی پی کمھی ی ممدلیپاشو تا خونھ "ـ
 !"خدمتتون

 : من زدی بھ روی ھم چشمکبعد
 !"می چند تا آپشن روش نصب کنھی و می داداشمونو بشکننیبااجازه خانم معلم پولوم ا"ـ
 !ّ و جذاب خودشدهی کرد بھ عضالت ورزیاشاره ا» آپشن« ی کلمھ ی ھنگام اداو

 بوده اصال ی گوشی مثل حسن کھ ھمھ ش سرش توی منظورش را گرفتم، بچھ اکامال
 ! نداشتھ تاحاالیامکان عضلھ ساز

 پسرنوزده کی ی بچھ کھ حتنی چون و چرا دنبالش راه افتاد، مانده ام از ای بحسن
 نقدری؟ بھ عمرم حسن را ا!ربگذاردی تأثشی تواند دنبال خودش بکشد و رویسالھ را م

 برد، اگر ی چون و چرا لذت ھم می بتی تبعنی بودم، تازه از ادهی ندعیراه ومطسربھ 
 ی در دانشگاه ھا راه می کوھان شناسیرشتھ  کی در وزارت علوم بودم یکاره ا

 ! ھدر نرودی بچھ انی چنکی ی ھاتیانداختم تا ظرف
 خواھد کنار کوھان باشد فورا با نازواشوه ی دلش میلی خدی رسی کھ بھ نظر ممرپوژ

 : کودکانھ گفتیا
 "ام؟یکوھان؛ من ھم ب"ـ

 ی کوھان بودم او را روی لحظھ اغواگرانھ بود کھ اگر من جانی قدرچھره اش در اآن
 چند ی خورده اش را برابیکوھان ھم نگاه فر!  بردمی کردم و میقلمدوشم سوار م

 : شل گفتیبخند متوقف کرد و بعد با لشی روھیثان
 !" گلمفتیزلفاتو بپوشون راه ب"ـ

 بھ جانب یزی و فرانک نگاه تی زد کھ برود، من و آتی جستی با خوشحالمرپوژ
 : شترزاد شدھی را جمع کرد و لحنش شبشی و او فورا دست و پامیکوھان کرد
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 گفتم ی چی شنفت؛ی زنی ھم مھی پوشی کنی چادرچاقچورتو می پری میجلد"ـ
 !!"فھ؟یضع

 نبود زل ی ابروان کوھان افتاده و اصال جدنی کھ بی و بھ اخمستادی ناگھان امرپوژ
 ...دی فھمی نمی فاز ناگھانریی تغنیزد، او اصال منظور کوھان را از ا

 !"ھاه؟"ـ
 : ما سھ نفر دادلی تحوی لبخند پت و پھنکوھان

 !" خوبھ؟ینجوریا"ـ
 کھ کوھان میول ھم زدن آرد شد ما برخاست و دوباره مشغی سرد از نھاد ھرسھ یآھ
 : مشغول غر زدن شدمی کھ ما ھم بشنوی جوررلبیز
 از بس عشق و محبت رو بھ اده،ی مملکت ما زی خشونت تونقدری گن چرا ایبعد م"ـ

 !"نی نومودنیگزی جای رزمی و با خشونت و مھارت ھانیچوب وقاحت عقب روند
 بار نی سھ نگاه چپ چپ از طرف سھ خانم محترم روانھ اش شد کھ اھمزمان

 : شدلی باشکوه تبدی سخنرانکی بھ شیچشمانش را گرد کرد و غرغرھا
 و گلم و عشقم بھ شما زمی عزی بھ جاونی تون راحت شد االن؟ اگھ ما آقاالینھ؛ خ"ـ

 رسانھ یحت! نیارحق ھم د!  نھ؟گھ؛ی دنی کنی حال مشتری شماھا بفھی ضعمیخانم ھا بگ
 عشق رو ری اخی سھ دھھ نی مرز و بومھ، در انی ھم کھ نماد فرھنگ و تمدن ای ملی

 کھ نی ش شده اجھی رو رواج داده، نتی کاریرزم سانسور کرده و بھ جاش خشونت و
 !" خشن جذاب ترنیاالن از نظر شما خانم ھا، مردھا

 ی ما فقط نگاھش می کند ولافتی دری منفای مثبت ی ما واکنشی ماند از سومنتظر
 ی سردمی نگاه مستأصلش را بھ جانب خودم دی وقتتای نھام،ی زدی و آرد را ھم ممیکرد

 :تکان دادم
 !" سرجاتنیبش. ی شدستیباشھ، ب" ـ

 : لبش کش آمدی رویلبخند
 !" خانم معلممیچاکر"ـ

 :دی کوبشی بھ بازوی مشتحسن
 " چھارده سالتھ؟ی تو مطمئننم؛یبب"ـ

 :دمی کشیآھ
 !" سالھ ذھنم رو مشغول کردهکی کھ ھی سؤالنیا"ـ

 : کوھان نگھ داشت و خطاب بھ من گفتی ھردو دستش را جلوحسن
 !" خورهی کمتر از استاد دانشگاه بھش نمنیبھ جان خودم ا"ـ

 : تکان دادمیسر
 ." برازنده شھی نداره، استادری نظیبھ نظر من ھم در سخنور"ـ

 : اش جا بھ جا کردینی بی را روی فرضنکی عکی کوھان
 یّ تصدی دارم دکتر بشم، لطفا برامیالزمھ بھ عرض شما برسونم کھ من تصم"ـ

 ."دیی اصرار نفرمای استادیکرس
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 : نثارش کردیشی نرلبی بھ او انداخت و زی با استفھام نگاھحسن
 !!" روستا داره حتمانی کھ ایبا امکانات"ـ
 : حسن را اصالح کندتی کرد ذھنی چراکھ بالفاصلھ سعد،ی ھم مثل من شنیآت
 با مشی فرستی تموم شد مرستانشی کھ دبنی بمونھ؛ بھ محض انجای استیقرار ن"ـ

 ."کایعموش بره آمر
 .... حرف قلبم را از جا درآوردنیا
 " داره بره؟میفرزادخان تصم.... ھنوز.... مگھ"ـ

 ی نگرفتھ بودند چھ جوابمی گرد شده نگاھم کردند، ھنوز تصمی با چشم ھامادرودختر
 : کوھان داد زدکدفعھیدھند کھ 

 !"آردتون سوخت" ـ
 را کھ از قبل آماده کرده بودند ی ارهی شی ھردو با دستپاچگی تلنگر ناگھاننی با او

 تمام مدت د،ی رسی بھ نظر می واقعا عالی شد ولرهی تی رنگش کمختند،یدرون حلوا ر
 زدم، واقعا ھنوز ید من در برزخ دست و پا مکھ آن ھا مشغول عمل آوردن حلوا بودن

مگر ....  خواھند بدانند؟ اصالی اصال نظر مرا نما ھنی ایعنی!  دارد برود؟میتصم
...  شود؟ منیری گمی ازدواج ما دو نفر تصمی و درباره دیای امروز ملکھ بستیقرار ن

 ! کاره ام واقعا؟چیھ
 مرور کنم؛ او ھرگز در می مدت با ھم داشتنی را کھ درایی کردم تمام صحبت ھایسع

 حساب اگر نی منصرف شده است، با اکای نگفتھ کھ از برگشتن بھ آمرشی حرف ھانیب
 در خارج از ی بھ او خواھم داد؟ زندگی باشد من چھ جوابی رفتن جدیعزم او برا

نستم  توای کار نبودم، من نمنی من آدم ایل آرزو باشد، وی ھرکسی تواند برایکشور م
 ای دنگری دی ھرجاای کای آمری درباره ی مسافرت چند ھفتھ اکی از شتری بیزیبھ چ

 یفکر کنم ول
 چھ تھران، چھ کا،ی است کھ فرزادخان باشد، چھ آمرییمطمئنا بھشت من ھمان جا....

 ست مطمئن شوم کھ ی فقط کافست؟ی چی و اضطرابم برایپس نگران.... پشت کوه
 ام، اگر دهی او گردی و رسمی شده و من ھمسر شرعی ما جارانی عقد میخطبھ 

 نی بھ ایخودی بیلی را ھم خقھی دقد چننیھم! بخواھد تا تھ جھنم ھم با او خواھم رفت
 .موضوع فکر کرده ام

 
 فرق اری کھ تا بھ حال خورده بودم بسییطعمش با تمام حلواھا!  شده بودیی حلواعجب

 رهی از شی کنند آتی کھ از شکر و گالب و زعفران درست می ارهی شیداشت، بھ جا
 و ذی لذبی حلوا عجنی ای ولی دانم چھ طوری نمقای انگور استفاده کرده بود، دقی

 قاشق از آن را کف دستش کی ی وقتھم  مرپوژیحت.  ملسیخوش طعم بود و قدر
داشت گرفت و خورد، صورتش از فرط لذت چنان از ھم شکفتھ بود کھ آدم دوست 

 ! ھم بھ او بدھدگری دسیچند تا د
 : کوھان گفتدی رسانی بھ پاتی ناخنک زدن بھ حلوا کھ با موفقکار
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 ." شھی نگران می کھ االن ممدلمی برفتی داش حسن، راه بگھیخب د"ـ
 : با تعجب گفتحسن

 "ن؟ی مگھ با ھم قرار دار؟ینگران چ"ـ
 نھی شھ ببی نگران مزونشم،ی از اول صبح آوی روزنی ھمچھی دونھ ی مینھ؛ ول"ـ

 ."ستی ندایسروکلھ م پ
 : شدنی و تحسرتی غرق حی ھمھ تعامل عاطفنی از احسن

 !...." شمادیچھ قدر ماھ"ـ
 بود کنار ما دواری کھ ھمراه پسرھا برود نداشت، فکر کنم امنی بھ ایلی مگری دمرپوژ

 !دیای برشی گیشتری بیحلوا
**** 
 آن طور کھ از رفت و م،ی دادی تا ظھر انجامش مدی مانده بود کھ بایادی زیکارھا

 کھ شب قبل بھ یقی دقیزی طبق برنامھ ردم،ی مکرر کوھان فھمیآمدھا و گزارش ھا
 شھی بھ ھمراه چند نفر از مردان ھمی صورت گرفتھ بود، صادقرزادخانی شاستیر

 آورده  مدرسھی کرده و توھیختم را تھ  روستا تمام لوازم و مقدمات مراسمیدرصحنھ 
 گوشھ کی بھ مدرسھ آمده و ھرگانی بانوان و ھمسانی از بیادی زنیاند و البتھ داوطلب

 مسجد روستا گانھی از کار را گرفتھ اند تا بعد از اتمام کار مراسم ختم را در یا
 نی ماشیتو می وگذاشتمی کردنیی و تزمیدی چسی دی حلواھا را توزیما ن. برگزار کنند

 انی تا بھ جمع پرشور روستائمی مدرسھ شدیفرزادخان، بعد ھم خودمان قدم زنان راھ
 .می و کمک شان کنمیملحق شو

 امان دختران کالسم روبھ رو شدم کھ در ی درمدرسھ ناگھان با ھجوم بی جلودرست
 چشم بھ ھم زدن خودشان را در آغوشم انداختند و شروع کردند بھ قربان صدقھ کی

 :رفتنم
 !...." ذره شده بودھی فداتون شم دلم ی خانم خجستھ الھیاو"ـ

 زده شده بودم و اشک شوق در چشمم حلقھ زده بود تک تک جانی ھی کھ حسابمن
 ز،یشان را مورد لطف قرار دادم و سروصورتشان را غرق بوسھ ساختم، شورانگ

.  بودندزیز عمی بچھ ھا برانی کھ چھ قدر ایوا....  فاطمھ، ھاجربا،ی زھ،ی رقا،یثر
 کردند، مطمئنم اگر آنھا ھم بتپسرھا ھم دورم جمع شدند و با سروصدا ابراز مح

 انداختند؛ چرا کھ ی کار را داشتند مثل دخترھا خودشان را در آغوشم منی ایاجازه 
 .... بودم تک تکشان را در آغوش بکشم، درست مثل فرزندانملی بھ شدت مازیمن ن

 مرپوژ ی روی نگاھشان نوبتم،ی کھ فارغ شدھی اولیھ ھا خوش و بش ھا وابرازعالقاز
 ی کلفتش روی ھاسی گی بھ سر داشت ولاهی شال سکی و ستادهیزوم شد کھ کنارم ا

 باور ی تا بتوانند او را قدردی طول کشقھیچند دق.  کردی مییکمر و شانھ اش خودنما
 !کنند

 " خانم؟ھی کنیا"ـ
 : پاسخ دادمی ھاجر را با لبخندسؤال
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 ."مھی دختر مش رحنیا" ـ
 : ھم بودھی شبشی پس و پشانی نگاھم کردند و جواب ھارتی با حیھمگ

 " تا حاال؟مشیدیپس چرا ما ند"ـ
 ...." نبودهنجایا.... خب"ـ

 : شدیی کھ دروغ نباشد، مرپوژ خودش عھده دار پاسخگومی بگوی دانستم چھ جورینم
 ." کردمی می مادرم زندگی لھی قبشیپ"ـ

 : گرد شدچشمانشان
 !!"لھ؟یقب"ـ

 بعدش ھم نامش را بخواھند بپرسند انای نشود و احنی کھ اوضاع داغان تر از انی ایبرا
 : پرت کردمیگری دیزھای ھا حواس شان را بھ چنیو ا

 !"االی! رهی درهی درهی دم،ی بھ کارھا برسمی برنیبچھ ھا بدوئ"ـ
 ! نکردهیحب عزاست خدا خب صاند،ی بگوتی رفت بھ او تسلادشانی ی ھا حتیطفلک
 نشستم ی کھ پھن شده بود می بزرگی پاک کردن برنج سر سفره ی طور کھ براھمان

 ی آن کھ با کسی بھ مرپوژ انداختم، بی نگاھیرچشمی خانم ھا کمک کنم زی ھیتا بھ بق
 اطاق ی قصد کمک کردن در کارھا را داشتھ باشد آرام آرام بھ سوای ردیگرم بگ

 ی خالی از پشت پنجره بھ جاقی عمی سوخت، با حسرتشی رفت، دلم برایداریسرا
 ی بود، با صداداری پدشیبای از چشمان زای و غم دنستی نگری و مادرش ممیمش رح

 : کھ درست کنارم نشستھ بود بھ خود آمدمایثر
 یحت!  مورد عالقھ م رو حفظ کنمی از ترانھ ھایکیخانم خجستھ؛ من تونستم شعر"ـ

 ."درآوردم شم یمعن
 باال ییابرو!  زدی جز سلنا حرف نمی کسی منظورش شدم، مطمئنا او درباره متوجھ

 :دادم
 ."نمی بخون ببن،یآفر"ـ

 : ام بود مشغول خواندن شدینی بشی از پباتری زاری کھ بسیی صدابا
 

You got me sippin on something 
 ) بنوشمیزی از چیمجبورم کرد(
 

I can’t compare to nothing 
 ) اش کنمسھی مقازی چچی با ھتونمیکھ نم(
 

I’ve ever known,I’m hoping 
 )دوارمی دونستم، امی مشھیمــن ھم(
 

That after this fever I’ll survive 
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 ) تب زنده بمونمنیکھ بعد از ا(
 

 :دن بھ ھمراھش بلد بودم، آھستھ شروع کردم بھ زمزمھ کربای ترانھ را تقرنی کھ امن
 

I know I’m acting a bit crazy 
 )کنمی ھا رفتار موانھی مثل دکمی دونم یم(
 

Strung out, a little bit hazy 
 )جی گکمیمضطرب، (
 

Hand over heart, I’m praying 
 )کنمی قلبم دعا میبا دستم رو(
 

That I’m gonna make it out alive 
 )م بھ در ببرم ماجرا جان سالنیکھ بتونم از ا(
 

 ی افھی قکی حسن با دمی شدم، برگشتم و دی لحظھ ناگھان متوجھ حضور کسنی ھمدر
 .... کندی نگاه مای بھ من و ثری و با سردرگمستادهی پشت سرم ای اختھیبھ ھم ر

 :اورمی برونی بیجی بچھ را از گنی ای الزم است کمدمید
 "؟ی خوای میزیچ"ـ

 : دادی جوابم را با دستپاچگزی بالفاصلھ خواندنش را قطع کرد و حسن نایثر
 ." درست کردن خرماھای برادییای گھ شما با دو سھ نفر از دخترھا بیفرانک م"ـ

 : تکان دادمیسر
 ."مییایباشھ؛ االن م"ـ

 شی کھ گونھ ھاای و رفت، ثردی انداخت و راھش را کشای نگاه کوتاه بھ ثرمی نکی حسن
 ختھی اش فرو ریشانی پی کھ کج روی و لختاهی سی سرخ شده بود، از پشت موھاکامال

 و چشمش را دی نھ؛ بعد ھم لبش را گزای حسن رفتھ ندی کرد تا ببی نگاھیرچشمیبود، ز
 :دمی کامال فھمکھ  گفتیزی چرلبیبھ ھم فشرد و ز

 !"خاک بھ سرم"ـ
 کی آشفتھ شده کھ فقط نقدری بود حاال چرا ای خوانندگشی ام گرفت، او کھ آرزوخنده

 را محکوم کند بابت گرانی تواند دی حساب او چھ طور منی با اده؟ی را شنشیپسر صدا
 زنان را ممنوع ی قانون خوانندگای کھ شرع نی کنم قبل از ای زن؟ فکر می صدامیتحر

 ! موضوع مشکل داردنی و ذاتا با ارتا فطای مثل ثریکرده باشد، دختر
 کھ فرانک ی شدم تا بروم سراغ کاری کھ بلند می و درحالدمی بھ کمرش کشیدست

 :خواستھ بود، گفتم



 432 

 !"ی کھ حفظ کردیھم صدات، ھم شعر!  بود خانم خوشگلمیعال"ـ
 حوالھ ام کرد و آنچھ را کھ ی داشت؛ چشمکی چھ حالشی پھی رفت چند ثانادشی فورا

 : کردیادآوریجا انداختھ بودم 
 !" طورم سلنا و آھنگشنیھم"ـ

 فتھی نگاه شیری ناپذفی توصی بر سرش نشاندم، با سرخوشی زدم و بوسھ ایلبخند
 : کھ دوروبرم نشستھ بودند گفتمیی آن ھای راھم کرد، خطاب بھ ھمھ یاش را بدرقھ 

 ." خرماھای برادییایدو سھ نفرتون باھام ب"ـ
 مانیدست ھا. ا نماند و بھ ما ملحق شد ھم جای بلند شدند، البتھ ثربای ھاجر و زبالفاصلھ
 ینی سکی ی مدرسھ تواطی از حیگری دی سراغ خرماھا کھ گوشھ می ورفتمیرا شست

 ی نحوه ی مشغول کار و صحبت درباره نھی بودند و فرانک و سکختھیبزرگ ر
 دونفر ھستھ ھا را م،ی و مشغول شدمیگفت یدی خستھ نباشزی بودند، ما نی دھسیسرو
 ھم ھمھ را نھی گذاشتند، فرانک و سکی گردو مشانی بھ جاگری آوردند و دو نفر دیدرم

 . کردندی منیی تزلی را با پودرنارگشانی و رودندی چی مسی دیتو
 کھ ی افرادانی دل کنده و حاال نگاھش را درمیداری اطاق سرای کھ از تماشامرپوژ

 ما آمد ید، آرام آرام بھ سو چرخانی مشغول کار بودند می نشستھ و با انرژاطی حیتو
 زدم ی محبت خرجش کنم، لبخندی خواست کمی دلم مستاد،ی فاصلھ از ما ایو با اندک
 رشتھ ی فرانک ھمھ ی کنارم، ولندی بنشدیای ببخواھم  کلمات از اونی ترمانھیتا با صم

 : را پنباندمیھا
 منھ کھ ی تو کھ نمرده؛ شوھرعمھ ی باباا؟ی بھ خودت زحمت ندی وقتھیخانم خانما "ـ

 !"مرده
 ی و بدی بود ابرو درھم کشدهی را نفھمشی کھ شصت و پنج درصد از حرف ھامرپوژ

 دهی زد کھ چشمان کششی بھ روی ھم لبخندنھی سکنھ،یسروصدا آمد نشست کنار سک
فرانک کھ کامال حواسش بھ دخترھا ! ّ بھ دو خط صاف مورب کردلیاش را کال تبد

 یی کرد و خرماھای را گوشزد مشان نکنند، مدام اشتباھاتی خرابکاری وقتکی بود تا
 کرد و ی می افتاده بودند مالھ کشختی مرپوژ از ریگریرا کھ بھ خاطر ناش

 . دادیسروسامان م
 کھ نی کند، با حساب ای بھ مرپوژ نگاه می ناجوریلی جور خکی شدم کھ ھاجر متوجھ

 بھ دی مرپوژ و کوھان نداشتھ، باانی راجع بھ مناسبات می صحبتی کسچیھنوز ھ
 در باب حس ششم خانم ھا ھنگام دی تز جدکی ی بھ فکر ارائھ می بگورزادخانیش

 ! باشدی احتمالیمواجھھ با رقبا
 ی مرپوژ طفل معصوم کھ آخرش ھاجر با چشم ھانی قدر فرانک غر زد سر اآن

 :دی آن ھا انداخت و جسورانھ پرسی بھ ھردوی اش نگاه موشکافانھ ایدرشت عسل
 " مستخدم شما باشھ فرانک جون؟نی بعد از امیقراره دخترمش رح"ـ



 433 

 جادو کی کرد کھ حس کردم االن است کی بھ طرفش شلینی چنان نگاه خشمگمرپوژ
 دی بگویزی فرصت نکرد چی ولندازد،ی پروا بی دخترک بنی بھ جان ایجمبل حساب

 :چون فرانک گفت
 ...."ی طفلنی ھاجر؟ اھی حرفا چنی ای وایا"ـ
 ی برافروختھ کھ بیی ھنوز جملھ اش را تمام نکرده بود کھ مرپوژ با رنگ و روو

 :دیّ و غردییشباھت بھ الک ناخن فرانک نبود دندان بھ ھم سا
 " فضول خانم؟؛یپس ھاجر توئ"ـ

 یّلھ شامھ  و بالفاصامدهی ھم بدش نادی زی قبلیی آشنانی از ادی رسی کھ بھ نظر مھاجر
 گردشده اش پنھان کرد ی را پشت چشم ھای کرد شادمانی حس میی بوھاکی اش یقو

 :و گفت
 "؟ی شناسیمنو از کجا م"ـ

 : بھ خود گرفتدگری تھدی چشمانش را تنگ کرد و حالتی اندکمرپوژ
 بھ اسم ناسورهی داھی صحبت از ی ری باشھ؟ ھرجا مدهی کھ اسم تو رو نشنھیک"ـ

 !"ھاجر
 شد، چھ ی دوتا داشت شروع منی ای بانھی زحمت خنده ام را کنترل کردم، جدال رقبھ

 !شود
 : نازک کرد و گفتی پشت چشمھاجر

 نی ھمچھی انی بربھی کھ بلدن از پس بقیی دست وپاھا بھ کسای معموال بگھ؛یآره د"ـ
 کنن احترام ی می کھ بھم حسودیی بھ کساشھی من ھمی کنن، ولی بار مییگنده ھا

 !" ازشون سرترمیلی دونن من خی دن کھ می قائلم، چون نشون میادیز
 حلق ھاجر کھ من ی خرما با ھستھ اش فرو کند توکی دستش را باال آورد کھ مرپوژ

 : کردم آرام اش کنمی و سعدمیفورا دستش را در ھوا قاپ
 " آخھ؟ھی چھ کارنی جون آروم باش؛ ایمر"ـ

 : بغض کردمرپوژ
 ی من کاری واسھ ختم بابانی گفتھ ای گھ؟ اصال کی داره می چھ مزخرفاتینی بینم"ـ

 !" حاالنیکنھ؟ بھش بگو بره گورشو گم کنھ؛ ھم
 :ی شد حسابی دفعھ ھاجر ھم عصباننیا
 ی تو کاری گفتھ من بھ خاطر بابای ھم دلت بخواد، اصن کیلیخ! ھو ھو چھ پرمدعا" ـ
 ی بعلھ مرم،ی و دارمی دوستش داشتیلی مدرسھ مونھ کھ خی کنم؟ بھ خاطر بابایم

 !"خانم
 :دی ھم رو بھ من پرسبعد

 " اسمش؟مھیمر"ـ
 نھی بغض کرده بود بھ سی رفتم؛ بعد ھم سر مرپوژ را کھ حسابشی بھ سویّ غره اچشم

 :ام گرفتم
 ...."ی کمھی فقط ستی نداره، اصال بدجنس نی منظورزم،یناراحت نباش عز"ـ
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 : گفتم نداشتی بھ آنچھ کھ می حرفم را قطع کرد چون اصال اعتقادمرپوژ
 اگھ دخل ستمی نھ، دختر سلطان نای داشتھ باشھ ی نداره کھ اون منظوریتیبرام اھم"ـ
 !"ارمی حاال ننی نکبت رو ھمی دختره نیا

 ماده کی دم ی پا گذاشتھ بود روی ھاجر بدجورنی کھ ای واد،ی خشکمی در رگ ھاخون
 ھم رقص گردن ی بھ دماغ کوچک خوش فرمش داد و کمینیفورا چ! نیگ خشمریش

 :آمد
 "ون؟ی دخترشاه پری تا لول چندنمی ببارینھ بابا؟ ب"ـ

 ی با دخترخوانده یبدبخت خبر نداشت راست راست!  خالی کھ صاف زده بود توآخ
 !  زندی حرف می طورنی دارد اانیشاه پر
 ی بود و مشخصا بگومگوھاانی کھ ھمان دور و اطراف مشغول کمک بھ آقاکوھان

 کرده اند و فورا ی قاطی بدجورشیندوزھای بود، متوجھ شد ودهی شنی را بھ خوبیآخر
 بھ تأسف تکان ی نگاھش کردم و سرزی بھ جمع ما انداخت، من نیبرگشت و نگاھ
 نشده بود کھ کوھان کارش خارج  دندان شکن مرپوژ از دھانشی ھیدادم، ھنوز جواب

 :را رھا کرد و آمد بھ طرف مان
 
 
 !" خرماھا رو، دستتون طالنیبھ بھ، چھ خوشگل کرد"ـ

 خواست بدھد پرت شد و نگاھش را بھ کوھان دوخت، ی کھ می مرپوژ از جوابحواس
 زد و مثل یحی سبز شد و لبخند ملشی گونھ ھای سرخ روبیھاجر ھم دو تا س

 کھ مخصوص ی تا بناگوش بازشده اشی آمد، کوھان ھم با نیکنوعروس ھا اشوه خر
 ی بدجنستی و در نھااند خوشگل بانمکش بود ھردو را از نظر گذری افھیخودش و ق

 :گفت
 " خانم؟بایسالم؛ حال شما چھ طوره ز" ـ

 سھی ماستش ککدفعھی کھ با کلمات اول حس کرده بود خطاب کوھان با اوست، ھاجر
 نگاھش کند ی کھ حتنی نگاھش را بھ کوھان دوخت، کوھان بدون ایشد و با دلخور
 : ماندبایمنتظر جواب ز

 !"سالم، ممنون کوھان جون، خوبم"ـ
 . شدی گل گلی طفل معصوم حسابو

 : بودی بعدنوبت
 !" گل؟یای ثریشما چھ طور"ـ

 ی کرد توی گردو فرو مکی کھ ی ھم نگاھش را محجوبانھ از او برگرفت و درحالایثر
 :حلقوم خرما جواب داد

 ."یمرس"ـ
 : گفتی ساختگی بھ حالتکدفعھی کوھان

 "؟ی کنی مکاری چنجایھاجر تو ا! عھ؟"ـ
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 : را بھ ھم فشرد و چپ چپ نگاھش کردشی شده بود، لب ھای کفری حسابھاجرکھ
 "پس قراره کجا باشم؟"ـ

 کھ آن یی خانم ھانی ھدف نگاھش را بی و بدی پشت کلھ اش کشی بھ موھای دستکوھان
 : کردند چرخاند و گفتیسوتر برنج پاک م

 ذارن، ی بارمامرزوی خدابمی زن مش رحی دارن کلھ پاچھ ی و فخری و صغرسھینف"ـ
 !"ی مشارکت کنی دوست داشتھ باشدیگفتم شا

 یزی تکان خورد و دھان باز کرد تا چشی آمد، مرپوژ شاخک ھامی اسم زن مش رحتا
 کنم مرپوژ متوجھش شد ی زد، فکر مشی بھ رویک کھ کوھان بالفاصلھ چشمدیبگو

 گفت و یزیھاجر اولش نھ چ.  سروصدا مشغول کارش شدی و بدیچون حرفش را بلع
 سھی بلند شد و رفت تنگ نفروصدا سی بعد بھی چند ثانی نشان داد، ولینھ واکنش خاص

 .نشست
 : گفترلبی و مشغول کارم شدم، مرپوژ زدمی کشیآھ
 !" عاشق شدنتنیبا اخاک برسرت کوھان "ـ

 بھ او انداختند تا تعجب خود را از ی نگاھمی نی جور نامحسوسکی ھم بای و زایثر
 : جواب نگذاشتی نشان دھند، کوھان ھم بی اظھارنظرنیچن

 !"؟ی فھمیامکانات نبوده، م"ـ
 ی مضاعفیفکر کنم مرپوژ کامال قانع شد چون با انرژ.  بعد رفت سراغ کارشو

 !دی رسی اصال دلخور بھ نظر نمگریمشغول کار شد و د
 من ھم از خانم می بگودی باست،ی حرف چنی ای مرپوژ برالی کھ دلنی نظر از اصرف

 فروکردن است ی ھر سوراخی و انگشت توی و فضولبتی شان غحی کھ تنھا تفرییھا
 احساسش  اش گرفتھ وی ھم کوھان فقط بازدی دانم؟ شای چھ مد،ی آیاصال خوشم نم

 بھتر ای ،ی واقعی تا عشقست پسرانھ اطنتی جور شکی شتری ھاجر بیدرباره 
 نی نسبت بھ پسران ھمسن و سالش در تصاحب خوشگل تری طلبی برترم؛حسیبگو

 .دختر روستا
 کھ ھاجر باشد کال ییجا( ھم بازشد، ھی بقی گفت و گوی کھ رفت، عرصھ براھاجر

 !) رسدی نمیگرینوبت حرف زدن بھ کس د
 : بھ مرپوژ انداخت و گفتی ادارانھی نگاه خربایز
 ." داشتھ باشھی اافھی دختر خوش قنی ھمچھی امرزی خدابمی کردم مش رحیفکرشم نم"ـ

 : کرددشیی ھم فورا تأایثر
 ." جذاب بودهشی جوونی تویلی ھم خمی گن مش رحیم. دهیآره، بھ باباش کش"ـ

 : کردادی روغن داغش را زی کمزی نفرانک
 !" کم جذاب نبودنی ھم ھمچشیریتو پ" ـ

 شد نگاه ی داد کھ باعث می صحبت ھا نشان نمنی بھ ای واکنشنی کوچک ترمرپوژ
 . متعجبانھ باشدی کمشی دخترھا رویھا
 :دی پر افسوس کشی آھبایز
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 ی شکلنی پدرومادر نداره، مگھ پدرومادر من زشتن کھ من ای افھی بھ قی ربطچیھ"ـ
 "شدم؟
 ییبای زی شود مالک ھای حق دارد، واقعا نمیا تأسف نگاھش کردند، خب تا حد بھمھ

 اعتماد بھ نفس کاذب بھ ی کردم اندکی حال سعنیبا ا.  کرددای طفل معصوم پنیرا در ا
 :او بدھم

 "زم؟ی داره عزیرادی تو چھ ای افھیمگھ شکل و ق"ـ
 : گرفتینینچنی ای خودش واقف است ارتباطی کھ بھ کمبودھای شد با دختری مسخت

 دونم کھ نھ پوستم قشنگھ نھ دماغ و یخودم م. نی بدی بھم دلخوشی الکستیالزم ن"ـ
 ."ختی ری چاق و بکلمھ،ی کھ ھنمیدھنم، ا

 : اش دادی کھ مخصوص خودش بود دلگرمی با آرامشنھیسک
 ."ی باشی ھم مقبول ماریاز نظر من بس"ـ
 : نبودی اش چندان طوالنیخوشحال حال نی شد، با ابای زی حرف باعث خرسندنیا
 ." دوننی ھمھ منوی شھ صورت مسئلھ رو پاک کرد، اینم"ـ

 : کندی خودش کمکی وهی داشت بھ شی و سعدهی حرف ھا چھره درھم کشنی از اایثر
 !"می کنی وجود داره پس با کمک ھم حلش می مسئلھ ای گیباشھ، اگھ تو م"ـ

 ی ھی روحنی اشھی انداخت، ھمای مصمم ثری بھ چھره ی سرش را بلند کرد و نگاھبایز
 شھی از ھمشتری کرده ام، حاال بنی را تحسای ثریقو
 :دی پرسبایز
 "؟یچھ جور"ـ
 : زدی می حوصلگی بھ بی کھ اندکی بار فرانک بود کھ جواب داد، با لحننیا
 ھی ش ھی شھ، پوستت ھم مای و ورزش درست ممی کھ با رژتیخب معلومھ؛ چاق" ـ

 تازه اد،ی نداره و بھ صورتت میبی عچیھ....  کرم روشن کننده ست، دماغت ھمیکم
 ."ی عملش کنی بزرگ کھ شدی تونی می ناراحتیلیاگھ خ

 :دی کشی آھبایز
 کنن، نھ مثل ی می مال اوناست کھ مامان باباھاشون ھمکاری کھ گفتیی کارھانیا"ـ

 ."ھی بازی قرتنای گن ای من کھ میمامان و بابا
 : ابروانش را درھم گره زدتی با عصبانفرانک

 !" باشم تا افسردهی دم قرتی محیباشھ، من ترج"ـ
 : کرد سوء تفاھم را برطرف کندی سعی شرمنده شد، ولی کمبایز
 خواھر نیھم.  خودشونو دارنی پدرومادرم رأی کنم، ولیمن ھم مثل تو فکر م"ـ

 کرد نذاشتن دماغش رو عمل کنھ، ھنوز کھ ھنوزه داره بابت یبزرگھ م زھره ھرکار
 ." رهی نمرباری بابام زی کشھ ولی موضوع عذاب منیا

 : ام را گفتمی شخصنظر
 ستی نندمونی کھ خوشایکی کوچی کھ بھ خاطر ھر مسئلھ ستی جالب نادی زنیخب ا"ـ

و متناسب  خوب یلی از نظر من خدا ھمھ رو خ،ی جراحغیرتی زمیخودمون رو بسپر
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 در ی فاحشبی کھ عنی مگھ است،ی نی خوبزی خلقت چیخلق کرده و دست بردن تو
 ."کرد  رو برطرفبی عنی عمل ساده بشھ اھیکار باشھ و با 

 : را کرده بودشی فکر ھمھ جاایگو
 ساختن ی مانکنی افھیبلھ خانم، من و خواھرم ھم بھ فکر دماغ سرباال کردن و ق"ـ
 لوری تھی خوام شبی من کھ نگفتم مم،ی مونو بردارینی کوژ بمی خواھی فقط مم،یستین

 !...."بشم؟
 : زدی غرغررلبی چپ چپ نگاھش کرد، بعد ھم زی کمایثر.  بغض کردو
 !" بود؟یآدم قحط"ـ

 : زدی ربطی وسط بغضش حرف ببایز
 !!" با اون سلناتیباشھ تو خوب"ـ
 و لوری طرفداران تنی ب حاصلی جدال بنی بھتر است تا اینی ھمان بحث عمل بدمید

 :سلنا
 بھ دی شاد،ی باره با پدرومادرتون صحبت کننی در ادی کنم شما بایمن فکر م" ـ

 و بی عچی معتقدم کھ تو ھنھی حال من ھم مثل سکنیبا ا. ستنی نزھای چیصرافت بعض
 ...."ی خداروشکر کھ سالمت،ی نداریّ جدرادیا

 : داغ دلش تازه شد و حرفم را قطع کرددوباره
 !" کنم کھ قراره من ھم مثل زھره بمونم بترشمیآره، خدارو شکر م" ـ

 نمانده بود کھ بھ ی گره اگری فرانک ھم ددم،ی بدم آمد و چھره درھم کشیلیخ
 : بھ خود گرفتمی تری لحن جدی باشد، کمنداختھی نشیابروھا

 بھ دهی ترشی رحمی ھمھ بنینج سالھ رو بشھ با ا و پستی دختر بھی کنم یمن فکر نم"ـ
الاقل تو . دمی شنادی حرفھا ھم زنی و چھار سالمھ و از استیحساب آورد، خودم ھم ب

 ." درباره ش حرف نزنی جورنی ایکھ خواھرش
 : بودزشی غم انگی از اشک ھاسی کھ ھنوز خی بھ چشمانم انداخت درحالینگاھ

 ...." خانمدی خوشگلیلی شما خد،ی نکنسھیخودتون رو با ما مقا" ـ
 اش دهی دبی آسی ھی من کھ نگران روحی نھ برای حرفش واقعا دلچسب بود، ولنیا

 شخندی شباھت بھ ری لبش نشست کھ بی روی ورکی لبخند کیفرانک ھم .... بودم
 .می باشدهی ھا نشنی وری دست درنی نبود کھ از ای کردم، روزیدرکش م. نبود
 : لحظھ مرپوژ گفتنی ھمدر

 !" کھ اخالقش گندهی دم بھ اون خوشگلی محی بودن رو ترجختی ریمن ب"ـ
 ! البتھ منظورش کامال روشن بودو
 : فورا آتشفشان کردبایز
 حاال نی شن و ھمی ش ھمھ عاشقش مافھی کھ منظورتھ، بھ خاطر قی ھمونیول" ـ

 ش افھی ھمھ فقط بھ ق گھ کھ اخالقش گنده،ی ھم نمیشکیھ! دنیخواستگاراش صف کش
 ی نمتی بھمون اھمی کسمی ھم کھ باشای دنی دخترانیمن و زھره بھتر.  کننیفکر م

 ."ده
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 : زدیبی نگاھش کرد، آنگاه حرف عجقی انداخت ودقبای زی بھ چھره ی نگاھمرپوژ
 ." ھم صورتت پره جوش و لکھ ستنی واسھ ھم،ی داری ناھماھنگھی"ـ

 ! االن چھ گفت؟نی ام،ی نگاھش کردّری و با تحمیدی دست از کار کشیھمگ
 : سکوت شدمنی بھ سکوت گذشت، آنگاه من داوطلب شکستن ایلحظات

 " جون؟ی مری بدحی توضشتریب....  شھیم"ـ
 : نگاه کند جواب دادی آن کھ بھ کسیب
 ھمھ مشغول کار ھستن، نجایاالن ا....  فقطارم،ی ازش سردرنمادیز....  دونمینم"ـ

من !  فھمن، نھ؟ی ھمھ مزهی جا رو بھ ھم برنی نظم ایکیاگھ . اھنگ و منظمکامال ھم
 از شتری بی ولزه،ی بدنش بھ ھم بری باعث شده نظم و ھماھنگیزی چھیفقط متوجھ شدم 

 ." دونمی نمیزی چنیا
 

 نگاھش را د،ی رسی بھ نظر مرترّی گرد شده و از ھمھ متحی کھ چشمانش حسابفرانک
 بودن یرعادی متوجھ غیعنی زدم کھ ی کند، چشمکفیبھ من دوخت تا کسب تکل

 گفتھ شود یشتری بزی چدی با حرکات لب و دھانم بھ او فھماندم کھ نبایاوضاع شده ام ول
 :م حرف رفع و رجوعش کردنیو بالفاصلھ با ا

 ھیباشھ، فقط کاف طور نی خب البتھ ممکنھ ھمھ،یماری جور بھی منظورت گھ،یآره د" ـ
 دیروئی تی ممکنھ کم کاریحت.  عمل کنھی اشھی درمان مشکلش بھ صورت ریبرا

 ی کم کارمیدی شد و بعدا فھمی چاق ملی دلی ما کھ بی ھالی از فامیکیباشھ، مثل 
 ." دارهدیروئیت

 کنم او بھ ی حال فکر منی نشده، با امی کھ مرپوژ متوجھ حرف ھادی رسی نظر مبھ
! ی ناھماھنگصی اش را رو کرده، تشخی ناب و خالص ماورائیروی ناخواستھ نیشکل

 ی مدی ما شود، پس نبای مرپوژ و ھمھ ی دردسر براجادی توانست باعث ای منیا
 از یی جورھاکی بود خودمان ھم زم کھ النی ببرد، ضمن ایی از آن بوی کسمیگذاشت

 .می مطمئن شوییروی ننیوجود چن
 و ھمان طور کھ در سکوت می تمام شد، بساط را جمع کردیھ وقت خرماھا چمیدینفھم

 .می برسگرمانی دی تا بھ کارھامی برخاستمیمشغول فکر کردن بود
 سراسر محبت از او خواستم بھ ی را دور کمر مرپوژ حلقھ کردم و با لبخنددستم

 فاصلھ از ما ی با اندکزیفرانک ن. می در مدرسھ راه افتادی بعد ھم بھ سود،یایھمراھم ب
 . کردیجلوتر حرکت م

 پشت ی خانواده انیآقا. می و تدارک مراسم ختم بودھی قبل از ظھر ھمچنان مشغول تھتا
 یری گی و ختم را پیّ ھم ھمت بھ خرج داده و ھمان طور کھ امورات خاکسپاریکوھ

 با کمک چندتن از مردان روستا آثار آتش ی کردند، بھ صورت موازی میو ساماندھ
 دادند و قرار شد از فردا ی ھا را سروساماناق محو کردند و اطزی در کلبھ را نیزسو

 دودگرفتھ را رنگ ی بھ صورت کامال خودجوش اطاق ھاندیای برّیچند داوطلب خ
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 خودجوش نی ھا در ای پشت کوھی خانوادگنی براھدی اگر فکر کندیونی کنند، مدیکار
 ! داردی نقشی پروررّی و خیساز

 تا ی آتشی مرپوژ را بھ ھمراه خود برد پنھی سکمیدی کھ بھ خانھ رسنی محض ابھ
 .میکمکش کنند، من و فرانک ھم قدم زنان بھ طرف باغ رفت

 بودند، فکر یئتی بزرگ ھگی دکی و برادرجذابش مشغول پخت و پز با رزادخانیش
 رو بھ با تعجب.  کل باغ را برداشتھ بودرشی بارگذاشتھ بودند چون عطر دلپذمھیکنم ق

 :فرانک گفتم
 !"ّاوا محرمھ؟"ـ

 : دادی داد و چشمانش را دور آسمان پشت کوه تابرونی نفسش را باصدا بفرانک
 مھی اگھ نی شھ، حتی محرم حساب می اژهی وتی ھا ھر موقعی پشت کوھنیواسھ ا"ـ

 !!"شعبان باشھ
 ھمان ی ھاھی است تومایزی چکی منظورش را گرفتھ ام، انای فکر کردم، خب احیکم

 ! خودمانیچترباز
 متوجھ شدم کھ حق با دی ھا چرخنی پرچی آن سوی کھ دورباغ و جاده خاکنگاھم

 دارند مھمان می ناھار تصمیفرانک است و ھمھ بازھم بھ صورت کامال خودجوش برا
 !....صاحب عزا باشند، گفتم صاحب عزا؟

! نجا؟یستا اومدن ا روی شما صاحب عزاھستن کھ ھمھ ی فرانک، مگھ خانواده نمیبب"ـ
 شماست کھ االن ھمھ شما رو صاحب عزا فرض یاصال مگھ مرپوژ عضو خانواده 

 "کردن؟
 : شدرتمی باعث حجوابش

 پخت و ی ھفتھ اجازه ھی روستا تا نی مردم ازم،ی عزری تھرانھ؟ نخنجای ایفکر کرد"ـ
 نی اغذا و(!)  مرحوم مغفوری خانواده ی دن و خودشون برایپز بھ صاحب عزا نم

 ." برنی مزھایجور چ
 دوم را ھم ی عزاستی صاحب عزا مجبور نی جورنیا!  استزی برانگنی تحسواقعا

 بار خرج و مخارج وحشتناک ری شناسم کھ زی را در تھران می من کسقایدق! ردیبگ
 !! کھ سکتھ کرددیختم سوم تا ھفتم کمرش شکست و بھ چھلم نرس

 : کردری ذھنم را درگیگری حال سؤال دنی ابا
 " ختم بابالنگ دراز خوشگل خودمھ؟ی مراسم ھایبعد اون وقت جورکش ھمھ "ـ
 : کردکی بھ جانبم شلیّ و برنده ازی و نگاه تدی را درھم کششی ابروھاکدفعھی
 واسھ من یباش»  پنداریجود -خود« درازتر نکن ھا؟ تو ھرقدرم متیپاتو از گل"ـ

 !"یی گولوی زیھمون ز
 :ن کلفت کردم را مثل فرزادخامیصدا

 !!"نبی نھ؛ زی زیز"ـ
 : باالدی پرشیابروھا

 !" خاره ھا زنعمو؟ی کھ تنت منیمث ا"ـ
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 نی بدم آمد از ایلی مثال خی الکیعنی شکمش کھ ی تودمی و با مشت کوبدمی کشینیھ
 !!حرفت

 مکث جواب ی شاد معاوضھ کرد و بعد از لحظاتی اش را با خنده ای ساختگخشم
 :سؤالم را داد

 روستا ناھار مراسم ختم رو نی مردم اامی االمی از قدی چھ حسابی دونم روینم"ـ
 شی اصللی دلمی طرفانھ بھ موضوع نگاه کنی ما خوردن، اگھ بی خونھ ی توشھیھم

 !!" خودمیدد! ؟یاوک(!)  خوشگل خودمھی ددیدست و دلباز
 ! خودتی ات ارزانی گرفتم، ددیعنی تکان دادم کھ یسر

 : دادادامھ
 کھ ی قاعده اچی مردمش از ھران،ی ای متروکھ ست توی رهی جزھی نجایانگار ا"ـ

 و ارباب ی بساط خان و خان بازنی کنن، مثال ھمی نمیروی داره پانی جرگھی دیجاھا
 نی مصادره شده رو بھ اسم زمی ھانی زمنجای کھ جمع شد، ھنوز ھم مردم ایتیو رع

 "مھی پدررگز شناختن، منظورم پدربی کوھزاد خان میھا
 ! را مضمضھ کردم، چھ باحالاسمش

 بھ دی اسم و رسمش رسی ھمھ امرزمی کھ بعد از فوت پدربزرگ خدابنیخالصھ ا".... ـ
 پدر واسھ مردم روستا ھیمثل !  ش بودن، البتھ حق ھم دارنفتھی شبی مردم عج،یدد

 حساب و کتاب و برنامھ ی ھرچست؟ی نی کھ کاره انجای کشھ، دھدار ایزحمت م
نجا بدون صالح مشورت با پدرم آب یمردم ا.  چرخھی من می انگشت ددی روھیزیر

 ...." خورنیھم نم
 : اصالح کردمفورا

 ...."یدد"ـ
 : تکان دادیسر

 !) مزهیب!" (کول... یدد! ھیاوه " ـ
 : معطلم نکردادی چپ چپ منتظر ادامھ اش بودم، زی نگاھبا
 دی حتما بای مھمھ کھ ددیلی خی از ھمون برنامھ ھایکی ھم یمراسم ختم و عروس"ـ

 باز نجای چترشو ای عروسی برای رو عھده دار شھ، البتھ کسشیزی برنامھ رتیریمد
 نی باشن کھ معموال ھمادی کھ تعداد افراد شرکت کننده در مراسم زنی کنھ مگھ اینم

 بخورن، نجای ناھارو اانی دراومده کھ ھمھ بعده بھ شکل قاگھی واسھ ختم دیول!! طوره
 عھده دار مراقبت از دی بای چھ کسانندهی آی کنھ کھ واسھ روزھانیی تعیبعدش دد

 می نوبت و تقسنیی جور تعھی یعنی.  کننی رسانسیصاحب عزا باشن و بھشون سرو
 یزیر  جور برنامھنی دونم ھمھ بھ ای می ولارمی درنمزھاشی چیلیمن سر از خ. کار

 ." کننی حساب مرزادخانی شی رو حرفایلی روستا خی اند و بزرگایراض
 خورم، ی را میری نظی بی ھمدلنی چنکی فکر کردم، من حسرت شی حرف ھابھ

 : گفتی کھ با آه سرداورمیخواستم حرف دلم را بھ زبان ب
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 کھ ی وارثچی ھامرزی خدابمی چون مش رحنھ،ی بار دھن ھمھ مون پرچنیفکر کنم ا"ـ
 بھ ما و قصد دهی بچھ جن کوچولو کھ سفت چسبنیصاحب عزاش باشھ نداره جز ھم

 !" برهی اگھی دینداره جا
 : از او دفاع کردمفورا

 کرد کھ حق نداره ی دعواش می جون چھ جوری من خودم شاھد بودم کھ آتیول"ـ
 "؟یستی انصاف نی در حقش بی کمھی فرا رون،یبدون اجازه ش از خونھ بره ب

 : تکان دادی فکر کرد و بعد سریکم
 "؟یکھ چ.  انصافمی بی کمھیآره فکر کنم "ـ

 آمد صحبت مان ی ممانی فرزادخان کھ داشت بھ سودنی نداده بودم، با دی جوابھنوز
  خردشده درون شکمم شدمی شھی ھزاران شختنی و من مراقب فرورمیرا قطع کرد

 : با ما فاصلھ داشت کھ خطاب بھ فرانک شروع کردی دو سھ مترھنوز
 نی ورداشتھ ھمارهی فردا زبون بستھ ھا رو بمی بھش گفتھ؟ی فازش چعقوبی ی بابانیا"ـ

 !"حاال آورده
 :دی را بھ ھم کوبشی فرانک مثل بچھ ھا دست ھاکدفعھی
 " شون؟نمی ببامی تونم بی االن میعنی!  گادیاوه ما"ـ

 ! خواھد بجنبی اگر دلت میعنی  تکان داد کھی سرفرزاد
 : آھستھ اعتراض کردمم،ی تا بھ دنبالش بھ طرف درباغ برودی فرانک دستم را کشفورا

 "فرانک ولم کن، آخھ منو سنن؟"ـ
 : ذوق زده گفتفرانک

 ." ذارمی باشم کھ واسھ شون اسم می نفرنی خوام اولی من ماد؟ی ی دلت میوا"ـ
 ی و خارجکی امروزیلی شود خشی خودم فکر کردم کھ فرانک ھر قدر ھم ادعابا

 ! مانده استیی واقعا بکر و روستاقشی عالی سرکیاست، 
 یتوقف کرده و مشغول تماشا و بررس(!)  وانتافھی و حسن جلوتر از ما جلوکوھان

 ی زدن مطلب بود کھ در چشم بھ ھمنی در ای دانم چھ کششینم. زبان بستھ ھا بودند
 تعلل ی ھم با کمرزادخانی و مرپوژ ھم خودشان را بھ سرعت رساندند، شنھی و سکیآت

 : فرزادخان حساب باز کرده بودیکامال رو آخر از ھمھ بھ ما ملحق شد؛ حال آن کھ
 "چھ طورن فرزاد؟"ـ

 ھم با آب و عقوبی گاوھا شد، پدری نھی و معای با دقت و حوصلھ مشغول وارسفرزاد
 ی نقصی بونی کرده و کلکسی ھا را از روستا جمع آورنی داد کھ بھتریتاب شرح م

 سرحال و اری بسواناتیالحق واالنصاف ھم کھ ح.  دھدی مرزادخانی شلیدارد تحو
 از یکی ھم قشنگ بود، مخصوصا ان رنگشی آمدند و حتی بھ نظر میچاق و چلھ ا

 داشت کھ با ھمان نظر اول ی درشت قھوه ایگاوھا پوستش مثل برف بود و خال ھا
 ی و قربان صدقھ اش مدی کشی کمرش می کوھان ھم دست رویھمھ را جذب کرد، حت

 کھ احساس کردم دی و در آغوش کشدی را بوسکشانی کی ھم چنان مادرانھ یرفت، آت
 !! حد ابراز عالقھ نکرده استنی تا اشی ھاچھھرگز نسبت بھ ب
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 بھ ی داده بود، ناگھان آتھی تکی درختی و بھ تنھ هستادی ھمچنان با فاصلھ از ما امرپوژ
 :طرفش برگشت و گفت

 !!"ای حی کن بشیچشاتو درو"ـ
 کند ی کار را منی کھ حس کردم ھر وقت استی نگری بھ چشمان آترهی خمرپوژ

 در سر ی راحت باشد کھ فکر شومالتیذھنم را بخوان تا خ«: منظورش روشن است
 . ھاھی مانی ھمی تویزی چکی ی ول؛ی حد کتابنی تا اگریالبتھ نھ د» !ندارم

 ی آتافت،ی ادامھ ی از حد عادشتری بی و مرپوژ کمی آتی رهی حس کردم نگاه خناگھان
 : باز شد و آھستھ گفتشیآرام آرام اخم ھا

 !" حرف بزنھ؟یموضوع چ"ـ
 : درآوردیناسوربازی دای کممرپوژ

 !"؟یی فرمایاجازه م"ـ
 بھ کمر ی و دستستادی آمد و کنار کوھان اشی نگفت، مرپوژ چند قدم پیزی چگری دیآت

 :کوھان فورا گفت.... دی کشیگاو خال قھوه ا
 " خوام اسمشو بذارمیم! خوشگلھ نھ؟"ـ

 : حرفش را قطع کردمرپوژ
 ." بمونھنجای استی چون قرار ن؛ی ذاری نمیچیاسمشو ھ"ـ
 اورد؟ی زبان بستھ ھا بنی سر ایی دارد بازھم بالمی لحظھ فکر کردم نکند تصمکی

 لحنش بود نفکی کھ جزو الیفی متعجب شده بود با ھمان خشونت خفھیفرزاد کھ مثل بق
 :دیپرس

 "ست؟یچرا قرار ن"ـ
 فی نگاھش را بھ چشمان فرزادخان دوخت، چھ قدر در مقابلش کوچک و ظرمرپوژ

 !دی رسیبھ نظر م
 !" دارهیاون ناھماھنگ"ـ

 بار دوم بود کھ از نی ماندند، احشی منتظر توضرتزدهی و حدی از سر ھمھ پربرق
 :دیفرزاد ابرو درھم کش!  زدی حرف میناھماھنگ

 "ھ؟یمنظورت چ"ـ
 شکمش توقف کرد ی گاو چرخاند و بعد رویبای پوست زی روی دستش را کممرپوژ

 : گفتنانیو با اطم
 ...." دارهی ناھماھنگنجایا.... نجایا"ـ

 : کنمدشیی کردم بھ سھم خودم تأی سعفورا
 ...."فرزادخان، اون"ـ

 : و نگاھم کرد، ادامھ دادمبرگشت
 بای زی داشت درباره شی دو ساعت پنی داره، ھمی جور قدرت ماورائھی کھ نیمثل ا"ـ

 ی بدنشھ کھ باعث لکھ ھا و جوش ھای توی ناھماھنگھی کھ نی گفت، ای منویھم ھم
 ."صورتش شده
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 کرد، نھی گاو را معایشتریفکر کرد، آنگاه برگشت و با دقت ب بھ من رهی خیکم
 رو بھ تاینھا.... دی شکمش کشی دھانش را چک کرد و دست رود،یچشمانش را د

 : گفترزادخانیش
البتھ من باھاش کار دارم، اگھ . می پس بدنوی بچھ ست، بھتره انیفکر کنم حق با ا"ـ

 ." دارهی خاصیروی شھ کھ مرپوژ نی کنم معلوم مدای شکمش پی تویزیواقعا چ
 : رو بھ من گفتبعدھم

 بچھ نی اگھ حدس ارن،ی خون ازش بگشی آزماھی کھ دی بگدی ھم بابای زیبھ خانواده "ـ
 شی پی ناھماھنگنیمرپوژ، راجع بھ ا. می مشتمون داری جواھر توھیدرست باشھ ما 

 ."ی افتی کس حرف نزن، وگرنھ بھ دردسر مچیھ
 ستاد،ی اشی بھ طرف مرپوژ رفت و روبھ روی بھ ھم نگاه کردند، آتی با شگفتھمھ

 ی را دوطرف صورت مرپوژ گذاشت و روشی کف دست ھای گرداند، آتیمرپوژ رو
 ست،ی اراده بازشده بودند نگری در چشمانش کھ برهیاو را بھ طرف خود چرخاند و خ

 :گفت  بود، آنگاه آھستھی حال باقنی بھ ھمھیچند ثان
 "؟ی ما بمونشی پیوست دارتو د" ـ

 ی تکان داد کھ جواب مثبت را منیی کھ بود آرام سرش را بھ پای درھمان حالمرپوژ
 ...رساند

 "؟یری کھ کوھانو ازم بگیچرا؟ چون منتظر فرصت"ـ
 ... نھیعنی تکان داد کھ نی بار سرش را بھ طرفنیا
 "؟یدوست مون دار.... چرا"ـ
 ....را بھ ھم فشرد شی بار چشمانش را بست و لبھانیا
 ."ی رو رھا کناهی سی کھ جادونیفقط بھ شرط ا.... ی دخترخودمنیباشھ، تو بعد از ا"ـ

 ! بودی سرعت چشمانش را باز کرد، عجب شرط سختبھ
 "؟یچھ جور"ـ
 :دی کشیقی نفس عمیآت
 ."ی گم چھ جوریفقط بخواه، بھ موقعش بھت م"ـ
 شده بود، ی صورتی آتی مرپوژ از تماس دست ھافی لطیگونھ ھا.  کردشی رھاو

 ی قسم می کنم ولی نمی ذھن خوانی کردند، من مثل آتی نگاھش میھمھ با خرسند
 .... تمام وجودش را پر کرده بودی لحظھ احساس خوشبختنیخورم کھ در ا

 و می بردلھی نداشتند بھ طوی فرزادخان ناھماھنگدیی مرپوژ و تأصی کھ بھ تشخیواناتیح
 کامال درست صشی فرزادخان مطمئن بود کھ مرپوژ تشخبای تقرم،ی را برگرداندھیقب

 داده بود و صی دوتا از بزھا را تشخیکی یماری بزند بی کھ حرفنیاست چون بدون ا
 کامل بھ نانی آن ھا اعالم کرد فرزاد با اطمدر  رایفی ضعی مرپوژ ناھماھنگیوقت

 ما کامال جبران اشتباھش را ی کوچولوزادی پرگری کنم حاال دیفکر م. کارش ادامھ داد
 ھا زد، ی پشت کوھی کھ بھ خانواده یری آن خسارت جبران ناپذیکرده باشد و بھ جا

بھ .  گرفتد بعدھا ھم خواھانای را گرفتھ و احگری خسارت بزرگ دکی یحاال جلو
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 چھ ھ،ی است فرصت جبران داد، مرپوژ ھم مثل بقمانی کھ پشی بھ ھرکسدینظر من با
  دارد؟یفرق

 ای دانم آی چون ملکھ آماده بود، فقط نمیزی ورود مھمان عزی برازی ھمھ چگری دحاال
دلم لک .  گذشتی بودم زمان بھ نظرم کند مدارشی تاب دی من از بس بای بود رکردهید

 سخت و نقدری دانم چرا ای نمی با فرزادخان ولی ھم صحبتقھی دقکی یزده بود برا
 کھ نی کردم بھ ای شک میگاھ...  و دوریافتنی نست دی قلھ کی بود؟ مثل رینفوذناپذ

 لحظھ دل دادن کی بود اال یزی بھ من داشتھ باشد؛ بس کھ سرگرم ھرچیاصال عالقھ ا
 او ا؟ی خدامی گویچھ م.... طنتی ذره شکی فتھ،ی نگاه شکی از غی دریحت! نوایبھ من ب

 و ستی درکار نیھم عشق دی دانم؟ شایچھ م....  جور رفتارھا نداردنی بھ ایلیاصال تما
 از عشق دارند، ما زن یگری دفیمردھا تعر.  ازدواج استی ساده برالی تماکیفقط 

 کھ مردھا ی درحالمی پرورانی عشق در سر می درباره ای مدام ھزاران رؤنوای بیھا
بھتر !  کنندی مشخندی ر رای و عشق افالطونستندی نیزی چنیاصال بھ صرافت چن

 ی در توقعاتم داشتھ باشم تا بعدھا دچار مشکل نشوم، کسید نظری تجدکیاست من ھم 
 مان یی زناشوی در زندگعی فجی مسئلھ بعدھا باعث دعواھانی ھمدی داند؟ شایچھ م
 !...)اوف؛ تا کجاھا رفتم من خجستھ دل. (شود
 روستا جمع و جور یھ کمک اھال و پاش ھا را بختی از ناھار خستھ و کوفتھ ربعد

 شستھ شود، انی باغ تا توسط آقای رفت توی سرکیظرف ھا دو دستھ شد، . میکرد
 با ظرف ی کسنجایا.  ھم منتقل شد بھ آشپزخانھ تا خانم ھا خدمت شان برسندی سرکی
 باعث سخت تر شدن کار شده بود، ع موضونی نداشت و اانھی بار مصرف اصال مکی

 آشپزخانھ را شستند کھ گروه دوم را من ی توی از خانم ھا ظرف ھایدو گروه سھ نفر
 و فرانک دی کشی آب منھی شستم، سکی من مم،ی داده بودلی تشکنھیو فرانک و سک

 و پاش ختی ری ھا تا جلونتی کھ منتقل کند بھ کابدی چی ھم می کرد و رویخشک م
 ی را ھم جاھینی حسیظرف ھا.  نھ چندان بزرگ گرفتھ شودی فضانی اراضافھ د

 . و ببرندشانندیای بھ موقعش بانی تا آقادی چی ھم می رویگرید
 داد، از او واقعا ی نمی جوابمیدی پرسی نمیزی کم حرف بود و تا از او چیلی خنھیسک

 ! باشدیِ اش مفتھی جور شنی اھانی کھ کستی نخودی بود، بی آمد، خانم کاملیخوشم م
 رفت و ی مجی آنقدر خستھ شده بودم کھ صداھا در گوشم گنگ بود، سرم گگرید

 و چرت نتی کابی خواست ھمانجا سرم را بگذارم روی آمد، دلم می خوابم میحساب
 الی خی بی لحظھ ای برای حتمی توانستی آن قدر رفت و آمد داشتند کھ نمانیآقا. بزنم

 کھ حاال بھ خاطر می رفتھ و موھاب احساس کردم شالم کامال عقم،یحجاب مان شو
 را بھ زشی ری کامال فرھاسمی آشپزخانھ و تماس آرنج خیرطوبت موجود در فضا

 ی و نگرانکسوی از تمی و باعث اذختھی ررونی گذاشتھ بود از دو طرف صورتم بشینما
 : و گفتدی بار ھم فرانک لپم را کشکی شد، ی مگری دیاز سو

 بھشون انگار ی ذره تف بمالھی ،ی اصال بھ موھات برسستیخوش بھ حالت، الزم ن"ـ
 !"شگاهی آرایرفت
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 و لبخند حی نگاه چپ چپم را بھ چشمان وقھی تف تا چند ثانی کلمھ نی من بھ خاطر او
 . شومالشی خی دادم بحی ترجنھی سکزیزری ری خنده ی دوختم کھ با صداشیدندان نما

 یادی زی شدم کھ با سروصداانی از آقایگری کھ گذشت متوجھ ورود گروه دیکم
 و مشخصا ندیای خواستند بھ آشپزخانھ ھم بی ھال انجام داده و احتماال می را تویکار
 بود و عمدا نسبت نکی بھ سمی فرزادخان دلم را لرزاند، ھمان طور کھ روی صدانیطن

 :تم آشپزخانھ پشت کرده بودم، گفیبھ ورود
 "رشال؟ی زی زحمت موھامو بفرستی شھ بیفرانک، م" ـ

 کمی نزدادی زدی رسی کھ بھ نظر مدمی از پشت سرم شنی حوصلگی را با بشیصدا
 :نباشد

 ..."باشھ صبرکن"ـ
 را بھ می و موھادی جلو کشی را حس کردم کھ جلو آمد و شالم را اندکی بالفاصلھ دستو

 نی باعث شد حس کنم رفتار ایزی ناگھان چی درون شال فرستاد، تشکر کردم ولینرم
 اراده برگشتم تا ی تواند متعلق بھ فرانک باشد، بی است و نمیرعادی غیدست ھا کم

 ....ستادی اتنگاھش کنم و ناگھان قلبم از حرک
 مسحور ی و لبخنددی تمام شده بود، آرام دستش را عقب کشمی کھ کارش با موھافرزاد

 حبس شده نھی کرد، نفسم در سی چشمانش را صدچندان مبی کھ فردی پاشمیکننده بھ رو
 خارج شده و ارمی از اختری ناپذفی توصی لحظاترم،یو قادر نبودم نگاھم را از او برگ

 داشت و مرا مسخ نگاھش کرده ی برنممیدست از تماشا ،نگاه ما را بھ ھم گره زده بود
 میدای شیبرھم فشردم و نفس ھا اراده ی از او برگرفتم و چشمانم را بدهیبود، آھستھ د

 شانمی مرا با حال پردی بگویگری دزی آن کھ چی بزی فرستادم، او نرونی بنھیرا از س
! رفت...  وشت آشپزخانھ بردای را از گوشھ ھینی حسیرھا کرد و ظرف ھا

 لبخند کی زده و دنی انداختم کھ خود را تمام مدت بھ ندنھی بھ سکی نگاھیرچشمیز
 اصال قصد زی کرد، فرانک نی پنھان مشی را پشت لب ھای نامحسوسیلی خیلیخ

 پنھان شی را کھ خواستھ بودم انجام دھد، مشخص بود کھ با عموی و کاردیاینداشت ب
 !از چشم من ھماھنگ بوده

 کردم یمن آنقدر خودم را متعلق بھ او حس م!  وجھچیبھ ھ!  کردم؟ی احساس گناه مایآ
 مطمئنا دربرابر دم،یشی اندی رفتار متجاوزانھ نمھی شبیزیچکھ در آن لحظھ مطلقا بھ 

 ی فرزاد ھرکسی کردم ولی و رضا برخورد نممی با تسلنی چننی ایگریھرکس د
 داشتم، حاال با تمام دی تردیاش نسبت بھ خودم اندک  بھ عالقھنی از اشیاگر تا پ... نبود

 ... از تصورم دوستم داردشیوجود مطمئن بودم کھ ب
 فی کوچک و ضعی مرد جھان در مشت ھانی تریافتنیقلب دست ن!  است؛ نھ؟بیعج

 !من است
 ی و از سودهی خواب از سرم پرکسوی را تا آمدن ملکھ گذراندم، از یری نفسگلحظات

 بود، ختھی مھابا بھ کامم ری بودم کھ فرزادخان بی مست ھمان چند قطره شرابگرید
 ی شاھانھ اش را بھ سوی گرم خانواده قدم ھا استقبالانی در مزبانویحاال کھ مھرانگ
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 شاد و سرحال نبوده ام، نقدری ام ای در زندگگز کردم ھری داشت احساس میکلبھ برم
 شوم و زانی سھ سالھ از دامانش آوی دختربچھ کی خواست جلو بدوم و مثل یدلم م

 .ندازمیخود را در آغوشش ب
 اش یی شده و بھ خوشامدگوری سرازوانی ای بودم کھ از پلھ ھای نفرنی من آخردیشا
 نی کرده بود، سنگشیبای زاری و شال روشن کرم رنگ بسی شکالتی شتافتم، مانتویم

 !ّو باوقار، جذاب و با شکوه
 را گم می دست و پادی تابمی کھ از عمق آن چشمان درشت و گوشھ دار بھ سونگاھش

چک نامحسوس را برلب  سالمش کنم؟ ھمان لبخند کودی بای رفت چھ جورادمیکردم و 
 آمد می کرده بود، بھ سوجادی ایبی ابروان نسبتا نازکش تناسب عجانیداشت کھ با گره م

 مؤدبانھ دستش را کھ بھ ی و با سالمبرداشتم  بھ طرفشی بلندتری قدم ھازیو من ن
 .... آمده بود فشردممیسو

 ." توننمی بی مگھی بار دھیخداروشکر کھ ! سالم بانو"ـ
 : ترظی غلی پررنگ تر شد و اخمش کمی کملبخندش

 !"مگھ صدبار بھت نگفتم مادر صدام کن؟!  ابوتیسالم جود"ـ
 متوجھ فرزادخان شد کھ پشت سرش ی لحظھ ای نگاھم از صورتش برااری اختیب
 محبت ھا نی ای ھمھ ی زد، دوست داشتم بھ جای ممی و فاتحانھ لبخند بھ روستادهیا

 .... کنمھی بکشم و گرادیفر
 چگونھ و ازکجا بھ آغوش دمی و زمان را از دست دادم و نفھمنی زمی لحظھ ایبرا

 ی صورت برافروختھ ام پناه خوبی اش برادهی پھن و ورزیملکھ فرو رفتم، شانھ ھا
 از شی بتی داشتم کھ از سر رضای جدال ھا را با بغضنی از سخت تریکیبود، اکنون 
 کھ بھ خاطر ی شوقی اشک ھای ھمھ یجا  سر از شانھ اش برداشتم بھیحد بود، وقت

 کرده ری صورتم را درگعی بزرگ و وسی ام پس رانده شده بودند، لبخندی سررهیخ
 نازک و ی صورتم دوخت و لب ھای بھ تک تک اجزادارانھیبود، نگاھش را خر

 : کردرمی گشوده شد کھ بھ شدت دلم را لرزاند و تا ساعت ھا درگیّمصممش بھ کالم
 !"عروس قشنگم"ـ

**** 
 ی از موقع عادرتری تا ناھارش را دمی کردییرای اش بود پذستھی ملکھ آنچنان کھ شااز

نوش جان کند، او عادت نداشت وسط راه غذا بخورد و تمام توشھ اش از صبح تا بھ 
 ی حسابدی پس ما با،ی سرد بھاری وهی کوچک بوده و چند عدد مچی ساندوکیحال 
 بوده؛ یواقعا سفر خستھ کننده ا. میگرداند ی از دست رفتھ اش را باز می ھایانرژ

 یعل - سفرنی رنج ای اش آمده بود ولی شخصی و راننده لیھرچند کھ با اتومب
واقعا  - کند ی را بھ پشت کوه متصل مای کھ دنی آخری طوالنی خاکیالخصوص جاده 

 ی براینی از سفرزمری ھم غیمتأسفانھ راھ. ستی نی بوده و تحملش کار ھرکسرینفسگ
 . بھ پشت کوه وجود ندارددنیرس
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 صحبت ی تا کممی درکرد، دورش جمع شدی اش را تاحدودی کھ ملکھ خستگنی از ابعد
 حول و حوش ساعت یعنی - گری ساعت دکی کھ حدودا نیالبتھ با توجھ بھ ا. میکن

 دی شد، بای م در مسجد جامع روستا برگزارمیمراسم ختم مش رح -چھار بعدازظھر
 .می شدیبھ مسجد م  رفتنیّای و مھمی کردی زود جمع و جورش میلیخ

 کوتاه برما گذشتھ بود، ی فاصلھ نی از آنچھ کھ در ای مختصردنی بعد از شنملکھ
 : بھ مرپوژ انداخت و گفتینگاھ

 " خانواده شده، آره؟دی بال عضو جدطونی شنیپس ا"ـ
 . افکندنی برزمدهی نگاھش را از ملکھ گرفت و دمرپوژ

 : کردی رو بھ آتملکھ
 چھ قدر بھش اعتماد ،ی مادر مراقبش باشھی مثل دی بای رو قبول کردتشی مسئولیوقت"ـ

 "؟یدار
 ) کردی جز ملکھ کرنش نمیکال دربرابر کس: ( مؤدبانھ جواب دادیآت
  رو دارمشی کھ قدرت ذھن خونیتاوقت.  اعتماد باشمی ندارم نسبت بھش بیلیفعال دل"ـ

 شھ ی نمگھی دمی دست برداراهی سی اگھ بنا باشھ ھردومون از جادوی ولست،ی نیمشکل
 ."راحت بھش اعتماد کرد

 :دی ابروانش را در ھم کشملکھ
 "؟ی بچھ ھاتم داریقدرت ذھن خون"ـ
 : با تعجب نگاھش کردیآت
 !"نھ.... خب"ـ

 : مطمئن بھ خود گرفتی ابروان ملکھ باز شد و حالتگره
 داشتھ ی بھ ذھن خونازی کھ ننی بدون ا،ی بھش اعتماد کنی کن بتونیپس کار"ـ

 !"یباش
 پند نی اری تحت تأثشتری ما بی و چشمانش را برھم فشرد، او از ھمھ دی لبش را گزیآت

 کند چرا کھ ملکھ انی دانست احساساتش را چگونھ بی قرار گرفتھ بود و نممانھیحک
 دشوار ی کمانشی کار را بر اطرافنیت و ھم نداشی اانھیمطلقا با ابراز احساسات م

 .کرده بود
 ی برای مقدماتی حاال صحبت ھانی خواست ھمی کھ زمان کوتاه بود وگرنھ دلم مفیح

 باال ی استراحت بھ طبقھ ی او برخاست و برایوصلت من و فرزاد را شروع کند، ول
 تا ھنگام می درکردن انتخاب کردی خستگی را برای ھرکدام گوشھ ازیما ن. رفت

 .می سرحال تر باشیحضور در مسجد کم
 را بھ تجربھ نی گذرد، من ای جاھا می ھی از بقرتری دیلی در پشت کوه انگار خزمان

 ی دارند و ھر روزش بھ اندازه یبی برکت عجنجای ام کھ تک تک لحظات در اافتھیدر
 بھ می داشت استراحت درنظری کھ برای ساعتکی نی حال انیبا ا. دی آی عمر کش مکی

 بھ طرز ی بوده، ولی چشم برھم زدنیاندازه   بھمی گذشت کھ احساس کردعی سریقدر
 . رفتھ بودرونی از تن مان بی خستگی باوررقابلیغ
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 می آب بھ صورتم بزنم و از نسی کھ آنجا قرار داشت مشتیرآبی تا از شاطی حی تورفتم
 متوجھ کدفعھی از سرم بپرد، زی خواب نیخنک کوھستان بھره مند شوم و تھ مانده 

 درھم رفتھ و گرفتھ ی شدم، برگشتم و نگاھش کردم، حسن بود کھ چھره ایحضور کس
 ....داشت

 "؟ی چرا توھم؟ی شده داداشیچ"ـ
 : سابقھ آغاز کردی بی مکث کرد، آنگاه درددلھی ثانچند

 ...."نبی تونم زیمن نم"ـ
 کردم ی تنگ شده، سعیمجاز ی در فضایگری دزی ھرچای کلش ی کردم دلش براحس
 : وارونھ خودم را آماده کنمی ھمدلکی یبرا

 "؟ی داداشی تونی نمویچ"ـ
 .... اطراف دوختیبای و نگاھش را بھ مناظر زدی کشیآھ
 من نبیز....  دل بکنمنجای تونم از ای نمگھی من دی ولم،ی ری منجای زود از اای رید"ـ
 !" کنمی زندگنجای خوام ایم
 : گفت فکر کردم، ادامھ دادی بھ آنچھ کھ مرّی تحبا
 کرد، از صبح کھ باھاش ی بھم معرفی مجازی واسھ فضای بدنیگزیکوھان جا"ـ
بغضش را پنھان .... ( منو برد کنار چشمھم،یدی دور و اطراف چرخنی رفتم، ارونیب

 زد کھ اصال بھ سنش یی کرد، سربھ سرم گذاشت، حرف ھای شوخیباھام کل).... کرد
 !...."ھیتن بشر چھ قدر دوست داشنی کھ ایوا....  خورهینم

 نسبت بھ نیرازای غی توانست نظری نمی کردم، کسی احساسش را درک مکامال
 : مفرط برلبم نشست، ادامھ دادی از سر دلبستگیکوھان داشتھ باشد، لبخند

برگردم تھران دوباره کمبودھامو !  برنگردم تھرانگھی بود کھ دی راھھیکاش "ـ
با .... ی مجازی با جاده ھا،ی مجازی پر کنم، با دھکده ھای مجازیمجبورم با فضا

 !"ی مجازیدوستا
 : بود جواب دادمدهی کھ بھ لبم چسبی ھمان لبخندبا
 "؟ی ھا ھستیرمجازی تو فکر غگھی حاال دیعنی"ـ

 : گرد شدی کمچشمانش
 !"ھیقیحق.... نجای ای ولھ،یرمجازی غی تھران ھمھ چیتو.  ھا ھستمیقیحقنھ؛ دنبال "ـ
 . از من دور شدنی سنگیی را کھ گفت با قدم ھانیا

 سبز و ی رحمانھ باشد، فضاھای بی تھران اندکی اظھار نظر او درباره نی ادیشا
 بھ یگری دی حال و ھواری اخی سال ھانی کھ ای جنگلی و پارک ھای شھریبستان ھا

 عتی طبی درکردن و لذت بردن از فضای خستگی مأمن برانیتھران داده اند بھتر
 ی کھ باعث شود از خمودگیگری دزی ھرچای و ی خانوادگینی دورھم نشکیاست، 

 بکر و عتی بچھ حق دارد؛ طبنی گفت ای تھ دلم میزی چکی حال نیبا ا. میریفاصلھ بگ
 !ستی نسھی قابل مقایگری دی کجاچی با ھنجایباشکوه ا
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 ی حال گوشھ نی کوھستان کامال خشک شده بود، با امی صورتم با نوازش نسرطوبت
 بار چشمم بھ نی و تا خواستم قدم از قدم بردارم ادمی بھ صورتم کشلی دلیشالم را ب

 شود، ری سرازوانی ای خواست از پلھ ھای و حاال مدهی را پوششی افتاد، کفش ھادیجاو
چشم از او برداشتم و خواستم بروم سراغ کارم   درنگ کرد، فورایھ ابا نگاھم لحظ

 را ی رابطھ انی دانستم و کمتریچرا کھ حاال خودم را کامال متعھد و متعلق بھ فرزاد م
 ی کرد کھ سعی فکر میگری جور ددی حال جاونیبا ا.  شمردمی نمزی جاگریبا مردان د

 :کرد متوقفم کند
 "؟ی رو گرفتمتیتو تصم.... نبیز"ـ
 : اندازه شکستھ شده بودی بھ صورتش انداختم، بی و نگاه سردستادمیا
 ی انتخابمی تمام زندگی رو گرفتھ بودم، ھرگز توممی ماجراھا تصمنیمن قبل از تمام ا"ـ

 ."جز فرزادخان نداشتم، پس لطفا فراموشم کن
 : و نگاھش را از من برداشتدی کشیآھ
اولش فکر کردم .... ست کھ گفت بھ انتخابت احترام بذارم دونی منوی ھم ارزادخانیش"ـ

 ی زنن، ولی حرفھا رو صرفا واسھ مجاب کردن من منی و دوختن و ادنیخودشون بر
 ." برش زدمی منم کھ اشتباھنیظاھرا ا

 : سوختی مشی برادلم
ز  ادیباورکن.  بدمتونی بازی لحظھ ای برای من واقعا قصد نداشتم حتد،یمتأسفم آقاجاو"ـ
 ."ستمی نی اوضاع اصال راضنیا

 : تکان دادیسر
 یمتأسفانھ من تو.... فقط.  نداره کھ باور نکنمیلیمن خودم شاھد ماجرا بودم، پس دل"ـ
 بھ ی ھرگز عالقھ ادمی حاال کھ فھمیحت.  شدهشتری بیلی خیلی مدت عالقھ م بھ تو خنیا

 !"فراموشت کنم....  تونمی نمی ولیمن نداشت
 مانھی صمنطوری ای اجنبکی تا ستمی توانستم بای شد، نمی حرف ھا باعث چندشم منیا

 :دمیبھ من ابراز عالقھ کند، چھره درھم کش
 خوام ینم. نھی کنم برو، دوست ندارم فرزادخان من و شما رو باھم ببیخواھش م"ـ

 رو ی کسیتحمل ابراز عالقھ ھا....  مندیآقاجاو....  شک کنھ بھ احساسمی ذره ایحت
 کھ من متعلق دیری بپذد،ی برخورد کنمانھی فھی صادقی کنم مثل آقایخواھش م.... ندارم

 "تمسی نی اگھی کس دچی ھایبھ شما 
 "نبیز"ـ
 : تند شدمی بار کمنیا
 دی صدام نکنمانھی طور صمنی اگھید....  خانم خجستھ مای خانم، نبی شما زیمن برا"ـ

 !"لطفا
 حرف و صحبت چی ھی نکردم تا عمق غم و درد را درونش محک بزنم، بنگاھش

 : دوباره گفترم،ی نابودشده اش فاصلھ بگیاھای قدم برداشتم کھ از او و رؤیگرید
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 می جنگم چون تصمی نمبمی کنم و با رقی نمی تالشچی بھ دست آوردن شما ھیمن برا"ـ
 مجابم کرد بھ انتخابت احترام بذارم، بعد از مراسم رزادخانیدارم ھمون طور کھ ش

 داروندارش ی ماجراھا ھمھ نی ای کھ تویفقط کس....  کنمیختم ھم زحمت رو کم م
 !"خانم خجستھ.... رو باختھ منم

 نی تنگ شده بود، چنمینفس ھا.  باغ رفتی از کنارم عبور کرد و بھ سمت درخروجو
 بار نھ بھ خاطر خودم؛ بھ نی اد،ی گنجیلم نم تحمی درمحدوده ی از فشار روحیحجم

 شوم شده و ی بازنی گناه وارد ای کھ بی ناراحت بودم، بھ خاطر کسدیخاطر جاو
 وارفتم و دستم را وانی ای پلھ نیاول ی ضربھ را از مرپوژ خورده بود، رونیبدتر
تبر بر  مثل دی جاوی جملھ نی زد، آخری را چنگ ممی تلخ گلوی قلبم گذاشتم، بغضیرو

  بدیلی حالم بد بود؛ خد،ی کوبیتنھ ام م
 
 رساند ی کھ بھ سرعت خودش را از پشت سرم می کسی پای صدادنی با شنکدفعھی

 ی را ارائھ مشی صدارشی کردم برخودم مسلط باشم، فرانک بود کھ قبل از تصویسع
 :داد

فقط بھ من بگو !  زنن تحفھ خانمی برات می کھ عموفرزاد و مادرجون چھ غنجیوا"ـ
 "؟ی ھمھ نعمت شدنی اقی کھ الیچھ کار کرد

 ی بھ چھره ی برگشتم و نگاھد،ی و سرخوشانھ خنددی کوبمی با ھردو مشتش بھ شانھ ھاو
 : گرفتمدهی مزمنش را نادی انداختم و ازخودمتشکرطانشیشاد و ش

 !...."من؟"ـ
 فکر شتری ھرچھ بی ام کرده بودم، ولی کھ در زندگیی کارھایبھ ھمھ ....  فکر کردمو
 بود کھ باور نکردم تا ی خالمی آن قدر دست ھادم،ی رسی مجھی کردم کمتر بھ نتیم
  چگونھ آمده ام؟نجایا
 ...."ادهی ھم از سرم زی من باشھ کھ ممدلاقتیاگھ بھ ل"ـ

 بر شانھ ام شی از دست ھایکی نشست و با تعجب بھ صورتم چشم دوخت، ھنوز کنارم
 ....بود

 "؟ی چیعنی"ـ
 ستھی گری را فروخوردم و چشمانم را برھم فشردم، کاش الاقل قبل از آمدنش کمبغضم

 :و سبک تر شده بودم
 !"فقط و فقط لطف خودش....  بھ لطف خودشھست،ی من ناقتیبھ ل"ـ
 :دی مسجد، فرانک دستم را کشی بلند شدم کھ بروم بھ سوو
 ...." منتظر بمونم کھدیداره؟ چرا؟ ھا؟ چھ قدر باپس چرا بھ من لطف ن"ـ

 بغض داشت، اما جنس ی کمزی لبش فروخورد، فکر کنم او ندنی را با گزوحرفش
 : سوختشی کرد، دلم برای فرق میلیبغض او با مال من خ

 بسپر بھ خود خدا، ست،ی توش نروصالحتی خدی کھ شای خوای رو میزی چیگاھ"ـ
 !" کنمیبھش اعتماد کن فرانک، خواھش م. ادی مشی پرهی کھ خیھرچ
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 مسجد ی و بھ ھمراه ھم بھ سودی بلند شد و دستم را کشدی بگویگری دزی کھ چنی ابدون
 انھی می آمدند و گاھی مشی مثل لشکر شکست خورده پس و پزی نھی بقم،یبھ راه افتاد

 ید تا کلون شدنی مھی دادند و دوباره تجزی ملی دو سھ نفره تشکی ھای راه کلونیھا
 ھم خودشان را بھ ما رساندند و نھی و سکرپوژباالخره م.  دھندلی تشکیگرید

 .می کردی و شروع بھ صحبت از ھر درمی رفتنیی مسجد پای تپھ را بھ سویچھارنفر
 مھی نی متوسط و سری متشخص با قدانسالی می آقاکی کھ می مسجد شده بودکینزد

 بود، آمد دهی ھم پوشی نسبتا خوبی لباس رسمکیتاس کھ برخالف اکثر مردان روستا 
 : و رو بھ مرپوژ گفتستادی ما ایبھ طرف مان و جلو

 ...."سالم، قشنگم"ـ
 بر او تی با عصبانرمنتظرهی حرکت غکی و در دی ناگھان چھره در ھم کشمرپوژ

 :دیتوپ
 غلط ھا نی از اگھی کھ دارمیچشاتو از کاسھ درم! غوری کھیسالم و زھرمار مرت"ـ

 !"ینکن
 ی داند ولی میزی کھ حس کردم چدیفرانک لب گز!  حرف ھا؟نیمرپوژ و ا!  بابا؟نھ

 بود فورا دهی پرشی رنگ و روی چاره آن آقا کھ حسابی چون بافتھیفرصت گفتنش را ن
 : گفتیبا شرمسار

 !!"بای نداشتم، قشنگ ھستم، خوش اندام قشنگ، پدر زینھ نھ؛ منظور بد"ـ
 ھم اوضاع نھی کنم، فرانک و سکی و سرم را برگرداندم تا خنده ام را مخفدمی کشیعیھ

  ام؟دهی بنده خدا را اصال ندنیمن چرا ا!  نسبت بھ من نداشتندیبھتر
 ی ماست مالی بود با استفھام نگاھم کرد، من برادهی کھ ھنوز منظور او را نفھممرپوژ

 :فورا گفتم
 ." کھ سوء تفاھم شدهنی خوام، مثل ایمعذرت م(!) قشنگ .... یخوشوقتم آقا"ـ

 : انداخت و گفتری قشنگ سرش را محجوبانھ بھ زی خدا آقابنده
 کنم، ی کار مھی عسلوی شما رو نداشتم خانم معلم، راستش من توارتیبنده افتخار ز"ـ

 ی بھ زن و بچھ م سر بزنم و زودامی تونم بی بار مھی ھم ھر دو سھ ماه نیواسھ ھم
 بھ دخترمحترمشون امی بھ رحمت خدا رفتھ گفتم بمی مش رحدمیر کھ فھم بانیبرگردم، ا

 ." کنمارتیز  کنم و شما رو ھمیتیعرض تسل
 خانواده اش ی است واقعا خوشم آمد، فقط دلم براتی با شخصنقدری مرد انی کھ انی ااز
 . مردشان را تحمل کنندی ھمھ دورنی سوخت کھ مجبورند ایلیخ

 کرده است، ی احساس شرمساردمی کرد و دستم را فشرد کھ فھمی تشکررلبی زمرپوژ
 ی را می از مناسبات اجتماعی بعضی است کھ مرپوژ دارد معنی خوبی ھم نشانھ نیا

 حساب و کتاب بشکند، ی را بمشی حرانای مرد احکی دھد ی کھ اجازه نمنیفھمد مثال ا
 . کنندیم حسش م سالی فقط آدم ھاھ مناسبات است کنی از ھمیکی ھم یشرمسار

 محترم ی آقانی با ای و اندکمی بھره را بجوتی کردم از فرصت بھ دست آمده نھایسع
 : کنندبای خراب زی ھی بھ حال روحیصحبت کنم تا فکر
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 "رم؟ی شما رو بگفی تونم بعدا وقت شری من مد،یببخش" ـ
 " کنم؛ درچھ رابطھ؟یخواھش م"ـ
 ...." جونبای زیدرباره "ـ

 : سرش را خم کردی اش گذاشت و اندکنھی سی ادب دستش را روتی در نھافورا
 ."دییبنده در خدمتم، ھر زمان کھ شما بفرما.  افتخارمھتی کنم، نھایالبتھ، خواھش م"ـ

 : تکان دادمی سری خرسندبا
 "بعد از مراسم ختم چھ طوره؟"ـ

 : موافقت کردفورا
 ...."با اجازه تون! یارعالیبس"ـ
 .رد و رفت کی خداحافظمانھی صمو

 : بھ مرپوژ گفتمرو
 " داخل مسجد؟یای بی تونیم"ـ

 ! عنوانچی بھ ھیعنی را شتابزده بھ چپ و راست حرکت داد کھ سرش
 : وساطت کردنھیسک

 ." بھ من، مراقبش خواھم بوددشیبسپار"ـ
 :دمی مرپوژ کشی بھ گونھ ی تکان دادم و دستیسر

 !" من باشی کوچولویپس مراقب پر"ـ
چند قدم کھ از او دور شدم .  دادھی مسجد تکواری و بھ دستادیھمان جا ا.  کردمشی رھاو

 : زدمیصدا
 ..."ی زیز"ـ
 : گفتدی و نگاھش کردم، با تردستادمیا
 "؟ی مونی مشمیپ"ـ

 ای شود ی بھ من وابستھ میی جورھاکی دانم درست حس کرده ام کھ مرپوژ دارد ینم
 ! کالس؟یاست بھ قول بچھ ھا »ی گاه پندارھیخود تک« جور مثال کی ھم نی کھ انیا

 ی دارای ببرم کھ خانم ھای کھ او را بھ مکاننی نداشتم، اشتری راه بکی حال نی ابا
مثل . دیای روند، دستش را در دست گرفتم و از او خواستم بھ ھمراھم بی میعذرشرع

ا ما آمدند  بزی ننھیفرانک و سک.  کردی نمی آمد و اعتراضی دختربچھ بھ دنبالم مکی
 دختران روستا با م،ی آمد و شد مردم نگاه کردھ و بمی سکو نشستکی ی رویو ھمگ

 شرکت در ی بودند کھ برایی از مھمان ھاییرای مشغول پذیری ناپذفی توصیانرژ
 ی درحال حاضر توقعیکس.  مختلف مسجد نشستھ بودندیمراسم آمده و در قسمت ھا

م با ی خستھ شده ای دانستند کھ موقع ناھار حسابی ھمھ مم،ی کنیاز ما نداشت کھ کار
 ی خانم ھاتی بھ جمعییرای پذی زود بلند شدند و برایلی خنھی حال فرانک و سکنیا

 .جوان ملحق شدند
 از من بھ دل ی انھی کگری شروع کنم تا مطمئن باشم دیی جاکی از دی کردم باحس

 :ندارد
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 " منو؟یدیمرپوژ، بخش"ـ
 :واب داد آن کھ نگاھم کند جیب
 " نھ؟ای باشم ات دهی داره کھ من بخشیتیچھ اھم"ـ
 ."ی بھ دل داشتھ باشنھی خوام ازم کیواسھ م مھمھ، چون نم"ـ
 " ھنوز بھ فکر انتقام باشم؟ی ترسیچرا؟ چون م"ـ

 ی بھ من کرد، نگاھی کھنھ برداشت و نگاھی قالی چشم از گل ھازی کردم، او ننگاھش
 : بود، آنگاه دوباره گفتری نظی و ببای زی باورنکردنیکھ بھ طرز

 خواستم، بعدش دوست داشتم راست یاولش ازت متنفر بودم و فقط مرگت رو م"ـ
 خوام ی خوام، فقط می کدومشو نمچیاما حاال ھ....  کنمی بھ جات باشم و زندگیراست

 ...."باھات دوست باشم
 : زدمشی بھ روی را در دست فشردم و لبخنددستش

 دمی دسای تخت آتری کھ رویازھمون لحظھ ا.... من دوستت دارم مرپوژ، نھ حاال"ـ
 ی راحت میلی کھکشون ھا حس کردم خی نشستھ ریزن بھ زنج.... ات، مثل آندرومدا
بھ خاطر !....  گم کھ از تھ دل متأسفم مرپوژیحاال ھم صادقانھ م. شھ دوستت داشت

 کھ پدرت یکاش موقع)  را گرفتمیلوگ بغض! (سلطان....  طورنیو ھم... مادرت
 دادم یبھ اون سگ اجازه نم... کاش!  کارو کرده بودمنیگفت بھ حسم اعتماد کنم ا

 !" بھ سلطان برسونھیبیآس
 : شدرتمی باعث حی ارمترقبھی بھ طرز غجوابش

 ."ی ذاشت بھ عشقت برسیاگھ سلطان زنده بود نم.... ؟یستیمگھ تو عاشق فرزاد ن"ـ
 : من حرف دلم را زدمی بود جواب دادن، ولسخت

 بی جز عشق نداره آسی کھ گناھی شدم بھ کسی با عشق فرزاد ھم حاضر نمیحت"ـ
اون ھم منو بھ .... دیشا....دی فھمی عشق رو خوب می سلطان ھم معندیشا. برسونم

 !" دادی محیخودش ترج
 : دھدریی را تغتمی داشت ذھنی دانم چرا سعینم
 ی جز خودش و احساسش فکر نمیزی عاشق بشھ منطق نداره، بھ چیوقت جن ھینھ، "ـ

 ی مارشی خودت رو در اختلیمطمئنا با کمال م.... البتھ! ی نداشتیتو راه فرار.... کنھ
!  مسخ و جادو کنھی دونھ معشوقش رو چھ جوری جن عاشق خوب مھی چون یذاشت

 ھم بھش ی اگھیو بھ جز وحشت حس د ی شدی مرهی بھش خیتو ھم گاھ.... فکر کنم
 !" نھ؟،یداشت
 کھ بھ او یپس من در آن مقطع زمان!  کامال حق با او بودد،ی حرف لرزنی تنم با اتمام

 کردم و خودم ی می مسخ شدن را طی ھی کرده بودم داشتم مراحل اولیاحساس وابستگ
 مطلب نیم بھ ھم تر شدن سلطان ھی قوی درباره سایخبر نداشتم، چھ بسا ھشدار آتر

 ! گشتیبرم
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 گوشش فشرد و ی را روشی مرپوژ دست ھادیچی خواندن قرآن کھ در مسجد پیصدا
 بھ من ی دستش گذاشتم، نگاھش را بھ سختی دستم را رونانی با اطمد،یبھ خود لرز

 توان بھ آن ی را بشنود کھ می کالمشی آوردم تا گوش ھانییدوخت، دستش را آرام پا
 را شیبھ چشمانم ماند و فشار دستھا رهی خد،ی آرمتشی امنی ھیرسااعتماد کرد و د

.  دادی آزارش نمی کالم الھگری درون او عوض شده بود کھ دیزیبرداشت، قطعا چ
 ینحلی مشکل المی کنی اندازد، فکر میاست کھ ما را بھ اشتباه م» ّتوھم« نی ایگاھ

 ی پوچ و بی اگر ھم ھست فقط پوستھ است،ی نیزی درواقع چیوجود دارد ول
 خداوند اری تمام قدرت ھا در اختیوقت.... یطانی شیروی مثل نرستمحتواست، د

 حباب درخشان است کھ با تمام کی دارد؟ فقط یی چھ معنایطانی شیروی نکتاستی
 .زدی ری فرو میشکوه و جلوه اش بھ تلنگر

 یظرم بود صحبت کردم، از دغدغھ ھا قشنگ کھ مؤدبانھ منتی از مراسم ختم با آقابعد
  موجودیدخترش گفتم و از راه حل ھا

 دھد تی بھ ظاھرش اھمنقدری دختر اکی ندارد یلی کرد دلی بود کھ فکر منی او امشکل
 تی و ظاھرشان اھمافھی ھستند و افراد موفق ھرگز بھ قی کھ مسائل مھم تریدرحال

 کردم کھ ی اش می راضدی خب، بای مطلب را قبول دارم ولنینداده اند، البتھ من ھم ا
 م،ی دھتی اھمگرانی دی ذھنی بھ دغدغھ ھامیوظف کنند و ما میھمھ مثل ھم فکر نم

 فکر کردن بھ مسائل مھم تر ی برای آنچنانتی روستا واقعا موقعنی کھ در انیضمن ا
 اول مشکل دی با دختر، پسکی ی آن ھم براستی ننھای و الیمثل درس و ادامھ تحص

 افسرده  آدمکی شد چرا کھ ی دخترھا کھ بھ ظاھرشان گره خورده بود حل میافسردگ
 ! کندی فکر نمیزیاصال بھ چ

 ام شد و قول داد یشی مصلحت اندمی زود تسلیلی بود و خیتی واقعا باشخصمرد
 . درک کندشتریدخترانش را ب

 قشنگ بھ طرف کوھان و حسن ی ام با آقایی کوتاه سرپای از تمام شدن جلسھ بعد
با .  کردندی و خوش و بش مستادهی ای کالس گوشھ ای بچھ ھای ھیرفتم کھ درکنار بق

 و سالم مجدد کردند و لبخند ستادندی آکنده از احترام صاف ای بھ حالتی من ھمگدنید
 ی داد کھ آن ھا را مثل فرزندانم بدانم ولی نمدسنم ق. زنان بھ چھره ام چشم دوختند

 ! منی دوست داشتنی نسبت بھ آنھا نداشتم، پسرھانی جز ای حسقتایقح
 خدمتشان عرض کنم چون واقعا ژهی ودی خستھ نباشکی بھتر باشد دی کردم شافکر

 : مراسم ختمی اجرای بودند برادهی زحمت کشادیامروز ز
 !"می جبران کنتونی واسھ عروسشاالی اد،یخب شازده پسرھا، خستھ نباش"ـ

 بھ ھم ی جورکی را نداشت، ششانی کش آمدن نشی از آن گنجاشی بگری دبناگوششان
 ! پدرسوختھ ھا؛ی آخر ھفتھ قرار است بروند خواستگارنی کردند کھ انگار ھمینگاه م
 : بھ دوستانش انداخت و گفتیی نگاه گذراکوھان

 !" بدنلی خوان ادامھ تحصی منایا"ـ
 ! ھھ ھھ ھھ ھھھھ
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 ارائھ شد ی کھ بھ صورت دستھ جمعی مزخرفی خنده نی از حرف کوھان، بلکھ با انھ
 ی مزه ی بای داشتند کھ بھ ھر حرف بامزه ی ھا انگار قرارداد رسمنیخنده ام گرفت، ا

 !کوھان بخندند
 : گفتنیشاھ

 !" اولی نھی پس ھمون گزم،ی بدلی کھ ادامھ تحصمی نداررستانیدب" ـ
 . ھوا زدی توی فرضکی تکی و

 : دو کار کنمی نھی ھمان گزی کردم بھتر است روفکر
 ی محلنی با مسئولرستانی دبی کنم کھ درباره ی صحبت مرزادخانیمن امشب با ش"ـ

 ...." کنھیزنیرا
 جانی شد، با ھداری پدی در صورت ھمگی حرفم کامل نشده بود کھ آثار خوشحالھنوز

 :ادامھ دادم
 م،ی بدلی تشکرستانی دبھی کھ نی شن بھ ای کھ دھدار و استاندار راضادهیاحتمالش ز"ـ

 ."نھی کار سر ھمری مختلط باشھ کھ تمام گدی کمھ بازھم بایلیمنتھا چون تعدادتون خ
 :دمی را بھ وضوح شنشی اعتراض کرد کھ صدارلبی زحسن

 !"می دختر داشتھ باشی کھ ھمکالسمی ھم نشدیپشت کوھ"ـ
 : را فروکردششی حق بھ جانب گرفت و نی اافھی قکوھان

 و صی باعث شده شما جوون ھا نسبت بھ جنس مخالف حریتی جنسکی تفکنیھم"ـ
 ." کھستی نری ھا چشم و دلتون سی مثل ما پشت کوھن،ی بشیعقده ا
 :وشای داد در حد کاتی چپ چپ نگاھش کرد و جوابحسن

 !"ی کنی نصب مندوزی کھ دوتا دوتا ورهی چھ قدر چشم و دلت سنمی بیبلھ؛ دارم م"ـ
 ی حاضر جوابنی از ایلی کوھان و حسن عوض شده؛ کوھان کھ خی کردم جاحس

 :دی و رو بھ من پرسدی بھ فکش کشیخوشش آمده بود دست
 " کنھ؟ی ھم کار مدهی دبی رو عمل کنھ رو فک آسبای زینی کھ قراره بیدکتر" ـ

  وروجک؟نی ادهی مطلب را از کجا فھمنی اد،ی باال پرمیابرو
 : تعجب کرده بودیگری دزی از چی ولحسن

 !" کنمی اصن باور نم؟ینیکوھان و عقب نش"ـ
 : تکان دادی بزرگوارانھ سرکوھان

 !"یبذار بھ حساب مھمون نواز"ـ
 ستی حاصل نی دھد و اھل کل کل بی کوھان تن بھ شکست می کھ گاھدی آی مخوشم

 :دیاصغر پرس.  خودش را اثبات کندیمتیکھ بھ ھرق
 " عمل کنھ؟شوینی خواد بی مبایمگھ ز"ـ

 ھاجر خودش را دوان دوان بھ من رساند و کدفعھی جواب نداده بود کھ ی کسھنوز
 شھی از ھمشی گرد شده و مژه ھاشی کھ چشم ھایحواس ھمھ را پرت کرد، درحال

 وحشتزده یلی خی شناختم، معموال وقتی حالتش را منی اد،ی رسیبرگشتھ تر بھ نظر م
 بھ ی کھ چھارچشمییاز پسرھا. شد ی می شکلنیر چنتھ داشت ا خبر توپ دکی ایبود 
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 فاصلھ گرفتم و منتظر ماندم تا بھ ی کمدندی خندی مششی بھ ریرکیرزیاو زل زده و ز
 : بگذاردانیصورت کامال خودجوش مشکلش را بامن درم

 "ّ اجنھ بوده؟میدرستھ کھ زن مش رح! خانم خانم"ـ
 . انددهی را نشنشی بھ پسرھا انداخت کھ مطمئن شود صدای نگاھمی نو

 آدم روزش بدون نیاست، ا»  پرسسھینف« ی حتما کار خبرگزاردم،ی درھم کشچھره
 ! شودی شب نمبتیغ
 صحبت ی جورنی کھ درمورد اون مرحوم استی اصال درست ننی ھاجر، انیبب"ـ

 "ّ کھ اجنھ؟ی چیعنی ،یکن
 : کردی ھم عجوالنھ رفتار میلیو خ آمد ی از موضعش کوتاه نماصال

 کجا گم و گور شده؟ اصال چھ ستی اصال معلوم نن،یخب بب.... خب.... خب"ـ
 میدی مرده، نھ فھممیدی ازش خبر نداره؟ نھ فھمیشکی زده و ھبشی غھوی کھ استیجور

 از کدوم ھوی!! یمر)  بھ دماغش دادینیچ... ( گوشت تلخی دختره نیا.... زنده ست
 نی ھمھ از ظھر تاحاال دارن ھمست؟ین ،گھی مشکوکھ دنای شد؟ خب اداشی پیقبرستون

 ." گنی رو مزھایچ
 دستم را بھ کمرم زدم؛ طفلک مرپوژ کی دادم و رونی بنھی از سی را با کالفگنفسم

 : ھمھ آدم کنجکاونی رو خواھد داشت با اشی روستا پنی را در ای سختیروزھا
 خوان ی مھیالق زشت رو از خودت دور کن، اگھ بق اخنیھاجرخانم، صددفعھ گفتم ا"ـ

 ھمھ از صبح تاحاال ھمھ نی ا؟ی کنی مشونی جھنم تو چرا ھمراھیبا فرق سر برن تو
 ھمھ شو بتی با غی چھ جورنی بعد ببن،ی کردی واسھ ختم ھمھ کارنیدیتون زحمت کش

 خدا ی آدم؟ بھ خداوندای چھ کھ اون جنھ ااصال بھ شم!  ھوا؟نی فرستادنیدود کرد
 !" خورهی کھ گوشت تن ھمنوعشو می دم جن باشم تا آدمی محیترج

 از او جداشدم و دوباره بھ طرف پسرھا رفتم تا حساب کار تی با ھمان حالت عصبانو
 یلی خبتی دادم غادشی کھ نی دو نشان زدم، اول اری تکی با ی طورنی اد،یایدستش ب

 ی آن براحی مرپوژ و مادرش و توضیّاز شر ماجرا کھ خودم را نیبد است و دوم ا
 . خالص کردمگرانید

 کھ در آن لحظھ دی دومی خندان بھ سوی با لبای ثرشی بھ جاامد،ی دنبالم نگری ھم دھاجر
 خواننده کی از ھاجر ھم خوشگل تر است؛ چرا کھ تمام دغدغھ اش یحس کردم حت

 : فرو کردنی ھرسوراخیبود، نھ انگشت تو
 !" شده؟ی چی دونی خانم خجستھ جونم میوا"ـ

 : لبم نشست و دستش را کھ جلو آمده بود در دست فشردمی رویلبخند
 " شده؟یجونم خوشگلم؟ چ"ـ

 درشتش را کھ مثل چشمان آھو بود بھ من دوخت و با آب و تاب ی قھوه ای ھاچشم
 :گفت

 revival  رو بھ اسمدشیآلبوم جد) ٢٠١٥( امسال نیسلنا گومز قراره نھ اکتبر ھم"ـ
 ." اعالم کردهوزی جام نی جھانی شبکھ ی تورون،یبده ب
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 ھم بھ دم،یخند. دی پرنیی باال و پادهی دجی خرگوش ھوکی حرف مثل نی بعد از او
 کھ دغدغھ اش ھم مثل ای جالب تر ثری خبر جالب و ھم بھ خاطر خوشحالنیخاطر ا

 کھ نسبت یزیاصال آن حالت تمسخرآم ایدر نگاه پسرھا بھ ثر.  و ناز بودفیخودش لط
 موقع حسن اظھار نظر شگفت نیدر ھم  شد، ناگھانی نمدهیبھ ھاجر وجود داشت د

 : کردیزیانگ
 !" بودم؟دشی من چندماھھ منتظر آلبوم جدی دونیم! ی چھ خبر خوبیوا"ـ
 بشر نی ا،ی کارخانھ اماتی نفس بکشم و کال برگشتم بھ تنظدی بای رفت چھ طورادمی

 با چھ لحن دی جاونی ماشی کنم کھ توی عاشق سلنا گومز شده؟ فراموش نمیچھ وقت
کوھان !  کندی را ترک منی کرد کھ ماشدی سلنا را بھ من برگرداند و تھدی دی سیبد

 خورد ی کرد دارد میکھ وانمود م(اش را   بار با کف ھردودست فک بازشدهنیھم ا
 . شدرهیامال گشاد بھ حسن خنگھ داشتھ و باچشمان ک) ابانیکف خ

 بھ حسن نگاه کرد و بعد رهی با دھان باز خی کھ اولش مثل من جا خورده بود، کمایثر
 : زد و گفتی کھ از شوک درآمده باشد لبخندنیمثل ا

 "؟ی تو ھم عاشقشیوا"ـ
 : گفتجانی با ھی ھوادار حرفھ اکی مثل حسن

 "؟ی خبردار شدیآره، ک" ـ
 : اش را باال گرفتی گوشایثر

 ." واتساپ برام فرستادهی توشی پقھی چند دقنیدخترعموم ھم"ـ
 یعنی نگاھم نکرد کھ یو او جور» !....حسن؟«: یعنی بھ حسن نگاه کردم کھ یجور

 ذوق زده ی افھی من از آن قبیتنھا نص!  لذت ببری توانی خود تا میاز شگفت زدگ
 :کوھان رو بھ من گفت.  شده بودای نثار ثری حساب و کتابچی ھی باز بود کھ بشی نکی
 !"لھی طوزی ذارم رو می فردا منیمن استعفانامھ مو ھم"ـ
 ھم ی ھا رویی سامورای وهی بعد رو بھ حسن کرد و کف ھردودستش را بھ شو

 : زدادی آورد و چشمانش را بست و ھمزمان فرنیی سرش را پایگذاشت و اندک
 !!!"اسسسستاد"ـ
 :ّ مخلفاتی حرکت را تکرار کردند با کمنی ھمی پسرھا ھم ھمگی ھی بقو

 !استاد...

 !!حضرتیاعل...
 !!!دیمرا بکش... 

 حرفھ استمداری سکی را مثل شی کوھان زد و دست ھای بھ روی فاتحانھ لبخندحسن
 : از ھم باز کردیا
 !" شما ھستمیمن متعلق بھ ھمھ "ـ

 پسرھا گرفت و ی ھیکش را از حسن و بق آنجا نداشت، نگاه مشکوی کارگری کھ دایثر
 ستادهی از ما اادی نھ چندان زی کھ با فاصلھ ابای و ززی شورانگشیبھ سرعت رفت پ
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 بھ آن ھا گفت کھ ھرسھ برگشتند و با دھان باز بھ سمت ییزھای چکیبودند، بعد ھم 
 .ستندیپسرھا نگر

 : فوت کرد و گفترونی نفسش را محکم بھ بکوھان
 و سون و ستایو!  خوره اصنی حسن، ورژنت بھ پشت کوه نمی تو بچھ تھروننیبب"ـ
 نودوھشت ندوزی فت و فراوون، تو رو چھ بھ وختھی تھرونتون واسھ ت ری توتیا

 "آخھ؟
 زد ی البداھھ سروده بود فکر کرد، بعد ھم حرفی کھ کوھان فی بھ شعر رپی کمحسن

 :کھ اصال سرنوشتم را دگرگون کرد
 !" کنمی حال مشتریب »ایدھشتنو«من با "ـ

 
 »....ای دورتر از رؤییجا«
 

ماشاالھ بھ . می استراحت بھ کلبھ برگشتی برای رفت کھ ما ھمگی رو بھ غروب مھوا
 آمد و ی مثل آھو باال مھی بقی تند پشت کوه را پابھ پای ھایی کھ سرباالزبانویمھرانگ

کاش آدم !  واقعا جوان مانده بودی نشست، او بھ لحاظ جسمی نمشی بھ ابروی خمیحت
 یانسالی منی کھ در سنیی ھای نگرانی ھمھ کنم ی بشود، احساس مری پی جورنیا

 ی باشکوھرزنی پنی چنکی دنی با ددی آی مشی پی ھرکسی برایری پامیدررابطھ با ا
 . کنمی عرض می بھ لحاظ سنرزنی شود، البتھ پیکامال مرتفع م

 نھ اھل تعارف و تکلف بود و رزادخانی شیم برود ول خواست بعد از مراسی مدیجاو
 وقت غروب اجازه دھد مھمانش خانھ را ترک کند، نی کھ ادی گنجینھ در مرامش م

 :ّپس با تحکم مخصوص خودش مانعش شد
 شرکت نجای ای از اھالیکی مراسم ختم ی و توی روستا احترام گذاشتنیتو بھ مردم ا" ـ

 ھمھ نی وقت شب با انی کنم بذارم ای اصال من شرم م،یدی و زحمت کشیکرد
 ."اری پس نھ ن،ی خودمی ژهیتو امشب مھمون و. ی بریخستگ

 . شدمی از آن مقاومت کند و بھ ناچار تسلشی او ھم نتوانست ببی ترتنی ابھ
 . باشدی شما قابل مشاھده می پست برانی امحتوا

 ساالد و مخلفات ھم با کمک ی قدرکی و می مانده بود کھ گرم کردیادی زی قبل غذااز
. بود»  ھفتھدادیرو« کھ بھ قول کوھان میدی چی رنگارنگی و سفره میدیھم تدارک د

 ! دوروزهیکی نی ھمبای است؛ تقری انصافی بیکم» ھفتھ«البتھ 
 کی شد بھ لی اھل کلبھ تبدی مانھی صمی ساده و مختصر با بگو وبخندھادادی رونیھم

 : شروع شددی تعارف کوچک از طرف جاوکی ھا با یشوخ.  و دلچسبذیشام لذ
 ."دی داریذیواقعا دستپخت لذ.  خانمسای آتردی ھستییبھ بھ، عجب کدبانو"ـ
 :دیّ غریآت
 !"نوش جان"ـ
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 بدتر از نقدری کھ ظاھرش ارمی زن بداخالق بگنی گاز از لپ اکی خواھد ی دلم میگاھ
 !باطنش است

 : اش بگذاردفھی ضعربغلی ھندوانھ زی بل گرفت تا کمرزادخانی شبالفاصلھ
 !!" پنجھ طالی آتھی پشت کوھھ و ھی د؟ی فکر کردیبلھ، دستپخت خانم من تکھ، چ"ـ

 نی دل ای خودش را توشتری کند بلکھ بادی روغن داغش را زی کمدی الزم ددیجاو
 :خانواده جا دھد

 ."ستی نیپشت سرھم کار ھرکس ھمھ مھمون اون ھم دو روز نی از اییرایواقعا پذ"ـ
 : کرددیی ھم بالفاصلھ تأکوھان

 ی پزه تا دوھفتھ می وعده غذا مھی برکت داره، بی کھ دست و پنجھ ش عجنھیواسھ ا"ـ
 !!"میخور
 شل ششی گرد شده بھ کوھان چشم دوختند، اولش جا خورد و بعد نی با نگاه ھاھمھ
 :شد

 !"ن؟ی زنیخب حاال چرا م"ـ
 : برادرش گرفتی از بازویشگونی نفرانک

 !"؟ی نکنفی تعری تو از مامشھیم"ـ
 ی مشارکت کند کھ بھ کسی شوخنی در ادی بای دانست چھ طوری نمی کسواقعا

 ی برادنی مخصوصش مشغول خط و نشان کشی با ھمان اخم ھای آتیبرنخورد، ول
نشانش  است کھ خط و یی ھم از ھمان اخم ھانی دانستند ایکوھان بود، ھرچند ھمھ م

 .ستی نیاصال جد
 بھ میرمستقی کوچک بر لب داشت بعد از فرودادن لقمھ اش غی کھ لبخندی درحالملکھ

 :دفاع از عروسش پرداخت
 !"پشت کوه اصال ھواش کدبانو پروره"ـ

 رزادخانی سرحال آورد، بالفاصلھ شی را حسابی آتی نبود ولمی مستقفشی کھ تعرنی ابا
 :گفت

 حواست کھ ھست؟ ،ی از پشت کوه نری آماده باش کھ دست خالدی آقاجاویعنی نیا"ـ
 !"ھاه؟
 دوخت، معموال رزادخانی شوخ شی نگاھش را بھ چھره ی ساختگرّی تحی با اندکدیجاو

 ھرگونھ ی بھ ھرحال او خودش را برای شود ولی گرفتھ نمی جور تعارف ھا جدنیا
 : بزند بھ آن راه داد خودش رای محی آماده کرده بود و ترجینی غارنشیشوخ

 نی ای کردم واسھ مادرم، چھ قدر کوه ھاھی تھی سوغاتی رم؛ کلی کھ نمیدست خال"ـ
 !"دمی وپونھ و ناخنک چی عالمھ ختمھی داره، ی خوبی ھایاھیاطراف داروگ

 فکر دنشی چی براتی ھمھ جدنی و ایاھی گی داروھاافتنی ھمھ مھارت در نی بھ اداشتم
 : کردم کھ کوھان گفتیم
 !!" حالشو ببرنی بچولی داره در حد گزنھ، با تییتازه دخترا" ـ

 . اکتفا کردندزی لبخند تمسخرآمی سرکی بلند شد و خانم ھا ھم بھ انی آقای خنده یصدا
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 : سخت در اشتباه بودی جستھ ولرزادخانی فکر کرد از دام شدیجاو
رات از پشت  خوام بی رک و پوسکنده بگم، مال،ی خی رو بی و ختمولیگزنھ و ت"ـ

 !"کوه زن بستونم
 : اش را نگفتھ بود کھ فرانک اعتراض کردی نظر قطعدی جاوھنوز

 " مگھ زوره؟ره؟ی دلش نخواد از پشت کوه زن بگشونی ادی شا؛یخب دد"ـ
 : را باال دادشی ابرورزادخانیش
 "د؟ی جاویھا؟ جرأت دار!  حرف بزنھ؟رزادخانی جرأت داره رو حرف شیک! اھھ"ـ

 چھ دی باقای دانست االن دقی کھ نمی انداخت درحالنیی محجوبانھ سرش را پادیجاو
 بود دهی جرأت را بخشنی بھ او ارزادخانی شی حال شوخنی با ازد،ی بھ سرش بریخاک

 : جواب دھدزی او نری محترمانھ و سربھ زیلیکھ خ
 !" زنشو بھ من بده؟ادی می کرزادخان؛یآخھ ش"ـ

 کھ ی کسیعنی! (»شیلمیچخ ب«بھ قول ترک ھا چھ !...  ھمھ گرد شد، نھ بابا؟نگاه
 !) داندی میادی اش است و زی حالیلیخ

 نائل شده بود ی کوھان درس گرفتھ و بھ مقام استادشی پی مدت حسابنی ھم کھ احسن
 :گفت

 !!" دختر درنظر دارم درحد گلدن کلوبھیمن خودم برات "ـ
 تا بناگوش بازشد ی کوھانی وهی بھ شششی ما نزی استفھام آمی ھم دربرابر نگاه ھابعد

 :و گفت
 !"ی حالشو ببرمیری گیرو برات م »یعمھ پر«دختر "ـ

مرپوژ را بھ اشتباه  »یپر« ی کلمھ نی اای باز ماند، گوّری من و فرانک از تحدھان
 :دیانداخت کھ فورا پرس

 "!!ّ جنھ؟مھی نھیاون ھم "ـ
 خنده اش گرفت زی بار فرزاد ننی ا حساب نشود،بتی دھم کھ غی بودم چھ جوابمانده

 : با اقتدار کنترلش کرد، فرانک جواب دادیلی خیول
 !" اصل جنسھست،ی جن نمھی نزمینھ عز"ـ

 : نثارش کردمی اعتراض نھ چندان جدکی و دمی کوبشی مشت بھ پھلوبا
 رفت ی ھمھ رو فرستادمیخجالت بکش فرا، دوزار ثواب از صبح تاحاال جمع کرد"ـ

 !"ی عمھ پریخونھ 
! دی پاشی فرزاد می بدون توجھ بھ تلنگر من ھمچنان سرخوشانھ لبخند بھ روفرانک

 داد حی نگفت وترجیزی چگری شده، دی قاطی و جدی بحث کامال شوخدی کھ ددیجاو
 . محض باشدیشنونده 
**** 

 سابقھ م،ی شدّای مھدنی خوابی برامی کردی زودتر از آنچھ کھ فکرش را میلی خشب
 ماندن داری بی برای انرژگری دی کسنجای ای ولمی تھران ساعت ده بخوابی تونداشت
 .نداشت
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 : بھ مرپوژ گفتممی خودمان بروی بھ رخت خواب ھاکی کھ ھرنی از اقبل
 " ازت کنم؟ی خواھشھی تونم یم"ـ

 : دھدی دانستم تا چھ حد انجامش می موافقت، نمی تکان داد بھ نشانھ یسر
 " برام؟ارنی بموی کھ گوشی شھ بھ سربازات بگیم"ـ

 ی رفت تودی بگویگری دزی آن کھ چی بھ چشمانم ماند و بھ فکر فرو رفت، بعد برهیخ
 خواستھ ام و یخودیزبیحس کردم چ.  گذرانده بودی و آتنھی با سکشی کھ شب پیاطاق

 یخودم م رفتم با ی اطاق فرانک میاو ھرگز انجامش نخواھد داد، ھمان طور کھ تو
 پر از زخم و شپش شده و گرسنھ و خستھ بدنش االن) emma( ِ کھ طفلک امادمیشیاند

 !!است
 ام را بھ ی کھ آمده پشت در اطاق و گوشدمی خواستم در اطاق را ببندم مرپوژ را دتا

 را غرق بوسھ کنم، با شیطرفم گرفتھ، آنقدر خوشحال شدم کھ دوست داشتم سرتاپا
 ی دھد رفت توی آن کھ جوابی او بی کھ سراغ داشتم از او تشکر کردم ولیھرکلمھ ا
 رو را از تنم ی و در را بستم و لباس ھارگشتممن ھم بھ اطاق فرانک ب. نھیاطاق سک

 بودند ادی کردم کھ از بس زروروی ام را زی گوشی نخوانده ی ھاامی پیدرآوردم وکم
 ! بھ اما را ھم نداشتمدنی حال رسی حتگر،ی دی وقتکی ی دادم بگذارم براحیترج

 دی و قندازدی خودش کنارم بی رختخواب براکی داده بود حی دانم چرا فرانک ترجینم
آخ کھ چھ قدر .... دمی و بھ پھلو غلتدمی رختخواب خودم دراز کشیتو! تختش را بزند؟

 ! چسبد االنیخواب م
 : گفتنی آرام و غمگیی شد کھ با صدای داشت چشمم گرم متازه

 "؟ی کھ باھاش بری کنی تو قبول مکایاگھ عموفرزادم بخواد برگرده آمر.... نبیز"ـ
 درخشانش انداختم کھ بھ سقف ی بھ دو گویکی و نگاھم را در تاردی از سرم پرخواب

 .... شده بودرهیخ
  گفتم االن؟ی مدی باچھ

 "اد اگھ فرزی کنم، ولی زندگرانی ارازی غییمن دوست ندارم جا.... خب"ـ
 . بودمجی را فروخوردم، واقعا سردرگم و گحرفم

 " کھ بمونھ؟یحرف دلت رو بزن، چھ قدر امکان داره براش شرط بذار"ـ
  نگاھش بند بود؟کی کھ نفسم بھ ی کسی گرفت، من و شرط گذاشتن برابغضم

 " ذارمی براش نمی شرطچیھ.... من"ـ
 : و نگاه مضطربش را بھ من دوختبرگشت

 !"؟ی زی زی گی نمیجد"ـ
 : ام نبودی در نگاه خستھ و جدی از شوخینشان

 " کنم؟ی شوخی موضوع مھمنی ھمچھی ی درباره دیچرا با"ـ
 :دیی گرایدی بھ نااملحنش

 ھمون طور کھ کوھان رو ،ی پابندش کنی کھ تو بتوننھی بھ ادشیمادرجون تمام ام" ـ
 کرده ری جا گھیرش  بار دل پسنی واسھ اولدی فھمیوقت.... ی مدرسھ پابند کردیتو
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 ی و راضمی جور تسلنی کھ تو استی اصال خوب ننیحاال ا.... چھل سال جوون تر شد
 ."یباش ستی کوچولو فمنھی الزمھ یگاھ. یھست

 : کردم، پس رفتم سر اصل مطلبی اش را درک میستی فمنی شعارھانی ای اصللیدل
 مادرجون بگن ھی پرستھ، کافی فرزاد مادرجون رو مدمی جور کھ من فھمنیفرانک ا"ـ

 " تونھ بھشون نھ بگھ؟ینرو، م
 : و دوباره بھ سقف چشم دوختدی کشی آھفرانک

 بھ مادرجون یحی بار ھم تلوھی کامال مصممھ، کای برگشتن بھ آمریعموفرزاد برا"ـ
 عمر بھ ھی اگھ قبول کنم ی چون حتدی مورد اصال با من حرف نزنکی نیگفتھ کھ در ا

 ی رو نمیزی چنی ھمچھیمادرجون مطلقا .  شمی مریوع ازتون دلگ موضنیخاطر ا
 "  رو انتخاب کنھ و بمونھرانی اودش خی و اراده لیخوان، دوست دارن عمو بھ م

 : زدمیی صدای خند بتک
 " ماجرام، آره؟نیالبد من ھم کرم سر قالب ا.... ھوم"ـ

 : دوختنمی و نگران نگاھش را بھ نگاه خشمگدستپاچھ
 "؟ی کنی می فکرنینھ نھ، چرا ھمچ"ـ

 :دمی را برحرفش
 رم، بازھم بھ خاطر عالقھ ی کلمھ بھم بگو، اگھ من بگم با فرزاد تا تھ جھنم ھم مھی"ـ
 " مونن؟ی من و فرزاد شکل گرفتھ خوشحال منی کھ بیا

 : تکان دادی سرملتمسانھ
....  بار ھم کھ شدهھی نکن، فقط واسھ دی کنم مادرجون رو ناامیخواھش م.... نبیز"ـ
 ھی تنھا فرصتنی ا،ی مشتت داری تو االن قلب عمومو تونبیز.  نباشلی مردذلنقدریا

 رفتار لتی بھ می و وادارش کنیّ بھش تحکم کنی تونی ھرجور کھ می بتوندیکھ شا
 !" وقتچی ھای حاال ایکنھ، 
 : را فشردمی تلخ گلویبغض

 ی ھرچی شم؟ اگھ بگھ گور بابای شم؟ داغون نمی خرد نم؟یاگھ بھم بگھ نھ چ"ـ
 می تسلی بھ مادرجون گفتھ نھ، توقع داری وقت؟ی بزنھ و بره چوی ھمھ چدیازدواجھ و ق

 ی انس چندانی شناسھ و بھش حتی ماھھ مھی کھ کمتر از ی من بشھ؟ کسیخواستھ 
 "نداره؟
 من بغض ا؛یا خدد،ی چشمش فروچکی اشک از گوشھ ی و قطره ادی لبش را گزفرانک

 ! شود؟ی پس حساب دل من چھ مزد؟ی ری کنم و او اشک میم
 ...." عموم امکان نداره دست ازت بکشھنب،یز"ـ

 : کالمش را قطع کردمشھی تندتر از ھمی لحنبا
 !"زابت؟ی ملکھ الدمن؟ی ککولی ن؟ی جولنای ھستم؟ آنجلیمگھ من ک! چرا نداره؟"ـ

 : بودی کامال جدزیاون
 ...."ی کنی فکر مشھی کھ ھمیزیبھتر از اون چ! ی خجستھ انبیتو ز"ـ
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 نھ حاال ی توانست تا حد مرگ ذوق زده ام کند ولی میگری دطی حرف درھرشرانیا
 : دادی مری تزوی بوزیکھ ھمھ چ

 ." بشنومیزی خوام چی نمگھیفقط د.... باشھ من بھترم"ـ
 چشمانم ی و آرام ازگوشھ  صدای کھ اشک چگونھ بندی را از او چرخاندم تا نبمی روو

 دی بالشم چکیسرخورد و رو
 : حرفش فقط دو کلمھ بودنیآخر

 ...." خوامیمعذرت م"ـ
 ام بلند ینی بی اراده ی بدنی بود کھ از باالکشیفی خفی نداشت، صدای من کلمھ اجواب

 حال نیبا ا.  آزارم ندھدنی از اشی نگفت تا بیزی چگری دی ولدی شد، مطمئنم فھمیم
 سوخت، شی شانھ ام انداخت و سرش را برکمرم فشرد دلم برای دستش را رویوقت

 .... کردی میداشت منت کش
 "؟ی دی بگم برام انجام می کارھیفرا "ـ
 !"توجون بخواه عشقم"ـ
 ." بعدر،یالبتھ اول اجازه ش رو بگ.  شھرزاد رو بھم بدهیشماره "ـ

 حال دستش را کھ نی داشت، با ای نگراندی شاای و رّی اش نشان ازتحی طوالنسکوت
 کھ بھ خواستھ ام تن داده است، دمی اش شد فھمیبرداشت و مشغول وررفتن با گوش

 : بعد گفتیلحظات
 
 "فقط.... برات ارسال کردم"ـ
 : اجازه ندادم ادامھ دھدست،ی اش چھی دانستم بقیم
 !"ری نگو؛ شب بھ خیچیھ"ـ
 ."ریشب بھ خ.... یاوک"ـ

 
.  ھم ھنوز بلند نشده بودرزادخانی شی بلند شدم، حتھیر از بق روز بعد زودتصبح

 آسمان را بھ ی صفحھ ی صبحگاھشیگرگ و م.  رفتماطینمازصبحم راخواندم و بھ ح
 ی از تپھ ھایکی کھ برفراز ی تختھ سنگیرو.  نقاش ھنرمند بدل کرده بودکیبوم 

 جا تمام نیاز ا. م شددی طلوع خورشیاطراف کلبھ قرار داشت نشستم و مشغول تماشا
 . بوددای پکپارچھیروستا 

 کھ تپھ ی در دل دره ایروانی شی با آن سقف ھاانی روستائی ساده و باصفای ھاخانھ
 شی شد و پس و پی روشن می چراغی و گاھدهی کوتاه و بلند ساختھ بودند آرمیھا

 . خاموشیگریچراغ د
 افتاده بود فکر می براری ماه اخکی نی سال و مخصوصا اکی نی کھ در ای تمام اتفاقاتبھ
 توانم ی کھ تا چھ حد حکم ھمان کرم سرقالب را دارم و تاچھ حد منی کردم، بھ ایم

 ھمراه کی دنبال ای فرزاد عاشق من است ای اعتقاد داشتھ باشم؟ آیزی چنیقلبا بھ چن
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؟  ھم دل مادرش را بھ دست آورده باشدی کملھی وسنی ابھ  تاکاستی سفر بھ آمریبرا
  من خواھد بود؟بندی مان چھ قدر پایبعد از ازدواج احتمال

 شد حدس زد کھ االن حول ی می حساب سرانگشتکی بود و با می ساعت پنج و ناکنون
 زدم، مطمئنا صداقت ی با شھرزاد حرف مدیبا.  ده باشد در واشنگتنم،یو حوش نھ و ن

.  کنندی است کھ ابراز عالقھ می از کسانشتری باری کھ از من متنفر است بسیکس
 : کردمپی عضو بود، تابختانھ واتساپ سرچ کردم، خوشیشماره اش را تو

 تونم چند لحظھ وقتت رو یم.  خجستھ ھستمنبیحالت خوبھ؟ ز.  شھرزادجانسالم«
 »رم؟یبگ
 : جواب دادی بھ طرز معجزه واریول....  بھ جوابش نداشتم، دست کم نھ حاالیدیام
 ».دییبفرما.  کنمیخواھش م. سالم«

 ! پرسدی حالم را نمی داد، او حتی آزارم می کملحنش
 داره یتی چھ وضعی اجتماعتی خواستم بدونم فرزادخان از نظر شغل و موقعیم«

 ».اونجا؟ لطفا صادقانھ جواب بده
 رفت کھ چھ ی دانم داشت با خودش کلنجار می نمد،یای تا جوابش بدی طول کشیکم
 .... شدی داشت تمام مگری دانم صبرم دی کند بود؟ فقط مپی تای دستش براای سدیبنو
 طور ھم خونھ و نی داره، ھمیشغل و درآمد عال.  خوبیلی وضعش خوبھ، خنجایا«

 قراره ی اگھ باھاش ازدواج کردینی ببی خوای کھ می پرسی منی ایبرا.  خوبیزندگ
 »؟ی کنی زندگنجای ایچھ جور

 ی زندگی چھ قدر منصفانھ ست اگھ ازش بخوام برانمی کھ ببدمی پرسنی ای برانھ،«
 ». رو انتخاب کنھرانیا
 پی ھمھ را تانی ای آمد کھ نتوانستم محک بزنم چھ وقتعی بار جوابش آنقدر سرنیا

 کرده؟
 ده، اون ی متی اھمی درخواستنی بھ چنی ذره ای حتی اگھ فکر کنیالی خوش خیلیخ«
 رو رھا کنھ و ی عالتّی ھمھ موقعنی زن بخواد اھی کم نداره کھ بھ خاطر یچی ھنجایا

 ھفت پشت ی برای آتھی بشھ مثل خان داداشم؟ ھمون یکی بشھ؟ یکھ چ! رانیبرگرده ا
 ».ی فرزادم نقشھ بکشاداش واسھ دستی الزم نگھیمون بسھ، تود

 .... او ھم حق داشتی شکست ولدلم
 دل خوش شونیا.  مادرتونھی خواستھ نی ظاھرا ای ولدم،ی نقشھ نکشی کسی برامن«

 ھم سرحال ی موضوع حسابنی بابت اای گوران،ی کھ من بتونم پابندش کنم انیکردن بھ ا
 امی حساب اگھ من بھ فرزادخان بگم کھ حاضرم باھاش بنیبا ا.  شدنیو پر انرژ

 کنم نھ بھ ی کھ خواھش منھیاز دست بدن، ا  رودشونی مادرتون ممکنھ تنھا امکایآمر
 ی مستم،یمن دشمنتون ن.  رو غالف کنرتی شمشیخاطر من، بھ خاطر مادرتون کم

 ».نیخوام کمک کنم، ھم
 : از خشونت نداشتی اش رنگی بعدامی نرم شد، چون پی کمایگو
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 متشخص مثل شما ازدواج کنھ و من ھم یرانی خانم اھی ازخدامھ کھ داداشم با من«
 ی کنم دوست خوبی کردم فکر مدای ھم کھ ازت پیبا شناخت. امی برونی بیی از تنھانجایا

 یعنی حد دوستت داره نی کوھان تا ایوقت.  و مھربون و فداکارای رنگ و ریب. یھست
 کھ نھی گرده بھ خاطر ای گم فرزاد برنمی اگھ مال حنیبا ا.  شھ دوستت ھم داشتیم

 کھ با خان داداشم از وسط نصف شده بھیاون از نظر ظاھر مثل س.  شناسمشیخوب م
 اھل برگشتن بھ شرفتھ،ی بھش نداره، فرزاد دنبال پی شباھتچی ھی از نظر فکریول

 ».ستی ناتی چرندنی و اشھیاصل و ر
 !شھی اصل و ردنی است چرند نامحانھی کھ وقیراست

 »؟ی دونی رو ملشی گرفتھ با من ازدواج کنھ؟ شما دلمی چرا تصمپس«
 یول! نی فقط ھم،یچشمش رو پر کرد. ادی، چون از توخوشش م روشنھلشیدل«

 دست از ی و بھش بگیری قرار بگشرفتشیمطمئن باش اگھ حس کنھ قراره سر راه پ
 لقمھ نون کھ امروز و فردا ھی سگدو بزنھ واسھ رانی اادی بکشھ وبنجای مرفھش ایزندگ

 میمن و فرزاد با ھم بزرگ شد. نھ کی لحظھ ھم بھت فکر نمھی ی حتستی نیکی متشیق
 ستی ت نوونھی عاشق و دی ولادی فرزاد از تو خوشش مم،ی از ھم پنھون نداریچیو ھ

 ». کنھی می بھ خاطرت ھرکاریکھ فکر کن
 .... بدیلی بد شکست، خدلم
 دی بای داشتھ؟ تو کھ ھمدمش بودی اگھی رو قبال ھم نسبت بھ دختر دی احساسنیچن«

 »! نھ؟،یبدون
 بودم دستش دهی چون فھمسدی کرد چھ بنویبازھم احتماال داشت فکر م....  مکثیکم
 ! استعی فوق العاده سرپی تایبرا
 می برایی و موطالی تامنصرفم کند، مثال ھزارتا دختر چشم آبدی دروغ بگوستی ندیبع
 ام دهی سؤال را پرسنی من ایول!!  بھ تو نداردیازی را داشتھ و ننھای کند کھ افیرد
 ... ام خواھد بودیری گمی از تصمیون جوابش ھرچھ باشد قسمتچ
 »!ستی بھتره بگم اھل پابند شدن نست،ی اھل دل بستن و دل دادن نفرزاد«
 » داشتھ و پابند نشده، درستھ؟پس«
. ی اگھی دزی نبوده، نھ دوست دختر نھ معشوقھ نھ ھرچشی زندگی توی زنچی ھتاحاال«

 طور ھم وقت نی ھمنھ،ی زمی کار رونی زن مسخره ترھیبھ نظرش دل بستن بھ 
 ».یگذروندن با خانمھا بھ عنوان سرگرم

 : بالفاصلھ محو شدی برلبم نشست ولیلبخند
 »شم؟ی زندگی من کجاپس«

 .... مکثی طوالنیلحظات
 »!ری دونم، شب بھ خینم«
 .... رحمانھ بودیب
 »....ری بخشب«
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 از پشت کوه ھا آرام و خرامان دی کھ خورشیی شدم، جارهی را بستم و بھ افق خواتساپ
  کردی مانیرخ ع
 رونی بشانمی بود از افکار درھم و پرمیای و دننی کھ دی کسی صدادنی با شنناگھان

 :آمدم
 ..."ریصبح بخ"ـ

 مرتب کردم و ی بروز ندادم و فقط شالم را کمیزی مطلقا چی دستپاچھ شدم ولیحساب
 : جوابش دادمی سرد و جدیبا لحن

 ."ریسالم، صبح بخ"ـ
 .... کھ من نشستھ بودم؛ طلوع آفتابیی نشست، رو بھ ھمان سونی زمی روکنارم
 ونی ام را مدی فعلی تر از من قرار داشت، ھرچند کھ بلندنیی بار او پانی اولی براحاال

 ! تختھ سنگ بودمنیا
ده؟  آمی چھ کسی و با اجازه نجاستی دانستم چرا ای پر آشوب بود، نمی شھردلم

 خودش؟ مادرش؟ برادرش؟
 : انتظارم سرآمد و قفل سکوتش را شکستباالخره

 . باشدی شما قابل مشاھده می پست برانی امحتوا
 "؟ی ناراحتیزیاز چ"ـ

 ست؟ی نی فھمد کھ حالم عادی معی سرنقدری چھ طور ااو
 : را ببازمھی قافنخواستم

 " ناراحت باشم؟دی باینھ، از چ"ـ
 در آن ھا حس ی چشمانم گذشت، دروغشی شھرزاد از پنی تک تک کلمات زھرآگو
 .... زخم دلمی نمک بر روی کردم، کامال صادقانھ بود با قدرینم
 ... شدی بود مشغول بازدهی چنی زمی کھ از روی کوچک وحشی بنفشھ کی با
 مادرجون اصرار داشتن کھ امروز حتما باھات صحبت کنم، بعدش اگھ شبید"ـ

 ." سر اصل مطلبمی نبود رسما بریمشکل
 .... وگرنھ خودشدهیچی پشی است کھ ملکھ برای نسخھ انی پس اھا؛

 : درونم ادامھ دادی کشنده ی خبر از نجوایب
 بود، نھ ادامھ مون؛ ھی کھ نھ شروع مون مثل بقمی باشی نادری نمونھ دیمن و تو شا"ـ

 "؟ی موافقم،ی داریی تفاھم باالی ولمی زنی نمیحرف
 گر؛ی است دنیتفاھم باال ھم!  بگو چشممی گوی ھمچنان ساکت باش و ھرچھ میعنی نیا

 !نھ؟
 نامحسوس ی کھ لبخندی چرخاند درحالمی اش را از فرق سر تا نوک پادارانھی خرنگاه

 ! بشرنی بود امی رجطانیمثل ش.  کردی پنھان مشیرا پشت لبھا
 کند، سکوتم میروروی ز اجازه دادم با نگاھشدی بھ طلوع خورشرهی اما ھمچنان خمن

 اش نبود، لبخند از لبش رفت و دستش را جلو ی باعث خرسنددمیشی اندیآنچنان کھ م
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 و گلھ مند نگاھش کردم، دمی من بالفاصلھ آن را پس کشیآورد و بر دستم گذاشت ول
 :اعتراض کرد

 " ازم؟ی کنیفرار م"ـ
 : ندانستمزی جاگری را دسکوت

 ...."میفعال نامحرم"ـ
 : کردی نمشیبای از لبخند، کمتر ھم زشتری چھره اش نشست کھ اگر نھ بانی میاخم

 "؟ی کنی کھ ناز می ھمھ چری زی بزنی خوای نکنھ مھ؟یچ"ـ
 : آمدرونی ام بنھی سرد از سیآھ
 ." شدمادآوری رو ی فقط حدود شرعستم،یمن نازکردن بلد ن"ـ

 .... نامعلوم درافق چشم دوختی از من گرداند و بھ نقطھ ای زد و رویپوزخند
 !..." رسھی بھ مشامم نمی خوبیبوھا"ـ

 : شدرهی بعد دوباره بھ من خیولحظات
 !"نب؟ی شده زیزیچ"ـ

 شی گفت دوست داشتم جانم را بھ پای مزی طور دل انگنی اسمم را ای کھ وقتآخ
 ....زمیبر

 "ن؟ی دیاگھ ازتون سؤال کنم، صادقانھ جواب م"ـ
 :دی درھم کشچھره

 شرفتیپ! »نی دیم«! »ازتون« چھ مدل حرف زدنھ؟ نی اھو؟یچھ طور شد "ـ
 "؟یکرد
 ....دمی گزلب

 "؟ی گی منوی وصلت جور نشھ باز ھم ھمنیاگھ ا"ـ
 : شدنی بار آشکارا خشمگنیا
 !" خواد؟ی ھست، مشت و مال دلت متیزی چھی کھ تو نی جور شھ؟ مثل ادیچرا نبا"ـ
 من فقط لبم را گاز گرفتم و ی درد داشت ولبی کھ عجمی بھ پھلودی با مشت کوبو

 لبخند ی ست، فقط وقتی جدای کند ی می خالصھ شوخدمیچشمانم را برھم فشردم، نفھم
 با ی فرقچی ھینی کھ از نظر غارنشدمی را پشت نگاھش خواندم، فھمیمحو و نامحسوس

 !شترزاد ندارد
 چرا کھ دم،ی بھ ھرحال من پرسی قول نداده بود کھ صادقانھ جوابم را بدھد ولھنوز

 : توانست دلخوشم کندی مزی دروغش نیدرحال حاضر حت
 "ھ؟یقصدشما از ازدواج با من چ"ـ

 : کنج لبش نشستی کوچکلبخند
 !"ی اشھی گفت اه اه چھ قدر کلی بود منجایاالن اگھ کوھان ا"ـ

 : دم فروبستمی گرفت ولحرصم
 ." لطفا جوابم رو بدهی فارسلمی ف،ی اشھی کل،یباشھ، من تکرار"ـ

 : مکث کردی کوھستان داد و کمی ھوالی کالفھ تحویبازدم
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 !!"رمی کھ زن بگنھیقصدم از ازدواج با تو ا"ـ
 : شدمی عصبانی بار کمنیا
 !"دمی پرسیفرزادخان من جد"ـ

 : خشن شدی لحنش کمزی ناو
 کنم، اصال ی چپت می لقمھ ھی جا نی ھمی بھ اسمم ببندشوندی پسوند و پگھی باردھی"ـ

 ."یفقط گفتم کھ بدون! ستمی نیھم تو فکر حدود شرع
 : شدمی از ھدف دور مداشتم

 " نداره؟یی برات معنایواقعا حدود شرع"ـ
 : رفتطفره

 " بود؟نیسؤالت ھم"ـ
 .... طور مرا سربدواندنی دارد ھممی کھ تصمدمیفھم

 ."ی دادی بود کھ جوابش رو بھ شوخیسؤالم اون"ـ
 .... بھ تمسخری تکان داد، اندکیسر

 !"گرفتم.... ھا؛ قصدم از ازدواج با تو"ـ
 : فکر کرد و دوباره گفتی کمدی سکوتم را دیوقت

 !"برو سر اصل مطلب"ـ
 !گرفتم

 ینی زمبی سی مزرعھ ی کھ تویبذار از اول شروع کنم، از ھمون روز"ـ
 ی کار می داشتخانرزادیش!)  لبم جمع و جور کردمدنی ام را با گزیسوت(دیھاگر
 "یکرد

!  خوشش آمده بودیلی خدی ھاگری کلمھ نی صورتش زد، فکر کنم از ای بھ پھنایلبخند
 :ادامھ دادم

 سخت بود یکم.... (دی رسی بھ نظر می اشتباه گرفتم ات ولرزادخانیمن با ش"ـ
 !"ی شناسیکامال منو م.... تو)...  خطاب کردنشینطوریا

 چشمانش ی چرخاند و نگاھش را بھ نگاھم دوخت، نور آسمان اندکمی را بھ سوسرش
 زود از ھوش یلی ممکن بود خی جورنی تنگش کرده بود، ای اراده کمی زد و بیرا م
 ....بروم

 ی من دلم می حرفم بود، ولی گرفت و حاال منتظر ادامھ ی کم داشت منظورم را مکم
 : مشارکت کندیخواست خودش ھم کم

 !" شده بود؛ نھ؟یزی تو از اول برنامھ ر من ودارید" ـ
 : تکان دادی جواب منفی بھ نشانھ یسر

البتھ .  ازم خواستی واسھ کمک، آتامی قرار بود ب،ی کنی کھ تو فکر مینھ اون طور"ـ
 ی کارھی شھ کھ ی مجرد اصرار می آقاھی بھ ی کھ نفھمم وقتستمیمن اونقدر احمق ن

 ی کھ نقشھ انھی اشی معناد،یط از دست اون برم خانم جوون فقط و فقھیدررابطھ با 
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 نی و مجرد، ضمنا ایاصال اطالع نداشتم تو جوون  کھ مننھیمنتھا موضوع ا! رسرهیز
 !" جنھی من بود، مبارزه با ینی بشی تر از پیرعادی غی کمھیماجرا 
 : معطلم نگذاشتزی کردم تا اگر الزم است ادامھ دھد، او نسکوت

 رو مالقات کنم تا اگھ خدا خواست حیّ خانم معلم جذاب و ملھی امی نگفت قراره بیکس"ـ
 ...."رمی دستم بگیعاشقش بشم و دستشو تو

 :ادامھ داد!  بشرنی کرد ای می کھ با روح و روانم داشت بازیوا
 کوھان بھ ی از دلبستگی بود، داداش و آتدهیچی کل خانواده پی توفتیالبتھ قبال تعر"... ـ

 مثل کوھان بھ گوش من یی مھارتت در سربراه کردن جونورایآوازه تو گفتھ بودن و 
 بھم ی چون کس،ی و متأھل بودانسالی خانم معلم مھی ذھنم ی توی بود، ولدهیھم رس

 ."ن و جوویّنگفتھ بود کھ مجرد
 :دمی بار کالمش را برنیا
 " بود؟ی اتفاقی ھمھ چای ی موضوع رو بدوننی عمدا نخواستھ بودن ایعنی"ـ

 :دی برچی و لوچھ الب
 دونستن ی کارھاشون بوده چون خودشون خوب منی پشت ای نقشھ ادی دونم؛ شاینم"ـ

 شمیلومتری از ده کی ازدواج سوسو بزنھ حتی نقشھ ھی و پشتش ادی دختر جوون بھیاسم 
 !" کھ بخوام با سر وارد ماجرا شمنی شم چھ برسھ بھ ایرد نم

 "؟ی بودی فرار از ازدواجنقدری چرا اقا؟یچرا دق"ـ
 "گھ؟یقراره صادقانھ جواب بدم د"ـ

 .... تکان دادمیسر
 ساختم و موفق می شخصدی صالحدی روموی خودخواھم، تا االن ھم زندگی کمھیمن "ـ

 و کامال برعکس؛ بھ یستی من نھی کھ اصال شبنھی عالقھ م بھ تو الیھم بودم، تنھا دل
 ی تو با ھمھ ی بار نھ بگم وقتنی نداره ایلیپس دل!  جز خودتی کنی فکر میھرکس

 ."ی درجھ فرق دارشتاد کھ تا امروز شناختم صدوھییخانم ھا
 لحظھ ھم نیدرست است کھ من تا ھم.... نی بود و ھم تلخ وزھرآگنیری ھم شجوابش

 خودم در سر شی از پمی مان تصمی زندگی ام و نھ برادهیدربرابر فرزاد نھ خودم را د
 ی خواھد بی و بھ ھرآنچھ کھ منیی پاندازمیّھ بره وار سرم را ب کنی ایپرورانده ام، ول

 ی خودخواھنی عرمی بگدهی ملکھ را نادی منظور اصلکھ نیچون و چرا تن دھم بدون ا
 افتاده ام؛ شرط گذاشتن ری گمی پارادوکس عظکی انیمن االن در م!  نھ؟گر؛یاست د

 جور ستم کی از من بنا کرده ی واھیالی خی ھی اش را بر پاندهی مرد کھ آنی ایبرا
....  ستمیگری ام سپردن جور دی و شرط تن بھ آغوش تنھا عشق زندگدی قیاست و ب

 کردم؟ ی چھ مدی دوم ملکھ را؛ بای نھی اول فرزاد را شکستھ ام و با گزی نھیبا گز
 ست؟ی وسط چنی من افیتکل
 نی طرف اکی تر را انتخاب کنم نی کنم و طرف سنگنی بخواھم سبک وسنگاگر

 فرزاد رفتار کنم درواقع لی ملکھ، اگر بھ مگری و طرف دمیماجرا من و فرزاد ھست
 حساب نی ام، با ادهیرس)  عشقم استیکھ تن سپردن بھ خواستھ ( بھ دلخواھم زیخودم ن
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 قابل ای دننی در ایچیک مادر با ھی تر است، اما حجم احساسات نیطرف اول سنگ
 !ستی نسھیمقا
 یستی وسط افکار فمننی کھ استی انتخاب، مھم نکی ی برارانمیرگم و ح اکنون سردمن

 تن ی کسی بھ خواستھ دی چرا بامی نگوگری دی من مثل خانم ھاای ندی ببیفرانک لطمھ ا
 ی اش می شخصملکی و مرا جزو ماستی مستقل قائل نیتی اصال ھومیدھم کھ برا

 یزیچ - فرزادی صادقانھ یادی زیاصرفنظر از حرف ھ – شخص من یداند؟ برا
 مانم کھ اگر بخواھد تا ی حرفم منی ای گفتھ ام و روست،یجز بودن درکنار عشقم مھم ن

 مرد شده نی ای وارد زندگی کھ چرا و با چھ نقشھ انی روم، پس ایتھ جھنم ھم با او م
 از دی کنم چرا بای اش حسادت می کھ بھ ساعت مچیی جاست،ی مھم نمیباشم بازھم برا

  اش باشم دلخور ونگران شوم؟ی شخصملکی کھ جزو مانیا
 مادر است و من کی اگر مرا کرم سر قالب ھم فرض کرده باشد یحت....  ملکھاما
 می حال اگر بگونی تفاوت باشم، با ای مادر بکی ی قلبی توانم در برابر خواستھ ینم

 رھا کند و کای اش را در آمری دارم از او بخواھم زندگمی خانم تصمنیکھ بھ خاطر ا
 خودم او را ری تطھی است کھ من برانی ملکھ ایب قلی خواستھ ای شود؟ آی چھ مدیایب

 صورت نی پسرش از او شوم؟ در ایدگی دست کم باعث رنجای ندازمیاز چشم پسرش ب
 گفت نرو تا ی شد و می داشت کھ مرا واسطھ کند؟ شخصا وارد گود میازیاو چھ ن

 رو شزی کھ نوک تیتی و نارضای آکنده از دلخوری جواب مثبتایھ بشنود  نکی تاینھا
 .... مادر داشتکی یبھ سو
 از ذھنم عبور کرد و من ی پاراگراف فکر نانوشتھ و ناخوانده تنھا در لحظھ اصدھا

 نظر در دی و تجدشیرای بھ ویازی بودم و نافتھی دری شھودی را بھ تجربھ یھمگ
 شروع حساب شده واقعا سخت و کی ی برایری گمی حال تصمنیسطورش نداشتم، با ا

 : بودرینفسگ
 " زنھا؟ی ھی بقھی شم شبی مم،ی کنی زندگرانی اگھ االن ازت بخوام کھ ایعنی"ـ

 دنی عمق بخشی بار نھ بھ خاطر نور آسمان، بلکھ برانی را بھ من دوخت و اچشمانش
 : تنگ کردیبھ نگاھش آنھا را کم

 فقط ؟ی خودخواھانھ رفتار کنی خوای مورد مکی نی کھ تو در ا باور کنمی خوایم"ـ
 "؟ی رو مطرح کنیزی چنی ازت خواستھ چنیبھم بگو ک

 ھمھ ھوش کھ در برابر حماقتم نیمن چھ کنم با ا!  استزی کھ او چھ قدر تیوا
  کند؟ی مییخودنما

 احساست قرار دارم؟ ی خوام بدونم کجای می نخواستھ، ولیزی چنی ازم چنیکس"ـ
 کنم چون لی کھ امکان نداره نظرم رو بھت تحمنی صرفا واسھ ای دوستم داریعنی

 نی کھ موضوع مھم تر از انیاای ھم وجود نخواھد داشت ی صورت عشقنی اریدرغ
 ی بھ ازدواج با منلیصرفا ما ای یمتی بھ ھرقی پرده بگو، عاشقمیحرفاست؟ رک و ب

 "بھ شرطھا و شروطھا؟
 .... داشتیراستاری بھ وازی نی فکر کرد، ظاھرا افکار او برخالف من کمیکم
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 ی بھ زحمت ساختم و نمموی دروغ چرا؟ من زندگ،یمتی تونم بگم عاشقتم بھ ھرقینم" ـ
 ."یول.  عشق حساب نشده ھمھ ش رو ببازمھی یتونم بھ پا

 : باحسرتی بار کمنی را دوباره بھ من دوخت، انگاھش
 کارو نکن، نی با من انبی واسھ ادامھ دادن ندارم زی ازهی انگگھی دیتو اگھ نباش"ـ

 !" کنمیخواھش م
 ی قادر نبودم دستم را پس بکشم و حدود شرعی بارحتنی مھابا فشرد، ای دستم را بو

 حساب و کتاب ی بی داغ شده و قلبم ضرباننی شوم، تمام تنم از ھجوم آدرنالادآوریرا 
 ی کدام کفھ ست؟ی وسط چنی من افی تکلای کند؟ خدایچھ م بود، او دارد با من افتھی

  است کھ روزگار سرم درآورده؟ی تلخیباز  چھنی تر است؟ انیترازو سنگ
 شدن دستم بلند شدم دهی اراده با کشی بزی من نستاد،ی برخاست و مقابلم انی زمی رواز

 نی بابت ای حتای آن کھ نظرم را بپرسد ی بم،ی قرار گرفتگریکدی یو رو دررو
 ی مبای تقرگری کرد و من دی مشتری عذربخواھد فشاردستش را ھرلحظھ بیتجاوزگر

 ....دمیلرز
 ی تونقدری دادم محبتت ای اجازه نمی دادم ممکنھ نھ بگی درصد احتمال مھی یاگھ حت"ـ

 رو ی کذائی اون خواستگاری کھ بھ خاطر بستن دھن عمھ پری کنھ، روزشھیدلم ر
 چون ی فرق داشتھی بود، تو برام با بقتی نوپا و کم اھمیعالقھ  ھیازت کردم فقط 
 ...." انتخابت کنممی زندگی برارمی بگمیتصم  کردمیاما فکر نم! یواقعا فرق داشت

 قادر نبود از التھاب درونم بکاھد و تمام ھنرش بھ زی نی خنک صبحگاھمی نسیحت
 بودند، ختھی اجازه گری شالم بری بود کھ از زیگوشی بازیرقص آوردن طره ھا

 فقط گوش سپرده بودم بھ دل ی بود و نھ از سر ناراحتتی کھ نھ از سررضایدرسکوت
 گرفتھ یقلب و روحم را بھ باز  کھ با تک تک کلماتشنی زمی روی صدانیزتریانگ
 ...بود

 ،ی جواب رد دادکای مثال بھ خاطر آمری کردم و تو الکی مثال خواستگاری الکیوقت" ـ
 از تو رو داشتھ دنی حرفاست کھ تحمل جواب نھ شننی تر از ای جدھی قضدمیمتازه فھ

 ی حاال ھم مطمئنم تو بھ من نھ نمنی ھم،ی و آخرتم شدای دنیھمون لحظھ ھمھ . باشم
 !"؟ینی چی گل می دارنب؟یآره ز.... ینیبچ  گلی مثال رفتی االنم الک،یگ

 کھ تمام کوھستان را پر کند یی اش فرود آورم و با صدانھی سی بود سرم را روکینزد
 افتاد و نی بود کھ بھ زمی حرف ھا نگاھنی حال تمام واکنش من بھ انیبا ا.... میبگر
 توانست بر احساساتش یخوش بھ حالش کھ مرد بود و م.  کھ در گلو خفھ شدیبغض

 را از میاشک ھا گفت کنترل ی مگری دی المھ بھ حال من کھ اگر کیغلبھ کند، وا
 .... دادمیدست م

.  از من فاصلھ گرفتی قصد ندارم جوابش را بدھم دستم را رھا کرد و قدمدی دیوقت
.  نداشتمی کامل فاصلھ ایتمام شکوه کوھستان درمقابل چشمانم رنگ باختھ و تا نابود

 رشی نظی اراده بھ چشمان بی قدم فاصلھ ھم آنقدر آشفتھ ام کرد کھ بکی نی ھمیحت
 از درد و رنج را پشت ی کوھی نمود ولی ممچشم دوختم، ھمچنان باصالبت و محک
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 ی توانم الکی نمی دوستش دارم؟ چرا حتنقدری کرد، چرا اینگاه مغرورش پنھان م
 است بازھم یگری دزی چازمی ناز و نلی حاال کھ دلی ناز کنم؟ چرا حتی کمشیمثال برا

 کھ ی بتی من وشرط گذاشتن برازارم؟یب نقدری زنم ای کھ مییاز خودم و حرف ھا
  چھ بھ سرم آمدهایروز و شب سجده اش کرده ام؟ آه خدا

 
 آن کھ ی بی طوالنی لحظاتم،یای نزد، منتظر ھم نماند تا با خودم کنار بی حرفگرید

 آنگاه از کنارم گذشت و بھ م،ی نگاه کردگریکدی بھ رهی مان ردوبدل شود خانی میحرف
 نگاھم گری برنگشت تا باردی شد، حتدهی شد، نگاھم بھ دنبالش کشریطرف کلبھ سراز

.... یالک....  ھمدی شاای روح شده بود ی و بد آخر سری کردم لحظھ یکند، حس م
 . روحیسرد و ب.... مثال

 ی آبی نھی سی ابرھا روانھ دی سپی کھ سرزد و گلھ ھادی خورشی ھاعھی طلنینخست
.  پھن شده بود روبھ رو شدموانی ای کھ رویا سفره اآسمان شدند، بھ کلبھ برگشتم و ب

 ی اخمی آتی عذرخواستم ولرلبی کھ در آماده کردن صبحانھ کمک نکرده ام زنیاز ا
 »!ھ؟ی حرفا چنی ا؛خجالت بکش«: یعنی کھ دی پاشمیبھ رو
 . باشدی شما قابل مشاھده می پست برانی امحتوا

 داغ و خوش رنگ ی چاکی از سماور کنار دستش ی کنار فرانک نشستم تا آتیوقت
 شدم ی افتاد و مسخ چشمانمی نگاھم بھ روبھ رواری اختی بی لحظھ ای برازد،ی برمیبرا

 از او دهیسرم داغ شد و بھ زحمت د.... ی اش بھ من پر بود از دلخوررهیکھ نگاه خ
 بود کھ یاش راھ غلبھ کنم، کازمی بر نتوانستم ی لحظھ نمکی یبرگرفتم حال آن کھ حت

 دای پای دننی نفر در اکی ام بوده، کاش ی باطنلیبھ او بفھمانم ھرچھ گفتھ ام خالف م
 ... درکم کندی فقط کم؛ی شد کھ کمیم
 ی از کسیی بود کھ صدای بارنی اولنی ادی کرد، شای نمی سر سفره شوخی کسگرید

 موج ی از نگرانی تھ رنگزی کوھان بھ من نزانی گری درنگاه ھای خاست، حتیبرنم
 . خوردیم

 رزادخانی عازم بازگشتن بھ تھران شد و درمقابل شدی بعد از صبحانھ جاوبالفاصلھ
 :ستادیسرپا ا

 ." کنمی من بااجازه رفع زحمت مرزادخانیش"ـ
 شمونی اگھ بازھم پمی شی خوشحال م؟ی چیعنی حرف ھا کدومھ، زحمت نیا"ـ

 ."یبمون
 را پشت نگاھش پنھان کرد و ی کرد خرسندی نمی تلقشتری بی را تعارفنی کھ ادیجاو
 :دی در تعارفش اصرار ورززیاو ن

 ." رفتدی رو بای معطل کنم، راه رفتننی از اشتری بستی نزی جاگھ،ینھ د"ـ
 : را گرفتشی رفت و بازوشی بھ سورزادخانیش
 ...."می ھم خستھ ت کردی قدرھی باھات، می کردیببخش اگھ بد گذشت بھت، شوخ"ـ

 : شرط ادب را بھ جا آوردزی ندیجاو
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 از دست رفتھ ی ھمھ ی حرف ھا کدومھ؟ اونقدر از شما درس گرفتم کھ بھ جانیا"ـ
 !"یلی خرزادخان،ی شی مردیلیخ. ھیھام کاف
 .دی صورت بس مھربانش درخشی بود کھ روی فقط لبخندرزادی شجواب
 : رو بھ حسن گفتدی جاوآنگاه

 ی دارم اعالم کنم کھ در خدمتتون ھستم برافھی االن ھم وظنجا،یمن با شما اومدم ا"ـ
 ."دی آماده شدیاگھ خواست. برگردوندن تون

 نبودم پشت کوه را ترک کنم لی کھ مانی ارغمی بھ من انداخت و من علی نگاھحسن
 محترمانھ یلی نزده بودم کھ فرزاد خی ھنوز حرفی گرفتم بھ ھمراھش بروم، ولمیتصم

 : لقمھ داد بھ خودشکیکرد و  چیحالش را ساندو
 ." گردونمیممنون؛ خودم برشون م"ـ

 ی جملھ کی تمام احساسش را پشت ی بود ولی بھ او سرشار از دلخوردی جاونگاه
 :کوتاه پنھان کرد

 ."ستی نیباشھ، حرف"ـ
 :امدمی بار من کوتاه ننی ااما

 ." شمی االن حاضر مد،ی صبرکنی نداره کمیاگھ اشکال" ـ
 کھ جمع را فرا گرفتھ، یرتی و حدمی دی بود کھ در نگاه فرزاد می و ناباورخشم

 : کرد دلم را نرم کندی ملتمسانھ سعیفرانک با لحن
 "؟ی مون بمونشی پشتری بی خوای جونم؟ نمی زیچرا ز"ـ

 : سردم را بھ او دوختمنگاه
 شونی استی و خطرناکھ، درست نی راه طوالنست،یبحث خواستن و نخواستن من ن"ـ

 ."تنھا برگردن
 : دلم را لرزاندشنھادشی بار ملکھ بود کھ با پنیا
 " خوام کھ باھاش بره، قبولھ؟ی ماری از اسفند،ی بشیاگھ تو راض"ـ

 سروصدا کنارمان بود و ی مدت بنی ملکھ بود کھ تمام ای شخصی راننده اریاسفند
 . کردی ھم مشارکت نمی و حرفی شوخچیدرھ

 ی کافی کرده بود بھ اندازه ی کھ ملکھ معرفینیگزی بکشد، جانجای خواستم کار بھ اینم
 بھ نظر ی من دنبال بھانھ بودم کھ بروم، چرا بمانم وقتی ولدی رسیقانع کننده بھ نظر م

 فتد؟ی بی اتفاق مھمستی رسد کھ قرار نیم
 : و شرمسار گفتمری زسربھ

 ...." زودتر برگردمدینھ ممنون؛ من با"ـ
 : شد و سکوتش را مجددا شکستزی فرزاد لبرییبای شکی مانھیپ
 "؟ی کھ ھمھ ش دنبال بھونھ اھیمشکلت چ"ـ

 دست می آن ھا بگوی خواست بھ ھمھ ی روح بود، دلم می غمزده و بی تنھا نگاھجوابم
 رانی نباشم کھ قرار است فرزاد را در ایاز سرمن بردارند و اجازه دھند من آن کس
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 خودم، ی کسل کننده یاجازه دھند بروم دنبال زندگ.... مستی کار ننینگھ دارد، من آدم ا
 .... بستمی کاش ھرگز دل بھ عشقش نمی بودم، اهدی کاش ھرگز فرزاد را ندیا
 جمع گذشتم و بھ طرف اطاق فرانک رفتم تا انی بھ او دھم از می آن کھ جوابیب

 شدم کھ درسکوت بھ دنبالم ی را بردارم، متوجھ نگاه نگران جمعلمیحاضر شوم و وسا
 .... مادرشی را حس کردم از جانب فرزاد بھ سویفی خفی اشاره یروانھ شد و حت

 بود کھ برداشتم و رونی از قبل بستھ بود و فقط مسواک و حولھ و چادرنمازم بساکم
 می مانتوی را عوض کردم و مشغول بستن دکمھ ھامی بعد ھم لباس ھادم،یدرون ساکم چ

 را داشتم یگری داھرکسی ی آتای فرانک دنیشدم کھ در اطاق بھ صدا درآمد، توقع د
 از نھادم برخاست  ملکھ آهدنی در کھ باز شد با دیول
 کھ داشتھ باشد مھم ی است کھ بھ شدت نگرانش بودم، ھرسؤالی ھمان لحظھ اقای دقنیا
 .... بانو آماده نکرده امنی ای برای جوابچی من ھنوز ھست،ین
 " دخترم؟ی کنی ترک مون می جورنی ایچرا دار"ـ

 کرنش وار نی بانو را تا کنون چننی تواند ادعا کند کھ لحن ای می کسا؛ی خدایوا
 تجربھ کرده؟

 ...." کنم بانو فقطیترک تون نم.... من"ـ
 و مادرانھ قی عمی فقط نگرانش،ی کنج لب ھای ابروانش بود و نھ لبخندانی می اخمنھ
ّ از تحکم ی خالشی خورد و صدای موج مشیبای در عمق چشمان درشت و زیا

 : بودیشگیھم
 " بھ من بگو مادری با فرزاد ازدواج کنی ندارمی اگھ تصمیحت" ـ
 ی بھ نرمند،ی را چرخاندم تا بغضم را نبمی روی جلوتر آمد و بازوانم را فشرد، کمو

 :گفت
 تو ھم حق انتخاب ی فرزادم خواستم، ولی کھ برای بودی دخترنی و آخرنیتو اول" ـ

 ." کنملی خودم و پسرم رو بھت تحمی خوام خواستھ ینم....  دخترمیدار
 : بغضم شومدنی را بھ نگاھش دوختم و تقال کردم مانع فروچکنگاھم

 !" ندارمی حق انتخابچیمن ھ....  مادرجوندی کنیاشتباه م"ـ
 ....دیکش از جوابم چھره درھم ی خطابم خرسند شد ولاز
 "؟ی کنی می فکرنیچرا چن"ـ
 :دیای کش ننی از اشی قائلھ بنی حرف دلم را گفتم تا اشھی ھمی بار براکی
 پشت کای آمری ھاش توتی کھ بگم بھ تمام موفقنمی بی جنم رو نمنی خودم ایمن تو"ـ

 ...."ستمی حد ننی من در ای ولد،یمادرجون منو ببخش.... رانیکنھ و برگرده ا
 انی میشگی را با اخم ھممی بھ عقب برداشت و سراپای را رھا کرد و قدمبازوانم

 :ابروانش برانداز کرد
 "؟ی ازش بخوایزی چنی چندی بای کنیچرا فکر م"ـ

 !....دم؟ی شندرست
 : تا تھش برومدی آمده ام بانجای کھ تا احاال
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 کرده بودم  من خودمو آمادهی بمونھ، ولنجای اون ازدواج کنھ کھ ادی خواستیشما م"ـ
 باشم شی زندگی وجود نداره کھ تویلی دلگھیحاال د.... کھ ھرجا خواست باھاش برم

 ." م عمل کنمفھی نتونستم بھ وظیوقت
 ی داشت کھ اوضاع ملکھ نی اش نشان از ایشگیِ ابروان و لبخند کوچک ھمانی مِاخم

 : و رو بھ راه استیباشکوه من کامال عاد
 کنار من، نجایا! ی شوھرت رفتار کنلی کھ بھ منی اون ھم ا،ی دارفھی وظھیتو فقط "ـ
 ھی ی فرشتھ مراقب پسرمھ روھی دلم قرصھ کھ د،ی کھ باشای دننی ای گھی دی ھرکجاای

 "؟ی اندازی دخترم، می اندازی نمنیمادرو کھ زم
 ....دمی شنی را کھ میزی شد چی نمباورم

 چگونھ گره ھا را تنھا رزنی شنیو ا آماده کرده بودم یی چھ ماجراھای خودم را برامن
 ! کردی باز ممی اشاره از دست و پاکیبا 

 گرم ملکھ ی درون دست ھامی نشست و دست ھامی لب ھای لبخند روی چھ وقتدمینفھم
 کھ مراقب پسرش باشم و بھ دلش راه نی خواھد؛ ای را منیپس او ھم.... فشرده شد

!  کردی کھ فرانک فکر میزی اوست نھ آن چی مادرانھ ی تنھا خواستھ نی ام؟یایب
 وار نابود شود؟ چرا وانھی فکر دنی با ام ایچرا؟ چرا اجازه دادم چند ساعت از زندگ

 ای ساعت کامش تلخ شود؟ آکی نی ام در ایگردانیاجازه دادم فرزادمن بھ خاطر رو
 اشتباه کی ای بود کھ در مکتب عشق محک زده شوم ی آزمون الھکی صرفا نیا

  فرزاد بھ من؟ازی نزانی سنجش می محض بود برایرعمدیغ
 : ملکھ بھ خود آمدمی دل آرای صدابا
 " بگم باھاش بره؟اریبھ اسفند"ـ

 : تکان دادم و تشکر کردمیسر
 " ممنونم مادرجونای دنھی"ـ

 برود رونی کھ از در بنی ام نشاند و قبل از ایشانی بر پی و بوسھ ادی کشدرآغوشم
 :گفت

.  نباش و سنگاتو باھاش وابکنیچیاجازه ت رو از پدرومادرت گرفتم، پس نگران ھ"ـ
 ھم بھ خودت ی رو بپوش، کمی کھ داریزی چنیاالن ھم لباس ھاتو عوض کن و بھتر

 ." بھ سر و روت بکشیبرس و دست
 زد کھ منظورش را گرفتم، می بھ روی بھ صورت خودش کرد و چشمکی اشاره او

 .... اطاق خارج شدآنگاه فاتحانھ از
  شود؟ی فوالد ھم دربرابر عشق فرزاد موم می وابکنم وقتدی سنگ را باکدام

 ی زود گوشیلی آوردم و با مادرم تماس گرفتم، خرونی ام را بی محض رفتنش گوشبھ
 ردی ام بگھی بود گرکی کھ نزددی کشغی جاقی چنان با اشتمی صدادنیرا برداشت و با شن

 : مادر مھرباننی خودم در حق ای ھمھ کم لطفنیاز ا
 " دخترم؟ی نداری آره؟ کم و کسر؟ی جان مادر؛ تو خوبنبیز"ـ
 ."ھی خالیلی فداتون شم جاتون خینھ مامان جون، الھ"ـ
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 " خوبن؟ فرزادجان من چھ طوره؟زبانویمھرانگ"ـ
 فرزاد، جان مادرم شده ی چھ وقتد؛ی بھ سقف چسبمی و ابروھادی از سرم پربرق

 !!است؟
 ...."خوبن مامان جون، ھمھ خوبن"ـ

 : داد حرف بزنمی مھلت نماصال
 !" تھران؟نیای می کن؟ی قراراتونو گذاشتن؟یصحبت ھاتونو کرد" ـ
 ی چشم بھ ھم بذارم؟ی شھ بدون حضور شما قرار بذارینھ مامان جون، مگھ م"ـ

 ...."میبرگشت
 
 ی پرده می مالیمی نس،ی ناگفتنی حرف دلم پر شد از غم و غصھ انی بعد از گفتن او

 از ی دلنوازیقی را بھ ھم زد، موسای اقاقفی ظریاطاق فرانک را تکان داد و برگ ھا
 توانم پشت ی چھ طور مد،ی رسی پرندگان باغ و حشرات مزرعھ بھ گوش میھم خوان

 !....کوه را ترک کنم؟
ده بود تا  کھ دوان دوان خودش را بھ من رساندمی حسن را دنیی کھ بروم پانی از اقبل

 : جملھنی کند؛ آن ھم با ای از من سپاسگزاردمی جدیری گمیبھ خاطر تصم
 !"ی ماھیلی نوکرتم؛ خیخواھر"ـ
 ی ام نشاند، بعدش ھم فورا از من جدا شد و رفت تویشانی پی روعی سری بوسھ او

 ی است ولعتی بھ طبی ماندنش بھ خاطر دلبستگاقیاطاق کوھان، اولش فکر کردم اشت
 مراقبش شدم و ناگھان مچش را یواشکی دارد رسری زیی متوجھ شدم نقشھ ھایوقت

 داده ھی تکواری کوھان تک و تنھا بھ دق اطای کھ توی گرفتم؛ درحالامیدرحال ارسال پ
 ! باز بودلی دلی بششی خم و نی گوشیو سرش تو

 !"حسن؟"ـ
متوجھ نشوم چھ  تا مثال شی اش را گذاشت پھلوی را گم کرد و گوششی دست وپاناگھان

 ! کردهی میغلط
 کالسم ی کند، از بچھ ھایبی کردم کھ بامن احساس غری می کاردی شدم، نباکشینزد

 !کھ کمتر نبود؟
 : زدمشی کوچک بھ رویلبخند

 نی دارن، ای قشنگیلی اخالق خھی ی پشت کوھی بھ نظر من خانواده ھ؟ی چی دونیم"ـ
 ،ی باشھشونی کن شبی سعیاگھ دوستشون دار.  کننی رو از ھم پنھون نمیچیکھ ھ

 !"نیفقط ھم
 : دادحی توضشی اش دراز کردم، امتناع کرد و بھ جای دستم را بھ طرف گوشو
 " گمی برات می ول،ی بخونموی خصوصی تونم بذارم حرفاینم.... االن"ـ

 : نگرانم کردمکثش
 !" منتظرم؛یاوک"ـ

 : شد ونگاھش را از من گرفتدی و سفسرخ



 477 

 ...."عاشق شدم.... من" ـ
 : آمدرونی ام بنھی از سی و آھدمی را عقب کشدستم

 گھ واقعا ی رفتارتھ کھ می نحوه ی نداره؟ ولی کھ اشکالنی شن، ایھمھ عاشق م"ـ
 ."ھیکی آدم ھوسباز کھ ھرروز چشمش دنبال ھی ای یعاشق
 : از خودش رفع اتھام کردفورا

 ...." فرق داره، بھ جون بابا فرق دارهشھی بار با ھمنیا"ـ
 : اش کردمی ھمراھزی نمن

 درست می تصمھی عاشقانھ ی و پسغوم ھاغومی پی دم بھ جای مشنھادی پس پھ؛یعال"ـ
 ازش ی اگھ دوستش دار،ی بدی دختر مردمو بازی تو حق ندار،یری بگتی زندگیبرا

 ." کنیخواستگار
 ...." سنش کمھیلیآخھ خ"ـ
 !" دانلود شھ صبرکنشی تا آمادگ؛یاوک"ـ

 : زدیشخندی از گلش شکفت و نگل
 !" رفتمیدی ما داره؛ ترشنترنتی کھ ای سرعتنیبا ا"ـ

 :دی پرسی لبخندش محو شد و با نگراندم،ی اش خندی بھ شوخزی نمن
 "؟ی کنیتو کمکم م"ـ

 : تکان دادمیسر
 چھیدختر مردم باز... . بامن؛ تو فقط خودت آدم باشنای کردن مامان ایحتما؛ راض"ـ

 ."یسی تا آخر پاش وادی بایاگھ انتخابش کرد. ستی احساس تو نی
 ادامھ ادی من و برادرم زی افکند و بھ فکر فرو رفت، اما خلوت دوستانھ ری زسربھ

 م،یدی قد از جا پرکی ما ی بلند باز شد و ھردوی چرا کھ ناگھان در با صداافت،ین
 مقدمھ ی ورود بنی ای زد و برای و نفس نفس مدهیفرانک بود کھ رنگ از رخش پر

 : حرف ھا بودنی خراب تر از اش کرد، چون حالی ھم نمی عذرخواھیاش حت
 !"نجاستی ا،ی زی ز،ی زیز" ـ

 بھ ھمراھش از اطاق دی کشی و برخاستم و ھمان طور کھ دستم را مدمی درھم کشابرو
 :خارج شدم و نگاه پرسشگر حسن را پشت سرم جا گذاشتم

 "نجاست؟ی ایک.... چتھ؟ آروم باش"ـ
  بودسای کھ احتماال اطاق خواب آتریی جان،یی اشاره اش را گرفت بھ سمت پاانگشت

 !" کننی خودجوش اومدن اطاق ھا رو رنگ کاریروھای درصحنھ، نشھیملت ھم"ـ
 ...."ست؟ی نی کھ مشکلنیخب ا"ـ

 : را قطع کردحرفم
 !"نجانی و پسرخالھ شم ایآخھ کاله قرمز"ـ

 شدم تا دهی نشان دھم بھ دنبالش کشی کھ بتوانم واکنشنی برلبم نشست وقبل از ای اخنده
 با فرزاد مناسب ییاروی روی کھ مطمئن نبودم ھنوز ھم سرووضعم برای درحالن،ییپا

 ! بودمدهی بھ خودم رسی کافیباشد، ھرچند کھ بھ اندازه 
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رنگ بھ سر بستھ و با ھم  سرخ یزدی دستمال کی کھ ی و خسروی صادقدنیباد
 دھانم گذاشتم و خنده ام را ی شدند دستم را روی کار آماده می کردند و برای میشوخ

 آورد، آنگاه با ی داشت بال در میکنترل کردم، برگشتم رو بھ فرانک کھ از خوشحال
 :دمی اراده ام نداشت بر او توپی بی خنده ا بی تناسبچی درھم گره خورده کھ ھیاخم ھا

 عرضھ بھ خرج بده؟ ھنوز نھ بھ داره نھ بھ بار، شما ی توقع داری جورنیا"ـ
 !" سرکاردشیگذاشت

 : را گرد کردشی چشم ھافرانک
 !" گولوی زیشعرت تو حلقم ز"ـ

 انداختند ری کھ متوجھ حضور ما شدند مؤدبانھ سر بھ زنی خدا بھ محض ابندگان
 . ردوبدل کردندزی آمطنتی شی خنده ھاگریکدیوضمن سالم و عرض ادب بھ ما، با 

 گرش را خی نگاه توبظی غلی و با اخمنھی شود و دست بھ سی خواست مثال جدفرانک
ِ فمن پراکنی بدوزد و کمدیبھ سع  را شی و رشتھ ھادمی کند کھ من فورا دستش را کشیِ

 رخنده،ی کھ گفت تعادلش را از دست داد و متعاقبش زد زیپنباندم، ھمزمان با آخ
 شده و قلم داری در کل وجودش پددنیغنج  طفل معصوم شدم کھ آثاریمتوجھ خسرو

 شلوار ی و رورونی بدی رنگ فرو کرد کھ نصفش پاشی دستپاچھ در قوطیمو را جور
 ذوق ی پسرخالھ ی لبخند گل و گشاد بھ روکی فقط ی ھرچند کھ واکنش صادق،یصادق

 :ی اعتراض نھ چندان جدکیزده اش بود بھ ھمراه 
 !"ستما؟ی من نی کھ قراره رنگش کنیاون" ـ
ِ فمن خانمنی البتھ واضح است کھ منظورش ھمو  بود کھ بھ وقتش خوب بلد بود چھ یِ

 از خجالتش ی جورکی دیخب من ھم با!  نزده برقصدشیاھای مرد رؤی برایطور
 : آمدمیدرم

 !"اوا فرانک جون پرچمت کو؟"ـ
 :اوردی کم نی گرفت ولکفرش

 "؟ی کشی زحمتشو م،ی مامیی جادویکنار تگذاشتمش "ـ
 .دیای داد تا حساب کار دستم بلمی تحوی نھ چندان جدی با خط و نشانییسای اخم آترکی و

 داستی و پسرخالھ ملحق شدند کھ ناگفتھ پی زود بھ کاله قرمزیلی خی کمکی ھاگروه
 ! کوھانی ھای ھستند؛ ھمکالسیاز چھ قشر

 عی سریلی بودند خادی کھ چون تعداد افراد خودجوش زدی تا ظھر طول کشی کاررنگ
 زد ی غر می سرکارگر حرفھ اکی مثل قای بود کھ دقیفی ھم ناظر کھانیتمام شد، ک

 نی کار ای جھی است ونتی ثابت کرد کھ ناظر قابلتای نھای طفل معصوم ھا ولنیسر ا
 ! بودزی واقعا شگفت انگیگروه ناش

 باره نی در ای بود و آتیلی و چرب و چذیآبگوشت لذ کی کھ می را دورھم خوردناھار
 الجثھ اش آورده می عظگیاو طبق معمول غذا را با ھمان د. ھم سنگ تمام گذاشتھ بود

 یکی یکی و گی داتی زد وسط محتوی بزرگش را میبود کنار سفره و ھمانجا مالقھ 
 .می داد دست ما کھ پخش کنیم
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 کی دهی مست کرده بودند کھ تا آماده شدن کوبازی و دوغ و پتی شکمو چنان با تلانیآقا
 شده را ی خالی از قابلمھ ھایکی کھ کوھان ی خواندند؛ درحالی محلشی با گوریدھن س

 شر ی دو تا بچھ نی ھم عی و خسرویبرداشتھ و پشتش ضرب گرفتھ بود و صادق
 و ادرزیش!  کنندجادی ای صوتی تا آلودگند زدی را بھ ھم مشانیقاشق و چنگال ھا

 کردند و بھ ی گوشکوب بزرگ لھ مکی مخلفات آبگوشت را با یفرزاد ھم نوبت
 خانم ھا ھم از بس ی ھیمن و بق. دندی خندی جماعت خجستھ دل منی ایمسخره باز

 !می چھ خورده امیدی نفھمم،یختیموقع خنده اشک ر
 : گفتشی شد وسط خنده ھای داشت روده بر می و ممدلدی کھ از دست سعفرانک

 حاال بھ نظرت راه داره ،ی جواب رد دادی عالف رواننی بھ ای شانس آوردی زیز"ـ
 ) بوددیمنظورش سع" ( بگم نھ؟ربرنجیمنم بھ ش
 :دمی پرسصادقانھ

 !" پوکھ؟ی آدم خوشحال با نھ گفتن تو منیبھ نظرت ا"ـ
گفتن  کھ با نھ ی دوتا پسرخالھ ھا، ظاھرا ممدلنی انجام داد بی اسھی ذھنش مقای توفورا

 ی ھمھ سابقھ نی با ادی سرش، احتماال سعی و االن کلبھ و باغ را گرفتھ رودهیمن نپوک
 !!ندی ھم کمتر صدمھ ببی اش از ممدلیاریآبدوغ خ

 . و بخنددابدی را درتی شود و فقط طنز موقعی مثبت و منفالی خی داد بحی ترجتاینھا
 می کوتاه، دم عصر زدیلی استراحت خکی و پاش ناھار و ختی از جمع و جور ربعد

 دستھ کی نکی پنی ای البتھ براھ،ی روحدی و تجدی رفع خستگیبھ دل کوه و جنگل برا
 کالس کھ یدخترھا: می مواجھ شدزی نگری داوطلب خودجوش دی سرکی با یجمع

 ی کلبھ باال می از تپھ بھ سوی جمعتھمعلوم نبود از کجا خبردار شده بودند و حاال دس
 از یندگی نماندند و کوھان بھ نمابی نصی از اعتراض پسرھا ھم بآمدند، ھرچند کھ

 : دادلشانی جانانھ تحوشی نکی آن ھا یھمھ 
 موقع کار ی ولد،ی کوھان پس کلھ ای ھای ھمھ تون ھم فمنحیموقع بخور بخور و تفر"ـ

 !"دی دارفی پستو تشری توی ھافھیضع
 فھی ھم ضعای فرانک خطاب شوند ی ھای دخترھا اصال مھم نبود کھ ھم فمنی برایول
 است ی توخالی پوستھ کی ھم مشخص بود کھ اعتراض پسرھا نی ای حت،ی آتی ھایا

من کھ !  خوشحالندری بھ ظاھر سربھ زی آتش پاره ھانی ھم از حضور ایلیو اتفاقا خ
 شبکھ قی دانستند کھ از طری خوب مشان خود مارمولکیول(!)  ستمی نانیاصال درجر

 کھ پسرھا از حضور می شده اند و قرار است ما فکر کنی اطالع رسانی اجتماعیھا
 ! جا خورده اندیلیآنھا خ

 سرمست و ی با نگاه ھای و حسن بودند کھ گاھای از ھمھ خوشحال تر ثرانی منیا
 جمع نی ای تنھا عصباندی شای کردند، ولی کالم ردوبدل می بی با ھم رازدلزانشانیگر

 داشت ی سعی حال بھ طرز نامحسوسنی مرپوژ را نداشت، با ادنی دھاجر بود کھ چشم
 کوھان را مجددا بھ چنگ آورد، ی دهی دل رمو  زنانھ استفاده کندفی ظریاز ترفندھا

 اولش دند،ی درگوش مرپوژ گفت و ھردو خندیزی چکی کوھان ی بار وقتکیمثال 
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 بی تکھ سکیادا بلند شد و  بعد با ناز و ی ولد،یی شد و دندان بھ ھم سای عصبانیحساب
 یآدم البتھ کوھان ھم!  حلقومش کندمی کوھان کھ شخصا تقدیبرش خورده را برد برا

 کی کھ کنار مرپوژ ی آمده سوء استفاده نکند، او درحالشی پتی موقعنینبود کھ از ا
 ی دور انگشتش می بلندش را ھم بھ طرز مضحکیسوی رشتھ از گکی لم داده و یور

 : کرد، با دھان پر خواندی باز مبی سدنی بلعی و دھانش را برادیچیپ
 وسط پشت کوھم نی چنی رقصار،ی دست زلف کی دست جام باده و کی"ـ

 !"آرزوست
 جوابش ی شکست بی تخمھ می ادبانھ ای لم داده و بھ طرز بی ھم کھ حسابحسن

 :نگذاشت
 !"یاری چھار تا دست کم می برشی پی جورنیالمصب ا"ـ
 وسط فرق دی و کوبدی زبانش را از غالف برکشری آمد و شمشیشی ھاجر ھم قرو قمو

 :نوایمرپوژ ب
 تی شست ھم کفاست،ی و کوچولوئن کھ واسھ شون دست الزم نزی ھا اونقدر ریبعض"ـ
 !" کنھیم
 مرپوژ و چشمان گردشده ی صدای شستش را باال گرفت و بالفاصلھ دربرابر خشم بو
 : رو بھ آسمانی کرد؛ بھ انضمام شست ھاافتی پسرھا را در بلندقی کوھان، تشوی

 !احسنت
 ! ولیا

 !کیال
 !!کیال

 : گوشم گفتری زندوزهی لحظھ خواھر داماد دووھمان
 !"ادی مثل ھاجر برمیّ اجنھ اھی کھ از پس اون بچھ جن، فقط ادیخوشم م"ـ

 : گلھ مندم را بھ او دوختمنگاه
 !"ی کھ تو خواھرشوھرش باشیبدبخت اون کس"ـ

 : و تازه از فرصت کمال سوء استفاده را بردامدی ھم بدش ناصال
 " گفتن؟ی می مادرجون پشت سرت چی بدونی خواینم" ـ

 ام را ی کنجکاوی بھ ھرحال نتوانستم جلوقت؟ی حقای دام است کی نی دانستم اینم
 :رمیبگ

 " گفتن؟ی میچ"ـ
 : دادلمی تحوی مزخرفی کجدھن

 " شروع شد؟تی عروس بازدهیاز گرد راه نرس! عھ؟"ـ
 : گرفتمی حق بھ جانبی افھیق
 "؟!زترمی واسھ مادرجون از دخترشون ھم عزی وقت،ی عروس بازیواسھ چ"ـ
 : نگاھم کرد کھ آب شدمی جورکی
 "؟ی خودت مطمئننقدرازیا! اعتماد بھ سقفت تو حلقم! اوه اوه"ـ
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 : نگاھش کردم کھ آب شدی بار من جورنیا
 !" از ملکھ مطمئنمزم؛ینھ عز"ـ

 : گرد شدچشمانش
 !!"ملکھ؟"ـ

 درونم ملکھ خوانده ام واقعا ی دھم تمام مدت او را در نجواحی کھ بخواھم توضنی ااز
 : دادم جھت بحث را عوض کنمحی نداشتم، پس ترجیاحساس خوب

 مادرجون دوست دارن  کھی زدی منی حرف از اشبی دیفرا راستشو بگو، وقت"ـ
 ی پروژه ای بود ینی غارنشی شوخای ی گفتی رو مقتی فرزاد شرط بذارم، حقیبرا

 "؟یشترزاد
 : لبش نشستی رویلبخند

....  شد کھ مادرجون نظرشون عوض شدی دونم چی نمیول.... زمی بود عزقتیحق"ـ
 کھ ی تا جائیاری اعتمادشون رو بھ طور کامل بھ دست بی کنم تو موفق شدیفکر م

 ی واقعی استثناھیتو ....  راحتھ عموفرزادم کنارت خوشبخت خوشبختھالشونی خگھید
 !"ی زی زیھست

 : دھدی جامعھ ملی تحوّسھی قدکی اگر ترمزش را نکشم االن از من دمید
 !"نبی نھ؛ زی زیز"ـ
 . بودمی مالی خنده کی جواب او فقط و

 ی آوردو جوری نممیز صبح را بھ رو امروی فھمم چرا فرزاد اصال ماجرای محاال
 ای کای آمری مان درباره نی بی افتاده و حرفی کند کھ انگار نھ انگار اتفاقیبرخورد م

 دھم کھ بابت آن حی توضشی براستی نیازی حساب اصال ننیبا ا!  ردوبدل شدهرانیا
 ی من مری نظی و بمی فھی را بھ لطف ملکھ زیچ حرف ھا متأسفم، او خودش االن ھمھ

 ....داند
**** 

 جمع شدند و آمدند عتی و خربزه ھمھ از گوشھ و کنار طبی خوردن چای برایوقت
 : گفترّی با تحعقوبی انداز، ری زیرو

 !" باغ تونھ؟ چھ قدر گنده نی خربزه ھانایکوھان ا"ـ
 : گرفتی اافھی قزی نکوھان

 !" دهی ھم می محصولنی باشھ ھمچزی حاصلخیبلھ؛ خاک وقت"ـ
 باالخره منظورش میدیما کھ نفھم!  کرد بھ صورت سرسبزو خندان اصغری اشاره او

 ؟! کدام شان بودقای دقزیاز خاک حاصلخ
 : گفتی جدیلی کرد، خی کوھان را برانداز منی سراسر تحسی کھ با نگاھحسن

 روستا از نی ای توفھی حتی ھمھ ھوش و استعداد و خالقنی بھ خدا، ایفیکوھان تو ح"ـ
 ." برهنیب

 : تفاوت گفتی بھ دھان گذاشت و بی خربزه اکوھان
 " چشھ؟نجایمگھ ا"ـ
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 :دی برچی لب و لوچھ احسن
 نی بھتری تھران توی بردیتو با. ستی واسھ رشد استعدادھات نی امکاناتچی ھنجایا"ـ

 ."یمدرسھ ھا درس بخون
 : خربزه اش نداشتدنی جز بلعی دغدغھ اکوھان

 ." تونھی جا ھم منیاشھ، ھم کھ اھل درس خوندن بیکس"ـ
 : استی را باال برد تا نشان دھد اعتراضش کامال جدشی صدای بار حسن کمنیا
 !" نھنگ ندارهی برکھ اجی ھیبلھ، ول" ـ

 : بھ فکر فرو بردھی کھ ھمھ را تا چند ثانی دخالت کرد، با جملھ اسایآتر
 !" نھنگوی و کینی ببانوسی داره کجا رو اقیبستگ"ـ

 : را کردشی تقالنی شده، آخری فلسفیأسی کامال دچار دی رسی کھ بھ نظر محسن
 دی تونی مثل تھران فراھمھ، تازه شما کھ می شھر بزرگی فقط تویلیامکانات تحص"ـ

 ...."ا؟ی دنی گوشھ نی بھ انیدی چرا فقط چسبد،ی خارج از کشور ھم بریحت
 را بھ حسن نشی شد نگاه خشمگی داشت کوفتش مشی کھ ظاھرا خربزه ھاکوھان

 : کرد حرفش را قطع کردی مخی مو بھ تن آدم ستشی کھ جدیدوخت و بالحن
 ھی ی نھنگ باشم توھی تا ز،ی تمی برکھ ھی ی کوچولو باشم توی ماھھی دم ی محیترج"ـ

 !" آلودهانوسیاق
 گذاشت تا ی چشم دوخت کھ کوھان بھ دھان می کامال مجاب شد و بھ خربزه احسن

 حسن را واداشتھ کھ از خود یزیچھ چ.  کنددی تولی جنبشیّ فعالش انرژشی مغز بیابر
 خودش ای اند؟ آدهی را برگزای گوشھ از دننی خانواده با تمام امکاناتشان انیبپرسد چرا ا

 ی پسری ندهی را ندارد؟ اگرچھ او فقط افسوس آوه بھشت باشکنیحسرت ماندن در ا
 نابود شود وگرنھ خودش نجای خورد و نگران است کھ استعدادش ایمثل کوھان را م

 نی حال من مطمئنم کھ انیبا ا. ستی داند دل کندن از پشت کوه واقعا راحت نیھم م
 شتری بنیف بھ نھنگ شود، ھرچند بھ دللی تواند تبدی برکھ ھم منی در ھمی حتیماھ
 ! منی است پسرک دوست داشتنھیشب

 پرشور بالی نشستھ بودم و بھ والی بلندکی ی بود، من رویزی آرام و دل انگعصر
 ی داشت و صادقانی نسبتا باز جری محوطھ کی کھ در ستمی نگری کالسم میبچھ ھا

 ی توانستم نگاه ھای می کرد، بھ خوبی شان می ھمراھی افتخارکنیھم بھ عنوان باز
 ام کھ اصغر دل دهی را ھم فھمنی ایحت ، بچھ ھا را حس کنمنی اانیسرشار از محبت م

 ی حاال با نگاه ھای دانست ولی حدھا نمنی کھ خود را اصال در اییبای سپرده، زبایبھ ز
 دل بھ او زی او ندی رسی شد و بھ نظر می مدی سرخ و سفی پشمی گلولھ نی ای فتھیش

 .باختھ باشد
 و دی سعد،ی جوشی کھ از دل سنگ ھا میکی و باری آبشار وحشری سوتر، در مسآن
 ی را داشت برای جالبی زدند و انگار فرانک خاطره یانک قدم زنان با ھم حرف مفر

 ی آمد، روی ھم منجای تا اشانی بلند خنده ھای صدای کرد کھ گاھی مفیاو تعر
 آراستھ شده اش با آن ی و ناخن ھااند خوی ملکھ نشستھ بود و کتابچھ دعا مراندازیز
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 کی از تمام آنچھ کھ یزی دل انگی کتابچھ اش ھارمونی رویازی پوست پمیالک مال
 ی پای ھم سرش را گذاشتھ بود رورزادی دارا باشد ساختھ بود، شدی بااریخانم تمام ع

را  یزی تبلتش را بھ دست گرفتھ و با دقت چسای کھ آتری زد، درحالی و چرت مسایآتر
نم دوباره مشغول  کرد، مطمئی می ورقھ کنار دستش نت بردارکی ی خواند و رویم

 با آن کھ قصد ندارد از م،ی ستای اش را مزهیانگ.  اش بودی پژوھشی علمیمقالھ 
 خالص ی علم و پژوھش دارد، عطشی برایبی عطش عجی کند ولیمدرکش استفاده ا

 .یگری کند نھ کس دیو ناب کھ فقط خودش درکش م
 نی را در دل ای سوراخ سنبھ اکی نبود، احتماال شانیدای ھم اصال پنھی و سکھانیک

 !! کنندی می دارند چھ غلطستی کرده اند و معلوم ندای پعتیطب
 دل ی آمدم، فرزاد بود کھ با لبخندرونی بمی گرم از حال و ھوای با تماس دستناگھان

 شھی از ھمی و شلوار لی اروزهی شرت فی آمده بود تا کنارم باشد؛ با آن تزیانگ
 را بھ یکی بود کھ نتونی دستش دو تا راکت بدمی تود،یرس ی تر بھ نظر میخواستن

 بھ کلمات باشد از من دعوت کرد ھم یازیکھ ن نی بدون ابی ترتنیطرفم گرفت و بھ ا
 کی برخاستم و بھ ھمراھش رفتم تا ی حرف و صحبتچی ھی بزی اش باشم، من نیباز
 زود یلی از کوھان ھم بھتر بود و خی اش حتی بازم،ی کندای مسطح و مناسب پنیزم

 ی شاد مان در فضای ھا و خنده ھای شوخی مان صداجانی گرم و پرھیوسط باز
 .... منی شد از خاطرات فراموش نشدنی و جزئدیچی پافاطر
 دمی شنی از زبان دختران بزرگتر از خودم می ترسناکی قصھ ھاشھی کھ بودم ھمبچھ
 رقصند، آن جا کھ چوپان گلھ اش را یدبادک ھا م آن دورھا، آنجا کھ بایی جاکیکھ 

 یکوبی در پشت آن کوه ھا پر است از رقص و پایی برد، جایاز کمرکش کوه باال م
 کھ راھش را گم کرده باشد، نی مگر اندیب ی آن ھا را نمی کسزادگان،ی و پرانیپر

 پر از مردم ،ی ناگفتنی پر از رمز و راز بود، پر از قصھ ھاشھی ھممیپشت کوه ھا برا
 نیری شیاھای بود دورتر از تمام رؤیی جامی براشھی پشت کوه ھم،یرعادی و غبیعج

 ....یافتنیو دست ن
 ام ی کھ تک تک لحظات شاد زندگی دارم، قصھ ای از پشت کوه قصھ ازی من نامروز

. ستندی ام ندهی کھ شنی ام؛ بھ آن ترسناکدهیرا رقم زده، من جن ھا را در پشت کوه د
 افسانھ چی در ھرشی کھ نظیزادیو پر....  تر از جن ھابی ام عجدهی دزی را نیممرد

 .ستی نیا
 ی بی قلھ ی فاتحانھ بر بلندای و تنھا و دست خالکھی ،یزاتی تجھچی ھی جا بنی امن

 سوانمی برگمشی نسی ندارد تا سرپنجھ شی راه بھ سوی رھگذرچی کھ ھستادمی ایعبور
 عاشق شھی ھمی بار براکی جا نی باشد، من اازمی سجده گاه نشیچنگ زند و خاک پا

 شدم
 نی بزرگ و شلوغ باشم، امروز ودرست در ھمیای دننی ای کھ فردا کجاستی نمھم

 ی میالی خینی ھستم کھ بھ سرزمیی کنم، جای عوض نمیلحظھ کھ آن را با تمام زندگ
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 رمجازی کھ بھ مجاز و غیقتی دارد، حقشی در دل خودی تردرقابلی غیقتیماند اما حق
 ! زندیطعنھ م
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